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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

وإذ تأذّن ربكُم لَِئن شَكَرتُم  َألزِيدنَّكُم ولَِئن كَفَرتُم ِإن عذَابِي " 

لَشَديد"  

  

  اهللا العظيمصدق 
  

  )٧االية: سورة إبراهيم(

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  

  

  إهداء

  

أمد اهللا في عمرهما ....والدي ووالدتي ...إلى اعز الناس 

  وأحسن عملهما

  

  إلى اخوتي وأخواتي

  

  إلى زوجتي وأبنائي وبناتي

  

وإلى كل الضاربين في األرض سعيا إلحقاق الحق وإزهاق 

  .الباطل
  

  

  
  
  

  

  

  
  



  شكر و تقدير

الشكر هللا أن تفـضل     . رب العالمين، اثني عليه الخير كله هو كما أثنى على نفسه          الحمد هللا   

أتوجه .فلك الحمد و الشكر ربنا  كما يليق بك        . علي و هداني إلى سبيل العلم ويسره لي و يسرني له          

بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدني وقدم لي النصيحة و لمشورة واإلرشاد من اجـل إتمـام هـذه              

  .لمتواضعة، والخروج بها على اكمل وجه قدر اإلمكانالدراسة ا

 وانتهز الفرصة في هذا المقام ألتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان من أستاذي ومـشرفي              

وموجهي الدكتور الفاضل محمد إبراهيم المدهون الذي لم يأل جهدا في تقـديم النـصح واإلرشـاد                 

ه على الصورة الجميلة التي ترون فبارك اهللا فيه         والتوجيه طوال فترة كتابة هذا البحث، حتى أخرج       

الدكتور سـامي   (   األكارم      كذلك شكري وتقديري إلى األساتذة    . وأمد في عمره ذخرا للعلم وطالبه     

  .تفضال بقبول مناقشة هذه الدراسةالذين )أبو الروس والدكتور عليان الحولي 

 على أياديهم، وإلى السادة األفاضل      وشكري وتقدري إلى األساتذة األفاضل الذين تلقيت العلم       

كذلك ، من اجل خروجها بأفضل صورة تليق بالدراسة      " االستبانة" الذين شرفوني بتحكيم أداة الدراسة    

شكري وتقديري إلى السادة األفاضل الذين قبلوا االستجابة إلى فقـرات االسـتبانة مـن أسـاتذة و                  

قدير إلى السادة أعضاء لجنة رسـم الـسياسات      كما أتقدم بالشكر والت   . خريجي جامعات غير عاملين   

في وزارة التربية والتعليم العالي الذين لم يبخلوا علي بوقتهم النفيس إذ قاموا بتزويـدي بمعلومـات               

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الوفير لجميع األصدقاء الذين ساعدوني فـي            . خدمت موضوع الدراسة  

فلهم جميعا أ توجه بالـشكر والتقـدير والعرفـان          . الستبانةالوصول إلى أفراد العينة أثناء توزيع ا      

  وأذكرهم  بقول الخالق عز وجل في كتابه العزيز 

وقل اعملوا فسير اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة " 

  "فينبئكم بما كنتم تعملون

   )105آية : سورة التوبة( 

  

  

  

  الباحث
  

  الفهرس



  

  الصفحةرقم الموضوع

       قرار لجنة المناقشة

 ب       اإلهداء

 ت       شكر وتقدير

 ث       الفهرس

 خ قائمة الجداول       

 ز       قائمة المالحق

 س       ملخص الدراسة باللغة العربية

 ش       ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

   مدخل الدراسة: الفصل األول المسلسل

 ٢  مة مقد 1.1

 ٤   مشكلة الدراسة 2.1

 ٥   فروض الدراسة 3.1

 ٥  اهداف الدراسة  ٤,١

 ٦   أهمية الدراسة ٥,١

 ٦  حدود الدراسة ٦,١

 ٧   مصطلحات ومفاهيم ٧,١

  :الفصل الثاني 

  البطالة والتعليم

 

 ١٠   مقدمة ١,١,٢

 ١١   تعريف البطالة ٢,١,٢

 ١٣   أنواع البطالة ٣,١,٢

 ١٨  طالة تقسيمات الب ٤,١,٢

 ٢٣   معدل البطالة ٥,١,٢

 ٢٤   لمحة تاريخية عن البطالة ٦,١,٢

 ٢٧   أسباب البطالة ٧,١,٢



 ٣٠   كيفية الحد من البطالة ٨,١,٢

  ٣٢  نظرة اإلسالم الى البطالة  ٩,١,٢

   التعليم: المبحث الثاني 

 ٣٦   مقدمة ١,٢,٢

 ٣٩  وزارة التربية والتعليم العالي نبذة عن  ٢,٢,٢

 ٣٩   نظرة على طبيعة التعليم في قطاع غزة ٣,٢,٢

  الفصل الثالث 

   الدراسات السابقة والتعقيب عليها

 

 ٥٩   الدراسات السابقة ١,٣

 ٦٧   التعقيب على الدراسات السابقة ٢,٣

  لرابعالفصل ا 

  واإلجراءاتالطريقة  

 

  ٧٠  مقدمة  ١,٤

  ٧٠  منهج الدراسة ٢,٤

 ٧١  مجتمع الدراسة ٣,٤

 ٧٢  نة الدراسة عي ٤,٤

 ٧٢  الخصائص والسمات الشخصية الفراد العينة ٥,٤

 ٧٨  وصف أداة الدراسة ٦,٤

 ٨٠  صدق وثبات االستبانة ٧,٤

 ٩٢  المعالجات اإلحصائية ٨,٤

  الفصل الخامس 

   نتائج الدراسة ومناقشتها

 

 ٩٤  اختبار التوزيع الطبيعي ١,٥

  ٩٥  نةتحليل فقرات االستبا  ٢,٥

 ٩٦   الخريجيناستبانة فقرات تحليل ١,٢,٥

 ١٠٦   المدرسيناستبانةتحليل فقرات  ٢,٢,٥

 ١١٣  اختبار فرضيات الدراسة ٣,٥



  
  الفصل السادس 

   النتائج والتوصيات

 

 ١١٨     النتائج ١,٦

 ١٢١  لمقترحاتا   التوصيات و  ٢,٦

 ١٢٥    المراجع /

 ١٣٣    المالحق /

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة الجداول

  

  

 الصفحة موضوعهقم ر



 الجدول

  سنة فـأكثر فـي األراضـي       ١٥معدل البطالة بين القوى العاملة        )1( 

  ILOعلى أساس معـايير (الجنس الفلسطينية حسب الفئة العمرية و

( 

١٩ 

 سنة فـأكثر فـي األراضـي        15معدل البطالة بين القوى العاملة        )2( 

معـايير  على أسـاس    (الفلسطينية حسب سنوات الدراسة و الجنس     

ILO(  

٢٠ 

 سنة فـأكثر فـي األراضـي        ١٥معدل البطالة بين القوى العاملة        )3( 

  ILOعلى أساس معـايير (الفلسطينية حسب الفئة العمرية والمنطقة

( 

٢١ 

سـنة فـأكثر فـي األراضـي     ١٥معدل البطالة بين القوى العاملة       )4( 

علـى أسـاس    (الفلسطينية حـسب سـنوات الدراسـة والمنطقـة        

  ) ILOمعايير

٢٢ 

التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية حسب          )5(

 2000-1996عدد سنوات الدراسة خالل الفترة 

٢٣ 

 سنة فـأكثر فـي األراضـي        15معدل البطالة بين القوى العاملة       )6 (

علـى أسـاس    (الفلسطينية حسب سبب البقاء خارج القوى العاملة        

  ) ILOمعايير 

٢٤ 

معدل البطالة في األراضي الفلسطينية خالل الفترة الممتـدة مـن              )7( 

  2005 و حتى العام 1995العام 

٢٦ 

توزيع طالب المرحلة الثانوية حسب التخـصص و الجـنس فـي              )8( 

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤قطاع غزة للعام الدراسي 

  

٤٣ 

توزيع العاملين في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي بحسب معايير    )9( 
(ILO)  

٤٦ 

 ٥٢ليدية فـي قطـاع غـزة       عدد الطالب المسجلين في الجامعات التق       )10(



  2005-2004الجامعة للعام الجامعي بحسب الكلية و

معية  في قطاع غزة بحسب      عدد الطالب المسجلين في الكليات الجا      )11(

  2005-2004الشهادة التي تمنح للعام الجامعي الكلية والتخصص و

٥٣ 

المسجلين في الكليات المتوسطة  فـي قطـاع غـزة           عدد الطالب    )12(

  2005-2004بحسب الكلية والبرنامج والتخصص  للعام الجامعي 

٥٤ 

 ٧٢  الخصائص والسمات الشخصية ألفراد عينة الدراسة للخريجين )13(

وصف مجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية ألفراد         )14(

  عينة الدراسة لألساتذة

٧٦ 

مجـال  (الت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثـاني         معام )15(

  والدرجة الكلية لفقراته) تفريع التعليم

٨٠ 

تخطيط  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث            )16(

  والدرجة الكلية لفقراته) سوق العمل

٨١ 

مجـال  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع           )17(

  .والدرجة الكلية لفقراته) نظرة وثقافة المجتمع

٨٢ 

اثـر  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس           )18(

  والدرجة الكلية لفقراته) التوجيه واإلرشاد

٨٣ 

التنـسيق  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني         )19(

  فقراتهوالدرجة الكلية ل) بين الوزارات

٨٤ 

تخطيط  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث           )20(

  والدرجة الكلية لفقراته) سوق العمل

٨٥ 

مجـال  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع           )21(

  والدرجة الكلية لفقراته) تفريع التعليم

٨٦  

 ٨٧  )تمع الخريجينمج( الصدق البنائي لمحاور الدراسة )22(

 ٨٧  )مجتمع المدرسين( الصدق البنائي لمحاور الدراسة )23(

معامالت االرتباط بين معدل الفقرات الزوجية والفردية لكل محور          )24(

  من محاور االستبيان

٨٨ 

 ٨٩   معامالت الثبات ألبعاد الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ )25(



عدل الفقرات الزوجية والفردية لكل محور      معامالت االرتباط بين م    )26(

  من محاور االستبيان

٩٠ 

 ٨٩   معامالت الثبات ألبعاد الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ )27(

-One-Sample Kolmogorov(اختبار التوزيع الطبيعي )28(

Smirnov Test (استبانة الخريجين المتعطلين  

٩٣ 

-One-Sample Kolmogorov(اختبار التوزيع الطبيعي )29(

Smirnov Test (استبانة المدرسين.  

٩٤ 

النسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النـسبي           )30(

(  ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقرات المحـور الثـاني      tوقيمة  

  )مجال تفريع التعليم

٩٥ 

وزن النـسبي    النسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي وال       )31(

(  ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقرات المحور الثالـث           tوقيمة  

  )مجال تخطيط سوق العمل

٩٨ 

النسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النـسبي           )32(

(  ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقرات المحور الرابـع           tوقيمة  

  )مجال نظرة وثقافة المجتمع

١٠١ 

النسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النـسبي           )33(

(  ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقرات المحور الخـامس  tوقيمة  

  )مجال اثر التوجيه واإلرشاد

١٠٣ 

النسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النـسبي           )34(

( ات المحـور الثـاني    ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقر   tوقيمة  

  )مجال التنسيق بين الوزارات

١٠٥ 

النسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النـسبي           )35(

(  ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقرات المحور الثالـث           tوقيمة  

  )مجال تخطيط سوق العمل

١٠٨ 

وزن النـسبي    النسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي وال       )36(

(  ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقرات المحور الرابـع           tوقيمة  

١١١ 



  )مجال تفريع التعليم

تفريـع  (معامالت ارتباط بيرسون بين حجم البطالة و كـل مـن             )37(

التعليم، تخطيط حاجة المجتمع  للموارد البشرية، نظـرة المجتمـع      

  )للتعليم الفني و المهني، إرشاد و توجيه الطالب

١١٣ 

تنـسيق   (معامالت ارتباط بيرسون بين حجم البطالة وبين كل من            )38(

وزارة التربية و التعلـيم العـالي مـع الـوزارات و المؤسـسات         

  )المستقطبة للعمالة،حاجة المجتمع  للموارد البشرية،تفريع التعليم 

١١٥ 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المالحـققائمة 

 رقم الصفحة محتوى الملحق رقم املحق

 ١٣٥  خريجـو الجـامعات و المعاهد غير العامـليناستبانة أ-١ 

 ١٤٠ كلية التجارة- األساتذة األكاديميين المحاضرين في جامعات غزةاستبانة ب-١

 ١٤٤  مع وكيل مساعد الوزارةمقابلة أ-٢

 ١٤٩ العام مع مدير عام التعليم مقابلة ب-٢

 ١٥٣ يم العالي عام التعلمدير مع مدير ينوب عن مقابلة ج-٢



 ١٥٧ المطبوعات مدير عام الكتب ومع مقابلة د-٢

 ١٥٩ اللوازم مع مدير عام مقابلة  ه-٢

 ١٦١ الرسوب النجاح و اإلكمال و أسس   ٣

 ١٦٩  إلى وزارة التربية والتعليم العاليموجهة تسهيل مهمة طالب رسالة    ٤

  ١٧٠  أسماء محكمي أدوات الدراسة  ٥

  

  

  

  



  ة باللغة العربيةملخص الدراس

تقوم هذه الدراسة على أساس إبراز مدى تأثير سياسات وزارة التربية والتعليم العالي علـى               

البطالة، كما وتهدف إلى إبراز حلول ممكنة، تقدمها الوزارة للحد من ظاهرة البطالة بـين خريجـي         

ـ            داهما وجهـت إلـى    المؤسسات التعليمية؛ ومن اجل تحقيق هذا الهدف اعد الباحث اسـتبانتين، إح

 اسـتبانة كعينـة عـشوائية، وتـم         597خريجي المعاهد و الجامعات غير العاملين حيث تم توزيع          

 60كما وتم توزيع االستبانة األخرى على       .  استبانة 526أي ما مجموعه    % 88.1استرداد ما نسبته    

 األزهـر، والقـدس     ،اإلسـالمية فرد كعينة للمجتمع الثاني وهم أساتذة في كلية التجارة بالجامعـة            

.  استبانة 44حيث تم استرداد ما مجموعة      % 73.3المفتوحة، وكانت نسبة االسترداد من هذه العينة        

وتوصلت الدراسة إلـى انـه مـن    . SPSSولتحليل البيانات؛ تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي  

 بطالة المتعلمين بمعزل عن     المستحيل  أن تستطيع وزارة التربية والتعليم العالي تقديم حلول لظاهرة          

وزارت السلطة االخرى ومؤسسات المجتمع المحلي و ذلك لصعوبة االوضاع السياسية واالقتصادية            

كما توصلت الى وجود اثر لسياسات الوزارة على حجم البطالة، وانه من الممكن أن تقـوم                 . القائمة

 أسس ال تتجاهل سوق العمل، وذلك       الوزارة بدور فاعل في حل مشكلة البطالة إذا تم تطويرها على          

من خالل تنسيق وتخطيط مسبق تشارك فيه المؤسسات المستقطبة للعمالة، لكن هذا الدور مـشروط               

كما وطرحت الدراسة بعـض التوصـيات والمقترحـات         . باستقرار سياسي، وأداء اقتصادي ناضج    

ر االقتـصاد، يـتلخص     الموجهة إلى كل من الوزارة وجهات حكومية أخرى تعنى بالتنمية وتطـوي           

أهمها  في العمل على تفعيل التعليم الثانوي المهني التقني وتحسين مستواه وصورته في المجتمـع،                

ليصل نسبيا إلى درجة موازية للتعليم العام، وكذلك العمل على توعية المجتمع إلى أهمية هذا النوع                 

 إنشاء قـسم يعنـى بإعـداد أبحـاث     كذلك العمل على. من التعليم  بالتنسيق مع اإلعالم والجامعات 

ودراسات ميدانية دورية لسوق العمل وإيجاد اتصال وتنسيق مع مؤسسات المجتمع ورفـع تقـارير               

كذلك العمل علـى إقامـة   . دورية للمستويات اإلدارية ذات السلطة في اتخاذ القرار ورسم السياسات     

ي أي من الدول التي تتمتع بقـدر  مشاريع متكاملة خاضعة للسلطة الفلسطينية على ارض مستأجرة ف        

. من االستقرار السياسي إلى أن يتم إيجاد سبيل لحرية حركة واستقاللية تواصل مع العالم الخـارجي   

ومن اجل حماية هذه الحرية، يقترح الباحث العمل على إيجاد مصالح اقتـصادية لـدول ذات نفـوذ     

  .دولي كبير داخل قطاع غزة



Abstract  
This study aims to know to what extent the policies  of the Palestinian ministry of 

education and higher education affect the unemployment rate, and to suggest possible 
solutions to decrease this rate among Palestinian graduates. Using two different 
questionnaires, the researcher seeked to achieve the study target. As one of the two 
questionnaires was distributed among 597members of unemployed graduates, the second 
one was distributed among 60 commerce colleges teachers of the Islamic, El-Azhar, and 
El-Quds Open universities of commerce teachers. 526 members of the first sample and 44 
of the second responded. The SBSS package was used in testing the research hypothesis. 

 By the end the study came to the conclusion that the polices and their  procedures 
affect the unemployment rate, and that they could improve the situation provided stable 
political situation and good economical  reactions. 

Some recommendations and suggestions were presented by the end of the study as the 
following:- 

- The best should be done, to develop the vocational  studies to equal to a certain 

extent the academics, and to improve the society points of view towards 

vocational studies. 

- A department belong to the ministry of education and higher education should 

be established , to do continuous researches and studies on the labour market 

with co operation and co ordination with the other ministries and big society 

establishments, and to supply the management on different levels with reports 

holding the main results. 

- Seeking to offer tens of thousands of job opportunities for Palestinian 

graduates, the Palestinian authority should establish huge overseas 

complementary projects, including industrial, agricultural, and services fields, 

in a country  that has a stable political atmosphere to a certain extent as long as 

the occupation is found. Meanwhile the authority should struggle, to achieve 

free movements from  and to the Palestinian areas, and to protect this free 

movements when it occurs.    
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  -:المقدمة 1.1  

 تعتبر البطالة معضلة أساسية تعيق تقدم األمم وتقف سدا منيعا في طريق رقيها، كيـف ال؛                     

وممـا ال   . ع أو يفكر في غير إشباع جوعه وحاجته وحاجة من يعول          وال يمكن لعاطل جائع أن يبد     

شك فيه أن ظاهرة البطالة مرض اجتماعي خطير، تطول شراسته الكثير من الدول وخصوصا دول               

  )1993أبو جامع، ( العالم الثالث والدول النامية

. فاوتـة  الدول العربية ترزح تحت طائلة هذه الظاهرة وإن كانـت بنـسب مت     ن إن الكثير م  

ويكاد المتمعن يجزم أن البطالة في الدول العربية بطالة موجهة مبرمجة، األمر الذي دعـا بعـض                 

قمـر  ( الباحثين إلى رفض اعتبارها ظاهرة واعتبارها نوعا من األزمة، ومن أمثلتهم  قمر وجـادو              

علـى  إذ أنها تحاصر بشكل أساسي فئـة الـشباب    ) 1996الحلفي،  ( وكذلك الحلفي ) 2002وجادو،  

اختالف خصائصهم ومؤهالتهم، فتجد الشباب في مقتبل العمر، سواء أكانوا جامعيين أو غير ذلـك،               

. عاطلين عاجزين عن تحقيق ابسط متطلبات الحياة من مأكل وملبس ومسكن وإنشاء حيـاة أسـرية               

يبنى فإن كان هذا هو حال بناة التنمية صناع الحضارة، وإن كان هذا هو حال العنصر الواعد الذي                   

عليه أمال المستقبل وتطلعات الشعوب إلى النهوض واللحاق بركب الحضارة التي تتمتع بها الكثيـر               

من المؤكد أن الحـال   . من الشعوب، فما بال غيرهم ممن تجاوز مرحلة الشباب أو ممن ال مؤهل له        

ح والتخلف  سيؤول بكليهما إلى أمراض نفسية واجتماعية خطيرة؛ تذهب بالمجتمع جله في مهب الري            

التنموي واالقتصادي، إذ أن للجوانب اإلنسانية والبشرية دور كبير في نجـاح أو إخفـاق التنميـة                 

وكمـا يقـول    ) 2002٣٨:عبـد اللطيـف،   (االقتصادية كما أثبتت الكثير من الدراسات االجتماعية        

المحـرك  فما من شك هنا أن اإلنسان أو الفرد االقتصادي هنا هو منتج ومستهلك أي هو                "مصطفى  

  )٢٠٠٦:١١٩مصطفى،." ( للعملية اإلنتاجية وهو األساس لتوزيع ناتج هذه العملية اإلنتاجية

  موازاة للتخلف التنموي واالقتصادي الذي تسببه البطالة؛ تزداد فـي المجتمـع المظـاهر              

ـ . االجتماعية السلبية الخطيرة مثل جرائم السلب واالعتداء على الغير واالنتحار وغيره      " درانيقول ب

أن البطالة لها من اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي ال يمكن إهمالها، فالبطالـة تـشكل            

التطـرف، اإلرهـاب،    ( السبب الرئيسي لمعظم األمراض والمشكالت االجتماعية في أي مجتمـع           

لسياسي والتـرابط  كما أنها تمثل تهديدا واضحا على االستقرار ا  ) الخ...المخدرات، الجريمة بأنواعها  

االجتماعي، فليس هناك ما هو اخطر على أي مجتمع من وجود أعداد كبيرة من العاطلين سوى أن                 

تكون نسبة كبيرة من هؤالء العاطلين متعلمة، وهذه هي إحدى سمات مشكلة البطالـة فـي الوقـت               

  )2002:40ن،بدرا."(الحاضر حيث تتفشى بين المتعلمين، أو على األقل تكون اكثر وضوحا بينهم



 إن من واجب الدول والحكومات العمل، بأقصى جهد، على توفير فـرص عمـل لهـؤالء               

الشباب وما يتماشى مع مؤهالتهم العلمية والعملية، بل والعمل على إكسابهم مهارات علمية وعمليـة      

ريكي يقول الرئيس األم  . إن لم يكن لديهم، وذلك من اجل رفاهيتهم ورفاهية المجتمع ككل بشكل عام            

في سياق كالمه الموجه إلى الكونجرس ومن خالل ما أطلق عليه آنـذاك الحـرب   " لندون جونسون "

فمـن ترسـيخ دعـائم      . إننا نقوم بهذا، أوال وقبل كل شئ، ألنه من الصواب أن نقوم به            " ضد الفقر 

اعة، فإننـا  التعليم العام، والكليات التي تمنح أراض لتأسيسها، إلى التوسع في الزراعة وتشجيع الصن         

ونحن نقوم بهذا أيضاً    . قد سعينا ونسعى لتحقيق هدف أمة تمد مواطنيها جميعا بكل الفرص المواتية           

إن كفاحنا ضد الفقر سيكون نوعا من       . الن مساعدة البعض سوف تزيد في رخاء الجميع وازدهارهم        

  )  212:1974،نجونسو." ( أال وهي مهارات شعبنا وقوته-االستثمار في اثمن مورد من مواردنا

هذا و تابع الرئيس األمريكي الكالم في موقع آخر في نفس السياق باختيار فئة الشباب مـا                 

ومتابعة لألهـداف  ) 212:1974 ،جونسون( عاما لتقديم عمل لهم أو لتدريبهم على العمل16-20بين 

حة من اجل   التي وضعها نصب عينيه لمحاربة الفقر، وبعد كالمه عن اتخاذ إجراءات سياسية صحي            

التوسع في الرخاء تضمن تغيرات ثورية و تقنية في أمور عدة منها العالقات التجارية مع الجيـران               

 " ... 1965وهيكل وتعليم القوى العاملة قال جونسون في رسالة أخرى موجهة للكونجرس في عام              

ة البـشرية التـي ال    وجود بطالة إجبارية واسعة أو الصعوبات وألوان التعاس– بعد اليوم   -لن نقبل   

  ) 52:1994 كارسون،.." (ضرورة لها،

هذا ما جاء به رئيس دولة قبل قرابة أربعين عاما فما الذي يحصل اليوم فـي المجتمعـات                  

العربية، على الرغم من أن الكثير من الشباب العاطلين عن العمل هم من المؤهلين أكاديميـا، إال أن    

 كبيرة منهم مـن حملـة الـشهادات الجامعيـة           ةد، أن نسب  ولألسف الشدي . عددهم في تزايد مستمر   

والمعاهد، ومع هذا لم يجدوا من يعينهم على متطلبات حياتهم، ليس ذلك فحسب بل لم يجـدوا مـن                   

يفكر فيهم إال على استحياء، وقد حث اإلسالم بل أمر أولياء األمر على ذلك، إما من خالل تـوفير                    

 التضامن االجتماعي وهذا في الحاالت االسـتثنائية التـي ال      وسائل العمل، أو من خالل تطبيق مبدأ      

  ) 1991٦٥٩:الصدر،( تتمكن الدولة فيها من توفير فرص عمل كافية

إن للبطالة أسباب كثيرة، ومع أنها تختلف جزئيا من مجتمع آلخر إال انه ال يخفى على أحد                 

عفوي، خارج عن اإلرادة يمكن      هذه األسباب ما هو مقصود مخطط، ومنها ما هو           نالعديد منها، فم  

ومـن أبـرز األسـباب      . تقليص حدة تأثيره من خالل إعادة النظر فيه وتغيير أسلوب التعاطي معه           

المقصودة الغزو واالستعمار العسكري والفكري وما يتبعه من سياسة اسـتعمارية هدامـة ينتهجهـا       

أو قـد يكـون الـسبب،     . ببعيدالمستعمر، وليس ما حدث في الجزائر من تحطيم لالقتصاد التقليدي           



سياسة يطبقها من ينصبه المستعمر من أصحاب السلطان بغرض الحفاظ على التبعية، وهذا ما قـام                

بفعله اإلنجليز في منطقة الخليج العربي للمحافظه على التبعية االقتصادية دونما وجـود عـسكري               

  ). ٢٨:عبد الفضيل، بدون(واضح على األرض

 منهـا،   ةن تقليص حدة تأثيرها سوء التخطيط الناتج عـن أمـور عـد             ومن األسباب التي يمك   

تعارض المـصلحة   ، الحصار السياسي واالقتصادي، تولية األمر لغير أهله، سوء استغالل السلطان         

الشخصية مع المصلحة العامة وتفضيل المصلحة الشخصية، الفساد والمحسوبية، التحجج بالفقر وقلة            

لقد ذكر محمد من جامعة الخرطوم قسم العلوم السياسية فـي بحثـه             و. الخ.…مصادر الدعم المالي  

ندرة رأس المال و قلة االسـتثمار،  : بعنوان مشكلة العطالة أسبابها وعالجها عدة أسباب للبطالة منها   

، كما وعدد بعد ذلـك بعـض   )1974:25 محمد،(سوء التخطيط التعليمي، عدم تنظيم سوق العمل 

  .عيد مشكلة البطالةالعوامل التي ساعدت على تص

  في هذه الدراسة سيتم التعامل مع جزء من مسببات البطالة غير المقـصودة والتـي تفـرض                 

التي وأن كانت تعتبر جـزء مـن        . نفسها في وجه كل من يتعامل معها، وهي أنظمة التعليم المتبعة          

 تأثيرهـا علـى     مسببات المشكلة، إال انه يمكن أن ينطلق الحل من خاللها، حيث يمكن تقليص حدة             

سـيتناول  . معدل البطالة المتزايد يوم بعد يوم، بل ويمكن أن يكون من خاللها تقديم إسهامات للعالج       

الباحث في هذه الدراسة فلسفة وسياسات وزارة التربية والتعليم العالي، فهل لهذه السياسات اثر على               

  حجم البطالة؟

  

  -:  مشكلة الدراسة2.1

ن الكثير من خريجي الجامعات في أراضـي الـسلطة الوطنيـة    أصبح من الواضح للعيان أ 

 عموما وفي قطاع غزة خصوصا ليس لديهم عمل، بل إن الكثير ممن يعمل ارتـضوا أن                 ةالفلسطيني

يمتهنوا مهنا ال تليق بمستواهم األكاديمي، حيث امضوا في دراستهم أربع سنوات جامعية على األقل               

سية وسنتان دراسة ثانوية بحسب سياسـة وزارة التربيـة و           باإلضافة إلى عشر سنوات دراسة أسا     

التعليم العالي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، الموروثة عن االحتالل والمعدلة جزئيـا حتـى     

  : وتكمن مشكلة الدراسة في إجابة السؤال التالي. اآلن

على معدل البطالة؟ وهل يمكـن      هل تعد سياسات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ذات أثر           

  لتغير هذه السياسات المساهمة في الحد من مشكلة البطالة في قطاع غزة ؟ 



  -:   فروض الدراسة3.1

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفريع التعليم وبين خفض حجم البطالـة، مـن       -١

 .وجهة نظر خريجي الجامعات العاطلين عن العمل

ائية بين تخطيط حاجة المجتمع  من موارد بشرية وبين       توجد عالقة ذات دالله إحص     -٢

 .خفض حجم البطالة، من وجهة نظر خريجي الجامعات العاطلين عن العمل

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظرة المجتمع للتعليم المهني على حاله الراهن              -٣

ـ              ي والتحاق الطلبة المتفوقين فيه وبين خفض حجم البطالة، من وجهة نظـر خريج

 . الجامعات العاطلين عن العمل

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إرشاد وتوجيه الطالب وبـين خفـض حجـم               -٤

 .البطالة، من وجهة نظر خريجي الجامعات العاطلين عن العمل

توجد عالقة ذات دالله إحصائية بين تنسيق وزارة التربية والتعلـيم العـالي مـع                -٥

مالة وبين خفض حجم البطالة، من وجهة نظر        الوزارات والمؤسسات المستقطبة للع   

 .أساتذة الجامعات

توجد عالقة ذات دالله إحصائية بين تخطيط حاجة المجتمع  من موارد بشرية وبين            -٦

 .خفض حجم البطالة، من وجهة نظر أساتذة الجامعات

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  تفريع التعليم وبين خفض حجم البطالة، مـن                -٧

  . أساتذة الجامعاتوجهة نظر

  

  -:    أهداف الدراسة4.1 

 التعرف على مدى تأثير السياسات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم العالي  •

 سالفلسطينية على نسبة البطالة المتزايدة يوما بعد يوم في صفوف خريجي المدار

 . والمعاهد والجامعات

سلطة ومؤسسات المجتمع المحلي التعرف على درجة التنسيق الذي يتم بين وزارات ال •

 .من اجل تخفيض حجم البطالة

التعرف على مستوى التنويع في طبيعة التخصصات التي تطرحها مؤسسات التعليم  •

 .سواء الثانوي أو الجامعي ومدى تأثيره على حجم البطالة



التعرف على حجم اإلرشاد والتوجيه الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم العالي  •

  .  ، عن سوق العمل، عند اختيار التخصص،للطالب

 تقديم بعض الحلول المقترحة والتوصيات الممكن إتباعها من قبل وزارة التربية  •

 .والتعليم العالي لتخفيف حجم الطالة بين المتعلمين

عرض بعض المقترحات والتوصيات الممكن إتباعها من قبل الجهات المسئولة عن  •

  .  مع الفلسطيني، من اجل التعامل مع مشكلة البطالةالتنمية االقتصادية في المجت

  

  -:   أهمية الدراسة5.1 

يعتبر سوء التعامل معها سببا     ) بطالة المتعلمين ( تكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج قضية      

في انتشار أمراض اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ونفسية خطيرة بين فئة يفترض أنها فئـة البنـاء                

وانطالقا من خطورة ظاهرة بطالة المتعلمين؛ تنبع أهمية هـذه          .المجتمع ورسم المستقبل  واالرتقاء ب 

الدراسة في محاولة المساهمة ومن خالل تقديم مقترحات بالعمل على الحد من انتشار البطالة بـين                

كذلك تنبع اهمية هذه الدراسة من كونها خطوة لفتح باب موضوع يرى الباحث ضـرورة        . المتعلمين

 . للخوض فيه دوما ودون انقطاعماسة

 هذا باإلضافة إلى أصالتها، إذ وبحسب اعتقاد الباحث هذه هي الدراسة األولى في مجتمعنا              

  .الفلسطيني التي تربط بين دور وزارة التربية والتعليم العالي وبين قضية البطالة

  

  -:حدود الدراسة 6.1    

  -:  الحدود الجغرافية1.6.1

ن الضفة الغربية؛ وذلك لعدم وجود تواصل جغرافي بين قطاع غـزة             حدود قطاع غزة دو   

  .وكذلك لتشابه الظروف السياسية القائمة، ما يعني إمكانية تعميم النتائج. والضفة الغربية

  

  -:   الحدود الزمانية٢,٦,١

 وحتى وقت إعداد هذه الدراسة، الربع الثالث مـن العـام   1995 الفترة الممتدة ما بين العام  

 تلك الفترة التي تسلمت فيها السلطة الوطنيـة الفلـسطينية زمـام األمـور مـن االحـتالل                   2006

  . ياإلسرائيل

  

  



  -:مصطلحات ومفاهيم7.1      

  :   الوزارة1.7.1

، من قبـل الـسلطة      1994وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، والتي تم تأسيسها عام          

  .لى اتفاقيات أوسلوالوطنية الفلسطينية، القائمة بناء ع

  

  - :Policyالسياسة 2.7.1  

بيان يتضمن المقاصد الرئيسية أو المبادئ أو األهداف البعيدة المدى التي توفر األساس              

 .للتخطيط المفصل واإلجراء التنفيذي

  )2001:189قاموس العلوم التجارية،(

  :   التنمية االقتصادية3.7.1

ل زيادة القدرة االقتصادية مع ضـرورة اسـتخدام      تحريك وتنشيط االقتصاد القومي من خال     

  )٢٠٠٠:٢٧اللوزي،( كافة الموارد لغايات تشجيع االستثمار

  .هو التعليم ما قبل الجامعي ولكن دون المهني:    التعليم العام4.7.1

  .تعدد التخصصات المطروحة للطالب :    تفريع التعليم٥ 7.1.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  الـبطـالـة والـتعـليـم

  

  

  



  المبحث األول

  البـطــالــــة 

  

  

  

  

  

    مقدمة

    تعريف البطالة

    أنواع البطالة

   تقسيمات البطالة

   معدل البطالة

   لمحة تاريخية للبطالة في  قطاع غزة والضفة الغربية 
   أسباب البطالة 

   كيفية الحد من البطالة

   نظرة اإلسالم الى البطالة

  

  

  

  



   -:مقدمة 1.1.2    

إن مشكلة البطالة من اكبر مشكالت العصر بل ومن أكثرها تعقيدا، إذ أنها ال تعتبر مـشكلة           

فـال تقـف    . اقتصادية فحسب، بل تتعدى ذلك لتكون مشكلة اقتصادية، اجتماعية، إنسانية وأخالقية          

شي للجريمـة بمختلـف     البطالة عند حدود الجانب االقتصادي، بل يعني انتشارها انتشارا للفساد وتف          

وإذا كان العمل ضرورة لإلنسان، ومصدر دخله، فمن ثم توجد عالقة وثيقة            "أشكالها، يقول الزواوي    

بين البطالة والجريمة، فالمتعطل عن العمل يواجه فراغا ال يعرف كيف يستثمره مما يكون له أثـره            

جذرية لهذه المشكلة نكون قد     السلبي على الشخص، وقد ينتج عنه سلوك منحرف، فإذا وجدنا حلوال            

قضينا بذلك على بعض المشكالت والقضايا األخرى التي تعد نتاجـا للبطالـة، مثـل المخـدرات                 

  ) 2004:110،الزواوي." ( وحوادث القتل والسرقة والكثير من المشكالت األخرى

 إن البطالة  تطول بشراستها شريحة واسعة من المجتمعات، فـال تقتـصر اليـوم علـى                    

تمعات العالم الثالث فحسب؛ بل  تطول جزءا كبير من بلدان العالم المتقدم، والـدول الـصناعية                 مج

إذ أن أكثر الدول تقدم وحـضارة فـي العـالم     ) 2004النجار،(وإن كانت بنسب منخفضة ومتفاوتة  

هن تمثل مشكلة البطالة في الوقـت الـرا       " يقول بدران   . تعاني اليوم أزمة حقيقية من جراء البطالة      

إحدى المشكالت األساسية التي تواجه معظم دول العالم بـاختالف مـستويات تقـدمها وأنظمتهـا                

االقتصادية، االجتماعية والسياسية، فلم تعد البطالة مشكلة العالم الثالث فحسب، بل أصبحت واحـدة              

ة من اخطر مشاكل الدول المتقدمة، وهي فوق ذلك كله تحمل في طياتها بـذور انفجـارات سياسـي                

  )2002:39بدران،" ( واقتصادية واجتماعية

 ولكن الفرق بين الدول المتقدمة والدول النامية في انتشار البطالة ال يقتصر على األسباب؛                

بل يبدو واضحا حتى في طريقة التعامل معها، إذ أن الدول المتقدمة توفر أنظمة حمايـة اجتماعيـة           

 الحياة ما قد يفيد بان البطالة ال تعني لـديهم مـشقة          للمتعطلين تتضمن منح إعانات لتغطية متطلبات     

ويبـرز الخطـر األكبـر فـي     ) 2004إسماعيل،(الجوع والحرمان كما هو الحال في الدول النامية        

المشكلة عندما تكون الشريحة التي تعاني هذا الجوع والحرمان هي الشريحة التي يتوقع أن تكـون                

 المتعلمين وخريجي الجامعات والمعاهـد، لـيس فقـط          شريحة البناء في المجتمع أال وهي شريحة      

ولما كانت البطالـة تمثـل      . األميين والذين لم يحالفهم الحظ في إكمال تعليمهم األساسي أو الجامعي          

إهدارا للطاقة واإلمكانات التي تمتلكها األمة، فان الخطر يكون اكبر إذا ما كان هـذا اإلهـدار هـو     

 التي من المفترض أن تقود زمام اإلبداع والبناء، وليست مجـرد            إهدارا  لطاقات جزء من الصفوة       

  .أداة عمل فحسب



فال يمكن  .  أن انتشار البطالة، وبكلمات ال تحتمل المبالغة نقيض للتنمية، والتقدم االقتصادي          

 تنموية، أو حتى يعتبر نفسه مقبال عليها طالما تحرم ظاهرة البطالـة       تأن يقدم المجتمع على إجراءا    

كيف ال ومفهـوم التنميـة،      . راد تحت طائلتها من ابسط متطلبات الحياة وتزداد بوتيرة متسارعة         األف

، يقوم أساسـا علـى      1990كما طرح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تقرير التنمية البشرية لعام            

ده مبادئ من ضمنها أن يحصل الناس على الموارد الكفيلة لتحقيق الحياة الكريمة وهـذا مـا تجـر                 

 زيادة الخيارات المتاحـة  إلىالتنمية البشرية عملية تهدف "البطالة للناس تحت طائلتها، ومن هنا فان     

أمام الناس، ومن حيث المبدأ فان هذه الخيارات بال حدود وتتغير بمرور الوقت، وأمـا مـن حيـث        

 ثالثة،هي أن يحيـا  التطبيق، فقد تبين انه على جميع مستويات التنمية، تتركز الخيارات األساسية في    

الناس حياة طويلة خالية من العلل، وأن يكسبوا المعرفة، وأن يحصلوا على المواد الالزمة لتحقيـق                

مستوى حياة كريمة، وما لم تكن هذه الخيارات األساسية مكفولة، فان الكثير من الفـرص األخـرى         

  ) 59:2003الحمش،"(سيظل بعيد المنال

كما أن هنـاك أنـواع وتقـسيمات        . ور جميعها في فلك واحد    إن للبطالة تعريفات عديدة، يد    

 وجود أسباب ال تقتصر على جانب واحد بحد ذاته، بـل يمكـن        إلىمتعددة ومختلفة للبطالة، إضافة     

القول بأنها تراكمية، ناتجة عن تداخل لعدة عوامل وسوء إدارة في التعامل من قبـل عـدة جهـات                   

  . الباحث إلى ذلك بنوع من التفصيلوتداخل المسؤوليات، وفيما يلي سيطرق 

  

  -: تعريف البطالة 2.1.2  

قدم رجال االقتصاد وكذا المنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية تعريفات عديدة للبطالة، التي تبرز من خاللها 
تعرف "من هذه التعريفات ما قدمه الوزني والرفاعي حيث قاال . شروط ومعايير اعتبار الفرد خاضع تحت طائلتها

الجبري من القوة العاملة في مجتمع ما، برغم القدرة والرغبة في العمل ) التوقف(البطالة على أنها التعطل 
 إن االقتصاديين عرفوا Robert J. Barroهذا وقد قال روبرت بارو ) 2000:265الوزني والرفاعي، ." (واإلنتاج

 Economists define"ما الحصول على وظيفة البطالة بأنها عدد الناس الذين يبحثون عن عمل ولكن دون
unemployment to be the number of people who are looking for work but have no job.” 

(Parro:1987:251) صامويلسونبينما رأى باولPaul A. Samuelson  وويليام نوردهاوس William 
Nordhaus  على الناس غير العاملين والذين يبحثون وبفاعلية عن  أن العاطل عن العمل هم المجموعة المشتملة

كما أضافا شروطا ثالث العتبار الشخص خاضع لطائلة البطالة وهذه الشروط . عمل أو ينتظرون العودة لعملهم
  : هي

  . أن يقوم الشخص بجهد محدد إليجاد وظيفة خالل األربعة أسابيع األخيرة -

 .ستدعاؤه للعمل مرة أخرىأن يكون قد طرد من عمله وينتظر أن يتم ا -

 .أو أن يكون منتظر إلقرار تسلم عمل خالل الشهر المقبل -

“ Unemployed. This group includes people who are not employed but are actively looking 
for work or waiting to return to work. More precisely , a person is unemployed if he or she 
is not working and (a) has made specific efforts to find a job during the last 4 weeks, (b) is 



laid off from a job and is waiting to be recalled, or (c) is waiting to report to a job in the 
next month.” (Samuelson & Nordhaus:1992: 575)       

حصاء المركزي الفلسطيني تعريفين للبطالة، أحدهما حسب مقاييس ومعايير منظمة  وقد قدم جهاز اإل
أما التعريف األول فجاء . ، والثاني تعريف موسع)International Labour Organization) ILOالعمل الدولية 

 نوع من أيرة اإلسناد في جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدا خالل فت" فئة العاطلين تشمل أنفيه 
األعمال وكانوا خالل هذه الفترة مستعديين وقادرين على العمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الوسائل أو الطرق 

" ( مطالعة الصحف، التسجيل في مكاتب االستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرق: التالية
لقد "  فيما جاء في التعريف الموسع إضافة ورد فيها )7: 2004ربع الرابعال: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

تم احتساب عدد العاطلين عن العمل في التعريف الموسع بإضافة األفراد خارج القوى العاملة بسبب اليأس من 
 لإلحصاء الجهاز المركزي."( البحث عن عمل إلى العاطلين عن العمل حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية

  )7 :2004الربع الرابع: الفلسطيني

من التعريفات السابقة يتضح لنا أن هناك مواصفات وشروط البد من توافرها في الـشخص              

  -:الذي يندرج تحت طائلة البطالة، وتتمثل هذه الشروط في التالي

  .يجب توفر الرغبة لدى الفرد في العمل -١

 .يجب توفر القدرة لدى الفرد على العمل -٢

 للحصول على عمل مع عدم إمكانية تحقيـق ذلـك، أو إشـغال عمـل سـابق                  السعي -٣

 .واالستغناء عنه حاليا دون تقصير من الذات

  بتقصیر أو رغبة منھ في عدم العملاالمتناع عن العمل عنوة ولیس اختیاریًا، أو  -٤

  -: أنواع البطالة3.1.2   

 وجهـات نظـر مختلفـة        قدم علماء االقتصاد ورجاالته، ضمن دراساتهم ونظرياتهم، من       

تقسيمات متعددة للبطالة؛ فبعضها طبقا لرؤى تقليدية قديمة والبعض اآلخر تبعا لتطورات عـصرية              

 يدرك أن البعض عزاها إلى وجهة النظـر         أنويمكن للمتفحص لهذه التقسيمات     . وتكنولوجية حديثة 

  .خلط بين هذا وذاكاالجتماعية، وأن آخرين تداولوها من وجهة النظر االقتصادية، وهناك من 

   وسيتم فيما يلي التعرض ألشكال البطالة وأنواعها المختلفة؛ حيث يبرز من هذه األنواع  البطالة               

االحتكاكية، البطالة الهيكلية، البطالة الدورية، البطالة الموسمية، البطالة المقنعة، البطالـة الـسلوكية            

هذا وقد أضاف البعض أنـواع أخـرى        ). 2000الوزني والرفاعي، (والبطالة الوافدة أو المستوردة     

 هوذكر آخرون باإلضـافة إلـى هـذ       ) 2005:16مخيمروعبد الحليم، (للبطالة، مثل البطالة الشاملة     

عبـد  (األنواع أنواع أخرى للبطالة وهي البطالة السافرة أو البنيانية، والبطالة الجامدة، وشبه البطالة             

لتسمية لبعض األنواع السابقة، كما اظهـر الـبعض         فيما خالف بعضهم ا   ) 1999الرحمن وعريقات، 

أنها مـستحدثة، مثـل البطالـة       " أنواع إضافية أخرى أشارت إليها األشوح وقالت في هذه األنواع           

ويمكن ضـم   )  2003:78األشوح،(طويلة األجل، بطالة المتعلمين، بطالة التقاعد ، بطالة المهمشين          

 الكامنة أو الخفية والتي قال في تعريفها احمد أن األفراد           هذه األنواع المستحدثة تحت مسمى البطالة     



تحت طائلتها هم أشخاص قادري على العمل ولكنهم يشغلون وقتهم بأنشطة ال تـدر علـيهم دخـال                 

حتى يتم تحديد أنـواع البطالـة األكثـر         )217:2004احمد،  ( وتتسبب في انهم ال يبحثون عن عمل      

اع غزة على وجـه الخـصوص رأى الباحـث  ضـرورة             انتشارا في مجتمعنا الفلسطيني وفي قط     

  التعرض إلى ماهية هذه األشكال والمراد بها بتفصيل بسيط  

 

  : أو االنتقاليةاالحتكاكية البطالة ١,٣,١,٢ 

  التكنولوجي في وسائل اإلنتاج أو التغيرات في طور البطالة نتيجة للتمنالنوع هذا    يحدث

اختفاء بعض المهن ما ينتج عنه تحول في الطلب  أحياناً إلى ديؤ يما  ةبوطلمالطبيعة ونوع السلع 

، إضافة إلى المتقدمين تدريبهتغيير وظيفة العامل أو إعادة على بعض المهن؛ األمر الذي يقود إلى 

نعمة اهللا ( حديثا إلى سوق العمل من خريجي المعاهد والجامعات والمراحل التعليمية المختلفة

ويندرج تحت هذا النوع من البطالة التنقل الجغرافي لأليدي ) ٢٥٩:٢٠٠٤وعايد وناصف، 

والبطالة االحتكاكية تتمثل في أن الباحث عن "...يقول الزواوي في البطالة االحتكاكية . العاملة

عمل ينتقل من منطقة إلى أخرى، أو أن يكون مؤهال على تخصص ال يتطلب غير الثانوية العامة، 

  )2004:20الزواوي،"(الجامعي، ولكنه يبحث عن عمل وال يجدهويرتقي مؤهله إلى المؤهل 

تتصف البطالة االحتكاكية بأنها مؤقتة، إذ غالبا ما يترك اإلنسان عمل ما للبحث عن عمل و 

إال انه ال ) 2004:221أبو السعود،(افضل، ومن هذا المفهوم فهي بطالة اختيارية وليست إجبارية

وإذن سيوجد حتما وفي كل وقت من " في وقت من األوقات يمكن التغلب عليها وتفادي حدوثها

األوقات قدر من البطالة ال يمكن تفاديه مرتبط بحركة إعادة توزيع الموارد االقتصادية على 

مختلف االستخدامات الممكنة في االقتصاد القومي المتقدم، وهي الحركة التي تصاحب النمو 

لة باسم البطالة االحتكاكية أو االنتقالية تميزا لها عن وتعرف هذه البطا. المتواصل لهذا االقتصاد

البطالة بمعنى الكلمة والتي تتمثل في عدم توافر فرص العمل أمام العمال القادرين على العمل 

  )1973:336جامع،." (والراغبين فيه طبقا لمستوى األجر السائد أو اقل منه بقليل

  

   -:  البطالة الهيكلية٢,٣,١,٢   

ما هناك تقارب بين المراد بالبطالة االحتكاكية والبطالة الهيكلية، مع           إلى حد   

فارق أن البطالة االحتكاكية مؤقتة، إذ  ينشغل الشخص فترة ما في البحث عن عمـل       

أو في االنتقال من وظيفة ألخرى بما في ذلك إمكانية التأهيل للوظائف األخرى، أمـا               



من الموظفين لم تعد إمكاناتهم ومؤهالتهم      فيما يخص البطالة الهيكلية فتظهر شريحة       

مناسبة للمجتمع وذلك ناتج عن تغير هيكل االقتصاد، كأن يتحول المجتمع من زراعي             

إلى صناعي، ما يؤدي بهؤالء إلى تعطل لمدى طويل نسبيا في حال أن سـعوا إلـى                 

يـة  ويطلق البعض على البطالة الهيكل    . إعادة التأهيل وما يتناسب مع الوضع الجديد      

  )2001:143كراجة وآخرون،(البطالة الفنية

  

   -:البطالة الدورية   ٣,٣,١,٢    

ففـي فتـرات    . يرتبط هذا النوع من أنواع البطالة بفترات النشاط االقتصادي        

الركود   لمستوى االقتصاد وفترات الكساد الناتج عن قصور في الطلب على اإلنتاج               

وقف لبعض مؤسسات اإلنتاج سواء أكان       وت اإلنتاجوما يصاحبه من انكماش لعملية      

كلي أو جزئي، تظهر مشكلة البطالة بشكل كبير وواضح؛ نتيجة لتسريح أعداد مـن              

األيدي العاملة، بيد أن هذا الظهور يكاد يختفي في حال عادت عجلة االقتـصاد إلـى                

النمو واالزدهار، لذا يطلق عليها اسم البطالة العابرة وعادة ما تظهـر فـي الـدول                

  )2001:257داود وآخرون،( لمتقدمةا

  



   -:  البطالة الموسمية ٤,٣,١,٢    

 الزراعـة   مثـل    النشاط االقتصادي    أقسام   بعض   تالزمهي تلك البطالة التي       

 أن األشخاص الذين يشتغلون فـي هـذه         نجدف.  األخرى وبعض الصناعات الموسمية  

دايـة موسـم النـشاط    ، فمـع ب  الموسماألعمال يدركون مسبقاً أن عملهم لن يجاوز        

. االقتصادي المخصص لهم يعملون ولكنهم يتعطلون بمجرد انتهـاء هـذا الموسـم            

وللتغلب على هذا النوع من البطالة يمكن تدريب العاملين في مثل هذه الصناعات على 

الـوزني  (نشاطات وأعمال أخرى يمكن مزاولتها في الوقت الذي ينتهي فيه الموسم            

تبر البعض أن البطالة الموسمية والبطالة الدورية نـوع         ويع) 2000:269والرفاعي،

ويقول البعض بأنه يمكـن  تـسمية البطالـة        ) 2003:380الدباغ  والجومرد،  ( واحد

عطيـة  ( الموسمية بطالة الطلب وتعليل ذلك هو أن قصور الطلب هو الـسبب فيهـا             

  )2005:238ومقلد،

  

   -:البطالة المقنعة  ٥,٣,١,٢   

 البطالة توظيف بعض األشخاص فـي أعمـال لـو لـم             يقصد بهذا النوع من   

يشغلوها لما اثر غيابهم تأثيرا يذكر على العملية اإلنتاجية، فهم موظفون فقط بغرض             

وكما هو واضح ال يعتبر هـذا النـوع      . االستيعاب وليس بغرض الحاجة الفعلية  لهم      

 بغـرض   بطالة مباشرة أو بطالة حقيقية بل هي طاقات بشرية مهدرة تـم تـشغيلها             

االستيعاب فقط، فأفرادها يعملون بإنتاجية حدية تساوي صفر من هنـا ينـتج عنهـا          

ويظهر هذا النوع من البطالة في مجـال األعمـال الزراعيـة            . نفقات غير ضرورية  

  )  257-2001:258داود وآخرون ،( والوظائف الحكومية

  

    -:  البطالة السلوكية٦,٣,١,٢   

فراد من مزاولة مهنة بحد ذاتها العتبارها مـن منظـورهم أو        تنتج نظرا المتناع بعض األ    

من منظور مجتمعي مهنة دونية؛ فيقودهم هذا إلى تفضيل البقاء عاطال على العمل خوفا من تـأثير                 



داود ( طبيعة هذه األعمال على مكـانتهم االجتماعيـة، ويمكـن تـسميتها أيـضا بطالـة العيـب                 

  )2001:259وآخرون،

  

  : الوافدةالبطالة  7.3.1.2  

وتظهر نتيجة النتقال األيدي العاملة من بلد تنتشر فيه البطالة إلى بلد آخر بحثا عن فرصـة            

للعمل مما يجعلهم يزاحمون أبناء البلد األصليين، خصوصا إذا ما كانوا يقبلون براتب اقل مما هـو                 

  )2000:271الوزني والرفاعي،(متعارف عليه بين أبناء البلد األصليين 

  -:  البطالة الشاملة ٨,٣,١,٢   

وتظهر عند حدوث تغير في بعض الظروف مثل الحروب أو حالة الكساد االقتصادي العام،              

 فيمـا  1929وقد حدث هذا في العـام       . ما ينتج عنها بطالة تشمل جميع قطاعات النشاط االقتصادي        

يـع النـواحي    عرف بأعنف وأطول أزمة يمر بها النظام الرأسمالي إذ نتج عن ذلك كساد فـي جم               

  )  138:1977عبد المولى،(االقتصادية مما أدى إلى بطالة شديدة للعمال 

  

  -:   البطالة السافرة أو البنيانية٩,٣,١,٢ 

   وهي بطالة تنتج لوجود فائض في األيدي العاملة غير الفنية والتي ال يمكن تسخيرها في                   

العمل بهما مهـارات وكفـاءات تتناسـب        قطاعات األعمال بالذات الزراعية والصناعية إذ يتطلب        

وعادة ما ينتج هذا النوع من البطالة في الدول المتخلفة من تدنى المـستوى              . وطرق اإلنتاج الحديثة  

التعليمي والتقني وعجز الجهات المختصة عن سد احتياجات مثل هذه القطاعات من األيدي العاملـة               

  )2004:302قناوي وسلمان، (المدربة 

  

  -:لبطالة الجامدة ا10.3.1.2 

وتتمثل هذه الشريحة في األشخاص العاطلين الدائمين غير الراغبين فـي العمـل فهـم ال                

يسعون وراء العمل حتى في أوقات الرخاء االقتصادي وتوافر فرص العمل ومن أمثلـتهم بعـض                 

لتي يحصلون  األغنياء، الذين اعتادوا الحياة على ما ورثوه من أموال وعقارات وعلى أسعار الفائدة ا             

ويرى الباحث أن هذه الشريحة من البشر       ) 1994:180عريقات،  (عليها مقابل مدخراتهم في البنوك      

ال يمكن إدراجهم تحت بند البطالة إذ انهم يفتقدون عنصري التعريف وهمـا الرغبـة فـي العمـل                

  .جتمعاتوالسعي من اجله، وإنما يمكن اإلشارة إليهم كطاقة مهدرة من طاقات اإلنتاج في الم



 

  -: شبه البطالة  11.3.1.2

 وهي تمثل بطالة جزئية إذ أن الواقعين تحت طائلتها مع قدرتهم ورغبتهم في                 

العمل الدائم إال أن الظروف االقتصادية المحيطة تفرض عليهم عمـل جزئـي لعـدة               

عبـد الـرحمن    (فهم ال يعملون دواما كـامالُ     . ساعات يوميا أو عدة أيام دون غيرها      

ويشابه هذا النوع من البطالة جزء من الواقع المنتشر فـي           ) 1999:137ات،وعريق

قطاع غزة نتيجة لتشغيل العمال العاطلين عن العمل ضمن برامج توفير فرص عمـل              

للعاطلين لتوفير أدنى متطلبات المعيشة إذ ال تتجاوز فترة العمل ثالثة شهور ضمن ما   

فراد العاملين تحت هذا النوع من العمل        ومن المالحظ أن األ   ). بتشغيل البطالة (يعرف  

ال تشملهم  اإلحصاءات التي تجريها مراكز اإلحصاء التي تعتمد معايير منظمة العمل             

  ).ILO(الدولية 

  

  -: البطالة طويلة األجل 12.3.1.2 

  ويقصد بهذا النوع من البطالة التوقف عن العمل أو عدم الحصول عليه لمدة تصل إلى   

ويالحظ هنا إمكانية إطالق هذه التسمية للبطالة على العديد من ) 2003:78 األشوح، (عام أو اكثر

أنواع البطالة، إذ ال خصائص محددة لها سواء الفترة الزمنية التي يبقى خاللها األفراد متعطلون، ما 

ة وما قد يعزز الفكر. قد يوحي للنفس أننا نتحدث عن صفة إضافية ألي من أنواع البطالة األخرى

انه لم تتم اإلشارة إلى مثل هذا النوع من البطالة في جميع الكتب والمراجع التي تمكن الباحث من 

  .الحصول عليها واالستعانة بها

  

   -:بطالة المتعلمين   13.3.1.2
 المقصود هنا هو وجود فائض واضح من المتعلمين وخريجي الجامعات والمدارس عن 

ويرى الباحث أن هذا ) 2003:78األشوح، (  استيعابه فعال حاجة سوق العمل التي يمكن أن يتم
    . أو االنتقاليةاالحتكاكية البطالةالنوع من البطالة يمكن إدراجه تحت تسمية 

 

   -: بطالة التقاعد .٢14.3.1



 تحدث بطالة التقاعد نتيجة الستبعاد فرد أو فئة من سوق العمل كعقاب أو كنتيجة لبلوغ 
    )2003:78األشوح، . ( قف عن العملالسن القانونية للتو

 

   -:بطالة المهمشين   15.3.1.2
.        وهم الذين بلغوا سن العمل ويرغبون فيه مع عدم التمكن في الحصول على عمل منتظم

وهم دوما على هامش العملية اإلنتاجية ويعتبرون في المجتمع فائض ال لزوم لهم ما يصيبهم 
(  المجتمع كما ويدفعهم في الغالب إلى االنحراف وارتكاب الجرائم باإلحباط وعدم االنتماء إلى

    )2003:78األشوح، 

هذا وتواصل األشوح الكالم عن هذه التصنيفات للبطالة بالقول انه يوجد أنواع أخرى من 
وذكرت من أهمها بطالة فقراء المهنة، وألحقت به . البطالة لم يتطرق إليها أحد برغم انتشارها

دمامة أو سوء المظهر بالذات فيما يخص بتوظيف النساء وما يتبعه من شرط حسن بطالة ال
  )  78:2003األشوح، ( وأضافت إلى ذلك أيضا بطالة التبعية لألقل كفاءة. المظهر

 وعلى الرغم من كثرة أنواع البطالة التي تم اإلشارة إليها في هذه الدراسة، إال انه ال زال 

ألخرى التي يمكن إضافتها من منظور كتاب ورجال اقتصاد آخرين كما هناك العديد من األنواع ا

ويرى الباحث أن هذا االختالف وهذا التعدد والكم الكبير من التصنيفات واألنواع؛ . ذكرت األشوح

إنما ينبع من خصوصيات اقتصادية ومن مشاكل البلد الذي يتواجد فيه الكاتب، وكذلك من الجوانب 

  .المسببة للبطالة

  

  -:  تقسيمات البطالة4.1.2

يمكن تقسيم البطالة إلى عدة تقسيمات، وفقا العتبارات ومعايير مختلفة، تقوم على أساس   

البحث في مسبباتها ووضع الحلول المناسبة لكل معيار، ومن هذه المعايير الفئة العمرية، الجنس 

عمل بها المتعطل من قبل، أو ، سنوات الدراسة التي تلقها المتعطلين، المهنة التي )ذكور وإناث(

وقد يكون التقسيم على أساس مختلط بين أي معيارين أو اكثر من . السبب الذي أدى إلى التعطل

الضفة الغربية (وفيما يلي جداول توضح معدل البطالة في األراضي الفلسطينية . هذه التقسيمات

  :على أساس بعض هذه التقسيمات) وقطاع غزة

  

  -:العمرية والجنس حسب الفئة 1.4.1.2

 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية 15يوضح معدل البطالة بين القوى العاملة  ) 1( جدول رقم 

   ) ILOعلى أساس معايير (حسب الفئة العمرية والجنس 

 المجموع إناث ذكور العمر



15-19 41.3 15.2 40.2 

20-24 36.3 50.9 38.7 

25-29 26.2 31.3 27.2 

30-34 20.7 16.0 20.0 

35-39 22.9 21.0 22.6 

40.44 20.6 11.2 19.2 

45-49 22.3 10.1 20.5 

50+ 17.4 2.9 15.1 

 25.3 23.5 25.6  المعدل العام

الربع األول من عام ) 2006آذار،-كانون ثاني(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح القوى العاملة دورة : المصدر

2006.   

سبة العاطلين تصل إلى أدنى مستوياتها في الفئة العمرية من سن يالحظ من الجدول أن ن

ولكن تبرز نسبة .  لكال لجنسين%15.1لكال الجنسين إذ بلغت ) +50(الخمسين عام  فأكثر

 بينما تصل النسبة عند الذكور  %2.9االنخفاض في اإلناث في هذه الفئة العمرية إذ ال تتجاوز ال 

 وقد يرجع ذلك إلى ثقافة المجتمع فعند سن الخمسين تكون اإلناث  %17.4لنفس الفئة العمرية إلى 

أمهات البناء من فئات الشباب في الغالب وعادة ما يطلب منهن االمتناع عن العمل، إضافة إلى 

عامل الصحة فالمتزوجات والمنجبات ألعداد كبيرة ال يقوين على العمل عند هذا السن ما يجعلهن 

.  وهو أن يتمتع العامل المتعطل في القدرة على العمل والرغبة أيضايخرجن من طائلة التصنيف

 عند اإلناث إذ بلغت  20-24بينما يالحظ أن أعلى نسبة متعطلين هي بين أفراد الفئة العمرية

 بينما احتلت هذه الفئة المرتبة الثانية عند الذكور من حيث النسبة األعلى للمتعطلين إذ 50.9%

 و قد يرجع %41.3 إذ بلغت عند الذكور 15-19 سبقها في ذلك فئة %36.3بلغت  هذه النسبة 

 في 19 عام و 15ذلك إلى ثقافة المجتمع التي ال تسمح للفتيات في مثل هذا العمر أي ما بين ال

العمل ما يفقدهن صفة الرغبة عن العمل ويخرجهن من اإلحصاء وهذا ال يتواجد عند الذكور إذ 

  .    هذا السن إلى العمل ويكون قادرا عليهيسعى الذكور دوما في مثل

  

  -:حسب سنوات الدراسة والجنس: ٢,٤,١,٢  

 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية 15يوضح معدل البطالة بين القوى العاملة ) 2(جدول رقم 

   ) ILOعلى أساس معايير (حسب سنوات الدراسة والجنس 

 المجموع إناث ذكور سنوات الدراسة

0 21.7 2.3 11.4 



1-6 33.1 15.3 30.9 

7-9 28.7 17.3 27.8 

10.12 25.7 16.2 24.9 

13+ 17.1 31.2 21.6 

 25.3 23.5 25.6 المعدل العام
الربع األول من عام ) 2006آذار، -كانون ثاني(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح القوى العاملة دورة : المصدر

2006.   

  

 0تعطلين عن العمل تكون في أدنى مستوياتها عند الفئة الدراسية يوضح الجدول أن نسبة الم

 وتمثلت عند من امضوا %17.1، بينما بلغت الفئة األدنى لدى الذكور%1.4لدى اإلناث إذ بلغت 

األول وهو األكثر واقعية هو أن نسبة األمية أي :  سنة دراسية فأكثر، وقد يعزى ذلك إلى سببين13

نة دراسية في األراضي الفلسطينية منخفضة جدا تكاد ال تذكر، والسبب نسبة من لم يتلقى أي س

اآلخر هو إن وجد من لم يتلقى  أي نوع من التعليم فهو يقبل أي عمل يتاح له دون تفكير في 

النظرة االجتماعية له مهما كانت دونية، وهو ما يرفضه صاحب الحظ األوفر في التعليم وهذا يجعل 

أما فيما يخص الذكور فال . لبعض أنواع العمل، وهذا بالطبع فيما يخص اإلناثالباب مفتوحا أمامه 

يخفى انه ال مجال للعمل بشكل شبه مطلق في األراضي الفلسطينية إال من خالل الوظائف العامة 

( عام، في هذه المرحلة13أي مؤسسات السلطة وهي غالبا ما تطلب سنوات دراسية ال تقل عن 

والتي تشهد  تدهورات سياسية وحصار شديد من قبل  ) 2006بع األول من عام مرحلة اإلسناد، الر

  . االحتالل

  

  -:حسب الفئة العمرية والمنطقة: 3.4.1.2  

 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية 15يوضح معدل البطالة بين القوى العاملة  ) 3( جدول رقم 

   ) ILOعلى أساس معايير (حسب الفئة العمرية والمنطقة 

 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية العمر

15-19 31.6 60.1 40.2 

20-24 33.0 50.6 38.7 

25-29 22.9 36.3 27.2 



30-34 18.7 23.0 20.2 

35-39 20.6 27.4 22.6 

40.44 14.4 29.6 19.2 

45-49 16.4 29.7 20.5 

50+ 12.2 21.8 15.1 

 25.3 34.1 21.4 المعدل العام
الربع األول من عام ) 2006آذار -كانون ثاني( المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح القوى العاملة دورة الجهاز: المصدر

2006.  

  

يظهر الجدول أن اقل نسبة متعطلين حسب الفئة العمرية في فلسطين عموما وفي الضفة 

 في عموم األراضي % 15.1 إذ تبلغ (+50)الغربية وقطاع غزة خصوصا هي عند الفئة العمرية

هذا ويظهر الجدول أن .  في قطاع غزة%21.8 في الضفة الغربية؛ بينما تبلغ %12.2الفلسطينية، 

  تليها فئة % 60.1 حيث تبلغ 15-19أعلى نسبة بطالة في قطاع غزة هي عند الفئة العمرية 

 وهي عند الفئة % 33.0بينما بلغت أعلى نسبة بطالة في الضفة الغربية . %50.6 وتبلغ ٢٤-٢٠

  . %31.6 إذ بلغت 15-19 تليها الفئة العمرية ٢٤-٢٠رية العم

  

  -:  حسب سنوات الدراسة والمنطقة4.4.1.2

 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية 15يوضح معدل البطالة بين القوى العاملة ) 4(جدول رقم 

  ) ILOعلى أساس معايير(حسب سنوات الدراسة والمنطقة 

 األراضي الفلسطينية  غزةقطاع الضفة الغربية سنوات الدراسة

0 5.3 33 11.4 

1-6 23.9 45.5 30.9 

7-9 23.9 38.1 27.8 

10.12 21.5 33.3 24.9 

13+ 18.7 26.6 21.6 

 25.3 34.1 21.4 المعدل العام
ن عام الربع األول م) 2006آذار لعام -كانون ثاني(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح القوى العاملة دورة     : المصدر

2006.   



  

يالحظ من الجدول أن نسبة العاطلين تصل إلى أدنى مستوياتها في عموم األراضي 

، وهكذا الحال في الضفة الغربية إذ %11.4الفلسطينية فيمن لم ينالوا أي نوع من الدراسة إذ بلغت 

كثر، إذ عاما دراسيا فأ 13، بينما كانت أدنى نسبة بطالة في قطاع غزة عند من امضوا %5.3بلغت

وقد يعزى السبب في ذلك أن شريحة واسعة من هذه الطبقة تعمل في وظائف . %26.6بلغت 

كما يظهر الجدول أن أعلى نسبة بطالة في قطاع غزة على أساس سنوات الدراسة . حكومية

بينما بلغت في الضفة الغربية .  %45.5 سنة دراسية إذ بلغت 1-6تنحصر في من امضوا من 

هذا . ، لكلتا الفئتين%23.9سنة دراسية إذ بلغت  7-9  و1-6لة عند من امضوا أعلى نسبة بطا

 عام دراسي ترتفع في قطاع غزة عنها في الضفة  13ويظهر أن نسبة المتعطلين عند من امضوا

وال يمكن اعتبار هذا الوضع وضعا طبيعيا، بل هو مرحلة شاذة ناتجة عن . الغربية بشكل كبير

  يوضح ذلك) 5(والجدول رقم . سياسيالتغيير في الوضع ال

  

يوضح التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية حسب عدد ) 5(جدول رقم 

  1996-2000سنوات الدراسة خالل الفترة 

 2000/4الربع  1999 1998 1997 1996 عدد سنوات الدراسة

0 2.4 2.03 1.8 1.7 1.6 

1-6 23.8 22.7 21.1 19.0 21.3 

7-9 27.8 27.2 26.2 25.3 30.5 

10-12 28.9 28.9 30.2 29.3 32.9 

13+ 17.1 18.9 20.7 24.7 13.7 
  ) 86:2005الفرا والرفاتي،(تجميع الباحث من : المصدر       

  

 سنة دراسية فما فوق كانت 13 يبدو واضحا من خالل الجدول، أن البطالة عند من امضوا 

مر خالل فترات شبه االستقرار السياسي، أي من الفترة الممتدة من تتجه نحو االزدياد و بشكل مست

 1998، أما في العام %18.9 إذ وصلت إلى 1997 مرورا بالعام %17.1 إذ كانت 1996عام 

 وصوال إلى أعلى مستوياتها في آخر عام سابق النتفاضة األقصى %20.7تعدت ذلك لتصل إلى 

وقد  بدأت هذه النسبة باالنخفاض . %24.7ا؛ لتبلغ  حيث ارتفعت ارتفاعا كبير1999وهو عام 

. %13.7 إذ بلغت 2000بشكل كبير مع بداية انتفاضة األقصى في الربع األخير من العام 



انه ليس من الطبيعي أن تكون نسبة البطالة في صفوف خريجي المعاهد العليا : وخالصة القول

هي النسبة األقل  الفلسطينية ألراضي عام دراسي فما فوق في ا13والجامعات أي من أمضوا 

مقارنة بالفئات األخرى تبعا لمعيار سنوات الدراسة، ولكن يمكن أن يعزى السبب هنا لعاملين، 

أولهما هو أن معظم من يتم استيعابه في الوظائف الحكومية هم من الفئة المتعلمة وقد حصل وأن 

نيهما هو عجز وصول العامل الفلسطيني استوعبت مؤسسات السلطة الكثير منهم منذ قدومها، وثا

البرغوثي (إلى سوق العمل في إسرائيل و التي غالبا ما تستوعب من ذوي المستوى التعليمي المتدني

  )2005وقنعير،

  

  

  -: حسب سبب البقاء عاطال5.4.1.2ً   

ية  سنة فأكثر في األراضي الفلسطين15يوضح معدل البطالة بين القوى العاملة ) 6 (جدول رقم 

   ) ILOعلى أساس معايير (حسب سبب البقاء خارج القوى العاملة 

 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية سبب البقاء خارج القوى العاملة

 11.7 11.2 12.0 المرض/كبر السن

 48.2 47.8 48.5  االنشغال بأعمال المنزل

 34.5 36.0 33.6  التدريب/ الدراسة 

 5.6 5.0 5.9  أسباب أخرى

 100 100 100  المجموع
الربع األول من ) 2006 آذار للعام -كانون ثاني(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح القوى العاملة دورة : المصدر

   .2006عام 

  

يظهر الجدول أن البطالة بسب الدراسة أو التدريب تحتل المركز الثاني بعد سبب االنشغال 

، وفي %36.0ت نسبة البطالة بسبب التعليم والتدريب في قطاع غزة وقد بلغ. باألعمال المنزلية

وفي هذا إشارة إلى أن طول فترة الدراسة لها دورا في حجب . %34.5فلسطين بشكل عام بلغت 

األيدي التي يمكن أن تكون منتجة و مشاركة في التنمية عن العمل وتزيد في حجم البطالة لدى 

  . ع يتسم بكونه مجتمع شاباألفراد، خصوصا إذا كان المجتم



تقوم الدول والحكومات من خالل مؤسساتها المختلفة ومراكز اإلحصاء لديها بقياس حجم 

البطالة بشكل دوري، متبعة لتحقيق ذلك مقاييس خاصة، واكثر هذه المقاييس شيوعا هو ما يعرف 

  .البطالةباسم معدل 

  

   -:  معدل البطالة5.1.2

معدل "األشخاص الذين ال يعملون إلى القوة  العاملة الكلية  يقصد بمعدل البطالة نسبة 

البطالة هو نسبة األفراد العاطلين إلى قوة العمل المتاحة في فترة زمنية معينة، والكشف عن ذلك 

هذا ومن الجدير بالذكر أن عدد العاطلين عن العمل ) 2004:21الزواوي، " (المعدل ليس أمرا سهال

تساب معدل البطالة فيها، هو جزء من قوة العمل المتاحة في تلك الفترة أي في الفترة التي يراد اح

ولتوضيح ذلك، سيتم التطرق . أنه يجب إضافتها إلى إجمالي القوة العاملة عند إتمام العملية الحسابية

  :إلى المثال التالي

حاصلين على  ، وأن عدد العاملين الU= لو اعتبرنا أن العاطلين عن العمل في فترة ما عددهم 

  100 * {U/(U+E)}=   فيكون معدل البطالة في نفس الفترة E= عمل في تلك الفترة 

 

  -:لمحة تاريخية عن البطالة في  قطاع غزة والضفة الغربية    ٦,١,٢
 لقد سخر االحتالل اإلسرائيلي العنصر االقتصادي وسـيلة حربيـة إضـافية إلـى اآللـة                

إذ تمرس االحتالل صناعة األزمات فـي وجـه    . ب الفلسطيني العسكرية؛  ليسلطها على رقاب الشع     

الشعب الفلسطيني من اجل إخضاعه وجعله في حالة إرباك مستمرة و مـن ثـم الـسيطرة عليـه                   

 زاد  نفكلما زاد نشاط المقاومة لـدى الفلـسطينيي       ) 17:1999الخضيري،  (وتطويعه إلنجاز أهدافه    

لعمال من وإلى األراضي الفلسطينية المحتلـة بعـد         االحتالل من قيوده على حركة تنقل البضائع وا       

، وذلك من خالل المعابر التي ما انفك  يسيطر عليها منذ احتالله لألراضي الفلسطينية،               1967العام  

ويرفض أن يتنازل عن التمسك بها وما احتفاظه بمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بعـد                 

ى ذلك وعلى جموحه ورغبته الدائمة  فـي الـتحكم فـي    االنسحاب أحادى الجانب إال دليل كبير عل   

من هنـا  . وهذا بالطبع يؤثر سلبا على حركة اإلنتاج وبالتالي على حجم البطالة   . االقتصاد الفلسطيني 

ومع مرور السنين نجد معدل البطالة في األراضي الفلسطينية رهن بـسياسات االحـتالل ونـشاط                

لذا نجـد أن  معـدالت       .   شعبيه كلما زادت البطالة وبالعكس     المقاومة فكلما اندلعت انتفاضة أو هبة     



 أي ما بعد    )١(البطالة قد ارتفعت نتيجة لزيادة أيام اإلغالق  وخصوصا في سنوات االنتفاضة األولى            

  .1987العام 

إلى ارتفاع نسبة البطالة الفلسطينية إلى مستويات قياسية تصل إلى نحـو             ")٢( وتشير ملحيس 

في الضفة الغربية، وترتفع في فترات الحـصار اإلسـرائيلي           % 25وحوالي  في قطاع غزة    % 40

وتعـود أسـباب تفـاقم ظـاهرة     . في كال المنطقتين% 75وتقييد حركة األشخاص والسلع إلى نحو   

البطالة الفلسطينية إلى سياسات الحكومة اإلسرائيلية منذ نهاية الثمانينات، فـي إطـار محاصـرتها               

والت القضاء عليها، واالتجاه نحو تقليص االعتماد على العمل الفلـسطيني           لالنتفاضة الشعبية ومحا  

واستمر هذا االرتفاع فـي معـدل البطالـة فـي     ) 29:1996ملحيس، .."( في االقتصاد اإلسرائيلي، 

 إذ بدأت تنخفض في هذا      1993األراضي الفلسطينية حتى بداية لقاءات اتفاقيات أوسلو أي في العام           

إلعالن قيام  السلطة الوطنية الفلـسطينية فـأظهر الجهـاز            خص الفترات الالحقة  أما فيما ي  . العام

، 1995المركزي لإلحصاء  الفلسطيني في  إصداراته الخاصة  ببيانات العمل والبطالة منذ  العـام                 

وحتى اآلن، إحصاءات خاصة بالبطالة تعزز نفس الفكرة إلى حـد مـا، أي أن تـشديد الحـصار                   

السياسي و نشاط حركات المقاومة الشعبية يزيد في معدل البطالـة أو تخفيفـه          الحاصل تبعا للوضع    

نسبيا؛ وعلى النقيض يحدث نوع من الرخاء واالزدهار وانخفاض في معدالت البطالة فـي حـاالت     

يوضح التغير في معدل البطالة خالل الفتـرة الممتـدة   ) 7(وفيما يلي جدول رقم  . االستقرار السياسي 

  : 2005حتى العام و 1995من العام

  

 1995يوضح معدل البطالة في األراضي الفلسطينية خالل الفترة الممتدة من العام  ) 7(جدول رقم 

  2005وحتى العام 

 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية السنة

1995 13.9 29.4 18.2 

1996 19.6 32.5 23.8 

1997 17.3 26.8 20.3 

                                                
للمزيد عنهـا  . 8/12/1987انتفاضة شعبية فلسطينية غير مسلحة، بدأت في :  االنتفاضة األولى (1)

  . 1990  منظمة التحرير الفلسطينية لعام -اإلعالم الموحد ( راجع 
د لوزارة االقتصاد الفلسطيني، في دراسـة لهـا بعنـوان     الدكتورة غانية ملحيس الوكيل المساع (2)

مقدمة كورقة عمل إلى ندوة بعنوان      " اتجاهات التنمية االقتصادية الفلسطينية وآفاق خلق فرص عمل       "
،  ضمن نشاطات اإلدارة     18/4/1996+17المنعقدة في رام اهللا في      "  نحو سياسة وطنية للتشغيل     " 

  .زارة العملالعامة للتخطيط والمعلومات في و



1998 11.5 20.9 14.4 

1999 9.5 16.9 11.8 

2000 12.1 18.7 14.1 

2001 21.5 34.2 25.2 

2002 28.2 38.0 31.3 

2003 23.8 29.2 25.6 

2004 22.9 35.4 26.8  

*2005  20.3 30.3 23.5 
  .٢٠٠٤تجميع الباحث بحسب موقع الجهاز المركزي لإلحصاء  الفلسطيني،: المصدر

* Palestine in Figures2005, May, 2006. 

 وذلك 1995 عنه في العام 1996يظهر الجدول ارتفاع في معدل البطالة العام في العام 

 وما تبعها من هبة فلسطينية شعبية أعقبها تشديد للحصار من جانب )١(تبعا لما عرف بأحداث النفق

 فيما يالحظ من الجدول استمرار االنخفاض في معدل البطالة العام فيما بعد. االحتالل اإلسرائيلي

 والذي سجلت فيه انطالقة هبة شعبية جديدة 2000 وحتى ما قبل العام 1997ذلك بداية من العام 

 إذ بالغت بعدها قوات االحتالل في شدة الحصار وتبعاته من )2(فيما أطلق عليها بانتفاضة األقصى

كال ممارسات عسكرية أخرى أدت إلى تدمير شبه تام لالقتصاد الفلسطيني وكذلك ألي شكل من أش

  . إذ قفز معدل البطالة قفزات كبيرة من عام لآلخر. العمل ومصادر اإلنتاج

هذا وما االنخفاض الذي يطرأ على معدل البطالة من عام إلى آخر في نفس الفترة الممتدة 

 وحتى اآلن إال نتيجة إلقدام بعض المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية ولوكالة 2000بين عام 

لى تقديم فرص عمل ضمن ما يعرف ببند البطالة لمدد قصيرة قد تساعد الفلسطينيين األمم المتحدة إ

ممن ال دخل لهم على تغطية جزء من النفقات المعيشية، ما يمنع من ضمهم ضمن البطالة تبعا 

وقد يكون في هذا  تفسير لما قالته ملحيس وتم اإلشارة إليه أنفا بما يخص أن . للمعايير الدولية
                                                

هي هبة شعبية سماها البعض بانتفاضة دامية، حدثت عقب فتح نفق يمـر تحـت   :  أحداث النفق (1)
 . 1996 أيلـول مـن العـام        27-26-25المسجد األقصى، ، تبع ذلك أحداث دامية استمرت أيـام           

ت لالضطالع  على الظروف السياسية التي صحبت تلك الفترة، انظر ما كتبه محمد فياض صـالحا          
أمـا  ) . 226-222.(، ص )12(السياسة الفلـسطينية العـدد      (في الدورية السياسية العلمية المحكمة      

لمتابعة  مسار النفق و األسباب التي أدت باليهود إلى فتحه راجع  ما كتبه احمد العلمي فـي مجلـة            
  )42-35.(اإلسراء العدد الثاني عشر ص

 2000بت مداهمة شارون في شهر سبتمبر من العام هبة شعبية فلسطينية أعق:  انتفاضة األقصى (2)
للمزيد عـن هـذه   .لباحة المسجد األقصى المبارك ، وتبعاتها مستمرة حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة      

  ) 150.(ص) 70(االنتفاضة راجع  نشرة األحداث الفلسطينية، السنة السادسة العدد 



%. 75الة تصل في فترات الحصار اإلسرائيلي وتقييد حركة األشخاص والسلع إلى نحو نسبة البط

ويعلل الباحث سبب ذلك الفارق إلى االختالف في المعيار الذي يتم اعتماده في عملية اإلحصاء، إذ 

" بند البطالة"أن إحصاءات ملحيس قد تكون اشتملت األشخاص الذين يمنحوا فرص للعمل ضمن 

غير ذات جدوى، وال تدوم سوى أيام ال تتجاوز ثالثة شهور، بينما تعتمد المعايير وهي أعمال 

الدولية التي يعتمدها مركز اإلحصاء الفلسطيني شرط عدم العمل أبدا خالل فترة اإلسناد كما يتضح 

هذا  وبلغت نسبة الخريجين العاطلين عن العمل . من التعريف حسب معايير منظمة العمل الدولية

 عام دراسي فاكثر في  آخر إحصاء والذي شمل الربع األول من 13اع غزة ممن امضوا في قط

آذار لعام -كانون ثاني(دورة : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (%26.6م 2006العام 

2006.(  

  -:  أسباب البطالة ٧,١,٢ 

الـشخص   إن أول ما يتبادر إلى ذهن اإلنسان عند سماعه لفظ بطالة، هـو عـدم مقـدرة                    

لكـن  . المقصود على العمل على صعيد المقدرة البدنية، أو المؤهالت العلمية والمهارات والخبـرة            

الالفت للنظر أن البطالة المعاصرة  تنتشر في أوساط  الشباب حديثي العهد، الـذين يمتلكـون فـي         

  .ية في العملغالبيتهم إن لم يكن جلهم المقدرة بإختالف تصنيفاتها باإلضافة إلى الرغبة الحقيق

 إن للبطالة أسباب متعددة، وإن كانت تختلف أحيانا من دولة ألخرى إال أنها تتقـارب فـي                 

فهي تدور في معظم األحيان حول مواضيع ثابتة مثل النمو المطـرد فـي              . نهاية األمر من بعضها   

 الرواتـب   الكثافة السكانية، سوء إدارة المؤسسة التعليمية، التضخم وما يترتب عليه من خلـل فـي              

والوضع االقتصادي بشكل عام، عدم تقبل فكرة العمل في مستويات ينظر إليها بأنها دنيا مـن قبـل                  

الكثيرين، االعتماد وبشكل أساسي على القطاع العام في التوظيف وانحصار دور القطاع الخاص في              

  . إلخ....نطاق ضيق إذ ال يشمل مختلف التخصصات،

وصية االحتالل وما ينتهجه من ممارسـات قـد تـضفي           إن األراضي الفلسطينية ومع خص    

أسباب إضافية لظاهرة البطالة إال أنها جزء ال يتجزأ من العالم العربي، تنتشر فيـه إلـى حـد مـا          

ولقد لخصا مخيمـر وعبـد   . البطالة لألسباب ذاتها التي تنتشر الجلها في اي من دول العالم العربي          

مخيمـر وعبـد     (-:قمها بين الشباب العربي  النقـاط التاليـة        الحليم أهم أسباب مشكلة البطالة وتفا     

   )19:2005-21الحليم،

  

  -:أهم أسباب مشكلة البطالة وتفاقمها بين الشباب العربي في النقاط التالية



أحداث حرب الخليج وما تبعها من توجه معظم الدول الخليجية نحو تخفيض معـدالت             -١

 األخرى، نتيجة االتجاهات االنكماشـية فـي   استقدام وتشغيل العمالة من الدول العربية 

 .اقتصاديات الدول الخليجية

وما نتج عن   . اتجاه بعض الدول العربية إلى تبني برامج طموحة لإلصالح االقتصادي          -٢

 .هذه البرامج من ارتفاع معدالت البطالة في األجلين القصير والمتوسط

 القوى العاملة، وارتفاع عـدد  زيادة معدالت النمو السكاني، ومن ثم زيادة معدالت نمو  -٣

إضافة إلى الجهود المستمرة لرفـع نـسبة        . الشباب الجدد الداخلين لسوق العمل سنويا     

واستمرار عمل كبار السن رغم بلـوغهم سـن التقاعـد،           . مساهمة المرأة في التنمية   

 .وتشغيل الصبية

كـوادر  تخلف نظم التعليم والتدريب بمعظم الدول العربية، وعجزهـا عـن تـوفير ال          -٤

المؤهلة والقادرة على مواكبة احتياجات العصر، وسوق العمـل، ومنافـسة العمالـة             

 .األجنبية

تضاؤل دور الدولة كصاحب عمل في خلق فرص عمل جديدة، نتيجة إعـادة تـشكيل           -٥

 .أدوار الحكومات، وإنسحابها تدريجيا من ميدان اإلنتاج والخدمات

 إذ يرفض الشباب امتهان األعمال اليدويـة        تدني النظرة االجتماعية لألعمال اليدوية ،      -٦

 .أو التي تتطلب مجهود جسماني، مع تفضيل الوظائف الحكومية

عدم تحمل القطاع الخاص لمسئوليته القومية في اسـتيعاب األعـداد المتزايـدة مـن                -٧

واستبدالهم بالعمالة األجنبية بادعـاء التكلفـة األقـل         . الخريجين والباحثين عن عمل   

 .لىوالمهارة األع

قصور وسائل اإلعالم الجماهيرية في توعية الشباب بقيمة العمل وقدسيته أيـا كـان                -٨

شكله، وطرح الحلول وتقديم التوصيات الستحداث وظائف ومهـن جديـدة للـشباب،             

وتشجيع اإلقبال على مجاالت التعليم أو التدريب التي يحتاجها سوق العمـل الحـالي              

  .والمستقبلي

مذكورة  والمتعلقة بتفاقم مشكلة البطالة في البالد العربية لها أثرا           ما من شك بأن األسباب ال     

فحرب الخليج كمـا  . واضحا على البطالة في األراضي الفلسطينية قاطبة ليس في قطاع غزة فحسب  

أثرت على العمالة العربية ورفعت في نسبة البطالة، فقد تركت أثرها على قطاع العمل فـي قطـاع         

فلم تعد هناك تحويالت مالية مرسلة من العاملين فـي دول           . اضي الفلسطينية غزة كما في سائر األر    

الخليج إلى ذويهم في القطاع والتي يمكن استخدامها سواء في استثمار مباشر أو في زيادة اإلنفـاق                 



ولم يقف الحال عند عدم استيعاب جديد للعمالة بل         . وشراء المنتجات بشكل يسمح معه بزيادة اإلنتاج      

األمور تعقيدا هو االستغناء عن آالف العاملين وفقدانهم الماكن عملهم في دول الخلـيج مـا                ما زاد   

 عدد الذين عادوا مـن      يقدر إلى الوطن للبحث عن فرصة عمل بديلة و        ةأدى بالكثير منهم إلى العود    

طيني المركـز الفلـس    ( ألفا 55 الـ   من إلى األراضي الفلسطينية ما يقارب        الفلسطينية أفراد الجالية 

 من حجم القوى العاملـة بحـسب        %6 وهذا العدد ليس بسيطا إذ يمثل ما يزيد عن           )٢٠٠٥لإلعالم،

 إذ تشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن حجـم           2005إحصاءات الربع الثاني للعام     

فـي  ومن الطبيعي أن ينتج عن ذلك  زيادة         .  892000القوى العاملة وبحسب التعريف الموسع هو       

.  حجم الطلب على سوق العمل، والذي ال يستطيع أصال أن يستوعب الزيادة الطبيعة علـى الطلـب            

يقول أبو جامع في دراسة حول البطالة وآثارها في قطاع غزة، والتي تم إعـدادها ضـمن مركـز                   

وكذلك حرب الخليج وما ترتب عليها من ترحيـل اآلالف مـن            "...  قطاع غزة    -الدراسات العمالية 

لنا في بعض دول الخليج إضافة إلى القيود والمضايقات التي فرضتها دول الخليج األخرى على               عما

عمالنا وجاليتنا الفلسطينية في تلك الدول ووصول هؤالء أو أعداد كبيرة منهم إلى ارض الوطن بعد                

أن فقدوا أعمالهم وأماكن إقامتهم في تلك الدول ممـا أدى إلـى ضـعف وإنحـسار دور العوامـل           

لخارجية في امتصاص جزء من هذا الجيش الجرار من األيدي العاملـة و بالتـالي اصـبح مـن                   ا

  )2 :1993أبو جامع،." (الضروري البحث عن عوامل تقوية الدور الذاتي القتصادنا الفلسطيني

 ارض الوطن نتيجة لحرب الخليج ، فقـد         إلى عودة األيدي العاملة الفلسطينية      إلى  إضافة  

 و أجنبية أخرى باالستغناء عن بعض العمالة المحلية واألجنبية التي تعـد األيـدي    بدأت دول عربية  

العاملة الفلسطينية جزء منها نتيجة  للنظرة الطموحة لإلصالح االقتصادي لبعض هـذه الـدول ، إذ     

هذا إضافة إلـى  . يعتمد الفلسطينيون على الدول العربية ودول أجنبية أخرى في تشغيل العمالة لديهم       

 قطاع غزة كسائر األراضي الفلسطينية يشهد زيادة سكانية كبيرة حيث يعد من اكثـر المنـاطق                 أن

  . سرعة في الزيادة السكانية في العالم

إضافة إلى ذلك؛ فان خصوصية الوضع السياسي الفلسطيني، المتمثل في الـسعي المـستمر        

ن خلـق حاجـة دائمـة للعمالـة        لالحتالل اإلسرائيلي إلى تدمير االقتصاد الفلسطيني حتى يتمكن م        

 لسوق العمل اإلسرائيلي وعدم تمكينه من االستغناء عن أسواق العمل اإلسـرائيلية، أدى              ةالفلسطيني

وليس ذلك باألمر   .  توقفها بالكامل  إلى خفض مستوى عمل قطاعات اإلنتاج المختلفة، إذا لم يؤد           إلى

لى تصدير المنتجات الفلسطينية إلـى      المستعصي على دولة محتلة أن تفعله من خالل فرض قيود ع          

وهذا يؤدي إلى االسـتغناء عـن       . األسواق العربية والعالمية من خالل سيطرتها التامة على المعابر        

يقول عبد الحق في طور الحـديث عـن موضـوع العمالـة             . العمالة وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة    



القتصاد الفلسطيني السباب معروفة تتعلـق      تزداد أهميته في ا   " هذا الموضوع    أنوالبطالة والتشغيل   

بالظروف التي خلقها االحتالل اإلسرائيلي أساسا والتي حولت المجتمع الفلسطيني إلى منتج لأليـدي              

العاملة بشكل رئيسي مع ما يستلزم ذلك من إنتاج اقتصادي محلي هامشي وفق متطلبات االقتـصاد                

ة من مصدر قوة وإنتاج لالقتـصاد الفلـسطيني، إلـى    اإلسرائيلي األمر الذي حول العمالة الفلسطيني  

الفلسطيني وتوجيهه بما يخـدم      رهينة لدى االحتالل اإلسرائيلي يستخدمها باستمرار البتزاز الموقف       

  )1996:125عبد الحق، ." ( االستراتيجية اإلسرائيلية

سية، بعـد    وتقول ملحيس في إطار حديثها عن مالمح االقتصاد الفلسطيني والتحديات الرئي          

  ذكرت العديد من العوامل التي ساعدت على إعاقة حدوث تطور في المناخ االقتصادي العـام و          أن

لقـد أدت هـذه العوامـل      " الذي كان مأموال فيه كنتيجة لالتفاقات المبرمة مع الجانب اإلسـرائيلي            

بطابع الديمومة  مجتمعة، إضافة إلى ما تنتهجه الحكومة اإلسرائيلية من سياسات وممارسات اتسمت            

تحت دعاوي االعتبارات األمنية، إلى تدهور خطير في وضع االقتصاد الفلـسطيني وأدائـه علـى                

فانخفض الناتج المحلي اإلجمالي والناتج القومي اإلجمالي وبـشكل لـم           . الصعيدين الكلي والقطاعي  

 واتـسعت دائـرة   يسبق له مثيل، وتدنى نصيب الفرد الفلسطيني منهما، وتراجعت مستويات المعيشة    

  )1996،20:ملحيس.." ( الفقر وارتفعت معدالت البطالة إلى مستويات عالية، 

  

  -:  كيفية الحد من البطالة8.1.2 

 في الوقت الذي رأى فيه االقتصاديون الكالسيكيون أن حالة االستخدام الكامل هي الحالة السائدة وأن 
 توازن سوق أنجد أن االستخدام الكامل هي حالة شاذة، معتبرا عكس ذلك، إذ و) كينز(االقتصاد يستقر عندها، رأى 

 في حدوث التوازن مسالة غير صحيحة، ما يدعوا ةالعمل يحدث عند مستوى اقل من االستخدام الكامل، وأن التلقائي
 الدول من هذا المنطلق تعتمد) 261:2000النجفي، ( قدر من التدخل في السياسة االقتصادية للقضاء على البطالةإلى

أساليب وسياسات مختلفة في التعامل مع ظاهرة البطالة للحد منها  بل وللسعي من اجل جعلها اقرب ما تكون من 
صفر، وذلك انطالقا من األسباب التي أدت إلى ظهورها إضافة إلى إمكانات الدولة المتاحة للتعامل مع هذه 

  .المعضلة

 إبراز أراء تشتمل على السياسات واإلجراءات التي وقد عمل الكثير من رجال االقتصاد والكتاب على
يمكن اتباعها في سبيل كبح جماح ظاهرة البطالة المتنامية يوم بعد يوم وبوتيرة موازية للنمو السكاني في دول 

وعلى الرغم من وجود خصوصيات لكل مجتمع حيال هذه الظاهرة، يرى الباحث انه من . العالم، خاصة الفقيرة منها
  . يتناول بعض ما جاء به هؤالء الكتابأن بمكان الضروري

  

   -:أهم اإلجراءات من اجل الحد من مشكلة البطالة

  .تبني أسلوب التخطيط السليم للقوى العاملة في البالد -١

 .إعادة تنظيم المجتمع بصورة شاملة وتعبئة جميع الطاقات المتاحة -٢

 أو األنشطة االقتصادية الزيادة في عدد يجب أن تفوق الزيادة في معدل النمو االقتصادي للقطاعات -٣

 .السكان



 .استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي واستخدام منجزات العلم في األنشطة االقتصادية -٤

 .زيادة االستثمارات الحكومية في القطاعات المختلفة يفتح مجاال للعاطلين عن العمل -٥

 . المستمر في المنشآت الخاصةالحد من عملية العمالة الوافدة بمراقبة الحدود والتفتيش -٦

 .منع استخدام األحداث في العمل -٧

دعم الدولة صغار المنتجين من حرفيين وفالحين ومنع خراب مصالحهم بسبب عدم قدرتهم على  -٨

 .منافسة كبار المنتجين

 .إنشاء مكاتب للعمل وتوظيف العمال العاطلين عن العمل -٩

 .  عملتقديم اإلعانات لمن ال يستطيع الحصول على فرصة -١٠

  )138-137:1999،عبد الرحمن وعريقات(

 
وإلضافة تفاصيل على اإلجراءات التي أوردها عبد الرحمن وعريقات، يتناول الباحث ما ذكره 

  :حيدر في كتاباته تحت اسم سياسات مكافحة البطالة وهي على النحو التالي

  

 -:السياسة الكالسيكية

 المناطق وهي تعمل على استقبال العاطلين وتعبئة  وتعتمد على إنشاء مؤسسة لها مكاتب في جميع
استمارات محتوية على كل ما قد يلزم للتوظيف من بيانات خاصة بهم، وكذلك الطلب من المؤسسات التي تحتاج إلى 
عاملين تعبئة استمارة تتضمن كل المواصفات المطلوب توفرها فيمن ترغي من عاملين كما وتعمل على منح 

 بطالة، وأخيرا تقوم بإجراء دراسات حول سوق العمل لتصور مدى احتياجاته المستقبلية كما العاطلين تعويضات
  .ونوعا

  

 :السياسة الناشطة في مجال األيدي العاملة
تقوم هذه السياسة على أساس إعادة تأهيل العاطلين عن العمل إلكسابهم مهارات جديدة يتطلبها سوق 

  . أصحاب المهن القريبة من االندثاروكذلك الحال بما يخص العاملين. العمل

  

 -:دعم المؤسسات للحفاظ على فرص العمل

وتسعى هذه السياسة إلى دعم المؤسسات الكبيرة المعرضة لإلفالس واإلقفال، وذلك للحفاظ على عمل 
حمن ويالحظ هنا  التناقض في وجهة النظر بين هذا الرأي والرأي السابق الذي جاء به عبد الر. العاملين فيها

 من الخراب في مواجهة موعريقات إذ يقوالن بضرورة دعم صغار المنتجين من حرفين من اجل حماية مصالحه
  .كبار المنتجين

 -:سياسة إيجاد فرص عمل جديدة -١

وتكون هذه السياسة من خالل، تحقيق نهوض اقتصادي بزيادة الطلب على االستهالك ويتم عبر رفع 
ر تخفيض الفوائد المصرفية، ومن خالل زيادة االستهالك سيتولد زيادة في األجور والمنح االجتماعية أو عب

االستثمار واإلنتاج وهذا يقود إلى إيجاد فرص عمل جديدة، ولكن يجب مراقبة ما قد يتولد من تضخم مالي وهذا من 
ل تشجيع المنشآت وقد تتحقق هذه السياسة من خال. األسباب التي تدفع الحكومات إلى تجنب هذا النوع من السياسات

االقتصادية الخاصة على خلق فرص عمل جديدة عن طريق تقديم تسهيالت مالية لها ولكن هذا األسلوب طبعا له 
أو قد يتحقق ذلك من خالل إيجاد فرص عمل جديدة في المؤسسات العامة وإن كانت غير ضرورية، . تكاليف عالية

  . في الموازنةوهذا بالطبع يعني نفقات قد تساهم في إحداث عجز

  



 ومن أهمها: سياسات متفرقة -٢

 ي تخفيض عدد ساعات العمل األسبوعية مع المحافظة على األجور واإلنتاج دون تخفيض، ولكن بديه- أ
  .أن هذا سيزيد في تكلفة اإلنتاج ما يعني انعدام القدرة التنافسية

  . التقاعد تخفيض سن التقاعد، ولكن ينتج عن ذلك زيادة في التعويضات ومعاشات-ب

  .ويتفق ما جاء في هذه السياسات مع ما جاء به عبد الرحمن وعريقات

  

  ومنها- :السياسات الليبرالية الحالية لمكافحة البطالة -٣

تعزيز القدرة التنافسية لإلنتاج الوطني وذلك من خالل تخفيض تكلفة اإلنتاج ومكافحة التضخم ، وتثبيت - أ
ائب واألعباء االجتماعية األخرى ما يعني زيادة في الطلب وهذا يقود إلى األجور وتخفيف معدالت الفائدة والضر

  .زيادة في االستثمار ما يقود إلى إيجاد فرص عمل جديدة

  . زيادة ليونة القوانين المتعلقة بعملية الصرف من الخدمة-ب

من الشباب بالجور  إلغاء الحد األدنى لألجور لتشجيع المنشآت الحرفية الصغيرة على استخدام من يقبل -ج
  )161- 164  :2001حيدر،. ( المتدنية

  

  : البطالة إلى اإلسالم نظرة   ٩,١,٢

 حث اإلسالم المسلمين على العمل وحببهم فيه ونفرهم من أن يكونوا متكاسلين معتمـدين   لقد

لعمل  ا إلى وجه القرآن الكريم األنظار      من هنا . على الغير في اإلنفاق على أنفسهم وعلى من يعولون        

فامشُوا في مناكبها   هو الذي جعل لكم األرض ذلوال       ":  سبحانه وتعالى  ، وطلب الرزق، فقال   واإلنتاج

    يتضح من اآلية الكريمة أن اإلسـالم يوجـب علـى       )١٥ ، آية الملك("وكُلوا من رزقه واليه النشور 

د بالمشي فـي  وكذلك يطالب األفرا. اإلنسان العمل ويشجعه على ذلك، كسبيل وحيد الكتساب الرزق       

مناكب األرض اللتماس خبايا الرزق منها، ويطالبهم باالنتشار في أرجائهـا ليعملـوا فـي شـتى                  

المجاالت، مستغلين لكل الطاقات، منتفعين بكل ما استطاعوا مما سـخَّر اهللا لهـم فـي الـسموات                  

 وابتغـوا مـن     ضاألرفإذا قُضيت الصالةُ فإنتشروا في      (يقول اهللا سبحانه وتعالى     . واألرض جميعاً 

وعن ثوبان مولى رسول اهللا صـلى        .)١٠ ، آية الجمعة).( واذكروا اهللا كثيرا لعلكم تفلحون     فضل اهللا 

من يتكفل لي أن ال يسأل النـاس شـيئا          :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : اهللا عليه وسلم، قال   

فكان ال يسأل أحداً شـيئاً      " س شيئا ال تسأل النا  : "أنا يا رسول، فقال   : ؟ فقال ثوبان  "وأتكفل له بالجنة    

 يتضح من الحديث الشريف أن الرسول الكريم ينفر المسلمين مـن سـؤال النـاس                )رواه أبو داود  (

 . حاجتهم

فتعمق في اآلثار السلبية للبطالة من جوانب       . البطالة تحليال ماديا ومعنويا   ولقد حلل اإلسالم     

إن الـنفس إذا  :"  قولـه - صلى اهللا عليه وسلم-روي عن رسول اهللا .نفسية، اجتماعية، واقتصادية



وعلى الرغم من دعوته المسلمين دوما إلى العمل، وعلى الرغم من تنفيرهم            " أحرزت قوتها استقرت  

عن سؤال الناس حاجتهم، إال أن اإلسالم تعامل مع ظاهرة البطالة بطرق تضمن للمـسلمين تحـت                 

إلسالمية بالقيام بذلك، حماية لهم من الشعور باإلحبـاط         طائلتها أدنى متطلبات الحياة، وأمر الدولة ا      

الدور المزدوج للزكاة، حيـث      وبرز ذلك من خالل   . واليأس والوقوع تحت طائلة الحرمان والجوع     

في فرضها محاربة الكتناز المال وتشجع على االستثمار في هذا المال حتى ال يتآكـل وفـي ذلـك                 

فالزكاة تستند إلى فكرة التكافل االجتماعي بهدف إشـباع         " إيجاد فرص جديدة للعمل، يقول الكفراوي     

الحاجات العامة ولتحقيق أهداف اجتماعية كما أن لها أهداف اقتصادية كمحاربة االكتناز، فتفـرض              

الزكاة على رؤوس األموال المعطلة كوسيلة تحفز أصحابها على إنماء هـذه األمـوال واالرتفـاع                

 وكذلك من أموالها يمكن إعطاء القادر علـى         )١٩٩٧:٧١فراوي،الك."( بمستوى النشاط االقتصادي  

العمل، العاطل ما يمكنه من العمل، ومنها يمكن أن يدرب على عمل مهني يحترفه ويعـيش منـه،                  

 . مصانع أو متاجر أو مزارع ليـشتغل فيهـا العـاطلون    ومنها يمكن إقامة مشروعات جماعية مثل، 

فالزكـاة ليـست   . الزكاة كنوع من الضمان االجتمـاعي فإذا عجز بعضهم عن الكسب كان لهم حق  

مجرد سد جوعه الفقير أو إقالة عثرته بكمية قليلة من النقود، وإنما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقيـر        

من إغناء نفسه بنفسه، بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلـب المـساعدة مـن غيـره                    

ويعطى الفقير والمسكين إن لـم يحـسن كـل     "  إذ يقولويوضح ذلك ما نقله دنيا عن اإلمام الرملي       

أمـا مـن    . منهما كسباً بحرفة وال تجارة كفاية سنة واألصح كفاية عمره الغالب، ألن القصد إغناؤه             

( ." يحسن حرفة تكفيه الئقة فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت أو تجارة فيعطى رأس مـال يكفيـه                 

ة تعين كل من هو قادر على اإلنتاج، فهي بذلك تخلـق            ومن الواضح أن الزكا    )٢٨٢: ١٩٨٤دنيا،  

طاقات إنتاجية، إضافة إلى تشغيل الطاقات العاطلة، وبذلك يتم القضاء تدريجياً على البطالة، بحيـث            

يصبح جميع أفراد المجتمع من المنتجين، كما أن الزكاة تعين من ال قدرة له علـى العمـل علـى                     

 الحديثة التي تحافظ على     ةسالم سبق ما يسمى بالدول الديمقراطي     من هنا نجد أن اإل    . متطلبات الحياة 

الحقوق وتراعي الحريات واحتياجات الفرد، نجد أن اإلسالم سبقهم فيما يطلقـون عليـه بالتكافـل                

االجتماعي ليس تجاه المسلم فحسب، بل تعدى ذلك فاروق األمة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنـه                 

 أعطى ذميا مكفوفا من أهل المدينة مقدار قوته وما يصلحه من مـال  إلى ذمي من أهل الكتاب حينما     

  ) ١٢٣:١٩٩١عناية، ( الزكاة على الرغم من أن الزكاة ال تؤخذ إال من مسلم وال تعطى إال لمسلم
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  -:   مقدمة1.2.2

تعتبر اإلدارة الحديثة الطاقة البشرية من األصول التي يجب استثمار وتنميتها، مثلهـا فـي               

وعلى الـرغم مـن وجـود معارضـة لـبعض           . ذلك مثل المصادر المالية، أن لم يكن اكثر منها        

عللوا ذلك بإمكانية اعتباره نـوع  االقتصاديين قديما لمجرد التفكير في العنصر البشري كرأسمال، إذ   

 J.S. Millمن العبودية في عودة إلى العصور التي كان فيها اإلنسان يمتلك ويباع ويشترى ومثـل،  

 the people of a country should not be looked upon as a wealth “الذي قال في ذلك 

because wealth existed only for the sake of people “) إال أن )408:1983اهيم، إبـر ،

  Von Thunenومن بـين  هـؤالء   . الكثير منهم اعتبر العنصر البشري كرأسمال يجب استثماره

 Adam Smith وكذلك . الذي أكد أن هذا ال ينقص من قيمة اإلنسان وال يحد من كرامته أو حريته

( االستثمار في التعليم  الذي أكد باإلضافة إلى ذلك على أهمية Marshal وأيضا  Irving Fisherو

  ).408 :1983إبراهيم، 

وبالحديث على مستوى مؤسسات األعمال، فان  الكثير من نظريـات اإلدارة وكـذلك مـن         

ومنهم النظريـة   . علماء اإلدارة ورجال االقتصاد يقولون بأهمية العنصر البشري وأثره على اإلنتاج          

،  التـي تعتبـر      Rothlisbergerلـسبرجر    وروث Mayoالسلوكية وروادها األوائل من أمثال مايو       

أن العنصر اإلنساني يمكن    " االهتمام بالعنصر البشري محور تركيز لها إذ قامت على افتراض وهو          

  ). 44:1993حنفي وأبو قحف،." ( أن يؤثر تأثيراً كبيراً على اإلنتاج

ات  ومن هنا فانه من المؤكد أن مؤسسات األعمال ذات طبيعـة العمـل الواحـد والقـدر                

لذا فـان  المؤسـسات      . والمؤهالت البشرية المختلفة ال تأتي بقدرات إنتاجية متشابه من حيث العائد          

ذات األحجام الكبيرة والتي تنتهج المنهج العلمي الحديث في اإلدارة، تتبنى مناهج تـدريب متنوعـة          

األمـر ذلـك    ومتواصلة لتدريب وتطوير كوادرها وتنفق الكثير من األموال على ذلك، بل يتعـدى              

بتخصيص قسم لمباشرة الموارد البشرية من حيث االستقطاب والتعين والتدريب والتطوير والمتابعة            

أظهرت دراسة ممولة بواسطة    . الدائمة حتى بعد إنهاء العمل من قبل األفراد لصالح هذه المؤسسات          

  : انه" US department of education" وزارة التعليم األمريكي

  .%3.2 تزيد اإلنتاجية بمعدل %10لمال لدى الشركات بمعدل بزيادة رأس ا -١

 .%6 تزيد اإلنتاجية بمعدل%10بزيادة ساعات العمل لألفراد بمعدل  -٢



 & Mondy(%8.6 تزيد اإلنتاجيـة بمعـدل   %10وبزيادة مستوى التعليم لألفراد بمعدل  -٣

Noe,203:2005 (        ت وكفـاءتهم   وهذا يؤكد أهمية تأهيل الموارد البشرية في أداء المؤسسا

  .اإلنتاجية

إن العديد من الدول ذات الكثافة السكانية العاليـة والمـوارد الطبيعيـة المحـدودة، مثـل                   

سويسرا، واليابان، ودول غربية أخرى خصوصا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيـة قوضـت                

ـ         ى جوانـب إداريـة   فكرة التقدم االقتصادي المرتبط فقط بالموارد الطبيعية، معتمدة فـي ذلـك عل

وتنظيمية أخرى مصدرها المهارات التنظيمية والتكنولوجية الستخراج أو جلب المـوارد الطبيعيـة             

الالزمة مع عدم إغفال دور مجهودات الكادر البشري، على الرغم من أن الكثير من الدول الناميـة                 

روزنبـرج  ( للفقـر  ذات الحظ األفضل من الموارد الطبيعية ال تزال، ومنذ تلك الحقبـة، خاضـعة            

فتجد ا لدول ذات الحظ األسوأ في الموارد الطبيعية، تعتمد في اقتصادها و بـشكل       ) 1986وبيردزل،

  .أساسي على القوى البشرية العاملة لديها

 من هنا نجد الكثير من الدول تحرص بل وتسعى باستمرار ومنذ عهود بعيدة إلـي اعتمـاد    

ية لديها إلى عالم األعمال والحرف خـالل فتـرات تعليميـة           نظام تعليمي يخرج أفراد الطاقة البشر     

قصيرة، وذلك ألسباب عديدة من بينها تخفيض المبالغ المنفقة على العملية التعليميـة لألفـراد فـي                

المجتمع، إذ أن الدول التي تتسم بالديمقراطية تلتزم بتوفير تعليم مجاني ألفراد مجتمعاتها حتى إنهاء               

المـوارد  "ومن بين هذه األسباب أيـضا االستعاضـة بهـذه المـوارد             .  التعليم الفترة األساسية من  

فها هي اليابان التي تفتقر إلـى       . عن النقص في الموارد الطبيعية التي تتسم بها بعض الدول         "البشرية

معظم الموارد الطبيعية، تخرج من الحرب العالمية الثانية مدمرة االقتصاد، إال أنها وباعتمادها على              

( وارد البشرية ومن خالل االستغالل العلمي األمثل؛ أصـبحت مـن أعظـم الـدول الـصناعية             الم

  ).١٢١:٢٠٠٦مصطفى، 

 ولعل تجربة الكيان الصهيوني في أراضى فلسطين المحتلة وفيما يعرف بإسرائيل تـضرب      

 يقول عبد العال في خضم كالمه عن الحركة الصهيونية بأنهـا أدركـت            . لنا أوضح األمثلة في ذلك    

منذ تطلعاتها إلى ارض الميعاد في فلسطين أدركت الحاجة إلى تأمين وتوسيع كيانها وإلى تأسـيس                

وكانت خطتهـا   : " مقومات الدولة حتى وفلسطين ال زالت تحت االنتداب البريطاني، واسترسل قائال          

. احلـه الرئيسية تعتمد على التعليم المشبع بالطابع والمضمون العلمي والتكنولوجي في مختلـف مر            

وترسخ يقين الصهاينة بأن أمن إسرائيل عند قيامها إنما يعتمد على قوة العلم والتطور التكنولـوجي                

عبـد  ..." (لقيام مجتمع صناعي زراعي حديث، لتوفير مقومات الـدفاع والتوسـع كلمـا أمكـن                

ة في بنيـة    لقد كان إدماج النظري والعملي في التعليم قاعدة أساسي        " كما  قال    ) 30:2002-31العال،



المنهاج و مضامينها حيث يتم تعلم مهارات التطبيق التكنولوجي وقدراته متالزمة مع تعلم المعارف              

األساسية في مسارها المتجدد، وذلك باالنتقاء الواعي من كم المعرفة ذي الداللة المجتمعية، أي مـن   

  ." وسداتهخالل الربط بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية في لحمة التعليم 

   )33:2002عبد العال، (                                                                 

 يتضح مما سبق أن الصهاينة ودولتهم ركزوا على الجانب التطبيقي ليكون جزء ال يتجـزأ               

محيطهـا،  من السياسة والمسيرة التعليمية ومنذ مراحله األساسية، ليكون ذلك درع لها وحصانه من              

  .وهذا ال يعني دفاعا عسكريا فحسب بل دفاعا اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، وثقافيا

إذا كانت هذه هي نظرة اإلدارة بشكل عام، ونظرة مؤسسات وشركات األعمال، فمـا هـي                

تعارف الناس على أن     . نظرة  العامة تجاه هذا الموضوع على اعتبار انهم مكونات الموارد البشرية           

هو الطريق األقصر واألضمن إلى حياة عملية يلفها قدر ال بأس به من الراحة والرغد والقدرة                العلم  

) 25:1974آدمـز، ( على التقدم االجتماعي، تزداد هذه النظرة ترسيخا عند مجموعات عن األخرى          

 لذا  يتوجه اآلباء دوما إلى حث أبنائهم  منذ سن مبكرة إلى الدراسة والعمل الدؤوب كخطوة أولـى                  

من اجل ضمان االلتحاق بدراسة جامعية ذات مستوى عال حسب ثقافة المجتمع الذي يعـيش فيـه،               

وهذا بالطبع أمر جيد يتمناه و يتبناه كل ولـي          . ليتحقق له بذلك عمال مريحا يقوده إلى مستقبل زاهر        

نهم بعـد كـل    أمر، ولكن تبدأ المشكلة عندما يتخرج األبناء من كليات الصفوة التي التحقوا بها، إذ ا              

هذا الجهد والعناء، يصطدمون بأول المشاكل الحقيقية المتمثلة في البحث عن عمل مناسب يوفر لهم               

  .الرفاه االجتماعي، كما كانوا يخططون

 ترى ما هو السبب الحقيقي في حدوث هذه النتائج التي ال تؤثر ترسـباتها علـى األفـراد                  

هو ناتج عن الوالد الذي ما ادخر من جهد لتعلـيم           فحسب، بل على المجتمع ككل ؟؟ هل هذا السبب          

أبناءه وتوصيلهم إلى بر األمان بان يكونوا صالحين ويعملون في مجاالت مريحة وتحتمـل الرقـي                

والتقدم االجتماعي، أم السبب هو الولد الذي ما قصر يوم في دراسة أو عمـل مـن اجـل أن يـتم             

 إلى ما كان يزرع في داخلة منذ الصغر ليكـون           دراسته على اختالف مراحلها وطول فترتها، سعيا      

 ومؤسساتها التعليمية التي تنفق الكثير والكثيـر  تمثل فالن أو عالن، أو أن السبب ينبع من الحكوما        

على تعليم أفراد مجتمعاتها أمال في مشاركتهم بعملية البناء والتنمية االقتصادية مـستقبال، أم هـي                

  .عوامل مشتركة نابعة منهم جميعا

إن مجتمعنا الفلسطيني كغيره من المجتمعات يعتمد في تأهيل موارده البشرية على النظـام               

التربوي والتعليمي التابع لوزارة متخصصة تفرزها الحكومات  مهما اختلفت تسمية هذه الوزارة، إذ              



زارة أنها كانت بداية تسمى في فلسطين وزارة التربية والتعليم، ويكمل دورها وزارة أخرى تسمى و              

  .التعليم العالي، فيما دمجتا الحقا وعرفتا باسم وزارة التربية والتعليم العالي

  

  -:نبذة عن وزارة التربية والتعليم العالي 2.2.2 

 وذلك بعـد أن تـسلمت   1994تأسست وزارة التربية والتعليم بمعزل عن التعليم العالي عام  

ن المهام نتيجة التفاق أسلو المبـرم بـين الكيـان           السلطة الوطنية الفلسطينية مهام التعليم كغيرها م      

حيث كانت مهام هذه الوزارة قبل ذلك فـي ظـل االحـتالل             . اليهودي ومنظمة التحرير الفلسطينية   

و فيما يخص التعليم العالي فقـد أوكلـت    . مدارة تحت اسم مديريات تتبع للحاكم العسكري لالحتالل       

إلى وزارة مستقلة عن التربية والتعليم تحت اسـم وزارة           مهام التعليم العالي     1996السلطة في عام    

 فقد تم دمج مهام التعليم العالي إلى وزارة التربية والتعليم لتصبحا            2002أما في عام    . التعليم العالي 

هذا وتتولى هذه الـوزارة مـسؤولية       . كيان واحدا وبمسمى واحد وهو وزارة التربية والتعليم العالي        

العام وحتـى التعلـيم   وبكامل الصالحيات على جميع مراحل التعليم من التعليم       كبيرة إذ أنها تشرف     

  )٢٠٠٥عن الوزارة،(العالي 

  

   -:نظرة على طبيعة التعليم في قطاع غزة  3.2.2

  

  -: التعليم ما قبل الجامعة1.3.2.2
كالة أوالهما  و  . تتولى مسؤولية التعليم في قطاع غزة، والضفة الغربية، مؤسستين مختلفتين            

الغوث التابعة لألمم المتحدة، التي يقتصر دورها في اإلشراف علـى تعلـيم جـزء مـن الطلبـة                   

وعلى الـرغم أن    .  1948الذين هجروا قسرا من فلسطين المحتلة عام        " الفلسطينيين الالجئين فقط    

طلوب  إذ أنهـا  الوكالة تقدم تعليم ذا جودة عالية إال أن هذه المؤسسة تقدم الحد األدنى من التعليم الم        

  .تقتصر على التعليم األساسي بمرحلتيه االبتدائي واإلعدادي دون الثانوي

 أما المؤسسة الثانية فهي وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، والتـي تـشرف وتـدير           

: بدورها جميع مراحل التعليم، من حيث التعليم العام يمر التعليم العام في فلسطين بـثالث مراحـل                

ومدتها ست سنوات تبـدأ بالـصف       ) المرحلة االبتدائية ( لمرحلة األساسية الدنيا أو ما يعرف باسم        ا

األول االبتدائي عندما يبلغ الطفل ست سنوات من العمر وتنتهي بعد إكماله الفصل الـسادس حيـث                 

عليا أو مـا  والمرحلة الثانية هي المرحلة  األساسية ال   . يكون الطفل قد بلغ من العمر اثني عشر عاما        

وتبدأ مباشرة بعد االنتهاء من الـست فـصول التابعـة للمرحلـة     ) المرحلة اإلعدادية ( يعرف باسم   



االبتدائية أي عند بلوغ الطالب سن الثانية عشر وتستمر حتى إنهاء الصف العاشر األساسي وبإنهاء               

ن تقـصير فـي أي   هذا الفصل الدراسي يكون الطالب العادي والذي يجتاز جميع الفصول بنجاح دو     

أما المرحلة األخيرة مـن مراحـل       .  عاما رمن األعوام الدراسية العشر قد بلغ من العمر الستة عش         

  ).أول ثانوي وثاني ثانوي( التعليم قبل الجامعية فهي مرحلة  التعليم الثانوي 

 ثانوي أدبي وثانوي علوم، كمـا ويوجـد تعلـيم         :  وينقسم التعليم الثانوي  العام إلى فرعين      

ثانوي مهني متعدد الفروع ، ثانوي تجاري، ثانوي زراعي، ثـانوي صـناعي ، ثـانوي شـرعي،          

وعلى الرغم من وجود إدارة عامة للتعليم المهني والتقني منبثقة عن وزارة التربيـة              . وثانوي فندقي 

ع الفلـسطيني  تنفيذ السياسة التربوية المتعلقة بتزويد المجتم" و التعليم العالي و مهمتها  الرئيسية هي   

بالقوى العاملة الماهرة للمساهمة في تطوير مختلف القطاعات اإلنتاجية وذلك مـن خـالل تطـوير             

المدارس المهنية والتخصصات بما يتالءم مع احتياجات المجتمع واقتـراح المـشاريع التطويريـة              

على )  ٢٠٠٥ وزارة التربية والتعليم العالي على اإلنترنت،      موقع." (والبرامج للتعليم التقني والمهني   

الرغم من هذه المهمة إال أن أقسام التعليم المهني والتقني بمختلف التخصصات المطروحة  ال تلقـى       

اهتمام  تطويري كبيرا لتحقيق الهدف الرئيسي الذي وضعته اإلدارة المشرفة عليه ،إذ انـه بالكـاد                 

وبناء على المعلومات المتاحـة     . ر أو اثنين لكل منهم في جميع محافظات ومدن قطاع غزة          يوجد مق 

 قطاع غزة فيوجد أربع مراكز للتعليم الثانوي التقني والمهني          -من قبل وزارة التربية والتعليم العالي     

  :في قطاع غزة  وهي

  

  -:مدرسة بيت حانون الثانوية الزراعية  -١

 ومـرت بعـدها   1956 في شمال قطاع غزة، تأسست عـام         مقرها شمال مدينة بيت حانون    

 بأنهـا تحولـت إلـى تعلـيم         1984-1983بمراحل عديدة من التغير كان أهمها في العام الدراسي          

 الحال حتى أعيـد تحويلهـا إلـى    اأكاديمي لطالب المرحلة الثانوية القسم األدبي واستمرت على هذ     

دوم السلطة الوطنية الفلـسطينية، وتـضم هـذه          مع ق  1994مدرسة ثانوية زراعية مرة أخرى عام       

 )33:2005يوسف،(المدرسة كال الجنسين 

  -):الفرع التجاري(مدرسة رامز فاخرة الثانوية بنات  -٢

وهي مدرسة ثانوية أكاديمية لإلناث بفرعيـه األدبـي         .  حي النصر  –مقرها في مدينة غزة     

قسم مستقل عن الفرعين السابقين إال      وقد تم تخصيص بعض الشعب فيها للتعليم التجاري ك        . والعلمي

وقد بدأ التعلـيم    . انه يخضع لنفس إدارة المدرسة، فهي غير مخصصة للتعليم التجاري بشكل خاص           

 بعد أن كان متاح في مدرسة احمد شوقي بنات في حي الرمـال فـي    1996التجاري فيها منذ العام     



هـذا  . 1992ومها بعامين أي منذ العـام       مدينة غزة خالل الفترة السابقة في ظل السلطة وما قبل قد          

وكان التعليم التجاري متاح خالل إدارة االحتالل ومن قبلها في زمن اإلدارة المصرية ومنـذ بدايـة          

  )33:2005يوسف ،(الخمسينيات من القرن المنصرم 

  

  -):بنين(مدرسة دير البلح الثانوية الصناعية  -٣

وبدأ التعليم الـصناعي  ) وسط قطاع غزة(زة مقرها مدينة دير البلح إلى الجنوب من مدينة غ      

 وجاء امتدادا للتعلـيم  2001-2000فيها كجزء من التعليم الثانوي التقني والمهني في العام الدراسي  

وتقدم المدرسة سبع تخصصات صناعية وهـي كهربـاء اسـتعمال،           . الصناعي في الضفة الغربية   

يكا الـسيارات، كهربـاء الـسيارات، نجـارة     صيانة أجهزة حاسوب، اإللكترونيات الصناعية، ميكان 

  .وديكور، صيانة الراديو والتلفزيون

   

  -):بنات( الوحدة المهنية بمدرسة هاشم عطا الشوا – ٤  

. م2004-2003بدأ العمل فيها في العام الدراسي       . تقع المدرسة في مدينة غزة حي الزيتون      

فـة عـن التخصـصات الـسبع        وإذ أنها مخصصة لإلناث فقط حيث تقدم ثالث تخصـصات مختل          

وهذه التخصصات هي صيانة الحاسوب الشخصي، تـصميم        .  الصناعي ذكور  مالمطروحة في التعلي  

وكما هو واضح فان التعليم الصناعي الثانوي هو تعليم حـديث           ) 2005يوسف ، (األزياء، والتجميل   

ولإلناث في العـام    ،  2001-2000عهد بالنسبة ألهالي قطاع غزة، إذ بدأ للذكور في العام الدراسي          

   .2004-2003الدراسي 

وعلى الرغم من وجود مناخ سياحي في قطاع غزة  إذ يقع علـى سـاحل البحـر األبـيض                   

 كيلومتر عن مدينة غزة، وصـوال إلـى رفـح           6.5بداية من شواطئ بيت الهيا شماال،       . المتوسط

 كيلـو متـر   45بطول كلي ) 1997:21صالحة،( كيلومتر من مدينة غزة   35أقصى جنوب القطاع،    

وبالرغم من وجود العديد من الفنادق السياحية وكذلك وجود القابلية إلنشاء العشرات األخرى             . تقريبا

 علـى قطـاع غـزة    يوتوسيع ما هو قائم لوال القيود السياسية التي يفرضها االحـتالل اإلسـرائيل          

اءات صـادرة عـن مركـز    واألراضي الفلسطينية قاطبة في فترة انتفاضة األقصى فبحسب إحـص    

 فندق باإلضافة إلى موتيـل  18 يوجد في قطاع غزة      2002المعلومات الوطني الفلسطيني  في العام       

 غرفة في الفنادق تحـت  368 غرفة و657 بواقع ٤ باإلضافة إلى ما هو تحت اإلنشاء   19واحد أي   

تطور الحركة  ( الدولي   غرفة تحت التأسيس لتوسيع فندق  قائم فعال وهو فندق القدس             66التأسيس و 

  .حتى إن من ضمن الفنادق تحت التأسيس يوجد ما هو استثمار أجنبي) ١٩٩٩ ،ةالفندقي



 ل على أن الحركة السياحية في محافظـات غـزة  تدل كما يعقب ذات المركز أن المعطيات        

كة السياحية  هذا يبشر بتحول غزة مستقبالً إلى مدينة سياحية تتوافد إليها الحر          ان   و  مستمر في ازدياد 

وأن االستثمار في هذا المجال آخذ باالزدياد، ممـا يفـسر بـأن هنـاك عائـداً      . من مختلف البلدان  

أن هـذه المعطيـات     ) ١٩٩٩تطور الحركـة الفندقيـة،     (اقتصادياً كبيراً من وراء النشاط السياحي     

 الموسـمية التـي   باإلضافة إلى العشرات من المطاعم والكافيتريات الثابتة عالوة على الكافيتريـات    

ـ ( تنطلق خالل موسم الصيف على طول شاطئ البحر تظهر الحاجة إلى مثل هذا التخصص               ةالفندق

لتوفير شريحة من العاملين المهنيين والدارسين  للمجال الفندقي والسياحي إال انه ال يوجد              ) والسياحة

تربية والتعليم العـالي علـى   شيء اسمه تعليم فندقي في مدارس قطاع غزة الثانوية التابعة لوزارة ال      

ودليل ذلك عدم وجود أي طالب ملتحق فيـه فـي           . الرغم من وجوده في محافظات الضفة الغربية      

صـفحة   )8(   م، كما هو موضح في الجدول رقم         2005 – 2004قطاع غزة حتى العام الدراسي      

)٤٣.(  

النظر في  حجم المقبلين     هذا  وال ينسينا الحديث عن غياب التعليم الفندقي في القطاع إمعان               

على التعليم التقني والمهني بكافة تخصصاته فان عدد الطالب الملتحقين به ال يمثلون نسبة تذكر من                

وفيما يلي جدول يوضح أعداد الطالب فـي المرحلـة الثانويـة    . إجمالي الطلبة في المرحلة الثانوية 

  .بمختلف الفروع والخاصة  بمناطق قطاع غزة



توزيع طالب المرحلة الثانوية حسب التخصص و الجنس في قطاع غزة للعام  ) 8( جدول رقم 

  2005-2004الدراسي 

  إلى الكلي%  المجموع أنثى ذكر التخصص/المستوى

  ١٤,٨٣  ٦٨٥٠ ٣٣٧٠ ٣٤٨٠ أول  علمي

  ١٣,٤٣  ٦٢٠٣ ٣١٦٥ ٣٠٣٨ ثاني علمي

  ٣٩,٦٤  ١٨٣١٠ ٩٥٠٢ ٨٨٠٨ أول أدبي

  ٣١,٣٩  ١٤٤٩٨ ٧٣٠٧ ٧١٩١ ثاني أدبي

  ٠,٠٥  ٢٣ ٢٣ ٠ أول تجاري

  ٠,٠٤٣  ٢٠ ٢٠ ٠ ثاني تجاري

  ٠,٠٥٨  ٢٧ ٥ ٢٢ أول زراعي

  ٠,٠٧١  ٣٣ ٥ ٢٨ ثاني زراعي

  ٠,٢٦  ١٢٠ ٣٩ ٨١ أول صناعي

  ٠,١٥٦  ٧٢ ٢١ ٥١ ثاني صناعي

  ٠,٠٤٥  ٢١ ٢١ ٠ أول شرعي

  ٠,٠٢٦  ١٢ ١٢ ٠ ثاني شرعي

  ٠  ٠ ٠ ٠ أول فندقي

  ٠  ٠ ٠ ٠ ثاني فندقي

  ليالمجموع الك
١٠٠  ٤٦١٨٩  ٢٣٤٩٠  ٢٢٦٩٩  

  . ٢٠٠٥إحصاءات المدارس، : المصدر

  

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الطالب الملتحقين في التعليم المهني والتقني في المرحلة الثانوية في 
نصف في المائة من إجمالي طالب المرحلة الثانوية بمختلف تخصصاتهم %) ٠,٥(قطاع غزة بالكاد تصل إلى 

 وتعكس هذه النسبة عدم إقبال الطالب على .2005 - 2004 طالب وطالبة للعام الدراسي 46189عددهم والبالغ 
وإذا ما أردنا دراسة األسباب التي تؤدي إلى انخفاض نسبة اإلقبال . التعليم المهني في هذه المرحلة لسبب أو الخر

أما الشريحة األولى فتتمثل في الطالب نفسه : ماعلى هذه الدراسات، لتمثل أمامنا شريحتان  من الواجب التعاطي معه
وأما  الشريحة الثانية فتتمثل . وولي األمر أو بمعنى آخر ما يمكن تسميته  ثقافة المجتمع تجاه التعليم المهني والتقني

سياسة ( ته في الجهة المقدمة لهذا التعليم وهي وزارة التربية والتعليم العالي، بأساليبها المختلفة أو ما يمكن تسمي
، وفي النهاية وبعد التحليل نجد أن الجانبين )وزارة التربية والتعليم العالي ذات العالقة بالتعليم التقني والمهني 

  .متكامالن

  -:أسباب تدني نسبة اإلقبال على التعليم المهني و التقني

                          -):ليسياسة وزارة التربية والتعليم العا( أسباب ذات صلة بالجهة المشرفة: أوال   

فعلى سبيل المثال قلة . قد يكون عدم اإلقبال ناتج من إخفاق المشرفين على هذا التعليم في جذب الطالب إليه - ١

مراكز تقديم هذا النوع من التعليم، وانحصارها في أربع مراكز فقط في جميع أنحاء القطاع، ما يعني بعد 

لطالبة يوميا للحصول على تعليمهم اليومي، وما يتضمنه من مصاريف المكان الذي سيقصده الطالب أو ا

هذا . مواصالت وخالفه عدا عن وقت التنقل الطويل، ومخاطره ليتمكن الطالب من الوصول إلى مركز التعليم



هنية كله قد يؤثر سلبا على اإلقبال عليه، فقرب مكان التعليم هو أحد االعتبارات التي تؤثر في بلورة الهوية الم

هذا مع ) 13:1998حيفا،-جمعية التوجيه الدراسي(عند الطالب الثانوي سواء كان ذلك عن وعي وإدراك أم ال

العلم بأن التعليم الثانوي األكاديمي بفرعيه األدبي والعلمي يتمتع بما يزيد عن مائة مكان متوفر، إذ ال يكاد يخلو 

 مدرسة ثانوية 101لبيانات الصادرة عن الوزارة وجود حي من أحياء قطاع غزة من مدرسة ثانوية، إذ تظهر ا

فكان باإلمكان االستعانة بمواقع مختلفة اكثر من ) ٢٠٠٥إحصاءات المدارس، (موزعة على مديريات قطاع غزة

 .المتاح على غرار ما هو حاصل في مدرسة زهرة المدائن والتعليم التجاري

   

ى عدم اإلقبال على هذه البرامج التقنية و المهنية، إذ أن من    قلة التخصصات المطروحة قد يكون له اثر عل - ٢

جمعية التوجيه . (عوامل االختيار لدى الطالب الثانوي هو وجود مواضيع دراسية يقبلها تتناسب وميوله المهنية

 )1998حيفا،- الدراسي

  

عليم العام بفرعيه من متابعة     ال يتمتع المتميزين في نظام التعليم التقني والمهني بما يتمتع به متميزي الت - ٣

دراستهم الجامعية، وبالتالي فان فرصة حصول  طالب  التعليم العام على لقب أكاديمي اكبر من فرصة طالب 

 .التعليم التقني والمهني

 
  -:أسباب ذات صلة بالطالب و ولي األمر و ثقافة المجتمع: ثانيا 

ني وفي قطاع غزة تحديدا إلى التعليم التقني والمهني إذ لم يحالفه  عادة ما يلجأ الطالب في المجتمع الفلسطي- ١      
 بالتعليم الثانوي األكاديمي بأحد فرعية األدبي أو قالحظ في التعليم األساسي للحصول على درجات ال تؤهله لاللتحا

األمر الذي خلق . نيةالعلمي، لذا فإن الطالب الملتحقين في أقسام هذا التعليم هم من الطالب ذوي المستويات المتد
انطباعا لدى أولياء األمور بأن التعليم التقني والمهني غير مشرف البنائهم وأوجد نظره دونيه تجاهه، وإن حدث 
تغيير طفيف في الفترة األخيرة إذ أن التعليم األكاديمي اصبح يقبل الطالب بالفرع األدبي بمجرد اجتيازه لجميع 

  .المواد مهما كان مجموعه

  

 ينتهي التعليم المهني والتقني بالطالب عند هذه المرحلة الدراسية، فبعد أن يجتاز المتعلم هذا النوع من -  ٢      
التعليم ال يمكنه الحصول على شهادة جامعية من الجامعات المحلية على األقل والتي هي في األساس تخضع 

وتُظهر هذه النقطة تداخل . لى التعليم التقني والمهنيلسياسات وتخطيط وزارة التربية والتعليم العالي، التي تشرف ع
  )الجهة المشرفة والطالب( بين الشريحتين ذوتا الشأن 

  

 ال يجد الطالب وولي األمر شيء مميزا في التعليم التقني والمهني حتى يضحي ويذهب إلى مراكز تعليمية –  ٣    
م من هذا النوع كما أشرنا مسبقا ال تتعدى  األربعة مراكز تبعد عن مكان سكناه عشرات الكيلومترات، فمراكز التعلي

في جميع أنحاء قطاع غزة، بينما المدرسة الثانوية للتعليم العام بأحد فرعيها العلمي واألدبي متوفرة على بعد مئات 
  .  وتبدو أيضا هذه النقطة كسابقتها متداخلة بين الوزارة والطالب. األمتار من بيته

  

  -:ن اجل التغييرخطة الوزارة م

 لمعرفة الدور الذي تقوم به الوزارة من اجل تغيير الواقع واالرتقاء بالتعليم التقني والفني، توجه الباحث 
إلى مدير عام التعليم العام في الوزارة في مقر الوزارة في مدينة غزة بالسؤال عن سياسات الوزارة فيما يخص 

، بالذات ما يخص التعليم المهني وكذا اإلجراءات التي قامت بها )ت تخصصاإلىتقسيمه (تفريع التعليم الثانوي
 لالرتقاء بنسبة الطلبة المقبلين على التعليم المهني إلى أن يصل تالوزارة، فأجاب بأن الوزارة تضع إستراتيجيا



 ضمن كذلك وانه في. ، إال أن الظروف المحيطة تحول دون تحقيق هذا الهدف٢٠٠٦-٢٠٠٥ في هذا العام %7إلى
. 2011 في العام%15الخطة ذاتها، فان الوزارة تخطط إلى أن يصل نسبة الطالب في هذا النوع من التعليم إلى 

وعندما سألت السيد مدير عام التعليم العام عن اإلجراءات التي تقوم بها الوزارة من اجل تحقيق ذلك أجاب، بأنه يتم 
 الصف العاشر األساسي من اجل تحفيز الطالب لذلك إال انه توزيع نشرات وكتيبات على الطالب في المدارس في

وعند السؤال .  لم يتفهموا ذلك وقد يكون بسبب انهم ال يجدون سوق للعمل عند إنهاء الدراسةريبدو أن أولياء األمو
 بان الفرصة عن مجال طالب التعليم التقني والمهني  في التعليم الجامعي بعد إنهاء المرحلة الثانوية، كانت اإلجابة

  .متاحة لذلك

(  لطبيعة األعمال التي يتطلبها المجتمع في قطاع غزة  أو أي مجتمع آخر، يجد أن نسبة ص إن المتفح     
للتعليم التقني والمهني من إجمالي طالب المرحلة الثانوية، ال تغطي االحتياجات الحقيقية من المهن  ) 5%٠.

 يوضح )9(الجدول التالي رقم . ر من االحتياج الفعلي لألعمال المهنيةالحرفية، بل إنها ال تمثل سوى جزء يسي
  :العاملين في قطاع غزة حسب طبيعة النشاط االقتصادي

 (ILO) توزيع العاملين في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي بحسب معايير   )9( جدول رقم 

 نسبة العاملين في قطاع غزة النشاط االقتصادي

 10.0 الحرجةالزراعة والصيد و

 7.3  التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
 8.1  البناء والتشيد

 17.1  التجارة والمطاعم والفنادق

 5.5  النقل والمواصالت واالتصاالت

 52.0  الخدمات والفروع األخرى
الربع )  آذار- كانون ثاني(تجميع الباحث من نتائج مسح القوى العاملة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني دورة : المصدر 

  . 2006األول للعام 

  

من العاملين في مجاالت  األعمال التي ال تتطلب % 50يتضح من الجدول أن ما يمكن أن تزيد نسبته عن 
الخ  هذا عدا عن ... التحويلية والتشييد والبناءتتعليم عام، مثل الزراعة والصيد والحرجة والتعدين والصناعا

لعمل اإلسرائيلي في نفس األنشطة االقتصادية، إذ يوجد الكثير ممن يحترف نفس األنشطة العاملين في سوق ا
االقتصادية ولكن ال يعمل في نطاق عمله في داخل قطاع غزة، بل يعتمد في ذلك على سوق العمل في داخل ما 

ي أن يستوعب ما تقارب من هنا يتضح بأنه يمكن للتعليم المهني التقني الثانو. يعرف بإسرائيل أو الخط األخضر
  .من طالب المرحلة الثانوية بدال من التعليم العام والتعليم األكاديمي الجامعي% 50نسبته 

 إذا سلمنا بأن  الخلل نابع من عدم تقبل الطالب أو أولياء أمورهم  لفكرة التعليم المهني فال نستطيع أن 
لمشرفة على القائمين على إدارة شؤون المؤسسات التعليمية نتجاهل الدور الذي البد أن تمارسه السلطات والهيئات ا

ذلك أن الموارد البشرية هي اصل . بصفتها الجهة المشرفة وممنوحة الصالحية لتأهيل الموارد البشرية في المجتمع
من األصول االستثمارية، بل رأس مال، فالعنصر البشري جزء من القدرات المكتسبة لسكان البلد، وبالتالي هي 

وبالتالي البد للدولة أن تتدخل في شؤون هذا ) 408:1983إبراهيم، (   Adam Smithجزء من رأسمالها كما يقول 
المال عندما ترى ضرورة لذلك من اجل المصلحة العامة ومن اجل الرقي باالقتصاد الوطني وتوفير أدنى متطلبات 

هم من الدخل القومي وأن يجدوا فرص للعمل وللحياة الحياة ألفراد المجتمع، فان ذلك حق للجميع بأن ينالوا نصيب
  ) 1982درار،( الكريمة وأن يعيشوا بأمان  في ظل الدولة التي يحيون فيها

ويتم هذا من خالل رسم سياسات تجبر الطالب عند معيار، تحدده الجهات المشرفة بحسب إحصاءات 
 بالتعليم المهني أو التقني والذي يتصف بتنوعه ودراسات تشرف هذه الجهات بنفسها على إعدادها، على اإللتحاق

وإن كان اإلقبال اكبر على قسم دون غيره فعلى الجهات المشرفة إيجاد سبيل لحل هذه المعضلة . وتعدد تخصصاته
من اجل تغطية الحاجة وإيجاد فرص عمل في النهاية لهؤالء األفراد بحسب الشروط التي يفرضها طلب سوق 

جهت الجهات المشرفة بمعارضة الطالب وأولياء أمورهم فال مسؤولية بعد ذلك على الدولة ومن أما إذا وو. العمال
أوكلت إليهم مسؤولية تأهيل مواردها البشرية على أن هؤالء األشخاص بإيجاد فرص للعمل وعليهم التوجه بأنفسهم 



ولكن ال . مستوى من تكاليف الحياةلسوق العمل الخاص مهما كلفهم ذلك من جهد وعناء وعدم إمكانية لتغطية أدنى 
ننسى بأن الموارد البشرية  بحد ذاتها طاقة استثمارية إن احسن استثمارها ارتقى المجتمع وارتفع دخله وانخفضت 

  .فيه البطالة

إذ أنها تعطي الطالب حرية االختيار، . إال أن الوزارة وفيما يخص هذه النقطة ال تستخدم صالحيات جازمة
ويكمن هذا التقييد، بحسب نشرة وزارة التربية والتعليم العالي، الصادرة تحت اسم أسس التفريع . لتقييدمع قليل من ا

إلى المسارات العلمي واألدبي والمهني لطلبة الصف العاشر في المدارس، والتي يتم توزيعها من خالل مديريات 
 في المواد العلمية والرياضيات، إضافة %55عن التربية والتعليم، بأنه يجب على الطالب أن يحصل على نسبة تزيد 

 أن ال يكون مكمل أي قد أعاد بعض المواد أيا كانت في الصف العاشر األساسي كشرط لاللتحاق بالقسم العلمي، إلى
كما ويسمح للطالب . وعدا ذلك فللطالب حرية االختيار فيمكنه أن يختار أيا شاء في حال إن كان مجتازا لهذه النسبة

رس في الفرع العلمي والناجح في الصف األول الثانوي أن يحول إلى الفرع األدبي في الصف الثاني الثانوي الدا
 من البند  6 في الفقرة2005-2006بحسب ما أشارت إليه نشرات أسس النجاح واإلكمال والرسوب  للعام الدراسي 

إذ يتبادر من هذا السلوك إلى . الب لسوق العملوال يرى الباحث في هذا السلوك أمرا مناسب مع تأهيل الط. التاسع
ذهن الباحث أن المراد هو استيعاب الطالب في المدرسة فحسب خصوصا بعد أن فقد الطالب منهج عام كامل من 

ومن ناحية أخرى إذا كانت المناهج تكاملية ذات قدرة تأهيلية للطالب ليلتحق بتخصص ما أو . منهاج القسم األدبي
  .  عن هذا السلوك فقدان حلقة من سلسلة هذا المنهاج المتكاملمهنة ما فينتج

وفي  إشارة إلى سياسة أخرى من سياسات الوزارة ، فيما يخص مرحلة التعليم قبل الجامعة و التي يرى 
الباحث بأنها ذات عالقة بموضوع البطالة، فهي نقطة ذات عالقة بأسس الترفيع، إذ أن الوزارة ومن اجل تفادي 

" فمن خالل نشرات الوزارة الصادرة باسم . ة المالية، تضع أسس متهاونة جدا فيما يخصص النجاح والرسوبالتكلف
والتي تم تعميمها على المدارس من خالل المديريات " 2005-2006أسس النجاح واإلكمال والرسوب للعام الدراسي 

  : التابعة لها، تم تعميم األسس التالية

إلى الصف األعلى وال ) األول والثاني والثالث( وف الدراسية األساسية األولى  يرفع الطالب في الصف- ١  
  .رسوب في هذه الفصول

 يسمح للطالب بالرسوب مرتين في صفوف مرحلة التعليم األساسي من الصف الرابع و حتى الصف - ٢  
  .ب في أربع مباحث أو اكثرويكون الرسوب إذا قصر الطال. العاشر شريطة أال يعيد صفا بعينه اكثر من مرة واحدة

ورسب في الصف مرة ثانية يفصل من ) األكاديمي أو المهني(  إذا عاد طالب الصف األول الثاوي- ٣  
  .المدارس الحكومية

 في الصف الواحد مهما كان عدد الشعب، %5 ال يجوز أن تتعدى نسبة الرسوب بعد نتيجة امتحان اإلكمال  - ٤

 . الغياب ضمن النسبة المذكورةعلى إال يحتسب حاالت الرسوب بسبب 

  ")3:"انظر الملحق رقم–2005-2006أسس النجاح واإلكمال والرسوب للعام الدراسي :(المصدر

 في البند األول من األسس القاضية بعدم ء  وفي مقابلة مع مدير عام التعليم العام ، علل المدير العام ما جا
نها سياسة تربوية محضة نابعة من كون الطالب في هذا السن ال ترسيب طالب الفصول األساسية الثالثة األولى بأ

يلمس قيمة للنجاح أو الرسوب ما يعني أن الرسوب في هذه المرحلة قد يترك أثرا سلبيا اكثر منه إيجابيا؛ واتفق 
سياسة ويرى الباحث عدا هذا البند المعلل أن هذه ال. معها في الرأي بما يخص هذا لمجال وكيل الوزارة المساعد

تساعد في زيادة نسبة البطالة حيث أن الترفيع اآللي سينتج أعداد من فقراء المهنة وهم أيضا من ضمن أفراد طالتهم  
البطالة السافرة أو البنيانية عدا عن سعيهم المستقبلي للقيام بأي من األعمال مقابل أجر زهيد ما يشجع المشغلين من 

هذا وكان أجدر . ذين يمكن أال يقبلوا بأجر زهيد اقل من األجر السائداالستعانة بهم عوضا عن المتخصصين ال
 من الورشات الفنية أي النجاح دون مجهود أن يتوجهوا إلى تعلم صنعة من خالل إلىبهؤالء لو لم يجدوا من يدفعهم 

قاموا بالعمل على المنتشرة عندما يشعرون بعدم قدرتهم على االستمرار في التحصيل العلمي كما انه من الممكن أن 
وال يرى الباحث بأسا بأن يسجل في دراسته ما رآه ولمسه من خالل . تحسين مستواهم إذا لم يجدوا بدا في ذلك

 كثيرا من أولياء األمور أنعمله مدرسا في المدارس الثانوية التابعة للوزارة في قطاع غزة، حيث الحظ الباحث 
 في المدارس مهما كان مستواهم العلمي طالما سمحت لهم قوانين يعملون جاهدين على استمرار وجود أبنائهم

الوزارة بالبقاء وذلك بهدف استمرار الحصول على إعانة ال تكاد تذكر من وزارة الشؤون االجتماعية، وبذلك يكون 
  . قد حكم على هؤالء  األبناء بان يكونوا فقراء مهنة وبمساعدة غير مقصودة من سياسة الوزارة



الحرص على اإلشارة إلى المجهودات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي من اجل ومن باب 
االرتقاء بموارد المجتمع الفلسطيني البشرية، ومن اجل توفير األيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل الفلسطيني، 

تقدم العلوم الطبيعية والطبية كذا على بتكار والفكر واإلبداع واالب اءقتراال مع األخذ بعين االعتبار دوما العمل على
  رفعالمساهمة فيعلى العمل في تنمية القيم اإلنسانية وعلى  و لدى أبناء الشعبواالجتماعية واإلنسانية والتطبيقية

ل ومع ما يطرح في الدسس من الندية ُأ على  عند الطالب، الذين يمثلون رأس المال البشري،المعرفة الكونيةكفاءة 
 والحداثة، كفلسفة تتبناها الوزارة  العصر مواكب لمتطلبات والنهوض بها إلى مستوى هذه المعرفة وتطويرألخرىا
التي تناولتها البرامج الخمسة  من باب الحرص على كل ما سبق يقدم الباحث فيما يلي ) ٢٠٠٥الخطة الخمسية،(

 الخطة الخمسية الممتدة حتى نهاية العام الدراسي  والتي وردت من خالل2004في الخطة التفصيلية للعام الوزارة 
  :، وهذه البرامج هي2006-2005

  .توفير فرص االلتحاق لجميع الطلبة في مختلف المراحل التعليمية - ١   

  . تحسين نوعية التعليم والتعلم- ٢   

  .تطوير التعليم المهني والتقني  - ٣   

  . ما قبل المدرسة والتعليم غير النظامي تطوير نظام التعليم العام والتعليم- ٤   

  . تطوير النظام اإلداري والهيكل التنظيمي في الوزارة- ٥   

وفي مقابالت مع بعض أعضاء لجنة رسم السياسات في الوزارة اعتبر بعض أعضاء هذه                

 أهـداف   العامة للوزارة، فيما اعتبرها البعض اآلخر أنها   تاللجنة أن هذه البرامج هي بمثابة السياسا      

ومن الجدير بالـذكر  . و انه ال يوجد شيء اسمه سياسات بل استراتيجيات وآليات تنفيذ لهذه األهداف     

في هذا المقام أن الوزارة تعكف حاليا على وضع خطة خمسية جديدة تمتـد مـن العـام الدراسـي          

  .2010-2011 وتمتد حتى  نهاية العام الدراسي 2007-2006

  

  -: العالي /  التعليم الجامعي 4.2.2

تشرف وزارة التربية والتعليم العالي على المؤسسات الموفرة للتعليم العالي في األراضي 

الفلسطينية، من ناحية إقرار التخصصات التي تطرحها وبعض األمور الفنية األخرى، وذلك حتى 

د يبلغ عد. تحصل على اعتراف الوزارة بها وتقرها كإحدى المؤسسات التعليمية في أراضيها

مؤسسات التعليم العالي التي تتمتع باعتراف وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اثنتا عشرة 

تتنوع هذه المؤسسات من جامعات تقليدية . مؤسسة باإلضافة إلى فرع لجامعة القدس المفتوحة

زة ثالث ومفتوحة إلى كليات جامعية وكليات متوسطة ويبلغ عدد الجامعات التقليدية في قطاع غ

، وجامعة األزهر التي تأسست عام 1978جامعات، وهي الجامعة اإلسالمية التي تأسست عام 

 وتعد جامعة األقصى الجامعة الحكومية الوحيدة، 2000، وجامعة األقصى التان تأسست عام ١٩٩١

توحة كما يوجد فرع لجامعة القدس المف. أما سابقتيها فهما جامعتان عامتان بحسب تصنيف الوزارة

  .1991كجامعة للتعليم المفتوح وهي حكومية تأسست عام 

  



 فـي ديـر   1996ويوجد أربع كليات جامعية في قطاع غزة وهي، كلية فلسطين التقنية تأسست عام       

البلح وهي حكومية تمنح درجة البكالوريوس في بعض التخصصات، وكلية العلـوم والتكنولوجيـا               

ا حكومية وتمنح درجـة البكـالوريوس فـي بعـض        وهي أيض  س في خان يون   ١٩٩٠تأسست عام   

  في مدينة خان     ١٩٩٧التخصصات لخريجها، أما كلية فلسطين للتمريض فهي خاصة تأسست عام             

 وتنمح درجة البكالوريوس في التمريض لخريجها وهي تابعة لوزارة الصحة، والكلية الرابعة             سيون

 لـوزارة األوقـاف وتمـنح درجـة          وهـي تابعـة    ٢٠٠٠هي كلية الدعوة اإلسالمية تأسست عام       

أما الكليات المتوسطة فيبلغ عددها في قطـاع غـزة خمـس           . البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية   

 األزهـر،  -كليات جميعها تمنح درجة الدبلوم لخريجيها وهذه الكليات هي، كلية الدراسات المتوسطة    

 اإلسالمية، تأسست   –ة والتطبيقية    وهي عامة في مدينة غزة، كلية العلوم المهني        ١٩٩٦تأسست عام   

 وهـي   ١٩٩٩ وهي أيضا عامة في مدينة غزة، كلية المجتمع العربية، تأسـست عـام               ١٩٩٨عام  

(  وهي تابعة لوكالة الغوث في غـزة 1953خاصة في مدينة رفح، وكلية تدريب غزة، تأسست عام       

يرا كلية غزة الـسياحية     وأخ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣الدليل اإلحصائي لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين،      

الدليل اإلحصائي لمؤسسات التعليم العـالي فـي        . (2004وهي خاصة في مدينة غزة، تأسست عام        

   )2004-2005فلسطين، 

  

  -:التخصصات التي تطرحها  والشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي
انه يريد أن يكون طبيبا     كثيرا ما يجيب الطفل عند سؤاله عن ماذا يريد أن يكون عندما يكبر،              

أو مهندسا أو أيا من المهن التي كانت وال زالت تعتبر صفوة المهن عند الكثير، إال انه ومع تطـور               

: 1998حيفـا، -جمعية التوجيه الدراسي  (  مهنة   500المجتمع البشري اصبح في العالم ما يزيد على         

13 .(  

 باختالف أنواعها، سـواء أكانـت       تمنح  مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في قطاع غزة        

مؤسسات تقليدية أو تعمل بنظام التعليم المفتوح، أو كليات جامعية أو متوسطة، كل حسب ترخيصها               

ضـمن  (التي منحته من وزارة التربية والتعليم العالي، تمنح شهادة دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير     

تي تطرحها  فالجـداول التاليـة توضـحها          أما فيما يخص التخصصات ال    ). برامج الدراسات العليا  

   2004-2005وتوضح عدد الطالب الملتحقين بكل تخصص بحسب إحصاءات العام الدراسي 

  



يوضح عدد الطالب المسجلين في الجامعات التقليدية في قطاع غزة بحسب الكلية  ) 10(جدول رقم 

  2004-2005والجامعة للعام الجامعي 

  المجموع األقصى اإلسالمية األزهر الكلية  

 3421 ---- 1354 2067 اآلداب

 16914 8939 5738 2237  التربية

 306 306 --- ---   فنون و إعالم

 1151 --- 464 687  حاسوب و تكنولوجيا معلومات

 332 --- 332  ---  تمريض

 108 --- ---- 108  طب

 1152 --- ---- 1152  حقوق

 1963 --- 1118 845  علوم

 149 --- --- 149  ئةالزراعة و البي

 1014 --- ---- 1014  العلوم الطبيعية و التطبيقية

 978 --- ---- 978  صيدلة

 2765 --- 2765  ----  هندسة

 4156 --- 1778 2378  تجارة أو االقتصاد و العلوم اإلدارية

 1192 --- 1192  ----  أصول دين

 1389 --- 1389  ----  شريعة

 25 --- 25  ----  دراسة خاصة

 37015 9245 16155 11615  المجموع

  .2004-2005تجميع الباحث من الدليل اإلحصائي للتعليم العالي للعام الدراسي : المرجع  

  

تكدس الطالب في بعض الكليات دون غيرها، ففي الوقـت الـذي            ) 10(يظهر الجدول رقم    

، وفـي كليـة     16914بية   طالب وطالبة، يلتحق بكلية التر     149يلتحق في كلية الزراعة والبيئة فقط       

 طالب وطالبة، هذا عدا عن الطـالب الملتحقـين فـي نفـس              3421 وكلية اآلداب    4156التجارة  

التخصصات الثالثة في التعليم المفتوح، فهل نتج هذا عن دراسة فعلية لحاجة سوق العمل ما يعنـي                 

مـن الجهـات    أن الجميع سيحصل على فرصته دونما شك، أم أنه عشوائيا دونما تخطيط وتـدخل               

  .المختصة، وإن كان كذلك فإلى أين سيتجه مصير هذه األعداد من الكفاءات البشرية

  

  



يوضح عدد الطالب المسجلين في الكليات الجامعية  في قطاع غزة حسب الكلية ) 11(جدول رقم 

  2004-2005والتخصص والشهادة التي تمنح للعام الجامعي 

 المجموع بكالوريوس طدبلوم متوس البرنامج و التخصص الكلية

الدعوة 

 اإلسالمية

 33 33 ---- علوم الدعوة اإلسالمية

 33 33     المجموع

  

فلسطين 

  للتمريض

   فني أسنان-

   تمريض-

   القبالة-

   ترفيع حكماء-

   ترفيع ممرضين-

7 

161 

32 

0 

0 

0 

298 

60 

80 

37 

7 

459 

92 

80 

37 

  675 475 200  المجموع 

 227 0 227  أتمتة المكاتبإدارة و 

 51 51 0  التربية التكنولوجية

 58 0 58  حاسوب

 14 0 14  )إدارة الطعام و الشراب( فندقة 

  

  

  

فلسطين 

  :فنون تطبيقية  التقنية

  )تصميم األزياء و تصنيع المالبس (-

  )فنون التلفزيون  ( -

  

10 

 

71 

 

 

0 

 

0 

 

10 

 

71 

 431 51 380  المجموع

 6 والمالي وتضم ةعمال اإلدارياأل

  تخصصات

735 0 735 

 215  30  185  الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات 

العلوم الهندسية والفنون التطبيقية 

  :وتشمل

  . التصميم الداخلي-

  . الهندسة المعمارية-

  . هندسة الحاسوب-

  . هندسة المباني-

 

 

69 

30 

33 

0 

 

 

0 

0 

0 

25 

 

 

69 

30 

33 

25 

  

  

  

  

  

  

  

العلوم 

  والتكنولوجيا

  157   المجموع



  : المهن الطبية

  . سكرتاريا و سجل طبي-

  . صيدلة-

  . مختبرات طبية-

 . مراقبة صحية-

 

139 

67 

45 

83 

 

0 

0 

0 

0 

 

139 

67 

45 

83 

 334 ٠ ٣٣٤ المجموع

 1441 55 1386 المجموع

 ٢٥٨٠ ٥٨١ ١٩٦٦ المجموع العام للكليات 

  2004-2005الي للعام الدراسي تجميع الباحث من الدليل اإلحصائي للتعليم الع: المرجع    

  



يوضح عدد الطالب المسجلين في الكليات المتوسطة  في قطاع غزة بحسب الكلية ) 12(جدول رقم 
 2004-2005والبرنامج والتخصص  للعام الجامعي 

دبلوم  التخصص البرنامج الكلية
دبلوم  التخصص البرنامج الكلية متوسط

 متوسط
 اإلدارية األعمال

 و المالية
اإلدارة و أتمتة 

  57 المكاتب
األعمال اإلدارية و 

 490  إدارة و أتمتة مكاتب  المالية
كلية المجتمع 
 العربية

البرمجيات و قواعد  الحاسوب
 382 محاسبة  18 البيانات

 872 المجموع 75          المجموع

العلوم اإلدارية و 
  المالية

التجارة و إدارة 
 351  الدراسات اإلسالمية  األكاديمي 48  المكاتب

إدارة مالية و   
 428  )معلم(تربية الطفل    23  مصرفية

 3 مربيات رياض أطفال  71 المجموع

 و كتصميم جرا في  الفنون التطبيقية
 782    المجموع 19  الوسائط المتعددة

لمهن الطبية ا
  المساعدة

الصحة و السالمة 
برمجيات و قواعد   حاسوب 26  المهنية

 76  بيانات

 81  صيانة الحاسب اآللي   23  عالج طبيعي  
 157 المجموع 49 المجموع

إلكترونات صناعية   المهن الهندسية
 347  الدراسات اإلسالمية  الدراسات اإلسالمية 36  و تكنولوجيا حاسوب

 272  التمريض  المهن الصحية 23   المدنيةالهندسة  

سكرتارية و سجل    20  الهندسة المعمارية  
 155  طبي

تمريض نساء و    20  االتصاالت  
 64  )القابلة( والدة

كلية مجتمع 
كالة الو/ غزة

UNRWA 

تكنولوجيا 
 المعلومات

البرمجيات و قواعد 
 491 المجموع 24 البيانات

 83 هندسة مدنية المهن الهندسية 262         المجموع

 55  هندسة معمارية   104  سياحة و سفر  سياحة و سفر  زة السياحيةغ

الدراسات 
 -المتوسطة

  جامعة األزهر
الصحافة و العالقات   اإلعالم

 3  هندسة مساحة   383  العامة

برمجيات و قواعد  الحاسوب 
 141 المجموع 30 بيانات

تكنولوجيا  224  تصميم و مونتاج    
  المعلومات

 4  برمجة و تحليل نظم

تصميم و إدارة     
تصميم و تطوير    82  صفحات إنترنت

 155  مواقع إنترنت

صيانة حاسوب و     
تكنولوجيا الوسائط    1  أجهزة إلكترونية

 215  المتعددة

علم المكتبات و إدارة   337 المجموع 
 358 المعلومات

علوم إدارية و  
 13 نظم معلومات جغرافية  233 إدارة و أتمتة مكاتب مالية

علوم تأهيل  229 محاسبة  
 المعاقين

عالج النطق ومشاكل 
 82 الكالم

 198 علوم تأهيل المعاقين  174 إدارة أعمال  
 

 636 المجموع

كلية العلوم 
المهنية و 
 -التطبيقية

الجامعة 
  اإلسالمية

 280  المجموع

 3815         المجموع  1356         المجموع

 ٥٦١٢ مجموع منتسبي جمیع الكلیات

  .2004-2005ائي للتعليم العالي للعام الدراسي تجميع الباحث من الدليل اإلحص:     المرجع 



يتضح من الجداول السابقة وجود أعداد كبيرة من الطلبة تلتحق في تخصصات دون غيرها، مثل 

التربية واآلداب والتجارة بمختلف تخصصاتها سواء كان ذلك في جامعة أو كلية جامعية أو 

 الذي يرى الباحث انه من الضروري إن متوسطة، ويساعد في ذلك  شبه انعدام القيود والتوجيه

وقد يكون السبب في . تأخذ وزارة التربية والتعليم العالي زمام المبادرة إليه، بطريقة أو بأخرى

إقبال الطالب على مثل هذه التخصصات دون غبرها انخفاض الرسوم التي يدفعها الطالب والتوابع 

  . الطالب حال كانت مطروحةالمالية األخرى مع غياب تخصصات أخرى قد يعتمدها

 وتُظهر الجداول أيضا أن المؤسسات الحكومية والعامة تطرح في معظـم األحيـان نفـس                

التخصصات وإن اختلفت مسمياتها، ويعزو الباحث ذلك إلـى روح المنافـسة التـي تكتنـف تلـك              

لجامعـات  حتى أن الكليات المتوسطة تقدم على تقديم نفس التخصصات التي تطرحهـا ا    . المؤسسات

مع تقديم تسهيالت في تقدير الطالب الذي يرغب في االلتحاق بها، إذ أنها تقبل أصحاب التقـديرات                 

كما ويظهر أن المؤسسات التي تطرح تخصـصات جديـده  فـي      . المتدنية التي ال تقبلهم الجامعات    

ال يوجـد   الغالب مؤسسات خاصة، حيث أنها حديثة النشأة وأن عدد التخصصات المطروحة قليلة، ف            

تعدد بالمفهوم التي تتمتع بها المؤسسات الحكومية والعامة، فعلى سبيل المثال، وبالنظر إلـى كليـة                

 وتطرح تخصص وحيد وهو الـسياحة       2004غزة للسياحة، يالحظ أنها كلية متوسطة تأسست عام         

  .  طالب وطالبة فقط104والسفر ويلتحق به 

تح تخصصات جديدة من جانب، ومن جانب آخـر           من هنا توجد ضرورة لدعم هذه الكليات لف       

التخصصات التقليدية، وإن كان    ضرورة تبني المؤسسات الحكومية والعامة لتخصصات مختلفة عن         

ولكن . السبيل الوحيد لهذا  إلزام المؤسسات التعليمية على هذا من قبل وزارة التربية والتعليم العالي              

لى تشجيع وتحفيز الطالب إلى الـسعي لتخصـصات         قد يكون هنالك سبيل غير ذلك، وهو العمل ع        

صحيح أن وزارة التربيـة والتعلـيم       . معينة ما يجعل الجامعات تستجيب للطلب الجديد من الطالب        

العالي تصدر نشرات إرشادية للطالب الراغبين في اختيار كليات إال أنهـا ال ترتقـي إلـى الحـد                   

 وكـراس  1999شادي الصادر عن الـوزارة عـام     المطلوب، فبالمقارنة بين ما جاء في الدليل اإلر       

 38 حيفا، كان الفرق واضحا يتمثل أبـرزه فـي           –اإلرشاد  الذي أصدرته جمعية التوجيه الدراسي        

تخصص عددتهم كراسة اإلرشاد للطالب تحت تصنيف احتياج المجتمع لهم في المرحلة الحالية، مع              

-جمعية التوجيه الدراسـي (وليست عشوائية،التنويه بأن هذه التخصصات هي نتيجة أبحاث وتقارير         

أال يكون في هذا تحفيز وطمأنة للطالب تجاه هذه التخصصات وفي الوقـت             ) 20-21 :1998حيفا،  

وهذا ما ال يوجد فـي      . ذاته حافز للمؤسسات التعليمية بالسعي إلى فتح أقسام تقدم هذه التخصصات          

ض النصائح والتعريف بالجامعـات والكليـات       الدليل اإلرشادي، إذ يقتصر الدليل اإلرشادي على بع       



( العاملة في المجتمع مع ذكر التخصصات التي تطرحها ومتطلبات الجامعة لقبـول الطـالب فيهـا               

  )1999الدليل اإلرشادي،

 وكي ال يتم تجاهل الدور الذي تقوم به الوزارة تجاه التعليم العالي، من اجـل الرقـي والتقـدم              

وجز التالي كجزء من إنجازات الوزارة على شكل اقتبـاس ورد تحـت      والتطوير، يذكر الباحث  الم    

  :تسمية إستراتيجيات إذ جاء بالنص

تعمل الوزارة على إحداث النقلة النوعية المطلوبة في مؤسسات التعلـيم العـالي فـي جميـع         " 

 التعليم التقني   المجاالت، وصوالً للتكامل مع منظومات التعليم العام والثقافة والتنمية الشاملة بما فيها           

مع التركيز على تكامل الجوانب الفكرية والتطبيقيـة والقيميـة فـي             والمهني والعلوم والتكنولوجيا،  

ولتحقيق ذلك، ومنذ تأسيسها، دأبت الوزارة على إعداد استراتيجية شاملة          . العلوم والمعارف والمهن  

  :للتعليم العالي تضمنت خمسة جوانب أساسية

   .البشرية القوى وتنمية األكاديمية البرامج •

  . والتقني المهني والتدريب التعليم استراتيجية •

   .والتكنولوجيا العلوم استراتيجية •

  . العالي التعليم مؤسسات في والنوعية الجودة تطوير استراتيجية •

  .العالي التعليم قطاع تمويل استراتيجية •

  )٢٠٠٥إنجازات الوزارة،(

قطاع غزة، ومع توسـع التخصـصات التـي تطرحهـا،              مع تعدد المؤسسات التعليمية في      

باإلضافة إلى الجهد الذي تبذله الوزارة في التخطيط و التنفيذ، يرى الباحث أن التنفيذ ال يرقي إلـى                  

فعلى سبيل المثال أي دور إرشادي وتوجيهي تتبعة الوزارة         . الحد الكافي النجاز هذه االستراتيجيات    

أو ما قبله من اجل توجيه الطالب إلـى تخـصص يـوائم بـين               سواء على صعيد التعليم الجامعي      

مؤهالته وقدراته من جانب وحاجات سوق العمل من جانب آخر، علمـا بـأن الجهـات التربويـة                  

والوزارة بشكل عام ال تنكر عالقة هذه العوامل وارتباطها ببعض، يتضح هذا مـن خـالل كلمـة                  

وهذا أيضا ما ركـزت     ) 1999دليل اإلرشادي، ال(توجهها الوزارة من خالل دليل إرشادي خاص بها       

عليه كراسة إرشاد لطالب الثانويات وخريجيها بعنوان التعليم العالي ومستقبلنا المهني الصادرة عن             

  ). 1998حيفا، -جمعية التوجيه الدراسي( حيفا-جمعية التوجيه الدراسي



التعليم على تخطـيط    وهذا كذلك ما أشار إليه اللوزي عندما تحدث عن مدى تأثير سياسات               

الموارد البشرية إذ اعتبر السياسات التعليمية الجيدة حجر األساس لتخطيط الموارد البشرية وتنميتها             

حيث تؤثر السياسات التعليمية على تركيبة القوى العاملة من خالل ما تـوفره مـن تخصـصات،                 "

لتوازن بين العرض والطلـب     ومهارات، قادرة على إشباع االحتياجات السوقية والعمل على تحقيق ا         

 ثم تابع الحديث عن إقدام الدول المتقدمة بتكليف أجهـزة     )٨٩ :٢٠٠٠اللوزي،."( على القوى العاملة  

إلجراء عمليات مراجعة مستمرة لألنظمة التعليمية من اجل إشباع حاجات السوق من حيث النـوع               

   )٢٠٠٠،٩٠:اللوزي. (والكم، وهذا ما ال تقدم عليه الدول النامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  

  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة والتعقيب عليها

  

  

  

  

  

  

  الدراسات السابقة 

   التعقيب على الدراسات السابقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   -: الدراسات السابقة١,٣

في  التعليم المهني بمرحلة التعليم الثانوي" والتي كانت بعنوان، ) 2005: يوسف( دراسة ١,١,٣

هدف الدراسة إلى إظهار أهمية التعليم المهني وإثارة اهتمام . " تقويميةمحافظات غزة دراسة

. القائمين عليه في قطاع غزة لتطويره ليتناسب وما يقوم به نظرائهم في دول أخرى من العالم

وباستبانة آراء المعلمين العاملين في المدارس المهنية في قطاع غزة سعت الدراسة إلى التوصل إلى 

 :ة المتمثلة  بأربعة أسئلة وهيإجابة للمشكل

  بمحافظات غزة؟) زراعي، تجاري، صناعي(  ما واقع التعليم المهني-  

   ما أوجه القوة وأوجه القصور في التعليم المهني بمحافظات غزة؟-  

   ما أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق بالتعليم المهني بمحافظات غزة؟-  

  ظات غزة؟ ما سبل تطوير التعليم المهني بمحاف-  

  : هذا وخلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات و التي تمثلت في

كمـا  . حث الباحث وزارة التربية و التعليم العالي إلى عدم قبول الطـالب ذات المعـدل المتـدني                

وأوصى بإقامة مدارس صناعية وزراعية وشعب تجارية وكذلك فتح تخصصات جديدة في أماكنهـا             

وذلـك فـي القريـب      . طاع غزة حيث يكون سهل على الطالب الوصول إليها        المناسبة للطلبة في ق   

وكذلك أوصى الباحث باالستفادة من تجارب الغير مثل األلمـان واليابـانيين وكـذا فـتح                . العاجل

: يوسـف (تخصصات جامعية تتناسب والتخصصات المهنية وإعطاء منح لخريجين التعليم المهنـي          

2005( 

 

بطالة خريجي الجامعات في مصر في الوضـع الـراهن            بعنوان    )2004:العطار(  دراسة    ٢,١,٣

هدفت هـذه الدراسـة إلـى       . )دراسة ميدانية على عينة من طلبة الدراسات العليا       ( وآليات المواجهة 

محاولة فهم ظاهرة بطالة خريجي الجامعات في المجتمع المصري ومحاولة تقديم تحليل لها من اجل               

على اآلثار المترتبة عليها تجاه الفرد المتعطل وأسرته و المجتمـع،           الوصول إلى أسبابها والوقوف     

وذلك من خالل دراسة رأي الشباب الجامعي في المشكلة وأساليب مواجهتها من وجهة نظرهم، في               

كمـا   . ضوء رؤية سوسيولوجية للمشكلة بوصفها أهم المشكالت اآلنية التي تواجه المجتمع المصري   

ـ         سعت هذه الدراسة إلى غا      تقـديم رؤيـة استـشرافية     ةية أو ما سمته الكاتبة هدفا نهائيا هو محاول

مستقبلية لنفس الظاهرة بغية وضع البدائل والحلول العلمية للمشاكل التي تثور بصددها فـي شـكل                

  .تصور مقترح مأمول لمحاولة تقليص البطالة السافرة التي يعاني منها خريجي الجامعات المصرية



 اسباب مشكلة البطالة في مصر إلى عدة أسباب وهي متعلقة بعدة أمور منه            لقد عزت الدراسة أ   

ما هو متعلق بالزيادة السكانية السريعة، أو أمور اجتماعية، أو أمور تعليمية، أو أمـور اقتـصادية،    

وفي نهاية الدراسة وضعت استراتيجيات لمواجهة المشكلة وآليات للتنفيذ في ضـوء  . وأخرى إدارية 

  .جتمع المصريخصوصيات الم

ويقـصد  ( االهتمام بالتدريب التحويلي  : سياسات االستجابة لمتطلبات سوق العمل وتضمنت     -١

، مواكبة تكنولوجيا الموجـه  )برامج إكساب مهارات الزمة لمزاولة مهنة يزداد الطلب عليها  

 .الثالثة، تشجيع القطاع الخاص

 المشروعات الصغيرة وإمكانية    ترويج: سياسات االستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة وتشمل      -٢

وأمور استثمارية أخـرى    . االستفادة من تجارب الدول األخرى بصدد القضاء على البطالة        

وتشمل توفير البرامج التدريبية المختلفـة لتأهيـل الـشباب،          .  خاصة بمشروعات مصرية  

تعاون مـع  تمهين التعليم زراعيا وصناعيا، وإنشاء وحدات تدريبية مهنية بمراكز الشباب بال          

  .الصندوق االجتماعي

 )281:2004-351العطار،. ( سياسات االستجابة لطموحات و آمال خريجي الجامعات -٣

 

هـدفت هـذه    . العالقة بين البطالة و نظم التعليم في مصر       ، بعنوان   )2002:علي(  دراسة    ٣,١,٣

عرض خصائص  الدراسة إلى تحديد حجم و أسباب البطالة و التطورات التي حدثت فيها إلى جانب               

المتعطلين و توزيعاتهم الجغرافية، باإلضافة إلى بيان التحديات التي يتسنى مواجهتها للتغلب علـى              

هذه المشكلة مع التركيز على عدم كفاءة النظام التعليمي في مصر  باعتباره أهـم هـذه التحـديات          

، ربـط الـسياسات     تطوير أساليب وطرق التعليم، تنقية وتطوير المحتـوى التعليمـي         : متمثلة في   

  .التعليمية باحتياجات السوق، والجهود المبذولة لمعالجة مشكلة البطالة

وانـه مـن أهـم      %). 4( خلصت الدراسة إلى أن معدل البطالة في مصر تجاوز الحد األمن وهو           

تحول الدولة من االقتصاد الموجه إلى االقتصاد الحر عالوة على عدم االلتـزام             : أسباب البطالة هو  

ن الخريجين سنويا، مع ارتفاع النمو السكاني وعدم قدرة االقتصاد المصري على توفير فرص              بتعيي

عمل كافية لهم بسبب ضعف االستثمار وقلة الصادرات، باإلضافة إلى انحصار  فرص العمل فـي                

 الحكومة وحـدها،    قكما خلصت الدراسة إلى أن الحل ليس سهال وال يقع على عات           . الدول العربية 

وخرجت الدراسة في النهايـة    . إشراك المجتمع بكافة مؤسساته الرسمية وغير الرسمية فيه       بل يجب   

إعادة تحديث وهيكلـة النظـام التعليمـي        : ببعض التوصيات تلخصت في إحدى عشرة نقطة أهمها       

الجامعي وقبل الجامعي بشقيه العام و المهني، مع  تكثيف وزيادة فاعليـة دور الجامعـة العماليـة                  



ال بما يخص مجال التدريب التحويلي، مع عدم إغفـال تـشجيع الـشباب علـى إقامـة      وكذلك الح 

 ).٤٥٣-2002٤٢٩:علي،. (المشروعات الصغيرة، سرعة إنشاء الوكالة القومية للتشغيل

 

أزمة بطالة المتعلمين في مصر وسبل مواجهتهـا  بعنوان  )2002 قمر، وجـادو (    دراسة ٤,١,٣

هدفت الدراسة إلى اإلجابة علـى      . )دراسة وصفية تحليلية  ( دمةفي ضوء خبرات بعض الدول المتق     

  : بعض التساؤالت والتي شملت

ماهية أزمة بطالة المتعلمين في مصر وأبعادها المختلفة، باإلضافة إلى إبراز أهم العوامل المـؤثرة               

 سـبل  على بطالة المتعلمين، وأهم اآلثار الناتجة عن أزمة بطالة المتعلمين في مصر، مع توضـيح             

ولمـا  اعتبـرت الدراسـة       . مواجهة أزمة بطالة المتعلمين في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة         

البطالة في مصر أزمة وليست ظاهرة أو مشكلة، تناولت الدراسة مفهوم األزمة بـشكل عـام ثـم                  

 فشل التعليم في  " ركزت على مفهوم أزمة زيادة البطالة بين المتعلمين بشكل خاص  إذ عرفت بأنها             

هـذا وذكـرت    ." المواءمة بين أعداد الخريجين في مراحله واحتياجات قطاعات النشاط المختلفـة          

وكجزء . الدراسة العوامل الديموجرافية واالجتماعية والتعليمية كعوامل مؤثرة على بطالة المتعلمين         

ت الدراسـة  قـدم ، من المنهجية التي اعتمدتها الدراسة وحتى يتم اإلشارة إلى كيفية االستفادة منهـا   

خبرات بعض الدول المتقدمة في مواجهة أزمة بطالة المتعلمين مثـل المملكـة المتحـدة، المانيـا،         

إلـزام الـشركات    : ومن ثم ختمت الدراسة بتوصيات يمكن االستعانة بها ومنهـا         . اليابان، وأمريكا 

 نظام  والمؤسسات الصناعية بالمساهمة في تدريب الطالب والمدرسين كل حسب تخصصه، تطوير          

المجاالت الصناعية المعمول به في المرحلة اإلعدادية من خالل تشريع عملي لتنظيم الزيارات بين              

المدارس والمسؤولين في مواقع اإلنتاج وكذلك إلحاق ورش مجهزة بكافة المدارس، االهتمام بتنمية             

ـ               شجيع الـسياسة   نظام التعليم والتدريب المزدوج والمدارس المهنية المعمول بهـا فـي ألمانيـا، ت

االقتصادية لمهمة إنشاء صندوق ائتمان يشجع االستثمار في مجال الصناعة والتـدريب، محاولـة              

تحقيق التوازن بين الثانوي العام والفني والجامعي بحسب حاجات سوق العمل الفعلية بدراسة الواقع              

لتواصل بين بنى التعلـيم  واستقراء األبحاث الجادة والهادفة وتنفيذ بعض التوصيات، محاولة تحقيق ا  

الثانوي الفني والجامعي، وذلك بإدخال المجاالت العملية إلى جانب النظرية في كـل مـنهم، تبنـي             

مؤسسات اإلعالم سياسة إعادة تقديس واحترام العمل المنتج ليس وفقـا للـشهادات ولكـن أيـضا                 

عرف بالصفوة مثل األطباء    للخبرات وإعالء قيم احترام العمل المهني والحرفي وليس فقط مهن ما ي           

  667:2002-692)قمر وجادو،(إذ أن احتقار بعض المهن يزيد نسبة البطالة بينهم..والمهندسين

 



مدى التوافـق بـين مخرجـات نظـام التعلـيم      " بعنوان )2002:عرمان وناطور (  دراسة    ٥,١,٣

عالقـة بطبيعـة    هدفت هذه الدراسة لإلجابة على بعض التساؤالت ذات ال        . "واحتياجات سوق العمل  

العالقة بين مخرجات نظام التعليم في األراضي الفلسطينية وسوق العمل المحليـة، إظهـار ابـرز                

التخصصات التي يوجد عليها طلب في سوق العمل وتلك التي يوجد منها فائض كما ونوعا، وهكذا                

 يمارسـها   تسليط الضوء على العالقة بين المؤهل العلمي والتخصص من جانب وبين المهنة التـي             

الخريجون المشتغلون من جانب آخر، هذا باإلضافة إلى طبيعـة العالقـة بـين مـستوى التعلـيم                  

والتخصصات العلمية والتوجه إلى سوق العمل اإلسرائيلية، ومستوى تأثير نظام التدريب والتأهيـل             

ـ  . على مساعدة الخريجين المتعطلين بشكل خاص على االنخراط في السوق      ة كما وركـزت الدراس

ولقد استندت الدراسة بشكل  أساسي إلى نتـائج بيانـات   . على تحليل المشكلة لمحاولة تقدير حجمها    

وفي النهاية خلصت الدراسة إلى عـدد مـن         . 1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام       

ظام موحد  منها بناء ن  . االستنتاجات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في حل مشكلة عدم التوافق           

للتعليم والتدريب انطالقا من حاجة سوق العمل المحلية، بلورة نظام لمراقبة تطـورات احتياجـات               

سوق العمل المحلية بشكل مستمر، اعتماد المرونة بتزويد  الطالب مهارات أساسية واسعة وتقيـيم               

متابعـة  وتحديث المناهج من بشكل دوري خالل تغذية راجعة مصدرها سوق العمل، وضع آليـة ل              

الخريجين ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل وكذلك وضع آلية تدريب الحقة لتطـوير مهـاراتهم               

حسب تطورات سوق العمل المحلية، تطوير أنظمة لإلرشاد والتوجيه المهني تبـدأ مـن المرحلـة                

الثانوية للمساعدة على اختيار تخصصات مالئمة الحتياجات سوق العمل، إيجـاد آليـات مـستقرة               

سيق بين مؤسسات التعليم العالي وتطوير سياسات القبول وقدرات الهيئـة التدريـسية وكـذلك               للتن

المباني والقاعات والمختبرات العلمية، ضمان توفر الفرص التعليمية والتدريبية بشكل عـادل بـين              

عرمـان  (كال الجنسين وفي شتى التخصـصات، تـشجيع االسـتثمار فـي التعلـيم والتـدريب                  

   )  2002:وناطور

إشارة خاصة إلـى بطالـة      : البطالة في الوطن العربي     "  بعنوان   )1996:الحلفي  (  دراسة    ٦,١,٣

 هدفت الدراسة إلى طرح قضية البطالة من وجهـة نظـر            )".دراسة في االقتصاد السياسي   (الشباب  

 االقتصاد السياسي  على خالف مع الكثير من الدراسات التي يتطرق إليها من منظور علم االقتصاد               

 واآلثـار   اهدفت الدراسة إلى التعاطي مع بطالة الشباب من حيث إبراز أسبابها وانعكاساته           . المجرد

التي ستنتج عنها  إذا ما استمرت الحكومات بمعالجتها بالطرق التقليديـة التـي تبنـى علـى ردود                

ة من فعل تقوم    اتبعت الدراسة منهجية تعالج من خاللها البطالة على أساس أنها عملية  ناتج            . األفعال

به الحكومات، في ظل غياب الديمقراطية في النظم السياسية، وليس على أساس أنها  ظـاهرة كمـا           



ومن بين النتائج التي توصل إليها الباحث كمسببات للبطالة، هو استمرارية           . تصور بعض الدراسات  

لتربوية، ومن غيـر    الضخ للخريجين من مختلف قنوات التعليم، من دون إصالح للنظم التعليمية وا           

كما وسلم الباحـث باعتبـار البطالـة    . المواءمة بين مناهج التعليم واالحتياجات الفعلية لسوق العمل       

سياسية متعمدة في كثير من الحاالت، تهدف إلى تهميش الشباب العربـي وعـزلهم     " عملية  " قضية  

نقع االعتالل األمني فضال    عن السياسة والتأمل في حاضر الوطن العربي ومستقبله ودفعهم إلى مست          

  )116-1996:123الحلفي، .( عن دفعهم لالنهماك في مكابدة أوضاعهم المعيشية

  

 " .دور التربية في مواجهـة مـشكلة البطالـة        "والتي كانت بعنوان    ) 1993:مطر(   دراسة    ٧,١,٣

ليمي وإبراز  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أبعاد مشكلة البطالة في مصر وعالقتها بالنظام التع             

وخالل الدراسة حـاول الباحـث أن       . الدور الذي يمكن أن تقوم به التربية في مواجهة هذه المشكلة          

يناقش قضية عدم جواز نسب أسباب مشكلة البطالة بالتعليم بشكل مطلق بل حاول إبراز أن هنالـك                 

  :وفي نهاية الدراسة لخص المالمح التالية. أسباب أخرى

 وزيادة شديدة في التطلع إليه واإلقبال عليه، وهناك ضـغط علـى             هناك توسع في التعليم    -١

  .مؤسسات

 هناك جمود في نظام التعليم وعدم تطويره تطويرا حقيقيا يتالءم مع متغيرات المجتمـع               -٢

 .والمتغيرات العالمية

هناك نقص في الموارد لمقابلة هذا التوسع مما حدا بمؤسسات التعليم أن تقبل كما دون أن                 -٣

 .يف وزناتقيم للك

 مع انتشار التعليم و التوسع فيه اصبح قبول الفرد لعمل ما مختلف عن ذي قبل ومن هنا                  -٤

 .كان التعليم في الريف يمثل قوة طرد للسكان

 .هناك بطء في النمو االقتصادي وقلة في عرض فرص عمل جديدة -٥

ا يحـدث    هناك مشكلة البطالة، فال يجد الخريجون الوظائف ، وال هم على مستواها، وم             -٦

 .بها من تغيرات

وال يمكن إذن أن يحمل التعليم مسئولية البطالة وحده، وإنما جزء منها ، ليس فيما يتعلق باإلعـداد ،    

  )67-1993:102مطر،( ولكن فيما يتعلق بالكيف

  



 أسبابها ونتائجها وأسـاليب     -البطالة في قطاع غزة   " ، بعنوان   )1992: البحيصي(   دراسة     ٨,١,٣

 هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أسباب البطالة والنتائج المترتبـة عليهـا               "االقضاء عليه 

خرج الباحث في نهاية الدراسة بتوصيات قصيرة األجـل وأخـرى طويلـة     . وطرق القضاء عليها    

أما قصيرة األجل فكانت تدور حول إيجاد فرص عمل قصيرة للعاطلين في مجاالت مختلفة              . األجل  

لزراعة والخدمات، كذلك أيجاد برامج تأهيل سريعة للمرأة وللعاطلين بالذات مـن ذوي           مثل البناء وا  

المهن المختلفة إلنجاز هذه األعمال الجديدة، وكذلك تشجيع المنتجات الوطنية على اسـتيعاب عـدد               

أما فيما يخص بالتوصيات طويلة األجل فركز على تـشجيع االسـتثمار            . اكبر من العمال العاطلين   

طط طويلة األجل تهدف إلى وضع االقتصاد الوطني على الطريق الـسليم، كـذا وقيـام                ووضع خ 

الجامعات الفلسطينية بتخطيط التخصصات المختلفة وتحديد عدد الطلبة الملتحقين بالتخصص حسب           

 ).25-1992:27البحيصي،(االحتياجات المستقبلية لسوق العمل

  

 التعليم الجامعي، وهيكل سوق العمالة، والتنميـة  أزمة"  بعنوان ،)1988: عبد ربه(  دراسة   ٩,١,٣

 هدفت الدراسة إلى دراسة أهم مالمح  األزمـة  " . مقترحة للحد من البطالة في مصر    ةمع إستراتيجي 

الراهنة والمستقبلية للعالقات القائمة بين النظام التعليمي الجامعي، وهيكل سوق العمالة، ومعـدالت             

ى بطالة الجامعيين في صورتها الصريحة والمقنعة، مع البحث عن          التنمية في مصر، مع التركيز عل     

ثم وضع تصور لمجموعـة مـن الحلـول والبـدائل           . المسببات والخطورة المستقبلية لهذا الوضع    

وجاءت نتائج الدراسة لإلجابة على تساؤالتها في شقين، أولهما نتائج كميـة إحـصائية،              . المقترحة

تساؤالت البحث الرئيسية وشمل تقديرات معدالت التغير السنوي        بهدف اإلجابة عن الشق الكمي من       

أما الشق الثاني فهو شق تحليلي عرضه الباحث في         . المركبة لمتغيرات هيكل سوق العمالة الجامعية     

 هيكـل سـوق العمالـة الجامعيـة        يالوضع الراهن لالختالالت القائمة ف    : محاور عشرة متمثلة في   

الراهن والمستقبلي للبطالة الجامعية فـي مـصر، خطـورة اسـتمرار          وتوقعاته المستقبلية، الوضع    

الوضع الراهن والمستقبلي للبطالة،العوامل والمسببات المؤثرة في البطالة، نحو استراتيجية مقترحـة         

للحد من البطالة في مصر، استثمار األرض كمصدر طبيعي لإلنتاج الزراعي وفتح فـرص عمـل،    

تتمتع بها مصر، تصنيع البترول كمصدر هام من مصادر مصر يساهم           استثمار موارد السياحة التي     

في فتح فرص عمل مثمرة، الهجرة الخارجية للعمالة العاطلة، إصدار التـشريعات بعـدم تـشغيل                

  )81:1988-117عبد ربه، ( سنة وهو سن العمل المتعارف عليه دوليا18الصبية اقل من 

  



: طالة خريجي مؤسسات التعليم العـالي الـسعوديين       ب"  بعنوان   )بدون:النويصر(دراسة    ١٠,١,٣

 هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع بطالة خريجي مؤسـسات التعلـيم             ."واقعها وأسبابها وحلولها  

العالي بين السعوديين والكشف عن أبرز أسبابها وابرز حلولها من وجهـة نظـر أفـراد مجتمـع                  

ر أفراد فئتي مجتمع الدراسـة حـول أبـرز          الدراسة، وكذلك التعرف على الفروق بين وجهات نظ       

  ممثلة بأعضاء الهيئة التدريسية في       ناألسباب وأبرز الحلول، وفئتا الدراسة تمثلت في فئة األكاديميي        

وخرج الباحث في نهاية الدراسـة      . وفئة الميدانيين ممثلة في مسئولي التوظيف     . الجامعات السعودية 

نتماء الخريجين الباحثين عن عمل في معظمـه إلـى منطقـة         بالعديد من النتائج والتوصيات، منها ا     

ابـرز أسـباب    . في الغالب " اآلداب والعلوم اإلنسانية    " ومن حملة تخصص واحد     " الرياض" واحة

البطالة هي إحجام القطاع الخاص والعام عن توظيف الخريجين الرتفاع تكلفتـه، وإحجـام بعـض              

المن الوظيفي فيه، واسـتمرار مؤسـسات التعلـيم         الخريجين عن القطاع الخاص  لعدم شعورهم  ب        

ابرز الحلول هي الحـد    . العالي في التوسع في التخصصات النظرية التي ال يحتاج إليها سوق العمل           

من استقدام غير السعوديين للوظائف التي يمكن شغلها بالخريجين، دراسة سوق العمـل الـسعودي               

لب الوظيفي فيه، والتوسـع فـي التخصـصات         وإنشاء مركز معلومات وطني لتحديد العرض والط      

أما أهم التوصيات التي قـدمها الباحـث فمـا لـه عالقـة              . الدراسية التي تلبي حاجة سوق العمل     

بمؤسسات التعليم العالي، العمل على ربط سياسات القبول بخطط التنمية وحاجـات سـوق العمـل،            

مل على رفع درجة المواءمة بين برامجها        فيه، والع  قواالختيار الدقيق للطالب الراغبين في االلتحا     

وتوصيات لها عالقة بالبيئة المحيطة بالمؤسسات التعليميـة ومنهـا، الحـد مـن      . ومتطلبات التنمية 

منافسة العمالة الوافدة للخريجين في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، العمل على تـصحيح               

الخريجين على إقامة مشاريعهم الخاصة، وقد اتبـع        االتجاهات السائدة تجاه العمل واإلنتاج، تشجيع       

  )133-135:النويصر، بدون." (الباحث باليات مقترحة لتنفيذها

  

 ) Education and بعنــوان )Garrisoni and Gerbi,1998(  دراســة   ٣١,١١,

)s in the Biomedical sciences'.D.Ph. S.Employment Pattern of U   التعلـيم وأنمـاط 

 طبقت الدراسـة فـي أمريكـا    .تعلقة بحملة شهادات الدكتوراة في علوم الطب اإلحيائيالتوظيف الم 

وهدفت إلى تسليط الضوء على أعداد حملة شهادات الدكتوراه في الطب اإلحيـائي وعلـى طبيعـة       

ومن خالل تتبع تاريخي أبرزت الدراسة حجم الزيادة فـي خريجـي الفئـة          . األعمال التي يمتهنوها  

، وان ما نـسبته  ١٩٩٥-١٩٨٧حدثت خالل الفترة % ٥٠أشارت إلى أن زيادة بنسبة    المستهدفة، إذ   

هذا وخلصت الدراسة إلى أن نـسبة البطالـة   . من هذه الزيادة ناتجة عن طلبة غير أمريكيين      % ٧٠



% ٢بين األمريكيين من حملة شهادة الدكتوراة في الطب اإلحيائي منخفضة جد إذ تقل عن ما نسبته                 

أيضا حدوث تغييرات مهمة في سوق العمل الخاص بهم، حيث العـدد اإلجمـالي مـن              إال انه تبين    

هؤالء العلماء ازداد إال أن الوظائف األكاديمية في الكليات بقي ثابت بسبب انخفاض نسبة الوظائف                

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الوظائف الخاصة بهـم          . المتاحة في الكليات إلى إجمالي التوظيف     

ال الصناعي زادت وربما مستقبال تجاوز عدد الوظائف األكاديمية والتي تعد األكثر سيطرة             في المج 

  .وبروزا للتوظيف علماء الطب اإلحيائي األمريكيين

أوصت الدراسة بضرورة لفت انتباه الكليات وكذلك الطالب إلى مجاالت الوظائف الفرديـة             

متقدمين لمثل هذا المجـال مـن لدراسـة الـى     لحملة الدكتوراة في الطب اإلحيائي، وكذلك إبالغ ال     

كما أوصت بضرورة قيـام مرشـدي الكليـات بحـث           . توجهات التوظيف الجديدة قبل االلتحاق به     

كما وقدم النصح الى علمـاء      . الطالب إلى األخذ بعين االعتبار أهدافهم وميولهم وقدراتهم الوظيفية        

 تميزهم عن غيرهم، حيث يمكن اسـتغالل        الطب اإلحيائي العمل على اكتشاف مواطن أعمال جديدة       

  )Garrisoni and Gerbi,1998. (تدريباتهم التي تلقونها خالل الدراسة والبحث

  

ــة ٣١,١٢, ــوان )Lange and Maguire ,1998(  دراس Labour markets ,( بعن

)Germany and Japan: unemployment and training for quality  أسواق العمل، البطالـة 

  ألمانيا واليابان : يب من اجل الجودةوالتدر

استهدفت الدراسة المجتمع األلماني والياباني كونهم من أكثر الدول المصنعة تبنيا لعنـصر             

هدفت الدراسة إلى فحص الحالة القائمة في اليابان وألمانيـا حيـث تـم توظيـف التعلـيم                 . الجودة

وبدأت الدراسة بفحص أسـباب     . التصنيعوالتدريب من اجل إعداد عمال ذا كفاءة ومهارة عالية في           

تفشي البطالة بالشكل الخطير التي هي عليه في المجتمعات األوروبية ثم عرجت على تحليـل اثـر                 

وبالنظر إلى الوضع في ألمانيـا الـذي يتميـز بكثـرة            . التدريب على المهارة وبالتالي على الجودة     

قاء معايير الجـودة العاليـة للتـدريب،        التشريعات وارتفاع تكلفتها، ظهر صعوبة في خفضها مع ب        

  .وكذلك الحال بالنسبة لليابان فيما يخص التشريعات المتعلقة بالتدريب من اجل الجودة

مع هذا في الختام أظهرت الدراسة أن الحل األكثر فعالية للتغلب على تفشي ظاهرة البطالـة   

وق العمل، ولكن ركزت الدراسة     ينبع بشكل أساسي من خالل خفض التشريعات المكلفة والمتعلقة بس         

على فكرة مفادها أن تخفيف التشريعات  بشكل مطلق سيؤدي سـلبا علـى درجـة الجـودة فـي                    

ثم بنوع من التفـصيل لكـل     . المنتوجات الصناعية ما يعني انعدام عنصر مهم من عناصر المنافسة         

عدد مـن الوظـائف دون   حالة وبما يخص الحالة األلمانية أظهرت الدراسة إمكانية تطبيق هذا على  



أما في الحالة   . تعريض معايير الجودة للخطر وبالتالي يمكن خفض النفقات، و بذلك أوصت الدراسة           

اليابانية فأظهرت الدراسة ترابط تام بين التعليم والتدريب والمصادر البشرية ومعايير الجـودة مـا               

 .يعني عدم إمكانية تخفيض هذه التشريعات

  

   -:دراسات السابقة   التعقيب على ال2.3

بعد أن استعرض الباحث الدراسات السابقة، و التي تناولت معظمها عالقة مخرجات نظـم              

  -:التعليم القائمة بمدى قدرة سوق العمل على االستيعاب،الحظ الباحث ما يلي

اعتبرت جميع الدراسات أن البطالة ظاهرة أو مشكلة، تواجه المجتمعات، عدا دراسة قمـر               -١

واتفقت معه إلى حد كبيـر دراسـة        .  اعتبرت أن البطالة أزمة و ليست ظاهرة       وجادو التي 

. سياسية متعمدة في كثير من الحاالت     " عملية" الحلفي، إذ جاءت الدراسة بأن البطالة قضية        

أزمة التعليم   "كما واتفقت دراسة عبد ربه معهم من حيث التسمية إذ أطلق على دراسته اسم             

 ومـع أن أصـحاب كـال        .ولم يسمها ظاهرة أو مشكلة    ..." الةالجامعي، وهيكل سوق العم   

النظرتين يمكن أن يكونان على حق إال أن الباحث يميل إلى الرأي الذي يقول بأن البطالـة                 

أزمة و ليست ظاهرة في الكثير من الدول العربية عامة وفيما يخص المجتمـع الفلـسطيني       

بغرض السيطرة على اآلخـرين     إذ أن األزمات تصنع من جماعات       . على وجه الخصوص  

. ة وكذا تحيك الثوابت الراسـخة فيمـا يتعلـق بالقواعـد المـستقر             إخضاعهموابتزازهم و 

وهذا ما قد يكون يسعى من اجله االحتالل عندما يكرر صناعة أزمة            ) 1999:17الخضيري،  (

 . كلما توجهوا إلى هبة أو انتفاضة شعبيةنالفقر والبطالة عند الفلسطينيي

حث أن العديد من الدراسات السابقة تعاملت مع قضية البطالة من منطلق الرغبـة              يرى البا  -٢

في التغلب على فكرة بقاء المتعلم بدون عمل و ليس من منظور استغالل الموارد البـشرية                

وهذا جعل هذه الدراسات تقدم حلول للبطالة سواء كانت ظاهرة          . للمجتمع االستغالل األمثل  

وع البطالة السافرة أو البنيانية، إلى نوع آخر مـن البطالـة وهـي              أو أزمة باالنتقال من ن    

البطالة المقنعة والتي بدورها ال تسعى إلى تحقيق التنمية بشكل أساسي، بل هي تثقل علـى                

 .كاهل الدول من حيث المصاريف الباهظة التي ستتكلف بها لتغطية نفقة البطالة المقنعة

 هيكلة األنظمة التعليمية والعمـل علـى تطـوير          نادت بعض الدراسات إلى تطوير وإعادة      -٣

وهذا بالطبع من منطلق أن هـذه       . أنظمة لإلرشاد والتوجيه المهني تبدأ من المرحلة الثانوية       

اعتبـرت  " مطر"إال أن بعض هذه الدراسات مثل دراسة        . األنظمة يكتنفها نوع من القصور    

نما جزء منها  ذا عالقـة بـالكيف         أن التعليم ال يمكن أن يتحمل مسئولية البطالة وحده و إ          



التي ترى مع الحاجة إلى إعادة هيكلـة التعلـيم ضـرورة            " علي"وليس باألعداد، ودراسة    

 .     في المسئوليةةإلشراك جميع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمي

نادت معظم الدراسات السابقة إلى تدعيم التعليم المهني على مختلف تخصصات صـناعيا،              -٤

، سياحيا أو تجاريا وذلك من اجل تحقيق توازن بين التعليم ما قبل الجامعي بـشقية                زراعيا

العام  والتقني وبين التعليم الجامعي وذلك بناء على دراسة حقيقية الحتياجات سوق العمـل               

 .المحلية 

 .نادت معظم الدراسات إلى تشجيع الخريجين على إقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم -٥

دت بضرورة تشجيع مجال التدريب التحويلي ووضع آلية تـدريب مـن            معظم الدراسات نا   -٦

 .اجل تطوير المهارات بحسب تطور سوق العمل

إلى التوجه إلى أسواق العمل العربية      "  عبد ربه "نادت بعض الدراسات و خصوصا دراسة        -٧

إلى الحد من اسـتقدام غيـر   " النويصر" الخليجية بالذات كنوع من الحل، فيما دعت دراسة     

  . لسعوديين للوظائف التي يمكن شغلها بالخريجينا

هذا ولقد استمد الباحث من الدراسات السابقة العديد من األفكار والكثير من المعرفة حـول               

إذ استفاد من الدراسات السابقة في بلورة مشكلة الدراسة الحالية وكـذلك            . موضوع الدراسة الحالية  

كما واستفاد في تحديد األدوات المناسبة      . راسات السابقة صياغة فروضها من خالل ما جاءات به الد       

هذا وما من شك أن نتائج الدراسة الحالية تالقت مع الكثير مما جاءت به              . لدراسته وصياغة فقراتها  

  . النتائج والتي ستبدوا واضحة عند الحديث عن النتائجنالدراسات السابقة م

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  رابعالفصل ال

  واإلجراءاتالطريقة 

 
  

  

  

 

 مقدمة

 منهج الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسة

 أداة الدراسة

 صدق وثبات االستبانة

 المعالجات اإلحصائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  -:     مقدمة١,٤

يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، وألفراد مجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك لـألدوات      

 كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات       المستخدمة في الدراسة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها،      

التي قام بها  الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمـد                

  .الباحث عليها في تحليل الدراسة

  

  -:  منهج الدراسة ٢,٤

قـام  من اجل تحقيق أهداف الدراسة والمعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مـشكلة الدراسـة،          

 باعتباره انسب المناهج لدراسة الظاهرة محـل البحـث،          لمنهج الوصفي التحليلي،  ا الباحث باستخدام 

وذلك ألنه يعتمد على دراسة الظاهرة على ارض الواقع ويصفها بشكل دقيق، ويعبـر عنهـا كمـا                  

ـ              . وكيفا فا فالتعبير الكمي يصف لنا الظاهرة وسماتها وخصائصها، أما التعبير الكمي فيعطـي وص

باإلضافة إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة لتفسيرها والوقوف على            . رقميا

  :داللتها، وقد تم جمع البيانات من المصادر الثانوية واألولية كالتالي

  

  : المصادر الثانوية١,٢,٤

  :تم استخدام المصادر الثانوية لمعالجة اإلطار النظري للدراسة من خالل

  .ب و المراجع العربية واألجنبية الخاصة بالموضوعالكت -١

 الدوريات واألبحاث المنشورة وأطروحات الماجستير والدكتوراه التي تعاملت    -٢

 .مع نفس الموضوع في بالد مختلفة        

 .التقارير والنشرات الصادرة عن مركز اإلحصاء الفلسطيني -٣

 .تهاالنترنت والنسخ االلكترونية الموجودة على صفحا -٤

  

  : المصادر األولية ٢,٢,٤

من اجل معالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة، لجأ الباحث إلى جمع البيانـات األوليـة مـن        

فقـد  ). Formal Interviews(والمقابلة الشخـصية الرسـمية   ) Questionnaire(خالل االستبانة

). ١(دراسـة رقـم   صمم الباحث استبانتين خصيصا لهذا الغرض كما هو موضح من خالل ملحق ال            

األولى الستطالع اراء الفئة األكثر تضررا من جراء تفاقم المشكلة التي عالجتهـا الدراسـة وهـم                 

 نو الثانية الستطالع أراء شريحة من األكاديميي      . العاطلين عن العمل من خريجي معاهد و جامعات       



 فـي جامعـات     نرية العاملي وأساتذة الجامعات وهم أساتذة كليتي التجارة والتنمية االجتماعية واألس        

  . غزة-اإلسالمية، األزهر، و القدس المفتوحة

  

  -: مجتمع الدراسة 3.4  

تتمثل الفئة األولى فـي خريجـي الجامعـات         .  يتكون مجتمع الدراسة من فئتين مختلفتين      

من العاطلين عن العمـل  )  عام دراسي فاكثر 13ممن امضوا   ( والمعاهد المحلية والعربية واألجنبية     

خريج عاطل عن العمل، بحسب إحـصاء الربـع         ) 23800(والقاطنين في قطاع غزة وبلغ عددهم       

إذ جاء في نتائج إحصاء الربع      . الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     2006الثاني لعام   

 عام دراسي فمـا فـوق بلغـت    13 أن نسبة العاطلين عن العمل لفئة من امضوا          2006الثاني لعام   

وكـان عـدد    ) ٢٠٠٦: حزيـران  -دورة نيـسان  : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    (27.8%

قاعدة بيانـات مـسح القـوى العاملـة، الربـع            (85900المشاركين في القوى العاملة لنفس الفئة       

  ) 2006الثاني

أكاديمي من مدرسي كليات التجارة على وجه الخـصوص         119 أما الفئة الثانية فتتمثل في      

سالمية، جامعة األزهر، وجامعة القدس المفتوحة منطقـة غـزة التعليميـة، حـسب           في الجامعة اإل  

 مـن مختلـف   60هم من الجامعة اإلسالمية، إذ أن عدد األسـاتذة الكامـل   39 : المعطيات التالية

، وكـذلك  11الدرجات األكاديمية من معيد وحتى أستاذ دكتور، تم استثناء درجة المعيـد وعـددهم         

 آخرين بسبب كونهم مبتعثين أو مجازين بدون        5، كما وتم استثناء     5اعة وعددهم   العاملين بنظام الس  

 35 من جامعة األزهر، إذ أن عدد األساتذة الكامل          28). ٢٠٠٦-٠٩-١٨الهيئة التدريسية،   (راتب  

دليل كليـة االقتـصاد     (  بسبب االبتعاث  6 باإلضافة إلى    1تم استثناء الدرجة األكاديمية معيد بواقع       

 دائمين من كليـة التجـارة       5 هم من جامعة القدس المفتوحة،       52). 2005-2006 اإلدارية، والعلوم

، 27ويطلق عليها اسم كلية العلوم اإلدارية، ولقلة العدد تم إضافة العاملين بنظام الـساعة وعـددهم       

ظـام   بن15بنظـام دائـم و  5 وكذلك تم االستعانة بأساتذة كلية التنمية االجتماعية واألسرية وعددهم 

  ) ٢٠٠٦-آب: منطقة غزة–جامعة القدس المفتوحة ( الساعة

  

  



  -: عينة الدراسة ٤,٤

في الوصول إلى أفراد العينة )  Snow Ball( لقد اعتمد الباحث أسلوب عينة الكرة الثلجية 

 خريج من خريجي الجامعات المحلية والعربية واألجنبية غير العـاملين، أي مـا              597األولى وهم   

إذ استعان الباحث بأفراد ممن يعـرفهم مـن مجتمـع الدراسـة             .  من مجتمع الدراسة   %2.5نسبته  

للوصول إلى أفراد آخرين ممن يعرفون من أفراد المجتمع وهكذا حتى تمكن مـن توزيـع النـسبة                  

واتبع الباحث هذا األسلوب لعدم وجود مراكز تواجد ألفـراد  . المطلوبة لتكون العينة الممثلة للمجتمع  

ول للدراسة ولكن الباحث حرص على تغطية جغرافية  نسبية لجميع محافظـات قطـاع               المجتمع األ 

 استبانة على عينة عـشوائية مـن   60أما فيما يخص عينة الدراسة الثانية فقام الباحث بتوزيع      . غزة

وقد تم توزيع استبانتين    .  من أفراد المجتمع     %50مدرسي الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، أي        

 استبانه من   526ن، األولى لخريجي الجامعات والثانية لمدرسي الجامعات، وقد تم استرجاع           مختلفتي

 اسـتبانه مـن     44و. %88.1االستبانات الخاصة بخريجي الجامعات، أي بنسبة اسـترداد فعليـة           

والجـداول التاليـة تبـين     . %73.3االستبانات الخاصة بمدرسي الجامعات، أي بنـسبة اسـترداد     

  .مات الشخصية ألفراد عينة الدراسة لخريجي الجامعات وأساتذة الجامعاتالخصائص والس

 

  : الخصائص والسمات الشخصية ألفراد عينات الدراسة5.4

  
  -:  الخصائص والسمات الشخصية ألفراد عينة الدراسة للخريجين العاطلين١,٥,٤

فـراد عينـة     الخصائص والـسمات الشخـصية أل      توزيع أفراد العينة حسب   ) 13(يبين جدول رقم    

  :الدراسة للخريجين كما يلي

  

  

  

  

  

  

  



 )13(جدول رقم 

  الخصائص والسمات الشخصية ألفراد عينة الدراسة للخريجين 

  التكرار  السمة الشخصية
النسبة 

  المئوية
  التكرار  السمة الشخصية

النسبة 

  المئوية

  ٨١,٤  ٤٢٨  محلية  ٧٠,٧  ٣٧٢  ذكر

  ١٥,٨  ٨٣  عربية  ٢٩,٣  ١٥٤  أنثى
  الجنس

كتلة " أجنبية  ١٠٠,٠  ٥٢٦  المجموع

  "شرقية

٢,١  ١١  
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   سنة٣٠
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  ٥٣,٨  ٢٨٣  لم اعمل قط  ١٠٠,٠  ٥٢٦  المجموع

في قطاع غزة   ٢٣,٤  ١٢٣  دبلوم

في غير 

  تخصصي

٧,٠  ٣٧  
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  غير تخصصي
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  ١٠٠,٠  ٥٢٦  المجموع
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  التكرار  السمة الشخصية
النسبة 

  المئوية
  التكرار  السمة الشخصية

النسبة 

  المئوية

  ١٣,٣  ٧٠  رفح  ١٥,٢  ٨٠  آداب

  ١٠٠,٠  ٥٢٦  المجموع  ٣,٨  ٢٠  حقوق

  ٦,٨  ٣٦  علوم

  ٥,٧  ٣٠  هندسة

حاسوب أو 

  احد علومه

٨,٧  ٤٦  

  ١,٠  ٥  طب

  ٥,١  ٢٧  مهن طبية

  ١٦,٥  ٨٧  تجارة

  ٦,٧  ٣٥  أخرى

  ١٠٠,٠  ٥٢٦  المجموع

  

  

  

  

  

  

من عينة الدراسة من الذكور،      % 70.7توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس، حيث يتبين أن          : الأو

  .من اإلناث % 29.3و

  

من عينة الدراسة تراوحـت     % 74.9توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر،  حيث يتبين أن           : ثانيا

 تراوحت أعمارهم بـين     من عينة الدراسة   % 18.4 سنة، و    30 سنة إلى اقل من      20أعمارهم بين   

 سنة إلى اقل    40من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم بين        % 4.9 سنة، و    40 سنة إلى اقل من      30

تظهر معطيـات     .  سنة فأكثر50من عينة الدراسة بلغت أعمارهم  % 1.7 سنة، و 50من 

 ٣٠-٢٠عمريـة   هذا المتغير أن المشكلة آخذه في االزدياد، إذ أن الجيل الحالي أي أصحاب الفئة ال              

هم أكثر أفراد المجتمع والعينة معاناة من مشكلة البطالة، يليهم أصحاب الفئة العمرية التالي وهكـذا                

وهذا يتطلـب ضـرورة     . حتى أن أصحاب الفئة العمرية األكبر هم اقل فئة تعاني من هذه الظاهرة            

 وأن المجتمع الفلسطيني    ماسة إليجاد وسيلة للتعامل مع هذه الظاهرة االجتماعية الخطيرة، خصوصا         

  .مجتمع فتي

  

من عينـة الدراسـة    % 23.4 توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي، حيث يتبين أن  :ثالثا

من عينة الدراسة حاصلين علـى شـهادة البكـالوريوس،           % 71.7حاصلين على شهادة الدبلوم، و    



من عينة الدراسـة حاصـلين      % 0.8من عينة الدراسة حاصلين على شهادة الماجستير، و       % 4.2و

  . على شهادة الدكتوراه

ويتضح من معطيات هذا المتغير انه مهما كانت الدرجة العلمية التي حصل عليهـا طالـب                

العمل فهو يواجه مشكلة البطالة، فال تقتصر البطالة على الحاصلين على دبلـوم أو بكـالوريوس أو        

  .وق العمل على استيعاب المؤهلينوهذا يعكس عجز قدرة س. ماجستير أو حتى دكتوراه

  

من عينة الدراسـة حـصلوا       % 4.6 توزيع أفراد العينة حسب متغير التقدير، حيث يتبين أن           :رابعا

من عينة الدراسة   % 38.0من عينة الدراسة حصلوا على تقدير جيد، و       % 51.0على تقدير مقبول، و   

  .ير ممتازمن عينة الدراسة حصلوا على تقد% 6.5حصلوا على جيد جدا، و

 تظهر معطيات هذا المتغير أن التقدير الذي حصل علية طالب العمل لم يشفع له من اجـل                 

تخطي هذه المحنة ومن اجل الحصول على عمل، فقد يكون من الطبيعي أن يواجه بعض الطـالب                 

ممن لم يحصلوا على تقديرات مرتفعة صعوبة في إيجاد فرصة عمل،تبعا لمبدأ البطالة تحت طائلـة            

ولكن أن يكون من حصل على تقدير ممتاز أو جيد جدا أو حتى جيد هم الفئة األكبـر                 . قراء المهنة ف

التي تعاني صعوبة في إيجاد عمل، فهذا يعكس خلل في القدرة االستيعابية  قد تكـون ناتجـة عـن              

  .انعدام مقدرة سوق العمل على االستيعاب

  

مـن   % 30.4تي تخرجوا منها، حيـث يتبـين أن    توزيع أفراد العينة حسب متغير الكلية ال :خامسا

من عينة الدراسة تخرجـوا مـن كليـة اآلداب،     % 15.2عينة الدراسة تخرجوا من كلية التربية، و    

من عينة الدراسة تخرجوا مـن كليـة        % 5.7من عينة الدراسة تخرجوا من كلية العلوم، و       % 3.8و

تخرجـوا  % 1.0سوب أو أحد علومـه،  من عينة الدراسة تخرجوا من كليات الحا% 8.7الهندسة، و 

مـن عينـة     % 16.5من عينة الدراسة تخرجوا من كلية المهن الطبية، و        % 5.1من كلية الطب، و   

  .من عينة الدراسة تخرجوا من كليات أخرى% 6.7الدراسة تخرجوا من كلية التجارة، و

وق العمل المحلي على     تعكس نتائج هذا المتغير ألفراد العينة الحقيقة القائلة بانعدام مقدرة س          

إذ يبـدوا  . استيعاب مخرجات المؤسسات التعليمية مهما كانت مؤهالتهم و مهما كانت تخصـصاتهم        

واضحا انه ال يوجد هناك تخصص له حصانة من البطالة تمكنه من تخطيها بل إن كـل تخـصص               

   الطالب عليها، إذ لإقباتميز تقريبا  بأهمية نسبية في البطالة موازية ألهمية التخصص النسبية لدى 



تعتبر كلية التربية من أكبر الكليات التي يقبل عليها الطالب تليها كلية اآلداب ثم التجـارة و                 

هكذا، كما ظهر هذا من خالل أدبيات الدراسة السابقة عند الحديث عن التخصصات التي تطرحهـا                

  ")١١،١٠،٩"راجع الجداول رقم ( المؤسسات التعليمية 

  

% 81.4أفراد العينة حسب متغير نوع الجامعة التي تخرج منها،  حيـث يتبـين أن                توزيع   :سادسا

من عينة الدراسة تخرجوا من جامعـات       % 15.8من عينة الدراسة تخرجوا من جامعات محلية، و         

مـن عينـة    % 0.8،و  "كتلة شرقية " من عينة الدراسة تخرجوا من جامعات أجنبية      % 2.1عربية، و   

  .ات أجنبية غربيةالدراسة تخرجوا من جامع

 تظهر نتائج هذا المتغير أنه حتى الجامعات التي يتخرج منها طالب العمل ال اعتبار لها في                

  .ميزان البطالة، فمهما كانت الجامعة التي يتخرج منها طالب العمل هو يعاني من مشكلة البطالة

  

% 33.8 حيث يتبين أن      توزيع أفراد العينة حسب متغير إن سبق العمل وعالقته بالتخصص،          :سابعا

من عينة الدراسـة عملـوا فـي        % 4.9من عينة الدراسة عملوا في تخصصهم في قطاع غزة، و           

من عينـة الدراسـة     % 7.0من عينة الدراسة لم يعملوا قط، و        % 53.8تخصصهم في الخارج، و     

من عينة الدراسة عملوا في غير  تخصصهم         % 0.4عملوا في غير  تخصصهم في قطاع غزة، و          

  .ي الخارجف

وهذا .  ويبدوا من هذا المتغير ومن حجم فئة من لم يعمل قط أن المشكلة متجهة نحو التفاقم               

  .ما يعززه المتغير ثامناً

مـن  % 27.9 توزيع أفراد العينة حسب متغير المدة التي قضاها دون عمل، حيث يتبـين أن                :ثامنا

عينة الدراسة قضوا مدة من سـنة       من  % 35.0عينة الدراسة قضوا مدة اقل من سنة دون عمل، و           

  .من عينة الدراسة قضوا مدة أكثر من سنتين دون عمل % 37.1إلى اقل من سنتين دون عمل، و 

  

من عينـة الدراسـة   % 13.9 توزيع أفراد العينة حسب متغير مكان السكن، حيث يتبين أن  :تاسـعا 

% 23.4محافظة غـزة، و من عينة الدراسة يسكنون في  % 36.3يسكنون في محافظة شمال غزة، و     

من عينـة الدراسـة يـسكنون فـي         % 13.1من عينة الدراسة يسكنون في المحافظات الوسطى، و       

  .من عينة الدراسة يسكنون في محافظة رفح% 13.3، وسمحافظة خانيون

 

   



  -:   الخصائص والسمات الشخصية ألفراد عينة الدراسة لمدرسي الجامعات٢,٥,٤

 الخصائص والـسمات الشخـصية ألفـراد عينـة          فراد العينة حسب  توزيع أ ) 14(يبين جدول رقم    

  :كما يليالدراسة لألساتذة 

  

 )14(جدول رقم 

  وصف مجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية ألفراد عينة الدراسة لألساتذة

  النسبة المئوية  التكرار  السمة الشخصية

  ٩٥,٥  ٤٢  ذكر

  الجنس  ٤,٥  ٢  أنثى

  ١٠٠,٠  ٤٤  المجموع

  ٢٩,٥  ١٣  إدارة

  ٣٨,٦  ١٧  اقتصاد

  ٢٠,٥  ٩  محاسبة

  ١١,٤  ٥  تنمية

  التخصص

  ١٠٠,٠  ٤٤  المجموع

  ٢,٣  ١  أستاذ

أستاذ 

  مشارك

٤,٥  ٢  

أستاذ 

  مساعد

٥٤,٥  ٢٤  

  ٣٨,٦  ١٧  ماجستير

  الدرجة العلمية

  ١٠٠,٠  ٤٤  المجموع

  ٣١,٨  ١٤  اإلسالمية

  ٤٧,٧  ٢١  األزهر

القدس 

  المفتوحة

٢٠,٥  ٩  

  الجامعة التي تعمل بها

  ١٠٠,٠  ٤٤  المجموع

  

  

  



من عينة الدراسة هـم مـن       % 95.5 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس،  حيث يتبين أن            :أوال

  .من عينة الدراسة هم من اإلناث % 4.5الذكور، و 

  

راسـة  مـن عينـة الد   % 29.5 توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص،  حيث يتبين أن     :ثانيا  

من عينة  % 20.5من عينة الدراسة متخصصين في االقتصاد، و      % 38.6متخصصين في اإلدارة، و   

  .في التنمية% 11.4الدراسة متخصصين في المحاسبة، و

  

من عينة الدراسـة     % 2.3  توزيع أفراد العينة حسب متغير الدرجة العلمية،  حيث يتبين أن              :ثالثا

من عينة الدراسة بدرجـة  % 54.4 بدرجة أستاذ مشارك، و    من عينة الدراسة  % 4.5بدرجة أستاذ، و  

  .من عينة الدراسة بدرجة ماجستير% 38.6أستاذ مساعد، و

  

من عينـة   % 31.8  توزيع أفراد العينة حسب متغير الجامعة التي يعمل بها،  حيث يتبين أن   :رابعا

  بجامعـة األزهـر، و       من عينة الدراسة يعملون    % 47.7الدراسة يعملون بالجامعة اإلسالمية، و      

  .من عينة الدراسة يعملون في جامعة القدس المفتوحة% 20.5

  

  :  وصف أداة الدراسة٦,٤

استخدم الباحث من اجل جمع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة كـال مـن المقابلـة                

ـ   " Formal Structured Interview الرسمية  المعدة مسبقا  و واالستبانة وقد جـاءت علـى النح

  -:التالي

  -:  المقابلة١,٦,٤

 مقابلة مع   إلجراءقام الباحث بالتقدم بطلب إلى ديوان وزارة التربية والتعليم العالي في غزة                

السادة أعضاء لجنة رسم السياسات في الوزارة المقيمين في قطاع غزة فقط دون الـضفة الغربيـة،         

مساعد، مدير عام الوزارة،  مدير عام التعليم        وهم على النحو التالي، وكيل الوزارة، وكيل الوزارة ال        

العام، مدير عام التعليم العالي، مدير عام الكتب والمطبوعات، مدير عام الشؤون اإلدارية، ومـدير               

وكان الطلب من خالل رسالة موجهة من عمادة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية             . عام اللوازم 

وقد كان الغرض مـن هـذه المقابلـة    . لتربية و التعليم العاليبنص موجهة إلى سيادة وكيل وزارة ا    

الحصول على معلومات غير متاحة من خالل منشورات الوزارة وكذلك التأكد من صحة أو حداثـة                

بعد موافقة السيد وكيل الـوزارة مـن خـالل          . المعلومات المنشورة عبر موقع الوزارة االلكتروني     



 من أعـضاء    ٥ه و اعتذاره هو شخصيا ، تمت المقابلة فقط مع           ديوان الوزارة على المقابلة مع غير     

وكيل مساعد الوزارة، مدير عام التعليم العـام،        : اللجنة و لم يستجيب باقي األعضاء، و الخمسة هم        

 ءمدير عام الكتب و المطبوعات، مدير عام اللوازم، ومدير عام التعليم العالي كلـف أحـد مـد را                  

لالطالع على أسئلة وإجابات المقابلة بالكامل انظر ملحق الدراسة رقـم           . هالتعليم العالي باإلنابة عن   

  )١٤١(صفحة ) 2(

  -: االستبانة٢,٦,٤

  :استبانة الخريجين   ١,٢,٦,٤

  :تتكون استبانة الخريجين من قسمين كما يلي

  . فقرات تناولت سمات وخصائص عينة الدراسة9يحتوي على  : القسم األول

  

  : من أربعة محاور كما يلييتكون : القسم الثاني

  . فقرة وتهدف فقراته إلى قياس تفريع التعليم12يتكون من : المحور األول

  . فقرات، وتهدف فقراته إلى قياس تخطيط سوق العمل9يتكون من : المحور الثاني

   فقرات، وتهدف إلى قياس  نظرة وثقافة المجتمع7يتكون من : المحور الثالث

  . فقرات ، وتقيس اثر التوجيه واإلرشاد7نيتكون م: المحور الرابع

  

 فقرة، وقد كانت إجابات كل فقرة من محـاور االسـتبانة      35وبذلك بلغ عدد فقرات محاور الدراسة       

  :وفق معيار لكارت الخماسي كالتالي

  

  ال موافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  التصنيف
 

  ارفض بشدة

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الترميز

  



   :يناستبانة المدرس  ٢,٢,٦,٤

  :تتكون استبانة المدرسين من قسمين كما يلي

  . فقرات تناولت سمات وخصائص عينة الدراسة4يحتوي على  : القسم األول

  

  :يتكون من ثالثة محاور كما يلي : القسم الثاني

  . فقرة، وتهدف إلى قياس  التنسيق بين الوزارات12يتكون من : المحور األول

  .رة، وتهدف فقراته إلى قياس تخطيط سوق العمل فق12يتكون من : المحور الثاني

  . فقرات ، وتهدف فقراته إلى قياس تفريغ التعليم10يتكون من : المحور الثالث

  

 فقرة، وقد كانت إجابات كل فقرة من محـاور االسـتبانة      34وبذلك بلغ عدد فقرات محاور الدراسة       

  :وفق معيار لكارت الخماسي كالتالي

  

  ارفض بشدة  ال موافق  محايد  وافقأ  أوافق بشدة  التصنيف

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الترميز

  

  : صدق وثبات االستبيان ٧,٤

قام الباحث بتقنين االستبانة قبل توزيعها على عينة الدراسة وذلك للتأكد من صـدقه وثباتـه       

  :كالتالي

 .قام الباحث بالتأكد من صـدق االسـتبيان بطـريقتين          :  صدق االستبيان  ١,٧,٤ 

  - :كمين  صدق المح١,١,٧,٤

عرض الباحث االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من اثني عـشرة عـضو مـن        

أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التجارة  بالجامعات الفلسطينية باإلضـافة إلـى بعـض الـسادة               

العاملين في وزارة التربية و التعليم العالي و الحاصلين على درجة الـدكتوراه فـي قطـاع غـزة                   

و قد اسـتجاب الباحـث آلراء       .  في اإلدارة والمحاسبة واالقتصاد واإلحصاء و التربية       متخصصين

السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج                

 من المحكمين، وعدلت إذا وافق عليها من     ) 9(تم إعداده، وقد قبلت الفقرات إذا وافق عليها أكثر من           

من المحكمين، وبذلك خرج االسـتبيان      ) 6(من المحكمين،  ورفضت إذا وافق عليها اقل من          )8-7(

  ).١٣٢(صفحة ) 1( انظر ملحق رقم –في صورته النهائية 



  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة  ٢,١,٧,٤

  

    استبانة الخريجين١,٢,١,٧,٤

 استبانة  ٤٧لى عينة استطالعية مكونة من      قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبيان ع         

  .وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لفقرات المحور التابع لها

  

  )مجال تفريع التعليم(      المحور األول

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة           ) 15(جدول رقم      

  دالـة  ٠,٦٢٥ و ٠,٣٠٩الذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة والتي تنحصر بين          الكلية لفقراته، و  

  .وبذلك تعتبر فقرات االستبانة  صادقة لقياس مجال تفريع التعليم )  0.05(عند مستوى معنوية 

  

  

  )15(جدول رقم 

لكلية والدرجة ا) مجال تفريع التعليم(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول

  لفقراته 

سل
سل

م
  

  الفقرة
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٦٨ .من األسباب التي دفعتني إلى االلتحاق بالتعليم العام   جديته  ١

يتسم التعليم الثانوي المهني و التقني التابع لوزارة التربية و التعليم العالي بجدية   ٢

  .عالية
٠,٠٠٨  ٠,٣٨٥  

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٨٤ .     ة مهنية قريبة من مقر اإلقامة  يشجع على االلتحاق بها وجود مدرسة ثانوي  ٣

تنويع التخصصات المطروحة في المدارس الصناعية الثانوية  تجذب الطالب   ٤

  .إليها
٠,٠٠٠  ٠,٥٣٦  

  ٠,٠٣٤  ٠,٣٠٩  .المدارس السياحية الثانوية في قطاع غزة يمكن أن تجذب الطالب إليها  ٥

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٣٨  .ة الثانوية في قطاع غزة توفر امتيازات تجذب الطالب إليهاالمدارس الزراعي  ٦

فرصة التعليم الجامعي بعد التعليم الثانوي المهني يشجع الطالب على االلتحاق   ٧

 .به
٠,٠٠٠  ٠,٦٢٥  

تنوع التخصصات المطروحة في التعليم الثانوي المهني تؤدي إلى زيادة اإلقبال   ٨

 .عليه
٠,٠٠٠  ٠,٥١٠  



طول فترة الدراسة األكاديمية في الجامعة أحد أسباب صعوبة إيجاد فرص عمل   ٩

 .بعد التخرج
٠,٠٠٢  ٠,٤٤٢  

  ٠,٠١٥  ٠,٣٦٥ .الشهادة الجامعية تؤثر في تقبل فكرة االلتحاق بعمل ذا مستوى متدني  ١٠

  ٠,٠١٢  ٠,٣٦٦  .التخصص الذي درسته يتوافق مع ميولي و رغباتي  ١١

 في خارج البالد أفضل من تخصص يجعل مني تخصص يتيح فرصة عمل  ١٢

  .عاطل عن العمل
٠,٠٠٠ ٠,٥٢٤ 

  

  

  )تخطيط  سوق العمل(المحور الثاني 

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثـاني مـستوى             ) 16( جدول رقم   

  دالة عنـد     ٠,٦٠٩ و   ٠,٣٨٦الداللة، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة والتي تنحصر بين           

  .وبذلك تعتبر فقرات االستبانة  صادقة لقياس مجال تخطيط سوق العمل ) ٠,٠٥(مستوى معنوية 

  

  )16(جدول رقم 

والدرجة الكلية ) تخطيط  سوق العمل(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني 

  لفقراته

سل
سل

م
  

  الفقرة
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٦٣ . الذي درسته كان سبباً في الحصول على فرصة عملالتخصص  ١٣

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٠٢ . أصحاب بعض التخصصات يعانون من إيجاد فرص عمل بعد التخرج  ١٤

 التغير الدائم في طبيعة سوق العمل يتطلب دراسة لفاعلية طرح التخصصات   ١٥

 .في المؤسسات التعليمية
٠,٠٠٧  ٠,٣٨٦  

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٧٢ . تعليمية كل التخصصات التي يطلبها سوق العملتطرح المؤسسات ال  ١٦

التخصصات التي تطرحها المؤسسات التعليمية مبنية على دراسة حقيقية لحاجة   ١٧

 .السوق
٠,٠٠٠  ٠,٥١١  

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٠٧ .  بعض التخصصات الجديدة يمكن أن تفرض نفسها في سوق العمل  ١٨

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٩٠  .ب و متطلبات سوق العملالخطة الدراسية التي درستها تتناس  ١٩

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٧٠  .مساقات التخصص تشعرني بالقدرة على التفاعل مع ما يطلبه سوق العمل  ٢٠

 في أماكن عمل فعلية قبل اختيار التخصص الدقيق تساعد الطالب ةفترة تدريبي  ٢١

  .على فهم حاجات سوق العمل
٠,٠٠٠  ٠,٦٠٩  



  ):قافة المجتمعمجال نظرة وث(المحور الثالث 

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجـة            ) 17(  جدول رقم   

 دالة  ٠,٧٧٤ و   ٠,٤٨٧الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة والتي تنحصر بين             

  .رة وثقافة المجتمعوبذلك تعتبر فقرات االستبانة  صادقة  لقياس نظ ) 0.05(عند مستوى معنوية 

  

  )17(جدول رقم 

والدرجة ) نظرة وثقافة المجتمعمجال (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث 

  .الكلية لفقراته

سل
سل

م
  

  الفقرة
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

  ٠,٠٠٠  ٠,٥١٩ .يتساوى التعليم المهني مع التعليم األكاديمي في المكانة االجتماعية  ٢٢

  ٠,٠٠٠  ٠,٧٣٣ .التعليم الصناعي يعني للمجتمع صنعة و ليس شهادة جامعية  ٢٣

التعليم الصناعي يعني للمجتمع مالبس متسخة و عمل مرهق كأي صنعة مثل   ٢٤

 الخ .....الطوبار والميكانيكي
٠,٠٠٠  ٠,٧٢٩  

 ينظر المجتمع إلى الطالب الملتحق بالثانوية المهنية انه طالب ضعيف   ٢٥

 .مستوىال
٠,٠٠٠  ٠,٧٧٤  

في حال علمي أن التعليم المهني يمكن أن يؤدي إلى درجات أكاديمية عليا مثل   ٢٦

 .الدكتوراه اللتحقت به
٠,٠٠١  ٠,٤٨٧  

يمايز المجتمع بين األلقاب الممنوحة على أساس اختالف التخصص مثل دكتور،   ٢٧

 . الخ..مهندس، مدرس
٠,٠٠٠  ٠,٦٢٤  

ي المهني من الطالب جهد ومال اقل من الذي يتطلبه التعليم يتطلب التعليم الثانو  ٢٨

  .الجامعي
٠,٠٠٠ ٠,٥٩٤ 

  

  

  :)اثر التوجيه واإلرشاد(  المحور الرابع 

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع والدرجة           ) 18(جدول رقم   

 دالة  ٠,٧١٨ و   ٠,٣٨٧التي تنحصر بين    الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة و          

  .اثر التوجيه واإلرشاد وبذلك تعتبر فقرات االستبانة  صادقة لقياس) 0.05(عند مستوى معنوية 

  



  )18(جدول رقم 

والدرجة الكلية ) اثر التوجيه واإلرشاد(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع 

  لفقراته

سل
سل

م
  

  الفقرة
معامل 

  رتباطاال

مستوى 

  الداللة

تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية إرشاد الطالب إلى  التخصصات التي    ٢٩

 .يطلبها سوق العمل
٠,٠٠٢  ٠,٤٣٣  

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٨٢ .حينما التحقت بهذا التخصص كنت انظر إلى فرصة عمل جيدة و مريحة  ٣٠

  ٠,٠٠٠  ٠,٧١٨ . وق العمل توجيه الطلبة إلى تخصصات يطلبها سن جهات حكومية مسؤولة ع  ٣١

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٢٤  .المؤسسات الحكومية مسؤولة عن توفير فرص عمل للجميع  ٣٢

في حال أن أرشدني أحد إلى تخصص غير الذي درسته لكانت فرصتي في   ٣٣

  .الحصول على عمل افضل
٠,٠٠٦  ٠,٣٩٢  

  ٠,٠٠٧  ٠,٣٨٧ . تعرفت مسبقاً على فرص العمل التي يمكن أن يتيحها التخصص الذي درسته  ٣٤

يحتاج الطالب عند االلتحاق بالجامعة إلى من يوجهه إلى التخصصات التي   ٣٥

 .  يطلبها سوق العمل
٠,٠٠٠  ٠,٧٠٧  

  

  

  -:  استبانة المدرسين٢,٢,١,٧,٤

 44  قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبيان على عينة اسـتطالعية مكونـة مـن    

  .رتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لفقرات المحور التابع لهااستبانة وذلك بحساب معامالت اال

  

  :)التنسيق بين الوزارات(المحور األول

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجـة            ) 19(  جدول رقم   

  دالـة  ٠,٧٥١ و ٠,٤٩٦الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة والتي تنحصر بين            

وبذلك تعتبر فقرات االستبانة  صادقة لقيـاس مجـال التنـسيق بـين              ) 0.05(عند مستوى معنوية    

  .الوزارات

  



  )19(جدول رقم 

والدرجة الكلية ) التنسيق بين الوزارات(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول

  لفقراته

سل
سل

م
  

  الفقرة
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

١  
تجربة البطالة التي يمر بها المتعلمون، تظهر وجود تنسيق بين المؤسسات 

 . التعليمية و سوق العمل
٠,٠٠٠  ٠,٦٥٩  

  ٠,٠٠٠  ٠,٦١٧ . توجد مواءمة بين آلية التخرج و آلية االستيعاب في مراكز العمل  ٢

٣  
تبذل وزارة التربية و التعليم مجهوداُ في إعداد تنسيق مسبق مع الجهات 

 .ختصة في استيعاب العمالةالم
٠,٠٠٠  ٠,٦٩٦  

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٥١ . عدد الخريجين في بعض التخصصات يفوق حاجة سوق العمل   ٤

٥  
تتناسب نوعية التخصصات التي تطرحها المؤسسات التعليمية مع حاجة سوق 

 . العمل
٠,٠٠٠  ٠,٧٥١  

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٤٨ . تراعي المؤسسات المستقطبة للعمالة التخصص عند االستيعاب  ٦

٧  
تقوم وزارة التربية و التعليم العالي بمتابعة شؤون الخريجين بعد التخرج إلى أن 

  .يتم استيعابهم
٠,٠٠١  ٠,٤٩٦  

٨  
تراقب وزارة التربية و التعليم العالي كفاءة الخريجين بعد تسلمهم العمل و عليه 

  .يتم تقييم البرامج التعليمية
٠,٠٠٠  ٠,٦٤٢  

٩  
م يعنى بشؤون الموظفون الجدد في مختلف المؤسسات، توجد أهمية إليجاد قس

  . ضمن الهيكل اإلداري
٠,٠٠٠  ٠,٦٣٧  

١٠  
تغيير السياسات التي تتبعها وزارة التربية و التعليم العالي تتم على أساس 

  .يراعي ظاهرة البطالة
٠,٠٠٠  ٠,٦٣٦  

١١  
لتخصصات سياسة القبول في المرحلة الثانوية توائم بين الطالب الملتحقين في ا

  . المختلفة و حاجة سوق العمل من حيث العدد
٠,٠٠٠  ٠,٥٤٩  

١٢  
سياسة القبول في الجامعات توائم بين الطالب الملتحقين في التخصصات 

  .المختلفة و حاجة سوق العمل من حيث العدد
٠,٠٠٠  ٠,٧٠٤  

  

  



  ):تخطيط  سوق العمل(  المحور الثاني 

 بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة         يوضح معامالت االرتباط  ) 20(جدول رقم   

  دالـة  ٠,٧٤٧ و ٠,٣١٠الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة والتي تنحصر بين            

وبذلك تعتبر فقرات االستبانة  صادقة لقياس مجـال تخطـيط سـوق             ) 0.05(عند مستوى معنوية    

  .العمل

  

  )20(جدول رقم 

والدرجة الكلية ) تخطيط  سوق العمل( كل فقرة من فقرات المحور الثاني معامالت االرتباط بين

  لفقراته

سل
سل

م
  

  الفقرة
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٥٦ .نوعية البرامج المطروحة في المؤسسات التعليمية تالئم حاجة سوق العمل  ١٣

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٤٣ . االستيعابعدد الخريجين من التخصصات يتناسب مع قدرة سوق العمل على  ١٤

  ٠,٠٠٦  ٠,٤٠٧  .تكلفة بعض البرامج التعليمية تؤثر في االلتحاق بها  ١٥

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٥٠ .االلتحاق بالبرامج التعليمية يتحدد من خالل رغبة الطالب و ولي األمر  ١٦

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٨٧ .صعوبة البرامج التعليمية و التخصصات تؤثر في االلتحاق بها رغم جاذبيتها  ١٧

  ٠,٠٠١  ٠,٤٧٢ . يتعرف الطالب جيدا على التخصص قبل االلتحاق به  ١٨

  ٠,٠٠٨  ٠,٣٩٢  .الوضع االقتصادي يسهم في نتائج عملية التخطيط  ١٩

  ٠,٠٠٤  ٠,٤٢٨  . الوضع السياسي يسهم في نتائج عملية التخطيط  ٢٠

الخريجين توجد لجان متخصصة في وزارة التربية و التعليم لمواكبة العالقة بين   ٢١

  .و قدرة االستيعاب

٠,٠٤٠  ٠,٣١٠  

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٣٢  . يوجد خطط مستقبلية لتحديد حاجات سوق العمل  ٢٢

يتم تطوير الخطط الدراسية للتخصصات بشكل دوري لمالئمة احتياجات سوق   ٢٣

  .العمل المتجددة

٠,٠٠٠  ٠,٦٩٣  

جات سوق سياسة الجامعات في اعتماد تخصصات جديدة تقوم على أساس احتيا  ٢٤

  .العمل

٠,٠٠٠  ٠,٧٤٧  

  



  ):مجال تفريع التعليم(  المحور الثالث 

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة           ) 21(جدول رقم   

  دالـة  ٠,٧١٥ و ٠,٣٣٣الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة والتي تنحصر بين            

  .وبذلك تعتبر فقرات االستبانة  صادقة  لقياس مجال تفريع التعليم) 0.05(عند مستوى معنوية 

  

  )21(جدول رقم 

والدرجة الكلية ) مجال تفريع التعليم(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث 

  لفقراته

سل
سل

م
  

  الفقرة
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

  ٠,٠٠٢  ٠,٤٤٥ .ن أن يتيح فرص عملاالستثمار في القطاع الزراعي  يمك  ٢٥

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٥٤ .اإلمكانيات المتوفرة في المدارس الزراعية في قطاع غزة مرضية  ٢٦

االستقرار السياسي يساهم في استثمار المجال الزراعي و يمكن أن يوفر فرص   ٢٧

 .عمل
٠,٠٠٠  ٠,٧١٥  

حي وأن يوفر  االستقرار السياسي يمكن أن يساهم في استثمار القطاع السيا  ٢٨

 . فرص للعمل
٠,٠٠٠  ٠,٦٦٩  

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٠٦ .   المشاريع الصغيرة تساهم في استيعاب العمالة  ٢٩

في ظل االستقرار السياسي، يمكن من خالل دعم المشاريع الصناعية الصغيرة   ٣٠

 .فتح الكثير من فرص العمل
٠,٠٠٠  ٠,٥٩٥  

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٩٢ . عملاالستثمار في المجال الصناعي  يمكن أن يتيح فرص  ٣١

االستقرار السياسي يساهم في االستثمار في المجال الصناعي ويمكن أن يوفر   ٣٢

 .فرص عمل
٠,٠٠٠  ٠,٦٤١  

تطرح البرامج التعليمية الثانوية، على اختالف التخصصات، مناهج تتناسب و   ٣٣

  .تجهيز الدارس لمتطلبات سوق العمل
٠,٠٠٠  ٠,٥٨٦  

لمتبعة في المرحلة الثانوية على كل من الجانب النظري و تشتمل أساليب التعليم ا  ٣٤

  .التطبيقي العملي
٠,٠٢٧  ٠,٣٣٣ 

  

  

  



    الصدق البنائي لمحاور االستبانة٢,٧,٤

  -:  استبانة الخريجين  ١,٢,٧,٤

يبين مدى ارتباط كل محور من المحاور األربعة بالدرجة الكلية لفقـرات            ) 22(جدول رقم   

، المحور الثـاني    ٠,٧٩٢) تفريع التعليم ( المحور األول   : على النحو التالي  االستبيان، والتي جاءت    

، والمحـور الرابـع     ٠,٥٩٤) نظرة وثقافة المجتمع  (، المحور الثالث    ٠,٨٣٨) تخطيط سوق العمل  (

أن محتوى كل محـور مـن المحـاور        ) 22(  ويوضح جدول رقم      ٠,٦٠٢) اثر التوجيه واإلرشاد  (

  )٠,٠٥( الدراسة عند مستوى داللة األربعة له عالقة قوية بهدف

  

  )22(جدول رقم 

  الصدق البنائي لمحاور الدراسة

  عنوان المحور  المحور
معامل **

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

  ٠,٠٠٠  ٠,٧٩٢  تفريع التعليم  األول

  ٠,٠٠٠  ٠,٨٣٨  تخطيط  سوق العمل  الثاني

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٩٤ نظرة وثقافة المجتمع  الثالث

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٠٢  واإلرشاداثر التوجيه  الرابع

  ٠,٠١معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ** 

  

  

  -:   استبانة المدرسين٢,٢,٧,٤

يبين مدى ارتباط كل مجال من المحاور الثالثة بدرجـة الكليـة لفقـرات              ) 23(جدول رقم   

، المحور  ٠,٨٨٧) اتالتنسيق بين الوزار  (المحور األول   : االستبيان، والتي جاءت على النحو التالي     

 ويوضح جدول رقـم     ٠,٦٢٢) تفريع التعليم ( ، والمحور الثالث    ٠,٩٢١)تخطيط سوق العمل  (الثاني  

أن محتوى كل مجال من المحاور األربعة له عالقة قوية بهدف الدراسة عند مـستوى داللـة          ) 23(

)0.01.(  

  



  )23(جدول رقم 

  الصدق البنائي لمحاور الدراسة

  مستوى الداللة  معامل االرتباط**  ورعنوان المح  المحور

  ٠,٠٠٠  ٠,٨٨٧  التنسيق بين الوزارات  األول

  ٠,٠٠٠  ٠,٩٢١  تخطيط  سوق العمل  الثاني

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٢٢ تفريع التعليم  الثالث

  ٠,٠١معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ** 

  

  -:Reliabilityثبات االستبانة   ٣,٧,٤

 همـا طريقـة     نالثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي     وقد أجرى الباحث خطوات     

  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  

  -: استبانة الخريجين١,٣,٧,٤

  :Split-Half Coefficient  طريقة التجزئة النصفية ١,١,٣,٧,٤

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية ومعدل األسـئلة الزوجيـة             

، المحـور الثـاني     ٠,٧٤٤٦) تفريـع التعلـيم   (المحور األول   : كل قسم وجاءت على النحو التالي     ل

، والمحور الرابع   ٠,٧٦٩٤) نظرة وثقافة المجتمع  (، المحور الثالث    ٠,٨٧٨٧) تخطيط سوق العمل  (

وقد تم تصحيح معامالت االرتباط  باسـتخدام معامـل ارتبـاط           . ٠,٨٠٦٨) اثر التوجيه واإلرشاد  (

  :حسب المعادلة  التالية ) Spearman-Brown Coefficient(ان  براون للتصحيح سبيرم

= معامل الثبات 
1

2
ر+

    حيث ر معامل االرتباطر

) تفريـع التعلـيم   (المحـور األول    :وجاءت معامالت االرتباط المصحح على النحو التـالي       

نظـرة و ثقافـة    (، المحـور الثالـث      ٠,٩٣٥٤٣) تخطيط سوق العمل  (، المحور الثاني    ٠,٨٥٦٠٥

وقد بين جدول رقم    .  ٠,٨٩٣٠٧١) اثر التوجيه واإلرشاد  (، والمحور الرابع    ٠,٨٦٩٦٧٣) المجتمع

  .أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان) 24(



  )24(جدول رقم 

   االستبيانيوضح معامالت االرتباط بين معدل الفقرات الزوجية والفردية لكل محور من محاور

  المحور
  عنوان المحور 

عدد 

  الفقرات

معامل 

  االرتباط

معامل االرتباط 

  المصحح

مستوى 

  الداللة

  ٠,٠٠٠ 0.853605  ٠,٧٤٤٦  ١٢  تفريع التعليم  األول

  الثاني
  تخطيط  سوق العمل

٠,٨٧٨٧  ٩  0.935434 ٠,٠٠٠  

  ٠,٠٠٠ 0.869673  ٠,٧٦٩٤  ٧ نظرة وثقافة المجتمع  الثالث

  ٠,٠٠٠ 0.893071  ٠,٨٠٦٨  ٧ توجيه واإلرشاداثر ال  الرابع

  تم استخدام معامل جوتمان في حالة أن يكون عدد الفقرات الفردية ال يساوي عدد الفقرات الزوجية للمحور* 

  

  :Cronbach's Alpha  طريقة ألفا كرونباخ  ٢,١,٣,٧,٤

لقياس الثبات وقـد    استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية            

تفريـع  (المحور األول : أن معامالت الثبات مرتفعة، وجاءت على النحو التالي   ) 25(بين جدول رقم    

نظـرة وثقافـة    (، المحور الثالث    ٠,٨٩٤٠) تخطيط سوق العمل  (، المحور الثاني    ٠,٨٥٠١) التعليم

  .٠,٨٧٣٨) اثر التوجيه واإلرشاد(، والمحور الرابع ٠,٨٣٧٦) المجتمع

    

  )25(دول رقمج

  يبين معامالت الثبات ألبعاد الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ

  عنوان المحور  المحور
عدد 

  الفقرات

معامل الفا 

  كرونباخ

  ٠,٨٥٠١  ١٢  تفريع التعليم  األول

  ٠,٨٩٤٠  ٩  تخطيط  سوق العمل  الثاني

  ٠,٨٣٧٦  ٧ نظرة وثقافة المجتمع  الثالث

  ٠,٨٧٣٨  ٧ اثر التوجيه واإلرشاد  الرابع

  

وبذلك يكون قد تأكد للباحث صدق وثبات االستبانة وتكون االستبانة في صورتها 

  .قابلة للتوزيع) ١(انظر ملحق رقم ( النهائية 

  



  -:  استبانة المدرسين٢,٣,٧,٤

  :Split-Half Coefficient  طريقة التجزئة النصفية ١,٢,٣,٧,٤

ألسئلة الفردية ومعدل األسـئلة الزوجيـة     تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل ا         

، المحـور   ٠,٥٥٩٩) التنسيق بـين الـوزارات    (المحور األول   : لكل قسم وكانت على النحو التالي     

وقد  تم تصحيح     . ٠,٥١٦٥) تفريع التعليم (، المحور الثالث    ٠,٥٩,٤١) تخطيط سوق العمل  (الثاني  

ـ    Spearman-Brown(راون للتـصحيح  معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سـبيرمان ب

Coefficient ( حسب المعادلة  التالية:  

= معامل الثبات 
1

2
ر+

    حيث ر معامل االرتباطر

، المحور الثاني    ٠,٧١٧٨) التنسيق بين الوزارات  (المحور األول   : وجاءت على النحو التالي   

) 26( وقد بين جدول رقم      ٠,٦٨١٢)  التعليم تفريع(، المحور الثالث    ٠,٧٤٥٤) تخطيط سوق العمل  (

  .أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان

  

  )26(جدول رقم 

  يوضح معامالت االرتباط بين معدل الفقرات الزوجية والفردية لكل محور من محاور االستبيان

  المحور
  عنوان المحور 

عدد 

  الفقرات

معامل 

  االرتباط

معامل االرتباط 

  المصحح

مستوى 

  الداللة

  ٠,٠٠٠ 0.7178  5599٠.  ١٢  التنسيق بين الوزارات  األول

  ٠,٠٠٠ 0.7454  ٠,٥٩٤١  ١٢  تخطيط  سوق العمل  الثاني

  ٠,٠٠٠ 0.6812  5165٠.  ١٠ تفريع التعليم  الثالث

  

  

  -:Cronbach's Alpha  طريقة ألفا كرونباخ  ٢,٢,٣,٧,٤

) 27(الستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين جدول رقم استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات ا
، ٠,٧٦١٦) التنسيق بين الوزارات(المحور االول : أن معامالت الثبات مرتفعة، حيث جاءت على النحو التالي

  .٠,٦١٦٣) تفريع التعليم(، والمحور الثالث ٠,٦٠٦٣) تخطيط سوق العمل(المحور الثاني 

  

  )27(جدول رقم

  امالت الثبات ألبعاد الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخيبين مع

  معامل الفا كرونباخ  عدد الفقرات  عنوان المحور  المحور



 0.7616  ١٢  التنسيق بين الوزارات  األول

 0.6063  ١٢  تخطيط  سوق العمل  الثاني

 0.6163  ١٠ تفريع التعليم  الثالث

  

( انة وتكون االستبانة في صورتها النهائية وبذلك يكون قد تأكد للباحث صدق وثبات االستب

  .قابلة للتوزيع) 1(انظر ملحق رقم 

  

  

  :المعالجات اإلحصائية  ٨,٤

 Statistical) اإلحـصائي SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خـالل برنـامج   

Package for Social Science)وتم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية :  

 .النسب المئوية والتكرارات -١ 

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -٢

 .معامل الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون -٣

  .معامل ارتباط بيرسون  لقياس صدق الفقرات -٤

سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم          -اختبار كولومجروف  -٥

  )Sample K-S -1( ال 

 .One Sample T test للعينات المستقلة Tر اختبا -٦

  

  

  

  

 

  

  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة الميداني وتفسيرها



  التحليل والمناقشة

  

  

 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي

 تحليل فقرات الدراسة الستبانة الخريجين

 تحليل فقرات الدراسة الستبانة المدرسين

  اختبار فرضيات الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دراسة ومناقشتهاتحليل ال

  -):(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(  اختبار التوزيع الطبيعي١,٥

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال            -سنعرض اختبار كولمجروف  

وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكـون               

وسيطبق هذا االختبار على كال اإلستبانتين؛ إستبانة الخريجين العاطلين عـن      . لبيانات طبيعيا توزيع ا 

  .العمل، وإستبانة أساتذة الجامعات

  

  )28(جدول رقم 

  )ة الخريجين العاطليناستبان(  تحليل فقرات الدراسة

  

 لمحـاور اسـتبانة الخـريجين        التوزيع الطبيعـي   نتائج اختبار ) ٢٨(يوضح الجداول رقم    

، لمحور تخطيط   ٠,٥٩٠العاطلين عن العمل حيث أن قيمة مستوى الداللة  لمحور تفريع التعليم هو              

ه و االرشـاد    ، لمحور اثر التوجي   ٠,٨٣٩، لمحور نظرة وثقافة المجتمع هو       ٠,١٧٣سوق العمل هو    

.05.0(0.05 ، وجميعها أكبر من ٠,٩٤٠، و لجميع المحاور هو ٠,٥١٤هو  >sig ( وهذا يدل

  .على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  

  

  

  )One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test(اختبار التوزيع الطبيعي

  استبانة الخريجين

  المحور

  عنوان المحور 

  عدد فقرات المحور

  مستوى المعنوية  Zختبار قيمة اال

  ٠,٥٩٠  ٠,٧٧٢  ١٢  تفريع التعليم  األول

  ٠,١٧٣  ١,١٠٦  ٩  تخطيط سوق العمل  الثاني

  ٠,٨٣٩  ٠,٦١٩  ٧  نظرة وثقافة المجتمع  الثالث

  اثر التوجيه واإلرشاد  الرابع
٠,٥١٤  ٠,٨١٨  ٧  

  ٠,٩٤٠  .١٢  ٣٥  جميع المحاور



  )29(جدول رقم 

  )استبانة المدرسين( تحليل فقرات الدراسة

  

حيـث  .  لمحاور استبانة المدرسين    التوزيع الطبيعي  نتائج اختبار ) ٢٩(يوضح الجدول رقم    

، ولمحور تخطيط سوق العمل هو      ٠,١٢٦أن قيمة مستوى الداللة لمحور التنسيق بين الوزارات هو          

أكبر من  وجميعها  . ٠,٣١٤ ومستوى الداللة لجميع لمحاور هو       ٠,٧٠٧، ولتفريع التعليم هو     ٠,٩٨٥

 0.05)05.0. >sig (               وهذا يدل على أن البيانات تتبـع التوزيـع الطبيعـي ويجـب اسـتخدام

  .االختبارات المعلميه

  

  -:   تحليل فقرات االستبانة٢,٥

الجداول التالية تحتوي على النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن             

 الداللة لكل فقرة، وتكون الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على              ومستوى tالنسبي وقيمة   

أو مـستوى  ( ،  1.96 الجدولية والتي تـساوي  t المحسوبة اكبر من قيمة tمحتواها إذا كانت قيمة   

وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة        %). 60 والوزن النسبي اكبر من      0.05المعنوية اقل من    

– الجدولية والتـي تـساوي       t المحسوبة اصغر من قيمة      tيوافقون على محتواها إذا كانت قيمة       ال  

، وتكون آراء العينة في      %) 60 والوزن النسبي اقل من      0.05أو مستوى المعنوية اقل من      (،  1.96

نة وهذا ينطبق على جميع الفقرات في اسـتبا . 0.05الفقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية اكبر من    

  .الدراسة

  

  

  

  )One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test(اختبار التوزيع الطبيعي

  استبانة المدرسين

  المحور
  عنوان المحور 

  عدد فقرات المحور
  Zقيمة االختبار 

مستوى 

  المعنوية

 0.126 1.175  ١٢  التنسيق بين الوزارات  األول

 0.985 0.456  ١٢  تخطيط سوق العمل  الثاني

 0.707 0.703  ١٠  تفريع التعليم  الثالث

 0.314  961٠.  ٣٤  جميع المحاور



   -:تحليل فقرات استبانة الخريجين: ١,٢,٥

  -: كالتالي) مجال تفريع التعليم( تحليل فقرات المحور األول: ١,١,٢,٥

  
  )30(جدول رقم 

 ومستوى المعنوية tالنسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  وقيمة 
  )ال تفريع التعليممج( لكل فقرة من فقرات المحور األول 
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من األسباب التـي      ١
دفعتنـــي إلـــى 
االلتحاق بـالتعليم   

 .العام جديته

٣,٩٠  ٢٦,١  ٥١,٣  ١١,٧  ٨,٨  ٢,١  78.1 ٠,٠٠  ٢١,٦٣١  

يتسم التعليم   ٢
الثانوي المهني 
والتقني التابع 

لوزارة التربية 
والتعليم العالي 
  .بجدية عالية

٣,٢٦  ٩,٥  ٣٦,٣  ٢٩,٢  ٢٠,٤  ٤,٦  65.2 ٠,٠٠  ٥,٧٠٨  

 وجود مدرسة   ٣
ثانوية مهنية قريبة 

من مقر اإلقامة  
يشجع على 
 .     االلتحاق بها

٣,٦٦  ٢٣,٥  ٤٢,٨  ١٣,٦  ١٦,٦  ٣,٤  73.3 ٠,٠٠  ١٣,٦٥٢  

تنويع التخصصات   ٤
المطروحة في 

المدارس الصناعية 
الثانوية  تجذب 

  .الطالب إليها

٣,٩٥  ٢٩,٣  ٤٦,٩  ١٥,٤  ٦,٧  ١,٧  79.1 ٠,٠٠  ٢٣,٤٦٧  

المدارس السياحية   ٥
الثانوية في قطاع 

غزة يمكن أن 
تجذب الطالب 

  .إليها

٣,١٧  ١٠,٥  ٣٥,٢  ٢٢,٩  ٢٣,٣  ٨,٠  63.4 ٠,٠٠  ٣,٣٧٣  

الزراعية المدارس   ٦
الثانوية في قطاع 

غزة توفر 
امتيازات تجذب 

  .الطالب إليها

٢,٨٩  ٥,٧  ٢٢,٤  ٣٤,٩  ٢٨,٥  ٨,٢  57.8 -٠,٠٠  ٢,٤٢٢  

فرصة التعليم   ٧
الجامعي بعد التعليم 

الثانوي المهني 
يشجع الطالب على 

 .االلتحاق به

٣,٧٢  ٢٠,٨  ٤٨,١  ١٦,٣  ١١,٩  ٢,٩  74.4 ٠,٠٠  ١٦,١٥٤  
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تنوع التخصصات   ٨
روحة في المط

التعليم الثانوي 
المهني تؤدي إلى 
 .زيادة اإلقبال عليه

٣,٧٧  ٢١,٦  ٤٩,٣  ١٦,٨  ٩,٢  ٣,١  75.4 ٠,٠٠  ١٧,٧٣٥  

طول فترة الدراسة   ٩
األكاديمية في 

الجامعة أحد أسباب 
صعوبة إيجاد فرص 

 .عمل بعد التخرج

٢,٧٨  ١١,٥  ١٩,٢  ١٨,١  ٣٨,١  ١٣,١  55.6 -٠,٠٠  ٤,٠٦٥  

ية الشهادة الجامع  ١٠
تؤثر في تقبل فكرة 
االلتحاق بعمل ذا 
 .مستوى متدني

٣,٣٧  ١٧,٢  ٣٥,٥  ٢١,٨  ١٨,١  ٧,٤  67.4 ٠,٠٠  ٧,٠٨٩  

التخصص الذي   ١١
درسته يتوافق مع 
  .ميولي ورغباتي

٤,١١  ٤٢,٧  ٣٨,٦  ٨,٠  ٨,٦  ٢,١  82.2 ٠,٠٠  ٢٤,٧٦٦  

تخصص يتيح   ١٢
فرصة عمل في 

خارج البالد افضل 
من تخصص يجعل 

 مني عاطل عن
  .العمل

٣,٨٦  ٤٠,٦  ٢٩,١  ١٣,٧  ٩,٠  ٧,٦  77.2 ٠,٠٠  ١٥,٥٤٦  

  ٠,٠٠ ٣٠,٧٤ 71.1  ٣,٥٥٣  جميع الفقرات

  

حيـث يتبـين أن     ) مجال تفريع التعليم    ( نتائج تحليل فقرات المحور األول      ) 30(يبين جدول رقم      

ة حيـث أن مـستوى   إيجابي) 12، 11، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1( آراء أفراد العينة في محتوى الفقرات    

، 1.96 الجدولية والتي تساوي     t المحسوبة لكل منها اكبر من قيمة        t وقيمة   0.05المعنوية لكل فقرة اقل من      

بمعنى أن آراء أفراد العينة يوافقون على انه من األسباب التـي            %  60والوزن النسبي  لكل منها اكبر من        

لتعليم الثانوي المهني التابع لوزارة التربية والتعلـيم العـالي          دفعتهم إلى االلتحاق بالتعليم العام جديته، وأن ا       

مقر اإلقامة  يشجع علـى االلتحـاق بهـا، وأن    يتسم بالجدية، وان وجود مدرسة ثانوية مهنية قريبة من   

تنويع التخصصات المطروحة في المدارس الصناعية الثانوية  تجذب الطالـب إليهـا، وأن وجـود                

ية في قطاع غزة يمكن أن تجذب الطالب إليها، وأن فرصة التعليم الجامعي             المدارس السياحية الثانو  

  بعد التعليم الثانوي المهني يشجع الطالب على االلتحاق

  



 به، وأن تنوع التخصصات المطروحة في التعليم الثانوي المهني تؤدي إلى زيادة اإلقبـال              

عمل ذا مستوى متـدني، وان التخـصص   عليه، وأن الشهادة الجامعية تؤثر في تقبل فكرة االلتحاق ب     

الذي يدرسونه  يتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وأن تخصصات تتيح فرص عمل في خـارج الـبالد                 

  .أفضل من تخصص يجعل منهم عاطلين عن العمل

كانت سـلبية حيـث أن   ) 9، 6(أن آراء أفراد العينة في الفقرات       ) 30(كما يبين جدول رقم     

 t المحسوبة  اقل مـن قيمـة         t وقيمة   0.05 وهي اقل من     0.00ساوي  مستوى المعنوية لكل منها ي    

، بمعنى أن أفـراد العينـة       % 60، والوزن النسبي لكل منها اقل من        1.96–الجدولية والتي تساوي    

يتفقون على أن المدارس الزراعية الثانوية في قطاع غزة ال توفر امتيازات تجذب الطالـب إليهـا،                 

يمية في الجامعة ال تعد  أحد أسباب صعوبة إيجاد فـرص عمـل بعـد                وطول فترة الدراسة األكاد   

  .التخرج

 والـوزن  3.553وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لفقرات محور تفريع التعليم يساوي      

 وهي اكبـر مـن    30.74 المحسوبة تساوي    t، وقيمة   %60وهي اكبر من     % 71.1النسبي يساوي   

 مما يـدل    0.05 وهي اقل من     0.00ومستوى المعنوية تساوي     1.96 الجدولية والتي تساوي     tقيمة  

على أن أفراد العينة يتفقون على أن هناك  أهمية لتفريع التعليم ممـا يقلـل حجـم البطالـة بـين                      

  .الخريجين

 هذا ويوجد توافق لما جاء به هذا المحور مع العديد من الدراسات الـسابقة منهـا دراسـة           

طالة إلى نظام التعليم متهمة إياه بأنه يكتنفه قصور حيث إعداد           ، إذ عزت جزء من الب     )١٩٩٣مطر،(

الخريج غير مناسب من ناحية المهارات والتدريب أو ما يمكن تسميته بالكيف، أمـا ناحيـة الكـم                  

كمـا ويوجـد    . فأشارت الدراسة إلى أن الوزارة ال تتحكم فيها بل األمر متعلق باعتبارات سياسـية             

التي أوصت بضرورة تمهين التعليم     ) ٢٠٠٤العطار،(ا جاءت به دراسة     توافق في هذا المحور مع م     

زراعيا وصناعيا؛ وأضافت انه يوجد ضرورة لتوفير تعليم مهني لسكان المدن يتناسب مع حاجـاتهم    

التي أظهرت قصور في االهتمـام      ) ٢٠٠٥يوسف،(باإلضافة إلى وجود توافق مع دراسة       . وبيئاتهم

التي نادت بضرورة تطوير نظام التعلـيم       )  ٢٠٠٢قمر وجادو، ( دراسة   بالتعليم المهني وكذلك فعلت   

في المجاالت الصناعية وكذلك أوصت بتنمية نظام التعليم والتدريب المزدوج في المدارس المهنيـة              

  .كما في ألمانيا

  

  

  



  -: كالتالي) مجال تخطيط سوق العمل(تحليل فقرات المحور الثاني : ٢,١,٢,٥

  

  

  )31(جدول رقم 

 ومستوى المعنوية tسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  وقيمة الن

  )مجال تخطيط سوق العمل( لكل فقرة من فقرات المحور الثاني 
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التخصص الذي درسته   ١٣

كان سبباً في الحصول 

 .على فرصة عمل

٣,١٢  ١٦,٤  ٢٩,٤  ١٥,٣  ٢٧,٧  ١١,٣  62.4 ٠,٠٣٣  ٢,١٣  

 أصحاب بعض   ١٤

التخصصات يعانون من 

إيجاد فرص عمل بعد 

 .التخرج

٤,٣٥  ٥٦,٩  ٣٠,٨  ٥,٢  ٤,٢  ٢,٩  86.9 ٠,٠٠٠  ٣١,٩١  

 التغير الدائم في طبيعة   ١٥

ق العمل يتطلب سو

دراسة لفاعلية طرح 

التخصصات في 

 .المؤسسات التعليمية

٤,١٧  ٣٧,٣  ٤٧,٣  ١١,٠  ٤,٠  ٠,٤  83.4 ٠,٠٠٠  ٣٣,١٠  

تطرح المؤسسات   ١٦

التعليمية كل 

التخصصات التي 

 . يطلبها سوق العمل

٢,٨٣  ٧,٣  ٢٣,١  ٢٢,٥  ٤٠,٠  ٧,١  56.7 -٠,٠٠١  ٣,٤٦  

التخصصات التي   ١٧

تطرحها المؤسسات 

تعليمية مبنية على ال

دراسة حقيقية لحاجة 

 .السوق

٢,٦٧  ٥,٩  ١٩,٥  ٢١,٣  ٤٢,١  ١١,١  53.4 -٠,٠٠٠  ٦,٨٤  
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 بعض التخصصات   ١٨

الجديدة يمكن أن تفرض 

 . نفسها في سوق العمل

٣,٧٦  ٢١,٨  ٥٠,٥  ١٣,٩  ٩,٤  ٤,٤  75.1 ٠,٠٠  ١٦,٦٣  

الخطة الدراسية التي   ١٩

درستها تتناسب و 

  .متطلبات سوق العمل

٣,٢٣  ٨,٥  ٤٠,٤  ٢١,٥  ٢٤,٨  ٤,٨  64.6 ٠,٠٠  ٤,٩٠  

مساقات التخصص   ٢٠

تشعرني بالقدرة على 

التفاعل مع ما يطلبه 

  .سوق العمل

٣,٣٣  ١١,٣  ٤١,٦  ٢٠,٣  ٢٢,٦  ٤,٢  66.6 ٠,٠٠  ٧,٠٤  

 في أماكن ةفترة تدريبي  ٢١

عمل فعلية قبل اختيار 

التخصص الدقيق تساعد 

الطالب على فهم 

  .حاجات سوق العمل

٤,٠٩  ٣٩,٥  ٤٢,٦  ٧,٦  ٨,٤  ١,٩  81.9 ٠,٠٠  ٢٥,٣٨  

  ٠,٠٠ ٣٣,٧٦ 72.3 ٣,٦١٦  جميع الفقرات

  

حيث ) مجال تخطيط سوق العمل   (نتائج تحليل فقرات المحور الثاني       ) 31(يبين جدول رقم    

إيجابية حيـث    ) 21،  20،  19،  18،  15،  14،  13(يتبين أن آراء أفراد العينة في محتوى الفقرات         

 الجدوليـة   t المحسوبة لكل منها اكبر من قيمة        t وقيمة   0.05لمعنوية لكل فقرة اقل من      أن مستوى ا  

بمعنـى أن آراء أفـراد العينـة        %  60، والوزن النسبي  لكل منها اكبر مـن          1.96والتي تساوي   

يوافقون على أن التخصصات التي درسوها كانت سبباً في الحصول على فرصة عمل لـديهم، وان                

صصات يعانون من إيجاد فرص عمل بعد التخرج، وان التغير الدائم في طبيعة             أصحاب بعض التخ  

سوق العمل يتطلب دراسة لفاعلية طرح التخصـصات فـي المؤسـسات التعليميـة، وان بعـض                 

التخصصات الجديدة يمكن أن تفرض نفسها في سوق العمل ، وان الخطة الدراسية التـي درسـوها         

ساقات التخصص تشعرني بالقدرة على التفاعل مع ما يطلبـه          تتناسب ومتطلبات سوق العمل، وان م     



 في أماكن عمل فعلية قبل اختيار التخصص الدقيق تـساعد الطالـب             ةسوق العمل، وان فترة تدريبي    

  .على فهم حاجات سوق العمل

كانت سلبية حيـث أن  ) 16،17(أن آراء أفراد العينة في الفقرات    ) 31(كما يبين جدول رقم     

 t المحسوبة  اقل مـن قيمـة         t وقيمة   0.05 وهي اقل من     0.00ة لكل منها يساوي     مستوى المعنوي 

، بمعنى أن أفراد العينـة      % 60 ، والوزن النسبي لكل منها اقل من         1.96–الجدولية والتي تساوي    

يتفقون على أن المؤسسات التعليمية ال تطرح كل التخصصات التـي يطلبهـا سـوق العمـل، وان               

  .ا المؤسسات التعليمية غير مبنية على دراسة حقيقية لحاجة السوقالتخصصات التي تطرحه

 3.616وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لفقرات مجال تخطيط سوق العمل يـساوي               

 وهي اكبر   33.76 المحسوبة تساوي  t، وقيمة   %60وهي اكبر من     % 72.3والوزن النسبي يساوي    

 ممـا   0.05 وهي اقل من     0.00وى المعنوية تساوي     ومست 1.96 الجدولية والتي تساوي     tمن قيمة   

يدل على أن أفراد العينة يتفقون على أن هناك أهمية لتخطيط مسبق وجيد لسوق العمل مـن اجـل                   

  . المساهمة في حل مشكلة البطالة

التي عزت بعض أسـباب البطالـة بـين     ) ١٩٩٣مطر،(وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسة        

ائلة في كليات ال حاجة لسوق العمل لها  وأكدت أن هذا القبول هو فقـط    المتعلمين إلى قبول أعداد ه    

كمـا  . من قبيل استيعاب لألفراد المقبولين وعلى ذلك بدت ظاهرة البطالة في المجتمع اكثر تعقيـدا              

مع ذلك إذ أوصت بضرورة تخطيط التخصصات وما يتناسب مع          ) ١٩٩٢البحيصي،(وتتفق دراسة   

عبـد  (كمـا وتتفـق دراسـة    . وق العمل الفلسطيني من قبـل الجامعـات      االحتياجات المستقبلية لس  

 به فقرات هذا المحور إذ أشارت إلى وجود عدم اتزان وكذلك اختالل في              تمع ما جاء  ) ١٩٨٨ربه،

نوعية العمالة الجامعية لمواقع العمل واإلنتاج وبين نوعية التخصصات لدى العمالة الداخلـة إلـى               

لوظائف تشكو عجز في بعض التخصصات وأخرى تتسم بالفـائض  سوق العمل وأضافت أن بعض ا   

  . عن حاجتها الفعلية

التي عزت بطالة المتعلمين    ) ١٩٩٦الحلفي،(كما ويوجد توافق مع ما جاء به كل من دراسة           

الى استمرار ضخ الخريجين من مختلف قنوات التعليم دون إصالح للنظم التعليمية وكذلك من دون                

إذ تحدثت عن ضـرورة  ) النويصر، بدون(ت الفعلية لسوق العمل، ومع دراسة      مواءمة مع االحتياجا  

العمل على ربط سياسات القبول بخطط التنمية وحاجات سوق العمل؛ وهذا ما قالـت بـه دراسـة                  

بل أضافت إلى ما سبق؛ إشارة إلى عدم كفاءة النظام التعليمي الذي يفـرز أعـداد                ) ٢٠٠٢علي،  (

) ٢٠٠٤العطـار،   (وأظهرت دراسـة    . صات ال يحتاجها سوق العمل    كبيرة من الخريجين في تخص    

توافق على أهمية تخطيط سوق العمل وأوصت بوضع آليات من اجل االستجابة لمتطلبـات سـوق                



أهمية لتخطيط مسبق لسوق العمل ونادت بمحاولة تحقيق توازن بـين التعلـيم             ) ٢٠٠٢قمر وجادو، (وأخيرا أظهرت دراسة    . العمل

  .  والتعليم الفني والجامعي بناء على حاجات سوق العمل الفعلية وذلك من خالل دراسة الواقع واستقراء األبحاث الجادةالثانوي العام

  : كالتالي) مجال نظرة وثقافة المجتمع(تحليل فقرات المحور الثالث: ٣,١,٢,٥

  

  )32(جدول رقم 
 ومستوى المعنوية لكل فقرة من فقرات المحور t وقيمة النسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي 

  )مجال نظرة وثقافة المجتمع( الثالث
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يتساوى التعليم المهني مع   ٢٢
 األكاديمي في المكانة التعليم

 .االجتماعية
٢,٨٩  ٩,٠  ٢٧,١  ١٥,٥  ٤١,١  ٧,٣  57.9 -٠,٠٣٧  ٢,٠٩  

التعليم الصناعي يعني للمجتمع   ٢٣
  ٠,٠٠  ١٣,٢٣ 72.6  ٣,٦٣  ١٨,١  ٥١,٠  ١١,٣  ١٥,٠  ٤,٦ .صنعة و ليس شهادة جامعية

التعليم الصناعي يعني للمجتمع   ٢٤
مالبس متسخة وعمل مرهق 

بار كأي صنعة مثل الطو
 الخ .....والميكانيكي

٣,١٥  ١٦,٣  ٢٩,٦  ١٨,٦  ٢٣,٦  ١١,٩  63.0 ٠,٠٠٩  ٢,٦٣  

 ينظر المجتمع إلى الطالب   ٢٥
الملتحق بالثانوية المهنية انه 

 .طالب ضعيف المستوى
٣,٣٦  ١٧,٦  ٣٨,٣  ١٥,٣  ٢٠,١  ٨,٧  67.2 ٠,٠٠٠  ٦,٦٥  

في حال علمي أن التعليم المهني   ٢٦
يمكن أن يؤدي إلى درجات 

ديمية عليا مثل الدكتوراه أكا
 .اللتحقت به

٣,٥٠  ١٩,١  ٣٥,٩  ٢٥,٥  ١٥,١  ٤,٤  70.0 ٠,٠٠٠  ١٠,٤١  

يمايز المجتمع بين األلقاب   ٢٧
الممنوحة على أساس اختالف 

التخصص مثل دكتور، مهندس، 
 . الخ..مدرس

٣,٦٦  ٢٧,٥  ٤٠,٨  ٩,٧  ١٤,٥  ٧,٥  73.2 ٠,٠٠٠  ١٢,٢٠  

يتطلب التعليم الثانوي المهني   ٢٨
ن الطالب جهد ومال اقل من م

 .الذي يتطلبه التعليم الجامعي
٣,٤٩  ١٩,٢  ٣٩,٨  ١٦,٧  ١٩,٦  ٤,٧  69.9 ٠,٠٠٠  ٩,٧٨  

  ٠,٠٠٠ ١٤,٨٩ 68.2 ٣,٤١١  جميع الفقرات

  

) مجال نظـرة وثقافـة المجتمـع   (نتائج تحليل فقرات المحور الثالث) 32( يبين جدول رقم   

  إيجابية حيث ) 28، 27، 26، 25، 24، 23( الفقرات حيث يتبين أن آراء أفراد العينة في محتوى

  

  



 t المحسوبة لكل منها اكبر مـن قيمـة   t وقيمة 0.05أن مستوى المعنوية لكل فقرة اقل من     

بمعنى أن آراء أفراد العينة     % 60، والوزن النسبي  لكل منها اكبر من         1.96الجدولية والتي تساوي    

لمجتمع صنعة و ليس شهادة جامعية، وان التعليم الصناعي         يوافقون على أن التعليم الصناعي يعني ل      

الـخ، وان   .....يعني للمجتمع مالبس متسخة وعمل مرهق كأي صنعة مثل الطوبـار والميكـانيكي            

المجتمع ينظر إلى الطالب الملتحق بالثانوية المهنية انه طالب ضعيف المستوى، وانـه فـي حـال                 

لى درجات أكاديمية عليا مثل الدكتوراه اللتحقوا بـه، وان          علمهم أن التعليم المهني يمكن أن يؤدي إ       

المجتمع يمايز بين األلقاب الممنوحة على أساس اخـتالف التخـصص مثـل دكتـور، مهنـدس،                 

الخ، وان التعليم الثانوي المهني يتطلب من الطالب جهد ومال اقل من الذي يتطلبه التعلـيم                ..مدرس

  .الجامعي

كانـت سـلبية حيـث أن    ) 22(راء أفراد العينة في الفقـرة      أن آ ) 32(كما يبين جدول رقم     

 الجدوليـة  t المحسوبة  اقل مـن قيمـة   t وقيمة 0.05 وهي اقل من 0.00مستوى المعنوية يساوي  

، بمعنى أن أفراد العينة يتفقون على       % 60، والوزن النسبي لكل منها اقل من        1.96-والتي تساوي   

  . ليم األكاديمي في المكانة االجتماعيةأن التعليم المهني ال يتساوى مع التع

 3.411وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لفقرات مجال نظرة وثقافة المجتمع يـساوي              

 وهـي   14.89 المحسوبة تـساوي     t، وقيمة   %60وهي اكبر من     % 68.2والوزن النسبي يساوي    

 0.05 وهي اقل مـن      0.00 ومستوى المعنوية تساوي     1.96 الجدولية والتي تساوي     tاكبر من قيمة    

مما يدل على أن أفراد العينة يتفقون على أن المجتمع ينظر إلى التعليم التقني والمهني علـى حالـه                

  .الراهن نظرة دونية وهذا يقود إلى االبتعاد عن االلتحاق به مما يزيد حجم البطالة

ـ         ) ١٩٩٣مطر،(وتتفق دراسة    يم المهنـي   مع هذا المحور ومفاده؛ أن نظرة المجتمـع للتعل

دونية، إذ أشارت إلى أن الملتحقين به دوما هم ممن لم يحالفهم الحظ في الحصول علـى درجـات                   

عاليه، كما أشارت إلى عدم قبول خريجي التعليم الفني بأعمـال تنفيذيـة وسـعيهم إلـى األعمـال         

  .اإلشرافية وذلك من اجل اكتساب وضع مهندس ومقاومة وضع العامل

  

  

  

  

  

  



  

  : كالتالي) مجال اثر التوجيه واإلرشاد(تحليل فقرات المحور الرابع :  ٤,١,٢,٥ 

  

  )33(جدول رقم 
 ومستوى المعنوية لكل فقرة tالنسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  وقيمة 

  )مجال اثر التوجيه واإلرشاد( من فقرات المحور الرابع
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تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية   ٢٩
إرشاد الطالب إلى  التخصصات 

 .التي  يطلبها سوق العمل
٣,٩٤  ٣٣,٥  ٤٢,٩  ١٠,٥  ١٠,٣  ٢,٧  78.8 ٠,٠٠٠  ٢٠,٥٨  

هذا التخصص كنت حينما التحقت ب  ٣٠
انظر إلى فرصة عمل جيدة 

 .ومريحة
٤,٢٣  ٤١,٧  ٤٥,٥  ٧,٥  ٥,٠  ٠,٤  84.6 ٠,٠٠٠  ٣٤,٢١  

 توجيه ن جهات حكومية مسئولة ع  ٣١
الطلبة إلى تخصصات يطلبها سوق 

 . العمل
٣,٥٧  ٢٣,٢  ٣٦,٠  ١٩,٧  ١٧,٢  ٣,٨  71.4 ٠,٠٠٠  ١١,٥٨  

المؤسسات الحكومية مسئولة عن   ٣٢
  ٠,٠٠٠  ١٩,٥٦ 79.2  ٣,٩٦  ٤١,٠  ٣٢,٢  ١٠,٩  ١٣,٨  ٢,١  .جميعتوفير فرص عمل لل

في حال أن أرشدني أحد إلى   ٣٣
تخصص غير الذي درسته لكانت 
فرصتي في الحصول على عمل 

  .أفضل

٣,٢٠  ١٠,٠  ٣٦,٦  ٢٣,٢  ٢٤,١  ٦,١  64.0 ٠,٠٠٠  ٤,١٧  

تعرفت مسبقاً على فرص العمل   ٣٤
التي يمكن أن يتيحها التخصص 

 . الذي درسته
٣,٥٥  ١١,٥  ٥١,٤  ١٨,٦  ١٦,٩  ١,٥  71.0 ٠,٠٠٠  ١٣,٠٤  

يحتاج الطالب عند االلتحاق   ٣٥
بالجامعة إلى من يوجهه إلى 

التخصصات التي يطلبها سوق 
 .  العمل

٤,٢٩  ٥٠,٣  ٣٧,٢  ٦,٠  ٤,٢  ٢,٣  85.8 ٠,٠٠٠  ٣١,٨١  

  ٠,٠٠٠  ٣٧,٦٣ 76.2  ٣,٨١  جميع الفقرات

  

حيث يتبـين   ) مجال اثر التوجيه واإلرشاد   (ت المحور الرابع  نتائج تحليل فقرا  ) 33(يبين جدول رقم    

 0.05أن آراء أفراد العينة في محتوى جميع الفقرات إيجابية حيث أن مستوى المعنوية لكل فقرة اقـل مـن            

النسبي  لكل منها اكبر     ، والوزن   1.96 الجدولية والتي تساوي     t المحسوبة لكل منها اكبر من قيمة        tوقيمة  

ى أن آراء أفراد العينة يوافقون على أن المؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية إرشاد             بمعن%  60من  

  الطالب إلى  التخصصات التي  يطلبها سوق العمل، وانه حينما التحقوا 

  



بتخصص ما كانوا ينظرون إلى فرصة عمل جيدة ومريحة، وأن  يجب أن تتحمل جهـات                 

لبها سوق العمل، وأن المؤسسات الحكومية هـي        حكومية مسئولية  توجيه الطلبة إلى تخصصات يط       

المسئولة عن توفير فرص عمل للجميع، وانه في حال أن أرشدهم أحد إلى تخـصص غيـر الـذي        

درسوه لكانت فرصتهم في الحصول على عمل أفضل، وأنهم تعرفوا مسبقاً على فرص العمل التـي               

ند االلتحاق بالجامعـة إلـى مـن        يمكن أن يتيحها التخصص الذي يدرسونها، وان الطالب يحتاج ع         

  .يوجهه إلى التخصصات التي يطلبها سوق العمل

 3.81وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لفقرات مجال اثر التوجيه واإلرشاد يـساوي               

 وهي اكبر   37.63 المحسوبة تساوي    t، وقيمة   %60وهي اكبر من    % ٧٦,٢والوزن النسبي يساوي    

 ممـا  0.05وهي اقل من 0.00  ومستوى المعنوية تساوي 1.96اوي  الجدولية والتي تسtمن قيمة 

يدل على أن أفراد العينة يتفقون على أن هناك أهمية لوجود توجيه وإرشاد للطلبة نحو التخصصات                

  .التي تقدمها مديرية التربية والتعليم العالي

أت التـي ر  ) ٢٠٠٤العطـار،   ( يالحظ توافق في هذا المحور مع ما جاءت بـه دراسـة             

ضرورة لحث الطالب وتعريفهم بأعمال مختلفة تساعدهم على اختيار مهنة المستقبل والتقريب بهـم              

بأهمية إرشاد وتوجيه الطـالب     ) ٢٠٠٢عرمان وناطور،   (وكذلك قالت دراسة    . من العمل اإلنتاجي  

فأوصت  بضرورة تطوير أنظمة اإلرشاد والتوجيه المهني بدايـة مـن المرحلـة الثانويـة وذلـك         

  . ساعدتهم على اختيار تخصصات تتالءم واحتياجات سوق العمللم

  



  تحليل فقرات استبانة المدرسين: ٢,٢,٥

  : كالتالي) مجال التنسيق بين الوزارات( تحليل فقرات المحور األول :١,٢,٢,٥

  )34(جدول رقم 

لمعنوية  ومستوى اtالنسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  وقيمة 

  )مجال التنسيق بين الوزارات(لكل فقرة من فقرات المحور األول
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تجربة البطالة التي يمر بها المتعلمون،   ١
ن المؤسسات تظهر وجود تنسيق بي
 . التعليمية وسوق العمل

23.3 60.5 2.3 9.3 4.7  2.12 42.3 -5.63 ٠,٠٠٠  

 توجد مواءمة بين آلية التخرج وآلية   ٢
  ٠,٠٠٠ 8.48- 41.4 2.07  ٠,٠  6.8 9.1 68.2 15.9 .االستيعاب في مراكز العمل

تبذل وزارة التربية والتعليم مجهوداُ في   ٣
 المختصة إعداد تنسيق مسبق مع الجهات

 .في استيعاب العمالة
20.5 56.8 20.5 2.3  ٠,٠  2.05 40.9 -8.87 ٠,٠٠٠  

 عدد الخريجين في بعض التخصصات   ٤
  ٠,٠٠٠ 35.61 97.3 4.86  86.4 13.6  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠ .يفوق حاجة سوق العمل 

تتناسب نوعية التخصصات التي تطرحها   ٥
المؤسسات التعليمية مع حاجة سوق 

 . العمل
11.4 45.5 20.5 20.5 2.3  2.57 51.4 -2.80 0.007 

تراعي المؤسسات المستقطبة للعمالة   ٦
 1.000 0.000 60.0 3.00  6.8 29.5 20.5 43.2  ٠,٠ . التخصص عند االستيعاب

تقوم وزارة التربية والتعليم العالي   ٧
بمتابعة شؤون الخريجين بعد التخرج إلى 

  .أن يتم استيعابهم
36.4 50.0 11.4 0.0 ٢,٣  1.82 36.4 -9.62 ٠,٠٠٠  

تراقب وزارة التربية والتعليم العالي   ٨
كفاءة الخريجين بعد تسلمهم العمل وعليه 

  .يتم تقييم البرامج التعليمية
31.8 50.0 13.6 4.5  ٠,٠  1.91 38.2 -9.02 ٠,٠٠٠  

توجد أهمية إليجاد قسم يعنى بشؤون   ٩
الموظفون الجدد في مختلف المؤسسات، 

  . لهيكل اإلداريضمن ا
2.3 20.5 11.4 15.9 50.0  3.91 78.2 4.67 ٠,٠٠٠  

تغيير السياسات التي تتبعها وزارة   ١٠
التربية و التعليم العالي تتم على أساس 

  .يراعي ظاهرة البطالة
22.7 38.6 18.2 15.9 4.5  2.41 48.2 -3.45 0.001 

سياسة القبول في المرحلة الثانوية توائم   ١١
ب الملتحقين في التخصصات بين الطال

المختلفة وحاجة سوق العمل من حيث 
  . العدد

15.9 72.7 11.4  ٠,٠  ٠,٠  1.95 39.1 -13.17 ٠,٠٠٠  

سياسة القبول في الجامعات توائم بين   ١٢
الطالب الملتحقين في التخصصات 

المختلفة وحاجة سوق العمل من حيث 
  .العدد

29.5 59.1 9.1 2.3  ٠,٠  1.84 36.8 -11.30 ٠,٠٠٠  

  ٠,٠٠٠ ١٤,١٤- 41.6 ٢,٠٨٠  جميع الفقرات

  



) مجال التنسيق بـين الـوزارات  (نتائج تحليل فقرات المحور األول    ) 34( يبين جدول رقم    

إيجابية حيث أن مستوى المعنويـة       ) 4,6,9( حيث يتبين أن آراء أفراد العينة في محتوى الفقرات          

، 1.96 الجدولية والتي تـساوي  tل منها اكبر من قيمة  المحسوبة لكt وقيمة   0.05لكل فقرة اقل من     

بمعنى أن آراء أفراد العينـة يوافقـون علـى أن عـدد            %  60والوزن النسبي  لكل منها اكبر من        

الخريجين في بعض التخصصات يفوق حاجة سوق العمل، وأن المؤسـسات المـستقطبة للعمالـة               

جاد قسم يعنى بشؤون الموظفون الجدد فـي        تراعي التخصص عند االستيعاب، وانه توجد أهمية إلي       

  .مختلف المؤسسات، ضمن الهيكل اإلداري

، 10، 8، 7، 5، 3، 2، 1(أن آراء أفراد العينـة فـي الفقـرات    ) 34(كما يبين جدول رقم     

 وقيمـة  0.05 وهي اقل من 0.00كانت سلبية حيث أن مستوى المعنوية لكل منها يساوي         ) 12،  11

t     ة   المحسوبة  اقل من قيمt     والوزن النسبي لكل منهـا اقـل مـن        1.96– الجدولية والتي تساوي ، 

، بمعنى أن أفراد العينة يتفقون على أن تجربة البطالة التي يمر بها المتعلمون  تظهـر عـدم                   60%

وجود تنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وانه ال توجد مواءمة بين آلية التخـرج وآليـة                 

ز العمل، وان وزارة التربية و التعليم ال تبذل مجهوداُ في إعداد تنـسيق مـسبق     االستيعاب في مراك  

مع الجهات المختصة في استيعاب العمالة، وان نوعية التخصـصات التـي تطرحهـا المؤسـسات               

التعليمية ال تتناسب مع حاجة سوق العمل، وان وزارة التربية والتعليم العالي ال تقوم بمتابعة شؤون                

د التخرج إلى أن يتم استيعابهم، وان وزارة التربية والتعليم العـالي ال تراقـب كفـاءة               الخريجين بع 

الخريجين بعد تسلمهم العمل وعليه يتم تقييم البرامج التعليمية، وان تغيير الـسياسات التـي تتبعهـا            

فـي  وزارة التربية والتعليم العالي ال تتم على أساس يراعي ظاهرة البطالة، وان سياسـة القبـول                 

المرحلة الثانوية ال توائم بين الطالب الملتحقين في التخصصات المختلفة وحاجة سوق العمـل مـن         

حيث العدد، وان سياسة القبول في الجامعات ال توائم بين الطـالب الملتحقـين فـي التخصـصات              

  .المختلفة و حاجة سوق العمل من حيث العدد

 والـوزن   2.08ر تفريع التعليم يساوي     وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لفقرات محو       

 وهي اقـل مـن   14.14– المحسوبة تساوي t، وقيمة % 60وهي اقل من    % 41.6النسبي يساوي   

 مما يدل   0.05 وهي اقل من     0.00 ومستوى المعنوية تساوي     1.96– الجدولية والتي تساوي     tقيمة  

ـ             دم تنـسيق بـين الـوزارة و        على أن أفراد العينة من مدرسيي الجامعات يتفقون على أن هناك ع

  .الوزارات األخرى مؤكدين على أهمية وجوده



عدم وجـود   (تتفق نتائج المقابلة التي تمت مع أعضاء لجنة رسم السياسات مع هذه النتيجة              

إذ انه على الرغم من اعتبار احد أفراد اللجنة وجود هـذا            ) تنسيق بين الوزارة والوزارات األخرى    

مقابلة سطحية هذا التنسيق، كما أكد عضوين آخرين عدم وجود تنـسيق،            التنسيق، ظهر من سياق ال    

بل ذهبا ابعد من ذلك إذ أكدا عدم وجود تنسيق بين جناحي الوزارة وهما التعليم، والتعلـيم العـالي،     

  . هذا وقد أكدا على أهمية وجود تنسيق وذلك من اجل إنجاح عمل الوزارة واالرتقاء بفعالية األداء

التي أظهـرت أهميـة   ) ٢٠٠٤العطار، (ل هذا المحور مع ما جاءت به دراسة     ويتوافق مجم 

للتنسيق مع الوزارت والمؤسسات األخرى وركزت على التنسيق مع وزارة القوى العاملة والشؤون             

كمـا وعـززت    . االجتماعية بهدف تفعيل مراكز التدريب المهني وتحديثها لتواكب عصر العولمـة          

أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة فدعت إلـى إيجـاد آليـات    ) ٢٠٠٢ناطور وعرمان،  (دراسة  

  . مستقرة للتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي من اجل تطوير سياسات القبول

  

  : كالتالي) مجال تخطيط سوق العمل(تحليل فقرات المحور الثاني : ٢,٢,٢,٥ 

  

  )35(جدول رقم 
 ومستوى المعنوية tابي والوزن النسبي  وقيمة النسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحس

  )مجال تخطيط سوق العمل( لكل فقرة من فقرات المحور الثاني
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١٣  
روحة في  نوعية البرامج المط  

المؤسسات التعليميـة تالئـم     
 .حاجة سوق العمل

2.3 47.7 11.4 36.4 2.3  2.89 57.7 -.742 0.462 

١٤  
عــدد الخــريجين مــن   
التخصصات يتناسب مع قدرة    
 .سوق العمل على االستيعاب

25.0 54.5 4.5 11.4 4.5  2.16 43.2 -5.17 ٠,٠٠٠  

تكلفة بعض البرامج التعليمية      ١٥
  ٠,٠٠٠ 4.883 77.3 3.86  36.4 34.1 13.6 11.4 4.5 .اق بهاتؤثر في االلتح

١٦  
االلتحاق بالبرامج التعليميـة    
يتحدد من خالل رغبة الطالب     

 .وولي األمر
٠,٠  16.3 16.3 53.5 14.0  3.65 73.0 4.627 ٠,٠٠٠  

١٧  
صعوبة البـرامج التعليميـة     
ــي  ــؤثر ف والتخصــصات ت

 .االلتحاق بها رغم جاذبيتها
٠,٠  18.2 18.2 45.5 18.2  3.64 72.7 4.262 ٠,٠٠٠  

 يتعرف الطالب جيدا علـى       ١٨
 0.003 3.16- 50.5 2.52  4.5 13.6 20.5 52.3 9.1 .التخصص قبل االلتحاق به

الوضع االقتصادي يسهم في      ١٩
 0.000 7.056 80.0 4.00  29.5 52.3 9.1 6.8 2.3  .نتائج عملية التخطيط
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الوضع السياسي يـسهم فـي        ٢٠
 0.000 6.196 78.6 3.93  27.3 54.5 4.5 11.4 2.3  . ئج عملية التخطيطنتا

٢١  

توجد لجان متخصـصة فـي     
وزارة التربية والتعليم لمواكبة 
العالقة بين الخريجين وقدرة    

  .االستيعاب

20.5 45.5 34.1  ٠,٠  ٠,٠  2.14 42.7 -7.80 0.000 

يوجد خطط مستقبلية لتحديـد       ٢٢
 0.000 4.93- 44.1 2.20  4.5 4.5 27.3 34.1 29.5  .حاجات سوق العمل

٢٣  

يتم تطوير الخطط الدراسـية     
للتخصــصات بــشكل دوري 
لمالئمة احتياجات سوق العمل   

  .المتجددة

13.6 34.1 18.2 29.5 4.5  2.77 55.5 -1.30 0.200 

٢٤  
سياسة الجامعات في اعتمـاد     
تخصصات جديدة تقوم علـى     
  .أساس احتياجات سوق العمل

18.2 36.4 9.1 29.5 6.8  2.70 54.1 -1.54 0.130 

 0.000 ٧,٩٧- 47.2 ٢,٣٦٠  جميع الفقرات

  

حيث ) مجال تخطيط سوق العمل   (نتائج تحليل فقرات المحور الثاني      ) 35( يبين جدول رقم    

إيجابية حيث أن مـستوى  ) ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥(يتبين أن آراء أفراد العينة في محتوى الفقرات    

 الجدوليـة والتـي   t المحسوبة لكل منها اكبر مـن قيمـة   t وقيمة ٠,٠٥قرة اقل من المعنوية لكل ف  

بمعنى أن آراء أفراد العينة يوافقون على       %  ٦٠، والوزن النسبي  لكل منها اكبر من         ١,٩٦تساوي  

أن تكلفة بعض البرامج التعليمية تؤثر في االلتحاق بها، وان االلتحاق بالبرامج التعليمية يتحدد مـن                

ل رغبة الطالب وولي األمر، وان صعوبة البرامج التعليمية والتخصصات تؤثر في االلتحاق بها              خال

رغم جاذبيتها، وان الوضع االقتصادي يسهم في نتائج عملية التخطيط، وان الوضع السياسي يـسهم               

  .في نتائج عملية التخطيط

) ٢٢،  ٢١،  ١٨،  ١٤،  ١٣(أن آراء أفراد العينة فـي الفقـرات         ) 35(كما يبين جدول رقم     

 t وقيمـة  ٠,٠٥ وهـي اقـل مـن    ٠,٠٠كانت سلبية حيث أن مستوى المعنوية لكل منها يـساوي     

، %٦٠، والوزن النسبي لكل منها اقل من        ١,٩٦- الجدولية والتي تساوي     tالمحسوبة  اقل من قيمة      

يمية ال  تـالءم     بمعنى أن أفراد العينة يتفقون على أن نوعية البرامج المطروحة في المؤسسات التعل            

حاجة سوق العمل، وان عدد الخريجين من التخصصات ال  يتناسب مع قدرة سـوق العمـل علـى         

االستيعاب، وال يتعرف الطالب جيدا على التخصص قبل االلتحاق به، وال توجد لجان متخصـصة                



خطـط  في وزارة التربية والتعليم لمواكبة العالقة بين الخريجين وقـدرة االسـتيعاب، وال يوجـد                

  مستقبلية لتحديد حاجات سوق العمل

كانت محايدة حيـث    ) ٢٤،  ٢٣(أن آراء أفراد العينة في الفقرات       ) 35(كما يبين جدول رقم     

    ٠,٠٥أن مستوى المعنوية لكل منها اكبر من 

 ٢,٣٦٠وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لفقرات مجال تخطيط سوق العمـل يـساوي            

 ، والـوزن    ١,٩٦- الجدولية والتي تساوي     t وهي اقل من قيمة      ٧,٩٧- المحسوبة تساوي    tوقيمة  

 مما يدل علـى أن  ٠,٠٥ وهي اقل من     ٠,٠٠٠، ومستوى المعنوية تساوي      %٤٧,٢النسبي يساوي   

أفراد العينة  من قبل المدرسين الجامعيين يؤيدون انه لم يكن هناك تخطيط لسوق العمل للحـد مـن        

  .حجم البطالة

ثة من أفراد لجنة رسم السياسات الذين تمت مقابلتهم، إذ اعتبر احدهم            وهذا ما صرح به ثال    

ان هذا ليس من تخصصات عمل الوزارة، واعتبر آخر أن المعوقات لذلك كثيرة فهـم أمـام هـذه                   

المعوقات ال يحصدون نتائج مهما خططوا، وأكد على انه في ظل هـذه المعوقـات المتمثلـة فـي                   

وما يتبعها من حصار سياسي واقتصادي واغالقات متكـررة وتقطيـع       االحتالل ونشاطاته العدوانية    

ألوصال الضفة والقطاع وفصلهم عن بعضهم، ال يمكن التخطيط ليوم واحـد فمـا بـال التخطـيط       

وأجاب عضو ثالث من خالل مثال على أرض الواقع إذ انه تم االتفاق مع إحدى الكليـات                 . لسنوات

المطارات عندما كان هناك حديث يدور عن منح الـسلطة        لفتح تخصص ذات عالقة بعمل الموانئ و      

الفلسطينية لهم ضمن المحادثات مع الجانب اإلسرائيلي وقد تم ذلك بالفعل إال انه ما أن تخرج الفوج                 

  . األول حتى أقدم االحتالل على تبديد نتائج هذا التخطيط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : كالتالي) يممجال تفريع التعل(تحليل فقرات المحور الثالث: ٣,٢,٢,٥

  )36(جدول رقم 
 ومستوى المعنوية tالنسب المئوية لبدائل الفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  وقيمة 

  )مجال تفريع التعليم( لكل فقرة من فقرات المحور الثالث 
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٢٥  
االســتثمار فــي القطــاع 
الزراعي  يمكن أن يتـيح      

 .فرص عمل
٠,٠  2.3 11.4 61.4 25.0  4.09 81.8 10.70 0.000 

٢٦  

اإلمكانيات المتـوفرة فـي     
المدارس الزراعيـة فـي     

 .قطاع غزة مرضية
2.3 41.9 39.5 16.3  ٠,٠  2.70 54.0 -2.56 0.014 

٢٧  

االستقرار السياسي يساهم    
ــال   ــتثمار المج ــي اس ف
الزراعي و يمكن أن يوفر     

 .فرص عمل

٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  50.0 50.0  4.50 90.0 19.67 0.000 

٢٨  

 االستقرار السياسي يمكن   
أن يـساهم فـي اسـتثمار    
القطاع السياحي و أن يوفر     

 0.000 17.47 89.3 4.47  48.8 48.8 2.3  ٠,٠  ٠,٠ . فرص للعمل

 المشاريع الصغيرة تساهم     ٢٩
 0.000 18.95 88.6 4.43  43.2 56.8  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠ .  في استيعاب العمالة

٣٠  

ــتقرار   ــل االس ــي ظ ف
السياسي، يمكن من خـالل    
دعم المشاريع الـصناعية    
الصغيرة فتح الكثير مـن     

 .فرص العمل

٠,٠  ٠,٠  2.3 40.9 56.8  4.55 90.9 18.71 0.000 

٣١  

 االســتثمار فــي المجــال
الصناعي  يمكن أن يتـيح      

 0.000 17.10 87.7 4.39  40.9 56.8 2.3  ٠,٠  ٠,٠ .فرص عمل

٣٢  

االستقرار السياسي يساهم    
في االستثمار في المجـال     
الصناعي و يمكن أن يوفر     

 .فرص عمل

٢,٣  ٠,٠  0..0 43.2 54.5  4.50 90.0 15.82 0.000 

٣٣  

تطرح البرامج التعليميـة    
الثانوية، علـى اخـتالف     

ــاهج  ال ــصات، من تخص
تتناسب و تجهيز الـدارس     

  .لمتطلبات سوق العمل

2.3 47.7 25.0 22.7 2.3  2.75 55.0 -1.80 0.078 

٣٤  

تــشتمل أســاليب التعلــيم 
المتبعة في المرحلة الثانوية    
على كـل مـن الجانـب       
  .النظري و التطبيقي العملي

6.8 43.2 25.0 22.7 2.3  2.70 54.1 -2.00 0.051 

   0.000 ٢١,١١ 80.4 ٤,٠١٨  تجميع الفقرا



حيث يتبـين   ) مجال تفريع التعليم  (نتائج تحليل فقرات المحور الثالث     ) 36(يبين جدول رقم    

إيجابيـة حيـث أن     ) ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦(أن آراء أفراد العينة في محتوى الفقرات        

 الجدوليـة  tر مـن قيمـة    المحسوبة لكل منها اكبt وقيمة ٠,٠٥مستوى المعنوية لكل فقرة اقل من       

بمعنى أن آراء أفراد العينة يوافقون      % ٦٠، والوزن النسبي  لكل منها اكبر من         ١,٩٦والتي تساوي   

على أن االستثمار في القطاع الزراعي  يمكن أن يتيح فرص عمل، وان االستقرار السياسي يـساهم       

ار السياسي يمكن أن يـساهم  في استثمار المجال الزراعي ويمكن أن يوفر فرص عمل، وأن االستقر    

في استثمار القطاع السياحي وأن يوفر فرص للعمل، وأن المشاريع الصغيرة تساهم فـي اسـتيعاب                

العمالة، وأنه في ظل االستقرار السياسي، يمكن من خالل دعم المشاريع الصناعية الـصغيرة فـتح                

 يتـيح فـرص عمـل، وأن       الكثير من فرص العمل، وأن االستثمار في المجال الصناعي  يمكن أن           

  . االستقرار السياسي يساهم في االستثمار في المجال الصناعي ويمكن أن يوفر فرص عمل

كانـت سـلبية حيـث أن    ) ٢٦(أن آراء أفراد العينة في الفقـرة   ) 36(كما يبين جدول رقم     

ـ  t المحسوبة  اقل من قيمـة        t وقيمة   ٠,٠٥ وهي اقل من     ٠,٠٠مستوى المعنوية يساوي     ة  الجدولي

، بمعنى أن أفراد العينـة يتفقـون علـى أن           %٦٠، والوزن النسبي اقل من      ١,٩٦-والتي تساوي   

  اإلمكانيات المتوفرة في المدارس الزراعية في قطاع غزة  غير مرضية

كانـت محايـدة حيـث أن       ) ٣٤،  ٣٣(أن آراء أفراد العينة في الفقرات       ) 36(كما يبين جدول رقم     

    ٠,٠٥ر من مستوى المعنوية لكل منها اكب

 ٤,٠١٨وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لفقرات مجال تخطيط سوق العمل يـساوي              

   وهي    ٢١,١١ المحسوبة تساوي    t، وقيمة   % ٦٠وهي اكبر من     % ٨٠,٤والوزن النسبي يساوي    

 وهـي اقـل مـن       ٠,٠٠٠ ومستوى المعنوية تساوي     ١,٩٦ الجدولية والتي تساوي     tاكبر من قيمة    

دل على أن أفراد العينة من مدرسي الجامعات  يتفقون على أن هناك  أهميـة لتفريـع                     مما ي  ٠,٠٥

  .التعليم والذي يؤدي إلى تقليل حجم البطالة بين الخريجين

موافقة مع العديد من فقرات هذا المحور إذ أظهـرت          ) ١٩٨٨عبد ربه، (ولقد جاءت دراسة    

ته، كمـا ورأت ضـرورة لتـسهيل إنـشاء     توافق مع ضرورة االستثمار في القطاع الزراعي وجدي       

  .المشاريع الصناعية الخاصة ألنها يمكن أن تتيح فرص عمل جديدة

  



  اختبار فرضيات الدراسة ٣,٥

  

  )37(جدول رقم 

تفريع التعليم، تخطيط حاجة المجتمع  (معامالت ارتباط بيرسون بين حجم البطالة وكل من 

  )  إرشاد وتوجيه الطالبللموارد البشرية، نظرة المجتمع للتعليم المهني،

Pearson Correlation  
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  ٠,٥٧٨  ٠,٥٥٣  ٠,٦١٦  ٠,٦٥٩  معامل ارتباط بيرسون

  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  مستوى المعنوية

الة
بط
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 ٥٢٦  ٥٢٦  ٥٢٦  ٥٢٦  فراد العينةعدد أ  

  

وبين خفض حجم البطالـة مـن       ) تفريع التعليم (     توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين         ١,٣,٥ 

  .وجهة نظر الخريجين

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين تفريع التعليم وبين حجم البطالة مـن وجهـة       

، حيث يتبين أن قيمة معامل االرتبـاط يـساوي          )37(رقم  نظر الخريجين، والنتائج مبينة في جدول       

 مما يدل على قبول الفرضية أي توجد        0.05 وهي اقل من     0.00 ومستوى المعنوية يساوي     0.659

وبين خفض حجم البطالة مـن وجهـة نظـر       ) تفريع التعليم (عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين       

أي انه يمكن لحجم البطالة أن ينخفض       . ة تفريع التعليم  بمعنى أن حجم البطالة يتأثر بعملي     . الخريجين

  .في حال زيادة عدد التخصصات المطروحة، من وجهة نظر خريجي الجامعات العاطلين عن العمل

  

  

  

  



   توجد عالقة ذات دالله إحصائية بين تخطيط حاجة المجتمع  للموارد البشرية وخفـض                 ٢,٣,٥

  . حجم البطالة من وجهة نظر الخريجين

 إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين تخطيط حاجة المجتمع  للموارد البشرية              تم

، حيث يتبـين أن قيمـة      )37(وحجم البطالة من وجهة نظر الخريجين، والنتائج مبينة في جدول رقم          

 مما يدل علـى     0.05 وهي اقل من     0.00 ومستوى المعنوية يساوي     0.616معامل االرتباط يساوي    

فرضية أي توجد عالقة موجبة ذات دالله إحصائية بين تخطيط حاجـة المجتمـع للمـوارد                قبول ال 

بمعنى أن حجم البطالة يتـأثر بعمليـة       . البشرية وبين خفض حجم البطالة من وجهة نظر الخريجين        

وبالتالي يمكن أن ينخفض حجم البطالة إذا ما تـم تخطـيط     . تخطيط حاجة المجتمع للموارد البشرية    

  .جتمع من موارد بشرية، من وجهة نظر الخريجين العاطلين عن العمللحاجة الم

 

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظرة المجتمع للتعليم الفني والمهني علـى حالـه                 ٣,٣,٥

  . الراهن وإلتحاق الطلبة المتفوقين فيه وبين  خفض حجم البطالة من وجهة نظر الخريجين

إليجاد العالقة بين نظرة المجتمع للتعليم المهني على حالـه          تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون      

الراهن والتحاق الطلبة المتفوقين فيه وبين خفض حجم البطالة من وجهة نظر الخريجين، والنتـائج               

  ومستوى المعنويـة  0.533، حيث يتبين أن قيمة معامل االرتباط يساوي )37(مبينة في جدول رقم  

 مما يدل على قبول الفرضية أي توجد عالقة موجبة ذات داللـه             0.05 وهي اقل من     0.00يساوي  

إحصائية بين نظرة المجتمع للتعليم المهني على حاله الراهن والتحاق الطلبة المتفوقين فيـه وبـين                

بمعنى ان حجم البطالة يتأثر بإقبال الطلبة المتفـوقين  . خفض حجم البطالة من وجهة نظر الخريجين  

زى لنظرة المجتمع وثقافته تجاه التعليم المهني وبالتـالي يمكـن أن يـنخفض      على التعليم المهني يع   

  . حجم البطالة، من وجهة نظر خريجي الجامعات العاطلين عن العمل

  

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إرشاد وتوجيه الطالب وبين خفض حجم البطالة من                ٤,٣,٥

  .وجهة نظر الخريجين

رسون إليجاد العالقة بين إرشاد وتوجيه الطالب وبين خفض حجم          تم إيجاد معامل ارتباط بي    

، حيث يتبين أن قيمة معامـل   )37(البطالة من وجهة نظر الخريجين، والنتائج مبينة في جدول رقم           

 مما يدل علـى قبـول   0.05 وهي اقل من 0.00 ومستوى المعنوية يساوي   0.578االرتباط يساوي   

ت داللة إحصائية بين إرشاد وتوجيه الطالب وبين  خفض حجم           الفرضية أي توجد عالقة موجبة ذا     

بمعنى أن حجم البطالة يتأثر باإلرشـاد والتوجيـه الـذي يتلقـاه     . البطالة من وجهة نظر الخريجين  



أي أن حجم البطالة يمكن أن ينخفض نتيجة إلرشاد الطالب وتوجيههم، من وجهـة نظـر                . الطالب

  . الخريجين العاطلين عن العمل

  )38( رقم جدول
تنسيق  وزارة التربية والتعليم العالي مع (معامالت ارتباط بيرسون بين حجم البطالة وبين كل من 

  )الوزارات والمؤسسات المستقطبة للعمالة، حاجة المجتمع  للموارد البشرية، تفريع التعليم

Pearson Correlation  
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  ٠,٢٩٩  ٠,٨٦٥  ٠,٨٥٥  معامل ارتباط بيرسون

  ٠,٠٤٩  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  مستوى المعنوية
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  ٤٤  ٤٤  ٤٤  عدد أفراد العينة

  

 

لتعلـيم العـالي مـع        توجد عالقة ذات دالله إحصائية بين تنسيق  وزارة التربيـة وا               ٥,٣,٥ 

الوزارات والمؤسسات المستقطبة للعمالة وبين خفض حجم البطالة مـن وجهـة نظـر مدرسـي      

  .الجامعات

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين تنسيق  وزارة التربية والتعليم العالي مع               

 نظـر مدرسـي   الوزارات والمؤسسات المستقطبة للعمالة وبين خفض حجم البطالـة مـن وجهـة            

 0.855، حيث يتبين أن قيمة معامل االرتباط يساوي         )38( الجامعات، والنتائج مبينة في جدول رقم       

 مما يدل على قبول الفرضية أي توجد عالقـة          0.05 وهي اقل من     0.00ومستوى المعنوية يساوي    

ات والمؤسـسات   موجبة ذات دالله إحصائية بين تنسيق  وزارة التربية والتعليم العالي مع الـوزار             

بمعنـى ان حجـم    . المستقطبة للعمالة وبين خفض حجم البطالة من وجهة نظر مدرسي الجامعـات           

أي أن  . البطالة يتأثر بدرجة التنسيق بين الوزارة والوزارات األخرى والمؤسسات المستقطبة للعمالة          

 للعمالـة، مـن   حجم البطالة يمكن أن ينخفض نتيجة للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المـستقطبة        

  .وجهة نظر أساتذة الجامعات

 



   توجد عالقة ذات دالله إحصائية بين تخطيط حاجة المجتمع  للمـوارد البـشرية وبـين       ٦,٣,٥

  .خفض حجم البطالة من وجهة نظر مدرسي الجامعات

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين تخطيط حاجة المجتمع  للموارد البشرية              

، حيـث  )38(جم البطالة من وجهة نظر مدرسي الجامعات، والنتائج مبينة في جـدول رقـم          وبين ح 

 0.05 وهي اقل من     0.00 ومستوى المعنوية يساوي       0.865يتبين أن قيمة معامل االرتباط يساوي       

مما يدل على قبول الفرضية أي توجد عالقة موجبة ذات دالله إحصائية بين تخطيط حاجة المجتمع                 

بمعنى أن حجم البطالة    . لبشرية وبين خفض حجم البطالة من وجهة نظر مدرسي الجامعات         للموارد ا 

يتأثر بتخطيط حاجة المجتمع للموارد البشرية، أي ان حجم البطالة يمكن أن ينخفض في حـال تـم                  

  . تخطيط حاجة المجتمع للموارد البشرية، من وجهة نظر أساتذة الجامعات

 

وبين خفض حجـم البطالـة مـن    ) تفريع التعليم( ه إحصائية بين    توجد عالقة ذات دالل      ٧,٣,٥

  .وجهة نظر مدرسي الجامعات

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين تفريع التعليم وبين حجـم البطالـة مـن               

، حيث يتبين أن قيمـة معامـل        )38( وجهة نظر مدرسي الجامعات، والنتائج مبينة في جدول رقم          

 مما يدل على قبـول    0.05 وهي اقل من     0.049 ومستوى المعنوية يساوي     0.299اوي  االرتباط يس 

وبـين  ) تفريع التعليم (الفرضية أي توجد عالقة ايجابية بدرجة غير كبيرة، ذات دالله إحصائية بين             

بمعنى ان حجم البطالة يتأثر بتفريع التعلـيم،  . خفض حجم البطالة من وجهة نظر مدرسي الجامعات       

م البطالة يمكن أن ينخفض في حال زيادة عدد التخصصات المطروحة، من وجهة نظـر               أي أن حج  

  .أساتذة الجامعات

  

  

  

 

  



  الفصل السادس

  النتائج، التوصيات والمقترحات

  

  

  

  

  

  

  النتائج

  التوصيات والمقترحات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  -:النتائج: ١,٦

ار العملي وما اشتمل عليـه      واإلط.  بعد التعمق في اإلطار النظري وما تضمنه من أدبيات        

وقبل اإلسهاب فـي عـرض      . وبعد تحليل ما جاءت به الدراسة من بيانات       . من مقابالت وإستبانات  

نتائج الدراسة، وجد الباحث انه من الضروري التذكير، في بداية عـرض النتـائج، بالخـصوصية                

 وباختصار حجم المعانـاة     ومفادها. السياسية واالقتصادية التي تفرض نفسها على الواقع الفلسطيني       

التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة للحصار السياسي واالقتصادي وما يتبعه  من تدمير وقتل واعتقـال               

وإتالف للممتلكات العامة والخاصة وتقطيع للتواصل الجغرافي، وكذلك ما يقوم به االحـتالل مـن               

 هذه الخـصوصية وجـد الباحـث    انطالقا من. سيطرة تامة على منافذ التواصل مع العالم الخارجي  

مسؤولية مشتركة بين عدم موائمة كم ونوع مخرجات المؤسسات التعليمية مع حاجة المجتمع، وعدم              

ومن هنا فإن وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي    . قدرة سوق العمل المحلي على االستيعاب بشكل تام 

مفردها؛ إذ أن المشكلة وفي ظل هـذه        الفلسطينية ال تقوى على التعامل مع مشكلة بطالة المتعلمين ب         

الخصوصية اكبر من تعالج من قبل وزارة بعينها، لذا يجد الباحث بأن العالج ال بد أن يكون تكاملي                  

ولكن اذا ما ثبتنا هـذا الخـصوصية،        . نابع من مختلف الوزارات ومؤسساتها والمؤسسات الخاصة      

  : يمكن الخروج بالعديد من النتائج منها

ل المقابالت التي قام بها الباحث مع لجنة رسم السياسات في الـوزارة، يمكـن        ومن خال 

القول بان الوزارة تقوم بواجباتها التربوية على وجه ال بأس به قياسا بالظروف الصعبة التـي يمـر      

 بها المجتمع الفلسطيني، إال أنها ال تراعي الجوانب االقتصادية وما يتبعها من قضايا البطالة أو الفقر               

وغيره؛ ليس تقصيرا ولكن وبحسب ما يقول به أعضاء اللجنة أنـه ال مـسؤولية لـوزارة التربيـة         

والتعليم العالي عن هذه األمور، فهم يرون أن هذه األمور هي مسؤولية جهات حكومية أخرى غيـر     

هذا ويتفق الباحث مع وجود دور، في هذا الجانب، للعديد مـن الـوزارات مثـل وزارة                 . وزارتهم

قتصاد، وزارة التخطيط، وزارة التجـارة والـصناعة، وزارة الزراعـة، وزارة العمـل، وزارة               اال

السياحة، وزارة الشؤون االجتماعية، ومؤسسات المجتمع المحلي وشركات القطاع الخاص باإلضافة           

أي أن المسؤولية مشتركة مع عـدم إغفـال دور وزارة التربيـة    . إلى وزارة التربية والتعليم العالي  

  . التعليم العاليو

 يمكن لسياسات وزارة التربية والتعليم العالي أن تـساهم     ،  وأظهرت الدراسة انه يوجد دور    

كما وأظهرت الدراسة انه في حال تم تطـوير         . به من اجل المساعدة في التعاطي مع مشكلة البطالة        

شـريطة  هذه السياسات شريطة العمل الجماعي من مختلف مؤسسات المجتمـع عامـة وخاصـة و       



االستقرار السياسي واألداء االقتصادي الناضج في المجتمع الفلسطيني يمكن أن يكون اثـر واضـح         

  . لهذه السياسات تجاه الحد من نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني

  -: بالتاليالنتائجهذا ويمكن تلخيص أهم 

ود جوهريـة   ال يرتقي التنسيق بين الوزارة والوزارات األخرى في المجتمع إلـى حـد             -١

وإن . متعلقة برسم سياسات أو تخطيط حجم ونوعية االحتياجات المستقبلية مـن عمالـة   

وجد تعاون بسيط في بعض األمور السطحية من مثل إجراء فحوصات طبية من قبـل               

وزارة الصحة مثال للطالب، أو عقد ندوات ودورات أو استقبال مجموعات من الطالب             

 . أو محطات األرصاد الجويةفي أماكن معينة مثل الجامعات 

 ال تراعي الخطط التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم حاجة سوق العمل كأحد المعايير              -٢

إذ أن الوزارة ومع اعتبارها أنها من أهم المؤثرين في عملية تنميـة       . األساسية للتخطيط 

بطالـة هـو    المجتمع من جميع االتجاهات إال أنها ال تعتبر أن العمل على حل مشكلة ال             

وهـذا مـا أكـده      . جزء من صالحيتها أو أن للوزارة أي نوع من المسؤولية تجاه ذلك           

ومع هذا التأكيد يرى الباحث أن وزارة التربيـة والتعلـيم           . الوكيل المساعد في الوزارة   

العالي هي جزء ال يتجزأ من الكيان السياسي القائم في أراضـي الـسلطة  الفلـسطينية     

لى غيرها من وزارات ومؤسسات حكومية، العمل علـى تحقيـق           يتوجب عليها، كما ع   

رسالته وأهدافه العامة، من هنا كان للوزارة دور ليس في حل مشكلة البطالة فحسب بل               

 .في كل شي يرى الكيان السياسي انه يمكن أن ينجز عبر الوزارة

عـالي، وال  ال توجد دراسة حقيقية لحاجة سوق العمل من قبل وزارة التربية والتعلـيم ال     -٣

حتى تنسيق مع وزارات أخرى بخصوص هذا الشأن، مثل وزارة التجارة والـصناعة،             

 ...  .وزارة العمل، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي

يعتمد نظام القبول في الجامعات على رغبة الطالب وولي أمره بشكل أساسـي، دونمـا                -٤

مما يؤكد على عـدم تـدخل   . ات المشرفة على التعليم العاليتوجيه أو قيود من المؤسس   

الوزارة من اجل موائمة االلتحاق بحاجات سوق العمل وكذلك دليل على عـدم كفايـة               

 .اإلرشاد والتوجيه

ال يعتمد تصميم وتطوير المنهاج والخطط الدراسية على دراسة حقيقية للمهارات التـي              -٥

 .يتطلبها سوق العمل

 



إذ . د الذي يتلقاه الطالب في مراحل التعليم المختلفة إلى الحد المطلوب          ال يرتقي اإلرشا   -٦

يقدم الطالب على التخصصات المختلفة سواء عند بدء المرحلة الثانوية أو عند االلتحاق             

بالدراسة الجامعة دونما أدنى معرفة عن طبيعة سوق العمل، وال يشعر الطالب بذلك إال              

 . البحث عن عملعندما ينهي دراسته ويبدأ مشوار

 .تشتمل المدارس الثانوية على الجانب النظري اكثر من الجانب العملي التطبيقي -٧

) األدبي والعلمـي (ال يوجد توازن في األولوية ودرجة االهتمام بين التعليم العام بفرعية      -٨

 .وبين التعليم الثانوي المهني التقني بمختلف تخصصاته

إذ ينظر المجتمع إليـه     . ية التعليم الثانوي المهني   ال توجد توعية  في المجتمع تجاه ماه        -٩

 .نظرة دونية

ال تقدم مؤسسات التعليم العالي امتيازات لخريجي التعليم الثانوي المهني، بل علـى              -١٠

النقيض هي ال تتعامل معهم بمساواة مع خريجي الثانويـة العامـة إذ أن التخصـصات       

 هي اكبر لـدى الثانويـة األكاديميـة،    المتاحة أمامه في المرحلة الجامعية محدودة بينما 

وكذلك الحال بالنسبة لخريجي الكليات المتوسطة عند الرغبـة فـي متابعـة الدراسـة               

  .للحصول على درجات عليا

عدم تبني برنامج  تعليم ثانوي سياحي وفندقي، على الرغم من تمتع قطـاع غـزة                 -١١

ذب إلى التعليم التقني    بخصائص المناطق السياحية، وعلى الرغم من إمكانية فتح باب ج         

وإن كان هذا التخصص متاح من خالل كلية متوسطة يحتاج          . من خالل هذا التخصص   

الطالب إلنهائها إلى دراسة عامين بعد الثانوية العامة، وهذا فارق قد يكون له اثر علـى      

 .تفكير الطالب

ن قبـل   التعليم الثانوي المهني التقني على اختالف تخصصاته، يحتاج إلى متابعة م           -١٢

جهات مسئولة بعد التخرج وذلك لمد يد العون من اجـل إقامـة مـشروعات صـغيرة       

وهذا يعني ضرورة إيجاد تنسيق مـع الـوزارات   . تستوعب أعداد من هؤالء الخريجين 

 .األخرى

 .ال يوجد أي نوع من الموائمة بين آلية التخرج وآلية استيعاب العمالة -١٣

 من قبل وزارة التربيـة و التعلـيم العـالي           ال يوجد أي نوع من الرقابة و المتابعة        -١٤

للخريجين بعد توظيفهم في الفترات األولى، من اجل وضع تصور وتقييم عـام لدرجـة      

التناسب بين ما اكتسبه الطالب من مهارات ومعرفة وما يتطلبـه العمـل علـى ارض                

 .الواقع



 األمر إلى   بعض البرامج التعليمية تتطلب جهد وتكاليف عالية قد تقود الطالب وولي           -١٥

 .اإلحجام عنها

  

  -: التوصيات والمقترحات ٢,٦

في نهاية هذه الدراسة ومن خالل أدبيات الدراسة التي تعرض لها الباحث وما شـملته مـن                 

باإلضافة إلى الجانب العملي وما تضمنه مـن        . مقدمة وتطور تاريخي ومن خالل الدراسات السابقة      

السياسات في الوزارة وما ترك ذلك كله مـن تـصورات           نتائج االستبانات ومقابالت مع لجنة رسم       

لدى الباحث، خلص الباحث إلى بعض المقترحات والتوصيات والتي جزء منهـا خـاص بـوزارة                

  . التربية والتعليم العالي وجزء آخر خاص بجهات أخرى مشرفة على التنمية االقتصادية بشكل عام

  

  -:م العالي التوصيات الخاصة بوزارة التربية والتعلي١,٢,٦

بعد عرض النتائج التي جاء بها الباحث من خالل تحليل ما جاءت به الدراسـة الميدانيـة مـن            

استبانات ومقابالت وبربطها مع الجانب النظـري بجميـع جوانبـه، يتقـدم الباحـث بالتوصـيات             

م العـالي   والمقترحات التالية، التي يرى بأنها يمكن أن تساهم في تفعيل دور وزارة التربية والتعلـي              

  -:وجهات حكومية أخرى من اجل الحد من ظاهرة البطالة، وتشمل هذه التوصيات النقاط التالية

  

بداية يمكن لالستعانة بمتخصصين في تخصصات غير تربوية مثل اإلدارة واالقتـصاد             -١

خصوصا في األقسام اإلدارية الخاصة بالتخطيط التربوي أن تساعد على تخطي بعض             

م بها مختصي التربية، وهذا من األمور المهمة التي يجـب أن تقـدم              األمور التي ال يل   

عليها وزارة التربية والتعليم في تعييناتها وترقياتها أو في مجال تدريب كوادرهـا فـي               

 . المستويات اإلدارية العليا

العمل على إنشاء قسم تابع للوزارة مختص بإدارة وإجـراء االتـصال بـين الـوزارة                 -٢

مية والوزارات األخرى قاطبة، وخـصوصاً وزارة الـصحة، وزارة          والمؤسسات التعلي 

التجارة والصناعة، وزارة العمل، وزارة التخطيط والتعاون الـدولي، وزارة الـسياحة،            

يقـوم  . ووزارة الزراعة،  ومؤسسات المجتمع المشغلة وعلى مستويات إدارية مختلفـة          

 -:هذا القسم من خالل تواصله باألعمال التالية

 . دائمة لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع هذه الجهات دراسة  - أ



 عقد اتفاقيات مع هذه المؤسسات تهدف إلى إيجاد درجة نسبية من الموائمـة              -  ب

بين التخرج وآلية االستيعاب في العمل من حيث تاريخ التخرج والتخـصص            

 .والتقدير الحاصل علية الخريج

م العمل من اجل اخذ تغذيـة       مراقبة أداء الخريجين خالل المدة األولى لتسلمه       -  ت

 .راجعة عن نقاط القوة والضعف لديهم في المجال العملي

 رفع تقارير بطريقة دورية بما تتوصل إليه إلى لجنة رسم الـسياسات، مـن               -  ث

اجل أخذها بعين االعتبار عند التخطيط، وكذلك إلى الجهات المـشرفة علـى       

 .يجينتطوير المناهج بما يخص نقاط القوة والضعف لدى الخر

وبناء على ما تقدمه هـذه اللجنـة   .  كما و يكون عملها بشكل دائم وأساسي وليس موسميا   

من تقارير وبيانات، يتم طرح برامج جديدة يطلبهـا سـوق العمـل، وتقلـيص طـرح                 

  .تخصصات موجودة يوجد بها فائض

وي،  تفعيل دور اإلرشاد والتوجيه للطالب عند مرحلتين، عند االلتحاق بـالتعليم الثـان             -٣

وكذلك عند االلتحاق بالجامعات والكليات، والذي قال بوجوده بعـض أعـضاء لجنـة              

السياسات مثل وكيل الوزارة المساعد ومدير عام التعليم العام، ليرتقي إلى إنجاز الهدف             

الذي وجد من اجله وهو إرشاد الطالب إلى طريق علمي يقوده إلـى مـستقبل عملـي                 

 .واضح نسبيا

ري والمعرفي من مقررات المدارس ليحل محلهـا جـزء عملـي،            تخفيف الجانب النظ   -٤

والسعي إليجاد جاهزية لذلك إذ أن مدير عام اللوازم قال بعدم الجاهزية ولكن مع عـدم          

 .انعدام المقدرة

السعي إليجاد توازن بين التعليم التقني المهني والتعليم األكاديمي الثانوي العام، وذلـك              -٥

اضح يعزز النظرة اإليجابية  تجاه التعليم التقني الفنـي          من خالل إبراز دور إعالمي و     

وكذلك من خالل تقديم امتيـازات مـن قبـل          . ويصحح النظرة الدونية للمجتمع تجاهه    

 الثانوية المهنية وكذا زيادة التخصـصات المطرحـة         نمؤسسات التعليم العالي لخريجي   

ـ            دد المراكـز   على اختالف أنواعها زراعي، صناعي، سياحي، وتجـاري، وزيـادة ع

 .المانحة لمثل هذا النوع من التعليم

تخفيف تكاليف بعض البرامج التعليمية التي ال تجد عليها إقبال والتي تجد فيها الـوزارة          -٦

 .إمكانية تقبل سوق العمل لها



  

  -:   توصيات ومقترحات خاصة بالجهات المشرفة على تنمية االقتصاد٢,٢,٦

 البطالة وسبل الحد منها، يشارك في وضـعها         أعداد خطة وطنية شاملة تتناول قضية      -١

وكذا على تطبيقها كافة أطراف المجتمع الحكومي والخاص من وزارات ومؤسـسات            

 .ونقابات وشركات خاصة

 مراجعة السياسات الخاصة بالتعرفة الجمركية وتخفيض الجمارك المفروضـة علـى            -٢

 زيـادة الجمـارك     المواد األولية ونصف المصنعة إلى اقل ما يمكن، وفـي المقابـل           

وان كانـت الـسلطة ملتزمـة       . المفروضة على المواد المستوردة الجاهزة لالستهالك     
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ونوعية وكم  المؤسسات التربوية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في آلية التخريج           

وهذا بالطبع إلى أن يتم إيجاد مناخ سياسي مستقر مقبول نوعا ما وهذا مـا    . الخريجين

  .هو مشكوك به على األمد المنظور

مـن اجـل    . العمل على إيجاد حرية حدود برية وحركة بحرية وجوية في قطاع غزة            -٤
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الخريجين ولمدد محددة تناسب إمكانية التوفير من اجل إنشاء مشاريع ذاتيـة ، ولكـن       

 القـدامى بعـد     نبشكل دوري، أو تبادلي أي إحالل الخريجين الجدد محل الخريجـو          

 . انقضاء مدة إبتعاثهم

 هذا وفي حال نجاح أي من هذه المقترحات، يمكن التغلب على المعوقات التي تواجه عملية إعـداد                

 التربية والتعليم العالي، إذ انه سيكون مجال للتخطيط لمـدة           ةموارد المجتمع البشرية بواسطة وزار    

  .طويلة وسيكون مجال فرص العمل التي توفرها سوق العمل اكثر مرونة وأكثر إتساع



  

  -:  دراسات يوصي بها الباحث الباحثين بإجرائها٣,٢,٦

من جوانب نظرية وعملية، باإلقـدام علـى دراسـة          يوصي الباحث ومن خالل الدراسة وما شملته        

  -:الموضوعات التالية

اثر استخدام المعدات الصناعية المتطورة على حجم البطالة، في الدول غير المنتجـة لهـا                -١

  .والتي تتمتع بأسواق مغلقة محدودة

 .البطالة المقنعة وفرص التنمية والتقدم االقتصادي -٢

من حصار عـسكري وتبعيـة اقتـصادية فـي التقـدم      فرصة الكيان الفلسطيني بما يكتنفه    -٣

  . االقتصادي
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   -:Internet Sites:عن مواقع الشبكة اإللكترونية 

 والمرحلـة  المديريـة  حسب المدارس زيعتو          إحصاءات المدارس، إحصاءات تربوية،   

  .٢٠٠٥،اإلدارة العامة للعالقات الدولية والعامة :وزارة التربية والتعليم العالي ،الدوام وفترة

http://www.mohe.gov.ps/stats/statistics/Tab3.htm 

 المديرية حسب الثانوية المرحلة طلبة توزيع ءات المدارس، إحصاءات تربوية،            إحصا

  .٢٠٠٥،اإلدارة العامة للعالقات الدولية والعامة :وزارة التربية والتعليم العالي ،والصف والجنس

 http://www.mohe.gov.ps/stats/statistics/tab14.htm 

اإلدارة العامة للعالقات الدولية  :وزارة التربية والتعليم العالي، اضاءة،             عن الوزارة

  .٢٠٠٥،والعامة

http://www.mohe.gov.ps/about.html 

اإلدارة العامة للعالقات الدولية  : والتعليم العاليوزارة التربية،             الخطة الخمسية

  .٢٠٠٥،والعامة

http://www.mohe.gov.ps/5year-plan/index.html 

لدولية اإلدارة العامة للعالقات ا :وزارة التربية والتعليم العالي،             إنجازات الوزارة

  .٢٠٠٥،والعامة

http://www.mohe.gov.ps/achivments.html 

  .١٩٩٩  تطور الحركة الفندقية في قطاع غزة، السياحة، مركز المعلومات الفلسطيني، 

http://www.pnic.gov.ps/arabic/tourism/hotels_2.html 

 الثانيـة  من حرب الخلـيج      المتضررون الفلسطينيون     المركز الفلسطيني لإلعالم،تقارير،     

   .٢٠٠٥، نابلس،بالتقصير في متابعة ملف التعويضات" السلطة"يتهمون 

http://www.palestineinfo.net/arabic/palestoday/reports/report2005/alta3wedat.htm 

        اإلحصاءات السنوية، القوى العاملة، اإلحصاءات السكانية و االجتماعية، 

  .٢٠٠٤الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : إحصاءات

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/labor/tab_1.aspx 

 غزة بتاريخ -، الجامعة اإلسالميةاإلدارية الهيئة التدريسية، كلية التجارة، الشؤون -

10-9-2006  

http://www.iugaza.edu.ps/ara/faculty/staff.asp?faculty_no=5 
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  المالحـق

  

   الجـامعات و المعاهد غير العامـلين ياستبانة خريجـ:     أ -١ ملحق -

  كلية التجارة- المحاضرين في جامعات غزةنميياستبانة األساتذة األكادي:    ب -١ملحق -

  مقابلة مع وكيل مساعد الوزارة:   أ  -٢ ملحق -

  مقابلة مع مدير عام التعليم العام:   ب -٢ ملحق -

  التعليم العاليممقابلة مع مدير ينوب عن مدير عا:    ج -٢ ملحق -

  مقابلة مع مدير عام الكتب والمطبوعات:    د  -٢ ملحق -

  مقابلة مع مدير عام اللوازم:  ه-٢ق رقم  ملح-

  أسس النجاح واإلكمال والرسوب :  ٣ ملحق رقم -

 رسالة تسهيل مهمة طالب موجهة إلى وزارة التربية والتعليم العالي :  ٤ ملحق رقم -

 قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة : ٥ ملحق رقم -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) أ-١(استبانة رقم 
  من الرحیمبسم اهللا الرح
  

  خريجـي الجـامعات و المعاهد غير العامـلين/ االخوة واألخوات األفاضل
   بعد التحية 

  .واالحترام
سياسـات وزارة التربيـة     "  لقد اعد الباحث هذه االستبانة من اجل استكمال دراسته و هي بعنوان               

  "آثارهـا و دورها في حل مشكلة البطالة : والتعليم العالي الفلسطينية

 وإذ أتوجه لحضراتكم بتوخي الدقة و الموضوعية و الحيادية في التعامل مـع هـذه االستبــانة                   

وذلك من اجل الوصول إلى  افضل النتائج، أود أن اذكر بأن هذه االستبانة أعـدت فقـط بغـرض                    

  .البحث العلمي ليس إال

  شاكرا لكم جميعا حسن التعاون

  مع كل االحترام و التقدير

  

        الباحث             

                     أخوكم

                      تيسير خضير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   -:مقابل اإلجابة التي تتناسب مع رأيك X  الرجاء التفضل بوضع إشارة 



   -:معلومات شخصیة: الجزء األول
          ذكر                أنثى-:الجنس 

  .          فأكثر50               49-40        39-30      29-20    -:العمر

       دبلوم        بكالوريوس      ماجستير       دكتوراه   -:المؤهل العلمي

  -:التقدير 

   مقبول          جيد            جيد جدا                 ممتاز

  -:الكلية التي تخرجت منها

        علوم        هندسة          حاسـوب أو أحـد علومـه                             تربية        آداب       حقوق               

  .___________وضح : طب       مهن طبية            تجارة            أخرى 

   -:الجامعة التي تخرجت منها

  أجنبية غربية   "      كتله شرقية" محلية          عربية          أجنبية 

  .____________ وضح : ذلك غير 

  -:سبق لي العمل في التخصص الذي درسته 

  .في قطاع غزة      في الخارج        لم اعمل قط 

  .في قطاع غزة في غير تخصصي       في الخارج   في غير تخصصي

  :المدة التي قضيتها دون عمل

  .ـــــوضح ـــ:  سنة       غير ذلك ٢-١ اقل من سنة          من 

  -:مكان السكن 

         رفحسمحافظات شمال القطاع       غزة        محافظات الوسطى      خانيون

  

  -) :مجال تفريع التعليم  ( -:الجزء الثاني

أوافق  البنود  
 بشدة

  أرفض بشدة ال أوافق محايد أوافق

      .من األسباب التي دفعتني إلى االلتحاق بالتعليم العام   جديته  -١
يتسم التعليم الثانوي المهني و التقني التابع لوزارة التربية و التعليم العالي   -٢

  .بجدية عالية
     

     .      وجود مدرسة ثانوية مهنية قريبة من مقر اإلقامة  يشجع على االلتحاق بها  -٣
ب تنويع التخصصات المطروحة في المدارس الصناعية الثانوية  تجذب الطال  -٤

  .إليها
  

     

       .المدارس السياحية الثانوية في قطاع غزة يمكن أن تجذب الطالب إليها  -٥
       .المدارس الزراعية الثانوية في قطاع غزة توفر امتيازات تجذب الطالب إليها  -٦
فرصة التعليم الجامعي بعد التعليم الثانوي المهني يشجع الطالب على االلتحاق   -٧

 .به
     

تنوع التخصصات المطروحة في التعليم الثانوي المهني تؤدي إلى زيادة   -٨
 .اإلقبال عليه

     



طول فترة الدراسة األكاديمية في الجامعة أحد أسباب صعوبة إيجاد فرص   -٩
 .عمل بعد التخرج

     

      .الشهادة الجامعية تؤثر في تقبل فكرة االلتحاق بعمل ذا مستوى متدني  -١٠
       .التخصص الذي درسته يتوافق مع ميولي و رغباتي   -١١
تخصص يتيح فرصة عمل في خارج البالد افضل من تخصص يجعل مني   -١٢

  .عاطل عن العمل
     

   

  -) :مجال تخطیط سوق العمل: ( الجزء الثالث
  

أوافق  البنود  
 بشدة

  ارفض بشدة ال أوافق محايد أوافق

      .اً في الحصول على فرصة عملالتخصص الذي درسته كان سبب  -١٣
      . أصحاب بعض التخصصات يعانون من إيجاد فرص عمل بعد التخرج  -١٤
 التغير الدائم في طبيعة سوق العمل يتطلب دراسة لفاعلية طرح   -١٥

 .التخصصات في المؤسسات التعليمية
     

      . لعملتطرح المؤسسات التعليمية كل التخصصات التي يطلبها سوق ا  -١٦
التخصصات التي تطرحها المؤسسات التعليمية مبنية على دراسة حقيقية   -١٧

 .لحاجة السوق
     

      .  بعض التخصصات الجديدة يمكن أن تفرض نفسها في سوق العمل  -١٨
       .الخطة الدراسية التي درستها تتناسب و متطلبات سوق العمل  -١٩
       .القدرة على التفاعل مع ما يطلبه سوق العملمساقات التخصص تشعرني ب  -٢٠
 في أماكن عمل فعلية قبل اختيار التخصص الدقيق تساعد ةفترة تدريبي  -٢١

  .الطالب على فهم حاجات سوق العمل
     

 
 
  

  

   -):ثقافة المجتمع /مجال نظرة: ( الجزء الرابع
أوافق  البنود  

 بشدة
ارفض  ال أوافق محايد أوافق

  بشدة
      .يتساوى التعليم المهني مع التعليم األكاديمي في المكانة االجتماعية  -٢٢
      .التعليم الصناعي يعني للمجتمع صنعة و ليس شهادة جامعية  -٢٣
التعليم الصناعي يعني للمجتمع مالبس متسخة و عمل مرهق كأي صنعة   -٢٤

 الخ .....مثل الطوبار والميكانيكي
     

مع إلى الطالب الملتحق بالثانوية المهنية انه طالب ضعيف  ينظر المجت  -٢٥
 .المستوى

     

في حال علمي أن التعليم المهني يمكن أن يؤدي إلى درجات أكاديمية عليا   -٢٦
 .مثل الدكتوراه اللتحقت به

     

يمايز المجتمع بين األلقاب الممنوحة على أساس اختالف التخصص مثل   -٢٧
 . الخ..دكتور، مهندس، مدرس

     

يتطلب التعليم الثانوي المهني من الطالب جهد ومال اقل من الذي يتطلبه   -٢٨
 .التعليم الجامعي

     

 



    - ):مجال اثر التوجیھ و اإلرشاد :(  الجزء الخامس
أوافق  البنود  

 بشدة
ارفض  ال أوافق محايد أوافق

  بشدة
طالب إلى  التخصصات التي  تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية إرشاد ال  -٢٩

 .يطلبها سوق العمل
     

      .حينما التحقت بهذا التخصص كنت انظر إلى فرصة عمل جيدة و مريحة  -٣٠
 توجيه الطلبة إلى تخصصات يطلبها سوق ن جهات حكومية مسؤولة ع  -٣١

 . العمل
     

       .المؤسسات الحكومية مسؤولة عن توفير فرص عمل للجميع  -٣٢
في حال أن أرشدني أحد إلى تخصص غير الذي درسته لكانت فرصتي في   -٣٣

  .الحصول على عمل افضل
     

تعرفت مسبقاً على فرص العمل التي يمكن أن يتيحها التخصص الذي   -٣٤
 . درسته

     

يحتاج الطالب عند االلتحاق بالجامعة إلى من يوجهه إلى التخصصات التي   -٣٥
  . يطلبها سوق العمل

     

  

  .شكراً لكم على حسن التعاون، و لكم مني افضل األماني و وافر التحية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ب-١(استبانة رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  بعد التحية و االحترام/   االخوة و األخوات األساتذة األفاضل
 من قسم الدراسـات العليـا فـي         ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال        

سياسات وزارة التربية و التعلـيم العـالي        " الجامعة اإلسالمية، يقوم الباحث بإعداد بحث  بعنوان           

الخاصة بتأهيل و تطوير موارد المجتمع الفلسطيني البشرية، آثارها و دورها في حل مشكلة البطالة               

  .يق أهداف البحثلذا قام الباحث بإعداد هذه االستبانة سعيا لتحق". 

و إذ أتوجه لحضراتكم بتوخي الدقة و الموضوعية و الحياد في تعبئة هذه االستبانة  و ذلك من اجل                   

الوصول إلى  افضل النتائج، أود أن اذكر بأن هذه االستبانة أعدت فقط بغرض البحث العلمي لـيس           

  .إال

  شاكرا لكم جميعا حسن التعاون

  مع كل االحترام و التقدير

  

                 الباحث    

                     أخوكم

                      تيسير خضير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  -: مقابل اإلجابة التي تناسبكمXأرجو من حضرتكم وضع إشارة 

  -:معلومات عامة: الجزء األول

  ذكر                       أنثى:         الجنس  

  ة            اقتصاد        محاسبة         تنميةإدار:         التخصص

  أستاذ        أستاذ مشارك     أستاذ مساعد              ماجستير:    الدرجة العلمية

  اإلسالمية           األزهر            القدس المفتوحة:     الجامعة التي تعمل بها

  

  -):اتمجال التنسیق بین الوزار: ( الجزء الثاني
أوافق  البنود  

 بشدة

ال  محايد أوافق

 أوافق

ارفض 

  بشدة

تجربة البطالة التي يمر بها المتعلمون، تظهر وجود تنسيق بين المؤسسات   -١

 . التعليمية و سوق العمل

     

      . توجد مواءمة بين آلية التخرج و آلية االستيعاب في مراكز العمل  -٢

ليم مجهوداُ في إعداد تنسيق مسبق مع الجهات تبذل وزارة التربية و التع  -٣

 .المختصة في استيعاب العمالة

     

      . عدد الخريجين في بعض التخصصات يفوق حاجة سوق العمل   -٤

تتناسب نوعية التخصصات التي تطرحها المؤسسات التعليمية مع حاجة سوق   -٥

 . العمل

     

      . لتخصص عند االستيعابتراعي المؤسسات المستقطبة للعمالة ا  -٦

تقوم وزارة التربية و التعليم العالي بمتابعة شؤون الخريجين بعد التخرج إلى   -٧

  .أن يتم استيعابهم

     

تراقب وزارة التربية و التعليم العالي كفاءة الخريجين بعد تسلمهم العمل و عليه   -٨

  .يتم تقييم البرامج التعليمية

     

إليجاد قسم يعنى بشؤون الموظفون الجدد في مختلف المؤسسات، توجد أهمية   -٩

  . ضمن الهيكل اإلداري

     

تغيير السياسات التي تتبعها وزارة التربية و التعليم العالي تتم على أساس   -١٠

  .يراعي ظاهرة البطالة

     

صصات سياسة القبول في المرحلة الثانوية توائم بين الطالب الملتحقين في التخ  -١١

  . المختلفة و حاجة سوق العمل من حيث العدد

     

سياسة القبول في الجامعات توائم بين الطالب الملتحقين في التخصصات   -١٢

  .المختلفة و حاجة سوق العمل من حيث العدد

     

  



   -) :مجال تخطیط سوق العمل:( الجزء الثالث 
أوافق  البنود  

 بشدة

ال  محايد أوافق

 أوافق

ارفض 

  دةبش

      .نوعية البرامج المطروحة في المؤسسات التعليمية تالئم حاجة سوق العمل  -١٣

      .عدد الخريجين من التخصصات يتناسب مع قدرة سوق العمل على االستيعاب  -١٤

      .تكلفة بعض البرامج التعليمية تؤثر في االلتحاق بها  -١٥

      . خالل رغبة الطالب و ولي األمرااللتحاق بالبرامج التعليمية يتحدد من  -١٦

      .صعوبة البرامج التعليمية و التخصصات تؤثر في االلتحاق بها رغم جاذبيتها  -١٧

      . يتعرف الطالب جيدا على التخصص قبل االلتحاق به  -١٨

       .الوضع االقتصادي يسهم في نتائج عملية التخطيط  -١٩

       . تائج عملية التخطيطالوضع السياسي يسهم في ن  -٢٠

توجد لجان متخصصة في وزارة التربية و التعليم لمواكبة العالقة بين   -٢١

  .الخريجين و قدرة االستيعاب

     

       .يوجد خطط مستقبلية لتحديد حاجات سوق العمل  -٢٢

يتم تطوير الخطط الدراسية للتخصصات بشكل دوري لمالءمة احتياجات سوق   -٢٣

  .لمتجددةالعمل ا

     

سياسة الجامعات في اعتماد تخصصات جديدة تقوم على أساس احتياجات سوق   -٢٤

  .العمل

     

  
  -:مجال تفريع التعليم: الجزء الرابع 

  
أوافق  البنود  

 بشدة

ارفض  ال أوافق محايد أوافق

  بشدة

      .االستثمار في القطاع الزراعي  يمكن أن يتيح فرص عمل  -٢٥

      .انيات المتوفرة في المدارس الزراعية في قطاع غزة مرضيةاإلمك  -٢٦

      .االستقرار السياسي يساهم في استثمار المجال الزراعي و يمكن أن يوفر فرص عمل  -٢٧

      . االستقرار السياسي يمكن أن يساهم في استثمار القطاع السياحي و أن يوفر فرص للعمل   -٢٨

      .   تساهم في استيعاب العمالة المشاريع الصغيرة  -٢٩

في ظل االستقرار السياسي، يمكن من خالل دعم المشاريع الصناعية الصغيرة فتح   -٣٠

 .الكثير من فرص العمل

     

      .االستثمار في المجال الصناعي  يمكن أن يتيح فرص عمل  -٣١

ي و يمكن أن يوفر االستقرار السياسي يساهم في االستثمار في المجال الصناع  -٣٢

 .فرص عمل

     

تطرح البرامج التعليمية الثانوية، على اختالف التخصصات، مناهج تتناسب و   -٣٣

  .تجهيز الدارس لمتطلبات سوق العمل

     

تشتمل أساليب التعليم المتبعة في المرحلة الثانوية على كل من الجانب النظري و   -٣٤

  .التطبيقي العملي

     

 
  



   أ-2: ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  .حفظها اهللا...وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي/ األخت الفاضلة

  .    بعد التحية و االحترام

ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من قسم الدراسات             

محمـد المـدهون،    العليا في الجامعة اإلسالمية، يقوم الباحث، تحت إشراف الدكتور          

سياسات وزارة التربية و التعليم العالي الخاصـة بتأهيـل و           " بإعداد بحث  بعنوان       

 ".تطوير موارد المجتمع الفلسطيني البشرية، آثارها و دورها في حل مشكلة البطالة             

من اجل ذلك، يرغب الباحث بإجراء مقابلة مع سيادتكم سعيا للحصول على معلومات             

و إذ أتوجه لسيادتكم بالشكر الجزيل على الموافقـة         . هداف البحث تفيده في تحقيق أ   

على تزويدي بمعلومات مهمة  تخدم صدق البحث العلمي و حياده، أود أن أؤكد  بأن                

  .أسئلة هذه المقابلة أعدت فقط لغرض البحث العلمي

  شاكرا لكم جميعا حسن التعاون

  مع كل االحترام و التقدير

  

  الباحث

  أخوكم

  رتيسير خضي

 

 

 

 

 

 

 



  

  -:األسئلة واالجوبة 

حسب تصوركم، إلى أي مدى يمكن أن تسهم وزارة التربية و التعليم العالي فـي وضـع آليـة                  -١

 لتحقيق التنمية في المجتمع و حل مشكلة البطالة ؟

    الوزارة تساهم  بشكل أساسي في عملية التنمية في المجتمع ، ليس ذلـك فحـسب بـل إن                   

أما البطالة فليس للوزارة أي دور الن ذلك ليس مـن           . صميم عمل الوزارة  التنمية هي من أهداف و    

  .مسؤولياتها

ما مدى إمكانية إلزام مؤسسات التعليم العالي من معاهد وجامعات لقبول أعداد محددة في  -٢

  التخصصات التي تطرحها؟

مـا    الوضع العام ال يسمح والوزارة ال تستطيع ذلك ألنه من حق الجمهور أن يقدم علـى            

  .يريد من تعليم وأن عكس ذلك يعني محاربة للجمهور في هذا الحق

الوزارة جزء ال يتجزأ من كيان الدولة السياسي، و تبعا للقواعد الشرعية  والديمقراطية كل دولـة                   -٣

مطالبة بتوفير فرص عمل للجميع من اجل تغطية أدنى متطلبات الحياة، وفي الظروف االسـتثنائية               

من هذا المنطق إلـى أي      . تياجات األفراد ضمن ما يعرف بالضمان االجتماعي      كان عليها تغطية اح   

الذي يتخرج  " مدى  تقوم الوزارة وبالعكس بالتنسيق مع الجهات المختصة آللية استيعاب الخريجين             

؟ و ما هي المساهمات التي تقدمها الوزارات األخرى للوزارة من اجل التعامـل          "أول يجد عمل أول   

 متطلبات سوق العمل مع الطلب المتزايد على المؤسسات التعليمية؟بما يتناسب و 

 الوزارة تنسق مع المؤسسات والوزارات األخرى بشكل كبير فيما يخص أمور تخصصية،            

فمثال يوجد تنسيق مع وزارة الصحة بخصوص الصحة المدرسية حتى أن الوزارة توظـف طبيـب         

وطبيب آخر بدرجة نائب مدير عام في غـزة، هـذا           بدرجة مدير عام لهذا القسم في الضفة الغربية         

كما يوجد تنسيق   . باإلضافة إلى الفحوصات الطبية التي تقوم بها الوزارة للطالب في داخل المدارس           

  .مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات أخري كالقطان الخ

التخرج اهتمام عنـد     وعن اعتبار تاريخ التخرج عند التعيين قالت أن الوزارة نفسها ال تولي تاريخ              

التعين، واسترسلت بأنه يمكن األخذ بهذا االعتبار هذا العام فقط، الن الوضع العـام ازداد سـوء، و       

 موظف في قطاع غزة، هذا العام من اصـل مـا      ٥٠٠قالت إن الوزارة يسمح لها باستيعاب حوالي        

  . متقدم١٢٠٠٠يقارب 

هل يوجد  .  أو تقدم على التعديل  فيها      اتهعندما تقدم الوزارة على رسم سياساتها وإستراتيجي       -٤

على الوزارة قيود يفرضها النظام السياسي العام يجب مراعاتها، و من جانب آخر هل يـتم األخـذ              



 أسـس  حبعين االعتبار حاجة سوق العمل، أم يتم التعديل على أسس أخرى  أرجو التفضل بتوضـي    

  الوزارة إن وجدت؟تتعديل سياسات و إستراتيجيا

لسياسة العامة أي قيود أو تدخل في سياسة الوزارة فنحن مؤسـسة تربويـة محـضة          ليس ل 

نفخر بتداول سياسة السلطة و لكن على أساس ال يتيح المجال بالتأثير السلبي على عملنـا كـوزارة                  

يوجد تخطيط و سياسات و استراتيجيات للـوزارة، و لكـن           .تربوية ال تفرق بين أي من االنتماءات      

م إنجاز ما يخطط له وعلى راس المعوقات االحتالل و ما ينتج عنه مـن اعتـداءات           أما قيوجد عائ 

  .مختلفة إضافة إلى األوضاع السياسية و االقتصادية بشكل عام

  ممن تتكون اللجنة المسؤولة عن رسم السياسات في الوزارة؟ -٥

وزير، وكيـل   ال:   توجد لجنة للسياسات العليا و تتألف من المراكز العليا في الوزارة و هم            

كما وتوجد لجنة تربوية تتكون مـن وكيـل الـوزارة،           . الوزارة، الوكالء المساعدون بشكل أساسي    

وبعد ذلك يوجـد    . أي المواقع العليا في الوزارة    .  العامين، ومستشارين  ءالوكالء المساعدين، المدرا  

  .طبعا لجان متخصصة لغير ذلك

 أن كانت مليون شيقل؛ هل تعتقدي ٢٠٠٤وير المناهج لعام  ميزانية تطأنذكرت دراسة لمركز حقوقي في غزة  - ٦

  هذا يكفي؟

  . وتابعت أن الوزارة تعتمد على تطوير المناهج و طباعة الكتب على المنح .  بالطبع ال

على أي أسس يتم تطوير المناهج، هل يتم من خالل التغذية الراجعة في ذلك، هل يتم ذلـك تبعـا                     -٧

  لزمن محدد، ؟

للتطوير في أي لحظة و ذلك من خالل لجان تشكلها الـوزارة و المـديريات               المناهج قابلة   

أما عن التغذية الراجعة فأنه يـتم تـشكيل ورش          . من جميع محافظات الوطن ومأخوذة من الميدان      

عمل لتحقيق ذلك تتشكل هذه الورش من المشرفين والمعلمين و كذلك يتم اخذ رأي الطالب وأولياء                

  . أي تعديل من جميع المديريات ويتم دراسته في مركز المناهجبعد ذلك يؤخذ. أمورهم

   ماذا عن الشروط التي يضعها المانحون؟- ٨

و أضافت أن الوزارة ترفض الوصاية و أن .  ال تقبل الوزارة المنح المشروطة بخصوص تطوير المناهج
  .مثالو ذكرت بلجيكا باالسم ك. هناك دول عربية و أوروبية ساعدت في ذلك دون شروط

هل يمكن أن يخفف التعليم المهني الضغط عن التعليم العام؟ وهل توجد عالقة لمخرجات التعليم                -٩

  الثانوي بسوق العمل؟

التعليم الثـانوي بالـذات المهنـي    .    صحيح التعليم المهني يخفف الضغط عن التعليم العام 

. لى مواصلة التعليم الجـامعي يوجه فئة ذات تأهيل جيد إلى سوق العمل من خالل عديمي المقدرة ع         

  .أما من لديه المقدرة فيمكنه التوجه للتعليم الجامعي بنفس تخصصه الذي درسه في التعليم المهني



   ما سبب محدودية التخصصات التي يطرحها التعليم المهني ؟-١٠

وعـن التعلـيم الـسياحي    .  هذا ما يتطلبه سوق العمل و يتوافق مع ما تطرحه الجامعـات        

و قالت بان هذا التعليم يمكن أن       . قي قالت بأنه يمكن أن يكون ضمن البرامج التعليمية الجديدة         والفند

يغذي سوق العمل بعاملين مهرة في حال أن اصبح لنا دولة وكيان بمعنى الكلمة إذ أن ذلك سيجذب                  

  .السياح إلى المنطقة

    هاء من كل مرحلة دراسية؟ ما الدور اإلرشادي الذي تلعبه الوزارة تجاه الطالب عند االنت-١١

 هناك دور يلعبه المرشد التربوي في المدارس و يخضع لعوامل أخـرى منهـا مـستوى                 

وتابعت توجد أهمية كبرى نعمل علي تحقيقها، وهي تغييـر المفهـوم الـدارج ان               . الطالب ورغبته 

 بفـرض مـادتي     مثال من األساليب المتبعة قمنا    . الطالب الملتحق بالتعليم المهني هو طالب ضعيف      

الرياضيات و العلوم على طالب الثانوية قسم العلوم اإلنسانية وبذلك نريد أن نبلغ رسالة للطالب ان                

و تابعت، يمكن إرشـاد و  . ال تهرب من هذا القسم أو ذاك، النك ال تقوى على النجاح في أي المواد     

  .توعية الطالب إلى التخصصات الثانوية من خالل دورات تثقيفية

ل يمكن جذب الطالب للتعليم الثانوي المهني من خالل تسهيالت تقدمها الجامعات لهـم دون               ه-١٢

 غيرهم؟

  .   هذا شان خاص وخالص بالجامعات، ليس لنا شأن به

ما الهدف من سياسة النجاح و الترفيع اآللي، أال يمكن أن يخرج هذا أناس غير مؤهلين -١٣

  هنة؟وبالتالي زيادة بطالة ما يسمى فقراء الم

  يمكن أن يتغيير الطالب و يتطور إدراكه في المراحل العليا لـذلك توجـد قيـود علـى                       

و ضربت مثال أن آذن في أحد المـدارس يمكـن أن            . فهذا  ليس له عالقة بفقراء المهنة      . الترسيب

يدرس ذاتيا و يطور نفسه و يدرس و ينجح ثم يتقدم بطلب توظيف جديد و من ثم يـصبح مـدرس                   

  .آذنبدل من 

  ما هي المعوقات التي تحد من نجاح عمل الوزارة؟-١٤

  .  االحتالل بشكل أساسي والظروف السياسية واالقتصادية الصعبة المحيطة وعدم االستقرار   

   وفي النهاية توجه الباحث بالشكر، وسأل النصيحة ، وأي وثيقة مطبوعة قد تفيد دراسته

عها في العمل و ذكرت الـدكتور أبـو الحمـص          فقالت يوجد فخر بالفرق التي تم التعامل م       

  .وجميع األسرة التربوية الذين يعملون من منطلق وطني اكثر من كونه منطلق وظيفي 

  .أما عن المطبوعات فقالت انه ليس لديها ما هو اكثر من المتاح على موقع الوزارة على اإلنترنت

  



صـباحا،و انتهـت    ١٠,٤٠لـساعة   ، فـي تمـام ا     25.6.2006تمت المقابلة يوم األحد الموافـق       (

  )تل الهوى- وذلك في مكتب الوكيل المساعد في مقر الوزارة الكائن في غزة١١,٢٠الساعة

  

  



   ب-2: ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  .حفظها اهللا...مدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العالي/  األخت الفاضلة

  .    بعد التحية و االحترام

ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من قسم الدراسات             

العليا في الجامعة اإلسالمية، يقوم الباحث، تحت إشراف الدكتور محمـد المـدهون،             

سياسات وزارة التربية و التعليم العالي الخاصـة بتأهيـل و           " بإعداد بحث  بعنوان       

 ".ية، آثارها و دورها في حل مشكلة البطالة         تطوير موارد المجتمع الفلسطيني البشر    

يرغب الباحث بإجراء مقابلة مع سيادتكم سعيا للحصول على معلومات تفيـده فـي              

و إذ أتوجه لسيادتكم بالشكر الجزيـل علـى الموافقـة علـى        . تحقيق أهداف البحث  

تزويدي بمعلومات مهمة أود أن أؤكد  بأن أسئلة هذه المقابلة أعدت فقـط لغـرض                

  .حث العلمي ليس إالالب

  شاكرا لكم جميعا حسن التعاون

  مع كل االحترام و التقدير

  

  الباحث

  أخوكم

  تيسير خضير

 

 

 

 

 

  

  



 

 



  -:األسئلة و األجوبة

إلى أي مدى يمكن أن تساهم الوزارة في رسم و تطبيق سياسة تنموية للتغلـب علـى                  -١

في أسس النجاح و الترفيع  مـساهمة       ظاهرة البطالة في المجتمع؟ هل تعتبر سياسة الوزارة المتبعة          

  في ذلك؟

و دور التعليم العام في هذا جزئي و ذلـك          . يوجه السؤال األول إلى القسم الخاص بالتعليم العالي       

بما يخص الثانوية، إذ نساهم في رسم وتطبيق سياسة تربوية مؤهلة للعمل فـي سـوق العمـل، أو             

  . القضاء على البطالةالمتابعة في الدراسات األكاديمية مما يساهم في

 وبخصوص الرسوب والنجاح الطالب في المرحلة االبتدائية ال يعي وال يستفيد شئ من الرسوب              

فالترسيب سياسة تربوية مخطئة إذ الرسوب و النجاح شيء مجرد ال يحمل مدلول عند الطالب فـي       

  .هذه المرحلة

  

ربـع مـدراس فقـط، وال    في قطاع غزة في أ  ) الثانوي( ينحصر التعليم التقني المهني    -١

يشمل تعليم سياحي، ما هي اإلجراءات التي تنتهجها الوزارة لتحقيق توازن بـين التعلـيم المهنـي                 

التقني والتعليم العام، وماذا عن التعليم الثانوي السياحي في قطاع غزة الذي  يتميز بشريط سـاحلي              

 لمهني؟ كيلومتر، هل يمكن من خالله جذب الطالب إلى التعليم ا٤٥طوله 

  %.١٥و الثانية إلى % ٧هدفت الخطة الخمسية األولى إلى توسيع التعليم التقني إلى 

. فنهج الوزارة هو زياد حجم التعليم التقني ولكن اإلقبال ضعيف الن خـريجين الجامعـات كثـر        

وعقبات فرص العمل على مختلف التخصصات كبيرة، فاستيعاب العمالـة محـدود جـدا، فـسواء        

ريج الثانوية المهنية يتنافس مع ممارس المهن دونما دراسة من حيث األجـر، مـثال               الجامعي أو خ  

قص الشعر تخصص موجود في هاشم عطا الشوا عند التخرج تعاني الخريجة من إيجاد عمـل إذ                 

و لكن هـذا ال يعنـي أن        .  شيقل ٢٠٠ و يجد المشغل ممارس دون شهادة  فقط  ب            ١٠٠٠تطلب  

ر ثقافة المجتمع تجاه هذا ، ولكن األمـر مـرتبط بمعوقـات سياسـية       األمر مستحيل فيمكن أن نغي    

  وهذه ظاهرة موجودة حتى في أمريكا، ليس عندنا وحسب. وباالحتالل

  

 التغذية الراجعة مرحلة أساسية في مختلف مجاالت العمل بالذات التربوي، إلى أي مدى يـتم                -٣

زارة و وضع المنهاج الفلسطيني، وما هـي     تطبيق األخذ بمبدأ التغذية الراجعة في رسم سياسات الو        

 األسس والطرق التي يتم اعتبارها لتحقيق ذلك؟



المنهاج الفلسطيني تجريبي و تتم اخذ تغذية راجعة من خالل المشرفين في المديريات والوزارات 

  .حيث يتم األخذ بالنقاط التي يتم االتفاق عليها وهي األكثر طرحا

  

األساسية ال يكون مدرك بما فيه الكفاية الختيار مستقبل له يتناسـب و        الطالب في نهاية المرحلة     -٤

  احتياجات المجتمع وسوق العمل، ما الدور التي تقوم به الوزارة الرشاده  ومساعدته على االختيار؟

يوجد إرشاد من خالل منشورات و زيارات متبادلة للمدارس المهنية و بالعكس، وهذا يمثل تحفيز 

  .اق بالتعليم المهنيلهم على االلتح

  

  كيف يتم تحديد حجم الموازنة الخاصة بالمناهج؟- ٥

 ال تخضع المناهج في الموازنة ولكن تأتى ميزانيتها من الخارج من الدول المانحة ونحن ال نقبل بها أن تكون 

  .خاضعة لالبتزاز أو الشروط

  

   ما نظرتكم تجاه التنسيق مع الوزارات االخرى في المجتمع؟- ٦

أن يكون اتصال وثيق بين الوزارات و على مختلف المستويات و كذلك مع التعلـيم العـالي                 يجب  

والوكالة لتحديد التخصصات وحجمها، فيجب تعديل بعض التخصصات التي أكـل عليهـا الـدهر               

  .كما يجب مشاركة الوزارات األخرى في التخطيط. وشرب، من خالل التنسيق

  

  راتيجي طويل األجل؟ وما هي معوقات العمل  في الوزارة؟هل تؤمن الوزارة بالتخطيط االست-٧

 :المعوقات غير خافية على جميع جوانب الحياة فهي تتمثل في

ü األوضاع السياسية  

ü المانحين  

ü االقتصاد المتردي  

و لكـن االغالقـات المتكـررة وعـدم وصـول           . نخطط استراتيجيا و نضع خطط يوميه كذلك      . 

وقراطية المانحين تقف مانع لنجاح جميع غايات التخطيط، مـن     المساعدات في الوقت المناسب وبير    

فالخطة الخمسية الجديدة تهدف إلى إنجاز      . هنا ال نستطيع التخطيط لساعات فقط و ليس لمدة طويلة         

 .ما لم يتم إنجازه في الخطة الخمسية السابقة باإلضافة إلى بعض البنود الجديدة

  



هو متاح من مطبوعـات و منـشورات تجـدونها ذا            أرجو التكرم بتزويدي بكل ما       -:مالحظة

خاصة ) سياسات ، استراتيجيات، أهداف، و خطط طويلة األجل       ( عالقة و الموضوع قيد البحث    

  بالوزارة

تقدم الباحث بالشكر للسيد المدير العام، و لم يحص منه على أي من المطبوعات، ألنهـا غيـر                  

  .جاهزة بعد و الن كل شئ موجود على اإلنترنت

  

، في مكتبـه الكـائن فـي      ١٢٠٠-١١,٣٥ ما بين الساعة     ٢٠٠٦– ٦-٢٢مت المقابلة يوم السبت     ت

  . تل الهوى-الوزارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ج-2: ملحق 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  .حفظه اهللا...مدير عام التعليم العالي/ األخ الفاضل

  .    بعد التحية و االحترام

الماجستير في إدارة األعمال من قسم الدراسات       ضمن متطلبات الحصول على درجة      

العليا في الجامعة اإلسالمية، يقوم الباحث، تحت إشراف الدكتور محمـد المـدهون،             

سياسات وزارة التربية و التعليم العالي الخاصـة بتأهيـل و           " بإعداد بحث  بعنوان       

 ".لة البطالة   تطوير موارد المجتمع الفلسطيني البشرية، آثارها و دورها في حل مشك          

من اجل هذا، يرغب الباحث بإجراء مقابلة مع سيادتكم سعيا للحصول على معلومات             

و إذ أتوجه لسيادتكم بالشكر الجزيل على الموافقـة         . تفيده في تحقيق أهداف البحث    

على تزويدي بمعلومات مهمة أود أن أؤكد  بأن أسئلة هذه المقابلة أعدت فقط لغرض 

  .البحث العلمي ليس إال

  شاكرا لكم جميعا حسن التعاون

  مع كل االحترام و التقدير

  

  الباحث

  أخوكم

  تيسير خضير

  

  

 

 

 

 

 



 

 



 -:األسئلة

 ما طبيعة العالقة بين التعليم و التعليم العالي؟ -١

بعض التخصصات خرجت أعداد كبيرة للمجتمع ال يستطيع سوق العمل اسـتيعابها، ألـيس              -٢

ات، و طرح تخصصات جديدة قد تجد قبـوال         من األفضل تقليص طرح مثل هذه التخصص      

لدى المشغلين؟ و ما الدور الذي تقوم به الوزارة الرشاد و توجيه الطالب عنـد االلتحـاق                 

 بالجامعات، لتفادي االلتحاق بتخصصات ال تتناسب و حاجة سوق العمل؟ 

كفاءة خريجي الجامعات و المعاهد في العمل يمكن أن تكون مؤشر علـى فعاليـة الخطـط       -٣

مـن وجهـة    . الدراسية لتخصصاتهم على هذا األساس يمكن  االستفادة و اخذ تغذية راجعة           

من الجهة التي ترشحها إلنجاز هـذه المهمـة، و       . نظركم  هل إجراء مثل هذا يعود بالفائدة       

هل ترى أن يكون هذا إلزام للمؤسسات التعليمية كالمعاهد و الجامعات، إن كان كـذلك مـا            

 رحها لإلشراف على هذا اإلجراء ؟هي اآللية التي تقت

هل تقوم الوزارة بدراسة حاجة سوق العمل، و على هذا األساس تنسق مـع الجامعـات و                  -٤

المؤسسات التعليمية نوعية البرامج التعليمية المطروحة و أعداد الطالب الـذين يفـضل أن              

 يسمح لهم بااللتحاق بكل تخصص؟

مها الوزارة لخريجين الثانوية المهنية بـاختالف   هل تعتقد بأنه يمكن، من خالل امتيازات تقد        -٥

تخصصاتها في الجامعات المحلية، إيجاد جاذبية عند الطالب للتعليم الثانوي المهني و بذلك             

 يحدث تخفيف ضغط على التعليم الثانوي العام؟

هل يتم استشارتكم في تحديد احتياجات دائرتكم المالية كل عام، و في وضع الموازنة قبـل                 -٦

 رها؟إقرا

 

 الرجاء التكرم بتزويدي بما هو متاح من مطبوعـات و نـشرات تـرون فيهـا فائـدة                   -:مالحظة

  . الوزارةتللموضوع قيد البحث أو خاصة بسياسات و إستراتيجيا

 مع شكري و تقديري واحترامي

  

  

  

  



  : األجوبة

ز >غـزة و هـو    ال يوجد قسم خاص بالتعليم العالي بل إدارة عامة ، و لها مدير عام في                 ) :١ ج  

و هذه اإلدارة كانت مكملة للوزارة في رام اهللا في المرحلـة األولـى، أي               . محمد يوسف أبو جراد   

و يوجد حـق    . أما اآلن فهي تابعة مباشرة للوكيل المساعد في رام اهللا           . عندما كانت وزارة مستقلة   

 لـإلدارة و االتـصال      لوكيل الوزارة اآلن في التدخل بشكل غير جوهري مع وجود استقاللية كاملة           

  .فقط مباشر مع رام اهللا الوكيل المساعد

  

أما عن التخصصات القديمة أيد بأنه قد تكون عفا عليها الزمن و أنها تخـرج اكثـر مـن                    ) ٢ ج  

القدرة االستيعابية و لكن هذا لعدم قدرة السوق على االستيعاب أيا كان التخصص و ليس لتخصص                 

لطالب في الجامعات مهما كان التخصص و إمـا أن يـذهب هـؤالء              من هنا فإما أن نقبل ا     . بعينة

هذا وإن كل تخصص ال بد أن  يحصل على ترخيص مـن             . الشباب إلى الشارع بعد الثانوية العامة     

و إن أنـا منعـت أي       . ولكن أعظم التخصصات سوف يواجه طالبه بطالة      . هيئة االعتماد والجودة  

ا من خالل القوانين طبعا ، فان أهله سيرسـلونه للخـارج            طالب من االلتحاق بالكلية التي يرغب به      

والجامعات في الخارج إن أرادوا ذلك وتمكنوا من اإلنفاق عليه و من ثم الغالبية سيرجع إلى سـوق               

  .العمل المحلي اجل أم عاجل

وأضاف ليس نحن الوحيدين الذين نخرج إلى سوق العمل اكثر من ما نـستوعب و ضـرب أمثلـة         

  .و تعتمد على سوق العمل الخليجي لالستيعاب . الخ – لبنان -ا سوري-األردن

  

نحن نقوم بوضع خطط و لكن الظروف المحيطة        : وعن الخطط التي تضعها الوزارة قال      )4+3 ج  

و أعطى مثال أن التعليم العالي قام فـي         . تقلب الخطط رأس على عقب وتحول دون تحقيق أهدافها        

ملون في مجال الميناء والمطار عنـد الحـديث عـن خطـط              بالعمل على تخريج أناس يع     99عام  

و كان هذا بالتنسيق مع الجامعات ومن ضمن التخصصات التي طرحت تخصص كهـر       . إلنجازهم  

 و كان في هذا تنسيق مع كندا ومن خالل زيارة للكليات هناك و اطالع على منـاهجهم و    يوميكانيك

 لكن لألسف الشديد قبل تخـريج الفـوج األول   و. كذلك تمت دراسة سوق العمل من خالل استبانات  

و كانـت  . وخريجينا لم يجدوا عمـل . انقلب الوضع و تم تدمير المطار وفشل مشروع إنشاء الميناء    

النتيجة إغالق القسم لعدم وجود إقبال علية و على ذلك بالقياس قسم الفندقة و كان هـذا فـي كليـة           

  . في دير البلح-فلسطين التقنية

  



ل الجامعة دون شروط خريج التعليم الثانوي األكاديمي و حتى خريجي المعاهـد إذا مـا           تقب ) 5 ج  

و لكن فيما يخص خريجي المعاهد والحاصلين       . تمكن من الحصول على المجموع الذي يؤهله لذلك       

على درجة دبلوم و توجد رغبة للحصول على بكالوريوس فيحسب للطالب نصف ما درس أو اقـل                 

  .  قليلءبشي

  

  : المعوقات التي تواجه جهود الوزارةو عن

  .االحتالل و سياسة الحصار و االغالقات المتبعة -

 .الوضع االقتصادي المتردي -

  .المانحين و أساليبهم في تسويف تسليم ما يعدون به  -

وفي الختام من اجل عمل افضل، نادى بضرورة إيجاد تنسيق على أعلى المستويات اإلداريـة بـين       

  . النقابات الوزارات و كذلك مع

  

قام األخ مدير عام التعليم العالي بكل لطف و ترحاب بتحويلي إلى السيد مـدير التعلـيم المهنـي و            

 صباحا، فـي مقـر      ١١,٢٠ و حتى    ١١ الساعة   ٢٠٠٦-٧-٢٣تم اللقاء يوم األحد الموافق      .التقني

  غزة، –التعليم العالي، متفرع من شارع اليرموك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   د-2: ملحق 

  

   اهللا الرحمن الرحيمبسم

  

  .حفظه اهللا...مدير عام الكتب و المطبوعات في وزارة التربية والتعليم العالي/ األخ الفاضل

  .    بعد التحية و االحترام

ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من قسم الدراسات             

 الدكتور محمـد المـدهون،      العليا في الجامعة اإلسالمية، يقوم الباحث، تحت إشراف       

سياسات وزارة التربية و التعليم العالي الخاصـة بتأهيـل و           " بإعداد بحث  بعنوان       

". تطوير موارد المجتمع الفلسطيني البشرية، آثارها و دورها في حل مشكلة البطالة             

من اجل هذا، يرغب الباحث بإجراء مقابلة مع سيادتكم سعيا للحصول على معلومات             

و إذ أتوجه لسيادتكم بالشكر الجزيل على الموافقـة         . ي تحقيق أهداف البحث   تفيده ف 

على تزويدي بمعلومات مهمة أود أن أؤكد  بأن أسئلة هذه المقابلة أعدت فقط لغرض 

  .البحث العلمي ليس إال

  شاكرا لكم جميعا حسن التعاون

  مع كل االحترام و التقدير

  

  الباحث

  أخوكم

  تيسير خضير

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  -:سئلة واالجوبةاأل

 لها، و ما هي     ةمن هي الجهة المخولة  برسم سياسات الوزارة، و وضع الخطط اإلستراتيجي           -١

 األسس التي يتم على أساسها رسم السياسات و األهداف العامة للوزارة؟

توجد لجنة لرسم السياسات خاصة بالوزارة ، تتكون من الـسيد الـوزير، وكيـل الـوزارة،              

  . العامين كل حسب تخصصهءون، و المد راالوكالء المساعد

  

  ما هي المعوقات التي تواجه عمل الوزارة؟-٢

االحتالل وممارساته من عزل الضفة عـن القطـاع و االغالقـات المتكـررة، الوضـع                   

  .االقتصادي المتردي، والجو السياسي العام

 

 تجـدونها ذا     أرجو التكرم بتزويدي بكل ما هو متاح من مطبوعـات و منـشورات             -:مالحظة

خاصـة  ) سياسات ، استراتيجيات، أهداف، و خطط طويلـة األجـل    ( عالقة والموضوع قيد البحث   

  بالوزارة

  

  . ٢٠١١-٢٠٠٦.قام بتزويدي بمسودة الخطة الخمسية الجديدة

 . في مقر الوزارة تل الهوا١٢,١٠ الساعة ٢٠٠٦-٧-٢٢تم اللقاء  يوم السبت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  



   ه-2: ملحق 

  

  

   الرحمن الرحيمبسم اهللا

  

  .حفظه اهللا...مدير عام اللوازم في وزارة التربية والتعليم العالي/ األخ الفاضل

  .    بعد التحية و االحترام

ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من قسم الدراسات             

المـدهون،  العليا في الجامعة اإلسالمية، يقوم الباحث، تحت إشراف الدكتور محمـد            

سياسات وزارة التربية و التعليم العالي الخاصـة بتأهيـل و           " بإعداد بحث  بعنوان       

 ".تطوير موارد المجتمع الفلسطيني البشرية، آثارها و دورها في حل مشكلة البطالة             

من اجل ذلك، يرغب الباحث بإجراء مقابلة مع سيادتكم سعيا للحصول على معلومات             

و إذ أتوجه لسيادتكم بالشكر الجزيل على الموافقـة         . البحثتفيده في تحقيق أهداف     

على تزويدي بمعلومات مهمة أود أن أؤكد  بأن أسئلة هذه المقابلة أعدت فقط لغرض 

  .البحث العلمي ليس إال

  شاكرا لكم جميعا حسن التعاون

  مع كل االحترام و التقدير

  

  الباحث

  أخوكم

  تيسير خضير

  

  

  

 
  

  



  

 
 -:األسئلة و االجوبة

تتجه المجتمعات في الوقت المعاصر و في ظل العولمة،  إلى الدمج بين الجانب النظري و العملي في  - ١

هل ترى في ذلك منفعة؟ و في حال توجهنا إلى تطبيق هذا في . الدراسة الثانوي على اختالف تخصصاتها

 مدارسنا في قطاع غزة هل توجد جاهزية لذلك، وما هي المعوقات أمام تحقيق ذلك؟

   نعم هناك منفعة-

 . ال توجد جاهزية لذلك-

  المعوقات مادية وفنية-

 . المادية تعني تجهيز المدارس بالمعدات الالزمة-

 .المناهج المنسقة/  الفنية تشمل الطواقم المؤهلة لذلك -

  

على أي أساس يتم تحديد بنود الموازنة الخاصة بالوزارة، هل يطلب من سيادتكم  وضع تصور لحجم  - ٢

 جات قسم اللوازم المالية عند وضع الموازنة؟احتيا

  .نعم نشارك بقدر المستطاع.   البنود غالبا تحدد على أساس االحتياجات و تناسبها مع اإلمكانيات-     

 إلى أي مدى يتم مشاركة دائرتكم الموقرة في إعداد الخطط االستراتيجية و السياسات العامة للوزارة؟  - ٣

  ا  مشاركة بسيطة نسبي-      

من وجهة نظر سيادتكم  هل تولي الوزارة أهمية كافية للتعليم المهني التقني؟ أال يمكن أن يخفف التعليم  - ٤

 المهني التقني الضغط عن التعليم العام؟ 

  . تولى الوزارة أهمية و لكنها غير كافية ربما بسبب اإلمكانيات-      

  .منعم يخفف التعليم المهني الضغط عن التعليم العا-      

 أرجو التكرم بتزويدي بكل ما هو متاح من مطبوعات ومنشورات تجدونها ذا عالقة والموضوع قيد -:مالحظة
  خاصة بالوزارة) سياسات، استراتيجيات، أهداف، وخطط طويلة األجل( البحث

ون تسليم تل الهوى غزة، باليد للباحث ، د- سلم اإلجابات مكتوبة بخط اليد في مكتبه الكائن في مبنى الوزارة
  . مطبوعات أخرىأي



  ٥: ملحق 

  -:قائمة بأسماء محكمي استبانتي  الدراسة

  

 الوظيفة اسم المحكم مسلسل

  جامعة األزهر–أستاذ االقتصاد  معين رجب. د.أ -١

   الجامعة اإلسالمية-أستاذ االقتصاد  يوسف عاشور. د.أ  -٢

   الجامعة اإلسالمية–أستاذ االدارة   محمد مقداد. د  -٣

   الجامعة اإلسالمية–أستاذ اإلدارة    ماجد الفرا-د  -٤

   الجامعة اإلسالمية-أستاذ اإلحصاء  سمير صافي. د  -٥

   الجامعة اإلسالمية-أستاذ اإلحصاء  نافذ بركات. د  -٦

   الجامعة اإلسالمية-أستاذ علم النفس والتربية  سمير قوتة. د  -٧

  .القدس المفتوحة& ر  جامعة األزه-أستاذ االقتصاد  عماد لبد. د  -٨

   وزارة التربية والتعليم العالي-مدير عام التعليم العام  هيفاء األغا. د  -٩

  وزارة التربية والتعليم العالي-مدير المتابعة الميدانية  رياض سمور. د  -١٠

   وزارة التربية والتعليم العالي-مدير عام الكتب و المطبوعات  علي خليفة. د  -١١

   وزارة التربية والتعليم العالي-مدير المناهج  ديبماجد ال. د  -١٢

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


