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 زــحقذٌز وــشك

عميىا بإتهاـ ٌذا العهؿ فالحهد هلل  وأىعـالحهد هلل الذي ٌداىا إلى طريؽ البر ووفقىا إلى طريؽ الخير       
عمى الهبعوث رحهة لمعالهيف  وأسمـصمي أعظيـ سمطاىً، و كها يىبغي لجالؿ وجًٍ و  ىسبحاىً وتعال

 سيدىا هحهد بف عبد اهلل وعمى آلً وصحبً أجهعيف.

يتقدـ الباحث بخالص الشكر والتقدير لكؿ هف ساعدي وقدـ لً يد العوف والرأي  َبْدء يبادئ ذ       
الصائب حتى تهت ٌذي الدراسة، وهف الوفاء أف يتقدـ بخالص الشكر والتقدير والعرفاف بالجهيؿ إلى 

أستاذ تىظيـ الهجتهع وعهيد الهعٍد العالي لمخدهة  براىيم عبد اليادي المميجيإور/ ـاذ الدكتـاألست
، بقبوؿ سيادتً اإلشراؼ عمى ٌذي الدراسة، ولها قدهً لمباحث هف جٍد صادؽ باإلسكىدريةالجتهاعية ا

ىعـ األب الذي ال يىسى فضمً أبدًا،  وعوف هتواصؿ وتوجيً رشيد، تعجز الكمهات أف توفيً حقً، فقد كاف
في ىفسً، فبارؾ اهلل ىساف أف يىسى ىفسً، وليس عمى األىساف أف يىسى ىفسًا سكىت فهف السٍؿ عمى األ

 فيً وفي عمهً وفي عهمً.

هدير هعٍد  دويـي البـد عمـمحمور/ ـالدكتإلى  والعرفاف كها يتقدـ الباحث بجزيؿ الشكر والتقدير       
لقبوؿ سيادتً اإلشراؼ عمى ٌذي الدراسة،  اإلسكىدرية،جاهعة  -اآلدابكمية  -العموـ االجتهاعية

وتوجيٍاتً الهخمصة، حيث كاف لتوجيٍات سيادتً وعطائً العمهي الهتدفؽ خروج ٌذي الدراسة إلى حيز 
 وأسأؿ اهلل لً بدواـ الصحة والعافية وجزاي اهلل عىي خير الجزاء. الىور

غريب سيد  /رو ـاذ الدكتــاألستة والحكـ أف يكوف هف بيف أعضاء لجىة الهىاقش ي شرفاً ػولقد زادى        
والذي أسعدىي قبوؿ سيادتً هىاقشة ٌذي  سكىدريةجاهعة اإل -دابة اآليأستاذ عمـ االجتهاع بكم أحمد

و شيء تشرفت بً، و دراسةال رهزًا هف رهوز  دائهاً  ؿّ ظسأؿ اهلل أف يوفقً لمىجاح الدائـ الهزدٌر وأف يأ، ٌو
 العطاء.

أستاذ  ي زايدـي مصطفـسام/ رو ــالدكتكها أسعدىي أيضا أف يكوف هف أعضاء لجىة الهىاقشة         
لقبوؿ  سكىدريةٍد العالي لمخدهة االجتهاعية باإلهساعد بقسـ خدهة الجهاعة ووكيؿ شئوف الطالب بالهع

 لسيادتً الىجاح الدائـ والرقي الهستهر. اً سيادتً هىاقشة ٌذا العهؿ هتهىي

كها أتوجً بكؿ هعاىي العرفاف والوفاء إلى جاهعتي الحبيبة التي ساعدتىي عمى إكهاؿ دراستي       
بهجمس أهىائٍا ورئاستٍا وشئوىٍا األكاديهية واإلدارية الجاهعة االسالهية بغزة هىارة العمـ والعمهاء ههثمة 

لى و  وكافة أعضاء الٍيئة  شالش شبيروليد األستاذ الدكتور/  ههثاًل برئيسًقسـ الخدهة االجتهاعية ا 
 فمٍـ هىي جهيعًا عظيـ الشكر واالهتىاف. ةالتدريسي
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 ،ََالدتي إلى َالدي َالعرفاو َالتقدير َالهحبة الخالصة أىسى أو أتقدن بالشكر ولف        
 العَو َإخَتي َأخَاتي َجهيع أصدقائي الذيو هدَا يد "آلناالغالية " وابىتي" آالء"العزيزة  َزَجتي
 ء.ىاءالجٍد َالع كوىيَشار

كها يتقدـ الباحث بأسهى هعالي الشكر والتقدير لجهيع االخصائييف االجتهاعييف العاهميف بكًؿ هف       
جهعية الصالح اإلسالهية شهاؿ قطاع غزة، وهديرية الشئوف االجتهاعية شهاؿ قطاع غزة، وهكتب وكالة 

لى العهاؿ العاطميف عف العهؿ إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف  "األىروا"الغوث الفمسطيىييف شهاؿ قطاع غزة، وا 
بهحافظة شهاؿ قطاع غزة عمى ها قدهوي هف عوف صادؽ في إتهاـ الدراسة الهيداىية فمٍـ هىي خالص 

 .الشكر وأتـ التقدير

ف كىت سأؿ اهلل أف يىفعىا بها عمهىا ويىفع بً غيرىا فإف كىت قد وفقت فالفضؿ هلل و أوفي الىٍاية        ا 
 .قد قصرت فالكهاؿ هلل وحدي فمً الحهد ولً والشكر

 
 ـثاحالبـ
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 فهزس انذراسخ

 الصفحة وعـــالموض

 اب األولـالب
 001-0 ةـلمدراس يرـ ار النظـاإلط

 ل األولـالفص
 44-3 مدخــل لمموضوع والمنيج

 ٖ .هػػػػقدهػػػػػػػة
 ٘ أواًل  : هشكمػػػة الدراسػػػػػػػة.

 ٛ الدراسات السابقة. ثاىيػػػًا :
 ٕٔ ثالثػػػػػًا : أٌهيػػػػػػػة الدراسػػػػػة.
 ٕٕ رابعػػًا : أٌداؼ الدراسػػػػػػػػة.

 ٕٕ خاهسًا: تساؤالت الدراسة.

 ٖٕ ة.ػػػػػػـ الدراسػػػػػسادسًا: هفاٌي
 ٕٚ سابعػػًا: الهوجٍات الىظرية لمدراسة.

 ٖٗ ثاهىػػػًا : اإلجراءات الهىٍجية الدراسة.
 ٘ٗ .ةػػػػػػاتهػػػػػخ

 ي                            ـل الثانـالفص
 23-44 مشكالت العمال العاطمين عن العمل واآلثـــار الناتجـــة عنيــا

 ٚٗ .هػػػػقدهػػػػػػػة
 ٜٗ .الهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ واآلثار الىاتجة عىٍا أواًل  : 
 ٜٙ الهشكالت االقتصادية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ واآلثار الىاتجة عىٍا. ثاىيػػػًا : 
 ٛٚ الهشكالت الصحيػة لمعهاؿ العاطميف عػف العهؿ واآلثار الىاتجة عىٍا. ثالثػػػػػًا : 
 ٖٛ الهشكالت الىفسيػة لمعهاؿ العاطميػػف عػػف العهػؿ واآلثار الىاتجة عىٍا. رابعػػًا : 

 ٕٜ .ةػػػػػػاتهػػػػػخ
 ثـل الثالـالفص

 001-22 دور الخدمة االجتماعية في مواجية مشكالت العمال العاطمين عن العمل

 ٜٗ .هػػػػقدهػػػػػػػة
 ٜٙ أٌداؼ الخدهة االجتهاعية هع العهاؿ العاطميف عف العهؿ.أواًل   : 
االخرَاػٞح ىيؼَاه اىؼاؽيِٞ ػِ دٗس اىخذٍح االخرَاػٞح فٜ ٍ٘اخٖح اىَشنالخ ثاىيػػػػػػػػػػػػًا: 

 ٜٚ -د–                                                اىؼَو.



 

 صفحةال   وعـــالموض

العاطميف عف  االقتصادية لمعهاؿدور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة الهشكالت : ثالػثػًا 
 ٖٓٔ العهؿ.

هواجٍة الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف عف دور الخدهة االجتهاعية في رابعػػًا : 
 ٚٓٔ العهؿ.

دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة الهشكالت الىفسية لمعهاؿ العاطميف عف  خاهسًا:
  ٔٔٔ العهؿ.

 ٗٔٔ دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت أهف الهجتهع. :سادساً 
 ٚٔٔ .ةػػػػػػاتهػػػػػخ

 يـاب الثانـالب
 ةـي لمدراسـالتطبيقار ـاإلط

001-332 

 الرابـــــــــعل ــــــالفص
 021-002 ـياة ومناقشتـة الميدانيـج الدراسـنتائ

 ٕٓٔ .بالعهاؿ العاطميف عف العهؿالخاصة  اسةىتائج الدر  :أواًل  
 ٔ٘ٔ باألخصائييف االجتهاعييف.الخاصة  ىتائج الدراسةثاىيػػػًا : 
 ٚٛٔ .بهديري الهؤسسات االجتهاعيةالخاصة  ىتائج الدراسةثالثػػػػػًا : 

 خامـــــــسل الــــالفص
 332-021 والتصور المقترحالنتائـج العامـة لمدراسـة 

 ٜٜٔ بوصؼ هجتهع الدراسة. خاصةالىتائج ال :  أواًل 
 ٕٔٓ .لعهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿاهشكالت ب الىتائج الخاصة :اً ػػػػػػػػػػثاىي
 ٖٕٓ .أولوية احتياجات العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿبالىتائج الخاصة : ػػػػػػػػػاً ثالث
ىوعية الخدهات الهقدهة لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ هف خالؿ بالىتائج الخاصة : اً ػػػػػػػػػػرابع

.                             الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية  
ٕٖٓ 

هدى كفاية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ الهؤسسات األٌمية بالىتائج الخاصة : خاهساً 
 ٖٕٓ .                                             والحكوهية والدولية

االجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ  مخدهةل باألدوار الهٍىيةالىتائج الخاصة سادسًا: 
 .العاطميف عف العهؿ

ٕٖٓ 
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 الصفحة الموضـــوع

ػػا بالىتػػائج الخاصػػة :  سػػابعاً  الهعوقػػات التػػي حالػػت دوف قيػػاـ الخدهػػة االجتهاعيػػة بأدواٌر
 ٕٕٔ .لهواجٍة هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ

التصػػور الهقتػػرح لػػادوار الهٍىيػػة لمخدهػػة االجتهاعيػػة لهواجٍػػة بالىتػػائج الخاصػػة : ثاهىػػاً 
 ٕٗٔ .الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿهشكالت العهاؿ 

التصػور الهقتػرح لػادوار الهٍىيػة لمخدهػة االجتهاعيػة لهواجٍػة هشػكالت العهػاؿ : تاسعًا 
 ٕٙٔ .الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ

 341-334 ةــع الدراســـمراج
 ٕٕ٘ أواًل  : الهراجع بالمغة العربية.

 ٖٕٛ : الهراجع بالمغة األجىبية.ثاىيًا 
 313-340 ةــق الدراســـمالح

الصورة الىٍائيػة السػتهارة االسػتبار الهطبقػة عمػى العهػاؿ العػاطميف عػف ( ٔ) ـػػػػػػػػػػهمحؽ رق
 العهؿ.

ٕٕٗ 

الهطبقػػػػػػة عمػػػػػػى األخصػػػػػػػائييف  يافالصػػػػػػورة الىٍائيػػػػػػة السػػػػػػتهارة االسػػػػػػتب (ٕ)همحػػػػػػؽ رقػػػػػػػػػـ
 ٕٕ٘ االخرَاػِٞٞ.

الصػػػػػػورة الىٍائيػػػػػػة لػػػػػػدليؿ الهقابمػػػػػػة الهطبػػػػػػؽ عمػػػػػػى هػػػػػػديري الهؤسسػػػػػػات ( ٖ)ـػػػػػػػػػهمحػػػػػػؽ رق
 ٖٕٙ االخرَاػٞح.

 ٜٕٙ ( أسهاء السادة هحكهي أدوات الدراسة.ٗ)ـػػػػػػػػػػػػػػػػػهمحؽ رق
اىذساسةح شهاؿ قطاع غػزة عمػى إجػراء  -بياف هوافقة الجهعية اإلسالهية( ٘)ـ ػػػػػػػػهمحؽ رق

 ٕٔٚ اىَٞذاّٞح.

إخةشا  شهاؿ قطاع غػزة عمػى  -بياف هوافقة هديرية الشئوف االجتهاعية( ٙـ )ػػػػػػػػؽ رقػهمح

 ٖٕٚ اىذساسح اىَٞذاّٞح.

شػػهاؿ قطػػاع غػػزة عمػػى إجػػراء  -" اوىػػرو األ" بيػػاف هوافقػػة وكالػػة الغػػوث (ٚ)ـػػػػػػػػػػػػػػػػهمحػػؽ رق
 ٕ٘ٚ اىذساسح اىَٞذاّٞح.

هػػػف قطػػػاع غػػػزة والضػػػفة  كػػػؿٍ  كؿ يوضػػػا خارطػػػة فمسػػػطيف وحػػػدودشػػػ (ٛ)ـػػػػػػػػػػػػػػػهمحػػػؽ رق
 ٜٕٚ اىغشتٞح.

ػو الهجػاؿ الهكػاىي الػذي أجريػت فيػً  (ٜ) ـػػػػػػػػػػػهمحؽ رق شػكؿ يوضػا حػدود قطػاع غػزة ٌو
 ٕٔٛ اىذساسح.

 ٖٕٛ ةــص الدراسـممخ
 ٕٗٛ أواًل  : همخص الدراسة بالمغة العربية.

 ٜٕٓ -و –      .ىجميزيةاإلثاىيًا: همخص الدراسة بالمغة 



 

 الدراسة: مقدمة

ا الخطيرة عمى الفرد واألسرة والهجتهع عمى حد سواء، هها جعمٍا هحط اٌتهاـ دائـ،         لمبطالة آثاٌر
سواء، أكاف ٌذا االٌتهاـ هف قبؿ الدولة أو الهؤسسات الهعىية بالحد هىٍا أو األفراد الهٍتهيف بٍذا الشأف، 

لدراسة ٌذي الظاٌرة، وهحاولة الوصوؿ إلى حموؿ  حيث تشكؿ اآلثار الىاتجة عىٍا أٌـ العواهؿ الهحفزة
هىطقية لٍا، وذلؾ ىتيجة الىعكاساتٍا الخطيرة عمى الهجتهع، وبخاصة تمؾ الهجتهعات التي تىشد الرعاية 

 االجتهاعية واالقتصادية، وتحقيؽ االستقرار الىسبي ألفرادٌا.

والصحية والىفسية تخمؽ إشكاليات خطيرة في فالعطالة بأبعادٌا واىعكاساتٍا االجتهاعية واالقتصادية      
الهجتهع، وبخاصة لدى فئة الشباب، التي تشكؿ عهاد الدولة وأهمٍا الهستقبمي، وأساس خططٍا التىهوية، 
السيها أهاـ هعاىاة ٌذي الفئة هف الفقر والحرهاف، واىعكاس ذلؾ عمى تردي أوضاعٍـ الصحية والىفسية، 

األهر الذي يؤدي إلى االىحراؼ، أو الٍجرة، أو تعطيؿ طاقاتٍـ التي  والعزوؼ عف الزواج، أو تأخري،
 تتهيز بالحيوية واإلبداع

وىظرًا ألٌهية هوضوع العطالة عمى هستوى الفرد والجهاعة والهجتهع فأف كثيرًا هف الهٍف          
تحقيؽ أٌداؼ  اٌتهت بٍا في كثير هف الهجاالت، وهف ٌذي الهٍف الخدهة االجتهاعية، التي تسعى عمى

 وقائية وعالجية وتىهوية هتكاهمة وهتداخمة.

وهف ٌىا فإف هٍىة الخدهة االجتهاعية تتعاهؿ هع األفراد العاطميف عف العهؿ وعائالتٍـ وتعتبر     
فرضٍا الهجتهع، وتٍدؼ إلى هساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ لتحقيؽ يأٌدافٍا بهثابة هطالب 

 أٌدافٍـ.

 ظؿ احتالؿ إسرائيمي يهارس في استثىائية حالة في تعيش إف فئة العهاؿ العاطميف عف العهؿ      
إغالقًا شاهاًل عمى األراضي الفمسطيىية الهحتمة األهر الذي أّدى إلى توقؼ حركة التبادؿ التجاري، 

صابة القطاعات االقتصادية واإلىتاجية الفمسطيىية بالشمؿ التاـ، كها حـر أكثر هف  ( ألؼ عاهؿ ٕٓٔ)وا 
، فضاًل ـٜٛٗٔالهحتمة عاـ  األراضيهف الضفة الغربية وقطاع غزة هف الوصوؿ إلى أعهالٍـ داخؿ 

عف هىع الهواد الخاـ الالزهة لمصىاعة الفمسطيىية، األهر الذي أّدى إلى تعطؿ عشرات اآلالؼ هف 
الكثير هف الورش والهصاىع عف  العهاؿ الفمسطيىييف الذيف كاىوا يعهموف في السوؽ الهحمي ىتيجة لتوقؼ

العهؿ بسبب اإلغالؽ والحصار، أو تعرضٍا ألعهاؿ القصؼ والتدهير والتخريب عمى أيدي قوات 
 االحتالؿ اإلسرائيمي.
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 وعمى ذلؾ خصصت ٌذي الدراسة لعرض وهىاقشة هوضوعٍا هف خالؿ أربعة فصوؿ حيث خصص    
تـ عرض وهىاقشة هشكمة الدراسة، وكذلؾ الدراسات هدخؿ لمهوضوع والهىٍج: حيث الفصل األول: 

السابقة، وأٌهية الدراسة، وأٌدافٍا، وتساؤالتٍا، والهفاٌيـ التي استعاىت بٍا، والهوجٍات الىظرية لمدراسة، 
 واإلجراءات الهىٍجية التي استعاىت بٍا لتحقيؽ أٌدافٍا.

ىاتجة عىٍا: حيث تـ عرض وهىاقشة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ واآلثار الالفصل الثاني: 
الهشكالت االجتهاعية، والهشكالت االقتصادية، والهشكالت الصحية، والهشكالت الىفسية واآلثار الىاتجة 

 عف كؿ هف ٌذي الهشكالت.
دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ: حيث تـ  الفصل الثالث:

ة االجتهاعية في هواجٍة كؿ هف: الهشكالت االجتهاعية، والهشكالت عرض وهىاقشة دور الخده
 االقتصادية،  والهشكالت الصحية، والهشكالت الىفسية، وأخيرًا هشكالت أهف الهجتهع.

ىتائج الدراسة: حيث تـ عرض وهىاقشة الىتائج التي توصمت إليٍا الدراسة، وأيضًا التصور الفصل الرابع: 
 الجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ.الهقترح لدور الخدهة ا
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 انبــــــبة األول  

 اإلطــبر انىظـزي نهذارسـت

 
 الفصــــل األول:  مدخــل لمموضوع والمنيج.

 الفصـــل الثاني:  مشكالت العمال العاطمين عن العمل واآلثـــار الناتجـــة عنيــا.

 الثالث:  دور الخدمة االجتماعية في مواجية مشكالت العمال العاطمين عن العمل.الفصـل 
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 انفصـــــم األول   

 مذخــم نهمىضىع واملىهج

 
 مقدمة.       

 مشكمة الدراسة.  أواًل   :       

 ثانيـــــًا : الدراسات السابقة.       

 ثالثــــًا : أىمية الدراسة.

 أىداف الدراسة.رابعــــًا : 

 خامسًا: تساؤالت الدراسة.

 مفاىيم الدراسة. سادسًا:

 الموجيات النظرية لمدراسة. سابعــًا :

 اإلجراءات المنيجية الدراسة. ثامنـــًا :

 خاتمة       
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 مقدمة:

تعاىي هىٍا هعظـ الدوؿ الىاهية  صحية وىفسيةهشكمة اقتصادية واجتهاعية و  العطالة تعتبر       
والهتقدهة عمى حد السواء، ولقد برزت هشكمة البطالة ضهف  الهشكالت التي تحاوؿ  السياسات والخطط 

طالة عائقا تىهويا عأضحت هشكمة ال ، كهااالقتصادية واالجتهاعية هواجٍتٍا ووضع الحموؿ الهىاسبة لٍا
صبحت سببا في تٍديد استقرار العديد هف األىظهة والحكوهات وأ ،كبيرا في الكثير هف دوؿ العالـ الثالث

ىا ٌوهف  ،في ظؿ الهعدالت الهتزايدة لمىهو السكاىي في ٌذي البمداف وزيادة الفجوة بيف اإلىتاج واالستٍالؾ
التأجيؿ حيث  وأطالة أصبحت هف القضايا الهمحة والحاسهة التي ال تقبؿ التأخير عف هشكمة الإف

طرا هباشرا يٍدد االستقرار والسالـ االجتهاعي، وهٍها تضاربت األرقاـ والبياىات فإىٍا أصبحت بالفعؿ خ
القطاع الخاص والهىظهات الدولية واألٌمية حموال هؤسسات تىذر بأزهة إف لـ تتخذ الحكوهة بالتعاوف هع 

 .عهمية لهواجٍتٍا

الفمسطيىي  هجتهعالهشاكؿ التي تواجً الطالة في األراضي الفمسطيىية هف أكبر عهشكمة العد تو         
غالقات الهتكررة لمهعابر والحدود، واألطواؽ األهىية بسبب الههارسات التعسفية اإلسرائيمية، حيث اإل

الشاهمة والجزئية ولفترات هتفاوتة في الطوؿ والقصر، وىشر العديد هف الحواجز العسكرية عمى هداخؿ 
والعهاؿ ؿ الطرؽ الرئيسة، األهر الذي حاؿ دوف تىقؿ الهواطىيف الهدف والبمدات الفمسطيىية وعمى طو 

عاـ والطبقة بشكؿ الفمسطيىي  الهجتهعهها كاف لً تأثيري الهباشرة عمى ، الفمسطيىييف بيف هدىٍـ وقراٌـ
السيها أف األيدي العاهمة تعتبر الركيزة األساسية والعهاد األساسي لالقتصاد  ،العاهمة بشكؿ خاص

  الفمسطيىي.
 أوليا: مشكمة الدراسة:وعمى ذلؾ، خصص ٌذا الفصؿ لعرض وهىاقشة ثهاىية هوضوعات:           

وأولويات  حيث قاـ الباحث بتحديد هشكمة دراستً والتي تتهثؿ في هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ،
دولية وهدى كفايتٍا، احتياجاتٍـ، وىوعية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ الهؤسسات األٌمية والحكوهية وال

ودور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ، والهعوقات التي تحوؿ دوف 
ا لهواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ، هع هحاولة التوصؿ إلى  قياـ الخدهة االجتهاعية بأدواٌر

هاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ في تصور هقترح لدور الخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت الع
حيث تـ عرض هجهوعة هف الدراسات السابقة الهتعمقة بهوضوع  ثانييا: الدراسات السابقة: قطاع غزة.

الدراسة والتي تـ االستفادة هىٍا في اإلطار الىظري وهىٍجية الدراسة وخاصة فيها يتعمؽ بتحميؿ ىتائج 
حيث  أىمية الدراسة: ثالثيا:أو اختالفٍا هع ىتائج تمؾ التي سبقتٍا.  الدراسة الراٌىة لهعرفة هدى اتفاقٍا

حيث تـ عرض الٍدؼ  رابعيا: أىداف الدراسة: تـ عرض هجهوعة الىقاط التي تظٍر أٌهية الدراسة.
  خامسيا: تساؤالت الدراسة:الرئيس لمدراسة وهجهوعة أٌدافٍا الفرعية والتي تسعى الدراسة الي تحقيقٍا. 
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 حيث تـ عرض التساؤؿ الرئيس لمدراسة وهجهوعة التساؤالت الفرعية والتي سعت الدراسة لإلجابة عىٍا. 
حيث تـ عرض هجهوعة الهفاٌيـ التي استعاىت بٍا الدراسة في تحقيؽ  سادسيا: مفاىيم الدراسة:

أٌدافٍا، ولقد تهثمت في هفٍوـ الهشكالت، هفٍوـ العهؿ، هفٍوـ العاهؿ، هفٍـو العاطؿ عف العهؿ، 
حيث تـ عرض عدة هداخؿ وىظريات  سابعيا: الموجيات النظرية لمدراسة:وهفٍوـ اىتفاضة األقصى. 

توجيً الدراسة، ولقد تهثمت في هدخؿ األىساؽ البيئية وهدخؿ حؿ الهشكمة وىظرية تـ اإلفادة هىٍا في 
حيث تـ تحديد ىوع الدراسة  ثامنيا: اإلجراءات المنيجية لمدراسة:األىساؽ العاهة وىظرية الهىظهات. 

اسة والهىٍج التي استعاىت بً الدارسة في تحقيؽ أٌدافٍا، كها تـ تحديد هجاالت الدراسة وأدوات الدر 
 والهعالجات اإلحصائية التي استعاف بٍا الباحث في التحميؿ اإلحصائي لىتائج دراستً.
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 :مشكهت انذراست: أوالً 
إف العهؿ يعد حقًا أساسيا يكفؿ لإلىساف ههارسة حياتً بصورة كريهة باستخداـ قدراتً الطبيعية،   

 .(0)وها يوفري لً الهجتهع هف خدهات لتىهية ٌذي القدرات بٍدؼ إشباع حاجات اآلخريف وتىهية الهجتهع

و أحد ىواحي الىشاط الضرورية   كها يعد العهؿ ضرورة ىفسية واجتهاعية أساسية بالىسبة لمفرد، ٌو
في كؿ الهجتهعات البدائية هىٍا والحديثة، وتعد كهية أي عهؿ بهثابة األساس األوؿ في تحديد هستوى 

ى ذلؾ فالعهؿ ليس الهعيشة، وغياب العهؿ يؤدي إلى وجود خمؿ ىفسي واجتهاعي لدى الفرد، باإلضافة إل
وسيمة لمحياة فحسب، بؿ إىً أيضا الهجاؿ الذي يتخذي الفرد لتأكيد ذاتً، فهف خالؿ العهؿ يشعر الفرد 

ويهىحً االطهئىاف عمى هستقبمً، كها أىً وسيمة لمتأثير في بأف لً دورًا في الهجتهع الذي يعيش فيً، 
     .(3)البيئة التي يعيش فيٍا

ولها كاف الهجتهع الفمسطيىي واحدًا هف هجتهعات العالـ، الذي تمعب فيً الطبقة العاهمة الدور    
 ةالريادي في جهيع الهجاالت السياسية واالقتصادية، لذا فإف قضايا الطبقة العاهمة في األرضي الفمسطيىي

لة تتفشى بيف الطبقة العاهمة الهحتمة، تحتؿ الهركز األوؿ عمى جدوؿ األولويات، خاصة بعدها بدأت البطا
ا الهباشر عمى  بشكؿ كبير وبالذات بعد األحداث الهتالحقة التي هرت بٍا الهىطقة، وكاف لٍا تأثيٌر

 .(2)الفمسطيىي عاهة وطبقتً العاهمة خاصة عالهجته

التي كاف هف أبرز ىتائجٍا تحجيـ القطاعات  اإلسرائيميوباإلضافة إلى سياسات االحتالؿ         
لهىتجة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقميص فرص العهؿ داخؿ ٌذي الهىاطؽ الهحتمة، وازدياد ا

 .(4)إسرائيؿ هعدالت البطالة هها أدى إلى اتجاي ىسبة كبيرة هف قوة العهؿ الفمسطيىية لمعهؿ في
ـ لقطاع غزة، كاف ٌىاؾ رفض فمسطيىي لمعهؿ في ٜٚٙٔوهع بداية االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ  

الهشاريع اإلسرائيمية، هف هىطمؽ هقاوهة االحتالؿ وهقاطعة كؿ إفرازاتً وتفويت الفرصة عميً إلقاهة 
ي وفي ظؿ الدهج والتطبيع، إال أف إطالة عهر االحتالؿ وها صاحبً هف عهمية تدهير لالقتصاد الوطى

غياب البدائؿ الهتاحة واإلحباط السياسي، اىخرطت أعداد كبيرة هف العهالة الفمسطيىية في سوؽ العهؿ 
   .(4)ـ ٜٓٚٔاإلسرائيمي ابتداًء هف عاـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
الحادي المؤتمر العممي بحث هىشور في القاٌرة: )تقدير حاجات الرعاية االجتماعية لعمال البناء  حسف هصطفى حسف، (0)

 .ٖ٘ٔ٘( ص: ٕٛٓٓ، ٛجاهعة حمواف، ـ  ،، كمية الخدهة االجتهاعيةوالعشرون
عيف شهس، الهؤتهر الدولي الخاهس  جاهعة ،)القاٌرة:االرشاد النفسي والتنمية االجتماعية عبد اهلل عسكر، عمي عبد الرزاؽ، (3)

 .ٛٗص:  (ٜٜٛٔ ،ٔـ ،لهركز االرشاد الىفسي
 .ٔ: ص( ٖٜٜٔ، هركز الدراسات العهالية )غزة:البطالة وأثارىا في قطاع غزة  ،ىسيـ أبو جاهع (2)
ورات مركز التوثيق اآلثار االقتصادية واالجتماعية ليجرة العمالة في األراضي الفمسطينية المحتمة "منش عبد الفتاح أبو الشكر، (4)

 .ٜٜ(  ص: ٜٛٛٔ) ىابمس: جاهعة الىجاح الوطىية،  والمخطوطات والنشر"
راء لمدراسات ،الطبقة العاممة الفمسطينية في مواجية الكولونيالية  ربحي قطاهش، (4)  .ٖٕٔ( ص: ٜٜٛٔ)القدس: هركز الٌز
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ولقد أصبحت سياسة اإلغالؽ والحصار الشاهؿ التي تهارسٍا سمطات االحتالؿ عمى الهىاطؽ        
 .(ٔ)الفمسطيىية الهحتمة ههىٍجة تعهؿ عمى تعهيؽ التبعية االقتصادية

تعتبر الهشاركة في القوى العاهمة هؤشرًا أساسيا لهدى ىشاط سوؽ العهؿ وفاعميتً في توفير و        
إلى اىخفاض  لمجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطيىي فقد أشارت ىتائج هسا القوى العاهمة ،فرص العهؿ

ـ فافراد الذيل ،% هف إجهالي القوة البشرية٘,ٔٗىسبة الهشاركة إلى  في الفترة  سىة فأكثر (٘ٔ) أعهاٌر
ـ  (ٓٔ)هف بيف كؿ  أصباأي ،  ـٕٓٔٓهف عاـ  هارس –يىايرالواقعة ها بيف  سىة  (٘ٔ)أفراد أعهاٌر

% عشية ٘,ٖٗأفراد هشاركيف في القوى العاهمة، بعد أف كاىت تصؿ ىسبة الهشاركة إلى  (ٗ)فأكثر 
              ـٕٓٔٓهف جاىب آخر بمغت ىسبة الهشاركة في عاـ  ـ،ٕٓٓٓ رسبتهب -يوليواىتفاضة األقصى 
   .% في قطاع غزةٜ,ٖٙ% هقابؿ ٔ,ٗٗفي الضفة الغربية 

تشير الىتائج إلى أف ىسبة العاطميف عف العهؿ هف بيف الهشاركيف في القوى العاهمة في الربع و        
هف خهس الهشاركيف في القوى العاهمة، بواقع  أكثر% أي ٛ,ٕٗبمغت ـ( ٕٓٔٓهف عاـ )األوؿ 
                    (      ٜٖٕ)ويقدر عدد العاطميف عف العهؿ بحوالي  ،% في قطاع غزةٖ,ٜٖ% في الضفة الغربية ؤ,ٛٔ

 .ألفًا في قطاع غزة( ٕٓٔ)ألفًا في الضفة الغربية و (ٜٔٔ)ألؼ شخص، بواقع 
%، ٗ,ٓ٘حيث بمغت الىسبة فيٍا  ،هحافظة خاىيوىس الىسبة األعمى لمبطالة وفي قطاع غزة احتمت    

 دير البمابيىها أدىى ىسبة لمبطالة في قطاع غزة كاىت في هحافظة  ،%ٔ,ٜٖ رفا بىسبةويميٍا هحافظة 
  .%ٕ,ٖٔحيث بمغت الىسبة فيٍا 

 (0جدول رقم )
 :(3)م 3101يوضح المشاركة في القوى العاممة والعاممين والعاطمين في قطاع غزة حسب المحافظة لسنة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖٓٔص( ٜٜ٘ٔ، ٔهجمة قضايا فمسطيىية،عدد)غزة:  "والبدائل "اآلثار والعزلسياسة اإلغالق  طالؿ عوكؿ، (0)
 (.ٕٓٔٓ، )راـ اهلل: فمسطيف، مسح القوى العاممة الفمسطينية "التقرير السنوي" الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطيىي، (3)
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 المحافظة والمنطقة

 

 مركبات القوى العاممة
 البطالة العمالة المشاركة في القوى العاممة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 %ٚ,ٖٗ ٓٓٔ,ٜٔ %ٖ,٘ٙ ٓٓٓ,ٖٙ %ٜ,ٖٗ ٓٓٔ,٘٘ شهاؿ غزة
 %ٕ,ٖٛ ٓٓٓ,ٖٛ %ٛ,ٔٙ ٓٓٚ,ٔٙ %ٜ,ٖٗ ٓٓٚ,ٜٜ غزة

 %ٕ,ٖٔ ٓٓ٘,ٗٔ %ٛ,ٛٙ ٓٓٓ,ٕٖ %ٙ,ٜٖ ٓٓ٘,ٙٗ دير البما

 %ٗ,ٓ٘ ٓٓٙ,ٖٖ %ٙ,ٜٗ ٓٓٔ,ٖٖ %ٓ,ٜٖ ٓٓٚ,ٙٙ خاىيوىس
 %ٔ,ٜٖ ٓٓٔ,٘ٔ %ٜ,ٓٙ ٓٓ٘,ٖٕ %ٛ,ٖٛ ٓٓٙ,ٖٛ رفا

 %22,2 031,211 %41,1 014,211 %24,2 214,411 قطاع غزة
 %01,0 002,111 %10,2 421,211 %44,0 444,211 الضفة العربية

 %34,1 322,211 %14,3 134,311 %40,4 242,411 األراضي الفمسطينية



 

العهاؿ هف العهؿ داخؿ فمسطيف الهحتمة هىذ اىدالع  اإلسرائيمي االحتالؿقوات هىع ل وىتيجة       
في  غزة واشتداد الحصار الصٍيوىي الجائر والظالـ الهفروض عمى قطاع ،اىتفاضة األقصى

غالؽ الهعابر وهحارب (،ٕٚٓٓيوىيو)  ،في أقواتٍـ ة الىاسػػػضهف سياسة تجويع الشعب الفمسطيىي وا 
فصور بطاقاتٍـ الشخصية تها  ،حتى بات العهاؿ ال يجدوف ها يسدوف بً رهؽ أطفالٍـ الجوعى

 .باىتظار هساعدات إىساىية ال تكفى لسد احتياجاتٍـ األساسية ،الهؤسسات والجهعيات الخيرية

ىها ٌي أخطر هرض    إف البطالة ليست ٌدرا لمطاقات والقوة البشرية في الهجتهع فحسب، وا 
اجتهاعي يواجً الهجتهع، لها يترتب عميٍا هف ىتائج اجتهاعية سيئة هصاحبة لٍا تتهثؿ في أهراض 

ٍا قد وشرور اجتهاعية وهشاكؿ عائمية، قػد تؤدي إلى تفكؾ الهجتهع التي تىتشػر وتستفحؿ فيً، كها أى
تؤدي إلى اىقساـ ٌذا الهجتهع وتشوي القيـ األخالقية واالجتهاعية فيً، كىتيجة الىخفاض هستوى الهعيشة 

 .(0)دوف الحد األدىى لمعيش

إف ٌىاؾ ارتباطًا وثيقًا بيف هشكمة البطالة وبعض االضطرابات االجتهاعية والىفسية غير السوية        
والقمؽ واالكتئاب والشعور باالغتراب...الخ، هها يىعكس سمبًا عمى  كالعىؼ والجريهة والتطرؼ واإلدهاف

 هدى شعور الفرد باألهف واالستقرار الىفسي واالجتهاعي.

ويهثؿ الهجاؿ العهالي أحد الهجاالت الٍاهة لمهجتهع ولهٍىة الخدهة االجتهاعية، وذلؾ ألف  
أداء  ىاالجتهاعية بالعاهؿ وتساعدي عمعصب الحياة وأساس التىهية، وهف ٌىا تٍتـ الخدهة  العهاؿ ٌـ

شباع حاجاتً وهواجٍة هشكالتً التي تعوؽ أدا توافقً الشخصي والهٍىي  ؼ إلىألدواري، وتٍد ءيأدواري وا 
 .(3)واالجتهاعي حتى يهكىً تحقيؽ أفضؿ إىتاجية، ويساٌـ في تحقيؽ التىهية بهختمؼ أشكالٍا

هحاولة التعرؼ عمى هشكالت العهاؿ  لدراسة فيا هشكمةتتحدد وهف خالؿ العرض السابؽ        
وأولويات احتياجاتٍـ، وىوعية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ الهؤسسات األٌمية  العاطميف عف العهؿ،

والحكوهية والدولية وهدى كفايتٍا، ودور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف 
ا لهواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف  العهؿ، والهعوقات التي تحوؿ دوف قياـ الخدهة االجتهاعية بأدواٌر

عف العهؿ، هع هحاولة التوصؿ إلى تصور هقترح لدور الخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ 
 .الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٕ: ص ،هرجع سابؽالبطالة وأثارىا في قطاع غزة،  ،ىسيـ أبو جاهع (0)
هركز ىشر وتوزيع الكتاب  :القاٌرة) الخدمة االجتماعية في المجال العمالي وحماية البيئة ،ىظيهة أحهد سرحاف وآخروف (3)

 .٘: ص (ٕ٘ٓٓالجاهعي، 
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 :انذراسبث انسببقت:  ربوٍب
بالتحميؿ ظاٌرة البطالة بشكؿ عاـ  في فمسطيف لقد تىاولت كثير هف البحوث والدراسات السابقة        
قد استأثرت بالجزء األعظـ هف اٌتهاهات ٌذي  بطالة الهتعمهيف كأحد أىواع البطالةويالحظ أف  ،والدراسة
 تىؿ اٌتهاـ ٌذيفمـ  يف عف العهؿ ىتيجة اىتفاضة األقصىبطالة العهاؿ الحرفييف العاطمأها  البحوث،

ٌىاؾ ىدرة وقمة في الدراسات التي تىاولت  حيث كاف ،ث بالشكؿ الذي يعكس أٌهيتٍا في الهجتهعو البح
تىاوؿ الباحث يولذلؾ سوؼ  ،العهؿ ىتيجة اىتفاضة األقصى هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف

 .بهوضوع الدراسة ذات الصمة الدراسات والبحوث
 أوال: الدراسات العربية:

بعنوان: البطالة في قطاع غزة أسبابيا ونتائجيا وأساليب   : (0222)(0)عصام البحيصي :دراسة (0)
 القضاء عمييا.

ٌدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أسباب البطالة والىتائج الهترتبة عميٍا وطرؽ القضاء         
عميٍا، وخرجت الدراسة بتوصيات قصيرة األجؿ وأخرى طويمة األجؿ، أها قصيرة األجؿ، فكاىت تدور 

ت، وكذلؾ إيجاد حوؿ إيجاد فرص عهؿ قصيرة لمعاطميف في هجاالت هختمفة هثؿ البىاء والزراعة والخدها
براهج تأٌيؿ سريعة لمهرأة ولمعاطميف بالذات هف ذوي الهٍف الهختمفة إلىجاز ٌذي األعهاؿ الجديدة، كذلؾ 

 تشجيع الهىتجات الوطىية عمى استيعاب عدد أكبر هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ.
وضع خطط طويمة أها فيها يختص بالتوصيات طويمة األجؿ، فركزت عمى تشجيع االستثهار و        

األجؿ، تٍدؼ إلى وضع االقتصاد الوطىي عمى الطريؽ السميـ، وقياـ الجاهعات الفمسطيىية بتخطيط 
التخصصات الهختمفة، وتحديد عدد الطمبة الهمتحقيف بكؿ تخصص حسب االحتياجات الهستقبمية لسوؽ 

 العهؿ.
والتعػرؼ عمػى أسػباب  ،هشػكمة الدراسػةفػي صػياغة ولقد اسػتفادت الدراسػة الراٌىػة هػف ٌػذي الدراسػة        

 الدارسة .  البطالة في قطاع غزة، واآلثار الهترتبة عميٍا، وفي ضوء ذلؾ تـ وضع  بعض تساؤالت

 بعنوان: سيكولوجية العمل والعمال.  (:0224)(3)عبد الرحمن العيسوي :دراسة( 3)

ا، وحجهٍا، كها       ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العواهؿ الهؤدية إلى البطالة، والتعرؼ عمى أضراٌر
ٌدفت لمتعرؼ عمى تصور الهشاركيف في الدارسة عف العالقة بيف البطالة والجريهة، وتوقعاتٍـ بالىسبة 

يىتي اإلسكىدرية وطىطا، لهستقبؿ البطالة، وطبقت ٌذي الدراسة عمى عيىة هف الشباب والشابات هف هد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

،  ٖ)غزة: هجمة الهحاسب الفمسطيىي، العدد البطالة في قطاع غزة أسبابيا ونتائجيا وأساليب القضاء عميياعصاـ البحيصي،   (0)
ٜٜٖٔ. ) 

 .(ٕٜٜٔ، الدار الجاهعية)االسكىدرية:  سيكولوجية العمل والعمالعبد الرحهف العيسوي،   (3)
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ـ ها بيف ٖ٘( ذكور، و)ٔٙهىٍـ ) ،( فرداً ٜٙحيث بمغت العيىة ) ( إىاث، ههف تتراوح أعهاٌر
عاها، خمصت الدراسة إلى أف هف أسباب البطالة رغبة الشباب العهؿ في القطاع الحكوهي ٗٗؤٜ

لى قمة اإلهكاىيات: كضيؽ هيزاىية الدولة، وهىٍا ها يرجع إلى كسؿ الفرد ىفسً في البحث عف  وحدي، وا 
 العهؿ.
أف الذكور يهيموف إلى إرجاع البطالة إلى الشباب ىفسً سواء ىتيجة  ىتائج الدراسة كها أوضحت       

لكسمٍـ أو التراخي في البحث عف العهؿ، وأف اإلىاث أكثر هيال إلى إرجاعٍا إلى العواهؿ الهوضوعية، 
  وليس إلى الذاتية وهف ذلؾ: ٌجرة أٌؿ الريؼ إلى الهديىة، وكثرة خريجي الجاهعات.

استفادت الدراسة الراٌىة هف تمؾ الدراسة في صياغة هفاٌيـ الدراسة الهرتبطة بالبطالة          ولقد      
والعاطميف عف العهؿ، وفي إعداد اإلطار الىظري لمدراسة، وفي تحديد أٌهية الدارسة وتحميؿ الىتائج 

 .الهيداىية
الرعاية االجتماعية في مجال بعنوان: سياسة  م(:0224)(0)( دراسة: محمد أحمد خميل الحمزاوي2) 

 القوى العاممة.
ٌدفت الدراسة التوصؿ إلى الهؤشرات التخطيطية التي يعتهد عميٍا وضع سياسة الرعاية        

االجتهاعية في هجاؿ القوى العاهمة، والتوصؿ إلى دور الخدهة االجتهاعية في هجاؿ وضع وتىفيذ 
 لقوى العاهمة.وهتابعة سياسة الرعاية االجتهاعية في هجاؿ ا

وتعتبر ٌذي الدراسة هف الدراسات الوصفية التحميمية، حيث استخدـ الباحث هىٍج الهسا         
االجتهاعي بىوعيً بأسموب الحصر الشاهؿ وبأسموب العيىة العشوائية، أها عف أدوات جهع البياىات فقد 

( هفردة هف العاهميف في ٓ٘ٔاسة هف )تهثمت في: استهارة استبياف كأداة لجهع البياىات، تهثمت عيىة الدر 
 .وزارة القوى العاهمة عمى الهستوى اإلقميهي بهديرية القوى العاهمة

ولقد توصمت ىتائج الدراسة إلى ضرورة استخداـ تكىولوجيا الخدهات في إطار سياسة االستخداـ       
لتىهية الشاهمة في هجاؿ القوى في هجاؿ القوى العاهمة، وهىاقشة القضايا الهؤثرة في اتجاٌات وعهميات ا

 .العاهمة لتحديدٌا وتحميمٍا واقتراح الحموؿ غير التقىية لٍا لرفع كفاءتٍا
ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة في التعرؼ عمى أدوار الخدهة االجتهاعية في هجاؿ        

اختيار أدوات وآليات  عف العهؿ، وفي وضع وتىفيذ وهتابعة سياسة الرعاية االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف
 .جهع البياىات وكيفية تحميمٍا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

)القاٌرة: كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة  سياسة الرعاية االجتماعية في مجال القوى العاممةحهد خميؿ الحهزاوي، أهحهد   (0)
 ( .ٜٜٙٔحمواف، رسالة هاجستير، غير هىشورة، 
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في األرض في ريف بالعمل عالقة الشباب بعنوان:  : م(3112)(0)البرغوثي ىخيري موس :دراسة (4)
 .بني زيد الغربية

هعرفة عالقة الشباب الفمسطيىي واٌتهاهاتً باألرض، وهدى تأثير الظروؼ إلى الدراسة ٌدفت         
ٌدفت الدراسة إلى توجيً الشباب ىحو العهؿ في  كهاالتي هر بٍا الهجتهع الفمسطيىي عمى ٌذي العالقة، 

األرض خاصة في الريؼ الفمسطيىي، وزيادة الوعي لدى الشباب بأٌهية العهؿ باألرض، والهساٌهة في 
يجاد فرص العهؿخفض ىسب  .ة البطالة وا 

الباحث عمى هىٍج الهسا االجتهاعي  اعتهدوتعتبر ٌذي الدراسة هف الدراسات الوصفية، حيث        
بأسموب العيىة العشوائية، أها عف أدوات الدراسة فتهثمت في استهارة استبياف لجهع البياىات هف أفراد 

هف ريؼ بىي زيد  ىواإلىاث حيث شهمت سبع قر  ( هبحوث هف الذكورٕٓٓالعيىة والذي بمغ عددٌـ )
 الغربية قضاء راـ اهلل.

% هف ٗٛف أ% هف الهبحوثيف لٍـ ارتباط قوي باألرض، و ٖٗأف  وكشفت ىتائج الدراسة       
ـ الهستطمع % ليس لديٍـ ٙٔيقبموف العهؿ في األرض كبديؿ آخر في حالة فقداف عهمٍـ، هقابؿ  آراٌؤ
ـ هف الهستطمع %ٛٚف ىسبة أالقابمية، و  لالحتالؿ اإلسرائيمي عف ابتعاد  اً يروف أف ٌىاؾ تأثير  آراٌؤ

الشباب الفمسطيىي عف العهؿ في األرض ىظرًا لإلجراءات التعسفية التي يفرضٍا االحتالؿ عمى القرى 
 .الفمسطيىية قضاء راـ اهلل

هع البياىات لمدراسة الحالة ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة في إعداد أدوات ج        
االجتهاعييف،  لاخصائييفالهتهثمة في استهارة استبار لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ واستهارة استبار 

 .وكذلؾ استفادت الدراسة في تحديد هشكمة الدراسة وهىٍج الدراسة 
الخدمة االجتماعية العمالية وحق عمال بعنوان  (:3114)(3)أحمد فاروق محمد صالح دراسة: (4) 

 .اإلصالح االجتماعيالصناعة في الرعاية في إطار سياسات 

ٌدفت الدراسة إلى تحديد هدى هالئهة خدهات الرعاية االجتهاعية والحاجات الفعمية لعهاؿ          
ـ، وفي الصىاعة، وكذلؾ التعرؼ عمى الهعوقات التي تحوؿ دوف ههارسة عهاؿ الصىاعة ألعهالٍ

وكذلؾ التوصؿ إلى تصور هقترح لدور الخدهة  ،الحصوؿ عمى حقوقٍـ الهرتبطة بالرعاية االجتهاعية
االجتهاعية العهالية في تهكيف عهاؿ الصىاعة هف ههارسة حقٍـ في الرعاية في إطار سياسات اإلصالح 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (.ٖٕٓٓ، : الجاهعة اإلسالهية)غزة عالقة الشباب بالعمل في األرض في ريف بني زيد الغربية، خيري هوسي البرغوثي (0)
ــي إطــار سياســات اإلصــالح  ،أحهػػد فػػاروؽ هحهػػد صػػالا (3) ــة ف ــة وحــق عمــال الصــناعة فــي الرعاي ــة العمالي  الخدمــة االجتماعي

هجمػة دراسػات فػي الخدهػة االجتهاعيػة والعمػػـو  فػي بحػث هىشػور ،كميػة الخدهػة االجتهاعيػة، جاهعػة حمػواف )القػاٌرة:،االجتمـاعي
 .(ٕ٘ٓٓاإلىساىية، العدد التاسع عشر، أكتوبر، الجزء األوؿ، 
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االجتهاعي، وتوصمت الدراسة إلى وجود تىوع واختالؼ في خدهات الرعاية االجتهاعية الهقدهة لعهاؿ 
الصىاعة، ورغـ تىوعٍا واختالفٍا إال أف ٌذي الخدهات الهقدهة لمعهاؿ ليست هف الجودة بهكاف هها 

 يجعمٍا ال تواكب الحاجات الحقيقية لعهاؿ الصىاعة.
الهالئهة  خدهات الرعاية االجتهاعيةالراٌىة هف ٌذي الدراسة في تحديد  ولقد استفادت الدراسة        

لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ والحاجات الفعمية لٍـ، والتصور الهقترح لدور الخدهة االجتهاعية في تهكف 
 .العاطميف عف العهؿ هف الحصوؿ عمى حقوقٍـ

بعنوان: دور االتحاد العام لنقابات عمال :  م(3114)(0)( دراسة: خالد وليد عبد الكريم عبد الحق4)
 فمسطين في معالجة آثار البطالة في ظل انتفاضة األقصى في شمال الضفة الغربية.

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور الذي يقـو بً االتحاد العاـ لىقابات عهاؿ فمسطيف في         
 ةلتي هر بٍا قطاع العهاؿ واالىعكاسات السياسيالتىهية االقتصادية، وتحديد حجـ الخسائر االقتصادية ا

 واالقتصادية واالجتهاعية والىفسية لمبطالة عمى الطبقة الفمسطيىية العاهمة وهوقفٍا هف االىتفاضة.

عتهد الباحث عمى هىٍج الهسا احيث : التحميمية وتعتبر ٌذي الدراسة هف الدراسات الوصفية        
العشوائية، أها عف أدوات الدراسة فتهثمت في استهارة استبياف لجهع البياىات االجتهاعي بأسموب العيىة 

 .هف العاطميف عف العهؿ شهاؿ الضفة الغربية( ٚٓٗهف أفراد العيىة والذي بمغ عددٌـ )

أوضحت ىتائج الدراسة أف لمبطالة آثارًا اجتهاعية هباشرة عمى كافة الىواحي االجتهاعية في  ولقد        
حيث أثرت بشكؿ هباشر في طبيعة العالقات االجتهاعية والعالقات األسرية، وعهمت عمى  فمسطيف،

تعهيؽ ظاٌرة الكراٌية االجتهاعية تجاي أبىاء الطبقة األسرية، وكاف لٍا تأثير هباشر عمى السموؾ 
 االجتهاعي هف حيث كوىٍا سببًا رئيسًا يقود إلى الجريهة وعزوؼ الشباب عف الزواج.

صياغة هشكمة الدراسة وصياغة اإلجراءات د استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة في ولق      
 تحديد أدوات الدراسة وتحميؿ وتفسير ىتائج الدراسة. فيوخصوصًا  ،الهىٍجية لٍا

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دور االتحاد العام لنقابات عمال فمسطين في معالجة آثار البطالـة فـي ظـل انتفاضـة األقصـى خالد وليد عبد الكريـ عبد الحػؽ،  (0)

 (.ٕ٘ٓٓ، قسـ التخطيط والتىهية السياسية، جاهعة الىجاح، رسالة هاجستير، غير هىشورة)ىابمس:  في شمال الضفة الغربية
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: بعنوان: تحديد واقع خدمات الرعاية االجتماعية في  م(3114)(0)( دراسة: أبو عمرة ربيع امبابي1) 
 المجال العمالي وعالقتو بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسة في المجتمع المصري.

ٌدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى خدهات الرعاية االجتهاعية الهقدهة لمعاهميف بهجتهع البحث         
وهدى إشباعٍا الحتياجاتٍـ، والتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف واقع خدهات الرعاية االجتهاعية في 

 الهجاؿ الصىاعي والتغيرات االجتهاعية واالقتصادية والسياسية وكذلؾ الثقافية.

وتعتبر ٌذي الدراسة هف الدراسات الوصفية: وقد اعتهدت عمى هىٍج الهسا االجتهاعي بأسموب         
، أها عف أدوات جهع البياىات فقد تهثمت في: استهارة  العيىة لبعض العاهميف بشركة هصر لالهىيـو

، وكذلؾ استهارة استبار ل الخصائييف استبياف لجهع البياىات هف العاهميف بشركة هصر لالهىيـو
.ٕٓٗاالجتهاعيف بالشركة ىفسٍا، تهثمت عيىة الدراسة هف )  ( هفردة هف العاهميف بشركة هصر لالهىيـو

الهقدهة لمعاهميف بشركة هصر  ةوكاىت أٌـ ىتائج الدراسة ضعؼ الخدهات االجتهاعية واالقتصادي       
والثقافية عمى ىوع خدهات الرعاية  ةلسياسيواالجتهاعية وا ة، وأف ٌىاؾ أثرًا لمتغيرات االقتصاديـلالهىيو 

 .ففي الهجاؿ الصىاعي هف وجٍة ىظر االخصائييف االجتهاعيي ةاالجتهاعي
ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة في التعرؼ عمى الواقع الفعمي لخدهات الرعاية        

االجتهاعية واالقتصادية والسياسية والثقافية الهقدهة لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ، وكذلؾ صياغة 
 .اإلجراءات الهىٍجية

  لة وتحديات المستقبل في قطاع غزة.م(: بعنوان: البطا3114)(3)( دراسة: يوسف كامل إبراىيم1)
براز عالقة التركيب السكاىي          ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى هعدالت البطالة في قطاع غزة، وا 

 والىهو السكاىي بالبطالة، ووضع حموؿ هقترحة لمتغمب عمى هظاٌر البطالة في قطاع غزة.

وتعد ٌذي الدراسة هف الدراسات الوصفية التحميمية، حيث استخدـ الباحث هىٍج الهسا االجتهاعي        
 ( هفردة.  ٕٓ٘بأسموب العيىة العشوائية عمى عيىة هف الشباب الفمسطيىي العاطؿ عف العهؿ تقدر بػ )

طالة في قطاع غزة ألسباب ولقد توصمت ىتائج الدراسة فقد توصمت الدراسة إلى ارتفاع ىسبة الب        
غالؽ الهعابر، وأف ٌىاؾ عالقة وثيقة بيف الىهو السكاىي  عديدة هىٍا الحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة وا 

 وارتفاع هعدالت البطالة في قطاع غزة.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

واقــع خــدمات الرعايــة االجتماعيــة فــي المجــال العمــالي وعالقتــو بــالمتغيرات االجتماعيــة واالقتصــادية أبػػو عهػػرة ربيػػع أهبػػابي،   (0)
 (.ٕٙٓٓ)القاٌرة: كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، رسالة هاجستير، غير هىشورة،  والسياسية في المجتمع المصري

عهػػار غػػزة بعػػد  البطالــة وتحــديات المســتقبل  يوسػػؼ كاهػػؿ إبػػراٌيـ، (3) )غػػزة: الجاهعػػة اإلسػػالهية، بحػػث هىشػػور فػػي هػػؤتهر تىهيػػة وا 
 (.ٕٙٓٓاالىسحاب اإلسرائيمي، 
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ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة في التعرؼ عمى هعدالت البطالة في قطاع غزة،        
 ىهو السكاىي وهعدالت البطالة.وأف ٌىاؾ عالقة بيف التركيب السكاىي وال

 بعنوان: االغتراب النفسي وعالقتو : م(3112)(0)عبد المطيف عبد الحميد جاد الحق ىمن ( دراسة:2)
 بالمشكالت السموكية لدى الشباب العاطل عن العمل. 

فحص العالقة بيف االغتراب الىفسي والهشكالت السموكية لمشباب العاطؿ عف  إلىالدراسة  تٌدف        
هقياس االغتراب  ىهعرفة الفروؽ بيف الشباب العاهؿ والعاطؿ عف العهؿ عم إلى تالعهؿ، كها ٌدف

 .وهقياس الهشكالت السموكية لمشباب

الباحث طريقة الهسا  وتعتبر ٌذي الدراسة هف الدراسات الوصفية الهقارىة، حيث استخدـ        
االجتهاعي بىوعيً بأسموب الحصر الشاهؿ وبأسموب العيىة العشوائية، أها عف أدوات جهع البياىات فقد 

، هقياس الهشكالت السموكية لمشبابو هقياس االغتراب الىفسي، و استهارة بياىات عاهة، تهثمت في: 
هف الشباب هف ثالث  (ٖٓٙالدراسة هف )، وتهثمت عيىة استهارة الهقابمة الشخصية لدراسة الحالةو 

ي الشرقية والدقٍيمية والقاٌرة في الهرحمة العهرية ها بيف  سىة هوزعيف هىٍـ  (ٖ٘-ٕ٘)هحافظات ٌو
 العيىة هف الذكور. أفراد( هف العاطميف هف جهيع ٜٙٔهف العاهميف، ) ( فرداً ٜٔٔ)

بيف االغتراب  إحصائياهوجبة دالة  اطيةارتبتوجد عالقة أىً  ولقد توصمت ىتائج الدراسة إلى        
بيف الشباب  إحصائياً الشباب العاطميف عف العهؿ، وتوجد فروؽ دالة  ىوالهشكالت السموكية لد يػػػػػػػػػػػالىفس

 إحصائياً توجد دالة و  العاطؿ عف العهؿ والشاب العاهؿ في االغتراب الىفسي والفروؽ لصالا العاطميف،
    جاىب العاطميف. إلىعهؿ والشباب الذي يعهؿ في الهشكالت السموكية والفروؽ بيف الشباب العاطؿ عف ال

العالقة بيف االغتراب الىفسي ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة في التعرؼ عمى         
صياغة هشكمة الدراسة وصياغة اإلجراءات في ، ووالهشكالت السموكية لمشباب العاطؿ عف العهؿ

 .تحديد أدوات الدراسة فيوخصوصًا  ،الهىٍجية لٍا

 بعنوان: البطالة اجتماعيًا في قطاع غزة. :(م3101)(3)عبد الباسط عودات ( دراسة:01) 

إلى الوقوؼ عمى العالقة بيف البطالة واىعكاساتٍا عمى األوضاع االجتهاعية لدى  الدراسة تٌدف       
، التعرؼ عمى الحياة االجتهاعية داخؿ أسرة العاطميف عف العهؿإلى  تكها ٌدف ،العاهؿ في قطاع غزة

الوقوؼ عمى حقيقة الواقع االجتهاعي لمعاطميف عف العهؿ وهدى فعالية الهؤسسات االجتهاعية في و
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الشــباب العاطــل عــن العمــل ىاالغتــراب النفســي وعالقتــو بالمشــكالت الســموكية لــد، عبػػد المطيػػؼ عبػػد الحهيػػد جػػاد الحػػؽ ىهىػػ (0)
 (.ٜٕٓٓ)القاٌرة: قسـ عمـ الىفس، كمية اآلداب، جاهعة الهىوفية، رسالة دكتوراي، غير هىشورة، 

 (. ٕٓٔٓ)غزة: سمسمة أوراؽ بيت القدس لمدراسات والبحوث الفمسطيىية،  البطالة اجتماعيًا في قطاع غزةعبد الباسط عودات،  (3)
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ـ  .استىٍاض واقع العهاؿ وأسٌر

وتعد ٌذي الدراسة هف الدراسات الوصفية التحميمية حيث استخدـ الباحث هىٍج الهسا االجتهاعي         
 .بأسموب العيىة العشوائية عمى عيىة هف الشباب الفمسطيىي العاطؿ عف العهؿ

 إلى اىتشار األهراض الىفسية واالجتهاعية في الهجتهع الفمسطيىي ولقد توصمت ىتائج الدراسة        
ـ بسبب البطالة، وحيث تكثر الجريهة في أوساط  والتي تؤثر بشكؿ سمبي عمى حياتٍـ وحياة أسٌر

ا لمبطالة أثرًا سمبيًا عمى الصحة الىفسية فكثير ، كها توصمت أف العاطميف عف العهؿ كالقتؿ والسرقة وغيٌر
 عميٍـ. هف العاطميف عف العهؿ يفتقروف لتقدير الذات، والشعور بالفشؿ، وسيطرة الهمؿ

ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة في تحديد عواهؿ اىتشار األهراض الىفسية         
واالجتهاعية الىاتجة عف البطالة في الهجتهع الفمسطيىي والتي تؤثر بشكؿ سمبي عمى حياتٍـ وحياة 

ـ، كها ساٌهت الدراسة في تحميؿ بياىات ىتائج الدراسة   .أسٌر

 راسات األجنبية:ثانيًا: الد
العالقة بين طول فترة  (: بعنوان:0214)Warr p, and Jackson  (0)دراسة: وار وجاكسون   (0)

 البطالة والصحة النفسية.

ٌدفت الدراسة إلى هعرفة أثر طوؿ فترة البطالة عمى الصحة الىفسية هف حيث القمؽ واالكتئاب،         
( فردًا هف العاطميف عف العهؿ ٜٗ٘واالىخفاض في تقدير الذات، وأجريت الدراسة عمى عيىة هكوىة هف )

ـ ها بيف ) حد كحد أدىى إلى عاـ ( سىة، فترة بطالتٍـ هف شٍر واٗٙ -ٙٔهف الذكور، وتراوحت أعهاٌر
 كحد أقصى.

أف ٌىاؾ عالقة بيف طوؿ فترة البطالة، وسوء الصحة الىفسية، وكاىت  وتوصمت الدراسة إلى        
الصحة الىفسية أكثر سوءًا لهجهوعة العاطميف الذيف ٌـ في هتوسط العهر، والذيف لٍـ فترة بطالة طويمة 

العالقة عىد أولئؾ األفراد الذيف اىتٍت حياتٍـ العهمية أي بعد فقدٌـ لوظائفٍـ، بيىها لـ تظٍر الدراسة 
 .أحيموا إلى الهعاش

عالقة بيف طوؿ فترة البطالة ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة في التعرؼ عمى ال       
فسية والصحة الىفسية، حيث اتفقت كمتا الدراستيف عمى أف ٌىاؾ آثارًا سمبية لمبطالة عمى الصحة الى

  الحالة. ، كها ساٌهت الدراسة في تحميؿ ىتائج الدراسةلمعاطميف عف العهؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Warr. P., And Jackson. P.: Men without Jobs: Some relating of age and length of 

unemployment. Journal of Occupational Psychology, (Vol.54, 1984) PP:77-85. 
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Kessler & Turnerدراسة: كيسمر و تيرنر   (3)
(: بعنوان: تأثير البطالة عمى الصحة 0211)(0)

 الجسمية والنفسية.
ٌدفت الدراسة إلى فحص التأثيرات الهختمفة لمبطالة عمى الصحة الجسهية والىفسية لمخريجيف        

( خريجًا قسهت إلى ثالث ٕٜٗالجاهعيف العاطميف عف العهؿ، وقد أجريت الدراسة عمى عيىة )
 ( خريجا، والثاىية هجهوعة البطالة في فترة سابقةٙٗٔهجهوعات األولى هجهوعة البطالة الدائهة )

(، وقد استخدهت في الدراسة أداة لقياس ٗٛٔ(، والثالثة هجهوعة العهؿ الدائهة وعددٌا )ٕٙٔوعددٌا )
 القمؽ واالكتئاب، واألعراض السيكوسوهاتية.

وتوصمت ىتائج الدراسة إلى أف هجهوعة البطالة الدائهة أظٍرت ارتفاعًا دائها داال في القمؽ          
كها أشارت الدراسة إلى أف هجهوعة البطالة في فترة سابقة أظٍرت  واالكتئاب واألهراض الجسهية،

ارتفاعًا في هستوى القمؽ واالكتئاب لكف لـ يصؿ إلى هستوى الداللة، كها كشفت ىتائج الدراسة عف وجود 
فروؽ فردية دالة إحصائيًا بيف هجهوعتي البطالة وهجهوعة العهؿ الدائهة في هتغيرات القمؽ واالكتئاب 

 .اض السيكوسوهاتية لصالا هجهوعتي البطالةواألهر 

ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة في اإلعداد الىظري لمدارسة والذي تهثمت في          
تحديد اآلثار الىاتجة عف البطالة لمعاطميف عف العهؿ، كها ساٌهت الدراسة في تحميؿ بياىات ىتائج 

 الدراسة.
Chicos, Theodorدراسة: شيكوس ثيودور  (2)

(: بعنوان: تحميل معدالت الجريمة 0211)(3)
 والبطالة لعدد من بحوث المشكالت االجتماعية.

ٌدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بيف البطالة وهعدالت الجريهة هف خالؿ ىتائج عدد هف البحوث         
التي أجريت لتقصي ٌذي العالقة في الواليات الهتحدة األهريكية، واعتهدت ٌذي الدراسة عمى الهىٍج 

دراسة سابقة،  (ٖٙالتحميمي واإلحصائي هف حيث أىٍا ىتاج وخالصة لدراسات بمغت في هجهمٍا )
وتىاولت ٌذي الدراسات هعدالت الجريهة بيف العاطميف عف العهؿ، والعالقة بيف البطالة وجرائـ الهمكية، 
وكاىت البطالة أحد هتغيرات الدراسة، واٌتهت أربعيف دراسة هف الدراسات السابقة هوضوع البحث بالفترة 

كؿ خطير، وبعد تحميؿ ىتائج ٌذي الدراسات تبيف ، والتي ارتفعت فيٍا ىسبة البطالة بشٜٓٚٔالزهىية عاـ 
 وجود عالقػػػػػػة بيف البطالػة وارتفػاع هعػدؿ جرائـ الهمكيػػة، خصوصًا السطػو والمصوصيػة والسرقػػة ليػػػػػاًل في 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Kessler, R.,Turner. B,: Unemployment and mental health in community sample, Journal of 

health and Social behavior, (Vol. 28, 1987) PP: 51-59. 

(2) Chicos, Theodor G: Catces of Crime and Unemployment analysis of aggregate, Research 

Evidence in social Problems, (2,April, 1987) P: 34. 
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هختمؼ الهىاطؽ الجغرافية، كها بيىت الدراسة أف ٌىاؾ عالقة إيجابية بيف البطالة وزيادة جرائـ التٍجـ 
 .والقتؿ وهعدالت التىهية االقتصادية

ساٌهت تمؾ الدراسة  ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة في تحديد هىٍجية الدراسة، كها       
 دوات الدراسة الحالية.أفي تصهيـ 

 Plattstearnsبالت ستارنس دراسة: (4)
البطالة والسموك االنتحاري في  بعنوان: ( :0221)(0)

 .استعراض اآلداب
وطبقت ٌذي  ،الدراسة إلى التعرؼ عمى األسباب والدوافع التي تؤدي إلى اىتحار األفراد تٌدف        

هىٍـ قد اىتحروا  (ٖٙ)فردا قد حاولوا االىتحار حيث تبيف أف  (ٚٙٔ)الدراسة عمى هجهوعة هكوىً هف 
والباقي  ،قد اىتحروا بسبب الهرض (ٕٙ)ف ٌىاؾ أو  ،بسبب أىٍـ غير قادريف عمى الحصوؿ عمى هٍىة
ؾ عالقة قوية بيف البطالة أف ٌىا عمىالدراسة  وأكدتهىٍـ قد حاولوا االىتحار ألسباب غير هعروفة، 

 .واالىتحار
في إعداد اإلطار الىظري لمدراسة وخصوصًا فيها ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة        

يتعمؽ بعالقة البطالة باالىتحار، حيث اتفقت الدراسة الراٌىة هع ها توصمت إليً ٌذي الدراسة هف حيث 
 .ىتحارقوية بيف البطالة واالوجود عالقة 

Reynodis & Gillbert( دراسة: رينولدس وجمبرت  4)
بعنوان: التأثير النفسي  (:0220)(3)

 لمبطالة .
ٌدفت الدراسة إلى هعرفة التأثير الىفسي لمبطالة هع فحص دور كؿ هف الهساىدة االجتهاعية          

وهستوى الىشاط كهتغيرات وسيطة في العالقة بيف البطالة وأعراض االكتئاب، وأجريت الدراسة عمى عيىة 
، وهقياس ةجتهاعي( خريجًا، وقد طبؽ الباحثاف هقياس بيؾ لالكتئاب، وهقياس الهساىدة االٓ٘هف )

  هستوى الىشاط، واستهارة بياىات ديهوجرافية.

وتوصمت ىتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط هوجبة بيف البطالة وبيف أعراض االكتئاب،         
وأبرزت دور كؿ هف الهساىدة االجتهاعية، وهستوى الىشاط الهبذوؿ هف الفرد، والفاعمية كهتغيرات وسيطة 

 أثير الىفسي السمبي لمبطالة عمى الشباب.تخفؼ هف الت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

(1) Plattstearns : unemployment and suicidal behavior review of the literature ,Social Science 

and Medicine, (Vol 19, No 9,1990) 
(2) Reynolds, S., and Gillbert. P.: Psychological impact of Unemployment, Interactive effects of    

vulnerability, and factors on Depression, Journal of Counseling psychology, (vol 38,1, 1991  

pp: 76-84. 
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في تحديد هفاٌيـ الدراسة، وفي إعداد أداة جهع ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة         
البياىات، كها ساٌهت في تحديد دور الهؤسسات االجتهاعية في التخفيؼ هف حدة اآلثار الىفسية الهترتبة 

 عمى البطالة.
 Van, Miu Chungفان مياو تشونغ( دراسة: 4)

إستراتيجية التعامل مع  بعنوان:(: 0221)(0)
  الشباب الصيني والفيتنامي العاطل عن العمل.

التعاهؿ هع الشباب الصيىي العاطؿ عف العهؿ، وأثر  ةٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كيفي       
 ي( هف الشباب الصيىي والفيتىاهٙالثقافة الصيىية عمى طرؽ التعاهؿ هعٍـ، طبقت ٌذي الدراسة عمى )

طؿ عف العهؿ هف خالؿ عدة هقابالت هعهقة هف خالؿ قصصٍـ، حيث إىٍـ يعاىوف هف البطالة العا
ىفسيا واجتهاعيا، ولقد أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة عف وجود هشكالت في الحصوؿ عمى هعموهات كافية 

دعـ التعاهؿ هعٍا، كها أظٍرت أف لاسرة دورًا فعااًل في ال ةوفعالة عف فرص العهؿ الهتاحة وكيفي
دوٌر أيضًا في هساعدتٍـ ىفسيا، وعمى الرغـ  ءالىفسي لٍؤالء العاطميف عف العهؿ، وكذلؾ ربها لاصدقا

هف أف عيىة الدراسة هف الهشاركيف في برىاهج تهولً الحكوهة إال أىٍـ يروف أىً ليس لمحكوهة دور 
هف قوة ٌويتٍـ الصيىية فعاؿ في هواجٍة هشكالت العاطميف عف العهؿ بها فيً الكفاية، وعمى الرغـ 

واالعتراؼ بٍا هف هختمؼ الصيىييف والقوقازييف في هواجٍة هشكمة البطالة، إال أىٍـ ال يعتقدوف أف 
قدـ  ـالثقافة الصيىية أثرت عمى طرؽ هواجٍتٍـ لمبطالة، ولتفسير ٌذا التىاقض الظاٌر في إيجابياتٍ

 الباحث تفسيريف:
ثقافة يؤدي إلى عدـ وعيٍـ بتأثير الثقافة الصيىية، ثاىيًا: أف تعيش أوال: جٍؿ الشباب الصيىي بهفٍوـ ال 

في تورىتو فإىؾ أصبحت في هجهوعات ثقافية هختمفة حيث إىٍـ يحتاجوف إلى التوازف بيف الثقافتيف 
الصيىية والقوقازية، حيث إف ىكراىٍـ لتأثير الثقافة الصيىية قد يكوف وسيمة غير واعية لمحفاظ عمى ٌذا 

 .زفالتوا

في إعداد اإلطار الىظري لمدراسة، وفي تحميؿ ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة         
 الدراسة.بياىات ىتائج 

 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Van, Miu Chung: The coping strategy of unemployed Vietnamese Chinese youth: The 

influence of culture on coping  (Canada, M.S.W. dissertation, York University, 1998) P:134. 
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 McDougall, Mary Patriciaماكدوغال، ماري باتريشيا( دراسة: 1) 
(:بعنوان:               3113)(0)

 أثر تقديم الخدمات المينية واالستشارة الشخصية لمعمال البالغين العاطمين عن العمل.

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر االستشارة الشخصية عمى العهاؿ البالغيف العاطميف عف         
موف العهؿ الذيف يحصموف عمى االستشارة الشخصية والخدهات الهٍىية التقميدية، هقارىة بآخريف يحص

ـ ٖٗعمى خدهات هٍىية تقميدية فقط. ولقد تـ تطبيؽ ٌذي الدراسة عمى عيىة بمغت ) ( هفردة تتراوح أعهاٌر
( عاهًا هف العهر والذيف كاىوا في سجؿ العهالة غير الٍادفة لمربا، وكاف  جهيع ٘ٙ -٘ٗبيف )

سيـ العيىة إلى ( ساعة في األسبوع، ولقد تـ تقٕٓالهشاركيف في العيىة يبحثوف عف عهؿ لهدة )
هجهوعتيف الهجهوعة )أ( والهجهوعة )ب( حيث تعرضت الهجهوعة )أ( لست جمسات حوؿ االستشارة 
الشخصية والخدهات الهٍىية التقميدية بيىها تمقت الهجهوعة )ب( دورة تدريب حوؿ الخدهات الهٍىية 

ا في  عدة ىواحي، درجة القمؽ، الكفاءة التقميدية لموكالة. تمؾ الهجهوعتاف الضابطة والتجريبية تـ اختباٌر
( أسبوع هف ٙٔ)الذاتية واالجتهاعية والعاهة، والهروىة الهٍىية، وتـ جهع البياىات هف العهاؿ قبؿ 

الدراسة، ولقد أظٍرت ىتائج الدراسة أىً ال يوجد ٌىاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الهجهوعتيف في 
 واالجتهاعية والعاهة والهٍىية وىسبة العهالة . القدرة عمى التكيؼ والقمؽ والكفاءة الذاتية

الخدهات الهٍىية الهقدهة لمعاطميف عف في تحديد  ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة       
الدراستيف عمى فاعمية الخدهات الهٍىية في التخفيؼ هف حدة اآلثار الهترتبة عف كمتا العهؿ، كها اتفقت 
 كها ساٌهت الدراسة في تحميؿ ىتائج الدراسة الراٌىة.التعطؿ عف العهؿ، 

Axelsson- Lars, Bertilكمسون الرز بيرتل إ ( دراسة:1) 
دراسات عن بعنون:  (:3114)(3)

 . البطالة ونوعية الحياة ومواقف العمل لمشباب
هعرفة الخبرات الهتعمقة بالبطالة عىد الشباب البالغ وهواقؼ العهؿ الظاٌرة،  إلىالدراسة  تٌدف         

هف  ( عاطالً ٕٗٙولقد أجريت ثالث دراسات في جاهعة السويد، حيث كاىت الدراسة األولى عمى )
ـ  الشباب تتراوح ( ٙٔ، والدراسة الثاىية تـ إجراء بعض الهقابالت هع )اً ( عاهٕ٘-ٕٕ)ها بيف أعهاٌر

ـ تتراوح عاطالً  ( ٙٓٙوالدراسة الثالثة تـ اختيار ) ًا،( عاهٕٗ-ٕٕبيف ) ها عف العهؿ هف الشباب أعهاٌر
 شاب لمهشاركة في الدراسة.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) McDougall, Mary Patricia: The impact of adding personal counseling to traditional career 

services for unemployed middle-aged adults (United States, Michigan, Ph.D. dissertation, 

Wayne State University,2002) P:113. 

(2) Axelsson - Lars. Bertil : Youth, the Future Man Power. Studies on Unemployment Quality of 

Life and Work Attitude in Young People (Sweden : Liunds – university, 

PHD,unpublished,2005)   
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أو أكثر هف األعراض الىفسية ظٍرت عمى العاطميف عف العهؿ  اثىيفوقد تبيف هف الدراسة األولى أف  
ؿ ػػػ% هف العاطميف عف العهٖ٘وأف ٌىاؾ  ،%ٓٙ بىسبة% واإلىاث ٔٗبىسبة حيث كاىت في الذكور 

أكدت و ، ؿػػػػاد فرص عهػػػػوا أفضؿ بإيجػػػػػ% قد أصبحٕٗروا وأف ػػػـ لـ يتغيػػػػ% هىٍٔٗوأف  األسوأوا ػػػأصبح
ىٍا األفراد التي يعاىي هالزهىية  راجع إلى طوؿ الفترةتىوع الخبرة لهشكمة البطالة عمى أف الدراسة الثاىية 

 .هف البطالة
في تحديد هفاٌيـ الدراسة الهرتبطة باألهراض ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدراسة          

الىفسية الىاتجة عف البطالة، كها استفادت الدراسة الراٌىة هف ىتائج تمؾ الدراسة في تحميؿ ىتائج الدراسة 
 .الهيداىية

Fergusson and Otherفيرجسون وآخرون   ( دراسة:2) 
البطالة والسموك بعنوان:  :(3111)(0)

 و.اآلثار الناجمة عنتحميل االنتحاري في نيوزلندا و 
بيف البطالة والضغوط التي تؤدي إلى االىتحار بشكؿ عاـ سواء كاف إلى الربط ٌدفت الدراسة          

ذلؾ عف طريؽ التفكير أو الهحاولة، وبيىت ٌذي الدراسة أف البطالة بيف الشباب وها يىتج عىٍا هف 
 .ضغوط تؤدي لمسموؾ االىتحاري )فكرة االىتحار، وهحاولة االىتحار( 

، أف ولقد أظٍرت ىتائج الدراسة، اً ( عاهٕ٘-ٌٙٔا ها بيف )وقد كاىت عيىة الدراسة تتراوح أعهار         
ٌذي الفئات هف الشباب والذيف يعاىوف هف بطالة يتزايد هيمٍـ لالىتحار، وكذلؾ أوضحت الدراسة أف هعدؿ 

 . هحاولة االىتحار يتزايد أيضًا لٍذي الفئة العاطمة عف العهؿ

في تحميؿ ىتائج الدراسة الهيداىية وفي تحديد العالقة سة ولقد استفادت الدراسة الراٌىة هف ٌذي الدرا       
 بيف البطالة وظاٌرة االىتحار.

  عمى الدراسات السابقة: تعقيب
 :اآلتي في تتمخص بيىٍا اتفاؽ جواىب ٌىاؾ أف تبيف سابقة دراسات هف عرضً تـ ها ضوء في

 هواجٍةوكيفية  عف العهؿالعهاؿ العاطميف بالتعرؼ عمى هشكالت  السابقة بعض الدراسات اٌتهت -1
، (ٖٕٓٓالبرغوثي ) ىخيري هوس(، ٜٜٙٔهحهد أحهد خميؿ الحهزاوي ) ٌذي الهشكالت، هثؿ دراسة

أكثر الهشكالت التي يعاىي هىٍا  أفإلى الدراسات السابقة وأشارت  (،ٕٙٓٓيوسؼ كاهؿ إبراٌيـ )
قضاء وقت  ية وهشكالتاالقتصاد هشكالتالو الىفسية  الهشكالت االجتهاعية والهشكالت عهاؿال

 الفراغ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Fegusson and other: unemployment and sucidal bhehaviour in a Newzealanda birth Cotort 

Afixed effects regression analysis (newzeiland, Germany: hogrefe and Huber publishers, 2007). 

-ٜٔ- 



 

في خدهات الرعاية االجتهاعية الهقدهة  اً ىسبي اً أف ٌىاؾ ىقص ىالدراسات السابقة عم اتفقت بعض -2
ذا ها أكدت عميً دراسة كؿٍ العاطميف عف العهؿ لمعهاؿ (              ٖٜٜٔ) عصاـ البحيصيهف  ، ٌو

 McDougall, MaryPatriciK(، هاكدوغاؿ هاري باترشيؾ ٜٜٙٔهحهد أحهد خميؿ الحهزاوي )
 . (ٕٙٓٓأبو عهرة ربيع أهبابي )  ،(ٕ٘ٓٓ) (، أحهد فاروؽ هحهد صالإٕٓٓ)

السابقة بالعاطميف عف العهؿ هف الخريجيف الجاهعييف هثؿ دراسة كيسمر  بعض الدراساتاٌتهت  -3
 (. ٜٜٔٔ) Reynodis & Gillbert (، ريىودز وجيمبرت  ٜٚٛٔ) Kessler & Turnerوتيرىر 

السابقة عمى اآلثار الىفسية واالجتهاعية لمبطالة هثؿ دراسة                            تركزت بعض الدارسا -4
 ,Axelsson- Larsكمسوف الرز بيرتؿ إ (،ٜٗٛٔ) Warr p, and Jacksonوار و جاكسوف 

Bertil (ٕٓٓ٘) فاف تشوىغ هياو ،Van, Miu Chung (ٜٜٔٛ خالد وليد عبد الكريـ عبد ،)
 (.ٜٕٓٓ)عبد المطيؼ عبد الحهيد جاد الحؽ  ىهى(، ٕ٘ٓٓالحؽ )

اٌتهت بعض الدراسات السابقة بالتعرؼ عمى البطالة وعالقتٍا بالجريهة والسموؾ االىتحاري              -5
 Plattstearns (، بالت ستارىسٜٚٛٔ) Chicos, Theodor هثؿ دراسة تشيكوس تيودور 

 Fergusson and Otherفيرجسوف وآخروف  (،ٜٜٗٔ) عبد الرحهف العيسوي ،(ٜٜٓٔ)
 ـ(.ٕٓٔٓعبد الباسط عودات ) ،(ٕٚٓٓ)

أساسٍا تبىي  ىضرورة إجراء عهمية تقدير الحاجات التي عم ىأوصت بعض الدراسات السابقة عم -6
ف أي عهمية تخطيطية تبدأ إ، حيث عف العهؿ فهاؿ العاطميالعالخطط الالزهة لهقابمة حاجات 

ذا ها تؤكد عميً الدراسة الحالية.  بدراسة تقدير الحاجات، ٌو

 موقع الدراسة الراىنة من الدراسات السابقة:

فئة هشكالت ، وأغفمت عمى هشكمة البطالة بصفة عاهةركزت الغالبية العظهى هف الدراسات السابقة  -1
ذا ها عف العهؿ ىتيجة الىتفاضة األقصىالعهاؿ العاطميف   .راٌىةالدراسة ال تهيزت بً، ٌو

غالبية الدراسات السابقة وضحت اآلثار الىفسية لمعاطميف عف العهؿ، بيىها تهيزت الدراسة الراٌىة  -2
عف الدراسات السابقة أىٍا تعرضت إلى العديد هف األبعاد الىاتجة عف التعطؿ عف العهؿ هثؿ البعد 

 واالقتصادي والصحي والىفسي. االجتهاعي

هعظـ الدراسات السابقة تطرقت إلى األفراد الذيف يعاىوف هف البطالة رغـ أىٍـ لـ يعهموا في السابؽ،  -3
ي شريحة العهاؿ الذيف  بيىها الدراسة الراٌىة تـ تطبيقٍا عمى شريحة هٍهة هف العاطميف عف العهؿ ٌو

( أو قطاع غزة، ولكىٍـ أوقفوا عف العهؿ ىتيجة ٛٗ كاىوا يعهموف في السابؽ داخؿ إسرائيؿ )أراضي
 لمههارسات اإلسرائيمية الهتهثمة في اإلغالقات والحصار عقب اىتفاضة األقصى. 
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ا هف الدراسات السابقة، حيث ٌذي الدراسة  تهيزت -4 عيىة هف العهاؿ  ىتـ تطبيقٍا عمعف غيٌر
الصالح اإلسالهية بهعسكر  جهعيةأٌمية )العاطميف عف العهؿ الذيف يتمقوف خدهات هف هؤسسة 

" وكالة ااألوىرو جباليا( وهؤسسة حكوهية )هديرية الشئوف االجتهاعية شهاؿ غزة( وهؤسسة دولية )"
األهـ الهتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطيىييف( لمتعرؼ عمى هدى كافية الخدهات الهقدهة لٍـ 

 هف قبؿ ٌذي الهؤسسات .

السابقة تطرقت إلى بطالة الهتعمهيف وغير الهتعمهيف، بيىها الدراسة الراٌىة تركز فقط بعض الدراسات  -5
 ـ( أو داخؿ قطاع غزة.ٜٛٗٔعمى بطالة الهٍىييف والحرفييف الذيف كاىوا يعهموف داخؿ أرضي )

تهيزت ٌذي الدراسة في كوىٍا تصدت لهحاولة التوصؿ إلى تصور هقترح لدور الخدهة االجتهاعية  -6
 ة هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ ىتيجة اىتفاضة األقصى في قطاع غزة.لهواجٍ

  :أهمٍت انذراست :ربنزبً 
وتزايد ٌذا االٌتهاـ في هطمع القرف  العهاؿوالهحمي بقضايا وحقوؽ  واإلقميهياالٌتهاـ العالهي   -1

عاطميف عف هتزايد في أعداد ال تفاعأزهات هالية خاىقة وار الحالي ىظرًا لها تواجًٍ ٌذي الهجتهعات هف 
 .العهؿ

، وهف ثـ االقتصادي واالجتهاعي والسياسي ىالهستو  ىف الطبقة العاهمة ٌي الهحرؾ األساسي عمإ  -2
 وجب دراستٍا لهساعدتٍا عمى إشباع احتياجاتٍا وحؿ هشكالتٍا.

هائة  بىحو هؿارتفاع ىسبة العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة حيث تقدر ىسبة العاطميف عف الع  -3
 .وعشريف ألفاً 

، ولـ تحَظ فئة العهاؿ بطالة الطمبة ىغمب الدراسات التي أجريت في الهجتهع الفمسطيىي أجريت عمأ  -4
 العاطميف عف العهؿ بالدراسة.

عمى حد هعرفة الباحث، إال كهقاؿ في هجمة أو جريدة، وبالتالي فإف ٌذي  علـ يطرح ٌذا الهوضو   -5
 الدراسة تحتؿ أٌهية خاصة حيث تتصدى لٍذا الهوضوع بشكؿ أساسي في فمسطيف.

تكتسب هشكمة البطالة أٌهيتٍا لها لٍا هف آثار اقتصادية واجتهاعية وصحية وىفسية، فالبطالة تشكؿ   -6
الجتهاعية في أي هجتهع، كها أىٍا تهثؿ تٍديدًا واضحا لالستقرار السبب الرئيس لهعظـ األهراض ا

الىفسي والترابط االجتهاعي واالقتصادي، فميس ٌىاؾ أخطر عمى الهجتهع هف وجود أعداد كبيرة هف 
 العاطميف عف العهؿ.
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  :أهذاف انذراست : رابؼبً 
"التعرؼ عمى هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة ىتيجة  اليدف العام:

اىتفاضة األقصى، هع هحاولة التوصؿ إلى تصور هقترح لدور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة ٌذي 
 الهشكالت.

 األىداف الفرعية:
 التعرؼ عمى هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة. -1

 حاجات العهاؿ العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة.تحديد أولوية  -2

 التعرؼ عمى ىوعية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية. -3

 التعرؼ عمى هدى كفاية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية. -4

ا الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ تحديد األدوار الهٍىية التي تستطيع أف تقوـ بٍ -5
 العاطميف عف العهؿ.

ا لهواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف  -6 تحديد الهعوقات التي تحوؿ دوف قياـ الخدهة االجتهاعية بأدواٌر
 عف العهؿ.

هحاولة التوصؿ إلى تصور هقترح لدور الخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف  -7
 ميف عف العهؿ في قطاع غزة.العاط

 :حسبؤالث انذراست : خبمسبً 
 :التساؤل الرئيس

 ما مشكالت العمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل في قطاع غزة نتيجة انتفاضة األقصى ؟
  -هجهوعة هف التساؤالت الفرعية ٌي:لمدراسة  ويىبثؽ هف التساؤؿ الرئيس  
 ؟ واالقتصادية والصحية والىفسية لمعهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ االجتهاعية الهشكالتها  -1

 ها أولوية احتياجات العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة؟  -2

 ها ىوعية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية ؟  -3

 الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية ؟ ها هدى كفاية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ  -4

ها األدوار الهٍىية التي تستطيع أف تقوـ بٍا الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ   -5
 العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة ؟

ا لهواجٍة هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف   -6 ها الهعوقات التي حالت دوف قياـ الخدهة االجتهاعية بأدواٌر
 يف عف العهؿ في قطاع غزة ؟ العاطم

ها التصور الهقترح لادوار الهٍىية لمخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف   -7
 العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة ؟
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 :مفبهٍم انذراست: سبدسبً 
 :Concept Problems المشكالتمفيوم  (0)

 أىٍا التباس األهر. ىغوية عمتعرؼ الهشكمة هف الىاحية المُ       

كها تعرؼ بأىٍا هوضوع تحيطً صعوبات بالغة تتطمب استخداـ قدر هىاسب هف الهٍارة في        
 .(ٔ)التفكير لمتوصؿ إلى حؿ سميـ لً

بأىٍا هعوؽ أو شيء ضار وظيفيا وبىائيا وتقؼ حائال أهاـ إشباع االحتياجات أيضًا وتعرؼ        
وعمى ذلؾ يهكف تغيري عف طريؽ األفعاؿ  ،أو أىٍا ظرؼ يعتقد أىً هٍدد لقيهة اجتهاعية ،اإلىساىية

 .(ٕ)االجتهاعية البىاءة

وتعرؼ الهشكمة العهالية: بأىٍا هوقؼ أو هجهوعة هف الهواقؼ الصعبة التي تواجً العهاؿ، ويىتج        
هكاىياتً الذاتية ٌذا الهوقؼ هف تفاعؿ العاهؿ هع الظروؼ واألوضاع البيئية الهح يطة بً وتعجز قدراتً وا 

أو الهتاحة في هحيط البيئة عف هواجٍة ٌذا الهوقؼ، هها يتطمب التدخؿ الهٍىي لهواجٍتً واستعادة 
  .(ٖ)قدرات العاهؿ عمى أدائً ألدواري االجتهاعية بكفاءة هها يسٍـ في تحقيؽ التوافؽ االجتهاعي

 . العهالية ذات التعريؼ السابؽ لهسايرتً ألٌداؼ الدراسةوفي دراستىا ٌذي ىقصد بالهشكمة        

هواقؼ اجتهاعية تواجً الهجتهع  ويقصد الباحث بالمشكالت االجتماعية في الدراسة الراىنة:       
يئات وتعجز هوارد الهجتهع الهتاحة والسيها األىظهة االجتهاعية القائهة وهواردي  أفراداً  وجهاعات ٌو

، األهر الذي يؤثر عمى العالقات األسرية بالسمب عمى أفراد وأسر العاطميف عف الهيسرة عف هواجٍتٍا
 اربً، أو جيراىً.. هثؿ: سوء عالقة العاهؿ بوالديً، أو إخوتً، أو زوجتً، أو أوالدي، أو أق(ٗ)العهؿ

تمؾ الهشكالت التي تتعمؽ بقصور كما يقصد الباحث بالمشكالت االقتصادية في الدراسة الراىنة:       
وها يترتب عمى ذلؾ هف  أو الهالية هف جراء تعطؿ األفراد عف العهؿ، أو ىقص الهوارد الهادية اإلهكاىات

 عدـ إشباع االحتياجات والهتطمبات األسرية.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األســرة المعاصــرة والممارسـة العامــة لمخدمـة االجتماعيــة فـي مجــال رعايـة األســرة والطفولــة   ،ثريػا عبػد الػػرؤوؼ جبريػؿ وآخػروف  (0)
 .ٜٖ( ص: ٕٗٓٓالكتاب الجاهعي، جاهعً حمواف،  هركز ىشر وتوزيع :القاٌرة)

رىهػػاٌر أبػػو الهعػػاطي عمػػ  (3) ــاقين ،، عػػادؿ هوسػػي جػػٌو ــة المع ــة فــي المجــال الطبــي ورعاي                      الممارســة العامــة لمخدمــة االجتماعي
 .ٖٚص:  (ٕٓٓٓجاهعة حمواف،  ،هركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي :)القاٌرة

، اتجاىـات حديثـة فـي المجـال العمـالي وحمايـة البيئـة مـن منظـور مينـة الخدمـة االجتماعيـة هاٌر أبو الهعاطي عمػى وآخػروف  (2)
 .ٖٗ٘( صٜٕٓٓ)القاٌرة: هركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي،  جاهعة حمواف، 

 .ٖٚ٘الهرجع السابؽ، ص:  (4)
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هجهوعة الهشكالت التي تواجً كما يقصد الباحث بالمشكالت النفسية في الدراسة الراىنة:          
إلى عدـ توفر فرص عهؿ، وهف ثـ اىعداـ العائد االقتصادي هها يؤدي بسبب  العهاؿ العاطميف عف العهؿ

 والضعؼ. والدوىية واإلحساس بالذىب والخوؼالقمؽ بعدـ األهاف و الشعور 
تمػػػؾ الهشػػػكالت التػػػي تػػػرتبط  :كمـــا يقصـــد الباحـــث بالمشـــكالت الصـــحية فـــي الدراســـة الراىنـــة          

بالضػػػػعؼ الصػػػػحي العػػػػاـ والضػػػػعؼ الجسػػػػهي وضػػػػعؼ الحػػػػواس وضػػػػعؼ القػػػػوة العضػػػػمية أو األهػػػػراض 
،  ىتيجة ضعؼ الغػذاء الىػاتج أفراد األسرة بوجً عاـأو  العاهؿ الهتعطؿ عف العهؿ والعاٌات التي تصيب

  .(ٔ)ألحواؿ االقتصادية في األسرة أو لعدـ هقدرة هتابعة العالجهف سوء ا
 :Concept Employmentمفيوم العمل    (3)

يقاؿ في المغة: عهؿ أي فعؿ فعاًل عف قصد، ويشير الهصطما بهعىاي العاـ إلى أي ىشاط أو         
 .(ٕ)جٍد هوجً ىحو إىجاز ٌدؼ هعيف

ولقد تعددت التعريفات التي عهدت إلى تعريؼ العهؿ استىادًا إلى رؤى هتعددة الجواىب سواء كاف         
 بهعىاي الشهولي أـ عمى أساس قطاعي هجزأ... 

حيث يعرؼ العهؿ: بأىً هجهوعة هف أوجً الىشاط التي يهارسٍا اإلىساف عمى الهادة هستخدهًا         
 .(ٖ)األدوات واآلالت، إلى جاىب تىظيـ عهميات توزيع واستٍالؾ إىتاجًفي ذلؾ قوة ذٌىً وعضالتً، و 

وقد عرؼ قاهوس ويبستر العهؿ بأىً هجهوعة األىشطة الذٌىية أو الفيزيقية التي يبذلٍا اإلىساف          
 .(ٗ)بغية تحقيؽ ٌدؼ أساسي يتهثؿ في ظروفً الهادية والذٌىية

ىاؾ كثير هف االختالفات وتب          ايف الرؤى التي ىشأت عف عدـ التهييز بيف هوضوعي العهؿ ٌو
Work  ي تتسـ بهعاف أكثر عددا وأوسع ىطاقا، أها والعهالة، حيث إف فكرة العهؿ أكثر عهوهية ٌو

  .(٘)العهالة فيصفٍا عمهاء االقتصاد غالبا باألىشطة االقتصادية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( ٕٓٓٓ)اإلسػكىدرية: دار الهعرفػة الجاهعيػة،  الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسـة الميينـةعبد الهحي هحهود حسف صالا،   (0)
 .ٓٛٔص: 

 .ٖٗٙ( ص: ٜٔٙٔ،ٕ)القاٌرة: جع المغة العربية مجم الهعجـ الوسيط،  (3)

راء الشرؽ،  ميادين ممارسة الخدمة االجتماعيةطمعت هصطفي السروجي، هاٌر أبو الهعاطي عمي،   (2) ( ٜٕٓٓ)القاٌرة: هكتبة ٌز
 .ٖٓٙص:

والدراسػات اإلىسػاىية، جاهعػة قطر: هركػز الوثػائؽ التحوالت االجتماعية وقيم العمل في المجتمع القطري ) اعتهاد عالـ وآخروف،  (4)
 .ٖ٘ٔ( ص: ٜٜ٘ٔقطر، الطبعة األولى، 

                 (ٕٓٓٓ، ٔ)القػػاٌرة: الهركػػز الهصػػري العربػػي، جموســوعة عمــم االجتمــاع، ترجمــة محمــد الجــوىري وآخــرين  جػػوردف هارشػػاؿ،  (4)
   .ٕٖٓٔص: 
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  .(ٔ)ويعرؼ العهؿ بأىً أسموب هف أساليب هعيشة اإلىساف بٍدؼ تحقيؽ غايات الفرد والجهاعة   
هجهوعة هف أوجً الىشاط التي يهارسٍا اإلىساف عمي الهادة ويستخدـ في وأيضًا يعرؼ العهؿ بأىً        

ذا الىشاط يؤثر بدوري عمى حياة اإلىساف  ذلؾ قوة ذٌىً وعضالتً، كها قد يستخدـ األدوات واآلالت ٌو
ا   .(ٕ)ويطوٌر

 ويقصد الباحث بهفٍـو العهؿ ذات التعريؼ السابؽ لهسايرتً ألٌداؼ الدراسة.   
 :   Worker Concept ( مفيوم العامل2)

يقاؿ أعهمتً كذا واستعهمتً أي جعمتً عاهاًل، والِعهالة )بكسر العيف(، والُعهالة )بضـ العيف(، ٌي 
و هف ، (ٖ)أجرة العاهؿ و الهسبب الذي يؤثر في الشئ أي ٌو العىصر ، يعهؿ في هٍىة أو صىعةٌو ٌو

 .(ٗ)الذي يسٍـ في تىهية اإلىتاج

الذي يقوـ بأي ىشاط أو جٍد هوجً ىحو إىجاز  بأىًويعرؼ العاهؿ في قاهوس عمـ االجتهاع        
   .(٘)ٌدؼ هعيف

ىاؾ هف يرى أف كمهة عاهؿ تشهؿ جهيع األشخاص الذيف يؤدوف    عهاًل تحت إدارة أو سمطة أو  ٌو
إشراؼ صاحب العهؿ بهوجب عقد عهؿ بصرؼ الىظر عف قيهة األجر كبيرًا كاف أو صغيرًا ودوف 

 .(ٙ)ىوع العهؿ سواء كاف فىيًا أو عقميًا أو يدوياً  ىإل تالتفا

ويعرؼ العاهؿ أيضا عمى أىً كؿ ذكر أو أىثى يعهؿ لقاء أجر هٍها كاف ىوعً في خدهة صاحب  
شرافًالع  .(ٚ)هؿ تحت سمطتً وا 

ىاؾ هف يعرؼ العاهؿ عم  .(ٛ)أىً ٌو ذلؾ اإلىساف الذي يعهؿ كي يكسب قوتً ىٌو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( ٕٔٓٓالغريب لمطباعة والىشر، )القاٌرة: داراألسس النظرية والمنيجية  العمل االجتماعي الميني، كهاؿ عبد الحهيد الزيات، (0)
 .ٕٗٔص:

، اتجاىات حديثة في المجال العمالي وحماية البيئة من منظور مينة الخدمة االجتماعية أبو الهعاطي عمي وآخروف هاٌر (3)
 .ٕٖٔهرجع سبؽ ذكري، ص: 

 .ٕٔٙ :ص (ٜ٘ٙٔدار الهعارؼ،  :القاٌرة)المنير في غريب الشرح الكبير ،أحهد بف عمى الفيوهي الرافعي  (2)
 .ٓٗٛ:ص (ٜٜٗٔ، ٕ، جٕأهبريهتو لمىشر والتوزيع، ط :القاٌرة) المعجم المحيط ،هجهع المغة العربية  (4)
 .ٖٔٓ: ص ( ٜٜٚٔالٍيئة الهصرية العاهة لمكتاب،  :القاٌرة) قاموس عمم االجتماع ،هحهد عاطؼ غيث (4)

 (                 ٜ٘ٙٔدار الفكر العربي،  :القاٌرة) دراسات تطبيقية في تشريع العمل والتأمينات االجتماعية ،بدوىأحهد زكى   (4)
 .ٕٙ: ص

 .ٕ٘: ص (ٖٕٓٓالهكتب الجاهعي الحديث،  :اإلسكىدرية) التشريعات االجتماعية ،هحهد شفيؽ (1)

 .ٕ٘: ص (ٜٜٚٔهكتبة الشرؽ،  :القاٌرة) ظاىرة إصابات العمل "تحميل اجتماعي" ،سموى عبد العزيز (1)
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ويعرؼ العاهؿ بأىً ٌو أحد عىاصر اإلىتاج األساسية في العهمية التىهوية حيث هف خاللً وبً يتـ القياـ  
 باآلتي: 

 جهيع األعهاؿ طبقًا لمتخصصات الهختمفة سواء كاف هف هٍف أو أعهاؿ. - أ
"تىظيـ   يحقؽ هصمحة طرفي الهعادلة العاهؿ والعهؿعهمية تىسيؽ عىاصر اإلىتاج الهختمفة بها  - ب

 عهمية اإلىتاج".
الثورة العمهية التكىولوجية عمى اعتبار أىٍا القوة اإلىتاجية األولى في سيطرة اإلىساف في الطبيعة،  -جػ

  .(ٔ)وذلؾ بٍدؼ تحقيؽ الرفاٌية اإلىساىية هف خالؿ االلتزاـ بالواجبات والحصوؿ عمى الحقوؽ
بأىً كؿ شخص طبيعي يؤدي ـ العاهؿ ٕٓٓٓ( لسىة ٚرقـ ) الفمسطيىي ويعرؼ قاىوف العهؿ         

شرافً  .(ٕ)عهال لصحاب العهؿ لقاء أجر ويكوف أثىاء أدائً العهؿ تحت إدارتً وا 
 ويقصد الباحث بهفٍوـ العاهؿ ذات التعريؼ السابؽ لهسايرتً ألٌداؼ الدراسة.        

                                    :Concept  Unemployedل مالعالعاطل عن ( مفيوم 4) 

كؿ قادر عمى العهؿ وراغب فيً، ويبحث  بأىً :عرؼ هىظهة العهؿ الدولية العاطؿ عف العهؿوت     
 .(ٖ) .عىً، ويقبمً عىد هستوى األجر السائد، ولكف دوف جدوى

 
 

 ال يعهػمػوف           عاطـمـون   الباحثوف عف العهؿ                      

 

 ( يوضا هف ٌـ العاطموفٔشكؿ رقـ )                          

ال بد أف يكوف العاطؿ قادرًا  أعداد العاطميف عف العهؿوعىد إعداد اإلحصاءات الرسهية عف          
يخرج عف دائرة العاطميف هف ال يكوىوا قادريف عمى العهؿ هثؿ كبار السف  هف ثـو  ،عمى العهؿ

وبالتالي يخرج عف دائرة العاطميف طمبة الهدارس  ،والهرضى، كذلؾ البد وأف يبحث العاطؿ عف العهؿ
والجاهعات ههف ٌـ في سف العهؿ ولكف ال يبحثوف عىً، كذلؾ يخرج عف دائرة العاطميف عف العهؿ 

ال يبحثوف عف عهؿ لكوىٍـ أثرياء. وفي ضوء ٌذا التعريؼ فإف العاطميف يهثموف ىسبة هئوية أولئؾ الذيف 
 ( .Labor Forceصغيرة هف قوة العهؿ )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اتجاىات حديثة في المجال العمالي وحماية البيئة من منظور مينة الخدمة االجتماعية وآخروف،  هاٌر أبو الهعاطي عمي (0)

 .ٖٙٔهرجع سبؽ ذكري، ص: 

 .ـٕٓٓٓ( لسىة ٚرقـ ) الفمسطيىي قاىوف العهؿ (3)

 هىظهة العهؿ الدولية سويسرا. (2)
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 ػذد انؼبطهُه ػه انؼمم

 إجمبنٍ انقىي انؼبمهخ 

 مؼذل انجطبنخ =
*700 

باإلضافة إلى العاطميف عف العهؿ قوة العهؿ ٌي الجزء الىشط هف السكاف، وتتكوف هف العاهميف و        
 خالؿ فترة هحددة .

 وة العهؿػػػالعاطموف     +   العاهموف   =   ق                             
Labor force = Employed + unemployed 

 :كيفية حساب هعدؿ البطالة 
 

     

 
                                    :Concept  Al-Aqsa Intifada انتفاضة األقصى( مفيوم 4) 

االىتفاضة لغة: ٌي التحرؾ فقط، فقد جاء في هعجـ لساف العرب البف هىظور: ىفضت الثوب        
والشجر إذا حركتً ليىتفض. وكذلؾ في الهعجـ الوسيط: اىتفض الشيء: تحرؾ واضطرب، وفالف يىتفض 

ذا يعىي أف االىتفاضة، ٌي هصدر هف فعؿ اىتفض، ٌي حركة واضطراب.  هف الرعدة. ٌو
، ىتيجة ٕٓٓٓعاـ  رسبتهب ٕٛوأها اصطالحًا، فٍي التحرؾ الشعبي الٍائؿ، الذي اىطمؽ في        

إلى باحة الهسجد األقصى برفقة حراسً، األهر  شاروفأرئيؿ دخوؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي "السابؽ" 
الذي دفع جهوع الهصميف إلى التجهٍر وهحاولة التصدي لً، فكاف هف ىتائجً اىدالع االىتفاضة والتي 
ىتج عىٍا آالؼ الشٍداء والجرحى، واإلغالقات والحصار وتسريا العهاؿ هف أعهالٍـ هف داخؿ 

 . (ٔ)فمسطيف
 فٍـو اىتفاضة األقصى ذات التعريؼ السابؽ لهسايرتً ألٌداؼ الدراسة.ويقصد الباحث به       

 :املىجهبث انىظزٌت نهذراست: سببؼًب 
 مدخل األنساق البيئية )األيكولوجي(: )أ(

و هدخؿ يتضهف التركيز الهتزايد والهتعادؿ عمى كؿ األىساؽ          وعىاصر البيئة في الوقت ىفسً  ٌو
عمى عدة هىطمقات  يوالتركيز عمى الحاجات اإلىساىية في إطار الهوارد البيئية، ويعتهد الهدخؿ األيكولوج

 : (ٕ)ىظرية تتضهف
ليٍا سيعود هٍها كاىت قدراتً أو عجزة ولذا اإلىساف   -1 ٌو ىتاج حتهي لمبيئة فهىٍا اىبعث وفيٍا يعيش وا 

 السموؾ البشري بهعزؿ عف البيئة التي يعيش فيٍا.ال يهكف دراسة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .413( ص:3113ن ، )غزة، ب انتفاضة االقصى "الواقع الراىن واتجاىات المستقبل" ،الهركز اإلستشاري لمدراسات والتوثيؽ (ٔ)
 اإليهاف  ىور :) القاٌرة نماذج تطبيقية" –الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية " أسس نظرية  ،عمى يهاٌر أبو الهعاط (ٕ)

 .ٖٔٙ-ٜٖ٘( ص ص: ٜٕٓٓلمطباعة، 
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الحاجات الحيوية ألىساؽ التعاهؿ ستظؿ هركزة في الهشكالت االجتهاعية واالقتصادية والىفسية   -2
ى كمٍا هتغيرات تتحدد هف واقع البيئة وليس هف اإلىساف.  والصحية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ ٌو

طالها اإلىساف في حالة ها إذا اقتصر العالج عمى الذات وحدٌا فإىً سيبقى عاجزا  افتراض عجز  -3
 رفضت البيئة هىحً فرصة الحياة.

أي عالج فردي بعيد عف العالج البيئي ٌو عالج بطيء قميؿ الفعالية، بيىها خدهات البيئة ٌي  -4
تخفيؼ الضغوط والهشكالت التي يتعرض لٍا اإلىساف بشكؿ  عاألسرع واألكثر فعالية وتستطي

 . همحوظ

ي التعاهؿ هع هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف ويهكف االستفادة هف الهدخؿ األيكولوجي ف        
عف العهؿ، حيث يهد األخصائي االجتهاعي بكافة الجواىب االجتهاعية والهادية الهرتبطة بالبيئة الالزهة 
لفٍـ التفاعؿ فيها بيىٍا وبيف بيئاتٍـ، هها يساٌـ في هساعدة العهاؿ العاطميف عمى هواجٍة الهشكالت 

حاقٍـ بفرص العهؿ وتفسير العواهؿ الهؤدية إلى تمؾ الهشكالت، كها يهد ٌذا الهدخؿ الىاتجة عف عدـ الت
األخصائي االجتهاعي باإلطار الذي يسها لً بتحديد ىقاط تدخمً الهالئـ هع هشكالت العهاؿ العاطميف 

إلشباع احتياجاتٍـ  –هف هؤسسات أٌمية وحكوهية ودولية  –عف العهؿ وكيفية إفادتٍـ هف إهكاىات البيئة 
 وحؿ هشكالتٍـ.

 مدخل حل المشكمة:  )ب(
و هجهوعة هف الخطوات العمهية التي يهكف اتبعٍا في دراسة ظاٌرة أو هشكمة هعيىة ويستهد           ٌو

هف توظيؼ ىظرية األىساؽ العاهة وىظرية  ةالىهوذج هفاٌيهً األساسية وأطروحاتً الىظرية والتطبيقي
يعطى األٌهية األكبر لمتحوالت والتغيرات التي تواجٍٍا األىساؽ االجتهاعية في هجتهع االتصاؿ، كها أىً 

   .(ٔ)هتغير بشكؿ هتسارع لـ يعتادي اإلىساف خالؿ تاريخً الهاضي

أٌهٍا أف الهشكالت اإلىساىية تحدث ىتيجة  تعمى أساس هجهوعة افتراضا جكها بىي الىهوذ         
بيف ىسؽ الفرد وىسؽ  ةلوجود خمؿ بيئي أو لعدـ كفاية الفرد، أو بسبب كؿ هىٍها أو قد تىشأ كىتيج

 الهجتهع.

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، حل المشكالت نموذج في ممارسة الخدمة االجتماعية في مجاالت الرعاية اإلنسانية في المجتمع المعاصر ،عياد سعيد أهطير

 .ٕ٘ٓٚ( صٕٛٓٓ ف،يجاهعة حمواف، بحث هىشور في الهؤتهر العمهي الحادي والعشر  كمية الخدهة االجتهاعية،)القاٌرة: 
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لذلؾ فاف التدخؿ الهٍىي ٌو شكؿ هف أشكاؿ الههارسة لً صمة وثيقة بالهشكمة، ويؤهف          
الههارس العاـ هف أف كؿ ىسؽ اجتهاعي عمى عالقة تبادلية هع األىساؽ األخرى أو جزء هىٍا، والتغيير 

قات بيف الذي يقـو بً في أي ىسؽ هف األىساؽ أو في جزء هىٍا سوؼ يحدث تأثيرًا عمى كؿ العال
 .(ٔ)األىساؽ

 وتتضمن عممية حل المشكمة الخطوات التالية:    

تحديد بدائؿ الحموؿ  –جهع الهعموهات عف الهشكمة وتحميؿ أسبابٍا وىتائجٍا  -)تعريؼ وتحديد الهشكمة 
 –وضع الخطة  –اختيار أفضؿ البدائؿ  –ترتيب البدائؿ طبقًا إلهكاىية كؿ هىٍها  –واألساليب الههكىة 

 .(ٕ) تقييـ الىتائج ( -هتابعة الخطة  –تىفيذ الخطة 
ويهكف االستفادة هف خطوات حؿ الهشكمة عىد التعاهؿ هع هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ        
 :كاآلتي

هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ وتحميؿ هدى قدرة الهؤسسات االجتهاعية )األٌمية تحديد  -1
 هواجٍة تمؾ الهشكالت.والحكوهية والدولية( عمى 

جهع الهعموهات عف هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ باستخداـ البحوث والدراسات العميهة   -2
 واإلحصائيات واالستفادة هىٍا في هواجٍة ٌذي الهشكالت.

هحاولة التوصؿ إلى هجهوعة هف بدائؿ الحموؿ لوقاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف الهشكالت   -3
 وهعرفة طبيعة كؿ حؿ وأساليب تىفيذي.

هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ  ترتيب بدائؿ الحموؿ طبقًا إلهكاىية كؿ هىٍا في هواجٍة  -4
 :ىباالعتهاد عم

 الذيف يعاىوف هف الهشكالت.العهاؿ العاطميف عف العهؿ تحديد عدد  - أ

االجتهاعية )األٌمية والحكوهية والدولية(  وصؼ اإلهكاىيات والهوارد الهتاحة بهؤسسات  - ب
 لهواجٍة ٌذي الهشكالت.

 العهاؿ العاطميف عف العهؿتحديد الهؤسسات الهوجودة بالهجتهع والتي تسٍـ في رعاية   - ج
 لمهساعدة في هواجٍة ٌذي الهشكالت.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
هركز  :)القاٌرة الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب والمجال المدرسي ،جهاؿ شحاتة حبيب وآخروف (ٔ)

 . ٕٕٗ:( صٖٕٓٓىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي، 
(2)  William.G. Brueygeman :The Practice of Macro Social Work (Mexico: Spain united Kingdom 

Cole Thomson Learning , 2000)  p:56. 
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 أفضؿ بدائؿ الحموؿ واألساليب لمتعاهؿ هع ٌذي الهشكالت. راختيا -5

شراكٍـ في وضع خطة تىهية الهٍارات والقدرات واإلهكاىيات لدى العهاؿ العاطميف عف العهؿ  -6 وا 
 العهؿ.

 تىفيذ الخطة لهواجٍة الهشكالت. -7

ا في الطريؽ التي أعدت هف أجمً، ولتصويب أي اىحراؼ أو  -8 هتابعة تىفيذ الخطة لمتأكد هف سيٌر
 خمؿ في اتجاي التىفيذ أوؿ بأوؿ.

تقييـ الىتائج لمتعرؼ عها إذا كاىت الخطة ىجحت في هواجٍة لتمؾ الهشكالت ثـ التعرؼ عمى  -9
 الهعوقات التي أحالت دوف وصوؿ الخطة إلى أٌدافٍا، والعهؿ عمى هراجعتٍا.

  :System Theory General نظرية األنساق العامة  )ج(
 لفوف بيرت) االجتهاعية أصوؿ ٌذي الىظرية هف الىظرية العاهة لاىساؽ استهدت الخدهة        
ي ىظرية بيولوجية ترى أف جهيع الكائىات الحية أىساؽ تتكوف هف أىساؽ  (، V. Berttalanffy،الىفي ٌو
ي جزء هف أىساؽ أكبر ،Sub-Systemفرعية  جزء هف  اإلىساىيلذلؾ فالكائف  ،Super-System ٌو

الهجتهع يعيش في دائرة هف األىساؽ األخرى األكبر واألصغر هىً. وقد طبقت ٌذي الىظرية في الخدهة 
 إلى باإلضافةاألىساؽ االجتهاعية الهختمفة هثؿ الجهاعات واألسر والهجتهعات  االجتهاعية عمى

 .(ٔ)األفراد
 :(ٕ)مستويات النسق

 ( .فرد العاطؿ عف العهؿىسؽ الشخصية )ال  -1
 ( .العاطميف عف العهؿجهاعات  – العاطميف عف العهؿىسؽ الجهاعة )أسرة   -2
 خصائييف االجتهاعييف( .اال – قابات اتحاد العهاؿىسؽ الهؤسسة ويتضهف )ى  -3
 ىسؽ الهجتهع ويتضهف الهؤسسات التي لٍا عالقة باألىساؽ السابقة .  -4

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Malcolm Payne: Modern Social Work Theory (London, Mac Millan Education LTD, 1991(                    

p: 135. 

(2) Malcolm, Payne: Modern Social Work Theory A Critical Introduction ( Hong Kong , 1993) 

 p: 146. 
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 :األنساقمفاىيم مرتبطة بنظرية 

 

 

 

 

 ( يوضا هفاٌيـ الىسؽ االجتهاعيٕشكؿ رقـ )
 وفيها يمي تطبيؽ هفاٌيـ ىظرية األىساؽ عمى الدراسة الحالية:

 : Inputs. المدخالت ٔ
العهاؿ العاطميف ـ خدهات لرعاية يتقد عمىوتتهثؿ في هجهوعة العواهؿ التي تساعد الهؤسسات         

 هف أجمٍا وتتضهف: ئتالتي أىش افٍائوظ أداءعمى عف العهؿ، و 
ٍا تقدـ خدهات التي هؤسساتالالسياسات والموائا التىفيذية والتىظيهية التي تىظـ العهؿ داخؿ  -

 .لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ
 .العهاؿ العاطميف عف العهؿ ىرعي تالتهؤسسات الو في الهجتهع  القوى البشرية والهادية الهوجودة -
العهاؿ  ىرعتالتقاليد والعادات والقيـ الهوجودة بالهجتهع وتؤثر عمى عهؿ الهؤسسات التي  -

 .العاطميف عف العهؿ
 وأٌـ احتياجاتٍـ وهشكالتٍـ. العهاؿ العاطميف عف العهؿ،ىظـ الهعموهات عف  -

 : Through puts. العممية التحويمية ٕ
ي الجٍود        ىتاجالهٍىية الهبذولة  واإلجراءاتٌو العهاؿ العاطميف  التي يحتاج إليٍا خدهاتال إلعداد وا 

 .هف جاىب، وهواجٍة الهشكالت التي يعاىوف هىٍا هف جاىب آخر ـعف العهؿ إلشباع احتياجاتٍ

 :Out puts. المخرجات ٖ
ي إىجازات     في توصيؿ  ٍاوهدى إسٍاهاتالعهاؿ العاطميف عف العهؿ،  ىرعالتي تهؤسسات الٌو

 واالستفادة هىٍا في إشباع احتياجاتٍـ . خدهاتٍا
 االجتهاعية. خدهاتال -
 االقتصادية. خدهاتال -
 الصحية. خدهاتال -
 .ىفسيةال خدهاتال -
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 انزغذَخ انؼكسُخ( 4  

 ( ػمهُبد رحىَهُخ2 ( مذخالد7 ( مخزجبد3



 

 : Feed back. التغذية العكسية ٗ
ي          واألىشطةالهستفيديف هف البراهج  العاطميف عف العهؿ،العهاؿ التعرؼ عمى ردود أفعاؿ تعىي ٌو

  إلشباع احتياجاتٍـ وحؿ هشكالتٍـ. الهؤسساتقدهٍا تالتي  االجتهاعية واالقتصادية والصحية والىفسية

ويهكف اإلفادة هف ٌذي الىظرية عمى اعتبار أف الهجتهع ىظاـ يدخؿ في تكويىً هجهوعة هف         
الفرعية، والتي هف بيىٍا العهاؿ العاطميف عف العهؿ، فإف لـ يكف ٌؤالء العهاؿ عمى درجة هف  األىساؽ

األىساؽ األخرى لتحقيؽ أٌداؼ  يالسواء كأىساؽ فرعية لف يستطيعوا التعاوف فيها بيىٍـ، وهع باق
 الهجتهع.

يجب أف تكوف عمى درجة  كها أف الهىظهات األٌمية والحكوهية والدولية تعد هف األىساؽ التي         
كي هف الجودة، وأف تتعاوف فيها بيىٍا لتحقيؽ أٌداؼ الهجتهع، وذلؾ بتقديـ يد العوف لمعهاؿ العاطميف 

ـ لتىهية هجتهعٍـ.  يستطيعوا أف يؤدوا أدواٌر

كها أف دور الخدهة االجتهاعية يعد ىسقًا هف األىساؽ الذي يجب أف يتعاوف هع ٌذي الهىظهات          
ٌمية، والحكوهية، والدولية كي تساعدٌا عمى تحقيؽ أٌدافٍا بأفضؿ صورة ههكىة والتي هف بيف األ

 أٌدافٍا العهؿ عمى إشباع احتياجات العهاؿ العاطميف وحؿ هشكالتٍـ.

  : Organizations Theory نظرية المنظمات  )د(
الهىظهات عبارة عف وحدات اجتهاعية هخططة، أىشئت بقصد تحقيؽ أٌداؼ هعيىة، فالهىظهات         

ا  ىها بىاء عمى احتياجات الهجتهع، فالهىظهة وليدة احتياجات البيئة، إىشائٍا واستهراٌر ال توجد عشوائيًا وا 
 هرتبط بهدى تحقيقٍا األٌداؼ التي أىشئت هف أجمٍا.

 .(ٔ)ء الهىظهات ٌو تحقيؽ أٌداؼ هعيىة يعجز الجٍد الفردي عف تحقيقٍافالغرض هف إىشا     
 : (ٕ)كما أن ىناك متطمبات تحتاجيا المنظمات لمقيام بوظائفيا ىي   

 الحصوؿ عمى عضوية كافية واختيار أعضاء جدد طبقًا لمهعايير التي تضهٍا الهىظهة.  -1

 توفير تدريب لاعضاء يتـ هف خاللً بث قيـ الهىظهة وتقاليدٌا لدى أعضائٍا.  -2

 تىهية التفاعؿ واالتصاؿ اإلىساىي بيف األعضاء وبيف هختمؼ هكوىات الهىظهة. -3

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دار الجىيدي،  :القاٌرة) أسس طريقة  تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية، مدخل دراسة المجتمعرشاد أحهد عبد المطيؼ،  (0)

  .ٕٕٔ: ص (ٕٕٓٓ
 .ٕٕٕالهرجع السابؽ، ص:  (3)
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إيجاد تىظيـ لتقييـ العهؿ حيث يكوف لكؿ قسـ بالهىظهة واجب هعيف وأىشطة وهسئوليات هكهمة  -4
ا   بسائر أقساـ الهىظهة بحيث يؤدي ٌذا في هجهمً إلى تحقيؽ أٌداؼ الهىظهة.لىظائٌر

إسىاد األدوار الهالئهة ألعضاء الهىظهة بحيث يقوـ كؿ هىٍـ بالواجبات واألىشطة والهسئوليات  -5
 التي تتفؽ هع الدور القائـ.

 تىظيـ العالقات بيف هكوىات الهىظهة بإيجاد التكاهؿ فيها بيىٍا. -6

يتبىى األعضاء قيهًا اجتهاعية هشتركة وهف ضهىٍا الهوافقة عمى أٌداؼ العهؿ عمى أف  -7
 الهىظهة والعهؿ هف أجمٍا.

العهؿ عمى الحصوؿ عمى الهوارد التي تحتاجٍا الهىظهة هف البيئة الخارجية والالزهة في تحقيؽ   -8
 أٌدافٍا.

ا ذلؾ لغالبية األعضاء إيجاد الوسائؿ الالزهة لتىظيـ عهمية اتخاذ القرارات في الهىظهة بحيث يتي -9
 فرص الهساٌهة في عهمية اتخاذ القرارات.

 التىسيؽ بيف األىشطة التىظيهية بحيث يساعد ٌذا التىسيؽ عمى تحقيؽ أٌداؼ الهىظهة.  -11

تىظيـ حصوؿ األعضاء عمى إشباعات هادية أو هعىوية كافية ىتيجة هساٌهتٍا في تحقيؽ   -11
 أٌداؼ الهىظهة.

 ظرية في:ويمكن اإلفادة من ىذه الن

اإلعالف عف البراهج الهقدهة إلشباع احتياجات العهاؿ العاطميف عف العهؿ طبقًا لمهعايير التي تىص  -1
 عميٍا الئحة الهؤسسة.

 ةتىهية التفاعؿ واالتصاؿ اإلىساىي بيف العهاؿ العاطميف عف العهؿ وبيف هختمؼ هكوىات الهؤسس -2
 لتحقيؽ أكبر إفادة لٍـ.

لمقياـ بدوري، ولتقديـ أىشطة وبراهج بسائر أقساـ  ةؿ قسـ بالهؤسسالعهؿ عمى إيجاد تىظيـ لك -3
 بحيث يؤدي ٌذا إلى إشباع حاجات العهاؿ العاطميف عف العهؿ. ةالهؤسس

بحيث يعهموف كوحدة واحدة، إليجاد  ةإيجاد ىوع هف التكاهؿ بيف كافة الهتخصصيف داخؿ الهؤسس -4
شباع االحتياجات وحؿ الهشكالت لمعهاؿ   العاطميف عف العهؿ.الحموؿ وا 

العهؿ عمى دعـ الهؤسسات بحصولٍا عمى الهوارد التي تحتاجٍا هف البيئة الخارجية والالزهة في  -5
 تحقيؽ أٌدافٍا.

 العهؿ عمى التىسيؽ بيف األىشطة التىظيهية لدعـ الهؤسسة عمى تحقيؽ أٌدافٍا. -6

إشباع احتياجاتٍـ الهادية العهؿ عمى حصوؿ العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى خدهات تعهؿ عمى  -7
 والهعىوية.
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ولها كاىت هٍىة الخدهة االجتهاعية هٍىة هؤسسية، وتعهؿ عمى تحقيؽ أٌدافٍا هف خالؿ         
هؤسساتٍا سواء كاىت أولية أو ثاىوية، لذا كاىت ىظرية الهىظهات عمى درجة كبيرة هف األٌهية لهٍىة 

 خدهاتٍا لعهالئٍا وهف ثـ تحقؽ أٌدافٍا. الخدهة االجتهاعية، حيث هف خاللٍا تقدـ

كها أف هٍىة الخدهة االجتهاعية تتعاهؿ هع الهؤسسات والهىظهات ذات الصمة بتمؾ الخدهات         
التي تٍدؼ الخدهة االجتهاعية إلى تقديهٍا. وهف ثـ كاىت أٌهية ٌذي الىظرية لهٍىة الخدهة االجتهاعية، 

ا هف هؤسسات وهىظهات لصالا عهالئٍا.والتي هف خاللٍا تستطيع أف تتعاه  ؿ وتتعاوف هع غيٌر

لمخدهة االجتهاعية جٍودٌا هف أجؿ تقديـ خدهاتٍا لمعهاؿ العاطميف هف جاىب، كها لٍا جٍودٌا         
أكبر إفادة هف  -العهاؿ العاطميف –هع تمؾ الهىظهات األٌمية أو الحكوهية أو الدولية إلفادة عهالئٍا 

 هات.خدهات ٌذي الهىظ

 :اإلجزاءاث املىهجٍت نهذراست: ربمىبً 

 أواًل: نوع الدراسة:

هعموهات  ىتعد ٌذي الدراسة هف الدراسات الوصفية التحميمية التي يهكف هف خاللٍا الحصوؿ عم     
تقرير خصائص هعيىة أو هوقؼ  ىدقيقة تصور الواقع وتشخصً وتسٍـ في تحميؿ ظواٌري، والتي تقوـ عم

"، وترتيب أولوية تمؾ عف العهؿ بقطاع غزة فهشكالت العهاؿ العاطمي" (ٔ)تغمب عميً صفة التحديد
تصور هقترح لدور الخدهة  ى، وصواًل إلهواجٍة تمؾ الهشكالت الحاجات، والصعوبات التي تحوؿ دوف

 .االجتهاعية لمتغمب عمى هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ
 ثانيًا: منيج الدراسة:

يعػد  الػذي social survey االجتهاعيٌو هىٍج الهسا  ،اتساقا هع ىوع الدراسة فإف أىسب الهىاٌج
البحػػوث االجتهاعيػػة لوصػػؼ الظػػاٌرة الهدروسػػة كهيػػًا عػػف طريػػؽ  فػػيتسػػتخدـ  التػػيأحػػد الهىػػاٌج الرئيسػػة 

خضاعٍا لمدراسة الدقيقة ، وعادة ها يستخدـ ٌذا (ٕ)جهع هعموهات هقىىة عف الهشكمة وتصىيفٍا وتحميمٍا وا 
الهػػػىٍج بقصػػػد إصػػػالح ظػػػاٌرة هرضػػػية داخػػػؿ الهجتهػػػع بعػػػد الوقػػػوؼ عمػػػى الجواىػػػب الهختمفػػػة والظػػػروؼ 

 .(ٖ)الهحيطة بٍذي الظاٌرة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ٙٙ: ص (ٕٔٔٓ، الوفاء لدىيا الطباعة والىشردار  اإلسكىدرية:البحث االجتماعي والمتغيرات المعاصرة )، هحهد سيد فٍهي (0)
( ٕٔٓٓ)اإلسكىدرية، دار الهعرفة الجاهعية،  البحث االجتماعي في محيط الخدمة االجتماعيةأحهد هصطفى خاطر وآخروف،  (3)

 ٜٕٚص:
(3) Earl Babbie : The Basics of Social Research (U.S.A : Library of Congress Cataloging 

in Publication Data , 2nd . ed , 2002) P, 84. 
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 بىوعيً: االجتهاعيـ استخداـ هىٍج الهسا ت ولقد

 العهاؿ العاطميف عف العهؿ بقطاع غزة.: لعدد هف العشوائيةالعيىة بأسموب  اجتهاعيهسا  - أ

االجتهاعيف والهسئوليف عف تقديـ  لاخصائييفشاهؿ: الحصر ال بأسموب اجتهاعيهسا  - ب
 .الخدهات بالهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية

 ثالثًا: مجاالت الدراسة:
 :المكانيالمجال  - أ
يتحدد الهجاؿ الهكاىي لٍذي الدراسة في عدد هف الهؤسسات االجتهاعية العاهمة في قطاع غزة      

وف االجتهاعية ؤ هديرية الش ، غزةقطاع شهاؿ والتي تقع في هعسكر جباليا  )جهعية الصالح اإلسالهية
 UNRWAوكالة األهـ الهتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطيىييف  ،  غزة قطاعشهاؿ والتي تقع في 

 .غزة( قطاعشهاؿ والتي تقع بهعسكر جباليا 

 مبررات اختيار المجال المكاني لمدراسة:
تعتبر ٌذي الهؤسسات أكثر الهؤسسات بقطاع غزة ىشاطًا في تقدـ خدهاتٍا لكافة فئات الهجتهع،  -7

 لعاطميف عف العهؿ.وهىٍا فئة العهاؿ الفمسطيىييف ا
االجتهاعية إحدى  فتهثؿ جهعية الصالح إحدى الهؤسسات األٌمية، بيىها تهثؿ هديرية الشؤو   -2

وكالة األهـ الهتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطيىييف الهؤسسات الحكوهية، في حيف تهثؿ 
UNRWA .إحدى الهؤسسات الدولية 

 احتواء ٌذي الهؤسسات لكشوؼ وسجالت عديدة تضـ بياىات عف العهاؿ العاطميف عف العهؿ.  -3
 هوافقة هسبقة هف قبؿ الهسئوليف بتمؾ الهؤسسات، بإجراء الجاىب التطبيقي لمدراسة.  -4
 تردد عيىة الدراسة عمى تمؾ الهؤسسات لمحصوؿ عمى الهساعدة، هها يسٍؿ عمى الباحث هقابمتٍـ.   -5
ف االخصائييف االجتهاعيف العاهميف بتمؾ الهؤسسات، هها يسٍؿ عمى الباحث إجراء وجود عدد ه -6

 الدراسة.
ي عمى شكؿ  ،الهىطقة الجىوبية هف الساحؿ الفمسطيىي عمى البحر الهتوسطقطاع غزة ٌو و          ٌو

( ٘ٗ) ، بطوؿ اً كـ هربع (ٖ٘ٙ)والتي ال تزيد هساحتً عف  شريط ضيؽ شهاؿ شرؽ شبً جزيرة سيىاء،
 األراضيكـ، يحدي هف الغرب البحر الهتوسط وهف الشهاؿ والشرؽ  (ٕٔ-ٙ)كـ وبعرض يتراوح ها بيف 

 .(*)، وهف الجىوب جهٍورية هصر العربيةـٜٛٗٔالهحتمة عاـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .(ٜ)*( أىظر همحؽ )
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 :يالمجال البشر  -ب
  الهسا بأسموب العيىة لعدد هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ في هحافظة شهاؿ غزة. - أ

( عاطاًل، وبمغ ٖٓٓ.ٕٓٔحيث بمغ عدد العاطميف عف العهؿ في جهيع هحافظات قطاع غزة )       
( هفردة، وأف الذيف اىطبقت عميٍـ ٓٓٔ.ٜٔعدد العاطميف عف العهؿ في هحافظة شهاؿ قطاع غزة )

ـ يتهثموف في ٓٓٓٗشروط الدراسة ٌـ ) هجتهع ( هفردة، وذلؾ وفقًا لقاعدة بياىات وكالة الغوث، ٌو
ا ) ي تهثؿ ىسبة ٕٓٓالدارسة، وقد تـ سحب عيىة بالطريقة العشوائية البسيطة بمغت قدٌر ( هفردة، ٌو

 %( هف إجهالي ههف اىطبقت عميٍـ شروط العيىة.٘)
والحكوهية ووكالة الغوث إلغاثة  األٌمية هؤسساتبالاالجتهاعييف  لاخصائييفالحصر الشاهؿ  - ب

 ىروا". و "األ وتشغيؿ الالجئيف الفمسطيىييف
(، وعدد االخصائييف ٚحيث بمغ عدد االخصائييف االجتهاعييف بجهعية الصالح اإلسالهية )        

(، وعدد االخصائييف االجتهاعييف بوكالة االهـ الهتحدة ٜٔاالجتهاعييف بالهديرية الشئوف االجتهاعية )
 (. ٖٚخصائييف ٌي )(. وبذلؾ يكوف حجـ عيىة االٔٔالفمسطيىييف ) الالجئيفإلغاثة وتشغيؿ 

والحكوهية ووكالة الغوث إلغاثة وتشغيؿ  األٌمية هؤسسات االجتهاعيةال لهديريالحصر الشاهؿ  -ج  
 ىروا". و "األ الالجئيف الفمسطيىييف

( ٖ( هديريف، ويوجد بهديرية الشئوف االجتهاعية )ٖحيث يوجد بجهعية الصالح اإلسالهية )        
هديريف، وبوكالة األهـ الهتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطيىييف هديراف. وبذلؾ يكوف حجـ عيىة 

 ( هديريف. ٛالهديريف بالهؤسسات )

 عهاؿ العاطميف عف العهؿ فيها يمي:ولقد قاـ الباحث بتحديد شروط عيىة ال       
 أف يكوف العاطؿ باحثًا عف العهؿ. -1
 أال يكوف سبب التعطيؿ ٌو عدـ رغبة الفرد في العهؿ الذي أتيا لً. -2
 أال يكوف سبب التعطيؿ ٌو عدـ رضا الفرد عف األجر الهدفوع لً في العهؿ. -3
 فيً.أال يكوف سبب التعطيؿ ٌو رفض الفرد الهكاف الذي اختير لً لمعهؿ  -4
 أال يكوف سبب التعطيؿ هرض يهىع الفرد هف أف يكوف عمى رأس عهمً)أف يكوف قادر عمى العهؿ(. -5
 (.ٜٛٗٔأف يكوف العاطؿ عف العهؿ كاف لً عهؿ سابؽ داخؿ األراضي الهحتمة عاـ ) -6
 عاهًا. ٓٙ -ٖ٘أف يكوف سف العاطؿ عف العهؿ ها بيف  -7
 أف يكوف العاطؿ عف العهؿ هف فئة الذكور. -8
 (.ٕٓٓٓولوف أي ىوع هف أىواع العهؿ الدائـ هىذ اىتفاضة األقصى الثاىية عاـ )ال يزا -9

-36- 



 

 : الزمنيالمجال  -ج
ي الفترة التي تـ فيٍا جهع البياىات هف الهيداف، حيث استغرقت الهدة )               ( أشٍر ٌٖو

 ـ .ٖٕٔٓ/ ٕ/ ٕٚـ حتى ٕٕٔٓ/ ٕٔ/ ٖٓهف

 رابعًا: أدوات الدراسة:

 -ة:تياألدوات اآل ىالدراسة عماعتهدت 
 استمارة استبار لعينة عشوائية من العمال العاطمين عن العمل في شمال قطاع غزة: (0)

   طبقػػػت عمػػػى العهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ ىتيجػػػة اىتفاضػػػة األقصػػػى، لوصػػػؼ وتحديػػػد الهشػػػكالت
 :ةتياآل الهترتبة عف التعطؿ عف العهؿ، ولقد اشتهمت ٌذي االستهارة عمى األبعاد الرئيسة

 البياىات األولية.  -

 هدى حصوؿ العاهؿ العاطؿ عف العهؿ عمى خدهات هف الجٍات الهختمفة. -
 الهشكالت االجتهاعية الهترتبة عف التعطؿ عف العهؿ.  -

 الهشكالت االقتصادية الهترتبة عف التعطؿ عف العهؿ.  -

 الهشكالت الصحية الهترتبة عف التعطؿ عف العهؿ. -

 الهترتبة عف التعطؿ عف العهؿ.الهشكالت الىفسية  -

 الهعوقات التي حالت دوف هواجٍة الخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ. -

 دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ. -

  ولمتحقؽ هف صدؽValidity  وثباتReliability  تياآلاستهارة االستبار عمى الىحو  : 

 صدق استمارة االستبار:  أ () 
 : Content Validity صدق المحتوى  -

ػػػو هػػػا يعػػػرؼ بصػػػدؽ       اعتهػػػد الباحػػػث فػػػي إجػػػراء صػػػدؽ االسػػػتهارة عمػػػى ىػػػوع أساسػػػي هػػػف الصػػػدؽ ٌو
ولتحقيػػػؽ ٌػػػذا الىػػػوع هػػػف  Logical Validityأو الصػػػدؽ الهىطقػػػي  Content Validityالهحتػػػوى 

 الصدؽ قاـ الباحث بها يمي: 
 اطمع الباحث عمى كـ هىاسب هف األطر الىظرية والدراسات السابقة التي تىاولت هتغيرات الدراسة.  -

غمب وجٍات الىظر الهتعددة التي تحدثت في ٌذا الشأف أهحاولة التوصؿ إلى جواىب االتفاؽ بيف  -
ثػػػار الىاتجػػػة )والتي تـ تىاولٍا في الفصؿ الثاىي تحت عىصر هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ واآل

 عىٍػػا(.
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تػػػـ التعبيػػػر عػػػف الهشػػػكالت بأسػػػئمة تتضػػػهىٍا اسػػػتهارة االسػػػتبار، توضػػػا الهشػػػكالت التػػػي يعػػػاىي هىٍػػػا   -
العػػاطميف عػػػف العهػػؿ والتػػػي تتهثػػؿ فػػػي )الهشػػكالت االجتهاعيػػػة، الهشػػكالت االقتصػػػادية، الهشػػػكالت 

 الصحية، الهشكالت الىفسية(.

 الصدق الظاىري )صدق المحكمين(:  -
هف أسػاتذة الخدهػة االجتهاعيػة، بكميػة الخدهػة االجتهاعيػة،  )*(( ٛٔتـ عرض االستهارة عمى عدد )      

جاهعػػػة حمػػػواف، وجاهعػػػة اإلسػػػكىدرية، والجاهعػػػة اإلسػػػالهية بغػػػزة، وجاهعػػػة القػػػدس الهفتوحػػػة بغػػػزة، لتحكػػػيـ 
بػػػداء الػػػرأي فػػػي هػػػدى هالئهػػػة كػػػؿ عبػػػارة هػػػف حيػػػث الصػػػياغة وارتباطٍػػػا بالبعػػػد الهػػػراد قياسػػػً،  االسػػػتهارة وا 

ضػػافة هػػا يروىػػً سػػيادتٍـ هػػف عبػػارات، وكػػذلؾ حػػذؼ غيػػر الهالئػػـ لمدراسػػة، واعتهػػد الباحػػث عمػػى ىسػػب  وا 
تعتبػػر ىسػػبة اتفػػاؽ الهحكهػػيف عمػػى عبػػارات االسػػتهارة هعيػػارًا لصػػدقٍا،  %( حيػػث٘ٛاتفػػاؽ ال تقػػؿ عػػف )

ضػػافة الػػبعض اآلخػػر وصػػمت عبػػارات االسػػتهارة فػػي شػػكمٍا الىٍػػائي إلػػى وىتيجػػة لحػػذؼ بعػػض العبػػارات و  ا 
ال( وقػد تضػهىت  –( عبارة، وتأخذ االستجابات الخاصة بكؿ عبارة باختيػار أحػد االسػتجابتيف )ىعػـ ٚٓٔ)

 األداة عبارات إيجابية. 

ــات اســتمارة االســتبار: ) )ب(  " لمتحقػػؽ هػػف ثبػػات Test- Re-Test أسػػموب إعػػادة االختبػػار( " ثب
 االستهارة قاـ الباحث بها يمي: 

 إعداد صورة هف استهارة استبار عف هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ ىتيجة اىتفاضة األقصى. -

( هفػػردة هػف العهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ، وقػد روعػػي ٘ٔتطبيػؽ الباحػث االسػتهارة عمػى عيىػة قواهٍػا ) -
( يوهػػػًا، تػػػـ حسػػػاب هعاهػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف السػػػتجابات العهػػػاؿ ٗٔفتػػػرة )تػػػوفر شػػػروط العيىػػػة فػػػيٍـ وبعػػػد 

(، تبػػػيف أف Retest( واسػػػتجابتٍـ فػػي االختبػػػار الثػػػاىي )Testالعػػاطميف عػػػف العهػػػؿ فػػي االختبػػػار األوؿ )
ػذا يعىػي أف االسػتهارة عمػى درجػة ٘ٓ,ٓهعىويػة  عىػد هسػتوىٖٛٛ,ٓلاداة ككػؿ ر= هعاهؿ االرتباط  ، ٌو
ت، كها تـ حساب هعاهؿ االرتباط لكؿ بعد هف أبعاد االستهارة، وكاىت ىتائج ٌػذا االرتبػاط عالية هف الثبا

  في الجدوؿ التالي:

 
 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   (ٗ)*( اىظر همحؽ )  
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 (3) جدول
يوضح "معامل الثبات لكل متغير من متغيرات استمارة االستبار الخاصة بالعمال العاطمين عن العمل 

 حول المشكالت التي يعاني منيا العمال العاطمين عن العمل"
 قيمة ألفا االرتباطدرجة  االختبار األسئمة م

   أسئمة بيانات أولية يكتفي بيا الصدق 02 -0األسئمة من 

 المشكالت االجتماعية لمعمال العاطمين عن العمل.  04
 الثاني ٓ٘ٛ,ٓ **ٗ٘ٙ,ٓ األول

 المشكالت االقتصادية لمعمال العاطمين عن العمل. 04
 الثاني ٜٕٛ,ٓ *ٖٓ٘,ٓ األول

 المشكالت الصحية لمعمال لعاطمين عن العمل. 04
 ٗٚٚ,ٓ ** ٙٓٚ,ٓ األول
 الثاني

 النفسية لمعمال لمعاطمين عن العمل.المشكالت  01
 الثاني ٗ٘ٚ,ٓ ** ٕٖٛ,ٓ األول

01 
معوقات مواجية الخدمة االجتماعية لمشكالت العمال العاطمين 

 عن العمل. 

 األول

 الثاني ٓٓٛ,ٓ *٘٘٘,ٓ

02 
دور الخدمة االجتماعية في مواجية مشكالت العمـال العـاطمين 

 عن العمل؟

 األول

 الثاني ٚٛٚ,ٓ **ٕٔٚ,ٓ

 1,14* دال عند مستوى معنوية                                                          1,10** دال عند مستوى معنوية       

 من خالل الجدول السابق يتضح أن: 

% عىػػػد هسػػػتوى ٜ٘%، ٜٜالدرجػػػة الهعىويػػػة لتمػػػؾ االرتباطػػػات بعضػػػٍا دالػػػة فػػػي إطػػػار حػػػدود الثقػػػة     
 . ٘ٓ,ٓ، ٔٓ,ٓهعىوية 

 طريقة تصحيح استمارة االستبار:  

يختار الهبحوث واحدة هىٍا وقد أعطى الباحث  استجابتيففي  لالستهارةيتحدد هفتاح التصحيا      
 لمعبارات اإليجابية دراجات: 

 ىعـ                ال                                      
                                      ٕ                 ٔ              

 وبذلؾ تتحدد الدرجة الىسبية لقوة البعد كها يمي:

 %.ٖ,ٖٖالدرجة الىسبية الهىخفضة أقؿ هف   -

 %.ٙ,ٙٙ -% ٖ,ٖٖالدرجة الىسبية الهتوسطة   -

 %. ٓٓٔ-% ٚ,ٙٙالدرجة الىسبية الهػرتفعة   -
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 .)*(وبذلؾ أصبحت استهارة االستبار الهطبقة عمى العهاؿ العاطميف عف العهؿ في صورتٍا الىٍائية
 :االجتماعيين بالمؤسسات االجتماعية األىمية والحكومية والدولية لألخصائيين استمارة استبيان (3)

طبقت عمى األخصائييف االجتهاعيف لتحديػد دور الخدهػة االجتهاعيػة لمتغمػب عمػى هشػكالت العهػاؿ  
 :ةتياآل العاطميف عف العهؿ، ولقد اشتهمت ٌذي االستهارة عمى البىود

 البياىات األولية.  -

دور االخصػػائي االجتهػػاعي فػػي هواجٍػػة الهشػػكالت االجتهاعيػػة لمعاهػػؿ العاطػػؿ عػػف العهػػؿ هػػف خػػالؿ  -
 قة خدهة الفرد. طري

دور االخصائي االجتهاعي فػي هواجٍػة الهشػكالت االجتهاعيػة لمعهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ هػف خػالؿ  -
 طريقة خدهة الجهاعة. 

دور االخصائي االجتهاعي فػي هواجٍػة الهشػكالت االجتهاعيػة لمعهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ هػف خػالؿ  -
 طريقة تىظيـ الهجتهع. 

دور االخصػػائي االجتهػػاعي فػػي هواجٍػػة الهشػػكالت االقتصػػادية لمعاهػػؿ العاطػػؿ عػػف العهػػؿ هػػف خػػالؿ  -
 طريقة خدهة الفرد. 

دور االخصائي االجتهػاعي فػي هواجٍػة الهشػكالت االقتصػادية لمعهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ هػف خػالؿ  -
 طريقة خدهة الجهاعة. 

تصػادية لمعهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ هػف خػالؿ دور االخصائي االجتهػاعي فػي هواجٍػة الهشػكالت االق -
 طريقة تىظيـ الهجتهع. 

دور االخصائي االجتهاعي في هواجٍة الهشكالت الصحية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ هف خالؿ طريقة  -
 خدهة الفرد. 

دور االخصػػائي االجتهػػاعي فػػي هواجٍػػة الهشػػكالت الصػػحية لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ هػػف خػػػالؿ  -
 طريقة خدهة الجهاعة. 

دور االخصػػائي االجتهػػاعي فػػي هواجٍػػة الهشػػكالت الصػػحية لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ هػػف خػػػالؿ  -
 طريقة تىظيـ الهجتهع. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (.ٔ)*( أىظر همحؽ )  
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دور االخصائي االجتهاعي في هواجٍة الهشكالت الىفسية لمعاهؿ العاطؿ عػف العهػؿ هػف خػالؿ طريقػة  -
 خدهة الفرد. 

دور االخصػػػائي االجتهػػػاعي فػػػي هواجٍػػػة الهشػػػكالت الىفسػػػية لمعهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ هػػػف خػػػالؿ  -
 طريقة خدهة الجهاعة. 

دور االخصػػػائي االجتهػػػاعي فػػػي هواجٍػػػة الهشػػػكالت الىفسػػػية لمعهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ هػػػف خػػػالؿ  -
 طريقة تىظيـ الهجتهع. 

 لهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ. الهعوقات التي حالت دوف هواجٍة الخدهة االجتهاعية -

 دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ. -

 ولقد اتبع الباحث الخطوات السابؽ عرضٍا لصدؽ وثبات االستهارة.     

واعتهػػد الباحػػث عمػػى ىسػػبة هػػف أسػػاتذة الخدهػػة االجتهاعيػػة،  )*((ٛٔتػػـ عػػرض االسػػتهارة عمػػى عػػدد ) -
 %(.٘ٛال تقؿ عف )اتفاؽ 

 تأخذ االستجابات بكؿ عبارة درجة تعتهد عمى تدرج ثىائي ٌو:   -

 ىعـ              ال                                  

                               ٕ               ٔ              
" لمتحقؽ هف ثبات االستهارة، وذلؾ  لتطبيقٍا عمى Test- Re-Test استخدـ أسموب إعادة االختبار "  -

( يوهػػًا، ثػػـ ٗٔ( هفػػردة هػػف األخصػػائييف االجتهػػاعييف، وتػػـ إعػػادة التطبيػػؽ بعػػد فتػػرة )ٓٔعيىػػة قواهٍػػا )
األوؿ والثػػاىي لكػػؿ بعػػد هػػف أبعػػاد االسػػتهارة،  االختبػػارحسػػاب هعاهػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف لالسػػتجابات فػػي 

 وكاىت ىتائج ٌذا االرتباط كها يمي: 
 
 
 
 
 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (. ٗ)*( أىظر همحؽ )  
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 (2)جدول 
الخاصة باألخصائيين االجتماعيين حول  تغير من متغيرات استمارة االستبيانلكل م يوضح "معامل الثبات

 مشكالت العمال العاطمين عن العمل ودور الخدمة االجتماعية في مواجيتيا"
 قيمة ألفا درجة االرتباط االختبار األسئمة م

   أسئمة بيانات أولية يكتفي بيا الصدق 4 -0األسئمة من 

1 
دور االخصائي االجتماعي في مواجية المشكالت االجتماعية 

 لمعامل العاطل عن العمل من خالل طريقة خدمة الفرد. 

 األول

 الثاني ٜٜٗ,ٓ **ٜٛٚ,ٓ

1 
ـــة  ـــي مواجيـــة المشـــكالت االجتماعي دور االخصـــائي االجتمـــاعي ف

 لمعمال العاطمين عن العمل من خالل طريقة خدمة الجماعة.

 األول

 الثاني ٜٔٗ,ٓ *ٚٛٙ,ٓ

2 
ـــة  ـــي مواجيـــة المشـــكالت االجتماعي دور االخصـــائي االجتمـــاعي ف

 لمعمال العاطمين عن العمل من خالل طريقة تنظيم المجتمع.

 األول

 الثاني ٜٖٜ,ٓ *ٖٚٙ,ٓ

01 
دور االخصائي االجتماعي في مواجية المشكالت االقتصادية 

 لمعامل العاطل عن العمل من خالل طريقة خدمة الفرد. 

 األول

 الثاني ٜٔٗ,ٓ **ٓٚٚ,ٓ

00 
ـــي مواجيـــة المشـــكالت االقتصـــادية  دور االخصـــائي االجتمـــاعي ف

 لمعمال العاطمين عن العمل من خالل طريقة خدمة الجماعة.

 األول

 الثاني ٜٙٗ,ٓ *ٚٚٙ,ٓ

03 
ـــي مواجيـــة المشـــكالت االقتصـــادية  دور االخصـــائي االجتمـــاعي ف

 لمعمال العاطمين عن العمل من خالل طريقة تنظيم المجتمع.

 األول

 الثاني ٜ٘ٗ,ٓ *ٙٛٙ,ٓ

02 
دور االخصائي االجتماعي في مواجية المشكالت الصحية لمعامل 

 العاطل عن العمل من خالل طريقة خدمة الفرد. 

 األول

 الثاني ٜٔٗ,ٓ **ٜٗٛ,ٓ

04 
دور االخصائي االجتماعي في مواجية المشـكالت الصـحية لمعمـال 

 العاطمين عن العمل من خالل طريقة خدمة الجماعة.

 األول

 الثاني ٜٗٗ,ٓ *ٗٓٙ,ٓ

04 
دور االخصائي االجتماعي في مواجية المشـكالت الصـحية لمعمـال 

 العاطمين عن العمل من خالل طريقة تنظيم المجتمع.

 األول

 الثاني ٖٜٗ,ٓ **ٓٚٚ,ٓ

04 
دور االخصائي االجتماعي في مواجية المشكالت النفسية لمعامل 

 العاطل عن العمل من خالل طريقة خدمة الفرد. 

 األول

 الثاني ٜٓٗ,ٓ **ٜٗٚ,ٓ

01 
دور االخصائي االجتماعي في مواجيـة المشـكالت النفسـية لمعمـال 

 العاطمين عن العمل من خالل طريقة خدمة الجماعة.

 األول

 الثاني ٕٜٗ,ٓ *ٓٙٚ,ٓ

01 
دور االخصائي االجتماعي في مواجيـة المشـكالت النفسـية لمعمـال 

 طريقة تنظيم المجتمع. العاطمين عن العمل من خالل

 األول

 الثاني ٜٖٜ,ٓ **ٓٔٛ,ٓ

02 
معوقات مواجية الخدمة االجتماعية لمشكالت العمال العاطمين عن 

 العمل. 

 األول

 الثاني ٜٔ٘,ٓ *ٙٓ٘,ٓ

31 
دور الخدمة االجتماعية في مواجية مشكالت العمال العاطمين عـن 

 العمل؟

 األول

 الثاني ٕٜ٘,ٓ *ٕٖٚ,ٓ

 1,14* دال عند مستوى معنوية                                                          1,10** دال عند مستوى معنوية     
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 من خالل الجدول السابق يتضح أن: 

، ٘ٓ,ٓ، أو ٔٓ,ٓهعاهالت االرتباط الهحسوبة لكؿ هتغير بهفردي داؿ إحصائيا عىد هستوى هعىوية      
 %.ٜ٘%، ٜٜفإف هعاهالت الثبات ذات داللة عالية ويهكف االعتهاد عمى ىتائجٍا بىسبة ثقة وبذلؾ 

 .)*(وبذلؾ أصبحت استهارة االستبياف الهطبقة عمى األخصائييف االجتهاعييف في صورتٍا الىٍائية      

ة تصحيا الهطبقة عمى األخصائييف االجتهاعييف بىفس طريق فوسوؼ يتـ تصحيا استهارة االستبيا   
 استهارة االستبار الهطبقة عمى العهاؿ العاطميف عف العهؿ كها سبؽ.

 دليل مقابمة مع مديري المؤسسات االجتماعية األىمية والحكومية والدولية بقطاع غزة: (2)

قػػاـ الباحػػث بإعػػداد دليػػؿ هقابمػػة لهػػديري الهؤسسػػات األٌميػػة والحكوهيػػة والدوليػػة العاهمػػة بقطػػاع غػػزة   
خدهة االجتهاعية لمتغمب عمى هشكالت العهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ، ولقػد تػـ تصػهيـ دليػؿ لتحديد دور ال

 الهقابمة وفؽ الخطوات التالية:

 أوال: البياىات األولية لهديري الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية بقطاع غزة.

العػػاطميف عػػف العهػػؿ  ثاىيػًا: الهعوقػػات التػػي تحػػوؿ دوف هواجٍػة الخدهػػة االجتهاعيػػة لهشػػكالت العهػاؿ
 في قطاع غزة.

ثالثًا: الدور الذي تقوـ بػً هٍىػة الخدهػة االجتهاعيػة لهواجٍػة الهشػكالت االجتهاعيػة لمعهػاؿ العػاطميف 
 عف العهؿ في قطاع غزة.

رابعًا: الدور الذي تقوـ بً هٍىة الخدهػة االجتهاعيػة لهواجٍػة الهشػكالت االقتصػادية لمعهػاؿ العػاطميف 
 اع غزة.عف العهؿ في قط

خاهسًا: الدور الػذي تقػوـ بػً هٍىػة الخدهػة االجتهاعيػة لهواجٍػة الهشػكالت الصػحية لمعهػاؿ العػاطميف 
 عف العهؿ في قطاع غزة.

سادسًا: الػدور الػذي تقػوـ بػً هٍىػة الخدهػة االجتهاعيػة لهواجٍػة الهشػكالت الصػحية لمعهػاؿ العػاطميف 
 عف العهؿ في قطاع غزة.

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (.ٕ)*( أىظر همحؽ )  
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 خامسًا: المعالجات اإلحصائية:  
اإلحصػػائية لمعمػػـو ( الحػػـز SPSSتػػـ هعالجػػة البياىػػات هػػف خػػالؿ الحاسػػب اآللػػي باسػػتخداـ برىػػاهج )     

 االجتهاعية، وقد طبقت األساليب اإلحصائية التالية:

 ات، الىسب الهئوية.التكرار  -1
ػػػػا،  -2 األوزاف الهرجحػػػػة، الهتوسػػػػط الػػػػوزىي الهػػػػرجا وذلػػػػؾ لترتيػػػػب الهتغيػػػػرات لتوضػػػػيا أولويػػػػة تأثيٌر

 والدرجة الىسبية لقوة البعد.

 .T : TESTاختبار  -3

 (.Pearson)بيرسوف  ارتباطهعاهؿ  -4

 ار ألفا. اختب -5
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 تـــــبمتـــخ

تىاوؿ الفصؿ السابؽ عرض لهشكمة الدراسة وكذلؾ الدراسات السابقة، حيث قاـ الباحث بتقسيـ          
الدراسات السابقة إلى دراسات عربية وأجىبية ثـ قاـ بالتعقيب عميٍا هوضحًا هدى استفادة الدراسة الراٌىة 

وجٍات الىظرية التي استعاىت هىٍا هىٍا، ثـ تـ عرض أٌهية الدراسة وأٌدافٍا وتساؤالتٍا وهفاٌيهٍا واله
 وأخيرًا االجراءات الهىٍجية لمدارسة.

ولقد أوضحت االحصاءات ارتفاع ىسبة العهاؿ العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة عىٍا في         
ذا يؤكد عمى أٌهية وضرورة إجراء ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمى هشكالت العهاؿ العاطميف  الضفة الغربية، ٌو

فى قطاع غزة، وخاصة وأف الدراسة الراٌىة تهيزت عف تمؾ التي سبقتٍا حيث إىٍا تىاولت  عف العهؿ
ي شريحة العهاؿ الهٍىييف والحرفييف الذيف كاىوا يعهموف  دراسة شريحة هٍهة هف العاطميف عف العهؿ ٌو

ارسات ( أو قطاع غزة، ولكىٍـ أوقفوا عف العهؿ ىتيجة لمههٜٛٗٔفي السابؽ داخؿ اسرائيؿ )أراضي 
اإلسرائيمية الهتهثمة في اإلغالقات والحصار عقب اىتفاضة األقصى، وتـ تطبيؽ ٌذي الدراسة عمى فئة 
الذكور فقط، ذلؾ ألف الذكور ٌـ الذيف يعهموف داخؿ األرضي الهحتمة، في حيف أغفمت الدراسات السابقة 

 تمؾ الجواىب.

بسبب فقداىٍـ  واآلثار الىاتجة عىٍاويواجً العهاؿ العاطميف عف العهؿ العديد هف الهشكالت          
لعهمٍـ وهىٍا الهشكالت االجتهاعية واالقتصادية والصحية باإلضافة إلى الهشكالت الىفسية الىاتجة عف 

خر جديد، وكاف هف االىقطاع عف العهؿ والهكوث في الهىزؿ دوف عهؿ أو هحاولة البحث عف عهؿ آ
خصص الفصؿ التالي لعرض وهىاقشة  ، ولذاواآلثار الىاتجة عىٍا األٌهية التعاهؿ هع ٌذي الهشكالت

سواء كاىت ٌذي الهشكالت اجتهاعية أو  واآلثار الىاتجة عىٍا هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ
 اقتصادية أو صحية أو ىفسية.
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 انفصـــــم انزبوً                                                

  مشكالث انؼمبل انؼبطهني ػه انؼمم                            

 واَرـــبر انىبجتـــت ػىهــب                                  
 
 

 مقدمة.        

 المشكالت االجتماعية لمعمال العاطمين عن العمل واآلثار الناتجة عنيا.  أواًل   :     

 المشكالت االقتصادية لمعمال العاطمين عن العمل واآلثار الناتجة عنيا.     ثانيــــًا :     

 المشكالت الصحيـة لمعمال العاطمين عـن العمل واآلثار الناتجة عنيا.  ثالثـــًا :    

 .المشكالت النفسيـة لمعمال العاطميــن عــن العمـل واآلثار الناتجة عنيا : رابعـــــًا     

 خاتمة.     
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 :مقذمت
إف اإلىساف ٌو القيهة األولى في كؿ زهاف وهكاف، فٍو العىصر األساسي لإلىتاج والتقدـ، كها أىً        

العاهؿ الرئيس لالزدٌار وتحقيؽ التىهية، فضال عف أىً الركيزة الفعالة في الدفاع عف الدولة وتأهيف 
تجة والقوة البشرية الىشطة العاهمة هصالحٍا ضد األخطار الداخمية والخارجية، وتعكس العهالة الفعالة الهى

في أي هجتهع هدى ها يتهتع بً ذلؾ الهجتهع هف قوة وتقدـ ورفاٌية، باعتبار إف القوة اإلىساىية ٌي 
عاهؿ أساسي في تحديد القدرة الشاهمة لمهجتهع، وتحقيؽ أٌدافً الهختمفة، والحفاظ عمى غاياتً الوطىية، 

 .(1)ودعـ أهىً الوطىي

وتواجً هعظـ دوؿ العالـ هشكمة العطالة سواء كاىت هتقدهة، أو ىاهية وهٍها اختمفت أىظهتٍا         
االجتهاعية واالقتصادية والسياسية، وتعد هشكمة العطالة هف أٌـ الهشكالت االجتهاعية التي تواجً 

تىعكس عمى البىاء الهجتهع الفمسطيىي لها لٍا هف أبعاد اجتهاعية واقتصادية وصحية وىفسية ٌاهة 
  االجتهاعي واالقتصادي لمهجتهع بأسري.

ويشير الواقع الراٌف أف الهجتهع الفمسطيىي وبالتحديد في السىوات الخهس الهاضية قد هر بعدة        
واالجتهاعية  ةتحوالت حاسهة وتغيرات سريعة وهتالحقة في ٌيكؿ الهجتهع هف الىواحي السياسي

ذا كاىت الحياة قد فقدت هغزاٌا بالىسبة لإلىساف الهعاصر، فإف فئة العهاؿ واالقتصادية واألهىية، وا  
العاطميف عف العهؿ ٌـ أكثر الىاس حساسية لٍذا الواقع الهحبط الهضطرب، ألىٍـ األكثر تأثرًا واىفعااًل 

 .(2)بها يحيط بٍـ هف تٍديدات، وأخطار في حيف أىٍـ ال يهمكوف إحداث أي ىوع هف التغيير

إف العهؿ حؽ وقيهة، كها أىً حاجة هاسة لاغمب واألعـ لهف ٌـ في سف العهؿ وخاصة الشباب        
 :(3)ويهكف أف ىىظر إلى قيهة العهؿ هف الزوايا اآلتية

حيث يعد هف أٌـ الهتطمبات االجتهاعية، ألىً يعهؿ عمى ارتباط  القيمة االجتماعية لمعمل: (ٔ)
ا، فكؿ فرد يهيؿ بطبيعتً لمحصوؿ عمى  اإلىساف باآلخريف، ويساعد في حياة الجهاعة واستهراٌر

االستحساف االجتهاعي، والهٍىة التي تحقؽ لمفرد كؿ عواهؿ التوافؽ تكوف كفيمة بأف يرتبط بٍا 
 ارتباطا وثيقا، طالها كاىت البيئة االجتهاعية هف حولً تعطيً اإلحساس بقيهتً.

دائهًا عف الهٍىة التي توفر لً هستوى اقتصاديًا حيث يبحث اإلىساف  القيمة االقتصادية لمعمل: (ٕ)
 هىاسبًا وكافيًا لتغطية احتياجاتً الهعيشية.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖٔ٘( ص: ٜٜٗٔ، الهكتب الجاهعي الحديث: سكىدرية)اإل" "القضايا والمشكالت السكان والتنمية، هحهد شفيؽ (0)
              البطالة وعالقاتيا بالقمق واالغتراب لدى الخريجين الجامعيين الفمسطينيين بمحافظات غزةهحهد إبراٌيـ عسمية،  (3)

 .ٗٔص:  (ٕٔٓٓرسالة دكتوراي، غير هىشورة ، كمية التربية، جاهعة عيف شهس، )غزة: 
 .ٚٔ - ٙٔص ص:  الهرجع السابؽ، (2)
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شباع  القيمة النفسية لمعمل: (ٖ) حيث يعد وسيمة إلرضاء الكثير هف الدوافع والحاجات الىفسية، وا 
بعض الدوافع الثاىوية لمفرد هثؿ: الحاجة إلى األهف والحاجة إلى التقدير والحاجة إلى التعبير عف 

 الذات.
حيث يعد العهؿ وسيمة الستقرار الىظاـ السياسي والحكـ في البالد فإشباع  القيمة السياسية لمعمل: (ٗ)

الحاجات الشخصية األساسية الهؤجمة يعتبر ىوع هف االستقرار الشخصي الذي بدوري يؤدي إلى 
 التوافؽ هع الىظاـ السياسي القائـ.

اجتهاعيًا واقتصاديًا، كها أف بدىيًا وىفسيًا و  ًوعمى ٌذا األساس يحقؽ العهؿ لمفرد كؿ احتياجات        
وهف ثـ فإذا كاف لمعهؿ أٌهية كبرى في حياة الفرد بٍذا الشكؿ، فها العهؿ يربط بيف اإلىساف والحضارة، 

 الذي يحدث إذا لـ يستطع ذلؾ الفرد الحصوؿ عميً؟

إىٍا بالطبع هشكمة العهاؿ العاطميف عف العهؿ التي تعد الهشكمة البارزة لشريحة واسعة هف أفراد         
ـ لفرصة العهؿ تزيد الهعاىاة لديٍـ، والشعور باإلحباط  الهجتهع الفمسطيىي، حيث إىٍـ بازدياد فترة اىتظاٌر

تهاـ الباحثيف االجتهاعيف واليأس وهف ٌىا فإف دراسة هشكالت العاطميف عف العهؿ حظيت باٌ
والهخططيف في الهجتهع ىظرًا لها تكتسبً ٌذي الهشكمة هف خصائص سواء هف حيث حجهٍا  فوالسياسيي

ا وتفاقهٍا الهتزايد، أو هف حيث أسبابٍا والعواهؿ التي تؤدي إليٍا سواء أكاىت اقتصادية أو  وتطوٌر
 .(1)..الخ.سياسية أو هكاىية أو إدارية أو تىظيهية

 وعمى ذلؾ خصص ٌذا الفصؿ لعرض وهىاقشة أربعة هوضوعات:     
: : الهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ واآلثار الىاتجة عىٍا والتي تتهثؿ فيأوليا     

: الهشكالت االقتصادية لمعهاؿ ثانيياالتفكؾ األسري والطالؽ واالغتراب واالىحراؼ والجريهة والٍجرة. 
قمة الدخؿ والفقر، واالعتهاد عمى اإلعاىات، : العهؿ واآلثار الىاتجة عىٍا والتي تتهثؿ فيالعاطميف عف 

الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ واآلثار الىاتجة  ثالثيا:وعدـ إشباع الحاجات األساسية. 
ية لمعهاؿ العاطميف الهشكالت الىفسرابعيا: عىٍا والتي تتهثؿ في: األهراض الجسيهة والصحية الهختمفة. 

ـ الهرض، واالىطواء،  عف العهؿ واآلثار الىاتجة عىٍا والتي تتهثؿ في: الضغوط الىفسية، واإلحباط، وتٌو
 وأحالـ اليقظة، والقمؽ، واالكتئاب.

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٕٖ٘"، هرجع سابؽ، ص: "القضايا والمشكالت السكان والتنمية، هحهد شفيؽ (0)
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 :املشكالث االجخمبػٍت نهؼمبل انؼبطهني ػه انؼمم واَربر انىبجتت ػىهب :أوالً  
يواجً العهاؿ العاطميف عف العهؿ العديد هف الهشكالت بسبب فقداىٍـ لعهمٍـ وهىٍا هشكالت         

اجتهاعية واقتصادية وصحية باإلضافة إلى الهشكالت الىفسية الىاتجة عف االىقطاع عف العهؿ واإلقاهة 
فؽ، كذلؾ قد يتجً بالهىزؿ دوف عهؿ أو البحث عف عهؿ جديد، وها يستتبع ذلؾ هف هشكالت سوء التوا

بعض العهاؿ إلى أهاكف المٍو الرخيص هثؿ الهقاٌي أو دور السيىها لمتخمص هها يشعروف بً هف فراغ، 
 .  (1)وها قد يىتج عف ذلؾ هف هشكالت، هثؿ التدخيف واإلدهاف

ي هشكمة          باإلضافة إلى ذلؾ فإف فقداف ٌؤالء العهاؿ لعهمٍـ يزيد هف حدة هشكمة البطالة، ٌو
اقتصادية واجتهاعية وسياسية كبيرة، ألىٍا تعىي تعطيؿ جاىب كبير هف أٌـ عىاصر اإلىتاج في بمد 
يحتاج إلى تفعيؿ كؿ عىاصر اإلىتاج التي تهتمكٍا، ويتحوؿ العاطموف عف العهؿ إلى عبٍء اقتصادي 

و أهر يؤدي ـ، ٌو ؾ األسري، إلى آثار اجتهاعية سمبية، ويضر بالتهاس -عادة -واجتهاعي عمى أسٌر
فضاًل عف أف الهتعطميف الذيف ال يكفمٍـ الهجتهع، والذي يهكف أف يتحوؿ البعض هىٍـ إلى ىاقهيف عمى 
الهجتهع هها يدفعٍـ ليكوىوا تربة خصبة لىهو اتجاٌات التطرؼ والرفض الحاد لمىظاـ السياسي 

 ، أٌهٍا:واآلثار الىاتجة عىٍا وهف ٌىا تظٍر العديد هف الهشكالت االجتهاعية، (2)واالجتهاعي بالهجتهع
 : Family breakdown problem The مشكمة التفكك األسري   (0)

طالة إلى خمخمة البىاء األسري وتعرضً لمتفكؾ، ىتيجة لحدوث خمؿ في أسموب التىشئة عتؤدي ال        
ب عادة السمطة االجتهاعية والتربوية، فالهفٍـو أف األسرة في الوطف العربي أسرة أبوية يشكؿ فيٍا األ

وغالبًا ها تؤدى العطالة إلى العزلة االجتهاعية لمعاطؿ، وهف ثـ تضعؼ عىدي القوى االجتهاعية، 
الذي يعيش فيً، هها قد يترتب عميً ظٍور حالة  عوتتضاءؿ قدرتً عمى تحقيؽ التضاهف هع الهجته

ا الهج جٍةاالهو  والضابطة، وفي حالة تعطؿ  تهعهع الهجتهع وذلؾ بالخروج عف القواعد والىظـ التي يقٌر
يؤدي فإىً يىشب العديد هف الخالفات بيف الزوجيف يكوف ضحيتٍا األطفاؿ، ويهكف أف  عف العهؿ األب
               .(3)الطالؽ والذي تبدأ هعً هعاىاة األسرة وضياعٍا إلى

عىد العاطؿ التي تفقدي االلتزاـ بالهعايير والقيـ  Anomieويترتب عمى ذلؾ ظٍور حالة األىوهى       
االجتهاعية السائدة واحتراهٍا فيرتكب الجريهة، وقد استخدـ العالـ االجتهاعي إهيؿ دور كايـ 

Durkheim" "Emile  فكرة األىوهى كتفسير عمهي لىظريتً الهعروفة عف ظاٌرة االىتحار، واألىوهى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٖ٘ٗص: ، هرجع سبؽ ذكري، ميادين ممارسة الخدمة االجتماعية، طمعت السروجي، هاٌر أبو الهعاطي (0)
 .ٖٙٗالهرجع السابؽ، ص: (3)
 .ٜٗص: (ٕٚٓٓ)الرياض: الهركز العربي لمدراسات ، البطالة ودورىا في نشر الجريمة واالنحراف ،أحهد حويتي وآخروف (2)
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ا عمهاء االجتهاع هف  كمهة فرىسية هف أصؿ يوىاىي تعىى االفتقار إلى القواعد والقواىيف، استعاٌر
 الدراسات لتعىى حالة الفرد الذي ال يتقيد بالقواعد االجتهاعية السائدة.

فالعطالة طبقا لٍذا التصوير الىظري تؤدى إلى اىحالؿ الروابط االجتهاعية التي تربط العاطؿ        
باآلخريف في الهجتهع الذي يعايشً، واىٍيار القيـ والهعايير االجتهاعية السائدة في الهجتهع لدى العاطؿ، 

ديً عف تحقيؽ وهراعاة ٌذي القيـ ىتيجة عدـ قدرتً عمى التهسؾ بٍا وهراعاتٍا لقصور الوسائؿ الهتاحة ل
  .(1)ىتيجة توقفً عف العهؿ، وفقداىً ألٌهيتً االجتهاعية في ظؿ ٌذي القواعد والقيـ

ويبدأ شعور العاطؿ عف العهؿ بأىً هٍهش وال يستطيع تمبية هطالب الحياة األساسية والهشروعة        
و الشعور ،(2)لً وألسرتً بالقيهة واألٌهية وهف الهعروؼ عمهيًا بأف  ويشعر بفقداف هقوهات الشخصية ٌو

اإلحباط يؤدي إلى العدواف واليأس وتدهير الشخصية اإلىساىية الذي يفرؽ شهؿ األسرة ويىعكس سمبيًا 
فالتدخؿ الهستهر في كؿ ها يتعمؽ بشؤوف األسرة أحدث ىوع هف العىؼ بيف أفراد األسرة ، عمى األبىاء

ذا ىاتج هف خالؿ التواجد في   .(3)البيت بشكؿ هستهرٌو
إلى أف العطالة تؤدي إلى االىحراؼ في  Richard Echersley"ويشير ريتشارد اكيرسيمي "       

الهستويات الصحية شاهمة سموؾ االىتحار بيف العاطميف، فضال عف زيادة هستويات الجريهة الهرتبطة 
عف العهؿ هىٍـ،  فسر تجاي العاطميبالعطالة وزيادة هعدالت التفكؾ األسري واالىطباعات الىفسية لا

 .(4)كذلؾ الصدهات والضغوط بجاىب الىقص في االحتراـ الذاتي لمعاطميف

حيث  ،العىؼ بعض أىواعإلى وجود  ذلؾ أدىعهؿ لمعهاؿ العاطميف  عدـ توفر فرصلوىتيجة        
ذا  ،%ٖ.ٖٛبمغت ىسبة األسر الفمسطيىية التي وقعت في دائرة العىؼ جراء بطالة أبىائٍا إلى حوالي  ٌو

بحيث يصعب  ٌـاالجتهاعية هع أسر  ة العاطميفيزيد هف التفكؾ االجتهاعي ىتيجة الضطراب عالق
  .(5)إعادتٍا هف جديد لحالتٍا الطبيعية حتى في حالة اىتٍاء هشكمة البطالة

كها تعهؿ البطالة لدى األفراد عمى شحف أجواء الحقد والكراٌية هف قبؿ الهتعطميف تجاي أبىاء        
 الطبقة الثرية.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                (ٖٕٓٓ، دار الهعارؼ: سكىدرية)اال "أساليب المواجية لدعم السالم االجتماعي واألمن القومي" البطالـة، هحهد عبد القادر (0)

 .ٓٛ-ٜٚ: ص ص
، االتحاد العاـ لعهاؿ فمسطيف ،راـ اهلل ل")المؤتمر الوطني لممستقب"البعد االجتماعي لمبطالة في فمسطين ، خالد عبد الغىي (3)

 .٘ ص: (ٕ٘ٓٓ
( ٕٜٜٔ)اإلسكىدرية: دار الهعرفة الجاهعية ،  "العوامل، اآلثار، العالج"البطالة بين الشباب حديثي التخرج  ،حهد بيوهيأهحهد  (2)

 .ٕٚٔص: 
(4) Richard Echersley: Measuring Progress, (N.Y, CS. Ro, Publishing Company, 2001) p: 81. 

 الشبكة اإلسالهية "البطالة قىبمة هوقوتة" ، االىترىت ، ىقال عف: (4)
 www. Islam web. net / php/php – Arabic / real Art . php? lang = a & id = 42808 
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 : Divorce الطــالق   (3)

فيؤثر ذلؾ  سوءًا، الىفسية تٍـتترؾ البطالة أثرًا سيئًا عىد العاطميف، فتتوتر أعصابٍـ، فتزداد حال       
ـ وأوالدٌـ، فتزداد بذلؾ قوائـ الهىحرفيف، كها أف الزوجات ال يسمهف هف أذى أزواجٍف  عمى ىفسية أسٌر

 .(0)، فيقع الخصاـ والتشاجر بيىٍـ الذي ٌو بداية الطالؽ والفراؽعف العهؿ العاطميف

داخؿ األسرة هرورًا  وهف ثـ فإف هشكمة الطالؽ هف الهشكالت االجتهاعية التي تهتد هف العىؼ       
 بهشكالت اىفعالية ىاتجة عف العطالة، ووصواًل لهشكالت الطالؽ واالىفصاؿ.

 وتٍتؾ األسرة، تفكؾ إلى تؤدي التي الخطيرة االجتهاعية الهشكالت إحدى الطالؽ هشكمة تعتبرو        
 فحسب، بؿ العائمية الهشكالت في تىحصر ال خطيرة هضاعفات هف يصاحبٍا وها االجتهاعي، الىسيج
 االجتهاعية لمتركيبة ىتيجة وذلؾ ،بشرية خسائر عىٍا تىجـ التي الشجارات إلى اً أحياى لتصؿ تهتد

، ويرى الباحث أف ظاٌرة العطالة في الهجتهع الفمسطيىي عمى وجً (2)الفمسطيىي هجتهعال في العشائرية
الخوص لٍا تبعيات اجتهاعية خطيرة إذا أخذ في االعتبار ارتفاع ىسبة حاالت الطالؽ في اآلوىة 

 %ٕ,ٛٔ) بواقع فرًدا )ٔٙٚ,ٗٔ (الفمسطيىية األراضي في فيالهطمق األفراد عدد بمغاألخيرة، حيث 
 .(3) (لإلىاث% ٛ,ٔٛ لمذكور،

 هف عىٍا يىتج األسرة وها احتياجات تمبية عمى القدرة وعدـ الفقر الىاتج عف البطالة ويعتبر       
وبالتالي وقوع  الزوجية الزوجيف، هف أٌـ األسباب الهؤدية إلى قطع العالقة بيف وخالفات هادية هشاكؿ
 .(4)الطالؽ

 :Alienationاالغتراب  (2)

تشير العديد هف البحوث األجىبية والهحمية وبعض الهراجع العمهية إلى أف البطالة لٍا تأثير سمبي        
عمى العاطؿ وتجعمً يشعر بعدـ االستقرار االجتهاعي واالقتصادي، ويستهر اعتهادي عمى أسرتً هها 

واالعتهادية وعدـ الثقة في يسبب لاسرة هزيدًا هف األعباء الىفسية واإلحساس بهشاعر اإلحباط والقمؽ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1، )ب ن، ب ت( ص:وبين القوانين الوضيعة المعاصرة بين السنة النبوية الشريفة ، البطالة والتسولىٍاد عبد الحميـ عبيد (0)
( ٖٕٓٓ"، ٖ)غزة: سمسمة الدراسات الهيداىية رقـ "األسباب المؤدية الى الطالق  الهركز الفمسطيىي لمديهقراطية وحؿ الىزاعات، (3)

 .ٕص: 
 واالقتصادية والتعميمية والزواجية واألسرية االجتماعية الخصائص حول مقارنة دراسة ،الفمسطيىي لإلحصاء الهركزي الجٍاز (2)

 (.ٜٕٓٓ،ففمسطي – اهلل راـ) "3111-0221" الفمسطينية األراضي في لألسرة
" )عهاف: االردف، هجمة المتغيرات االجتماعية والثقافية لظاىرة الطالق "دراسة أنثروبولوجية في بمدة الطرةأيهف الشبوؿ،  (4)

 .ٗٛٙ( ص:ٕٓٔٓ، العدد الثالث، ٕٙجاهعة دهشؽ، ـ
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واإلحساس بعدـ القيهة هها يؤدي إلى االغتراب الهتهثؿ في الىفس والخوؼ هف الهستقبؿ وفقداف الدور 
 .(1)االغتراب الشخصي واالغتراب االجتهاعي

ف كاف يستخدـ بأكثر هف هعىى، إال أىً في الوضع الخاص لمدراسة Alienationواالغتراب )       ( وا 
 يعىي:

حساسً بأف   -1 هقدراتً في هجهمٍا ىقص وضعؼ القوة االجتهاعية بهعىى شعور الشخص بالعجز وا 
ا كياىات أخرى خارجة عف ذاتً، غير هقدرة لً وغير  ىها تتحكـ فيٍا وتسيٌر ليست همكًا لً، وا 

 .(2)هىصفة
ا، بهعىى تخمخؿ الىظرة إلى العهؿ كقيهة اجتهاعية واقتصادية  -2 غياب الهعايير أو ضعفٍا واٌتزاٌز

د عهاًل، ال يجد فرصة لتحقيؽ ذاتً فالشخص يثابر ويكدح، وتثابر هعً أسرتً وتكافا، ولكف ال يج
ثبات كياىً  و حؽ هف حقوقً وشرؼ يود أف يىالً –وا  يسودي شعور بحالة هف اإلحباط  ، بالتاليٌو

 الكثير سبقوي في البحث عف العهؿ ولكىٍـ لـ يجدوي.الشديد بعد أف يكتشؼ أف 

العيش في شبً عزلة ألىً االجتهاعية، بهعىى اىفصاؿ الشخص عف هجتهعً وتراثً و و العزلة الىفسية   -3
وها يحدث عمى أرض الواقع في جاىب  ،يرى الهعايير الهتفؽ عميٍا اجتهاعيًا تتٍاوى، فٍي في جاىب

ىا يصبا الشخص يعاىي هف االىفصاـ االجتهاعي ،آخر  .(3)ٌو

بهحيطً االجتهاعي عاطؿ التي تؤدي إلى اضطراب عالقة ال عاطميفهشكمة االغتراب لدى الو         
 عاطؿسواء أسرتً أو خارجٍا هف الهحيطيف واألقارب أو األصدقاء أو الجيراف واضطراب التفاعؿ بيف ال

ال  حيث وهجتهعً وعدـ هشاركتً في األىشطة االجتهاعية وسمبيتً وعدـ الهساٌهة في تىهية هجتهعً،
 .(4)ساعدٌـ عمى اإلحساس بقيهتٍـ االجتهاعيةتوفر لٍـ فرصًا يهكف أف تت
 : Delinquency and crime والجريمة االنحراف  (4)

إف اىتشار البطالة في الهجتهع هف أٌـ األسباب التي تؤدي إلى االىحراؼ حيث إف رب األسرة إذا        
لـ يجد عهال يكسب هىً قوتً وقوت هف يعوؿ ليكفيٍـ هطالبٍـ الضرورية فإف األبىاء سيضطروف هع 

ٌى هف ذلؾ أف ٌذي الظروؼ القاسية إلى االىحراؼ والحصوؿ عمى الهاؿ هف طرؽ غير هشروعة، واألد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تــأثير برنــامج مقتــرح فـي خدمــة الجماعــة عمــى تخفيــف الشـعور بــاالغتراب لــدى شــباب الخــريجين ممــن ابتسػاـ هحهػػود راشػد،"  (0)
، كميػة الخدهػة االجتهاعيػة، ٔ، جٕٓلقاٌرة: هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعمـو اإلىساىية، العػدد) ا يعانون من البطالة

 .ٕٛٙ( ص:ٕٙٓٓجاهعة حمواف، ،ابريؿ، 

)القػاٌرة:  الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشـباب والمجـال المدرسـي مـن منظـور الممارسـة العامـةجهاؿ شحاتة وآخروف،  (3)
 .ٔٛ( ص :  ٕٙٓٓالكتاب الجاهعي ،هركز ىشر وتوزيع 

)القػاٌرة: التدريب التحويمي لمواجية مشكمة بطالة الشباب من منظـور العالقـات بـين المنظمـات التنمويـة وفاء يسرى ابراٌيـ،   (2)
، جاهعة القاٌرة،   .ٜٛ٘( ص: ٕٕٓٓبحث هىشور  في الهؤتهر العمهي الخاهس عشر، كمية الخدهة االجتهاعية بالفيـو

 .ٖٕٙص: مرجع سابق، هود راشد،ابتساـ هح (4)
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األب ىفسً يهكف أف يضطر إلى الحصوؿ عمى الهاؿ هف طرؽ غير هشروعة كالسرقة والرشوة، وغير 
 ذلؾ هف األعهاؿ اإلجراهية التي تؤدي إلى االىحراؼ وفساد الهجتهع.

ويعتقد البعض أف األهر قد يتطور لدى العاطؿ بأف يخمؽ لىفسً قيها اجتهاعية جديدة توائـ         
ظروفً، وقواعد عاهة لمسموؾ ىحو اآلخريف، تتىاسب هع عزلتً االجتهاعية الجديدة وتصبا هبررًا كافيًا 

اسب، وفى أحواؿ كثيرة لسموكً اإلجراهي، وىجد أف الفعؿ اإلجراهي يقع عىدها يتوافر لً الهوقؼ الهى
رغـ قدرتً ورغبتً فيً، هها يحفزي عمى  يكوف ٌذا الهوقؼ الهىاسب ٌو أف يجد ىفسً عاطال عف العهؿ،

االختالط بغيري هف العاطميف ههف يكوف لديٍـ اتجاي عهيؽ وقديـ ىحو السموؾ اإلجراهي، ويترتب عمى 
 .(1)اإلجراهياليب السموؾ ٌذا االختالط اكتساب العاطؿ لعالقات وهٍارات وحوافز وأس

وىتيجة لذلؾ اىتشرت بعض الجرائـ التي تتىافى هع العادات والتقاليد الفمسطيىية القديهة هثؿ         
جرائـ اآلداب العاهة والتعدي عمى اآلخريف والسرقة والتعدي عمى أهالؾ الدولة بٍدؼ الحصوؿ عمى 

اب والتطرؼ بيف شباب ٌذي الهىاطؽ وحالة هف االغتراب لديٍـ، حيث يسيطر عمى  الهاؿ، واىتشار اإلٌر
الشباب الهتعطؿ شعور بالفشؿ واإلحباط هها يىعكس عمى عالقتً بالهجتهع ويتولد لديً شعورا أعهؽ 
بالقىوط والالهباالة واليأس هف إهكاىية تحسيف حالتً في الهستقبؿ وبذلؾ تقؿ هقاوهتً الىفسية واالجتهاعية 

سٍؿ التعرض والتأثر بالتيارات االىحرافية، لمتحدي الذي فرضتً حالة العطالة هها يجعمً سٍؿ االستٍواء و 
ويىتج أيضا عف البطالة درجة هف الحقد والبغضاء بيف الهتعطميف هها يجعمٍـ قابميف لمتعرض لمتأثيرات 

 .(2)السمبية هها يفقدٌـ والءٌـ لهجتهعٍـ

بذور الدراسات التي أجريت في ٌذا الصدد إلى أف البطالة تحتوي عمى  وتؤكد ىتائج إحدى       
 :(3)الجريهة بذاتٍا ألىٍا تتضهف العىاصر االىحرافية اآلتية

 عدـ استقرار العالقات االجتهاعية لمعاطؿ، وتقمبٍا هكاىيًا وزهاىيًا.  -1
 تحمؿ أساليب الرقابة وهواىع الجريهة الذاتية في داخؿ العاطؿ. -2
 العاطؿ.تركز وتذكي عواهؿ الضياع وطغياف الشعور باإلحباط وخيبة األهؿ لدى  -3
 ابتعاد )اغتراب( العاطؿ عف الهجتهع وقيهً السائدة ىتيجة شعوري بالوحدة والعزلة والىبذ. -4

ذي جهيعًا عواهؿ تؤدي إلى الجريهة.  ٌو
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٓٛ:صمرجع سابق، ، القادرهحهد عبد  (0)
 .ٔٛ-ٓٛالهرجع السابؽ، ص ص: (3)
)الريػاض: الهركػز العربػي لمدراسػات االهىيػة والتػدريب،  البطالـة فـي العـالم العربـي وعالقتيـا بالجريمـةعاطؼ عبد الفتاح عجوة،  (2)

 .ٖٛ( ص:ٜٙٛٔ
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ألىٍا تعتبر البيئة الخصبة لىهو العديد هف األهراض  ،يترتب عمى البطالة العديد هف الهشاكؿو        
االجتهاعية والىفسية واىتشار العىؼ والجريهة، فٍىاؾ العديد هف الضغوط عمى الشاب الفمسطيىي تجعمً 
يبحث عف أي شيء يبعدي عف ٌذا الٍـ الذي يحيط بً هف كؿ جاىب، فكاف أف عرؼ طريقً إلى 

شباع إدهاىً لمهخدرات بأي وسيمة أو طريقة هها يدفعً لمعىؼ ويحاوؿ إ ،الهخدرات واإلدهاف عميٍا
 . (1) سرقات...الخوال هخمة بالشرؼ،الجرائـ وال االغتصاب،و  كالزىا، واالىحراؼ والجرائـ الهتعددة

فالبطالة تجعؿ الشاب حائرًا في كيفية تدبير لقهة العيش واالىزالؽ إلى الجريهة بهختمؼ أشكالٍا         
 .(2)والتدٌور االجتهاعي واالىحطاط الثقافيواالىحراؼ 

تدفع الشباب ىحو التيارات الهىحرفة  يولقد أكدت ىتائج دراسة أخرى عمى أف هف أٌـ األسباب الت     
 .(3)البطالة وقمً فرص العهؿ يٌ
 : Immigrationاليجرة   (4)

العاطؿ عف العهؿ أفكار في ى ىظرًا لمظروؼ االقتصادية الهتدىية وعدـ توفر فرص عهؿ، تتولد لد       
أو خارج الوطف إليجاد فرصة عهؿ، وقد اتضا  ،الٍجرة إف كاىت داخؿ الوطف ىحو الهدف والهحافظات

توفير فرص ٌذا في السىوات األخيرة بعد شيوع ظاٌرة البطالة، بحيث أصبا سوؽ العهؿ غير قادر عمى 
 .(4)العهؿالعاطميف عف فأصبحت فرص الٍجرة هواتية بيف  لمشباب عهؿ

% هف الشباب يرغبوف في ٕٓوتشير إحصاءات الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطيىي أف حوالي         
ىتيجة  (ٕ٘ٓٓ)الٍجرة إلى خارج فمسطيف في الوقت الذي ٌاجر فيً اآلالؼ هف الشباب فعال خالؿ عاـ 

 .(5)عدـ االستقرار االقتصادي في داخؿ األراضي الفمسطيىية

تقديرات تقرير هىظهة العهؿ الدولية، اتسعت ظاٌرة الٍجرة غير الشرعية بشكؿ يفوؽ حسب و         
الٍجػػرة الههاثػػمة في التجارب األخرى، وذلؾ عمى رغـ شدة القيود الهفروضة عمى الٍجرة، هها ولد ظاٌرة 

أهال في سهيت بقوارب الهوت التي تحهؿ الهٍاجريف خاصة هف دوؿ شهاؿ إفريقيا إلى الضفة األوربية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

)القػػاٌرة: رسػػالة هاجسػػتير غيػػر  المشــكالت المترتبــة عمــى بطالــة الشــباب خريجــي الجامعــات الفمســطينيةكػػوثر ربحػػي هحهػػود،  (ٔ)
 .ٖٗ( ص :ٕٓٔٓهىشورة، كمية الخدهة االجتهاعية جاهعة حمواف، 

ــي مجــال رعايــة الشــبابعمػػي ليمػػة،  (ٕ) الهػػؤتهر العمهػػي الرابػػع، كميػػة الخدهػػة  فػػي القػػاٌرة: ورقػػة عهػػؿ هىشػػورة ، ) فريــق العمــل ف
 .ٙٛ( ص : ٜٜٔٔفرع الفيـو ،  االجتهاعية جاهعة القاٌرة،

 .ٔٓٙص:  مرجع سابق،ى ابراٌيـ، وفاء يسر  (ٖ)
مــدى التوافــق بــين مخرجــات نظــام التعمــيم واحتياجــات ســوق العمــل "سمســمة الدراســات التحميميــة ىزيػػً عرهػػاف، رفيػػؽ الىػػاطور،  (ٗ)

 .ٙٔ-ٗٔ( ص ص :ٕٕٓٓراـ اهلل:  -" ) فمسطيفالمعمقة
 .ٖ٘( ص: ٕٚٓٓفمسطيف:  -)راـ اهلل فمسطين في أرقامالجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطيىي،  (٘)

 
-54- 



 

العثور عمى وظيفة في ٌذي الػدوؿ لكف ٌذي القوارب تحولت إلى هصدر لمهآسي خاصة بعد اإلىتشاالت 
وُيتوقع أف تستهر هحاوالت ، الهتكررة لجثث الهٍاجريف غير الشرعييف هف عرض البحر األبيض الهتوسط

 .(1)شدةتٍريب الهٍاجريف واإلقاهة غير الشرعية رغـ القيود التي تزداد 

كحركة عبر الحدود  –فٍي  ،إف الٍجرة قد تكوف ٌىا كصهاـ األهاف الذي يهىع الوضع هف االىفجار     
تخفؼ الضغط عف هىاطؽ الضغط العهالي الهرتفع  –بٍدؼ اإلقاهة الدائهة ال تقؿ عف سىة لمعهؿ 

اديًا هأهواًل، ولكىً يكوف وتتحوؿ بً إلى هىاطؽ الضغط العهالي الهىخفض، لتضع في الىٍاية توازىًا اقتص
 .(2)غير ذلؾ اجتهاعيًا، حيث تىتج عىً هشكالت أخرى كثيرة وهتداخمة، لتزيد الوضع تعقيدًا عمى تعقيدي

هفكريٍا تتـ ىتيجة هجهوعتيف هف العواهؿ: عواهؿ طرد كاهىة في الهجتهع  ورفالٍجرة عىد جهٍ      
ذا كاىت عواهؿ  الهرسؿ الهٍاجر هىً، وعواهؿ جذب قائهة في الهجتهعات الهستقبؿ والهٍاجر إليً. وا 
ا هتعددة: بيئية واقتصادية واجتهاعية وثقافية وديىية وسياسية، فإف أٌهٍا   –الطرد وعواهؿ الجذب بدوٌر

ٌو وجود بطالة في الهجتهع الطارد في هقابؿ وجود فرص عهؿ في الهجتهع  –هجالىا الهحددفي 
الجاذب، والتي بىاء عميٍا يتخذ الشخص قراري بالٍجرة، إال أىً عىدها يٍاجر بالفعؿ، فإف هشكالت ال 

ذي وصؿ كاف ٌذا بالىسبة لمهجتهع الذي ىزح هىً أو الهجتهع ال وسواءحصر لٍا تىجـ عف قراري ٌذا، 
 :(3)إليً. فٍجرة ٌؤالء تسبب لمهجتهع الطارد

حرهاىً هف ىخبة هف خيرة شبابً وصفوة رجالً الىشيطيف بقوة واألكثر طهوحًا ووعيًا وخبرة وكفاءة   -1
باعتبار أف الٍجرة عهمية اىتقائية يتـ بهقتضاٌا ىزوح أفضؿ العىاصر هف الهجتهع الطارد هف جٍة، 

ا تبحث عف أفضؿ العىاصر وتجتذبٍا.كها أف الدوؿ الهستقبمة بدو   ٌر

حرهاىً هف استثهار جٍد ٌؤالء الهٍاجريف وىشاطٍـ وقدرتٍـ عمى البىاء، وها قد يكوف لٍذا هف  -2
 تعطيؿ لقدرات التىهية والتطوير.

ضافة كؿ ٌذا إلى  -3 خسارة ها أىفؽ عمى تىشئة وتربية وتعميـ وتدريب ٌؤالء هف هاؿ ووقت وجٍد، وا 
 ليً.الهجتهع الهىتقؿ إ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٛٔالجزائر: جاهعة تبسة( ص: ة في الوطن العربي "أسباب وتحديات" )ـــالبطالالوافي الطيب وآخروف،  (ٔ)
العامة لمخدمة االجتماعية لتنمية ثقافة العمل الحر بين  ةلمممارستصور مقترح يهاف حىفي الٍاشهي، السيد حسف السيد، إ (ٕ)

) القاٌرة: هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية  الشباب كمدخل لمواجية مشكمة الشباب كمدخل لمواجية مشكمة البطالة
 .ٕٕ٘٘( ص:ٜٕٓٓبريؿ، إ، كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، ٘، جٕٙوالعمـو اإلىساىية، العدد 

 ىقاًل عف اإلىترىت:" البطالة ودورىا في نشر الجريمة واالنحرافشبكة الىبأ الهعموهاتية " (ٖ)
http://www.annabaa.org/ 
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واألطفاؿ، بها وبفقدي جزءًا لً اعتباري هف رجاالتً الشابة، فإىً يكوف هتخهًا أكثر بالشيوخ والىساء  -4
لٍـ جهيعًا هف هشكالت وهعاىاة، وها يتطمبوف هف رعاية أوفر، وبذلؾ يحـر الهجتهع ٌىا هف 

 .(1)الشابة القادرة عمى التىهية لعىاصرا

   :(2)إيجاد هشكالت اجتهاعية وىفسية وأخالقية لاشخاص واألسر وهىٍا -5

والتربية  أسموب التىشئة االجتهاعيةخمخمة البىاء األسري وتعرضً لمتفكؾ ىتيجة لحدوث خمؿ في  - أ
فالهفٍوـ أف األسرة في وطىىا العربي أسرية أبوية، يشكؿ فيٍا األب عادة  ،بسبب غياب األب

ها تهثؿ األـ دور العطؼ والحىاف في العادة، وعميً يقوـ ىوع أو بيىالسمطة الهوجٍة والضابطة، 
ا ها غاب األب، بسبب عدـ سهاح الىظـ في فإذ ،آخر هف التوازف في التىشئة االجتهاعية والتربية

ـ هعٍـ، حـر األبىاء  بعض الدوؿ الهستقبمة اصطحاب بعض أرباب األسر الهٍاجريف لمعهؿ أسٌر
 ٌذا التوازف.

وىتيجة لفقد التوازف فقد يتعرض بعض األبىاء لالىحراؼ، وخاصة أف األـ في ٌذي الحالة ال  - ب
 ء وخاصة الكبار هىٍـ.تستطيع لوحدٌا هراقبة وتوجيً سموؾ األبىا

غياب األهف واألهاف بالىسبة لاسرة وزيادة هعاىاتٍا الىفسية واالجتهاعية ىتيجة غياب األب  - ج
 هصدر الحهاية واألهف.

احتهاؿ تعرض الزوج والزوجة لبعض االىحرافات األخالقية ىتيجة الحرهاف وىتيجة أيضًا  - د
 في بدايات حياتٍـ الزوجية.لإلغراءات التي قد يتعرضاف إليٍا، وخاصة إذا كاىوا 

خاصة إذا  ضعؼ الٍوية الوطىية وفقد الطابع الثقافي الوطىي ىتيجة لمتأثر بطبائع ثقافات أخرى -ـ ٕ
ذا ال يحدث بالىسبة لمهٍاجريف فقط  كاىت هخالفة لمثقافة األصمية، ويدخؿ فيٍا تأثر درجة التديف ٌو

ـ أيضاً  ىها يتأثر بٍا ذوٌو وذلؾ حيف ىقمٍا إليٍـ هف خالؿ الزيارات التي يقوـ بٍا الهٍاجروف أو  ،وا 
 عىد عودتٍـ الىٍائية ألوطاىٍـ.

واألٌـ هف كؿ ٌذا واألصعب، ٌو أف الشخص الهٍاجر ىفسً قد يفتقد الشعور باألهف واألهاف الذي  -6
ٌاجر أساسًا هف أجمً ويحس الضياع والهٍاىة ىتيجة لتعرضً لبعض الظروؼ التي يىتٍز فيٍا 
بعض أىاس هف الهجتهعات الهستقبمة فرصة حاجة ٌؤالء الهٍاجريف والتعاهؿ هعٍـ في بعض 

 والظروؼ بطرؽ ال أخالقية تحط هف كراهتٍـ. الهواقع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الهرجع السابؽ. (ٔ)
وت: هجمة الهستقبؿ العربي،               )بير  البطالة في الوطن العربي "إشارة خاصة إلى بطالة الشباب"عبد الجبار عبود الحمفي،  (ٕ)

 .ٚٔٔ( ص : ٜٜٙٔ، ٜٕٓع 
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 :(1)أما بالنسبة لممجتمع الجاذب، فيتسبب عن اليجرة إليو

خمؿ التركيبة السكاىية، حيث تزيد في ٌذا الهجتهع فئات األعهار الشبابية وتقؿ بالتالي فئات  -1
 اإلىاث.األطفاؿ والشيوخ، كها تزيد فيً هعدالت الذكور عف 

زيادة الكثافة السكاىية، وها يىتج عىٍا هف التكدس والتزاحـ السكاىي واىكهاش هساحة الفراغ بالىسبة  -2
لمفرد، ويتسبب عف ٌذا عدـ توازف بيف الهطموب هف الخدهات بأىواعٍا اإلسكاىية والهرورية 

 والغذائية والتعميهية والعالجية والترويحية والهتوفر هىٍا.

طبيعية والثقافية، حيث تزيد األىشطة بزيادة العهالة الوافدة في كؿ الهجاالت ويزداد تموث البيئة ال -3
التموث هف جاىب، كها أىً قد يكوف ٌىاؾ ها يهكف أف يطمؽ عميً التموث الثقافي الىاتج عها يتسمؿ 

ىوع إلى الهجتهع الهستقبؿ هف عادات وتقاليد قد ال تكوف هىاسبة لها ٌو سائد بً، فيتسبب عف ذلؾ 
 هف الصراع الثقافي الذي يترؾ آثارًا عمى الثقافتيف هعًا.

اىكهاش كـ وكيؼ الخدهات الهتاحة، حيث يزاحـ الوافدوف الجدد الهواطىيف فيىخفض ىصيب الفرد  -4
 هف الخدهات بكؿ أىواعٍا.

لاجور  زيادة هعدالت البطالة الفعمية والهقىعة حيث عادة ها تكوف العهالة الوافدة أكثر تقباًل ورضاء -5
وخاصة في الهٍف واألعهاؿ  –والظروؼ الهتاحة، وبالتالي يشكموف عىصر تىافس لمعهالة الوطىية 

فإذا ها اضطرت الدوؿ الهعىية إلى  ،التي يترفع عىٍا بعض الهواطىيف في الدوؿ الجاذبة لمعهالة
ىا يجدر بىا أف ٌو ،تشغيؿ ٌؤالء، فإىٍا قد تفعؿ ٌذا رغـ عدـ الحاجة إليٍـ، فتىشأ بطالة هقىعة

ف كاىت في األصؿ تحد هف حجـ البطالة في البالد الهرسمة، فإىٍا قد تزيد هف  ىالحظ أف الٍجرة وا 
حجهٍا في البالد الهستقبمة، عمى أف األغرب هف ٌذا ٌو هالحظة أف بعض الدوؿ العربية، ىفطية 

 وغير ىفطية، تستقدـ عهالة هف الخارج رغـ وجود بطالة في الداخؿ.

ف زيادة العرض عمى الطمب في سوؽ العهؿ يعطي الفرصة إألجور والدخوؿ، حيث خفض ا -6
ألصحاب األعهاؿ لفرض ها يروىً، ويضطر العاهؿ إلى قبوؿ األجر األقؿ هف هىطمؽ الحاجة، 

 األهر الذي يكوف لً تأثيري السمبي عمى جودة الحياة وهستويات الهعيشة في هجهمٍا. 

ازدياد أعداد العهالة الوافدة يجعؿ التىافس عمى السمع والخدهات  فإارتفاع تكاليؼ الهعيشة، حيث  -7
 .يشتد، فتتحرؾ آلية األسعار إلى أعمى، وخاصة إذا كاف الهعروض أقؿ هف الهطموب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ابؽ" هرجع سالبطالة ودورىا في نشر الجريمة واالنحرافبكة الىبأ الهعموهاتية "ش (ٔ)
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ىً إذا لـ يجد الوافدوف فرصًا هىاسبة لمعهؿ، تدر دخواًل إارتفاع هعدالت االىحراؼ والجريهة، حيث  -8
واإلجراهية، خاصة وأف تكيفٍـ هع األوضاع  كافية، فقد يمجأ البعض هىٍـ إلى السموكيات االىحرافية

 .(1)الجديدة ال يتـ بسٍولة، كها يكوف لدى بعضٍـ حساسية زائدة تجاي ذلؾ الهجتهع الجاذب

 اَربر االجخمبػٍت انخً ٌؼبوً مىهب انؼبطهني ػه انؼمم :
ا        اٌتهاـ دائـ، هحط جعمٍا هها سواء، حد عمى الفرد واألسرة والهجتهع عمى الخطيرة لمعطالة آثاٌر

 اآلثار حيث تشكؿ األفراد، أو هىٍا بالحد الهعىية الهؤسسات أو الدولة قبؿ هف االٌتهاـ ٌذا أكاف سواء

 ىتيجة ذلؾ لٍا، هىطقية إلى حموؿ الوصوؿ وهحاولة الظاٌرة، ٌذي لدراسة الهحفزة العواهؿ أٌـ عىٍا الىاتجة

 واالقتصادي، االجتهاعي الرفاي التي تىشد الهجتهعات لدى وبخاصة الهجتهع، عمى الخطيرة الىعكاساتٍا

 .(3)لمهجتهع الىسبي االستقرار وتحقيؽ
 في خطيرة إشكاليات تخمؽ والىفسية والصحية واالقتصادية بأبعادٌا واىعكاساتٍا االجتهاعية فالعطالة        

 التىهوية، ال خططٍا وأساس الهستقبمي، وأهمٍا الدولة عهاد تشكؿ التي الشباب، فئة لدى الهجتهع، وبخاصة

 الصحية والىفسية، أوضاعٍـ تردي عمى ذلؾ واىعكاس والحرهاف، الفقر هف الفئة ٌذي هعاىاة أهاـ سيها

 تتهيز التي طاقاتٍـ أو تعطيؿ الٍجرة، أو االىحراؼ، إلى يؤدي الذي األهر تأخري، أو الزواج، عف والعزوؼ

 .(2)اآلثار التي يعاىي هىٍا العهاؿ العاطميف عف العهؿ أٌـ عمى الوقوؼ ٌىا وسأحاوؿ واإلبداع، بالحيوية

طالة أصبحت هف القضايا الهمحة والحاسهة التي ال تقبؿ بأي حاؿ التأخير والتأجيؿ عف هشكمة الإ     
حيث أصبحت بالفعؿ خطرا هباشرا يٍدد االستقرار والسالـ االجتهاعي، وهٍها تضاربت األرقاـ والبياىات 
فإىٍا تىذر بأزهة إف لـ تتخذ الحكوهة بالتعاوف هع القطاع الخاص والهىظهات الدولية واألٌمية حموال 

 .(4)عهمية لهواجٍتٍا
بات هوضوعًا يشد اىتباي الباحثيف ويمفت  إف اآلثار التي يعاىي هىٍا العهاؿ العاطميف عف العهؿ        

ـ عمى ها يترتب عميٍا هف أوضاع اقتصادية كاىت أو اجتهاعية أو  وبطبيعة  صحية،أو  ىفسيةىظٌر
الحاؿ، فإف ٌذي التأثيرات الهترتبة عمى البطالة تتفاوت ليس فقط هف حيث الزهاف والهكاف وكـ وىوع 

ىها أيضًا هف حيث حدتٍا ودرجة  عطالةال  .إلحاحٍاوا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٛٔٔ، ص: مرجع سابقعبد الجبار عبود الحمفي،   (ٔ)
                   ن عن العمل االحتياجات االرشادية لألخصائيين االجتماعيين حديثي التخرج العاطميخالد هحهد سيد عبيدو،  (ٕ)

، كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، ٕ، جٛٔ) القاٌرة: هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعمـو اإلىساىية، العدد 
 .ٜٚٔ( ص:ٕ٘ٓٓابريؿ، 

 ، ىقال عف:األوروبية المجتمعات في المياجرين اندماج سياسة إشكالية التوىجي، توفيؽ (ٖ)

www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/12/12-09/798.htm                                                 
)القاٌرة: رسالة دكتوراي،  الجامعةالعطالة عن العمل وعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدى خرجي هحهد عبد التواب البكري،  (ٗ)

 .ٖٗ( ص:ٜٜٙٔ، جاهعة عيف شهس،اآلدابكمية 
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ة تشكؿ سببًا رئيسًا لهعظـ األهراض االجتهاعية في أي هجتهع، كها أىٍا تهثؿ تٍديدًا عطالالإف        
الشخص هف ة بهعىاٌا الواسع ال تعىي فقط حرهاف عطالواضحًا لالستقرار االجتهاعي والسياسي، فال

ىها تعىي أيضًا حرهاىً هف الشعور بجدوى وجودي (0)هصدر هعيشتً، وا 
 . 

ا عمى الهستوى االجتهاعي و  ولمعطالة   أيضا باعتبار أف  والىفسي االقتصادي والصحيآثاٌر
طالة ترتبط باىقطاع الدخؿ وهف ثـ صعوبة الحياة ىتيجة العجز في تمبية الحاجات اإلىساىية الضرورية عال

اب والعىؼ وجرائـ اآلداب واىتشار هصادر الدخؿ هها  يترتب عميً الجىوح إلى الجرائـ االجتهاعية واإلٌر
غير الهشروعة التي تعتبر ذات إغراء هرتفع لمضائعيف هف الشباب الهتعطميف عف العهؿ عمى جهيع 

الوالء ؼ وضعبالفقر باإلضافة إلى الىقهة عمى الهجتهع بصفة عاهة  سالهستويات فضال عف اإلحسا
 .(3)دواالىتهاء لمبال

 الدائـ التعطؿ حالة وتؤدي االجتهاعي، بالتشرذـ يسهى ها حالة زيادة عمى البطالة وتساعد         
 غالبية إصابة عمى اقتصادية وضغوطات اجتهاعية هشكالت هف يصاحبٍا وها العهؿ عف والهؤقت
 يدفعٍـ هها بالىفس، الثقة عدـ هف وحالة الهزهف الشديد اإلحباط هف بحالة العهؿ عف الهتعطؿ الشباب

 وتحسيف الكريـ، العيش فرصة هىحٍـ يرفض الذي الهجتهع هف باالىتقاـ جدياً  التفكير إلى الشعور ٌذا
 ٌذا يدفعٍـ وأيضاً  بالعهؿ تحصىٍـ خالؿ هف طهوحاتٍـ وتجسيد ذواتٍـ وتحقيؽ االجتهاعية، أوضاعٍـ
 .(2)أخرى هجتهعات إلى بالٍجرة جدياً  التفكير إلى الشعور
وتعتبر هشكمة البطالة وها يترتب عميٍا هف هشكالت اجتهاعية لدى الشباب ههف يعاىوف هف        

البطالة حيث تؤدي إلى اضطراب عالقة الشباب بهحيطً الخارجي االجتهاعي سواء أسرتً أو خارجٍا 
دـ هشاركتً هف الهحيطيف واألقارب أو األصدقاء أو الجيراف واضطراب التفاعؿ بيف الشباب وهجتهعً وع

 .(4)في األىشطة االجتهاعية وسمبيتً وعدـ الهساٌهة في تىهيً هجتهعً
إلى أف لمبطالة آثارًا سواء عمى الفرد أو عمى   James Borardوأشارت دراسة جيهس بوراد         

الهجتهع حيث تؤدي إلى التفكؾ االجتهاعي حيث يهيؿ الشباب الهتعطؿ عف العهؿ إلى العزلة 
ة والهعاىاة هف هشاعر اليأس، كها يكتسب اتجاٌات وقيهًا تتعارض هع اتجاٌات وقيـ الهجتهع االجتهاعي

(4)وقد تضطرب العالقات االجتهاعية هها يصعب هعً إعادتٍا هف جديد حتى بعد اىتٍاء هشكمة البطالة
.  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٚ( ص:ٕٓٔٓ، ٔ)اليوىسكو: ط لسبيل إلى إنصاف المحرومينا التقرير العالهي لرصد التعميـ لمجهيع، (ٔ)

ر،  (ٕ) العربية، كمية الخدهة  لاسرة)القاٌرة: بحث هقدـ في الهؤتهر الدولي  المشكالت الناتجة عن البطالة لدى الشبابعادؿ جٌو
 .ٚٔٔ( ص:ٜٜٓٔاالجتهاعية، جاهعة حمواف، 

)الجزائر: كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،  واقع البطالة وآثارىا عمى الفرد والمجتمعخميمي أحهد ٌاشهي بريقؿ،  (ٖ)
 .      ٜجاهعة الهسيمة( ص:

                                      .ٕٛٙص: مرجع سابق،" ،ابتساـ هحهود راشد (ٗ)
(5)  James Borard: Social Change and Social Problems ( U.S.A, Harper and Prother,1993) P.261 . 
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ــبعض أن مــن       ــرى ال ــة التــي يعــاني منيــا العمــال العــاطمين عــن العمــل يمكــن اآل وي ــار االجتماعي ث
 :اآلتيتصنيفيا عمى الوجو 

تؤدي إلى قضاء العاهؿ العاطؿ لهعظـ وقتً بالجموس عمى الهقاٌي والوقوؼ عمى ىواصي العطالة  -1
 ف لديً وقت فراغ ال يعرؼ أيف يقضيً.الشوارع، أل

يالحظ أف األخوة واألخوات في األسر التي يوجد بٍا عاطموف عف العهؿ يىتقؿ لٍـ اإلحساس بالظمـ  -2
 .(0)والقٍر والتوتر ىتيجة لعدـ عهؿ أخوتٍـ

تؤدي العطالة إلى خمؽ هٍف ٌاهشية غير هىتجة كالتسوؿ أو البيع بالطرؽ وعمى األرصفة وبالتالي  -3
 . (3)تظٍر طبقات أو فئات طفيمية داخؿ الهجتهع

التأثر السمبي عمى الهواٌب الفىية والعقمية لمفرد فتضهحؿ هٍارتً بؿ يفقد الفرد هيزة التعود عمى  -4
تقاىً   .(2)العهؿ وا 

وقد تكوف هشكالت العطالة ألجياؿ هتعددة حيث تهس بالهكاىة االجتهاعية لمعاطميف والتي قد تؤثر  -5
ـأعمى سموؾ أطفالٍـ أو   . (4)حد أفراد أسٌر

ـ االجتهاعية،  إلىتؤدي البطالة  -6 عالقتً بالهحيطيف بً  وهف ثـ اضطرابعدـ قياـ األفراد ألدواٌر
ذا يؤثر بشكؿ سمبي عمى قدرة الفرد ال عاطؿ في القياـ بأي دور في الهجتهع، وفي كثير هف ٌو

الحاالت يفقدوف هكاىتٍـ االجتهاعية هها يؤدي إلى اتساع التفاوت الطبقي وجهود الحراؾ االجتهاعي 
 .(4)لٍـ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
السياسية  مؤشرات البطالة في األراضي الفمسطينية ، المؤتمر السنوي لمعيد األبحاث ،باسـ هكحوؿ ويوسؼ عدواف (0)

 .  ٙص : (ٕٙٓٓس ، ر ها ،راـ اهلل :فمسطيف) االقتصادية الفمسطيني
(2)  Herbert . H : left court and atoll focus of control for a affiliation and behavior in Social 

Introduction, (Jourrul of per and soc. psy. vol 48, No 3, March 1988) p: 755. 
الهؤتهر التاسع إدارة )القاٌرة:  دور الصندوق االجتماعي لمتنمية في عالج مشكمة البطالة ،شريؼ رفعت رزؽ هحهد الشافعي (2)

 .ٜٜ٘ص:  (ٕٗٓٓجاهعة عيف شهس  ،أزهة البطالة وتشغيؿ الخريجيف، كمية التجارة
الهؤتهر التاسع إدارة  :) القاٌرة لمواجية أزمة البطالة كاستراتيجيةالمشروعات الصغيرة  ،هحهد فتحي أحهد إبراٌيـ عوض  (4)

 .ٛٔٙص:  (ٕ٘ٓٓ ،أزهة البطالة وتشغيؿ الخريجيف
(5)  Brenda Do bois ,Karla Miley : Social Work on Empowering Profession  (U.S :.Allan and 

Balonpres , 1992 ) p : 325. 
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 اَربر االجخمبػٍت انخً حؼبوً مىهب أسز انؼبطهني ػه انؼمم :
إف األسرة تعتبر ىسقًا اجتهاعيًا يىتظـ داخمً هجهوعة هف العالقات الهتساىدة والهتكاهمة ألدوار         

اجتهاعية هعيىة يتحقؽ هف تفاعمٍا أداء األسرة لهجهوعة هف الوظائؼ االجتهاعية، فإذا ها حدث داخؿ 
لبىاء أو ٌذا الىسؽ األهر الذي ٌذا الىسؽ هشكمة هف الهشاكؿ فقد يكوف هف الهتوقع اختالؼ وتفكؾ ٌذا ا

 .(0)قد يؤدي إلى تفكؾ العالقات األسرية

 : ةتياآل وتكتسب األسرة أىميتيا من أنيا تعمل عمى تحقيق األىداف

األسرة لٍا أٌهية خاصة في عهمية البىاء واإلىهاء، حيث تقدـ لمهجتهع أثهف ثروة يعتهد عميٍا في  -1
ي الثروة  ىهائً أال ٌو البشرية، ولف تستطيع األسرة أف تهد الهجتهع بتمؾ الثروة الٍائمة إال إذا بىائً وا 

قاهت عمى أسس قوية وهقوهات رئيسة تساعدٌا عمى أداء وظائفٍا االجتهاعية بها يىعكس أثري عمى 
 أداء الهجتهع لوظائفً وبها يحقؽ لً التىهية.

إىساىيتً وتكويف ضهيري وتوجيً  تعتبر األسرة أقوى أىساؽ الهجتهع فعف طريقٍا يكتسب اإلىساف -2
 الحقيقي لمطبيعة اإلىساىية. ىزعاتً، فٍي الهٍد

كسابٍـ القيـ والعادات والتقاليد، فٍي هصدر األخالؽ  -3 لاسرة دور ٌاـ ورئيس في تىشئة األبىاء وا 
 .(3)والدعاهة األولى لضبط السموؾ واإلطار الذي يتمقى فيً اإلىساف أولى دروس الحياة االجتهاعية

ا الفعاؿ واإليجابي وأٌهيتٍا الحقيقية في الهجتهع الهعاصر في تحقيؽ وظائفٍا ىحو تىهية  -4 لاسرة دوٌر
الفرد العاطفية وتغذيتً بالهشاعر واألحاسيس اإلىساىية التي تكفؿ لً هغالبة التوترات  وبىاء شخصية

ٌذي الوظيفة بهثؿ وهواجٍة األزهات والهشكالت وال توجد هؤسسة اجتهاعية أخرى يهكف أف تؤدي 
 ٌذي الكفاءة.

 .(2)تحقيؽ االستقرار االجتهاعي والعاطفي ألفراد األسرة الذي يتوافر في األسرة السميهة الهترابطة -5
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)القاٌرة: كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة يـ وآخروف، صفاء عبد العظ (ٔ)

 . ٖٓ( ص: ٜٚٛٔهركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي،
)الرياض: كمية اآلداب، جاهعة الهمؾ سعود،  الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة والشبابهحهد سالهة هحهد غباري،  (ٕ)

 .ٚٗ( ص: ٜٛٛٔ  ب ف،
كهبيوتر ) اإلسكىدرية: الهكتب الجاهعي لم المدخل في الممارسة المينية في مجال األسرة والطفولةخيري خميؿ الجهيمي،  (ٖ)

 .ٖٗص: ( ٜٜ٘ٔوالىشر والتوزيع، 
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ذخيرة الهستقبؿ والرصيد  ٌي التيوتعتبر األسرة ىواة الهجتهع وفى هٍدٌا تتربى الطفولة         
اإلىساىي الههتد عمى طوؿ الزهف، وفى هحيط األسرة الذى يتهيز بصالت الود والرحهة تىبع الهواٌب 

غد وأهؿ الهستقبؿ الذيف ٌـ رجاؿ ال -هحيط حياة األبىاء، والشؾ أف ٌؤالء الشباب فيالفطرية األولى 
فسادٌـ فساد لمهجتهع وفى ضياعٍـ ضياع لاهة جهعاء وليس لاسرة فقط،  في -وسىد الوطف وعدتً

واألهٍات عىدها يغفموف عف تربية األوالد فإف ذلؾ سيؤدي  ىواة الهجتهع وأهمً، وأف اآلباء ٌيألف األسرة 
 .(0)جيً السميـإلى اىحرافٍـ وسوء خمقٍـ لعدـ وجود الرعاية والحىاف والتو 

تدفع إلى الطالؽ، الذى يفرؽ شهؿ األسرة  التيويعتبر التعطؿ عف العهؿ سبب هف األسباب         
ويعاىى هىً األبىاء حيث يساٌـ هع غيري هف األسباب في دفعٍـ إلى طريؽ االىحراؼ واإلجراـ، وغمبا ها 
يؤدي التعطؿ عف العهؿ الى العزلة االجتهاعية لمعاطؿ، وهف ثـ تضعؼ عىدي القوى االجتهاعية، 

هجتهع الذى يعيش فيً، ويترتب ذلؾ عمى ظٍور حالة وتتضاءؿ قدرتً عمى تحقيؽ التضاهف هع ال
تفقدي االلتزاـ بالهعايير والقيـ االجتهاعية السائدة واحتراهٍا فيرتكب  التي" عىد العاطؿ "Anomie ياألىوه
 .(3)الجريهة
( بدراسة استٍدفت التعرؼ عمى األسباب التي تدفع ٜٜٗٔولقد قاـ سهير هصطفى إبراٌيـ )        

تدفع  التيىحراؼ عف الطريؽ السوي ولقد أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة أىً هف أٌـ األسباب الشباب لال
 .(2)البطالة وقمة فرص العهؿ ٌيالشباب ىحو التيارات الهىحرفة 

ويؤدي التعطؿ إلى تقويض سمطة الزوج واألب عىدها يفشؿ في القياـ بدوري والحصوؿ عمي دخؿ         
صادي هف أٌـ الركائز التي تهىا الهكاىة في الهجتهع، باإلضافة إلى أىً في لاسرة، إذ أف الىجاح االقت

حالة عدـ اعتهاد األسرة عمى األب، فإىً يعجز عف هباشرة أي ىفوذ طالها أىً ال يستطيع تقديـ هزايا 
ف اقتصادية أو هىعٍا، كذلؾ يتأثر هركز الزوج العاطؿ هف ىاحية أخرى ففي ظؿ الىظاـ األبوي التقميدي ه
 واجب الزوج أف يقوـ باإلىفاؽ عمى زوجتً وحهايتٍا، وعمى الزوجة أف تقوـ برعاية شؤوف البيت واحتراـ 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ٜٚ( ص: ٜٜٜٔ)اإلسكىدرية: دار الهعرفة الجاهعية، في مجال االسرة والسكاناسيامات الخدمة االجتماعية السيد رهضاف،  (ٔ)
)اإلسكىدرية: دار الهعرفة  دراسات في عمم االجرام "الظاىرة االجرامية تفسيرىا وعوامميافتوح عبد اهلل الشاذلي،  (ٕ)

 .ٖٗٔ( ص:ٕٓٓٓالجاهعة،
)القاٌرة: رسالة دكتوراي غير هىشورة كمية الخدهة االجتهاعية  تقويم مراكز وأندية الشباب ببور سعيدسهير هصطفي إبراٌيـ،  (ٖ)

، جاهعة القاٌرة ،  (.ٜٜٗٔبالفيـو
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الزوج وطاعتً، ويعتبر خضوع الزوجة لسمطة زوجٍا ُجزءًا هف دور الهرأة في العالقة الهتبادلة بيف الزوج 
ة ورعايتٍا فإف التعطؿ عف العهؿ والزوجة، ولها كاىت سمطة الزوج تستىد إلى قياهً باإلىفاؽ عمى الزوج

 .(0)يؤدي إلى تقويض ٌذي السمطة

ويبدو تدٌور السمطة في الهركز الهىخفض الذي يحتمً الزوج فالتعطؿ يؤدي إلى عدـ االحتراـ        
الضهىي لمزوج، أو زيادة العدواف الهوجً ىحوي، وتظٍر ٌذي التغيرات في صورة زيادة الصراعات بيف 

غفاؿ خدهاتً اليوهية، الزوجيف وتوجيً الموـ إلى الزوج باعتباري هسئواًل عف بطالتً، أو إىكار وجودي،  وا 
وتوجيً الىقد الجارح لً أهاـ األطفاؿ، واالىفعاؿ الحاد إزاء السموؾ العادي أو في الهواقؼ التي كاىت 
هحتهمة هف قبؿ، وكذلؾ عدـ الهباالة بالىسبة لرغباتً، كها يؤدي تعطؿ رب األسرة إلى تحرر الزوجة 

الت تتحوؿ العالقة إلى الىقيض تهاها وتتغير سيطرة جزئيًا أو كميًا هف سمطتً الرسهية، وفي بعض الحا
 .(3)الزوج إلى خضوع كاهؿ

كها أف الكثير هف الهشاكؿ األسرية كالٍجر والطالؽ تىشأ كىتيجة هباشرة لمتعطؿ هها يعرض         
األسرة إلى التفكؾ، ويعتبر التعطؿ الهؤقت أو الطويؿ األهد عىصرًا هف عىاصر وجود الفراغ عىد عائؿ 
األسرة، وال يعرؼ الوسيمة التي يصرفً فيٍا، هها يجعمً فريسة سٍمة ألىواع الترفيً الخاطئ كالهقاهرة 
واإلدهاف عمى الخهر والهخدرات هها يزيد الهوقؼ تعقيدًا، كها أف التعطؿ يؤدي إلى ضعؼ عالقة رب 

ٍـ ويىشأ عىٍا ألواف هف سد هتطمباتٍا فيسئ هعاهمت تبهسؤوليااألسرة بأفرادٌا ىتيجة عجزي عف القياـ 
الهشكالت كاىحراؼ األبىاء، كها أف رب األسرة الهتعطؿ يعبر في ذات الوقت هثاًل سيئًا أهاـ أبىائً داخؿ 

 .(2)األسرة هها يزيد الهوقؼ سوءًا أهاـ األسرة ويؤدي إلى اىٍيار القيـ بٍا

 اَربر االجخمبػٍت انخً ٌؼبوً مىهب اجملخمغ انفهسطٍىً:
ا لمبطالة          االجتهاعي الرفاي التي تىشد الهجتهعات لدى الهجتهع وبخاصة عمى الخطيرة آثاٌر

 والسياسية االقتصادية بأبعادٌا واىعكاساتٍا فالبطالة الىسبي ألفرادي، االستقرار وتحقيؽ واالقتصادي،

 عهاد تشكؿ التي لشباب،ا فئة لدى الهجتهع، وبخاصة في خطيرة إشكاليات تخمؽ والىفسية واالجتهاعية

 والحرهاف، الفقر هف الفئة ٌذي هعاىاة أهاـ سيها التىهوية، ال خططٍا وأساس الهستقبمي، وأهمٍا الدولة

 .(4)أوضاعٍـ االجتهاعية واالقتصادية والصحية والىفسية تردي عمى ذلؾ واىعكاس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٜٙٔ-ٙٙٔص ص: مرجع سابقالسيد رهضاف،  (ٔ)
 .٘ٛ:صمرجع سابق، ، هحهد عالء الديف عبد القادر (ٕ)
 .ٙٛ:صالهرجع السابؽ،  (ٖ)
 .ٖ، ص: مرجع سابق موقوتة، قنبمة البطالة اإلسالهية، الشبكة (ٗ)
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ـ عمى كبير بشكؿ الشباب بيف العطالة وتؤثر          ـ ىهٌو في  لفرصٍـ بالىسبة خاصة وتطوٌر
ىجاب هستقمة أسرة وتأسيس االستقرار والزواج  االجتهاعية، الحياة في الهشاركة عاهة وبصفة األطفاؿ وا 

 هف هها يحرهٍـ الهستقر غير الدخؿ بسبب االقتصادية الحاجات إشباع هف الحرهاف إلى تؤدى أىٍا كها
 إىٍـ حيث العاطميف، االجتهاعي لٍؤالء الحرهاف في تتسبب أىٍا كها الشدائد، وتجىب كريهة بحياة التهتع

 هكاف في بالتواجد الهرتبط االجتهاعي الهجتهع والتفاعؿ أفراد بقية يهارسٍا التي األىشطة في يشاركوف ال
 التحمؿ أو التفكؾ هف حالة إلي الحرهاف ٌذا ويؤدي عف العهؿ، باالستبعاد هباشرة يتأثر والذي العهؿ،

 .(0)االجتهاعي
تؤثر في هدى إيهاف األفراد وقىاعتٍـ بشرعية االهتثاؿ  أف طالةعتشيػػر الدراسػات أىً يهكف لمو       

ا عمى عوبذلؾ فإف ال ،لاىظهة والهبػادئ والقواعػػد السموكية الهألوفة في الهجتهع طالة ال يقتصر تأثيٌر
تعزيز الدافعية واالستعداد لالىحراؼ، إىها تعهؿ أيضا عمى إيجاد فئة هف الهجتهع تشعر بالحرية في 

ا ال يعد  ،االىحراؼ ووفقًا لٍذي القىاعة واإليهػاف فإف اىتٍاؾ األىظهة والهعايير السموكية العاهة أو تجاوٌز
واتساقًا هع ٌذي الىتائج تشير  ،ـ، ألىٍـ ليسوا همزهيف بقبػولٍا أو االهتثاؿ لٍاعهاًل هحظورًا في ىظٌر

طالة يػػؤدياف إلى حالة هف شعور الرفض والعداء تجاي الهجتهع وعدـ عدراسة أخرى إلى أف الفقر وال
يتعمؽ  اإليهاف بشرعية أىظهتً واالهتثاؿ لٍا، هها يؤدي إلى االىحراؼ والسموؾ اإلجراهي، وبخاصة فيها

في الوطف طالة عبجرائـ االعتداء عمى الىفس، ويعزز ٌذا االفتراض ها أشارت إليً دراسة عف حالة ال
إلى أف الفػرد العاطؿ قد يصاب بفقداف الشعور باالىتهاء إلى الهجتهع حيث يشعر بالظمـ، الذي  العربي

سرية وتأثير القيـ العاهة الذي لذا فإف ضعؼ الضوابط األ ،قد يدفعً إلى أف يصبا ىاقهػػا عمى الهجتهع
القابمية لالهتثاؿ والتكيؼ ضعؼ طالػة في الهجتهع يؤدي إلى ضعؼ االستعداد و عيىتج هف ارتفاع ىسبػػة ال

ذا الوضػػع يكوف سببًا رئيسًا في زيادة ىسبة الجريهة خاصة جرائـ  هع األىظهة والضوابط االجتهاعية، ٌو
 . (3)االعتداء عمى األهالؾ

إلى اىخفاض أواصػر الروابػػػط التي يحهمٍا الىاس تجاي الهؤسسات الرسهية  العطالة تؤديو        
واألىظهة والقيـ االجتهاعية السائدة في الهجتهػع، كهػػػا أىٍا تحػػػد هف فاعمية سمطة األسرة بحيث ال 

ا في عهمية الضبط االجتهاعي ألطفالٍا   .تستطيع أف تقـو أو تهارس دوٌر

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( ٜٜ٘ٔ)القاٌرة: هؤتهر ىقابة الهٍىدسيف حوؿ هشكمة البطالة،  اآلثار االجتماعية لمبطالةصالح عبد اهلل عبد الهتعاؿ،  (0)

 .ٖٚٛص:
 .ٔٗ-ٖ٘ص : صهرجع سبؽ ذكري، البطالة في العالم العربي وعالقتيا بالجريمة ، عاطؼ عبد الفتاح عجوة  (4)
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 تفاقم عن تنتج التيعمى المجتمع و  المباشرة وغير المباشرة االجتماعية اآلثار أىم حصر يمكنو    
 :اآلتي في البطالة مشكمة

 كذلؾ الهعيشي، الهستوى اىخفاض أو تدىي بهشكمة العهؿ سوؽ في األطفاؿ عهؿ ظاٌرة تقترف  -1
 األساسية بالحاجات الوفاء في الهساعدة وبغرض الهادية الحاجة هف بدافع الهىزؿ، خارج الهرأة عهؿ

ف  ىظـ كفاءة وقمة ىاحية هف االقتصادية الضائقة تفاقـ هع وذلؾ السف كبار عهؿ زيادة كذلؾ ،ألسٌر
 .(0)أخرى ىاحية هف االجتهاعي الضهاف

 هدتٍا وطوؿ طالةعال هعدؿ فارتفاع ،عف العهؿ الهتعطميف هعيشة عبء والهجتهع األسرة تتحهؿ -2
والتي تضر بأهف  الهسئولة غير والتصرفات لالىحراؼ أسباب ويخمؽ األسري التفكؾ إلى يؤدي

 .الهجتهع

 هع يتىاسب ال كاف لو حتى عهؿ بأي القبوؿ بضرورة إحساس لديٍـ يتولد العاطميف الهتزوجيف -3
التٍـ  وزيادة باالىزواء البعض عىد التفكير إلى التعطؿ فترة طوؿ تؤدي وقد أقؿ بأجر أو العمهية هٌؤ

 .هها يفقد الهجتهع الكثير هف طاقات أبىائً اإلحباط حدة

 تقودي أحياىا والتي األدوية شراء عمى قدرتً وعدـ سرتًأ وأفراد ىفسً عالج عمى الهتعطؿ قدرة عدـ -4
 الهواد شراء فيستطيعو  ال الذيف عف العهؿ الهتعطميف وأغمب الشعبي، بالتطبيب االستعاىة إلى

ا الدـ وفقر التغذية وءوس لاهراض تعرضا أكثر فيكوىو  الضرورية الغذائية األهر الذي يهىعٍـ  وغيٌر
 .(3) هف إفادة هجتهعٍـ

 تقديـ عمى قادر غير بأىً والشعور بأصدقائً وعالقتً بً، الهحيط الهجتهع هع الهتعطؿ عالقة تدٌور -5
 يفضؿ ولذلؾ الهجتهع، عمى عالً بأىً لديً اىطباعا يخمؽ هها الهجتهع بىاء في والهساٌهة خبراتً
 .فيحـر الهجتهع هف جٍودٌـ العزلة حياة هىٍـ الغالبية

 هقاعد بترؾ أبىائٍـ توجيً إلى البطالة هف األسرة رب فيٍا يعاىي التي األسر هف الكثير اضطرار -6
 عمى أبىائٍـ هساعدة هف تهكىٍـ ال الهالية قدراتٍـ أف اعتبار عمى العهؿ سوؽ في وزجٍـ الدراسة
، األهر الذى يعطؿ االرتفاع ىحو الهعيشة تكاليؼ هيؿ تعقيدا األهر يزيد وهها الدراسة هواصمة

ف العهمية التعميهية التي ٌي أساس تقدـ الهجتهعات هف جاىب، وتزيد هف ىسبة األهية في الهجتهع ه
 جاىب آخر.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٜص:  (ٕٛٓٓ)القاٌرة: الٍيئة العاهة لمكتاب، "األسباب ، المعوقات ، الحمول"مشكمة البطالة  ،فتحي قابيؿ هتولي  (0)
ر،  (3)  .ٕٓٔص:مرجع سابق، عادؿ جٌو
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 وتعاطي واالىتحار والسرقة القتؿ جرائـ هثؿ الهىحرؼ بالسموؾ الحاالت هف كثير في البطالة ترتبط -7
ا الهخدرات  هف جرائـ تخؿ باألهف القوهي لمهجتهع. وغيٌر

 إطار في االجتهاعية، الحاجات تكمفة عف الفردي الدخؿ فىقص ٌاهة اجتهاعية تبعات أيضا لمبطالة -8
 إلى يؤدي والدخؿ، الثروة توزيع سوء وهف العهؿ سوؽ تىظيـ ضعؼ هف يعاىي اجتهاعي تىظيـ
 .(0)االجتهاعي الفساد هشكمة اتساع

 أمه اجملخمغ انفهسطٍىً: انؼبئذة ػهىاَربر 
تؤثر البطالة عمى الهجتهع هف الىاحية األهىية حيث يبدأ ظٍور التيارات السياسية الهختمفة حسب        

الظروؼ االقتصادية والسياسية واالجتهاعية التي تحيط بالهجتهع ككؿ، هها يٍدد األهف السياسي لمدولة، 
فرغ كثير هف هواطىيً بال عهؿ ويستغؿ زعهاء تمؾ التيارات وجود ظاٌرة أو هشكمة البطالة بالهجتهع وت

 ويبدأوف في تشكيؿ التىظيهات الهىاٌضة لىظاـ الحكـ القائـ هها يٍدد األهف السياسي لموطف.

ٌذا باإلضافة إلى أف األفواي الجائعة والىفوس الههموءة بالحقد والهرارة واليائسة هف إهكاف تحقيؽ         
حياة كريهة ألشد تٍديدا لكياف الدولة هف األسمحة الفتاكة، فهثؿ ٌؤالء السكاف أكثر استعدادًا وهياًل 

ـ  لمخروج عمى القواىيف واألىظهة القائهة بالهجتهع، وسٍؿ قيادتٍـ ىحو ارتكاب أعهاؿ العىؼ والتخريب ٌو
 .(3)في ذلؾ يعتقدوف خطأ أىٍـ يسعوف لتحقيؽ ىظاـ أحسف يكفؿ هستوى هعيشة أكثر ارتفاعاً 

وال يقؼ خطر اىخفاض هستوى الهعيشة عمى هعىويات الشعب فحسب، بؿ إىً يشكؿ خطرا         
ف كاىت تعهؿ عمى داخميا وخارجيا في ذات الوقت، ويظٍر ذلؾ بوضوح في وقت الح روب التي وا 

التضاهف واالتحاد والتهاسؾ الداخمي أهاـ العدو الهشترؾ، إىها يتوقؼ إلى حد كبير عمى درجة ارتفاع أو 
ذي يحددٌا عواهؿ كثيرة هف أٌهٍا هستوى الهعيشة الحالي والهىتظر  .(2)اىخفاض هعىويات الشعب، ٌو

أكثر احتراها ألىظهتً وأوضاعً الداخمية وأكثر استعدادًا  فالهجتهع الذي يتهتع بهستوى هعيشة عاؿٍ        
لمكفاح والدفاع عف ٌذي األىظهة واألوضاع هف الخطر الداخمي والخارجي هٍها كمفً حيث إف البطالة 
تؤدي إلى السخط الشعبي العاـ، عالوة عمى التوترات والهخاطر السياسية واالجتهاعية التي تىجـ عف 

 لتي يعيشٍا الشباب العاطؿ عف العهؿ، ففئة الشباب تهثؿ أكثر العىاصر تهردا حالة اليأس والضياع ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٔٔص:  مرجع سابق، ،فتحي قابيؿ هتولي (ٔ)
 .ٙٙ-ٗٙص ص:( ٜٜٜٔ)االسكىدرية: هطبعة الجهٍورية، التربية ومشكالت المجتمع ،هحهد يوسؼ حسف وآخروف (ٕ)

 . ٕٕٔص:مرجع سابق، ، ىجالء عبد الحهيد راتب (ٖ)
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بحكـ تكويىٍا، وهف ٌىا فإف هشكمة البطالة قد تصبا تٍديدا لالستقرار السياسي والسالـ االجتهاعي كها 
 .(0)يىشدٌا أي هجتهعلٍا أيضًا اىعكاساتٍا عمى التىهية التي 

وتؤثر العاطمة عمى البعد األهىي لمهجتهع فكمها كثرت الهشاكؿ االقتصادية وقؿ الدخؿ الفردي زاد    
ارتكاب بعض الجرائـ االقتصادية الستعواض الىقص في الدخؿ بطرؽ غير هشروعة، وأيضا ىالحظ زيادة 

يد فيٍا عدد العاطميف ويبتعد سكاىٍا عف هعدالت الجريهة خاصة االجتهاعية هىٍا في الهىاطؽ التي يز 
العادات والتقاليد والقيـ االجتهاعية اإليجابية ىتيجة لزيادة السخط عمى الهجتهع والتخمي عف الوطىية 

 .(3)والقوهية بسبب العطالة

طالة تعىي حرهاف العطالة باإلجراـ صمة هباشرة وغير هباشرة في الوقت ىفسً فعإف صمة ال    
و ها يؤدي إلى عجزي عف إشباع حاجتً الضرورية  توقؼ عف العهؿ هف هورد رزقً، العاهؿ الذي ٌو

ويالحظ هع ذلؾ أف  ،هها قد يضطري إلى سمؾ سبيؿ الجريهة لتحقيؽ ٌذا اإلشباع بالطرؽ الهشروعة،
بهعىى أىً ليس كؿ الهتعطميف يسمكوف سبيؿ الجريهة إلشباع حاجاتٍـ  طالة ليست حتهية،عٌذي اآلثار لم
 اً طالة آثار عكها أف لم ،ف هىٍـ هف يقوى عمى الصهود في هواجٍة ٌذي األزهة الطارئةإبؿ  الضرورية،

ف اإلىفاؽ عمى ىفسً أو عمى هف تمزهٍـ ىفقتً ع ألف الفرد حيف يعجز غير هباشرة عمى ظاٌرة اإلجراـ،
عمى ىفسً أو عمى الغير  وقد يقدـ تحت تأثير تمؾ الحالة عمى بعض أفعاؿ االعتداء تسوء حالتً الىفسية،

 .  (2)هف األفراد
تتىافى هع العادات والتقاليد الفمسطيىية القديهة هثؿ جرائـ  يوىتيجة لذلؾ اىتشرت بعض الجرائـ الت       

عمى أهالؾ الدولة بٍدؼ الحصوؿ عمى الهاؿ  ياآلداب العاهة والتعدي عمى اآلخريف والسرقة والتعد
اب والتطرؼ بيف شباب ٌذي الهىاطؽ وحالة هف االغتراب لديٍـ، حيث يسيطر عمى الشباب  واىتشار اإلٌر

الهتعطؿ شعور بالفشؿ واإلحباط هها يىعكس عمى عالقتً بالهجتهع ويتولد لديً شعور أعهؽ بالقىوط 
 يالهستقبؿ وبذلؾ تقؿ هقاوهتً الىفسية واالجتهاعية لمتحد يوالالهباالة واليأس هف إهكاىية تحسيف حالتً ف

فرضتً البطالة هها يجعمً سٍؿ االستٍواء وسٍؿ التعرض والتأثر بالتيارات االىحرافية، ويىتج أيضا  الذى
عف البطالة درجة هف الحقد والبغضاء بيف الهتعطميف هها يجعمٍـ قابميف لمتعرض لمتأثيرات السمبية هها 

 .(4)يفقدٌـ والءٌـ لهجتهعٍـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٚٙص: مرجع سابق، ،هحهد يوسؼ حسف وآخروف (ٔ)

ب والرياضة( )هطبوعات الهجمس االعمى لمشبا بطالة الشباب وأثرىا عمى التنمية الشاممة ،الهجمس األعمى لمشباب والرياضة (ٕ)
 .ٙ٘ص:

 .ٕٖ٘، ص: مرجع سبق ذكرهفتوح عبد اهلل الشاذلي،  (ٖ)
 الجاهعة اإلسالهية،: غزة) تحديات البطالة في المجتمع الفمسطيني وآلية عالجيا من منظور إسالمي ، خمود عطية الفميت (ٗ)

 .(ٕٚٓٓرسالة هاجستير، غير هىشورة، 
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طالة تحتوي عمى جذور الجريهة ألىٍا تتضهف العىاصر عأف العمى الدراسات  وتؤكد ىتائج بعض   
ي  -:  (0)االىحرافية التالية في طبيعتٍا وفي هضهوىٍا ٌو

 عدـ استقرار العالقات االجتهاعية لمعاطؿ وتقمبٍا زهىيا وهكاىيا .  -1

وهف ثـ طغياف شعور خيبة األهؿ واإلحباط بالىسبة  تركز عاهؿ الضياع وعدـ التأكد واالستقرار  -2
 ؿ .طلمعا

 ابتعاد العاطؿ عف الهجتهع وقيهً السائدة ىتيجة شعوري بالوحدة والعزلة . -3

  -: (3)يأتيطالة والجريمة تبين ما عوبوجو عام فيما يتعمق بال
إذا توافرت بعض أو كؿ العالقات  طالة تؤدي وتسبب السموؾ اإلجراهي لدى الفرد العاطؿ،عأف ال -أ

 التي تساعد عمى ذلؾ .االقتصادية واالجتهاعية والىفسية 
 هع استهراريةإف العالقة بيف البطالة والجريهة عالقة ديىاهيكية يصبا السبب ىتيجة والىتيجة سببا  -ب

 العالقة وتعقدٌا وتشابكٍا بهرور الزهف .
 التفكؾ األسري ذات عالقة بالجريهة.و إف ثهة عواهؿ اجتهاعية أخرى هثؿ اىتشار األهية،  -ج

طالة ظاٌرة هركبة عطالة والجريهة وأف العيتضا أف ٌىاؾ عالقة طردية بيف هعدالت الوهف ٌذا          
 ذات أبعاد اجتهاعية واقتصادية وسياسية.   

ا ولـ تعد تؤهفو          بالوعود واآلهاؿ  ىالحظ أحياىا بعض الفئات العاطمة والتي يكوف قد ىفذ صبٌر
ي ترفع شعار التهمهؿ ولكف ال يعىي ذلؾ تشجيعٍا عمى الهس  ،يهكف لوهٍا ال والتهرد الهعطاة لٍا ٌو

  .هرارة ظروفٍـ هف أجؿلٍـ العذر،  بههتمكات الوطف وأهىً، ولكف البد أف ىمتهس

كها أف سياسة العىؼ الهفرط في هقابؿ حركة العاطميف ال تخمؽ إال الهزيد هف العىؼ واالضطراب        
 . (2)األزهة وتفاقـ

إف التقمبات االقتصادية واألزهات الطارئة التي تىتاب االقتصاد القوهي قد يكوف لٍا صفة الدورية         
 أو ال تكوف كذلؾ، وفي كؿ األحواؿ تتهيز بأىٍا عارضة ال تستهر فترة طويمة هف الزهف، وقد اىتٍت كثيرا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖٛص:  مرجع سبق ذكره،، عاطؼ عبد الفتاح عجوة (0)
" هرجع سبؽ ذكري،               نماذج تطبيقية -نظرية أسسالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية "هاٌر ابو الهعاطي عمي،  (3)

 .ٓٔٔص: 
 .ٙص: مرجع سابق،  ،وآخروف سعػيػدي يحػي (2)

 

 
-68- 



 

أىً ترتب عمى األزهات االقتصادية ارتفاع عدد الجرائـ، وبصفة خاصة السرقة  ىهف األبحاث إل
 .(0)والتسوؿ
ولقد أكدت ىتائج دراسة "حهدي البصير" حيث يرى أف الشباب يعاىي هف هشكمة العىؼ الهحمي          

 .(3)التي أحد هسبباتٍا اىعداـ فرص العهؿ واىتشار البطالة وتضاؤؿ فرص الحصوؿ عمى عهؿ
 :املشكالث االقخصبدٌت نهؼمبل انؼبطهني ػه انؼمم واَربر انىبجتت ػىهب :ربوًٍب  
ىساف ٌو الهورد االقتصػادي األوؿ، وبالتػالي فػإف أي تقػدـ اقتصػادي يعتهػد أوؿ هػا يعتهػد عمػى اإل     

اإلىساف بإعدادي عمهيًا حتى يتحقؽ دوري في اإلسٍاـ في ىٍضة الهجتهع، وتضعؼ البطالة هف قيهة الفػرد 
ٌػذي الطاقػػات، كهػورد اقتصػادي، ويتحػوؿ كػـ هػف الهتعطمػيف إلػػى طاقػات هٍػدرة وبالتػالي يخسػر االقتصػاد 

كها أىٍـ يعدوف عبئًا إضافيًا عمى االقتصاد القوهي يسبب خسارة تتهثؿ في توفير األجور لٍؤالء هع عػدـ 
 وجود عهؿ فعمي يستحقوف عميً ٌذا األجر .

والهشكمة االقتصادية ٌي هشكمة ترتبط باىخفاض الدخؿ الذي يعاىي هىً الفرد، ويرى البعض أف         
ي الهشكالت  ٌذي الهشكمة ٌي أساس الهشاكؿ األخرى، فٍي هشكمة ترتبط بهشكالت أخرى ٌو

 هٍا:في العدد هف الهشكالت االقتصادية أٌ العاطؿ عف العهؿ ويغرؽ االجتهاعية والىفسية والصحية،

 :Lack of income and poverty ( قمة الدخل والفقر0) 

و  ،الفقر ٌو الجوع العاـ ال يجد هعً الفرد إشباعًا لحاجاتً الجسهية أو الىفسية أو االجتهاعية         ٌو
كها  ،حالة هف هستوى الهعيشة الهىخفض الذي إذا طاؿ أهدي أثر عمى صحة الفرد وأخالقً واحتراهً لذاتً

 .(3)أىً جريهة ألىً يجرد اإلىساف هف إىساىيتً

، ٖٜٜٔويعتبر هستوى الفقر العالي أحد الىتائج االقتصادية الباعثة لمقمؽ في قطاع غزة هىذ عاـ         
ذا  ذا ها اعتهدىا خط فقر يبمغ  ىاتج بهعظهًٌو دوالرًا سىويًا  ٓ٘ٙعف األوضاع السيئة في سوؽ العهؿ، وا 

، ٜٜ٘ٔ( هف سكاف قطاع غزة كاىوا فقراء عاـٔ.ٜٔدوالر يوهيًا(، فإف خهس أي )% ٕلمفرد )أقؿ هف 
والفقر في قطاع غزة أكثر اىتشارًا واتساعًا عف باقي هىاطؽ فمسطيف حيث إف ثمث السكاف كاىوا فقراء في 

 .(4) ٜٜ٘ٔىٍاية عاـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ٕ٘ٔ( ص: ٜٜٚٔ)اإلسكىدرية: دار الهعرفة الجاهعية،الجريمة واالنحراف وحدود المعالجة ، جالؿ عبد الخالؽ (0)

 )القاٌرة: بحث هىشور في هؤتهر السياسة والىظاـ الهحمي فيدراسة حالة عن حاالت العنف في المحميات ، حهدي البصير (3)
 .ٕٕ٘( ص: ٜٜ٘ٔهصر، كمية االقتصاد والعمـو السياسية ،

 .ٕٖ٘ص:  "، هرجع سابؽ،"القضايا والمشكالت السكان والتنمية، هحهد شفيؽ (2)
)راـ اهلل: وزارة العهؿ، بحث هىشور  "استراتيجيةالتنمية االقتصادية الفمسطينية" تجربة حديثة واعتبارات رضواف عمى شعباف،  (4)

 .ٖٔ-ٕٔ( ص ص:ٜٜٛٔ، ٔفي الهؤتهر الدولي لمتشغيؿ في فمسطيف، ـ
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 بواقع) %ٚ,ٕ٘ي )الشٍر  االستٍالؾ ألىهاط وفقا ٕٓٔٓ العاـ خالؿ األفراد بيف الفقر ىسبة بمغتو         

 يقؿ الفمسطيىييف األفراد هف %(ٙ,ٛٗ)أف حيف في ة، غز  قطاع في %(ٖٛ)و الغربية الضفة في %(ٖ,ٛٔ)

 .(1)غزة قطاع في %(ٖ,ٜٙ) و الغربية الضفة في %(ٕ,ٖٙ) بواقع الوطىي، الفقر خط عف الشٍري دخمٍـ
وتكشؼ هالها الفقر طبيعة الصعاب، فعائمة هتوسطة يعهؿ هىٍا شخص واحد باىتظاـ بهعدؿ         

األجر الدارج يجب أف تكوف قادرة عمى تجىب الفقر، إال أف عدـ وضوح سوؽ العهؿ والصدهات الهتكررة 
اؿ هف الوصوؿ إلى والعىيفة ىتيجة اإلغالؽ تؤثر عمى اىتشار الفقر، فاإلغالقات اإلسرائيمية تهىع العه

 .(2)أعهالٍـ وتهىع القطاع الخاص هف التوسع وخمؽ فرص عهؿ
ليبمغ هستويات غير هسبوقة، فتشير  جدًا،بشكؿ كبير  في قطاع غزةهعدالت الفقر  تارتفعو        

 دوالراً  ٜٗ٘التقارير الدولية إلى أف ثهاىي عائالت هف كؿ عشر عائالت تعيش تحت خط الفقر البالغ 
 .(3)لاسرة في الشٍر الواحد أهريكاً 
إىً هف الهفترض أف يساٌـ كؿ فرد بجٍودي في العهؿ، فإذا لـ يجد جزء هف أفراد الهجتهع فرصة        

فهعىى ذلؾ إٌدار وخسارة إلهكاىيات وطاقات كاف يهكف أف تساٌـ في اإلىتاج ويهثؿ ذلؾ خسارة 
تهع هف اإلشباع الذي كاف يىتج هف استٍالؾ السمع اقتصادية في القوى القادرة عمى اإلىتاج وحرهاف الهج

التي كاف يىتجٍا الهتعطموف، وهع تدٌور األحواؿ االقتصادية في أي بمد وهع تدخؿ الدولة لتحقيؽ الهزيد 
 هف التوجيً االقتصادي، فإىً يتوقع أف يزيد عدد الجرائـ االقتصادية خالؿ فترة قصيرة. 

 وفي ٌذا الدولية، واألعراؼ الهواثيؽ جهيع كفمتٍا التي الحقوؽ حدأ العهؿ يهثؿ في الحؽ إف         

 العهؿ، في كؿ شخص حؽ عمى أكد الذي اإلىساف لحقوؽ العالهي اإلعالف إلى اإلشارة هف اإلطار البد

 ولً العهؿ، في الحؽ شخص لكؿ"أف ( عمىٖٕ) الهادة ىصت يىاسبً، حيث الذي العهؿ اختيار حرية وفي

 في الحؽ تهييز أي دوف فرد ولكؿ البطالة، هف حؽ الحهاية لً أف هرضية، كها عادلة بشروط اختياري حرية

 بكراهة الئقة عيشة وألسرتً لً يكفؿ هرض عادؿ أجر في بعهؿ الحؽ يقـو فرد ولكؿ لمعهؿ، هتساو أجر

 .(4)االجتهاعية لمحهاية أخرى المزوـ وسائؿ عىد إليً تضاؼ اإلىساف

في  السمطة هسؤولية عمى وأكد العهؿ، في العاهؿ حؽ عمى الفمسطيىي العهؿ قاىوف أكد حيف في         
 الهذكور هف القاىوف الثاىية الهادة ىصت فقد تهييز، ودوف الفرص تكافؤ أساس عمى عميً قادر لكؿ توفيري

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                              لألعوام الرئيسة النتائج الفمسطينية" تقرير األراضي في ، مسح الفقرالجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطيىي (ٔ)

 (.ٕٔٔٓ)راـ اهلل: فمسطيف،  3112-3101
 .ٖٔ، ص مرجع سابق رضواف عمى شعباف، (ٕ)
–مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات :بيروت ) سرائيميمعاناة قطاع غزة تحت االحتالل اإلباسـ القاسـ، هحهد جهاؿ،  (ٖ)

3112. )  
 .ٖٕ الهادة اإلىساف، لحقوؽ العالهي اإلعالف (ٗ)
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 الفرص تكافؤ أساس توفيري عمى عمى الوطىية السمطة تعهؿ عميً، قادر هواطف لكؿ حؽ "العهؿ أف عمى

 .(1)التهييز" أىواع هف ىوع أي ودوف

ف الفقر ال يتعمؽ فقط باىخفاض الدخؿ أو اإلىفاؽ، وال بعدـ إتؤدي البطالة إلى الفقر، وحيث و         
التهكف هف تمبية االحتياجات األساسية، بؿ يعىي أساسًا الحرهاف هف القدرات البشرية، وفي ٌذا الهىظور 

في عدـ كفاية الدخؿ، وفي تدىي هستوى تمبية  يكاد الفقر يكوف هرادفا لمعجز، ٌذا العجز يعمف عف ىفسً
االحتياجات األساسية، فتؤثر البطالة عمى الفرد العاطؿ عف العهؿ وأسرتً لها يعاىي حرهاف الفرد هف 

و هورد رزقً الوحيد في أغمب األحياف والذي يعتهد عميً ٌو وأسرتً في حياتً الهعيشية  .(2)األجر ٌو

يجة إلى الفقر الذي يشكؿ أخطر اآلفات التي تصيب الهجتهع وتقوض وقمة الدخؿ تقود بالىت        
ا في جهيع الهجاالت، حيث يؤدي الفقر  إهكاىاتً وتطوري وىهوي وتؤدي إلى فشؿ الجٍود التىهوية وعجٌز
إلى إضعاؼ قدرات األفراد عمى التغيير واالختيار والتأثير في القضايا التي تؤثر في هجريات حياتٍـ أو 

 ة هف الفرص الهتاحة.االستفاد

أكثر  ٌـ -ةإضافة إلى عدـ القدرة عمى هواجٍة األزهات االقتصادي -إف العاطميف عف العهؿ         
عرضة لإلصابة باألهراض وفقداف االستفادة هف براهج الىهو االقتصادي، ويرتبط ذلؾ بصورة هباشرة 

ؿ بالعهؿ الهتاح الذي يضهف الحد بعرض العهؿ الهتوازف، حيث يؤدي اىعداـ فرص الدخؿ إلى القبو 
بشكؿ واضا هف خالؿ  ىمتهسًوالذي ىستطيع أف  قؿ هف ذلؾ،أاألدىى هف هتطمبات الهعيشة أو حتى 

 .(3)الهعروض في سوؽ العهؿ الفمسطيىي في ظؿ االىتفاضة الحالية وها رافقٍا هف إجراءات

يوجد ، حيث يمي هف هسببات الفقروتعتبر ظاٌرة البطالة وسياسة اإلغالؽ والحصار اإلسرائ       
والفقر فكمها ازدادت البطالة ازداد عدد األسر التي تعيش تحت خط الفقر،  عالقة طردية بيف البطالة

 .(4)عدد األسر التي تعيش تحت خط الفقر ازدادفىتيجة الزدياد ىسبة البطالة في الهجتهع الفمسطيىي 
 :Dependence on subsidiesاالعتماد عمى اإلعانات  (3)

إف عدـ الحصوؿ عمى فرص عهؿ يترتب عميً الكثير هف اآلثار السمبية عمى أفراد الهجتهع         
ة يعف الهساعدات واإلعاىات الهالية والعيى ةالفمسطيىي وهف ضهف ٌذي اآلثار بحث األسرة الفمسطيىي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٕ الهادة الفمسطيىي، العهؿ قاىوف (0)
دمان المخدراتأ ،حهد داوودأهحهد يسري  (3) السىوي الهؤتهر )القاٌرة: بحث هىشور في  ثر بطالة الشباب عمى ظاىرة اإلرىاب وا 

 .ٖٙٙص:  (ٕٗٓٓالتاسع، جاهعة عيف شهس، 
 ،ورقة عهؿ :راـ اهلل) والحصارالنتائج االقتصادية عمى العامل الفمسطيني جراء اإلغالق  ،االتحاد العاـ لىقابات العهاؿ (2)

 .ٗ( ص:ٕٙٓٓ
بيروت: هؤسسة الدراسات )  "مشكمة االنتفاضة وسياسة المستقبل"االقتصاد الفمسطيني في الضفة والقطاع  ،فضؿ الىقيب (4)

 . ٕٔ( ص : ٜٜٚٔالفمسطيىية، 
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هف هصادر  ر، حيث تتوجً أسرة العاطؿ عف العهؿ إلى الكثيةىتيجة لعدـ عهؿ رب األسرة الفمسطيىي
 اإلعاىات الهختمفة سواء كاىت أٌمية أو حكوهية أو دولية وذلؾ هف أجؿ توفير لقهة العيش ألفرادٌا.

 إلى األسر الفمسطيىية التي تتمقى هساعدات هف الهؤسسات الرسهية واألٌمية ولقد ارتفعت ىسبة      
 .(1)تحتاج لهساعدات ولـ تتمقاٌاالتي % هف األسر ٚ,ٕٗتمقت هساعدات،  التي % هف األسرٖ,ٖ٘

الىفسي  لى التعرض لكثير هف هظاٌر عدـ التوافؽحالة اعتهاد اإلىساف عمى اإلعاىات إؤدي وت       
ـ إضافة إلى أف كثيرًا هف العاطميف عف العهؿ واالجتهاعي، االضطرابات  يتصفوف بحاالت هف وأسٌر

ـ الىفسية والشخصية، فهثاًل يتسـ كثير هف العاطميف والشعور بالعجز  بعدـ السعادة وعدـ الرضا وأسٌر
ؿ عف العه قد يصاب بٍا العاطموف وعدـ الكفاءة هها يؤدي إلى اعتالؿ في الصحة الىفسية التي

ـ  .(3)وأسٌر
 : Not satisfy the basic needs عدم إشباع الحاجات األساسية   (2)

ي تىبع هف تكويىً          إف لإلىساف حاجاتً األساسية التي ال يهكف أف يعيش دوف إشباعٍا، ٌو
البيولوجي والىفسي واالجتهاعي، ولقد تعددت حاجات اإلىساف عمى هر التاريخ وبالتالي تعددت تقسيهاتٍا، 

ت ذات طابع إىساىي فالحاجة لدى اإلىساف ليست قاصرة عمى الهستوى الفسيولوجي وحدي، بؿ ٌىاؾ حاجا
البيولوجية  ههيز تعكس طبيعة اإلىساف وعالقاتً باآلخريف وتهثؿ الهستوى األعمى، بيىها تهثؿ الحاجات

الهستوى األدىى هف الحاجات، عمى أف العالقة بيف الهستوييف عالقة ٌرهية فالبد هف توافر اإلشباع 
، فالبد لإلىساف هف توافر الحاجة لمطعاـ قبؿ لحاجات الهستوى األدىى ليىتقؿ الفرد إلى الهستوى األعمى

كذا ترتقي الحاجات  الحاجة إلى الحب، ليستطيع الفرد االىتقاؿ السوي إلى الحاجات األخرى، ٌو
 .(3)اإلىساىية
والتعطؿ عف العهؿ يؤدي إلى عدـ قدرة رب األسرة في إشباع الحاجات األساسية ألسرتً          

 .تعميـو صحة و هسكف و هشرب و هأكؿ  والهتهثمة في
ويػػؤدي عػػدـ إشػػباع الحاجػػات إلػػى حالػػة هػػف التػػوتر والقمػػؽ وعػػدـ التوافػػؽ تتطمػػب ىوعػػًا هعيىػػًا هػػف         

الىشاط يؤدي إلػى إشػباع الحاجػة، والحاجػة تشػبع بطريقػة هباشػرة وغيػر هباشػرة، وعػادة هػا تعهػؿ الحاجػات 
 .(4)خرىفي ىظاـ هركب تعتهد عمى بعضٍا البعض وتؤثر إحداٌا في األ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (.ٕٓٔٓ، )راـ اهلل: فمسطيف، راضي الفمسطينية "التقرير السنوي"مسح الفقر في األ  الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطيىي، (ٔ)
 .ٖٓ :ص( ٜٜٚٔهكتبة عيف شهس، :القاٌرة) النفسية وأسسيا ومشكالتيا ووسائل تحقيقيا الصحة ،حهد عميأ عمي (ٕ)
، هرجع سبؽ الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب والمجال المدرسيجهاؿ شحاتً حبيب وآخروف،  (ٖ)

 . ٖٛذكري، ص: 

  )القاٌرة: كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، صحراوي،احتياجات الرعاية االجتماعية في مجتمع جهاؿ شحاتً حبيب،  (ٗ)

 .ٜ( ص: ٜٔٛٔرسالة هاجستير، غير هىشورة، 
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 اَربر االقخصبدٌت انخً ٌؼبوً مىهب انؼبطهني ػه انؼمم:

هع استهرار وضع الهتعطؿ عف العهؿ عمى ها ٌو عميً تكوف ٌىاؾ خطورة تكهف في أف الفرد         
هف عهري في البحث عف عهؿ، وفي ٌذي الفترة قد يطوؿ االىتظار حتى يتهكف هف  يٍدر فترة طويمة

( سىوات أو أكثر إذا ها استهرت ٓٔالحصوؿ عمى العهؿ وقد تزداد هدة االىتظار لعدة سىوات )
ذي السىوات هف الهفروض أىٍا سىوات إىتاج وهف أٌـ الفترات حيوية  االستثهارات عمى هعدلٍا الحالي، ٌو

اإلىساف وهع ٌذا تضيع في البحث عف عهؿ واىتظاري، وعمى وجً العهـو فإف لهشكمة البطالة  في حياة
اىعكاسات اقتصادية كثيرة وخطيرة، ويكفي القوؿ بأف ٌذي الظاٌرة أصبحت سهة هف سهات الدوؿ 
ي الهتخمفة اقتصاديا، فٍي إحدى سهات التخمؼ وترتبط باىخفاض هستوى دخؿ الفرد في الهجتهع وبالتال

 .(0)اىخفاض هستوى الهعيشة وكذا هستوى الخدهات الهقدهة إلى األفراد
ويقوؿ الخبراء بأف هشكمة الٍجرة إلى أوروبا  ،هف العواهؿ الهشجعة عمى الٍجرة العطالة عتبروت        

تكاد تكوف هشكمة اقتصادية باألساس، فبالرغـ هف تعدد األسباب الهؤدية إلى ٌذي الظاٌرة، إال أف الدوافع 
ويتضا ذلؾ هف التبايف الكبير في الهستوى االقتصادي بيف  ،االقتصادية تأتي في هقدهة ٌذي األسباب

إلى عهميات التىهية وقمة فرص العهؿ واىخفاض  اً افتقار  اتشٍد غالب يف، والتالبمداف الهصدرة لمهٍاجري
األجور وهستويات الهعيشة، وها يقابمً هف ارتفاع هستوى الهعيشة، والحاجة إلى األيدي العاهمة في الدوؿ 

% هف ٘ٔ-ٓٔالهستقبمة لمهٍاجريف، حيث تقدر هىظهة العهؿ الدولية حجـ الٍجرة السرية بها بيف 
هميوف  ٓٛٔالبالغ عددٌـ حسب التقديرات األخيرة لاهـ الهتحدة حوالي  الهٍاجريف في العالـ  دعد

 .(3)شخص
أف أٌـ هؤشر  فإىً هف الهعروؼطالة عمى الهستوى الكمي عأها فيها يتعمؽ باآلثار االقتصادية لم        

هو االقتصادي يعىي ارتفاعا في وبالتالي فإف تباطؤ الى اإلىتاجفي اتجاٌات الطمب عمى العهؿ ٌو ىهو 
 .(2)عطالةهعّدالت ال

 ،في العهؿ فإذا لـ يجد جزءا هف أفراد الهجتهع فرصة لمعهؿ إف كؿ افراد الهجتهع عميٍـ أف يساٌهوا    
ويهثؿ ذاؾ خسارة  ،فهعىى ذلؾ ٌدر وخسارة إلهكاىيات وطاقات كاف يهكف أف تساٌـ في اإلىتاج

عف استٍالؾ  السمع التي  الىاتجوحرهاف الهجتهع هف اإلشباع  ،اقتصادية في القوى القادرة عمى اإلىتاج
فإىً يتوقع أف يزيد عدد الجرائـ  وهع تدٌور األحواؿ االقتصادية في أي بمد، كاف يىتجٍا الهتعطموف،

أف ٌىاؾ عالقة بيف التغيرات االقتصادية سواء وأظٍرت عدد هف الدراسات ، االقتصادية خالؿ فترة قصيرة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٖٛ-ٕٛص: صمرجع سابق، ، هحهد عالء الديف عبد القادر  (ٔ)
 .ٕٔص: (ٕٗٓٓ)القدس: جاهعة الدوؿ العربية، "احتياجاتواقع، مشاكل، "قضايا الشباب  ،طالؿ أبو عفيفة (ٕ)
)الجزائر، جاهعة الهسيمة،  اآلثار االجتماعية واالقتصادية والسياسية لمبطالة في الوطن العربي ى وآخروف،سعػيػدي يحػي (ٖ)

 . ٚ( ص:ٕٚٓٓ
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ف هعظػػـ هرتكبػػي  جريهػػة السػػرقة فػػي حالػػة االىكهػػاش أو حالػػة الػػرواج االقتصػػادي وبػػيف بعػػض الجػػرائـ، وا 
 .(0)كاىوا هف العاطميف عف العهؿ

 اَربر االقخصبدٌت انخً حؼبوً مىهب أسز انؼبطهني ػه انؼمم :
ويتضهف توفير الدخؿ االقتصادي الهالئـ الذي يسها لاسرة بإشباع حاجاتٍا األساسية هف هأكؿ         

وهمبس وهسكف، حيث إف هعظـ الهشكالت االجتهاعية ترتبط بعجز األسرة هاديًا عف إهكاىية توفير 
قتصادية، احتياجات أفرادٌا وهف ثـ أصبا هف األهور الهىطقية ربط الهشكالت االجتهاعية باألزهات اال

وعمى ٌذا ىجد أف االفتقار االقتصادي والهادي كعاهؿ وليس كسبب هستقؿ يمعب دورًا خطيرًا في حياة 
األسرة ويشعر أفرادٌا بالحرهاف والوقوع في الرذائؿ والشرور، وأىً إذا أهكف إزالة الفقر والتخمص هف 

ىية في العصر االجتهاعي الذي تقؿ البطالة وتوفير االحتياجات األساسية لكؿ أسرة فسوؼ تدخؿ اإلىسا
ا  .(3)فيً الهشكالت االجتهاعية وهخاطٌر

وهها ال شؾ فيً أف الشئوف الهالية تمعب دورًا ٌاهًا في تحقيؽ االستقرار األسري، ويعتبر توفير          
 ؽأساس هادي هف األهور الحيوية في حياة األسرة، وفي الواقع فإف كثيرًا هف حاالت الفشؿ في تحقي

االستقرار االقتصادي لاسرة إىها ترتبط باىعداـ الدخؿ ىتيجة البطالة، أو سوء التصرؼ في الدخؿ ىتيجة 
عدـ الهوازىة بيف الدخؿ وعدد األوالد، أو اىعداـ التخطيط االقتصادي لهيزاىية األسرة، أو ترجع إلى 

، هها يدعو إلى االستداىة الهستهرة أو العادات السيئة كالبخؿ أو اإلسراؼ أو اإلدهاف والهقاهرة والهراٌىات
 .(2)طمب الهساعدة واالرتباط األسري الشديد وربها تصدع األسرة

وقد تتولد عالقة اقتصادية غير هباشرة بيف البطالة والجريهة عف طريؽ تأثير أسرة العاطؿ بٍذي          
سوء الرعاية الصحية وسوء الظروؼ االقتصادية السيئة فيجىحوف إلى الجريهة بسبب ها يمقوىً هف 

التغذية واالىقطاع عف التعميـ في سف هبكرة أو اإلخفاؽ فيً، وأظٍرت عديد هف الدراسات أف ٌىاؾ عالقة 
بيف التغيرات االقتصادية سواء في حالة االىكهاش االقتصادي أو الرواج االقتصادي، وبيف بعض الجرائـ، 

 .(4)ريهة السرقة كاىوا هف العاطميف عف العهؿوأف هعظـ هرتكبي ٌذا الصىؼ هف الجرائـ هثؿ ج
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الهؤتهر بحث هىشور في القاٌرة: ) الممارسة المينية لطريقة تنظيم المجتمع في المجال العمالي هدحت هحهد أبو الىصر،  (0)

 .ٖ( ص: ٕٔٓٓ، ٕجاهعة حمواف، هجمد ،عشر، كمية الخدهة االجتهاعية لرابعالعمهي ا

  . ٘، هرجع سابؽ، ص: المدخل في الممارسة المينية في مجال األسرة والطفولةخيري خميؿ الجهيمي،  (3)

 .ٗٛص:  مرجع سبق ذكره،السيد رهضاف،  (2)

 .ٔٛص:  هكتبة العمـ واإليهاف، ب ت( )القاٌرة:، المشكمة والعالج -انحراف الشباب هرفت إبراٌيـ، (4)
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التي تعاني منيا أسر العمال العاطمين عن العمل فيما  ةويمكن أن نوضح أىم اآلثار االقتصادي     
 يأتي:

 زيادة الهشكالت الهادية بتعطؿ أرباب األسر عف العهؿ . -1

 وبالذات بالىسبة لرعاية األبىاء.زيادة األعباء الهمقاة عمى رب األسرة  -2

 افتقار رب األسرة إلى أجور ثابتة يهكف أف تفي باحتياجات األسرة.  -3
قد تدفع الضائقة االقتصادية التي يعاىي هىٍا رب األسرة العاطؿ إلى حرهاف األبىاء هف التعميـ   -4

 .(0)ودفعٍـ لمعهؿ لمحصوؿ عمى دخؿ إضافي يهكف أف يساعد في هواجٍة ىفقات الهعيشة

كثرة عدد األبىاء في األسرة هع قمة الهوارد الهادية هف أٌـ العواهؿ التي تؤثر عمى صعوبة إشباع   -5
 احتياجات األبىاء.

 في تدىيا يعىي والذي التعطؿ فترة تطوؿ ها عىد وخاصة الهتعطميف عىد اإلىفاؽ عمى القدرة عدـ -6
 .أبىائٍـ تزويج عف ٌؿاأل عزوؼ إلى إضافة األسرة ألفراد الهعيشي الهستوى

 وصعوبة البطالة هشكمة تفاقـ أف كها، لاسرة الهالية األعباء زيادة ويصاحبٍا لالستداىة األسرة تضطر -7

 هف يعد لـ التعميـ وأف فائدة ذا ليساالبف  تعميـ بأف واألسرة الفرد شعري عهؿ فرصة عمى الحصوؿ

 .االجتهاعية الهكاىة تهىا التي الٍاهة الهقاييس

 استٍالكٍا هف التقميؿ إلى تضطر االقتصادي الكساد ظروؼ ظؿ في طالةعال هف تعاىي التي األسر -8

 يحصموف ال فإىٍـ الدراسة هواصمة هف تهكىوا إذا الهدرسة في واألطفاؿ األساسية، الحاجات هف حتى

 ويكوف زهالئٍـ، بقية عف يختمفوف بأىٍـ ويشعروف هجاىية وجبة عف ويبحثوف الهىاسبة الهالبس عمى

(3)الدراسي تحصيمٍـ هستوى عمى سمبي تأثير لذلؾ
. 

 هستوى اىخفض طالةعال زادت فكمها الهعيشة وهستوى طالةعال بيف قوية عكسية ارتباط عالقة ٌىاؾ -9

 هف تعاىي التي فاألسر ،والدخؿ طالةعال بيف قوية عكسية ارتباط عالقة ٌىاؾ أف كها ،وبالعكس الهعيشة

كذا البطالة ىسبة وترتفع عهؿف ع البحث يزيد الحالة ٌذي زيادة وهع فقيرة أسر غالبا ٌي طالةع  .ٌو

 العيش هصدر الكسب، هف الهتعطميف يحـر طالةعال فاىتشار البشري، الرفاي عمى وخيهة آثار طالةعلم -11

ي األجور، عمى ويضغط الىاهية، البمداف في األساسي  المحاؽ عمى قدرتٍا هف ويقمؿ أصال، هتدىية ٌو

(2)االجتهاعي التفكؾ حدة هف وتزيد الهعيشة، تكاليؼ في الهتصاعد بالغالء
. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٕٕٗ( ص : ٜٜٜٔالجاهعية، رية: دار الهعرفة )اإلسكىد االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرةعمياء شكري،  (ٔ)

 .ٙ، هرجع سبؽ ذكري ، ص : الفقر والنساء المعيالت ألسر "األبعاد وسبل المواجية"ىادية حميـ سميهاف،  (ٕ)

 .ٕٗٗ، ص: ابقمرجع سعمياء شكري،  (ٖ)
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 اَربر االقخصبدٌت انخً ٌؼبوً مىهب اجملخمغ انفهسطٍىً:
ا توقؼ أو اىعداـ، يهثؿ التي االقتصادية بالىواحي أولي بشكؿ العطالة ترتبط           الدخؿ هرتكٌز
 إهكاىات وتقوض تصيب الهجتهع، التي اآلفات أخطر يشكؿ الذي الفقر إلى تقود بالتالي والتي األساسي،

ا التىهوية جٍودي فشؿ إلى وتؤدي وىهوي، تطوري  .جهيع الهجاالت في وعجٌز

 قدرات إلى إضعاؼ الفقر يؤدي حيث البعيد، الهدى في تظٍر التي البطالة ىتائج إحدى الفقر ويشكؿ   
 هف االستفادة أو هجريات حياتٍـ، في تؤثر التي القضايا في والتأثير واالختيار التعبير عمى األفراد
 الفئات أكثر فٍـ وعميً، األزهات االقتصادية، هواجٍة عمى القدرة عدـ إلى إضافة الهتاحة، الفرص
 بصورة ذلؾ ويرتبط، االقتصاد الىهو براهج واالستفادة هف التعميـ فرص وفقداف باألهراض لإلصابة عرضة
 الدخؿ فرص اىعداـ يؤدي حيث"الفقراء العاهموف"عميً ها يطمؽ أو الهتوازف، غير العهؿ بعرض هباشرة
 ،(0)ذلؾ هف أقؿ حتى أو الهعيشة، هتطمبات هف األدىى الحد الذي يضهف الهتاح بالعهؿ القبوؿ إلى

 بشكؿ ىمتهسً أف ىستطيع أىىا إال العالـ، دوؿ هف العديد في العهؿ هف ٌذا الىوع ظٍور هف الرغـ وعمى
 هف رافقٍا وها الحالية، االىتفاضة ظؿ في فمسطيف في العهؿ سوؽ في خالؿ الهعروض هف واضا

  .إجراءات

 القوهي سيتغير الدخؿ أف ذلؾ وتوزيعً، القوهي الدخؿ حجـ عمى البطالة تأثيرات تىعكس كها          
 آلليات القوهي سيخضع الدخؿ توزيع أف حيف في الهحمي، الىاتج في الحاصؿ لمتغير هباشرة كىتيجة
 االقتصادي الىهو هعيار وبها أف ،راألجو  هستويات في واضحا تغيرا سيشٍد الذي العهؿ سوؽ في التغيير
 فإف البشرية، الهوارد وأٌهٍا الهوارد الهتاحة، كافة استغالؿ خالؿ هف القوهي الدخؿ زيادة في يتهثؿ
 الهورد استغالؿ عف الىاتجة بالخسارة القوهي الهتهثؿ الدخؿ تراجع إلى سيقود االستغالؿ ٌذا غياب
 ووسيمتٍا التىهية أداة اإلىساف أف وبها أخرى، هف ىاحية لً االستٍالكي واإلىفاؽ ىاحية، هف البشري
 كوىً التىهية هىجزات هف االستفادة عمى قدرتً وعدـ الغاية، تعطؿ ٌذي ىتيجةبال يعىي تعطمً فإف وغايتٍا،
ذا ،ىطاقٍا خارج  الهادية كالهعوىات البطالة آثار هعالجة إلى الٍادفة البراهج تأثيرات ذلؾ إلى ها أضفىا وا 

ا الطارئة التشغيؿ وبراهج التأٌيؿ وبراهج إعادة  -القوهي الدخؿ عمى إضافيا عبئا تشكؿ والتي-وغيٌر
 عمى هقوهات التأثير ذلؾ واىعكاسات القوهي الدخؿ عمى تعطؿلم الواضا التأثير هدى ىمهس أف ىستطيع
(3)التىهية خطط تهويؿ

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، ىقال عف:عالجيا، جمعية العموم االقتصادية السوريةلبطالة في سوريا أسبابيا ومداخل اىبيؿ هرزوؽ،  (0)

www.mafhoum.com/syr/articles04/marzouk.htm                                                                               

  www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah58/derasa. HTM   ىقال عف:             هحهد سميهاف الضبعاف، البطالة، (3)
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الحقيقية وهها يساعد عمى تفاقـ الهشكمة ويهثؿ البعد االقتصادي لهشكمة العطالة الجذور          
 :(0)االقتصادية ها يأتي

توجيً جزء كبير هف االستثهارات إلى هشروعات قميمة االستخداـ لمعهالة، هها يقمؿ هف توليد فرص  -1
 عهؿ جديدة.

الخمؿ في توزيع االستثهارات والتركيز االستثهارات الهتعمقة باإلحالؿ والتجديد وهشروعات البىية  -2
 األساسية قد يقمؿ هف إيجاد فرص عهؿ جديدة.

 ارتفاع هعدالت التضخـ فٍىاؾ العديد هف الدراسات التي توجد عالقة هوجبة بيف التضخـ والبطالة. -3
 تىاقص القوة االدخارية لمهجتهع بدرجة كبيرة وساعد عمى ذلؾ ظٍور كثير هف األىهاط االستٍالكية. -4

ا خالؿ هف الوطىي االقتصاد عمى طالةلمب السمبية اآلثار تظٍر كها          هستويات  عمى تأثيٌر
 القوة ىاحية، وضعؼ هف الدخؿ تراجع أو الىعداـ هباشرة كىتيجة يىخفض وأف لً بد ال الذي االستٍالؾ

  السوؽ. في والطمب العرض هستويات في سيؤثر هها أخرى، جٍة هف لمهتعطميف الشرائية

 التخطيط إلى تفتقر والتي وآليات عهمٍا، بىيتٍا في خمؿ هف تعاىي والتي الضعيفة االقتصاديات إف         

ا هف أكثر عرضة ستكوف والهتوازف، السميـ  يدعو الذي األهر هجتهعاتٍا، في واستفحالٍا آلثار البطالة غيٌر

ا البطالة، هحاربة ىحو وتوجيٍٍا الهتاحة الهوارد واإلهكاىات واستغالؿ الجٍود تكثيؼ إلى  آفة باعتباٌر

ا العصر،  اقتصاداتٍا عمى لمسيطرة هجاال لٍا تترؾ لـ التي العولهة ظؿ في خطورة، وبخاصة وأكثٌر

 .(3)العاهة خدهة لمهصمحة وتوجيٍٍا

 فأل، الٍجرة عمى الهشجعة العواهؿ هف يعتبر الذي البطالة، ظاٌرة ىتائج الفقر إحدىويعتبر           
 واىخفاض العهؿ، فرص وقمة التىهية، عهميات إلى افتقاراً  غالباً  تشٍد يوالت لمهٍاجريف، الهصدرة البمداف
 الدوؿ في العاهمة األيدي إلى والحاجة الهعيشة، هستوى ارتفاع هف يقابمً وها الهعيشة، وهستويات األجور

 .لمهٍاجريف الهستقبمة
كؿ يعرؼ أف أٌـ هؤشر في أها فيها يتعمؽ باآلثار االقتصادية لمبطالة عمى الهستوى الكمي فال          

ىتاج، وبالتالي فإف تباطؤ الىهّو االقتصادي يعىي ارتفاعا في اتجاٌات الطمب عمى العهؿ ٌو ىهّو اإل
كذا فإف الوضع في الهىطقة العربية بصورة عاهة و  ،هعّدالت البطالة تمخص  في فمسطيف بصورة خاصةٌو

 .(2)في ضعؼ أداء االىتاج هقارىة بىهو سريع في القوة العاهمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٙٙ-ٗٙص ص: مرجع سبق ذكره، ،هحهد يوسؼ حسف وآخروف   (0)

 .٘ٔ( ص: ٕٗٓٓ)بيروت: هجمة الهجتهع، شبح البطالة ييدد العالم العربي ، عبد القادر الطرابمسي  (3)

 ظل في الفمسطينية المرأة ليا تتعرض التي واالقتصادية واالجتماعية النفسية اآلثار شعث، سعد اهلل وهىى عساؼ هحهد عبد  (2)
 الوطىية، الىجاح اإلىساىية، جاهعة العمـو ألبحاث الىجاح جاهعة هجمة: ىابمس ) المتغيرات ببعض وعالقتيا األقصى انتفاضة

 .ٙٗ٘-ٖٔ٘: ص ص (ٕٕٓٓ ،ٕع
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  :املشكالث انصحٍت نهؼمبل انؼبطهني ػه انؼمم واَربر انىبجتت ػىهب :ربنزَب 
إف الصحة رأس هاؿ ال يستغىى عىً اإلىساف، فاإلىساف يحتاج إلى هجهوعة هف الحاجات        

الصحية والغذائية التي تتضهف الرعاية الصحية وتوفير الخدهات الطبية الالزهة، والتغذية السمهية التي 
 هف الصحة، هف هستوى بأعمى التهتع في الحؽ ويعتبر تىاسب حاجات الجسـ في هراحؿ الىهو الهختمفة،

   .(1) اإلىساف في الحياة بحؽ الرتباطٍا الهباشر عميٍا التركيز يتـ التي األساسية الحقوؽ

 هستوى في الحؽ شخص لكؿ" أف عمى اإلىساف، لحقوؽ العالهي اإلعالف هف (ٕ٘) الهادة وىصت        
 والخدهات الطبية، والرعاية والهسكف، والهمبس، الهأكؿ، ويشهؿ وألسرتً، لً الصحة يكفي لضهاف هعيشة

  .(2) "االجتهاعية الضرورية

إف الهشكالت الصحية ٌي تمؾ الهشكالت التي ترتبط بأٌهية توفير الرعاية الصحية لمعاطميف         
ـ، حيث ترتفع تكاليؼ العالج الطبي واألدوية ألفراد األسرة، هها يجعؿ هف الصعب عمى  عف العهؿ وأسٌر

يفي بٍذي التكاليؼ الهرتفعة، باإلضافة إلى ذلؾ أٌهية الحالة الصحية لمعاطؿ عف العاطؿ عف العهؿ أف 
ا عمى قياهً بأدواري الهتعددة داخؿ األسرة وخارجٍا   .(3)العهؿ يىعكس أثٌر

ىاؾ ارتباط بيف الفقر والحالة الصحية بشكؿ عاـ ولمعاطؿ عف العهؿ وأسرتً بشكؿ خاص،          ٌو
ية الصعبة التي يهر بٍا العاطؿ فقد ال يتوفر لديً هف الدخؿ ها يكفي إلشباع فىتيجة لمظروؼ االقتصاد

 .(4)االحتياجات الصحية لً وألفراد أسرتً

لٍا تأثيرات  عاطميف عف العهؿ،لقد أصبا جميًا أف كؿ تمؾ الضغوطات والهعاىاة التي تواجً ال        
سيئة عمى الصحة الجسهية، إذ أىٍا تضعؼ هف كفاءة جٍاز الهىاعة لدى اإلىساف، فالبطالة تعد صورة 
هف صور الضغوط التي لٍا تأثير كبير عمى صحة اإلىساف، حيث تبيف أف الحالة الصحية لاشخاص 

(5)الذيف ال يعهموف أسوأ هىٍا هقارىة باألشخاص الذيف يعهموف
. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٜٙ( ص: ٜٜ٘ٔوالىشر والتوزيع،  ر)اإلسكىدرية: الهكتب الجاهعي لمكهبيوت مشكالت المدينةحسف عبد الحهيد رشواف،  (0)

 .ٜٛٗٔاالوؿ ديسهبر،كاف  ٓٔ، االعالن العالمي لحقوق االنسان (3)

  ) بكيف: لجىة الدراسات والتقارير، تقرير هقدـ هفالفقر والنساء المعيالت ألسر " األبعاد وسبل المواجية" ىادية حميـ سميهاف،  (2)

 .  ٚص:  (ٜٜ٘ٔالجهعيات األٌمية الهصرية لمهىتدى العالهي لمهرأة ،  

: كمية الخدهة  كين المرأة المعيمةدور المنظمات غير الحكومية في تمٌبة أحهد عبد المطيؼ،  (4) ،  االجتهاعية) الفيـو ، فرع الفيـو
 . ٜٓ( ص: ٕٗٓٓجاهعة القاٌرة، رسالة دكتوراي، غير هىشورة، 

 . ٛٔٔص:  مرجع سبق ذكره، ،طالؿ أبو عفيفة (4)
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 ،أيضاً لمبطالة عمى الصحة الىفسية لمفرد بالتأثير عمى الصحة الجسهية  يىعكس التأثير السمبيو        
هف  الىفسية والعزلة التي يعاىيٍا كثير هف العاطميف عف العهؿ تكوف سببًا لإلصابة بكثير إف الحالة إذ

تصاحب العاطميف  ولعؿ هف أٌـ هظاٌر اإلعياء الجسدي والبدىي، التي ،األهراض وحالة اإلعياء البدىي
، التي هف الههكف أف ؿالكولسترو  بةاإلصابة بالتٍاب الهفاصؿ، ارتفاع ضغط الدـ، ارتفاع ىس ،عف العهؿ

إلى هعاىاة سوء التغذية أو اكتساب عادات  إضافة تؤدي إلى أهراض القمب أو اإلصابة بالذبحة الصدرية،
(1)تغذية سيئة وغير صحية

.  

عمى سموكٍـ وتمقي بظاللٍا عمى الهجتهع الذي يعيشوف  األفرادطالة التي يعاىي هىٍا عتىعكس الو        
صورة هتكاهمة ألوضاع شاذة في شكؿ تعاطي الهخدرات الفمسطيىي هجتهع الفيً حيث بدأت تظٍر في 

والسرقة واالغتصاب واإلحساس بالظمـ االجتهاعي وها تولد عىً هف قمة االىتهاء والعىؼ وارتكاب 
ابية والتخريبية ىاؾ فئة أخرى تقوـ بالكبت بداخمٍا هها يتحوؿ بهرور الوقت إلى شعور ٌو ،األعهاؿ اإلٌر

 سبة كبيرة هف العاطميف عف العهؿ يفتقدوف تقديرىأف ، كها باإلحباط ويخمؽ شبابا هدهرا ىفسيا وعضويا
ـ، كها وجد أف ىسبة هىٍـ يسيطر عميٍا الهمؿ وأف يقظتٍـ  الذات ويشعروف بالفشؿ وأىٍـ أقؿ هف غيٌر

والجسهية هىخفضة وأف البطالة تعيؽ عهمية الىهو الىفسي بالىسبة لمشباب الذيف ها زالوا في هرحمة  العقمية
 .(2)الىهو الىفسي

 اَربر انصحٍت انخً ٌؼبوً مىهب انؼبطهني ػه انؼمم:

 عىدها خاصة خريفاآل هف والهعوىة الهادية بالحاجة الشعور هف الفرد عمى ثقؿأ شيء يوجد ال         
 هف الهالييف عشرات ٌىاؾ أفّ  حصاءاتاإل وتؤكد ،حاجاتٍا هيفأت وعميً أسرة عف هسئوالً  الفرد يكوف

 والحرهاف، والحاجة الفقر هف يعاىوف وبالتالي الشباب، جيؿ هف العالـ أىحاء كؿ في العهؿ عف العاطميف
ـ أو الصحية، أوضاعٍـ وتخمؼ ىشاء الزواج، عف تأخٌر ـ أو األسرة وا  ـأ هسؤولية تحهؿ عف عجٌز  . سٌر

أف لمعطالة أثارًا سمبية عمى الصحة الجسدية لإلىساف الهتعطؿ  العمهية حصاءاتاإل تفيد كها         
عف العهؿ، فكثير هف العاطميف عف العهؿ يفتقروف لتقدير الذات، والشعور بالفشؿ، وسيطرة الهمؿ عميٍـ، 

 .(2) واليقظة العقمية والجسهية الهىخفضة
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ٖٓ( ص: ٕٛٓٓدار السالـ لمطباعة والىشر،  :) اإلسكىدرية البطالة مشكمة ال يعرفيا اإلسالم ،أحهد هحهد عبد العظيـ (ٔ)
 .ٖٚٔص: مرجع سبق ذكره،فتوح عبد اهلل الشاذلي،  (ٕ)
جاهعة عيف شهس، رسالة  كمية اآلداب، القاٌرة:)" اآلثار الناتجة عن بطالة رب األسرة" ،هحهد هحهد هصطفى عبد ربً (ٖ)

 . ٛٗ( ص: ٜٙٛٔهاجستير، غير هىشورة، 
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 الهرضاالصابة ب فهعدالت صحية، هشكالت هع الحاالت هف كثير في البطالة رتبطتو            
ـ لدى هها أكثر العهؿ عف العاطميف لدى ترتفع والوفيات  فإف الهثاؿ، سبيؿ وعمى السكاف، بقية هف غيٌر
 العاطميفغير  عىد عميً ٌـ ها أضعاؼ أربعة بهقدار يزيدوف بالفصاـ الهصابيف هف العهؿ عف العاطميف

 .(0)الىاس بقية هف العهؿ عف

لدى كثير هف العاطميف عف العهؿ  وقد تؤدي البطالة إلى اإلصابة باألهراض السيكوسوهاتية       
والشؾ أف العواهؿ الىفسية والصراع العاطفي واإلحباطات الهتراكهة والتوترات االىفعالية الهستهرة لمعاطميف 
عف العهؿ تكهف وراء إصابتٍـ بكثير هف األهراض الجسهية، فقد أثبتت الدراسات أف ٌىاؾ ارتباطًا بيف 

عف العهؿ واإلصابة بقرحة الهعدة، كها أثبتت الدراسات هف جٍة أخرى  العواهؿ االىفعالية لدى العاطميف
أف اختزاف الحقد والغيظ والشعور بالظمـ الهتهثؿ في عدـ الحصوؿ عمى فرصة عهؿ قد يؤدي عىد بعض 
العاطميف عف العهؿ إلى اإلصابة بأهراض هزهىة هثؿ اإلصابة بأهراض ضغط الدـ والسكري والقمب 

 .(3)ة لمتوترات االىفعالية الحادة التي يعاىي هىٍا العاطميف عف العهؿوالصداع وذلؾ ىتيج

وتؤدي حالة العطالة عىد الفرد إلى التعرض لكثير هف هظاٌر عدـ التوافؽ الىفسي واالجتهاعي،        
إضافة إلى أف كثيرًا هف العاطميف عف العهؿ يتصفوف بحاالت هف االضطرابات الىفسية والشخصية 

سـ كثير هف العاطميف بعدـ السعادة وعدـ الرضا والشعور بالعجز وعدـ الكفاءة هها يؤدي إلى فهثاًل، يت
اعتالؿ في الصحة الىفسية، كها ثبت أف العاطميف عف العهؿ تركوا هقاعد الدراسة بٍدؼ الحصوؿ عمى 

اإلعياء  عهؿ ثـ لـ يتهكىوا هف ذلؾ يغمب عميٍـ االتصاؼ بحالة هف البؤس والعجز واألهراض، وحالة
 . (2)البدىي كارتفاع ضغط الدـ، وارتفاع الكولستروؿ الذي هف الههكف أف يؤدي إلى أهراض القمب

 اَربر انصحٍت انخً حؼبوً مىهب أسز انؼبطهني ػه انؼمم :
 بأزهة إصابتٍـ أو صحتٍـ عتالؿا عىد لديٍـ الفقر تفاقـ لخطرعاطموف عف العهؿ ال يتعرض      
 في ضوء الهوارد الهفرغة ٌذي الدائرة هثؿ كسر الصعب هف الفقر وهف هفرغة دائرة في ويقعوف صحية

 فيٍا هف األبواف يعاىي التي بالعائالت فمو فكرىا ىٍاية بال تكوف وقد الصحة، عتالؿىتيجة الالهحدودة 
 ىقص الهوارد بسبب الصحة اعتالؿ هف فأطفالٍا سيعاىوف العهؿ، ٍـ عفتعوق هزهىة هرضية حاالت

  اؿػػػػػػػػػػاألطف ابػػػػػفيص بالدوراف والفقر الهزهف الهرض دائرة الهرض تستهر ضحية يقعوف وعىدهااألساسية، 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Ludermir AB, Lewis G. Links between social class and common mental disorders in 

Northeast Brazil (Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol ,2001  (  P:36. 
            ( ٕٗٓٓ) اإلسكىدرية: دار الهعرفة الجاهعية، الخدمة االجتماعية في المجال الطبي براٌيـ عبد الٍادي الهميجي، إ (ٕ)

 .ٕٗٓ-ٖٕٓص ص:
الهكتبة الهصرية لمطباعة  :)اإلسكىدرية المواجية واستراتيجيةسيكولوجية البطالة العوامل واآلثار النفسية  ،عبد اهللىجية إسحؽ  (ٖ)

 . ٕٚٔ – ٕٛٓ(  ص ص : ٕٗٓٓالىشر والتوزيع ، 
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 ويصعب بالغيف، يصبحوف عىدها العاهمة بالقوى االلتحاؽ يستطيعوف وال الهزهىة،الهرضية بالحاالت 
 الحاؿ ويستهر الفقر، هف التخمص أو الصحية حالتٍـ تحسيف عميٍـ بذلؾ ويتعذَّر شراء الهوارد، عميٍـ
 .(0)ويىجبوف يتزوجوف عىدها عميً ٌو ها عمى

وقد لوحظ تدىي األوضاع الصحية ألسرة العاطؿ عف العهؿ، حيث تفتقر إلى الوجبات التي         
تتوافر فيٍا العىاصر الغذائية الالزهة لىهو الجسـ هها يترتب عميً اىتشار العديد هف األهراض الهرتبطة 

الهستشفيات ي تقدهٍا بسوء التغذية وضعؼ الهىاعة، أها في حالة الهرض فإىٍا تعتهد عمى الخدهات الت
عمى  الحكوهية بالرغـ هف ضعؼ هستوى الخدهة، وفي حالة عدـ توافر ىفقات العالج يمجأ إلى االعتهاد

  .(3)الوصفات الشعبية الىخفاض تكمفتٍا

يقمؿ فرصة الرعاية الصحية لٍـ، إف اىخفاض هستوى الهعيشة ألسر العاطميف عف العهؿ         
بي واألدوية الالزهة في حالة تعرضٍـ لمهرض وخاصة في حالة األهراض وصعوبة توفير العالج الط

 الهزهىة التي تستمـز تىاوؿ األدوية باستهرار أو العهميات الجراحية التي تتطمب تكمفة هادية هرتفعة.

األسرة واألفراد  عمى أف أٌـ  اآلثار الضارة عمى" Coober-Syretheوأكدت دراسة "كوبر سيرث     
 .(2)رؾ العهؿ تهثمت في تغيرات صحية وبدىية واىفعاليةهف جراء ت

 اَربر انصحٍت انخً ٌؼبوً مىهب اجملخمغ انفهسطٍىً:
الهجتهع لها يترتب عمى تمؾ الظاٌرة هف  تعتبر البطالة هف األهراض االجتهاعية التي يواجٍٍا       

آثار اجتهاعية سيئة، تتهثؿ في أهراض وشرور اجتهاعية وهشاكؿ عائمية قد تؤدي إلى تفكؾ الهجتهع 
 .يةالذي تىشر فيً وتستفحؿ ويؤدي إلى اىقساـ ٌذا الهجتهع وتشوي القيـ األخالقية واالجتهاع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Law CM, Egger P, Dada O, Delgado H, Kylberg E, Lavin P, Tang GH, von Hertzen H, Shiell 

AW, Barker DJ. Body size at birth and blood pressure among children in developing 

countries( Int J Epidemio 2001) P: 30. 
( ٕٕٓٓ)القاٌرة : تقرير الهجمس القوهي لمهرأة،  النساء المعيالت ألسر في العشوائياتىادية حميـ، وفاء فٍيـ هرقص،  (ٕ)

 .ٓٔص:
(3) Cooper- Syretha- French: The Ameliorative Effects Of Social Support On Unemployment 

Related Stress, Case- Wes Ternraserve (University, Chatter Jee, Pramab,1988) PP: 134-136. 
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ا السيئة عمى الصحة       والتي  العاهة لمهجتهع حيث تفيد اإلحصاءات العمهية أف لمبطالة آثاٌر
 :(0)يهكف أف ىحددٌا في اآلتي

ـ باألهراض العضوية الهزهىة هثؿ هرض  -1 إصابة العديد هف أفراد الهجتهع العاطميف عف العهؿ وأسٌر
ذا ها أكدتً العديد هف الدراسات العمهية التي تـ عرضٍا خالؿ اإلطار  الضغط والسكري والقمب، ٌو

 .الىظري 

دهاف الهخدرات، حيث -2 يعد ٌذا السموؾ  اتجاي العهاؿ العاطميف عف العهؿ إلى تعاطي الهسكرات وا 
ـ  ا الصحية عميٍـ وعمى أسٌر هشكمة صحية وبدىية يعاىي هىٍا العاطموف عف العهؿ، والتي لٍا آثاٌر

 .هف جاىب وعمى الهجتهع هف جاىب آخر

اىتشار الطب الشعبي وذلؾ لعدـ قدرة العاطميف عف العهؿ في الحصوؿ عمى العالج الهىاسب ىتيجة   -3
 .الرتفاع تكاليفً

سوء التغذية ألبىاء وأسر العاطميف عف العهؿ وذلؾ ىتيجة لعدـ قدرتٍـ عمى توفير  اىتشار أهراض -4
 الغذاء الهىاسب الذي يحتاجً الطفؿ في الهراحؿ العهرية الهختمفة. 

يبدأ بالتفكير في ىفسً وهشكالتً، قد ف الفرد العاطؿ عف العهؿ يشعر بالفراغ وعدـ تقدير الهجتهع فإ -5
ض السيكوسوهاتية والتي ٌي في الحقيقة هقدهة لظٍور األهراض يؤدي ذلؾ إلى ظٍور األهرا

 . العضوية الهزهىة

لجوء بعض العهاؿ العاطميف عف العهؿ  لمقياـ ببعض األعهاؿ الحرفية الهؤقتة التي تضر بصحة  -6
 . الهجتهع حيث تؤدي إلى تموث الٍواء ىتيجة لهخمفات ٌذي األعهاؿ

ىتيجة لها يعاىيً العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف هظاٌر اإلحباط اىتشار الىفايات في الهجتهع وذلؾ  -7
ذا يؤدي إلى اىتشار األهراض الصحية الهختمفة والتي تشكؿ  وضعؼ الوالء واالىتهاء لمهجتهع، ٌو

 . خطرًا عمى حياة االىساف

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                      http://watanomaymen.maktoobblog.com/od/coke/a/effects.htm               :الصحة والمجتمع نقال عن  (ٔ)
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  :واَربر انىبجتت ػىهب املشكالث انىفسٍت نهؼمبل انؼبطهني ػه انؼمم :رابؼًب 
طموف عف العهؿ الشعور بعدـ االرتياح والرضا واألهاف عمى الهستقبؿ والوقوع في العديد ايىتاب الع       

 هف الهشاكؿ الىفسية والتي يهكف تمخيصٍا في اآلتي:
   :  Stress الضغوط النفسية  (0)

، فيقوؿ عاطميف عف العهؿعمى إعاقة عهمية الىهو الىفسي والوجداىي لمالتعطؿ عف العهؿ عهؿ ي        
"إف الدراسات الىفسية  حهد عكاشة أستاذ الطب الىفسي ورئيس الجهعية العالهية لمطب الىفسي:أالدكتور 

حد األسباب الرئيسة في اإلصابة بالضغوط أالهختمفة التي أجريت في البالد الصىاعية والىاهية أكدت أف 
 الىفسية بشكؿ عاـ ٌي البطالة" .

ة في زيادة الحساسية واالىفعالية وسٍولة االستثارة، بحيث ال يستطيع الفرد وتتهثؿ الضغوط الىفسي        
في هعظـ األحياف التحكـ في الهظاٌر الخارجية لحالتً االىفعالية وهىٍا التىاقض االىفعالي وهشاعر 

 .(0)الغضب والثورة والتهرد وحاالت االكتئاب واليأس واالىطواء والقمؽ والخوؼ والتوتر

ذا كمً يجعؿ          وتزيد ٌذي الضغوط في  ،يجابيةإعف القياـ بأعهاؿ  عاجزاً  العاطؿ عف العهؿٌو
وتؤدي آلثار سمبية عمى شخصية العاطؿ وسموكً الىفسي ألىٍا تؤدي إلى تغذية  ،أطالت أهدٌاإف حالة 

 .(3)وتقوية شعور اإلحباط والفشؿ لديً
 :  Frustrationاط ـاإلحب  (3)

يهكف أف تؤدي البطالة إلى الشعور باإلحباط الذي يؤدي إلى الشعور العدائي ضد الهجتهع، وال         
 يقتصر األهر عمى ذلؾ، بؿ قد تؤدي البطالة إلى العزلة االجتهاعية، وزيادة الشعور بالقمؽ واالغتراب.

ف اىتشار األثر في ىفوسٍـ ألكبر أوذلؾ لً  ،ىتشار البطالةىتيجة الاإلحباط العاـ العاطميف يواجً و       
وعدـ االستقرار السياسي ووجود األزهات االقتصادية  ،البطالة والفساد والتفاوت الطبقي بيف أفراد الهجتهع

ـ بالخوؼ عمى هستقبمٍـ واإلحباط هف أي تغيير أو  .(ٖ)إيجاد فرص عهؿ لٍـ الفشؿ في تشعٌر
تي يعيشٍا العاطؿ تهثؿ إحباطًا لً بوصفٍا تعىي وبالتالي فإىً يهكف اعتبار حالة العطالة ال       

و أهر يجعؿ العاطؿ يدرؾ هجتهعً عمى أىً يحرهً هف أف يكوف هحققا  تعطيؿ إهكاىياتً وقدراتً، ٌو
إهكاىياتً وقدراتً هف خالؿ عهؿ ها، هها قد يدفع العاطؿ إلى أف يقؼ هف هجتهعً هوقؼ القوى الهضادة 

اب...الخ. -تطرؼ -عدواف -جريهة -عمى ىحو ها يظٍر في عىؼ  إٌر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التجارة الىدوة القوهية األولى لمهشروعات الصغيرة، جاهعة حمواف، كمية )،  اآلثار السياسية واالجتماعية لمبطالة ،السيد عميوة (ٔ)
دارة األعهاؿ ،  . ٓٔٔص: ( ٜٜٛٔوا 

 .ٓٙ، ص :  ابقمرجع س ،حهد حويتي وآخروفأ (ٕ)
هجمة دراسات في التعميـ ) القاٌرة: ""تأثير البطالة عمى االنتماء لدى الشباب الجامعي بصعيد مصر ،عبد الهعيف سعد الديف (ٖ)

 . ٜٜص:  (ٕ٘ٓٓ، ابريؿ ٛالجاهعي ،ع 
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 : (0)" أف تأثير البطالة عمى أفراد الهجتهع يحدث هف خالؿ اآلتي Kesslerويذكر كيسمر"         
أف البطالة تؤدي إلى تدٌور الوضع الهادي لمفرد، والذي يؤثر بدوري عمى الصحة الجسيهة  -1

 والىفسية لمفرد.
أف البطالة بحد ذاتٍا حدث ضاغط باإلضافة إلى أىٍا تجعؿ الفرد أكثر عرضة لمتأثير بأحداث  -2

 الضاغطة األخرى. الحياة
 

 Suspicion of the disease : المرض توىم  (2)
ـ الهرض عىد          عاطميف عف العهؿ لها يعاىوف هف وقت فراغ واىقطاع ال العهاؿ تظٍر حالة تٌو

 وتٍويؿ أي عارض قد وهحاولة تضخيـ عف العهؿ حيث يىصرفوف في التفكير في الصحة الجسهية لديٍـ
الحرارة قد يجعؿ هف الذي  ، بؿ إف هجرد البرد البسيط واالرتفاع في درجةالعهؿالعاطموف عف يتعرض لً 

ـ الهرض أف يعتقد أىً هصاب أو سوؼ يصاب بهرض  .عضاؿ، وقد تسوء حالتً الصحية يعاىي هف تٌو
ـ الهرض قد يكوف ىتاجا لوجود هيوؿ عدواىية هكبوتة، هع  وقد أظٍرت بعض الدراسات الىفسية أف تٌو

 لحياة العاهة، والحياة الزوجية أو األسرية خاصة، واإلحساس باالضطٍاد والرفض هفا الفشؿ في
ـ الهرض بهثابة إحساس رهزي ىاتج عف اإلحساس  اآلخريف، والقصور في أداء الواجبات، وبٍذا يكوف تٌو

هي لتبرير ٌذا الفشؿ أو ٌذا، باإلثـ  .(3)القصور أو بديؿ عف تأىيب الذات، وخمؽ عذر ٌو
 Introversion :  واءــــــــــــاالنط  (4)

والتي تكوف هتهثمة في الرغبة  عهاؿ العاطميف عف العهؿال تالحظ حالة االىطواء عىد بعض        
يظٍر الىشاط االىطوائي عمى شكؿ قراءة لمكتب الديىية  وقد ،الشديدة لمعزلة والتردد والخجؿ واالكتئاب

يبية وها بعد الهوت الهذكرات التي تعبر في الغالب عف ىزعات اىفعالية وىقد لمهجتهع وكذلؾ كتابة  ..التٌر
 يوجد فيً.  الذي

يهكف لٍا أف تشبع  ٌذا االىطواء إلى عواهؿ أسرية فاألسرة الفقيرة ال وقد يرجع بعض أسباب        
اىطواء رب األسرة يىتج  همبس وهصرؼ وىشاط خارجي.. األهر الذي قدو  هأكؿ هف أبىائٍاحاجات 

  .(2)طؿ عف العهؿ عمى ذاتًالعا

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Kessler، Self Esteem as A Moderator Of The Impact of Unemployment, (New York, Journal 

of social Behavior And Personality, VOL, 1990) pp:69-75. 

 .ٕٗص: (  ٕٗٓٓ ،ٕبيروت: دار الىفائس، ط ، )مشكالت المراىقة والشبابفيصؿ هحهد خير الزراد،  (ٕ)
 .ٕٚ٘-ٚٙ٘:ص ( صٜٜٛٔ، ٕاالىجمو الهصرية، ط هكتبة )القاٌرة:، عمم النفس النموعادؿ عز الديف األشوؿ،  (ٖ)
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 : Day Dreams اليقظة المــــــأح (4)
لمٍروب هف  بعض العهاؿ العاطميف عف العهؿأحالـ اليقظة هف الوسائؿ الشائعة عىد  تعد         

لٍا، وذلؾ هف خالؿ لجوئٍـ إلى عالـ الخياؿ. كها إف اختالؽ القصص ٌو  الهواقؼ التي ال يستريحوف
محصوؿ عمى ها الفرد لدعـ اعتباري لذاتً ول ىٍا هحاولة هف جاىبإليس إال أحالـ يقظة كالهية، حيث 

ترفع هف قدرتً وهكاىتً وتضيؼ أصالة وعراقة عمى أسرتً،  يىبغي هف تقدير، وذلؾ بتمفيؽ القصص التي
و يبالغ عمى وجً العهـو حساس بالىقص، ولعؿ فيها لً هف أٌهية ويىسج القصص كوسيمة لتعويض اإل ٌو

ا في شخصية  خطراً  ٌذا األهر أقؿ هف أحالـ اليقظة وذلؾ إلهكاىية اكتشافٍا قبؿ أف تتعهؽ جذوٌر
 .(0)الفرد
 : Feelings of anxiety and depressive  لقمق والمشاعر االكتئابيةا  (4)

ٌو الهستقبؿ، وعدـ تحديد الهستقبؿ الهٍىي يشعري باإلحباط  األفرادإف أكثر ها يثير القمؽ لدى         
ف الهستقبؿ يتضهف الىجاح أل، والقمؽ عمى ذاتً، وعمى هستقبمً ووجودي، بؿ وعمى عالقتً هع اآلخريف

ذا ال يأتي إال هف  ،في العهؿ وتحقيؽ الذات واإلهكاىات الكاهىة والىجاح في العالقات هع اآلخريف ٌو
قبؿ الهٍىي، ويبدو ها يعاىيً الشاب ٌو القمؽ الوجودي، بحيث يصبا في حالة ترقب خالؿ تحديد الهست

 .(3)ٌو هوضوع القمؽ عاطؿواىتظار لالحتهاالت ويصبا الوجود كمً بالىسبة لم
يجابية هف البيئة الخارجية والهتهثمة في توفير فرص إهدعهات  عاطميف عف العهؿوبٍذا ال يجد ال        

وعمى ٌذا ، والذي هف شأىً أف يخمؽ هشاعر القمؽ ويزيد هف الهشاعر االكتئابية لديٍـ ،عهؿ كافية لٍـ
د هف الهزايا الهادية لمفرد والتي يشعر هف خاللٍا باألهف واالستقرار في ياألساس فإف العهؿ يحقؽ العد

ليس فقط لافراد ولكف  اً وضغوط اً والبطالة تسبب قمق، (2)حياتً الحالية واالطهئىاف عمى هستقبؿ حياتً
ويدخؿ ، (4)أيضًا لمهجتهعات التي تصبا هىخفضة الروح الهعىوية وتعجز عف هواجٍة الضغوطات

 ،(4)أفرادٌا في صراعات ىفسية واضطرابات هرضية عديدة تؤدي إلى حدوث قمؽ ىفسي وهشاعر اكتئابية
ٌؤالء األفراد العاطميف عف وىوبات الغضب ولوـ الذات التي يهكف في حاالت أف تؤدي إلى اىتحار 

 .(4)العهؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٖٗ، ص:مرجع سابقفيصؿ هحهد خير الزراد،  (ٔ)
،  ٜ٘ٔهجمة عالـ الهعرفة، ع  :الكويت) لدولة الكويتدراسة اآلثار النفسية واالجتماعية لمغزو العراقي طمعت هىصور،  (ٕ)

 .ٜٚ٘ –ٜٙ٘ص ص: ( ٜٜٜٔ
بحث هىشور في القاٌرة: ) نجاز في العمل وتصور مقترح لدور طريقة خدمة الفرد في زيادتياالدافعية لل  ،عرفات زيداف خميؿ (ٖ)

 .ٜٕٗ( ص:  ٕٓٓٓ، ٕجاهعة حمواف، هجمد  ،، كمية الخدهة االجتهاعيةالمؤتمر العممي الثالث عشر
(4) Pat young : Mastering social welfare ( London : Mac millan press , 2000) p : 101 . 
(5) Brenda Dobist Kaarla Miley :social work empowering profession ,Op Cit, p: 326. 
(6) H.Kaufman : coping with stress of jobless and unemployment ( N.Y :wiley and son,1982) p:30  
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هقارىة بأولئؾ ههف يمتزهوف أداء  تظٍر حالة االكتئاب بىسب أكبر لدى العاطميف عف العهؿو         
حالة البطالة عىد الفرد، هها يؤدي إلى االىعزالية  أعهاؿ ثابتة، وتتفاقـ حالة االكتئاب باستهرار وجود

أو االىطواء عمى الذات، التي تىتج هف جراء البطالة إلى االىعزاؿ  وتؤدي حالة ،واالىسحاب ىحو الذات
 بالبحث عف وسائؿ بديمة تعيىً عمى الخروج هف هعايشة واقعً الهؤلـ، وكثيرًا ها تتهثؿ قياـ الفرد العاطؿ

(0)باالىتحار ٌذي الوسائؿ باإلسراؼ في تىاوؿ الهشروبات الكحولية أو بتعاطي الهخدرات أو
. 

 Feather & Davenport (1983)      "ودافىبورت"فاثر  ائج الدراسة التي قاـ بٍاوقد أكدت ىت         

لديً. إذ "ثبت أف  عالية بيف وضع أو حاجة الفرد إلى عهؿ وحالة االكتئاب ارتباطيةأف ٌىاؾ عالقة 
ويدفعً  يصيب الفرد باالكتئاب واالغتراب استهرار حالة البطالة وها يرافقٍا هف حرهاف وهعاىاة، كثيرًا ها

 ."يدفعً إلى االىتحار و الخهور، وربهاأإلى إدهاف الهخدرات 

الشخصية التي يصاب أو يتعرض لٍا الفرد ىتيجة  ويذكر أف عدـ التوافؽ الىفسي أو االضطرابات        
ا السمبي  عمى الفرد بؿ كثيرًا ها تؤثر عمى أسرتً أيضًا، وتبرز الهشكمة البطالة قد ال يقتصر تأثيٌر

 إذا كاف الفرد هتزوجًا أو عائاًل، عىدٌا تعيش األسرة في أجواء يشوبٍا فترات هف األسرية، بصورة خاصة،
(3)الىفسية والعصبية وسوء التوافؽ الىفسي واالجتهاعي التوترات

. 

 اَربر انىفسٍت انخً ٌؼبوً مىهب انؼبطهني ػه انؼمم:
ف ىسبة كبيرة هف العاطميف عف العهؿ إ حيث آثاري السيئة عمى الصحة الىفسية، تعطؿف لمإ        

ـ، كها وجد أف ىسبة هىٍـ يسيطر عميٍـ  يفتقدوف تقدير الذات، ويشعروف بالفشؿ وأىٍـ أقؿ هف غيٌر
عيؽ عهمية الىهو الىفسي بالىسبة لمشباب ي تعطؿالهمؿ، وأف يقظتٍـ العقمية والجسهية هىخفضة، وأف ال

(2)كها وجد أف القمؽ والكآبة وعدـ االستقرار يزداد بيف العاطميف ،ذيف ها زالوا في هرحمة الىهو الىفسيال
. 

 وتغيير عمى التأثير، قدرتً وعدـ إليً، واآلخريف الهجتهع حاجة وعدـ أٌهيتً بعدـ الفرد شعور إف        

 فاعؿ كعىصر في الهجتهع دوري وههارسة اإلبداعية، ههارساتً تفريغ عف وعجزي الهحيطة، الظروؼ

 الختراقً السبؿ تتفتا ٌىا وهف وىسؽ حياتً، تصرفاتً عمى الالهباالة سيطرة إلى غالباً  سيؤدي وهىتج،

 السابقة لمعواهؿ وىتيجة لبىياف الهجتهع، ٌدـ هف ذلؾ يعىيً ها بكؿ وأهىيًا، وسياسياً  ثقافياً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . ٖٕٚص:مرجع سبق ذكره، أحهد هحهد عبد العظيـ،  (ٔ)

(2)  Feather & Davenport, Abnormal Psychology (New York Second Edition, Harper Collins 

Publishers) pp:77-78. 

 .ٛ:ص ذكره،مرجع سبق ، وآخروف ىسعػيػدي يحػي (ٖ)
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ا  والهجتهع، العائمة في وسموكً تصرفاتً، تىعكس عمى وسموكية ىفسية هشاكؿ الفرد لدى ستخمؽ وغيٌر

 السموؾ في السمبية والتحوالت واالىطوائية، والكآبة والقمؽ والحزف والعصبية لمعىؼ هيال أكثر يصبا بحيث

(0)االجتهاعي
. 

وتشير العديد هف البحوث االجىبية والهحمية وبعض الهراجع العمهية إلى أف البطالة لٍا تأثير        
سمبي عمى العاطؿ وتجعمً يشعر بعدـ االستقرار االجتهاعي واالقتصادي، ويستهر اعتهادي عمى أسرتً 

واالعتهادية هها يزيد هف  هها يسبب لاسرة هزيدًا هف األعباء الىفسية واإلحساس بهشاعر اإلحباط والقمؽ
إحساس الهتعطؿ بعدـ الثقة في الىفس والخوؼ هف الهستقبؿ وفقداف الدور واإلحساس بعدـ القيهة هها 

 .(3)يؤدي إلى االغتراب الشخصي واالغتراب االجتهاعي
أف الىفسي واالجتهاعي، إضافة إلى  تؤدي البطالة إلى التعرض لكثير هف هظاٌر عدـ التوافؽكها        

االضطرابات الىفسية والشخصية، فهثاًل يتسـ كثير  كثيرًا هف العاطميف عف العهؿ يتصفوف بحاالت هف
والشعور بالعجز وعدـ الكفاءة هها يؤدي إلى اعتالؿ في الصحة  هف العاطميف بعدـ السعادة وعدـ الرضا

 :ف عف العهؿقد يصاب بٍا العاطمو  االعتالؿ الىفسي التي أٌـ هظاٌر هفو  ،الىفسية لديٍـ
 :Low self-regard( تدني اعتبار الذات 0) 

العهؿ لدى اإلىساف روابط االىتهاء االجتهاعي هها يبعث ىوعًا هف اإلحساس والشعور  يحقؽ        
لذا فإف اىتهاء الفرد إلى  ،بالهسؤولية ويرتبط ٌذا اإلحساس بسعي الفرد ىحو تحقيؽ ذاتً هف خالؿ العهؿ

وعمى عكس ذلؾ فإف البطالة تؤدي بالفرد  ،هؤسسة أو هىظهة عهؿ بشكؿ رسهي يعزز ويدعـ الذات لديً
ىً حالة هف الشعور بتدىي الذات أو عدـ عإلى حالة هف العجز والضجر وعدـ الرضا هها يىتج 

  .(2)احتراهٍا
 : Concern قـالقم  (3)

فٍػػػو هحػػػور العصػػػاب  أفػػػراد الهجتهػػػعالقمػػػؽ هػػػف الهشػػػكالت الشػػػائعة الظٍػػػور لػػػدى الكثيػػػر هػػػف  إف        
تتعدد صوري وتختمؼ هظاٌري عىد اإلىساف دوف سػبب واضػا، ويىتٍػي إلػى عجػز و واالضطرابات الىفسية، 

عػػف الىٍػػػوض بأعبػػاء الحيػػػاة وهسػػئولياتٍا الطبيعيػػػة، ويعػػرض الصػػػحة الىفسػػػية  أفػػراد الهجتهػػػعبػػالغ يعػػػوؽ 
لمخطػػر، كهػػا ويعػػد هػػف العواهػػؿ واالىفعػػاالت األساسػػية التػػي تصػػيب اإلىسػػاف، وتػػؤثر فػػي صػػحتً الىفسػػية، 
ري في االضطرابات الىفسية، وفي  ويشكؿ الهفٍـو األساسي في األهراض الىفسية والعقمية، والعرض الجٌو

 .(4)أهراض عضوية كثيرة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، بدر هىذر (ٔ)       :، ىقال عف الالمباالة وثقافة البطالة حمـو
                                                          .www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=13665 

                  .ٕٛٙص: ،ابقمرجع سهحهود راشد،"  ابتساـ (ٕ)
 .ٕٔٓ( ص:  ٜٜٛٔىجمو الهصرية، هكتبة األ :)القاٌرةاألمراض النفسية واالجتماعية  ،ليمى عيد (ٖ)
 .ٖٓ :ص ،ٜٜٚٔ،بق ذكرهمرجع س ،حهد عميأعمي  (ٗ)
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هف القمؽ  وعمى ذلؾ، يهكف القوؿ بأف العهاؿ العاطميف عف العهؿ في الهجتهع الفمسطيىي يعاىوف       
 أوضاعٍـ االجتهاعية واالقتصادية الهستقبمية.عمى و  ـعمى هستقبؿ أبىائٍ

 : Fearلخــوف ا  (2)
الخوؼ غريزة طبيعية في اإلىساف فهف ال يىفعؿ عىد اقتػراب حيػواف هفتػرس أو سػيارة هسػرعة ىحػوي        

أهور تافٍػة أو هػف ٌو أف يخشى ويضطرب اإلىساف هف  فٍو إىساف غير طبيعي، والخوؼ غير الطبيعي
ذا الخوؼ يسهى بالخوؼ الهرضي أو و أهور ال تخيؼ أو ال يمقي بااًل لٍا اآلخر  ف هف الجىس البشري، ٌو

 الفوبيا. 
وتعد الهخاوؼ الهرضية أحد أشكاؿ القمؽ العصابي أو االضطرابات العصابية فإىً يبدو هف         

و يعد شير إلى الخوؼ العاديىالهىاسب أف  يدفع الفرد إلى تجىب الهثير الذي يخيفً أو الدفاع اىفعاؿ  ٌو
عف ىفسً بطريقة ها، إال أف ٌذا الخوؼ قد يطور وقد يىحرؼ هتجًٍا بصاحبً إلى اضطراب في السموؾ 

وهف ثـ يكوف  يعطؿ عميً عدد هف فرص التكيؼ الهىاسب في عدد هف الظروؼ التي يهر بٍا في حياتً
 .(0)ذلؾ خوفًا هرضياً 

هف عدـ  بالخوؼ إحساسٍـ يعاىي هىٍا العهاؿ العاطميف عف العهؿ تتهثؿ فيلهشكالت التي ف اإ       
والشعور بعدـ األهف واألهاف االقتصادي وخصوصا إذا  استطاعتٍـ إلشباع احتياجات أبىائٍـ الهعيشية

 .ألسرتً كاف رب األسرة ٌو الهعيؿ الوحيد
  :Sense of inferiority صـور بالنقـالشع  (4)

 ،في جاىب أو عدة جواىب اً هعيى اً قصور  ًف لديأالشعور بالىقص ٌو إحساس الشخص وشعوري ب       
اذا كاف اتجاي أها  هها يؤدي إلى االضطراب الىفسي إذا كاف اتجاي الشخص سمبيا تجاي ٌذا الىقص،

لتفوؽ والىبوغ في يجابية سميهة، فيعوض ىقصً باإإلى هواجٍة الهشكمة بطريقة  أىً يمجإف اً يجابيإالشخص 
 .تًالىواحي السميهة في شخصي

قؿ هف اآلخريف وعدـ قبولً لىفسً وسيطرة شعور الحقد أشعور الفرد بأىً  يعىيوالشعور بالىقص          
 .(3)االستهتاع بالحياة" ىلسبب هف األسباب هها قد يعوقً عم اآلخريف أو الىفس أحياىا ىعم

هف الشعور بالىقص ىتيجة أسباب لٍا  العاطؿ عف العهؿىً هف الههكف أف يعاىي وعمى ذلؾ فإ         
ذا كاف ٌو العائؿ لٍذي األسرة.سر أ اتً وهٍاهً تجايدارة هسؤوليإعالقة بعدـ الكفاية في   تً، وخاصة وا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(                   ٕٚٓٓ، ٗط سهير، ةالقاٌرة: هكتب) األساس النظري لمخدمة االجتماعية النفسية ،حهد جبؿأعبد الىاصر عوض   (ٔ)
 .ٕ٘ٔ :ص

                      (ٜٜٚٔهكتبة االىجمو الهصرية،  :القاٌرة) "العالج –األعراض  –األسباب "االضطرابات النفسية لألطفال ، كمير فٍيـ  (ٕ)
 . ٔٚ-٘ٙ: ص ص
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  Depression : االكتئاب( 4) 
أداء ب قوهوفتظٍر حالة االكتئاب بىسب أكبر لدى العاطميف عف العهؿ هقارىة بأولئؾ ههف ي        

هها يؤدي إلى االىعزالية  ،وجود حالة البطالة عىد الفرد يةوتتفاقـ حالة االكتئاب باستهرار  ،أعهاؿ ثابتة
 .(0)واالىسحاب ىحو الذات

"حالة هف الحزف الشديد الهستهر تىتج عف الظروؼ الهحزىة األليهة، تعبر عف  يعداالكتئاب و         
 .(3)شيء ها هفقود لدى اإلىساف هع عدـ إدراكً لمهصدر الحقيقي لحزىً"

هف أعراض االكتئاب البسيط والحاد  العاطموف في الهجتهع الفمسطيىيوهف الهتوقع أف يعاىي         
وهدى  ،وهدى قدرتٍـ عمى التحهؿ الفترة الزهىية لالىقطاع عف العهؿ،حيث تختمؼ األعراض باختالؼ 

 جتهاعية الهتعددة.وهدى هساعدة أسرتً لً في القياـ بأدواري اال رب األسرة لعهمً،تقبؿ أفراد األسرة لفقداف 
 :The tendency to unity and isolation الميل إلى الوحدة واالنعزال (4)

يحاوؿ بعض األفراد الهيؿ إلى االىسحاب والعزلة هف هعترؾ الحياة االجتهاعية ويىطوي عمى ذاتً        
باستهرار، وتراي يؤثر العزلة عمى تأهمٍا دائهًا ويفكر في ذاتً وفي آهالً وآالهً، ويفحص ىفسً ويىتقدٌا ي

و بهفردي،  ،االشتراؾ هع الىاس ويفضؿ الوحدة عمى االختالط وكأىً يخاؼ هف الىاس وال يجد ذاتً إال ٌو
ويحهر وجًٍ ويتصبب عرقًا عىدها يصبا عميً أف يتكمـ أهاـ الجهاعات  ،ويتٍيب االحتكاؾ بالىاس

ذا يى ،وخاصة الغرباء عىً لاسباب الواردة في سياؽ الحديث عاطميف عف العهؿ  العهاؿ العمى  طبؽٌو
 .(2)لٍـعف الهشكالت الىفسية 

 اَربر انىفسٍت انخً حؼبوً مىهب أسز انؼبطهني ػه انؼمم :
ا لمبطالة أف العمهية حصاءاتاإل تفيد           هف كبيرة ىسبة حيث الىفسية، الصحة عمى السيئة آثاٌر
ـ، هف أقؿ وأىٍـ ،بالفشؿ ويشعروف الذات، تقدير يفتقدوف العهؿ عف العاطميف  ىسبة أف وجد كها غيٌر

 الىفسية الحاالت ٌذي وأف الزوجات، حالة عمى الىفسي التأثير ٌذا ويهتد بؿ ،الهمؿ عميٍـ يسيطر هىٍـ
 يفتقدوف الذيف األشخاص وعىد ،العائمية الهشاكؿ وتزايد واألبىاء، بالزوجة العالقة عمى سمبياً  تىعكس
 يقدهوف ههف% ٜٙ أف ووجد بؿ الهخدرات، وتعاطي الخهور شرب عمى هىٍـ البعض يقدـ الديىي، الوازع
 واالعتداء كالقتؿ الجريهة ىسبة تزداد الىفسي لمتوتر وىتيجة ،العهؿ عف العاطميف هف ٌـ االىتحار، عمى
 .(4)بالعجز والشعور الرضا وعدـ السعادة ـبعد يتسهوف العهؿ عف فيالعاطم فأ كها، العاطميف ٌؤالء بيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖٓ :صمرجع سبق ذكره،  ،حهد عميأعمي  (ٔ)
 .ٕٚٔ :ص ،ابقمرجع س، حهد جبؿأعبد الىاصر عوض  (ٕ)
 .ٕٖ :ص ،ابقمرجع س ،حهد عميأعمي  (ٖ)
 .ٖٙٔ( ص: ٖٜٜٔ)القاٌرة : دار الىٍضة العربية،  االجتماعيعمم النفس أحهد عبد العزيز سالهة، عبد السالـ عبد الغفار :  (ٗ)
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إف فشؿ األسرة في تحقيؽ االستقرار االقتصادي يؤدي بٍا إلى أىواع هف الصراع يقوـ بيف         
ذا الصراع يولد أربعة أىواع هف التصرفات، ٌي عمى التوالي العدواف، الىكوص، الجهود،  أعضائٍا ٌو

 االستسالـ. وفيها يمي توضيا هوجز لكؿ هىٍا:
  :Aggressionالعــــــدوان  (0)

عىدها تفشؿ هحاوالت األسرة لمتكيؼ هع ظروفٍا الهادية وال تتهكف هف تحقيؽ الىتائج الهطموبة،         
فإف األحاسيس تتبمور لتأخذ صورة الخوؼ والقمؽ، ووجود اتجاٌات عدواىية في األسرة يهكف تشخيصٍا 

ب األسرة، أو بسٍولة عىدها يزداد الشجار والخالفات بيف أعضاء األسرة أو يأخذ صورة ىقد هتطرؼ لر 
 .(0)يزداد االحتكاؾ بيف األسرة وجيراىٍا، أو ترديد الشكوى الهستهرة

  :Regressionالنكــــــوص  (3)
أها األسرة التي تعاىي هف الىكوص فقد تمجأ إلى حؿ هشكالتٍا بطريقة طفمية، وهف هظاٌر          

الىكوص االعتهاد عمى االقتراض، واإلسراؼ في الهطالب دوف تقدير لهوارد الدخؿ، أو االعتهاد عمى 
االقتصادية، وزيادة األقارب والجيراف، والشعور بالغيرة الشديدة هف األسر التي تتهتع ببعض الههيزات 

 .(3)حساسيتٍا

  :The Deadlockالجمــــــود  (2)
يبدو ذلؾ في استهرار األسرة في اتباع أسموب هعيف هف التصرفات، وعدـ القدرة عمى إيجاد         

عف العادات والتقاليد التي تدعو إلى اإلسراؼ، واالٌتهاـ ببعض  التخميحموؿ إيجابية لمهشكمة، وعدـ 
 .(2)الهظاٌر االجتهاعية لتقميد اآلخريف

  :To giveاالستسالم  (4)
ذي األحاسيس يولد ىوعا هف القىوط واالستسالـ           وأخيرًا فإف هرور وقت طويؿ عمى ٌذا الصراع ٌو

 يتحوؿ تدريجيا إلى كراٌية تىصب عمى األسرة ذاتٍا وتتزعزع ثقة األسرة في ىفسٍا وتىتٍي إلى االىطواء.

ر ضارة عمى األعضاء تظٍر وبوجً عاـ، فإف شعور األسرة بالفشؿ االقتصادي يؤدي إلى آثا         
هع بعضٍـ البعض، وهف ىتائج الشعور بالفشؿ فقداف االٌتهاـ بالحياة، والٍروب هف الهسئوليات األسرية، 

 وفقداف الثقة بالىفس، واالىكهاش، واالستسالـ بسٍولة لمهواقؼ الهختمفة، وتجىب اإلحساس بالفشؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
راء الشرؽ، الصحة النفسيةإيهاف سعد،  (0)  .ٚٗٔ( ص:ٜٜٙٔ)القاٌرة: هكتبة ٌز
 .ٚٙٔص:  مرجع سابق،أحهد عبد العزيز سالهة، عبد السالـ عبد الغفار :  (3)

 .ٗٛٔ( ص:ٜٜٛٔ، األقصى)غزة: كمية التربية، جاهعة  الصحة النفسية في المجتمع الفمسطينيفضؿ أبو ٌيف،  (2)
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وباالستغراؽ في أحالـ اليقظة، والصعوبة في تكويف عالقات اجتهاعية ىاجحة، وتبادؿ الموـ بيف 
ثارة الهىازعات األسرية   .(0)الزوجيف، وا 

                 (   ٜٜٜٔ)" Ulla Rantakeisu and others وتؤكد دراسة "عال راىتاكيسو وآخروف     
أف لمبطالة تأثيرات عمى الشباب الهتعطؿ، حيث اتضا هف ىتائجٍا أف الشباب الهتعطؿ يتسـ بالخجؿ 
ويعاىي هف هشكالت ىفسية وهالية وصحية وتغيرات سمبية في ىهط حياتٍـ واىخفاض الثقة بالىفس وكثرة 

 .(3)وقت الفراغ
  طٍىً:اَربر انىفسٍت انخً ٌؼبوً مىهب اجملخمغ انفهس

ا إلى العطالة تؤدي         عمى  تؤثر أهراض ىفسية إلى تتحوؿ قد وىفسية اجتهاعية ظواٌر اىتشار وآثاٌر
ي واالىطواء، واالكتئاب اليأس هثؿ اىتشار والهجتهع األفراد  صحة عمى الطويؿ الهدى عمى تؤثر أهراض ٌو

 حدود الدولة أف تتعدى يهكف هشاكؿ هىٍا تتولد قد بؿ دولة، ألي والسياسي واالقتصادي البىياف االجتهاعي

 يتعمهٍا التي بهستوى الهٍارات الخاصة اإلهكاىيات وتدٌور فقداف في تسٍـ العطالة فإف وأخيرا الواحدة،

 أو قدراتٍـ في الثقة باإلضافة إلى فقداىٍـ العهؿ، أثىاء أو التدريب أو التعميـ براهج في سواء الشباب

 براثف في والوقوع الجريهة اىتشار ظواٌر وخيهة هثؿ إلى يؤدي قد والذي عهؿ، عمى الحصوؿ في إهكاىياتٍـ

ا اإلدهاف  .(2)االجتهاعية األخرى التي تهس األهف القوهي لمهجتهع الهسائؿ هف وغيٌر

" أف البطالة تعد هف أٌـ العواهؿ التي تؤثر بالسمب عمى ٕٜٜٔوأشارت "ىجالء عبد الحهيد        
هشاعر االىتهاء لمهجتهع لدى الشباب حيث قررت أف هف األضرار الهترتبة عمى العطالة ٌو إصابة 

 .(4)الشباب باإلحباط وعدـ االٌتهاـ بالهجتهع واىدفاعٍـ لمعىؼ والجريهة واإلدهاف

"  عف تأثير البطالة عمى الشباب الهتعطؿ ٕٕٓٓ "Josef Dzuka كها كشفت دراسة جوزيؼ دزكا     
حيث أكدت ىتائجٍا عمى أف القصور الهالي  ةواالقتصاديوبصفة خاصة هف الىاحية الىفسية واالجتهاعية 

مى كؿ هتغيرات بسبب البطالة يؤثر سمبيا عمى الهتعطميف اجتهاعيا وىفسيا وعمى إشباعٍـ احتياجاتٍـ وع
 .(4)الرعاية والرفاٌية االجتهاعية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٜٗٔص: مرجع سابق،إيهاف سعد،  (0)
(2)  Ulla Rantakeisu and others : financial hardship and shame: Atentatiue model to understand 

the social and social and health effects of unemployment,( Oxford, Oxford University 
Press,1999) p:56. 

 .ٚٛٔ، ص:مرجع سابقبو ٌيف، أفضؿ  (2)

الزقازيؽ، رسالة هاجستير غير )الزقازيؽ: كمية اآلداب، جاهعة االنتماء االجتماعي لمشباب المصري ، ىجالء عبد الحهيد راتب (4)
 ( .ٕٜٜٔهىشورة ،

(5)  Josef D. Zuka: Psychosocial and Economic need for work in unemployed youth and 
Subjective well being,( Slovak, Vyskumny ustav,2002) . 
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 تـــــبمتـــخ

تىاوؿ الفصؿ السابؽ عرض لهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ والتي تتهثؿ في           
الهشكالت االجتهاعية هثؿ: هشكالت التفكؾ األسري والطالؽ واالغتراب واالىحراؼ والجريهة 

قمة الدخؿ والفقر واالعتهاد عمى اإلعاىات وعدـ إشباع : والٍجرة. والهشكالت االقتصادية هثؿ
ت األساسية. والهشكالت الصحية والتي تتهثؿ في: األهراض الجسيهة والىفسية الهختمفة. الحاجا

ـ الهرض واالىطواء، وأحالـ اليقظة والقمؽ  والهشكالت الىفسية هثؿ: الضغوط الىفسية واإلحباط، وتٌو
 والهشاعر االكتئابية.

هؿ واآلثار الىاتجة عىٍا سواء إف ٌذي الهشكالت التي يعاىي هىٍا العهاؿ العاطموف عف الع         
تشكؿ عبئًا عمى العهاؿ العاطميف عف العهؿ  كاىت اجتهاعية، أو اقتصادية، أو صحية، أو ىفسية ال

ـ في أشكاؿ سمبية هتعددة هثؿ التفكؾ األسري،  بهفردٌـ فحسب، بؿ أىٍا تهتد لتعاىي هىٍا أسٌر
والطالؽ، وسوء العالقات، بؿ أىٍا تهتد ليعاىي هىٍا الهجتهع أيضًا حيث الشعور باالغتراب واإلدهاف 

 ف القوهي لموطف. واالىحراؼ والجريهة، وجهيعٍا تٍدد األه

ا السمبية عمى العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف جاىب، وعمى          ولها كاىت لٍذي الهشكالت وآثاٌر
أسر ٌؤالء العاطميف عف العهؿ هف جاىب ثاىي، وعمى الهجتهع الفمسطيىي هف جاىب ثالث. لذا 

الت العهاؿ خصص الفصؿ التالي لعرض وهىاقشة دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشك
 العاطميف عف العهؿ واآلثار الىاتجة عىٍا.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-92- 



 

 

انفصــم انزبنذ   

 دور اخلذمت االجخمبػٍت يف مىاجهت 
 مشكالث انؼمبل انؼبطهني ػه انؼمم

 
 مقدمـــــــة.    

 أواًل  : أىداف الخدمة االجتماعية مع العمال العاطمين عن العمل.    

 الخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت االجتماعية لمعمال العاطمين عن العمل.دور ثانيًا :     

 دور الخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت االقتصادية لمعمال العاطمين عن العمل.ثالثًا :     

       دور الخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت الصحية لمعمال العاطمين عن العمل.  رابعـًا :  

 دور الخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت النفسية لمعمال العاطمين عن العمل.خامسًا : 

 دور الخدمة االجتماعية في مواجية مشكالت أمن المجتمع. سادسًا :   

 خاتمــــة.  
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 :مقذمت

شتى هىاشط الحياة االجتهاعية غىى عىٍا في  إف هٍىة الخدهة االجتهاعية أصبحت ضرورة ال          
واالقتصادية والصحية، وذلؾ لها لٍا هف دور فعاؿ في هساعدة األفراد إها لهواجٍة هشكالتٍـ والتغمب 

 .(0)عميٍا واالستفادة هف طاقاتٍـ في زيادة اإلىتاج

وتىوعت قد زادت حدة عاطميف عف العهؿ العولهة واالىفتاح العالهي فإف هشاكؿ ال وفي ظؿ         
وهحاولة العهاؿ العاطميف عف العهؿ التي تواجً  تكالشاله تـ تحديدهف الهٍـ أف ي وتشعبت، ولذلؾ فإف

 األهؿ العىاية لٍا لالستفادة هف ٌذي الشريحة في اإلبداع واإلىتاج بدال هف الضياع وفقداف بحثٍا وتوجيً
 هسؤولية بىاء هفترض أف يتحهمواهف الالذيف  عاطميف عف العهؿفي حاضر وهستقبؿ هشرؽ بالىسبة لم

 .(3)الهجتهع والىٍوض بً

ولمخدهة االجتهاعية دور هٍـ في الهجاؿ العهالي، هف خالؿ ها تقدهً هف براهج وها توفري هف          
خدهات هتىوعة لمعهاؿ ولمعاطميف عف العهؿ، بها يساعدٌـ عمى إشباع احتياجاتٍـ وحؿ هشكالتٍـ والتي 

 .(2)لٍا تأثير سمبي عمى حياتٍـ االجتهاعية 

ية االجتهاعية عمى هجهوعة هف الهٍاـ بالىسبة لمهواطىيف جهيعًا، وتٍدؼ وتحتوي سياسات الرعا         
إلى تقميؿ الفقر والحهاية االجتهاعية وهحاربة الحرهاف االجتهاعي وتحسيف حقوؽ اإلىساف والحفاظ عمى 

 الهوارد الطبيعية، ويدخؿ ضهف تمؾ الحقوؽ حؽ الهواطىيف في إيجاد فرص عهؿ هالئهة.

" ٌي ىظاـ Max Spourinاالجتهاعية لكؿ الفئات كها أشار إليٍا هاكس سبوريف "والرعاية          
ا كؿ الهٍف التي تٍتـ بهساعدة الىاس، كها أىٍا تتضهف  هركب هف الىظـ االجتهاعية تعهؿ عمى إطاٌر

سواء كاىوا أسوياء أو غير أسوياء، فقراء أو  عكافة البراهج والخدهات الهوجٍة ىحو أفراد الهجته
 .(4)ءأغىيا

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( ٕٓٓٓ)اإلسكىدرية: دار الهعرفية الجاهعية،  الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسة المينيةعبد الهحي هحهود صالا،  (ٔ)

 .ٖص:

ر،  (ٕ)  .ٕٕٔص: سابق،مرجع عادؿ جٌو

 .ٗص:  مرجع سبق ذكره،، الممارسة المينية لطريقة تنظيم المجتمع في المجال العمالي هدحت هحهد ابو الىصر، (ٖ)
 .ٖٔص: (ٜٜٙٔ)القاٌرة: هكتبة عيف شهس،  الخدمة االجتماعية النشأة والتطور ،سيد أبو بكر حساىيف (ٗ)
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ورعاية الهتعطميف عف العهؿ كذلؾ يهكف أف يدخؿ ضهف ىطاؽ الرعاية االجتهاعية بهفٍوهٍا      
 : (0)الشاهؿ والذي يحدد بأىً

وبراهج هتكاهمة وخدهات هتىوعة تقدـ هف خالؿ الهؤسسات الحكوهية واألٌمية وفي جٍود هىظهة  -1
 بف أو الهٍاىة.إطار قاىوىي يكفؿ لكؿ هواطف حؽ االستفادة هىٍا دوف شعور بالغ

في هجاالت العهؿ الهختمفة همتزهيف  -فاالخصائييف االجتهاعيي-يقـو بٍا هجهوعة هف الهتخصصيف -2
 بالهىٍج العمهي وبالقواعد األخالقية اإلىساىية لمهجتهع.

تعهؿ عمى توفير حياة كريهة ألفراد الهجتهع ال تصؿ إلى حد الكفاؼ ولكف لترتقي بالهجتهع وأفرادي  -3
 .الهالئـ لمهعيشة لى الهستوىوهؤسساتً إ

: أٌداؼ الخدهة االجتهاعية هع أولياوعمى ذلؾ خصص ٌذا الفصؿ لعرض وهىاقشة ستة هوضوعات: 
: دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ ثانييا العهاؿ العاطميف عف العهؿ.

دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة الهشكالت االقتصادية لمعهاؿ العاطميف  ثالثيا: العاطميف عف العهؿ.
 دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ. رابعيا: عف العهؿ.
  سادسيا:دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة الهشكالت الىفسية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ.  خامسيا:

 الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت أهف الهجتهع. دور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
هجمة دراسات في الخدهة )القاٌرة: إسيام مراكز التكوين الميني في مواجية مشكمة البطالة عاطؼ هصطفى هكاوي،  (ٔ)

 .ٕٚ( ص:ٕ٘ٓٓ، كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، أبريؿ، ٔ، جٛٔاالجتهاعية والعمـو اإلىساىية، العدد 
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 :أهذاف اخلذمت االجخمبػٍت مغ انؼمبل انؼبطهني ػه انؼمم :أوالً 
تقدـ بطرؽ عمهية هىظهة وهعروفة  يىساىية التتهثؿ الخدهة االجتهاعية الجٍود والخدهات اإل          
لتقديـ الخدهات العالجية والوقائية واإلىهائية بها  عمهياً  عداداً إعدادٌـ إخصائيوف اجتهاعيوف تـ ايهارسٍا 

هف خاللٍا قدـ ت يجتهاعية التالهف خالؿ الهؤسسات ا العاطميف عف العهؿتساعد عمى هقابمة احتياجات 
  الهختمفة. الخدهات االجتهاعية

إف الخدهة االجتهاعية هٍىة إىساىية تٍتـ بسالهة البىاء البشري هػف الجواىػب الوقائيػة والعالجيػة           
 : (0)والتىهوية وذلؾ هف خالؿ تحقيؽ األٌداؼ اآلتية

لحهاية العاطميف عف العهؿ هف تيارات االىحراؼ أو الوقوع في الهشكالت  األىداف الوقائية: - أ
 الهختمفة .

ـ.العالجيةاألىداف  - ة  : لهواجٍة الهشكالت التي تواجً العهاؿ العاطميف عف العهؿ وأسٌر

هف خالؿ تحسيف هستوى العاطميف عف العهؿ وتحسيف هعارفٍـ وسموكياتٍـ  األىداف التنموية: - ج
 هف خالؿ األىشطة والخدهات . 

 ويتـ ذلؾ هف خالؿ:      
اعية والىفسية واالقتصادية لٍـ هساعدة العاطميف عف العهؿ عمى هواجٍة هشكالتٍـ االجته -1

ـ .  وألسٌر

 ترشيد العالقة بيف العاطميف عف العهؿ أىفسٍـ وبيف هؤسسات الهجتهع . -2

 تحسيف ظروؼ العاطميف عف العهؿ حهاية لصحتٍـ وسالهتٍـ . -3

االٌتهاـ بالخدهات االجتهاعية الجهاعية كاإلسكاف والتغذية والعهؿ عمى إشباع احتياجاتٍـ  -4
 األساسية. 

وتٍدؼ الخدهة االجتهاعية العهالية إلى تجىيب الهجتهع أعباًء اقتصادية واجتهاعية هستقبمية،         
حيث إف الخدهة االجتهاعية برعايتٍا لٍذي الفئات هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ ستحوؿ دوف تحويمٍـ 

 .(3)ى الهجتهعهستقباًل إلى هىحرفيف وهجرهيف يهثموف عبئًا اقتصاديًا واجتهاعيًا ثقياًل عم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ر وآخروف :  (0) ) القاٌرة : هركز ىشر وتوزيع الكتاب  " التطور ، الطرق ، المجاالت " االجتماعيةمدخل الخدمة عادؿ جٌو

 .ٚٔ( ص:ٖٕٓٓالجاهعي، جاهعة حمواف، 
 .ٕٖ٘ص: مرجع سابق،طمعت هصطفي السروجي، هاٌر أبو الهعاطي عمي،  (3)
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 : دور اخلذمت االجخمبػٍت يف مىاجهت املشكالث االجخمبػٍت :ربوًٍب 
 هتكاهمة هىظوهة لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ التي تقدهٍا هٍىة الخدهة االجتهاعية تهثؿ الخدهات        

 االجتهاعية هختمؼ الهتطمبات إشباع تستٍدؼ يالت والخدهات والهشروعات، هف الجٍود الهٍىية والبراهج،

 االجتهاعية الوظائؼ تدعيـ عمى تعهؿ الهجتهع، كها إطار يف لمعاطميف عف العهؿ والهادية والصحية

 االحتياجات األساسية وضرورة إلشباع حتهية تهثؿ فإىٍا ثـ، وهف العهاؿ العاطميف عف العهؿ، لهختمؼ

(0)االحتياجات تمؾ إلشباع الالزهة االجتهاعية الخدهات ولذلؾ توفر لمعاطميف عف العهؿ
. 

وقبؿ عرض دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعاطميف عف العهؿ         
 :(3)االجتهاعيةخصائص الهشكالت سىوضا أٌـ 

االجتهاعية بأىٍا هدركة أو هحسوسة، وكمها زاد إدراؾ الىاس لمهشكمة كمها أدى  ةتهتاز الهشكم  -1
 إلى زيادة وضوح الهشكمة.

ىها تشكؿ ىوعًا هف التحفيز لتحريؾ ة اال تتوقؼ الهشكم -2 الجتهاعية عىد حد الرفض الذٌىي، وا 
زالة ا السمبية. السموؾ الهضاد واتخاذ الهواقؼ لهواجٍتٍا وا   آثاٌر

جتهاعية بعدـ الثبات عمى وتيرة واحدة هف حيث قدرتٍا عمى التأثير، هثاؿ: التهتاز الهشكمة ا  -3
هىظور جيؿ اآلباء يختمؼ عف جيؿ األبىاء هف حيث الهعايير التي يراٌا اآلباء بأىٍا هشكمة في 

 حيف أف األبىاء يراٌا عكس ذلؾ.

 الهشكمة االجتهاعية بخاصية الىسبية، وترجع ٌذي الخاصية الختالؼ الهجتهعات اإلىساىية تسـت  -4
ر في الهجتهعات أعمى سبيؿ الهثاؿ: ظاٌرة الث وأفرادٌا وجهاعاتٍا في تحديد هفٍوـ الهشكمة،

 العربية تشكؿ بعد ثقافي أها في الهجتهعات الغربية فتشكؿ جريهة اجتهاعية. 

ا لمظروؼ التي يخضع لٍا الهجتهع، فكمها تخضع الهشكمة االج  -5 تهاعية في حجهٍا وتىوعٍا وتأثيٌر
زاد حجـ الكثافة السكاىية في هجتهع ها زاد تعقيدي بىائيًا كمها أدى ذلؾ إلى زيادة في الهشكالت 

ا وزيادة في أشكالٍا وأىواعٍا.   االجتهاعية وتىوعًا في أسبابٍا وهصادٌر

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
،  الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعية العماليةأحهد فاروؽ صالا،  (ٔ) ( ٜٕٓٓ)القاٌرة: كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة الفيـو

 .ٗص:

 .ٖ٘ص: (ٜٜٛٔدار الشروؽ لمىشر والتوزيع ، :عهاف) "عمم المشكالت االجتماعية" ،هعيف خميؿ عهر (ٕ)
 
 

-97- 



 

تظٍر الهشكمة االجتهاعية في هىشأ يعكس االضطراب االجتهاعي والشخصي، وتكوف ىتيجة   -6
 .تحصؿ داخؿ الهجتهع صدعاتلتهزؽ ىسيج العالقات االجتهاعية، أو ىتاج سمسمة ت

فٍي دائهة وهستهرة هع استهرارية الحياة االجتهاعية،  الوجودالهشكمة االجتهاعية بحتهية  تسـت  -7
 ولذلؾ فٍي تظٍر في جهيع الهجتهعات اإلىساىية سواء الكبيرة أو الصغيرة الهتقدهة أو الهتخمفة.

التغيرات الحاصمة في الحياة االجتهاعية، أو في الهؤسسات  ىتاجالهشكمة االجتهاعية بأىٍا  تسـت  -8
(0)االجتهاعية

. 

 الجتهاعية هتداخمة وهتشابكة وهف الصعوبة تحديدٌا بدقة بالفصؿ بيىٍا فصاًل قاطعًا.الهشكالت ا  -9

االجتهاعية هستهرة وال يهكف إيجاد حموؿ جذرية لٍا، أو هتفؽ عميٍا، فٍي تظٍر في  تالهشكال -11
 كافة الهجتهعات اإلىساىية .

وبىاًء عمى ذلؾ فٍي تتشكؿ تدريجيًا عمى هراحؿ هترابطة لذا فإىٍا ال تظٍر فجأة أو عفوية  -11
(3)هتطورة اجتهاعيا

. 

ويمكن تحديد دور مينة الخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت االجتماعية لمعمال العاطمين         
 االجتماعي في كل من:  لألخصائيعمى العمل من خالل األدوار الوظيفية 

 أواًل: خدمة الفرد:

 تىهية القيـ األخالقية والديىية، واالتجاٌات االجتهاعية اإليجابية التي تساعد عمى تىهية الشخصية .  -1

دراسة البيئة الداخمية لمعاطميف عف العهؿ والهتهثمة بأسرتً حتى يتغمب عمى الهشكالت االجتهاعية  -2
 داخؿ أسرتً.

تحديد أكثر العواهؿ تأثيرًا عمى التشخيص الدقيؽ لهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف خالؿ   -3
 .(2)الهشكمة وتحديد الخطوط الرئيسة التي يهكف القياـ بٍا لهواجٍة تمؾ الهشكالت

الدراسة العمهية والبحث عف  العالج االجتهاعي لمهشكالت والتعاهؿ هع الظواٌر الهرضية هف خالؿ -4
 لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ.كافة اإلهكاىيات والهوارد التي تسٍـ في حؿ الهشكالت االجتهاعية 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .٘ٛ( ص: ٜٜٛٔدار الهعرفة الجاهعية،  :)القاٌرة"عمم االجتماع والمشكالت االجتماعية عدلي السهري وآخروف،  (ٔ)
 .ٖٚص: مرجع سابق، ،عهرهعيف خميؿ   (ٕ)
)القاٌرة: الهؤتهر العمهي السىوي العاشر،  الخدمة االجتماعية والتحديات البيئيةإبراٌيـ بيوهي هرعي، جهاؿ شحاتً حبيب،   (ٖ)

،  .ٛ٘-ٚ٘( ص ص: ٜٜٚٔكمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة القاٌرة، فرع الفيـو
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 . السمبية الحبيسة ـطاقتٍ هفالعهاؿ العاطميف عف العهؿ  رتحري  -5

ـ  -6 العهؿ عمى إشباع الحاجات االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ بها يساعدٌـ عمى أداء أدواٌر
ـ.  االجتهاعية هف خالؿ أسٌر

 تعديؿ االتجاٌات السمبية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ تجاي هشكالتٍـ االجتهاعية. -7

 ع هشكالتٍـ االجتهاعية.إكساب العهاؿ العاطميف عف العهؿ هٍارات التعاهؿ ه -8

 يالت وشاهؿ ألبعاد الهشكالت االجتهاعية عهيؽ فٍـ عمى العاطميف عف العهؿ هساعدة العهاؿ -9
إليٍا وهف ثـ التعاهؿ هعٍا لمتغمب  ةالحاضر كي يتعرفوا عمى العواهؿ الهؤدي الوقت تواجٍٍـ في

.عميٍا
(0)

. 

 ثانيًا: خدمة الجماعة:

الىشاطات هف خالؿ  عاطميف عف العهؿال العهاؿ ايحيياٌهشاعر العزلة والعجز التي  هواجٍة -1
 الهتىوعة. االجتهاعية

ا وتىهيتٍا، بها يساعد العاطميف عف العهؿ عمى استغالؿ أوقاتٍـ بشكؿ  -2 اكتشاؼ الهٍارات واستثهاٌر
 .(3)أفضؿ

عهاؿ جتهع الهحيط هف قبؿ الوالىشاطات االجتهاعية لزيادة االىتهاء لمه جهاعيتطوير العهؿ ال -3
 .(2)عاطميف عف العهؿال ايحيياٌوكسر هشاعر العزلة والعجز التي  العاطميف عف العهؿ

ـ والهجتهع الذي  -4 تقديـ براهج اجتهاعية لتقوية العالقات بيف العهاؿ العاطميف عف العهؿ وأسٌر
 يعيشوف فيً.

عف طريؽ ههارسة براهج جهاعية هستهرة تعديؿ االتجاٌات السمبية لدى العهاؿ العاطميف عف العهؿ  -5
ادفة.  ٌو

ـ بهٍارات الحياة اليوهية والهواقؼ الحياتية. -6  إهداد العهاؿ العاطميف وأسٌر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
: القاٌرة)  تصورات الشباب حول معالجة مشكمة البطالة ودور الخدمة االجتماعية في توجيييا ،عاهربو الهجد أهحهد السيد  (ٔ)

    (ٕٙٓٓ،  ٗ، جزءٕٔجاهعة حمواف ، ع  ،هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعمـو اإلىساىية، كمية الخدهة االجتهاعية
 .ٚٙٙٔص :

             نماذج تطبيقية"، مرجع سبق ذكره، –مة االجتماعية " أسس نظرية الممارسة العامة في الخدعمي،  يهاٌر أبو الهعاط (ٕ)
 .ٕٛٛ-ٕٚٛص ص:

 .ٜٙٙٔ :مرجع سابق، ص ،هحهد السيد ابو الهجد عاهر (ٖ)
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 تدريب العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى حؿ هشكالتٍـ االجتهاعية هف خالؿ ديىاهيات الجهاعة. -7

 .(0)العاطميف عف العهؿ لحؿ الهشكالت االجتهاعيةتكويف جهاعات هساعدة ذاتية هف أسر  -8

 ثالثًا: تنظيم وتخطيط المجتمع:

وضع الخطط الهىاسبة لهواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ وخاصة الخطط  -1
 يترتب عميٍا تحقيؽ األٌداؼ. قصيرة الهدى التي

السوؽ تهٍيدًا إلحداث  تلمتعرؼ عمى احتياجادراسة البيئة الخارجية الهحيطة بالعاطميف عف العهؿ،  -2
ا لالىطالؽ لسوؽ العهؿ.   التعديؿ والتغير الهىاسب، الذي يحرر قدرات العاطميف، ويحفٌز

 الحموؿ واختيار وهشكالتً احتياجاتً هف رصد وهؤسسات( عهؿ عاطميف وأصحاب (الهجتهع تهكيف  -3
شباعٍا االحتياجات هواجٍة تهكف هف يالت الهىاسبة  الهشكالت ىحو حؿ يوالسع هستهرة طريقةب وا 
 .عىٍا الىاجهة السمبية اآلثار هف والتقميؿ

 وأٌدافٍا، لوظائفٍا األداء األهثؿ هف وتهكيىٍا والحكوهية والدولية األٌمية الهؤسسات بيف التىسيؽ -4
واالقتصادية والىفسية والصحية لمعهاؿ العاطميف عف  الظروؼ االجتهاعية تحسيف إلى تسعىي الت

 .الخدهات الهقدهة هستوى ارتفاع عمى ذلؾ واىعكاس ٌذي الهؤسسات أدوار تكاهؿ خالؿ هف العهؿ

 خالؿ وذلؾ هف يالهدى الهجتهع هؤسسات يف العهاؿ العاطميف عف العهؿ دهج عمى العهؿ -5
 زيادة يف الهؤسسات دور وأٌهية ،ٌميالعهؿ األ أٌهية عمى وحثٍـ العهاؿ جهاعاتو  تٍـاستثار 
 .أوضاعً الهجتهع وتحسيف رفاٌية

تعريؼ العهاؿ العاطميف عف العهؿ بهصادر الخدهات واألجٍزة والهؤسسات أو األشخاص الهسئوليف  -6
 عف تقديـ الخدهات.

الفمسطيىي لحهاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ  قاىوف الضهاف االجتهاعي حث الهسئوليف عمى تفعيؿ -7
 هف اآلثار الهترتبة عمى التعطؿ عف العهؿ.

التخفيؼ هف االىعكاسات االجتهاعية السمبية التي تواكب هشكمة العاطميف عف العهؿ هف خالؿ  -8
 التعاوف هع الهؤسسات االجتهاعية العاهمة في الهجتهع.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)القاٌرة: الهؤتهر العمهي الدولي  دور خدمة الجماعة في تحقيق التكيف االجتماعي ألسر السجناءهحهد العتيبي،  ىوؼ (ٔ)

 . ٚٙٙٔ-ٖٙٙٔ( ص ص: ٕٛٓٓ، ٗالحادي والعشروف لمخدهة االجتهاعية، كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، ـ
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 القائهة العاطميف عف العهؿ وبعضٍـ والجهاعاتالعهاؿ  بيف االجتهاعية العالقات شبكة تدعيـ -9
 .الهجتهع الهدىي هؤسسات خالؿ هف الهىظـ يالعهؿ الجهاع عمى وحثٍـ وبعضٍا، بالهجتهع

 واالستهرار، لمبقاء الالزهة اآلليات استحداث هف) وىقابات عهؿ وأصحاب عاطميف(الهجتهع  تهكيف -11
 والهشكالت العقبات عمى هواجٍة قدرتً وزيادة بالهستقبؿ التىبؤ عمى الهجتهع قدرة عمى زيادة والعهؿ
  .(0)الهتوقعة

هكاىاتً، هعو هواردي ل األهثؿ االستثهار هف الهجتهع تهكيف -11  والهوارد اإلهكاىات تقميؿ عمى العهؿ ا 
 وهواجٍة احتياجات العاطميف عف العهؿ إشباع تساٌـ جديدة وهوارد واستحداث إهكاىات الهٍدرة،
 .هشكالتٍـ

 هعٍا هؿوتتعا الهجتهع هشكالتتعهؿ عمى اشباع الحاجات وحؿ  االجتهاعية الخدهة هٍىة إف        
 الرعاية االجتهاعية، هؤسسات يف الهٍىييف هف  وهقصودة هٍىية هدروسة ههارسات هىطمؽ هف بإيجابية
 تتعدد األخرى، الهجتهعات هف غيري عف تهيزي يالت هجتهع كؿ يةبخصوص الهٍىة إيهاف هف واىطالقا
 والجهاعات وتهكيف األفراد ثارةاست عمى الهٍىة وتعهؿ، يالهٍى التدخؿ وأىهاط وهصوغات ىهاذج وتتىوع

 لموقوؼ القائهة االجتهاعية والهشكالت الحاجات ىحو رصد يالذات التحرؾ هف الهجتهع داخؿ والهؤسسات
 الىاجهة السمبية التداعيات واآلثار عمى والتعرؼ عميٍا، والخارجية الداخمية الهتغيرات أسبابٍا وتأثير عمى
 الالزهة اآلليات وتحديد الىتقاء الهجتهع داخؿ والجهاعات والهؤسسات األفراد تحريؾ ثـ وهف عىٍا

 .(3)لمهواجٍة

 الخدهات بتوزيع الخاصة البراهج هع رئيسة أٌداؼ أربعة تحقيؽ عمى خدهة االجتهاعيةال تعهؿو         
 األىشطة هف لمعديد االجتهاعييف خصائييفاال ههارسة خالؿ هف األٌداؼ ٌذي وتتحقؽ االجتهاعية،

 هفعاطميف عف العهؿ ال تهكيف بجاىب اإلىساىية الظروؼ تحسيف إلى هحصمتٍا يف تؤدى يالت الهٍىية
 هف األربعة األٌداؼ صياغة وتـ االجتهاعية، الرعاية تقدـ يالت الهجتهع هؤسسات يف بإيجابية االىخراط

 (:ٜٔٛٔ) عاـ "N.A.S.W"االجتهاعييف  لاخصائييف يالقوه االتحاد قبؿ
 هواجٍة عمى قدرتٍـ خالؿ تحسيف هف االجتهاعية، وظائفٍـء أدا هف اطميف عف العهؿالع تهكيف -1

 هع الهٍاـ هؿالتعا هف ٍـىتهكي بجاىب ٌذا وظائفٍـ االجتهاعية، أداء هف تحدي الت الهشكالت
 :عمى اؿ العاطميف عف العهؿالعه فيو خصائيوف االجتهاعاال يساعد حيث ،بفاعمية الحياتية

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  ٚٔ، ص:مرجع سبق ذكرهأحهد فاروؽ صالا،   (ٔ)

راء الشرؽ، طالخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب هاٌر أبو الهعاطي عمي،  (ٕ)  .ٖٙٔ( ص:ٖٕٓٓ، ٕ)القاٌرة: هكتبة ٌز
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 االجتهاعية. الوظائؼ طبيعة عمى بدقة التعرؼ - أ
 أداء عمى قدرتٍـ هف تحد يهشكالتٍـ الت لهواجٍة الالزهة والهعموهات بالهعارؼ تزويدٌـ - ب

 .االجتهاعية وظائفٍـ
 االجتهاعية. لموظائؼ ألداء أفضؿ الالزهة الهٍارات اكتساب عمى وتهريىٍـ تدريبٍـ -ج
 .األداء تحسيف تستٍدؼ وهقصودة هدروسة عهؿ خطة وتىفيذ وضع هف تهكيىٍـ -د

 .(0)األداء تحسيف هف تهكىٍـ بطريقة الكافية والهساىدة بالدعـ تزويدٌـ -ـٕ     
ىاؾ          األٌداؼ تحقيؽ تستٍدؼ يوالت الهجاؿ ٌذا يف الهستخدهة الهٍىية األىشطة هف العديد ٌو
ى  السابقة  .والتقييـ واالستشارة والتهريف والتعميـ التدريب ٌو

 هىظوهة تحسيف إف ، حيثاالجتهاعية الخدهات توزيع خاللٍا هف يالت العهمية تحسيف عمى العهؿ -2
 يعهؿ ولذلؾ ،خدهة االجتهاعيةال أٌداؼ هف ٌدؼ رئيس يهثؿ االجتهاعية الخدهات توزيع
 :عمى االجتهاعيوف خصائيوفاال
 .العهالية الهؤسسة داخؿ واإلدارات وبعضٍا الهىظهات بيف والتىسيؽ التبادؿ هيكاىزهات تفعيؿ - أ

اطميف عف لمع الخدهات تقدـ يالت االجتهاعية الرعاية هؤسسات بيف والتعاوف التىسيؽ دعـ  - ب
 .الهجتهع يف العهؿ

 العهؿو  الهتاحة واإلهكاىات الهوارد هف قصوىال االستفادة هفالعاطميف عف العهؿ  العهاؿ تهكيف  -ج
 .جديدة هوارد وتٍيئة استحداث عمى

 إدارة تىظيهية، أىشطة: هىٍا الهٍىية األىشطة هف العديد استخداـ الٍدؼ ٌذا تحقيؽ ويستمـز        
دارة، و األفراد  .واألٌداؼ ،والوقت ،الهوارد ا 

 إشباع فى االستفادة هىٍا وتفعيؿ الهتاحة بالهوارد العهؿاطميف عف الع ىسؽ ربط عمى العهؿ -3
 :(3)هف تهكف براهج وتىفيذ وضع عمى خصائيوف االجتهاعيوفاال يعهؿ أف ذلؾ ويتطمب االحتياجات

شباع هقابمة - أ  .لمعهاؿ االجتهاعية االحتياجات وا 
 .الهتاحة واإلهكاىات الهوارد بيف التىسيؽ زيادة  - ب
 .االجتهاعية الخدهات توزيع هىظوهة تفعيؿ - ج

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  ٛٔ، ص: ، مرجع سبق ذكرهأحهد فاروؽ صالا (ٔ)

 .ٖٗٔ، ص:مرجع سبق ذكره خالد وليد عبد الكريـ عبد الحؽ، (ٕ)
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 .االجتهاعية السياسة وتخطيط وضع يف اطميف عف العهؿالع دور تىشيط -د

 .الخدهات توزيع لىسؽ اإلدارية العهمية وهساىدة دعـ -ٌػ

 ،واالستشارة ،والتىسيؽ ،شراؼواإل ،اإلدارة :هىٍا الهٍىية األىشطة هف العديد ههارسة ذلؾ ويتطمب        
 .والتقييـ   
 .االجتهاعية الهعتهدة السياسة خالؿ هف االجتهاعية العدالة تحقيؽ ضهاف -4

 عمى وتأسيسٍا االجتهاعية وضع السياسة يف الهشاركة عمى فيو االجتهاع فيو خصائاال ويعهؿ         
 :(0)هتعددة خالؿ طرؽ هف وذلؾ ةاالجتهاعي العدالة
 .خذٝذج اخرَاػٞح سٞاساخ ٗذخطٞؾ ٗػغ ٜف  اىَشاسمح - أ

 .اىرقيٞذٝح االخرَاػٞح اىسٞاسح ذفؼٞو  - ب

 .االخرَاػٞح اىقؼاٝا ٗاىَشنالخ ٍغ االخرَاػٞح اىسٞاسح ٍٗ٘امثح ذْاغٌ ػَاُ - ج

 .ٗاىذفاع ٗاىرط٘ٝش، ٗاىرقٌٞٞ، اىرخطٞؾ، ٗاىرحيٞو، ٍثو: اىَْٖٞح األّشطح ٍِ اىؼذٝذ رىل ٜف ٗٝسرخذً

 :دور اخلذمت االجخمبػٍت يف مىاجهت املشكالث االقخصبدٌت  :ربنزًب  
بيف الهوارد الهحدودة  فيها يهكف أف يعبر عىً بعدـ التىاسب والتوازف تتهثؿ الهشكمة االقتصادية        

هتعددة بالىسبة  والذي يىعكس في صورة ىدرة الهوارد وصالحيتٍا الستخداهات، والحاجات الهتعددة
   .في أٌهيتٍا الىسبية لحاجات اإلىساىية التي تتعدد وتتفاوت

 -:(3)الهشكمة االقتصادية وهفاٌيـ عمى بعض هعطيات يهكف الوقوؼ إلى ذلؾ واستىاداً 

 . شباعٍاإتتعدد وسائؿ  ف الحاجات هتعددة وبالتاليإ -1
  . بالىسبة لافراد تتفاوت في األٌهية الىسبية ىساىيةف الحاجات اإلإ -2
  . شباع الحاجات غير هتوافرة في صورة هباشرةإف غالبية وسائؿ إ -3
  . ف الهوارد الالزهة لمحصوؿ عمى ٌذي الوسائؿ ىادرةإ -4
 .وهتعددة ف الهوارد لٍا استعهاالت بديمةإ -5

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  ٛٔ، ص: مرجع سبق ذكرهأحهد فاروؽ صالا،  (ٔ)
 .ٜٔٔ( ص:ٕٛٓٓ هكتبة األىجمو الهصرية، :)القاٌرة االسالم والمشكمة االقتصاديةفىجري،  هحهد شوقي (ٕ)
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شباع ههكف إهف خالؿ هحاولة الحصوؿ عمى أقصى  حاجاتً شباعإىساف يسعى إلى تعظيـ أف اإل -6
 . هف خالؿ أقؿ قدر هف الهوارد

وقبؿ عرض دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة الهشكالت االقتصادية لمعاطميف عف العهؿ        
 قتصادية:خصائص الهشكالت االسأوضا أٌـ 

  -:عامةن المشكمة االقتصادية مشكمة إ  -1
أىٍا ذات بعد هكاىي  أيضاً  وتعىي قديها وحديثا أف الهشكمة االقتصادية هوجودة تعىي العهوهية       
 .(0)دوف آخر إليٍا هكاف تهتد إلى كؿ األهاكف وال يىفرد بٍا هكاف دوف أخر كها ال يفتقر بحيث

  -: إن المشكمة االقتصادية مشكمة أبدية دائمة  -2
و ها يتفؽ هع         تىطبؽ عمى كؿ العصور واألزهىة وبياف ذلؾ أف تفسير العهوهية بأىٍا ٌو

 الهشكمة يوستواجً هستقبال ٌذ تواجً هف هجتهعات اإلىساف هىذ خمقً اهلل تعالى وها يىتج عف ذلؾ
 .(3)وتطورت وتجددت طالها تىوعت حاجاتً

 -:المشكمة االقتصادية مشكمة اختيار وتخصيص نإ  -3
بحيث تظؿ دائها  ،الهوارد وعدـ هحدودية الحاجات يةة بسبب هحدوديصو تظٍر ٌذي الخص        

و ها يترتب عميً وجوب تضحية الفرد أو الهجتهع ،الحاجات أكثر هف الهوارد ببعض الحاجات  ٌو
والهفاضمة  الهقارىة ٌىعهمية التضحية ٌذي لأٌهية  واألكثر ،لبعض الحاجات األخرى شباعًإهقابؿ 

الحاجات يقوـ بتخصيص الهوارد الهتاحة ليتهكف  وبعد ترتيب ،أولويتٍا لترتيب بيف الحاجات الهختمفة
إلشباع بعض الحاجات التي قاـ  بتخصيصٍا بعد ذلؾ هف استخداـ بعض الهوارد التي قاـ

  .(2)بترتيبٍا

يعاىي االقتصاد الفمسطيىي هف عّدة هشاكؿ جذرية تساٌـ وبشكؿ كبير في زيادة وتكثيؼ و          
وغير قادرة عمى  رديةهٍمٍمة وهت -ىتيجة سىوات هف االحتالؿ -فالبىية االقتصادية عهاؿ،عمى ال الضغط

 .العهاؿ الفمسطيىييفتمبية حاجة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٚٛٔ( ص: ٜٕٓٓ ، التوزيعو  لمىشر الىفائس دار )األردف: اإلسالمي قتصاداال مبادئ ىصار، هحهد أحهد (ٔ)
 .ٕٕٔ ص: مرجع سبق ذكره،فىجري،  هحهد شوقي (ٕ)
 .ٛٛٔص:  مرجع سبق ذكره، ر،ىصا هحهد أحهد (ٖ)
 
 

-114- 

 

http://www.google.ps/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.ps/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


 

 -: (0) آلتيةعميً الهالها ا ىفاالقتصاد الفمسطيىي إذف يطغ   

ها زاؿ سوؽ العهؿ اإلسرائيمي هشغؿ كبير لايدي العاهمة الفمسطيىية فالتبعية باالقتصاد اإلسرائيمي   -1
 كاىت الظروؼ الهتاحة سيئة لمغاية .ولو 

 غياب العدالة في توزيع الثروة وتفاوت في الدخؿ . -2

في  إذ أف االىفجار السكاىي ،هها يسبب خمؿ في البىى االقتصادية اتقمة الهوارد بالهقارىة هع الحاج  -3
عمى  ئاً والزيادة السكاىية الٍائمة ال بد أف تشكؿ عب قطاع غزة يشكؿ أعمى زيادة سكاىية بالعالـ،

 .الهوارد الهتواضعة ياالقتصاد الفمسطيىي ذ
البطالة الهقىعة وكثرة عدد الهوظفيف في وظائؼ ال تحتاج إلى ٌذا العدد هها يسبب التضخـ ويقمؿ   -4

 ويصبا الهقياس ٌو االرتزاؽ وليس اإلىتاج. ،اإلىتاجية

 هختمؼ يف اإلىساىية الخدهات عف تقديـ الهسئولة الهٍف إحدى الجتهاعيةا الخدهة تعتبرو         
بالهجتهع  االجتهاعية الرعاية هؤسسات هف العديد يف الهٍىيوف حيث يعهؿ االجتهاعية، الرعاية هجاالت

تساٌـ  يالت اإلىساىية الخدهات العاطؿ عف العهؿ عمى اإلىساف حصوؿ لتسٍيؿ، العهالية الىقابات هثؿ
 اإلىساىية الخدهات فإف العهالية لمرعاية االجتهاعية يوالتىظيه يالهؤسس دورووفقًا لم احتياجاتً إشباع يف

 تدعيـ وتحسيف عمى لمتركيز بعضٍا هع تتضافر يالت والهٍف الخدهات يتكوف هف ىظاـ بأىٍا توصؼ
لمعهاؿ العاطميف عف  الهعيشية وتحسيف الظروؼ وتىهية والجسهية، العقمية الشاهؿ بهفٍوهٍا الصحة
 .(3) الهجتهع داخؿ وتىظيهات وجهاعات كأفراد العهؿ

في مواجية المشكالت االقتصادية لمعمال العاطمين  االجتماعيةويمكن تحديد دور مينة الخدمة      
 االجتماعي في كل من: لألخصائيعمى العمل من خالل األدوار الوظيفية 

 :(2)أواًل: خدمة الفرد

 .الهرتبطة بالهشكالت االقتصادية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿجهع البياىات  -1
 . التعرؼ عمى أسباب الهشكالت االقتصادية  لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ -2
 هساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ بالبحث عف هصادر دخؿ جديدة . -3
 . زيادة دخمٍـتٍـ وقدراتٍـ في اتشجيع العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى االستفادة هف إهكاىي -4

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
هؤسسة  :)راـ اهللمشكالت المرحمة االنتقالية وسياسات المستقبل   االقتصاد الفمسطيني في الضفة والقطاع ،فضؿ الىقيب  (ٔ)

 .ٙٔٔ( ص:ٜٜٜٔ الدراسات الفمسطيىية،
كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة القاٌرة، ب ت(  :)القاٌرة نساناالجتماعية وحقوق اإل الخدمة خميؿ عبد الهقصود عبد الحهيد،   (ٕ)

 .ٕٔص:
 .ٙٗٔ ص:مرجع سبق ذكره، خالد وليد عبد الكريـ عبد الحؽ،   (ٖ)
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 .اكتشاؼ ها لدى لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ هف قدرات تسٍـ في حؿ هشكالتٍـ االقتصادية -5
العهؿ في حؿ الهشكالت التي تعوؽ استفادتٍـ هف الخدهات هساعدة العهاؿ العاطميف عف  -6

 االقتصادية التي تقدهٍا الهؤسسات.
 ثانيًا: خدمة الجماعة:

تشجيع العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى تعمـ حرفة أو هٍىة جديدة هف خالؿ هراكز التدريب الهٍىي  -1
 تىاسب األوضاع الحالية.

التعرؼ عمى إجراءات الحصوؿ عمى الهساعدات هساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ في  -2
 االقتصادية هف الهؤسسة .

 .(0)تىهية هٍارات العهؿ التعاوىي لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ والفٍـ األوسع لمهشكالت االقتصادية -3

 . تبصير العهاؿ العاطميف عف العهؿ بهصادر الخدهات االقتصادية وسبؿ االستفادة هىٍا -4

 لدى العهاؿ العاطميف عف العهؿ ىحو البيئة والهجتهع الذي يعيشوف فيً.تىهية الشعور االيجابي  -5

تىهية ثقة العهاؿ العاطميف عف العهؿ بأىفسٍـ واحتراـ األىظهة والقواىيف والتوفيؽ بيف صالا الفرد  -6
 .(3)والجهاعة

 تدريب العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى حؿ هشكالتٍـ االقتصادية هف خالؿ ديىاهيات الجهاعة. -7

 ثالثًا: تنظيم وتخطيط المجتمع:

ـ. هف يتهكىوا يك لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ هأوى توفير -1  الهأوى والسكف هع أسٌر
شباع يالهال الدعـ تقديـ -2 ـ لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ الهادية االحتياجات وا   . وأسٌر
 العهؿ.تفعيؿ دور الهىظهات الحكوهية وغير الحكوهية في القضاء عمى هشكمة التعطؿ عف  -3

تحديد األولويات لمهشاريع الكفيمة باالستجابة الفورية لمحد هف هشكمة التعطؿ عف العهؿ وتحسيف  -4
 .(2)هستوى هعيشة األفراد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 التدخل الميني لطريقة العمل مع الجماعات ودعم الممارسة الديمقراطية لجماعات الشباب العوضي،سعيد يهاىي عبدي  (ٔ)

،  ٔ، جزءٕٔجاهعة حمواف ، ع  ،هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعمـو اإلىساىية، كمية الخدهة االجتهاعية)القاٌرة: 
 .ٜٕٓ( ص:ٕٙٓٓ

معايير جودة البرامج االجتماعية المقدمة لمشباب في مراكز التعميم المدني من منظور طريقة خدمة فاطهة عبداهلل اسهاعيؿ،  (ٕ)
، ٕٛجاهعة حمواف ، ع  ،هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعمـو اإلىساىية، كمية الخدهة االجتهاعية )القاٌرة:الجماعة 

 .ٜٚٔٔ( ص:ٕٓٔٓ،  ٖجزء

 .٘ٙ( ص:ٕٗٓٓالتوزيع، دار الوفاء لدىيا الطباعة والىشر و )القاٌرة:  ةلمشكمو البطال يالحل االسالم، كهاؿ الديف الهرسى (ٖ)
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حث الحكوهة عمى تبىي سياسة اجتهاعية واضحة تجاي العهاؿ العاطميف عف العهؿ تركز عمى  -5
 االلتزاـ الفعمي إلشباع حاجاتٍـ، وترسيخٍا في عقد اجتهاعي واقتصادي هف أجؿ الوفاء بٍا.

ودراسة هدى اىعكاسٍا عمى التعاوف هع الهؤسسات الهختمفة في تبىي سياسات اقتصادية يتـ تحميؿ  -6
الجاىب االجتهاعي هع ضرورة تعويض العهاؿ العاطميف عف العهؿ عف طريؽ الهىا لمتخفيؼ هف 

 .(0)هعاىاتٍـ

تطوير البىية االقتصادية الهحمية وتطوير الصىاعات الحديثة هثؿ االلكتروىيات واالتصاالت لفتا   -7
دراتٍـ وتخفيؼ االعتهادية تدريجيا عف هع احتياجاتٍـ وق تتالءـ عاطميففرص عهؿ هتىوعة لم

 .سرائيمياالقتصاد اإل

إيجاد حوار اجتهاعي حقيقي هفتوح عمى كافة القوى االقتصادية واالجتهاعية في الهجتهع لحؿ  -8
 . (3)هشكمة البطالة

لضهاف حقوؽ العهاؿ  تفعيؿ الصىدوؽ الفمسطيىي لمتشغيؿ والحهاية االجتهاعيةحث الهسئوليف عمى  -9
 العاطميف عف العهؿ في الحصوؿ عمى فرص عهؿ.

الفمسطيىي لحهاية العهاؿ العاطميف عف  قاىوف الضهاف االجتهاعي حث الهسئوليف عمى تفعيؿ -11
 العهؿ هف اآلثار الهترتبة عمى التعطؿ عف العهؿ.

ألوؼ الفمسطيىييف توجيً أهواؿ الدعـ الخارجي ىحو خمؽ فرص عهؿ لعشرات هطالبة الهسئوليف ب -11
 .وتعزيز االقتصاد الوطىي

شعور خدهة الهجتهع  لتىهية عاطميف عف العهؿتوفير براهج وطىية عاهة لمتطوع لتمبية احتياج ال -12
ظٍار أٌهية الضبط هف جاىب،  والتوجيً والتأكيد عمى قضايا هركزية هثؿ الٍوية الوطىية والثقافية وا 

 هف جاىب آخر.

 : جخمبػٍت يف مىاجهت املشكالث انصحٍتدور اخلذمت اال :رابؼًب 
 الهؤشرات في الفروقات أف والتقارير الدراسات هف العديد إلى استىاًدا بً الهسمـ هف أضحى        
 ٌذي اعتبرت واالجتهاعية وعميً االقتصادية التىهية في لمفروقات اىعكاسات إال ٌي ها الدوؿ بيف الصحية
 .(2)الشاهمة التىهية لهخرجاتًا هقياس الهؤشرات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(           ٜٜٚٔ،) اإلسكىدرية، الهكتب الجاهعي الحديث،  طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمعأحهد هصطفى خاطر:   (ٔ)

    .ٕٕٗص: 
 .ٚ( ص:ٕٓٔٓ، ٔ)اليوىسكو: ط لسبيل الى إنصاف المحرومينا التقرير العالهي لرصد التعميـ لمجهيع،  (ٕ)
 .ٗالهرجع السابؽ، ص:   (ٖ)
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إف العالقة بيف التىهية والصحة تتضا هف الفوائد الكبيرة التي تصبغٍا التىهية االقتصادية         
واالجتهاعية عمى الىاحية الصحية، فجزء كبير هف التقدـ الصحي يعتهد عمى التحسف في الهيداف 

وهات وتقدـ االقتصادي والتعميهي واالجتهاعي، فقد أصبحت الرعاية الصحية هحؿ اٌتهاـ كافة الحك
خدهات الرعاية الصحية لمعاطميف عف العهؿ في شكؿ براهج عالجية هف خالؿ األجٍزة والهؤسسات 

 الهختمفة هثؿ الهستشفيات والعيادات الهختمفة.

وتحاوؿ الدوؿ الىاهية تىظيـ براهج لمرعاية الصحية لهواطىيٍا هف خالؿ خطة شاهمة لموقاية         
ىي هف اىشار األهية وقمة فرص العهؿ واىخفاض هستوى الهعيشة، األهر الذي والعالج والسيها أىٍا تعا

يؤدي إلى اىتشار األهراض هثؿ سوء التغذية وارتفاع هعدالت الوفيات واىتشار األهراض الضارة 
 .(0)بالصحة
هف درجات هختمفة هف األهراض التي هف العاطموف عف العهؿ  بعض أفراد الهجتهعاتيعاىي و         

و ها يعود جزئيا إلى أف اله هكف تجىب اإلصابة بٍا أو هف الههكف العالج هىٍا في الدوؿ الهتقدهة ٌو
هستوى هىاسب هف الرعاية الصحية وأوضاع هعيشية هىاسبة  تضهفال تستطيع أف  الهجتهعاتالعديد هف 

هميوف فرد يهوتوف سىويا في الدوؿ  (ٚ.ٔ)ووفقا لهىظهة الصحة العالهية يقدر أف ٌىاؾ  ،لكافة هواطىيٍا
ىاؾ كذلؾ  ،الىاهية بسبب أهراض تىتج عف تىاوؿ هياي غير ىقية وعدـ وجود هصارؼ هجارى هىاسبة ٌو

هميوف طفؿ هف سوء  (ٓٚٔ) وكذلؾ يعاىي ،ف طفؿ يهوتوف سىويا جراء اإلصابة باألىيهياييثالثة هال
لـ يبمغوا خهس سىوات في البمداف الىاهية إلى عدـ  ويرجع ارتفاع هعدؿ وفيات األطفاؿ الذيف ،التغذية

ىتيجة لمفقر الىاتج  توفر الرعاية الصحية لفترة ها قبؿ الوالدة ولهرحمة الطفولة الهبكرة واىتشار سوء التغذية
 .(3)هف عدـ توفر فرص عهؿ ألفراد ٌذي الهجتهعات

 هستوى في الحؽ شخص لكؿ" أف عمى اإلىساف، لحقوؽ العالهي اإلعالف هف) ٕ٘الهادة ) وىصت        
 والخدهات الطبية، والرعاية والهسكف، والهمبس، الهأكؿ، ويشهؿ وألسرتً، لً الصحة يكفي لضهاف هعيشة

  .(3) "االجتهاعية الضرورية

( أف ٕٔويأتي العٍد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتهاعية والثقافية ليؤكد في الهادة )       
 :(4)الدوؿ األطراؼ في ٌذا العٍد تقر

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٖٔ-ٔٔص ص:، بق ذكرهمرجع سبراٌيـ عبد الٍادي الهميجي، إ  (ٔ)
 .ٜٔ، ص: ٕٓٔٓ، خاص بالصحة في العالمالتقرير الهىظهة الصحة العالهية،  (ٕ)
 ، هرجع سبؽ ذكري.اإلعالن العالمي لحقوق االنسان (ٖ)

ذَ٘ص  22ٗٗقؼٔ ف1946ٜذَ٘ص  22إىٚ  ّٝ٘ٞ٘  /حضٝشا19ُ ٍِ ّٞ٘ٝ٘سك فٜ ػقذ اىزٛ اىذٗىٜ اىظحح ٍؤذَش أقشٓ اىذسر٘س ٕزا (4)

قشذٖا خَؼٞاخ اىظحح اىؼاٍح اىسادسح ٗاىؼششُٗ ٗاىراسؼح أٗاىرؼذٝالخ اىرٜ 1948ّٞساُ 7ٗدخو حٞض اىرْفٞز ف1946ٜ

 ٗاىثالثُ٘.
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 بحؽ كؿ إىساف في التهتع بأعمى هستوى هف الصحة الجسهية والعقمية يهكف بموغً.  -1

وأىً يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ في ٌذا العٍد اتخاذ عدة تدابير لتأهيف الههارسة الكاهمة لٍذا الحؽ،  -2
ي تدابير الزهة هف أجؿ:   ٌو

 )أ( العهؿ عمى خفض هعدؿ هوتى الهواليد وهعدؿ وفيات الرضع وتأهيف ىهو الطفؿ ىهوًا صحيًا.
 )ب( تحسيف جهيع جواىب الصحة البيئية والصىاعية. 

 الوقاية هف األهراض الوبائية والهتوطىة والهٍىية واألهراض األخرى وعالجٍا وهكافحتٍا. )ج( 
 ) د( تٍيئة ظروؼ هف شأىٍا تأهيف الخدهات الطبية والعىاية الطبية لمجهيع في حالة الهرض.

ويمكن تحديد دور مينة الخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت الصحية لمعمال العاطمين         
 االجتماعي في كل من: لألخصائيعن العمل من خالل األدوار الوظيفية 

 أواًل: خدمة الفرد:

لهساعدة الطبيب عمى تشخيص  لمهرضى العاطميف عف العهؿ ىضِ رَ التاريخ االجتهاعي والهَ  بحث  -1
 .الهرض

 لديٍـ.وتعزيز هفاٌيـ الصحة  لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ الدوري الفحص الطبي توفير  -2

 .لفٍـ الحالة الىفسية والوجداىية لمهريض وكيفية التعاهؿ هعً القياـ بدور فعاؿ في العهؿ هع التهريض  -3

العهاؿ العاطميف عف  هف أو عاطفية فسيةأو ى صحية هشكالت هف ييعاى لهف عالجية خدهات تقديـ  -4
 .(1)أعهالٍـ داءأ عمى قدرتٍـ تعوؽ العهؿ

 . هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ اجتهاعيا أو عقميا أو جسهيا لمهعوقيف تأٌيمية خدهات تقديـ  -5

 العادات الصحية السمهية. العهاؿ العاطميف عف العهؿ إكساب  -6

 التي ستجرى لً. لتقبؿ أىواع االختبارات الطبية العاطؿ عف العهؿ وأسرتً، هريضوتأٌيؿ ال إعداد -7

ف تقدـ لٍـ أىواعا هف أاالجتهاعية التي ههكف  و أسرتً إلى الهؤسسات الطبية أوأتحويؿ الهريض   -8
 . الخدهات والهساعدات

ٌؿ األ زودوخصوصا في هجاؿ الصحة الىفسية، بحيث ت لاسرةشاهؿ بالصحة العاهة ال االٌتهاـ  -9
 .(2)ة التعاهؿ هع الوضع االقتصادي والصحي الراٌفيفي كيفبهعموهات هٍهة 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٕٓٙ:ص، ابقمرجع سبراٌيـ عبد الٍادي الهميجي، إ  (ٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٖٕٔص ص: مرجع سابق،عبد الهحي هحهود صالا،   (ٕ)
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 ثانيًا: خدمة الجماعة:

في هختمؼ الهواضيع الصحية العهاؿ العاطميف عف العهؿ  العهؿ عمى رفع هستوى الوعي لدى -1
 والبيئية.

 .معهاؿ العاطميف عف العهؿل العهؿ عمى توفير ىظاـ غذائي لمحد هف هشكالت سوء التغذية -2

ف يٍتـ بشغؿ ألذا عميً  العاطؿ عف العهؿ الشعور بالهمؿ التي يعاىي هىٍا الهريض تخفيؼ حدة -3
 .هف الترفيً الهىاسبة ألوضاعٍـ الصحية اً ألواى ختاريأوقات الفراغ و 

ا. العهاؿ العاطميف عف العهؿ توعية -4  باألهراض والهشكالت الصحية وأسبابٍا وأثاٌر

 باإلجراءات والتدابير الوقائية لتجىب الهرض والعدوى. العهاؿ العاطميف عف العهؿ تزويد -5

 .لعاطميف عف العهؿا الهشاركة في عقد ىدوات التثقيؼ الصحي لمعهاؿ -6

والتي تسٍـ في حدوث  العهاؿ العاطميف عف العهؿ تعديؿ األفكار والهعتقدات الخطأ لدى -7
 .(1)األهراض

 ثالثًا: تنظيم وتخطيط المجتمع:

ـ.تسٍيؿ االستخداـ  -1  الفعاؿ لهوارد الهجتهع لهواجٍة احتياجات الهرضى العاطميف عف العهؿ وأسٌر

 ةالتعاوف هع وزارة الشؤوف االجتهاعية ووزارة الصحة في توفير التأهيف الصحي لاسر الفمسطيىي -2
 الفقيرة وذلؾ لالستفادة هف خدهات التأهيف الصحي في العالج هف الهرض.

ات األٌمية برسـ خريطة صحية جغرافية هف أجؿ إىشاء العيادات وزارة الصحة والهؤسسالتعاوف هع  -3
 .والهراكز الصحية في الهىاطؽ الىائية والهعزولة

ـ باألهراض الهىتشرة في البيئة وكيفية والهحيطيف بٍ ـوأسٌر عاطميف عف العهؿتوعية وتثقيؼ ال -4
  .الوقاية هىٍا

 يهكف التي الخدهات هف ههكف قدر أكبر هف لالستفادة عمهي ٌدؼ ذات اجتهاعية أبحاث بعهؿ القياـ -5

 .(2)الهسئوؿ الطبيب وخصوصاً  الفريؽ كاهؿ تعاوف يتطمب وذلؾ العاطؿ عف العهؿ لمهريض تؤدى أف

 في تغطية تكاليؼ العالج واألدوية. العهاؿ العاطميف عف العهؿ هساعدة  -6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
هجمة دراسات في الخدهة )القاٌرة:  متطمبات الممارسة المينية لطريقة العمل مع الجماعات في إطار العولمةعادؿ هصطفي،  (ٔ)

 .ٕٜ٘( ص:ٕٕٓٓ،  ٕ، جزءٖٔجاهعة حمواف ، ع  ،، كمية الخدهة االجتهاعيةاالجتهاعية والعمـو اإلىساىية

) راـ اهلل: هؤسسة  الثقافة المينية في القطاع الصحي الحكومي في األراضي الفمسطينيةياسر شمبي، حسف لدادوة،  (ٕ)
 .ٛٔ( ص:ٕٚٓٓهواطف،

 
-111- 



 

 والهراكز والعيادات الطبية. العهاؿ العاطميف عف العهؿ التوسط بيف -7

 .معهاؿ العاطميف عف العهؿل استثهار الهوارد الهتاحة في تقديـ الخدهات الصحية  -8

 : دور اخلذمت االجخمبػٍت يف مىاجهت املشكالث انىفسٍت :خبمسًب 
يبدأ في صورة أعراض ىفسية  ،ىفسي الهىشأ ،اضطراب وظيفي في الشخصيةالهشكمة الىفسية        

ويؤثر في سموؾ الشخص فيعوؽ توافقً الىفسي ويعوقً عف ههارسة حياتً السوية في  ،وجسهية هختمفة
 .(1)الهجتهع الذي يعيش فيً

األهاف عمى عدـ الرضا و عدـ عف العهؿ الشعور بعدـ االرتياح و  العهاؿ العاطموفيىتاب و        
 الىفسية. توالخوؼ والصراعا كاإلحباط والقمؽ والتوترالعديد هف الهشاكؿ الىفسية في الهستقبؿ والوقوع 

وعىدها تتعرض األسرة الىقطاع الدخؿ بسبب تعطؿ األب فإف ذلؾ يؤثر سمبيًا عمى ها تتهتع بً        
ا هف صحة ىفسية ووجداىية، وأيضًا يؤدي إلى إحجاـ األبىاء عف التفاعؿ هع اآلخريف، هها  األسرة وأبىاٌؤ

رة لمفوبيا االجتهاعية والتي تتهثؿ في الخوؼ الشديد هف يؤدي ذلؾ في كثير هف األوقات إلى تعرض األس
التحدث هع اآلخريف، واإلحجاـ الهستهر عف االتصاؿ باآلخريف وعدـ االىدهاج هعٍـ وعدـ القدرة عمى 

(3)التعبير عف اآلراء أو هواجٍة الهواقؼ االجتهاعية الهختمفة
. 

التي تهارس في الكثير هف الهجاالت وهىٍا  تعتبر هٍىة الخدهة االجتهاعية هف الهٍف اإلىساىيةو     
 اً يستطيع أف يكوف فرد اً سوي اً الهجاؿ الىفسي ألف اإلىساف الذي يتهتع بالصحة الىفسية الجيدة يعد إىساى

في هجتهعً ويساعد في تىهية ٌذا الهجتهع أها إذا كاف الفرد ال يتهتع بالصحة الىفسية فإىً يكوف  فعاالً 
(2)عبئًا عمى ٌذا الهجتهع

. 

ي لالزهة الصحيا لمحؿ لاخصائي عاهة ىهاطأ ثالثة "Kaplan" كابالف وجزأ وقد  : ٌو

 . لمهوقؼ سميـ دراؾإ -1
 .الضبطر و التوت تفريغ لىإ يؤدي الذي الهىاسب والتعبير الهشاعر، دراؾإ خالؿ هف التأثير ههارسة  -2
 استخداـ طريؽ عف واإلحساس الواقعية عهاؿاأل في الهساعدة واستخداـ الهحوالت ىهاطأ تىهية  -3

 .الهؤسسية والهوارد الشخصي التفاعؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

راف،  (ٔ)  .ٖٕ( ص:ٕٓٓٓ، ٙ)القاٌرة: عالـ الكتب، ط عمم النفس االجتماعيحاهد ٌز
لممراىقين األيتام  االجتماعيةالعالقة بين ممارسة العالج المعرفي في خدمة الفرد وتخفيف الفوبيا وجيً الدسوقي الهرسي،  (ٕ)

، االجتهاعية، ) القاٌرة : بحث هىشور بالهؤتهر العمهي الثالث عشر، كمية الخدهة  االجتماعيةالمودعين بمؤسسات الرعاية 
 . ٖٚٗ( ص:  ٕٓٓٓجاهعة حمواف، 

 ـ القري،أ)الرياض: جاهعة  دور األخصائي االجتماعي مع المرضى والمضطربين نفسيا، الهىصؼ حسف عمي رشواف دعب (ٖ)
 .ٔٗ( ص:ٕٛٓٓ
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  : (0)ٌهٍاأ هٍارات زهةاأل في التدخؿ ويتضهف      

 : تحميؿ خالؿ هف وذلؾ زهةاأل لعواهؿ ودقيؽ سريع تشخيص - أ
 . قبمٍا التوازف وأ زهةاأل عمى السابقة الحياة سموبأ -
 .والخارجية الداخمية الهوارد تحريؾ كيفية هوضحا الهشكمة لحؿ الحالية الطرؽ -
  . واالستجابة واإلشباع الحاجة ىهاطأ -

 االٌتهاـ عمى ،العاطميف عف العهؿ سرأ هواقؼ في التفاعؿ عمى التركيز فيجب زهةاأل عمى التركيز - ب
 بأسبابٍا.

ذي زهةاأل لحؿ هحددة ٌداؼأ - ج  : (3)تكوف فأ يجب ٌداؼاأل ٌو
  . هباشرة زهةألاب وهرتبطة وقاطعة حاسهة -
  . عميٍا والسيطرة تحقيقٍا يهكف -
 .هحددة ٌداؼاأل تكوف فأ -

ويمكن تحديد دور مينة الخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت النفسية لمعمال العاطمين        
 االجتماعي في كل من: لألخصائيعن العمل من خالل األدوار الوظيفية 

 أواًل: خدمة الفرد:

ـ اتجاي الهوقؼ الذي   -1 تشجيع العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى الحديث والتعبير عف أىفسٍـ وهشاعٌر
 يواجٍوىً.

 تشجيع العاطميف عف العهؿ عمى تىهية الىشاط الذاتي لخدهة أىفسٍـ والتصرؼ باستقاللية.  -2

هكاىياتٍـ وهواردٌـ  هعاوىة العاطميف عف العهؿ في العثور  -3 عمى هصادر القوى الكاهىة في أىفسٍـ وا 
 واستثهار كؿ ذلؾ في إشباع حاجاتٍـ وتحقيؽ أٌدافٍـ.

تحرير العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف الهعوقات الذاتية عف طريؽ دراسة العواهؿ الذاتية تهٍيدًا   -4
 لتشخيصٍا وعالجٍا .

عاطؿ عف العهؿ، بها يساعدٌـ عمى تحقيؽ ىهو إحداث التعديؿ والتغير الهىاسب في شخصية ال  -5
 . حياتٍـشخصياتٍـ، واىعكاس ذلؾ عمى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(                  ٕٓٓٓ الجاهعية، الهعرفة ردا سكىدرية:اال) االجتماعية الخدمة منظور من والسكان االسرة، الصديقي عثهاف سموى (ٔ)

 .ٕٗٔ - ٓٗٔ :صص 
 .ٕٗٔ - ٔٗٔالهرجع السابؽ، ص:  (ٕ)
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 تقديـ ثـ والتعاطؼ والتقبؿ الهشاعر عف التىفيس خالؿ هف لمعاطميف عف العهؿ القمؽهشاعر  تخفيؼ -6
 .(0)السمبية الحبيسة طاقتً هف عاطؿال لتحرير عهمية وهساعدات هشورة

عمى اكتساب هٍارات سموكية تجعمً  العاطؿ عف العهؿ الذي يعاىي هف هشكالت ىفسية هساعدة  -7
 عمى ىفسً. أكثر اعتهاداً 

ـ الهكبوتة.هشاع عف التىفيس خالؿ هف واإلحباط لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ القمؽهشاعر  تخفيؼ  -8  ٌر

 هساعدة العاطميف عف العهؿ عمى اكتشاؼ الهشكالت الفردية وهواجٍتٍا تهٍيدًا لتشخيصٍا وعالجٍا.  -9

 تقديـ الهشورة لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ في كيفية هواجٍة هشكالتٍـ الىفسية. -11

إلى العيادات والهراكز الىفسية التي يحتاجوف  لعهاؿ العاطميف عف العهؿالهساٌهة في تحويؿ ا -11
 إليٍا.

 تىهية الذات واالعتزاز بٍا، وتىهية القدرة عمى التعبير عىٍا . -12

 .(3)معهاؿ العاطميف عف العهؿالهتابعة الدورية لمحالة الىفسية ل -13

 ثانيًا: خدمة الجماعة:

 إعداد األىشطة الترويحية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ لمتخفيؼ هف هشكالتٍـ الىفسية. -1

 تحديد أسباب الهشكالت الىفسية التي تواجٍٍـ.هشاركة العهاؿ العاطميف عف العهؿ في  -2

 هساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى طرح الحموؿ الفعالة لهشكالتٍـ الىفسية وههارستٍا. -3

تدريب العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى حؿ هشكالتٍـ الىفسية هف خالؿ ديىاهيات العهؿ هع  -4
 الجهاعات.

اطميف عف العهؿ عف طريؽ ههارسة براهج جهاعية هستهرة تعديؿ االتجاٌات السمبية لدى العهاؿ الع -5
ادفة.  ٌو

 تقديـ براهج الدعـ الىفسي لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ بأسموب بىاء.  -6

 .(2)استخداـ اإلرشاد الجهاعي لحؿ الهشكالت الىفسية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ -7

ـ لمتخفيؼ هف -8  حدة التوترات والضغوط الىفسية. تقوية العالقة بيف العهاؿ العاطميف عف العهؿ وأسٌر

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖٗٔ، ص:صالح، مرجع سبق ذكرهعبد الهحي هحهود  (ٔ)

راف،  (ٕ)  .ٚٗ، هرجع سابؽ، ص:عمم النفس االجتماعيحاهد ٌز
 .ٜٙٙٔ، ص: مرجع سبق ذكره العتيبي،ىوؼ هحهد  (ٖ)
 

-113- 

 



 

 ثالثًا: تنظيم وتخطيط المجتمع:

دراسة آهاؿ العهاؿ العاطميف عف العهؿ وطهوحاتٍـ، وهعاوىتٍـ عمى تحقيؽ ٌذي اآلهاؿ وتحقيؽ ها  -1
أهكف هف تمؾ الطهوحات هع هراعاة أال يكوف الفرؽ شاسعا بيف قدرة الشخص وبيف األٌداؼ 

 وهستويات الطهوح التي وضعٍا لىفسً . 

عهاؿ العاطميف عف هساعدة الو الىفسية  االستشارات التعاوف هع هؤسسات الصحة الىفسية في تقديـ  -2
 .في تخطي الصعوبات الىفسية والحياتية التي يواجٍوىٍا العهؿ

 تقديـكز الصحة الىفسية بالهجتهع الخارجي وهؤسساتً وذلؾ لالستفادة هف إهكاىياتٍا في اربط هر  -3
 أو ىفسية. سواء كاىت طبية أو اجتهاعية عاطؿ عف العهؿخطة العالج بالىسبة لم

ا العهاؿ العاطميف عف العهؿ يةتوع -4  .(0)باألهراض والهشكالت الىفسية وأسبابٍا وآثاٌر

 بهؤسسات الصحة الىفسية التي يهكىٍا االستفادة هف خدهاتٍا . العهاؿ العاطميف عف العهؿتعريؼ  -5

 : دور اخلذمت االجخمبػٍت يف مىاجهت مشكالث أمه اجملخمغ :سبدسًب 

لافراد كها ٌو ضرورة هف ضرورات بىاء الهجتهع، وهرتكز أساسي هف األهف حاجة أساسية        
وال يتحقؽ األهف إال في الحالة التي  ،هرتكزات تشييد الحضارة، فال استقرار بال أهف وال حضارة بال أهف

 يكوف فيٍا العقؿ الفردي والحس الجهاعي خاليًا هف أي شعور بالتٍديد لمسالهة واالستقرار.

وحفاظًا عمى هسيرة  ،االستقرار بصورة غريزيةو ألهف اعر اإلىساف هىذ والدتً حاجتً إلى ويستش         
وبذؿ  ،الحياة البشرية بصورة آهىة حرصت جهيع الهجتهعات عمى رعاية قواعد السموؾ العاـ عىدٌا

(0)الجٍود لمقياـ بهسئولياتٍا تجاي هواطىيٍا لتحقيؽ األهف واالستقرار لهجتهعٍا
. 

واالخصائي االجتهاعي يعتبر هعالج الهجتهع الذي يٍتـ بالجاىب االجتهاعي األهىي ويواجً كؿ         
ها هف شأىً أف يحد هف فاعمية اإلىساف ويعهؿ عمى التشخيص الجيد لهشكالتً ووضع األسس التي 

د األٌمية يهكف هف خاللٍا هواجٍة هشكالتً وهشكالت الهجتهع الهحيط بً بالتعاوف هع كافة الجٍو 
)هىظهات الهجتهع الهدىي( والحكوهية )هتخذي القرار( في الهجتهع بها يودي في الىٍاية إلى تحقيؽ 

 .(3)استقرار أهف الهواطف والهجتهع

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  ٚٔ، ص:مرجع سبق ذكرهأحهد فاروؽ صالا،   (ٔ)

 .ٕ( ص:ٕٗٓٓ)الرياض: ب ف،  االجتماعي لممؤسسات األمنية عبد الكريم عبد اهلل المجيدلي الحربي، الدور  (3)
 .ٕٕ( ص:ٕ٘ٓٓ)أسيوط: الميثي لمطباعة،  اتجاىات حديثة في مجال الدفاع االجتماعيرشاد احهد عبد المطيؼ،   (2)
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ويمكن تحديد دور مينة الخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت األمنية التي تواجو المجتمع        
 االجتماعي في كل من: لألخصائيمن خالل األدوار الوظيفية 

 أواًل: خدمة الفرد:

 هىية.االكتشاؼ الهبكر لبعض حاالت العاطميف عف العهؿ ههف وقعوا فريسة لمهشكالت األ -1

ـ والهجتهع الذي يعيشو حداث إ -2  فالتوافؽ الىفسي واالجتهاعي بيف العهاؿ العاطميف عف العهؿ وأسٌر
 .(0)فيً 

 الحد هف السموؾ الهىحرؼ الذي يىتج عف الهتعطميف عف العهؿ والوقاية هىً بكؿ الصور واألساليب. -3

 ة  واألصدقاء.هساعدة العاطميف عف العهؿ عمى التخمص هف الهشاعر السمبية تجاي أىفسٍـ أو األسر  -4
 ثانيًا: خدمة الجماعة:

 يتهكىوا يالذيف وقعوا في الهشكمة ك إعادة تأٌيؿ القدرات الهتبقية لدى العهاؿ العاطميف عف العهؿ -1
 .الهجتهع يف أخرى هرة االىدهاج هف

 االٌتهاـ بالتربية الديىية وتوجيٍٍـ إلى ههارسة الشعائر الديىية وتعميـ الهعايير االجتهاعية والقيـ -2
 األخالقية.

العهؿ عمى توعية الهجتهع والهؤسسات العاهمة بً عمى أٌهية دراسة هشكالت العهاؿ العاطميف عف  -3
العالجية والوقائية الخاصة بٍـ، سواء هف خالؿ براهج تأٌيمٍـ داخؿ  العهؿ واتخاذ التدابير

يجاد فرص عهؿ كريهة لٍـ  .(3)الهؤسسات وا 

 عالقات إيجابية بىاءة هع الهجتهع واألسرة  واألصدقاء. هساعدة العاطميف عف العهؿ عمى إقاهة -4

كشؼ هيوؿ وتوجٍات العاطميف عف العهؿ، هها يعيف عمى توجيٍٍـ التوجيً الصحيا بها يتىاسب   -5
 وغرس القيـ والهٍارات واالتجاٌات الهرغوبة فيٍـ. وهيولٍـ

 ثالثًا: تنظيم وتخطيط المجتمع:

عف طريؽ إيجاد فرص  طاقات عاطمة إلى طاقات هىتجةتحويؿ العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف  -1
 . عهؿ لٍـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
راف،  (ٔ)  .ٚٗ، هرجع سبؽ ذكري، ص:عمم النفس االجتماعيحاهد ٌز
)القاٌرة: هركز ىشر الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية في مجال الدفاع االجتماعي هدحت هحهد أبو الىصر وآخروف،  (ٕ)

  .ٕٗٔ( ص:ٕ٘ٓٓوتوزيع الكتاب الجاهعي، جاهعة حمواف، 
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الهساٌهة في توفير اإلهكاىيات الهادية البشرية التي تساعد عمى تأٌيمٍـ اجتهاعيًا وهٍىيًا بها  -2
هكاىياتٍـ  .(0)يىاسب قدراتٍـ وا 

هساعدة الهؤسسات االجتهاعية والشرطية في إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعواهؿ االجتهاعية  -3
   .ػِ اىؼَو والىفسية والهشكالت الهرضية لمعهاؿ العاطميف

هف ف بالهؤسسات االجتهاعية، وخاصة رجاؿ األو ف والعاهمو عقد ىدوات وهؤتهرات يمتقي فيٍا الهسئول -4
خاللٍا عرض أٌـ القضايا األهىية التي تٍـ الهجتهع إلثارة ٌهـ أفراد الهجتهع والشريعة واإلعالـ يتـ 
رشادٌـ بٍا  .(3)ووعيٍـ وا 

لمعهػػؿ بحيػػث  بإطػػار هىاسػػ شػػؾ وبػػال الخدهػػة االجتهاعيػػةف إ هػػا تقػػدـ وىسػػتطيع القػػوؿ هػػف خػػالؿ        
عػػف العهػػؿ والتػػي ىتجػػت  العهػػاؿ العػػاطميفالفػػرص لرؤيػػة حاجػػات وهشػػكالت  االجتهػػاعي لاخصػػائييتػػيا 

بشػػكؿ هباشػػر أو غيػػر هباشػػر عػػف البطالػػة فػػي صػػورة هتكاهمػػة وهتداخمػػة وهتشػػابكة هػػع بعضػػٍا الػػبعض 
والعواهػػؿ البيئيػػة الهرتبطػػة  واألهىيػػة صػػحية والىفسػػيةاالجتهاعيػػة واالقتصػػادية وال بحيػث تتضػػهف الهشػػكالت

 .إليجاد فرص عهؿ لٍـ  عاطميفء العف العهؿ والهؤسسات التي تقـو بتدريب وتأٌيؿ ٌؤاليف العاطمب

 

 

 

 

 

 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٙٗٔص:مرجع سبق ذكره، خميؿ عبد الهقصود عبد الحهيد،  (ٔ)
( ٜٜٛٔ" ) القاٌرة: دار الفكر العربي، ميارات –قيم  –الطريقة المينية لتنظيم المجتمع "قاعدة عممية هحهد عبد الحي ىوح،  (ٕ)

 .ٓٛص 
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 تـــــبمتـــخ

دور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف تىاوؿ الفصؿ السابؽ عرض ل       
العهؿ والتي تتهثؿ في هجهوعة األدوار الوظيفية التي تقوـ بٍا الخدهة االجتهاعية في هواجٍة الهشكالت 

 االجتهاعية، واالقتصادية، والصحية، والىفسية، وأهف الهجتهع. 

ٍىة الخدهة االجتهاعية هف خالؿ طرقٍا الثالث )خدهة إف األدوار الوظيفية التي تقوـ بٍا ه        
الفرد، خدهة الجهاعة، تىظيـ وتخطيط الهجتهع( لهواجٍة الهشكالت االجتهاعية، أو االقتصادية، أو 
الصحية، أو الىفسية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ، يساعد عمى تحقيؽ االستقرار والتكيؼ والتوافؽ 

 الىفسي لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ.االجتهاعي واالقتصادي والصحي و 

ولها كاىت لٍذي األدوار الهٍىية أٌهية بالغة عمى العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف جاىب، وعمى         
ـ هف جاىب ثاف، وعمى الهجتهع هف جاىب ثالث، لٍذا خصص الفصؿ التالي لعرض وهىاقشة ىتائج  أسٌر

ة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف الدراسة، والتوصؿ إلى تصور هقترح لدور الخده
 العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة.
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 انبــــــبة انزبوً 

 اإلطبر انخطبٍقً نهذراست

 
  الفصــــل الـــرابـــع:  نتائج الدراسة الميدانية.

 الفصــــل الخامس: النتائج العامة لمدراسة.
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 انفصــم انزابـــغ    

 وخبئــج انذراســت املٍذاوٍــت    

 
 أواًل: النتائج الخاصة بالعمال العاطمين عن العمل.
 ثانيًا: النتائج الخاصة باألخصائيين االجتماعيين.

 ثالثًا: النتائج الخاصة بمديري المؤسسات االجتماعية.
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 العاطمين عن العمل :أواًل: نتائج الدراسة الخاصة بالعمال 
 لعينة الدراسة من العمال العاطمين عن العمل:  الديموغرافية( وصف الخصائص 0)

  السن:  -أ
 (4جدول )

 يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من العمال العاطمين عن العمل طبقًا لمسن"
                                                                                   

 النسبة المئوية ك فئات السن بالسنة

%6 21 ٖ٘أقؿ هف   

53-04 12 13,5%  

04-03 04 21%  

03-34 04 24%  

34-33 53 19,5%  

%17 50 فأكثر ٘٘    

 %011 311 المجمــوع

إلى أقؿ هف  ٘ٗيوضا الجدوؿ السابؽ أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة يقعوف في الفئة العهرية )هف       
سىة(  ٖ٘%، بيىها كاىت أدىى ىسبة لمفئة العهرية التي تقع )تحت ٕٗسىة( حيث بمغت ىسبتٍـ  ٓ٘

 % فقط.ٙحيث بمغت 

سىة،  ٓ٘إلى أقؿ هف  ٘ٗولعؿ الىتائج السابقة تبدو طبيعية إذ أف الهرحمة العهرية التي تتراوح هف      
ٌي الهرحمة العهرية التي كاف يحؽ فيٍا لمعهاؿ الفمسطيىييف العهؿ داخؿ الخط األخضر )إسرائيؿ( وفقًا 

( عاهًا بكاهؿ ٖٔاألقصى هىذ )لتصريا إسرائيمي، ٌذا باإلضافة إلى أف ٌذي الفئة كاىت قبؿ اىتفاضة 
 قدرتٍا وطاقتٍا اإلىتاجية، ولكىٍا تعاىي اآلف هف عدـ وجود فرص عهؿ .

سىة(، جاءت بأقؿ ىسبة وذلؾ، ألف الشاب كاف يهىع  ٖ٘كها أف الهرحمة العهرية التي ٌي )أقؿ هف      
ً قبػؿ اىتفاضػة األقصػى هىػذ هف العهؿ داخؿ الخط االخضر )إسرائيؿ( لدواٍع أهىية، ٌذا باإلضافة إلػى أىػ

 ( عاهًا كاىت ٌذي الفئة في بداية حياتٍا العهرية فمـ تكف قد التحقت بفرص العهؿ.ٖٔ)
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 الحالة االجتماعية:  -ب
 (4جدول )

 يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من العمال العاطمين عن العمل طبقًا لمحالة االجتماعية"
                                                                                   

 النسبة المئوية ك الحالة االجتماعية

 %٘,ٖ 2 أعزب

 %٘,ٖٜ 242 هتزوج

 %ٔ 1 هطمؽ

 %ٕ 0 أرهؿ

 %011 311 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهي هف أفراد العيىة هف الهتزوجيف حيث بمغت ىسبتٍـ       
ا ٘,ٖٜ %، وربها قد يشير ذلؾ إلى أف هعظـ عيىة الدراسة لديٍا التزاهات هالية واقتصادية ىحو أسٌر

ذا هف شأىً أف يزيد هف حدة الهشكالت الىاتجة عف التعطؿ عف العهؿ لديٍـ، بيىها % هف ٘,ٖىسبة  ٌو
ذي الفئة تقؿ حدة الهشكالت الهترتبة عف التعطؿ عف العهؿ  هفردات عيىة الدراسة هف غير الهتزوجيف ٌو

% هف هفردات عيىة الدراسة أرهؿ، وأخيرًا ىسبة ٕكوىٍا ليس لديٍا التزاهات ىحو اآلخريف، تميٍا ىسبة 
 % هف هفردات عيىة الدراسة هطمؽ.    ٔ

فػػػاع ىسػػػبة الهتػػػزوجيف، إلػػػى أف األوضػػػاع االجتهاعيػػػة واالقتصػػػادية والسياسػػػية عمػػػى وربهػػػا يرجػػػع ارت     
السػػاحة الفمسػػطيىية قبػػؿ اىتفاضػػة األقصػػى كاىػػت جيػػدة، األهػػر الػػذي أدى بػػدوري إلػػى ارتفػػاع ىسػػبة الػػزواج 
ي لمعهػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ، ٌػذا باإلضػػافة إلػػى بعػػض العػػادات والتقاليػد السػػائدة فػػي الهجتهػػع الفمسػػطيى

هف الشخص الذي يعهؿ في إسرائيؿ عف الشخص الهوظػؼ فػي هؤسسػات  ابىتٍاحيث كاىت تفضؿ زواج 
قطاع غزة، وذلؾ ألف قيهة الدخؿ اليوهي لمعاهؿ في إسػرائيؿ كػاف خهسػة أضػعاؼ دخػؿ الهوظػؼ العاهػؿ 

 في غزة . 
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 محل اإلقامة:  -ج
 (4جدول )

 العمال العاطمين عن العمل طبقًا لمحل اإلقامة"يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من 
                                                                                       

 النسبة المئوية ك محل اإلقامة

 %٘,ٖ٘ ٔٚ هديىة

 %ٜ٘ ٛٔٔ هخيـ/هعسكر

 %٘,٘ ٔٔ قرية
 %011 311 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهي هف أفراد العيىة هحؿ إقاهتٍـ هخيـ جباليا حيث بمغت        
ي جهيعٍا في شهاؿ ٜ٘ىسبتٍـ  %، ويرجع ذلؾ إلى وجود الهؤسسات التي طبؽ فيٍا الباحث دراستً ٌو

ؿ قطاع غزة، ثـ % هف هفردات عيىة الدراسة هحؿ إقاهتٍـ شهاٗ,ٕٙقطاع غزة ، ثـ يمي ذلؾ ها ىسبتً 
ها ٘,ٖ٘يمي ذلؾ ها ىسبتً  ىا يقصد فيٍها هديىة بيت الٌيا وهديىة بيت حاىوف ٌو % يقيهوف في هديىة ٌو

ىا يقصد بٍا القرية البدوية ٘,٘في هحافظة شهاؿ قطاع غزة، بيىها أدىى ىسبة  % يقيهوف في قرية ٌو
ي الوحيدة في قطاع غزة وتقع أيضًا في أقصى  شهاؿ القطاع.  ٌو

ولعؿ ارتفاع ىسبة إقاهة العهاؿ العاطميف عف العهؿ في هخيـ جباليا راجع إلى ارتفاع هستوى الكثافػة      
السػػػكاىية فػػػي هخػػػيـ جباليػػػا عػػػف غيػػػري هػػػف هخيهػػػات قطػػػاع غػػػزة وفقػػػًا لتقػػػارير هىظهػػػة األهػػػـ الهتحػػػدة، ٌػػػذا 

 باإلضافة إلى أف هخيـ جباليا قريب هف الهؤسسات التي أجريت فيٍا الدراسة.

ولعؿ اىخفاض ىسبة إقاهة العهاؿ العاطميف عف العهؿ في هىطقة القرية البدوية راجع إلى بعد القرية     
البدوية عف هخيـ جباليا، وبالتالي صعوبة استفادة العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف خدهات الهؤسسات 

ي )الجهعية اإلسالهية، وهدير  ية الشئوف االجتهاعية، االجتهاعية التي أجرى فيٍا الباحث دراستً ٌو
 ووكالة الغوث إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطيىييف(، والتي جهيعٍا هوجود في هحيط هخيـ جباليا. 
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 مكان العمل في السابق:  -د
 (1جدول )

 يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من العمال العاطمين عن العمل طبقًا لمكان العمل في السابق" 
                                                                                        

 النسبة المئوية ك مكان العمل في السابق

 %٘,ٕٛ ٚ٘ غزة قطاع

 %٘,ٔ ٖ الضفة الغربية
 %ٛٙ ٖٙٔ سرائيؿإ

 %ٕ ٗ خارج البالد

 %011 311 المجمــوع

عف العهؿ كاىوا  فالعاطمييوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة هف العهاؿ       
% هف هفردات ٘,ٕٛ%، بيىها ىسبة ٛٙيعهموف داخؿ الخط األخضر )إسرائيؿ( حيث بمغت ىسبتٍـ 
وأدىى ىسبة  % كاىوا يعهموف خارج البالد،ٕعيىة الدراسة كاىوا يعهموف داخؿ قطاع غزة، يميٍا ىسبة 

 % كاىوا يعهموف في الضفة الغربية.  ٘,ٔ
ولعػػؿ ارتفػػاع ىسػػبة هفػػردات عيىػػة الدراسػػة هػػف الػػذيف كػػاىوا يعهمػػوف داخػػؿ الخػػط األخضػػر )إسػػرائيؿ(،      

راجػػع إلػػى تػػػوفر فػػرص العهػػػؿ داخػػؿ اسػػػرائيؿ بسػػٍولة، وارتفػػػاع قيهػػة أجػػػر العاهػػؿ داخػػػؿ الخػػط األخضػػػر 
في الهىاطؽ األخرى، وسػٍولة إصػدار تصػاريا العهػؿ لمعهػاؿ الػراغبيف )إسرائيؿ( أضعاؼ هضاعفة عىٍا 

فػػي العهػػؿ داخػػؿ الخػػط األخضػػر )إسػػرائيؿ(، ٌػػذا باإلضػػافة إلػػى ضػػعؼ االقتصػػاد الفمسػػطيىي فػػي اآلوىػػة 
 األخيرة.  

%  وهػػػف ٘,ٔ% هػػػف هفػػػردات عيىػػػة الدراسػػػة كػػػاىوا يعهمػػػوف خػػػارج الػػػبالد، وٕبيىهػػػا ىجػػػد أف ىسػػػبة      
الدراسػػة يعهمػػوف فػػي الضػػفة الغربيػػة، وقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى صػػعوبة السػػفر لمخػػارج  لمحصػػوؿ  هفػػردات عيىػػة

عمػى فػرص العهػؿ ٌػذا باإلضػافة إلػى ارتفػاع تكػاليؼ السػفر، بيىهػا يرجػع أف أدىػى ىسػبة هػف العهػاؿ كػاىوا 
يعهمػػػوف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، حيػػػث يفضػػػؿ العهػػػؿ داخػػػؿ الخػػػط األخضػػػر )إسػػػرائيؿ( عىػػػً فػػػي قطػػػاع غػػػزة 

 ضفة الغربية التي يىخفض فيٍا األجور.وال

وتتفؽ ٌذي الىتائج هع الىتائج التي توصمت إليٍا الدراسة الراٌىة والتي تشير إلى أف فرص العهؿ قبؿ      
 (.ٓٔاىتفاضة األقصى كاىت هتوفرة بسٍولة )أىظر الجدوؿ رقـ
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 نوع العمل في السابق:  -ه

 (1جدول )
 الدراسة من العمال العاطمين عن العمل طبقًا لنوع العمل في السابق"يوضح "توزيع أفراد عينة 

                                                                                     
 النسبة المئوية ك نوع العمل في السابق

 %٘,ٚ ٘ٔ تجاري
 %٘,ٕ٘ ٔ٘ صىاعي
 %ٜٔ ٖٛ زراعي

 %ٗٗ ٛٛ عهاؿ بىاءأ

 %ٗ ٛ ىخر أ

 %011 311 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ ههف كاىوا       
%، ثـ يميٍا ىسبة هف كاىوا يعهموف في ٗٗيعهموف في السابؽ في هجاؿ أعهاؿ البىاء حيث بمغت ىسبتٍـ 

% ههف كاىوا يعهموف في الهجاؿ الزراعي، ثـ ٜٔ%، ثـ يميٍا ىسبة ٘,ٕ٘الهجاؿ الصىاعي حيث بمغت 
% هف هفردات عيىة ٗ% ههف كاىوا يعهموف في الهجاؿ التجاري، بيىها كاىت أدىى ىسبة ٘,ٚيميٍا ىسبة 

ي)خياط، سائؽ تاكسي، أعهاؿ دٌاف، أعهاؿ حرة، العهؿ بشركة كٍربا  (. ءالدراسة في هجاالت هختمفة ٌو

هموف في هجاؿ أعهاؿ البىاء ترجع إلى أف العدد األكبر هف سكاف قطاع ولعؿ ارتفاع ىسبة الذيف يع     
غزة يتقىوف ٌذي الهٍىة، ٌذا باإلضافة إلى هشاريع البىاء الهتعددة التي تقـو بٍا )إسرائيؿ( داخؿ األراضي 

(، ولعؿ اىخفاض ىسبة الذيف يعهموف في هجاؿ التجارة، راجع إلى أف ٌذي الهٍىة ٜٛٗٔالهحتمة عاـ )
ذا غير هتوفر لدى كثير هف سكاف قطاع غزة، باإلضافة إلى صعوبة تح تاج الى رأس هاؿ كبير ٌو

لى األراضي الهحتمة عاـ )  (.ٜٛٗٔاالستيراد والتصدير هف وا 

 
 
 
 
 
 

-124- 



 

 الدخل قبل االنتفاضة:  -و
 (2جدول )

 قبل االنتفاضة"يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من العمال العاطمين عن العمل طبقًا لمدخل 
                 

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة كاف دخمٍـ يفي باحتياجاتٍـ قبؿ اىتفاضة      
ذا يشير إلى قيهة الدخؿ قبؿ االىتفاضة قبؿ اىتفاضة األقصى ٘,ٓ٘األقصى حيث بمغت ىسبتٍـ  %، ٌو

% كاف ٙٔبة % كاف دخمٍـ يفيض عف الحاجة، بيىها جاءت أدىى ىس٘,ٖٖكاىت هرتفعة، ثـ ىسبة 
 دخمٍـ يقؿ عف الحاجة.

ولعػػؿ ارتفػػاع ىسػػبة أفػػراد عيىػػة الدراسػػة هػػف الػػذيف يفػػي دخمٍػػـ بالحاجػػة يرجػػع إلػػى تػػوفر فػػرص العهػػؿ      
بسػٍولة قبػػؿ اىتفاضػػة األقصػى، ٌػػذا باإلضػػافة إلػى ارتفػػاع قيهػػة دخػؿ العاهػػؿ قبػػؿ االىتفاضػة، حيػػث كػػاىوا 

 يعهموف داخؿ الخط األخضر)إسرائيؿ(.

( والتػي ٔٔ(، وجػدوؿ )ٓٔ(، وجػدوؿ )ٚوتتفؽ ٌذي الىتائج هع الىتائج التػي يشػير إليٍػا جػدوؿ )          
تشػػػير إلػػػى أف فػػػرص العهػػػؿ قبػػػؿ اىتفاضػػػة االقصػػػى كاىػػػت هتػػػوفرة بسػػػٍولة، ٌػػػذا باإلضػػػافة ارتفػػػاع ىسػػػبة 

تعطمٍػػـ عػػف هفػػردات عيىػػة الدراسػػة هػػف الػػذيف اسػػتعهموا هػػدخراتٍـ بالكاهػػؿ لتمبيػػة هتطمبػػات الحيػػاة خػػالؿ 
ػذا راجػع إلػى أف دخمٍػـ قبػؿ االىتفاضػة كػاف يفػي بالحاجػة، إلػى جاىػب  العهؿ بسبب االىتفاضة وبعدٌا، ٌو

 الفترة الزهىية الطولية التي لـ يجدوا فيٍا فرص عهؿ بعد االىتفاضة.
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 النسبة المئوية ك الدخل قبل االنتفاضة

 %٘,ٖٖ ٚٙ يفيض عف الحاجة
 %٘,ٓ٘ ٔٓٔ يفي بالحاجة

 %ٙٔ ٕٖ أقؿ هف الحاجة

 %011 311 المجمــوع



 

 فرص العمل قبل االنتفاضة:  -ز
 (01جدول )

 العمال العاطمين عن العمل طبقًا لفرص العمل قبل االنتفاضة"يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من 
                  
 النسبة المئوية ك فرص العمل قبل االنتفاضة

 %٘,ٖٛ ٚٚ هتوفرة بسٍولة
 %٘,ٔٗ ٖٛ هتوفرة

 %ٖٔ ٕٙ هتوفرة بصعوبة
 %ٚ   ٗٔ غير هتوفرة

 %011 311 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ كاىت فرص        
% كاىت فرص العهؿ لديٍـ هتوفرة بسٍولة، ٘,ٖٛ%، يميٍا ىسبة ٘,ٔٗالعهؿ لديٍـ هتوفرة حيث بمغت 

ىة الدراسة % كاىت فرص العهؿ لديٍـ هتوفرة بصعوبة، وكاىت أدىى ىسبة هف هفردات عئٖثـ ىسبة 
 % فقط.ٚكاىت فرص العهؿ لديٍـ غير هتوفرة حيث بمغت

ولعؿ ارتفاع ىسبة هفردات عيىة الدراسة هف الذيف كاىت فرص العهؿ لديٍـ هتوفرة يرجع إلى سٍولة      
الحصوؿ عمى فرص العهؿ قبؿ االىتفاضة، ٌذا باإلضافة الى اىخفاض هعدؿ البطالة في قطاع غزة قبؿ 

جاىب سٍولة إصدار تصاريا العهؿ لمعهاؿ الراغبيف في العهؿ داخؿ الخط األخضر  االىتفاضة، إلى
)إسرائيؿ(، ولعؿ اىخفاض ىسبة هفردات عيىة الدراسة هف الذيف كاىت فرص العهؿ لديٍـ هتوفرة بصعوبة 
وغير هتوفرة راجع إلى طبيعة بعض األعهاؿ التي تتوافر في هواسـ هعيىة خاصة فيها يتعمؽ بالقطاع 

 لزراعي والتجاري.ا

(، والتي تشير إلى أف ىسبة فرص العهؿ قبؿ ٛوتتفؽ ٌذي الىتائج هع الىتائج التي يشير إليٍا جدوؿ )     
ىاؾ فرص العهؿ قبؿ  اىتفاضة األقصى كاىت هرتفعة هثؿ )قطاع أعهاؿ البىاء، والقطاع الصىاعي(، ٌو

 والقطاع التجاري(.اىتفاضة األقصى كاىت ىسبتٍا هىخفضة هثؿ )قطاع الزراعي، 
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 مدى استعمال المدخرات:  -ح
 (00جدول )

 يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من العمال العاطمين عن العمل طبقًا لمدى استعمال المدخرات"

                   
 النسبة المئوية ك مدى استعمال المدخرات

 %ٙٙ ٕٖٔ بالكاهؿ استعهمتٍا
 %ٕ ٗ ٍاىجزءا ه استعهمت

 %ٕٖ ٗٙ لـ يكف لدي هدخرات

 %011 311 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهي هف أفراد العيىة هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ استعهموا       
فيٍا عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى حيث  اىقطعواكؿ هدخراتٍـ خالؿ الفترة الزهىية الطويمة التي 

فيٍا  اىقطعوا% ههف لـ يكف لديٍـ هدخرات خالؿ الفترة الزهىية الطويمة التي ٕٖ%، يميٍا ىسبة ٙٙبمغت 
جزءًا هف هدخراتٍـ خالؿ الفترة  استعهمواعف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى، وكاىت أدىى ىسبة ههف 

 % فقط.ٕفيٍا عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى حيث بمغت اىقطعواالزهىية الطويمة التي 

هػػدخراتٍـ  اسػػتعهمواوقػػد يرجػػع ارتفػػاع ىسػػبة هفػػردات عيىػػة الدراسػػة هػػف العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ      
بالكاهػػػؿ راجػػػع إلػػػى الفتػػػرة الزهىيػػػة الطويمػػػة التػػػي اىقطعػػػوا فيٍػػػا عػػػف العهػػػؿ عقػػػب اىتفاضػػػة األقصػػػى، ٌػػػذا 

 ليؼ الهعيشة في قطاع غزة في اآلوىة األخيرة خاصة بعد اىتفاضة االقصى.   باإلضافة إلى ارتفاع تكا

( حيث إف الغالبية العظهى هف هفردات ٜوتتفؽ ٌذي الىتائج هع الىتائج التي يشير إليٍا جدوؿ )     
عيىة الدراسة كاف دخمٍـ قبؿ اىتفاضة األقصى يفي بالحاجة بهعىى أىً لـ يكف ٌىاؾ فائض في دخؿ 

ذا أدى إلى استعهاؿ العهاؿ الهتعطميف عف العهؿ لهدخراتٍـ  العهاؿ الهتعطميف حاليًا عف العهؿ ٌو
 ـ هف العديد هف الهشكالت وخاصة الهشكالت االقتصادية.ٍبالكاهؿ، وهف ثـ هعاىات
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 أولوية االحتياجات:  -ط
 (03جدول )

 العمل طبقًا ألولوية االحتياجات" يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من العمال العاطمين عن

         ٕٓٓف=                 
 النسبة المئوية ك أولوية االحتياجات

 %ٕٜ ٗٛٔ قتصاديةا
 %ٕٔ ٕٗ اجتهاعية

 %٘,٘ ٔٔ ىفسية

 %ٖٖ ٙٙ صحية

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ كاىت       
% كاىت أولوية احتياجاتٍـ صحية، ٖٖ%، يمي ذلؾ ىسبة ٕٜحيث بمغت  ةأولوية احتياجاتٍـ اقتصادي

 احتياجاتٍـ ىفسية.% كاىت أولوية ٘,٘% كاىت أولوية احتياجاتٍـ اجتهاعية، وكاىت أدىى ىسبة ٕٔيميٍا 
وقػػػػد يرجػػػػع وضػػػػع أفػػػػراد العيىػػػػة لالحتياجػػػػات االقتصػػػػادية فػػػػي الهرتبػػػػة األولػػػػى إلػػػػى أف عػػػػدـ اشػػػػباع      

االحتياجػػػػػات االقتصػػػػػادية يترتػػػػػب عميٍػػػػػا العديػػػػػد هػػػػػف الهشػػػػػكالت خاصػػػػػة الغذائيػػػػػة والتعميهيػػػػػة والصػػػػػحية 
فمسػطيىي فػي اآلوىػة األخيػرة فيواجػً واإلسكاىية، ٌذا باإلضافة إلى ارتفػاع تكػاليؼ الهعيشػة فػي الهجتهػع ال

العاهؿ العاطؿ عف العهؿ صعوبة في توفير هتطمبات أسرتً، كها جاءت االحتياجات الصػحة فػي الهرتبػة 
الثاىيػة، وذلػػؾ ألف ٌىػػاؾ عػددًا هػػف العهػػاؿ العػاطميف عػػف العهػػؿ يعػاىوف هػػف أهػػراض صػحية هزهىػػة، بيىهػػا 

اتٍػا وربهػا يرجػع ذلػؾ إلػى التكافػؿ االجتهػاعي بػيف أفػراد جاءت الحاجػات الىفسػية أدىػى الحاجػات فػي أولوي
 الهجتهع الفمسطيىي.   

(، حيث جاءت الدرجة الىسبية لقياس قوة ٕٓوتتفؽ ٌذي الىتائج هع الىتائج التي يشير إليٍا جدوؿ )       
ذا يوضػا أف االحتياجػات االقتصػادية هػف الحاجػ%42,1ٓ)البعد االقتصادي  ي ىسبة هرتفعة، ٌو ات ( ٌو

ا هف االحتياجات األخرى.   التي لٍا أولوية لدى العهاؿ العاطميف عف العهؿ عف غيٌر

 
 
 
 

-128- 

 



 

 مدى تمقي الخدمات:  -ي
 (02جدول )

 يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من العمال العاطمين عن العمل طبقًا لمدى تمقي الخدمات"
       

 النسبة المئوية ك مدى تمقي الخدمات

 %٘,ٔٚ ٖٗٔ ىعـ
 %ٕٕ ٗٗ حياىاأ

 %٘,ٙ ٖٔ ال

 %011 311 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ قد تمقوا        
خدهات هختمفة هف الهؤسسات االجتهاعية العاهمة في هحافظة شهاؿ قطاع غزة حيث بمغت ىسبتٍـ 

ههف تمقوا أحياىًا خدهات هختمفة هف الهؤسسات االجتهاعية العاهمة في قطاع % ٕٕ%، ثـ ىسبة ٘,ٔٚ
 خدهات هف الهؤسسات االجتهاعية العاهمة في قطاع غزة. أي% لـ يتمقوا ٘,ٙغزة، وكاىت أدىى ىسبة 

وقػػد يرجػػع ارتفػػاع ىسػػبة هػػف تمقػػوا خػػدهات هختمفػػة هػػف الهؤسسػػات االجتهاعيػػة العاهمػػة فػػي هحافظػػة      
ع غزة سواء بشكؿ دائـ أو هتقطع إلى أف الجزء األكبر هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف فئة شهاؿ قطا

الالجئػػيف الفمسػػطيىييف ولػػيس هػػف فئػػة الهػػواطىيف، حيػػث إف هكتػػب طػػوارئ وكالػػة الغػػوث شػػهاؿ قطػػاع غػػزة 
شهاؿ غزة تقػدـ يقدـ خدهاتً لكؿ الالجئيف دوف استثىاء، ٌذا باإلضافة إلى أف هديرية الشئوف االجتهاعية 

ػذا هػف شػأىً أدى إلػى ارتفػاع ىسػبة الحاصػميف عمػى  أيضًا خدهاتٍا لفئة الهػواطىيف الهحتػاجيف لمخػدهات ٌو
الخدهات بشكؿ هستهر أو هتقطع، كها يرجع تدىي ىسبة هف لـ يتمقوا خػدهات هػف الهؤسسػات االجتهاعيػة 

عمػيٍـ، حيػث أف ٌػذي الفئػة هػف  العاهمة فػي هحافظػة شػهاؿ قطػاع غػزة، إلػى عػدـ تطػابؽ شػروط الهؤسسػة
 تعتهد عميٍا في هعيشتٍا.   يالعهاؿ العاطميف عف العهؿ ها زالت لديٍا جزء هف الهدخرات والت
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 الجية المقدمة لمخدمة:  -ق
 
 (04جدول )

 يوضح "الجية التي تمقى منيا العمال العاطمين عن العمل الخدمات"

                  
 النسبة المئوية ك المقدمة لمخدمةالجية 

 %ٗ,ٖٚ ٓٚ أٌمية
 %ٚ,ٖٖ ٖٙ حكوهية

  %ٜ,ٕٛ  ٗ٘ دولية

 %011 011 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف أكبر ىسبة هف أفراد العيىة الذيف أقروا بأىٍـ تمقوا خدهات فقد حصموا        
ذا يشير إلى ٗ,ٖٚعميٍا هف هؤسسات أٌمية "جهعية الصالح اإلسالهية" حيث بمغت ىسبتٍـ  %، ٌو

مة في شهاؿ قطاع فاعمية عهؿ الهؤسسات االٌمية جىبًا إلى جىب هع الهؤسسات الحكوهية والدولية العاه
% تمقوا خدهات هف هؤسسات حكوهية "هديرية الشئوف االجتهاعية"، وكاىت أدىى ٚ,ٖٖغزة، يميٍا ىسبة 

 ئ وكالة الغوث شهاؿ غزة".ر % تمقوا خدهات هف هؤسسات دولية "هكتب طواٜ,ٕٛىسبة 

ات "األٌميػػػة وقػػػد يرجػػػع تقػػػارب الىسػػػب الهئويػػػة "إلػػػى حػػػد هػػػا" إلػػػى أف ٌىػػػاؾ تىسػػػؽ بػػػيف الهؤسسػػػ        
والحكوهيػػة والدوليػػة" العاهمػػة فػػي شػػهاؿ قطػػاع غػػزة فػػي تقػػديـ الخػػدهات إلػػى العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ، 
حيث إف هديرية الشئوف االجتهاعيػة تركػز فػي خػدهاتٍا عمػى شػريحة الهػواطىيف هػف العهػاؿ العػاطميف عػف 

اطميف عػف العهػؿ، أهػا الهؤسسػات العهؿ، بيىهػا تركػز وكالػة الغػوث عمػى شػريحة الالجئػيف هػف العهػاؿ العػ
 األٌمية تخدـ كاًل هف الشريحتيف ولكف في ضوء شروط هعيىة.

      
 
 
 
 
 
 
 

-131- 



 

 نوع الخدمات المقدمة:  -ل
 
 (04جدول )

 يوضح "نوع الخدمات التي حصل عمييا العمال العاطمين عن العمل"

       
 النسبة المئوية ك نوع الخدمات المقدمة

 %ٜ,ٔ٘ ٜٚ عيىية
 %ٛ,ٔٔ ٕٕ ىقدية

 %ٚ,ٖٖ ٖٙ عيىية وىقدية

 %ٚ,ٕ ٘ براهج تأٌيؿ

 %011 011 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة الذيف أقروا بأىٍـ تمقوا خدهات هف        
الهؤسسات "األٌمية والحكوهية والدولية" العاهمة في شهاؿ قطاع غزة كاىت خدهات عيىية حيث بمغت 

% تمقوا ٛ,ٔٔ% ههف تمقوا خدهات "عيىة وىقدية"، في حيف أف ٚ,ٖٖ%، يميٍا ىسبة ٜ,ٔ٘ىسبتٍـ
% ههف تمقوا "خدهات تأٌيؿ" هختمفة هف بعض الهؤسسات ٚ,ٕخدهات "ىقدية"، وكاىت أدىى ىسبة 

 العاهمة في شهاؿ قطاع غزة.
وقػػػد يرجػػػع حصػػػوؿ الغالبيػػػة العظهػػػى هػػػف أفػػػراد العيىػػػة عمػػػى خػػػدهات عيىػػػة هػػػف الهؤسسػػػات "األٌميػػػة      

أف الهؤسسػات السػابقة جهيعٍػا تقػدـ ٌػذا الىػوع هػف والحكوهية والدولية" العاهمة في شػهاؿ قطػاع غػزة، إلػى 
"الىوعيػػة"، وقػػد يرجػػع اىخفػػاض ىسػػبة هػػف تمقػػوا خػػدهات ىقديػػة هػػف الهؤسسػػات العاهمػػة فػػي شػػهاؿ  الخػػدهات

قطاع غزة، إلى أف ٌذا الىوع هف الخدهات تقدهً فقط الهؤسسات الحكوهية، وأيضػًا يرجػع تػدىي ىسػبة هػف 
ٌػػػذا الىػػػوع هػػػف الخػػػدهات تقدهػػػً فقػػػط وكالػػػة الغػػػوث إلغاثػػػة وتشػػػغيؿ  تمقػػػوا خػػػدهات تأٌػػػؿ هختمفػػػة إلػػػى أف

 الالجئيف الفمسطيىييف.

( والتي تشير أف الغالبية العظهى هػف أفػراد ٗٔوتتفؽ ٌذي الىتائج هع الىتائج التي يشير إليٍا جدوؿ )     
ؾ أف ٌػػػذي العيىػػػة هػػػف العهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ قػػػد تمقػػػوا خػػػدهات هػػػف هؤسسػػػات أٌميػػػة وحكوهيػػػة وذلػػػ

 الهؤسسات تقتصر عمى تقديـ الخدهات العيىة والىقدية . 
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 مدى كفاية الخدمات:  -م 
 
 (04جدول )

 يوضح "مدى كفاية الخدمات التي حصل عمييا العمال العاطمين عن العمل"

                
 النسبة المئوية ك مدى كفاية الخدمات

 %ٕ,ٖ ٙ كافية
 %٘,٘ٔ ٜٕ حد ها ىلإكافية 

 %ٖ,ٔٛ ٕ٘ٔ غير كافية

 %011 011 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة الذيف أقروا بأىٍـ تمقوا خدهات يروف أف        
الخدهات التي حصموا عميٍا هف الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية" العاهمة في شهاؿ قطاع غزة غيػر 

 ىلػلتي حصموا عميٍا كافيػة إ% يروف أف الخدهات ا٘,٘ٔ% ، بيىها ىسبة ٖ,ٔٛكافية حيث بمغت ىسبتٍـ
 % يروف أف الخدهات التي حصموا عميٍا كافية. ٕ,ٖ، في حيف أف ىسبة حد ها
وقػػػد يرجػػػع إقػػػرار الغالبيػػػة العظهػػػى هػػػف أفػػػراد العيىػػػة بعػػػدـ كفايػػػة الخػػػدهات التػػػي حصػػػموا عميٍػػػا هػػػف       

اع تكاليؼ الهعيشة في قطػاع الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية" العاهمة في شهاؿ قطاع غزة إلى ارتف
غزة في اآلوىة األخيرة، ٌذا باإلضافة إلى ارتفاع عدد أفراد األسرة الفمسطيىية حيث يبمغ هتوسط عدد أفراد 

تصػػبا الخػػدهات  وبالتػػالي( أفػػراد، وهػػف ثػػـ تحتػػاج األسػػرة إلػػى العديػػد هػػف الخػػدهات ٛاألسػػرة الفمسػػطيىية )
 اد الهتزايدة ألفراد األسرة الفمسطيىية. الهقدهة إلى األسرة غير كافية هع األعد

( هػف حيػث اىفػاؽ الغالبيػة العظهػى هػف ٔٔوتتفؽ ٌذي الىتػائج هػع الىتػائج التػي يشػير إليٍػا جػدوؿ )       
أفػػراد عيىػػة الدراسػػة هػػدخراتٍـ بالكاهػػؿ خػػالؿ الفتػػرة الزهىيػػة الطويمػػة التػػي اىقطعػػوا فيٍػػا عػػف العهػػؿ عقػػب 

آلخر هف هفردات عيىة الدراسة لـ يكػف لػديٍـ هػدخرات خػالؿ الفتػرة الزهىيػة اىتفاضة األقصى، وأف الجزء ا
الطويمة التػي اىقطعػوا فيٍػا عػف العهػؿ عقػب اىتفاضػة األقصػى، وبالتػالي تصػبا الخػدهات الهقدهػة لمعهػاؿ 
ـ لسد  العاطميف غير كافية ىتيجة لعدـ وجود هدخرات كافية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ يىفقوىٍا عمى أسٌر

 احتياجاتٍـ.
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 (01جدول )

 يوضح "عما إذا كان التعطل عن العمل أدى إلى مشكالت اجتماعية"
  

 النسبة المئوية ك االستجابات

 %٘,ٔٙ ٖٕٔ ىعـ
 %ٜٕ ٛ٘ لى حد هاإ

 %٘,ٜ ٜٔ ال

 %011 311 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة يروف أىٍـ يعاىوف هف هشكالت       
%، بيىها ىسبة ٘,ٔٙاجتهاعية ىتيجة لتعطمٍـ عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى حيث بمغت ىسبتٍـ 

% يروف أىٍـ ال يعاىوف هف أي هشكالت ٘,ٜ"، في حيف أف ىسبة لى حد ها% يروف أىٍـ يعاىوف "إٜٕ
 اجتهاعية ىتيجة لتعطمٍـ عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى. 

وقػػد يرجػػع إقػػرار الغالبيػػة العظهػػى هػػف أفػػراد العيىػػة بػػأىٍـ يعػػاىوف هػػف هشػػكالت اجتهاعيػػة، إلػػى تػػأثير      
أسػرتً وجيراىػً، ٌػذا التعطؿ عف العهؿ عمى العالقات االجتهاعية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ خاصة عمػى 

ا عمى الجواىب االجتهاعية.      باإلضافة إلى أف ٌىاؾ عالقة ارتباط بيف الجواىب االقتصادية لمفرد وأثٌر

، حيػث أكػدت ٖٜٜٔعػاـ   "James Board"جـيمس بـوراد  وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة     
ث يهيػػؿ الشػػباب الهتعطػػؿ عػػف العهػػؿ إلػػى عمػػى أف لمبطالػػة آثػػارًا سػػمبية تػػؤدي إلػػى التفكػػؾ االجتهػػاعي حيػػ

العزلة االجتهاعية وقد تضطرب العالقات االجتهاعية هها يصعب هعً إعادتٍا هف جديد حتى بعد اىتٍػاء 
(0)هشكمة البطالة

.  
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1)    James Borard: Social Change and Social Problems, Op Cit. 
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 ( مشكالت العمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل في قطاع غزة نتيجة انتفاضة األقصى: 3) 

 (01جدول )
 يوضح "المشكالت االجتماعية لمعمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل نتيجة انتفاضة األقصى"

 ٔٛٔف=                               

 م
 

 المشكالت االجتماعية
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

%41.42 234        االستقرار االجتهاعي.                                  ضعؼ هف  عاىيت 0  52 22.25% 552 2.45 1 

%24.22 212                                  بيىي وبيف أفراد أسرتي.                     جراتالهشا زادت 3  30 13.45% 544 2.24 2 

%82.44 221                  عالقتي بأفراد أسرتي.                                       اباضطر  2  83 54.21% 135 2.81 6 

%3.53 22                                                          تأخر سف زواجي.                                 4  280 34.82% 234 2.43 16 

%2.25 20                                                                   .      وقوع الطالؽعطمي عف العهؿ إلى تأدى  4  282 31.12% 233 2.44 11 

%83.48 213                                         وجودي بدوف عهؿ ٌدد كياف أسرتي. 4  38 54.30% 548 2.83 3 

%82.55 222 .هىاسباتٍـال أستطيع هشاركة الىاس  1  24 54.82% 131 2.82 1 

الهقاٌي لشغؿ  ىأقضي هعظـ أوقاتي في الجموس عم 1
   وقت فراغي.

33 54.53%  218 83.82% 158 2.54 12 

%20.31 12 .األغىياء ةىظرة الكراٌية تجاي أبىاء طبق يتعهقت لد 2  230 43.44% 144 2.23 14 

%53.32 83 الٍجرة خارج الوطف.في فكرت  01  228 80.43% 108 2.58 11 

%88.54 214 أداء كثير هف الواجبات االجتهاعية. تجىبت 00  82 55.24% 542 2.88 4 

%30.20 34         .أصبحت عالقتي األسرية هتوترة 03  45 03.48% 123 2.30 8 

%18.31 04 تعطمي عف العهؿ دفعىي لمتدخيف. 02  255 25.04% 113 2.12 13 

%03.21 34 .في الهجتهعأصبحت أعاىي هف العزلة االجتهاعية  04  32 34.14% 122 2.34 11 

%80.80 222 هشاركتي في األىشطة االجتهاعية  أصبحت ضعيفة. 04  80 53.58% 134 2.83 5 

%35.40 38 أف هشاركتي في الهجتهع ليس لٍا جدوى.بأشعر  04  43 08.38% 122 2.35 9 

وجودي بدوف عهؿ جعمىي أسمؾ سموكيات غير  01
             هرغوبة في الهجتهع.

12 22.84%  284 44.04% 141 2.21 15 

 - 4411 - 1684 - 1393  المجمـــــــــــوع 

 1.45 262.94 - 99.15 - 81.94 المتوسط العام 

%44.31 - النسبة المئوية لممشكالت االجتماعية  - %44.12 - - 

 13.44% الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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يوضػا الجػدوؿ السػػابؽ أف الهشػكالت االجتهاعيػة لمعهػػاؿ الفمسػطيىييف العػاطميف عػػف العهػؿ ىتيجػػة        
اىتفاضػػػػة األقصػػػػى كاىػػػػت هرتفعػػػػة، حيػػػػث بمغػػػػت الدرجػػػػة الىسػػػػبية لقيػػػػاس الهشػػػػكالت االجتهاعيػػػػة لمعهػػػػاؿ 

وهتوسػط ، ٜٗ.ٕٕٙ%، بهتوسط وزىي ٗٙ.ٕٚالعهؿ ىتيجة اىتفاضة األقصى  الفمسطيىييف العاطميف عف
 .٘ٗ.ٔهرجا 

% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٕٚ.٘ٗوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة       
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٖٚ.ٗ٘

وكاىت الهشكالت االجتهاعية األكثر تأثيرًا عمى العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ ىتيجة       
ي العبارات التي تتعمؽ بػ)عاىيتٙ،ٕ،ٔة األقصى، ٌي العبارات أرقاـ )اىتفاض االستقرار ضعؼ هف  ( ٌو

( بيىي وبيف أفراد أسرتي جراتالهشا ، و)زادتٖٛ.ٔ( تحتؿ الترتيب األوؿ بهتوسط هرجا االجتهاعي
ب ( تحتؿ الترتيوجودي بدوف عهؿ ٌدد كياف أسرتي، و)ٓٚ.ٔتحتؿ الترتيب الثاىي بهتوسط هرجا 

 .ٜٙ.ٔالثالث بهتوسط هرجا 
في حيف ىجد الهشكالت االجتهاعية األقؿ تأثيرًا عمى العهاؿ الفمسطيىييف العػاطميف عػف العهػؿ ىتيجػة     

وقػوع الطػالؽ( عطمػي عػف العهػؿ إلػى تأدى ( الهتعمقػة بػػ)ٚٔ،ٗ،٘اىتفاضة األقصػى، ٌػي العبػارات أرقػاـ )
( حيػػػث تحتػػػؿ الترتيػػػب تػػػأخر سػػػف زواجػػػي، و)ٛٓ.ٔحيػػػث تحتػػػؿ الترتيػػػب السػػػابع عشػػػر بهتوسػػػط هػػػرجا 

، و)وجػػودي بػػدوف عهػػؿ جعمىػػي أسػػمؾ سػػموكيات غيػػر هرغوبػػة فػػي ٜٓ.ٔالسػػادس عشػػر بهتوسػػط هػػرجا 
 . ٕٔ.ٔالهجتهع( حيث تحتؿ الترتيب الخاهس عشر بهتوسط هرجا 

وتتفؽ ىتائج الدراسة الراٌىػة هػع الهعطيػات الىظريػة هػف حيػث ارتبػاط الجواىػب االقتصػادية بػالظروؼ      
االجتهاعية وهف حيث هدى تأثير البطالة عمى الحياة االجتهاعية، وهدى ارتباط سوء األحواؿ االقتصادية 

ػػا سػػمبًا عمػػى األحػػواؿ االجتهاعيػػة فالعالقػػة بيىٍهػػا عالقػػة طرديػػة،  فكمهػػا زادت األحػػواؿ االقتصػػادية وتأثيٌر
سوًء كمها ساءت األحواؿ االجتهاعية هتهثمة في كثير هف الهشكالت االجتهاعية والعالقية التي تؤثر عمى 

 الفرد هف جاىب وعمى أسرتً هف جاىب آخر، وعمى الهجتهع هف جاىب ثالث. 
 ،ٕ٘ٓٓ عاـكريم عبد الحق خالد وليد عبد الكها تتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة كؿ هف:      

والتي أكدت عمى أف لمبطالة آثارًا اجتهاعية هباشرة عمى كافة الىواحي ، 3114 ويوسف كامل إبراىيم
، كها أثرت بشكؿ هباشر في طبيعة العالقات االجتهاعية والعالقات (0)االجتهاعية لاسرة الفمسطيىية

 .(3)االجتهاعية تجاي أبىاء الطبقة األسريةاألسرية، وعهمت عمى تعهيؽ ظاٌرة الكراٌية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

فمسطين في معالجة آثار البطالـة فـي ظـل انتفاضـة األقصـى دور االتحاد العام لنقابات عمال خالد وليد عبد الكريـ عبد الحػؽ،  (0)
 ، هرجع سبؽ ذكري.في شمال الضفة الغربية

 هرجع سبؽ ذكري.البطالة وتحديات المستقبل،  ،يوسؼ كاهؿ إبراٌيـ (3)
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 (02جدول )
 يوضح "عما إذا كان التعطل عن العمل قد أدى إلى مشكالت اقتصادية"

                                                                                         
 النسبة المئوية ك االستجابات

 %ٜ٘ ٜٓٔ ىعـ
 %٘ ٓٔ الى حد ها

 %011 311 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة يروف أىٍـ يعاىوف هف هشكالت       
% ٘%، بيىها ىسبة ٜ٘اقتصادية ىتيجة لتعطمٍـ عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى حيث بمغت ىسبتٍـ 

يعاىي هف  "، في حيف أىً ال يوجد أحد هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ اللى حد هايروف أىٍـ يعاىوف "إ
 هشكالت اقتصادية ىتيجة لتعطمٍـ عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى. 

وقػػد يرجػػع هعاىػػاة الغالبيػػة العظهػػى هػػف الهشػػكالت االقتصػػادية وعػػدـ وجػػود أحػػد هػػىٍـ ال يعػػاىي هػػف       
ٌػػذي الهشػػكالت إلػػى أف التعطػػؿ عػػف العهػػؿ يػػؤثر عمػػى الهسػػتوى االقتصػػادي والهعيشػػي لاسػػرة الفمسػػطيىية 

 في ظؿ ارتفاع التكاليؼ الهعيشية وتعدد هتطمبات العيش.  خاصة

( حيث أف الغالبية العظهى هف أفراد ٕٔوتتفؽ ٌذي الىتائج هع الىتائج التي يشير إليٍا جدوؿ )        
ذا يؤكد هدى تأثر التعطؿ عف العهؿ  ةالعيىة كاىت أولوية احتياجاتٍـ اقتصادي بعد التعطؿ عف العهؿ، ٌو

 عمى الىواحي االقتصادية.
، التي أكدت عمى أف ٜٜٓٔ" عاـ Kesslerكيسمر"وتتفؽ ٌذي الىتيجة أيضًا هع ىتيجة دراسة       

  تً.البطالة تؤدي إلى تدٌور الوضع الهادي لمفرد، والذي يؤثر بدوري عمى الهستوى الهعيشي لً وألسر 

 

 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1)   Kessler، Self Esteem as A Moderator Of The Impact of Unemployment, New York, Journal 

of social Behavior And Personality, VOL, Op Cit. 
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 (31جدول )
 يوضح "المشكالت االقتصادية لمعمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل نتيجة انتفاضة األقصى"

      ٕٓٓف=                    

 م
 

 المشكالت االقتصادية
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

%55.3 82 . عهؿ عف لمبحث الصغار أوالدي اضطر 0  255 88.3% 182 2.55 28 

%0 4 .لمتسوؿ أسرتي أفراد أحد ضطرا 3  231 38% 144 2.40 22 

 3 2.22 530 %15 08 %22 230 فكرت في البحث عف عهؿ في هىاطؽ أخرى. 2

%41 280                                                          .                                فقدت الدخؿ الالـز لإلىفاؽ عمى أسرتي 4  58 24% 580 2.41 5 

هف اآلخريف لسد احتياجات  ةإلى االستداى لجأت 4
%80.3 213           أسرتي.  22 53.3% 513 2.80 24 

لتوفير ىفقات  البىوؾ هف ضار تقاللاضطررت  4
%30 244                                    الهعيشة.                        31 08% 544 2.30 25 

%82.3 215 عدـ قدرتي عمى سد ها قهت باقتراضً هف ديوف.                                      1  22 54.3% 515 2.82 22 

%22.3 205 .ازداد عبء الديوف عمى األسرة 1  32 14.3% 505 2.22 4 

%32.3 223 .احتياجاتي الشخصية ستطيع تمبيةأال  2  43 01.3% 523 2.34 21 

 1 2.45 588 %22 50 %45 288 .أصبا غالء األسعار فوؽ طاقتي 01

 20 2.34 133 %34.3 242 %03.3 33 .ال أستطيع تمبية االحتياجات التعميهية ألسرتي 00

 3 2.22 530 %15 08 %22 230 .هف الهؤسسات ألجأ إلى اإلعاىات الهؤقتة 03

 2 2.21 503 %12.3 33 %21.3 203         بحث عف هعوىات هف الهؤسسات الهختمفة.أ 02

التميفوف خدهات  عدـ قدرتي عمى تسديد فواتير 04
 2 2.45 582 %28.3 55 %45.3 282 كٍرباء والهياي.وال

أضطر إلى بيع بعض قطع األثاث لسد الحاجات  04
 23 2.00 544 %38 221 %00 44 األساسية.

 3 2.24 502 %13.3 33 %24.3 202 .ال أستطيع تمبية االحتياجات الغذائية ألسرتي 04

 0 2.24 533 %11.3 03 %22.3 233 .ال أستطيع تمبية االحتياجات العالجية ألسرتي 01

 - 5526 - 1214 - 2126  المجمـــــــــــوع 

 1.62 325.15 - 14.94 - 125.16 المتوسط العام 

%43.43 - المئوية لممشكالت االقتصاديةالنسبة   - 21.41%  - - 

%81.21 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد  
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يوضا الجدوؿ السابؽ أف الهشكالت االقتصادية لمعهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ ىتيجة       
اىتفاضة األقصى كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية لقياس الهشكالت االقتصادية لمعهاؿ 

وهتوسط ، ٘ٓ.ٕٖ٘%، بهتوسط وزىي ٕٓ.ٔٛىتيجة اىتفاضة األقصى  الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ
 .ٕٙ.ٔهرجا 
% أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ىعـ، وأف ىسبة ٕ٘.ٕٙوهها يؤكد ذلؾ أف ىسبة       
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٛٗ.ٖٚ

وكاىت الهشكالت االقتصادية األكثر تأثيرًا عمى العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ ىتيجة       
ي العبارات التي تتعمؽ بػ)ٗ،ٓٔ،ٗٔة األقصى، ٌي العبارات أرقاـ )اىتفاض عدـ قدرتي عمى تسديد ( ٌو
،              ٖٛ.ٔكٍرباء والهياي( تحتؿ الترتيب األوؿ بهتوسط هرجا التميفوف والخدهات  فواتير

ؿ الالـز ، و)فقدت الدخٖٛ.ٔو)أصبا غالء األسعار فوؽ طاقتي( تحتؿ الترتيب الثاىي بهتوسط هرجا 
 .ٕٛ.ٔلإلىفاؽ عمى أسرتي( تحتؿ الترتيب الثالث بهتوسط هرجا 

في حيف ىجد الهشكالت االقتصادية األقؿ تأثيرًا عمى العهاؿ الفمسطيىييف العػاطميف عػف العهػؿ ىتيجػة     
( حيػث تحتػؿ لمتسػوؿ أسرتي أفراد أحد ضطرا( الهتعمقة بػ)٘ٔ،ٔ،ٕاىتفاضة األقصى، ٌي العبارات أرقاـ )

( حيػث تحتػؿ عهػؿ عػف لمبحػث الصػغار أوالدي ، و)اضػطرٗٓ.ٔلترتيػب السػابع عشػر بهتوسػط هػرجا ا
ضػػػطر إلػػػى بيػػػع بعػػػض قطػػػع األثػػػاث لسػػػد الحاجػػػات ، و)أٖٖ.ٔالترتيػػػب السػػػادس عشػػػر بهتوسػػػط هػػػرجا 

 . ٗٗ.ٔ( حيث تحتؿ الترتيب الخاهس عشر بهتوسط هرجا األساسية

بالهشػػكالت االقتصػػادية األكثػػر تػػأثيرًا عمػػى العهػػاؿ الفمسػػطيىييف وقػػد ترجػػع الىتػػائج السػػابقة الهتعمقػػة       
العاطميف عف العهؿ إلى أف قيهة فواتير الكٍرباء في قطػاع غػزة هرتفعػة جػدًا، ٌػذا باإلضػافة إلػى االرتفػاع 
ػػػذا يػػػؤثر عمػػػى الوضػػػع االقتصػػػادي لاسػػػرة الفمسػػػطيىية، كهػػػا قػػػد ترجػػػع الهشػػػكالت  الهسػػػتهر باألسػػػعار ٌو

قػػؿ تػػأثيرًا عمػػى العهػػاؿ الفمسػػطيىييف إلػػى أف تسػػوؿ أحػػد أبىػػاء األسػػرة أو عهػػؿ أحػػد ابىائٍػػا االقتصػػادية األ
 الصغار أو بيع أثاث الهىزؿ إلى أف الهجتهع الفمسطيىي هجتهع هتعاوف وهتكافؿ فيها بيىً. 

 ، عف تأثير البطالةٕٕٓٓعاـ "Josef Dzukaجوزيف دزكا "وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة       
حيػػث أكػػدت ىتائجٍػػا عمػػى أف القصػػور  ةاالقتصػػاديعمػػى الشػػباب الهتعطػػؿ وبصػػفة خاصػػة عمػػى الىػػواحي 

الهػالي بسػبب البطالػة يػؤثر سػمبيا عمػى الهتعطمػيف اجتهاعيػا وىفسػيا وعمػى إشػباعٍـ احتياجػاتٍـ وعمػى كػؿ 
 .(0)هتغيرات الرعاية والرفاٌية االجتهاعية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Josef D. Zuka: Psychosocial and Economic need for work in unemployed youth and    

Subjective well-being, Op Cit. 
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 (30جدول )
 إذا كان التعطل عن العمل قد أدى إلى مشكالت صحية"يوضح "عما 

                                                                                       
 النسبة المئوية ك االستجابات

 %٘,ٛ٘ ٚٔٔ ىعـ
 %٘,ٖٓ ٔٙ لى حد هاإ

 %ٔٔ ٕٕ ال

 %011 311 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة يروف أىٍـ يعاىوف هف هشكالت صحية       
% ٘,ٖٓ%، بيىها ىسبة ٘,ٛ٘ىتيجة لتعطمٍـ عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى حيث بمغت ىسبتٍـ 

صحية % يروف أىٍـ ال يعاىوف هف أي هشكالت ٔٔ"، في حيف أف ىسبة لى حد هايروف أىٍـ يعاىوف "إ
 ىتيجة لتعطمٍـ عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى. 

وقػػد يرجػػع هعاىػػاة الغالبيػػة العظهػػى هػػف أفػػراد العيىػػة هػػف هشػػكالت صػػحية، إلػػى تػػأثير التعطػػؿ عػػف        
العهؿ عمى الهستوى الصحي لمعاهؿ وعمى أسرتً خاصة في فيها يتعمؽ بىفقػات العػالج ألحػد أفػرد األسػرة 

لى هعاىاة العديد هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف بعض األهراض الهزهىة حاؿ هرضً، ٌذا باإلضافة إ
ػػاؽ وذلػػؾ ىتيجػػة لمضػػغوط التػػي يعيشػػٍا الفػػرد هػػف جػػراء تعطمػػً عػػف  هثػػؿ الضػػغط والسػػكر والشػػعور باإلٌر

 العهؿ. 
، حوؿ ٜٚٛٔعاـ "Kessler & Turner"  كيسمر وتيرنروتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة       
بطالة عمى الصحة الجسهية لمفرد، حيث توصمت ىتائج الدراسة إلى أف هجهوعة البطالة الدائهة تأثير ال

أظٍرت ارتفاعًا دائها دااًل في اإلصابة باألهراض الجسهية واألهراض السيكوسوهاتية لصالا هجهوعتي 
 البطالة.

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Kessler, R.,Turner. B,: Unemployment and mental health in community sample, Journal of 

health and Social behavior, Op Cit. 
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 (33)جدول 
    يوضح "المشكالت الصحية لمعمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل نتيجة انتفاضة األقصى"

     ٛٚٔف=           

 م
 

 المشكالت الصحية
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

 11 2.50 154 %88.54 224 %55.24 84        أعاىي هف آالـ في الهعدة.                                  0

 8 2.05 133 %38.24 242 %05.54 22 أشكو هف الصداع. 3

اؽ شعرأ أصبحت 2  3 2.03 183 %32.24 32 %04.34 42 عاـ. بإٌر

 15 2.13 154 %24.44 218 %13.14 31                                                          أعاىي هف ارتفاع في ضغط الدـ.                                  4

 18 2.21 144 %42.84 238 %21.04 11                                                                   .      هرض السكرأعاىي هف  4

 19 2.42 232 %31.24 283 %2.54 25 ال يوجد لي تأهيف صحي.                                       4

 9 2.53 104 %84.24 244 %53.54 24 أعاىي صعوبة في التىفس. 1

 1 2.00 132 %33.84 33 %00.04 23 .أعاىي هف الكسؿ 1

اؽ ب أشعر 2  4 2.02 181 %31.44 30 %02.14 40 .ألقؿ هجٍوداإلٌر

 12 2.52 150 %84.34 211 %52.34 38 .التغذية سوء أهراض أعاىي أصبحت 01

 14 2.54 152 %24.14 213 %13.44 35 أعاىي هف ضعؼ في شٍيتي لمطعاـ. 00

 11 2.50 154 %88.54 224 %55.24 84 أعاىي هف اضطرابات ٌضهية. 03

 13 2.54 151 %83.24 210 %54.54 30 التىفسي الجٍاز في هشكالت هف أعاىي أصبحت 02

 16 2.10 112 %23.44 253 %10.14 05 أعاىي هف عدـ اىتظاـ ضربات القمب. 04

غير قادر عمى تمبية احتياجاتي هف  أصبحت 04
 4 2.02 181 %31.44 30 %02.14 40 .العقاقير الطبية

ال أستطيع تمبية احتياجات أسرتي هف العقاقير  04
 2 2.38 122 %00.04 23 %33.84 33 الطبية.

 1 2.82 148 %53.54 24 %84.24 244 ال أستطيع عالج أحد أفراد أسرتي حاؿ هرضً. 01

 6 2.03 134 %33.24 34 %00.34 44 ىفقات العهميات الجراحية فوؽ طاقتي. 01

 11 2.23 143 %40.44 232 %23.14 12 أخرى تذكر 02

 - 4591 - 2141 - 1218  المجمـــــــــــوع 

 1.35 241.51 - 114.42 - 63.51 المتوسط العام 

%24.12 - النسبة المئوية لممشكالت الصحية  - 44.31%  - - 

 61.77% الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

الهشكالت الصحية لمعهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ ىتيجة اىتفاضة أن  يوضا الجدوؿ السابؽ    
 األقصى كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية لقياس الهشكالت الصحية لمعهاؿ الفمسطيىييف العاطميف
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          .                                                                                ٖ٘.ٔ، وهتوسط هرجا ٚ٘.ٕٔٗ%، بهتوسط وزىي ٔٛ.ٚٙعف العهؿ ىتيجة اىتفاضة األقصى 

% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٖٚ.ٖ٘وههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة       
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٕٚ.ٗٙ

وكاىػػػت الهشػػػكالت الصػػػحية األكثػػػر تػػػأثيرًا عمػػػى العهػػػاؿ الفمسػػػطيىييف العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ ىتيجػػػة       
ػػي العبػػارات التػػي تتعمػػؽ بػػػ)ال أسػػتطيع عػػالج أحػػد ٖ،ٙٔ،ٚٔاىتفاضػػة األقصػػى، ٌػػي العبػػارات أرقػػاـ ) ( ٌو

احتياجػػػات  ، و)ال أسػػػتطيع تمبيػػػةٔٙ.ٔأفػػػراد أسػػػرتي حػػػاؿ هرضػػػً( تحتػػػؿ الترتيػػػب األوؿ بهتوسػػػط هػػػرجا 
ػاؽ شػعرأ أصػبحت، و)ٙ٘.ٔأسرتي هػف العقػاقير الطبيػة( تحتػؿ الترتيػب الثػاىي بهتوسػط هػرجا  ( عػاـ بإٌر

 .ٜٗ.ٔتحتؿ الترتيب الثالث بهتوسط هرجا 

في حيف ىجد الهشكالت الصحية األقؿ تأثيرًا عمى العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ ىتيجة     
( الهتعمقة بػ)ال يوجد لي تأهيف صحي( حيث تحتؿ ٜٔ،٘،ٙاىتفاضة األقصى، ٌي العبارات أرقاـ )
ثاهف هرض السكر( حيث تحتؿ الترتيب الأعاىي هف ، و)ٚٓ.ٔالترتيب التاسع عشر بهتوسط هرجا 

، و)هياي في العيف اليهيف، هرض السرطاف، غضروؼ أسفؿ الظٍر، ٕٔ.ٔعشر بهتوسط هرجا 
غضروؼ في الرقبة، هشكاؿ في الجٍاز البولي، هشاكؿ في الجٍاز العصبي، آالـ في األذف يؤدي إلى 

لسابع فقداف التوازف، وظائؼ الكمي ال تعهؿ، هشاكؿ في القالوف العصبي( حيث تحتؿ جهيعٍا الترتيب ا
 . ٘ٔ.ٔعشر بهتوسط هرجا 

وقد ترجع الىتائج السابقة الهتعمقة بالهشكالت الصحية األكثر تأثيرًا عمى العهاؿ الفمسطيىييف      
العاطميف عف العهؿ، إلى أف العاهؿ العاطؿ غير قادر عمى عالج أحد أفراد أسرتً في حاؿ هرضً 

ي هشكمة يعاىي هىٍا هعظـ العاطميف عف تكاليؼ العالج، باإلضافة إلى شعوري باإلر  الرتفاع ٌاؽ العاـ ٌو
العهؿ ىتيجة لالىقطاع الطويؿ عف العهؿ، كها قد ترجع الهشكالت الصحية األقؿ تأثيرًا عمى العهاؿ 
الفمسطيىييف العاطميف خاصة فيها يتعمؽ بعدـ وجود تأهيف صحي، ذلؾ أف التأهيف الصحي هتوفر لجهيع 

 استثىاء حيث يىتفع هىً الهواطف الفمسطيىي في حالة هرضً بسعر رهزي. الهواطىيف الفمسطيىييف دوف 
، 2111ػاً " Ludermir AB, Lewis G لدورمر وليويز "وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة       

 الهرضاإلصابة ب فهعدالت صحية،ال هشكالتتؤدي إلى العديد هف ال البطالةالتي أكدت عمى أف 

ـ لدى هها أكثر العهؿ عف العاطميف لدى ترتفع والوفيات  .(0)السكاف بقية هف غيٌر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Ludermir AB, Lewis G. Links between social class and common mental disorders in 

Northeast Brazil ,Op Cit. 
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 (32جدول )
 يوضح "عما إذا كان التعطل عن العمل قد أدى إلى مشكالت نفسية"

                                                                                         
 النسبة المئوية ك االستجابات

 %٘.٘ٗ ٜٔ ىعـ

 %ٕٖ ٗٙ الى حد ها

 %٘.ٕٕ ٘ٗ ال

 %011 311 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة يروف أىٍـ يعاىوف هف هشكالت ىفسية         
% يروف ٕٖ%، بيىها ىسبة ٘.٘ٗىتيجة لتعطمٍـ عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى حيث بمغت ىسبتٍـ 

% هف هفردات عيىة الدراسة يروف أىٍـ ال يعاىوف هف ٘.ٕٕ"، في حيف أف ىسبة لى حد هاأىٍـ يعاىوف "إ
 أي هشكالت ىفسية ىتيجة لتعطمٍـ عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى. 

وقد يرجع هعاىاة أعمى ىسػبة هػف أفػراد العيىػة هػف هشػكالت ىفسػية، إلػى التػأثير السػمبي لمتعطػؿ عػف       
عمػػػى الهىػػػاخ الىفسػػػي ألسػػػرتً خاصػػػة الشػػػعور باليػػػأس واالحبػػػاط، العهػػػؿ عمػػػى الصػػػحة الىفسػػػية لمعاهػػػؿ و 

وعصبية الهزاج، وذلؾ ىتيجة لإلحباطات الهستهرة التي يتعرض لٍا العاهؿ العاطؿ عف العهؿ فيها يتعمؽ 
 بالبحث عف فرص عهؿ دوف جدوى. 

ار وجاكسـون و ، "ٕٓٔٓ" عػاـ "عبد الباسـط عـوداتوتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة كؿ هف:         
Warr p, and Jackson  "ٜٔٛٗ التي أكدت ىتػائج دراسػتٍها عمػى أف ٌىػاؾ عالقػة بػيف طػوؿ فتػرة ،

، كهػػا أف البطالػػة تػػؤدي إلػػى اىتشػػار األهػػراض الىفسػػية فػػي الهجتهػػع (0)البطالػػة وهشػػكالت الصػػحة الىفسػػية
ـ، كهػا أف لمبطالػة أثػرًا  سػمبيًا عمػى الصػحة الىفسػية فكثيػر والتي تؤثر بشكؿ سمبي عمى حياتٍـ وحياة أسٌر

 .(3)هف العاطميف عف العهؿ يفتقروف لتقدير الذات، والشعور بالفشؿ، وسيطرة الهمؿ عميٍـ

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، هرجع سبؽ ذكري.البطالة اجتماعيًا في قطاع غزةعبد الباسط عودات،  (0)

 

(2) Warr. P., And Jackson. P.: Men without Jobs: Some relating of age and length of 

unemployment. Journal of Occupational Psychology, Op Cit. 
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 (34جدول )
 العمل نتيجة انتفاضة األقصى"يوضح "المشكالت النفسية لمعمال الفمسطينيين العاطمين عن 

      ٘٘ٔف=                                                 

 م
 

 المشكالت النفسية
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

 1 2.48 144 %20.14 11 %43.44 255                                        الرزؽ. هصدر لفقداف باليأس أشعر 0

 2 2.23 124 %14.84 51 %23.04 215 .أصبحت عصبي الهزاج ألقؿ األسباب 3

 16 2.14 233 %22.84 222 %14.04 00 .أعاىي هف ضعؼ ثقتي بىفسي 2

 4 2.24 185 %54.54 02 %83.24 244                                                          .                                 أتوتر ألتفً األسباب 4

 15 2.54 142 %24.54 243 %13.24 08                                                                   .      أصبحت ىاقهًا عمى اآلخريف 4

 13 2.51 140 %84.04 248 %52.84 03 أشعر باضطٍاد اآلخريف لي.                                       4

 3 2.21 188 %14.04 00 %22.84 222 شعر باإلحباط الهستهر.أ 1

 8 2.32 100 %01.84 88 %32.04 43 .الىفسية أعاىي هف الضغوط 1

 والكآبة والحزف القمؽ هشاعر سيطرت عمي 2
 9 2.04 113 %31.54 42 %02.24 20 .واإلىطوائية

 12 2.50 142 %88.34 245 %55.34 31 أشعر أىىي عديـ الجدوى في الهجتهع. 01

 11 2.53 123 %82.54 33 %54.24 84 اىفعاالتي.ستطيع التحكـ في أال  00

 11 2.02 123 %34.24 32 %02.54 80 .ىي قميؿ الحيمةأشعر بأ 03

 6 2.82 133 %51.34 32 %82.24 240 الهستقبؿ أهاهي هظمـ.أشعر أف  02

 5 2.84 184 %51.54 34 %82.24 243 .أشعر بالخوؼ هف الهستقبؿ الهجٍوؿ 04

 18 2.21 220 %42.24 258 %21.54 23 .شعور باالىتحار أحياىا يتهمكىي 04

ـ الهرض بشكؿ هستهرأ 04  1 2.80 130 %58.24 38 %85.34 33 .عاىي هف تٌو

 16 2.14 233 %22.84 222 %14.04 00 .ةلدي شعور بالالهباال 01

 14 2.52 145 %83 242 %52 04 أهيؿ إلى أحالـ اليقظة لمٍروب هف الواقع . 01

 - 4162 - 1418 - 1312  المجمـــــــــــوع 

 1.49 152.11 - 18.18 - 16.22 المتوسط العام 

%42.01 - النسبة المئوية لممشكالت النفسية  - 41.13% - - 

%14.59 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد  

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الهشكالت الىفسية لمعهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ ىتيجة اىتفاضة      
                                                              األقصى كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية لقياس الهشكالت الىفسية لمعهاؿ الفمسطيىييف العاطميف                               

 .ٜٗ.ٔ، وهتوسط هرجا ٕٕ.ٖٕٔ%، بهتوسط وزىي ٜ٘.ٗٚعف العهؿ ىتيجة اىتفاضة األقصى 
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% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٛٔ.ٜٗوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة       
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٕٛ.ٓ٘

وكاىػػػت الهشػػػػكالت الىفسػػػػية األكثػػػر تػػػػأثيرًا عمػػػػى العهػػػاؿ الفمسػػػػطيىييف العػػػػاطميف عػػػف العهػػػػؿ ىتيجػػػػة       
ػي العبػارات التػي تتعمػؽ بػػ)أشعرٙ،ٕ،ٔاىتفاضة األقصى، ٌي العبارات أرقاـ ) هصػدر  لفقػداف باليػأس ( ٌو

سػػػباب( تحتػػػؿ ، و)أصػػػبحت عصػػػبي الهػػػزاج ألقػػػؿ األٙٛ.ٔالػػػرزؽ( تحتػػػؿ الترتيػػػب األوؿ بهتوسػػػط هػػػرجا 
( تحتػؿ الترتيػب الثالػث بهتوسػط هػرجا شػعر باإلحبػاط الهسػتهر، و)أٜٚ.ٔالترتيب الثاىي بهتوسػط هػرجا 

ٔ.ٕٚ. 

في حيف ىجد الهشكالت الىفسية األقؿ تأثيرًا عمى العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ ىتيجة     
( حيث شعور باالىتحار أحياىا يتهمكىي( الهتعمقة بػ)ٖ،ٚٔ،٘ٔاىتفاضة األقصى، ٌي العبارات أرقاـ )
( حيث تحتؿ الترتيب السادس ة، و)لدي شعور بالالهباالٕٔ.ٔتحتؿ الترتيب الثاهف عشر بهتوسط هرجا 

، و)أعاىي هف ضعؼ ثقتي بىفسي( حيث تحتؿ الترتيب السادس عشر هكرر ٕٛ.ٔعشر بهتوسط هرجا 
 . ٕٛ.ٔبهتوسط هرجا 

الهتعمقة بالهشكالت الىفسية األكثر تأثيرًا عمى العهاؿ الفمسطيىييف وقد ترجع الىتائج السابقة      
العاطميف عف العهؿ، حيث إف عددًا هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ يشعروف بحالة هف اليأس لفقداف 

ـ بأىٍـ أصبحوا عصبيي الهزاج و  ي الهستهر  اتاإلحباطهصدر الرزؽ، ٌذا باإلضافة الى شعوٌر ة ٌو
عدد هف العاهميف العاطميف ىتيجة الىقطاعٍـ الطويؿ عف العهؿ، كها قد ترجع  هشكمة يعاىي هىٍا

شعور  الهشكالت الىفسية األقؿ تأثيرًا عمى العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف خاصة فيهف يتهمكٍـ أحياىا
 ا. ، إلى الوازع الديىي الذي يرفض ذلؾ، كها أف لديٍـ أسرًا ويخشوف هف تركٍا أو التخمي عىٍباالىتحار
 ،ٜٕٓٓ" عبد المطيف عبد الحميد جاد الحق ىمنوتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة كؿ هف: "      

هوجبة  ارتباطيةعالقة  التي أقرتا عمى وجود ،ٜٜٔٔ" Reynodis & Gillbertورينولدس وجمبرت  "
الشباب العاطميف عف العهؿ، وتوجد فروؽ  ىلد ىفسيةوالهشكالت ال يػػػػػػػػػػػبيف االغتراب الىفس إحصائيادالة 
الفروؽ كاىت بيف الشباب العاطؿ عف العهؿ والشاب العاهؿ في االغتراب الىفسي و أيضًا  إحصائياً دالة 

بيف الشباب العاطؿ عف العهؿ والشباب الذي يعهؿ في  إحصائياً دالة فروؽ توجد كها  لصالا العاطميف،
تأثيرًا سمبيًا عمى الجواىب الىفسية  كها أف لمبطالة ،(0)فالعاطمي جاىب إلىوالفروؽ  ىفسيةالهشكالت ال

  .(3)لمشباب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، الشـباب العاطـل عـن العمـل ىبالمشـكالت السـموكية لـد االغتـراب النفسـي وعالقتـو، عبد المطيؼ عبػد الحهيػد جػاد الحػؽ ىهى  (0)

 هرجع سبؽ ذكري.

(2) Reynolds, S., and Gillbert. P.: Psychological impact of Unemployment, Interactive effects of    

vulnerability, and factors on Depression, Journal of Counseling psychology, Op Cit. 
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 (34)جدول 
 يوضح "عما إذا كانت الخدمة االجتماعية قد قدمت مساعدات لمعمال العاطمين عن العمل"

                                                                                         
 النسبة المئوية ك االستجابات

%٘.ٖٙ ٖٚ ىعـ  

%ٖٓ ٓٙ لى حد هاإ  

%٘.ٖٖ ٚٙ ال  

 %011 311 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة قد قدهت لٍـ الخدهة االجتهاعية هساعدات ىتيجة 
% يروف أف ٖٓ%، بيىها ىسبة ٘.ٖٙلتعطمٍـ عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى حيث بمغت ىسبتٍـ 

% يروف أف الخدهة ٘.ٖٖ"، في حيف أف ىسبة لى حد هاالخدهة االجتهاعية قد قدهت خدهاتٍا "إ
 هساعدات، ىتيجة لتعطمٍـ عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى.  أياالجتهاعية لـ تقدـ لٍـ 

وقد يرجع إجابة الغالبية العظهى هف أفراد العيىة بأف الخدهة االجتهاعية قد قدهت لٍـ هساعدات      
دات هتعددة هف االخصائييف االجتهاعييف العاهميف "بىعـ" و"إلى حد ها" يرجع إلى حصولٍـ عمى هساع

 في الهؤسسات االجتهاعية العاهمة شهاؿ قطاع غزة وتتهثؿ ٌذي الهساعدات في:
 كابوىة غذائية صفراء )طارئة تقدـ لاسر الفقيرة ذات األعداد الكبيرة(. -1

 كابوىة غذائية بيضاء )عادية تقدـ لاسر الفقيرة ذات األعداد الصغيرة(. -2

 شيكؿ حسب عدد أفراد األسرة.ٕٓٓٓشيكؿ إلى أكثر هف  ٓٓٚت لاسر الفقيرة تبدأ قيهتً شيكا -3

 أغطية هف البالستيؾ ألسقؼ الهىازؿ التي تضررت جراء حرب حجارة السجيؿ األخيرة. -4

 لمعهاؿ الهتعطميف وعف العهؿ ولديٍـ أعاقة. ةتعويضيأجٍزة  -5

وقد يرجع اىخفاض ىسبة هف أقروا بأف الخدهة االجتهاعية لـ تقدـ لٍـ أي هساعدات ىتيجة لتعطمٍـ       
عف العهؿ عقب اىتفاضة األقصى، إلى عدـ هعرفة ووعي العهاؿ العاطميف عف العهؿ بطبيعة دور 

 حية.الخدهة االجتهاعية في التعاهؿ هع هشكالتٍـ االجتهاعية واالقتصادية والىفسية والص

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هعظـ الخدهات السابقة ٌي عيىية وىقدية، ذلػؾ راجػع إلػى أف العهػاؿ العػاطميف لمعهػؿ يىقصػٍـ الػوعي بالػدور الفعمػي لمخدهػة  مالحظة:
 حيث إىٍـ يترددوف إلى الهؤسسات االجتهاعية العاهمة شهاؿ قطاع غزة هف أجؿ الحصوؿ عمى تمؾ الخدهات فقط.االجتهاعية، 
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في قطاع  المعوقات التي حالت دون مواجية الخدمة االجتماعية لمشكالت العمال العاطمين عن العمل ( 2)
 :غزة

 (34جدول ) 
                                               َىضح "انمؼىقبد انزٍ حبنذ دون مىاجهخ انخذمخ االجزمبػُخ نمشكالد انؼمبل انؼبطهُه ػه انؼمم                                       

 211ُ=           فٍ قطبع غزح مه وجهخ وظز انؼمبل انؼبطهُه ػه انؼمم"     

 م
 

 المعوقات
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

0 
عدـ وعى العهاؿ العاطميف عف العهؿ بدور 

 14 2.05 143 %32.34 223 %01.34 43                                  االخصائي االجتهاعي بالهؤسسة.

 1 2.82 555 %55.34 82 %88.34 255 سمبية بعض العهاؿ العاطميف عف العهؿ . 3

2 
ضعؼ تعاوف  العهاؿ العاطميف عف العهؿ هع 

 12 2.82 515 %54.34 22 %82.34 215 .األخصائي االجتهاعي بالهؤسسة

4 
ضعؼ قدرات العهاؿ العاطميف عف العهؿ والتي 

ا في هواجٍة هشكالتٍـ.  9 2.83 554 %53 24 %83 254 يهكف استثهاٌر

4 
األخصائي االجتهاعي بطبيعة العهؿ قمة خبرات 

 13 2.82 512 %53.34 23 %84.34 212                                                          .                                 الهٍىي هع العهاؿ العاطميف عف العهؿ

4 
عدـ سعي االخصائي االجتهاعي لمتىهية الهٍىية 

 11 2.85 518 %52 20 %85 218 رعاية العهاؿ العاطميف.الذاتية في هجاؿ 

1 
ىقص عدد االخصائييف االجتهاعييف في هجاؿ 

 3 2.42 581 %23 54 %42 281 رعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ.                                        

1 
عدـ تىاسب خدهات الهؤسسات هع احتياجات 

 5 2.24 533 %11.34 03 %22.34 233            .الهتعددةالعهاؿ العاطميف عف العهؿ 

 6 2.22 530 %15 08 %22 230 جهود القواىيف الهتعمقة برعاية العهاؿ العاطميف. 2

01 
ضعؼ ثقة العهاؿ العاطميف عف العهؿ بقدرة 

 11 2.83 513 %53.34 22 %80.34 213 األخصائي االجتهاعي في حؿ هشكالتٍـ.

00 
الهوارد الكافية لقياـ األخصائي بإىجاز عدـ توافر 

 3 2.42 581 %23 54 %42 281 .دوري عمى أكهؿ وجً

03 
عدـ تعاوف أعضاء فريؽ العهؿ هع االخصائي 

 1 2.82 555 %55.34 82 %88.34 255 االجتهاعي ألداء دوري الهٍىي.

02 
تقميص الدعـ الهادي الهقدـ هف الخارج لمهشاريع 

 1 2.34 524 %24.43 14 %43.33 223 .العاطميف عف العهؿالتشغيمية لمعهاؿ 

04 
ضعؼ التعاوف بيف الهؤسسات الهختمفة الهٍتهة 

 2 2.41 580 %24 58 %41 280 .برعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ 

 - 4155 - 843 - 1956  المجمـــــــــــوع 

 1.11 339.64 - 61.21 - 139.11 المتوسط العام 

 - - 21.00% - 42.12% - المئوية لممعوقاتالنسبة 

 %14.20 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد



 

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الهعوقات التي حالت دوف هواجٍػة الخدهػة االجتهاعيػة لهشػكالت العهػاؿ       
العاطميف عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجػة الىسػبية لقيػاس الهعوقػات التػي حالػت دوف هواجٍػة 

، وهتوسط ٗٙ.ٜٖٖ%، بهتوسط وزىي ٜٔ.ٗٛالخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ 
 .ٓٚ.ٔهرجا 

% أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ىعـ، وأف ىسبة   ٜٛ.ٜٙوهها يؤكد ذلؾ أف ىسبة       
 %  أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٔٔ.ٖٓ

وكاىػػػت الهعوقػػػات األكثػػػر تػػػأثيرًا والتػػػي حالػػػت دوف هواجٍػػػة الخدهػػػة االجتهاعيػػػة لهشػػػكالت العهػػػاؿ       
ي التي تتعمؽ بػ)٘،ٙ،ٕ،ٔالعاطميف عف العهؿ، توضحٍا العبارات أرقاـ ) تقميص الدعـ الهادي الهقدـ ( ٌو

، ٜٓ.ٔوؿ بهتوسػط هػرجا التشػغيمية لمعهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ( تحتػؿ الترتيػب األهف الخارج لمهشاريع 
و)ضػػعؼ التعػػاوف بػػيف الهؤسسػػات الهختمفػػة الهٍتهػػة برعايػػة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( تحتػػؿ الترتيػػب 

، و)عدـ توافر الهوارد الكافية لقياـ األخصائي بإىجػاز دوري عمػى أكهػؿ وجػً( ٕٛ.ٔالثاىي بهتوسط هرجا 
هػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ( تحتػػػؿ الترتيػػػب و)ىقػػػص عػػػدد االخصػػػائييف االجتهػػػاعييف فػػػي هجػػػاؿ رعايػػػة الع

 لكٍؿ هىٍها. ٔٛ.ٔالثالث بهتوسط هرجا 

في حيف ىجد الهعوقات األقؿ تأثيرًا والتي حالت دوف هواجٍة الخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ       
ي التي تتعمؽ بػ)عدـ وعي العهاؿ العاطميٖ،٘،ٔالعاطميف عف العهؿ، توضحٍا العبارات أرقاـ ) ف ( ٌو

عف العهؿ بدور االخصائي االجتهاعي بالهؤسسة( حيث تحتؿ الترتيب الرابع عشر بهتوسط هرجا 
، و)قمة خبرات األخصائي االجتهاعي بطبيعة العهؿ الهٍىي هع العهاؿ العاطميف عف العهؿ( حيث ٖٗ.ٔ

 ، و)ضعؼ تعاوف العهاؿ العاطميف عف العهؿ هعٔٙ.ٔتحتؿ الترتيب الثالث عشر بهتوسط هرجا 
 . ٔٙ.ٔاألخصائي االجتهاعي بالهؤسسة( حيث تحتؿ الترتيب الثاىي عشر بهتوسط هرجا 

حيث أكدت ىتائجٍا   ،ٜٜٙٔ "محمد أحمد خميل الحمزاويوتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة "      
عمى أف الخدهة االجتهاعية تواجً صعوبات في هجاؿ وضع وتىفيذ وهتابعة سياسة الرعاية االجتهاعية 
في هجاؿ القوى العاهمة والتي ترجع إلى ضعؼ التعاوف بيف الهؤسسات العاهمة في هجاؿ التىهية الشاهمة 

 .(0) لتحديدٌا وتحميمٍا واقتراح الحموؿ لرفع كفاءتٍا

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، هرجع سبؽ ذكري. سياسة الرعاية االجتماعية في مجال القوى العاممةحهد خميؿ الحهزاوي، أهحهد   (0)
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 دوار التي يجب أن تقوم بيا مينة الخدمة االجتماعية لمواجية مشكالت العمال العاطمين             ( األ4)
 عن العمل في قطاع غزة من وجية نظر العمال العاطمين عن العمل:     

 (31جدول )
 يوضح "األدوار المينية المقترحة لمخدمة االجتماعية لمواجية مشكالت العمال العاطمين عن العمل      

                                ٕٓٓف=             في قطاع غزة من وجية نظر العمال العاطمين عن العمل"                    

 م
 

 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

0 
تىهية وعي العهاؿ العاطميف عف العهؿ بدور 

 11 2.30 542 %08.3 35 %35.3 242                                  االجتهاعي بالهؤسسة. ياالخصائ

3 
تدعيـ قدرات العهاؿ العاطميف عف العهؿ 

ا في هواجٍة هشكالتٍـ  8 2.84 558 %51 80 %84 258 .واستثهاٌر

2 

 لاخصائيوضع خطة لمىهو الهٍىي 
االجتهاعي في هجاؿ رعاية العهاؿ العاطميف 

 عف العهؿ.
203 20.3% 32 13.3% 503 2.23 1 

4 

إتاحة الفرصة لهشاركة االخصائييف في 
التخطيط لبراهج رعاية العهاؿ العاطميف عف 

                                                          .                                 العهؿ
212 84.3% 23 53.3% 512 2.84 13 

4 
زيادة فعالية وكفاءة الخدهات التي تقدهٍا 

 16 2.32 525 %05.3 42 %38.3 225                                                                         الهؤسسات لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ.

4 

العاـ لىقابات عهاؿ فمسطيف  االتحادتفعيؿ دور 
في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف 
 العهؿ.                                       

254 83% 24 53% 554 2.83 9 

1 
هشروعات تشجيع رجاؿ األعهاؿ لمهساٌهة في 

 5 2.43 583 %23.3 52 %40.3 283 .استثهارية تشغيمية تساٌـ في هواجٍة الهشكمة

1 
تفعيؿ القواىيف الهتعمقة برعاية العهاؿ العاطميف 

 12 2.85 518 %52 20 %85 218                              . عف العهؿ

2 
إعداد خطة اقتصادية هالئهة لمتشغيؿ لمعهاؿ 

 1 2.31 545 %4.3 22 %32.3 245 العهؿ عمى هستوى الوطف.العاطميف عف 

01 
تفعيؿ هشاركة القيادات الشعبية في هواجٍة 

 15 2.34 128 %01 40 %34 228 .هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ

00 
تفعيؿ دور وسائؿ اإلعالـ لطرح قضايا 

 6 2.44 533 %14.3 02 %23.3 233 وهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ .

03 
تدعيـ ثقة العهاؿ العاطميف عف العهؿ بقدرة 

 14 2.84 514 %04 44 %84 214 .االخصائي االجتهاعي في حؿ هشكالتٍـ

02 
توفير اإلهكاىيات الكافية لقياـ االخصائي 

 4 2.43 524 %23 54 %43 224 .بإىجاز دوري عمى أكهؿ وجً

04 
تعزيز تعاوف أعضاء فريؽ العهؿ هع 

 11 2.85 512 %58.3 25 %85.3 212 االخصائي االجتهاعي ألداء دوري الهٍىي.                



 

األدوار الهٍىية الهقترحة لمخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ  يوضا الجدوؿ السابؽ أف      
حيث بمغت الدرجة الىسبية لقياس الهعوقات التي حالت دوف هواجٍة العاطميف عف العهؿ كاىت هرتفعة، 

، وهتوسط ٗٙ.ٖٔٗ%، بهتوسط وزىي ٚٗ.٘ٛالخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ 
 .ٓٚ.ٔهرجا 
% أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ىعـ، وأف ىسبة   ٕٛ.ٓٚوهها يؤكد ذلؾ أف ىسبة       
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٛٔ.ٜٕ
وكاىت األدوار الهٍىية الهقترحة األكثر تأثيرًا لمخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ       

ي التي تتعمؽ بػ)إعداد خطة اقتصادية ٖٔ،ٚٔ،ٙٔ،ٜا العبارات أرقاـ )العاطميف عف العهؿ، توضحٍ ( ٌو
هالئهة لمتشغيؿ لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى هستوى الوطف( تحتؿ الترتيب األوؿ بهتوسط هرجا 

التشغيمية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ( تحتؿ الدعـ الهادي الهقدـ لمهشاريع  ، و)العهؿ عمى زيادةٕٜ.ٔ
، و)تحقيؽ التعاوف بيف الهؤسسات الهختمفة الهٍتهة برعاية العهاؿ ٜٓ.ٔالثاىي بهتوسط هرجا  الترتيب

، و)توفير اإلهكاىيات الكافية لقياـ ٚٛ.ٔالعاطميف عف العهؿ( تحتؿ الترتيب الثالث بهتوسط هرجا 
 .٘ٛ.ٔاالخصائي بإىجاز دوري عمى أكهؿ وجً( تحتؿ الترتيب الرابع بهتوسط هرجا 

ي حيف ىجد أف األدوار الهٍىية الهقترحة األقؿ تأثيرًا لمخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ ف      
ي التي تتعمؽ بػ)تىهية وعي العهاؿ ٕٔ،ٓٔ،٘،ٔالعاطميف عف العهؿ، توضحٍا العبارات أرقاـ ) ( ٌو

بهتوسط هرجا االجتهاعي بالهؤسسة( تحتؿ الترتيب السابع عشر  يالعاطميف عف العهؿ بدور االخصائ
، و)زيادة فعالية وكفاءة الخدهات التي تقدهٍا الهؤسسات لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ( تحتؿ ٗ٘.ٔ

، و)تفعيؿ هشاركة القيادات الشعبية في هواجٍة هشكالت ٚ٘.ٔالترتيب السادس عشر بهتوسط هرجا 
تدعيـ ثقة العهاؿ ، و)ٛ٘.ٔالعهاؿ العاطميف عف العهؿ( تحتؿ الترتيب الخاهس عشر بهتوسط هرجا 

العاطميف عف العهؿ بقدرة االخصائي االجتهاعي في حؿ هشكالتٍـ( تحتؿ الترتيب الرابع عشر بهتوسط 
 .ٓٙ.ٔهرجا 
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تدعيـ اتجاٌات العهاؿ العاطميف عف العهؿ  04
 11 2.80 514 %58 21 %80 214 بالعهؿ اليدوي والحرفي.                

الدعـ الهادي الهقدـ لمهشاريع  العهؿ عمى زيادة 04
 2 2.34 542 %3.3 23 %34.3 242 التشغيمية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ.

تحقيؽ التعاوف بيف الهؤسسات الهختمفة الهٍتهة  01
 3 2.42 525 %25.3 12 %48.3 225       برعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ.

 - 5818 - 992 - 2418  المجمـــــــــــوع 

 1.11 341.64 - 58.35 - 141.64 المتوسط العام 

 - - %29.18 - %11.82 - النسبة المئوية لممعوقات

 %85.41 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد



 

البطالة في  التي تىاولت دراسة ،ٖٜٜٔ "عصام البحيصيوتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة "      
ميٍا، ولقد خرجت الدراسة بتوصيات قصيرة األجؿ وأخرى قطاع غزة وأسبابٍا وىتائجٍا وأساليب القضاء ع

طويمة األجؿ، أها قصيرة األجؿ، فكاىت تدور حوؿ إيجاد فرص عهؿ هؤقتة لمعاطميف في هجاالت 
الهختمفة، أها فيها يختص بالتوصيات طويمة األجؿ، فركزت عمى تشجيع االستثهار ووضع خطط طويمة 

، كها اتفقت ىتائج الدراسة الراٌىة هع ىتائج (0)لعاطميف عف العهؿاألجؿ، تٍدؼ التشغيؿ الدائـ لمعهؿ ا
هف حيث إف الخدهة االجتهاعية تواجً صعوبات ترجع إلى  ،ٜٜٙٔ "محمد أحمد خميل الحمزاويدراسة "

 .(3)ضعؼ التعاوف بيف الهؤسسات العاهمة في هجاؿ التىهية الشاهمة
( الذي أوضا أف الهعوقات التي حالت ٕٙوتتفؽ ٌذي الىتائج هع الىتائج التي يشير إليٍا جدوؿ )      

تقميص الدعـ الهادي دوف هواجٍة الخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ ترجع إلى 
ختمفة الهٍتهة برعاية التشغيمية لمعهاؿ، وضعؼ التعاوف بيف الهؤسسات الهالهقدـ هف الخارج لمهشاريع 
 العهاؿ العاطميف عف العهؿ.
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 هرجع سبؽ ذكري.، البطالة في قطاع غزة أسبابيا ونتائجيا وأساليب القضاء عميياعصاـ البحيصي،  (0)
 ، هرجع سبؽ ذكري. سياسة الرعاية االجتماعية في مجال القوى العاممةحهد خميؿ الحهزاوي، أهحهد  (3)
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 االجتماعيين: باألخصائيينثانيًا: نتائج الدراسة الخاصة 

 لعينة الدراسة من االخصائيين االجتماعيين: الديموغرافية( وصف الخصائص 0)

 النوع:  -أ
 (31جدول )

 يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من االخصائيين االجتماعيين طبقًا لمنوع"
                 

 النسبة المئوية ك النوع

 %ٔ.ٗ٘ ٕٓ ذكر

 %ٜ.٘ٗ ٚٔ ىأىث

 %011 21 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة هف الذكور حيث بمغت ىسبتٍـ       
 % هف اإلىاث.ٜ.٘ٗ%، بيىها بمغت ىسبة ٔ.ٗ٘

وقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف طبيعػػة عهػػؿ االخصػػائييف كاىػػت هػػع العهػػاؿ الػػذكور وهػػف ثػػـ كاىػػت الىسػػبة       
يف االجتهػاعييف هػف فئػة الػذكور، ٌػذا باإلضػافة إلػى أف كػؿ الغالبة لمتعاهؿ هع ٌذي الفئػة كاىػت االخصػائي

( كاىوا هف فئة الذكور، لذلؾ يتطمب األهر وجود أخصائييف ٜٛٗٔالعاهميف داخؿ األراضي الهحتمة عاـ )
 اجتهاعييف هف الذكور لمتعاهؿ هع ٌذي الفئة.

ألولوية في التوظيؼ لمذكور ٌذا باإلضافة إلى أف الهؤسسات األٌمية والحكوهية في فمسطيف تعطي ا     
 أكثر هىً عىد اإلىاث، وذلؾ لها يتهتع بً الذكور هف خصائص وههيزات قد ال توجد عىد اإلىاث.
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 السن:  -ب
 (32جدول )

 يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من االخصائيين االجتماعيين طبقًا لمسن"
                 

 النسبة المئوية ك فئات السن بالسنة

ٕ٘-ٖٓ ٔٔ ٕٜ.ٛ% 
ٖٓ-ٖ٘ ٔ٘ ٗٓ.٘% 
ٖ٘-ٗٓ ٜ ٕٗ.ٖ% 
ٗٓ-ٗ٘ ٔ ٕ.ٚ% 
ٗ٘-٘ٓ ٔ ٕ.ٚ% 

 %011 21 المجمــوع

إلى أقؿ هف  ٖٓيوضا الجدوؿ السابؽ أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة تقع في الفئة العهرية هف )      
سىة(، بيىها جاءت  ٖٓإلى أقؿ هف  ٕ٘% في الفئة العهرية هف )ٛ.ٜٕسىة(، بيىها جاءت ىسبة  ٖ٘

سىة(، بيىها جاءت كؿ هف: الهرحمة العهرية  ٓٗإلى أقؿ هف  ٖ٘% في الفئة العهرية هف )ٖ.ٕٗىسبة 
% لكؿ ٚ.ٕسىة( بىسبة  ٓ٘إلى أقؿ هف  ٘ٗسىة( والهرحمة العهرية هف ) ٘ٗإلى أقؿ هف  ٓٗهف )
 هىٍا. 

سىة( حيث  ٓٗ-ٕ٘الغالبية العظهى هف أفراد العيىة تقع في الفئة العهرية هف )وعمى ذلؾ تكوف      
 %.ٙ.ٜٗبمغت 

ىجػاز الهٍػاـ الوظيفيػة بدقػة وهٍػارة، ٌػذا باإلضػافة       وقد يعتبر ٌذا السف ٌػو سػف القػدرة عمػى العهػؿ وا 
عػػف العهػػؿ، والتػػي إلػػى هىاسػػبة ٌػػذا السػػف لمتعاهػػؿ هػػع الهرحمػػة العهريػػة التػػي يهػػر بٍػػا العهػػاؿ العػػاطموف 

تتطمػػب هػػف االخصػػائي االجتهػػاعي هزيػػدًا هػػف الجٍػػد، وذلػػؾ هػػف أجػػؿ تػػوفير الخػػدهات الهختمفػػة التػػي تسػػد 
 احتياجات العهاؿ العاطميف عف العهؿ.
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 الحالة االجتماعية:  -ج
 (21جدول )

 االجتماعية"يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من االخصائيين االجتماعيين طبقًا لمحالة 
                         

 النسبة المئوية ك الحالة االجتماعية

 %ٗ.ٕٖ ٕٔ أعزب
 %ٙ.ٚٙ ٕ٘ هتزوج

 %011 21 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة هف الهتزوجيف حيث بمغت ىسبتٍـ        
 % هف غير الهتزوجيف .ٗ.ٕٖ%، تميٍا ىسبة ٙ.ٚٙ

ذا يتفؽ هع الىتائج التي يشير إليٍا جدوؿ )      % هف أفراد العيىة تتراوح ٕ.ٓٚ( حيث إف ىسبة ٌٜٕو
ـ هف ) سىة(، حيث إف ٌذي الفترة هف العهر غالبًا ها يكوف الفرد قد تزوج،  ٓ٘إلى أقؿ هف ٖٓأعهاٌر

 خاصة وأف الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يتزوج في سكف هبكر.
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 المؤىل العممي:  -د
 (20جدول )

 يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من االخصائيين االجتماعيين طبقًا لممؤىل العممي"
                   

 النسبة المئوية ك المؤىل العممي

 %٘.ٖٔ ٘ دبموـ خدهة اجتهاعية
 %ٛ.ٙ٘ ٕٔ بكالوريوس خدهة اجتهاعية

 %٘.ٖٔ ٘ اجتهاعبكالوريوس عمـ 
 %ٗ.٘ ٕ بكالوريوس عمـ ىفس

 %ٗ.٘ ٕ هاجستير خدهة اجتهاعية

 %ٗ.٘ ٕ خرى تذكرأ

 %011 21 المجمــوع

يتضا هف الجدوؿ السابؽ أف غالبية العاهميف بالهؤسسات االجتهاعية الهوجودة في شهاؿ قطاع       
غزة "األٌمية والحكوهية والدولية"، هف االخصائييف االجتهاعييف سواء عمى هستوى الدبموـ أو البكالوريوس 

عمـ االجتهاع،  % هف الهتخصصيف في٘.ٖٔ%، تميٍا ىسبة ٚ.٘ٚأو الهاجستير حيث بمغت ىسبتٍـ 
% هف حهمة دبموـ التأٌيؿ ٗ.٘ىسبة  الهتخصصيف في عمـ الىفس، وأخيراً % هف ٗ.٘تميٍا ىسبة 
 الهجتهعي. 

وقد يرجع اىخفاض ىسبة الحاصميف عمى الهاجستير، إلى حداثة ٌذا التخصص حيػث تػـ افتتػاح أوؿ      
   ـ.ٜٜٛٔقسـ لمخدهة االجتهاعية في الجاهعة اإلسالهية بغزة عاـ 
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 مكان العمل الحالي:  -ىـ
 (23جدول )

 يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من االخصائيين االجتماعيين طبقًا لمكان العمل الحالي"
                         

 النسبة المئوية ك مكان العمل الحالي

 %ٜ.ٛٔ ٚ سالهيةجهعية الصالح اإل

 %ٗ.ٔ٘ ٜٔ هديرية الشئوف االجتهاعية

 %ٚ.ٜٕ ٔٔ وكالة الغوث

 %011 21 المجمــوع

 الشئوف االجتهاعيةيوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة يعهموف بهديرية        
إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف  وكالة الغوث% يعهموف بٚ.ٜٕ%، وأف ىسبة ٗ.ٔ٘حيث بمغت ىسبتٍـ 

 . سالهيةجهعية الصالح اإل% يعهموف بٜ.ٛٔالفمسطيىييف، وأف أدىى ىسبة 
، يرجع إلى أف هديرية هديرية الشئوف االجتهاعيةولعؿ ارتفاع ىسبة أفراد العيىة الذيف يعهموف ب      

الشئوف االجتهاعية تعتبر الهؤسسة األـ لمهؤسسات االجتهاعية والخيرية العاهمة شهاؿ قطاع غزة، ٌذا 
، فالفمسطيىييباإلضافة إلى أىٍا تعتبر هف أكبر الهؤسسات، كها أىٍا تخدـ شريحة واسعة هف الهواطىيف 

جتهاعييف حتى يتىاسب هع الشريحة الواسعة هف األهر الذي يتطمب وجود عدد كبير هف االخصائييف اال
 الهواطىيف الهىتفعيف هف خدهات الهديرية.

، راجع إلى ضيؽ اتساع سالهيةجهعية الصالح اإلولعؿ اىخفاض ىسبة أفراد العيىة الذيف يعهموف ب       
يرية الشئوف الهكاف هف جاىب، وقمة الهوارد واإلهكاىيات وقمة عدد الهىتفعيف هف براهجٍا هقارىة بهد

االجتهاعية ووكالة الغوث هف جاىب آخر، األهر الذي يتطمب وجود عدد هحدود هف االخصائييف 
 االجتهاعييف.
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 سنوات الخبرة:  -و
 (22جدول )

يوضح "توزيع أفراد عينة الدراسة من االخصائيين االجتماعيين طبقًا لسنوات الخبرة بمجال العمال 
 العمل"العاطمين عن 

           

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة كاىت سىوات الخبرة لديٍـ أقؿ هف       
( ٘كاىت سىوات خبراتٍـ ها بيف )% ٗ.ٕٖ، تميٍا ىسبة %٘.ٜ٘خهس سىوات حيث بمغت ىسبتٍـ 

( سىوات إلى اقؿ هف ٓٔسىوات خبرتٍـ هف ) ح% تتراو ٘( سىوات، وأخيرًا ىسبة ٓٔسىوات إلى أقؿ هف )
 ( سىة.   ٘ٔ)

% هػػف هجتهػػع الدراسػػة يتػػراوح ٖ.ٓٚ( الػػذي يبػػيف أف ىسػػبة ٜٕويتفػػؽ ذلػػؾ هػػع هػػا جػػاء فػػي جػػدوؿ )     
ـ  سػػػىة، وهػػػف ثػػػـ ىتوقػػػع أف هسػػػتوى األداء ربهػػػا يكػػػوف أقػػػؿ كفػػػاءة ىظػػػرًا  ٖ٘سػػػىة إلػػػى أقػػػؿ هػػػف  ٕ٘عهػػػٌر

ػػؿ العمهػػي كهػػا أشػػار جػػدوؿ رقػػـ )الىخفػػاض هسػػتوى الخبػػرة، وكػػذلؾ ىوع ( هقتصػػر إلػػى حػػد هػػا ٖٔيػػة الهٌؤ
 عمى هرحمة البكالوريوس.

وعمى ذلؾ ربها يكوف االخصائي االجتهاعي أحد األىساؽ التي تفيد العاهميف العاطميف عف العهؿ       
 اجٍٍـ. في هواجٍة هشكالتٍـ بشكؿ كافي، وذلؾ لزيادة الخبرة لديً في التعاهؿ هع الهشكالت التي تو 
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 النسبة المئوية ك سنوات الخبرة

 %٘.ٜ٘ ٕٕ سىوات ٘قؿ هف أ
 %ٗ.ٕٖ ٕٔ سىوات ٓٔقؿ هف إلى أ ٘هف 

 %ٔ.ٛ ٖ سىة ٘ٔقؿ هف أ ىلإ ٓٔهف 

 %011 21 المجمــوع



 

 دور الخدمة االجتماعية في مواجية مشكالت العمال العاطمين عن العمل: (3)
 (24جدول )

االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ خذمخ انفزد نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

 "االجزمبػُخ نهؼبمم انؼبطم ػه انؼمم
 ٖٚف=                                       

 م
 

 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

جهع البياىات الهرتبطة بالهشكالت االجتهاعية لمعاهؿ  0
 6 2.32 38 %04.83 24 %32.53 23 العاطؿ عف العهؿ.

العاطؿ عف تحميؿ البياىات الهرتبطة بهشكالت العاهؿ  3
 5 2.30 32 %03.33 22 %30.43 14 العهؿ لمتوصؿ إلى أسبابٍا.

 عهيؽ فٍـ عمى هساعدة العاهؿ العاطؿ عف العهؿ 2
 الوقت تواجًٍ في يالت لمهشكالت االجتهاعية وشاهؿ

 الحاضر.
50 32.43% 5 4.22% 22 2.31 1 

تعديؿ االتجاٌات السمبية  لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ  4
 3 2.83 82 %53.20 25 %80.48 10                                                          .                               هشكالتً االجتهاعيةتجاي 

تعريؼ العاهؿ العاطؿ عف العهؿ بالهؤسسات  4
 2 2.40 84 %28.11 8 %45.24 52 . الهختمفة لالستفادة هف خدهاتٍا االجتهاعية

تىهية القيـ األخالقية والديىية لمعاهؿ العاطؿ عف  4
 1 2.03 33 %32.53 23 %04.83 24 العهؿ.  

تىهية االتجاٌات االجتهاعية اإليجابية التي تساعد  1
 4 2.33 33 %04.30 23 %33.08 11                                    العاهؿ العاطؿ عف العهؿ عمى تىهية الشخصية.    

 - 421 - 91 - 168  المجمـــــــــــوع 

 1.65 61 - 13 - 24 المتوسط العام 

 - - %35.11 - %64.89 - النسبة المئوية لألدوار 

 %13.4 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد  لاخصائياألدوار الوظيفية  يوضا الجدوؿ السابؽ أف     
لهواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد لهواجٍة الهشكالت  لاخصائيلقياس األدوار الوظيفية 
 . ٘ٙ.ٔ، وهتوسط هرجا ٔٙوزىي %، بهتوسط ٘.ٕٛاالجتهاعية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ 

% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٜٛ.ٗٙوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة      
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٔٔ.ٖ٘
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االجتهػاعي األكثػر تػأثيرًا هػف خػالؿ طريقػة خدهػة الفػرد لهواجٍػة  لاخصائيوكاىت األدوار الوظيفية      
( والتػػػػي تتعمػػػػؽ ٗ،٘،ٖالهشػػػػكالت االجتهاعيػػػػة لمعاهػػػػؿ العاطػػػػؿ عػػػػف العهػػػػؿ، توضػػػػحٍا العبػػػػارات أرقػػػػاـ )

 الوقت تواجًٍ في التى لمهشكالت االجتهاعية وشاهؿ عهيؽ فٍـ عمى بػ)هساعدة العاهؿ العاطؿ عف العهؿ

، و)تعريػػؼ العاهػػؿ العاطػػؿ عػػف العهػػؿ بالهؤسسػػات ٕٜ.ٔيػػب األوؿ بهتوسػػط هػػرجا الحاضػػر( تحتػػؿ الترت
، و)تعػػػػديؿ ٗٛ.ٔالهختمفػػػػة لالسػػػػتفادة هػػػػف خػػػػدهاتٍا االجتهاعيػػػػة( تحتػػػػؿ الترتيػػػػب الثػػػػاىي بهتوسػػػػط هػػػػرجا 

االتجاٌات السمبية  لمعاهؿ العاطػؿ عػف العهػؿ تجػاي هشػكالتً االجتهاعيػة( تحتػؿ الترتيػب الثالػث بهتوسػط 
 .٘ٙ.ٔهرجا 

االجتهػػاعي األقػػؿ تػػأثيرًا هػػف خػػالؿ طريقػػة خدهػػة الفػػرد لهواجٍػػة  لاخصػػائيوكاىػػت األدوار الوظيفيػػة      
( والتػي تتعمػؽ بػػ)تىهية ٕ،ٔ،ٙالهشكالت االجتهاعية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ، توضحٍا العبارات أرقاـ )

، و)جهػع ٜٗ.ٔالسػابع بهتوسػط هػرجا القيـ األخالقية والديىية لمعاهؿ العاطػؿ عػف العهػؿ( تحتػؿ الترتيػب 
البياىػػات الهرتبطػػة بالهشػػكالت االجتهاعيػػة لمعاهػػؿ العاطػػؿ عػػف العهػػؿ( تحتػػؿ الترتيػػب السػػادس بهتوسػػط 

، و)تحميػػؿ البياىػػات الهرتبطػػة بهشػػكالت العاهػػؿ العاطػػؿ عػػف العهػػؿ لمتوصػػؿ إلػػى أسػػبابٍا( ٔ٘.ٔهػػرجا 
 .ٗ٘.ٔتحتؿ الترتيب الخاهس بهتوسط هرجا 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد  لاخصائييعكس ذلؾ أٌهية األدوار الوظيفية  وقد      
لهواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ، حيث إف لطريقة خدهة الفرد دورًا هٍهًا هع 

التى  لمهشكالت االجتهاعية وشاهؿ عهيؽ فٍـ ٌذي الفئة وخاصة فيها يتعمؽ بهساعدة العاهؿ العاطؿ عمى
الحاضر هف أجؿ التغمب عميٍا بىفسً، ٌذا باإلضافة إلى تعريؼ العاهؿ العاطؿ  الوقت في تواجًٍ

بالهؤسسات الهختمفة لالستفادة هف خدهاتٍا االجتهاعية إلشباع حاجاتً الهتعددة، وأيضًا تعديؿ اتجاٌاتً 
  السمبية تجاي هشكالتً االجتهاعية هف أجؿ هساعدتً لمتغمب عميٍا.
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 (24جدول )
االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ خذمخ انجمبػخ نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

 "االجزمبػُخ نهؼمبل انؼبطهُه ػه انؼمم
  ٖٚف=                             

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الجهاعة  لاخصائييوضا الجدوؿ السابؽ أف األدوار الوظيفية       
لهواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الجهاعة لهواجٍة الهشكالت  لاخصائيلقياس األدوار الوظيفية 
 . ٜ٘.ٔ، وهتوسط هرجا ٜ٘، بهتوسط وزىي %ٖٚ.ٜٚاالجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ 

% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٙٗ.ٜ٘وههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة      
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٗ٘.ٓٗ
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 م
 

 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

الحرص عمى تىوع الخدهات االجتهاعية الهقدهة  0
 8 2.53 34 %80.48 10 %53.20 25 لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ.

إكساب العهاؿ العاطميف عف العهؿ هٍارات التعاهؿ  3
 2 2.24 85 %13.25 22 %24.12 18 هع هشكالتٍـ االجتهاعية.

لزيادة االىتهاء لمهجتهع  األىشطة الجهاعيةتطوير  2
 4 2.84 81 %51.05 21 %82.32 13 عهاؿ العاطميف عف العهؿ.الهحيط هف قبؿ ال

عاطميف ال العهاؿ ايحيياٌهشاعر العزلة التي  هواجٍة 4
 5 2.32 34 %05.10 28 %38.28 12                                                          .                               الهتىوعة الىشاطات االجتهاعيةهف خالؿ  عف العهؿ

تقديـ براهج اجتهاعية لتقوية العالقات بيف العهاؿ  4
ـ والهجتهع الذي يعيشوف  العاطميف عف العهؿ وأسٌر

 فيً.
18 24.12% 22 13.25% 85 2.24 2 

ـ بالهٍارات الحياتية. 4  1 2.05 35 %38.28 12 %05.10 28 إهداد العهاؿ العاطميف وأسٌر

تدريب العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى حؿ هشكالتٍـ  1
 1 2.48 83 %25.32 3 %48.03 51 االجتهاعية هف خالؿ ديىاهيات الجهاعة.

تكويف جهاعات هساعدة ذاتية هف أسر العاطميف عف  1
 6 2.08 30 %30.43 14 %03.33 22                                 العهؿ لحؿ الهشكالت االجتهاعية.         

 - 412 - 121 - 116  المجمـــــــــــوع 

 1.59 59 - 15 - 22 المتوسط العام 

 - - %41.54 - %59.46 - النسبة المئوية لألدوار 

19.13% الدرجة النسبية لقياس قوة البعد  



 

االجتهػػػاعي األكثػػػر تػػػأثيرًا هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة خدهػػػة الجهاعػػػة  لاخصػػػائيوكاىػػػت األدوار الوظيفيػػػة      
( والتػػػي ٕ،٘،ٚلهواجٍػػة الهشػػكالت االجتهاعيػػة لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػػف العهػػؿ، توضػػحٍا العبػػارات أرقػػاـ )

تتعمؽ بػ)تدريب العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى حؿ هشكالتٍـ االجتهاعية هف خالؿ ديىاهيات الجهاعة( 
، و)تقديـ براهج اجتهاعية لتقوية العالقات بيف العهاؿ العاطميف ٕٜ.ٔهتوسط هرجا تحتؿ الترتيب األوؿ ب

ـ والهجتهع الذي يعيشوف فيً( و)إكساب العهاؿ العاطميف عف العهؿ هٍارات التعاهؿ هع  عف العهؿ وأسٌر
 لكٍؿ هىٍا. ٓٚ.ٔهشكالتٍـ االجتهاعية( تحتؿ الترتيب الثاىي بهتوسط هرجا

االجتهػػػػاعي األقػػػػؿ تػػػػأثيرًا هػػػػف خػػػػالؿ طريقػػػػة خدهػػػػة الجهاعػػػػة  لاخصػػػػائيالوظيفيػػػػة وكاىػػػػت األدوار      
( والتػػػي ٛ،ٙ،ٔلهواجٍػػة الهشػػكالت االجتهاعيػػة لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػػف العهػػؿ، توضػػحٍا العبػػارات أرقػػاـ )

تتعمػػؽ بػػػ)الحرص عمػػى تىػػوع الخػػدهات االجتهاعيػػة الهقدهػػة لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( تحتػػؿ الترتيػػب 
ـ بالهٍػارات الحياتيػة( تحتػؿ الترتيػب السػابع ٖ٘.ٔبهتوسط هرجا الثاهف  ، و)إهداد العهاؿ العاطميف وأسٌر

، و)تكػػويف جهاعػػات هسػػاعدة ذاتيػػة هػػف أسػػر العػػاطميف عػػف العهػػؿ لحػػؿ الهشػػكالت ٖٗ.ٔبهتوسػػط هػػرجا 
 .ٙٗ.ٔاالجتهاعية( تحتؿ الترتيب السادس بهتوسط هرجا 

االجتهػػاعي هػػف خػػالؿ طريقػػة خدهػػة الجهاعػػة  لاخصػػائيلوظيفيػػة وقػػد يعكػػس ذلػػؾ أٌهيػػة األدوار ا     
لهواجٍػػػػة الهشػػػػكالت االجتهاعيػػػػة لمعهػػػػاؿ العػػػػاطميف خاصػػػػة فيهػػػػا يتعمػػػػؽ بتػػػػدريبٍـ عمػػػػى حػػػػؿ هشػػػػكالتٍـ 
االجتهاعيػػػة هػػػف خػػػالؿ ديىاهيػػػات الجهاعػػػة وكػػػذلؾ تقػػػديـ بػػػراهج اجتهاعيػػػة لتقويػػػة العالقػػػات بػػػيف العهػػػاؿ 

ـ والهجتهع ال ـ وهجتهعٍـ، وكذلؾ العاطميف وأسٌر ذي يعيشوف فيً بها يساٌـ عمى تحقيؽ التكيؼ هع أسٌر
 إكسابٍـ هٍارات التعاهؿ هع هشكالتٍـ االجتهاعية الهستهرة، هف أجؿ هساعدتٍـ في هواجٍتٍا بأىفسٍـ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-161- 



 

 (24جدول )                                             
االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ رىظُم انمجزمغ نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

                                "االجزمبػُخ نهؼمبل انؼبطهُه ػه انؼمم
 ٖٚف= 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة تىظيـ  لاخصائييوضا الجدوؿ السابؽ أف األدوار الوظيفية        
 الهجتهع، لهواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة 

-161- 

 م
 

 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

االىتهاء لمهجتهع تطوير العهؿ التطوعي لزيادة  0
 9 2.02 31 %33.08 11 %04.30 23 عهاؿ العاطميف عف العهؿ.الهحيط هف قبؿ ال

 والجهاعات العاطميف عف العهؿ تهكيف العهاؿ 3
 والقرارات العاهة السياسية يف التأثير هف والهؤسسات

 وتطوري. الهجتهع عمى رفاٌية سمباً  تؤثر يالت
14 30.43% 22 03.33% 32 2.30 8 

إيجاد قىوات االتصاؿ بيف العهاؿ العاطميف عف العهؿ  2
 5 2.24 85 %13.25 22 %24.12 18 والهؤسسات الهسئولة عف تقديـ الخدهات االجتهاعية.

التأثير عمى الهسئوليف في الهجتهع ليكوىوا أكثر  4
 4 2.25 80 %12.45 24 %21.32 12 استجابة لحاجات العهاؿ العاطميف عف العهؿ .

استثارة الهجتهع لمهشاركة في هواجٍة الهشكالت  4
 6 2.83 82 %53.20 25 %80.48 10 االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ .

التعاوف هع الهؤسسات االجتهاعية العاهمة في  4
الهجتهع لمتخفيؼ هف حدة االىعكاسات االجتهاعية 

 السمبية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ.
14 23.84% 3 10.51% 83 2.28 3 

 التيالقواىيف والتشريعات  تفعيؿ حث الهسئوليف عمى 1
 ـوتصوف حقوقٍ عهاؿ العاطميف عف العهؿتحهي ال
    واألهاف.  باألهف  ـوتشعٌر ـوكراهتٍ

10 80.48% 25 53.20% 82 2.83 6 

 والحكوهية والدولية األٌمية الهؤسسات بيف التىسيؽ 1
لتحسيف  وأٌدافٍا لوظائفٍا األداء األهثؿ هف وتهكيىٍا

 ظروؼ العهاؿ العاطميف عف العهؿ.
52 45.24% 8 28.11% 84 2.40 1 

 قاىوف الضهاف االجتهاعي حث الهسئوليف عمى تفعيؿ 2
الفمسطيىي لحهاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف 

 اآلثار الهترتبة عمى التعطؿ عف العهؿ .
54 42.44% 2 24.31% 82 2.42 2 

 - 558 - 118 - 225  المجمـــــــــــوع 

 1.68 62 - 12 - 25 المتوسط العام 

 - - %32.43 - %61.56 - النسبة المئوية لألدوار 

83.18% الدرجة النسبية لقياس قوة البعد  



 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة تىظيـ الهجتهع لهواجٍة  لاخصائيالىسبية لقياس األدوار الوظيفية 
، وهتوسط هرجا ٕٙ%، بهتوسط وزىي ٛٚ.ٖٛالهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ 

ٔ.ٙٛ . 
% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٙ٘.ٚٙوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة      

 باالستجابة ال. % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعدٖٗ.ٕٖ

االجتهػػػاعي األكثػػػر تػػػأثيرًا هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة تىظػػػيـ الهجتهػػػع  لاخصػػػائيوكاىػػػت األدوار الوظيفيػػػة      
( والتػػػي ٙ،ٜ،ٛلهواجٍػػة الهشػػكالت االجتهاعيػػة لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػػف العهػػؿ، توضػػحٍا العبػػارات أرقػػاـ )

 وأٌػدافٍا لوظائفٍػا األداء األهثػؿ هػف وتهكيىٍػا والحكوهيػة والدوليػة األٌميػة الهؤسسػات بػيف التىسيؽ تتعمؽ بػ)
، و)حػػػػث ٗٛ.ٔلتحسػػػػيف ظػػػػروؼ العهػػػػاؿ العػػػػاطميف عػػػػف العهػػػػؿ( تحتػػػػؿ الترتيػػػػب األوؿ بهتوسػػػػط هػػػػرجا 

الفمسػػطيىي لحهايػػػة العهػػاؿ العػػػاطميف عػػف العهػػػؿ هػػػف  قػػػاىوف الضػػهاف االجتهػػػاعي الهسػػئوليف عمػػػى تفعيػػؿ
، و)التعػػػاوف هػػػع ٔٛ.ٔترتيػػػب الثػػػاىي بهتوسػػػط هػػػرجا اآلثػػػار الهترتبػػػة عمػػػى التعطػػػؿ عػػػف العهػػػؿ( تحتػػػؿ ال

الهؤسسػػات االجتهاعيػػة العاهمػػة فػػي الهجتهػػع لمتخفيػػؼ هػػف حػػدة االىعكاسػػات االجتهاعيػػة السػػمبية لمعهػػاؿ 
 .ٙٚ.ٔالعاطميف عف العهؿ( تحتؿ الترتيب الثالث بهتوسط هرجا 

االجتهػػػػاعي األقػػػػؿ تػػػػأثيرًا هػػػػف خػػػػالؿ طريقػػػػة تىظػػػػيـ الهجتهػػػػع  لاخصػػػػائيوكاىػػػػت األدوار الوظيفيػػػػة      
( والتػي ٚ،٘،ٕ،ٔلهواجٍة الهشكالت االجتهاعيػة لمعهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ، توضػحٍا العبػارات أرقػاـ )

عهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( تطوير العهػػؿ التطػػوعي لزيػػادة االىتهػػاء لمهجتهػػع الهحػػيط هػػف قبػػؿ التتعمػػؽ بػػػ)
 والهؤسسات والجهاعات العاطميف عف العهؿ ، و)تهكيف العهاؿٔٗ.ٔع بهتوسط هرجا تحتؿ الترتيب التاس

وتطػوري( تحتػؿ الترتيػب  الهجتهػع عمػى رفاٌيػة سػمبياً  تػؤثر يالتػ والقػرارات العاهػة السياسػية يفػ التػأثير هػف
اؿ ، و)اسػػتثارة الهجتهػػع لمهشػػاركة فػػي هواجٍػػة الهشػػكالت االجتهاعيػػة لمعهػػٗ٘.ٔالثػػاهف بهتوسػػط هػػرجا 

عهػاؿ العػاطميف عػف تحهػي ال التيالقواىيف والتشريعات  تفعيؿ العاطميف عف العهؿ( و)حث الهسئوليف عمى
واألهػػاف( تحتػػؿ الترتيػػب السػػادس بهتوسػػط هػػرجا  بػػػػ بػػاألهف  ـوتشػػعٌر ـوكػػراهتٍ ـوتصػػوف حقػػوقٍ العهػػؿ
 لكٍؿ هىٍها.  ٘ٙ.ٔ

 تىظػػػػيـاالجتهػػػػاعي هػػػػف خػػػػالؿ طريقػػػػة  لاخصػػػػائيوقػػػػد يعكػػػػس ذلػػػػؾ إلػػػػى أٌهيػػػػة األدوار الوظيفيػػػػة       
 الهؤسسػات بػيف التىسػيؽالهجتهػع، لهواجٍػة الهشػكالت االجتهاعيػة لمعهػاؿ العػاطميف خاصػة فيهػا يتعمػؽ ب

لتحسػيف ظػروؼ العهػاؿ العػاطميف  وأٌػدافٍا لوظائفٍػا األداء األهثػؿ هػف وتهكيىٍا والحكوهية والدولية األٌمية
الفمسػػطيىي لحهػػايتٍـ هػػف اآلثػػار الهترتبػػة  قػػاىوف الضػػهاف االجتهػػاعي ؿوكػػذلؾ حػػث الهسػػئوليف عمػػى تفعيػػ

 عمى التعطؿ عف العهؿ .
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 ( 21جدول )
االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ خذمخ انفزد نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

                                "االقزصبدَخ نهؼبمم انؼبطم ػه انؼمم
      ٖٚف=               

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد  لاخصائياألدوار الوظيفية  يوضا الجدوؿ السابؽ أف      
لهواجٍة الهشكالت االقتصادية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد لهواجٍة الهشكالت  لاخصائيلقياس األدوار الوظيفية 
 . ٙٙ.ٔ، وهتوسط هرجا ٗ.ٔٙ%، بهتوسط وزىي ٖٓ.ٖٛاالقتصادية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ 

 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ىعـ، وأف ىسبة ٚٓ.ٙٙوهها يؤكد ذلؾ أف ىسبة      
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 م
 

 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

لمعاهؿ  جهع البياىات الهرتبطة بالهشكالت االقتصادية 0
%24.12 18 . عف العهؿالعاطؿ   22 13.25%  85 2.24 3 

لمعاهؿ  التعرؼ عمى أسباب الهشكالت االقتصادية 3
%33.08 11 . عف العهؿالعاطؿ   23 04.30% 33 2.33 8 

عف العهؿ بالبحث عف لمعاهؿ العاطؿ هساعدة  2
%24.12 18 هصادر دخؿ جديدة .  22 13.25% 85 2.24 3 

عف العهؿ هف قدرات العاهؿ العاطؿ اكتشاؼ ها لدى  4
 5 2.84 81 %51.05 21 %82.32 13 . تسٍـ في حؿ هشكالتً االقتصادية

العهؿ عمى االستفادة هف عف العاهؿ العاطؿ  تشجيع 4
 2 2.25 80 %12.45 24 %21.32 12 . تً وقدراتً في زيادة دخمًاإهكاىي

عف العهؿ في حؿ الهشكالت العاهؿ العاطؿ  هساعدة 4
التي تعوؽ استفادتً هف الخدهات االقتصادية التي 

 . تقدهٍا الهؤسسات
23 32.53% 24 04.83% 38 2.32 9 

توفير القروض الصغيرة التي تمبى االحتياجات  1
 6 2.83 82 %53.20 25 %80.48 10 . عف العهؿلمعاهؿ العاطؿ األساسية 

عف العهؿ بهصادر الخدهات العاهؿ العاطؿ  تبصير 1
 1 2.81 84 %52.40 20 %81.28 15 . االقتصادية وسبؿ االستفادة هىٍا

عف لمعاهؿ العاطؿ  والعيىيةتقديـ الهساعدات الىقدية  2
 1 2.28 83 %10.51 3 %23.84 14 . العهؿ

 - 553 - 113 - 221  المجمـــــــــــوع 

 1.66 61.4 - 12.6 - 24.4 المتوسط العام 

 - - %33.93 - %66.11 - النسبة المئوية لألدوار 

%83.13 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد  



 

 لبعد باالستجابة ال.% أجابوا عمى عبارات ٌذا اٖٜ.ٖٖ

االجتهػاعي األكثػر تػأثيرًا هػف خػالؿ طريقػة خدهػة الفػرد لهواجٍػة  لاخصائيوكاىت األدوار الوظيفية      
( والتػػػي تتعمػػػؽ ٔ،ٖ،٘،ٜالهشػػػكالت االقتصػػػادية لمعاهػػػؿ العاطػػػؿ عػػػف العهػػػؿ، توضػػػحٍا العبػػػارات أرقػػػاـ )

( تحتػػػؿ الترتيػػػب األوؿ بهتوسػػػط هػػػرجا العهػػػؿعػػػف لمعاهػػػؿ العاطػػػؿ  والعيىيػػػةتقديـ الهسػػػاعدات الىقديػػػة بػػػػ)
( تحتػؿ تػً وقدراتػً فػي زيػادة دخمػًاعػف العهػؿ عمػى االسػتفادة هػف إهكاىيالعاهؿ العاطػؿ  تشجيع، و)ٙٚ.ٔ

لمعاهػؿ العاطػؿ  جهػع البياىػات الهرتبطػة بالهشػكالت االقتصػادية، و)ٖٚ.ٔالترتيب الثػاىي بهتوسػط هػرجا 
( تحتػؿ الترتيػب الثالػث عف العهؿ بالبحث عف هصادر دخؿ جديػدةلمعاهؿ العاطؿ هساعدة ( و)عف العهؿ

 لكٍؿ هىٍها. ٓٚ.ٔبهتوسط هرجا 

االجتهػػاعي األقػػؿ تػػأثيرًا هػػف خػػالؿ طريقػػة خدهػػة الفػػرد لهواجٍػػة  لاخصػػائيوكاىػػت األدوار الوظيفيػػة      
( والتػػػػي تتعمػػػػؽ ٛ،ٕ،ٙالهشػػػػكالت االقتصػػػػادية لمعاهػػػػؿ العاطػػػػؿ عػػػػف العهػػػػؿ، توضػػػػحٍا العبػػػػارات أرقػػػػاـ )

عػػف العهػػؿ فػػي حػػؿ الهشػػكالت التػػي تعػػوؽ اسػػتفادتً هػػف الخػػدهات االقتصػػادية العاهػػؿ العاطػػؿ  هساعدةبػػػ)
التعػرؼ عمػى أسػباب الهشػكالت ، و)ٔ٘.ٔحتػؿ الترتيػب التاسػع بهتوسػط هػرجا ( تالتي تقدهٍا الهؤسسات

العاهػػؿ  تبصػػير، و)ٜ٘.ٔ( تحتػػؿ الترتيػػب الثػػاهف بهتوسػػط هػػرجا عػػف العهػػؿلمعاهػػؿ العاطػػؿ  االقتصػػادية
( تحتػػؿ الترتيػػب السػػابع بهتوسػػط عػػف العهػػؿ بهصػػادر الخػػدهات االقتصػػادية وسػػبؿ االسػػتفادة هىٍػػاالعاطػػؿ 
 .ٕٙ.ٔهرجا 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد  لاخصائيولقد يعكس ذلؾ أٌهية األدوار الوظيفية       
لٍـ  والعيىيةتقديـ الهساعدات الىقدية لهواجٍة الهشكالت االقتصادية لمعهاؿ العاطميف خاصة فيها يتعمؽ ب

عمى العاطؿ  العاهؿ تشجيعوخاصة في ظؿ األوضاع الهعيشية السيئة الىاتجة عف التعطؿ، وكذلؾ 
الهقدهة  ةالتأٌيميخاصة فيها يتعمؽ باالستفادة هف الهشاريع  تً وقدراتً في زيادة دخمًااالستفادة هف إهكاىي

 تٍـهساعدلمعهاؿ والتي تتيا لٍـ فرص عهؿ جديدة تىاسب إهكاىاتٍـ وقدراتٍـ الحالية، ٌذا باإلضافة إلى 
د عمى أىفسٍـ وتمبية احتياجاتٍـ واحتياجات تعيىٍـ عمى االعتها البحث عف هصادر دخؿ جديدةفي 

ـ سواء كاىت تعميهة أو صحية أو غذائية.  أسٌر
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 ( 21جدول )
االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ خذمخ انجمبػخ نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

                                "االقزصبدَخ نهؼمبل انؼبطهُه ػه انؼمم
      ٖٚف=      

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة  لاخصائييوضا الجدوؿ السابؽ أف األدوار الوظيفية        
الجهاعة لهواجٍة الهشكالت االقتصادية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الجهاعة لهواجٍة  لاخصائيالىسبية لقياس األدوار الوظيفية 
، وهتوسط هرجا ٚ.ٜ٘، بهتوسط وزىي %ٜٙ.ٓٛالهشكالت االقتصادية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ 

ٔ.ٙٔ . 
% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٜٖ.ٔٙوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة      

 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٔٙ.ٖٛ
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 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

تشجيع العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى تعمـ هٍىة  0
جديدة هف خالؿ هراكز التدريب الهٍىي تىاسب 

 األوضاع الحالية.
12 21.32% 24 12.45% 80 2.25 1 

تىهية هٍارات العهؿ التعاوىي لمعهاؿ العاطميف عف  3
 6 2.30 32 %03.33 22 %30.43 14 العهؿ والفٍـ األوسع لمهشكالت االقتصادية.

تىهية الشعور االيجابي لدى العهاؿ العاطميف عف  2
 3 2.81 84 %52.40 20 %81.28 15 العهؿ ىحو البيئة والهجتهع الذي يعيشوف فيً.

العهاؿ العاطميف عف العهؿ بأىفسٍـ واحتراـ تىهية ثقة  4
 5 2.33 33 %04.30 23 %33.08 11 األىظهة والقواىيف والتوفيؽ بيف صالا الفرد والجهاعة.

العهاؿ العاطميف عف العهؿ  رفع هستوى الوعي لدى 4
 3 2.81 84 %52.40 20 %81.28 15 والبيئية. قتصاديةفي هختمؼ الهواضيع اال

تدريب العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى حؿ هشكالتٍـ  4
 2 2.24 85 %13.25 22 %24.12 18 االقتصادية هف خالؿ ديىاهيات الجهاعة.

تكويف جهاعات هساعدة ذاتية هف أسر العاطميف عف  1
 1 2.03 33 %32.53 23 %04.83 24                           العهؿ لحؿ الهشكالت االقتصادية.         

 - 418 - 111 - 159  المجمـــــــــــوع 

 1.61 59.1 - 14.3 - 22.1 المتوسط العام 

 - - %38.61 - %61.39 - النسبة المئوية لألدوار 

%81.69 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد  



 

االجتهػػػاعي األكثػػػر تػػػأثيرًا هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة خدهػػػة الجهاعػػػة  لاخصػػػائيوكاىػػػت األدوار الوظيفيػػػة       
( والتػي ٘،ٖ،ٙ،ٔلهواجٍة الهشكالت االقتصػادية لمعهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ، توضػحٍا العبػارات أرقػاـ )

تتعمػػؽ بػػػ)تشجيع العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ عمػػى تعمػػـ هٍىػػة جديػػدة هػػف خػػالؿ هراكػػز التػػدريب الهٍىػػي 
، و)تػػدريب العهػػاؿ العػػاطميف عػػف ٖٚ.ٔتحتػػؿ الترتيػػب األوؿ بهتوسػػط هػػرجا  تىاسػػب األوضػػاع الحاليػػة(

العهؿ عمى حؿ هشكالتٍـ االقتصادية هف خالؿ ديىاهيات الجهاعة( تحتؿ الترتيب الثػاىي بهتوسػط هػرجا 
، و)تىهيػػة الشػػعور اإليجػػابي لػػدى العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ ىحػػو البيئػػة والهجتهػػع الػػذي يعيشػػوف ٓٚ.ٔ
( والبيئيػػة قتصػػاديةفػػي هختمػػؼ الهواضػػيع االالعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ  ع هسػػتوى الػػوعي لػػدىرفػػفيػػً( و)

 لكٍؿ هىٍا. ٕٙ.ٔتحتؿ الترتيب الثالث بهتوسط هرجا 

االجتهػػػاعي األقػػػؿ تػػػأثيرًا هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة خدهػػػة الجهاعػػػة  لاخصػػػائيوكاىػػػت األدوار الوظيفيػػػة       
( والتػػػي ٗ،ٕ،ٚلهواجٍػػة الهشػػكالت االقتصػػادية لمعهػػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ، توضػػػحٍا العبػػارات أرقػػاـ )

تتعمؽ بػ)تكويف جهاعات هساعدة ذاتية هػف أسػر العػاطميف عػف العهػؿ لحػؿ الهشػكالت االقتصػادية( تحتػؿ 
، و)تىهية هٍارات العهؿ التعاوىي لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ والفٍـ ٜٗ.ٔجا الترتيب السابع بهتوسط هر 

، و)تىهيػػػػة ثقػػػػة العهػػػػاؿ ٗ٘.ٔاألوسػػػػع لمهشػػػػكالت االقتصػػػػادية( تحتػػػػؿ الترتيػػػػب السػػػػادس بهتوسػػػػط هػػػػرجا 
العاطميف عف العهؿ بأىفسٍـ واحتراـ األىظهة والقواىيف والتوفيؽ بيف صالا الفرد والجهاعة( تحتػؿ الترتيػب 

 . ٜ٘.ٔلخاهس بهتوسط هرجا ا

االجتهػػاعي هػف خػػالؿ طريقػػة خدهػػة  لاخصػػائيولعػؿ الىتػػائج السػػابقة تبػػيف أٌهيػة األدوار الوظيفيػػة       
الجهاعػة لهواجٍػػة الهشػػكالت االقتصػػادية لمعهػاؿ العػػاطميف خاصػػة فيهػػا يتعمػؽ بتشػػجيعٍـ عمػػى تعمػػـ هٍىػػة 

ـ الحاليػػة، وكػػذلؾ تػػدريبٍـ عمػػى حػػؿ هشػػكالتٍـ جديػػدة هػػف خػػالؿ هراكػػز التػػدريب الهٍىػػي تىاسػػب أوضػػاعٍ
االقتصػػػادية هػػػف خػػػالؿ ديىاهيػػػات الجهاعػػػة التػػػي تعيػػػىٍـ عمػػػى اتخػػػاذ اجػػػراءات ايجابيػػػة لحػػػؿ هشػػػكالتٍـ 

إلى تىهية الشعور االيجابي لديٍـ ىحو البيئة والهجتهع الذي يعيشوف فيً والتي  باإلضافةاالقتصادية، ٌذا 
رفػع هسػتوى الػوعي كيػؼ هػع البيئػة والهجتهػع الػذي يعيشػوف فيػً، وأخيػرًا تعزز هف قػدراتٍـ عمػى تحقيػؽ الت

وخاصة فيها يتعمؽ باالقتصاد في االىفاؽ ووضع أولويات  والبيئية قتصاديةفي هختمؼ الهواضيع االديٍـ ل
 الحاجات. إلشباع
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 (22جدول )
االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ رىظُم انمجزمغ نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

                                "االقزصبدَخ نهؼمبل انؼبطهُه ػه انؼمم
      ٖٚف=

االجتهاعي هف خالؿ طريقة تىظيـ الهجتهع  لاخصائياألدوار الوظيفية  يوضا الجدوؿ السابؽ أف     
لهواجٍة الهشكالت االقتصادية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة تىظيـ الهجتهع لهواجٍة الهشكالت  لاخصائيلقياس األدوار الوظيفية 
 . ٕٚ.ٔ، وهتوسط هرجا ٚ٘.ٖٙ%، بهتوسط وزىي ٜٔ.٘ٛاالقتصادية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ 

% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٔٛ.ٔٚوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة      
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٜٔ.ٕٛ
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 األدوار
 االستجـابـات
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 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

 قاىوف الضهاف االجتهاعي حث الهسئوليف عمى تفعيؿ 0
الفمسطيىي لحهاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف 

 اآلثار الهترتبة عمى التعطؿ عف العهؿ .
54 42.44%  2 24.31%  82 2.42 1 

اكتشاؼ هوارد جديدة لرفع الهستوى االقتصادي لمعهاؿ  3
%80.48 10 . العاطميف عف العهؿ  25 53.20%  82 2.83 6 

العاطميف عف العهؿ في الحصوؿ هساعدة العهاؿ  2
%24.54 13  . اً ثابت دخالً  ـعمى عهؿ يوفر لٍ  4 12.81%  88 2.24 2 

 إىشاءهساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ في  4
%21.32 12 . ـالهشروعات اإلىتاجية الصغيرة لتىهية دخمٍ  24 12.45%  80 2.25 4 

تسٍيؿ التواصؿ والتفاعؿ بيف العهاؿ العاطميف عف  4
%81.28 15 . العهؿ وجٍات تقديـ خدهات الرعاية االقتصادية لٍـ  20 52.40%  84 2.81 1 

حث الحكوهة عمى تبىي سياسة اقتصادية سميهة  4
وواضحة تجاي العهاؿ العاطميف عف العهؿ تركز عمى 

 . التكفؿ الفعمي بحاجاتٍـ
14 23.84%  3 10.51%  83 2.28 3 

استثارة الهجتهع لمهشاركة في هواجٍة الهشكالت  1
%82.32 13                                    االقتصادية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ.   21 51.05%  81 2.84 5 

 - 445 - 13 - 186  المجمـــــــــــوع 

 1.12 63.51 - 11.4 - 26.6 المتوسط العام 

 - - %28.19 - %11.81 - النسبة المئوية لألدوار 

%85.91 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد  



 

االجتهػػػاعي األكثػػػر تػػػأثيرًا هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة تىظػػػيـ الهجتهػػػع  لاخصػػػائيوكاىػػػت األدوار الوظيفيػػػة      
( والتػػػي ٙ،ٖ،ٔلهواجٍػػة الهشػػكالت االقتصػػادية لمعهػػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ، توضػػػحٍا العبػػارات أرقػػاـ )

الفمسػطيىي لحهايػة العهػاؿ العػاطميف عػف  قػاىوف الضػهاف االجتهػاعي )حث الهسئوليف عمى تفعيػؿ تتعمؽ بػ
، ٔٛ.ٔرتبػػػػة عمػػػػى التعطػػػػؿ عػػػػف العهػػػػؿ( تحتػػػػؿ الترتيػػػػب األوؿ بهتوسػػػػط هػػػػرجا العهػػػػؿ هػػػػف اآلثػػػػار الهت

( تحتؿ الترتيب الثاىي دخؿ ثابت ـهساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ في الحصوؿ عمى عهؿ يوفر لٍو)
حػػػػث الحكوهػػػػة عمػػػػى تبىػػػػي سياسػػػػة اقتصػػػػادية سػػػػميهة وواضػػػػحة تجػػػػاي العهػػػػاؿ ، و)ٛٚ.ٔبهتوسػػػػط هػػػػرجا 

 .ٙٚ.ٔ( تحتؿ الترتيب الثالث بهتوسط هرجا عمى التكفؿ الفعمي بحاجاتٍـ العاطميف عف العهؿ تركز

االجتهػػػػاعي األقػػػػؿ تػػػػأثيرًا هػػػػف خػػػػالؿ طريقػػػػة تىظػػػػيـ الهجتهػػػػع  لاخصػػػػائيوكاىػػػػت األدوار الوظيفيػػػػة      
( والتػػػي ٚ،ٕ،٘لهواجٍػػة الهشػػكالت االقتصػػادية لمعهػػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ، توضػػػحٍا العبػػارات أرقػػاـ )

سٍيؿ التواصػػػػؿ والتفاعػػػػؿ بػػػػيف العهػػػػاؿ العػػػػاطميف عػػػػف العهػػػػؿ وجٍػػػػات تقػػػػديـ خػػػػدهات الرعايػػػػة تتتعمػػػػؽ بػػػػػ)
اكتشػػػاؼ هػػػوارد جديػػػدة لرفػػػع الهسػػػتوى ، و)ٕٙ.ٔ( تحتػػػؿ الترتيػػػب السػػػابع بهتوسػػػط هػػػرجا االقتصػػػادية لٍػػػـ

، و)اسػػػػتثارة ٘ٙ.ٔ( تحتػػػػؿ الترتيػػػػب السػػػػادس بهتوسػػػػط هػػػػرجا االقتصػػػػادي لمعهػػػػاؿ العػػػػاطميف عػػػػف العهػػػػؿ
لمهشاركة في هواجٍة الهشكالت االقتصادية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ( تحتؿ الترتيػب الخػاهس  الهجتهع

 .ٛٙ.ٔبهتوسط هرجا  بػػ 

االجتهػػػاعي هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة تىظػػػيـ  لاخصػػػائيتوضػػػا الىتػػػائج السػػػابقة أٌهيػػػة األدوار الوظيفيػػػة    
 يتعمػؽ بحػث الهسػئوليف عمػى تفعيػؿ الهجتهع لهواجٍة الهشكالت االقتصادية لمعهاؿ العاطميف خاصة فيهػا

الفمسػػػطيىي لحهػػػايتٍـ هػػػف اآلثػػػار الهترتبػػػة عمػػػى التعطػػػؿ عػػػف العهػػػؿ، وكػػػذلؾ  قػػػاىوف الضػػػهاف االجتهػػػاعي
ـ، ثابت دخالً  ـفي الحصوؿ عمى عهؿ يوفر لٍ تٍـهساعد حث إلى  باإلضافةًا يىفقوف هف خاللً عمى أسٌر

 شباعتجاي العهاؿ العاطميف عف العهؿ تركز عمى االالحكوهة عمى تبىي سياسة اقتصادية سميهة وواضحة 
وذلػػػػؾ هػػػػف خػػػػالؿ الهشػػػػاريع االقتصػػػػادية الهسػػػػتقبمية التػػػػي تخطػػػػط وتعػػػػد لٍػػػػا الحكوهػػػػة  حاجػػػػاتٍـلالفعمػػػػي 

الفمسػػطيىية، كهػػا يعهػػؿ الهػػىظـ االجتهػػاعي عمػػى اذكػػاء وعػػي الهجتهػػع بالتعػػاطؼ هػػع ٌػػذي الفئػػة والسػػعي 
هػػف خاللٍػػا عمػػى عائػػد اقتصػػادي يسػػاعدٌـ عمػػى اشػػباع حاجػػاتٍـ الجػػاد ىحػػو ايجػػاد أعهػػاؿ لٍػػـ يحصػػموف 

ـ.   واحتياجات أسٌر
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 ( 41جدول )
االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ خذمخ انفزد نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

                                "انصحُخ نهؼبمم انؼبطم ػه انؼمم

      ٖٚف=

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد  لاخصائياألدوار الوظيفية  يوضا الجدوؿ السابؽ أف      
اطؿ عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية لقياس لهواجٍة الهشكالت الصحية لمعاهؿ الع

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد لهواجٍة الهشكالت الصحية لمعاهؿ  لاخصائياألدوار الوظيفية 
 . ٙٙ.ٔ، وهتوسط هرجا ٚ٘.ٔٙ%، بهتوسط وزىي ٕٓ.ٖٛالعاطؿ عف العهؿ 

بػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة % أجػػػابوا عمػػػى عٔٗ.ٙٙوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة      
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٜ٘.ٖٖ
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 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

لمعاهؿ العاطؿ عف  التاريخ االجتهاعي والهرضي بحث 0
%38.28 12 .لهساعدة الطبيب عمى تشخيص الهرض العهؿ  28 05.10%  34 2.32 6 

عمى الهواجٍة  عف العهؿالعاهؿ العاطؿ  هساعدة 3
%23.84 14 الفعالة لمصعوبات الهرتبطة بهشكالتً الصحية.  3 10.51%  83 2.28 1 

عف الهتابعة الدورية لمحالة الصحية لمعاهؿ العاطؿ  2
%24.12 18 الذي يتمقى الخدهات الصحية. العهؿ  22 13.25%  85 2.24 4 

والهراكز  عف العهؿالعاهؿ العاطؿ  حؿ الهشكالت بيف 4
%33.08 11 الطبية والتي تعوؽ استفادتً هف الخدهات الصحية.  23 04.30%  33 2.33 5 

في تغطية تكاليؼ  عف العهؿهساعدة العاهؿ العاطؿ  4
%21.32 12 العالج واألدوية.  24 12.45%  80 2.25 3 

إلى  عف العهؿالهساٌهة في تحويؿ العاهؿ العاطؿ  4
%23.84 14 العيادات والهراكز الطبية التي يحتاج إليٍا.  3 10.51%  83 2.28 1 

العاهؿ العاطؿ  تعديؿ األفكار والهعتقدات الخطأ لدى 1
%30.43 14                                  .والتي تسٍـ في حدوث األهراض عف العهؿ  22 03.33%  32 2.30 1 

 - 431 - 81 - 112  المجمـــــــــــوع 

 1.66 61.51 - 12.43 - 24.51 المتوسط العام 

 - - %33.59 - %66.41 - النسبة المئوية لألدوار 

%83.21 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد  



 

االجتهػاعي األكثػر تػأثيرًا هػف خػالؿ طريقػة خدهػة الفػرد لهواجٍػة  لاخصائيوكاىت األدوار الوظيفية      
 ( والتػي تتعمػؽ بػػ)هساعدة٘،ٙ،ٕالهشكالت الصحية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ، توضحٍا العبػارات أرقػاـ )

عمى الهواجٍة الفعالة لمصعوبات الهرتبطة بهشكالتً الصحية( و)الهساٌهة في  عف العهؿالعاهؿ العاطؿ 
إلػػى العيػػادات والهراكػػز الطبيػػة التػػي يحتػػاج إليٍػػا( تحتػػؿ الترتيػػب األوؿ  عػػف العهػػؿالعاطػػؿ  تحويػػؿ العاهػػؿ

فػػػي تغطيػػػة تكػػػاليؼ العػػػالج  عػػػف العهػػػؿلكػػػٍؿ هىٍهػػػا، و)هسػػػاعدة العاهػػػؿ العاطػػػؿ  ٙٚ.ٔبهتوسػػػط هػػػرجا 
 .ٖٚ.ٔواألدوية( تحتؿ الترتيب الثالث بهتوسط هرجا 

تهػػاعي األقػػؿ تػػأثيرًا هػػف خػػالؿ طريقػػة خدهػػة الفػػرد لهواجٍػػة االج لاخصػػائيوكاىػػت األدوار الوظيفيػػة      
( والتػػي تتعمػػؽ بػػػ)تعديؿ ٗ،ٔ،ٚالهشػػكالت الصػػحية لمعاهػػؿ العاطػػؿ عػػف العهػػؿ، توضػػحٍا العبػػارات أرقػػاـ )

والتػػي تسػػٍـ فػػي حػػدوث األهػػراض( تحتػػؿ  عػػف العهػػؿالعاهػػؿ العاطػػؿ  األفكػػار والهعتقػػدات الخاطئػػة لػػدى
 لمعاهػؿ العاطػؿ عػف العهػؿ التػاريخ االجتهػاعي والهرضػي بحػث، و)ٗ٘.ٔا الترتيػب السػابع بهتوسػط هػرج

،                     ٚ٘.ٔ( تحتػػػػػػػػؿ الترتيػػػػػػػػب السػػػػػػػػادس بهتوسػػػػػػػػط هػػػػػػػػرجا لهسػػػػػػػػاعدة الطبيػػػػػػػػب عمػػػػػػػػى تشػػػػػػػػخيص الهػػػػػػػػرض
والهراكػػز الطبيػػػة والتػػػي تعػػوؽ اسػػػتفادتً هػػػف الخػػػدهات  عػػػف العهػػػؿالعاهػػؿ العاطػػػؿ  و)حػػؿ الهشػػػكالت بػػػيف

 .ٜ٘.ٔترتيب الخاهس بهتوسط هرجا الصحية( تحتؿ ال

االجتهػاعي هػف خػالؿ طريقػة خدهػة الفػرد  لاخصػائيوقد يعكس ذلؾ إلػى أٌهيػة األدوار الوظيفيػة        
عمػػػى الهواجٍػػػة الفعالػػػة  لهواجٍػػػة الهشػػػكالت الصػػػحية لمعهػػػاؿ العػػػاطميف خاصػػػة فيهػػػا يتعمػػػؽ بهسػػػاعدتٍـ

الهسػػاٌهة فػػي تحػػويمٍـ إلػػى العيػػادات والهراكػػز الطبيػػة لمصػػعوبات الهرتبطػػة بهشػػكالتٍـ الصػػحية، وكػػذلؾ 
التػػػي يحتػػػاجوف إليٍػػػا خاصػػػة فيهػػػا يتعمػػػؽ بالتأٌيػػػؿ الطبػػػي والعػػػالج الطبيعػػػي لمعهػػػاؿ الػػػذيف يعػػػاىوف هػػػف 
هشػػكالت تحتػػاج لهثػػؿ ٌػػذي الخػػدهات، وأيضػػًا هسػػاعدتٍـ فػػي تغطيػػة تكػػاليؼ العػػالج واألدويػػة خاصػػة إذا 

ا.كاىت باٌظة الثهف ال يستطيعوف ت  وفيٌر

 في الحؽ شخص لكؿ" أف عمى اإلىساف، لحقوؽ العالهي اإلعالف هف (ٕ٘) الهادة ولقد أكدت       

الصحية  والخدهات الطبية، عمى الرعاية ويشهؿ وألسرتً، لً الصحة يكفي لضهاف هعيشة هستوى
"الضرورية

(0).  

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .0241كان االول ديسمبر، 01اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  (0)
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 (40جدول )
االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ خذمخ انجمبػخ نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

                                "انصحُخ نهؼمبل انؼبطهُه ػه انؼمم
      ٖٚف=

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الجهاعة  لاخصائييوضا الجدوؿ السابؽ أف األدوار الوظيفية      
لهواجٍة الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية لقياس 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الجهاعة لهواجٍة الهشكالت الصحية  لاخصائياألدوار الوظيفية 
 . ٖٙ.ٔ، وهتوسط هرجا ٖٗ.ٓٙوزىي  %، بهتوسطٙٙ.ٔٛلمعهاؿ العاطميف عف العهؿ 

% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٕٖ.ٖٙوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة      
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٛٙ.ٖٙ

ة االجتهػػػاعي األكثػػػر تػػػأثيرًا هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة خدهػػػة الجهاعػػػ لاخصػػػائيوكاىػػػت األدوار الوظيفيػػػة      
 ( والتي تتعمؽٖ،٘،ٚلهواجٍة الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ، توضحٍا العبارات أرقاـ )
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 م
 

 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

العادات الصحية  العهاؿ العاطميف عف العهؿ إكساب 0
%82.32 13 السميهة.  21 51.05%  81 2.84 4 

العهؿ عمى توفير ىظاـ غذائي لمحد هف هشكالت سوء  3
%04.30 23 .معهاؿ العاطميف عف العهؿل التغذية  11 33.08%  31 2.02 1 

باألهراض  العهاؿ العاطميف عف العهؿ توعية 2
ا. %24.12 18 والهشكالت الصحية وأسبابٍا وآثاٌر  22 13.25%  85 2.24 3 

باإلجراءات والتدابير  العهاؿ العاطميف عف العهؿ تزويد 4
%38.28 12 الوقائية لتجىب الهرض والعدوى.  28 05.10%  34 .2.32  5 

 الهشاركة في عقد ىدوات التثقيؼ الصحي لمعهاؿ 4
%23.84 14 .لعاطميف عف العهؿا  3 10.51%  83 2.28 2 

هف العاطميف عف العهؿ الهرضى شغؿ أوقات فراغ  4
%30.43 14 .الهىاسبة ألوضاعٍـ الصحية يةالترفيٍ باألىشطة  22 03.33%  32 2.30 6 

العهاؿ العاطميف  العهؿ عمى رفع هستوى الوعي لدى 1
%24.54 13 .في هختمؼ الهواضيع الصحية والبيئيةعف العهؿ   4 12.81%  88 2.24 1 

 - 423 - 95 - 164  المجمـــــــــــوع 

 1.63 61.43 - 13.51 - 23.43 المتوسط العام 

 - - %36.68 - %63.32 - النسبة المئوية لألدوار 

 %81.66 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد



 

فػػػي هختمػػػؼ الهواضػػػيع الصػػػحية العهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ  العهؿ عمػػػى رفػػػع هسػػػتوى الػػػوعي لػػػدىبػػػػ)
 لتثقيػؼ الصػحي لمعهػاؿ، و)الهشاركة في عقد ىػدوات اٛٚ.ٔ( تحتؿ الترتيب األوؿ بهتوسط هرجا والبيئية

 العهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ ، و)توعيػةٙٚ.ٔ( تحتػؿ الترتيػب الثػاىي بهتوسػط هػرجا لعاطميف عػف العهػؿا
ا( تحتؿ الترتيب الثاىي بهتوسط هرجا   .ٓٚ.ٔباألهراض والهشكالت الصحية وأسبابٍا وآثاٌر

االجتهػػػػاعي األقػػػػؿ تػػػػأثيرًا هػػػػف خػػػػالؿ طريقػػػػة خدهػػػػة الجهاعػػػػة  لاخصػػػػائيوكاىػػػػت األدوار الوظيفيػػػػة      
( والتػي تتعمػؽ ٗ،ٙ،ٕلهواجٍة الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف عف العهػؿ، توضػحٍا العبػارات أرقػاـ )

( تحتػػؿ معهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿل بػػػ)العهؿ عمػػى تػػوفير ىظػػاـ غػػذائي لمحػػد هػػف هشػػكالت سػػوء التغذيػػة
 الهرضػى هػف العػاطميف عػف العهػؿ باألىشػطةشػغؿ أوقػات فػراغ ، و)ٔٗ.ٔجا الترتيب السػابع بهتوسػط هػر 

العهػػاؿ  ، و)تزويػػدٗ٘.ٔ( تحتػػؿ الترتيػػب السػػادس بهتوسػػط هػػرجا الهىاسػػبة ألوضػػاعٍـ الصػػحية يػػةالترفيٍ
بػػػاإلجراءات والتػػػدابير الوقائيػػػػة لتجىػػػب الهػػػرض والعػػػدوى( تحتػػػؿ الترتيػػػب الخػػػػاهس  العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ

 .ٚ٘.ٔبهتوسط هرجا 

االجتهػػػاعي هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة  لاخصػػػائيلقػػػد أوضػػػحت الىتػػػائج السػػػابقة أٌهيػػػة األدوار الوظيفيػػػة        
العهػؿ عمػى رفػع هسػتوى خدهة الجهاعة لهواجٍة الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف خاصة فيها يتعمػؽ ب

التثقيػػػؼ الصػػػحي ، وكػػػذلؾ الهشػػػاركة فػػػي عقػػػد ىػػػدوات الصػػػحية والبيئيػػػة دوارفػػػي هختمػػػؼ األيٍـ الػػػوعي لػػػد
ـ، وأيضػػػػًا تػػػػوعيتٍـلعػػػػاطميف ا لمعهػػػاؿ ـ بهػػػػا يسػػػاٌـ فػػػػي رفػػػػع هسػػػتوى الػػػػوعي الصػػػحي لٍػػػػـ وألسػػػٌر  وأسػػػٌر

ـ وكيفية الوقاية هىٍا. ا عميٍـ وعمى أسٌر  باألهراض والهشكالت الصحية وأسبابٍا وآثاٌر
أف أٌػػـ   ، عمػػىٜٛٛٔ "Coober-Syrethe"كــوبر ســيرث وتتفػػؽ ٌػػذي الىتيجػػة هػػع ىتيجػػة دراسػػة       

اآلثػػار الضػػارة عمػػى األسػػرة واألفػػراد هػػف جػػراء تػػرؾ العهػػؿ تهثمػػت فػػي تغيػػرات صػػحية وبدىيػػة عمػػى الفػػرد 
 . (0) العاطؿ عف العهؿ

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1)  Cooper- Syretha- French: The Ameliorative Effects Of Social Support On Unemployment    

Related Stress, Case- Wes TerraServer, Op Cit. PP: 134-136. 
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 ( 43جدول )
االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ رىظُم انمجزمغ نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

 "انصحُخ نهؼمبل انؼبطهُه ػه انؼمم
      ٖٚف=   

االجتهاعي هف خالؿ طريقة تىظيـ الهجتهع  لاخصائييوضا الجدوؿ السابؽ أف األدوار الوظيفية       
لهواجٍة الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية لقياس 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة تىظيـ الهجتهع لهواجٍة الهشكالت الصحية  لاخصائياألدوار الوظيفية 
 . ٙٙ.ٔ، وهتوسط هرجا ٜٕ.ٔٙسط وزىي %، بهتو ٕٛ.ٕٛلمعهاؿ العاطميف عف العهؿ 

% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٗٙ.٘ٙوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة      
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٖٙ.ٖٗ

االجتهػػػاعي األكثػػػر تػػػأثيرًا هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة تىظػػػيـ الهجتهػػػع  لاخصػػػائيوكاىػػػت األدوار الوظيفيػػػة      
 ( والتي ٖ،ٕ،ٔ،ٙلهواجٍة الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ، توضحٍا العبارات أرقاـ )
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 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

 العهاؿ العاطميف عف العهؿتسٍيؿ إجراءات حصوؿ  0
%24.54 13 عمى خدهات التأهيف الصحي .   4 12.81%  88 2.24 2 

والهراكز  العهاؿ العاطميف عف العهؿ التوسط بيف 3
%82.32 13 والعيادات الطبية.  21 51.05%  81 2.84 3 

معهاؿ ل الهساٌهة في تطوير الخدهات الصحية الهقدهة 2
%82.32 13 .  العاطميف عف العهؿ  21 51.05%  81 2.84 3 

الهساٌهة هع الهتخصصيف في إيجاد الخدهات  4
%53.20 25 . العهاؿ العاطميف عف العهؿ الصحية التي يحتاجٍا  10 80.48%  34 2.53 1 

 استثهار الهوارد الهتاحة في تقديـ الخدهات الصحية 4
%80.48 10 .معهاؿ العاطميف عف العهؿل  25 53.20%  82 2.83 5 

معهاؿ الصحية لالهساٌهة في توفير الخدهات  4
%45.24 52 .العاطميف عف العهؿ  8 28.11%  84 2.40 1 

باألهراض الهىتشرة  ـوأسٌر عاطميف عف العهؿتوعية ال 1
%81.28 15                                 .في البيئة وكيفية الوقاية هىٍا  20 52.40%  84 2.81 6 

 - 429 - 89 - 111  المجمـــــــــــوع 

 1.66 61.29 - 12.11 - 24.29 العامالمتوسط  

 - - %34.36 - %65.64 - النسبة المئوية لألدوار 

 %82.82 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد



 

( تحتؿ الترتيب األوؿ بهتوسط معهاؿ العاطميف عف العهؿتتعمؽ بػ)الهساٌهة في توفير الخدهات الصحية ل
عمػػى خػػدهات التػػأهيف الصػػحي(  العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿتسػػٍيؿ إجػػراءات حصػػوؿ ، و)ٗٛ.ٔهػػرجا 

والهراكػػػػز  العهػػػػاؿ العػػػػاطميف عػػػػف العهػػػػؿ ، و)التوسػػػػط بػػػػيفٛٚ.ٔتحتػػػػؿ الترتيػػػػب الثػػػػاىي بهتوسػػػػط هػػػػرجا 
( تحتػؿ معهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿل والعيادات الطبية( و)الهساٌهة فػي تطػوير الخػدهات الصػحية الهقدهػة

 لكٍؿ هىٍها. ٛٙ.ٔثالث بهتوسط هرجا الترتيب ال

االجتهػػػػاعي األقػػػػؿ تػػػػأثيرًا هػػػػف خػػػػالؿ طريقػػػػة تىظػػػػيـ الهجتهػػػػع  لاخصػػػػائيوكاىػػػػت األدوار الوظيفيػػػػة      
( والتػي تتعمػؽ ٘،ٚ،ٗلهواجٍة الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف عف العهػؿ، توضػحٍا العبػارات أرقػاـ )

( العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ الصػػحية التػػي يحتاجٍػػا بػػػ)الهساٌهة هػػع الهتخصصػػيف فػػي إيجػػاد الخػػدهات
باألهراض الهىتشرة فػي  ـوأسٌر عاطميف عف العهؿتوعية ال، و)ٖ٘.ٔتحتؿ الترتيب السابع بهتوسط هرجا 

، و)اسػتثهار الهػوارد الهتاحػة فػي ٕٙ.ٔالبيئة وكيفية الوقاية هىٍا( تحتػؿ الترتيػب السػادس بهتوسػط هػرجا 
 . ٘ٙ.ٔ( تحتؿ الترتيب الخاهس بهتوسط هرجا معهاؿ العاطميف عف العهؿل تقديـ الخدهات الصحية

االجتهاعي هف خالؿ طريقة تىظيـ  لاخصائيوقد يعكس ذلؾ إلى أٌهية األدوار الوظيفية         
الهجتهع لهواجٍة الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف خاصة فيها يتعمؽ بالهساٌهة في توفير الخدهات 
الصحية لٍـ، وكذلؾ تسٍيؿ إجراءات حصولٍـ عمى خدهات التأهيف الصحي والتي تعد حؽ هف حقوؽ 

والهراكز والعيادات الطبية وذلؾ هف العهاؿ العاطميف  إلى التوسط بيف باإلضافةالهواطف الفمسطيىي، ٌذا 
لٍـ  أجؿ تسٍيؿ حصولٍـ عمى الخدهات الصحية، وأخيرًا الهساٌهة في تطوير الخدهات الصحية الهقدهة

 هع احتياجاتٍـ الصحية والعهؿ عمى االستفادة هف هؤسسات الهجتهع في ٌذا الشأف. تتالءـحتى 
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 ( 42جدول )
االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ خذمخ انفزد نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

 "انىفسُخ نهؼبمم انؼبطم ػه انؼمم
      ٖٚف=       

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد  لاخصائييوضا الجدوؿ السابؽ أف األدوار الوظيفية         
لهواجٍة الهشكالت الىفسية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية لقياس 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد لهواجٍة الهشكالت الىفسية لمعاهؿ  لاخصائياألدوار الوظيفية 
 . ٚٙ.ٔ، وهتوسط هرجا ٚٚ.ٔٙ%، بهتوسط وزىي ٛٗ.ٖٛالعاطؿ عف العهؿ 
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 ال نعم

 % ك % ك

الىفسية لمعاهؿ جهع البياىات الهرتبطة بالهشكالت  0
%32.53 23 العاطؿ عف العهؿ.  24 04.83%  38 2.32 8 

التعرؼ عمى أسباب الهشكالت الىفسية لمعاهؿ العاطؿ  3
%42.44 54 عف العهؿ.   2 24.31%  82 2.42 1 

التعرؼ عمى االحتياجات الىفسية غير الهشبعة   2
%21.32 12 لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ.  24 12.45%  80 2.25 3 

تحرير العاهؿ العاطؿ عف العهؿ هف الهعوقات الذاتية  4
%80.48 10 التي تعوؽ أدائً ألعهالً.  25 53.20%  82 2.83 6 

العهؿ عمى إشباع الحاجات الىفسية لمعاهؿ العاطؿ  4
%24.12 18 عف العهؿ بها يساعدي عمى أداء أدواري بىجاح.  22 13.25%  85 2.24 4 

العهؿ وطهوحاتً  دراسة آهاؿ العاهؿ العاطؿ عف 4
%32.53 23 وهعاوىتً عمى تحقيؽ ٌذي اآلهاؿ.  24 04.83%  38 2.32 8 

تعديؿ االتجاٌات السمبية  لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ  1
%42.44 54 تجاي هشكالتً الىفسية.  2 24.31%  82 2.42 1 

عف الهتابعة الدورية لمحالة الىفسية لمعاهؿ العاطؿ  1
%33.08 11 .العهؿ  23 04.30%  33 2.33 1 

بهؤسسات الصحة  عف العهؿتعريؼ العاهؿ العاطؿ  2
%24.12 18 الىفسية لالستفادة هف خدهاتٍا.  22 13.25%  85 2.24 4 

 - 556 - 111 - 223  المجمـــــــــــوع 

 1.61 61.11 - 12.22 - 24.11 المتوسط العام 

 - - %33.13 - %66.91 - النسبة المئوية لألدوار 

 %83.48 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد



 

% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٜٚ.ٙٙوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة      
 البعد باالستجابة ال.% أجابوا عمى عبارات ٌذا ٖٓ.ٖٖ

االجتهػاعي األكثػر تػأثيرًا هػف خػالؿ طريقػة خدهػة الفػرد لهواجٍػة  لاخصائيوكاىت األدوار الوظيفية      
( والتي تتعمؽ بػ)التعرؼ ٘،ٖ،ٚ،ٕتوضحٍا العبارات أرقاـ ) الهشكالت الىفسية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ،

لعهػػؿ( و)تعػػديؿ االتجاٌػػات السػػمبية لمعاهػػؿ العاطػػؿ عمػػى أسػػباب الهشػػكالت الىفسػػية لمعاهػػؿ العاطػػؿ عػػف ا
، لكال هىٍها، و)التعرؼ عمى ٔٛ.ٔعف العهؿ تجاي هشكالتً الىفسية( تحتؿ الترتيب األوؿ بهتوسط هرجا

االحتياجػػػات الىفسػػػية غيػػػر الهشػػػبعة لمعاهػػػؿ العاطػػػؿ عػػػف العهػػػؿ( تحتػػػؿ الترتيػػػب الثالػػػث بهتوسػػػط هػػػرجا 
الىفسػػية لمعاهػػؿ العاطػػؿ عػػف العهػػؿ بهػػا يسػػاعدي عمػػى أداء أدواري  . و)العهػػؿ عمػػى إشػػباع الحاجػػاتٖٚ.ٔ

 .ٓٚ.ٔبىجاح( تحتؿ الترتيب الرابع بهتوسط هرجا 

االجتهػػاعي األقػػؿ تػػأثيرًا هػػف خػػالؿ طريقػػة خدهػػة الفػػرد لهواجٍػػة  لاخصػػائيوكاىػػت األدوار الوظيفيػػة      
( والتػي تتعمػؽ بػػ)جهع ٗ،ٛ،ٙ،ٔالهشكالت الىفسػية لمعاهػؿ العاطػؿ عػف العهػؿ، توضػحٍا العبػارات أرقػاـ )

البياىات الهرتبطة بالهشكالت الىفسية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ( و)دراسة آهاؿ العاهؿ العاطؿ عف العهؿ 
، لكػػال هىٍهػػا، ٔ٘.ٔهعاوىتػػً عمػػى تحقيػػؽ ٌػػذي اآلهػػاؿ( تحتػػؿ الترتيػػب الثػػاهف بهتوسػػط هػػرجاوطهوحاتػػً و 

، ٜ٘.ٔ( تحتؿ الترتيب السابع بهتوسط هػرجا عف العهؿو)الهتابعة الدورية لمحالة الىفسية لمعاهؿ العاطؿ 
الترتيب السادس و)تحرير العاهؿ العاطؿ عف العهؿ هف الهعوقات الذاتية التي تعوؽ أدائً ألعهالً( تحتؿ 

 .٘ٙ.ٔبهتوسط هرجا 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد لهواجٍة  لاخصائيالوظيفية  وقد يعكس ذلؾ أٌهية األدوار     
الهشكالت الىفسية لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ خاصة فيها يتعمؽ بالتعرؼ عمى أسباب الهشكالت الىفسية 
التي يعاىي هىٍا هف جراء التعطؿ عف العهؿ، وكذلؾ تعديؿ اتجاٌاتٍـ السمبية تجاي هشكالتٍـ الىفسية، 

االحتياجات الىفسية غير الهشبعة والعهؿ عمى اشباعٍا بها يساعدٌـ  إلى التعرؼ عمى باإلضافةٌذا 
ـ االجتهاعية بىجاح.  عمى أداء أدواٌر

 "Ulla Rantakeisu and others عال رانتاكيسو وآخرونوتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة "     
لشباب الهتعطؿ بحاجة ، التي أكدت عمى أف لمبطالة تأثيرات سمبية عمى الشباب الهتعطؿ، وأف أٜٜٜ

 . (0)إلى هساعدتً لمتخمص هف تمؾ الهشكالت الىفسية والتغيرات السمبية التي يعاىوا هىٍا في ىهط حياتٍـ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Ulla Rantakeisu and others : financial hardship and shame: Atentatiue model to understand the 

social and social and health effects of unemployment, Op Cit. p:56. 
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 ( 44جدول )
االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ خذمخ انجمبػخ نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

 "انىفسُخ نهؼمبل انؼبطهُه ػه انؼمم
      ٖٚف=            

االجتهاعي هػف خػالؿ طريقػة خدهػة الجهاعػة  لاخصائييوضا الجدوؿ السابؽ أف األدوار الوظيفية      
لهواجٍة الهشكالت الىفسية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ كاىػت هرتفعػة، حيػث بمغػت الدرجػة الىسػبية لقيػاس 

هشػػػكالت الىفسػػػية االجتهػػػاعي هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة خدهػػػة الجهاعػػػة لهواجٍػػػة ال لاخصػػػائياألدوار الوظيفيػػػة 
 . ٔٙ.ٔ، وهتوسط هرجا ٘ٚ.ٜ٘%، بهتوسط وزىي ٗٚ.ٓٛلمعهاؿ العاطميف عف العهؿ 

% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٜٗ.ٔٙوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة      
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٔ٘.ٖٛ
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 هشاعر اإلحباط لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ تخفيؼ 0
ـ الهكبوتة.هشاع عف التىفيس خالؿ هف %03.33 22 ٌر  14 30.43%  30 2.08 4 

 ـطاقتٍ هفالعهاؿ العاطميف عف العهؿ   تحرير 3
%32.53 23  . السمبية الحبيسة  24 04.83%  38 2.32 8 

إكساب العهاؿ العاطميف عف العهؿ هٍارات التعاهؿ  2
%23.84 14 هع هشكالتٍـ الىفسية.  3 10.51%  83 2.28 1 

إعداد األىشطة الترويحية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ  4
%30.43 14 لمتخفيؼ هف هشكالتٍـ الىفسية.  22 03.33%  32 2.30 3 

هساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى طرح الحموؿ  4
%32.53 23 الفعالة لهشكالتٍـ الىفسية وههارستٍا.  24 04.83%  38 2.32 8 

تدريب العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى حؿ هشكالتٍـ  4
%24.54 13 الىفسية هف خالؿ ديىاهيات العهؿ هع الجهاعات.  4 12.81%  88 2.24 2 

استخداـ اإلرشاد الجهاعي لحؿ الهشكالت الىفسية  1
%23.84 14 لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ.  3 10.51%  83 2.28 1 

لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ تقديـ براهج الدعـ الىفسي  1
%33.08 11 بأسموب بىاء.  23 04.30%  33 2.33 0 

 - 418 - 114 - 182  المجمـــــــــــوع 

 1.61 59.15 - 14.25 - 22.15 المتوسط العام 

 - - %38.51 - %61.49 - النسبة المئوية لألدوار 

 %81.14 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد



 

االجتهػػػاعي األكثػػػر تػػػأثيرًا هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة خدهػػػة الجهاعػػػة  لاخصػػػائيوكاىػػػت األدوار الوظيفيػػػة      
( والتػػػي ٛ،ٖ،ٚ،ٙلهواجٍػػػة الهشػػػكالت الىفسػػػية لمعهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ، توضػػػحٍا العبػػػارات أرقػػػاـ )

ات العهػػؿ هػػع تتعمػػؽ بػػػ)تدريب العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ عمػػى حػػؿ هشػػكالتٍـ الىفسػػية هػػف خػػالؿ ديىاهيػػ
، و)اسػػتخداـ اإلرشػػاد الجهػػاعي لحػػؿ الهشػػػكالت ٛٚ.ٔالجهاعػػات( تحتػػؿ الترتيػػب األوؿ بهتوسػػط هػػػرجا 

الىفسية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ( و)إكساب العهاؿ العاطميف عف العهؿ هٍارات التعاهؿ هػع هشػكالتٍـ 
بػػػراهج الػػػدعـ الىفسػػػي لمعهػػػاؿ  لكػػػٍؿ هىٍػػػا، و)تقػػػديـ ٙٚ.ٔالىفسػػػية( تحتػػػؿ الترتيػػػب الثػػػاىي بهتوسػػػط هػػػرجا 

 .ٜ٘.ٔالعاطميف عف العهؿ بأسموب بىاء( تحتؿ الترتيب الرابع بهتوسط هرجا 

االجتهاعي األقؿ تأثيرًا هف خالؿ طريقة خدهة الجهاعة  لاخصائيوكاىت األدوار الوظيفية      
( والتي ٗ،٘،ٕ،ٔلهواجٍة الهشكالت الىفسية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ، توضحٍا العبارات أرقاـ )

ـ الهكبوتة( هشاع عف التىفيس خالؿ هف هشاعر اإلحباط لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ تخفيؼتتعمؽ بػ) ٌر
السمبية  ـطاقتٍ هفالعهاؿ العاطميف عف العهؿ  تحرير، و)ٙٗ.ٔسط هرجا تحتؿ الترتيب الثاهف بهتو 

(، و)هساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى طرح الحموؿ الفعالة لهشكالتٍـ الىفسية الحبيسة
لكٍؿ هىٍها، و)إعداد األىشطة الترويحية لمعهاؿ  ٔ٘.ٔوههارستٍا( تحتؿ الترتيب السادس بهتوسط هرجا 

 .ٗ٘.ٔلعهؿ لمتخفيؼ هف هشكالتٍـ الىفسية( تحتؿ الترتيب الخاهس بهتوسط هرجا العاطميف عف ا

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة  لاخصائيوربها تعكس الىتائج السابقة أٌهية األدوار الوظيفية       
الجهاعة لهواجٍة الهشكالت الىفسية لمعهاؿ العاطميف خاصة فيها يتعمؽ بتدريبٍـ عمى حؿ هشكالتٍـ 
الىفسية هف خالؿ ديىاهيات العهؿ هع الجهاعات، وكذلؾ استخداـ اإلرشاد الجهاعي لحؿ ٌذي الهشكالت 

التٍـ الىفسية بها يساعدٌـ عمى هواجٍتٍا بأىفسٍـ، الىفسية، وأيضًا إكسابٍـ هٍارات التعاهؿ هع هشك
تقديـ براهج الدعـ الىفسي لٍـ بأسموب بىاء بها يهكىٍـ هف هواجٍة الضغوط الىفسية التي  وأخيراً 

 .يتعرضوف لٍا ىتيجة لمتعطؿ عف العهؿ
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 (44جدول )
االجزمبػٍ مه خالل طزَقخ رىظُم انمجزمغ نمىاجهخ انمشكالد  نألخصبئٍاألدوار انىظُفُخ يوضح "

 "انىفسُخ نهؼمبل انؼبطهُه ػه انؼمم
      ٖٚف=            

االجتهاعي هف خالؿ طريقة تىظيـ الهجتهع  لاخصائييوضا الجدوؿ السابؽ أف األدوار الوظيفية       
لهواجٍة الهشكالت الىفسية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية لقياس 

االجتهاعي هف خالؿ طريقة تىظيـ الهجتهع لهواجٍة الهشكالت الىفسية  لاخصائياألدوار الوظيفية 
 . ٓٚ.ٔ، وهتوسط هرجا ٖٙتوسط وزىي %، بهٗٔ.٘ٛلمعهاؿ العاطميف عف العهؿ 

% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة ٕٚ.ٓٚوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة       
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٖٚ.ٜٕ
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 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك  ك

دراسة آهاؿ العهاؿ العاطميف عف العهؿ وهعاوىتٍـ  0
 .عمى تحقيؽ ٌذي اآلهاؿ

24 04.83%  23 32.53%  33 2.03 2 

باألهراض  العهاؿ العاطميف عف العهؿ توعية 3
ا. %82.32 13 والهشكالت الىفسية وأسبابٍا وآثاٌر  21 51.05%  81 2.84 5 

تقديـ الهشورة لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ في كيفية  2
%82.32 13 هواجٍة هشكالتٍـ الىفسية.  21 51.05%  81 2.84 5 

 هؤسسات الصحة الىفسية في تقديـالتعاوف هع  4
 عهاؿ العاطميف عف العهؿ.ملاالستشارات الىفسية 

52 45.24%  8 28.11%  84 2.40 1 

كز الصحة الىفسية بالهجتهع الخارجي اهر حث  4
%82.32 13 عاطميف.خطة العالج بالىسبة لم لتقديـوهؤسساتً   21 51.05%  81 2.84 5 

 العاطميف عف العهؿالعهاؿ عقد ىدوات لتعريؼ  4
بهؤسسات الصحة الىفسية التي يهكىٍا االستفادة هف 

 خدهاتٍا.
55 43.23%  0 24.42%  24 2.43 2 

تقديـ هشروعات الدعـ الىفسي لمعهاؿ العاطميف عف  1
 العهؿ هف خالؿ هؤسسات الصحة الىفسية بالهجتهع.

13 82.32%  21 51.05%  81 2.84 5 

 - 441 - 11 - 182  المجمـــــــــــوع 

 1.11 63 - 11 - 26 المتوسط العام 

 - - %29.13 - %11.21 - النسبة المئوية لألدوار 

 %85.14 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد



 

االجتهػػػاعي األكثػػػر تػػػأثيرًا هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة تىظػػػيـ الهجتهػػػع  لاخصػػػائيوكاىػػػت األدوار الوظيفيػػػة      
( والتػػػي ٚ،٘،ٗ،ٙلهواجٍػػػة الهشػػػكالت الىفسػػػية لمعهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ، توضػػػحٍا العبػػػارات أرقػػػاـ )

بهؤسسات الصحة الىفسػية التػي يهكىٍػا االسػتفادة  العهاؿ العاطميف عف العهؿتتعمؽ بػ)عقد ىدوات لتعريؼ 
، و)التعػػاوف هػػع هؤسسػػات الصػػحة الىفسػػية فػػي ٜٛ.ٔلترتيػػب األوؿ بهتوسػػط هػػرجا هػػف خػػدهاتٍا( تحتػػؿ ا

، ٗٛ.ٔعهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ( تحتػػػؿ الترتيػػػب الثػػػاىي بهتوسػػػط هػػػرجا ملاالستشػػػارات الىفسػػػية  تقػػػديـ
عػػػاطميف( خطػػػة العػػػالج بالىسػػػبة لم لتقػػػديـكػػػز الصػػػحة الىفسػػػية بػػػالهجتهع الخػػػارجي وهؤسسػػػاتً اهر و)حػػػث 

عات الػػػدعـ الىفسػػػي لمعهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ هػػػف خػػػالؿ هؤسسػػػات الصػػػحة الىفسػػػية و)تقػػػديـ هشػػػرو 
 لكٍؿ هىٍها. ٛٙ.ٔبالهجتهع( تحتؿ الترتيب الثالث بهتوسط هرجا 

االجتهػػػػاعي األقػػػػؿ تػػػػأثيرًا هػػػػف خػػػػالؿ طريقػػػػة تىظػػػػيـ الهجتهػػػػع  لاخصػػػػائيوكاىػػػػت األدوار الوظيفيػػػػة      
( والتػي تتعمػؽ ٖ،ٕ،ٔميف عػف العهػؿ، توضػحٍا العبػارات أرقػاـ )لهواجٍة الهشػكالت الىفسػية لمعهػاؿ العػاط

بػػػ)دراسة آهػػػاؿ العهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ وهعػػػاوىتٍـ عمػػػى تحقيػػػؽ ٌػػػذي اآلهػػػاؿ( تحتػػػؿ الترتيػػػب السػػػابع 
بػػػاألهراض والهشػػػكالت الىفسػػػية وأسػػػبابٍا  العهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ ، و)توعيػػػةٜٗ.ٔبهتوسػػػط هػػػرجا 

ا( و)تقديـ الهشو  رة لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ فػي كيفيػة هواجٍػة هشػكالتٍـ الىفسػية( تحتػؿ الترتيػب وآثاٌر
 لكٍؿ هىٍها.  ٛٙ.ٔالخاهس بهتوسط هرجا 

االجتهػػاعي هػػف خػػالؿ طريقػػة تىظػػيـ الهجتهػػع  لاخصػػائيوقػػد يعكػػس ذلػػؾ أٌهيػػة األدوار الوظيفيػػة      
لهواجٍػة الهشػكالت الىفسػية لمعهػاؿ العػػاطميف خاصػة فيهػا يتعمػؽ بعقػػد ىػدوات لتعػريفٍـ بهؤسسػات الصػػحة 
 الىفسػػػية التػػػي يهكػػػف االسػػػتفادة هػػػف خػػػدهاتٍا، وكػػػذلؾ التعػػػاوف هػػػع هؤسسػػػات الصػػػحة الىفسػػػية فػػػي تقػػػديـ

كػز اهر ا هف الضغوط الىفسية الىاتجة عف التعطؿ، وأيضًا حػث لٍـ خاصة لمذيف يعاىو االستشارات الىفسية 
تقديـ هشروعات الػدعـ  عاطميف، وأخيراً لاخطة لعالج  لتقديـالصحة الىفسية بالهجتهع الخارجي وهؤسساتً 

 . الىفسي لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ هف خالؿ هؤسسات الصحة الىفسية بالهجتهع الفمسطيىي
 

 
 
 
 

 
 

 
 

-181- 

 



 

المعوقات التي حالت دون مواجية الخدمة االجتماعية لمشكالت العمال العاطمين عن العمل في  (2)
 قطاع غزة من وجية نظر االخصائيين االجتماعيين: 

 (44جدول )

 يوضح "المعوقات التي حالت دون مواجية الخدمة االجتماعية لمشكالت العمال العاطمين عن العمل         

      ٖٚف=                          من وجية نظر االخصائيين االجتماعيين"                         

 م
 

 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

0 
عدـ وعى العهاؿ العاطميف عف العهؿ بدور 

 8 2.84 81 %51.05 21 %82.32 13 االخصائي االجتهاعي بالهؤسسة .

 14 2.81 84 %52.40 20 %81.28 15 سمبية بعض العهاؿ العاطميف عف العهؿ. 3

2 
ضعؼ تعاوف العهاؿ العاطميف عف العهؿ هع 

 11 2.83 82 %53.20 25 %80.48 10 األخصائي االجتهاعي بالهؤسسة .

4 
قمة قدرات العهاؿ العاطميف عف العهؿ والتي 

ا في هواجٍة هشكالتٍـ .يهكف   11 2.83 82 %53.20 25 %80.48 10 استثهاٌر

4 
قمة خبرات األخصائي االجتهاعي بطبيعة 
 11 2.53 34 %80.48 10 %53.20 25 العهؿ الهٍىي هع  العهاؿ العاطميف عف العهؿ.

4 

عدـ سعي االخصائي االجتهاعي لمتىهية 
العاطميف الهٍىية الذاتية في هجاؿ رعاية العهاؿ 

 عف العهؿ .
3 10.51% 14 23.84% 08 2.10 18 

1 
ىقص عدد االخصائييف االجتهاعييف العاهميف 
 1 2.43 24 %24.42 0 %43.23 55 في هجاؿ رعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ .

1 
تياجات عدـ تىاسب خدهات الهؤسسات هع اح

 5 2.28 83 %10.51 3 %23.84 14 الهتعددة . العهاؿ العاطميف عف العهؿ

2 
جهود القواىيف الهتعمقة برعاية العهاؿ العاطميف 

 1 2.25 80 %12.45 24 %21.32 12 عف العهؿ.

01 

عدـ إلهاـ االخصائي بالبحوث والدراسات 
الحديثة في هجاؿ رعاية العهاؿ العاطميف عف 

 العهؿ .
13 82.32% 21 51.05% 81 2.84 8 

00 
لمتشغيؿ عدـ وجود خطة اقتصادية هالئهة 

 5 2.28 83 %10.51 3 %23.84 14 عمى هستوى الوطف .

03 
ضعؼ هشاركة القيادات الشعبية في هواجٍة 

 8 2.84 81 %51.05 21 %82.32 13 هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ .

02 
قمة وعى أفراد الهجتهع بهشكالت العهاؿ 

 11 2.83 82 %53.20 25 %80.48 10 العاطميف عف العهؿ .

04 
ضعؼ ثقة العهاؿ العاطميف عف العهؿ بقدرة 

 16 2.02 31 %33.08 11 %04.30 23 االخصائي االجتهاعي في حؿ هشكالتٍـ .



 

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الهعوقات التي حالت دوف هواجٍة الخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ        
العاطميف عف العهؿ كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية لقياس الهعوقات التي حالت دوف هواجٍة 

، وهتوسط ٔٔ.ٔٙ%، بهتوسط وزىي ٛ٘.ٕٛالخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ 
 .٘ٙ.ٔهرجا 
% أجػػػابوا عمػػػى عبػػػارات ٌػػػذا البعػػػد باالسػػػتجابة ىعػػػـ، وأف ىسػػػبة   ٙٔ.٘ٙوههػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أف ىسػػػبة       
 %  أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٗٛ.ٖٗ

وكاىػػػت الهعوقػػػات األكثػػػر تػػػأثيرًا والتػػػي حالػػػت دوف هواجٍػػػة الخدهػػػة االجتهاعيػػػة لهشػػػكالت العهػػػاؿ       
ػػػػػي التػػػػػي تتعمػػػػػؽ بػػػػػػ)ىقص عػػػػػدد ٛٔ،ٚٔ،٘ٔ،ٚلعػػػػػاطميف عػػػػػف العهػػػػػؿ، توضػػػػػحٍا العبػػػػػارات أرقػػػػػاـ )ا ( ٌو

االخصائييف االجتهاعييف العاهميف في هجاؿ رعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ( و)عدـ تػوافر اإلهكاىيػات 
لكػػاًل  ٜٛ.ٔالكافيػػة لقيػػاـ االخصػػائي بإىجػػاز دوري عمػػى أكهػػؿ وجػػً( تحتػػؿ الترتيػػب األوؿ بهتوسػػط هػػرجا 

التشػػػغيمية لمعهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ( تقمػػػيص الػػػدعـ الهػػػادي الهقػػػدـ هػػػف الخػػػارج لمهشػػػاريع هىٍهػػػا، و)
و)ضػػعؼ التعػػاوف بػػيف الهؤسسػػات الهختمفػػة الهٍتهػػة برعايػػة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( تحتػػؿ الترتيػػب 

 لكٍؿ هىٍها. ٗٛ.ٔالثالث بهتوسط هرجا 

تأثيرًا والتي حالت دوف هواجٍة الخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ  في حيف ىجد الهعوقات األقؿ      
ي التي تتعمؽ بػ)عدـ سعي االخصائي ٙٔ،ٗٔ،٘،ٙالعاطميف عف العهؿ، توضحٍا العبارات أرقاـ ) ( ٌو

االجتهاعي لمتىهية الهٍىية الذاتية في هجاؿ رعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ( حيث تحتؿ الترتيب 
، و)قمة خبرات األخصائي االجتهاعي بطبيعة العهؿ الهٍىي هع  ٕٗ.ٔتوسط هرجا الثاهف عشر به

 ، و)ضعؼ ثقةٖ٘.ٔالعهاؿ العاطميف عف العهؿ( حيث تحتؿ الترتيب السابع عشر بهتوسط هرجا 
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عدـ توافر اإلهكاىيات الكافية لقياـ االخصائي  04
 1 2.43 24 %24.42 0 %43.23 55 بإىجاز دوري عمى أكهؿ وجً .

عدـ تعاوف أعضاء فريؽ العهؿ هع االخصائي  04
 15 2.05 35 %38.28 12 %05.10 28 االجتهاعي ألداء دوري الهٍىي .

تقميص الدعـ الهادي الهقدـ هف الخارج  01
 3 2.40 84 %28.11 8 %45.24 52 التشغيمية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ. لمهشاريع 

ضعؼ التعاوف بيف الهؤسسات الهختمفة  01
 3 2.40 84 %28.11 8 %45.24 52 الهٍتهة برعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ .

 - 1111 - 232 - 434  المجمـــــــــــوع 

 1.65 61.11 - 12.88 - 24.11 المتوسط العام 

 - - %34.74 - %65.16 - النسبة المئوية لممعوقات

 %72.57 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد



 

العهاؿ العاطميف عف العهؿ بقدرة االخصائي االجتهاعي في حؿ هشكالتٍـ( حيث تحتؿ الترتيب السادس  
، و)عدـ تعاوف أعضاء فريؽ العهؿ هع االخصائي االجتهاعي ألداء دوري ٔٗ.ٔعشر بهتوسط هرجا 

 .ٖٗ.ٔالهٍىي( حيث تحتؿ الترتيب الخاهس عشر بهتوسط هرجا 

( حيث أف الهعوقات األكثر تأثيرًا والتي ٕٙلىتائج التي يشير إليٍا جدوؿ )وتتفؽ ٌذي الىتائج هع ا     
حالت دوف هواجٍة الخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ العاطميف ٌي ىقص عدد االخصائييف 
االجتهاعييف العاهميف في هؤسسات رعاية العهاؿ العاطميف، تميٍا عدـ توافر اإلهكاىيات الكافية لقياـ 

التشغيمية الدعـ الهادي الهقدـ هف الخارج لمهشاريع  ىجاز دوري عمى أكهؿ وجً، ثـ ضعؼاالخصائي بإ
الهختمفة الهٍتهة برعاية العهاؿ العاطميف عف  لمعهاؿ العاطميف، وأخيرًا ضعؼ التعاوف بيف الهؤسسات

 العهؿ.

تأثيرًا والتي حالت دوف كها تتفؽ ٌذي الىتائج أيضًا هع الىتائج التي تشير بأف الهعوقات األقؿ       
هواجٍة الخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ ٌي قمة خبرة االخصائي االجتهاعي 

صدؽ الىتائج التي حصؿ عميٍا الباحث هف كاًل  بطبيعة العهؿ الهٍىي هع العهاؿ العاطميف، ويعكس ذلؾ
 جتهع الدراسة هف االخصائييف االجتهاعييف.ه وهفرداتعيىة الدراسة هف العهاؿ العاطميف،  هفرداتهف 
، التي أكدت عمى أف 0224"محمد أحمد خميل الحمزاوي" وتتفؽ ٌذي الىتيجة أيضًا هع ىتيجة دراسة     

الخدهة االجتهاعية تواجً صعوبات في هجاؿ وضع وتىفيذ وهتابعة سياسة الرعاية االجتهاعية في هجاؿ 
التعاوف بيف الهؤسسات العاهمة في هجاؿ التىهية الشاهمة لتحديدٌا القوى العاهمة والتي ترجع إلى ضعؼ 
 .(0) وتحميمٍا واقتراح الحموؿ لرفع كفاءتٍا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، هرجع سبؽ ذكري. سياسة الرعاية االجتماعية في مجال القوى العاممةحهد خميؿ الحهزاوي، أهحهد   (0)
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األدوار التي يجب أن تقوم بيا مينة الخدمة االجتماعية لمواجية مشكالت العمال العاطمين عن  (4)
 العمل في قطاع غزة: 

 (41جدول )

 يوضح "األدوار المينية المقترحة لمخدمة االجتماعية لمواجية مشكالت العمال العاطمين عن العمل    
      ٖٚف=                  في قطاع غزة من وجية نظر االخصائيين االجتماعيين"                   

 م
 

 األدوار
 االستجـابـات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
يب المرجح

ترت
ال

 

 ال نعم

 % ك % ك

0 
تىهية وعي العهاؿ العاطميف عف العهؿ بدور 

 14 2.32 34 %05.10 28 %38.28 12 االجتهاعي بالهؤسسة. ياالخصائ

3 
تدعيـ قدرات العهاؿ العاطميف عف العهؿ 

ا في هواجٍة هشكالتٍـ .  9 2.84 81 %51.05 21 %82.32 13 واستثهاٌر

2 

 لاخصائيوضع خطة لمىهو الهٍىي الهستهر 
االجتهاعي في هجاؿ رعاية العهاؿ العاطميف 

 عف العهؿ .
12 38.28% 28 05.10% 34 2.32 14 

4 

إتاحة الفرصة لهشاركة االخصائييف في 
التخطيط لبراهج رعاية العهاؿ العاطميف عف 

 العهؿ .
11 33.08% 23 04.30% 33 2.33 13 

4 

وكفاءة الخدهات التي تقدهٍا زيادة فعالية 
الهؤسسات لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ والعهؿ 

 عمى تىوعٍا .
13 82.32% 21 51.05% 81 2.84 9 

4 

تفعيؿ دور االتحاد العاـ لىقابات عهاؿ فمسطيف 
في هواجٍة هشكالت  العهاؿ العاطميف عف 

 العهؿ .  
54 42.44% 2 24.31% 82 2.42 5 

1 
لمهساٌهة في هشروعات تعاوف رجاؿ األعهاؿ 

 1 2.33 21 %3.02 1 %30.33 53 استثهارية تىهوية تساٌـ في هواجٍة الهشكمة .

1 
تفعيؿ القواىيف الهتعمقة برعاية العهاؿ العاطميف 

 6 2.24 88 %12.81 4 %24.54 13 عف العهؿ .

2 
دعـ البحوث والدراسات الحديثة في هجاؿ 

 9 2.84 81 %51.05 21 %82.32 13 رعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ .

01 
إعداد خطة اقتصادية هالئهة لمتشغيؿ لمعهاؿ 

 3 2.48 83 %25.32 3 %48.03 51 العاطميف عف العهؿ عمى هستوى الوطف .

00 
تفعيؿ هشاركة القيادات الشعبية في هواجٍة 

 18 2.03 33 %32.53 23 %04.83 24 هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ .

03 
دور وسائؿ اإلعالـ لطرح قضايا  تفعيؿ

 6 2.24 88 %12.81 4 %24.54 13 وهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ .

02 
تعزيز ثقة العهاؿ العاطميف عف العهؿ بقدرة 

 14 2.32 34 %05.10 28 %38.28 12 االخصائي االجتهاعي في حؿ هشكالتٍـ .



 

يوضا الجدوؿ السابؽ أف األدوار الهٍىية الهقترحة لمخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ       
كاىت هرتفعة، حيث بمغت الدرجة الىسبية لقياس الهعوقات التي حالت دوف هواجٍة  العاطميف عف العهؿ

، وهتوسط ٔٔ.ٖٙ%، بهتوسط وزىي ٜٕ.٘ٛالخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ 
 .ٔٚ.ٔهرجا 

   % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ىعـ، وأف ىسبةٚ٘.ٓٚوهها يؤكد ذلؾ أف ىسبة       
 % أجابوا عمى عبارات ٌذا البعد باالستجابة ال.ٖٗ.ٜٕ

وكاىػػػػت األدوار الهٍىيػػػػػة الهقترحػػػػة األكثػػػػػر تػػػػػأثيرًا لمخدهػػػػة االجتهاعيػػػػػة لهواجٍػػػػة هشػػػػػكالت العهػػػػػاؿ       
ي التػي تتعمػؽ بػػ)تعاوف رجػاؿ األعهػاؿ ٛٔ،ٓٔ،ٚٔ،ٚالعاطميف عف العهؿ، توضحٍا العبارات أرقاـ ) ( ٌو

ب األوؿ بهتوسػػػط لمهسػػػاٌهة فػػػي هشػػػروعات اسػػػتثهارية تىهويػػػة تسػػػاٌـ فػػػي هواجٍػػػة الهشػػػكمة( تحتػػػؿ الترتيػػػ
التشػغيمية لمعهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ( الػدعـ الهػادي الهقػدـ هػف الخػارج لمهشػاريع  ، و)زيادةٜ٘.ٔهرجا 

، و)إعػػداد خطػػة اقتصػػادية هالئهػػة لمتشػػغيؿ لمعهػػاؿ العػػاطميف ٜٛ.ٔتحتػػؿ الترتيػػب الثػػاىي بهتوسػػط هػػرجا 
هختمفػػػة الهٍتهػػػة برعايػػػة العهػػػاؿ عػػػف العهػػػؿ عمػػػى هسػػػتوى الػػػوطف( و)تحقيػػػؽ التعػػػاوف بػػػيف الهؤسسػػػات ال

 لكٍؿ هىٍها. ٙٛ.ٔالعاطميف عف العهؿ( تحتؿ الترتيب الثالث بهتوسط هرجا 

في حيف ىجد أف األدوار الهٍىية الهقترحة األقؿ تأثيرًا لمخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهػاؿ       
ػػػي ٖٔ،ٖ،ٔ،٘ٔ،ٔٔالعػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ، توضػػػحٍا العبػػػارات أرقػػػاـ ) التػػػي تتعمػػػؽ بػػػػ)تفعيؿ هشػػػاركة ( ٌو

القيادات الشعبية في هواجٍة هشػكالت العهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ( تحتػؿ الترتيػب الثػاهف عشػر بهتوسػط 
، و)تعزيز تعػاوف أعضػاء فريػؽ العهػؿ هػع االخصػائي االجتهػاعي ألداء دوري الهٍىػي( تحتػؿ ٜٗ.ٔهرجا 

 يلعهاؿ العاطميف عف العهؿ بدور االخصائ، و)تىهية وعي أ٘.ٔالترتيب السابع عشر بهتوسط هرجا 
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04 
توفير اإلهكاىيات الكافية لقياـ االخصائي 

 6 2.24 88 %12.81 4 %24.54 13 دوري عمى أكهؿ وجً . بإىجاز

تعزيز تعاوف أعضاء فريؽ العهؿ هع  04
 11 2.32 38 %04.83 24 %32.53 23 االخصائي االجتهاعي ألداء دوري الهٍىي .

تدعيـ اتجاٌات العهاؿ العاطميف عف العهؿ  04
 12 2.83 82 %53.20 25 %80.48 10 بالعهؿ اليدوي والحرفي .

الدعـ الهادي الهقدـ هف الخارج لمهشاريع  زيادة 01
 2 2.43 24 %24.42 0 %43.23 55 التشغيمية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ .

تحقيؽ التعاوف بيف الهؤسسات الهختمفة الهٍتهة  01
 3 2.48 83 %25.32 3 %48.03 51 برعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ .

 - 1136 - 196 - 411  المجمـــــــــــوع 

 1.11 63.11 - 11.88 - 26.11 المتوسط العام 

 - - %24.43 - %11.51 - النسبة المئوية لممعوقات

 %75.24 الدرجة النسبية لقياس قوة البعد



 

االجتهػػاعي فػػي هجػػاؿ رعايػػة  لاخصػػائياالجتهػػاعي بالهؤسسػػة( و)وضػػع خطػػة لمىهػػو الهٍىػػي الهسػػتهر  
العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( و)تعزيػػز ثقػػة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ بقػػدرة االخصػػائي االجتهػػاعي فػػي 

 ، لكٍؿ هىٍـ.ٚ٘.ٔحؿ هشكالتٍـ( تحتؿ الترتيب الرابع عشر بهتوسط هرجا 

أف األدوار الهٍىية  ( والتي تتهثؿ فيٕٚوتتفؽ ٌذي الىتائج هع الىتائج التي يشير إليٍا جدوؿ )     
الهقترحة األكثر تأثيرًا لمخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ، تتهثؿ في إعداد 

الدعـ الهادي  والعهؿ عمى زيادة خطة اقتصادية هالئهة لتشغيؿ العهاؿ العاطميف عمى هستوى الوطف،
وف بيف الهؤسسات الهختمفة الهٍتهة برعاية العهاؿ وتحقيؽ التعا التشغيمية لمعاطميف،الهقدـ لمهشاريع 

 .العاطميف عف العهؿ

والتي لمخدهة االجتهاعية وأيضًا تتفؽ ٌذي الىتائج هع الىتائج التي تشير بأف األدوار األقؿ تأثيرًا       
تىهية وعي العهاؿ العاطميف عف العهؿ حالت دوف هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ ٌي 

صدؽ الىتائج التي حصؿ عميٍا الباحث هف كاًل هف  ، ويعكس ذلؾاالجتهاعي بالهؤسسة يبدور االخصائ
هجتهع الدراسة هف االخصائييف  وهفرداتعيىة الدراسة هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ،  هفردات

 االجتهاعييف.
تي أٌتهت بهشكمة البطالة ، والٖٜٜٔ "عصام البحيصيوتتفؽ ٌذي الىتيجة أيضًا هع ىتيجة دراسة "      

في قطاع غزة هف حيث أسبابٍا وىتائجٍا وأساليب القضاء عميٍا، وخرجت الدراسة بتوصيات قصيرة 
األجؿ وأخرى طويمة األجؿ، أها قصيرة األجؿ، فكاىت تدور حوؿ إيجاد فرص عهؿ قصيرة لمعاطميف في 

ركزت عمى تشجيع االستثهار ووضع الهجاالت الهختمفة، أها فيها يختص بالتوصيات طويمة األجؿ، ف
 .(0)خطط طويمة األجؿ، تٍدؼ التشغيؿ الدائـ لمعهؿ العاطميف عف العهؿ

 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 هرجع سبؽ ذكري.، أسبابيا ونتائجيا وأساليب القضاء عمييا البطالة في قطاع غزةعصاـ البحيصي،   (0)
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 ثالثًا: نتائج الدراسة الخاصة بمديري المؤسسات االجتماعية:

 لمجتمع الدراسة من مديري المؤسسات االجتماعية: الديموغرافية( وصف الخصائص 0)

 النوع:  -أ
 (41جدول )

 المؤسسات االجتماعية طبقًا لمنوع" يوضح "توزيع مفردات مجتمع الدراسة من مديري
                                                                                                  

 النسبة المئوية ك النوع

 %٘.ٚٛ ٚ ذكر

 %٘.ٕٔ ٔ ىأىث

 %011 1 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف الغالبية العظهى هف أفراد عيىة هديري الهؤسسات االجتهاعية العاهميف       
% ، بيىها ىجد ىسبة ٘.ٚٛفي هجاؿ العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف الذكور حيث بمغت ىسبتٍـ 

 % هف اإلىاث.٘.ٕٔ

رات االجتهاعيػػة فػػي قطػػاع غػػزة وقػػد يرجػػع ارتفػػاع ىسػػبة الػػذكور عػػف االىػػاث إلػػى أف الػػوزارات واإلدا      
تفضػػؿ تقمػػػد فئػػة الػػػذكور لتمػػؾ الهىاصػػػب، ىتيجػػة لهػػػا يترتػػب عمػػػى الهٍػػاـ اإلداريػػػة هػػف أعبػػػاء وهسػػػئوليات 

هكاىيات تكوف بالغالب هتوفرة في فئة الذكور.  وقدرات وا 

عيىػة % هػف أفػرات ٔ.ٗ٘( حيث أف ىسػبة ٕٛوتتفؽ ٌذي الىتائج هع الىتائج التي يشير إليٍا جدوؿ )     
 الذكور. الدراسة كاىت هف األخصائييف االجتهاعيف
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 السن:  -ب
 (42جدول )

 يوضح "توزيع مفردات مجتمع الدراسة من مديري المؤسسات االجتماعية طبقًا لمسن"
                                                                                           

 النسبة المئوية ك السن

ٖٓ-ٖ٘ ٔ ٕٔ.٘% 

ٖ٘-ٗٓ ٕ ٕ٘% 

ٗٓ-ٗ٘ ٕ ٕ٘% 

ٗ٘-٘ٓ ٔ ٕٔ.٘% 

 %ٕ٘ ٕ سىة فأكثر ٓ٘

 %011 1 المجمــوع

(،                     ٓٗ-ٖ٘يوضا الجدوؿ السابؽ أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة تقع في الفئات العهرية )      
% لكؿ هىٍـ، تميٍا هف يقع في الفئتيف العهريتيف ٕ٘سىة فأكثر(، حيث بمغت الىسبة  ٓ٘(،)٘ٗ-ٓٗ)
 % لكؿ هىٍها.٘.ٕٔ(، حيث بمغت الىسبة ٓ٘-٘ٗ(، )ٖ٘-ٖٓ)

سىة فأكثر(  ٓ٘-ٖ٘لؾ تكوف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة تقع في الفئات العهرية هف )وعمى ذ      
 %.٘.ٖٚسىة(  تبمغ  ٓٗ-ٖٓ%، كها كاىت ىسبة هف يقع في الفئة العهرية )٘.ٕٙحيث بمغت ىسبتٍـ 

وا إلى قهة ويرجع ارتفاع ٌذي الفئة إلى أف أفراد العيىة قد تدرجوا في الترقي في وظائفٍـ حتي وصم      
ا في  الٍـر التىظيهي في الهؤسسة التي يتولوف إدارتٍا، األهر الذي يشير إلى االقدهية التي حققٌو

 أعهالٍـ، وهف ثـ زيادة خبراتٍـ فيها يتعمؽ ببذؿ جٍودٌـ لهساعدة فئة العهاؿ العاطميف عف العهؿ.   
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 االجتماعية:                      ةالحال -ج

 (41جدول )
 يوضح "توزيع مفردات مجتمع الدراسة من مديري المؤسسات االجتماعية طبقًا لمحالة االجتماعية"

                                                                                             

 النسبة المئوية ك الحالة االجتماعية

 ٓ ٓ عزبأ

 %ٓٓٔ ٛ هتزوج

 ٓ ٓ هطمؽ

 ٓ ٓ أرهؿ

 %011 1 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف جهيع أفراد عيىة هديري الهؤسسات االجتهاعية العاهميف في هجاؿ         
 %.ٓٓٔالعهاؿ العاطميف عف العهؿ هف الهتزوجيف حيث بمغت ىسبتٍـ 

ػػذا يتفػػؽ هػػع الىتػػائج التػػي يشػػير إليٍػػا جػػدوؿ )       % هػػف هجتهػػع الدراسػػة ٘.ٕٙ( حيػػث أف ىسػػبة ٌٜٗو
سىة فأكثر، وفي ٌذا الفترة العهرية غالبًا ها يكوف الشخص  ٓ٘إلى  ٓٗيتركزوف في الهرحمة العهرية هف 

 قد تزوج ىتيجة لتقدـ الهرحمة العهرية.

( حيث أف الغالبية العظهى هف أفراد ٖٓلتي يشير إليٍا جدوؿ )وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع الىتائج ا      
عيىة االخصائييف االجتهاعييف هف الهتزوجيف، وذلؾ ألف الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يتزوج في سف 

( حيث أف الغالبية العظهى هف أفراد  ٘هبكر، وكذلؾ يتفؽ أيضًا هع الىتائج التي يشير إليٍا جدوؿ )
 طميف عف العهؿ هف الهتزوجيف. عيىة العهاؿ العا
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 المستوى التعميمي:  -د
 (40جدول )

 يوضح "توزيع مفردات مجتمع الدراسة من مديري المؤسسات االجتماعية طبقًا لممستوى التعميمي"
                                                                                            

 النسبة المئوية ك المستوى التعميمي

 ٓ ٓ ابتدائي

 ٓ ٓ عداديإ

 ٓ ٓ ثاىوي

 %ٓٓٔ  ٛ جاهعي

 ٓ ٓ دراسات عميا

 %011 1 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف جهيع أفراد عيىة هديري الهؤسسات االجتهاعية العاهميف في هجاؿ         
ؿ جاهعي حيث بمغت ىسبتٍـ  ذي الىسبة ٓٓٔالعهاؿ العاطميف عف العهؿ هف الحاصميف عمى هٌؤ %، ٌو

 ةفعطبيعية خاصة وأف الشريحة الواسعة هف أفراد الهجتهع الفمسطيىي هف ذوي الهستويات العمهية الهرت
ذا راجع إلى اتجاي الشباب الفمسطيىي ىحو التعميـ ىتيجة إلغالؽ كافة فرصة التشغيؿ الحرفي والهٍىي  ٌو
ا  أهاـ الشباب الفمسطيىي ىتيجة لمسياسات التي تتبعٍا اسرائيؿ ضد أفراد الهجتهع الفمسطيىي وكاف آخٌر

 .في قطاع غزة فعمى الهواطىيف الفمسطيىيي ضالحصار الذي ها زاؿ هفرو 
( حيػػػػث أف الغالبيػػػػة العظهػػػػى هػػػػف ٖٔوتتفػػػػؽ ٌػػػػذي الىتػػػػائج هػػػػع الىتػػػػائج التػػػػي يشػػػػير إليٍػػػػا جػػػػدوؿ )      

االخصػػػػائييف االجتهػػػػاعييف العػػػػاهميف بالهؤسسػػػػات االجتهاعيػػػػة الهوجػػػػودة فػػػػي شػػػػهاؿ قطػػػػاع غػػػػزة "األٌميػػػػة 
الت جاهعية حيث بمغت ىسبتٍـ   %.٘.ٙٛوالحكوهية والدولية" هف الحاصميف عمى هٌؤ
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 مكان العمل الحالي:                      -ه

 (43جدول )
 يوضح "توزيع مفردات مجتمع الدراسة من مديري المؤسسات االجتماعية طبقًا لمكان العمل الحالي"

                                                                                             

 النسبة المئوية ك العمل الحاليمكان 

 %٘.ٖٚ ٖ سالهيةجهعية الصالح اإل
 %٘.ٖٚ ٖ هديرية الشئوف االجتهاعية

 %ٕ٘ ٕ ااألوىرو وكالة الغوث 

 %011 1 المجمــوع

أعمى ىسبة هف أفراد العيىة هف هديري الهؤسسات االجتهاعية يعهموف  يوضا الجدوؿ السابؽ أف       
% لكؿ هىٍها، ٘.ٖٚحيث بمغت الىسبة  هديرية الشئوف االجتهاعيةاإلسالهية و جهعية الصالح بكؿ هف: 

 %. ٕ٘إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطيىييف حيث بمغت ىسبتٍـ وكالة الغوثب تميٍا هف يعهموف

جهعية ولعؿ ارتفاع ىسبة هفردات عيىة الدراسة هف هديري الهؤسسات االجتهاعية الذيف يعمهوف ب      
يرجع إلى أف الهقر الرئيس لجهعية الصالح االسالهية ٌو شهاؿ قطاع غزة فيوجد بً سالهية الصالح اال

، راجع إلى أف هديرية هديرية الشئوف االجتهاعيةالعديد هف الهٍاـ اإلدارية، أها ارتفاع ىسبة هف يعهموف ب
غزة، ٌذا باإلضافة الشئوف االجتهاعية تعتبر الهؤسسة األـ لمهؤسسات االجتهاعية العاهمة شهاؿ قطاع 

، األهر الذي فإلى أىٍا تعتبر هف أكبر الهؤسسات، كها أىٍا تخدـ شريحة واسعة هف الهواطىيف الفمسطيىيي
حتى  - ها بيف هشرؼ وهدير ورئيس قسـ - يتطمب وجود عدد كبير هف هديري الهؤسسات االجتهاعية

 الهديرية. يتىاسب هع الشريحة الواسعة هف الهواطىيف الهىتفعيف هف خدهات
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 سنوات الخبرة:  -و
 (42جدول )

 يوضح "توزيع مفردات مجتمع الدراسة من مديري المؤسسات االجتماعية طبقًا لسنوات الخبرة"
                                                                                             

 المئويةالنسبة  ك سنوات الخبرة

 %٘.ٕٔ ٔ سىوات ٘أقؿ هف 

 %٘.ٖٚ ٖ سىوات ٓٔأقؿ هف  -٘هف 

 %٘.ٖٚ ٖ سىة ٘ٔقؿ هف أ -ٓٔهف 

 %٘.ٕٔ ٔ سىة فأكثر ٘ٔهف 

 %011 1 المجمــوع

يوضا الجدوؿ السابؽ أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة كاىت سىوات خبراتٍـ تقع في الفئتيف هف         
% لكؿ هىٍها، تميٍا هف كاىت سىوات ٘.ٖٚسىة( حيث بمغت الىسبة ٘ٔ-ٓٔسىوات(، وهف ) ٓٔ-٘)

لكؿ  %٘.ٕٔسىة فأكثر( حيث بمغت الىسبة  ٘ٔسىوات(، وهف ) ٘خبراتٍـ تقع في الفئتيف )أقؿ هف 
 هىٍها.  

وعمى ذلؾ، تكوف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة هف ذوي الخبرة لسىوات طويمة تقع في الفئة ها        
سىة( األهر الذي يشير إلى أف هديري الهؤسسات االجتهاعية أحد األىساؽ التي  ٘ٔأكثر هف  -ٓٔبيف )

لؾ ىتيجة الرتفاع الخبرة لديٍـ في التعاهؿ تساعد العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى هواجٍة هشكالتٍـ، وذ
 هع الهشكالت التي تواجً العاطميف عف العهؿ.

ـ ٓ٘( الذي يبيف أف ىسبة ٜٗويتفؽ ذلؾ هع ها جاء في جدوؿ )      % هف هجتهع الدراسة يتراوح عهٌر
رتفػػاع سػػىة، وهػػف ثػػـ ىتوقػػع أف هسػػتوى األداء ربهػػا يكػػوف أكثػػر كفػػاءة ىظػػرًا ال ٘ٗسػػىة إلػػى أقػػؿ هػػف  ٖ٘

( هقتصػػػر عمػػػى الهسػػػتوى ٔ٘هسػػػتوى الخبػػػرة، وكػػػذلؾ ىوعيػػػة الهسػػػتوى التعميهػػػي كهػػػا أشػػػار جػػػدوؿ رقػػػـ )
 الجاهعي.
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آراء مديري المؤسسات األىمية والحكومية والدولية العاممة بقطاع غزة لتحديد دور الخدمة  (3)
 :االجتماعية لمتغمب عمى مشكالت العمال العاطمين عن العمل

المعوقات التي تحول دون مواجية الخدمة االجتماعية لمشكالت العمال العاطمين عن العمل في  - أ
       قطاع غزة:

أشار هديري الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية العاهمة بقطاع غزة إلى هجهوعة هف الهعوقات      
عف العهؿ في قطاع غزة، حيث التي تحوؿ دوف هواجٍة الخدهة االجتهاعية لهشكالت العهاؿ العاطميف 

ـ حوؿ الهعوقات التالية:  اتفقت وجٍات ىظٌر
 عدـ وجود خطة قوهية اقتصادية هالئهة لمتىهية والتشغيؿ عمى هستوى قطاع غزة. -1
عف العهؿ حيث ال  فعدـ هىاسبة الخدهات التي تقدهٍا الهؤسسات هع احتياجات العهاؿ العاطمي -2

 دة، هها يجؿ هشكالتٍـ االقتصادية قائهة.تمبي ٌذي الخدهات احتياجاتٍـ الهتجد
قمة هعارؼ وخبرات االخصائي االجتهاعي بطبيعة عهمً الهٍىي هع العهاؿ العاطميف عف العهؿ،  -3

 هها يؤدي إلى عجزي عف تقدـ الخدهات الهىاسبة لٍـ.
ا في هواجٍة  -4 قمة اإلهكاىيات الهادية الهتاحة في الهجتهع الفمسطيىي والتي يهكف استثهاٌر

 كالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ.هش
 ضعؼ الدعـ الهادي الهقدـ هف الخارج لمهشاريع التىهوية والتشغيؿ لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ. -5
ىقص عدد االخصائييف االجتهاعييف العاهميف في الهؤسسات االجتهاعية بهجاؿ رعاية األسر  -6

 ؿ إلى قمة وضعؼ اىتاجيتً.الفقيرة والعهاؿ العاطميف عف العهؿ، وبالتالي يؤدي ضغط العه
الظروؼ السياسية واألهىية التي يهر بٍا قطاع غزة، خاصة الحصار اإلسرائيمي الهفروض عميً،  -7

حيث يؤدي ذلؾ إلى تعطيؿ البراهج والهشاريع التي تستعيف بٍا هٍىة الخدهة االجتهاعية لهواجٍة 
 هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ.

جتهاعية في فمسطيف، وهف ثـ ىقص الخبرة والتجربة في التعاهؿ حداثة تخصص هٍىة الخدهة اال -8
 هع هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ.

عدـ توفير البياىات الدقيقة والكافية حوؿ االوضاع االجتهاعية واالقتصادية التي يعاىي هىٍا  -9
الهشكالت وبالتالي عدـ وضع  صالعهاؿ العاطميف عف العهؿ، هها يؤدي إلى ضعؼ تشخي

 برىاهج وخطة هىاسبة لهواجٍتٍا.
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الدور الذي يجب أن تقوم بو مينة الخدمة االجتماعية لمواجية المشكالت االجتماعية لمعمال  - ب
 العاطمين عن العمل في قطاع غزة:

األدوار  هجهوعة هف هديري الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية العاهمة بقطاع غزة إلى أدلى      
التي يجب أف تقوـ بٍا هٍىة الخدهة االجتهاعية لهواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف 

ـ حوؿ األدوار  التالية: العهؿ في قطاع غزة، حيث تبيف أف ٌىاؾ اتفاقًا كبيرًا في وجٍات ىظٌر
زويدٌـ بالحقائؽ والبياىات التواصؿ هع الهسئوليف وأصحاب القرار في الهجتهع وذلؾ هف أجؿ ت -1

حوؿ الهشكالت االجتهاعية التي يعاىي هىٍا العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف أجؿ اتخاذ القرار 
 الالـز بهشكالتٍـ.

التعاوف هع الهؤسسات االجتهاعية في الهجتهع الفمسطيىي لمتخفيؼ هف حدة الهشكالت  -2
 االجتهاعية السمبية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ.

العهاؿ العاطميف عف العهؿ بهٍارات الحياة اليوهية والهواقؼ االجتهاعية لمتغمب عمى إهداد  -3
 هشكالتٍـ.

ـ. -4  تقديـ براهج اجتهاعية لتدعيـ العالقات بيف العهاؿ العاطميف وأسٌر

 هساعدة العهاؿ العاطميف عمى تحقيؽ االستقرار االجتهاعي هف خالؿ إيجاد فرص عهؿ هىاسبة. -5

 يف بالهؤسسات االجتهاعية بالهجتهع التي يهكف االستفادة هف خدهاتٍا.تعريؼ العهاؿ العاطم -6

 استثارة الهجتهع لمهشاركة في هواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف. -7

هساعدة العهاؿ العاطميف عمى القياـ باألعهاؿ التطوعية داخؿ هؤسسات الهجتهع هف أجؿ تعزيز  -8
 االىتهاء لمهجتهع الفمسطيىي.

الهسئوليف عمى تفعيؿ القواىيف والتشريعات االجتهاعية التي تحهي العهاؿ العاطميف عف حث  -9
 العهؿ هف الهشكالت وخاصة الهشكالت االجتهاعية الهترتبة عف التعطؿ.
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الدور الذي يجب أن تقوم بو مينة الخدمة االجتماعية لمواجية المشـكالت االقتصـادية لمعمـال  -ج
 عن العمل في قطاع غزة:العاطمين 

باألدوار التي يجب أف  هديري الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية العاهمة بقطاع غزة، أدلى     
تقوـ بٍا هٍىة الخدهة االجتهاعية لهواجٍة الهشكالت االقتصادية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ في 

ـ حوؿ   التالية: األدوارقطاع غزة، حيث تبيف أف ٌىاؾ اتفاقًا في وجٍات ىظٌر
 

 تبصير العهاؿ العاطميف بهصادر الخدهات االقتصادية وسبؿ االستفادة هىٍا. -1

تقػػديـ الهسػػاعدات الىقديػػة والعيىيػػة الطارئػػة وخاصػػة لمعهػػاؿ الػػذيف فػػي حاجػػة هاسػػة لتمػػؾ الخػػدهات  -2
 لحيف توفير فرصة عهؿ.

 توفير هشاريع اقتصادية صغيرة تدر دخاًل عمى العهاؿ العاطميف. -3

 التعاوف هع رجاؿ األعهاؿ في قطاع غزة لتوفير فرص عهؿ هىاسبة لمعهاؿ العاطميف. -4

تشػػػجيع العهػػػاؿ العػػػاطميف عمػػػى تعمػػػـ حرفػػػة وهٍىػػػة جديػػػدة تىاسػػػب األوضػػػاع واإلهكاىيػػػات الحاليػػػة  -5
 لديٍـ.

إعػػػػداد خطػػػػة اقتصػػػػادية هالئهػػػػة لمتشػػػػغيؿ والتىهيػػػػة لمعهػػػػاؿ العػػػػاطميف يشػػػػرؼ عميٍػػػػا االخصػػػػائييف  -6
 الذيف يعهموف في هجاؿ األسر الفقيرة والعهاؿ العاطميف عف العهؿ. االجتهاعييف

 التعاوف هع الهؤسسات االقتصادية الحكوهية والدولية لتوفير فرص عهؿ لمعهاؿ العاطميف. -7

 تدريب العهاؿ العاطميف عمى حؿ هشكالتٍـ االقتصادية بها توفر لديٍـ هف اهكاىيات وطاقات. -8

لعهػػاؿ العػػاطميف والجٍػػات الهسػػئولة عػػف تػػوفير خػػدهات الرعايػػة تسػػٍيؿ التواصػػؿ والتفاعػػؿ بػػيف ا -9
 لٍـ.  ةاالقتصادي

ـ   -11 تػػوفير القػػروض الصػػغيرة لهػػف يرغػػب هػػف العهػػاؿ العػػاطميف لتمبيػػة احتياجػػاتٍـ واحتياجػػات أسػػٌر
 األساسية.
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الدور الذي يجب أن تقوم بو مينة الخدمة االجتماعية لمواجية المشكالت الصحية لمعمال   - د
 العاطمين عن العمل في قطاع غزة:

األدوار التي  هديري الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية العاهمة بقطاع غزة بهجهوعة هف أدلى      
الهشكالت الصحية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ في يجب أف تقوـ بٍا هٍىة الخدهة االجتهاعية لهواجٍة 

ـ حوؿ األدوار  التالية: قطاع غزة، حيث تبيف أف ٌىاؾ اتفاقًا كبيرًا في وجٍات ىظٌر
 

حوؿ الهشكالت الصحية التي يعاىي هىٍا العهاؿ  تبالهعموهاتزويد الهتخصصيف بالهجاؿ الطبي  -1
 الجتهاعي الطبي.العاطميف هف خالؿ األدوار التي يقوـ بٍا االخصائي ا

 تسٍيؿ هٍاـ إجراء بعض العهميات الجراحية التي يحتاج إليٍا بعض العهاؿ العاطميف عف العهؿ. -2

 الهساٌهة في تطوير الخدهات الصحية الهقدهة لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ -3

الهتابعػػة الدوريػػة لمحالػػة الصػػحية لمعهػػاؿ العػػاطميف ههػػف يتمقػػوف خػػدهات صػػحية هػػف الهؤسسػػات  -4
 الطبية.

 هساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ في تغطية تكاليؼ العالج خاصة إذا كاىت هرتفعة الثهف. -5

الهسػػػػاٌهة فػػػػي عقػػػػد ىػػػػدوات لمتثقيػػػػؼ الصػػػػحي لمعهػػػػاؿ العػػػػاطميف عػػػػف العهػػػػؿ الػػػػذيف يعػػػػاىوف هػػػػف  -6
 االهراض الهختمفة لزيادة وعيٍـ بهشكالتٍـ.

التػأهيف الصػػحي لالسػػتفادة هىػػً  هسػاعدة العهػػاؿ العػػاطميف عػف العهػػؿ عمػػى االسػتفادة هػػف خػػدهات -7
 في التغمب عمى هشكالتٍـ الصحية.

إكسػػػػاب العهػػػػاؿ العػػػػاطميف عػػػػف العهػػػػؿ العػػػػادات الصػػػػحية السػػػػميهة هػػػػف أجػػػػؿ هواجٍػػػػة هشػػػػكالتٍـ  -8
 الصحية.
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ـــ الــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــو مينــة الخدمــة االجتماعيــة لمواجيــة المشــكالت النفســية لمعمــال    ىـــ ـ
 العاطمين عن العمل في قطاع غزة:

األدوار التي  أدلى هديري الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية العاهمة بقطاع غزة بهجهوعة هف      
يجب أف تقوـ بٍا هٍىة الخدهة االجتهاعية لهواجٍة الهشكالت الىفسية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ في 

ـ حوؿ األدوارقطاع غزة، حيث تبيف أف ٌىاؾ اتفاقًا في   التالية: وجٍات ىظٌر
عقد جمسات خاصة لمتفريغ الىفسي لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ ههف يعاىوف هف هشكالت ىفسية  -1

واألشراؼ عميٍا هف قبؿ االخصائييف االجتهاعييف والىفسييف العاهميف في الهؤسسات الخاصة 
 بذلؾ.

ات الدعـ الىفسي وذلؾ هف أجؿ تحقيؽ التعاوف والتىسيؽ بيف الهؤسسات االجتهاعية وهؤسس -2
 تقديـ خدهات الدعـ الىفسي لهف يحتاجٍا هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ.

عقد براهج ترفيٍية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ، بٍدؼ إبعادٌـ عف الجو الىفسي السمبي الهترتب  -3
 عف التعطؿ عف العهؿ.

هشكالتٍـ الىفسية الهترتبة عف التعطؿ حتى إرشاد العهاؿ العاطميف عف العهؿ بكيفية التعاهؿ هع  -4
 ال تتطور وتصبا أهرض ىفسية أكثر تعقيدًا.

إرشاد أسر العهاؿ العاطميف بكيفية توفير الجو الىفسي الهالئـ لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ داخؿ  -5
ـ بعيد عف التوتر والصراعات.  أسٌر

تهاعية، وذلؾ هف أجؿ هساعدتٍـ هساعدة العهاؿ العاطميف عمى شغؿ وقت الفراغ باألىشطة االج -6
 لصرؼ التفكير في هشكالتٍـ الىفسية.

استعادة الثقة لمعهاؿ العاطميف هف خالؿ تىهية بعض الهٍارات الوجداىية لديٍـ بها يساعدٌـ عمى  -7
 التغمب عمى هشكالتٍـ الىفسية.
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انفصــــم اخلبمــــس 

 انىخبئج انؼبمت نهذراست
 
 
 

 : النتائج الخاصة بوصف مجتمع الدراسة.أواًل 

  .لمدراسة تساؤالتاإلجابة عمى ثانيًا: النتائج الخاصة ب
ــــال  ــــة لمواجيــــة مشــــكالت العم ــــة لمخدمــــة االجتماعي ــــألدوار الميني ــــرح ل ــــًا: التصــــور المقت ثالث

 الفمسطينيين العاطمين عن العمل.
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 -عرض نتائج اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة:

باستعراض ها أسفرت عىً ىتائج الدراسة الهيداىية وهىاقشتٍا باالعتهاد عمى ىتػائج البياىػات والجػداوؿ      
اإلحصػػائية السػػػابقة سػػػواء الهتعمقػػػة بعيىػػػة الدراسػػػة هػػف العهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ، وعيىػػػة االخصػػػائييف 

لفقيػػرة والعهػػاؿ العػػاطميف عػػف االجتهػػاعيف وعيىػػة هػػديري الهؤسسػػات االجتهاعيػػة العػػاهميف بهجػػاؿ األسػػر ا
 العهؿ كاىت الىتائج التالية: 

 النتائج الخاصة بوصف مجتمع الدراسة: أواًل:

 وصف عينة الدراسة بالنسبة لمعمال العاطمين عن العمل: -أ
 أوضحت نتائج الدراسة:

 سىة(. ٓ٘-٘ٗأف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة يقعوف في الفئة العهرية هف ) -

 .العظهى هف أفراد العيىة هف الهتزوجيف  أف الغالبية -

 أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة كاىت هحؿ اقاهتٍـ هخيـ جباليا. -

 أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة كاىوا يعهموف داخؿ الخط األخضر )إسرائيؿ(.   -

 . بىاءأعمى ىسبة هف أفراد العيىة كاىوا يعهموف في السابؽ في هجاؿ أعهاؿ ال أف -

 كاىت دخولٍـ قبؿ اىتفاضة األقصى تفي باحتياجاتٍـ. أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة -

 .أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة كاىت فرص العهؿ هتوفرة لديٍـ -

  أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة قاهت باستٍالؾ هدخراتٍا بالكاهؿ. -

أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة قد تمقت خدهات هختمفة هف الهؤسسات االجتهاعية العاهمة في  -
 .هحافظة شهاؿ قطاع غزة

 تٍـ هف هؤسسات أٌمية "جهعية الصالح اإلسالهية".أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة قد تمقوا خدها -

عيىة" هف الهؤسسات "األٌمية والحكوهية والدولية" أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة قد تمقوا خدهات " -
 العاهمة في شهاؿ قطاع غزة.
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 االجتماعيين: لألخصائيينوصف مجتمع الدراسة بالنسبة  -ب
 أوضحت نتائج الدراسة:

 هف الذكور. أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة -

 سىة(.  ٓٗإلى أقؿ هف  ٕ٘يقعوا في الفئة العهرية هف )أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة  -

 هف الهتزوجيف. أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة -

 في الخدهة االجتهاعية. سحاصميف عمى بكالوريو أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة  -

 .هديرية الشئوف االجتهاعيةب أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة يعهموف -

لديٍـ خبرة في العهؿ بهجاؿ األسر الفقير والعاطميف عف العهؿ هدة ف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة أ -
 سىوات(. ٘أقؿ هف )

 وصف مجتمع الدراسة بالنسبة لمديري المؤسسات االجتماعية: -ج
 أوضحت نتائج الدراسة:

 هف الذكور. أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة -

 سىة فأكثر(.  ٓ٘إلى  ٓٗيقعوا في الفئة العهرية هف ) العظهى هف أفراد العيىةأف الغالبية  -

 هف الهتزوجيف. أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة -

 هف الحاصميف عمى التعميـ الجاهعي. أف الغالبية العظهى هف أفراد العيىة -

 .هديرية الشئوف االجتهاعيةو  اإلسالهية،جهعية الصالح ب أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة يعهموف -

 ٓٔسىوات( و) ٓٔسىوات إلى أقؿ هف  ٘كاف هدة خبراتٍـ تقع ها بيف ) أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة -
 سىة(. ٘ٔسىوات إلى أقؿ هف 
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 اإلجابة عمى التساؤل األول لمدراسة: النتائج الخاصة ب ثانيًا:

العـاطمين عـن العمـل فـي قطـاع غـزة نتيجـة انتفاضـة األقصـى ويتفـرع ما مشكالت العمال الفمسـطينيين  
    منو التساؤالت الفرعية التالية:

 ؟ما المشكالت االجتماعية لمعمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل( 0)

التػي يعػاىي هىٍػا العهػاؿ الفمسػطيىييف العػاطميف  االجتهاعيػة أوضحت ىتػائج الدراسػة أف أكثػر الهشػكالت -
بيىػي وبػيف  جراتالهشػا (، تميٍػا )زادتاالسػتقرار االجتهػاعيضػعؼ هف  عهؿ، ٌي بالترتيب )عاىيتعف ال

أداء كثيػػػػر هػػػػف الواجبػػػػات  ( تميٍػػػػا )تجىبػػػػتوجػػػػودي بػػػػدوف عهػػػػؿ ٌػػػػدد كيػػػػاف أسػػػػرتي( تميٍػػػػا )أفػػػػراد أسػػػػرتي
عالقتػي بػأفراد  اباضػطر ( يميٍػا )هشاركتي في األىشػطة االجتهاعيػة  أصػبحت ضػعيفة( يميٍا )االجتهاعية

أشػعر هىاسباتٍـ( يميٍا )أصبحت عالقتي األسرية هتػوترة( يميٍػا )ال أستطيع هشاركة الىاس ( يميٍا )أسرتي
فػي الهجتهػػع( أصػبحت أعػاىي هػف العزلػة االجتهاعيػة ( يميٍػا )أف هشػاركتي فػي الهجتهػع لػيس لٍػا جػدوىبػ

الهقػاٌي لشػغؿ وقػت  ىي فػي الجمػوس عمػأقضي هعظػـ أوقػات( يميٍا )الٍجرة خارج الوطففي فكرت يميٍا )
 ةىظػػرة الكراٌيػػة تجػػػاي أبىػػاء طبقػػػ يتعهقػػت لػػػد( يميٍػػػا )تعطمػػػي عػػف العهػػػؿ دفعىػػي لمتػػدخيف( يميٍػػا )فراغػػي

تػأخر سػف األغىياء( يميٍا )وجودي بػدوف عهػؿ جعمىػي أسػمؾ سػموكيات غيػر هرغوبػة فػي الهجتهػع( يميٍػا )
 الطالؽ( . وقوععطمي عف العهؿ إلى تأدى ( وأخيرًا )زواجي

 ؟لمعمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل قتصاديةما المشكالت اال( 3)

قتصػادية التػي يعػاىي هىٍػا العهػاؿ الفمسػطيىييف العػاطميف اال أوضحت ىتػائج الدراسػة أف أكثػر الهشػكالت -
ٍػا )أصػبا كٍربػاء والهيػاي( تميالتميفػوف والخػدهات  عدـ قدرتي عمػى تسػديد فػواتيرعف العهؿ، ٌي بالترتيب)

غػػػالء األسػػػعار فػػػوؽ طػػػاقتي( تميٍػػػا )فقػػػدت الػػػدخؿ الػػػالـز لإلىفػػػاؽ عمػػػى أسػػػرتي( يميٍػػػا )ال أسػػػتطيع تمبيػػػة 
فكػػرت فػػي هػف الهؤسسػػات(  و) ألجػػأ إلػى اإلعاىػػات الهؤقتػػةاالحتياجػات العالجيػػة ألسػػرتي( يميٍػا كػػؿ هػػف )

( يميٍػػا )ازداد الهختمفػػةبحػػث عػػف هعوىػػات هػػف الهؤسسػػات ( يميٍػػا )أالبحػػث عػػف عهػػؿ فػػي هىػػاطؽ أخػػرى
إلػػػػى  لجػػػأتعػػػبء الػػػديوف عمػػػػى األسػػػرة( يميٍػػػػا )ال أسػػػتطيع تمبيػػػػة االحتياجػػػات الغذائيػػػػة ألسػػػرتي( يميٍػػػػا )

هػف اآلخػريف لسػد احتياجػات أسػرتي( يميٍػا )عػدـ قػدرتي عمػى سػد هػا قهػت باقتراضػً هػف ديػوف(  ةاالستداى
لتػػوفير ىفقػػات  البىػػوؾ هػػف ضار تػػقاللرت ( يميٍػػا )اضػػطر سػػتطيع تمبيػػة احتياجػػاتي الشخصػػيةأال يميٍػػا )

أضطر إلى بيع بعض قطع األثاث الهعيشة( يميٍا )ال أستطيع تمبية االحتياجات التعميهية ألسرتي( يميٍا )
 أسػرتي أفػراد أحػد ضطر( وأخيرًا )اعهؿ عف لمبحث الصغار أوالدي ( يميٍا )اضطرلسد الحاجات األساسية

 ( .لمتسوؿ
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 ؟لمعمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل صحيةالما المشكالت ( 2)

أف أكثر الهشكالت الصحية التي يعاىي هىٍا العهػاؿ الفمسػطيىييف العػاطميف عػف  الدراسةأوضحت ىتائج  -
)ال أسػتطيع تمبيػة احتياجػات  يميٍػاالعهؿ، ٌي بالترتيب )ال أستطيع عالج أحػد أفػراد أسػرتي حػاؿ هرضػً( 

ػػاؽ أشػػعر )أصػػبحت يميٍػػاأسػػرتي هػػف العقػػاقير الطبيػػة(  ػػاؽ ألقػػؿ  كػػؿ هػػفعػػاـ( يميٍػػا  بإٌر )أشػػعر باإلٌر
)ىفقػات العهميػات الجراحيػة  يميٍاهجٍود( و)أصبحت غير قادر عمى تمبية احتياجاتي هف العقاقير الطبية( 

يميٍػا يميٍػا )أعػاىي صػعوبة فػي التػىفس(  )أشكو هف الصػداع( يميٍا)أعاىي هف الكسؿ( يميٍا فوؽ طاقتي( 
 أهػراض أعػاىي )أصػبحتيميٍػا )أعػاىي هػف آالـ فػي الهعػدة( و)أعػاىي هػف اضػطرابات ٌضػهية(  كؿ هػف
)أعػاىي هػف ضػعؼ فػي يميٍػا التىفسػي(  الجٍػاز فػي هشػكالت هػف أعػاىي )أصػبحتيميٍػا التغذيػة(  سػوء

)أعػاىي هػػف عػػدـ اىتظػاـ ضػػربات القمػػب( يميٍػػا اع فػػي ضػػغط الػدـ( )أعػػاىي هػػف ارتفػ يميٍػاشػٍيتي لمطعػػاـ( 
ٍػػر، غضػػروؼ فػػي الرقبػػة، ظ)هيػػاي فػػي العػػيف اليهػػيف، هػػرض السػػرطاف، غضػػروؼ أسػػفؿ الكػػؿ هػػف  يميٍػػا

هشكاؿ في الجٍاز البولي، هشاكؿ في الجٍاز العصبي، آالـ في األذف يؤدي إلى فقػداف التػوازف، وظػائؼ 
)أعاىي هف هرض السكر(  وأخيػرًا )ال يوجػد لػي تػأهيف يميٍا لقالوف العصبي( الكمي ال تعهؿ، هشاكؿ في ا

 .صحي(

 ؟لمعمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل نفسيةما المشكالت ال( 4)

ىفسية التي يعاىي هىٍا العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف ال أوضحت ىتائج الدراسة أف أكثر الهشكالت -
( أصبحت عصبي الهزاج ألقؿ األسباب( ثـ )الرزؽ هصدر لفقداف باليأس أشعرالعهؿ، ٌي بالترتيب )

( أشعر بالخوؼ هف الهستقبؿ الهجٍوؿ( يميٍا )أتوتر ألتفً األسباب( يميٍا )شعر باإلحباط الهستهرأيميٍا )
ـ الهرض بشكؿ هستهرأ( يميٍا )أشعر أف الهستقبؿ أهاهي هظمـيميٍا ) أعاىي هف ( يميٍا )عاىي هف تٌو

ىي قميؿ أشعر بأ( يميٍا )واالىطوائية والكآبة والحزف القمؽ هشاعر سيطرت عمي( يميٍا )الىفسية الضغوط
أشعر ( يميٍا )أشعر أىىي عديـ الجدوى في الهجتهع( يميٍا )اىفعاالتيستطيع التحكـ في أال ( يميٍا )الحيمة

أصبحت ىاقهًا عمى ( يميٍا )اقعأهيؿ إلى أحالـ اليقظة لمٍروب هف الو ( يميٍا )باضطٍاد اآلخريف لي
 أحياىا يتهمكىي( وأخيرًا )ةلدي شعور بالالهباال( و)أعاىي هف ضعؼ ثقتي بىفسي( يميٍا كؿ هف )اآلخريف

 .(شعور باالىتحار
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 ثالثًا: النتائج الخاصة باإلجابة عمى التساؤل الثاني لمدراسة: 

 ما أولوية احتياجات العمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل في قطاع غزة؟     

أولػػى  يأوضػػحت ىتػػائج الدراسػػة أف الغالبيػػة العظهػػى هػػف أفػػراد العيىػػة كاىػػت االحتياجػػات االقتصػػادية ٌػػ -
 أولوياتٍـ، تميٍا االحتياجات الصحية، ثـ االحتياجات االجتهاعية وأخيرًا االحتياجات الىفسية.

 ابعًا: النتائج الخاصة باإلجابة عمى التساؤل الثالث لمدراسة: ر 

مــا نوعيــة الخــدمات المقدمــة لمعمــال العــاطمين عــن العمــل مــن خــالل المؤسســات األىميــة والحكوميــة    
 والدولية؟

أوضػػحت ىتػػائج الدراسػػة أف الغالبيػػة العظهػػى هػػف أفػػراد العيىػػة قػػد تمقػػوا خػػدهات "عيىػػة" هػػف الهؤسسػػات  -
 .ة والحكوهية والدولية" العاهمة في شهاؿ قطاع غزة"األٌمي

 خامسًا: النتائج الخاصة باإلجابة عمى التساؤل الرابع لمدراسة: 
 ما مدى كفاية الخدمات المقدمة ليم من خالل المؤسسات األىمية والحكومية والدولية؟

يػروف أف الخػػدهات التػي حصػػموا عميٍػا هػػف  أوضػحت ىتػػائج الدراسػة أف الغالبيػػة العظهػى هػػف أفػراد العيىػػة-
 .األٌمية والحكوهية والدولية" العاهمة في شهاؿ قطاع غزة غير كافية الهؤسسات

 سادسًا: النتائج الخاصة باإلجابة عمى التساؤل الخامس لمدراسة: 

 مـــا األدوار المينيـــة التـــي تســـتطيع أن تقـــوم بيـــا الخدمـــة االجتماعيـــة فـــي مواجيـــة مشـــكالت العمـــال 
 العاطمين عن العمل في قطاع غزة ؟

 االجتماعي من خالل طريقة خدمة الفرد لمواجية المشكالت لألخصائيالوظيفية  األدوارما  (0)
 ؟االجتماعية لمعامل العاطل عن العمل

االجتهػػػاعي هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة خدهػػػة الفػػػرد  لاخصػػػائيأف األدوار الوظيفيػػػة  الدراسػػػةىتػػػائج  أوضػػػحت - 
لهواجٍػػة الهشػػكالت االجتهاعيػػة لمعاهػػؿ العاطػػؿ عػػف العهػػؿ، ٌػػي بالترتيػػب )هسػػاعدة العاهػػؿ العاطػػؿ عػػف 

)تعريػؼ  تميٍػاالحاضػر(  الوقػت تواجٍػً فػي التػى لمهشػكالت االجتهاعيػة وشػاهؿ عهيػؽ فٍػـ عمػى العهػؿ
)تعػػػػديؿ  تميٍػػػػاسػػػػتفادة هػػػػف خػػػػدهاتٍا االجتهاعيػػػػة( العاهػػػػؿ العاطػػػػؿ عػػػػف العهػػػػؿ بالهؤسسػػػػات الهختمفػػػػة لال

االتجاٌػػػػات السػػػػمبية  لمعاهػػػػؿ العاطػػػػؿ عػػػػف العهػػػػؿ تجػػػػاي هشػػػػكالتً االجتهاعيػػػػة( يميٍػػػػا )تىهيػػػػة االتجاٌػػػػات 
االجتهاعية اإليجابية التي تساعد العاهؿ العاطؿ عف العهؿ عمى تىهيػة الشخصػية( يميٍػا )تحميػؿ البياىػات 

عاطػػػؿ عػػػف العهػػػؿ لمتوصػػػؿ إلػػػى أسػػػبابٍا( يميٍػػػا )جهػػػع البياىػػػات الهرتبطػػػة الهرتبطػػػة بهشػػػكالت العاهػػػؿ ال
)تىهيػة القػيـ األخالقيػة والديىيػة لمعاهػؿ العاطػؿ  وأخيػراً  بالهشكالت االجتهاعية لمعاهػؿ العاطػؿ عػف العهػؿ(

 .عف العهؿ(
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 لمواجية المشكالت الجماعةاالجتماعي من خالل طريقة خدمة  لألخصائيالوظيفية  األدوارما  (3)
 ؟عن العمل مال العاطميناالجتماعية لمع

 لجهاعػػةاالجتهػػاعي هػػف خػػالؿ طريقػػة خدهػػة ا لاخصػػائيأف األدوار الوظيفيػػة  الدراسػػةىتػػائج  وضػػحتأ - 
تػدريب العهػاؿ العػاطميف عػف عػف العهػؿ، ٌػي بالترتيػب ) يفالعػاطم هػاؿلهواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمع

إكسػػػاب العهػػػاؿ ) يميٍػػػا كػػػؿ هػػػف( العهػػػؿ عمػػػى حػػػؿ هشػػػكالتٍـ االجتهاعيػػػة هػػػف خػػػالؿ ديىاهيػػػات الجهاعػػػة
تقػديـ بػراهج اجتهاعيػة لتقويػة العالقػات )و( العاطميف عف العهؿ هٍارات التعاهؿ هع هشكالتٍـ االجتهاعية

ـ والهجتهػػع الػػذي   األىشػػطة الجهاعيػػةيميٍػػا )تطػػوير  (يعيشػػوف فيػػًبػػيف العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ وأسػػٌر
هشػاعر العزلػة التػي  هواجٍػة) يميٍػا( عهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿلزيادة االىتهاء لمهجتهع الهحيط هف قبػؿ ال

تكػػػويف جهاعػػػات ( ثػػػـ )الهتىوعػػػة الىشػػػاطات االجتهاعيػػػةهػػػف خػػػالؿ  عػػػاطميف عػػػف العهػػػؿال العهػػػاؿ ايحيياٌػػػ
إهػػداد العهػػاؿ العػػاطميف ( يميٍػػا )ف العهػػؿ لحػػؿ الهشػػكالت االجتهاعيػػةهسػػاعدة ذاتيػػة هػػف أسػػر العػػاطميف عػػ

ـ بالهٍارات الحياتية الحرص عمى تىوع الخدهات االجتهاعية الهقدهة لمعهاؿ العػاطميف عػف ) اً ( وأخير وأسٌر
 (.العهؿ

 لمواجية المشكالت تنظيم المجتمعاالجتماعي من خالل طريقة  لألخصائيالوظيفية  األدوارما  (2)
 ؟عن العمل ينالعاطم مالاالجتماعية لمع

 لجهاعةاالجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة ا لاخصائيأف األدوار الوظيفية  الدراسةىتائج  أوضحت - 
 الهؤسسات بيف عف العهؿ، ٌي بالترتيب )التىسيؽ يفالعاطم هاؿلهواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمع

لتحسيف ظروؼ العهاؿ العاطميف  وأٌدافٍا لوظائفٍا األداء األهثؿ هف وتهكيىٍا والحكوهية والدولية األٌمية
الفمسطيىي لحهاية العهاؿ  قاىوف الضهاف االجتهاعي حث الهسئوليف عمى تفعيؿ) يميٍا( عف العهؿ

التعاوف هع الهؤسسات ميٍا )ت( العاطميف عف العهؿ هف اآلثار الهترتبة عمى التعطؿ عف العهؿ
هجتهع لمتخفيؼ هف حدة االىعكاسات االجتهاعية السمبية لمعهاؿ العاطميف عف االجتهاعية العاهمة في ال

التأثير عمى الهسئوليف في الهجتهع ليكوىوا أكثر استجابة لحاجات العهاؿ العاطميف عف ( يميٍا )العهؿ
إيجاد قىوات االتصاؿ بيف العهاؿ العاطميف عف العهؿ والهؤسسات الهسئولة عف تقديـ ( يميٍا )العهؿ

استثارة الهجتهع لمهشاركة في هواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ ) كؿ هف ( يميٍالخدهات االجتهاعيةا
عهاؿ العاطميف عف تحهي ال التيالقواىيف والتشريعات  تفعيؿ حث الهسئوليف عمى)و( العاطميف عف العهؿ

 اؿ العاطميف عف العهؿتهكيف العهميٍا )ت( واألهافباألهف  ـوتشعٌر ـوكراهتٍ ـوتصوف حقوقٍ العهؿ
 الهجتهع عمى رفاٌية سمبياً  تؤثر يالت والقرارات العاهة فى السياسية التأثير هف والهؤسسات والجهاعات

عهاؿ العاطميف عف )تطوير العهؿ التطوعي لزيادة االىتهاء لمهجتهع الهحيط هف قبؿ ال اً ( وأخير وتطوري
 (.العهؿ
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الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية العاهمة بقطاع غزة أف األدوار الذي يجػب أراء هديري  بيىها كاىت -
 أف تقوـ بٍا هٍىة الخدهة االجتهاعية لهواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ كاآلتي:

 التعاوف هع الهؤسسات االجتهاعية في الهجتهع الفمسطيىي لمتخفيؼ هف حدة الهشكالت االجتهاعية -1
 .السمبية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ

إهداد العهاؿ العاطميف عف العهؿ بهٍارات الحياة اليوهية والهواقؼ االجتهاعية لمتغمب عمى  -2
 هشكالتٍـ.

هساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى تحقيؽ االستقرار االجتهاعي هف خالؿ ايجاد فرص عهؿ  -3
 هىاسبة.

هؤسسات االجتهاعية بالهجتهع التي يهكف االستفادة هف تعريؼ العهاؿ العاطميف عف العهؿ بال -4
 خدهاتٍا.

 استثارة الهجتهع لمهشاركة في هواجٍة الهشكالت االجتهاعية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ. -5
هساعدة العهاؿ العهؿ العاطميف عف العهؿ عمي القياـ باألعهاؿ التطوعية داخؿ هؤسسات الهجتهع  -6

 الفمسطيىي. هف أجؿ تعزيز االىتهاء لمهجتهع
حث الهسئوليف عمى تفعيؿ القواىيف والتشريعات االجتهاعية التي تحهي العهاؿ العاطميف عف العهؿ  -7

 هف الهشكالت وخاصة الهشكالت االجتهاعية الهترتبة عف التعطؿ.
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 االجتماعي من خالل طريقة خدمة الفرد لمواجية المشكالت لألخصائيالوظيفية  األدوارما  (4)
 ؟لمعامل العاطل عن العمل قتصاديةاال

االجتهاعي هف خالؿ طريقة خدهة الفرد لهواجٍة  لاخصائيأف األدوار الوظيفية  الدراسةىتائج  كشفت - 
لمعاهػؿ  والعيىيػةلمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ، ٌي بالترتيب )تقديـ الهساعدات الىقديػة  قتصاديةالهشكالت اال

تػً وقدراتػً فػي زيػادة اعػف العهػؿ عمػى االسػتفادة هػف إهكاىيالعاهؿ العاطػؿ  عف العهؿ( ثـ )تشجيعالعاطؿ 
)جهػػػع و (عػػػف العهػػػؿ بالبحػػػث عػػػف هصػػػادر دخػػػؿ جديػػػدةالعاهػػػؿ العاطػػػؿ )هسػػػاعدة كػػػؿ هػػػف يميٍػػػا  دخمػػػً(

العاهػػػؿ عػػػف العهػػػؿ( يميٍػػػا )اكتشػػػاؼ هػػػا لػػػدى لمعاهػػػؿ العاطػػػؿ  بياىػػػات الهرتبطػػػة بالهشػػػكالت االقتصػػػاديةال
عػػف العهػػؿ هػػف قػػدرات تسػػٍـ فػػي حػػؿ هشػػكالتً االقتصػػادية( يميٍػػا )تػػوفير القػػروض الصػػغيرة التػػي العاطػػؿ 

العهػؿ بهصػادر  عػفالعاهػؿ العاطػؿ  عف العهؿ( يميٍا )تبصيرلمعاهؿ العاطؿ تمبى االحتياجات األساسية 
لمعاهػػؿ  الخػػدهات االقتصػػادية وسػػبؿ االسػػتفادة هىٍػػا( يميٍػػا )التعػػرؼ عمػػى أسػػباب الهشػػكالت االقتصػػادية

عػػف العهػػؿ فػػي حػػؿ الهشػػكالت التػػي تعػػوؽ اسػػتفادتً العاهػػؿ العاطػػؿ  )هسػػاعدةًا عػػف العهػػؿ( وأخيػػر العاطػػؿ 
 هف الخدهات االقتصادية التي تقدهٍا الهؤسسات(.

 لمواجية المشكالت لجماعةاالجتماعي من خالل طريقة خدمة ا لألخصائيفية الوظي األدوارما  (4)
 ؟عن العمل ينالعاطم عماللم قتصاديةاال

جهاعػػػة االجتهػػػاعي هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة خدهػػػة ال لاخصػػػائيأف األدوار الوظيفيػػػة  الدراسػػػةىتػػػائج  كشػػػفت - 
تشػجيع العهػاؿ العػاطميف عػف عػف العهػؿ، ٌػي بالترتيػب ) يفالعاطم هاؿلمع قتصاديةلهواجٍة الهشكالت اال

تػػدريب ( ثػػـ )العهػػؿ عمػػى تعمػػـ هٍىػػة جديػػدة هػػف خػػالؿ هراكػػز التػػدريب الهٍىػػي تىاسػػب األوضػػاع الحاليػػة
كػؿ هػف ( يميٍػا العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى حػؿ هشػكالتٍـ االقتصػادية هػف خػالؿ ديىاهيػات الجهاعػة

)رفػع و عهاؿ العاطميف عف العهؿ ىحػو البيئػة والهجتهػع الػذي يعيشػوف فيػً(تىهية الشعور االيجابي لدى ال)
تىهيػػة يميٍػا ) والبيئيػة( قتصػاديةفػي هختمػؼ الهواضػيع االالعهػاؿ العػاطميف عػف العهػػؿ  هسػتوى الػوعي لػدى

( ثقػة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػؿ بأىفسػػٍـ واحتػػراـ األىظهػػة والقػػواىيف والتوفيػؽ بػػيف صػػالا الفػػرد والجهاعػػة
( تىهيػػة هٍػػارات العهػػؿ التعػػاوىي لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ والفٍػػـ األوسػػع لمهشػػكالت االقتصػػاديةيميٍػػا )
 .   (تكويف جهاعات هساعدة ذاتية هف أسر العاطميف عف العهؿ لحؿ الهشكالت االقتصادية) اً وأخير 
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 لمواجية المشكالت تنظيم المجتمعاالجتماعي من خالل طريقة  لألخصائيالوظيفية  األدوارما  (4)
 ؟عن العمل ينالعاطم عماللم قتصاديةاال

 تىظػػػيـ الهجتهػػػعاالجتهػػػاعي هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة  لاخصػػػائيأف األدوار الوظيفيػػػة  الدراسػػػةىتػػػائج  كشػػػفت - 
 الهسػػئوليف عمػػى تفعيػػؿحػػث عػػف العهػػؿ، ٌػػي بالترتيػػب ) يفالعػػاطم هػػاؿلمع قتصػػاديةلهواجٍػػة الهشػػكالت اال

الفمسطيىي لحهاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف اآلثار الهترتبة عمى التعطؿ  قاىوف الضهاف االجتهاعي
دخػؿ ثابػت( يميٍػا  ـ( ثـ )هساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ في الحصوؿ عمػى عهػؿ يػوفر لٍػعف العهؿ

ي العهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ تركػز عمػى )حث الحكوهة عمى تبىي سياسة اقتصادية سػميهة وواضػحة تجػا
الهشػػروعات اإلىتاجيػػة  إىشػػاءيميٍػػا )هسػػاعدة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ فػػي  (التكفػػؿ الفعمػػي بحاجػػاتٍـ
اسػػػتثارة الهجتهػػػع لمهشػػػاركة فػػػي هواجٍػػػة الهشػػػكالت االقتصػػػادية لمعهػػػاؿ ( يميٍػػػا )ـالصػػػغيرة لتىهيػػػة دخمٍػػػ
د جديدة لرفع الهسػتوى االقتصػادي لمعهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ( ( يميٍا )اكتشاؼ هوار العاطميف عف العهؿ

)تسػػػػٍيؿ التواصػػػػؿ والتفاعػػػػؿ بػػػػيف العهػػػػاؿ العػػػػاطميف عػػػػف العهػػػػؿ وجٍػػػػات تقػػػػديـ خػػػػدهات الرعايػػػػة ًا وأخيػػػػر 
 .االقتصادية لٍـ(

 أراء هػػديري الهؤسسػػات األٌميػػة والحكوهيػػة والدوليػػة العاهمػػة بقطػػاع غػػزة أف األدوار الػػذي بيىهػػا كاىػػت -  
يجػب أف تقػـو بٍػػا هٍىػة الخدهػػة االجتهاعيػة لهواجٍػػة الهشػكالت االقتصػػادية لمعهػاؿ العػػاطميف عػف العهػػؿ 

 كاآلتي:

 تبصير العهاؿ العاطميف عف العهؿ بهصادر الخدهات االقتصادية وسبؿ االستفادة هىٍا.  -1

 .ذ٘فٞش ٍشاسٝغ اقرظادٝح طغٞشج ذذس دخالً ػيٚ اىؼاٍو اىؼاؽو ػِ اىؼَو -2

 سخاه األػَاه فٜ قطاع غضج ىر٘فٞش فشص ػَو ٍْاسثح ىيؼَاه اىؼاؽيِٞ ػِ اىؼَو. اىرؼاُٗ ٍغ -3

ذشدٞغ اىؼَاه اىؼاؽيِٞ ػِ اىؼَو ػيٚ ذؼيٌ حشفح ٍْٖٗح خذٝذج ذْاسة االٗػاع ٗاإلٍناّٞاخ اىحاىٞح  -4

 .ىذٌٖٝ

االخصػائييف إعداد خطة اقتصادية هالئهة لمتشغيؿ والتىهية لمعهاؿ العاطميف عػف العهػؿ يشػرؼ عميٍػا  -5
 االجتهاعييف الذيف يعهموف في هجاؿ األسر الفقيرة والعهاؿ العاطميف عف العهؿ.

 التعاوف هع الهؤسسات االقتصادية الحكوهية والدولية لتوفير فرص عهؿ لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ. -6

اخاخ ذ٘فٞش اىقشٗع اىظغٞشج ىَِ ٝشغة ٍِ اىؼَاه اىؼاؽيِٞ ػِ اىؼَو ىريثٞح احرٞاخاذٌٖ ٗاحرٞ -7

 .أسشٌٕ األساسٞح
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 لمواجية المشكالت خدمة الفرداالجتماعي من خالل طريقة  لألخصائيالوظيفية  األدوارما  (1)
 ؟لمعامل العاطل عن العمل صحيةال

لهواجٍة  خدهة الفرداالجتهاعي هف خالؿ طريقة  لاخصائيأف األدوار الوظيفية  لدراسةىتائج ا كشفت - 
 عػف العهػؿالعاهػؿ العاطػؿ  هسػاعدة)كؿ هف لمعاهؿ العاطؿ عف العهؿ، ٌي بالترتيب  صحيةالهشكالت ال

الهسػػاٌهة فػػي تحويػػؿ العاهػػؿ العاطػػؿ )و( عمػػى الهواجٍػػة الفعالػػة لمصػػعوبات الهرتبطػػة بهشػػكالتً الصػػحية
فػي  عػف العهػؿهسػاعدة العاهػؿ العاطػؿ ) ميٍػات (إلى العيادات والهراكز الطبية التي يحتاج إليٍػا عف العهؿ

الػػذي  عػػف العهػػؿالهتابعػػة الدوريػػة لمحالػػة الصػػحية لمعاهػػؿ العاطػػؿ ميٍػػا )ت تغطيػػة تكػػاليؼ العػػالج واألدويػػة(
والهراكػػز الطبيػػة والتػػي  عػػف العهػػؿالعاهػػؿ العاطػػؿ  حػػؿ الهشػػكالت بػػيفميٍػػا )ت( يتمقػػى الخػػدهات الصػػحية

لمعاهػػؿ العاطػػؿ عػػف  رضػػيالتػػاريخ االجتهػػاعي واله ث)بحػػيميٍػػا ( تعػػوؽ اسػػتفادتً هػػف الخػػدهات الصػػحية
العاهػؿ  تعػديؿ األفكػار والهعتقػدات الخاطئػة لػدى)ًا لهساعدة الطبيػب عمػى تشػخيص الهػرض( وأخيػر  العهؿ

  .                  (والتي تسٍـ في حدوث األهراض عف العهؿالعاطؿ 

 لمواجية المشكالت خدمة الجماعةاالجتماعي من خالل طريقة  لألخصائيالوظيفية  األدوارما  (1)
 ؟عن العمل ينالعاطم ماللمع صحيةال

 خدهػػػة الجهاعػػػةاالجتهػػػاعي هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة  لاخصػػػائيأف األدوار الوظيفيػػػة  الدراسػػػةىتػػػائج  كشػػػفت - 
عػف العهػؿ، ٌػي بالترتيػب )العهػؿ عمػى رفػع هسػتوى الػوعي  يفالعػاطم هػاؿلمع صػحيةلهواجٍة الهشكالت ال

الهشػػاركة فػػي عقػػد ىػػدوات ) ثػػـفػػي هختمػػؼ الهواضػػيع الصػػحية والبيئيػػة( العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ  لػػدى
بػػػاألهراض  العهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ توعيػػػة) ميٍػػػات (لعػػػاطميف عػػػف العهػػػؿا التثقيػػػؼ الصػػػحي لمعهػػػاؿ

ػػػػا لصػػػػحية العػػػػادات ا العهػػػػاؿ العػػػػاطميف عػػػػف العهػػػػؿ إكسػػػػاب( يميٍػػػػا )والهشػػػػكالت الصػػػػحية وأسػػػػبابٍا وآثاٌر
( بػاإلجراءات والتػدابير الوقائيػة لتجىػب الهػرض والعػدوى العهاؿ العاطميف عػف العهػؿ تزويد( يميٍا )السميهة
الهىاسػػػبة ألوضػػػاعٍـ  يػػػةالترفيٍ الهرضػػػى هػػػف العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ باألىشػػػطة)شػػػغؿ أوقػػػات فػػػراغ  يميٍػػػا

معهػػاؿ العػػاطميف عػػف ل تغذيػػةالعهػػؿ عمػػى تػػوفير ىظػػاـ غػػذائي لمحػػد هػػف هشػػكالت سػػوء ال)ًا وأخيػػر  الصػػحية(
 .   العهؿ(
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 لمواجية المشكالت تنظيم المجتمعاالجتماعي من خالل طريقة  لألخصائيالوظيفية  األدوارما  (2)
 ؟عن العمل ينالعاطم ماللمع صحيةال

 تىظػػػيـ الهجتهػػػعاالجتهػػػاعي هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة  لاخصػػػائيأف األدوار الوظيفيػػػة  الدراسػػػةىتػػػائج  كشػػػفت - 
الهسػػاٌهة فػػي تػػوفير الخػػدهات عػػف العهػػؿ، ٌػػي بالترتيػػب ) يفالعػػاطم هػػاؿلمع صػػحيةلهواجٍػػة الهشػػكالت ال

عمػػى  العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿتسػػٍيؿ إجػػراءات حصػػوؿ ) ثػػـمعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( الصػػحية ل
والهراكػػز والعيػػػادات  العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ فالتوسػػػط بػػي) كػػؿ هػػف ميٍػػات خػػدهات التػػأهيف الصػػحي(

اسػػتثهار يميٍػػا ) معهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ(ل و)الهسػػاٌهة فػػي تطػػوير الخػػدهات الصػػحية الهقدهػػة( الطبيػػة
 عاطميف عف العهؿ)توعية ال معهاؿ العاطميف عف العهؿ( يميٍال الهوارد الهتاحة في تقديـ الخدهات الصحية

الهسػاٌهة هػع الهتخصصػيف فػي إيجػاد )ًا ( وأخيػر شرة فػي البيئػة وكيفيػة الوقايػة هىٍػاباألهراض الهىت ـوأسٌر
 .  العهاؿ العاطميف عف العهؿ( الخدهات الصحية التي يحتاجٍا

أراء هػػديري الهؤسسػػات األٌميػػة والحكوهيػػة والدوليػػة العاهمػػة بقطػػاع غػػزة أف األدوار الػػذي  بيىهػػا كاىػػت -   
االجتهاعيػػة لهواجٍػػػة الهشػػكالت الصػػػحية لمعهػػاؿ العػػػاطميف عػػف العهػػػؿ  يجػػب أف تقػػـو بٍػػػا هٍىػػة الخدهػػػة

 كاآلتي:

 تسٍيؿ هٍاـ اجراء بعض العهميات الجراحية التي يحتاج إليٍا بعض العهاؿ العاطميف عف العهؿ. -1

 الهساٌهة في تطوير الخدهات الصحية الهقدهة لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ. -2

لمعهػػػػاؿ العػػػػاطميف عػػػػف العهػػػػؿ ههػػػػف يتمقػػػػوف خػػػػدهات صػػػػحية هػػػػف الهتابعػػػػة الدوريػػػػة لمحالػػػػة الصػػػػحية  -3
 الهؤسسات الطبية.

الهسػػاٌهة فػػي عقػػد ىػػدوات لمتثقيػػؼ الصػػحي لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ الػػذيف يعػػاىوف هػػف االهػػراض  -4
 الهختمفة لزيادة وعيٍـ بهشكالتٍـ.

لالسػػتفادة هىػػً فػػي هسػػاعدة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ عمػػى االسػػتفادة هػػف خػػدهات التػػأهيف الصػػحي  -5
 التغمب عمى هشكالتٍـ الصحية.

                   اكساب العهاؿ العاطميف عف العهؿ العادات الصحية السميهة هف أجؿ هواجٍة هشكالتٍـ الصحية.  -6
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 لمواجية المشكالت خدمة الفرداالجتماعي من خالل طريقة  لألخصائيالوظيفية  األدوارما  (01)
 ؟العاطل عن العمل امللمع نفسيةال

لهواجٍة  خدهة الفرداالجتهاعي هف خالؿ طريقة  لاخصائيأف األدوار الوظيفية الدراسة ىتائج  كشفت - 
تعػديؿ االتجاٌػػات السػمبية  لمعاهػػؿ ) كػؿ هػػف العاطػػؿ عػف العهػػؿ، ٌػي بالترتيػػب اهػؿلمع ىفسػػيةالهشػكالت ال

عمػى أسػباب الهشػكالت الىفسػية لمعاهػؿ العاطػؿ عػف التعػرؼ )و( العاطؿ عف العهؿ تجاي هشكالتً الىفسية
كػػؿ هػػف ( يميٍػػا التعػػرؼ عمػػى االحتياجػػات الىفسػػية غيػػر الهشػبعة لمعاهػػؿ العاطػػؿ عػػف العهػػؿ( يميٍػػا )العهػؿ

( العهػػػؿ عمػػػى إشػػػباع الحاجػػػات الىفسػػػية لمعاهػػػؿ العاطػػػؿ عػػػف العهػػػؿ بهػػػا يسػػػاعدي عمػػػى أداء أدواري بىجػػػاح)
تحريػػػر يميٍػػا ) (بهؤسسػػات الصػػحة الىفسػػية لالسػػتفادة هػػف خػػدهاتٍا عػػف العهػػؿتعريػػؼ العاهػػؿ العاطػػؿ )و

الهتابعػة الدوريػة لمحالػة ( يميٍػا )العاهؿ العاطؿ عف العهػؿ هػف الهعوقػات الذاتيػة التػي تعػوؽ أدائػً ألعهالػً
جهػػع البياىػػات الهرتبطػػة بالهشػػكالت الىفسػػية لمعاهػػؿ )ًا كػػؿ هػػف عػػف العهػػؿ( وأخيػػر الىفسػػية لمعاهػػؿ العاطػػؿ 

دراسػػػة آهػػػاؿ العاهػػػؿ العاطػػػؿ عػػػف العهػػػؿ وطهوحاتػػػً وهعاوىتػػػً عمػػػى تحقيػػػؽ ٌػػػذي )و( ؿ عػػػف العهػػػؿالعاطػػػ
                  .                  (اآلهاؿ

 لمواجية المشكالت خدمة الجماعةاالجتماعي من خالل طريقة  لألخصائيالوظيفية  األدوارما  (00)
 ؟عن العمل ينالعاطم اممينلمع نفسيةال

 خدهة الجهاعةاالجتهاعي هف خالؿ طريقة  لاخصائيأف األدوار الوظيفية  الدراسةىتائج  كشفت - 
تدريب العهاؿ العاطميف عف العهؿ عف العهؿ، ٌي بالترتيب ) يفالعاطم هاؿلمع ىفسيةلهواجٍة الهشكالت ال

العهاؿ إكساب )كؿ هف  ثـ  (عمى حؿ هشكالتٍـ الىفسية هف خالؿ ديىاهيات العهؿ هع الجهاعات
استخداـ اإلرشاد الجهاعي لحؿ الهشكالت )و( العاطميف عف العهؿ هٍارات التعاهؿ هع هشكالتٍـ الىفسية

تقديـ براهج الدعـ الىفسي لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ )     ( يميٍا الىفسية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ
عف العهؿ لمتخفيؼ هف هشكالتٍـ إعداد األىشطة الترويحية لمعهاؿ العاطميف ( يميٍا )بأسموب بىاء

و)هساعدة العهاؿ (  السمبية الحبيسة ـطاقتٍ هفالعهاؿ العاطميف عف العهؿ  )تحريركؿ هف( يميٍا الىفسية
هشاعر  ؼ)تخفيًا وأخير  (العاطميف عف العهؿ عمى طرح الحموؿ الفعالة لهشكالتٍـ الىفسية وههارستٍا

ـ الهكبوتةهشاع عف التىفيس خالؿ هف اإلحباط لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ  .(ٌر
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 لمواجية المشكالت تنظيم المجتمعاالجتماعي من خالل طريقة  لألخصائيالوظيفية  األدوارما  (03)
 ؟عن العمل ينالعاطم اممينلمع نفسيةال

 تىظػػػيـ الهجتهػػػعاالجتهػػػاعي هػػػف خػػػالؿ طريقػػػة  لاخصػػػائيأف األدوار الوظيفيػػػة  الدراسػػػةىتػػػائج  كشػػػفت - 
العهػػػاؿ عقػػػد ىػػػدوات لتعريػػػؼ عػػػف العهػػػؿ، ٌػػػي بالترتيػػػب ) يفالعػػػاطم هػػػاؿلمع ىفسػػػيةلهواجٍػػػة الهشػػػكالت ال
التعػػػاوف هػػػع )ثػػػـ ( بهؤسسػػػات الصػػػحة الىفسػػػية التػػػي يهكىٍػػػا االسػػػتفادة هػػػف خػػػدهاتٍا العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ

حػث )كػؿ هػف ٍػا ( يميعهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿملاالستشارات الىفسية  هؤسسات الصحة الىفسية في تقديـ
تقػػػديـ )و( عػػػاطميفخطػػػة العػػػالج بالىسػػػبة لم لتقػػػديـكػػػز الصػػػحة الىفسػػػية بػػػالهجتهع الخػػػارجي وهؤسسػػػاتً اهر 

( هشػػروعات الػػدعـ الىفسػػي لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ هػػف خػػالؿ هؤسسػػات الصػػحة الىفسػػية بػػالهجتهع
ػػا بػػاألهراض والهشػػكالت الىفسػػية وأسػػبابٍا العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ توعيػػة)و تقػػديـ الهشػػورة )و( وآثاٌر

دراسػػة آهػػاؿ العهػػاؿ العػػاطميف ) وأخيػػراً  (لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ فػػي كيفيػػة هواجٍػػة هشػػكالتٍـ الىفسػػية
 .(عف العهؿ وهعاوىتٍـ عمى تحقيؽ ٌذي اآلهاؿ

الػػذي أراء هػػديري الهؤسسػػات األٌميػػة والحكوهيػػة والدوليػػة العاهمػػة بقطػػاع غػػزة أف األدوار  بيىهػػا كاىػػت -   
يجػػػب أف تقػػػـو بٍػػػا هٍىػػػة الخدهػػػة االجتهاعيػػػة لهواجٍػػػة الهشػػػكالت الىفسػػػية لمعهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ 

 كاآلتي:

تحقيؽ التعاوف والتىسيؽ بيف الهؤسسات االجتهاعية وهؤسسات الدعـ الىفسي وذلؾ هف أجؿ تقديـ   -8
 خدهات الدعـ الىفسي لهف يحتاجٍا هف العهاؿ العاطميف عف العهؿ.

العهاؿ العاطميف عف العهؿ بكيفية التعاهؿ هع هشكالتٍـ الىفسية الهترتبة عف التعطؿ عف ارشاد   -9
 العهؿ حتى ال تتطور وتصبا أهرض ىفسية عهيقة.

ارشاد أسر العهاؿ العاطميف عف العهؿ بكيفية توفير الجو الىفسي الهالئـ لمعهاؿ العاطميف عف   -11
ـ بعيد عف التوتر والصراعات.  العهؿ داخؿ أسٌر

هساعدة العهاؿ العاطميف عف العهؿ عمى شغؿ وقت الفراغ باألىشطة االجتهاعية، وذلؾ هف أجؿ   -11
 هساعدتٍـ لصرؼ التفكير في هشكالتٍـ الىفسية.

استعادة الثقة لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ هف خالؿ تىهية بعض الهٍارات الوجداىية لديٍـ بها   -12
 يساعدٌـ عمى التغمب عمى هشكالتٍـ الىفسية.
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 سابعًا: النتائج الخاصة باإلجابة عمى التساؤل السادس لمدراسة: 

ما المعوقات التي حالت دون قيام الخدمـة االجتماعيـة بأدوارىـا لمواجيـة مشـكالت العمـال الفمسـطينيين 
 العاطمين عن العمل في قطاع غزة ؟

ػا لهواجٍػة هشػكالت  - كشفت ىتائج الدراسة أف الهعوقات التي حالػت دوف قيػاـ الخدهػة االجتهاعيػة بأدواٌر
تقمػػيص الػػدعـ العهػاؿ الفمسػػطيىييف العػػاطميف عػف العهػػؿ، هػػف وجٍػػة ىظػر العهػػاؿ العػػاطميف ٌػي بالترتيػػب )

)ضػػػعؼ التعػػػاوف بػػػيف التشػػػغيمية لمعهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ( ثػػػـ الهػػػادي الهقػػػدـ هػػػف الخػػػارج لمهشػػػاريع 
الهؤسسات الهختمفة الهٍتهػة برعايػة العهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ( تميٍػا كػؿ هػف )ىقػص عػدد االخصػائييف 
االجتهاعييف في هجاؿ رعايػة العهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ( و)عػدـ تػوافر الهػوارد الكافيػة لقيػاـ األخصػائي 

سسػات هػع احتياجػات العهػاؿ العػاطميف عػف )عػدـ تىاسػب خػدهات الهؤ  ميٍاتبإىجاز دوري عمى أكهؿ وجً( 
كؿ هف )عدـ تعػاوف أعضػاء  يميٍا)جهود القواىيف الهتعمقة برعاية العهاؿ العاطميف(  يميٍاالعهؿ الهتعددة( 

فريػؽ العهػؿ هػػع االخصػائي االجتهػػاعي ألداء دوري الهٍىػي( و)سػمبية بعػػض العهػاؿ العػػاطميف عػف العهػػؿ( 
ا فػػي هواجٍػػة هشػػكالتٍـ( )ضػػعؼ قػػدرات العهػػاؿ العػػاطمي يميٍػػا  يميٍػػاف عػػف العهػػؿ والتػػي يهكػػف اسػػتثهاٌر

)عػػدـ  يميٍػػا)ضػػعؼ ثقػػة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ بقػػدرة األخصػػائي االجتهػػاعي فػػي حػػؿ هشػػكالتٍـ( 
)ضػػػعؼ  يميٍػػػاسػػػعي االخصػػػائي االجتهػػػاعي لمتىهيػػػة الهٍىيػػػة الذاتيػػػة فػػػي هجػػػاؿ رعايػػػة العهػػػاؿ العػػػاطميف( 

)قمػػة خبػػرات األخصػػائي  يميٍػػاالعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ هػػع األخصػػائي االجتهػػاعي بالهؤسسػػة(  تعػػاوف
االجتهاعي بطبيعة العهؿ الهٍىي هع العهاؿ العاطميف عف العهؿ( وأخيرًا )عدـ وعى العهاؿ العاطميف عف 

 العهؿ بدور االخصائي االجتهاعي بالهؤسسة( . 

ا لهواجٍة أف الهع الدراسةىتائج  بيىها كشفت - وقات التي حالت دوف قياـ الخدهة االجتهاعية بأدواٌر
 ٌي بالترتيب هف وجٍة ىظر االخصائييف االجتهاعييف، هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ

( ىقص عدد االخصائييف االجتهاعييف العاهميف في هجاؿ رعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ) كؿ هف
)تقميص الدعـ ثـ كؿ هف  (ىيات الكافية لقياـ االخصائي بإىجاز دوري عمى أكهؿ وجًعدـ توافر اإلهكا)و

ضعؼ التعاوف بيف )و( التشغيمية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿالهادي الهقدـ هف الخارج لمهشاريع 
عدـ تىاسب خدهات ) كؿ هفيميٍا  الهؤسسات الهختمفة الهٍتهة برعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ(

عدـ وجود خطة اقتصادية هالئهة و) (الهتعددة تياجات العهاؿ العاطميف عف العهؿسات هع احالهؤس
يميٍا كؿ ( جهود القواىيف الهتعمقة برعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ( ثـ )لمتشغيؿ عمى هستوى الوطف

إلهاـ عدـ )و( عدـ وعى العهاؿ العاطميف عف العهؿ بدور االخصائي االجتهاعي بالهؤسسة)هف 
ضعؼ هشاركة )و( االخصائي بالبحوث والدراسات الحديثة في هجاؿ رعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ

 ضعؼ تعاوف العهاؿ )يميٍا كؿ هف( القيادات الشعبية في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ
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اؿ العاطميف عف العهؿ والتي قمة قدرات العه)و( العاطميف عف العهؿ هع األخصائي االجتهاعي بالهؤسسة
ا في هواجٍة هشكالتٍـ  (قمة وعى أفراد الهجتهع بهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ)و( يهكف استثهاٌر

عدـ تعاوف أعضاء فريؽ العهؿ هع االخصائي ( يميٍا )سمبية بعض العهاؿ العاطميف عف العهؿيميٍا )
هاؿ العاطميف عف العهؿ بقدرة االخصائي االجتهاعي ضعؼ ثقة الع( يميٍا )االجتهاعي ألداء دوري الهٍىي

قمة خبرات األخصائي االجتهاعي بطبيعة العهؿ الهٍىي هع  العهاؿ العاطميف ( يميٍا )في حؿ هشكالتٍـ
عدـ سعي االخصائي االجتهاعي لمتىهية الهٍىية الذاتية في هجاؿ رعاية العهاؿ ) أخيراً و ( عف العهؿ

 .(العاطميف عف العهؿ

أراء هػػديري الهؤسسػػات األٌميػػة والحكوهيػػة والدوليػػة العاهمػػة بقطػػاع غػػزة أف الهعوقػػات التػػي  بيىهػػا كاىػػت -
ػػا لهواجٍػػة هشػػكالت العهػػاؿ الفمسػػطيىييف العػػاطميف عػػف العهػػؿ  حالػػت دوف قيػػاـ الخدهػػة االجتهاعيػػة بأدواٌر

 كاآلتي:
 .قطاع غضجػذً ٗخ٘د خطح قٍ٘ٞح اقرظادٝح ٍالئَح ىيرَْٞح ٗاىرشغٞو ػيٚ ٍسر٘ٙ  -1

 .ػِ اىؼَو ِػذً ٍْاسثح اىخذٍاخ اىرٜ ذقذٍٖا اىَؤسساخ ٍغ احرٞاخاخ اىؼَاه اىؼاؽيٞ -2

 .قيح ٍؼاسف ٗخثشاخ االخظائٜ االخرَاػٜ تطثٞؼح ػئَ اىَْٖٜ ٍغ اىؼَاه اىؼاؽيِٞ -3

 .قيح االٍناّٞاخ اىَادٝح اىَراحح فٜ اىَدرَغ اىفيسطْٜٞ -4

 .اسٝغ اىرَْ٘ٝح ٗاىرشغٞو ىيؼَاه اىؼاؽيِٞذقيٞض اىذػٌ اىَادٛ اىَقذً ٍِ اىخاسج ىيَش -5

اىظشٗف اىسٞاسٞح ٗاألٍْٞح اىرٜ َٝش فٖٞا قطاع غضج، خاطح اىحظاس االسشائٞيٜ اىَفشٗع ػيٚ  -6

 .قطاع غضج

 .حذاثح ذخظض ٍْٖح اىخذٍح االخرَاػٞح فٜ فيسطِٞ -7
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 ثامنًا: النتائج الخاصة باإلجابة عمى التساؤل السابع لمدراسة: 

ما التصور المقترح لألدوار المينية لمخدمة االجتماعية لمواجية مشكالت العمال الفمسطينيين العاطمين 
 عن العمل في قطاع غزة ؟

كشػػػػػفت ىتػػػػػائج الدراسػػػػػة أف األدوار الهٍىيػػػػػة الهقترحػػػػػة لمخدهػػػػػة االجتهاعيػػػػػة لهواجٍػػػػػة هشػػػػػكالت العهػػػػػاؿ  -
العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ هػػػف وجٍػػػة ىظػػػر العهػػػاؿ العػػػاطميف، ٌػػػي بالترتيػػػب )إعػػػداد خطػػػة اقتصػػػادية هالئهػػػة 

الهقػػدـ  الػػدعـ الهػػادي لمتشػػغيؿ لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ عمػػى هسػػتوى الػػوطف( ثػػـ )العهػػؿ عمػػى زيػػادة
)تحقيػػؽ التعػاوف بػػيف الهؤسسػػات الهختمفػػة الهٍتهػػة  ميٍػػاتالتشػػغيمية لمعهػػاؿ العػػاطميف عػف العهػػؿ( لمهشػاريع 

)تػػوفير اإلهكاىيػػات الكافيػػة لقيػػاـ االخصػػائي بإىجػػاز دوري عمػػى  يميٍػػابرعايػػة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( 
)تشػجيع رجػاؿ األعهػاؿ لمهسػاٌهة فػي هشػروعات اسػتثهارية تشػغيمية تسػاٌـ فػي هواجٍػة  يميٍاأكهؿ وجً( 
 يميٍػػا)تفعيػػؿ دور وسػػائؿ اإلعػػالـ لطػػرح قضػػايا وهشػػكالت العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ(  يميٍػػاالهشػػكمة( 

 يميٍػػا االجتهػػاعي فػػي هجػػاؿ رعايػػة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( لاخصػػائي)وضػػع خطػػة لمىهػػو الهٍىػػي 
ا فػػي هواجٍػػة هشػػكالتٍـ( )تػػد  االتحػػاد)تفعيػػؿ دور  يميٍػػاعيـ قػػدرات العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ واسػػتثهاٌر

)تػػدعيـ اتجاٌػػات  يميٍػػاالعػػاـ لىقابػػات عهػػاؿ فمسػػطيف فػػي هواجٍػػة هشػػكالت العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( 
يػػػؽ العهػػػؿ هػػػػع )تعزيػػػز تعػػػاوف أعضػػػاء فر  يميٍػػػاالعهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ بالعهػػػؿ اليػػػدوي والحرفػػػي( 

)تفعيػػػؿ القػػػواىيف الهتعمقػػػة برعايػػػة العهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف  يميٍػػػااالخصػػائي االجتهػػػاعي ألداء دوري الهٍىػػػي( 
)إتاحة الفرصة لهشاركة االخصائييف في التخطيط لبراهج رعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ(  يميٍاالعهؿ( 
)تفعيؿ  يميٍاائي االجتهاعي في حؿ هشكالتٍـ( )تدعيـ ثقة العهاؿ العاطميف عف العهؿ بقدرة االخص يميٍا

)زيػػادة فعاليػػة وكفػػاءة  يميٍػػاهشػػاركة القيػػادات الشػػعبية فػػي هواجٍػػة هشػػكالت العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( 
الخػدهات التػي تقػدهٍا الهؤسسػػات لمعهػاؿ العػاطميف عػػف العهػؿ( وأخيػرًا )تىهيػة وعػػي العهػاؿ العػاطميف عػػف 

 اعي بالهؤسسة(.االجته يالعهؿ بدور االخصائ

كشػػػػػفت ىتػػػػػائج الدراسػػػػػة أف األدوار الهٍىيػػػػػة الهقترحػػػػػة لمخدهػػػػػة االجتهاعيػػػػػة لهواجٍػػػػػة هشػػػػػكالت العهػػػػػاؿ  -
العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ هػػػف وجٍػػػة ىظػػػر االخصػػػائييف االجتهػػػاعييف، ٌػػػي بالترتيػػػب )تعػػػاوف رجػػػاؿ األعهػػػاؿ 

الدعـ الهػادي الهقػدـ هػف  زيادةلمهساٌهة في هشروعات استثهارية تىهوية تساٌـ في هواجٍة الهشكمة( ثـ )
كػػؿ هػػف )تحقيػػؽ التعػػاوف بػػيف الهؤسسػػات  يميٍػػاالتشػػغيمية لمعهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( الخػػارج لمهشػػاريع 

الهختمفػػة الهٍتهػػة برعايػػة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( و)إعػػداد خطػػة اقتصػػادية هالئهػػة لمتشػػغيؿ لمعهػػاؿ 
تفعيػػؿ دور االتحػػاد العػػاـ لىقابػػات عهػػاؿ فمسػػطيف فػػي ) يميٍػػاالعػػاطميف عػػف العهػػؿ عمػػى هسػػتوى الػػوطف( 

كػػؿ هػػف )تفعيػػؿ القػػواىيف الهتعمقػػة برعايػػة العهػػاؿ  يميٍػػاهواجٍػػة هشػػكالت  العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( 
 العاطميف عف العهؿ( و)تفعيؿ دور وسائؿ اإلعالـ لطرح قضايا وهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ(
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كػػؿ هػػف )زيػػادة فعاليػػة  يميٍػػاو)تػػوفير اإلهكاىيػػات الكافيػػة لقيػػاـ االخصػػائي بإىجػػاز دوري عمػػى أكهػػؿ وجػػً(  
وكفاءة الخدهات التي تقدهٍا الهؤسسات لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ والعهؿ عمى تىوعٍا( و)دعـ البحػوث 

رات العهػػاؿ العػػاطميف عػػف والدراسػػات الحديثػػة فػػي هجػػاؿ رعايػػة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( و)تػػدعيـ قػػد
ا فػػػي هواجٍػػػة هشػػػكالتٍـ(  )تػػػدعيـ اتجاٌػػػات العهػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العهػػػؿ بالعهػػػؿ  يميٍػػػاالعهػػػؿ واسػػػتثهاٌر

)إتاحػة الفرصػة لهشػاركة االخصػائييف فػي التخطػيط لبػراهج رعايػة العهػاؿ العػاطميف  يميٍػااليدوي والحرفي( 
االجتهػػاعي فػػي هجػػاؿ رعايػػة  لاخصػػائيتهر كػػؿ هػػف )وضػػع خطػػة لمىهػػو الهٍىػػي الهسػػ يميٍػػاعػػف العهػػؿ( 

العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ( و)تعزيػػز ثقػػة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ بقػػدرة االخصػػائي االجتهػػاعي فػػي 
 يميٍػااالجتهػاعي بالهؤسسػة(  يحؿ هشكالتٍـ( و)تىهية وعػي العهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ بػدور االخصػائ

ائي االجتهػاعي ألداء دوري الهٍىػي( وأخيػرًا )تفعيػؿ هشػاركة )تعزيز تعاوف أعضاء فريػؽ العهػؿ هػع االخصػ
 القيادات الشعبية في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ(.
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تاســعًا: التصــور المقتــرح لــألدوار المينيــة لمخدمــة االجتماعيــة لمواجيــة مشــكالت العمــال الفمســطينيين 
 غزة:العاطمين عن العمل في قطاع 

بعػػػد عػػػرض هػػػا أسػػػفرت عىػػػً ىتػػػائج الدراسػػػة، يهكػػػف وضػػػع التصػػػور الهقتػػػرح لػػػادوار الهٍىيػػػة لمخدهػػػة     
حػد أاالجتهاعية لهواجٍة هشػكالت العهػاؿ الفمسػطيىييف العػاطميف عػف العهػؿ فػي قطػاع غػزة، حيػث يعتبػر 

  التساؤالت التي تحاوؿ الدراسة اإلجابة عميٍا.
 صور المقترح في إطار الخدمة االجتماعية:)أ( األسس التي يقوم عمييا الت

اإلطار الىظري لمدراسة والذي يوضا الهشكالت التي يعاىي هىٍا العهاؿ العاطميف عف العهؿ ىتيجة  -1
 الىتفاضة األقصى.

ىتػػائج الدراسػػات والبحػػوث السػػابقة والىتػػائج التػػي توصػػمت إليٍػػا الدراسػػة الحاليػػة وهػػا توصػػمت إليػػً هػػف  -ٕ
لمهشكالت التي يعاىي هىٍا العهاؿ العاطميف عف العهؿ ىتيجة الىتفاضة األقصػى، وتحديػد وصؼ وتحميؿ 

 األدوار الهٍىية لمخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ.
 )ب( أىداف المنظور المقترح:

لتػػي يعػػاىي هىٍػػا العهػػاؿ العػػاطميف يتحػػدد الٍػػدؼ العػػاـ لمتصػػور الهقتػػرح فػػي التغمػػب عمػػى الهشػػكالت ا     
 عف العهؿ ىتيجة الىتفاضة األقصى.

ويتحقؽ ٌذا الٍدؼ هف خالؿ هواجٍة الهشكالت التي يعاىي هىٍا العهػاؿ العػاطميف عػف العهػؿ ىتيجػة     
ي:  الىتفاضة األقصى وذلؾ هف خالؿ عدة أٌداؼ فرعية ٌو

 :ين عن العمل نتيجة انتفاضة األقصىالمشكالت االجتماعية لمعمال الفمسطينيين العاطمأوال: 

 .االستقرار االجتهاعيضعؼ  -1
 .ًوبيف أفراد أسرت العاهؿ العاطؿ عف العهؿ بيف سوء العالقات -2

 .أداء كثير هف الواجبات االجتهاعيةالعاهؿ العاطؿ عف العهؿ  تجىب -3

 ة العاهؿ العطؿ.ٍدد كياف أسر يعهؿ  عدـ توفر فرصة -4

 .في األىشطة االجتهاعية  ةهشاركضعؼ ال -5

 .هىاسباتٍـ آلخريفهشاركة اعدـ قدرة العاهؿ العاطؿ عف  -6

 .في الهجتهعهف العزلة االجتهاعية  هعاىاة العاهؿ العاطؿ عف العهؿ -7
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المشكالت االجتماعية لمعمال العاطمين عن العمل نتيجة ويتمثل ىدف التصور المقترح لمتغمب عمى 
 من خالل قيام االخصائي االجتماعي باألدوار اآلتية: انتفاضة األقصى

 الوقت تواجًٍ في يالت لمهشكالت االجتهاعية وشاهؿ عهيؽ فٍـ هساعدة العاهؿ العاطؿ عمى  -1

 عف طريؽ تبصيري بالعواهؿ الهؤدية إلى سوء العالقات وكيفية التعاهؿ هعٍا. الحاضر

وذلؾ عف طريؽ  دة هف خدهاتٍا االجتهاعيةتعريؼ العاهؿ العاطؿ بالهؤسسات الهختمفة لالستفا  -2
 تبصيري بٍذي الهؤسسات وكيفية االتصاؿ بٍا واالستفادة هف خدهاتٍا.

وذلؾ عف طريؽ براهج خدهة  لمعاهؿ العاطؿ تجاي هشكالتً االجتهاعية تعديؿ االتجاٌات السمبية  -3
 الجهاعة التي تٍدؼ إلى ذلؾ.

وذلؾ عف  التي تساعد العاهؿ العاطؿ عمى تىهية الشخصيةتىهية االتجاٌات االجتهاعية اإليجابية   -4
 طريؽ اشراكٍـ بالبراهج واألىشطة التي تٍدؼ إلى ذلؾ.

تدريب العهاؿ العاطميف عمى حؿ هشكالتٍـ االجتهاعية هف خالؿ ديىاهيات الجهاعة والدورات   -5
 التدريبية في ٌذا الشأف.

ٍـ االجتهاعية عف طريؽ اشراكٍـ في البراهج إكساب العهاؿ العاطميف هٍارات التعاهؿ هع هشكالت  -6
 الخاصة بٍذا الشأف.

ـ والهجتهع الذي يعيشوف فيً عف   -7 تقديـ براهج اجتهاعية لتقوية العالقات بيف العهاؿ العاطميف وأسٌر
 طريؽ اشراكٍـ في البراهج والحفالت التي تٍدؼ إلى ذلؾ.

عهاؿ العاطميف وحثٍـ عمى حيط هف قبؿ اللزيادة االىتهاء لمهجتهع اله األىشطة الجهاعيةتطوير   -8
فا  الهجتهع. ةداألعهاؿ التطوعية بها يفيدٌـ بزيادة خبراتٍـ وا 

الهتىوعة  الىشاطات االجتهاعيةعاطميف هف خالؿ ال العهاؿ ايحيياٌهشاعر العزلة التي  هواجٍة  -9
 يعدٌا االخصائي االجتهاعي خصيصًا لٍذا الشأف. يالت

 وأٌدافٍا لوظائفٍا األداء األهثؿ هف وتهكيىٍا والحكوهية والدولية األٌمية الهؤسسات بيف التىسيؽ  -11
 لتحسيف ظروؼ العهاؿ العاطميف عف طريؽ دعوة ههثميٍا في ىدوات تٍدؼ إلى ذلؾ.

الفمسطيىي لحهاية العهاؿ العاطميف هف  قاىوف الضهاف االجتهاعي حث الهسئوليف عمى تفعيؿ  -11
 العهؿ عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ، واالتصاؿ بٍـ إلقىاعٍـ بذلؾ.اآلثار الهترتبة عمى التعطؿ عف 

التعاوف هع الهؤسسات االجتهاعية العاهمة في الهجتهع لمتخفيؼ هف حدة االىعكاسات االجتهاعية   -12
 السمبية لمعهاؿ العاطميف وذلؾ بترتيب الزيارات هع ٌذي الهؤسسات.

تجابة لحاجات العهاؿ العاطميف عف طريؽ التأثير عمى الهسئوليف في الهجتهع ليكوىوا أكثر اس  -13
 التواصؿ هعٍـ وكذلؾ وسائؿ اإلعالـ الهختمفة.
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بيف العهاؿ العاطميف والهؤسسات الهسئولة عف تقديـ الخدهات االجتهاعية  إيجاد قىوات االتصاؿ  -14
ادة هف وذلؾ بتعريؼ العهاؿ بٍذي الهؤسسات والخدهات التي تقدهٍا وكيفية االتصاؿ بٍا واإلف

 خدهاتٍا.
 :المشكالت االقتصادية لمعمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل نتيجة انتفاضة األقصىثانيًا: 

 .كٍرباء والهيايالتميفوف والخدهات  عمى تسديد فواتيرة العاهؿ العاطؿ عدـ قدر  -1

 .أصبا غالء األسعار فوؽ طاقة العاهؿ العاطؿ عف العهؿ -2

 الالـز لإلىفاؽ عمى أسرتً.فقداف العاهؿ العاطؿ لمدخؿ  -3

 .عدـ هقدرة العاهؿ العاطؿ عمى تمبية االحتياجات العالجية ألسرتً -4

 .هف الهؤسسات مى اإلعاىات الهؤقتةاعتهاد العاهؿ العاطؿ ع -5

 .عهؿ في هىاطؽ أخرىفرص البحث عف  اتجاي العاهؿ العاطؿ إلى -6

 .الهختمفةهف الهؤسسات  اقتصادية هعوىات اتجاي العاهؿ العاطؿ لمبحث عف -7

 .ازدياد عبء الديوف عمى أسرة العاهؿ العاطؿ عف العهؿ -8

 .عدـ قدرة العاهؿ العاطؿ عمى تمبية االحتياجات الغذائية ألسرتً -9

 .هف اآلخريف لسد احتياجات أسرتً ةاعتهاد العاهؿ العاطؿ إلى االستداى  -11

 .عدـ قدرة العاهؿ العاطؿ عمى سد ها قاـ باقتراضً هف ديوف  -11

المشكالت االقتصادية لمعمال العاطمين عن العمل نتيجة ويتمثل ىدف التصور المقترح لمتغمب عمى 
 من خالل قيام االخصائي االجتماعي باألدوار اآلتية: انتفاضة األقصى

 لمعاهؿ العاطؿ هف خالؿ الهؤسسة التي يعهؿ بٍا. والعيىيةالهساعدات الىقدية تقديـ  -1

عف طريؽ اشراكً في  تً وقدراتً في زيادة دخمًاالستفادة هف إهكاىيعمى االعاهؿ العاطؿ  عتشجي  -2
 البراهج واألىشطة التي هف خاللٍا يستطيع أف يكتشؼ تمؾ القدرات .

 وذلؾ بتعريفً عمى بعض هصادر الخدهات. مبحث عف هصادر دخؿ جديدحث العاهؿ العاطؿ ل  -3

عف طريؽ البراهج  هشكالتً االقتصاديةهف قدرات تسٍـ في حؿ لمعاهؿ العاطؿ اكتشاؼ ها لدى   -4
 الهعدة لذلؾ.

   تشجيع العهاؿ العاطميف عمى تعمـ هٍىة جديدة هف خالؿ هراكز التدريب الهٍىي تىاسب قدراتٍـ   -5
 الحالية وذلؾ باالتصاؿ بٍذي الهراكز وتوجيً العهاؿ إليٍا.

تىهية الشعور االيجابي لدى العهاؿ العاطميف ىحو البيئة والهجتهع الذي يعيشوف فيً وذلؾ بإشراكٍـ   -6
 في براهج الخدهة العاهة وحثٍـ عمى التطوع.
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عف طريؽ  والبيئية قتصاديةفي هختمؼ الهواضيع االالعهاؿ العاطميف  رفع هستوى الوعي لدى  -7
 الهحاضرات والىدوات.

العهاؿ العاطميف بأىفسٍـ واحتراـ األىظهة والقواىيف والتوفيؽ بيف صالا الفرد والجهاعة  تىهية ثقة  -8
 وذلؾ عف طريؽ توعيتٍـ بأٌهية االلتزاـ بقواىيف الهؤسسة والهجتهع.

الفمسطيىي لحهاية العهاؿ العاطميف هف  قاىوف الضهاف االجتهاعي حث الهسئوليف عمى تفعيؿ  -9
 عف العهؿ عف طريؽ التواصؿ هعٍـ وأيضًا وسائؿ االعالـ. اآلثار الهترتبة عمى التعطؿ

وذلؾ بتوجيٍٍـ إلى االهاكف  دخؿ ثابت ـهساعدة العهاؿ العاطميف في الحصوؿ عمى عهؿ يوفر لٍ  -11
 التي تعهؿ في ٌذا الهجاؿ.

حث الحكوهة عمى تبىي سياسة اقتصادية سميهة وواضحة تجاي العهاؿ العاطميف تركز عمى التكفؿ   -11
 عف طريؽ وسائؿ االعالـ. بحاجاتٍـ الفعمي

ٗرىل ػِ ؽشٝق  ـالهشروعات اإلىتاجية الصغيرة لتىهية دخمٍ إىشاءالعاطميف في  هساعدة العهاؿ -12

اىذٗساخ اىرذسٝثٞح اىَرخظظح فٜ دساساخ اىدذٗٙ ٗمٞفٞح اّرقا  اىَششٗػاخ تَا ٝرْاسة ٗاىقذساخ 

 ٗاإلٍناّاخ اىَراحح.

 :ل الفمسطينيين العاطمين عن العمل نتيجة انتفاضة األقصىالمشكالت الصحية لمعماثالثًا: 

 .حاؿ هرضً ًعالج أحد أفراد أسرت عدـ قدرة العاهؿ العاطؿ عف العهؿ عمى -1

اؽاحساس العاهؿ العاطؿ  -2 اؽ ألقؿ هجٍود عاـ بإٌر  .وبإٌر

 .هف العقاقير الطبية ًعمى تمبية احتياجاتعدـ قدرة العاهؿ العاطؿ  -3

 .ىفقات العهميات الجراحيةعدـ قدرة العاهؿ العاطؿ تحهؿ  -4

 .الكسؿشعور العاهؿ العاطؿ ب -5

 اىذائٌ. الصداعاحساس العاهؿ العاطؿ ب -6

 .صعوبة في التىفسشعور العاهؿ العاطؿ ب -7

 .آالـ في الهعدةهعاىاة العاهؿ العاطؿ ب -8

 .التغذية سوء أهراضهعاىاة العاهؿ العاطؿ  -9
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المشــكالت الصــحية لمعمــال العــاطمين عــن العمــل نتيجــة ويتمثــل ىــدف التصــور المقتــرح لمتغمــب عمــى 
 من خالل قيام االخصائي االجتماعي باألدوار اآلتية: انتفاضة األقصى

العاهؿ العاطؿ عمى الهواجٍة الفعالة لمصعوبات الهرتبطة بهشكالتً الصحية عف طريؽ  هساعدة  -1
 اطر الهرض هف خالؿ الىدوات واالجتهاعات.توعيتً بكيفية هواجٍة هخ

تحويؿ العاهؿ العاطؿ إلى العيادات والهراكز الطبية التي يحتاج إليٍا وذلؾ عف طريؽ التواصؿ هع  -2
رشاد العهاؿ إليٍا.  ٌذي الهؤسسات وا 

هساعدة العاهؿ العاطؿ في تغطية تكاليؼ العالج واألدوية بهدي بالهساعدات االقتصادية هف هيزاىية  -3
 هؤسسة أو هؤسسات الهجتهع  .ال

الهتابعة الدورية لمحالة الصحية لمعاهؿ العاطؿ الذي يتمقى الخدهات الصحية وذلؾ عف طريؽ  -4
 الهقابالت الفردية وها يتـ تسجيمً في ٌذا الشأف.

عف  في هختمؼ الهواضيع الصحية والبيئيةالعهاؿ العاطميف  العهؿ عمى رفع هستوى الوعي لدى -5
 والىدوات التي تٍدؼ إلى ذلؾ.طريؽ الهحاضرات 

لرفع ثقافتٍـ الصحية لموقاية واالكتشاؼ  لعاطميفا الهشاركة في عقد ىدوات التثقيؼ الصحي لمعهاؿ -6
 الهبكر لمهرض.

ا وكيفية الوقاية هىٍا عف العهاؿ العاطميف  توعية -7 باألهراض والهشكالت الصحية وأسبابٍا وآثاٌر
 واالجتهاعات.طريؽ عقد الدورات والىدوات 

العادات الصحية السميهة وذلؾ عف طريؽ توعيتٍـ بطبيعة األهراض العهاؿ العاطميف  إكساب -8
 االجتهاعية والسيكوسوهاتية التي تكوف العادات السموكية اليد الطولى في حدوثٍا.

 بها يتىاسب واحتياجاتٍـ الصحية. معهاؿ العاطميفالهساٌهة في توفير الخدهات الصحية ل -9
عمى خدهات التأهيف الصحي عف طريؽ توجيٍٍـ إلى العهاؿ العاطميف إجراءات حصوؿ تسٍيؿ  -11

 الجٍات الهختصة وتوضيا االجراءات التي يتخذوىٍا بٍذا الشأف.
عف طريؽ العهؿ عمى توفير  معهاؿ العاطميفل الهساٌهة في تطوير الخدهات الصحية الهقدهة  -11

 يص والعالج.األدوات األجٍزة الطبية التي تساعد عمى التشخ
والهراكز والعيادات الطبية الهتواجدة في الهجتهع الهحمي لإلفادة هف العهاؿ العاطميف  التوسط بيف -12

 خدهاتٍا.
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 :المشكالت النفسية لمعمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل نتيجة انتفاضة األقصىرابعًا: 

 شعور العاهؿ العاطؿ بعصبية الهزاج ألقؿ األسباب.  -1

 .باإلحباط الهستهرشعور العاهؿ العاطؿ   -2

 .توتر العاهؿ العاطؿ ألتفً األسباب  -3

 .شعور العاهؿ العاطؿ بالخوؼ هف الهستقبؿ الهجٍوؿ  -4

 .أف الهستقبؿ هظمـشعور العاهؿ العاطؿ ب  -5

ـ الهرض بشكؿ هستهر  -6  .هعاىاة العاهؿ العاطؿ هف تٌو

 .الىفسية هعاىاة العاهؿ العاطؿ هف الضغوط  -7

 .عمى العاهؿ العاطؿ واالىطوائية والكآبة والحزف القمؽ سيطرت هشاعر  -8

 .قميؿ الحيمة أىًبإحساس العاهؿ العاطؿ عف العهؿ   -9

المشكالت النفسية لمعمال العاطمين عن العمل نتيجة ويتمثل ىدف التصور المقترح لمتغمب عمى 
 تية:من خالل قيام االخصائي االجتماعي باألدوار اآل انتفاضة األقصى

تعديؿ االتجاٌات السمبية  لمعاهؿ العاطؿ تجاي هشكالتً الىفسية عف طريؽ تبصيري بالعواهؿ التي  -1
 .تؤدي إلى ذلؾ

التعرؼ عمى أسباب الهشكالت الىفسية لمعاهؿ العاطؿ عف طريؽ الهقابالت لالستهاع لشكواي ودراسة  -2
 .الحالة

ػِ ؽشٝق اىَقاتالخ ٗاالخرَاػاخ  العاطؿالتعرؼ عمى االحتياجات الىفسية غير الهشبعة لمعاهؿ  -3

 ٗاىْذٗاخ.

العهؿ عمى إشباع الحاجات الىفسية لمعاهؿ العاطؿ بها يساعدي عمى أداء أدواري بىجاح عف طريؽ  -4
 .توفير االحتياجات التي تشبع رغباتٍـ هف خالؿ البراهج الهختمفة الهعدة خصيصًا لذلؾ

ػِ ؽشٝق ذ٘ػٞرٌٖ تٖزٓ  لالستفادة هف خدهاتٍاتعريؼ العاهؿ العاطؿ بهؤسسات الصحة الىفسية  -5

 اىخذٍاخ ٗأساىٞة االسرفادج ٍْٖا.

تحرير العاهؿ العاطؿ هف الهعوقات الذاتية التي تعوؽ أدائً ألعهالً عف طريؽ الهقابالت لتفريغ ها  -6
 لديً هف شكوى وهشكالت.

ػاخ اىْشاؽ اىَؼذج ػِ ؽشٝق خَا إكساب العهاؿ العاطميف هٍارات التعاهؿ هع هشكالتٍـ الىفسية -7

 ىزىل.

استخداـ اإلرشاد الجهاعي لحؿ الهشكالت الىفسية لمعهاؿ العاطميف عف طريؽ البراهج الهعدة لٍذا  -8
 .الخصوص
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عهاؿ العاطميف عف طريؽ ملاالستشارات الىفسية  التعاوف هع هؤسسات الصحة الىفسية في تقديـ -9
رشاد العهاؿ الع  .اطميف إليٍاالتواصؿ هع ٌذي الهؤسسات وا 

ٗرىل  تقديـ براهج الدعـ الىفسي لمعهاؿ العاطميف هف خالؿ هؤسسات الصحة الىفسية بالهجتهع  -11

 ػِ ؽشٝق االذظاه تٖزٓ اىَؤسساخ ٗاىرْسٞق تْٖٞا ٗاالشرشاك ٍؼٖا فٜ ٗػغ ٍثو ٕزٓ اىثشاٍح .

 )ج( سبل تحقيق أىداف التصور المقترح:  

هشروعات استثهارية تىهوية تساٌـ في هواجٍة الهشكمة عف تعاوف رجاؿ األعهاؿ لمهساٌهة في  -1
 طريؽ إيجاد قىوات اتصاؿ وتعاوف فيها بيىٍـ.

التشغيمية لمعهاؿ العاطميف عف طريؽ اقىاع الهسئوليف الدعـ الهادي الهقدـ هف الخارج لمهشاريع  زيادة -2
 بأٌهية زيادة ٌذا الدعـ إلشباع احتياجات العهاؿ العاطميف. 

اوف بيف الهؤسسات الهختمفة الهٍتهة برعاية العهاؿ العاطميف عف طريؽ إيجاد قىوات تحقيؽ التع -3
 اتصاؿ ولقاءات لمتأكيد عمى أٌهية ذلؾ.

إعداد خطة اقتصادية هالئهة لمتشغيؿ لمعهاؿ العاطميف عمى هستوى الوطف عف طريؽ اظٍار أٌهية  -4
 ؾ.ذلؾ بوسائؿ االعالـ الهختمفة ولقاء الهسئوليف إلقىاعٍـ بذل

تفعيؿ دور االتحاد العاـ لىقابات عهاؿ فمسطيف في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ  -5
ذكاء الوعي عف طريؽ وسائؿ االعالـ  عف طريؽ االتصاؿ بالهسئوليف إلظٍار أٌهية ٌذا التفعيؿ وا 

 الهختمفة.

الهختمفة إلذكاء وعي تفعيؿ القواىيف الهتعمقة برعاية العهاؿ العاطميف عف طريؽ وسائؿ االعالـ  -6
 الهجتهع بأٌهية ذلؾ.

 يتفعيؿ دور وسائؿ اإلعالـ لطرح قضايا وهشكالت العهاؿ العاطميف عف طريؽ االتصاؿ بهعد -7
قىاعٍـ بأٌهية بذلؾ.  البراهج وا 

توفير اإلهكاىيات الكافية لقياـ االخصائي بإىجاز دوري عمى أكهؿ وجً وذلؾ عف طريؽ استغالؿ  -8
 اولة ايجاد هوارد جديدة هف كافة الهؤسسات الهجتهعية ذات العالقة.الهوارد الهتاحة وهح

زيادة فعالية وكفاءة الخدهات التي تقدهٍا الهؤسسات لمعهاؿ العاطميف والعهؿ عمى تىوعٍا وذلؾ عف  -9
 طريؽ التخطيط الجيد لٍذي البراهج بها يفيد اشباع احتياجات العهاؿ العاطميف.

في هجاؿ رعاية العهاؿ العاطميف عف طريؽ ايجاد هوارد هف  دعـ البحوث والدراسات الحديثة  -11
 هؤسسات الهجتهع لتغطية تكمفة هثؿ ٌذي الدراسات هع االستعاىة بخبراء ٌذا الهجاؿ.

ا في هواجٍة هشكالتٍـ وذلؾ عف طريؽ   -11 تدعيـ قدرات العهاؿ العاطميف عف العهؿ واستثهاٌر
 ريبية ذات العالقة.اكتشاؼ قدراتٍـ وتىهيتٍا عف طريؽ البراهج التد
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تدعيـ اتجاٌات العهاؿ العاطميف عف العهؿ بالعهؿ اليدوي والحرفي عف طريؽ الىدوات   -12
 واالجتهاعات إلذكاء وعي العهاؿ بأٌهية العهؿ اليدوي والحرفي.

إتاحة الفرصة لهشاركة االخصائييف في التخطيط لبراهج رعاية العهاؿ العاطميف وذلؾ عف طريؽ   -13
 االتصاؿ بالهسئوليف لمتأكيد عميٍـ بأٌهية ذلؾ.

االجتهاعي في هجاؿ رعاية العهاؿ العاطميف عف  لاخصائيوضع خطة لمىهو الهٍىي الهستهر   -14
ـ الدورات التدريبية لتحصيؿ كؿ جدي  د في ٌذا الهيداف.طريؽ حضوٌر

تعزيز ثقة العهاؿ العاطميف عف العهؿ بقدرة االخصائي االجتهاعي في حؿ هشكالتٍـ وذلؾ عف   -15
 طريؽ تعريفٍـ بأدوار االخصائي االجتهاعي وكيفية اإلفادة هىٍا.

االجتهاعي بالهؤسسة وذلؾ بتعريفٍـ  يتىهية وعي العهاؿ العاطميف عف العهؿ بدور االخصائ  -16
 ٍىية الهتعمقة بإشباع احتياجاتٍـ وحؿ هشكالتٍـ.ألدواري اله

تعزيز تعاوف أعضاء فريؽ العهؿ هع االخصائي االجتهاعي ألداء دوري الهٍىي وذلؾ عف طريؽ   -17
 التىسيؽ بيف فريؽ العهؿ، وعهؿ دورات تدريبية لإلفادة هف أساليب وطرؽ عهؿ الفريؽ.

لعهاؿ العاطميف وذلؾ عف طريؽ االتصاؿ تفعيؿ هشاركة القيادات الشعبية في هواجٍة هشكالت ا  -18
بٍـ، ودعوتٍـ لحضور الىدوات واالجتهاعات والتي هف خاللٍا تتـ عهمية الهشاركة في هواجٍة 

شباع االحتياجات.  الهشكالت وا 
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 مزاجــــغ انذراســـــت
 

 

 
 .أواًل : المراجــــع بالمغــة العربيــــــة    

  ثانيـًا: المراجــــع بالمغــة األجنبـيـــة.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-224- 



 

 :خــــخ انؼزثُـــغ ثبنهغــانمزاج :أوال

 ة:ـــــب العمميـــالكت (0)

دار الهعرفة ) اإلسكىدرية: الخدمة االجتماعية في المجال الطبي براٌيـ عبد الٍادي الهميجي، إ -1
 .    (ٕٗٓٓالجاهعية، 

 (.ٜ٘ٙٔدار الهعارؼ،  :القاٌرة)المنير في غريب الشرح الكبير ،أحهد بف عمى الفيوهي الرافعي -2

)الرياض: الهركز العربي البطالة ودورىا في نشر الجريمة واالنحراف  ،أحهد حويتي وآخروف -3
 .(ٕٚٓٓلمدراسات ،

دار الفكر  :القاٌرة) العمل والتأمينات االجتماعية دراسات تطبيقية في تشريع ،أحهد زكى بدوى -4
              (.    ٜ٘ٙٔالعربي، 

)القاٌرة: دار الىٍضة  عمم النفس اإلجتماعيأحهد عبد العزيز سالهة، عبد السالـ عبد الغفار،  -5
 .(ٖٜٜٔالعربية، 

)القاٌرة: كمية الخدهة  الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعية العماليةأحهد فاروؽ صالا،  -6
 ،  .(ٜٕٓٓاالجتهاعية، جاهعة الفيـو

دار السالـ لمطباعة  :)اإلسكىدرية البطالة مشكمة ال يعرفيا اإلسالم ،أحهد هحهد عبد العظيـ -7
 .(ٕٛٓٓوالىشر، 

 .(ٜٕٓٓ التوزيع،و  لمىشر الىفائس دار )األردف: اإلسالمي االقتصاد مبادئ ىصار، هحهد أحهد -8

)اإلسكىدرية: الهكتب  طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمعأحهد هصطفى خاطر،  -9
 .(ٜٜٚٔالجاهعي الحديث، 

)االسكىدرية: دار  البحث االجتماعي في محيط الخدمة االجتماعيةهصطفى خاطر وآخروف،  أحهد  -11
 (.ٕٔٓٓالهعرفة الجاهعية، 

)قطر: جاهعة قطر،  العمل في المجتمع القطريالتحوالت االجتماعية وقيم عالـ وآخروف،  اعتهاد  -11
 (.ٜٜ٘ٔهركز الوثائؽ والدراسات اإلىساىية، الطبعة األولى، 

راء الشرؽ، الصحة النفسيةإيهاف سعد،  -12  .(ٜٜٙٔ)القاٌرة: هكتبة ٌز

" المتغيرات االجتماعية والثقافية لظاىرة الطالق "دراسة انثروبولوجية في بمدة الطرةأيهف الشبوؿ،   -13
 .(ٕٓٔٓ، العدد الثالث، ٕٙ، هجمة جاهعة دهشؽ، ـاالردف: )عهاف

 

 -225- 



 

مركز الزيتونة  :بيروت ) معاناة قطاع غزة تحت االحتالل االسرائيميباسـ القاسـ، هحهد جهاؿ،  -14
  ( .3112–لمدراسات واالستشارات

االجتماعية في األسرة المعاصرة والممارسة العامة لمخدمة  ،ثريا عبد الرؤوؼ جبريؿ وآخروف  -15
 .(ٕٗٓٓهركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي،  ،حمواف ةجاهع :)القاٌرة مجال رعاية األسرة والطفولة

 (ٜٜٚٔ)اإلسكىدرية:دار الهعرفة الجاهعية،الجريمة واالنحراف وحدود المعالجة  ،جالؿ عبد الخالؽ  -16

)القاٌرة: كمية الخدهة  احتياجات الرعاية االجتماعية في مجتمع صحراويشحاتً حبيب،  جهاؿ -17
 .(ٜٔٛٔرسالة هاجستير، غير هىشورة،   االجتهاعية، جاهعة حمواف،

الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب  ،جهاؿ شحاتة حبيب وآخروف -18
 .(ٖٕٓٓهركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي،  :)القاٌرة والمجال المدرسي

الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب والمجال المدرسي من ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -19
 .(ٕٙٓٓ )القاٌرة: هركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي، منظور الممارسة العامة

ري وآخريف )القاٌرة: الهركز الهصري موسوعة عمم االجتماعجوردف هارشاؿ،  -21 ، ترجهة هحهد الجٌو
 (. ٕٓٓٓ،ٔالعربي،ج

رافحاهد  -21  .(ٕٓٓٓ، ٙ)القاٌرة: عالـ الكتب، ط عمم النفس االجتماعي، ٌز

والىشر  ر)اإلسكىدرية: الهكتب الجاهعي لمكهبيوت مشكالت المدينةعبد الحهيد رشواف،  حسف -22
 .(ٜٜ٘ٔوالتوزيع، 

كمية الخدهة  :)القاٌرة الخدمة االجتماعية وحقوق االنسانخميؿ عبد الهقصود عبد الحهيد،  -23
 .االجتهاعية، جاهعة القاٌرة، ب ت(

)الجزائر: كمية العموـ  واقع البطالة وآثارىا عمى الفرد والمجتمعخميمي أحهد ٌاشهي بريقؿ،  -24
 .االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جاهعة الهسيمة(

)اإلسكىدرية:   المدخل في الممارسة المينية في مجال األسرة والطفولةخيري خميؿ الجهيمي،  -25
 .(ٜٜ٘ٔالهكتب الجاهعي لمكهبيوتر والىشر والتوزيع، 

راء  الطبقة العاممة الفمسطينية في مواجية الكولونياليةربحي قطاهش،  -26 )القدس: هركز الٌز
 (.ٜٜٛٔلمدراسات واألبحاث، 

أسس طريقة  تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية، مدخل دراسة لمطيؼ، رشاد أحهد عبد ا -27
 (.  ٕٕٓٓدار الجىيدي،  :القاٌرة) المجتمع
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)أسيوط: الميثي  في مجال الدفاع االجتماعياتجاىات حديثة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -28
 .(ٕ٘ٓٓلمطباعة، 

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية والسياسية لمبطالة في الوطن العربي ى وآخروف،سعػيػدي يحػي -29
  (.ٕٚٓٓ)الجزائر: جاهعة الهسيمة، 

 (.ٜٜٚٔهكتبة الشرؽ،  :القاٌرة) "ظاىرة إصابات العمل "تحميل اجتماعي ،سموى عبد العزيز -31

 الهعرفة ردا سكىدرية:اال) االجتماعية الخدمة منظور من والسكان االسرة، الصديقي عثهاف سموى -31
 .(ٕٓٓٓ الجاهعية،

)اإلسكىدرية: دار الهعرفة  اسيامات الخدمة االجتماعية في مجال االسرة والسكانالسيد رهضاف،  -32
 .(ٜٜٜٔالجاهعية،

 .(ٜٜٙٔ)القاٌرة: هكتبة عيف شهس،  والتطورالخدمة االجتماعية النشأة  ،سيد أبو بكر حساىيف -33

)القاٌرة: كمية الخدهة الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة عبد العظيـ وآخروف،  صفاء -34
 .(ٜٚٛٔاالجتهاعية، جاهعة حمواف، هركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي،

 .(ٕٗٓٓ،العربية)القدس: جاهعة الدوؿ  "واقع، مشاكل، احتياجات"قضايا الشباب ،عفيفة أبو طالؿ -35

)القاٌرة:  ميادين ممارسة الخدمة االجتماعيةطمعت هصطفي السروجي، هاٌر أبو الهعاطي عمي،  -36
راء الشرؽ،   (.ٜٕٓٓهكتبة ٌز

هجمة  :الكويت) دراسة اآلثار النفسية واالجتماعية لمغزو العراقي لدولة الكويتطمعت هىصور،  -37
 .(ٜٜٜٔ، ٜ٘ٔعالـ الهعرفة، ع 

ر وآخروف،  -38 )القاٌرة: هركز ىشر  المجاالت" "التطور، الطرق، االجتماعيةمدخل الخدمة عادؿ جٌو
 .(ٖٕٓٓوتوزيع الكتاب الجاهعي، جاهعة حمواف، 

 .(ٜٜٛٔ، ٕاالىجمو الهصرية، ط هكتبة )القاٌرة: عمم النفس النمواألشوؿ،  الديفعادؿ عز  -39

)الرياض: الهركز العربي  البطالة في العالم العربي وعالقتيا بالجريمةعاطؼ عبد الفتاح عجوة،  -41
 .(ٜٙٛٔلمدراسات األهىية والتدريب، 

)غزة: سمسمة أوراؽ بيت القدس لمدراسات  البطالة اجتماعيًا في قطاع غزةعبد الباسط عودات،  -41
 (. ٕٓٔٓوالبحوث الفمسطيىية، 

اآلثار االقتصادية واالجتماعية ليجرة العمالة في األراضي الفمسطينية عبد الفتاح أبو الشكر،  -42
 (.ٜٛٛٔ)ىابمس: جاهعة الىجاح الوطىية، المحتمة "منشورات مركز التوثيق والمخطوطات والنشر"

-227- 



 

 .(ٕٗٓٓ)بيروت: هجمة الهجتهع، شبح البطالة ييدد العالم العربي ، عبد القادر الطرابمسي -43

)الرياض: ب ف،  االجتماعي لممؤسسات األمنية ، الدورعبد الكريـ عبد اهلل الهجيدلي الحربي -44
ٕٓٓٗ). 

)اإلسكىدرية:  الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسة الميينةعبد الهحي هحهود حسف صالا،  -45
 (.ٕٓٓٓدار الهعرفة الجاهعية، 

 االجتماعي مع المرضى والمضطربين نفسيادور األخصائي ، عمي رشواف حسفالهىصؼ  عبد -46
 .(ٕٛٓٓ ـ القري،أ)الرياض: جاهعة 

 ةالقاٌرة: هكتب) األساس النظري لمخدمة االجتماعية النفسية ،حهد جبؿأعبد الىاصر عوض  -47
 .(ٕٚٓٓ، ٗط سهير،

دار الهعرفة الجاهعية،  :)القاٌرة"عمم االجتماع والمشكالت االجتماعية ، عدلي السهري وآخروف -48
ٜٜٔٛ). 

هكتبة عيف  :القاٌرة) الصحة النفسية وأسسيا ومشكالتيا ووسائل تحقيقيا ،حهد عميأعمي  -49
 .(ٜٜٚٔشهس،

)اإلسكىدرية: دار الهعرفة الجاهعية،  االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرةشكري،  عمياء  -51
ٜٜٜٔ). 

)القاٌرة: الٍيئة العاهة  "المعوقات، الحمولاألسباب، "مشكمة البطالة  ،فتحي قابيؿ هتولي -51
 .(ٕٛٓٓلمكتاب،

: اإلسكىدرية) دراسات في عمم االجرام "الظاىرة االجرامية تفسيرىا وعوامميافتوح عبد اهلل الشاذلي،  -52
 .(ٕٓٓٓدار الهعرفة الجاهعة،

االقصي، )غزة: كمية التربية، جاهعة  الصحة النفسية في المجتمع الفمسطينيفضؿ أبو ٌيف،  -53
ٜٜٔٛ). 

      "مشكمة االنتفاضة وسياسة المستقبل"االقتصاد الفمسطيني في الضفة والقطاع  ،الىقيبفضؿ  -54
 .(ٜٜٚٔ)بيروت: هؤسسة الدراسات الفمسطيىية، 

 .( ٕٗٓٓ ،ٕبيروت: دار الىفائس، ط ، )مشكالت المراىقة والشبابخير الزراد،  هحهدفيصؿ  -55

هكتبة االىجمو  :القاٌرة) "العالج –األعراض  –األسباب "االضطرابات النفسية لألطفال ، فٍيـ كمير -56
 .(ٜٜٚٔالهصرية، 
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دار الوفاء لدىيا الطباعة والىشر )القاٌرة:  ةلمشكمو البطال اإلسالمي الحؿ، كهاؿ الديف الهرسى -57
 .(ٕٗٓٓوالتوزيع، 

)القاٌرة: دار  االجتماعي الميني، األسس النظرية والمنيجية العمل كهاؿ عبد الحهيد الزيات، -58
 (.ٕٔٓٓالغريب لمطباعة والىشر، 

 .(ٜٜٛٔىجمو الهصرية، هكتبة األ :)القاٌرةاألمراض النفسية واالجتماعية  ،عيدليمى  -59

نماذج  –الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية "أسس نظرية  ،عمى يهاٌر أبو الهعاط -61
 .(ٜٕٓٓىور اإليهاف لمطباعة،  :)القاٌرة تطبيقية"

)القاٌرة: هكتبة الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -61
راء الشرؽ، ط  .(ٖٕٓٓ، ٌٕز

حديثة في المجال العمالي وحماية البيئة من منظور  اتجاٌات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -62
 (.ٜٕٓٓ)القاٌرة: جاهعة حمواف، هركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي،  مينة الخدمة االجتماعية

رىهاٌر أبو الهعاطي عم -63 الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية في المجال  ،، عادؿ هوسي جٌو
 (.ٕٓٓٓهركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي،  ،جاهعة حمواف :)القاٌرة الطبي ورعاية المعاقين

 هىظوراتجاىات حديثة في المجال العمالي وحماية البيئة من هاٌر أبو الهعاطي عمى وآخروف،  -64
 (. ٜٕٓٓ)القاٌرة: جاهعة حمواف، هركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي، مينة الخدمة االجتماعية 

  (.ٜٜٗٔ، ٕ، جٕأهبريهتو لمىشر والتوزيع، ط :القاٌرة) المعجم المحيط ،هجهع المغة العربية -65

)اإلسكىدرية: دار  "العوامل، اآلثار، العالج"البطالة بين الشباب حديثي التخرج  ،حهد بيوهيأحهد ه -66
 .(ٕٜٜٔالهعرفة الجاهعية ، 

)الرياض: كمية  الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة والشبابهحهد سالهة هحهد غباري،  -67
 .(ٜٛٛٔ  اآلداب، جاهعة الهمؾ سعود، ب ف،

الوفاء لدىيا الطباعة دار  )االسكىدرية: البحث االجتماعي والمتغيرات المعاصرة، سيد فٍهي هحهد -68
 (.ٕٔٔٓ،والىشر

  (.ٖٕٓٓالهكتب الجاهعي الحديث،  :اإلسكىدرية) التشريعات االجتماعية ،شفيؽهحهد  -69

، الهكتب الجاهعي الحديث: سكىدرية)اال السكان والتنمية "القضايا والمشكالت"شفيؽ،  هحهد -71
ٜٜٔٗ.) 

 .(ٕٛٓٓ مو الهصرية،هكتبة األىج :)القاٌرة االسالم والمشكمة االقتصادية، فىجري هحهد شوقي -71
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  (. ٜٜٚٔالٍيئة الهصرية العاهة لمكتاب،  :القاٌرة) عمم االجتماع قاهوس ،هحهد عاطؼ غيث  -72

" ) القاٌرة: ميارات –قيم  –لتنظيم المجتمع "قاعدة عممية  الهٍىيةالطريقة هحهد عبد الحي ىوح،  -73
 .(ٜٜٛٔدار الفكر العربي، 

 "أساليب المواجية لدعم السالم االجتماعي واألمن القومي" البطالـة، هحهد عبد القادر -74
             .(ٖٕٓٓ، دار الهعارؼ: سكىدرية)اال

 .(ٜٜٜٔ)االسكىدرية: هطبعة الجهٍورية، التربية ومشكالت المجتمع ،هحهد يوسؼ حسف وآخروف -75

الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية في مجال الدفاع هدحت هحهد أبو الىصر وآخروف،  -76
 .(ٕ٘ٓٓ)القاٌرة: هركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي، جاهعة حمواف، االجتماعي 

 .هكتبة العمـ واإليهاف، ب ت( )القاٌرة:، المشكمة والعالج -انحراف الشباب ،إبراٌيـهرفت  -77

)غزة: سمسمة الدراسات  المؤدية الى الطالقاألسباب لمديهقراطية وحؿ الىزاعات،  الفمسطيىيالهركز  -78
 (.ٖٕٓٓ"، ٖالهيداىية رقـ "

 (. ٜٔٙٔ،ٕ)هصر: ج مجمع المغة العربيةالهعجـ الوسيط،  -79

 .(ٜٜٛٔدار الشروؽ لمىشر والتوزيع ، :عهاف) "عمم المشكالت االجتماعية" ،عهر خميؿهعيف  -81

 المواجية واستراتيجيةسيكولوجية البطالة العوامل واآلثار النفسية  ،إسحؽ عبد اهلل ىجية -81
 .(ٕٗٓٓالهكتبة الهصرية لمطباعة الىشر والتوزيع ،  :)اإلسكىدرية

مدى التوافق بين مخرجات نظام التعميم واحتياجات سوق العمل ىزيً عرهاف، رفيؽ الىاطور،  -82
 .(ٕٕٓٓاهلل: راـ  -" )فمسطيف"سمسمة الدراسات التحميمية المعمقة

 (.ٖٜٜٔ، هركز الدراسات العهالية )غزة: البطالة وأثارىا في قطاع غزة جاهع، أبوىسيـ  -83

 :القاٌرة) الخدمة االجتماعية في المجال العمالي وحماية البيئة ،سرحاف وآخروف أحهدىظيهة  -84
  (.ٕ٘ٓٓهركز ىشر وتوزيع الكتاب الجاهعي، 

وبين القوانين الوضيعة  بين السنة النبوية الشريفة البطالة والتسولىٍاد عبد الحميـ عبيد،  -85
 )ب ف، ب ت( .، المعاصرة

 .الجزائر: جاهعة تبسة(ة في الوطن العربي "أسباب وتحديات" )ـــالبطالوآخروف،  الطيبالوافي  -86

 الفمسطيىيةالثقافة المينية في القطاع الصحي الحكومي في األراضي ياسر شمبي، حسف لدادوة،  -87

 .(ٕٚٓٓهؤسسة هواطف،)راـ اهلل: 
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 ة:ــــــالعممي رســــــائلال (3)

واقع خدمات الرعاية االجتماعية في المجال العمالي وعالقتو بالمتغيرات أبو عهرة ربيع اهبابي،  -88
)القاٌرة: كمية الخدهة االجتهاعية،  االجتماعية واالقتصادية والسياسية في المجتمع المصري

 (.ٕٙٓٓجاهعة حمواف، رسالة هاجستير، غير هىشورة، 

بحث هىشور في القاٌرة: ) تقدير حاجات الرعاية االجتماعية لعمال البناء هصطفى حسف، حسن -89
 .(ٕٛٓٓ، ٛجاهعة حمواف، ـ  ،، كمية الخدهة االجتهاعيةالحادي والعشروفالهؤتهر العمهي 

دور االتحاد العام لنقابات عمال فمسطين في معالجة آثار بد الكريـ عبد الحؽ، خالد وليد ع -91
قسـ التخطيط والتىهية )ىابمس:  البطالة في ظل انتفاضة األقصى في شمال الضفة الغربية

 (.ٕ٘ٓٓ، السياسية، جاهعة الىجاح، رسالة هاجستير، غير هىشورة

 الفمسطيني وآلية عالجيا من منظور إسالميتحديات البطالة في المجتمع  ، خمود عطية الفميت -91
 .(ٕٚٓٓرسالة هاجستير، غير هىشورة،  الجاهعة اإلسالهية،: غزة)

)غزة: الجاهعة  عالقة الشباب بالعمل في األرض في ريف بني زيد الغربيةخيري هوسي البرغوثي،  -92
 (.   ٖٕٓٓاإلسالهية، رسالة هاجستير، غير هىشورة، 

)القاٌرة: رسالة دكتوراي غير  م مراكز وأندية الشباب ببور سعيدتقويسهير هصطفي إبراٌيـ،  -93
، جاهعة القاٌرة ،  .(ٜٜٗٔهىشورة كمية الخدهة االجتهاعية بالفيـو

 (.ٕٜٜٔ، الدار الجاهعية)االسكىدرية:  سيكولوجية العمل والعمالعبد الرحهف العيسوي،  -94

 خريجي الجامعات الفمسطينيةالمشكالت المترتبة عمى بطالة الشباب كوثر ربحي هحهود،  -95
 .(ٕٓٔٓ)القاٌرة: رسالة هاجستير غير هىشورة، كمية الخدهة االجتهاعية جاهعة حمواف، 

البطالة وعالقاتيا بالقمق واالغتراب لدى الخريجين الجامعيين الفمسطينيين  هحهد إبراٌيـ عسمية،  -96
 (.ٕٔٓٓجاهعة عيف شهس،  )غزة: رسالة دكتوراي، غير هىشورة ، كمية التربية، بمحافظات غزة

)القاٌرة: كمية  سياسة الرعاية االجتماعية في مجال القوي العاممةهحهد أحهد خميؿ الحهزاوي،  -97
 (.ٜٜٙٔالخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، رسالة هاجستير، غير هىشورة، 

العطالة عن العمل وعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدى خرجي هحهد عبد التواب البكري،  -98
 .(ٜٜٙٔ: رسالة دكتوراي، كمية اآلداب، جاهعة عيف شهس،القاٌرة) امعةالج

   كمية اآلداب، القاٌرة:)" اآلثار الناتجة عن بطالة رب األسرة" ،هحهد هحهد هصطفى عبد ربً -99
 .(ٜٙٛٔجاهعة عيف شهس، رسالة هاجستير، غير هىشورة، 
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 ىوعالقتو بالمشكالت السموكية لد االغتراب النفسي، عبد المطيؼ عبد الحهيد جاد الحؽ ىهى -111
)القاٌرة: قسـ عمـ الىفس، كمية اآلداب، جاهعة الهىوفية، رسالة  الشباب العاطل عن العمل

 (.ٜٕٓٓدكتوراي، غير هىشورة، 

)الزقازيؽ: كمية اآلداب جاهعة االنتماء االجتماعي لمشباب المصري ، ىجالء عبد الحهيد راتب -111
 .(ٕٜٜٔهاجستير غير هىشورة ، رسالةالزقازيؽ، 

 :والنـــدوات ةـــالعممي لمؤتمــراتا  (2)

)القاٌرة:  الخدمة االجتماعية والتحديات البيئيةإبراٌيـ بيوهي هرعي، جهاؿ شحاتً حبيب،  -112
،  (.ٜٜٚٔالهؤتهر العمهي السىوي العاشر، كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة القاٌرة، فرع الفيـو

مؤشرات البطالة في األراضي الفمسطينية ، المؤتمر السنوي  ،عدوافباسـ هكحوؿ ويوسؼ  -113
 .(ٕٙٓٓس، ر ها ،راـ اهلل :فمسطيف) السياسية االقتصادية الفمسطيني لمعيد األبحاث

)القاٌرة: بحث هىشور في هؤتهر دراسة حالة عن حاالت العنف في المحميات ، حهدي البصير -114
 .(ٜٜ٘ٔاالقتصاد والعمـو السياسية ،السياسة والىظاـ الهحمي في هصر، كمية 

 :راـ اهلل )ل"المؤتمر الوطني لممستقب"البعد االجتماعي لمبطالة في فمسطين ، خالد عبد الغىي -115
 (.ٕ٘ٓٓ، االتحاد العاـ لعهاؿ فمسطيف

                 "استراتيجيةالتنمية االقتصادية الفمسطينية" تجربة حديثة واعتبارات رضواف عمى شعباف،  -116
 (.ٜٜٛٔ، ٔ)راـ اهلل: وزارة العهؿ، بحث هىشور في الهؤتهر الدولي لمتشغيؿ في فمسطيف، ـ

الىدوة القوهية األولى لمهشروعات الصغيرة، ) اآلثار السياسية واالجتماعية لمبطالة ،السيد عميوة -117
دارة األعهاؿ ،  .(ٜٜٛٔجاهعة حمواف، كمية التجارة وا 

 دور الصندوق االجتماعي لمتنمية في عالج مشكمة البطالة ،د الشافعيشريؼ رفعت رزؽ هحه -118
جاهعة عيف شهس  ،الهؤتهر التاسع إدارة أزهة البطالة وتشغيؿ الخريجيف، كمية التجارة)القاٌرة: 
ٕٓٓٗ). 

)القاٌرة: هؤتهر ىقابة الهٍىدسيف حوؿ  اآلثار االجتماعية لمبطالةصالح عبد اهلل عبد الهتعاؿ،  -119
 .(ٜٜ٘ٔبطالة، هشكمة ال

ر،  -111 )القاٌرة: بحث هقدـ في الهؤتهر  المشكالت الناتجة عن البطالة لدى الشبابعادؿ جٌو
 (.ٜٜٓٔالدولي لاسرة العربية، كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، 
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جاهعة عيف  )القاٌرة: االرشاد النفسي والتنمية االجتماعية عبد اهلل عسكر، عمي عبد الرزاؽ، -111
 .(ٜٜٛٔ ،ٔـ ،شهس، الهؤتهر الدولي الخاهس لهركز االرشاد الىفسي

في العمل وتصور مقترح لدور طريقة خدمة الفرد في  للنجازالدافعية  ،عرفات زيداف خميؿ -112
 ،، كمية الخدهة االجتهاعيةالمؤتمر العممي الثالث عشربحث هىشور في القاٌرة: ) زيادتيا

 .(ٕٓٓٓ، ٕجاهعة حمواف، هجمد 

الهؤتهر العمهي  في القاٌرة: ورقة عهؿ هىشورة ) فريق العمل في مجال رعاية الشبابعمي ليمة،  -113
،  الرابع، كمية الخدهة االجتهاعية جاهعة القاٌرة،  .(ٜٜٔٔفرع الفيـو

حل المشكالت نموذج في ممارسة الخدمة االجتماعية في مجاالت الرعاية  ،عياد سعيد أهطير -114
بحث هىشور  ،جاهعة حمواف ،كمية الخدهة االجتهاعية)القاٌرة:  معاصراإلنسانية في المجتمع ال

  .(ٕٛٓٓفي الهؤتهر العمهي الحادي والعشروف،
                      لمواجية أزمة البطالة كاستراتيجيةالمشروعات الصغيرة  ،هحهد فتحي أحهد إبراٌيـ عوض -115

 .(ٕ٘ٓٓ ،الهؤتهر التاسع إدارة أزهة البطالة وتشغيؿ الخريجيف :)القاٌرة

دمان المخدرات ،حهد داوودأهحهد يسري  -116 )القاٌرة:  اثر بطالة الشباب عمى ظاىرة اإلرىاب وا 
 .(ٕٗٓٓالهؤتهر السىوي التاسع، جاهعة عيف شهس، بحث هىشور في 

 المجتمع في المجال العماليالممارسة المينية لطريقة تنظيم  هدحت هحهد أبو الىصر، -117
جاهعة حمواف،  ،عشر، كمية الخدهة االجتهاعية لرابعالهؤتهر العمهي ابحث هىشور في القاٌرة: )

 .(ٕٔٓٓ، ٕهجمد

) الفيوـ: كمية  دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة المعيمةٌبة أحهد عبد المطيؼ،  -118
 .(ٕٗٓٓ، فرع الفيوـ، جاهعة القاٌرة، رسالة دكتوراي، غير هىشورة،  االجتهاعيةالخدهة 

العالقة بين ممارسة العالج المعرفي في خدمة الفرد وتخفيف الفوبيا وجيً الدسوقي الهرسي،  -119
) القاٌرة: بحث هىشور  االجتماعيةلممراىقين األيتام المودعين بمؤسسات الرعاية  االجتماعية

 .( ٕٓٓٓ، جاهعة حمواف، االجتهاعيةعشر، كمية الخدهة  بالهؤتهر العمهي الثالث

التدريب التحويمي لمواجية مشكمة بطالة الشباب من منظور العالقات بين وفاء يسرى ابراٌيـ،  -121
)القاٌرة: بحث هىشور  في الهؤتهر العمهي الخاهس عشر، كمية الخدهة المنظمات التنموية 

 (ٕٕٓٓاالجتهاعية بالفيوـ، جاهعة القاٌرة، 
)غزة: الجاهعة اإلسالهية، بحث هىشور في  البطالة وتحديات المستقبليوسؼ كاهؿ إبراٌيـ،   -121

عهار غزة بعد االىسحاب اإلسرائيمي،   (.ٕٙٓٓهؤتهر تىهية وا 
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 ة:ـــــالعممي مجــــــالتال (4)

باالغتراب تأثير برنامج مقترح في خدمة الجماعة عمى تخفيف الشعور  هحهود راشد، ابتساـ -122
)القاٌرة: هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية  لدى شباب الخريجين ممن يعانون من البطالة

 .(ٕٙٓٓ، كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، ،ابريؿ، ٔ، جٕٓوالعمـو اإلىساىية، العدد

 الخدمة االجتماعية العمالية وحق عمال الصناعة في الرعاية في ،أحهد فاروؽ هحهد صالا -123
بحث  ،كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف )القاٌرة: إطار سياسات اإلصالح االجتماعي

هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعموـ اإلىساىية، العدد التاسع عشر، أكتوبر،  في هىشور
 .(ٕ٘ٓٓالجزء األوؿ، 

العامة لمخدمة االجتماعية  ةلمممارستصور مقترح يهاف حىفي الٍاشهي، السيد حسف السيد، إ -124
لتنمية ثقافة العمل الحر بين الشباب كمدخل لمواجية مشكمة الشباب كمدخل لمواجية مشكمة 

، كمية ٘، جٕٙ)القاٌرة: هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعموـ اإلىساىية، العدد  البطالة
 .(ٜٕٓٓبريؿ، إالخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، 

االحتياجات االرشادية لألخصائيين االجتماعيين حديثي التخرج عبيدو،  خالد هحهد سيد -125
) القاٌرة: هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعموـ اإلىساىية، العدد  العاطمين عن العمل

 .(ٕ٘ٓٓ، كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف، ابريؿ، ٕ، جٛٔ

العمل مع الجماعات ودعم الممارسة التدخل الميني لطريقة  سعيد يهاىي عبدي العوضي، -126
هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعموـ اإلىساىية، )القاٌرة:  الديمقراطية لجماعات الشباب

 .(ٕٙٓٓ،  ٔ، جزءٕٔجاهعة حمواف ، ع  ،كمية الخدهة االجتهاعية

، ٔفمسطيىية،عددهجمة قضايا )غزة:  "والبدائل "اآلثار والعزلسياسة اإلغالق طالؿ عوكؿ،  -127
ٜٜٔ٘ .) 

 متطمبات الممارسة المينية لطريقة العمل مع الجماعات في إطار العولمةعادؿ هصطفي،  -128
 ،هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعموـ اإلىساىية، كمية الخدهة االجتهاعية)القاٌرة: 

 .(ٕٕٓٓ،  ٕ، جزءٖٔجاهعة حمواف، ع 

)القاٌرة: اسيام مراكز التكوين الميني في مواجية مشكمة البطالة عاطؼ هصطفى هكاوي،  -129
، كمية الخدهة االجتهاعية، ٔ، جٛٔهجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعموـ اإلىساىية، العدد

 .(ٕ٘ٓٓجاهعة حمواف، إبريؿ، 
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)بيروت:  شباب"البطالة في الوطن العربي "إشارة خاصة إلى بطالة العبد الجبار عبود الحمفي،  -131
 .(ٜٜٙٔ، ٜٕٓهجمة الهستقبؿ العربي،ع 

                     ""تأثير البطالة عمى االنتماء لدى الشباب الجامعي بصعيد مصر ،عبد الهعيف سعد الديف -131
 .(ٕ٘ٓٓ، ابريؿ ٛهجمة دراسات في التعميـ الجاهعي ،ع )القاٌرة: 

 تتعرض التي واالقتصادية واالجتماعية النفسية اآلثار شعث، سعد اهلل عساؼ، هىى هحهد عبد -132
 هجمة: ىابمس) المتغيرات ببعض وعالقتيا األقصى انتفاضة ظل في الفمسطينية المرأة ليا

 .(ٕٕٓٓ ،ٕع الوطىية، الىجاح اإلىساىية، جاهعة العموـ ألبحاث الىجاح جاهعة

)غزة: هجمة  عميياالبطالة في قطاع غزة أسبابيا ونتائجيا وأساليب القضاء عصاـ البحيصي،  -133
 (.ٖٜٜٔ، ٖالهحاسب الفمسطيىي، العدد

معايير جودة البرامج االجتماعية المقدمة لمشباب في مراكز التعميم فاطهة عبداهلل اسهاعيؿ،  -134
هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعمـو  )القاٌرة:المدني من منظور طريقة خدمة الجماعة 

 .(ٕٓٔٓ،ٖ، جزءٕٛجاهعة حمواف ، ع  ،اإلىساىية، كمية الخدهة االجتهاعية

تصورات الشباب حول معالجة مشكمة البطالة ودور الخدمة  ،بو الهجد عاهرأهحهد السيد  -135
هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعموـ اإلىساىية، كمية : القاٌرة)  االجتماعية في توجيييا

 . (ٕٙٓٓ،  ٗ، جزءٕٔجاهعة حمواف ، ع  ،الخدهة االجتهاعية

 دور خدمة الجماعة في تحقيق التكيف االجتماعي ألسر السجناءىوؼ هحهد العتيبي،  -136
)القاٌرة: الهؤتهر العمهي الدولي الحادي والعشروف لمخدهة االجتهاعية، كمية الخدهة االجتهاعية، 

 .(ٕٛٓٓ، ٗجاهعة حمواف، ـ

 :التقـاريــــر والقوانيـــــن (4)

 .(ٕٓٔٓ، ٔ)اليوىسكو:ط لسبيل الى انصاف المحرومينا التقرير العالهي لرصد التعميـ لمجهيع، -137

 .ٜٛٗٔكاف األوؿ ديسهبر، ٓٔاالعالف العالهي لحقوؽ االىساف، -138

)هطبوعات  بطالة الشباب وأثرىا عمى التنمية الشاممة ،الهجمس األعمى لمشباب والرياضة -139
 .الهجمس االعمى لمشباب والرياضة(

 انتفاضة االقصى "الواقع الراىن واتجاىات المستقبل" ،الهركز اإلستشاري لمدراسات والتوثيؽ -141
 ( .ٕٕٓٓ)غزة: ب ف ،

 .ٜٜٜٔ-ٜٜٛٔتقرير التىهية البشرية لعاـ  -141
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مشكالت المرحمة االنتقالية وسياسات  االقتصاد الفمسطيني في الضفة والقطاع، فضؿ الىقيب -142
 .(ٜٜٜٔ هؤسسة الدراسات الفمسطيىية، :)راـ اهللالمستقبل 

 .ـٕٓٓٓ( لسىة ٚرقـ ) الفمسطيىي قاىوف العهؿ -143

 .ٕٓٔٓخاص بالصحة في العالـ، هىظهة الصحة العالهية، التقرير ال -144

 هىظهة العهؿ الدولية سويسرا. -145

)بكيف: لجىة "األبعاد وسبل المواجية"  الفقر والنساء المعيالت ألسرىادية حميـ سميهاف،  -146
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)القاٌرة: تقرير  النساء المعيالت ألسر في العشوائياتىادية حميـ سميهاف، وفاء فٍيـ هرقص،  -147
 .(ٕٕٓٓالهجمس القوهي لمهرأة، 

 :النشــــرات واإلحصــــــاءات (4)

 واألسرية االجتماعية الخصائص حول مقارنة دراسة ،الفمسطيىي لإلحصاء الهركزي الجٍاز -148
 :اهلل راـ) "3111-0221" الفمسطينية األراضي في لألسرة واالقتصادية والتعميمية والزواجية
 (.ٜٕٓٓ ،ففمسطي
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 (.ٕٛٓٓ)راـ اهلل: فمسطيف، 

                 مسح القوى العاممة الفمسطينية "التقرير السنوي"الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطيىي،  -151
 (.ٕٓٔٓ)راـ اهلل: فمسطيف، 

 النتائج الفمسطينية" تقرير األراضي في ، مسح الفقرالجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطيىي -152
 .(ٕٔٔٓ)راـ اهلل: فمسطيف،  3101-3112 لألعوام الرئيسية
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         http:// www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah58/derasa. HTM                     
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http:// www.mafhoum.com/syr/articles04/marzouk.htm                                         
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 مالحـــــق انذراســــــت
 
 
 

 .الصورة النيائية الستمارة االستبار المطبقة عمى العمال العاطمين عن العمل( 0ممحق رقم )

 المطبقة عمى االخصائيين االجتماعيين. لصورة النيائية الستمارة االستبيانا (3)ممحق رقم 

 الصورة النيائية لدليل المقابمة المطبق عمى مديري المؤسسات االجتماعية. (2ممحق رقم )

 أسمــاء الســـادة محكمـــي أدوات الدراســـة. (4ممحق رقم )

 شمال قطاع غزة عمى إجراء الدراسة الميدانية. -اإلسالميةبيان موافقة الجمعية  (4ممحق رقم )

شـــمال قطـــاع غـــزة عمـــى إجـــراء الدراســـة    -بيـــان موافقـــة مديريـــة الشـــئون االجتماعيـــة (4ممحـــق رقـــم )
 الميدانية.

 شمال قطاع غزة عمى إجراء الدراسة الميدانية. -" ااألونرو " ( بيان موافقة وكالة الغوث1ممحق رقم )

 شكل يوضح خارطة فمسطين وحدود كاًل من قطاع غزة والضفة الغربية. (1ممحق رقم )

 .شكل يوضح حدود قطاع غزة وىو المجال المكاني الذي أجريت فيو الدراسة (2ممحق رقم )
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 (0) مــــــــق رقــــــمهح

 
 

 انصىرة انىهبئٍت السخمبرة االسخببر
 املطبقت ػهى انؼمبل انؼبطهني ػه انؼمم
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 سنْذسٝح          خاٍؼح اإل   

 ميٞــــح اٟداب     

 شؼثح اىخذٍح االخرَاػٞح

 
 استمارة العمال العاطمين عن العمل

 
 رقم االستمارة                                                                   

 

 :  عن اراستمارة استب

  مشكالت العمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل نتيجة انتفاضة األقصى
 ودور الخدمة االجتماعية في مواجيتيا

 "دراسة هطبقة عمى بعض الهؤسسات االجتهاعية الهعىية في قطاع غزة" 
 

 إعداد 
               يــد الرنتيســد محمــد محمــأحم                
 المحاضر بقسم الخدمة االجتماعية                                           
 الجامعة االسالمية بغـزة –كميـة اآلداب                                         

 
ــرافــــــإشـــ  

 

 
ور ػػػػػػػػػػػػػالدكت                                     ورػػػاذ الدكتػػػاألست                   

                 إبراىيم عبد اليادي المميجي                         محمــــــــد عمــــــــي البــــــــــدوي      
أستــاذ تنظيــم المجتمــع                              أستاذ عمم االجتماع المساعد بكمية اآلداب   

 لمخدمة االجتماعية                           ومدير معيد العموم االجتماعيةوعميد المعيد العالي      

 
 

ـٌٖٕٔٓػ / ٖٗٗٔ  
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 بيانات ىذه االستمارة سرية ولن تستخدم إال في أغراض البحث العممي فقط

 



 

 أواًل : البيانات األولية:
   ..................................االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )اختياري(:

 :   انسه  (ٔ)

 (     )   41-35. ب  (       )  35أقو ٍِ . أ

 (     )   51-45. د     (       )  45-41. ج

 (     )   فأمثش 55. ٗ   (     )   55 -51. ٕـ 

 انحبنخ االجزمبػُخ: (2)

 (     )       . ٍرضٗجب              (       )             . أػضبأ        

 (     )   . أسٍود    (      )               . ٍطيقج       

 محم اإلقبمخ:       (ٖ)

 (     )     / ٍؼسنش    ٍخٌٞ. ب  (     )            ٍذْٝح. أ        

 (     )                           . قرٌةج       

 :    مكان العمل في السابق  (ٗ)

 (     )       طْاػٜ. ب              (       )             ذداسٛ. أ        

 (     )   أػَاه تْا . د    (      )               صساػٜ. ج       

 ٕـ. أخشٙ ذزمش......................       

 :االنتفاضة قبل دخلك  (ٙ)

 :االنتفاضة فرص العمل قبل (ٚ)
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  )       (   ب. اىؼفح اىغشتٞح )       (                     قطاع غضجأ.       

  )       (    د. خاسج اىثالد  )       (                  إسشائٞو ج.

 

    :السابقنوع العمل في   (٘)

  )       (   ٝفٜ تاىحاخح      ب.  )       (       ٝفٞغ ػِ اىحاخحأ.         

 )       (   أقو ٍِ اىحاخح ج.     

  )       (   ٍر٘فشج      ب.  )       (       ٍر٘فشج تسٖ٘ىحأ.         

  )       (   غٞش ٍر٘فشجد.   )       (   ٍر٘فشج تظؼ٘تح ج.     



 

 :االنتفاضة وبعدها خالل تعطلك بسبب الحياة متطلبات لتلبية مدخراتك استعملت هل (ٛ)

 : أٌ انجهبد انمخزهفخمه  خذمبدهم رهقُذ  (ٓٔ)

 (     )       . أحٞاّا   ب         (     )        . ّؼٌأ  

   (     )     . الج 

(، أمب فٍ حبنخ اإلجبثخ 73(، )72(، )77فٍ حبنخ اإلجبثخ ثــ )وؼم( أو )أحُبوب( أجت ػه األسئهخ )       

 ثــ )ال( اوزقم إنً انصفحخ انزبنُخ.

  مب هٍ انجهخ انزٍ رهقُذ مىهب انخذمبد؟ (ٔٔ)

  انزٍ حصهذ ػهُهب؟ مب وىع انخذمبد (ٕٔ)

  مب مذي كفبَخ رهك انخذمبد؟ (ٖٔ)
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  )       ( ٍْٖا   خضً ا اسرؼَيدب.       )       (  تاىناٍو اسرؼَيرٖاأ.         

 أسرؼَيٖا ىٌ ج.         

 :ما أولوية احتياجاتك (ٜ)

  )       ( ٍذخشاخ   ىذٛ ٝنِ ىٌد.        )       ( 

 

  )       ( اخرَاػٞحب.     )       ( اقرظادٝحأ.         

 ّفسٞح  ج.      

 ٕـ. أخشٙ ذزمش...............      

  )       ( طحٞح د.       )       (

 

  )       ( حنٍ٘ٞحب.           )       ( إٔيٞح أ.     

   )       ( دٗىٞح ج. 

  )       ( ّقذٝح ب.                  )       ( ػْٞٞح أ.         

  )       ( تشاٍح ذإٔٞو د.            )       ( ػْٞٞح ّٗقذٝح ج.     

  )       ( مافٞح إىٚ حذ ٍا ب.         )       ( مافٞحأ.         

 )       ( غٞش مافٞح  ج.     



 

 ثانيًا: ىل أدى تعطمك عن العمل بسبب انتفاضة األقصى إلى وقوعك في مشكالت اجتماعية؟
    )       (ال                      )       (   إلى حد ها                 )       (  ىعـ     

 في حالة اإلجابة بىعـ أو إلى حد ها

 ما المشكالت االجتماعية التي عانيت منيا؟
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 العبارات م

 )       (        .                                  االستقرار االجتهاعيضعؼ هف  عاىيت ٔ
 )       (                                  بيىي وبيف أفراد أسرتي.                     جراتالهشا زادت ٕ
 )       (                  عالقتي بأفراد أسرتي.                                       اباضطر  ٖ
 )       (                                                          تأخر سف زواجي.                                 ٗ
 )       (                                                                   .      وقوع الطالؽعطمي عف العهؿ إلى تأدى  ٘
 )       (                                         وجودي بدوف عهؿ ٌدد كياف أسرتي. ٙ
 )       ( .هىاسباتٍـال أستطيع هشاركة الىاس  ٚ
 )       (   الهقاٌي لشغؿ وقت فراغي. ىأقضي هعظـ أوقاتي في الجموس عم ٛ
 )       ( .األغىياء ةىظرة الكراٌية تجاي أبىاء طبق يتعهقت لد ٜ

 )       ( الٍجرة خارج الوطف.في فكرت  ٓٔ
 )       ( أداء كثير هف الواجبات االجتهاعية. تجىبت ٔٔ
 )       (         .أصبحت عالقتي األسرية هتوترة ٕٔ
 )       ( عف العهؿ دفعىي لمتدخيف.تعطمي  ٖٔ
 )       ( .في الهجتهعأصبحت أعاىي هف العزلة االجتهاعية  ٗٔ
 )       ( هشاركتي في األىشطة االجتهاعية  أصبحت ضعيفة. ٘ٔ
 )       ( أف هشاركتي في الهجتهع ليس لٍا جدوى.بأشعر  ٙٔ
 )       (             في الهجتهع.وجودي بدوف عهؿ جعمىي أسمؾ سموكيات غير هرغوبة  ٚٔ
 )       ( أخرى تذكر.................................................................... ٛٔ



 

 ثالثًا: ىل أدى تعطمك عن العمل بسبب انتفاضة األقصى إلى وقوعك في مشكالت اقتصادية؟
    )       (ال                      )       (   إلى حد ها                 )       (  ىعـ     

 في حالة اإلجابة بىعـ أو إلى حد ها

 التي عانيت منيا؟ قتصاديةما المشكالت اال
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 العبارات م

 )       ( . عهؿ عف لمبحث الصغار أوالدي اضطر ٔ
 )       ( .لمتسوؿ أسرتي أفراد أحد ضطرا ٕ
 )       ( هىاطؽ أخرى.فكرت في البحث عف عهؿ في  ٖ
 )       (                                                          .                                فقدت الدخؿ الالـز لإلىفاؽ عمى أسرتي ٗ
 )       (           هف اآلخريف لسد احتياجات أسرتي. ةإلى االستداى لجأت ٘
 )       (                                    لتوفير ىفقات الهعيشة.                       البىوؾ هف ضار تقاللاضطررت  ٙ
 )       ( عدـ قدرتي عمى سد ها قهت باقتراضً هف ديوف.                                      ٚ
 )       ( .ازداد عبء الديوف عمى األسرة ٛ
 )       ( .احتياجاتي الشخصيةستطيع تمبية أال  ٜ

 )       ( .أصبا غالء األسعار فوؽ طاقتي ٓٔ
 )       ( .ال أستطيع تمبية االحتياجات التعميهية ألسرتي ٔٔ
 )       ( .هف الهؤسسات ألجأ إلى اإلعاىات الهؤقتة ٕٔ
 )       (         بحث عف هعوىات هف الهؤسسات الهختمفة.أ ٖٔ
 )       ( كٍرباء والهياي.التميفوف والخدهات  عمى تسديد فواتير عدـ قدرتي ٗٔ
 )       ( أضطر إلى بيع بعض قطع األثاث لسد الحاجات األساسية. ٘ٔ
 )       ( .ال أستطيع تمبية االحتياجات الغذائية ألسرتي ٙٔ
 )       ( .ال أستطيع تمبية االحتياجات العالجية ألسرتي ٚٔ
 )       ( تذكر....................................................................أخرى  ٛٔ



 

 رابعًا: ىل أدى تعطمك عن العمل بسبب انتفاضة األقصى إلى وقوعك في مشكالت صحية؟
    )       (ال                      )       (   إلى حد ها                 )       (  ىعـ     

 في حالة اإلجابة بىعـ أو إلى حد ها
 التي عانيت منيا؟ صحيةما المشكالت ال
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 العبارات م

 )       (        أعاىي هف آالـ في الهعدة.                                  ٔ
 )       ( أشكو هف الصداع. ٕ
اؽ شعرأ أصبحت ٖ  )       ( . عاـ بإٌر
 )       (                                                          أعاىي هف ارتفاع في ضغط الدـ.                                  ٗ
 )       (                                                                   .      هرض السكرأعاىي هف  ٘
 )       ( ال يوجد لي تأهيف صحي.                                       ٙ
 )       ( أعاىي صعوبة في التىفس. ٚ
 )       ( .أعاىي هف الكسؿ ٛ
اؽ ب أشعر ٜ  )       ( .ألقؿ هجٍوداإلٌر

 )       ( .التغذية سوء أهراض أعاىي أصبحت ٓٔ
 (     )   أعاىي هف ضعؼ في شٍيتي لمطعاـ. ٔٔ
 )       ( أعاىي هف اضطرابات ٌضهية. ٕٔ
 )       ( .التىفسي الجٍاز في هشكالت هف أعاىي أصبحت ٖٔ
 )       ( أعاىي هف عدـ اىتظاـ ضربات القمب. ٗٔ
 )       ( .غير قادر عمى تمبية احتياجاتي هف العقاقير الطبية أصبحت ٘ٔ
 )       ( .العقاقير الطبيةال أستطيع تمبية احتياجات أسرتي هف  ٙٔ
 )       ( ال أستطيع عالج أحد افرد أسرتي حاؿ هرضً. ٚٔ
 )       ( ىفقات العهميات الجراحية فوؽ طاقتي. ٛٔ
 )       ( أخرى تذكر.................................................................... ٜٔ



 

 

 خامسًا: ىل أدى تعطمك عن العمل بسبب انتفاضة األقصى إلى وقوعك في مشكالت نفسية؟
    )       (ال                      )       (   إلى حد ها                 )       (  ىعـ     

 في حالة اإلجابة بىعـ أو إلى حد ها
 التي عانيت منيا؟ نفسيةما المشكالت ال
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 العبارات م

 )       (                                        الرزؽ. هصدر لفقداف باليأس أشعر ٔ
 )       ( .أصبحت عصبي الهزاج ألقؿ األسباب ٕ
 )       ( .أعاىي هف ضعؼ ثقتي بىفسي ٖ
 )       (                                                          .                                 أتوتر ألتفً األسباب ٗ
 )       (                                                                   .      أصبحت ىاقهًا عمى اآلخريف ٘
 )       ( أشعر باضطٍاد اآلخريف لي.                                       ٙ
 (     )   شعر باإلحباط الهستهر.أ ٚ
 )       ( .الىفسية أعاىي هف الضغوط ٛ
 )       ( .واالىطوائية والكآبة والحزف القمؽ هشاعر سيطرت عمي ٜ

 )       ( أشعر أىىي عديـ الجدوى في الهجتهع. ٓٔ
 )       ( اىفعاالتي.ستطيع التحكـ في أال  ٔٔ
 )       ( .ىي قميؿ الحيمةأشعر بأ ٕٔ
 )       ( الهستقبؿ أهاهي هظمـ.أشعر أف  ٖٔ
 )       ( .أشعر بالخوؼ هف الهستقبؿ الهجٍوؿ ٗٔ
 )       ( .شعور باالىتحار أحياىا يتهمكىي ٘ٔ
ـ الهرض بشكؿ هستهرأ ٙٔ  )       ( .عاىي هف تٌو
 )       ( .ةلدي شعور بالالهباال ٚٔ
 (  )      أهيؿ إلى أحالـ اليقظة لمٍروب هف الواقع . ٛٔ
 )       ( أخرى تذكر.................................................................... ٜٔ



 

 سادسًا: ىل قدمت لك الخدمة االجتماعية بعض المساعدات لمواجية مشكالتك؟
    )       (ال                 )       (   إلى حد ها             )       (  ىعـ       

 في حالة اإلجابة بىعـ أو إلى حد ها

 أرجو ذكر بعض ىذه الخدمات:
1-  ............................................................................................ 
2- ............................................................................................. 
3- ............................................................................................. 
4- ............................................................................................. 

  في حالة اإلجابة بال
ما المعوقات التي حالت دون مواجية الخدمة االجتماعية لمشكالت العمال العاطمين عن العمل في 

 قطاع غزة ؟
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 المعوقات م

 )       (                                  .عدم وعى العمال العاطلٌن عن العمل  بدور االخصائً االجتماعً بالمؤسسة ٔ
 )       ( سلبٌة بعض العمال العاطلٌن عن العمل . ٕ
 )       ( .العمل مع األخصائً االجتماعً بالمؤسسةضعف تعاون  العمال العاطلٌن عن  ٖ
 )       ( .ضعف قدرات العمال العاطلٌن عن العمل والتً ٌمكن استثمارها فً مواجهة مشكالتهم ٗ
 )       (                                                          .                                 قلة خبرات األخصائً االجتماعً بطبٌعة العمل المهنً مع العمال العاطلٌن عن العمل ٘
 )       ( عدم سعً االخصائً االجتماعً للتنمٌة المهنٌة الذاتٌة فً مجال رعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل ٙ
 )       ( .                                        نقص عدد االخصائٌٌن االجتماعٌٌن فً مجال رعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل ٚ
 )       (            .عدم تناسب خدمات المؤسسات مع احتٌاجات العمال العاطلٌن عن العمل المتعددة ٛ
 )       ( .جمود القوانٌن المتعلقة برعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل ٜ

 )       ( .بقدرة األخصائً االجتماعً فً حل مشكالتهمضعف ثقة العمال العاطلٌن عن العمل  ٓٔ
 )       ( .عدم توافر الموارد الكافٌة لقٌام األخصائً بإنجاز دوره على أكمل وجه ٔٔ
 )       ( .عدم تعاون أعضاء فرٌق العمل مع االخصائً االجتماعً ألداء دوره المهنً ٕٔ
 )       ( .التشغٌلٌة للعمال العاطلٌن عن العملتقلٌص الدعم المادي المقدم من الخارج للمشارٌع  ٖٔ
 )       ( .ضعف التعاون بٌن المؤسسات المختلفة المهتمة برعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل  ٗٔ
 )       ( تذكر.............................................................................أخرى  ٘ٔ



 

سابعًا: من وجية نظرك ما المقترحات لألدوار المينية لمخدمة االجتماعية لمواجية مشكالت 
 العمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل في قطاع غزة ؟

 

 

   شكراً على حسن تعاونكم ....    
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 المقترحات م

 )       (                                  .االجتماعً بالمؤسسة ًاالخصائتنمٌة وعً العمال العاطلٌن عن العمل بدور  ٔ
 )       ( .تدعٌم قدرات العمال العاطلٌن عن العمل واستثمارها فً مواجهة مشكالتهم ٕ
 )       ( .االجتماعً فً مجال رعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل لألخصائًوضع خطة للنمو المهنً  ٖ
 )       (                                                           .                                 الفرصة لمشاركة االخصائٌٌن فً التخطٌط لبرامج رعاٌة العمال العاطلٌن عن العملإتاحة  ٗ

 )       (                                                                         .زٌادة فعالٌة وكفاءة الخدمات التً تقدمها المؤسسات للعمال العاطلٌن عن العمل ٘
 )       (                                        .العام لنقابات عمال فلسطٌن فً مواجهة مشكالت العمال العاطلٌن عن العمل االتحادتفعٌل دور  ٙ
 )       ( . مشروعات استثمارٌة تشغٌلٌة تساهم فً مواجهة المشكلةتشجٌع رجال األعمال للمساهمة فً  ٚ
 )       (                              . تفعٌل القوانٌن المتعلقة برعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل ٛ
 )       ( . إعداد خطة اقتصادٌة مالئمة للتشغٌل للعمال العاطلٌن عن العمل على مستوى الوطن ٜ

 )       ( .تفعٌل مشاركة القٌادات الشعبٌة فً مواجهة مشكالت العمال العاطلٌن عن العمل  ٓٔ
 )       ( .تفعٌل دور وسائل اإلعالم لطرح قضاٌا ومشكالت العمال العاطلٌن عن العمل  ٔٔ
 (  )      .تدعٌم  ثقة العمال العاطلٌن عن العمل بقدرة االخصائً االجتماعً فً حل مشكالتهم  ٕٔ
 )       ( .توفٌر اإلمكانٌات الكافٌة لقٌام االخصائً بإنجاز دوره على أكمل وجه  ٖٔ
 )       ( .                تعزٌز تعاون أعضاء فرٌق العمل مع االخصائً االجتماعً ألداء دوره المهنً ٗٔ
 )       ( .                تدعٌم اتجاهات العمال العاطلٌن عن العمل بالعمل الٌدوي والحرفً ٘ٔ
 )       ( .التشغٌلٌة للعمال العاطلٌن عن العملالدعم المادي المقدم للمشارٌع  لعمل على زٌادةا ٙٔ
 )       (       .تحقٌق التعاون بٌن المؤسسات المختلفة المهتمة برعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل ٚٔ
 )       ( تذكر.............................................................................أخرى  ٛٔ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) مــــــــق رقــــــمهح
 
 

 ٍبنانصىرة انىهبئٍت السخمبرة االسخب
 املطبقت ػهى االخصبئٍني االجخمبػٍني
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 سنْذسٝح          خاٍؼح اإل   

 ميٞــــح اٟداب     

 شؼثح اىخذٍح االخرَاػٞح

 
 استمارة االخصائيين االجتماعيين

 
 رقم االستمارة                                                                  

 

 :  عن ياناستباستمارة 

  مشكالت العمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل نتيجة انتفاضة األقصى
 ودور الخدمة االجتماعية في مواجيتيا

 "دراسة هطبقة عمى بعض الهؤسسات االجتهاعية الهعىية في قطاع غزة"  
 

     إعداد
يــد الرنتيســد محمــد محمــأحم                 
 المحاضر بقسم الخدمة االجتماعية                                          
 الجامعة االسالمية بغـزة –كميـة اآلداب                                         

 

 
ــرافــــــإشـــ  

 
ور ػػػػػػػػػػػػػالدكت                                     ورػػػاذ الدكتػػػاألست                   

 إبراىيم عبد اليادي المميجي                         محمــــــــد عمــــــــي البــــــــــدوي       
 أستــاذ تنظيــم المجتمــع                              أستاذ عمم االجتماع المساعد بكمية اآلداب             

 وعميد المعيد العالي لمخدمة االجتماعية                           ومدير معيد العموم االجتماعية     

 
 

ـٌٖٕٔٓػ / ٖٗٗٔ        
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 بيانات ىذه االستمارة سرية ولن تستخدم إال في أغراض البحث العممي فقط

 



 

 أواًل : البيانات األولية:

 أمام اإلجابة المناسبة التي تعبر عن وجية نظرك: () ضع عالمة

   ..................................االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )اختياري(:

 انىىع:  (ٔ)

 

 السن: (ٕ)

 انحبنخ االجزمبػُخ: (ٖ)

 (     )        . ٍرضٗجب             (       )               . أػضبأ        

 (     )    . أسٍود  (      )                 . ٍطيقج       

   :انمؤهم انؼهمٍ  (ٗ)

 (     )   بكالورٌوس خدمة اجتماعٌة. ب (       )     دبلوم خدمة اجتماعٌة. أ

 بكالورٌوس علم اجتماع. ج

 ماجستٌر خدمة اجتماعٌة .هـ

      (     )  

      (     ) 

 بكالورٌوس علم نفسد. 

أخرى  و.
 تذكر...................

  (     ) 

 (      ) 

 مكبن انؼمم انحبنٍ: (٘)

 بل انؼبطهُه ػه انؼمم:سىىاد انخجزح فٍ مجبل انؼم ذدػ (ٙ)
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 (     )        أّثٚ. ب (     )           رمش. أ        

 (     )    35-31. ب (       )    31-25. أ

 41-35. ج

                                   51 -45 .ٕـ

     (     )  

     (     ) 

 45 -41. د

 فأمثش سْح 51 .ٗ

   (     ) 

   (     ) 

   )       (     مدٌرٌة الشئون االجتماعٌة   ب.  )       (     جمعٌة الصالح اإلسالمٌةأ.         

    )       (       وكالة الغوث ج.                 

 (     )    سنوات 24أقل من  -3من . ب (       )    سنوات 3أقل من . أ  

 (     )    سنة فأكثر 23من د.   (     )      سنة 23أقل من  -24من . ج  



 

 ثانيًا: ما دور الخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت االجتماعية لمعمال العاطمين عن العمل ؟
 االجتماعي مع العامل العاطل عن العمل من خالل طريقة خدمة الفرد. لألخصائياألدوار الوظيفية   (1)

 

 
 األدوار الوظيفية لالخصائي االجتماعي مع العمال العاطلين عن العمل من خالل طريقة خدمة الجماعة.  (2)
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 ألدوارا م
 بالمشكالت االجتماعٌة للعامل العاطل عن العمل.جمع البٌانات المرتبطة  ٔ

 
)       ( 

 تحلٌل البٌانات المرتبطة بمشكالت العامل العاطل عن العمل للتوصل إلى أسبابها. ٕ
 

)       ( 
 الوقت تواجهه فً ًالت للمشكالت االجتماعٌة وشامل عمٌق فهم على مساعدة العامل العاطل عن العمل ٖ

 الحاضر.
)       ( 

 .تعدٌل االتجاهات السلبٌة  للعامل العاطل عن العمل تجاه مشكالته االجتماعٌة ٗ
 

)       ( 
 .تعرٌف العامل العاطل عن العمل بالمؤسسات المختلفة لالستفادة من خدماتها االجتماعٌة ٘

 
)       ( 

 تنمٌة القٌم األخالقٌة والدٌنٌة للعامل العاطل عن العمل.   ٙ
 

)       ( 
 تنمٌة االتجاهات االجتماعٌة اإلٌجابٌة التً تساعد العامل العاطل عن العمل على تنمٌة الشخصٌة. ٚ

                                                                  
)       ( 

 )       ( ....................................................................................أخرى تذكر ٛ

 ألدوارا م
 )       ( العاطلٌن عن العمل.الحرص على تنوع الخدمات االجتماعٌة المقدمة للعمال  ٔ
 إكساب العمال العاطلٌن عن العمل مهارات التعامل مع مشكالتهم االجتماعٌة. ٕ

 
)       ( 

 )       ( عمال العاطلٌن عن العمل.لزٌادة االنتماء للمجتمع المحٌط من قبل ال األنشطة الجماعٌةتطوٌر  ٖ
 المتنوعة النشاطات االجتماعٌةمن خالل  عاطلٌن عن العملال العمال اٌحٌٌاهمشاعر العزلة التً  مواجهة ٗ

                              .                                                          
)       ( 

تقدٌم برامج اجتماعٌة لتقوٌة العالقات بٌن العمال العاطلٌن عن العمل وأسرهم والمجتمع الذي ٌعٌشون  ٘
 فٌه.

)       ( 

 إمداد العمال العاطلٌن وأسرهم بالمهارات الحٌاتٌة. ٙ
 

)       ( 
 تدرٌب العمال العاطلٌن عن العمل على حل مشكالتهم االجتماعٌة من خالل دٌنامٌات الجماعة. ٚ

 
)       ( 

 تكوٌن جماعات مساعدة ذاتٌة من أسر العاطلٌن عن العمل لحل المشكالت االجتماعٌة.          ٛ
                                      

)       ( 
 )       ( ....................................................................................أخرى تذكر ٜ



 

 االجتماعي مع العمال العاطلين عن العمل من خالل طريقة تنظيم المجتع.  لألخصائياألدوار الوظيفية  (1)

 االقتصادية لمعمال العاطمين عن العمل ؟ثالثًا: ما دور الخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت 
 االجتماعي مع العامل العاطل عن العمل من خالل طريقة خدمة الفرد. لألخصائياألدوار الوظيفية   (1)

 ألدوارا م
 عمال العاطلٌن عن العمل.من قبل ال تطوٌر العمل التطوعً لزٌادة االنتماء للمجتمع المحٌط ٔ

 
)       ( 

 ًالت والقرارات العامة السٌاسٌة ًف التأثٌر من والمؤسسات والجماعات العاطلٌن عن العمل تمكٌن العمال ٕ
 وتطوره. المجتمع على رفاهٌة سلبٌا   تؤثر

)       ( 
المسئولة عن تقدٌم الخدمات إٌجاد قنوات االتصال بٌن العمال العاطلٌن عن العمل والمؤسسات  ٖ

 االجتماعٌة.
)       ( 

 التأثٌر على المسئولٌن فً المجتمع لٌكونوا أكثر استجابة لحاجات العمال العاطلٌن عن العمل . ٗ
 

)       ( 
 )       ( استثارة المجتمع للمشاركة فً مواجهة المشكالت االجتماعٌة للعمال العاطلٌن عن العمل . ٘

مع المؤسسات االجتماعٌة العاملة فً المجتمع للتخفٌف من حدة االنعكاسات االجتماعٌة السلبٌة التعاون  ٙ
 للعمال العاطلٌن عن العمل.

)       ( 
 موتصون حقوقه عمال العاطلٌن عن العملتحمً ال التًالقوانٌن والتشرٌعات  تفعٌل حث المسئولٌن على ٚ

    واألمان.  باألمن  موتشعره موكرامته
(       ) 

لتحسٌن  وأهدافها لوظائفها األداء األمثل من وتمكٌنها والحكومٌة والدولٌة األهلٌة المؤسسات بٌن التنسٌق ٛ
 ظروف العمال العاطلٌن عن العمل.

)       ( 

الفلسطٌنً لحماٌة العمال العاطلٌن عن العمل من  قانون الضمان االجتماعً حث المسئولٌن على تفعٌل ٜ
 اآلثار المترتبة على التعطل عن العمل .

)       ( 
 )       ( ..................................................................................أخرى تذكر   ٓٔ

 ألدوارا م
 )       ( . عن العملللعامل العاطل  جمع البٌانات المرتبطة بالمشكالت االقتصادٌة ٔ
 . عن العملللعامل العاطل  التعرف على أسباب المشكالت االقتصادٌة ٕ

 
)       ( 

 دخل جدٌدة .عن العمل بالبحث عن مصادر للعامل العاطل مساعدة  ٖ
 

)       ( 
 . عن العمل من قدرات تسهم فً حل مشكالته االقتصادٌةالعامل العاطل اكتشاف ما لدى  ٗ

 
)       ( 

 . ته وقدراته فً زٌادة دخلهاعن العمل على االستفادة من إمكانٌالعامل العاطل  تشجٌع ٘
 

)       ( 
التً تعوق استفادته من الخدمات االقتصادٌة التً  عن العمل فً حل المشكالتالعامل العاطل  مساعدة ٙ

 . تقدمها المؤسسات
)       ( 

 . عن العملللعامل العاطل توفٌر القروض الصغٌرة التً تلبى االحتٌاجات األساسٌة  ٚ
 

)       ( 
 . عن العمل بمصادر الخدمات االقتصادٌة وسبل االستفادة منهاالعامل العاطل  تبصٌر  ٛ

 
)       ( 

 . عن العملللعامل العاطل  والعٌنٌةتقدٌم المساعدات النقدٌة  ٜ
 )       ( 

 )       ( ...................................................................................أخرى تذكر ٓٔ



 

 انجمبػخ.االجتماعي مع العمال العاطلين عن العمل من خالل طريقة خدمة  لألخصائياألدوار الوظيفية  (2)

 
 االجتماعي مع العمال العاطلين عن العمل من خالل طريقة تنظيم المجتمع. لألخصائياألدوار الوظيفية  (3)
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 ألدوارا م
تشجٌع العمال العاطلٌن عن العمل على تعلم مهنة جدٌدة من خالل مراكز التدرٌب المهنً تناسب  ٔ

 األوضاع الحالٌة.
)       ( 

 تنمٌة مهارات العمل التعاونً للعمال العاطلٌن عن العمل والفهم األوسع للمشكالت االقتصادٌة. ٕ
 

)       ( 
 تنمٌة الشعور االٌجابً لدى العمال العاطلٌن عن العمل نحو البٌئة والمجتمع الذي ٌعٌشون فٌه. ٖ

 
)       ( 

العاطلٌن عن العمل بأنفسهم واحترام األنظمة والقوانٌن والتوفٌق بٌن صالح الفرد تنمٌة ثقة العمال  ٗ
 والجماعة.

)       ( 
 والبٌئٌة. قتصادٌةفً مختلف المواضٌع االالعمال العاطلٌن عن العمل  رفع مستوى الوعً لدى ٘

 
)       ( 

 تدرٌب العمال العاطلٌن عن العمل على حل مشكالتهم االقتصادٌة من خالل دٌنامٌات الجماعة. ٙ
 

)       ( 
 تكوٌن جماعات مساعدة ذاتٌة من أسر العاطلٌن عن العمل لحل المشكالت االقتصادٌة.          ٚ

                                      
)       ( 

 )       ( ....................................................................................أخرى تذكر ٛ

 ألدوارا م
الفلسطٌنً لحماٌة العمال العاطلٌن عن العمل من  قانون الضمان االجتماعً حث المسئولٌن على تفعٌل ٔ

 اآلثار المترتبة على التعطل عن العمل .
)       ( 

 . اكتشاف موارد جدٌدة لرفع المستوى االقتصادي للعمال العاطلٌن عن العمل ٕ
 

)       ( 
  دخل ثابت . ممساعدة العمال العاطلٌن عن العمل فً الحصول على عمل ٌوفر له ٖ

 
   (    ) 

 . مالمشروعات اإلنتاجٌة الصغٌرة لتنمٌة دخله إنشاءمساعدة العمال العاطلٌن عن العمل فً  ٗ
 

)       ( 
 )       ( . تسهٌل التواصل والتفاعل بٌن العمال العاطلٌن عن العمل وجهات تقدٌم خدمات الرعاٌة االقتصادٌة لهم ٘

العاطلٌن عن العمل تركز على  وواضحة تجاه العمالحث الحكومة على تبنً سٌاسة اقتصادٌة سلٌمة  ٙ
 . التكفل الفعلً بحاجاتهم

)       ( 
 استثارة المجتمع للمشاركة فً مواجهة المشكالت االقتصادٌة للعمال العاطلٌن عن العمل. ٚ

                                       
)       ( 

 )       ( ....................................................................................أخرى تذكر ٛ



 

 لمعمال العاطمين عن العمل ؟ صحيةًا: ما دور الخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت الرابع
 االجتماعي مع العامل العاطل عن العمل من خالل طريقة خدمة الفرد. لألخصائياألدوار الوظيفية   (1)

 

 

 
 االجتماعي مع العمال العاطلين عن العمل من خالل طريقة خدمة الجماعة. لألخصائياألدوار الوظيفية  (2)
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 ألدوارا م
 .لمساعدة الطبٌب على تشخٌص المرض للعامل العاطل عن العمل التارٌخ االجتماعً والمرضً بحث ٔ

 
)       ( 

 على المواجهة الفعالة للصعوبات المرتبطة بمشكالته الصحٌة. عن العملالعامل العاطل  مساعدة ٕ
 

)       ( 
 الذي ٌتلقى الخدمات الصحٌة. عن العملالمتابعة الدورٌة للحالة الصحٌة للعامل العاطل  ٖ

 
)       ( 

 )       ( والمراكز الطبٌة والتً تعوق استفادته من الخدمات الصحٌة. عن العملالعامل العاطل  حل المشكالت بٌن ٗ
 )       ( فً تغطٌة تكالٌف العالج واألدوٌة. عن العملمساعدة العامل العاطل  ٘

 إلى العٌادات والمراكز الطبٌة التً ٌحتاج إلٌها. عن العملالمساهمة فً تحوٌل العامل العاطل  ٙ
 

)       ( 
   . والتً تسهم فً حدوث األمراض عن العملالعامل العاطل  األفكار والمعتقدات الخاطئة لدىتعدٌل  ٚ

                                     
)       ( 

 )       ( ....................................................................................أخرى تذكر ٛ

 ألدوارا م
 )       ( العادات الصحٌة السلٌمة. العمال العاطلٌن عن العمل إكساب ٔ
 .لعمال العاطلٌن عن العملل العمل على توفٌر نظام غذائً للحد من مشكالت سوء التغذٌة ٕ

 
)       ( 

 باألمراض والمشكالت الصحٌة وأسبابها وآثارها. العمال العاطلٌن عن العمل توعٌة ٖ
 

)       ( 
 باإلجراءات والتدابٌر الوقائٌة لتجنب المرض والعدوى. العمال العاطلٌن عن العمل تزوٌد ٗ

 
)       ( 

 )       ( .لعاطلٌن عن العملا المشاركة فً عقد ندوات التثقٌف الصحً للعمال ٘

 .المناسبة ألوضاعهم الصحٌة ٌةالترفٌه المرضى من العاطلٌن عن العمل باألنشطةشغل أوقات فراغ  ٙ
 

(       ) 
 .فً مختلف المواضٌع الصحٌة والبٌئٌةالعمال العاطلٌن عن العمل  العمل على رفع مستوى الوعً لدى ٚ

                                      
)       ( 

 )       ( ....................................................................................أخرى تذكر ٛ



 

 االجتماعي مع العمال العاطلين عن العمل من خالل طريقة تنظيم المجتمع. لألخصائياألدوار الوظيفية   (3)
 

 للعمال العاطلين عن العمل ؟ لنفسيةاً: ما دور الخدمة االجتماعية في مواجهة المشكالت اخامس
 االجتماعي مع العامل العاطل عن العمل من خالل طريقة خدمة الفرد. لألخصائياألدوار الوظيفية  (1)
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 ألدوارا م
 على خدمات التأمٌن الصحً .  العمال العاطلٌن عن العملتسهٌل إجراءات حصول  ٔ

 
)       ( 

 والمراكز والعٌادات الطبٌة. العمال العاطلٌن عن العمل التوسط بٌن ٕ
 

)       ( 
 .  لعمال العاطلٌن عن العملل المساهمة فً تطوٌر الخدمات الصحٌة المقدمة ٖ

 
)       ( 

 . العمال العاطلٌن عن العمل ٌحتاجهاالمساهمة مع المتخصصٌن فً إٌجاد الخدمات الصحٌة التً  ٗ
 

)       ( 
 )       ( .لعمال العاطلٌن عن العملل استثمار الموارد المتاحة فً تقدٌم الخدمات الصحٌة ٘

 .لعمال العاطلٌن عن العملالمساهمة فً توفٌر الخدمات الصحٌة ل ٙ
 

)       ( 
 )       (                                 .المنتشرة فً البٌئة وكٌفٌة الوقاٌة منهاباألمراض  موأسره عاطلٌن عن العملتوعٌة ال ٚ
 )       ( ....................................................................................أخرى تذكر ٛ

 ألدوارا م
 جمع البٌانات المرتبطة بالمشكالت النفسٌة للعامل العاطل عن العمل . ٔ

 
)       ( 

 التعرف على أسباب المشكالت النفسٌة للعامل العاطل عن العمل .  ٕ
 

)       ( 
 التعرف على االحتٌاجات النفسٌة غٌر المشبعة  للعامل العاطل عن العمل. ٖ

 
)       ( 

 تحرٌر العامل العاطل عن العمل من المعوقات الذاتٌة التً تعوق أدائه ألعماله . ٗ
 

)       ( 
 )       ( إشباع الحاجات النفسٌة للعامل العاطل عن العمل بما ٌساعده على أداء أدواره بنجاح .العمل على  ٘

 دراسة آمال العامل العاطل عن العمل وطموحاته ومعاونته على تحقٌق هذه اآلمال . ٙ
 

)       ( 
 (   )     للعامل العاطل عن العمل تجاه مشكالته النفسٌة. تعدٌل االتجاهات السلبٌة ٚ
 )       ( . عن العملالمتابعة الدورٌة للحالة النفسٌة للعامل العاطل  ٛ
 )       ( بمؤسسات الصحة النفسٌة لالستفادة من خدماتها . عن العملتعرٌف العامل العاطل  ٜ
 )       ( ...................................................................................أخرى تذكر ٓٔ



 

 االجتماعي مع العمال العاطلين عن العمل من خالل طريقة خدمة الجماعة.  لألخصائياألدوار الوظيفية  (2)

 االجتماعي مع العمال العاطلين عن العمل من خالل طريقة تنظيم المجتمع. لألخصائياألدوار الوظيفية  (3)
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 ألدوارا م
 رهم المكبوتة.مشاع عن التنفٌس خالل من مشاعر اإلحباط للعمال العاطلٌن عن العمل تخفٌف ٔ

 
)       ( 

  . السلبٌة الحبٌسة مطاقته منالعمال العاطلٌن عن العمل   تحرٌر ٕ
 

)       ( 
 إكساب العمال العاطلٌن عن العمل مهارات التعامل مع مشكالتهم النفسٌة. ٖ

 
)       ( 

 للتخفٌف من مشكالتهم النفسٌة.إعداد األنشطة التروٌحٌة للعمال العاطلٌن عن العمل  ٗ
 

)       ( 
 )       ( مساعدة العمال العاطلٌن عن العمل على طرح الحلول الفعالة لمشكالتهم النفسٌة وممارستها. ٘

 تدرٌب العمال العاطلٌن عن العمل على حل مشكالتهم النفسٌة من خالل دٌنامٌات العمل مع الجماعات. ٙ
 

)       ( 
 .اإلرشاد الجماعً لحل المشكالت النفسٌة للعمال العاطلٌن عن العملاستخدام  ٚ

 
)       ( 

 تقدٌم برامج الدعم النفسً للعمال العاطلٌن عن العمل بأسلوب بناء. ٛ
 

)       ( 
 ()        ....................................................................................أخرى تذكر ٜ

 ألدوارا م
 دراسة آمال العمال العاطلٌن عن العمل ومعاونتهم على تحقٌق هذه اآلمال. ٔ

 
)       ( 

 باألمراض والمشكالت النفسٌة وأسبابها وآثارها. العمال العاطلٌن عن العمل توعٌة ٕ
 

)       ( 
 تقدٌم المشورة للعمال العاطلٌن عن العمل فً كٌفٌة مواجهة مشكالتهم النفسٌة. ٖ

 
)       ( 

 عمال العاطلٌن عن العمل.للاالستشارات النفسٌة  التعاون مع مؤسسات الصحة النفسٌة فً تقدٌم ٗ
 

)       ( 
 )       ( عاطلٌن عن العمل.خطة العالج بالنسبة لل لتقدٌمكز الصحة النفسٌة بالمجتمع الخارجً ومؤسساته امرحث  ٘

بمؤسسات الصحة النفسٌة التً ٌمكنها االستفادة من  العمال العاطلٌن عن العملعقد ندوات لتعرٌف  ٙ
 خدماتها.

)       ( 
 عن العمل من خالل مؤسسات الصحة النفسٌة بالمجتمع.تقدٌم مشروعات الدعم النفسً للعمال العاطلٌن  ٚ

 
)       ( 

 )       ( ....................................................................................أخرى تذكر ٛ



 

العاطمين عن العمل سادسًا: ما المعوقات التي تحول دون مواجية الخدمة االجتماعية لمشكالت العمال 
 في قطاع غزة ؟
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 معوقــــاتلا م
 عدم وعى العمال العاطلٌن عن العمل بدور االخصائً االجتماعً بالمؤسسة . ٔ

 
)       ( 

 سلبٌة بعض العمال العاطلٌن عن العمل. ٕ
 

)       ( 
 (  )      ضعف تعاون العمال العاطلٌن عن العمل مع األخصائً االجتماعً بالمؤسسة . ٖ
 قلة قدرات العمال العاطلٌن عن العمل والتً ٌمكن استثمارها فً مواجهة مشكالتهم . ٗ

 
)       ( 

 قلة خبرات األخصائً االجتماعً بطبٌعة العمل المهنً مع  العمال العاطلٌن عن العمل . ٘
 

)       ( 
 العمال العاطلٌن عن العمل . عدم سعً االخصائً االجتماعً للتنمٌة المهنٌة الذاتٌة فً مجال رعاٌة ٙ

 
)       ( 

 نقص عدد االخصائٌٌن االجتماعٌٌن العاملٌن فً مجال رعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل . ٚ
 

)       ( 
 عدم تناسب خدمات المؤسسات مع احتٌاجات العمال العاطلٌن عن العمل  المتعددة . ٛ

 
)       ( 

 العمال العاطلٌن عن العمل.جمود القوانٌن المتعلقة برعاٌة  ٜ
 

)       ( 
 عدم إلمام االخصائً بالبحوث والدراسات الحدٌثة فً مجال رعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل . ٓٔ

 
)       ( 

 عدم وجود خطة اقتصادٌة مالئمة للتشغٌل على مستوى الوطن . ٔٔ
 

)       ( 
 العمال العاطلٌن عن العمل . ضعف مشاركة القٌادات الشعبٌة فً مواجهة مشكالت ٕٔ

 
)       ( 

 قلة وعى أفراد المجتمع بمشكالت العمال العاطلٌن عن العمل . ٖٔ
 

)       ( 
 ضعف ثقة العمال العاطلٌن عن العمل بقدرة االخصائً االجتماعً فً حل مشكالتهم . ٗٔ

 
)       ( 

 دوره على أكمل وجه .عدم توافر اإلمكانٌات الكافٌة لقٌام االخصائً بإنجاز  ٘ٔ
 

)       ( 
 عدم تعاون أعضاء فرٌق العمل مع االخصائً االجتماعً ألداء دوره المهنً . ٙٔ

 
)       ( 

 التشغٌلٌة للعمال العاطلٌن عن العمل .تقلٌص الدعم المادي المقدم من الخارج للمشارٌع  ٚٔ
 

)       ( 
 المهتمة برعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل .ضعف التعاون بٌن المؤسسات المختلفة  ٛٔ

 
)       ( 

 )       ( ...................................................................................أخرى تذكر ٜٔ



 

الفمسطينيين سابعًا: ما التصور المقترح لألدوار المينية لمخدمة االجتماعية لمواجية مشكالت العمال 
 العاطمين عن العمل في قطاع غزة ؟

 شكراً على حسن تعاونكم ....
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 مقترحاتلا م
 االجتماعً بالمؤسسة. ًتنمٌة وعً العمال العاطلٌن عن العمل بدور االخصائ ٔ

 
)       ( 

 تدعٌم قدرات العمال العاطلٌن عن العمل واستثمارها فً مواجهة مشكالتهم . ٕ
 

)       ( 
 االجتماعً فً مجال رعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل . لألخصائًوضع خطة للنمو المهنً المستمر  ٖ

 
)       ( 

 إتاحة الفرصة لمشاركة االخصائٌٌن فً التخطٌط لبرامج رعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل . ٗ
 

)       ( 
 تنوعها .زٌادة فعالٌة وكفاءة الخدمات التً تقدمها المؤسسات للعمال العاطلٌن عن العمل والعمل على  ٘

 
)       ( 

 تفعٌل دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطٌن فً مواجهة مشكالت  العمال العاطلٌن عن العمل .   ٙ
 

)       ( 
 تعاون رجال األعمال للمساهمة فً مشروعات استثمارٌة تنموٌة تساهم فً مواجهة المشكلة . ٚ

 
)       ( 

 العمال العاطلٌن عن العمل .تفعٌل القوانٌن المتعلقة برعاٌة  ٛ
 

)       ( 
 دعم البحوث والدراسات الحدٌثة فً مجال رعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل . ٜ

 
)       ( 

 إعداد خطة اقتصادٌة مالئمة للتشغٌل للعمال العاطلٌن عن العمل على مستوى الوطن . ٓٔ
 

)       ( 
 مواجهة مشكالت العمال العاطلٌن عن العمل .تفعٌل مشاركة القٌادات الشعبٌة فً  ٔٔ

 
)       ( 

 تفعٌل دور وسائل اإلعالم لطرح قضاٌا ومشكالت العمال العاطلٌن عن العمل . ٕٔ
 

)       ( 
 تعزٌز ثقة العمال العاطلٌن عن العمل بقدرة االخصائً االجتماعً فً حل مشكالتهم . ٖٔ

 
)       ( 

 الكافٌة لقٌام االخصائً بإنجاز دوره على أكمل وجه .توفٌر اإلمكانٌات  ٗٔ
 

)       ( 
 تعزٌز تعاون أعضاء فرٌق العمل مع االخصائً االجتماعً ألداء دوره المهنً . ٘ٔ

 
)       ( 

 تدعٌم اتجاهات العمال العاطلٌن عن العمل بالعمل الٌدوي والحرفً . ٙٔ
 

)       ( 
 التشغٌلٌة للعمال العاطلٌن عن العمل .الدعم المادي المقدم من الخارج للمشارٌع  زٌادة ٚٔ

 
)       ( 

 تحقٌق التعاون بٌن المؤسسات المختلفة المهتمة برعاٌة العمال العاطلٌن عن العمل . ٛٔ
 

)       ( 
 )       ( ...................................................................................أخرى تذكر ٜٔ



 

 
 
 

 (2) مــــــــق رقــــــمهح
 
 

 انصىرة انىهبئٍت نذنٍم املقببهت 
 املطبق ػهى مذٌزي املؤسسبث االجخمبػٍت
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 سنْذسٝح          خاٍؼح اإل   

 ميٞــــح اٟداب     

 شؼثح اىخذٍح االخرَاػٞح

 
 دليل مقابمة لمديري المؤسسات االجتماعية 
 رقم االستمارة                                                                     

 

 :  عن دليل مقابمة

  مشكالت العمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل نتيجة انتفاضة األقصى
 ودور الخدمة االجتماعية في مواجيتيا

 "دراسة هطبقة عمى بعض الهؤسسات االجتهاعية الهعىية في قطاع غزة" 
 

 إعداد 
               يــد الرنتيســد محمــد محمــأحم                

 المحاضر بقسم الخدمة االجتماعية                                       
 الجامعة االسالمية بغـزة –كميـة اآلداب                                     

 

 
ــرافــــــإشـــ  

 
ور ػػػػػػػػػػػػػالدكت                                       ورػػػاذ الدكتػػػاألست                   

 إبراىيم عبد اليادي المميجي                         محمــــــــد عمــــــــي البــــــــــدوي
 أستــاذ تنظيــم المجتمــع                              أستاذ عمم االجتماع المساعد بكمية اآلداب             

 وعميد المعيد العالي لمخدمة االجتماعية                           ومدير معيد العموم االجتماعية     
 

 
 

ـٌٖٕٔٓػ / ٖٗٗٔ        
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 بيانات ىذه االستمارة سرية ولن تستخدم إال في أغراض البحث العممي فقط

 



 

 أواًل : البيانات األولية:
 أمام اإلجابة المناسبة التي تعبر عن وجية نظرك: () ضع عالمة

   ..................................االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )اختياري(:

 انىىع:  (ٔ)

 

 

  السن:( ٕ)

 انحبنخ االجزمبػُخ: (ٖ)

 (     )       . ٍرضٗجب             (       )             . أػضبأ        

 (     )   . أسٍود  (      )               . ٍطيقج       

   :انمسزىي انزؼهُمٍ  (ٗ)

 (     )   إعدادي. ب (       )    ابتدائً. أ

 يثانو. ج

 علٌا دراسات .هـ

     (     )  

     (     ) 

 جامعًد. 

 تذكر..............................

  (     ) 

 

 مكبن انؼمم انحبنٍ: (٘)

 بل انؼبطهُه ػه انؼمم:سىىاد انخجزح فٍ مجبل انؼم ذدػ (ٙ)
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 (     )       أّثٚ. ب (     )          رمش. أ        

 (     )   35-31. ب (       )   31-25. أ

 41-35. ج

                                    51-45 .ٕـ

    (     )  

    (     ) 

 45-41. د

 فأمثش سْح 51 .ٗ

  (     ) 

  (     ) 

   )       (  مدٌرٌة الشئون االجتماعٌة   ب.  )       (    جمعٌة الصالح االسالمٌةأ.         

    )       (    "ااألونرووكالة الغوث " ج.                 

 (     )   سنوات 24أقل من  -3من . ب (       )    سنوات 3أقل من . أ  

 (     )   سنة فأكثر 23من د.   (     )      سنة 23من  أقل -24من . ج  



 

ثانيًا: في رأي سيادتكم ما المعوقات التي تحول دون مواجية الخدمة االجتماعية لمشكالت العمال 
 العاطمين عن العمل في قطاع غزة ؟

1- ................................................................................................ 
2-  ................................................................................................ 
3- ................................................................................................ 
4- ................................................................................................ 
5- ................................................................................................ 
6- ................................................................................................ 
7- ................................................................................................ 
8- ................................................................................................ 
9- ................................................................................................ 

11- .............................................................................................. 

مينة الخدمة االجتماعية لمواجية المشكالت ثالثًا: في رأي سيادتكم ما الدور الذي يجب أن تقوم بو 
 االجتماعية لمعمال العاطمين عن العمل في قطاع غزة ؟

1- ............................................................................................. 
2- .............................................................................................. 
3- .............................................................................................. 
4- .............................................................................................. 
5- .............................................................................................. 
6- .............................................................................................. 
7- .............................................................................................. 
8- .............................................................................................. 
9- .............................................................................................. 

11- .............................................................................................. 
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رابعًا: في رأي سيادتكم ما الدور الذي يجب أن تقوم بو مينة الخدمة االجتماعية لمواجية المشكالت 
 االقتصادية لمعمال العاطمين عن العمل في قطاع غزة ؟

1- ............................................................................................. 
2- ............................................................................................. 
3- ............................................................................................. 
4- ............................................................................................. 
5- ............................................................................................. 
6- ............................................................................................. 
7- ............................................................................................. 
8- ............................................................................................. 
9- ............................................................................................. 

11- ............................................................................................ 
 

المشكالت خامسًا: في رأي سيادتكم ما الدور الذي يجب أن تقوم بو مينة الخدمة االجتماعية لمواجية 
 الصحية لمعمال العاطمين عن العمل في قطاع غزة ؟

1- ............................................................................................. 
2- ............................................................................................. 
3- ............................................................................................. 
4- ............................................................................................. 
5- ............................................................................................. 
6- ............................................................................................. 
7- ............................................................................................. 
8- ............................................................................................. 
9- ............................................................................................. 

11- ............................................................................................ 
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ما الدور الذي يجب أن تقوم بو مينة الخدمة االجتماعية لمواجية المشكالت سادسًا: في رأي سيادتكم 
 النفسية لمعمال العاطمين عن العمل في قطاع غزة ؟

1- ............................................................................................. 
2- ............................................................................................. 
3- ............................................................................................. 
4- ............................................................................................. 
5- ............................................................................................. 
6- ............................................................................................. 
7- ............................................................................................. 
8- ............................................................................................. 
9- ............................................................................................. 
11- ............................................................................................ 

 على حسن تعاونكم .... شكراً
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 (4) مــــــــق رقــــــمهح 
 

 أمســبء انســـبدة حمكمـــً
 أدواث انذراســـت                                        
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 أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة )مرتبة أبجديًا(
 

 الدرجة العممية االسم

 أ.د/ جمال شكري عثمان 0
جاهعة -أستاذ بقسـ خدهة الفرد ووكيؿ الخدهة االجتهاعية لشئوف التعميـ والطالب 

 حمواف
جميل حسن الطيراوي أ.م.د/ 3  الجاهعة االسالهية بغزة –كمية التربية  –أستاذ هشارؾ بقسـ الصحة الىفسية  
 جاهعة حمواف –أستاذ بقسـ خدهة الفرد ووكيؿ كمية الخدهة االجتهاعية  لشئوف البيئة حمدي محمد منصورأ.د/  2

 أ.م.د/سامي مصطفي أحمد زايد 4
أستاذ هساعد بقسـ خدهة الجهاعة ووكيؿ شئوف الطالب بالهعٍد العالي 

 لمخدهة االجتهاعية باإلسكىدرية
 جاهعة حمواف –كمية الخدهة االجتهاعية  –أستاذ بقسـ هجاالت الخدهة االجتهاعية  سرية جاد اهلل عبد السند أ.د/ 4

 أ.د/ شريف السنوسي عبد المطيف 4
جاهعة  –أستاذ بقسـ هجاالت الخدهة االجتهاعية وعهيد كمية الخدهة االجتهاعية 

 أسيوط
 جاهعة حمواف –كمية الخدهة االجتهاعية –أستاذ بقسـ هجاالت الخدهة االجتهاعية  عادل موسي جوىر أ.د/  1

 عاطف حسني العسولي أ.م.د/ 1
 جاهعة -كمية التىهية االجتهاعية واألسرية -أستاذ هساعد بقسـ الخدهة االجتهاعية

 القدس الهفتوحة
 جاهعة حمواف –كمية الخدهة االجتهاعية  –أستاذ هساعد بقسـ خدهة الجهاعة  عمي موسي الشحات أ.م.د/ 2
 جاهعة حمواف –كمية الخدهة االجتهاعية  –أستاذ بقسـ التخطيط االجتهاعي  أ.د/ ماجدة أحمد عبد الوىاب 01

 محمد السيد حالوة أ.م.د/ 00
أستاذ عمـ االجتهاع الهساعد ووكيؿ التدريب ورعاية الشباب بالهعٍد العالي 

 باإلسكىدريةلمخدهة االجتهاعية 

 محمد عبد الرحمن حسن أ.م.د/ 03
أستاذ هساعد ورئيس قسـ خدهة الجهاعة بالهعٍد العالي لمخدهة االجتهاعية 

 باإلسكىدرية
 جاهعة حمواف –كمية الخدهة االجتهاعية  –أستاذ هساعد بقسـ التخطيط االجتهاعي  محمد عبد المطيف محمد أ.م.د/ 02
 جاهعة حمواف –كمية الخدهة االجتهاعية  –أستاذ هساعد بقسـ خدهة الجهاعة  محمد محمد فودة أ.م.د/ 04

 محمود عمي رضوان  أ.م.د/ 04
جاهعة  –كمية الخدهة االجتهاعية  –أستاذ هساعد بقسـ هجاالت الخدهة االجتهاعية 
 حمواف

 باإلسكىدريةاعية أستاذ تىظيـ الهجتهع وعهيد الهعٍد العالي لمخدهة االجته منال طمعت محمودأ.د/  04

أستاذ هساعد بقسـ تىظيـ الهجتهع بالهعٍد العالي لمخدهة االجتهاعية  ىالة مصطفي السيد أ.م.د/ 01
 باإلسكىدرية

الجاهعة االسالهية  –كمية اآلداب  –أستاذ هشارؾ ورئيس قسـ الخدهة االجتهاعية  وليد شالش شبير أ.م.د/ 01
 بغزة

 

 
-271- 

 



 

  

  
 
 

 (4) مــــــــرق قــــــمهح    
 

 مشبل قطبع غزة  -بٍبن مىافقت اجلمؼٍت اإلسالمٍت
 ػهى إجزاء انذراست املٍذاوٍت
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 (4) مــــــــق رقــــــمهح
 

 مشبل قطبع غزة  -بٍبن مىافقت مذٌزٌت انشئىن االجخمبػٍت 
 ػهى إجزاء انذراست املٍذاوٍت
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 (1) مــــــــق رقــــــمهح
 
 مشبل قطبع غزة  - "ااألووزو"بٍبن مىافقت وكبنت انغىد 

 ػهى إجزاء انذراست املٍذاوٍت
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 (1) مــــــــرق قــــــمهح                              
 
 

 شكم ٌىضح خبرطت فهسطني  
 مه قطبع غزة وانضفت انغزبٍت وحذود كم  
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 (2شكل ) 

 من قطاع غزة والضفة الغربية" يوضح "خارطة فمسطين وحدود كل    
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 (2) مــــــــق رقــــــمهح
 
 

 شكم ٌىضح حذود قطبع غزة  
 وهى اجملبل املكبوً انذي أجزٌج فٍه انذراست
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 (4شكل )

 يوضح "حدود قطاع غزة وىو المجال المكاني الذي أجريت فيو الدراسة"
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 مهخـــــص انذراســــــت 
 
 أواًل   : ممخـص الدراسـة بالمغـة العربيـة.   
 ثانيـًا : ممخـص الدراسـة بالمغـة األجنبيـة.   
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 مهخـــــص انذراســــــت :أوالً 
 ببنهغــت انؼزبٍــت      
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 مشكهت انذراست: 
و أحد ىواحي الىشاط الضرورية في        يعد العهؿ ضرورة ىفسية واجتهاعية أساسية بالىسبة لمفرد، ٌو

كؿ الهجتهعات البدائية هىٍا والحديثة، وتعد كهية أي عهؿ بهثابة األساس األوؿ في تحديد هستوي 
فالعهؿ ليس  الهعيشة، وغياب العهؿ يؤدي إلى وجود خمؿ ىفسي واجتهاعي لدى الفرد، باإلضافة إلى ذلؾ

وسيمة لمحياة فحسب، بؿ إىً أيضا الهجاؿ الذي يتخذي الفرد لتأكيد ذاتً، فهف خالؿ العهؿ يشعر الفرد 
 .ويهىحً االطهئىاف عمى هستقبمًبأف لً دور في الهجتهع الذي يعيش فيً، 

الريادي في  والهجتهع الفمسطيىي واحد هف هجتهعات العالـ، الذي تمعب فيً الطبقة العاهمة الدور      
جهيع الهجاالت السياسية واالقتصادية، لذا فإف قضايا الطبقة العاهمة في األرضي الفمسطيىية الهحتمة، 
تحتؿ الهركز األوؿ عمى جدوؿ األولويات، خاصة بعدها بدأت البطالة تتفشى بيف الطبقة العاهمة بشكؿ 

ا الهباشر عمى الهجتهع كبير وبالذات بعد األحداث الهتالحقة التي هرت بٍا الهىطقة،  وكاف لٍا تأثيٌر
 .الفمسطيىي عاهة وطبقتً العاهمة خاصة

ولقد أصبحت سياسة اإلغالؽ والحصار الشاهؿ التي تهارسٍا سمطات االحتالؿ عمى الهىاطؽ        
 .الفمسطيىية الهحتمة ههىٍجة تعهؿ عمى تعهيؽ التبعية االقتصادية

عاطميف عف العهؿ هف بيف الهشاركيف في القوى العاهمة في الربع وتشير الىتائج إلى أف ىسبة ال       
% أي أكثر هف خهس الهشاركيف في القوى العاهمة، بواقع ٛ.ٕٗ( بمغت ٕٓٔٓاألوؿ هف عاـ )

( ٜٖٕ% في قطاع غزة، ويقدر عدد العاطميف عف العهؿ بحوالي )ٖ.ٜٖ% في الضفة الغربية ؤ.ٛٔ
 ( ألفًا في قطاع غزة.ٕٓٔفة الغربية و)( ألفًا في الضٜٔٔألؼ شخص، بواقع )

ىها ٌي اخطر هرض و          البطالة ليست ٌدرا لمطاقات والقوة البشرية في الهجتهع فحسب، وا 
اجتهاعي يواجً الهجتهع، لها يترتب عميٍا هف ىتائج اجتهاعية سيئة هصاحبة لٍا تتهثؿ في أهراض 

ؾ الهجتهع التي تىتشػر وتستفحؿ فيً، كها أىٍا قد وشرور اجتهاعية وهشاكؿ عائمية، قػد تؤدي إلى تفك
تؤدي إلى اىقساـ ٌذا الهجتهع وتشوي القيـ األخالقية واالجتهاعية فيً، كىتيجة الىخفاض هستوى الهعيشة 

 .دوف الحد األدىى لمعيش

العهؿ، لذا تٍتـ القضية االساسية لمدراسة بهحاولة التعرؼ عمى هشكالت العهاؿ العاطميف عف        
وأولويات احتياجاتٍـ، وىوعية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية 
وهدى كفايتٍا، ودور الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ، والهعوقات 

ا لهواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ، هع  التي تحوؿ دوف قياـ الخدهة االجتهاعية بأدواٌر
 هحاولة التوصؿ إلى تصور هقترح لدور الخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف

 .اىؼاؽيِٞ ػِ اىؼَو فٜ قطاع غضج
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 أهذاف انذراست: 
 التعرؼ عمى هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة. -1
 العهؿ في قطاع غزة. تحديد أولوية حاجات العهاؿ العاطميف عف -2
 التعرؼ عمى ىوعية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية. -3
 التعرؼ عمى هدى كفاية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية. -4
واجٍة هشكالت العهاؿ تحديد األدوار الهٍىية التي تستطيع أف تقوـ بٍا الخدهة االجتهاعية في ه -5

 العاطميف عف العهؿ.
ا لهواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف  -6 تحديد الهعوقات التي تحوؿ دوف قياـ الخدهة االجتهاعية بأدواٌر

 عف العهؿ.
هحاولة التوصؿ إلى تصور هقترح لدور الخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف  -7

 .العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة

 :حسبؤالث انذراست
 ما مشكالت العمال الفمسطينيين العاطمين عن العمل في قطاع غزة نتيجة انتفاضة األقصى؟

  -هجهوعة هف التساؤالت الفرعية ٌي:لمدراسة  ويىبثؽ هف التساؤؿ الرئيسي  

 ؟ واالقتصادية والصحية والىفسية لمعهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ االجتهاعية الهشكالتها   -1

 ها أولوية احتياجات العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة؟  -2

 ها ىوعية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية؟  -3

 الهؤسسات األٌمية والحكوهية والدولية؟ها هدى كفاية الخدهات الهقدهة لٍـ هف خالؿ   -4

ها األدوار الهٍىية التي تستطيع أف تقوـ بٍا الخدهة االجتهاعية في هواجٍة هشكالت العهاؿ   -5
 العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة؟

ا لهواجٍة هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف   -6 ها الهعوقات التي حالت دوف قياـ الخدهة االجتهاعية بأدواٌر
 عف العهؿ في قطاع غزة؟ العاطميف 

ها التصور الهقترح لادوار الهٍىية لمخدهة االجتهاعية لهواجٍة هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف   -7
 العاطميف عف العهؿ في قطاع غزة؟
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 : مفبهٍم انذراست
 .الهشكالتهفٍـو   -1

 هفٍـو العهؿ.  -2

 .هفٍـو العاهؿ  -3

 ؿ.هالعالعاطؿ عف هفٍـو   -4

 االقصى.اىتفاضة هفٍـو   -5

 اإلجزاءاث املىهجٍت نهذراست: 
 تعتبر ٌذي الدراسة هف الدراسات الوصفية. نوع الدراسة:  -1

 الهسا االجتهاعي بىوعيً )الحصر الشاهؿ، وبالعيىة(. منيج الدراسة: -2

  مجاالت الدراسة: -3

ٍذٝشٝةح ، ٗغةضجقطةاع خَؼٞح اىظالذ اإلسةالٍٞح شةَاه تـ إجراء الدراسة بكاًل هػف )المجال المكاني:  -أ

ٗماىةةح األٍةةٌ اىَرحةةذج إلغاثةةح ٗذشةةغٞو اىالخ ةةِٞ ٍٗنرةةة ، غةةضجقطةةاع شةةَاه  ُٗ االخرَاػٞةةحؤاىشةة

 (.غضجقطاع اىفيسطِْٞٞٞ شَاه 

ف، هػػػػديري الهؤسسػػػػات يالعهػػػػاؿ العػػػػاطميف عػػػػف العهػػػػؿ، األخصػػػػائييف االجتهػػػػاعي المجــــال البشــــري: -ب 
 االجتهاعية. 

 ً .2113/ 2/ 27ً حرٚ 2112/ 12/ 31فترة هف فترة جهع البياىات في ال المجال الزمني: -ج 

  :أدواث انذراست
 .اىَشنالخ اىَرشذثح ػِ اىرؼطو ػِ اىؼَواستهارة استبار لمعهاؿ العاطميف عف العهؿ حوؿ  -أ

ىرحذٝةةذ دٗس اىخذٍةةح االخرَاػٞةةح ىيرغيةةة ػيةةٚ ٍشةةنالخ لاخصػػائييف االجتهػػاعييف  اسػػتهارة اسػػتبياف -ب 

 .اىؼَاه اىؼاؽيِٞ ػِ اىؼَو

 هقابمػػة هػػع هػػديري الهؤسسػػات االجتهاعيػػة األٌميػػة والحكوهيػػة والدوليػػة بقطػػاع غػػزة لتحديػػد دوردىٞةةو  -ج 

 .اىخذٍح االخرَاػٞح ىيرغية ػيٚ ٍشنالخ اىؼَاه اىؼاؽيِٞ ػِ اىؼَو
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  :أهم وخبئج انذراست   
أوضحت ىتائج الدراسة أف أكثر الهشكالت التي يعاىي هىٍا العهاؿ العػاطميف عػف العهػؿ ٌػي بالترتيػب  -

 اآلتي:   

 %.ٕٓ.ٔٛوذلؾ بىسبة  الهشكالت االقتصادية -ٔ
 %.ٜ٘.ٗٚوذلؾ بىسبة الهشكالت الىفسية  -2

 %.ٗٙ.ٕٚوذلؾ بىسبة  الهشكالت االجتهاعية -3

 %.ٔٛ.ٚٙوذلؾ بىسبة  الهشكالت الصحية -4

االجتهػػػػاعي تػػػػأثيرًا فػػػػي هواجٍػػػػة  لاخصػػػػائيكهػػػػا أوضػػػػحت ىتػػػػائج الدراسػػػػة أف أكثػػػػر األدوار الوظيفيػػػػة  -
 هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ هف خالؿ طرؽ الخدهة االجتهاعية ٌي بالترتيب اآلتي:

 %.ٜٔ.٘ٛبىسبة وذلؾ دٗسٓ ٍِ خاله ؽشٝقح ذْظٌٞ اىَدرَغ ىَ٘اخٖح اىَشنالخ االقرظادٝح   -1

  %.ٗٔ.٘ٛوذلؾ بىسبة دٗسٓ ٍِ خاله ؽشٝقح ذْظٌٞ اىَدرَغ ىَ٘اخٖح اىَشنالخ اىْفسٞح   -2

 %.ٛٚ.ٖٛوذلؾ بىسبة دٗسٓ ٍِ خاله ؽشٝقح ذْظٌٞ اىَدرَغ ىَ٘اخٖح اىَشنالخ االخرَاػٞح   -3

  %.ٛٗ.ٖٛوذلؾ بىسبة دٗسٓ ٍِ خاله ؽشٝقح خذٍح اىفشد ىَ٘اخٖح اىَشنالخ اىْفسٞح   -4

  %.ٕٓ.ٖٛوذلؾ بىسبة ٍِ خاله ؽشٝقح خذٍح اىفشد ىَ٘اخٖح اىَشنالخ اىظحٞح دٗسٓ   -5

  %.ٖٓ.ٖٛوذلؾ بىسبة دٗسٓ ٍِ خاله ؽشٝقح خذٍح اىفشد ىَ٘اخٖح اىَشنالخ االقرظادٝح   -6

  %.ٕٛ.ٕٛوذلؾ بىسبة دٗسٓ ٍِ خاله ؽشٝقح ذْظٌٞ اىَدرَغ ىَ٘اخٖح اىَشنالخ اىظحٞح   -7

  %.٘.ٕٛوذلؾ بىسبة ىَ٘اخٖح اىَشنالخ االخرَاػٞح  دٗسٓ ٍِ خاله ؽشٝقح خذٍح اىفشد  -8

  %.ٙٙ.ٔٛوذلؾ بىسبة دٗسٓ ٍِ خاله ؽشٝقح خذٍح اىدَاػح ىَ٘اخٖح اىَشنالخ اىظحٞح   -9

  %.ٗٚ.ٓٛوذلؾ بىسبة دٗسٓ ٍِ خاله ؽشٝقح خذٍح اىدَاػح ىَ٘اخٖح اىَشنالخ اىْفسٞح   -11

 %ٜٙ.ٓٛوذلؾ بىسبة رظادٝح دٗسٓ ٍِ خاله ؽشٝقح خذٍح اىدَاػح ىَ٘اخٖح اىَشنالخ االق -11

 %ٖٚ.ٜٚوذلؾ بىسبة دٗسٓ ٍِ خاله ؽشٝقح خذٍح اىدَاػح ىَ٘اخٖح اىَشنالخ االخرَاػٞح  -12

ا لهواجٍة كها أشارت ىتائج الدراسة إلى وجود  - هعوقات تحوؿ دوف قياـ الخدهة االجتهاعية بأدواٌر
 ٌي بالترتيب اآلتي: هشكالت العهاؿ الفمسطيىييف العاطميف عف العهؿ 

وذلػػؾ  ىقػػص عػػدد االخصػػائييف االجتهػػاعييف العػػاهميف فػػي هجػػاؿ رعايػػة العهػػاؿ العػػاطميف عػػف العهػػؿ -1
 %.ٜٔ.ٜٛبىسبة 

 %.ٜٔ.ٜٛوذلؾ بىسبة  عدـ توافر اإلهكاىيات الكافية لقياـ االخصائي بإىجاز دوري عمى أكهؿ وجً  -2
                التشغيمية لمعهاؿ العاطميف عف العهؿالخارج لمهشاريع  تقميص الدعـ الهادي الهقدـ هف  -3

 %.ٛٚ.ٖٛوذلؾ بىسبة 
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                  ضعؼ التعاوف بيف الهؤسسات الهختمفة الهٍتهة برعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ  -4
 %.ٛٚ.ٖٛوذلؾ بىسبة 

                عدـ تىاسب خدهات الهؤسسات هع احتياجات العهاؿ العاطميف عف العهؿ الهتعددة  -5
 %.ٛٙ.٘ٚوذلؾ بىسبة 

 %.ٛٙ.٘ٚوذلؾ بىسبة  عدـ وجود خطة اقتصادية هالئهة لمتشغيؿ عمى هستوى الوطف  -6

 %.ٜٚ.ٕٚوذلؾ بىسبة  جهود القواىيف الهتعمقة برعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ  -7

                  عؼ هشاركة القيادات الشعبية في هواجٍة هشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿض  -8
 .%ٚ٘.ٚٙوذلؾ بىسبة 

 .%ٙٛ.ٗٙبىسبة  وذلؾ قمة وعى أفراد الهجتهع بهشكالت العهاؿ العاطميف عف العهؿ  -9

 .%ٙٔ.ٕٙبىسبة  وذلؾ سمبية بعض العهاؿ العاطميف عف العهؿ  -11

بىسبة  وذلؾ عدـ تعاوف أعضاء فريؽ العهؿ هع االخصائي االجتهاعي ألداء دوري الهٍىي  -11
ٖٗ.ٕٗ%. 

بىسبة  وذلؾ ضعؼ ثقة العهاؿ العاطميف عف العهؿ بقدرة االخصائي االجتهاعي في حؿ هشكالتٍـ  -12
ٗٓ.٘ٗ%. 

 وذلؾ هؿقمة خبرات األخصائي االجتهاعي بطبيعة العهؿ الهٍىي هع  العهاؿ العاطميف عف الع  -13
 .%ٗٔ.ٖ٘بىسبة 

 عدـ سعي االخصائي االجتهاعي لمتىهية الهٍىية الذاتية في هجاؿ رعاية العهاؿ العاطميف عف العهؿ -14
 .%ٕٖ.ٕٗبىسبة  وذلؾ

كها أسفرت ىتائج الدراسة إلى التوصؿ لتصور هقترح لمخدهة االجتهاعية لمتغمب عمى الهشكالت التي  -
 هؿ ىتيجة الىتفاضة األقصى. يعاىي هىٍا العهاؿ العاطميف عف الع
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Abstract 

 

Problem of the Study:  
 

      Work is considered a basic psychological and social necessity for the  

individual and one of the vital activity aspects in all primitive and modern 

societies. The amount of any work is considered the first basis in determining 

the standard of living, while the absence of work leads to psychological and 

social disorder. In addition, work is not only a means to life, but it is also the 

field which an individual to assert his or herself. With work, a person feels that 

he has a role in the society which he or she lives in and gives him the 

reassurance about the future he or she needs.  
 

      In the Palestinian society, the working class plays a leading role in all 

political and economic fields, so the issues of this class in the Occupied 

Palestinian Territory occupy the first place on the agenda of priorities, 

especially after unemployment has begun to spread to a large degree among the 

working class is rampant among the working class. This is taking place with the 

ensuring developments in the region which have a direct effect on the 

Palestinian society in general, and on the workforce in specific.   

 

The systematic Israeli occupation policy of closure and total siege imposed on 

the occupied Palestinian territories deepens Palestinian economic dependency.   

 

       Results show that the percentage of the unemployed among the participants 

in the workforce in the first quarter of the year (2010) amounted to 24.8%, more 

than one fifth of the participants in the workforce, including 18.1% in the West 

Bank and 39.3% in the Gaza Strip. The estimated number of jobless people is 

about 239 thousand people including (119) thousands in the West Bank and 

(120) thousands in the Gaza Strip. 

 

       Unemployment does not only waste the society's energy and manpower, but 

it is also the most dangerous disease it faces given the negative social 

repercussions associated with unemployment such as social ills and family 

problems. These may lead to the disintegration of society and a distortion of its 

social and moral values due to a lower standard of living below the minimum.  

      

     Therefore, the this study is mainly concerned with identifying the problems 

of unemployed workers, their primary needs their needs, and the quality and 

adequacy of services provided to them by NGOs and governmental and 

international organizations. The study also aims to find out the role of social 

work in addressing the problems facing unemployed workers and the obstacles 
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 preventing social work from meeting its role in confronting the problems facing 

jobless workers in an attempt to arrive at a proposal to the role of social work in 

facing the problems of unemployed Palestinian workers in the Gaza Strip.    

 

Aims of the Study: 
 

1- To identify the problems of unemployed workers in the Gaza Strip.  
 

2- To identify needs priorities of unemployed workers in the Gaza Strip. 
 

3-To identify the quality of services offered to them by civil, governmental, and 

international institutions.   
 

4- To determine the extent of the adequacy of the services provided to them by 

civil, governmental and international institutions.            

5- To identify the professional roles which social work can do to address the 

problems facing unemployed workers.  
  

6- To identify the obstacles preventing social work from taking its role in facing 

the problems of unemployed workers. 
  

7- To attempt to reach a proposal to the role of social work to address the 

problems facing Palestinian unemployed workers in the Gaza Strip.   

 

Questions of the study: 
 

What problems unemployed Palestinian workers in the Gaza Strip face due to 

Al-Aqsa Intifada? 

 

A number of secondary questions can be derived from this main question:  

 

1-What are the social, economic, health and psychological problems of 

unemployed Palestinian workers?  
 

2-What are the needs priorities of unemployed Palestinian workers in the Gaza 

Strip?  
 

3-What is the quality of services provided to them by civil, governmental, and 

international institutions?  
 

4-What is the adequacy of the services provided to them by civil, governmental, 

and international institutions?  

5-What professional roles can social work do to address the problems facing 

unemployed workers in the Gaza Strip?  
 

6 -What are the obstacles that have prevented social work from taking its role in 

facing the problems of unemployed Palestinian workers in the Gaza Strip? 
 

7 -What would be a suggested proposal for the professional roles of social work 

to address the problems facing unemployed Palestinian workers in the Gaza 

Strip? 
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Concepts of the study: 

1 - The concept of the problems. 
 

2 - The concept of the work. 
 

3 - The concept of the worker. 
 

4 - The concept of the unemployed worker. 
 

5 - The concept of Al-Aqsa Intifada. 
 

Methodological procedures of the study: 

1- Type of study: This study is considered a descriptive study  

2- Methodology: social survey of both types (comprehensive inventory, and the 

sample). 

3-  Domains of the study: 

A. Spatial domain: The study was conducted in both (As-Salah Islamic 

Association in the northern Gaza Strip, and the Directorate of Social Affairs 

in the northern Gaza Strip, and the Office of the United Nations for the 

Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the northern Gaza 

Strip).  

 B. The Human domain: unemployed workers, social workers, managers of 

social institutions. 

C. Time Domain: Data collection period was from 30/12/2012 to 27/2/2013. 

 

Study Tools: 
 

A- Interview form for unemployed workers about the problems arising  from 

unemployment.  

B- Questionnaire for social workers to define the role of social work to 

overcome the problems of unemployed workers. 

C- An interview guide with directors of social civil, governmental and 

international institutions in the Gaza Strip to determine the role of social 

work in overcoming the problems of unemployed workers.                                             

The most important results of the study: 
 

The results of the study showed that the most common problems facing 

unemployed workers are in the following order: 

1- Economic problems with a rate of 81.20%. 
 

2- Psychological problems with a rate of 74.59%. 
 

3- Social problems with a rate of 72.64%. 

4- Health problems with a rate of 67.81%. 
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The study results showed that the most influential of the functional roles of the 

social worker in addressing the problems of unemployed workers through social 

work methods are in the following order: 

1- His role in the community organization method to address the   economic 

problems with a rate of 85.91%.   
                                                      

2- His role in the community organization method to address psychological 

problems with a rate of 85.14%.  
                                                        

3- His role in the community organization method to address social  problems 

with a rate of 83.78%.                                                                        

4- His role in the social case work method to address psychological problems 

with a rate of 83.48%.    
 

5- His role in the social case work method to address health problems with a 

rate of 83.20%.   
 

6- His role in the social case work method to address economic problems with 

a rate of 83.03%.  
 

7- His role in the community organization method to address health problems 

with a rate of 82.82%.                                                                          

8- His role in the social case work method to address social problems with a 

rate of 82.5%.   
 

9- His role in the social group work method to address health problems with a 

rate of 81.66%.   
 

10- His role in the social group work method to address psychological problems 

with a rate of 80.74%. 
 

11- His role in the social group work method to address economic problems 

with a rate of 80.69%. 
 

12- His role in the social group work method to address social problems with a 

rate of 79.73%. 

 

The study results also pointed to obstacles preventing social work from 

assuming its roles in addressing the problems of unemployed Palestinians 

workers, which are as follows:  
 

1- Lack of the number of social workers working in the area of welfare of 

unemployed workers with a rate of 89.19%. 
 

2- Non-availability of sufficient means for the social worker to carry out his/her 

role to the fullest with a rate of 89.19%. 
 

3- Reducing overseas financial support offered to employment projects for 

unemployed workers with a rate of 83.78%. 
 

4- Weakness of cooperation between the various institutions interested in 

providing care for unemployed workers with a rate of 83.78%. 
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5- Services provided by institutions do not fit with the different needs of 

unemployed workers with a rate of 75.68%. 
 

6- Lack of adequate economic plan to run on the national level with a rate of 

75.68%. 
 

7- The rigidity of the laws dealing with the welfare of unemployed workers with 

a rate of 72.97%. 
 

8- Weakness of the participation of grass-roots leaders in facing the problems of 

unemployed workers with a rate of 67.57%. 
 

9- Lack of awareness of members of the community to the problems of 

unemployed workers with a rate of 64.86%. 
 

10- The negativity of some unemployed workers with a rate of 62.16%. 
 

11- Lack of cooperation among team members with the social worker to 

perform his professional role with a rate of 43.24%. 
 

12- Lack of confidence by unemployed workers in social worker's ability to 

solve their problems with a rate of 40.54%. 
 

13- Lack of experience of the social worker in the nature of professional work 

with unemployed workers with a rate of 35.14%. 
 

14- Failure of the social worker to strive to professionally develop him or 

herself in the area of welfare of unemployed workers with a rate of 24.32%. 
 
 

-The results of the study also arrived at a proposal for socials work to overcome 

the problems facing the unemployed workers as a result of the Al-Aqsa Intifada. 
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