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اتخاذ القرار التي مت�س حياتهم.
ت�شرف على ن�شاطات املركز جلنة مكونة من �أكادمييني و�إداريني يف جامعة بريزيت ،الذين يقدمون الدعم
الفني والأكادميي للمركز ،ف�ض ًال عن عدد من اللجان اال�ست�شارية والفنية املتخ�ص�صة التي ت�شكل لدعم فريق
العمل ح�سب مقت�ضيات كل م�شروع.
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ملخ�ص :تهدف هذه الدرا�سة �إىل تكوين فهم وا�ضح عن العوامل املحددة للنجاح يف البحث عن عمل بني
الأفواج الأخرية من خريجي اجلامعات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .لهذه الغاية ،مت �إجراء م�سح زمني
على مدار ع�شرة �شهور لتتبع النجاح يف البحث عن عمل بني  495خريجا جديدا من  5جامعات .ا�ستخدمت
الإح�صاءات الو�صفية والتقنيات الإح�صائية يف وقت احلدث لتحليل البيانات وتطوير الإح�صائيات ذات
ال�صلة وحتديد العالقات بني النجاح يف البحث عن عمل والعوامل الكامنة .وا�ستخدمت النظرة املعمقة
التي �أتت بها النتائج لو�ضع �إ�سرتاتيجية على م�ستوى الوطن تعالج بع�ض التبعات الرئي�سية ملعدات البطالة
العالية بني ال�شباب.
امل�صطلحات الرئي�سية :البحث عن عمل� ،سوق العمل ،معدل اخلطر ،ن�سبة اخلطر ،معامل البقاء ،معامل
البقاء لدى كابالن مري ،منوذج اخلطر التنا�سبي لدى كوك�س.
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متهيد
�إن �إيجاد الوظيفة الأوىل خلريج اجلامعة اجلديد �صعب يف �أي مكان يف العامل ،ولكنه يكت�سب �صعوبة
خا�صة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حيث تفاقمت معدالت البطالة �إىل ما ال يقل عن  %23.7و%47.1
على التوايل (اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني  1.)2009ونظرا لهذا احلال ،البد من بذل جهود �أكرب
مل�ساعدة اخلريجني اجلدد يف انتقالهم من الدرا�سة �إىل العمل .ويجب تكري�س تلك اجلهود على م�ستوى
الوطن و�إ�شراك كافة الأطراف املعنية التي ت�ضم احلكومة والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية
واجلامعات والأهايل والطالب واخلريجني اجلدد �أنف�سهم.
�أمام هذا الو�ضع ،قام مركز درا�سات التنمية يف جامعة بريزيت ب�إطالق م�شروع م�ستقبل ال�شباب بتمويل
من البنك الدويل ،حيث �سعى �إىل حت�سني �سبل االنتقال من مقاعد الدرا�سة �إىل العمل بني اخلريجني
اجلديد من خالل تي�سري تبادل املعلومات بني اجلامعات وال�شباب و�سوق العمل .و�شمل جزء من م�شروع
«م�ستقبل ال�شباب» على م�سح زمني امتد لأكرث من � 12شهرا لتعقب جتربة البحث عن عمل لدى 495
خريجا جديدا.
وقد �أجريت الدرا�سة �سعيا لتحقيق ثالثة �أهداف وهي )1( :حت�سني فهمنا لعملية البحث عن عمل بني
خريجي اجلامعة اجلدد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وهذا ي�شمل ــرفع توقعات النجاح يف البحث عن
عمل وحتديد الأ�سباب الكفيلة بتحقيق النجاح يف البحث عن عمل )2( .الهدف الثاين هو تقدمي تو�صيات
للأطراف املعنية بخ�صو�ص ال�سيا�سة الت�شجيعية والتحويلية الهادفة �إىل رفع قدرات اخلريجني اجلدد
يف البحث عن عمل� )3( 2.أما الهدف الثالث ،ولعله الأهم ،فهو الت�شارك بهذا الفهم املح�سن مل�ستقبل
اخلريجني اجلدد بغاية متكينهم من جتهيز �أنف�سهم ب�شكل �أف�ضل للمهمة القادمة وحتدياتها .من هنا،
كر�ست الدرا�سة وقتا �إ�ضافيا لعر�ض املفاهيم ذات ال�صلة وتف�سري املنهجية امل�ستخدمة يف حماولة جلعل
تلك الدرا�سة مادة مفيدة كحالة درا�سية يف ال�صفوف اجلامعية.
ومل يكن بالإمكان ا�ستكمال تلك الدرا�سة بدون م�شاركة اخلريجني اجلدد الذين نتقدم �إليهم باالمتنان
العميق .كما نعرب عن �شكرنا للبنك الدويل لتمويله لهذه اجلهود البحثية ،وجلامعات القد�س ،والنجاح
الوطنية ،والعربية الأمريكية ،وبريزيت واجلامعة الإ�سالمية لتعاونهم.

1

2

«على الأقل» لأن اجلهاز املركزي لالح�صاء يعترب العاطل عن العمل هو الذي بحث عن عمل خالل �أ�سبوع قبل امل�سح .ولكن
هذا ال يتما�شى مع املمار�سات الدولية ال�شائعة حيث ت�ستخدم فرتة �شهر عادة �أو مع ممار�سات معدل البحث عن عمل يف
ال�سياق املحلي .انظر (.)Sotnik, 2008a
ت�شكل التدابري الت�شجيعية والتحويلية جزءا من �إطار احلماية االجتماعية امل�ستخدم يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
ال�ستنها�ض والإبقاء على جمتمع ديناميكي ومتما�سك وم�ستقر وخال من الفقر واالنك�شاف للخطر من خالل حتقيق
الإن�صاف والأمن (.)Sotnik 2008b
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مقدمة
ب�سبب الطبيعة الديناميكية ل�سوق العمل ي�صبح اقت�صاد العمل حقل درا�سة مذهل ،حيث �إنه جمال درا�سة
مفعم بالتحديات .ف�سوق العمل �شبكة معقدة من �أ�صحاب العمل والعاملني املعتمدين ب�شدة اعتمادا
متبادال على بع�ضهم البع�ض ،واملختلفني يف �سماتهم والذين يعملون يف ظل و�ضع ي�شوبه غياب اليقني وعدم
التكاف�ؤ يف �إمكانية احل�صول على املعلومات القيمة يف جمال البحث عن عمل .وهدف تلك ال�شبكة هو
التزاوج املالئم بني �صاحب العمل وامل�ستخدم لديه .ويعتمد احتمال هذا التزاوج على �صفات �صاحب العمل
وامل�ستخدم وعلى �سياق ال�سوق.
فعلى جانب الطلب ،يتم خلق الوظائف و�إلغا�ؤها ب�شكل م�ستمر� ،إما من خالل تدوير العمالة �أو ت�سريحها
�أو ا�ستك�شاف م�شاريع جديدة �أو ف�شل امل�شاريع ونظم الرواتب القدمية� ،أو من خالل دخول وخروج �شبكات
بالكامل من ال�سوق� .أما على جانب العر�ض ف�إن النا�س يبدءون يف البحث عن عمل عندما ي�صلون �إىل
العمر املنا�سب �أو عندما يتخرجون من اجلامعات �أو عندما يتم ف�صلهم �أو ت�سريحهم من عمل �سابق ،بعد
�أن يكونوا خارج �سوق العمل ،لأي �سبب كان� ،أو بعد �أن يدركوا �أنهم ي�ستطيعون حتقيق الأف�ضل مقارنة مع
عملهم احلايل .ويتوقفون عن البحث لأ�سباب ت�شمل والدة طفل� ،أو الإ�صابة امل�ؤقتة �أو الي�أ�س من قدرتهم
على �إيجاد عمل.
ميكن �أن يكون العمل نظاميا �أو غري نظامي� ،أو م�ؤقتا �أو دائما� ،أو بدوام جزئي �أو بدوام كامل .مدة العمل
حتدد املدة الزمنية التي يبد�أ بعدها العامل يف البحث عن عمل من جديد؛ وكذلك احلال بالن�سبة لتحقيق
كل من �صاحب العمل وامل�ستخدم لتوقعاتهم من بع�ضهم البع�ض وبقاء حاجة امل�ؤ�س�سة لطلب هذا العامل.
يختلف العمل باختالف القطاع واملوقع والراتب و�أ�سلوب التعيني وبيئة العمل ،والكثري من العوامل الأخرى
التي ت�ؤثر على قرار العامل يف قبول الوظيفة مثل قربها عن مكان �سكناه .بع�ض الوظائف تتوقع من العاملني
تخطي جمرد احلد الأدنى والتو�صل �إىل احلد الأق�صى من امل�ؤهالت لتفادي �أي انقطاع �أو �إزعاج يف بيئة
العمل عموما (� .)Granovetter 1981:13أما الوظائف الأخرى ،وبخا�صة تلك اخلارجة عن ال�سياق
املكتبي ،ف�إنها تقدر ب�شكل خا�ص املوا�صفات ال�شخ�صية الإيجابية.
جتدر املالحظة ب�أن كال من �صاحب العمل والعامل يبحثان .بع�ض امل�ستخدَ مني يجدون عمال بدون �أن يبحثوا
عنه �أ�صال� ،إما لأن �صاحب العمل قد عر�ضه عليهم �أثناء عملهم يف مكان �آخر� ،أو لأن لهم �صالت ب�شخ�ص
يعرفونه .ولكن معظم الباحثني عن عمل يبحثون يف فرتات متباينة قبل احل�صول على عمل ،وبع�ضهم يتوقف
عن البحث وتثنى عزائمهم بدون �أن يحظوا على عمل ،حيث تتبدد �آمالهم يف �إيجاد عمل .ويلعب احلظ
بالت�أكيد دورا �أ�سا�سيا ب�أن يكون ال�شخ�ص يف املكان املنا�سب والوقت املنا�سب وهذا ما يحدث الفرق.
تعتمد فرتة البحث اعتمادا كبريا على معدالت الأجور املتوقعة واملعرو�ضة وعلى تكلفة البحث عن الفر�صة.
قد تكون واحدة من ا�سرتاتيجيات البحث البديلة املتاحة للأفراد ذوي فر�ص العمل غري املقبولة ،وتكاليف
البحث العالية هي التوقف عن البحث قبل �إيجاد عمل .ت�شمل تكاليف البحث على املوا�صالت وحيازة
املعلومات وتكلفة الفر�صة والإنهاك بفعل البحث عن وظيفة .قد تكون هناك مبالغة �أو تبخي�س يف معدل
الأجور املتوقع مما ي�ؤدي �إىل خيبة الأمل �أو مفاج�أة �سارة.
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تركز الدرا�سة على خريجي اجلامعات اجلدد .وت�ستثني بالكامل خريجي امل�ؤ�س�سات غري اجلامعية ،الذين
من املحتمل �أن تختلف جتربتهم يف البحث عن عمل اختالفا كبريا مقارنة مع خريجي اجلامعات .يف حالة
خريجي اجلامعات اجلدد ،ف�إن غياب اخلربة يف البحث عن عمل وعدم توفر خربة عملية �سابقة لديهم تتم
ترجمتها �إىل معدالت عالية من غري العاملني ) .(Clark 1982وهذا هو احلال بالذات يف ال�ضفة الغربية
وغزة ،حيث الطلب على العمالة متدن ب�شكل عام.
تهدف الدرا�سة �إىل حت�سني فهمنا للعوامل املحددة للنجاح يف البحث عن عمل بني خريجي اجلامعات
اجلدد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ينظر الق�سم الأول يف مناذج البحث الكمي املعا�صرة ،و�إيجاد
املنا�سب يف �سوق العمل .بينما يعرف الق�سم الثاين خم�س فئات ت�صنيفية خمتلفة للمحددات النوعية يف
الغالب للنجاح يف البحث عن عمل ويراجع �أهم النظريات حتت كل فئة� .أما الق�سم الثالث في�صف منهجية
امل�سح امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة .وي�ستفيد الق�سم الرابع من الإح�صائيات وحتليل احلدث يف وقته
لتف�سري نتائج امل�سح .يف حني �أن الق�سم اخلام�س ي�ستخدم ا�ستنتاجات الدرا�سة بغية تطوير �إ�سرتاتيجية
لبناء القدرات يف البحث عن عمل بني خريجي اجلامعات اجلدد ،بينما يلخ�ص الق�سم ال�ساد�س الأق�سام
ال�سابقة كلها.
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الق�سم الأول

النماذج النوعية يف البحث
و�إيجاد املنا�سب يف �سوق العمل
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الق�سم الأول :النماذج النوعية يف البحث و�إيجاد املنا�سب يف �سوق العمل
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�إن النماذج احلديثة للبحث عن عمل ،و�إيجاد املنا�سب ،عبارة عن حماوالت للت�صوير الكمي للن�شاط الدائر
يف �سوق العمل ،كم�سعى لتح�سني فهمنا لديناميكيات �سوق العمل .من املقبول عموما �أن العوامل الكمية -
�أي العوامل التي مل يتم حتديدها كميا حتى الآن  -ت�ؤدي دورا �أ�سا�سيا يف عملية البحث و�إيجاد املنا�سب.
ولكن ،التعقيدات املرتبطة بالتعامل مع البيانات النوعية تثني العزم عن ا�ستخدامها ،وت�ؤدي �إىل املبالغة يف
االعتماد على العوامل القابلة للقيا�س الكمي (والتي يتبني عادة �أنه ال ميكن االعتماد عليها بالقدر نف�سه،
و�إن كان هذا يرجع �إىل �أ�سباب خمتلفة).
حتى فرتة قريبة ،دفعت املحددات يف بناء النموذج وح�ساب القدرات مبعظم االقت�صاديني �إىل االفرتا�ض
ب�أن ال�سوق كامل .يف �سوق العمل الكامل ،ف�إن العر�ض والطلب الرتاكمي على العمل ي�ضع الأجور وكمية
العمل يف ال�سوق .بد�أت النماذج التي ظهرت خالل العقدين �أو الثالثة الأخرية ب�إدماج وجود احتكاكات
يف ال�سوق ،وهي �أي �شيء يحول دون /يعطل ح�صول الباحثني عن عمل على وظائف ،ويحول دون /يعطل
�أ�صحاب العمل من �إيجاد العاملني .يعترب االقت�صاديون البطالة والوظائف ال�شاغرة نتيجة لهذا التعطيل.
وقد بد�أت النماذج ب�إدماج حقيقة �أن هذا االحتكاك مكلف حيث يلزم الوقت وموارد �أخرى لإيجاد عمل
مقبول �أو عامل منا�سب.
رغم ما حتدثه التح�سينات يف القدرات احل�سابية وتقنيات و�ضع النماذج من تقدم يف جمال جعل الب�صرية
�أكرث نفاذا� ،إال �أن التطورات الأخرية يف و�ضع النماذج ما زلت تخفق يف و�ضع ت�صور دقيق للن�شاط
االقت�صادي يف �سوق العمل .تتجذر مناذج البحث املعا�صرة يف نظرية القرار ،التي تهتم مب�شكلة التوقف
الأمثل عموما ،حيث يعترب التوقف النقطة التي يقبل عندها الباحث عن الوظيفة �أجرا مر�ضيا .ويف�سر
االقت�صاديون ق�صور املعلومات يف ال�سوق على �أنها ت�شري �إىل املعلومات بخ�صو�ص خمتلف الأجور املحتملة
التي قد يح�صل عليها الباحث عن عمل .لهذا يقوم الباحث عن العمل با�ستطالع ال�سوق يف حماولة لإيجاد
الوظيفة التي ت�ؤمن له الراتب الأعلى .ويوا�صل الباحث عن العمل م�ساعيه طاملا �أنه يتوقع ب�أنه �سوف
ي�ستفيد من هذا البحث .تعتمد مدة البحث على م�ؤهالت الباحث عن العمل وعلى ظروف �سوق العمل.
ي�ضع معظم خرباء االقت�صاد منوذج عملية حتديد الأجر على �أنه منوذج يقوم فيه �صاحب العمل بو�ضع
�شروط عرو�ض العمل ،بينما يقوم الباحث عن عمل باالختيار بني تلك العرو�ض ،حيث تتحدد �سلطة �صاحب
العمل يف ال�سوق بفعل املناف�سة بني �أ�صحاب العمل الذين يبحثون عن تعيني نف�س العمال .يف مناذج البحث
التناف�سية ،ي�ستطيع الباحثون عن عمل اقرتاح عرو�ض رواتب وي�ستطيعون توجيه جهود البحث نحو خيارات
�أكرث جاذبية.
ي�ستك�شف الباحث عن عمل يف هذه النماذج للبحث ا�سرتاتيجيات التوقف الأخرية التي تعظم من القيمة
احلالية للفائدة امل�ستقبلية من الوظيفة ،وي�ستثني التكاليف املرتاكمة على البحث عن عمل .نوظرا لأن
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يعتمد هذا الق�سم� ،إال عندما يكون هناك ن�ص بخالف ذلك ،على املراجعات الأدبية التي �أجراها

		

Devine and Kiefer, 1991; Pissarides and Mortensen, 1999; and Rogerson, Shimer and Wright, 2005
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الفائدة هي �سمة نظرية وغري قابلة للمقارنة ،ف�إن االقت�صاديني ي�ستبدلونها بالدخل 4.لهذا� ،سن�ستخدم يف
هذا الق�سم الدخل (�أو الأجر) .ولكن ،هذا التحول ،رغم �أنه منا�سب للغاية ،ف�إنه م�ضلل ب�شكل كبري ويخفي
�أحد �أهم املحددات على النماذج .يف كل فرتة ،5ف�إن العاطل عن العمل (�أو املوظف� ،إذا كان يبحث عن
عمل بينما ما زال على ر�أ�س عمله) ،والباحث عن العمل يكون لديه احتمال (حمدد �سلفا) ب�أن يتلقى عر�ض
عمل .يت�صف كل عر�ض عمل مبعدل �أجور حمدد يقوم الباحث عن العمل بر�سمه ب�شكل م�ستقل وع�شوائي
من معرفته بتوزيع معدالت الأجور.
عند تلقي كل عر�ض عمل ،يقرر الباحث عن العمل ما �إذا كان �سيقبل به �أو يرف�ضه ،بناء على ما �إذا كان
م�ساويا �أو �أعلى من احلد الأدنى املقبول للأجر لدى الباحث عن العمل .احلد الأدنى املقبول للأجر لدى
الباحث عن العمل هو نقطة احل�سم ،حيث �إن الأجور الأقل من هذا احلد لن تكون مقبولة لديه .يتحدد احلد
الأدنى للأجر املقبول بفعل عوامل نوعية وكمية مبا فيها تكاليف الفر�صة التي يتحملها الباحث عن العمل
وتكاليف ال�صفقة عند العمل 6.قد يتغري احلد الأدنى املقبول للأجر لكل فرد مع مرور الوقت ).(Salop 1973
يحاول الباحث عن عمل تعظيم القيمة احلالية املتوقعة للفائدة (الدخل) الذي يجنيه م�ستقبال من خالل
مقارنة الدخل املت�أتي من القبول بالوظيفة مع الدخل من موا�صلة البحث .وقبول الوظيفة من عدمه يعتمد
على ما �إذا كان الدخل املتح�صل من العمل �أعلى من احلد الأدنى املقبول للأجر الذي ي�سعى �إليه الباحث
عن العمل .غالبا ،يف تلك النماذج ،ي�ستطيع الباحث عن العمل تكثيف بحثه ،مما ي�ؤثر على معدل و�صول
العرو�ض ،و�إن كان بكلفة �أكرب .قد يتغري الدخل املت�أتي من وظيفة معينة ،مما ميكن �أن ي�شجع الباحثني
عن عمل على البحث عن فر�صة �أف�ضل .وميكنه البدء �أوال برتك العمل احلايل �أو البحث بينما هو على
ر�أ�س عمله.
يتوقف الباحث عن عمل عن بحثه عندما يح�صل على عر�ض عمل تكون قيمته احلالية املتوقعة تتخطى
�أو ت�ساوي القيمة احلالية لدخله املت�أتي من موا�صلة البحث .بهذه الطريقة ،يكون منوذج البحث عن عمل
ير�ضي خا�صية احلد الأدنى املقبول للأجر .هناك �أي�ضا مناذج بحث ذات وجهني وتركز على التوافق بني
الباحث عن العمل و�صاحب العمل .يف هذه النماذج يكون لدى �صاحب العمل حد �أعلى ي�شبه توقعات احلد
الأدنى للأجر لدى الباحث عن العمل .ويتم التوافق عندما يتو�صل �صاحب العمل والباحث عن العمل �إىل
�صفقة تكون القيمة احلالية املتوقعة املدجمة لها تتخطى القيمة احلالية لكال دخليهما يف حال مل يقبال
بال�صفقة ووا�صال البحث.
ملاذا ال ميكن مقارنة الفائدة؟ �إنها حمملة بالعوامل النوعية .يلزم عندها االفرتا�ض ب�أن كل �شيء متاح وقابل لل�شراء .ماذا
ميكن مقارنة الدخل؟
البحث لكل فرتة ،ميكن حتديده من قبل وا�ضع النموذج ،مع �إمكانيات �شائعة هي :متوا�صل ،يومي و�أ�سبوعي.
من الأمثلة على تكاليف الفر�صة :نوعية الوقت الذي يتم مت�ضيته مع الأطفال ،تكاليف رعاية الأطفال� ،أو القيمة العامة
لوقت الفراغ والن�شاط الرتفيهي .من �أمثلة تكاليف ال�صفقة :م�صاريف املوا�صالت من و�إىل العمل ،ارتفاع �ضريبة الدخل،
�أو خطر الأذى اجل�سدي �أو النف�سي �أثناء العمل �أو ب�سببه.
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ت�ستخدم النماذج الأخرى عوامل املالءمة بني عنا�صر غري متجان�سة 7لتحديد نقاط مع االت�صاالت املتدفقة
التي توفرها تكنولوجيا مالءمة وحيث يتم ا�ستخدام «حل التفاو�ض املعمم» لدى نا�ش لتحديد الأجر.
تفرت�ض تلك النماذج وجود عدد من الباحثني عن عمل و�أ�صحاب العمل املختلفني يف اخل�صائ�ص .وعند
ت�صميم هذا املعامل على ن�سق معامل الإنتاج ،ف�إن معامل التوافق (التزاوج بني �صاحب العمل والباحث عن
عمل) ي�ستعر�ض ن�شاطات البحث التي قام بها كل من الباحث عن عمل و�صاحب العمل يف نقاط التقاء.
وميكن تغيري زخم البحث لأي من الباحث عن العمل �أو �صاحب العمل .عندما يلتقي الباحث عن عمل
و�صاحب العمل لالتفاق على الأجر ،ف�إن كليهما ينظران «لنقطة التهديد» �أي احلدود الدنيا املقبولة .وتكون
نقطة التهديد الدنيا لدى الباحث عن العمل متعلقة باحلد الأدنى املقبول من الأجر لديه ،بينما ترتجم هذه
النقطة لدى ل�صاحب العمل بالتقليل يف حجم �أرباحه نظرا لأنها ترتبط بالأجر الذي تتم مناق�شته� .إذا مل
يكن هناك اتفاق ف�إن كال من الباحث عن عمل و�صاحب العمل يعودان للبحث من جديد.
باخت�صار ،مناذج البحث واملالءمة اجلديدة عبارة عن حماوالت لو�ضع قيمة كمية لتمثيل الن�شاط يف �سوق
العمل يف حماولة لتح�سني فهمنا لديناميكيات �سوق العمل .النماذج التي ن�ش�أت خالل العقدين �أو الثالثة
الأخرية بد�أت بدمج تواجد االحتكاك يف ال�سوق ،وهو �أي �شيء يعطل الباحثني عن العمل �أو يحول دون
�إمكانية ح�صولهم على وظائف ويعيق �أ�صحاب العمل �أو يحول دون ح�صولهم على عمال .رغم �أن االرتقاء
بقدرات احل�ساب وتقنيات و�ضع النماذج توا�صل التقدم يف هذا املجال للتو�صل �إىل ب�صرية �أنفذ� ،إال �أن
التطورات الأخرية يف عملية و�ضع النماذج ما زالت تخفق يف متثيل الن�شاط االقت�صادي بدقة يف �سوق
العمل .ويرجع هذا �أ�سا�سا �إىل تركيز النماذج على الأجر ب�صفته العامل املحدد للمالءمة مع ا�ستثناء
الكثري من ال�سمات الأخرى لدى الباحث عن العمل و�صاحب العمل وعوامل �أخرى يف ال�سياق ،التي ت�ؤثر
حتما على عملية املالءمة (املزاوجة بني الباحث عن عمل و�صاحب العمل).
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�أمثلة عن تكاليف الفر�صة البديلة :نوعية الوقت الذي يق�ضيه مع الأطفال ،وتكلفة رعاية الطفل� ،أو القيمة العامة لق�ضاء
�أوقات الفراغ .ومن الأمثلة على تكاليف ال�صفقة هي :نفقات النقل من و�إىل العمل ،ال�ضريبة على الدخل املرتفع� ،أو احتمال
وقوع �ضرر ج�سدي �أو نف�سي يف العمل.
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الق�سم الثاين

العوامل املحددة للنجاح
يف البحث عن عمل
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الق�سم الثاين :العوامل املحددة للنجاح يف البحث عن عمل
يعتمد جناح اخلريج اجلديد يف البحث عن عمل على جمموعة من العوامل ترفع �أو تخف�ض من فر�صه يف
احل�صول على عمل .وت�شمل هذه العوامل �صفات يتميز بها كل خريج جديد مثل قدراته الفكرية والنف�سية
والبدنية واالجتماعية وعلى �سمات �سوق العمل ب�شكل عام و�صفات �صاحب العمل ب�شكل خا�ص ،وكما هو
احلال غالبا ف�إن احلظ �أي ال�صدفة قد يكون له دور يف املو�ضوع.
يغطي هذا الق�سم العوامل ال�سالفة الذكر والتي يعتقد �أنها حتدد مدى النجاح يف البحث عن عمل .يف حني
يلقي الق�سم الرابع من هذه الدرا�سة ال�ضوء على العوامل التي حتدد مدى النجاح يف البحث عن عمل بني
اخلريجني اجلدد من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ب�شكل خا�ص.

 1.2القدرات الفكرية
من العوامل الرئي�سية التي يعتقد �أن لها ت�أثري على النجاح يف البحث عن العمل هناك قدرات الباحث عن
العمل الفكرية .يكتب �آدم �سميث ( )1776يف «ت�سا�ؤله يف طبيعة و�أ�سباب ثروات ال�شعوب – "An Inquiry
:»"into the Natture and Causes of the Wealth of Nations
“عندما يتم بناء �آلة غالية ،يجب �أن يكون هناك توقعات عن العمل الذي �سوف ت�ؤديه قبل �أن ت�ستهلك (يتم
�إطفا�ؤها) ،بحيث يعو�ض هذا العمل (الذي تنتجه الآلة) ر�أ�س املال امل�ستثمر بها ،ويحقق على الأقل الأرباح
العادية .ي�صرف ال�شخ�ص الذي يح�صل على التعليم على ح�ساب العمل الكثري والوقت الالزم لأي من تلك
الوظائف التي ت�ستدعي قدرات ومهارات ا�ستثنائية ،مما يعني �أنه ميكن مقارنته بواحدة من تلك الآالت
الغالية .فهو يتوقع �أن العمل الذي تعلمه �سوف ي�أتيه براتب �أعلى من الرواتب االعتيادية يف الأعمال ال�شائعة
مما ي�ؤمن له كافة م�صاريف تعليمه ويحقق له �أرباحا ال تقل عن تلك الأرباح العادية التي تت�أتى من ر�أ�سمال
معادل لقيمة ما �أنفقه على تعليمه .يجب �أن ي�ؤمن له العمل هذا الدخل املتوقع خالل فرتة زمنية معقولة،
نظرا لعدم معرفة الإن�سان بالوقت الذي يحل فيه �أجله ،كما هو احلال بالن�سبة للعمر االفرتا�ضي للآلة”.
يف االقتبا�س ال�سابق ،مييز �سميث بني العمالة املاهرة التي تتطلب تعليما والعمالة العادية التي ال يلزمها
ذلك .وهو يحاجج هنا ب�أن التعليم �أو التدريب الر�سمي عبارة عن ا�ستثمار يكون املتوقع منه توليد �أرباح من
الدخل امل�ستقبلي ،كطريقة للتعوي�ض عن تكاليف التعليم.
ويوا�صل �سميث حيث يف�صل �أي�ضا �أ�صول (ما ميتلكه) الفرد �إىل ق�سمني ،تلك التي ت�ستدعي التعوي�ض وتلك
التي حتقق ا�ستثمارا .ومن ثم ي�صنف املهارات (املواهب) املكت�سبة خالل التعليم والدرا�سة والتدريب على
املهنة وبناء عليه ،ي�شري �إىل هذا الأمر على �أنه ر�أ�سمال؛ مو�ضحا �أن تلك املواهب عبارة عن الأ�صول الثابتة
التي يتمتع بها الفرد .ويعترب �سميث التعليم على �أنه �شق �ضروري لتق�سيم العمل الذي مل يكن فقط حم�صلة
للتنمية االقت�صادية بل عامال م�ساعدا كذلك.
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�إن اعتبار القدرات الفكرية على �أنها ر�أ�سمال ظل �ساريا بني االقت�صاديني خالل القرن التا�سع ع�شر
وب�شكل خا�ص لدى جون �ستيوارت ميل ( )1844و�ألفريد مار�شال ( ،)1890ولكن كان البد من االنتظار حتى
عام  1958لكي نح�صل على تعريفه ب�شكل ر�سمي على �أنه ر�أ�سمال ب�شري على يد جاوب من�سر .يف �سنة
 ،1960ويف خطاب رئا�سي مبنا�سبة االجتماع ال�سنوي الثالث وال�سبعني للجمعية االقت�صادية الأمريكية،
و�سع ثيودور و� .شولتز تعريف اال�ستثمار �إىل ر�أ�س املال الب�شري لي�شمل كافة اجلهود التي ترتقي بنوعية
الإنتاجية الب�شرية.
وناظر �شولتز ب�أن تلك اجلهود� ،سواء كانت �أثناء وقت الفراغ �أو العمل� ،أو �سواء بادر �إليها الفرد �أو �صاحب
العمل ،فهي تنطوي على م�صاريف على التعليم ،وعلى التدريب �أثناء اخلدمة وعلى ال�صحة وحتى على
الهجرة الداخلية بحثا عن فر�ص عمل �أف�ضل .وبعد ذلك بقليل حتول املفهوم �إىل نظرية كاملة.

 1.1.2نظرية ر�أ�س املال الب�شري
تطورت نظرية ر�أ�س املال الب�شري على يد غاري �س .بيكر ( )1964الذي �سار على خطى �آدم �سميث
واعترب �أن الباحثني عن عمل ال�ساعني للتعليم للنهو�ض بقدراتهم على الإنتاج ،يجنون بالتايل �أرباحا
�أكرب .وقد كانت املناظرة �أن �أ�صحاب العمل ا�ستخدموا فرتة التعليم الر�سمي ونوعيته بالن�سبة
للباحثني عن العمل كمقيا�س لقدراتهم على الإنتاج وكانوا يدفعون �أجورهم بناء عليه .لهذا ،كانت
املناظرة� ،أن الفروق يف الدخل بني العاملني هي النتيجة املبا�شرة للفروق يف اال�ستثمار يف ر�أ�سمالهم
الب�شري؛ بينما مت ح�ساب �أرباحهم من خالل تعديل الدخل امل�ستقبلي مقارنة (بال�ضائع) من التكاليف
التي مت �إنفاقها على الدرا�سة بدون �أن يكون هناك عمل.
وقد مت تعريف عدد من نقاط ال�ضعف يف نظرية ر�أ�س املال ب�شري .مثال ،ادعا�ؤها ب�أن النجاح يف
البحث عن عمل يعتمد ح�صريا على م�ستوى ونوعية التعليم ،وهذا يولد االنطباع ب�أنه  -بخالف هذا
الفرق  -ف�إن الباحثني عن عمل هم جمموعة متجان�سة .ومن نقاط ال�ضعف الأخرى التي الحظها ماك
�س .غرانفيرت (� )1981:25أن النظرية تتغا�ضى عن حقيقة �أنه يتم ا�ستخدام التعليم عادة ك�أ�سا�س
خالل عملية اختيار املر�شح ،حيث ي�ستخدم �أ�صحاب العمل غالبا التو�صيات وغريها من امل�ؤهالت
لأخذ قرارهم النهائي .وي�سهب غرانوفيرت ( )1981:18بالإ�شارة �إىل �أن النظرية تتجاهل �أن احتمال
اال�ستفادة من اال�ستثمار يف التعليم يعتمد ب�شكل كبري على ما �إذا كان هناك طلب على املو�ضوع الذي
ا�ستثمر فيه الفرد تعليمه؛ و�أنه يتم جني الأرباح من هذا اال�ستثمار �إذا ما حظي الباحث عن العمل
بفر�صة متكنه من التال�ؤم مع هذا الطلب.
�أ�شار نقاد �آخرون �إىل �أن التعليم ال يوفر دائما املعرفة واملهارات الالزمة على الفور لأداء العمل،
وبالتايل يجب �أن تكون هناك �صفات �أخرى يبحث عنها �أ�صحاب العمل .ردا على هذا النقد ،ناظر
�أ�صحاب نظرية ر�أ�س املال الب�شري ب�أن القدرات يف التفكري املجرد تتطور من خالل التعليم ،مما
يح�سن الإنتاجية بدوره .ولكن الكثري من الأكادمييني ظلوا غري مقتنعني بهذا الأمر.
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 2.1.2نظرية �إر�سال الإ�شارة
كان مايكل �سبن�س ( )1973من بني الأكادمييني غري املقتنعني بادعاء �أ�صحاب نظرية ر�أ�س املال
الب�شري ب�أن التعليم يرفع م�ستوى الإنتاجية .وبدال من ذلك ،اعترب �سبن�س التعليم على �أنه امتحان
ميكن التحقق منه ر�سميا الختبار القدرات الفكرية املت�أ�صلة لدى الباحث عن عمل ،واعتقد ب�أن �سعي
الباحثني عن عمل للتعليم هو مبثابة �إ�شارة ير�سلونها لأ�صحاب العمل ب�أنهم يتمتعون بتلك القدرات
املت�أ�صلة ،ولكنه ال ي�شكل رافعة لقدراتهم الإنتاجية.
وف�سر �سبن�س ( )1973ذلك ب�أن �أ�صحاب العمل يتخذون قرارات التعيني يف ظل غياب اليقني .يكون
لدى �صاحب العمل جمموعة من املعلومات ال�شخ�صية عن الباحث عن العمل والتي يجب �أن ي�ستخدمها
�صاحب العمل ليقرر ما �إذا كان �سيعني هذا املتقدم للوظيفة وب�أي �أجر .هناك �شق من تلك املعلومات
ال�شخ�صية يعترب ثابتا (العمر ،العرق ،اجلن�س� ،إلخ) بينما �شق �آخر يعترب مرنا (التعليم ،اخلربة
العملية� ،إلخ) .وي�شري �سبن�س �إىل تلك املعلومات املرنة ب�صفتها �إ�شارات و�أنها جمال مفتوح للتالعب.
�إن �إ�سهام كلتا النظريتني قليل يف عملية املالءمة يف �سوق العمل (�أي تعيني الباحث عن العمل املنا�سب
يف العمل ولدى �صاحب العمل املنا�سب) ويكون معرفة �أن كيفية البحث عن عمل ت�شكل �شقا �أ�سا�سيا
من القدرات الفكرية.

 2.2القدرات النف�سية
هناك �أمر �أغفله �سبن�س و�أ�صحاب نظرية ر�أ�س املال الب�شري وهو �أهمية ر�أ�س املال النف�سي .ح�سب فريد
لوثانز وكارولني يو�سف وبرو�س �أفوليو ( )2007:3ف�إن العوامل النف�سية التي ت�سهم يف �إنتاجية ال�شخ�ص
ت�شمل )1 :الكفاءة الذاتية/الثقة ،وهي اال�ستعداد واملقدرة على تويل مهام تنطوي على حتديات؛ )2التفا�ؤل،
وهو مفيد من �أجل الدافعية والبيئة الإيجابية؛  )3الأمل ،وهو املثابرة نحو حتقيق الأهداف؛ و )4ال�صالبة
(اجللد) ،وهي اخلروج من الأوقات الع�صيبة لتحقيق النجاح .ي�ؤمن كل من لوثان�س ويو�سف و�أفوليو ب�أن
توفر تلك ال�سمات الأربع معا �أقوى من جمموع كل واحد منها على حدا.
تكت�سب هذه ال�صفات نف�س القدر من الأهمية بالن�سبة للبحث عن عمل ويف العمل .فالدرا�سات التي �أجريت
على امل�ستوى الدويل �أظهرت وجود ميل لدى الكثريين من العاطلني عن العمل لل�شعور بالي�أ�س ،والذي ي�ؤثر
بدوره ت�أثريا عك�سيا على فر�صهم يف �إيجاد عمل ( .)Vansteenkist et al. 2005التطلع النف�سي ال�صحي
هو بال �شك ميزة قيمة يف العمل وكذلك �أثناء البحث عن عمل.
ت�سعى الكثري من النظريات يف علم النف�س �إىل تف�سري ال�سبب وراء احلالة النف�سية للفرد .تلك التي ميكن
تطبيقها على الباحثني عن عمل ت�شمل :نظرية القيمة املتوقعة ( ،)Expectancy-value theoryنظرية
الكفاءة الذاتية ( ،)self-efficacy theoryنظرية العجز املكت�سب (،)learned helplessness theory
ونظرية العزو ( .)attribution theoryفيما يلي عر�ض لهاتني النظريتني وراء القائمة ال�سابقة التي
�أوردها لوثان�س ويو�سف و�أفوليو.
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 1.2.2نظرية القيمة املتوقعة
تطرح نظرية القيمة املتوقعة حجة مفادها �أن �أحد العوامل املحددة لنجاح الفرد يف �أي م�سعى هو
م�ستوى احلافز لديه .وتدعي النظرية ب�أن م�ستوى الدافعية لدى الفرد يتحدد مبدى قيمة الإجناز
املتحقق من هذا امل�سعى بالن�سبة لل�شخ�ص .مثال ،يف �سياق البحث عن عمل ف�إن تلقي عالوة �أو بدالت
البطالة قد يقلل من دافعية �إيجاد عمل ويثني عن البحث الدءوب عن العمل لأنه لن يح�سن من و�ضع
ال�شخ�ص وهو يف حالة البطالة .من جهة �أخرى ،كلما �أ�ضفى الباحث عن العمل قيمة �أكرب لإيجاد عمل
مر�ضي ،كلما �أ�صبح �أكرث عر�ضة لل�صدمة النف�سية بفعل عدم �إيجاد ذلك العمل ،وهذا ي�ؤثر بدوره
ت�أثريا عك�سيا على بحثه عن عمل.
يف �سياق البحث عن عمل ،ف�إن نظرية القيمة املتوقعة تربط بني م�ستوى التفا�ؤل لدى ال�شخ�ص الباحث
ب�إيجاد عمل واحتمالية �أن ينتج عن عملية البحث �إيجاد عمل مر�ضي بالن�سبة له (Vansteenkiste
 .)et al. 2005للتوقع وجهان :توقع الكفاءة (�أي القدرة على �إمتام العمل) – واملح�صلة (�أي النتيجة
املتحققة من ذلك العمل) .الوجه املتعلق بتوقع الكفاءة ي�شري �إىل توقع الباحث عن العمل ب�أن مهمته
�ستتكلل بالنجاح .بينما ي�شري الوجه املتعلق بالنتيجة املتوقعة �إىل توقعات الباحث عن العمل ب�أن ي�ؤدي
بحثه �إىل �إيجاد عمل .حتاجج نظرية القيمة املتوقعة ب�أن ال�شخ�ص العاطل عن العمل �صاحب التوقعات
الأعلى (الأدنى) يف �إيجاد عمل �سيكون �أكرث (�أقل) دافعية جتاه البحث و�سوف يكون بحثه ذا زخم �أكرب
(�أقل) من ال�شخ�ص �صاحب التوقعات الأدنى (الأعلى) يف �إيجاد عمل.

 2.2.2نظرية تقرير امل�صري
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نظرية تقرير امل�صري عبارة عن اتفاق مع نظرية القيمة املتوقعة والتي تقول �إن �أحد املحددات
الرئي�سية لإيجاد عمل هو الدافعية ،ولكنها ت�شدد ب�شكل �أكرب على نوع الدافع الذي يحرك الن�شاط
�أكرث من الرتكيز على م�ستوى �أو درجة ذلك الدافع .تعرف نظرية تقرير امل�صري نوعني خمتلفني من
الدوافع :اال�ستقالل ال�شخ�صي وامل�ضبوط (املخ�ضع لل�سيطرة).
ينبع دافع اال�ستقالل الذاتي من حم�ض الإرادة واالختيار .هناك نوعان من دافع اال�ستقالل الذاتي:
دافع مت�أ�صل ودافع مكت�سب خارجيا .ين�ش�أ الدافع املت�أ�صل من امل�صالح املت�أ�صلة وحتى اال�ستمتاع
بالن�شاط بحد ذاته� .أما الدافع املكت�سب خارجيا (�أو املحدد) فينبغ من الربط بني الن�شاط ون�شاط �آخر
�أو هدف يكون لدى ال�شخ�ص دافع مت�أ�صل لتحقيقه .عادة ما يتم ا�ستدخال الدافع املكت�سب خارجيا
�إىل نف�سية الباحث .مثال ،الرغبة يف تكوين عالقة مع جمموعة ما �أو ال�شعور بت�شكيل جزء منها قد
ي�ؤدي �إىل قبول قيم ومعتقدات و�سلوكيات الآخرين .من هنا ،ف�إن الأفراد قد ُي َعرفون �أنف�سهم بالكامل
على �أ�سا�س هذا الن�شاط.

ي�ستند هذا الق�سم الفرعي بالكامل �إىل Vansteenkiste, 2005 and Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006
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ولكن الدافع امل�سيطر عليه (امل�ضبوط) من جهة �أخرى ينتج من الإكراه وال�ضغط وميكن �أن يكون
خارجيا �أو مفرو�ضا .ينبع الدافع اخلارجي من قاعدة االن�صياع �أو جتنب العقاب وت�شمل على قوة
�أو مكاف�أة (�آليات الع�صا واجلزرة) من عن�صر خارجي �أو ذات حمركة خارجية ،كاجلوع �أو الأهل
�أو الزوج/الزوجة .تنبع الدوافع اخلارجية من احل�صول على القبول و�/أو تفادي عدم القبول وهو
بطبيعته ال ينبع من �شعور داخلي على الإطالق ويتم خو�ض جتربته على �أنها �إكراه (الإجبار على خو�ض
التجربة) .يكون املحرك وراء الدافع املفرو�ض هو ال�شعور بالذنب �أو اخلزي �أو الرتاجع الذاتي .وي�شمل
هذا مثال على تفادي �أن يعتربه الآخرون �شخ�صا ك�سوال .من هنا ف�إن ال�شخ�ص يت�صرف من منطلق
امتثاله لل�ضغط الداخلي .لقد �أظهرت الدرا�سات �أن دافع اال�ستقالل الذاتي ي�ؤدي �إىل الفعالية يف
املهمة و�إىل مثابرة �أكرب مع ح�س �أكرث �إيجابية بالرخاء.

 2.3القدرات البدنية
يف ال�سنوات الأخرية ظهرت وظائف عديدة ال تتطلب قدرات بدنية كبرية .يف الواقع الكثري من الوظائف
من نوع التعليم اجلامعي ال تتطلب ن�شاطا بدنيا �ضخما .معظم الوظائف املكتبية ال يلزمها �أكرث من التفكري
ومهارات التوا�صل والطباعة (مهارات قد يت�صعب منها �أ�شخا�ص �أ�صحاء بدنيا متاما) .وال يجوز اخللط
بني هذا وبني و�صمة العار املرتبطة بالإعاقة .يتم التطرق ملو�ضوع التمييز على �أ�سا�س ال�صفات البدنية يف
الق�سم الفرعي  2.5بعنوان ال�سياق.

 2.4القدرات االجتماعية
جند من بني العوامل الأخرى امل�ؤثرة على مدى جناح الباحث عن عمل يف مهمة البحث عن عمل املو�ضوع
االجتماعي .غالبا ما تنتقل الكلمات املتعلقة بالوظائف من خالل الرثثرة ومعرفة م�صدر املعلومة املنا�سب
قد ال يعني فقط ك�سب الوقت بالن�سبة للباحث عن العمل للح�صول على معلومات دقيقة ذات �صلة بالوظيفة
بل قد ي�ؤمن له مقابلة �أي�ضا (مع الأ�شخا�ص امل�سئولني عن تلك الوظيفة) .بعبارة �أخرى ،ف�إن �سوق العمل
عبارة عن �شبكة معقدة من �أ�صحاب العمل وامل�ستخدمني الذين ال يحظون ب�إمكانية م�ساوية للح�صول
على املعلومات ذات القيمة .تقطع اجلغرافية وال�سمات االجتماعية واالقت�صادية هذه ال�شبكة �إىل فئات
مت�ضاربة تتكون من موارد تتباين يف نوعيتها وكميتها .يعتمد النجاح يف البحث عن عمل على �إمكانية
الو�صول �إىل الفئة املتنفذة وعلى الكفاءة يف ا�ستخدام فر�صة الو�صول لتلك الفئة.
ت�سهم املجموعات املختلفة لل�صالت بني الأ�شخا�ص ب�شكل خمتلف ملواءمة الباحثني عن عمل مع الوظائف
والوظائف مع الباحثني عن عمل .ي�سعى كل من �أ�صحاب العمل وامل�ستخدمني �إىل احل�صول على معلومات
داخلية عن الطرف الآخر .وعادة ما تكون تلك املعلومات مدجمة يف عمليات اجتماعية لي�ست ذات �صلة
بالعمل ،مثل اللقاءات االجتماعية غري الر�سمية ،التي جتعل من ال�صعب ربط قيمة نقدية به ا (�Granovet
.)ter 1981:25
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وقد تبني �أن العمال يف�ضلون تلقي املعلومات املتعلقة بالعمل من خالل ات�صاالتهم ال�شخ�صية ،نظريا لأنها
عادة ما تكون �أرخ�ص وذات نوعية �أف�ضل ( .)Granovetter 1981:26وقد تبني �أن املعارف هم �أكرث
احتماال للم�ساعدة يف �إيجاد عمل من الأ�صدقاء لأن الأ�صدقاء مييلون عادة �إىل معرفة الأ�شخا�ص نف�سهم
وبالتايل ال يقدمون معلومات جديدة.
ي�شري (� Marsden and Gorman (2001:474-9إىل عدة درا�سات �أجريت يف كافة �أرجاء الواليات
املتحدة يف ال�سبعينات والثمانينات �إىل �أن ما ي�صل �إىل � %51إىل  %70من الناجحني يف �إيجاد عمل بني
الباحثني جنحوا يف ذلك بف�ضل عالقاتهم ال�شخ�صية مع الأ�صدقاء والأقارب .ويبدو �أن احلال �أقل من
ذلك يف �أوروبا حيث �إن الدرا�سات من ال�سبعينات وحتى بداية الت�سعينات تبني �أنه بن�سبة ترتاوح بني %31
�إىل  %50من الذين جنحوا يف �إيجاد عمل ،قد حققوا هذا النجاح من خالل �صالتهم ال�شخ�صية .يف
�إ�سرائيل و�سنغافورة من جهة �أخرى و�صلت تلك الن�سب �إىل  .%70وبعد م�سح للأدبيات املتوفرة حول هذا
املو�ضوع ،ا�ستنتج (� Marsden & Gorman (2001:495أن املجموعات العنقودية (�أي املجموعات القادرة
على تبادل املعلومات بني بع�ضها البع�ض) قادرة على التوا�صل ب�شكل منا�سب لنقل معلومات دقيقة بكلفة
متدنية مبا يطلع املوجودين يف جمتمع مغلق وحتى ي�ؤثر على قرار التعيني.
ح�سب خبري ال�شبكات ( ،Albert-László Barabási (2003: 206ف�إن من املعروف �أن ال�شبكات
واملجموعات العنقودية تتواجد يف كافة ال�صناعات حيث ي�ؤمن �أ�صحاب العمل �أن املوظفني الذين يتم
تعيينهم من خالل العالقات ال�شخ�صية ي�ؤدون �أداء �أف�ضل ويغادرون مبعدالت �أقل مقارنة مع الذين يتم
تعيينهم عرب عملية تعيني ر�سمية .ي�شري � Barabàsiإىل �أن ال�شبكة املغلقة وال�شديدة الكثافة قد تت�شارك يف
�سمة رئي�سية بينما ال�شبكة املفتوحة واملت�شعبة قد تكون �سمتها الرئي�سية هي ات�ساع �إمكانية النفاذ.
( Nan Lin (1986; cited in Lin 2005:12يعر�ض ثالثة ف�ضاءات للعالقات االجتماعية – الإلزامية،
ال�صالتية واالنتمائية – والتي تختلف بقوة الروابط وحجم الدعم .يت�شكل الف�ضاء الإلزامي من العالقات
الأقرب حيث تكون الروابط قوية وامل�ساعدة �إلزامية .الف�ضاء العالقاتي (ال�صالتي) ي�شمل العالقات ذات
التفاعل غري املبا�شر حيث يكون هناك م�شاركة يف املوارد� .أما ف�ضاء االنتماء في�شمل العالقات التي ت�ستند
�إىل الت�شارك يف التعريف مع جمموعة معينة ،حتى و�إن مل يكن هناك تفاعل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
لي�س من الوا�ضح �أي من هذه العالقات ميثل القيمة الأكرب ( .)Granovetter 1973:1371مثال ،الواقعني
�ضمن الف�ضاء الإلزامي من املحتمل �أن يكون لديهم دافع �أكرب للموارد امل�شرتكة ،بينما �أولئك يف ف�ضاء
االنتماء من املحتمل �أن يكون لديهم �إمكانية للح�صول على موارد �ضمن الف�ضاء الإلزامي� .إذا كانت املوارد
يف الف�ضاء ال�صالتي غنية ،تقل احلاجة واالعتماد على الف�ضاءات الأخرى ،وبخا�صة ف�ضاء االنتماء .ولكن
�إذا كانت املوارد يف الف�ضاء ال�صالتي هزيلة ،يكون هناك اعتماد �أكرب على الف�ضاءين الآخرين ،وبخا�صة
ف�ضاء االنتماء.
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 1.2.4ر�أ�س املال االجتماعي
الفكرة هي �أن ال�شبكات االجتماعية لديها قيمة ت�ؤدي �إىل مفهوم ر�أ�س املال االجتماعيBourdieu( .

 (1997, 1980; cited in Portes 1998:4يناظر ب�أنه لئن كانت التبادالت يف ال�شبكات عادة تفتقر
اللتزامات حمددة ،و�أفاق زمنية ،وتوقعات متبادلة� ،إال �أنها تظل تبادالت لقيم .ومن هنا ميكن اعتبار
العالقات االجتماعية على �أنها ا�ستثمارات تكون فيها قيمة ر�أ�س املال االجتماعي للفرد تعتمد على
الفائدة املرجوة من �شبكته االجتماعي لتلبية غايات معينة.
بطريقة ما ،ف�إن ر�أ�س املال االجتماعي ل�شخ�ص ما هو بوابة للنفاذ لر�أ�س مال �شخ�ص �آخر ،مثل
املعارف �أو النفوذ .لهذا ف�إن ر�أ�س املال االجتماعي هو �إمكانية الو�صول لأ�صحاب ر�أ�س املال ذي
القيمة ،Bourdieu .مبدع هذا امل�صطلح ،و�ضح ب�أن معناه ي�شمل على �شقني – العالقات االجتماعية
التي ت�سمح بالنفاذ �إىل العالقات وفائدة تلك العالقات ( .)cited in Portes 1998:3-4 ;1985وقد
لوحظ ب�أن ر�أ�س املال االجتماعي يرتبط ب�شكل متبادل و�إيجابي مع ر�أ�س املال الب�شري (;Coleman
.)cited in Portes 1998:5

 2.2.4نظرية حتقيق املكانة
تعرف نظرية حتديد املكانة النجاح يف البحث عن عمل � -أو ،يف الواقع ،امل�ستوى التعليمي للباحث
عن العمل ،والذي ،بدوره ،يف�ضي �إىل حتديد املكانة االجتماعية لل�شخ�ص  -مع امل�ستويات الوظيفية
والتعليمية وم�ستوى دخل ذويه ( .)Duncan, Featherman, & Duncan 1972النظرية هي نوعا
ما مزيج متقاطع بني نظريتي ر�أ�س املال الب�شري ور�أ�س املال االجتماعي .يف حني �أن النظرية ترى
القدرات الفكرية على �أنها ذات �أهمية بالغة� ،إال �أنها ترى البيئة الأ�سرية امل�شجعة على م�ستوى معني
من الإجناز التعليمي والوظيفي على �أنها ت�ؤدي دورا �أكرب.
وقد تبني ذلك ب�شكل خا�ص يف حال الن�ساء ،حيث �إن الن�ساء اللواتي يعملن بوظائف بدوام كامل ميلن
�إىل االنتماء لأ�سر ذات مكانة �أعلى من الرجال العاملني .ومن نتائج نظرية حتقيق املكانة هناك
نظرية التوا�صل االجتماعي ،والتي ت�ضع �أهمية على عملية التوا�صل االجتماعي� ،أي تعلم الثقافة.
حيث ت�سهم الأ�سرة وال�شبكات االجتماعية وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف عملية التوا�صل االجتماعي وت�ؤثر
على خيارات الوظيفة.

 2.5ال�سياق
�أخريا ،ولي�س �آخرا ،ف�إن ال�سياق ي�ؤدي دورا مركزيا يف حتديد النجاح يف البحث عن عمل .يحدد ال�سياق
(البيئة) كمية ونوعية العمل املتوفر وكذلك ال�سهولة التي ميكن بها �إيجاد ذلك العمل .ال�سياق الذي
كان اخلريجون اجلدد امل�شاركون يف هذه الدرا�سة يبحثون فيه عن عمل ميكن و�صفه ب�أنه يت�سم بالفقر
واالنك�شافية .يتجلى الفقر يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف عدة �صور وهو على م�ستويات خمتلفة ميتد
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ليطال كل فل�سطيني 9.االحتالل الإ�سرائيلي الذي يتجلى من خالل ال�صراع املطول وال�صدمات العر�ضية
والتي تكون غالبا �شديدة يعترب امل�صدر الرئي�سي للفقر نظرا لآثاره املدمرة بعدة طرق وعلى نطاقات
خمتلفة (وزارة التخطيط.)2006 ،
مثال يف عبارات املفو�ضة العامة ال�سابقة لوكالة الغوث (الأونروا) ،كارين �أبو زيد (« :)2008من الدرا�سات
الأخرية ومن مالحظاتي ال�شخ�صية ك�شخ�ص مقيم يف غزة ،ميكنني �أن �أ�شهد ب�أن املعاناة هي بنف�س
القدر على امل�ستوى النف�سي كما هي على امل�ستوى البدين .قد تودي ال�ضربة اجلوية بهدف حمدد ،ولكن
لي�س هناك �أي �شيء حمدد حول الأ�ضرار اجلانبية – وهي حتدث يف كل وقت تقريبا نظرا الرتفاع الكثافة
ال�سكانية يف غزة .م�ستوى الرعب الذي تفجر عن هذا ال�صراع مي�س كل �شخ�ص يف غزة .يخربين العاملون
يف الوكالة ( 9000يف غزة) ب�أنهم ي�ستيقظون كل ليلة على خماوف �أطفالهم الذين يبقونهم بقربهم لأنه
يت�ساءلون ما �إذا كانوا �سيكونون معهم يف اليوم التايل .وي�صارعون للرد على ال�س�ؤال الذي ال ينفك يطرح
على م�سامعهم« :ملاذا يحدث هذا كله لنا؟»
هناك �أمثلة �أخرى على الآثار العك�سية .ومرة �أخرى نقتب�س من املفو�ضة العامة ال�سابقة لوكالة الغوث
(« :)2008التحديات اجلديدة [التي نتجت عن احل�صار الإ�سرائيلي لقطاع غزة] تنعك�س على �صحة
الالجئني الفل�سطينيني من خالل ارتفاع معدالت حدوث الأمرا�ض غري املعدية مثل الإجهاد ال�شديد
وال�سكري وال�سرطان .وقد تراجع الو�ضع االجتماعي االقت�صادي وتفاقم م�ستوى الفقر يف غزة وال�ضفة
الغربية حيث باتا ي�سببان تدين يف �أوزان الأطفال احلديثي الوالدة وت�أخر يف النمو وفقر دم و�سوء تغذية مع
انت�شار للأمرا�ض املعدية مثل الأمرا�ض املعوية والتهاب الكبد الفريو�سي».
�أتت االقتبا�سات ال�سالفة الذكر يف معر�ض احلديث عن الو�ضع يف غزة قبل �آخر �صدمة �إ�سرائيلية �شديدة
– العملية الع�سكرية الإ�سرائيلية يف قطاع غزة التي ا�ستمرت بني  27كانون �أول  2008و 18كانون ثاين
� 10.2009شملت العملية اجتياحات برية وق�صف باملدفعية وق�صف جوي وبحري ومقتل ما ال يقل عن
 1314فل�سطيني وخلفت وراءها �أربعة �أ�ضعاف هذا العدد من اجلرحى ،نحو ن�صفهم من الن�ساء والأطفال.
ونزح �أكرث من � 100ألف �شخ�ص نتيجة لتلك العملية .دمر وت�ضرر �أكرث من � 15ألف منزل .وتعر�ضت البنية
التحتية العامة من مرافق وماء و�صرف �صحي وكهرباء و�شبكات موا�صالت للدمار العارم .و�سويت الكثري
من ال�شركات وامل�صانع واملزارع بالأر�ض.
رغم اقت�صار العملية املو�صوفة يف الفقرة ال�سابقة على قطاع غزة� ،إال �أن مظاهر االحتالل الإ�سرائيلي
وا�ضحة يف كافة �أرجاء ال�ضفة الغربية �أي�ضا ،كما �سيتبني لنا يف الأق�سام الفرعية التالية ،والتي ت�ستعر�ض
باخت�صار البيئة االقت�صادية التي يبحث فيها اخلريجون اجلدد عن عمل.

9

ت�ستند هذه الفقرة والتي تليها بالكامل �إىل Sotnik, 2008

10

اقتطعت تلك الفقرة بالكامل من البنك الدويل.2009 ،
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 1.5.2االقت�صاد
تكتنف البيئة االقت�صادية الفل�سطينية حاليا حالة غياب لل�سيطرة الفل�سطينية على ركائز االقت�صاد.
فاحلدود واملجال اجلوي ويف حال ال�ضفة الغربية �أجزاء كبرية من الأرا�ضي خا�ضعة لل�سيطرة
الع�سكرية الإ�سرائيلية .مثال� ،أحد مناحي االحتالل الإ�سرائيلي والأ�سباب امل�ؤدية لتفاقم حالة الفقر
واالنك�شاف هو العزل الق�سري ،وهو عزل تفر�ضه �إ�سرائيل من خالل �إحكام �سيطرتها على احلدود
الفل�سطينية واحلركة داخل الأرا�ضي الفل�سطيني ،مما يقطع ال�صالت بني الفل�سطينيني املقيمني يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وباقي �أنحاء العامل ويف حاالت كثرية بني الفل�سطينيني بع�ضهم البع�ض.
من الآثار ال�سلبية لهذا العزل هناك �صعوبة احل�صول على املوارد وال�سلع التجارية (الغذاء واملواد
وغريها) واخلدمات (التعليم والرعاية ال�صحية).
بح�سب البنك الدويل ( ،)2009:6يواجه القطاع اخلا�ص الفل�سطيني مقيدات بالغة تعيق قدرة
االقت�صاد يف ال�ضفة الغربية على حتقيق طاقته الكاملة:
«عدد قليل جدا من البيئات االقت�صادية واجهت مثل هذه املجموعة ال�شاملة من املعيقات بحق
اال�ستثمار – فال تقت�صر على عوائق مادية على احلركة بل ت�شمل �أي�ضا حواجز م�ؤ�س�سية و�إدارية
�شاملة على وفرة احلجم واملوارد الطبيعية ،وي�صاحبها �أفق �سيا�سي جمهول وعدم القدرة على التنب�ؤ
لتخطيط حركة النا�س والب�ضائع ... .نتيجة للنظام الأمني الإ�سرائيلي ،بات االقت�صاد الفل�سطيني
ه�شا ،حيث تراجعت قطاعاته الإنتاجية ومنا القطاع العام حيث بات عدد كبري جدا من ال�سكان
يتطلع �إىل القطاع العام للتوظيف وامل�ساعدة على الت�أقلم مع �أثر البطالة ... .يف ظل هذه البيئة
ال�سيا�ساتية وبانتظار حل �سيا�سي للنزاع ،يجب احلديث عن الت�أثري الفعلي للم�ساعدات – هي لي�ست
�سوى �إجراء ي�ساعد على اال�ستقرار ويبطئ من �سرعة تراجع الو�ضع االجتماعي االقت�صادي ولي�ست
عامال م�ساعدا للنهو�ض بالتنمية االقت�صادية امل�ستدامة .فالتقدم احلادث بفعل املبالغ ال�ضخمة التي
ي�ضخها املانحون مل ي�أت بنمو ملحوظ يف االقت�صاد بل زاد من التبعية االقت�صادية رغم التح�سن
املتوا�صل يف نظام احلوكمة يف ال�سلطة الفل�سطينية ويف �أدائها الأمني»...
وبالتايل ،ف�إن البنك الدويل ي�شري �إىل �أن معدالت البطالة ،وبدورها ،معدالت الفقر ما انفكت ترتفع
يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حيث تقدر على �أنها �أعلى بكثري يف قطاع غزة �إذ ت�صل �إىل
( )%30مقارنة مع ال�ضفة الغربية حيث ت�صل �إىل ( )%19وذلك ب�سبب احل�صار الإ�سرائيلي .وما يلوح
يف الأفق هو تراجع لال�ستثمارات اخلا�صة والت�صنيع والن�شاط الزراعي ويف حال قطاع غزة فقد خلفت
العملية الع�سكرية الأخرية وراءها �شركات وا�ستثمارات مدمرة متاما.

 2.5.2التمييز
ميكن التمييز يف حالة الفقر واالنك�شاف على �أ�سا�س مدى انت�شاره وا�ستفحاله .معظم �أ�شكال التمييز
املذكورة والتي تتوا�صل يف معدالت العمالة والأجور هي تلك التي تكون على �أ�سا�س النوع االجتماعي
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والإعاقة .من �أ�شكال التمييز التي يقل ذكرها هناك املظاهر (�أو الهيئة اخلارجية)Hamermesh( .

 )and Biddle 1994در�سا �أثر املظاهر على الأجور املكت�سبة ووجدا متييزا وحم�سوبية.

تبني �أن �سوق العمل ينق�سم �إىل جمموعات عنقودية ر�أ�سية و�أفقية مما يخلق ظروف عمل متباينة
واختالفات يف فر�ص الرتقية والأجور وحتى امل�ؤ�س�سات ال�سوقية املخ�ص�صة لأ�شخا�ص من خلفيات
عرقية خمتلفة �أو خمتلفني يف النوع االجتماعي وامل�ؤهالت العملية وال�صناعة اجلامعة بينهم .فيما
يلي نعر�ض نظريتني من بني نظريات عديدة حتاول تف�سري ا�ستخدام التمييز.

نظرية االنق�سام الفئوي ل�سوق العمل
عكف االقت�صاديون على درا�سة الت�صنيف الفئوي يف �سوق العمل للبحث يف العديد من حاالت غياب
امل�ساواة املطولة ب�سبب التمييز .عادة ،تق�سم النظرية �سوق العمل �إىل �سوق �أ�سا�سي وثانوي ،ونظامي
وغري نظامي� ،أو ذي قيمة م�ضافة عالية �أو متدنية وتدر�س الفروق.
مثال ،الوظائف يف الفئة الأ�سا�سية تعترب �أف�ضل من الوظائف الثانوية حيث تدر �أجورا �أعلى بكثري
وظروف عمل �أف�ضل وا�ستقرار وظيفي وفر�ص للتقدم و�إن�صاف وان�ضباط مع قواعد العمل .تتطلب
الوظائف يف الفئة العليا (النخبوية) وتطور عادات عمل م�ستقرة مبا فيها التدريب �أثناء اخلدمة
والأجور الأعلى مما ي�سمح بالتدرج يف ال�سلم الوظيفي� .أما من جهة �أخرى ف�إن الوظائف يف الفئة
الدنيا ال تتطلب عادات عمل م�ستقرة وحتى �إنها تثني عنها وتقدم رواتب �أدنى ومعدالت تغيري العاملني
فيها �أعلى ونادرا ما ت�سمح بالتدرج يف ال�سلم الوظيفي.
ميكن �أن يكون هناك تق�سيم �إ�ضايف داخل الفئة العليا حيث تنق�سم الوظائف بني تلك امل�ستقلة وتلك
املر�ؤو�سة .الوظائف العليا امل�ستقلة تتطلب وتكافئ الإبداع والدافع وحل امل�شكالت و�سمات املبادرة بينما
تكون الوظائف العليااملر�ؤو�سة روتينية ب�شكل كبري وتتطلب االن�ضباط واالن�صياع للقواعد وال�سلطة.
نظرية طابور العمل
حاجج ( Thurow (1969يف نظريته حول طابور العمل ب�أن توزيع فر�ص العمل يف املجتمع يتتبع
هرما متميزا بتميز املجتمع .وبناء على هذا الرتتيب الهرمي ف�إن طابور العمل ين�ش�أ حيث يتم تنظيم
�أ�صحاب العمل فيه ح�سب هذا الهرم ويعر�ض �أ�صحاب العمل الوظائف بناء على الرتتيب الهرمي
نف�سه .امل�ستخدمني من املجموعات الأدنى لن يح�صلوا على وظائف يف القمة حتى يتم ا�ستخدام كافة
امل�ستخدمني من الطبقات العليا.
قانون العمل الفل�سطيني رقم ( 7امللحق  )3يحظر التمييز يف ظروف و�شروط العمل بني العاملني
وي�شرتط ا�ستخدام عمال معاقني م�ؤهلني بحيث ي�شكلون ما ال يقل عن  %5من جمموع العاملني.
ولكنه غري كاف حلظر التمييز يف التعيني .ورغم �أن القانون نف�سه يحظر التمييز على �أ�سا�س النوع
االجتماعي ،ما زال هذا التمييز قائما.
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الق�سم الثالث :منهجية البحث امل�سحي
�أجري م�سح زمني (طويل) لتف�سري حمددات النجاح يف البحث عن عمل بالن�سبة خلريجي اجلامعات
اجلدد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وهدف امل�سح ب�شكل خا�ص لتحقيق غايتني� :إلقاء ال�ضوء على جتربة
البحث عن العمل بني اخلريجني اجلدد وامل�ساهمة يف حتديد ا�سرتاتيجيات البحث الناجحة .حتى يت�أهلوا
للم�شاركة يف عينة البحث كان ينبغي �أن يكون اخلريجون قد تخرجوا خالل ربيع �أو �صيف  2008ويف وقت
االت�صال الهاتفي الطالب للم�شاركة (امللحق  ،)1كان يتوجب �أن يكونوا عاملني �أو يبحثون عن عمل �أو قد
بحثوا عن عمل خالل ال�شهرين ال�سابقني �أو خططوا للبدء يف البحث عن عمل خالل ال�شهرين التاليني.
ت�صف الأق�سام الفرعية اخلم�سة التالية عملية اختيار اجلامعات وامل�شاركني ،وحتدد ما هو املق�صود بالعمل
وتف�سر اال�ستبيانات الثالثة امل�ستخدمة يف امل�سح وت�ستعر�ض اجلدول الزمني املتبع من قبل فريق امل�سح ،كما
تطرح بع�ض الإح�صائيات اخلا�صة مبجموعات البيانات الثالث كلها وت�صف عملية تنظيف البيانات التي
متت يف التح�ضري لتحليل النتائج.

 1.3اختيار اجلامعات وامل�شاركني
ح�سب النقا�ش الوارد يف الق�سم الثاين ،ف�إن التعليم ي�ؤدي دورا كبريا يف رفع م�ستوى جاذبية امل�ستخدمني
�أمام �أ�صحاب العمل املحتملني ،حيث ينظر �أ�صحاب العمل يف كل من م�ستوى ونوعية تعليم اخلريج اجلديد.
وكما هو احلال يف معظم املناطق الأخرى ،ف�إن جامعات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ميكن على الأقل
ترتيبها ب�شكل غري ر�سمي ح�سب اجلامعة الأح�سن فالأقل جودة .ولكن على عك�س معظم املناطق الأخرى
ف�إن اخلريجني اجلدد من جامعات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة غالبا ال يتناف�سون على الوظائف ذاتها.
فتقطيع الأو�صال الذي يفر�ضه االحتالل الإ�سرائيلي على املناطق املحتلة مع املقيدات ال�شديدة على احلركة
بني املناطق ،وغالبا حتى داخلها ،يعزل �إىل حد كبري معظم اخلريجني اجلدد يف �سوق عملهم املحلي ،حيث
تعر�ض �أ�سواق العمل املحلية م�ستويات خمتلفة من نوعية وكمية فر�ص العمل .ونظرا لأن الو�ضع كذلك ،ف�إن
العامل اجلغرايف يلعب دورا رئي�سيا يف احتمال النجاح يف البحث عن عمل .وهذا ي�صل �إىل حد ميكن فيه
ا�ستخدام اجلامعات كنواب عن موقعهم اجلغرايف ،وبالتايل عن حالة �سوق العمل املحلي.
لهذا تكونت عملية اختيار اجلامعة من خطوتني� .شملت اخلطوة الأوىل على اختيار جمموعة من �أ�سواق
العمل املحلية التي يتوفر فيها عمل خلريجي اجلامعات .و�شملت اخلطوة الثانية على اختيار اجلامعة
الرئي�سية يف كل معزل جغرايف لكل واحد من �أ�سواق العمل املحلية .11وكانت القائمة الناجتة من �أ�سواق
العمل ،وبناء عليه من اجلامعات تتكون من )1 :القد�س ال�شرقية وميثلها جامعة القد�س؛  )2نابل�س ومتثلها
جامعة النجاح؛  )3جنني ومتثلها اجلامعة العربية الأمريكية؛  )4رام اهلل والبرية ومتثلها جامعة بريزيت؛
و )5قطاع غزة ممثال باجلامعة الإ�سالمية.
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مت تعديل عملية االختيار الإجمالية قليال لكي ن�أخذ باحل�سبان بع�ض اجلامعات التي مل تكن م�ستعدة للتعاون.
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كان الهدف هو اختيار ع�شوائي ملائة خريج جديد من كل جامعة ،حيث تتكون العينة الإجمالية من 500

م�شارك .وقد مت اختيار حجم العينة بحيث يكون كبريا كفاية لتفادي عدد من امل�شاكل التي من �ش�أنها
تعطيل التحليل الإح�صائي ،مثل عدم وجود عدد كاف من امل�شاركني الذين يجدون عمال و�/أو فقد االت�صال
مع عدد كبري من امل�شاركني قبل انتهاء الدرا�سة .وقد وفرت لنا اجلامعات امل�شاركة قوائم خريجيها اجلدد
والذين انتقينا منهم ع�شوائيا عينة الدرا�سة وات�صلنا بهم .ميكن الإطالع على طلب امل�شاركة الهاتفي يف
امللحق .1

 2.3تعريف العمل
ب�شكل مو�سع ،العمل هو امل�شاركة يف ن�شاط مدر للدخل �سواء كان نظاميا �أو غري نظامي �أو لأجل ق�صري �أو
طويل �أو بدوام جزئي �أو كامل� .أي بعبارة �أخرى ،يتم تعريف العمل ب�صفته مدرا للدخل .ولكن هذه الدرا�سة
تركز على مرحلة البحث وبالتايل يجب �أن يرتكز تعريف العمل على ما �إذا كان البحث قد تكلل بالنجاح �أم
ال .لهذا ال�سبب ،يف هذه الدرا�سة يعترب اخلريج اجلديد �أنه يعمل عندما يتوقف عن البحث ب�شكل دائم بعد
�أن ينخرط يف ن�شاط مدر للدخل .وهذا التعريف ي�سمح لنا بعمل التحليل ح�سب الوقت الفعلي.

 3.3ثالثة ا�ستبيانات
تكونت الدرا�سة من ثالثة ا�ستبيانات .فيما يلي و�صف خمت�صر لال�ستبيانات ونوع الأ�سئلة يف كل واحد منها.

� 1.3.3أ�سئلة ما قبل التعقب
طرحت �أ�سئلة ما قبل التعقب مرة واحدة فقط خالل اجلولة اال�ستهاللية (الأوىل) من امل�سح .وتكونت
من ثمانية �أ�سئلة تتعلق مبكان �سكن اخلريج اجلديد وخلفيته ،ركزت �سبعة �أ�سئلة (�أ� – 2أ )8على الو�ضع
التعليمي الأخري للخريج ،وارتبطت �أربعة �أ�سئلة (�أ� – 9أ )12بتاريخه الوظيفي بينما ركز ال�س�ؤال (�أ)13
على كمية الوقت التي �أم�ضاها يف البحث قبل اجلولة الأوىل ،وكان هناك �س�ؤاالن (د–1د )2للباحث
امليداين ،والذي طلب منه تقييم مهارات اخلريج اجلديد يف احلديث والتوا�صل �أثناء املقابلة.

� 2.3.3أ�سئلة التعقب
طرحت �أ�سئلة تعقب يف كل جولة ،مبا فيها اجلولة الأوىل ،وهدفت �إىل التقاط املعلومات التي تعرف
وت�ؤثر على جتربة امل�شارك يف البحث عن عمل .وقد كان هناك �س�ؤاالن (ب – 1ب )2هي الأ�سئلة
املتعلقة بالراتب ،وثالثة �أ�سئلة (ب – 3ب )5تتعلق مبقدار الوقت الذي يكر�سه اخلريج للبحث عن عمل
و�إنتاجيته ،وع�شرة �أ�سئلة (ب – 6ب )15ترتبط بتقرير امل�صري لدى اخلريج وقيمة العمل ،بينما توجد
ثالثة �أ�سئلة (ب – 16ب )18تتعلق مبثابرته على البحث و�أربعة �أ�سئلة (ب – 19ب )22تتعلق بتوقعاته
من البحث �س�ؤال واحد (ب )23له �صلة مب�ستوى ر�ضاء اخلريج عن حياته.
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الأ�سئلة يف ا�ستبيان التعقب تتعلق بتقرير امل�صري لدى اخلريج وقيمة العمل بالن�سبة له وتوقعاته
وت�ستند �إىل مقيا�س ليكرت  1-5وت�شمل على النوع التايل من الإجابات� :أعار�ض بقوة� ،أعار�ض ،ال
�أوافق وال �أعار�ض� ،أوافق و�أوافق ب�شدة .مقايي�س ليكريت تخ�ضع لعدد من التحيزات ،مبا فيها امليل
املركزي والقابلية االجتماعية.

� 3.3.3أ�سئلة ما بعد التعقب
هدف ا�ستبيان ما بعد التعقب �إىل تلخي�ص جتربة البحث عن عمل وقد طرحت خالل اجلولة الأخرية
(الثالثة)� ،أو �أثناء �أي واحدة من اجلوالت التي �أ�شار فيها امل�شارك �إىل �أنه قد توقف متاما عن البحث.
وا�شتملت على �سبعة �أ�سئلة (ج – 1ج )7وهي تتعلق بنتائج البحث لدى اخلريج.

 3.4اجلدول الزمني
يف البداية مت تخطيط الدرا�سة لت�شمل �أربع جوالت م�سحية خالل فرتة ع�شرة �شهور
جولة 1

�آب

جولة 2

ت�شرين ت�شرين كانون كانون
�أيلول
�أول ثاين �أول ثاين

جولة 3

جولة 4

�شباط �آذار ني�سان �أيار حزيران متوز

باملجموع جمعت البيانات ل�سنة كاملة �أو حتى �أطول� ،إذا كان اخلريج قد بد�أ البحث قبل �أكرث من �شهرين
من بدء اجلولة الأوىل .ب�سبب القيود املختلفة ا�شتملت الدرا�سة فقط على ثالث جوالت من امل�سح على فرتة
امتدت لع�شرة �شهور ،مع فرتات تباعد زمنية خمتلفة.
جولة 1

�آب

ت�شرين ت�شرين كانون كانون
�أيلول
�أول ثاين �أول ثاين

جولة 2

جولة 3

�شباط �آذار ني�سان �أيار حزيران متوز

يف حني �أن هذا اجلدول الزمني ما زال يلتقط البيانات عن ال�سنة كلها� ،إال �أن طول الفرتات بني اجلوالت
ي�صعب من ت�ضييق مدة البحث ،نظرا لأن الو�ضع املثايل هو كل �شهر .يف حني �أن ال�سيناريو املخطط له كان
ميكن فيه ت�ضييق مدة البحث لفرتة ثالثة �شهور ،يف الهيكلية الفعلية للم�سح ،ميكن �أن متتد تلك الفرتة
الزمنية �إىل ما ي�صل �إىل خم�سة �شهور ،كما هو احلال يف بيانات اجلولة الثالثة.

� 3.5إح�صائيات البيانات وتنظيفها
كما ذكرنا يف الق�سم الفرعي  ،3.1ف�إن حجم العينة الذي مت اختياره ( )500قد اختري بحيث يكون كبريا
كفاية لتفادي عدد من امل�شاكل التي من �ش�أنها تعطيل التحليل الإح�صائي ،مثل عدم كفاية عدد امل�شاركني
الذين يجدون عمال و�/أو فقدان االت�صال مع عدد كبري من امل�شاركني قبل انتهاء الدرا�سة .يف املجموع،
وافق  499خريج جديد على امل�شاركة يف الدرا�سة ومت م�سحهم خالل اجلولة الأوىل.
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وقد تقل�ص هذا العدد �إىل  ،495حيث ان�سحبت حالتان خالل مرحلة تنظيم البيانات لأنهما مل ت�ستوفيا
احلد الأدنى من معيار النوعية يف عملية تنظيم البيانات ،ومت �إخراج حالتني �أخرتني خالل عملية التحليل
لعدم ا�ستيفائهما ملعايري البحث.
خالل اجلولة الأوىل� ،أفاد  62خريجا جديدا ب�أنهم قد وجدوا عمال ،وتوقف  8عن البحث ب�شكل دائم بدون
�إيجاد عمل ،مما خلف  )%85.8( 425من اخلريجني اجلدد لال�ستطالع خالل املرحلة الثانية .خالل اجلولة
الثانية ،مل يتمكن فريق امل�سح من �إن�شاء االت�صال مع  64خريجا ،مما قلل عدد اخلريجني امل�ستطلعني خالل
اجلولة الثانية �إىل  .)%72.9( 361ومن بني امل�ستطلعني� ،أفاد  27ب�أنهم وجدوا عمال دائما وتوقف  11عن
البحث ب�شكل دائم بدون �إيجاد عمل ،مما خلف  )%65.3( 323من اخلريجني اجلدد لإجراء امل�سح عليهم
خالل اجلولة الثالثة� .أثناء اجلولة الثالثة مل يتمكن فريق امل�سح من �إن�شاء عالقة مع  63خريجا مما خف�ض
عدد اخلريجني امل�ستطلعني خالل اجلولة الثالثة �إىل  .)%52.5( 260ومن بني امل�ستطلعني� ،أفاد  37ب�أنهم
وجدوا عمال دائما بينما توقف  19عن البحث عن عمل ب�شكل دائم بدون �أن يجدوا عمال.
باخت�صار ،من بني  495خريجا جديدا  )%25.5( 126من اخلريجني اجلدد �أفادوا ب�أنهم قد وجدوا عمال
دائما ،بينما �أفاد  %7.6( 38ب�أنهم توقفوا ب�شكل دائم عن البحث عن عمل بدون �أن يجدوا عمال ،وفقدنا
االت�صال مع  127خريج ( .)%25.7هذه املعدالت معقولة وكانت متوقعة ،لتفادي امل�شاكل املذكورة �سابقا.
امل�شكلة الأخرى غري املتوقعة ولكنها قو�ضت من املعنى الإح�صائي للتحليل كان عدم اكتمال البيانات �أو
وجود عدد كبري من الأ�سئلة بدون �أجوبة .من امل�ضلل قيا�س امتداد هذه امل�شكلة با�ستخدام حتليل معدل
التكرار ،لأنه بالن�سبة للكثري من الأ�سئلة ،ف�إن الذين يتوجب عليهم الإجابة على ال�س�ؤال مل يقوموا بذلك،
و�أولئك الذين كان من املفرت�ض �أال يجيبوا على ال�س�ؤال قاموا بالرد (مما تطلب م�ستويات �إ�ضافية من
الغربلة يف عملية التحليل) .بعبارة �أخرى ،تعليمات امل�سح املخ�ص�صة للأ�سئلة ذات ال�صلة يف اال�ستبيانات
لتوجه جمري امل�سح من �س�ؤال �إىل �آخر ،مل يتم �إتباعها ب�شكل جيد.
بدون مت�ضية وقت �أكرث من الالزم لقيا�س االمتداد الدقيق لهذه امل�شكلة ،وبعد �إجراء التحليل الإح�صائي،
من الوا�ضح �أن عدد القيم الناق�صة كبري ويزيد مع كل جولة .هذه امل�شكلة مل تعيق التحليل بالكامل ولكنها
جعلته حمدودا ،وبخا�صة عند بناء النموذج الرتاجعي.
يف حالة الإجابات الناق�صة على الأ�سئلة يف اجلدول الزمني الفردي ،مت تعبئة القيم با�ستخدام بيانات من
اجلولتني الأخريتني .جلعل عملية �إعادة البناء منهجية� ،أعطينا الأولوية للقيم من اجلولة ال�سابقة على
12
القيم من اجلولة الثالثة.
مت حتديد عدد من الق�ضايا الأخرى التي كان من �ش�أنها تعطيل التحليل الإح�صائي �أو ت�شويه نتائجه .حدث
معظم� ،إن مل يكن كل ،تلك الأمور خالل مرحلة جمع البيانات وعملية الإدخال .متثلت �إحداها يف عدم
12
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رغم الفائدة من توفر ثالثة م�صادر للبيانات الدميوغرافية غري املتغرية (النوع االجتماعي ،حالة اللجوء� ،إلخ) ،لي�س من
الوا�ضح �سبب تكرار طرح الأ�سئلة الدميوغرافية املتطابقة يف كل جولة .يبدو �أنه �سيكون �أكرث كفاءة االكتفاء بطرح تلك
الأ�سئلة الدميوغرافية فقط عندما مل يكن قد مت الرد عليها يف اجلوالت ال�سابقة.

حمددات النجاح يف البحث عن عمل بني الأفواج الأخرية من خريجي اجلامعات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة

�إمكانية القراءة ،حيث مل يتم ترجمة عدد من الأ�سئلة من العربية �إىل الإجنليزية ،مما �أدى �إىل جداول
تكرار يف الربنامج الإح�صائي  SPSSتظهر على �سلة نفايات احلا�سوب (امللفات امللغاة) .وكانت الق�ضية
الأخرى عدم االطراد .مثال ،كان يجب جمع الأ�سئلة التي جتيب على عالمات اخلريج الأخرية �إما على
هيئة معدل عام �أو ن�سبة مئوية .وقد ح�صلنا على �إجابات ح�سب ال�شكلني .وعدم االطراد هذا مع عدم
ات�ساق الت�صنيف والأخطاء التي ت�شمل على احلروف الكبرية وال�صغرية والتهجئة واختيار امل�صطلح جعلت
من التحليل �صعبا �إن مل يكن م�ستحيال.
كذلك ،وعلى الرغم من �أن كل حالة يجب �أن تكون فريدة من نوعها ،كان هناك تكرار يف جمموعات
البيانات .وكان يجب �إزالة عدد من احلاالت املكررة ،حيث ا�ستند قرار الإزالة على البيانات ذات ال�صلة يف
اجلوالت الأخرى .باخت�صار ،ف�إن امل�سائل مثل عدم االكتمال وعدم �إمكانية القراءة وعدم االطراد والن�سخ
ظهرت يف البيانات .بينما مت حل تلك امل�س�ألة من خالل تنظيف البيانات �إال �أن حلها ا�ستغرق وقتا طويال
ومل يكن كامال ،حيث قو�ض وجودها من دقة البيانات عموما.
يجب اتخاذ التدابري لتفادي تلك امل�سائل يف امل�ستقبل و�ضمان وفاء البيانات مبعايري النوعية الدنيا .ميكن
احلد من تلك امل�سائل ب�شكل كبري من خالل التدريب على �ضمان اجلودة لفريق امل�سح و�إدخال البيانات.
يجب �إدخال نهج موحد لتفادي امل�سائل ال�سالفة الذكر؛ مبا يف ذلك الت�أكد من �أن فريق امل�سح يفهم متاما
اال�ستبيان والتوجيهات امل�صاحبة له.
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حمددات النجاح يف البحث عن عمل بني الأفواج الأخرية من خريجي اجلامعات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة

الق�سم الرابع :الأفواج الأخرية من خريجي اجلامعات يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة
كما ناق�شنا يف الق�سم ال�سابق ،ف�إن هذه الدرا�سة عن العوامل املحددة لنجاح اخلريجني اجلامعيني
اجلدد يف البحث عن عمل ت�ستند �إىل م�سح تكون من ثالث جوالت من املقابالت ،و�أجري على امتداد
فرتة ا�ستمرت لع�شرة �شهور .حقيقة �ضياع االت�صال خالل فرتة امل�سح مع عدد كبري من �أفراد العينة قيد
الدرا�سة من اخلريجني اجلدد قد ذكرت �أي�ضا .وهذا �أمر منطي يف الدرا�سات املطولة وقد �أدى �إىل تطوير
تقنيات �إح�صائية خا�صة لتربير املحددات الناجتة.
وكان املحدد الرئي�سي �أن �إح�صاءات العينة امل�شرتكة املتعلقة مبعدل النجاح يف البحث عن عمل ال ميكن
ح�سابها من العينة لأن معدالت النجاح يف البحث عن عمل لعدد كبري من �أفراد العينة ظلت غري معروفة
وال ميكن تقديرها .مثال ،من امل�ستحيل اال�ستنتاج ب�أن ن�سبة معينة من العينة قد وجدت �أو مل جتد عمال
لأنه من غري املعروف ن�سبة �أولئك الذين وجدوا �أو مل يجدوا عمال بني �أولئك الذين فقد معهم االت�صال.
يعر�ض هذا الق�سم حتليال جلوالت البيانات الثالث� .أوال ،نعر�ض الإح�صاءات الو�صفية ،وهي مفيدة لر�سم
ال�صورة الإجمالية للمو�ضوع قيد التحليل .على الرغم من املحددات املذكورة �أعاله ،ف�إن الإح�صاءات
الو�صفية تدخلنا يف التفا�صيل ويف بع�ض الأحوال ا�ستنتاجية .يتبع عر�ضها ترتيبا ت�سل�سليا للأ�سئلة من
اال�ستبيانات الثالثة .الق�سم اخلا�ص بالإح�صاءات الو�صفية يتبعه حتليل احلدث يف وقته ،حيث مت ا�ستخدام
تقنيات �إح�صائية خا�صة لعر�ض عدد من الإح�صاءات املتب�صرة ،وحيث مت �إن�شاء عالقة بني ن�سبة النجاح
يف البحث عن عمل وعدد من املحددات.

 1.4الإح�صائيات الو�صفية
يركز هذا الق�سم الفرعي على و�صف ال�سمات العامة لعينة الدرا�سة .من بني  497خريجا متوفرين للتحليل
بعد عملية تنظيف البيانات ،مت �إزالة اثنني لأنهما مل ي�ستوفيا معايري امل�شاركة يف امل�سح .خالل املقابالت
يف اجلولة الأوىل ،ادعى هذان اخلريجان اجلديدان �أنهما مل يبحثا �أو يخططا للبحث عن عمل يف امل�ستقبل
القريب .كان كال اخلريجني من الطالبات اللواتي تخرجن من جامعة القد�س ،ومل تكن لديهما �أي �صفات
كبرية �أخرى متيزهما عن اخلريجني اجلدد الآخرين امل�شاركني يف الدرا�سة �سوى �أن �أحداهما تعاين
مر�ضا �أو �إعاقة دائمة بينما لدى الأخرى طفل �صغري تعتني به.
من بني اخلريجني اجلدد امل�شاركني يف الدرا�سة والبالغ عددهم  ،495كان  393منهم ( )%79.4من
ال�ضفة الغربية و )%20.7( 102من قطاع غزة .املنطقة املحتلة التي ينتمي �إليها اخلريج اجلديد حتدد
ال�سياق االقت�صادي الذي كان اخلريج اجلديد يبحث عن عمل فيه .وكما �سيبني حتليل احلدث مربوطا
بوقته ،ف�إن ال�سياق االقت�صادي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة خمتلفا �إىل حد كبري.
ال يتم التمييز يف ال�سياق االقت�صادي ح�سب املنطقة بل ح�سب املحافظة كذلك ب�سبب القيود املفرو�ضة
على احلركة داخل ال�ضفة الغربية التي حتد من �إمكانية ح�صول اخلريجني على فر�ص عمل يف املحافظات
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املجاورة .كما يبني الر�سم البياين التايل ف�إنه نحو خم�س ( )%19من اخلريجني اجلدد امل�شاركني كانوا من
رام اهلل والبرية ،بينما �أتى ق�سم كبري من اخلريجني اجلدد من جنني ( ،)%14ونابل�س ( ،)%13والقد�س
ال�شرقية ( ،)%11وحمافظات غزة (.)%10

من بينهم )252( %51.2 ،ي�سكنون يف املناطق احل�ضرية بينما ي�سكن  )206( %41.9يف املناطق الريفية
و )34( %6.9ي�سكنون يف خميمات الالجئني .عادة ما تختلف �أنواع حمال الإقامة الثالثة يف �أنواع الوظائف
املتوفرة حمليا .عادة ما تتوفر الوظائف للم�ستوى اجلامعي يف املناطق احل�ضرية ومن بينها حمافظة رام
اهلل والبرية التي ميكن ب�سهولة اعتبارها على �أنها الع�صب االقت�صادي للوظائف ذات امل�ستوى اجلامعي.
وهذا يرجع ب�شكل كبري �إىل امتداد وطول فرتة انحطاط /ا�ستالب التنمية يف املحافظات الأخرى مثل
اخلليل وجنني ونابل�س .وا�ستالب التنمية هو م�صطلح ا�ستخدمته االقت�صادية الأمريكية �سارة روي لو�صف
ال�سيا�سات الإ�سرائيلية ال�ساعية ملنع التنمية يف قطاع غزة .وميكن تو�سيع نطاق هذا امل�صطلح ب�سهولة
لي�ضم ال�ضفة الغربية.
يف العينة ،كان هناك  %32.9من اخلريجني اجلدد ممن هم يف و�ضع اللجوء ،ويعي�ش الكثريون منهم خارج
خميمات الالجئني .ال يتوفر بحث كثري حول الفروق بني التحديات التي يواجهها الالجئون مقارنة بغري
الالجئني يف �سوق العمل الفل�سطيني .احتمال التمييز كبري نظرا لالختالفات يف التاريخ وحمل الإقامة وامللكية
واخلدمات .مل يتم تعريف اختالفات كبرية يف النجاح يف البحث عن عمل خالل حتليل احلدث يف وقته.
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التمييز ح�سب النوع االجتماعي من الظواهر ال�شائعة يف �سوق العمل ،والتي تنبع من عوامل على جانبي
العر�ض والطلب على حد �سواء .على جانب الطلب مييز �أ�صحاب العمل بحق الن�ساء الباحثات عن العمل
رمبا ب�سبب �إميانهم بدور معني ت�ؤديه املر�أة يف املجتمع� ،أو ت�صورهم عن �إنتاجية املر�أة مقارنة ب�إنتاجية
الرجال الباحثني عن عمل .على جانب العر�ض هناك عدد من العوامل االجتماعية وال�شخ�صية التي قد
ت�ؤثر ب�شكل خمتلف على دوافع وتوقعات الذكور والإناث مما ي�شجع �أو يثني الأفراد عن البحث عن عمل.
رغم توقع التمييز على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف �سوق العمل ،تكونت جمموعة اخلريجني اجلدد امل�شاركني
يف الدرا�سة من  %61.8من الن�ساء الباحثات عن عمل و %38.2من الذكور الباحثني عن عمل .كان عدد
الإناث الباحثات �أعلى يف ال�ضفة الغربية حيث بلغت الن�سبة بني الإناث والذكور ( )%30.4/%69.6وهي
�أكرب من الن�سبة يف غزة البالغة ( )%40.3/%59.7وهذا ما يدعم املالحظة التي تتم مناق�شتها عادة ب�أن
هناك عددا ا�ستثنائيا من الن�ساء اللواتي يكملن تعليمهن يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .كان �أعمار �أكرث
من  %90من اخلريجني اجلدد امل�شاركني ترتاوح بني  22و� 26سنة خالل اجلولة الأوىل من الدرا�سة حيث
كان �أكرث من خم�سي امل�شاركني بعمر � 22سنة.
تلعب احلالة االجتماعية دورا مهما يف املجتمع الفل�سطيني .اجلدول التايل يق�سم العينة ح�سب حالتها
االجتماعية:
مل يتزوج �أبدا خمطوب
�إناث
ذكور
املجموع

متزوج

مطلق

�أرمل

180

43

81

1

1

163

10

16

0

0

343

53

97

1

1

�شكل اخلريجون الذكور املخطوبون واملتزوجون ن�سبة �ضئيلة ( )%13.8من اخلريجني اجلدد امل�شاركني يف
الدرا�سة مما يقرتح ب�أن العمل قد ي�شكل �شرطا م�سبقا بالن�سبة للذكور لكي يخطبوا �أو يتزوجوا .من جهة
�أخرى %40.8 ،من اخلريجات الباحثات عن عمل كن �إما متزوجات �أو خمطوبات مما يعني �أن ال�شابات
الفل�سطينيات يف�ضلن العمل على العي�ش كربات بيوت.
رغم �أن هذه املالحظة غري مدعمة ب�إح�صائيات كثرية� ،إال �أنه يجدر بنا عمل مالحظة ذهنية ب�أن هناك
�أنثى مطلقة و�أنثى �أرملة ت�شارك يف الدرا�سة .وقد �شاركت كلتاهما يف جوالت الدرا�سة الثالث .و�أفادت
كلتاهما ب�أنهما يبحثان عن عمل يف كل جولة ،حيث كانت املطلقة تبحث منذ � 12شهرا قبل انتهاء الدرا�سة
بينما كانت الأرملة تبحث عن عمل قبل � 14شهرا من انتهاء الدرا�سة ومل جتد �أي منهما عمال.
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كان �أربعة من اخلريجني اجلدد ،من بني  495م�شاركا يف الدرا�سة ،يعانون مر�ضا مزمنا �أو �إعاقة .واملر�ض
املزمن �أو الإعاقة قد يكون عائقا جديا �أمام �إيجاد عمل ،حتى و�إن كان قانون العمل الفل�سطيني (امللحق
 )3ين�ص على وجوب �أن يكون ما ال يقل عن  %5من القوى العاملة تتكون من �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة
�أو الإعاقة� .أفاد �أحد املر�ضى مبر�ض مزمن �أو املعاقني من بني اخلريجني ب�أنه قد وجد عمال .و�أفاد اثنان
ب�أنهما يبحثان عن عمل خالل كل مرحلة من مراحل البحث ومل يجدا عمال قبل انتهاء الدرا�سة .وفقدنا
االت�صال قبل اجلولة الثالثة مع ال�شخ�ص الرابع ولهذا ال نعرف ما هو و�ضعه حاليا.
�أ� :1سئل اخلريجون اجلدد �إذا ما كانوا قد �أقاموا يف اخلارج .و�أفاد معظم اخلريجني امل�شاركني ب�أنهم مل
يعي�شوا �أبدا خارج ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بينما عا�ش  )105( %21.3يف اخلارج يف بلد غري عربي،
وعا�ش  )5( %1يف بلد عربي .قد يعترب العي�ش يف اخلارج عامال �إيجابيا لأنه يعر�ض الأفراد ملزايا غري
متاحة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �أو يعترب بديال عن القدرات املالية التي ت�شمل �إمكانية احل�صول على
جمموعات اجتماعية لديها ميزة احل�صول على معلومات متعلقة بالعمل� .أو قد يعترب عامال �سلبيا لأنه قد
يعني عدم الدراية مبدخالت وخمرجات ال�سياق املحلي وعدم �إمكانية النفاذ للمجموعات االجتماعية و�/أو
القدرة املالية التي تثني ال�شخ�ص عن احلاجة للح�صول على عمل .مل يتمكن حتليل الأحداث يف وقتها يف
الق�سم الفرعي التايل من �إيجاد عالقة بني الإقامة يف اخلارج ومعدل النجاح يف البحث عن عمل.

 1.1.4التعليم
مت توزيع العينة تقريبا بالت�ساوي بني اجلامعات اخلم�س املنتقاة )1 :جامعة القد�س ( ،)99القريبة
من القد�س يف �أبو دي�س ،ال�ضفة الغربية؛  )2جامعة النجاح الوطنية ( )100الواقعة يف نابل�س ،ال�ضفة
الغربية؛  )3اجلامعة العربية الأمريكية ( ،)98الواقعة يف جنني ،ال�ضفة الغربية؛  )4جامعة بريزيت
( )99الواقعة بالقرب من رام اهلل يف بريزيت ،ال�ضفة الغربية؛ و )5اجلامعة الإ�سالمية ( )99الواقعة
يف غزة ،قطاع غزة.
وغالبا ما تكون قدرة اخلريج على �إيجاد عمل مرتبطة بنوعية اجلامعة التي تخرج منها .رغم �أنه ك�أي
مكان �آخر ف�إن جودة التعليم يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تختلف� ،إال �أن اختيار اجلامعة وكذلك
فر�ص العمل بعد التخرج يحتمل �أن تعتمد �أكرث على املحافظة التي ينتمي لها اخلريج اجلديد مقارنة
مع اعتمادها على نوعية اجلامعة .ويرجع هذا �أ�سا�سا للقيود التي تفر�ضها �إ�سرائيل على احلركة
داخل ال�ضفة الغربية وبني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .نتيجة لذلك عادة ما تكون خيارات اجلامعة
والعمل حمدودة جغرافيا ووحيدة.
تخ�ص�ص الدرا�سة عامل مهم ،نظرا ل�صغر حجم قطاع “موظفي اخلدمات” يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة .جمال الأعمال احلرة ( ،)%11علوم احلا�سوب ( ،)%9اللغة ( ،)%9الطب ( )%9والتعليم
( )%8هي �أكرث التخ�ص�صات �شعبية بني اخلريجني اجلدد .كما �أ�شار غرنوفيرت ف�إن �أحد نقاط �ضعف
نظرية ر�أ�س املال الب�شري هي �أنها ال ت�أخذ يف احل�سبان التخ�ص�ص يف التعليم ،يف حني �أن اللغات
وعلوم احلا�سوب كانت من بني جماالت الدرا�سة الأكرث �شعبية� ،إال �أنها مل تكن بني املجاالت الأكرث
�شيوعا التي �أفاد اخلريجون اجلدد ب�أنهم قد وجدوا عمال فيها.
42

حمددات النجاح يف البحث عن عمل بني الأفواج الأخرية من خريجي اجلامعات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة

حتاجج نظرية ر�أ�س املال الب�شري ب�أن �أ�صحاب العمل ي�ستخدمون مدة وجودة التعليم الر�سمي للباحثني
عن عمل كبديل عن قدراتهم الإنتاجية .عامل املدة ال ميكن حتليله هنا لأن كافة اخلريجني امل�شاركني قد
�أنهوا الدرا�سة اجلامعية الأوىل بنف�س القدر .كما �أنه ال ميكن حتليل نوعية التعليم ،كما ذكرنا �سابقا ،لأن
تلك القطعة من �سوق العمل املحلي التي ي�ستطيع اخلريجون اجلدد الو�صول �إليها هي ما يحتمل �أن ت�ؤدي
دورا �أكرث ت�أثريا من دور اجلامعة يف هذا ال�صدد.
نظرا لأن احلال كذلك ،ما زال بالإمكان املراهنة على القدرات الفكرية للخريجني اجلديد من معايري
ر�أ�س املال الب�شري من خالل مالحظة �أدائهم الأكادميي .عادة ما يدقق �أ�صحاب العمل يف العالمات
ويف�سرونها على �أنها دليل على قدرات اخلريج اجلديد الذهنية و�أخالقيات العمل لديه� ،أي �إنتاجيته
كم�ستخدم .كان متو�سط العالمة هو  ،77.8حيث �أتى الرقم املتو�سط عند حد  .77.0مل يتمكن حتليل
احلدث يف وقته يف الق�سم الفرعي التايل من �إيجاد عالقة بني العالمات والنجاح يف البحث عن عمل.
من ال�صفات الأخرى املرتبطة باملقدرة الفكرية ،والتي ال ت�أخذها نظرية ر�أ�س املال الب�شري باحل�سبان،
هناك عدد اللغات التي يتمكن منها اخلريج اجلديد .يف املتو�سط ،كان اخلريجون اجلديد يتحدثون
 1.05لغة بالإ�ضافة للعربية ،حيث كان الرقم املتو�سط هو واحد .لقد طرحنا ال�س�ؤال على اخلريجني
اجلدد �إذا ما كانوا متمكنني من التحدث والقراءة والكتابة بالإجنليزية .وظلت اللغة الإجنليزية هي
اللغة الدولية يف الكثري من التخ�ص�صات .وادعى  %70.5من اخلريجني امل�شاركني يف الدرا�سة ب�أنهم
يجيدون احلديث والقراءة والكتابة باللغة الإجنليزية.
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وبحث ال�س�ؤال الأخري حول تعليم اخلريج اجلديد فيما �إذا كان ي�ستخدم الربيد الإلكرتوين �أو الإنرتنت
بانتظام� .إذا ما كان اال�ستخدام املنتظم للربيد الإلكرتوين والإنرتنت ي�سهم يف النجاح يف البحث
عن عمل قد يخربنا ب�شيء ما حول �سوق العمل ،واخلريج اجلديد �أو كليهما .مثال ،قد يكون الربيد
الإلكرتوين والإنرتنت يتحول ب�شكل متزايد �إىل �أداة �ضرورية يف العمل املكتبي .من جهة �أخرى قد
ال يكون الربيد الإلكرتوين والإنرتنت ذا فائدة متزايدة يف املكتب ،ولكنه قد يكون مفيدا بالن�سبة
للخريجني اجلدد �أن يكون مطلعني على التكنولوجيا مما يزيد من قدرتهم على �إيجاد عمل .ي�ستخدم
 %74.6من اخلريجني الربيد الإلكرتوين والإنرتنت .وما يثري االهتمام هو �أن حتليل احلدث يف وقت
وقوعه يف الق�سم الفرعي التايل قد متكن من �إيجاد عالقة بني معدل ا�ستخدام اخلريج اجلديد
للربيد الإلكرتوين والإنرتنت وجناحه يف البحث عن عمل .وهذا يقو�ض مرة �أخرى من حمددات
نظرية ر�أ�س املال الب�شري التي تركز ح�صريا على مدة التعليم ونوعيته.

 2.1.4التجربة يف العمل
من العنا�صر الأخرى للقدرة الذهنية هناك جتارب العمل ال�سابقة .قد ت�ؤدي جتارب العمل ال�سابقة
دورا �إيجابيا يف البحث عن عمل بعدة طرق .من جهة ،فهي م�ؤ�شر بالن�سبة ل�صاحب العمل ب�أن هناك
�آخرين ممن وجدوا �إمكانية لتعيني ال�شخ�ص املعني يف املا�ضي و�أن هذا ال�شخ�ص معتاد على العمل.
ثانيا ،من املحتمل �أن تعني �أن الباحث عن عمل لديه خربة يف البحث .من بني اخلريجني املم�سوحني
هناك  %34.6ممن عملوا يف ال�سابق .ومتكن حتليل احلدث يف وقته من �إيجاد عالقة بني وجود جتربة
عمل �سابقة والنجاح يف البحث عن عمل.
�أ :11من بني الذين عملوا يف املا�ضي ،عمل  %36.9يف جمال التخ�ص�ص ذاته .بينما ميكن �أن ي�شكل
العمل يف املا�ضي ميزة �إ�ضافية� ،إال �أن العمل يف جمال التخ�ص�ص ذاته يربز عالمة لدى �صاحب
العمل املحتمل ب�أن اخلريج اجلديد لي�س فقط م�ؤهال للتعيني بل معتادا على العمل وقد جرب العمل
يف بيئة مماثلة .مل يتمكن حتليل احلدث يف وقته من �إيجاد عالقة بني جتربة العمل ال�سابقة يف نف�س
التخ�ص�ص والنجاح يف البحث عن عمل.

 3.1.4مدة البحث
�أ :13العالقة بني عدد الأ�سابيع التي مرت على اخلريجني اجلدد منذ �أن بدءوا البحث عن عمل
والنجاح يف البحث عن عمل قد ي�صعب تف�سريها .فمن جهة ،قد تكون هناك عالقة �إيجابية حيث
�إن عملية البحث عن عمل تنطوي على منحنى تعلم �أو احلاجة لإيجاد عمل ت�صبح �أكرث حدة بالن�سبة
للباحث عن عمل الذي ي�ضع جهودا �أكرب مع مرور الوقت .ومن جهة �أخرى قد تكون العالقة �سلبية لأن
الباحث عن عمل قد ي�شعر ب�إحباط متزايد يثنيه عن موا�صلة البحث.
�أو ميكن �أن تكون عملية البحث عن عمل مقطعة �إىل عدد من املراحل ،حيث يجد �أ�صحاب العالقات
عمال بدون جمهود كبري خالل املرحلة الأوىل ويت�أثر جناح البقية �سلبا �أو �إيجابا ح�سب احلجة
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املطروحة �أعاله .مل نح�صل على بيانات كافية خالل الدرا�سة للتحقق من فر�ضية املراحل الواردة
الذكر �أعاله .يف املتو�سط ،كان اخلريجون امل�شاركون قد بحثوا ملدة � 14.7أ�سبوعا� ،أي � 3.7شهرا.

 4.1.4الأجر
ب 1وب :2تلعب التوقعات دورا هاما يف البحث عن عمل .فمن جهة ،قد ت�شكل التوقعات مبكاف�أة
كبرية دافعا كبريا .ومن جهة �أخرى قد ي�ؤدي توقع املكاف�أة العالية (الأجر املرتفع) وا�صطدامه بواقع
تدين املكاف�أة (الأجور) �إىل خيبة الأمل ،وبالتايل الإحباط .فيما يلي ر�سما بيانيا يتتبع ح�سب اجلامعة
متو�سط املتوقع لدى اخلريجني اجلدد والأجر املطروح عليهم �شهريا ،حيث تعترب اجلامعة مندوبا عن
(�أي �أنها متثل) القطعة املحلية من �سوق العمل.
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يف كل الأحوال كانت الأجور املتوقعة �أعلى بكثري من املعرو�ضة ،حيث كانت هناك فروق كبرية بني
الأجور املتوقعة /املعرو�ضة ح�سب املنطقة .بعد �أن �أ�شرنا �إىل هذه النقطة ،ينبغي �أن نذكر ب�أن
املتو�سطات م�ضللة بع�ض ال�شيء لأنها ت�شو�ش الفروق بني جماالت التخ�ص�ص داخل القطعة املحلية
من �سوق العمل .مثال ،ميكن عقد املقارنة �إذا كان �أع�ضاء جمموعة هم �أكرث من الرتبويني بينما
تركز امل�صرفيون ب�شكل كبري يف جمموعة �أخرى .من املمكن من الناحية النظرية �إن�شاء ر�سم بياين
يق�سم ح�سب اجلامعة الأجور املتوقعة واملعرو�ضة يف كل جمال درا�سة وح�سب النوع االجتماعي .ولكن
حمددات البيانات متنع القيام بذلك يف هذه الدرا�سة.

 5.1.4زخامة البحث والإنتاجية
ب ،3ب ،4ب� :5سئل اخلريجون امل�شاركون حول عدد الإعالنات عن عمل التي اطلعوا عليها خالل
ال�شهرين ال�سابقني ،وعدد عرو�ض الوظائف التي �سعوا �إليها ،وعدد املقابالت التي طرحوها .الإجابات
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على هذه الأ�سئلة مهمة للتحليل باملتو�سط وعلى م�ستوى فردي .باملتو�سط �إذا كان عدد الوظائف
ال�شاغرة التي اطلع عليها النا�س متدنيا جدا ،ف�إنه ميكن اال�ستنتاج ب�أن غياب النجاح يف البحث عن
عمل معزو �إىل قلة الوظائف املعرو�ضة املتاحة للخريجني اجلدد .ولكن على امل�ستوى الفردي قد يكون
التعر�ض لعدد �أقل من الوظائف ال�شاغرة نتيجة لعوامل �أخرى تن�ش�أ رمبا من قلة املجهود الذي يبذله
الباحث عن عمل.
مت تطوير �إح�صائيتني ا�ستنادا �إىل تلك الأ�سئلة .قا�ست واحدة من الإح�صائيات كثافة البحث لدى
اخلريج اجلديد من خالل تق�سم عدد الوظائف التي �سعى �إليها على عدد الوظائف التي اطلع عليها.
وكما نلحظ من اجلدول التايل ،ف�إن خريجي اجلامعة الإ�سالمية هم الذين بحثوا بكثافة �أكرب.
اجلامعة
جامعة القد�س
جامعة النجاح
اجلامعة العربية الأمريكية
جامعة بريزيت
اجلامعة الإ�سالمية

املتو�سط
ال�سعي

املقابلة

57.

36.

46.

38.

59.

30.

64.

32.

69.

24.

قا�ست الإح�صائية الثانية �إنتاجية البحث لدى اخلريج اجلديد من خالل تق�سم عدد املقابالت التي
ح�ضرها على عدد الوظائف التي �سعى �إليها .من اجلدول ال�سابق ،ميكن القول ب�أن خريجي جامعة
النجاح كانوا الأكرث �إنتاجية يف بحثهم عن عمل .ح�سب حتليل احلدث يف وقته ف�إن الق�سم التايل ،ربط
ب�شكل �إيجابي بني �إنتاجية البحث والنجاح يف البحث عن عمل.

 6.1.4تقرير امل�صري وقيمة العمل
و�صف الق�سم الثاين من هذه الدرا�سة القدرة النف�سية كعامل حمدد ي�سهم يف النجاح يف البحث عن
عمل .وا�ستك�شفت الأ�سئلة من ب � 6إىل ب 15يف امل�سح هذا الطلب من خالل �س�ؤال اخلريجني اجلدد
عن �سبب �سعيهم يف البحث عن عمل .ي�صنف اجلدول التايل ح�سب اجلامعة متو�سطات الإجابات يف
اجلوالت الثالث لكل �س�ؤال .ا�ستندت الأ�سئلة �إىل مقيا�س ليكرت من  5 – 1و�شملت على النوع التايل
من الأ�سئلة� )1 :أعرت�ض ب�شدة؛ � )2أعرت�ض؛  )3ال �أعرت�ض �أو �أوافق؛ � )4أوافق؛ و� )5أوافق ب�شدة.
ب ،6ب ،8ب ،9ب 10وب� :12أ�صل معظم تلك الأ�سئلة هو نظرية تقرير امل�صري وتهدف �إىل حتديد ما
�إذا كان الدافع وراء قيام اخلريج اجلديد يف البحث عن العمل هو دافع ذاتي �أو �إكراهي .اخلريجون
اجلدد من كافة اجلامعات كانوا يبحثون جزئيا عن عمل لإميانهم ب�أهمية العمل يف احلياة ،وهذا دافع
ذاتي حمدد لأنه ينبع من الرغبة يف عمل عالقة مع جمموعة �أو ال�شعور كجزء من جمموعة.
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�أبحث عن عمل لأن
ب :6العمل جزء مهم من احلياة
ب :7ا�ستك�شاف الفر�ص يف �سوق العمل �أمر ممتع
ب :8العمل ممتع
ب� :9أريد �أن �أ�ستخدم مهاراتي و�أطورها
ب :10العمل ي�سمح بالتفاعل مع النا�س الآخرين
ب� :11أحتاج للمال
ب :12العمل �سوف يرفع من تقديري لذاتي
ب� :13أ�شعر بالذنب �أو اخلزي لكوين عاطال عن العمل
ب� :14ضغط من الزوج /الزوجة
ب� :15ضغط من الأهل

العربية
القد�س النجاح
الأمريكية

بريزيت الإ�سالمية

4.3

4.8

4.4

4.6

4.6

3.4

3.0

3.3

2.3

3.4

4.2

4.3

4.3

4.1

4.4

4.3

4.6

4.5

4.5

4.6

4.2

4.6

4.3

4.5

4.7

3.9

3.6

3.9

3.9

3.7

4.3

4.5

4.4

4.5

4.7

3.4

3.2

3.6

2.9

3.1

2.2

2.7

2.3

2.5

2.9

2.7

2.9

2.9

2.7

3.0

كان الكثريون منهم يبحثون عن عمل لإميانهم ب�أن العمل متعة ،وهذا دافع ذاتي خارجي لأنه ينبع من
الربط بني ن�شاط البحث عن عمل ون�شاط �آخر� ،أي العمل نف�سه ،وهو �أمر يتوفر لدى ال�شخ�ص دافع
داخلي جتاهه .كما يبني �أن اخلريجني اجلدد يقدرون العمل و�إن مل يكن تقديرها كبريا ميكن قول
الأمر نف�سه عن الدافع للعمل بغر�ض تطوير مهاراتهم والتفاعل مع الآخرين ورفع م�ستوى تقديرهم
الذاتي.
ب :11احلاجة للمال وال�شعور بالذنب والعار ب�سبب البطالة مل يربز كعامل قوي لتحريك الدافع
للبحث عن عمل .كما مل يظهر الإكراه من قبل الزوج /الزوجة �أو الأهل كعامل حمفز على الإطالق،
وهذا من الدوافع املخ�ضعة ل�سيطرة خارجية لأن املحرك وراءها هو تفادي العقوبة.
ب :7املثري لالهتمام �أن اخلريجني امل�شاركني �أجابوا بطريقة ال مبالية نوعا ما عن ال�س�ؤال حول ما �إذا
كانوا يبحثون عن عمل ب�سبب ا�ستمتاعهم بالبحث يف حد ذاته؛ وهذا دافع ذاتي داخلي لأنه ينبع من
م�صلحة مت�أ�صلة وحتى من ا�ستمتاع بالن�شاط يف حد ذاته.

 7.1.4املثابرة يف البحث
ب :16معدل البحث من العوامل املهمة يف �إ�سرتاتيجية البحث عن عمل وغالبا ما يتباين ح�سب
منهجية البحث .فمثال ،ميكن الإطالع يوميا على ال�صحف ال�صادرة بينما ي�ستف�سر اخلريج عن
الوظائف لدى �أفراد �أ�سرته مبعدل �أقل ،لأن �أفراد �أ�سرته عندما يعلمون �أنه يبحث عن عمل ،ف�إنهم
يبدءون يف البحث يف �شبكاتهم االجتماعية با�سمه .يف املعدل ،كان اخلريجون اجلدد امل�شاركون
يبحثون ليومني يف الأ�سبوع.
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ب :18توقف الكثري من الطالب عن البحث ب�شكل م�ؤقت وكانت لديهم �أ�سباب خمتلفة لذلك .ولكن
�أكرب ن�سبة من املتوقفني م�ؤقتا يف البحث عن عمل هم الذين ح�صلوا على فر�ص تدريب حيث �إنهم من
خريجي الطب (مبا يف ذلك طب الأ�سنان) �أو القانون ،وكان معظمهم من جامعة القد�س� .أما الأ�سباب
الأخرى وراء االنقطاع امل�ؤقت عن البحث �شملت :انتظار الردود من بع�ض ال�شواغر املعلنة ،رعاية
الأطفال ،التعليم امل�ستمر والإحباط ب�سبب �ضعف ن�سبة العمالة يف �سوق العمل.

 8.1.4التوقعات والر�ضا عن احلياة
ت�ستند الأ�سئلة املطروحة يف هذا الق�سم الفرعي �إىل نظرية قيمة التوقع وتهدف �إىل حتديد م�ستوى
التفا�ؤل لدى اخلريج اجلديد ب�ش�أن الإمكانيات التي تلوح �أمامه يف �سياق بحثه عن عمل .وتربط
النظرية بني م�ستوى التفا�ؤل لدى اخلريج اجلديد ب�ش�أن �إيجاد عمل واحتمال �أن يف�ضي بحثه �إىل عمل
مر�ضي .نعر�ض يف اجلدول التايل ،كما هو احلال يف الق�سم الفرعي ال�سابق ،قائمة ح�سب اجلامعة
لتو�ضيح متو�سط اجلوالت الثالث للإجابات عن كل �س�ؤال .ا�ستندت الأ�سئلة �إىل مقيا�س ليكرت 5 – 1
و�شملت على النوع التايل من الإجابات )1 :مت�شائم جدا؛  )2مت�شائم؛  )3ال مت�شائم وال متفائل؛ )4
متفائل؛ و )5متفائل جدا
متفائل ب�ش�أن
ب :19الأداء �أداء ح�سنا يف املقابلة
ب� :20إيجاد �صاحب عمل على
ا�ستعداد لتعييني
ب� :21إيجاد عمل لطيف
ب� :22إيجاد �أي عمل

القد�س

العربية
النجاح
الأمريكية

بريزيت الإ�سالمية

3.7

4.0

4.0

3.8

3.0

3.3

3.4

3.4

3.5

3.3

3.3

3.4

3.4

3.3

3.2

3.5

3.4

3.4

3.4

3.6

ب ،19ب ،20ب ،21وب :22كما نالحظ من اجلدول ،ف�إن معظم الإجابات كانت بني الغمو�ض والتفا�ؤل
ال�ضعيف .البع�ض متفائلون ب�أن يبلوا بالء ح�سنا يف املقابلة ،ولكنهم �أقل تفا�ؤال ب�ش�أن احل�صول على
تلك املقابلة.

 9.1.4الر�ضا عن احلياة
يهدف ال�س�ؤال حول م�ستوى الر�ضا عن احلياة �إىل حتديد احلالة العامة مل�ستوى رفاه اخلريج اجلديد.
يف اجلدول التايل ،كما يف الق�سم الفرعي ال�سابق ،ف�إننا نعر�ض متو�سط الإجابات لكل جامعة عن كل
�س�ؤال .ا�ستندت الأ�سئلة �إىل مقيا�س ليكرت  5 – 1و�شملت على النوع التايل من الإجابات )1 :منزعج
جدا؛ )2منزعج؛  )3ل�ست منزعجا �أو را�ضيا؛  )4را�ض؛ و )5را�ضي جدا.
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القد�س النجاح العربية الأمريكية بريزيت
ب :23ما مدى ر�ضاك عن حياتك؟

3.8

3.9

3.7

3.8

الإ�سالمية
3.8

ب :23ح�سب اجلدول ال�سابق ف�إن ر�ضا اخلريجني اجلدد عن حياتهم �ضعيف .مل يتمكن حتليل احلدث
يف وقته من �إيجاد عالقة بني م�ستوى الر�ضا عن احلياة والنجاح يف البحث عن عمل.

 10.1.4نتائج البحث
ج� :4آخر جمموعة من الأ�سئلة مت طرحها على اخلريجني اجلدد امل�شاركني الذين وجدوا عمال وقد
تعلقت بنتائج بحثهم .معظم الذين وجدوا عمال كان عملهم يف �أحد املجاالت التي كانوا يرغبون فيها.
القد�س النجاح العربية الأمريكية بريزيت الإ�سالمية
ج :4هل العمل الذي وجدته يف املجال �أو
�أحد املجاالت التي كنت ترغب فيها؟

1.1

1.1

1.3

1.2

1.4

د :5كان العمل الأكرث �شيوعا يف جمال التعليم وال�صحة واملحا�سبة واملالية والإدارة.
د :7بالن�سبة ملعظم اخلريجني اجلدد امل�شاركني كان البحث با�ستخدام الوا�سطة العائلة �أكرث الطرق
فائدة يف البحث .بع�ضهم اختار �أي�ضا ال�صحف واال�ستف�سار لدى الأ�سرة بدون وا�سطة �أو لدى
الأ�صدقاء واجلريان .بالن�سبة للذين وجدوا عمال م�ؤقتا فقد كانت مكاتب العمل و�أ�صحاب العمل
ال�سابقني مفيدين.

 11.1.4تقييم املقابالت من قبل الباحث امليداين
د 1ود :2طلب من �أع�ضاء فريق امل�سح �أن ي�ضعوا عالمات على مهارات اخلريجني اجلدد يف احلديث
والتوا�صل .وكانت الأ�سئلة ت�ستند �إىل مقيا�س ليكرت  ،5 – 1و�شملت على النوع التايل من الإجابات)1 :
�سيئ جدا؛ � )2سيئ؛  )3ال �سيئ وال جيد؛  )4جيد؛ و )5جيد جدا .باملتو�سط ،منح املا�سحون اخلريجني
اجلدد امل�شاركني درجة جيد بقوة.

 2.4حتليل احلدث يف وقت حدوثه
الهدف من هذا الق�سم هو تطوير عدد من الإح�صائيات ذات ال�صلة بالبحث وتعميق فهمنا للعوامل التي حتدد
النجاح يف البحث عن عمل .ويقع يف قلب التحليل الوقت الذي ي�ستغرقه اخلريج اجلديد لإيجاد عمل دائم.
يف الإح�صائيات ،مت تطوير عدد من املنهجيات لدرا�سة كم العمل الذي مير حتى ح�صول حدث ما .و�أ�صبح
اال�سم املتعارف عليه لهذه املنهجية هو حتليل احلدث ح�سب وقته .يف �سياق هذه الدرا�سة ،ف�إن الوقت هو
مدة البحث واحلدث هو �إيجاد عمل دائم .بيانات حتليل احلدث ح�سب وقته متميزة من حيث �أنها ت�شمل
على حاالت كاملة وحاالت غري كاملة يف هذه الدرا�سة ،تعترب البيانات حول خريج ما كاملة �إذا كان قد وجد
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عمال قبل انتهاء الدرا�سة .يبد�أ قيا�س مدة البحث لكل خريج عندما يخربنا ب�أنه قد بد�أ البحث ،حيث يتم
ت�سجيل هذه املرحلة على �أنها مرحلة ال�صفر .وينتهي قيا�س مدة البحث عندما )1 :يتوقف اخلريج اجلديد
عن البحث ،لأي �سبب كان؛  )2يف نهاية مدة امل�سح؛ �أو  )3عندما يفقد فريق امل�سح االت�صال مع اخلريج.
�إذا مل يكن اخلريج اجلديد قد وجد عمال قبل انتهاء مدة الدرا�سة �أو قبل �أن يفقد فريق امل�سح االت�صال به،
اعتربت احلالة غري مكتملة و�سميت ر�سميا – مراقبة .هذا لأنه يف �أي من احلالني – فقدان االت�صال (مراقبة
على �أ�سا�س ع�شوائي) �أو نهاية الدرا�سة (مراقبة ب�سبب االنتهاء) – ف�إن نتيجة البحث عن عمل مل تتم مالحظتها.
احلاالت املراقبة هي فريدة من نوعها من حيث �أنها حتتوي على معلومات مفيدة ،فبيانات ربط احلدث
بالوقت بالن�سبة للخريج تكون �أكرب من تلك التي متت مالحظتها .مثال ،اخلريج اجلديد الذي نفقد
االت�صال معه قبل اجلولة الثانية ،قد يكون يف واقع الأمر وجد عمال خالل فرتة الدرا�سة� .أو اخلريج
اجلديد الذي فقدنا معه االت�صال قبل انتهاء الدرا�سة قد يكون قد وجد عمال فور انتهاء اجلولة الأخرية
(الثالثة) .وهذا يعني �أنه ال ميكن �إدخال تلك احلاالت مع حاالت �أفراد العينة الذين وجدوا عمال دائما قبل
انتهاء الدرا�سة� ،أو مع �أولئك الذين مل يجدوا عمال دائما قبل انتهاء الدرا�سة .على عك�س و�سائل الإح�صاء
التقليدية ف�إن ربط حتليل احلدث بالوقت يقدم لنا طرقا ت�سمح بالعمل مع تلك احلاالت املراقبة.
تتطلب بيانات ربط الوقت باحلدث تقنيات �إح�صائية غري تقليدية لأنها عادة ما تكون موزعة .لنفرت�ض
التوزيع الطبيعي ،كما يتم احلال يف الرتاجع اخلطي ،ف�إن مثل هذه املنهجية العادية على �أ�سا�س املربعات
الأ�صغر ،غري واقعية من حيث الوقت (لأن التوزيع الطبيعي قد يكون �سلبيا).

 1.2.4التوزيع التقديري للنجاح يف البحث عن عمل
ب�سبب احلاالت املراقبة ،ي�ستحيل حتديد التوزيع الفعلي للحاالت التي جنحت يف البحث عن عمل يف
العينة قيد الدرا�سة .ولكن ميكن تقدير توزيع النجاح يف البحث عن عمل من خالل ا�ستخدام البيانات
املدىل بها وافرتا�ض �أن عملية الرقابة م�ستقلة عن عملية �إيجاد عمل ،مما يعني �أن توزيع حاالت
البحث املراقبة التي متت بنجاح ميثل توزيع كافة حاالت البحث عن عمل الناجحة ،مبا فيها املراقبة.
من غري الوا�ضح �إىل �أي مدى تكون هذه الفر�ضية واقعية وجتدر املالحظة ب�أنه يف حال عدم �صحتها
ف�إن التوزيع التايل على الر�سم البياين قد ال يكون ممثال للتوزيعات الفعلية.
فيما يلي ر�سوم بيانية لتوزيع حاالت البحث عن عمل الناجحة لكافة �أنحاء ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،ولل�ضفة الغربية وحدها ولكل جامعة (مع اجلامعة الإ�سالمية كمندوب ممثل عن قطاع غزة).
تتبع الر�سوم البيانية عدد اخلريجني اجلدد الذين وجدوا عمال (املحور الر�أ�سي) ح�سب عدد ال�شهور
التي بحثوا فيها (املحور الأفقي) .نظرا لأن ال�شهر ال�صفري (بداية القيا�س) للكثري من اخلريجني
اجلدد خمتلف� ،أي �أن اخلريجني اجلدد بدءوا البحث يف �أوقات خمتلفة ،ف�إننا يجب �أن نفرت�ض
�أن توزيع ن�شاط البحث عن عمل الناجح بالن�سبة لل�شهور ال�صفرية املختلفة على �أنها يتباين ب�شكل
كبري .كما هو احلال بالن�سبة لالفرتا�ض ال�سابق ،من غري الوا�ضح �إىل �أي مدى يعترب هذا االفرتا�ض
�صاحلا؛ وللأ�سف مل يكن حجم العينة كبريا كفاية بحيث ي�سمح باختبار مدى �صالحية االفرتا�ض.
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تتبع الر�سوم البيانية التالية توزيع النجاح يف البحث عن عمل بالن�سبة لل�ضفة الغربية وقطاع غزة ،معا:
Estimated Successful Job -Search Distribution
)(West Bank & Gaza Strip
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ما جمموعه  126من اخلريجني اجلدد من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �أفادوا ب�أنهم قد وجدوا عمال
دائما .يبني الر�سم البياين ال�سابق �أن �أكر عدد من الذين وجدوا عمال بحثوا ملدة � 0شهر� ،أو بعبارة
�أخرى ،مل يبحثوا على الإطالق� .أما ثاين �أكرب جمموعة فقد بحثت ملدة � 5شهور .ويبدو �أن رقم  13ال
يظهر كرقم النح�س ،كما توقع البع�ض ،حيث بحث �أربعة �أ�شخا�ص ملدة � 13شهرا قبل �أن يجدوا عمال،
بينما هناك خريج جديد واحد بحث ملدة � 9شهور �إىل �أن وجد عمال ،و�أن الذين بحثوا ملدة  15و15
�شهرا مل يجدوا عمال على الإطالق� ،أو على الأقل ح�سب الأرقام التقديرية.
يتتبع الر�سم البياين التايل التوزيع التقديري للنجاح يف البحث عن عمل يف ال�ضفة الغربية وحدها
Estimated Successful Job -Search Distribution
)(West Bank
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ما جمموعه  111خريجا جديدا من ال�ضفة الغربية �أفادوا ب�أنهم قد وجدوا عمال دائما ،يتتبع اجلدول
التايل التوزيع التقديري للنجاح يف البحث عن عمل يف جامعة القد�س.
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Estimated Successful Job -Search Distribution
)(Al Quds University
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ما جمموعه  32خريجا جديد من جامعة القد�س �أفادوا ب�أنه قد وجدوا عمال دائما .كما ذكرنا يف
الق�سم اخلا�ص بالإح�صاءات التو�صيفية ،ف�إن  27من خريجي جامعة القد�س قد �أفادوا ب�أنهم وجدوا
عمال حتت التمرين .يتتبع الر�سم البياين التايل التوزيع التقديري للنجاح يف البحث عن عمل يف
جامعة النجاح.
Estimated Successful Job -Search Distribution
)(An Najah University
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ما جمموعه  31خريجا جديدا من جامعة النجاح �أفادوا ب�أنهم قد وجدوا عمال دائما .يتتبع الر�سم
البياين التايل التوزيع التقديري يف النجاح يف البحث عن عمل بالن�سبة للجامعة العربية الأمريكية:
Estimated Successful Job -Search Distribution
)(Arab American University
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ما جمموعه  14خريج جديد من اجلامعة العربية الأمريكية �أفادوا ب�أنهم قد وجدوا عمال دائما.
يتتبع الر�سم البياين التايل التوزيع التقديري يف النجاح يف البحث عن عمل بالن�سبة جلامعة بريزيت
Estimated Successful Job -Search Distribution
)(Birzeit University
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ما جمموعه  36خريجا من جامعة بريزيت �أفادوا ب�أنهم قد وجدوا عمال دائما .يتتبع اجلدول التايل
التوزيع التقديري للنجاح يف البحث عن عمل بالن�سبة للجامعة الإ�سالمية.
Estimated Successful Job -Search Distribution
)(Islamic University
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ما جمموعه  13خريجا جديدا من اجلامعة الإ�سالمية �أفادوا ب�أنهم قد وجدوا عمال دائما .كما ذكرنا
�سابقا وبينا يف هذا الق�سم الفرعي ،ف�إن �أمناط التوزيع التقديري للنجاح يف البحث عن عمل على
الأقل لي�ست موزعة ب�شكل طبيعي .فجامعات ال�ضفة الغربية فيها ن�سبة كبرية من اخلريجني اجلدد
الذين وجدوا عمال خالل ال�شهور الثالثة الأوىل من البحث .وهذا لي�س حال اجلامعة الإ�سالمية يف
قطاع غزة ،مالحظة مهمة هي �أن كال من �أمناط البحث والعمل قد اختلفت بني خمتلف اجلامعات.
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 2.2.4معادلة البحث
تفيد معادلة البحث (الوقت باحلدث �أو ال�صمود) ،باحتمالية �إيجاد عمل بعد مت�ضية مدة زمنية معينة
يف البحث .معادلة البحث )� ،s(tأي معادلة البحث الرتاكمي ،تتخذ ال�شكل التايل:

 ،و tهي كمية وقت معينة ،بينما  eهي متغري ع�شوائي غري �سلبي ميثل
حيث
وقت التعيني لأي خريج ع�شوائيا ،و) f(tهي معادلة الكثافة االحتمالية التي ت�صف توزيع  eحيث
 ،هو معادلة التوزيع الرتاكمي ل  eالتي ت�صف احتمالية العمل
و
..
if
قبل الوقت  .tكل معادلة بحث ) S(tيقل بوترية واحدة� ،أي �أن

 1.2.2.4تقدير معادلة البحث لدى كابالن ميري
وجود احلاالت املراقبة يعني �أن معادلة البحث ميكن �أن تكون تقديرية فقط .واحدة من �أكرث
منهجيات التقدير ا�ستخداما التي تعدل بالن�سبة للبيانات املراقبة ت�سمى بتقدير معادلة البحث
لدى كابالن ميري .تفرت�ض تلك املنهجية �أن عملية الرقابة م�ستقلة عن عملية �إيجاد عمل .وهذه
املنهجية لي�ست قيا�سية �أي�ضا ،نظرا لأنه ال يتم عمل �أي فر�ضيات حول توزيع �أوقات البحث .تتخذ
تلك املعادلة ال�شكل التايل:

حيث هو عدد ال�شهور التي يتم مت�ضيتها يف البحث ،و هو عدد اخلريجني الذين ما زالوا
يبحثون قبل الوقت بال�ضبط ،و هو عدد احلاالت املراقبة يف الوقت و هو عدد اخلريجني
الذين وجدوا عمال بدوام كامل يف الوقت  .يلخ�ص اجلدول التايل احل�ساب ال�سابق لتقدير
معادلة البحث بالن�سبة لل�ضفة الغربية وقطاع غزة:
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94.9%

94.9%

24

470

0

91.8%

96.8%

15

464

1

89.4%

97.4%

12

457

2

87.8%

98.2%

8

443

3

85.8%

97.7%

10

432

4

82.3%

96.0%

16

401

5

81.3%

98.7%

5

388

6

80.1%

98.6%

5

345

7

77.8%

97.2%

9

318

8

77.6%

99.7%

1

300

9

76.5%

98.6%

4

276

10

74.9%

98.0%

5

251

11

72.1%

96.2%

8

208

12

70.4%

97.7%

4

177

13

70.4%

100.0%

0

143

14

70.4%

100.0%

0

126

15

126

عبارة عن معادلة �إ�ضافية تغري مدة البحث عندما يكون موجب .اخلريطة
تقدير كابالن ميري
البيانية لكابالن ميري بالن�سبة لل�ضفة الغربية تبدو على النحو التايل:
معادلة البحث لدى كابالن ميري (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة)
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يلخ�ص اجلدول التايل ح�ساب تقديرات معادلة البحث لل�ضفة الغربية وحدها:

392
93.5%

93.5%

24

369

0

89.6%

95.9%

15

364

1

86.9%

96.9%
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360

2

84.9%

97.7%

8
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3
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6
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4
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96.9%
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5

79.6%
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5
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98.2%

5
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7

75.4%

96.5%

9
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8
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1

249

9

74.5%
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2
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98.6%

3
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95.5%

8
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4
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0
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0
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فيما يلي اخلريطة البيانية لكابالن ميري بالن�سبة لل�ضفة الغربية:

فيما يلي يلخ�ص اجلدول ح�ساب تقدير مهمة البحث جلامعة القد�س:
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فيما يلي الر�سم البياين خلريطة كابالن ميري بالن�سبة جلامعة القد�س:

اجلدول التايل يلخ�ص ح�ساب تقدير معادلة البحث جلامعة النجاح:
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فيما يلي خريطة كابالن ميري جلامعة النجاح:

اجلدول التايل يلخ�ص ح�ساب تقدير مهمة البحث للجامعة العربية الأمريكية:
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ميا يلي خريطة كابالن ميري للجامعة العربية الأمريكية:

اجلدول التايل يلخ�ص ح�ساب تقدير معادلة البحث جلامعة بريزيت:
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فيما يلي املخطط البياين لكابالن ميري جلامعة بريزيت:

اجلدول التايل يلخ�ص ح�ساب تقدير معادلة البحث للجامعة الإ�سالمية:
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فيما يلي اخلريطة البيانية لكابالن ميري بالن�سبة للجامعة الإ�سالمية:

 3.2.4ن�سبة الت�شغيل
يف الق�سم الفرعي ال�سابق ،قدرنا فر�ص موا�صلة البحث عن عمل لفرتة �أطول من وقت معني .يف
هذا الق�سم الفرعي ،نحلل عملية البحث من خالل النظر �إىل معدل الت�شغيل  ,وهي عدل تكرار
الت�شغيل بعد البحث فرتة معينة من الوقت يرمز لها ب على افرتا�ض �أنه مل يكن هناك �أي ت�شغيل
قبل هذا الوقت .ميكن تعريف معدل الت�شغيل مب�ساعدة معادلة البحث التالية،
بالطريقة الآتية:

حيث املالحظات مطابقة لتلك الواردة يف الق�سم الفرعي ال�سابق .كما يبني الق�سم الفرعي التايل،
ف�إن معدل الت�شغيل هو الرابط الرئي�سي بني عملية البحث ون�سبة الت�شغيل ،حيث يقي�س �أثر متغري
معني على النجاح يف البحث عن عمل� ،أي معدل الت�شغيل .ن�سبة الت�شغيل تقدر عادة با�ستخدام منوذج
كوك�س لرتاجع الت�شغيل التنا�سبي.

 1.3.2.4منوذج كوك�س لرتاجع الت�شغيل التنا�سبي
ي�ستند منوذج كوك�س لرتاجع الت�شغيل التنا�سبي �إىل منهجية االحتمالية اجلزئية الق�صوى وهو
اخليار املف�ضل لتقدير الت�شغيل التنا�سبي .وهذا يرجع جزئيا ،على عك�س الرتاجع اللوج�ستي،
لأنه متطابق مع البيانات املراقبة؛ وهذا جزئيا ،على �شاكلة الرتاجع اللوج�ستي ،لأنه ال يفرت�ض
,
�شكال معينا ملعدل الت�شغيل املبطن
13

13
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عادة ما ي�شار للنموذج على �أنه منوذج كوك�س للأخطار املتنا�سبة ،نظرا لأنه ي�ستخدم معدل اخلطر ويح�سب ن�سبة (تنا�سب
اخلطر .يف هذه الدرا�سة ،وبدافع ال�سياق ،ف�إن م�صطلح “خطر � -أخطار” قد مت ا�ستبداله ب “ت�شغيل”.

)
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ميكن و�صفه على �أنه ناجت معدل ت�شغيل قيا�سي
يفرت�ض منوذج كوك�س �أن معدل الت�شغيل
�أ�سا�سي
يعتمد على الوقت ولكنه م�ستقل عن �آثار املتغريات امل�ستقلة ،وهو معادلة �أ�سية،
تعتمد على �آثار متغريات م�ستقلة ولكنها غري معتمدة على الوقت .يتخذ منوذج كوك�س ال�شكل
التايل:
حيث  ’sهي املتغريات امل�ستقلة و ’sهي معامالتها .بينما ال يفرت�ض منوذج كوك�س �شكال معينا
للت�شغيل التنا�سبي ،ف�إنه يفرت�ض التنا�سبية من خالل تعريف معدل الت�شغيل عرب عالقة ت�ضاعفية
بني معدل الت�شغيل القيا�سي الأ�سا�سي والعملية احل�سابية الأ�سية للمتغريات امل�ستقلة .فر�ضية
التنا�سبية يف وجود خريجني اثنني لهما نف�س قيم املعامل الوحيد ،ف�إن ن�سبة (تنا�سب) معدالت
ت�شغيلهما �سيظل ثابتا على مدار الوقت .تق�سيم كال اجلانبني على معدل الت�شغيل القيا�سي
 ,يحول منوذج كوك�س �إىل ال�شكل التايل:
الأ�سا�سي

هذا هو الت�شغيل التنا�سبي .بالن�سبة للمتغري امل�ستقل الفئوي ،ف�إن الت�شغيل التنا�سبي هو تقدير ن�سبة
معدالت الت�شغيل ملجموعتني .يف حني �أنه بالن�سبة ملتغري م�ستقل متوا�صل ،ف�إنه ن�سبة معدل الت�شغيل بوجود
زيادة يف وحدة واحدة يف متغري م�ستقل ملعدل الت�شغيل بدون مثل هذه الزيادة .عند �أخذ ال�سجل الطبيعي
لكال اجلانبي يتحول منوذج كوك�س �إىل ال�شكل اخلطي التايل:

لقد مت ا�ستخدام منوذج كوك�س لتقدير �أثر خمتلف املتغريات على معدل ت�شغيل اخلريجني اجلدد .مت النظر
يف املتغريات التالية :اخلارج ،العمر ،حالة العجز ،اللغة الإجنليزية ،اال�ستمتاع بالبحث ،معدل التكرار،
قطاع غزة ،النوع االجتماعي ،ال�صف ،البحث بدافع الذنب ،الزخم ،الإنرتنت ،اللغات ،الو�ضع االجتماعي،
الو�سيلة� ،إنتاجية ما قبل البحث ،املهنة ،حالة اللجوء ،الو�ضع القانوين ،متغري الزمن ،اجلامعة ،عمل
يف ال�سابق ،التوقعات وجمموعة الر�ضا عن احلياة وتقرير امل�صري وجمموعة قيمة ال�شغل .يتم و�صف
االنحراف عن كل متغري يف امللحق .4
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19.6%
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64.0%
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83.6%

414

16.4%
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.0%

0

.0%

0

16.4%
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احلدث
مراقبة
املجموع
احلاالت ذات القيم الناق�صة
احلاالت ذات الوقت ال�سلبي
احلاالت املراقبة قبل احلدث الأ�سبق يف الطبقة
املجموع

احلاالت املتاحة
للتحليل

احلاالت امل�سقطة
املجموع

495 100.0%

مع الأ�سف ف�إن معظم املتغريات ال�سابقة كانت تنق�صها الكثري من القيم الالزم �إدماجها يف النموذج
الرتاجعي .والت�أثري ال�سيء للقيم الناق�صة يت�صاعد بفعل �أنها تنق�ص ملتغريات خمتلفة .بالن�سبة للمتغريات
املكتملة ن�سبيا ،مت ا�ستخدام �إجراء اختيار اخلطوة التالية لوالد لتحديد �أولئك الذين ح�سنوا من مطابقة
منوذج الرتاجع ،يف نهاية عملية البحث بقيت خم�س متغريات فقط ح�سنت من تطابق النموذج والتي كان فيها
معدل حدوث �إح�صاء والد �أقل من  ,0.05وكانت هذه املتغريات هي :البحث بدافع الذنب ،الإنرتنت ،البحث
ال�سابق ،الإنتاجية ،والعمل ال�سابق .فيما يلي نتائج �إجراء منوذج كوك�س على املتغريات امل�ستقلة املختارة
كما يبني اجلدول ال�سابق ،ظلت  81حالة م�ستنثاة من التحليل ب�سبب القيم الناق�صة
املجموعة ال�سابقة تغري من اخلطوة ال�سابقة تغري من
Chi-square df Sig.
5 .000

81.792

(العالمة الكاملة)

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig.
5 .000

81.792

5 .000

87.539

Exp(B) Sig.

-2 Log Likelihood
1011.999
95.0% CI for
)Exp(B

B

SE

Wald

df

-.331

.091

13.271

1

.000

.705

.290

5.889

1

3.576 1.145 2.024 .015

-.313

.055

32.937

1

.000

1.278

.302

17.866

1

6.490 1.984 3.588 .000

.619

.210

8.707

1

2.802 1.231 1.857 .003

Upper Lower

البحث بدافع الذنب
الإنرتنت
البحث ال�سابق
الإنتاجية
عمل �سابق
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.718

.731

.601

.657

.858

.814
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ركز التحليل على الت�شغيل التنا�سبي .)Exp (B( ،الت�شغيل التنا�سبي مبقدار  1.0يعني �أنه ال توجد عالقة بني
املتغري امل�ستقل واملتغري املعتمد� ،أي معدل الت�شغيل  .الت�شغيل التنا�سبي الأعلى من  1.0يعني �أن املتغري
امل�ستقل يزيد احتماالت �إيجاد عمل حيث � Exp(Bأكرب من  .1.0الت�شغيل التنا�سبي الأقل من  1.0يعني �أن
املتغري امل�ستقل يقلل من احتمال �إيجاد العمل مبقدار � )Exp(Bأقل من .1.0
ال�شعور بالذنب متغري متوا�صل يهدف �إىل فهم الدافع وراء قيام اخلريج بالبحث عن عمل م�ؤخرا.
ح�سب منوذج كوك�س ،ف�إن البحث بدافع الذنب �أو الإحراج يقلل من احتماالت الت�شغيل بن�سبة .%28.2
هذا ين�سجم مع نظرية تقرير امل�صري ،والتي تدعي ب�أن الدافع املفرو�ض – الدافع امل�ضبوط الذي يحركه
ال�شعور بالذنب �أو اخلزي �أو انحطاط القيمة ال�شخ�صية – ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على الرفاه وعادة ال ي�ؤدي �إىل
الفعالية يف �أداء العمل.
متغري الإنرتنت عبارة عن متغري م�ؤ�شر ميثل متكن اخلريج اجلديد من ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين
والإنرتنت .ح�سب منوذج كوك�س ف�إن اخلريجني اجلدد الذين ي�ستخدمون الربيد الإلكرتوين والإنرتنت
بانتظام لديهم فر�صة �أكرب بن�سبة  %100يف الت�شغيل مقارنة مع اخلريجني الذين ال ي�ستخدمون الربيد
الإلكرتوين والإنرتنت بانتظام .نظرا لأن معظم الوظائف وجدت يف جمموعة مو�سعة من املجاالت ،مثل
التعليم ،وال�صحة ،واملحا�سبة ،واملالية والإدارة ،ف�إنه ال يبدو �أن ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين والإنرتنت
هو نوعا ما متطلبا للعمل .التف�سري الأكرث احتمالية قد يكون �أن التمكن من الربيد الإلكرتوين وا�ستخدام
الإنرتنت عبارة عن بديل عن عامل (عوامل) �آخر يزيد من �إمكانية �إيجاد اخلريج لعمل.
متغري البحث امل�سبق امل�ستقل هو عدد ال�شهور التي بحث خاللها اخلريج اجلديد قبل اجلولة الأوىل من
املقابالت .ح�سب منوذج كوك�س ،ف�إن البدء يف البحث يف وقت مبكر �أكرث يقلل من احتماالت �إيجاد عمل
بن�سبة  .%26.9توجد بع�ض الأ�سباب التخمينية التي ميكنها �أن تف�سر هذه النتيجة ،وميكنها �أن تختلف
بالن�سبة ملختلف اخلريجني (بالت�أكيد هناك عدد من الأ�سباب غري اال�ستداللية �أي�ضا ،التي ميكن �أن تكون
هي الأ�سباب احلقيقية).
من التف�سريات التخمينية هناك �أن اخلريجني اجلدد ذوي الفر�ص الأدنى يف �إيجاد عمل قد بدءوا البحث
قبل ،وهذا مل ي�سهم كثريا يف حت�سني فر�صهم .ميكن �أن يرتبط تف�سري حمتمل �آخر بال�سياق االقت�صادي.
من املمكن �أن يكون هناك فر�ص عمل �أقل يف بداية ال�سنة مقارنة مع �آخرها .بغ�ض النظر عن التف�سري،
ف�إن النتائج ت�شري �إىل �أن فر�صة �إيجاد عمل تعتمد �أكرث على نوعية البحث مقارنة مع اعتمادها على الوقت
الذي تتم مت�ضيته يف البحث.
متغري الإنتاجية هو متغري متوا�صل ير�صد �إنتاجية بحث كل خريج من خالل مقارنة عدد املقابالت التي
ح�ضرها مع عدد فر�ص العمل التي ي�سعى �إليها ح�سب منوذج كوك�س ،ف�إن القدرة على احل�صول على
مقابالت �أكرث لكل فر�صة عمل ي�سعى لها اخلريج تزيد من احتماالت الت�شغيل بن�سبة  .%25.8وهذا متوقع.
متغري العمل ال�سابق هو متغري م�ؤ�شر يحدد �أولئك الذين عملوا يف ال�سابق .وفق منوذج كوك�س ،ف�إن الذين
عملوا يف ال�سابق لديهم فر�صة �أكرب يف الت�شغيل بن�سبة  %85.7مقارنة مع الذين مل يعملوا يف ال�سابق .وهذا
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لي�س مفاجئا ،فتجربة العمل ال جتعل من اخلريج اجلديد جاهزا �أكرث للعمل� ،إذا كانوا قد عملوا يف املجال
نف�سه ،ولكنه �أي�ضا يزودهم بالعالقات واالت�صاالت.
فيما يلي الر�سوم البيانية ملعدالت البحث ون�سب الت�شغيل لنموذج كوك�س:
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الت�شغيل التنا�سبي لدى كوك�س:
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املتغريان اللذان مت ا�ستثنا�ؤهما من النموذج املتعدد املتغريات لأنهما مل ي�ستوفيا املعيار املهم ،ولكنهما
ا�ستوفيا املعيار املهم عندما مت �إدخالهما كمتغري م�ستقل وحيد هما قطاع غزة واال�ستمتاع بالبحث.
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قطاع غزة
متغري قطاع غزة هو متغري م�ؤ�شر ميثل نتائج اخلريجني اجلدد املقيمني يف قطاع غزة
(Percent)%

N

25.5%

126

74.5%

369

100.0%

495

.0%

0

.0%

0

.0%

0

.0%

0

100.0%

495

احلدث
مراقبة متوفرة للتحليل
املجموع
– حاالت بوقت �سلبي -
احلاالت املراقبة قبل احلدث الأول يف طبقة
املجموع

حاالت م�سقطة
املجموع

Change From Previous Change From Previous
Step
Block
df Sig.

Chi-square

df Sig.

Chi-square

1 .005

7.816

1 .005

7.816

)Overall (score
-2 Log Likelihood Chi-square df Sig.
1 .009

6.832

1454.363

مالحظة :رقم بداية املجموعة  ،0ال�سجل الأويل ،معادلة االحتمالية� 2- :سجل االحتمالية1462.179 :؛
جمموعة البداية رقم  :1الطريقة = دخول
)95.0% CI for Exp(B
Upper

Lower

)Exp(B

Sig.

df

Wald

SE

B

.848

.288

.494

.010

1

6.557

.275

-.705

gs

وفق منوذج كوك�س ،ف�إن الإقامة يف قطاع غزة ،مقارنة مع الإقامة يف ال�ضفة الغربية ،تقلل من احتمالية
الت�شغيل بن�سبة  .%50.6هذه النتيجة لي�ست مفاجئة ،نظرا للعمليات الع�سكرية الإ�سرائيلية التي �شنت يف
الوقت الذي كان فيه اخلريجون اجلدد يبحثون� ،إ�ضافة �إىل طول احل�صار الذي باقت�صاد قطاع غزة قبل
بدء العملية الع�سكرية.
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اال�ستمتاع بالبحث
اال�ستمتاع بالبحث هو متغري متوا�صل يهدف �إىل فهم الدافع وراء قيام اخلريج اجلديد بالبحث
Percent

N

25.3%

125

Event

74.3%

368

Censored

99.6%

493

Total

.4%

2

Cases with missing values

.0%

0

Cases with negative time

.0%

0

Censored cases before the earliest event in a stratum

.4%

2

Total

100.0%

495

Total

Change
From
Previous
Block

Change From
Previous Step

-2 Log Likelihood

Sig.

df

Chi-square

df Sig.

.015

1

5.886

1 .015

5.886

Upper

Lower

.965

.708

)Exp(B
.826

Sig.
.016

Cases
dropped

)Overall (score
Chi-square

95.0% CI for
)Exp(B

Cases
available in
analysis

df
1

Wald
5.833

Chi-square df Sig.
1442.935
5.891

1 .015

SE
.079

B
-.191

enjsch

ح�سب منوذج كوك�س ،ف�إن البحث انطالقا من اال�ستمتاع بالبحث يقلل من احتماالت الت�شغيل بن�سبة .%17.4
وهذه نتيجة مثرية لالهتمام لأنه للوهلة الأوىل يبدو �أنها تتناق�ض مع نظرية تقرير امل�صري ،التي تقول ب�أن الدافع
املت�أ�صل – الدافع امل�ستقل النابع من االهتمام الأ�صيل وحتى اال�ستمتاع بالن�شاط نف�سه – ي�ؤدي �إىل الفعالية
يف املهمة .يف الواقع �إنه ال ي�ؤدي �إىل ذلك .من املعقول �أن نتوقع �أن اخلريج اجلديد امل�ستمتع بالبحث �سيكون
�أقل ا�ستعجاال ال�ستكمال عملية البحث ب�إيجاد عمل مقارنة مع اخلريج اجلديد الذي ال ي�ستمتع بالبحث .بعبارة
�أخرى .رغم �أن الدافع الأ�صيل للبحث قد يزيد من الفعالية يف املهمة ،ف�إنه يقلل ا�ستكمال املهمة� ،أي �إيجاد عمل.
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الق�سم اخلام�س

بناء قدرات البحث عن عمل لدى
الأفواج الأخرية من خريجي
اجلامعات
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الق�سم اخلام�س :بناء قدرات البحث عن عمل لدى الأفواج الأخرية من
خريجي اجلامعات
ت�شري املادة  ،2قانون العمل الفل�سطيني رقم � ،7إىل �أن «العمل حق لكل مواطن قادر عليه .يجب على
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �أن توفر العمل على �أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص وبدون �أو نوع من التمييز».
يقال عادة الأطفال هم امل�ستقبل ،ولي�س هناك زمان �أو مكان تكون فيه تلك العبارة حقيقية �أكرث من الو�ضع
ال�سيا�سي املجهول حاليا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .لقد �ألقت الدرا�سة بع�ض ال�ضوء على ال�صعوبات
التي واجهها اخلريجون اجلدد يف بحثهم عن عمل .وبينت �أنه يف املتو�سط ف�إن اخلريج اجلديد من
جامعات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لديه فر�صة ت�صل �إىل  %70.4ب�أن يوا�صل البحث� ،أي �أن يظل عاطال
عن العمل ،بعد البحث ملدة � 15شهرا .وكان الو�ضع �سيئا ب�شكل خا�ص يف قطاع غزة ،حيث احتمال موا�صلة
البحث لدى اخلريج اجلديد بعد � 15شهرا قفز �إىل .%81.1
بالن�سبة ملعظم اخلريجني اجلدد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ف�إن هذه النتائج تر�سم �صورة قامتة
لفر�صهم يف �إيجاد عمل ولها تبعات مبا�شرة وغري مبا�شرة .من تبعاتها هي �أن اخلريجني اجلدد غري
قادرين على توليد الدخل .بالإ�ضافة للت�أثري املبا�شر لهذا الأمر على اخلريجني اجلدد ،ف�إنه ي�ؤثر �أي�ضا على
من يعولهم ماديا �أو يتطلع �إليهم لكي يعولوه .ومن التبعات الأخرى عدم ح�صولهم على الفر�صة لتطبيق
املهارات اجلديدة التي تعلموها واكت�ساب اخلربة العملية .وت�ؤثر تلك التبعات على االقت�صاد برمته ،نظرا
لغياب املوهبة اجلديدة يف االقت�صاد مما ي�ؤدي يف الغالب �إىل نق�ص يف الأفكار اجلديدة ،ويف املقابل
ا�ستمرار املمار�سات غري الكف�ؤة.
تتطلع الدرا�سة ب�أن تكون نتائجها �أ�سا�سا لزيادة الوعي باحلاجة امللحة لتطوير وتنفيذ �إ�سرتاتيجية �شاملة
تهدف �إىل معاجلة تلك التبعات ال�سالفة الذكر .البد من معاجلة التبعات ب�شكل متزامن ومن ثالثة
اجتاهات :متكني اخلريجني اجلدد يف بحثهم عن عمل ،وخلق فر�ص لتطوير املهارات بالن�سبة للخريجني
اجلدد ،وحت�سني عملية املالءمة يف �سوق العمل .ال ميكن معاجلة تلك التبعات �إذا ما تعامل معها �أحد
الأطراف املعنية �أو طرفان فقط� ،إذ يجب �أن تكون �إ�سرتاتيجية معاجلة الآثار ال�سلبية �شاملة وعلى م�ستوى
الوطن ،وهذا ي�شمل م�شاركة املجتمع الدويل .نعر�ض يف الأق�سام الفرعية التالية اقرتاحات حول كيفية
معاجلة التبعات ال�سالفة الذكر.

 1.5متكني اخلريجني اجلدد
يجب �أن يتم متكني اخلريجني اجلدد من خالل تطوير قدرات كل واحد فيهم مبا يحقق له النجاح يف
البحث عن عمل .فيما يلي بع�ض التو�صيات اخلا�صة بكل واحدة من القدرات.

71

تنمية القدرات الفكرية
القدرات الفكرية هي واحدة من العوامل املحددة للنجاح يف البحث عن عمل وتتجلى بعدة طرق .مثال،
ح�سب هذه الدرا�سة ف�إن القدرة على ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين والإنرتنت هي �إحدى ال�صور التي
تتجلى يف هذا العامل املحدد ،حيث �إن اخلريجني اجلدد الذين ي�ستخدمون الربيد الإلكرتوين والإنرتنت
لديهم فر�صة �أكرب ب  %100يف �إيجاد عمل مقارنة مع اخلريجني الذين ال ي�ستخدمون الربيد الإلكرتوين
والإنرتنت بانتظام .ومن الظواهر الأخرى هناك خربة العمل ال�سابقة ،حيث وجدت الدرا�سة �أن اخلريجني
اجلدد من ذوي العمل ال�سابق لديهم فر�صة �أكرب بن�سبة  %85.7يف احل�صول على عمل مقارنة مع الذين
مل يعملوا يف ال�سابق .وهذا يعني �أن رفع م�ستوى قدرات اخلريجني اجلدد على ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين
والإنرتنت وتزويدهم باخلربة العملية يجب �أن ي�شكل �أولوية.
بالإ�ضافة لذلك ،تت�أثر القدرات الفكرية مبعرفة اخلريجني اجلدد وفهمهم للمعلومات والعمليات ذات
ال�صلة ب�سوق العمل .من املكونات ال�ضرورية للقدرة الفكرة فيما يتعلق ب�سوق العمل ،امتالك �أ�سلوب
ا�سرتاتيجي ي�ستند �إىل املعلومات يف تطوير امل�سرية املهنية .تطوير امل�سرية املهنية عبارة عن مقاربة لتطوير
احلياة املهنية ل�شخ�ص ما مبا يتواءم مع قيمه و�أهدافه يف احلياة .يجب تزويد تلك العملية باملعلومات
الكافية وجعلها واقعية وموجهة نحو حتقيق �أهداف ق�صرية ومتو�سطة وبعيدة الأمد.
البد من و�ضع مواد متعلقة باملعلومات ذات ال�صلة بالتطوير املهني حتى يت�أتى توفري موجه منا�سب الختيار
املهنة .مثال ،يجب �أن يطلع الطالب واخلريجون اجلدد على �إح�صائيات النجاح يف البحث عن عمل ح�سب
القطاع وما هي املوارد املتوفرة لتطوير امل�سرية املهنية .من املهم تزويد اخلريجني اجلدد مبقاربة خطوة
بخطوة لتحديد م�سارهم املهني و�إيجاد عمل .من الأمثلة املمتازة ،هناك ما ي�سمى بالدليل الإلكرتوين
لتطوير امل�سرية املهنية :خطوات النجاح ،الذي �أعدته جامعة ووترلو وطرحته على ال�شبكة الإلكرتونية.
ق�سم الدليل الإلكرتوين �إىل �ست خطوات توجه الطالب خالل عملية التطوير املهني اخلا�صة بهم.
ت�شجع اخلطوة الأوىل امل�ستخدم على القيام بتقييم قدراته ذاتيا وحت�س�س �شخ�صيته وقيمه ومهاراته
واهتماماته ومعارفه وتعلمه وم�ستوى الريادية لديه� .أما اخلطوة الثانية فتحث امل�ستخدم على امل�ضي
يف بحث و�إيجاد �أنواع الأعمال والتوجهات والفر�ص و�سبل اكت�ساب اخلربة .بينما تدفع اخلطوة الثالثة
امل�ستخدم �إىل تو�ضيح بع�ض الأمور لنف�سه واتخاذ عدد من القرارات ذات ال�صلة مب�سريته املهنية و�أهدافه
ال�شخ�صية .وت�شجع اخلطوة الرابعة امل�ستخدم على حتديد قنوات البحث وتنظيم عملية البحث وال�سرية
الذاتية والر�سائل واملقابالت .اخلطوة اخلام�سة تطلع امل�ستخدم على كيفية التعامل مع عرو�ض العمل
وكيفية النجاح يف العمل .و�أخريا ،تتحدث اخلطوة ال�ساد�سة عن تخطيط حياة العمل و�إعادة تقييمها .لكل
واحدة من اخلطوات على �صفحة الإنرتنت روابط �إلكرتونية توفر املزيد من املعلومات حول اخلطوة نف�سها
والأمور املتعلقة بها .لقد كتب الدليل الإلكرتوين بطريقة م�شجعة و�سهلة اال�ستخدام.
هناك مثال �آخر يف �أدوات ا�ستك�شاف امل�سرية املهنية لدى مركز املوارد  ،O*NETوهي عبارة عن جمموعة
من الأدوات املوجهة نحو االكت�شاف الذاتي وتقييم العمل .وميكن �أن ت�ساعد تلك الأداة الطالب واخلريجني
اجلدد على تكوين فهم �أف�ضل للقيم املرتبطة بالعمل وللم�صالح والقدرات واكت�شاف الوظائف املالئمة.
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حتى يتمكن الطالب �أو اخلريج اجلديد من تطوير �إ�سرتاتيجيته املهنية اخلا�صة ،ينبغي �أن يفهم قدر
الإمكان �سوق العمل وظروفه وتوجهاته .فيما يلي بع�ض الأمثلة عن املعلومات التي يجب جمعها وت�سهيل
�إتاحتها وحتديثها با�ستمرار حول كل قطاع و�/أو مهنة داخل كل قطاع :اال�سم� ،أ�صحاب العمل الرئي�سيني،
ما هي قناة البحث الأكرث جناحا� ،إح�صائيات النمو والإح�صائيات ال�سكانية ،الرتتيب الهرمي ،فر�ص
الرتقية ،املوقع الرئي�سي ،املهارات املطلوبة واخلربات الالزمة ،الن�شاطات ،النقاط امل�ؤيدة والنقاط
املعار�ضة ،متو�سط الأجور� ،سهولة الو�صول ،ا�ستقرار الوظيفة ،غياب التعامل ال�صديق للمعوقني ،وكذلك
املعلومات حول القوانني واللوائح واالحتادات ذات ال�صلة.
من الأمثلة على م�صادر املعلومات هذه هناك مركز� /شبكة للموارد و�شبكة املعلومات الوظيفية اخلا�صة
به ،التي ت�صف الوظائف املطروحة يف الواليات املتحدة ح�سب املهارات واملعارف والن�شاطات وبيئة العمل.
من الأمثلة الأخرى ،هناك دليل الإطالع الوظيفي ال�صادر عن مكتب �إح�صائيات العمل يف الواليات
املتحدة ،الذي يعر�ض معلومات عن التدريب والتعليم الالزم ،والأجور ،و�آفاق العمل املتوقعة ،وظروف
العمل وما يقوم به العاملون يف الوظيفة ملئات من خمتلف �أنواع الوظائف .يعترب تطوير دليل كهذا يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �إجنازا كبريا .يجب تن�سيق اجلهود مع وزارة التخطيط ،بحيث ي�أخذ الطالب
باحل�سبان الوظائف الأكرث احتياجا والتطور العام لالقت�صاد الفل�سطيني.
تنمية القدرات النف�سية
كما �أ�شار لوثانز ويو�سف و�أفوليو ف�إن العوامل النف�سية ت�سهم �إ�سهاما كبريا يف مدى �إنتاجية ال�شخ�ص .وهذا
ينطبق على الإنتاجية يف البحث عن عمل كذلك .مثال ،كما بينا يف الق�سم ال�سابق ف�إن البحث عن عمل
بدافع ال�شعور بالذنب �أو اخلزي يقلل من احتماالت الت�شغيل بن�سبة  .%28.2بينما تعترب الكفاءة /الثقة
الذاتية ،والتفا�ؤل والأمل وال�صالبة عنا�صر حيوية يف النجاح يف �إيجاد عمل والنجاح يف العمل نف�سه .حيث
�إن الأبحاث ال�سابقة بينت �أن البطالة لها �آثار �سلبية على نف�سية ال�شخ�ص ،ينبغي اتخاذ اخلطوات الكفيلة
بتح�ضري اخلريجني نف�سيا ودعمهم قبل و�أثناء عملية البحث ال�صعبة عن عمل والتي ميكن �أن ت�ستغرق
وقتا طويال.
تنمية القدرات البدنية
م�ساعدات �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة والعجز من بني اخلريجني اجلدد على العمل ميكن �أن ت�شمل تو�سيع
فهمهم بالوظائف املنا�سب واخلطوات التي ميكنهم �أن يتخذوها لتو�سيع عدد و�أنواع تلك الوظائف.
تطوير القدرات االجتماعية
الت�شبيك هو الو�سيلة الأف�ضل لكل من �أ�صحاب العمل وامل�ستخدمني يف كافة �أرجاء العامل .فالت�شبيك عن�صر
حموري يف �أي جمتمع ومن غري املحتمل �أن ي�أتي كبحه بنتائج مثمرة .على العك�س ،البد من اتخاذ اخلطوات
الكفيلة بتعريف اخلريجني اجلدد على املجموعات التي ميكنهم �أن ين�شئوا عالقات و�صالت جديدة وذات
قيمة فيها .ون�صف يف الق�سم الفرعي  5.2فيما يلي كيفية حتقيق هذا.
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تنمية ال�سياق
بال �شك ،ف�إن حت�سني ال�سياق (البيئة) الذي يبحث فيه اخلريجني اجلدد عن عمل يجب �أن يكون اجلزء
املركزي من الإ�سرتاتيجية .يوا�صل االحتالل الإ�سرائيلي تقوي�ض الآفاق االقت�صادية يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ب�شكل كبري وهو ال�سبب الرئي�سي للتحديات التي يواجهها اخلريجون يف �إيجاد عمل .يجب �أن
ت�شمل جهود حت�سني ال�سياق على تو�سيع ال�سيا�سات والرقابة بحق �أي نوع من �أنواع التمييز.

 2.5خلق الفر�ص لتنمية املهارات
من ال�ضروري �أن يتمكن اخلريجون اجلدد من ا�ستخدام وتو�سيع مهاراتهم املكت�سبة �أثناء الدرا�سة،
بدال من �أن ت�ضيع �سدى .رغم �صعوبة توفري عمل بدوام كامل لكافة اخلريجني اجلدد ،ب�سبب الوقائع
على الأر�ض� ،إال �أن توفري وظائف بدوام جزئي �أو عمل حتت التمرين �سواء على امل�ستوى املحلي �أو
الدويل ما زال �أمرا يف طوع اليد .ولتحقيق ذلك ينبغي و�ضع الربامج التي ت�شرك �أ�صحاب العمل
املحليني والدوليني من القطاعات اخلا�ص والعام والأهلي .يجب ا�ستك�شاف ال�سيا�سات التي تعطي
�أ�صحاب العمل املحليني دوافع لتعيني وتدريب اخلريجني اجلدد .ميكن �أن ت�شمل الدوافع على دعم
مايل للأجور �أو اقتطاعات �ضريبية .يجب ت�شجيع �أ�صحاب العمل على البدء يف تو�سيع برامج التمرين
التي ت�ستهدف ب�شكل �أف�ضل بناء املهارات.
 3.5حت�سني عملية التزاوج (املالءمة بني �صاحب العمل وامل�ستخدم)

من غري املحتمل �أن تالقي ال�سيا�سات التي تو�سع فر�ص العمل بدون حت�سني مالءمتها النجاح املتوقع
منها ،هذا �إن حققت النجاح على الإطالق .ميكن �أن تخفف ال�سيا�سات التي حت�سن �إمكانية احل�صول
على معلومات عن الوظائف املتوفرة ب�شكل كبري من تكاليف البحث ومدته.
فحتى خريج اجلامعة اجلديد �صاحب القدرات املتطورة قد يف�شل يف م�ساعيه �إذا كانت بيئة املالءمة
�ضعيفة .يجب حت�سني قنوات املالءمة احلالية وتو�سيعها ب�شكل متكافئ و�إيجاد قنوات جديدة .هناك
�ضرورة لفهم �أكرث عمقا حول القنوات املتاحة و�أيها �أكرث فائدة ويف �أي قطاع.

 4.5مقايي�س تتبع الأداء اال�سرتاتيجي
يجب �أن ت�صاحب تلك املبادرات جهود حثيثة لتحديثها وتركيزها وحت�سينها .ميكن تطوير بع�ض
مقايي�س �ضمان اجلودة للت�أكد من حدوث ذلك ولر�صد النجاح يف املبادرات.
مثال ،من املفيد معرفة ما �إذا كان هناك حت�سن يف فر�ص �إيجاد عمل دائم �أو جزئي �أو حتت التمرين.
لهذه الغاية ،يجب ا�ستخدام معادلة البحث التي طرحتها الدرا�سة وحتديثها با�ستمرار لغايات
املقارنة .ميكن ت�صميم معادلة بحث متيز بني العمل الدائم واجلزئي �أو حتت التمرين.
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الق�سم ال�ساد�س :ملخ�ص
�إن الطبيعة الديناميكية ل�سوق العمل جتعل من اقت�صاد العمل حقال مثريا للدرا�سة .كما حتوله �إىل حتد
يثري الدار�سني� .سوق العمل عبارة عن �شبكة معقدة من �أ�صحاب العمل وامل�ستخدمني غري املتجان�سني
وال�شديدي االعتماد على بع�ضهم البع�ض .يعمل ه�ؤالء يف حالة من انعدام اليقني وال يت�ساوون يف قدرتهم
على احل�صول على املعلومات القيمة واملكلفة املتعلقة بالبحث عن عمل� .إن هدفهم هو �إيجاد ما ينا�سبهم
من �صاحب عمل �أو م�ستخدَ م ،كل ح�سب حاجته .يعتمد احتمال هذه املالءمة على �صفات �صاحب العمل
وامل�ستخدَ م وعلى بيئة ال�سوق.
كان الهدف من الدرا�سة حت�سني فهمنا للعوامل املحدد للنجاح يف البحث عن عمل بالن�سبة خلريجي
اجلامعة اجلدد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .نظر الق�سم  1يف النماذج الكمية املعا�صرة للبحث واملالءمة
يف �سوق العمل .بينما عرف الق�سم  2خم�س فئات تغطي املحددات اخلم�س النوعية للنجاح يف البحث عن
عمل واطلع على النظريات الرئي�سية يف كل فئة� .أما الق�سم  ،3فقد و�صف منهجية امل�سح امل�ستخدمة يف
هذه الدرا�سة .وا�ستخدم الق�سم  4التحليل التو�صيفي وحتليل احلدث يف وقته لتحليل نتائج امل�سح .وعر�ض
الق�سم  5اال�ستنتاجات لتطوير �إ�سرتاتيجية ترفع من قدرات البحث عن عمل لدى خريجي اجلامعات
اجلدد بينما ننظر الآن يف الق�سم  6الذي يلخ�ص كافة الأق�سام ال�سابقة.
النماذج احلديثة للبحث واملواءمة عبارة عن حماوالت لعمل ت�صوير كمي للن�شاط الدائر يف �سوق العمل.
وهذا ي�أتي �ضمن جهودنا لتح�سني فهمنا لديناميكيات �سوق العمل .بد�أت النماذج التي برزت خالل
العقدين �إىل الثالثة عقود الأخرية ب�أخذ معامل االحتكاك يف ال�سوق بعني االعتبار ،وهو كل ما يعطل �أو
ي�ؤخر الباحثني عن عمل يف �إيجاد وظائف ويعيق �أو ي�ؤخر �أ�صحاب العمل عن �إيجاد عاملني .على الرغم من
التح�سينات يف القدرات احل�سابية وتوا�صل التقدم يف تقنيات و�ضع النماذج بغر�ض التب�صر الأف�ضل بهذا
املجال ،ما زالت التطورات الأخرية يف و�ضع النماذج ال تكفي لتعطينا ت�صورا دقيقا للن�شاط االقت�صادي يف
�سوق العمل .وهذا يرجع �أ�سا�سا �إىل تركيز تلك النماذج على الأجر كمحدد �أ�سا�سي للمالءمة ،مما ي�ستثني
الكثري من ال�سمات (التي تكون غالبا نوعية) للباحثني عن عمل ،ولأ�صحاب العمل ولل�سياق .وهذا بطبيعة
احلال ي�أتي ب�أثر �سلبي على عملية املواءمة.
هناك عدة عوامل من �ش�أنها �أن حتفز �أو حتبط فر�ص الباحثني عن عمل يف �إيجاد عمل .وت�شمل تلك
العوامل على ال�صفات اخلا�صة لكل باحث عن عمل ،مثل قدراته الفكرية والنف�سية والبدنية واالجتماعية.
كما ت�ستثني ال�سمات اخلا�صة ب�سوق العمل عموما وبكل �صاحب عمل ب�شكل خا�ص ،وكما هو احلال دائما
ف�إنها ال ت�أخذ باحل�سبان �ضربات احلظ �أو الفر�ص التي حتدث بال�صدفة.
�أجريت درا�سة زمنية مطولة ت�شمل ثالث جوالت من امل�سح على مدار � 10شهور .كان الهدف منها درا�سة
العوامل املحددة للنجاح يف البحث عن عمل بني الأفواج اجلديدة من خريجي اجلامعات يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة .و�سعت الدرا�سة ب�شكل خا�ص �إىل حتقيق غايتني هما� :إلقاء ال�ضوء على جتربة البحث عن عمل
بني اخلريجني اجلدد وامل�ساهمة يف حتديد ا�سرتاتيجيات البحث الناجحة .لقد مت حتليل البيانات اخلا�صة
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ب  495خريج جديد موزعني ب�شكل مت�ساوي تقريبا على جامعة القد�س ،وجامعة النجاح ،واجلامعة العربية
الأمريكية ،وجامعة بريزيت واجلامعة الإ�سالمية.
طرح امل�سح �أ�سئلة تتعلق بالو�ضع ال�سكاين للخريج اجلديد وخلفيته ،وتعليمه وتاريخه الوظيفي وكمية الوقت
التي �أم�ضاها يف البحث عن عمل قبل بدء اجلولة الأوىل .ركزت الأ�سئلة على الأجور وعلى حجم الوقت
الذي كر�سه الباحث عن عمل يف بحثه وعلى �إنتاجيته وعلى القيم املتعلقة بتقرير امل�صري والعمل لدى
اخلريج وكذلك على مثابرته يف البحث وتوقعاته من البحث وم�ستوى ر�ضاه عن حياته وعلى نتائج البحث
للخريج .بالإ�ضافة لذلك طلب من الباحثني امليدانيني �أن يقيموا قدرات اخلريج اجلديد يف اللغة العربية
ويف التوا�صل �أثناء املقابلة.
ركز التحليل على الوقت الذي كر�سه اخلريج اجلديد لإيجاد عمل دائم .وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من
الإح�صائيات .كانت الأداة الإح�صائية الرئي�سية هي معادلة البحث لدى كابالن ميري ،وهي �إمكانية �إيجاد
عمل بعد مت�ضية مدة معينة من الوقت يف البحث .وجد التحليل فرقا كبريا بني معادالت البحث يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،والتي كانت تعني �أنه مع حلول ال�شهر اخلام�س ع�شر من البحث كانت هناك فر�صة
ت�صل �إىل  %68.3و %81.1تباعا ب�أن يظل اخلريج موا�صال للبحث� ،أي يظل عاطال عن العمل.
مت ا�ستخال�ص ن�سبة للعمالة ،ومب�ساعدة منوذج كوك�س اخلا�ص بالرتاجع يف ن�سبة العمالة ،ا�ستخدمنا
فح�ص العالقة بني معدل الت�شغيل وعدد العوامل املحددة املمكنة للنجاح يف البحث عن عمل .ب�شكل عام مت
اختبار العالقة بني  38عامال حمددا ممكنا .لي�س من الوا�ضح عدم التمكن من �إيجاد عالقة بني العوامل
ال  33املمكنة الباقية وما �إذا كان هذا يرجع �إىل غياب تلك العالقة عموما� ،أو �إىل ال�سياق املحلي� ،أو ب�سبب
النق�ص الكبري يف البيانات (قيم احلقول) يف الدرا�سة.
من العوامل املحددة املمكنة التي وجدت فيها عالقة هناك البحث مع ال�شعور بالذنب .ويعترب البحث مع
ال�شعور بالذنب من املتغريات الدائمة التي هدفت �إىل فهم الدافع وراء موا�صلة اخلريج اجلديد يف البحث
عن عمل .ح�سب منوذج كوك�س ،ف�إن البحث بدافع ال�شعور بالذنب �أو خزي يقلل من احتماالت الت�شغيل
بن�سبة  .%28.2وهذا ين�سجم مع نظرية تقرير امل�صري ،التي تدعي وجود الدافع الداخلي – والدافع
امل�ضبوط املدفوع بال�شعور بالذنب �أو اخلزي �أو تراجع االحرتام الذاتي – مما ي�ؤثر �سلبا على م�ستوى
الرفاه وعادة ال ي�ؤدي �إىل الفعالية يف املهمة.
من العوامل املحددة الأخرى املمكنة التي �أمكن �إيجاد عالقة ب�ش�أنها هناك عامل الإنرتنت .متغري الإنرتنت
هو متغري م�ؤ�شر ميثل مدى متر�س اخلريج اجلديد با�ستخدام الربيد الإلكرتوين والإنرتنت .ح�سب منوذج
كوك�س ،ف�إن اخلريجني اجلدد الذين ي�ستخدمون الربيد الإلكرتوين والإنرتنت بانتظام لديهم فر�صة تزيد
ب�أكرث من  %100يف الت�شغيل مقارنة مع اخلريجني الذين ال ي�ستخدمون الربيد الإلكرتوين والإنرتنت.
نظرا لأن معظم الوظائف وجدت يف جمموعة كبرية من جماالت التخ�ص�ص ،م�صل التعليم وال�صحة
واملحا�سبة واملالية والإدارة ،ف�إنه ال يبدو �أن ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين والإنرتنت هو بطريقة ما متطلبا
من متطلبات العمل .ميكن �أن يكون التف�سري الأكرث احتماال هو �أن التمكن من ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين
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والإنرتنت هو عامل م�ساعد �ضمن عوامل �أخرى ترفع من �إمكانية �إيجاد اخلريج لعمل.
من العوامل املحددة املمكنة الأخرى التي وجدت عالقة معها هناك البحث ال�سابق .والبحث ال�سابق عبارة
عن متغري خا�ص بعدد ال�شهور التي �أم�ضاها اخلريج اجلديد يف البحث عن عمل قبل اجلولة الأوىل من
املقابالت .ح�سب منوذج كوك�س ،كلما بد�أ البحث �أكرب كلما زادت احتماالت �إيجاد عمل بن�سبة .%26.9
هناك عدد من الأ�سباب احلد�سية التي ميكنها �أن تف�سر تلك النتيجة ،وهي قد تختلف باختالف اخلريجني
(بالت�أكيد ،يوجد عدد من الأ�سباب غري احلد�سية �أي�ضا ،التي ميكنها �أي�ضا �أن تكون الأ�سباب احلقيقية).
من التف�سريات احلد�سية (التخمينات) هو �أن اخلريجني اجلديد ذوي الفر�ص الأقل يف �إيجاد عمل يكونون
قد بدءوا البحث قبل غريهم ،وهذا مل ي�سهم �سوى قليال يف حت�سني فر�صهم .من التف�سريات املمكنة
الأخرى هناك ما قد يرتبط بال�سياق االقت�صادي .من املمكن �أن تكون فر�ص العمل �أقل يف بداية ال�سنة
بينما تزداد يف �آخرها .بغ�ض النظر عن التف�سري ،ف�إن النتيجة تعني �أن فر�صة �إيجاد عمل تعتمد �أكرث على
نوعية البحث مقارنة مع حجم الوقت الذي يتم مت�ضيته يف البحث.
من العوامل املحدد املمكنة الأخرى التي �أمكن �إيجاد عالقة معها هناك الإنتاجية .متغري الإنتاجية عبارة
عن متغري م�ستمر ير�صد �إنتاجية البحث لدى كل خريج من خالل مقارنة عدد املقابالت التي ح�ضرها
بعدد فر�ص العمل التي �سعى �إليها .ح�سب منوذج كوك�س ،كلما �أمكن احل�صول على عدد �أكرب من املقابالت
لكل فر�صة عمل يتم التقدم بطلب لها ،كلما زادت احتماالت الت�شغيل بن�سبة  .%258.8وهذا �أمر متوقع.
العامل املحدد الأخري الذي وجد �أن له عالقة هو عمل .متغري العمل ال�سابقة هو متغري م�ؤ�شر يحدد �أولئك
الذين عملوا يف ال�سابق .ح�سب منوذج كوك�س ،ف�إن الذين عملوا يف ال�سابق يحظون بفر�صة ت�شغيل �أكرب
بن�سبة  %85.7مقارنة مع من مل يعملوا يف ال�سابق .هذا لي�س بالأمر املفاجئ .فتجربة العمل ال�سابق ال
حت�ضر اخلريج اجلديد للعمل فح�سب ،بل توفر له العالقات واالت�صاالت� ،إذا ما كان قد عمل يف نف�س
جمال التخ�ص�ص الذي تخرج منه �أي�ضا.
�أخريا ،وجدت الدرا�سة �أن معظم اخلريجني اجلدد امل�شاركني كانوا ي�سعون للوا�سطة من خالل الأ�سرة
ويعتربونها الو�سيلة الأكرث جناحا يف البحث .بع�ض منها توجه نحو ال�صحف والوا�سطة من خارج الأ�سرة
وبني الأ�صدقاء واجلريان كو�سيلة مفيدة.
يقال عادة ب�أن الأطفال هم امل�ستقبل ،ولي�س هناك �أي مكان �أو زمان يجعل من تلك العبارة �صحيحة �أكرث
من الظرف ال�سيا�سي املجهول احلايل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� .ألقت هذه الدرا�سة بع�ض ال�ضوء
على ال�صعوبات التي واجهها خريجي اجلامعة اجلدد يف بحثهم عن عمل .وهذا بني �أنن اخلريج اجلديد
املتو�سط من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لديه فر�صة ت�صل �إىل  %70.4يف موا�صلة البحث� ،أي �أنه يظل بال
عمل ،بعد البحث ملدة � 15شهرا .وكان الو�ضع �سيئا ب�شكل خا�ص يف قطاع غزة ،حيث �أن احتمال موا�صلة
اخلريج اجلديد للبحث بعد � 15شهرا قفز �إىل .%81.1
بالن�سبة ملعظم اخلريجني اجلدد من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ف�إن تلك النتائج تر�سم لوحة قامتة لفر�ص
�إيجاد عمل وفيها الكثري من التبعات املبا�شرة وغري املبا�شرة .من التبعات هي عدم متكن اخلريجني اجلدد
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من توليد دخل .بالإ�ضافة للت�أثري ب�شكل مبا�شر على اخلريجني اجلديد ،ف�إن هذا ي�ؤثر على من يعولهم
ماديا �أو من يحتاجهم ليعولوه ماديا .ومن التبعات الأخرى �أن اخلريجني اجلديد ال يجدون الفر�صة لتطبيق
املهارات اجلديدة التي تعلموها واكت�ساب جتربة قيمة .هذا الرتاجع ي�ؤثر على االقت�صاد بكامله ،نظرا
لغياب املوهبة اجلديدة يف االقت�صاد مما يف�ضي عموما �إىل قلة الأفكار اجلديد وتوا�صل املمار�سات البالية.
يجب �أن ترفع تلك النتائج من الدرجة امللحة لتطوير وتنفيذ �إ�سرتاتيجية �شاملة ت�سعى ملعاجلة الآثار ال�سلبية
التي ذكرناها �سابقا .يجب معاجلة الآثار ال�سلبية يف نف�س الوقت ومن ثالثة وجهات :متكني اخلريجني
اجلديد يف بحثهم عن عمل ،و�إيجاد الفر�ص لتطوير املهارات بالن�سبة للخريجني اجلدد وحت�سني عملية
املواءمة يف �سوق العمل .ال ميكن معاجلة تلك التبعات ال�سلبية من خالل طرف �أو طرفني من الأطراف
املعنية فقط .يجب �أن تكون تلك الإ�سرتاتيجية املعاجلة لالرتدادات �شاملة وعلى م�ستوى الوطن مبا ي�شمل
م�شاركة املجتمع الدويل.
يجب متكني اخلريجني اجلدد من خالل تطوير كل واحدة من القدرات التي حتدد جناحهم يف البحث
عن عمل .من الأهمية مبكان �أي�ضا بالن�سبة للخريجني اجلدد تطبيق وتو�سيع املهارات التي اكت�سبوها �أثناء
الدرا�سة ،بدال من ت�ضييعها هباء .رغم �أن توفري وظائف بدوام كامل لكل اخلريجني �أمر �صعب ،نظرا
للوقائع على الأر�ض� ،إال �أن توفري فر�ص العمل بدوام جزئي حمليا ودوليا هي طوع ذات اليد .و�أخريا
ف�إن ال�سيا�سات التي تو�سع فر�ص العمل بدون حت�سني املالءمة بني اخلريج والعمل املنا�سب به من �ش�أنها
�أال حتقق الفائدة الق�صوى املرجوة منها ،هذا �إذا ما جنحت يف �شيء �أ�صال .ال�سيا�سات التي حت�سن من
�إمكانية النفاذ للوظائف من �ش�أنها �أن تقلل ب�شكل كبري من تكلفة البحث ومدته.
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امللحق � :1سيناريو التلفون
مرحبا ،هل ميكن �أن �أحتدث مع _____________؟
ا�سمي _______________ و�أنا �أت�صل من مركز درا�سات
التنمية يف جامعة بريزيت .لقد زودتني جامعتك برقم الهاتف اخلا�ص بك.
 .1هل متانع ب�أن �أطرح عليك بع�ض الأ�سئلة املتعلقة ببحثك عن عمل؟
• نعم (انتقل لل�س�ؤال )4
• ال
 .2هل هناك وقت منا�سب �أكرث ميكنني �أن �أت�صل بك فيه لطرح بع�ض الأ�سئلة عليك؟
• نعم
• ال (انتقل لوداع ال�شخ�ص)
 .3متى يكون الوقت �أن�سب لالت�صال؟
�سجل______________ :؛ وانتقل لتودع املتحدث
 .4هل تخرجت بنجاح الف�صل املا�ضي وح�صلت على دبلوم من جامعتك؟
• نعم
• ال (و�ضح ب�أن الأ�سئلةة متعلقة بالأ�شخا�ص الذين تخرجوا وودع ال�شخ�ص)
 .5تهانينا! هل تبحث عن عمل حاليا؟
• نعم (انتقل لل�س�ؤال )9
• ال
 .6هل تخطط للبحث عن عمل خالل ال�شهرين التاليني؟
	�أ .ال
ب .نعم (انتقل لل�س�ؤال )9
 .7هل ميكنني �أن �أ�س�أل عن ال�سبب؟
• لقد وجدت عمال بالفعل وقد بد�أته �أو �س�أبد�أ به عن قريب
• غري ذلك (حدد ____________ وودع ال�شخ�ص)
 .8تهانينا! لقد عملنا �شراكة مع اجلامعات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لدرا�سة جتربة البحث
عن عمل بني اخلريجني اجلدد بغر�ض متابعة كيفية حت�سنها .لهذا ف�إننا جنري م�سحا يف �شهر ت�شرين
�أول .هل يهمك �أن ت�شارك وت�ساعدنا؟
• نعم (انتقل لل�س�ؤال )13
• ال
 .9هل �أنت مت�أكد� ،سيكون جدا مفيدا؟
• ال لن �أ�شارك (ودع ال�شخ�ص)
• ح�سنا �سوف �أ�شارك (انتقل لل�س�ؤال )13
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 .10ح�سنا .كما تعلم ف�إن �إيجاد عمل عملية �صعبة ،وبخا�صة �أنها للمرة الأوىل .لقد ت�شاركنا مع
اجلامعات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لدرا�سة جتربة البحث عن عمل بني اخلريجني اجلدد حتى
نرى كيف حت�سنت .لهذا نحن جنري م�سحا ابتداء من ت�شرين الثاين  2008وحتى نهاية �آب .2009
ي�شمل امل�سح على  500م�شارك من  5جامعات يقومون بتعبئة ا�ستبيانة كل �شهرين ،مبا جمموعة �أربع
مرات ،وو�صف جتربتهم يف البحث عن عمل .من املفيد �أن ت�شارك .هل تهتم بامل�شاركة وم�ساعدتنا؟
	�أ .نعم (انتقل لل�س�ؤال )13
ب .ال
 .11هل �أنت مت�أكد� ،سوف يكون مفيدا جدا؟
	�أ	.ال ،لن �أ�شارك (ودع املتحدث)
ب .ح�سنا� ،سوف �أ�شارك
 .12عظيم! هل �ستظل يف املنطقة من الآن وحتى �آب  2009لتعبئة اال�ستبيانات ،وجمموعها 3؟
• نعم (انتقل لل�س�ؤال )14
• ال (�شكرا على تعاونكم بهذا الأمر ،ولكننا بحاجة لالت�صال بكم �شهريا خالل ال�شهور الع�شرة
القادمة؛ انتقل لوداع ال�شخ�ص)
قبل البدء بكل �شهر من �شهرين (ت�شرين ثاين� ،آذار و�آب) �سوف نت�صل بكم �شخ�صيا لتحديد الوقت
املنا�سب بالن�سبة لكم لتعبئة اال�ستبيانة.
 .13هل ت�ستطيعون تعبئة اال�ستبيانة من خالل الإنرتنت؟
• نعم
• ال
 .14هل ت�ستطيع تعبئة اال�ستبيانة �إذا �أر�سلناها لك على هيئة ملف وورد بالربيد الإلكرتوين
• نعم
• ال
 .15ما هي �أف�ضل طريقة لالت�صال بك؟
• الربيد الإلكرتوين (حتققوا /حددوا ___________)
• اخلط الأر�ضي (حتققوا /حددوا ____________)
• اخلط اجلوال (حتققوا /حددوا ____________)
� .16شكرا جزيال على موافقتك على امل�شاركة� .سوف نت�صل بك مرة �أخرى يف نهاية ت�شرين �أول
لتحديد اجلولة الأوىل من امل�سح
 .17نهارك �سعيد
نهاية �سيناريو الهاتف
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امللحق � 2أ2 ،ب2 ،ج (اال�ستمارة املدجمة ،وت�شمل :ما قبل التعقب ،التعقب ،وما بعد التعقب)

مركز درا�سـات التنمية
امل�سوحات وا�ستطالعات الر�أي العام
اخلريجون اجلدد والبحث عن عمل
Ques
tudentname
Field

م
�سح متخ�ص�ص

رقم اال�ستمارة
ا�سم الطالب_________ :
رقم الباحث

 Districtالمحافظة /اللواء

مكان ال�سكن

Place

البيانات �سرية

 )1جنني  )2طوبا�س  )3طولكرم
 )5قلقيلية � )6سلفيت � )7أريحا
 )9القد�س  )10بيت حلم  )11اخلليل
 )14دير البلح
 )13مدينة غزة
 )16رفح
 )1ح�ضر

 )2ريف

 )4نابل�س
 )8رام اهلل
 )12غزة الشمال

 )15خانيون�س

 )3خميم

اليوم/التاريخ Time in ____:وقت بدء املكاملة:
Date
________________________ # Phone/Mobile
Gender
Age

 )1ذكر
اجلن�س
العمر________:

Refugee Status

اللجوء

 )1الجئ

 Marital Statusاحلالة االجتماعية
 )1مل �أتزوج بدا  )2خاطب\ة  )3متزوج\ة

 )4منف�صل\ة

� )2أنثى
 )2غري الجئ
 )5مطلق\ة

� )6أرمل\ة
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اجلزء الأول :معلومات عامة حول الطلبة اخلريجني
 A1هل ع�شت خارج ال�ضفة والقطاع
 )1نعم ،ع�شت يف دولة غري عربية ،حدد عدد ال�سنوات________:
 )2نعم ،ع�شت يف دولة عربية ،حدد عدد ال�سنوات_________:
 )3ال
 A2من �أي جامعة تخرجت؟
 )3اجلامعة الإ�سالمية -غزة
 )2جامعة القد�س� -أبو دي�س
 )1جامعة بريزيت -بريزيت
 )5اجلامعة العربية الأمريكية -جنني
 )4جامعة النجاح الوطنية – نابل�س
 A3يف �أي ف�صل تخرجت؟

 )2الف�صل ال�صيفي

 )1الف�صل الثاين

 A4ما هو جمال تخ�ص�صك؟ حدد/ي ________________
 A5كم كان معدلك الرتاكمي عند التخرج؟ حدد/ي ____________
 A6كم عدد اللغات غري العربية التي تتحدثها/ثيها؟ العدد__________:
 A7ما م�ستواك/ي على احلديث والقراءة والكتابة باللغة االجنليزية؟
� )3ضعيف
 )2متو�سط
 )1جيد
 A8هل ت�ستخدم/ي االنرتنت واالمييل ب�شكل منتظم؟
 A9هل عملت من قبل؟

 )1نعم

 )1نعم
 )2ال – انتقل لل�س�ؤال A13

A10كم كانت الفرتة ما بني بحثك عن فر�صة عمل وح�صولك عليه؟
حدد/ي الفرتة بالأ�سابيع___________:
 A11هل عملت بال�سابق يف جمال ي�شابه املجال الذي تبحث/ي فيه عن عمل؟
 A12هل كانت الـ � 200ساعة من العمل التعاوين مفيدة يف �إعدادك للعمل؟
)2ال
 )1نعم
 A13تقريبا ،كم هي الفرتة الني مرت منذ �أن بد�أت يف البحث عن عمل؟
املدة بالأ�سابيع______________:
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اجلزء الثاين :التجربة يف البحث عن عمل وتقييمها
الرجاء الإجابة على الأ�سئلة التالية ارتباطا بال�شهرين املا�ضيني
 B1كم يبلغ الأجر ال�شهري الذي تود العمل مقابله؟ الأجر بال�شيكل________:
 B2ما هو �أعلى �أجر �شهري عر�ض عليك خالل ال�شهرين املا�ضيني؟ الأجر بال�شيكل______:
 B3ماهوعددالوظائفال�شاغرةالتيعرفت/قر�أتعنها،وجدتها؟ العدد________:
 B4ما هو عدد الوظائف ال�شاغرة التي قمت بالتقدم �إليها؟ العدد________:
 B5ما هو عدد املقابالت التي قمت بها للح�صول على وظائف معينة؟  )1العدد_______:

الرجاء الإجابة على الأ�سئلة التالية حول قيمة التوظيف:
 B6تبحث/ي عن عمل لأن العمل جزء مهم من احلياة
� )5أوافق ب�شدة
� )4أوافق
 )3بني بني
 )2ال �أوافق
 )1ال �أوافق ب�شدة
 B7تبحث/ي عن عمل لأنك ت�ستمتع بطريقة البحث يف احل�صول على فر�صة عمل؟
� )5أوافق ب�شدة
� )4أوافق
		
 )3بني بني
 )2ال �أوافق
 )1ال �أوافق ب�شدة
 B8تبحث/ي عن عمل لأنك ت�ستمتع/ي بالعمل؟
� )5أوافق ب�شدة
� )4أوافق
 )3بني بني
 )2ال �أوافق
 )1ال �أوافق ب�شدة
 B9تبحث/ي عن عمل لبناء وتنمية مهاراتك
� )5أوافق ب�شدة
� )4أوافق
 )3بني بني
 )2ال �أوافق
 )1ال �أوافق ب�شدة
B10تبحث/ي عن عمل لأن العمل يعطي فر�صة للتفاعل مع الآخرين
� )5أوافق ب�شدة
� )4أوافق
		
 )3بني بني
 )2ال �أوافق
 )1ال �أوافق ب�شدة
 B11تبحث/ي عن عمل ب�سبب احلاجة للمال
� )5أوافق ب�شدة
� )4أوافق
		
 )3بني بني
 )2ال �أوافق
 )1ال �أوافق ب�شدة
 B12تبحث/ي عن عمل لأن العمل يزيد ثقتك واحرتامك لنف�سك
� )5أوافق ب�شدة
� )4أوافق
		
 )3بني بني
 )2ال �أوافق
 )1ال �أوافق ب�شدة
 B13تبحث/ي عن عمل ل�شعورك بالذنب كونك ال تعمل/ي
� )5أوافق ب�شدة
� )4أوافق
		
 )3بني بني
 )2ال �أوافق
 )1ال �أوافق ب�شدة
�( B14إذا كنت متزوج/ة) تبحث/ي عن عمل لأن زوجك/زوجتك يريد/تريد لك �أن تعمل/ي
� )5أوافق ب�شدة
� )4أوافق
		
 )3بني بني
 )2ال �أوافق
 )1ال �أوافق ب�شدة
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 B15تبحث/ي عن عمل لأن �أهلك/والديك يريدون لك �أن تعمل/ي
 )3بني بني
 )2ال �أوافق
 )1ال �أوافق ب�شدة

� )4أوافق

 B16باملعدل ،كم عدد املرات التي بحثت/ي فيها عن عمل؟
 )3كل ثالث �أ�سابيع
 )2كل �أ�سبوعني
 )1كل �أ�سبوع

� )5أوافق ب�شدة
 )4مرة بال�شهر

 B17ما هي حالة بحثك عن وظيفة يف الوقت الراهن؟
 )1توقفت عن البحث متاما لأنني وجدت عمل و�أود اال�ستمرار فيه (انتقل �إىل اجلزء الثالث ())C1
 )2ال �أزال �أبحث عن عمل (انتقل لل�س�ؤال )B19
 )3توقفت عن البحث م�ؤقتا
 )4توقفت عن البحث متاما (انتقل �إىل اجلزء الثالث ())C1
� )5س�أبد�أ بالبحث عن عمل خالل �شهرين (انتقل لل�س�ؤال )B19
 B18ملاذا توقفت عن البحث م�ؤقتا؟
 )2لأنني مل �أجد �أي فر�ص عمل
			
 )1لأنني وجدت عمل م�ؤقت
 )4لأن �أ�صحاب العمل �أخربوين �أين �أفتقر �إىل اخلربة
		
 )3لأنني مل �أجد فر�ص عمل تعجبني
)
				
 )5غري ذلك/حدد/ي (

الرجاء الإجابة على الأ�سئلة التالية حول درجة تفا�ؤلك.
 B19ما هي درجة تفا�ؤلك بقدرتك على النجاح باملقابلة (باملقابالت) التي عقدتها/تيها� /أو التي من
املتوقع �أن تعقدها؟
 )2مت�شائم  )3ل�ست متفائل �أو مت�شائم  )4متفائل  )5متفائل جدا
 )1مت�شائم جدا
 B20ما هي درجة تفا�ؤلك جتاه �إيجاد �صاحب عمل م�ستعد لتوظيفك؟
 )2مت�شائم  )3ل�ست متفائل �أو مت�شائم
 )1مت�شائم جدا

 )4متفائل

 B21ما هي درجة تفا�ؤلك جتاه �إيجاد وظيفة تعجبك؟
 )2مت�شائم  )3ل�ست متفائل �أو مت�شائم
 )1مت�شائم جدا

 )4متفائل

 B22ما هي درجة تفا�ؤلك جتاه �إيجاد �أي وظيفة؟
 )2مت�شائم  )3ل�ست متفائل �أو مت�شائم
 )1مت�شائم جدا

 )4متفائل

 )5متفائل جدا
 )5متفائل جدا
 )5متفائل جدا

 B23كم درجة ر�ضاك عن حياتك؟
 )1غري را�ضي على الإطالق

88

 )2غري را�ضي

 )3بني بني

 )4را�ضي

 )5را�ضي جدا
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اجلزء الثالث :نتائج البحث عن العمل
 )1نعم( انتقل لل�س�ؤال )C3

 )2ال

 C1هل جنحت يف �إيجاد عمل؟
 C2ما هي حالة بحثك عن العمل؟
 )2توقفت عن البحث لأنني مل �أجد �أي فر�صة عمل
 )1ال �أزال �أبحث عن عمل
 )3توقفت عن البحث لأنني مل �أجد فر�ص عمل تعجبني
 )4توقفت عن البحث لأن �أ�صحاب العمل �أخربوين �أين �أفتقر �إىل اخلربة
� )5س�أبد�أ بالبحث عن عمل خالل �شهرين
 )6غري ذلك ،حدد)_____________(:

(على الباحث امليداين وبعد �إجابته على هذا ال�س�ؤال ال�سابق ()C2االنتقال �إىل اجلزء الرابع
و�إجابة الأ�سئلة املتبقية مبفرده)
 C3ما درجة ر�ضاك عن العمل الذي وجدته؟
 )5را�ضي جدا
 )1غري را�ضي على الإطالق  )2غري را�ضي  )3بني بني  )4را�ضي
 C4هل العمل الذي وجدته يتالءم مع املجاالت التي كنت تود العمل بها؟
 )2ال
 )1نعم
C5يف �أي جمال وجدت العمل؟
 )4بناء
 )3زراعة
� )2إدارة
 )1حما�سبة
� )8صناعة كبرية
 )7ال�صحة
 )6التعليم
 )5حرفة
 )12املوا�صالت
 )11البيع بالتجزئة
� )9صناعة �صغرية  )10مطعم
					
 )13غري ذلك /حدد/ي (
)
 C6يف �أي حمافظة وجدت العمل؟ حدد/ي املحافظة____________:
 C7ما هي الطريقة الأكرث جدوى (فائدة) –ح�سب جتربتك -يف البحث عن عمل (خيار واحد فقط)؟
 )1ال�س�ؤال من خالل الوا�سطة
)2
�س�ؤال العائلة والأ�صدقاء واجلريان (بدون وا�سطة)
� )3س�ؤال �أ�صحاب عمل �سابقني
� )4س�ؤال �أ�صحاب عمل حمتملني
 )5البحث يف ال�صحف اليومية
 )6اال�ستف�سار يف مكتب العمل
 )7غري ذلك ،حدد__________________:
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امللحق  :3املتغريات
ي�صف هذا امللحق ح�سب الرتتيب الأبجدي (باللغة الإجنليزية) كافة املتغريات امل�ستخدمة يف حتليل احلدث
يف وقته .لقد مت احت�ساب معظم املتغريات و�إدراجها فيما يلي حتت عنوان متغري فردي .بع�ض املتغريات
مرتبطة ومت احت�سابها بطريقة م�شابهة وقد مت بالتايل جتميعها لت�سهيل عملية الفهم .ن�ضع املتغريات
املتجمعة يف قائمة منف�صلة حتت عنوان املتغريات املجمعة .بني الأقوا�س ،وبعد اال�سم الكامل لكل متغري،
هناك رقم ال�س�ؤال الذي يرتبط به هذا املتغري ،ونوعه وا�سمه املخت�صر.
املتغريات الفردية

يف اخلارج (�أ1؛ ت�صنيفي؛ يف اخلارج)

يف اخلارج هو متغري (م�ؤ�شر) مييز بني الذين �سكنوا خارج الأر�ض املحتلة والذين مل ي�سكنوا خارجها.
ي�ستند هذا املتغري �إىل ال�س�ؤال �أ 1يف الق�سم اخلا�ص بالعالمات الفردية وا�ستبيان ما قبل التعقب (امللحق
�2أ) .ال�س�ؤال املطروح :هل �سبق لك �أن ع�شت خارج ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؟ وكانت الإجابات :نعم ،لقد
ع�شت يف دولة غري عربية؛ نعم ،لقد ع�شت يف دولة عربية؛ �أو ال ،مل �أ�سكن �أبدا خارج ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة .ومت و�ضع عالمة (� )1أمام الإجابة ب نعم ،لقد ع�شت يف دولة غري عربية ،ونعم /لقد ع�شت يف دولة
عربية؛ بينما و�ضعت عالمة (� )0أمام الإجابة ،ال مل �أع�ش �أبدا خارج ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
العمر (عالمة فردية؛ متوا�صل؛ العمل)

العمر هو متغري متوا�صل ي�شري �إىل عمر اخلريج اجلديد .وي�ستند �إىل ال�س�ؤال اخلا�ص بالعمل يف ق�سم
العالمات الفردية يف ا�ستبيان ما قبل التعقب (امللحق �2أ) .احلد الأدنى لهذا املتغري هو  21واحلد الأق�صى
هو  ،40مما يعني �أن املتو�سط احل�سابي هو  ،23.1والو�سط احل�سابي هو  ،23واملعدل ال�سائد هو .22
حالة الإعاقة (عالمة فردية؛ ت�صنيفية؛ عجز)

حالة الإعاقة عبارة عن متغري م�ؤ�شر مييز بني الذين يعانون مر�ضا دائما �أو �إعاقة و�أولئك الذين ال يعانون
ذلك .ي�ستند املتغري �إىل ال�س�ؤال اخلا�ص بو�ضع الإعاقة يف ق�سم العالمات الفردية يف ا�ستبيان ما قبل
التعقب (امللحق �2أ) .ال�س�ؤال املطروح هو :هل تعاين مر�ضا دائما �أو �إعاقة؟ وكان الرد �إما بنعم �أو بال.
و�ضعت عالمة (� )1أمام الرد بنعم ،وعالمة (� )0أمام الرد ب (ال).
اللغة الإجنليزية (�أ7؛ ت�صنيفي� ،إجنليزي)

اللغة الإجنليزية عبارة عن متغري (م�ؤ�شر) يدل على املتمكنني من اللغة الإجنليزية .وي�ستند امل�ؤ�شر �إىل ال�س�ؤال 7

يف الق�سم حول التعليم يف ا�ستبيان ما قبل التعقب (امللحق �2أ) .ال�س�ؤال املطروح هو :هل ت�ستطيع احلديث والقراءة
والكتابة بتمكن باللغة الإجنليزية؟ وكان الرد �إما بنعم �أو ال� .أعطيت عالمة  1للرد ب نعم ،وعالمة  0للرد بال.
اال�ستمتاع بالبحث (ب7؛ متوا�صل ،اال�ستمتاع)

اال�ستمتاع بالبحث هو متغري متوا�صل يهدف �إىل فهم الدافع وراء موا�صلة اخلريج اجلديد البحث عن
عمل .وهو ي�ستند �إىل ال�س�ؤال ب 7يف الق�سم اخلا�ص بتقرير امل�صري وقيمة العمل يف ا�ستبيان التعقب (امللحق
2ب) .ن�ص ال�س�ؤال� :أنت تبحث عن عمل لأنه ممتع ا�ستك�شاف فر�ص العمل يف ال�سوق .الردود ت�شمل)1 :
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�أعار�ض ب�شدة؛ � )2أعار�ض؛  )3ال �أوافق وال �أعار�ض؛ � )4أوافق؛ � )5أعار�ض ب�شدة� .أعطيت �أعر�ض ب�شدة
عالمة ( ،)1و�أعار�ض عالمة ( ،)2وهكذا دوليك حيث ح�صلت �أوافق ب�شدة على  .5وقد مت احت�ساب املتغري
لكل خريج من خالل �أخذ متو�سط من اجلوالت الثالث.

عدد املرات (ب16؛ متوا�صل؛ مرات)
عدد املرات عبارة عن متغري متوا�صل ي�شري �إىل مدى تكرار قيام اخلريج اجلديد بالبحث عن عمل .وقد
ا�ستند املتغري �إىل ال�س�ؤال ب 16يف الق�سم اخلا�ص بتكرار البحث يف ا�ستبيان التعقب (امللحق 2ب) .ال�س�ؤال
املطروح :باملتو�سط ،كم عدد �أيام البحث الأ�سبوعية التي قمت خاللها بالبحث عن عمل؟ لقد مت احت�ساب
املتغري لكل خريج جديد من خالل �أخذ و�سط الردود .مثال ،بالن�سبة خلريج معني مت ت�سجيل الرد ثالثة
مرات� ،أي خالل كل جولة من امل�سح ،وكان الو�سط ي�ستند �إىل الردود الثالثة� .إذا ،على �سبيل املثال،
بالن�سبة خلريج معني مت ت�سجيل الرد مرة واحدة� ،أي �أن اخلريج �إما �شارك يف جولة واحدة من امل�سح �أو
�شارك يف جوالت �أكرث ولكن كان الرد امل�سجل هو مرة واحدة� ،إذا الو�سط ي�ستند �إىل هذا الرد.
قطاع غزة (عالمات فردية؛ ت�صنيفي؛ القطاع)
قطاع غزة متغري (م�ؤ�شر) يدل على املقيمني يف قطاع غزة .وي�ستند �إىل ال�س�ؤال املتعلق باملحافظة يف ق�سم
العالمات الفردية يف ا�ستبيان ما قبل التعقب (امللحق �2أ) .وكان ال�س�ؤال :يف �أي حمافظة ت�سكن حاليا؟
الردود� :شمال غزة ،غزة ،دير البلح ،خانيون�س ورفح وهي ح�صلت على عالمة  ،1بينما املحافظات
الإحدى ع�شرة الأخرى تقع يف ال�ضفة الغربية وقد ح�صلت على عالمة  .0نظرا لأن اجلامعة الإ�سالمية
هي اجلامعة الوحيدة من قطاع غزة امل�شاركة يف الدرا�سة ،ف�إن املتغري امل�ؤ�شر عن قطاع غزة ميثل �أي�ضا
اخلريجني اجلدد من اجلامعة الإ�سالمية.
النوع االجتماعي (عالمة فردية؛ ت�صنيفي؛ ذكر� ،أنثى)
هو متغري (م�ؤ�شر) �أن�شئ لكل نوع اجتماعي على حدا .املتغريات ت�ستند �إىل �س�ؤال النوع االجتماعي يف ق�سم
العالمات الفردية من ا�ستبيان ما قبل التعقب (امللحق �2أ) .وكان ال�س�ؤال :ما هو نوعك االجتماعي؟ حيث
الرد ذكر �أو �أنثى.
العالمات (�أ5؛ متوا�صل؛ العالمات)
العالمات عبارة عن متغري متوا�صل ي�شري �إىل متو�سط عالمات اخلريج اجلديد .وي�ستند �إىل ال�س�ؤال �أ 5يف
الق�سم اخلا�ص بالتعليم يف ا�ستبيان ما قبل التعقب (امللحق �2أ) .ال�س�ؤال املطروح :ما هو متو�سط عالماتك؟
وقد �أجاب  58خريجا ( )%11.6عن ال�س�ؤال حول عالماتهم على �شكل معدل �إجمايل بينما �أجاب ال 493
( )%88.4عن ال�س�ؤال على �شكل ن�سبة مئوية .وقد مت حتويل املعدل العام �إىل ن�سب مئوية با�ستخدام النظام
14
التايل ،امل�صدر هو مراجعة برن�ستون:
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وقد ين�سجم هذا متاما مع النظام امل�ستخدم يف كل واحدة من اجلامعات اخلم�س ،ولكن ينبغي �أن يكون
قريبا كفاية لغاية هذه الدرا�سة.
البحث بدافع ال�شعور بالذنب (ب13؛ متوا�صل؛ الذنب)

ال�شعور بالذنب هو متغري متوا�صل يهدف �إىل فهم الدافع وراء قيام اخلريج اجلديد يف البحث عن عمل.
وي�ستند �إىل ال�س�ؤال ب 13يف الق�سم اخلا�ص بتقرير امل�صري وقيمة العمل يف ا�ستبيان التعقب (امللحق 2ب).
ال�س�ؤال يقرتح� :أنت تبحث حاليا عن عمل لأنك ت�شعر بالذنب �أو باخلزي من كونك عاطال عن العمل.
الردود ت�شمل� )1 :أعار�ض ب�شدة؛ � )2أعار�ض؛  )3ال �أوافق وال �أعار�ض؛ � )4أوافق و� )5أوافق ب�شدة .منحت
�أعر�ض ب�شدة العالمة  ،1و�أعار�ض العالمة  ،2وهكذا دواليك ،حيث ح�صلت �أوافق ب�شدة على العالمة .5
مت احت�ساب املتغري لكل خريج من خالل �أخذ الو�سط احل�ساب عن اجلوالت الثالثة.
زخامة البحث (جديد؛ متوا�صل؛ زخم)

الزخامة عبارة عن متغري متوا�صل ير�صد زخامة قيام اخلريج اجلديد بالبحث .ي�ستند املتغري �إىل الأ�سئلة
ب 3وب 4من الق�سم اخلا�ص بزخامة البحث والإنتاجية يف ا�ستبيان التعقب (امللحق 2ب) .ال�س�ؤال املطروح:
كم عدد الوظائف ال�شاغرة التي اطلعت عليها؟ وكما عدد الوظائف ال�شاغرة التي تقدمت لها؟ واملتغري
عبارة عن تنا�سب ،يتم احت�سابه من خالل تق�سم الرد الرقمي على ال�س�ؤال حول عدد الوظائف ال�شاغرة
التي �سعى �إليها (تقدم �إليها) اخلريج؟ على الرد الرقم على ال�س�ؤال حول عدد الوظائف ال�شاغرة التي اطلع
عليها؟
الإنرتنت (عالمة فردية؛ ت�صنيفي؛ النت)

الإنرتنت عبارة عن متغري (م�ؤ�شر) يدل على املتمكنني من ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين والإنرتنت .ي�ستند
املتغري �إىل ال�س�ؤال �أ 8يف ق�سم العالمات الفردية يف ا�ستبيان ما قبل التعقب (امللحق �2أ) .ال�س�ؤال املطروح:
هل ت�ستخدم الربيد الإلكرتوين والإنرتنت بانتظام؟ وكان الرد �إما بنعم �أو بال ،حيث منح الرد بنعم عالمة
( )1والرد بال عالمة (.)0
اللغات (�أ6؛ متوا�صل؛ لغات)

اللغة عبارة عن متغري متوا�صل ي�ستند �إىل ال�س�ؤال �أ 6يف ق�سم التعليم يف ا�ستبيان ما قبل التعقب (�أمللحق
�2أ) .ال�س�ؤال املطروح :كم عدد اللغات التي ت�ستطيع التحدث بها بخالف العربية؟ وكان الرد هو عدد اللغات
التي يتحدث بها اخلريج اجلديد بالإ�ضافة للعربية.
الو�ضع االجتماعي (عالمة فردية؛ ت�صنيفية؛ و�ضع اجتماعي)

الو�ضع االجتماعي عبارة عن متغري (م�ؤ�شر) مييز بني املرتبطني من غريهم .ي�ستند امل�ؤ�شر �إىل �س�ؤال
الو�ضع االجتماعي يف ق�سم العالمات الفردية يف ا�ستبيان ما قبل التعقب (امللحق �2أ) .ال�س�ؤال املطروح :ما
هو و�ضعك االجتماعي؟ الرد كان ،مل ي�سبق يل الزواج �أبدا ،خمطوب ،متزوج ،منف�صل ،مطلق �أو �أرمل .مت
و�ضع عالمات ال�س�ؤال حول الو�ضع االجتماعي على �أ�سا�س  1للإجابة على متزوج �أو خاطب بينما و�ضعت
عالمة � 0أمام مل ي�سبق يل الزواج ،منف�صل ،مطلق �أو �أرمل.
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الو�سيلة (ج7؛ت�صنيفي؛ و�سيلة)

الو�سيلة عبارة عن متغري ت�صنيفي ي�صف �أفيد و�سيلة ا�ستخدمها اخلريج اجلديد يف البحث عن عمل.
ي�ستند املتغري �إىل ال�س�ؤال ج 7يف ق�سم نتائج البحث يف ا�ستبيان ما بعد التعقب (امللحق 2ج) .ال�س�ؤال
املطروح :ما هي و�سيلة البحث عن عمل التي وجدتها �أكرث فائدة يف بحثك عن عمل؟ وكانت الردود :البحث
من خالل الوا�سطة العائلة؛ البحث من خالل اوا�سطة من خارج الأ�سرة ،وبني الأ�صدقاء واجلريان ،البحث
لدى �أ�صحاب العمل ال�سابقني؛ اال�ستعالم لدى �أ�صحاب عمل حمتملني؛ البحث يف ال�صحف؛ البحث يف
مكتب العمل؛ �أو و�سائل �أخرى.
ما قبل البحث (�أ13؛ متوا�صل؛ قبل البحث)

ما قبل ابحث عبارة عن متغري متوا�صل ي�ستند �إىل ال�س�ؤال �أ 13يف الق�سم اخلا�ص مبدة البحث يف ا�ستبيان
ما بعد التعقب (امللحق �2أ) .ال�س�ؤال املطروح هو :تقريبا منذ كم �أ�سبوع بد�أت البحث عن عمل؟ وكان
الهدف من ال�س�ؤال هو حتدد عدد الأ�سابيع التي �أم�ضاها اخلريج اجلديد يف البحث عن عمل قبل مقابلة
اجلولة الأوىل .وللمطابقة مع باقي امل�سح ،مت حتويل الإجابات �إىل �شهور .مثال� ،إذا كان اخلريج قد بحث
لأربع �أ�سابيع �أو �أقل قبل مقابالت اجلولة الأوىل ،ف�إن مدة البحث كانت �شهر� ،إذا كان قد بحث بني خم�سة
وثمانية �أ�سابيع قبل جولة املقابالت الأوىل ،احت�سبت مدة البحث على �أنها �شهرين وهكذا.
الإنتاجية (ب ،4ب5؛ متوا�صل؛ �إنتاجية)

الإنتاجية عبارة عن متغري متوا�صل ير�صد �إنتاجية البحث لدى اخلريج اجلديد .املتغري ي�ستند �إىل الأ�سئلة
ب 4وب 5يف الق�سم اخلا�ص بزخامة البحث والإنتاجية يف ا�ستبيان التعقب (امللحق 2ب) .ال�س�ؤال املطروح
هو :كم عدد الوظائف ال�شاغرة التي تقدمت لها تقريبا؟ وكم عدد املقابالت التي توجهت �إليها؟ واملتغري
عبارة عن ن�سبة ،يتم احت�سابها بتق�سيم الرد (العدد) على ال�س�ؤال حول عدد الوظائف التي تقدم لها
اخلريج؟ على عدد الوظائف التي تقدم لها؟
املهنة (�أ4؛ ت�صنيفي؛ املهنة)

املهنة عبارة عن متغري ت�صنيفي ي�شري �إىل جمال دار�سة اخلريج اجلديد .وي�ستند املتغري �إىل ال�س�ؤال �أ 4يف
الق�سم اخلا�ص بالتعليم يف ا�ستبيان ما قبل التعقب (امللحق �2أ) .ال�س�ؤال املطروح :ما هو جمال درا�ستك؟
تلقينا  160ردا مت جتميعها الحقا يف  19حقل ،ت�شمل :املحا�سبة ،الأحياء� ،إدارة الأعمال ،الكيمياء ،علم
احلا�سوب ،طب الأ�سنان ،الرتبية ،الهند�سة ،املالية ،اجلغرافيا ،الأل�سن (عربي) ،الأل�سن (�إجنليزي)،
احلقوق ،احلقوق (�شريعة �إ�سالمية) ،الريا�ضيات ،الطب ،ال�صيدلة ،الدين (الإ�سالم) .الفئة الأخرى التي
�أن�شئت كانت بخ�صو�ص  50ردا خمتلفا �شملت ما ال يقل عن � 10إدخاالت.
حالة اللجوء (عالمة فردية؛ ت�صنيفي؛ الجئ)

و�ضع اللجوء عبارة عن متغري (م�ؤ�شر) مييز بني الالجئني وغري الالجئني .ي�ستند املتغري �إىل ال�س�ؤال حول
و�ضع اللجوء يف ق�سم العالمات الفردي يف �س�ؤال ما قبل التعقب (امللحق �2أ) .ال�س�ؤال املطروح :ما هو
و�ضعك كالجئ؟ وكان الرد �إما الجئ �أو غري الجئ .منح الرد الجئ عالمة ( )1والرد غري الجئ (.)0
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احلالة (جديد؛ ت�صنيفي؛ احلالة)

احلالة عبارة عن متغري (م�ؤ�شر) �أن�شئ لتحليل احلدث يف وقته� .إذا �أفاد اخلريج اجلديد ب�أنه قد �أ�صبح
م�ستخدما خالل الفرتة املدرو�سة ،ح�صل على عالمة  ،1وخالف ذلك ح�صل على عالمة .0
متغري الوقت (جديد؛ متوا�صل؛ وقت)

الوقت عبارة عن متغري متوا�صل يقي�س املدة التي �أم�ضاها اخلريج اجلديد يف البحث .يتم احت�ساب املتغري
من خالل �إ�ضافة عدد ال�شهور التي بحث فيها اخلريج خالل كل جولة ،ح�سب القواعد التالية:
	•بالن�سبة للجولة الأوىل ،عدد ال�شهور التي بحث خاللها اخلريج قبل اجلولة الأوىل يتم ا�ستخدامه
بغر�ض النظر عم �إذا �أعلن �أنه يبحث يف وقت امل�سح.
	•بالن�سبة للجولة الثانية ،يعتمد على ما كان اخلريج يفعله �أثناء اجلولة الأوىل� ،إذا ما كان يبحث خالل
الفرتة الأوىل وما زال يبحث خالل اجلولة الثانية ،متت �إ�ضافة �أربعة �شهور� .إذا كان اخلريج يبحث
خالل اجلولة الأوىل ،ومل يعد يبحث خالل اجلولة الثانية ،متت �إ�ضافة �شهرين� .إذا مل يكن اخلريج
يبحث خالل اجلولة الأوىل ومل يكن يبحث خالل اجلولة الثانية ،مل تتم �إ�ضافة �أي �شهر.
	•بالن�سبة للجولة الثالثة ،ف�إن ذلك يعتمد على ما كان اخلريج اجلديد يفعله �أثناء اجلولة الثانية� .إذا
كان اخلريج يبحث �أثناء اجلولة الثانية وما زال يبحث �أثناء اجلولة الثالثة ،متت �إ�ضافة خم�سة �شهور.
�إذا كان اخلريج يبحث خالل اجلولة الثانية ،ولكن مل يعد يبحث خالل اجلولة الثالثة� ،أ�ضيفت ثالثة
�شهور� .إذا مل يكن اخلريج يبحث خالل اجلولة الثانية ولكنه يبحث خالل اجلولة الثالثة� ،أ�صيفت
ثالثة �شهور� .أخريا� ،إذا مل يكن اخلريج يبحث خالل اجلولة الثانية وال يبحث خالل اجلولة الثالثة،
مل تتم �إ�ضافة �أي �شهر.
تتعامل هذه املنهجية مع كافة ال�شهور على قدر امل�ساواة ،بغ�ض النظر عما حدث خالل اجلولة الأوىل �أو
الثانية �أو الثالثة .وقد يكون هذا م�ضلال نظرا لتغريات البيئة والدافع .الوقت هو تقدير جزايف �أي�ضا لأن
متغري ما قبل مت حتويله من �أ�سابيع �إىل �شهور ،كافة الأ�سابيع حتولت �إىل �شهور .نتيجة لذلك ،ف�إن الوقت
عبارة عن نطاق بنحو �أقل �أو �أكرث ب�شهرين.
اجلامعة (�أ2؛ ت�صنيفية؛ القد�س ،النجاح ،العربية الأمريكية ،بريزيت ،الإ�سالمية)

مت و�ضع متغري (م�ؤ�شر) لكل جامعة .ا�ستندت املتغريات �إىل ال�س�ؤال �أ 2يف الق�سم اخلا�ص بالتعليم يف
ا�ستبيان ما قبل التعقب (امللحق �2أ) .وقد طرح ال�س�ؤال :من �أي جامعة تخرجت؟ وكان الرد جامعة القد�س،
جامعة النجاح ،اجلامعة العربية الأمريكية ،جامعة بريزيت� ،أو اجلامعة الإ�سالمية.
العمل ال�سابق (�أ9؛ ت�صنيفي؛ عمل)

العمل ال�سابق هو متغري (م�ؤ�شر) يدل على الذين عملوا يف ال�سابق .ي�ستند املتغري �إىل ال�س�ؤال �أ 9من ق�سم
اخلربة العملية يف ا�ستبيان ما قبل التعقب (امللحق �2أ) .ال�س�ؤال املطروح هو :هل عملت يف ال�سابق؟ الرد هو
�إما نعم �أو ال .الرد بنعم ح�صل على عالمة  ،1والرد ب ال ح�صل على عالمة .0
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املتغريات املجمعة
فيما يلي قائمة مرتبة �أبجديا للمتغريات التي مت احت�سابها بالطريقة التالية :كل متغري يف كل جمموعة �أدناه
مت احت�سابه لكل خريج جديد على حدا عن طريق �أخذ املتو�سط يف الردود املرتبط بكل �س�ؤال .مثال� ،إذا
كان الرد بالن�سبة خلريج معني قد �سجل ثالث مرات� ،أي خالل كل جولة من جوالت امل�سح ،ف�إن املتو�سط
ي�ستند �إىل الردود الثالثة� .إذا ،مثال ،بالن�سبة خلريج معني مت ت�سجيل اجلواب مرة واحدة� ،أي �أن اخلريج
�إما �شارك يف جولة واحدة من امل�سح �أو �شارك يف عدة جوالت ولكن مت ت�سجيل الإجابة يف واحدة فقط ،ف�إن
املتو�سط هو هذه الإجابة الوحيدة.
التوقعات وجمموعة الر�ضا عن احلياة

(ب ،... ،19ب23؛ ت�صنيفي؛ ب_19متو�سط ،...،ب_23متو�سط)

جمموعة التوقعات والر�ضا عن احلياة من املتغريات تهدف �إىل قيا�س القدرات النف�سية لكل واحد من
اخلريجني اجلدد .ت�ستند املجموعة �إىل الأ�سئلة ب ،19ب ،20ب ،22وب 23يف ا�ستبيان التعقب (امللحق
2ب) .ال�س�ؤال املطروح هو :ما مدى تفا�ؤلك يف �أن ت�ؤدي �أداء جيدا يف املقابلة مع �صاحب العمل؟؛ ما مدى
تفا�ؤلك ب�ش�أن �إمكانية �إيجادك �صاحب عمل على ا�ستعداد لتعيينك؟؛ ما مدى تفا�ؤلك حول �إمكانية �إيجاد
عمل يعجبك؟ ما مدى تفا�ؤلك حول �إمكانية �إيجاد �أي عمل؟ وما مدى ر�ضاك عن حياتك؟ .وقد ا�ستندت
الإجابات �إىل مقيا�س ليكرت من  5 – 1وبالن�سبة للأ�سئلة ب 22 – 19كانت ت�شمل� )1 :أعار�ض ب�شدة؛ )2
�أعار�ض؛  )3ال �أوافق وال �أعار�ض؛ � )4أوافق؛ و� )5أوافق ب�شدة .بالن�سبة لل�س�ؤال  ،23كانت الإجابات)1 :
م�ستاء جدا؛  )2م�ستاء؛  )3ال را�ض وال م�ستاء؛  )4را�ض؛ و )5را�ض جدا.
جمموعة تقرير امل�صري وقيمة العمل

(ب ،... ،6ب15؛ ت�صنيفي؛ ب_6متو�سط ،... ،ب_15متو�سط)

جمموعة تقرير امل�صري والعمل عبارة عن متغريات تهدف �إىل قيا�س القدرات النف�سية لكل خريج جديد.
ت�ستند املجموعة �إىل الأ�سئلة ب ،6ب ،7ب ،9ب ،10ب ،11ب ،12ب ،13ب 14وب 15يف ا�ستبيان التعقب
(امللحق 2ب) .يقرتح ال�س�ؤال :هل تبحث عن عمل لأن العمل مهم يف احلياة؛ هل تبحث عن عمل لأنك
جتد �أنه من املمتع ا�ستك�شاف الفر�ص يف �سوق العمل؛ هل تبحث عن عمل لأنك ت�ستمتع بالعمل؛ هل تبحث
عن عمل لأنك تريد �أن ت�ستخدم مهاراتك وتطورها؛ هل تبحث عن عمل لأن العمل ي�سمح لك بالتفاعل
واالختالط مع الآخرين؛ هل تبحث عن عمل لأنك بحاجة للمال؛ هل تبحث عن عمل لأنه العمل يرفع من
درجة تقديرك لذات؛ هل تبحث عن عمل لأنك ت�شعر بالذنب �أوب اخلزي حول كونك عاطال عن العمل؛
(�إذا كان لديك زوج/زوجة) فهل تبحث عن عمل لأن زوجك /زوجتك يدفعك للح�صول على عمل؛ وهل
تبحث عن عمل لأن �أبويك (ذويك) يدفعونك للبحث عن عمل .وا�ستندت ا لأ�سئلة �إىل مقيا�س ليكرت من
 2 – 1حيث �شملت� :أعار�ض ب�شدة� ،أعار�ض ،ال �أوافق وال �أعار�ض� ،أوافق ب�شدة و�أوافق.
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