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 ممخص الرسالة
تعتبر البطالة مف أبرز المشكالت التي تواجو أّي اقتصاد السيما االقتصاد الفمسطيني 

مى ىذه المشكمة، وبشكؿ دقيؽ إلى مشكمة بطالة عالضوء  تسميطلذلؾ ىدفت الدراسة إلى 
 في سوؽ العمؿ الفمسطيني. كمية الصحافة واإلعالـخريجي 

عمى عينة يا التحميمي حيث تـ تطبيقـ المنيج الوصفي ااستخد تـ ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة
مف كال الجنسيف، وبمغت عينو الدراسة عدد  3701عشوائية مف مجتمع الدراسة البالغ عدده 

 .صحفي وصحفية 200

 وكانت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة التالي:

والحاسوب الجامعات تحتاج إلى تطوير دورىا في صقؿ ميارات الخريج بالمغة اإلنجميزية  -1
عداد وتأىيؿ الخريج مف كمية الصحافة عممًيا مف خالؿ التدريب  .وا 

في الحصوؿ عمى  الصحافة يالتدريب قبؿ وبعد التخرج مف أىـ عوامؿ نجاح خريج -2
 فرصة عمؿ.

العمؿ لدى المؤسسات الصحفية الدولية كونيا تعتمد عمى المغة اإلنجميزية  محدودية فرص -3
 مغة اإلنجميزية.وتدني مستوى الخريجيف في ال

 وكانت مف أىـ توصيات الدراسة ما يمي:

 .تطوير برامج الجامعة بحيث توائـ احتياجات سوؽ العمؿ المحمي -1

كوف التدريب المتخصص ىو الوسيمة األمثؿ لرفع  كمية الصحافةاالىتماـ بتدريب خريجي  -2
 قدراتيـ مما يعمؿ عمى تحسيف فرصيـ في الحصوؿ عمى وظيفة.

النقابي لمصحفييف في قطاع غزة لمتعبير عف الصحفييف ولتمعب دورىا في تفعيؿ الدور  -3
 الدفاع عف الصحفي وصقؿ مياراتو.
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Abstract 

 
Unemployment is considered among the leading problems that 

faces any economy, especially the Palestinian economy, which 

particularly suffers from this problem. Thus, this study aimed to shed 

some light on this problem, particularly on the unemployment problem 

of the graduates of the journalism and media schools in the Palestinian 

labor market. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the 

descriptive and analytical approach. The study used a random sample 

drawn from the study's population, which includes 3701 persons of both 

sexes. Sample size was 200 male and female journalists. 

The most important findings of the study were as follows: 

1. The role of universities should be developed and directed towards 

refining graduates' skills in English language and computer 

knowledge, as well as to prepare and qualify the graduates of 

journalism departments through specialized training and practice. 

2. Training before and after the graduation is a main factor that helps 

those graduates to find a job. 

3. Limited employment chances for graduates at international press 

organizations because of the lack of the required proficiency in 

English among the graduates. 

The most important recommendations of the study were as follows: 

1. To prepare a comprehensive plan by the Palestinian universities 

to study the needs of the Palestinian labor market in the field of 

journalism. Student's enrollment in journalism departments 

should be controlled depending on this need. 

2. To pay attention to the training of graduates in the field of 

journalism considering that specialized training is the best way 

for them to build their capacity and chance to get a job. 

3. Activate the role of Palestinian Journalists syndicate to help the 

Journalists to express their opinions, and to play the required role 

in defending their rights and building their capacities. 
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 آية قرآنية

  

 

 ِسينَا َأْو نَا الَ ُتَؤاِخْذَنا إِن نَّ نَاَربَّ ِمْل  َوالَ  َأْخَطْأَنا َربَّ ْلَتُه َعََل  ََتْ َعَلْينَا إِْْصًا َكََم ََحَ

نَا الَِّذيَن ِمن َقْبلِنَا ْلنَا َوالَ  َربَّ مِّ نَا َلنَا َواْغِفرْ  َعنَّا َواْعُف  بِهِ  َلنَا َطاَقةَ  الَ  َما َُتَ   َأنَت  َواْرََحْ

َنا َمْوالََنا  اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومِ  َعََل  َفانُُصْ
 

  [686 :البقرة]
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 

 العمل يذا أيدي

إىل مو كلله اهلل باهليبة والوقار .. إىل مو علمين العطاء بدوى انتظار .. 

 )والدي العشيش(إىل مو أمحل أمسه بكل افتدار 

  إىل مو أرضعتين احلب واحلهاى
 إىل رمش احلب وبلضم الصفاء

 )والدتي احلبيبة( بالبياضإىل القلب الهاصع 

 إىل القلوب الطايزة الزقيقة والهفوس الربيئة إىل رياحني حياتي

 خوتي(إ)

 )سوجيت( إىل الزوح اليت صكهت روحي

 )الرباء و مهة اهلل و أملى( )أبهائي( فلذات كبدي إىل

 بييت الثاني )مؤصضة الزصالة لإلعالم( إىل

خواني يف )دار القزآى الكزيم إيل اهلل وخاصته أيل القزءاى الذيو يم أ إىل

 والضهة(

جناس عملي إا يف لي نصًحإصدى أرشدني وكل مو أكل مو علمين و إىل

 يذا

 يدي يذا العمل املتواضع .أليكم مجيعا إ
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 وتقديرٌ شكٌر 
 

 تعمػػـ مػػف خيػػر عمػػى وأسػػمـ وأصػػمي، يعمػػـ لػػـ مػػا اإلنسػػاف عمػػـ، بػػالقمـ عمػػـ الػػذي هلل الحمػػد
 .وسمـ عميو اهلل صمى محمد سيدنا، وعمـ وعمؿ

 بعد: أما 

 الفاضػػؿ أسػػتاذي إلػػى وتقػػديري شػػكري بخػػالص أتقػػدـ ثػػـ، وتوفيقػػو عونػػو عمػػى كثيػػراً  اهلل فأشػػكر
 مػف إلػيّ  أواله مػا عمػى الرسػالة ىذه عمى المشرؼ مقداد إبراىيم محمد /: الدكتور األستاذ سعادة
رشػاد وتوجيػو نصػ  مػف قدمو وما، واىتماـ جيد  لتوجييػو كػاف فقػد، الرسػالة ىػذه مراحػؿ خػالؿ وا 

 التوفيػؽ دواـ لػو أرجػو .الوجػود حيػز إلػى المتواضػعة الرسػالة ىػذه إظيار في الكبير األثر السديد
 .والسداد

 الرسػػالة ىػػذه مناقشػػة بقبػػوؿ تفضػػميـ عمػػى المناقشػػة ىيئػػة ألعضػػاء التقػػديرو  بالشػػكر أتقػػدـ كمػػا 
  المتواضعة.

 صػػبرىـ عمػػى وأبنػػائي وزوجتػػي أشػػقائي، ورعاىمػػا اهلل حفظيمػػا والــداي الجزيػػؿ بالشػػكر وأخػػّص  
 بصػػورة وسػػاعد سػػاىـ مػػف لكػػؿ وتقػػديري شػػكري وأكػػرر .دراسػػتي لسػػير متػػابعتيـ ودواـ واىتمػػاميـ

 .اسمو ذكر عف وسيوت الجيد ىذا إنجاح في مباشرة غير أو مباشرة

 وتوفيقػػو بعونػػو يمػػدنا وأف، الكػػريـ لوجيػػو خالصػػاً  العمػػؿ ىػػذا يجعػػؿ أف القػػدير العمػػي اهلل أسػػأؿ 
 .عميو والقادر ذلؾ ولي إنو، األداء أفضؿ عمى لنا عوناً  تعممناه ما ويجعؿ

 ،،،الموفؽ واهلل

  الباحث
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 :ةمقدم 1.1

 ولقد االقتصادية المؤسسة اىتمامات برزأ مف اليوـ اصب  البشري بالعنصر ىتماـاال
 إتقاف وسبيؿ داءاأل لتعزيز يتقنيا التي الميارات لعممو هداءأ في الفرد نجاحل ضرورة مف  صبأ

 مرتكزاً  يكوفل وجودتو المؤىؿ البشري العنصرب االىتماـ لىإ تحتاج التنمية عمميو و العمؿ،
 تطورىا ودرجة واالقتصادية السياسية أنظمتيا اختالؼ عمى العالـ بمداف وتواجو ليا، أساسياً 

 لمنظاـ األساسية التحديات أحد تمثؿ كمشكمة البطالة  أصبحت فقد البطالة، مشكمة االقتصادي
  .العولمة ظؿ في الجديد العالمي

 الربػػػػػع فػػػػػي بمغػػػػػت وقػػػػػد البطالػػػػػة معػػػػػدالت ارتػػػػػػفاع مػػػػػف غػػػػػزة قطػػػػػاع فػػػػػي العمػػػػػؿ سػػػػػوؽ  يعػػػػػاني
 أف العمػـ مػع (ـ6105 ،ينيطالفمسػ لإلحصاء يالمركز  الجياز تقرير ) %(4550) ـ6104الثاني
 وطبقًػػػػا ـ6104الثػػػػاني الربػػػع فػػػػي ( % 4457 ) غػػػػزة قطػػػاع فػػػػي المشػػػػاركة العاممػػػة القػػػػوى نسػػػبة

 :كالتالي موزعة عالي تعميـ مؤسسة 08 غزة قطاع في يوجد فإنو التعميـ وزارة إلحصائيات

 5 (خاصتاف واثنتاف عامتاف واثنتاف حكومية واحدة) تقميدية جامعات.  
 6 (عامة وواحدة خاصة، وواحدة حكومية أربعة) جامعية كميات. 
 7 تحػت وواحػدة خاصػتاف، واثنتػاف حكوميػة، وواحػدة عامػة، ثالثػة) متوسطة مجتمع كميات 

 (.الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة إشراؼ

 .تيفجامع فيوجد المفتوح التعميـ أما

 المعػػدالت ىػػذه وتعػػود الخريجػػوف، منيػػا يعػػاني التػػي المرتفعػػة البطالػػة نسػػب فػػي المشػػكمة وتكمػػف
 جػػودة تراجػػع ظػػؿ فػػي ممحػػوظ بشػػكؿ الخػػريجيف أعػػداد تضػػاعؼ إلػػى البطالػػة مػػف المسػػبوقة غيػػر

 عمػؿ عمػى الحصػوؿ فػي الفػرص ومحدوديػة العمػؿ، سػوؽ يتطمبيػا لتػيا العػالي التعميـ مخرجات
 ـ6105 عػػػػاـ مػػػػف األوؿ الربػػػػع فػػػػي البطالػػػػة معػػػػدؿ ارتفػػػػاع إلػػػػى األرقػػػػاـ وتوضػػػػ  الخػػػػارج، فػػػػي

 ب مقارنػػػة غػػػزة قطػػػاع فػػػي %6955 إلػػػى بكػػػالوريوس أو متوسػػػط دبمػػػوـ مؤىػػػؿ عمػػػى الحاصػػػميف
 (.ـ6105العالي، والتعميـ التربية )وزارة غزة قطاع في ـ6101 عاـ 3454%
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  :الدراسة مشكمة  1.2

 بػػػػيف العالقػػػػة وتبػػػػرز لممجتمػػػػع، المحميػػػػة اليويػػػػة وتعكػػػػس المعػػػػاش الواقػػػػع عػػػػف تعبػػػػر الصػػػػحافة 
 لألحداث والمدرؾ الواعي العاـ الرأي تشكيؿ في وتساىـ المحكومة والجماىير الحاكمة السمطات

 حشػيش، أبػو) العػاـ الػرأي عنػد والمعرفػي لثقػافيا المسػتوى رفػع إلػى الصحافة وتسعى حولو، مف
 يمثمو بما واإلعالمي، الصحفي العمؿ لمزاولة خصبة أرًضا غزه قطاع ويعتبر .(5ص ،ـ6105
 عػػػدد فػػإف ،اإلحصػػاءات وبحسػػب واألخػػػرى. الفينػػة بػػيف المتجػػددة لمصػػػراعات داميػػة منطقػػة مػػف

 قطػاع في والصحافة العربية والمغة واإلعالـ الصحافة تخصصي تعتمد التي والكميات الجامعات
 6و غػػػزة(، فمسػػػطيف  األمػػػة  األقصػػػى  األزىػػػر  اإلسػػػالمية  وىي)الجامعػػػة جامعػػػات 5 غػػػزة

 بولتكينػػػػػؾ -فمسػػػػػطيف بولتكينػػػػػؾ -األقصػػػػػى مجتمػػػػػع كميػػػػػة الجامعيػػػػػة  )الكميػػػػػة وكميػػػػػات معاىػػػػػد
 (.ـ6105 العالي، والتعميـ التربية )وزارة متوسطة(. دراسات األزىر المستقبؿ 

 واإلعػالـ الصػحافة خريجػي نسػبة فأ إلػى الفمسػطيني لإلحصػاء لمركػزيا الجيػاز بيانات وتشير 
 والعمػػوـ %،46 اليندسػػة طمبػػة بعػػد القطػػاع، فػػي البطالػػة نسػػبة %(مػػف4157الرابػػع) المركػػز تحتػػؿ

 خريجػػي غيػػر مػػف الصػػحافة مينػػو فػػي يعمػػؿ أنػػو العمػػـ مػػع %.4050 والعمػػوـ %،4057 التربويػػة
 (.1ـ6105، )أبوىيفة واليوا والمفكريف األدباء مف كبير عدد واإلعالـ الصحافة

 :ةالتالي تالتساؤال طرح خالؿ مف المشكمة تحديد ويمكف
 ؟ غزة قطاع في الصحافة كمية خريجي لدى البطالة لظيور المؤدية العوامؿ ماىي 

 غزه؟ قطاع في الصحافة كميو خريجي لدى البطالة مشكمو عمى التغمب يمكف كيؼ 

 :الدراسة فرضيات 1.3
 عمػى حصػوليـو  الصػحافة بكػالوريوس خريجػي تػدريب بػيف ذات داللة احصػائية عالقة ىناؾ -

 غزة. قطاع في عمؿ فرص

 عمػػؿ فرصػػة عمػػى الحصػػوؿ وفرصػػة التخػػرج معػػدؿ بػػيف ذات داللػػة احصػػائية عالقػػة ىنػػاؾ -
  مناسبة.

 عمػػى الحصػػوؿ بػػيفو  المختمفػػة الصػػحافة تخصصػػات بػػيف ذات داللػػة احصػػائية عالقػػة ىنػػاؾ -
 عمؿ. فرصة

                                  
 .20/10/2015ىيف بتاريخ  مقابمة مع نقيب الصحافييف السابؽ بقطاع غزة ياسر أبو  1
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 مػػػع الصػػػحافة كميػػػات فػػػي التعمػػػيـ مخرجػػػات تناسػػػؽ بػػػيف ذات داللػػػة احصػػػائية عالقػػػة ىنػػػاؾ -
 .العمؿ سوؽ احتياجات

 وحصػػػوؿ الصػػػحافييف نقابػػػة تقػػػدميا التػػػي الخػػػدمات بػػػيف ذات داللػػػة احصػػػائية عالقػػػة ىنػػػاؾ -
 عمؿ. فرصة عمى الصحافييف

 لميػػػارات غػػػزة قطػػػاع فػػػي الصػػػحافة خػػػريج امػػػتالؾ بػػػيف ذات داللػػػة احصػػػائية عالقػػػة ىنػػػاؾ -
 عمؿ. فرصو عمى الحصوؿ ومعدؿ والحاسوب اإلنجميزية المغة في متقدمة

 بطالػة وارتفػاع الصػحافة مينػو الصحفييف غير امتياف بيف ذات داللة احصائية عالقة ىناؾ -
  .واإلعالـ الصحافة خريجي

 :الدراسة متغيرات 1.4
 :التابع المتغير -

 .عمؿ فرصو عمى الحصوؿ •
 :المستقمة المتغيرات -

 .الخريجيف تدريب •

 .التخرج معدؿ •

 .المختمفة الصحافة تخصصات بيف العالقة •

 .الصحافة كميات في التعميـ مخرجات تناسؽ •

 .الصحافييف نقابة تقدميا التي الخدمات •

 .اإلنجميزية والمغة الحاسوب في متقدمة ميارات امتالؾ •

 الصحافة. مينو الصحفييف غير امتياف •
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 )اعداد الباحث( متغيرات الدراسة (:1.1 شكل )

 :الدراسة أىداف 1.5

 منيػػا ةالمشػػتق نػػواعاأل وعمػػى دقيػػؽ عممػػي بشػػكؿ البطالػػةو  العمػػؿ سػػوؽ مفيػػوـ عمػػى التعػػرؼ .0
 غزة. قطاع في وأسبابيا

 فػػي واإلعػػالـ الصػػحافة قسػػـ خريجػػي لػػدى البطالػػةو  العمػػؿ سػػوؽ ظػػاىرة تسػػميط الضػػوء عمػػى .6
 غزة. قطاع

 قسػػػـ خريجػػي بػػيف البطالػػة ظػػاىرة تفشػػي عمػػى تسػػاعد التػػي ةالرئيسػػ األسػػباب عمػػى الوقػػوؼ .3
 غزة. قطاع في واإلعالـ الصحافة

 فػػي واإلعػػالـ الصػػحافة قسػػـ خريجػػي لػػدى البطالػػة لمشػػكمة مناسػػبة حمػػوؿل المقترحػػات وضػػع .4
 غزة. قطاع
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 :الدراسة أىمية 1.6

 عػف الكشػؼ وىػو ميػـ موضػوع البحػث ىػذا يتنػاوؿ :واإلعـالم الصـحافة لخريجي الدراسة أىمية
 قطػػاع فػػي واإلعػػالـ الصػػحافة بكػػالوريوس خريجػػي بطالػػة ظػػاىرة وراء الكامنػػة الحقيقيػػة األسػػباب

 مع بالجامعات الممتحقيف الجدد الطمبة قبؿ مف التخصص ىذا عمى المتزايد اإلقباؿ ظؿ في غزة
 الطويؿ. المدى عمى سمبية آثار مف الظاىرة ىذه عمى يترتب ما بياف

 الرتفػاع المؤديػة األسػباب دراسػة عمى نعمؿ البحث ىذا خالؿ مف :القرار لصناع الدراسة أىمية
 الحمػوؿ إيجػاد عمػى والعمػؿ غػزة قطػاع فػي واإلعػالـ الصػحافة بكػالوريوس لخريجي البطالة نسبة

 المشكمة. ألسباب المعمؽ التحميؿ خالؿ مف منيا، التخفيؼ أو الظاىرة ىذه لحؿ المناسبة

 مػػف فمسػػطيف فػػي لمجامعػػات الدراسػػة ىػػذه أىميػػة تنبػػع :فمســطين فــي لمجامعــات الدراســة أىميــة
 فػػي النظػػر إعػػادة مػػف وتمكػػف الجامعػػات ىػػذه لتطػػوير الالزمػػة السياسػػات اتخػػاذ مػػف تمكػػف كونيػػا

 خريجي بيف البطالة ظاىره حدة مف تقمؿ مناسبة حموؿ وتقديـ القبوؿ، وسياسات التعميـ سياسات
 .واإلعالـ الصحافة بكالوريوس

   :الدراسة منيجية 1.7

 تػوفير إلػى ييػدؼ الػذي التحميمػي الوصػفي المػنيج استخداـسيتـ  الدراسة أىداؼ تحقيؽ جؿأ مف
  دالالتيا. عمى والوقوؼ لتفسيرىا الدراسة موضوع المشكمة عف والحقائؽ البيانات

   :الدراسة أدوات 1.8

 الخػػػريجيف بػػػيف والمؤامػػػة والبطالػػػة العمػػػؿ سػػػوؽ موضػػػوعات تناولػػػت التػػػي :األدبيـــات مراجعـــة.0
 موضػػػوع إثػػػراء بيػػػدؼ ثانويػػػة بيانػػػات وىػػػي العمػػػؿ وأوراؽ والتقػػػارير دراسػػػات مػػػف العمػػػؿ، وسػػػوؽ
 .عممي بشكؿ الدراسة

 نظػر وجيػة مف البطالة أسباب قياس بيدؼ الكمية البيانات لقياس استمارة تصميـ :الستمارة.6
 السػػابقة الدراسػػات فػػي القػػراءات مػػف باالسػػتفادة االسػػتمارة وستصػػمـ ،الواقػػع تشػػخيصو  الخػػريجيف
 والتقارير.

 عمػى عرضػيا ثػـ ومف المجاؿ ىذا في المختصيف الخبراء مف مجموعة عمى الباحث وسيعرض 
 SPSS :برنػامج باسػتخداـ تحميميػا ثػـ ومػف توزيعيػا قبػؿ عمييػا النيائيػة الموافقػة ألخػد المشػرؼ
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(Statistical Package For Social Science) المناسػبة اإلحصػائية االختبػارات واسػتخداـ 
  الدراسة. موضوع تدعـ ومؤشرات قيمة ذات لدالالت الوصوؿ بيدؼ

 حػوؿ والعالقػة االختصػاص ذوي مػف مجموعػة مػع شخصػية مقػابالت عمػؿ سيتـ :المقابالت .3
 وأربػاب غػزة قطػاع فػي المختمفػة الكميػات فػي واألسػتاذة الصػحفييف نقابػة مف الصحافة مينة واقع
  غزة. قطاع في الصحافة مينة في العمؿ

 :الدراسة حدود  1.9

 .غزة قطاع  :المكانية الحدود -0
 .(ـ6106-ـ6117) :الزمانية الحدود -6

 :السابقة الدراسات 1.10

تناولػت الدراسػة مشػكمة البطالػة م( بطالـة خريجـي اليندسـة أفـاق وحمـول  1021)الغصين،  -0
، وخمصػت الدراسػة المنيج الوصفي التحميمػيبيف خريجي كمية اليندسة، وقد استخدـ الباحث 

 إلى التالي:
فػي سػوؽ  ةبالجامعات الفمسطيني ةالمتوفر ة مف التشبع في تخصصات اليندس ةىناؾ حال . أ

 .العمؿ الفمسطيني

 ىفػي الحصػوؿ عمػة اليندسػ ةـ عوامػؿ نجػاح خػريج كميػمف أىالتدريب قبؿ وبعد التخرج  . ب
 عمؿ. ةفرص

بفػرص عمػؿ فػي  ةكثر القطاعات استيعابا لخريجي كميات اليندسػأالقطاع الحكومي ىو  . ت
 .صميـ تخصصاتيـ

 وقد أوصت الدراسة بالتالي:
حاجػػػػة سػػػػوؽ العمػػػػؿ مػػػػف  تػػػػدرس ةمػػػػف قبػػػػؿ الجامعػػػػات الفمسػػػػطيني ةشػػػػامم ةعػػػػداد خطػػػػإ . ث

التخصصػػػات اليندسػػػية المختمفػػػة، وتعمػػػؿ عمػػػى تنسػػػيؽ مفػػػاتي  قبػػػوؿ اليندسػػػة فػػػي ىػػػذه 
 ىذه التخصصات. إلىعمي توجيو الدارسيف  الجامعات حسب احتياجات السوؽ، وتعمؿ

مثػؿ األة ىػو الوسػيمكػوف التػدريب المتخصػص  ةاالىتماـ بتػدريب خريجػي كميػات اليندسػ . ج
 .ةوظيف ىالحصوؿ عمفي تحسيف فرصيـ  ىما يعمؿ عمملرفع قدراتيـ 

فػػر أو تؤىمػو ليكػػوف  ةاالىتمػػاـ ببػرامج التشػػغيؿ المؤقػت كونيػػا تكسػػب الخػريج خبػػر  ةضػرور  . ح
 .الحقاً  ةدائم ةوظيف ىالحصوؿ عمفي  حظاً 
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 العمل" وسوق "الخريجون بعنوان (م1021) والتخطيط الخارجية وزارة دراسة -1

 لوضػع محاولػة فػي ونوًعا كًما غزة قطاع في الخريجيف مشكمة استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفت
 بػالخريجيف المتعمقػة الرقميػة المؤشػرات بتحميػؿ البػاحثوف قاـ وقد المضمار، ىذا في خالّقة حموؿ
 مجػػاؿ فػػي المتغيػػرات مػػف مجموعػػة لقيػػاس االسػػتبانات مػػف مجموعػػة وّظفػػوا كمػػا العمػػؿ، وسػػوؽ
 :النتائج من مجموعة إلى الدراسة خمصت وقد العمؿ، وسوؽ الجامعي والتعميـ العاـ، التعميـ

 فمػػا المتوسػػط الػػدبموـ حممػػة مػػف ـ6101 العػػاـ فػػي العمػػؿ عػػف العػػاطميف الخػػريجيف نسػػبة بمػػغ 
 %56-35% بػيف البطالة نسبة تراوحت وقد الخطورة، بالغ مؤشر وىو %3454 بنسبة فوؽ
عػػداد التربويػػة العمػػوـ مثػػؿ مػػف التخصصػػات خريجػػي بػػيف  الصػػحافة الحاسػػوب، المعممػػيف، وا 

 والمعمارية. اليندسية والميف والسموكية االجتماعية العموـ ،واإلعالـ
 لمحقؿ التخطيط مستويات ضعؼ إلى ترجع المشكمة ىذه تفاقـ في ساىمت التي العوامؿ مف 

 تػوفر تدني العاـ، والتعميـ الجامعي التعميـ جودة في واض  تراجع مع العمؿ وسوؽ التعميمي
 التربػوييف المشرفيف نظر وجية مف %59 نسبة إلى الدراسية المناىج في األساسية الميارات

 الدراسية. المناىج قيموا الذيف

 لػدييـ يكف لـ أنيـ العامميف الخريجيف مف %49 أّكد الفمسطيني العمؿ بسوؽ يتعمؽ فيما أما 
  التخرج. قبؿ سيشغمونيا التي الوظيفة طبيعة حوؿ تصور

 مشػكمة لديو العمؿ سوؽ أفّ  يؤكد مما مالئًما، دورًيا تدريًبا يتمقوف ال أنيـ منيـ %54 اعتبر 
 تتجػػػو السػػػوؽ أف الدراسػػػة أكػػػدت كمػػػا الميػػػاـ، ألداء المطموبػػػة الميػػػارات الخػػػريج إكسػػػاب فػػػي

 أبػدى كمػا متدنيػة، بأجور لمعمؿ الشريحة ىذه قبوؿ يعكس وىوما التخرج، حديثي الستقطاب
 العمػؿ سػوؽ فػي ليػـ المقدمػة األجػور عػف رضػاىـ عػدـ عمػى العػامميف الخػريجيف مػف 56%

 المحمي.

 تيسػػير أجػػؿ مػػف والعالميػػة اإلقميميػػة المعػػايير ضػػوء فػػي الخػػريج تميػػيف بضػػرورة الدراسػػة أوصػػت
 والمعػارؼ بالميػارات مػزود كعنصػر والعالميػة اإلقميميػة لمسػوؽ الخريجيف مف اليائؿ العدد دخوؿ

 الالزمة.

 "الفمسطينية الجامعات خريجي صفوف بين البطالة" بعنوان دراسة (م1022 )الزعنون   -3
 وليذه الفمسطيني، المجتمع في كبيرة نسبة الشباب فئة تشكؿ :في البحث فكرة تمخيص ويمكن
 عاـ شعور أوساطيـ في ويسود .وتطمعات مشاكؿ وخصائص، سمات االجتماعية الفئة

 عمى طويمة سنوات قضوا الذيف منيـ الخريجيف وبخاصة المستقبؿ، مف والخوؼ والقمؽ باإلحباط
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 عف العاطميف جيش ضمف ذلؾ بعد أنفسيـ ليجدوا والجامعية والثانوية األساسية الدراسة مقاعد
 عمى سمبية انعكاسات مف لمبطالة ما بكؿ .سنة بعد وسنة يوـ بعد يوما يزدادوف الذيف العمؿ
 االقتصادية أوضاعيـ تردي مف يزيد مما العمؿ عف العاطميف الخريجيف وشخصية نفسية

 واالتكالية كالكسؿ واإلنتاج، المشاركة عمى تحض ال قيـ مف ذلؾ يصاحب ما مع واالجتماعية
 وغيرىا التعميـ، عمى واإلقباؿ كالطوعية إيجابية، قيـ وتتراجع واالبتكار، اإلبداع عف والعزوؼ

  .والمحفزة الدافعة القيـ سمـ مف

 والتي الفمسطيني المجتمع في الخريجيف صفوؼ في البطالة واقع عمى لمتعرؼ عممية محاولةو 
 مشاكؿ مف تتضمنو ما بكؿ العالي التعميـ مؤسسات في التعميمية العممية لواقع انعكاًسا تعد

 مواءمتيا وعدـ العممي لمتطور مواكبتيا وضعؼ كثرتيا حيث مف التعميمية بالمناىج تتعمؽ
 الالمنيجية واألنشطة الميني بالتعميـ الخاصة المشاكؿ إلى إضافة ،العمؿ سوؽ الحتياجات
 ذلؾ كؿ وتأثير ،التقميدية التعميـ أساليب وباستمرار لمتعميـ، التحتية والبنية التجييزات وضعؼ

 إلى يؤدي مما العمؿ سوؽ ومتطمبات حجـ توازي وال تتناسب ال التي التعميـ مخرجات عمى
 قدرتيـ عدـ في تتمثؿ وحقيقية جديدة مشكالت يواجيوف الذيف الشباب مف كبيرة عدادأ تخريج
 مرحمة خالؿ تمقوه الذي والتدريب التأىيؿ نوع مع تتناسب وظيفة وأ عمؿ عمى الحصوؿ عمى

 الجيات إلى الموجية التوصيات مف بعًضا الورقة ىذه تستخمص وبالتالي .الجامعية الدراسة
 المجتمع في الخريجيف بيف البطالة مشكمة حجـ مف الحد في لممساىمة القرار وصناع المعنية

 .الفمسطيني
 في التعميمي النظام خريجي لدى البطالة " بعنوان دراسة ترجمة :(Migdad  م1009) -4

 وقطاع الغربية الضفة في التعميمة المؤسسات عدد في المستمر التزايد ظؿ في "فمسطين
 فرصة يصعب مما فمسطيف في واالقتصادية السياسية البيئة في االستقرار عدـ ومع غزة،

 تشجيع نحو وميمة كبيرة خطوة يمثؿ البحث الخريجيف. ىؤالء لدى عمؿ عمى الحصوؿ
 عمى الحصوؿ عمى وبالتالي خريجييا، تتبع في العالي الفمسطينية التعميمية المؤسسات

 العمؿ. سوؽ احتياجات عف وضوحا وأكثر نطاقا أوسع صورة

 حيػث العمػؿ، ألربػاب والثانيػة لمخػريجيف األولػى البحػث ليػذا االسػتبانة مف نوعيف تصميـ تـ وقد
 مجػػاؿ فػي العػامميف وغيػر الدراسػي تخصصػيـ مجػػاؿ فػي العػامميف حسػب الخػريجيف تصػنيؼ تػـ

 قبػػؿ مػػف االسػػتبانة اختبػار تػػـ وقػػد العمػؿ أربػػاب إلػػى باإلضػػافة العػامميف غيػػر وكػػذلؾ تخصصػيـ
 لممجتمػع ممثمػة عينػة عمػى االسػتبانة توزيػع تػـ وقػد غػزة، وقطػاع الغربية الضفة في متخصصيف

 المسػػتيدفة الفئػػة عمػػى لتوزيعيػػا نسػػخة (0111) تجييػػز تػػـ وقػػد الجامعػػات. خريجػػي فػػي المتمثػػؿ
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 مػػف تجػػارب عػػدة البحػػث ىػػذا ويوضػػ  لتعبئتيػػا(، الػػزمف مػػف سػػتبانو كػػؿ تحتػػاج دقيقػػة 61 بواقػػع)
 تػػـ التػػي البيانػػات وأظيػػرت العربيػػة. والػػدوؿ وأفريقيػػا، المتحػػدة والواليػػات أوروبػػا مػػف مختمفػػة دوؿ

 الضػفة فػي العػالي التعمػيـ مؤسسػات فػي الخػريجيف لتتبػع رسػمي نظػاـ أي ىنػاؾ لػيس أنو جمعيا
 المجاؿ. ىذا في والكميات الجامعات تجارب في قصور ىناؾ ذلؾ عمى وعالوة والقطاع.

 ويمكػػػف .وتحــديات" أســباب العربــي... الـــوطن فــي "البطالــة (م1007 ،وآخــرون )الطيــب، -5
 إلػى تػؤدي واقتصػادية اجتماعيػة معوقػات العربية المجتمعات تشيد :في البحث فكرة تمخيص
 لذا حاليا، العربية االقتصاديات تواجو التي التحديات أكبر مف تعد التي البطالة، ظاىرة تفاقـ

 ىػػذه تفشػػي أسػػباب وتحميػػؿ العربػػي الوطػػػػف فػػي البطالػػة حجػػـ تحديػػد إلػػى البحػػث ىػػذا ييػػػدؼ
 بالدوؿ البطالةو  التشغيػؿ مؤشرات عف اإلحصائية البيانات توظيؼ خالؿ مف وذلؾ الظاىرة،
 والتػي الظػاىرة، ىػذه تفػاقـ إلػى تدفع التي الرئيسية األسباب لتحديد التوصؿ تـ حيث العربية.
 المجػػاالت إلػػى واالسػػتثمار التنميػػة توجيػػو عػػدـ القػػومي، المسػػتوى عمػػى التخطػػيط سػػوء اعتبػػر

 العمػػػػؿ، سػػػوؽ متطمبػػػات مػػػع والتدريبيػػػة التعميميػػة المؤسسػػػات خريجػػػي توافػػؽ عػػػدـ المناسػػبة،
 وكػػػذا ودوليػػػػا عربيػػػا عمييػػػا الطمػػػب وانخفػػػاض العربيػػػة العمػػػػؿ قػػػوة لنمػػػػو المتصػػػارعة الػػػوتيرة

 .العربية العمالة وضع عمى الدولية لممتغيرات السمبية التأثيرات

 

 بغداد". -دىوك جامعة كميات خريجي بين البطالة "ظاىرة (م1004 رتوشي،)األ   -6

 واالقتصادية السياسية أنظمتيا اختالؼ عمى العالـ بمداف تواجو :في البحث فكرة تمخيص ويمكف
 تتعػرض التػي الرئيسػة المصػاعب مػف أصػبحت التػي البطالػة، مشكمة االقتصادي تطورىا ودرجة

 والسياسية. واالجتماعية االقتصادية األوضاع عمى عميقة انعكاسات مف ليا لما العالـ، دوؿ ليا
 آثارىػا ولعمػؽ خطيػرة، واجتماعيػة اقتصػادية مشػكمة البطالػة مشػكمة أف مػف البحػث أىميػة وتكمف
يجػاد أسػبابيا عمػى التعػرؼ فػإف أسبابيا، وتعدد  لوضػع بمكػاف األىميػة مػف يعػد معالجتيػا سػبؿ وا 
 ىػػذه أىميػػة وتنبػػع .ليػػا المناسػػبة الحمػػوؿ ووضػػع المسػػتقبؿ وفػػي حاليػػاً  لمواجيتيػػا وخطػػط بػػرامج
 القػرار لمتخػذي الجامعػات خريجػي مػف العػاطميف عػف والمعمومات البيانات توفر أنيا مف الدراسة

 .منيػا الحػد أو الظػاىرة ليػذه الصػحيحة العمميػة الحمػوؿ وضع في مساعدتيـ بغية المخططيف أو
 التػي البيانػات خػالؿ مف وذلؾ المشكمة ىذه لواقع التحميمي الوصفي المنيج عمى االعتماد تـ لقد
 (311) الموزعػػػة االسػػػتمارات عػػػدد وبمػػػغ توزيعػػػو، تػػػـ اسػػػتبياف طريػػػؽ عػػػف عمييػػػا الحصػػػوؿ تػػػـ

 تػػـ فقػػد البحػػث ىػػدؼ ولتحقيػػؽ .دىػػوؾ جامعػػة كميػػات مػػف الخػػريجيف عمػػى توزيعيػػا تػػـ اسػػتمارة،
 دراسػػػة والثػػػاني ،وأسػػػبابيا وأنواعيػػػا البطالػػػة مفيػػػوـ ىػػػو األوؿ تنػػػاوؿ محػػػوريف إلػػػى البحػػػث تقسػػػيـ
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 مػػف مجموعػػة إلػػى التوصػػؿ تػػـ خالليػػا ومػػف دىػػوؾ جامعػػة خريجػػي بػػيف البطالػػة لظػػاىرة تحميميػػة
 .المقترحات مف عدد وضع تـ ضوئيا وعمى االستنتاجات

ــوان دراســة (م1001 وآخــرون، نــاطور، ) -7 ــين التوافــق "مــدى بعن ــيم نظــام مخرجــات ب  التعم
 عػػاـ والمسػػاكف لمسػػكاف العػػاـ التعػػداد نتػػائج عمػػى الدراسػػة اعتمػػدت العمــل" ســوق واحتياجــات

 مػػف العػػرض عمػػى اً أساسػػ تركػػز التحميػػؿ أف إال المؤشػػرات مػػف الكثيػػر عػػرض وتػػـ " ـ0997
 التزايػػػػد إلػػػػى أساًسػػػػا يعػػػػود البطالػػػػة معػػػػدالت تزايػػػػد أف إلػػػػى الباحثػػػػاف خمػػػػص وقػػػػد الخػػػػريجيف،
 مػػػػف العػػػػرض اسػػػػتيعاب فػػػػي المحمػػػػي السػػػػوؽ قػػػػدرة وضػػػػعؼ الخػػػػريجيف أعػػػػداد فػػػػي المسػػػػتمر
 العمػػؿ وزارة وقامػػت .المينػػي التػػدريب نظػػاـ بنيػػة وضػػعؼ انخفػػاض إلػػى باإلضػػافة الخػػريجيف
 وقػاـ لمػرأي اسػتطالع خػالؿ مػف العمػؿ عػف والعاطميف الجامعات خريجي حوؿ دراسة بإعداد
 :أىميا نتائج عدة إلى الدراسة تمك خمصت وقد النتائج، تمؾ بتحميؿ ـ1998 عرماف

 اإلنسانية. العموـ مجاؿ في خصوًصا الخريجيف بيف العاطميف نسبة ارتفاع  
 (64%) تخصصيـ مجاؿ في العمؿ ليـ يسبؽ لـ العمؿ عف العاطميف مف. 
 (23%) سػػػػنوات 10 منػػػػذ تخرجػػػػوا الفمسػػػػطينية األراضػػػػي فػػػػي العمػػػػؿ عػػػػف العػػػػاطميف مػػػػف 

 .العمؿ عمى والحصوؿ التخرج بيف ما الزمنية الفترة بازدياد النسبة وتنخفض
 فػرص اتسػاع إلى يمكف والذي اإلناث، عند منيا أقؿ الذكور الخريجيف بيف البطالة مستوى 

 الزوجػػة وحػػؽ الػػزواج فػػي والمتمثػػؿ الثقػػافي المػػوروث إلػػى أخػػرى جيػػة ومػػف المختمفػػة العمػػؿ
 عمػؿ أمػاـ حائال تقؼ التي اإلنجاب معدالت زيادة إلى باإلضافة اإلنفاؽ، في زوجيا عمى
 .المرأة

 وقػػدراتيـ كفػػاءتيـ لرفػػع العمػػؿ عػػف لمعػػاطميف وتدريبيػػة تأىيميػػة بػػرامج بإعػػداد الدراسػػة أوصػػت وقػػد
  العمؿ. سوؽ في االندماج مف لتمكينيـ

 والتوظيف" الممارسات بين السعودي الشباب مستقبل " بعنوان دراسة (م1000 )مرشد، -8

 في األجنبية العمالة عمى االعتماد وتقميؿ التوظيؼ توطيف مف تحد التي المعيقات حوؿ تركزت 
 والتػػػػدريب التعمػػػػيـ محصػػػػمة ىػػػػي والتػػػػي الخبػػػػرة نقػػػػص أف تبػػػػيف وقػػػػد السػػػػعودية، العربيػػػػة المممكػػػػة

 وقيػاـ الكافيػة، التػدريب بػرامج إيجػاد بضػرورة أوصػى وبالتػالي المعيقػات أبرز مف ىي والممارسة
 .والميارة الخبرة باكتساب السعودييف لمخريجيف الفرص بإعطاء الخاص القطاع

ــاني، -9 ــق " (م2998 وآخــرون، )عورت ــيم تواف ــع العــالي التعم  تقػػوـ المحميــة" العمــل ســوق م
 عينػػة اختيػػار الدراسػػة تضػػمنت وقػػد العمػػؿ" سػػوؽ ومتطمبػػات الخػػريجيف ومقػػدرة كفػػاءة بدراسػػة
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 بعػػػػض مػػػػع مقػػػػابالت إجػػػػراء تػػػػـ كمػػػػا المتوسػػػػط، والكميػػػػات الجامعػػػػات مػػػػف طبقيػػػػة عشػػػػوائية
 األكاديميػػة الكػػوادر بعػػض مػػع ومقػػابالت الخػػريجيف، توظػػؼ التػػي المؤسسػػات فػػي المسػػئوليف

 : أىميا نتائج عدة إلى الدراسة خمصت وقد والمعاىد، الجامعات تمؾ في

 ىػػػػذا مظػػػػاىر وأىػػػـ العمػػػػؿ، سػػػوؽ فػػػػي لمػػػػدخوؿ الخػػػريجيف لػػػػدى والقػػػدرة الميػػػػارة ضػػػعؼ - أ
 .التقارير وكتابة اإلنجميزية والمغة الحاسوب استخداـ ميارات في يتمثؿ الضعؼ

 الدافعيػػة لضػػعؼ وذلػػؾ قميمػػة، تبػػدوا العمػػؿ فػػي الميػػارات اكتسػػاب عمػػى الخػػريجيف قػػدرات - ب
 الكافيػػة الخبػػرة واكسػػباىـ ميػػاراتيـ لصػػقؿ لمخػػريجيف مكثفػػة دورات يتطمػػب وىػػذا والرغبػػة
  العمؿ. سوؽ في لالندماج

 التعمػػيـ فمسػػفة فػػي المعنيػػة الجيػػات لػػدى والقصػػور الرؤيػػة غيػػاب أيًضػػا الدراسػػة أوضػػحت - ت
 التػي المقػابالت مػع منسػجمة النتػائج ىذه جاءت وقد والتخطيط، التنسيؽ وغياب العالي،
 نصػػػػؼ مػػػػف أكثػػػػر أشػػػػار حيػػػػث واألكػػػػاديمييف المؤسسػػػػات فػػػػي المسػػػػئوليف مػػػػع أجريػػػػت

 ونوعية تطورية نقمو أحداث في الجامعات خريجي ضعؼ إلى المؤسسات في المسئوليف
 الجامعػات مسػاىمة فػي المسػتوى تدني واألساتذة األكاديميوف أبدى حيف في لممؤسسات،

 .المحمي المجتمع خدمة في

 وىػذا والقرابػة، السياسػي واالنتمػاء والحزبية المحسوبية عمى أساًسا تعتمد التوظيؼ آليات - ث
 الدراسػػػة توصػػػيات فػػػإف وبالتػػػالي الػػػوظيفي، الخػػػريجيف أداء مسػػػتوى تػػػدني عمػػػى يػػػنعكس
 المغػة وميػارات الحاسػوب اسػتخداـ عمميػات عمػى والتركيػز الميػارات صػقؿ عمى انصبت

تقاف اإلنجميزية  .التقارير كتابة عممية وا 

 بػػيف البطالػػة مشػػكمة الدراسػػة تناولػػت العمــل" وســوق الجامعــة "خريجــو ( م1992ناصــر،) -01
 لمخػريجيف موجيػة أحػدىما اسػتمارتيف اسػتخداـ خػالؿ مػف الجزائػر فػي اإلنسػانية الكميػات خريجي
 لمخػريجيف االنتظػار فتػرة أف الدراسػة وخمصػت العمػؿ، عف العاطميف لمخريجيف واألخرى العامميف
 وتخصصػػاتيـ تتناسػػب ال أعمػػاؿ فػػي يعممػػوف الخػػريجيف معظػػـ وأف وسػػنتيف، شػػيريف بػػيف تتػػراوح
 اإلنسػػػانية، الكميػػػات خريجػػػي اسػػػتيعاب عمػػػى الجزائػػػري السػػػوؽ قػػػدرة ضػػػعؼ إلػػػى ذلػػػؾ عػػػزى وقػػػد

 الػػػدخؿ مصػػػادر وتنػػػوع االسػػػتثمارات وتشػػػجيع االقتصػػػاد ىيكمػػػة بإعػػػادة الدراسػػػة أوصػػػت وبالتػػػالي
 .البطالة مشكمة لحؿ كمدخؿ الفساد ومحاربة
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 :السابقة الدراسات عمى التعميق 1.11

 في سواء البطالة بمشكمة يتعمؽ فيما عامة قضايا تشرح البحث بموضوع الخاصة الدراسات ىذه
 تتطرؽ ولـ قديمة ولكنيا فمسطيف في قضايا عالجت أنيا أو فمسطيف، خارج بمداف أو فمسطيف
 .الصحفييف قطاع إلى تتطرؽ لـ كما الحالي البطالة لواقع

بعد إطالع الباحث عمى الدراسات السابقة يتض  لمباحث بأف جميع الدراسات السابقة يث و ح
، ومفيوميا وأنواعيا، وعالقتيا البطالةليا قيمة عممية عالية جدًا، حيث أنيا ناقشت موضوع 

بالمتغيرات والمؤشرات االقتصادية، وسبؿ االستفادة منيا باستعراض تجارب دوؿ أخرى، وكذلؾ 
المعضالت االقتصادية الخطيرة وىي البطالة، وطرؽ الحد مف انتشارىا، والتقميؿ ناقشت إحدى 

مف أضرارىا، وقد استفاد الباحث مف ىذه الدراسات كميا، حيث تبمورت لديو فكرة كتابة ىذه 
الرسالة، وكيؼ يبدأ وماذا يريد، وكذلؾ استفاد الباحث في جانب الدراسة القياسية، وخصوصًا 

 ت النموذج، واألساليب اإلحصائية المناسبة لمدراسة.في تحديد متغيرا

ولمتعقيب عمى أىـ ما جاء في الدراسات السابقة فنجد أنو يوجد تشابو بينيا فيما يتعمؽ 
موضوع البطالة ، وىذه الدراسات سعت إلى تناوؿ بشكؿ عاـ باإلطار النظري لموضوع البطالة

جميع الدراسات اتفقت عمى  و،  تمعبشكؿ عاـ دوف التطرؽ لحاؿ شريحة مخصصة مف المج
 عمى خطورة مشكمة البطالة، وأنيا ناقوس الخطر الذي يدؽ في االقتصاد الوطني.

 :ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة 

 البطالة ىذه الدراسة ما ىي إال استكمااًل لسمسمة الدراسات السابقة، والتي تناولت موضوع 
التي ستتناوؿ مشكمة  الدراسة الوحيدةوأثرىا في سبيؿ الحد منيا، وعمى حد عمـ الباحث فيي 

، خاصًة خالؿ الفترة التي  لدى شريحة مخصصة وىي خريجي الصحافة واالعالـ البطالة
 تناولتيا الدراسة لمبحث والتحميؿ،.

ـ في األراضي 2015عاـ ـ وحتى ال2007ستقـو الدراسة عمى أخذ سمسمة زمنية تمتد مف العاـ 
الفمسطينية، وىو ما لـ تناقشو أّي مف الدراسات السابقة في ىذه الفترة، خصوصًا في ظؿ 

 التغييرات السياسية واالقتصادية المتالحقة في المنطقة.

وبطالة خريجي ،بشكؿ عاـ وبيذا فإف الدراسة سوؼ تبحث في ظاىرة البطالة في فمسطيف
د الحموؿ التي تساعد في الحد مف ىذه ايجاغزة بشكؿ خاص،و الصحافة واالعالـ في قطاع 

 الظاىرة.
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 وأسبابيا وتطورىا البطالة فيتعر  :األول المبحث 2.1

1.2.2  :مقدمةال 

 تواجػػو االقتصػػادي تطورىػػػا ودرجػػػة واالقتػػػصادية الػػػسياسية أنظمتيػػػا اخػػتالؼ عمػػى العػػالـ بمػػداف
 األوضػػػاع عمػػػى عميقػػػةال يانعكاسػػػاتال الرئيسػػػة المصػػػاعب مػػػف أصػػػبحت التػػػي البطالػػػة، مشػػػكمة

 البمػداف فػي بوضػوح تظيػر المشكمة ىذه أف مف الػرغـ وعمى والسياسية. واالجتماعية االقتصادية
 أنيػػا إالّ  فييػا. االسػتثمارات وحركػة القوميػة دخوليػػا ومسػتوى االقتصػادية ىياكميػا ضػعؼل الناميػة

 تشػيده الػذي والتكنولػوجي الصػناعي التطػور مػف الرغـ عمى المتقدمة الدوؿ أيػضاً  تيدد أصبحت
 موضػػػػوع خضػػػع لػػػذا المشػػػكمة ىػػػذه مػػػف الحػػػد محاولػػػة إلػػػى العػػػػالـ دوؿ تسػػػعى ولػػػذلؾ الػػػدوؿ ىػػػذه

 البػػػاحثيف. مػػػف العديػػػد قبػػػؿ مػػػف والبحػػػث لمدراسػػػة واجتماعيػػػة اقتػػػػصادية مػػػػشكمة بوصػػػػفو البطالػػػػة
 ووضػػػع واالجتماعيػػػة االقتصػػػادية آثارىػػػا عمػػػى والتعػػػرؼ الظػػػػاىرة ىػػػذه أسػػػباب تشػػػخيص بيػػػدؼ
 .الجامعات لخريجي بالنسبة خاصة لمعالجتيا. المناسبة الحموؿ

1.2.1 :البطالة مفيوم 

 اسػتحوذو  والتحميػؿ البحػث حيػث مف المعاصرة المجتمعات في كبرى أىمية أخذ مفيـو البطالة 
 االجتمػػاعي المجػاليف فػي البػاحثيف اىتمػاـ عمػى وكػذلؾ السياسػية، القػرارات أصػحاب عنايػة عمػى

 واالقتصادي.

 عمػؿ، يجػدوف ال ولكنيـ العمؿ عمى يقدروف المجتمع أفراد مف جزء حالة البطالة مفيوـ ويصؼ
 يػوعم وقػادًرا راغًبػا كونػو مػف الػرغـ عمػى العمػ زمػف معػيف خػالؿ الفػرد فييا يمارس ال حالة وىي
 .مػػؿالع سػػوؽ فػػي السػػائد وبػػاألجر متاحػػة عمػػؿ بفرصػػة ذاتػػو الوقػػت فػػي وقابػػؿ العمػػؿ سػػف وفػػي

 (608ص ،ـ6101،فخرو آو  )البريفكاني

 االجتماعية اإلنتاج لقوى الطبيعي التطور عف الناتجة االجتماعية الظواىر إحدى البطالة وتمثؿ
 أف ذلػػػؾ التػػػاريخي، لتطورىػػا العػػػاـ النسػػػؽ سػػياؽ فػػػي الرأسػػػمالية نتػػاجاإل قػػػاتلعال خضػػػعت التػػي

 يػرتيف البػدائي المجتمػع فػي البقػاء عمػى وقدرتيا الجماعة قوة بتأثير والفطري الطبيعي اإلحساس
 قػػػػاتالالع كانػػػػت ىنػػػػا ومػػػػف والمنتجػػػػيف، العػػػػامميف أفرادىػػػػا وقػػػػوة أعػػػػدادىا بتزايػػػػد أساسػػػػية بدرجػػػػة

 فقد اإلقطاعي النظاـ في أما والتوزيع، العمؿ والممكية في المساواة أساس عمى قائمة االقتصادية
 العبيػػد ىػػؤالء مػػف ممكػػف عػػدد أكبػػر المػػتالؾ اإلقطػػاعيوف ىوسػػع عبيػػد، إلػػى فيػػو األفػػراد تحػػوؿ

 ىػػػذه فػػػي البطالػػػة ظيػػػور باإلمكػػػاف يكػػػف لػػػـ العمػػػر، متوسػػػط انخفػػػاض إلػػػى إضػػػافة واسػػػتغالليـ،
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 العبوديػػػة مػػػف العاممػػػة الطبقػػػة تحريػػػر فػػػي سػػػاىـ الرأسػػػمالي المجتمػػػع أف حػػػيف فػػػي المجتمعػػػات،
 ظيػػػرت وبالتػػػالي والطمػػػب، العػػػرض لمبػػػدأ يخضػػػعوف السػػػوؽ، لقػػػوانيف عبيػػػدا لػػػيجعميـ الشخصػػػية
 االشػتراكية األنظمػة أف ومع نتائجو، أىـ مف وواحدة الرأسمالي، النظاـ سمات مف كسمة البطالة
 السوؽ، آلية مف بدؿ التخطيط العتمادىا نتيجة البطالة خطر مف كبير حد إلى المجتمع حررت

 عبد) األنظمة ىذه انييار مع ونتائجيا آثارىا اتضحت مقنعة بطالة المجتمع في رسخت أنيا إال
 (.64ص ،ـ6115،الحؽ

 العػالـ دوؿ معظػـ تواجػو التػي األساسػية المشػكالت إحػدى تعػد الػراىف الوقت في البطالة وقضية
 أسػػػوأ ولعػػػؿ والسياسػػػية، واالجتماعيػػػة االقتصػػػادية وأنظمتيػػػا تقػػػدميا مسػػػتويات بػػػاختالؼ العربػػػي
 تفػاقـ ىػي سػواء حػد عمػى والناميػة العربيػة الػدوؿ فػي توجػد التػي االقتصادية األزمة سمات وأبرز
 فيػو والػراغبيف العمػؿ عمػى القػادريف األفػراد عػدد في المطردو  المستمر التزايد أي البطالة مشكمة

 (68 ص ،ـ6115 ،الحؽ )عبد عميو يعثروا أف دوف عنو والباحثيف

1.2.1 :البطالة تعريف 

 وراغػب العمػؿ عمى قادر ىو مف كؿ :يمي كما العمؿ عف العاطؿ الدولية العمل منظمة وتعرف
 .جدوى دوف ولكف السائد، األجر مستوى ندع ويقبمو عنو، ويبحث فيو،

 فيػػػو العمػػػؿ قػػوة فييػػػا المجتمػػع يسػػػتخدـ ال التػػي بالحالػػػة ـ،6117 عػػاـ حســـين الشـــي  وعرفيــا 
 المحتمػؿ، النػاتج مػف أقػؿ المجتمػع ىذا في القومي الناتج يكوف ثـ ومف أمثؿ أو كامال استخداما

 إليو. الوصوؿ يمكف كاف عما المجتمع أفراد الرفاىية مستوى تدني إلى يؤدي مما
 المعػػروض العمػػؿ حجػػـ بػػيف الفػػرؽ فػػي تتمثػػؿ بأنيػػا الرســمي المفيــوم وفــق البطالــة عــرف كمــا 

 السػػائدة، األجػػور مسػػتويات عنػػد معينػػة، زمنيػػة فتػػرة خػػالؿ المجتمػػع فػػي المطمػػوب العمػػؿ وحجػػـ
 العمػػؿ مػػف المعروضػػة الكميػػة مػػف كػػؿ بػػيف الفجػػوة حجػػـ فػػي يتمثػػؿ البطالػػة حجػػـ فػػإف ثػػـ ومػػف

 (.7 ص ،ـ6117 ،)عميش األجور مف معيف مستوى عند منو المطموبة والكميو

 خصوصػػػػػا المجتمعػػػػػات تواجييػػػػػا كبػػػػػرى اقتصػػػػػادية مشػػػػػكمة وىػػػػػى العمػػػػػؿ عػػػػػدـ تعنػػػػػى والبطالػػػػػة
 المجتمػػػع داخػػػؿ تختمػػػؼ إنيػػػا حتػػػى آخػػػر إلػػػى مجتمػػػع مػػػف أسػػػبابيا وتختمػػػؼ العربيػػػة المجتمعػػػات

 كػالً  ولكػف اقتصادية وأخرى اجتماعية وأخرى سياسية أسباب فيناؾ أخرى إلى منطقة مف الواحد
 (04 ص ،ـ6103 ،الحمود ).البطالة مشكمة تفاقـ مف ويزيد المجتمع عمى يؤثر منيا

http://alphabeta.argaam.com/author/detail/42835
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 -األحيػػاف بعػػض فػػي االختيػػاري أو – اإلجبػػاري التوقػػؼ) وأػػػ التعطػػؿ أنيػػا عمػػى البطالػػة وتعػػرؼ
 العمػػؿ فػػي ورغبتيػػا العاممػػة القػػوة قػػدرة مػػف الػػرغـ عمػػى مػػا، مجتمػػع فػػي العاممػػة القػػوة مػػف لجػػزء

 بيف – سف في ىـ الذيف األفراد مجموع أنيا عمى مجتمع أي في العمؿ قوة تعرؼ حيث واإلنتاج
 والمتقاعديف السف كبار باستثناء جدي، بشكؿ عمؿ عف يبحثوف أو يعمموف ممف-سنة 61و 05

 ،ـ6113 ،الزغبػػػػي ) .(بأنواعػػػػو والطالػػػػب العمػػػػؿ فػػػػي الرغبػػػػات غيػػػػر البيػػػػوت وربػػػػات والعػػػػاجزيف
 (60ص

 عنصػر وحػدات بعض توجد انو يعني وىذا لمموارد، األمثؿ االستخداـ عدـ تعني البطالة فأ كما
 (075ص ،ـ6114 ،وآخروف رمضاف ) السميـ. مكانيا في تستخدـ ال العمؿ
 لسػف ينتمػوف الػذيف األفػراد جميػع الفئػة ىػذه تشػمؿ" الفمسطيني لإلحصاء المركزي الجياز حسب
 وكػػانوا األعمػػاؿ، مػػف عنػػو  أي فػػي اإلسػػناد فتػػرة خػػالؿ أبػػدا يعممػػوا ولػػـ )فػػأكثر سػػنة 15 ( العمػػؿ
 الصػػحؼ، مطالعػػة مثػػؿ الطػػرؽ بإحػػدى عنػػو بالبحػػت وقػػاموا لمعمػػؿ مسػػتعديف الفتػػرة ىػػذه خػػالؿ

 ."الطرؽ مف ؾذل يرغ أو واألقارب األصدقاء اؿؤ س االستخداـ، مكاتب في التسجيؿ
 العمػػػؿ عمػػػى قػػػادرا يكػػػوف الػػػذي الشػػػخص ىػػػو العمػػػؿ عػػػف العاطػػػؿ الشػػػخص بػػػأف الباحـــث ويـــرى
 يعـرف وبػذلؾ ،لمعمػؿ فػرص يجػد لػـ ولكنػو لمعمػؿ ومسػتعداً  العمؿ عف ويبحث العمؿ في ويرغب
 نتيجػػة المجتمػػع فػػي المتػػوفرة البشػػرية المػػوارد لػػبعض الجبػػري التعطػػؿ أنيػػا عمػػى البطالػػة الباحــث
 مستقرة. وغير صعبة اقتصادية ظروؼ

 عػػاطميف فػراداأل فييػا يعتبػر أف يمكػف ال التػي الحػػاالت نحػدد أف يمكػف السـابق التعريـف بـثثراء 
  :يمي فيما العمؿ عف

 يحصموا لـ لكنيـو  العمؿ، في يرغبوفو  فعمية بطالة حالة في الذيف ىـو  المحبطيف العماؿ 
 عددىـ يكوفو  عمؿ. عف البحث عممية عف تخموا فقد لذا بحثوا، ما كثرة مف يئسواو  عميو
 الدوري. الكساد فترات في خاصة كبيرا

 دوف الوقت بعض يعمموف ىـو  الكامؿ العمؿ وقت مف أقؿ مدة يعمموف الذيف األفراد 
 الوقت. كامؿ العمؿ بإمكانيـ أنو حيف في إرادتيـ،

 مف لسبب مؤقتة بصفة تغيبوا البطالة إحصاء عممية أثناء لكنيـو  وظائؼ ليـ الذيف العماؿ 
 األسباب. مف وغيرىا كالمرض األسباب

 يعمموف مف ىـو  منخفضة، دخوؿ ذات مستقرة غير إضافية أعماال يعمموف الذيف العماؿ 
 أنفسيـ. لحساب
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 ،التقاعد. عمى أحيموا الذيفو  السف كبار العجزة، المرضى، األطفاؿ 
 مياراتيـ. تنمية بصدد الذيفو  الطمبة، مثؿ يعمموف الو  العمؿ عؿ القادريف األشخاص 
 عنو. يبحثوف ال لكنيـو  العمؿ عف القادريف الماؿو  لمثروة المالكيف األشخاص 
 أفضؿ. أخرى أعماؿ عف البحث دائمي ىـو  معينة بأجور العامميف األشخاص 

 عمػؿ عػف يبحػث مػف كػؿ لػيس الوقػت ذات فػيو  عػاطال، يعمػؿ ال مػف كؿ ليس أنو يتبيف وعميو
 العاطميف. دائرة ضمف يعد

1.2.4 :البطالة معدل حساب 

 البطالػة تفشي مدى عمى يدؿ ألنو خاصة وأىمية داللة ذو اقتصادًيا مؤشًرايعتبر  البطالة مؤشر
 ىػي البطالػة أف اعتبػار وعمػى عنو، والباحثيف فيو والراغبيف العمؿ القادريف عمى األشخاص بيف
 فانو فقدىا أو وظيفتو ترؾ مف فييـ بما عمؿ عف بحث وبحالة تعمؿ ال التي العمؿ قوة مف جزء
 عػف العػاطميف عػدد بيف "النسبة كالتالي الدولية العمل منظمة حسب البطالة معدؿ تعريؼ يمكف
 البمد". في العاممة القوى أفراد ومجموع العمؿ

 في نفس السنة( المتعطمين+المشتغمين( أفراد القوة العاممة 200×  عدد المتعطمين في سنة ما = معدل البطالة

 تعػػرؼ التػػي المفػػاىيـ وخصوًصػػا عديػػدة صػعوبات يواجػػو حسػػابو أف إال المعػػدؿ ىػػذا بسػػاطة رغػـ
 والظػػػروؼ األفػػػراد اختيػػػارات مػػػف مركبػػػة مجموعػػػة مػػػف المصػػػطم  ىػػػذا إليػػػو يشػػػير ومػػػا العاطػػػؿ
 العمػػؿ عػػرض وحالػػة والقانونيػػة التنظيميػػة والمؤسسػػات األطػػر حيػػث مػػف اقتصػػاد بكػػؿ الخاصػػة
 لكػؿ دقيؽالػ الحصػر حيػث مػف إحصػائية صعوبات ىناؾ أف كما العمؿ، سوؽ في عميو والطمب

 .(03ص ،ـ6117 حسيف، )الشيخ العمؿ وقوة العمؿ عف العاطميف مف

1.2.5 البطالة أنواع 

 :يمي فيما البطالة أنواع تحديد يمكف 

 :الحتكاكية البطالة 2.1.5.1

 المختمفػة الميػفو  المنػاطؽ بػيف لمعػامميف المسػتمرة التػنقالت يكػوف السػبب فييػا التػي البطالػة ىي 
وتكوف ىذه البطالة مؤقتو حيث تكوف ىي الفترة التػي  الوطني. االقتصاد في تغيرات عف الناتجة

 تحػدث ىيو  .قاـ العامؿ فييا بالتقديـ لموظيفة والفترة التي اتخذىا أرباب العمؿ لمنظر في الطمب
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 تكػوف كمػا األعمػاؿ، أصػحابو  العمػؿ فػرص عػف البػاحثيف لكػؿ الكاممػة المعمومات لنقص نتيجة
 ،العمؿ عف الباحثػوف يقضيػػو الذي الوقػت بحسب

 جغرافػػي إقمػػيـ أو أخػػرى منطقػػة إلػػى جغرافػػي إقمػػيـ أو منطقػػة مػػف عامػػؿ ينتقػػؿ عنػػدما تنشػػأ وقػػد
 تربيػػة مرحمػػة تجػػاوزت أف بعػػد العمػػؿ سػػوؽ إلػػى الخػػروج مػػثال البيػػت ربػػة تقػػرر عنػػدما أو آخػػر،

 المػػػػػػريخ دار محمػػػػػػد، العظػػػػػػيـ عبػػػػػػدو  الػػػػػػرحمف عبػػػػػػد الفتػػػػػػاح عبػػػػػػد )ترجمػػػػػػة رعػػػػػػايتيـ.و  أطفاليػػػػػػا
 .(ـ0999،لمنشر

 تناسػبيـ عمػؿ فػرص تػوفر مػف الػرغـ عمػى التعطػؿ فػي العماؿ بعض استمرار البطالة ىذه تفسر
 ..الخ..الجامعاتو  المدارس خريجيو  السف صغار: مثؿ

  :يمي فيما البطالة مف النوع ىذا ظيور إلى تؤدي التي األسباب نحدد أف يمكف

 .المتاح العمؿ لتأدية الالزمة الخبرةو  الميارة ضعؼ -

 الدقيؽ. التخصصو  العمؿ تقسيـ عف الناشئ الوظيفي التكيؼ صعوبة -

 ميػػػارات اكتسػػػاب يتطمػػػب الػػػذي األمػػػر المختمفػػػة، الميػػػفو  األعمػػػاؿ بيئػػػة فػػػي المسػػػتمر التغيػػػر -
 باستمرار. متجددةو  متنوعة

 :الييكمية البطالة 2.1.5.2

 الييكػؿ لتغييػر نتيجػة العاممة القوة في، التعطؿ مف النوع ذلؾ " أنيا عمى الييكمية البطالة تعرؼ
 أو المنتجػات عمػى الطمػب ىيكػؿ فػي كالتغيير اإلنتاجي الييكؿ تغيير أدؽ بمعنى أو االقتصادي

 التكنولػوجي لمتطػور فنتيجػة أخػرى أمػاكف فػي لمتػوطف الصػناعات انتقػاؿ أو اإلنتػاجي الفف تغيير
 الخػػدماتو  السػػمع تصػػب  حتػػى، ضػػروري أمػػر الحديثػػة التكنولوجيػػا اسػػتخداـ فػػإف العممػػي والتقػػدـ

 أربػاب يجبػر الػذي الشػيء، متخصصػة عاممػة يػد يتطمػب ذلػؾ أف إال، الدوليػة لممعػايير مستجيبة
 كممػػا وىكػػذا، مؤىمػػة بػػأخرى تعويضػػياو  البسػػيطة العمالػػة عػػف االسػػتغناء عمػػى والمؤسسػػات العمػػؿ
 البطالػة ،ـ6103،السػعدي بػف جماؿ) "الييكمية البطالة معدالت زادت كمما التكنولوجي التقدـ زاد
 .(رالجزائ في

 :الموسمية أو الدورية البطالة 2.1.5.3

 كمػا العمػؿ، عمى الكمي الطمػػب كفاية عدـو  العماؿ قطاع ركود نتيجة ينشأ البطالة مف النوع ىذا
 عمػػػػى الكمػػػػػػي الطمػػػػب قػػػػدرة بعػػػػدـ ظيورىػػػػا يفسػػػر .االقتصػػػػادية الػػػػدورات لتذبػػػػذب نتيجػػػػة تنشػػػػأ قػػػد
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 المعني االقتصاد في االنكماشية الفجوات ظيور إلى يؤدي مما المتاح اإلنتاج شراء أو استيعاب
  بالظاىرة.

 مسػتوى عنػد المتوقػع عػددىـو  لمعػامميف الفعمػي العػدد بػيف الموجود الفرؽ الموسمية البطالة تعادؿ
 الوظػائؼ عػدد أف يعنػي ذلػؾ فػإف الصػفر الموسػمية البطالػة تعػادؿ فعنػدما عميػػوو  المتػػاح اإلنتاج
 ،ـ6113 الجرمػػود،و  الػػدباغ) العمػػؿ عػػف العػػاطميف األشخػػػاص عػػػدد يسػػػاوي الفتػػرة خػػالؿ الشػػاغرة

 .(381 ص

 عمػػػى الحالػػػة ىػػػذه فػػػي العمػػػؿ عػػػف فيالعػػػاطم أف اعتبػػػار عمػػػى إجباريػػػة الموسػػػمية البطالػػػة تعتبػػػر
 عمال. يجدوا لـ أنيـ إال السائػدة باألجور لمعمؿ استعداد

 االنكمػػػاش بػػػيف الموسػػػمية أو التجاريػػػة الػػػدورات تقمػػػب مػػػع االسػػػتخداـو  التوظيػػػؼ مسػػػتوى يتقمػػػب
 المقصػػػود ىػػػو ىػػػذاو  الكسػػػاد( فتػػػرة خػػػالؿ يػػنخفضو  التوسػػػع فتػػػرة خػػػالؿ التوظيػػػؼ )يزيػػػد التوسػػعو 

 الدورية. بالبطالة

  :المقنعة البطالة  2.1.5.4

 انػو أي "سػالبة قػيـ يأخػذ أو صػفر إلػى لمعمػاؿ الحدي اإلنتاج فييا يصؿ حالة" أنيا عمى تعرؼ 
 شػيئا يضػيفوا لػف ألنيػـ مقنعػة بطالػة حالػة فػي يكونػوف سوؼ فإنيـ لمعماؿ إضافي تشغيؿ تـ إذا

 أبو) الكمي الناتج لزيادة يؤدي سوؼ عنيـ االستغناء فاف ذلؾ مف العكس عمى بؿ الكمي، لمناتج
 (.663ص ،السعود

 عمييػػا يتقاضػػوف معينػػة بوظػػائؼ األشػػخاص بعػػض التحػػاؽ" أنيػػا عمػػى أيضػػا تعريفيػػا وتسػػتطيع
 ص ـ،6111 ،الرفػاعيو  )الػوزني "يػذكر يكػاد ال العمػؿ إنتاجيػة فػي إسياميـ أف حيف في أجورا،
671). 

 واضػ  تأثيرىػا األخيػرة ىػذه أف ذكرىػا السػابؽ األنػواع وجميػع المقنعػة البطالػة بػيف التفريػؽ *ويتـ
 المعطمػة القػوة أف وذلػؾ واكتشػافيا، قياسػيا فيصػعب المقنعة البطالة أما واكتشافيا قياسيا ويمكف
 ضػػعيؼ إنتاجيػػا أف ذلػػؾ فػػي والسػػبب معطمػػة تعتبػػر الحقيقػػة فػػي بينمػػا العاممػػة القػػوة مػػع تحسػػب
 .العالية السكانية الكثافة ذات المجتمعات في البطالة ىذه وتظير جدا.
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  :السافرة البطالة  2.1.5.5

 يعتبػر و، "عمػالً  يجػدوف ال ولكػنيـ فيػو، وراغبػيف العمػؿ عمػى قػادريف أفػراد وجػود" بيا والمقصود
 والضػػػػفة غػػػػزة قطػػػاع فػػػػي المعنيػػػػة الجيػػػات باىتمػػػػاـ تحظػػػػى التػػػي األنػػػػواع أكثػػػػر مػػػفىػػػذا النػػػػوع 

 (ـ6117،)الفميتالغربية.

 :ةالجزئي البطالة  2.1.5.6

 ـ،0999 ،)الرمانيفعالً  ينتجوه أو يؤدوه إف يمكف عما إنتاجيـ أو األفراد عمؿ يقؿ عندما وتوجد
 .(06ص

 :اإلجبارية البطالة 2.1.5.7

نما ،اإلنسافيختارىا  ال التي وىي   ثـ ةمين تعممو سببيا يكوف فقد بيا، يبتمى أو عميو تفرض وا 
 يجد ال ولكنو لمينتو الزمة وأدوات آللة يحتاج فقد الزمف. تطور أو البيئة لتغيير سوقيا كسد
 بو تدور الذي الماؿ لرأس يفتقر ولكنو التجارة يكوف لديو خبرة في  وقد يريد، ما بو يشتري ماالً 

(، وتحدث ىذه البطالة كذلؾ نتيجة زيادة العرض بشكؿ كبير مف ـ6117،)الفميت تجارتو.
الخريجيف وغيره  في ظؿ غياب الطمب مف السوؽ المحمي وكذلؾ عدـ قدرة السوؽ الداخمي 

 عمى استيعاب ىذا الحجـ مف العرض.

  :الختيارية البطالة 2.1.5.8

 أف أال المجتمػػع فػػي عمػػؿ فػػرص وجػػود مػػع يكػػوف ىنػػاؾ مػػانع لمعمػػؿ تنشػػأ عنػػدما ال بطالػػة وىػػي
 عػف نيػى اإلسػالـو  المتسوليف. وأيضا لمعبادة غوالتفر  التوكؿ ادعاء مثؿ الشخص ال يريد العمؿ.

 فاعتقػد والػذكر والقيػاـ الصػياـ يكثػر كػاف رجػؿ عػف  اهلل رسػوؿ حدثوا الصحابة أف حيث ذلؾ،
 فقػاؿ كمنػا، :فقالوا وشرابو، طعامو يكفي كاف "أيكـ : اهلل رسوؿ ليـ فقاؿ منيـ أفضؿ أنو القوـ
: (.ـ6117،)الفميت منو" خير كمكـ 

كما باقي الخريجيف مف كافػة   يعانوف فمسطيف في واإلعالـ الصحافة خريجي بأف الباحث ويرى
حيػػث ضػػعؼ قػػدرة السػػوؽ المحمػػي عمػػى اسػػتيعاب األعػػداد  اإلجباريػػةالتخصصػػات مػػف البطالػػة 

 البطالػة مػف ، وكػذلؾ يعػانوفالكبيرة مف الخريجيف حيث وجود عرض كبير جدًا وش  في الطمػب
 المعمومػػػات يتػػػوفر لػػػـ أنػػو إال االقتصػػػاد فػػػي عمػػؿ فػػػرص يتػػػوفر أنػػػو يمكػػف أف حيػػػث االحتكاكيػػة
 اإلعالمػي المجػاؿ تطػور بعد ولكف ،االقتصاد في الموجودة العمؿ فرص عف والكافية الضرورية

 كفػػاءات وبػػيف االقتصػػاد فػػي الموجػػودة العمػػؿ متطمبػػات بػػيف فجػػوة ىنػػاؾ أصػػب  غػػزة قطػػاع فػػي
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مكانيات  مجػاؿ فػي المتخصصػيف غيػر مػف عػدد دخػوؿ إلػى باإلضػافة االقتصاد في الخريجيف وا 
 حدتيا. وزيادة المشكمة تفاقـ إلى أدى مما الصحافة

1.2.6 :البطالة ظاىره تفشي عمى المترتبة راآلثا 

 :القتصادية ةالناحي من البطالة ثرأ 2.1.6.1

 إىػدار لػىإ يػؤدي ممػا ،مستغمة غير المجتمع في اإلمكانات بعض وجود يعني بمفيوميا البطالة
 غيػر أنو في األخرى العناصر بقية عف يختمؼ العمؿ عنصر إف إلى المالحظة ويجدر ،الموارد
 يػػؤثر بػػدوره ىػػذا ثػػـ ومػػف أبػػدا، يسػػتخدـ لػػف فانػػو حينػػو فػػي يسػػتخدـ لػػـ إذا فالعمػػؿ لمتخػػزيف، قابػػؿ
 .(78ص ـ،0996 ،)صال  اإلنتاج. عنصر عمى سمبياً 

 :بالتالي الةطلمب االقتصادية ثارآلا ىـأ نمخص فأ ويمكف
 يالمحم ناتججزء مف ال البمد وخسارة البشري العمؿ قيمة في إىدار. 

  البطالة( دعـ )صندوؽ لمعاطميف الحكومة مدفوعات بسبب العاّمة الموازنة في العجزتزايد. 

 الحقيقّية األجور مستويات انخفاض. 

 إلى الزمف بمرور يؤدي ما وىذا المحمي والناتج الرأسمالي التكويف إجمالي في انخفاض 
 اإلجمالي. المحمي الناتج مف الفرد نصيب انخفاض

 والمظاىرات. اإلضرابات إلى أحياناً  العّماؿ لجوء بسبب اإلنتاجية القّطاعات بعض توقؼ 

 عف بحثا الخارجية اليجرة إلى المتعمميف مف وعدد كبير العممية الكفاءات مف الكثير دفع 
 تحقيقيا يتعذر التي الشخصية طموحاتيـ ولتمبية المعيشية قدرتيـ لتحسيف جديدة دخؿ مصادر

 .(ـ2006 ،المطوع)العمؿ عف العاطميف بأعداد تعج التي مجتمعاتيـ في

 :والفردية الجتماعية الناحية من البطالة ثرأ 2.1.6.2

 عميػو الرسػوؿ نبو فقد ولذلؾ بالمجتمع يعصؼ الذي المرض مظاىر مف لمعديد سبب البطالة إف
 اسػتقرت( قوتيػا أحػرزت إذا )الػنفس فقػاؿ مفيػد عمػؿ فػي اإلنساف جيد استفراغ أىمية إلى السالـ
 فإذا بحثية، أو إدارية أو حرفية أو مينية سواء قوة ومواطف ومواىب كامنة اتطاق ليا نفس فكؿ

 عػػدـ فيكػػوف أساسػػو مػػف قوتيػػا تفػػرغ لػػـ أو وتميزىػػا قوتيػػا مػػوطف غيػػر فػػي الػػنفس ىػػذه وضػػعت
 ناصػحا المعنػى ىػذا عمػى والتػو أحػد الخطػاب بػف عمػر سػيدنا نبػو وقد المشاكؿ. وكثرة االستقرار

 المعصية(. بطمب شغموؾ الحالؿ بطمب تشغميـ لـ )إف قائال لرعيتو عمؿ فرص بتوفير لو
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 التػي الدراسػات مػف عديػد أظيرتو ما وىذا، الجريمة حدوث إلى يؤدي الشباب بيف البطالة فوجود
 نسػػػبة زادت كممػػػا انػػػو الدراسػػػات أظيػػػرت فقػػػد ،والبطالػػػة الجريمػػػة بػػػيف العالقػػػة الكتشػػػاؼ أجريػػػت
  ,097p. ( Sampson & Laub, 1993) الجريمة نسبة ارتفعت البطالة

 :بالتالي لمبطالة والفردية االجتماعية ثاراآل ىـأ تمخيص ويمكف

 بالفشؿ. ويشعروف الذات تقدير إلى يفتقدوف العمؿ عف العاطموف -
 الذيف نيـراقأ مف أقؿ وأنيـ االجتماعية وأىميتيـ قيمتيـ بانخفاض اإلحساس يعترييـ -

 إنتاجية. وأنشطة أعماال يزاولوف
 .منخفضة والجسمية العقمية يقظتيـ وأف عمى نسبة كبيرة منيـ الممؿ  يسيطر -
 النمو مرحمة في زالوا ما الذيف لمشباب بالنسبة النفسي النمو عممية تعيؽ البطالة أف -

 العقمي. والنضوج

 االجتماعية األمراض يورث أنو إلى باإلضافة بالنقص شعورا الفرد عند تولد البطالة أف -
 واالحتياؿ. والنصب والسرقة كالرذيمة الخطيرة

وذلؾ بسبب وجود وقت فراغ كبير دوف  لديو العدوانية واإلحباط تنشأكما وأف العاطؿ عف العمؿ 
ف البطالة تحـر المجتمع أوكما  استغالؿ بأي عمؿ والنفس إف لـ تشغميا بالحؽ شغمتؾ بالباطؿ،
الػػزوج وظيفتػػو فػػإف التػػأثير يمتػػد مػػف االسػػتفادة مػػف طاقػػة أبنائػػو حيػػث أف األسػػر التػػي يفقػػد فييػػا 

بػػدوره إلػػى الزوجػػات وبقيػػة أفػػراد األسػػرة سػػمبا ممػػا يػػنعكس بػػدوره عمػػى العالقػػة األسػػرية ومعاممػػة 
 األبناء داخؿ أىـ مكوف مف مكونات المجتمع العاـ.

 لمدراسػات الػوطني المركػز أعػدىا دراسػة ومنيػا الشأف ىذا في أنجزت التي والدراسات األبحاث و
 تفشي بخصوص يتعمؽ فيما خطيرة نتائج تؤكد العربية مصر جميورية في والجنائية يةاالجتماع
 وىػو المصري المجتمع أبناء مف ومختمفة كبيرة قطاعات بيف عاـ بشكؿ سمبية اجتماعية ظواىر
 مصػر جميوريػة فػي العامػة لمتعبئػة المركػزي الجيػاز أصػدره تقرير كشؼ حيث الزواج سف تأخر

 قػػد ـ2004 عػػاـ خػػالؿ الػػزواج عقػػود عػػدد أف عػػف االجتماعيػػة الحالػػة حػػوؿ اإلحصػػاء وبحػػوث
 السػكاف عػدد تزايػد مػف بػالرغـ وذلؾ ـ2003 عاـ ألؼ 511 مقابؿ عقد ألؼ 491 إلى انخفض
 سػنة 30 ػػ 20 مػف الػزواج سػف في والشباب الفتيات عدد متوسط أف إلى كذلؾ الدراسات وتشير
 المجتمعػػػات فػػػي السػػػف نفػػػس فػػػي الشػػػباب بعػػػدد مقارنػػػة النسػػػبة حيػػػث مػػػف أكبػػػر ليػػػو مصػػػر فػػػي

دراؾ الزواج سف متوسط ارتفاع ىي والنتيجة األوروبية  الػزواج فػي أمػؿ لديػو لػيس بأنو الشباب وا 
 أخػػرى وسػػائؿ عػػف البحػػث فكػػاف إشػػباعيا يػػتـ لػػـ قائمػػة حاجػػة وجػػود وىػػي أخػػرى مأسػػاة فنشػػأت
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 فعػػػؿ كػػػرد ) التكػػػويف ذاتػػػي وكمخػػػرج كمخػػػدر ( العرفػػػي )الػػػزواج انتشػػػار فكػػػاف واإلشػػػباع لمتفريػػػغ
 واألخالؽ القيـ عف البعيدة المحرمة لمعالقات وكغطاء الشرعي الزواج عمى القدرة لعدـ ( عكسي

 . (ـ2007 ،البكر)

  :السياسية الناحية من البطالة ثرأ 2.1.6.3

 حيػث عػاـ بشػكؿ البطالػة معػدالت تغيير في كبيرا دورا أيضا يمعب واألمني السياسي الوضع إف
 ال واليػدوء األمػف مػف بنوع ويتمتع مستقرا نظاما السياسي النظاـ فييا يكوف التي الدوؿ أف نشيد
 الحزبيػة التعدديػة مػف معقوؿ بقدر ويتمتع والتكويف المنيج أحادية أحزاب أو فردية أمزجة تحكمو
 وسػػػالمة امػػػف تخػػػص التػػػي والقػػػرارات المحميػػة السياسػػػات مجمػػػؿ عمػػػى الرقيػػػب دور تمػػػارس التػػي

 والعػػدؿ الكفػػاءة أسػػاس عمػػى قػػائـ تعػػددي سياسػػي نظػػاـ ىكػػذا مثػػؿ فػػي ككػػؿ. المجتمػػع واقتصػػاد
 العكػس عمػى بػؿ ممحوظة وانحدارات انخفاضات تشيد البطالة معدالت أف حتما سنجد والشفافية

 اإلنتاجيػػة القطاعػػات فػػي والتوظيػػؼ العمالػػة معػػدالت ارتفػػاع فػػي ممحوظػػا نشػػاطا نمحػػظ قػػد فإننػػا
 .ذلؾ إلى وما والبيئة والصحة والتعميـ والسياحة والزراعة الصناعة كقطاعات المختمفة

 :(ـ6117كاشؼ الغطاء، آماؿ، ) بالتالي لمبطالة السياسية اآلثار أىـ تمخيص ويمكف
 واإلداري. المالي الفساد دائرة كبرو  انتشار -
 القرارات. وأصحاب لممسئوليف والتممؽ الواسطة والمحسوبية تفشي -
 .األواصر االجتماعيةتفكؾ  -
 ونوعا. اكمً  التعميـ مستوى انخفاض -
 كنتيجة مبكرا الدراسية المقاعد وىجرة األطفاؿ عمالة االرتفاع المستمر في ظاىرة -

 الفقر. وانتشار المعيشية الحياة لتدني طبيعية
 واالستقرار األمف انعداـ إلى نتيجة ة والوعيالصحي الخدمات مستوى انخفاض -

 السياسي.

1.2.7 :البطالة اببسأ 

 مختمؼ عمى يتوزعوف العمؿ عف عاطؿ )مميار( بقر ي ما أف إلى اإلحصائية التقديرات وصمت 
 المجتمػػػع لمسػػػتقبؿ حقيقػػػي خطػػػر نػػػذيرو  قمػػػؽ مصػػػدر يمثػػػؿ ذاتػػػو بحػػػد الػػػرقـ وىػػػذا عػػػالـال أنحػػػاء

 مػػف كػػفمالم القػػدر بتحقيػػؽ الكفيمػػة والسػػبؿ واالجتمػػاعي االقتصػػادي الرفػػاه ينشػػده الػػذي العػػالمي
حصػائيات جػداوؿ وضػعت وقػد الحػرة. المعيشػة في النسبي االستقرار  عػف تكشػؼ التػي النسػب وا 
 المجتمعػات بعػض فػي خطورتيػا حيث مف النسب ىذه وتبايف العمؿ عف العاطميف توزيع مساحة
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 العػػاطميف عػػدد بػػيف يالحػػظ امػػ وىػػذا والعنػػؼ الجريمػػة لنمػػو مالئمػػاً  جػػواً  البطالػػة بيئػػة تشػػكؿ حيػث
 أخػرى صػورة البطالػة ترسػـ حػيف فػي فيػو الجريمػة مسػتوى ارتفػاع وبيف ما مجتمع في العمؿ عف

 مػػف حػػاالت تنػػتج المشػػكمة نفػػس مػػف بمػػدانيا بعػػض تعػػاني التػػي واألفريقيػػة اآلسػػيوية لممجتمعػػات
 مػػػوارد عمػػػى األولػػػى بالدرجػػػة اقتصػػػادياتيا فػػػي تعتمػػػد الػػػدوؿ ىػػػذه بعػػػض مػػػف جعمػػػت االنحػػػراؼ
االقتصػػػػػادية  الجوانػػػػػب عمػػػػػى البطالػػػػػة مشػػػػػكمة نتػػػػػائج تنحصػػػػػر ولػػػػػـ مشػػػػػروعة. غيػػػػػر اقتصػػػػػادية

 القػوى ىػذه كانػت سػواء الغنيػة لقػوىا أسػر في بالكامؿ دوؿ وقوع إلى ذلؾ تعدى بؿ يةجتماعواال
 ىػػذه قبػػؿ مػػف لالحتكػػار اآلخػػر ىػػو خضػػعي العمالػػة سػػوؽ أف حيػػث ،دوؿ أو جماعػػات أو أفػػراداً 
 الظػاىرة ىػذه انتشػار فػي سػبب ىػي األخيػرة ىػذه أف بالضرورة يعني وال سياسية، ألغراض القوى
 لنشػوء مسػببات وجػود مػف البػد فمػذلؾ العػدـ مػف تخمػؽ ال البطالػة إف .واألسػباب العوامػؿ لتشابؾ
 عبػػد)البطالػػة ظػػاىرة نشػػوء عمػػى تسػػاعد التػػي المسػػببات تمػػؾ ومػػف المجتمعػػات فػػي البطالػػة ظػاىرة
 (ـ.6117 ،الخطيبو  الرسوؿ

 

 :لتاليا البطالة مسببات ومن

  :والتوظيف التشغيل لسياسات الدولة فمسفة 2.1.7.1

 مفاصػػؿ فػي البطالػة انتشػار أف فنجػد العػاـ التشػغيؿ سياسػػات إلػى نظػرة الدولػة مػف البطالػة تبػدأ 
 ممتزمػة الحكومػات فييػا تكػوف حيػث ،ركبػأ يكػوف التوظيػؼ فػي خاطئػة سياسات تتبع التي الدوؿ

فػي مشػروعات  العػاطميف عػف اسػتيعاب الدولػة تعجػز عنػدما وبالػذات والتشػغيؿ التعييف بسياسات
 عمػػػػى القطاعػػػػات تمػػػػؾ قػػػػدرة تفػػػػوؽ التػػػػي بالعػػػػامميف الحكػػػػومي الجيػػػػاز حشػػػػو إلػػػػى فتمجػػػػأ جديػػػدة،
ىػػدار التكػػاليؼ عمػػى ضػػغطا تشػػكؿ التػػي العمالػػة مػػف الضػػخـ العػػدد ىػػذا اسػػتيعاب  نفقػػات فػػي وا 
 تمػؾ وىي المقنعة البطالة تنتشر وقد سياسات. ىكذا لمثؿ الخاطئة الممارسات لتمؾ نتيجة الدولة
 مسػػػتوياتيـ تػػػدني مػػػع العاممػػػة القػػػوى مػػػف كبيػػػرة ألعػػػداد والتشػػػغيؿ بػػػالتوظيؼ تتسػػػـ التػػػي البطالػػػة
 وفؽ لممواطنيف ومرتبات دخوؿ تقديـ مجرد في الدولة رغبة بببس الصفر إلى واقترابيا اإلنتاجية
 .الوظائؼ ىذه في إلييـ حاجة ودوف حقيقية غير وظائؼ في تعيينيـ فيتـ المواطنة( )ريع نظرية
 واإلنتػاج العمػؿ عنصػر ىػو اإلنتػاج عناصػر أىػـ مف بؿ ىاـ جزء تعطيؿ إلى يؤدي الذي األمر
 مػف حالػة خمػؽ إلػى السياسػات تمؾ فستؤدي السياسي الصعيد عمى أما االقتصادي الصعيد عمى

 فػػي تكػػوف العاممػػة القػػوى ىػػذه فأ إذ السػػمبية مػػف وحالػػة وسياسػػياً  اجتماعيػػاً  المسػػؤولية مػػف التحمػػؿ
 التػي األجػور ونتيجػة ومنػتج إيجػابي عمػؿ بػأي تقػوـ الو  واقعيػاً  عاطمػة ولكنيػا عاممة كقوة الشكؿ
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 انتشػػار إلػػى يػػؤدي الػػذي األمػػر - لمغايػػة متدنيػػة أجػػور وىػػي - سياسػػةال تمػػؾ مثػػؿ ظػػؿ فػػي تمػػن 
 نشر( سنة بدوف، الحيالي) والفساد الرشوة

  :التربوي والتوجيو التعميم سياسات 2.1.7.2

 المجتمعػػػات فػػػي البطالػػة ظػػػاىرة نشػػوء عمػػػى تسػػاعد التػػػي العوامػػؿ مػػػف التعمػػيـ سياسػػػات تعتبػػر" 
 لبمػد التعميميػة السياسة تناغـ عدـ عف ينتج الذي االختالؿ االعتبار بعيف أخذ لو فيما خصوصا

 مػػا التكامػؿ مػف نػػوع ىنالػؾ المتقدمػة البمػداف ففػػي البمػد. لػذلؾ االقتصػادي النمػػو متطمبػات مػع مػا
 إتبػػػاع مػػػف لػػػذلؾ ويتبػػػع البشػػػرية القػػػوى مػػػف التنميػػػة احتياجػػػات ومتطمبػػػات التعمػػػيـ مخرجػػػات بػػػيف

 أمػػر يعػػد العػػالي التعمػػيـ إلػػى الحاجػػة أف كمػػا فييػػا. التعمػػيـ لقطاعػػات ممنيجػػة تخطػػيط سياسػػات
 العبػػرة لػػيس – والرقػػي التقػػدـ دعامػػات مػػف رئيسػػية دعامػػة بأنػػو المنظػػروف يعتبػػره حيػػث ضػػروري

 التعميميػة البػرامج مػف مسػتفيديف األداء فػي كفػاءتيـ ومسػتوى نػوعيتيـ بقػدر مػنيـ الخريجيف بعدد
 الميػػارات إلػػى وطبيعتػػو العمػػؿ وحاجػػة يتناسػػب بمػػا الدراسػػة مقاعػػد عمػػى تمقييػػا تػػـ التػػي المتطػػورة
 . (ـ6117 ،الصباف) "لو الالزمة والكفاءات

 :الخاص القطاع أداء 2.1.7.3

 القطػػاع أف حيػػث البطالػػة نشػػوء وعوامػػؿ متطمبػػات تػػوفير فػػي ىامػػاً  دورا يمعػػب الخػػاص القطػػاع 
 القطػاع اسػتثمارات فػاف األساسػي واليػدؼ الضػالة فيػي الػرب  تحقيػؽ منظور مف ينطمؽ الخاص
 عميػو يعتمػد الػذي والتصور النيج نفس وفؽ تنشأ خاصة استثمارات إال الواقع في ماىي الخاص
 مؤىمػػة الخاصػػة القطاعػػات تمػػؾ تكػػوف فمػػف وبالتػػالي اإلنتاجيػػة. عممياتػػو جػػؿ فػػي الخػػاص القطػػاع

 واألمػػػر اإلنتاجيػػػة لمشػػػركات الربحػػػي األداء فييػػػا يضػػػعؼ أو ينػػػدر التػػػي الجوانػػػب فػػػي لالسػػػتثمار
 المجتمػػع داخػػؿ العػػاـ التوظيػػؼ سياسػػة فػػي الخػػاص القطػػاع مسػػاىمات تقمػػيص إلػػى يػػؤدي الػػذي

 ىػي األربػاح تحقيػؽ أف وكمػا ماىرة. الغير العمالة بيف خصوصا ونموىا البطالة انتشار وبالتالي
 تبعػات مػف جػزءا أيضػا تتحمػؿ الخاصػة القطاعػات أف إال اإلنتاجيػة لمعمميػة اسػتدامة الحقيقة في

 اوطنًيػ اواجًبػ وعمييػا وشػرائحو طبقاتػو بػاختالؼ المجتمع كاىؿ عمى تقع التي االقتصادية التنمية
  النمو معدالت عمى الحفاظ إلى االقتصاد ودفع االقتصادية التنمية مسيرة تدعيـ جؿأ مف كغيرىا
 القػوة تحسفو  السوؽ ازدىار عمى ستنعكس التي المستدامة التنمية أىداؼ إلى الوصوؿ في أمال

 األمػػر الماضػػي فػػي عميػػو كانػػت ممػػا وأكبػػر أسػػرع بشػػكؿ اإلنتػػاج عجمػػة دوراف وبالتػػالي الشػػرائية
 متزايدا. ونموا اكبر ارباحً أ الخاصة لمقطاعات سيحقؽ الذي
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 فػي القػائـ القطػاع لػذلؾ التكوينيػة الطبيعػة فػي يكمف البطالة نمو في الخاص القطاع ومساىمة" 
 يمكػف مػا أقصػى إلػى والتكػاليؼ اإلنفػاؽ تقمػيص طريؽ عف الربحية الوفورات تحقيؽ عمى أساسو
 القطػػػاع أف حيػػػث (ـ6116،  .)المطػػػوع"لمعمالػػػة المدفوعػػػة األجػػػور حسػػػاب عمػػػى ذلػػػؾ تػػػأتى ولػػػو

 العمؿ قوة ضمف ليدخمو أجر قؿوأ كفاءةأفضؿ  اختيار إلى الوظيفية سياساتو في يعتمد الخاص
 عندما الخاص القطاع أف نجد أخرى ناحية ومف ناحية مف ىذا المنشود. اإلنتاج لتحقيؽ الالزمة
 مما بكثير أعمى الربحية مردوديتو تكوف االستثمار لغرض الخارج إلى الماؿ رأس خروج في يجد

 أف سػنجد جديػدة عمػؿ فػرص خمػؽ في وساعد بمده داخؿ في استثمر لو فيما القطاع ذات يحققو
 عمػى تطغػى المتحققػة الربحيػة إف أخرى بعبارة الماؿ. رأس خروج صال  إلى كفتو سترج  القرار
 (ـ6116 ،جياد ،عقؿ) الوطني. االنتماء فييـ بما آخر شيء أي

  :السيئة الجتماعية والسموكيات الممارسات  2.1.7.4

 مػف خصوصػا العربيػة والبمػداف عمومػا الناميػة المجتمعات معظـ في تعتبر السموكية الممارسات"
 وحاضػػػنة صػػػالحة بيئػػػة لتأسػػػيس الظػػػروؼ تييئػػػة فػػػي تسػػػاعد التػػػي األخػػػرى الرئيسػػػية المقومػػػات
 العربية العمؿ منظمة بيا قامت التي اتالدراس تؤكد حيث مجتمعاتيا. في البطالة لتفشي مناسبة
 فػي االجتماعيػة السػموكيات تمعبػو الػذي السػمبي الػدور عمػى تأسيسػيا ذكػرى بمناسػبة أجرتيػا التػي
 مػف %64 أف إلى اإلشارة خالؿ مف، العربية المجتمعات لدى العمؿ سوؽ وصور أشكاؿ تحديد

 كػػاف لػػو حتػػى راقيػػة" "وظيفػػة فػػي أبناءىػػا يعمػػؿ أف تحبػػذ ُأسػػرىـ أف أكػػدوا الدراسػػة فػػي المشػػاركيف
 عمػؿ فػي يعمػؿ وأال العمػؿ عف عاطالً  ابنيا يبقى أف تحبذ أنيا ذلؾ مف واألخطر محدود دخميا
 تكػػريس آخػػر بمعنػػى .راقيػػة" "وظيفػػة الوظيفػػة مػػدخوؿ مػػف أعمػػى فيػػو الػػدخؿ كػػاف لػػو حتػػى يػػدوي

 واالجتيػػػاد الكػػػد مفػػػاىيـ غػػػرس مػػػف بػػػدالً  وغيرىػػػا االجتمػػػاعي والنفػػػاؽ المظػػػاىر مجتمػػػع مفػػػاىيـ
ظيػار العربػي العمػؿ سػوؽ أنماط تيميؿ عمى أيضاً  أكدت الدراسة معطيات واف .والعمؿ  جانبػا وا 

 وفػف والفسػاد اإلتكاليػة أسػاس عمػى تقػوـ التػي عتقػداتوالم الشباب لدى تترسخ التي األفكار مف
 التػي االمتيازات عمى يحصؿ أف يستطيع والمركز الماؿ يممؾ فمف " والمحسوبية والتزلؼ التممؽ

 الجامعيػة الشػيادات حػاممي أو الضػعيفة أو المتوسػطة الػدخوؿ أصػحاب أو الفقير يستطيع ال قد
 وىػي الشػباب ىػؤالء لػدى فاسػدة طبقيػة مفػاىيـ تترسػخ وىكػذا ،عمييػا الحصوؿ مف والعميا األولية
 وتآكميػا العربيػة المجتمعػات تحطػيـ إلػى تؤدي جديدة وقيـ سموكيات محصمتيا في تتكوف مفاىيـ
 .الداخؿ مف
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 فػػي والعنػػاد والمثػػابرة والصػػبر الجػػاد العمػػؿ مفػػاىيـ عمػػى والمحسػػوبية الوسػػاطة روح غمبػػة أف كمػػا
 روح انعػػداـ عػػف فضػػالً  العمػػؿ عػػف والعػػزوؼ واإلحجػػاـ الالمبػػاالة روح إشػػاعة عمػػى عمػػؿ الحػػؽ
 إلػى االنيزامية غالبيتيا عمى طغت التي الشباب روح لدى فعاالد انعداـ وبالتالي واالحتراـ الجرأة

 .(ـ6101 ،صميحة ،بوشعور) "العمؿ في إلخالصا

 :النامية المجتمعات في الجنسية الالمساواة  2.1.7.5

 واف غالبػة صػفة الصػارمة وتقاليػده األبػوي المجتمػع مبػدأ وفػؽ القائمػة الجنسية الالمساواة تمثؿ" 
قصاء اضطيادا عميو ترتب الذي األمر النامية الدوؿ لجميع شاممة تكف لـ  لنشػاطات وتيميشػاً  وا 

 البمػداف. لتمػؾ االقتصػادي النمػو ومعػدالت التنمية حركة عمى إضافات في تسيـ إنتاجية وقدرات
 كبيػرة نسػبة ىنالػؾ أف نجػد فإننػا األبوي المجتمع سموكيات وأنماط االجتماعية لمموروثات ونتيجة

 عػاـ بشػكؿ اإلنتػاج عمميػات فػي الفاعمػة المشاركة مف حرمانيا أو إقصاؤىا تـ البشرية القوى مف
 النشػػػػاطات مجمػػػؿ عمػػػػى كارثيػػػة نتػػػػائج بأنيػػػا وصػػػػفيا يمكػػػف مػػػػا اقػػػؿ نتػػػػائج ذلػػػؾ عمػػػػى وترتبػػػت

 بثقمػو يرمػي كبيػرا عبئا االجتماعية واألنماط السموكيات تمؾ شكمت حيث عاـ. بشكؿ االقتصادية
 لمتنميػػة والتقػدـ النمػو نسػب فػي إضػعافا عميػو يترتػب الػذي األمػر االقتصػادية التنميػة كاىػؿ عمػى

 عاـ. بشكؿ االقتصادية

 أرقػػاـ إلػػى يصػػؿ بػػآخر أو بشػػكؿ التعمػػيـ مػػف النسػػاء حرمػػاف معػػدالت أف نجػػد الناميػػة الػػدوؿ ففػػي
 تسػاوي الجنسػيف بػيف مػا الجنسية الفجوة أف حيث المتقدـ العالـ دوؿ بقية إلى قياسا كبيرة ونسب
 . (ـ6117 ،الدولي البنؾ) "النامية الدوؿ مف العديد في تفاوتا ىنالؾ أف نجد بينما الصفر
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 فمسطين في البطالة المبحث الثاني: 2.2

1.1.2 واقع البطالة في فمسطين: 

 واقػػع خطػػورة ـ6105 عػػاـ الدوليػػة العمػػؿ ومنظمػػة الفمسػػطيني اإلحصػػاء أجراىػػا دراسػػة أظيػػرت
 وىػـ – بالدراسػة ممتحقػيف يعػودوا لػـ الػذيف الشػباب بػيف مػف فإ "إلػى مشػيرة فمسػطيف، في البطالة
 لػػػيس الشػػػباب مػػػف (% 6159) الخمػػػس أف يالحػػػظ – الشػػػباب مجتمػػػع مػػػف %( 5556) يشػػػكموف
 المسػػتوى فػػي تعمػػيميـ انتيػػى (% 3057) تقريبػػا والثمػػث اإلطػػالؽ، عمػػى تعميمػػي تحصػػيؿ لػػدييـ

 إلػػى بعػػد يصػػؿ لػػـ المجمػػوع، فػػي الفمسػػطيني الشػػباب نصػػؼ مػػف أكثػػر أف ىػػذا ويعنػػي األساسػػي.
 بػيف مبكػر وقػت فػي المدرسػة تػرؾ معػدؿ فػإف ذلػؾ، إلى وباإلضافة التعميـ. مف الثانوي المستوى
 الذكور مف %(3350 )بواقع مرتفع؛ المحتمة الفمسطينية األراضي في والنساء الرجاؿ

 لتػػرؾ ةالرئيسػػ األسػػباب ومػػف عمميػػة. درجػػة تحقيػػؽ قبػػؿ المدرسػػة تركػػوا اإلنػػاث مػػف%( 6355)و 
 السػػبب وينطػػوي بػػالتعميـ. اىتمػػاـ وجػػود وعػػدـ االمتحانػػات فػػي الفشػػؿ مبكػػر، وقػػت فػػي المدرسػػة
 فػػػي االسػػػتثمار أف يشػػػعروف إنيػػػـ حيػػػث الشػػػباب؛ جانػػػب مػػػف باالنيزاميػػػة الشػػػعور عمػػػى األخيػػػر
 العمؿ. فرص حيث مف كافيا مردودا ليـ يحقؽ ال التعميـ

 الخاصػػة اإلحصػػاءات فػػي مبكػػر وقػػت فػػي الدراسػػة الفمسػػطينييف الشػػباب مػػف الكثيػػر تػػرؾ يػػنعكس
 العػػامميف، الفمسػػطينييف الشػػباب مػػف %( 4750 )لنحػػو أنػػو المسػػ  ىػػذا نتػػائج وتظيػػر بالعػػامميف.

 ىػػػؤالء ويتركػػػز بػػػو. يقومػػػوف الػػػذي لمعمػػػؿ المطموبػػػة الميػػػارات مػػػف أقػػػؿ التعميمػػػي المسػػػتوى يكػػػوف
 اآلالت. ومشػػػغمي والحػػػرؼ والزراعػػػة، المبيعػػػات، ميػػػف فػػػي كافيػػػا تػػػأىيال المػػػؤىميف غيػػػر العمػػػاؿ
 وبالتػالي العامػؿ، إنتاجيػة عمػى سمبي تأثير األكاديمي التحصيؿ في التدني ليذا يكوف أف ويمكف

 الوظيفي. باألمف الشباب شعور عمى أيضا بؿ العمؿ، مخرجات

 لمشػػابات، بالنسػػبة سػػيما ال المنطقػػة، فػػي النسػػب أعمػػى بػػيف مػػف ىػػي الشػػباب بػػيف البطالػػة نسػػبة
 العمؿ. عف العاطميف الشباب نصؼ مف أكثر األجؿ الطويمة بالبطالة ويتأثر

 مػػف أعمػى وىػي ،%( 3751 بمغػت) المحتمػة الفمسػطينية األراضػي فػي الشػباب بػيف البطالػة نسػبة
 نصػؼ مػف أكثػر إف التػوالي(. عمػى ،% 3058و % 6450 ) وتػونس األردف مػف كػؿ فػي النسبة

 تقارب اإلناث بيف البطالة ونسبة العمؿ، عف عاطالت المحتمة الفمسطينية األراضي في الشابات
 التوالي(. عمى% 3654و % 5458) الذكور لمشباب عميو ىي ما ضعفي
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 البطالػة. فتػرة طوؿ مف المحتمة الفمسطينية األراضي في العمؿ عف العاطموف الشباب يعاني كما
 الشػػباف مػف % 30) % 3656 ىػي أكثػر أو سػنتيف منػػذ العمػؿ عػف العػاطميف الشػباب حصػة إف
 عػػػف يبحثػػوف بمػػف تقػػاس التػػي أي األجػػػؿ، طويمػػة البطالػػة أف ويالحػػظ .الشػػابات( مػػف % 35و

 العػػاطميف الشػػباب مػػف %( 5657) النصػػؼ مػػف أكثػػر عمػػى تػػؤثر أكثػػر، أو واحػػد عػػاـ منػػذ عمػػؿ
 المػدى عمػى وخيمػة عواقػب اليػ يكػوف قػد الشػباب بػيف وارتفاعيػا البطالػة استمرار إف العمؿ. عف
 مسػتقرة، غيػر وظػائؼ مػف طويمػة فترة ووجود المستقبؿ، في البطالة مخاطر ارتفاع :مثؿ ،بعيدال

 فتػػرة طالػػت كممػػا أنػػو، ومػػف المالحػػظ (. ـ6101، الدوليػػة العمػػؿ منظمػػة ) ".الػػدخؿ نمػػو وتراجػػع
 فػػػي المحتممػػػيف المشػػػغميف لػػػدى الشػػػباب عمػػػؿ إمكانيػػػة عػػػف السػػػمبية التصػػػورات ازدادت البطالػػػة

  المستقبؿ.

 ممارسات مف ينتيجو وما االحتالؿ تو كونو يرزخ تحت خصوصي ومع، الفمسطينية األراضي إف
 إلى فيو تنتشر العربي، العالـ مف يتجزأ ال جزء أنيا إال البطالة لظاىرة إضافية أسباب تضفي قد
  العربي. العالـ دوؿ مف أي في ألجميا تنتشر التي ذاتيا األسباب البطالة ما حد

 معػػدؿ فػػي زيػػدت الشػػعبية المقاومػػة حركػػات نشػػاطو ،  السياسػػي لموضػػع تبعػػا البطالػػة وضػػع ويتػػأثر
 فػػي البطالػػة معػػدالت فػػي وانخفػػاض واالزدىػػار الرخػػاء مػػف نػػوع يحػػدث النقػػيض وعمػػى ، البطالػػة
 (ـ6119 الحميـ، وعبد )مخيمر .السياسي االستقرار حالة

1.1.1 :فمسطين في البطالة تطور 

 شػػيدتيا التػػي السياسػػية التغيػػراتو  التطػػورات بطبيعػػة مباشػػر بشػػكؿ فمسػػطيف فػػي البطالػػة تػػأثرت"
 لصػالحيتيا ممارسػاتيا وبدايػة، ـ0994 عاـ الفمسطينية الوطنية السمطة أف قدمت ومنذ المنطقة،
 مػػف كبيػػرة أعػػداد اسػػتيعاب ذلػػؾ عػػف نػػتج إسػػرائيؿ مػػع ـالالسػػ اتفاقيػػاتلػػو   أتاحتػػو الػػذي بالقػػدر
 مػع ولكػف .ـ0999 عػاـ فػي( % 11.8) إلػى البطالػة معػدؿ وانخفػاض الفمسػطينية العاممة القوى
 أعمػػى إلػػى فمسػػطيف فػػي البطالػػة نسػػبة وصػػمت ـ6111 عػػاـ نيايػػة فػػي األقصػػى انتفاضػػة العانػػد

 العقػػاب وسياسػػة اإلسػػرائيمي الحصػػار شػػدة بسػػبب ـ6116 عػػاـ(% 31.2) إلػػى لتصػػؿ معػػدالتيا
 النسػبي التحسػف مػع تتراجػع أف قبػؿ، السياسػية باألوضػاع االقتصػادية األوضػاع وتأثر الجماعي

 عػػاـ فػػي( % 21.7) إلػػى وصػػمت حتػػى ـ6113 العػػاـ نيايػػة بػػدأ الػػذي االقتصػػادي النشػػاط فػػي
 الضػػػعفيف مػػػف بػػػأكثر ـ6118العػػػاـ مػػػف األوؿ الربػػػع منػػػذ ارتفاعػػػا البطالػػػة شػػػيدت وقػػػد، ـ2007
 غػػػزة عقطػػػا فػػػي البطالػػػة معػػػدؿ بمػػػغ حيػػػث (% 6656) إلػػػى لتصػػػؿ اإلسػػػرائيمي الحصػػػار نتيجػػػة

وكػاف ذلػؾ  العػالـ فػي بطالػة نسػبة أعمػى وىػي الغربيػة، الصفة في%( 0957) مقابؿ( % 4156)
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اثػػػػػػػػر فػػػػػػػػوز حركػػػػػػػػة حمػػػػػػػػاس باالنتخابػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػطينية وحػػػػػػػػدوث حالػػػػػػػػة االنقسػػػػػػػػاـ الفمسػػػػػػػػطيني 
 البطالػػػػػة معػػػػػدؿ أف اإلحصػػػػػائيات أظيػػػػػرت فيمػػػػػا (9ص،ـ6119،االقتصػػػػػادي .)المراقبالػػػػػداخمي
 فػػت  نتيجػػة، ـ6100 عػػاـ فػػي (%6159) إلػػى لتصػػؿ ـ6101و ـ6119 عػػاـ فػػي قمػػيال انخفػػض
دخاؿ متقطع بشكؿ المعابر  السياسػيةوالتغيػرات  المسػاعدات ودخػوؿ فاؽناأل ووجود البناء مواد وا 

 مػرة البطالػة معػدؿ ارتفػع ـ6103و ـ6106 عػامي وفػي .التي حصػمت فػي دولػة مصػر الشػقيقة 
 0856 )مقابػؿ غػزة عقطػا فػي( % 3656 )منيا ـ6103 عاـ خالؿ%( 6354) إلى لتصؿ أخرى
وكػذلؾ التغيػرات  الحصػارو  التجاريػة المعابر إغالؽ ضفر  استمرار نتيجة الغربية الضفة في (%

 ممػػا، العػػالـ فػػي النسػػب أعمػػى مػػف النسػػبة ىػػذه وتعتبػػر ؛ السياسػػية الحاصػػمة فػػي جميوريػػة مصػػر
 تكثيػػػؼ تتطمػػػب والتػػػي الفمسػػػطينية، العاممػػػة الطبقػػػة منيػػػا تعػػػاني التػػػي المعانػػػاة حجػػػـ عمػػػى يػػػدلؿ

 البطالة معدؿ عارتفا في األشد العاـ ىو ـ6104 عاـ ويعد .منيا لمحد والشعبية الرسمية الجيود
 بسػػبب غػػزة عقطػػا فػػي( % 4359)و الغربيػػة الضػػفة فػػي(  % 0757) منيػػا%(6659) بمػػغ حيػػث

 )الجيػػاز."عالقطػػا ليػػا ضتعػػر  التػػي األخيػػرة والحػػرب المعػػابر إغػػالؽ واسػػتمرار الخػػانؽ الحصػػار
  (77ص ،ـ6104،ءلالحصا المركزي

 الضػػػفة فػػي %0753حيػػث بمغػػػت %6559 فمسػػطيف فػػػي البطالػػة نسػػبة بمغػػػت ـ6105 عػػاـ وفػػي
 غزة. قطاع في %40و الغربية

  والجنس المحافظة حسب فمسطيف مف فأكثر سنة 05 لألفراد البطالة معدؿ (:1 .1جدول )

 المحافظة
 الجنس

 المجموع
 إناث ذكور

 الضفة الغربية

 16.1 24.5 13.8 جنيف

 18.1 26.6 15.7 طوباس

 17.8 32.0 13.4 طولكـر

 17.0 31.0 12.9 نابمس

 13.2 22.8 11.0 قمقيمية

 15.4 28.6 11.9 سمفيت

 19.7 27.5 17.6 والبيرة اهلل راـ

 14.5 22.7 12.3 واألغوار أريحا
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 13.9 26.8 12.3 القدس

 13.7 22.3 11.4 لحـ بيت

 19.6 25.2 18.3 الخميؿ

 17.3 26.7 15.0 المجموع

 قطاع غزة
 41.7 59.5 37.7 غزة شماؿ

 36.5 59.3 31.0 غزة

 48.0 58.9 44.3 البم  دير

 42.5 58.2 37.8 خانيونس

 41.6 63.1 34.5 رف 

 41.0 59.6 35.9 المجموع

 25.9 39.2 22.5 فمسطيف

 (ـ6105، الفمسطيني اإلحصائيالمركز )
 بشػػكؿ األسػػرة حجػـ ارتفػػاع و الفمسػطينية الوطنيػػة السػػمطة منػاطؽ فػػي المرتفػع السػػكاني النمػو إف

 عمػػى سػينعكس ذلػؾ فػإف األوروبيػة والػػدوؿ المجػاورة الػدوؿ فػي الحػاؿ عميػػو ىػو عمػا بكثيػر أكبػر
 إجمػالي مػف(% 07 )مػف أكثػر إلػى السػف صػغار نسػبة ارتفاع ظؿ في خاصة، اإلعالة معدالت
 المشػػػػػاركة معػػػػػدالت عمػػػػػى السػػػػػف صػػػػػغار ارتفػػػػػاع وسػػػػػينعكس "،سػػػػػنة( 00 سػػػػػف )دوف السػػػػػكاف

 تعتبػػر الفمسػػطيني المجتمػػع فػي المػػرأة مشػػاركة نسػػبة أف خاصػة العاممػػة القػػوى حجػػـو  االقتصػادية
 صػػغار نسػػبة وارتفػػاع النمػػو معػػدؿ ارتفػػاع إف األخػػرى. الػػدوؿ مػػع قورنػػت مػػا إذا نسػػبيا منخفضػػة

 وبشػكؿ سػيؤثر ذلػؾ فػإف الخصػوبة معػدؿ ارتفػاع جانب إلى المرأة مشاركة نسبة وانخفاض السف
 نسػػػبة ارتفػػػاع باالعتبػػػار أخػػػذنا مػػػا إذا وخاصػػػة المشػػػاركة حيػػػث مػػػف العاممػػػة القػػػوى عمػػػى مباشػػػر
 فػرص انخفاض فإف كميا األسباب ىذه جانب إلى الفمسطينية الوطنية السمطة مناطؽ في التعميـ
 ،إبػػػراىيـ ) ".العمػػػؿ فػػرص وقمػػػة البطالػػػة نسػػبة فػػػاعارت يعنػػي ذلػػػؾ فػػػإف المػػوارد ومحدوديػػػة العمػػؿ
 (.65ص ،ـ6116
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1.1.1 :فمسطين في البطالة أسباب 

 العمػػاؿ طػػرد وسياسػػة وممارسػػاتو القمعيػػة بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني  اإلسػػرائيمي االحػػتالؿ -0
 ـ0948 العػاـ في احتمت التي الفمسطينية األراضي في بو يعمموف كانوا الذي عمميـ مف

 والعقاب الجماعي الذي ينتيجو بحؽ العماؿ والكؿ الفمسطيني.
، الفجػػػوة بػػػيف مخرجػػػات التعمػػػيـ العػػػالي واحتياجػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ واخػػػتالؿ مخػػػرج التعمػػػيـ -6

 ويمكف تصنيؼ ىذا السبب ضمف سياسات التعميـ والتوجيو التربوي.

 ـ،0996 .)الحمفي،مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الحكومػػػػػػػات الفمسػػػػػػػطينية المتبعػػػػػػػة السياسػػػػػػػات التوظيفيػػػػػػػة -3
ويمكػػػػػػف تصػػػػػػنيؼ ىػػػػػػذا السػػػػػػبب ضػػػػػػمف فمسػػػػػػفة الدولػػػػػػة لسياسػػػػػػات التشػػػػػػغيؿ  ،(009ص

 والتوظيؼ.

ويمكػػف تصػػنيؼ ىػػذا  ،الخػػريجيف اسػػتيعاب عػػف هعجػػز صػػغر سػػوؽ العمػػؿ الفمسػػطيني و    -4
 السبب ضمف أداء القطاع الخاص . 

 ليػا يحتػاج ال أو متكػررة إمػا تخصصػات تقػدـ التػي والمعاىػد الجامعات مف العديد إنشاء -5
 ويمكف تصنيؼ ىذا السبب ضمف سياسات التعميـ والتوجيو التربوي. ،العمؿ سوؽ

 (06ص ـ،6114 )الزواوي، .الفمسطيني العمؿ سوؽ عف المعمومات قصورحالة   -6

ويمكػػف تصػػنيؼ ىػػذا السػػبب ضػػمف فمسػػفة  ،اإلدارة( )سػػوء المتاحػػة لمػػواردسػػوء اسػػتخداـ ا -7
 الدولة لسياسات التشغيؿ والتوظيؼ.

نظػػػرة القصػػػور التػػػي ينظػػػر إلييػػػا و  الحكوميػػػة والوظػػػائؼ األكػػػاديمي التعمػػػيـ نحػػػو الميػػػؿ -8
 .المجتمع ألصحاب األعماؿ الحرفية

غيػاب روح  إلػى أدىممػا  اإلسػالـ إلييػا دعػا التي والتعاطؼ والتراحـ التواد لروح االفتقار -9
 بػػاؿ يشػػغؿ ال الفمسػػطيني المجتمػػع فػػي البطالػػة نسػػبة ارتفػػاع أف التكافػػؿ االجتمػػاعي أي

، ويمكػػػػػػػف (003ص ـ،6113 ،)رجػػػػػػب .األمػػػػػػػواؿ رؤوس أصػػػػػػحاب أو مػػػػػػػاؿاألع رجػػػػػػاؿ
 تصنيؼ ىذا السبب ضمف الممارسات والسموكيات االجتماعية السيئة.

 في االقتصادية األنشطة مجمؿ عمى انعكست بدورىا والتي ،اإلسرائيمي لالقتصاد تبعيةال -01
  .(79ص ،ـ6115 ،الحؽ عبد) .فمسطيف

 لالقتصػاد الفمسطيني االقتصاد تبعية في تكمف فمسطيف في البطالة سبابأ ىـأ فأ الباحث ويرى
 عمػػى القػػدرة وعػػدـ االقتصػػادي التحػػرر عمػػى القػػدرة عػػدـ إلػػى تقػػود التبعيػػة حالػػة الف ،اإلسػػرائيمي

 .البمد في الموجودة االقتصادية بالمقدرات التحكـ
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   الخالصة: 2.3

تعد البطالة مشكمة العصر ويعاني مف ىذه الظاىرة اقتصاد العالـ وكانػت ومازالػت ىػذه المشػكمة 
 عف العمؿ. اإلجباريتؤرؽ الباحثيف ، ويمكف تعريؼ البطالة عمى أنيا حالة التعطؿ 

ويمكػػف حسػػاب معػػدؿ البطالػػة بقسػػمة عػػدد المتعطمػػيف عػػف العمػػؿ فػػي سػػنة مػػا عمػػى أفػػراد القػػوة 
%، ولمبطالػػػة أنػػػواع عػػػدة منيػػػا )البطالػػػة االحتكاكيػػػة، 011السػػػنة مضػػػروبًا بالعاممػػػة فػػػي نفػػػس 

البطالػػػة الييكميػػػة، البطالػػػة الدوريػػػة، البطالػػػة المقنعػػػة، البطالػػػة السػػػافرة، البطالػػػة الجزئيػػػة، البطالػػػة 
ف مشػكمة البطالػػة بشػكؿ عػاـ فػي قطػاع غػزة فػػي أ، البطالػة االختياريػة(، ويػرى الباحػث اإلجباريػة

حيػػث العػػرض الكبيػر فػػي ظػػؿ شػػ  الطمػػب وعػػدـ قػػدرة  اإلجباريػػةضػػمف البطالػػة  األسػاس تصػػنؼ
 واإلعػالـخريجػي الصػحافة  إدراجاالقتصاد الغزي عمى اسػتيعاب أعػداد الخػريجيف وكػذلؾ يمكػف 

ضػػػػمف البطالػػػػة االحتكاكيػػػػة حيػػػػث يمكػػػػف أف تتػػػػوفر فػػػػي االقتصػػػػاد فرصػػػػة لمعمػػػػؿ ولكػػػػف غيػػػػاب 
الفجػوة بػيف متطمبػات العمػؿ الموجػودة فػي االقتصػاد وبػيف المعمومات الكافيػة والضػرورية لمعمػؿ و 

مكانياتكفاءات   الخريجيف حاؿ دوف توظيؼ ىؤالء الخريجيف. وا 

ولمبطالة آثار سمبية تتمثؿ في الناحيػة )االقتصػادية، واالجتماعيػة، والسياسػية( ولمبطالػة مسػببات 
ـ والتوجيػػػو التربػػػوي، وأداء عامػػػة تتمثػػػؿ فػػػي )فمسػػػفة الدولػػػة لسياسػػػات التشػػػغيؿ، وسياسػػػات التعمػػػي

ىػػػػذه األسػػػػباب  إلػػػػىالقطػػػػاع الخػػػػاص، والممارسػػػػات والسػػػػموكيات االجتماعيػػػػة السػػػػيئة( ويضػػػػاؼ 
القمعيػة المتبعػة مػف قبمػو بحػؽ الكػؿ  واإلجػراءات اإلسػرائيميلمفمسطينييف بشػكؿ خػاص االحػتالؿ 

و  اإلسػػرائيميالفمسػػطيني وقطػػاع غػػزه بشػػكؿ خػػاص وكػػذلؾ حالػػة التبعيػػة االقتصػػادية لالقتصػػاد 
عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى التحػػػرر االقتصػػػادي أو الػػػتحكـ بالمقػػػدرات  إلػػػىتقػػػود  إفػػػرازاتيترتػػب عميػػػو مػػػف 

 االقتصادية الموجودة.
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 فمسطين في الصحافة واقع :ولالمبحث األ  3.1

1.2.2 :وتطورىا فمسطين في الصحافة نشأة 

 توصػؿ بعػد السػيما، وتػداوليا المعمومػات نشػر رسػائؿ في عظيمة ثورة شيد عشر الخامس القرف
 وما المطبعة اختراع إلى ـ0456 عاـ عشر الخامس القرف منتصؼ في حونتبرج األلماني العالـ
 أف رغػػـ العربيػػة، الصػػحافة عمػػى بغطائػػو أسػػدؿ مػػا العالميػػة، لمصػػحافة وانتشػػار تطػػور مػػف تالىػػا
 .لممطبعة جونتبرج اختراع مف قرنيف بعد جاء العربي عالمنا إلى والمطبعة الطباعة انتقاؿ

 عربػػي بمػػد أوؿ مصػػر وتعتبػػر عشػػر الثػػامف القػػرف نيايػػة فػػي إال النػػور تػػر لػػـ العربيػػة فالصػػحافة"
 )كورييػػػة صػػػحيفة أصػػػدروا حيػػػث عمييػػػا الفرنسػػػيوف اسػػػتولى أف بعػػػد ذلػػػؾ وكػػػاف الصػػػحافة عػػػرؼ
 لـ ولكنيا )التنبيو( باسـ عربية صحيفة إصدار نيتيـ في وكاف ـ1798 عاـ بالفرنسية ( ديمجبت

 جػالء وبعػد" ( 46ص، ـ1982 ،صػابات)"مصػر فػي الفرنسػي المركػز حراجػة بببسػ النػور ترى
 ـ18477 عػػػاـ تبعتيػػػا المصػػػرية الوقػػػائع صػػػحيفة ـ1828 عػػػاـ عمػػػي محمػػػد أصػػػدر الفرنسػػػييف

 تتػػػابع ثػػػـ، المبنانيػػػة األخبػػػار حديقػػػة جريػػػدة صػػػدرت ـ1858 عػػػاـ وفػػػي الجزائريػػػة المبشػػػر جريػػػدة
 وفػػي ـ1860 عػػاـ تػػونس فػػي الرائػػد جريػػدة صػػدرت حيػػث، العربيػػة البمػػداف فػػي الصػػحؼ ظيػػور
 ـ1866 عػاـ الغػرب طػرابمس جريػدة ظيرت ليبيا وفي ـ1856 عاـ سورية جريدة صدرت سوريا
 وفػػػي صػػػنعاء جريػػػدة صػػػدرت الػػػيمف وفػػػي ـ1869 عػػػاـ الػػػزوراء صػػػحيفة صػػػدرت العػػػراؽ وفػػػي

 األقطػػار معظػـ فػػي الصػحؼ توالػػت ثػـ ـ1889 عػػاـ السػودانية الغازيتػػة جريػدة صػػدرت السػوداف
الػػدلو، ) مجمػػة (3239و) يوميػػة جريػػدة (592حػػوالي) إلػػى عػػددىا وصػػؿ إذ واإلسػػالمية العربيػػة
 فمسػطيف أف نقػوؿ أف نسػتطيع دراسػتنا موضػع ىػي التي لفمسطيف بالنسبة أما (22ص ،ـ1996

 ” الييػودي ” يد عمى ـ1830 عاـ دخمتيا حيث الطباعة عرفت التي العربية الدوؿ أقدـ مف تعد
 الػديانات ميػبط باعتبارىػا الميػـ الػديني مركزىػا إلػى ذلؾ ويعود المبكرة بتجاربيا ومرت باؽ نسيـ
 المتاحػػػػة اإلعالميػػػػة األداة باعتبارىػػػػا بالصػػػػحافة االىتمػػػػاـ يعكػػػػس بالطباعػػػػة االىتمػػػػاـ ىػػػػذا وأف

 ىػذا وكػاف أخرى ناحية مف والحكومات ناحية مف والطوائؼ الجماىير آراء عف المعبر والصوت
 فمسػػػػػطيف عرفػػػػت ولقػػػػد ."(27ص ،ـ1986 ،شػػػػنب بػػػػوأ) ."ـ1876 عػػػػاـ مػػػػف ابتػػػػداء االىتمػػػػاـ
 خيػر يعػد ذاتػو حػد فػي وىػذا الخػامس المركػز واحتمػت العربي العالـ مع مبكر وقت في الصحافة
 عرفتيػا التػي ولبنػاف ـ1798 عػاـ عرفتيػا والتػي مصػر بعػد مبكػراً  لمصػحافة معرفتيػا عمػى شػػاىد
 .ـ1869 عاـ والعراؽ ـ1865 عاـ وسوريا ـ1858 عاـ
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 األخػرى العربية البالد في الصحافة بنشأة الفمسطينية الصحافة نشأة ارتبطت فمقد حاؿ أية وعمى
 الػبالد فػي تطػورت كمػا التاسػع القػرف مػف الثاني النصؼ خالؿ فمسطيف في الصحافة تتطور فمـ

 سبقت التي والمصرية والمبنانية السورية الصحؼ عمى الفمسطينييف اعتماد وكاف األخرى العربية
 (.05ص ،ـ0996،شوممي)".الفمسطينية الصحافة نشأتيا في

 الصػػحافة ونشػػأة بتػػاريخ والميتمػػوف البػػاحثوف بيػػا قػػاـ التػػي الدراسػػات معظػػـ أف إلػػى نشػػير وىنػػا"
 صحيفة صدور كاف حيث ـ0876 عاـ كانت الفمسطينية الصحافة بداية يعتبروف أف الفمسطينية

 وتصػػدر العثمانيػػة الحكومػػة إشػػراؼ تحػػت الوقػػت ذلػػؾ فػػي وكانػػت العػػاـ ىػػذا فػػي الشػػريؼ القػػدس
 التركػي القسػـ أمػا، الريمػاوي عمػي الشػيخ فييا العربي القسـ يحرر وكاف والتركية العربية بالمغتيف
 بصػػفة وتصػػدر الحكومػػة باسػػـ األولػػى الرسػػمية الصػػحيفة وكانػػت كمػػاؿ السػػالـ عبػػد يحػػرره فكػػاف
 كػػؿ تػػأثرت حيػػث المختمفػػة المراحػػؿ مػػف بالعديػػد الفمسػػطينية الصػػحافة مػػرت نشػػأتيا ومنػػذ ،شػػيرية
 فػػإف لػػذا .فمسػػطيف عمػػى والمتعاقبػػة المختمفػػة والعسػػكرية واالجتماعيػػة السياسػػية بػػالظروؼ مرحمػػة
 عػػف والػػدفاع والتحػػريض الجماىيريػػة التعبئػػة سػػمة ىػػي الفمسػػطينية الصػػحافة عمػػى الغالبػػة السػػمة
 يومنػػا وحتػػى العثمػػاني العيػػد مػػف بدايػػة خمسػػة بمراحػػؿ الفمسػػطينية الصػػحافة مػػرت ولقػػد األرض

 .(69ص ،ـ0988، شنب )أبو ".ىذا

 :الفمسطينية الصحافة بيا مرت التي المراحل 3.1.1.1

تعػػػددت المراحػػػؿ التػػػي مػػػرت بيػػػا الصػػػحافة الفمسػػػطينية ويمكػػػف تقسػػػيـ المراحػػػؿ التػػػي مػػػرت بيػػػا 
 :.(ـ6117)ترباف،الصحافة الفمسطينية الى التالي

 ـ.0908 –ـ 0876المرحمة األولى: مرحمة النشأة في ظؿ الحكـ العثماني وتبدأ مف " -0

 ـ.0948 –ـ 0908المرحمة الثانية: مرحمة االنتداب البريطاني مف عاـ  -6

المرحمة الثالثة: مرحمة خضػوع الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة إلػى الحكمػيف األردنػي والمصػري  -3
 ـ0967 –ـ 0948وتبدأ ىذه المرحمة مف 

 ـ.0994 –ـ 0967المرحمة الرابعة: مرحمة االحتالؿ اإلسرائيمي مف عاـ  -4

يومنػا وحتػى ـ  4/5/0994المرحمة الخامسة: مرحمة دخوؿ السمطة الوطنية الفمسطينية مػف  -5
 .*"ىذا
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 .م2928 –م 2876 من وتبدأ العثماني الحكم ظل في النشأة مرحمة: المرحمة األولى

 سػمطافال مػف منحػة لػـ يكػف العثمػاني لمحكػـالتػي تخضػع  المناطؽ العربيػة  إلى الصحافة دخوؿ
 .الطباعػػػة بػػػدخوؿ القبػػػوؿ العثمانيػػػة السػػػمطة عمػػػى فرضػػػت عػػػدةوجػػػود عوامػػػؿ   نتيجػػػة كػػػاف بػػػؿ

 ال العثمانيػػة الواليػػات فػػي لمصػػحافة ظيػػور مػػف ذلػػؾ أتػػى بعػػد  ومػػا" (09ص ,م0996, )ياسػػيف
 عػاـ وذلػؾ ( الشػريؼ القػدس ) بعنواف فمسطيف في صحيفة أوؿ صدرت حيث فمسطيف في سيما

 تنشػػػػر وكانػػػػت العربيػػػػة التركيػػػػة و بػػػػالمغتيف صػػػػدرت حيػػػػث العثمانيػػػػة الحكومػػػػة بإشػػػػراؼ ـ0876
 راغػب ويسػاعده الريمػاوي عمػي فييا العربي القسـ ويحرر الحكومية واألوامر واألنظمة ماناتاالفر 

 صػدرت العػاـ نفػس وفػي, الػبالد فػي األولى الرسمية الجريدة وتعتبر شيرية جريدة وىي, الحسيف
 أف المالحظ ومف, "الريماوي يعم" يحررىا رسمية شبو وىي ” الغزاؿ ” صحيفة القدس مدينة في

 إلصػدار متواضػعتاف محاولتاف جرت الفترة ىػذه وفي, منتظـ بشكؿ تصدراف لـ الجريدتيف ىاتيف
 نقطػة يعتبػر ـ0918 عػاـ أف إال ـ0917 ”الترقػى“ ومجمػة ـ،0916 عػاـ”صييوف مدرسة“ مجمة

 إصػػػدار جػػػواز عمػػػى نػػػص الػػػذي العثمػػػاني الدسػػػتور إعػػػالف بعػػػد فمسػػػطيف فػػػي لمصػػػحافة انطػػػالؽ
 فػػػي الصػػادرة الصػػحؼ عػػػدد بمػػغ وقػػد الصػػػحؼ إصػػدار أمػػاـ الحريػػػات بعػػض وأطمػػؽ, الصػػحؼ
 واألدبيػػة، السياسػػية، : منيػػا صػػحيفة وثالثػػيف سػػتاً  األولػػى العالميػػة الحػػرب مطمػػع حتػػى فمسػػطيف
 أجػػاز ولقػػد" (6العػػدد ,م0996,بوشػػنبأ(".عاألسػػبو  فػػي مػػرتيف أو أسػػبوعياً  رىػػاأكث صػػدر واليزليػػة،
 وىػػب الػػوطني المػػاؿ رأس أصػػحاب فيػػب التعبيػػر حريػػة ـ0918 تمػػوز 00 فػػي الدسػػتور إعػػالف
 الطريػػػؽ فػػػي الشػػػاقة الفمسػػػطينية الصػػػحافة رحمػػػة فػػػي األولػػػى الخطػػػوة وبػػػدأوا األقػػػالـ حممػػػة معيػػػـ
 .(59ص ,م0987,)سميماف ".الوطني واالستقالؿ النصر نحو الوعرة الطويمة

 أنػو يفترض مرتفعة كانت األمية ونسبة السكاف قميؿ بمد في الصحؼ مف العدد ىذا أف والواقع ”
 االجتمػػاعي والتطػػور التحػرر نحػػو جماىيريػة رغبػػة األمػر حقيقػػة فػي يعكػػس أنػو إال سػػمبية ظػاىرة
 أولػػػػػػى سػػػػػػنة 9 العػػػػػػدد األصػػػػػػمعي)في جريػػػػػػدة صػػػػػػاحب العيسػػػػػػى اهلل عبػػػػػػد كتػػػػػػب وقػػػػػػد, والتقػػػػػػدـ

 عػػدة تتناولػػو الواحػػد الخبػػر نػػرى مػػا كثيػػرا إذ فائػػدة عمػػيـ الجرائػػد كثػػرة فػػي لػػيس :(”ـ0/0/0919
 في محػررييا تفاوت مف كاف ما إال أبوابيا جميع في متشابية نراىا ما وكثيراً  الواحد ةبحرف جرائد

ػئولية ال مسػػ عنػػاء تحممػػوا قػػد األوائػػؿ الصػػحفييف فػػإف الصػػحفية التجربػػة غيػػاب وبسػػبب التحػػػرير
 وليػذا, مسػتمزماتيا حتػى وال نجاحيا أسباب وتوفير صناعتيا كيفية يعرفوفيممكوف فييا خبرة وال 

 بػػيف تػػراوح بعضػػيا عمػػر إف حيػػث فجػػأة اختفاءىػػا ثػػـ محػػددة لفتػػرة الصػػحؼ ظيػػور يعػػود السػػبب
 فػي صػػدرت التػي السػػياسية الصػػحؼ ومػػف ".(36ص ,م 0996 ,)البردويػؿ "وسنة أشير بضعة
 ”و ” النفيػػػر ”و ” النجػػػاح ”و, ” اإلنصػػػاؼ ”و, ” الصػػػحؼ ”و ”القػػػدس ” ـ 0918 عػػػاـ القػػػػدس
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 ”و ” األخبػػػػار ”و, ” االعتػػػػداؿ ” ومنيػػػػا يافػػػػا صػػػػحيفة ـ0919 عػػػػاـ وفػػػػي, حيفػػػػا فػػػػي ” الكرمػػػػؿ
 ” المنػػػػػادى ”و, العيسػػػػى ويوسػػػػػؼ عيسػػػػى لألخػػػػػويف ـ0900 عػػػػاـ ” فمسػػػػػطيف ”و, ” األسػػػػبوعية

 األدبيػة ” المنيػؿ ” أيضػاً  أصػدر الػذي المغربػي موسػى ومحمد اهلل الجار لسعيد بالقدس ـ0904
 بػػػؿ السياسػػػية الصػػػحؼ عمػػػى العثمػػػاني العيػػػد فػػػي الصػػػحفي النشػػػاط يقتصػػػر ولػػػـ ـ0903 عػػػاـ

 ـ0904 -ـ0916 عػػػامي بػػػيف صػػػدر وقػػػد السياسػػػة شػػػئوف عالجػػػت أدبيػػػة مجػػػالت عػػػدة ظيػػػرت
 المجػػػالت أىػػػـ مػػػف الدسػػػتور مجمػػػة وكانػػػت مدرسػػػية أربعػػػة بينيػػػا مػػػف أدبيػػػة مجمػػػة عشػػػر أربعػػػة

 ,ـ 0966,)العقػػاد ."الخالػدي جميػؿ وحررىػػا السػكاكيني لخميػؿـ  0901 عػػاـ وصػدرت المدرسػية
 (7ص

 فػي الداخميػة ونظػارة ” المعػارؼ وزارة ” بالنظػارة مرتبطػة الفترة ىذه في الصحفية الشئوف وكانت"
 وخصوصػاً  فييػا والعػامميف الصػحافة رقػاب عمػى المسػمطة السػيوؼ أحد كانت والرقابة، إسطنبوؿ

 كػاف الػذي مزاجػو وفػؽ الواليػة فػي ” المكتبجػي ” المطبوعػات مراقػب فيراقبيػا الحػروب أوقػات في
 عمػػػى الحصػػػوؿ ومصػػػاعب تعقيػػػدات ذلػػػؾ إلػػػى يضػػػاؼ الجسػػػدي العقػػػاب حػػػد إلػػػى أحيانػػػاً  يصػػػؿ
 عمػػػى الحصػػػوؿ فػػػي طمعػػػاً  اإلداريػػػة بػػػالقرارات المػػػوظفيف التػػػزاـ وعػػػدـ صػػػحيفة إصػػػدار رخصػػػة
 الحاجػػػات بخدمػػػة القتػػػرة تمػػػؾ فػػػي الفمسػػػطينية الصػػػحافة وقامػػػت، الطمبػػػات مقػػػدمي مػػػف الرشػػػاوي
 منبػػػراً  الصػػػحؼ فكانػػػت بػػػالوعي واإلحسػػػاس المحميػػػة الػػػروح تقويػػػة إلػػػى وأدت الػػػبالد فػػػي المحميػػػة
 التػػي المشػكالت معالجػة إلػػى الصػحؼ أصػحاب وسػػعي الوطنيػة لػواء حػػامميو ، اإلصػالح لرجػاؿ
 معظػػـ وتوقفػػت، مواردىػػا أىػػـ مػػف اإلصػػالح إلػػى الػػدعوة أصػػبحت حتػػى الػػبالد منيػػا تشػػكو كانػػت

 كػػذلؾ الحػػاؿ وظػػؿ سػػنوات أربػػع ولمػػدة األولػػى العالميػػة الحػػرب النػػدالع الصػػدور عػػف الصػػحؼ
 ظػروؼ فػي جديدة مرحمة الفمسطينية الصحافة لتبدأ ـ1917 عاـ البريطاني االنتداب بداية حتى

 ذات حػوادث مػف حممتػو ممػا فييػا الصػحؼ قػراءة عمػى النػاس تيافػت، جديػدة واقتصادية سياسية
 (44ص ،ـ1996 ،)البردويؿ ."بالدىـ ومستقبؿ بمستقبميـ صمة

 (م2948 – م2928) البريطاني النتداب تحت الفمسطينية الصحافة :المرحمة الثانية

 قسػوة أشػد اضػطياد المرحمػة ىػذه خػالؿ البريطػاني االنتػداب تحػت الفمسػطينية الصػحافة واجيت"
 تأديػػػة حاولػػػت فقػػد القاسػػػية لمظػػػروؼ الصػػحافة معايشػػػة ورغػػػـ – العثمػػاني – السػػػابؽ الحكػػػـ مػػف

 وكانػت، وتصػمباً  قػوة أكثػر وكانػت بريطانيػا وضػعتيا التػي القػوانيف رغػـ صامدة والوقوؼ رسالتيا
 الصحافة تكف ولـ، الصحؼ عمى باإلشراؼ المخولة ىي االنتداب لسمطة الجنائي التحقيؽ دائرة

 مصػػػر فػػػي الصػػػحؼ سػػػائر مسػػػتوى فػػػي االنتػػػداب مػػػف األولػػػى سػػػنوات العشػػػر خػػػالؿ الفمسػػػطينية
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 وأصػدرت، والثقافية، والسياسية، األدبية الحياة في فعالة مساىمة ساىمت أنيا إال ولبنػاف وسوريا
 The “ تياوأسػػػػم فمسػػػػطيف عمػػػى االنتػػػػداب بعػػػػػد رسػػػػمية صػػػػحيفة البريطػػػػاني الجيػػػػش قيػػػػػادة

Palestinian News “ ـ1996 ،شػنب بػوأ) ".ـ4/1924/ 11 منيػا األوؿ العػدد صػدر وقد، 
 (30ص

 االنتػػػداب ألف وذلػػػؾ الصػػػحافة فػػػي سػػػريعاً  ونمػػػواً  تطػػػوراً  المرحمػػػة ىػػػذه شػػػيدت ” حػػػاؿ كػػػؿ وعمػػػى
 أمػػػاـ صػػػورتو لتحسػػػيف والثانويػػػة االبتدائيػػػة المػػػرحمتيف فػػػي التعمػػػيـ إنعػػػاش عمػػػى عمػػػؿ البريطػػػاني
 تطػور االنتػداب عيػد إبػاف فمسػطيف فػي التعمػيـ انتشػار رافؽ وقد ” … الفمسطيني العربي الشعب
 األدبػػاء مػػف كبيػػر عػػدد لػػذلؾ نتيجػػة وظيػػر والفكريػة األدبيػػة الحيػػاة ازدىػػار فػػي تمثػػؿ واسػػع ثقػافي

 واقتصػادية وأدبيػة وسياسػية ثقافيػة ألنديػة جمعيػات أنشػأت كمػا، والمػؤرخيف والصػحفييف والشعراء
 لتجميػػد ومحػػالت الػػورؽ ومصػػانع المطػػابع مػػف عػػدد أنشػػأ كمػػا واإلنجميزيػػة والعبريػػة العربيػػة بالمغػػة
 الصػػػػػحؼ مػػػػف كبيػػػػر عػػػػدد ـ1948 – ـ1919 عػػػػامي بػػػػيف فمسػػػػطيف فػػػػي صػػػػدر وقػػػػد، الكتػػػػب

 بالمغػػات وخمػػس أجانػػب أصػػحابيا العربيػػة بالمغػػة (41) بينيػػا مػػف (1241) نحػػو بمػػػغ والمجػػػالت
 بينمػػا والػػديف واألدب االقتصػػادو  السياسػػة بػػيف الصػػحؼ ىػػذه وتنوعػػت عػػرب أصػػحابيا األجنبيػػة
 التػػػي السياسػػػية األحػػػزاب نشػػػطت كمػػػا، األخػػػرى األنػػػواع حسػػػاب عمػػػى السياسػػػية الصػػػحافة نمػػػت

لى الجماىير إلى وسيمتيا الصحافة اعتمدت  فػي الصػياينة حػاوؿ وقد السمطة إلى رأييا إعالف وا 
 والصػحؼ النشػرات بعض وتوزيع إصدار خالؿ مف الصحافية المسيرة ىذه في التأثير الفترة ىذه

 حقيقػة ” باسـ وأخرى ” العامؿ ” باسـ دورية نشرة بينيا مف العربية بالحروؼ المطبوعة الصفراء
 (17ص ،ـ1966 ،العقاد) .اليستدروت الصييوني العماؿ حزب ينشرىا أسبوعية ” األمر

 ـ0909 عػػاـ أيمػوؿ 8 فػي تأسسػت التػي“ الجنوبيػة سػػورية ” صػحيفة المرحمػة ىػذه صػحؼ ومػف"
 تصػػدر أدبيػػة سياسػػية جريػػدة وىػػي البػػدري حسػػف ومحمػػود العػػارؼ عػػارؼ تحريرىػػا عمػػى ويشػػرؼ

 ىجومػاً  الصػييونية ىاجمػت إنيػا العقػاد وذكػر أسػبوعية نصؼ صدرت ثـ األسبوع في واحدة مرة
 .واحدة سنة الصدور في استمرت أف بعد تعطيميا إلى السمطات دفع مما عنيفاً 

 مػرتيف تصدر سياسية جريدة وىي شحادة لبولس ” الشرؽ مرآة ” صحيفة العاـ نفس في وصدر"
 فييػػا العربػػي القسػػـ ويحػػرر واإلنجميزيػػة العربيػػة بػػالمغتيف عيػػدىا أوؿ فػػي وصػػدرت، األسػػبوع فػػي

، (44ص ،ـ1996 ،البردويػػؿ).  "زعيتػػر أكػػـر األسػػتاذ تحريرىػػا ورئػػيس الشػػقيري أحمػػد الػػدكتور
 لنشػرىا وذلػؾ البريطػاني االنتػداب سػمطات قبػؿ مػف إلغالقيػا ـ1939 عػاـ الصػدور عف توقفت"

 المجػالت مػف العديػد صػدر ذلػؾ وبعد، اإلنجميز ضد والتمرد الثورة عمي كاتبيا فييا حث قصيدة
 مػػف الصػػحفي النشػػاط انتقػػؿ ـ1929 عػػاـ وفػػي طػػويالً  صػػدورىا يػػدـ لػػـ التػػي الصػػغيرة والصػحؼ
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 وقػد العربيػة الصػحافة ميداف في ىاما مركزا احتمت حتى فييا الصحافة وتطورت يافا إلى القدس
 الصػػحافة تػػاريخ فػػي جديػػدة صػػفحة ـ1929 عػػاـ المسػػتقرة غيػػر واألوضػػاع االضػػطرابات فتحػػت
 وىػي الرسمية فمسطيف حكومة جريدة وىي ” فمسطيف ” جريدة أصبحت حيث الفمسػطينية العربية
 إلػى ووجيت االنتداب سمطات قبؿ مف القاىرة في صدرت التي اإلنجميزية لمجريدة العربية النشرة
 بػػدأتو ، يوميػػة صػػحيفة إلػػى ـ1918 عػػاـ ظيػػرت التػػي الصػػحيفة ىػػذه وتحولػػت فمسػػطيف عػػرب
 والطبية االقتصادية الشئوف في المتخصصة المجالت ـ1933و ـ1932 عاـ مف اعتباراً  تظير

 (30ص ،ـ1996 ،شنب بوأ) ".والزراعة والتجارة والسينما

 بػيف الشػعبية القسػاـ ثػورة فػي بػارزاً  دوراً  المرحمػة ىػذه خػالؿ الفمسػطينية الصػحافة لعبػت وقػد ىذا"
 مخػػػاطر مػػػف الفمسػػػطيني المػػػواطف تعبئػػػة فػػػي الفعػػػاؿ السػػػالح فكانػػػت ـ1939 –ـ1936 عػػػامي

 يقػوـ التػي البػارز لمػدور البريطػاني االنتداب حكومة وعت ولقد البريطاني واالستعمار الصييونية
 قػػراراً  وثالثػػيف أربعػػة تمقػػت الصػػحؼ أف حتػػى الصػػحؼ ضػػد قبضػػتيا مػػف فشػػددت الصػػحافة بػػو

 فتػػرة خػػالؿ رسػػمية إنػػذارات تمقػػت صػػحيفة عشػػرة إحػػدى أف كمػػا الصػػدور عػػف والتوقػػؼ بالتعطيػػؿ
 الفمسػػطينية الصػػحافة وتعرضػػت، ” الػػدفاع ”و ” المػػواء ” أغمقػػت التػػي الصػػحؼ ومػػف، اإلضػػراب

 العالميػػػة الحػػػرب وتواصػػػؿ انػػػدالع مرحمػػػة ) البريطػػػاني االنتػػػداب عمػػػر مػػػف األخيػػػرة المرحمػػػة فػػػي
 مػػف التوجييػػات يتمقػػى الرقيػػب أصػػب  حيػػث بالمراقبػػة يتعمػػؽ فيمػػا خاصػػة قاسػػية لمعاممػػة ( الثانيػػة
, الصػحؼ مراقبػة نظمت حيث الحرب انتياء حتى كذلؾ الحاؿ واستمر لنػدف في الرقابة سػمطات

 وجػػو أكمػػؿ عمػػى الػػرئيس بػػدورىا مضػػطمعة الفتػػرة ىػػذه فػػي الصػػحافة تواصػػمت فمقػػد العمػػوـ وعمػػى
 بسػبب تتغيػر مكانتيػا وبػدأت فمسػطيف فػي العاممػة الصػييونية المؤسسػة مخػاطر مػف نبيت حيث

 الفتػػرة ىػذه صػحؼ ومػف, الفمسػطيني الػوطني التحػرؾ معطيػات فييػا واكبػت التػي المينيػة الكفػاءة
 بػػػػالتنظيـ وثيقػػػػة عالقػػػػة عمػػػػى وىػػػػي ـ05/5/0944 فػػػػي وصػػػػدرت األسػػػػبوعية االتحػػػػاد صػػػػحيفة
 (.064ص ,م0988 ,سميماف )".الفمسطيني المينيني الماركسي

 م2967 –2948 واألردنية المصرية اإلدارتين عيد في الفمسطينية الصحافة : الثالثة المرحمة

عالف ـ0948 عاـ نكبة بعد"  ثػـ المغتصػبة فمسػطيف أرض عمػى إسػرائيؿ بدولػة يسػمى مػا قيػاـ وا 
 وشػػػرقي الغربيػػػة الضػػػفة منػػػاطؽ خضػػػعت, الفمسػػػطيني الشػػػعب أبنػػػاء مػػػف اآلالؼ وتيجيػػػر طػػػرد
 ىػذه انعكسػت لذا, المصرية اإلدارة إلشراؼ خاضعاً  غزة قطاع أصب  فيما األردني لمحكـ القدس

 منطقػػة كػػؿ تخضػػع أف الطبيعػػي مػػف وأصػػب  الفمسػػطينية الصػػحافة واقػػع عمػػى الجديػػدة الظػػروؼ
 بالتشػػريعات, الغربيػػة الضػػفة منػػاطؽ فػػي الصػػحافة فارتبطػػت عمييػػا تسػػيطر التػػي اإلدارة لقػػوانيف
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 "المصػػػػػري العسػػػػػكري الحػػػػػاكـ بػػػػػإدارة غػػػػػزة قطػػػػػاع صػػػػػحافة ارتبطػػػػػت فيمػػػػػا األردنيػػػػػة اإلعالميػػػػػة
 (63ص ,م0996,)البردويؿ

 عمػا تخػرج لػـ أنيػا حيػث الحكػومي بالطػابع المرحمػة تمؾ في الصحافة ُصبغت فقد لذلؾ ونتيجةً "
 (81ص ,م0987,عياش أبو)" المصرية أو األردنية الحكومة تردده

  : األردني الحكم ظل تحت الغربية الضفة في الفمسطينية الصحافة :أولً 

 الغربيػة الضػفة اعتبػر األردف أف درجػة إلى األردني الحكـ ظؿ في كبير بشكؿ الصحافة انتعشت"

 فػػػي الفمسػػػطينييف أحػػػواؿ عمػػػى إيجابيػػػاً  أنعكػػػس وىػػػذا األردنيػػػة المممكػػػة أراضػػػي مػػػف يتجػػػزأ ال جػػػزءاً 

 وفتحػػت العربيػػة الػػبالد مػػف وغيرىػػا األردف فػػي الصػػحفي العمػػؿ عمػػى تمرسػػوا حيػػث الغربيػػة الضػػفة

 ،ـ0996،شػنب بػوأ) ".حػر بشػكؿ الصػحفي العمؿ لممارسة الظروؼ ليـ وىيئت العمؿ أبواب ليـ
 تػػػاريخ فػػػي المزدىػػػرة الحقبػػػة تعتبػػػر ـ0957 –ـ 0950 بػػػيف مػػػا الفتػػػرة أف القػػػوؿ ويمكػػػف" (50ص

 شػػيدت فمقػػد ـ0967 عػػاـ إلػػى أمتػػد الػػذي األردنػػي الحكػػـ ظػػؿ فػػي الفمسػػػطينية العربيػػة الصػػحافة

 ممحوظاً  صحفياً  نشاطاً  ـ0957 عاـ وتعميقو ـ0956 عاـ في الدستور بيف ما امتدت التي األعواـ

 الفتػػػػرة ىػػػػذه فػػػػػي وصػػػػػحفية أدبيػػػػة بنيضػػػػة الفمسػػػػطينييف بػػػػيف المتعممػػػػيف نسػػػػبة ارتفػػػػاع سػػػػاعد وقػػػػد

 تأديػػػػة فػػػػي تيػػػػتـ وكانػػػػت, واالجتماعيػػػػة والسياسػػػػية االقتصػػػػادية بػػػػالظروؼ الصػػػػحافة واصػػػػطبغت

 كمػا, الفمسػطينييف األدبػاء مػف لمناشئيف خاصة زوايا تخصص وكانت الظروؼ لتمؾ وفقاً  وظيفتيا

 بػػػوأ)" النكبػػة جيػػػؿ آمػػاؿو ىمػػػوـ تجسػػد التػػػي واألدبيػػة الفكريػػػة المشػػكالت مػػػف العديػػد تثيػػػر كانػػت

 فػي نزحػت قػد والػدفاع كفمسػطيف, الفمسػطينية الصػحؼ كبريػات وكانت" (09ص ،ـ0987،عياش

 كالجيػاد األخػرى الصػحؼ عشػرات وظيػرت, وعماف القدس إلى ويافا حيفا مف, النكبة أعقاب في

 ـ0966 عػػػػاـ فػػػػي الفمسػػػػطينية الصػػػػحؼ ىػػػػذه معظػػػػـ أغمقػػػػت األردنيػػػػة السػػػػمطات ولكػػػػف, والمنػػػػار
 صػػدر ولقػد, الصػارمة لمرقابػة وأخضػعتيا ” والدسػتور القػدس ” صػحفيتيف مؤسسػتيف فػي وأدمجتيػا

 حقبػػػة فػػػي (06) ومنيػػػا ومجمػػػة جريػػػدة عشػػػر ثمػػػاني بمغػػػت الصػػػحؼ مػػػف العديػػػد الفتػػػرة تمػػػؾ فػػػي

 فػي وصػدر ونػابمس لحػـ وبيػت اهلل وراـ القػدس بػيف موزعػة السػتينات حقبػة فػي ( 6و) الخمسػينات

 -: وىي رئيسية صحؼ ثالث ـ0967 عاـ قبؿ القدس

 ضػد اىتماميػا جؿ ركزت حيث العيسى عيسى الفمسطيني الصحفي أسسيا : القدس صحيفة -0

 مػػرة الصػػدور إلػػى لتعػػود توقفػػت ثػػـ ـ0948 عػػاـ حتػػى تصػػدر وظمػػت البريطػػاني االنتػػداب حكومػػة

 . ـ0967 عاـ وحتى القدس في أخرى
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 انتقمػت ثػـ الشػنطي إبػراىيـ الصػحفي يػد عمػى ـ0934 عػاـ يافػا فػي تأسسػت: الدفاع صحيفة -6

 .ـ0967 عاـ حزيراف حرب حتى الصدور واستأنفت ـ0948 عاـ القدس إلى
 الزلػػػؼ أبػػػو محمػػػود ألصػػػحابيا ـ0953 عػػػاـ القػػػدس مدينػػػة فػػػي تأسسػػػت : الجيـــاد صـــحيفة -3

 الغربيػة لمضػفة اإلسػرائيمي االحػتالؿ بعػد الصػدور عػف توقفت, الشريؼ وسميـ يعيش ومحمود

 ” القػدس ” اسـ تحت إصدارىا إعادة مف الزلؼ أبو محمود تمكف ثـ ـ0967 عاـ غزة وقطاع
 .(09ص ،ـ0987،عياش أبو) ".ـ0968 عاـ أواخر

 المصرية اإلدارة تحت غزة قطاع في الفمسطينية الصحافة : ثانياً  

 النقابػػػات فأسسػػػت, ثقػػػافي انتعػػػاش فتػػػرة عميػػػو المصػػػرية اإلدارة حكػػػـ فتػػػرة أبػػػاف غػػػزة قطػػػاع عػػػاش"

 الشػعرية الميرجػات ولعبػت, األحػزاب وانتشػرت السياسػي الػوعي وازداد, والمعممػيف لمعمػاؿ المينية
 الحالػة تمػؾ خصػـ وفػي, الوطنيػة والتعبئػة, الثقػافي االنتعػاش ىذا في بارزاً  دوراً  الفكرية والمنتديات

, والممصػقات الحػائط وصػحؼ والبيانػات المنشػورات مػف المختمفػة بأشػكالو الصػحفي الػوعي انتشر

 اإلمكانػػػات مػػف الػػرغـ عمػػى والكتػػػب والمجػػػالت الصػػػحؼ مػػف العديػػػد وأصػػدرت والصػػور والرسػػوـ

 القطػػػاع فػػػي المحاصػػػر الػػػوعي عػػػف لمتعبيػػػر جػػػادة محػػػاوالت كانػػػت أنيػػػا إال, لمصػػػحؼ المحػػػدودة

 سػواىا عػف متػأخرة غػزة قطػاع فػي الصػحافة وبػدأت" (015ص ،ـ0996 ،شنب بوأ) ".المحاصر

 غػزة قطػاع فػي صػحيفة أوؿ صػدرت حيػث, وحيفػا والقػدس كيافا, األخرى الفمسطينية المناطؽ مف

 نصػػؼ وكانػػت, الحسػػيني فيمػػي المحػػامي أصػػدرىا التػػي ” الحػػؽ ” صػػوت باسػػـ ـ0967 عػػاـ فػػي

 ” مجمػػػة وىػػػي القانونيػػػة والمراجػػػع الحقوقيػػػة بالشػػػئوف متخصصػػػة مجمػػػة معيػػػا أصػػػدر ثػػػـ, شػػػيرية
 عدة غزة قطاع في صدرت ـ0948 العاـ وبعد, الدجاني فوزي المحامي فييا عمؿ التي ” الحقوؽ

 تحريػػػرىا يػػرأس, أسػػػبوعية وكانػػت ـ0966-ـ0954 بػػيف الفتػػرة فػػي ” غػػزة ” جريػػدة منيػػا, صػػحؼ

 عمييػا وأشػرؼ القومي النادي عف, ” األسبوعية الصراحة ” جريػدة صػدرت ثـ, شػعباف أبو خميس

 صػػال  الػػدكتور تحريرىػػا رأسػػيا التػػي ” األسػػبوعية المػػواء ” صػػحيفة وكػػذلؾ, السػػقا حممػػي المرحػػوـ

 ” جريػدة ثػـ, العممػي اهلل عبػد الشػيخ المرحػوـ عمييػا أشػرؼ التػي ”األسبوعية الرقيب“ وجريدة مطر
 باسػـ غػزة في سياسية يومية جريدة أوؿ وصدرت, الشوا رشاد الحاج أصدرىا التي ”العربي الوطف

 أصػبحت ثػـ, الػريس زىيػر المحػامي تحريرىػا وتػرأس ـ0958 لعػاـ الثاني النصؼ في ” التحرير ”

 أخبػػػار ” اسػػػميا وصػػػار, المصػػػرية اليػػػوـ األخبػػػار دار مػػػع باالشػػػتراؾ تصػػػدر أسػػػبوعية صػػػحيفة

 .(48ص ،ـ0986،)الجفري "فييا لمتحرير رئيساً  الريس زىير وبقى ” فمسطيف
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 رأس بنصػػؼ المصػػريوف فييػػا سػػاىـ، كاممػػة صػػحفية مؤسسػػة عػػف عبػػارة الصػػحيفة ىػػذه وكانػػت 
 إسماعيؿ الكاريكاتير ورساـ، شموط إسماعيؿ الرساـ فييا عمموا الذيف الرساميف بيف ومف، الماؿ

 الشييد ومنيـ والشعراء واألدباء الصحفييف مف ضمت فقد فييا شاركت التي األقالـ أما، عاشور
 المصػػري والكاتػػب، شػػراب وأسػػامة، عويضػػة أبػػو وبكػػر، الحسػػيني العابػػديف وزيػػف، بسيسػػو معػػيف
 الجػػػدير ومػػف ـ1967 حزيػػػراف مػػف الخػػامس فػػػي األخيػػر العػػػدد صػػدر وقػػد، كشػػػؾ جػػالؿ محمػػد
 فػػػي المنظمػػػة تأسػػػيس بعػػػد، الفمسػػػطينية التحريػػػر لمنظمػػػة تابعػػػة أصػػػبحت الصػػػحيفة أف بالػػػذكر
 صػدرت التػي المجػالت ومػف، ـ4/10/1965 مف ابتداء عمييا تشرؼ المنظمة وأخذت ـ1964

 فػػػػي الفمسػػػػطيني القػػػومي االتحػػػػاد عػػػف صػػػػدرت ” العػػػػودة ” مجمػػػة ـ1967 قبػػػػؿ غػػػزة قطػػػػاع فػػػي
 يتػػرأس شػػيرية وىػي ” المسػتقبؿ ” ومجمػة القػاىرة في تطبع مصورة شيرية مجمة وكانت ـ1958
 لػـ مجمػة، ” العربيػة الحيػاة ”، ـ1956 -1952 عػاـ مػف اسػتمرت، عنايػة جػالؿ محمػد تحريرىا
 عناية. ومحمد الريس زىير عمييا وأشرؼ، ـ1967 حرب بسبب تصدر

 شػعباف أبػو ومطبعػة الػدرج حػي فػي العممػي مطبعػة بينيػا مػف المطػابع مػف العديػد ىناؾ كاف وكما

 (.006-018ص ،ـ0996 ،شنب بوأ) خانيونس في السقا ومطبعة الزيتوف حي في

 دفع ما وىذا, الغربية الضفة في نظيرتيا عف متخمفة غزة قطاع في الصحافة بقيت عامة وبصورة

 .(49ص ،ـ0986 ،)الجعفري فييا صحؼ لتأسيس لمقدس االنتقاؿ إلى البعض

 :م2994 – 2967 عام من اإلسرائيمي الحتالل مرحمة: الرابعة المرحمة

 عػف غػزة وقطػاع الغربيػة الضػفة فػي العربيػة الصػحؼ توقفػت، ـ1967 عػاـ االحػتالؿ وقوع مع"
، العربػي اإلعالمػي الفػراغ لسػد ” اليػوـ ” جريػدة اإلسرائيمي االحتالؿ سمطات فأصدرت، الصدور

 ” الثانيػػة بصػػحيفتيا فػدفعت عػادت ثػـ، بالفشػػؿ بػاءت ىػذه محاولتيػا أف إال، والقطاع الضفة في
 عػػػف غابػػػت وقػػػد، سػػػابقتيا مػػػف المنػػػاورة عمػػػى قػػػدرة أكثػػػر وكانػػػت ـ24/10/1968 فػػػي ” األنبػػػاء
 الوطني اإلجماع مف انطالقاً ، الزمف مف لفترة االحتالؿ بعد، القطاعو  الضفة في الوطنية المنابر

 القػػوى مػػف اعتقػػاداً ، عنػػو الشػػرعية النتفػػاء، ومؤسسػػاتو اإلسػػرائيمي االحػػتالؿ دوائػػر كافػػة بمقاطعػػة
، ـ1956 العػاـ فػي الثالثػي العػدواف أبػاف حػدث بمػا أسػوة، تطػوؿ لػف االحػتالؿ مػدة بأف الوطنية
 الصػػػػػحفيوف وظػػػػػؿ، الوطنيػػػػػة الحركػػػػة بقيػػػػػت وىكػػػػػذا، العػػػػػدوانييف بػػػػيف الواضػػػػػ  االخػػػػػتالؼ رغػػػػـ

 ـ،1967 يونيػػو / حزيػػراف حػػرب أدت إذ، الجديػػدة األوضػػاع إزاء وارتبػػاؾ حيػػرة فػػي الفمسػػطينيوف
 االقتصػػػػادية الحيػػػػاة عمػػػػى ذلػػػػؾ وانعكػػػػس الفمسػػػػطينية القضػػػػية مسػػػػمار فػػػػي حػػػػادة انعطافػػػػو إلػػػػى
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 ،ـ1995 ،)عاشػػور "اإلعالميػػةو  الثقافيػػة الحيػػاة عػػف فضػػالً ، الفمسػػطينية والسياسػػية االجتماعيػػةو 
 (63ص

 حريػػة عمػػى والتضػييؽ، الحػػرة األقػالـ وقمػػع والمتاعػػب المصػاعب مػػف العديػد الصػػحافة وواجيػت"
 والعسػػػػكرية الرقابػػػػة لمقػػػػص تعرضػػػػيا المتاعػػػػب ىػػػػذه أبػػػػرز مػػػػف وكػػػػاف الفتػػػػرة ىػػػػذه فػػػػي الصػػػػحافة
 الػػػروح وتنمػػػي االحػػػتالؿ ضػػػد التحػػػريض عمػػػى تعمػػػؿ الصػػػحؼ تمػػػؾ بػػػأف لقناعتيػػػا، اإلسػػػرائيمية
 ” القػػػدس ” جريػػػدة صػػػدرت ـ1967 عػػػاـ أواخػػػر وفػػػي، الفمسػػػطيني الشػػػعب أبنػػػاء لػػػدى، الوطنيػػػة
 ذلػؾ وبعػد، ” والجيػاد الدفاع ” صحيفتي دمج بعد القدس وأصدرت، الزلؼ أبو محمود لصاحبيا

 لصػاحبيا لحػـ بيػت فػي ” الشعب ” صحيفة ـ،1970 عاـ في فصدرت، الصحؼ إصدار توالى
 ـ،1978 عػاـ وفػي، نصر ليوسؼ ” الفجر ” صحيفة صدرت ـ1972 عاـ وفي، فضؿ إبراىيـ
 صػحيفة صػدرتـ  1980 عاـ وفي ،البرغوثي بشير تحريرىا وترأس ” الطميعة ” جريدة صدرت

 عػػػػاـ فػػػػي ” والنيػػػػار ” ـ1985 عػػػػاـ فػػػػي صػػػػدرت ” الػػػػدرب ”و الخطيػػػػب لمحمػػػػود ” الميثػػػػاؽ ”
 سػػعد لفػػؤاد ” الوحػػدة ” صػػدرت ـ1982 عػػاـ وفػػي ـ1981 عػػاـ ” السياسػػي البيػػادر ”، ـ1986
 .(120ص ،ـ1996 ،شنب بوأ)"مؤقتاً  أسبوعاً  صدرت يومية وىي

 أسػػبوعية وكانػػت، العبريػػة بالمغػػة نوعيػػا مػػف فمسػػػطينية صػػػحيفة أوؿ صػػػدرت ـ1986 عػػاـ وفػػي"
 محػدودة الصػحافة فكانػت، غػزة قطػاع عػف أمػا، ” الجسر ” صحيفة وىي، زياد أبو زياد يصدرىا

 وظيػػرت، السػػبعينات فػػي ” الجديػػد األسػػبوع ” ثػػـ ” العمػػوـ ” مجمػػة الػػريس زىيػػر أصػػدر فقػػد جػػداً 
 والكاتػب ـ1967 عػاـ خزمػو لجػاؾ ” البيادر ” مجمة منيا، المجالت مف العديد الفترة تمؾ خالؿ
 (65ص ،ـ1996 ،)البردويؿ "ـ1979 عاـ صدرت األسعد أسعد

 الصػػحؼ عمػػى التضػػييؽ، فييػػا االحػػتالؿ يتعمػػد التػػي والقيػػود، الصػػعبة الشػػروط مػػف الػػرغـ وعمػػى
 فػػي العػػامميف عمػى االعتػػداءو  التوزيػع عمميػػة وحصػػر وتقييػد والػػدائـ المؤقػت كػػاإلغالؽ والمجػالت

 أف إال ىػػذا كػػؿ ورغػػـ، العسػػكري الرقيػػب خػػالؿ مػػف النشػػر عمميػػة فػػي والػػتحكـ، الصػػحافة حقػػؿ
 مػػا إصػػدار ـ1987 عػػاـ وحتػػى ـ1967 عػػاـ منػػذ بجيػػودىـ اسػػتطاعوا الفمسػػطينييف الصػػحافييف

 ،عياش بوأ) وأسبوعية يومية منيا، المحتمة القدس داخؿ صحؼ لتأسيس رخصة 22 مف يقارب
 (.20ص ،ـ1986

 جػػزء تشػػكؿ بػػؿ، القطػػاعو  الضػػفة حيػػاة تعكػػس لػػـ االحػػتالؿ تحػػت الصػػحافة أف فيػػو شػػؾ ال وممػػا
 نظػػراً  القػػراء اتجػػاه، مػػأزؽ فػػي الفمسػػطيني الصػػحفي وضػػعت، اإلسػػرائيمية فالرقابػػة الحيػػاة تمػػؾ مػػف

 الػذي المػؤثر الػدور عػف النظػر وبصػرؼ، اإلسرائيمية السياسة تخدـ بمفردات، مفرداتو الستبداليا
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، الجمػػػػاىير مشػػػػاكؿ عػػػػف بعيػػػػدة ظمػػػػت أنيػػػػا إال السياسػػػػي الصػػػػعيد عمػػػػى الػػػػداخؿ صػػػػحافة لعبتػػػػو
 حفمػػت فقػػد ،األوؿ المقػػاـ فػػي، محميػػة صػػحافة تصػػب  أف عػػف فعجػػزت، بعيػػد حػػد إلػػى وىموميػػا
 الدوليػػػة بػػػاألحواؿ اىتماميػػػا تعكػػػس التػػػي والتعميقػػػات العنػػػاويف مختمػػػؼ الصػػػحافة ىػػػذه صػػػفحات
، العربيػة الصػحؼ مػف مثيالتيػا الصحؼ ىذه برزت وقد، المحمية األخبار حساب عمى، والعربية

 بالنقػؿ اكتشػفت الصػحؼ ىػذه أف كمػا التحريػر أجػؿ مػف العربية الوحدة ضرورة عمى تأكيدىا في
، فيػو التوقيػع محػدود، سياسػي باتجػاه صػحيفة كػؿ التػزاـ عػف فضالً ، العالمية األنباء وكاالت مف

 الػػػذي األمػػػر، الػػػوطني الخػػػط داخػػػؿ مػػػف، األخػػػرى واالتجاىػػػات التيػػػارات أمػػػاـ صػػػفحاتيا بػػػإغالؽ
 (80ص ،ـ1994 ،)عاشور.ضيؽ في الصحؼ ىذه وضع

 السػػػمطات تفرضػػػيا التػػػي المضػػػايقة مػػػف اليػػػوـ إسػػػرائيؿ فػػػي الفمسػػػطينية العربيػػػة الصػػػحافة وتعػػػاني

 اإلسرائيمية السػمطات تمن  التي, الطوارئ أنظمة صالحيات ذلؾ في مستخدمة عمييا اإلسرائيمية

 .(109ص ،ـ1995 ،)عيسى .الغادرة سياستيا تعارض صحيفة أي إلغالؽ المسؤولية

 اخػػػتالؼ عمػػػى المعانػػػاة أشػػػد عانػػػت اإلسػػػرائيمي االحػػػتالؿ فتػػػرة فػػػي الصػػػحافة أف القػػػوؿ وخالصػػػة

 أدت الصحؼ تمؾ وأف والمجالت الصحؼ مف كبير عدد إصدار مف يمنع لـ ذلؾ, ولكف أشكاليا

 وتوعيػة والتعبئػة اليمػـ شػحذ عمػى وركػزت الوطنيػة القضػايا وعالجػت, إمكانيتيػا حدود في رسالتيا

 (066ص ،ـ0996 ،شنب بوأ) .بيـ المحدقة باألخطار المواطنيف

 * ىذا يومنا وحتىم 4/5/2994 من، الوطنية السمطة مرحمة: الخامسة المرحمة

 الشػػعب ؿاانتقػشػيد ذلػؾ   ـ0994 عػاـ الػوطف ألرض الفمسػطينية الوطنيػة السػمطة عنػدما قػدمت
 قػػػػانوف تنظػػػيـ عمػػػػى السػػػمطة عممػػػػتحيػػػث , تاريخػػػػو مراحػػػؿ مػػػػف جديػػػدة مرحمػػػػة إلػػػى الفمسػػػطيني
 الصػحفية الحركػة تتبمػور وبػدأت, والصػحافة السػمطة بػيف العالقػة يػنظـ الػذي والنشػر المطبوعات

 ،والتػػي“ فمسػػطيف ” صػػحيفة أوليػػا وكػػاف صػػحؼ، إلصػػدار تػػراخيص بإعطػػاء السػػمطة ظػػؿ فػػي
 صػدر حتػى طػويالً  الصػحيفة تمػؾ تػدـ ولػـ, شػريت  طػاىر لصػاحبيا ـ63/9/0994 فػي صػدرت
 صحيفة, ـ01/00/0994 في صدرت و كما, توقفت ثـ, عدد 04 حوالي بمغت أعداد عدة منيا
 نبيػػػؿ ومػػػديرىا, البرغػػػوثي حػػػافظ تحريرىػػػا ويػػػرأس, السػػػمطة مػػػف مقربػػػة وىػػػي ” الجديػػػدة الحيػػػاة ”

 ” الػػوطف ” صػػحيفة ـ8/06/0994 فػػي صػػدرت كمػػا, يوميػة تحولػػت ثػػـ أسػػبوعية وبػػدأت, عمػرو
 ”وصػحيفة, سياسػية ألسػباب السمطة وأغمقتيا ” حماس ” اإلسالمية المقاومة حركة باسـ الناطقة

 صدرت ـ0995 عاـ نيػاية وفػي ـ0995 عػاـ اإلسالمي الجياد حركة بإسـ الناطقة ” االستقالؿ
 عػػػف صػػدرت كمػػا, أسػػبوعية إلػػى الػػبالد تحولػػػت ومػػؤخراً , اليوميتػػاف ” واأليػػاـ الػػبالد ” صػػحيفتي

https://majed1975.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn1
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, ” والصػػباح الػػرأيو  الزيتونػػةو  والسػػاحؿ األقصػػى ” منيػػا, ومجػػالت صػػحؼ عػػدة السػػمطة أجيػػزة

 خطػػة وفػػؽ تسػػير بحيػػث وتبويػػب وتػػدريب, وتوجيػػو رعايػػة إلػػى تحتػػاج التػػي الصػػحؼ مػػف وغيرىػػا
 ةيػػػدجر  ,م0996, شػػػنب بػػػوأ) المجمػػػة أو الصػػػحفية عنيػػػا تعبػػػر التػػػي والمػػػنيج الغايػػػة مػػػع ومػػػنيج
 .(466العدد ,الحياه

 الػػػػوطني الخػػػػالص حػػػػزب باسػػػػـ الناطقػػػػة, ” الرسػػػػالة ” صػػػػحيفة صػػػػدرت ـ03/6/0997 فػػػػي و
صػػبحت تصػػدر بشػػكؿ أسػػبوعي فػػي بػػداياتيا ثػػـ أصػػحيفة يوميػػة تصػػدر بشػػكؿ  وىػػي, اإلسػػالمي
 ـ0997 عػاـ بدايػة فػي وصػدرت كمػا, "البردويؿ صالح"د. تحريرىا وكاف يرأس, أسبوعينصؼ 
 ” فمسػػطيف ” مجمػػة الينػػدي محمػػد الػػدكتور يرأسػػو الػػذي والبحػػوث لمدراسػػات فمسػػطيف مركػػز عػػف
جمػػاالً , اإلسػػالمية الميػػوؿ ذات, الدوريػػة غيػػر  شػػيد الفتػػرة ىػػذه فػػي الفمسػػطينية الصػػحافة واقػػع, وا 

 الػػبالد فػػي صػػحؼال بإمكانيػػات قورنػػت مػػا إذا إمكانياتيػػا قمػػة مػػف بػػالرغـ, كبيػػرة ونيضػػة ازدحامػػاً 
 .واألجنبية العربية

 وتكمػيـ التجييػؿ لسياسػة نظػراً  عمميـ في ميرة صحفييف إلى تفتقر الفمسطينية الصحافة كانت و
 الوطنيػػة السػػمطة قػػدوـ مػػع ظيػػرت ولكػػف االحػػتالؿ سػػمطات تتبعيػػا كانػػت التػػي, والمطػػاردة األفػواه

 وتطػوير األحػداث مػع التعامػؿ عمػى قادر صحفي جيؿ خمؽ بإمكانية مطمئنة بدايات الفمسطينية
 فػػي كبيػػرة نيضػػة تمثػػؿ بالمقارنػػة أنيػػا إال الفمسػػطينية الصػػحؼ أداء ضػػعؼ مػػف وبػػالرغـ، نفسػػو
 العػاـ الػرأي وبمػورة توجيػو عمػى المستقبؿ في إيجابي أثر ليا وسيكوف الفمسطيني الصحفي الواقع

 .العالمي العاـ الرأي في والتأثير, الفمسطيني

 بفعػػػؿ حالػػػة  الوطنيػػػة السػػػمطة عيػػػد بدايػػػة فػػػي الصػػػحافييف ليػػػا تعػػػرض التػػػي المضػػػايقات ورغػػػـ 
 بػيف العالقػة أف إال, الوطنيػة السػمطة لقػدوـ األولػى السػنوات تسػود كانت التي االرتباؾو  الفوضى
 السػػمطة اتخػػذتيا التػػي الخطػػوات مػػف العديػػد حاليػػاً  وتشػػيد وضػػوحاً  أكثػػر بػػدت والصػػحافة السػػمطة
 .الصحافة مع العالقة تمؾ لترسيخ

 وحمايػػة بػػو والعمػػؿ المطبوعػػات قػػانوف بتعػػديؿ تنػػادي التػػي األصػػوات مػػف العديػػد مػػؤخرا وظيػػرت
زالػةذابة وا  , عمييا والقائميف الصحافة  لخدمػة بيػـ المنػوط الػدور تأديػة دوف تحػوؿ التػي العوائػؽ وا 
 .(ـ6117 ,)ترباف.الصييونية الدعايةو  اإلعالف ومجابية المجتمع

ـ( وفوز حركة حماس في االنتخابات  6116ومع حدوث االنتخابات الفمسطينية التشريعية عاـ )
ـ ( شػػيدت الصػػحافة الفمسػػطينية حالػػة مػػف التجاذبػػات 6117وحػػدوث االنقسػػاـ الفمسػػطيني عػػاـ) 

وبػػػػػػذلؾ أضػػػػػػحى العمػػػػػػؿ اإلعالمػػػػػػي رىػػػػػػف الخالفػػػػػػات السياسػػػػػػية، سػػػػػػواء كػػػػػػاف العمػػػػػػؿ السياسػػػػػية 
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مرئيػًا أو مسػموعًا أو مقػروءا و أصػب  العمػػؿ اإلعالمػػي مػػرتبط بمػػدى تػػأثير االنتمػػاء اإلعالمػي 
السياسػي لكػػؿ إعالمػػيً ، عمػػى عممػػو الصػػحفي، ومػػدى ضػػرو رة أف تكػػوف األعمػػاؿ اإلعالميػػة 
تتسػػػـ بالمصػػػداقية واالسػػػتقالؿ والحيػػػاد تجػػاه الطػػرؼ المناصػػر لػػو ، فأضػػحت الفضػػائيات تسػػمط 

لدرجػػة تشػػعر بوجػػود دولتػػيف تتنازعػػاف مػػف  ضوء عمى سمبيات الحزب السياسػي المخػالؼ ليػػا،ال
 .(86ص ،ـ6100 ،طوماف) .خػالؿ الوسػائؿ اإلعالميػة

كما ومنعت السمطة الفمسطينية الصحؼ الصادرة فػي غػزة مػف الوصػوؿ الػى الضػفة الغربيػة منػذ 
الصػػحؼ الصػػادرة فػػي الضػػفة مػػف الوصػػوؿ لغػػزة ـ(  الػػى يومنػػا ىػػذا ، ومنعػػت 6117االنقسػػاـ )

ـ( وسػم  لمصػحؼ الصػادرة فػي الضػفة الغربيػة مػف معػاودة النشػر فػي 6104ـ حتى 6117منذ)
 .1ـ( واستمرت بالصدور حتى يومنا ىذا6104غزة عاـ )

1.2.1  : الصحافة تطور عوامل 

، ـ2009)اليماني،  عوامؿ أدت إلى تطور الصحافة خالؿ الفترات السابقة. ىناؾ عدة
 منيا: محاضرات(

  خاصة مجاؿ االتصاؿ. األخرىوالمجاالت  اإلعالـالتكنولوجي في مجاؿ  التطور -0
 .ظيور الصحافة الشيوعية في البمداف التي طبقت المذىب الشيوعي  -6
في المجتمعات الرأسمالية الكبرى وما تبعيا مف  اإلعالميةالتكتالت وظيور  بروز   -3

  احتكارات.
  .الصحافة في العالـ الثالث بعد االستعمار زدىارا  -4
  التحرر النسبي مف االرتباط بالسمطة الحاكمة.حالة  -5
  المحمية منيا والعالمية. األخباراالىتماـ بكؿ حيث اصب   األفرادتطور االىتمامات لدى  -6
االستعانة بمراسميف خارجييف ووكاالت  حالة االنفتاح عمى العالـ الخارجي والقدرة عمى -7

 عالمية. باءأن
 الترفيو... إلخ( -التسمية  -التثقيؼ تعدد وظائؼ الصحافة ) -8

 

 

                                  
 6.وساـ عفيفة رئيس تحرير صحيفة الرسالة،محاضر جامعة االمة "انظر ممحؽ رقـ لقاء مع أ  1
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ــاني:مال 3.2 ــة خريجــي  و ووظائفيــا مســؤولياتيا الصــحافة مفيــوم بحــث الث بطال
 واإلعالمالصحافة 

1.1.2 : الصحافةمفيوم  

 األخبػػػػار ونقػػػػؿ الحقػػػػائؽ تقػػػػديـ فػػػػي العػػػػامميف األشػػػػخاص مينػػػػة ىػػػػي": بأنيػػػػا الصػػػػحافةتعػػػػرؼ   
صداراً  تأسيساً  فييا والفاعميف والمعمومات واألفكار  في رسماً  أو تصويراً  أو مراسمة أو تحريراً  أو وا 
 الصػحفييف نقابػة) ."والدوليػة المحميػة األنبػاء وكػاالت فػي المسػتحدثة أو المعروفة اإلعالـ وسائؿ

 (2ص،ـ2005،الفمسطينية

 مف والتحقؽ األخبار وتحميؿ جمع عمى تقوـ التي المينة" :نياإ عمى الصحافة وتعرؼ
 عمى األحداث بمستجدات متعمقة األخبار ىذه تكوف ما وغالبا لمجميور، وتقديميا مصداقيتيا

 ،ـ6119 ،)اليماني ".وغيرىا االجتماعية أو الرياضية أو الثقافية أو المحمية أو السياسية الساحة
 .محاضرات(

 نػػػبض عػػػف والتعبيػػػر ؽئالحقػػػا بػػػإبراز تعنػػػي التػػػي المينػػػة تمػػػؾ ىػػػي الصػػػحافة فأ الباحػػػث ويػػػرى
يصاؿ المسؤوليف مف لممواطنيف المعمومات إليصاؿ المجتمع تيـ التي القضايا وطرح المجتمع  وا 
  والمسؤوؿ. المواطف بيف الوصؿ حمقة تعتبر فيي لممسؤوليف الشارع وطموحات معاناة

 :الصحفي

 مصػػدراً  مؤسسػػاً  يكػػوف أف ويجػػب فعميػػاً  الصػػحافة مينػػة فػػي العامػػؿ الشػػخص ىػػو" الصػػحفي أمػػا
 أخبػار :الصػحفية المػادة مراسػمة أو رسػـ أو تصػوير أو تحريػر في فاعالً  عامال أو إعالـ لوسيمة

 وعمػػػوـ بفنػػػوف يتعمػػػؽ مػػػا وكػػػؿ صػػػحفية تحقيقػػػات أو أفكػػػار أو، تقػػػارير أو أحػػػداث أو ومعمومػػػات
 "الصػػحافة" مينػػة تشػػكؿ الػػذي وىػػو حكوميػػة، أو خاصػػة مؤسسػػة فػػي الصػػحفية والتحريػػر الكتابػػة
مكانيػػػػات متطػػػورة وقػػػدرات خبػػػػرة ذو يكػػػوف أف ويجػػػب األساسػػػػي رزقػػػو مػػػورد  ىػػػػذا فػػػي معرفيػػػة وا 

 التقنيػػة بػػالتطورات اإلحاطػػة مػػع عمميػػة وشػػيادات مػػؤىالت وذو اإلنسػػانية العمػػوـ مػػف التخصػػص
 .االتصاؿ وسائؿ مجاؿ في

 الفاعػؿ العضو وىو، اإلنساف حقوؽ لمبادئ المحتـر، الحميدة األخالؽ بصفات يتمتع الذي وىو
 ،ـ2005،الصػػػحفييف نقابػػػة )ميثػػػاؽ".سػػػجالتيا فػػػي والمسػػػجؿ الفمسػػػطينييف الصػػػحفييف نقابػػػة فػػػي
 (3ص
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 مكتوبػة صػحفية مػادة ويقدـ الصحافة مينة في مؿيع شخص كؿ ىو الصحفي أف الباحث ويرى
 الصحفي. العمؿ تضبط التي الصحفية القوالب ضمف ,لمقارئ مرئية أو مسموعة أو

1.1.1  : الصحافة مسؤوليات 

  .ىادؼ إعالمي مادة ومحتوى تقديـ *

  .المجتمع تضميؿعدـ  الحقيقة و إظيار *

 .لممجتمع العميا المصمحة تقديـو إبراز  *

  .فيما يخدـ مصمحة الدولة إيجابياتوجيو الرأي العاـ  *

  .أدائياوممارسة دور الرقابة عمى  الدولة في الثالثة لمسمطات الراصد كما الوقوؼ *

 محاضرات(,ـ6119,)اليماني.اليدامة واألفكار مرغوبة الغير القيـ محاربة * تثقيؼ المجتمع و

1.1.1 :الصحافة ميام 

 اإلنسانية الحضارية الثقافات مع والتواصؿ بالمعرفة، المجتمع في الوعي وتكويف  خمؽ. 

 المعمومػػات نشػػر خػػالؿ مػػف المجتمػػع مؤسسػػات عمػػى الشػػعبية الرقابػػة وسػػائؿ مػػف وسػػيمة 
 األساسػية المبػادئ احتراـ دائرة ضمف والرأي المواقؼ عف والتعبير البناء والنقد واألخبار
 فػػػي اآلخػػػريف خصوصػػػية احتػػػراـ وتأكيػػػد لممجتمػػػع األسػػػاس والمقومػػػات اإلنسػػػاف لحقػػػوؽ
 .حياتيـ

 حياء احتراـ الصحافة تكرس  .لإلنساف األخالقية القيـ مع بالتوازي الديمقراطية القيـ وا 

 المواثيػؽ فػي الػواردة وتمؾ عمييا ونص القانوف كفميا التي األساسية الحريات عف الدفاع 
 اليادفػة المدنيػة المؤسسػات وخصوصػاً  اإلنسػاني الػدولي المجتمػع تمثػؿ التي واالتفاقيات

 .واالستقالؿ والحرية العدالة في اإلنسانية القيـ إحقاؽ إلى

 الحػػػوار وآداب ألصػػػوؿ النموذجيػػػة الصػػػورة وتقػػػديـ لمحيػػػاة كمػػػنيج الحػػػوار دعػػػائـ إرسػػػاء 
 (3ص،ـ6115،الصحفييف نقابة )ميثاؽ..الطروحات وعقالنية

1.1.4 :غزة قطاع في الصحافة واقع 

يعتبر قطاع غزة بيئة خصبة لعمؿ الصػحفييف كونػو منطقػة صػراع مػع العػدو الصػييوني وتشػيد 
العديد مف الحروب واألزمات وكوف قطاع غزة يعتبر محط أنظار العالـ، ويعاني قطاع غػزة مػف 
االنقساـ الفمسطيني الفمسطيني الػذي تسػبب فػي تعطيػؿ وجػود جسػـ نقػابي يػدافع عػف الصػحفييف 

ي تػػدريب وتأىيػػؿ الكػػادر الصػػحفي، وعمػػى الػػرغـ مػػف كػػوف القطػػاع بيئػػة خصػػبة ويمػػارس دورة فػػ
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ف نسبة البطالة بػيف صػفوؼ الصػحفييف تعتبػر ىػي األعمػى مقارنػة بالعديػد ألعمؿ الصحفييف إال 
مػػػف التخصصػػػات واحتػػػؿ خريجػػػو الصػػػحافة واإلعػػػالـ المرتبػػػة الثالثػػػة فػػػي البطالػػػة بػػػيف خريجػػػو 

 %، 46تعدىاألقساـ المختمفة بنسبة بطالة ت

 اإلعالمػػػػي المكتػػػػب ذكػػػػره مػػػػا بحسػػػػب، إعالمػػػػي ومقػػػػر مؤسسػػػػة 065 غػػػػزة قطػػػػاع فػػػػي يشػػػػغؿو 
 عمييا. الباحث اطمع إحصائية ضمف الحكومي،

   فضػائيات 5 محميػة  إذاعػة 66 -صػحفية مؤسسػة 68) التػالي النحػو عمى المؤسسات وتوزع
 مركػز 60 - تػدريب مركػز 06   لكترونيػةإ مواقػع 9 -صحفي مكتب 63  ومجمة صحيفة 60

 (.إعالف

 061 ) التػػالي النحػػو عمػػى منقسػػموف غػػزة، قطػػاع فػػي صػػحفي 355 اإلعػػالـ وزارة لػػدى ويسػػجؿ
 93 - والمجالت الصحؼ في يعمموف 44 -محمية مواقع في يعمموف 85 -أنباء لوكاالت مذيع

 الفضائيات(. في مراسموف يعمموف

 المراكػػز فػػي تعمػػؿ التػػي الفعميػػة األعػػداد حػػوؿ الحكػػومي المكتػػب لػػدى دقيقػػة إحصػػائية يوجػػد وال
 المكتػػػػػب أصػػػػػدره الػػػػػذي اإلعالمػػػػػي الػػػػػدليؿ فػػػػػي طوًعػػػػػا سػػػػػجؿ مػػػػػف إال اإلعالميػػػػػة، والمؤسسػػػػػات

 (اإلعالمي المكتب رئيس مع )مقابمةـ.6103

1.1.5 :الصحفيين صفوف في البطالة 

 مػف عػدد انتػداب تػـ فقػد ،ـ6117 عػاـ منػذ غػزة قطاع في طرأت التي السياسية لمظروؼ ونظًرا 
 بعػػػػد اإلعػػػػالـ وزارة فػػػػي وتسػػػػكينيا أخػػػػرى، وزارات مػػػػف العامػػػػة العالقػػػػات دوائػػػػر مػػػػف المػػػػوظفيف
 الوزارة. في القدامى الموظفيف مف عدد استنكاؼ

 بدايػػة األوؿ اإلعػػالـ وزارة فػػي لمعمػػؿ ـ6117 عػػاـ منػػذ فقػػط مسػػابقتيف عػػف اإلعػػالف جػػرى حيػػث
 فقط. موظًفا 08 حوالي توظيؼ عنيما ونتج ،ـ6104 بداية والثاني ـ6118

 األقساـ( مف )األوائؿ واإلعالـ الصحافة خريجي مف وطالبة طالب 31 حوالي استيعاب تـ بينما
 ضػػمف األوائػػؿ تعيػػيف عمػػى العمػػؿ تػػـ ذلػػؾ وبعػػد (ـ6101 حتػػى ـ6117 منػػذ القطػػاع وزارات فػػي
 الوزارة. لدى التشغيمية األمواؿ توفر لعدـ المؤقتة، العقود بند

 أنيػػا خاصػػة التوظيػػؼ، قضػػية مػػع كامػػؿ بتقنػػيف لمتعامػػؿ غػػزة حكومػػة السياسػػية الظػػروؼ دفعػتو 
عػػاد مصػػالحة إجػػراء إلمكانيػػو الفرصػػة تركػػت  رزقػػة العمؿ.)يوسػػؼ إلػػى المسػػتنكفيف المػػوظفيف ةوا 
 .(ـ6103 عاـ صادر عدد فمسطيف صحيفة مكتوبة مقابمة السابؽ. اإلعالـ وزارة وكيؿ
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 الصػػػحافة خريجػػػي ةمعانػػػا بتفػػػاقـ أسػػػيمت آنػػػذاؾ الحكومػػػة ةسياسػػػ فأ الباحػػػث يػػػرى سػػػبؽ وممػػػا
 حينو. في واإلعالـ

 عػػػاـ مػػػف بػػػدء واإلعػػػالـ الصػػػحافة فػػػي البطالػػة نسػػػبة أف إلػػػى يشػػػير الفمسػػػطيني اإلحصػػػاء مركػػز
 :التالي النحو عمى كانت ـ6105- ـ6117

 الفمسطيني.( اإلحصاء )مركز ..واإلعالـ الصحافة في البطالة جدوؿ (:1 .1جدول )

 البطالة نسبة العام
6117 36.5% 
6118 37.5% 
6119 38.2% 
6101 39.2% 
6100 39.7% 
6106 41.8% 
6103 40% 
6104 4057% 
6105 46.3% 

 واإلعػالـ الصػحافة خريجػي صػفوؼ فػي البطالػة نسػبو ارتفػاع يتض  أعاله النسب إلى وبالرجوع
 تقريبػػا ىػػي كمػػا الزالػػت واإلعػػالـ الصػػحافة كميػػو فػػي الممتحقػػيف أعػػداد ذلػػؾ ومػػع وآخػػر عػػاـ بػػيف

 جامعػات ثػالث فػي واإلعػالـ الصػحافة كميػة فػي الممتحقػيف أعداد مجموع يوض  التالي والجدوؿ
 .غزة قطاع في عاممة

 
 فمسطينية جامعات 3 في الصحافة قسـ في المسجميف الطمبة عدد (:1 .2دول )ج

 األقصى( – وصحافة( عربية )لغة األزىر -واإلعالـ الصحافة قسـ )اإلسالمية

 المسجمين عدد العام
6117 901 
6118 895 
6119 906 
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6101 898 
6100 915 
6106 913 
6103 896 
6104 894 
6105 895 

 الباحث( خالؿ مف ردت)جُ 

 عػاـ مػف يتراجػع لػـ واإلعػالـ الصػحافة تخصػص عمػى اإلقبػاؿ فأ الػواردة األعػداد مػف والمالحػظ
 خريجػي صػفوؼ بػيف الحاصػمة البطالػة كػوف مف الرغـ عمى المستوى نفس عمى حافظ بؿ ألخر
 بمغػت حيػث الكميػات مسػتوى عمػى البطالػة معػدالت اعمػى ومػف بػؿ كبيرة واإلعالـ الصحافة قسـ
 .ـ6105 عاـ في %(4653) واإلعالـ الصحافة خريجي بطالة نسبة

 أسباب ارتفاع البطالة في صفوف الصحفيين في قطاع غزة: 1.1.6
تراكـ أعداد ىائمة مف العاطميف عف العمؿ  الصحافةي ظؿ األعداد الكبيرة مف خريجي كميات ف

الفمسطيني فئف نسبة العاطميف عف العمؿ مف خريجي  اإلحصاءمركز ووفقًا إلحصائيات 
 % ،46ما يقارب   في قطاع غزة بمغت واإلعالـالصحافة 

ليست مشكمة  الصحفييفأف بطالة الذيف تـ مقابمتيـ  1الخبراء االقتصادييفعدد مف يجمع و 
نما ىي مشكمة عامة تشمؿ الصحفييف تختص   خريجي كميةالخريجيف ومف ضمنيـ كافة فقط، وا 

 .واإلعالـالصحافة 

إلى  الصحافةوترجع أىـ أسباب بطالة الخريجيف في قطاع غزة وعمى األخص بطالة خريجي 
"الحصار" تتمحور حوؿ إضعاؼ  ، حيث أف سياسةالحصار االقتصادي المفروض عمى غزة

الضعيؼ أصال، لمقضاء عمى أية محاوالت تنموية حقيقية تعزز مف فرص  االقتصاد الفمسطيني
مف  حالة التبعية التي في التخمص  ورؤيتو االحتالؿالدولة الفمسطينية بعيدا عف تصور قياـ 

زمة االقتصادية يعانييا االقتصاد الفمسطيني فالحصار بمعناه الواسع يعتبر العامؿ الرئيسي لأل

                                  
لقاء مع أ. د محمد مقداد رئيس مجمس إدارة معيد أبحاث التنمية في غزة  وعميد كمية التجارة "انظر ممحؽ   1

 ".6رقـ 
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مف خالؿ نشوء عالقات تجارية غير متكافئة، وقيود  وذلؾ التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني
 ، وضغط ضريبي، وتقمص في إمكانيات الوصوؿ إلي الموارد الطبيعية.تنظيمية

توج بالحصار  ذيوال ـ،0996 المتكرر والشامؿ لألراضي الفمسطينية منذ العاـ كما أف اإلغالؽ
، وتدمير البني التحتية المادية والممتمكات تاريخووحتى  ـ6116الخانؽ لقطاع غزة منذ حزيراف 

محطة توليد الكيرباء في غزة والطرؽ الرئيسية ومطار  تدمير ذلؾ الخاصة والعامة، وقد شمؿ
غزة الدولي وتوقيؼ العمؿ في ميناء غزة.  وحجز األمواؿ المستحقة لمسمطة الفمسطينية والتي 

%مف 61حيث تمثؿ ىذه األمواؿ أكثر مف  ،تجبييا إسرائيؿ عف الواردات الفمسطينية مف الخارج
ى حجزىا مرات عديدة عجز الموازنة وعدـ قدرة السمطة عمي دفع إيرادات السمطة، وقد ترتب عم

لغاء الطريؽ اآلمف الذي و  ،التزاماتيا وخاصة رواتب الموظفيف يربط الضفة الغربية بقطاع كاف ا 
فشاؿ أية محاوالت تنموية  غزة  إلضعاؼ قدرة التواصؿ االقتصادي واإلنساني بيف المنطقتيف وا 

، ومحاصرة مياه واألراضي التي تتـ مصادرتيااالقتصادية وخاصة الالسيطرة عمي الموارد و  ،ليما
 (.ـ6118الموارد البشرية ومنعيا مف العمؿ والتنقؿ الداخمي والخارجي )العجمة،

ونتيجة  لما سبؽ تعتبر نسبة الفقر المقياس األفضؿ لمدي خطورة األزمة، فقد ارتفعت ىذه 
عمي الرغـ مف التدفؽ الكبير مف المساعدات إال النسبة بصورة مذىمة في العاميف األخيريف  ف

إلي  ـ0998% عاـ 6056أف نسبة سكاف غزة الذيف يعيشوف في فقر مدقع قد ارتفعت مف 
% عمي أساس االستيالؾ، وتشير 5157، بينما بمغ معدؿ الفقر ـ6116 % تقريبا عاـ35

بمغ  ـ6117يالؾ لعاـ عمي أساس االست بيانات الجياز المركزي لإلحصاء إلي إف معدؿ الفقر
%، أما معدالت الفقر 7954% ووصؿ معدؿ الفقر عمي أساس الدخؿ إلي 5058في قطاع غزة 

مع استمرار التدىور  ـ6100%، في العاـ 3858المدقع عمي أساس االستيالؾ فوصمت إلى 
وتشير إحصاءات الجياز المركزي الفمسطيني إلي أف البطالة انخفضت في قطاع ، االقتصادي

 .(ـ6106 )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،.ـ6106 % في العاـ6857ة إلي غز 

( 6وحسب دراسة الباحث ونتيجة لممقابالت التي أجراىا مع العديد مف المختصيف)ممحؽ رقـ 
 ترتبط بعدة عوامؿ: الصحفييففإف بطالة 
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 تتعمق بجية التشغيل: عوامل 

 ،ـالذيف يخصوني المؤسسات الصحفييف ىناؾ مشكمة في جية التشغيؿ حيث توظؼ بعض 
أما بالنسبة ، أي معاييربغض النظر عف و  ليوإأو الحزب المنتمي  يرافجالأو  سواء األقرباء
فئف الحكومة عاجزة عف القياـ بدورىا في توظيؼ الخريجيف حيث تعاني أزمة  يلمعمؿ الحكوم

 دورا القطاع الخاص كما ويمعب. عف أي وظيفو جديدة  اإلعالفدفعيا لعدـ مالية خانقة مما ي
يعاني منو االقتصاد  ذيالييكمي ال أف االختالؿ، إال الجدد  يدًا في توظيؼ الخريجيفمف

والسياسات االقتصادية الخاطئة وعدـ التوازف في  اإلسرائيميالفمسطيني نتيجة  لمحصار 
طيمة العقديف الماضييف، انعكست  سمبًا عمى أداء القطاع الخاص  القطاعات اإلنتاجية والتنموية

وخمؽ  ،دورُه الفاعؿ في تحقيؽ عممية التنمية االقتصادية ئومف أداوحالت الوطني في غزة 
كبر لمؤسسات القطاع فرص عمؿ جديدة.  حيث تشكؿ اإلجراءات اإلسرائيمية التحدي األ

تقميص كذلؾ  (.07، ص ـ6119)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، .في قطاع غزة الخاص
عمى الساحة الفمسطينية خصوصا في ظؿ وجود  األجنبية اإلعالـاالىتماـ مف قبؿ وسائؿ 

 1)اليمف، ليبيا، العراؽ..( خرىأمناطؽ صراع 

 الخريج: بالصحفي تتعمق عوامل 
ىمالو لنفسو في  - المغة اإلنجميزية يحـر الخريج مف العديد مف إىماؿ الخريج لنفسو في المعدؿ وا 

  .الفرص التي كاف سيحصؿ عمييا بتخصصو بالمزايا الموجودة لديو
وكيفية الترويج والنشر عبرىا  االجتماعيضعؼ الخريج في تقنيات استخداـ شبكات التواصؿ  -

مف  خراج الصحفي والمونتاج كؿ ذلؾ يحرمو،كذلؾ عدـ امتالكو ميارات في ذاتية في اإل
 الحصوؿ عمى وظيفو حاؿ تخرجو.

الدراسة تحـر الخريج العديد مف الفرص التي كاف سيحصؿ عمييا  أثناءضعؼ التجربة العممية  -
 . 2لو كاف مؤىال عمميا

 جيات التعميميةعوامل تتعمق بال: 

وبرامجيا بما يتواكب مع احتياجات السوؽ  تطوير أدائيا إلىتحتاج الجامعات الفمسطينية 
كمغة عالمية وكذلؾ التركيز عمى جانب تطوير الخريج  اإلنجميزيةوالتركيز عمى المغة  المحمي 

                                  
 أ.وساـ عفيفة مدير عاـ مؤسسة الرسالة لإلعالـ 1
 س المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة.لقاء مع أ.سالمة معروؼ رئي 2
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 ،التنسيؽ مع القطاع العاـ والخاصالتدريب المناسب و   إعطاؤهمف الناحية العممية مف خالؿ 
 1..جاىزًا لسوؽ العمؿ الخريج بحيث يكوف

 :في غزة اآلليات المقترحة لعالج مشكمة البطالة 1.1.7
تبيف لمباحث بعض اآلليات  لمدراسةالبحث الميداني والتأصيؿ النظري مف نتائج المقابالت و  

 كما يمي: الصحافةلدي خريجي  البطالةوالمقترحات والتي يمكنيا المساىمة في حؿ مشكمو 
 وضرورة تقميصيا. اإلعالـالنظر في من  االعتمادات ألقساـ  إعادة -0

 الحالي. العمؿ احتياج سوؽترتيب المساقات والمناىج التعميمية بما يالئـ  إعادة -6

 النظر في مفاتي  القبوؿ لمجامعة وتفعيؿ مقابالت لمقبوؿ في التخصص. إعادة -3

تمارس دورىا في التدريب والتأىيؿ والدفاع عف لقطاع غزة في  اعادة تفعيؿ دور النقابة -4
 الصحفي.

)المغة أىمياميارات تؤىمو لمحصوؿ عمى عمؿ  ف يسعى الخريج المتالؾأضرورة  -5
 .العممية قبؿ التخرج(  ة، تقنيات التواصؿ االجتماعي، التجرباإلنجميزية

 المحمة لشقي الوطف وتجاوز حالة االنقساـ. إعادة -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .الحكومي بغزة يس المكتب اإلعالميلقاء مع أ.سالمة معروؼ رئ  1
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 الخالصة: 3.3
ما ىي عميو في يومنا ىذا وكاف لكؿ  إلىأف وصمت  إلىمرت الصحافة الفمسطينية بعدة مراحؿ 

مرحمة مف المراحؿ خصائصيا وامتيازاتيا ويمكننا القوؿ أف الصحافة الفمسطينية اليوـ أصبحت 
ساعدت في ذلؾ التحرر النسبي  إلىتضاىي كبريات الصحافة في بمداف العالـ ومف العوامؿ 

مكانيات اإلعالميةمف االرتباط بالسمطة الحاكمة، كذلؾ بروز التكتالت  االستعانة بالمراسميف  وا 
الحالة التي يمر بيا  إلى باإلضافةالخارجيف كؿ ذلؾ ساىـ في تطور الصحافة الفمسطينية 

الشعب الفمسطيني مف رزوخو تحت االحتالؿ وتكّوف  الوعي الفمسطيني بضرورة االىتماـ 
 الصمؼ الصييوني. مواجيةقضاياه العادلة في  إلبراز باإلعالـ

الحقائؽ والتعبير عف المجتمع وطرح  بإبرازويمكف تعريؼ الصحافة عمى أنيا المينة التي تعني 
 القضايا التي تيمو بمصداقية وحيادية.

وتكريس احتراـ القيـ  وتظير مياـ ومسؤوليات الصحافة في خمؽ الوعي وتكوينو في المجتمع،
رساء، لإلنساف األخالقية  .دعائـ الحوار كمنيج حياة وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابع الفصل 4
 لدراسة العمميةا
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  :منيجية الدراسة والجراءات :المبحث الول 4.1

4.2.2 تمييد 

 المسػتخدمة ةالدراسػ أداة وكػذلؾ الدراسػة، وعينػة ومجتمع المتبع لممنيج وصفاً  الفصؿ ىذا ناوؿيت
 لإلجػراءات وصػفاً  يتضػمف كمػا وثباتيػا، صػدقيا ومػدى وتطويرىا، بنائيا وكيفية إعدادىا وطريقة
 بيانػػات لجمػػع اسػػتخدميا التػػي واألدوات وتقنيتيػػا، الدراسػػة أداة تصػػميـ فػػي الباحػػث بيػػا قػػاـ التػػي

 واسػتخالص البيانػات تحميػؿ في استخدمت التي اإلحصائية بالمعالجات الفصؿ وينتيي الدراسة،
 اإلجراءات. ليذه وصؼ يمي وفيما النتائج،

4.2.1 الدراسة نيجيةم 

 الوصػػفي المػػنيج اسػػتخداـ تػػـ فقػػد تحقيقيػػا إلػػى تسػػعى التػػي واألىػػداؼ الدراسػػة طبيعػػة عمػػى بنػػاء
 دقيقػػاً  وصػػفاً  بوصػػفيا وييػػتـ الواقػػع فػػي توجػػد كمػػا الظػػاىرة دراسػػة عمػػى يعتمػػد والػػذي التحميمػػي،

 بالظاىرة المتعمقة المعمومات جمع عند المنيج ىذا يكتفي ال كما وكميًا، كيفياً  تعبيراً  عنيا ويعبر
 لموصوؿ والتفسير والربط التحميؿ إلى يتعداه بؿ المختمفة، وعالقاتيا مظاىرىا استقصاء أجؿ مف
 الموضوع. عف المعرفة رصيد بيا يزيد بحيث المقترح التصور عمييا يبني استنتاجات إلى

 - :لممعمومات أساسيف مصدريف الباحث استخدـ وقد
 مصػػادرال عمػػى لمبحػػث النظػػري اإلطػػار معالجػػة فػػي الباحػػث يعتمػػد وفيػػو :الثانويــة المصــادر .2

 والمقػػػاالت والػػػدوريات العالقػػػة، ذات العربيػػػة والمراجػػػع الكتػػػب فػػػي تتمثػػػؿ والتػػػي الثانويػػػة البيانػػات
 فػػػي والمطالعػػػة والبحػػػث الدارسػػػة، موضػػػوع تناولػػػت التػػػي السػػػابقة والدراسػػػات واألبحػػػاث والتقػػػارير
 المختمفة. اإلنترنت مواقع

 البيانػات جمع إلي الباحث لجأ البحث لموضوع التحميمية الجوانب لمعالجة :األولية المصادر .1
 عمػى ووزعػت الغػرض، ليػذا خصيصػاً  صممت لمبحث، رئيسية كأداة االستبانة خالؿ مف األولية
  الدراسة. مجتمع
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4.2.1 الدراســة مجتمع 

 جميع ىو الدراسة مجتمع فإف وبذلؾ دراستيا، تـ التي الظاىرة مفردات جميع بأنو يعرؼ
 فإف وأىدافيا الدراسة مشكمة عمى وبناءً  الدراسة، مشكمة موضوع يكونوف الذيف األشياء أو األفراد

 يعمموف الذيف العامة والعالقات واإلعالـ الصحافة قسـ خريجي مف يتكوف المستيدؼ المجتمع
( خريج وخريجة مف أقساـ 3701لتعميـ فانو يوجد )وحسب وزارة التربية وا يعمموف ال والذيف

،واستطاع الباحث الحصوؿ عمى ىذا ـ(6105-ـ6117الصحافة واالعالـ خالؿ الفترة بيف )
راـ اهلل ( و مع )وزارة التربية والتعميـ -الرقـ بعد التواصؿ مع )وزارة التربية والتعميـ العالي

 غزة(-العالي

4.2.4 الدراســة عينة 

 تػػـ وقػد الدراسػة عينػة عمػػى اسػتبانة (661) توزيػع تػـ حيػث ،العينػة العشػػوائية طريقػة اسػتخداـ تػـ
 .% مف مجتمع الدراسة554أي ما نسبتو  اإلحصائي لمتحميؿ صالحة استبانة 611 استرداد

4.2.5 الدراسة أداة 

 :تتكوف استبانة الدراسة مف قسميف رئيسيف ىماتـ اعداد استبانة خاصة ليذا الغرض و 

 يتمتع التي الميارات، الوظيفي الوضع عف معمومات الشخصية، بالبيانات يختص :األول القسم
 المبحوث(. بيا

 أربعػػػػة عمػػػػى موزعػػػػة فقػػػػرة، 69 مػػػػف ويتكػػػػوف ويخػػػػتص بالبيانػػػػات المتخصصػػػػة :الثــــاني القســــم
  - :تمجاال

 (7) مػػػف ويتكػػػوف عمػػػؿ، فرصػػػة عمػػػى الخػػػريج حصػػػوؿ فػػػي الجامعػػػات دور :األوؿ المجػػػاؿ 
 فقرات.

 عمػػػػؿ فػػػػرص لتػػػػوفير المختمفػػػػة الجيػػػػات مػػػػع التواصػػػػؿ فػػػػي الجامعػػػػات دور :الثػػػػاني المجػػػػاؿ 
 فقرات. (4) مف ويتكوف الصحافة، كميو لخريجي

 فرصػو عمػى الصػحافة كميػو مػف الخػريج حصػوؿ فػي ىػادور  التدريبية الدورات :الثالث المجاؿ 
 فقرات. (7) مف ويتكوف، مناسبة عمؿ

 عمػؿ فرصػة عمػى الصػحافة كميػو خػريج حصػوؿ فػي تسػاعد إضػافية عوامػؿ: الرابع المجاؿ ،
 فقرات. (00) مف ويتكوف
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 لفقػػػػػرات المبحػػػػػوثيف اسػػػػػتجابات لقيػػػػػاس الخماسػػػػي ليكػػػػػرت مقيػػػػػاس اسػػػػػتخداـ تػػػػـ (:4 .1جـــــدول )
 :التالي جدوؿ حسب وذلؾ االستبياف

 موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة موافق الستجابة
 بشدة

 0 6 3 4 5 الدرجة

 الحالػة ىػذه فػي النسػبي الػوزف يكػوف وبػذلؾ بشػدة" موافػؽ "غيػر لالستجابة (0) الدرجة اختيار تـ
 الػػػراي ويمثػػػؿ 3 العػػػدد ىػػػو المحػػػؾ كػػػاف حػػػيف فػػػي االسػػػتجابة ىػػػذه مػػػع يتناسػػػب وىػػػو %61 ىػػػو

 .%61 المحايد

4.2.6 :الستبيان صدق 

 مف بالتأكد الباحث قاـ وقد لقياسو، وضعت ما االستبانة أسئمة تقيس أف االستبانة بصدؽ يقصد
 - :بثالث طرؽ االستبانة صدؽ

  : Content Related Validity المحتوى صدق - أ

 ويقصػػد قياسػػو، المػػراد الشػػيء خصػػائص المقيػػاس يقػػيس مػػدى أي إلػػى المحتػػوى بصػػدؽ قصػػدي
 خصػػائص تعكػػس ببيانػػات الباحػػث األداة تػػزود مػػدى أي إلػػى البيانػػات جمػػع أداة محتػػوى بصػػدؽ
 زيػادة فػي المػؤثرة العوامػؿ تعكػس بيانػات جمػع الباحػث أراد مثالً  فمو عميو. التعرؼ المراد الشيء
 جوانػب لجميػع شػاممة بيانػات األداة لػو تػوفر أف مػف فالبػد المنظمػات، إحػدى في العامميف إنجاز

 عػػرض تػػـ انػػو إلػػى باإلضػػافة ىػػذا .عػػاؿٍ  محتػػوى صػػدؽ ذات الطريقػػة إف يقػػاؿ حتػػى الموضػػوع
 وقػػاـ المحكمػػيف آلراء الباحػػث اسػػتجاب وقػػد المتخصصػػيف، المحكمػػيف مػػف عػػدد عمػػى االسػػتبانة
 فػػي االسػػتبانة أصػػبحت وبػذلؾ المقدمػػة، المقترحػػات ضػوء فػػي وتعػػديؿ حػػذؼ مػف يمػػـز مػػا بػإجراء
 (.0) رقـ ممحؽ - النيائية صورتيا
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  :المقياس صدق - ب
 :Internal Validity الداخمي التساق -2

 تنتمي الذي المجاؿ مع االستبانة فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدى الداخمي االتساؽ بصدؽ يقصد
 معػامالت خػالؿ مػف وذلػؾ لالسػتبانة الػداخمي االتسػاؽ بحسػاب الباحػث قػاـ وقػد الفقػرة، ىػذه إليو

 نفسو. لممجاؿ الكمية والدرجة االستبانة مجاالت فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط

 :Structure Validity البنائي الصدق  -1

يعتبػػر الصػػدؽ البنػػائي أحػػد مقػػاييس صػػدؽ األداء الػػذي يقػػيس مػػدى تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي تريػػد 
األداة الوصوؿ إلييػا، ويبػيف مػدى ارتبػاط كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت الدراسػة بالدرجػة الكميػة لفقػرات 

مػة اختبػار مػا فػي قيػاس صػفة أو ظػاىرة ءخػر ىػو مػدى مالآاالستبانة، والصدؽ البنػائي بمعنػى 
 معينة ىذه الصفة أو الظاىرة ال يمكف قياسيا بشكؿ مباشر بمعنى ليس ليا وحدة قياس معتمدة.

 :صدق المحكمين-ج

مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ   ايقصػػد بصػػدؽ المحكمػػيف "ىػػو أف يختػػار الباحػػث عػػدد
عمػى حيػث تػـ عػرض اإلسػتبانة  (017:6101الظاىرة أو المشكمة موضوع الدارسة" )الجرجػاوي،

ء ار ، وقػد اسػتجاب الباحػث آلمجػاؿالمجموعة مػف المحكمػيف تألفػت مػف خمسػة متخصصػيف فػي 
بإجػػارء مػػا يمػػـز مػػف حػػذؼ وتعػػديؿ فػػي ضػػوء المقترحػػات المقدمػػة، وبػػذلؾ خػػرج  حكمػػيف وقػػاـالم

 7-حؽ رقـانظر المم -االستبياف في صورتو النيائية 

 Reliability الستبانة ثبات -3
 أكثػر االسػتبانة توزيػع إعػادة تػـ لػو النتيجػة نفػس االسػتبانة ىػذه تعطي أف االستبانة بثبات يقصد
 فػػي االسػػتقرار يعنػػي االسػػتبانة ثبػػات أف أخػػرى بعبػػارة أو والشػػروط الظػػروؼ نفػػس تحػػت مػػرة مػػف
 مػرات عػدة العينػة أفػراد عمػى توزيعيػا إعػادة تػـ لو فيما كبير بشكؿ تغييرىا وعدـ االستبانة نتائج
 معينة. زمنية فترات خالؿ

4.2.7 الثبات مفيوم 

 حالػػة فػػي أنػػو يعنػػي وىػػذا الخطػػأ مػػف وخاليػػة دقيقػػة عمييػػا الحصػػوؿ يػػتـ التػػي الػػدرجات أف يعنػػي 
 المػػػرات عػػػدد أي ءالشػػػي أو الفػػػرد نفػػػس عمػػػي المقيػػػاس( أو )االختبػػػار القيػػػاس أداة نفػػػس تطبيػػػؽ
 القيمة ىذه تدؿ حيث مرة، كؿ في القيمة نفس عمي نحصؿ سوؼ فإننا والشروط، الطريقة بنفس
 عميػو المتفػؽ فومػ المختمفػة. القيػاس فتػرات غضػوف فػي يتغير لـ قياسو تـ الذي ءالشي أف عمي



63 
 

 وضػع التي الظاىرة االختبار بو يقيس الذي االتساؽ أو واإلتقاف الدقة مدي إلي يشير الثبات أف
 ىػػذه كانػػت أيػػا القيػػاس أدوات فػػي توافرىػػا الواجػػب الشػػروط أىػػـ أحػػد إثبػػات يمثػػؿ لػػذلؾ أجميػػا مػػف

 تطبيػؽ مػف عمييػا الحصػوؿ يػتـ التي الدرجات في الوقوؼ إلي يشير الثبات لكوف وذلؾ األدوات
 الصػػدفة بأخطػػاء األداة تطبيػػؽ مػػف عمييػػا الحصػوؿ يػػتـ التػػي الػػدرجات تػػأثير عػػدـ بمعنػي األداة،
 استخداـ تـ وقد المقياس. أو االختبار درجات ثبات :اسـ األداة نتائج في الثقة عمي يطمؽ حيث

 النصفية. والتجزئة الفاكرنباخ وىما ثبات معامميف

4.2.8 :الداخمي التساق نتائج 

 مػع المجػاؿ فقػرات مػف فقػرة كػؿ بػيف االرتبػاط قػوة ىػي االسػتبانة ألسػئمة الداخمي باالتساؽ يقصد
 يقيس أي لقياسو وضعت ما االختبار أو االستبانة أسئمة تقيس أف ىو ببساطة والصدؽ مجاليا،
 يقيسيا. انو يفترض التي الوظيفة فعال

 ىػذه خػالؿ مػف تبػيف ثحيػ مجاليػا، مػع فقػرة لكػؿ االرتبػاط معامػؿ إيجاد سابقا تقدـ ما ولتوضي 
 قيمػة أف بمعنػى إحصػائيا دالػو كانػت المجػاالت جميػع فػي االرتبػاط معػامالت جميػع أف الجػداوؿ

sig مرتبطػة كانػت الفقػرات جميػع أف القػوؿ يمكػف وبالتػالي 1515 مػف قػؿأ الفقػرات لجميػع كانت 
) أنظػػػر ممحػػػؽ ومجاالتيػػػا الفػػػرات ىػػػذه بػػػيف قػػػوي اتسػػػاؽ ىنػػػاؾ أف أي مجاليػػػا مػػػع قويػػػا ارتباطػػػا

 .(6,3,4,5رقـ

 :Cronbach's Alpha Coefficient كرونباخ ألفا معامل

 سػطالو  انػو عمػى كرونبػاخ ألفػا مقياس فيـ يمكف انو كما االستبانة لثبات مؤشر ىو كرونباخ ألفا
 ثبػػات لقيػػاس كرونبػػاخ ألفػػا طريقػػة اسػػتخداـ تػػـ وىنػػا الفقػػرات. بػػيف االرتبػػاط لمعػػامالت الحسػػابي
 الجدوؿ التالي: في مبينة ىي كما النتائج وكانت النصفية التجزئة الختبار باإلضافة االستبانة،
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 االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامؿ (:4 .2جدول )

 عدد المجال م.
 الفقرات

 معامل
 ألفا

 كرونباخ

 التجزئة
 النصفية

 فرصة عمى الخريج حصوؿ في الجامعات دور 0
 عمؿ

7 15684 15845 

 المختمفة الجيات مع التواصؿ في الجامعات دور 6
 الصحافة كميو لخريجي عمؿ فرص لتوفير

4 15897 15946 

 مف الخريج حصوؿ في دورىا التدريبية "الدورات 3
 مناسبة عمؿ فرصو عمى الصحافة كميو

7 15866 15844 

 كميو خريج حصوؿ في تساعد إضافية عوامؿ 4
 عمؿ فرصة عمى الصحافة

00 15584 15651 

 15736 15806 69 معاً  السابقة المجاالت #

 مرتفعػػة كانػػت كرونبػػاخ ألفػػا معامػػؿ قيمػػة أف (5) رقػػـ جػػدوؿ فػػي الموضػػحة النتػػائج مػػف ويتضػػ 
 كانػت كػذلؾ االسػتبانة، مجػاالت مػف مجاؿ لكؿ ( 15897 ،15584) بيف تراوح حيث مجاؿ لكؿ
 التجزئػػػة ثبػػات معامػػؿ قيمػػة كانػػػت وكػػذلؾ (،15806) االسػػتبانة فقػػرات لجميػػػع ألفػػا معامػػؿ قيمػػة

 مجػػػػاالت مػػػػف مجػػػػاؿ لكػػػػؿ (15946، 15651) بػػػػيف تػػػػراوح حيػػػػث مجػػػػاؿ لكػػػػؿ مرتفعػػػػة النصػػػػفية
 يسػاوي النصػفية التجزئػة باسػتخداـ المجػاالت لجميػع الثبات معامؿ قيمة كانت وكذلؾ االستبانة،

 تامػة تقػو عمػى يجعمو مما الدراسة استبانة وثبات صدؽ مف تأكد قد الباحث يكوف بذلؾ (1573)
 فرضياتيا. واختبار الدراسة أسئمة عمى واإلجابة النتائج لتحميؿ وصالحيتيا االستبانة بصحة

 سمرنوف( - )كولمجورف الطبيعي التوزيع اختبار
 الطبيعػػي التوزيػػع تتبػػع البيانػػات كانػػت إذا مػػا الختبػػار سػػمرنوؼ–كولمجػػورؼ اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ
 (6) رقـ جدوؿ في مبينة ىي كما النتائج وكانت عدمو، مف
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 الطبيعي التوزيع اختبار نتائج يوض  (:4 .3جدول )

 الحتمالية القيمة المجال م.
(sig) 

 099. عمؿ فرصة عمى الخريج حصوؿ في الجامعات دور 0

 فرص لتوفير المختمفة الجيات مع التواصؿ في الجامعات دور 6
 الصحافة كميو لخريجي عمؿ

.119 

 الصحافة كميو مف الخريج حصوؿ في دورىا التدريبية "الدورات 3
 مناسبة عمؿ فرصو عمى

.098 

 عمى الصحافة كميو خريج حصوؿ في تساعد إضافية عوامؿ 4
 عمؿ فرصة

.115 

 089. معاً  السابقة المجاالت 5

 مجػػػاالت لجميػػػع (sig)ةاالحتماليػػػ القيمػػػة أف (2) رقػػػـ جػػػدوؿ فػػػي الموضػػػحة النتػػػائج مػػػف واضػػػ 
 تتبػع المجػاالت ليػذه البيانػات توزيػع فػإف وبػذلؾ α=1515 الداللػة مسػتوى مػف أقػؿ كانت الدراسة
 الدراسة. فرضيات عمى لإلجابة المعممية االختبارات استخداـ سيتـ حيث الطبيعي التوزيع

 -:التالية اإلحصائية األدوات استخداـ تـ

 معرفػة ألغػراض أساسي بشكؿ األمر ىذا يستخدـ :الحسابي والمتوسط والتكرارات المئوية النسب
 الدراسة. عينة وصؼ في منيا االستفادة ويتـ ما متغير فئات تكرار

 االستبانة. فقرات ثبات لمعرفة :كرونباخ ألفا اختبار

 الطبيعي التوزيع تتبع البيانات كانت إذا ما الختبار سمرنوؼ–كولمجورؼ اختبار

 :النصفية التجزئة اختبار

 دراسػػػة عمػػػى االختبػػػار ىػػػذا يقػػػوـ حيػػػث االرتبػػػاط درجػػػة لقيػػػاس :سػػػبيرماف ارتبػػػاط معامػػػؿ -0
 .المتغيرات النوعية بيف العالقة

وقػػد تػػـ اسػػتخدامو  معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف: لقيػػاس درجػػة االرتبػػاط بػػيف متغيػػراف كميػػاف ، -6
 لحساب االتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة.

  مستقمتيف عينتيف حالة في T اختبار -3
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 إحصػائية داللػة ذات فػروؽ ىنػاؾ كػاف إذا ما ةلمعرف :ANOVA التبايف تحميؿ اختبار -4
 المستقمة. البيانات مف فأكثر مجموعات ثالث بيف

 .وصفييف متغيريف بيف العالقة لدراسة تربيع كاي اختبار -5

 scheffe المتعددة المقارنات اختبار -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرضيات الدراسةتحميل البيانات واختبار : المبحث الثاني 4.2

4.1.2  :الشخصية البيانات 

 الجنس حسب الدراسة عينة توزيع: 

 الجنس حسب الدراسة عينة توزيع يوض  (:4 .4جدول )   

 % المئوية النسبة العدد الجنس
 74 048 ذكر

 66 56 أنثى

 011 611 المجموع

 ىػػـ الدراسػػة أفػػراد مػف %66 وأف ذكػػور، الدراسػػة أفػػراد مػف %74 أف السػػابؽ الجػػدوؿ مػػف يتضػ 
 بالموضوع يتعمؽ فيما النظر وجيات تنوع إلى يؤدي الجنس تنوع أف الباحث ويعزو اإلناث، مف

 كػػػوف اإلنػػػاث نسػػػبة مػػػف كبػػػرأ العينػػػة فػػػي الػػػذكور نسػػػبة كػػػوف الباحػػػث يعػػػزو كمػػػا الدراسػػػة. محػػػؿ
 مجػػاؿ فػػي المػػرأة عمػػؿ كثيػػرا تؤيػػد ال التػػي المجتمػػع طبيعػػة كػػذلؾ العمػػؿ عػػف بحثػػا كثػػرأ الػػذكور

، عمػػػى خػػػالؼ المجتمعػػػات االخػػػتالط مػػػف نػػػوع وفييػػػا بالمخػػػاطر محفوفػػػو ةمينػػػ كونيػػػا الصػػػحافة
 الغربية التي ال تعني كثيرا بالجنس حيث يعتبر ذلؾ لدييـ مف باب االنفتاح والتحضر والمساواة.

 الجتماعية الحالة حسب الدراسة عينة توزيع 

 االجتماعية الحالة حسب الدراسة عينة توزيع يوض  (:4 .5جدول )

 % المئوية النسبة العدد الجتماعية الحالة
 7855 057 متزوج

 6055 43 أعزب

 011 611 المجموع

 مػف %6055 بينمػا المتػزوجيف، مف ىـ الدراسة أفراد مف %7855 أف السابؽ الجدوؿ مف يتض 
 عػف بحثا أكثر كونيـ المتزوجيف نسبة زيادة الباحث ويعزو المتزوجيف غير مف ىـ الدراسة أفراد
، كػػذلؾ نضػػوج الػػوعي لػػدى المتػػزوجيف بضػػرورة البحػػث أسػػرىـ ةإلعالػػ دخػػؿ مصػػدر لتػػوفير عمػؿ

والمغػة وكػذلؾ تػوجييـ الدؤوب عف عمؿ و التييؤ لو مف خػالؿ التركيػز عمػى ميػارات الحاسػوب 
  لمتدريب كسبب رئيس يييئ الفرد لمحصوؿ عمى عمؿ بشكؿ أكبر مف غير المتزوجيف.
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 السكن مكان حسب الدراسة عينة توزيع 

 السكف مكاف حسب الدراسة عينة توزيع يوض  (:4 .6جدول )

 حػيف فػي غػزة، محافظػة سػكاف مػف ىػـ الدراسػة أفػراد مػف %4155أف السػابؽ الجػدوؿ مػف يتض 
 الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %0655 وأف الوسػػػطى، محافظػػػةال فػػػي يعيشػػػوف الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %61 أف

 رفػ ، محافظػة سػكاف مف كانوا الدراسة ىذه فرادأ مف %06 فأو  خانيونس، محافظة في يعيشوف
 مدينة في العينة نسبة ارتفاع الباحث ويعزو الشماؿ محافظة سكاف مف كانوا %00 فأ حيف في
، سػكانيو كثافػو كبرأ وبيا والييئات المؤسسات تجمع مركز وتعتبر القطاع قمب تعتبر كونيا غزة

طبيعية حيث تعتبر مدينة غػزة بمثابػة العاصػمة لمقطػاع ومعظػـ األبحػاث وىذه نتيجة 
 .والدراسات التي تدرس ظاىرة معينة يكوف تركيز العدد لممستبانيف في العاصمة

 التخصص حسب الدراسة عينة توزيع 
 التخصص حسب الدراسة عينة توزيع يوض  (:4 .7جدول )

 % المئوية النسبة العدد التخصص
 6655 033 عالـا  و  صحافة

 655 03 صحافة عربية لغة

عالف عامة عالقات  0355 67 وا 

 0355 67 أخرى

 011 611 المجموع

 ،واإلعػػالـ الصػػحافة ىػػو تخصصػػيـ الدراسػػة أفػػراد مػػف %6655 أف السػػابؽ الجػػدوؿ مػػف يتضػػ 
 أفػػػراد مػػػف %0355 وأف صػػػحافة، عربيػػػة لغػػػة ىػػػو تخصصػػػيـ الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %655 بينمػػػا

 % المئوية النسبة العدد السكن
 11 22 غزة شماؿ
 40.5 81 غزة

 20 40 الوسطى
 16.5 33 خانيونس
 12 24 رف 

 100 200 المجموع
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عػالف، عامػة عالقػات ىػو تخصصيـ الدراسة  مػف ىػـ الدراسػة أفػراد مػف %0355 أف حػيف فػي وا 
 تخصػص أصػحاب نسبة ارتفاع الباحث ويعزو الصحافة ويمارسوف أخرى مجالت في تخصص
 الصػػػحافة بقسػػػـ االلتحػػػاؽ الطػػػالب توجػػػو إلػػػى التخصصػػػات ببػػػاقي ةمقارنػػػ واإلعػػػالـ الصػػػحافة
 التخصصػات لبػاقي سػاسأ انػو أي التخصصػات بػاقي منػو تنبثػؽ الػذي القسػـ ىػو كونو واإلعالـ
كػػػذلؾ كػػػوف قسػػػـ الصػػػحافة  التخصصػػػات مػػػف غيػػػره مػػػف اكبػػػر العمػػػؿ سػػػوؽ فػػػي عميػػػو والطمػػػب
 يعتبر األسبؽ مف بيف التخصصات ذات العالقة . واإلعالـ

 العممي المؤىل حسب الدراسة عينة توزيع  

 العممي المؤىؿ حسب الدراسة عينة توزيع يوض  (:4 .8جدول )

 % المئوية النسبة العدد العممي المؤىل
 9 08 دبمـو

 7755 055 بكالوريوس

 0355 67 ماجستير
 011 611 المجموع

، حممػػة مػػف ىػػـ الدراسػػة عينػػة مػػف %9أف السػػابؽ الجػػدوؿ مػػف يتضػػ   مػػف %7755 وأف الػػدبمـو
 مػف ىػـ الدراسػة عينػة مػف %0355 أف حػيف في البكالوريوس، شيادة حممة مف ىـ الدراسة عينة
 مؤىػػػػػؿ كػػػػػوف العينػػػػػة فػػػػػي البكػػػػػالوريوس طمبػػػػػو نسػػػػػبو ارتفػػػػػاع الباحػػػػػث ويعػػػػػزو ماجسػػػػػتيرال حممػػػػػة

والجيػػات التشػػغيمية ، كػػذلؾ  المؤسسػػات معظػػـ لػػدى وظيفػػي شػػرط يكػػوف ادنػػى كحػػد البكػػالوريوس
الوضػػػػع المػػػػادي الصػػػػعب الػػػػذي يعانيػػػػو أبنػػػػاء القطػػػػاع يمنػػػػع شػػػػريحة كبيػػػػرة مػػػػنيـ مػػػػف االلتحػػػػاؽ 

 بالدراسات العميا الرتفاع التكاليؼ.
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 منيا تخرجت التي الجامعة حسب الدراسة عينة توزيع 

 الجامعة حسب الدراسة عينة توزيع يوض  (:4 .9جدول )

 % المئوية النسبة العدد الجامعة
 5655 003 اإلسالمية

 755 05 األزىر

 0955 39 األقصى

 0655 33 أخرى

 011 611 المجموع

 بينمػا اإلسػالمية، الجامعػة خريجػي مػف ىػـ الدراسػة أفراد مف %5655 أف السابؽ الجدوؿ يوض 
 مػف ىػـ الدراسػة أفػراد مػف %0955 وأف األزىػر، جامعة خريجي مف ىـ الدراسة أفراد مف 755%

 ويعػػػزو أخػػػرى جامعػػػات خريجػػػي ىػػػـ الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %0655وأف األقصػػػى، جامعػػػة خريجػػػي
 يتوجيػػوف الطػػالب كػػوف الجامعػػات ببػػاقي ةمقارنػػ اإلسػػالمية الجامعػػة طمبػػة نسػػبة رتفػػاعا الباحػػث
 فتتحتا فمسطينية جامعة أوؿ كونيا اإلسالمية الجامعة لدى عالـواإل الصحافة تخصص لدراسة
 التػي الطيبػة والسػمعة ،الجامعػة فػي لمبرنػامج القبػوؿ مفتػاح تػدني وكػذلؾ واإلعػالـ الصػحافة قسـ

 عمػػى الحصػػوؿ فػػي احًظػػ كثػػراأل خريجييػػا فأ وخصوصػػا محميػػا اإلسػػالمية الجامعػػة بيػػا تحظػػى
 كما أظيرت عديد مف األبحاث. الوظائؼ

 الدراسة لغة حسب الدراسة عينة توزيع 

 الدراسة لغة حسب الدراسة عينة توزيع يوض  (:4 .10جدول )

 % المئوية النسبة العدد 
 94 088 عربي
 6 06 إنجميزي

 011 611 المجموع

 مػف %6 بينمػا العربيػة، ىػي دراسػتيـ لغػة الدراسة أفراد مف %94 أف السابؽ الجدوؿ مف يتض 
 بالمغػة التخصػص درسػوا مػف نسبة تدني الباحث ويعزو اإلنجميزية ىي دراستيـ لغة الدراسة أفراد

عالـ صحافو تخصص تواجد عدـ اإلنجميزية ، وكذلؾ عدـ القطاع جامعات في إنجميزية لغة– وا 
 القدرة عمى التعميـ في الخارج ألسباب عديدة أبرزىا :
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ومػا يترتػب عميػو مػف صػرؼ  غػالؽ المعػابرا  قطاع غزة بسػبب الحصػار و صعوبة السفر مف  -0
 النظر عف التعمـ في الخارج في كثير مف األحياف.

 التكاليؼ الباىظة لمدراسة بالخارج مقارنة بالدراسة في الداخؿ. -6

 رساؿ أبنائيـ لمدراسة بالخارج.إالطبيعة االجتماعية لممجتمع التي تتوجو لعدـ  -3
 التراكمي المعدل حسب الدراسة عينة توزيع 

 التراكمي المعدؿ حسب الدراسة عينة توزيع يوض  (:4 .11جدول )
 % المئوية النسبة العدد 

 655 03 امتياز
 05 31 جدا جيد

 4155 80 جيد

 38 76 مقبوؿ

 011 611 المجموع

 %05 بينما امتياز، ىو التراكمي معدليـ الدراسة أفراد مف %655 أف السابؽ الجدوؿ مف يتض 
 التراكمػي معػدليـ الدراسة أفراد مف %4155 وأف جدا، جيد ىو التراكمي معدليـ الدراسة أفراد مف

، ويػػػرى الباحػػػث أف تػػػدني المعػػػدؿ مقبػػػوؿ التراكمػػػي معػػػدليـ الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %38 وأف جيػػػد،
حيػػػث تتوجػػػو  عػػػالـالبطالػػػة لػػػدى خريجػػػي الصػػػحافة واإلالتراكمػػػي أسػػػيـ بشػػػكؿ أو بػػػآخر بتزايػػػد 

ستقطاب المتميزيف مف أصحاب المعدالت المرتفعة حيث غالبًا ما يكونوا المؤسسات التشغيمية إل
أكثػػػػر تميػػػػزًا فػػػػي العمػػػػؿ وىػػػػذا مػػػػا أظيرتػػػػو عديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات التػػػػي بحثػػػػت ىػػػػذا الجانػػػػب فػػػػي 

 تخصصات مختمفة .
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4.1.1 :الوظيفي المحور 

 واإلعالم الصحافة كمية أقسام أحد من تخرجت ىل 

 الصحافة كمية أقساـ مف تخرجيـ حسب الدراسة عينة توزيع مدى يوض  (:4 .12جدول )

 % المئوية النسبة العدد 
 63.5 127 نعـ
 36.5 73 ال

 100 200 المجموع

 الصػػػحافة أقسػػػاـ أحػػػد مػػػف تخرجػػػوا قػػػد الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %6355 أف السػػػابؽ الجػػػدوؿ يوضػػػ 
  الباحػث ويػرى واإلعالـ الصحافة أقساـ مف يتخرجوا لـ الدراسة أفراد مف %3655 وأف واإلعالـ،

 اليػواه مػف العديػد كػوف الصػحافة ويمارسػوف الصػحافة قسػاـأ مػف يتخرجوا لـ مف نسبة رتفاعاأف 
 عممػػي مؤىػػؿ وجػػود الصػػحفي العمػػؿ اشػػتراط عػػدـ إلػػى باإلضػػافة الصػػحافة يمتينػػوف والمفكػػريف
عػػػالـ )صػػحافة نمػػػا لمعػػػامميف (وا   أسػػػباب بػػػرزأ احػػػد تكػػػوف والحواريػػػة الصػػحفية الميػػػارات وجػػػود وا 
 خريجػي صػفوؼ بػيف البطالػة مشػكمة فػاقـ الباحػث نظػر ةوج مف مراأل وىذا والتوظيؼ االختيار
 الصحافة.

 صحافة خريج لست وأنت الصحافة مينة في تعمل ىل. 

 جامعة طالب وىـ عمميـ حسب الدراسة عينة توزيع مدى يوض  (:4 .13جدول )

 % المئوية النسبة العدد 
 3955 79 نعـ

 6155 060 ال

 011 611 المجموع

 ليسػػػوا وىػػػـ الصػػػحافة مينػػػة فػػػي عممػػػوا الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %3955 أف السػػػابؽ الجػػػدوؿ يوضػػػ 
عػػػالـ صػػػحافة خريجػػػي  مينػػػة فػػػي عممػػػوا الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %6155 بينمػػػا بعػػػد، يعممػػػوا لػػػـ أو وا 
 .واإلعالـ الصحافة خريجي وىـ الصحافة
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 إعالم وسيمة مع تعمل ىل: 

 إعالـ وسيمة مع عممؾ حسب الدراسة عينة توزيع يوض  (4 .14جدول )

 % المئوية النسبة العدد 
 83 166 محمية
 6.5 13 عربية
 1.5 3 دولية
 9 18 ذلؾ غير

 100 200 المجموع

  %655بينما محمية، إعالمية وسائؿ مع عمموا الدراسة أفراد مف %83 أف السابؽ الجدوؿ يوض 
 مػػػع عممػػػوا الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %055 وأف عربيػػػة، إعالميػػػة وسػػػائؿ مػػػع عممػػػوا الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف

 ويعػػػزو أخػػػرى إعالميػػػة وسػػػائؿ مػػػع عممػػػوا الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %9 وأف دوليػػػة، إعالميػػػة وسػػػائؿ
 اإلنجميزية المغة في الصحفييف احترافيو عدـ الدولية المؤسسات لدى العامميف نسبة تدني الباحث
، كذلؾ لـ يجتيدوا عمى أنفسيـ في تطػوير ميػاراتيـ فػي العربية بغير التخصص يدرسوا لـ حيث
 .اإلنجميزيةالمغة 

 عمل فرصة عمى حصولك في ساىم والمعارف واألصدقاء األقارب وجود ىل 

 عمؿ عمى لحصولؾ األقارب مساىمة حسب الدراسة عينة توزيع مدى يوض  (:4 .15جدول )

 % المئوية النسبة العدد 
 33 66 نعـ

 67 034 ال

 011 611 المجموع

 فػػػي سػػػاىموا والمعػػػارؼ األقػػػارب أف يػػػروف الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %33 أف السػػػابؽ الجػػػدوؿ يوضػػػ 
 فػي سػاىموا والمعػارؼ األقػارب أف يػروف ال الدراسػة أفػراد مػف %67 بينمػا عمؿ، عمى حصوليـ
 وجػػود بفضػػؿ عممػػوا الػػذيف نسػػبة ارتفػػاع مػػف الػػرغـ عمػػى انػػو الباحػػث ويػػرى عمػػؿ عمػػى حصػػوليـ

 وجػػود لربمػػا ولكػػف بالواسػػطة توظفػػوا نيػػـأ بالضػػرورة يعنػػي ال مػػراأل ىػػذا فأ إال قػػاربأو  صػػدقاءأ
 حصػػوليـ رسػػخت التػػي ىػػي العمػػؿ فػػي وكفػػاءتيـ الطريػػؽ خارطػػة ليػػـ رسػػـ صػػدقاءألوا قػػارباأل

 العمؿ. عمى
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 الوظيفة عمى حصولك في ساىم الحزبي النتماء ىل 

 وظيفة عمى لمحصوؿ الحزب مساىمة حسب الدراسة عينة توزيع مدى يوض  (:4 .16جدول )

 % المئوية النسبة العدد 
 45 91 نعـ

 55 001 ال

 011 611 المجموع

 في ساىـ الذي ىو الحزبي نتمائيـا أف يروف الدراسة أفراد مف %45 أف السابؽ الجدوؿ يوض 
 سػاىـ الحزبػي نتمػائيـا أف يػروف ال الدراسػة أفػراد مػف %55 أف حيف في وظيفة، عمى حصوليـ

 نتمػػائيـا بفضػػؿ وظيفػػو عمػػى حصػػموا الػػذيف ةنسػػب رتفػػاعا سػػبب فأ الباحػػث ويػػرى ليػػـ وظيفػػة فػػي
سػػالمي وطنػػي عمػػؿ فصػػائؿ ووجػػود حػػتالؿاال تحػػت يقبػػع الػػذي المجتمػػع طبيعػػة لػػىإ الحزبػػي  وا 
 مر.األ ىذا تعزيز في ساىمت فرازاتوا  و  الفمسطيني الداخمي نقساـاال وكذلؾ حتالؿاال تواجو

 تعمؿ بند أي عمى 

 العمؿ بند حسب الدراسة عينة توزيع يوض  (:4 .17جدول )

 % المئوية النسبة العدد 
 59 008 دائـ عقد
 60 46 مؤقت عقد

 0155 60 بالقطعة

 955 09 ذلؾ غير

 011 611 المجموع

 حػػػيف فػػػي الػػػدائـ، العقػػػد بنػػػد عمػػػى يعممػػػوف الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %59 أف السػػػابؽ الجػػػدوؿ يوضػػػ 
 الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %0155 بينمػػػا المؤقػػػت، العقػػػد بنػػػد عمػػػى يعممػػػوف الدراسػػػة أفػػػراد مػػػف %60أف

  .إطالقا يعمموا لـ الدراسة أفراد مف %955 وأف بالقطعة، بند عؿ يعمموف
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 الصحافة مينة في العمؿ في أمضيتيا التي المدة 

 الصحافة مينة في العمؿ مدة حسب الدراسة عينة توزيع يوض  (:4 .18جدول )

 % المئوية النسبة العدد 
 0655 65 سنة مف أقؿ

 07 34 3-0مف

 08 36 6-3مف

 50 016 سنوات 6 مف أكثر

 011 611 المجموع

 العمػػؿ فػػي سػػنة مػػف أقػػؿ مػػدة أمضػػو قػػد الدراسػػة أفػػراد مػػف %0655 أف السػػابؽ الجػػدوؿ يوضػػ 
 فػػي سػػنوات ثػػالث إلػػى سػػنة مػػف مػػدة أمضػػوا قػػد الدراسػػة أفػػراد مػػف %07 بينمػػا الصػػحافة، بمينػػة
 فػي سػنوات سػت إلػى ثػالث مػف أمضػوا قػد الدراسػة أفػراد مػف %08 وأف الصػحافة، بمينة العمؿ
 سػػنوات سػػت مػػف أكثػػر أمضػػوا قػػد الدراسػػة أفػػراد مػػف %50 أف حػػيف فػػي الصػػحافة، بمينػػة العمػػؿ
  الصحافة. بمينة العمؿ في

4.1.1  :الميارات محور 

 الميارات محور حسب الدراسة أفراد توزيع مدى  (:4 .19جدول )
رقم
ال

تاز العبارة 
مم

 

 جيد
 جدا

يف جيد
ضع

 

سط
الو

 
بي
سا
الح

 

زن
الو

 
بي
نس
ال

 

 63.8 2.55 05 3055 37 0655  اإلنجميزية المغة ميارات 0

 55.1 2.21 69 35 6655 0355 الحاسوب ميارات 6

 53.1 2.13 3555 67 67 0155  العربية المغة ميارات 3

 الطباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 4
 اإلنترنت واستخداـ

64 0355 6655 41 2.22 55.4 
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 عمػػى حصػػمت حيػػث األولػػى المرتبػػة حتمػػتا اإلنجميزيػػة المغػػة ميػػارات أف السػػابؽ الجػػدوؿ يوضػػ 
 احتمػػػت اإلنترنػػػت واسػػتخداـ الطباعػػػة ميػػارات بينمػػػا ،6555 حسػػابي ووسػػػط %6358 نسػػبي وزف

 ميػػػػارات وأف ،6566 حسػػػػابي ووسػػػػط %5554 نسػػػػبي وزف عمػػػػى حصػػػػمت حيػػػػث الثانيػػػػة المرتبػػػػة
 ،6560 حسػابي ووسػط %5550 نسػبي وزف عمػى حصػمت حيػث الثالثػة المرتبة احتمت الحاسوب

 %5350 نسبي وزف عمى حصمت حيث الرابعة المرتبة احتمت العربية المغة ميارات أف حيف في
  .6503حسابي ووسط

ىػػذه  الخػػريجيف ستشػػعارالو ىػػذه المغػػة  أىميػػة لػػىإنجميزيػػة ة المغػػة اإلنسػػب رتفػػاعا الباحػػث ويعػػزو
، وبشكؿ عاـ فئف المبحوثيف يروف أىمية وغيرىا الدولية المؤسسات مع لمعمؿ اخصوصً األىمية 

الخػػريج لجميػػع الميػػارات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ أعػػاله كمتطمبػػات أساسػػية لمحصػػوؿ عمػػى  مػػتالؾا
 فرصة عمؿ.

4.1.4 الستبانة محاور 

  :الجامعات دور - أ

 مػف الخػريج حصػوؿ فػي الجامعػات دور حسػب الدراسػة أفراد توزيع مدى (:4 .20جدوؿ ) يوض 
  مناسبة عمؿ فرصة عمى واإلعالـ الصحافة كمية

رقم
ال

فق العبارة 
موا

 
شدة

ب
 

فق
موا

ايد 
مح

 

 غير
فق
موا

 

 غير
فق
موا

 
شدة

ب
 

سط
الو

 
بي
سا
الح

 

زن
الو

 
بي
نس
ال

 

 تخرجػػػػػت التػػػػػي الجامعػػػػػة تيػػػػػتـ 0
 احتياجػػػػػػػػػػػػات بمواكبػػػػػػػػػػػة منيػػػػػػػػػػػا

 التخصصػػػػػػػػات مػػػػػػػف المجتمػػػػػػػع
 المختمفة

055 3955 05 38 6 2.93 58.5 

 تخرجػػػػػت التػػػػػي الجامعػػػػػة تيػػػػػتـ 6
 بمػػا تخصصػػاتيا بتطػػوير منيػػا
  العمؿ سوؽ احتياجات يواكب

455 6455 6555 3955 6 2.82 56.4 

 55 2.75 6 4155 69 6055 3 تخرجػػػػػت التػػػػػي الجامعػػػػػة تيػػػػػتـ 3
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رقم
ال

فق العبارة 
موا

 
شدة

ب
 

فق
موا

ايد 
مح

 

 غير
فق
موا

 

 غير
فق
موا

 
شدة

ب
 

سط
الو

 
بي
سا
الح

 

زن
الو

 
بي
نس
ال

 

 بمػػػػػػا مناىجيػػػػػػا ريبتطػػػػػػو  منيػػػػػػا
  العمؿ سوؽ احتياجات يواكب

 تخرجػػػػػت التػػػػػي الجامعػػػػػة تيػػػػػتـ 4
 جديػػػدة تخصصػػػات بفػػػت  منيػػػا

 العمػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػوؽ حاجػػػػػػػػة تػػػػػػػػواءـ
 المحمي

3 35 66 31 6 2.99 59.8 

 العمميػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػية السػػػػػػػػاعات 5
 كميػػػػػػػو قبػػػػػػػؿ مػػػػػػػف المخصصػػػػػػػة
 التػػػػػي الجامعػػػػػة فػػػػػي الصػػػػػحافة
 لتأىيػػػػػؿ كافيػػػػػو منيػػػػػا تخرجػػػػػت
 سػػوؽ فػػي لالنخػػراط الخػػريجيف
 العمؿ.

08 3355 0555 31 3 2.67 53.3 

 كميػو خريجي أعداد تزايد ساىـ 6
 التػػػػػي الجامعػػػػػة فػػػػػي الصػػػػػحافة
 مشػكمة تفػاقـ فػي منيػا تخرجت

 صػػػػػػػػػػػػػػػػفوؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػيف البطالػػػػػػػػػػػػػػػػة
 غزة. قطاع في الصحفييف

46 4555 00 055 - 4.28 85.6 

 قبػػػػوؿ مفػػػػاتي  انخفػػػػاض سػػػػاىـ 7
 الجامعػػػػػة فػػػػػي الصػػػػػحافة كميػػػػػو
 تفػػػاقـ فػػػي منيػػػا تخرجػػػت التػػػي
 غزة قطاع في البطالة مشكمة

33 3655 63 6 055 3.94 78.7 

 6358 3501 - اإلجمالي 
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  :ىما فقرتاف أعمى أف السابؽ الجدوؿ وض ي

 التػػي الجامعػػة فػػي الصػػحافة كميػػة خريجػػي أعػػداد تزايػػد سػػاىـ " أف عمػػى وتػػنص (6) رقػػـ الفقػػرة
 حصػػمت حيػػث " غػػزة قطػػاع فػػي الصػػحفييف صػػفوؼ بػػيف البطالػػة مشػػكمة تفػػاقـ فػػي منيػػا تخرجػػت

  %8556 وىو نسبي وزف أعمى عمى

 التػي الجامعة في الصحافة كمية قبوؿ مفاتي  انخفاض "ساىـ أف عمى وتنص (7) رقـ الفقرة أما
 وزف أعمػػى ثػػاني عمػػى حصػػمت حيػػث " غػػزة قطػػاع فػػي البطالػػة مشػػكمة تفػػاقـ فػػي منيػػا تخرجػػت
  %.7857 وىو نسبي

  :ىما فقرتاف أدنى بينما

 الصػػحافة كميػػة قبػػؿ مػػف المخصصػػة العمميػػة الدراسػػية "السػػاعات أف عمػػى وتػػنص (5) رقػػـ الفقػػرة
 حصػمت حيػث العمؿ" سوؽ في لالنخراط الخريجيف لتأىيؿ كافية منيا تخرجت التي الجامعة في
  %.5353وىو نسبي وزف أدنى عمى

 جديػػدة تخصصػػات بفػػت  منيػػا تخرجػػت التػػي الجامعػػة تيػػتـ " أف عمػػى وتػػنص (3) رقػػـ الفقػػرة أمػػا
  %55 وىو نسبي وزف أدنى ثاني عمى حصمت حيث " المحمي العمؿ سوؽ حاجة تواءـ

 ضػػعؼ ىنػػاؾ أف يعنػػي وىػػذا %6358 كػػاف المجػػاؿ ليػػاذا الكمػػي النسػػبي الػػوزف فػػإف عػػاـ وبشػػكؿ
 خريجػي وتحديػدا الخػريجيف صػفوؼ بػيف البطالػة مشػكمة مػف الحد مف الجامعات دور في واض 

 .واإلعالـ الصحافة
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  الصحافة. كمية لخريجي عمل فرص لتوفير المختمفة الجيات مع الجامعات تواصل ب.

 عمػػػؿ فػػػرص لتػػػوفير المختمفػػػة الجيػػػات مػػػع الجامعػػػات تواصػػػؿ مػػػدى يوضػػػ  (:4 .21جـــدول )
  الصحافة. كمية لخريجي

رقم
ال

فق العبارة 
موا

 
شدة

ب
 

فق
موا

ايد 
مح

 

 غير
فق
موا

 

 غير
فق
موا

 
شدة

ب
 

سط
الو

 
بي
سا
الح

 

زن
الو

 
بي
نس
ال

 

 تخرجػت التػي الجامعػة تتواصؿ 0
 لتػػػوفير العػػػاـ القطػػػاع مػػػع منيػػػا

 فػػػػػػػي لمخػػػػػػػريجيف عمػػػػػػػؿ فػػػػػػػرص
 .الصحافة مجاؿ

455 8 08 40 6855 2.19 43.8 

 تخرجػت التػي الجامعػة تتواصؿ 6
 الخػػػػػػػػاص القطػػػػػػػػاع مػػػػػػػػع منيػػػػػػػػا
 لمخػػػريجيف عمػػػؿ فػػػرص لتػػػوفير

 .الصحافة مجاؿ في

3 03 0355 4155 31 2.19 43.7 

 تخرجػت التػي الجامعػة تتواصؿ 3
 NGOS الػػ مؤسسات مع منيا

 لمخػػػريجيف عمػػػؿ فػػػرص لتػػػوفير
 الصحافة مجاؿ في

055 3 0855 4555 3055 1.98 39.5 

 تخرجػت التػي الجامعػة تتواصؿ 4
 الصػػػػػػػحفييف نقابػػػػػػػة مػػػػػػػع منيػػػػػػػا
 لمخػػػريجيف عمػػػؿ فػػػرص لتػػػوفير

 الصحافة مجاؿ في

055 055 6055 40 3455 1.95 38.9 

 4054 6517  اإلجمالي 

 تتواصػػؿ " أف عمػى وتػنص األولػى المرتبػة احتمػت (0) رقػػـ الفقػرة أف السػابؽ الجػدوؿ مػف يتضػ 
 الصػحافة" مجػاؿ فػي لمخػريجيف عمػؿ فػرص لتػوفير العاـ القطاع مع منيا تخرجت التي الجامعة
 احتمػػػػت (6) رقػػػػـ الفقػػػػرة وأف ،6509 حسػػػػابي ووسػػػػط %4358 نسػػػػبي وزف عمػػػػى حصػػػػمت حيػػػػث
 لتػوفير الخػاص القطػاع مػع منيا تخرجت التي الجامعة تتواصؿ " أف عمى وتنص الثانية المرتبة
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 ووسػػػط %4357 نسػػػبي وزف عمػػػى حصػػػمت حيػػػث الصػػػحافة" مجػػػاؿ فػػػي لمخػػػريجيف عمػػػؿ فػػػرص
 الجامعػػة تتواصػػؿ " أف عمػػى وتػػنص الثالثػػة المرتبػػة احتمػػت (3) رقػػـ الفقػػرة بينمػػا ،6509 حسػػابي
 الصػحافة" مجػاؿ فػي لمخػريجيف عمػؿ فرص لتوفير NGOSاؿ مؤسسات مع منيا تخرجت التي
 (4) رقػػػـ الفقػػػرة أف حػػػيف فػػػي ،0598 حسػػػابي ووسػػػط %3955 نسػػػبي وزف عمػػػى حصػػػمت حيػػػث
 الصحفييف نقابة مع منيا تخرجت التي الجامعة تتواصؿ " أف عمى وتنص الرابعة المرتبة احتمت
 %3859 نسػػبي وزف عمػػى حصػػمت حيػػث " الصػػحافة مجػػاؿ فػػي لمخػػريجيف عمػػؿ فػػرص لتػػوفير
  .0595 حسابي ووسط

 قصػػور ىنػػاؾ أف يعنػػي وىػػذا %4054 كػػاف المجػػاؿ ليػػاذا الكمػػي النسػػبي الػػوزف فػػإف عػػاـ وبشػػكؿ
  الصحافة. كمية لخريجي عمؿ فرص لتوفير المختمفة الجيات مع الجامعات تواصؿ في واض 

 .واإلعالـ الصحافة خريجي وتحديدا الخريجيف صفوؼ بيف البطالة مشكمة مف زاد الذي األمر
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4.1.5  :التدريبية الدورات 

  الصحافة. كمية لخريجي عمؿ فرص توفير في التدريبية الدورات اثر يوض  (:4 .22جدول )

رقم
ال

فق العبارة 
موا

 
شدة

ب
 

فق
موا

ايد 
مح

 

 غير
فق
موا

 

 غير
فق
موا

 
شدة

ب
 

سط
الو

 
بي
سا
الح

 

زن
الو

 
بي
نس
ال

 

 إكساب في التدريبية الدورات تساىـ 0
 في تساعد ميارات الصحافة كميو خريجي
 عمؿ. فرصو عمى الحصوؿ

36 46 05 055 055 4.14 82.7 

 بتوفير منيا تخرجت التي الجامعة تيتـ 6
 كمية لطمبة عممية تخصصية دورات

 الصحافة.
655 60 3355 33 6 2.89 57.8 

 تخصصيو تدريبية دورات توفير يعتبر 3
 الجامعة أولويات مف الصحافة كمية لطمبة
 .منيا تخرجت التي

0655 05 63 46 755 2.83 56.6 

 بعقد منيا تخرجت التي الجامعة تيتـ 4
 تساعد اإلنجميزية المغة في تدريبية دورات

 عمؿ فرصة عمى الحصوؿ في الخريجيف
655 08 61 46 0355 2.62 52.4 

 في تدريبية دورات بعقد الجامعات تيتـ 5
 في الخريجيف تساعد الحاسوب مجاؿ

 عمؿ فرصة عمى الحصوؿ
3 35 61 36 6 2.93 58.6 

 لتوفير العاـ القطاع مع الجامعات تتواصؿ 6
 لممساىمة لمخريجيف العممي التدريب فرصة
 عمؿ. فرصة عمى حصوليـ في

3 09 08 50 9 2.56 51.2 

 الخاص القطاع مع الجامعات تتواصؿ 7
 التدريب فرصة لتوفير أىميو والمؤسسات

 حصوليـ في لممساىمة لمخريجيف العممي
 عمؿ. فرصة عمى

455 6155 60 4355 0155 2.65 53 

 5858 6594  اإلجمالي 
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  :ىما فقرتاف أعمى أف السابؽ الجدوؿ يوض 

 الصػػحافة كميػػو خريجػػي إكسػػاب فػػي التدريبيػػة الػػدورات تسػػاىـ " أف عمػػى وتػػنص (0) رقػػـ الفقػػرة
 وىػػػو نسػػػبي وزف أعمػػػى عمػػػى حصػػػمت حيػػػث "عمػػػؿ فرصػػػو عمػػػى الحصػػػوؿ فػػػي تسػػػاعد ميػػػارات

8657%  

 الحاسػػوب مجػػاؿ فػػي تدريبيػػة دورات بعقػػد الجامعػػات تيػػتـ " أف عمػػى وتػػنص (5) رقػػـ الفقػػرة أمػػا
 نسػػبي وزف أعمػػى ثػػاني عمػػى حصػػمت حيػػث " عمػػؿ فرصػػة عمػػى الحصػػوؿ فػػي الخػػريجيف تسػػاعد
  %.5856 وىو

  :ىما فقرتاف أدنى بينما

 التػػدريب فرصػػة لتػػوفير العػػاـ القطػػاع مػػع الجامعػػات تتواصػػؿ " أف عمػػى وتػػنص (6) رقػػـ الفقػػرة
 وزف أدنػػػى عمػػػى حصػػػمت حيػػػث "عمػػػؿ فرصػػػة عمػػػى حصػػػوليـ فػػػي لممسػػػاىمة لمخػػػريجيف العممػػػي
  %.5056وىو نسبي

 فػػي تدريبيػػة دورات بعقػػد منيػػا تخرجػػت التػػي الجامعػػة تيػػتـ " أف عمػػى وتػػنص (4) رقػػـ الفقػػرة أمػػا
 ثػػاني عمػػى حصػػمت حيػػث " عمػػؿ فرصػػة عمػػى الحصػػوؿ فػػي الخػػريجيف تسػػاعد اإلنجميزيػػة المغػػة
  %5654 وىو نسبي وزف أدنى

 قصػػور ىنػػاؾ أف يعنػػي وىػػذا %5858 كػػاف المجػػاؿ ليػػاذا الكمػػي النسػػبي الػػوزف فػػإف عػػاـ وبشػػكؿ
 كميػػة لخريجػػي عمػػؿ فػػرص تػػوفير عمػػى سػػمبا اثػػر الػػذي األمػػر التدريبيػػة الػػدورات لتػػوفير بالنسػػبة

 الصػحافة خريجػي وتحديػدا الخػريجيف صػفوؼ بػيف البطالػة مشكمة مف زاد الذي األمر الصحافة.
 .واإلعالـ

  :عمؿ فرصة عمى الصحافة كمية خريج حصوؿ في تساعد إضافية عوامؿ د.
 عمػػى الصػػحافة كميػػة مػػف الخػػريج حصػػوؿ فػػي دور تمعػػب التاليػػة العوامػػؿ أف تػػرى مػػدى أي إلػػى

 . مناسبة عمؿ فرصة
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4.1.6 عوامل أخرى تساعد في الحصول عمى فرصة عمل 

 عمػى الصػحافة كميػة خػريج حصػوؿ فػي تسػاعد التػي اإلضػافية العوامػؿ يوضػ  (:4 .23جـدول )
 عمؿ فرصة

رقـ
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فق العبارة 
موا

 
شدة
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 غير
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نس
ال

 

 واالستيعاب التشغيؿ سياسات ساىمت 0
 فرصة عمى حصولؾ في الحكومي
 عمؿ.

3 61 0655 39 6555 2.36 47.2 

 مف المؤقت التشغيؿ سياسات ساىمت 6
 حصولؾ في الحكومية الجيات قبؿ
 عمؿ. فرصة عمى

055 0855 955 36 3455 2.17 43.3 

 الصحافة مينة الصحفييف غير امتياف 3
 صفوؼ بيف البطالة مشكمة مف فاقـ

 الخريجيف
40 44 6 6 3 4.14 82.8 

 غير المؤقت التشغيؿ برامج ساىمت 4
 فرصة عمى حصولؾ في الحكومية
 عمؿ.

055 63 00 4155 64 2.38 47.5 

 واحتياجات الدراسة تخصص مالءمة 5
 العمؿ سوؽ

9 41 64 0655 0155 3.21 64.1 

 غزة قطاع في نقابي جسـ وجود عدـ 6
 خريجي بطالة مشكمة تفاقـ في ساىـ

 القطاع في واإلعالـ الصحافة
4655 38 00 455 - 4.27 85.3 

 77.5 3.88 055 755 61 44 67 منيا التخرج تـ التي الجامعة سمعة 7

 الميداني التدريب أثناء العممية الخبرة 8
 التخرج. بعد

40 44 755 6 055 4.17 83.4 

 87.6 4.38 - 055 0355 51 35 اآلخريف مع التواصؿ عمى القدرة 9

 83.7 4.19 - 055 0355 51 35 التخرج( )بعد التدريبية الدورات 01

 88.5 4.43 - 055 455 44 51 التخصص. مجاؿ في الميني األداء 00

 7058 3559  اإلجمالي 
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  :ىما فقرتاف أعمى أف السابؽ الجدوؿ يوض 

 حصػػوؿ فػػي دورا يمعػػب التخصػػص مجػػاؿ فػػي المينػػي األداء " أف عمػػى وتػػنص (00) رقػػـ الفقػػرة
 وىػو نسػبي وزف أعمى عمى حصمت حيث " مناسبة عمؿ فرصة عمى الصحافة كمية مف الخريج
8855%  

 حصػػوؿ فػػي دورا يمعػػب اآلخػػريف مػػع التواصػػؿ عمػػى "القػػدرة أف عمػػى وتػػنص (9) رقػػـ الفقػػرة أمػػا
 نسبي وزف أعمى ثاني عمى حصمت حيث " مناسبة عمؿ فرصة عمى الصحافة كمية مف الخريج
  %.8756 وىو

  :ىما فقرتاف أدنى بينما

 الحكوميػة الجيػات قبػؿ مػف المؤقػت التشػغيؿ سياسػات سػاىمت " أف عمػى وتػنص (6) رقػـ الفقرة
  %.4353وىو نسبي وزف أدنى عمى حصمت حيث " مناسبة عمؿ فرصة عؿ حصولؾ في

 فػػػػي الحكػػػػومي واالسػػػػتيعاب التشػػػػغيؿ سياسػػػػات سػػػػاىمت " أف عمػػػػى وتػػػػنص (0) رقػػػػـ الفقػػػػرة أمػػػػا
  %4756 وىو نسبي وزف أدنى ثاني عمى حصمت حيث " عمؿ فرصة عمى حصولؾ

 عمػػى حصػػؿ المجػػاؿ وىػػذا .%7058 كػػاف المجػػاؿ ليػػاذا الكمػػي النسػػبي الػػوزف فػػإف عػػاـ وبشػػكؿ
 مػف الحػد فػي بأخر أو بشكؿ ساىمت األخرى العوامؿ أف بمعنى، المجاالت بيف مف نسبة اعمى
 .واإلعالـ الصحافة خريجي بيف البطالة معدؿ
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4.1.7 :فرضيات الدراسة 

 خريجػػػػي تػػػػدريب بػػػػيف (α≤1515) معنويػػػػة مسػػػػتوى عنػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػروؽ يوجػػػػد .2
 .غزة قطاع في عمؿ فرص عمى وحصوليـ الصحافة بكالوريوس
 بػػيف الفػػروؽ لدراسػػة ANOVA التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار سػػتخداـا تػػـ الفرضػػية ىػػذه عمػػى لإلجابػػة
 .غزة قطاع في عمؿ فرص عمى وحصوليـ الصحافة بكالوريوس خريجي تدريب درجة متوسط

 خريجػي تػدريب( لمتوسػط One Way Anovaحػادي )نتائج تحميؿ التبػايف األ (:4 .24جدول )
 .غزة قطاع في عمؿ فرص عمى وحصوليـ الصحافة بكالوريوس

 درجػة متوسػط بػيف 1515 معنويػة مسػتوى عند داللة ذات فروؽ يوجد أنو السابؽ الجدوؿ يوض 
 أف وجػد حيػث .غػزة قطػاع فػي عمػؿ فرص عمى وحصوليـ الصحافة بكالوريوس خريجي تدريب
 %5 معنويػػػة مسػػػتوى عنػػػد حصػػػائياإ داؿ وىػػػذا sig=0.006 وقيمػػػة F=4.328 االختبػػػار قيمػػػة
 غيػر، قطعة، جزئي عقد، دائـ عقد ) العمؿ تقسيمات عمى ثرأ ليا كاف التدريبية الدورات بمعنى
 باسػػػػػػػػتخداـ الباحػػػػػػػػث قػػػػػػػػاـ الفػػػػػػػػروؽ كانػػػػػػػػت المجموعػػػػػػػػات مػػػػػػػػف أي لصػػػػػػػػال  ولمعرفػػػػػػػػة .( ذلػػػػػػػػؾ
 بحسػاب الباحػث قاـ ثـ 0.05)) اإلحصائية الداللة مستوى عند الفرؽ لتحديد (scheffe)اختبار
 عمػى االسػتجابة في (ذلؾ غير، قطعة، جزئي عقد، دائـ عقد) المجموعات طاتمتوس بيف الفرؽ
  :التالي الجدوؿ في كما ذلؾو  االختبار فقراتو  بنود

 

 

 

 

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 مربع
 المتوسطات

Fاختبار 

Sig 

 قيمة
 المعنوية

 006. 4.328 2.145 3 6.435 المجموعات بيف

 496. 194 96.147 المجموعات داخؿ
  

 197 102.582 المجموع
   



86 
 

 متغيرات عمى االستجابة في األربعة المجموعات متوسطات بيف الفرؽ يوض   (:4 .25جدول )
 ( scheffe) اختبار باستخداـ االختبار

 المتوسط ذلك غير بالقطعة جزئي عقد دائم عقد

 العمؿ التدريب متوسط 2.14 2.24 2.67 2.94

 دائـ عقد 6594 *0.800 0.7 *0.265 -

 جزئي عقد 2.67 *0.53 0.43  

 بالقطعة 2.24 1501   

 ذلؾ غير 2.14    

  1515 معنوية مستوى عند داؿ *  

 داللػة ذات ؽو فػر  يوجػد أنػو تبػيف scheffe)) باسػتخداـ ربعػةاأل المتوسػطات بػيف مقارنة بإجراء و
 بالعقػػػد يعممػػػوف الػػػذيف المبحػػػوثيف اسػػػتجابات متوسػػػط بػػػيف 1515 معنويػػػة مسػػػتوى عنػػػد إحصػػػائية
 المتوسػػػطيف بػػػيف الفػػػرؽ كػػػافو  يعممػػػوف، ال الػػػذيف المبحػػػوثيف اسػػػتجابات متوسػػػط بػػػيفو  )الػػػدائـ(
 بمعنػى الػدائـ، بالعقػد يعممػوف الػذيف المبحوثيف استجابات لصال  الفرؽ كاف حيث (158) يساوي

 التػدريب فأ خػرآ بمعنػى التػدريب، نحػو إيجابيػة كثػرأ آرائيـ كانت الدائـ بالعقد يعمموف الذيف أف
 التدريب متوسط بيف فروؽ وجود نالحظ كذلؾ .دائـ عقد عمى حصوليـ عمى واض  ثرأ لو كاف
 مػػوفميع الػػذيف فأ أي جزئػػي بعقػػد يعممػػوف الػػذيف األفػػراد لصػػال  ذلػػؾ، وغيػػر الجزئػػي العقػػد بػػيف

 إيجابيػػة ثػػارآ لػػو كػػاف التػػدريب فأ بمعنػػي ةإيجابيػػ التػػدريب نحػػو سػػتجابتيـا كانػػت يئػػالجز  بالعقػػد
 ىػذا لوكػاف حتػى عمؿ عمى بالحصوؿ ساعدىـ التدريب فأ أي ي،ئجز  عقد عمى حصوليـ عمى
 العقػد بيف في متوسط التدريب فرؽ يوجد كذلؾ، (،1553) يساوي الفرؽ كاف حيث جزئي، العمؿ

 المتوسػػػطيف بػػػيف الفػػػرؽ كػػػاف حيػػػث الػػػدائـ العقػػػدب لصػػػال  الػػػذيف يعممػػػوف الػػػدائـ والعقػػػد الجزئػػػي
 الجزئػي والعقػد الػدائـ بالعقػد يعممػوف الذيف فأ السابقة النتائج مف نالحظ (.بالتالي15665يساوي)

 .تدريب متوسط عمىأ عمى حصموا حيث تدريبا األكثر ىـ
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 معنويػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ دوجػػو  فــان نتيجــة ىــذا المحــور تؤكــد:وعميــة 
 إحصائيا داؿ وىذا 1515 مف أقؿ sig قيمة كانت حيث العمؿ، وبند التدريب متوسط بيف 1515
 كممػػا لمخػػريج التػػدريب ادز  كممػػا بمعنػػى العقػػد. نػػوع بػػاختالؼ يختمػػؼ التػػدريب متوسػػط أف بمعنػػى
 قد الجزئي العقد فأ عتبارا عمى اً جزئي أو ماً دائ كاف سواء عمؿ عمى الحصوؿ في فرصتو زادت
 تأىيػػؿ مػػف تزيػػد التػػدريب زيػػادة فأ عتبػػارا عمػػى عػػالـواإل الصػػحافة مجػػاؿ فػػي دائػػـ لػػىإ يتحػػوؿ
 .واإلعالـ الصحافة مجاؿ في وتحديدا العمؿ لسوؽ لمدخوؿ الخريج

ــة ذات عالقــة يوجــد.6  التخــرج معــدل بــين (α ≤0.05 ) معنويــة مســتوى عنــد إحصــائية دلل
  .عمل فرصة عمى الحصول وفرصة

 * العالقة بيف معدؿ التخرج والحصوؿ عمى فرصة عمؿ
  عمؿ فرصة عمى الحصوؿ وفرصة التخرج معدؿ بيف العالقة يوض  (:4 .26جدول )

 العمل بند التراكمي المعدل 

 
 التراكمي معدؿ

 0.451 1.000 سبيرماف ارتباط معامؿ

 Sig0.168 . المعنوية 

 198 200 المشاىدات عدد

 عنػػد التراكمػػي معػػدؿال بػػيف لمرتػػب سػػبيرماف ارتبػػاط معامػػؿ اختبػػار نتػػائج السػػابؽ الجػػدوؿ يوضػػ 
 بػيف طرديػة عالقػة وجػود السػابؽ الجػدوؿ اظيػر حيػث عمػؿ، عمى الحصوؿ فرصة وبيف التخرج
 تسػػاوي sig قػػيـ كانػػت حيػػث عمػػؿ، عمػػى الحصػػوؿ فرصػػة وبػػيف التخػػرج عنػػد التراكمػػي المعػػدؿ
، 1515 معنويػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائيا داؿ وىػػذا 15450 تسػػاوي االرتبػػاط معامػػؿ وقيمػػو 15168
 عمػى الحصػوؿ فػي فرصػو مػف يزيد واإلعالـ الصحافة لخريج التراكمي المعدؿ ارتفاع أف بمعنى
 .العمؿ

 فػي فرصػتو مػف يزيػد لمخػريج التراكمػي المعػدؿ ارتفػاع أف نتيجـة ىـذا المحـور تؤكـد:وعمية فان 
 فػػي اكبػػر فرصػػة لديػػو جػػدا جيػػد أو امتيػػاز عمػػى الحاصػػؿ الطالػػب أف أي عمػػؿ، عمػػى الحصػػوؿ
 جيػد تراكمػي معػدؿ عمػى يحصػموف الػذيف مػف واإلعػالـ الصػحافة مجاؿ في عمؿ عمى الحصوؿ

 فأقؿ.

 



88 
 

ـــة ذات عالقـــة وجـــدت.3  تخصصـــات بـــين (α ≤0.05 ) معنويـــة مســـتوى عنـــد إحصـــائية دلل
  مناسبة. عمل فرصة عمى الحصول بينو  المختمفة الصحافة

 فرصػة عمػى الحصػوؿ بػيفو  المختمفػة الصػحافة تخصصػات بػيف العالقة يوض  (:4 .27جدول )
 مناسبة عمؿ

 التخصص

 العمل بند
 المجموع

 ذلك غير بالقطعة العمل مؤقت عقد دائم عقد
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 66.2 131 62.5 10 85.7 18 65.1 28 63.6 75 صحافة

 6.6 13 0.0 0 0.0 0 20.9 9 3.4 4 وعالـ عربية لغة

 13.6 27 37.5 6 14.3 3 0.0 0 15.3 18  عامة عالقات

 13.6 27 0.0 0 0.0 0 14.0 6 17.8 21 أخرى

 100 198 100.0 16 100.0 21 100.0 43 100 118 المجموع

Chi-square=38.5 Df=9 Sig=0.00 

 تخصصػػيـ مكػػاف كػػاف الػػدائـ بالعقػػد يعممػػوف الػػذيف مػػف %6356 أف السػػابؽ الجػػدوؿ مػػف يتضػػ 
 لغة تخصصيـ كاف %354 وأف عامة، عالقات تخصصيـ كاف %0553 أف حيف في، صحافة
عالـ عربية  تختمػؼ تخصصػاتيـ كانػت الػدائـ بالعقػد يعممػوف الػذيف مف %0758 فأ حيف في، وا 
  وعالـ صحافة تخصصيـ كاف بالقطعة يعمموف الذيف مف %8557 نالحظ بينما، الصحافة عف

 ولمعرفػػة جزئػػي وأ دائػػـ عمػػؿ عمػػى الحصػػوؿ فػػي عالقػػة لػػو كػػاف التخصػػص أف نالحػػظ وبالتػػالي
 ىػػػذا خػػػالؿ مػػػف تبػػػيف حيػػػث ( chi square ) اختبػػػار سػػػتخداـا تػػػـ النتػػػائج ىػػػذه معنويػػػة مػػػدى

 وفرصػة التخصػص بػيف %5 معنويػة مستوى عند حصائيةإ داللة ذات عالقة يوجد أنو االختبار
 (9حريػػػػة) ودرجػػػػات (3855) المحسػػػػوبة تربيػػػػع كػػػػاي قيمػػػػة كانػػػػت حيػػػػث .عمػػػػؿ عمػػػػى الحصػػػػوؿ
 مػػف الغالبيػػة فأ بمعنػػى .%5 معنويػػة مسػػتوى عنػػد حصػػائياإ داؿ وىػػذا (1511المعنويػػة) ومسػػتوى
 تقريبػػا %07 فأ نالحػػظ كػػذلؾ بالصػػحافة، المتخصصػػيف مػػف كػػانوا الػػدائـ بالعقػػد يعممػػوف الػػذيف

 عمػػػؿ عمػػػى اسػػػمبً  يػػػؤثر الػػػذي مػػػراأل بالصػػػحافة تخصصػػػيـ عػػػدـ رغػػػـ الصػػػحافة بمجػػػاؿ يعممػػوف
 .واإلعالـ الصحافة خريجي
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 مػف ىـ الدائـ بالعقد يعمموف الذيف مف العظمى الغالبية فأ وعمية فان نتيجة ىذا المحور تؤكد:
 لػـ دائػـ بشػكؿ يعممػوف الػذيف مػف انسػبيً  كبيػرة نسػبة ىنػاؾ كػاف ونػأو  عػالـ،واإل الصػحافة خريجي
 خريجػي بػيف البطالػة معػدؿ زيػادة وعميػ يترتػب الذي مراأل واإلعالـ الصحافة خريجي مف يكونوا

 دائـ. عمؿ عمى الحصوؿ في احظً  األكثر ىـ الصحافة خريجي فأ بمعنى ،عالـواإل الصحافة
 مخرجـات تناسـق بـين (α≤0.05 ) معنويـة مسـتوى عنـد إحصـائية دللة ذات فروق وجدت .4

 .غزة قطاع في العمل عمى الحصول وفرصة الصحافة كميات في التعميم

 بػػيف الفػػروؽ لدراسػػة ANOVA التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ الفرضػػية ىػػذه عمػػى لإلجابػػة
 .غزة قطاع في العمؿ عمى الحصوؿ وفرصة الجامعات دور حوؿ االستجابات متوسط

االسػتجابات  متوسػط( ل One Way Anova)  األحػادينتػائج تحميػؿ التبػايف  (:4 .28دول )جـ
 .غزة قطاع وفرصة الحصوؿ عمى العمؿ فيحوؿ دور الجامعات 

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 مربع
 المتوسطات

Fاختبار 

Sig 

 قيمة
 المعنوية

 13. 3.697 1.215 3 3.644 المجموعات بيف

 داخؿ
 المجموعات

63.746 194 .329 
  

 197 67.390 المجموع
   

 تناسػػػؽ بػػيف 1515 معنويػػة مسػػتوى عنػػد داللػػة ذات فػػروؽ يوجػػد ال أنػػو السػػابؽ الجػػدوؿ يوضػػ 
 .غزة قطاع في العمؿ عمى الحصوؿ وفرصة الصحافة كميات في التعميـ مخرجات

 مستوى عند حصائياإ داؿ غير وىذا sig=0.13 وقيمة F=3.698 االختبار قيمة أف وجد حيث
 يكػف لػـ ( ذلػؾ غيػر، قطعػة، جزئػي عقػد، دائػـ عقػد ) العمػؿ تقسػيمات فأ بمعنى،  %5 معنوية

 فأ عمػػػى الدراسػػػة فػػرادأ قبػػػؿ مػػػف جمػػاعإ شػػػبو ىنػػػاؾ كػػاف بمعنػػػى ،الجامعػػػات دور عمػػى ثػػػرأ ليػػا
 الصػػحافة قسػػـ خريجػػي لػػدى البطالػػة مشػػكمة مػػف الحػػد فػػي إيجػػابي دور ليػػا يكػػف لػػـ الجامعػػات

  .عالـواإل
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 :وعمية فان نتيجة ىذا المحور تؤكد

 حوؿ االستجابات متوسط بيف 1515 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ يوجد ال أنو
 إحصػػػائيا داؿ غيػػػر وىػػػذا 1515 مػػػف أكبػػػر sig قيمػػػة كانػػػت حيػػػث العمػػػؿ، وبنػػػد الجامعػػػات دور

 قسػػػـ خريجػػػي بػػػيف البطالػػػة مشػػػكمة مػػػف الحػػػد فػػػي فعػػػاؿ دور ليػػػا يكػػػف لػػػـ الجامعػػػات أف بمعنػػػى
 تمعػػب لػػـ الجامعػػات أف عمػػى تفػػاؽا شػػبة لػػدييـ كػػاف الدراسػػة أفػػراد أف حيػػث .واإلعػػالـ الصػػحافة

 لخريجييا. مناسبة عمؿ فرص توفير في ميـ دور

 التــي الخــدمات بــين (α≤0.05 ) معنويــة مســتوى عنــد إحصــائية دللــة ذات عالقــة وجــدت .5
 .عمل فرصة عمى الصحافيين وحصول الصحافيين نقابة تقدميا

 وحصػػػػػوؿ الصػػػػػحافييف نقابػػػػػة تقػػػػػدميا التػػػػػي الخػػػػػدمات بػػػػػيف العالقػػػػػة يوضػػػػػ  (:4 .29جـــــدول )
 مناسبة عمؿ فرصة عمى الصحافييف

 النقابة خدمات

 العمل بند
 المجموع

 ذلك غير بالقطعة العمل مؤقت عقد دائم عقد
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بشدة موافؽ غير

 3.5 7 0.0 0 0.0 0 2.3 1 5.1 6 موافؽ غير

 11.1 22 25.0 4 0.0 0 14.0 6 10.2 12 محايد

 38.4 76 37.5 6 42.9 9 41.9 18 36.4 43 موافؽ

 47.0 93 37.5 6 57.1 12 41.9 18 48.3 57 بشدة موافؽ

 100 198 100.0 16 100.0 21 100.0 43 100 118 المجموع

Chi-square=9.22 Df=9 Sig=0.417 

 فػي نقػابي جسػـ وجػود عػدـ فأ يػروف الدراسػة ىػذه فػرادأ مػف %8554 فأ السػابؽ الجدوؿ يوض 
 فأ يعنػػي وىػذا القطػاع فػػي واإلعػالـ الصػحافة خريجػي بطالػػة مشػكمة تفػاقـ فػػي سػاىـ غػزة قطػاع
 الجسػػـ ىػػذا وسػػعي التدريبيػػة الػػدورات مثػػؿ خػػدمات تقػػديـ عمػػى سػػمبا ثػػرأ نقػػابي جسػػـ وجػػود عػػدـ

 زيػػادة عمػػى سػػمبا ثػػرأ الػػذي مػػراأل واإلعػػالـ الصػػحافة خريجػػي مػػف ألعضػػائو عمػػؿ فػػرص لتػػوفير
 اسػػتخداـ تػػـ الفرضػػية ىػػذه ولدراسػػة، مناسػػب عمػػؿ عمػػى الحصػػوؿ فػػي الخػػريجيف ىػػؤالء فرصػػة

 داللػػة ذات عالقػػة يوجػػد ال أنػػو ختبػػاراال ىػػذا خػػالؿ مػػف تبػػيف حيػػث ( (chi square ختبػػارا
 الحصػػوؿ فػػي الصػػحافييف نقابػػة تقػػدميا التػػي الخػػدمات بػػيف %5 معنويػػة مسػػتوى عنػػد حصػػائيةإ

 ( 9 حريػة) ودرجػات (9566) المحسػوبة تربيػع كػاي قيمة كانت حيث مناسبة. عمؿ فرصة عمى
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 فأ حيػػػػث ،.%5 معنويػػػػة مسػػػػتوى عنػػػػد إحصػػػػائيا داؿ غيػػػػر وىػػػػذا (15407) المعنويػػػػة مسػػػػتوىو 
 بشػػكؿ سػػاىـ نقػػابي جسػػـ وجػػود عػػدـ فأ عمػػى يجمعػػوف الدراسػػة ىػػذه أفػػراد مػػف العظمػػى الغالبيػػة
 .عالـواإل الصحافة قسـ خريجي بيف البطالة معدؿ زيادة في واض 

 :وعمية فان نتيجة ىذا المحور تؤكد

 مشكمة زيادة في ساىـ نقابي جسـ وجود عدـ بأف تقريبا تتفؽ المبحوثيف مف العظمى الغالبية أف
 بػيف البطالػة معػؿ خفػض عمػى إيجابيػة آثػار لػو تكوف قد نقابي جسـ وجود فإف وبالتالي البطالة،
 التشػغيمية المؤسسػات مػع االتفاقيات بعض توقيع خالؿ مف، واإلعالـ الصحافة خريجي صفوؼ

 . الصحافة مجاؿ في الخريجيف ميارات تسقؿ التي التدريبيةو 

 خــريج امــتالك بــين (α≤0.05 ) معنويــة مســتوى عنــد إحصــائية دللــة ذات فــروق يوجــد -6
 عمى الحصول ومعدل والحاسوب اإلنجميزية المغة في متقدمة لميارات غزة قطاع في الصحافة
 عمل. فرصو

 فػي متقدمػة لميػارات غػزة قطػاع في الصحافة خريج امتالؾ بيف العالقة يوض  (:4 .30جدول )
  عمؿ عمى الحصوؿ فرصو و والحاسوب اإلنجميزية المغة

 اإلنجميزية المغة ميارة 
 لالعم بند والحاسوب

 المغة ميارة
 اإلنجميزية
 والحاسوب

 0.427 1.000 سبيرماف ارتباط معامؿ

Sig0.13 . المعنوية 

 200 200 المشاىدات عدد

خػريج الصػحافة  امػتالؾسػبيرماف لمرتػب بػيف  رتبػاطامعامؿ  ختبارايوض  الجدوؿ السابؽ نتائج 
 يعمػؿ فػ الحصػوؿ عمػى ةوالحاسػوب وفرصػفي قطاع غزة لميارات متقدمة في المغة اإلنجميزية 

متالؾ ميارة المغة اظير الجدوؿ السابؽ وجود عالقة طردية بيف أحيث عالـ، قسـ الصحافة واإل
 1.13تسػػػاوي  sigوبػػػيف فرصػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى عمػػػؿ، حيػػػث كانػػػت قػػػيـ  اإلنجميزيػػػة والحاسػػػوب

 ونػأ بمعنى، 1515 معنوية مستوى عند إحصائيا داؿ وىذا 15467 تساوي االرتباط معامؿ وقيمو
 . عمؿ عمى الحصوؿ في فرصتو ادتز  كمما اإلنجميزية المغة في الخريج ميارة ادتز  كمما
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 :وعمية فان نتيجة ىذا المحور تؤكد

 فرصػػتو زادت كممػػا والحاسػػوب اإلنجميزيػػة بالمغػػة عػػالـواإل الصػػحافة خػػريج ميػػارة تدزا كممػػا نػػوأ
 فػػػي جػػػدا ميمػػػة الحاسػػػوب وميػػػارة اإلنجميزيػػػة المغػػػة فأ بمعنػػػى، دائػػػـ عمػػػؿ عمػػػى الحصػػػوؿ فػػػي

 عمؿ. فرصة عمى الخريج حصوؿ

ــة ذات عالقــة يوجــد-7   غيــر امتيــان بــين (α ≤ 0.05) معنويــة مســتوى عنــد إحصــائية دلل
 .واإلعالم الصحافة خريجي بطالو وارتفاع الصحافة مينو الصحفيين

 بطالػػػو وارتفػػػاع الصػػػحافة مينػػػو الصػػػحفييف غيػػػر امتيػػػاف بػػػيف العالقػػػة يوضػػػ  (:4 .31جـــدول )
 .واإلعالـ الصحافة خريجي

 امتيان
 غير

 الصحفيين
 مينو

 الصحافة

 العمل بند
 المجموع

 ذلك غير بالقطعة العمل مؤقت عقد دائم عقد

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 38.9 77 0.0 0 42.9 9 44.2 19 41.5 49 نعـ

 61.1 121 100.0 16 57.1 12 55.8 24 58.5 69 ال

 100 198 100.0 16 100.0 21 100.0 43 100 118 المجموع

Chi-square=11.35 Df=3 Sig=0.011 

 وىػػـ الصػػحافة مينػػة يمارسػوف دائػػـ بعقػػد يعممػػوف الػذيف مػػف %4055 فأ السػػابؽ الجػػدوؿ يوضػ 
 مينػػػة يمارسػػػوف الػػػذيف مػػػف المرتفعػػػة النسػػػبة ىػػػذه فػػػإف وبالتػػػالي الصػػػحافة، قسػػػـ خػػػريجيف ليسػػػوا

 الصػػحافة خريجػػي حسػػاب عمػػى سػػيكوف طبعػػا وىػػذا، الصػػحافة خريجػػي مػػف ليسػػوا وىػػـ الصػػحافة
 خريجػي غيػر إحػالؿ بسبب الصحافة خريجي بيف البطالة معدؿ زيادة في سمبا يؤثر الذي مراأل

 مكانيـ. الصحافة

 ةبطالػػػ رتفػػػاعاو  الصػػػحافة ةمينػػػ الصػػػحفييف غيػػػر متيػػػافا بػػػيف عالقػػػة يوجػػػد أنػػػو نالحػػػظ وبالتػػالي
 ( تربيػع كػاي ) ختبػارا سػتخداـا تـ النتائج ىذه معنوية مدى ولمعرفة عالـواإل الصحافة خريجي
 معنويػػة مسػػتوى عنػػد حصػػائيةإ داللػػة ذات عالقػػة يوجػػد أنػػو ختبػػاراال ىػػذا خػػالؿ مػػف تبػػيف حيػػث

 .عػػالـواإل الصػػحافة خريجػػي ةبطالػػ رتفػػاعاو  الصػػحافة ةمينػػ الصػػحفييف غيػػر متيػػافا بػػيف 5%
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 مسػػػػػػػػػتوىو  ( 3 حريػػػػػػػػػة) ودرجػػػػػػػػػات (00535) المحسػػػػػػػػػوبة تربيػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػاي قيمػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػت حيػػػػػػػػػث
 .%5 معنوية مستوى عند إحصائيا داؿ وىذا (15100المعنوية)

 ىذا المحور تؤكد:وعمية فان نتيجة 

 سػمبا ثػرأ عػالـواإل الصػحافة خريجػي وأ المتخصصػيف لغيػر عالـواإل الصحافة مينة متيافا فإ
 فػي العػامميف نسبة ادتز  كمما بمعنى ) واإلعالـ الصحافة خريجي صفوؼ بيف البطالة زيادة في

 (واإلعالـ الصحافة خريجي بطالة معدؿ زاد كمما المتخصصيف غير مف الصحافة

  اسـتجابات متوسـط بـين %0.05 معنويـة مسـتوى عند إحصائية دللة ذات فروق توجد 
ـــة حـــول المبحـــوثين ـــر تعـــزي واإلعـــالم الصـــحافة قســـم الخـــريجين بطال ـــة لمتغي  الحال
  الجتماعية.

 االجتماعية. الحالة – المستقمة لمعيناتt اختبار نتائج يوض  (:4 .32جدول )

 الوسط العدد حالة
 الحسابي

 النحراف
 المعنوية الختبار المعياري

 59750. 3.1856 157 متزوج الجامعات دور
 52641. 3.2292 43 أعزب 664. 432.

 الجيات مع التواصؿ
 المشغمة

 86411. 2.1720 157 متزوج
 74917. 1.7151 43 أعزب 002. 3.150

 التدريبية الدورات
 67563. 2.9563 157 متزوج

 87383. 2.9037 43 أعزب 672. 424.

 إضافية عوامؿ
 41242. 3.6028 157 متزوج

 38305. 3.5666 43 أعزب 606. 517.

 الكمي المجموع
 لممجاالت

 42762. 2.9792 157 متزوج
 46451. 2.8537 43 أعزب 096. 1.670

 عينػػة اسػػتجابات متوسػػط بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد وأنػػ السػػابؽ الجػػدوؿ مػػف يتضػػ 
 لصػال  أعػزب( )متػزوج، االجتماعيػة لمحالػة يعػزي التشػغيمية الجيػات مػع التواصػؿ حوؿ الدراسة

 المتزوجػوف أف بمعنػى ،إحصػائيا داؿ وىػذا 1515 مف أقؿ sig قيمة كانت أف حيث المتزوجوف،
 عمػػؿ فػػرص لتػػوفير المشػػغمة الجيػػات مػػع بالتواصػػؿ الجامعػػات قيػػاـ عػػدـ نحػػو تشػػددا أكثػػر كػػانوا

 تبػيف فقػد المجػاالت بػاقي يخص فيما أما واإلعالـ، الصحافة قسـ في تحديداو  لمخريجيف مناسبة
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 داؿ غيػػر وىػػذا 1515 مػػف أكبػػر sig قيمػػة كانػػت حيػػث إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود عػػدـ
 الحالػػة لمتغيػػر تعػػزي المجػػاالت ىػػذه بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ يوجػػد ال بمعنػػى إحصػػائيا

  االجتماعية.

  اســتجابات متوســط بــين 0.05 معنويــة مســتوى عنــد إحصــائية دللــة ذات فــروق توجــد 
 .الجنس لمتغير يعزي المبحوثين

 الجنس –لمعينات المستقمة tيوض  نتائج اختبار   (:4 .33جدول )

 الوسط العدد حالة
 الحسابي

 النحراف
 المعنوية الختبار المعياري

 دور
 الجامعات

 62155. 3.1766 148 ذكر
.750 0.450 

 45186. 3.2473 52 أنثى

 مع التواصؿ
 الجيات
 المشغمة

 75725. 1.9527 148 ذكر

0.450 0.61 
 1.03341 2.4183 52 أنثى

 الدورات
 التدريبية

 76442. 2.9315 148 ذكر
.447 0.655 

 58366. 2.9835 52 أنثى

 عوامؿ
 إضافية

 39904. 3.5848 148 ذكر
.601 0.549 

 42641. 3.6241 52 أنثى

 المجموع
 الكمي

 لممجاالت

 41770. 2.9114 148 ذكر

1.246 0.261 
 47538. 3.0683 52 أنثى

 

 اسػػػػتجابات متوسػػػػطات بػػػػيف إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػروؽ يوجػػػػد ال أف السػػػػابؽ الجػػػػدوؿ يوضػػػػ 
 الجنسػػيف بػػيف البطالػػة معػػدؿ فػػإف وبالتػػالي الجػػنس لمتغيػػر تعػػزي المجػػاالت جميػػع فػػي المبحػػوثيف

 الجميػع أف أي واإلنػاث الػذكور بػيف البطالػة معػدؿ بػيف فػروؽ يوجد وال متساوي بأنو القوؿ يمكف
 مشػكمة عمػى أثػر أي لػو لػيس االجتمػاعي النػوع أف أي البطالػة مشػكمة نفػس مف ويعاني متساوي
  البطالة.
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  اسـتجابات متوسـطات بـين 0.05 معنويـة مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق يوجد 
 .العممي المؤىل لمتغير تعزي واإلعالم الصحافة قسم خريجي بطالة حول نالمبحوثي

 العممي المؤىؿ –A NOVA اختبار نتائج يوض  (:4 .34جدوؿ )

 المجالت

 لالستجابات الحسابي الوسط
 المعنوية الختبار

 ماجستير بكالوريوس دبموم

 0.376 0.983 3.11 3.19 3.36 الجامعات دور

 0.781 0.247 1.97 2.10 2.04 المشغمة الجيات مع التواصؿ

 0.152 5.356 2.56 3.03 2.83 التدريبية الدورات

 0.351 1.052 3.49 3.61 3.65  إضافية عوامؿ

 0.098 2.354 2.78 2.98 2.97 لممجاالت الكمي المجموع

 1515 معنويػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ يوجػػد ال وأنػػ السػػابؽ الجػػدوؿ مػػف يتضػػ 
 كانػػػت حيػػػث العممػػػي لممؤىػػػؿ تعػػػزي المجػػػاالت جميػػػع فػػػي المبحػػػوثيف اسػػػتجابات متوسػػػطات بػػيف

 ال البطالػة معػدؿ أو حجػـ أف يعنػي ىذا المجاالت، لجميع 1515 مف أكبر (sigالمعنوية) القيمة
 أو زيػػػادة عمػػى أثػػػر أي لػػو لػػػيس العممػػي المؤىػػؿ أف أي األخػػػر دوف عممػػي مؤىػػػؿ عمػػى يقتصػػر
  واإلعالـ. الصحافة قسـ خريجيف بيف البطالة معدؿ انخفاض

 المبحػوثيف اسػتجابات متوسػطات بػيف1515 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ يوجد
  السكف مكاف لمتغير تعزي واإلعالـ الصحافة قسـ خريجي بطالة حوؿ
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 السكن مكان –A NOVA اختبار نتائج يوض  (:4 .35جدوؿ )

 المجالت

 لالستجابات الحسابي الوسط

 المعنوية الختبار
 شمال خانيونس الوسطى غزة

 رفح غزة

 0.010 354 3.29 3.06 3.35 3.37 3.05 الجامعات دور

 0.25 1.37 2.35 1.97 1.97 2.23 1.99 المشغمة الجيات مع التواصؿ

 0.134 1.78 3.10 2.75 3.02 3.11 2.84 التدريبية الدورات

 0.68 0.58 3.62 3.69 3.63 3.56 3.56  إضافية عوامؿ

 0.040 2.55 3.09 2.87 2.99 3.07 2.86 لممجاالت الكمي المجموع

 المبحوثيف استجابات متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو السابؽ الجدوؿ مف يتض 
 sig المعنوية قيمة كانت حيث السكف، مكاف لمتغير ىتعز  غزة قطاع في الجامعات دور حوؿ
 دور حوؿ الدراسة ىذه أفراد أراء في اختالؼ ىناؾ أف بمعنى إحصائيا داؿ وىذا 1515 مف أقؿ

 األخرى المجاالت جميع أف حيث الوسطى المحافظة في يسكنوف الذيف األفراد لصال  الجامعات
 إحصائية. فروؽ أي تظير لـ

 لصال  وذلؾ الثالث المناطؽ بيف إحصائية فروؽ وجود أظير الكمي المجاؿ أف حيف في
 كانت حيث آلخر مكاف مف يختمؼ البطالة معدؿ أف بمعنى، رف  ومحافظة الوسطى المنطقة
 المناطؽ. باقي عف فييا البطالة معدؿ يزيد رف  محافظة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسالفصل  5
 النتائج والتوصيات
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 :الدراسة نتائج 5.1

 نماإ واإلعالـ الصحافة كمية خريجي ليسوا ىـ الصحفي الحقؿ في العامميف مف كبيرة نسبة -0
 الصحفية. عماؿاأل ممارسة عمى والقدرة واليواية المواىب لدييـ شخاصأ

 اإلنجميزية المغة عمى تعتمد كونيا الدولية الصحفية المؤسسات لدى العمؿ مستوى تدني -6
 .اإلنجميزية المغة في الخريجيف مستوى وتدني

 لىإ ذلؾ ويرجع ،اإلناث مف نسبتيـ تفوؽ الذكور مف الصحفي الحقؿ في العامميف نسبة -3
 .المجتمع طبيعة وكذلؾ بالمخاطر محفوفو مينة الصحافة كوف

 المتزوجيف لدى الصحافة يةكم لخريجي ةجتماعياال الناحية مف ممفت بشكؿ البطالة تتركز -4
 عمؿ فرصة لتحصيؿ حثيث بشكؿ يسعي المتزوج كوف ،متزوج لغيرا الخريج مف أكثر
 الذي المتزوج غير عكس ىعم ومم  فعاؿ الوظيفة ىعم طمبو فيكوف ةالعائمي باءهأع ةلمقابم
 مصروفاتو. تواضع بسبب رزؽ مصدر تحصيؿ في حماسا أقؿ يكوف

 الصحافة خريج بحصوؿ بالغالب مرتبط لمصحفي التراكمي المعدؿ فأ إلى الدراسة توصمت -5
 كبر.أ عمؿ عمى الحصوؿ فرصة كانت كمما التراكمي المعدؿ زاد فكمما عمؿ فرصة عمي

 حصوؿ حتماالتإ تحسيف في وفعاؿ ميـ عامؿ الصحافة كمية لخريجي والتطوير التدريب -6
، وىذا يتوافؽ مع النتائج التي تحصمت عمييا ةومالئم ةمناسب عمؿ فرصة ىعم الخريج

ـ( 6100ـ(،)الزعنوف،6106عديد مف الدراسات السابقة مثؿ )دراسة وزارة التخطيط، 
 وغيرىا.

 صدقاءاأل لوجود كاف الصحافة مجاؿ في عمؿ فرصة عؿ حصموا ممف كبيرة نسبة -7
 فرصة عؿ الحصوؿ في مساعدتيـ في دور الصحفية المؤسسات في قاربواأل والمعارؼ

 خارطة يرسـ فأ يمكف والمعارؼ قارباأل وجود فأ ذإ لمكفاءة كاف األبرز والدور عمؿ
 بالكفاءة. مرىوف العمؿ عمى الحصوؿ مرأ ويبقى لمخريج طريؽ

 ذإ، عمؿ فرصة عمى الصحافة كمية مف الخريج حصوؿ في كبير دور لو الحزبي نتماءاال -8
 واالنقساـ، الوطني العمؿ فصائؿ ووجود االحتالؿ تحت يقبع الذي المجتمع طبيعة فإ

 مر.األ عزز الداخمي الفمسطيني
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 ةفرص عمى الخريج حصوؿ في كبير دور لو والحاسوب اإلنجميزية المغة ميارات وجود -9
وىذا يتوافؽ مع النتائج التي تحصمت عمييا عديد مف الدراسات السابقة  مناسبة، عمؿ

 ـ( وغيرىا.6103ـ(،)الغصيف،6114مثؿ)األرتوشي،

 الخريجيف صفوؼ بيف البطالة مشكمة مف الحد في الجامعات دور في واض  ضعؼ ىناؾ -01
عمييا عديد مف وىذا يتوافؽ مع النتائج التي تحصمت  ،عالـواإل الصحافة خريجي وتحديدا

 ـ( وغيرىا.6116ـ(،)ناطور،6100ـ(،)الزعنوف،6103الدراسات السابقة مثؿ)الغصيف،

 سمبا ثرأ الذي مراأل الجامعات قبؿ مف التدريبية الدورات لتوفير بالنسبة قصور ىناؾ فإ -00
 بيف البطالة مشكمة مف زاد الذي مراأل ،الصحافة كمية لخريجي عمؿ فرص توفير عمى

 .واإلعالـ الصحافة خريجي وتحديدا الخريجيف صفوؼ

 عمؿ فرص لتوفير المختمفة الجيات مع الجامعات تواصؿ في واض  قصور ىناؾ -06
 وتحديدا الخريجيف صفوؼ بيف البطالة مشكمة مف زاد الذي األمر ،الصحافة كمية لخريجي
مف الدراسات وىذا يتوافؽ مع النتائج التي تحصمت عمييا عديد  ،واإلعالـ الصحافة خريجي

 ـ(0998ـ(،)عورتاني،6103السابقة مثؿ )الغصيف،

 عمى الصحافة كمية مف الخريج حصوؿ في تسيـ لـ المؤقتة الحكومية التشغيؿ سياسات -03
 مناسبة. عمؿ فرصة

 الصحافة خريجي بطالة مشكمة تفاقـ في ساىـ غزة قطاع في نقابي جسـ وجود عدـ -04
 القطاع. في واإلعالـ
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 :التوصيات 5.2

  توصيات لمصحفي الخريج: 
بشكؿ أكبر كونيا عامؿ ميـ جػدا فػي تحسػيف  ةوالتطويري ةالتدريبي ةىتماـ بالناحيالا -1

 ة الصػحفيصػقؿ شخصػي فػي ةوظيفة لما ليػا مػف قػدر  ىفرص الخريج بالحصوؿ عم
 .كسابو الخبرات المختمفةا  مينيا و 

الحاسػوب  اسػتخداـوميػارات  نجميزيػةاإلالسعي الدائـ والحثيث لتطوير ميارات المغػة  -2
 لما ليا مف دور فّعاؿ في الحصوؿ عمى فرصة عمؿ. واإلنترنتوالطباعة 

إتقػػػػاف فنػػػػوف التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي وميػػػػارات اإلعػػػػالـ الجديػػػػد والنشػػػػر عبػػػػر شػػػػبكة  -3
 اإلنترنت.

الحػػػرص عمػػػى تحصػػػيؿ معػػػدؿ دراسػػػي متميػػػز لتكػػػوف الفرصػػػة أكبػػػر لمحصػػػوؿ عمػػػى  -4
 عمؿ.

  توصيات لمجيات التشغيمية: 

حاؿ توفر  اإلعالفعمى  اإلعالـف تعتمد المؤسسات الصحفية والعاممة في حقؿ أ -0
و الحزب بؿ أف تتساوى الفرص لجميع المتقدميف دوف النظر لمقرابة أشاغر و 
 الكفاءة.

عمى كوف المتقدـ  اإلعالـف تركز المؤسسات الصحفية والعاممة في حقؿ أضرورة  -2
 أي قسـ ذو عالقة. أو واإلعالـلموظيفة يحمؿ شيادة الصحافة 

والكتاب مف غير الصحفييف يكوف التعاقد معيـ عمى بند القطعة ال العقد  ةاليوا -3
 .اإلعالـتاحة ىذا العقد لخريجي كمية إالدائـ و

  توصيات لمجيات التعميمية: 
مػػػػػف قبػػػػػؿ الجامعػػػػػات لمتنسػػػػػيؽ بينيػػػػػا وبػػػػػيف الجيػػػػػات ذات  والػػػػػدؤوبالعمػػػػػؿ الجػػػػػاد  -1

 .ة الصحافةعمؿ لخريجي كميجؿ توفير فرص أ مفاالختصاص 
 .مف قبؿ الجامعات اإلنجميزيةفت  برامج تدريس لمصحافة بالمغة  -2

ف تمعب الجامعات دورىا في توفير فرص التدريب العممية لخريج أضرورة  -3
 الصحافة.

 الحالي لسوؽ العمؿ. االحتياجإعادة ترتيب المساقات والمناىج التعميمية بما يالئـ  -4
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   الحكوميةتوصيات لمجيات: 

ضرورة تشكيؿ جسـ نقابي لمصحفييف في قطاع غزة لمتعبير عف الصحفييف ولتمعب  -0
 .دورىا في الدفاع عف الصحفي وصقؿ مياراتو

عادة النظر في سياسات التشغيؿ المؤقت التي تنفذ مف قبؿ الحكومة إضرورة  -6
 لمصحفييف.

ف تكوف الفرصة أنقساـ و االضرورة توحيد الصؼ الداخمي الفمسطيني وتجاوز  -3
 الميوؿ الحزبي. ختالؼالمحصوؿ عمى عمؿ مبنية عمى الكفاءة عمى 

إنشػػاء جيػػة تنسػػيقية بػػيف الجامعػػات ووزارة التعمػػيـ العػػالي لتنسػػيؽ مفػػاتي  القبػػوؿ فػػي  -4
 كميات الصحافة حسب احتياجات سوؽ العمؿ

حقيؽ التنسيؽ بيف الحكومة والقطاع الخاص والمموليف بحيث يتـ توجيو التمويؿ لت -5
تنمية مستدامة وليس إغاثة وىذا يساعد في توفير فرص حقيقية ليس فقط 

 بؿ لمعاطميف عف العمؿ بشكؿ عاـ. لمصحفييف

إصدار تشريع ممـز لمشركات والمؤسسات والييئات الصناعية في سوؽ العمؿ عمى  -6
والخريجيف كؿ في تخصصو، أي  الصحافييفالمساىمة في تدريب الطالب 

نجمترا بإصدارىا إاالىتماـ بتنمية نظاـ التعميـ والتدريب المزدوج أسوة بما حدث في 
 .في ألمانيا 0969عاـ  75وكذا قانوف التدريب الميني رقـ  0964قانوف بتمر عاـ 

 وضرورة تقميصيا. اإلعالـألقساـ  االعتماداتإعادة النظر في من   -7
 ات إصالحية لسوؽ العمؿ والحفاظ عمى مرونتيو.العمؿ عمى إجراء -8
تشػػػغيؿ  اسػػػتراتيجيةالفمسػػػطيني ووضػػػع  االقتصػػػادخصوصػػػية  االعتبػػػاراألخػػػذ بعػػػيف  -9

وسػيطرتو عمػى  االحػتالؿ استمرارمناسبة تراعي محدودية الخيارات المتاحة في ظؿ 
 مقدراتو.
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 المصادر والمراجع
 أوًل: المراجع العربية:

  القرآف الكريـ
 االنجمو مكتبة :القاىرة .6ط .وتطورىا نشأتيا االتصاؿ وسائؿ (.ـ0986. )خميؿ، صابات

 .المصرية

 دار : غزة .0ط .العربي الوطف في المتخصصة الدينية الصحافة (. ـ0996. )جواد، الدلو
 .والتوزيع والنشر لمطباعة البشير

 .لمنشر الجميؿ دار :عماف .0ط .الفمسطيني اإلعالـ(. ـ0988. )حسيف، أبو شنب

 الدراسات جمعية :القدس .0ط .فمسطيف في العربية الصحافة (.ـ0996. )قطندي، شوممي 
 .العربية

 ، غزة.األقصى جامعة .والتطور النشأة الفمسطينية الصحافة ـ(.6117. ) ماجد، ترباف 

 . )د.ط(.0948 -0917 فمسطيف في السياسية والحياة الصحافة . )د.ت(.القادر عبد، ياسيف
 .برس شرؽ دار :نيقوسيا

 السالـ اتفاؽ ضوء في الفمسطيني اإلعالـ عمى أضواءـ(. 0996. )حسيف ،أبو شنب
  .ـ46666/06/0996 العدد الجديدة، الحياة صحيفة. اإلسرائيمي

 .. )د.ف(0ط(. 0، )ج0976 -0876 الفمسطينية الصحافة تاريخ . )د.ت(. محمد، سميماف

 .منصور مطبعة :غزة .0ط .وتطورىا نشأتيا الصحافة (.ـ0996. )حسيف محمد، البردويؿ

 مطبعة :دمشؽ .0ط (.0ج) فمسطيف في العربية الصحافة تاريخ ـ(.0966) أحمد، العقاد
 7ص (،الوفاء

 :بيروت . 0ط .0948 – 0876، فمسطيف في العربية الصحافة (.ـ0988. )يوسؼ ،الخوري
  .الفمسطينية الدراسات مؤسسة

 :بيساف .0ط .البريطاني االنتداب وقوانيف الفمسطينية الصحافة (.ـ0988. )محمد، سميماف
 .والتوزيع والنشر لمصحافة

 .العودة دار :القدس .المحتؿ الوطف صحافة (.ـ0987. )رضواف، أبو عياش

 الواقع – ـ0985-ـ0967 الغربية الضفة في الفمسطينية الصحافة ـ(.0986. )وليد، الجعفري
 .65-48 ،59 ،الثامنة السنة االقتصادي صامد مجمة، والمشكالت
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 البطالة آثار معالجة في فمسطيف عماؿ لنقابات العاـ االتحاد دور ـ(.6115. )خالد، عبد الحؽ
 .منشورة( غير ماجستير رسالة) الغربية الضفة شماؿ في األقصى انتفاضة ظؿ في

 .نابمس، الوطنية النجاح جامعة

، غزة وقطاع الغربية الضفة في االحتالؿ تحت الفمسطينية الصحافة )د.ت(. انشراح، عاشور
  .63ص (،768 العدد عشر السابعة )السنة االقتصادي صامد مجمة

 مجمة، ـ0995 – ـ0948 منذ إسرائيؿ في العربية الصحافة (.ـ0995. )خالد أمؿ، عيسى
 .036-019، 71، عشر الثامنة السنة االقتصادي صامد

 االطالع تاريخ .فمسطيف في البطالة . )د.ت(.اوف الفمسطيني الوطني اتالمعموم مركز
 الموقع: ،ـ06/06/6106

//www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9177:http 

 دوؿ في والمتوسطة الصغيرة المشروعات (.ـ6116، إبريؿ 03–00. )احمد خميؿ ،المطوع
 لمديمقراطية السادس الدوحة منتدى مؤتمر، ورقة عمؿ مقدمة لمالخميجي التعاوف مجمس
 .قطر – الدوحة في المنعقد ،الحرة والتجارة والتنمية

 ،)دراسة( اإلداري الفساد محاربة في ضرورة الشفافية مبدأ (.ـ2007. )آماؿ ،الغطاء كاشؼ
 سبتمبر. – 9 ،الكويتية العراقية الجمعية الجيراف مؤسسة

 لمبطالة تحميمية دراسة ) االجتماعي البناء في البطالة اثر (.ـ2007. )هلل عبدا محمد ،البكر
 .86-55(، 2) 32  ،مجمة العمـو االجتماعية ،السعودية( العربية المممكة في وأثارىا

 الدراسات مركز ،األىمية الجامعة .)دراسة( والتعميـ البطالة (.ـ2007. )الخطيبو  الرسوؿ عبد
 .واالجتماعية( اإلنسانية

 .(. )د.فواالقتصاد اإلدارة كمية البطالة، حوؿ بحثية دراسة . )د.ت(.ناجي وليد، الحيالي 
 جريدة ،)مقاؿ( المستقبؿ وتحديات السعوديوف بيف البطالة (.ـ2007. )محمد سالـ ،الصباف

 .سيبتمبر 8 ،السعودية الوطف
 التعاوف مجمس دوؿ في والمتوسطة الصغيرة المشروعاتـ(. 2006. )أحمد خميؿ، المطوع

 .والتنمية لمديموقراطية السادس الدوحة منتدى مؤتمر. ورقة عمؿ مقدمة لمالخميجي
 .بحثية( )دراسة العربي العمؿ سوؽ في والمحسوبية المتعمميف بطالة (.ـ2006. )جياد ،عقؿ

 .العربي العالـ في والنقابية العمالية الحركة ودراسات أبحاث مركز
  . )د.ف(.دراسة بحثية. االقتصادية وآثارىا البطالة ظيور مسبباتـ(. 2010. )حريري بوشعور

 نيساف. إبريؿ في صدر .(ـ2007. )الجنسيف بيف والمساوات الدولي البنؾ تقرير

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9177
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9177
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-6 ،18 ،راـ اهلل ،االقتصادي المراقب ـ(.2009. )ماس االقتصادية السياسات أبحاث معيد
33. 
، ـ2014 السنوي التقرير العاممة القوى مس  (.ـ2015. )الفمسطيني لإلحصاء المركزي الجياز

 .اهلل راـ،  نيساف
 في دورىاو  آثارىا الفمسطينية العالي والتعميـ التربية وزارة سياسات ـ(.2006. )خضر، تيسير 

 .غزة اإلسالمية، الجامعة .منشورة( غير ماجستير رسالة) البطالة مشكمة حؿ
 ،ـ3/10/2016، تاريخ االطالع: الصحافة إلى مدخؿ محاضراتـ(. 2009. )غادة،  اليماني

 topic-//hnwl3aha.yoo7.com/t1797:http الموقع: 
 .والتطبيؽ النظرية بيف الكمي االقتصاد مبادئ(. ـ2000) .احمد الرفاعي، خالد، الوزني،

 .لمنشر وائؿ دار: عماف، األردف
 والفنوف لمثقافة الوطني المجمس :الكويت .لمبطالة السياسي االقتصاد(. ـ1997. )رمزي زكي، 

 .واألدب
 البطالة آثار معالجة في فمسطيف عماؿ لنقابات العاـ االتحاد دور (.ـ2004. )خالد الحؽ، عبد

 غير منشورة(. ماجستير رسالة) الغربية الضفة شماؿ في األقصى انتفاضة ظؿ في
 .، فمسطيفالوطنية النجاح جامعة
 خريجي بيف البطالة ظاىرة(. ـ2004. )خمي رشيد، جاسـ، االرتوشي، أحمد، البريفكاني،

 .دىوؾ جامعة :بغداد .دىوؾ جامعة كميات
 .لإلحصاء المركزي المكتب: سورية  .اسوري في البطالة (.ـ2007. )صفوت حسيف، الشيخ

ورقة  .االقتصادية وآثارىا البطالة ظيور مسببات (.ـ2011. )فالؽ صميحة، حريري، بوشعور،
 وتحقيؽ البطالة عمى القضاء في الحكومة استراتيجية حوؿ الدولي لمممتقى مقدمة عمؿ
 .الجزائر المسمية، جامعة المستدامة، التنمية

 منظور مف عالجيا وآلية الفمسطيني المجتمع في البطالة تحديات (.ـ2007. )خمود الفميت،
، اإلسالمية الجامعة المعاصرة"، والتحديات اإلسالـ مؤتمر، ورقة عمؿ مقدمة لإسالمي

 .غزة
 ،تحدياتو  أسباب ...العربي الوطف في البطالػػة  (.ـ2007. )لطيفة ،بيموؿ و الطيب الوافي

 المنعقد المجتمع" عمى وأثرىا معالجتيا أسبابيا، "البطالة، لمؤتمرورقة عمؿ مقدمة 
 .الجزائر البميدة دحمب سعد بجامعة

http://hnwl3aha.yoo7.com/t1797-topic
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 عبد الفتاح عبد :ترجمة) ،الكمي االقتصاد ـ(.1999. )استروب ريجاردو  جوارتيني جيمس
 السعودية. العربية المممكة لمنشر، المريخ دار ،(محمد العظيـ عبدو  الرحماف

 :األردف. 1. طالكمي االقتصاد في مقدمة ـ(.2003. )الجبار عبد ،الجرمود و بشير، الدباغ
 .التوزيعو  لمنشر المناىج دار
 جامعو )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجزائر في البطالة ـ(.2013. )جماؿ ، بف السعدي

 الجزائر. ،المسمية
 االقتصاد مبادئ ـ(.2004. ) عطية إيماف ،ناصؼ العزيز. عبد عفاؼ ،عايد، رمضاف، حمد أ

 .منشرل الجامعية الدار . )د.ط(.الكمي
 الزيارة تاريخ alphabeta.argaam.com/article/detail/93399:http// الحمود صالح

26/2/2016 
عماف : دار الفكر لمطباعة و النشر  .الكمي االقتصاد ومبادئ أسسـ(. 2003. ) ىيثـ، الزغبي

 .و التوزيع
 المجمة العربية .-دارسة ميدانية تحميمية - لمبطالة النفسية اآلثار ـ(.2010. )محمد البكر،

 .87-45(، 51)26 ،والتدريب األمنية لمدارسات
 إسالمية اقتصادية رؤية -واآلثار المسببات-البطالة (.ـ2011) .المولى عبد ىايؿ طشطوش،

 عمى القضاء في الحكومة استراتيجية حوؿ الدولي لمممتقى، ورقة عمؿ مقدمة لمعالج
 المسمية.، المستدامة التنمية وتحقيؽ البطالة

 الجميورية، دار مطابع الشرقية اإلعالنات :القاىرة البطالة(، اإلسالـ عالج )كيؼ زيد الرماني،
 ـ.1999

 مشكمة معالجة في والمتوسطة الصغيرة الصناعات )دور احمد، وعبدالحميـ، عبدالعزيز مخيمر،
 لمتنمية العربية المنظمة ودراسات، بحوث :القاىرة العربية(، الدوؿ في الشباب بيف البطالة
 ـ.2000 اإلدارية،

 ـ2007الدولي البنؾ تقرير
  

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/93399%20تاريخ%20الزيارة%2026/2/2016
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/93399%20تاريخ%20الزيارة%2026/2/2016
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 : الستبانة(2) ممحق

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 

 غزة – اإلسالمية الجامعة

                             التجارة كمية

 التنمية اقتصاديات ماجستير برنامج

 ،،، ، الكريمة أختي الكريـ، أخي

 .وبركاتو اهلل ورحمة عميكـ السالـ

  : وبعد

 وحمػػوؿ" "أسػػباب واإلعػػالـ الصػػحافة خريجػػي "بطالػػة حػػوؿ ماجسػػتير رسػػالة بإعػػداد الباحػػث يقػػوـ
 ،الخػريجيف ىػؤالء بػيف البطالػة ظػاىرة تفشػي وراء الحقيقيػة األسػباب عمػى التعرؼ أجؿ مف وذلؾ

 كميػػػة خريجػػػي االسػػػتبانة ىػػػذه تسػػػتيدؼ حيػػػث المشػػػكمة ىػػػذه حػػػؿ عمػػػى تسػػػاعد التػػػي واألسػػػباب
 الصحافة. يمتينوف ومف بأقساميا واإلعالـ الصحافة

 ،والموضػػوعية الدقػػة مراعػػاة مػػع باالسػػتبانة المطروحػػة األسػػئمة عمػػى باإلجابػػة مسػػاعدتنا الرجػػاء
 .فقط العممي البحث ألغراض تستخدـ سوؼ البيانات ىذه أف عمماً 

  تعاونكـ حسف لكـ شاكريف

 /الباحث 

 رضواف مصطفى

 : المناسبة اإلجابة أماـ (√) عالمة وضع يرجى: الشخصية البيانات :أولً 

  .أنثى -ب    ذكر -أ     :الجنس .0
  أرمؿ  -د  مطمؽ -ج  أعزب -ب  متزوج  -أ  :االجتماعية لحالةا .6
 ...................: السكف مكاف .3
 ...........................: العمر .4

 :التخصص .5
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عػػػػػالـ صػػػػػحافة -أ عػػػػػالف عامػػػػػو عالقػػػػػات  -ج صػػػػػحافو عربيػػػػػة لغػػػػػة  -ب وا   -د وا 
   ......أخرى

 :العممي المؤىؿ .6

 دكتوراه -د ماجستير -ج بكالوريوس -ب دبموـ  -أ 

 :منيا تخرجت التي الجامعة .7

 ............. أخرى -د األقصى -ج األزىر -ب اإلسالمية -أ 

 ..........................................:التخرج سنة .8

 :الدراسة لغة .9

  ......أخرى  -ج إنجميزي  -ب عربي -أ

 :التراكمي المعدؿ .01

  مقبوؿ -د  جيد -ج  جداً  جيد -ب  امتياز -أ

 :الوظيفي المحور :ثانيا

 واإلعالـ الصحافة كمية أقساـ أحد مف تخرجت ىؿ .00

  ال  -ب  نعـ -أ   

  :صحافة خريج لست وأنت الصحافة مينة في تعمؿ ىؿ .06

 ال -ب  نعـ -أ   

  : تخصصؾ مجاؿ في تعمؿ ىؿ .03

  ال -ب     نعـ -أ    

 :إعالـ وسيمة مع تعمؿ ىؿ .04

 ....ذلؾ غير -د  دولية  -ج  عربية -ب  محمية -أ  

 :عمؿ فرصة عمى حصولؾ في ساىـ والمعارؼ واألصدقاء األقارب وجود ىؿ  .05

       ال -ب     نعـ -أ 

 :الوظيفة عمى حصولؾ في ساىـ الحزبي االنتماء ىؿ .06
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      ال -ب     نعـ -أ    

 :تعمؿ بند أي عمى .07

 ....ذلؾ غير -د  بالقطعة  -ج  مؤقت عقد -ب  دائـ عقد -أ  

  :الصحافة مينة في العمؿ في أمضيتيا التي المدة .08

  سنوات 6 مف أكثر-د   3-6-ج   0-3-ب  سنة مف أقؿ -أ  

   .................التخصص في عمؿ فرصة عمى الحصوؿ بدوف أمضيتيا التي األشير عدد .09

 .....................: التخرج وبعد قبؿ عمييا حصمت التي التدريبية الساعات عدد .61

 :الميارات محور ثالثاً 

  :اإلنجميزية المغة ميارات .0

 ضعيؼ-د  جيد -ج  جدا جيد -ب  ممتاز -أ   

  :الحاسوب ميارات .6

 ضعيؼ-د  جيد -ج  جدا جيد -ب  ممتاز -أ    

 :العربية المغة ميارات .3

 ضعيؼ-د  جيد -ج  جدا جيد -ب  ممتاز -أ   

 :اإلنترنت واستخداـ الطباعة ميارات .4

 ضعيؼ-د  جيد -ج  جدا جيد -ب  ممتاز -أ   
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 :الستبانة محاور :رابعاً 

 المناسب. المكاف في النسبة ضع/ي المعرفة، إدارة بأدوات المتعمقة العبارات مف عددا يمي فيما

 م.
 موافق العبــــــــارات

 غير محايد موافق بشدة
 موافق

 غير
 موافق
 بشدة

  :الجامعات دور : أوال

 فػػػي دور تمعػػػب الجامعػػػات أف تػػػرى مػػػدى أي إلػػػى - أ
 عمػى واإلعػالـ الصحافة كميو مف الخريج حصوؿ
 مناسبة؟ عمؿ فرصو

 

0.  
 احتياجػػػات بمواكبػػػة منيػػػا تخرجػػػت التػػػي الجامعػػػة تيػػػتـ

 المختمفة التخصصات مف المجتمع
     

6.  
 تخصصػػاتيا بتطػػوير منيػا تخرجػػت التػي الجامعػػة تيػتـ
  العمؿ سوؽ احتياجات يواكب بما

     

3.  
 بمػا مناىجيػا ريبتطػو  منيػا تخرجػت التػي الجامعة تيتـ

  العمؿ سوؽ احتياجات يواكب
     

4.  
 تخصصػػػػات بفػػػػت  منيػػػػا تخرجػػػػت التػػػػي الجامعػػػػة تيػػػػتـ
 المحمي العمؿ سوؽ حاجة تواءـ جديدة

     

5.  
 كميػػػو قبػػػؿ مػػػف المخصصػػػة العمميػػػة الدراسػػػية السػػػاعات
 لتأىيػؿ كافيػو منيػا تخرجت التي الجامعة في الصحافة
 العمؿ. سوؽ في لالنخراط الخريجيف

     

6.  
 الجامعػػة فػػي الصػػحافة كميػػو خريجػػي أعػػداد تزايػػد سػػاىـ
 بػػػػػيف البطالػػػػػة مشػػػػػكمة تفػػػػػاقـ فػػػػػي منيػػػػػا تخرجػػػػػت التػػػػػي

 غزة. قطاع في الصحفييف صفوؼ
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7.  
 فػػػػػػي الصػػػػػػحافة كميػػػػػػو قبػػػػػػوؿ مفػػػػػػاتي  انخفػػػػػػاض سػػػػػػاىـ

 البطالػػة مشػػكمة تفػػاقـ فػػي منيػػا تخرجػػت التػػي الجامعػػة
 غزة قطاع في

     

 فػرص لتػوفير المختمفػة الجيػات مػع التواصػؿ فػي بػدورىا تقػوـ الجامعات أف ترى مدى أي إلى - ب
 :الصحافة كميو لخريجي عمؿ

 العػػاـ القطػاع مػػع منيػا تخرجػػت التػي الجامعػػة تتواصػؿ  .0
 .الصحافة مجاؿ في لمخريجيف عمؿ فرص لتوفير

     

 القطػػػػػاع مػػػػػع منيػػػػػا تخرجػػػػػت التػػػػػي الجامعػػػػػة تتواصػػػػػؿ  .6
 مجػػػػػاؿ فػػػػػي لمخػػػػػريجيف عمػػػػػؿ فػػػػػرص لتػػػػػوفير الخػػػػػاص
 .الصحافة

     

 الػػػ مؤسسػػات مػػع منيػػا تخرجػػت التػػي الجامعػػة تتواصػػؿ  .3
NGOS مجػػػػػاؿ فػػػػػي لمخػػػػػريجيف عمػػػػػؿ فػػػػػرص لتػػػػػوفير 
 الصحافة

     

 نقابػػػػػػػة مػػػػػػػع منيػػػػػػػا تخرجػػػػػػػت التػػػػػػػي الجامعػػػػػػػة تتواصػػػػػػػؿ  .4
 مجػػػاؿ فػػػي لمخػػػريجيف عمػػػؿ فػػػرص لتػػػوفير الصػػػحفييف
 الصحافة
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 :التدريبية الدورات : ثانياً 

 عمـى الصـحافة كميـو مـن الخـريج حصـول فـي دور تمعـب التدريبية الدورات أن ترى مدى أي إلى
 مناسبة؟ عمل فرصو

8.  
 كميػػػػو خريجػػػػي إكسػػػػاب فػػػػي التدريبيػػػػة الػػػػدورات تسػػػػاىـ

 فرصػػػو عمػػػى الحصػػػوؿ فػػي تسػػػاعد ميػػػارات الصػػحافة
 عمؿ.

     

9.  
 دورات بتػػػػػػوفير منيػػػػػػا تخرجػػػػػػت التػػػػػػي الجامعػػػػػػة تيػػػػػػتـ

 الصحافة. كمية لطمبة عممية تخصصية
     

01.  
 كميػػػػة لطمبػػػػة تخصصػػػػيو تدريبيػػػػة دورات تػػػػوفير يعتبػػػػر

 .منيا تخرجت التي الجامعة أولويات مف الصحافة
     

00.  
 تدريبيػػة دورات بعقػػد منيػػا تخرجػػت التػػي الجامعػػة تيػػتـ
 الحصػػػوؿ فػػي الخػػػريجيف تسػػاعد اإلنجميزيػػػة المغػػة فػػي
 عمؿ فرصة عمى

     

06.  
 مجػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي تدريبيػػػػػػػة دورات بعقػػػػػػػد الجامعػػػػػػػات تيػػػػػػػتـ

 فرصػة عمػى الحصػوؿ في الخريجيف تساعد الحاسوب
 عمؿ

     

03.  
 فرصػػػة لتػػػوفير العػػػاـ القطػػػاع مػػػع الجامعػػػات تتواصػػػؿ
 حصػػػػوليـ فػػػػي لممسػػػاىمة لمخػػػػريجيف العممػػػػي التػػػدريب

 عمؿ. فرصة عمى

     

04.  

 والمؤسسػػات الخػػاص القطػػاع مػػع الجامعػػات تتواصػػؿ
 لمخػػػػػػػريجيف العممػػػػػػي التػػػػػػدريب فرصػػػػػػػة لتػػػػػػوفير أىميػػػػػػو

 عمؿ. فرصة عمى حصوليـ في لممساىمة
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 :عمؿ فرصة عمى الصحافة كميو خريج حصوؿ في تساعد إضافية عوامؿ : ثالثاً 

 فرصػو عمى الصحافة كميو مف الخريج حصوؿ في دور تمعب التالية العوامؿ أف ترى مدى أي إلى
 مناسبة؟ عمؿ

05.  
 فػػي الحكػػومي واالسػػتيعاب التشػػغيؿ سياسػػات سػػاىمت
 عمؿ. فرصة عمى حصولؾ

     

06.  
 الجيػػات قبػػؿ مػػف المؤقػػت التشػػغيؿ سياسػػات سػػاىمت
 عمؿ. فرصة عمى حصولؾ في الحكومية

     

07.  
 مػػػػف فػػػػاقـ الصػػػػحافة مينػػػػة الصػػػػحفييف غيػػػػر امتيػػػػاف
 الخريجييف صفوؼ بيف البطالة مشكمة

     

08.  
 فػػػي الحكوميػػػة غيػػػر المؤقػػػت التشػػػغيؿ بػػػرامج سػػػاىمت
 عمؿ. فرصة عمى حصولؾ

     

      العمؿ سوؽ واحتياجات الدراسة تخصص مالءمة  .09

 تفاقـ في ساىـ غزة قطاع في نقابي جسـ وجود عدـ  .61
 القطاع في واإلعالـ الصحافة خريجي بطالة مشكمة

     

      منيا التخرج تـ التي الجامعة سمعة  .60

      التخرج. بعد الميداني التدريب أثناء العممية الخبرة  .66

      اآلخريف مع التواصؿ عمى القدرة  .63

      التخرج( )بعد التدريبية الدورات  .64

      التخصص. مجاؿ في الميني األداء  .65

 االستبانة. ىذه لتعبئة الطيب وجيدكـ، تعاونكـ حسف لكـ نشكر وأخيرا
 :الباحث
 رضوان مصطفى
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 حصول في الجامعات دور" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل:  (1) رقم ممحق
 لممجال الكمية الدرجة ومتوسط "عمل فرصة عمى الخريج

 ـ.
 الفقرة

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(sig) 

 احتياجػػػػات بمواكبػػػػة منيػػػػا تخرجػػػػت التػػػػي الجامعػػػػة تيػػػػتـ  .0
 المختمفة التخصصات مف المجتمع

.700
**

 .000 

 تخصصػػاتيا بتطػػوير منيػػا تخرجػػت التػػي الجامعػػة تيػػتـ  .6
  العمؿ سوؽ احتياجات يواكب بما

.709
**

 .000 

 بمػػا مناىجيػػا بتطػػوير منيػػا تخرجػػت التػػي الجامعػػة تيػػتـ  .3
  العمؿ سوؽ احتياجات يواكب

.685
**

 .000 

 تخصصػػػػات بفػػػػت  منيػػػػا تخرجػػػػت التػػػػي الجامعػػػػة تيػػػػتـ  .4
 المحمي العمؿ سوؽ حاجة تواءـ جديدة

.655
**

 .000 

 كميػػػو قبػػػؿ مػػػف المخصصػػػة العمميػػػة الدراسػػػية السػػػاعات  .5
 لتأىيػػؿ كافيػػو منيػػا تخرجػت التػػي الجامعػػة فػػي الصػحافة
 العمؿ. سوؽ في لالنخراط الخريجيف

.682
**

 .000 

 الجامعػػة فػػي الصػػحافة كميػػو خريجػػي أعػػداد تزايػػد سػػاىـ  .6
 صػفوؼ بيف البطالة مشكمة تفاقـ في منيا تخرجت التي

 غزة. قطاع في الصحفييف
.163

*
 .021 

 الجامعػة فػي الصحافة كميو قبوؿ مفاتي  انخفاض ساىـ  .7
 قطػػاع فػػي البطالػػة مشػػكمة تفػػاقـ فػػي منيػػا تخرجػػت التػػي
 غزة

.297
**

 .000 

 α=1510 داللة مستوى عند إحصائيا داؿ االرتباط **
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 مع التواصل في الجامعات "دور مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (1) رقم ممحق
 لممجال الكمية الدرجة ومتوسط " الصحافة كميو لخريجي عمل فرص لتوفير المختمفة الجيات

 الفقرة م.
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(sig) 

 العاـ القطاع مع منيا تخرجت التي الجامعة تتواصؿ  .0
 .الصحافة مجاؿ في لمخريجيف عمؿ فرص لتوفير

.891
**

 .000 

 القطػػػػاع مػػػػع منيػػػػا تخرجػػػػت التػػػػي الجامعػػػػة تتواصػػػػؿ  .6
 مجػػػػاؿ فػػػػي لمخػػػػريجيف عمػػػػؿ فػػػػرص لتػػػػوفير الخػػػػاص
 .الصحافة

.929
**

 .000 

 مؤسسػػػات مػػع منيػػا تخرجػػػت التػػي الجامعػػة تتواصػػؿ  .3
 مجػاؿ فػي لمخػريجيف عمػؿ فرص لتوفير NGOS الػ

 الصحافة
.902

**
 .000 

 نقابػػػػػة مػػػػػع منيػػػػػا تخرجػػػػػت التػػػػػي الجامعػػػػػة تتواصػػػػػؿ  .4
 مجػػاؿ فػػي لمخػػريجيف عمػػؿ فػػرص لتػػوفير الصػػحفييف
 الصحافة

.795
**

 .000 

 α=1510 داللة مستوى عند إحصائيا داؿ االرتباط **
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 في ىادور  التدريبية "الدورات مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (4) رقم ممحق
 لممجال الكمية الدرجة ومتوسط " مناسبة عمل فرصو عمى الصحافة كميو من الخريج حصول

 بيرسون معامل الفقرة م.
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(sig) 
 كميو خريجي إكساب في التدريبية الدورات تساىـ  .0

 عمى الحصوؿ في تساعد ميارات الصحافة
 عمؿ. فرصو

.327
**

 .000 

 دورات بتوفير منيا تخرجت التي الجامعة تيتـ  .6
 الصحافة. كمية لطمبة عممية تخصصية

.647
**

 .000 

 لطمبة تخصصيو تدريبية دورات توفير يعتبر  .3
 التي الجامعة أولويات مف الصحافة كمية

 منيا. تخرجت
.614

**
 .000 

 دورات بعقد منيا تخرجت التي الجامعة تيتـ  .4
 في الخريجيف تساعد اإلنجميزية المغة في تدريبية

 عمؿ فرصة عمى الحصوؿ
.815

**
 .000 

 مجاؿ في تدريبية دورات بعقد الجامعات تيتـ  .5
 عمى الحصوؿ في الخريجيف تساعد الحاسوب
 عمؿ فرصة

.812
**

 .000 

 لتوفير العاـ القطاع مع الجامعات تتواصؿ  .6
 في لممساىمة لمخريجيف العممي التدريب فرصة

 عمؿ. فرصة عمى حصوليـ
.688

**
 .000 

 الخاص القطاع مع الجامعات تتواصؿ  .7
 العممي التدريب فرصة لتوفير أىميو والمؤسسات
 فرصة عمى حصوليـ في لممساىمة لمخريجيف

 عمؿ.

.676
**

 .000 

 α=1510 داللة مستوى عند إحصائيا داؿ االرتباط **
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 في تساعد إضافية عوامل " مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (5) رقم ممحق
 لممجال الكمية الدرجة ومتوسط " عمل فرصة عمى الصحافة كميو خريج حصول

 بيرسون معامل الفقرة م.
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(sig) 
 الحكومي واالستيعاب التشغيؿ سياسات ساىمت  .0

 عمؿ. فرصة عمى حصولؾ في
.491

**
 .000 

 قبؿ مف المؤقت التشغيؿ سياسات ساىمت  .6
 فرصة عمى حصولؾ في الحكومية الجيات
 عمؿ.

.399
**

 .000 

 مف فاقـ الصحافة مينة الصحفييف غير امتياف  .3
 الخريجييف صفوؼ بيف البطالة مشكمة

.413
**

 .000 

 الحكومية غير المؤقت التشغيؿ برامج ساىمت  .4
 عمؿ. فرصة عمى حصولؾ في

.344
**

 .000 

 سوؽ واحتياجات الدراسة تخصص مالءمة  .5
 العمؿ

.561
**

 .000 

 في ساىـ غزة قطاع في نقابي جسـ وجود عدـ  .6
 واإلعالـ الصحافة خريجي بطالة مشكمة تفاقـ
 القطاع في

.213
**

 .002 

402. منيا التخرج تـ التي الجامعة سمعة  .7
**

 .000 

 بعد الميداني التدريب أثناء العممية الخبرة  .8
 التخرج.

.350
**

 .000 

432. اآلخريف مع التواصؿ عمى القدرة  .9
**

 .000 

445. التخرج( )بعد التدريبية الدورات  .01
**

 .000 

492. التخصص. مجاؿ في الميني األداء  .00
**

 .000 

 α=1510 داللة مستوى عند إحصائيا داؿ االرتباط **
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 مقابالت مع عدد من الخبراء القتصاديين: (6ممحق رقم )
 . األمةمدير عاـ مؤسسة الريالة لإلعالـ ،ومحاضر في جامعو /  وساـ عفيفة أ.مقابمة  .0
 . الحكومي اإلعالـرئيس مكتب /  أ. سالمة معروؼ .6

 

 . الحكومي اإلعالميرئيس المكتب /  سالمة معروفأ.

  حسب وجية نظرك؟ الصحفيينالسؤال / ما ىي أسباب بطالة 
  بالمشكمة:ىناك أكثر من جية ليا عالقة 
 :الطالب 

 بشكؿ سنوي في الجامعات. كمية الصحافة يسجؿ عدد كبير مف الطالب في  -
 الجامعة تييئ لمطالب ظروؼ التعميـ العالي المتميز. -
أكبر مما يحتاجو سوؽ العمؿ، ولكف السؤاؿ أيف سوؽ  الصحفييف  يتخرج سنويا أعداد مف -

 العمؿ.
 التشغيل ةجي: 

 ىي التي تحمؿ مسئولية إيجاد سوؽ العمؿ.  -

فرازاتوحالة االنقساـ الفمسطيني  -  في زيادة البطالة في صفوؼ الصحفييف  أسيمت وا 
 بشكؿ خاص. الصحافةالوضع السياسي لو عالقة وطيدة بمشكمة الخريجيف و  -
 الدور األكبر يمحؽ بالقطاع الخاص. -
 .الصحفييفمطموب العمؿ عمى إيجاد دور لنقابة  -

  ر الجامعة:دو 
الجامعة أصبحت تنساؽ باتجاه رغبات المجتمع الفمسطيني )حيث يرغب المجتمع  -

 (.الصحافةالفمسطيني في تخصصات 
مقابالت  بإجراءالصحافة وذلؾ مف المفترض تقميؿ عدد الطالب المقبوليف في كميات  -

 .لمطالب تحدد مف يصم  منيـ لاللتحاؽ بالقسـ ومف ال
 ،.الصحافةلتنسيؽ لمقبوؿ في كميات مف المفترض رفع مفتاح ا -
 وتقبؿ طالب بمفاتي  قبوؿ متدنية. الصحافةمطموب إيقاؼ بعض الكميات التي تدرس  -
مطموب متابعة ومراقبة وزارة التربية والتعميـ وبالذات ىيئة االعتماد والجودة وذلؾ لمعمؿ  -

 .الصحافةعدـ تدني مفتاح القبوؿ لكميات 
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  م واحتياجات سوق العمل .تعميمخرجات السؤال / ىل ىناك توافق بين 
 ـ واحتياجات سوؽ العمؿ.تعمينؤكد عمى عدـ التوافؽ بيف مخرجات ال -
السوؽ ليس مشكمة الجامعة ويعني الجامعة إخراج عدد مف الخريجيف يحتـر مصمحة  -

 المجتمع.
 ال يوجد تنسيؽ بيف الجامعات ووزارة والقطاع وال الحكومة. -
 متنسيؽ بيف الجيات المختمفة.ال مانع مف وجود ىيئة ل -
 الحمول المقترح 

 التنسيؽ بيف الجيات التعميمية المختمفة والقطاع االقتصادي. -0
 تشجيع التعميـ الميني في كافة المجاالت. -6

يقاؼ ذلؾ. الصحافةمراقبة الكميات التي تخفض مفتاح التنسيؽ في  -3  وا 

 

 .مدير عام مؤسسة الرسالة لإلعالم/ أ. وسام عفيفة
  / من وجية نظرك؟ صحفيينما ىي أسباب بطالة السؤال 
وكذلؾ  ـ6116أرى أف الحصار عمى غزة بعد نجاح حركة حماس في انتخابات عاـ  -

 االنقساـ، أديا إلى الحصار الكامؿ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة.
 فقط. الصحفييفنسبة البطالة مرتفعة في جميع القطاعات، وليس قطاع  -
نعيش في بيئة  ألنناحظوظ أكثر مف غيرىـ في الحصوؿ عمى فرصة عمؿ  صحفييفلم -

 العالـ. أنظارصراع وغزة محط 
  سؤال / ىل لمميارات اإلدارية والمغة اإلنجميزية والقدرات األخرى أثرًا واضحًا في حصول

 عمى فرصة عمل ؟ الصحفي
 اإلعالمخدام تقنيات وميارة استخدام الحاسوب وميارات است اإلنجميزية المغة، بالتأكيد

 لحصول الخريج عمى فرصة عمل. األساسيةالجديد تعتبر من العوامل 

 : حمول مقترحة 
 الفمسطينية الداخمية وتوحيد الحكومة. المصالحة -
وطنية اقتصادية شمولية لموطف لعدة سنوات، عمى  استراتيجيةيجب أف يكوف ىناؾ خطة  -

 أف تغطي ىذه الخطة كافة الجوانب االقتصادية الالزمة لمنيوض بالوطف .
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 المحكمين :(7) ممحق رقم

 األكاديمية الصفة السم

 الجامعة االسالمية-عميد كمية التجارة أ.د.محمد مقداد

 محاضر في جامعة االسراء د.كماؿ المصري

 محاضر في الجامعة االسالمية أبو عودة د.محمد

رئيس سمطة -رئيس مجمس ادارة مؤسسة الرسالة ـ.كنعاف عبيد
 جودة البيئة

 محاضر جامعة االمة-رئيس تحرير صحيفة الرسالة أ.وساـ عفيفة

 محاضر جامعة االمة-رئيس تحرير صحيفة الرسالة أ.وساـ عفيفة

 الكمية الجامعيةمحاضر قسـ االعالـ في  أ.محمد ياسيف

 

 


