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ممخص الدراسة:
ناقشت الدراسة مشكمة ميمة متعمقة ببطالة الخريجيف مف التخصصات التجارية في قطاع غزة،

مف حيث أسبابيا المختمفة وما يتعمؽ منيا بالشخص نفسو والظروؼ المحيطة بو أو بالجامعة أو
بالمناىج نفسيا .واستخدـ الباحثاف البيانات األولية عبر استبانة تـ توزيعيا عمى  27مف خريجي

كميات التجارة في الجامعات سواء بالمغة العربية أو بالمغة اإلنجميزية .وقاـ الباحثاف باستخداـ
أساليب التحميؿ الوصفية باستخداـ النسب والمتوسطات وبعض االختبارات الغحصائية المناسبة

لمدراسة.

ويالحظ أف األراضي الفمسطينية تعاني مف بطالة حقيقية إجبارية وخاصة بيف الشباب
والخريجيف .وتشير نتائج التحميؿ إلى العديد مف العوامؿ التي تعيؽ الخريج عف الحصوؿ عمى
فرصة عمؿ ،ويركز الخريجوف عمى االنتماء السياسي وتعقيد متطمبات وشروط الحصوؿ عمى

الوظيفة كعناصر أساسية لممشكمة.
كما وتشير النتائج إلى ضعؼ دور الجامعات في المساىمة في توفير فرص العمؿ لمخريجيف،

واف كانت تؤىميـ لمحصوؿ عمى فرصة عمؿ مستقبال .وال يرى الخريجوف أف المناىج التي
يدرسونيا تناسب سوؽ العمؿ بؿ ىي مناىج نظرية.
ولعؿ ىذه النتائج تعكس درجة اإلحباط الذي يواجيو الخريجوف بسبب عدـ توفر فرصة عمؿ
ليـ.
أوال :مقدمة الدراسة ومنهجيتها:
عمى الرغـ مف كثرة التحديات التي تيدد الشعب الفمسطيني ،إال أف أكثرىا خطورة ىي مشكمة

البطالة التي باتت تصيب الشباب والشابات في األراضي الفمسطينية.

وتعتبر مشكمة البطالة ىماً مف اليموـ الكبرى لمشعب الفمسطيني فيي تعني تعطيؿ القدرات،
وىدر فرص استخداـ الطاقات البشرية ،وانخفاض معدالت النمو في االقتصاد الوطني ،وتساىـ

في سوء توزيع الدخؿ بيف مختمؼ الشرائح ،وتراجع مستوى المعيشة ،وارتفاع نسبة الفقر .وال
يخفى عمى الباحثيف كؿ ما يترتب عمى ذلؾ مف مشاكؿ وتعقيدات اجتماعية وربما سياسية.

ويعتبر االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية المسبب األوؿ لمبطالة ،فمنذ احتالؿ إسرائيؿ
لألراضي الفمسطينية عاـ  ،1967عمد االحتالؿ إلى ربط االقتصاد الفمسطيني باالقتصاد

اإلسرائيمي ،دوف السماح ببناء مرتكزات ليذا االقتصاد الذي تعرض دوماً لمعديد مف التقمبات
2

االقتصادية في المنطقة لعدة عقود .وعمى الرغـ مف قياـ السمطة الوطنية في العاـ 1994
ومحاوالتيا مع القطاع الخاص تطوير االقتصاد الفمسطيني ،إال أف مشكمة البطالة ظمت ماثمة

ومتجذرة في االقتصاد الفمسطيني بشكؿ مزمف ،وذلؾ بسبب وجود تشوىات ىيكمية حدت مف

قدرتو عمى امتصاص الداخميف الجدد إلى سوؽ العمؿ.

ولـ تبرز حدة المشكمة في السابؽ لوجود فرص لتصدير العمالة إلى إسرائيؿ ،وأسواؽ بعض
الدوؿ العربية ،وبخاصة دوؿ الخميج العربي ،إال أنيا برزت إلى السطح كأحد أىـ المشكالت

االقتصادية منذ مطمع التسعينات ،أي بعد حربي الخميج األولى والثانية ،وما رافقيا مف خسارة
لفرص العمؿ المتاحة لمفمسطينييف في األسواؽ العربية ،كما عممت سياسة االحتالؿ اإلسرائيمي
عمى تعميؽ المشكمة بعد أف طبقت سياسة استبداؿ العمالة األجنبية بالعمالة الفمسطينية ،وفرض

قيود صارمة عمى دخوؿ العمالة الفمسطينية إلى سوؽ العمؿ اإلسرائيمية.
مشكمة البحث:
ما زالت البطالة تمثؿ مشكمة مف أىـ المشكالت التي يجب التصدي ليا في مجاؿ اإلصالحات

االقتصادية واالجتماعية .إف إيجاد حموؿ عممية قابمة لمتطبيؽ عمى أرض الواقع ليذه المشكمة،
يعتبر أم اًر في غاية الصعوبة ،يأتي ذلؾ كوف معظـ السياسات التي تكافح البطالة مرتبطة

بالدرجة األولى بالسياسات السكانية ،والتعميمية ،والسياسات المتعمقة باألجور واالدخار واالستثمار
وغيرىا مف أدوات السياسة المالية.
إف تنامي عدد الخريجيف مف الجامعات الفمسطينيةومف كميات التجارة عمى وجو الخصوص ،مع
ندرة فرص العمؿ ،يزيد في نسبة بطالة الخريجيف ،األمر الذي يضع السؤاؿ الرئيسي لمبحث في

دراسة أىـ العوامؿ التي تساىـ في توفير فرصة عمؿ لمخريجيف مف كمية التجارة في األراضي

الفمسطينية ،بما يساىـ في عالج المشكمة.
أهمية البحث:

انطالقاً مف كوف بطالة الخريجيف ظاىرة تيدد المجتمع الفمسطيني ،وبخاصة في قطاع غزة الذي
عانى وما زاؿ يعاني مف ممارسات االحتالؿ القمعية ،إضافة إلى الحصار الخارجي المفروض

عميو فإف أىمية الدراسة تكمف في:

إف الظاىرة الذي تناولتيا الدراسة تعد مف الظواىر االقتصادية اليامة في جميع دوؿ

العالـ بما فييا فمسطيف ،األمر الذي يستمزـ دراسة واقع ىذه الظاىرة ،وأبعادىا المستقبمية،
إضافة إلى دراسة بعض العوامؿ التي تساىـ في مكافحتيا.
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رصدت الدراسة التطورات التي طرأت عمى ظاىرة البطالة في ظؿ السمطة الفمسطينية،

وقوفاً عمى حجـ الظاىرة ،محاولة التعرؼ عمى أسبابيا وآثارىا االقتصادية واالجتماعية.

جاءت ىذه الدراسة كمحاولة لتحميؿ وتقييـ واقع بطالة خريجي كمية التجارة في فمسطيف
مف خالؿ دراسة مسببات الظاىرة ،إضافة إلى انعكاساتيا عمى الواقع االقتصادي
واالجتماعي.
مف ناحية عممية فإف ىذه الدراسة تعمؿ عمى تقديـ معمومات ومقترحات وتوصيات يمكف

االستفادة منيا لدى الجيات المختصة.
أهداف الدراسة:

انطالقاً مف كوف اإلنساف المحور واليدؼ في عممية التنمية ،ووسيمتيا الرئيسية ،ولكوف البطالة
تجعؿ العاطميف عف العمؿ خارج دائرة التنمية ،بمعنى مما يستدعي تخصيص الجيود نحو خطط

التنمية التي تيتـ بالعاطميف عف العمؿ وخاصة الخريجيف منيـ.
لذا سعت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ:
التعرؼ عمى سوؽ العمؿ ،وعمى واقع وتطور وأعباء مشكمة البطالة في األراضي
الفمسطينية ،باإلشارة إلى مؤشرات البطالة الحالية.
تحميؿ القوى العاممة وغير العاممة وتصنيفيا حسب الجنس ،والعمر ،والمستوى التعميمي
واالجتماعي.
دراسة مدى التالؤـ بيف مؤىالت الخريجيف ومتطمبات سوؽ العمؿ الفمسطيني.
دراسة العراقيؿ والمعوقات التي ما زالت تعيؽ خريجي كمية التجارة في الحصوؿ عمى
فرصة عمؿ.
رسـ استراتجيات تشغيؿ مناسبة تعزز االعتماد عمى الذات ،وتأخذ في عيف االعتبار
خصوصية االقتصاد الفمسطيني ومحدودية الخيارات في االحتالؿ والحصار.
فرضيات الدراسة :
توجد عالقة ذات داللة إحصػائية بػيف ت ازيػد أعػداد الخػريجيف وبػيف فػرص العمػؿ المتاحػة

في السوؽ.

توج ػػد عالق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف تخط ػػيط التعم ػػيـ الج ػػامعي وب ػػيف ت ازي ػػد مع ػػدالت

البطالة بيف الخريجيف.
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف االنتماء السياسي لمخريجيف وفػرص الحصػوؿ عمػى

وظائؼ.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف دور الجامعة في توفير فرص عمؿ وت ازيػد معػدالت

البطالة بيف الخريجيف.
منهج الدراسة :

إلنجاز الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي ،والذي يعرؼ بأنو طريقة في

البحث تتناوؿ أحداث وظواىر وممارسات موجودة متاحة لمدراسة والقياس ،كما ىي دوف

تدخؿ الباحثاف في مجرياتيا ،واستطاع الباحثاف أف يتفاعال معيا فوصفوىا وقاموا بتحميميا
باستخداـ نوعيف مف البيانات األوليةعبر استبانة والثانوية المنشورة ،واستخدـ الباحثاف

العديد مف االختبارات االحصائية باستخداـ البرنامج اإلحصائي لمعموـ االجتماعية.
مصادر البيانات  :اعتمدت الدراسة عمى نوعيف أساسييف مف البيانات :
 -1البيانات األولية

بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث ،وحصر

وتجميع المعمومات الالزمة في موضوع البحث ،ومف ثـ تفريغيا وتحميميا باستخداـ برنامج
 (Statistical Package for Social Science) SPSSاإلحصائي ،واستخداـ

االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ،ومؤشرات تدعـ
موضوع الدراسة .
ويتمثػػؿ مجتمععا الدراسععة فػػي االعػػاطميف عػػف العمػػؿ مػػف خريجػػي كميػػة التجػػارة ،حيػػث قػػاـ الباحثػاف
باسػػتخداـ طريق ػػة العينعععة العشعععوا ية ،وت ػػـ توزي ػػع  59إس ػػتبانة عم ػػى عين ػػة الد ارس ػػة وت ػػـ الحص ػػوؿ

عمى 37إستبانة بنسبة استرداد .%49
 -2البيانات الثانوية
ولتعزيز الدراسة في الجوانب النظرية راجع الباحثاف الكتب والدوريات والمنشورات المتعمقة
بالموضوع قيد الدراسة ،والتي تتطرؽ لمبطالة ومفاىيميا ،وأسبابيا ،وأنواعيا ،باإلضافة إلى دراسة

ىيكؿ االقتصادي الفمسطيني ،وذلؾ لرسـ سياسات مناسبة تساىـ في تقميؿ معدالت البطالة ،وأية

مراجع رأى الباحثاف أنيا تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي ،و لجأ الباحثاف لممصادر الثانوية
في الدراسة لمتعرؼ عمى مستجدات مجاؿ الدراسة باإلضافة إلى الدراسات السابقة ،عمى النحو

التالي:
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 -1دراسة عودات ( )2010بعنواف " البطالة اجتماعياً في قطاع غزة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوؼ عمى العالقة بيف البطالة وانعكاساتيا عمى األوضاع االجتماعية
لدى العامؿ في قطاع غزة ،إضافة إلى إبراز طبيعة المشكالت االجتماعية التي تفرزىا ظاىرة

البطالة ،والتعرؼ عمى أىـ المسببات الكامنة وراء التفكؾ األسري لدى أسر العاطميف عف العمؿ.

وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج تمثمت في أف ظاىرة البطالة تشكؿ أحد دوافع التفكير في

اليجرة ،كذلؾ تسبب البطالة عدداً مف المشاكؿ النفسية والتي تتجمى في االفتقار إلى تقدير
الذات ،والشعور بالفشؿ  ،وسيطرة الممؿ عمى العاطميف عف العمؿ.

وأوصت الدراسة بعدد مف التوصيات تمثمت في ضرورة قياـ المؤسسات العامة والخاصة األىمية
بدورىا تجاه العاطميف عف العمؿ وتشجيعيـ بخمؽ فرص عمؿ ليـ ،كذلؾ االىتماـ بإعطاء

الشباب العاطؿ عف العمؿ دورات لخمؽ روح المبادرة لديو وتحمؿ مخاطر افتتاح مشاريع لو،

باإلضافة إلى دورات في أساليب اإلدارة الحديثة لضماف نجاح ىذه المشاريع.

 -2دراسة حنوف ،البيطار ( )2008بعنواف " أوضاع خريجي جامعة النجاح الوطنية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى وضع خريجو جامعة النجاح الوطنية في سوؽ العمؿ الفمسطيني

(جامعة النجاح الوطنية /أنموذجاً) أي ما ىي درجة التوافؽ بيف ميارات الخريجيف والميارات
المطموبة لسوؽ العمؿ دراسة وصفية تحميمية.

وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج تتمخص في تزايد معدالت البطالة في صفوؼ خريجي

مؤسسات التعميـ العالي الفمسطيني الذيف يشكموف  %70مف إجمالي العرض الكمي لمخريجيف في
الضفة الغربية وقطاع غزة  ،وأعزت الدراسة ظاىرة البطالة في صفوؼ الخريجيف إلى مجموعة
مف العوامؿ منيا ما يتعمؽ بخصائص التعميـ العالي الفمسطيني فيما يتعمؽ بعضيا اآلخر

بخصائص سوؽ العمؿ المحمي.
وبناء عميو فقد قدمت الدراسة عدداً مف التوصيات تمثمت في عمؿ الجامعة عمى إعادة ىيكمة
برامجيا والتخصصات التي تطرحيا إضافة إلى تطوير أساليب التدريس الجامعي واالىتماـ

بتدريب طمبتيا أثناء دراستيـ واكسابيـ الميارات الالزمة لمعمؿ أو الوظيفة ،كذلؾ أكدت الدراسة
عمى ضرورة استخداـ معايير موضوعية في تشغيؿ الخريجيف الجدد.

 -3دراسة شبانة ( )2008بعنواف " البطالة الفمسطينية في إطار المنظور الدولي :دراسة
مقارنة"
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ىدفت الدراسة إلى تحميؿ واقع البطالة في فمسطيف مف المنظور الدولي مف خالؿ تحميؿ

ديناميكية سوؽ العمؿ بيدؼ اختبار جدوى المقارنات الدولية المستندة إلى المعيار الدولي
إلحصاءات العمؿ الصادر عف منظمة العمؿ الدولية ،حيث ناقشت الدراسة سموؾ القوى العاممة
عبر الزمف مف خالؿ متابعة األفراد مف حيث عالقتيـ بسوؽ العمؿ ،والتغيرات التي تط أر عمييا.

وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج تتمخص في وجود دليؿ تجريبي عمى تكافؤ في سموؾ

العاطميف عف العمؿ في فمسطيف مع بعض المجموعات الجزئية التي تصنفيا منظمة العمؿ

الدولية خارج القوى العاممة ،مثؿ اليائسيف ،والذيف ال يعمموف وال يبحثوف عف عمؿ ولكنيـ
مستعدوف لمعمؿ إذا عرض عمييـ ،والذيف ال يبحثوف عف عمؿ بانتظار نتائج طمبات العمؿ التي

قدموىا ،في حيف أف كؿ ىذه المجموعات تتكافأ في سموكيا مع األفراد خارج سوؽ العمؿ في
بريطانيا ،مما يضع تساؤالً كبي اًر عمى إمكانيات مقارنة البطالة بيف فمسطيف ودوؿ متقدمة مف

حيث تنظيـ سوؽ العمؿ وبيئتو القانونية.

وأوصت الدراسة بإعادة النظر في قابمية تطبيؽ معيار األمـ المتحدة كما ىو لقياس البطالة في
فمسطيف ،وضرورة أف يتضمف بعض الفئات التي تصنؼ تقميدياً في فئة األفراد خارج القوى

العاممة.

 -4دراسة معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني "ماس" ( )2006بعنواف "البطالة
في األراضي الفمسطينية :واقعيا وخيارات مواجيتيا"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى حجـ مشكمة البطالة ،وخصائص المتعطميف عف العمؿ،
والخيارات المتاحة لعالجيا.
وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج تتمحور في عدـ إمكانية التعويؿ أو االعتماد عمى سوؽ
العمؿ اإلسرائيمي في المستقبؿ القريب وال البعيد لتشغيؿ العمالة الفمسطينية
وأوصت الدراسة بعدد مف التوصيات لتخفيؼ حدة البطالة منيا العمؿ عمى بمورة سياسات
اقتصادية لرفع القدرة االستيعابية لالقتصاد الفمسطيني الستيعاب كافة العامميف الجدد الذيف

يدخموف سوؽ العمؿ الفمسطيني ألوؿ مرة ،باإلضافة إلى التنسيؽ والتعاوف التاـ مع القطاع

الخاص الفمسطيني واتاحة الفرصة لو وتشجيعو عمى لعب دوره الفعاؿ في مختمؼ أوجو
السياسات االقتصادية.
 -5دراسة عبد الحؽ ( )2005بعنواف " دور االتحاد العاـ لنقابات فمسطيف في معالجة آثار
البطالة في ظؿ انتفاضة األقصى في شماؿ الضفة الغربية"

7

ىدفت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف السؤاؿ المحوري ليا ،والمتعمؽ بدور اإلتحاد العاـ

لنقابات عماؿ فمسطيف في معالجة آثار البطالة في ظؿ انتفاضة األقصى في شماؿ الضفة
الغربية ،ولموصوؿ إلى ىذه اإلجابة تـ التعرؼ عمى ماىية البطالة بشكؿ عاـ  ،وتعريفيا،
ومفيوميا ،ونشأتيا وأنواعيا ،وأسبابيا ،وآثارىا ،وطرؽ مكافحتيا ،كما تـ التطرؽ إلى سوؽ

العمؿ في فمسطيف ،وتطور حجـ القوى العاممة فيو  ،وخصائص العمالة  ،وسوؽ العمؿ

الفمسطيني ،وطبيعة العرض والطمب عمى القوى العاممة الفمسطينية ،ومف ثـ دراسة تطور
البطالة في فمسطيف ،وعبئيا ،وخصائصيا.

وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج تتمخص في أف برامج اإلتحاد – وفي ظؿ الصعوبات التي

واجيتو في تنفيذىا وموضوعية المعايير التي وضعيا لتحديد المستفيديف مف برامجو -لـ تكف
موفقة في الوصوؿ إلى تحقيؽ العدالة في توزيع ىذه البرامج ،كما أف فاعميتيا لـ تكف بالمستوى

المطموب ،في حيف أنيا كانت مميزة وايجابية مقارنة ببرامج المؤسسات األخرى ،وعمى الرغـ مف

أنيا لـ تتمكف مف تحقيؽ أىدافيا وفؽ المخطط ليا ،كما أف انعداـ نتائج جيود اإلتحاد في

الضغط عمى السمطة الفمسطينية ،لوضع الخطط المرحمية واإلستراتيجية لمحد مف البطالة وآثارىا،
أفقدت ىذا الدور مضمونو وجعمتو عديـ الفاعمية والتأثير.
وقدمت الدراسة عدداً مف التوصيات تمثمت في:
تنسيؽ الجيود والبرامج وتكامميا مع مختمؼ المؤسسات التي ليا إسياـ في معالجة آثار البطالة،

وضرورة االىتماـ بالقياـ بدور تنموي يتناسب مع أىداؼ اإلتحاد في كؿ ما يتعمؽ بالحركة

العمالية وتطوير قدراتيا ،والعمؿ عمى تفعيؿ لجنة الحد األدنى لألجور لتأخذ دورىا الطبيعي،
والعمؿ عمى تبني فكرة تمويؿ المشاريع الصغيرة ،والتي ستسيـ في خمؽ فرص العمؿ ،مما

سيجعؿ مف االتحاد مساىماً أساسياً في الحد مف البطالة ومكافحتيا ،مع ضرورة العمؿ عمى

إيجاد واتباع الوسائؿ الديمقراطية في كافة أوجو نشاطات االتحاد ،األمر الذي سيعمؿ عمى بناء
جسور الثقة مع الجماىير العمالية.

 -6دراسة لبد ( )2004بعنواف "تحديات إسقاطات البطالة في األراضي الفمسطينية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ العوامؿ والمحددات السكانية واالقتصادية التي تؤثر عمى حجـ
القوى العاممة ونسب المشاركة ،ووضع الفرضيات الالزمة لموصوؿ إلى اإلسقاطات المستقبمية

عنيا ،وذلؾ عبر تحديث إسقاطات العمالة والقوى العاممة في األراضي الفمسطينية لغاية .2010

وعمى صعيد االستنتاجات توصؿ الباحث إلى صعوبة تحديد معدالت واقعية لمفترات المستقبمية،
حيث أنيا ستبقى رىينة لمتطورات المستقبمية ،وتبعاً لممستجدات السياسية واالقتصادية.
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وىذا ما يعني أىمية التأكيد عمى عدـ االعتماد المطمؽ عمى إسقاطات القوى العاممة لمفترات

بعيدة المدى (التخطيط االستراتيجي) ،وانما االستفادة منيا كسنوات أساس عند المقارنة.

 -7دراسة بموؿ( )2002بعنواف "األبعاد الحقيقية لمشكمة البطالة في سورية" الواقع،
األسباب ،الحموؿ

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ مشكمة البطالة في سورية ،مع تسميط الضوء عمى األسباب التي أدت

إلى ىذه المشكمة ،لصياغة مجموعة مف اإلجراءات والمقترحات الواجب إتباعيا لمقضاء عمى
مشكمة البطالة مف خالؿ معالجة جديدة واضحة.

وتوصمت الدراسة إلى عدد مف االستنتاجات منيا تعثر برامج التنمية االقتصادية – االجتماعية

أدى إلى تدىور معدالت االستثمار واالدخار المحمي ،مما أدى إلى انخفاض فرص العمؿ
الجديدة في القطاعات اإلنتاجية ،كما أكدت الدراسة عمى أف سوء توزيع الثروات والدخؿ فاقـ
مشكمة البطالة مف ناحتيف :األولى عبر نزوح الرساميؿ الناجمة عف ظيور ثروات كبيرة مما حرـ

البمد مف رساميؿ كاف يمكف استثمارىا في االقتصاد الوطني .والثانية أف سوء التوزيع تضمف عدـ
تناسب ولدرجة كبيرة بيف الدخوؿ النقدية لغالبية الناس أو لشريحة كبيرة منيـ وبيف األسعار

السائدة في السوؽ.

وأوصت الدراسة بإعادة ىيكمية االقتصاد السوري ،وتحقيؽ التوازف العقالني بيف القطاعات

االقتصادية اإلنتاجية والخدمية عبر سياسات االستثمار وخمؽ المناخ المناسب لتشجيعو وزيادة

حجمو ،وتغيير بنية االستثمار الحالية بحيث تحقؽ الطمب الفعاؿ والمستثمر عمى القوى العاممة
وتأميف فرص العمؿ.
ثانيا :البطالة ,معناها وقياسها:

يجمع الخبراء واالقتصاديوف ،حسب ما أوصت بو منظمة العمؿ الدولية  ،ILOعمى تعريؼ
العاطؿ بأنو " كؿ مف ىو قادر عمى العمؿ وراغب فيو ،ويبحث عنو ،ويقبمو عند مستوى األجر

السائد ،ولكف دوف جدوى" .وينطبؽ ىذا التعريؼ عمى العاطميف الذيف يدخموف سوؽ العمؿ ألوؿ

مرة ،وعمى العاطميف الذيف سبؽ ليـ العمؿ واضطروا لتركو ألي سبب مف األسباب.

1

وانطالقاً مف التعريؼ السابؽ البد مف توافر ثالثة معايير أساسية في أي شخص لكي يمكف

اعتباره عاطالً عف العمؿ وىي:

2

1

زكً ,رمزي :االقتصاد السٌاسً للبطالة ,مجلة عالم المعرفة ,العدد  ,772الكوٌت ,أكتوبر ,9554ص .91
2
عبد الحق ,خالد :دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطٌن فً معالجة آثار البطالة فً ظل انتفاضة األقصى فً شمال الضفة الغربٌة,
جامعة النجاح الوطنٌة7991 ,
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 -9بدوف عمؿ :بمعنى أنو ال يعمؿ بأجر أو لحسابو الخاص.
 -7متاح لمعمؿ :ويقصد بذلؾ التييئة أو اإلتاحة لمعمؿ سواء بأجر أو لحسابو الخاص.
 -3البحث عف العمؿ :أي القياـ بخطوات محددة وخالؿ فترات قريبة لمبحث عف عمؿ.
كما عرؼ الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني البطالة بأنيا جميع األفراد الذيف ينتموف لسف
العمؿ ولـ يعمموا أبدا خالؿ فترة اإلسناد في أي نوع مف األعماؿ ،وكانوا خالؿ ىذه الفترة

مستعديف لمعمؿ وقاموا بالبحث عنو بإحدى الطرؽ ،مثؿ :مطالعة الصحؼ ،أو التسجيؿ في

مكاتب االستخداـ ،أو سؤاؿ األصدقاء ،واألقارب وغير ذلؾ"

3

ويكاد ىذا التعريؼ يتطابؽ مع تعريؼ منظمة العمؿ الدولية ،وينسجـ معو ،لكونو يشمؿ كافة

المعايير التي سبؽ ذكرىا ،فيو يشمؿ معيار عدـ العمؿ ،واإلتاحة لمعمؿ ،والبحث عنو ،إضافة
إلى معيار سف العمؿ.
 2.2تحديد معدل البطالة:
تقاس البطالة في العادة بما يسمى بمعدؿ البطالة "  ،"Unemployment Rateوىي نسبة غير

المشتغميف ( المتعطميف) مف القوة العاممة إلى إجمالي قوة العمؿ.

معدؿ البطالة = عدد العاطميف عف العمؿ÷ إجمالي القوة العاممة * %999
والقوة العاممة مف السكاف ىـ جميع القادريف والراغبيف في العمؿ .ويتـ في العادة استبعاد األطفاؿ
دوف سف  91سنة ،وكبار السف ،والمتقاعديف والعاجزيف ،وربات البيوت غير الراغبات في العمؿ
والطالب بأنواعيـ.4

 3.2أنواع البطالة:
تصنؼ البطالة إلى أنواع عديدة وذلؾ وفقاً ألسس مختمفة ،فيمكف تصػنيفيا اعتمػاداً عمػى أسػبابيا

أو عمى مدتيا أو عمى طبيعتيا

5

واذا اعتمد عمى طبيعة البطالة فإنو يمكف تقسيميا إلى:
 - 9بطالػػة مقنعػػة ( :(Disguised Unemploymentوىػػي األكثػػر شػػيوعاً فػػي الػػدوؿ الناميػػة
والعربية ،وتوجد حيث يعمػؿ األفػراد بأقػؿ مػف الطاقػة اإلنتاجيػة المفترضػة ليػـ ،أو فػي حالػة وجػود
أعداد مف العامميف في بعض القطاعات دوف أف يترتب عمى وجودىـ ناتج صافي أو إضافي ،أو

3

مكحول ,باسم :تحلٌل العرض والطلب على العمالة الفلسطٌنٌة ,معهد أبحاث السٌاسات االقتصادٌة الفلسطٌنً(ماس) ,رام هللا,
 ,7999ص33
4
الوزنً ,الرفاعً :مبادئ االقتصاد الكلً بٌن النظرٌة والتطبٌق ,دار وائل للنشر ,عمان -األردن ,7999 ,ص 72
5
عجوة ,عاطف البطالة فً العالم العربً وعالقتها بالجرٌمة ( الرٌاض ,المركز العربً للدراسات األمنٌة والتدرٌب9392 ,هـ )73,
10

حتى أنو قد يترتب –أحياناً -عمى توظيفيـ نقػص النػاتج الكمػي ،أي أنيػـ فػي حالػة عمالػة ظاىريػاً
– فقط -بينما عمميـ ال يسفر عف خمؽ سمع أوخدمات
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 -3بطالة ظاىرة؛ وىذا النوع يمكف تقسيمو إلى:
 بطال ػػة دوري ػػة ( :)Cyclical Unemploymentتح ػػدث حينم ػػا ت ػػتقمص ف ػػرص العم ػػؿ ف ػػياالقتصػػاد الػػوطني بعػػد رواج كبيػػر تصػػؿ فيػػو العمالػػة إلػػى الػػذروة فػػي التشػػغيؿ ،فػػإذا مػػا دخػػؿ
االقتصػػاد إلػػى دائػرة االنكمػػاش تحػػدث البطالػػة ،وىػػذه الػػدورات يتعػػرض ليػػا االقتصػػاد ال أرسػػمالي
بصفة دورية ،وقد تعرض ليا في عاـ  9539وكذلؾ في عامي  9527و 9543

-

.7

بطالة احتكاكية ( :(Frictional Unemploymentتشير البطالة االحتكاكية إلى وجود

أفراد قادريف عمى العمؿ ،ويبحثوف  -لممرة األولى-عف وظيفة مناسبة أو يبحثوف عف وظيفة أفضؿ

مف السابقة عمما بأف ىناؾ وظائؼ تناسب خبراتيـ وأعمارىـ ومياراتيـ ،إال أنيـ لـ يمتحقوا بيا
بسبب عدـ معرفتيـ بيذه الوظائؼ وأماكف وجودىا ىذا في الوقت الذي يحاوؿ فيو أصحاب

األعماؿ البحث عف العمالة البديمة لممتقاعديف لدييـ أو لشغؿ الوظائؼ المترتبة عمى توسع
المنشآت الخاصة بيـ.
وتتميز البطالة االحتكاكية بتواجدىا في االقتصاديات كافة أيا كاف مستوى نموىا وميما اختمفت
طبيعتيا ،وذلؾ ألف سوؽ العمؿ يتميز بطبيعتو الحركية ،وأف تدفؽ المعمومات ال يتـ بالصورة

المثمى ،وأف بحث العماؿ عف الوظائؼ وبحث أصحاب األعماؿ عف العماؿ عادة ما يأخذ بعض

الوقت .ويمكف التمييز بيف نوعيف مف البطالة االحتكاكية ،ىما البطالة أثناء فترة البحث عف العمؿ
وبطالة أثناء فترة االنتظار.
عموما عمى مدى توافر
وخالصة ذلؾ كمو ،أف البطالة االحتكاكية تمثؿ بطالة مؤقتة تتوقؼ فترتيا
ً
كثيرا ،ألنيا ال
المعمومات وشفافيتيا في سوؽ العمؿ .غير أف ىذه البطالة ال ييتـ االقتصاديوف بيا ً
تتطمب إجراءات تصحيحية في السياسات ،ويرى االقتصاديوف أنيا تمثؿ بطالة اختيارية وليست

بالضرورة إجبارية .ويجدر التأكيد ىنا أف البطالة االحتكاكية ليست مؤقتة وليست اختيارية بالنسبة

لمظروؼ السائدة في الدوؿ النامية ،وانما ىي بطالة مزمنة واجبارية.
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 بطالة ىيكمية ) : (Structural Unemploymentإف ىذه البطالة جزئية ،بمعنى أنياتقتصر عمى قطاع إنتاجي أو صناعي معيف ،و ىي ال تمثؿ حالة عامة مف البطالة في
6

نجا ,علً :مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي علٌها -دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة -الدار الجامعٌة ,اإلسكندرٌة,7991 ,
ص39
7
الزواوي ,خالد :البطالة فً الوطن العربً "المشكلة والحل" ,مجموعة النٌل العربٌة ,7993,ص 95
8
حسٌن ,صطوف :البطالة فً سورٌة  ,7993-9553دمشق ,7993 ,ص93
11

االقتصاد .ويمكف أف ينتشر ىذا النوع مف البطالة في أجزاء واسعة ومتعددة في أقاليـ البمد

الواحد.

ينشػػأ ىػػذا النػػوع مػػف البطالػػة نتيجػػة لمتحػوالت االقتصػػادية التػػي تحػػدث مػػف حػػيف آلخػػر فػػي ىيكػػؿ

االقتصػػاد كاكتشػػاؼ مػوارد جديػػدة أو وسػػائؿ إنتػػاج أكثػػر كفػػاءة ،أو ظيػػور سػػمع جديػػدة تحػػؿ محػػؿ
السمع القديمة

9

تعرؼ البطالة الييكمية عمى أنيا البطالة التي تنشأ بسبب االختالؼ والتبايف القائـ بيف ىيكؿ

توزيع القوى العامم ػػة وىيكؿ الطمب عميو .10يقترف ظيورىا بإحالؿ اآللة محؿ العنصر البشري
مما يؤدي إلى االستغناء عف عدد كبير مف العماؿ ،كما أنيا تحدث بسبب وقوع تغيرات في قوة

العمؿ كدخوؿ المراىقيف والشباب إلى سوؽ العمؿ بأعداد كبيرة .وقد عرفت البمداف الصناعية
المتقدمة نوعاً جديداً مف البطالة الييكمية نجـ عف تعاظـ ظاىرة العولمة في ربع القرف األخير،
والتي تسارعت عمى نحو شديد عبر نشاط الشركات متعددة الجنسيات التي حولت صناعات

كثيرة منيا إلى الدوؿ الناميػػة بسبب ارتفاع معدؿ الربح في ىذه الدوؿ ،تاركة العماؿ الذيف
يعمموف فييا في حالة بطالة ىيكمية طويمة المدى
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 4.2مظاهر االختالف في أزمة البطالة بين الدول النامية والدول المتقدمة:
تختمؼ طبيعة وأبعاد مشكمة البطالة في الدوؿ المتقدمة عنيا في الدوؿ النامية ،ويرى زكي ،12أف
مظاىر االختالؼ في أزمة البطالة بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية تنحصر في زاويتيف:
األولى :أف البطالة في الدوؿ النامية ىي إفراز لمشكمة كبرى ىي مشكمة التخمؼ ،أما في البمداف

المتقدمة فيي أحد نواتج تناقض التقدـ الراىف لمرأسمالية المعاصرة.

الثانية :أف الدوؿ المتقدمة لدييا نظاـ لمحماية االجتماعية لمعاطميف عف العمؿ يضمف ليـ الحدود

الدنيا لمعيشتيـ ،بينما يندر وجود مثؿ ىذا النظاـ في الدوؿ النامية.

 522تطور البطالة في األراضي الفمسطينية ( الضفة الغربية وقطاع غزة):
تدؿ المؤشرات عمى أف تطور البطالة في فمسطيف خضع لالعتبارات السياسية بالدرجة األساس،
وتأثرت بشكؿ مباشر بطبيعة التغيرات والتطورات السياسية التي شيدتيا المنطقة ،حيث بقيت

9

عبد الكرٌم ,البشٌر :تصنٌفات البطالة و محاولة قٌاس الهٌكلٌة والمحبطة منها ,مجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌــا ,العدد األول,
 ,7993ص .917

10

الدباغ ,بشٌر ,الجرمود ,عبد الجبار :مقدمة فً االقتصاد الكلً ,دار المناهج للنشر والتوزٌع ,األردن ,الطبعة األولى ,7993 ,ص
353
11
زكً ,رمزي ,مرجع سابق ,ص 74
12
زكً ,رمزي ,مرجع سابق ,ص 343
12

البطالة في ظؿ االحتالؿ ضمف مستويات متدنية ،ولـ يكف ليا أي تأثير سمبي عمى مجمؿ

تطورات سوؽ العمؿ الفمسطيني ،وآليات العرض والطمب عمى القوى العاممة فيو ،وقد استمر ىذا
الوضع حتى اندالع االنتفاضة األولى في العاـ  ، 1987حيث بدأت معدالت البطالة باالرتفاع ،إذ
وصؿ معدؿ البطالة في المناطؽ الفمسطينية في العاـ  1993إلى  ،% 6.7أما في ظؿ السمطة

الفمسطينية فقد أخذت معدالت البطالة بالتزايد وبشكؿ مستمر ،حيث تراوحت معدالتيا في الفترة بيف
 7999 -9551ما بيف.%73-97

ومع اندالع انتفاضة األقصى تسارعت وتيرة الزيادة في معدالت البطالة في فمسطيف ،فقد وصمت
نسبة البطالة في العاـ  2001إلى  ، %25.5ثـ ارتفعت ىذه النسبة في العاـ 2002إلى % 31.3

 ،13قبؿ أف تتراجع مع التحسف النسبي في النشاط االقتصادي الذي بدأ نياية العاـ  7993حتى

وصمت إلى % 21.5في العاـ  ،7993وقد شيدت البطالة ارتفاعاً منذ الربع األوؿ مف العاـ

 7994ولغاية الربع الرابع مف العاـ  ،7994وعند مقارنة نسبة البطالة في العاـ  7994مع ما

كانت عميو قبؿ االنتفاضة ( ،)9555نجد بػأنيا ازدادت بأكثر مف الضعفيف ،وفي العاـ 7994

استفحمت مشكمة البطالة في قطاع غزة تحديداً نتيجة الحصار اإلسرائيمي ،لتصؿ إلى %3344
في الربع الرابع ،وىي أعمى نسبة بطالة في العالـ

14

ويظير الجدوؿ رقـ  9ثبات معدؿ البطالة بيف الربع األوؿ  7994والربع الثاني  7999ويعود
ذلؾ بشكؿ أساسي عمى ارتفاع معدؿ البطالة بيف ىذيف التاريخيف مف  %39إلى  %35في غزة.

ىذا االرتفاع غطى تماماً عمى التحسف الذي شيدتو الضفة ،إذ انخفض معدؿ البطالة فييا مف

 %95إلى  %91خالؿ نفس الفترة .الصورة ذاتيا تكررت بيف الربعيف األوؿ والثاني مف عاـ
7999

15

وحسب آخر النتائج لمسح القوى العاممة  7999-7999والصادر عف الجياز المركزي لإلحصاء

الفمسطيني فقد بمغ معدؿ البطالة في الربع الثالث في األراضي الفمسطينية  %9543( %7743في

الضفة الغربية ،و %74في قطاع غزة) بزيادة مقدارىا  % 343مقارنة بالربع الثاني .7999

جاء ذلؾ عمى خمفية ارتفاع معدؿ البطالة في قطاع غزة خالؿ الربع الثالث بحوالي %743

مقارنة بالربع السابؽ.
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً , 2004 ,مسح القوى العاملة :دورة( نٌسان – حزٌران )  2004الربع الثانً  , 2004المؤتمر
الصحفً حول نتائج مسح القوى العاملة ,رام هللا – فلسطٌن ,ص 1

14

معهد أبحاث السٌاسات االقتصادٌة (ماس) ,المراقب االقتصادي,العدد  ,94رام هللا ,فلسطٌن ,ص 2
15
معهد أبحاث السٌاسات االقتصادٌة (ماس) ,7999 ,المراقب االقتصادي,العدد  ,77رام هللا ,فلسطٌن ,ص 3
13

مف جية أخرى ،فإف معدؿ البطالة في الربع الثالث  7999انخفض بشكؿ ممحوظ مقارنة مع

الربع المناظر مف العاـ السابؽ ،مف  %72.2إلى  %7743ويعود ىذا أساساً إلى انخفاض

البطالة في القطاع مف أكثر مف  %39إلى  %74خالؿ الفترة.

جدول  :1معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى العاممة  15سنة فأكثر في األراضي الفمسطينية حسب
المنطقة والجنس :أرباع 2010 ,2002 ,2002

المنطقة

Q1\08

Q2\08

Q3\08

Q1\09

Q4\08

Q2\09

Q3\09

Q4\09

Q1\10

Q2\10

والجنس

األراضي الفمسطينية
ذكور

22.7

26.5

27.3

29.1

25.7

21.6

24.9

24.3

21.1

22.4

إناث

21.7

22.7

28.2

22.5

23.8

24.7

29.8

27.3

26.8

25.0

المجموع

22.6

25.8

27.5

27.9

25.4

22.2

25.8

24.8

22.0

22.9

الضفة الغربية
ذكور

19.9

16.6

20.5

21.0

20.1

15.1

17.2

17.9

15.9

14.9

إناث

15.0

15.2

21.6

14.9

16.8

18.8

20.3

19.1

19.1

16.4

المجموع

19.0

16.3

20.7

19.8

19.5

15.9

17.8

18.1

16.5

15.2

قطاع غزة
ذكور

28.2

45.8

41.2

45.1

36.6

34.9

40.0

37.5

31.7

37.5

إناث

39.3

43.3

45.7

42.9

39.0

41.6

54.7

48.9

46.0

49.7

المجموع

29.8

45.5

41.9

44.8

37.0

36.0

42.3

39.3

33.9

39.3

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،7999 ،مسح القوى العاممة.7999-7994 ،

 622البطالة في أوساط خريجي المعاهد والجامعات:
يالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( ،)7ووفقاً لمسح القوى العاممة الذي قاـ بو الجياز المركزي

لإلحصاء الفمسطيني لمعاـ  ،7999-7999فقد بمغ معدؿ البطالة في األراضي الفمسطينية خالؿ

الربع الثالث لعاـ  7999أعمى مستوى لو بيف خريجيف العموـ التربوية واعداد المعمميف الذيف
يحمموف مؤىؿ عممي دبموـ متوسط فأعمى ،حيث بمغت نسبة البطالة حوالي  ،%37في حيف
14

شكؿ معدؿ البطالة أدنى مستوى لو بيف خريجي العموـ الطبيعية ،إذ بمغ نسبة العاطميف عف

العمؿ حوالي  ،%93وفيما يتعمؽ بخريجي األعماؿ التجارية واإلدارية فقد قارب معدؿ البطالة
( %73أي أنو مف بيف 999خريج ،ىنالؾ حوالي  73متعطموف عف العمؿ) ،ومف الجدير ذكره

أف ىذه النسبة تساوت بيف الربع الثالث لمعاـ  7999والربع الثالث لمعاـ  ، 7999مما يعني عدـ

وجود فرص عمؿ جديدة أماـ ىؤالء الخريجيف.
جدول  :2توزيا العاممين والعاطمين عن العمل لألفراد الخريجين الذين يحممون مؤهالً عممياُ (دبموم متوسط
فأعمى) حسب التخصص من العام  2010و2011

التخصص

الربا الثالث 2011

الربا الثالث 2010
العاممون

العاطمون

العاممون

العاطمون

عموم تربوية واعداد معممين

53.8

46.2

58

42

عموم إنسانية

66.4

33.6

73.9

26.1

العموم االجتماعية والسموكية

69.8

30.2

72.2

27.8

الصحافة واإلعالم

59.8

40.2

63.2

36.8

األعمال التجارية واإلدارية

73.8

26.2

73.2

26.8

القانون

87.1

12.9

79.3

20.7

العموم الطبيعية

73.9

26.1

83.1

16.9

الرياضيات واإلحصاء

79.4

20.6

73.7

26.3

الحاسوب

59.3

40.7

60.8

39.2

الهندسة والمهن الهندسية

81.1

18.9

73.5

26.5

العموم المعمارية والبناء

77.2

22.8

78.2

21.8

الصحة

81.7

18.3

80.5

19.5

الخدمات الشخصية

90.4

9.6

80.6

19.4

باقي التخصصات

70.5

29.5

81.0

19.0

المجموع

71.4

28.6

72.7

27.3

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،7999 ،مسح القوى العاممة7999-7999،
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ثالثا :نتا ج الدراسة الميدانية:

تحميل خصا ص العينة:

تـ استرجاع  37استبانة مف أصؿ  59استبانة تـ توزيعيا بنسبة استرداد تساوي  %49وىي نسبة

معقولػة ومناسػبة .وقػد تػػـ توزيػع االسػتبانات عمػػى خريجػي كميػات التجػارة فػػي جامعػات قكػاع غػزة.

وقػػد مثػػؿ الػػذكور حػوالى  %32فػػي حػػيف مثمػػت اإلنػػاث  %13مػػف أفػػر اد العينػػة .وقػػد كػػاف %32
مف أفراد العينة مف المتزوجيف.

حوالي  %19مف العينة مف خريجي كمية التجارة ىالجامعة اإلسالمية ،وحوالي  %79مف جامعة
األزىػػر ،وح ػوالي  %39مػػف بػػاقي الجامعػػات فػػي قطػػاع غ ػزة .وأظيػػرت النتػػائج أف ح ػوالي %72
منيـ تقدموا إلى ما يزيد عمى عشرة ( )99وظائؼ ،أما الباقي فقد تقدـ ألقؿ مف ىذا العدد.

أما بالنسبة لتخصص أفراد عينة الدراسة فيظيرىا الجدوؿ رقـ ( ،)3ويالحػظ أف غالبيػة الخػريجيف
( )%49ىممػف تخصصػات كميػػة التجػارة المغػػة العربيػة مقابػػؿ حػوالي  %79مػػف تخصصػات كميػػة
التجارة المغة اإلنجميزية.

جدوؿ رقـ ( )3تخصصات أفراد العينة
عربي

التخصص

E
العدد

%

إدارة األعمال

14

19

7

9.7

المحاسبة

32

44

7

9.7

االقتصاد واإلحصاء التطبيقي

6

8

0

0

عموم سياسية

6

8

0

0

العدد

%

العوامل التي يعتقد بأن عدم امتالكها يعتبر عا ق في الحصول عمى وظيفة:
تظير نتائج التحميؿ أف االنتماء السياسي والفصائمى لمخريج يعتبر مف أىـ العوامؿ التي تقؼ

أماـ الخريج في الحصوؿ عمى وظيفة ،أو تساىـ في حصولو عمى وظيفة .فقد تبيف اف المتوسط

الحسابي ليا  3449وتأثيرىا معنوي عند أقؿ مف مستوى الداللة 9491
16

ونظ ار لشح الوظائؼ فإف " تعقيد الشروط المطموبة لموظائؼ "مثمت العائؽ الثاني مباشرة حسب

رؤية الخريجيف .فقد تبيف أف المتوسط الحسابي ليا  3413وتأثيرىا معنوي عند أقؿ مف مستوى
الداللة  9491ويالحظ أف الخريجيف يحاولوف تحميؿ اآلخريف مسؤولية بطالتيـ.
أما األسباب الثالث والرابع التي تمنع حصوؿ الخريج عمى وظيفة فيي ضعؼ الخبرة العممية
وضعؼ ميارات الحاسوب والمغة اإلنجميزية.
أما السبب الخامس واألخير الممؤثر فيو ارتفاع مستوى الخريج عف مستوى الوظيفة المطموبة.
أما باقي األسباب فمـ يظير ليا تأثي ار معنويا كمعوؽ لحصوؿ الخريج عمى فرصة عمؿ.
جدول رقم ( )4معوقات حصول خريج كمية التجارة عمى فرصة عمل
المتوسط
م

الترتيب

الحسابي

السعععععععععععععععععععععععؤال

القيمة
قيمة

الداللة

االحتمالية

االختبار

1

الدرجة العممية التي حصمت عمييا كانت أدنى مف متطمبات الوظيفة الشاغرة.

2.16

9

-6.35

0.000

دالة إحصا يا

2

الدرجة العممية التي حصمت عمييا كانت أعمى مف متطمبات الوظيفة الشاغرة

2.76

5

-1.58

0.117

غير دالة إحصا يا

3

عدـ مالءمة التخصص الذي درستو مع متطمبات الوظيفة التي تقدمت إلييا.

2.54

6

-3.21

0.002

دالة إحصا يا

4

المعدؿ التراكمي.

2.20

7

-5.84

0.000

دالة إحصا يا

5

السمعة الضعيفة لممؤسسة التي تخرجت منيا.

1.90

8

-10.1

0.000

دالة إحصا يا

6

عدـ توفر خبرات عممية لدي.

2.90

3

-0.59

0.553

غير دالة إحصا يا

7

انخفاض مياراتي في المغة اإلنجميزية والحاسوب.

2.79

4

-1.55

0.125

غير دالة إحصا يا

8

تعقيد الشروط المطموبة لموظائؼ.

3.54

2

3.83

0.000

دالة إحصا يا

9

عدـ انتمائي لتنظيـ معيف.

3.80

1

5.56

0.000

دالة إحصا يا

-42.3

.2...

دالة إحصا يا

2273

الدرجة الكمية
*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة α=9491
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تحميل دور الجامعات في حصول الخريج عمى فرص عمل:
يعتقد الخريجوف بأف تزايد أعداد الخريجيف مف كافة التخصصات ساىـ في تفاقـ مشكمة البطالة "

ذلؾ أف المتوسط الحسابي لمسؤاؿ يساوي  3433بقيمة احتمالية  9499مما يؤكد قوة األثر.

كما يرى الخريجوف أف الجامعات ال تيتـ بتوفير فرص عمؿ لخريجيا بمتوسط حسابي يساوي

 3439وبقيمة احتمالية 9499

وبشكؿ عاـ فإف الخريجيف يتوقعوف مف الجامعة دو ار أكبر في توفير فرص عمؿ خاصة بيـ ،وال

يتكتفوف بمجرد التعميـ والتأىيؿ لمعمؿ مستقبال .انظر الجدوؿ رقـ ()1

ومع ذلؾ فيـ يروف أف الجامعة منحتيـ امتيازات تؤىميـ لمعمؿ مستقبال .وىذا يعتبر دو ار ميما
لمجامعات وليس بالضرورة أف عمى الجامعات أف توفر فرص عمؿ لمخريجيف ،بؿ إف ىذا يعتبر
دور الحكومة والقطاع الخاص.

جدول رقم ( )5يوضح دور الجامعات في حصول الخريج عمى فرصة عمل
المتوسط

م

السعععععععععععععععععععععععؤال

الحسابي

القيمة

الترتيب
قيمة

االحتمالية

الداللة

االختبار

1

أعتق ػػد ب ػػأف ت ازي ػػد أع ػػداد الخػ ػريجيف م ػػف كاف ػػة التخصص ػػات س ػػاىـ ف ػػي تف ػػاقـ مش ػػكمة

4.33

1

13.76

0.000

دالة إحصا يا

2

أرى أف انخفاض معدالت القبوؿ في الجامعات الفمسػطينية أدى إلػى ارتفػاع معػدالت

3.65

4

4.91

0.000

دالة إحصا يا

3

أرى بأف الجامعات الفمسطينية ال تيتـ بعقد دورات تدريبية لتطوير ميارات خريجيا.

3.73

3

6.38

0.000

دالة إحصا يا

4

أرى بأف الجامعات ال تيتـ بتوفير فرص عمؿ لخريجيا

4.31

2

12.64

0.000

دالة إحصا يا

5

أشعر بأف الجامعة التي تخرجت منيا منحتني امتيازات تؤىمني لمعمؿ مستقبالً

3.29

6

2.26

0.000

دالة إحصا يا

6

أشعر بأف محدودية تخصصات كمية التجارة ساىـ في ارتفاع نسبة البطالة

3.05

7

0.523

0.603

غير دالة إحصا يا

7

أجد أف ىناؾ أقساـ داخؿ كمية التجارة ال توجد ليا فرص وظيفية أساساً

3.41

5

2.8

0.000

دالة إحصا يا

1.29.

.2...

دالة إحصا يا

البطالة

البطالة بيف خريجي كمية التجارة.

3268

الدرجة الكمية
*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة α=9491
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تحميل مدى مالءمة التعميم الجامعي ما فرص العمل:
يرى الخريجوف أف غالبية المساقات التي تدرس داخؿ الجامعة مساقات نظرية وال تيتـ بالجانب

العممي ".فقد تبيف أف المتوسط الحسابي ليا  3459بقيمة االحتمالية  9.99وىي أقؿ مف مستوى
الداللة  .9491مما يؤكد رؤيتيـ السمبية .كما ويشعر الخريجوف أف مناىج التعميـ التي تدرس
بالجامعات ال تتالءـ مع متطمبات سوؽ العمؿ " فقد تبيف أف المتوسط الحسابي ليا 3433

والقيمة االحتمالية  9.99وىي أقؿ مف مستوى الداللة  9491مما يدلؿ عمى أف المبحوثيف
يؤكدوف عمى أف المناىج الجامعية ال تتالءـ مع سوؽ العمؿ حسب رأييـ.
بشكؿ عاـ فقد تبيف أف المتوسط الحسابي يساوي  3479بالنسبة لمالءمة التعميـ الجامعي

لمتطمبات سوؽ العمؿ  .والقيمة االحتمالية  94999وىي أقؿ مف مستوى الداللة  9491مما يدلؿ
عمى أف المبحوثيف يؤكدوف عمى عدـ مالءمة التعميـ الجامعي لمتطمبات سوؽ العمؿ .انظر

الجدوؿ رقـ (.)2

ولعؿ ىذا ال يعكس الحقيقة بقدر ما يعكس درجة اإلحباط الكبيرة التي يعاني منيا الخريجوف لعدـ

قدرتيـ عمى الحصوؿ عمى فرصة عمؿ تساعدىـ في ممارسة حياتيـ العممية.

جدول رقم ( )6مدى مالءمة التعميم الجامعي ما فرص العمل
المتوسط

م

السعععععععععععععععععععععععؤال

الحسابي

القيمة

الترتيب
قيمة

االحتمالية

الداللة

االختبار

1

أشعر بأف مناىج التعميـ التي تدرس بالجامعات ال تتالءـ مع متطمبات سوؽ العمؿ

3.37

2

2.75

0.007

دالة إحصا يا

2

من ػػذ دخ ػػولي لمجامع ػػة أج ػػد أف من ػػاىج الجامع ػػة ال تي ػػتـ باالرتق ػػاء الػ ػدائـ باألفك ػػار

2.29

6

2.76

0.007

دالة إحصا يا

3

أعتقد أف ىناؾ دور لصعوبة المواد الدراسية في ازدياد معدالت البطالة

2.65

5

-3.05

0.003

دالة إحصا يا

4

أرى بأف غالبية المساقات التي تدرس داخؿ الجامعة مساقات نظرية

3.91

1

7.86

0.000

دالة إحصا يا

والمواىب والتطمعات

وال تيتـ بالجانب العممي.
5

أشػعر بػػأف عػػدد السػػاعات الد ارسػية فػػي الجامعػػة غيػػر كافيػة لتخػريج كػػادر مػػف ناحيػػة

عممية.
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2.77

4

-1.60

0.114

غير دالة إحصا يا

6

أرى بػػأف عػػدـ تطػػوير المنػػاىج التعميميػػة داخػػؿ الجامعػػات يػػؤدي إلػػى ازديػػاد معػػدالت

البطالة.

الدرجة الكمية

3.31

3221

3

2.38

0.020

دالة إحصا يا

2263

.2.1.

دالة إحصا يا

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة α=9491

الخالصة والتوصيات:
خمصت الدراسة إلى وجود أزمة حقيقية متعمقة بمشكمة البطالة بيف خريجي كمية التجارة في

الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

وتعتبر مشكمة عدـ امتالؾ قدرات مميزة في المغة اإلنجميزية والحاسوب باإلضافة إلى الشروط

المعقدة لطمب الحصوؿ عمى الوظيفة .فضال عف المناكفات السياسية المتعمقة باالنتماء السياسي
ىي مف أىـ العوامؿ التي تمنع الكثير مف الخريجيف مف الحصوؿ عمى فرصة عمؿ.
ورغـ قياـ الجامعات بدور ىاـ في العممية التدريسية ،ورغـ قناعة الخريجيف باف الجامعات تؤىميـ
لمحصوؿ عمى فرصة عمؿ مستقبال ،إال اف الخريجيف ال يروف لمجامعات دور معنوي في
المساىمة في توفير فرص العمؿ ليـ في الوقت الراىف .ولعمنا نشير ىنا إلى أف ىذا الدور منوط

بالحكومة والقطاع الخاص أكثر منو بالجامعات.

ويرى الخريجيف وجود خمؿ في التدريس الجامعي لتركيزه أكثر عمى الجانب النظري بعيدا عف

الناحية التطبيقية والعممية مما يضعؼ القدرات العممية لمخريجيف.
وتوصي الدراسة بما يمي:

 -1إعادة النظر في البرامج التعميمية والتركيز عمى البرامج التطبيقية العممية وليس مجرد
المساقات النظرية.

 -2العمؿ عمى أف تساىـ الجامعة بشكؿ ما في التواصؿ مع القطاع الخاص لتوفير فرص
العمؿ المناسبة لخريجييا.

 -3ال بد مف التعامؿ مع الخريجيف عمى وجو المساواة دوف أدنى محاباة بسبب القرابة أو
االنتماء في التوظيؼ سواء لمقطاع الخاص أو القطاع األىمي او الحكومي.

 -4عمى القطاع الخاص أف يعيد النظر في آليات التوظيؼ المبنية عمى الكفاءة في العمؿ
لما لذلؾ مف أىمية كبرى في تحسيف األداء.
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 -5الدور األكبر في توفير فرص العمؿ يقع عمى الحكومة التي ال بد ليا مف دراسة المشكمة

بعمؽ ووضع الحموؿ الجوىرية ليا بالتواصؿ مع القطاع الخاص واألىمي ،فضال عف
التواصؿ الخارجي لمحاولة توفير فرص عمؿ لمخريجيف في الدوؿ العربية كما كاف

يحدث سابقا.

المراجا
 .9زكي ،رمزي :االقتصاد السياسي لمبطالة ،مجمة عالـ المعرفة ،العدد  ،772الكويت،
أكتوبر.9554

 .7عبد الحؽ ،خالد :دور االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف في معالجة آثار البطالة في
ظؿ انتفاضة األقصى في شماؿ الضفة الغربية ،جامعة النجاح الوطنية7991 ،

 .3مكحوؿ ،باسـ :تحميؿ العرض والطمب عمى العمالة الفمسطينية ،معيد أبحاث السياسات
االقتصادية الفمسطيني(ماس) ،راـ اهلل.7999 ،

 .3الوزني ،الرفاعي :مبادئ االقتصاد الكمي بيف النظرية والتطبيؽ ،دار وائؿ لمنشر ،عماف-
األردف.7999 ،
 .1عجوة ،عاطؼ البطالة في العالـ العربي وعالقتيا بالجريمة ،الرياض ،المركز العربي
لمدراسات األمنية والتدريب9392 ،ىػ.
 .2نجا ،عمي :مشكمة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي عمييا -دراسة تحميمية
تطبيقية -الدار الجامعية ،اإلسكندرية.7991 ،

 .3حسيف ،صطوؼ :البطالة في سورية  ،7993-9553دمشؽ.7993 ،
 .4عبد الكريـ ،البشير :تصنيفات البطالة و محاولة قياس الييكمية والمحبطة منيا ،مجمة
اقتصاديات شماؿ إفريقيػػا ،العدد األوؿ.7993 ،
 .5الدباغ ،بشير ،الجرمود ،عبد الجبار :مقدمة في االقتصاد الكمي ،دار المناىج لمنشر
والتوزيع ،األردف ،الطبعة األولى.7993 ،

.99

الزواوي ،خالد :البطالة في الوطف العربي "المشكمة والحؿ" ،مجموعة النيؿ

العربية.7993،
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.99

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ، 2004 ،مسح القوى العاممة :دورة( نيساف

–حزيراف )  2004الربع الثاني  ، 2004المؤتمر الصحفي حوؿ نتائج مسح القوى العاممة،

راـ اهلل – فمسطيف ،ص .1
.97

معيد أبحاث السياسات االقتصادية (ماس) ،المراقب االقتصادي،العدد  ،94راـ

اهلل ،فمسطيف.
.93

معيد أبحاث السياسات االقتصادية (ماس) ،7999 ،المراقب االقتصادي،العدد

 ،77راـ اهلل ،فمسطيف.
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