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 يكتب إنسان كتابا في يومهال                                                     

  :        إال قال في غده                                                                       

                                                                                    لو غير هذا لكان أحسن ،

                                                                                   ولو زيد هذا لكان أفضل ،

                                                             ولو ترك هذا لكان أجمل ،                     

                                                                                هذا من أعظم العبر ،

  وهو دليل على استيالء النقص                                                                                 

 "على جملة البشر                                                                                      

  )األصفهاني                     (                                                                  

  

  اإلهداء
  

ذا العمل المتواضع إلى نبع المحبة الصافي إلى سر وجودي وقوتي إلى أهدي عملي ه
  .وعمي وزوجة عمي. أمي و أبي

  
  .إلى زوجي العزيز الذي قدم لي كل الدعم والتشجيع مادياً ومعنوياً

  
  .  رغدخالد، إلى مهجة قلبي وفلذة قلبي أبنائي نايف، قصي،

  
لسطين وجميع األسرى وبتواضع وانحناء أهدي خالص عملي إلى كل شهداء ف

  .والمعتقلين
  

  .إلى كل النفوس الطيبة التي تحمل الخير للناس
  

ةقاللوأمين أحمد انتصار 



أ  

  

  

  

  اررإق
  

 وأنها نتيجة أبحاثي  الخاصة ،أقر أنا مقدم الرسالة  أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير
 أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة عليا باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة

  .ألي جامعة أو معهد
  

  :.................قيعالتو
  

  قاللوةأحمد انتصار أمين 
  

: ................التاريخ



ب  

  شكر وعرفان
  

بداية أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى المولى عز وجل والذي أمدني بالصبر واإليمان، وأكرمني  
  .وال تحصىبنعمه التي ال تعد 

  
  كما أتقدم  بجزيل الشكر واالمتنان

  
  .إلى إدارة الجامعة وإدارة معهد التنمية المستدامة والعاملين فيه

  
، وأود أن اشكره على كل ما تفضله باإلشراف على هذه الرسالةإلى األستاذ الدكتور ذياب عيوش ل

ثقة بالنفس والتميز في هذا  ومنحني بتوجيهاته ال،بذله من وقت وجهد وتوجيهات ومالحظات قيمة
  .العمل

  
 الذين غسان الحلو،. د،مجيد منصور.سائد ربايعة، د. عبد الوهاب الصباغ، د. ، د زياد قنام.إلى د

  . إلى األستاذ يوسف أبو زيد لمساعدتي في تقديم النصح واإلرشادو. قاموا بتحكيم  االستبانة
  

  . هموا مساهمة فعالة في إتمام هذه الدراسةإلى الخريجين الذين قاموا بتعبئة االستبانة وسا
  

  .إلى كل من ساهم في المساعدة على إتمام هذا العمل العلمي المتواضع
  

  انتصار أمين أحمد قاللوة



ج  

  :تعريفات

  
  : تحتوي الدراسة على مجموعة من المصطلحات والتعريفات اإلجرائية من أهمها

  
بيرة من المجتمع أو قطاعات أي حالة اجتماعية تعتبرها نسبة ك"   :  المشكلة

مهمة فيه غير مرغوب فيها وأنها بحاجة إلى اهتمام ومعالجة 
 )2011عيوش،" (لخطورتها على األفراد والجماهير والمجتمع

عدم توافر العمل للراغبين فيه والقادرين علية حسب السن القانوني   :  البطالة
  )الجهاز المركزي لإلحصاء(للعمل 

  
  الخريج

  
:  

د أنهى أحد المراحل التعليمية بنجاح وحصل على شهادة كل فر
مجلة (الخ  ...دبلوم، بكالوريوس، ماجستير: والمراحل التعليمية هي

  )2010التربية 
  :  مجتمعيةالتنمية ال

  
  
:  

عملية تغيير اجتماعي تلحق بالبناء االجتماعي ووظائفه بغرض 
)  2000لمفتوحةجامعة القدس ا ( .إشباع الحاجات االجتماعية لألفراد

هي عملية مجتمعية واعية ومقصودة وموجهة : التعريف اإلجرائي
في ظل مرجعية وإرادة وطنية من اجل إحداث تغييرات اجتماعية 

  . شاملة تعمل على تحسين نوعية الحياة لألفراد
  جنين   محافظة 

  
 وهي تقع ،مدينة قديمة أنشاها الكنعانيون كقرية حملت اسم عين جنيم  :

د النهاية الشمالية لمرتفعات نابلس فوق أقدام الجبال المطلة على عن
سهل مرج بن عامر وهي خط اللتقاء بيئات ثالثة الجبلية والسهلية 

 )2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  (.والغورية

  
وقد ترك هذا الموقع بصماته على مر التاريخ، وقد كانت مدينة جنين 

لقوات الغازية المتجهة جنوبا أو شماال، على مر التاريخ عرضة ل
  . ء الغزومتعرضة للتدمير والخراب أثنا

  
 جانيم، وعين جانيم، وجيرين،(أطلق عليها القدماء عدة أسماء ومنها 

وجنين التي بقي اسمها عليه حتى اآلن، وكل هذه األسماء قريبة من 
معاني الجنائن والبساتين، حيث اشتهرت جنين بكثرة الجنائن 



د  

   .البساتين فيهاو
  

 9.7 أي حوالي 2008 كم مربع في عام 583تبلغ مساحة المحافظة 
من إجمالي مساحة أراضي الضفة الغربية، ويبلغ عدد سكانها % 

 142.827منهم 2011 نسمة في منتصف عام 281.156حوالي 
 10.9 إناث، ويشكل عدد سكان المحافظة نسبة 138.329ذكور و

مارس سكان المحافظة عدة و. غربيةمن إجمالي سكان الضفة ال
   :أنشطة اقتصادية منها

  
 وهي الحرفة الرئيسية للسكان، فقد قام السكان بزراعة :الزراعة •

العديد من المحاصيل الزراعية على رأسها األشجار المثمرة 
 . والمحاصيل الحقلية والخضروات والحمضيات

  وخصوصا الماعز  :تربية الحيوانات •

 ة في المحافظة بعض الصناعات الزراعيالصناعة حيث يوجد •
مثل عصر الزيتون ومطاحن الغالل، كذلك يوجد صناعات 
خاصة بمواد البناء، كمقاطع الحجارة والكسارات وصناعة 
البالط، أيضا هناك بعض الصناعات كصناعة المالبس واألحذية 

الجهاز المركزي لإلحصاء .(والصناعات الخشبية والحديد
   )2011الفلسطيني 

  



 ه 

  ملخص الدراسة
  

تعرف على واقع بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية في محافظة جنين، الإلى الدراسة هذه هدفت 
استخدم المنهج  و.من وجهة نظر الخريجينا همواجهت وسبل اتها على التنمية المجتمعيةسوانعكا

بانه كأداة لجمع البيانات، وتم تطوير است، هاأهدافة وتحقيق س الدراإجراءات  إلتمام التحليليالوصفي
 بطريقة حصصية من بين خرجي الجامعات الفلسطينية متم اختياره) 260(وزعت على عينة حجمها

  . في محافظة جنين
  

، حيث تم حساب )SPSS( باستخدام الرزمة اإلحصائيةمعالجتها إحصائيا بعد استرداد االستبيانات تم
لفحص T-test) (جابة عن أسئلة الدراسة، واختبار المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لإل

كما . لفحص باقي الفرضيات) ANOVA(الفرضية حسب جنس المبحوث، والتباين األحادي
  . لتوضيح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات) frequency(استخدم التكرار

  

 من الجامعات الفلسطينية لخريجي بطالةأعلى نسبة تتصدر   محافظة جنين نتائج الدراسة أنبينت
كست أوضاعا سلبية موافقة بشدة من وأكد غالبية المبحوثين أن البطالة ع، وجهة نظر الخريجين

عدم تكافؤ الفرص وتصدرت مشكلة  ،)4.19( حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتهمالدرجة الخامسة
لبية موافقة بشدة من نظرة سبطالة العكست و). 4.49(بمتوسط حسابي أعلى تقدير  في التوظيف

  .)4.32(بمتوسط حسابي  للخريجين العاطلين عن العمل تجاه المجتمع الدرجة الخامسة
 
جاالت في جميع المنتائج أن بطالة خريجي الجامعات انعكست سلبا على التنمية المجتمعية البينت و

الخريجين م رضا عد، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين في مجال  بشدةبدرجة موافق
في مجال و ،)4.29(في مجال خدمة المجتمع و ،)4.05(عن الخدمات الصحية المتعطلين عن العمل 

    .)4.06(في مجال المشاركة السياسية ، و)4.28(اإلسكان 
  

غالبية المبحوثين  وحول الحلول المقترحة لمشكلة بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية، أكد
 ،ين العاطلين عن العمل من إنشاء مؤسسات تنموية مشتركةتمكعلى ضرورة %) (52.7

 . بالمتعطلين عن العمل خاصة شاريعمنح قروض إلنشاء معن طريق %) (49.6و

  
طالة ب إحصائية في إجابات المبحوثين حول مشكلة دالةنتائج أنه ال توجد فروق البينت كما و

 المجتمعية وسبل المواجهة تبعا لمتغيرات خريجي الجامعات الفلسطينية بين االنعكاسات على التنمية



 و 

 ،، الحالة االجتماعية، المعدل التراكمي، الجامعة التي تخرج منها،عدد سنوات البطالةجنسالعمر، ال(
  ). المعيل لألسرةو
  

تقوم إعادة النظر في سياسات التوظيف بحيث وفي ضوء نتائج البحث، أوصت الباحثة بضرورة 
 والتصدي لظاهرة الوساطة والمحسوبية وزيادة مستوى الشفافية في ،على أساس الخبرة والكفاءة

لى االستثمار في مختلف المجاالت لتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات  ع وكذلك العمل.التوظيف
 الجامعاتوإدارات التنسيق بين وزارة التعليم العالي وضرورة    منهم،الستيعاب أكبر عدد ممكن

 وإجراء مزيد من الدراسات  حول موضوع ات السوق المحلي، احتياج تالءمطرح تخصصات ل
 وأخيرا توصي الباحثة بضرورة إجراء مزيد من األبحاث والدراسات تتناول موضوع  .البحث

 .البحث من وجهات نظر مختلفة إلثراء موضوع الدراسة



ز   

 
Abstract 
 
This study aimed to identify the reality of unemployment of Palestinian university 
graduates in Jenin District, , and their impact on community development and the ways of 
confrontation from the perspective of the graduates. 
 
The descriptive approach was used to complete the study procedures and to achieve the 
objectives, a questionnaire was developed as a tool to collect data, it was distributed to the 
sample (260) which was selected among Palestinian university graduates in Jenin district. 
 
After  the recovery of the questionnaires from the sample, they  were processed statistically 
by computer, using the  statistical package (SPSS), averages and standard deviation were 
calculated to answer the study questions, and T test was used to check the hypothesis of  
sex of respondent, and the analysis of variance (ANOVA) was used to examine the rest of 
the hypotheses repetition (frequency) was also used  to clarify the distribution of the 
sample according to the study variables. 
 
The results showed that the Jenin District contains the highest unemployment rate for 
graduates of Palestinian universities, and the majority of respondents confirmed that 
unemployment reflected negative situations very much confirmed where the arithmetic 
average of the respondents' answers was (4.19), and the problem of lack of equal 
opportunities in employment, occupies the highest rating with an average of (4.49). The 
unemployment reflected a negative view of unemployment very much confirmed by the 
unemployed graduates with the arithmetic average (4.32). 
 
The results also indicated that the unemployment of university graduates impacted 
negatively on community development in all areas with a degree of very much confirm , 
with an arithmetic average of (4.05) for the answers of respondents in the area of non-
satisfaction of unemployed graduates for health services, and (4.29) in the field of 
community services, and (4.28) in the field of housing, and (4.06) in the field of political 
participation. 
 
And about the proposed solutions to the problem of unemployment of Palestinian 
university graduates the majority of respondents (52.7%) confirmed on the need to enable 
the unemployed to create a joint development institutions, and (49.6%) proposed  granting 
loans for the establishment of special projects  to the unemployed.  
 
The results of the study showed that there were  no statistically significant differences in 
answers of respondents on the problem of unemployment of Palestinian universities 
graduates between the implications on community development and ways of confrontation 
due to the variables (age, sex, marital status, grade point average, university, the number of 
years of unemployment, the breadwinner of the family). 
 
On light of these results, the researcher recommended the need to review the employment 
policies to be based on the experience and competence, and to address the phenomenon of 
mediation, favoritism, and to increase the level of transparency in recruitment. As well as 
to invest in various areas to provide job opportunities for graduates of universities to 
accommodate the largest possible number of them, and the need for coordination between 
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the Ministry of Higher Education and university administrations to suggest specializations 
that  fit the needs of the local market, and further studies on the subject of research.  
 
Finally, the researcher recommends to conduct further research and studies on the subject 
of the research from different perspectives to enrich it. 
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  الفصل األول  

______________________________________________________  

   خلفية الدراسة وأهميتها

  
   المقدمة  1.1

  
التي تعكس  لمجتمعات في دول العالم وخاصة الدول النامية من المشكالت االجتماعية           معظم ا تعاني  

 المـشكالت علـى     لعل أخطـر تلـك    و ،ية والبطالة الفقر والجهل واألم  ك،  آثارا سلبية على المجتمع   
تحتل مركـز الـصدارة بـين    حيث  وخصوصا بطالة خريجي الجامعات،     ،  جتمع  مشكلة البطالة   الم

 ،مجتمعية، وتشكّل مصدر قلق لدى السلطة والمجتمع في مختلـف دول العـالم            المشكالت ال مختلف  
  . )2007القريشي،(لتنمية المجتمعيةاوتمثل إحدى أهم معوقات 

  
وتكمن خطورة مشكلة البطالة كونها ذات تأثير مباشر على األمة بمختلف مكوناتها االجتماعية 

فقد نبه الرسول علية . لكثير من مظاهر المرضواالقتصادية والسياسية واألمنية،  باعتبارها سبب 
النفس إذا أحرزت قوتها : " الصالة والسالم إلى أهمية استفراغ طاقة اإلنسان في عمل مفيد، فقال

، فكل نفس لها مواهب ومواطن قوة سواء كانت حرفية أو مهنية أو إدارية، فإذا )النجار"(استقرت 
 لم تفرغ قوتها أصال، فان ذلك سيؤدي إلى عدم وضعت هذه النفس في غير مواطن قوتها أو

وقد نبه سيدنا عمر بن الخطاب أحد والته إلى هذا المعنى، ونصحه . االستقرار وكثرة المشاكل
المرجع ) (إن لم تشغلهم بطلب الحالل شغلوك بطلب المعصية : ( بتوفير فرص عمل لرعيته بقوله

  ).السابق
  

   الحديثة والمتطورة التكنولوجيامي وما يصاحبه من استخدام يذهب البعض بالقول أن التطور العل
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. لتنفيذ مختلف العمليات الخدمية واإلنتاجية، تسهم بشكل كبير في زيادة مشكلة البطالة وتناميها
باعتبار أن اآللة تحل محل اإلنسان النجاز مختلف األعمال، فيرى هؤالء انه كلما ظهرت 

 العمل، من شأنها أن تؤدي إلى االستغناء عن العمالة في مخترعات واكتشافات جديدة في سوق
قطاعات متعددة لصالح اآللة التكنولوجية، مما يزيد من نسبة العاطلين عن العمل، وهذا يفسر توجه 
بعض الدول، مثل الصين الشعبية، على ترك فسحة واسعة للعمال اليدويين مقابل اآللة التكنولوجية، 

ي، حتى ال تزيد من حدة المشكلة ويصبح لديها عشرات الماليين من وخاصة في المجال الزراع
  .العاطلين عن العمل

  
لذا نرى أن مشكلة البطالة تشكل ظاهرة اجتماعية تعاني منها كافة دول العالم النامي والمتحضر 
على حد سواء، إال أنها تختلف من مجتمع آلخر من حيث أسبابها ونسبة تفشيها وطرق معالجتها 

  . القدرة على التخفيف من آثارها السلبيةومدى
  

فأسباب البطالة في الدول المتقدمة تختلف عنها في الدول الفقيرة، ففي حين نرى أن التطور 
التكنولوجي والعلمي حرم قطاع كبير من خريجي الجامعات من فرص العمل، بسبب تطور علم 

مال بكفاءة عالية ودقة متناهية وسرعة الحاسوب والبرمجيات التي لها قدرة فائقة على انجاز األع
فائقة، نرى أن أسبابها في الدول النامية ناجمة عن تفشي الجهل والتخلف وعدم القدرة على إدارة 

  .)2004الجعفري (الموارد المادية والبشرية وسوء انتقاء عملية التعليم
  

سبتها تتفاوت من مجتمع  وبذلك فانه رغم تفشي ظاهرة البطالة في مختلف دول العالم، إال أن ن
آلخر، ومن فترة زمنية ألخرى، حيث تمر األمم والشعوب في فترات رواج اقتصادي تارة، وفي 
حالة ركود تارة أخرى، فعلى سبيل المثال نسبة بطالة خريجي الجامعات في المملكة المتحدة 

اشمية ارتفعت ، وفي المملكة األردنية اله2010عام %) 8( إلى 1980عام %) 1.8(ارتفعت من 
في منتصف العقد % 22 لتقفز إلى نسبة 1985عام %) 2(بشكل كبير جدا، حيث لم تتجاوز 

  .الحالي
  

ورغم  أن هناك جهودا تبذل للحد من تفشي ظاهرة بطالة خريجي الجامعات، إال أن عملية 
تلك استحداث وظائف لتشغيل الخريجين بقيت مشكلة تراوح مكانها وتؤرق القائمين على حلول 

المشكلة، وخصوصا في الدول النامية، حيث تعجز تلك الدول عن إيجاد حلول ممكنة وعملية، إما 
 بالثروات بسبب عدم توفر اإلرادة والرغبة الحقيقية لحل المشكلة كما هو حاصل في الدول الغنية

المادية كما ليج العربي مثال، أو بسبب شح الموارد وعدم توفر اإلمكانيات خوالموارد الطبيعية كال
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التعليم (أو بسبب عدم جودة التعليم وتنوعه. هو في الدول العربية الفقيرة والباكستان ونيجيريا
بسبب غياب التخطيط لتحديد احتياجات الدولة من الكفاءات المتعلمة كما يحدث في ) العشوائي

ا من مصر وسوريا واألردن، لنرى عجزا في الكوادر في بعض التخصصات العلمية، وفائض
  . الخريجين في تخصصات أخرى

  
من هنا يرى المختصين في العلوم االجتماعية أن مشكلة البطالة بشكل عام، باتت تمثل مادة ثرية 
للبحث والتنظير، علما أنها تأخذ معنى خاصا وتزداد أهمية في المجتمع الفلسطيني، مما يقتضي 

على مفهومها لغويا وعمليا دراستها دراسة علمية دقيقة،وتحليلها بدءا من التعرف 
  ). 2004المرسي،(

  
، وتقف حجر عثرة أمام جهود خريجي الجامعات تشكل معيقابطالة لذا فانه باإلمكان الحكم بان 

السلبية على مختلف مكونات المجتمع، حيث تحول دون تطور المؤسسات  نظرا النعكاساتها التنمية،
 خريجي الجامعات المتعطلين عن العمل وأسرهم، اإلنتاجية والخدمية، وتخلق جو نفسي سلبي على

وتفقدهم الثقة بالنظام السياسي الحاكم، وبالتالي يفقد البعض ثقته بعملية التعليم برمتها، خوفا من 
  . انضمامهم لجيش العاطلين عن العمل

  
هم  فقد وجدوا من سبق،إن البطالة تجعل الشباب أسرى لروح اليأس، وتقتل األمل في نفوس الشباب

 قد ، وحصلوا على شهادات علمية وبعدها وجدوها في جيوب خاوية،قد كابدوا الليالي سهرا وتعبا
 وكثير من هؤالء قد يدفعهم في لحظة يأس ،اجتمعوا في جماعات على المقاهي ونواصي الطرقات

   .)2009،النجار( إلى الحرام وارتكاب المحرمات والجرائم المروعة
  

لك المشكلة ويجعل منها مشكلة تحتل أولوية تستحق االهتمام والمعالجة،  إن ما يبرر االهتمام بت
 في شتى أنواع وألوان العلوم الطبيعية  كفاءات علمية وفكرية متنوعة االختصاصاتكونها تطال
أن ترى تلك الشريحة المجتمعية التي الكثيرين قلوب يحزن و وإن ما يؤسف له حقا ،واالجتماعية

 ينضمون إلى طوابير العاطلين عن وصلت إلى مرحلة البناء والعطاء، لتجدهمالمجتمع حتى  أرهقت
 وحل محلها ، انطفأت وخمدت، وإن أحالمهم التي كانت ترسم لهم صورة المستقبل الرغيد،العمل

س من الصبر واالنتظار فبعد كثرة علم وتعلم يجد الفرد نفسه رود األيام الطويلة يتجرعونها بكأب
جريدة (أو عامال بأجر قليل في ساعات عمل كثيرة ألنه ال يجد غير ذلك ساعيا أو خادما 

  .) 2011،التآخي
  



  4

، تعتبر مشكلة بطالة خريجي )الضفة الغربية وقطاع غزة(وفي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
الجامعات، من أكثر المشكالت تفشيا في المجتمع الفلسطيني وأكثرها خطورة، حيث ينضم سنويا 

، حيث هناك إقبال شديد  على اقل تقديرخريج جديد إلى جيش العاطلين عن العمل) 3000(حوالي
على التعليم في الجامعات الفلسطينية، وخصوصا بعد أن أتاحت جامعة القدس المفتوحة فرص 

  . )2007دائرة االحصاء المركزية،(التعليم للجميع لمرونتها وبرامجها وانخفاض تكاليف التعليم فيها
وزارة التعليم العالي يقع عليها الجزء األكبر من تحمل مسؤولية تفشي بطالة خريجي ولعل 

الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، منوط بها إعادة رسم سياسات جديدة في منح التراخيص 
لفتح كليات جديدة في الجامعات، بما يتناسب واحتياجات السوق المحلي، وبلورة قواعد جديدة في 

طالب إلكمال تعليمهم الجامعي، وتشجيع البعض منهم للتوجه لدراسة المهن التي يفتقر إليها قبول ال
كالجهاز المركزي (كما انه يتطلب من الجهات المختصة. السوق المحلي، رغم صغره ومحدوديته

 التعاون مع وزارة التعليم العالي لتزويدها بقاعدة بيانات ومعلومات كافية )لإلحصاء الفلسطيني
 في ترشيد طالبمما يساعد الدقيقة حول خصائص العرض والطلب في سوق العمل المحلي، و

  .اختياراتهم للتخصصات
 

وفي هذا البحث نحن لسنا بصدد دراسة تلك المشكلة وتشخيصها فحسب، بل منوط بنا طرق باب 
 التعامل مع المسؤولية االجتماعية الملقاة على عاتق القطاعين العام والخاص، من اجل الجدية في

هذه المشكلة، من خالل تبني سياسات واقعية وطرح برامج واضحة للحد من هذه المشكلة، ال سيما 
بين صفوف خريجي الجامعات، كون االستثمار في رأس المال البشري يرتبط ارتباطا وثيقا في 

م في اختيار ميزان اإلنتاجية وبالقدرة التنافسية في مختلف القطاعات، ومساندة الطالب وترشيده
م وما يتالءم مع حاجة سوق العمل، وخصوصا في الواقع الفلسطيني، حيث شح الموارد تخصصه

واعتماد السلطة الوطنية على المساعدات الخارجية، وعدم االستقرار األمني والسياسي، اللذان لهما 
مما يشكل دور كبير في إحجام المستثمرين عن إنشاء مشاريع كبيرة تستوعب خريجي الجامعات،

ضغطا على المؤسسات العامة، غير القادرة على استيعاب هذه األعداد المتزايدة من الخريجين 
  ).2008جعبة،(
 

   مبررات الدراسة 12.

  
لفت انتباه الباحثة تردد خريجي الجامعات على مكاتب التربية التعليم ومختلف الوزارات والمكاتب 

ل دون جدوى لدى الغالبية العظمى، حيث يسود الخاصة والعامة، سعيا للحصول على فرص عم
التذمر في أوساطهم ويأسهم من إيجاد حلول لمشكالتهم، بعد أن طالت لفترة زمنية وصلت لدى 
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راعت هذه المشكلة اهتمام الباحثة، وخصوصا بعد أن . البعض ما يربو على عقد من الزمن ويزيد
امعية بعد إنهاء الثانوية العامة، وآخرين  الجم إلكمال دراستهينالحظت بعض الشباب غير متحمس

هذا األمر . تسربوا من الجامعات تحت وطأة المشكلة، مما ينذر بنتائج خطيرة على المجتمع برمته
التوجه لدراسة هذه المشكلة واالطالع على نتائج أبحاث ودراسات حول الموضوع، إلى دفع الباحثة 

، مما   من األبحاث التي تناولت المشكلة علم الباحثة في حدودغير أنها لم تجد سوى الندر اليسير
، أمال في معرفة وجهات نظر خريجي الجامعات حول المشكلة،  إجراء هذه الدراسةشجعها على

، وتزويد الجهات المجتمعيةوانعكاساتها على أوضاعهم االجتماعية والنفسية، وكذلك على التنمية 
  . نتائجهابالمختصة  

  
  ة   مشكلة الدراس13.

  
نظرا لخطورة البطالة على تنمية المجتمع وسالمته االجتماعية، ونظرا ألهمية إبراز آراء خريجي 
 ،الجامعات الفلسطينية حول انعكاساتها كمشكلة حقيقية على التنمية المجتمعية، وطرق مواجهتها

على النحو كونهم فئة متضررة منها ومعنية بإيجاد حلول لها لذا صاغت الباحثة مشكلة الدراسة 
مشكلة بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية في محافظة جنين على التنمية انعكاسات ما  :اآلتي

   ؟ من وجهة نظر الخريجين،وسبل مواجهتها المجتمعية
  

    أهمية الدراسة14.

  
 :ل أهمية الدراسة في اآلتيثتتم

  
  :وتتمثل فيما يأتي: األهمية العلمية

 
 الستكمال الحصول على درجة الماجستير في تخصص التنمية اعتبار الدراسة متطلب جامعي •

  . من جامعة القدس- الريفية المستدامة ـ بناء مؤسسات
اهتمام الباحثة بالمشكلة موضوع الدراسة والتفاعل معها والرغبة في التصدي لها وسبر  •

  . غورها، نظرا لكونها إحدى الخريجات العاطالت عن العمل
يجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين أهمية الوقوف على رأي خر •

من أهم   باعتبارهم،سبل مواجهتهاتنمية المجتمعية وفي البطالة، وفي انعكاساتها على ال
  .الشرائح المجتمعية الواعدة التي تعاني من البطالة في المحافظة
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 لدراستها وتسليط الضوء كونها تقدم للعلم إضافة جديدة وغير مسبوقة تستحق بذل الجهود •
 .عليها

  
 :يأتيأما األهمية التطبيقية، فتتمثل فيما 

 
لدراسة في أنها ستتوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التطبيقية لهمية األتتمثل  •

التي ستساعد في إعادة رسم السياسات المتّبعة لتحسين مستوى أداء الخريجين في التنمية 
 المجتمعية  

 ،ح المجال أمام جميع األطراف المعنية في المجتمع الفلسطيني لالستفادة من نتائجهانها تفتكو •
   .من اجل التعاون البنّاء في بلورة وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى معالجة هذه المشكلة

تعتبر هذه الدراسة مهمة للجامعات الفلسطينية لإلفادة من نتائجها في طرح تخصصات تناسب  •
 .وق المحليةاحتياجات الس

تعتبر هذه الدراسة مهمة للخريجين العاطلين عن العمل لالستفادة من نتائجها في اإلسهام  •
 .إليجاد حلول للمشكلة

  
   أهداف الدراسة15.

  
دراسة مشكلة البطالة لدى خريجي الجامعات :  الرئيسي التاليهدف التسعى هذه الدراسة إلى تحقيق 

، وسبل مواجهتها من وجهة نعكاساتها على التنمية المجتمعيةاالفلسطينية في محافظة جنين وبيان 
   :ويتفرع عنه األهداف الفرعية التالية .نظر الخريجين

  
في   العاطلين عن العمل خريجي الجامعات الفلسطينية على تقديرات نسبة البطالة لدىالتعرف •

  .من وجهة نظر الخريجين أنفسهممحافظة جنين 
لجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في  خريجي ا علىالةبطالالتعرف على انعكاسات  •

  .  ) االجتماعية واالقتصادية والنفسيةالنواحي( في مختلف محافظة جنين 
خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة التعرف على انعكاسات بطالة  •

     . تجاه المجتمعتهمعلى نظرجنين 
طالة خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة ف على انعكاسات برالتع •

 : التاليةمجاالتالجنين على التنمية المجتمعية  في 
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o  مجال الصحة 

o مجال خدمة المجتمع 

o مجال اإلسكان 

o مجال المشاركة في السياسة 

  
ل  الحلول التي يقترحها خريجي الجامعات الفلسطينية المتعطلين عن العمأهمالتعرف على  •

  .في محافظة جنين

التعرف على الفروق في إجابات المبحوثين حول بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية  •
لحالة االجتماعية، مكان اإلقامة، ، ا الجنس،العمر( ين عن العمل حسب المتغيراتالعاطل

الجامعة التي  ،المعدل في الثانوية العامة، الدرجة العلمية، التخصص، المعدل التراكمي
 )  ، المعيل لألسرة، سنة التخرج، عدد سنوات البطالةرج منهاتخ

  
   أسئلة الدراسة16.
  

  :تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية
  

 محافظة ية العاطلين عن العمل فيخريجي الجامعات الفلسطيننسبة البطالة لدى  تقديرات ما •
  ؟جنين من وجهة نظر الخريجين أنفسهم

لعمل في محافظة  خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن ا علىةبطالال انعكاسات ما •
 ؟)االجتماعية واالقتصادية والنفسية( جنين في مختلف النواحي

انعكاسات بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين ما  •
  ؟على نظرتهم تجاه المجتمع

سطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين انعكاسات بطالة خريجي الجامعات الفلما  •
     والمشاركة السياسية؟واإلسكانعلى التنمية المجتمعية  في مجاالت الصحة وخدمة المجتمع 

الجامعات الفلسطينية المتعطلين عن العمل في محافظة خريجو  أهم الحلول التي يقترحها ما •
   ؟جنين

ثين حول بطالة خريجي الجامعات هل هناك فروق دالة إحصائيا في إجابات المبحو •
الجنس، الحالة االجتماعية، مكان ،عمل حسب متغيرات العمرالفلسطينية العاطلين عن ال

 الجامعة ،، المعدل التراكميلعامة، الدرجة العلمية، التخصص، المعدل في الثانوية ااإلقامة
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 رة؟المعيل لألسو نوع ، تخرج منها، سنة التخرج، عدد سنوات البطالةالتي 
 
    فرضيات الدراسة17.

  

 .  محافظة التي تعاني من نسبة بطالة الخريجين األكثرتعتبر محافظة جنين هي  •

 انعكاسات البطالة على خريجي الجامعات أهمعدم تكافؤ الفرص في التوظيف من  •
  . الفلسطينية العاطلين عن العمل

بطالة خريجي الجامعات سات  انعكاأهم المجتمع لم يوفر الفرص الكافية للخريجين من  •
  .نية على نظرتهم تجاه المجتمع الفلسطي

المجتمعية نعكاسات بطالة الخريجين على التنمية ا أهممة من اعدم االهتمام بالنظافة الع •
 . هة نظرهم والمتعلقة بالصحة من وج

نعكاسات بطالة الخريجين على ا أهم الخارج من إلى العاملة المتعلمة األيديتبر هجرة تع •
 .   نظرهموجهةالتنمية المجتمعية والمتعلقة بخدمة المجتمع من 

نعكاسات بطالة الخريجين ا أهمعن الزواج بسبب عدم توافر المسكن  من العزوف يعتبر  •
 .  نظرهم وجهة من باإلسكانعلى التنمية المجتمعية والمتعلقة 

خريجين على التنمية نعكاسات بطالة الا أهميعتبر التأثير في معاني االنتماء للوطن من  •
 .  نظرهموجهةالمجتمعية والمتعلقة بالمشاركة السياسية من 

 مؤسسات تنموية مشتركة من أهم الحلول المقترحة إنشاء تمكين العاطلين عن العمل من  •
 . لمشكلة بطالة الخريجين 

في إجابات المبحـوثين    ) a ≥.050(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         ال   •
حول انعكاسات بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية على الخـريجين والمجتمـع والتنميـة             

 :اآلتية المتغيرات إلى يعزى المجتمعية وسبل المواجهة
 

o الجنس.   
o السن.   
o  اإلقامةمكان.   
o الحالة االجتماعية.   
o المعدل في الثانوية العامة.   
o التخصص.   
o سنة التخرج.   
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   حدود الدراسة 8.1

  
  : د الدراسة كما يليتمثلت حدو

  
 محافظة جنين:  الحدود المكانية •

 حتى نهاية 2011فترة إجراء البحث والتي تمتد من األول من أيلول : الحدود الزمنية •
 2012حزيران من العام 

جميع خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين :  الحدود البشرية •
 حتى بدء إجراء البحث

  
   دراسةيكل اله 9.1

  

 العاطلين  خريجي الجامعات الفلسطينية لدىبطالةال مشكلةالتعرف على  تهدف هذه الدراسة •
 وقد تضمنت الدراسة . وسبل مواجهتهاعلى التنمية المجتمعيةساتها ، وانعكاعن العمل

  :خمسة فصول كما يلي
 وأهميتها، ،دراسةمبررات المشكلة البحث،و   من حيث تحديد، خلفية الدراسةالفصل األول  •

   .  التي تتعلّق بهاجيب عنها والفرضياتتة التي س واألسئلهاوأهداف
لمشكلة لإلطار النظري الفصل الثاني تم عرض اإلطار النظري للبحث، حيث تم التطرق   •

بدراسات سابقة لتستفيد منها الباحثة في الطرق التي وإثرائه  بطالة خريجي الجامعات
  .ءات البحثستستخدمها إلتمام إجرا

الفصل الثالث تم توضيح الطرق التي سلكتها الباحثة إلجراء البحث، حيث تم توضيح   •
 أداة، وكذلك  اختيار العينةالمنهج المستخدم وتحديد مجتمع البحث ووحدة المعاينة وكيفية

  .جمع البيانات وطريقة توزيعها على المبحوثين، وأخيرا المعالجة اإلحصائية للبيانات
 لإلجابة  الرابع فقد تم فيه عرض نتائج إجابات المبحوثين وتفسيرها والتعليق عليها،الفصل  •

   عن تساؤالت الدراسة، 
الباحثة، وفي  واستنتاجات ،عرض نتائج الدراسةل وقد خصصالفصل الخامس واألخير،   •

  .المناسبة مقترحاتالتم وضع ضوئها 
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة  
  

  المقدمة 1.2

  

 منها والنامية المتقدمة في كل دول العالم متفاوتة ، حيث توجد في نسب هتعتبر البطالة مشكلة عالمي
ة صاديحيث البنية االقت لكن هناك اختالف في طريقة التعامل معها في كل منهما ، على السواء،

قدمة مؤهلة بفروعها المختلفة بان تخلق فرص عمل حقيقية ، أما في داخل المجتمع في الدول المت
 تأثيراتها حلول غير مباشرة بعيدة المدى في إلىالدول النامية فان الحلول تكون وقتية دون الوصول 

شرسة التي  وبالرغم من كثرة التحديات العلى االقتصاد، ومن ثم على قضية التوظيف والتشغيل،
 ضراوة وشراسة ،أال وهو شبح البطالة األكثر هناك تحديا خطيرا هو أن إالتهدد امتنا العربية ، 

 هذا الخطر الذي إن يصيبها في مقتل ، أن أوشك حتى األرضالذي بات يخيم على هذه البقعة من 
ن مشكلة البطالة  ، وهناك خلط بيوأخرى قد تنفجر بين لحظة موقوتةثابة قنبلة ميداهم المجتمع ب

   وجدنا لها حالإذا علينا حلها ، وتبقى خطرا يهددنا،أو يستعصىومسألة البطالة ، فهي ليست مشكلة 
 نعتبرها أن ،لكنن درجن واعتدنا على ثابتةتظل جذورها  فهو حل وقتي وتعود المشكلة من جديد أو

 لم تكن ، وال نعود نشكو وكأنها لها كل الحلول بحيث تصبح نجد أن مسألة فيمكن وأنهامشكلة ، أما 
.  قبل الخطو موضعها ألقدامنا مهما كانت هناك أسباب ، ألننا قدرنا أخرىمن وجودها مرة 

 )2004الزواوي (

 يصاب بها المتعطل عن آفةمثال ابن سينا اعتبرها فمشكلة البطالة منذ القدم ، ل لقد اختلفت النظريات
ن المنفعة التي حباه اهللا بها ، كما اعتبرها احمد بن الدلجي العمل فتحرم المجتمع من االستفادة م

االقتصاديين ي الدراسات الحديثة أعتبرها احد تكاسال مسئوال عن التسبب في فقر المصاب به ، وف
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اعتبرت البطالة مشكلة اجتماعية ، تعليمية ،  االقتصادي ، وفي بعض الدراسات األداءمؤشرا على 
   .األولىمنية من الدرجة أاقتصادية ، سياسية ، و

أضحت مشكلة البطالة عائقا تنمويا كبيرا في الكثير من دول العالم فهي تعتبر السبب في تهديد 
استقرار العديد من األنظمة والحكومات في ظل تزايد معدالت النمو السكاني وزيادة الفجوة بين 

الت ا حإعدادة كوارث والبد من  منطقطالة في حالتها الراهنة تمثل مشكلة البإن.اإلنتاج واالستهالك
 على المجتمعين المحلي والعالمي  الموقف، ولمنع انتشار آثاره المدمرةإلنقاذ القصوى الطوارئ

ولهذا تعد مشكلة بطالة الخريجين من أولى المشاكل المهمة لما لها من أثار خطره على النواحي 
، فهي ة التي تعيق التقدم والتنمية في المجتمعاالقتصادية واالجتماعية واألمنية والخلقية والنفسي

عبد (. بأكمله بآفات وسموم وآثار سيئة لم تمحى ويتم بترها فسوف تصيب المجتمعإنكالسرطان 
فئة األكثر وعيا طالة الخريجين أشد خطرا من بطالة الفئات األخرى، لكونهم ال،إن ب)2008السميع

تمد المجتمع بالدرجة األولى عليهم وعلى إمكاناتهم هم الكادر البشري الذي سيعوواألعلى طموحا،
من تحسين مستوى األداء اإلداري، واالقتصادي، والصحي، والخدمي للمجتمع، فهم عماد المستقبل 

 ). 2001جادو (وثروة األمة التي تفوق سائر ثرواتها ومواردها ديمومة وتجددا 

  
م بكل سلبياتها في األمد القصير وربما الطويل ومما يدعو إلى القلق أن مشكلة بطالة الخريجين تتفاق
وذلك في ضوء استمرار وزيادة معدل النمو ، ما لم يتم اتخاذ الوسائل واإلجراءات الكفيلة لمواجهتها

  .  مر دفعني إلى إجراء هذه الدراسةوهذا األ.السكاني وزيادة اإلقبال والطلب على التعليم
  

المجتمع، وهم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية المحافظة إن الخريجين الجامعيين هم أساس نجاح 
ومن أجل المحافظة على هذه النخبة، ترى الباحثة أن من الضروري التعرف  .على الوطن وتنميته

على مشكلة بطالة الخريجين في الجامعات الفلسطينية في محافظة جنين بين االنعكاسات على التنمية 
  .  المجتمعية وسبل مواجهتها

  القسم األول البطالة 2.2

  
  :اإلطار النظري المرتبط بالبطالة تلخصه الدراسة فيما يأتي

  
   البطالةمفهوم .1.2.2

  

، بما يحتويه من غموض ولبس أحيانا، والتداخل    أساسيهيعد مفهوم البطالة في حد ذاته إشكالية
، ولكن في ير وصف لهاكمن في توفوسوء الفهم أحيانا أخرى، حيث أن إشكالية تعريف البطالة ال ي
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توفير معايير محددة ومناسبة لقياس هذه الظاهرة، حتى يتم بموجبها وضع منهج مناسب لقياسها 
   .  قياسا موضوعيا يمكن استخدامه إليجاد حلول لها

وداللته اللغوية ، عدم  من الجذر الثالثي بطل  اشتقتأنها تصريف كلمة البطالة، نجد إلى رجعنا إذا
خطيرة   ونفسيةواقتصادية الذي يحمل في طياته دالالت اجتماعية األمرن الصالحية، النفع وفقدا

  .ع، فهي عدم توفر فرص العمل المعنى االصطالحي الشائأما،
  

ال يوجد تعريف واحد لمفهوم البطالة وإنما هناك عدة تعريفات، منها من يوسع نطاق المفهوم ومنها 
ولهذا نجد أن من جية عند تطبيقهه نظرية ومنإشكاليات، ولذلك توجد ق نطاق المفهوممن يضي ،

، نظرا للخصوصية التاريخية حد للبطالة يصلح لجميع المجتمعاتالصعب وضع تعريف وا
، وأيضا في كل مرحلة انتقالية لهذه المجتمعات، نظرا للتحوالت االجتماعية للمجتمعاتوالمعاصرة  

. غير مباشر أو كس على مشكلة البطالة بشكل مباشرواالقتصادية والثقافية والسياسية التي تنع
  )2008، ، مجاهدغنيم(
  

وتعرف البطالة أيضا ، بأنها التوقف الالإرادي عن العمل لفقدان الشغلوقد عرف البعض البطالة 
   ).2008 ،الطاقة( تعطل األشخاص الراغبين في العمل والقادرين عليه بأنها

  
 سن إلى الذين ينتمون األفرادجميع : منظمة العمل الدولية معاييروتعرف البطالة حسب مقاييس و

وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث ،األعمالالعمل ولم يعملوا في أي نوع من 
. أو غير ذلك من الطرقحف،التسجيل في مكاتب االستخدام، الطرق مثل مطالعة الصبإحدىعنه 

   )2011وزارة التربية والتعليم العالي (
  

القادرين على العمل مابين سن  من القوى العاملةاألفراد نها عدم تمكن ويعرف الدوسري البطالة بأ
 .من الحصول على العمل الخامسة عشر و الخامسة والستين

  
 ال عمل له ولديه الرغبة الصادقة في العمل مع وجود مجموع بأنه كل شخص: ويعرف المتعطل

وحالة العامل ،ر، وضوح مستوى األجوالعمل تساعا" فر وهي تتومن الشروط التي يجب أن
 ألي عمل ما سواء بأنها عدم ممارسة الفرد وتعرف البطالة أيضا .)2008، مجاهد، غنيم(الصحية 

وسواء كانت عدم الممارسة ناتجة عن أسباب ،األعمالعضليا أو غير ذلك من كان عمال ذهنيا،أو 
   . إرادية غير أو إراديةشخصية أو 
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ويدخل في ظاهرة البطالة أيضا من تم تعيينه في مكان غير مناسب له ،أي في غير تخصصه 
  من العمل المطلوب وهي ماأكثر إليهم العمل إسناد الذين تم األشخاص،وتطلق البطالة أيضا على 

 األولى أنغير ،تسمى بظاهرة تكدس العاملين ، فهذه الظاهرة بشقيها يطلق عليها ظاهرة البطالة
 )2008عبد السميع . (والثانية تسمى بطالة مقنعةمى بطالة حقيقية،تس

  :، وهي في البطالة توفر ثالثة شروط ويشترط 
  

   .أي ال يعمل بأجر أو لحسابه الخاص: دون عملب •
فورا أو بعد فترة  أن يكون الشخص في وضع يسمح له باستالم عملأي : االستعداد للعمل •

  . عن العمل
   .خطوات محددة للبحث عن عمل  يكون الشخص قد اتخذ أنأي :البحث عن عمل •

إن كل إنسان ليس له : وفي حين جاء التعريف العالمي للبطالة كما قدمه المكتب الدولي للعمل وهي
جر وقد سبق له البحث بشرط أن يكون يبحث عن عمل بأ عمل في األسبوع التي وقع فيه اإلحصاء،

جري بها البحث أو الدراسة بشرط أن يكون مهيئا تي أ في الشهر الذي سبق الفترة العن العمل
  .)2004الجعفري  (.يعتبر عاطال عن العملللعمل في مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما على األكثر 

 
  :مشكلة البطالة نمو.2.2.2

  

، فهي مصدر قلق اجه العالم بصفه عامهتعد مشكلة البطالة في مقدمة المشكالت االجتماعية التي تو
لى مستقبل المجتمع العالمي بأسره، فقد بلغت ظاهرة نشوء البطالة ذروتها في عقد وخطر ع

العشرينات، فقد سجل أعلى معدالت البطالة ما بعد الحرب العالمية األولى، وبالتحديد في اليوم الذي 
، عندما ضخ كميات كبيرة من األسهم م1929تشرين األول عام ) الخميس األسود(سمي بيوم 
لت بعده قائمة ، ثم توا لكبرى الشركات العالميةالتي كانت تمثل الرأسمالي األساسيوالسندات 

قتصادية خلال وقد نتجت عن هذه الكارثة اال، بنكا1325، فقد تم إفالس حوالي االفالسات البنكية
،  عند هذا الحدولم يتوقف األمر،ينتشر بشكل مخيف، مما جعل سوق البطالة كبيرا في سوق العمل

يسية لبلدان القرن  والتي تعد من السمات الرئر المتوازنظهور التوسع واالستثمار غيحيث ب
، وبسبب وجود مثل هذه األزمات المتعاقبة ووجود النقلة النوعية في االقتصاد الدولي في العشرين

م ولمة كقانون يحكالتسعينات والهيمنة الغربية واألمريكية بالذات على االقتصاد الدولي وظهور الع
    .)2005، عبد الحق( تفاقم مشكلة البطالة كل هذه األمور أدت إلى،العالم الدولي

  
إن حجم البطالة يختلف من دولة إلى أخرى، وأيضا تختلف معاملة العاطلين عن العمل من دولة إلى 
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بل قد تختلف أيضا داخل المجتمع الواحد من فترة زمنية خرى وفقا لطبيعة المجتمع وظروفه،أ
، فأحيانا  والثقافية التي يمر بها المجتمعوفقا للخصوصية السياسية واالقتصادية والتاريخيةألخرى 

ترتفع نسبة البطالة في فترة زمنية معينة وتنخفض النسبة في فترة زمنية أخرى، وهناك اختالف في 
 المتقدمة فسبب البطالة في الدول،حيث سبب وجودهاالبطالة بين الدول النامية والدول المتقدمة من 

ناتجة عن التقدم المستمر والمتزايد في فنون اإلنتاج في كافة مجاالت الحياة وبسبب وجود األجهزة 
، في حين يختلف األمر لدى الدول النامية فالبطالة  العاملة البشريةواآلالت التي حلت محل األيدي

، باإلضافة إلى العديد  المتاحةموارد البشرية والطبيعيةفي هذه الدول ناتجة عن العجز في استغالل ال
ة في الدول النامية مشكلة ن مشكلة البطالول المتقدمة، إمن العوامل التي تختلف تماما عن الد

، فهي ليست مشكلة نقص طلب كما هي الحال في الدول المتقدمة ومن هنا تكون الرؤية هيكلية
لبطالة في البلدان النامية تعالج بتغيير مختلفة بالرغم أن الظاهرة واحدة، وبناء على ذلك فان مشكلة ا

ومن ابرز األدلة على ، مشكلة مرتبطة بالتخلفالهيكل أو البنية وتحل بتحقيق التنمية، بمعنى أنها
فقد بلغ نسبة العاطلين 1979 ذلك هو ما حدث في الصين حيث بدأت األزمة البطالة األولى بها عام 

هذه األزمة تبنت الدولة سياسات انفتاحية وغيرت  ولحل .5.8%مليون شخص بنسبة 15عن العمل 
، حيث نائه، وفتحت مجاالت جديدة للعمل، وظهرت نتائج سريعة لذلكمن أوجه االقتصاد وب

  . %2.6إلى 1988انخفضت نسبة البطالة عام 
 حيث % 1كانت نسبة البطالة منخفضة في السبعينات ولم تتجاوز أما حال البطالة في فلسطين فقد

  إلىحيث وصلت 1984  منذ عام إالولم تشهد نسبة البطالة باالرتفاع 0.8%-0.7 %بين تراوحت 
 ، ومن ثم تواصلت نسب البطالة باالرتفاع1987 عام األولى وذلك بسبب اندالع االنتفاضة %2.7

 ضد الشعب الفلسطيني خالل االنتفاضة اإلسرائيلية واإلجراءاتفي التسعينات نتيجة أزمة الخليج 
، بعد عام أسلوأي بعد توقيع اتفاقية  الربع الثاني من فترة التسعينات،، واستمر ذلك حتى بدايةاألولى
 مظاهر النمو واالنتعاش االقتصادي بالظهور وبخاصة في ظل تدفق المساعدات الدولية بدأت 1993

تلبث تلك ولم شغيل المكثف في القطاع العام،،وبدء الت الفلسطينيةاألراضي إلىالمادية و العينية 
 انعكست سلبيا على االقتصاد الفلسطيني حتى وقع االقتصاد الفلسطيني أن إلىالجهود والمساعدات 

 2000 عام األقصى جراء وقوع انتفاضة 1996مرة أخرى بأزمة مع بداية الربع الثاني من عام 
 حاد، ونتيجة لذلك ارتفعت معدالت البطالة بشكل %24و%12 حيث تراوحت نسبة البطالة بين

 وبخاصة في قطاع غزة ليصل معدل  التعسفية بحق الشعب الفلسطينينتيجة الممارسات اإلسرائيلية
في قطاع غزة أي ثلث % 23 في الضفة و %20 بواقع %24 إلى الفلسطينية األراضيالبطالة في 

يث  حاألقصى أي بعد انتفاضة 2000المشاركين في القوى العاملة ، أما في الربع الثالث من عام 
 لكن ،) 2010الكفري (. في غزة 16% في الضفة و8%بواقع % 10 إلىبلغ معدل البطالة حينها 

 في 25%  حيث بلغت نسبة البطالةدت نسبة البطالة في االرتفاعا االنخفاض حتى عالم يطل هذ
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 بلغت نسبة البطالة 2011في عام و28.6%  بلغت نسبة البطالة  2004، أما في عام 2003عام
وزارة التربية والتعليم (.رتفاع لنسبة البطالة في ا2012 من عام اآلنزالت حتى  ماو 20.9%
في % 20%( 23 الفلسطينية األراضي في 2012فقد بلغ معدل البطالة في عام  ،)2011 العالي

  )2012ماس . ( 2011مقارنة بالعام  ويمثل هذا ارتفاعا) في قطاع غزة 31.5الضفة الغربية و
   

    
  :جاهات النظرية والمنهجية الحديثة في دراسة مشكلة البطالةاالت. 3.2.2

  

  .وتتفرع عنها النظريات الكبرى والنظريات الصغرى: النظريات االقتصادية •
  

o  وتنطلق منها نظريتان وهي المنظور الكالسيكي والمنظور ) الماكرو(النظريات الكبرى
  :الكينزي

 
مية هذه النظرية من تأثيرات وتأتي أه): المنظور الكالسيكي(النظرية األولى  

التفاعل بين الوحدات المكونة، بمعنى أن لو كل شخص حاول أن يوفر في  شراء 
 وهذا يقلل من عملية المنتجات، فإن أصحاب المنتجات سوف يصبحون أكثر فقراً

أي أن العالقة داخل هذه النظرية عالقة تأثر وتأثير بين الوحدات المكونة ،راالستثما
االتجاه األول :النظرية الكالسيكية اتجاهان وهيوانطلقت من هذه . لالقتصاد

األجور المرتفعة االتجاه الثاني األجور المنخفضة، فاتجاه األجور المرتفعة تقول 
يجب رفع األجور للعاملين وهذا يؤدي إلى رفع مستوى الدخل وبالتالي رفع 

وبالتالي يحقق الزيادة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على اإلنتاج هالك،مستوى االست
 في حين االتجاه في االستثمار وفي النهاية يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة،

األجور وذلك باالستعاضة عن اآلالت بدال من العنصر  يجب خفض:الثاني يقول أن
البشري وهذا يخفف من تكلفة اإلنتاج وبالتالي انخفاض سعر المنتجات يؤدي إلى 

 الحاجة إلى زيادة االستثمار والطاقة اإلنتاجية وهذا زيادة الطلب عليها وتصبح
 . يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة

وهو مضاد للنظريات الكبرى، فهو ينظر إلى ): المنظور الكينزي: (النظرية الثانية 
البطالة أنها نتاج من عدة عوامل سواء كانت بنائية أو دورية أو احتكاكية وأهم هذه 

حيث يؤدي هذا العامل إلى نقص في المبيعات وبالتالي العوامل هي نقص المطلوب 
لهذه   زيادة معدل البطالة، وعالج كينزالنقص في االستثمارات وهذا يؤدي إلى
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النظرية يتم بزيادة الطلب الفعال والتي بدوره يؤدي إلى تحريك عجلة اإلنتاج 
 . وبالتالي خلق فرص عمل جديدة

 
o نظرية األجـور الفعالـة     : وتنطلق منها نظريتان  ) الميكرو: (النظريات الصغرى : ثانيا

فنظرية األجور الفعالة تقول أنه يجب زيادة أجور العـاملين          : ونظرية الداخل والخارج  
بناءاً على اإلنتاج أي كلما زاد ناتج العامل يجب زيادة أجرة وكلما نقص إنتاجه يجـب                

ولى الدفع المستمر   نقص أجرة، وعلى هذا النحو تصبح األجور تؤدي وظيفتين وهي األ          
الستخدام الموارد والثانية هي حافز لمنع التهرب من العمل وبالتالي تـصبح البطالـة              

أما نظرية الداخل والخارج فهي تدور فكرة هذه النظرية علـى           . ظاهرة توازنية دائمة  
انه عندما يصبحون العمال الذين هم في الداخل يطالبون بأجور أعلى، وبالتـالي هـذا               

زيادة تكاليف اإلنتاج، فيمكن طرد هؤالء العمال وتوظيف عمال جدد وهـم            يؤدي إلى   
 ) 2008غنيم، مجاهد، . (المقصود بهم الخارج وهذا يدعم مشكلة البطالة الالإرادية

 
تعد هذه النظريات هي النظريات المسيطرة في علم        : النظريات السوسيولوجية الحديثة  : ثالثا •

ارا والتي أثرت بصورة مباشرة أو غير مباشـرة علـى           االجتماع فهي األكثر شيوعا وانتش    
دراسة مشكلة البطالة سواء كانت على المستوى العالمي أو اإلقليمي أو المحلي، و تـصنف               

 والنظريـات   ،هذه النظريات السوسيولوجية إلى ثالثة أنواع وهـي النظريـات المحافظـة           
  : الراديكالية، ونظريات العولمة

  
o النظريات التي يطلق عليها نظريات التكامل ويدخل ضمن وهي  :النظريات المحافظة

ظهرت النظرية البنائية . النظرية البنائية الوظيفية، ونظرية التحديث: هذا النظريات
الوظيفية في أعمال سبنسر وإميل وغيرهم، ويرى أصحاب هذه النظرية أن المشكالت 

ة، وإنما ترتبط بالظواهر ال ترتبط بجوهر التنمي غير السوية  والسلوكياتاالجتماعية
فعندما تكون الظواهر والمؤشرات التنموية . التي ترافق العمليات التنموية وتنتج عنها

غير متوازنة ومبهمة وعندما تبنى على قطاعات مجزأة تتحكم فيها التوقعات الساذجة، 
كل ذلك يؤدي إلى اختالل فعلي يهز التوازنات االجتماعية، ويزعزع  قواعد الضبط 

لسلوكي، وينفتح المجال أمام عالقات جديدة تنعدم فيها القيم وتتالشى المثل األخالقية ا
وتظهر أنماط سلوكية غير سوية تحوي على العديد من األفكار والقيم المتعارضة 
للسلوك االجتماعي السوي، وظهور مشكلة البطالة في الدول النامية مثال على ذلك، 

 الدول باعتباره تنمية اجتماعية، أدى إلى وجود نمو غير حيث عندما نما التعليم في هذه
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دم وجود فرص عمل كافية متوازن للجوانب االقتصادية، وهذا أدى إلى ع
ومع بروز مشكلة البطالة خاصة إذا كانت في ازدياد مستمر ينتج عنها قلة للخريجين،

عاطل عن العمل الدخل وزيادة الفقر مما يؤدي في النهاية إلى ظهور معايير سلوكية لل
تتناقض مع معايير المجتمع المحددة وبالتالي تطفو على السطح سلوكيات غير 

أما نظرية التحديث فظهرت في الخمسينيات باعتبارها .)2008غنيم، مجاهد، .(سوية
النظرية القادرة على خروج هذا العالم المتخلف من أزمته الراهنة، وسميت هذه 

ت نظريها وضعوا نمطا مثاليا يميز بين المجتمعاالنظرية بنظرية التحديث الن م
وبالتالي تعد هذه النظرية أول نظرية غير ماركسية تحاول التقليدية والمجتمعات الحديثة،

إن نظرية التحديث . لفها التكنولوجيتوضيح كيفية تخلص الدول النامية من فقرها وتخ
يق المشاريع التنموية، ساعدت على تحقيق تنمية وتحضر لبعض الدول النامية عن طر

لكن كان نتاج هذا التحضر والتنمية ظهور مشكالت اجتماعية كان أبرزها مشكلة 
 .لمثل هذه المشاكلالبطالة، ومشكلة الفقر، ولم تستطيع هذه النظرية إيجاد حلول 

 
o ينظر ماركس إلى البطالة على أنها :  وأهمها النظرية الماركسية:النظريات الراديكالية

حيث  د من علماء االجتماع الماركسيين،ية للرأسمالية ويشاركه في الرأي العديسمة حتم
يرون أن البطالة تحدث بسبب الصراع بين من يملك وال يملك، أي إن الطبقات األقوى 
في المجتمع هي الطبقات األكثر قدرة على حماية اهتمامها ومصالحها على حساب 

عدالت البطالة في جماعات األقلية عنها في الطبقات العاملة، ولهذا السبب تتزايد م
جماعات البيض، كما تتزايد معدالت البطالة لدى اإلناث أكثر من الذكور، وتتزايد 
معدالت البطالة في أوقات األزمات والركود، حيث إن األفراد الذين يملكون السيطرة 

 كر الماركسيبالرغم من أهمية الفو .على أدوات ووسائل اإلنتاج سوف يطردون العمال
الذي أخذ يوجه االنتباه إلى دراسة المشكالت االجتماعية، إال أنه في واقع األمر لم 
يستطع تحليل مشكلة البطالة في الدول النامية، حيث ركّزت هذه النظرية على العوامل 

ان العامل االقتصادي له االقتصادية باعتبارها العامل الرئيسي في مشكلة البطالة، وان ك
ة لها خصوصية لكنه ليس العامل الوحيد لظهور مشكلة البطالة، فالبلدان الناميمهم،دور 

إن النظرية الماركسية أرادت تغيير الواقع بما يتناسب وطبيعة وباختصار،. مجتمعية
المرجع (التغييرات االقتصادية االجتماعية، ولكنها لم تقدم فهما شموليا لمشكلة البطالة 

 .)السابق
 
o أثارت العولمة جدال نظريا وأيدلوجيا على الساحة الفكرية العالمية، : مةنظرية العول
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ليس فقط على مستوى البلدان النامية ولكن أيضا على مستوى البلدان المتقدمة، فعلى 
فالمعطيات . إال أن سلبياتها أكثر من ايجابياتها فوائدها وانعكاساتها االيجابية،الرغم من

مة سوف تفرز الكثير من التأثيرات السلبية وبخاصة على الواقعية تشير إلى أن العول
مستوى البلدان النامية، الن تلك المجتمعات تواجه اآلن مجموعة من التحديات 

ومن أهم المشاكل التي ساهمت في إيجادها .السياسية واالجتماعية والثقافيةاالقتصادية و
ور اآلالت وأجهزة  وظهالعولمة مشكلة البطالة، فمع ظهور التطور التكنولوجي

فالشركات والمصانع التي . فقد أدى هذا إلى التقليل من تشغيل األيدي العاملة الكمبيوتر
وظفت سابقا عشرات المئات من العمال، سوف تجد نفسها عمليا مضطرة الستبدالهم 

ت عالية من تكنولوجيا بأيدي عاملة أقل، أو القيام باستبدالهم بعمال أكثر مهارة وبمعدال
وقد تشغّل األيدي العاملة األقل مهارة ولكن بأجور وامتيازات منخفضة، كمبيوتر،ال

فمشكلة البطالة تمثل اآلن تحديا هاما يواجه حكومات البلدان النامية من حيث تزايد 
كما أن مشكلة البطالة تبدو خطيرة .تحوالت التي تعيشها تلك البلدانمعدالتها في ظل ال

ويمكن القول أن العولمة ليست وحدها . لمتقدمة ذاتهاأيضا على مستوى البلدان ا
المسئولة عن تزايد معدالت البطالة في البلدان النامية، ولكن الشيء المؤكد أنها تساهم 

  .)20000سراحنه ( بقدر كبير في إفراز تلك المشكلة وتزايد معدالتها
  

  :مصادر البطالة. 4.2.2

  

. اكل نتيجة شموليتها، لمختلف المجتمعات اإلنسانيةن مشكلة البطالة هي احد أهم واخطر المشإ
ومشكلة بهذه الشمولية، ال يمكن أن تكون نتاج سبب معين، بقدر ما يكون هناك عدة أسباب 

طبيعة ومسببات بمجملها تشكل هذه الظاهرة، فأسباب البطالة ال تختلف عن أنواعها فهي مرتبطة ب
تنموية في كل درجة تقدمة وطبيعة االستراتجيات ال، باإلضافة إلى المجتمع وتحوالته المختلفة

   :، وفيما يلي ابرز واهم مصادر البطالةمجتمع من المجتمعات
وهذا يحدث نتيجة نقص الطلب وما يرافقه من تراجع :  نقص الطلبالبطالة التي تنشأ نتيجة •

ى عدم للمبيعات وبالتالي تلجا العديد من المؤسسات إلى تخفيف إنتاجيتها مما يؤدي إل
  . ستغالل الطاقة اإلنتاجية المتاحةا
والذي يكون سببه عدم قدرة المؤسسة على إنتاج : لة التي تنشا نتيجة لنقص اإلنتاجالبطا •

، أو لعدم توفر مستلزمات إنتاجها على الرغم من ، أو تلبية حجم الطلب عليهاعينةسلعة م
  . توفر الطلب عليها

أي يكون سبب البطالة يرجع إلى نوعية العاملين : عملة التي تنشأ عن عدم مالئمة الالبطال •
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  . تتالءم مؤهالتهم مع طبيعة العملومؤهالتهم والتي ال
تزايد النمو السكاني، وخصوصا في الدول النامية، حيث تزيد فيها نسبة النمو السكاني  •

، في حين ال يواكبها زيادة في االستثمار بنفس النسبة، مما يزيد من نسبة عرض 3%عن
العمل بفارق نسبة الزيادة، لذا تعجز المؤسسات عن استيعاب العمال الجدد، وهذا ما يفسر 

 .زيادة نسبة البطالة في الفئة العمرية الشابة

مما يضعف فرص االستثمار وبالتالي  الذي ينشا نتيجة التضخم المالي،الركود االقتصادي •
  .عدم القدرة على استيعاب عمال جدد

 البطالة عند األميين، حيث نتيجة التطور التكنولوجي والتقني، في األمية، تزداد نسبة •
 ن يمتلكون قدرات ومهارات معرفية،أساليب اإلنتاج زاد الطلب على العمال المتعلمين الذي

 إلى المهارات في نفس الوقت الذي يقل فيه الطلب على العمال األميين الذين يفتقرون
  ) 2005 ،عبد الحق (.والخبرات

 األكاديميحيث نالحظ وخاصة في الدول النامية التوجه نحو التعليم لتخطيط التعليمي،سوء ا •
 التعليم التقني والمهني ، مما ينتج عنه ازدياد عدد العاطلين عن العمل في المجاالت وإهمال

 . العمالة من ذوي التخصصات التقنية إلى واالفتقار األكاديمية

 ازدياد عرض العمالة في المدينة مما يزيد من إلىؤدي  المدينة مما يإلىالهجرة من الريف  •
 . عدد العاطلين عن العمل

وذلك كنتيجة مؤكدة للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي  : اإلنتاجيةالتغير المستمر في التقنيات  •
عن  أيضا وقد تنتج البطالة اإلنتاجية محل العامل في معظم العمليات اآللة إحالل إلى أدى

  )2003صليح (. ميكانيكية السوقوجود خلل في
  

  :مصادر البطالة في فلسطين .5.2.2

  

، ناتجة عن السبب األكبر  سياسية واقتصادية ومهنية اجتماعية وين قضيةتعتبر البطالة في فلسط
ياسية واقتصادية ، بما وما يعانيه الفلسطينيون من تبعية سو االحتالل الصهيوني والصراع معهوه

 لألراضي إسرائيل للبطالة ، فمنذ احتالل األول هو المسبب المحتل الصهيوني ف،للمحتل الصهيوني
، ولكن دون اإلسرائيلي ربط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد إلىعمد االحتالل 1967الفلسطينية عام 

العاملة في باإلضافة إلى ذلك انخفاض الطلب على األيدي  ماح ببناء مرتكزات لهذا االقتصادالس
   )2006معهد ماس  (.وخاصة منذ اندالع انتفاضة األقصى،  اإلسرائيليسوق العمل
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ي الموارد واختالل في  سوق ن سبب البطالة حسب نظرية االقتصاديين ناتج عن وجود فجوه فإ
ملة المعروضة عن حجم القوى العاملة المطلوبة ا، فالبطالة تنشا نتيجة زيادة حجم القوى العالعمل

ثر وطالما أن عرض القوى العاملة الفلسطينية تتأ،لسائدة في سوق العمليات األجور اعند مستو
، فضال عن المستوى ى الهجرة إلى الداخلية والخارجية، باإلضافة إلبحجم السكان والزيادة السنوية

، والتي توثر على نوعية العرض انخفاضا من ات الفنية والتي منخفضة بشكل عامالتعليمي والمهار
عبد الحق  (أن تكون مدربة وماهرة وعالية التأهيل والتقنية، في القوى العاملةأن األصلاوية،ز

  : يلي ومن أهم مصادر البطالة في فلسطين ما .)2005
  

ية إن االقتصاد الفلسطيني يعاني من التبع: تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي •
،  واضح خالل انتفاضة األقصىا بشكل، وقد ظهرت أثارهالمطلقة لالقتصاد اإلسرائيلي

، فلسطينيةوبخاصة  ما يتعلق منها باستيعاب سوق العمل اإلسرائيلي لعدد كبير من العمالة ال
 .  إلسرائيلي أمامها خالل االنتفاضةوالتي عانت من إغالق سوق العمل ا

تفاع ل مباشر في اروهو الذي ساهم بشك: غياب التخطيط التنموي السليم لالقتصاد الفلسطيني •
، خلل واضح في التخطيط التنمويمن ، حيث إن االقتصاد الفلسطيني يعاني  ظاهرة البطالة

، دور الهام في العملية االقتصاديةوافتقاره إلى المؤسسات االقتصادية القادرة على القيام بهذا ال
ي ومن ذلك غياب التخطيط الهادف إلى توجيه العملية التعليمية نحو القطاعات المطلوبة ف

المجتمع والتي تعاني من عدم تأهيل األيدي العاملة وتدريبها وتوجيهها نحو القطاعات 
، باإلضافة إلى عدم التناسب بين المؤسسات من ندرة العمالة بها ي تعانياالقتصادية الت

 .  تستطيع استيعاب العمالة المحلية، والتيلصناعية وأنواع المؤسسات القائمةا

 جعلها عاجزة عن استيعاب الزيادة في حجم نمو  وهذا: الفلسطينيةعف البنية االقتصاديةض •
 . األيدي العاملة الفلسطينية مما أدى إلى زيادة في حجم البطالة

س به من العمالة  والتي كانت تستوعب قدرا ال بأ:غياب الحماية الصناعية للصناعات القائمة •
كاس السلبي على مما أدى إلى االنع، ها تقع فريسة الصناعات المستوردةالفلسطينية مما جعل
    .ات، وبالتالي إغالق العديد من المؤسسالصناعات الوطنية

الشعب الفلسطيني كما كان  العمل الخارجية أمام أسواقحيث لم تعد تنفتح : الهجرة الخارجية  •
  .في السنوات السابقة 

لمحلي واحتياجاته وعدم مناسبتها للسوق ابرامج الجامعات الفلسطينية وجود مشكلة في  •
 )المرجع السابق(.

  

  : البطالةأنواع .6.2.2
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 مستحدثة أنواع البطالة التي وردت في النظريات والدراسات المختلفة ، كما ظهرت أنواعتعددت 

  : البطالة فيما يأتيأنواع أهممنها نتيجة للتغيرات المعاصرة ومن 
فض العامل بإرادته ومعرفته الوسائل تنشا البطالة االختيارية حين ير :البطالة االختيارية •

 وظائفهم من األفرادأو حين يترك .والسبل التي يستطيع عن طريقها الحصول على العمل
  مالئمة للقدرات والطموحات،وأكثر ذات دخل أعلى أفضلاجل البحث عن فرص عمل 

 العمل وهذا النوع من البطالة ال يعتبر بطالة بالمعنى الصحيح ألن الفرد حين يمتنع عن
  .  يتحمل نتائج هذا االختيار لوحدهباختياره فإنه يجب أن

 حينما يكون الفرد راغبا بالعمل االجباريهتنشا البطالة :لة اإلجبارية أو غير االختياريةالبطا •
ا يحدث نتيجة وعادة مبموجب المعدالت األجور السائدة أو بأجور أقل ولكنه ال يجد العمل 

 النوع من البطالة يخلق مشكلة اجتماعية خطيرة وهي التي نعنيها وهذالتدني الطلب الفعال، 
   .دائما في أبحاثنا

هي ارتفاع عدد العاملين فعلياً عن احتياجات العمل بحيث يعملون بالفعل :البطالة المقنعة •
 إال وهي تلك الفئة من الموارد التي تعمل وتحصل على اجر الساعات الرسمية عدداً أقل من
 ءاالستغناويساعد ثل في عمالة فائضة في مكان العمل، وتتم، بدونهايتأثراج ال إن حجم اإلنت

وائر الحكومية في ومثال على ذلك العديد من الد وإنتاجيتهعنها على تحسين ظروف العمل 
  )2006جامعة القدس المفتوحة  (.لبطالة غير الظاهرةاوهي نوع من الدول النامية 

وهي البطالة التي يكون العمل فيها غير منتظم نتيجة تغيرات : البطالة االحتكاكية أو العادية •
أو تنشا نتيجة لجهل العمال بالمكان التي يوجد به العمل أو بسبب ، في العمليات الصناعية

   .ما يحتاجه العمال من وقت لتحول من عمل إلى أخر باختيارهم
وتحدث في حالة غير اد تنشا هذه البطالة في فترات الكس:  أو العابرةالبطالة الدورية •

من العمال في الصناعات التي ال يوجد طلب على  عن عدد كبير وهنا يتم االستغناء المستقر
 وهي تتشابه مع البطالة  جديدأخر يبحثوا عن عمل أنمنتجاتها مما يضطر العمال 

 أو وهي أشد خطرا من البطالة االحتكاكيةسمى العاطلون هنا بعمالة اليومية، االحتكاكية وي
انتهاء عمل عرضي معين مثلما  ، أو بعد ،وهي بطالة تحدث خالل موسم معينالعادية

  ) 2006عريقات (.الموانئوالتفريغ في   الشحنأعمال في أويحدث في محالج القطن 

 رسويقصد بها وجود فائض في القوى البشرية المتعلمة من خريجي المدا: بطالة المتعلمين  •
 . ق العملوالجامعات عما يتطلبه سو

 عدم التمكن من الحصول على فرصة عمل أوعمل لوهي التوقف عن ا:األجلالبطالة طويلة  •
 )2008عبد السميع (.ألكثر أولفترة تمتد لعام 
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   :تأثير البطالة على الخريجين .7.2.2

  

من خالل العمل االقتصادية واالجتماعية،باالعتماد على نفسه،  أوضاعهإن الشاب يفكّر في بناء
الذين أمضوا الشطر المهم من حياتهم في الدراسة  إلنتاج، ال سيما ذوي الكفاءات،والخريجينوا

إن شعور الخريج بعدم أهميته وعدم حاجة المجتمع  . والتخصص، واكتساب الخبرات العملية
وعجزه عن تفريغ ممارساته ، وتغيير الظروف المحيطة بهواآلخرين إليه، وعدم قدرته على التأثير

 ، سيؤدي بالنهاية إلى سيطرة الالمباالةصر فاعل ومنتج في المجتمع، وممارسة دوره كعناعيةاإلبد
ونتيجة للعوامل السابقة  وسياسيا وامنيا،، ومن هنا تفتح السبل الختراقه اجتماعياعلى تصرفاته

فاته وسلوكه في العائلة على تصر الفرد مشاكل سلوكية ونفسية تنعكسستخلق لدى ،وغيرها
 من بحيث يصبح أكثر ميال للعصبية والعنف والقلق والحزن والكآبة واالنطوائية والكثير،تمعوالمج

                                                                      التحوالت السلبية في السلوك
                   

 أن هناك عشرات 2011  منظمة العمل الدولية من عامإحصائيات ومنها وتؤكد اإلحصاءات
 حيث بلغت نسبة البطالة الماليين من العاطلين عن العمل في كل أنحاء العالم من جيل الشباب،

 في  لدى الشبابفي حين بلغت نسبة البطالةلدى النساء،% 6.5و% 12.8لمية لدى الشباب االع
 نسبة البطالة لفئة غت بل الفلسطينية فقداألراضيأما في ،%17.3 وللنساء %  24.9 األوسطالشرق 
 العاطلين عن العمل في الوطن العربي دعد وأن ،26.4%  ولدى فئة النساء  % 38.9الشباب 
 يعانون من هؤالءو ،2011 البنك الدولي لعام إحصاءات حسب  مليون عاطل عن العمل17حوالي 

أو األسرة،والحرمان، وتخلف أوضاعهم الصحية،أو تأخرهم عن الزواج،وإنشاء الفقر والحاجة 
 )2011وزارة التربية والتعليم العالي  (.عجزهم عن تحمل مسؤولية أسرهم

  
 لدى السيئ النفسي اإلحباط نشوء إلىفهي تؤدي  إن للبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية،

  سواء كاناألمل بالمستقبل وفقدان اإليمانالعاطل عن العمل وتخلق لديه عدم الثقة في النفس وعدم 
والمتزوج  على تكوين أسرة،قدرته نتيجة عدم باإلحباط، فالمتزوج يشعر  غير متزوجأومتزوجا 
 ارتكاب بعض الجرائم من إلى مما يدفعه وأوالدهجته م الرجولة في القيام بمتطلبات زويشعر بعد

نسبة إن .ا لها آثارها على الصحة الجسديةكمالمال للقيام بالواجبات الضرورية،اجل الحصول على 
 ون تقدير الذات، ويشعرون بالفشل،وأنهم أقل من غيرهم، كمايفتقد(كبيرة من العاطلين عن العمل 

، وأن البطالة تعيق عملية )أن نسبة منهم يسيطر عليهم الملل، وأن يقظتهم العقلية والجسمية منخفضة
 وجد في بعض الدراسات كما .النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين ما زالوا في مرحلة النمو النفسي
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أن القلق والكآبة وعدم االستقرار تزداد بين العاطلين، بل ويمتد هذا التأثير النفسي على حالة 
الزوجات، وأن هذه الحاالت النفسية تنعكس سلبياً على العالقة بالزوجة واألبناء، وتزايد المشاكل 

   )2008عبد السميع (.العائلية
  

 عدم إلىؤدي فهي ت مل الذين يفتقدون الوازع الديني، عن العهناك بعض األشخاص العاطلين
يؤديها تماما، الن فكرة وعقله مشغوالن بالبحث   لم تجعله الإن الشعائر الدينية،أداءاالستقرار في 

 من اإلنسانن البطالة تعني فقر  الكفر وذلك ألإلى تؤدي البطالة أنعن العمل بل ومن الممكن 
ولذا نجد النبي صلى اهللا عليه وسلم  الكفر، إلى اإلنسان يؤدي أنمن الممكن  قروالفالناحية المادية ،

سمعت :  بكر انه قال أبييتعوذ من الفقر والذي قرنه بالكفر فيقول فيما رواه عنه عبد الرحمن بن 
 ذلك إلى باإلضافة،)2008عبد السميع (). بك من الكفر والفقرأعوذ إنياللهم (الرسول كان يقول 

أن ممن يقدمون على   البعض منهم على شرب الخمور،بل وجدإقدام إلىالعاطلين عن العمل تدفع 
االنتحار، هم من العاطلين عن العمل، ونتيجة للتوتر النفسي، تزداد نسبة الجريمة، كالقتل 

  .واالعتداء، بين هؤالء العاطلين
  

ل، هو االفتقار إلى المال، وعدم  بين العاطلين عن العم الذكراألنفة والسبب األساسي لهذه المشاكل
، تعطيل الطاقة الجسدية بسبب والسبب األخر هو.الحاجات األساسية وتوفير توفره لسد الحاجة

الفراغ، السيما بين الشباب الممتلئ طاقة وحيوية وال يجد المجال لتصريف تلك الطاقة، مما يؤدي 
  )2011 ،الخريف.(شاكل كثيرةإلى أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً مسببة له م

  
  :تأثير البطالة على النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي .8.2.2

  

فكالهما ال يقل خطرا ، إن البطالة لها أثارها الخطيرة على النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي
 الشباب التي تشكل فالبطالة لها تأثيرها الخطير على النظام االجتماعي وبخاصة لدى فئة، عن األخر

السيما أمام معاناة هذه الفئة من الفقر ، عماد الدولة وأملها المستقبلي وأساس خططها التنموية
األمر الذي يؤدي بهم إلى ، والحرمان، وانعكاس ذلك على تردي أوضاعهم الصحية والنفسية
الة تقود إلى إشكاليات فالبط، االنحراف أو الهجرة وتعطيل طاقاتهم التي تتميز بالحيوية واإلبداع

  .وتساهم في تفككه وانحالله، اجتماعية تهدد بنية المجتمع
  

  والتي ، أو توقف الدخل،  تتمثّل بانعدام الدخلل أولي بالنواحي االقتصادية التيإن البطالة ترتبط بشك
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تقود في النهاية إلى الفقر و والذي يشكل أخطر اآلفات التي تصيب المجتمع وتضعف إمكانات 
  )2005 ،عبد الحق (.ويؤدي إلى فشل جهوده التنموية وعجزها في جميع المجاالت، تطوره ونموه

  
تتمثل في قيمة اإلنتاج والدخل الذي يمكن الحصول ، وتعتبر البطالة خسارة كبيرة لالقتصاد الوطني

، ين يبحثون عن فرص عمل وال يجدونهعليه من خالل عمل األفراد العاطلين عن العمل واللذ
واحد فهم مستهلكين غير  وعلى مجتمعة وعلى الدولة في آن أسرتهفيصبحون عبئا اقتصاديا على 

  .)2000 ،هالسراحن(منتجين 
  

إن من إحدى نتائج البطالة الخطرة هي الفقر، حيث يؤدي الفقر إلى إضعاف قدرات األفراد على 
إضافة إلى عدم ، في مجريات حياتهموهذا يؤدي إلى التأثير في القضايا التي تؤثر ،التعبير واالختيار

  . على مواجهة األزمات االقتصاديةالقدرة
  

وذلك باستغالل كافة الموارد ، وبما أن معيار النمو االقتصادي يتمثل في زيادة الدخل القومي
فبغياب هذا االستغالل سيقود إلى تراجع الدخل القومي المتمثل ، وأهمها الموارد البشرية، المتاحة
فاق االستهالكي له من ناحية  الناتجة عن عدم استغالل الموارد البشرية من ناحية  واإلنبالخسارة
 في المجتمع الن الرواج لدى الموجودة ظهور الكساد االقتصادي للسلع إلىمما يؤدي .أخرى

 والعكس صحيح ، حيث يوجد بطالة وبالتالي يترتب أفراده لدى إنتاجاالمجتمع مرتبط بان هناك 
   .ود وكسادعليها رك

إن للبطالة تأثيرها الخطير على النظام السياسي التي ال يقل خطورة عن النظام االجتماعي 
  .واالقتصادي

  
وتعتبر البطالة أحد عوامل الصراع السياسي كنتيجة لفشل الحكومات في تخطيط برامجها التنموية 

 على تنامي الشعور بعدم وتعمل البطالة، وتنفيذها وبالتالي تعريض االستقرار السياسي للخطر
وذلك نتيجة عدم قدرتها على مواجهة هذه ، الرضا عن مستوى أداء الحكومات المحلية والنقمة عليها

مما سيولد رغبة شعبية في تغييرها واستبدالها بحكومة أخرى قادرة على توفير فرص ، الظاهرة
ما بين العرض والطلب عل وتعمل في الوقت نفسه على تحقيق مستوى معقول من التوازن ، العمل
إن هذا التغيير من شأنه أن يبقى المجتمع في حالة من الفوضى السياسية التي قد تؤدي إلى ، العمل

  .نتائج سلبية تنعكس على الدولة والمجتمع
  



  25

فالدول التي ، باإلضافة إلى ذلك إن العجز السياسي يتناسب تناسبا طرديا مع العجز االقتصادي
أو ، ادي ال تتمكن في النهاية من القيام بدورها السياسي على النحو األمثلتعاني من عجز اقتص

وهذا كله يؤدي إلى عدم استقرار ، أو استغالل مواردها استغالال كامال، إدارة شؤونها بشكل سليم
ومن جانب أخر تعمل البطالة على إضعاف الوالء ، وعدم الحفاظ على هيكلية قوية، نظامها السياسي

حيث ينصب اهتمام الفرد على كسب رزقه وأمام عجزه عن هذا الكسب سيتولد له ،  للوطنواالنتماء
الشعور بان المجتمع ال يوفر له أدنى أسباب العيش الكريم وبالتالي فهو غير مؤهل للدفاع عنه أو 

 مما يخلق، وهذا يوفر المناخ المناسب النتشار التطرف و االنحراف.التضحية من أجله واالنتماء له
ويضع الدولة أمام إشكاليات وأعباء إضافية تتعلق بأمن الدولة ، حالة من اإلرباك السياسي

فبوجود البطالة والفقر في الدولة يقودها إلى تبعية ، وال يقف األمر عند هذا الحد، واستقرارها
الفقيرة في فلك وذلك بتبعية الدول الفقيرة للدول الغنية، مما يعني في النهاية أن تدور الدولة ، سياسية

ألن العديد من الدول تلجا إلى معالجة مشاكلها ، وهذا يفقدها استغاللها السياسي، الدولة الغنية
الداخلية كالبطالة مثال من خالل معاهدات واتفاقيات خارجية تهدف إلى الحصول من خاللها على 

روط التي ستقود في النهاية وهذه المعاهدات واتفاقيات ال تخلو من الش، الدعم والمساعدات المالية
وهذا كله يعكس على توجهات الدولة وخططها السياسية التي ستراعي ، إلى تبعية إلى الدول المانحة

  )2005 ،عبد الحق(.يعمق تبعيتها لها على مر السنينوتخدم مصالح هذه الدول المانحة مما س
  

المالئمة بين التعليم وخطط  إن البطالة ليست مجرد تعبير عن اضطراب اقتصادي يتمثل في عدم
واجتماعي تشعر معهما فئات كبيرة من  وإنما هي في جوهرها مصدر اضطراب سياسي، التنمية

وأنهم ، وأنهم عبء على المجتمع، أصبحوا منبوذين وأنهم قد، المواطنين بتدني مكانتهم االجتماعية
مما ، وعدم تكافؤ الفرص، دخولوعدم عدالة توزيع ال، بالظلم كما يزداد لديهم الشعور، هامشيين

اإلحباط والحرمان التي يتم التعبير عنها بأنواع مختلفة من السلوك العدواني  يمأل نفوسهم بمشاعر
 .األموال أو األشخاص وتخريب الممتلكات ومظاهر العنف داخل األسرة وفى المجتمع على

  
بصورة تؤثر على  تهم األساسيةوال ريب أن البطالة تحرم المتعطلين من الدخول التي تفي بحاجا

الشباب وانغماسهم في جرائم  وانحراف، وتشرد األبناء، وزيادة احتماالت الطالق، تماسك األسرة
 أن ارتكاب جريمة التجسس ضد بلده لحساب عدوه ، حيث إلى تقوده أنمكن ، فهي من الممختلفة 

ب بسللعمل ضد مصلحة الوطن ، ب العدو  من قبلهالعاطل عن العمل يكون وسيلة سهلة لالتفاق مع
فليس هناك ما هو اخطر على أي مجتمع من وجود أعداد كبيرة  .)2001،جادو( المال إلىحاجته 

وهذه ، سوى أن تكون نسبة كبيرة من هؤالء العاطلين عن العمل متعلمين، من العاطلين عن العمل
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بين المتعلمين أو على األقل حيث تتفشى البطالة ، إحدى سمات مشكلة البطالة في الوقت الحاضر
 )2002 ،بدران( .ي لها التأثير األكبر على النظام االجتماعيوالت، تكون أكثر وضوحا بينهم

  

  :عالقة البطالة بقيمنا االجتماعية. 9.2.2

  

فتشير إلى جميع الموضوعات من خالل تجربة اإلنسان ، تمثل القيم جانبا رئيسا من ثقافة أي مجتمع
وهي القوة داخل المجتمع كما إنها تشكل السلوك السائد  منزلة الطبقة االجتماعية وهي فيالطويلة 
واختياراتهم لما يقولونه أو يفعلوه وأساس ، فهي التي تحدد سلوك وأفعال أفراد المجتمع، للثقافة

أي أن القيم هي التي تحدد لنا السلوك ، االختيار هي التمييز بين ما هو مرغوب وغير مرغوب
ب في موقف ما توجد فيه عدة بدائل فتعرف القيم على إنها عبارة عن حكم عقلي أو انفعالي المرغو

على أشياء مادية أو معنوية تعمل على توجيه اختياراتنا بين بدائل السلوك في المواقف المختلفة 
جتماعية ونظرا ألهمية القيم في المجتمع أود الحديث عن عالقة البطالة بقيمنا اال، )2006 ،إبراهيم(

  .ر السلبي التي تأثر به على قيمناومعرفة التأثي
 

حيث تؤثر بشكل مباشر في طبيعة ، إن البطالة  لها تأثير مباشر على مجمل الحياة االجتماعية فيها
وهي أيضا ، وأيضا تعمل على تعميق نظرة الكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، العالقات األسرية

حيث تعتبر سببا رئيسيا يقود إلى الجريمة فهي تساهم في إعادة ، عيتؤثر على السلوك االجتما
وهذا كله ناتج بسبب وجود ، كالثأر والخالفات،البحث عن القضايا االجتماعية التي مر عليها الزمن

باإلضافة إلى التأثيرات النفسية واالجتماعية التي وجد الخريجون ، وقت فراغ كبير للخريجين
وأيضا ساهمت البطالة في عزوف ، نفسهم يعيشون تحت تأثيرها الالإراديالعاطلون عن العمل أ
بسبب عدم مقدرتهم على توفير مستلزمات الزواج وعدم القدرة على اإلنفاق ، الشباب عن الزواج

وبوجه عام فقد خلقت البطالة حالة من عدم االستقرار االجتماعي وفقا لما أكدته دراسة ، العائلي
 من العاطلين عن %93يبين فيها آثار البطالة على الفرد حيث أكد أن ) بد الحق ع(ميدانية قام بها 

  . )2005عبد الحق( العمل يعانون من عدم االستقرار االجتماعي 
  

  :أصناف البطالة .10.2.2

  
إن طبيعة ظروف كل مجتمع من المجتمعات تعكس أنواع البطالة المختلفة ومعدالت وحجم كل نوع 

سواء كانت متقدمه أو ، وقد تختلف هذه األنواع حسب اختالف نوع المجتمعات، من هذه األنواع
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وهناك أنواع ،ت المتقدمة والنامية على حد سواءوأيضا يوجد اختالف حتى بين المجتمعا، نامية
  :للبطالة يمكن تصنيفها بطرق عدة أهمها

  
 :التصنيف األول من حيث الرؤية وتقسم إلى ثالثة أنواع •

  

o وهي التي تنشأ نتيجة متغيرات في االقتصاد الرأسمالي ألنه ال يسير ، يةالبطالة الدور
تارة في حالة كساد فتارة يكون في حالة انتعاش فيزيد التوظيف و، على وتيرة منتظمة

  . فتكون البطالة
o بين صاحب العمل والباحث وهي تحدث بسبب عدم تحقيق االتصال ، البطالة االحتكاكية

    .  عن العمل
o  وهي تنشأ نتيجة حدوث تغيير في هيكل الطلب على المنتجات أو ، الهيكليةالبطالة

  .ل الصناعات إلى أماكن توطن جديدةبسبب انتقا
  

o التصنيف الثاني من حيث الكم وتقسم إلى نوعين : 

  

o ولكنهم في ، البطالة السافرة، ويقصد بها وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه
  .سون أي عملالة تعطل كامل ال يمارح

o ،بشكل يفوق وهي تلك الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمالالبطالة المقنعة 
طالة يشترط وجود فائض من عنصر العمل في ، وفي هذه البالحاجة الفعلية للعمل

 الحدية تساوي صفر، وهذا الفائض من عنصر لنشاط االقتصادي حيث تكون إنتاجيها
وقد   يؤثر على الناتج الكلي ،أنشاط االقتصادي دون العمل بالمكان سحبة من الن

 غير مكشوفة وتسمى كذلك البطالة أنهاسميت هذه البطالة بهذا االسم على اعتبار 
 )2003صليح  (.المستترة

  
وغالبا ما تكون نسبة بطالة ذكور، وبطالة إناث،: م إلىالتصنيف الثالث من حيث النوع ويقس •

نها عند الذكور، حيث هناك العديد من األعمال التي تعتبر البطالة مرتفعة عند اإلناث ع
عمال الليلية، حكرا على الذكور، وخصوصا تلك التي تحتاج إلى جهد بدني كبير، وكذلك األ

وتحسب نسبة البطالة عند اإلناث بقسمة عدد اإلناث العاطالت عن العمل،إلى مجموع القوى 
    .العاملة عند اإلناث
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ففي . ويقسم إلى بطالة ريف، وبطالة مدن :حيث العمومية واالنتشارلرابع من التصنيف ا •
فان البطالة العرضية عكس ذلك ، حين تتفوق البطالة الموسمية في الريف عنها في المدن

  .حيث تكون نسبتها في المدن أكثر منها في الريف
 عن العمل  في نسبة العاطلينحيث هناك تفاوتاً :التصنيف الخامس من حيث الفئات العمرية •

بين فئة عمرية وأخرى، وتشير معظم الدراسات إلى زيادة نسبة العاطلين عن العمل في 
 ،أبو زيد( .وهذا ما يفسر اثر الزيادة السكانية على البطالة  سنة)15-25(الفئة العمرية 

2008.(  
  

   :االتجاهات الفلسطينية لمكافحة البطالة .11.2.2

  

عالقات لالمنظمة  التي تعمل على وضع القوانين الدولة تم دون تدخل تأنيمكن   مكافحة البطالة الإن
ورسم السياسات المتعلقة بزيادة القدرة االستيعابية للقوى ،وتحفيزهوتشجيعه العمل وقوانين االستثمار،

 جانب مواكبتها  إلى في آليات العرض والطلب على القوى العاملة ،التأثيرالعاملة ، ومحولة 
ية ، والتي تشكل العولمة وما ينتج عنها من تطورات نتيجة لتفاعلها في المجتمع للتطورات العصر

 وأسبابها حجمها إلى في مكافحة البطالة في التعرف األولى الخطوة وتبدأعالمي ، لاالقتصادي ا
 دراسة الظاهرة من جميع جوانبها ومعطياتها ومن ثم تحديد مكامن أخروخصائصها ، وبمعنى 

  .نشوئها وتطورها أدتالخلل التي 
وذلك بسبب وجود تشوهات هيكلية قللت من ، يعاني االقتصاد الفلسطيني من مشكلة البطالة المزمنة
لوجود ، ولم تبرز حدة هذه المشكلة في السابق، قدرته على تشغيل الخريجين الجدد  في سوق العمل

إال أنها برزت كأحد  ،وفي أسواق الدول العربية وبخاصة دول الخليج) إسرائيل(فرص عمل في 
) إسرائيل(أهم المشكالت االقتصادية منذ مطلع وخاصة بعد حربي الخليج األولى والثانية كما عملت 

وتم فرض قيود صارمة على دخول العمالة ، على استبدال العمالة األجنبية بالعمالة الفلسطينية
تي قامت بها مركز البحوث وذلك حسب نتائج دراسة ال.طينية إلى سوق العمل اإلسرائيليةالفلس

 حيث بينت نتائج الدراسة إلى وجود ارتفاع حاد في نسبة البطالة 1995والدراسات التطبيقية عام 
حيث بينت نتائج الدراسة نسبة البطالة في ، %51في فلسطين حيث وصلت نسبة البطالة إلى 

سة أن أعلى نسب  وبينت الدرا43%في حين كانت في المدن ، %56وفي القرى % 85المخيمات 
في حين كانت نسبة البطالة % 63 سنة كانت النسبة 52_43البطالة حسب الفئة العمرية كانت من 

وبينت النتائج أن من بين العاطلين عن العمل حيث كانوا من ، %60 كانت النسبة 42_ 36من سن 
راسات مركز البحوث والد (.%8.1وخريجي الجامعات بنسبة  % 9.1خريجي المعاهد بنسبة 

  )1995التطبيقية، 
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 ظاهرة ال يجب السكوت عنها ومشكلة تبحث عن أصبحت البطالة حاليا في فلسطين أنومما ال شك 

رق موضوع البطالة صانع القرار الفلسطيني منذ بداية نشوء أوقد م، لتفاقمت عاما بعد عاوإالحل 
عن طريق توفير ، حدة البطالةحيث كانت هناك محاوالت للتخفيف من، السلطة الوطنية الفلسطينية

وخاصة خالل السنة األولى لعمر السلطة ، فرص عمل في مؤسسات السلطة المدنية والعسكرية
 وزارة العمل وغيرها من ومن خالل برامج التشغيل الطارئة التي تبنتها، الوطنية الفلسطينية

خريجين العاطلين عن العمل باإلضافة إلى قيام وزارة التربية والتعليم بتشغيل بعض ال ،المشاريع
وصل حيث ، عن طريق التعليم المساند، إلى أن عجز القطاع العام عن استيعاب فائض العمالة

فقد أشارت وزارة التربية والتعليم العالي في . 2006) ،مكحول. (القطاع العام إلى حد اإلشباع
 2000ألف طلب ل 50 لقى إلى حقيقة أنها تت2010عام ) مركز دراسات التنمية(دراسة قام بها 
  )2010 ،مركز دراسات التنمية(.وظيفة تدريس

 
لتحضير القطاع الخاص لخلق ، مجموعة من السياسات الكلية وقد اتخذت الحكومة الفلسطينية 

اإلجراءات  عن تردي األوضاع االقتصادية الناجمةبسبب ، إال أن تأثيرها ظل محدودا، فرص عمل
، لت على تراجع حجم الطلب المحلي والخارجي على السلع والخدماتحيث عم، اإلسرائيلية القمعية

  ) 2006 ،مكحول. (وتزايد حدة مخاطر االستثمار في المناطق الفلسطينية
  

يعيق أفاق الخريجين بما يشمل المحددات المفروضة على ، إسرائيلفالتخلف االقتصادي الذي تسببه 
مع ذلك هناك بعض .ديد نطاقها الجغرافيوهذا عائق أمام البحث عن عمل وتح،حرية الحركة
الصلة بالبنية التحتية التي تقع ضمن نطاق سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية ويمكن العوامل ذات 

 2010)مركز دراسات التنمية . (قدرة الخريجين على إيجاد فرص عملتحسينها لتقوية 

ذلك الن  ي يسعى إليها صناع القرار،ية التوتعد مكافحة مشكلة البطالة من أهم األهداف االقتصاد
، البطالة تعني ضياع فرص استخدام موارد اقتصادية كان يمكن استغاللها لدفع عجلة اإلنتاج

وخاصة إذا كانت هذه القدرات المتعطلة عن العمل تمتلك ، وتحسين مستوى المعيشة لدى األفراد
مية من اجل مكافحة سسات الحكو ومن أهم مساهمات المؤ.مؤهالت علمية وتتميز بكفاءة مهنية

 )2006 ،مكحول: (البطالة ما يلي

  
قامت وزارة العمل بوضع برنامج التشغيل المؤقت لتشغيل الخريجين : عملوزارة ال  •

حيث يتم ، 2004انشأ هذا البرنامج عام ، العاطلين عن العمل وذلك من اجل مكافحة البطالة
ة العمل وذلك من اجل معرفة احتياج القطاع تنفيذه بالتنسيق مع القطاع الخاص وبين وزار
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الخاص من موظفين وعن طريق وزارة العمل يتم توظيف الخريج  وذلك مدة ثالثة شهور 
.(  دوالر250حيث للخريج ، ويتم دفع رواتب الخريجين من وزارة العمل والقطاع الخاص

   )2012 ،مدير وزارة العمل
، تصاد الوطني بوضع قانون تشجيع االستثمارقامت وزارة االق: وزارة االقتصاد الوطني •

والهدف من وضع هذا القانون  هو جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال إلنشاء 
ويتم بواسطة هذا القانون تقديم إعفاءات ، مشاريع مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة

ل دخل بشرط أن ال يق، ضريبية للمستثمرين وأصحاب رؤوس األموال لمدة خمس سنوات
  ) 2012 ،نائب مدير االقتصاد الوطني (.ألف دوالر100المستثمر عن 

ساهمت هذه الوزارة بالعمل على إعطاء فرص عمل لألفراد  :وزارة الشؤون االجتماعية •
وذلك بإنشاء برنامج التمكين ، العاطلين عن العمل وذلك من اجل التقليل من معدل البطالة

ج على األشخاص العاطلين عن العمل وذلك بمنحهم حيث يطبق هذا البرنام، االقتصادي
 باإلضافة إلى توجيههم إلى طبيعة ، قروض مالية من اجل إقامة مشاريع خاصة بهم

وقد تكلل هذا البرنامج ، المشاريع التي سيقومون بها وذلك بمساعدة خبراء ومختصين
نائب مدير (.حا ألصحابها وخلقت فرص عمل جديدةبالنجاح وحققت هذه المشاريع أربا

 . )2012، وزارة الشؤون االجتماعية

 لما كانت المشكلة  وإال أنه ال توجد وصفة طبية شافية لمعالجة مشكلة البطالةذكرهومن المهم 
 إلى مشكلة البطالة ال تواجه فقط الدول النامية بل تتعداها أن ويظهر كذلك اآلنقائمة حتى 

فقط لحاالت االنكماش ة البطالة لم تعد مرافقة الدول المتقدمة اقتصاديا ، وكذلك فان مشكل
الت الرواج والتضخم بسبب التقدم الكبير في المجال ساد االقتصادي بل أصبحت ترافق حاوالك

 األيدي ويقلل من االعتماد على اآلالتالتصنيعي والتكنولوجي والذي يزيد من االعتماد على 
  )  2003صليح. (العاملة

 باألفكار أوبة البطالة لكل من يستطيع ذلك ماديا ومعنويا بالمال ومن هنا أصبحت دعوة محار
المسؤولين ومن جميع فئات المجتمع الفلسطيني للقضاء على هذه وذلك بتكريس الجهود من 

 2008)عبد السميع.(المشكلة 

  
  :تحديد نسبة البطالة .12.2.2

  

 في فترة زمنية معينة ، والكشف عن  قوة العمل المتاحةإلى العاطلين األفرادنسبة البطالة هو نسبة 
تواجه عملية حساب نسبة البطالة معضلة حقيقية، ويعتبر ذلك النسبة ليس أمرا سهال ، حيث 

  :الوصول إلى نسبة حقيقية ودقيقة أمرا غاية في الصعوبة، وذلك لألسباب التالية
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 .عملية الدخول والخروج من والى سوق العمل عملية متداخلة ومستمرة •

وذلك  ألن عددا كبيرا من ، مكن االستناد إلى سجالت مكاتب العمل والوزارة والنقاباتال ي •
يحجمون عن التوجه إلى تلك الجهات إما بسبب عدم ثقتهم بتلك ، العاطلين عن العمل

 .الجهات أو بسبب عم قدرتها بتقديم حلول لمشاكلهم

م أالعامل بأنه يعمل ديد هذا الشخص قسم كبير من العمال بشكل عرضي، مما يصعب تح •
 .ال، وإذا كان يعمل اليوم، فانه قد ال يكون كذلك غدا

  
وبشكل عام يمكن تحديد نسبة البطالة بحاصل قسمة عدد العاطلين عن العمل بعد تحديد عددهم، 

  )2004زواوي ال (.على مجموع القوى العاملة في الوطن في فترة زمنية محددة
  

   :التعليم الجامعي .13.2.2

  
فازدادت ،  التعليم الجامعي في الدول العربية منذ منتصف القرن العشرين نقلة نوعية وكميةشهد

التخصصات وتنوعت  الجامعات وازدادتوتوسعت  ،أعداد الجامعات والطلبة الملتحقين فيها
كما ازداد عدد المدرسين ، وباإلضافة إلى ذلك، تطورت المناهج وأساليب الدراسة والبحث. الكليات

، وشكلت الجامعات والمعاهد التعليمية العليا القاعدة األساسية للتنمية البشرية، موظفين المؤهلينوال
  .  ألساسية للنهضة التنموية الشاملةوالتي تعد المقدمة ا

  
وقد كانت الدول العربية كغيرها من الدول النامية والتي اتصفت بارتفاع نسبة األمية بين سكانها 

والتي تأخذ  ،فقد اقتضت الحاجة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمتعلمة ،وخصوصا اإلناث منهم
من هنا بدا االهتمام ، على عاتقها النهوض بالمستوى التعليمي لمجتمعها والمجتمعات المجاورة

  )2011اشتيه ، زعنون. (د أدت الجامعات هذه المهمة بنجاحوق، بإنشاء الجامعات ومد يد العون لها
  

فان الظروف السياسية وما نجم عنها من تهجير من قبل االحتالل ، سبة للمجتمع الفلسطينيوأما بالن
حيث وجد الفلسطينيون أنفسهم خارج وطنهم بعيدين ، واالحتالل لألراضي الفلسطينية، الصهيوني

بأن التعليم الجامعي هو ،األمر الذي ولد لديهم قناعات، وأمام ندرة في وسائل العيش، عن مواردهم
وبالتالي انصب االهتمام االستثماري ، الطريق األفضل للحصول على موارد رزقهم والمكانة العالية

فتوجه الفلسطينيون إلى مختلف ، وأصبح االستثمار العقلي له األولوية، على الجانب التعليمي
  .  بيةرنة مع أشقائهم في الدول العر مما أدى إلى ارتفاع نسبة المتعلمين مقا، جامعات العالم
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قيل التي وضعها وفي بداية السبعينيات بدا التوجه نحو إنشاء الجامعات الفلسطينية وذلك بسبب العرا

وأصبح هناك ازدياد في  ،أمام الشباب الفلسطيني في متابعة تحصيله التعليميالمحتل الصهيوني 
في منتصف طالب وطالبة ) (500حيث بلغ عدد الطالب ، أعداد الخريجين كل عام تلو األخر

ألف في منتصف ) (35في منتصف الثمانينات والى ) (20000السبعينات وارتفع إلى حوالي 
ولكن لألسف لم يتم . في بداية القرن الواحد والعشرين (1600000) ليصل إلى أكثر من، التسعينات

 الصورة بل تم انقالب، وهذه األعداد الكبيرة من الخريجين، االستفادة من المورد البشري الحيوي
، فبدال أن يكون العنصر البشري صاحب الكفاءة والمهارة محفزا لعملية التنمية، رأسا على عقب

حيث كانت ، أصبح عبئا على التنمية وعائقا في وجهها من خالل معدالت البطالة وسرعة تزايدها
يقاس ال  التعليم الجامعيحيث أن  ،معدالت االستيعاب في القطاعات اإلنتاجية منخفضة جدا

ألثر األكبر في العملية بل يتعدى ذلك إلى أبعاد اجتماعية وإنسانية لها ا، بالمردود االقتصادي فقط
  )  المرجع السابق. (التنموية

  
  : عليم الجامعي ومتطلبات سوق العملأسباب الفجوة بين مخرجات الت .14.2.2

  
المرتفعة والبالغة العمل الفلسطيني أمام معدالت النمو السكاني  سوق صغر ومحدودية •

، وبالتالي ارتفاع معدالت النمو المرتفعة والمتسارعة في قوة العمل، سنويا% ) 3.6(
باإلضافة إلى  %) 46(خصوصا في ظل تركيبة سكانية فتية تزيد نسبة صغار السن عن 

ذلك الوضع السياسي الفلسطيني والممارسات اإلسرائيلية التي تهدف إلى خنق االقتصاد 
ومن جهة أخرى عدم وجود سياسة ، وتعطيل أي جهد تنموي لبناء قاعدة إنتاجية، يالفلسطين

تنموية واضحة وخطط وبرامج من أجل إعادة الهيكلية لقطاعات اإلنتاج بعد التشوهات التي 
وهذا كله ساهم بشكل ، وعدم توسيع القاعدة االقتصادية، أصابتها من الممارسات اإلسرائيلية

 .   الخريجينكبير في زيادة بطالة

عدم وجود قاعدة معلومات حول خصائص الطلب والعرض بما يساعد الطلبة في اختيار  •
محدودية ، وبالتالي فان اختيار الطالب لتخصصه تواجهه عدة عقبات منها، تخصصاتهم

ضعف اإلقبال على التخصصات المهنية بسبب النظرة الخاطئة ، التخصصات في الجامعات
غياب المعايير المهنية في التوظيف ، اديمي الجامعي على التعليم المهنيألفضلية التعليم األك

حيث أن غالبية التوظيف يتم عن طريق المحسوبية والواسطة ، وخصوصا في القطاع العام
   .والفئوية الحزبية والسياسية
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غياب رؤية تنموية واضحة وشاملة في عمل السلطة الفلسطينية ن وعدم التنسيق والتشبيك  •
    . عناصر العملية التنموية بالعملية التعليميةبين

فاالحتالل اإلسرائيلي  شوهه االقتصاد ، الموروث االقتصادي من االحتالل اإلسرائيلي •
كما إن غالبية ، وبالتالي أصبح عاجزا عن توفير فرص عمل، الفلسطيني في هيكلته

ت توظف أقل من من المنشآ%) 94( المنشآت االقتصادية منشآت صغيرة الحجم حيث أن
من العاملين في القطاع الخاص %) (10فيما ، خمسة أشخاص ومعظمهم يعملون لحسابهم

   .يملكون مؤهال جامعيا
باإلضافة إلى ، ضعف كفاءة الخريجين ومحدودية مهاراتهم بسبب نقص التدريب والتطبيق •

 على ضعف اإلمكانيات مثل المختبرات والوسائل وأساليب التدريس الحديثة المحفزة
   .عمليات اإلبداع والبحث وتحديث الخطط والتنسيق مع القطاع الخاص

فقد اعتمدت مؤسسات التعليم العالي منذ نشأتها على الدعم المالي ،  ضعف الموارد المالية •
فالجامعات الفلسطينية تعاني من العجز في االعتماد علة مواردها ، والمساعدات الخارجية

، وقد نجم عن هذا العجز تراجع في قدرتها وتطوير برامجها، تهاالذاتية من اجل تغطية نفقا
وهذا اثر سلبا على ، باإلضافة إلى النقص في تامين احتياجاتها وانخفاض إنتاجيتها البحثية

   .نوعية التعليم الجامعي ومستوى الخريجين بشكل عام
 :زيادة حجم اإلقبال على التعليم الجامعي وذلك بوجود سببين •

  
o لزيادة الكبيرة ألعداد الطلبة في امتحان الثانوية العامة ن والناجمة عن النمو ا: ولاأل

 . التي يتصف بها المجتمع الفلسطينيالسكاني السريع والتركيبة السكانية الفتية 

o ارتفاع معدالت النجاح في الثانوية العامة، مما أدى إلى ازدياد الضغط على : الثاني
سلبا على نوعية التعليم ومستواه من خالل تزايد أعداد القبول واالستيعاب والذي اثر 

زعنون ، اشتيه ( .ازدياد نسبة الطلبة إلى االساتذهالطلبة في التخصصات والشعب و
2011(   

  

   التنمية المجتمعية:القسم الثاني 3.2

  

 من لما لهذا الموضوع، يحظى مفهوم التنمية المجتمعية باهتمام كبير من جانب العلماء والباحثين
 فهي تعمل .أهمية بالغة على كيان المجتمع من النواحي االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية

والتي من شانها النهوض بواقع المجتمع من ، على إحداث تغيير اجتماعي في خصائص المجتمع
كون بهدف وضع نظم مستحدثه ت، خالل التغلب على ما يواجهه من معوقات تراكمت عبر التاريخ
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باإلضافة إلى ، قادرة على الوفاء باحتياجات األفراد وإشباع رغباتهم واحتياجاتهم بالقدر المستطاع
أنها تهدف إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من استثمار طاقات األفراد وإمكانياتهم لتشكل في النهاية 

بل أيضا ،  عند هذا الحدوال يقتصر دورها، القوة الدافعة لتسيير عجلة التنمية في مسار التقدم والنمو
تعمل على إزالة المعوقات التي تعترض سبيل التنمية وتعالج ما يواجهها من عوائق وإشكاليات مع 

لضرورية للفئات غير القادرة على تحقيق مستويات مقبولة من احرصها على توفير االحتياجات 
اشرة من خالل برامج التنمية والتي يصعب عليها االستفادة من الخدمات المقدمة إليها مب، التكيف
  . )جامعة القدس المفتوحة (روعاتها ومش

  
، وأنماط حياته، فهي تستهدفه من حيث قدراته، التنمية المجتمعية هدفها الرئيس هو اإلنسان

كما تعمل على إحداث تغييرات جوهرية ، و أوضاعة االجتماعية والحضارية، ومستويات معيشته
اع االحتياجات لألفراد واستبدالها بنمط جديد يحقق المزيد من إشب،  السائدةفي أنماط الحياة التقليدية

  .والجماعات
  

  : التنمية المجتمعيةمفهوم. 1.3.2

  

ظهر مفهوم التنمية المجتمعية بعد الحرب العالمية األولى والثانية وبسبب ما أنتجته من دمار 
عمرة على استقاللها وسعيها نحو وحصول العديد من الدول المست، لإلنسان والحضارة الغربية

التحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي، من اجل تحقيق هذه الدول ألبنائها مستوى الئقا من المعيشة 
  ) 2009 ،رشوان.( بعد استعمار وحرمان تاريخي طويل

 
ظائفه عبارة عن عمليات تغيير اجتماعي تلحق بالبناء االجتماعي وو: وتعرف التنمية المجتمعية بأنها

وهي تعنى بدراسة مشاكلهم ، بهدف إشباع الحاجات االجتماعية لإلفراد وتنظيم سلوكهم وتصرفاتهم
فتحدث فيها ، على اختالفها وبذلك تتناول كافة جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية وغيرها

دف تغييرات جذرية شاملة عن طريق المجهود المخطط والمنظم لألفراد والجماعات لتحقيق ه
  )2005 ،الخاطر (.معين

  
وتعرف األمانة العامة لجامعة الدول العربية التنمية المجتمعية بأنها التغيير الحضاري المقصود 

وكذا كل ما ، والمخطط والذي يتناول كل جوانب الحياة المادية والبشرية في إطار المجتمع القومي
اهات األفراد بما يحقق استيعاب أكثر يتصل بالعادات والتقاليد وأنماط السلوك التي تحكم اتج

واطراد نموه لمقابلة  االحتياجات المتطورة ، للطاقات وتنميتها في سبيل رفع المستوى االجتماعي
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والمتزايدة للجماعات واألفراد في ظل أيدلوجية تترجم أمال األمة وتحاول تصور ما يجب أن يكون 
  ).2009رشوان ( علية مستقبلها في كل الميادين

سواء كانت اقتصادية أو ، أنها عملية تغيير جذري في المجتمع من نواحي مختلفة: يعرفها شوداكو
 .)المرجع السابق(اجتماعية أو ثقافية أو غيرها 

  
  :عناصر التنمية المجتمعية. 2.3.2

  
، يرى بعض الباحثين أن التنمية المجتمعية تتضمن ثالثة عناصر مجتمعة وضرورية والزمة لها

  :ال تحققها مقومات النجاح وهيها وبدون
  

صر الرئيسي في التنمية فهو يعتبر العن: التغيير البنائي أو البنياني: لالعنصر األو •
 عن إحداث تغييرات جوهرية واسع والمسئولن التغيير البنائي هو القادر  أل،المجتمعية

وفي الوقت ذاته ، وفي العالقات االجتماعية السائدة فيه، وعميق في بناء المجتمع وظواهره
بل يتسع ، فان التغيير ال يقتصر أثارة على نمط محدد من أنماط السلوك والنشاط االجتماعي

فالتغيير البنائي إذا هو ، )جامعة القدس المفتوحة . (جميع األنماط السائدة في المجتمعليشمل 
ن األدوار التغيير الذي يستلزم ظهور ادوار وتنظيمات اجتماعية تختلف اختالفا نوعيا ع

وان التنمية المجتمعية ال يمكن أن تحدث دون أن يتغير ، والتنظيمات القائمة في المجتمع
  .ناء االجتماعي لذلك المجتمعالب

وهي إما أن تكون ،  وهي القوه المطلوبة لتحريك المجتمع:الدفعة القوية: العنصر الثاني •
ي يتم من خاللها االنتقال من حالة أو مجموعة من الدفعات القوية الت، على هيئة دفعة قوية

وإلحداث التقدم  ، وهذه الدفعة ضرورية والزمة إلحداث تغييرات كيفية في المجتمع، الركود
ويذهب أنصار هذه الفكرة في تقريبها للذهن إلى اإلشارة لعملية ارتفاع ، بأسرع  وقت ممكن

ينبغي أن تتجاوزه ذلك أن هناك حد أدني للسرعة األرضية ، الطائرة من فوق األرض
ذلك أن هناك حد أدنى من الجهد اإلنمائي ينبغي بذله قبل أن ، الطائرة قبل أن يحملها الهواء

يتسنى التغلب على عوامل المقاومة التي يموج بها المجتمع المتخلف واالنطالق به وبالتالي 
اعي وتتمثل  وتحدث الدفعة القوية في المجال االجتم، )المرجع السابق(. يةتحقيق التنم

، بإحداث تغييرات فيه ينتج منها انخفاض في التفاوت في الثروات والدخول بين السكان
وكذلك بتحقيق ديمقراطية ، وبتوزيع الخدمات بمستويات مقبولة من العدالة واإلنصاف

جامعة  ( من المشاريع والبرامج الخدماتيةوتوفير العالج وخدمات السكن وغير ذلك، التعليم
 .)مفتوحةالقدس ال
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وهي الخطوط العريضة التي تتبناها السياسة : اإلستراتيجية المالئمة: العنصر الثالث •
فهي إذن اإلطار ، اإلنمائية في بلد ما بهدف االنتقال من حالة التخلف إلى حالة النمو الذاتي

ن ومن مستلزمات اإلستراتيجية أن تكو، )المرجع السابق(. العام التي تتبناه أجهزة التخطيط
ألن الخطط اإلستراتيجية ، هناك خطط إستراتيجية تساعد على الحصول على أحسن النتائج

وتتوقف اإلستراتيجية المختارة على ، تساعد على تعيين األهداف الكبرى والمعالم الرئيسية
، وماهية األهداف المنشودة، طبيعة الظروف السائدة عند بدء التنمية،عدة اعتبارات أهمها

وينبغي أن تقوم استراتيجيات التنمية المجتمعية في البالد النامية ،  في التنميةودور الدولة
بحيث توجه الدولة اإلستراتيجية نحو تحقيق ، على أساس تدخل الدولة في مختلف الشؤون

وبحيث تسعى إلى تحقيق مستوى أعلى من الرفاهية ، األهداف االجتماعية العادلة
ومن الضروري لنجاح خطط التنمية المجتمعية من أن ، طنيناالجتماعية بالنسبة لكافة الموا

حتى يتم تنفيذها على جميع ، تتحول الخطط إلى برامج تفصيلية محددة تحديدا كميا واضحا
 )  1998 ،حسن. (ت بكل دقة وفي حدود زمنية معلومةالمستويا

  
  :االتجاهات النظرية في دراسة التنمية المجتمعية. 3.3.2

  

وهو الذي اخذ به كارل ماركس في تفسيره للتنمية المجتمعية وفقا للفلسفة  :االتجاه األول •
  .المادية الجدلية

ظهر هذا االتجاه كرد فعل على النظرية الماركسية وغيرها من النظريات : االتجاه الثاني •
التي ، ويتمثل هذا االتجاه في نظرية الدورات الثقافية، التي شاعت في القرن التاسع عشر

ومن أنصار هذا االتجاه اوزولد ،  التغير يحدث في شكل دورات يمر بها المجتمعترى أن
 . ر وارنولد توينبي وغيرهما كثيرونشبلنج

ظهر هذا االتجاه نتيجة حصول كثير من دول أسيا وإفريقيا على استقالتها : االتجاه الثالث •
ن التحوالت وكذلك حدوث الكثير م، السياسي ورغبتها في تحقيق التقدم االجتماعي

حيث ، االجتماعية نتيجة للثورة التكنولوجية المعاصرة ومن أنصار هذا االتجاه هو جيزبرج
 مدفوعين إلى دراسة أنفسهميرى أن المفكرين االجتماعيين في الوقت الحاضر يجدون 

الظروف واألوضاع االجتماعية في المجتمعات المتقدمة والنامية إلعطاء تفسيرات 
 )1998 ،حسن( .وما يرتبط بها من تغيرات، التنميةموضوعية لعملية 

  
من أهم أنصاره  فرنسيس بيكون ورينيه و ،وهناك نظريات كالسيكية لدراسة التنمية المجتمعية

فد اتفقا على أن اإلنسان يستطيع أن يحقق التنمية المجتمعية بحيث يستطيع أن يحقق تقدما ، ديكارت
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فقد ذهب إلى أن ، ثم حاول فونتيل أن يضع أول نظرية، دتهال حدود له بفضل جهوده الواعية وإرا
ثم تابع بعد ذلك كل من ، التراكم المستمر للمعرفة العلمية يهيئ السبيل أمام البشرية لتحقيق التنمية

وان العقل البشري ، إن التقدم أمر حتمي للحياة اإلنسانية في جميع جوانبها: كوندرسيه وتيرجو وقاال
تقدم وتحقيق التنمية فعن طريق تقدم العقلية البشرية تتقدم الجوانب اإلنسانية المادية هو األساس في ال

ويحدد كوندرسية أن هناك بعض العواقب التي يمكن أن تعترض طريق التنمية في ، واالجتماعية
وأهمها المعتقدات التي تسلم بها الجماعات دون محاولة التحقق من صحتها ومن أمثلتها ، نظره
 .اد في الخرافاتاالعتق

  
بل يشتمل على جانبين ، في حين يرى ماركس أن النمو االجتماعي ليس عملية تدريجية تراكمية فقط

، فالتغيرات الكمية التي تحدث بصورة تدريجية تعد للتغيرات الكيفية، احدهما كمي و اآلخر كيفي
 واقعة موضوعية مادية ويرى ماركس أن التغير الكيف عبارة عن، وتخلق لها األرض الممهدة لها

وبناء على ذلك فهو واقعة موضوعية يمكن التنبؤ بها بأن يبحث العالم ، تسير وفق القانون الطبيعي
  )المرجع السابق  (.عن تغيرات الكم الالزمة إلحداث تغير معين في الكيف

  
  : آليات التنمية المجتمعية.4.3.2

  
  :يلي من أهم آليات التنمية المجتمعية ما

  
نتاج : والبيئة هنا ليس فقط كل ما هو طبيعي حولنا، فهناك البيئة المادية وهي: ت بيئيةآليا •

الجهد البشري ويتحكم في جزء منها التقدم االقتصادي واكتشاف الموارد الجديدة وتطور 
دية البيئة االجتماعية وتتسع البيئة لتشمل إلى جانب البيئة االقتصا، البنية األساسية

اهم البيئة في التنمية االجتماعية في تأثيرها على شكل وبنية المجتمع من وتس. والسياسية
قد تكون مالئمة أو غير مالئمة ،خالل ما تنتجه من موارد، فالبيئة الطبيعية أو الجغرافية

كذلك البيئة ، للجسد البشري من حيث نقاءها وقدرة اإلنسان على إقامة مجتمعات فيها
ألمن واالتصال  غير مالئمة من حيث توفرها لمتطلبات االجغرافية قد تكون مالئمة أو

  . بالمجتمعات األخرى
وتشير إلى قدرة األفراد على تطوير البني االجتماعية وتحديثها وأيضا : آليات اجتماعية •

ويتحقق ذلك عن طريق القوى ، قدرة األفراد على التكيف مع المؤسسات االجتماعية الحديثة
 . جتماعية والتصدي لمعوقات تحديثهالى تطوير المؤسسات االالذهنية من حيث تصميمها ع
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خالف مؤسسة ، ويقصد بها خلق وتطوير مؤسسات اجتماعية جديدة: آليات مؤسسية •
بحيث يتمكن األفراد من الخروج من عزلتهم واالتصال بأفراد آخرين عبر هذه ، األسرة

كالمؤسسات ،  المؤسساتكما قد يجدون مصدرا للرزق  والحماية من قبل هذه، المؤسسات
وهذه المؤسسات تتيح لألفراد ، الحكومية والمجالس المحلية والجمعيات األهلية ودور القضاء

  ) 2002 ،بدران( .ة االندماج والمشاركة في مجتمعهمفرص
  

  :مقاييس التنمية المجتمعية .5.3.2

  

عية لمقاييس التنمية  تعريف موحد متفق علية بين العلماء العلوم االجتما، ال يوجد حتى اآلن
إما ، وظهورها بشكل عشوائي، ويرجع السبب في ذلك إلى حداثة حركة  المقاييس، المجتمعية

فالهدف من ، أو استجابة لطلبات محددة للمعلومات االجتماعية ،لخدمة أغراض عملية وتطبيقية
يمكن بواسطة تقييم وجود مقاييس التنمية المجتمعية هو توفير مجموعة متكاملة من هذه المقاييس 

شامل للعملية التنموية في مكان وزمان معين باإلضافة إلى ذلك يمكن استخدامها للتفرقة بين التقدم 
  : ييل والتخلف  ومن أهم مؤشرات مقياس التنمية المجتمعية ما

  
السكان من حيث ، السكان من حيث العمر والنوع ومحل اإلقامة: مؤشر قياس السكان •

 .ضبط اإلنجاب، الهجرة، الوفيات، الخصوبة، الزواج والطالق، يةالخصائص التعليم

صالحية المسكن ، ومن مكونات مؤشر المسكن، صالحية المسكن لإلقامة: مؤشر المسكن •
لرضا عن ا، توافر الخدمات بالجوار السكني، المبنى الذي يوجد به المسكن، للمعيشة والحياة

 .  المسكن وعن الحي السكني

نسبة التحاق أفراد األسرة بالتعليم ،  نسبة األميين إلى جملة السكان:عليممؤشر قياس الت •
المستوى الحالي ، سبة التسرب في المرحلة األولى من التعليمن، النظامي إلى جملة السكان

متوسط عدد ، التطلعات نحو مستوى التعليم، نوع تعليم أفراد األسرة، لتعليم أفراد األسرة
، نسبة المسجلين في المعاهد والجامعات، احل التعليم المختلفةالطلبة لكل معلم في مر

 . الشباب  كالت التعليم من وجهة نظر مش، االتجاهات والقيم المتعلقة بالتعليم

مدى استخدام قوة ، مدى الرضا الذاتي عن العمل: روف العملمؤشر قياس العمالة وظ •
  )  2006إبراهيم، .(مدى مالئمة ظروف العمل، العمل

النسبة المئوية للمتعطلين عن العمل  ،لمستخدمين من السكان في سن العملبة المئوية لالنس •
، الرقم القياسي للكسب الحقيقي للعمال، أيام العمل الضائعة بالنسبة لكل عامل، القادرين علية

  ) حسن (.النسبة المئوية للسكان المشتغلين في الزراعة
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،  من السكان،توقع الحياة عند الميالد1000معدل وفيات الرضع لكل : مؤشر قياس الصحة •
نسبة السكان التي تتوافر لهم على الخدمات الصحية،نسبة السكان ، الوعي الصحي

مدى رضا الناس عن الخدمات الصحية المتوفرة، عدد ، المشاركين ببرنامج التأمين الصحي
السائدة،نسبة المعتقدات والممارسات السلوكية ،من السكان1000 أسرة المستشفيات لكل 

مصادر الحصول على المعلومات ، الوفيات الناتجة من أمراض معدية إلى جملة الوفيات
    . نسبة األطفال التي تم تطعيمهم ضد أمراض مختارة،الصحية

نسبة عدد حاالت الزواج ، نسبة عدد الوحدات السكنية المتاحة لألسر :مؤشر قياس اإلسكان •
نسبة المساكن المملوكة إلى المأجورة أو ، فر مسكنالتي تعذر أتمامها بسبب عدم توا

نسبة ، نسبة المساكن غير مزودة بمصدر مأمون لإلضاءة إلى إجمالي المساكن،العكس
المساكن غير المزودة بالمرافق الصحية األساسية،نسبة البيوت المتراصة و المساحات 

شغال للغرفة الواحدة على ة اإلالبيتية المحدودة جدا، نسبة عدد المساكن التي يرتفع فيها نسب
  . حد معين

التعامل مع وسائل اإلعالم ، توافر وسائل اإلعالم و الثقافة في البيت: مؤشر قياس الثقافة •
عة لكل ألف من امتوسط عدد الكتب المب، كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم والثقافة، والثقافة
 السكان الذين يشتركون بانتظام نسبة، متوسط عدد الصحف لكل ألف من السكان، السكان

  .  راكز الثقافية لكل ألف من السكانمتوسط عدد الم ، أنشط ثقافية كالنوادي والجمعياتفي
نسبة األسر ، أو أكثرة السكان التي تمتلك سيارة خاصة نسب: مؤشر قياس النقل واالتصاالت •

ة اإلنفاق االستهالكي نسبة اإلنفاق على النقل واالتصال إلى جمل، التي لديها تلفون خاص
نسبة ، نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق تبعد عن اقرب مركز أو نقطة بوليس، لألسرة

   .السكان الذين يعيشون في تجمعات سكنية تبعد عن اقرب وسيلة نقل عام
نسبة السكان الذين ال ، نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية: التغذيةمؤشر قياس  •

متوسط نصيب الفرد من ، لى غذاء ذي مواصفات مقبولة نتيجة لقلة دخلهميحصلون ع
نسبة األطفال الذين يعانون من نقص ، البروتينات يوميا نسبة إلى ما هو متعارف علية

جامعة القدس . (نسبة السكان الذين يعانون من األنيميا إلى إجمالي السكان، التغذية المزمن
 )2007 ،المفتوحة

المشاركة ، عمل المرآة كقيمة، تعليم المرآة كقيمة، عليم القيم المرتبطة بالتنميةت: مؤشر القيم •
 .العلم كقيمة، كقيمة

القيم المتطلبة في ، القيم الخاصة باختيار القرين: مؤشر القيم الخاصة بالحياة األسرية •
السلوك  القيم المتعلقة ب،ةية الوالديالقيم الخاصة بالتنشئة االجتماعية والرعا، الزوجين
  ) 2006 ،إبراهيم.  (اإلنجابي
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معدل الجريمة بالنسبة لكل مائة ألف من  :االجتماعية والرفاهية االجتماعيةمؤشر الدفاع  •
نفقات القطاع العام ، معدل جناح األحداث بالنسبة لكل مائة ألف من السكان، السكان

 نزالء مؤسسات الرعاية عدد، والخاص على النظام العام واألمن العام بالنسبة لكل مائة ألف
ليا واليتامى والجرحى رعاية النساء واألطفال والشباب وكبار السن والمعوقين عق(

 )1998حسن (.)والمحتاجين

وترى الباحثة أن غياب المعلومات الخاصة بهذه المؤشرات في فلسطين تجعل قياس التغير 
  .ومعرفة معدالت التنمية المجتمعية فيها أمرا يصعب تحقيقه

  

    :االتجاهات الفلسطينية لتحقيق التنمية .6.3.2

  

يشير مصطلح التنمية إلى عمليات التغيير االيجابي ويستند إلى خطط وبرامج علمية معدة ومدروسة 
بحيث يشارك في عملية التخطيط والتنفيذ للتنمية هيئات وطنية ، للوصول إلى األهداف المرجوة

هيئات والمؤسسات المحلية والسياسية واالقتصادية رسمية وشعبية بحيث تتعاون جميع هذه ال
وصول إلى خدمة واالجتماعية والتربوية والصحية بهدف توجيه الجهود بأساليب حديثة ومتقدمة لل

إن واقعنا الفلسطيني يضعنا أمام تحد كبير يفرض علينا ضرورة إطالق العنان  .الجماعات واألفراد
من اجل ، والبشرية بجميع فئاتها دون تمييز بين ذكر وأنثىلكافة قدرات وطاقات المجتمع المادية 
  .  خالل عقود من االحتالل الصهيونيتعويض ما خسرناه وما زلنا نخسره

  
فهي الحلقة الرئيسية ومن أهم ، عزل عن السياسيةمإن التنمية في فلسطين ال نستطيع الحديث عنها ب

لكن تظل عاجزة عن إحداث قفزة ،  أن تساعدإن القوانين والتشريعات يمكن، أسس النظام السياسي
فالذي يمتلك النظام السياسي يمتلك كل ، فقضية التنمية مرتبطة بالمسائل السياسية، في عملية التنمية

مقومات الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية فالنظام السياسي الفلسطيني يضع خطط للتنمية 
فاالحتالل الصهيوني كان اكبر عائق ، خطط  استطاع تنفيذهاولكن كم من هذه ال، منذ سنوات طويلة
فقد كان هدفها األساسي ، فتمويلها دائما مشروط، باإلضافة إلى ذلك الدول األجنبية، أمام هذه الخطط

أو بتحديد نوع المشاريع ، بل كان التمويل مشروط إما بأبعاد سياسية،عدم إحداث تنمية في فلسطين
فقط مشاريع ترفيهية كإقامة ، ميع المشاريع الممولة من الدول األجنبيةو كانت ج، التي ستنفذ

فهناك حاجات أساسية بحاجة ، المنزهات والحدائق التي هي ليس من أولويات الشعب الفلسطيني
تحدد نوع المشاريع ، فالدول األجنبية وخاصة أمريكا، لكن هذا دون جدوى، إليها ضمن األولويات
  )1998 ،نصيف، سعيد (.بعد عن تحقيق التنميةوالتي هي بعيدة كل ال
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عملية مخططة تستهدف تكريس وتعبئة اإلمكانيات البشرية والمادية الموجودة في ، إن عملية التنمية
بهدف رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي ، ثم وضع الخطط المالئمة وتنفيذها، المجتمع

النتباه إلى ضرورة مشاركتهم في هذه العمليات والسياسي والحضاري ألهالي وأفراد المجتمع، مع ا
وال يتم ،فالتنمية ال تتحقق إال بتحديد األولويات والحاجات ألفراد المجتمع، من بدايتها وحتى نهايتها

لقادرون على معرفة تحديد هذه األولويات إال بمشاركة جميع أفراد المجتمع ألنهم هم الوحيدون ا
  ) 2010،حسن. (تحديد هذه األولويات

  
على الرغم من كل ما يبذله شعبنا من ، ولكن يبقى وجود االحتالل مقيدا أساسيا لكل جهود التنمية

  .إبداعات لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة
  

   :انعكاسات البطالة على التنمية المجتمعية. 7.3.2

  

ة األمر هي لكن في حقيق، إن مشكلة البطالة ليست مشكلة تعطل نسبة ملموسة من أفراد المجتمع
عالوة عن ، فان باطنها اجتماعي ثقافي امني، فإذا كان ظاهرها يبدو اقتصاديا سياسيا، مشكلة مركبة

أن عواقبها عديدة تتجاوز البعد االقتصادي إلى انتشار الجريمة واالنحراف والتعصب والقلق 
  .   واإلحباط الذي يؤثر على امن واستقرار المجتمع ومن ثم على تنميته

  
، وجود البطالة يعني فقدان استغالل الموارد البشرية التي تمثل األساس للتنمية المجتمعية وغايتهاإن 

وتعكس البطالة مدى تضييع وخسارة جزء هام وهو العنصر البشري  فهذا العنصر يختلف عن بقية 
 واألرض ال، فاآلالت ال يضرها أن تترك عاطلة، عناصر اإلنتاج األخرى في صفته اإلنسانية

، يضرها أن تترك دون استغالل بقدر الضرر الكبير الذي يلحق بالعنصر البشري العاطل عن العمل
إذا لم يجد له دورا في عملية ، فالبطالة تعمل على إحباط وتدمير الشخص العاطل عن العمل

بحيث تعيق عملية التنمية ، وبالتالي هذا ينعكس على التنمية المجتمعية بشكل سلبي، اإلنتاج
إن البطالة لها انعكاسات خطيرة جدا على المجتمع وتمثل قنبلة و. )2002 ،بدران (.لمجتمعيةا

عدم توافر نظام   وقت وبخاصة إذا أضفنا إليهاأي في ال نرغب فيه  الذيباالنفجار  موقوتة تهدد
   :وتتمثل هذه االنعكاسات فيما يلي.  تكاليف الحياةفيولالرتفاع المستمر  إعانة للعاطلين

  
السنوات العشر الماضية تزايدت حدة  مع تزايد حجم البطالة خالل: اجتماعية انعكاسات •

بالضرورة ارتباطا عضويا بل وظهرت أنماط  العديد من المشكالت االجتماعية المرتبطة بها
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مثال على ذلك جرائم السرقة باإلكراه وباستخدام األسلحة  ، وأوضحها لم تكن مألوفة من
، وجرائم العنف الجنسيوالطرق العامة، وجرائم االغتصاب   المواصالتفي أخذت تقع التي

الزوجات واألزواج بل واآلباء واألبناء، وذلك بالطبع مع  ضد األشخاص مثل قتل أو إيذاء
 .الخ… التقليدية مثل السرقات بأنواعها والنصب والتزوير واالحتيال ازدياد حدة الجرائم

واالتجار فيها،  ضا تزايد حدة مشكلة إدمان المخدراتوتزامن مع تزايد حجم البطالة أي
تزايد نسبة  وهناك من الشواهد المستقاة من تقارير األطباء النفسيين ما يدل على

وأكثرها شيوعا   واالضطرابات العقليةالنفسياالضطرابات النفسية وأكثرها شيوعا القلق 
 ،ومنطقية وهذه المشكالت واضح بين مشكلة البطال االرتباط. مرض االكتئاب والسيكوباتية

 باحتياجاته األساسية للبقاء على قيد الحياة هو يفيأن  فاإلنسان العاطل عن العمل ال يستطيع
يفتقد أيضا أهم مقومات الشخصية وهو الشعور بالقيمة  وأسرته، ليس هذا فحسب ولكنه

لميا أن اإلحباط ومن المعروف ع.  تتملكهالتيالشديد  واألهمية فضال عن مشاعر اإلحباط
واليأس، وهذا العدوان إما أن يوجه إلى الذات أو إلى الغير،  يؤدى بالضرورة إلى العدوان

 أو شبه االنتحاري أنماط مختلفة من السلوك فييفصح عن نفسه  فإذا وجه إلى الذات فإنه
ج أو وإذا ما وجه إلى الخار) المخدرات نوع من االنتحار غير المباشر إدمان (االنتحاري

 شكل في جرائم العنف ضد األشخاص أو الممتلكات إما فيعن نفسه  الغير فإنه يفصح
أو ) مثل االغتصاب(أو تشبع حاجة له ) كالسرقة(فائدة مادية لمرتكبها  جرائم مباشرة تحقق

مشاعر اإلحباط لديه مثل االعتداء أو العنف ضد اآلخرين ألتفه األسباب  تمثل تنفيسا عن
فنظرا لما يترتب على البطالة من مشاعر . الشجار وإلحاق األذى باألشخاص فيكما يتمثل 

 بالضآلة والضياع وفقدان االحترام والثقة بالذات ومن توترات نفسية شديدة فإن األب نفسية

الستعادة  العاطل عن العمل يكون شديد العدوانية تجاه الزوجة واألبناء تأكيدا لذاته ومحاولة
عليه الطالق وتفكك  وتكثر الخالفات العائلية مما قد يترتب. م اآلخرين لهالثقة بنفسه واحترا

 التياألخالقية والسلوكية  األسرة وتشرد األبناء ويزيد بذلك العديد من صور االنحرافات
العاطل عن العمل  أما إذا كانكالت االجتماعية كالجريمة واالنحراف  تضخم المشفيتسهم 

تكوين أسرة جديدة،  سرة طوال فترة بطالته ويعجز بالطبع عنابنا فإنه يظل عالة على األ
العديد من المشكالت  وتنعكس حالته النفسية على سلوكياته مع أعضاء أسرته ويسبب لألسرة

  .القانون حيث ينحرف أو يقع تحت طائلة

  المجتمع وهو المصدرفيتوليد الثروة  تعنى البطالة إهدار أهم مصادر: اقتصادية انعكاسات •
 فكلما ازداد عدد العاطلين االقتصادي  نفس الوقت للكسادفيالبشرى، وهى سبب ونتيجة 

 ازدياد المعروض من السلع على وبالتالي  المجتمع قلت القدرة الشرائيةفيعن العمل 
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 االستغناء عن مزيد من العمالة وبالتالياإلنتاجية  الطلب، مما يترتب عليه تقليل أو نقص
  .البطالةلكي تضاف إلى جيش 

البطالة، من وجهة نظر العاطل عن العمل لظروف خارجة عن إرادته، : انعكاسات سياسية •
  هذه الحالة الدولة أو المجتمع أو النظامفي إليها، وهى ينتمي التيفشل الجماعة  تمثل قمة

  الحاجة إلى العمل والشعورأي خلق فرص عمل تشبع أهم احتياجاته األساسية، في السياسي

هنا  ومن. إلخ… ة الذات والحاجات المادية كالمأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحيةبقيم
عن  ينشأ وتدعم مشاعر االغتراب وعدم االنتماء لدى اإلنسان العاطل فينفصل بالتدريج

لجماعات معادية  النظام القائم ثم يصبح معاديا له، واألخطر من ذلك أنه يقع فريسة االنتماء
إشباع هذه االحتياجات  مجتمع تشبع له، أو تقدم له على األقل وهم إمكانيةللنظام بل ولل

للجماعات المتطرفة فهذه   من ازدياد انتماء الشبابجلياألساسية وقد اتضح ذلك بشكل 
عجز المجتمع عن تقديمها   اقتصادية واجتماعية مختلفةشباعاتاالجماعات تقدم ألعضائها 

  . لهم

. والقومي االجتماعي تهديد السالم واألمن فيلبطالة، بال شك، ا تسهم: انعكاسات قومية •
 في واالجتماعي االقتصاديوتضخمها يعنى منطقيا زيادة حدة التفاوت  فازدياد نسبة البطالة

واألقلية من األغنياء وفى مثل   أصبح لدينا مجتمع الغالبية فيه من الفقراءوبالتالي. المجتمع
واألغنياء يزدادون غنى، وهنا يكمن  فقراء يزدادون فقراهذا المجتمع تصح عبارة أن ال

  .القومي بل وعلى األمن السياسي  واالستقراراالجتماعيالخطر الداهم على التماسك 

. البطالة مع ما تعنيه من حرمان ومعاناة تفقد اإلنسان قيمه اإليجابية إن: انعكاسات قيمية •
 قيمة االنتماء وقيما أخرى كثيرة مثل قيمة الفداء قيمة العمل ثم قيمة الذات ثم  تفقده أوالفهي
… والعفة التضحية والقيم الغيرية وقيم الشرف واألمانة والعلم والتعليم والثقافة والوفاء وقيمة
العاطل عن العمل كل القيم السلبية المدمرة  وبدال من كل هذه القيم اإليجابية يكتسب .إلخ

معاناته طالت وتعمقت مشاعر إحباطه وتعمقت  التللمجتمع، وكلما طالت مدة بطالته و ط
 مختلف مجاالت الحياة سلوكا ضارا في القيم السلبية والمدمرة لديه، وأصبح سلوكه

ومواجهة  (البطالة( إلبطال مفعول هذه القنبلة الموقوتة والعملي العلميإن السبيل  .اجتماعيا
شاملة وفقا  ة اقتصادية واجتماعية تحقيق تنميفيانعكاساتها الخطيرة على المجتمع يتمثل 

مكانات البشرية والمادية، اإلإلستراتيجية قومية متكاملة تعتمد على االستثمار األمثل لجميع 
 ة العمالة المشروعات كثيف والقضاء على نهب هذه الثروات وتهريبها وإهدارها وتشجيع

  ) 2011أحمد .(صالفر  تحقيق العدالة االجتماعية وتكافؤفيفضال عن ضرورة البدء 

  
  :انعكاسات بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية على التنمية المجتمعية. 8.3.2
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إن فئة الشباب المتعلمة  تمثّل قطاعا كبيرا في المجتمع يمكن االعتماد علية نظرا لكبر حجمه 

ائص ولدى هذه الفئة صفات وخص، وخاصة أن فئة الشباب هي فئة األكثرية في المجتمع الفلسطيني
، بيولوجية وطاقات متجددة باإلضافة إلى قدرتها  المتنوعة في المساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية

ومن هنا ندرك مدى أهمية هذه الفئة عندما يتم استخدام قدرات وإمكانات الشباب من خريجي 
اتها أمر تقتضيه ظروف المجتمع الفلسطيني وحاج، الجامعات الفلسطينية في مجاالت إنتاجية

  )2006 ،إبراهيم. (سية نحو تحقيق التنمية المجتمعيةاألسا
 

وإذا استطعنا أن نستغل هذه الطاقة في ، ومن المعروف أن الخريجين لديهم مخزون هائل من الطاقة
فهم حجر الزاوية لكل نهضة ولكل حضارة ، االرتقاء بالمجتمع والتقدم به إلى مراتب العال

ي إلى تحقيق راحة المجتمع وراحة المواطنين الذين يحتاجون للفرد وإعطاؤهم حقهم في العمل يؤد
  )   2004 ،الزواوي(. الواعي المتخصص الذي ينجز لهم أعمالهم بيسر وسهولة

  
ولكن لألسف ما هي النتائج عندما تصبح هذه الفئة المتعلمة عاطلة عن العمل وكيف تنعكس بشكل 

، م استغالل هذه الطاقة والقدرات واإلمكانيات لهذه الفئةعندما ال يت، سلبي على التنمية المجتمعية
فهي ال تنعكس على الخريج نفسه فقط وإنما تنعكس أيضا بشكل سلبي على الدولة وتعيق عجلة 

 إذا قلنا أن وال نعدو الحقيقة، فالبطالة تعمل على هدم هذه الطاقة وضياعها، التنمية المجتمعية
، على األمة وأنشطها في المحافظة على كيانها وتقدمهاعنصر الخريجين هو اخطر العناصر 

و خاصة عندما يتم مقارنة نسبة ما يتم  ، فالخريجون يمثلون الرأسمال البشري للمجتمع الفلسطيني
 وتدريبهم وبين حجم المساهمة والمشاركة في ى الخريجين من اجل تعليمهم وإعدادهملإلنفاق عل
ة الكبيرة التي تشير إلى عدم التوازن بين مستوى اإلنفاق على وهذا يظهر لنا مدى الفجو، المجتمع

 )2006 ،إبراهيم. ( تتطلع إليه الدولة وتتأمله منهمالخريجين ومستوى ما

  
ومن انعكاسات بطالة الخريجين على عملية التنمية المجتمعية هي مشكلة الهجرة، وترك األهل 

مل في وطنه يضطر إلى الهجرة خارج وطنه واألوطان، فالخريج الذي يفقد األمل في إيجاد الع
للحصول على فرصة عمل وخصوصا إلى الدول األجنبية التي تمنح امتيازات عالية ألصحاب 

فبدال أن يتم االستفادة من هؤالء ودعم ، المعارف والخبرات من اجل االستفادة من طاقته اإلنتاجية
مركز دراسات الوحدة العربية (فادة منهم تقوم الدول األجنبية باالست، عملية التنمية في وطنهم

وفي الحقيقة إن الهجرة الخارجية من الوطن باتجاه الدول الرأسمالية المتقدمة صناعياً تعد  )2000
واحدة من أكبر المشكالت التي تواجه الوطن وخاصة عندما تشمل تلك الهجرة أفواجاً كبيرة من 
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، وإن »هجرة العقول«ة هذه الفئة األخيرة تسمى إن هجر. ذوي الخبرة وذوي االختصاصات العالية
هذه الظاهرة تعني فقدان ثروة وطنية تملكها الدول النامية ورأسمال ثمين ال تقدر قيمته بثمن، ذلك 

إن هجرة هذه الكفاءات  ،ألن الرأسمال البشري هو مفتاح التنمية وإدخال التقنية الحديثة في الهيكل
ت اإلنسانية اإلنتاجية والعلمية لهذه العقول العلمية وتبديد الموارد تؤدي إلى ضياع الجهود والطاقا

اإلنسانية والمالية التي أنفقت في تعليم وتدريب هذه الكفاءات التي تحصل عليها المجتمعات الغربية 
ومن المؤسف حقا انه بسبب وجود هذه الظاهرة المتزايدة يتزايد اعتماد ، وجني ثمارها دون مقابل

  .تكلفة اقتصادية مرتفعة بشكل كبيرءات والخبرات الخارجية في ميادين شتى بعلى الكفا
  

ومما يجعل الصورة غير مشرقة أن أعداد ومعدالت التعطل مرتفعة منذ بداية السبعينيات وحتى 
وليس هناك ما يؤكد توقع انخفاض حجم البطالة أو معدالتها بصورة معقولة في األجل القريب ، اآلن

 )2002 ،بدران(

  

  :هداف التنمية المجتمعيةأ. 9.3.2

  

تتمثل أهداف التنمية المجتمعية في الغايات والطموحات التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها ألفراده 
  :   المجتمعية على النحو اآلتيولجماعاته وتتحدد أهداف التنمية

  
 لألمم المتحدة أهداف التنمية المجتمعية على المستوى الدولي كما حدده مؤتمر البنك الدولي •

تقليل معدل الوفاة ، تقديم التعليم األساسي الشامل، تقليل الفقر بمعدل النصف تتمثّل في
  . التوصل إلى خدمات صحية فعالة، تقليل وفيات األمهات، لألطفال

استثمار الموارد :  دراسات وتقارير المنظمة الدوليةأهداف التنمية المجتمعية كما حددتها •
إحداث ، فراد والجماعات باستمرار لتحقيق التقدم االجتماعي واالقتصاديدفع األ، المتاحة

تحسين مستوى الفرد بما يوسع قاعدة االنتفاع من ، تغيير مقصود إلشباع الحاجات اإلنسانية
   .الخدمات

وفقا  ء الشؤون االجتماعية في إفريقياأهداف التنمية المجتمعية كما حدد في مؤتمر وزرا •
 )2006 إبراهيم،:( لنحو اآلتيلمجاالتها على ا

 
o ويتمثّل في:التعليم : 

  
 . محو األمية 
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 . تطوير وتحسين التعليم 

 . لمهني والعام على جميع المستوياترفع مستوى التعليم ا 

  .توفير اإلمكانات والتسهيالت التعليمية والثقافية لكافة قطاعات المجتمع 
 
o العمال وتتمثل: 

   .ضمان حق كل مواطن في إيجاد عمل 

  .القضاء على البطالة 

  .رفع مستوى العمالة في كل من الريف والحضر 

 . توفير الظروف واإلمكانات المالئمة 
 
o الصحة وتتمثل: 

  
  .النهوض بالمستوى الصحي 

  .توفير اإلمكانات الصحية الالزمة لسد احتياجات السكان من الجانب الصحي 
 
o اإلسكان ويتمثل: 
 

ل على إنشاء المساكن االقتصادية للفئات ذات النهوض بالظروف السكنية والعم 
 .  الدخل المحدود

  .توفير المساكن الصحية المناسبة ألهالي المجتمع 

  .كالمياه والصرف الصحي والكهرباء، توفير مراكز الخدمات العامة 

لتمهيد وشق الطرق ، تشجيع الشباب على المشاركة في مشروعات الخدمة العامة 
  .وإنشاء الحدائق ورعايتها وزرع األشجار وحمالت النظافة العامة

  
o الجتماعية وتتمثلالخدمات ا: 
 

 . التي تؤدي إلى االنحراف والجريمةالقضاء على العوامل  

 . ورفع مستوى التغذية) الفقر( جوع القضاء على ال 

لضمان االجتماعي حتى يمكن توفير خدمات الرعاية االجتماعية والبرامج الشاملة ل 
 .  ستوى  معيشة السكان والنهوض بهامن المحافظة على م
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اكل الناتجة عن التوسع تشجيع التوسع في التصنيع واتخاذ الالزم نحو المش 
 . االقتصادي

مساعدة األفراد والجماعات على تلبية احتياجاتهم ومطالبهم المتغيرة حتى يمكنهم  
جامعة القدس  (. األكمل في رفع عملية التنمية االقتصاديةالقيام بأدوارهم على الوجه

  )2007، المفتوحة
   الدراسات السابقة  4.2

  

، هناك دراسات عربية عديدة تناولت هذا الموضوع وهو مشكلة البطالة من عدة جوانب مختلفة
حصر واستطاعت الباحثة ، ومنها دراسات إقليمية، ومنها دراسات محلية، فمنها دراسات عالمية

   :  ومن هذه الدراسات. ي عثرت عليهاوتعريف بعض الدراسات الت

  

  :المحليةدراسات ال: أوال. 1.4.2

  

بعنوان البطالة بين صفوف خريجي الجامعات ) (2011 اشتيهوعماد دراسة فيصل زعنون  •
 الحقيقية الكامنة وراء ظاهرة األسباب إلى التعرف إلىالفلسطينية ، هدفت هذه الدراسة 

 على واإلقبال الخريجين أعداد الخريجين واستمرار معدالت البطالة باالرتفاع وازدياد بطالة
 على التحليل الكمي للبيانات التعليم من الجنسين بمعدالت عالية وقد اعتمدت الدراسة

، وقد أظهرت نتائج  اإلسرائيليةوفرة المتعلقة بسوق العمل الفلسطينية وسوق العمل المت
وقد  ة بين صفوف الخريجين الفلسطينيين،ارتفاع كبير لنسبة البطالالدراسة أن هناك 

خرجت الدراسة بعدة توصيات منها ، تقديم الدعم الفني والمالي للتخصصات المطلوبة ، 
الحد من القبول في الجامعات، تحديث معاييرمتابعة الطلبة الخريجين من قبل الجامعات ، 

 . ني من بطالة مرتفعةصصات التي تعاأعداد المقبولين في التخ

 األراضيالبطالة بين الخريجين من منظور النوع االجتماعي في ) (2010دراسة الكفري  •
 تحديد ومعرفة العوامل المؤثرة على تدني احتمالية إلى الفلسطينية، هدفت هذه الدراسة
، وقد تم استخدام مطلوب لرغم من حصولهن على التعليم الحصول الخريجات على العمل با

لكل ربع من  وبلغ حجم العينة ،2008حتى عام 1996بيانات لمسح القوى العاملة من عام 
الخريجين من سوق العمل ، وقد تم  مسح أسرة ، كما تم استخدام7600  السنة أرباع

 استخدام المنهج الوصفي للبيانات المتوفرة والثانية باستخدام المصفوفة االحتمالية، وقد
 القيود إلى لى وجود هذه المشكلة وترجع األسباب عتأكيد هناك نأ نتائج الدراسة أظهرت

ريجات في وتمركز مشكلة بطالة الخركة الفتيات للحصول على فرصة عمل، التي تقيد ح
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  مع متطلبات سوق العمل ، تتالءموالتي ال غير المبرمجة ، والتخصصاتمناطق محددة
   .  تمارسهاأن التي يمكن للفتاة واألنشطة المهن إلى اعمل أصحاب نظرة إلى باإلضافة

 الفلسطينية، هدفت هذه األراضي البطالة في إسقاطات بعنوان تحديث  (2010)دراسة لبد •
ية واالقتصادية التي تؤثر في حجم القوى انات السكدمحد وال تحليل العواملإلىالدراسة 

 األراضياملة في  العمالة والقوى العإسقاطات وذلك عبر تحديث العاملة ونسب المشاركة ،
  الفلسطيني،اإلحصاءانات المتوفرة في ي ، وقد تم االعتماد على الب2010الفلسطينية لغاية 

ت المستقبلية ، حيث ا تحديد معدالت واقعية للفتر في صعوبة أن هناك الدراسة،نتائج وبينت
 هناك نسب أنو، ةتجدات السياسية واالقتصاديتقبلية والمس للتطورات المسة ستبقى رهينأنها

التي ستنتج عن  األزمة للقوى العاملة الفلسطينية، وهذا ما يدلل على عمق عالية للمشاركة
 .مستقبالالبطالة 

 هذه إطار المنظور الدولي، هدفتفي  بعنوان البطالة الفلسطينية) (2008 شبانهدراسة  •
حليل  التعرف على البطالة في فلسطين من المنظور الدولي من خالل تإلىالدراسة 

 المعيار الدولي إلىديناميكية سوق العمل بهدف اختبار جدوى المقارنات الدولية المستندة 
اعتمدت الدراسة في منهجيتها على الصادر عن منظمة العمل الدولية، العمل إلحصاءات

الخام لمسح القوى العاملة الطرق االيكونومترية ، كما تم االعتماد على تحليل البيانات 
 مقارنات بين فلسطين وبريطانيا، إجراءجل سح القوى العاملة البريطانية من أومالفلسطيني 

عمل في فلسطين مع ل هناك تكافؤ في سلوك العاطلين عن اأن نتائج الدراسة أظهرتوقد 
 . سلوك العاطلين عن العمل في بريطانيا

هدفت هذه ، على البطالة في بلدة زيتااألقصىبعنوان اثر انتفاضة   )(2003دراسة صليح  •
 على البطالة في بلدة زيتا ومعرفة مستوى األقصىالتعرف على اثر انتفاضة  إلىالدراسة 

البطالة في بلدة زيتا قبل وبعد االنتفاضة ،، تم استخدام المنهج الوصفي المسحي ،وبلغ حجم 
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة العاملين في   ، وقدواإلناثشخص من الذكور  260العينة 

 إلىانخفضت النسبة بعد االنتفاضة في حين  83%  دة زيتا بلغت قبل اندالع االنتفاضةبل
بعد االنتفاضة ، % 27.3 إلىقبل االنتفاضة % 4.6بطالة ازدادت من وان نسبة ال 44.6%

وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات منها، العمل على دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة ، 
    . المساعدات الداخلية والخارجية إدارة وتوجيه إجادة، لزراعيدعم القطاع ا

، 1995أجري هذا االستطالع في العام : استطالع مركز البحوث والدراسات الفلسطينية •
وأظهر وجود ارتفاع حاد في نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام حيث 

في % 58 بلغت ، وبينت تفاوت هذه النسبة حسب مكان السكن حيث%51وصلت إلى 
كما بينت أن أعلى نسب العاطلين عن ، في المدن% 43في القرى، و% 56المخيمات، و



  49

وفيما  %.63بنسبة  50 - 43، ثم فئة السن %60بنسبة 40  -36العمل تقع في فئة السن 
يتعلق بمشكلة البحث مباشرة وهي مشكلة البطالة عند خريجي المعاهد والجامعات الفلسطينية، 

من % 8,1من خريجي المعاهد، و% 9,1تائج أن من بين العاطلين عن العمل أظهرت الن
  .خريجي الجامعات

بعنوان مالمح ومؤشرات حول واقع الخريجين الشباب ) (1998دراسة وزارة العمل  •
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دراسة الشباب الخريجين العاطلين عن العمل ،المتعطلين

عرف على واقع المتعطلين في الضفة والقطاع من حملة مؤهلي من خريجي الجامعات والت
وبينت نتائج الدراسة إن نسبة البطالة بين ، وقد تم استخدام االستبانة الدبلوم والبكالوريوس،

في حين ارتفعت نسبة البطالة إلى  1996عام  %) (8.76الشباب الخريجين بلغت حوالي
واستيعاب أعداد ال ، لطبيعية للنمو السكاني وذلك يعود بسبب الزيادة ا1997سنة  11.83

 كما توصلت الدراسة إلى .يستهان بها من أبناء العائدين إلى أرض الوطن في النظام التعليمي
توصيات وهي يجب تركيز الجهود لمعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة من خالل مساعدتهم على 

 .  وإعادة تأهيل الخريجينج للتدريبإيجاد فرص عمل تالءم تخصصاتهم وتنفيذ برام

بعنوان دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة أثار ) (2005دراسة عبد الحق  •
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ، البطالة في ظل انتفاضة األقصى في شمال الضفة الغربية

أنواعها وأسبابها على دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والتعرف على مفهوم البطالة و
وبلغ ، وقد تم استخدام استبانه باإلضافة إلى المقابلة، ومن ثم دراسة تطور البطالة في فلسطين

من مجموعة العاطلين عن العمل في شمال  % 68 يشكلون نسبة 407حجم العينة المختارة 
يرا في الضفة الغربية وأظهرت نتائج الدراسة أن السياسات اإلسرائيلية قد لعبت دورا كب

وأن الحركة العمالية الفلسطينية شكلت إحدى ركائز النضال ، تطور البطالة في فلسطين
وقد أشارت الدراسة أيضا إلى أن من أسباب البطالة أيضا غياب التخطيط .الوطني الفلسطيني

 :وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها،التنموي لالقتصاد الفلسطيني وضعف بنيته
تحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين عدم إغفاله دوره السياسي والعمل على بناء على اال

وضرورة إيجاد اآلليات التي تضمن تحقيق العدالة ، جسور الثقة مع الجماهير العمالية
 .والفاعلية

  
   :عربيةالدراسات ال: ثانيا. 2.4.2

  

هدفت هذه لمقترحات،ا_ الة التوصيف مشكلة البط بعنوان) 2002(دراسة صالح أيوب •
 البطالة وحجم البطالة والتطورات التي طرأت على إحصاءات أهمية إبراز إلىالدراسة 
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 تالسياساووضع  في التخطيط االستراتيجي، عمل والثوابت العامة للبطالة وأهميتهامفهوم ال
 تاإلحصاءاانات عن طريق ي، اعتمد الباحث على المسح الكمي للبالخاصة لمكافحة البطالة

ام عدم انتظ، وعملية تسجيل العاطلين عن العمل نتائج الدراسة، قصور أهم، ومن 
 للجميع ، وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها، يرى إتاحتها البطالة وعدم إحصاءات

 إستراتيجيةالباحث ضرورة متابعة التطورات في مفهوم سوق العمل من اجل وضع 
لة القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل  م العااأليدي وتأهيللمكافحة البطالة ، 

  .وتطوراته
  

أزمة بطالة المتعلمين في مصر وسبل مواجهتها في ضوء " بعنوان )2001،جادو(دراسة  •
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية أزمة البطالة ". خبرات بعض الدول المتقدمة

فة السبيل لمواجهة هذه األزمة في المتعلمين في مصر وأبعادها المختلفة باإلضافة إلى معر
، لدراسة المنهج الوصفي و التحليليواستخدمت هذه ا، ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة

إصدار تشريع ملزم للشركات والمؤسسات للمساهمة ،كما توصلت الدراسة إلى توصيات منها
حترام وتبني مؤسسات اإلعالم سياسة ا،  الخريجين والمدرسين كل في تخصصهفي تدريب

وتقديس العمل المنتج ليس فقط بالشهادات ولكن أيضا بالخبرات واحترام العمل المهني 
  .و تشجيع السياسة االقتصادية إنشاء صندوق ائتمان يشجع االستثمار، والحرفي

فقد ، "مشكلة البطالة بين كليات العلوم اإلنسانية في الجزائر"بعنوان ) (1992دراسة ناصر  •
التعرف على مشكلة البطالة وأسبابها وأثارها على الخريج بشكل خاص هدفت الدراسة إلى 
األولى موجهة إلى الخريجين : تصميم استبانتين في هذه الدراسةوقد تم، والمجتمع بشكل عام

الموظفين في المؤسسات، وذلك من أجل معرفة مدى تحقق االنسجام بين تخصصاتهم وبين 
ومن أهم نتائج هذه الدراسة . ين عن العملخريجين العاطلوالثانية موجهة إلى ال، طبيعة عملهم

ن هناك صعوبة وأ، أن معظم الخريجين يعملون في مجاالت ووظائف بعيده عن تخصصاتهم
لدى خريجي العلوم اإلنسانية في تحقيق انسجام بين تخصصاتهم وفرص العمل المتاحة في 

الخريجين هو تأثّر االقتصاد وان من أهم األسباب التي أدت إلى البطالة بين ، السوق
 ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة تفعيل دور كافة .الجزائري باألزمات االقتصادية العالمية

الجهات من اجل حل هذه المشكلة،  كما أكدت الدراسة على أهمية االستثمار باعتباره الحل 
  .وضرورة العمل على إعادة هيكلة االقتصاد، الناجح لمشكلة البطالة

وقد هدفت ". ظاهرة البطالة في اليمن بين التفاقم واالحتواء" بعنوان ) (2003اسة مجاهد در •
الدراسة إلى التعرف على ظاهرة البطالة في اليمن واألسباب التي أدت إلى ارتفاعها بشكل 

وأن هذه %36 وقد بينت نتائج الدراسة أن نسبة البطالة في اليمن وصلت إلى ما يقارب .كبير
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رجع إلى ضعف البنية الهيكلية لالقتصاد اليمني عامة والقطاع الخاص على وجه النسبة ت
وقد توصلت الدراسة إلى ، وتراجع اإلنفاق الحكومي الموجه نحو مشاريع التنمية، الخصوص

وتهيئة المناخ ، مقترحات وتوصيات منها مكافحة البطالة عن طريق اإلصالح االقتصادي
  .بكة االئتمان االجتماعي المتمثلة بالصندوق االجتماعي للتنميةوتطوير ش، المناسب لالستثمار

 
    :جنبيةاألدراسات ال :ثالثا. 3.4.2

  

بعنوان قياس التراجع في سوق العمل الفلسطيني، هدفت هذه ) (2008دراسة سوتنيك  •
قياس التراجع في سوق العمل الفلسطيني في ومعرفة التراجع  التعرف على إلىالدراسة 

 العاملة، تم استخدام المنهج المسحي الميداني األيديل الفلسطيني في استيعاب لسوق العم
 العاطلين عن العمل على مستوى الوطن ، وقدتم اختيار العينة العشوائية والمكونة لألفراد

 ، بينت  أسرة في قطاع غزة672أسرة في الضفة الغربية و 1,458 أسرة منها 2,130من 
 العاطلين عن العمل جعلهم يتوقفون عن البحث األفرادس أصاب  هناك يأأننتائج الدراسة 

عدم وجود عقود وأن نسبة البطالة كانت في غزة أعلى من الضفة الغربية ،عن العمل، 
 نمط العمل السائد  يؤشران إلىفي سوق العمل الفلسطيني لألجور لمنتظموالدفع غير ا عمل

 في معايير البطالة  النظرإعادةي ،ه في السوق غير رسمي، ومن أهم توصيات الدراسة
 البحثية المستخدمة، األساليب تحسين ضرورة، أكثر دقة لمعدل البطالة   صورةإعطاءبغية 

  . لمن هم خارج القوى العاملة اإلحصاء تعديل المفهوم المستخدم لدى جهاز
  

 إلىراسة  هذه الدتبعنوان البطالة والتضخم في المملكة المتحدة هدف) (2000دراسة فيلبس  •
 وجود عالقة إلى نتائج الدراسة أظهرتوقد ، لتضخم والبطالةالتعرف على العالقة بين ا

ت البطالة في المملكة األجور النقدية ومستويات معدال بين تغيرات األجلمستقرة طويلة 
 أو االقتناع انه ال بد من االختيار بين زيادة البطالة ، إلى هذه الدراسة أدتالمتحدة ، وقد 

 رفع معدل البطالة إلى على عند مستوى منخفض يؤدي اإلبقاءن ، وأزيادة في التضخم 
 توصيات أهم التضخم، ومن إلى على معدل البطالة يؤدي اإلبقاء أنبشكل دائم ، كما 

 الثقافي في فترة التحصيل الدراسي، العناية بتحسين مستواهم الالدراسة رفع مستوى العم
  . سن التخرج من المدارستأخراش في سن مبكر،  على المعاإلحالةالصحي، 

  
بعنوان العوامل التي تحدد فترة انتظار الخريج منذ تخرجه من الجامعة ) 1993(دراسة جونز •

وقد هدفت الدراسة إلى ، وظيفة في مجال تخصصه في بريطانياوحتى الحصول على 
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الوظيفة سواء كانت التعرف على العوامل التي تحدد فترة انتظار الخريج في حصوله على 
وقد بينت نتائج هذه الدراسة  أن عراقة الجامعة ، في مجال تخصصه أو غير تخصصه

والمعدل التراكمي أو التقدير العام والتدريب التي تتبناها الجامعة والعالقة التبادلية بين 
  . كلها عوامل تحدد فترة انتظار الخريج في حصوله على الوظيفة، الجامعة والمجتمع

  
  

  :ات السابقة في التنمية المجتمعيةالدراس. 4.4.2

  

بعنوان دور المنظمات األجنبية في التنمية االجتماعية في محافظات ) (2012دراسة العلي  •
وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحسين األوضاع الحياتية لألفراد والفئات ، شمال الضفة الغربية

المحلي التي تقع خارج مسؤوليات السلطة االجتماعية المهشمة وتلبية احتياجات المجتمع 
الوطنية الفلسطينية من خالل التعرف على  واقع مساهمة المنظمات األجنبية في التنمية 

وقد تم استخدام ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، االجتماعية في محافظات الشمال
ملة في التنمية االجتماعية في وتكون مجتمع الدراسة من المنظمات األجنبية العا، االستبانة

وقد تم اختيار عينة الدراسة ،  منظمة36محافظات شمال الضفة الغربية والبالغ عددها 
وقد بينت نتائج الدراسة إن اإلطار التنظيمي جاء في أعلى سلم السياسات ، بطريقة حصصية

 اإلطار اإلداري وجاء، التنموية التي تحكم عمل المنظمات األجنبية في التنمية االجتماعية
في حين جاء محور البرامج والسياسات التنموية ، والقانوني للمنظمات المستوى الثاني

 ضرورة قيام :وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها ،للمنظمات في المستوى الثالث
تبني ، ونشر التقارير بصورة دورية، المنظمات األجنبية باإلفصاح عن ميزانيتها الحقيقية

اسة واضحة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لتوفير مناخ قانوني لتسهيل عمل سي
إضعاف معيقات التنمية االجتماعية في محافظات الشمال وضع بيانات ،المنظمات األجنبية

  .إحصائية لمعرفة مدى مساهمة المنظمات األجنبية في القطاعات المختلفة إلفادة الدارسين

نوان دور اللجان الشعبية لخدمات الالجئين في التنمية المجتمعية بع) (2011دراسة رضوان  •
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور اللجان الشعبية لخدمات ، في مخيمات الضفة الغربية

الالجئين في التنمية المجتمعية كحالة دراسية في مخيمات الضفة الغربية وعالقتها بعدد من 
الحالة ، المؤهل العلمي، مكان اإلقامة، المؤهل العلمي، العمر، المتغيرات الديمغرافية كالجنس

وقد قام الباحث باستخدام االستبانة لمعرفة رأي المبحوثين في درجة ، عدد األوالد، االجتماعية
وقد أظهرت نتائج الدراسة بان ، تقييمهم لدور اللجان الشعبية في تقديم الخدمات لالجئين

، الشعبية لخدمات الالجئين في التنمية المجتمعية كانت متوسطةالدرجة الكلية لدور اللجان 
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وأما في مجال ، وقد كانت دور اللجان الشعبية في المجال السياسي والوطني بدرجة كبيرة
كما بينت الدراسة عدم وجود ، االقتصادي واالجتماعي والصحة والبيئة بدرجة متوسطة

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ، سةفروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الدرا
والتأكيد على ، ضرورة الحفاظ على الدور األساسي لوكالة الغوث الدولية، التوصيات منها

دور اللجان الشعبية كلجان خدماتية تهتم بتطوير البنى التحتية للمخيم والوقوف على مشاكله 
اللجان على مصادر ذاتية وضرورة اعتماد ، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة

  .للتمويل
  

  : على الدراسات السابقةقيبعت. 5.4.2

  

  تناولت الدراسات السابقة مواضيع تدور حول الموضوع الذي تناولته هذه الدراسة من حيث مشكلة 
ومنها ما اختص بدراسة الشباب  ، فمنها ما تناول دراسة نسبة البطالة في الضفة والقطاع، البطالة

ن العمل من خريجي الجامعات في الضفة والقطاع من حملة مؤهلي الدبلوم العاطلين ع
دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة أثار ، ومنها ما تناول والبكالوريوس

البطالة في ظل انتفاضة األقصى في شمال الضفة الغربية، ومنها ما درس أزمة بطالة 
ومنها ما ،  ضوء خبرات بعض الدول المتقدمةالمتعلمين في مصر وسبل مواجهتها في

 وهناك تقاطعات بين ما . ظاهرة البطالة في اليمن بين التفاقم واالحتواءاتجه إلى دراسة
توصلت إليه بعض الدراسات من نتائج وبين ما توصلت إليه الباحثة، في حين لم تتناول الدراسات 

وهي مشكلة البطالة لدى خريجي الجامعات السابقة الجانب التي تناولته الباحثة في الدراسة 
     .الفلسطينية في محافظة جنين بين االنعكاسات على التنمية المجتمعية وسبل المواجهة
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  الفصل الثالث  

______________________________________________________  

  منهجية الدراسة وإجراءاتها  
  

   المقدمة 1.3

  

لعينة الدراسة مـن حيـث حجمهـا        وصفا  توضيحا لمنهج الدراسة المستخدم، و    يتناول هذا الفصل    
 جمع البيانات والتحقق من صدقها      أداةكما تم توضيح    . وطريقة اختيارها وتوزيعها حسب المتغيرات    

   .البياناتالتي استخدمت في تحليل  اإلحصائية المعالجات إلى إضافة، وثباتها وطريقة توزيعها
  

  سةمنهجية الدرا 2.3

  
بعد اطالع الباحثة على العديد من المصادر والمراجع والدراسات ذات الصلة بموضـوع البحـث،               
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك كون الدراسة تقوم على جمع بيانات عن الظاهرة              

مـنهج  وتصنيفها وتبويبها، ومن ثم تحليلها باستخدام الطرق اإلحصائية المناسـبة، وبـذلك فـان ال              
    .الوصفي يحقق أغراض البحث

  
  إجراءات الدراسة3.3 

  
 حيث تم جمع    ،)(1.3اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في جمع البيانات كما يظهر في الشكل             

وتم تصميم االستبانة التي اعتمدت كـأداة        .البيانات من خالل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة      
 ،، كرونباخ ألفـا   ة من خالل معامل االرتباط بيرسون     حص صدق األدا   وتم ف  ،أساسية لجمع البيانات  
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وثبات االستبانة من خالل توزيعها على عينة من مجتمع الدراسة وإعادة توزيعها مره أخرى بفارق               
 ثم وزعت االستبانة على عينة المبحوثين وتم تعبئتهـا وجمعهـا            ، لفحص ثباتها  ،وقت زمني معين  

 تم احتساب تكـرارات     ،SPSSمع البيانات وتحليلها من خالل برنامج        بعد االنتهاء من ج    .وفرزها
 وتم معالجة البيانات واعتمادها     ، واختبار التباين األحادي   ،إجابات المبحوثين والمتوسطات الحسابية   

  يوضح هذه اإلجراءات ) 1.3( والشكل .من قبل المشرف في كل مرحلة من المراحل المذكورة
  

  
  

   ءات الدراسة ملخص إلجرا:1.3شكل 

  

  مجتمع الدراسة 4.3

  
ـ ضم مجتمع الدراسة جميع خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محاف           ي ة جنـين   ظ

  )1.3(خالل فترة إعداد الدراسة، موزعين حسب الجدول 
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لخريجون العاطلون عن العمل من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى من الجامعـات             ا :1.3 جدول
الجهــاز المركــزي لإلحــصاء  (2011-2009: ينية فــي محافظــة جنــينالفلــسط

  .)2012الفلسطيني،
  

 العدد السنة

2009 3000 

2010 2.600 

2011 3.800 

  
 عن العمل من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى من الجامعـات            ون العاطل نجوخري ال :2.3جدول  

الجهاز المركزي لإلحصاء    (2011الفلسطينية في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة       
  )2012الفلسطيني،

  
 معدل البطالة عدد العاطلين المحافظة

 27.0 3800 جنين

 27.9 900 طوباس

 33.5 3200 طولكرم

 28.0 6400 نابلس

 32.7 1800 قلقيلية

 30.8 1400 سلفيت

 15.7 3700 رام اهللا والبيرة

 20.1 400 أريحا واألغوار

 14.5 1900 القدس

 20.9 2700 لحمبيت

 29.4 8900 الخليل

 24.8 35100 الضفة الغربية

 34.8 6000 شمال غزة

 31.8 10000 غزة

 35.3 5700 دير البلح

 43.1 7800 خانيونس

 37.9 5100 رفح

 35.9 34600 قطاع غزة

 29.3 69700 األراضي الفلسطينية
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حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى من      ن عن العمل من     ين العاطل يخريجلل النسبة المئوية :3.3جدول  
   )2012-2011( تخصص األراضي الفلسطينية حسب الالجامعات الفلسطينية في

 2012عام  2011عام   التخصص

 38.1 35.5   معلمينوإعدادعلوم تربوية 

 28.2 24.5  إنسانيةعلوم 

 33.6 28.5  العلوم االجتماعية والسلوكية

 32.4 25.6   واإلعالمالصحافة 

 26.3 28.7   واإلدارية التجارية األعمال

 14.9 2.9  القانون 

 23.6 24.7  العلوم الطبيعية 

 29.0 21.7  واإلحصاءالرياضيات 

 34.3 26.8  الحاسوب

 20.1 23.1  الهندسة والمهن الهندسية 

 20.9 14.6  العلوم المعمارية والبناء

 18.5 19.8  الصحة

 26.9 18.1  الخدمات الشخصية 

 31.1 27.4  ي التخصصات باق

 27.9 25.6   المجموع

  
  
  

وال توجد جهة مركزية محددة إلحصاء عدد الخريجين العاطلين عن العمل، مما دفع الباحثة للتوجه               
إلى أكثر من جهة للوصول إلى تلك اإلحصاءات، ورغم ذلك واجهت مصاعب في الوصـول إلـى                 

  :أرقام دقيقة حول عددهم نتيجة لعدة أسباب
  

 .وجود عنوان محدد يعنى بهذا األمر سوى الجهاز المركزي لإلحصاء السكانيعدم  •

في محاولة للوصول إلى أعداد الخريجين عن طريق مراكز طلبـات التوظيـف ومكاتـب                •
الوزارات المختلفة، واجهت الباحثة مشكلة تقديم الخريج بطلب توظيف ألكثر من جهة، مما             

 .يقيةيحول دون الحصول على بيانات دقيقة وحق
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كما أن هناك خريجين يتقدمون بطلبات توظيف للمؤسسات األهلية والخاصة المنتشرة فـي              •
كافة أنحاء المحافظة، وآخرون يعملون بشكل غير منتظم بعقود عمل قصيرة األجـل فـي               

 .برامج التشغيل، مما يحول دون حصر عدد الخريجين العاطلين عن العمل بشكل فعلي

 
ت السالفة الذكر، عملت الباحثة للوصول إلـى أفـضل تقـدير ألعـداد              وللتغلب على تلك المشكال   

الخريجين العاطلين عن العمل، من خالل االتصال بمختلف الجهات المعنية والـوزارات ومكاتـب              
التوظيف، والحصول على البيانات المتوفرة لديهم، ومن ثم إجراء عملية حـسابية بجمـع طلبـات                

ة والتعليم ورابطة الخريجين في المحافظة، مع اسـتثناء الجهـات           التوظيف المقدمة لمديريات التربي   
  :األخرى مقابل تجنب االزدواجية في التسجيل لدى الجهات سالفة الذكر، والتي تبين اآلتي

  
إحصائيات مديريـة التربيـة والتعلـيم فـي مدينـة جنـين للمتقـدمين للوظـائف مـن                    •

  ).1467(الخريجين
  ).894( في قباطية للمتقدمين للوظائف من الخريجين إحصائيات مديرية لتربية والتعليم •
  ). 618(إحصائيات رابطة الخريجين في محافظة جنين •
 خريج عاطـل  )(3.800)  (2011ة لعامخر إحصائية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيآ •

  . العملعن 
  

 العمـل   خريجا وخريجـة عـاطلين    ) 3.800( فان مجتمع الدراسة يضم    ،واستنادا إلى تلك المصادر   
ومع ظهور ازدواجية في تقديم الطلبـات       . حسب إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

من قبل الخريجين ألكثر من جهة، وعدم القدرة على تحديد عدد المتقدمين للوظائف في المؤسـسات         
حثـة  الخاصة، فانه يجعل عملية اعتماد عدد دقيق لمجتمع الدراسة أمر صعب، وبذلك اعتمـدت البا            

  .على البيانات المتوفرة لديها أعاله
   عينة الدراسة5.3

  

خريج وخريجة وتم توزيع االستبيانات عليهم، حيث تم        ) 260(تم اختيار عينة حصصية مكونة من       
المنطقة األولى جنين والمخيم، والمنطقة الثانية قـرى        : تقسيم مجتمع الدراسة إلى خمسة مناطق هي      

قرى وبلدات غرب جنين، والمنطقة الرابعة قرى شمال جنين، والمنطقة          شرق جنين، المنطقة الثالثة     
الخامسة قرى جنوب جنين، حيث تم اختيار أربع بلدات بطريقة عشوائية من كل منطقة وتم توزيع                

 (260) استرد منـه  استبانه، ) 420(بحيث تم توزيع ،  منطقة من هذه المناطقاالستبيانات في كل
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وقد توزع أفـراد العينـة حـسب        .  يسترد أو تم هدره بسبب عدم المالئمة       استبانه فقط، والباقي لم   
  :المتغيرات الديموغرافية كما يلي

  

 توزيع العينة حسب الجـنس إلـى أن عـدد           يشير:  حسب الجنس  توزيع المبحوثين :  أوال •
 مبحوثة ونسبتهن    144 في حين كان عدد اإلناث       ،%)44.6( مبحوثا و نسبتهم     116الذكور  
   .)2.3(سب الشكل اآلتي رقم ح%) (55.4

  

  
   توزيع المبحوثين حسب الجنس:2.3شكل 

  
 ،تشير نتائج توزيع العينة حسب الفئة العمرية:  العمرية توزيع المبحوثين حسب الفئة: ثانياً •

 خريجا 121فما فوق وكان عددهم ) 26(سن إال أن الغالبية العظمى من الفئة العمرية 
 ،)29.2(خريجا ونسبتهم 76وعددهم ) (25-24ئة العمرية  تليها الف،%)46.5(ونسبتهم 

 كانت في حين) %20.8( خريجا ونسبتهم 54وكان عددهم ) 23-22(تليها الفئة العمرية 
ب حس) %3.5( ونسبتهم (9)وكان عدد الخريجين ) سنة21-20(أدنى فئة عمرية من سن 

  )(3.3 اآلتي رقم الجدول
  

   ة العمريةتوزيع المبحوثين حسب الفئ: 4.3جدول

  
  النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية
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20-21 9  3.5 

22-23 54 20.8 

24-25 76 29.2 

 46.5 121 فما فوق26

 100.0 260 المجال الكلي

  

يشير توزيـع العينـة حـسب الحالـة         :  الحالة االجتماعية  حسب توزيع  المبحوثين  :  ثالثا •
 في حين كان هنـاك       ،%)43.5(وثا ونسبتهم   مبح 113 إلى أن عدد المتزوجين      ،االجتماعية

%) (3.1 مطلقين ونسبتهم 8و)  (1.2 % أرامل ونسبتهم3و%) 52.3(أعزبا ونسبتهم 136
 ).  3.3(حسب الشكل اآلتي رقم 

  

  
  

  توزيع المبحوثين حسب الحالة االجتماعية : 3.3شكل 
 حسب مكان اإلقامـة     يظهر في توزيع العينة   : توزيع المبحوثين حسب مكان اإلقامة    :  رابعا •

عدد الخريجين فـي القريـة   و%) (13.8خريجا ونسبتهم  36أن عدد الخريجين في المدينة  
 مبحوثـا   25في حين كان عدد الخريجين فـي المخـيم          %) 75.5(نسبتهم   خريجا و  196

%) 1.2( مبحـوثين ونـسبتهم      3وكان عدد من ذكروا أنهم غير ذلـك         %) 9.6(ونسبتهم  
 وهذا يرجع إلى أن الخريجين المقيمين في        طالة موجودة في القرى   ويالحظ أن أعلى نسبة ب    

، وهذا يقلل من فرصة الحصول       واالنترنت   صحفعيدين عن وسائل االتصال  كال     القرى ب 
  ).4.3( حسب الشكل اآلتي  رقم ،عمل   فرصعلى
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   توزيع المبحوثين حسب مكان اإلقامة :4.3شكل 
  

يظهر في توزيع العينة حسب     : عدل في الثانوية العامة   توزيع  المبحوثين حسب الم    :  خامسا •
 مبحوثـا   25فأعلى كـان    90% أن عدد الخريجين الذين معدلهم       ،المعدل في الثانوية العامة   

 مبحوثـا   75 )(%89-80)، وكان عدد الخريجين الذين معـدلهم مـن           %)(9.6ونسبتهم  
مبحوثـا  105) (%79-70، وكان عدد الخريجين الذين معـدلهم مـن          %)28.8(ونسبتهم  
 ويستنتج من هذا أن معظم الخريجين العاطلين عن العمـل معـدالتهم             %)40.4(ونسبتهم  

 في حين كان عدد الخريجين الذين معـدلهم         ،متوسطة وليس من أصحاب المعدالت العالية       
 و كان عدد الخريجين الذي يقـل عـن  )  (13.1% مبحوثا ونسبتهم 34 ) %69-65(من 

  ). 5.3(حسب الشكل ) 8.1%(بتهم  مبحوثا و نس%21) 65(
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  سب المعدل في الثانوية العامةتوزيع المبحوثين ح: 5.3شكل 
  
 يشير توزيع عينـة المبحـوثين حـسب         : توزيع المبحوثين حسب الدرجة العلمية    :  سادساً •

الدرجة العلمية إلى أن اكبر نسبة من الخريجين هم الذين حصلوا على درجة البكـالوريوس      
  يليهم  الخريجون الذين حصلوا على درجة         ،%)(83.5 خريجا ونسبتهم    217وكان عددهم   

 وأما الخريجون الذين حـصلوا  9.6%)   (  خريجا ونسبتهم 25 حيث بلغ عددهم ،الدبلوم
 ثم الخريجون الذين    ،%)(83.5 خريجا ونسبتهم    217على درجة البكالوريوس فكان عددهم      

 في حين   ،)4.2%( خريجا ونسبتهم    11 عددهم   حصلوا على درجة الدبلوم العالي حيث كان      
%)  2.7(خـريجين ونـسبتهم   7 كان عدد الخريجين الذين حصلوا على درجة الماجـستير  

  ) 6.3( كما يبينه الشكل ،حيث كانوا أدنى نسبة
تشير النتائج الخاصة بتوزيع عينة المبحوثين      :  توزيع المبحوثين حسب التخصص   :  سابعا •

لى نسبة تخصص لدى المبحوثين هي النسبة الخاصة  بالعلوم          حسب التخصص، إلى أن أع    
 وهذا يرجـع    ،%)(14.2 خريجا ونسبتهم    37اإلدارية واالقتصاد، حيث كان عدد الخريجين     

بسبب كثرة عدد الخريجين في هذا التخصص، وبالتالي ارتفاع نـسبة البطالـة فـي هـذا                 
 خريجا ونـسبتهم    35يجين تليها نسبة تخصص اللغة العربية حيث كان عدد الخر         التخصص

 خريجـا ونـسبتهم     26، تليها تخصص التربية االبتدائية حيـث كـان عـددهم            %)13.5(
علم النفس، هندسة زراعيـة،     : ، بينما كانت أدنى النسب في التخصصات التالية       %)10.0(

طب بشري، عالج طبيعي، فيزياء، حيث كان عدد الخريجين في جميع هذه التخصـصات              



  63

 ، وهذا يرجـع بـسبب قلـة عـدد الخـريجين فـي               %) (4ونسبتهم  خريجا واحدا فقط      
  ). 7.3(كما في الشكل اآلتي رقم التخصصات السابقة وبالتالي نسبة البطالة قليلة، 

  
  

   توزيع المبحوثين حسب الدرجة العلمية  6.3شكل 
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   توزيع المبحوثين حسب التخصص :7.3شكل 
يظهر في توزيع عينة المبحـوثين حـسب   : ميتوزيع المبحوثين حسب المعدل التراك : ثامنا •

وكان ) 79% _(70 أن أعلى نسبة هي نسبة الخريجين الذين معدلهم من           ،المعدل التراكمي 
 أي أن أعلى نسبة بطالة خريجين هـم أصـحاب   (58.5 %) خريجا ونسبتهم152عددهم  

 49م  وكـان عـدده   %) 89 (80_ تليها الخريجين الذين معدلهم من       ،المعدالت المتوسطة   
وكان عـددهم   %) 69_ (65 تليها الخريجين الذين معدلهم من       ،%)18.8( خريجا ونسبتهم   

 خريجين  8فما دون كان عددهم     %) 65(وأما الذين معدلهم    %) (18.3 خريجا ونسبتهم    47
% 90في حين كانت أدنى نسبة خريجين هم الذين حصلوا على معـدل             %) 3.1(ونسبتهم  

  )   8.3(كما في الشكل اآلتي رقم %) (1.5م خريجين ونسبته4 فأعلى وعددهم
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 توزيع المبحوثين حسب المعدل التراكمي : 8.3شكل 

  
تشير النتائج في توزيع عينـة   :توزيع  المبحوثين حسب الجامعة التي تخرجوا منها  :  تاسعا •

 إلى أن الجامعة التي حصلت على اكبر نـسبة  ،المبحوثين حسب الجامعة التي تخرجوا منها 
 خريجـا   115 الخريجين داخل عينة المبحوثين هي جامعة القدس المفتوحة وعـددهم            لعدد

  وهذا يرجع إلى أن جامعة القدس المفتوحة هي  من أكثـر الجامعـات              %)(44.2ونسبتهم  
 يليها  ، التي تخرج خريجين ولهذا فهم أعلى نسبة بطالة بين الجامعات الفلسطينية             الفلسطينية

 ثـم خريجـو     ،%)26.9( خريجـا ونـسبتهم      70ية  وعددهم    خريجو جامعة النجاح الوطن   
، في حين كـان عـدد       %)(10.0 خريجا ونسبتهم    26الجامعة العربية األمريكية و عددهم      

فلسطين التقنيـة   يليهم خريجو جامعة   ،%)6.2( خريجا ونسبتهم    16خريجي جامعة القدس      
يـر زيـت     ومن ثم خريجـو جامعـة ب      ) %(5.8 خريجا ونسبتهم    15خضوري و عددهم    

وكانت أدنى جامعتين حصلن على نسبة الخريجين هـي         %) (3.1عددهم  ثمانية ونسبتهم     و
ومن جامعة بولتكنك فلسطين    %) (1.90جامعة بيت لحم وعددهم  خمسة خريجين ونسبتهم         

  .)4.3( جدولكما في %) (1.90حيث كان عددهم خمسة خريجين ونسبتهم 
  

   التي تخرجوا منها توزيع المبحوثين حسب الجامعة :5.3جدول
  

  النسبة المئوية  التكرار  الجامعة التي تخرج منها

 6.2 16  القدس
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 44.2 115  القدس المفتوحة 

 26.9  70  النجاح الوطنية 

 5.8 15  فلسطين التقنية خضوري

 3.1 8  بير زيت

 1.9 5  بيت لحم

 1.9  5  بولتكنيك فلسطين

 10.0 26  العربية األمريكية

  
تشير النتائج في توزيـع عينـة المبحـوثين         : لمبحوثين حسب سنة التخرج   توزيع ا : عاشرا •

 إلى أن أعلى نسبة خريجين بين عينة الدراسة هي نسبة الذين تخرجوا             ،حسب سنة التخرج  
 تليها نسبة الخريجين من     ،(23.1) خريجا ونسبتهم    60و كان عددهم    ) (2010-2009سنة    
، يليها نسبة الخريجين الذين )(20.0%م خريجا ونسبته52  وعددهم)  (2009-2008سنة 

 يليها نسبة   ،%)(18.8 خريجا ونسبتهم    49وكان عددهم )  (2008-2007تخرجوا من سنة    
 خريجـا ونـسبتهم     45وعـددهم   ) 2011-2010)الخريجين الذين تخرجوا خالل الفتـرة       

 خريجـا   41وكان عـددهم    ) (2007 يليها نسبة الخريجين الذين تخرجوا قبل        ،(%17.3)
خريجـا  13  حيث كان عـددهم  ،، في حين كانت أدنى نسبة غير ذلك%)(15.8سبتهم ون

  )  9.3(كما في الشكل %) (5.0ونسبتهم 
بينت نتائج الدراسة فـي     : توزيع عينة المبحوثين حسب عدد سنوات البطالة      :  حادي عشر  •

ين هي  توزيع عينة المبحوثين حسب عدد سنوات البطالة، أن أعلى  نسبة للخريجين المبحوث            
 خريجـا   168 سنوات و كـان عـددهم        3نسبة من مضى على تعطّلهم عن العمل أقل من          

 وهذا يرجع إلى عدم المواءمة بين مخرجات الجامعـات واحتياجـات            (64.6%)ونسبتهم  
 76)  (7-4سوق العمل ، وكان عدد الخريجين الذين يعانون من بطالـة اسـتمرت مـن                  

ة  هي نسبة الخريجين الذين عانوا من البطالة من           وأن أدنى نسب  ) (29.2%خريجا ونسبتهم   
فـي حـين كـان عـدد        %) (3.1سنوات  و عددهم  ثمانية خريجين  ونسبتهم          )  (8-10

سنة  ثمانية خريجين أيضا ونـسبتهم       11الخريجين الذين يعانوا من سنوات بطالة أكثر من         
  ) 10.3(كما في الشكل %) (3.1
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  سنة التخرج توزيع المبحوثين حسب : 9.3شكل 
  

  
  

   توزيع المبحوثين حسب عدد سنوات البطالة  10.3شكل 
تظهر نتائج توزيع عينـة المبحـوثين       : يع المبحوثين حسب المعيل لألسرة    توز:   عشر ثاني •

  تميز آباء الخريجين في اإلعالة  حيث بلغ عدد الخريجين العـاطلين              ،حسب المعيل لألسرة  
 خريجا ونسبتهم   128هم الذين يقومون على إعالة األسرة       عن العمل الذين ذكروا أن آباءهم       

 69في حين كان عدد الخريجين الذين ذكروا أنهم يعتمدون على إعالة غير ذلك              %) (49.2
يليهم عدد الخريجين الذين  ذكروا أن الخريج نفسه هو المعيـل            %) (26.5خريجا ونسبتهم   
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 هم الخريجين الذين معيلهم األم وكانت أدنى نسبة). (20.0%خريجا ونسبتهم 52 وعددهم 
  .)5.3( كما في الجدول (4.2%) خريجا ونسبتهم 11وكان عددهم 

  
  توزيع المبحوثين حسب المعيل لألسرة: 6.3جدول

  
  النسبة المئوية التكرار المعيل لألسرة

 49.2 128 األب

 4.2 11 األم

 20.1                54 الخريج نفسه

 26.5 69 غير ذلك

  

  داة الدراسةأ6.3 

  

عملت الباحثة علـى تطـوير      بعد االطالع على العديد من المصادر والمراجع والدراسات السابقة،          
 الدراسات التي تم االستفادة منها، دراسـة زعنـون          أهمومن  .لجمع البيانات من المبحوثين   استبانه  
 2005عبد الحق    بعنوان البطالة بين صفوف خريجي الجامعات الفلسطينية، ودراسة          2011واشتية  

   في ظل انتفاضة األقصى البطالةأثاربعنوان دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطيني معالجة 
  
  

  :تصميم األداة .1.6.3
  

  :أقسامثالثة قسمت الباحثة االستبانة إلى 
  

العمـر، والجـنس، والحالـة      : يتكون من خصائص المبحوثين مـن حيـث       :  القسم األول  •
و الجامعة التـي    ،   والتخصص، والمعدل التراكمي   ،في الثانوية العامة  االجتماعية، والمعدل   

  . والمعيل لألسرة، وعدد سنوات البطالة،تخرجت منها، سنة التخرج
يتناول تقديرات خريجي الجامعـات     :  يتكون من ثالثة محاور، المحور األول     : القسم الثاني  •

يتنـاول  :  والمحـور الثـاني   ثالثة فقـرات،     من   الفلسطينية لحجم مشكلة البطالة ويتكون    
انعكاسات البطالة خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين  عـن العمـل ويحتـوي علـى               

يتناول انعكاسات البطالة على نظرة الخريجين العاطلين عـن         : فقرات، والمحور الثالث  10
  .فقرات10العمل تجاه المجتمع ويحتوي على 
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معات الفلسطينية العاطلين عن العمـل  فـي         يتناول وجهة نظر خريجي الجا    :  القسم الثالث  •
 :المجتمعية ويتكون من خمسة محاورمحافظة جنين حول انعكاسات البطالة على التنمية 

 
o فقرات5يتناول مجال الصحة ويتكون من : المحور األول .  
o فقرات10يتناول مجال خدمة المجتمع ويتكون من : المحور الثاني.  
o فقرات6سكان ويتكون من يتناول مجال اإل: المحور الثالث .  
o فقرات5يتناول مجال المشاركة في السياسة ويتكون من : المحور الرابع .  
o  11يتناول الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة البطالة، ويتكـون مـن           : المحور الخامس 

  .فقرة
  

إضافة إلى طرح سؤال مفتوح يترك حرية للمبحوث القتراح حلول لم يتم عرضـها بـين فقـرات                  
وتـم  . يوضح هذه الفقـرات    )6.3(ل  والجدوانة لمواجهة البطالة من وجهة نظر الخريجين،        االستب

اعتماد سلم اإلجابات من خمسة خيارات حسب مقياس ليكرت الخماسي وهي موافق بشدة، موافـق،               
  . والجدول اآلتي يوضح محاور وفقرات االستبانة.معارض بشدة ، معارض،ال أدري

  
  ستبانة محاور وفقرات اال:7.3جدول

  
  الفقرات  االستالنةمحاور   الرقم

 12  بيانات تعريفية :القسم األول 1

  3  : القسم الثاني  2
 3  تقديرات الخريجين لحجم مشكلة البطالة 3

 10  انعكاسات البطالة على خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل  4

  10  العمل تجاه المجتمعانعكاسات البطالة على نظرة الخريجين العاطلين عن   5
 5  وجهة نظر الخريجين حول انعكاسات البطالة على التنمية المجتمعية: القسم الثالث 6

 5  في مجال الصحة 7

 10  في مجال خدمة المجتمع  8

 6  في مجال اإلسكان  9

 5  في  مجال المشاركة في السياسة 10

 11  ظر الخريجينالحلول المقترحة لمواجهة مشكلة البطالة من وجهة ن 11

   :)تحكيم االستبانة(صدق األداة  .2.6.3
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، تم عرضها لتحقيقه صممت الذيللحصول على مصداقية عالية لإلستبانه وضمان تحقيق الهدف 
على محكمين من المختصين وذوي الخبرة في المجال التربوي للتحقق من صدق بناء األداة 

ي المجال االجتماعي للتحقق من صدق وتسلسل الفقرات، ومحكمين من ذوي االختصاص ف
من المهنيين العاملين في هذا المجال للتحقق من مدى شمولية الفقرات ومدى انتماء كل والمحتوى، 
  .)مرفق قائمة بأسماء المحكمين في قسم المالحق(فقرة لمجالها

  
  :ثبات أداة الدراسة .3.6.3

  
، حيث بلغ معامل الثبات )كرونباخ ألفا(ات حساب معامل الثبداة عن طريق األ ثبات تم التحقق من 

التالي  )7.3(جدول الوهي نسبة  مقبولة في العلوم االجتماعية،  و)  0.91(الكلي لجميع الفقرات 
  :نتائج معامل الثبات لجميع مجاالت الدراسة ومجالها الكلي يبين

  
  )راسةأداة الد( قيم معامل ألفا لالتساق الداخلي لمحاور االستبانة :8.3جدول

  
  معامل الثبات  المحورالرقم

 0.70  تقديرات الخريجين الفلسطينيين العاطلين عن العمل لحجم البطالة  1

 0.74  انعكاسات البطالة على الخريجين العاطلين عن العمل  2

 0.84  انعكاسات البطالة على نظرة الخريجين العاطلين عن العمل تجاه المجتمع  3

 0.81  في مجال الصحة  4

 0.75  في مجال خدمة المجتمع 5

 0.61  في مجال اإلسكان  6

 0.80  في مجال المشاركة في السياسة 7

 0.75  الحلول المقترحة لمواجهة البطالة 8

 0.91  القيمة الكلية للمحاور 9

  

  المعالجة اإلحصائية 7.3

  
فراد عينة الدراسـة،     لتحليل البيانات التي جمعت من أ      SPSSتم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية      

  :حيث اعتمدت األساليب اإلحصائية الوصفية اآلتية

تم استخراج التكرارات لتحديد النسب المئوية لتمثيل أفراد عينة الدراسـة حـسب             : التكرار •
  .المتغيرات الديمغرافية
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للكشف عن إجابات المبحوثين من خالل حساب       : مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت     •
  .لحسابي واالنحراف المعياريالمتوسط ا

  .بهدف قياس درجة االتساق الداخلي لفقرات االستبيان: معامل الثبات ألفا •
الختبار الفرضيات المتعلقة بالفروق في ): One-way ANOVA(التباين األحادي •

   استجابات المبحوثين للمتغيرات الديمغرافية

  

   محددات الدراسة 8.3
  

  :ثناء إجراء الدراسة تمثلت بما يليأ الصعوبات واجهت الباحثة بعض
  

تقديم الخريج طلب توظيف ألكثر من جهة، مما يحول دون الحصول على بيانات دقيقة  •
 .وحقيقية

هناك خريجون يتقدمون بطلبات توظيف للمؤسسات األهلية والخاصة المنتشرة فـي كافـة              •
جل في بـرامج    أنحاء المحافظة، وآخرون يعملون بشكل غير منتظم بعقود عمل قصيرة األ          

  .التشغيل، مما يحول دون حصر عدد الخريجين العاطلين عن العمل بشكل فعلي

  ولهـذا اضـطرت      ،عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بأعداد الخريجين العاطلين عن العمل          •
ين  لمعرفة العدد الحقيقـي للخـريج      ،الباحثة  زيارة عدة مواقع ومؤسسات حكومية وخاصة       

مديرية التربية والتعليم فـي     ،  يرية التربية والتعليم في قباطية    مد(العاطلين عن العمل وهي     
  .)، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيجنين، رابطة الخريجين في جنين

  
   مفتاح تصحيح األداة9.3

  
لتسهيل اإلجابة عن أسئلة الدراسة وتفسيرها وتحليلها، فقد تم تحويل درجة االستجابة إلى قيم كميـة                

  : رجات كما يليبإعطاء الد
  

 1أعارض بشدة   2  أقل من 

 2أعارض        2 - 2.99 من 
   3ال أدري        3

        4أوافق        3.1 - 4

 5أوافق بشدة     فما فوق 4    
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 أن غالبية الخريجين المبحوثين هم من الفئة ،بينت نتائج الدراسة حول خصائص عينة المبحوثين
 وان غالبية ، عزباواتوغالبيتهنناث أعلى من عدد الذكور  وان عدد اإل،وق سنة فما ف26العمرية 

 ،%70-79 وان معظم الخريجين معدلهم في الثانوية العامة ما بين ،المبحوثين  يقيمون في القرى
-79 و غالبيتهم معدلهم التراكمي ما بين ،وان غالبية المبحوثين حصلوا على درجة البكالوريوس

خصص الخريجين العاطلين عن العمل هو تخصص علوم إدارية واقتصاد، وان  وان معظم ت،70%
 وكانت سنة التخرج لمعظمهم ما بين سنة ،غالبية المبحوثين تخرجوا من جامعة القدس المفتوحة

 وأيضا غالبية ، وان عدد سنوات البطالة لغالبية المبحوثين أقل من  ثالثة سنوات،2010-2009
  .لمعيل لألسرةالمبحوثين أن األب هو ا
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  لفصل الرابع ا

______________________________________________________  

  عرض النتائج ومناقشتها

  
 اإلحصائية ةباستخدام الرزموثين، وذلك يتناول هذا الفصل عرضا لنتائج تحليل إجابات المبح

(SPSS)حسابية واالنحراف المعياري، ، ثم التعليق عليها ومناقشتها في ضوء حساب المتوسطات ال
كما يتناول حساب التكرار لتبيان كيفية توزيع أفراد العينة . وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة
لفحص الفرضيات المتعلقة بالجنس ) (T.test وكذلك اختبار ،حسب المتغيرات المعتمدة في الدراسة

   .سةواختبار التباين األحادي  المتعلق بباقي متغيرات الدرا
  

  اإلجابة عن أسئلة الدراسة 1.4

  
لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات 

  :المبحوثين، كما يلي
  

  :إلجابة عن سؤال الدراسة األولا. 1.1.4

  

 واقع بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية في محافظة جنين من وجهة نظر ما: نص السؤال
 ؟خريجين أنفسهمال
  

 المبحوثين كما هو مبين في إلجاباتلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرار والنسبة المئوية 
  :أدناه) 4.1(الجدول 
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   تقديرات الخريجين العاطلين عن العمل لحجم مشكلة البطالة :1.4جدول 
  

  الفقرة  فأعلى%   36   %35 – 26   %25 – 16  %15-  6  فأقل%   5

 التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار  % رالتكرا  %

نسبة البطالة في 
 محافظات الوطن

5.4 14  10.8 28  30.4 79 23.8 62 29.6 77 

نسبة البطالة في 
 محافظة جنين

1.2 3  11.2 29 21.5 56 24.2 63 41.9 109 

نسبة البطالة في 
  مكان سكني

6.2 16 8.5 22 26.5 69 22.7 59 36.2 94 

  
أن تقديرات نسبة البطالة على المستوى الوطني مرتفعة جدا، حيث ذكر غالبيـة     ) 1.4(ول  يبين الجد 

، %)25-%16(المبحوثين أن نسبة بطالة خريجي الجامعات على مستوى الوطن تتراوح ما بـين              
وعلـى   %).5(في حين ذكر عدد قليل من المبحوثين أن نسبة البطالة على مستوى الوطن اقل مـن               

 وهي المحافظة التي أجريت فيها الدراسة، ذكر غالبية المبحوثين أن نـسبة        –ين  مستوى محافظة جن  
، في حين ذكر عـدد      %)35(بطالة خريجي الجامعات على مستوى المحافظة مرتفعة جدا وتتجاوز        

  .%)5(قليل جدا من المبحوثين أنها اقل من
  

ـ             سبة بطالـة خريجـي     وكذلك على مستوى منطقة سكن المبحوث، فقد ذكر الغالبية العظمى بان ن
، في حين ذكر عدد قليل جـدا مـن          %)35(الجامعات على مستوى المحافظة مرتفعة جدا وتتجاوز      

   و.%)5(المبحوثين أنها اقل من
  

يالحظ من خالل تقديرات المبحوثين أن بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية مرتفعة جـدا، حيـث               
، بينما ذكـر عـدد قليـل مـن          %)35(يد عن   أكدت الغالبية العظمى من المبحوثين  أن النسبة تز        

  %).5(أن نسبة البطالة متدنية وتقل عن ) 33(المبحوثين ال يتجاوز عددهم 
  

 حـسب   ،لذا يمكن القول بان هناك ارتفاع كبير جدا في حجم بطالة خريجي الجامعات الفلـسطينية              
ـ             ن ثلـث خريجـي     تقديرات الخريجين العاطلين عن العمل، لدرجة اعتبارها مشكلة تطال أكثـر م

الجامعات الفلسطينية، مما يستدعي العمل الجاد والدءوب إليجاد حلول للتخفيف من نسبة العـاطلين              
واستنادا إلى النتائج أعاله تقبل الفرضية القائلة بان محافظة جنين هي األكثر محافظـة              . عن العمل 

  .من وجهة نظر الخريجينالتي تعاني من نسبة بطالة الخريجين 
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  :ثانيإلجابة عن سؤال الدراسة الا. 2.1.4

  

لعمـل فـي     خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عـن ا        على بطالةال ما انعكاسات    :نص السؤال 
لإلجابة عن هذا السؤال تم      و في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية ؟      محافظة جنين   

 فقرات المجال، والمجال الكلي لجميع      حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل  فقرة من        
  :التالي) 2.4(الفقرات كما هو مبين في الجدول

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول انعكاسات البطالة         : 2.4جدول  

  .على الخريجين العاطلين عن العمل
  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 0.836 4.49  م تكافؤ الفرص في التوظيفعد  10
 0.856 4.36  انعدام األمن المعيشي   9
 0.718 4.29  اإلحساس بأنها تضيق الدنيا أمام عيني   3
 7.90 4.26  اإلحساس بأني مجرد شخص مستهلك   2
 9.53 4.20   العجز عن تقديم المعونة للمحتاجين   5

 1.25 4.16   ما بعد يوم اإلحساس باإلحباط الذي يتزايد يو   1
 9.77 4.10  اإلحساس بأنها تجعلني مثيرا لشفقة اآلخرين   6
 0.94 4.06  االضطرار إلى التعامل بعصبية مع اآلخرين    7

  1.11  4.03  اإلحساس بالندم ألنني درست تخصصا يصعب تسويقه    4 
 1.010 3.93  الالمباالة في تصرفاتي تجاه اآلخرين   8

 0.526 4.19  ليالمجال الك  

  
أن خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنـين،           ) 2.4(يتضح من الجدول    

عبروا عن استيائهم بسبب عدم حصولهم على وظيفة بعد التخرج، حيث كانت انعكاسـاتهم سـلبية                
عكاساتهم موافـق   حول مختلف الفقرات التي تضمنها االختبار، فقد كانت درجة االستجابة الكلية الن           

بشدة على جميع السلبيات التي تفرزها ظاهرة التعطل عن العمل، فقـد بلـغ المتوسـط الحـسابي                  
  ).0.526(واالنحراف المعياري) 4.19(إلجاباتهم في المجال الكلي لجميع الفقرات

  
   بي وقد مثلت أعلى درجة استجابة للفقرة التي تتعلق  بعدم تكافؤ الفرص في التوظيف بمتوسط حسا
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، تليها الفقرة التي تتعلق بانعـدام األمـن المعيـشي بمتوسـط             )0.836(وانحراف معياري ) 4.49(
بينما مثلت أدنى درجة اسـتجابة شـعور المبحـوثين          ). 0.856(وانحراف معياري ) 4.36(حسابي

وانحـراف  ) 3.93(بالالمباالة في تصرفاتهم تجاه اآلخرين بسبب التعطل عن العمل بمتوسط حسابي          
، يليها اتجاهات الخريجين العاطلين عن العمل بالنـدم لعـدم اختيـارهم تخـصص               )1.10(يمعيار

  ). 1.11(وانحراف معياري) 4.03(مطلوب في السوق بمتوسط حسابي
  

يالحظ من هذه النتائج أن المبحوثين يشعرون بعدم الرضا عن المعايير المتبعة في عملية التوظيف،               
متبعة، في عملية اختيار الموظفين والتـسابق الـوظيفي لـشغل        سواء من حيث األنظمة والقوانين ال     

الوظائف الشاغرة، أو من حيث القائمين على النظام في حال تجاوزهم لتلك األنظمـة والقـوانين،                
حيث يشعر العاطلون عن العمل من الخريجين بعدم تكافؤ الفرص في عملية التوظيف، فيـرون أن                

أساس القدرة والكفاءة في االختيار، بل هناك معايير خاصة تلعب          عملية الفوز بالوظيفة ال تقوم على       
ن ما يهدد أمنهم المعيشي، ففي حـال اختيـار          يوهذا األمر يرى فيه  المبحوث     . الدورا في هذا المج   

شخص بناء على معايير شخصية ويحرم خريجون آخرون يتمتعون بالقدرة والكفاءة يعنـي تهديـد               
وهذا يعبـر عـن     . صهم الجامعي ويحرمهم من فرصة العمل     لوجودهم في سوق العمل ضمن تخص     

مدى امتعاض الخريجين العاطلين عن العمل بسبب عدم توظيفهم، وتؤكـد هـذه الحقيقـة درجـة                 
االستجابة موافق بشدة حول عدم تكافؤ الفرص في التوظيف، فهم يدركون أن هناك صعوبات فـي                

 - أشخاص ال يتمتعـون بالقـدرة والكفـاءة        إيجاد وظائف شاغرة، وبذات الوقت ال يستوعبون تبوأ       
 وظائف في المؤسسات الوطنية الخاصة والعامة على حد سواء، في           -وأحيانا من خارج التخصص   

  .من تلك الوظائفالخريجون حين يحرم  
  

وترى الباحثة أن هذا األمر ينسجم مع النظريات التي تفسر التخلف في الدول النامية، حيث يعتبـر                 
جل المناسب للعمل المناسب معيقين لبرامج التنمية، ويحرمان المجتمع من الطاقـات            عدم اختيار الر  

  .والقدرات التي بإمكانها دفع عجلة التنمية إلى األمام
  

ن أن مخرجات هذا التصرف من قبل المسئولين يقتل في أنفـسهم روح االنتمـاء               يوقد عبر المبحوث  
فشي هذه الظاهرة، ألنها حتما ستعزز من فقـدان         للوطن، ويجعلهم يشعرون باليأس واإلحباط نتاج ت      

األمل لديهم في القدرة على العطاء، واعتبارهم عالة على المجتمع، وفي غالب األحيـان الـشعور                
 وبهـذا تقبـل     .بالندم لضياع سنوات من أعمارهم في دراستهم الجامعية التي أصبحت بال جـدوى            

علـى خريجـي    بطالـة   ال انعكاسات   أهمف من   الفرضية القائلة وهي عدم تكافؤ الفرص في التوظي       
  .من وجهة نظرتهم  الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل
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  :لثاإلجابة عن سؤال الدراسة الثا. 3.1.4

  

ما انعكاسات بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل فـي محافظـة             : نص السؤال  
  جنين على نظرتهم تجاه المجتمع ؟

  
ن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل  فقرة مـن فقـرات                لإلجابة ع 

  :التالي) 3.4(المجال، والمجال الكلي لجميع الفقرات كما هو مبين في الجدول
  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول انعكاسات البطالة          :3.4جدول  
    المجتمع  لعاطلين عن العمل تجاهعلى نظرة الخريجين ا

  
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 794.  4.42   المجتمع لم يوفّر الفرص الكافية للخريجين 9

 0.892 4.31  اإلحساس بأني عبء ثقيل على المجتمع 1

 0.843 4.30  المجتمع لم يوفر فرص عمل  6

 0.841 4.29   التوظيف  النقمة على المؤسسات المسئولة عن 7

 0.957 4.27اإلحساس بان المسئولين يدفعوني، بشكل غير مباشر، إلى الهجرة من المجتمع   8

 0.706 4.27  .   المجتمع لم يفسح المجال للعمل فيه 2

 1.106 4.10  المساهمة في تعميق الكراهية تجاه العاملين الذين هم أقل كفاءة مني 4

 0.944 4.06  تقطاب الخريجين مثلي ناجم عن وقوعه تحت االحتاللعجز المجتمع عن اس 3

 1.144 4.05  المساهمة في تعميق الغيرة تجاه العاملين الذين تخرجوا بعدي بسنوات  5

 1.127 4.03   عدم الرغبة في المشاركة بتنمية المجتمع 10

 0.603 4.21  المجال الكلي  

  
لجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل تجاه المجتمـع        أن نظرة خريجي ا   ) 3.4(يتضح من الجدول    

سلبية، حيث كانت إجابات المبحوثين بدرجة موافق بشدة على جميع الفقـرات التـي تعبـر عـن                  
المشاعر السلبية تجاه المجتمع، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتهم على المجـال الكلـي لجميـع                

  ).0.603(واالنحراف المعياري) 4.21(الفقرات 
  

   عبارة   وقد مثلت).4.42 و (4.03وقد تراوحت قيم اتجاهات الخريجين السلبية تجاه المجتمع بين 
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 وذلـك   ،للخريجين العاطلين عن العمـل    أعلى درجة استجابة،    " أن المجتمع لم يوفر الفرص الكافية     "
ى المجتمع  ، تليها اتجاهاتهم بأنهم عبء ثقيل عل      )0.794( وانحراف معياري  (4.42)بمتوسط حسابي   
  ).0.892(وانحراف معياري) 4.31(بمتوسط حسابي

  
بمتوسط " عدم الرغبة في المشاركة بتنمية المجتمع     "بينما مثلت أدنى درجة استجابة للخريجين عبارة        

، ثم المساهمة في تعميق كراهية الخريجين العاطلين عن         )1.127(وانحراف معياري ) 4.03(حسابي
  ).1.144(وانحراف معياري) 4.05(قل كفاءة بمتوسط حسابيالعمل بالغيرة من العاملين األ

  
ويعود هذا االتجاه السلبي تجاه المجتمع إلى عجز المجتمع بمختلف مؤسساته عن استيعاب خريجـي              
الجامعات من مختلف التخصصات العلمية، مما يشير إلى ضعف أجهـزة التخطـيط الحتياجـات               

هلة، وغياب الوعي والمعرفة لدى الطـالب فـي آليـة           المجتمع من الكوادر البشرية المدربة والمؤ     
اختيار التخصصات الجامعية في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، األمر الذي  يجعل عمليـة              

مما يخلق تـضخما فـي الكـادر        . اختيار الطالب لتخصصاتهم الجامعية بطريقة ارتجالية وعفوية      
وتتفق الباحثة مع توجهـات     . خصصات محددة الوظيفي، لتضيق أفق االحتياجات واقتصارها على ت      

وآراء الخريجين العاطلين عن العمل في شعورهم هـذا، إال أن هنـاك عوامـل أخـرى يتحمـل                   
مسؤولياتها الخريجون أنفسهم، حيث نادرا ما تجد الطلبة يلجئون إلى استـشارة  المختـصين فـي                 

ت يرغبون فيها أو في أحيان      اختيار تخصصاتهم الجامعية، حيث الغالبية العظمى يدرسون تخصصا       
أخرى بناء على توصيات من األهالي، فترى الطالب يندفع في االلتحاق بالتعليم الجامعي للحـصول               
على إجازة في الحقوق لتحقيق طموح والديه بان يصبح محاميا مثال، وكذلك المهنـدس والطبيـب                

   . والمرشد التربوي  الخ
  

تمع لم يوفر الفرص الكافية للخريجين من أهم انعكاسات بطالـة           ولهذا تقبل الفرضية القائلة بان المج     
  .خريجي الجامعات على نظرتهم تجاه المجتمع من وجهة نظرهم 

  
  :رابعاإلجابة عن سؤال الدراسة ال. 4.1.4

  

ما انعكاسات بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة : نص السؤال 
   والمشاركة السياسية؟   واإلسكانمجتمعية  في مجاالت الصحة وخدمة المجتمع جنين على التنمية ال

  
  انعكاسات مشكلة : لمحور األول ا: محاور كما يليأربعةتوزيعه على لإلجابة عن هذا السؤال تم 
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حساب المتوسط الحـسابي واالنحـراف      البطالة على التنمية المجتمعية في مجال الصحة  حيث تم           
فقرة من فقرات المجال، والمجال الكلي لجميـع الفقـرات كمـا هـو مبـين فـي                  المعياري لكل     

  :اآلتي) 4.4(الجدول
  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول انعكاسات مشكلة          :4.4جدول  
  البطالة على التنمية المجتمعية في مجال الصحة 

   
  

  المتوسط  الفقرة  الرقم

  الحسابي

  افاالنحر

  المعياري
 0.939 4.05  عدم الرضا عن الخدمات الصحية المتوفرة 5

 0.964 4.03  عدم المشاركة في برامج التامين الصحي 4

 1.050 3.97  عدم االهتمام بالفحوصات الدورية 3

 1.088 3.78  عدم الرضا عن الوضع الصحي  2

 1.222  3.59  عدم االهتمام بالنظافة العامة 1

 0.799 3.88  المجال الكلي  

  
أن تقديرات خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل حول انعكاسـات          ) 4.4(يشير الجدول   

مشكلة بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل أنها تحد من تنميـة المجتمـع فـي                 
) 3.88(قـرات   المجال الصحي، فقد بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتهم في المجال الكلـي لجميـع الف             

  ).0.799(واالنحراف المعياري
  

 وقد تراوحت آراء المبحوثين حول هذا الموضوع بين موافق وموافق بشدة لجميع فقرات المجـال،            
بعدم رضا الخريجين المتعطلين عن     حيث كانت أعلى درجة استجابة موافق بشدة للفقرة التي تتعلق           

 حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتهم حول هذه         في المجتمع،  العمل عن الخدمات الصحية المتوفرة    
، بينما كانت أدنى درجة استجابة للفقرة التـي تتعلـق           )0.939(واالنحراف المعياري ) 4.05(الفقرة

ويمكن الربط بين   ). 1.222(وانحراف معياري ) 3.59(بعدم االهتمام بالنظافة العامة بمتوسط حسابي     
ألولويات، فالمتعطل عن العمل يكون همه الوحيـد الفـوز          تقديرات المبحوثين السلبية وبين تحديد ا     

بفرصة عمل ليعتاش منها ويقطف ثمار جهده وتعبه خالل فترة الدراسـة، ويقـضي جـل وقتـه                  
وينحصر تفكيره في البحث عن فرصة عمل، وال مجال أمامه لإلسهام في خدمة المجتمـع للحفـاظ              

الدافعية للمشاركة في برامج التامين الصحي إما       على نظافة البيئة وسالمتها، فتنعدم أو تضعف لديه         
  . بسبب عدم االكتراث أو بسبب عدم توفر رسوم التامين الصحي
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وفي أحيان كثيرة تشكل عملية انشغال المتعطل عن العمل إهماله إلجراء الفحوصات الدورية، وعدم 
مؤسسات واألجهزة اهتمامه بالنظافة العامة، وبشكل عام يكون في حالة عدم رضا عن مختلف ال

ولهذا ترفض الفرضية القائلة وهي عدم االهتمام بالنظافة . الحكومية بما فيها المؤسسات الصحية
العامة من أهم انعكاسات بطالة الخريجين على التنمية المجتمعية والمتعلقة بالصحة من وجهة 

   . نظرهم
  

عية في مجال خدمة المجتمع  حيث تـم        انعكاسات مشكلة البطالة على التنمية المجتم     :  المحور الثاني 
حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل  فقرة من فقرات المجال، والمجال الكلي لجميع              

لإلجابة عن هذا الـسؤال تـم حـساب المتوسـط            و :اآلتي) 5.4(الفقرات كما هو مبين في الجدول     
المجال الكلي لجميع الفقـرات كمـا   الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرات من فقرات المجال، و    

  :اآلتي) 5.4(هو مبين في الجدول
  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول انعكاسات مشكلة :5.4جدول 
  خدمة المجتمع  البطالة على التنمية المجتمعية في مجال

  
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 0.606 4.41  هم في هجرة األيدي العاملة المتعلمة إلى الخارجتسا 2

 0.780 4.36  تزيد نسبة المستهلكين على حساب المنتجين في المجتمع 8

 0.778 4.35  تقلل من دور الموارد البشرية المتعلمة في تنمية المجتمع  9

 0.610 4.34  تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج 5

 0.773 4.32  جين العاطلين عن العمل في التنمية المجتمعيةتحد من مساهمة الخري 1

 0.904 4.29  تقود إلى الجرائم المتنوعة كالسرقة 3

 0.833 4.28  تحد من القيام بالواجبات األسرية 4

 0.831 4.27  تضعف العالقات االجتماعية مع األقارب    7

 0.801 4.20  تزيد حاالت العنف األسري  6

ي العمل الخيري التطوعي الذي يعتبر رافدا مهما من تضعف الرغبة ف 10
   روافد التنمية المجتمعية

4.11  0.911 

 0.436 4.29  المجال الكلي  

  
أن تقديرات خريجي الجامعات الفلسطينية العـاطلين عـن العمـل حـول             ) 5.4( من الجدول    يتضح

ـ            ل تعمـق المـشكالت     انعكاسات مشكلة بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية العـاطلين عـن العم
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) 4.29(االجتماعية وتزيد من حدتها، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابـاتهم فـي هـذا المجـال                 
  ).0.436(واالنحراف المعياري

  
 وقد كانت إجابات المبحوثين حول هذا الموضوع موافق بشدة لجميع فقرات المجال، حيث كانـت               

بأن بطالة خريجي الجامعات المتعطلـين عـن        أعلى درجة استجابة موافق بشدة للفقرة التي تتعلق         
، تليها  )066.(وانحراف معياري ) 414.(العمل تساهم في زيادة الهجرة إلى الخارج بمتوسط حسابي        

وانحـراف  ) 364.(مشكلة زيادة عدد األفراد المستهلكين على حساب القوى المنتجة بمتوسط حسابي          
  ). 7800.(معياري

  
يضا بدرجة موافق بشدة بمشكلة ضعف الرغبة لديهم في المشاركة          أما أدنى درجة استجابة  فكانت أ      

) 114.(بالعمل الخيري التطوعي وحرمان المجتمع من إسهاماتهم فـي التنميـة بمتوسـط حـسابي              
  ).9110.(وانحراف معياري

  
ن أن تعطل خريجي الجامعات عن العمل، يعمق العديد من المـشكالت االجتماعيـة،              ييرى المبحوث 
 أن زيادة نسبة المتعلمين تساهم في الحد من المشكالت االجتماعيـة والتخفيـف مـن                فمن الطبيعي 

آثارها بفعل إسهاماتهم في هذا المجال، ولكن تنعكس الصورة تماما في ظل تعطلهم عـن العمـل،                 
  .حيث تصبح نسبة كبيرة منهم جزء من تلك المشكالت

  
ألسرة والمجتمع لينطوي على نفسه ويعـيش       فالمتعطل عن العمل يحد من قيام الفرد بواجباته تجاه ا         

في عزلة عن أسرته ومجتمعه، وقد تقوده هذه العزلة إلى اإلصابة باألمراض النفسية التي تقوده إلى                
التمرد على القوانين واألنظمة المجتمعية، وقد تصل إلى الجنوح وارتكاب بعض الجرائم، وهنـاك               

وبهذا تقبـل  .ل يعزف عن الزواج في غالب األحيان بعض الدراسات التي تفيد بان المتعطل عن العم       
انعكاسات بطالـة الخـريجين علـة        الفرضية القائلة بان هجرة األيدي المتعلمة إلى الخارج من أهم         
  .التنمية المجتمعية والمتعلقة بخدمة المجتمع من وجهة نظرهم 

  
ل اإلسكان،  حيث تم حساب      انعكاسات مشكلة البطالة على التنمية المجتمعية في مجا       : المحور الثالث 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل  فقرة من فقرات المجـال، والمجـال الكلـي لجميـع                 
لإلجابة عن هذا الـسؤال تـم حـساب المتوسـط            و :اآلتي) 6.4(الفقرات كما هو مبين في الجدول     

جميع الفقـرات كمـا   الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرات من فقرات المجال، والمجال الكلي ل    
  :اآلتي) 6.4(هو مبين في الجدول
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول انعكاسات مشكلة :6.4جدول 
  .  البطالة على التنمية المجتمعية في مجال اإلسكان

  
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 0.648 4.37   عدم توافر المسكنالعزوف عن الزواج بسبب 1

 0.735 4.29  ارتفاع نسبة المساكن ذات المساحات المحدودة جدا 6

 0.613 4.29  ارتفاع نسبة المساكن المتراصة 5

 0.644 4.29  كةارتفاع نسبة المساكن المأجورة غير المملو 3

 0.655 4.24  عدم القدرة على توفير المسكن المالئم 4

 0.652 4.18   سات اإلسكان لزيادة المساكنإضعاف توجه مؤس 2

 0.374 4.28  المجال الكلي 

  
أن إجابات المبحوثين تؤكد علـى أن بطالـة خريجـي الجامعـات             ) 6.4(تشير النتائج في الجدول     

الفلسطينية تعيق التنمية المجتمعية في مجال اإلسكان وتزيد من حدة المشكلة السكنية، حيـث بلـغ                 
  ).0.374(واالنحراف المعياري) 4.28(اباتهم في هذا المجال المتوسط الحسابي إلج

  
وقد كانت إجابات المبحوثين حول هذا الموضوع موافق بشدة لجميع فقرات المجال، حيـث كانـت                

بان بطالة خريجي الجامعات المتعطلـين عـن        أعلى درجة استجابة موافق بشدة للفقرة التي تتعلق         
أما أدنى درجـة اسـتجابة      . واج بسبب عدم توفر المسكن    العمل تتسبب في عزوف الشباب عن الز      

فكانت أيضا بدرجة موافق بشدة حول رأيهم في ضعف توجه مؤسسات اإلسكان لزيـادة المـساكن                 
  ).6520.(وانحراف معياري) 184.(بمتوسط حسابي

  
وال شك بان طموح الشباب من الخريجين يتمثل ببناء أسرة جديدة من خالل توفير مـصدر دخـل                  

 وحتى يتمكن  من     ،م، عبر الحصول على وظيفة في مجال تخصصه، ليستقر وضعه االقتصادي          دائ
. توفير تكاليف الزواج وتبعاته، الن المسكن مقوم أساسي الستقرار األسرة التي يطمح فـي بناءهـا               

وفي حال التعطل عن العمل فان الخريج يفتقد الوظيفة وبالتالي سيعاني من عدم توفر مصدر دخـل                 
لتحقيق هذا الطموح، ويعجز عن توفير إمكانيات الحصول على المسكن، حتى لو عمـل فـي                دائم  

مجال آخر خارج تخصصه، ألنه في هذه الحالة يصعب عليه الحصول على شروط ميسرة تناسـب                
لكن في حال التوظيف فان      و .وضعه المادي، وخاصة أن تكاليف الحصول على المسكن مرتفعة جدا         

المسكن بسهولة، حيث هناك مؤسسات إقراض تيسر شروط الحصول علـى           إمكانية الحصول على    
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لـذا يـرى    .المسكن  بدفعات ترتبط بالراتب تمتد لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات ويزيد أحيانا         
الخريجين انه جراء تعطلهم عن العمل، فان مؤسسات اإلسكان يتقلص عملها فـي إنـشاء مـساكن                 

  .بالتالي الحد من التنمية المجتمعية في مجال اإلسكان و،للموظفين مما يضعف هذا القطاع
  

وترى الباحثة أنه جراء هذه المعضلة ستتولد مشكلة انتشار المساكن التـي تفتقـر إلـى الـشروط                  
الصحية، بسبب ضيق المساكن القديمة التي تعتبر المالذ األخير للسكن لتلك الشريحة من المجتمـع،               

دعي البحث عن حلول بديلة، وأهمهـا الـسكن فـي بيـت             وتراصها في مساحات ضيقة، مما يست     
 يحمل الخريجين العاطلين عن العمل أعباء مادية إضافية تضاف إلى األعباء األخرى التي              ،مستأجر

   .يعانون منها
  

واستنادا إلى النتائج أعاله تقبل الفرضية القائلة وهي عزوف الشباب عن الزواج بسبب عدم تـوافر                
 مـن وجهـة     باإلسكانسات بطالة الخريجين على التنمية المجتمعية والمتعلقة        المسكن من أهم انعكا   

  .نظرهم 
  

،  حيث   السياسيةانعكاسات مشكلة البطالة على التنمية المجتمعية في مجال المشاركة          : المحور الرابع 
تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل  فقرة من فقرات المجال، والمجـال الكلـي                

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسـط         و :اآلتي) 7.4(يع الفقرات كما هو مبين في الجدول      لجم
الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرات من فقرات المجال، والمجال الكلي لجميع الفقـرات كمـا       

  :اآلتي) 7.4(هو مبين في الجدول
  

بات المبحوثين حول انعكاسات مشكلة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجا:7.4جدول 
  البطالة على التنمية المجتمعية في مجال المشاركة في السياسة 

  
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 0.912 4.13  النقمة على أصحاب القرار  1

 0.930 4.12  عدم المشاركة في االنتخابات 5

 0.872 4.09  عدم المشاركة في القرار 2

 1.056 3.99  المساهمة في تصاعد ظاهرة االنفالت األمني 4

 0.990 3.98  التأثير في معاني االنتماء للوطن 3

 0.714 4.06  المجال الكلي  
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أن إجابات المبحوثين تؤكد على أن بطالة خريجي الجامعـات الفلـسطينية   ) 7.4(يظهر في الجدول  
ياسية، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتهم في هـذا  تعيق التنمية المجتمعية في مجال المشاركة الس     

  ).0.714(واالنحراف المعياري) 4.06(المجال 
  

 وقد تراوحت إجابات المبحوثين ما بين موافق وموافق بشدة، وقد مثلت أعلى درجة موافقة للفقـرة                
الـسياسي،  التي تتعلق بنقمة خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل على أصحاب القرار             

، بينما  )0.912(واالنحراف المعياري ) 4.13(حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتهم حول هذه الفقرة       
كانت أدنى درجة استجابة للفقرة التي تتعلق بتأثير بطالة الخريجين على االنتماء للوطن والـشعور               

لحـسابي إلجـابتهم    بالغربة كونهم يفتقدون الحصول على حقوقهم في التوظيف، فقد بلغ المتوسط ا           
  ).0.99(واالنحراف المعياري) 3.98(حول هذه الفقرة

  
ن أن هناك قصورا واضحا في اهتمام صناع القرار السياسي في حل مـشكلة بطالـة                ييرى المبحوث 

خريجي الجامعات، فعملية التوظيف وتوفير فرص العمل بشكل عام، منوطـة بأصـحاب القـرار               
دولة، وانه بإمكانهم بذل مزيد من الجهد في العمل على تـوفير            السياسي وواضعي السياسة العامة لل    

فرص العمل من خالل آليات تمكنهم من تشجيع االستثمار المحلي في القطاعي العام والخاص فـي                
بناء مؤسسات جديدة أو توسيع المؤسسات القائمة، وتشجيع فرص جذب االستثمار الخارجي في بناء              

  .المؤسسات التي توفر فرص العمل
  

كما أنهم يرون أنه بإمكان صناع القرار السياسي مضاعفة جهودهم في عقد اتفاقيـات مـع الـدول                  
األخرى، إليفاد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للعمل في تلك الدول، وخصوصا الدول التي تفتقر              

فـإنهم   - حـسب آراء المبحـوثين     -ونتيجة لعدم توفر تلك الجهـود     . إلى العمالة في تلك المجاالت    
  .يشعرون بالنقمة على صناع القرار السياسي

  
وترى الباحثة أن هذا الشعور لدى الخريجين العاطلين عن العمل، ينعكس علـى مـشاركتهم فـي                 
العملية السياسية، الناجم عن عدم ثقتهم في النظام السياسي القائم، نتيجة قصوره في البحـث عـن                 

سلوكهم تجاه الحفاظ على األمن والنظام، مما يحـول         إيجاد حلول لمشكالتهم، كما انه ينعكس على        
دون مشاركتهم في المساهمة للقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع، كظاهرة الفلتـان األمنـي               

رفض الفرضية القائلة بأن التأثير في معاني االنتماء من         فانه يمكن القول ب   وبهذا   . وانتشار الفوضى 
ى التنمية المجتمعية والمتعلقة بالمشاركة الـسياسية مـن وجهـة           أهم انعكاسات بطالة الخريجين عل    

   .نظرهم 
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  :خامساإلجابة عن سؤال الدراسة ال. 5.1.4

  
 أهم الحلول التي يقترحها خريجي الجامعات الفلسطينية المتعطلين عن العمل فـي             ما :نص السؤال 

ل التي اقترحتها الباحثـة     لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرار لكل من الحلو          و ؟محافظة جنين 
  :اآلتي) 8.4(في االختبار، كما هو مبين في الجدول

  
أن الغالبية العظمى من المبحوثين يميلون إلى الموافقة        ) 8.4(بينت نتائج الدراسة كما في الجدول رقم      

على الحلول المقترحة التي تضمنها البحث في إيجاد حلول لمشكالت خريجي الجامعات المتعطلـين              
  .عملعن ال

  
، أي نـسبة    )253 -229(فيالحظ أن عدد المبحوثين الذين يؤيدون تلك الحلول يتراوح مـا بـين              

، وهذا يعتبر مؤشرا علـى أن الحلـول         %)97-%88(الموافقة على تلك المقترحات تتراوح ما بين      
التي اقترحتها الباحثة في االختبار الذي أعدته لفحص وجهات نظر المبحوثين موضـوعي بدرجـة               

ية، ويمكن تعميمه على كافة أفراد مجتمع الدراسة، وتزويد صناع القرار بنتائجه، لإلسهام فـي               عال
  .اتخاذ خطوات عملية لتنفيذه

  
تقريبا، وهذه النـسبة    %) 2-%0.4(بينما كانت نسبة المعارضين لتلك الحلول ضئيلة تتراوح ما بين         
صلت إليه، وعدم ثقتها بإيجاد حلـول       القليلة من المعارضين  تعبر عن مدى اليأس واإلحباط الذي و          

  .ممكنة لتلك المشكلة
  

فتبدو مترددة حيال تلك المقترحات، وهذا      %)  10.4-%2(بينما النسبة المتبقية والتي تتراوح ما بين      
، وفي ذات الوقت صعوبة توفر إرادة حقيقية واتخاذ         "ال يوجد شيء مستحيل   " التردد يعود إلى قاعدة     
  .اإجراءات عملية لتنفيذه

  
تمكـين طلبـة    وعودة إلى نتائج االختبار نالحظ أن أكثر الحلول التي وافق عليها  المبحوثون، هي               

، الثانوية العامة من معرفة حاجات المجتمع من الموارد البشرية المتعلمة قبل التسجيل في الجامعـة              
مـا  ) 110(افقين، والمو %)55(ما يمثل نسبة    ) 143(حيث بلغ عدد المبحوثين الموافقين عليها بشدة      

، والباقي والبـالغ عـددهم      )1(في حين لم يعارض هذا الحل سوى خريج واحد        %). 52(يمثل نسبة 
  .عبروا عن حيادهم تجاه هذا الحل) 16(
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   لمواجهة مشكلة البطالة الحلول المقترحةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول  :8.4جدول 
  

  ترحةالحلول المق  معارض بشدة  معارض  محايد  موافق  موافق بشدة

  النسبة  لتكرارا  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 0.8  2 1.2 3 6.2 16 39.2 102 52.7 137  تمكين العاطلين عن العمل من إنشاء مؤسسات تنموية مشتركة

بالمتعطلين عن   خاصة   مساهمة المؤسسات في منح قروض إلنشاء مؤسسات      
  العمل

129 49.6 110 42.3 15 5.8 5 1.9 1 0.4 

إنشاء مركز بحوث اجتماعية على مستوى المحافظة للتعرف علـى حجـم            
  المشكلة

123 47.3 106 40.8 27 10  4 1.6 0 .0 

 الخريج المؤهل لوظيفة ما خالل فتـرة زمنيـة          تلزم بتعيين إصدار قوانين   
  محددة

122 46.9 116  44.6 20 7.7 2 0.8 0 .0 

 0.4 1 1.2 3 3.1 8 44.2 115 51.2 133  إنشاء مؤسسات تنموية جديدة قادرة على استيعاب الخريجين

 0. 0 0.4 1 2.3 6 47.3 123  50 130   الجامعات الفلسطينية بتحقيق جودة النوعية لدى الخريجينقيامضرورة 

 0. 0 0.4 1 3.8 10 51.4 135 43.8 114  لب الوظيفةإرشاد الخريجين العاطلين عن العمل بكيفية التوجه لط

عقد دورات تقوية للخريجين ذوي المعدالت المنخفضة بغرض تأهيلهم لشغل          
  وظائف

142 54.6 107 41.2 11 4.2 0 .0 0 .0 

 0. 0 0. 0  5 13 43.1 112 51.9 135  كعامل وقائي، إرشاد طلبة الثانوية العامة الختيار تخصصاتهم وفق قدراتهم

تمكين الطلبة من معرفة حاجات المجتمع من الخريجين قبل التـسجيل فـي             
  الجامعة

143 55  110 42.3 6 2.3 1 0.4 0 .0 

 0. 0 0.4 1 0.4 1 46.9 122 52.3 136  تحديث معايير القبول في الجامعات
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وافـق  ويالحظ أن المبحوثين أيدوا بدرجة كبيرة تحديث معايير قبول الطالب في الجامعات، حيث              
مـا  ) 136(من المبحوثين، مـنهم   ) 258(على هذا اإلجراء كحل لمشكلة تعطل الخريجين عن العمل        

ابدوا موافقة علـى    %) 47(ما يمثل نسبة  ) 122(وافقوا على هذا اإلجراء بشدة،      %) 52(يمثل نسبة 
  .وخريج آخر لم يؤيد ولم يعارض) 1(هذا اإلجراء، في حين لم يعارضه سوى خريج واحد

  
ضا الغالبية العظمى من المبحوثين أن إرشاد طلبة الثانوية العامة الختيار تخصصاتهم وفق             ويرى أي 
) 135(منهم) 257(، يمكن أن يحد من مشكلة التعطل عن العمل، حيث وافق على هذا الحل             قدراتهم

. أبدوا موافقة على هذا اإلجـراء     %) 47(ما يمثل نسبة  ) 122(وافقوا بشدة، و  %) 52(ما يمثل نسبة    
  من المبحوثين رأيا) 3( حين لم يعارض هذا الحل أي مبحوث، ولم يبديفي

  .حول هذا الحل
  

من المالحظ أن أكثر الحلول التي يؤيدها المبحوثين تمثل حلول وقائية، استنادا إلى المثـل القائـل                 
درهم وقاية خير من قنطار عالج، لذا نرى أن تركيز الحلول تمثل في تبصير الطـالب بدراسـة                  

صات المطلوبة في السوق من خالل إرشادهم، واعتماد الجامعات معايير جديدة في سياسـة              التخص
القبول، تقوم على وضع قيود لدراسة التخصصات التقليدية الفائضة، وتشجيع دراسة التخصـصات             

  .التي يتزايد عليها الطلب في المؤسسات الوطنية
  

تمثلة في توسيع المؤسسات لقائمـة السـتيعاب   وال يعني ذلك تجاهل المبحوثين للحلول اإلجرائية الم 
نسبة من الخريجين المتعطلين عن العمل، واستحداث مؤسسات أخرى الستيعاب نسبة أخرى منهم،             
إضافة إلى تشجيع إقامة المشاريع الفردية والتضامنية، من خالل تيـسير عمليـة مـنح القـروض                 

  .  البطالةللخريجين إلقامة تلك المشاريع التي تخفف من حدة مشكلة
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حـول انعكاسـات          : أ-9.4جدول  
مشكلة البطالة على التنمية المجتمعية في مجال الحلول المقترحـة لمواجهـة مـشكلة              

  البطالة 
  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
ة من معرفة حاجات المجتمع من الموارد البشرية تمكين طلبة الثانوية العام 10

  المتعلمة قبل التسجيل في الجامعة
4.52 0.566 

 0.531 4.51  تحديث معايير القبول في الجامعات 11
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حـول انعكاسـات           :ب-9.4جدول  
ي مجال الحلول المقترحـة لمواجهـة مـشكلة         مشكلة البطالة على التنمية المجتمعية ف     

  البطالة 
  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
عقد دورات تقوية للخريجين ذوي المعدالت المنخفضة بغرض تأهيلهم لشغل  8

  وظائف
4.50 0.580 

 0.592  4.47  كعامل وقائي، إرشاد طلبة الثانوية العامة الختيار تخصصاتهم وفق قدراتهم 9

 0.565  4.47   الجامعات الفلسطينية بتحقيق جودة النوعية لدى الخريجينقيامضرورة  6

 0.652  4.45  إنشاء مؤسسات تنموية جديدة قادرة على استيعاب الخريجين 5

 0.728 4.42  تمكين العاطلين عن العمل من إنشاء مؤسسات تنموية مشتركة 1

 0.583 4.39  كيفية التوجه لطلب الوظيفةإرشاد الخريجين العاطلين عن العمل ب 7

مساهمة المؤسسات في منح قروض للعاطلين عن العمل بإنشاء مؤسسات  2
  خاصة بهم

4.39 0.719 

 0.661 4.38   الخريج المؤهل لوظيفة ما خالل فترة زمنية محددةتلزم بتعيينإصدار قوانين  4

رف على حجم إنشاء مركز بحوث اجتماعية على مستوى المحافظة للتع 3
  المشكلة

4.34 0.725 

 0.335 4.44  المجال الكلي   

  
جابات المبحوثين حول انعكاسات مشكلة البطالة على التنمية المجتمعية إ )(9.4يظهر في الجدول 

 أن المتوسط الحسابي للمجال الكلي ولجميع في مجال الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة البطالة
    .درجة الخامسة له األولويةالفقرات موافقة بشدة من ال

  
يبين الجدول أدناه المتوسـطات الحـسابية واالنحـراف المعيـاري        :المجال الكلي للدراسة   •

) (10.4إلجابات المبحوثين حول جميع مجاالت الدراسة والمجال الكلي كما فـي الجـدول              
  .اآلتي

  
ت البطالة لدى خريجي    أن درجة االستجابة الكلية للمبحوثين حول مشكال      ) 10.4(يتضح من الجدول  

الجامعات وانعكاساتها السلبية على التنمية المجتمعية كانت موافق بشدة، حيث بلغ المتوسط الحسابي             
وقد احتل المجال المتعلـق بـالحلول المقترحـة         ). 0.418(واالنحراف المعياري ) (4.13إلجاباتهم  

في حين  ) 0.335(حراف معياري ، وان )(4.44لمواجهة البطالة أعلى درجة استجابة بمتوسط حسابي        
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كانت أدنى درجة استجابة بالقضايا التي تتعلق بانعكاسات بطالة الخـريجين فـي مجـال الـصحة                 
من الدرجة الرابعـة لـه     ) موافق(، وقد جاءت    )0.799(وانحراف معياري ) (3.88بمتوسط حسابي   
  . األولوية للمواجهة

  
  لمحاور الدراسة الرئيسية  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 10.4:جدول 

  
  المتوسط  المحور  الرقم

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
 1.25 4.16  انعكاسات البطالة على  الخريجين 1

 0.893 4.32  نعكاسات البطالة على نظرة الخريجين تجاه المجتمع ا 2

 0.799  3.88  مجال الصحة  3

 0.436  4.29 بمجال خدمة المجتمع 4

  0.374 4.28  مجال اإلسكان  5
  0.714 4.06  مجال المشاركة في السياسة 6
 0.335 4.44  الحلول المقترحة لمواجهة البطالة 7

  0.418  4.13  مجال الدراسة الكلي 8

  
   من وجهة نظرهم  الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة بطالة الخريجينتوضيح

  
    الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة بطالة الخريجين:11.4جدول 

  
  التكرار  الحلول المقترحة لمواجهة بطالة الخريجين من وجهة نظرهم  الرقم

 15  التقاعد المبكرتطبيق  1

 7  رفع معدل القبول في الجامعات 2

 6  وضع قيود على التسجيل في التخصصات التي تعاني من نسبة بطالة عالية  3

 6  وضع خطط وتسهيالت لتشجيع االستثمار ألصحاب رؤوس األموال   4

 5  التوجه نحو التخصصات المهنية  5

 4  فتح أسواق عمل جديدة مع دول شقيقة   6

 3  إنشاء تخصصات جديدة تفي بحاجة السوق  7

  
أن أعلى مقترح حول الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة البطالة لدى الخريجين ) 11.4(يبين الجدول 

ليها رفع معدل ي) (15اعد المبكر بتكرار العاطلين عن العمل من وجهة نظرهم هو تطبيق قانون التق
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 في حين كان أدنى مقترح حول الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة ،)(7القبول في الجامعات بتكرار 
   ).(3البطالة هو إنشاء تخصصات جديدة تفي بحاجة السوق بتكرار 

  
  :اإلجابة عن سؤال الدراسة السادس. 6.1.4

  

صائيا في إجابات المبحوثين حول بطالة خريجي الجامعات  هل هناك فروق دالة إح:نص السؤال
الجنس، الحالة االجتماعية، مكان اإلقامة، ،العمر(الفلسطينية العاطلين عن العمل حسب المتغيرات 

الجامعة التي تخرج منها، ،المعدل في الثانوية العامة، الدرجة العلمية، التخصص، المعدل التراكمي
ؤال سيتم اختبار الفرضيات لإلجابة عن هذا الس بطالة، المعيل لألسرة؟سنة التخرج، عدد سنوات ال

  :اآلتية
  

   اختبار الفرضيات2.4

  

جل فحص تأثير أمن : تأثير خصائص عينة الدراسة من الخريجين على إجابات المبحوثين •
-t، فقد تم استخدام اختبار التباين األحادي واختبار خصائص عينة الدراسة على إجاباتهم

testتلخيص ألهم نتائجها وفيما يلي  :  
  

  الدالالت اإلحصائية لتأثير خصائص عينة المبحوثين من الخريجين على إجاباتهم: أ- 12.4  جدول
  

محور متعلق 

بتقديرات 

الخريجين لنسبة 

 البطالة

محور متعلق 

بانعكاسات البطالة 

  على الخريجين

محور متعلق 

بانعكاسات البطالة 

جين على نظرة الخري

 تجاه المجتمع

محور متعلق بمجال 

 الصحة
 المتغير

قيمة 
F/T 

مستوى 

 الداللة
قيمة 
F/T 

مستوى 

 الداللة
قيمة 
F/T 

مستوى 

 الداللة
F/Tقيمة

مستوى 

 الداللة

 0.391 1.032 1.4630.214 1.3950.236 0.7910.532 العمر

 0.520 0.644 1.9080.057 1.6890.092 0.0110.991 الجنس
 0.945 0.125 0.4160.742 0.1810.909 1.6500.178 تماعيةالحالة االج

*0.007 4.089 2.3280.075 0.0451.5920.192*2.716 مكان اإلقامة  

المعدل في الثانوية 
 العامة

1.4770.210 1.4870.207 3.349*0.011  2.374 0.053 
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   من الخريجين على إجاباتهمالدالالت اإلحصائية لتأثير خصائص عينة المبحوثين: ب- 12.4  جدول
  

محور متعلق 

بتقديرات 

الخريجين لنسبة 

 البطالة

محور متعلق 

بانعكاسات البطالة 

  على الخريجين

محور متعلق 

بانعكاسات البطالة 

على نظرة الخريجين 

 تجاه المجتمع

محور متعلق بمجال 

 الصحة
 المتغير

قيمة 
F/T 

مستوى 

 الداللة
قيمة 
F/T 

مستوى 

 الداللة
 قيمة
F/T 

مستوى 

 الداللة
F/Tقيمة

مستوى 

 الداللة

 0.392 1.003 1.6220.185 0.1640.920 0.6110.608 الدرجة العلمية

*1.5590.042 1.2780.167 0.9660.520 التخصص   2.109 0.001*  
 0.139 1.750 1.2850.276 1.3590.248 0.4330.785 المعدل التراكمي

الجامعة التي تخرجوا 
 منها

1.8400.080 0.9310.483 0.7370.641 0.874 0.528 

 0.213 1.432 0.5190.761 0.1410.982*3.0760.010  سنة التخرج

 0.731 0.430 0.0250.995 1.0250.382 0.8720.456 عدد سنوات البطالة 

 0.225 1.464 1.7150.164 0.9170.433 1.7950.149  المعيل لألسرة

  
  دالالت اإلحصائية لتأثير خصائص عينة المبحوثين من الخريجين على إجاباتهمال: ج- 12.4جدول 

  
  

محور متعلق بمجال 

  خدمة المجتمع

محور متعلق 

  بمجال اإلسكان

محور متعلق بمجال 

 المشاركة في السياسة

محور متعلق 

 بالحلول المقترحة
  المتغير

قيمة 
F/T 

مستوى 

 الداللة
قيمة 
F/T 

مستوى 

 الداللة
قيمة 
F/T 

مستوى 

 الداللة
F/Tقيمة

مستوى 

 الداللة

 0.242 1.378 0.6940.5040.733 0.558 0.827 0.374 العمر

 0.951 0.061 0.8550.8270.409 0.183 0.354 0.928 الجنس

 0.450 0.885 0.6621.1920.313 0.530 0.374 1.043 الحالة االجتماعية

 0.781 0.361 0.7021.4500.229 0.472 0.603 0.620 مكان اإلقامة

المعدل في الثانوية 
 العامة

0.658 0.622 0.521 0.7211.7210.146 0.668 0.615 

 0.366 1.061 0.9621.7050.166 0.097 0.620 0.593 الدرجة العلمية

 0.589 0.918 0.1540.9700.513 1.296 0.283 1.150 التخصص 

 0.873 0.308 0.5991.1690.325 0.691 0.561 0.747 المعدل التراكمي
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   الدالالت اإلحصائية لتأثير خصائص عينة المبحوثين من الخريجين على إجاباتهم:د- 12.4جدول 
  

  

محور متعلق بمجال 

  خدمة المجتمع

محور متعلق 

  بمجال اإلسكان

محور متعلق بمجال 

 المشاركة في السياسة

محور متعلق 

 بالحلول المقترحة
  المتغير

قيمة 
F/T 

ى مستو

 الداللة
قيمة 
F/T 

مستوى 

 الداللة
قيمة 
F/T 

مستوى 

 الداللة
F/Tقيمة

مستوى 

 الداللة

الجامعة التي 
 تخرجوا منها

0.850 0.547 1.250 0.2760.4760.851 1.209 0.298 

 0.327 1.164 0.9000.2790.924 0.321 0.620 0.706 سنة التخرج 

عدد سنوات 
 البطالة 

1.247 0.293 0.620 0.6030.0430.998 0.377 0.770 

 0.684 0.497 0.9361.9990.115 0.140 0.401 0.984  المعيل لألسرة

  
والخاص بتأثير خصائص عينة الدراسة من الخريجين على ) 12.4(باإلطالع على الجدول 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : إجاباتهم، فإنه يمكن قبول الفرضية التي تنص على
في المتوسطات الحسابية إلجابات الخريجين المبحوثين حول مشكلة البطالة ) α ≤ 0.05(داللة ال

لدى خريجي الجامعات الفلسطينية في محافظة جنين بين االنعكاسات على التنمية المجتمعية وسبل 
معة التي العمر الجنس، الحالة االجتماعية، المعدل التراكمي، الجا(مواجهتها تعزى للمتغيرات اآلتية 

    .)تخرج منها،عدد سنوات البطالة، المعيل لألسرة
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  بينما ترفض الفرضية التي تنص على
)α≤0.05 ( في المتوسطات الحسابية إلجابات الخريجين المبحوثين حول انعكاسات البطالة على

  .)مكان اإلقامة لصالح سكان المخيم(  الصحة تعزى للمتغيراتالتنمية المجتمعية والمتعلقة بمجال
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : وترفض الفرضية التي تنص على
)α≤0.05 ( في المتوسطات الحسابية إلجابات الخريجين المبحوثين حول انعكاسات البطالة على

 حيث رصدت ،جين العاطلين عن العمل تجاه المجتمعالتنمية المجتمعية في مجال اتجاهات الخري
  فأدنى لصالح الفئة الثانية ) ( %65فأعلى و) (%90فروق بين معدل الثانوية العامة 

  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : وأيضا ترفض الفرضية التي تنص على

)α≤0.05 (بحوثين حول انعكاسات البطالة على في المتوسطات الحسابية إلجابات الخريجين الم
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التنمية المجتمعية حسب مجال تقديرات الخريجين العاطلين عن العمل لحجم مشكلة البطالة حسب 
 2007 و قبل عام 2010_2009 حيث رصدت فروق في إجاباتهم بين خريجي ،متغير سنة التخرج
  .لصالح الفئة الثانية
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  الفصل الخامس
___________________ ___________________________________  

  نتائج الدراسة وتوصياتها
  

سعت هذه الدراسة للتعرف على واقع بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية وانعكاساتها على التنمية 
وبعد االنتهاء من جميع إجراءات الدراسة وتحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا، توصلت المجتمعية، 

   :النتائج التاليةالدراسة إلى أهم 
  

   نتائج الدراسة1.5
  

نسبة بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية في محافظة جنين، تمثل أعلى نسبة في مناطق  •
  %). 36(السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كانت نتائج إجابات المبحوثين بأنها تزيد عن

 علـى   الدرجة الخامسة من  ) موافقة بشدة  (انعكست بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية سلبا      •
مختلف األوضاع االجتماعية واالقتصادية والنفسية على الخريجين المتعطلين عن العمـل،           

  ).0.526(واالنحراف المعياري) 4.19(حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابتهم 
  على انعكاساتينية آثارا سلبية من الدرجة الخامسةعكست بطالة خريجي الجامعات الفلسط •

 أعلى عدم تكافؤ الفرص في التوظيفن العمل تجاه المجتمع، وتصدرت مشكلة المتعطلين ع
 درجةمن ال) موافقة بشدة (وعكست البطالة نظرة سلبية). 4.49(تقدير بمتوسط حسابي 

  .)4.32( للخريجين العاطلين عن العمل تجاه المجتمع بمتوسط حسابي الخامسة
في جميع المجاالت من مية المجتمعية أن بطالة خريجي الجامعات انعكست سلبا على التن •

، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين في مجال عدم رضا الدرجة الخامسة
، وفي مجال خدمة المجتمع )4.05(الخريجين المتعطلين عن العمل عن الخدمات الصحية 

  ).  4.06(، وفي مجال المشاركة السياسية )4.28(، وفي مجال اإلسكان )4.29(
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على %) (52.7 غالبية المبحوثين ول الحلول المقترحة لحل مشكلة بطالة الخريجين، أكدوح •
عن %) (49.6، وتمكين العاطلين عن العمل من إنشاء مؤسسات تنموية مشتركةضرورة 

  .بالمتعطلين عن العملمنح قروض إلنشاء مشاريع خاصة طريق 

صائية في إجابات المبحوثين حول وأخيرا بينت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق دالة إح •
مشكلة بطالة خريجي الجامعات الفلسطينية بين االنعكاسات على التنمية المجتمعية وسبل 

العمر، الجنس، الحالة االجتماعية، المعدل التراكمي، الجامعة التي (المواجهة تبعا لمتغيرات 
   .)تخرج منها، عدد سنوات البطالة، المعيل لألسرة

  
  اجات االستنت2.5

  

  :  الباحثة إلى االستنتاجات اآلتيةفي ضوء نتائج الدراسة توصلت
  

    . األكثر تهميشا في مجال توظيف خريجي الجامعات هيأن محافظة جنين •

 . إن أعلى نسبة بطالة موجودة في القرى بسبب البعد عن وسائل االتصال •

اب المعدالت معظم الخريجين العاطلين عن العمل معدالتهم متوسطة وليس من أصح •
 . العالية

 نسبة بطالة لدى خريجي الجامعات الفلسطينية هي جامعة القدس المفتوحة بسبب أعلىإن  •
 .كثرة عدد خريجيها

غياب العدالة في التوظيف، حيث ال يتم عملية تعيين الموظفين في المؤسسات العامة بناء  •
  .على الخبرة والكفاءة

خارج من أهم انعكاسات مشكلة البطالة على التنمية  هجرة األيدي العاملة المتعلمة إلى ال •
  .المجتمعية

  .تساهم بطالة الخريجين في العزوف عن الزواج بسبب عدم توافر المسكن •

 .عن أصحاب القرار من قبل الخريجين العاطلين عن العملهناك عدم رضا  •

ان احتياجات التخصصات التي تطرحها الجامعات الفلسطينية غير مخططة، وال تأخذ بالحسب •
  . السوق المحلي

 تمكين العاطلين عن العمل من إنشاء ،من أهم الحلول لمواجهة مشكلة بطالة الخريجين •
 .  مؤسسات تنموية مشتركة

بطالة خريجي الجامعات بنسبة عالية، تنعكس بشكل سلبي على األجيال القادمة، حيث  •
 . الجامعيميعزف بعضهم عن إكمال تعليمه
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خريجي الجامعات، تحد من التطور لدى  وخصوصا ،طل عن العملزيادة نسبة التع •
  .المجتمعي

عدم اهتمام الجهات المختصة في إقامة مشاريع تنموية وإنتاجية الستيعاب خريجي  •
   .الجامعات، واقتصار عملية التوظيف في المجاالت الخدمية فقط

  
   المقترحات3.5

  
  : ت إليها الدراسة، يمكن وضع بعض المقترحات اآلتيةاستناداً إلى النتائج واالستنتاجات التي توصل

  
سات التوظيف بحيث تتضمن  الجهات المختصة إعادة النظر في سياتقترح الباحثة على •

  .في عملية التوظيف على أساس الخبرة والكفاءةالعدالة 

  الجهات المعنية أن تعمل على االستثمار في مختلف المجاالت  لتوفيرتقترح الباحثة على •
  .فرص عمل لخريجي الجامعات  الستيعاب أكبر عدد ممكن

العمل على التنسيق بين وزارة التعليم العالي والجامعات لتحسين جودة التعليم وتنوعه بما  •
  .يالءم احتياجات السوق  

حول موضوع البحث وتطويره من خالل دراسته ة إجراء مزيد من الدراسات تقترح الباحث •
  .بوجهات نظر مختلفة

 حتى يكون مرجعية ،إقامة مركز خاص للدراسات يتعلق بالخريجين العاطلين عن العمل •
  .لجميع الجهات المعنية

تفعيل دور اإلعالم في مجال حق الخريجين في العمل من خالل وضع البرامج الهادفة إلى  •
  .  مساءلة الحكومة والمسئولين

الة بين المحافظات والمدن توزيع فروع الوزارات والمؤسسات الرسمية بشكل أكثر عد •
 .وعدم ترك مناطق مهمشة تحرم أبنائها من فرص العمل

 .التصدي لظاهرة الواسطة والمحسوبية وزيادة مستوى الشفافية في التوظيف •
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  المراجعقائمة 

  
  الكتب قائمة 

  

التنمية وحقوق اإلنسان نظرة اجتماعية، المكتب الجامعي ) (2006إبراهيم، أبو الحسن،  •
 .  اإلسكندريةالحديث،

 دار المريح للنشر، اقتصاديات العمل،) 2003(ايرنبرج، رونالد، سميث، روبرت،  •
  . الرياض

  التعليم والبطالة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية) (2002بدران، شبل،  •

البطالة قنبلة موقوتة فك شفراتها وحديث مع الشباب، دار الفتح )  (2008الجامع، محمد،  •
  .لفني، اإلسكندريةللتجليد ا

  التخلـف فـي      األولدراسات في التنمية الريفية المتكاملة، الفـصل        ،  حسن، عبد الباسط     •
  .  المجتمعات الريفية ماهيته وخصائصه، مطبعة دار التأليف

 . التنمية االجتماعية، مكتبة وهبة، القاهرة) (1998حسن، عبد الباسط  •

االتجاهات المعاصرة، االستراتجيات، –لية تنمية المجتمعات المح)2005(خاطر، أحمد،  •
   .المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية

  .الخاطر، محمد مصطفى، تنمية المجتمع المحلي، المكتب الجامعي، القاهرة •

  . البطالة، العمالة من منظور إسالمي، دار طويق، الرياض(2001)الرماني، زيد  •

لعربي المشكلة والحل، مجموعة النيل البطالة في الوطن ا) (2004الزواوي، خالد،  •
 . العربية، القاهرة

مشكلة البطالة وعالجها، دراسة مقارنة بـين الفقـه والقـانون،           ) (2000السراحنة، جمال    •
 . اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت

 . اقتصاديات العمل، إثراء للنشر و التوزيع، الشارقة) 2008(محمد،  الطاقة، •

 األسس النظرية للتنمية االجتماعية في إطار الخدمة االجتماعية، (2005)تاح، محمد عبد الف •
  .المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية

 ، األسباب واإلسالميةمشكلة البطالة في المجتمعات العربية )  (2008عبد السميع ،أسامة، •
 .ى ، الطبعة األولاإلسكندرية ، الحلول، دار الفكر الجامعي، اآلثار

 التنمية االجتماعية في إطار مهنة الخدمة االجتماعية، دار )2007 (عبد اللطيف، رشاد، •
  .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، الطبعة األولى
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التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان، ) 2008(عبد الموجود، عبد الحسن، أبو زيد، إبراهيم،  •
 . ولىالمكتب الجامعي الحديث، الطبعة األ

  . واالجتماعيةالعمال والتحوالت االقتصادية والسياسية ) 2004(عالم، اعتماد،  •

مباديء االقتصاد ، التحليل الكمي ، دار وائل للنشر،عمان ، ) (2006عريقات، حربي  •
 .الطبعة األولى

 قضايا سيوسولوجيا معاصرة، دار المعرفة الجامعية، )2008(غنيم، رشاد، مجاهد، جمال،  •
    .درية، الطبعة الرابعةاإلسكن

تحديات البطالة في المجتمع الفلسطيني وآلية عالجها من ) (2007الفليت، خلود عطية  •
  .منظور إسالمي، بحث، الجامعة اإلسالمية

  . اقتصاديات العمل، دار األوائل للنشر، األردن، الطبعة األولى) 2007(القرشي، مدحت  •
مشكلة البطالة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الحل اإلسالمي ل) (2004المرسي، كمال،  •

  .يةاإلسكندر
  

  الرسائل الجامعية

  
دور المجالس القروية المنتخبة في محافظة جنـين فـي التنميـة            ) (2009بركات، عبد اهللا     •

 . االجتماعية واالقتصادية، رسالة ماجستير

تنمية المجتمعية فـي    دور اللجان الشعبية لخدمات الالجئين في ال      ) (2011رضوان، فيصل    •
 . مخيمات الضفة الغربية، رسالة ماجستير

فلسطين في معالجة أثار البطالة  دور االتحاد العام لنقابات عمال )2005(عبد الحق، خالد،  •
  .في ظل انتفاضة األقصى شمال الضفة الغربية، رسالة ماجستير

روف االحتالل، بغداد  البطالة والعائلة في ظ) (2011عبد الرضا، علياء، الزهري، عباس  •
  .رسالة ماجستير، دراسة ميدانية

دور المنظمات األجنبية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال         ) 2012(العلي، نصوح    •
 .الضفة الغربية، رسالة ماجستير

ين حركيا في تحقيق التنمية االجتماعيـة فـي         قدور برنامج المعا  ) (2007العمري، أسماء    •
 . ، رسالة ماجستيرشمال الضفة الغربية

  
  الدوريات المجالت و
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البطالة وأثارها االجتماعية واالقتصادية على العاطلين عن العمل ) (2008 أبو زيد، يوسف، •

  . ، غير منشوروأسرهم في بلدة قباطية خالل انتفاضة األقصى، بحث، جامعة القدس
 .  ة، دراسةأزمة بطالة المتعلمين في مصر وسبل مواجهتها، القاهر) 2001(جادو  •

 . مدخل إلى التخطيط والتنمية، عمان) 2007( جامعة القدس المفتوحة  •

  .المشكالت االجتماعية، عمان) (2000جامعة القدس المفتوحة  •
 . رام اهللا، فلسطين(2011)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  •

، 3لسنوي كتاب محافظة جنين اإلحصائي ا ) (2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  •
  .رام اهللا، فلسطين

البطالة بين الخريجين من منظور النوع االجتماعي في  (2010)الكفري ، صالح ،  •
  .األراضي الفلسطينية ، رام اهللا، فلسطين 

 التعليم العالي في الوطن العربي ومتطلبات سوق العمل، دار الكتب) 2010(حسن، محمد،  •
  .القطرية، مجلة التربية

قياس التراجعفي سوق العمل الفلسطيني،مركز دراسات  (2008)غاري سوتنيك  •
  التنمية، جامعة بير زيت، دراسة

واقع الخريجات الباحثات عن عمل، ماذا تريد ) 2009(ريادة لالستشارات والتدريب،  •
النساء الفلسطينيات من سوق العمل وكيف يحصلن عليه، مركز المرآة الفلسطينية لألبحاث 

 .، دراسةوالتوثيق، اليونسكو

 البطالة بين صفوف خريجي الجامعات الفلسطينية، )2011(زعنون، فيصل، اشتيه، عماد،  •
 . مجلة مركز تطوير األداء الجامعي، جامعة المنصورة، العدد األول، دراسة

المرأة الفلسطينية والتنمية، سلسلة التخطيط من اجل )(1998سعيد، نادر، نصيف، نوران  •
 .ة، جامعة بير زيت، رام اهللا، العدد الثالثالتنمية، برنامج التنمي

تمويل التنمية في فلسطين، سلسلة التخطيط من اجل ) (1998سعيد،نادر،نصيف، نوران  •
   التنمية ، برنامج التنمية ، جامعة بير زيت ، رام اهللا ،العدد الثاني

ارنة ،  المنظور الدولي ، دراسة مقإطارالبطالة الفلسطينية في ) (2008 ، لؤي شبانه •
 .منشورات عمادة البحث في جامعة النجاح الوطنية

اثر انتفاضة األقصى على البطالة في بلدة زيتا ، بحث جامعة ) 2003(صليح ، فراس ،  •
  .القدس المفتوحة ، غير منشور
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البطالة في األراضي الفلسطينية واقعها وخيارات مواجهتها، رام اهللا ورقة ) 2006(ماس  •
   .عمل

ظروف خريجي التدريب والتعليم المهني في سوق العمل ) 2009(وان، ماس، يوسف عد •
  . الفلسطيني، رام اهللا، فلسطين، دراسة

 . ، الربع األول  المراقب االقتصادي واالجتماعي)  (2012ماس •

استطالع مركز البحوث والدراسات التطبيقية  (1995)مركز البحوث والدراسات التطبيقية  •
 .   دراسةن،لنسبة البطالة في فلسطي

  .تقرير حول البطالة في فلسطين، الملتقى الفكري العربي ) (2003مركز حقوق المواطن،  •

تحسين تدفق المعلومات بين الجامعات والشباب وسوق ) (2010مركز دراسات التنمية  •
 .العمل واالرتقاء بالتعليم وتطوير القوة العاملة، جامعة بير زيت، رام اهللا

هجرة الكفاءات العربية، بحوث ومناقشات الندوة ) (2000 العربية، مركز دراسات الوحدة •
    .التي نظمتها اللجنة االقتصادية لغربي أسيا

االحتياجات التدريبية الكمية والنوعية من القوى ) (2011وزارة التربية والتعليم العالي  •
 .العاملة المدربة ضمن مستويات العمل األساسية ، الطبعة األولى

المح ومؤشرات حول واقع الخريجين الشباب المتعطلين، دليل  م)1998(لعمل، وزارة ا •
 . إحصاءات القوى العاملة، دراسة

 -12-13بطالة الخريجين واقع ينتظر الحلول، االثنين ) (2010وكالة فلسطين لإلعالم،  •

2010 .  
  

  مراجع االنترنت 

  
 لدى خريجي الجامعات حرشاو، الغالي،البحث عن الشغل وسيكولوجية مواجهة البطالة •

   ).www.almoshar.com(العربية 

 )(www.social.subject-com 2011-1-27احمد ، نعيم ، البطالة قنبلة موقوتة ، •

 -2011الخريف، عبد الرحمن، البطالة تشتت المسؤولية في المشكلة والحل، مقالة، •

  )com.8alrihad.www ( السبت، الساعة كانون الثاني،22-

  ).orq.news.takhi.www( جريدة التآخي  )27 تموز2011(العامري،  •

البطالة والتسول بين السنة النبوية الشريفة وبين القوانين الوضعية ) 2009(عبيد، نهاد،  •
 www.4shbab.com.index.25 المعاصرة، دراسة ابريل
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 2009نيسان 25. البطالة قنبلة موقوتة يبطل مفعولها اإلسالم) 2009(النجار، أمير،  •

  com.www.4shaba.مساءا7الساعة 
  

  المقابالت

  

   2011.812.نائب المدير للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  •

  4/8، مقابلة شخصية األحد )2012(نائب مدير وزارة االقتصاد الوطني،  •

  9/ 4مقابلة شخصية، االثنين) 2012( الشؤون االجتماعية مدير عام وزارة •

  11/ 4 / يوم األربعاء بتاريخ مقابلة شخصية ،محافظ جنين،) 2012(موسى، قدوره  •
  4/11مقابلة شخصية، األربعاء ) 2012(مدير عام وزارة العمل،  •
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  قائمة المحكمين: 1.3ملحق 
  

  .ة القدسجامع- مدير معهد التنمية الريفية /زياد قنام . د •

 .محاضر في جامعة القدس/ عبد الوهاب الصباغ. د •

 .محاضر في جامعة القدس/ ربيع عويس. د •

 .محاضر في جامعة القدس المفتوحة/ سائد ربايعة. د •

 .محاضر في جامعة القدس/ مجيد منصور. د •

 .محاضر في جامعة النجاح/ غسان الحلو .د •
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  االستبانة: 2.3ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  عمادة الدراسات العليا  

  معهد التنمية المستدامة  

  جامعة القدس    

  
  أخي الخريج المحترم/ أختي الخريجة المحترمة 

  ،، ،تحية طيبة  وبعد
  

     :تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
  

  مشكلة البطالة لدى خريجي الجامعات الفلسطينية في محافظة جنين بين االنعكاسات على

   من وجهة نظر الخريجين، المجتمعية  وسبل مواجهتهاالتنمية

  

 أرجو من .معهد التنمية المستدامة_ وذلك كمتطلب لمساق الرسالة للحصول على درجة الماجستير 
 وتحري الصدق والموضوعية في ،حضرتكم التفضل بتعبئة االستبانة التي تم إعدادها لهذا الغرض

سرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ومن خالل  علما بأن اإلجابات ستعامل ب،اإلجابة
  . رزم إحصائية

  
  ) في هذه الرسالة من ال يعمل بتخصصه"البطالة"تعني : ( مالحظة 

  

  
  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  انتصار قاللوة  :الباحثة

ذياب عيوش األستاذ  الدكتور:إشراف



  104

جابة المناسبة والتي تنطبق عليك في المربع مقابل  الرجاء وضع رقم اإل:أخي الكريم/ أختي الكريمة
    :كل عبارة أو اإلجابة في الفراغات بالشكل الذي ينطبق عليك

  
   المعلومات الشخصية :القسم األول

  
  

A1 
   25-24) 3     23-22 ) 2    21-20 ) 1    العمر بالسنوات الكاملة

   فما فوق           26) 4
A2 أنثى) 2                        ذكر        ) 1    الجنس  
A3  متزوجة/ متزوج ) 2عزباء                   / أعزب1)     الحالة االجتماعية 

  أرملة/  أرمل 4)مطلقة                  / مطلق ) 3
A4 غير ذلك حدد) 4مدينة   ) 3 قرية    2)مخيم    1)      مكان اإلقامة..  

A5 89_ 80) 2فأعلى     % 1 ) 90    المعدل في الثانوية العامة    %   
3 (70 _79       %  ( 4 65 –69     
     65   أقل من) 6

A6     دبلوم عالي ) 3بكالوريوس           ) 2دبلوم     ) 1    الدرجة العلمية  
  ماجستير)  4

A7  حدده    تخصص الدرجة العلمية..........................................  

A8  ل التراكمي المعد    

  

   %    89_ 80) 2فأعلى     % 1 ) 90
3 (70 _79       %  ( 4 65 – 69 

     65أقل من) 5
A9`  4النجاح الوطنية) 3القدس المفتوحة   ) 2 القدس    1)    الجامعة التي تخرجت منها  ( 

بولتكنيك فلسطين) 7بيت لحم  ) 6بير زيت  )  5خضوري  
  بية األمريكيةالعر) 10الخليل     ) 9

 
A10 

  

    سنة التخرج

1 (2010-2011       2 (2009-2010       
(3 2009-2008       4 (2008-2007    
  )............. ي/حدد(غير ذلك ) 6     2007قبل ) 5

A11 عدد سنوات البطالة    

  

 ..............................ي/حدد

  
A12 

  

  يل لألسرةالمع

  الخريج نفسه  ) 3األم       ) 2 األب     1)  
 )......................ي/ حدد(غير ذلك ) 4
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    .تقديرات خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين لحجم مشكلة البطالة  :القسم الثاني

   :ان المناسب أمام كل عبارةفي المك) x(الرجاء قراءة العبارات اآلتية ثم وضع إشارة 
  

  تقديرات خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين لحجم البطالة 

المحور

 والرقم

   تقديرات خريجي الجامعات الفلسطينية :المحور األول

  العاطلين عن العمل في محافظة جنين لحجم البطالة

5
%

قل
فأ

  

6-
15

%  

16-
25

%  

26-
35

%  

36
 %

لى
أع
ف

  

1B نسبة البطالة في محافظات الوطن            
2B  نسبة البطالة في محافظة جنين            
3B    نسبة البطالة في مكان سكني            

  

  .عن العمل في محافظة جنين الجامعات الفلسطينية العاطلين انعكاسات البطالة على خريجي
  

المحور 

  والرقم

امعات انعكاسات البطالة على خريجي الج: المحور الثاني
  الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين ؟

دة
بش

ق 
واف
أ

  

فق
وا
أ

ري  
 أد
ال

ض  
ار
أع

  

دة
بش

ض 
ار
أع

  

`1C  اإلحساس باإلحباط الذي يتزايد يوما بعد يوم              
2C د شخص مستهلكاإلحساس بأني مجر              
3C  ق الدنيا أمام عينياإلحساس بأنها تضي            
4C نني درست تخصصا يصعب تسويقه الشعور بالندم أل            
5C   العجز عن تقديم المعونة للمحتاجين             
6C  الشعور بأنها تجعلني مثيرا لشفقة اآلخرين             
7C االضطرار إلى التعامل بعصبية مع اآلخرين            
8C الشعور بالالمباالة في تصرفاتي تجاه اآلخرين            
9C   انعدام األمن المعيشي            

10C  عدم تكافؤ الفرص في التوظيف            
 

    . خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين على نظرتهم تجاه المجتمع بطالةانعكاسات

المحور 

  والرقم

انعكاسات بطالة خريجي الجامعات : المحور الثالث

الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين على 

دة  هم تجاه المجتمع ؟نظرت
بش
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واف
أ

  

فق
وا
أ

ري  
 أد
ال

ض  
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أع

  

دة
بش

ض 
ار
أع

  

1D  الشعور بأني عبء ثقيل على المجتمع            
2D المجتمع لم يفسح لي المجال للعمل فيه   .            
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3D   يجين مثلي ناجم عنعجز المجتمع عن استقطاب الخر 
  وقوعه تحت االحتالل 

          

4D  ية تجاه العاملين الذين هم أقل المساهمة في تعميق الكراه
  كفاءة 

          

5D  المساهمة في تعميق الغيرة تجاه العاملين الذين تخرجوا بعدي
  بسنوات

          

6D 
 

            ظلم المجتمع  لعدم توفيره فرصة لي للعمل

7D   النقمة تجاه المؤسسات المسئولة عن التوظيف            
8D  ير مباشر، إلى الشعور بأن المسئولين يدفعوني، بشكل غ

  الهجرة من المجتمع  
          

9D المجتمع لم يوفّر الفرص الكافية للخريجين             
10D  عدم الرغبة في المشاركة بتنمية المجتمع            

   
وجهة نظر خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين حول انعكاسات :القسم الثالث

 :  حسب المجاالت اآلتيةمجتمعية البطالة على التنمية ال

  

   مجال الصحة

  المحور

  والرقم

 انعكاسات بطالة الخريجين على التنمية :المحور األول

فق  المجتمعية في مجال الصحة
وا
أ

 
دة
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فق
وا
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ض
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ض  
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دة
بش

  

1E  عدم االهتمام بالنظافة العامة            
2E عدم الرضا عن الوضع الصحي            
3E  االهتمام بالفحوصات الدورية عدم            
4E عدم المشاركة في برامج التامين الصحي            
5E عدم الرضا عن الخدمات الصحية المتوفرة            

  

 مجال خدمة المجتمع

المحور 

  والرقم

انعكاسات بطالة الخريجين على التنمية : المحور الثاني

  المجتمعية في مجال  خدمة المجتمع

دة
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دة
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1F  تحد من مساهمة الخريجين العاطلين عن العمل في التنمية
  المجتمعية
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2F  تساهم في هجرة األيدي العاملة المتعلمة إلى الخارج            
3F تقود إلى الجرائم المتنوعة كالسرقة            
4F  تحد من القيام بالواجبات األسرية            
5F زوف الشباب عن الزواجتؤدي إلى ع            
6F  تزيد حاالت العنف األسري            
7F     تضعف العالقات االجتماعية مع األقارب            
 8F  تزيد نسبة المستهلكين على حساب المنتجين في المجتمع            
9F   تقلل من دور الموارد البشرية المتعلمة في تنمية المجتمع            
o1F مل الخيري التطوعي الذي يعتبر رافدا تضعف الرغبة في الع

  مهما من روافد التنمية المجتمعية
          

  
  مجال اإلسكان

  المحور

  والرقم

انعكاسات بطالة الخريجين على التنمية : المحور الثالث

  المجتمعية في مجال اإلسكان 

دة
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1G المسكنالعزوف عن الزواج بسبب عدم توافر             
2G  ه مؤسسات اإلسكان لزيادة المساكنإضعاف توج            
3G  ارتفاع نسبة المساكن المأجورة غير المملوكة            
4G  عدم القدرة على توفير المسكن المالئم            
5G   ارتفاع نسبة المساكن المتراصة            
6G ارتفاع نسبة المساكن ذات المساحات المحدودة جدا            

  

  مجال المشاركة في السياسة

  المحور

  والرقم

 انعكاسات بطالة الخريجين على التنمية :المحور الرابع

  المجتمعية في مجال المشاركة في السياسة

دة
بش

ق 
واف
أ

  

ق 
واف
أ

ي  
در
ال أ

ض  
ار
أع

  

شد
ض ب

ار
أع

  

1H  عدم المشاركة في االنتخابات            
2H عدم المشاركة في القرار            
3H معاني االنتماء للوطنالتأثير في             
4H  المساهمة في تصاعد ظاهرة االنفالت األمني            
5H النقمة على أصحاب القرار            
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   لدى خريجي الجامعات الفلسطينيةالحلول المقترحة لمواجهة مشكلة البطالة

  

المحور 

  والرقم

 الحلول المقترحة لمواجهة :المحور الخامس

  .البطالة

أوافق 

  بشدة

ال   افقأو

 أدري

أعارض   أعارض

  بشدة
1I  تمكين العاطلين عن العمل من إنشاء مؤسسات

  .تنموية مشتركة
          

2I  مساهمة المؤسسات في منح قروض للعاطلين
  .عن العمل بإنشاء مؤسسات خاصة بهم

          

3I  إنشاء مركز بحوث اجتماعية على مستوى
  .المحافظة للتعرف على حجم المشكلة

          

4I الخريج المؤهل تلزم بتعيينار قوانين إصد 
  .لوظيفة ما خالل فترة زمنية محددة

          

5I  إنشاء مؤسسات تنموية جديدة قادرة على
  .استيعاب الخريجين

          

6I  الجامعات الفلسطينية بتحقيق قيامضرورة 
  .جودة النوعية لدى الخريجين

          

7I  إرشاد الخريجين العاطلين عن العمل بكيفية
  .لتوجه لطلب الوظيفةا

          

8I  عقد دورات تقوية للخريجين ذوي المعدالت
  .المنخفضة بغرض تأهيلهم لشغل وظائف

          

9I   كعامل وقائي، إرشاد طلبة الثانوية العامة
  .الختيار تخصصاتهم وفق قدراتهم

          

 
0II 

تمكين طلبة الثانوية العامة من معرفة حاجات 
رية المتعلمة قبل المجتمع من الموارد البش

  التسجيل في الجامعة

          

11I   تحديث معايير القبول في الجامعات            

  

  :حلول أخرى مقترحة لمواجهة مشكلة بطالة الخريجين

• ........................................................................................................  

• ........................................................................................................  

• ........................................................................................................  

  

  "مع خالص التقدير واالحترام"

   انتصار قاللوة:الباحثة
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