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 ةملخص الرسال

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مشكلة البطالة في االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة السيما 
الضوء على مشكلة البطالة التي تواجه واحدًا من أهم قطاعات  في قطاع الشباب، من خالل تسليط

 .الخريجين وهم على وجه التخصيص خريجي بكالوريوس الهندسة في قطاع غزة

ة حيث تم تطبيق الدراسومن أجل تحقيق هذا الهدف قام الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي 
من كال  1958البالغ عدده  ةمع الدراسمن مجتمهندس ومهندسة  033عددها  ةعشوائية عين ىعل

تم توزيع عينة م، وقد 3380وذلك حسب إحصائيات نقابة المهندسين في غزة للعام  الجنسين
وبعد التأكد من صدق  ،ستبانةاستبانة الختبار االتساق الداخلي وثبات اال 03استطالعية حجمها 
استبانة  373نة الدراسة وقد تم استرداد استبانة على عي 033لالختبار تم توزيع   وسالمة االستبانة

باإلضافة إلى  ،SPSSتحليل االستبيان باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي وتم  %53.7بنسبة 
 .مقابالت شخصية مع عدد من ذوي االختصاص والخبره في مجال البحثاجراء 

بالجامعات  ةر المتوفة من التشبع في تخصصات الهندس ةهناك حالوتوصلت الدراسة إلى أنه  
التي تساعد  م عواملمن أهلتدريب قبل وبعد التخرج ، و افي سوق العمل الفلسطيني ةالفلسطيني

كثر أالقطاع الحكومي هو ، و عمل ةفرص ىفي الحصول علة الهندس ةنجاح خريج كلي على
 .بفرص عمل في صميم تخصصاتهم ةالقطاعات استيعابا لخريجي كليات الهندس

 ةمن قبل الجامعات الفلسطيني ةشامل ةعداد خطأن يتم إ ةالدراس وصت بهما أهم أوكانت من 
حاجة سوق العمل من التخصصات الهندسية المختلفة، والعمل على تنسيق مفاتيح قبول  تدرس

، هذه التخصصات إلىتوجيه الدارسين الهندسة في هذه الجامعات حسب احتياجات السوق، و 
من أثر واضح في التدريب المتخصص  لما ةكليات الهندساالهتمام بتدريب خريجي والعمل على 

ة ال سيما من خالل تفعيل دور وظيف ىالحصول علفي تحسين فرصهم  ىما يعمل علمفع قدراتهم ر 
خريج بكالوريوس االهتمام ببرامج التشغيل المؤقت كونها تكسب  ةضرور نقابه المهندسين، مع 

، والتأكيد على الحقاً  ةدائم ةوظيف ىالحصول علفي  فر حظاً أو تؤهله ليكون التي   ةخبر الهندسة ال
ضرورة بدأ إعادة إعمار قطاع غزة، لتوفير فرص عمل مناسبة للعدد المتزايد من خريجي الهندسة، 

 . وكذلك العمل على فتح أسواق العمل الخارجية للتخصصات الهندسية المختلفة
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ABSTRACT

This study aims to outline the unemployment problems in the 

Palestinian economy especially the youth sector, by looking 

closely at the employment problem amongst engineering 

graduates in the Gaza Strip. In order to achieve this gool, the 

researcher used the analytical and descriptive methodologies by 

choosing a random sample of 300 engineers of the total 

engineers’ population in Gaza strip which equals 8591 according 

to the statistics of the Syndicates of Engineers in Gaza in 2013. A 

sample of 30 questionnaires has been distributed to test the 

internal consistency and constancy of the questionnaire. After 

confirming the validity and integrity of the questionnaire, 300 

questionnaires have been distributed on the study population. 272 

questionnaires have been retrieved which equals 90.7%. The 

statistical analysis program SPSS was used to analyze the 

questionnaire, in addition interviewing a number of specialists 

and experts in the field of research. The study found out that there 

was a state of saturation of the engineering graduates in the 

Palestinian labor market. Training before and after graduation is 

one of the most important factors in helping an engineering 

graduate to find a job. Government is the largest sector that offers 

engineering jobs and absorbs engineering graduates. This study 

recommended that Palestinian universities prepare a 

comprehensive plan to study the needs of the labor market of 

different engineering fields. Terms of admission in engineering 

universities must be according to the needs of the labor market 

and must direct students to these specializations. Special care 

should be directed to professional training for engineering 

graduates which is the best way to improve their skills to increase 

their chance for getting a job. Temporarily employment programs 

need to be taken care of as this will give engineering graduates 

needed experience to improve their chances of finding a job.  

It is necessary to start reconstruction  projects in Gaza strip, and 

opening new labour markets abroad to provide new jobs to the 

rising number of the engineering graduates. 
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 ولالفصل األ 

 طار العام للدراسةاإل

 : المقدمة 0.0
 االقتصادي تطورها ودرجة واالقتصادية السياسية أنظمتها اختالف على العالم بلدان تواجه

 ولذلك متقدمة على حد سواء،الأو  منها ناميةالالعالم  دول لها تتعرض تيمشكلة البطالة، وال
الظاهرة  هذه أسباب تشخيص والعمل على المشكلة هذه من الحد محاولة إلى العالم دول تسعى

 بالنسبة لمعالجتها خاصة المناسبة الحلول والعمل على وضع االقتصادية آثارها على والتعرف
 العالمي للنظام األساسية التحديات احد مشكلة البطالة تمثل صبحتفقد أ .لخريجي الجامعات

 (3334البريفكاني وآخرون،) .ظل العولمة في الجديد
م وفق إحصائيات 3388عام % 35.1) الفلسطيني المجتمع في كبيرة نسبة الشباب فئة وتشكل

 يخدم الذي لقدربا إال القرار صناع انتباه تجذب قلما (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ونظرًا  .والقرارات الموارد في يتحكمون الذين هؤالء سلطة تعزيز في يسهم أو توجهًا معينا  

الرتـفاع معدالت البطالة بيـن صفوف الخريجين يـسود شعور عام لديهم باإلحباط والقلق 
  (م3388الزعنون، ) .سنة بعد وسنة يوم بعد يوما والخوف من المستقبل

في ظل عدم توفر  للبطالة انيه خريجي كلية الهندسة من االنعكاسات السلبيةوفي ظل ما يع
 في قطاع غزة فرص عمل لهم، حيث بلغ إجمالي عدد األعضاء المنتسبين لنقابة المهندسين

 .مهندس من مختلف التخصصات( 1958)م 3380أواخر عام 
كلية الهندسة في قطاع تسليط الضوء علي آثار البطالة على خريجي وفي هذه الدراسة سيتم 

يجادغزة والعمل على تحليل أسبابها     .حلول بديلة لها وا 

 :مشكلة الدراسة 4.0 
 الجامعات على لتزايد الطلبنتيجة  الخريجين أعداد في والمتنامي المستمر التزايد في ظل
 دادــــأعفي  المستمر والتزايد اتــالجامع في 2والعمودي 1األفقي والتوسع االلتحاق ومعدالت

الطالب بشكل يفوق قدرة السوق على استيعاب هذا  عدد ارتفع فقد لذلك نتيجة الجامعات، و 
الكم الهائل من الخريجين، السيما خريجي بكالوريوس الهندسة في قطاع غزة، حيث تتمحور 

                                                           
1
 .امعاتوالكلياتهوزيادةعددالج:التوسعاألفقي
2
هورفعالمستوىالعلميلجامعاتوالكلياتمنخاللزيادةعددمراكزالبجثوالمراكزاالستشاريةفيالجامعات:التوسعالعمودي

 .والكليات
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مشكلة الدراسة في التعرف على ظاهرة البطالة التي يعاني منها خريجي بكالوريوس الهندسة في 
في قطاع غزة  ممن هم منتسبين لنقابة المهندسين، وما هي األسباب  الفلسطينية جامعاتال

 . بدائل منطقية إيجادهذه المشكلة وكيفية العمل على حلها من خالل  لظهور المؤدية
رة البطالة التي يعاني منها لتفاقم ظاه المؤديةحيث تكمن المشكلة الرئيسية في تحديد العوامل  

ريوس الهندسة المتواجدين في قطاع غزة وما هي أسبابها وما يمكن تقديمه من بكالو  وخريج
 :ويمكن تحديد المشكلة من خالل طرح السؤال التالي. هاآثار حلول بديله للتخفيف من 

ماهي العوامل المؤدية لظهور البطالة لدى خريجي كلية الهندسة في قطاع غزة وكيف يمكن 
 حلها؟

 : الدراسة متغيرات  3.0 
بكالوريوس الهندسة على فرصة عمل، ويرمز له   بالرمز  وحصول خريج :المتغير التابع -
(J )job ( 3)في حال الحصول على فرصة عمل والقيمة ( 8)، وهو متغير اسمي ويأخذ القيمة

 .في حال البطالة( 0)في حال العمل الجزئي والقيمة 
في حالة ( 8)يأخذ القيمة ( Dummy Variable)ويمكن التعامل معه على انه متغير منقسم 

 .في حال البطالة( 3)العمل والقيمة 
 
 :المتغيرات المستقلة -
o وهو متغير كمي ويرمز له : التي تلقاها الخريج التدريبية عدد الدورات(Tn.) 
o  وهو متغير كمي ويرمز له بالرمز : الدورات التدريبيةكم أنفق الخريج على(Tm.)  
o موهو متغير منقس: بلد التخرج (Dummy Variable)  في حالة ( 8)ويأخذ القيمة

 .أجنبيةفي حالة التخرج من دولة ( 3)التخرج المحلي والقيمة 
o وتنقسم التخصصات في تخصص الهندسة إلى أربع تخصصات  :تخصص الدراسة

مدني و معماري واتصاالت وتحكم وكمبيوتر وأخري وهذا المتغير هو متغير : رئيسية وهي
 :وهي( Dummy Variable)متغيرات منقسمة ( 0)دامه عبر اسمي ويمكن استخ

 SC  : في حالة تخصص الهندسة المدنية ( 8)ويشير إلى متغير منقسم يأخذ القيمة
 .في أي تخصص آخر( 3)والقيمة 

 SA  : في حالة تخصص الهندسة المعمارية ( 8)ويشير إلى متغير منقسم يأخذ القيمة
 .في أي تخصص آخر( 3)والقيمة 
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 SE :  في حالة التخصص هندسة االتصاالت ( 8)ويشير إلى متغير منقسم يأخذ القيمة
 .في أي تخصص آخر( 3)والتحكم والقيمة 

 SCo  : الكمبيوتر  هندسةفي حالة التخصص ( 8)ويشير إلى متغير منقسم يأخذ القيمة
ن في حالة أي تخصص م( 3)القيمة يأخد  وأخرى فيما عدا التخصصات الثالثة السابقة و

 (. DC،  DA، DCo) التخصصات الثالثة السابقة 
o يرمز له بالرمز  :معدل التخرج(A)Average  وهو متغير كمي يقاس بالمعدل التراكمي

 .الذي حصل عليه المهندس الخريج
o يرمز لها بالرمز :  قتؤ العمل في برنامج تشغيل م (T.W )Temporary & Work  

 :وهي( Dummy Variable)غير منقسم ويمكن استخدامه عبر متوهو متغير اسمي 
 T.W : برنامج تشغيل حصوله على في حالة ( 8)ويشير إلى متغير منقسم يأخذ القيمة

 .عدم حصولهفي حال ( 3)والقيمة  مؤقت
o  يرمز لها بالرمز :  االنجليزية والحاسوب اللغةمهارات (E.C )English & 

computer   ير منقسم ويمكن استخدامه عبر متغوهو متغير اسمي(Dummy Variable )
 :وهي
 E.C : اللغةفي حالة امتالك مهارات في ( 8)ويشير إلى متغير منقسم يأخذ القيمة 

 .في حال ال يوجد( 3)االنجليزية والحاسوب والقيمة 
 

 :فرضيات الدراسة 2.0
 حصولهم علىو خريجي الهندسة  تدريببين  إحصائيةهناك عالقة طرديه ذات داللة  .8

 .قطاع غزة عمل في فرصة
وفرصة حصول الخريج على داللة إحصائية بين بلد التخرج  هناك عالقة طرديه ذات .3

 .فرصة عمل مناسبة
الحصول على فرصة عمل و بين معدل التخرج  إحصائيةهناك عالقة طرديه ذات داللة  .0

 .مناسبة
بين تخصصات الهندسة  ،ذات داللة إحصائية في الحصول على فرصة عمل قهناك فرو  .4

 .لفةالمخت
بين امتالك خريج الهندسة في قطاع غزة   إحصائيةذات داللة  ةهناك عالقة طردي .9

 .على فرصة عمل حصولاليزية والحاسوب و لمهارات متقدمة في اللغة اإلنجل
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في  بين الخدمات التي تقدمها نقابة المهندسين إحصائيةذات داللة  ةهناك عالقة طردي .1
 .صة عملعلى فر  وحصول خريجي الهندسة قطاع غزة

 ،بين خريجي الهندسةفي الحصول على فرصة عمل فروق ذات داللة إحصائية  هناك .7
الجنس، مكان السكن، التخصص، المعدل التراكمي، ) تعزى لبعض البيانات الشخصية المهمة

 (.مشاركة المستجيب في برامج التشغيل المؤقت، العمل 

 :أهداف الدراسة 5.0 
 .الهندسة في قطاع غزةلبطالة لدى خريجي لى ظاهرة اشمولية ع ةإلقاء نظر  -
 هرة البطالة بين خريجي التي تساعد على تفشي ظاة الوقوف على األسباب الرئيس -
 .قطاع غزة لهندسة في ا
 .حلول مناسبة لمشكلة البطالة لدى خريجي كلية الهندسة في قطاع غزةل وضع المقترحات -

 :أهمية الدراسة 6.0 
 عن الكشف يتناول هذا البحث موضوع مهم وهو :سةأهمية الدراسة لخريجي الهند -

في قطاع غزة في ظل  خريجي بكالوريوس الهندسة بطالة ظاهرة وراء الكامنة الحقيقية األسباب
اإلقبال المتزايد على هذا التخصص من قبل الطلبة الجدد الملتحقين بالجامعات مع بيان ما 

 .الطويل سلبية على المدى آثاريترتب على هذه الظاهرة من 
نعمل على دراسة األسباب المؤدية  من خالل هذا البحث: أهمية الدراسة لصناع القرار -

الحلول  إيجادفي قطاع غزة والعمل على  الهندسةالرتفاع نسبة البطالة لخريجي بكالوريوس 
 .ألسباب المشكلة المعمق المناسبة لحل هذه الظاهرة أو التخفيف منها، من خالل التحليل

تنبع أهميه هذه الدراسة للجامعات في فلسطين من : لدراسة للجامعات في فلسطينأهمية ا -
النظر في  إعادةكونها تمكن من اتخاذ السياسات الالزمة لتطوير هذه الجامعات وتمكن من 

تقلل من حدة ظاهره البطالة بين  مناسبةو تقديم حلول  سياسات التعليم وسياسات القبول،
 .ةخريجي بكالوريوس الهندس
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 :سابقةالدراسات ال
 :الدراسات المحلية: أوالً 
 "الفلسطينية الجامعات خريجي صفوف بين البطالة"دراسة بعنوان ( 4100الزعنون، ) -1

سمات  االجتماعية الفئة ولهذه الفلسطيني، المجتمع في كبيرة نسبة الشباب فئة تشكل
 من والخوف والقلق حباطباإل عام شعور أوساطهم في ويسود ،وتطلعات مشاكل وخصائص،
بعد أن يجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل بعد سنوات من  منهم وبخاصة الخريجين المستقبل،

الدراسة واإلجتهاد مما يؤثر سلبًا على نفسيتهم وشخصيتهم ناتج عن تردي األوضاع اإلقتصادية 
 .واإلجتماعية

 المجتمع الفلسطيني في خريجينال صفوف في البطالة واقع على لتعرفوقد هدفت الدراسة إلى ا
من  تتضمنه ما بكل العالي التعليم مؤسسات في التعليمية العملية لواقع اً انعكاس تعد والتي
 وعدم العلمي للتطور مواكبتها وضعف كثرتها حيث من التعليمية بالمناهج تتعلق مشاكل

 .لالعم سوق مواءمتها الحتياجات

م بتحسين األوضاع الإلقتصادية لفئة الشباب عبر وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة اإلهتما
  .توفير فرص عمل لهم من أجل العمل على تحفيزهم ودعم القيم اإليجابية فيهم 

 
 الجامعة في الهندسة المعماري بكلية للتعليم الخارجية الكفاءة( "4101المنسي، )  -2

 من يعاني زال وال غزة قطاع ناقشت الدراسة المعاناة التي عانى منها  "فلسطين بغزة اإلسالمية
 لتدهور أدى مما الظالم والحصار االحتالل اإلسرائيلي ّخلفه الذي المتعمد والتخريب الدمار آثار

 شتى في التجهيل سياسة لتكريس سعي االحتالل ذلك في بما التحتية والبنى العمرانية األوضاع
 غزة، بقطاع هندسة كلية أول تتاحباف بغزة اإلسالمية وقد قامت الجامعة .التعليمية المجاالت

 أقسامها في الكلية توسعت ثم ومن المدنية والهندسة الهندسة المعمارية بقسمي بدأ والذي
 .المختلفة

 كلية الهندسة لخريجي المعماري للتعليم الخارجية الكفاءة على للتعرفوقد هدفت الدراسة إلى 
 ضمن التعليم المعماري تطوير ضرورة إلى الحاجةبعد أن برزت  بغزة اإلسالمية بالجامعة
 أفسده إصالح ما على قادرة المهندسين من أجيال إليجاد مسعى في الهندسي، التعليم منظومة
 .ودولياً  محلياً  وجه أفضل على الهندسي بالعمل واالرتقاء االحتالل
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  :إلى ما يلي وقد توصلت الدراسة
 ·.التدريس هيئة أعضاء كفاءات لتطوير والمستمر الحثيث السعي -
  .التعليمية العملية إلتمام الالزمة التعليمية الفراغات وتجهيز توفير على الحرص -
 كلية مع المدني المجتمع ومؤسسات الرسمية القطاعات بين التعاونية العالقة توطيد -

 .العملية والممارسة التعليم بين ما التكاملية العملية تحقيق لضمان الهندسة
 .التعليمية العملية أطراف لكامل والدوري ذاتيال التقويم على الحرص -

 
3- (Migdad ،4119 " )البطالة لدى خريجي النظام التعليمي في فلسطين" . 

للتعرف  ةكاديمياأل التعليميةتجاوب دول عديدة في متابعه خريجي مؤسساتها من خالل دراسة 
في فلسطين  تعليميةالمؤسساتنا  ةوجود ضعف في متابع، تبين هم لسوق العملتمالئم ىعلي مد

 .ىخر بمتابعه الخريجين مقارنة بالدول األ المتعلقةللخريجين وضعف النشاطات 

واقع التعليم العالي في فلسطين ومدي متابعه مؤسسات إلى التعرف على الدراسة وقد هدفت 
 .لخرجيها الفلسطينيةالتعليم العالي 

ومؤسسات  الفلسطينيةعليم العالي ضرورة تنسيق الجهود بين وزاره الت إلى الدراسة توصلتو 
 .لتفعيل متابعه الخريجين وربطهم بسوق العمل الفلسطيني الفلسطينيةالتعليم العالي 

 
 "توافق التعليم العالي مع سوق العمل المحلية(  " 0991 عورتاني، وآخرون،) -4
 مع التمقاب إجراء تم كما والكليات المتوسط، من الجامعات طبقية عينة عشوائية اختيارتم 

 األكاديمية الكوادر بعض ومقابالت مع الخريجين، توظف التي المؤسسات في المسئولين بعض
 .الجامعات تلك في

 سوق متطلباتعلى تلبية احتياجات و الخريجين  ومقدرة راسة كفاءةوقد هدفت الدراسة إلى د
 .في األراضي الفلسطينية المحلية العمل

 :الدراسة إلى ما يلي توصلتوقد 
 هذا الضعف مظاهر وأهم العمل، سوق في للدخول الخريجين لدى والقدرة المهارة ضعف -

 .التقارير وكتابة االنجليزية واللغة الحاسوب استخدام مهارات في يتمثل
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 لضعف الدافعية وذلك ، قليلة تبدوا العمل في المهارات اكتساب على الخريجين قدرات -
 الكافية واكسباهم الخبرة مهاراتهم لصقل للخريجين مكثفة دورات يتطلب وهذا والرغبة
 . العمل سوق في لالندماج

التعليم  فلسفة في المعنية الجهات لدى والقصور الرؤية غياب أيًضا الدراسة أوضحت -
التي  المقابالت مع منسجمة النتائج هذه جاءت وقد والتخطيط، التنسيق وغياب العالي،
 نصف المسئولين من أكثر أشار حيث يينواألكاديم المؤسسات في المسئولين مع أجريت

 للمؤسسات، تطورية ونوعية نقله أحداث في الجامعات خريجي ضعف إلى المؤسسات في
 خدمة في مساهمة الجامعات في المستوى تدني واألساتذة األكاديميون أبدى حين في

 .المحلي المجتمع
 وهذا السياسي والقرابة، ءواالنتما والحزبية المحسوبية على أساًسا تعتمد التوظيف آليات -

 انصبت الدراسة فإن توصيات وبالتالي الوظيفي، الخريجين أداء مستوى تدني على ينعكس
 االنجليزية اللغة ومهارات استخدام الحاسوب عمليات على والتركيز المهارات صقل على
تقان  .التقارير كتابة عملية وا 

 

 :الدراسات العربية: ثانياً 
 . "أسباب وتحديات... البطالة في الوطن العربي( "4111، الطيب، وآخرون)  -1

ظاهرة البطالة، التي   تشهد المجتمعات العربية معوقات اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى تفاقم
 .واجه االقتصاديات العربية حالياتعد من أكبر التحديات التي ت

بي و تحليل أسباب تفشي إلى تحديد حجم البطالة في الوطــن العر  هدفت هذه الدراسة تهـدفقد 
 البطالةهذه الظاهرة، و ذلك من خالل توظيف البيانات اإلحصائية عن مؤشرات التشغيـل و 

 . بالدول العربية

والمتمثلة تحديد األسباب الرئيسية التي تدفع إلى تفاقم هذه الظاهرة، وقد توصلت الدراسة إلى 
 :في النقاط التالية

 .قوميسوء التخطيط على المستوى ال  -
 .عدم توجيه التنمية واالستثمار إلى المجاالت المناسبة -
 .عدم توافق خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبـات سوق العمـل -
 .لنمـو قوة العمـل العربية و انخفاض الطلب عليها عربيا و دوليـا  المتصارعةالوتيرة  -
 . وضع العمالة العربية  التأثيرات السلبية للمتغيرات الدولية على -
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 ".بغداد -دهوك جامعة كليات خريجي بين البطالة ظاهرة( "4112،،وأخرون البريفكاني) -2
 االقتصادي تطورها ودرجة واالقتصادية السياسية أنظمتها اختالف على العالم بلدان تواجه

 من لها الم العالم دول لها تتعرض التي الرئيسة المصاعب من أصبحت التي مشكلة البطالة،
  .والسياسية واالجتماعية االقتصادية على األوضاع عميقة انعكاسات

يجادالبطالة  أسباب على التعرف وقد هدفت هذه الدراسة إلى   مشكلةكونها  معالجتها سبل وا 
 .وتعدد أسبابها آثارها ولعمق خطيرة، واجتماعية اقتصادية

 وفي حالياً  مشكلة البطالة  هوخطط لمواج برامج وضعوقد توصلت الدراسة إلى ضرورة 
  .لها المناسبة الحلول ووضع المستقبل

 التعليم نظام مخرجات بين التوافق مدى" بعنوان دراسة (4114ناطور، وآخرون، )  -3
 للسكان التعداد العام نتائج على الدراسة تم االعتماد في اعداد هذه "واحتياجات سوق العمل

 . 1997 عام والمساكن
 أن إالالخاصة بقياس معدل البطالة  من المؤشرات الكثير عرض اسة إلىوهدفت هذه الدر 
 حول دراسة بإعداد العمل وزارة قامتحيث  الخريجين من العرض على اً أساس التحليل تركز

 بتحليل م 1998عرمان وقام للرأي خالل استطالع من العمل عن والعاطلين الجامعات خريجي
 .جالنتائ تلك
 :نتائج أهمها  عدة لىإ الدراسة توصلت وقد
 . اإلنسانية العلوم مجال في خصوًصا الخريجين بين العاطلين نسبة ارتفاع .  أ
 .تخصصهم مجال في العمل لهم يسبق لم العمل عن العاطلين من. (%64) ب
 سنوات وتنخفض 10 منذ تخرجوا الفلسطينية األراضي في العمل عن العاطلين من. (%23) ج

 .العمل على والحصول التخرج بين ما الزمنية رةالفت بازدياد النسبة
 قدرة وضعف الخريجين أعداد في المستمر التزايد إلى أساساً  يعود البطالة معدالت تزايد .د

 نظام بنية وضعف انخفاضى إل باإلضافة من الخريجين العرض استيعاب في المحلي السوق
 .المهني التدريب

فرص  اتساع إلى يمكن والذي اإلناث، عند منها أقل رالذكو  الخريجين بين البطالة مستوى .ه
 الزوجة على وحق الزواج في والمتمثل الثقافي الموروث إلى أخرى جهة ومن المختلفة العمل
 .عمل المرأة أمام حائال تقف التي اإلنجاب معدالت زيادة إلى باإلضافة ، اإلنفاق في زوجها
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 وقدراتهم كفاءتهم لرفع العمل عن للعاطلين ريبيةوتد تأهيلية برامج بإعداد الدراسة أوصت وقد
 . العمل سوق في االندماج لتمكينهم من

 "مستقبل الشباب السعودي بين الممارسات والتوظيف" دراسة بعنوان ( 4111مرشد، )  -4
في ظل ازدياد االعتماد على العامله االجنبية في المملكة العربية السعودية، مما يشكل خطر 

ل وعمل الشباب السعودي كان ال بد من دراسة وتحليل هذا الموضوع بشكل واضح على مستقب
 .علمي ومدروس

 االعتماد على وتقليل التوظيف توطين من تحد التي المعيقات وقد هدفت الدراسة إلى تحديد
 .السعودية العربية المملكة في األجنبية العمالة

 هي والممارسة التعليم والتدريب ةمحصل هي والتي الخبرة نقص أن توصلت الدراسة إلى وقد 
 .توطين الوظائف في المملكةالتي تحول دون  تالمعيقا أبرز من

 الفرص بإعطاء الخاص القطاع الكافية، وقيام التدريب برامج إيجاد وقد أوصت الدراسة بضرورة
 .والمهارة الخبرة باكتساب السعوديين للخريجين

 فترةبعد دراسة وتحليل تبين أن  "خريجو الجامعة وسوق العمل( " 1992ناصر،) -5
 في يعملون معظم الخريجين وأن وسنتين، شهرين بين تتراوحفي الجزائر   للخريجين االنتظار
 خريجي استيعاب على السوق الجزائري قدرة ضعف نتيجة  وتخصصاتهم تتناسب ال أعمال
 .اإلنسانية الكليات

 من في الجزائر اإلنسانية الكليات يجيخر  بين البطالة تناول مشكلةهدفت الدراسة إلى قد و 
 العاطلين عن للخريجين واألخرى العاملين للخريجين موجهة أحدهما استمارتين استخدام خالل
 .العمل

 وتنوع االستثمارات وتشجيعالجزائري االقتصاد  هيكلة إعادةإلى ضرورة  الدراسة وتوصلت 
 .ة في الجزائرلالبطا مشكلة لحل كمدخل الفساد ومحاربة الدخل مصادر





 

11 

 

 :الدراسات االجنبية: ثالثاً 

 :بعنوان (Garrisoi and Gerbi,1998)دراسة  -0
   Education and Employment Pattern of U.S. Ph.Diences inbiomedical   

 .(التعليم وأنماط التوظيف المتعلقة بحملة شهاادت الدكتوراه في علوم الطب اإلحيائي)
األطباء المتخصصين في الواليات المتحدة األمريكية على شريحة  طبقت هذه الدراسة فيو 

 .الطب االحيائي

حملة  العاطلين عن العمل من أعداد أسباب تزايد إلى تسليط الضوء على الدراسة وهدفت
ومن خالل تتبع . في الطب اإلحيائي وعلى طبيعة األعمال التي يمتهنوها شهادات الدكتوراه

جم الزيادة في خريجي الفئة المستهدفة، إذ أشارت إلى زيادة بنسبة خي أبرزت الدراسة حيتار 
من هذه الزيادة ناتجة عن % 73، وأن ما نسبته  8559 - 8517حدثت خالل الفترة % 93

 . طلبة غير أمريكيين

الدراسة إلى أن نسبة البطالة بين األمريكيين من حملة شهادات الى الدراسة وقد توصلت 
في الطب اإلحيائي %  3اإلحيائي منخفضة جد إذ تقل عن ما نسبته الدكتوراه في الطب 

ال أنه تبين أيضًا حدوث تغييرات مهمة في سوق العمل % 3منخفضة جد إذ تقل عن ما نسبته 
الخاص بهم، حيث العدد اإلجمالي من هؤالء العلماء ازداد إال أن الوظائف األكاديمية في 

كما . ئف المتاحة في الكليات إلى إجمالي التوظيفالكليات بقي بسبب انخفاض نسبة الوظا
أشارت نتائج الدراسة إلى أن الوظائف الخاصة بهم في المجال الصناعي زادت وربما مستقباًل 

حيائي تجاوز عدد الوظائف األكاديمية والتي تعد األكثر سيطرة وبروزًا للتوظيف علماء الطب اإل
فت انتباه الكليات وكذلك الطالب إلى مجاالت ضرورة لب كما وأوصت الدراسة، األمريكيين

الوظائف الفردية لحملة الدكتوراه في الطب اإلحيائي، وكذلك إبالغ المتقدمين لمثل هذا المجال 
كما أوصت بضرورة قيام مرشدي . من الدراسة إلى توجيهات التوظيف الجديدة قبل اإللتحاق به

كما وقدم . أهدافهم وميولهم وقدراتهم الوظيفيهالكليات بحث الطالب إلى األخذ بعين االعتبار 
النصح إلى علماء الطب اإلحيائي العمل على اكتشاف مواطن أعمال جديدة تميزهم عن غيرهم، 

 .حيث يمكن استغالل تدريباتهم التي تلقونها خالل الدراسة والبحث
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 :بعنوان(   (Lange and Maguire,1998دراسة  -4
Labour marketsunemployment and training for quality: Germany and Japan 

استهدفت الدراسة المجتمع و " المانيا واليابان: ، البطالة والتدريب من أجل الجودةأسواق العمل
 .األلماني والياباني كونهم من أكثر الدول المصنعة تبنيًا لعنصر الجودة

وألمانيا حيث تم تموظيف التعليم  وقد هدفت الدراسة إلى فحص الحالة القائمة في اليابان 
والتدريب من اجل إعداد عمال ذا كفاءة ومهارة عاليه في التصنيع وبدأت الدراسة بفحص 
أسباب تفشي البطالة بالشكل الخطير التي هي عليه في المجتمعات األوروبية ثم عرجت على 

وظع في ألمانيا الذي يتميز تحليل اثر التدريب على المهارة وبالتالي على الجودة وبالنظر إلى ال
بكثرة التشريعات وأرتفاع تكلفتها، ظهرت صعوبة في في خفضها مع بقاء معايير الجودة العالية 

                .لمتعلقة بالتدريب من أجل الجودةللتدريب وكذلك الحال بالنسبة لليابان فيما يخص التشريعات ا

ية للتغلب على تفشي ظاهرة البطالة ينبع بشكل أن الحل األكثر فعال توصلت الدراسة إلىوقد 
أساسي من خالل خفض التشريعات المكلفة والمتعلقة بسوق العمل، ولكن ركزت الدراسة على 
فكرة مفادها أن تخفيف التشريعات بشكل مطلق سيؤدي سلبًا على درجة الجودة في المنتجات 

م بنوع من التفصيل لكل حالة الصناعية ما يعني انعدام عنصر مهم من عناصر المنافسة ث
وبما يخص الحالة األلمانية أظهرت الدراسة إمكانية تطبيق هذا على عدد من الوظائف دون 
تعريض معايير الجودة للخطر وبالتالي يمكن خفض النفقات، أما في الحالة اليابانية فأظهرت 

الجودة ما يعني عدم إمكانية الدراسة ترابط تام بين التعليم والتدريب والمصادر البشرية ومعايير 
 .تخفيض هذه التشريعات

 :على الدراسات السابقة التعليق 9.0
من الجدير بالذكر أن تلك الدراسات تمت في بلدان مخلتفة سواء كانت محلية أو عربية أو 
أجنبية، إال أن هذه الدراسة ركزت على بطالة خريجي بكالوريوس الهندسة في قطاع غزة وهو ما 

كما أن هذه الدراسة قد سعت إلى تحديد أسباب تفشي هذه الظاهره . لتطرق له سابقاً لم يتم ا
 .والعمل على ايجاد حلول عملية وسريعة

قديمة ولم  بطرق ولكن الدراسات السابقة التي تم التطرق لها في الدراسة تعالج مشكلة البطالة
على الخصوص،  ع المهندسينتطرق إلى قطايلم  أن معظمها تتطرق لواقع البطالة الحالي كما
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منها من تناول موضوع البطالة بشكل عام ومنها ما خصص دراسته في بلد محدد، كما هو 
 .موضح

  وتقليل التوظيف توطين من تحد التي المعيقات تحديدعلى ( 4111مرشد، )ركزت دراسة 
 .فقط السعودية العربية المملكة في األجنبية العمالة االعتماد على

 تحديد حجم البطالة في الوطــن العربي على( 4111الطيب، وآخرون، ) ركزت دراسة           
وتحليل أسباب تفشي هذه الظاهرة، و ذلك من خالل توظيف البيانات اإلحصائية عن 

 . مؤشرات التشغيـل و البطالة بالدول العربية
 ركزت دراسة(Migdad ،4119 ) على الضعف المؤسسات التعليمية في فلسطين في

 .متابعة الخريجين وضعف النشاطات المتعلقة بمتابعه الخريجين مقارنة بالدول األخرى
  في الخريجين صفوف في البطالة واقع على لتعرفعلى ا( 4100الزعنون، )ركزت دراسة 

 .بشكل عام، ولم تعط تخصص الدراسة وزن أو أهمية  المجتمع الفلسطيني
 ركزت دراسة  (Garrisoi and Gerbi,1998  )  تسليط الضوء على أعداد حملة على

 .في أمريكا شهادات الدكتوراه  في الطب اإلحيائي وعلى طبيعة األعمال التي يمتهنوها

  ركزت دراسةLange and Maguire,1998)   )دراسة المجتمع األلماني  على
هدفت الدراسة إلى فحص و  والياباني كونهم من أكثر الدول المصنعة تبنيًا لعنصر الجودة

وأسس تفشي عنصر البطالة بين العمالة لديهم مع االخذ الحالة القائمة في اليابان وألمانيا 
 .بعين االعتبار أثر التدريب والتعلم في توفير عماله ذات كفاءه عاليه

 

 هذه الدراسة من كونها تناقش موضوع جديد يتعلق ببطالة خريجي الهندسة ةولذلك تأتي أهمي
العاطلين  نخريجيال هؤالء نظرًا لألعداد الكبيرة منذلك و  ،تخصيصفي قطاع غزة على وجه ال

في  وذلك، والتزايد في أعداد الجامعات التي تقوم بتخريج هذه األعداد من الخريجين ،عن العمل
التي ودراسة السبل  زيد منها،والعوامل التي ت الظاهرةأسباب هذه أهم محاولة للتعرف على 

هذا الموضوع  ةومن هنا تظهر حداثة وأهمي. و الحد منهاأ حل هذه المشكلةتساعد في 
 .الدراسات السابقة مواضيع واختالفه عن
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 الفصل الثاني

 "نشأتها ومفهومها وآثارها" بطالةال

 :المقدمة 0.4
الفقيرة منها والغنية على حد سواء،  األممواحدة من المشاكل الملحة والتي تواجه تعتبر البطالة 
وخصوصا الخريجين منهم وحملة  الشابةفي وجه القوى العاملة  كبراألالمشكلة فالبطالة تعتبر 

عن احتياجات السوق المحلي من الوظائف  أعدادهمزادت  والتيالمؤهالت والشهادات العلمية 
من حيث غياب التخطيط السليم لسياسات التعليم الجامعي ألسباب متعددة، منها  نتيجة وذلك 

 ،من مواد دراسية تؤهله لالنخراط بعد تخرجه مباشرة في الحياة المهنيةإضافة ما يلزم الخريج 
وكذلك عدم تخطيط مفاتيح القبول في الكليات للتخصصات المختلفة بناءا على دراسة 

  .احتياجات السوق من هذه التخصصات
 ثارآ من تسببه لما اإلرباك من بحالة المجتمع تصيب التي الظواهر المعقدة أهم أحد فالبطالة
 يتمتع التي األصيلة والقيم االجتماعي النسيج على مباشرة تنعكس بصورة المجتمع على خطيرة
 الباحثين توجه كان هنا من ،عليه وما يترتب الجوع نتيجةتعني بال أن البطالة إذ بها،

استشرائها  ومدى البطالة ماهية إلى التعرف نحو وغيرها المجتمع المدني ومؤسسات والحكومات
على  القضاء أن إذ ها،آثار  لمعالجة أو منها للحد المالئمة الخطط وضع لمجتمع، وبالتاليا في

عبد ) .تحقيقه المستحيل من يكون يكاد وهدفا الخيال، من يعتبر ضربا نهائية بصورة البطالة
 (33-38ص: 3334الحق، 
العربي الموحد نه حسب التقرير االقتصادي أ في الدول العربية يد من خطورة البطالةومما يز 
 المائة في 14.8 بحوالي 3335 للعام العربية الدول في البطالة معدل متوسط يقدر

معدالت  متوسط يفوق وهو( نسمة مليون 340  بحوالي من إجمالي عدد السكان والمقدر(
 (01ص: 3383التقرير االقتصادي العربي الموحد، . )العالم في األخرى األقاليم في البطالة

ه كل من الواليات المتحدة ومنطقة اليورو تحديات جسيمة على صعيد توظيف كما وتواج
وتكتنف أسواق العمل تحديات جسيمة في االقتصاديات المتقدمة وفي عدد من .. العمالة 
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وأوروبا الوسطى والشرقية  إفريقياوشمال  األوسطاالقتصاديات الصاعدة والنامية السيما الشرق 
صاحب االنكماش  وقد، (31ص: 3388آفاق االقتصاد العالمي، ) .قلةوكومنولث الدول المست
ت البطالة إلى المتقدمة انخفاض مستوى التشغيل ومن ثم ارتفاع معدال االقتصادي في الدول

في المائة في عام  9.1قد ارتفع معدل البطالة في الدول المتقدمة من و . أعلى مستوياتها
ر فقدان عدد كبير من العمالة وظائفهم خالل ، إث3335في المائة في عام  1.8إلى  3331
ويعد تفاقم البطالة مصدرًا للقلق بأن تتحول هذه البطالة المؤقتة إلى بطالة طويلة . األزمة

 .األجل، مما ينذر بأزمات اقتصادية أخرى
السوق الناشئة األخرى، فقد ارتفع معدل البطالة في  واقتصادياتأما فيما يتعلق بالدول النامية 

دول النامية اآلسيوية ورابطة الدول المستقلة ودول وسط وشرق أوروبا ودول نصف الكرة ال
ن كانت  الغربي، ومعظم دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء، وا 

 (1ص: 3383التقرير االقتصادي العربي الموحد، . )مما سجله في الدول المتقدمة أقلبنسبة 
 

 :طريقة احتسابهاو  بطالةعن الاريخية نبذة ت  4.4
شكلت البطالة مصدر قلق اجتماعي على نطاق أوروبا الصناعية بأكملها، حيث بدأ التفكير 

وأول من بدأ بذلك هو المجلس األعلى للعمل بفرنسا  ،جديا في البحث عن معيار لقياس البطالة
صاءات المتعلقة بالبطالة وتقدير حيث قام بإجراء دراسة شاملة لهذه المشكلة احتوت دراسة اإلح

 .التكاليف الالزمة إلدارة صندوق رسمي للتأمين ضد البطالة
عدم قابلية اتخاذ اإلحصاءات للمقارنة وأثيرت الدول األجنبية وتبين لفرنسا  وامتدت الدراسة إلى

إلى تنظيم  ودعىللمعهد اإلحصائي الدولي في بيرن،  8159هذه المشكلة في دورة 
 .ت الدولية المتعلقة بالبطالةاإلحصاءا
 8539وتم تحديد معايير البطالة سنة ( ILO)تأسست منظمة العمل الدولية  8585وفي عام 

 :المتمثلة في التالي
  .عدد العمال المؤمنين ضد البطالة -8
  .عدد األشخاص الذين يتلقون إعانة عن البطالة -3
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كز أبحاث فقه المعامالت مر وني لالموقع االلكتر ) .جملة اإلعانات المدفوعة خالل السنة  -0
 (www.kantakji.com، 3383، اإلسالمية

 1929عام الثاني تشرين من األسود الخميس وتحديدا في األولى، الحرب العالمية أعقاب وفي
 الشركات لكبرى األسهم من كبيرة أعداد لطرح نتيجة ك المعدالت أعلى البطالة بتسجيل بدأت ،

فالس انهيار رافقه ذيوال في األسواق، العالمية  الكبرى، والشركات البنوك من للعديد وا 
اجتماعية إلى  مشكلةالبطالة اعتبار مما نقل التركيز من ، (39ص: 3334عبد الحق، )

وكان الشاغل الرئيسي للواليات المتحدة هو قياس عدد األشخاص  ،اقتصاديةاعتبارها مشكلة 
حديثة، وأدى ذلك إلى وضع ما يعرف بإطار  الباحثين عن العمل، وذلك للحصول على بيانات

لى   المؤتمر السادس) 8547وفي عام  .القياس المشترك للعمالة والبطالةقوة العمل وا 
 .ادخل قياس العمالة والبطالة بناء على إطار قوة العمل (اإلحصائي لمنظمة العمل الدولية

 (3383،مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية)
 المتحدة الواليات تخلي أعقاب في 1971 العام في البطالة لمعدالت الثانية القفزة جاءت وقد

 نتيجة  النفط أسعار في الحاد االرتفاع جاء ثم بالذهب، األمريكي ربط الدوالر عن األمريكية
 العرض مستويات في التوازن عدم حالة من الحرب هذه عن نتج وما1973 تشرين لحرب
عبد الحق، ) .الدولي المستوى على البطالة حدة زيادة في مما ساهم النفط، على والطلب
ومنذ ذلك التاريخ أدخلت بعض التعديالت على المعايير الدولية واستمرت  ،(39ص: 3334

 لمنظمة العمل الدولية عام، حيث اعتمدت المعايير السارية في الوقت الحالي 8513حتى سنة 
 (3383 ،المعامالت اإلسالمية مركز أبحاث فقه ) .8510

 

 :مفهوم البطالة 3.4
في بداية هذه الدراسة المتعلقة بالبطالة قد يتبادر للذهن أن العاطل عن العمل هو من ال يعمل، 
بيد أننا نبادر بالرد على هذا القائل بالقول إن هذا التعريف غير كاف بل وغير دقيق، فهناك 

لى العمل مثل األطفال والمرضى عدد كبير من األفراد ال يعملون ألنهم ببساطة ال يقدرون ع
والعجزة وكبار السن والذين أحيلوا إلى التقاعد ويحصلون اآلن على معاشات، فهؤالء ال يصح 

على العمل، كما أن هناك عدد من األفراد  اً يجب أن يكون قادر  ينعاطلين ألن العاطل اعتبارهم
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اعتبارهم عاطلين ألنهم ال القادرين على العمل والذين ال يعملون فعال ومع ذلك ال يجوز 
فهؤالء رغم توافر قدرتهم على العمل ال يبحثون عن العمل .. يبحثون عن عمل مثل الطلبة

ولهذا ال يصح إدخالهم في دائرة العاطلين، .. ألنهم يفضلون تنمية قدراتهم ومهاراتهم بالدراسة
نهم أحبطوا إما ألن على العمل ولكنهم ال يبحثون عنه أل كذلك هناك بعض األفراد القادرين

جهودهم في البحث عن العمل في الفترة الماضية لم ُتْجِد  ومن ثم أصبحوا متشائمين وكفوا عن 
البحث عن فرص للعمل، فمثل هؤالء ال تدخلهم اإلحصاءات الرسمية ضمن زمرة العاطلين، 

م في درجة العمل ولكنهم ال يبحثون عن عمل ألنه كذلك قد يوجد بعض األفراد القادرين على
 .من الثراء تجعلهم في غنى عن العمل هؤالء أيضا ال يعتبرون عاطلين

 عال ويحصلون على أجر أو راتب غيرومن ناحية أخرى يوجد عدد من األفراد الذين يعملون ف 
نهم مع ذلك يبحثون عن عمل أفضل، وهؤالء رغم أنهم سجلوا أنفسهم في مكاتب العمل أ

لك، وهناك بعض العمال الموظفين الذين يعملون لبعض الوقت كعاطل ال يجوز اعتبارهم كذ
بغير إرادتهم ويرغبون في العمل طوال الوقت ولهذا فهم يبحثون عن مثل هذا العمل ومع ذلك 

حتى لو كانوا يعملون ساعة واحدة  ينعاطلالفإن إحصاءات العمل غالبا ال تعتبر هؤالء ضمن 
نهم في حالة نقص للتشغيل ويجب أخذهم بعين هؤالء كان تصنيفهم بأ في األسبوع فمثل

عند وضع إحصاءات البطالة، من ذلك يتبن لنا أنه ليس كل من ال يعمل عاطال،  االعتبار
وفي الوقت نفسه ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائرة العاطل وأن دائرة من ال يعملون 

 (84-80ص: 8557زكي، .)ينبكثير من دائرة العاطل أكبر

 :ومعدل البطالة الطبيعي الكامل وظفالت 2.4
تماما أي  اختفاء البطالة الكاملة يعني العمالة التوظف أو مصطلح وهلة أن ألول يبدو قد

 البطالة ما من قدر دوما صحيح، فهناك غير ذلك للصفر لكن بطالة مساو معدل الوصول إلى
عن البطالة  ينجم يالذ القدر وهو  الفترات من فترة أي في يسود في االقتصاد القومي

تجنبهما  أو عليهما كن القضاءاليممن البطالة  النوعان وهذان .والبطالة الهيكلية االحتكاكية
 ُيجمع ولهذا. للبنيان االقتصادي الديناميكية لظروف الهيكلية عن التغيرات ألنهما ينتجان

أو  عمالة معدل أن يكون أبدا تعني ال الكامل التوظف حالة االقتصاديون والخبراء على أن
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 البطالة االحتكاكية حجم يحدده القدر بقدر ما وهذا ذلك من أقل بل% ٠١١العمل تشغيل قوة
 معدل يكون الكامل مستوى التوظف عند إنه أخرى  يمكن القول الهيكلية، وبعبارة والبطالة

 عليه يطلق ما وهو  الهيكلية والبطالة معدلي البطالة االحتكاكية جمع حاصل هو البطالة السائد
 كان معدل ما إذا يتحقق الكامل ن التوظفأ القول البطالة الطبيعي، كما يمكن معدل أحيانا

 (03ص: 8557زكي، ) .للصفر مساويا البطالة الدورية
وقد رأى كينز أن االقتصاد الحديث ال يجد بالضرورة توازنه في العمالة الكاملة، بل يستطيع أن 

: 3333جالبريت، (. )يسمى توازن العمالة الناقصة ما)طالة يجد هذا التوازن في وجود الب
 .(343ص
 من حال بأي يعني ال ذلك فإن  التوظف الكامل مستوى إلى ما قومي اقتصاد يصل حينماو 

 الصفر فهناك يساوي البطالة معدل أن أو % ٠١١ العمل يساوي قوة معدل تشغيل األحوال أن
 وهو التوظف الكامل مستوى عند وأنه  اختفاؤه ال يمكنو  أّي لحظة في يوجد من البطالة ما قدر
 على يشتمل الذي الطبيعي معدل البطالة ما يسمى يسود  البطالة الدورية يعني اختفاء ما

 .الهيكلية االحتكاكية والبطالة البطالة
 عدد مما يعنى أن  توازن حالة في العمل أسواق جميع تكون التوظف الكامل مستوى وعند 

العمل  عرض في فائض وبالتالي ال يوجد ،الفرص المتاحة عدد يساوي عن العمل ثينالباح
 سوف ،السائد األجر ويقبل مستوى ،عنه وباحث ،فيه وراغب ،العمل قادر على هو وكل من

ُمضّي  إلى احتكاكية فسيحتاجون أو هيكلية بطالة الذين  في حالة هؤالء أمال، للعم فرصة يجد
 (08ص: 8557زكي، ) .المناسب العمل ادإيج حتى يمكن الوقت بعض

 
 :تعريف البطالة 5.4

لجزء من  1االختياري في بعض األحيان اإلجباري أو( التوقف)أنها التعطل  تعرف البطالة على
 .القوة العاملة في مجتمع ما، على الرغم من قدرة القوة العاملة و رغبتها في العمل واإلنتاج

                                                           
1
بحث الرغبة في الحصول على أجر أعلى مما هو مدفوع فعال للفرص الموجودة، ال: ألسباب عديدة منهاقديكونالتعطلاختياري 

عن ظروف عمل أفضل تتناسب مع رغباتهم ومؤهالتهم، االنتقال  للعمل في مكان آخر مناسب
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 سنة 13و 89ى أنها مجموع األفراد الذين هم في سن بين وتعرف قوة العمل في أي مجتمع عل
ممن يعملون أو يبحثون عن عمل بشكل جدي، باستثناء كبار السن والمتقاعدين والعاجزين 

 (849، ص 3333الزغبي، . )مغبات في العمل والطالب بأنواعهاوربات البيوت غير الر 

ي لجزء من القوة العاملة في مجتمع الجبر ( التوقف)التعطل " على أنها  أيضا البطالة تعرفو 
عادة بمعدل البطالة، وهي البطالة تقاس و  ،ما، بالرغم من القدرة والرغبة في العمل واإلنتاج

حيث تمثل القوة  ،من القوة العاملة إلى إجمالي قوة العمل( المتعطلين) المشتغلين  نسبة غير"
ل، حيث يتم استبعاد األطفال دون سن جميع القادرين والراغبين في العم: العاملة من السكان

 .ت غير الراغبين في العمل والطالبوالعاجزين وربات البيو  والمتقاعدينو كبار السن  89
 (89ص :3333، وآخرونالوزني )

 :بمعنيين هما بشكل عام البطالة وُتعرف
 الموسع التعريف في العمل عن العاطلين عدد احتساب يتم حيث :لمعنى العام والموسعا :أوالً 

 العمل عن إلى العاطلين عمل عن البحث من اليأس بسبب العاملة القوى خارج بإضافة األفراد
، 88كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم) .الدولية العمل منظمة ومعايير مقاييس بحس

 (083ص: 3383
ولكنه ال يجد  ،اد الفرد للعمل حاليًا، ويبحث عنهاستعد يشترطحيث : المعنى الضيق :ثانياً 

إال بعد  ألن الفرد ال ُيعد عاطالً  صهما الدقة،ُيالحظ أن هذين التعريفين تنق .له العمل المناسب
األفراد يعملون  إلى ذلك فإن بعض هإضاف. ويصبح قادرًا على العمل أن يصل إلى عمر معين،

ال يدخلون ضمن  العمل طوال الوقت، ومثل هؤالءلبعض الوقت بغير إرادتهم، ويرغبون في 
التعريفات الفضفاضة  ال تصلح هذه ثمومن  في األسبوع العاملين لو كانوا يعملون ساعة واحدة

 .(083ص: 3383، 88كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم .)البطالة مفهوم لتحديد
العاطل عن  الدولية العمل منظمة عرفت :أنهاالبطالة  (Ilo)ل الدولي مكتب العم يعرف و

العمل و راغب فيه  قادر علىالعمــل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بال عمل و هو 
 العمل عن العاطلين منظمةال عرفت كما. و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه ال يجده

 خالل وكانوا اقتصاديا، العتبارهم ناشطين المحددة السن ارهمأعم تجاوزت األفراد الذين بأنهم

http://e7s.net/t31749.html
http://e7s.net/t31749.html
http://e7s.net/t31749.html
http://e7s.net/t31749.html
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  .عنه ويبحثون إلى العمل محتاجون نفسه، فهم الوقت وفي عمل، بدون 1 ةالمرجعي فترة
  (81ص: 3334عبد الحق، )
، وكانوا خالل فترة سنة 89تزيد أعمارهم عن  الذينخاص شمل كل األشبالتالي فالتعريف يو 

 :اإلسناد الزمني
  .الخاصأي لم يكونوا يمارسون عماًل بأجر أو لحسابهم  :عملون د -8
  .بهبأجر أو لحسابهم خالل فترة اإلسناد الزمني ويرغبون  :للعملمستعدين   -3
أي أولئك الذي اتخذوا خطوات جدية محددة خالل فترة حديثة للبحث  :عملباحثين عن   -0

 الخاص،لحسابهم  عمل باألجر ضمن فرص العمل المتاحة وبشروط السوق أو عن
 :المحددةوينبغي أن تشمل الخطوات 

  .والخاصةالتسجيل في مكاتب العمل العامة  -
  .األعمالتقديم طلب ألصحاب  -
  .العملمراجعة أماكن  -
 . متابعة اإلعالنات في الصحف  -
أو طلب الترخيص للمشروع  المالية،األرض إلقامة مشروع أو ترتيب الموارد البحث عن  -

  .الخاص
: 3335، السرياني) .واحدوتشمل القدرة الجسمية والعقلية في آن  :العملعلى  قادرين -4
 .(11-17ص

ينتمون لسن جميع األفراد الذين  :أنها الفلسطيني حسب المركز اإلحصائي البطالةوتعرف 
العمل ولم يعملوا أبدا خالل فترة اإلسناد في أي نوع من األعمال وكانوا خالل هذه الفترة 

ل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف، التسجيل في مكاتب مستعدين للعم
كتاب فلسطين اإلحصائي ) .االستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرق

 (083ص: 3383، 88السنوي رقم

                                                           
.وفي معظم المسوحات الدولية يستخدم أسبوع قبل يوم المقابلة، المدة الزمنية التي تقاس بها البطالةبها ويقصد  ،فترة اإلسناد الزمنيوهي 1
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 كافة يشمل لكونه معه، وينسجم الدولية، العمل منظمة تعريف مع التعريف يتطابق هذا ويكاد
 إضافة عنه، والبحث للعمل، واإلتاحة العمل، عدم معيار يشمل فهو التي سبق ذكرها، عاييرالم
 .(33ص: 3334عبد الحق، ) .سن العمل معيار إلى

 .هذه الدراسةوهذا التعريف هو مايرجحه الباحث، وهو ماسيتم استخدامه ألغراض 

 :أنواع البطالة 6.4
تصنيف عشرة أنواع من البطالة وذلك حسب توجد أنواع عديدة ومختلفة للبطالة، ويمكن 
مشكلة البطالة وعالجها، دراسة مقارنة بين الفقه "تصنيف جمال حسن السراحنة في كتابه 

وهي البطالة المكشوفة واالحتكاكية والموسمية والطبقية والمقنعة والفنية واالنكماشية " والقانون
وسوف نركز على بعض . ا البطالة التقليديةوالبطالة الشاملة والجزئية والبطالة الدورية وأخير 

 .األنواع المذكورة وذلك ألهميتها

 (: السافرة) البطالة المكشوفة 0.6.4
لهذه  عمل توفر عمللة، القادرة على العمل، وعدم ر عدد من القوى البشرية المؤهتوف: وتعني
ل لسبب، أو آلخر، ن تلك القوى معطلة عن العمأ عدم قيامها بعمل منتج فعال، أي، أو الفئة

وأرجعوا . بحيث إنها لم تتمكن من استثمار وقتها، فيذهب هدرًا، وفي ذلك ضياٌع وأيُّ ضياع
 أكبرالسبب في وجودها إلى نقص المال، أو العوامل المساعدة لإلنتاج، أو زيادة السكان بنسبة 

الحديثة للعمل، من زيادة نسبة معدل التنمية االقتصادية، مما يؤدِّي إلى نقص اإلنتاجية 
 (  55ص: 3333السراحنة، ) .وخاصة في القطاع الزراعي حتى تصل إلى الصفر

 العمل المتاحة من قوة جزء منها يعاني التي الظاهر التعطل حالة السافرة أيضا بالبطالة ويقصد
 األجر عند مستوى والباحثين عنه فيه والراغبين العمل على القادرين من األفراد عدد وجود أي

 بخاف أن عمل، وليس أي يمارسون وال كامل تعطل في حالة فهم ولهذا جدوى، دون السائد
 أو تقصر تطول الزمنية قد ومدتها هيكلية أو دورية أو احتكاكية تكون أن السافرة يمكن البطالة
 ومعدل حجم يتزايد وفي  بلدان الصناعية القومي، االقتصاد وظروف البطالة نوع طبيعة بحسب
 وأشكال بطالة على إعانة يحصل العاطل ما الدوري، وعادة الكساد مرحلة في السافرة البطالة
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يالما  أكثر السافرة النامية فإن البطالة البالد في المساعدات الحكومية، أما من أخرى قسوة وا 
 الحكومية المساعدات برامج أو ضآلة غياب وبسبب البطالة إلعانة نظام وجود عدم بسبب

 ( 35ص: 8557زكي، ) .جتماعيةوالضمانات اال

 :البطالة االحتكاكية 4.6.4
تعرف بأنها بطالة األشخاص خالل الوقت الذي ينقضي في البحث عن وظيفة جديدة، فالبطالة 
االحتكاكية تعتبر عادية من حيث أنها ناشئة، أواًل عن الرغبة الطبيعية لبعض األشخاص 

هم عن شروطها كاألجر مثاًل، وثانيًا عن رغبة العاملين في تغيير وظائفهم الحالية لعدم رضا
الشباب الذي يدخل سوق العمل ألول مرة في البحث عن الوظيفة المناسبة، لكنهم ال يرضون 
إال بالوظيفة التي تالئم شروطهم، ولذلك ترتبط البطالة االحتكاكية دائما بالبحث أو التفتيش عن 

 (45ص: 3339خير، (. )بطالة البحث)عليها لذلك  ويطلقوظيفة مناسبة 

 :البطالة الموسمية 3.6.4
 هذه البطالة وتنتشر . معينة مواسم في العمال على الطلب قصور بسبب الموسمية البطالة تنشأ
 ال يتطلب الذي الزراعي النشاط على كبيرة بدرجة تعتمد التي السكان كثيفة النامية الدول في

 في تزايد العمالة فإن ولذاالتقني،  المستوى من محدودا وقدرا المال رأس من قدر ضئيل سوى
 الطلب حيث يزداد الزراعي، النشاط طبيعة بسبب الموسمية البطالة من نوعا يعكس القطاع هذا
 حال في من العمال جزء يكون الفترتين تلك ومابين والحصاد الزراعة مواسم في العمال على
 السياحي، وبذلك انخفاض اإلقبال فترات في المشكلة أيضًا هذه السياحة قطاع ويواجه ،تعطل
 يرجع منهما في كل السبب أن في الموسمية والبطالة الدورية البطالة بين تشابه وجود يالحظ
 بينما ، الكلي النخفاض الطلب ترجع الدورية البطالة أن إال ، العمالة على الطلب انخفاض إلى

 قطاعات وفي مواسم معينة، في عمالال على الطلب انخفاض في الموسمية البطالة سبب يتمثل
الشيخ ) .في السنة معينة أوقات توقعها خالل ويمكن انتظاما  أكثر تكون ثم ومن محددة

 (  89ص: 3337حسين، 
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أخرى  وبعبارة .وتحدث هذه البطالة بين عمال بعض المهن التي يتصف العمل فيها بالموسمية
انكماش الطلب على سلعة معينة خالل  ة نتيجهي حالة يتعطل فيها جزء من القوة العاملة 

غير مواسم ازدهارها ونمائها ومثال على ذلك موسم معاصر الزيتون أو موسم )فترات معينة 
المنتجات الصيفية أو الشتوية ففي الموسم المخصص لهذه المنتجات يزداد الطلب عليها 

لكن هذا الطلب ( مةويزدهر األمر الذي يزيد من حجم الطلب على القوة العاملة المستخد
. ينحصر أو يختفي أحيان عند انتهاء موسم اإلنتاج وهنا تظهر ما يسمى بالبطالة الموسمية

 (3333األشقر،)

 :الهيكلية البطالة  2.6.4
 للعمل المطلوب الوظيفية الخصائص بين العمل سوق في التوافق عدم عن الناشئة البطالة هي
 عادية البطالة تعتبر وهذه .األخرى الجهة من عروضالم للعمل الوظيفية والخصائص ،جهةمن 

 عن العمل والناشئة على الطلب هيكل في الزمن مدى على المتوقعة التطورات في إطار
 لن الوطني في االقتصاد العمل عرض هيكل أن المستمرة بما التقنية واالقتصادية التطورات
 البطالة من النوع هذا نشأة أسباب رحص يمكن عامة وبصفة .ويناسبها يجاريها بما آليا يتطور
 :يلي فيما

 الطلب هيكل في التغير -8
 التكنولوجي التغير -3
 للعمالة العمري الهيكل في التغير -0
 (93ص: 3339خير، ) .الخ…الحكومي التدخل -4

وتقترب إلى حد ما فكرة البطالة الهيكلية من البطالة االحتكاكية  فتطور وسائل اإلنتاج وتقدمها 
ستغناء عن بعض أفراد القوة العاملة، بيد أن الفيصل بين األمرين إن البطالة قد يؤدي إلى اال

االحتكاكية مؤقتة الشتغال األفراد في البحث عن االنتقال من وظيفة إلى أخرى بما في ذلك 
إمكانية التأهيل للوظائف األخرى، أما في البطالة الهيكلية فالوضع مختلف حيث نجد شريحة 

لم تعد مناسبة للمجتمع بسبب تغير هيكل االقتصاد ككل  مكاناتهم ومؤهالتهأن إم من الموظفين
م مع أقلالتعطل أمرا طويل المدى نسبيا، هذا إذا ما اختاروا إعادة التأهيل والت مما يجعل من





 

23 

 

إن تحول المجتمع من زراعي إلى  على البطالة الهيكلية، ولنضرب مثاالً   .الوضع الجديد
يعني أن تغيرا جذريا قد حصل في هيكل االقتصاد يستوجب انحصار  صناعي مثال فان األمر

وعليه من الصعب على المزارع العادي إن  لصالح القطاع الصناعة، اع األولالعاملين في القط
كما أن المجتمع الذي يخرج أعداد كبيرة من  ،يتحول إلى موظف إنتاج على آلة حديثة

ويصبح على  اقم من مشكلة البطالة الهيكلية،يفالمتعلمين في تخصصات غير مطلوبة إنما 
طالب الهندسة مثال العودة من جديد لدراسة علم آخر للحصول على وظيفة مناسبة في احد 

 (314ص: 3333، وآخرونالوزني ). على هذه المهن أكبرالبنوك حينما يكون الطلب 
 

 :البطالة الدورية  5.6.4
لحر من خالل وضع أو نشاط الدورة االقتصادية ترتبط البطالة الدورية أساسا باالقتصاد ا

ومن أهم الخصائص التي يتميز بها االقتصاد الحر تنوع وتقلب فترات النشاط  للبلدان،
وذلك وفقا للدورة االقتصادية التي " االنكماش"والهبوط " التوسع"الصعود  االقتصادي بين
 .تعايشها دولة ما

القتصادي والمتمثل بزيادة حجم الدخل والناتج، لذا وحيث إن مرحلة التوسع تتسم باالزدهار ا
ينتج عن هذه المرحلة زيادة التوظيف للقوى العاملة، وتستمر هذه الدورة في رواجها االقتصادي 

تصل مستوى الذروة عندها يبدأ الوضع االقتصادي باتخاذ منحنى آخر ومعاكس بحيث  حتى
 المجاالت، بالركود في جميع أو أغلب الهبوط وبذلك يتصف االقتصاد بشكل عام يتجه نحو

مما يؤدي إلى حالة من االنكماش في حجم الدخل والناتج يترتب عليها ضعف ومحدودية 
 .توظيف القوى العاملة

لذا نجد أن الدورة االقتصادية التي تمر بها الدول تؤثر على سوق العمل ، فإذا كانت الدورية 
على سوق العمل من حيث توافر فرص عديدة  نشطة ومزدهرة فإن ذلك سوف ينعكس بالطلب

والعكس . ومتنوعة للعمل مما يقلص حجم العاطلين عن العمل وبالتالي تنخفض نسبة البطالة
صحيح أيضًا حيث يزداد الحجم العاطلين عن العمل وترتفع نسبة البطالة إذا ما عايشت أو 

على ذلك يتحدد مفهوم البطالة  مرت الدولية بمرحلة من االنكماش والكساد االقتصادي، وقياساً 
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البكر، ".)الكساد"أو الركود " االزدهار" الدورية وفقا لطبيعة الدورية االقتصادية من حيث النشاط 
 (899-894ص: 3383

 خالل العوامل من الدورية البطالة فسروا الذين لبعض االقتصاديين فكري مميز وهناك تيار
زكي، ) .النقدية السياسة أدوات استخدام خالل من يتحقق عالجها أن ثم رأوا ومن البحتة النقدية
 ( 335ص: 8557

 :البطالة المقنعة 6.6.4 
 الناس كثيرا من لنا يبدو انه إذ النامية، البلدان في كثيرا نراها التي البطالة أشكال إحدى وهي

 نسبة أن يقةولكن الحق ،… المختلفة والحكومية اإلدارية مكاتبهم أو مراكزهم إلى يذهبوا يوميا
 أن دون أو للنقص الناتج الزراعي يتعرض أن دون عنها االستغناء يمكن هؤالء الناس من كبيرة
  .مقنعة بطالة عمالة زائدة وهذا ما يعني لدينا أن هذا ومعنى…العمل الحكومي يختل

لحدية ا اإلنتاجية فيه تنخفض الذي الوضع بأنها المقنعة البطالة تعرف النيوكالسيكية والنظرية
  (93ص: 3339خير، (: )(8.8)موضحة في الشكل .(سالبة تصبح بحيث أقل أو إلى الصفر

 

 النظرية النيوكالسيكية وفقالبطالة المقنعة  (1.2)شكل رقم 

 

  81ص: 3337الشيخ حسين، صفوت للباحث ، "البطالة في سوريا"بحث بعنوان : المصدر
 

 أو في ،مله المفترضة اإلنتاجية الطاقة من أقلب األفراد يعمل عندما المقنعة البطالة وتظهر
 نقص الناتج توظيفهم على – أحياًنا – يترتب أن دون القطاعات بعض في حالة وجود عاملين
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أو  سلع خلق عن يسفر ال عملهم بينما – فقط – ظاهرًيا حالة عمالة في أي أنهم الكلي،
 .الثانية الحالة في وسالبة صفًرا ولىاأل في الحالة الحدية تكون إنتاجيتهم وبالتالي خدمات،
 في نسبية  بوفرة عام بوجه حيث يتميز النامية البالد في ظهوًرا وانتشاًرا المقنعة البطالة وتزداد
 مما مجاالت اإلنتاج عموًما، ضيق بسبب ضعيفة فيها فرص العمل تكون بينما ، العمل عنصر
 هذا ، ومما يدعماإلنتاجية عديمة أو متدنية كانت لو تىح أعمال أية في يشتغلون األفراد يجعل
أسباب  فإن الماهرة، ولذا غير العاملة األيدي وارتفاع نسبة لتعليمي،ا  المستوى انخفاض األمر
 النسبي يكون الوزن حيث ، بنيانه خصائصو االقتصاد النامي   طبيعة في تكمن المقنعة البطالة

 المقنعة البطالة أن يالحظ .مالة ضعيفةالع على امتصاص وقدرته محدود للقطاع الصناعي
 تفيد ال أعمال في هذه الطاقات حيث تستنزف ، العاملة القوة مهم من لجزء تبديًدا تمثل

 أخطر المقنعة ثم تمثل البطالة القومي ومن الناتج مهمة إلى إضافات عليها يترتب وال االقتصاد
ن ظاهرًيا يعملون يكون األفراد في ظلها إذ أنه ، حصره الصعب من ألنه البطالة أنواع  كانوا وا 
الشيخ حسين، ).صفًرا تكاد أن تكون الحدية اإلنتاجية أن حيث ، اإلنتاج إلى كثيًرا يضيفون ال

 (  81ص: 3337

 :البطالة السلوكية 1.6.4 
وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن المشاركة في العملية اإلنتاجية 

وذلك مثل العمل في  وظائف معينة بسبب النظرة االجتماعية لهذه الوظائف واالنخراط في
، وآخرونبوشعور . )الخ... الوظائف المتدنيه مثل اعمال النظافه و االعمال الخدماتية 

 (4ص: 3388

 :البطالة الوافدة 1.6.4 
لبطالة في العديد من أبناء الدول المجاورة لها هربا من ا ي إليهاوتظهر في الدول التي يأت

بالدهم للعمل في أي وظيفة في هذه الدولة مما يجعلهم يزاحمون أبناء تلك الدولة على 
. الوظائف المتاحة خاصة  أنهم يقبلون أجورا تقل بكثير عما يمكن أن يقبله العمال المحليون

 (378ص: 3333، وآخرونالوزني )
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جميع  تصيب التي هي منها شاملةفال ، جزئية أو شاملة السابقة بأنواعها البطالة تكون وقد
محدًدة كاألشخاص  قطَّاعات فتصيب الجزئية أما استثناء، دون االقتصادية القطَّاعات واألنشطة

، قطَّاعات في يعملون الذين أو يعملون لحسابهم الخاص، الذين الذين  أو التشييد العمرانيِّ
، (83ص: 3339طقجي، قن) .يزاولونه الذي مع العمل آخر عن عمل البحث إلى يضطرون
ألسباب  يعود تلمس ظاهرة البطالة الجزئية للموارد، مثل الطاقات البشرية المعطلةكما أن 
لمناسبة ات وبالتالي عدم خلق فرص العمل امنها ما يعود لسوء استخدام االستثمار . متعددة

تتجاوب مع لتشغيلها ، ومنها ما يعود للخلل القائم في الجهاز التعليمي وبرامجه التي ال 
عن العمل المنتج  الخريجينمما يعطل الكثير من ، ياحتياجات التقدم االقتصادي واالجتماع

والمثمر للمجتمع، ويحدث هذا في الوقت الذي تعاني فيه بعض النشاطات االقتصادية 
يضاف إلى هذه ذلك وجود حاالت و  ،قص حاد في القوى العاملة المؤهلةواالجتماعية من ن

دد كبير من النساء بسبب التقاليد والقيم االجتماعية السائدة أو لسوء التدابير المتخذة البطالة لع
، 8514مسعود، . )والتي ال تراعي هذه الناحية وال تعمل على إيجاد فرص العمل المالئمة لهن

 (813ص
 ألفراد العمل  فرص تتمثل بتوافر منها فاالختيارية إجبارًية، أو اختيارًية البطالة تكون قد كما

 الدول يحدث في وهذا ما عليها، البطالة يفضلون أنهم إال نفسها باختصاصاتهم عليه القادرين
 الذي االنتعاش االقتصادي ظروف بسبب أو األفراد، دخل زيادة بغية تقنًيا الغنية والمتطورة

 عليه، فروضةألنها م للفرد العامل فيها دور فال منها اإلجبارية أما .تلك الدول في الناس يعيشه
 أو تنظيم األسواق، سوء   أو تلبية الحاجات، عن وقصورها نقص األجور لها المسبب يكون وقد
 التاليالنحو  على العمل منحنى تمثيل ويمكن .الكسب مثال من المانع كالمرض ذاتًية أموًرا
 ((:3.3)موضحة في الشكل ) 
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 يمثل منحنى العمل (.42) الشكل رقم 

 

 83صم، 3339، ، سامر قنطقجي"البطالة وعالجها في االسالم"ب كتا: المصدر

فرص تعادل  قلَّت وكلَّما .عليه القادرة العمالة أعداد قلَّت (العرض)العمل فرص ازدادت فكلَّما
أن  يجب التي النقطة xالنقطة  وتمثل .عليه القادرة العمالة ازدادت العمل وهي العرض والطلب

 يصعب أزمة إلى أن يتحول قبل يحصل خلل أي معالجة بغية حولها اإلحصائيات تتمحور
 .(83ص: 3339قنطقجي، ( )البطالة (المذكور في المنحني المظلَّلة المنطقة حلُّها، وتمثل

ولكن  فلسطينينواع البطالة التي تم تفنيدها يعاني منها الواقع الويمكن مالحظة أن جميع أ
في قطاع الحمضيات حيث يعمل طالة الموسمية فعلي سبيل المثال توجد الب ،متفاوتةبنسب 

أن البطالة كما  ،العمال في هذا المجال في موسم حصاد الحمضيات ويتعطلون باقي العام
 .بشكل كبير وعلى نطاق واسع في مؤسسات القطاع العام المقنعة تنتشر

 :البطالة معدل حساب 1.4
 البطالة تفشي مدى على يدل ألنه خاصة وأهمية داللة ذو اقتصادًيا مؤشًرا البطالة مؤشر يعتبر
 هي البطالة أن اعتبار وعلى، نهع والباحثين عليه والقادرين العمل في الراغبين األشخاص بين
 فانه فقدها أو وظيفته ترك من فيهم بما عمل عن بحث وبحالة تعمل ال التي العمل قوة من جزء
 القوى أفراد ومجموع العمل عن لعاطلينا عدد بين النسبة"كالتالي  البطالة معدل تعريف يمكن
 ".البلد في العاملة
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 ما سنة في المتعطلين عدد                            
 011 ×   --------------------------------=  البطالة  معدل

 السنة نفس في) المتعطلين+المشتغلين (العاملة القوة أفراد                
 

 التي تعرف المفاهيم صوًصاخو  عديدة صعوبات يواجه حسابه أن إال دلالمع هذا بساطة رغم
 األفراد والظروف اختيارات من مركبة مجموعة من المصطلح هذا إليه وما يشير العاطل
 العمل وحالة عرض والقانونية التنظيمية والمؤسسات حيث األطر من اقتصاد بكل الخاصة
 لكل الدقيق حيث الحصر من إحصائية عوباتص أن هناك كما ،لالعم سوق في عليه والطلب

 ( 80ص: 3337الشيخ حسين، ) .العمل وقوة العمل العاطلين عن من
  

  :أسباب مشكلة البطالة  1.3
النظام  وحسب الديموغرافي تكوينه حسب كل آخر إلى مجتمع من البطالة أسباب تختلف قد

 البطالة ظهور إلى تؤدي كثيرة امةع أسبابا هناك أن إال فيه، السائدين والسياسي االقتصادي
 يمثل اإلنتاج تصريف في ركود من يصاحبه وما الطلب في فالنقص في المجتمعات، وتفاقمها

 أعمالهم العاملين لترك نتيجة  الرخاء أوقات في أحيانا تظهر قد البطالة، والتي أسباب أهم أحد
 من العديد بخروج البطالة نسب تتأثر كما مالئمة، أكثر عن ظروف أو أفضل أجور عن بحثا

 على قادرين يزالون ال كونهم من الرغم التقدم بالسن، على بسبب العمل سوق من العاملين
 هذه نشوء في مهما عامال النمو الديموغرافي ويمثل ة،الموسمي بالبطالة تأثرها جانب إلى العمل،
 ذلك يتطلب بحيث التعليم، لبرامج السليم التخطيط غياب النمو هذا رافق إذا وبخاصة الظاهرة،
: 3334عبد الحق، ) .العمل سوق لحاجة تخصصاتهم وطبيعة الخريجين أعداد مواءمة
  (31ص
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 (9ص: 3388 شرفي،: )ويمكن بشكل عام أن نعزو انتشار ظاهرة البطالة لألسباب التالية

 لةضعف معدالت النمو، وضعف القوة االمتصاصية للعمالة في قطاعات النمو، وعدم عدا -8
 .توزيع الفرص أو الثروة

حيث أن زيادة عدد السكان سنويا يسبب ضغطا على موارد الدول، ومن ثم : الزيادة السكانية -3
 .فقد ال تتناسب فرص العمل المتاحة مع تلك األعداد المتزايدة

فأعداد الخرجين من الجامعات والمعاهد التعليمية : عجز سوق العمل عن استيعاب الخريجين -0
 .تتزايد سنويا ومع ذلك يعجز سوق العمل عن استيعابهمالمختلفة 

عدم التمكن من خلق فرص عمل كافية تتوافق مع األعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق  -4
 .العمل بسبب اإلنتاج وضعف االستثمارات

تطبيق برامج الخصخصة واإلصالح نتيجة االتجاه نحو تقليص الوظائف الحكومية  -9
 .االقتصادي

افة العيب التي تعني عدم استعداد الشباب لممارسة العديد من األعمال المهنية سيادة ثق -1
 .والحرفية التي هي دون األعمال المكتبية واإلدارية في الترتيب الوظيفي

االعتماد على استيراد منتجات الدول الغنية ذات المميزات التنافسية والتي بالضرورة ستقضي  -7
زيد أعداد المتعطلين وترفع معدالت البطالة أضعافا عما على الصناعة المحلية وبالتالي ت

 .عليه هي
 .انتشار ظاهرة الفساد اإلداري والواسطة والمحسوبية في تشغيل الباحثين عن العمل -1
الثورة العلمية التكنولوجية على العمالة حيث حلت الفنون اإلنتاجية المكثفة لرأس  آثارتفاقم  -5

ر من قطاعات االقتصاد القومي ومن ثم انخفاض الطلب المال محل العمل اإلنساني في كثي
 .على عنصر العمل البشري

 : البطالة آثار 5.3
 ثارينجم عن البطالة مشكالت اقتصادية واجتماعية تنعكس على الفرد والمجتمع وتنجم اآل

االقتصادية للبطالة من خالل هدر الموارد البشرية، وعدم استغاللها على الوجه األمثل ، 
االجتماعية  ثارأما اآل. اإلنتاج الذي يمكن إحرازه لو أمكن تشغيل هذه الموارد المعطلة  عوضيا
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نردها إلى أن المتعطل يعيش عالة على المجتمع، وعلى إنتاج غيره، إضافة إلى أن  فيمكن أن
النفسية وزيادة معدالت الجريمة في  ثارالبطالة وتفاقمها يكون مدعاة لكثير من اآل استمرار

 ( . 18ص: 8553عميرة، . )جتمعالم
 

 :البطالة آثاروسوف نتطرق فيما يلي عرض موجز ألهم 

 : االقتصادية ثاراآل 0.9.4 
تخفيض حجم  ثاراقتصادية جسيمة، ويأتي في مقدمة تلك اآل آثارتنطوي مشكلة البطالة على 

تم تشغيل العاطلين الناتج المحلي اإلجمالي، بما يوازي حجم الناتج الذي يمكن إنتاجه، فيما لو 
بعبارة أخرى يمكن تحديد حجم تكاليف البطالة هذه بالفرق بين الناتج . في االقتصاد الوطني

. المحلي اإلجمالي الفعلي، والناتج المحلي اإلجمالي الممكن، عند مستوى العمالة الكاملة
   ( 831ص: 3335، السرياني)

 إلى إضعاف الفقر يؤدي حيث البعيد، لمدىا في تظهر التي البطالة نتائج إحدى الفقر ويشكل
 أو مجريات حياتهم، في تؤثر التي القضايا والتأثير في واالختيار التعبير األفراد على قدرات

عبد ) .األزمات االقتصادية مواجهة على القدرة عدم إلى المتاحة، إضافة الفرص من االستفادة
هالكيا مما يضعف الحركة واإلنسان الفقير يكون عاجز است( 01ص: 3334الحق، 

االقتصادية للسوق والمتمثلة باالستهالك الن النشاط االستهالكي هو سبب الحصول على 
أيضا سبب في ضعف النشاط االستثماري الن النشاط االستثماري مشتق  الدخل وازدياده وهو

ت نسبة فكلما كان. وبالتالي اختالل حالة العرض والطلب في السوق. من النشاط االستهالكي
مما يؤدي إلى تناقص ( المستقل)البطالة مرتفعة، أدى ذلك إلى زيادة قيمة االستهالك التلقائي

كمية االدخار، مما يؤدي إلى صعوبة تمويل االقتصاد، خاصة وأن الفئات الفقيرة والعاطلة عن 
 ،طشطوش. )أكثرالعمل تتميز بميل حدي لالستهالك مرتفعا يؤدي إلى تأخر عتبة االدخار 

 (1ص: 3388
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 (85ص: 3334، وآخرونالسالم : )االقتصادية بما يلي ثارويمكن تصنيف اآل
حيث أن رأس المال البشري  ،هدر ألهم مورد من موارد المجتمع أال وهو الموارد البشرية -8

 .تتدهور إنتاجيته ويقل عمره اإلنتاجي إن كان عاطالً 
قل الدخل وينخفض مستوى المعيشة تؤثر البطالة على حجم اإلنتاج والناتج القومي في -3

 .وتضعف القوة البشرية
ذا كان المتعطلون عن العمل من المتعلمين فإن عطالتهم تعني هدر لموارد المجتمع  -0 وا 

 . المخصصة لإلنفاق على التعليم والتي كان من الممكن صرفها على جوانب أخرى تنموية

 :االجتماعية ثاراآل 4.9.4  
االقتصادية، باإلضافة إلى  ثارلبطالة ال تقل أهمية وخطورة عن اآلاالجتماعية ل ثارإن اآل 

تحميل األسرة والمجتمع عبء معيشة المتعطلين، فإن ارتفاع معدالت البطالة، وطول مدتها، قد 
االجتماعية للبطالة  ثاروتتضمن اآل. يكون سببًا لتفشي االنحراف والتصرفات غير المسئولة

ويتزايد هذا الشعور كلما . لفرد الشعور باإلحباط، وعدم الثقة بالنفسالنفسية حيث يراود ا ثاراآل
النفسية للبطالة المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية  ثاروقد احتلت اآل. طالت مدة البطالة
 (835ص: 3335، السرياني) .السلبية األخرى للبطالة ثاربالمقارنة مع اآل

البطالة يؤدي إلى ارتفاع معدالت الجريمة واالنحراف  وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع معدالت
في المجتمع وهناك الكثير من الدراسات التي أجريت في كثير من بلدان العالم تربط بين 
الظاهرتين ومن أبرزها  دراسة أمريكية تؤكد أن ارتفاع نسبة البطالة في الواليات المتحدة 

، وجرائم العنف %(1.7)جرائم القتل بنسبة يؤدي إلى  الزيادة في %( 8)األمريكية بمعدل 
: 3388، طشطوش)%(. 3.4)، وجرائم االعتداء على الممتلكات بنسبة %(0.4)بنسبة 

 (7ص

 (     33ص: 3334، وآخرونالسالم ) :االجتماعية للبطالة بعدة نقاط وهي ثارويمكن تلخيص اآل
 .الفقر والحرمان وتدني جودة الحياة -8
 .السخط على المجتمع -3
 .طالة وانخفاض نسبة المشاركة في قوة العمل تعني زيادة نسبة اإلعالة في المجتمعالب -0
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 . بعض المظاهر السلبية مثل إدمان المخدرات وغيرها -4

  :السياسية ثاراآل 3.9.4
 الدول التي تعاني تتمكن ال بحيث االقتصادي، العجز مع طرديا تناسبا السياسي العجز يتناسب

 شؤونها بشكل إدارة أو األمثل، النحو على السياسي بدورها لقياما من االقتصادي العجز من
مجتمع  قيام -نتيجة بال – يعني مما كامال، استغالال الوطنية مواردها أو استغالل سليم،

استقرار  عدم إلى إضافة الشباب، لدى وبخاصة - أزمة البطالة تفاقم في يساهم استهالكي
إضعاف  على البطالة تعمل آخر، جانب قوية، ومن ليةهيك على الحفاظ وعدم السياسي نظامها

هذا  عن عجزه وأمام كسب رزقه، على الفرد اهتمام ينصب حيث للوطن، الوالء واالنتماء
مؤهل  غير العيش الكريم أسباب أدنى له يوفر ال الذي المجتمع بأن الشعور لديه سيتولد الكسب
النتشار التطرف  المواتي المناخ يوفر مما ه،إلي أجله، واالنتماء من التضحية أو عنه، للدفاع

 ويزيد من السياسي، اإلرباك من حالة سيخلق مما الواقع، هذا من بالنجاة منه أمال واالنحراف،
بأمن  تتعلق إضافية وأعباء إشكاليات أمام الدولة ويضع المجتمع، في السياسي حالة التفسخ

  (00ص: 3334عبد الحق، ) .واستقرارها الدولة

  :األمنية ثارآلا 2.9.4
هناك عالقة ارتباط قوية بين الجريمة والبطالة وهذا ورد في كثير من الدراسات التي عالجت  -8

هذا الموضوع حيث أن هناك عالقة ارتباط قوية بين هذين المتغيرين فكلما زادت نسبة 
 .(7ص: 3388، طشطوش) البطالة ارتفعت نسبة الجريمة

رار األمني ويقوض األمن االجتماعي في البالد مما يرتب انتشار الجريمة يزعزع االستق -3
: 3388، طشطوش) أعباء أمنية كبيرة على الدولة مما يحول بينها وبين التقدم االقتصادي

 .(7ص

 :في الفكر االقتصادي بطالةال 01.4
ن وبالرجوع إلى تاريخ الفكر االقتصادي نجد أن هناك آراء كثيرة حول تفسير ظاهرة البطالة ويمك

 (13-75ص: 3335، السرياني) :تكثيف هذه اآلراء في ثالثة تفسيرات رئيسية
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 : (الكالسيكي)التفسير التقليدي: األول التفسير 0.01.4
ويعتبـر البطالـة كحــادث اقتصـادي ســببه اضـطراب وقتــي فـي ســوق العمـل، وهــذا الحـادث يمكــن  

يجاد حل له، إذا لـم تطالـب النقابـات العماليـ كتعـويض  االسـميةة بزيـادة األجـور السيطرة عليه، وا 
واالنتقــادات العنيفــة مــن  8535الــنقص فــي األجــور الحقيقيــة لكــن التجربــة التاريخيــة ألزمــة عــام 

 .قبل كينز فندت هذا الرأي وجعلته غير واقعي وغير عملي وغير ناجح
 

  :يكينز ال التفسير: التفسير الثاني 4.01.4
عن المستوى الضـعيف للطلـب العـام، لكـن هـذا التفسـير عن نقص في اإلنتاج ناتج البطالة تنشأ 

دحض في الوقت الحاضر وذلك بوجود أزمـات الكسـاد التضـخمي فـي االقتصـاديات الغربيـة وقـد 
تبنى االنتقادات على نظرية كينز العالمان االقتصاديان أندريه فورسانس وجان جاك روزا وبرهنا 

 .البطالة الموجودة في االقتصادعلى أن زيادة الطلب ال تؤدي إلى القضاء على 
 

 : التفسير الثالث للبطالة 3.01.4
فهــؤالء يحــددون ( أصــحاب المشــاريع)فيلقــي بمســؤولية هــذه البطالــة علــى تصــرفات أربــاب العمــل 

مقـــــدار اســـــتثماراتهم، ومقـــــدار العمـــــل المطلـــــوب بنـــــاء علـــــى معيـــــار وحيـــــد هـــــو مقـــــدار العائديـــــة 
ت، فحســب نظريـة كينـز فإنــه يوجـد تكامـل وتــرابط مـا بــين االقتصـادية، وهـذا التفســير لـه إيضـاحا

االســــتثمار والعمــــل، بينمــــا حســــب النظريــــات الجديــــدة فــــإن رأس المــــال والعمــــل، يمكــــن أن يحــــل 
أحدهما مكان اآلخر، لكن هذا التفسير لم يؤخذ به في العالم الرأسمالي نظرًا ألنه يلقي بمسؤولية 

ي علــــى األســــطورة القائلــــة بــــأن المشــــروع الخــــاص البطالــــة علــــى أربــــاب العمــــل، وبالتــــالي يقضــــ
 . هو عامل لتحسين رفاهية المواطن( الفردي)
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0البطالة وفقا منحنى فيلبس 2.01.4 
1: 

 

زي مــــــن يرتكــــــز اهتمــــــام فيلــــــبس علــــــى دراســــــة وتحليــــــل ســــــوق العمــــــل فــــــي االقتصــــــاد اإلنجليــــــ 
، حيــــــث كشــــــف 8597حتــــــى  8118دراســـــــته اإلحصــــــائية للمجتمــــــع البريطــــــاني مــــــن  خـــــــالل

 وجـــــود عالقـــــة إحصـــــائية قويــــــة بيــــــن نسبــــــة العـــــاطلين إلـــــى إجمـــــالي الســـــكان، ومعـــــدل التغييـــــر
ــــــي أجــــــر ــــــل فيهــــــا  ف ــــــي تق ـــــــرة الت ـــــــى أن الفت ــــــة، بمعن ــــــة معين الســــــاعة للعامــــــل خــــــالل مــــــدة زمني

ـــــة  ـــــدها األجـــــور النقدي ـــــع عن ـــــة ترتف ـــــى آخــــــر وجــــــود  ،العكـــــس صـــــحيحو معـــــدالت البطال أو بمعن
لبطالــــــة يتناســــــب مــــــع ارتفــــــاع ســــــريع فــــــي األجــــــور االســــــمية و العكــــــس معـــــــدل ضــــــعيف مــــــن ا

ــــالعكس وعلــــى هــــذا األســــاس تــــم التوصــــل إلــــى وجــــود دالــــة متناقصــــة بــــين المؤشــــرين وهــــو . ب
ــــــي  ــــــاع األجــــــر االســــــمي ومعــــــدل " مــــــا يعن ــــــين معــــــدل ارتف ــــــة عكســــــية ب وجـــــــود عالقــــــة تجريبي

 ".البطالة
هـــــــذه  بتطـــــــوير 8513ام عـــــــ ســـــــولوو سامويلســــــــون و ليبســــــي ســـــــاهمت أبحـــــــاث كـــــــل مـــــــن  وقــــــد

ــــين معــــدل التضــــخم ومعــــدل ا ــــى وجــــود عالقــــة عكســــية ب لبطالــــة، الفكــــرة، إذ أمكــــن التوصــــل إل
خفـــــض معـــــدل أن ثمـــــن اســـــتخالص ه مـــــن خاللـــــالـــــذي يمكـــــن وهومـــــا يفســـــره منحنـــــى فيليـــــبس و 

وعلــــــى هــــــذا األســــــاس أصــــــبحت معظــــــم البــــــرامج  .قبــــــول معــــــدل أعلــــــى للتضــــــخم هــــــو البطالــــــة
ــــدول الصــــ ــــي تفضــــلها ناعياالقتصــــادية لل ـــــار النقطــــة الت ــــبس ومــــا تشــــير ة تخت ــــى منحنــــى فيل عل

إليـــــه مـــــن معـــــدل معـــــين للبطالـــــة ومعـــــدل معـــــين للتضـــــخم، وتقـــــوم بعـــــد ذلـــــك اختيـــــار السياســـــة 
ــــق هــــذين المعــــدلين المرغــــوب فيهمــــا ــــذي يضــــمن تحقي ــــب ال ــــي تحــــدد الطل ــــة الت ــــة والمالي  .النقدي

 ( 4ص: 3331، وآخرونعبيرات )
ية السبعينيات بدأت بوادر الضعف واالختالل تظهر على السطح في ومع نهاية الستينيات وبدا
فتعددت أزمات نظام الصرف وبدأت الواليات المتحدة في إعادة . النظام االقتصادي العالمي

 ٠٦٩١في نظام الصرف القائم على الذهب والدوالر وتعددت أسعار الذهب اعتبارا من  النظر
وفي الوقت نفسه بدأت  ٠٦٩٠ماما عن نظام الذهب في وتخلت الواليات المتحدة األمريكية ت

أزمة و أزمة الغذاء  منها التضخم بعد حرب ڤيتنام  ثم لم تلبث أن ظهرت أزمات عدة آثارتظهر 
أزمة المديونية، وبدال من أن يعاني االقتصاد من أي من البطالة أو التضخم  اجتمعت و النفط 

الشيء الذي شكل ، (04ص: 3333بالوي، الب)التضخمي الظاهرتان فيما عرف بالركود 

                                                           
1
بجائزة  2006و فاز عام  1982منذ  جامعة كولومبياوهو أستاذ االقتصاد في  1933 يوليو 26ولد في Edmund Strother Phelps إدموند ستروثر فيليبس 

 .منها البطالةو كيفية تحديد حجمها و كيف يمكن لقوى السوق اشتقاق  المعدل الطبيعي للبطالةنظريته بواشتهر  نوبل في االقتصاد

http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1933
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1982
http://ar.wikipedia.org/wiki/1982
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
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عبيرات . )انتقادات الذعة لهذا المنحنى وقصوره على تفسير تزامـن البطالة والتضخم معا
 .(4ص :3331، وآخرون

 : تفسير البطالة في النظريات النقدية 5.01.4 
ن في يفسر هذا التيار البطالة الدورية من خالل العوامل النقدية البحتة، وأن عالجها يكم

فيكسل هوتري و : مجموعة من المفكرين أمثالاستخـدام أدوات السياسة النقدية، ويضم هذا التيار 
بإعطائهم للنقود أهمية بالغة في النشاط االقتصادي، وأن كل التقلبات التي . من مدرسة شيكاغو

ة كما أن زيادة تدخل الدولة في الحيا. يعرفهـا االقتصـاد ناتجة عن تغير عرض النقود
سوق العمل، يعتبر من بين  األسعار فياالقتصادية على النحو الذي شل من كفاءة آلية 

ويؤكدون على أن تعطيل  زيادة إعانات البطالة تعطل من  .العوامل المفسرة للبطالة في نظرهم
 . فاعلية سوق العمل، ألن العمال المستفيدين منها ال يبحثون عن العمل بجديـة

في نظرهم اختيارية وال مكانة للبطالة اإلجبارية في تحاليلهم ويرون أن مواجهة وبالتالي فالبطالة 
عدم  تدخل الحكومات لحل هذه المشكلة وتركها لكي تحل نفسها بنفسها : "البطالة يكمـن في

يرى فريدمان أنه ال يوجد منحنى فيلبس في شكله التقليدي إال في األجل " آليات السوق عبر
المنحنى يأخذ شكال مستقيما عموديا يحدد معدل بطالة جل الطويل فإن هذا ر، أما في األالقصي

عبيرات ).طبيعية، ويميز عدم كفاية السياسة االقتصاديـة لمحاربة البطالة إال في األجل القصير
 .( 4ص: 3331، وآخرون
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 :الخاتمة 00.4
وقد اعتمد الباحث  ،تسابهاوطريقة اح ونشأتها الة و تعريفها،ناقش هذا الفصل مفهوم البط

 التوظفوتم التطرق إلى موضوع   تعريف مركز اإلحصاء الفلسطيني في تعريف البطالة،
 ، وهو القدر الذي ينتج عن البطالة االحتكاكية والبطالة الهيكلية،ومعدل البطالة الطبيعي الكامل

خرجوا عن القوة العاملة حيث يتم اضافة األفراد الذين  الحديث عن المعنى الموسع للبطالةتم و 
لمعنى الضيق بسبب اليأس من البحث عن العمل، الى عدد العاطلين عن العمل، وتم التطرق ل

تطرق بالتفصيل الي أنواع البطالة المختلفة تم الو  كرها،بحيث ال يتم احتساب الفئة السابق  ،لها
الموسمية والبطالة الهيكلية  ومن هذه األنواع البطالة المكشوفة والبطالة االحتكاكية والبطالة

والتي تتوفر جميعها في  والبطالة الدورية والبطالة المقنعة والبطالة السلوكية والبطالة الوافدة،
اآلثار  ىضافة الة باإلتم التطرق الي طرق احتساب البطالة المختلفاألراضي الفلسطينية، و 

ث تم التعرض لآلثار السيئة للبطالة حي منية للبطالة،جتماعية والسياسية واألاإلاالقتصادية و 
  كما ناقش الفصل التفسيرات االقتصادية المختلفة لمشكلة البطالة على هذه الجوانب المذكورة، 

سببها النظريات االقتصادية الخاصة بها، حيث يعتبر التفسير اللكالسيكي أن البطالة  وفق
تطالب النقابات بزيادة األجور اضراب وقتي في سوق العمل يمكن السيطرة عليه في حال لم 

اإلسمية للعمال، فيما اعتبرها التفسير الكيزي نقصًا في اإلنتاج ناتج عن ضعف الطلب العام، 
 . فيما استخلص منحنى فيلبس أن ثمن خفض البطالة هو قبول معدل أعلى للتضخم
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 الفصل الثالث
 البطالة في األراضي الفلسطينية

 
 :المقدمة 0.3

إلى إضعاف  8517الحتالل اإلسرائيلي منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية عام عملت سياسة ا
القدرة االستيعابية لالقتصاد الفلسطيني وعدم تمكينه من توفير فرص عمل كافية للقوى العاملة 
الفلسطينية والتي كانت تنمو بمعدالت عالية بسبب وجود نسبة عالية من السكان تصل إلى ما 

عاما كما عمدت هذه السياسات إلى تهميش االقتصاد  89ن أقل منيقارب النصف في س
لحاقه باالقتصاد اإلسرائيلي وكان من أهم نتائج هذه السياسات تزايد اعتماد العمالة  الفلسطيني وا 
الفلسطينية على العمل في سوق العمل اإلسرائيلي، فقد ارتفعت نسبة العمالة الفلسطينية في 

%  74إلى حوالي  8573من حجم العمالة الفلسطينية عام  38.0سوق العمل اإلسرائيلي من 
بدا حجم  8550منها في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 

القوة العاملة الفلسطينية في سوق العمل اإلسرائيلي باالنخفاض والتذبذب هبوطًا وصعودًا من 
ياسية السائدة وسياسة اإلغالق التي بدأت إسرائيل بانتهاجها فترة إلى أخرى وفقا لألوضاع الس

وفرض إسرائيل اإلغالق  3333تجاه األراضي الفلسطينية، وبعد اندالع انتفاضة األقصى عام 
والحصار الدائم على األراضي الفلسطينية وتقييد حركة السكان الفلسطينيين بما فيها العمالة 

ن الفلسطينيين في إسرائيل بالتناقص الشديد منذ شرعت أخذت أعداد العامليو الفلسطينية، 
منع العاملون الفلسطينيون من العمل في إسرائيل، ولم و إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري 

 ( 14:، ص3331أبو شكر، . )يسمح إال ألعداد قليلة منهم بالعمل في إسرائيل وبشكل متقطع
ارسات وسياسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي واستمرت معاناة االقتصاد الفلسطيني من مم

، حيث واجهت التنمية االقتصادية في الضفة الغربية عقبات كبيرة بسبب 3331خالل عام 
استمرار التوسع االستيطاني، واستمرار التمزيق لمجالها الجغرافي واالقتصادي عبر نشر 

أسرة  0113إلى هجرة  الحواجز ونقاط التفتيش واستمرار بناء الجدار العازل الذي أدى
تراجعت  وكذلك 3331فرد فلسطيني حتى نهاية عام  11337فلسطينية، إضافة لتهجير نحو 

مؤشرات األداء االقتصادي بشكل حاد في قطاع غزة، خاصة وأن القطاع يسهم في المتوسط 
ر في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني، وذلك نتيجة  الستمرار الحصا 44بنحو 

، ليتم تقييد دخول السلع  3337الذي اشتدت وتيرته على القطاع منذ منتصف عام اإلسرائيلي
والمواد والبضائع والسيولة النقدية، وقد نجم عن ذلك تعرض القطاع الخاص ألضرار بالغة، 
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في المائة من عمالة القطاع،  90ألف عامل، أي ما يمثل نحو  833السيما وأنه يوظف نحو 
ولقد أدت هذه . ألف عامل، يعملون في مجال الزراعة والصادرات الزراعية 43منهم نحو 

األمور إلى تزايد اعتماد قطاع غزة على المساعدات الخارجية، وتزايد الوزن النسبي للسوق 
 (341ص: 3335التقرير االقتصادي العربي الموحد،. )السوداء في اقتصاد القطاع

ات االقتصاد الفلسطيني ومؤشرات مناعته الذاتية، وهو استمرار تراجع قدر  3335وقد شهد عام 
ما نجم بصفة أساسية عن استمرار وتصعيد سياسات االحتالل اإلسرائيلي السيما سياسة 
االحتواء الالمتكافئ بين االقتصادين الفلسطيني واإلسرائيلي والتي دفعت االقتصاد الفلسطيني 

اإلنتاجية والطبيعية، وهشاشته المالية إلى مزيد من التفتت، وضاعفت من تآكل قواعده 
والتجارية، وتزايد اعتماده على االقتصاد اإلسرائيلي، وكبحت وقيدت من مساره التنموي المرجو، 

مكانات قطاعات االقتصاد اإلسرائيلي  .لحساب دفع قدرات وا 
في المائة في  1.1وعلى الرغم من تحقيق االقتصاد الفلسطيني نموًا حقيقيًا وصل إلى 

، إال أن هذا النمو جاء مستندًا إلى استمرار نمو اإلنفاق العام الممول بدوره عن  3335عام
طريق المساعدات الخارجية لالقتصاد الفلسطيني، التي تنامت أيضًا لمحاولة الحد من 
التداعيات واالنعكاسات الخطيرة للسياسات الممارسات اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية 

: 3383التقرير االقتصادي العربي الموحد،)ة في األراضي الفلسطينية المحتلة  واالجتماعي
 (375ص

 

 المؤشرات الكلية لالقتصاد الفلسطيني4.3
رغم المعوقات القسرية والحصار المفروض على قطاع غزة، إال أن المؤشرات الكلية لالقتصاد  

حكومة الفلسطينية مجموعة حيث تبنت ال. نتائج ايجابية 3388الفلسطيني حققت خالل عام 
من اإلجراءات والخطط لتحسين أداء المالية العامة واالقتصاد الفلسطيني، بما يساهم في بناء 
القدرات الذاتية لالقتصاد الفلسطيني، والتقليل من االعتماد على المساعدات المالية، وتحقيق 

ء الدولة، وتفعيل دور القطاع ومن أهم الخطط كانت خطة بنا.  العدالة االجتماعية واالقتصادية
فقد ارتفع معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي .  الخاص، وتحسين دور القطاع العام

، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 3388في العام % 5.5الحقيقي إلى حوالي 
ع في قطاع غزة في قطاع غزة ،  ويأتي  هذا النمو المرتف%   30.3بنسبة  3388خالل عام 
 ( :3383الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،) نتيجة  مجموعة من العوامل  3388خالل عام 

 .  طفرة اإلنشاءات الممولة في معظمها من المعونات والمساعدات الخارجية -8





 

39 

 

لخام وبعض مواد البناء إلى المواد ا تخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول بعض -3
 .قطاع غزة

 . ادة التجارة عبر األنفاق مع مصرزي -0
مليار دوالر أمريكي   8.19ولكن مع الطفرة في ارتفاع معدالت النمو في قطاع غزة حيث بلغ 
من إجمالي الناتج % 35.0انخفضت مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

 مليار 1.30المحلي البالغ 
ستويات ضعيفة أساسًا معتمدًا على المساعدات بالرغم من االقتصاد الفلسطيني يعمل من م 

الخارجية وغير منشئ للعمالة ويعاني من قاعدة إنتاجية متآكلة  فقد نما الناتج المحلي اإلجمالي 
لكن .  3388خالل العام % 83.3، مقارنًة مع 3383خالل العام % 9.5الحقيقي بمعدل 

والشكل التالي  يوضح نمو الناتج (. 3380سلطة النقد ، .)ذلك ليس مؤشرًا على التحسن كون 
 .الثابتةباألسعار 3383-3333المحلي اإلجمالي لألعوام 

 

 4104-4111إجمالي الناتج المحلي في األراضي الفلسطينية من عام ( :0-3) شكل رقم

 
إعدددددددداد الباحددددددد  بانعتمددددددداد عكدددددددا بيافددددددداا الجبددددددداي المر دددددددي  ل ح دددددددا  ال كسددددددد يف ، الحسددددددداباا ال وميدددددددة : لمصددددددد  ا

2111-2112 

إلى  المعيشة ليصلالفلسطينية ارتفاع في مؤشر غالء  األراضيويترافق مع هذا النمو في 
، ويعزى ارتفاع مؤشر غالء المعيشة إلى ارتفاع أسعار كافة المجموعات الرئيسة 3.11%

الجهاز المركزي لإلحصاء . )والمفروشات والسلع المنزلية األثاثباستثناء مجموعة 
 ( 3388الفلسطيني،

ومازال الفرد الفلسطيني يعاني من الفقر حيث بلغت نسبة الفقر في األراضي  
وفقا ألنماط االستهالك الحقيقية، يعتبر مؤشر الفقر المرآة الحقيقية التي % 39.7الفلسطينية

القوى العاملة  إجماليمن %30.7كما تراجع معدل البطالة إلى .  تعكس مستوى معيشة األفراد
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%  85.3نسبة ارتفاع في أعداد العاملين بواقع  أعلى اإلنشاءات، وحقق قطاع 3383في العام 
 (. 3388الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،) 

، وانخفاض النفقات العامة بحالي %34.9المحلية بحوالي  اإليراداتصافي  إجماليوتزايد 
% 87.1إلى (لخارجي قبل الدعم ا)، فتراجع العجز الكلي لموازنة السلطة الفلسطينية 0.9%

والجدول التالي يقارن بين مؤشرات االقتصادية الكلية في .  اإلجماليمن الناتج المحلي 
األراضي الفلسطينية ودول الجوار ونالحظ التحسن في النمو االقتصادي للناتج المحلي 

سرائيل واألردنمقارنة مع مصر  اإلجمالي طينية لكن هناك قلق مستمر من قبل السلطة الفلس. وا 
فهي % 3.7باستمرار العجز في الموازنة،  وانخفض هذا العجز بعد المنح و المساعدات إلى 

للموازنة، لكنها مصدر قلق مستمر للحكومة نظرا لتذبذبها وعدم ديمومتها  أساسيةتشكل دعامة 
ية والجدول التالي يوضح وضع المؤشرات االقتصادية الكلية في األراضي الفلسطين. واستمراريتها

 .ودول الجوار باألسعار الثابتة

وحافظت األسعار في فلسطين على مستويات تضخم متدنية ومتقاربة نسبيًا خالل العامين 
  .3388في العام % 3.5مقارنة بـ 3383خالل العام % 3.1األخيرين، إذ بلغت نسبة التضخم 

. سعار في الخارج وهذا يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من التضخم المحلي ناتج عن تذبذب اال
 (.3380سلطة النقد ، )وتحديدًا اسرائيل 

 

ومازال الفرد الفلسطيني يعاني من الفقر حيث بلغت نسبة الفقر في األراضي  
،  ويعتبر مؤشر الفقر  3388وفقا ألنماط االستهالك الحقيقية خالل عام % 39.1الفلسطينية

من األفراد في % 83.5ما تبين أن حوالي المرآة الحقيقية التي تعكس مستوى معيشة األفراد، ك
(. في قطاع غزة% 38.8في الضفة الغربية و% 7.1بواقع )فلسطين يعانون من الفقر المدقع 

شيكل اسرائيلي وخط الفقر المدقع قد  3،350المرجعية قد بلغ  لألسرةمع العلم أن خط الفقر 
 .(3383الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،) شيكل  8،103بلغ 

 

 :حجم السكان وتوزيعه 3.3

واجهت األراضي الفلسطينية تحديات ومعوقات صعبة في مجال التنمية السكانية في ظل 
فقر، واحتكار للموارد و  ًا باالحتالل ومخلفاته من بطالةالظروف التي عاشتها والمتمثلة أساس

الفلسطينية على أجزاء  ومنذ قيام السلطة الوطنية. الطبيعية، إضافة إلى النمو السكاني المرتفع
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، حدثت تطورات هامة في مجال التنمية 8554معينة في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 
السكانية، تمثل أهمها في نشر الوعي في مجال التكاثر السكاني والصحة اإلنجابية، إضافة إلى 

ت والعيادات العيادا)واألولية ( المستشفيات)انتشار مراكز الرعاية الصحية الثانوية 
 ( 13، ص3337جامعة القدس المفتوحة، (.)التخصصية

في ضوء ندرة وشح الموارد الطبيعية المتاحة، يعتبر رأس المال البشري في األراضي الفلسطينية 
الثروة الحقيقية والمورد الرئيسي المتوفر، ولقد أظهرت دراسات كثيرة أهمية رأس المال البشري 

لرغم من معدالت النمو العالية في عدد السكان في األراضي في عملية التنمية، وعلى ا
إذا ما تم وضع  يعني مشكلة اجتماعية أو اقتصاديةالفلسطينية، إال أن وجوده بهذه الكثافة ال 

الخطط السليمة والصحيحة لتنميته وتأهيليه، خاصة وان العنصر البشري يعتبر الدعامة 
واالجتماعية، وعلى مدى السنوات والحقب الزمنية الرئيسية في عملية التنمية االقتصادية 

الماضية والممتثلة بفترة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، ومن ثم قيام السلطة الوطنية 
نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  8557، وفي العام 8554الفلسطينية بعد العام 

يكون بذلك المرجعية األساسية والرئيسية لمعظم التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، ل
أعداد مختلفة، والجهاز  -ماس، المراقب االجتماعي)المؤشرات االقتصادية واالجتماعية 

 1(.8557المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

مليون  3.03حوالي  8554وقد بلغ عدد السكان في األراضي الفلسطينية في منتصف العام 
، 2ألف فرد في قطاع غزة 181.0مليون فرد في الضفة الغربية و  8.9نسمة موزعين بين 

نخفاض من سنة ألخرى، حيث إلان تتذبذب بين االرتفاع و اوكانت معدالت النمو في عدد السك
بلغ بمعد نمو  8559ارتفع عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلحصاءات السكانية، )8554مقارنة مع العام % 7.81
استمر عدد السكان الفلسطينيين باالرتفاع،  8554وخالل الفترة التي تلت العام (. أعداد مختلفة

ي وذلك استمرارًا لمعدالت النمو في عدد السكن في فلسطين، والتي تعتبر من أعلى المعدالت ف
مما يعني أن زيادة حجم السكان بتلك النسب والمعدالت يعتبر مؤشرا خطيرا على حجم . العالم

                                                           
اعتمدت بشكل أساسي وكبير على بيانات تقديرية تأخذ بعين االعتبار عدد  8557إن جميع البيانات المتوفرة حول السكان قبل العام 1

الى ذلك عدد لمواليد وتطرح منه عدد الوفيات، إضافة إلى صافي الهجرة الخارجية ، وتضيف8517السكان للسنة األساسية 

2
كممربعوالتيتقعفي563قطاعغزةهوتلكالمساحةمناألرضالمتبقيةمنقضاءغزةالفلسطيني،والتيالتزيدمساحتهاعن

كم،يحدهمنالغربالبحرالمتوسطومنالشمال21-6كموبعرضيتراوحمابين53الجزءالجنوبيمنالساحلالفلسطيني،بطول

المحتل من واإلغالق الحصار عمليات ألبشع غزة تعرضقطاع فقد العربية، مصر جمهورية الجنوب ومن إسرائيل، والشرق

اإلسرائيلي
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الزيادة السكانية، في ظل عدم توفر خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية من جهة، 
ت وللتدليل على ارتفاع معدال. والسياسات اإلسرائيلية تجاه المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى

 3333 العام في بلغت فقد ،الزيادة الطبيعية في عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة

 بلغ حيث الوفيات، مستويات وانخفاض مرتفعة اإلنجاب معدالت بقاء بسبب وذلك ،%01 حوالي

 سكان عدد بلغ 3383 العام وفي .نسمة مليون 0.473 حوالي العام ذلك في السكان عدد

 سكان عدد قدر و .مرتفعة النمو نسبة بقاء مع نسمة، مليون 4.350 حوالي نيةالفلسطي األراضي

 سكان من %18.1 نسبة يشكل ما أي 3383 العام نسمة مليون 3.145 حوالي  الغربية الضفة

 نسمة مليون  8.144 حوالي عددهم قدر غزة قطاع في أما .العام ذلك في الفلسطينية األراضي

 التالي والشكل الفلسطينية، األراضي سكان إجمالي من %01.3 يشكل ما وهو 3383 العام

 .المنطقة حسب الفلسطينية األراضي في المقدر السكان عدد يوضح

 (4-3)شكل 

 (4104 - 0991)عدد السكان المقدر في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة منتصف العام  للسنوات، 

 .2112-1997 عدد الس ان ف  األراض  ال كس يفيةمر ي  ل ح ا  ال كس يف ، الجباي ال: لمص  ا 

 يقطن حيث اللجوء ومخيمات وريفية حضرية مناطق في الفلسطينية األراضي في السكان وتوزع

 األراضي في مخيم 00 في 8541 عام في ومدنهم قراهم من هجروا الذين الفلسطينيون الالجئون

 اثنين أن إذمخيمات في قطاع غزة 1و لالجئين، مخيما 39 الغربية لضفةا في ويوجد ، الفلسطينية
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 الوكالة وتعترف ،'النويعمة ومخيم كرامة،' مخيمي وهما .م8517 حرب بعد افرغا قد المخيمات من

 .منظمة غير مخيمات والباقي ،1مخيما (85)بـ 'االنروا'

سكان تلك المناطق نحو الهجرة إلى ولوحظ تراجعًا في المقيمين في األرياف والمخيمات واتجاه 
المدن الكبيرة مثل رام اهلل، وغزة، والخليل، ويؤدي ذلك إلى تناقص دور الزراعة في الناتج 

 . المحلي اإلجمالي وزيادة دور الخدمات فيه

والشكل التالي يوضح التوزيع النسبي للسكان المقدر في األراضي الفلسطينية حسب نوع التجمع 
تؤكد اإلسقاطات التي أعدها الجهاز المركزي و ،(3383 - 8557)للسنوات منتصف العام  

 .لإلحصاء الفلسطيني، أن المجتمع المقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمع فتي

 

التوزيع النسبي للسكان المقدر  في األراضي الفلسطينية حسب نوع التجمع منتصف العام  ( 3-3) الشكل 
 (4104 – 0991)للسنوات، 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                

م يماا ري   حضر

 

2112-1997 التوييع الفسب  لكس ان ف  األراض  ال كس يفيةالجباي المر ي  ل ح ا  ال كس يف ، : لمص  ا  

 مقارنة السن صغار األفراد نسبة ارتفاع بمعني السكاني، الهرم قاعدة تتسع أنه الشكل من المالحظ

 %41 حوالي بلغت سنة 89 عن أعمارهم تقل الذي داألفرا نسبة أن إذ ،األخرى العمرية بالفئات

                                                           
 التأييد وكسب والحماية الدعم تقديم ىعل (األدنى الشرق في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة) األونروا تعمل1

 حل إيجاد يتم أن إلى المحتلة الفلسطينية واألراضي وسورية ولبنان األردن في لديها مسجلين فلسطيني الجئ مليون 9 لحوالي

 .المتحدة مماأل منظمة في األعضاء الدول تقدمها التي الطوعية التبرعات خالل من تقريبا بالكامل األونروا تمويل ويتم.لمعاناتهم
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 الحقائق، من مجموعة أمامنا تضع سابقاً  لها التطرق تم التي والنسب األرقام إن .3331 العام في

 (: 14ص ،3337 المفتوحة، القدس جامعة) أهمها

 عن البحث ضرورة يتطلب الذي األمر المقاييس، بكل فتي مجتمع هو الفلسطيني المجتمع -8

 .عنها تنجم قد التي السلبية اآلثار وتجنب الظاهرة هذه لمواجهة متعددة ل،وسائ
 العمل سوق إلى منهم كبيرة أعداد دخول تعني السكان، نمو معدالت في الكبيرة الزيادة -3

  سنويًا،
 عدم يعني مما أيضا، صغيرة الفلسطينية العمل وسوق صغير، اقتصاد الفلسطيني االقتصاد -0

 .منها الجديدة خاصة العاملة القوى استيعاب على طينيالفلس االقتصاد قدرة
 ومادية مالية استثمارات يتطلب العاملة، القوى من األعداد لتلك عمل فرص خلق عمليات إن -4

 .المرحلة هذه في الفلسطيني االقتصاد عنه يعجز ما وهو ضخمة
 التي ساتوالسيا الخطط وضع من بد ال فانه المحددات تلك ووجود المعطيات تلك ظل في -9

 المال رأس في االستثمار أن قاعدة من واالنطالق البشرية، الموارد تلك استغالل على تعمل

  .واالجتماعية االقتصادية التنمية عملية في النجاح أساس هو البشري

 :سوق العمل والبطالة في األراضي الفلسطينية 3.2
ل من المنشآت والمؤسسات العم فيه طالبي اإلطار الذي يتحديعرف سوق العمل على أنه 

االقتصادية مع عارضي العمل من العمال، وهو يؤثر ويتأثر بمستوى األداء االقتصادي، أي أن 
أهمية سوق العمل تنبع من أنها المصادر التي تقدم الموارد البشرية القادرة والراغبة والمستعدة 

 ا،منشئات االقتصادية عمالهت والللعمل، أي انه يمثل جانبا من العرض الذي تستقي منه الجها
بالتالي إن دراسة سوق العمل والتعرف على خصائصه من األهمية بمكان لمعرفة مقدار و 

العرض المتاح من أولئك الذين يملكون القدرة والرغبة في العمل سواء كانوا يعملون  ويتطلعون 
سواء كانوا  لفرص عمل أفضل أو بحثا عن عمل ثانوي أو كانوا عاطلين يبحثون عن العمل

 (.87ص: 3337الشيخ حسين، )، ..دخلوا سوق العمل حديثا أو عملوا سابقا
من تفاعل جانبي العرض " ويرى المعهد العربي للتخطيط سوق العمل سوق حرة  وتتكون 

والطلب ويتم فيها تحديد كميات كل منها واألجور المقابلة كما يتم فيها توزيع موارد العمل على 
ويتكون الطلب على العمل من فرص التوظيف ". والقطاعات واألقاليممختلف المنشآت 

والتشغيل التي توفرها مختلف القطاعات اإلنتاجية، ويتحكم فيه منطق البحث عن تحقيق الربح 
. المتأتي من فارق تكلفة العمل المباشر وغير المباشرة والقيمة المضافة التي يحققها هذا العمل
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ق عديد الفئات التي يمكن حصر أهمها في الوافدين على سوق ويتكون عرض العمل من تدف
) العمل ألول مرة خريجي منظومات التربية والتدريب والتعليم العالي وتتفرع هذه الفئة إلى 

 (:44، ص3383سكر، 
خريجي منظومة التدريب المهني والذين تلقوا أثناء فترة تدريبهم تكوينا مكنهم من اكتساب  -8

 .نية يفترض أنها أقرب ما تكون لما تحتاجه المؤسسات اإلنتاجية المشغلةمهارات وكفايات مه
 . خريجي مؤسسات التعليم العالي، وخصوصية هذه الفئة كثرة االختصاصات -3
 .المنقطعين عن العمل ممن سبق لهم أن اشتغلوا في السابق -0
رور بها أصحاب أفكار المشاريع في حالة بحث عن آليات مساعدة لبلورة مشاريعهم أو الم -4

 .إلى طور التنفيذ
المتسربين من التالميذ والطلبة الذين غادروا المؤسسات التعليمية دون الحصول على  -9

 .مؤهالت مهنية وعلمية

 :أهم خصائص هذه سوق العملومن 
والتي تتأثر بصفة مباشرة بالوضع االقتصادي المحلي واإلقليمي  الحركية وعدم االستقرار -8

مة جدا حيث يجب التنبه لعدم التوجيه نحو التخصص الضيق حتى والدولي، وهذه النقطة ها
ن كان عليه طلب هام في وقت من األوقات  . وا 

تتداخل فيها مسائل ال عالقة لها بعوامل التوازن بين العرض  الخضوع لقوانين خاصة -3
 .والطلب مثل القيود المتعلقة باألمن وبالهجرة

" إنتاج" نظرا ألن  ب كميًا ونوعياً صعوبة التخطيط لجعل العرض يتناسب مع الطل -0
الكفاءات التي تمثل عنصر العرض يتطلب في غالب األحيان سنوات عديدة مما يجعل هنالك 
نتاج المهارات، وهو مايضاعف في صعوبة التخطيط  دوما فارقا زمنيا بين تحديد االحتياج وا 

 (41، ص3383سكر ، )  .المحكم في هذا المجال

 :يقسمون لقسمين أساسين سوق العمل حسب وبشكل عام فإن السكان
ويضم جميع األفراد الذين يتمتعون بالمهارات واالختصاصات والطاقات  القوة البشرية: األول

التي تقوم بعبء النشاط االقتصادي، ويمكن تعريفها بأنهم األفراد القادرون على العمل من بين 
 :بشرية إلى فئتينمن هم في سن العمل، وهو ما يقودنا لتقسيم القوى ال

 وتضم جميع األفراد المتواجدين في سوق العمل، سواء يعملون بمهنة ما، بأجر  :قوة العمل
أو بدون أجر أو عاطلين وهم من يملكون قوة العمل وال يجدون أعمال بالرغم من بحثهم عن 
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 .عمل
 عملون وال وتضم جميع األفراد القادرين على العمل المنتج لكنهم ال ي :خارج قوة العمل

يبحثون عن عمل، وعلى سبيل المثال ربات المنزل والطلبة المتفرغون للعلم والمتقاعدون ونزالء 
 .السجون

 

والمخطط التالي (  م، بتصرف3337الشيخ حسين، ). عاماً 89األطفال دون سن : الثاني
 يوضح مكونات سوق العمل

 مكونات سوق العمل (   4-0)شكل 

 
 .، بتصرف4111محمد صالح، للباحث "في الوطن العربي ةعلى البطال تأثيرهاو  العولمة ةظاهر "بعنوان  ماجستير رسالة: المصدر

اإلنتاج في االقتصاد الفلسطيني في ظل محدودية الموارد  عوامل ويعتبر العمل أحد أهم
على حركة األفراد ورؤوس الطبيعية وسيطرة إسرائيل على األرض والمياه والقيود التي تفرضها 

وتشير البيانات اإلسرائيلية المتوفرة حول معدالت البطالة في الضفة الغربية وقطاع  .األموال
في % 8جدًا ووصلت إلى أقل  ةغزة إلى أن مستويات البطالة في هذه المناطق كانت مخفض

لى أن معدالت البطالة التي وفرها مكتب اإلحصاء العديد من السنوات، وال بد من اإلشارة هنا إ
لتشكيك في دقة اإلسرائيلي ال يعكس بالضرورة مستوى البطالة الحقيقي إذ أن هناك عدة أسباب ل

يل صورة االحتالل جميض معدالت البطالة وذلك لتلتخف سياسيةالدوافع ال هذه المعدالت منها
إذ أن تعريف  ،المتبعة من حساب معدالت البطالة من جهة، إضافة إلى اإلشكاليات المنهجية

بعة العاطل عن العمل هو ذلك الشخص الذي تقدم بطلب عمل لدى مكاتب االستخدام التا
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ب لدى مكاتب االستخدام ال يعتبر عني أن مالم تقوم بطلمما ي ،لإلدارة المدنية اإلسرائيلية
 .عاطاًل عن العمل

صدار بيانات العمل  وبعد تشكيل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تولي مسؤولية جمع وا 
م، وحسب إحصاءات البطالة المتوفرة فقد 8559ومن بينها إحصاءات البطالة منذ نهاية عام 

قطاع غزة خالل الفترة  في% 30وفي الضفة الغربية % 80.1بلغ متوسط معدل البطالة 
م، وتتذبذب معدالت البطالة 3333حتى الربع األول من عام  8559نهاية عام  بينالممتدة 

من فترة ألخرى تبعًا للظروف السياسية واالقتصادية السائدة في المناطق الفلسطينية من جهة 
مالة الفلسطينية إلى إسرائيل، وتبعًا لسياسة اإلغالق التي تمارسها إسرائيل والتي تحد وتدفق الع

م حيث اندلعت 3333وبعد العام ( 57:، ص3337القدس المفتوحة ،) من جهة أخرى
االنتفاضة الفلسطينية الثانية، زادت قوات االحتالل اإلسرائيلي من سياسة القبضة الحديدية تجاه 

أشارت البيانات  الشعب الفلسطيني واقتصاده، ارتفعت معدالت البطالة بشكل كبير وخطير، كما
فقد أشارت البيانات . الصادرة عن العديدة من الجهات المحلية والدولية الرسمية وغير الرسمية

الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلي أن معدالت البطالة في األراضي 
اع خالل ، لتبدأ باالرتف%5حوالي  3333الفلسطينية بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام 

، ثم 3333سنة % 08.3، ثم واصلت ارتفاعها لتبلغ %84.8الربع الرابع، حيث بلغت حوالي 
تراجعت قلياًل في األعوام التي تلت ذلك، إال أنها بقيت اعلي من معدالتها السابقة، حيث بلغت 

من إجمالي القوى %30.7ووصل معدل البطالة إلى %.  30.9حوالي  3339في العام 
، وحقق قطاع اإلنشاءات أعلى نسبة ارتفاع في أعداد العاملين بواقع 3383العام  العاملة في

85.3%. 

ألف  391% )30سنة فأكثر 89وبلغ معدل البطالة بين الفراد المشاركين في القوى العاملة   
الجهاز المركزي ) 3383للإلناث  في العام % 00للذكور و  38أي  (عاطل عن العمل 

 (3380،لإلحصاء الفلسطيني 

 84ويقسم السكان حسب القوى العاملة بموجب ذلك إلى مجموعتين رئيستين هما السكان حتى 
.   عامًا فما فوق 89عامًا أي األطفال بأعمارهم المختلفة ثم القوى البشرية أو السكان من سن 

لة، أما فئة القوى البشرية فتقسم بدورها إلى مجموعتين تضم األولى من هم داخل القوى العام
وتضم الثانية من هم خارج القوى العاملة كربات البيوت غير العامالت وطالب المدارس 
والمرضى والمقعدين والمعتقلين والمساجين، وتنقسم القوى العاملة بدورها إلى عمالة تامة وعمالة 
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نية والجدول التالي يوضح التطور النسبي لمؤشرات القوى العاملة الفلسطي. محدودة ثم المتعطلين
 (.3337-8557)السكان لألعوام  فيما بين تعدادي

 التطور النسبي لمؤشرات القوى العاملة الفلسطينية(:  3-0)جدول 
 (3337-8557) فيما بين تعدادي

 3337 8557 البيان
 48.5 43.9 دخل القوى العاملة
 91.8 95.9 خارج القوى العاملة

 833 833 المجموع
 73.9 73.4 عمالة تامة

 1.3 5.0 ة محدودةعمال
 38.9 33.0 بطالة

 833 833 المجموع
 .3335أبريل / ، رام اهلل، نيسان3331مسح القوى العاملة التقرير السنوي : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

برزت عدد من التطورات  في  8557مع نظيراتها في تعداد عام  3337عند مقارنة تعداد عام 
، ويالحظ لقوى العاملة على مستوى القوى البشرية أو من هم داخل القوى العاملةاتجاهات نمو ا

 :ما يلي( 01، ص3335رجب، الفرا،)
ألف متعطل، ومن ثم  73استمرار اتجاه البطالة نحو التزايد خالل التعدادين لترتفع بنحو  -

 38.9إلى % 33.0زيادة نسبتها إلى مجموع القوى العاملة من 
 % 48.5إلى % 43.9نسبة من هم داخل القوى العاملة  حدوث ارتفاع في  -
ومعنى ذلك أن %. 91.8إلى % 95.9ومن ثم انخفاض من هم خارج القوى العاملة من   -

الشرائح الخارجية عن القوى العاملة قد انخفض عددها كالتالميذ وربات البيوت غير العامالت 
 مل ومن في حكمهم، والمتقاعدين والمقعدين والمرضى وغير الراغبين في الع

يعكس هذا انخفاضًا في معدالت اإلعالة التي يتحملها المشتغلون تجاه غير المستغلين مما 
 يخفف من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة المشتغلين

خالل % 48.8مقارنة مع % 40.3إلى  3388وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة عام
ألف  571ابل ألف فرد مق1.059إلى  3388العاملة في عام ، ما رفع حجم القوى 3383عام 

وتعزى هذه الزيادة في نسبة المشاركة إلى االرتفاع الملحوظ في حجم  م،3383فرد خالل العام 
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وكما يتضح من جدول السابق  زيادة حجم القوى العاملة . القوى العاملة التي دخلت سوق العمل
، مما أدى 3383-3334للفترة % 4.4ع معدل مقارنة م 3388خالل العام % 1.9بنسبة 

إلى ارتفاع نسبة المشاركة مقارنة مع السنوات الثماني الماضية، والتي تراوحت نسبة المشاركة 
وبالرغم من هذه الزيادة في نسبة المشاركة، إال أنها تظل منخفضة %. 40.3-%43.8فيها 

ين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت كما أن هذه النسبة تتفاوت ب. مقارنة مع الدول المجاورة
في % 10.4مقابل  3388عام % 49.9نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 

 (3383الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،). قطاع غزة

، حيث 3383مقارنة مع عام% 83.1ارتفاعًا في عدد العاملين بنسبة  3388كما شهد عام 
 744مقابل  3388ألف عامل خالل العام  107ين في األراضي الفلسطينية وصل عدد العامل

ويأتي هذا االرتفاع في أعداد العاملين خالل السنوات الثالث األخيرة بعد  ،3383ألف عام 
ويعزى االرتفاع الملحوظ خالل العام  ،3331دته األراضي الفلسطينية عام االنخفاض الذي شه

.  ألف عامل 340ليصل إلى % 39.5لين في قطاع غزة بنسبة إلى زيادة أعداد العام 3388
 3388في العام % 33.5ونتيجة  لذلك، انخفض معدل البطالة في األراضي الفلسطينية إلى 

، وتعتبر هذه النسبة هي األقل منذ اندالع انتفاضة 3383في العام % 30.7مقارنة مع 
البطالة في األراضي الفلسطينية  دلويعزى االنخفاض في مع. 3333األقصى في أواخر العام 

% 07.1مقارنة  3388عام % 31.7لى انخفاض معدل البطالة في قطاع غزة الذي وصل ع
بعد % 87.0، في الوقت الذي ارتفع معدل البطالة في الضفة الغربية ليصل إلى 3383عام 

لسطيني إلى بعض المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الف (0-0) ويشير جدول%. 87.3أن كان 
 .3383-3334خالل الفترة 

 سنة فأكثر 05بعض مؤشرات سوق العمل لألفراد ( : 3-3)جدول

 4004 4000 4000 4002 4002 4002 4002 4002 4002 مؤش ات السوق

 9.92 9.057 729 759 708 887 838 287 257 (باأللف)حجم القوى العاملة 

 83.9 83.0 89.9 89.9 89.7 89.2 89.0 80.8 80.9 نسبة المشا كة في القوى العاملة

 858.7 832 288 292 999 979 932 903 550 (باأللف)ع   العاملين 

 7.53 97.9 3.2 2.9 3.5- 8.5 5.5 7.9 - نسبة التغي  في أع ا  العاملين

 77.7 79.2 79.2 79.3 82.0 89.7 89.5 22.0 23.8 (شيكل)مع ل األج  اليومي االسمي

 29.7 97.9 29.9 23.8 29.7 28.8 25.8 28.0 23.8 لحقيقيمع ل األج  اليومي ا

 73.0 70.7 73.2 78.5 79.9 79.2 73.2 73.5 79.8 مع ل البطالة

 8.903 8.528 8.775 8.597 8.590 2.737 2.832 8.333 8.773 (عامل/اإلنتاجيةال وال 

 رام اهلل فلسطين    3383-3334من عام  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أداء االقتصاد الفلسطيني :  المصدر
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 (4104-4112)معدل البطالة في األراضي الفلسطينية،( : 5-3)شكل 
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مع ل البطالة

 3383 -3334الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  الكتب اإلحصاء السنوية : المصدر

راضي الفلسطينية هي معدالت معدالت البطالة في األ فإن ( 9-0)الشكل رقم  من وكما يالحظ
، ويرجع م3331م و 3334أعلى معدالت البطالة هي في األعوام  مرتفعة بشكل عام، وأن

 .السبب في ذلك الى ارتفاع وتيرة الحصار اإلسرائيلي في هذه السنوات
 

 معدل األجر اليومي االسمي والحقيقي بالشيكل اإلسرائيلي( : 6-3)شكل 
 (4104-4112)في األراضي الفلسطينية، 
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 رام اهلل فلسطين    3383-3334الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أداء االقتصاد الفلسطيني  من عام :  المصدر
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بالرغم من استقرار معدل األجر اليومي االسمي الذي أنه ( 1-0)ويتضح لنا من الشكل رقم 
 58.7، فقد بلغ معدل األجر اليومي االسمي 3388امشهدته األراضي الفلسطينية خالل الع

شيكل وكما  53.3فقد  ارتفع  معدل األجر اليومي االسمي إلى  3388شيكل خالل العام 
ولكن إذا تم ربط األجور بالتغير الحاصل في األسعار في األراضي يتضح من الشكل التالي 

، وهو مايدلل 3388ل مما كان عام أق 3383الفلسطينية، فإن معدل األجر الحقيقي خالل العام
على انخفاض القدرة الشرائية لألفراد على األراضي الفلسطينية، أي أن الزيادة في األجر 
االسمي للعامل كانت أقل من ارتفاع مستوى األسعار في األراضي الفلسطينية خالل تلك الفترة 

 . 3383في العام %  3.5التي كانت  بنسبة 

 اجية العامل في األراضي الفلسطينيةمعدل إنت( : 7-0)شكل
(3334-3383) 
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 رام اهلل فلسطين    3383-3334الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أداء االقتصاد الفلسطيني  من عام :  المصدر

، انخفض معدل إنتاجية العامل في 3388خالل العام أنه (  7-0)ويتضح من الشكل رقم 
م،  ومازال معدل إنتاجية العامل في 3383مقارنة مع عام % 0.5راضي الفلسطينية بنسبة األ

ويقاس معدل اإلنتاجية بنصيب العامل من القيمة  3383اقل من  العام   3383العام 
على عدد العاملين في ( مجموع القيمة المضافة) المضافة، أي بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي

ة عنصر وتعتبر إنتاجية العامل مؤشرًا هامًا لقياس مدى كفاءة وفعالي. طاعاالقتصاد أو في الق
وهناك عوامل عديدة تلعب دورا . من مخرجات العملية اإلنتاجية نالعمل في تحقيق مستوى معي

مهما في تحديد مستوى إنتاجية العامل، من بينها جودة مدخالت اإلنتاج والتكنولوجيا والتعليم 
وقد . عمل المتمثلة في القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العمل وغيرهاوالتدريب وبيئة ال
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، حيث تناقصت بشكل مستمر بعد العام 3383 -3334تذبذبت إنتاجية العامل خالل الفترة 
قبل أن تبدأ بالتعافي لتصل أقصى نسبة عام  3337حتى وصلت أدنى مستوى عام  3334
 .ل عاملدوالر لك  1539بواقع  3383

 

 نسبة التغير في أعداد العاملين حسب النشاط االقتصادي(: 2-3) جدول
 (4100-4101)في األراضي الفلسطينية،  

 األراضي الفلسطينية النشاط االقتصادي
عدد العاملين 

4101 
عدد العاملين 

4100 
نسبة التغير  نسبة التغير

في الضفة 
 الغربية

نسبة التغير 
 في قطاع غزة

 97.3 4.0 80.3 55.433 17.133 األسماك الزراعة والحراجة وصيد
 40.1 80.3 81.4 51.733 14،133 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

 894.4 5.5 81.0 881.333 51.333 البناء والتشييد
 04.4 80.7 81.9 873.833 840.933 التجارة والمطاعم والفنادق
 40.1 0.1 89.0 98.333 44.433 النقل والتخزين واالتصاالت
 83.8 3.1 9.1 038.133 319.033 الخدمات والفروع األخرى

 ٍ  31.0 7.1 83.1 107.433 744.333 المجموع
 3388الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  الكتاب اإلحصاء السنوي : المصدر

وشهدت معظم األنشطة االقتصادية في األراضي الفلسطينية ارتفاعًا في أعداد العاملين بنسب 
فقد سجل نشاط التجارة والمطاعم والفنادق . تلفة، وتفاوت ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزةمخ

، 3383مقارنة مع عام % 81.9بنسبة  3388أعلى معدل نمو في عدد العاملين خالل العام 
( اإلنشاءات) كما شهد نشاط النقل والتخزين واالتصاالت باإلضافة إلى أنشطة البناء والتشييد 

 .م3388في أعداد العاملين خالل عام عة وصيد األسماك نموًا والزرا
بواقع  3388حققت التجارة والمطاعم والفنادق في الضفة الغربية أعلى نسبة نمو خالل عام و 

أما قطاع غزة فقد شهد %. 80.3تاله نشاط التعدين والصناعة التحويلية بنسبة % 80.7
، تاله نمو الزراعة وصيد 3388خالل عام % 894.4ارتفاعًا حادًا في نشاط اإلنشاءات بواقع 

التعدين والمحاجر " و" واالتصاالت" النقل والتخزين "، وقطاعي %97.3األسماك بنسبة 
وقد شهدت باقي األنشطة . ، على التوالي%40.1و % 40.1بنسبة " والصناعة التحويلية

ويعزى . ين ولكن بنسب أقلغزة ارتفاعا بأعداد العامل عاالقتصادية في الضفة الغربية وقطا
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االرتفاع الكبير في أعداد العاملين في قطاع اإلنشاءات في قطاع غزة إلى ما شهده القطاع 
لى  3335خالل عام  من حصار خانق على المعابر لمنع كافة المعامالت االقتصادية من وا 

عام قطاع غزة، حيث لم يعبر إلى القطاع أي كميات إسمنت مستوردة من الخارج خالل 
وقد . ، ما يشير إلى توقف شبه كامل في حركة في حركة اإلنشاءات خالل ذلك العام3335

و 3335ولكن بوتيرة أقل مقارنة بعامي  3388استمر الحصار على قطاع غزة خالل عام 
غالق المعابر من والى قطاع غزة، ما أدى إلى زيادة نشاط اإلنشاءات  3383 من حيث فتح وا 

إلى مستوى يقارب ما كان األمر عليه قبل  3388لين فيه خالل عاموزيادة أعداد العام
الحصار، أما من حيث التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط االقتصادي، فقد تركز 

، حيث 3388العاملون في األراضي الفلسطينية بشكل كبير في نشاط الخدمات خالل عام 
ي ذلك العاملون في نشاط التجارة والمطاعم ، يل%01.3بلغت نسبة العاملين في هذا النشاط 

وتفاوتت نسبة العاملين في هذه القطاعات %. 80.5ونشاط البناء والتشييد % 33.0والفنادق 
، بلغت نسبة 1و5فكما يتضح من الشكلين . بشكل واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة
في قطاع غزة، بينما  %90.3مقابل % 35.3العاملين في قطاع الخدمات في الضفة الغربية 

في قطاع غزة، % 9.3في الضفة الغربية مقابل % 84.3بلغت نسبة العاملين في الصناعة 
في % 1.3في الضفة الغربية مقابل %87.3وبلغت نسبة العاملين في نشاط البناء والتشييد 

 .قطاع غزة

 :األسباب الكامنة وراء تفشي البطالة في األراضي الفلسطينية 3.5
ع القائم لسوق العمل وانعكاساته على واقع التشغيل يجعل من الصعوبة بمكان صياغة إن الواق

برامج  وخطط األطر والمؤسسات الداخلة في سوق العمل،  فهناك مجموعة من األسباب 
 :الكامنة وراء تفشي البطالة في األراضي الفلسطينية من أهمها

 .شاط االقتصادي بما فيها سوق العملسياسات االحتالل اإلسرائيلي وآثارها على مجمل الن -8
تراجع أداء االقتصاد الفلسطيني وذلك نتيجة  لكثير من التشوهات التي لحقت به على  -3

 (3331مقداد وآخرون ، . ) مدار العقود الماضية
 .عدم ربط السياسات االقتصادية بأهداف عالج مشكلة البطالة في األراضي الفلسطينية -0
نشاء العديد من اختالل العالقة بين مخرجا -4 ت التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وا 

الجامعات والمعاهد التي تقدم تخصصات إما متكررة أو ال يحتاج لها سوق العمل، مما يؤدي 
 (84، ص3331الفليت، .) إلى عجز سوق العمل عن استيعاب الخريجين
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 خاتمـــة 3.6
تصاد الفلسطيني وذلك نتيجة لكثير من تراجع أداء االقلقد تكلمنا في المبحث السابق عن 

، وعن سوق العمل في األراضي الفلسطينية التشوهات التي لحقت به على مدار العقود الماضية
البطالة التي تعد من أكبر المشاكل التي تواجه الذي يزداد  باستمرار مع تفاقم في حجم مشكلة 

ضده، حيث اإلغالق المتكرر للمعابر  الشعب الفلسطيني بسبب الممارسات التعسفية اإلسرائيلية
قامة المئات من الحواجز العسكرية على مداخل  والحدود، واألطواق األمنية لفترات مختلفة وا 
المدن والقرى الفلسطينية األمر الذي يحول دون تنقل المواطنين الفلسطينيين بين مدنهم وقراهم، 

لمشكلة، وزاد من تفاقمها عدم التناسق حيث أثرت سلبًا على معدالت البطالة، وزادت من حدة ا
بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل وهذا ما سيقوم به الباحث من دراسته في 

 .المبحث القادم بالتفصيل
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 الرابع الفصل

 في فلسطين بطالة المهندسين
 

 : المقدمة 0.2
في فترة من المهندسين عجز القطاع الخاص لقد لعبت الجامعات المحلية دورًا بارزًا في سد 

والشروع في عملية التطوير والبناء حيث  1االنتعاش التي بدأت منذ إنشاء السلطة الفلسطينية
شهدت المناطق الفلسطينية نهضة عمرانية تمثلت في إنشاء المجمعات السكانية وربطها بشبكة 

.  في قطاعي االتصاالت والخدمات اً ور تطكما وشهدت من الطرق ذات البنية التحتية المؤهلة،  
الفلسطينية،  األراضيالمهندسين في أحوال وفي هذا المبحث سنتناول واقع التعليم الهندسي و 

 . خريجي كليات الهندسةعالج مشكلة البطالة عند وأسباب بطالة المهندسين، واآلليات المقترحة ل
 

  :في األراضي الفلسطينية واقع التعليم الهندسي 4.2
ينظر للتعليم الهندسي في دول العالم المتقدمة على أنه أحد المحركات األساسية لتطور 
التكنولوجيا الحديثة، وذلك باعتباره ركيزة المعرفة واالبتكار، وبدورها تتواكب برامج التعليم 

 ولمواكبة التطور السريع والهائل في العلوم  ،لتواكب التغير المستمر في الصناعة واالتصاالت
 (8ص ،3335الدبيك، ) . الهندسية البد من أقامه كليات الهندسة وزيادة أعداد البرامج الهندسية

وقد كان البد من تطوير منظومة تعليمية متكاملة لمواجهة أهم التحديات التي تواجه التعليم 
 الهندسي، ومن خاللها يتحقق للمهندس ميزة نسبية وتنافسية في ظل مفاهيم العولمة والتخصص

فقد حرصت وزارة التعليم العالي الفلسطينية على .  ، والعمل عبر االنترنت والثورة المعلوماتية
المدخالت والعمليات : ضبط جودة التعليم الهندسي بدراسة األبعاد الثالثة  لعملية التعليم وهي

 .والمخرجات وسوق العمل
وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الطلبة،  :وهي األساسيةوهذا يعني ضبط العالقة بين العناصر 

هناك عدة معايير و المساعدة والخطط الدراسية ومرافق التعليم والتدريب إضافة لضبط الجودة 
  (7، ص3338عدوان ،) :لضبط جودة التعليم الهندسي نذكر منها على سبيل المثال

 .((ABET معايير المجلس األمريكي العتماد البرامج الهندسية والتكنولوجية -8

Accreditation Board for Engineering and Technology    
                                                           

1
تم انشاء  8554وفي العام  8550تم التوقيع على اتفاقية اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل في واشنطن في العام 

 السلطة الفلسطينية  بعد التوقيع على اتفاقية غزة اريحا اوالً 
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  .(CEAB) وكندا األمريكيةمعايير مجلس اعتماد برامج الحاسوب في الواليات  -3

Canadian Engineering Accreditation Board  
 .( FEANI )لجان اعتماد البرامج الهندسية و المعمارية في الدول األوربية   -0

European Federation of National Engineering Associations 
في الدول العربية وضعت لجنة التعليم الهندسي في اتحاد  المهندسين العرب  نظامًا لتقييم  -4

 . البرامج الهندسية
وال يختلف كثيرًا واقع التعليم الهندسي في فلسطين عنه في الدول العربية ويمكن  إجمال أهم 

  (3335الدبيك، )  :سي في فلسطين بما يليالخصائص والحقائق  للتعليم الهند
على بعض البرامج الهندسية التقليدية كالهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية  التركيز -8

 .والمعمارية
أدى االستثمار في عملية التعليم الجامعي إلى زيادة عدد مؤسسات التعليم الهندسي، وبالتالي  -3

 . معزل عن حاجة السوق، ومبدأ الطلب والعرضساهم في زيادة عدد الخريجين، وذلك ب
من برنامج هندسي، أو تجمع برامج هندسية،  أكثرندرة التخصصات الحديثة التي تجمع بين  -0

 .وبرامج أخرى كالطب والصناعة والزراعة
ضعف العالقة والتفاعل بين مؤسسات التعليم الهندسي، ومؤسسات المجتمع الرسمية وغير  -4

 .الرسمية 
ديد من كليات الهندسة في فلسطين إلى إجراء دراسات تقيميه دورية لبرامجها، افتقار الع -9

 .بحيث تأخذ بعين االعتبار متابعة الجوانب االيجابية والسلبية لخريجي هذه الكليات
 .ضعف العالقة والتنسيق بين مؤسسات التعليم الهندسي في فلسطين -1
مما ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر افتقار مؤسسات التعليم الهندسي إلى البحث العلمي،  -7

في سيطرة منهجية الهندسة الدراجة على منهجية الهندسية المتجددة في عدد من 
 .التخصصات الهندسية
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 :الفلسطينية األراضيواقع المهندسين في   4.3
نشاءية في الجامعات الفلسطينية، ساهم توسع التخصصات الهندس كليات الهندسة في قطاع  وا 

 هوم 8559كان عدد المهندسين في العام  حيثمضطردة ألعداد المهندسين، الزيادة ي الفغزة 
وقد دلت إحصائيات ( محافظات غزة)مهندس مسجل ومنتسب لدى نقابة المهندسين 0333
على أن عدد المهندسين المسجلين للنقابة حتى ذلك التاريخ بلغ  م3380 منهاية العاالنقابة 
 وقد تنوعت االختصاصات ،(3384نقابة المهندسين، )  مهندس مسجل ومنتسب 1958

 .ألعضاء نقابة المهندسين في قطاع غزة

 4103 نهاية تىأعداد المهندسين والمهندسات حسب التخصص حيوضح (  0-2)جدول رقم 

 العدد التخصص العدد التخصص
 99 طبية 75 اتصاالت والكترونيات
 23 طيران 9 أثاث وتصميم داخلي

 4 غزل ونسيج 8 كم آليأجهزة وتح
 971 كمبيوتر 3 إحصاء

 877 كهرباء 2 أنظمة كهر وميكانيكية
 129 كيماوي 180 اتصاالت

 5 كيمياء صناعية 409 اتصاالت وتحكم
 1 لدائن بالستيكية 3 اتصاالت ونظم

 3113 مدني 9 إدارية
 11 مساحة 312 الكترونيات

 7 معادن 1 الوقاية والسالمة
 924 اريمعم 48 بترول
 2 مناجم 36 بحرية
 1 مواد بناء 1 بناء سفن
 3 مواصالت 30 بيئة

 51 نياتمياكترو  2 تبريد وتكييف
 726 ميكانيكا 30 تخطيط مدن
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 االلكترونينقابة المهندسين بغزة الموقع ، الموقع االلكتروني اعداد الباحث ، باإلعتماد على بيانات  :لمصدرا

 : نجد ما يلي( 8-4)ومن خالل التدقيق في الجدول رقم  
نقابة المهندسين المهندسين المسجلين في  من% 01يشكل تخصص الهندسة المدنية ما نسبته 

ثم تخصص  والهندسة الميكانيكية، وتليها هندسة العمارةويليه الهندسة الكهربائية  ،زةفي غ
قد لعبت الظروف السياسية واالقتصادية والعادات االجتماعية في ضخ الجامعات و  .الحاسوب

أفواجًا جديدة التحقت بالسلك الهندسي دون وجود خطة وطنية على مستوى التعليم لمراعاة 
الية والمستقبلية لعدد المهندسين في كل تخصص حتى أن بعض التخصصات االحتياجات الح

أخرى ال مجال لممارستها على أرض الواقع النعدام التطبيقات و أصبحت تواجه مشكلة الفائض 
ولم تستطع جهات التخطيط في مجلس التعليم العالي والجامعات الفلسطينية أن  ،العملية له

ت هندسية نوعية تلبي طموحات واحتياج المجتمع المحلي تقوم بالتركيز على إضافة تخصصا
وتلبي الحد األدنى من االعتبارات في ظل محدودية الموارد المتاحة فال يجب التركيز في 
الوقت الراهن على تخصصات الهندسة التقليدية بل يجب النظر وتركيز الجهود على 

 .تخصصات جزئية يحتاجها السوق المحلي

 العدد التخصص العدد التخصص
 7 نووية 1 تصميم صناعي
 2 هندسة بيولوجيا 15 تهيئة عمرانية
 111 هندسة تشييد 7 تهيئة الوسط
 4 هندسة ريفية 23 جيولوجيا
 2 هندسة صحية 6 ديكور

 4 هندسة غذائية 3 راديو وتلفزيون
 3 هندسة مياه 4 رياضيات
دارية 195 صناعية  3 صناعية وا 

لكترونيات 11 أنظمة حاسوب  3 كهرباء وا 
 6 هندسة فيزيائية 0 تكنولوجيا معلومات
 4 غير معروف 2 ري وهيدروليك
 1193 المجموع 9872 المجموع

 8591 الي المجموعاجم
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دراسة شاملة تحدد احتياج المناطق الفلسطينية من الكفاءات  لم يتم اعدادومن المالحظ أنه  
الهندسية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات الهندسية، وربط ذلك بواقع سوق العمل 

 (.3331طهبوب ،) ومعدل البطالة وفرص العمل المتوفرة

ومنها الجامعة  زةفي قطاع غ من المهندسين من الجامعات المحلية عدد كبيرتخرج قد و 
 مهندس 6252  هذه الجامعات عدد فقد تخرج منوجامعة األزهر وجامعة فلسطين اإلسالمية 

من جامعات  أعداد الخريجينيوضح والجدول التالي  3380حتى نهاية  العام  ومهندسة وذلك
 .المختلفة وتخصصاتهم قطاع غزة

وجامعة األزهر وجامعة  الجامعة اإلسالميةن م خريجي الهندسةأعداد (4-2)جدول رقم 
 م4103حتى عام حسب التخصص غزةفي  فلسطين

 د الخريجينعد الجامعة التخصص
غزة-الجامعة االسالمية الهندسة المـدنـــية  2033 
غزة-الجامعة االسالمية هندسة مـعـمـارية  737 
غزة-الجامعة االسالمية الهندسة البيئية  64 
غزة-الجامعة االسالمية يةالهندسة الصناع  265 

غزة-الجامعة االسالمية الهندسة الكهربائية  254 
غزة-الجامعة االسالمية اتصاالت وتحكم/الهندسة الكهربائية  659 

غزة-الجامعة االسالمية هندسة الحاسوب  980 
غزة-جامعة األزهر هندسة الحاسوب  333 

غزة-جامعة األزهر برمجياتهندسة ال  286 
غزة-جامعة األزهر تكنولوجيا المعلومات هندسة  397 

غزة-جامعة فلسطين الهندسة المـدنـــية  194 
غزة-جامعة فلسطين هندسة مـعـمـارية  104 

غزة-جامعة فلسطين هندسة نظم المعلومات الجغرافية  29 
غزة-جامعة فلسطين برمجياتهندسة ال  50 

 6252 المجموع
 

 .في الجامعات المذكورة والتسجيلالقبول  اعتمادًا على بياناتول من أعداد الباحث الجد:  المصدر
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 إقامتهم مكانحسب  المهندسين في قطاع غزة المسجلين في نقابة المهندسينأعداد (0-2)شكل رقم 

 
 4103نقابة المهندسين بغزة : المصدر

سجلين في نقابة المهندسين بلغ عدد أجمالي المهندسين في قطاع غزة الم 3380وفي العام  
ويمكن تصنيف المهندسين حسب %.  19.0مهندسًا وتبلغ نسبة الذكور منهم  1958

المحافظات التي يقيمون فيها حيث تحتل غزة المرتبة األولى، وتأتي محافظة خانيونس بالمرتبة 
والشكل   .الثانية، وتليها محافظة شمال قطاع غزة ثم المحافظة الوسطى وأخيرًا محافظة رفح

المهندسين في قطاع غزة المسجلين في نقابة المهندسين حسب مكان التالي يوضح نسب 
 .إقامتهم

إن كليات الهندسة لم تشهد تطورًا نوعيا من ناحية إضافة تخصصات هندسية : ويرى الباحث
يمكن أن يستوعبها السوق المحلي عدا عن تخصص الكمبيوتر واالتصاالت خاصة إذا ما تم 

حيث أن زيادة  .1ة التخصصات الهندسية في الجامعات بالتخصصات المتوفرة في النقابةمقارن
أعداد كليات الهندسة في الجامعات المحلية لم تضف أي جديد على تخصصات الهندسة 
غالق فرص العمل في الخارج من  التقليدية في ظل تضاؤل فرص العمل في السوق المحلي وا 

 .فاقم البطالة بين صفوف المهندسينت ناحية أخرى مما ينذر بازدياد

وتستوعب اإلدارات الحكومية الكفاءات الهندسية فهناك وزارة األشغال العامة واإلسكان، ووزارة 
االتصاالت  ووزارة الموارد الطبيعية ووزارة االقتصاد الوطني، ووزارة الحكم المحلي والبلديات،
تم  وقد ،قة وسلطة األراضي ووزارة الزراعةوتكنولوجيا المعلومات وسلطة المياه وسلطة الطا

إعادة هيكلة بعض الوزارات ذات العالقة بالقطاع الهندسي وتحديد احتياجاتها من المؤهالت 
، من حالة الترهل التي تعاني منها الهندسية من أجل النهوض بمستواها وتطوير أدائها والخروج

                                                           
1
من مجموع التخصصات المتوفرة في نقابة % 83مع العلم أن التخصصات التي تدرس في الجامعات المحلية ال تمثل إال 

  قطاع غزة /المهندسين 
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يرتكز على االعتبارات الوظيفية والمهنية تم إقرار قانون الخدمة المدنية المعدل والذي  حيث
 م3337 في العام. نية واإلداريةكاالختصاص والمؤهل العلمي والخبرة الوظيفية والمهارات الف

تم استيعاب  في قطاع غزة عن أعمالهم في الجهاز الحكومي يناستنكاف غالبية المهندسوبعد 
نتيجة استنكاف المهندسين العجز  لوظائف الحكومية  لسدفي ا الجددالعديد من المهندسين 

 .اآلخرين

وقد لعب القطاع الخاص دورا كبيرا في تحمل عبء كبير من المسؤولية تجاه المهندسين، حيث 
عادة بناء ما دمر ذ عودة السلطة الفلسطينيةشهد القطاع الخاص تطورًا ملحوظًا من ه االحتالل ، وا 

ومنع دخول المواد الخام الذي أثر بشكل  قواإلغالعلى الرغم من القيود بعد انتفاضة األقصى 
لدى  جزئي في الحد من دور القطاع الخاص في األخذ بدور ريادي في الحد من ظاهرة البطالة

إلى  م3335مليون دوالر في العام  48.3اإلنشاءات والتشييد من  ارتفع قطاعوقد  .المهندسين
والصناعة التحويلية و المياه  وارتفعت  قطاع التعدين   3388مليون دوالر في  003.3

وذلك بسبب  م3388 مليون دوالر في العام 844.8مليون دوالر إلى  11.3الكهرباء من و 
وهذا يعني أن هذين . ازدياد عمليات التهريب من االتفاق بين قطاع غزة وجمهورية مصر

من توفر  القطاعين يمثالن خياران للقطاع الخاص الفلسطيني ال يمكن أن يحيد عنهما والبد
الجدول  خاصة والكفاءات الهندسية التي تدير وتشغل هذان القطاعان بما يحقق أفضل النتائج 

 .النشاط االقتصادي المضافة حسبالقيمة  التالي يوضح
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 م4100-4119والمنطقة لألعوام  القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي(:  3-2) جدول رقم 

 قطاع غزة النشاط االقتصادي
2009 2010 2011 

 137.2 93.0 93.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
 144.1 110.2 86.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

 332.2 119.6 41.2 اإلنشاءات
صالحتجارة الجملة والتجزئة  المركبات والدرجات النارية وا   95.2 192.8 208.2 

 13.2 11.8 11.6 النقل والتخزين
ألنشطة المالية وأنشطة التأمينا  41.0 22.0 22.9 

 5.6 4.8 5.3 المعلومات واالتصاالت
 414.0 420.4 453.8 الخدمات

 362.8 381.9 364.6 اإلدارة العامة والدفاع
 1.1 0.9 2.6 الخدمات المنزلية

 17.4- 19.1- 35.4- خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
 15.1 29.6 38.4 ركيةالرسوم الجم

 17.7 41.2 61.5 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
 1656.7 1409.1 1259.7 الناتج المحلي اإلجمالي

 الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر
 األساسسنة  4112: باألسعار الثابتة    

على صعيد التنمية إال أن  الرغم من تطور هذا القطاعأنه بمن ناحية أخرى  يرى الباحث 
الكادر والقيادة الفنية التي تدير هذا القطاع لم تتمتع بالحد األدنى من حقوقها وخاصة 
المهندسين في ظل تجاهل القوانين المتعلقة بالتشغيل من ناحية عقود العمل الفردية وضوابط 

افية وتعويضات العالقة بين المهندس وصاحب العمل والحد األدنى لألجور والساعات اإلض
جازات وطرق حل النزاعات وهذه الظاهرة خطيرة في الوقت إنهاء الخدمة والراحة األسبوعية واإل

ع ، ولم تقم نقابة المهندسين بوضملون بدون عقودالراهن خاصة أن كثيرًا من المهندسين يع
كاتحاد ذات العالقة بالصناعة وقطاع المقاوالت  واالتحاداتسياسة بالتعاون مع الهيئات 

يء تطبيق القانون معاقبة الشركات والمصانع التي تسلاولين واتحاد الصناعات الهندسية المق
لزام الشركات بتوفير الطواقم الهندسية إل إجراءاتتتخذ أي  ملأنها حتى  ،الخاص بالتشغيل
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قطاع غزة  ف المهندسين فيظرو فرضت و  كما 1.الالزمة لكافة مجاالت األعمال التي تمارسها
 دودية الموارد المالية والطبيعيةوحربين خالل فترة وجيزة وضعًا صعبًا في ظل مح ن حصارم

ما  نولكن سرعا لتحسين الدخل والظروف المعيشيةكوسيلة  دول الخليج العربيفكرة العمل في 
  .هذه الدول التي مرت بها زمة الماليةاألبسبب  وذلكعاد بعض المهندسين مرة ثانية 

 :لة المهندسين أسباب بطا 2.2
 ،في ظل األعداد الكبيرة من خريجي كليات الهندسة تراكم أعداد هائلة من العاطلين عن العمل

، وهو ما نسبته مهندسًا عاطاًل عن العمل 0177ووفقًا إلحصائيات نقابة المهندسين بغزة هناك 
 .1958 عددهم والبالغ م3384المهندسين للعام تقريبًا من إجمالي % 49
 بطالة المهندسين ليست مشكلة أنالذين تم مقابلتهم  2الخبراء االقتصاديينعدد من يجمع و 

نما هي مشكلة عامة تشمل فقط تختص بالمهندسين خريجي الخريجين ومن ضمنهم كافة ، وا 
 .المختلفة كلية الهندسة بتخصصاتهم

سة إلى وترجع أهم أسباب بطالة الخريجين في قطاع غزة وعلى األخص بطالة خريجي الهند
ور حول إضعاف تتمح" الحصار" ، حيث أن سياسةحصار االقتصادي المفروض على غزةال

الضعيف أصال، للقضاء على أية محاوالت تنموية حقيقية تعزز من فرص  االقتصاد الفلسطيني
من  حالة في التخلص  ورؤيته  تتخلص  االحتاللولة الفلسطينية بعيدا عن تصور قيام الد

زمة انيها االقتصاد الفلسطيني فالحصار بمعناه الواسع يعتبر العامل الرئيسي لألالتبعية التي يع
من خالل نشوء عالقات تجارية غير  وذلك االقتصادية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني

 .متكافئة، وقيود تنظيمية، وضغط ضريبي، وتقلص في إمكانيات الوصول إلي الموارد الطبيعية
بالحصار  توج ذيوال م،8551 الفلسطينية منذ العام لألراضي ر والشاملالمتكر  اإلغالقكما أن 

، وتدمير البني التحتية المادية والممتلكات تاريخهوحتى  م3331ة منذ حزيران الخانق لقطاع غز 
محطة توليد الكهرباء في غزة والطرق الرئيسية ومطار  تدمير الخاصة والعامة، وقد شمل ذلك

وحجز األموال المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي  ،ل في ميناء غزةدولي وتوقيف العمغزة ال
من %13من  أكثرحيث تمثل هذه األموال  ،الواردات الفلسطينية من الخارج تجبيها إسرائيل عن

إيرادات السلطة، وقد ترتب على حجزها مرات عديدة عجز الموازنة وعدم قدرة السلطة علي دفع 
لغاء الطريق اآلمن الذي و  ،وظفينالتزاماتها وخاصة رواتب الم يربط الضفة الغربية بقطاع كان ا 

                                                           
1
هانيمنية،شريفالفران،صالحعجور،هيثم)نتيجةمقابالتمععددمنالمهندسينالعاطلينعنالعملوبعضالعاملين

(جنينة،محمدنصار
2
ميةفيغزةومساعدنائبرئيسالجامعةاالسالميةلشؤونالبحثرئيسمجلسادارةمعهدأبحاثالتن)دمحمدمقداد.لقاءمعأ

 ".6انظرملحقرقم"،وغيرهمنالمختصين(العلمي
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فشال أية محاوالت تنموية  غزة  إلضعاف قدرة التواصل االقتصادي واإلنساني بين المنطقتين وا 
السيطرة علي الموارد االقتصادية وخاصة المياه واألراضي التي تتم مصادرتها ، و  ،لهما

 (.3331العجلة،)من العمل والتنقل الداخلي والخارجي  ومحاصرة الموارد البشرية ومنعها
، فقد ارتفعت هذه لمقياس األفضل لمدي خطورة األزمةلما سبق تعتبر نسبة الفقر ا نتيجة و 

النسبة بصورة مذهلة في العامين األخيرين  فعلي الرغم من التدفق الكبير من المساعدات إال 
إلي  8551عام % 38.1قع قد ارتفعت من أن نسبة سكان غزة الذين يعيشون في فقر مد

علي أساس االستهالك، وتشير % 93.7، بينما بلغ معدل الفقر م3331 تقريبا عام% 09
بلغ  م3337علي أساس االستهالك لعام  ي إن معدل الفقربيانات الجهاز المركزي لإلحصاء إل

معدالت ، أما %75.4الفقر علي أساس الدخل إلي  ووصل معدل% 98.1في قطاع غزة 
ع استمرار م م3388، في العام %01.1ساس االستهالك فوصلت إلى الفقر المدقع علي أ
وتشير إحصاءات الجهاز المركزي الفلسطيني إلي أن البطالة انخفضت ، التدهور االقتصادي

لمركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز ا) .م3383 في العام %31.7في قطاع غزة إلي 
،3383). 

 (1ملحق رقم )احث ونتيجة للمقابالت التي أجراها مع العديد من المختصينوحسب دراسة الب
 :فإن بطالة المهندسين ترتبط بعدة عوامل

 تتعلق بجهة التشغيل عوامل: 
 سواء الذين يخصونها، مهندسينالهناك مشكلة في جهة التشغيل حيث توظف بعض الشركات 

ال التي عائلية و الالتشغيل  لك جهاتوكذ، أي معاييربغض النظر عن و  يرانجالأو  األقرباء
ر القطاع الحكومي هو أكث أني ورغم الحكومللعمل أما بالنسبة  .تتحوط الختيار المهندسين

 ىحتأن هذا العدد  إالهذه الدراسة،  إليهتوصلت  ، وذلك حسب ماالقطاعات تشغيال للمهندسين
في توظيف  ه المفترضبدور  القطاع الخاص كما ويجب أن يقوم. كاف اللحظة يعتبر غير

يعاني  ذيالهيكلي ال ختاللاال أنإال  ،والتشغيل اإلنتاج واالستثمار من خاللالجدد  الخريجين
والسياسات االقتصادية الخاطئة وعدم  اإلسرائيليللحصار  نتيجة االقتصاد الفلسطيني  منه

ت  سلبًا على أداء انعكس ،التوازن في القطاعات اإلنتاجية والتنموية طيلة العقدين الماضيين
تحقيق عملية التنمية  دورُه الفاعل في ئهمن أداوحالت القطاع الخاص الوطني في غزة 

كبر التحدي األ حيث تشكل اإلجراءات اإلسرائيلية . وخلق فرص عمل جديدة ،االقتصادية
في قطاع غزة، والتحدي الثاني لهذه المؤسسات توفر المواد الخام،  لمؤسسات القطاع الخاص
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جراءات التصدير واالستيراد ن وم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )ثم ارتفاع تكاليف الشحن وا 
 .(87، ص 3335

 

 مهندس الخريجبال تتعلق عوامل: 
هماله لنفسه في اللغة اإلنجليزية وفي الجوانب  - إهمال الخريج لنفسه في المعدل وا 

بتخصصه بالمزايا  سيحصل عليها اإلدارية يحرم الخريج من العديد من الفرص التي كان
 الموجودة لديه 

يجيد استخدام الحاسوب  االنجليزيةالمهندس الخريج في حال كونه كفء، يجيد اللغة  -
 ولديه لباقة ممتازة وقدراته اإلدارية جيدة باإلضافة إلى المعدل الجيد، فهذا بالغالب يجد

ي دسين كمنسقين فويعمل كثيرا من المهن ،فرصة عمل في تخصصه أو غير تخصصه
 . 1غير تخصصاتهمفي مشاريع منظمات المجتمع المدني 

 

 جهات التعليميةعوامل تتعلق بال: 
ب المجتمع الفلسطيني حيث يرغ)أصبحت الجامعات تنساق باتجاه رغبات المجتمع الفلسطيني 

الى وتحاول  كليات الهندسة أن تقوم بدورها لتطوير أدائها ولكن تفتقد بعض منها  (الهندسة
فرص التدريب المناسب والتنسيق مع القطاع العام والخاص  على تدريب الخريجين علميًا 
بحيث يكون جاهزًا لسوق العمل، مما يجعل المهندس الخريج غير جاهز بمجرد التخرج ويكون 

وتقوم  ، كمايفقده فرصة الحصول على فرصة عمل بحاجة إلى الحصول على التدريب وهذا
تدرس الهندسة بقبول  طالب الثانوية العامة بمفاتيح قبول متدنية، مما يفاقم  بعض الكليات التي
يبرز دور وزارة التعليم وبالذات هيئة االعتماد والجودة التابعة للوزارة وذلك وهذا المشكلة القائمة، 

 2.تنسيق مفاتيح قبول كليات الهندسة وفق احتياجات السوق المحلي للعمل على
 ن في الخليج العربي الذين كانوا يعملو الفلسطينيين الة قد زادت بعودة البط ريب في أنوال

البطالة التي قدمنا أمثلة لها ليست مجرد تعبير عن اضطراب  ومؤشرات إلى قطاع غزة
نما هي في جوهرها مصدر مالءمة بين التعليم وخطط التنميةال اقتصادي يتمثل في عدم ، وا 

ئات كبيرة من المواطنين بتدني مكانتهم واجتماعي تشعر معهما ف اضطراب سياسي
جال وخالصة المقابالت التي اجراها الباحث مع مجموعه من المختصين بم.االجتماعية

لجميع  علي المهندسين فقط وانما هي مشكلة عامةليست حكرا  االقتصاد تشير الي أن البطالة
ج على فرصة كما أن هناك مجموعة من الجهات لها عالقة في حصول الخري.التخصصات

                                                           
1
غسانابومنديلمستشاربناءالمؤسساتفيمركزمعاالتنموي.لقاءمعم
2
.الجامعةاإلسالمية–عميدكليةالهندسة/شفيقجندية.د.ألقاءمع
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 الجهة التعليمية وعوامل تتعليق بجهاتعمل وهي عوامل تتعلق بالخريج نفسه وعوامل تتعلق  ب
 . التشغيل
 :اآلليات المقترحة لعالج مشكلة البطالة 5.2

اآلليات  لباحث بعضتبين لالبحث الميداني والتأصيل النظري للدراسه من نتائج المقابالت و  
 :يلي كما الهندسة لدي خريجيلمساهمة في حل مشكله البطاله يمكنها اوالتي مقترحات وال
 أهيلت هندسين من خالل االلتزام بمعاييرالعاطلين عن العمل من الم أعداديمكن تقليل  -8

، والتركيز على النوعية وليس الكم، ومشاركة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المهندسين
دخالقتصر على األكاديميين فقط، في وضع اعتماد البرامج الهندسية، بحيث ال ي  وا 

 .   ية  التي تساعد في تطوير المهندساإلبداعالمهارات اإلدارية و 
إنشاء هيكل تنسيق بين الجامعات ووزارة التعليم العالي والقطاع لتنسيق مفاتيح القبول في   -3

عادة هيكلة التخصصات المختلفة و  نشاء وفتح األقسام الجديدة وا  اقتراح الجامعات وا 
، وقد يتم تبني فكرة اإليقاف المؤقت لبعض التخصصات إذا التخصصات المهنية الالزمة

 .من  حاجة السوق المحلي أكبرثبت أن الخرجين فيه نسب الزيادة فيهم 
 .غيرها عملوا في الدول العربية أوالسعي لفتح أسواق خارجية للمهندسين الخريجين بحيث ي -0

كومتي فتح وحماس إلعادة اإلعمار وهذا يؤدي تحقيق المصالحة بين جناحي الوطن ح 
إلى زيادة األعمال اإلنشائية وغيرها في الوطن ويخفف من البطالة بشكل عام وبطالة 

التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والممولين بحيث يتم توجيه  المهندسين بشكل خاص
فرص حقيقية ليس فقط التمويل لتحقيق تنمية مستدامة وليس إغاثة وهذا يساعد في توفير 

 .ن بل للعاطلين عن العمل بشكل عامللمهندسي
إصدار تشريع ملزم للشركات والمؤسسات والهيئات الصناعية في سوق العمل على  -4

أي االهتمام بتنمية لمهندسين والخريجين  كل في تخصصه، المساهمة في تدريب الطالب ا
 8514نجلترا بإصدارها قانون بتلر عام نظام التعليم والتدريب المزدوج  أسوة بما حدث في ا

 .في ألمانيا 8515عام  79مهني رقم وكذا قانون التدريب ال
تشجيع السياسة االقتصادية لمهمة إنشاء صندوق ائتمان يشجع االستثمار في قطاعي   -9

 .اإلسكانوالخدمات يساعد في حل مشاكل  اإلنشاءات
العمل المنتج ليس وفقًا للشهادات ولكن  تبنى مؤسسات اإلعالم سياسة إعادة تقديس واحترام -1

عالء قيم احترام العمل المهني والحرفي وليس فقط مهن ما يعرف بالصفوة  أيضا للخبرات وا 
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، ذلك أن تغيير المفاهيم يؤثر على ين والمديرين والمحامين وما شابهمثل األطباء والمهندس
 .نسبة البطالة بينهم العمالة بالنسبة للمتعلمين خاصة فاحتقار بعض المهن يزيد

 

 :الخاتمة 6.2
 فيها الهندسي التعليم تركيز ظل في غزة قطاع في المهندسين بطالة الفصل هذا في تناولنا
. والمعمارية والكهربائية والميكانيكية المدنية كالهندسة التقليدية الهندسية البرامج بعض على
 حاجة عن بمعزل الخريجين عدد زيادة في ساهمت والتي الهندسي، التعليم مؤسسات وزادت
 دورية تقيميه دراسات إجراء إلى فلسطين في الهندسة كليات من العديد وافتقرت  السوق

. الكليات هذه لخريجي والسلبية االيجابية الجوانب متابعة االعتبار بعين تأخذ بحيث لبرامجها،
 مسجل هندسم 1958 هناك أنه( غزة محافظات)نقابة المهندسين إحصائيات دلت وقد

 غزة وتحتل%. 19.0 منهم الذكور نسبة م، بلغت3380 العام في النقابة لدى ومنتسب
 0177 وهناك بها، يقيمون التي المحافظات حسب المهندسين تصنيففي  األولى المرتبة
 أهم وترجع المهندسين، إجمالي من تقريباً % 49 نسبته ما وهو العمل، عن عاطالً  مهندساً 
 منذ غزة قطاع على المفروض الخانق االقتصادي الحصار إلى الهندسة خريجي بطالة أسباب
 ذلك شمل وقد والعامة، الخاصة والممتلكات المادية التحتية البني وتدمير ، م3331 حزيران
 .  الخاص القطاع على أثرت التي الرئيسية والطرق غزة في الكهرباء توليد محطة تدمير
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 خامسالفصل ال

 والتحليل الوصفي للعينه دراسةال ةجيمنه         
 

 :المقدمة 0.5
جراءاتهـــا مجـــاال رئيســـيا يـــتم مـــن خاللـــه انجـــاز الجانـــب التطبيقـــي مـــن  تعتبـــر منهجيـــة الدراســـة وا 

وعن طريقها يتم الحصول على البيانـات المطلوبـة إلجـراء التحليـل اإلحصـائي للتوصـل  ،الدراسة
وبالتالي تحقـق  ،ات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسةإلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبي

 . األهداف التي تسعى إلى تحقيقها

وكـــذلك أداة الدراســـة  ،تنـــاول هـــذا الفصـــل وصـــفا للمـــنهج المتبـــع ومجتمـــع وعينـــة الدراســـةيحيـــث 
كمـا يتضـمن وصـفا . ومدى صـدقها وثباتهـا ،المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها

واألدوات التي اسـتخدمها لجمـع بيانـات  ،التي قام بها الباحث في تصميم أداة الدراسة لإلجراءات
وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليـل البيانـات واسـتخالص  ،الدراسة
 .وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات ،النتائج

 :أسلوب الدارسة 4.5
ـــ ـــى طبيعـــة الدراســـة واألهـــداف الت ـــاءا عل ـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج بن ـــى تحقيقهـــا فق ي تســـعى إل

والذي يعتمد علـى دراسـة الظـاهرة كمـا توجـد فـي الواقـع ويهـتم بوصـفها وصـفا  ،الوصفي التحليلي
كمــا ال يكتفــي هــذا المــنهج عنــد جمــع المعلومــات المتعلقــة  ،دقيقــا ويعبــر عنهــا تعبيــرا كيفيــا وكميــا

بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير  ،ا المختلفةبالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاته
ـــة عـــن  ـــد بهـــا رصـــيد المعرف ـــرح بحيـــث يزي ـــى اســـتنتاجات يبنـــي عليهـــا التصـــور المقت للوصـــول إل

 .الموضوع

 :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات

حيـــث اتجـــه الباحــث فـــي معالجــة اإلطـــار النظـــري للبحــث إلـــي مصـــادر : المصــادر الثانويـــة .8
يانـــات الثانويـــة والتـــي تتمثـــل فـــي الكتـــب والمراجـــع العربيـــة واألجنبيـــة ذات العالقـــة، والـــدوريات الب

ــــت موضــــوع الدارســــة، والبحــــث  والمقــــاالت والتقــــارير، واألبحــــاث والدراســــات الســــابقة التــــي تناول
 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة
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البحث لجأ الباحث إلي جمع البيانات لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع : المصادر األولية .4
، كمـا اســتخدم األوليـة مـن خـالل اإلسـتبانة كـأداة رئيسـة للبحــث، صـممت خصيصـاً لهـذا الغـرض

الباحث أسلوب المقابلة الشخصية مـع عـدد مـن ذوي االختصـاص والخبـره فـي مجـال العمـل كمـا 
 (.1)هو موضح في الملحق رقم 

 : مجتمع الدراسة 3.5
ن مجتمـــع إوبــذلك فــ ،رف بأنــه جميــع مفــردات الظـــاهرة التــي يدرســها الباحــثمجتمــع الدراســة يعــ

ءا علــى مشــكلة الدراســة وبنــا. الدراســة هــو جميــع األفــراد الــذين يكونــون موضــوع مشــكلة الدراســة
ن المجتمــع المســتهدف يتكــون مــن خريجــي بكــالوريوس الهندســة مــن المنتســبين لنقابــة إوأهــدافها فــ

نقابــة  إحصــائيةوذلــك حســب  مهنــدس( 1958)ع غــزة وعــددهم المهندســين ومتواجــدين فــي قطــا
 .م3380المهندسين في قطاع غزة للعام 

 

 :عينة الدراسة  2.5
 03وقد قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية، حيث تم توزيع عينة استطالعية حجمها 

 وسالمة االستبانة وبعد التأكد من صدق ،ستبانةختبار االتساق الداخلي وثبات االاستبانة ال
استبانة بنسبة  373استبانة على عينة الدراسة وقد تم استرداد  033لالختبار تم توزيع  

53.7.%  
 

 :ستبانةخطوات بناء اال 5.5
، واتبــــع " أســــباب وحلــــول -بطالــــة خريجــــي الهندســــة" لمعرفــــة قــــام الباحــــث بإعــــداد أداة الدراســــة 

 :طوات  التالية لبناء االستبانة الباحث الخ

ـــــى  -8  ،الدراســـــات الســـــابقة ذات الصـــــلة بموضـــــوع الدراســـــةاألدب االقتصـــــادي و اإلطـــــالع عل
 .واالستفادة منها في بناء االستبانة وصياغة فقراتها

استشـــار الباحـــث عـــددًا مـــن أســـاتذة الجامعـــات الفلســـطينية والمشـــرفين اإلداريـــين فـــي تحديـــد  -3
 .أبعاد اإلستبانة وفقراتها

 .ستبانةي شملتها االلمجاالت الرئيسية التتحديد ا -0
 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال -4
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 .فقرة( أربعون)مجاالت و( ثالث)ستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من تم تصميم اال -9
 مـن المحكمـين اإلداريـين مـن أعضـاء هيئـة التـدريس فـي( خمـس)تم عرض اإلستبانة على  -1

 .(8)رقم  قمختلف الجامعات الفلسطينية كما هو موضح في الملح
ســـتبانة مـــن حيـــث الحـــذف واإلضـــافة المحكمـــين تـــم تعـــديل بعـــض فقـــرات اال فــي ضـــوء أراء -7

 (.3)ملحق  ،فقرة (أربعة وأربعين)لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على  ،والتعديل
 

 :أداة الدراسة 6.5
 ".أسباب وحلول  -بطالة خريجي الهندسة" تم إعداد استبانة حول 

 :الدارسة من قسمين رئيسيين تتكون استبانة

 :القسم األول
 ،مكان السكن ،الحالة االجتماعية ،الجنس)وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب  

المعدل  ،سنة التخرج ،الجامعة التي تخرج المستجيب منها ،بلد التخرج ،التخصص ،العمر
مساهمة البرنامج في  ،المؤقتمشاركة المستجيب في برامج التشغيل  ،بلد التخرج ،التراكمي

عمل المستجيب في مجال  ،عمل المستجيب حاليا ،حصول المستجيب على فرصة عمل
السبب لعدم العمل في مجل تخصص  ،القطاع الذي يعمل فيه المستجيب ،تخصصه
سنة  ،عدد السنوات التي أمضاها المستجيب قبل الحصول على فرصة عمل ،المستجيب

عدد الدورات التي حصل المستجيب عليها قبل التخرج  ،ة عملحصول المستجيب على فرص
عدد الدورات التي حصل المستجيب عليها بعد  ،وساهمت في الحصول على فرصة عمل

عدد الدورات في مجال تخصص المستجيب التي حصل عليها بعد التخرج وساهمت  ،التخرج
حصل المستجيب عليها  عدد الدورات في مجال اإلدارة التي ،في الحصول على فرصة عمل

اجمالي المبالغ المنفقة على التدريب في مجال تخصص  ،قبل الحصول على فرصة العمل
مهارات استخدام  ،مهارات اللغة االنجليزية ،المستجيب قبل الحصول على فرصة العمل

 (.الحاسوب
 

 :القسم الثاني
 :مجاالت  4موزع على  ،فقرة 44ويتكون من  ،وهو عبارة عن مجاالت االستبانة 

 :منقسم إلى قسمين ،فقرة( 88)ويتكون من  ،دور الجامعات :المجال األول
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، ويتكون دور الجامعات في حصول الخريج من كلية الهندسة على فرصة عمل مناسبة: أوال
 .فقرات( 7)من 

دور الجامعات في التواصل مع الجهات المختلفة لتوفير فرص عمل لخريجي كلية : ثانيا
 .فقرات( 4)يتكون من و  ،الهندسة

 

 .فقرات( 1)ويتكون من  لتدريبيةاالدورات  :المجال الثاني
 

 .فقرات( 5)ويتكون من  لمهندسينادور نقابة : المجال الثالث
 

 ،عوامل إضافية تساعد في حصول خريج كلية الهندسة على فرصة عمل: المجال الرابع
 .فقرة( 81)ويتكون من 

سي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول تم استخدام مقياس ليكرت الخما
(9-8 : ) 

 درجات مقياس ليكرت الخماسي(:  0-5)رقم جدول 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط  ضعيف االستجابة

 9 4 0 3 8 الدرجة

وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة " ضعيف"لالستجابة ( 8)احث الدرجة اختار الب
 .ناسب مع هذه االستجابةوهو يت% 33هو

 

 :صدق االستبيان 1.5
ما وضعت لقياسه، وقد قام الباحث بالتأكد  ستبانةاالأن تقيس أسئلة  ستبانةااليقصد بصدق  

 :بطريقتين ستبانةاالمن صدق 
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             ":الصدق الظاهري"صدق المحكمين  -0

متخصصين في  تةسستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من عرض الباحث اال
، وقد استجاب الباحث آلراء (8)وأسماء المحكمين بالملحق رقم  تخصصات االقتصاد والهندسة،

المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج 
 (.3)انظر الملحق رقم  -االستبيان في صورته النهائية 

 

 :صدق المقياس -8

 Internal Validityلداخلي االتساق ا: أوال
ستبانة مع المجال الذي تنتمي يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اال
ستبانة وذلك من خالل حساب إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي اال

كلية للمجال نفسه، انظر والدرجة ال االستبانة معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت
 (.0)الملحق رقم 

 Structure Validityالصدق البنائي : ثانيا
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد 

لدراسة بالدرجة الكلية لفقرات األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت ا
 .ستبانةاال

 (4-5) رقم دولج

 ستبانةوالدرجة الكلية لال ستبانةاالمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت 

 المجال م
 معامل سبيرمان

 لالرتباط
القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

0.  
دور الجامعات في حصول الخريج من كلية الهندسة على 

 فرصة عمل مناسبة
.544 *0.000 

4.  
لجهات المختلفة لتوفير فرص دور الجامعات في التواصل مع ا

 0.000* 714. عمل لخريجي كلية الهندسة
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 المجال م
 معامل سبيرمان

 لالرتباط
القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 715. دور الجامعات  .3

 0.000* 751. الدورات التدريبية  .2

 0.000* 694. دور نقابة المهندسين  .5

6.  
دسة على عوامل إضافية تساعد في حصول خريج كلية الهن

 فرصة عمل
.723 *0.000 

 . α=3.39االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *        

دالة إحصائيًا  ستبانةاالأن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت ( 3-9)رقم يبين جدول 
 .ستبانة صادقه لما وضع لقياسهوبذلك يعتبر جميع مجاالت اال α= 3.39عند مستوي معنوية 

 

  :Reliabilityستبانة الثبات ا 1.5   
 أكثرستبانة االلو تم إعادة توزيع  نتيجة نفس الستبانة االستبانة أن تعطي هذه يقصد بثبات اال

يعني االستقرار في ستبانة االمن مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات 
ادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعستبانة االنتائج 

 .خالل فترات زمنية معينة

 :ستبانة الدراسة من خاللاتحقق الباحث من ثبات وقد 
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

 (3-5)رقم جدول 

 ستبانةاالمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

عدد  المجال م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.903 0.815 11 دور الجامعات  .8
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عدد  المجال م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.937 0.878 8 الدورات التدريبية  .3

 0.918 0.842 9 دور نقابة المهندسين  .0

عوامل إضافية تساعد في حصول خريج   .4
 كلية الهندسة على فرصة عمل

16 0.772 0.879 

 0.947 0.897 44 ستبانة معامجاالت اال  .9

 الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الصدق الذاتي *

وكانـت النتـائج كمـا هـي مبينـة فـي   ،االسـتبانةاستخدم الباحث طريقة ألفـا كرونبـاخ لقيـاس ثبـات 
 (.0-9)رقم جدول 

خ كانت مرتفعة أن قيمة معامل ألفا كرونبا المذكور جدولالالنتائج الموضحة في  ويتضح من
وكذلك قيمة (. 0.897)، بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة (0.772،0.878)حيث تتراوح بين 

، بينما بلغت لجميع فقرات  (0.879،0.937)الصدق الذاتي كانت مرتفعة حيث تتراوح بين 
 .وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع( 0.947)االستبانة 

ويكــون . قابلـة للتوزيــع( 3)رقــما النهائيــة كمــا هـي فــي الملحـق وبـذلك تكــون االسـتبانة فــي صـورته
اســتبانة الدراســة ممــا يجعلــه علــى ثقــة تامــة بصــحة االســتبانة الباحــث قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات 

 .وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 1.5
 Statisticalم الباحـــث بتفريـــغ وتحليـــل اإلســـتبانة مـــن خـــالل برنـــامج التحليـــل اإلحصـــائي قـــا

Package for the Social Sciences   (SPSS) وسـوف يـتم اسـتخدام االختبـارات ،
وقـد تـم اسـتخدام  ،اإلحصائية الالمعلميـة، وذلـك يرجـع إلـى أن مقيـاس ليكـرت هـو مقيـاس ترتيبـي

 :األدوات اإلحصائية التالية

يســـتخدم هـــذا : النســـب المئويـــة والتكـــرارات والمتوســـط الحســـابي والمتوســـط الحســـابي النســـبي -8
األمــر بشـــكل أساســـي ألغــراض معرفـــة تكـــرار فئـــات متغيــر مـــا ويفيـــد الباحــث فـــي وصـــف عينـــة 

 .الدراسة
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 .لمعرفة ثبات االستبانة( Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  -3
لقيـــاس درجـــة ( Spearman Correlation Coefficient)معامـــل ارتبـــاط ســـبيرمان  -0

ــــاط ــــائي. االرتب ــــداخلي والصــــدق البن ــــة بــــين  يســــتخدم هــــذا االختبــــار لحســــاب االتســــاق ال والعالق
 .المتغيرات

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي ( Sign Test)اختبار اإلشارة  -4
 .أم ال 0درجة الحياد وهي 

لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات ( (Mann-Whitney Testوتنــي –اختبــار مــان  -9
 .داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية

لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك فـروق ( ( Kruskal – Wallis Testواالس –ل كااختبار كروس -1
 .من البيانات الترتيبية أكثرذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو 

 ."3كاي"اختبار مربع كاي -7
 

 دسةخريجي الهن بطالةالعوامل التي تؤثر علي  1.5

 اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية الوصف  0.1.5

 وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -
 الجنس(:  2-5)رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد الجنس  
 83.5 227 ذكر

 16.5 45 أنثى

 100.0 272 المجموع

هـم مـن الـذكور  ةبين خريجـي الهندسـ بطالةلل كبراألن النصيب أ( 4-9) رقم يتضح من جدول 
 الخمــس اإلنــاثبينمــا  ةخمــاس الحجــم الكلــي للبطالــأربــع أ تهالــذكور مــا نســب ةحيــث تمثــل بطالــ، 

بكثيـر  أقـلعمـل  ةفرصـ للبحث عن اإلناثن اتجاه أيمكن تفسيره  ةوهذا مؤشر ذو دالل ،المتبقي
 ةالبدايتساعده علي شق طريقه و عمل  ةيجاد فرصمنهم إلالخريج من اتجاه الذكور الذين يطمح 

ينمـا ما تكون من نصيب الرجل في الوضع الطبيعي ب ةالتي عاد ةسريعباء األتحمل األبحياته و 
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ا مـا أكدتـه نتـائج ، وهـذمنـزل ولهـا مـن يعولهـا ةرب في نهاية المطافعلى األغلب  ستكون ىنثاأل
م، 3383 مـن العــاملربـع الرابـع لمسـح القــوى العاملـة الفلسـطينية مركـز اإلحصـاء الفلسـطيني فـي 

 .للذكور% 51.8مقابل % 87.4لقوى العاملة حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في ا

 توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية -

 يةالحالة االجتماع(:  5-5)رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد الحالة االجتماعية  
 71.7 195 متزوج

 27.9 76 أعزب

 0.4 1 مطلق

 - - أرمل

 100.0 272 المجموع

ن أبالغير متزوجين  ةبين المتزوجين مقارن ةارتفاع معدل البطال( 9-9)رقم يتضح من جدول 
، علي الزواج ةباء المترتبعنتيجة األجدا  ةناء الزواج تكون عاليأثبالبحث عن عمل  ةالرغب

س سرته علي عكأعمل توفر له متطلبات  ةفيكون الذكر المتزوج راغبا بشكل كبير في فرص
 ةبالبحث عن عمل في ظل ظروف اقتصادي ةكبير  ةعزب الذي قد ال يكترث بدرجالذكر األ

ل علي بالحصو  ةرغب أقلتكون  ةالمتزوج ىنثاألف وعلي العكس ،ةكونه ال يتحمل مسئولي ةصعب
 ةظيفو تجعل طلب الحصول علي  ةسريأديها مسئوليات ليها من يعولها و ن لدعمل أل ةفرص

 أكثرعمل وتكون  ةقباال علي البحث عن فرصإ أكثرالعزباء تكون  ىنثشيء غير ملح بينما األ
 .جندتها من مسئوليات ربات البيوتأتفرغها وخلو  نتيجة استعدادا للعمل بالشكل المطلوب 

 نة الدراسة حسب مكان السكنتوزيع عي -
 مكان السكن(:  6-5)رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد مكان السكن  
 15.8 43 شمال غزة

 54.4 148 غزة

 9.2 25 الوسطى
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 11.4 31 خانيونس

 9.2 25 رفح

 100.0 272 المجموع

فـي  ةودموجـ ةبين خريجي كليات الهندسفي  ةبطال ةنسب ىعلأأن ( 1-9) رقميتضح من جدول 
بالبحــث  ةتعـداد الســكان والرغبـو  ةفــي المدينـ كثـراأل ةالسـكاني ةالكثافــ إلـىويرجــع ذلـك  ةغـز  ةمدينـ

الحتكـاك المباشـر فـي المؤسســات ا نتيجــة ةفـي المـدن الرئيسـي أكثـرعمـل التـي تكــون  ةعـن فرصـ
 إلــييمكــن تفســير ذلــك و  ،ةشــمال قطــاع غــز  ةيليهــا فــي ذلــك منطقــ ،ةهليــواأل ةالحكوميــ ةجهــز واأل

ـــديمغرافي ـــر غـــالبيتهم مـــن  التوزيـــع ال ـــذي يعتب صـــحاب أو  لمـــالكاراضـــي و صـــحاب األأللســـكان ال
 ةراضـي علـي الـذهاب للبحـث عـن فرصـأن العمل في ممتلكاتهم من مـزارع و المزارع الذين يفضلو 

ـــ ،الشـــمال ةعمـــل بحكـــم الطـــابع الزراعـــي فـــي منطقـــ ـــي ذلـــك ســـكان منطق الوســـطي بالقطـــاع  ةيل
 نتيجــةفــي الحصــول علــي وظــائف  قــلاأل ةالتــي ينطبــق عليهــا الرغبــمــا و عمو  ةالمنــاطق الجنوبيــو 

للعمـــل  عـــن فـــرص أقـــلالوضـــع االقتصـــادي الصـــعب والبحـــث بشـــكل نتيجـــة  باإلحبـــاطالشـــعور 
تعلـيم فـي  ةنسـب أكبـر أنحساس بالكسل واليأس مـن الواقـع المريـر بـالرغم مـن إواالكتفاء وظهور 

 .الوسطي ةيدا منطقوتحد ةتعيش في المناطق الجنوبي ةقطاع غز 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر  -
 العمر(:  1-5)رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد العمر  
 54.0 147 سنة 03من  أقل

 33.5 91 سنة 03-43

 12.5 34 سنة 43من  أكثر

 100.0 272 المجموع

 ةسـن 03مـن  أقـليكـون لمـن هـم  ةلتعـداد البطالـ كبـرالحجم األأن ( 7-9)رقم يتضح من جدول 
حجم الخريجين من هذا  ةكثاف إلى ةضافباإل هالمجتمع الفلسطيني شاب بطبع أن ىوهذا يدل عل

 .ةالعمري ةفي هذه الفتر  ةالبطالعداد أوبالتالي ترتفع  ،العمر

ن حجم البطالة في هذه الفئة العمرية عالي بسبب الوضع االقتصـادي أكذلك هناك داللة مهمة  
فــراد هــذه أاللحظــة وهــي الفتـرة التــي تخـرج فيهــا غالبيـة  وحثـي 3333العــام والمســتمر منـذ  السـيئ
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سـنة أقـل نسـبيا بسـبب  43-03بالمقابل تعتبر البطالـة فـي الفئـة العمريـة لمـن هـم مـا بـين  ،الفئة
االقتصادية وعدد الخريجين في مرحلة ما بعد تخرجهم كانت أقل سوءا من المرحلة  األوضاعن أ

ا يتعلق بانخفاض معدل البطالة فـيمن هـم مما فيأ ،سنة 03لعمرية األقل من التي تعيشها الفترة ا
ن هـذه أربعين سـنة وهـي النسـبة األقـل بـين نظرائهـا فـي هـذا الجـدول فـإن ذلـك يـدل علـي فوق األ

عامــا الســابقة فلقــد تخــرج  33القتصــادي خــالل ال و افضــل مراحــل النمــأالفتــرة العمريــة عاشــت 
وهــي فتــرة كانــت تتميــز بــالنمو االقتصــادي نتيجــة بــدء عمليــة  8555-8550غــالبيتهم مــا بــين 

شـاء مؤسسـات السـلطة إنعلي العالم وتوفر فـرص عمـل كثيـرة نتيجـة   واالنفتاحومة عالسالم المز 
عـداد الحاليـة المتـوفرة السـيما الخريجين مقارنـة باأل أعدادالفلسطينية المختلفة ناهيك عن تواضع 

 .ن الجامعات والكليات الجديدةنشاء هذا الكم الكبير مإبعد 

 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص -
 التخصص(:  1-5)رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد التخصص  
 34.6 94 هندسة مدني

 15.4 42 هندسة معماري

 14.0 38 هندسة اتصاالت وتحكم

 16.5 45 هندسة كمبيوتر

 7.7 21 هندسة ميكانيكا

 11.8 32 أخرى

 100.0 272 المجموع

المهندســـين مـــن نصـــيب  بطالـــةمـــن حجـــم  ىالعظمـــ غالبيـــةالأن ( 1-9)رقـــم يتضـــح مـــن جـــدول 
لكثيـف مـن هـذا التخصـص ا الخـريجينسـباب منهـا حجـم عود ألذلك يو  ةالمدني دسةتخصص الهن
مـن التشـبع  ةحـدث حالـأوالـذي  دسةالهن كليةمن الملتحقين الجدد ب حنيقبال عليه وكبر حجم اإل

بانخفـــاض براتـــب المهنـــدس  ةمصـــحوب ةمـــن البطالـــ ةعاليـــ ةنـــتج عنـــه درجـــ مـــن هـــذا التخصـــص
 ةيلــــي ذلــــك تخصــــص الهندســــ ،ةبراتــــب المهنــــدس المــــدني فــــي الســــنوات الســــابق ةالمــــدني مقارنــــ

ضــعف الطلــب علــي خريجــي  إلــى ةضــافيضــا باإلأالتشــبع نتيجــة التــي تكــون بالغالــب و  ةالمعماريـ
العـــرض مـــن هـــذه و تخصصـــات حســـب التشـــبع ق علـــي بـــاقي الوينطلـــي نفـــس المنطـــ ،هـــذا القســـم
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ـــ ســـباب تتعلـــق بكـــل ي التخصـــص المـــذكور مـــن ســـوق العمـــل ألالتخصصـــات وحجـــم الطلـــب عل
 .ةحد ىصص علخت

 توزيع عينة الدراسة حسب بلد التخرج -
ريجـي فلسـطين هـم مـن خ ةتبـين أن غالبيـة الخـرجين والتـي شـملتهم االسـتبان ستبانةاالبعد تحليل 

 (.4)الفلسطينية، أنظر الملحق رقم بالتعليم الهندسي في األراضي  ماماالهتوهذا يدل على مدى 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة التي تخرج منها المستجيب  -
 ةهـم مـن خريجـي الجامعـ ةجين والتي شـملتهم االسـتبانيتبين أن غالبية الخر ستبانة االبعد تحليل 

، أنظـر ةقـاموا بتعبئـة االسـتبان( 373)خريج من أصـل ( 893)اإلسالمية حيث بلغ عدد عددهم 
محلــي علــى التعلــيم وفــي هــذا إشــارة واضــحة إلــى تفضــيل الخــريجين للتعلــيم ال ( 9) الملحــق رقــم 

والمنـع مـن السـفر والـذي يمارسـه  المستمر ث السبب في ذلك إلى اإلغالقالباح األجنبي، ويعزو
 .االحتالل على سكان قطاع غزة

 التخرج توزيع عينة الدراسة حسب سنة -
 سنة التخرج(:  9-5)رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد سنة التخرج  

 9.9 27 أقلف 8559

8551-3333 24 8.8 

3338-3339 56 20.6 

3331 -3380 165 60.7 

 100.0 272 المجموع

الخريجين كانت من نصيب من تم تخرجهم  ةلبطال قلاأل ةالنسبأن ( 5-9)رقميتضح من جدول 
وبالتــالي  ،نشـاء المؤسسـاتا  عمـار والبنـاء و تميـزت بـالنمو االقتصــادي واأل ةهـي فتـر و  8559 ةسـن

 ةعـودو  أوسـلومتـاز مـع بـدء تطبيـق اتفـاق معـدالتها والوضـع االقتصـادي م أقـلفي  ةكانت البطال
ضــا وينطبــق أي ةنشــط ةفهــي فتــر  3333-8551مــن  ةمــا الفتــر ، أالــوطن إلــي ةالفلســطيني ةالســلط
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عوام مـا بـين في األ ةفيما نالحظ ارتفاعا ملحوظا في البطال ،ةالسابق ةلفتر عليها ما ينطبق علي ا
ـــك ك 3338-3339 ـــ ةحـــوال االقتصـــاديلأل ةمباشـــر  نتيجـــةوذل  انتفاضـــةانطـــالق نتيجـــة  ةالمتردي

 ةالفلســـطيني ةمؤسســـات الســـلطو  ةتحتيـــ ةتـــدمير بنيـــغـــالق وحصـــار و إومـــا تبعهـــا مـــن  ىقصـــاأل
لحـق التدمير الشامل الذي  ةفهي فتر  3380-3331ما بين  ةما الفتر أ ،الخ..اضي ر تجريف األو 

 ةضــافغــالق وتــدمير مؤسســات باإلا  بالوضــع الفلســطيني بشــكل عــام ومــا نــتج عنــه مــن حصــار و 
مــن تشــديد  همــا تبعــحمــاس باالنتخابــات و  ةلحصــار الخــانق عقــب فــوز حركــاوقــف التمويــل و  إلــي
هـي  ةجتماعيـاو  ةظـروف اقتصـاديمـا نـتج عنـه مـن و  ةسوءا عقب سيطرتها علـي قطـاع غـز  أكثر

ــه قطــاع غــز  ةالفلســطيني ةفــي تــاريخ القضــي األســوأ ال مــا أال يفوقــه قهــرا وظلمــا  ةالتــي يتعــرض ل
خوان المسلمين في حكم اإل العسكري على االنقالبهذه السطور عقب  ةنعيشه في لحظات كتاب

هو ير مسبوق و بشكل غ ةغالق علي قطاع غز حكم اإلأحيث  3380صر في الثاني من يوليو م
 .الوشيك االنهيار إلىرب أقاجع اقتصادي تر  ةما سبب حال

 

 توزيع عينة الدراسة حسب المعدل التراكمي -

 المعدل التراكمي(:  01-5)رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد المعدل التراكمي  

 15.8 43 %79من  أقل

79 %- 19% 183 67.3 

 16.9 46 %19من  أكثر

 100.0 272 المجموع

الـــذين شـــملهم  مـــن% 11تبلـــغ حـــوالي و  كبـــراأل ةن النســـبأأن ( 83-9)رقـــم يتضـــح مـــن جـــدول 
، وتعتبر هذه النتيجة نتيجة طبيعية، جيد جداً ن الخريجين بمعدالت ما بين جيد و هم ماإلستبيان 

 نظرًا للقدرات والمهارات والتميز العلمي الذي يتطلبه القبول في كليات الهندسة، وتدلل من ناحيـة
أخــرى علــى تميــز التعلــيم الهندســي فــي قطــاع غــزة، مــن حيــث أن أكثــر مــن نصــف مــن شــملتهم 

 .اإلستبانة هم من خريجي قطاع غزة
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 توزيع عينة الدراسة حسب بلد التخرج -
 بلد التخرج(: 00-5) رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد بلد التخرج  

 69.1 188 غزة

 17.3 47 دول عربية

 6.6 18 دول أجنبية شرقية

 5.1 14 دول أجنبية غربية

 1.1 3 أخرى

 0.7 2 الضفة الغربية

 100.0 272 المجموع

ـــر مـــن أن ( 88-9)رقـــم يتضـــح مـــن جـــدول  الجامعـــات  هـــم مـــن ةخريجـــي الهندســـالحجـــم األكب
، وبالتالي فخريجو هذه الجامعات يستحوذزن على النصيب األكبـر مـن البطالـة، وفـي ةفلسطينيال

إلــــى أن أهــــم أســــباب تكــــدس المهندســــين العــــاطلين عــــن العمــــل يعــــود إلــــى  هــــذا إشــــارة واضــــحة
المحلـي العمـل سـوق مـن الخـريجين دون مراعـاة احتيـاج الجامعات الوطنية والتى تضخ بالمئـآت 

 ، وكما سبق ذكره فقد تخرج من الجامعة االسالمية وجامعتيمن التخصصات الهندسية المختلفة
م وذلـــك 3380مهنـــدس ومهندســـة نهايـــة العـــام   1958األزهـــر وفلســـطين فـــي قطـــاع غـــزة عـــدد 

حسب اإلحصائيات التعلـيم العـالي الفلسـطيني، وهـذا مـا ادى بـدوره الـى تضـاعف أعـداد خريجـي 
وهـو مـا يمكــن الهندسـة فـي األعـوام األخيــرة، وبالتـالى ارتفـاع نســبة البطالـة بـين هـؤالء الخــريجين 

 .مل في قطاع غزةعن احتياج سوق الع الخريجين زيادة عددتفسيره ب
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 توزيع عينة الدراسة حسب مشاركة المستجيب في برامج التشغيل المؤقت -
 

 ( 04-5)رقم جدول 
 مشاركة المستجيب في برامج التشغيل المؤقت 

%النسبة المئوية  العدد مشاركة المستجيب في برامج التشغيل المؤقت  

 48.9 133 نعم

 51.1 139 ال

 100.0 272 المجموع

ـــات أن ( 83-9) رقـــممـــن جـــدول  يتضـــح نصـــف العـــاطلين عـــن العمـــل فـــي مجـــال خريجـــي كلي
وهـي  ةالتنموي ةتنتفي عنها الصف يّ أ ةغير دائمو  ةلتحاق بوظائف ولكنها مؤقتباال اقامو  ةالهندس

 ةهنـاك بـرامج تشـغيل مؤقتـ أن ةكمـا تـدل هـذه النسـب ،هندسـينمال تعدو نوع من المخـدر لهـؤالء ال
 ةوتخصـيص بـرامج تشـغيل مؤقـت لهـم يـدل داللـ الخـريجينل هـذا القطـاع مـن بتشـغي ةمعنيـ ةكثير 

ولــو بتشــغيل مؤقــت متمــثال ذلــك فــي  منــه ةقطــاع مهــم يجــري العمــل علــي االســتفاد أنهــم ةواضــح
بـأن نصـف  ةخيـر األ ةفيمـا الداللـ ،ةفـي قطـاع غـز  ةبهم فـي مشـاريع متخصصـ ةفراد برامج خاصإ

 ةفـي صـعوب ةالمتمثل ةيل المؤقت فيه تدل علي حجم المعانافي برامج التشغ االعاطلين لم يشاركو 
فـي  ةفـي ظـل الـوفر  السـيئالواقـع االقتصـادي  نتيجـة ةلـو كانـت مؤقتـ حنـي ةالحصول علي وظيفـ

 .عدد خريجي هذه الكليات

 
 توزيع عينة الدراسة حسب مساهمة البرنامج في حصول المستجيب على فرصة عمل -

 في حصول المستجيب على فرصة عملمساهمة البرنامج (:  03-5)جدول 

%النسبة المئوية  العدد مساهمة البرنامج في حصول المستجيب على فرصة عمل  
 56.4 75 نعم

 43.6 58 ال

 100.0 133 المجموع
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على فئة المهندسين الذين شاركوا في برنامج تشغيل مؤقت وعـددهم  (80-9) رقمجدول ال يعمل
هنـاك دور كبيـر لبرنـامج التشـغيل جـدول أن اليتضـح مـن و  373من اصل العينة وعـددها  800

يقــر  إذ ةخريجــي كليــات الهندســ ةلتقليــل حجــم بطالــ الالجئــينتشــغيل الغــوث و  ةالمؤقــت فــي وزار 
التشــغيل  ةن كانــت فرصــا  هــذا البرنــامج ســاهم فــي تشــغيلهم و ن أهــؤالء الخــريجين  فتقريبــا نصــ

بينمـا  ،لـو بشـكل مؤقـت لخـريج جـامعييرهـا و عمل تم توف ةتبقي فرص أنهاال إ ةغير دائمو  ةمؤقت
من هـذا البرنـامج الـذي لـم يلبـي طموحـاتهم  انهم لم يستفيدو أخر من المستبينين يرون النصف اآل

 .معقولمؤشر تنموي  ةالهندس ةين من كليللخريج% 93ن توفير ما نسبته أعمل علما ب ةبفرص

 
 توزيع عينة الدراسة حسب عمل المستجيب حاليا -

 عمل المستجيب حاليا(: 02-5)  رقمجدول 

%النسبة المئوية  العدد عمل المستجيب حاليا  
 83.8 228 نعم

 16.2 44 ال

 100.0 272 المجموع

من المهندسين هـم يعملـون فعليـًا غالب من شملهم االستبيان أن ( 84-9) رقميتضح من جدول 
سة هم اوفر حظًا من ان خريجي الهندسواء في تخصصهم او غير تخصصهم، وهذا يدلل على 

غيرهم في الحصول على فرصة عمل في التخصص أو خارجه، وذلـك لمـا يملكـون مـن مهـارات 
 .وقدرات تميزهم عن غيرهم من الخريجين

ذ يمكـن إالتشـغيل هـو وضـع متقلـب  ةمـن ناحيـ ةالوضع في قطـاع غـز ويوضح الجدول أيضًا أن 
 ةو مؤقـت ويعـود للبطالـأموسـمي  عمل بشكل ةن يحصل علي فرصأللخريج العاطل عن العمل 

ن هنـاك العديــد ذ كـاإ ،كل كبيـربشــ ةالمتقلبـ واالقتصـادية ةالظــروف السياسـي نتيجـة مفـاجئبشـكل 
الـدراماتيكي فـي  السياسـي وبمجـرد حـدوث التغيـر ةسابق ةوجيز  ةين يعملون لفتر من هؤالء المستبين

العـــاملين فـــي المهندســـين  وقفـــت العديـــد مـــنأباالقتصـــاد  ةشـــامل ةحصـــلت انتكاســـ ةمصـــر الشـــقيق
 إسـرائيلنتيجـة توقيـف  ةالقطريـ ةثـال ذلـك تجميـد العمـل فـي المنحـمعـن العمـل و  ةشـائيإنمشاريع 

 .3380أواخر العام  القطاع إليسمنت دخال األإ

 





 

84 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب عمل المستجيب في مجال تخصصه -
 

 هل المستجيب يعمل في مجال تخصصه(: 05-5) رقمجدول 

مستجيب في مجال تخصصهعمل ال %النسبة المئوية  العدد   
 73.7 168 نعم

 26.3 60 ال

 100.0 228 المجموع

مـن اصـل  331وعـددهم  الغيـر عـاطلين عـن العمـلفئة المهندسين  (89-9) رقمجدول اليدرس 
المهندسـين  مـن قبـل توجـههنـاك أن  جدولاليتضح من دس ومهندسة، و مهن 373 العينة وعددها

الخـريجين فـي مجـال  ةووفـر  ةكثـر نتيجة لتخصصهم وذلك  ةمغاير  ىخر أمجاالت و هن في م للعمل
التوجـه  إلـىيحـدو بهـؤالء الخـريجين فـي المجـال الهندسـي وهـو مـا  ةوتشبع سوق العمالـ ،ةالهندس
 االقتصـــاديةالظـــروف نتيجـــة لتخصصـــهم  ةن كانـــت مغـــاير ا  و  ىحتـــ ىخـــر أعمـــل  فرصـــة يّ أ إلـــى

 دسةخريج الهن ةاالقتصاد بشكل عام ناهيك عن قدر شكل خاص و يمر بها الخريج ب يالت ةالصعب
للعمـــل  اغيـــر تخصصـــه فتجـــد مهندســـين اتجهـــو  ىخـــر أالتكيـــف مـــع مهـــام تتعلـــق بوظـــائف علـــي 

 .كمحاسبين ومستشاري تنميه ومنسقين مشاريع

 عمل المستجيب جهةتوزيع عينة الدراسة حسب  -

 مكان عمل المستجيب(: 06-5) رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد جيبعمل المست جهة  
 55.4 93 القطاع الحكومي
 23.8 40 القطاع الخاص
UNRWA 21 12.5 
NGOS 7 4.2 

 4.2 7 مشروع خاص بك
 100.0 168 المجموع
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 811وعـددهم  الـذين يعملـون فـي تخصصـهمفئـة المهندسـين الـذين  (81-9) رقـمجـدول اليدرس 
 .لتخصص أو غيره ممن شملتهم العينةفي االعاملين المهندسين من  331أصل عدد  من
ســـاس تخصصـــهم هـــو أاســـتيعابا للمهندســـين علـــي  كثـــراألغـــزة قطـــاع جـــدول أن اليتضـــح مـــن و 

خريجين بشكل مهني المهندسين ال ىذلك القطاع الخاص الذي يعتمد عل ويلي ،القطاع الحكومي
ــ أكبرت تخصصــهم بــمــنهم فــي مجــاال لالســتفادةمحتــرف  الغــوث الــذي  ةقــدر ويبقــي قطــاع وكال
مـــــن  ةالســـــتفادابشـــــكل يخـــــدم التشـــــغيل و  دســـــةتوظيـــــف الخـــــريجين فـــــي مجـــــال الهن ىيعمـــــل علـــــ

تشغيليا  االقتصادجراء تنموي فعال يخدم إوقت وهو ما يعكس تخصصاتهم بشكل مهني بنفس ال
 .الطويلالقصير و  لمدياوتنمويا في 

 
 توزيع عينة الدراسة حسب سبب عدم عمل المستجيب في مجال تخصصه -

 سبب عدم عمل المستجيب في مجال تخصصه(: 01-5) رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد سبب عدم عمل المستجيب في مجال تخصصه  

 6.7 4 العمل في مهنة الوالد

 86.7 52 لم أجد عمل في مجال التخصص

 6.7 4 أخرى

 100.0 60 المجموع

من  13تخصصهم وعددهم  غير في العاملين ولكن فئة المهندسين (87-9) رقمجدول ال يدرس
يتضـح و  .من المهندسـين العـاملين فـي التخصـص أو غيـره ممـن شـملتهم العينـة 331أصل عدد 

جـدا مـن  ةليلـق نسـبة ىيستحوذ عل خاصةالعمل بالشركات الالوالد و  ةبمهن االلتزامجدول أن المن 
يرجــع الســبب فــي  ميعملــون فــي تخصصــه ال غالبيــة المهندســين الــذين، وأن التشــغيل للمهندســين

فــي تخصصــهم   ةعمــل مالئمــ فرصــةعــدم قــدرتهم علــي تــوفير عــدم عملهــم فــي التخصــص الــى 
ـــو كانـــت مؤقتـــ فرصـــة أي إلـــىفيتجهـــون  ،طموحـــاتهم تلبـــي عـــن تخصصـــهم  ةو بعيـــد ةعمـــل ول
 بطالـةفـي الة المتمثلـ ةشـكاليواإل ةالصـعب االقتصـاديةللتكيـف مـع الظـروف  ةساسي فـي محاولـاأل

غــــالق نــــاتج عــــن الحصــــار واإلالواقــــع االقتصــــادي المريــــر النتيجــــة  دســــةيجــــي الهنلخر  ةالمرتفعــــ
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منهــا فــي قطاعــات  ةالمهندســين يمكــن االســتفاد ةشــريح أن مــن ناحيــة أخــرىيــدلل  ، وهــذاللمعــابر
علــي التكيــف مــع  ةواضــح ةممــا يعكــس مرونــ األساســيلمجــال عملهــم  ةمخالفــ ىخــر أ ةاقتصــادي

الجيد بحكم عداده المالئم و إنتيجة من غيره من الخريجين  أكثرمن قبل المهندس  ةالمحيطة البيئ
 . الذي يعتبر أكثر صعوبة من غيره من التخصصات دسةتخصص الهن

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد السنوات التي أمضاها المستجيب قبل الحصول على فرصة عمل

 على فرصة عمل عدد السنوات التي أمضاها المستجيب قبل الحصول(: 01-5) رقم جدول 

عدد السنوات التي أمضاها المستجيب قبل 
%النسبة المئوية  العدد الحصول على فرصة عمل  

 48.7 111 سنوات 0أقل من -8

 25.9 59 سنوات فأكثر 0

 25.4 58 أقل من سنة

 100.0 228 المجموع

خصـص العـاملين فـي التسـواء  بشـكل عـامفئـة المهندسـين العـاملين  (81-9) رقـمجـدول ال يدرس
يتضـح مـن و  .شـملتهم العينـةالـذين  مـن المهندسـين  373من أصل عدد  331وعددهم  أو غيره

ن مــن بــالخريجي مقارنــةنســبيا  ةطويلــولــو كانــت  وظيفــةعلــي  حصــول المهنــدس فتــرةجــدول أن ال
 فتــرةين يمضــون فالنصــف تقريبــا مــن الخــريج ،ســبيل المثــالى علــة التجــار ك ىخــر األالتخصصــات 

ســنوات  مثــل ةعوام الســابقبــاأل ةمقارنــة طويلــ فتــرةعمــل وهــي  ىللحصــول علــســنوات  0تقــارب ال
 فرصـةمـن المهندسـين تحصـل علـي  ىالعظمـ غالبيـةحيث كانـت ال يالتسعينات من القرن الماض

الشـركات قبـل  إحـدىفـي  ةتـدريب مدفوعـ فتـرةأمضـى يكون الخريج قد بعد التخرج و ة عمل مباشر 
فـي جامعـات  دسـةص فـي بـدايات التـدريس فـي كليـات الهناالحتياج الشديد للتخصـنتيجة تخرجه 

 .مارإلعنشاء والتكنولوجيا واهذا التخصص في مجاالت اإل إلىسوق تعطش اللنتيجة و  غزة

 

 





 

87 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب سنة حصول المستجيب على فرصة عمل -

 سنة حصول المستجيب على فرصة عمل(:  09-5)رقم جدول 

ة عملسنة حصول المستجيب على فرص %النسبة المئوية  العدد   

 8.8 20 أقلف 8559

8551-3333 19 8.3 

3338-3339 30 13.2 

3331 -3380 159 69.7 

 100.0 228 المجموع

فئـة المهندسـين العـاملين بشـكل عـام سـواء العـاملين فـي التخصـص  (85-9) رقـمجـدول يدرس ال
 .ن شملتهم العينةمن المهندسين  الذي 373من أصل عدد  331أو غيره وعددهم 

عمـل فـي  فرصـة ىعل امن الذين حصلو هم  ىالعظم غالبيةالأن ( 85-9)رقم يتضح من جدول 
فـي هـذه الدراسـة مـن أن  إليهـاؤكـد النتيجـة التـي تـم التوصـل وهـو مـا ي 3380-3331من  فترةال

 فتـرةهـذه ال أن وبمـا أن في قطاع غـزة، القطاع الحكومي هو أكبر القطاعات المشغلة للمهندسين
، فإنـه ، وكانت الحركـة العمرانيـة للقطـاع الخـاص شـبه متوقفـةشهدت حصارًا خانقًا على القطاع 

ذلك بأن هذا اإلستيعاب الكبير للمهندسين من قبل القطاع الحكومي جـاء لتعـويض يمكن تفسير 
النقص في أعداد المهندسين في المؤسسات الحكومية المختلفـة، والـذى حصـل نتيجـة السـتنكاف 

د كبيــر مــن المهندســين عــن أعمــالهم فــي الوظــائف الحكوميــة فــي غــزة وذلــك نتيجــة لإلنقســام عــد
 فتــرةهــي و  3333-8551مــا بــين  فتــرةال أمــام، 3337ياســي الــذي حصــل فــي منتصــف عــامالس

 واالتفاقــات نتيجــة العمليــة الســلميةوضــاع النســبي باأل االســتقرارونمــو نــاتج عــن  اقتصــاديرواج 
علــي  دســةحصــول الخــريجين فــي مجــال الهن امــأ ،االحــتالل ةلتحريــر ودولــا ةبــين منظمــ ةالمعقــود

لم يكن هناك نهوض  فترةتلك ال لكون نتيجة ةفهي متواضع 8559ما قبل  فترةفرص عمل في ال
ة، وكون أعداد الفلسطيني السلطةلمشروع  ةثير وبدايأت ةمؤسسي كونها سن وأنشائي إ وأ يعمران

 .ي تلك الفترةالمهندسين كانت قليلة أصاًل ف
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توزيع عينة الدراسة حسـب عـدد الـدورات التـي حصـل المسـتجيب عليهـا قبـل التخـرج والتـي  -
 .ساهمت في الحصول على فرصة عمل

 عدد الدورات التي حصل المستجيب عليها قبل التخرج (:  41-5)رقم جدول 
 والتي ساهمت في الحصول على فرصة عمل

قبل التخرج  عدد الدورات التي حصل المستجيب عليها
%النسبة المئوية  العدد والتي ساهمت في الحصول على فرصة عمل  

 37.3 85 أقلف 3

 49.1 112 دورات 9 -3

 13.6 31 أكثردورات ف 1

 100.0 228 المجموع

ــ علــىالخــريجين  ىلــد يوجــد توجــهأن ( 33-9)رقــم يتضــح مــن جــدول  ذاتي لقــدراتهم التطــوير ال
دورات  9-3ين الــذين يحصــلون مــن يبلــغ حجــم نصــف الخــريج ذإقبــل التخــرج  ةومهــاراتهم الذاتيــ

 ،مــن الخــريجين ئــةهــذه الف ىلــد واالرتقــاءبــالتطوير الــذاتي  اهتمــاما يعكــس النصــف تقريبــا وهــو مــ
 أقلو أخير يحصل علي دورتين من ذلك والثلث األ أكثرقليله من الخريجين حصلت علي  نسبة
، التخـرجلحصول علي دورات تطـوير ذاتـي قبـل تجد جميع الخريجين مهتمين با بالمحصلةولكن 

بناء التطوير الذاتي و تهتم بالتدريب و  ةي جامعأبة معين كليةجدا لقطاع خريجي  ةجيد ةوهي حال
 .واإلدارية ةالقدرات المهني

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التي حصل المستجيب عليها بعد التخرج -

 ل المستجيب عليها بعد التخرجعدد الدورات التي حص(: 40-5) جدول 

%النسبة المئوية  العدد عدد الدورات التي حصل المستجيب عليها بعد التخرج  
 30.1 82 أقلف 3

 36.4 99 دورات 9 -0

 33.5 91 أكثردورات ف 1

 100.0 272 المجموع
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الخـــريجين مـــن  ىالتطـــوير الـــذاتي لـــدبالتـــدريب و  االهتمـــامأن ( 33-9) رقـــم يتضـــح مـــن جـــدول 
اهتمـــام الخـــريجين حيـــث يقـــوم حـــوالي الثلثـــين مـــنهم  ىبعـــد التخـــرج يســـتحوذ علـــ دســـةت الهنكليـــا

وهــو مــا يعكــس  أكثردورتــين فــ األدنــىب ودورات تأهيــل تبلــغ بالحــد بالســعي للحصــول علــي تــدري
 وظيفـة يّ أالخريج ليالئم  مكانياتإفي تحسين  رغبةضا أيفي التطوير الذاتي بعد التخرج  الرغبة
 .ةضافات نوعيإ أو خاصةارات مه إلىتحتاج 

 

توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات في مجال التخصص التي حصل المستجيب عليها  -
 بعد التخرج وساهمت في الحصول على فرصة عمل

 
 عدد الدورات في مجال التخصص التي حصل المستجيب عليها(:  44-5) رقم جدول 

 بعد التخرج وساهمت في الحصول على فرصة عمل

دد الدورات في مجال التخصص التي حصل ع
المستجيب عليها بعد التخرج وساهمت في الحصول 

 على فرصة عمل
%النسبة المئوية  العدد  

3 88 38.6 

 42.1 96 دورات 8-0

 19.3 44 أكثردورات ف 4

 100.0 228 المجموع

د قـد حصـلوا علـى عـدالخريجين  من% 18.4ما نسبته نحو أن ( 33-9)رقم يتضح من جدول 
 يأ ، وسـاهمت هـذه الـدورات فـي الحصـول علـى فرصـة عمـل،مجال تخصصهمالدورات في  من
نصــب فــي التــي ت عــن طريــق تلقــي العديــد مــن الــدورات دســةخــريج الهن ىلــد الــذاتي التطــوير أن

  ةالمعرفـ ةيعطي الخـريج نـوع مـن شـموليالتخصص  داخل المهارات بناء تطوير القدرات و مجال 
ممـــا يســـهم ايجابـــًا فـــي حصـــول خـــريج  بشـــكل عملـــي ونظـــريلديـــه  ةالمهنيـــ ةصـــقل الشخصـــيوي

 .الهندسة على فرصة عمل مناسبة في مجال التخصص
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توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات في مجـال اإلدارة التـي حصـل المسـتجيب عليهـا قبـل  -
 الحصول على فرصة العمل

 

مستجيب عليها قبل عدد الدورات في مجال اإلدارة التي حصل ال(: 43-5) رقم جدول 
 الحصول على فرصة العمل

عدد الدورات في مجال اإلدارة التي حصل 
 المستجيب عليها قبل الحصول على فرصة العمل

%النسبة المئوية  العدد  

3 136 50.0 

 39.3 107 دورات 8-0

 10.7 29 أكثردورات ف 4

 100.0 272 المجموع

 الـم يحصـلو  ةيـأكثر وهـم  دسةيات الهننصف الخريجين من كلأن ( 30-9)رقم يتضح من جدول 
ال  ةدار جـال اإلملمـام فـي واإل ةللمعرفـ االتجـاهن أو هم علي عمل قبل حصول ةدار في اإل ةعلي دور 

ذ ينصـب فكـره فقـط علـي الحصـول إ وظيفـةقبـل حصـوله علـي  دسـةتشغل حيز تفكير خـريج الهن
ي أ وظيفـةصول علي خر تقريبا حصل علي دورات قبل الحبينما النصف اآل ،عمل فرصةعلي 

بــــين  ةداريـــإوالتـــدريب مـــن خـــالل دورات  بـــالتطوير ةنصـــفي تقريبـــا فـــي الرغبـــ انقســـامن هنـــاك أ
داري مـا دامـت خـارج سـوق العمـل وال تجـد بالتطوير اإل ةغير معني ةيكثر األ ىالخريجين لكن تبق

لــه ال قلي ةنســبو  وظيفــةمــن خــالل ال اإلدارةال تمــارس نــوع مــن نهــا ال تعمــل و ألــذلك طالمــا  حاجــة
دورات  4مــن  أكثــربشــكل ملحــوظ يبلــغ  اإلدارةفــي  ةدورات تدريبيــ تأخــذهــي مــن % 88تتعــدي 

لتناسـب فـرص  ةوالمهنيـ ةداريـل رفع قـدراتها اإلبالتطوير النظري لشخصيتها من خال ةوهي معني
 .فقفي األ ةعمل قادم
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مجـال تخصـص المبـال  المنفقـة علـى التـدريب فـي  إجمـاليتوزيع عينة الدراسة حسـب  -
 المستجيب قبل الحصول على فرصة العمل

 

 إجمالي المبال  المنفقة على التدريب في مجال (:  42-5)رقم جدول 
 تخصص المستجيب قبل الحصول على فرصة العمل

المبال  المنفقة على التدريب في مجال  إجمالي
 تخصص المستجيب قبل الحصول على فرصة العمل

%النسبة المئوية  العدد  

 29.0 79 أقلف$ 833

838$- 933$ 132 48.5 

 22.4 61 $933من  أكثر

 100.0 272 المجموع

أن التــدريب فــي مجــال تخصصــهم قبــل الحصــول علــى فرصــة ( 34-9)رقــم يتضــح مــن جــدول 
مـن الخــريجين تنفـق مبلــغ يتـراوح مــا بــين  ةيــكثر األ أننتيجــة يمكــن االسـتنتاج مــن هـذه ال، و العمـل
نفاق علـي بنـد التـدريب إومبلغ محترم كة عالي نسبةهي ب والدورات و علي التدري$ 933-833$

وعليـه هنـاك  ،عمـل فرصـةبالدخل المتوفر قبل حصول المهندس الخريج علـي  مقارنةالشخصي 
نفاق يب واإلعلي التدر $ 933من  أكثر ينفقونخريجين ال تقل عن الربع من حجم ال نسبة يضاأ

 ،داء بشــكل عــامبــاألاالرتقــاء الخــريجين للتطــوير و  مــن ةشــريح ةس رغبــتعكــ ةمحترمــ نســبةوهــي 
جـر مـدفوع األالتـدريب ال إلـي دسـةالهن كليـةن سـعي الخـريج مـن أ ىلـإجمال يمكـن الخلـوص وباإل

 اإلداريـــةة الـــذاتي فـــي مجــال العمـــل واكتســـاب الخبـــر  واالرتقـــاءعلـــي التطــوير  ةكيـــدأ ةيعكــس رغبـــ
  .لشخصيته كمهندس ضلأفوهو ما يؤهله لتحصيل فرص عمل بشروط  المطلوبة
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 توزيع عينة الدراسة حسب مهارات اللغة االنجليزية  -

 مهارات اللغة االنجليزية(:  45-5)رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد مهارات اللغة االنجليزية  

 21.7 59 ممتاز

 44.5 121 جيد جدا

 26.8 73 جيد

 5.5 15 متوسط

 1.5 4 ضعيف

 100.0 272 المجموع

لمام قوي إهم ديل دسةلعظمي من خريجي كليات الهنا غالبيةالأن ( 39-9)رقم ضح من جدول يت
وتجعـــل مـــن  ةومعتبـــر  جـــداً  ةعاليـــ نســـبةهـــي و  اإلنجليزيـــة اللغـــةال يقـــل عـــن جيـــد جـــدا فـــي مجـــال 

 اإلنجليزيــة اللغــةب ةالناطقــ دوليــةمجــال العمــل بالمنظمــات ال إلــيدخــول هــؤالء الخــريجين  مكانيــةإ
 اإلنجليزية اللغةب ةبالخارج في دول ناطق االلتحاقلي يضا تجعل من قدرتهم عأجدا و مر ممكن أ

يجــابي إمــر ممكــن جــدا وهــو شــيء أحصــيل العلمــي بالدراســات العليــا و لتكميــل التأســواء للعمــل 
مـا هـو  ةعلـي المعلومـات والبيانـات وقـراء ساسـي ومهـم للحصـولأ تعتبـر جسـر اللغـةكـون  للغاية

ليه العلم فـي إل خر ما توصآو  ةوالمتطور  ةبحاث الحديثطالع علي األواإل ملجديد في مجال الع
الء الخــريجين مــن هــؤ  ةناهيــك عــن قــدر  اإلنجليزيــة اللغــةالتــي غالبــا مــا تكــون بمجــال التخصــص و 

سـوق العمـل الـدولي بكـل  فـيالولـوج  إلـى ةقويـ ةجليزيـإنوبا بلغـه حمصـ االحترافـيخالل التـدريب 
 .اقتدارو  ةكفاء
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 توزيع عينة الدراسة حسب مهارات استخدام الحاسوب  -

 مهارات استخدام الحاسوب(: 46-5) رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد مهارات استخدام الحاسوب   

 47.1 128 ممتاز

 41.2 112 جيد جدا

 9.6 26 جيد

 1.8 5 متوسط

 0.4 1 ضعيف

 100.0 272 المجموع

 

تبـــين هـــذه  ،رات اســـتخدامهم الحاســـوب لـــديهم ضـــعيفةمهـــاأن ( 31-9)رقـــم يتضـــح مـــن جـــدول 
مــن خريجــي الهندســة يجيــدون اسـتخدام الحاســوب بشــكل جيــد جــدا فمــا % 53ن حــوالي أالنتيجـة 

بصــقل الجانــب التكنولــوجي لــدى خــريج الهندســة  االهتمــامتعكــس  وممتــازةفــوق وهــي نســبة كبيــره 
 ةللمعرفـــ ةيـــا وهنـــاك حاجـــة ماســـمجـــال يتـــنفس تكنولوج يّ أن العـــالم وســـوق العمـــل فـــي أالســـيما 

خـريج جــامعي الســيما خــريج كليــة الهندســة  يّ مســت شــيء ال يمكــن تجاهلــه ألأفقــد ة، التكنولوجيـ
ومتخصصـة وهـو بـدوره يعكـس ة ساسي في عمله علي برامج كمبيوتر متطـور أبشكل  دالذي يعتم

ف وفــق مــدرب ومحتــر و ن ســوق العمــل الفلســطيني فيمــا يخــتص بمجــال الهندســة مصــقول جيــدا أ
 .المواصفات المطلوبة في مجال تكنولوجيا المعلومات
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 :خاتمة 9.6

درس الباحث في هذا الفصل منهجية الدراسة والتحليل الوصفي للعينة وتطرق لخطوات بناء 
وباستخدام  ،فقرات بعد عرضها على مجموعة من المحكمين أربعاالستبانة حيث تكونت من 

وثبات االستبانة وصدق المقياس واالتساق الداخلي، وتم تم التأكد من صدق  SPSSبرنامج 
استخدام االختبارات الالمعلمية المختلفة في التحليل االحصائي وكان أهم ما تم التوصل إليه في 
التحليل الوصفي للعينة هو أن النصيب األكبر من بطالة خريجي الهندسة هم من الذكور، وأن 

عن العمل من خريجي الهندسة من مدينة غزة ويرجع السبب الكثافة السكانية األكبر للعاطلين 
في ذلك إلى الكثافة السكانية األكبر للمدينة، وأن النصيب األكبر من العاطلين عن العمل هم 
من تخصص الهندسة المدنية، وذلك الرتفاع اعداد الخريجين من هذا التخصص من جامعات 

تشغيل المؤقت التي تقوم بها الحكومة غزة، كما تبين ضعف دور المشاركة في برامج ال
ومؤسسات المجتمع المدني في حصول خريجي الهندسة على فرصة عمل، وأن القطاع األكبر 
المشغل للمهندسين في تخصصهم في قطاع غزة هو القطاع الحكومي، وأن العدد األكبر كذلك 

كذلك وأن من العاطلين عن العمل من خريجي الهندسة هم من خريجي جامعات القطاع 
التدريب في مجال التخصص قبل وبعد التخرج من أهم عوامل حصول الخريج على فرصة 

دورات تدريبية أو يزيد في  ثالثعمل حيث إن أغلب الذين حصلوا على فرصة عمل تلقوا عدد 
 .مجال التخصص قبل وبعد التخرج
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 الفصل السادس

 و اختبار الفرضيات تحليل العينة

 :مقدمة 0.6
قوم الباحث في هذا الفصل بتحليل نتائح اختبارات العينه وبالنتالي احتبار فرضيات الدراسه سي

و ذلك لالجابه علي اسئله الدراسه و استعراض ابرز نتائج االستبانه التي تم التوصل اليها من 
والوقوف علي متغيرات الدراسه و لذلك تم اجراء المعالجه االحصائيه ،خالل تحليل فقراتها

بيانات المتجمعه من استبانه الدراسه و قد تم استخدات برنامج الرزم االحصائيه للدراسات لل
للحصول علي نتائج الدراسه التي سيتم عرضها و تحليلها في هذا (  SPSS)االجتماعيه

 .الفصل

 : (تحليل فقرات المجاالت) تحليل فقرات االستبانة 4.6

لمعرفة ما إذا ( اختبار اإلشارة)رات غير المعلمية لتحليل فقرات الدراسة تم استخدام االختبا
 .أم ال 0كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  :الفرضية الصفرية

وهــي تقابــل موافــق بدرجــة متوســطة حســب مقيــاس  0اختبــار أن متوســط درجــة اإلجابــة يســاوي 
 .ليكرت المستخدم

 . 0رجة اإلجابة ال يساوي متوسط د :الفرضية البديلة

الفرضية الصـفرية ويكـون فإنه ال يمكن رفض (  0.05من  أكبر Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
فــي هــذه الحالــة متوســط آراء أفــراد العينــة حــول الظــاهرة موضــع الدراســة ال يختلــف جوهريــًا عــن 

يـتم رفـض ف( 0.05مـن  أقـل Sig) Sig < 0.05، أمـا إذا كانـت 0موافق بدرجة متوسطة وهى 
عن آراء أفراد العينة يختلف جوهريًا الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط 

، وفــي هــذه الحالــة يمكــن تحديــد مــا إذا كــان متوســط اإلجابــة يزيــد أو رجــة الموافقــة المتوســطة د
فـإذا كانـت وذلك من خالل قيمة االختبار . الموافقة المتوسطة ينقص بصورة جوهرية عن درجة 

اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيـد عـن درجـة الموافقـة المتوسـطة والعكـس 
 .صحيح
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 "دور الجامعات " تحليل فقرات المجال األول  -
دور الجامعات في حصـول الخـريج مـن كليـة الهندسـة علـى فرصـة " تحليل فقرات مجال : أوال

 "عمل مناسبة 

شـارة لمعرفــة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االســتجابة قـد وصـلت إلـي درجــة تـم اسـتخدام اختبـار اإل
 (.8-1)النتائج موضحة في جدول  .أم ال 0الموافقة المتوسطة وهي 

 

 (0-6)رقم جدول 

دور الجامعات في  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 "ل مناسبة حصول الخريج من كلية الهندسة على فرصة عم
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رتبة
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 6 0.025* 1.97- 62.36 3.12 تهتم الجامعة التي تخرجت منها بمواكبة احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة  .8

 5 0.007* 2.43 62.79 3.14 ما يواكب احتياجات سوق العمل تهتم الجامعة التي تخرجت منها بتطوير تخصصاتها ب  .3

 4 0.000* 3.52 63.84 3.19 مناهجها بما يواكب احتياجات سوق العمل  بتطويرتهتم الجامعة التي تخرجت منها   .0

 3 0.000* 3.91 65.54 3.28 تهتم الجامعة التي تخرجت منها بفتح تخصصات جديدة تواءم حاجة سوق العمل المحلي  .4

9.  
الجامعة التي تخرجت منها  الهندسة في كليةالساعات الدراسية العملية المخصصة من قبل 
 7 0.446 0.14- 58.53 2.93 .كافيه لتأهيل الخريجين لالنخراط في سوق العمل

1.  
الهندسة في الجامعة التي تخرجت منها في تفاقم مشكلة  كليةساهم انخفاض مفاتيح قبول 

 البطالة في قطاع غزة
3.46 69.14 4.82 *0.000 1 

7.  
توجد تخصصات مفتوحة في كلية الهندسة في الجامعة التي تخرجت منها ال توجد لها فرص 

 2 0.000* 5.29 68.71 3.44 وظيفية في سوق العمل

  0.000* 4.05 64.43 3.22 جميع فقرات المجال معاً   .1

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 
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 :يمكن استخالص ما يلي( 8-1)رقم من جدول 

التي قيمتها أقل من درجة اإلستجابة  من الجدول يمكن مالحظة أن العبارة الوحيدة  -
و عليه فيمكن  0بينما باقي العبارات فقيمتها فوق الرقم  9رقم  هي العبارة (0) المتوسطة

 :استخالص ما يلي من الجدول

الهندسة في الجامعة التي  كليةساهم انخفاض مفاتيح قبول " للفقرة السادسة بي المتوسط الحسا
أي ( 9الدرجة الكلية من ) 3.46يساوي "  تخرجت منها في تفاقم مشكلة البطالة في قطاع غزة

القيمة االحتمالية وأن  ،4.82، قيمة اختبار اإلشارة %69.14أن المتوسط الحسابي النسبي 
.(Sig)  اقل من لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي

0.05  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة
 . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة 0المتوسطة وهي 

 كليةالساعات الدراسية العملية المخصصة من قبل " لفقرة الخامسة لالمتوسط الحسابي  -
"  الهندسة  في الجامعة التي تخرجت منها كافيه لتأهيل الخريجين لالنخراط في سوق العمل

وأن  ،0.14-، قيمة اختبار اإلشارة %58.53أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.93يساوي 
لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى  0.446تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 

0.05داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهريا عن
 . 0درجة الموافقة المتوسطة وهي 

بي النسبي ، وأن المتوسط الحسا3.22بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
القيمة االحتمالية وأن  ،4.05 ، قيمة اختبار اإلشارة%64.43لجميع فقرات المجال يساوي 

.(Sig)  دور الجامعات في حصول الخريج من كلية " لذلك يعتبر مجال  0.000تساوي
0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة "  الهندسة على فرصة عمل مناسبة  ، يدل على مما

 0أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
ن أيدل ذلك علي ، و راد العينة على فقرات هذا المجالوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أف

لسوق  ةا بتخريج تخصصات مالئمييجابإ المساهمةهناك دور مهم جدا تلعبه الجامعات في 
 تلكتحدث نوع من التكدس في ل تخريج تخصصات يوجد منها فائض و و سلبا من خالأ العمل

 خطةاحتياجات سوق العمل وبناء  دراسةفي  اتالتخصصات وهو ما يعكس دور الجامع
 .تالئم هذه المتطلبات تدريسية
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 عالقةهناك  أنالتي بينت ( 3335) مقداد دراسةواتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات منها 
سوق العمل من  حتياجاتن تراعي اأالتي يجب  بطالةالالتعليم في بلد ما و  ةبين سياس وثيقة
 .ي هذا الخصوصعترا خطةخالل 

دور الجامعـات فـي التواصـل مـع الجهـات المختلفـة لتـوفير فـرص " تحليـل فقـرات مجـال : ثانيا
 "عمل لخريجي كلية الهندسة 

كانـت متوسـط درجـة االســتجابة قـد وصـلت إلـي درجــة تـم اسـتخدام اختبـار اإلشـارة لمعرفــة مـا إذا 
 (.39-1)النتائج موضحة في جدول  .أم ال 0الموافقة المتوسطة وهي 

 

 (4-6)رقم جدول 

دور الجامعات في  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 "ندسة التواصل مع الجهات المختلفة لتوفير فرص عمل لخريجي كلية اله

 الفقرة م

بي
سا
الح

سط 
متو

ال
بي 
نس
ي ال

ساب
الح

سط 
متو

ال
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

رتبة
ال

 

 1 0.000* 7.38- 46.79 2.34 .مع القطاع العام لتوفير فرص عمل للخريجينالجامعة التي تخرجت منها تتواصل   .8

3.  
فرص عمل  مع القطاع الخاص لتوفيرالجامعة التي تخرجت منها تتواصل 
 .للخريجين

2.34 46.74 -7.54 *0.000 2 

0.  
لتوفير فرص عمل  NGOSمع مؤسسات الـ الجامعة التي تخرجت منها تتواصل 
 للخريجين

2.20 44.03 -9.27 *0.000 4 

4.  
مع نقابة المهندسين لتوفير فرص عمل الجامعة التي تخرجت منها تتواصل 
 للخريجين

2.28 45.50 -8.32 *0.000 3 

  0.000* 8.11- 45.95 2.30 فقرات المجال معاً جميع   .9

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 
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 :يمكن استخالص ما يلي( 2-1)رقم من جدول 

مع القطاع العام الجامعة التي تخرجت منها تتواصل "  ألولىللفقرة االمتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي ( 9الدرجة الكلية من ) 2.34يساوي " خريجين لتوفير فرص عمل لل

لذلك 0.000 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 7.38- ، قيمة اختبار اإلشارة %46.79النسبي 
0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة

وهذا يعني أن هناك غير  0جابة لهذه الفقرة قد انخفض عن درجة الموافقة المتوسطة وهي االست
 .موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

مع مؤسسات الـ الجامعة التي تخرجت منها تتواصل  "للفقرة الثالثة المتوسط الحسابي  -
NGOS  سط الحسابي النسبي أي أن المتو  2.20يساوي " لتوفير فرص عمل للخريجين

لذلك تعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  9.27-، قيمة اختبار اإلشارة 44.03%
0.05هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة

وهذا يعني أن هناك غير  0وهي االستجابة لهذه الفقرة قد انخفض عن درجة الموافقة المتوسطة 
 .موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي  2.30بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  8.11-، قيمة اختبار اإلشارة %45.95لجميع يساوي 

دور الجامعات في التواصل مع الجهات المختلفة لتوفير فرص " لذلك يعتبر مجال  0.000
0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة "  عمل لخريجي كلية الهندسة  مما يدل على أن ،

وهذا  0متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
ن أ ىيدل ذلك عل، و راد العينة على فقرات هذا المجالموافقة من قبل أفيعني أن هناك غير 

مل هناك دور مهم جدا تلعبه الجامعات في التواصل مع الجهات المختلفة لتوفير فرص ع
يجابي إوهو ما ينعكس بشكل  بطالةال نسبةجل تخفيض ألخريجي كلية الهندسة وذلك من 

 .في سوق العمل  بطالةمعنوي علي حجم ال

ثر أهناك  أنالتي بينت ( 3337) وآخرون ،الطيباتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات منها و 
 كليةمنها لتوفير فرص عمل لخريجي الكليات و  المختلفةيجابي في التواصل بين الجهات إ

 .من خالل تبادل بيانات ومعلومات بهذا الخصوص دسةالهن
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 "ية الدورات التدريب" تحليل فقرات المجال الثاني  -
تـم اسـتخدام اختبـار اإلشـارة لمعرفــة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االســتجابة قـد وصـلت إلـي درجــة 

 (.3-1)النتائج موضحة في جدول  .أم ال 0الموافقة المتوسطة وهي 

 (3-6)رقم جدول 

 "الدورات التدريبية  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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8.  
الهندسة مهارات تساعد في  كليةخريجي  إكسابتساهم الدورات التدريبية في 

 .عمل فرصةالحصول على 
3.74 74.78 9.91 *0.000 1 

3.  
لطلبة كلية  بتوفير دورات تخصصية عمليةالجامعة التي تخرجت منها تهتم 

 .الهندسة
2.96 59.19 -0.52 0.303 3 

0.  
الجامعة يعتبر توفير دورات تدريبية تخصصيه لطلبة كلية الهندسة من أولويات 

 .التي تخرجت منها
2.84 56.83 -1.56 0.060 5 

4.  
بعقد دورات تدريبية في اللغة اإلنجليزية تساعد الجامعة التي تخرجت منها تهتم 

 على فرصة عملالخريجين في الحصول 
2.86 57.20 -1.64 *0.050 4 

9.  
بعقد دورات تدريبية في مجال اإلدارة تساعد الجامعة التي تخرجت منها تهتم 

 الخريجين في الحصول على فرصة عمل
2.75 54.93 -3.12 *0.001 6 

1.  
تهتم الجامعات بعقد دورات تدريبية في مجال الحاسوب تساعد الخريجين في 

 لالحصول على فرصة عم
3.03 60.66 1.25 0.106 2 

7.  
تتواصل الجامعات مع القطاع العام لتوفير فرصة التدريب العملي للخريجين 

 .للمساهمة في حصولهم على فرصة عمل
2.67 53.38 -3.99 *0.000 7 

1.  
تتواصل الجامعات مع القطاع الخاص والمؤسسات أهليه لتوفير فرصة التدريب 

 .لهم على فرصة عملالعملي للخريجين للمساهمة في حصو 
2.64 52.72 -4.41 *0.000 8 

  0.177 0.93- 58.72 2.94 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 
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 :يمكن استخالص ما يلي( 0-1)رقم من جدول 

الهندسة  كليةخريجي  إكسابالتدريبية في تساهم الدورات " للفقرة األولى المتوسط الحسابي  -
أي أن ( 9الدرجة الكلية من ) 3.74يساوي " عمل  فرصةمهارات تساعد في الحصول على 

 (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،9.91، قيمة اختبار اإلشارة %74.78المتوسط الحسابي النسبي 
0.05ى داللة لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستو  0.000تساوي   ، مما يدل على

وهذا يعني  0أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 . أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 ةهلياألؤسسات معات مع القطاع الخاص والمتتواصل الجا" للفقرة الثامنة المتوسط الحسابي  -
يساوي " لتوفير فرصة التدريب العملي للخريجين للمساهمة في حصولهم على فرصة عمل 

القيمة وأن  ، 4.41-، قيمة اختبار اإلشارة%52.72أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.64
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 

0.05  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد انخفض عن درجة الموافقة
 . وهذا يعني أن هناك غير موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة 0المتوسطة وهي 

سبي ، وأن المتوسط الحسابي الن2.94بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
القيمة االحتمالية وأن  ، 0.93- ، قيمة اختبار اإلشارة%58.72لجميع فقرات المجال يساوي 

.(Sig)  غير دالة إحصائيًا عند مستوى "  الدورات التدريبية" لذلك يعتبر مجال  0.177تساوي
0.05داللة   ،يختلف جوهريًا عن  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال ال

 .0درجة الموافقة المتوسطة وهي 

مل لخريجي في توفير فرص ع ةمهم جدا تلعبه الدورات التدريبي ن هناك دورأيدل ذلك علي و 
يجابي معنوي علي إوهو ما ينعكس بشكل  بطالةال نسبةجل تخفيض أكلية الهندسة وذلك من 

 .في سوق العمل بشكل نوعي ملفت بطالةحجم ال

ن أالتي بينت ( 3388) وآخرون ،عنونز  دراسةهذه النتائج مع بعض الدراسات منها واتفقت 
 كليةمنها لتوفير فرص عمل لخريجي الكليات و  ةيجابي للتدريب والدورات التدريبيإثر أهناك 
الخريجين  ىلرفع مستو  بهذا الخصوص متخصصة تدريبيةورات دعقد من خالل  دسةالهن

 .وصقلهم مهنيا
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 "دور نقابة المهندسين " ت المجال الثالث تحليل فقرا  -
تـم اسـتخدام اختبـار اإلشـارة لمعرفــة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االســتجابة قـد وصـلت إلـي درجــة 

 (.4-1)النتائج موضحة في جدول  .أم ال 0الموافقة المتوسطة وهي 

 (4-6)رقم جدول 

 دور نقابة المهندسين " ال لكل فقرة من فقرات مج (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م

بي
سا
الح

سط 
متو

ال
بي 
نس
ي ال

ساب
الح

سط 
متو

ال
 

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

رتبة
ال

 

 1 0.000* 5.05 65.90 3.29 توفير دورات تدريبية تخصصيه برسوم رمزية  .8

3.  
تعمل النقابة على توفير فرص عمل لألعضاء المنتسبين لها ممن يبحثون عن 

 عمل رصةف
2.73 54.67 -2.60 *0.005 3 

0.  
المهندسين بدورها في التنسيق مع الجامعات من أجل الحفاظ على جودة  نقابةتقوم 

 الخدمة األكاديمية المقدمة للطلبة 
2.43 48.58 -6.45 *0.000 6 

4.  
تشارك نقابة المهندسين في تغيير المعايير واألسس المعتمدة في قبول الطلبة في 

 . الجامعات
2.23 44.64 -8.31 *0.000 7 

 2 0.002* 2.88 64.01 3.20 . الهندسيةتقوم نقابة المهندسين بإعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات   .9

 5 0.000* 4.88- 51.29 2.56 .تقوم نقابة المهندسين بمد المهندسين بكل ما هو جديد في العلوم الهندسية  .1

 4 0.000* 5.12- 51.34 2.57 .لجدد وتأهيلهم على جميع أعمال المؤسسةتقوم النقابة بتفعيل تدريب المهندسين ا  .7

1.  
تقوم النقابة بإعادة تأهيل المهندسين القدامى وفقا للتطورات التكنولوجية واحتياجات 

 .عمل المؤسسة
2.19 43.85 -9.32 *0.000 8 

5.  
سوق تتدخل النقابة في مفاتيح القبول الجامعية  لطلبة الهندسة بما يتناسب مع 

 العمل
1.87 37.45 -11.76 *0.000 9 

  0.000* 6.21- 51.34 2.57 جميع فقرات المجال معاً   .83

0.05داللة  ىط الحسابي دال إحصائيًا عند مستو المتوس*  . 
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 :يمكن استخالص ما يلي( 4-1)رقم من جدول 

يساوي " تخصصيه برسوم رمزية توفير دورات تدريبية " للفقرة األولى المتوسط الحسابي  -
، قيمة اختبار اإلشارة %65.90أي أن المتوسط الحسابي النسبي ( 9الدرجة الكلية من ) 3.29
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،5.05

0.05مستوى داللة   ،ط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة مما يدل على أن متوس
 . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة 0الموافقة المتوسطة وهي 

تتدخل النقابة في مفاتيح القبول الجامعية  لطلبة الهندسة " للفقرة التاسعة المتوسط الحسابي  -
، قيمة %37.45أي أن المتوسط الحسابي النسبي  1.87يساوي " بما يتناسب مع سوق العمل 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،11.76-اختبار اإلشارة 
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد

موافقة من قبل أفراد  عدموهذا يعني أن هناك  0افقة المتوسطة وهي انخفض عن درجة المو 
 . العينة على هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 2.57بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
القيمة االحتمالية وأن  ،6.21- ، قيمة اختبار اإلشارة%51.34لجميع فقرات المجال يساوي 

.(Sig)  دالة إحصائيًا عند مستوى "  دور نقابة المهندسين" لذلك يعتبر مجال  0.000تساوي
0.05داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن

 موافقة من قبل أفراد العينة على ك عدموهذا يعني أن هنا 0توسطة وهي درجة الموافقة الم
 . فقرات هذا المجال

مل لخريجي المهندسين في توفير فرص ع نقابةن هناك دور مهم جدا تلعبه أ ىيدل ذلك علو 
يجابي معنوي علي إوهو ما ينعكس بشكل  بطالةال نسبةجل تخفيض أكلية الهندسة وذلك من 

 .في سوق العمل بطالةحجم ال

ن هناك دور أالتي بينت ( 3335)مقداد  دراسةواتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات منها 
من خالل  ةيدسالهنفرص عمل لخريجي الكليات  المهندسين لتوفير نقابة ن تلعبهأيجابي يمكن إ

 .بهذا الخصوص لرفع مستوي الخريجين وصقلهم مهنيا متخصصة تدريبيةعقد دورات 

 





 

114 

 

ة تسـاعد فـي حصـول خـريج كليـة الهندسـ إضـافيةعوامـل " تحليل فقـرات المجـال الرابـع  -
 :  "على فرصة عمل 

تـم اسـتخدام اختبـار اإلشـارة لمعرفــة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االســتجابة قـد وصـلت إلـي درجــة 
 (.9-1)النتائج موضحة في جدول  .أم ال 0الموافقة المتوسطة وهي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5-6)رقم جدول 
تساعد في حصول  إضافيةعوامل " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "  خريج كلية الهندسة على فرصة عمل

 الفقرة م

بي
سا
الح

سط 
متو

ال
بي 
نس
ي ال

ساب
الح

سط 
متو

ال
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

رتبة
ال

 

 13 0.001* 3.06- 53.56 2.68 .ساهمت سياسات التشغيل واالستيعاب الحكومي في حصولك على فرصة عمل  .8

 16 0.000* 8.68- 43.63 2.18 .التشغيل المؤقت من قبل الجهات الحكومية في حصولك على فرصة عملساهمت سياسات   .3

 14 0.000* 5.46- 49.00 2.45 .ساهمت برامج التشغيل المؤقت غير الحكومية في حصولك على فرصة عمل  .0

 11 0.113 1.21 62.21 3.11 مالءمة تخصص الدراسة واحتياجات سوق العمل  .4

 12 0.335 0.43- 59.70 2.99 شروع التخرجطبيعة م  .9

 6 0.000* 7.42 71.11 3.56 سمعة الجامعة التي تم التخرج منها  .1

 9 0.000* 6.43 69.44 3.47 .الخبرة العملية أثناء التدريب الميداني بعد التخرج  .7

 2 0.000* 11.54 78.15 3.91 القدرة على التواصل مع اآلخرين  .1

 1 0.000* 12.30 79.93 4.00 .دام الحاسوبامتالك مهارات في استخ  .5

 4 0.000* 10.55 75.90 3.79 امتالك مهارات اللغة اإلنجليزية  .83

 10 0.000* 4.52 67.11 3.36 (بعد التخرج)الدورات التدريبية   .88

 15 0.000* 8.78- 44.48 2.22 .(دائرة الخريجين، القسم)مساعدة الجامعة التي تخرجت منها   .83

 8 0.000* 7.26 69.82 3.49 .لتحليل بشكل علمي دقيقالقدرة على ا  .80

 7 0.000* 7.45 71.00 3.55 .القدرة على التحليل بشكل إبداعي ومبتكر  .84
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 الفقرة م

بي
سا
الح

سط 
متو

ال
بي 
نس
ي ال

ساب
الح

سط 
متو

ال
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

رتبة
ال

 

 5 0.000* 9.31 74.05 3.70 . ةم مع الظروف الخارجية المتغير أقلالقدرة على الت  .89

 3 0.000* 11.37 77.64 3.88 .األداء المهني في مجال التخصص  .81

  0.000* 7.15 65.40 3.27 جميع فقرات المجال معاً   .87

0.05داللة  ىط الحسابي دال إحصائيًا عند مستو المتوس*  . 

 :يمكن استخالص ما يلي( 9-1)رقم من جدول 

 4.00يساوي " امتالك مهارات في استخدام الحاسوب " للفقرة التاسعة توسط الحسابي الم -
 ،12.30، قيمة اختبار اإلشارة %79.93أي أن المتوسط الحسابي النسبي ( 9الدرجة الكلية من )

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 
0.05داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة

 . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة 0الموافقة المتوسطة وهي 

ساهمت سياسات التشغيل المؤقت من قبل الجهات " للفقرة الثانية المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.18يساوي " ومية في حصولك على فرصة عمل الحك

لذلك تعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 8.68-، قيمة اختبار اإلشارة 43.63%
0.05هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة

  عدم وهذا يعني أن هناك 0جابة لهذه الفقرة قد انخفض عن درجة الموافقة المتوسطة وهي االست
 .موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.27بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
القيمة االحتمالية وأن  ،7.15 ة، قيمة اختبار اإلشار %65.40لجميع فقرات المجال يساوي 

.(Sig)  تساعد في حصول خريج كلية  إضافيةعوامل " لذلك يعتبر مجال  0.000تساوي
0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة "  الهندسة على فرصة عمل  ، مما يدل على أن

وهذا  0لموافقة المتوسطة وهي متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة ا
 .يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال
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علي التحليل  ةوالقدر  اإلبداعمنها  إضافيةعوامل  ن هناك دور مهم جدا تلعبهأيدل ذلك علي و 
عد علي تسا عديدةصرار وهي عوامل باإل ةفي النجاح المقترن ةالرغبم مع الواقع العملي و أقلوالت

وهو ما ينعكس  بطالةال نسبةجل تخفيض أمل لخريجي كلية الهندسة وذلك من توفير فرص ع
 .في سوق العمل بشكل نوعي ملفت بطالةيجابي معنوي علي حجم الإبشكل 

ثر أن هناك أالتي بينت ( 8551) تانيعور  دراسةواتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات منها 
 ىعل صراراإلو والتفوق المهني والتميز الميداني م أقلالتي التحليل و عل والقدرةبداع لإليجابي إ

 .دسةالهن كليةلتوفير فرص عمل لخريجي الكليات ومنها  النجاح
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 اختبار فرضيات الدراسة 3.6

الهندسة وفرصة هناك عالقة طرديه ذات داللة إحصائية بين تدريب خريجي : الفرضية األولى
 .حصولهم على عمل في قطاع غزة

 :وسيتم اختبار صحة هذه الفرضية من خالل ثالث جوانب وهي
.جانب التدريب في مجال التخصص: أوالً    
.جانب التدريب في مجال اإلدارة: ثانياً    
.جانب المبالغ المنفقة على التدريب: ثالثاً    

 

.جانب التدريب في مجال التخصص: أوالً    

  (6-6)رقم  جدول
 معامل االرتباط بين عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب بعد التخرج والعمل حاليا

  العمل حاليا

عدد الدورات التي حصل 
 عليها المستجيب بعد التخرج

 3كاي المجموع
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 4 5-3 أقلف 

 أكثر
 5من 

 نعم
 228 85 80 63 كمية

9.785 0.008 

% 23.2% 29.4% 31.3% 83.8% 

 ال
 44 6 19 19 كمية

% 7.0% 7.0% 2.2% 16.2% 

 المجموع
 272 91 99 82 كمية

% 30.1% 36.4% 33.5% 100.0% 
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تساوي .( Sig)القيمة االحتمالية ، وأن 9.785تساوي  3كايأن قيمة معامل ( 1-1)جدول يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 3.39وهي أقل من مستوي الداللة  0.008

بين عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب بعد التخرج والعمل حاليا عند مستوى داللة 
 (.α =0.05)إحصائية 

 ةالمهني هصقل شخصيت ىأن التدريب الذي يتلقاه خريج كلية الهندسة يعمل عل ويعزى ذلك إلى
وفي صميم  ةسوق العمل من خالل وظائف نوعي ىلإ ةوج بقو فق للولمامه األأوبالتالي يفتح 

 يتفقهو ما و  ،التحليل والتميز واإلبداع في سوق العمل ىرفع قدرته عل ىتخصصه وتعمل عل
بهذا الخصوص من تحسين فرص الخريج بالحصول علي فرصة  8551دراسة عورتاني  مع

 .عمل من خالل التدريب المتخصص
 

.ي مجال اإلدارةجانب التدريب ف: ثانياً    

 (1-6 رقم )جدول 
 عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال اإلدارة والعمل حاليا معامل االرتباط بين

  العمل حاليا

عدد الدورات التي حصل 
عليها المستجيب في مجال 

 3كاي المجموع اإلدارة 
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

1 0-3 
2 
 أكثرف

 نعم
 228 24 92 112 كمية

.609 

 

0.738 

 

% 41.2% 33.8% 8.8% 83.8% 

 ال
 44 5 15 24 كمية

% 8.8% 5.5% 1.8% 16.2% 

 المجموع
 272 29 107 136 كمية

% 50.0% 39.3% 10.7% 100.0% 
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تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 609.تساوي  3كايأن قيمة معامل ( 7-1)جدول يبين 
وهذا يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة  α= 3.39الداللة  ىبر من مستو وهي أك 0.738

إحصائية بين عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال اإلدارة والعمل حاليا عند 
 (.α =0.05)مستوى داللة إحصائية 

مجال  في يجابيا بين عدد الدوراتإ ةهناك عالقة وثيق ليس هأن وتدل هذه النتيجة اإلحصائية
بعد التخرج في تحسين  وأالتي يحصل عليها خريج كلية الهندسة سواء قبل التخرج اإلدارة و 

 .فرصة عمل في تخصصه ىفرص خريج كلية الهندسة في الحصول عل

 

.جانب المبال  المنفقة على التدريب: ثالثاً    

 (1-6)رقم جدول 
 حالياالمبال  المنفقة على التدريب والعمل  معامل االرتباط بين

  العمل حاليا

 المبال  المنفقة على التدريب

 3كاي المجموع
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

011 $
 أقلف

010$-
511$ 

 أكثر
من 
511$ 

 نعم
 228 54 104 70 كمية

4.796 

 

0.046 

 

% 25.7% 38.2% 19.9% 83.8% 

 ال
 44 7 28 9 كمية

% 3.3% 10.3% 2.6% 16.2% 

 المجموع
 272 61 132 79 كمية

% 29.0% 48.5% 22.4% 100.0% 
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تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 4.796تساوي  3كايأن معامل ( 1-1)جدول يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 3.39وهي أقل من مستوي الداللة  0.046

 (.α =0.05)مستوى داللة إحصائية عند  ابين المبالغ المنفقة على التدريب و العمل حالي

علي  ةبين المستجيب في مجال المبالغ المنفق اً يجابيإة وثيقة قأن هناك عال وتدل هذه النتيجة
التدريب في تحسين فرص خريج كلية الهندسة في الحصول علي فرصة عمل في تخصصه 

وهو ما  العلميالواسع للتميز واإلبداع كونها فرصة عمل في صميم تخصصه  األفقيجد فيها 
 .بهذا الخصوص يثبت الفرضيه محل الدراسة

هناك عالقة طرديه ذات داللة إحصائية بين بلد التخرج وفرصة حصول : الفرضية الثانية
 .الخريج على فرصة عمل مناسبة

 (9-6)رقم جدول 

 بلد التخرج والعمل حاليا معامل االرتباط بين

  العمل حاليا
 بلد التخرج

 3كاي المجموع
يمة الق

االحتمالية 
(Sig.) 

/ غزة
 الضفة

دول 
 عربية

دول أجنبية 
 غربية/شرقية

 نعم
 228 33 42 153 كمية

5.412 

 

0.034 

 

% 56.3% 15.4% 12.1% 83.8% 

 ال
 44 2 5 37 كمية

% 13.6% 1.8% 0.7% 16.2% 

 المجموع
 272 35 47 190 كمية

% 69.9% 17.3% 12.9% 100.0% 

تساوي ( .Sig)القيمة االحتمالية ، وأن 5.412تساوي  3كايأن قيمة معامل ( 5-1)جدول يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 3.39وهي أقل من مستوي الداللة  0.034

 (.α =0.05)بين بلد التخرج والعمل حاليا عند مستوى داللة إحصائية 
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وظيفة  ىيجابيا بين حصول خريج الهندسة علإوثيقة  ةديأن هناك عالقة طر  وتدلل هذه النتيجة
، فرصة عمل في تخصصه ايجادوبين بلد التخرج في تحسين فرص خريج كلية الهندسة في 

الواسع للتميز والتحليل واإلبداع كونها فرصة عمل في صميم تخصصه  األفقيجد فيها و 
تتأثر بشكل كبير ببلد وهو ما يدل ان فرصه الخريج بالحصول علي فرصه عمل  العلمي

 .التخرج وهو يثبت صحة فرضيه الدراسة

 
هناك عالقة طرديه ذات داللة إحصائية بين معدل التخرج وفرصة الحصول : الفرضية الثالثة

 .على فرصة عمل مناسبة

 (01-6)جدول 

 المعدل التراكمي و العمل حاليا معامل االرتباط بين

  العمل حاليا

 المعدل التراكمي

 3كاي المجموع
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

من  أقل
15% 

15%-
15% 

 أكثر
من 
15% 

 نعم
 228 41 150 37 كمية

1.577 

 

0.454 

 

% 13.6% 55.1% 15.1% 83.8% 

 ال
 44 5 33 6 كمية

% 2.2% 12.1% 1.8% 16.2% 

 المجموع
 272 46 183 43 كمية

% 15.8% 67.3% 16.9% 100.0% 
 

 (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 1.577تساوي  3كايأن قيمة معامل ( 83-1)ل جدو يبين 
وهذا يدل على عدم وجود عالقة ذات  α= 3.39وهي أكبر من مستوي الداللة  0.454تساوي 

 (.α =0.05)داللة إحصائية بين المعدل التراكمي و العمل حاليا عند مستوى داللة إحصائية 
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 بين معدل خريج الهندسة وحصوله على ةيجابيإهناك عالقة ليس ه أن وتدل هذه النتيجة على
ويرجع السبب في ذلك حسب رأي الباحث إلى عوامل أخرى غير معدل التخرج  فرصة عمل

مثل القدرات الشخصية، واألداء الجيد في مقابالت التوظيف، والمهارات المكتسبة في الحياة 
لية والقدرات االدارية والذكاء االجتماعي في ميدان العملية، والدورات التدريبية، والكفاءة العم

 .العمل والتي قد ال تكون  مرتبطة بالمعدل التراكمي

بين  ،ذات داللة إحصائية في الحصول على فرصة عمل قهناك فرو: الفرضية الرابعة
 .تخصصات الهندسة المختلفة

 

 (00-6)جدول 

 التخصص والعمل حاليا معامل االرتباط بين

  لياالعمل حا

 التخصص

 3كاي المجموع
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

هندسة 
 مدني

هندسة 
 معماري

هندسة 
اتصاالت 
 وتحكم

هندسة 
 أخرى كمبيوتر

 نعم
 228 47 38 30 31 82 كمية

5.513 

 

0.239 

 

% 30.1% 11.4% 11.0% 14.0% 17.3% 83.8% 

 ال
 44 6 7 8 11 12 كمية

% 4.4% 4.0% 2.9% 2.6% 2.2% 16.2% 

 المجموع
 272 53 45 38 42 94 كمية

% 34.6% 15.4% 14.0% 16.5% 19.5% 100.0% 

 (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 5.513تساوي  3كايأن قيمة معامل ( 88-1)جدول يبين 
عدم وجود عالقة ذات  ىوهذا يدل عل α= 3.39وهي أكبر من مستوي الداللة  0.239تساوي 

 (.α =0.05)ئية بين التخصص والعمل حاليا عند مستوى داللة إحصائية داللة إحصا

عدم وجود عالقة بالضرورة بين التخصص وفرصة الحصول علي عمل وتدل هذه النتيجة على 
 ةوظائف متنوعة يمكن لخريج كلي ىوذلك كون سوق العمل في المجتمع الفلسطيني يحتوي عل
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 ةعالي ةوهو ما يعكس قدر  ،ورة ذات عالقة بتخصصهبها قد ال تكون بالضر  االلتحاقالهندسة 
عن مجال تخصصه ويعكس كذلك  ةلدى المهندس الذي يكون مؤهال للتأقلم مع وظائف مختلف

فرص العمل في مجال ة لندر  عن تخصصه نظراً  ةمختلف ىخر أاستعداده للعمل في مجاالت 
شبع بها سوق العمل كما تخصصه نتيجة العدد الوفير من خريجي بعض كليات الهندسة التي ت

عدد كبير  ىالتي يحتوي سوق العمل الفلسطيني عل ةالحال في حال تخصص الهندسة المدني
 .ي يتخرج سنويا في هذا المجالالذ منه نتيجة العدد الكبير

 
امتالك خريج الهندسة لمهارات هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين : الفرضية الخامسة

 .وفرصة الحصول على فرصة عمل مناسبة يزية والحاسوبمتقدمة في اللغة االنجل
 

 :العالقة مع اللغة االنجليزية:اوالً 
 

 (:04-6)جدول 

 مهارات اللغة االنجليزية والعمل حاليامعامل االرتباط بين 

  العمل حاليا
 مهارات اللغة االنجليزية

 3كاي المجموع
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) ممتاز 

جيد 
 جدا

جديد 
 أقلف

 نعم
 228 80 99 49 كمية

1.051 

 

0.591 

 

% 18.0% 36.4% 29.4% 83.8% 

 ال
 44 12 22 10 كمية

% 3.7% 8.1% 4.4% 16.2% 

 المجموع
 272 92 121 59 كمية

% 21.7% 44.5% 33.8% 100.0% 
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 (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 1.051تساوي  3كايأن قيمة معامل ( 83-1)جدول يبين 
وهذا يدل على عدم وجود عالقة ذات  α= 3.39وهي أكبر من مستوي الداللة  0.591تساوي 

 α)العمل حاليا عند مستوى داللة إحصائية  داللة إحصائية بين مهارات اللغة االنجليزية و
=0.05.) 

افي تكون اللغة اإلنجليزية لخريج الهندسة سبب ك أن ةليس بالضرور ه أنوتدل هذه النتيجة على 
مر حينما يتعلق األوذلك هذا الخصوص بثير محدود أنما قد يكون لها تا  وظيفة و على لحصوله 

ما الواقع الفلسطيني بالنسبة لخريجي الهندسة أ ةاالنجليزي ةباللغ ةناطق ةدولي ةبوظيفة بمؤسس
ن اللغة اإلنجليزية شرط ضروري لحصول خريج الهندسة علي وظيفة أفهو ال يدلل بالغالب 

 نتيجة تتوافق مع واقع سوق العمل في القطاع فيما يتعلق بخريجي كليات الهندسة وهي
والخالصة أن عامل بمفرده مثل اللغة االنجليزية ال يمكن الخريج من الحصول علي فرصة 
عمل و إنما عوامل مجتمعة كاللغة و المهارة و التدريب و الحاسوب و الخبر تعمل بشكل 

 .فرصة عملجماعي لتحقيق الحصول على 
 

 :مهارات الحاسوبالعالقة مع :ثانياً 
 (:03-6)رقم جدول 

 مهارات استخدام الحاسوب و العمل حاليا معامل االرتباط بين

  العمل حاليا
 مهارات استخدام الحاسوب

 3كاي المجموع
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) جيد  ممتاز

 جدا
 جديد

 أقلف 

 نعم
 228 30 88 110 كمية

5.026 
 

0.045 
 

% 40.4% 32.4% 11.0% 83.8% 

 ال
 44 2 24 18 كمية
% 6.6% 8.8% 0.7% 16.2% 

 المجموع
 272 32 112 128 كمية
% 47.1% 41.2% 11.8% 100.0% 

3كاىأن قيمة معامل ( 80-1)جدول يبين 
 (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 5.026تساوي  

وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α= 3.39داللة ال ىوهي أقل من مستو  0.045تساوي 
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إحصائية بين مهارات استخدام الحاسوب و العمل حاليا عند مستوى داللة إحصائية 
(α=0.05.) 

حيث يترتب عمل خريجي كليات الهندسة بمختلف  ةهذه النتيجة نتيجة منطقيوتعتبر 
الحاسوب  استخدامن يجيد أهندس الم ىعل لذلك كان لزاماً و  ،التخصصات علي برامج الحاسوب

كون غالبية الوظائف  ةعالي ةبشكل متخصص جدا وهو ما يجعل فرص حصوله علي وظيف
 .ةبشكل ممتاز ببرامج الحاسوب المتخصص اإللمامتشترط 

 
الخدمات التي تقدمها نقابة هناك فروق ذات داللة إحصائية حول : الفرضية السادسة

 .لى فرصة عمل مناسبةتعزى لفرصة الحصول ع المهندسين

 (02-6)رقم جدول 
 فرصة الحصول على فرصة عمل مناسبة –" مان وتني " نتائج اختبار

 فرصة الحصول على عمل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.82 2.52 نعم
-1.677 *0.048 

 0.96 2.76 ال

 .α ≤ 0.05لمتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة الفرق بين ا*          

أن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات (  84-1)رقم جدول ال يتبين من
وذلك لصالح الذين لم  ،فرصة الحصول على فرصة عمل مناسبةعينة الدراسة تعزى إلى 

الخدمات التي تقدمها  أنتيجة من هذه الن االستداللويمكن . يحصلوا على فرصة عمل مناسبة
فرص عمل من  ىعل لوايجابي في حصول من لم يحصإثر أتكون ذات  ننقابة المهندسي

ن نشاطات نقابة المهندسين أ ىوهو ما يدلل عل، فرصة عمل ما ىخريجي كليات الهندسة عل
ت ومن هذه االنشطة عقد دورا قد تساهم في عالج ولو جزئي لمشكلة بطالة خريجي الهندسة

تدريبية ميدانية للمهندسين ودورات رفع كفاءة و اعداد قدرات ودورات تتعلق بالكمبويتر و 
اللغات ودورات مختصصه اخري الي جانب التواصل الجاد مع جهات االختصاص من 
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مؤسسات حكومية و مؤسسات غير حكوميه و مؤسسات دولية ومؤسسات القطاع الخاصمن 
 .ةلهندسجل توفير فرص عمل لخريجي ا

 

بين في الحصول على فرصة عمل فروق ذات داللة إحصائية  هناك: الفرضية السابعة
الجنس، مكان السكن، ) تعزى لبعض البيانات الشخصية المهمة ،خريجي الهندسة

 (.برامج التشغيل المؤقت، العمل التخصص، المعدل التراكمي، مشاركة المستجيب في

مـــا إذا كـــان هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية وهـــو لمعرفـــة " وتنـــي -مـــان"تـــم اســـتخدام اختبـــار 
كـذلك تـم اسـتخدام اختبـار . اختبار غير معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانـات

ـــار " واالس  –كروســـكال "  ـــة إحصـــائية وهـــذا االختب ـــاك فـــروق ذات دالل ـــة مـــا إذا كـــان هن لمعرف
 .أكثرمتوسطات أو  0الالمعلمي يصلح لمقارنة 

بين متوسطات استجابات  1.15عند مستوى معنوية  إحصائيةذات داللة  توجد فروق
 المبحوثين حول بطالة خريجي الهندسة تعزى للجنس

 الجنس –" مان وتني " نتائج اختبار (: 05-6)رقم جدول 

 المجال

 متوسطات الرتب

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(.

Si
g

) 

 أنثى ذكر

 0.084 1.729- 117.99 140.17 دور الجامعات

 0.102 1.637- 118.99 139.97 الدورات التدريبية

 0.744 0.326- 132.52 136.69 دور نقابة المهندسين

عوامل إضافية تساعد في حصول خريج كلية الهندسة على فرصة 
 0.537 0.617- 129.42 137.31 عمل

 0.133 1.503- 120.40 139.69 جميع المجاالت معا
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استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات  هأن(  89-1)رقم جدول يبين ال
هـذه النتيجـة  ىيمكـن البنـاء علـو . تقديرات عينة الدراسة حـول هـذه المجـاالت تعـزى إلـى الجـنس

نـــوع الجـــنس كـــون خريجـــي ى لـــإخر آو بـــأل كبشـــ ىن تعـــز أن بطالـــة خريجـــي الهندســـة ال يمكـــن أ
ــ العمليــة بشــكل تقريبــا  الحيــاةمضــمار  خــوضاســتعداد للعمــل و  ىالهندســة مــن كــال الجنســين عل
 ةتقبــل مهنــ ةضــا فــالمجتمع الفلســطيني مجتمــع متفــتح ويحتــوي ثقافــأيمتســاو ويتنافســون فــي ذلــك 

بشــكل ويتحــدد التوظيــف  ةقــدم المســاوا ىعلــ ويتعامــل مــع كالهمــا ةفتــا أوالمهنــدس ســواء شــاب 
مـــن العوامــل المختلفـــة التـــي تــم اإلشـــارة اليهـــا  متكــافيء الفـــرص بــين الجنســـين بنـــاءا علــي مـــزيج

 .سابقا
 

بــين متوســطات اســتجابات  1.15توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة 
 المبحوثين حول بطالة خريجي الهندسة تعزى لمكان السكن

 مكان السكن –" واالس -كروسكال" نتائج اختبار (: 06-6)رقم جدول 

 المجال

 متوسطات الرتب

ق
بار

الخت
ة ا

يم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة

.دور الجامعات  111.97 144.77 127.86 127.71 149.26 7.177 0.127 

.الدورات التدريبية  104.10 149.51 124.78 131.89 132.64 12.092 *0.017 

.دور نقابة المهندسين  125.56 142.12 130.34 135.74 123.96 2.383 0.666 

عوامل إضافية تساعد في 
حصول خريج كلية 

.الهندسة على فرصة عمل  

131.75 129.42 151.60 157.24 140.16 4.510 0.341 

 0.339 4.527 139.96 140.15 134.34 142.16 113.65 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 
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 :ما يلي( 81-1) رقم جدول ال وضحي
استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة الدراسـة  ه يتمتبين أن

مـن حيـث سـهوله  حول هذا المجال تعزى إلى مكان السكن لصالح الذين يسكنون في مدينة غـزة
مدينـة حيـث يقطـن فـي مدينـة  الوصول الي المؤسسـات المختلفـه و الكثافـة السـكانيه المتركـزة فـي

 .غزة حوالي ثلث سكان القطاع حسب مركز االحصاء الفلسطيني واخر مسح للسكان

أكبــر مـــن مســـتوى الداللـــة  (.Sig)أمــا بالنســـبة لبـــاقي المجـــاالت فقــد تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة 
0.05 ≥ α  تقـديرات وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات

 .عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى مكان السكن

ن أفرصـة عمـل ال يمكـن  ىن حصول خـريج الهندسـة علـأ ، حيثهذه النتيجة مع الواقع تالءموت
ـــدأيتعلـــق بمكـــان ســـكنه كـــون قطـــاع غـــزة منطقـــه جغرافيـــة ضـــيقه ال  و ة أثـــر فيهـــا لمســـافات بعي

 .وظيفة ما ىعل مكانية الحصولإتباعدات جغرافية تحول دون 
 

بــين متوســطات اســتجابات  1.15عنــد مســتوى معنويــة  إحصــائيةتوجــد فــروق ذات داللــة 
 المبحوثين حول بطالة خريجي الهندسة تعزى للتخصص

 التخصص –" واالس -كروسكال" نتائج اختبار (: 01-6)رقم جدول 

 المجال

 متوسطات الرتب

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g.

) 

ة هندس
 مدني

هندسة 
 معماري

هندسة 
اتصاالت 
 وتحكم

هندسة 
 حاسوب

هندسة 
 ميكانيكا

 أخرى

 0.690 3.062 147.63 122.45 145.43 123.34 140.01 135.32 دور الجامعات

 0.577 3.810 143.45 110.29 136.69 149.68 138.54 133.66 الدورات التدريبية

 0.711 2.930 116.58 131.24 145.68 136.12 142.15 136.04 دور نقابة المهندسين

عوامل إضافية تساعد في 
حصول خريج كلية 

 الهندسة على فرصة عمل

131.54 132.39 129.24 152.77 118.45 150.31 4.816 0.439 

 0.680 3.130 143.78 114.45 148.47 132.28 137.13 134.64 جميع المجاالت معا
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  تبين أنه( 87-1) رقم جدول ال يتضج من
يمكن االستدالل من هذه و  .تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى التخصص

خر ن حجم البطالة في قطاع خريجي كليات الهندسة ال يقتصر علي تخصص دون اآلأالنتيجة 
تشبع  ةيني تعاني من حالالهندسة تقريبا في سوق العمل الفلسط ةكون جميع تخصصات كلي

وهو ما يعتبر تاكيدًا إلختبار الفرضيه الرابعة في الدراسة  وعرض عمل أكبر من المطلوب
والتي كان نتيجتها انه ال عالقة بين تخصص الخريج في مجال الهندسة وحصوله علي فرصة 

 .عمل

ات بــين متوســطات اســتجاب 1.15عنــد مســتوى معنويــة  إحصــائيةتوجــد فــروق ذات داللــة 
 .المبحوثين حول بطالة خريجي الهندسة تعزى للمعدل التراكمي

 المعدل التراكمي –" واالس -كروسكال" نتائج اختبار (: 01-6)رقم جدول 

 المجال

 متوسطات الرتب

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g.

) 

من  أقل
15% 

15 %
- 
15% 

 أكثر
من 
15%  

 0.028* 7.148 158.79 136.12 114.26 دور الجامعات

 0.886 0.242 141.60 135.70 134.44 الدورات التدريبية

 0.431 1.682 122.89 137.77 142.55 دور نقابة المهندسين

عوامل إضافية تساعد في حصول 
 خريج كلية الهندسة على فرصة عمل

126.81 133.61 154.03 3.198 0.202 

 0.342 2.146 150.84 134.99 127.60 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 
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أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة (  81-1)رقم جدول  يوضح
الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى المعدل التراكمي لصالح الذين معدلهم التراكمي أكثر من 

في الخريجين وعددهم قليل نسبيًا مقارنة مع أعداد خريجي الهندسه  وذلك كونهم استثاء 19%
 .بدرجات تخرج اخرى غير اإلمتياز

أكبــر مـــن مســـتوى الداللـــة  (.Sig)أمــا بالنســـبة لبـــاقي المجـــاالت فقــد تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة 
0.05 ≥ α ديرات وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـ

 . عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى المعدل التراكمي

ثــر واضــح وملمــوس للمعــدل التراكمــي علــي أنــه ال يوجــد أه النتيجــة يمكــن القــول ذمــن خــالل هــ
فمجــال الهندســة مفتــوح للجميــع  فرصــة عمــل، أوحصــول خــريج الهندســة علــي وظيفــة  احتمــاالت
نما هناك فرصة إللمعدل التراكمي و  ةلضرورة خاضعاليس ب ساحة للمنافسة العملسوق والواقع 
وهـو مـا يؤكـد االختبـار السـابق للفرضـيات بمـا يخـتص بعـدم ضـروره  فـي الواقـع العملـي لالجتهاد

 .وجود عالقة بين المعدل التراكمي والحصول علي فرصة عمل

 

بــين متوســطات اســتجابات  1.15توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة 
 .لمبحوثين حول بطالة خريجي الهندسة تعزى لعمل المستجيب حالياا

 

 عمل المستجيب حاليا –" مان وتني" نتائج اختبار (: 09-6)جدول 

 المجال

 متوسطات الرتب

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g.

 ال نعم (

.دور الجامعات  137.08 133.48 -0.279 0.781 

.الدورات التدريبية  135.91 139.56 -0.282 0.778 
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 المجال

متوسطات 
 الرتب

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g.

) 

 المجال

 ال نعم

.دور نقابة المهندسين  133.02 151.36 -1.422 0.155 

عوامل إضافية تساعد في حصول خريج كلية 
.الهندسة على فرصة عمل  134.24 145.09 -0.841 0.400 

 0.492 0.688- 143.97 135.06 جميع المجاالت معا

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات (  85-1)رقم جدول ال يوضح
ن عمل أتدل هذه النتيجة ، و عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى عمل المستجيب حاليا

خبرة قد تساهم فالفرصة  ىيؤثر بشكل واضح علي فرصة حصوله علال خريج الهندسة الحالي 
 .في التقدم لوظائف عديدة ولكنها ال تكون سبب كافي ومضمون للحصول على الوظيفة
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 ج والتوصياتئالنتا
 :النتائج 0.1
مثل لمشكلة خريجي ن برامج التشغيل المؤقت ال تعطي الحل األأ إلى دراسةال تتوصل -8

جيش العاطلين  إلىدس ن تنتهي ويعود المهنأال تلبث  ة،كليات الهندسة كونها فترة محدود
 .عن العمل

لخريجي كليات الهندسة في سوق العمل في مجال  كبراأل شغلالقطاع الحكومي هو المُ  -3
 أكثر منبخريجي الهندسة  ةتخصصهم وهو ما يعكس اهتمام حكومي محمود للعناي

 .ىخر القطاعات األ
ماالت التدريب والتطوير لخريجي كليات الهندسة عامل مهم وفعال في تحسين احت -0

 .ةومالئم ةفرصة عمل مناسب ىحصول الخريج عل
هنالك دور مهم تلعبه الجامعات في المساهمة بتوفير فرص عمل للخريجين من خالل التركيز 

الحتياجات سوق العمل من خريجي  ةوفاحص ةالتخصصات المطلوبة وذلك بدراسة جيد ىعل
 .الختصاص المختلفةكليات الهندسة وذلك من خالل االتصال والتنسيق مع جهات ا

 لدى دسةلخريجي كليات الهن ةاالجتماعي الناحيةبشكل ملفت من  بطالةتتركز ال -4
كون المتزوج يسعي بشكل حثيث لتحصيل ، لغير متزوجامن الخريج  أكثرالمتزوجين 

عكس غير  ىفعال وملح عل وظيفةفيكون طلبه علي ال ةباءه العائليأع ةعمل لمقابل فرصة
 .حماسا في تحصيل مصدر رزق بسبب تواضع مصروفاته أقل المتزوج الذي يكون

نتيجة  غزة مدينةالتوزيع الجغرافي في  ةمن ناحي بطالةمن ال كبراأل النسبةتتركز  -9
 .غزةالتي مقرها غالبا يكون  المختلفةالمباشر بين الخريجين والمؤسسات  االحتكاك

من  قلاأل ةالعمري الفئةنصيب يكون غالبا من  ةمن الناحية العمري بطالةلل كبرالحجم األ -1
لتي او  ،الماضيةسنوات  يةوهم جيل المهندسين الذي تخرج في غضون الثمان ،عام 03

 .بشكل خاص بطالةبشكل عام وال االقتصاديةشهدت تراجع خطير جدا في المؤشرات 
 فترةكانت ال دسةفضل فترات التشغيل لخريجي كليات الهنأن أ إلي دراسةتوصلت ال -7

 .فترةالنمو االقتصادي في تلك النتيجة  8551-8559 ةسن اتخرجو  نلم ةالزمني
 ال يؤثر بشكل جوهري في لخريج الهندسةمعدل التراكمي ن الأ إلى دراسةتوصلت ال -1

 .عمل فرصة على حصولال
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من نظرائهم من  أكبر ةجنبيأمن كليات بدول  دسةفرص حصول خريجي كليات الهن -5
في  لالنخراط ىو أق فرصةذا التميز يمنحهم كون ه ةلمحليا دسةخريجي كليات الهن

 .ومن جامعات بعينها العربيةغير  أجنبيةبخريجين يجيدون لغات  ىتعن دوليةمؤسسات 
ذلك بسبب جاالت غير تخصصهم و مللعمل في  دسةخريجي الهن لدىهناك اتجاه كبير   -83

 .ىخر أبواب مجاالت ألطرق  افاضطرو عدم توفر فرص عمل لهم في مجاالت تخصصهم 
بتطوير ذاتهم من  دسةخريجي الهن غالبية لدىبسلوك  ةوممثل ةواضح رغبةهناك    -88

لو  ،ةقدراتهم من خالل دورات متخصص ةفي تنمي ةخالل التدريب الدائم واالستفاد مام شبه ا 
 .ةاحترافي ببرامج الحاسوب المتخصص

لتحسين  ةكوسيل ةاالنجليزي اللغةتقان إشكل كبير بمهتمون ب دسةخريجي الهن غالبية -83
 دسةفي مجال الهن ةكون برامج الحاسوب المتخصص وظيفة ىم بالحصول علهفرص

 .اإلنجليزية اللغةلمام بإ إلىو تحتاج  ةبحت ةانجليزي
برامج التدريب والندوات و  هنالك دور مهم تلعبه نقابات المهندسين من خالل عقد الورش -80

المختلفة من مع المؤسسات ة لنقابيوالتنسيق بصفتها ا ،والجدد القدامىوالتطوير للمهندسين 
 .ين الجددهذه المؤسسات للخريج ىتدريب لد وأجل توفير فرص عمل أ
لظروف م مع اأقلالت ىوالتطور وقدرته عل اإلبداعرغبته بو  دسةالهن ةصرار خريج كليإ -84

 ةكلها عوامل مهم النجاح والتدريب الذاتي ىصرار علبه في سوق العمل واإل المحيطة
 .عمل فرصة ىعل دسةالهن ةكليلحصول خريج 

بين  بطالةال نسبة ارتفاعنتيجة  دسةخريجي كليات الهن ىمن االستياء لد ةهناك حال -89
 لدىحباط من اإل ةحال انتشار إلى ىدأمر الذي األ ة،الحيويو  ةالمهم كليةخريجي هذه ال
 ةلجمعا ىالعمل عل و، أالستيعابهم ةويعزون ذلك لعدم وجود خطط حكومي ،الكثير منهم

 .بطالتهم مشكلة
وذلك كون  ،غالبا ال ترتبط بتخصصه دسةالهن كليةعمل لخريج  فرصة ىالحصول عل -81

 يمكن لهذا، حيث صناف فرص العملأالعديد من  ىالفلسطيني يحتوي عل سوق العمل
 ىنه قادر علأال إنها تختلف عن تخصصه وال تناسبه أالخريج االلتحاق بها بالرغم من 

 .أيضاً ز لتمياالعمل فيها و 
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 :التوصيات 4.1
 :ةخرج الباحث بالتوصيات التالي دراسةمن خالل ال

لخريجي كليات الهندسة بشكل أكبر كونها عامل  ةوالتطويري ةالتدريبي ةاالهتمام بالناحي -8
صقل  في ةوظيفة لما لها من قدر  ىمهم جدا في تحسين فرص الخريج بالحصول عل

 .لفةكسابه الخبرات المختا  شخصيته مهنيا و 
من قبل الجامعات للتنسيق بينها وبين الجهات ذات االختصاص  والدءوبالعمل الجاد  -3

 .جل توفير فرص عمل لخريجي كليات الهندسةأ من
ى قيام الجامعات بدراسة احتياجات سوق العمل من خالل خطة تعمل من خاللها عل -0

 .توفير تخصصات في مجال الهندسة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل
توفير دورات وندوات وبرامج تدريب وتطوير  ىلعمل من قبل نقابات المهندسين علا -4

 وصوالً  ةوالمهني ةجل رفع قدراتهم الذاتيألخريجي كليات الهندسة وبشكل متخصص من 
 .وظيفة ىتحسين فرص حصولهم عل إلى

التركيز علي العوامل االخري التي تساعد في حل مشكله بطالة خريجي الهندسة مثل  -9
لترام بمعايير التعليم الهندسي و ضوابطه والتركيز علي النوع وليس الكم ومشاركة اال

المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في اعتماد برامج التعليم الهندسي وادخال المهمات 
 .االدارية و االبداعية و الميدانية ضمن برامج كليات الهندسة

م العالي لتنسيق مفاتيح القبول في كليات انشاء جهه تنسيقية بين الجامعات ووزاره التعلي -1
 .الهندسة حسب احتياجات سوق العمل

 السعي لفتح أسواق خارجية للمهندسين الخريجين بحيث يعملوا في الدول العربية أو -7
 .غيرها

تحقيق المصالحة بين جناحي الوطن حكومتي فتح وحماس إلعادة اإلعمار وهذا يؤدي   -1
غيرها في الوطن ويخفف من البطالة بشكل عام وبطالة إلى زيادة األعمال اإلنشائية و 

 .المهندسين بشكل خاص
الكتساب  فرصة دسةتشجيع برامج التشغيل المؤقت كونها تعطي خريج الهن ىالعمل عل -5

 .دائمةكل ذلك في ظل غياب فرص عمل و ، ةبجدار  ىخر أتمكنه من التقدم لفرص  ةخبر 
تناسب تخصصاتهم  دسةكليات الهنعمل لخريجي  خلق فرص ىمكان علالعمل قدر اإل -83

عمل  فرصةخالق وليس مجرد توفير منهم بشكل مهني ومبدع و  ةذلك لالستفادو 
 .اإلبداعرغبته بالتميز والتطور و مكان وقتل التخصص داخله و  يّ أدس بللمهن
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 عدد أكبر من من الجهود الستيعاب ببذل المزيديوصي الباحث القطاع الحكومي  -88
وذلك ضمن هيكل المؤسسات الحكومية  ،تخصصهملعمل في ل دسةخريجي كليات الهن

 .مباشرة في المشاريع التي تشرف عليهاأو 
التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والممولين بحيث يتم توجيه التمويل لتحقيق تنمية  -83

مستدامة وليس إغاثة وهذا يساعد في توفير فرص حقيقية ليس فقط للمهندسين بل 
 .بشكل عامللعاطلين عن العمل 

إصدار تشريع ملزم للشركات والمؤسسات والهيئات الصناعية في سوق العمل على  -80
المساهمة في تدريب الطالب المهندسين والخريجين  كل في تخصصه، أي االهتمام 
بتنمية نظام التعليم والتدريب المزدوج  أسوة بما حدث في انجلترا بإصدارها قانون بتلر 

 .في ألمانيا 8515عام  79دريب المهني رقم وكذا قانون الت 8514عام 
 السعي لفتح أسواق خارجية للمهندسين الخريجين بحيث يعملوا في الدول العربية أو -84

 .غيرها
 

 مت حبمد هللا
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 المـــراجـــــع

 
 :الكتب: أوالً 
 .م3339اإلسالم، مؤسسة الرسالة للنشر،  في البطالة وعالجها مشكلة"قنطقجي، سامر،  -
قوب أحمد الشراح،  التربية وأزمة التنمية البشرية،  الرياض،  مكتب التربية العربي لدول يع -

محمد،  التخطيط التعليمي  عبدا لوهابم  نقال عن مصطفى، الطيب 3333الخليج،  
 .م3333والبطالة ، 

 .م3333للنشر، األردن،  ودار الثقافةاألشقر، احمد، االقتصاد الكلي، الدار العلمية للنشر  -
المجلس الوطني للثقافة والفنون ، "النظام االقتصادي الدولي المعاصر"الببالوي، حازم،  -

 .م3333،الكويت ،واألدب
، ترجمة احمد بلبع، المجلس الوطني للثقافة "االقتصادي الفكر تاريخ"جون،  جالبريت، -

 .م3333والفنون واألدب، الكويت، 
، اليمامة "راسة مقارنة بين الفقه والقانونمشكلة البطالة وعالجها، د"السراحنة، جمال،  -

 .م 3333للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة األولى، 
 دار الفكر للنشر ،"أسس ومبادئ االقتصاد الكلي"الزيت، حسن،  أبو الزغبي، هيثم، -

 .م3333الطبعة األولى،  عمان،والتوزيع، 
، دار وائل "نظرية والتطبيقمبادئ االقتصاد الكلي بين ال"الوزني، خالد، الرفاعي، احمد،  -

 .م3333للنشر، عمان، األردن، 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، "االقتصاد السياسي للبطالة"زكي، رمزي، -

 .م8557الكويت،
واالجتماعي، المجلس الوطني للثقافة والفنون  للتقدم االقتصادي مسعود، مجيد، التخطيط -

 .م8514واألدب، الكويت، 
 .م8513، الجزء األول، 0ة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة، طمجمع اللغ -
 

 :واألبحاث الرسائل الجامعية: ثانياً 
سكر، أحمد مصطفى، واقع التدريب المهني المقدم من وزارة العمل ومدى مالءمته  -

دراسة حالة خريجي مراكز التدريب المهني التابعة )الحتياجات سوق العمل الفلسطيني 
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م، قسم اقتصاديات التنمية، الجامعة 3388-م8558للسنوات( في قطاع غزة لوزارة العمل
 .م3383، اإلسالمية، غزة، فلسطين

 الجامعة في الهندسة المعماري بكلية للتعليم الخارجية الكفاءة"بحث بعنوان  المنسي، يوسف، -
 .م3383، 81، بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية، العدد"فلسطين بغزة اإلسالمية

العجلة ، مازن صالح ، مستقبل التنمية في ظل الحصار ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر  -
 .فلسطين -غزة 3331" الحواجز والجسور...الحصار والصحة النفسية"
على البطالة في الوطن العربي الواقع  وتأثيرهاظاهرة العولمة "صالح، عبد الرازق،  -

 اإلدارةالعربية المفتوحة، كلية  األكاديميةارية، ، رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلد"واالحتساب
 .م3331 واالقتصاد، الدانمارك،

على البطالة  وتأثيرهاظاهرة العولمة " عبد الرزاق، محمد صالح، رسالة ماجستير بعنوان  -
 واالقتصاد، اإلدارةالعربية المفتوحة، كلية  األكاديمية، "في الوطن العربي الواقع واالحتساب

 . م3331 الدانمارك،
 .م3331، ""دراسة مقارنة"،البطالة الفلسطينية في ظل المنظور الدولي" شبانة، لؤي، -
، رسالة ماجستير، كلية " اآلليات الشرعية لعالج مشكلة البطالة"ذبيح، محمد، بحث بعنوان  -

-3337باتنة، -، جامعة العقيد الحاج لخضر اإلسالميةالعلوم االجتماعية والعلوم 
 .م3331

شكاليةتطور التشغيل "حمد، خير، ا - ، "االقتصادية اإلصالحاتالبطالة بالجزائر في ظل  وا 
 .م 3331-3339رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 

ناثاً "السالم، أمينة، وآخرون،  - ، "أسباب تزايد معدالت البطالة بين خريجي الجامعات ذكورًا وا 
 .م3339-3334ية، جامعة الملك سعود، بحث تخرج، كلية العلوم اإلدار 

 آثار في معالجة فلسطين عمال لنقابات العام اإلتحاد دور" عبد الحق، خالد، بحث بعنوان  -
، رسالة ماجستير، تخصص " الغربية  الضفة شمال انتفاضة األقصى في ظل في البطالة

 .م3334تخطيط وتنمية سياسية، جامعة النجاح الوطنية، 
 كليات ظاهرة البطالة بين خريجي"رشيد، خمي،  رتوشي، جاسم،د، األأحم البريفكاني، -

 .م3334، جامعة دهوك، بغداد" دهوك جامعة
 واحتياجات سوق التعليم نظام مخرجات بين التوافق مدى "، وفيق الناطور، عرمان، نزيه، -

 .م2002، فلسطين، اهلل رام ،لإلحصاء المركزي الجهاز ،"العمل
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، مؤتمر "مستقبل الشباب السعودي بين الممارسات والتوظيف" نوان دراسة بع سمير، مرشد، -
 .م3333، اتحاد الجامعات العربية، بيروت

، دراسة تحليلية "مدى توافق التعليم العالي مع سوق العمل المحلية" عورتاني وآخرون، -
 .م8551، فلسطين، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نابلسل
دراسة سيسولوجية لعينة من حملة درجة  ،"جامعة وسوق العملخريجو ال"، قاسمي، ناصر -

 .م8553، البكالوريوس في العلوم اإلنسانية
- Migdad ،Mohammed  Unemployment Among the Graduates of the 

Education System In Palestine ”، Islamic University of Gaza،2009 
- Garrisoni, Howard H., & Gerbi, Susan A., " Education and 

Employment Pattern of U.S. Ph.D.'s in the Biomedical sciences", 
The FASEB Journal: Vol.12, Februry 1998, (pp. 139-148).. 

- unemployment and training for quality: Germany and Japan", Journal 
of European Indusrial Training: Vol. 22,November1998, (pp. 138-
144). 

 :تقارير مراكز إحصاء وتقارير دولية : اً ثالث
تقديرات منقحة بناءًا على النتائج النهائية للتعداد " ،المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز  -

 .م3383، فلسطين. رام اهلل . "م3337للعامالعام للسكان والمساكن والمنشآت 
آثار األزمة االقتصادية على العمالة الوطنية " ،ثونالثامنة والثالالدورة مؤتمر العمل العربي  -

 .م3388آيار / مايو   33-89جمهورية مصر العربية ، القاهرة ،""والعربية
 .م3388السنوي  اإلحصاءالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  الكتاب  -
ريها دراسة استقصائية يج" تباطؤ في النمو وتصاعد في المخاطر"آفاق االقتصاد العالمي،  -

 .م3388خبراء صندوق النقد الدولي، 
 .م3383، أداء االقتصاد الفلسطيني ( 3383)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  -
 .م3383، رام اهلل، فلسطين، 083، ص88كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم -
ر، ، الجهاز المركزي لإلحصاء مصاألردنالعامة  اإلحصاءاتسلطة النقد الفلسطينية، دائرة  -

 .م3383سنة  اإلسرائيلي اإلحصاءموقع 
 .م3383التقرير االقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي،  -
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دراسة استقصائية يجريها خبراء صندوق النقد " استعادة توازن النمو"آفاق االقتصاد العالمي،  -
 .م3383الدولي، 

 .م3335 ادالتعد لبيانات والتحليل النشر مشروع الفلسطيني إلحصاءجهاز ا -
تفاوت نمو المؤشرات االقتصادية واالجتماعية بين . التعداد لبيانات والتحليل النشر مشروع -

 .3335، رام اهلل، فلسطين، 3337-57المحافظات الفلسطينية 
آثار األزمة المالية واالقتصادية على "للدول العربية،  اإلقليميمنظمة العمل الدولية، المكتب  -

 .م3335، "ار بشأن استجابة سياسات االستخدام والحماية االجتماعيةأفك:البلدان العربية
  .م3335، "التعداد لبيانات والتحليل النشر مشروع "الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  -

 اع الخاص فيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، مسح المسؤولية االجتماعية للقط -
.م3335، ، رام فلسطين األراضي الفلسطينية، النتائج األساسية  

الفلسطينية  المحافظات بين واالجتماعية االقتصادية المؤشرات نمو تفاوت" صالح، عبيدة،  -
، رام اهلل، فلسطين، (ماس)، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني "1997-2007

 .م3335
 ة حول التشغيلالعربي العمل لمنظمة األول العربي موجز التقرير "منظمة العمل العربية، -

 .م3331، القاهرة، "العربية الدول في والبطالة
-، المكتب المركزي لإلحصاء"البطالة في سوريا"الشيخ حسين، صفوت، بحث بعنوان  -

 .م3337سورية، 
 2006 السنوي ، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر"إسرائيل في العمل سوق"شكر،عبد الفتاح،  أبو -

، معهد أبحاث السياسات "مواجهتها وخيارات اقعهاو  :الفلسطينية األراضي في البطالة"
 .م3331، رام اهلل، فلسطين، (ماس)االقتصادية الفلسطيني 

، الجمعية العلمية الملكية، مركز "أبعاد وتوقعات –البطالة في األردن "عميرة، محمد سعيد  -
 .م8553الدراسات الدولي، عمان، 

 
 :مجالت ودوريات: رابعاً 
 ، مجلة"الفلسطينية الجامعات خريجي صفوف بين البطالة"ة بعنوان دراس" الزعنون، فيصل، -

 . م3388، الجامعي للنشر، فلسطين االداء تطوير مركز
، المجلة العربية "النفسية للبطالة ثاراآل"البكر، محمد، دراسة ميدانية تحليلية بعنوان  -

 .م3383، سنة 98، العدد31للدراسات األمنية والتدريب، المجلد 
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،  مجلة جامعة أم القرى للعلوم "البطالة في األردن"ني، محمد، بحث بعنوانالسريا -
 .م3335، يناير 8االجتماعية، عدد

، مجلة "تصنيفات البطالة و محاولة قياس الهيكلية و المحبطة منها"عبد الكريم، البشير،  -
 .م3334اقتصاديات شمال إفريقيــا، العدد األول، 

، "بين السنة النبوية الشريفة وبين القوانين الوضعية المعاصرة البطالة والتسول"عبيد، نهاد،  -
 .م8557، ابريل 83، السنة 08الكويت، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد

 
 :واألبحاث المحكمة والمحاضرات الندوات والمؤتمرات:خامساً 

" ي الجزائررؤية مستقبلية لمواجهة مشكلة البطالة ف"شرفي، منصف، ورقة عمل بعنوان  -
مقدمة للملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية 

 .م3388المستدامة، جامعة المسلية، الجزائر، 
مسببات ظهور البطالة وآثارها "بوشعور، حريري، صليحة، فالق، ورقة عمل بعنوان  -

لحكومة في القضاء على البطالة مقدمة للملتقى الدولي حول إستراتيجية ا" االقتصادية
 .م3388وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسلية، الجزائر، 

رؤية  -المسببات واآلثار-البطالة"طشطوش، هايل عبد المولى، ورقة عمل بعنوان  -
، مقدمة للملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء "اقتصادية إسالمية للعالج

 .م3388التنمية المستدامة، جامعة المسلية، الجزائر،  على البطالة وتحقيق
، "واقع و أفاق البطالة في الوطن العربي"طرطار، أحمد، حليمي، سارة، ورقة عمل بعنوان  -

مقدمة للملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية 
 .م3388المستدامة، جامعة المسلية، الجزائر، 

لدبيك، جالل نمر ، التعليم الهندسي في فلسطين ومعايير االعتماد ورقة عمل في  مؤتمر ا -
 .3335مركز القدس   –الهندسي  الفلسطيني الثالث  نقابة المهندسين 

، ندوة الثالثاء "البطالة والسياسات االقتصادية"مراد، محمد جالل، محاضرة بعنوان  -
مية االقتصادية واالجتماعية في سورية، المركز االقتصادية الحادية والعشرون حول التن

 .م3331الثقافي العربي، سورية، المزة، 
تحديات البطالة في المجتمع الفلسطيني وآلية عالجها من " الفليت، خلود، بحث بعنوان  -

، الجامعة اإلسالمية، "مقدم إلى مؤتمر اإلسالم والتحديات المعاصرة" منظور إسالمي
 .م3337
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أسباب و ... البطالـــة في الوطن العربي "، بهلول لطيفة، ورقة عمل بعنوان الوافي الطيب -
المنعقد بجامعة " البطالة، أسبابها، معالجتها وأثرها على المجتمع"، مقدمة لمؤتمر "تحديات

 .م3337سعد دحلب البليدة الجزائر سنة 
ي الفكر االقتصادي مشكلة البطالة ف" ميلود، ورقة عمل بعنوان الخير، عبيرات، مقدم، زيد -

البطالة، أسبابها، "،مؤتمر " مع اإلشارة إلى برامج اإلصالح االقتصادي في الجزائر
 .م3331المنعقد بجامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، " معالجتها وأثرها على المجتمع

مقدمة للمؤتمر الدولي ، "مذكرة عمل مقترحة لمعالجة مشكلة البطالة"قنطقجي، سامر،  -
 . م3339الحياة، لندن، لصناع 

ومتطلبات سوق  والتقني المهنيالمواءمة بين سياسات التعليم والتدريب " ندوة قومية حول -
  .م3339مكتب العمل العربي، القاهرة،  - ، منظمة العمل العربية"العمل

ضوء  في الحميد، أزمة بطالة المتعلمين في مصر وسبل مواجهتها جادو، أميمة منير عبد -
لمؤتمر األزمة التعليمية في  مقدمة الدول المتقدمة، دراسة وصفية تحليلية، خبرات بعض
 .م3338-جامعة القاهرة–كلية التجارة 

، تقييم البرامج الهندسية في العالم العربي ندوة واقع ومستقبل التعليم والتدريب عدوان، احمد -
 .م3338، األردن ،الهندسي عمان

ض والطلب على تحليل العر " ، دراسة بعنوان (اسم)حاث السياسات االقتصادية معهد أب -
 .م3333، العمالة الفلسطينية

مداخلة في السياسات االقتصادية والتنمية البشرية ورقة منشورة ، مركز  ،عبد الرازق، عمر -
  .م8555دراسات التنمية ، جامعة بير زيت،

سكوا ، األمم ل االالتعطل في دو ..  "(قياسه مفاهيمه وطرق)التعطل " ،مكتب العمل الدولي -
طبقًا االتفاقية  .88، ص8554منظمة العمل الدولية،  المتحدة، المملكة األردنية الهاشمية،

 .8570لسنة  801العمل الدولية رقم 
 
 مواقع الكترونية: سادساً 

 http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm#a1منظمة العمل الدولية  -
- www.arabia-edition.blogspot.com 
 www.atlas.pcbs.gov.psالمركز اإلحصائي الفلسطيني  -
 www.fiseb.com المكتبة اإللكترونية المجانية -

http://www.arabia-edition.blogspot.com/
http://www.atlas.pcbs.gov.ps/
http://www.fiseb.com/




 

132 

 

 www.e7s.net/t31749.html الكتب لعلميةالعلمي و  المنتدىقسم  ،منتديات إحساس -
 www.enggaza.ps/new2/index.php/index/ViewIndexالمهندسين  نقابةموقع  -
 www.kantakji.com/fiqh اإلسالميةلمعامالت فقه ا أبحاثمركز  -
 www.9alam.comمنتديات فيض القلم  -
 www.albayyara.comموقع جمعية البيارة الثقافية  -
 www.forum.al-wlid.comمنتديات الوليد  -

http://www.e7s.net/
http://www.e7s.net/
http://e7s.net/f123/
http://www.e7s.net/t31749.html
http://www.kantakji.com/fiqh
http://www.9alam.com/
http://www.albayyara.com/
http://www.forum.al-wlid.com/
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 (0)ملحق رقم 
 محكمي االستبانةأسماء 

 التخصص االسم م

8.  
 د محمد مقداد. أ

 

معهد أبحاث التنمية في غزة   إدارةرئيس مجلس 
بغزة لشؤون  اإلسالميةومساعد نائب رئيس الجامعة 

 .البحث العلمي 

 ماهر صبرة. د  .3
رئيس جامعة األمة سابقا، محاضر كلية الهندسة 

 .غزة -في الجامعة اإلسالمية

 يوسف المنسي. د  .0

وزير األشغال والحكم المحلي سابقا، عميد كلية 
الهندسة في الجامعة اإلسالمية سابقا، محاضر في 

 .غزة –كلية الهندسة في الجامعة اإلسالمية 

 .لمهندسين الحالي، رئيس سلطة الطاقة سابقانقيب ا كنعان عبيد. م  .4

 نبيل اللوح. د  .9
مدير عام اإلدارة العامة للتدريب في ديوان 

 .غزة –الموظفين العام 

 .غزة –سلطة النقد الفلسطينية سيف الدين عودة. د  .1
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 (4) ملحق رقم 

 االستبانة

 بيم هللا إلرمحن إلرحمي

 

 

 زةــــــغ –ة ــــــــميالـــــــــــــــالجامعة اإلس

 ارة                                                                                                            ــــــــــــــــــــــــــية التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل

 برنامج ماجستير اقتصاديات التنمية

 

 ،،،الكريمة م، أختي أخي الكري
 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 : وبعد 
 الدراسداا قسدم من انقت اد والعكوم السياسية ف  الماجستير درجة عكا الح ول مت كباا ضمن

أسـباب و  -الهندسـة بطالـة خريجـي  " بعفوان بح  بإعداد الباح  ي وم اإلسالمية الجامعة ف  العكيا
 هــــؤالء وراء تفشــــي ظــــاهرة البطالــــة بــــين الحقيقــــةعــــرف علــــى األســــباب وذلــــك مــــن أجــــل الت"  حلــــول

 . الخريجين واألسباب التي تساعد على حل هذه المشكلة
    جدلأ مدن ذلد  و انسدتبافة هدذ  تعبئدة ف  الحياد و الموضوعية و الدقة بتو   لحضرت م أتوجه وإذ

 .غراض البحث العلمي فقطهذه البيانات سوف تستخدم أل علمًا أن الفتائج فضلأ إلا الو ول

 شاكرين لكم حسن تعاونكم 

 :الباحث
 عامر رأفت الغصين
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 :أمام اإلجابة المناسبة (  √)يرجى وضع عالمة  : البيانات الشخصية :أوالً 

     . أنثى  -ب               ذكر  -أ                  :الجنس .0
 أرمل -د      مطلق  -ج     بأعز  -ب      متزوج  -أ:        االجتماعيةلحالة ا .4

. 
 :مكان السكن  .3

 رفح -د       خانيونس  -د    الوسطى   -ج       غزة -ب     شمال غزة  -أ
. 

 : ..................... .العمر  .2
 :التخصص .5

    ......أخرى  -د   هندسة اتصاالت وتحكم -ج   هندسة معماري -ب    هندسة مدني -أ
 ............................. :بلد التخرج .6
 . ........................: الجامعة التي تخرجت منها .1
 .......... .............................: التخرجسنة  .1
    : ............................... %.المعدل التراكمي .9

 :  بلد التخرج   .01
  دول اجنبية شرقية -د       يةدول عرب -ج       الضفة الغربية -ب        غزة -أ
       دول أجنبية غربية -هـ       أخرى  -و ..................                      

           ال -ب                  نعم -أ:      هل شاركت في برامج التشغيل المؤقت .00
   

 : في حصولك على فرصة عمل في حال اإلجابة بنعم على السؤال السابق هل ساهم البرنامج  .12

              ال -ب                  نعم -أ                       
                   ال -ب                  نعم -أ               :حالياً  هل تعمل .13

 : هل تعمل في مجال تخصصك ( 80)في حال اإلجابة بنعم على سؤال رقم  .14

              ال -ب                  نعم -أ                             
 : هل تعمل في ( 84)في حال اإلجابة بنعم على السؤال رقم  .15
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  -جـ            القطاع الخاص -ب                    القطاع الحكومي -أ     
NGOS             مشروع خاص بك -د            و- UNRWA    

 :عمل في مجال التخصص يعود السبب لـفي حال عدم ال .06
: أذكرها) أخرى . ج  لم أجد عمل في مجال التخصص . ب   العمل في مهنة الوالد  . أ

 )........... 
   . : ................عدد السنوات التي أمضيتها قبل الحصول على فرصة عمل  .01
 : ................ .سنة الحصول على فرصة عمل .01
حصلت عليها قبل التخرج والتي ساهمت في الحصول على فرصه عدد الدورات التي  .09

 ... ...............عمل
  ...............عدد الدورات التي حصلت عليها بعد التخرج  .41
عدد الدورات في مجال التخصص التي حصلت عليها بعد التخرج و ساهمت في الحصول على فرصه عمل  .40

.................... 
ل اإلدارة التي حصلت عليها قبل الحصول على فرصة عدد الدورات في مجا .44

 ..........................العمل
 .دوالر.....................  إجمالي المبالغ المنفقة على التدريب في مجال تخصصك قبل الحصول على فرصة العمل  .43
 : مهارات اللغة اإلنجليزية .42

ضعيف  . ه     متوسط . د  .   جيد -ج      جيد جداً  -ب         ممتاز -أ
 

 :مهارات استخدام الحاسوب .45
ضعيف  . ه     متوسط . د.     جيد -ج        جيد جداً  -ب       ممتاز -أ
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 :محاور االستبانة: ثانياً 
 .في المكان المناسب( )ي عالمة/فيما يلي عددا من العبارات المتعلقة بأدوات إدارة المعرفة، ضع 

 

 .م
تاز العبــــــــارات

مم
جدا 

يد 
ج

 

سط جيد
متو

يف 
ضع

 

 :الجامعاتدور : أوال 

 إلى أي مدى ترى أن الجامعات تلعب دور في حصول الخريج من كليه الهندسة على فرصه عمل مناسبة؟ - أ

      تهتم الجامعة التي تخرجت منها بمواكبة احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة  .1

      التي تخرجت منها بتطوير تخصصاتها بما يواكب احتياجات سوق العمل تهتم الجامعة   .2

      تهتم الجامعة التي تخرجت منها بتطوبر مناهجها بما يواكب احتياجات سوق العمل   .3

      تهتم الجامعة التي تخرجت منها بفتح تخصصات جديدة تواءم حاجة سوق العمل المحلي  .4

5.  
المخصصة من قبل كليه الهندسة  في الجامعة التي تخرجت منها كافيه  الساعات الدراسية العملية

 .لتأهيل الخريجين لالنخراط في سوق العمل
     

6.  
ساهم تزايد أعداد خريجي كليه الهندسة في الجامعة التي تخرجت منها في تفاقم مشكلة البطالة بين 

 .صفوف المهندسين في قطاع غزة
     

7.  
ل كليه الهندسة في الجامعة التي تخرجت منها في تفاقم مشكلة البطالة في ساهم انخفاض مفاتيح قبو

 قطاع غزة
     

8.  
ال توجد لها فرص وظيفية توجد تخصصات مفتوحة في كلية الهندسة في الجامعة التي تخرجت منها 

 في سوق العمل
     

 :لتوفير فرص عمل لخريجي كليه الهندسة إلى أي مدى ترى أن الجامعات تقوم بدورها في التواصل مع الجهات المختلفة - ب

      .مع القطاع العام لتوفير فرص عمل للخريجين الجامعة التي تخرجت منهاتتواصل   .1

      .مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للخريجين الجامعة التي تخرجت منهاتتواصل   .2

      ص عمل للخريجينلتوفير فر  NGOSمع مؤسسات الـ  الجامعة التي تخرجت منهاتتواصل   .3

      مع نقابة المهندسين لتوفير فرص عمل للخريجين الجامعة التي تخرجت منهاتتواصل   .4

 

 .م
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 :الدورات التدريبية: ثانيًا 

 ة على فرصه عمل مناسبة؟إلى أي مدى ترى أن الدورات التدريبية تلعب دور في حصول الخريج من كليه الهندس

      .تساهم الدورات التدريبية في اكساب خريجي كليه الهندسة مهارات تساعد في الحصول على فرصه عمل  .9

      .بتوفير دورات تخصصية عملية لطلبة كلية الهندسةالجامعة التي تخرجت منها تهتم   .11

      .الجامعة التي تخرجت منهان أولويات يعتبر توفير دورات تدريبية تخصصيه لطلبة كلية الهندسة م  .11

12.  
بعقد دورات تدريبية في اللغة اإلنجليزية تساعد الخريجين في الحصول الجامعة التي تخرجت منها تهتم 

 على فرصة عمل

     

13.  
بعقد دورات تدريبية في مجال اإلدارة تساعد الخريجين في الحصول الجامعة التي تخرجت منها تهتم 

 على فرصة عمل

     

      تهتم الجامعات بعقد دورات تدريبية في مجال الحاسوب تساعد الخريجين في الحصول على فرصة عمل  .14

15.  
تتواصل الجامعات مع القطاع العام لتوفير فرصة التدريب العملي للخريجين للمساهمة في حصولهم على فرصة 

 .عمل

     

16.  
ه لتوفير فرصة التدريب العملي للخريجين للمساهمة في تتواصل الجامعات مع القطاع الخاص والمؤسسات أهلي

 .حصولهم على فرصة عمل

     

 :دور نقابة المهندسين: ثالثًا 

 إلى أي مدى ترى أن نقابة المهندسين تلعب دور في حصول الخريج من كليه الهندسة على فرصه عمل مناسبة؟

      توفير دورات تدريبية تخصصيه برسوم رمزية  .17

      النقابة على توفير فرص عمل لألعضاء المنتسبين لها ممن يبحثون عن فرصه عملتعمل   .18

19.  
تقوم نقابه المهندسين بدورها في التنسيق مع الجامعات من أجل الحفاظ على جودة الخدمة األكاديمية 

 المقدمة للطلبة 

     

       .الطلبة في الجامعات في تغيير المعايير واألسس المعتمدة في قبولتشارك نقابة المهندسين   .21

      .الهندسية إعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات تقوم نقابة المهندسين ب  .21

      .هو جديد في العلوم الهندسية تقوم نقابة المهندسين بمد المهندسين بكل ما  .22
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      .تفعيل تدريب المهندسين الجدد وتأهيلهم على جميع أعمال المؤسسةتقوم النقابة ب  .23

      .إعادة تأهيل المهندسين القدامى وفقا للتطورات التكنولوجية واحتياجات عمل المؤسسةتقوم النقابة ب  .24

      تتدخل النقابة في مفاتيح القبول الجامعية  لطلبة الهندسة بما يتناسب مع سوق العمل  .25

 
 :عوامل إضافية تساعد في حصول خريج كليه الهندسة على فرصة عمل: رابعًا 

 إلى أي مدى ترى أن العوامل التالية تلعب دور في حصول الخريج من كليه الهندسة على فرصه عمل مناسبة؟

      .ساهمت سياسات التشغيل واالستيعاب الحكومي في حصولك على فرصة عمل  .26

      .ساهمت سياسات التشغيل المؤقت من قبل الجهات الحكومية في حصولك على فرصة عمل  .27

      .برامج التشغيل المؤقت غير الحكومية في حصولك على فرصة عمل ساهمت  .28

      مالءمة تخصص الدراسة واحتياجات سوق العمل  .29

      طبيعة مشروع التخرج  .31

      سمعة الجامعة التي تم التخرج منها  .31

      .الخبرة العملية أثناء التدريب الميداني بعد التخرج  .32

      اآلخرين القدرة على التواصل مع  .33

      .امتالك مهارات في استخدام الحاسوب  .34

      امتالك مهارات اللغة اإلنجليزية  .35

      (بعد التخرج)الدورات التدريبية   .36

      .(دائرة الخريجين، القسم)مساعدة الجامعة التي تخرجت منها   .37

      .القدرة على التحليل بشكل علمي دقيق  .38

      .بشكل إبداعي ومبتكر القدرة على التحليل  .39

      . القدرة على التأقلم مع الظروف الخارجية المتغيرة  .41

      .األداء المهني في مجال التخصص  .41
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 :من وجهة نظرك : ثالثاً 

ما أهم المهارات المطلوب أن يمتلكها خريجي كلية الهندسة في التخصصات المختلفة للحصول على فرصة 

 :عمل 

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.... 

 .الستبانةوأخريا نشكر لكم حسن تعاونكم ، وجهدكم الطيب لتعبئة هذه ا

 تـم حبمد اهلل ،،،
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 ( 3) ملحق رقم 

 ":دور الجامعات"نتائج االتساق الداخلي للمجال األول 
 

دور الجامعات في حصول الخريج من كلية الهندسة " نتائج االتساق الداخلي لمجال : أوال
 "على فرصة عمل مناسبة 

دور الجامعات في حصول  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ( 1)جدول يوضح 
والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن "  الخريج من كلية الهندسة على فرصة عمل مناسبة
وبذلك يعتبر المجال صادق لما  α= 1015معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 .وضع لقياسه

 

 (1)جدول 

الجامعات في حصول الخريج من كلية دور " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
 والدرجة الكلية للمجال"  الهندسة على فرصة عمل مناسبة

 الفقرة م

مان
بير

 س
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

1.  
تهتم الجامعة التي تخرجت منها بمواكبة احتياجات 

 المجتمع من التخصصات المختلفة
.680 *0.000 

2.  
منها بتطوير تخصصاتها بما تهتم الجامعة التي تخرجت 

 يواكب احتياجات سوق العمل 
.724 *0.000 
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3.  
تهتم الجامعة التي تخرجت منها بتطوبر مناهجها بما 

 يواكب احتياجات سوق العمل 
.631 *0.000 

4.  
تهتم الجامعة التي تخرجت منها بفتح تخصصات جديدة 

 تواءم حاجة سوق العمل المحلي
.517 *0.000 

5.  

ية العملية المخصصة من قبل كليه الساعات الدراس
الهندسة  في الجامعة التي تخرجت منها كافيه لتأهيل 

 .الخريجين لالنخراط في سوق العمل
.575 *0.000 

6.  
ساهم انخفاض مفاتيح قبول كليه الهندسة في الجامعة 

 التي تخرجت منها في تفاقم مشكلة البطالة في قطاع غزة
.527 *0.000 

7.  

ة في كلية الهندسة في الجامعة توجد تخصصات مفتوح
التي تخرجت منها ال توجد لها فرص وظيفية في سوق 

 العمل
.381 *0.002 

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

دور الجامعات في التواصل مع الجهات المختلفة " نتائج االتساق الداخلي لمجال : ثانيا
 ":ة لتوفير فرص عمل لخريجي كلية الهندس

دور الجامعات في التواصل  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ( 2)جدول يوضح 
والدرجة الكلية للمجال، والذي " مع الجهات المختلفة لتوفير فرص عمل لخريجي كلية الهندسة
وبذلك يعتبر المجال  α= 1015يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 .لما وضع لقياسه صادق
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 (2)جدول 

دور الجامعات في التواصل مع الجهات  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
 والدرجة الكلية للمجال" المختلفة لتوفير فرص عمل لخريجي كلية الهندسة 

 الفقرة م

مان
بير

 س
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

1.  
مع القطاع العام لتوفير ت منها الجامعة التي تخرجتتواصل 

 .فرص عمل للخريجين
.873 *0.000 

2.  
مع القطاع الخاص لتوفير الجامعة التي تخرجت منها تتواصل 

 .فرص عمل للخريجين
.925 *0.000 

3.  
 NGOSمع مؤسسات الـ الجامعة التي تخرجت منها تتواصل 

 لتوفير فرص عمل للخريجين
.898 *0.000 

4.  
مع نقابة المهندسين لتوفير تخرجت منها الجامعة التي تتواصل 

 فرص عمل للخريجين
.668 *0.000 

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 "الدورات التدريبية " نتائج االتساق الداخلي للمجال الثاني  -

جة والدر " الدورات التدريبية " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ( 3)جدول يوضح 
 α= 1015الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
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 (3)جدول 

 والدرجة الكلية للمجال"  الدورات التدريبية " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م
مان

بير
 س
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

 (
S

ig
). 

1.  
تساهم الدورات التدريبية في اكساب خريجي كليه الهندسة 

 .مهارات تساعد في الحصول على فرصه عمل
.460 *0.000 

2.  
بتوفير دورات تخصصية الجامعة التي تخرجت منها تهتم 

 .عملية لطلبة كلية الهندسة
.719 *0.000 

3.  
بة كلية الهندسة يعتبر توفير دورات تدريبية تخصصيه لطل

 .الجامعة التي تخرجت منهامن أولويات 
.774 *0.000 

4.  
بعقد دورات تدريبية في اللغة الجامعة التي تخرجت منها تهتم 

 0.000* 760. اإلنجليزية تساعد الخريجين في الحصول على فرصة عمل

5.  
بعقد دورات تدريبية في مجال الجامعة التي تخرجت منها تهتم 

 0.000* 730. الخريجين في الحصول على فرصة عملاإلدارة تساعد 

6.  
تهتم الجامعات بعقد دورات تدريبية في مجال الحاسوب 

 تساعد الخريجين في الحصول على فرصة عمل
.761 *0.000 

7.  
تتواصل الجامعات مع القطاع العام لتوفير فرصة التدريب 
 .العملي للخريجين للمساهمة في حصولهم على فرصة عمل

.752 *0.000 

8.  

تتواصل الجامعات مع القطاع الخاص والمؤسسات أهليه 
لتوفير فرصة التدريب العملي للخريجين للمساهمة في 

 .حصولهم على فرصة عمل
.785 *0.000 

 . α =0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة * 
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 "دور نقابة المهندسين " نتائج االتساق الداخلي للمجال الثالث  -

 (4)رقم جدول 
 والدرجة الكلية للمجال"  دور نقابة المهندسين "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

مان
بير

 س
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 520. توفير دورات تدريبية تخصصيه برسوم رمزية  .1

2.  
من يبحثون تعمل النقابة على توفير فرص عمل لألعضاء المنتسبين لها م

 عن فرصه عمل
.730 *0.000 

3.  
تقوم نقابه المهندسين بدورها في التنسيق مع الجامعات من أجل 

 الحفاظ على جودة الخدمة األكاديمية المقدمة للطلبة 
.732 *0.000 

4.  
تشارك نقابة المهندسين في تغيير المعايير واألسس المعتمدة في قبول 

 . الطلبة في الجامعات
.653 *0.000 

 0.000* 578. .تقوم نقابة المهندسين بإعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات الهندسيه   .5

6.  
تقوم نقابة المهندسين بمد المهندسين بكل ما هو جديد في العلوم 

 .الهندسية
.560 *0.000 

7.  
تقوم النقابة بتفعيل تدريب المهندسين الجدد وتأهيلهم على جميع 

 .أعمال المؤسسة
.693 *0.000 

8.  
م النقابة بإعادة تأهيل المهندسين القدامى وفقا للتطورات التكنولوجية تقو 

 .واحتياجات عمل المؤسسة
.624 *0.000 

9.  
تتدخل النقابة في مفاتيح القبول الجامعية  لطلبة الهندسة بما 

 يتناسب مع سوق العمل
.666 *0.000 

 . α =0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة * 
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"  دور نقابة المهندسين " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ( 4)رقم جدول يوضح 
 1015والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

=α وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. 

تساعد في حصول خريج كلية  عوامل إضافية" نتائج االتساق الداخلي للمجال الرابع  -
 "الهندسة على فرصة عمل 

 (5)رقم دول ج

عوامل إضافية تساعد في حصول خريج كلية  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
 والدرجة الكلية للمجال"  الهندسة على فرصة عمل

 الفقرة م

مان
بير

 س
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

1.  
ت التشغيل واالستيعاب الحكومي في حصولك على فرصة ساهمت سياسا

 .عمل
.401 *0.001 

2.  
ساهمت سياسات التشغيل المؤقت من قبل الجهات الحكومية في حصولك 

 .على فرصة عمل
.264 *0.027 

3.  
ساهمت برامج التشغيل المؤقت غير الحكومية في حصولك على فرصة 

 .عمل
.506 *0.000 

 0.000* 624. اجات سوق العملمالءمة تخصص الدراسة واحتي  .4

 0.000* 634. طبيعة مشروع التخرج  .5

 0.010* 318. سمعة الجامعة التي تم التخرج منها  .6
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 الفقرة م
مان

بير
 س
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 556. .الخبرة العملية أثناء التدريب الميداني بعد التخرج  .7

 0.000* 517. خرينالقدرة على التواصل مع اآل  .8

 0.002* 390. .امتالك مهارات في استخدام الحاسوب  .9

 0.004* 363. امتالك مهارات اللغة اإلنجليزية  .11

 0.000* 683. (بعد التخرج)الدورات التدريبية   .11

 0.015* 295. .(دائرة الخريجين، القسم)مساعدة الجامعة التي تخرجت منها   .12

 0.000* 527. .دقيقالقدرة على التحليل بشكل علمي   .13

 0.000* 529. .القدرة على التحليل بشكل إبداعي ومبتكر  .14

 0.009* 320. . القدرة على التأقلم مع الظروف الخارجية المتغيرة  .15

 0.000* 595. .األداء المهني في مجال التخصص  .16

 . α =0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة * 

عوامل إضافية تساعد في " رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معامل اال( 5)جدول رقم يوضح 
والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت "  حصول خريج كلية الهندسة على فرصة عمل
وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع  α= 1015االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 .لقياسه
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 ( 4) رقم ملحق رقم 

 ة الدراسة حسب بلد التخرجتوزيع عين
 

 عدد الخريجين بلد التخرج عدد الخريجين بلد التخرج

 7 تركيا 4 كرانياوأ

 8 روسيا 3 األردن

 981 فلسطين 1 ماراتاإل

 2 بنغالدش 6 الجزائر

 1 لبنان 4 السودان

 6 ليبيا 1 الفلبين

 1 مافيال 2 الكويت

 22 مصر 9 ألمانيا

 1 يافيوغسال 1 الهند

 1 ندابول 2 منالي

 Total 272 1 اليونان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

151 

 

 

 (5) مكحق رقم 

 توييع عيفىة الدراسة حسب الجامعه الت  ت رج مفبا المستجيب

 عدد الخريجين اسم الجامعة عدد الخريجين اسم الجامعة
 1 استانبول التقنية 2 أكتوبر 6

GOA3I 1 1 التوفية 

Msa 1 1 الدولة الحكومية للتكنولجيا 

sfovropel techinal 

university 
 2 السودان 1

 1 السودان للعلوم والتكنولجيا 3 استانبول التقنية

 1 الكويت 1 أكينيا

 2 برلين 22 غزة-األزهر

 1 زيان عاشور 1 االسكندرية

 1 سانت بطرسبرغ 922 غزة – االسالمية

 1 عمان 1 االسالمية للتكنولجيا

األكاديمية العربية للعلوم 

 التكنولجيا البحريو
 1 عمر المختار 1

 1 كاكاتيا 1 االمام المهدي

 1 كسيف للهندسة 1 التكنولجيا خانيونس

 1 ماكروف الدولية 1 الجامعة األردنية

 4 مصر للعلوم والتكتنولجيا 3 الجامعة االسالمية للتكنولجيا

 1 ناصر 1 الجامعة األمريكية الشارقة
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 عدد الخريجين سم الجامعةا عدد الخريجين اسم الجامعة
 1 خاركوف التقنية 1 الجامعة البريطانية في مصر

 2 دارشتات 1 الجامعة التقنية برلين

 1 سانتا بطر صدغ 1 الجامعة اللبنانية

 1 سراتف 1 الخيري

 1 سوريا 1 الزقازيق

 1 غزة 1 السنوفية

 1 فرونغ لهندسة العمارة والبناء 1 السودان

 7 فلسطين 1 الشرق األدنى

 1 قاريون 1 الشرق األقصى

 1 قاريونس 1 الشرق األوسط

 1 كاريونس سنغال 4 العلوم والتكنولجيا

 1 بيرزتيا 1 القاهرة

 1 تلغراد 1 الكويت

 1 محمد بو ضياف 1 الوطنية

 8 مصر للعلوم والتكنولجيا 1 اليرموك

 1 هاونز 3 برلين

 1 وهران 1 برلين التقنية

 1 سونأدام 1 بنوليد

 272 المجموع  
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 (6)ملحق رقم 

 الخبراء االقتصاديينمقابالت مع عدد من 

 .الجامعة اإلسالمية  -نائب الرئيس لشئون البحث العلمي/ مقابلة الدكتور محمد مقداد  .1
 .الجامعة اإلسالمية  –عميد كلية الهندسة / شفيق جندية . د.أ .2
 .لين الفلسطينيين في محافظات غزة نقيب المقاو / نبيل أبو معليق . م .3

 

 .الجامعة اإلسالمية  -نائب الرئيس لشئون البحث العلمي/ مقابلة الدكتور محمد مقداد 

  يشهد قطاع الهندسة نسبة بطالة خرجين مرتفعة، حسب وجهة نظرك ما هي / سؤال
 أسباب هذه الظاهرة ؟

لة بشكل عام ومن ضمنهم المشكلة ليست بطالة المهندسين فقط إنما هي مشكلة البطا -
 .المهندسين فهي ليست محصورة في الخريجين 

نما هي مشكلة  - ال نستطيع القول بأن مشكلة بطالة المهندسين هي بسبب التخصص وا 
 .عامة

 .أرى أن المهندسين لهم فرصة أكبر من غيرهم للعمل في تخصصهم وغير تخصصهم -
  أسباب البطالة: 
 البطالة التي تتعلق بجهة التشغيل : 
هناك مشكلة في جهة التشغيل حيث توظيف الذي يخصصها، قريب أو جار بغض النظر  -

 .عن شيء 
 .بعض األحيان جهة التشغيل عائلية وال تتحوط الختيار المهندسين -
 .مستوى التخصص فيه قليل وهذا يعيق اللجوء إلى  المهندسين في القطاع الخاص -
 .التشغيل على الجهات الحكوميةال يتم التعويل في / جهات التشغيل الحكومية  -
 .األصل أن التوظيف األكثر كالعمل الخاص -
 .قامت الجهات الحكومية بتوظيف عدد ولكن غير كاف -
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  أسباب ترجع للخريج: 
الخريج في حال كونه كفء، يجيد اللغة اإلنجليزية، يجيد استخدام الحاسوب ولديه لباقة  -

لى المعدل الجيد، فهذا بالغالب يجد فرصة عمل في ممتازة وقدراته اإلدارية جيدة باإلضافة إ
 .تخصصه أو غير تخصصه 

هماله لنفسه في اللغة اإلنجليزية وفي الجوانب اإلدارية  - إهمال الخريج لنفسه في المعدل وا 
يحرم الخريج من العديد من الفرص التي كان سيحصل عليها بتخصصه بالمزايا الموجودة 

 .لديه 
  الجهات التعليمية: 
جامعات تحاول أن تقوم بدورها لتطوير أدائها ولكن تفتقد إلى الضرورة على تدريب ال -

 .الخريجين علميًا بحيث يكون جاهزًا لسوق العمل
عدم قدرة الجامعات على توفير فرص التدريب المناسب والتنسيق مع القطاع العام والخاص  -

على التدريب وهذا  يجعل الخريج غير جاهز بمجرد التخرج ويكون بحاجة إلى الحصول
 .يفقده فرصة الحصول على فرصة عمل

 اآلليات المقترحة لعالج مشكلة البطالة: 
عالج مشكلة البطالة في ظروفنا يكون عالجًا سياسيًا وليس اقتصاديًا حيث أننا بحاجة إلى  -

فتح المعابر من جهة والتواصل بين الضفة وغزة من جهة أخرى بما يقوي االقتصاد الوطني 
اع الخاص ومن ثم سوق العمل ومن ثم يوفر فرص للعمل في كل المجاالت ومنها والقط

 .الهندسية
العمل على االستفادة من برامج التشغيل الدولي والمخصصة لتشغيل بحيث يفرض على  -

 .القطاع العام توظيف المهندسين في تخصصهم من خالل برامج التشغيل المؤقت الموجودة
اع الخاص والممولين بحيث يتم توجيه التمويل لتحقيق تنمية التنسيق بين الحكومة والقط -

 .مستدامة وليس إغاثة وهذا يساعد في توفير فرص عمل دائمة
  من وجهة نظرك هل هناك موائمة بين مخرجات التعليم من المهندسين / السؤال

 واالحتياجات الواقعية لسوق العمل في قطاع غزة؟
خرج أعداد كبيرة في كل التخصصات بما يفوق حاجة الجامعات الفلسطينية بال استثناء ت -

 .المجتمع وال يعني هذا بالضرورة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات سوق التعليم
 .عدم وجود زيادة في خرجين وعدم وجود خرجين في مجال أخر -
 .هل الحل أن نوقف التعليم حتى تستوعب سوق العمل؟، هذا غير مقبول -
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تعليم بما يشجع التعليم المهني التخصصي في كافة المجاالت، وذلك أما مع إعادة هيكلية ال -
 .والذي يخدم المجتمع( هذا الجانب هو الذي فيه خلل)
 الحلول: 
 .السعي لفتح أسواق خارجية للخرجين بحيث يعملوا في الدول العربية أو غيرها -

يه نسب قد يتم تبديل فكرة اإليقاف المؤقت لبعض التخصصات إذا ثبت أن الخرجين ف -
 .الزيادة فيهم أكبر من غير

 .المشكلة أن الجميع لديه بطالة وليس الهندسة فقط، فهل سنوقف التعليم -

يفضل أن يكون المواطن الفلسطيني متعلمًا حتى ولو كان عاطاًل عن العمل أفضل من أن  -
 .يكون جاهالً 

دارة الجامعات والقطاع -  .هناك حاجة للتنسيق بين التعليم العالي وا 

في هذا السياق إنشاء هيكل تنسيق بين الجامعات ووزارة التعليم العالي والقطاع  نفكر -
عادة هيكلة التخصصات  نشاء وفتح األقسام الجديدة وا  لتنسيق مفاتيح القبول في الجامعات وا 

 .المختلفة واقتراح التخصصات المهنية الالزمة وغير ذلك 

 

 .ة اإلسالميةالجامع –عميد كلية الهندسة / شفيق جندية . د.أ
 .البطالة ليست حصرًا على المهندسين -
 .المهندسين حظوظهم أكثر من غيرهم -
 .معظم الخريجين هم من خريجي الجامعة -

 
  ما هي أسباب بطالة المهندسين حسب وجهة نظرك؟/ السؤال 

 هناك أكثر من جهة لها عالقة بالمشكلة: 
 الطالب: 
 .ل سنوي في الجامعاتيسجل عدد كبير من الطالب في كليات الهندسة بشك -
 .الجامعة تهيئ للطالب ظروف التعليم العالي المتميز -
يتخرج سنويا أعداد من المهندسين أكبر مما يحتاجه سوق العمل، ولكن السؤال أين سوق  -

 .العمل ومن هو المسئول عن إيجاد السوق
 الحكومة والقطاع الخاص: 

 .هي التي تحمل مسئولية إيجاد سوق العمل  -
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أن رئيس وزراء ودولة معينة يذهب للصين ويعقد اتفاقية لترويج سلعة معينة  عندما نسمع -
 .فهذا يعني التسويق للقطاع الخاص لفتح فرص عمل، أين نحن من هذا المجال

 .الوضع السياسي له عالقة وطيدة بمشكلة الخريجين والهندسة بشكل خاص -
 .الدور األكبر يلحق بالقطاع الخاص -
 .القطاع الخاص للقيام بدورهمطلوب من الحكومة دعم  -
 .مطلوب نسج العالقات مع الدول األخرى الستيعاب الكم الكبير من الخريجين -
 .مطلوب العمل على إيجاد دور لنقابة المهندسين -

 دور الجامعة: 
حيث يرغب المجتمع )الجامعة أصبحت تنساق باتجاه رغبات المجتمع الفلسطيني  -

 (.الفلسطيني في تخصصات الهندسة
 .لمفترض تقليل عدد الطالب المقبولين في كليات الهندسةمن ا -
من المفترض رفع مفتاح التنسيق للقبول في كليات الهندسة، و حاليا نسعى جاهدين لتطبيق  -

 .ذلك
 .مطلوب إيقاف بعض الكليات التي تدرس الهندسة وتقبل طالب بمفاتيح قبول متدنية -
وبالذات هيئة االعتماد والجودة وذلك للعمل مطلوب متابعة ومراقبة وزارة التربية والتعليم  -

 .عدم تدني مفتاح القبول لكليات الهندسة
 وزارة التعليم: 
 .مطلوب تشجيع التعليم المهني -
، (5/5/2113جريدة فلسطين،األحد ) 2113بلغ عدد الطالب المسجلين لتوجيهي للعام  -

العمل  طالب، مطلوب التعامل معهم وتوجيه رغباتهم حسب احتياج سوق 88711
 .الفلسطيني

  هل هناك توافق بين مخرجات التقييم واحتياجات سوق العمل / سؤال. 
 .نؤكد على عدم التوافق بين مخرجات التقييم واحتياجات سوق العمل -
السوق ليس مشكلة الجامعة ويعني الجامعة إخراج عدد من الخريجين يحترم مصلحة  -

 .المجتمع
 .والقطاع وال الحكومةال يوجد تنسيق بين الجامعات ووزارة  -
 .ال مانع من وجود هيئة للتنسيق بين الجهات المختلفة -

 الحلول المقترح 
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 .التنسيق بين الجهات التعليمية المختلفة والقطاع االقتصادي -1

 .تشجيع التعليم المهني في كافة المجاالت -2

يقاف ذلك -3  .مراقبة الكليات التي تخفض مفتاح التنسيق في الهندسة وا 

 

 .نقيب المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة/ معليق نبيل أبو. م
 .القطاع الخاص حاليًا يستوعب عدد كبير من المهندسين  -
 .مقاول 1111-711عدد العاملين مهندسين في شركات المقاوالت  -
في  1111+ عمل مكتبي 511)شخص  1511عدد العاملين في قطاع المقاوالت يقارب  -

 (.المواقع

 .ع الحالي انتعاش في عمل المهندسين بسبب البدء بإعادة إعمار غزة يشهد الوض /مالحظة 

  ما هي أسباب بطالة المهندسين من وجهة نظرك؟/ سؤال 
وكذلك  2116أرى أن الحصار على غزة بعد نجاح حركة حماس في انتخابات عام  -

 .االنقسام، أديا إلى الحصار الكامل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة
 .الة مرتفعة في جميع القطاعات، وليس قطاع المهندسين فقطنسبة البط -
للمهندسين حظوظ أكثر من غيرهم في الحصول على فرصة عمل الرتفاع المستوى  -

 .األكاديمي والمهني لديهم 
  هل ترى للمهارات اإلدارية واللغة اإلنجليزية والقدرات األخرى أثرًا واضحًا في / سؤال

 ؟حصول المهندس على فرصة عمل 

 هناك أكثر من جهة لها عالقة بحصول الخريج على فرصة عمل: 
  الطالب: 
الشهادة، البلد، الدرجة، الشخصية من خالل المقابلة، ولغته األجنبية، والمهارات اإلدارية،  -

مكانية إدارة األزمات داخل المواقع، لهم الدور األكبر في حصول الخريج  والحاسوب، وا 
 .على فرصة عمل مناسبة

 عات الجام: 
 .سابقًا كانت الجامعات ترعى المهندس بشكل أكبر، وتنمي قدراته األكاديمية بشكل أعلى -
 .حاليًا نالحظ تدني في هذا المستوى -
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نأمل من الجامعات زيادة االهتمام بالرعاية األكاديمية واإلدارية وتأهيل المهندسين بشكل  -
 .مناسب لسوق العمل

 .احتياجات سوق العملوجوب الموافقة بين مخرجات التعليم و  -
يجب أن يكون هناك هيئة مشتركة لتنسيق بين الجامعات والقطاع الخاص لتوجيه الطالب  -

رشادهم نحو التخصصات المطلوبة حسب احتياجات سوق العمل  .وا 

 
  حلول مقترحة: 

المصالحة ضرورة لالستقرار ولالستثمار وإلعادة اإلعمار، وهذا يؤدي إلى زيادة األعمال  -
 .ة وغيرها في الوطن ويخفف من البطالة بشكل عام وبطالة المهندسين بشكل خاصاإلنشائي

يجب أن يكون هناك خطة إستراتيجية وطنية اقتصادية شمولية للوطن لعدة سنوات، على  -
 .أن تغطي هذه الخطة كافة الجوانب االقتصادية الالزمة للنهوض بالوطن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


