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نبذة عن مركز درا�ضات التنمية

تاأ�ض�ص مركز درا�ضات التنمية عام 1997 كربنامج بحثي متخ�ض�ص يف درا�ضات التنمية. ومنذ تاأ�ضي�ضه اأخذ 

املركز على عاتقه امل�ضاهمة يف كل ما �ضاأنه تعميق واإثراء فهم عملية التنمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. 

ففي ظل الواقع الفل�ضطيني ال�ضعب، يحاول املركز تقدمي اإطار موؤ�ض�ضاتي حيث ميكن معاجلة وحماكاة وبحث 

التنمية، وتقدمي توجهات عملية لذوي العالقة من متخذي القرار.  جميع الق�ضايا ذات العالقة مبو�ضوعات 

يقوم املركز بتن�ضيق م�ضاريع بحثية متعددة يف حقول التنمية، بالتعاون مع موؤ�ض�ضات حملية ودولية. كما ويعمل 

املركز على عدد من امل�ضاريع املجتمعية الهادفة لدعم املجموعات املهم�ضة، ودجمها يف عملية التنمية، وعملية 

اتخاذ القرار التي مت�ص حياتهم.

الدعم  الذين يقدمون  واإداريني يف جامعة بريزيت،  اأكادمييني  ن�ضاطات املركز جلنة مكونة من  ت�ضرف على 

الفني والأكادميي للمركز، ف�ضاًل عن عدد من اللجان ال�ضت�ضارية والفنية املتخ�ض�ضة التي ت�ضكل لدعم فريق 

العمل ح�ضب مقت�ضيات كل م�ضروع.
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ملخ�س: تهدف هذه الدرا�ضة اإىل 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 اإجراء م�ضح زمني 

على مدار ع�ضرة �ضهور لتتبع النجاح يف البحث عن عمل بني 495 خريجا جديدا من 5 جامعات. ا�ضتخدمت 

الإح�ضاءات الو�ضفية والتقنيات الإح�ضائية يف وقت احلدث لتحليل البيانات وتطوير الإح�ضائيات ذات 

ال�ضلة وحتديد العالقات بني النجاح يف البحث عن عمل والعوامل الكامنة. وا�ضتخدمت النظرة املعمقة 

التي اأتت بها النتائج لو�ضع اإ�ضرتاتيجية على م�ضتوى الوطن تعالج بع�ص التبعات الرئي�ضية ملعدات البطالة 

العالية بني ال�ضباب.

امل�شطلحات الرئي�شية: البحث عن عمل، �ضوق العمل، معدل اخلطر، ن�ضبة اخلطر، معامل البقاء، معامل 

البقاء لدى كابالن مري، منوذج اخلطر التنا�ضبي لدى كوك�ص.
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متهيد

�ضعوبة  يكت�ضب  ولكنه  العامل،  يف  مكان  اأي  يف  �ضعب  اجلديد  اجلامعة  خلريج  الأوىل  الوظيفة  اإيجاد  اإن 

خا�ضة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حيث تفاقمت معدلت البطالة اإىل ما ل يقل عن 23.7 % و47.1 % 

 ونظرا لهذا احلال، لبد من بذل جهود اأكرب 
1
على التوايل )اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني 2009(.

مل�ضاعدة اخلريجني اجلدد يف انتقالهم من الدرا�ضة اإىل العمل. ويجب تكري�ص تلك اجلهود على م�ضتوى 

احلكومية  غري  واملنظمات  اخلا�ص  والقطاع  احلكومة  ت�ضم  التي  املعنية  الأطراف  كافة  واإ�ضراك  الوطن 

واجلامعات والأهايل والطالب واخلريجني اجلدد اأنف�ضهم.

اأمام هذا الو�ضع، قام مركز درا�ضات التنمية يف جامعة بريزيت باإطالق م�ضروع م�ضتقبل ال�ضباب بتمويل 

العمل بني اخلريجني  اإىل  الدرا�ضة  النتقال من مقاعد  �ضبل  اإىل حت�ضني  �ضعى  الدويل، حيث  البنك  من 

اجلديد من خالل تي�ضري تبادل املعلومات بني اجلامعات وال�ضباب و�ضوق العمل. و�ضمل جزء من م�ضروع 

 495 لدى  البحث عن عمل  لتعقب جتربة  �ضهرا   12 لأكرث من  امتد  زمني  م�ضح  ال�ضباب« على  »م�ضتقبل 

خريجا جديدا.

بني  عمل  عن  البحث  لعملية  فهمنا  حت�ضني   )1( وهي:  اأهداف  ثالثة  لتحقيق  �ضعيا  الدرا�ضة  اأجريت  وقد 

خريجي اجلامعة اجلدد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا ي�ضمل ـــرفع توقعات النجاح يف البحث عن 

عمل وحتديد الأ�ضباب الكفيلة بتحقيق النجاح يف البحث عن عمل. )2( الهدف الثاين هو تقدمي تو�ضيات 

اجلدد  اخلريجني  قدرات  رفع  اإىل  الهادفة  والتحويلية  الت�ضجيعية  ال�ضيا�ضة  بخ�ضو�ص  املعنية  لالأطراف 

مل�ضتقبل  املح�ضن  الفهم  بهذا  الت�ضارك  فهو  الأهم،  ولعله  الثالث،  الهدف  اأما   )3(  
2
عمل. عن  البحث  يف 

القادمة وحتدياتها. من هنا،  اأف�ضل للمهمة  اأنف�ضهم ب�ضكل  اخلريجني اجلدد بغاية متكينهم من جتهيز 

كر�ضت الدرا�ضة وقتا اإ�ضافيا لعر�ص املفاهيم ذات ال�ضلة وتف�ضري املنهجية امل�ضتخدمة يف حماولة جلعل 

تلك الدرا�ضة مادة مفيدة كحالة درا�ضية يف ال�ضفوف اجلامعية.

اإليهم بالمتنان  ومل يكن بالإمكان ا�ضتكمال تلك الدرا�ضة بدون م�ضاركة اخلريجني اجلدد الذين نتقدم 

العميق. كما نعرب عن �ضكرنا للبنك الدويل لتمويله لهذه اجلهود البحثية، وجلامعات القد�ص، والنجاح 

الوطنية، والعربية الأمريكية، وبريزيت واجلامعة الإ�ضالمية لتعاونهم.

  »على الأقل« لأن اجلهاز املركزي لالح�ضاء يعترب العاطل عن العمل هو الذي بحث عن عمل خالل اأ�ضبوع قبل امل�ضح. ولكن 
1

هذا ل يتما�ضى مع املمار�ضات الدولية ال�ضائعة حيث ت�ضتخدم فرتة �ضهر عادة اأو مع ممار�ضات معدل البحث عن عمل يف 

.(Sotnik, 2008a) ال�ضياق املحلي. انظر

غزة  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  يف  امل�ضتخدم  الجتماعية  احلماية  اإطار  من  جزءا  والتحويلية  الت�ضجيعية  التدابري  ت�ضكل    
2

حتقيق  خالل  من  للخطر  والنك�ضاف  الفقر  من  وخال  وم�ضتقر  ومتما�ضك  ديناميكي  جمتمع  على  والإبقاء  ل�ضتنها�ص 

.(Sotnik 2008b) الإن�ضاف والأمن
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مقدمة

ب�ضبب الطبيعة الديناميكية ل�ضوق العمل ي�ضبح اقت�ضاد العمل حقل درا�ضة مذهل، حيث اإنه جمال درا�ضة 

اعتمادا  ب�ضدة  املعتمدين  والعاملني  العمل  اأ�ضحاب  من  معقدة  �ضبكة  العمل  ف�ضوق  بالتحديات.  مفعم 

متبادل على بع�ضهم البع�ص، واملختلفني يف �ضماتهم والذين يعملون يف ظل و�ضع ي�ضوبه غياب اليقني وعدم 

هو  ال�ضبكة  تلك  وهدف  عمل.  البحث عن  القيمة يف جمال  املعلومات  على  اإمكانية احل�ضول  التكافوؤ يف 

التزاوج املالئم بني �ضاحب العمل وامل�ضتخدم لديه. ويعتمد احتمال هذا التزاوج على �ضفات �ضاحب العمل 

وامل�ضتخدم وعلى �ضياق ال�ضوق.

فعلى جانب الطلب، يتم خلق الوظائف واإلغاوؤها ب�ضكل م�ضتمر، اإما من خالل تدوير العمالة اأو ت�ضريحها 

اأو ا�ضتك�ضاف م�ضاريع جديدة اأو ف�ضل امل�ضاريع ونظم الرواتب القدمية، اأو من خالل دخول وخروج �ضبكات 

اإىل  البحث عن عمل عندما ي�ضلون  النا�ص يبدءون يف  فاإن  العر�ص  اأما على جانب  ال�ضوق.  بالكامل من 

العمر املنا�ضب اأو عندما يتخرجون من اجلامعات اأو عندما يتم ف�ضلهم اأو ت�ضريحهم من عمل �ضابق، بعد 

اأن يكونوا خارج �ضوق العمل، لأي �ضبب كان، اأو بعد اأن يدركوا اأنهم ي�ضتطيعون حتقيق الأف�ضل مقارنة مع 

عملهم احلايل. ويتوقفون عن البحث لأ�ضباب ت�ضمل ولدة طفل، اأو الإ�ضابة املوؤقتة اأو الياأ�ص من قدرتهم 

على اإيجاد عمل.

ميكن اأن يكون العمل نظاميا اأو غري نظامي، اأو موؤقتا اأو دائما، اأو بدوام جزئي اأو بدوام كامل. مدة العمل 

حتدد املدة الزمنية التي يبداأ بعدها العامل يف البحث عن عمل من جديد؛ وكذلك احلال بالن�ضبة لتحقيق 

كل من �ضاحب العمل وامل�ضتخدم لتوقعاتهم من بع�ضهم البع�ص وبقاء حاجة املوؤ�ض�ضة لطلب هذا العامل. 

يختلف العمل باختالف القطاع واملوقع والراتب واأ�ضلوب التعيني وبيئة العمل، والكثري من العوامل الأخرى 

التي توؤثر على قرار العامل يف قبول الوظيفة مثل قربها عن مكان �ضكناه. بع�ص الوظائف تتوقع من العاملني 

تخطي جمرد احلد الأدنى والتو�ضل اإىل احلد الأق�ضى من املوؤهالت لتفادي اأي انقطاع اأو اإزعاج يف بيئة 

ال�ضياق  عن  اخلارجة  تلك  وبخا�ضة  الأخرى،  الوظائف  اأما   .(Granovetter 1981:13) عموما  العمل 

املكتبي، فاإنها تقدر ب�ضكل خا�ص املوا�ضفات ال�ضخ�ضية الإيجابية.

جتدر املالحظة باأن كال من �ضاحب العمل والعامل يبحثان. بع�ص امل�ضتخَدمني يجدون عمال بدون اأن يبحثوا 

عنه اأ�ضال، اإما لأن �ضاحب العمل قد عر�ضه عليهم اأثناء عملهم يف مكان اآخر، اأو لأن لهم �ضالت ب�ضخ�ص 

يعرفونه. ولكن معظم الباحثني عن عمل يبحثون يف فرتات متباينة قبل احل�ضول على عمل، وبع�ضهم يتوقف 

اإيجاد عمل. ويلعب احلظ  اآمالهم يف  اأن يحظوا على عمل، حيث تتبدد  عن البحث وتثنى عزائمهم بدون 

بالتاأكيد دورا اأ�ضا�ضيا باأن يكون ال�ضخ�ص يف املكان املنا�ضب والوقت املنا�ضب وهذا ما يحدث الفرق.

تعتمد فرتة البحث اعتمادا كبريا على معدلت الأجور املتوقعة واملعرو�ضة وعلى تكلفة البحث عن الفر�ضة. 

قد تكون واحدة من ا�ضرتاتيجيات البحث البديلة املتاحة لالأفراد ذوي فر�ص العمل غري املقبولة، وتكاليف 

وحيازة  املوا�ضالت  على  البحث  تكاليف  ت�ضمل  عمل.  اإيجاد  قبل  البحث  عن  التوقف  هي  العالية  البحث 

املعلومات وتكلفة الفر�ضة والإنهاك بفعل البحث عن وظيفة. قد تكون هناك مبالغة اأو تبخي�ص يف معدل 

الأجور املتوقع مما يوؤدي اإىل خيبة الأمل اأو مفاجاأة �ضارة.
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تركز الدرا�ضة على خريجي اجلامعات اجلدد. وت�ضتثني بالكامل خريجي املوؤ�ض�ضات غري اجلامعية، الذين 

من املحتمل اأن تختلف جتربتهم يف البحث عن عمل اختالفا كبريا مقارنة مع خريجي اجلامعات. يف حالة 

خريجي اجلامعات اجلدد، فاإن غياب اخلربة يف البحث عن عمل وعدم توفر خربة عملية �ضابقة لديهم تتم 

ترجمتها اإىل معدلت عالية من غري العاملني )Clark 1982(. وهذا هو احلال بالذات يف ال�ضفة الغربية 

وغزة، حيث الطلب على العمالة متدن ب�ضكل عام.

البحث عن عمل بني خريجي اجلامعات  للنجاح يف  املحددة  للعوامل  فهمنا  اإىل حت�ضني  الدرا�ضة  تهدف 

واإيجاد  املعا�ضرة،  الكمي  البحث  مناذج  يف  الأول  الق�ضم  ينظر  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  يف  اجلدد 

املنا�ضب يف �ضوق العمل. بينما يعرف الق�ضم الثاين خم�ص فئات ت�ضنيفية خمتلفة للمحددات النوعية يف 

الغالب للنجاح يف البحث عن عمل ويراجع اأهم النظريات حتت كل فئة. اأما الق�ضم الثالث في�ضف منهجية 

وقته  يف  احلدث  وحتليل  الإح�ضائيات  من  الرابع  الق�ضم  وي�ضتفيد  الدرا�ضة.  هذه  يف  امل�ضتخدمة  امل�ضح 

لتف�ضري نتائج امل�ضح. يف حني اأن الق�ضم اخلام�ص ي�ضتخدم ا�ضتنتاجات الدرا�ضة بغية تطوير اإ�ضرتاتيجية 

لبناء القدرات يف البحث عن عمل بني خريجي اجلامعات اجلدد، بينما يلخ�ص الق�ضم ال�ضاد�ص الأق�ضام 

ال�ضابقة كلها.
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الق�ضم الأول

النماذج النوعية يف البحث 

واإيجاد املنا�ضب يف �ضوق العمل

1
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الق�ضم الأول: النماذج النوعية يف البحث واإيجاد املنا�ضب يف �ضوق العمل3

اإن النماذج احلديثة للبحث عن عمل، واإيجاد املنا�ضب، عبارة عن حماولت للت�ضوير الكمي للن�ضاط الدائر 

يف �ضوق العمل، كم�ضعى لتح�ضني فهمنا لديناميكيات �ضوق العمل. من املقبول عموما اأن العوامل الكمية - 

اأي العوامل التي مل يتم حتديدها كميا حتى الآن - توؤدي دورا اأ�ضا�ضيا يف عملية البحث واإيجاد املنا�ضب. 

ولكن، التعقيدات املرتبطة بالتعامل مع البيانات النوعية تثني العزم عن ا�ضتخدامها، وتوؤدي اإىل املبالغة يف 

العتماد على العوامل القابلة للقيا�ص الكمي )والتي يتبني عادة اأنه ل ميكن العتماد عليها بالقدر نف�ضه، 

واإن كان هذا يرجع اإىل اأ�ضباب خمتلفة(.

حتى فرتة قريبة، دفعت املحددات يف بناء النموذج وح�ضاب القدرات مبعظم القت�ضاديني اإىل الفرتا�ص 

العمل ي�ضع الأجور وكمية  العر�ص والطلب الرتاكمي على  الكامل، فاإن  العمل  ال�ضوق كامل. يف �ضوق  باأن 

اأو الثالثة الأخرية باإدماج وجود احتكاكات  العمل يف ال�ضوق. بداأت النماذج التي ظهرت خالل العقدين 

يف ال�ضوق، وهي اأي �ضيء يحول دون/ يعطل ح�ضول الباحثني عن عمل على وظائف، ويحول دون/ يعطل 

اأ�ضحاب العمل من اإيجاد العاملني. يعترب القت�ضاديون البطالة والوظائف ال�ضاغرة نتيجة لهذا التعطيل. 

وقد بداأت النماذج باإدماج حقيقة اأن هذا الحتكاك مكلف حيث يلزم الوقت وموارد اأخرى لإيجاد عمل 

مقبول اأو عامل منا�ضب.

رغم ما حتدثه التح�ضينات يف القدرات احل�ضابية وتقنيات و�ضع النماذج من تقدم يف جمال جعل الب�ضرية 

للن�ضاط  دقيق  ت�ضور  و�ضع  يف  تخفق  زلت  ما  النماذج  و�ضع  يف  الأخرية  التطورات  اأن  اإل  نفاذا،  اأكرث 

القت�ضادي يف �ضوق العمل. تتجذر مناذج البحث املعا�ضرة يف نظرية القرار، التي تهتم مب�ضكلة التوقف 

اأجرا مر�ضيا. ويف�ضر  الأمثل عموما، حيث يعترب التوقف النقطة التي يقبل عندها الباحث عن الوظيفة 

القت�ضاديون ق�ضور املعلومات يف ال�ضوق على اأنها ت�ضري اإىل املعلومات بخ�ضو�ص خمتلف الأجور املحتملة 

التي قد يح�ضل عليها الباحث عن عمل. لهذا يقوم الباحث عن العمل با�ضتطالع ال�ضوق يف حماولة لإيجاد 

�ضوف  باأنه  يتوقع  اأنه  طاملا  م�ضاعيه  العمل  عن  الباحث  ويوا�ضل  الأعلى.  الراتب  له  توؤمن  التي  الوظيفة 

ي�ضتفيد من هذا البحث. تعتمد مدة البحث على موؤهالت الباحث عن العمل وعلى ظروف �ضوق العمل.

ي�ضع معظم خرباء القت�ضاد منوذج عملية حتديد الأجر على اأنه منوذج يقوم فيه �ضاحب العمل بو�ضع 

�ضروط عرو�ص العمل، بينما يقوم الباحث عن عمل بالختيار بني تلك العرو�ص، حيث تتحدد �ضلطة �ضاحب 

العمل يف ال�ضوق بفعل املناف�ضة بني اأ�ضحاب العمل الذين يبحثون عن تعيني نف�ص العمال. يف مناذج البحث 

التناف�ضية، ي�ضتطيع الباحثون عن عمل اقرتاح عرو�ص رواتب وي�ضتطيعون توجيه جهود البحث نحو خيارات 

اأكرث جاذبية.

ي�ضتك�ضف الباحث عن عمل يف هذه النماذج للبحث ا�ضرتاتيجيات التوقف الأخرية التي تعظم من القيمة 

لأن  نوظرا  البحث عن عمل.  على  املرتاكمة  التكاليف  وي�ضتثني  الوظيفة،  امل�ضتقبلية من  للفائدة  احلالية 

  يعتمد هذا الق�ضم، اإل عندما يكون هناك ن�ص بخالف ذلك، على املراجعات الأدبية التي اأجراها  
3

Devine and Kiefer, 1991; Pissarides and Mortensen, 1999; and Rogerson, Shimer and Wright, 2005
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 لهذا، �ضن�ضتخدم يف 
4
الفائدة هي �ضمة نظرية وغري قابلة للمقارنة، فاإن القت�ضاديني ي�ضتبدلونها بالدخل.

هذا الق�ضم الدخل )اأو الأجر(. ولكن، هذا التحول، رغم اأنه منا�ضب للغاية، فاإنه م�ضلل ب�ضكل كبري ويخفي 

، فاإن العاطل عن العمل )اأو املوظف، اإذا كان يبحث عن 
5
اأحد اأهم املحددات على النماذج. يف كل فرتة

عمل بينما ما زال على راأ�ص عمله(، والباحث عن العمل يكون لديه احتمال )حمدد �ضلفا( باأن يتلقى عر�ص 

عمل. يت�ضف كل عر�ص عمل مبعدل اأجور حمدد يقوم الباحث عن العمل بر�ضمه ب�ضكل م�ضتقل وع�ضوائي 

من معرفته بتوزيع معدلت الأجور.

عند تلقي كل عر�ص عمل، يقرر الباحث عن العمل ما اإذا كان �ضيقبل به اأو يرف�ضه، بناء على ما اإذا كان 

الأدنى املقبول لالأجر لدى  العمل. احلد  الباحث عن  الأدنى املقبول لالأجر لدى  اأعلى من احلد  اأو  م�ضاويا 

الباحث عن العمل هو نقطة احل�ضم، حيث اإن الأجور الأقل من هذا احلد لن تكون مقبولة لديه. يتحدد احلد 

الأدنى لالأجر املقبول بفعل عوامل نوعية وكمية مبا فيها تكاليف الفر�ضة التي يتحملها الباحث عن العمل 

.(Salop 1973) قد يتغري احلد الأدنى املقبول لالأجر لكل فرد مع مرور الوقت 
6
وتكاليف ال�ضفقة عند العمل.

يحاول الباحث عن عمل تعظيم القيمة احلالية املتوقعة للفائدة )الدخل( الذي يجنيه م�ضتقبال من خالل 

مقارنة الدخل املتاأتي من القبول بالوظيفة مع الدخل من موا�ضلة البحث. وقبول الوظيفة من عدمه يعتمد 

على ما اإذا كان الدخل املتح�ضل من العمل اأعلى من احلد الأدنى املقبول لالأجر الذي ي�ضعى اإليه الباحث 

عن العمل. غالبا، يف تلك النماذج، ي�ضتطيع الباحث عن العمل تكثيف بحثه، مما يوؤثر على معدل و�ضول 

العرو�ص، واإن كان بكلفة اأكرب. قد يتغري الدخل املتاأتي من وظيفة معينة، مما ميكن اأن ي�ضجع الباحثني 

اأو البحث بينما هو على  اأول برتك العمل احلايل  اأف�ضل. وميكنه البدء  عن عمل على البحث عن فر�ضة 

راأ�ص عمله.

يتوقف الباحث عن عمل عن بحثه عندما يح�ضل على عر�ص عمل تكون قيمته احلالية املتوقعة تتخطى 

اأو ت�ضاوي القيمة احلالية لدخله املتاأتي من موا�ضلة البحث. بهذه الطريقة، يكون منوذج البحث عن عمل 

ير�ضي خا�ضية احلد الأدنى املقبول لالأجر. هناك اأي�ضا مناذج بحث ذات وجهني وتركز على التوافق بني 

الباحث عن العمل و�ضاحب العمل. يف هذه النماذج يكون لدى �ضاحب العمل حد اأعلى ي�ضبه توقعات احلد 

الأدنى لالأجر لدى الباحث عن العمل. ويتم التوافق عندما يتو�ضل �ضاحب العمل والباحث عن العمل اإىل 

�ضفقة تكون القيمة احلالية املتوقعة املدجمة لها تتخطى القيمة احلالية لكال دخليهما يف حال مل يقبال 

بال�ضفقة ووا�ضال البحث.

  ملاذا ل ميكن مقارنة الفائدة؟ اإنها حمملة بالعوامل النوعية. يلزم عندها الفرتا�ص باأن كل �ضيء متاح وقابل لل�ضراء. ماذا 
4

ميكن مقارنة الدخل؟

  البحث لكل فرتة، ميكن حتديده من قبل وا�ضع النموذج، مع اإمكانيات �ضائعة هي: متوا�ضل، يومي واأ�ضبوعي.
5

  من الأمثلة على تكاليف الفر�ضة: نوعية الوقت الذي يتم مت�ضيته مع الأطفال، تكاليف رعاية الأطفال، اأو القيمة العامة 
6

لوقت الفراغ والن�ضاط الرتفيهي. من اأمثلة تكاليف ال�ضفقة: م�ضاريف املوا�ضالت من واإىل العمل، ارتفاع �ضريبة الدخل، 

اأو خطر الأذى اجل�ضدي اأو النف�ضي اأثناء العمل اأو ب�ضببه.
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 لتحديد نقاط مع الت�ضالت املتدفقة 
7
ت�ضتخدم النماذج الأخرى عوامل املالءمة بني عنا�ضر غري متجان�ضة

الأجر.  لتحديد  نا�ص  لدى  املعمم«  التفاو�ص  »حل  ا�ضتخدام  يتم  وحيث  مالءمة  تكنولوجيا  توفرها  التي 

تفرت�ص تلك النماذج وجود عدد من الباحثني عن عمل واأ�ضحاب العمل املختلفني يف اخل�ضائ�ص. وعند 

ت�ضميم هذا املعامل على ن�ضق معامل الإنتاج، فاإن معامل التوافق )التزاوج بني �ضاحب العمل والباحث عن 

عمل( ي�ضتعر�ص ن�ضاطات البحث التي قام بها كل من الباحث عن عمل و�ضاحب العمل يف نقاط التقاء. 

الباحث عن عمل  يلتقي  العمل. عندما  اأو �ضاحب  العمل  الباحث عن  لأي من  البحث  تغيري زخم  وميكن 

و�ضاحب العمل لالتفاق على الأجر، فاإن كليهما ينظران »لنقطة التهديد« اأي احلدود الدنيا املقبولة. وتكون 

نقطة التهديد الدنيا لدى الباحث عن العمل متعلقة باحلد الأدنى املقبول من الأجر لديه، بينما ترتجم هذه 

النقطة لدى ل�ضاحب العمل بالتقليل يف حجم اأرباحه نظرا لأنها ترتبط بالأجر الذي تتم مناق�ضته. اإذا مل 

يكن هناك اتفاق فاإن كال من الباحث عن عمل و�ضاحب العمل يعودان للبحث من جديد.

باخت�ضار، مناذج البحث واملالءمة اجلديدة عبارة عن حماولت لو�ضع قيمة كمية لتمثيل الن�ضاط يف �ضوق 

العمل يف حماولة لتح�ضني فهمنا لديناميكيات �ضوق العمل. النماذج التي ن�ضاأت خالل العقدين اأو الثالثة 

اأو يحول دون  العمل  الباحثني عن  اأي �ضيء يعطل  ال�ضوق، وهو  تواجد الحتكاك يف  بداأت بدمج  الأخرية 

اإمكانية ح�ضولهم على وظائف ويعيق اأ�ضحاب العمل اأو يحول دون ح�ضولهم على عمال. رغم اأن الرتقاء 

بقدرات احل�ضاب وتقنيات و�ضع النماذج توا�ضل التقدم يف هذا املجال للتو�ضل اإىل ب�ضرية اأنفذ، اإل اأن 

�ضوق  بدقة يف  القت�ضادي  الن�ضاط  زالت تخفق يف متثيل  ما  النماذج  و�ضع  الأخرية يف عملية  التطورات 

ا�ضتثناء  مع  للمالءمة  املحدد  العامل  ب�ضفته  الأجر  على  النماذج  تركيز  اإىل  اأ�ضا�ضا  هذا  ويرجع  العمل. 

الكثري من ال�ضمات الأخرى لدى الباحث عن العمل و�ضاحب العمل وعوامل اأخرى يف ال�ضياق، التي توؤثر 

حتما على عملية املالءمة )املزاوجة بني الباحث عن عمل و�ضاحب العمل(.

  اأمثلة عن تكاليف الفر�ضة البديلة: نوعية الوقت الذي يق�ضيه مع الأطفال، وتكلفة رعاية الطفل، اأو القيمة العامة لق�ضاء 
7

اأوقات الفراغ. ومن الأمثلة على تكاليف ال�ضفقة هي: نفقات النقل من واإىل العمل، ال�ضريبة على الدخل املرتفع، اأو احتمال 

وقوع �ضرر ج�ضدي اأو نف�ضي يف العمل.
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الق�ضم الثاين

العوامل املحددة للنجاح 

يف البحث عن عمل

2
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الق�ضم الثاين: العوامل املحددة للنجاح يف البحث عن عمل

يعتمد جناح اخلريج اجلديد يف البحث عن عمل على جمموعة من العوامل ترفع اأو تخف�ص من فر�ضه يف 

احل�ضول على عمل. وت�ضمل هذه العوامل �ضفات يتميز بها كل خريج جديد مثل قدراته الفكرية والنف�ضية 

والبدنية والجتماعية وعلى �ضمات �ضوق العمل ب�ضكل عام و�ضفات �ضاحب العمل ب�ضكل خا�ص، وكما هو 

احلال غالبا فاإن احلظ اأي ال�ضدفة قد يكون له دور يف املو�ضوع.

يغطي هذا الق�ضم العوامل ال�ضالفة الذكر والتي يعتقد اأنها حتدد مدى النجاح يف البحث عن عمل. يف حني 

يلقي الق�ضم الرابع من هذه الدرا�ضة ال�ضوء على العوامل التي حتدد مدى النجاح يف البحث عن عمل بني 

اخلريجني اجلدد من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ب�ضكل خا�ص.

1.2 القدرات الفكرية

من العوامل الرئي�ضية التي يعتقد اأن لها تاأثري على النجاح يف البحث عن العمل هناك قدرات الباحث عن 

 An Inquiry" – العمل الفكرية. يكتب اآدم �ضميث (1776) يف »ت�ضاوؤله يف طبيعة واأ�ضباب ثروات ال�ضعوب

:»"into the Natture and Causes of the Wealth of Nations

“عندما يتم بناء اآلة غالية، يجب اأن يكون هناك توقعات عن العمل الذي �ضوف توؤديه قبل اأن ت�ضتهلك (يتم 
اإطفاوؤها)، بحيث يعو�ص هذا العمل (الذي تنتجه الآلة) راأ�ص املال امل�ضتثمر بها، ويحقق على الأقل الأرباح 

العادية. ي�ضرف ال�ضخ�ص الذي يح�ضل على التعليم على ح�ضاب العمل الكثري والوقت الالزم لأي من تلك 

الوظائف التي ت�ضتدعي قدرات ومهارات ا�ضتثنائية، مما يعني اأنه ميكن مقارنته بواحدة من تلك الآلت 

الغالية. فهو يتوقع اأن العمل الذي تعلمه �ضوف ياأتيه براتب اأعلى من الرواتب العتيادية يف الأعمال ال�ضائعة 

مما يوؤمن له كافة م�ضاريف تعليمه ويحقق له اأرباحا ل تقل عن تلك الأرباح العادية التي تتاأتى من راأ�ضمال 

معادل لقيمة ما اأنفقه على تعليمه. يجب اأن يوؤمن له العمل هذا الدخل املتوقع خالل فرتة زمنية معقولة، 

نظرا لعدم معرفة الإن�ضان بالوقت الذي يحل فيه اأجله، كما هو احلال بالن�ضبة للعمر الفرتا�ضي لالآلة.”

يف القتبا�ص ال�ضابق، مييز �ضميث بني العمالة املاهرة التي تتطلب تعليما والعمالة العادية التي ل يلزمها 

ذلك. وهو يحاجج هنا باأن التعليم اأو التدريب الر�ضمي عبارة عن ا�ضتثمار يكون املتوقع منه توليد اأرباح من 

الدخل امل�ضتقبلي، كطريقة للتعوي�ص عن تكاليف التعليم.

ويوا�ضل �ضميث حيث يف�ضل اأي�ضا اأ�ضول (ما ميتلكه) الفرد اإىل ق�ضمني، تلك التي ت�ضتدعي التعوي�ص وتلك 

التي حتقق ا�ضتثمارا. ومن ثم ي�ضنف املهارات (املواهب) املكت�ضبة خالل التعليم والدرا�ضة والتدريب على 

املهنة وبناء عليه، ي�ضري اإىل هذا الأمر على اأنه راأ�ضمال؛ مو�ضحا اأن تلك املواهب عبارة عن الأ�ضول الثابتة 

التي يتمتع بها الفرد. ويعترب �ضميث التعليم على اأنه �ضق �ضروري لتق�ضيم العمل الذي مل يكن فقط حم�ضلة 

للتنمية القت�ضادية بل عامال م�ضاعدا كذلك.
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ع�ضر  التا�ضع  القرن  خالل  القت�ضاديني  بني  �ضاريا  ظل  راأ�ضمال  اأنها  على  الفكرية  القدرات  اعتبار  اإن 

وب�ضكل خا�ص لدى جون �ضتيوارت ميل (1844) واألفريد مار�ضال (1890)، ولكن كان لبد من النتظار حتى 

عام 1958 لكي نح�ضل على تعريفه ب�ضكل ر�ضمي على اأنه راأ�ضمال ب�ضري على يد جاوب من�ضر. يف �ضنة 

1960، ويف خطاب رئا�ضي مبنا�ضبة الجتماع ال�ضنوي الثالث وال�ضبعني للجمعية القت�ضادية الأمريكية، 

اإىل راأ�ص املال الب�ضري لي�ضمل كافة اجلهود التي ترتقي بنوعية  و�ضع ثيودور و. �ضولتز تعريف ال�ضتثمار 

الإنتاجية الب�ضرية.

وناظر �ضولتز باأن تلك اجلهود، �ضواء كانت اأثناء وقت الفراغ اأو العمل، اأو �ضواء بادر اإليها الفرد اأو �ضاحب 

اأثناء اخلدمة وعلى ال�ضحة وحتى على  التدريب  التعليم، وعلى  العمل، فهي تنطوي على م�ضاريف على 

الهجرة الداخلية بحثا عن فر�ص عمل اأف�ضل. وبعد ذلك بقليل حتول املفهوم اإىل نظرية كاملة.

1.1.2 نظرية راأ�س املال الب�شري

تطورت نظرية راأ�ص املال الب�ضري على يد غاري �ص. بيكر (1964) الذي �ضار على خطى اآدم �ضميث 

واعترب اأن الباحثني عن عمل ال�ضاعني للتعليم للنهو�ص بقدراتهم على الإنتاج، يجنون بالتايل اأرباحا 

بالن�ضبة  ونوعيته  الر�ضمي  التعليم  فرتة  ا�ضتخدموا  العمل  اأ�ضحاب  اأن  املناظرة  كانت  وقد  اأكرب. 

اأجورهم بناء عليه. لهذا، كانت  للباحثني عن العمل كمقيا�ص لقدراتهم على الإنتاج وكانوا يدفعون 

املناظرة، اأن الفروق يف الدخل بني العاملني هي النتيجة املبا�ضرة للفروق يف ال�ضتثمار يف راأ�ضمالهم 

الب�ضري؛ بينما مت ح�ضاب اأرباحهم من خالل تعديل الدخل امل�ضتقبلي مقارنة (بال�ضائع) من التكاليف 

التي مت اإنفاقها على الدرا�ضة بدون اأن يكون هناك عمل.

النجاح يف  باأن  ادعاوؤها  ب�ضري. مثال،  املال  راأ�ص  ال�ضعف يف نظرية  نقاط  تعريف عدد من  وقد مت 

البحث عن عمل يعتمد ح�ضريا على م�ضتوى ونوعية التعليم، وهذا يولد النطباع باأنه - بخالف هذا 

الفرق - فاإن الباحثني عن عمل هم جمموعة متجان�ضة. ومن نقاط ال�ضعف الأخرى التي لحظها ماك 

(1981:25) اأن النظرية تتغا�ضى عن حقيقة اأنه يتم ا�ضتخدام التعليم عادة كاأ�ضا�ص  �ص. غرانفيرت 

املوؤهالت  التو�ضيات وغريها من  العمل غالبا  اأ�ضحاب  ي�ضتخدم  املر�ضح، حيث  اختيار  خالل عملية 

لأخذ قرارهم النهائي. وي�ضهب غرانوفيرت (1981:18) بالإ�ضارة اإىل اأن النظرية تتجاهل اأن احتمال 

ال�ضتفادة من ال�ضتثمار يف التعليم يعتمد ب�ضكل كبري على ما اإذا كان هناك طلب على املو�ضوع الذي 

ا�ضتثمر فيه الفرد تعليمه؛ واأنه يتم جني الأرباح من هذا ال�ضتثمار اإذا ما حظي الباحث عن العمل 

بفر�ضة متكنه من التالوؤم مع هذا الطلب.

العمل،  لأداء  الفور  على  الالزمة  واملهارات  املعرفة  دائما  يوفر  ل  التعليم  اأن  اإىل  اآخرون  نقاد  اأ�ضار 

وبالتايل يجب اأن تكون هناك �ضفات اأخرى يبحث عنها اأ�ضحاب العمل. ردا على هذا النقد، ناظر 

التعليم، مما  تتطور من خالل  املجرد  التفكري  القدرات يف  باأن  الب�ضري  املال  راأ�ص  اأ�ضحاب نظرية 

يح�ضن الإنتاجية بدوره. ولكن الكثري من الأكادمييني ظلوا غري مقتنعني بهذا الأمر.
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2.1.2 نظرية اإر�شال الإ�شارة

املال  راأ�ص  نظرية  اأ�ضحاب  بادعاء  املقتنعني  غري  الأكادمييني  بني  من   (1973) �ضبن�ص  مايكل  كان 

الب�ضري باأن التعليم يرفع م�ضتوى الإنتاجية. وبدل من ذلك، اعترب �ضبن�ص التعليم على اأنه امتحان 

ميكن التحقق منه ر�ضميا لختبار القدرات الفكرية املتاأ�ضلة لدى الباحث عن عمل، واعتقد باأن �ضعي 

الباحثني عن عمل للتعليم هو مبثابة اإ�ضارة ير�ضلونها لأ�ضحاب العمل باأنهم يتمتعون بتلك القدرات 

املتاأ�ضلة، ولكنه ل ي�ضكل رافعة لقدراتهم الإنتاجية.

وف�ضر �ضبن�ص (1973) ذلك باأن اأ�ضحاب العمل يتخذون قرارات التعيني يف ظل غياب اليقني. يكون 

لدى �ضاحب العمل جمموعة من املعلومات ال�ضخ�ضية عن الباحث عن العمل والتي يجب اأن ي�ضتخدمها 

�ضاحب العمل ليقرر ما اإذا كان �ضيعني هذا املتقدم للوظيفة وباأي اأجر. هناك �ضق من تلك املعلومات 

اخلربة  (التعليم،  مرنا  يعترب  اآخر  �ضق  بينما  اإلخ)  اجلن�ص،  العرق،  (العمر،  ثابتا  يعترب  ال�ضخ�ضية 

العملية، اإلخ). وي�ضري �ضبن�ص اإىل تلك املعلومات املرنة ب�ضفتها اإ�ضارات واأنها جمال مفتوح للتالعب.

اإن اإ�ضهام كلتا النظريتني قليل يف عملية املالءمة يف �ضوق العمل (اأي تعيني الباحث عن العمل املنا�ضب 

يف العمل ولدى �ضاحب العمل املنا�ضب) ويكون معرفة اأن كيفية البحث عن عمل ت�ضكل �ضقا اأ�ضا�ضيا 

من القدرات الفكرية.

2.2 القدرات النف�شية

هناك اأمر اأغفله �ضبن�ص واأ�ضحاب نظرية راأ�ص املال الب�ضري وهو اأهمية راأ�ص املال النف�ضي. ح�ضب فريد 

ال�ضخ�ص  اإنتاجية  ت�ضهم يف  التي  النف�ضية  العوامل  فاإن   (2007:3) اأفوليو  لوثانز وكارولني يو�ضف وبرو�ص 

ت�ضمل: 1) الكفاءة الذاتية/الثقة، وهي ال�ضتعداد واملقدرة على تويل مهام تنطوي على حتديات؛ 2)التفاوؤل، 

وهو مفيد من اأجل الدافعية والبيئة الإيجابية؛ 3) الأمل، وهو املثابرة نحو حتقيق الأهداف؛ و4) ال�ضالبة 

(اجللد)، وهي اخلروج من الأوقات الع�ضيبة لتحقيق النجاح. يوؤمن كل من لوثان�ص ويو�ضف واأفوليو باأن 

توفر تلك ال�ضمات الأربع معا اأقوى من جمموع كل واحد منها على حدا.

تكت�ضب هذه ال�ضفات نف�ص القدر من الأهمية بالن�ضبة للبحث عن عمل ويف العمل. فالدرا�ضات التي اأجريت 

على امل�ضتوى الدويل اأظهرت وجود ميل لدى الكثريين من العاطلني عن العمل لل�ضعور بالياأ�ص، والذي يوؤثر 

بدوره تاأثريا عك�ضيا على فر�ضهم يف اإيجاد عمل (Vansteenkist et al. 2005). التطلع النف�ضي ال�ضحي 

هو بال �ضك ميزة قيمة يف العمل وكذلك اأثناء البحث عن عمل.

ت�ضعى الكثري من النظريات يف علم النف�ص اإىل تف�ضري ال�ضبب وراء احلالة النف�ضية للفرد. تلك التي ميكن 

تطبيقها على الباحثني عن عمل ت�ضمل: نظرية القيمة املتوقعة (Expectancy-value theory)، نظرية 

 ،(learned helplessness theory) نظرية العجز املكت�ضب ،(self-efficacy theory) الكفاءة الذاتية

التي  ال�ضابقة  القائمة  وراء  النظريتني  لهاتني  عر�ص  يلي  فيما   .(attribution theory) العزو  ونظرية 

اأوردها لوثان�ص ويو�ضف واأفوليو.
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1.2.2 نظرية القيمة املتوقعة

اأي م�ضعى هو  العوامل املحددة لنجاح الفرد يف  اأحد  اأن  القيمة املتوقعة حجة مفادها  تطرح نظرية 

الإجناز  يتحدد مبدى قيمة  الفرد  الدافعية لدى  باأن م�ضتوى  النظرية  لديه. وتدعي  م�ضتوى احلافز 

املتحقق من هذا امل�ضعى بالن�ضبة لل�ضخ�ص. مثال، يف �ضياق البحث عن عمل فاإن تلقي عالوة اأو بدلت 

البطالة قد يقلل من دافعية اإيجاد عمل ويثني عن البحث الدءوب عن العمل لأنه لن يح�ضن من و�ضع 

ال�ضخ�ص وهو يف حالة البطالة. من جهة اأخرى، كلما اأ�ضفى الباحث عن العمل قيمة اأكرب لإيجاد عمل 

اإيجاد ذلك العمل، وهذا يوؤثر بدوره  اأ�ضبح اأكرث عر�ضة لل�ضدمة النف�ضية بفعل عدم  مر�ضي، كلما 

تاأثريا عك�ضيا على بحثه عن عمل.

يف �ضياق البحث عن عمل، فاإن نظرية القيمة املتوقعة تربط بني م�ضتوى التفاوؤل لدى ال�ضخ�ص الباحث 

 Vansteenkiste) باإيجاد عمل واحتمالية اأن ينتج عن عملية البحث اإيجاد عمل مر�ضي بالن�ضبة له

et al. 2005). للتوقع وجهان: توقع الكفاءة (اأي القدرة على اإمتام العمل) –  واملح�ضلة (اأي النتيجة 

املتحققة من ذلك العمل). الوجه املتعلق بتوقع الكفاءة ي�ضري اإىل توقع الباحث عن العمل باأن مهمته 

�ضتتكلل بالنجاح. بينما ي�ضري الوجه املتعلق بالنتيجة املتوقعة اإىل توقعات الباحث عن العمل باأن يوؤدي 

بحثه اإىل اإيجاد عمل. حتاجج نظرية القيمة املتوقعة باأن ال�ضخ�ص العاطل عن العمل �ضاحب التوقعات 

الأعلى (الأدنى) يف اإيجاد عمل �ضيكون اأكرث (اأقل) دافعية جتاه البحث و�ضوف يكون بحثه ذا زخم اأكرب 

(اأقل) من ال�ضخ�ص �ضاحب التوقعات الأدنى (الأعلى) يف اإيجاد عمل.

8
2.2.2 نظرية تقرير امل�شري

املحددات  اأحد  اإن  تقول  والتي  املتوقعة  القيمة  نظرية  مع  اتفاق  عن  عبارة  امل�ضري  تقرير  نظرية 

اأكرب على نوع الدافع الذي يحرك الن�ضاط  الرئي�ضية لإيجاد عمل هو الدافعية، ولكنها ت�ضدد ب�ضكل 

اأكرث من الرتكيز على م�ضتوى اأو درجة ذلك الدافع. تعرف نظرية تقرير امل�ضري نوعني خمتلفني من 

الدوافع: ال�ضتقالل ال�ضخ�ضي وامل�ضبوط (املخ�ضع لل�ضيطرة).

ينبع دافع ال�ضتقالل الذاتي من حم�ص الإرادة والختيار. هناك نوعان من دافع ال�ضتقالل الذاتي: 

ال�ضتمتاع  وحتى  املتاأ�ضلة  امل�ضالح  من  املتاأ�ضل  الدافع  ين�ضاأ  خارجيا.  مكت�ضب  ودافع  متاأ�ضل  دافع 

بالن�ضاط بحد ذاته. اأما الدافع املكت�ضب خارجيا (اأو املحدد) فينبغ من الربط بني الن�ضاط ون�ضاط اآخر 

اأو هدف يكون لدى ال�ضخ�ص دافع متاأ�ضل لتحقيقه. عادة ما يتم ا�ضتدخال الدافع املكت�ضب خارجيا 

اإىل نف�ضية الباحث. مثال، الرغبة يف تكوين عالقة مع جمموعة ما اأو ال�ضعور بت�ضكيل جزء منها قد 

يوؤدي اإىل قبول قيم ومعتقدات و�ضلوكيات الآخرين. من هنا، فاإن الأفراد قد ُيَعرفون اأنف�ضهم بالكامل 

على اأ�ضا�ص هذا الن�ضاط.

Vansteenkiste, 2005 and Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006 ي�ضتند هذا الق�ضم الفرعي بالكامل اإىل  
8
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يكون  اأن  وميكن  وال�ضغط  الإكراه  من  ينتج  اأخرى  جهة  من  (امل�ضبوط)  عليه  امل�ضيطر  الدافع  ولكن 

العقاب وت�ضمل على قوة  اأو جتنب  الدافع اخلارجي من قاعدة الن�ضياع  ينبع  اأو مفرو�ضا.  خارجيا 

الأهل  اأو  كاجلوع  ذات حمركة خارجية،  اأو  من عن�ضر خارجي  واجلزرة)  الع�ضا  (اآليات  مكافاأة  اأو 

القبول وهو  تفادي عدم  و/اأو  القبول  الدوافع اخلارجية من احل�ضول على  تنبع  الزوج/الزوجة.  اأو 

بطبيعته ل ينبع من �ضعور داخلي على الإطالق ويتم خو�ص جتربته على اأنها اإكراه (الإجبار على خو�ص 

التجربة). يكون املحرك وراء الدافع املفرو�ص هو ال�ضعور بالذنب اأو اخلزي اأو الرتاجع الذاتي. وي�ضمل 

هذا مثال على تفادي اأن يعتربه الآخرون �ضخ�ضا ك�ضول. من هنا فاإن ال�ضخ�ص يت�ضرف من منطلق 

الفعالية يف  اإىل  يوؤدي  الذاتي  اأن دافع ال�ضتقالل  الدرا�ضات  اأظهرت  لقد  الداخلي.  لل�ضغط  امتثاله 

املهمة واإىل مثابرة اأكرب مع ح�ص اأكرث اإيجابية بالرخاء.

2.3 القدرات البدنية

يف ال�ضنوات الأخرية ظهرت وظائف عديدة ل تتطلب قدرات بدنية كبرية. يف الواقع الكثري من الوظائف 

من نوع التعليم اجلامعي ل تتطلب ن�ضاطا بدنيا �ضخما. معظم الوظائف املكتبية ل يلزمها اأكرث من التفكري 

اأ�ضخا�ص اأ�ضحاء بدنيا متاما). ول يجوز اخللط  (مهارات قد يت�ضعب منها  ومهارات التوا�ضل والطباعة 

بني هذا وبني و�ضمة العار املرتبطة بالإعاقة. يتم التطرق ملو�ضوع التمييز على اأ�ضا�ص ال�ضفات البدنية يف 

الق�ضم الفرعي 2.5 بعنوان ال�ضياق.

2.4 القدرات الجتماعية

جند من بني العوامل الأخرى املوؤثرة على مدى جناح الباحث عن عمل يف مهمة البحث عن عمل املو�ضوع 

الجتماعي. غالبا ما تنتقل الكلمات املتعلقة بالوظائف من خالل الرثثرة ومعرفة م�ضدر املعلومة املنا�ضب 

قد ل يعني فقط ك�ضب الوقت بالن�ضبة للباحث عن العمل للح�ضول على معلومات دقيقة ذات �ضلة بالوظيفة 

بل قد يوؤمن له مقابلة اأي�ضا (مع الأ�ضخا�ص امل�ضئولني عن تلك الوظيفة). بعبارة اأخرى، فاإن �ضوق العمل 

للح�ضول  م�ضاوية  باإمكانية  يحظون  ل  الذين  وامل�ضتخدمني  العمل  اأ�ضحاب  من  معقدة  �ضبكة  عن  عبارة 

اإىل فئات  ال�ضبكة  وال�ضمات الجتماعية والقت�ضادية هذه  القيمة. تقطع اجلغرافية  املعلومات ذات  على 

اإمكانية  على  عمل  عن  البحث  يف  النجاح  يعتمد  وكميتها.  نوعيتها  يف  تتباين  موارد  من  تتكون  مت�ضاربة 

الو�ضول اإىل الفئة املتنفذة وعلى الكفاءة يف ا�ضتخدام فر�ضة الو�ضول لتلك الفئة.

ت�ضهم املجموعات املختلفة لل�ضالت بني الأ�ضخا�ص ب�ضكل خمتلف ملواءمة الباحثني عن عمل مع الوظائف 

والوظائف مع الباحثني عن عمل. ي�ضعى كل من اأ�ضحاب العمل وامل�ضتخدمني اإىل احل�ضول على معلومات 

داخلية عن الطرف الآخر. وعادة ما تكون تلك املعلومات مدجمة يف عمليات اجتماعية لي�ضت ذات �ضلة 

Granovet-)  بالعمل، مثل اللقاءات الجتماعية غري الر�ضمية، التي جتعل من ال�ضعب ربط قيمة نقدية بها

.(ter 1981:25
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وقد تبني اأن العمال يف�ضلون تلقي املعلومات املتعلقة بالعمل من خالل ات�ضالتهم ال�ضخ�ضية، نظريا لأنها 

اأكرث  هم  املعارف  اأن  تبني  وقد   .(Granovetter 1981:26) اأف�ضل  نوعية  وذات  اأرخ�ص  تكون  ما  عادة 

احتمال للم�ضاعدة يف اإيجاد عمل من الأ�ضدقاء لأن الأ�ضدقاء مييلون عادة اإىل معرفة الأ�ضخا�ص نف�ضهم 

وبالتايل ل يقدمون معلومات جديدة.

الوليات  اأرجاء  كافة  يف  اأجريت  درا�ضات  عدة  اإىل   Marsden and Gorman (2001:474-9) ي�ضري 

املتحدة يف ال�ضبعينات والثمانينات اإىل اأن ما ي�ضل اإىل 51 % اإىل 70 % من الناجحني يف اإيجاد عمل بني 

اأقل من  اأن احلال  ال�ضخ�ضية مع الأ�ضدقاء والأقارب. ويبدو  الباحثني جنحوا يف ذلك بف�ضل عالقاتهم 

ذلك يف اأوروبا حيث اإن الدرا�ضات من ال�ضبعينات وحتى بداية الت�ضعينات تبني اأنه بن�ضبة ترتاوح بني %31 

ال�ضخ�ضية. يف  النجاح من خالل �ضالتهم  اإيجاد عمل، قد حققوا هذا  الذين جنحوا يف  50 % من  اإىل 

اإ�ضرائيل و�ضنغافورة من جهة اأخرى و�ضلت تلك الن�ضب اإىل 70 %. وبعد م�ضح لالأدبيات املتوفرة حول هذا 

املو�ضوع، ا�ضتنتج Marsden & Gorman (2001:495) اأن املجموعات العنقودية (اأي املجموعات القادرة 

على تبادل املعلومات بني بع�ضها البع�ص) قادرة على التوا�ضل ب�ضكل منا�ضب لنقل معلومات دقيقة بكلفة 

متدنية مبا يطلع املوجودين يف جمتمع مغلق وحتى يوؤثر على قرار التعيني.

ال�ضبكات  اأن  املعروف  من  فاإن   ،Albert-László Barabási (2003: 206) ال�ضبكات  خبري  ح�ضب 

يتم  الذين  املوظفني  اأن  العمل  اأ�ضحاب  يوؤمن  حيث  ال�ضناعات  كافة  يف  تتواجد  العنقودية  واملجموعات 

تعيينهم من خالل العالقات ال�ضخ�ضية يوؤدون اأداء اأف�ضل ويغادرون مبعدلت اأقل مقارنة مع الذين يتم 

تعيينهم عرب عملية تعيني ر�ضمية. ي�ضري Barabàsi اإىل اأن ال�ضبكة املغلقة وال�ضديدة الكثافة قد تت�ضارك يف 

�ضمة رئي�ضية بينما ال�ضبكة املفتوحة واملت�ضعبة قد تكون �ضمتها الرئي�ضية هي ات�ضاع اإمكانية النفاذ.

– الإلزامية،  Nan Lin (1986; cited in Lin 2005:12) يعر�ص ثالثة ف�ضاءات للعالقات الجتماعية 

ال�ضالتية والنتمائية – والتي تختلف بقوة الروابط وحجم الدعم. يت�ضكل الف�ضاء الإلزامي من العالقات 

الأقرب حيث تكون الروابط قوية وامل�ضاعدة اإلزامية. الف�ضاء العالقاتي (ال�ضالتي) ي�ضمل العالقات ذات 

التفاعل غري املبا�ضر حيث يكون هناك م�ضاركة يف املوارد. اأما ف�ضاء النتماء في�ضمل العالقات التي ت�ضتند 

اإىل الت�ضارك يف التعريف مع جمموعة معينة، حتى واإن مل يكن هناك تفاعل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر.

لي�ص من الوا�ضح اأي من هذه العالقات ميثل القيمة الأكرب (Granovetter 1973:1371). مثال، الواقعني 

اأولئك يف ف�ضاء  �ضمن الف�ضاء الإلزامي من املحتمل اأن يكون لديهم دافع اأكرب للموارد امل�ضرتكة، بينما 

النتماء من املحتمل اأن يكون لديهم اإمكانية للح�ضول على موارد �ضمن الف�ضاء الإلزامي. اإذا كانت املوارد 

يف الف�ضاء ال�ضالتي غنية، تقل احلاجة والعتماد على الف�ضاءات الأخرى، وبخا�ضة ف�ضاء النتماء. ولكن 

اإذا كانت املوارد يف الف�ضاء ال�ضالتي هزيلة، يكون هناك اعتماد اأكرب على الف�ضاءين الآخرين، وبخا�ضة 

ف�ضاء النتماء.
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1.2.4 راأ�س املال الجتماعي

 Bourdieu) .الفكرة هي اأن ال�ضبكات الجتماعية لديها قيمة توؤدي اإىل مفهوم راأ�ص املال الجتماعي

cited in Portes 1998:4 ;1980 ,1997) يناظر باأنه لئن كانت التبادلت يف ال�ضبكات عادة تفتقر 

للتزامات حمددة، واأفاق زمنية، وتوقعات متبادلة، اإل اأنها تظل تبادلت لقيم. ومن هنا ميكن اعتبار 

اأنها ا�ضتثمارات تكون فيها قيمة راأ�ص املال الجتماعي للفرد تعتمد على  العالقات الجتماعية على 

الفائدة املرجوة من �ضبكته الجتماعي لتلبية غايات معينة.

مثل  اآخر،  �ضخ�ص  مال  لراأ�ص  للنفاذ  بوابة  هو  ما  ل�ضخ�ص  الجتماعي  املال  راأ�ص  فاإن  ما،  بطريقة 

ذي  املال  راأ�ص  لأ�ضحاب  الو�ضول  اإمكانية  هو  الجتماعي  املال  راأ�ص  فاإن  لهذا  النفوذ.  اأو  املعارف 

القيمة. Bourdieu، مبدع هذا امل�ضطلح، و�ضح باأن معناه ي�ضمل على �ضقني – العالقات الجتماعية 

التي ت�ضمح بالنفاذ اإىل العالقات وفائدة تلك العالقات (cited in Portes 1998:3-4 ;1985). وقد 

 Coleman;) لوحظ باأن راأ�ص املال الجتماعي يرتبط ب�ضكل متبادل واإيجابي مع راأ�ص املال الب�ضري

.(cited in Portes 1998:5

2.2.4 نظرية حتقيق املكانة

اأو، يف الواقع، امل�ضتوى التعليمي للباحث  تعرف نظرية حتديد املكانة النجاح يف البحث عن عمل - 

عن العمل، والذي، بدوره، يف�ضي اإىل حتديد املكانة الجتماعية لل�ضخ�ص - مع امل�ضتويات الوظيفية 

والتعليمية وم�ضتوى دخل ذويه (Duncan, Featherman, & Duncan 1972). النظرية هي نوعا 

اأن النظرية ترى  ما مزيج متقاطع بني نظريتي راأ�ص املال الب�ضري وراأ�ص املال الجتماعي. يف حني 

القدرات الفكرية على اأنها ذات اأهمية بالغة، اإل اأنها ترى البيئة الأ�ضرية امل�ضجعة على م�ضتوى معني 

من الإجناز التعليمي والوظيفي على اأنها توؤدي دورا اأكرب.

وقد تبني ذلك ب�ضكل خا�ص يف حال الن�ضاء، حيث اإن الن�ضاء اللواتي يعملن بوظائف بدوام كامل ميلن 

هناك  املكانة  حتقيق  نظرية  نتائج  ومن  العاملني.  الرجال  من  اأعلى  مكانة  ذات  لأ�ضر  النتماء  اإىل 

الثقافة.  تعلم  اأي  الجتماعي،  التوا�ضل  عملية  على  اأهمية  ت�ضع  والتي  الجتماعي،  التوا�ضل  نظرية 

حيث ت�ضهم الأ�ضرة وال�ضبكات الجتماعية واملوؤ�ض�ضات التعليمية يف عملية التوا�ضل الجتماعي وتوؤثر 

على خيارات الوظيفة.

2.5 ال�شياق

اأخريا، ولي�ص اآخرا، فاإن ال�ضياق يوؤدي دورا مركزيا يف حتديد النجاح يف البحث عن عمل. يحدد ال�ضياق 

الذي  ال�ضياق  العمل.  ذلك  اإيجاد  بها  ميكن  التي  ال�ضهولة  وكذلك  املتوفر  العمل  ونوعية  كمية  (البيئة) 

كان اخلريجون اجلدد امل�ضاركون يف هذه الدرا�ضة يبحثون فيه عن عمل ميكن و�ضفه باأنه يت�ضم بالفقر 

والنك�ضافية. يتجلى الفقر يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف عدة �ضور وهو على م�ضتويات خمتلفة ميتد 
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9
ليطال كل فل�ضطيني.

نطاقات  وعلى  طرق  بعدة  املدمرة  لآثاره  نظرا  للفقر  الرئي�ضي  امل�ضدر  يعترب  �ضديدة  غالبا  تكون  والتي 

خمتلفة (وزارة التخطيط، 2006).

مثال يف عبارات املفو�ضة العامة ال�ضابقة لوكالة الغوث (الأونروا)، كارين اأبو زيد (2008): »من الدرا�ضات 

بنف�ص  هي  املعاناة  باأن  اأ�ضهد  اأن  ميكنني  غزة،  يف  مقيم  ك�ضخ�ص  ال�ضخ�ضية  مالحظاتي  ومن  الأخرية 

القدر على امل�ضتوى النف�ضي كما هي على امل�ضتوى البدين. قد تودي ال�ضربة اجلوية بهدف حمدد، ولكن 

لي�ص هناك اأي �ضيء حمدد حول الأ�ضرار اجلانبية – وهي حتدث يف كل وقت تقريبا نظرا لرتفاع الكثافة 

ال�ضكانية يف غزة. م�ضتوى الرعب الذي تفجر عن هذا ال�ضراع مي�ص كل �ضخ�ص يف غزة. يخربين العاملون 

يف الوكالة (9000 يف غزة) باأنهم ي�ضتيقظون كل ليلة على خماوف اأطفالهم الذين يبقونهم بقربهم لأنه 

يت�ضاءلون ما اإذا كانوا �ضيكونون معهم يف اليوم التايل. وي�ضارعون للرد على ال�ضوؤال الذي ل ينفك يطرح 

على م�ضامعهم: »ملاذا يحدث هذا كله لنا؟«

الغوث  لوكالة  ال�ضابقة  العامة  املفو�ضة  من  نقتب�ص  اأخرى  ومرة  العك�ضية.  الآثار  على  اأخرى  اأمثلة  هناك 

�ضحة  على  تنعك�ص  غزة[  لقطاع  الإ�ضرائيلي  احل�ضار  عن  نتجت  ]التي  اجلديدة  »التحديات   :(2008)

ال�ضديد  الإجهاد  مثل  املعدية  غري  الأمرا�ص  حدوث  معدلت  ارتفاع  خالل  من  الفل�ضطينيني  الالجئني 

وال�ضفة  الفقر يف غزة  وتفاقم م�ضتوى  الو�ضع الجتماعي القت�ضادي  تراجع  وال�ضرطان. وقد  وال�ضكري 

الغربية حيث باتا ي�ضببان تدين يف اأوزان الأطفال احلديثي الولدة وتاأخر يف النمو وفقر دم و�ضوء تغذية مع 

انت�ضار لالأمرا�ص املعدية مثل الأمرا�ص املعوية والتهاب الكبد الفريو�ضي.«

اأتت القتبا�ضات ال�ضالفة الذكر يف معر�ص احلديث عن الو�ضع يف غزة قبل اآخر �ضدمة اإ�ضرائيلية �ضديدة 

– العملية الع�ضكرية الإ�ضرائيلية يف قطاع غزة التي ا�ضتمرت بني 27 كانون اأول 2008 و18 كانون ثاين 
عن  يقل  ل  ما  ومقتل  وبحري  وق�ضف جوي  باملدفعية  وق�ضف  برية  اجتياحات  العملية  �ضملت   

10
.2009

1314 فل�ضطيني وخلفت وراءها اأربعة اأ�ضعاف هذا العدد من اجلرحى، نحو ن�ضفهم من الن�ضاء والأطفال. 

ونزح اأكرث من 100 األف �ضخ�ص نتيجة لتلك العملية. دمر وت�ضرر اأكرث من 15 األف منزل. وتعر�ضت البنية 

التحتية العامة من مرافق وماء و�ضرف �ضحي وكهرباء و�ضبكات موا�ضالت للدمار العارم. و�ضويت الكثري 

من ال�ضركات وامل�ضانع واملزارع بالأر�ص.

الإ�ضرائيلي  اأن مظاهر الحتالل  اإل  ال�ضابقة على قطاع غزة،  الفقرة  العملية املو�ضوفة يف  رغم اقت�ضار 

وا�ضحة يف كافة اأرجاء ال�ضفة الغربية اأي�ضا، كما �ضيتبني لنا يف الأق�ضام الفرعية التالية، والتي ت�ضتعر�ص 

باخت�ضار البيئة القت�ضادية التي يبحث فيها اخلريجون اجلدد عن عمل.

Sotnik, 2008 ت�ضتند هذه الفقرة والتي تليها بالكامل اإىل  
9

  اقتطعت تلك الفقرة بالكامل من البنك الدويل، 2009.
10
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1.5.2 القت�شاد

تكتنف البيئة القت�ضادية الفل�ضطينية حاليا حالة غياب لل�ضيطرة الفل�ضطينية على ركائز القت�ضاد. 

لل�ضيطرة  خا�ضعة  الأرا�ضي  من  كبرية  اأجزاء  الغربية  ال�ضفة  حال  ويف  اجلوي  واملجال  فاحلدود 

الع�ضكرية الإ�ضرائيلية. مثال، اأحد مناحي الحتالل الإ�ضرائيلي والأ�ضباب املوؤدية لتفاقم حالة الفقر 

والنك�ضاف هو العزل الق�ضري، وهو عزل تفر�ضه اإ�ضرائيل من خالل اإحكام �ضيطرتها على احلدود 

الفل�ضطينية واحلركة داخل الأرا�ضي الفل�ضطيني، مما يقطع ال�ضالت بني الفل�ضطينيني املقيمني يف 

ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وباقي اأنحاء العامل ويف حالت كثرية بني الفل�ضطينيني بع�ضهم البع�ص. 

واملواد  (الغذاء  التجارية  وال�ضلع  املوارد  العزل هناك �ضعوبة احل�ضول على  لهذا  ال�ضلبية  الآثار  من 

وغريها) واخلدمات (التعليم والرعاية ال�ضحية).

قدرة  تعيق  بالغة  مقيدات  الفل�ضطيني  اخلا�ص  القطاع  يواجه   ،(2009:6) الدويل  البنك  بح�ضب 

القت�ضاد يف ال�ضفة الغربية على حتقيق طاقته الكاملة:

بحق  املعيقات  من  ال�ضاملة  املجموعة  هذه  مثل  واجهت  القت�ضادية  البيئات  من  جدا  قليل  »عدد 

واإدارية  موؤ�ض�ضية  اأي�ضا حواجز  ت�ضمل  بل  مادية على احلركة  تقت�ضر على عوائق  – فال  ال�ضتثمار 

�ضاملة على وفرة احلجم واملوارد الطبيعية، وي�ضاحبها اأفق �ضيا�ضي جمهول وعدم القدرة على التنبوؤ 

لتخطيط حركة النا�ص والب�ضائع. ... نتيجة للنظام الأمني الإ�ضرائيلي، بات القت�ضاد الفل�ضطيني 

ال�ضكان  من  جدا  كبري  عدد  بات  حيث  العام  القطاع  ومنا  الإنتاجية  قطاعاته  تراجعت  حيث  ه�ضا، 

البيئة  هذه  ظل  يف   ... البطالة.  اأثر  مع  التاأقلم  على  وامل�ضاعدة  للتوظيف  العام  القطاع  اإىل  يتطلع 

ال�ضيا�ضاتية وبانتظار حل �ضيا�ضي للنزاع، يجب احلديث عن التاأثري الفعلي للم�ضاعدات – هي لي�ضت 

�ضوى اإجراء ي�ضاعد على ال�ضتقرار ويبطئ من �ضرعة تراجع الو�ضع الجتماعي القت�ضادي ولي�ضت 

عامال م�ضاعدا للنهو�ص بالتنمية القت�ضادية امل�ضتدامة. فالتقدم احلادث بفعل املبالغ ال�ضخمة التي 

التح�ضن  رغم  القت�ضادية  التبعية  من  زاد  بل  القت�ضاد  يف  ملحوظ  بنمو  ياأت  مل  املانحون  ي�ضخها 

املتوا�ضل يف نظام احلوكمة يف ال�ضلطة الفل�ضطينية ويف اأدائها الأمني...«

وبالتايل، فاإن البنك الدويل ي�ضري اإىل اأن معدلت البطالة، وبدورها، معدلت الفقر ما انفكت ترتفع 

اإىل  اإذ ت�ضل  اأعلى بكثري يف قطاع غزة  اأنها  يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حيث تقدر على 

(30%) مقارنة مع ال�ضفة الغربية حيث ت�ضل اإىل (19 %) وذلك ب�ضبب احل�ضار الإ�ضرائيلي. وما يلوح 

يف الأفق هو تراجع لال�ضتثمارات اخلا�ضة والت�ضنيع والن�ضاط الزراعي ويف حال قطاع غزة فقد خلفت 

العملية الع�ضكرية الأخرية وراءها �ضركات وا�ضتثمارات مدمرة متاما.

2.5.2 التمييز

ميكن التمييز يف حالة الفقر والنك�ضاف على اأ�ضا�ص مدى انت�ضاره وا�ضتفحاله. معظم اأ�ضكال التمييز 

املذكورة والتي تتوا�ضل يف معدلت العمالة والأجور هي تلك التي تكون على اأ�ضا�ص النوع الجتماعي 
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 Hamermesh) .(اأو الهيئة اخلارجية) والإعاقة. من اأ�ضكال التمييز التي يقل ذكرها هناك املظاهر

and Biddle 1994) در�ضا اأثر املظاهر على الأجور املكت�ضبة ووجدا متييزا وحم�ضوبية.

واأفقية مما يخلق ظروف عمل متباينة  راأ�ضية  اإىل جمموعات عنقودية  ينق�ضم  العمل  �ضوق  اأن  تبني 

لأ�ضخا�ص من خلفيات  املخ�ض�ضة  ال�ضوقية  املوؤ�ض�ضات  وحتى  والأجور  الرتقية  واختالفات يف فر�ص 

عرقية خمتلفة اأو خمتلفني يف النوع الجتماعي واملوؤهالت العملية وال�ضناعة اجلامعة بينهم. فيما 

يلي نعر�ص نظريتني من بني نظريات عديدة حتاول تف�ضري ا�ضتخدام التمييز.

نظرية النق�شام الفئوي ل�شوق العمل

عكف القت�ضاديون على درا�ضة الت�ضنيف الفئوي يف �ضوق العمل للبحث يف العديد من حالت غياب 

امل�ضاواة املطولة ب�ضبب التمييز. عادة، تق�ضم النظرية �ضوق العمل اإىل �ضوق اأ�ضا�ضي وثانوي، ونظامي 

وغري نظامي، اأو ذي قيمة م�ضافة عالية اأو متدنية وتدر�ص الفروق.

بكثري  اأعلى  اأجورا  تدر  الثانوية حيث  الوظائف  اأف�ضل من  تعترب  الأ�ضا�ضية  الفئة  الوظائف يف  مثال، 

وظروف عمل اأف�ضل وا�ضتقرار وظيفي وفر�ص للتقدم واإن�ضاف وان�ضباط مع قواعد العمل. تتطلب 

اخلدمة  اأثناء  التدريب  فيها  مبا  م�ضتقرة  عمل  عادات  وتطور  (النخبوية)  العليا  الفئة  يف  الوظائف 

اأخرى فاإن الوظائف يف الفئة  اأما من جهة  ال�ضلم الوظيفي.  والأجور الأعلى مما ي�ضمح بالتدرج يف 

الدنيا ل تتطلب عادات عمل م�ضتقرة وحتى اإنها تثني عنها وتقدم رواتب اأدنى ومعدلت تغيري العاملني 

فيها اأعلى ونادرا ما ت�ضمح بالتدرج يف ال�ضلم الوظيفي.

ميكن اأن يكون هناك تق�ضيم اإ�ضايف داخل الفئة العليا حيث تنق�ضم الوظائف بني تلك امل�ضتقلة وتلك 

املروؤو�ضة. الوظائف العليا امل�ضتقلة تتطلب وتكافئ الإبداع والدافع وحل امل�ضكالت و�ضمات املبادرة بينما 

تكون الوظائف العليااملروؤو�ضة روتينية ب�ضكل كبري وتتطلب الن�ضباط والن�ضياع للقواعد وال�ضلطة.

نظرية طابور العمل

يتتبع  املجتمع  يف  العمل  فر�ص  توزيع  باأن  العمل  طابور  حول  نظريته  يف   Thurow (1969) حاجج 

هرما متميزا بتميز املجتمع. وبناء على هذا الرتتيب الهرمي فاإن طابور العمل ين�ضاأ حيث يتم تنظيم 

الهرمي  الرتتيب  بناء على  الوظائف  العمل  اأ�ضحاب  ويعر�ص  الهرم  فيه ح�ضب هذا  العمل  اأ�ضحاب 

نف�ضه. امل�ضتخدمني من املجموعات الأدنى لن يح�ضلوا على وظائف يف القمة حتى يتم ا�ضتخدام كافة 

امل�ضتخدمني من الطبقات العليا.

العاملني  بني  العمل  و�ضروط  ظروف  يف  التمييز  يحظر   (3 (امللحق   7 رقم  الفل�ضطيني  العمل  قانون 

العاملني.  جمموع  من   %5 عن  يقل  ل  ما  ي�ضكلون  بحيث  موؤهلني  معاقني  عمال  ا�ضتخدام  وي�ضرتط 

ولكنه غري كاف حلظر التمييز يف التعيني. ورغم اأن القانون نف�ضه يحظر التمييز على اأ�ضا�ص النوع 

الجتماعي، ما زال هذا التمييز قائما.
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الق�ضم الثالث

منهجية البحث امل�ضحي

3
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الق�ضم الثالث: منهجية البحث امل�ضحي

اجلامعات  خلريجي  بالن�ضبة  عمل  عن  البحث  يف  النجاح  حمددات  لتف�ضري  (طويل)  زمني  م�ضح  اأجري 

اجلدد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. وهدف امل�ضح ب�ضكل خا�ص لتحقيق غايتني: اإلقاء ال�ضوء على جتربة 

البحث عن العمل بني اخلريجني اجلدد وامل�ضاهمة يف حتديد ا�ضرتاتيجيات البحث الناجحة. حتى يتاأهلوا 

للم�ضاركة يف عينة البحث كان ينبغي اأن يكون اخلريجون قد تخرجوا خالل ربيع اأو �ضيف 2008 ويف وقت 

الت�ضال الهاتفي الطالب للم�ضاركة (امللحق 1)، كان يتوجب اأن يكونوا عاملني اأو يبحثون عن عمل اأو قد 

بحثوا عن عمل خالل ال�ضهرين ال�ضابقني اأو خططوا للبدء يف البحث عن عمل خالل ال�ضهرين التاليني.

ت�ضف الأق�ضام الفرعية اخلم�ضة التالية عملية اختيار اجلامعات وامل�ضاركني، وحتدد ما هو املق�ضود بالعمل 

وتف�ضر ال�ضتبيانات الثالثة امل�ضتخدمة يف امل�ضح وت�ضتعر�ص اجلدول الزمني املتبع من قبل فريق امل�ضح، كما 

تطرح بع�ص الإح�ضائيات اخلا�ضة مبجموعات البيانات الثالث كلها وت�ضف عملية تنظيف البيانات التي 

متت يف التح�ضري لتحليل النتائج.

1.3 اختيار اجلامعات وامل�شاركني

ح�ضب النقا�ص الوارد يف الق�ضم الثاين، فاإن التعليم يوؤدي دورا كبريا يف رفع م�ضتوى جاذبية امل�ضتخدمني 

اأمام اأ�ضحاب العمل املحتملني، حيث ينظر اأ�ضحاب العمل يف كل من م�ضتوى ونوعية تعليم اخلريج اجلديد. 

الأقل  على  ميكن  غزة  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  جامعات  فاإن  الأخرى،  املناطق  معظم  يف  احلال  هو  وكما 

ترتيبها ب�ضكل غري ر�ضمي ح�ضب اجلامعة الأح�ضن فالأقل جودة. ولكن على عك�ص معظم املناطق الأخرى 

فاإن اخلريجني اجلدد من جامعات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة غالبا ل يتناف�ضون على الوظائف ذاتها.

فتقطيع الأو�ضال الذي يفر�ضه الحتالل الإ�ضرائيلي على املناطق املحتلة مع املقيدات ال�ضديدة على احلركة 

بني املناطق، وغالبا حتى داخلها، يعزل اإىل حد كبري معظم اخلريجني اجلدد يف �ضوق عملهم املحلي، حيث 

تعر�ص اأ�ضواق العمل املحلية م�ضتويات خمتلفة من نوعية وكمية فر�ص العمل. ونظرا لأن الو�ضع كذلك، فاإن 

العامل اجلغرايف يلعب دورا رئي�ضيا يف احتمال النجاح يف البحث عن عمل. وهذا ي�ضل اإىل حد ميكن فيه 

ا�ضتخدام اجلامعات كنواب عن موقعهم اجلغرايف، وبالتايل عن حالة �ضوق العمل املحلي.

لهذا تكونت عملية اختيار اجلامعة من خطوتني. �ضملت اخلطوة الأوىل على اختيار جمموعة من اأ�ضواق 

اجلامعة  اختيار  على  الثانية  اخلطوة  و�ضملت  اجلامعات.  خلريجي  عمل  فيها  يتوفر  التي  املحلية  العمل 

. وكانت القائمة الناجتة من اأ�ضواق 
11

الرئي�ضية يف كل معزل جغرايف لكل واحد من اأ�ضواق العمل املحلية

العمل، وبناء عليه من اجلامعات تتكون من: 1) القد�ص ال�ضرقية وميثلها جامعة القد�ص؛ 2) نابل�ص ومتثلها 

جامعة النجاح؛ 3) جنني ومتثلها اجلامعة العربية الأمريكية؛ 4) رام اهلل والبرية ومتثلها جامعة بريزيت؛ 

و5) قطاع غزة ممثال باجلامعة الإ�ضالمية.

  مت تعديل عملية الختيار الإجمالية قليال لكي ناأخذ باحل�ضبان بع�ص اجلامعات التي مل تكن م�ضتعدة للتعاون.
11
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كان الهدف هو اختيار ع�ضوائي ملائة خريج جديد من كل جامعة، حيث تتكون العينة الإجمالية من 500 

�ضاأنها  التي من  امل�ضاكل  لتفادي عدد من  يكون كبريا كفاية  العينة بحيث  م�ضارك. وقد مت اختيار حجم 

تعطيل التحليل الإح�ضائي، مثل عدم وجود عدد كاف من امل�ضاركني الذين يجدون عمال و/اأو فقد الت�ضال 

مع عدد كبري من امل�ضاركني قبل انتهاء الدرا�ضة. وقد وفرت لنا اجلامعات امل�ضاركة قوائم خريجيها اجلدد 

والذين انتقينا منهم ع�ضوائيا عينة الدرا�ضة وات�ضلنا بهم. ميكن الإطالع على طلب امل�ضاركة الهاتفي يف 

امللحق 1.

2.3 تعريف العمل

ب�ضكل مو�ضع، العمل هو امل�ضاركة يف ن�ضاط مدر للدخل �ضواء كان نظاميا اأو غري نظامي اأو لأجل ق�ضري اأو 

طويل اأو بدوام جزئي اأو كامل. اأي بعبارة اأخرى، يتم تعريف العمل ب�ضفته مدرا للدخل. ولكن هذه الدرا�ضة 

تركز على مرحلة البحث وبالتايل يجب اأن يرتكز تعريف العمل على ما اإذا كان البحث قد تكلل بالنجاح اأم 

ل. لهذا ال�ضبب، يف هذه الدرا�ضة يعترب اخلريج اجلديد اأنه يعمل عندما يتوقف عن البحث ب�ضكل دائم بعد 

اأن ينخرط يف ن�ضاط مدر للدخل. وهذا التعريف ي�ضمح لنا بعمل التحليل ح�ضب الوقت الفعلي.

3.3 ثالثة ا�شتبيانات

تكونت الدرا�ضة من ثالثة ا�ضتبيانات. فيما يلي و�ضف خمت�ضر لال�ضتبيانات ونوع الأ�ضئلة يف كل واحد منها.

1.3.3 اأ�شئلة ما قبل التعقب

طرحت اأ�ضئلة ما قبل التعقب مرة واحدة فقط خالل اجلولة ال�ضتهاللية (الأوىل) من امل�ضح. وتكونت 

من ثمانية اأ�ضئلة تتعلق مبكان �ضكن اخلريج اجلديد وخلفيته، ركزت �ضبعة اأ�ضئلة (اأ2 – اأ8) على الو�ضع 

التعليمي الأخري للخريج، وارتبطت اأربعة اأ�ضئلة (اأ9 – اأ12) بتاريخه الوظيفي بينما ركز ال�ضوؤال (اأ13) 

على كمية الوقت التي اأم�ضاها يف البحث قبل اجلولة الأوىل، وكان هناك �ضوؤالن (د1–د2) للباحث 

امليداين، والذي طلب منه تقييم مهارات اخلريج اجلديد يف احلديث والتوا�ضل اأثناء املقابلة.

2.3.3 اأ�شئلة التعقب

طرحت اأ�ضئلة تعقب يف كل جولة، مبا فيها اجلولة الأوىل، وهدفت اإىل التقاط املعلومات التي تعرف 

الأ�ضئلة  هي  ب2)   – (ب1  �ضوؤالن  هناك  كان  وقد  عمل.  عن  البحث  يف  امل�ضارك  جتربة  على  وتوؤثر 

املتعلقة بالراتب، وثالثة اأ�ضئلة (ب3 – ب5) تتعلق مبقدار الوقت الذي يكر�ضه اخلريج للبحث عن عمل 

واإنتاجيته، وع�ضرة اأ�ضئلة (ب6 – ب15) ترتبط بتقرير امل�ضري لدى اخلريج وقيمة العمل، بينما توجد 

ثالثة اأ�ضئلة (ب16 – ب18) تتعلق مبثابرته على البحث واأربعة اأ�ضئلة (ب19 – ب22) تتعلق بتوقعاته 

من البحث �ضوؤال واحد (ب23) له �ضلة مب�ضتوى ر�ضاء اخلريج عن حياته.
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وتوقعاته  له  بالن�ضبة  العمل  وقيمة  اخلريج  لدى  امل�ضري  بتقرير  تتعلق  التعقب  ا�ضتبيان  يف  الأ�ضئلة 

اأعار�ص، ل  اأعار�ص بقوة،  الإجابات:  التايل من  النوع  5-1 وت�ضمل على  اإىل مقيا�ص ليكرت  وت�ضتند 

اأوافق ول اأعار�ص، اأوافق واأوافق ب�ضدة. مقايي�ص ليكريت تخ�ضع لعدد من التحيزات، مبا فيها امليل 

املركزي والقابلية الجتماعية.

3.3.3 اأ�شئلة ما بعد التعقب

هدف ا�ضتبيان ما بعد التعقب اإىل تلخي�ص جتربة البحث عن عمل وقد طرحت خالل اجلولة الأخرية 

(الثالثة)، اأو اأثناء اأي واحدة من اجلولت التي اأ�ضار فيها امل�ضارك اإىل اأنه قد توقف متاما عن البحث. 

وا�ضتملت على �ضبعة اأ�ضئلة (ج1 – ج7) وهي تتعلق بنتائج البحث لدى اخلريج.

3.4 اجلدول الزمني

يف البداية مت تخطيط الدرا�ضة لت�ضمل اأربع جولت م�ضحية خالل فرتة ع�ضرة �ضهور

جولة 4جولة 3جولة 2جولة 1

اأيلولاآب

ت�ضرين 

اأول

ت�ضرين 

ثاين

كانون 

اأول

كانون 

ثاين

متوزحزيراناأيارني�ضاناآذار�ضباط

باملجموع جمعت البيانات ل�ضنة كاملة اأو حتى اأطول، اإذا كان اخلريج قد بداأ البحث قبل اأكرث من �ضهرين 

من بدء اجلولة الأوىل. ب�ضبب القيود املختلفة ا�ضتملت الدرا�ضة فقط على ثالث جولت من امل�ضح على فرتة 

امتدت لع�ضرة �ضهور، مع فرتات تباعد زمنية خمتلفة.

جولة 3جولة 2جولة 1

اأيلولاآب
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ت�ضرين 
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متوزحزيراناأيارني�ضاناآذار�ضباط

يف حني اأن هذا اجلدول الزمني ما زال يلتقط البيانات عن ال�ضنة كلها، اإل اأن طول الفرتات بني اجلولت 

ي�ضعب من ت�ضييق مدة البحث، نظرا لأن الو�ضع املثايل هو كل �ضهر. يف حني اأن ال�ضيناريو املخطط له كان 

ميكن فيه ت�ضييق مدة البحث لفرتة ثالثة �ضهور، يف الهيكلية الفعلية للم�ضح، ميكن اأن متتد تلك الفرتة 

الزمنية اإىل ما ي�ضل اإىل خم�ضة �ضهور، كما هو احلال يف بيانات اجلولة الثالثة.

3.5 اإح�شائيات البيانات وتنظيفها

كما ذكرنا يف الق�ضم الفرعي 3.1، فاإن حجم العينة الذي مت اختياره (500) قد اختري بحيث يكون كبريا 

كفاية لتفادي عدد من امل�ضاكل التي من �ضاأنها تعطيل التحليل الإح�ضائي، مثل عدم كفاية عدد امل�ضاركني 

الذين يجدون عمال و/اأو فقدان الت�ضال مع عدد كبري من امل�ضاركني قبل انتهاء الدرا�ضة. يف املجموع، 

وافق 499 خريج جديد على امل�ضاركة يف الدرا�ضة ومت م�ضحهم خالل اجلولة الأوىل.
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وقد تقل�ص هذا العدد اإىل 495، حيث ان�ضحبت حالتان خالل مرحلة تنظيم البيانات لأنهما مل ت�ضتوفيا 

احلد الأدنى من معيار النوعية يف عملية تنظيم البيانات، ومت اإخراج حالتني اأخرتني خالل عملية التحليل 

لعدم ا�ضتيفائهما ملعايري البحث.

خالل اجلولة الأوىل، اأفاد 62 خريجا جديدا باأنهم قد وجدوا عمال، وتوقف 8 عن البحث ب�ضكل دائم بدون 

اإيجاد عمل، مما خلف 425 (85.8 %) من اخلريجني اجلدد لال�ضتطالع خالل املرحلة الثانية. خالل اجلولة 

الثانية، مل يتمكن فريق امل�ضح من اإن�ضاء الت�ضال مع 64 خريجا، مما قلل عدد اخلريجني امل�ضتطلعني خالل 

اجلولة الثانية اإىل 361 (72.9 %). ومن بني امل�ضتطلعني، اأفاد 27 باأنهم وجدوا عمال دائما وتوقف 11 عن 

البحث ب�ضكل دائم بدون اإيجاد عمل، مما خلف 323 (65.3 %) من اخلريجني اجلدد لإجراء امل�ضح عليهم 

خالل اجلولة الثالثة. اأثناء اجلولة الثالثة مل يتمكن فريق امل�ضح من اإن�ضاء عالقة مع 63 خريجا مما خف�ص 

عدد اخلريجني امل�ضتطلعني خالل اجلولة الثالثة اإىل 260 (52.5 %). ومن بني امل�ضتطلعني، اأفاد 37 باأنهم 

وجدوا عمال دائما بينما توقف 19 عن البحث عن عمل ب�ضكل دائم بدون اأن يجدوا عمال.

باخت�ضار، من بني 495 خريجا جديدا 126 (25.5 %) من اخلريجني اجلدد اأفادوا باأنهم قد وجدوا عمال 

دائما، بينما اأفاد 38 (7.6 % باأنهم توقفوا ب�ضكل دائم عن البحث عن عمل بدون اأن يجدوا عمال، وفقدنا 

الت�ضال مع 127 خريج (25.7 %). هذه املعدلت معقولة وكانت متوقعة، لتفادي امل�ضاكل املذكورة �ضابقا.

اأو  امل�ضكلة الأخرى غري املتوقعة ولكنها قو�ضت من املعنى الإح�ضائي للتحليل كان عدم اكتمال البيانات 

وجود عدد كبري من الأ�ضئلة بدون اأجوبة. من امل�ضلل قيا�ص امتداد هذه امل�ضكلة با�ضتخدام حتليل معدل 

التكرار، لأنه بالن�ضبة للكثري من الأ�ضئلة، فاإن الذين يتوجب عليهم الإجابة على ال�ضوؤال مل يقوموا بذلك، 

اإ�ضافية من  م�ضتويات  تطلب  (مما  بالرد  قاموا  ال�ضوؤال  على  يجيبوا  األ  املفرت�ص  كان من  الذين  واأولئك 

الغربلة يف عملية التحليل). بعبارة اأخرى، تعليمات امل�ضح املخ�ض�ضة لالأ�ضئلة ذات ال�ضلة يف ال�ضتبيانات 

لتوجه جمري امل�ضح من �ضوؤال اإىل اآخر، مل يتم اإتباعها ب�ضكل جيد.

بدون مت�ضية وقت اأكرث من الالزم لقيا�ص المتداد الدقيق لهذه امل�ضكلة، وبعد اإجراء التحليل الإح�ضائي، 

من الوا�ضح اأن عدد القيم الناق�ضة كبري ويزيد مع كل جولة. هذه امل�ضكلة مل تعيق التحليل بالكامل ولكنها 

جعلته حمدودا، وبخا�ضة عند بناء النموذج الرتاجعي.

يف حالة الإجابات الناق�ضة على الأ�ضئلة يف اجلدول الزمني الفردي، مت تعبئة القيم با�ضتخدام بيانات من 

اإعادة البناء منهجية، اأعطينا الأولوية للقيم من اجلولة ال�ضابقة على  اجلولتني الأخريتني. جلعل عملية 

12
القيم من اجلولة الثالثة.

مت حتديد عدد من الق�ضايا الأخرى التي كان من �ضاأنها تعطيل التحليل الإح�ضائي اأو ت�ضويه نتائجه. حدث 

معظم، اإن مل يكن كل، تلك الأمور خالل مرحلة جمع البيانات وعملية الإدخال. متثلت اإحداها يف عدم 

  رغم الفائدة من توفر ثالثة م�ضادر للبيانات الدميوغرافية غري املتغرية )النوع الجتماعي، حالة اللجوء، اإلخ(، لي�ص من 
12

الوا�ضح �ضبب تكرار طرح الأ�ضئلة الدميوغرافية املتطابقة يف كل جولة. يبدو اأنه �ضيكون اأكرث كفاءة الكتفاء بطرح تلك 

الأ�ضئلة الدميوغرافية فقط عندما مل يكن قد مت الرد عليها يف اجلولت ال�ضابقة.
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اإمكانية القراءة، حيث مل يتم ترجمة عدد من الأ�ضئلة من العربية اإىل الإجنليزية، مما اأدى اإىل جداول 

(امللفات امللغاة). وكانت الق�ضية  SPSS تظهر على �ضلة نفايات احلا�ضوب  تكرار يف الربنامج الإح�ضائي 

اإما على  الأخرى عدم الطراد. مثال، كان يجب جمع الأ�ضئلة التي جتيب على عالمات اخلريج الأخرية 

ال�ضكلني. وعدم الطراد هذا مع عدم  اإجابات ح�ضب  ن�ضبة مئوية. وقد ح�ضلنا على  اأو  هيئة معدل عام 

ات�ضاق الت�ضنيف والأخطاء التي ت�ضمل على احلروف الكبرية وال�ضغرية والتهجئة واختيار امل�ضطلح جعلت 

من التحليل �ضعبا اإن مل يكن م�ضتحيال.

جمموعات  يف  تكرار  هناك  كان  نوعها،  من  فريدة  تكون  اأن  يجب  حالة  كل  اأن  من  الرغم  وعلى  كذلك، 

البيانات. وكان يجب اإزالة عدد من احلالت املكررة، حيث ا�ضتند قرار الإزالة على البيانات ذات ال�ضلة يف 

اجلولت الأخرى. باخت�ضار، فاإن امل�ضائل مثل عدم الكتمال وعدم اإمكانية القراءة وعدم الطراد والن�ضخ 

ظهرت يف البيانات. بينما مت حل تلك امل�ضاألة من خالل تنظيف البيانات اإل اأن حلها ا�ضتغرق وقتا طويال 

ومل يكن كامال، حيث قو�ص وجودها من دقة البيانات عموما.

يجب اتخاذ التدابري لتفادي تلك امل�ضائل يف امل�ضتقبل و�ضمان وفاء البيانات مبعايري النوعية الدنيا. ميكن 

احلد من تلك امل�ضائل ب�ضكل كبري من خالل التدريب على �ضمان اجلودة لفريق امل�ضح واإدخال البيانات. 

يجب اإدخال نهج موحد لتفادي امل�ضائل ال�ضالفة الذكر؛ مبا يف ذلك التاأكد من اأن فريق امل�ضح يفهم متاما 

ال�ضتبيان والتوجيهات امل�ضاحبة له.
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الق�ضم الرابع: الأفواج الأخرية من خريجي اجلامعات يف ال�ضفة الغربية 

وقطاع غزة

اجلامعيني  اخلريجني  لنجاح  املحددة  العوامل  عن  الدرا�ضة  هذه  فاإن  ال�ضابق،  الق�ضم  يف  ناق�ضنا  كما 

امتداد  واأجري على  املقابالت،  تكون من ثالث جولت من  م�ضح  اإىل  ت�ضتند  البحث عن عمل  اجلدد يف 

فرتة ا�ضتمرت لع�ضرة �ضهور. حقيقة �ضياع الت�ضال خالل فرتة امل�ضح مع عدد كبري من اأفراد العينة قيد 

الدرا�ضة من اخلريجني اجلدد قد ذكرت اأي�ضا. وهذا اأمر منطي يف الدرا�ضات املطولة وقد اأدى اإىل تطوير 

تقنيات اإح�ضائية خا�ضة لتربير املحددات الناجتة.

وكان املحدد الرئي�ضي اأن اإح�ضاءات العينة امل�ضرتكة املتعلقة مبعدل النجاح يف البحث عن عمل ل ميكن 

ح�ضابها من العينة لأن معدلت النجاح يف البحث عن عمل لعدد كبري من اأفراد العينة ظلت غري معروفة 

ول ميكن تقديرها. مثال، من امل�ضتحيل ال�ضتنتاج باأن ن�ضبة معينة من العينة قد وجدت اأو مل جتد عمال 

لأنه من غري املعروف ن�ضبة اأولئك الذين وجدوا اأو مل يجدوا عمال بني اأولئك الذين فقد معهم الت�ضال.

يعر�ص هذا الق�ضم حتليال جلولت البيانات الثالث. اأول، نعر�ص الإح�ضاءات الو�ضفية، وهي مفيدة لر�ضم 

الإح�ضاءات  فاإن  اأعاله،  املذكورة  املحددات  من  الرغم  على  التحليل.  قيد  للمو�ضوع  الإجمالية  ال�ضورة 

لالأ�ضئلة من  ت�ضل�ضليا  ترتيبا  يتبع عر�ضها  ا�ضتنتاجية.  الأحوال  بع�ص  التفا�ضيل ويف  تدخلنا يف  الو�ضفية 

ال�ضتبيانات الثالثة. الق�ضم اخلا�ص بالإح�ضاءات الو�ضفية يتبعه حتليل احلدث يف وقته، حيث مت ا�ضتخدام 

تقنيات اإح�ضائية خا�ضة لعر�ص عدد من الإح�ضاءات املتب�ضرة، وحيث مت اإن�ضاء عالقة بني ن�ضبة النجاح 

يف البحث عن عمل وعدد من املحددات.

1.4 الإح�شائيات الو�شفية

يركز هذا الق�ضم الفرعي على و�ضف ال�ضمات العامة لعينة الدرا�ضة. من بني 497 خريجا متوفرين للتحليل 

بعد عملية تنظيف البيانات، مت اإزالة اثنني لأنهما مل ي�ضتوفيا معايري امل�ضاركة يف امل�ضح. خالل املقابالت 

يف اجلولة الأوىل، ادعى هذان اخلريجان اجلديدان اأنهما مل يبحثا اأو يخططا للبحث عن عمل يف امل�ضتقبل 

القريب. كان كال اخلريجني من الطالبات اللواتي تخرجن من جامعة القد�ص، ومل تكن لديهما اأي �ضفات 

تعاين  اأحداهما  اأن  �ضوى  الدرا�ضة  يف  امل�ضاركني  الآخرين  اجلدد  اخلريجني  عن  متيزهما  اأخرى  كبرية 

مر�ضا اأو اإعاقة دائمة بينما لدى الأخرى طفل �ضغري تعتني به.

من   (% 79.4) منهم   393 كان   ،495 عددهم  والبالغ  الدرا�ضة  يف  امل�ضاركني  اجلدد  اخلريجني  بني  من 

اإليها اخلريج اجلديد حتدد  ال�سفة الغربية و102 (20.7 %) من قطاع غزة. املنطقة املحتلة التي ينتمي 

ال�ضياق القت�ضادي الذي كان اخلريج اجلديد يبحث عن عمل فيه. وكما �ضيبني حتليل احلدث مربوطا 

بوقته، فاإن ال�ضياق القت�ضادي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة خمتلفا اإىل حد كبري.

املفرو�ضة  القيود  ب�ضبب  املحافظة كذلك  بل ح�ضب  املنطقة  القت�ضادي ح�ضب  ال�ضياق  التمييز يف  يتم  ل 

على احلركة داخل ال�ضفة الغربية التي حتد من اإمكانية ح�ضول اخلريجني على فر�ص عمل يف املحافظات 
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املجاورة. كما يبني الر�ضم البياين التايل فاإنه نحو خم�ص (19 %) من اخلريجني اجلدد امل�ضاركني كانوا من 

رام اهلل والبرية، بينما اأتى ق�ضم كبري من اخلريجني اجلدد من جنني (14 %)، ونابل�ص (13 %)، والقد�ص 

ال�ضرقية (11 %)، وحمافظات غزة (10 %).

من بينهم، 51.2 % (252) ي�ضكنون يف املناطق احل�ضرية بينما ي�ضكن 41.9 % (206) يف املناطق الريفية 

و6.9 % (34) ي�ضكنون يف خميمات الالجئني. عادة ما تختلف اأنواع حمال الإقامة الثالثة يف اأنواع الوظائف 

املتوفرة حمليا. عادة ما تتوفر الوظائف للم�ضتوى اجلامعي يف املناطق احل�ضرية ومن بينها حمافظة رام 

اهلل والبرية التي ميكن ب�ضهولة اعتبارها على اأنها الع�ضب القت�ضادي للوظائف ذات امل�ضتوى اجلامعي. 

مثل  الأخرى  املحافظات  التنمية يف  ا�ضتالب  انحطاط/  وطول فرتة  امتداد  اإىل  كبري  ب�ضكل  يرجع  وهذا 

اخلليل وجنني ونابل�ص. وا�ضتالب التنمية هو م�ضطلح ا�ضتخدمته القت�ضادية الأمريكية �ضارة روي لو�ضف 

ب�ضهولة  امل�ضطلح  هذا  نطاق  تو�ضيع  قطاع غزة. وميكن  التنمية يف  ملنع  ال�ضاعية  الإ�ضرائيلية  ال�ضيا�ضات 

لي�ضم ال�ضفة الغربية.

يف العينة، كان هناك 32.9 % من اخلريجني اجلدد ممن هم يف و�ضع اللجوء، ويعي�ص الكثريون منهم خارج 

بغري  مقارنة  الالجئون  يواجهها  التي  التحديات  بني  الفروق  حول  كثري  بحث  يتوفر  ل  الالجئني.  خميمات 

الالجئني يف �ضوق العمل الفل�ضطيني. 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�ضب النوع الجتماعي من الظواهر ال�ضائعة يف �ضوق العمل، والتي تنبع من عوامل على جانبي 

العر�ص والطلب على حد �ضواء. على جانب الطلب مييز اأ�ضحاب العمل بحق الن�ضاء الباحثات عن العمل 

رمبا ب�ضبب اإميانهم بدور معني توؤديه املراأة يف املجتمع، اأو ت�ضورهم عن اإنتاجية املراأة مقارنة باإنتاجية 

الرجال الباحثني عن عمل. على جانب العر�ص هناك عدد من العوامل الجتماعية وال�ضخ�ضية التي قد 

توؤثر ب�ضكل خمتلف على دوافع وتوقعات الذكور والإناث مما ي�ضجع اأو يثني الأفراد عن البحث عن عمل.

رغم توقع التمييز على اأ�ضا�ص النوع الجتماعي يف �ضوق العمل، تكونت جمموعة اخلريجني اجلدد امل�ضاركني 

يف الدرا�ضة من 61.8 % من الن�ضاء الباحثات عن عمل و38.2 % من الذكور الباحثني عن عمل. كان عدد 

(69.6 %/30.4 %) وهي  الإناث الباحثات اأعلى يف ال�ضفة الغربية حيث بلغت الن�ضبة بني الإناث والذكور 

اأكرب من الن�ضبة يف غزة البالغة (59.7 %/40.3 %) وهذا ما يدعم املالحظة التي تتم مناق�ضتها عادة باأن 

هناك عددا ا�ضتثنائيا من الن�ضاء اللواتي يكملن تعليمهن يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. كان اأعمار اأكرث 

من 90 % من اخلريجني اجلدد امل�ضاركني ترتاوح بني 22 و26 �ضنة خالل اجلولة الأوىل من الدرا�ضة حيث 

كان اأكرث من خم�ضي امل�ضاركني بعمر 22 �ضنة.

حالتها  العينة ح�ضب  يق�ضم  التايل  اجلدول  الفل�ضطيني.  املجتمع  مهما يف  دورا  الجتماعية  احلالة  تلعب 

الجتماعية:

اأرملمطلقمتزوجخمطوبمل يتزوج اأبدا

180438111اإناث

163101600ذكور

343539711املجموع

�ضكل اخلريجون الذكور املخطوبون واملتزوجون ن�ضبة �ضئيلة (13.8 %) من اخلريجني اجلدد امل�ضاركني يف 

الدرا�ضة مما يقرتح باأن العمل قد ي�ضكل �ضرطا م�ضبقا بالن�ضبة للذكور لكي يخطبوا اأو يتزوجوا. من جهة 

اأخرى، 40.8 % من اخلريجات الباحثات عن عمل كن اإما متزوجات اأو خمطوبات مما يعني اأن ال�ضابات 

الفل�ضطينيات يف�ضلن العمل على العي�ص كربات بيوت.

رغم اأن هذه املالحظة غري مدعمة باإح�ضائيات كثرية، اإل اأنه يجدر بنا عمل مالحظة ذهنية باأن هناك 

واأفادت  الثالث.  الدرا�ضة  الدرا�ضة. وقد �ضاركت كلتاهما يف جولت  ت�ضارك يف  اأرملة  واأنثى  اأنثى مطلقة 

كلتاهما باأنهما يبحثان عن عمل يف كل جولة، حيث كانت املطلقة تبحث منذ 12 �ضهرا قبل انتهاء الدرا�ضة 

بينما كانت الأرملة تبحث عن عمل قبل 14 �ضهرا من انتهاء الدرا�ضة ومل جتد اأي منهما عمال.
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كان اأربعة من اخلريجني اجلدد، من بني 495 م�ضاركا يف الدرا�ضة، يعانون مر�ضا مزمنا اأو اإعاقة. واملر�ص 

املزمن اأو الإعاقة قد يكون عائقا جديا اأمام اإيجاد عمل، حتى واإن كان قانون العمل الفل�ضطيني (امللحق 

3) ين�ص على وجوب اأن يكون ما ل يقل عن 5 % من القوى العاملة تتكون من اأ�ضحاب الأمرا�ص املزمنة 

اأو الإعاقة. اأفاد اأحد املر�ضى مبر�ص مزمن اأو املعاقني من بني اخلريجني باأنه قد وجد عمال. واأفاد اثنان 

باأنهما يبحثان عن عمل خالل كل مرحلة من مراحل البحث ومل يجدا عمال قبل انتهاء الدرا�ضة. وفقدنا 

الت�ضال قبل اجلولة الثالثة مع ال�ضخ�ص الرابع ولهذا ل نعرف ما هو و�ضعه حاليا.

اأ1: �ضئل اخلريجون اجلدد اإذا ما كانوا قد اأقاموا يف اخلارج. واأفاد معظم اخلريجني امل�ضاركني باأنهم مل 

يعي�ضوا اأبدا خارج ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، بينما عا�ص 21.3 % (105) يف اخلارج يف بلد غري عربي، 

اإيجابيا لأنه يعر�ص الأفراد ملزايا غري  1 % (5) يف بلد عربي. قد يعترب العي�ص يف اخلارج عامال  وعا�ص 

متاحة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة اأو يعترب بديال عن القدرات املالية التي ت�ضمل اإمكانية احل�ضول على 

جمموعات اجتماعية لديها ميزة احل�ضول على معلومات متعلقة بالعمل. اأو قد يعترب عامال �ضلبيا لأنه قد 

يعني عدم الدراية مبدخالت وخمرجات ال�ضياق املحلي وعدم اإمكانية النفاذ للمجموعات الجتماعية و/اأو 

القدرة املالية التي تثني ال�ضخ�ص عن احلاجة للح�ضول على عمل. مل يتمكن حتليل الأحداث يف وقتها يف 

الق�ضم الفرعي التايل من اإيجاد عالقة بني الإقامة يف اخلارج ومعدل النجاح يف البحث عن عمل.

1.1.4 التعليم

القريبة   ،(99) القد�ص  1) جامعة  املنتقاة:  بالت�ضاوي بني اجلامعات اخلم�ص  تقريبا  العينة  توزيع  مت 

من القد�ص يف اأبو دي�ص، ال�ضفة الغربية؛ 2) جامعة النجاح الوطنية (100) الواقعة يف نابل�ص، ال�ضفة 

الغربية؛ 3) اجلامعة العربية الأمريكية (98)، الواقعة يف جنني، ال�ضفة الغربية؛ 4) جامعة بريزيت 

(99) الواقعة بالقرب من رام اهلل يف بريزيت، ال�ضفة الغربية؛ و5) اجلامعة الإ�ضالمية (99) الواقعة 

يف غزة، قطاع غزة.

وغالبا ما تكون قدرة اخلريج على اإيجاد عمل مرتبطة بنوعية اجلامعة التي تخرج منها. رغم اأنه كاأي 

اأن اختيار اجلامعة وكذلك  اإل  اآخر فاإن جودة التعليم يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تختلف،  مكان 

فر�ص العمل بعد التخرج يحتمل اأن تعتمد اأكرث على املحافظة التي ينتمي لها اخلريج اجلديد مقارنة 

احلركة  على  اإ�ضرائيل  تفر�ضها  التي  للقيود  اأ�ضا�ضا  هذا  ويرجع  اجلامعة.  نوعية  على  اعتمادها  مع 

داخل ال�ضفة الغربية وبني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. نتيجة لذلك عادة ما تكون خيارات اجلامعة 

والعمل حمدودة جغرافيا ووحيدة.

الغربية  ال�سفة  يف  اخلدمات”  “موظفي  قطاع  حجم  ل�ضغر  نظرا  مهم،  عامل  الدرا�ضة  تخ�ض�ص 

وقطاع غزة. جمال الأعمال احلرة (11 %)، علوم احلا�ضوب (9 %)، اللغة (9 %)، الطب (9 %) والتعليم 

(8 %) هي اأكرث التخ�ض�ضات �ضعبية بني اخلريجني اجلدد. كما اأ�ضار غرنوفيرت فاإن اأحد نقاط �ضعف 

اللغات  اأن  التعليم، يف حني  تاأخذ يف احل�ضبان التخ�ض�ص يف  اأنها ل  الب�ضري هي  نظرية راأ�ص املال 

وعلوم احلا�ضوب كانت من بني جمالت الدرا�ضة الأكرث �ضعبية، اإل اأنها مل تكن بني املجالت الأكرث 

�ضيوعا التي اأفاد اخلريجون اجلدد باأنهم قد وجدوا عمال فيها.
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اأ�ضحاب العمل ي�ضتخدمون مدة وجودة التعليم الر�ضمي للباحثني  حتاجج نظرية راأ�ص املال الب�ضري باأن 

عن عمل كبديل عن قدراتهم الإنتاجية. عامل املدة ل ميكن حتليله هنا لأن كافة اخلريجني امل�ضاركني قد 

اأنهوا الدرا�ضة اجلامعية الأوىل بنف�ص القدر. كما اأنه ل ميكن حتليل نوعية التعليم، كما ذكرنا �ضابقا، لأن 

تلك القطعة من �ضوق العمل املحلي التي ي�ضتطيع اخلريجون اجلدد الو�ضول اإليها هي ما يحتمل اأن توؤدي 

دورا اأكرث تاأثريا من دور اجلامعة يف هذا ال�ضدد.

نظرا لأن احلال كذلك، ما زال بالإمكان املراهنة على القدرات الفكرية للخريجني اجلديد من معايري 

راأ�ص املال الب�ضري من خالل مالحظة اأدائهم الأكادميي. عادة ما يدقق اأ�ضحاب العمل يف العالمات 

ويف�ضرونها على اأنها دليل على قدرات اخلريج اجلديد الذهنية واأخالقيات العمل لديه، اأي اإنتاجيته 

كم�ضتخدم. كان متو�ضط العالمة هو 77.8، حيث اأتى الرقم املتو�ضط عند حد 77.0. مل يتمكن حتليل 

احلدث يف وقته يف الق�ضم الفرعي التايل من اإيجاد عالقة بني العالمات والنجاح يف البحث عن عمل.

من ال�ضفات الأخرى املرتبطة باملقدرة الفكرية، والتي ل تاأخذها نظرية راأ�ص املال الب�ضري باحل�ضبان، 

هناك عدد اللغات التي يتمكن منها اخلريج اجلديد. يف املتو�ضط، كان اخلريجون اجلديد يتحدثون 

1.05 لغة بالإ�ضافة للعربية، حيث كان الرقم املتو�ضط هو واحد. لقد طرحنا ال�ضوؤال على اخلريجني 

اجلدد اإذا ما كانوا متمكنني من التحدث والقراءة والكتابة بالإجنليزية. وظلت اللغة الإجنليزية هي 

اللغة الدولية يف الكثري من التخ�ض�ضات. وادعى 70.5 % من اخلريجني امل�ضاركني يف الدرا�ضة باأنهم 

يجيدون احلديث والقراءة والكتابة باللغة الإجنليزية. 
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وبحث ال�ضوؤال الأخري حول تعليم اخلريج اجلديد فيما اإذا كان ي�ضتخدم الربيد الإلكرتوين اأو الإنرتنت 

البحث  النجاح يف  ي�ضهم يف  والإنرتنت  الإلكرتوين  للربيد  املنتظم  ال�ضتخدام  كان  ما  اإذا  بانتظام. 

عن عمل قد يخربنا ب�ضيء ما حول �ضوق العمل، واخلريج اجلديد اأو كليهما. مثال، قد يكون الربيد 

اأخرى قد  اأداة �ضرورية يف العمل املكتبي. من جهة  اإىل  الإلكرتوين والإنرتنت يتحول ب�ضكل متزايد 

بالن�ضبة  مفيدا  يكون  قد  ولكنه  املكتب،  يف  متزايدة  فائدة  ذا  والإنرتنت  الإلكرتوين  الربيد  يكون  ل 

للخريجني اجلدد اأن يكون مطلعني على التكنولوجيا مما يزيد من قدرتهم على اإيجاد عمل. ي�ضتخدم 

74.6 % من اخلريجني الربيد الإلكرتوين والإنرتنت. وما يثري الهتمام هو اأن حتليل احلدث يف وقت 

اجلديد  اخلريج  ا�ضتخدام  معدل  بني  عالقة  اإيجاد  من  متكن  قد  التايل  الفرعي  الق�ضم  يف  وقوعه 

حمددات  من  اأخرى  مرة  يقو�ص  وهذا  عمل.  عن  البحث  يف  وجناحه  والإنرتنت  الإلكرتوين  للربيد 

نظرية راأ�ص املال الب�ضري التي تركز ح�ضريا على مدة التعليم ونوعيته.

2.1.4 التجربة يف العمل

من العنا�ضر الأخرى للقدرة الذهنية هناك جتارب العمل ال�ضابقة. قد توؤدي جتارب العمل ال�ضابقة 

دورا اإيجابيا يف البحث عن عمل بعدة طرق. من جهة، فهي موؤ�ضر بالن�ضبة ل�ضاحب العمل باأن هناك 

اآخرين ممن وجدوا اإمكانية لتعيني ال�ضخ�ص املعني يف املا�ضي واأن هذا ال�ضخ�ص معتاد على العمل. 

ثانيا، من املحتمل اأن تعني اأن الباحث عن عمل لديه خربة يف البحث. من بني اخلريجني املم�ضوحني 

هناك 34.6 % ممن عملوا يف ال�ضابق. ومتكن حتليل احلدث يف وقته من اإيجاد عالقة بني وجود جتربة 

عمل �ضابقة والنجاح يف البحث عن عمل.

اأ11: من بني الذين عملوا يف املا�ضي، عمل 36.9 % يف جمال التخ�ض�ص ذاته. بينما ميكن اأن ي�ضكل 

�ضاحب  لدى  يربز عالمة  ذاته  التخ�ض�ص  العمل يف جمال  اأن  اإل  اإ�ضافية،  ميزة  املا�ضي  العمل يف 

العمل املحتمل باأن اخلريج اجلديد لي�ص فقط موؤهال للتعيني بل معتادا على العمل وقد جرب العمل 

يف بيئة مماثلة. مل يتمكن حتليل احلدث يف وقته من اإيجاد عالقة بني جتربة العمل ال�ضابقة يف نف�ص 

التخ�ض�ص والنجاح يف البحث عن عمل.

3.1.4 مدة البحث

عمل  عن  البحث  بدءوا  اأن  منذ  اجلدد  اخلريجني  على  مرت  التي  الأ�ضابيع  عدد  بني  العالقة  اأ13: 

اإيجابية حيث  والنجاح يف البحث عن عمل قد ي�ضعب تف�ضريها. فمن جهة، قد تكون هناك عالقة 

اإن عملية البحث عن عمل تنطوي على منحنى تعلم اأو احلاجة لإيجاد عمل ت�ضبح اأكرث حدة بالن�ضبة 

للباحث عن عمل الذي ي�ضع جهودا اأكرب مع مرور الوقت. ومن جهة اأخرى قد تكون العالقة �ضلبية لأن 

الباحث عن عمل قد ي�ضعر باإحباط متزايد يثنيه عن موا�ضلة البحث.

اأو ميكن اأن تكون عملية البحث عن عمل مقطعة اإىل عدد من املراحل، حيث يجد اأ�ضحاب العالقات 

احلجة  ح�ضب  اإيجابا  اأو  �ضلبا  البقية  جناح  ويتاأثر  الأوىل  املرحلة  خالل  كبري  جمهود  بدون  عمال 
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الواردة  اأعاله. مل نح�ضل على بيانات كافية خالل الدرا�ضة للتحقق من فر�ضية املراحل  املطروحة 

الذكر اأعاله. يف املتو�ضط، كان اخلريجون امل�ضاركون قد بحثوا ملدة 14.7 اأ�ضبوعا، اأي 3.7 �ضهرا.

4.1.4 الأجر

مبكافاأة  التوقعات  ت�ضكل  قد  جهة،  فمن  عمل.  عن  البحث  يف  هاما  دورا  التوقعات  تلعب  وب2:  ب1 

كبرية دافعا كبريا. ومن جهة اأخرى قد يوؤدي توقع املكافاأة العالية (الأجر املرتفع) وا�ضطدامه بواقع 

تدين املكافاأة (الأجور) اإىل خيبة الأمل، وبالتايل الإحباط. فيما يلي ر�ضما بيانيا يتتبع ح�ضب اجلامعة 

متو�ضط املتوقع لدى اخلريجني اجلدد والأجر املطروح عليهم �ضهريا، حيث تعترب اجلامعة مندوبا عن 

(اأي اأنها متثل) القطعة املحلية من �ضوق العمل.
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اأعلى بكثري من املعرو�ضة، حيث كانت هناك فروق كبرية بني  يف كل الأحوال كانت الأجور املتوقعة 

باأن  نذكر  اأن  ينبغي  النقطة،  هذه  اإىل  اأ�ضرنا  اأن  بعد  املنطقة.  ح�ضب  املعرو�ضة  املتوقعة/  الأجور 

املتو�ضطات م�ضللة بع�ص ال�ضيء لأنها ت�ضو�ص الفروق بني جمالت التخ�ض�ص داخل القطعة املحلية 

بينما  الرتبويني  من  اأكرث  اأع�ضاء جمموعة هم  كان  اإذا  املقارنة  عقد  مثال، ميكن  العمل.  �ضوق  من 

تركز امل�ضرفيون ب�ضكل كبري يف جمموعة اأخرى. من املمكن من الناحية النظرية اإن�ضاء ر�ضم بياين 

يق�ضم ح�ضب اجلامعة الأجور املتوقعة واملعرو�ضة يف كل جمال درا�ضة وح�ضب النوع الجتماعي. ولكن 

حمددات البيانات متنع القيام بذلك يف هذه الدرا�ضة.

5.1.4 زخامة البحث والإنتاجية

ب3، ب4، ب5: �ضئل اخلريجون امل�ضاركون حول عدد الإعالنات عن عمل التي اطلعوا عليها خالل 

ال�ضهرين ال�ضابقني، وعدد عرو�ص الوظائف التي �ضعوا اإليها، وعدد املقابالت التي طرحوها. الإجابات 
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الوظائف  عدد  كان  اإذا  باملتو�ضط  فردي.  م�ضتوى  وعلى  باملتو�ضط  للتحليل  مهمة  الأ�ضئلة  هذه  على 

ال�ضاغرة التي اطلع عليها النا�ص متدنيا جدا، فاإنه ميكن ال�ضتنتاج باأن غياب النجاح يف البحث عن 

عمل معزو اإىل قلة الوظائف املعرو�ضة املتاحة للخريجني اجلدد. ولكن على امل�ضتوى الفردي قد يكون 

التعر�ص لعدد اأقل من الوظائف ال�ضاغرة نتيجة لعوامل اأخرى تن�ضاأ رمبا من قلة املجهود الذي يبذله 

الباحث عن عمل.

مت تطوير اإح�ضائيتني ا�ضتنادا اإىل تلك الأ�ضئلة. قا�ضت واحدة من الإح�ضائيات كثافة البحث لدى 

اخلريج اجلديد من خالل تق�ضم عدد الوظائف التي �ضعى اإليها على عدد الوظائف التي اطلع عليها. 

وكما نلحظ من اجلدول التايل، فاإن خريجي اجلامعة الإ�ضالمية هم الذين بحثوا بكثافة اأكرب.

املتو�شطاجلامعة

املقابلةال�سعي

.57.36جامعة القد�ص

.46.38جامعة النجاح

.59.30اجلامعة العربية الأمريكية

.64.32جامعة بريزيت

.69.24اجلامعة الإ�ضالمية

قا�ضت الإح�ضائية الثانية اإنتاجية البحث لدى اخلريج اجلديد من خالل تق�ضم عدد املقابالت التي 

ح�ضرها على عدد الوظائف التي �ضعى اإليها. من اجلدول ال�ضابق، ميكن القول باأن خريجي جامعة 

النجاح كانوا الأكرث اإنتاجية يف بحثهم عن عمل. ح�ضب حتليل احلدث يف وقته فاإن الق�ضم التايل، ربط 

ب�ضكل اإيجابي بني اإنتاجية البحث والنجاح يف البحث عن عمل.

6.1.4 تقرير امل�شري وقيمة العمل

و�ضف الق�ضم الثاين من هذه الدرا�ضة القدرة النف�ضية كعامل حمدد ي�ضهم يف النجاح يف البحث عن 

عمل. وا�ضتك�ضفت الأ�ضئلة من ب 6 اإىل ب15 يف امل�ضح هذا الطلب من خالل �ضوؤال اخلريجني اجلدد 

عن �ضبب �ضعيهم يف البحث عن عمل. ي�ضنف اجلدول التايل ح�ضب اجلامعة متو�ضطات الإجابات يف 

اجلولت الثالث لكل �ضوؤال. ا�ضتندت الأ�ضئلة اإىل مقيا�ص ليكرت من 1 – 5 و�ضملت على النوع التايل 

من الأ�ضئلة: 1) اأعرت�ص ب�ضدة؛ 2) اأعرت�ص؛ 3) ل اأعرت�ص اأو اأوافق؛ 4) اأوافق؛ و5) اأوافق ب�ضدة.

ب6، ب8، ب9، ب10 وب12: اأ�ضل معظم تلك الأ�ضئلة هو نظرية تقرير امل�ضري وتهدف اإىل حتديد ما 

اإذا كان الدافع وراء قيام اخلريج اجلديد يف البحث عن العمل هو دافع ذاتي اأو اإكراهي. اخلريجون 

اجلدد من كافة اجلامعات كانوا يبحثون جزئيا عن عمل لإميانهم باأهمية العمل يف احلياة، وهذا دافع 

ذاتي حمدد لأنه ينبع من الرغبة يف عمل عالقة مع جمموعة اأو ال�ضعور كجزء من جمموعة. 
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النجاحالقد�ساأبحث عن عمل لأن
العربية 

الأمريكية
الإ�شالميةبريزيت

4.34.84.44.64.6ب6: العمل جزء مهم من احلياة

3.43.03.32.33.4ب7: ا�ضتك�ضاف الفر�ص يف �ضوق العمل اأمر ممتع

4.24.34.34.14.4ب8: العمل ممتع

4.34.64.54.54.6ب9: اأريد اأن اأ�ضتخدم مهاراتي واأطورها

4.24.64.34.54.7ب10: العمل ي�ضمح بالتفاعل مع النا�ص الآخرين

3.93.63.93.93.7ب11: اأحتاج للمال

4.34.54.44.54.7ب12: العمل �ضوف يرفع من تقديري لذاتي

3.43.23.62.93.1ب13: اأ�ضعر بالذنب اأو اخلزي لكوين عاطال عن العمل

2.22.72.32.52.9ب14: �ضغط من الزوج/ الزوجة

2.72.92.92.73.0ب15: �ضغط من الأهل

كان الكثريون منهم يبحثون عن عمل لإميانهم باأن العمل متعة، وهذا دافع ذاتي خارجي لأنه ينبع من 

الربط بني ن�ضاط البحث عن عمل ون�ضاط اآخر، اأي العمل نف�ضه، وهو اأمر يتوفر لدى ال�ضخ�ص دافع 

داخلي جتاهه. كما يبني اأن اخلريجني اجلدد يقدرون العمل واإن مل يكن تقديرها كبريا ميكن قول 

الأمر نف�ضه عن الدافع للعمل بغر�ص تطوير مهاراتهم والتفاعل مع الآخرين ورفع م�ضتوى تقديرهم 

الذاتي.

الدافع  لتحريك  قوي  كعامل  يربز  مل  البطالة  ب�ضبب  والعار  بالذنب  وال�ضعور  للمال  احلاجة  ب11: 

للبحث عن عمل. كما مل يظهر الإكراه من قبل الزوج/ الزوجة اأو الأهل كعامل حمفز على الإطالق، 

وهذا من الدوافع املخ�ضعة ل�ضيطرة خارجية لأن املحرك وراءها هو تفادي العقوبة.

ب7: املثري لالهتمام اأن اخلريجني امل�ضاركني اأجابوا بطريقة ل مبالية نوعا ما عن ال�ضوؤال حول ما اإذا 

كانوا يبحثون عن عمل ب�ضبب ا�ضتمتاعهم بالبحث يف حد ذاته؛ وهذا دافع ذاتي داخلي لأنه ينبع من 

م�ضلحة متاأ�ضلة وحتى من ا�ضتمتاع بالن�ضاط يف حد ذاته.

7.1.4 املثابرة يف البحث

ح�ضب  يتباين  ما  وغالبا  عمل  عن  البحث  اإ�ضرتاتيجية  يف  املهمة  العوامل  من  البحث  معدل  ب16: 

عن  اخلريج  ي�ضتف�ضر  بينما  ال�ضادرة  ال�ضحف  على  يوميا  الإطالع  ميكن  فمثال،  البحث.  منهجية 

الوظائف لدى اأفراد اأ�ضرته مبعدل اأقل، لأن اأفراد اأ�ضرته عندما يعلمون اأنه يبحث عن عمل، فاإنهم 

امل�ضاركون  اجلدد  اخلريجون  كان  املعدل،  يف  با�ضمه.  الجتماعية  �ضبكاتهم  يف  البحث  يف  يبدءون 

يبحثون ليومني يف الأ�ضبوع.
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ب18: توقف الكثري من الطالب عن البحث ب�ضكل موؤقت وكانت لديهم اأ�ضباب خمتلفة لذلك. ولكن 

اأكرب ن�ضبة من املتوقفني موؤقتا يف البحث عن عمل هم الذين ح�ضلوا على فر�ص تدريب حيث اإنهم من 

خريجي الطب (مبا يف ذلك طب الأ�ضنان) اأو القانون، وكان معظمهم من جامعة القد�ص. اأما الأ�ضباب 

رعاية  املعلنة،  ال�ضواغر  بع�ص  الردود من  انتظار  �ضملت:  البحث  املوؤقت عن  النقطاع  وراء  الأخرى 

الأطفال، التعليم امل�ضتمر والإحباط ب�ضبب �ضعف ن�ضبة العمالة يف �ضوق العمل.

8.1.4 التوقعات والر�شا عن احلياة

ت�ضتند الأ�ضئلة املطروحة يف هذا الق�ضم الفرعي اإىل نظرية قيمة التوقع وتهدف اإىل حتديد م�ضتوى 

وتربط  عمل.  عن  بحثه  �ضياق  يف  اأمامه  تلوح  التي  الإمكانيات  ب�ضاأن  اجلديد  اخلريج  لدى  التفاوؤل 

النظرية بني م�ضتوى التفاوؤل لدى اخلريج اجلديد ب�ضاأن اإيجاد عمل واحتمال اأن يف�ضي بحثه اإىل عمل 

مر�ضي. نعر�ص يف اجلدول التايل، كما هو احلال يف الق�ضم الفرعي ال�ضابق، قائمة ح�ضب اجلامعة 

لتو�ضيح متو�ضط اجلولت الثالث لالإجابات عن كل �ضوؤال. ا�ضتندت الأ�ضئلة اإىل مقيا�ص ليكرت 1 – 5 

و�ضملت على النوع التايل من الإجابات: 1) مت�ضائم جدا؛ 2) مت�ضائم؛ 3) ل مت�ضائم ول متفائل؛ 4)

متفائل؛ و5) متفائل جدا

النجاحالقد�سمتفائل ب�شاأن
العربية 

الأمريكية
الإ�شالميةبريزيت

3.74.04.03.83.0ب19: الأداء اأداء ح�ضنا يف املقابلة

ب20: اإيجاد �ضاحب عمل على 

ا�ضتعداد لتعييني

3.33.43.43.53.3

3.33.43.43.33.2ب21: اإيجاد عمل لطيف

3.53.43.43.43.6ب22: اإيجاد اأي عمل

ب19، ب20، ب21، وب22: كما نالحظ من اجلدول، فاإن معظم الإجابات كانت بني الغمو�ص والتفاوؤل 

ال�ضعيف. البع�ص متفائلون باأن يبلوا بالء ح�ضنا يف املقابلة، ولكنهم اأقل تفاوؤل ب�ضاأن احل�ضول على 

تلك املقابلة.

9.1.4 الر�شا عن احلياة

يهدف ال�ضوؤال حول م�ضتوى الر�ضا عن احلياة اإىل حتديد احلالة العامة مل�ضتوى رفاه اخلريج اجلديد. 

يف اجلدول التايل، كما يف الق�ضم الفرعي ال�ضابق، فاإننا نعر�ص متو�ضط الإجابات لكل جامعة عن كل 

�ضوؤال. ا�ضتندت الأ�ضئلة اإىل مقيا�ص ليكرت 1 – 5 و�ضملت على النوع التايل من الإجابات: 1) منزعج 

جدا؛ 2)منزعج؛ 3) ل�ضت منزعجا اأو را�ضيا؛ 4) را�ص؛ و5) را�ضي جدا.
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الإ�شالميةبريزيتالعربية الأمريكيةالنجاحالقد�س

3.83.93.73.83.8ب23: ما مدى ر�ضاك عن حياتك؟

ب23: ح�ضب اجلدول ال�ضابق فاإن ر�ضا اخلريجني اجلدد عن حياتهم �ضعيف. مل يتمكن حتليل احلدث 

يف وقته من اإيجاد عالقة بني م�ضتوى الر�ضا عن احلياة والنجاح يف البحث عن عمل.

10.1.4 نتائج البحث

ج4: اآخر جمموعة من الأ�ضئلة مت طرحها على اخلريجني اجلدد امل�ضاركني الذين وجدوا عمال وقد 

تعلقت بنتائج بحثهم. معظم الذين وجدوا عمال كان عملهم يف اأحد املجالت التي كانوا يرغبون فيها.

الإ�شالميةبريزيتالعربية الأمريكيةالنجاحالقد�س

ج4: هل العمل الذي وجدته يف املجال اأو 

اأحد املجالت التي كنت ترغب فيها؟

1.11.11.31.21.4

د5: كان العمل الأكرث �ضيوعا يف جمال التعليم وال�ضحة واملحا�ضبة واملالية والإدارة.

د7: بالن�ضبة ملعظم اخلريجني اجلدد امل�ضاركني كان البحث با�ضتخدام الوا�ضطة العائلة اأكرث الطرق 

لدى  اأو  وا�ضطة  بدون  الأ�ضرة  لدى  وال�ضتف�ضار  ال�ضحف  اأي�ضا  اختار  بع�ضهم  البحث.  يف  فائدة 

العمل  واأ�ضحاب  العمل  مكاتب  كانت  فقد  موؤقتا  عمال  وجدوا  للذين  بالن�ضبة  واجلريان.  الأ�ضدقاء 

ال�ضابقني مفيدين.

11.1.4 تقييم املقابالت من قبل الباحث امليداين

د1 ود2: طلب من اأع�ضاء فريق امل�ضح اأن ي�ضعوا عالمات على مهارات اخلريجني اجلدد يف احلديث 

والتوا�ضل. وكانت الأ�ضئلة ت�ضتند اإىل مقيا�ص ليكرت 1 – 5، و�ضملت على النوع التايل من الإجابات: 1) 

�ضيئ جدا؛ 2) �ضيئ؛ 3) ل �ضيئ ول جيد؛ 4) جيد؛ و5) جيد جدا. باملتو�ضط، منح املا�ضحون اخلريجني 

اجلدد امل�ضاركني درجة جيد بقوة.

2.4  حتليل احلدث يف وقت حدوثه

الهدف من هذا الق�ضم هو تطوير عدد من الإح�ضائيات ذات ال�ضلة بالبحث وتعميق فهمنا للعوامل التي حتدد 

النجاح يف البحث عن عمل. ويقع يف قلب التحليل الوقت الذي ي�ضتغرقه اخلريج اجلديد لإيجاد عمل دائم.

يف الإح�ضائيات، مت تطوير عدد من املنهجيات لدرا�ضة كم العمل الذي مير حتى ح�ضول حدث ما. واأ�ضبح 

ال�ضم املتعارف عليه لهذه املنهجية هو حتليل احلدث ح�ضب وقته. يف �ضياق هذه الدرا�ضة، فاإن الوقت هو 

مدة البحث واحلدث هو اإيجاد عمل دائم. بيانات حتليل احلدث ح�ضب وقته متميزة من حيث اأنها ت�ضمل 

على حالت كاملة وحالت غري كاملة يف هذه الدرا�ضة، تعترب البيانات حول خريج ما كاملة اإذا كان قد وجد 
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عمال قبل انتهاء الدرا�ضة. يبداأ قيا�ص مدة البحث لكل خريج عندما يخربنا باأنه قد بداأ البحث، حيث يتم 

ت�ضجيل هذه املرحلة على اأنها مرحلة ال�ضفر. وينتهي قيا�ص مدة البحث عندما: 1) يتوقف اخلريج اجلديد 

عن البحث، لأي �ضبب كان؛ 2) يف نهاية مدة امل�ضح؛ اأو 3) عندما يفقد فريق امل�ضح الت�ضال مع اخلريج.

اإذا مل يكن اخلريج اجلديد قد وجد عمال قبل انتهاء مدة الدرا�ضة اأو قبل اأن يفقد فريق امل�ضح الت�ضال به، 

اعتربت احلالة غري مكتملة و�ضميت ر�ضميا – مراقبة. هذا لأنه يف اأي من احلالني – فقدان الت�ضال (مراقبة 

على اأ�ضا�ص ع�ضوائي) اأو نهاية الدرا�ضة (مراقبة ب�ضبب النتهاء) – فاإن نتيجة البحث عن عمل مل تتم مالحظتها.

احلالت املراقبة هي فريدة من نوعها من حيث اأنها حتتوي على معلومات مفيدة، فبيانات ربط احلدث 

نفقد  الذي  اجلديد  اخلريج  مثال،  مالحظتها.  متت  التي  تلك  من  اأكرب  تكون  للخريج  بالن�ضبة  بالوقت 

اخلريج  اأو  الدرا�ضة.  فرتة  خالل  عمال  وجد  الأمر  واقع  يف  يكون  قد  الثانية،  اجلولة  قبل  معه  الت�ضال 

اجلديد الذي فقدنا معه الت�ضال قبل انتهاء الدرا�ضة قد يكون قد وجد عمال فور انتهاء اجلولة الأخرية 

(الثالثة). وهذا يعني اأنه ل ميكن اإدخال تلك احلالت مع حالت اأفراد العينة الذين وجدوا عمال دائما قبل 

انتهاء الدرا�ضة، اأو مع اأولئك الذين مل يجدوا عمال دائما قبل انتهاء الدرا�ضة. على عك�ص و�ضائل الإح�ضاء 

التقليدية فاإن ربط حتليل احلدث بالوقت يقدم لنا طرقا ت�ضمح بالعمل مع تلك احلالت املراقبة.

تتطلب بيانات ربط الوقت باحلدث تقنيات اإح�ضائية غري تقليدية لأنها عادة ما تكون موزعة. لنفرت�ص 

التوزيع الطبيعي، كما يتم احلال يف الرتاجع اخلطي، فاإن مثل هذه املنهجية العادية على اأ�ضا�ص املربعات 

الأ�ضغر، غري واقعية من حيث الوقت (لأن التوزيع الطبيعي قد يكون �ضلبيا).

1.2.4 التوزيع التقديري للنجاح يف البحث عن عمل

ب�ضبب احلالت املراقبة، ي�ضتحيل حتديد التوزيع الفعلي للحالت التي جنحت يف البحث عن عمل يف 

العينة قيد الدرا�ضة. ولكن ميكن تقدير توزيع النجاح يف البحث عن عمل من خالل ا�ضتخدام البيانات 

توزيع حالت  اأن  يعني  اإيجاد عمل، مما  عملية  م�ضتقلة عن  الرقابة  عملية  اأن  وافرتا�ص  بها  املدىل 

البحث املراقبة التي متت بنجاح ميثل توزيع كافة حالت البحث عن عمل الناجحة، مبا فيها املراقبة. 

من غري الوا�ضح اإىل اأي مدى تكون هذه الفر�ضية واقعية وجتدر املالحظة باأنه يف حال عدم �ضحتها 

فاإن التوزيع التايل على الر�ضم البياين قد ل يكون ممثال للتوزيعات الفعلية.

وقطاع  الغربية  ال�ضفة  اأنحاء  لكافة  الناجحة  البحث عن عمل  لتوزيع حالت  بيانية  ر�ضوم  يلي  فيما 

غزة، ولل�ضفة الغربية وحدها ولكل جامعة (مع اجلامعة الإ�ضالمية كمندوب ممثل عن قطاع غزة). 

تتبع الر�ضوم البيانية عدد اخلريجني اجلدد الذين وجدوا عمال (املحور الراأ�ضي) ح�ضب عدد ال�ضهور 

للكثري من اخلريجني  القيا�ص)  (بداية  ال�ضفري  ال�ضهر  لأن  نظرا  الأفقي).  (املحور  فيها  بحثوا  التي 

نفرت�ص  اأن  يجب  فاإننا  خمتلفة،  اأوقات  يف  البحث  بدءوا  اجلدد  اخلريجني  اأن  اأي  خمتلف،  اجلدد 

اأنها يتباين ب�ضكل  اأن توزيع ن�ضاط البحث عن عمل الناجح بالن�ضبة لل�ضهور ال�ضفرية املختلفة على 

كبري. كما هو احلال بالن�ضبة لالفرتا�ص ال�ضابق، من غري الوا�ضح اإىل اأي مدى يعترب هذا الفرتا�ص 

�ضاحلا؛ ولالأ�ضف مل يكن حجم العينة كبريا كفاية بحيث ي�ضمح باختبار مدى �ضالحية الفرتا�ص.
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تتبع الر�ضوم البيانية التالية توزيع النجاح يف البحث عن عمل بالن�ضبة لل�ضفة الغربية وقطاع غزة، معا:

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estimated Successful Job -Search Distribution
(West Bank & Gaza Strip)

ما جمموعه 126 من اخلريجني اجلدد من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة اأفادوا باأنهم قد وجدوا عمال 

دائما. يبني الر�ضم البياين ال�ضابق اأن اأكر عدد من الذين وجدوا عمال بحثوا ملدة 0 �ضهر، اأو بعبارة 

اأخرى، مل يبحثوا على الإطالق. اأما ثاين اأكرب جمموعة فقد بحثت ملدة 5 �ضهور. ويبدو اأن رقم 13 ال 

يظهر كرقم النح�ص، كما توقع البع�ص، حيث بحث اأربعة اأ�ضخا�ص ملدة 13 �ضهرا قبل اأن يجدوا عمال، 

بينما هناك خريج جديد واحد بحث ملدة 9 �ضهور اإىل اأن وجد عمال، واأن الذين بحثوا ملدة 15 و15 

�ضهرا مل يجدوا عمال على الإطالق، اأو على الأقل ح�ضب الأرقام التقديرية. 

يتتبع الر�ضم البياين التايل التوزيع التقديري للنجاح يف البحث عن عمل يف ال�ضفة الغربية وحدها
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(West Bank)

ما جمموعه 111 خريجا جديدا من ال�ضفة الغربية اأفادوا باأنهم قد وجدوا عمال دائما، يتتبع اجلدول 

التايل التوزيع التقديري للنجاح يف البحث عن عمل يف جامعة القد�ص.
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Estimated Successful Job -Search Distribution
(Al Quds University)

اأفادوا باأنه قد وجدوا عمال دائما. كما ذكرنا يف  32 خريجا جديد من جامعة القد�ص  ما جمموعه 

الق�ضم اخلا�ص بالإح�ضاءات التو�ضيفية، فاإن 27 من خريجي جامعة القد�ص قد اأفادوا باأنهم وجدوا 

البحث عن عمل يف  للنجاح يف  التقديري  التوزيع  التايل  البياين  الر�ضم  يتتبع  التمرين.  عمال حتت 

جامعة النجاح.
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Estimated Successful Job -Search Distribution
(An Najah University)

ما جمموعه 31 خريجا جديدا من جامعة النجاح اأفادوا باأنهم قد وجدوا عمال دائما. يتتبع الر�ضم 

البياين التايل التوزيع التقديري يف النجاح يف البحث عن عمل بالن�ضبة للجامعة العربية الأمريكية:
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Estimated Successful Job -Search Distribution
(Arab American University)
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دائما.  قد وجدوا عمال  باأنهم  اأفادوا  الأمريكية  العربية  14 خريج جديد من اجلامعة  ما جمموعه 

يتتبع الر�ضم البياين التايل التوزيع التقديري يف النجاح يف البحث عن عمل بالن�ضبة جلامعة بريزيت
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Estimated Successful Job -Search Distribution
(Birzeit University)

ما جمموعه 36 خريجا من جامعة بريزيت اأفادوا باأنهم قد وجدوا عمال دائما. يتتبع اجلدول التايل 

التوزيع التقديري للنجاح يف البحث عن عمل بالن�ضبة للجامعة الإ�ضالمية.
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Estimated Successful Job -Search Distribution
(Islamic University)

ما جمموعه 13 خريجا جديدا من اجلامعة الإ�ضالمية اأفادوا باأنهم قد وجدوا عمال دائما. كما ذكرنا 

�ضابقا وبينا يف هذا الق�ضم الفرعي، فاإن اأمناط التوزيع التقديري للنجاح يف البحث عن عمل على 

الأقل لي�ضت موزعة ب�ضكل طبيعي. فجامعات ال�ضفة الغربية فيها ن�ضبة كبرية من اخلريجني اجلدد 

الذين وجدوا عمال خالل ال�ضهور الثالثة الأوىل من البحث. وهذا لي�ص حال اجلامعة الإ�ضالمية يف 

قطاع غزة، مالحظة مهمة هي اأن كال من اأمناط البحث والعمل قد اختلفت بني خمتلف اجلامعات.
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2.2.4 معادلة البحث

تفيد معادلة البحث (الوقت باحلدث اأو ال�ضمود)، باحتمالية اإيجاد عمل بعد مت�ضية مدة زمنية معينة 

يف البحث. معادلة البحث s(t)، اأي معادلة البحث الرتاكمي، تتخذ ال�ضكل التايل:

ميثل  �ضلبي  غري  ع�ضوائي  متغري  هي   e بينما  معينة،  وقت  كمية  هي   tو  ، حيث  

حيث   e توزيع  ت�ضف  التي  الحتمالية  الكثافة  معادلة  هي   f(t)و ع�ضوائيا،  خريج  لأي  التعيني  وقت 

، هو معادلة التوزيع الرتاكمي ل e التي ت�ضف احتمالية العمل   و 

..  if  يقل بوترية واحدة، اأي اأن S(t) كل معادلة بحث .t قبل الوقت

1.2.2.4 تقدير معادلة البحث لدى كابالن ميري
اأكرث  اأن تكون تقديرية فقط. واحدة من  اأن معادلة البحث ميكن  وجود احلالت املراقبة يعني 

منهجيات التقدير ا�ضتخداما التي تعدل بالن�ضبة للبيانات املراقبة ت�ضمى بتقدير معادلة البحث 

لدى كابالن ميري. تفرت�ص تلك املنهجية اأن عملية الرقابة م�ضتقلة عن عملية اإيجاد عمل. وهذه 

املنهجية لي�ضت قيا�ضية اأي�ضا، نظرا لأنه ل يتم عمل اأي فر�ضيات حول توزيع اأوقات البحث. تتخذ 

تلك املعادلة ال�ضكل التايل:

حيث  هو عدد ال�ضهور التي يتم مت�ضيتها يف البحث، و هو عدد اخلريجني الذين ما زالوا 

يبحثون قبل الوقت   بال�ضبط، و هو عدد احلالت املراقبة يف الوقت  و هو عدد اخلريجني 

لتقدير  ال�ضابق  التايل احل�ضاب  . يلخ�ص اجلدول  الوقت  الذين وجدوا عمال بدوام كامل يف 

معادلة البحث بالن�ضبة لل�ضفة الغربية وقطاع غزة:
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495

0 470 24 94.9% 94.9%

1 464 15 96.8% 91.8%

2 457 12 97.4% 89.4%

3 443 8 98.2% 87.8%

4 432 10 97.7% 85.8%

5 401 16 96.0% 82.3%

6 388 5 98.7% 81.3%

7 345 5 98.6% 80.1%

8 318 9 97.2% 77.8%

9 300 1 99.7% 77.6%

10 276 4 98.6% 76.5%

11 251 5 98.0% 74.9%

12 208 8 96.2% 72.1%

13 177 4 97.7% 70.4%

14 143 0 100.0% 70.4%

15 126 0 100.0% 70.4%

126

تقدير كابالن ميري  عبارة عن معادلة اإ�ضافية تغري مدة البحث  عندما يكون  موجب. اخلريطة 

البيانية لكابالن ميري بالن�ضبة لل�ضفة الغربية تبدو على النحو التايل:

معادلة البحث لدى كابالن ميري (ال�سفة الغربية وقطاع غزة)
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يلخ�ص اجلدول التايل ح�ضاب تقديرات معادلة البحث لل�ضفة الغربية وحدها:

392

0 369 24 93.5% 93.5%

1 364 15 95.9% 89.6%

2 360 11 96.9% 86.9%

3 349 8 97.7% 84.9%

4 343 6 98.3% 83.4%

5 324 10 96.9% 80.9%

6 314 5 98.4% 79.6%

7 282 5 98.2% 78.2%

8 259 9 96.5% 75.4%

9 249 1 99.6% 75.1%

10 231 2 99.1% 74.5%

11 212 3 98.6% 73.4%

12 178 8 95.5% 70.1%

13 153 4 97.4% 68.3%

14 128 0 100.0% 68.3%

15 111 0 100.0% 68.3%

111
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فيما يلي اخلريطة البيانية لكابالن ميري بالن�ضبة لل�ضفة الغربية:

فيما يلي يلخ�ص اجلدول ح�ضاب تقدير مهمة البحث جلامعة القد�ص:

98

0 81 10 87.7% 87.7%

1 81 2 97.5% 85.5%

2 80 1 98.8% 84.4%

3 77 2 97.4% 82.2%

4 77 1 98.7% 81.2%

5 70 6 91.4% 74.2%

6 69 3 95.7% 71.0%

7 60 2 96.7% 68.6%

8 55 2 96.4% 66.1%

9 54 0 100.0% 66.1%

10 52 1 98.1% 64.8%

11 50 2 96.0% 62.3%

12 44 0 100.0% 62.3%

13 41 0 100.0% 62.3%

14 35 0 100.0% 62.3%

15 32 0 100.0% 62.3%

32
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فيما يلي الر�ضم البياين خلريطة كابالن ميري بالن�ضبة جلامعة القد�ص:

اجلدول التايل يلخ�ص ح�ضاب تقدير معادلة البحث جلامعة النجاح:

100

0 99 4 96.0% 96.0%

1 97 4 95.9% 92.0%

2 96 3 96.9% 89.1%

3 93 3 96.8% 86.3%

4 92 1 98.9% 85.3%

5 87 0 100.0% 85.3%

6 85 1 98.8% 84.3%

7 82 1 98.8% 83.3%

8 77 4 94.8% 79.0%

9 75 1 98.7% 77.9%

10 72 1 98.6% 76.8%

11 66 0 100.0% 76.8%

12 50 4 92.0% 70.7%

13 43 4 90.7% 64.1%

14 38 0 100.0% 64.1%

15 31 0 100.0% 64.1%

31
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فيما يلي خريطة كابالن ميري جلامعة النجاح:

اجلدول التايل يلخ�ص ح�ضاب تقدير مهمة البحث للجامعة العربية الأمريكية:

98

0 96 3 96.9% 96.9%

1 96 2 97.9% 94.9%

2 96 1 99.0% 93.9%

3 94 0 100.0% 93.9%

4 92 1 98.9% 92.8%

5 85 2 97.6% 90.7%

6 80 0 100.0% 90.7%

7 73 0 100.0% 90.7%

8 66 1 98.5% 89.3%

9 59 0 100.0% 89.3%

10 54 0 100.0% 89.3%

11 46 2 95.7% 85.4%

12 41 2 95.1% 81.2%

13 30 0 100.0% 81.2%

14 21 0 100.0% 81.2%

15 14 0 100.0% 81.2%

14



60

ميا يلي خريطة كابالن ميري للجامعة العربية الأمريكية:

اجلدول التايل يلخ�ص ح�ضاب تقدير معادلة البحث جلامعة بريزيت:

100

0 97 7 92.8% 92.8%

1 94 7 92.6% 85.9%

2 92 6 93.5% 80.3%

3 89 3 96.6% 77.6%

4 86 4 95.3% 74.0%

5 86 2 97.7% 72.2%

6 84 1 98.8% 71.4%

7 71 2 97.2% 69.4%

8 65 2 96.9% 67.2%

9 64 0 100.0% 67.2%

10 56 0 100.0% 67.2%

11 53 0 100.0% 67.2%

12 46 2 95.7% 64.3%

13 41 0 100.0% 64.3%

14 36 0 100.0% 64.3%

15 36 0 100.0% 64.3%

36
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فيما يلي املخطط البياين لكابالن ميري جلامعة بريزيت:

اجلدول التايل يلخ�ص ح�ضاب تقدير معادلة البحث للجامعة الإ�ضالمية:

99

0 97 0 100.0% 100.0%

1 96 0 100.0% 100.0%

2 93 1 98.9% 98.9%

3 90 0 100.0% 98.9%

4 85 3 96.5% 95.4%

5 73 6 91.8% 87.6%

6 70 0 100.0% 87.6%

7 59 0 100.0% 87.6%

8 55 0 100.0% 87.6%

9 48 0 100.0% 87.6%

10 42 2 95.2% 83.4%

11 36 1 97.2% 81.1%

12 27 0 100.0% 81.1%

13 22 0 100.0% 81.1%

14 13 0 100.0% 81.1%

15 13 0 100.0% 81.1%

13
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فيما يلي اخلريطة البيانية لكابالن ميري بالن�ضبة للجامعة الإ�ضالمية:

3.2.4 ن�شبة الت�شغيل

معني. يف  وقت  من  اأطول  لفرتة  البحث عن عمل  موا�ضلة  فر�ص  قدرنا  ال�ضابق،  الفرعي  الق�ضم  يف 

، وهي عدل تكرار  هذا الق�ضم الفرعي، نحلل عملية البحث من خالل النظر اإىل معدل الت�ضغيل 

الت�ضغيل بعد البحث فرتة معينة من الوقت يرمز لها ب  على افرتا�ص اأنه مل يكن هناك اأي ت�ضغيل 

قبل هذا الوقت. ميكن تعريف معدل الت�ضغيل مب�ضاعدة معادلة البحث التالية،  بالطريقة الآتية:

حيث املالحظات مطابقة لتلك الواردة يف الق�ضم الفرعي ال�ضابق. كما يبني الق�ضم الفرعي التايل، 

متغري  اأثر  يقي�ص  الت�ضغيل، حيث  ون�ضبة  البحث  بني عملية  الرئي�ضي  الرابط  هو  الت�ضغيل  فاإن معدل 

معني على النجاح يف البحث عن عمل، اأي معدل الت�ضغيل. ن�ضبة الت�ضغيل تقدر عادة با�ضتخدام منوذج 

كوك�ص لرتاجع الت�ضغيل التنا�ضبي.

13
1.3.2.4 منوذج كوك�س لرتاجع الت�شغيل التنا�شبي

ي�ضتند منوذج كوك�ص لرتاجع الت�ضغيل التنا�ضبي اإىل منهجية الحتمالية اجلزئية الق�ضوى وهو 

اللوج�ضتي،  التنا�ضبي. وهذا يرجع جزئيا، على عك�ص الرتاجع  الت�ضغيل  اخليار املف�ضل لتقدير 

لأنه متطابق مع البيانات املراقبة؛ وهذا جزئيا، على �ضاكلة الرتاجع اللوج�ضتي، لأنه ل يفرت�ص 

�ضكال معينا ملعدل الت�ضغيل املبطن  ، 

عادة ما ي�ضار للنموذج على اأنه منوذج كوك�ص لالأخطار املتنا�ضبة، نظرا لأنه ي�ضتخدم معدل اخلطر ويح�ضب ن�ضبة (تنا�ضب)   13

اخلطر. يف هذه الدرا�ضة، وبدافع ال�ضياق، فاإن م�ضطلح “خطر - اأخطار” قد مت ا�ضتبداله ب “ت�ضغيل”.
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يفرت�ص منوذج كوك�ص اأن معدل الت�ضغيل  ميكن و�ضفه على اأنه ناجت معدل ت�ضغيل قيا�ضي 

اأ�ضا�ضي  يعتمد على الوقت ولكنه م�ضتقل عن اآثار املتغريات امل�ضتقلة، وهو معادلة اأ�ضية، 

ال�ضكل  الوقت. يتخذ منوذج كوك�ص  اآثار متغريات م�ضتقلة ولكنها غري معتمدة على  تعتمد على 

التايل: 

حيث s’ هي املتغريات امل�ضتقلة وs’ هي معامالتها. بينما ل يفرت�ص منوذج كوك�ص �ضكال معينا 

للت�ضغيل التنا�ضبي، فاإنه يفرت�ص التنا�ضبية من خالل تعريف معدل الت�ضغيل عرب عالقة ت�ضاعفية 

فر�ضية  امل�ضتقلة.  للمتغريات  الأ�ضية  احل�ضابية  والعملية  الأ�ضا�ضي  القيا�ضي  الت�ضغيل  معدل  بني 

التنا�ضبية يف وجود خريجني اثنني لهما نف�ص قيم املعامل الوحيد، فاإن ن�ضبة )تنا�ضب( معدلت 

القيا�ضي  الت�ضغيل  معدل  على  اجلانبني  كال  تق�ضيم  الوقت.  مدار  على  ثابتا  �ضيظل  ت�ضغيلهما 

، يحول منوذج كوك�ص اإىل ال�ضكل التايل: الأ�ضا�ضي 

ن�ضبة  تقدير  هو  التنا�ضبي  الت�ضغيل  فاإن  الفئوي،  امل�ضتقل  للمتغري  بالن�ضبة  التنا�ضبي.  الت�ضغيل  هو  هذا 

معدلت الت�ضغيل ملجموعتني. يف حني اأنه بالن�ضبة ملتغري م�ضتقل متوا�ضل، فاإنه ن�ضبة معدل الت�ضغيل بوجود 

زيادة يف وحدة واحدة يف متغري م�ضتقل ملعدل الت�ضغيل بدون مثل هذه الزيادة. عند اأخذ ال�ضجل الطبيعي 

لكال اجلانبي يتحول منوذج كوك�ص اإىل ال�ضكل اخلطي التايل:

لقد مت ا�ضتخدام منوذج كوك�ص لتقدير اأثر خمتلف املتغريات على معدل ت�ضغيل اخلريجني اجلدد. مت النظر 

يف املتغريات التالية: اخلارج، العمر، حالة العجز، اللغة الإجنليزية، ال�ضتمتاع بالبحث، معدل التكرار، 

قطاع غزة، النوع الجتماعي، ال�ضف، البحث بدافع الذنب، الزخم، الإنرتنت، اللغات، الو�ضع الجتماعي، 

عمل  اجلامعة،  الزمن،  متغري  القانوين،  الو�ضع  اللجوء،  حالة  املهنة،  البحث،  قبل  ما  اإنتاجية  الو�ضيلة، 

و�ضف  يتم  ال�ضغل.  قيمة  وجمموعة  امل�ضري  وتقرير  احلياة  عن  الر�ضا  وجمموعة  التوقعات  ال�ضابق،  يف 

النحراف عن كل متغري يف امللحق 4.
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العدد (%)

 احلالت املتاحة

للتحليل

احلدث 97 19.6%

مراقبة 317 64.0%

املجموع 414 83.6%

احلالت امل�ضقطة

احلالت ذات القيم الناق�ضة 81 16.4%

احلالت ذات الوقت ال�ضلبي 0 .0%

احلالت املراقبة قبل احلدث الأ�ضبق يف الطبقة 0 .0%

املجموع 81 16.4%

املجموع 495 100.0%

النموذج  يف  اإدماجها  الالزم  القيم  من  الكثري  تنق�ضها  كانت  ال�ضابقة  املتغريات  معظم  فاإن  الأ�ضف  مع 

الرتاجعي. والتاأثري ال�ضيء للقيم الناق�ضة يت�ضاعد بفعل اأنها تنق�ص ملتغريات خمتلفة. بالن�ضبة للمتغريات 

اأولئك الذين ح�ضنوا من مطابقة  املكتملة ن�ضبيا، مت ا�ضتخدام اإجراء اختيار اخلطوة التالية لوالد لتحديد 

منوذج الرتاجع، يف نهاية عملية البحث بقيت خم�ص متغريات فقط ح�ضنت من تطابق النموذج والتي كان فيها 

معدل حدوث اإح�ضاء والد اأقل من 0.05، وكانت هذه املتغريات هي: البحث بدافع الذنب، الإنرتنت، البحث 

ال�ضابق، الإنتاجية، والعمل ال�ضابق. فيما يلي نتائج اإجراء منوذج كوك�ص على املتغريات امل�ضتقلة املختارة

كما يبني اجلدول ال�ضابق، ظلت 81 حالة م�ضتنثاة من التحليل ب�ضبب القيم الناق�ضة

-2 Log Likelihood
)العالمة الكاملة(     املجموعة ال�ضابقة تغري من اخلطوة ال�ضابقة تغري من

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square df Sig.

1011.999 87.539 5 .000 81.792 5 .000 81.792 5 .000

BSEWalddfSig.Exp(B)
95.0% CI for 

Exp(B)

LowerUpper

331.09113.2711.000.718.601.858.-البحث بدافع الذنب

705.2905.8891.0152.0241.1453.576.الإنرتنت

313.05532.9371.000.731.657.814.-البحث ال�ضابق

1.278.30217.8661.0003.5881.9846.490الإنتاجية

619.2108.7071.0031.8571.2312.802.عمل �ضابق
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ركز التحليل على الت�ضغيل التنا�ضبي، Exp (B)). الت�ضغيل التنا�ضبي مبقدار 1.0 يعني اأنه ل توجد عالقة بني 

. الت�ضغيل التنا�ضبي الأعلى من 1.0 يعني اأن املتغري  املتغري امل�ضتقل واملتغري املعتمد، اأي معدل الت�ضغيل 

امل�ضتقل يزيد احتمالت اإيجاد عمل حيث Exp(B اأكرب من 1.0. الت�ضغيل التنا�ضبي الأقل من 1.0 يعني اأن 

املتغري امل�ضتقل يقلل من احتمال اإيجاد العمل مبقدار Exp(B) اأقل من 1.0.

موؤخرا.  عمل  عن  بالبحث  اخلريج  قيام  وراء  الدافع  فهم  اإىل  يهدف  متوا�ضل  متغري  بالذنب  ال�ضعور 

 .% 28.2 بن�ضبة  الت�ضغيل  يقلل من احتمالت  الإحراج  اأو  الذنب  البحث بدافع  فاإن  ح�ضب منوذج كوك�ص، 

هذا ين�ضجم مع نظرية تقرير امل�ضري، والتي تدعي باأن الدافع املفرو�ص – الدافع امل�ضبوط الذي يحركه 

ال�ضعور بالذنب اأو اخلزي اأو انحطاط القيمة ال�ضخ�ضية – يوؤثر ب�ضكل �ضلبي على الرفاه وعادة ل يوؤدي اإىل 

الفعالية يف اأداء العمل.

الإلكرتوين  الربيد  ا�ضتخدام  من  اجلديد  اخلريج  متكن  ميثل  موؤ�ضر  متغري  عن  عبارة  الإنرتنت  متغري 

والإنرتنت  الإلكرتوين  الربيد  ي�ضتخدمون  الذين  اجلدد  اخلريجني  فاإن  كوك�ص  منوذج  ح�ضب  والإنرتنت. 

بانتظام لديهم فر�ضة اأكرب بن�ضبة 100 % يف الت�ضغيل مقارنة مع اخلريجني الذين ل ي�ضتخدمون الربيد  

الإلكرتوين والإنرتنت بانتظام. نظرا لأن معظم الوظائف وجدت يف جمموعة مو�ضعة من املجالت، مثل 

والإنرتنت  الإلكرتوين  الربيد  ا�ضتخدام  اأن  يبدو  ل  فاإنه  والإدارة،  واملالية  واملحا�ضبة،  وال�ضحة،  التعليم، 

هو نوعا ما متطلبا للعمل. التف�ضري الأكرث احتمالية قد يكون اأن التمكن من الربيد الإلكرتوين وا�ضتخدام 

الإنرتنت عبارة عن بديل عن عامل (عوامل) اآخر يزيد من اإمكانية اإيجاد اخلريج لعمل.

متغري البحث امل�ضبق امل�ضتقل هو عدد ال�ضهور التي بحث خاللها اخلريج اجلديد قبل اجلولة الأوىل من 

املقابالت. ح�ضب منوذج كوك�ص، فاإن البدء يف البحث يف وقت مبكر اأكرث يقلل من احتمالت اإيجاد عمل 

26.9 %. توجد بع�ص الأ�ضباب التخمينية التي ميكنها اأن تف�ضر هذه النتيجة، وميكنها اأن تختلف  بن�ضبة 

بالن�ضبة ملختلف اخلريجني (بالتاأكيد هناك عدد من الأ�ضباب غري ال�ضتدللية اأي�ضا، التي ميكن اأن تكون 

هي الأ�ضباب احلقيقية).

من التف�ضريات التخمينية هناك اأن اخلريجني اجلدد ذوي الفر�ص الأدنى يف اإيجاد عمل قد بدءوا البحث 

قبل، وهذا مل ي�ضهم كثريا يف حت�ضني فر�ضهم. ميكن اأن يرتبط تف�ضري حمتمل اآخر بال�ضياق القت�ضادي. 

من املمكن اأن يكون هناك فر�ص عمل اأقل يف بداية ال�ضنة مقارنة مع اآخرها. بغ�ص النظر عن التف�ضري، 

فاإن النتائج ت�ضري اإىل اأن فر�ضة اإيجاد عمل تعتمد اأكرث على نوعية البحث مقارنة مع اعتمادها على الوقت 

الذي تتم مت�ضيته يف البحث.

متغري الإنتاجية هو متغري متوا�ضل ير�ضد اإنتاجية بحث كل خريج من خالل مقارنة عدد املقابالت التي 

على  احل�ضول  على  القدرة  فاإن  كوك�ص،  منوذج  ح�ضب  اإليها  ي�ضعى  التي  العمل  فر�ص  عدد  مع  ح�ضرها 

مقابالت اأكرث لكل فر�ضة عمل ي�ضعى لها اخلريج تزيد من احتمالت الت�ضغيل بن�ضبة 25.8 %. وهذا متوقع.

متغري العمل ال�ضابق هو متغري موؤ�ضر يحدد اأولئك الذين عملوا يف ال�ضابق. وفق منوذج كوك�ص، فاإن الذين 

عملوا يف ال�ضابق لديهم فر�ضة اأكرب يف الت�ضغيل بن�ضبة 85.7 % مقارنة مع الذين مل يعملوا يف ال�ضابق. وهذا 
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لي�ص مفاجئا، فتجربة العمل ل جتعل من اخلريج اجلديد جاهزا اأكرث للعمل، اإذا كانوا قد عملوا يف املجال 

نف�ضه، ولكنه اأي�ضا يزودهم بالعالقات والت�ضالت.

فيما يلي الر�ضوم البيانية ملعدلت البحث ون�ضب الت�ضغيل لنموذج كوك�ص:
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الت�ضغيل التنا�ضبي لدى كوك�ص:
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ولكنهما  املهم،  املعيار  ي�ضتوفيا  لأنهما مل  املتغريات  املتعدد  النموذج  من  ا�ضتثناوؤهما  اللذان مت  املتغريان 

ا�ضتوفيا املعيار املهم عندما مت اإدخالهما كمتغري م�ضتقل وحيد هما قطاع غزة وال�ضتمتاع بالبحث.
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قطاع غزة

متغري قطاع غزة هو متغري موؤ�ضر ميثل نتائج اخلريجني اجلدد املقيمني يف قطاع غزة

N Percent(%)

متوفرة للتحليل

احلدث 126 25.5%

مراقبة 369 74.5%

املجموع 495 100.0%

حالت م�ضقطة

0 .0%

0 – حالت بوقت �ضلبي - .0%

احلالت املراقبة قبل احلدث الأول يف طبقة 0 .0%

املجموع 0 .0%

املجموع 495 100.0%

-2 Log Likelihood

Overall (score) Change From Previous 
Step

Change From Previous 
Block

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square df Sig.

1454.363 6.832 1 .009 7.816 1 .005 7.816 1 .005

1462.179؛  -2 �ضجل الحتمالية:  0، ال�ضجل الأويل، معادلة الحتمالية:  مالحظة: رقم بداية املجموعة 

جمموعة البداية رقم 1: الطريقة = دخول

B SE Wald df Sig. Exp(B)

95.0% CI for Exp(B)

Lower Upper

gs -.705 .275 6.557 1 .010 .494 .288 .848

وفق منوذج كوك�ص، فاإن الإقامة يف قطاع غزة، مقارنة مع الإقامة يف ال�ضفة الغربية، تقلل من احتمالية 

الت�ضغيل بن�ضبة 50.6 %. هذه النتيجة لي�ضت مفاجئة، نظرا للعمليات الع�ضكرية الإ�ضرائيلية التي �ضنت يف 

الوقت الذي كان فيه اخلريجون اجلدد يبحثون، اإ�ضافة اإىل طول احل�ضار الذي باقت�ضاد قطاع غزة قبل 

بدء العملية الع�ضكرية.
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ال�ضتمتاع بالبحث

ال�ضتمتاع بالبحث هو متغري متوا�ضل يهدف اإىل فهم الدافع وراء قيام اخلريج اجلديد بالبحث

N Percent

Cases 
available in 

analysis

Event 125 25.3%

Censored 368 74.3%

Total 493 99.6%

Cases 
dropped

Cases with missing values 2 .4%

Cases with negative time 0 .0%

Censored cases before the earli-
est event in a stratum 0 .0%

Total 2 .4%

Total 495 100.0%

-2 Log Like-
lihood Overall (score) Change From 

Previous Step

Change 
From 

Previous 
Block

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square df Sig.

1442.935
5.891

1 .015 5.886 1 .015 5.886 1 .015

B SE Wald df Sig. Exp(B)
95.0% CI for 

Exp(B)

Lower Upper

enjsch -.191 .079 5.833 1 .016 .826 .708 .965

ح�ضب منوذج كوك�ص، فاإن البحث انطالقا من ال�ضتمتاع بالبحث يقلل من احتمالت الت�ضغيل بن�ضبة 17.4 %. 

وهذه نتيجة مثرية لالهتمام لأنه للوهلة الأوىل يبدو اأنها تتناق�ص مع نظرية تقرير امل�ضري، التي تقول باأن الدافع 

– يوؤدي اإىل الفعالية  – الدافع امل�ضتقل النابع من الهتمام الأ�ضيل وحتى ال�ضتمتاع بالن�ضاط نف�ضه  املتاأ�ضل 

اأن اخلريج اجلديد امل�ضتمتع بالبحث �ضيكون  اأن نتوقع  اإنه ل يوؤدي اإىل ذلك. من املعقول  يف املهمة. يف الواقع 

اأقل ا�ضتعجال ل�ضتكمال عملية البحث باإيجاد عمل مقارنة مع اخلريج اجلديد الذي ل ي�ضتمتع بالبحث. بعبارة 

اأخرى. رغم اأن الدافع الأ�ضيل للبحث قد يزيد من الفعالية يف املهمة، فاإنه يقلل ا�ضتكمال املهمة، اأي اإيجاد عمل.
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الق�ضم اخلام�س

بناء قدرات البحث عن عمل لدى 

الأفواج الأخرية من خريجي 

اجلامعات

5
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الق�ضم اخلام�س: بناء قدرات البحث عن عمل لدى الأفواج الأخرية من 

خريجي اجلامعات

على  يجب  عليه.  قادر  مواطن  لكل  حق  »العمل  اأن  اإىل   ،7 رقم  الفل�ضطيني  العمل  قانون   ،2 املادة  ت�ضري 

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية اأن توفر العمل على اأ�ضا�ص تكافوؤ الفر�ص وبدون اأو نوع من التمييز.«

يقال عادة الأطفال هم امل�ضتقبل، ولي�ص هناك زمان اأو مكان تكون فيه تلك العبارة حقيقية اأكرث من الو�ضع 

ال�ضيا�ضي املجهول حاليا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. لقد األقت الدرا�ضة بع�ص ال�ضوء على ال�ضعوبات 

من  اجلديد  اخلريج  فاإن  املتو�ضط  يف  اأنه  وبينت  عمل.  عن  بحثهم  يف  اجلدد  اخلريجون  واجهها  التي 

جامعات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لديه فر�ضة ت�ضل اإىل 70.4 % باأن يوا�ضل البحث، اأي اأن يظل عاطال 

عن العمل، بعد البحث ملدة 15 �ضهرا. وكان الو�ضع �ضيئا ب�ضكل خا�ص يف قطاع غزة، حيث احتمال موا�ضلة 

البحث لدى اخلريج اجلديد بعد 15 �ضهرا قفز اإىل 81.1 %.

قامتة  �ضورة  تر�ضم  النتائج  هذه  فاإن  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  يف  اجلدد  اخلريجني  ملعظم  بالن�ضبة 

غري  اجلدد  اخلريجني  اأن  هي  تبعاتها  من  مبا�ضرة.  وغري  مبا�ضرة  تبعات  ولها  عمل  اإيجاد  يف  لفر�ضهم 

قادرين على توليد الدخل. بالإ�ضافة للتاأثري املبا�ضر لهذا الأمر على اخلريجني اجلدد، فاإنه يوؤثر اأي�ضا على 

من يعولهم ماديا اأو يتطلع اإليهم لكي يعولوه. ومن التبعات الأخرى عدم ح�ضولهم على الفر�ضة لتطبيق 

املهارات اجلديدة التي تعلموها واكت�ضاب اخلربة العملية. وتوؤثر تلك التبعات على القت�ضاد برمته، نظرا 

املقابل  ويف  اجلديدة،  الأفكار  يف  نق�ص  اإىل  الغالب  يف  يوؤدي  مما  القت�ضاد  يف  اجلديدة  املوهبة  لغياب 

ا�ضتمرار املمار�ضات غري الكفوؤة.

تتطلع الدرا�ضة باأن تكون نتائجها اأ�ضا�ضا لزيادة الوعي باحلاجة امللحة لتطوير وتنفيذ اإ�ضرتاتيجية �ضاملة 

ثالثة  ومن  متزامن  ب�ضكل  التبعات  معاجلة  من  لبد  الذكر.  ال�ضالفة  التبعات  تلك  معاجلة  اإىل  تهدف 

اجتاهات: متكني اخلريجني اجلدد يف بحثهم عن عمل، وخلق فر�ص لتطوير املهارات بالن�ضبة للخريجني 

اأحد  معها  تعامل  ما  اإذا  التبعات  تلك  العمل. ل ميكن معاجلة  �ضوق  املالءمة يف  اجلدد، وحت�ضني عملية 

الأطراف املعنية اأو طرفان فقط، اإذ يجب اأن تكون اإ�ضرتاتيجية معاجلة الآثار ال�ضلبية �ضاملة وعلى م�ضتوى 

التالية اقرتاحات حول كيفية  الفرعية  الأق�ضام  الدويل. نعر�ص يف  ي�ضمل م�ضاركة املجتمع  الوطن، وهذا 

معاجلة التبعات ال�ضالفة الذكر.

1.5 متكني اخلريجني اجلدد

يجب اأن يتم متكني اخلريجني اجلدد من خالل تطوير قدرات كل واحد فيهم مبا يحقق له النجاح يف 

البحث عن عمل. فيما يلي بع�ص التو�ضيات اخلا�ضة بكل واحدة من القدرات.
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تنمية القدرات الفكرية

القدرات الفكرية هي واحدة من العوامل املحددة للنجاح يف البحث عن عمل وتتجلى بعدة طرق. مثال، 

التي  ال�ضور  اإحدى  هي  والإنرتنت  الإلكرتوين  الربيد  ا�ضتخدام  على  القدرة  فاإن  الدرا�ضة  هذه  ح�ضب 

تتجلى يف هذا العامل املحدد، حيث اإن اخلريجني اجلدد الذين ي�ضتخدمون الربيد الإلكرتوين والإنرتنت 

لديهم فر�ضة اأكرب ب 100 % يف اإيجاد عمل مقارنة مع اخلريجني الذين ل ي�ضتخدمون الربيد الإلكرتوين 

والإنرتنت بانتظام. ومن الظواهر الأخرى هناك خربة العمل ال�ضابقة، حيث وجدت الدرا�ضة اأن اخلريجني 

اجلدد من ذوي العمل ال�ضابق لديهم فر�ضة اأكرب بن�ضبة 85.7 % يف احل�ضول على عمل مقارنة مع الذين 

مل يعملوا يف ال�ضابق. وهذا يعني اأن رفع م�ضتوى قدرات اخلريجني اجلدد على ا�ضتخدام الربيد الإلكرتوين 

والإنرتنت وتزويدهم باخلربة العملية يجب اأن ي�ضكل اأولوية.

ذات  والعمليات  للمعلومات  وفهمهم  اجلدد  اخلريجني  مبعرفة  الفكرية  القدرات  تتاأثر  لذلك،  بالإ�ضافة 

اأ�ضلوب  امتالك  العمل،  ب�ضوق  يتعلق  فيما  الفكرة  للقدرة  ال�ضرورية  املكونات  من  العمل.  ب�ضوق  ال�ضلة 

ا�ضرتاتيجي ي�ضتند اإىل املعلومات يف تطوير امل�ضرية املهنية. تطوير امل�ضرية املهنية عبارة عن مقاربة لتطوير 

باملعلومات  العملية  تلك  تزويد  واأهدافه يف احلياة. يجب  يتواءم مع قيمه  ل�ضخ�ص ما مبا  املهنية  احلياة 

الكافية وجعلها واقعية وموجهة نحو حتقيق اأهداف ق�ضرية ومتو�ضطة وبعيدة الأمد.

لبد من و�ضع مواد متعلقة باملعلومات ذات ال�ضلة بالتطوير املهني حتى يتاأتى توفري موجه منا�ضب لختيار 

املهنة. مثال، يجب اأن يطلع الطالب واخلريجون اجلدد على اإح�ضائيات النجاح يف البحث عن عمل ح�ضب 

القطاع وما هي املوارد املتوفرة لتطوير امل�ضرية املهنية. من املهم تزويد اخلريجني اجلدد مبقاربة خطوة 

الإلكرتوين  بالدليل  ي�ضمى  ما  هناك  املمتازة،  الأمثلة  من  واإيجاد عمل.  املهني  م�ضارهم  لتحديد  بخطوة 

الإلكرتونية.  ال�ضبكة  على  ووترلو وطرحته  اأعدته جامعة  الذي  النجاح،  املهنية: خطوات  امل�ضرية  لتطوير 

ق�ضم الدليل الإلكرتوين اإىل �ضت خطوات توجه الطالب خالل عملية التطوير املهني اخلا�ضة بهم.

ومهاراته  وقيمه  �ضخ�ضيته  وحت�ض�ص  ذاتيا  قدراته  بتقييم  القيام  على  امل�ضتخدم  الأوىل  اخلطوة  ت�ضجع 

امل�ضي  على  امل�ضتخدم  فتحث  الثانية  اخلطوة  اأما  لديه.  الريادية  وم�ضتوى  وتعلمه  ومعارفه  واهتماماته 

الثالثة  تدفع اخلطوة  بينما  اكت�ضاب اخلربة.  و�ضبل  والفر�ص  والتوجهات  الأعمال  اأنواع  واإيجاد  بحث  يف 

امل�ضتخدم اإىل تو�ضيح بع�ص الأمور لنف�ضه واتخاذ عدد من القرارات ذات ال�ضلة مب�ضريته املهنية واأهدافه 

ال�ضخ�ضية. وت�ضجع اخلطوة الرابعة امل�ضتخدم على حتديد قنوات البحث وتنظيم عملية البحث وال�ضرية 

العمل  عرو�ص  مع  التعامل  كيفية  على  امل�ضتخدم  تطلع  اخلام�ضة  اخلطوة  واملقابالت.  والر�ضائل  الذاتية 

وكيفية النجاح يف العمل. واأخريا، تتحدث اخلطوة ال�ضاد�ضة عن تخطيط حياة العمل واإعادة تقييمها. لكل 

واحدة من اخلطوات على �ضفحة الإنرتنت روابط اإلكرتونية توفر املزيد من املعلومات حول اخلطوة نف�ضها 

والأمور املتعلقة بها. لقد كتب الدليل الإلكرتوين بطريقة م�ضجعة و�ضهلة ال�ضتخدام.

هناك مثال اآخر يف اأدوات ا�ضتك�ضاف امل�ضرية املهنية لدى مركز املوارد O*NET، وهي عبارة عن جمموعة 

من الأدوات املوجهة نحو الكت�ضاف الذاتي وتقييم العمل. وميكن اأن ت�ضاعد تلك الأداة الطالب واخلريجني 

اجلدد على تكوين فهم اأف�ضل للقيم املرتبطة بالعمل وللم�ضالح والقدرات واكت�ضاف الوظائف املالئمة.
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قدر  يفهم  اأن  ينبغي  اخلا�ضة،  املهنية  اإ�ضرتاتيجيته  تطوير  من  اجلديد  اخلريج  اأو  الطالب  يتمكن  حتى 

التي يجب جمعها وت�ضهيل  العمل وظروفه وتوجهاته. فيما يلي بع�ص الأمثلة عن املعلومات  الإمكان �ضوق 

اإتاحتها وحتديثها با�ضتمرار حول كل قطاع و/اأو مهنة داخل كل قطاع: ال�ضم، اأ�ضحاب العمل الرئي�ضيني، 

فر�ص  الهرمي،  الرتتيب  ال�ضكانية،  والإح�ضائيات  النمو  اإح�ضائيات  جناحا،  الأكرث  البحث  قناة  هي  ما 

والنقاط  املوؤيدة  النقاط  الن�ضاطات،  الالزمة،  واخلربات  املطلوبة  املهارات  الرئي�ضي،  املوقع  الرتقية، 

املعار�ضة، متو�ضط الأجور، �ضهولة الو�ضول، ا�ضتقرار الوظيفة، غياب التعامل ال�ضديق للمعوقني، وكذلك 

املعلومات حول القوانني واللوائح والحتادات ذات ال�ضلة.

من الأمثلة على م�ضادر املعلومات هذه هناك مركز/ �ضبكة للموارد و�ضبكة املعلومات الوظيفية اخلا�ضة 

به، التي ت�ضف الوظائف املطروحة يف الوليات املتحدة ح�ضب املهارات واملعارف والن�ضاطات وبيئة العمل.

الوليات  يف  العمل  اإح�ضائيات  مكتب  عن  ال�ضادر  الوظيفي  الإطالع  دليل  هناك  الأخرى،  الأمثلة  من 

وظروف  املتوقعة،  العمل  واآفاق  والأجور،  الالزم،  والتعليم  التدريب  عن  معلومات  يعر�ص  الذي  املتحدة، 

يف  كهذا  دليل  تطوير  يعترب  الوظائف.  اأنواع  خمتلف  من  ملئات  الوظيفة  يف  العاملون  به  يقوم  وما  العمل 

ال�ضفة الغربية وقطاع غزة اإجنازا كبريا. يجب تن�ضيق اجلهود مع وزارة التخطيط، بحيث ياأخذ الطالب 

باحل�ضبان الوظائف الأكرث احتياجا والتطور العام لالقت�ضاد الفل�ضطيني.

تنمية القدرات النف�ضية

كما اأ�ضار لوثانز ويو�ضف واأفوليو فاإن العوامل النف�ضية ت�ضهم اإ�ضهاما كبريا يف مدى اإنتاجية ال�ضخ�ص. وهذا 

ينطبق على الإنتاجية يف البحث عن عمل كذلك. مثال، كما بينا يف الق�ضم ال�ضابق فاإن البحث عن عمل 

بدافع ال�ضعور بالذنب اأو اخلزي يقلل من احتمالت الت�ضغيل بن�ضبة 28.2 %. بينما تعترب الكفاءة/ الثقة 

الذاتية، والتفاوؤل والأمل وال�ضالبة عنا�ضر حيوية يف النجاح يف اإيجاد عمل والنجاح يف العمل نف�ضه. حيث 

اإن الأبحاث ال�ضابقة بينت اأن البطالة لها اآثار �ضلبية على نف�ضية ال�ضخ�ص، ينبغي اتخاذ اخلطوات الكفيلة 

ت�ضتغرق  اأن  البحث ال�ضعبة عن عمل والتي ميكن  واأثناء عملية  بتح�ضري اخلريجني نف�ضيا ودعمهم قبل 

وقتا طويال.

تنمية القدرات البدنية

م�ضاعدات اأ�ضحاب الأمرا�ص املزمنة والعجز من بني اخلريجني اجلدد على العمل ميكن اأن ت�ضمل تو�ضيع 

فهمهم بالوظائف املنا�ضب واخلطوات التي ميكنهم اأن يتخذوها لتو�ضيع عدد واأنواع تلك الوظائف.

تطوير القدرات الجتماعية

الت�ضبيك هو الو�ضيلة الأف�ضل لكل من اأ�ضحاب العمل وامل�ضتخدمني يف كافة اأرجاء العامل. فالت�ضبيك عن�ضر 

حموري يف اأي جمتمع ومن غري املحتمل اأن ياأتي كبحه بنتائج مثمرة. على العك�ص، لبد من اتخاذ اخلطوات 

الكفيلة بتعريف اخلريجني اجلدد على املجموعات التي ميكنهم اأن ين�ضئوا عالقات و�ضالت جديدة وذات 

قيمة فيها. ون�ضف يف الق�ضم الفرعي 5.2 فيما يلي كيفية حتقيق هذا.
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تنمية ال�ضياق

بال �ضك، فاإن حت�ضني ال�ضياق (البيئة) الذي يبحث فيه اخلريجني اجلدد عن عمل يجب اأن يكون اجلزء 

الغربية  ال�ضفة  يف  القت�ضادية  الآفاق  تقوي�ص  الإ�ضرائيلي  الحتالل  يوا�ضل  الإ�ضرتاتيجية.  من  املركزي 

وقطاع غزة ب�ضكل كبري وهو ال�ضبب الرئي�ضي للتحديات التي يواجهها اخلريجون يف اإيجاد عمل. يجب اأن 

ت�ضمل جهود حت�ضني ال�ضياق على تو�ضيع ال�ضيا�ضات والرقابة بحق اأي نوع من اأنواع التمييز.

2.5 خلق الفر�س لتنمية املهارات

من ال�ضروري اأن يتمكن اخلريجون اجلدد من ا�ضتخدام وتو�ضيع مهاراتهم املكت�ضبة اأثناء الدرا�ضة، 

بدل من اأن ت�ضيع �ضدى. رغم �ضعوبة توفري عمل بدوام كامل لكافة اخلريجني اجلدد، ب�ضبب الوقائع 

اأو  اأو عمل حتت التمرين �ضواء على امل�ضتوى املحلي  اأن توفري وظائف بدوام جزئي  اإل  على الأر�ص، 

العمل  اأ�ضحاب  ت�ضرك  التي  الربامج  و�ضع  ينبغي  ولتحقيق ذلك  اليد.  اأمرا يف طوع  زال  ما  الدويل 

تعطي  التي  ال�ضيا�ضات  ا�ضتك�ضاف  والأهلي. يجب  والعام  القطاعات اخلا�ص  والدوليني من  املحليني 

اأ�ضحاب العمل املحليني دوافع لتعيني وتدريب اخلريجني اجلدد. ميكن اأن ت�ضمل الدوافع على دعم 

مايل لالأجور اأو اقتطاعات �ضريبية. يجب ت�ضجيع اأ�ضحاب العمل على البدء يف تو�ضيع برامج التمرين 

التي ت�ضتهدف ب�ضكل اأف�ضل بناء املهارات.

3.5 حت�شني عملية التزاوج )املالءمة بني �شاحب العمل وامل�شتخدم(

من غري املحتمل اأن تالقي ال�ضيا�ضات التي تو�ضع فر�ص العمل بدون حت�ضني مالءمتها النجاح املتوقع 

منها، هذا اإن حققت النجاح على الإطالق. ميكن اأن تخفف ال�ضيا�ضات التي حت�ضن اإمكانية احل�ضول 

على معلومات عن الوظائف املتوفرة ب�ضكل كبري من تكاليف البحث ومدته.

فحتى خريج اجلامعة اجلديد �ضاحب القدرات املتطورة قد يف�ضل يف م�ضاعيه اإذا كانت بيئة املالءمة 

�ضعيفة. يجب حت�ضني قنوات املالءمة احلالية وتو�ضيعها ب�ضكل متكافئ واإيجاد قنوات جديدة. هناك 

�ضرورة لفهم اأكرث عمقا حول القنوات املتاحة واأيها اأكرث فائدة ويف اأي قطاع.

4.5 مقايي�س تتبع الأداء ال�شرتاتيجي

بع�ص  تطوير  ميكن  وحت�ضينها.  وتركيزها  لتحديثها  حثيثة  جهود  املبادرات  تلك  ت�ضاحب  اأن  يجب 

مقايي�ص �ضمان اجلودة للتاأكد من حدوث ذلك ولر�ضد النجاح يف املبادرات.

مثال، من املفيد معرفة ما اإذا كان هناك حت�ضن يف فر�ص اإيجاد عمل دائم اأو جزئي اأو حتت التمرين. 

لغايات  با�ضتمرار  وحتديثها  الدرا�ضة  طرحتها  التي  البحث  معادلة  ا�ضتخدام  يجب  الغاية،  لهذه 

املقارنة. ميكن ت�ضميم معادلة بحث متيز بني العمل الدائم واجلزئي اأو حتت التمرين.
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الق�ضم ال�ضاد�س

ملخ�س

6
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الق�ضم ال�ضاد�س: ملخ�س

اإن الطبيعة الديناميكية ل�ضوق العمل جتعل من اقت�ضاد العمل حقال مثريا للدرا�ضة. كما حتوله اإىل حتد 

املتجان�ضني  غري  وامل�ضتخدمني  العمل  اأ�ضحاب  من  معقدة  �ضبكة  عن  عبارة  العمل  �ضوق  الدار�ضني.  يثري 

وال�ضديدي العتماد على بع�ضهم البع�ص. يعمل هوؤلء يف حالة من انعدام اليقني ول يت�ضاوون يف قدرتهم 

على احل�ضول على املعلومات القيمة واملكلفة املتعلقة بالبحث عن عمل. اإن هدفهم هو اإيجاد ما ينا�ضبهم 

من �ضاحب عمل اأو م�ضتخَدم، كل ح�ضب حاجته. يعتمد احتمال هذه املالءمة على �ضفات �ضاحب العمل 

وامل�ضتخَدم وعلى بيئة ال�ضوق.

خلريجي  بالن�ضبة  عمل  عن  البحث  يف  للنجاح  املحدد  للعوامل  فهمنا  حت�ضني  الدرا�ضة  من  الهدف  كان 

اجلامعة اجلدد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. نظر الق�ضم 1 يف النماذج الكمية املعا�ضرة للبحث واملالءمة 

يف �ضوق العمل. بينما عرف الق�ضم 2 خم�ص فئات تغطي املحددات اخلم�ص النوعية للنجاح يف البحث عن 

عمل واطلع على النظريات الرئي�ضية يف كل فئة. اأما الق�ضم 3، فقد و�ضف منهجية امل�ضح امل�ضتخدمة يف 

هذه الدرا�ضة. وا�ضتخدم الق�ضم 4 التحليل التو�ضيفي وحتليل احلدث يف وقته لتحليل نتائج امل�ضح. وعر�ص 

اجلامعات  خريجي  لدى  عمل  عن  البحث  قدرات  من  ترفع  اإ�ضرتاتيجية  لتطوير  ال�ضتنتاجات   5 الق�ضم 

اجلدد بينما ننظر الآن يف الق�ضم 6 الذي يلخ�ص كافة الأق�ضام ال�ضابقة.

النماذج احلديثة للبحث واملواءمة عبارة عن حماولت لعمل ت�ضوير كمي للن�ضاط الدائر يف �ضوق العمل. 

خالل  برزت  التي  النماذج  بداأت  العمل.  �ضوق  لديناميكيات  فهمنا  لتح�ضني  جهودنا  �ضمن  ياأتي  وهذا 

اأو  العقدين اإىل الثالثة عقود الأخرية باأخذ معامل الحتكاك يف ال�ضوق بعني العتبار، وهو كل ما يعطل 

يوؤخر الباحثني عن عمل يف اإيجاد وظائف ويعيق اأو يوؤخر اأ�ضحاب العمل عن اإيجاد عاملني. على الرغم من 

التح�ضينات يف القدرات احل�ضابية وتوا�ضل التقدم يف تقنيات و�ضع النماذج بغر�ص التب�ضر الأف�ضل بهذا 

املجال، ما زالت التطورات الأخرية يف و�ضع النماذج ل تكفي لتعطينا ت�ضورا دقيقا للن�ضاط القت�ضادي يف 

�ضوق العمل. وهذا يرجع اأ�ضا�ضا اإىل تركيز تلك النماذج على الأجر كمحدد اأ�ضا�ضي للمالءمة، مما ي�ضتثني 

الكثري من ال�ضمات (التي تكون غالبا نوعية) للباحثني عن عمل، ولأ�ضحاب العمل ولل�ضياق. وهذا بطبيعة 

احلال ياأتي باأثر �ضلبي على عملية املواءمة.

تلك  وت�ضمل  اإيجاد عمل.  الباحثني عن عمل يف  فر�ص  اأو حتبط  اأن حتفز  �ضاأنها  من  عوامل  عدة  هناك 

العوامل على ال�ضفات اخلا�ضة لكل باحث عن عمل، مثل قدراته الفكرية والنف�ضية والبدنية والجتماعية. 

كما ت�ضتثني ال�ضمات اخلا�ضة ب�ضوق العمل عموما وبكل �ضاحب عمل ب�ضكل خا�ص، وكما هو احلال دائما 

فاإنها ل تاأخذ باحل�ضبان �ضربات احلظ اأو الفر�ص التي حتدث بال�ضدفة.

اأجريت درا�ضة زمنية مطولة ت�ضمل ثالث جولت من امل�ضح على مدار 10 �ضهور. كان الهدف منها درا�ضة 

العوامل املحددة للنجاح يف البحث عن عمل بني الأفواج اجلديدة من خريجي اجلامعات يف ال�ضفة الغربية 

وقطاع غزة. و�ضعت الدرا�ضة ب�ضكل خا�ص اإىل حتقيق غايتني هما: اإلقاء ال�ضوء على جتربة البحث عن عمل 

بني اخلريجني اجلدد وامل�ضاهمة يف حتديد ا�ضرتاتيجيات البحث الناجحة. لقد مت حتليل البيانات اخلا�ضة 
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ب 495 خريج جديد موزعني ب�ضكل مت�ضاوي تقريبا على جامعة القد�ص، وجامعة النجاح، واجلامعة العربية 

الأمريكية، وجامعة بريزيت واجلامعة الإ�ضالمية.

طرح امل�ضح اأ�ضئلة تتعلق بالو�ضع ال�ضكاين للخريج اجلديد وخلفيته، وتعليمه وتاريخه الوظيفي وكمية الوقت 

التي اأم�ضاها يف البحث عن عمل قبل بدء اجلولة الأوىل. ركزت الأ�ضئلة على الأجور وعلى حجم الوقت 

لدى  والعمل  امل�ضري  بتقرير  املتعلقة  القيم  وعلى  اإنتاجيته  وعلى  بحثه  يف  عمل  عن  الباحث  كر�ضه  الذي 

اخلريج وكذلك على مثابرته يف البحث وتوقعاته من البحث وم�ضتوى ر�ضاه عن حياته وعلى نتائج البحث 

للخريج. بالإ�ضافة لذلك طلب من الباحثني امليدانيني اأن يقيموا قدرات اخلريج اجلديد يف اللغة العربية 

ويف التوا�ضل اأثناء املقابلة.

ركز التحليل على الوقت الذي كر�ضه اخلريج اجلديد لإيجاد عمل دائم. وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل عدد من 

الإح�ضائيات. كانت الأداة الإح�ضائية الرئي�ضية هي معادلة البحث لدى كابالن ميري، وهي اإمكانية اإيجاد 

عمل بعد مت�ضية مدة معينة من الوقت يف البحث. وجد التحليل فرقا كبريا بني معادلت البحث يف ال�ضفة 

الغربية وقطاع غزة، والتي كانت تعني اأنه مع حلول ال�ضهر اخلام�ص ع�ضر من البحث كانت هناك فر�ضة 

ت�ضل اإىل 68.3 % و81.1 % تباعا باأن يظل اخلريج موا�ضال للبحث، اأي يظل عاطال عن العمل.

ا�ضتخدمنا  العمالة،  ن�ضبة  يف  بالرتاجع  اخلا�ص  كوك�ص  منوذج  ومب�ضاعدة  للعمالة،  ن�ضبة  ا�ضتخال�ص  مت 

فح�ص العالقة بني معدل الت�ضغيل وعدد العوامل املحددة املمكنة للنجاح يف البحث عن عمل. ب�ضكل عام مت 

اختبار العالقة بني 38 عامال حمددا ممكنا. لي�ص من الوا�ضح عدم التمكن من اإيجاد عالقة بني العوامل 

ال 33 املمكنة الباقية وما اإذا كان هذا يرجع اإىل غياب تلك العالقة عموما، اأو اإىل ال�ضياق املحلي، اأو ب�ضبب 

النق�ص الكبري يف البيانات (قيم احلقول) يف الدرا�ضة.

من العوامل املحددة املمكنة التي وجدت فيها عالقة هناك البحث مع ال�ضعور بالذنب. ويعترب البحث مع 

ال�ضعور بالذنب من املتغريات الدائمة التي هدفت اإىل فهم الدافع وراء موا�ضلة اخلريج اجلديد يف البحث 

الت�ضغيل  اأو خزي يقلل من احتمالت  بالذنب  ال�ضعور  البحث بدافع  فاإن  عن عمل. ح�ضب منوذج كوك�ص، 

– والدافع  الداخلي  الدافع  وجود  تدعي  التي  امل�ضري،  تقرير  نظرية  مع  ين�ضجم  وهذا   .% 28.2 بن�ضبة 

م�ضتوى  على  �ضلبا  يوؤثر  – مما  الذاتي  الحرتام  تراجع  اأو  اأو اخلزي  بالذنب  بال�ضعور  املدفوع  امل�ضبوط 

الرفاه وعادة ل يوؤدي اإىل الفعالية يف املهمة.

من العوامل املحددة الأخرى املمكنة التي اأمكن اإيجاد عالقة ب�ضاأنها هناك عامل الإنرتنت. متغري الإنرتنت 

هو متغري موؤ�ضر ميثل مدى متر�ص اخلريج اجلديد با�ضتخدام الربيد الإلكرتوين والإنرتنت. ح�ضب منوذج 

كوك�ص، فاإن اخلريجني اجلدد الذين ي�ضتخدمون الربيد الإلكرتوين والإنرتنت بانتظام لديهم فر�ضة تزيد 

والإنرتنت.  الإلكرتوين  الربيد  ي�ضتخدمون  ل  الذين  الت�ضغيل مقارنة مع اخلريجني  100 % يف  باأكرث من 

وال�ضحة  التعليم  م�ضل  التخ�ض�ص،  جمالت  من  كبرية  جمموعة  يف  وجدت  الوظائف  معظم  لأن  نظرا 

واملحا�ضبة واملالية والإدارة، فاإنه ل يبدو اأن ا�ضتخدام الربيد الإلكرتوين والإنرتنت هو بطريقة ما متطلبا 

من متطلبات العمل. ميكن اأن يكون التف�ضري الأكرث احتمال هو اأن التمكن من ا�ضتخدام الربيد الإلكرتوين 
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والإنرتنت هو عامل م�ضاعد �ضمن عوامل اأخرى ترفع من اإمكانية اإيجاد اخلريج لعمل.

من العوامل املحددة املمكنة الأخرى التي وجدت عالقة معها هناك البحث ال�ضابق. والبحث ال�ضابق عبارة 

عن متغري خا�ص بعدد ال�ضهور التي اأم�ضاها اخلريج اجلديد يف البحث عن عمل قبل اجلولة الأوىل من 

املقابالت. ح�ضب منوذج كوك�ص، كلما بداأ البحث اأكرب كلما زادت احتمالت اإيجاد عمل بن�ضبة 26.9 %. 

هناك عدد من الأ�ضباب احلد�ضية التي ميكنها اأن تف�ضر تلك النتيجة، وهي قد تختلف باختالف اخلريجني 

(بالتاأكيد، يوجد عدد من الأ�ضباب غري احلد�ضية اأي�ضا، التي ميكنها اأي�ضا اأن تكون الأ�ضباب احلقيقية).

من التف�ضريات احلد�ضية (التخمينات) هو اأن اخلريجني اجلديد ذوي الفر�ص الأقل يف اإيجاد عمل يكونون 

املمكنة  التف�ضريات  من  فر�ضهم.  حت�ضني  يف  قليال  �ضوى  ي�ضهم  مل  وهذا  غريهم،  قبل  البحث  بدءوا  قد 

الأخرى هناك ما قد يرتبط بال�ضياق القت�ضادي. من املمكن اأن تكون فر�ص العمل اأقل يف بداية ال�ضنة 

بينما تزداد يف اآخرها. بغ�ص النظر عن التف�ضري، فاإن النتيجة تعني اأن فر�ضة اإيجاد عمل تعتمد اأكرث على 

نوعية البحث مقارنة مع حجم الوقت الذي يتم مت�ضيته يف البحث.

من العوامل املحدد املمكنة الأخرى التي اأمكن اإيجاد عالقة معها هناك الإنتاجية. متغري الإنتاجية عبارة 

اإنتاجية البحث لدى كل خريج من خالل مقارنة عدد املقابالت التي ح�ضرها  عن متغري م�ضتمر ير�ضد 

بعدد فر�ص العمل التي �ضعى اإليها. ح�ضب منوذج كوك�ص، كلما اأمكن احل�ضول على عدد اأكرب من املقابالت 

لكل فر�ضة عمل يتم التقدم بطلب لها، كلما زادت احتمالت الت�ضغيل بن�ضبة 258.8 %. وهذا اأمر متوقع.

العامل املحدد الأخري الذي وجد اأن له عالقة هو عمل. متغري العمل ال�ضابقة هو متغري موؤ�ضر يحدد اأولئك 

الذين عملوا يف ال�ضابق. ح�ضب منوذج كوك�ص، فاإن الذين عملوا يف ال�ضابق يحظون بفر�ضة ت�ضغيل اأكرب 

ال�ضابق ل  ال�ضابق. هذا لي�ص بالأمر املفاجئ. فتجربة العمل  85.7 % مقارنة مع من مل يعملوا يف  بن�ضبة 

اإذا ما كان قد عمل يف نف�ص  العالقات والت�ضالت،  له  توفر  للعمل فح�ضب، بل  حت�ضر اخلريج اجلديد 

جمال التخ�ض�ص الذي تخرج منه اأي�ضا.

الأ�ضرة  للوا�ضطة من خالل  ي�ضعون  امل�ضاركني كانوا  اأن معظم اخلريجني اجلدد  الدرا�ضة  اأخريا، وجدت 

ويعتربونها الو�ضيلة الأكرث جناحا يف البحث. بع�ص منها توجه نحو ال�ضحف والوا�ضطة من خارج الأ�ضرة 

وبني الأ�ضدقاء واجلريان كو�ضيلة مفيدة.

يقال عادة باأن الأطفال هم امل�ضتقبل، ولي�ص هناك اأي مكان اأو زمان يجعل من تلك العبارة �ضحيحة اأكرث 

األقت هذه الدرا�ضة بع�ص ال�ضوء  الغربية وقطاع غزة.  ال�ضيا�ضي املجهول احلايل يف ال�ضفة  من الظرف 

على ال�ضعوبات التي واجهها خريجي اجلامعة اجلدد يف بحثهم عن عمل. وهذا بني اأنن اخلريج اجلديد 

املتو�ضط من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لديه فر�ضة ت�ضل اإىل 70.4 % يف موا�ضلة البحث، اأي اأنه يظل بال 

عمل، بعد البحث ملدة 15 �ضهرا. وكان الو�ضع �ضيئا ب�ضكل خا�ص يف قطاع غزة، حيث اأن احتمال موا�ضلة 

اخلريج اجلديد للبحث بعد 15 �ضهرا قفز اإىل 81.1 %.

بالن�ضبة ملعظم اخلريجني اجلدد من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، فاإن تلك النتائج تر�ضم لوحة قامتة لفر�ص 

اإيجاد عمل وفيها الكثري من التبعات املبا�ضرة وغري املبا�ضرة. من التبعات هي عدم متكن اخلريجني اجلدد 
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يوؤثر على من يعولهم  للتاأثري ب�ضكل مبا�ضر على اخلريجني اجلديد، فاإن هذا  من توليد دخل. بالإ�ضافة 

ماديا اأو من يحتاجهم ليعولوه ماديا. ومن التبعات الأخرى اأن اخلريجني اجلديد ل يجدون الفر�ضة لتطبيق 

نظرا  بكامله،  القت�ضاد  يوؤثر على  الرتاجع  قيمة. هذا  واكت�ضاب جتربة  تعلموها  التي  املهارات اجلديدة 

لغياب املوهبة اجلديدة يف القت�ضاد مما يف�ضي عموما اإىل قلة الأفكار اجلديد وتوا�ضل املمار�ضات البالية.

يجب اأن ترفع تلك النتائج من الدرجة امللحة لتطوير وتنفيذ اإ�ضرتاتيجية �ضاملة ت�ضعى ملعاجلة الآثار ال�ضلبية 

الوقت ومن ثالثة وجهات: متكني اخلريجني  ال�ضلبية يف نف�ص  الآثار  التي ذكرناها �ضابقا. يجب معاجلة 

اجلديد يف بحثهم عن عمل، واإيجاد الفر�ص لتطوير املهارات بالن�ضبة للخريجني اجلدد وحت�ضني عملية 

اأو طرفني من الأطراف  املواءمة يف �ضوق العمل. ل ميكن معاجلة تلك التبعات ال�ضلبية من خالل طرف 

املعنية فقط. يجب اأن تكون تلك الإ�ضرتاتيجية املعاجلة لالرتدادات �ضاملة وعلى م�ضتوى الوطن مبا ي�ضمل 

م�ضاركة املجتمع الدويل.

التي حتدد جناحهم يف البحث  يجب متكني اخلريجني اجلدد من خالل تطوير كل واحدة من القدرات 

عن عمل. من الأهمية مبكان اأي�ضا بالن�ضبة للخريجني اجلدد تطبيق وتو�ضيع املهارات التي اكت�ضبوها اأثناء 

اأمر �ضعب، نظرا  لكل اخلريجني  بدوام كامل  توفري وظائف  اأن  ت�ضييعها هباء. رغم  الدرا�ضة، بدل من 

واأخريا  اليد.  ذات  طوع  هي  ودوليا  حمليا  جزئي  بدوام  العمل  فر�ص  توفري  اأن  اإل  الأر�ص،  على  للوقائع 

فاإن ال�ضيا�ضات التي تو�ضع فر�ص العمل بدون حت�ضني املالءمة بني اخلريج والعمل املنا�ضب به من �ضاأنها 

األ حتقق الفائدة الق�ضوى املرجوة منها، هذا اإذا ما جنحت يف �ضيء اأ�ضال. ال�ضيا�ضات التي حت�ضن من 

اإمكانية النفاذ للوظائف من �ضاأنها اأن تقلل ب�ضكل كبري من تكلفة البحث ومدته.



81

املالحق





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

83

امللحق 1: �شيناريو التلفون

مرحبا، هل ميكن اأن اأحتدث مع _____________؟

درا�ضات  مركز  من  اأت�ضل  واأنا   _______________ ا�ضمي 

التنمية يف جامعة بريزيت. لقد زودتني جامعتك برقم الهاتف اخلا�ص بك.

هل متانع باأن اأطرح عليك بع�ص الأ�ضئلة املتعلقة ببحثك عن عمل؟  .1  

نعم (انتقل لل�ضوؤال 4) 	• 	
ال 	• 	

هل هناك وقت منا�ضب اأكرث ميكنني اأن اأت�ضل بك فيه لطرح بع�ص الأ�ضئلة عليك؟  .2  

نعم 	• 	
ال (انتقل لوداع ال�ضخ�ص) 	• 	

متى يكون الوقت اأن�ضب لالت�ضال؟  .3  

�ضجل: ______________؛ وانتقل لتودع املتحدث

هل تخرجت بنجاح الف�ضل املا�ضي وح�ضلت على دبلوم من جامعتك؟  .4  

نعم 	• 	
ال (و�ضح باأن الأ�ضئلةة متعلقة بالأ�ضخا�ص الذين تخرجوا وودع ال�ضخ�ص) 	• 	

تهانينا! هل تبحث عن عمل حاليا؟  .5  

نعم )انتقل لل�ضوؤال 9( 	• 	
ال 	• 	

هل تخطط للبحث عن عمل خالل ال�ضهرين التاليني؟  .6  

ال اأ.   

نعم (انتقل لل�ضوؤال 9) ب.   

هل ميكنني اأن اأ�ضاأل عن ال�ضبب؟  .7  

لقد وجدت عمال بالفعل وقد بداأته اأو �ضاأبداأ به عن قريب 	• 	
غري ذلك (حدد ____________ وودع ال�ضخ�ص) 	• 	

تهانينا! لقد عملنا �ضراكة مع اجلامعات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لدرا�ضة جتربة البحث   .8  

عن عمل بني اخلريجني اجلدد بغر�ص متابعة كيفية حت�ضنها. لهذا فاإننا جنري م�ضحا يف �ضهر ت�ضرين 

اأول. هل يهمك اأن ت�ضارك وت�ضاعدنا؟

نعم (انتقل لل�ضوؤال 13) 	• 	
ال 	• 	

هل اأنت متاأكد، �ضيكون جدا مفيدا؟  .9  

ل لن اأ�ضارك (ودع ال�ضخ�ص) 	• 	
ح�ضنا �ضوف اأ�ضارك (انتقل لل�ضوؤال 13) 	• 	
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مع  ت�ضاركنا  لقد  الأوىل.  للمرة  اأنها  وبخا�ضة  �ضعبة،  عملية  عمل  اإيجاد  فاإن  تعلم  كما  ح�ضنا.   .10  

اجلامعات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لدرا�ضة جتربة البحث عن عمل بني اخلريجني اجلدد حتى 

نرى كيف حت�ضنت. لهذا نحن جنري م�ضحا ابتداء من ت�ضرين الثاين 2008 وحتى نهاية اآب 2009. 

ي�ضمل امل�ضح على 500 م�ضارك من 5 جامعات يقومون بتعبئة ا�ضتبيانة كل �ضهرين، مبا جمموعة اأربع 

مرات، وو�ضف جتربتهم يف البحث عن عمل. من املفيد اأن ت�ضارك. هل تهتم بامل�ضاركة وم�ضاعدتنا؟

نعم (انتقل لل�ضوؤال 13) اأ.   

ال ب.   

هل اأنت متاأكد، �ضوف يكون مفيدا جدا؟  .11  

ل، لن اأ�ضارك (ودع املتحدث) اأ.   

ح�ضنا، �ضوف اأ�ضارك ب.   

عظيم! هل �ضتظل يف املنطقة من الآن وحتى اآب 2009 لتعبئة ال�ضتبيانات، وجمموعها 3؟  .12  

نعم (انتقل لل�ضوؤال 14) 	• 	
ال (�ضكرا على تعاونكم بهذا الأمر، ولكننا بحاجة لالت�ضال بكم �ضهريا خالل ال�ضهور الع�ضرة  	• 	

القادمة؛ انتقل لوداع ال�ضخ�ص)

قبل البدء بكل �ضهر من �ضهرين (ت�ضرين ثاين، اآذار واآب) �ضوف نت�ضل بكم �ضخ�ضيا لتحديد الوقت 

املنا�ضب بالن�ضبة لكم لتعبئة ال�ضتبيانة.

هل ت�ضتطيعون تعبئة ال�ضتبيانة من خالل الإنرتنت؟  .13  

نعم 	• 	
ال 	• 	

هل ت�ضتطيع تعبئة ال�ضتبيانة اإذا اأر�ضلناها لك على هيئة ملف وورد بالربيد الإلكرتوين  .14  

نعم 	• 	
ال 	• 	

ما هي اأف�ضل طريقة لالت�ضال بك؟  .15  

الربيد الإلكرتوين (حتققوا/ حددوا ___________) 	• 	
اخلط الأر�ضي (حتققوا/ حددوا ____________) 	• 	
اخلط اجلوال (حتققوا/ حددوا ____________) 	• 	

اأول  ت�ضرين  نهاية  اأخرى يف  امل�ضاركة. �ضوف نت�ضل بك مرة  �ضكرا جزيال على موافقتك على   .16  

لتحديد اجلولة الأوىل من امل�ضح

نهارك �ضعيد  .17  

نهاية �شيناريو الهاتف
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امللحق 2 اأ، 2ب، 2ج (ال�ضتمارة املدجمة، وت�ضمل: ما قبل التعقب، التعقب، وما بعد التعقب)

مركز درا�ضـات التنمية

امل�شوحات وا�شتطالعات الراأي العام 

اخلريجون اجلدد والبحث عن عمل

     Ques          رقم ال�ضتمارة

tudentname         ا�ضم الطالب: _________

     Field        رقم الباحث

1) جنني      2) طوبا�ص      3) طولكرم       4) نابل�ص     District    المحافظة/ اللواء

5) قلقيلية    6) �ضلفيت       7) اأريحا          8) رام اهلل

9) القد�ص  10) بيت حلم  11) اخلليل       12) غزة الشمال         

13) مدينة غزة               14) دير البلح    15) خانيون�ص        

16) رفح

   Place                  مكان ال�ضكن                 1) ح�ضر           2) ريف                3) خميم

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

      Gender     اجلن�ص                          1) ذكر                                2) اأنثى

                Age            العمر:________

     Refugee Status        اللجوء           1) لجئ                             2) غري لجئ

     Marital Status          احلالة الجتماعية

1) مل اأتزوج بدا        2) خاطب\ة        3) متزوج\ة        4) منف�ضل\ة        5) مطلق\ة        6) اأرمل\ة

البيانات �ضرية

م�ضح متخ�ض�س
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اجلزء الأول: معلومات عامة حول الطلبة اخلريجني

A1 هل ع�ضت خارج ال�ضفة والقطاع

1( نعم، ع�ضت يف دولة غري عربية، حدد عدد ال�ضنوات:________

2( نعم، ع�ضت يف دولة عربية، حدد عدد ال�ضنوات:_________

3( ال

A2 من اأي جامعة تخرجت؟

1( جامعة بريزيت- بريزيت              2( جامعة القد�ص- اأبو دي�ص                  3( اجلامعة الإ�ضالمية- غزة

4( جامعة النجاح  الوطنية – نابل�ص                     5( اجلامعة العربية الأمريكية- جنني

A3 يف اأي ف�ضل تخرجت؟                        1( الف�ضل الثاين                              2( الف�ضل ال�ضيفي

A4 ما هو جمال تخ�ض�ضك؟    حدد/ي ________________

A5 كم كان معدلك الرتاكمي عند التخرج؟    حدد/ي ____________

A6 كم عدد اللغات غري العربية التي تتحدثها/ثيها؟      العدد:__________

A7 ما م�ضتواك/ي على احلديث والقراءة والكتابة باللغة الجنليزية؟

1( جيد              2( متو�ضط                               3( �ضعيف 

A8 هل ت�ضتخدم/ي النرتنت والمييل ب�ضكل منتظم؟              1( نعم                           2( ال 

A13 هل عملت من قبل؟                1( نعم                             2( ال – انتقل لل�ضوؤال A9

A10كم كانت الفرتة ما بني بحثك عن فر�ضة عمل وح�ضولك عليه؟

حدد/ي الفرتة بالأ�ضابيع:___________

A11 هل عملت بال�ضابق يف جمال ي�ضابه املجال الذي تبحث/ي فيه عن عمل؟

A12 هل كانت الـ 200 �ضاعة من العمل التعاوين مفيدة يف اإعدادك للعمل؟

1( نعم                                               2(ال

A13 تقريبا، كم هي الفرتة الني مرت منذ اأن بداأت يف البحث عن عمل؟

املدة بالأ�ضابيع:______________
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اجلزء الثاين: التجربة يف البحث عن عمل وتقييمها

الرجاء الإجابة على الأ�شئلة التالية ارتباطا بال�شهرين املا�شيني

B1 كم يبلغ الأجر ال�ضهري الذي تود العمل مقابله؟      الأجر بال�ضيكل:________

B2  ما هو اأعلى اأجر �ضهري عر�ص عليك خالل ال�ضهرين املا�ضيني؟    الأجر بال�ضيكل:______

B3  ما هو عدد الوظائف ال�ضاغرة التي عرفت/قراأت عنها، وجدتها؟         العدد:________

B4 ما هو عدد الوظائف ال�ضاغرة التي قمت بالتقدم اإليها؟         العدد:________

B5  ما هو عدد املقابالت التي قمت بها للح�ضول على وظائف معينة؟     1( العدد:_______

الرجاء الإجابة على الأ�شئلة التالية حول قيمة التوظيف:

B6 تبحث/ي عن عمل لأن العمل جزء مهم من احلياة

4( اأوافق               5( اأوافق ب�ضدة 3( بني بني     1( ل اأوافق ب�ضدة                  2( ل اأوافق          

B7 تبحث/ي عن عمل لأنك ت�ضتمتع بطريقة البحث يف احل�ضول على فر�ضة عمل؟

4( اأوافق            5( اأوافق ب�ضدة 3( بني بني   2( ل اأوافق  1( ل اأوافق ب�ضدة    

B8 تبحث/ي عن عمل لأنك ت�ضتمتع/ي بالعمل؟

3( بني بني                 4( اأوافق             5( اأوافق ب�ضدة 2( ل اأوافق  1( ل اأوافق ب�ضدة  

B9 تبحث/ي عن عمل لبناء وتنمية مهاراتك

3( بني بني                4( اأوافق            5( اأوافق ب�ضدة 2( ل اأوافق  1( ل اأوافق ب�ضدة  

B10تبحث/ي عن عمل لأن العمل يعطي فر�ضة للتفاعل مع الآخرين

4( اأوافق            5( اأوافق ب�ضدة 3( بني بني   2( ل اأوافق  1( ل اأوافق ب�ضدة  

B11 تبحث/ي عن عمل ب�ضبب احلاجة للمال

4( اأوافق            5( اأوافق ب�ضدة 3( بني بني   2( ل اأوافق  1( ل اأوافق ب�ضدة  

B12 تبحث/ي عن عمل لأن العمل يزيد ثقتك واحرتامك لنف�ضك

4( اأوافق            5( اأوافق ب�ضدة 3( بني بني   2( ل اأوافق  1( ل اأوافق ب�ضدة  

B13 تبحث/ي عن عمل ل�ضعورك بالذنب كونك ل تعمل/ي

4( اأوافق            5( اأوافق ب�ضدة 3( بني بني   2( ل اأوافق  1( ل اأوافق ب�ضدة  

B14 )اإذا كنت متزوج/ة( تبحث/ي عن عمل لأن زوجك/زوجتك يريد/تريد لك اأن تعمل/ي

4( اأوافق             5( اأوافق ب�ضدة 3( بني بني   1( ل اأوافق ب�ضدة                 2( ل اأوافق 
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B15 تبحث/ي عن عمل لأن اأهلك/والديك يريدون لك اأن تعمل/ي

3( بني بني                4( اأوافق             5( اأوافق ب�ضدة 2( ل اأوافق  1( ل اأوافق ب�ضدة  

B16 باملعدل، كم عدد املرات التي بحثت/ي فيها عن عمل؟

1( كل اأ�ضبوع                        2( كل اأ�ضبوعني              3( كل ثالث اأ�ضابيع               4( مرة بال�ضهر 

B17 ما هي حالة بحثك عن وظيفة يف الوقت الراهن؟

))C1( 1( توقفت عن البحث متاما لأنني وجدت عمل واأود ال�ضتمرار فيه )انتقل اإىل اجلزء الثالث

)B19 2( ل اأزال اأبحث عن عمل )انتقل لل�ضوؤال

3( توقفت عن البحث موؤقتا

 ))C1( 4( توقفت عن البحث متاما )انتقل اإىل اجلزء الثالث

   )B19 5( �ضاأبداأ بالبحث عن عمل خالل �ضهرين )انتقل لل�ضوؤال

B18 ملاذا توقفت عن البحث موؤقتا؟

2( لأنني مل اأجد اأي فر�ص عمل 1( لأنني وجدت عمل موؤقت   

4( لأن اأ�ضحاب العمل اأخربوين اأين اأفتقر اإىل اخلربة 3( لأنني مل اأجد فر�ص عمل تعجبني  

) 5( غري ذلك/حدد/ي )    

الرجاء الإجابة على الأ�شئلة التالية حول درجة تفاوؤلك.

التي من  اأو  التي عقدتها/تيها/  باملقابلة )باملقابالت(  النجاح  تفاوؤلك بقدرتك على  ما هي درجة   B19

املتوقع اأن تعقدها؟ 

1( مت�ضائم جدا             2( مت�ضائم       3( ل�ضت متفائل اأو مت�ضائم      4( متفائل         5( متفائل جدا

B20 ما هي درجة تفاوؤلك جتاه اإيجاد �ضاحب عمل م�ضتعد لتوظيفك؟

1( مت�ضائم جدا             2( مت�ضائم       3( ل�ضت متفائل اأو مت�ضائم      4( متفائل         5( متفائل جدا

B21 ما هي درجة تفاوؤلك جتاه اإيجاد وظيفة تعجبك؟

1( مت�ضائم جدا             2( مت�ضائم       3( ل�ضت متفائل اأو مت�ضائم      4( متفائل         5( متفائل جدا

B22 ما هي درجة تفاوؤلك جتاه اإيجاد اأي وظيفة؟

1( مت�ضائم جدا             2( مت�ضائم       3( ل�ضت متفائل اأو مت�ضائم      4( متفائل         5( متفائل جدا

B23 كم درجة ر�ضاك عن حياتك؟

1( غري را�ضي على الإطالق         2( غري را�ضي        3( بني بني          4( را�ضي          5( را�ضي جدا
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اجلزء الثالث: نتائج البحث عن العمل

2( ال   )C3 هل جنحت يف اإيجاد عمل؟                1( نعم) انتقل لل�ضوؤال C1

C2 ما هي حالة بحثك عن العمل؟ 

1( ل اأزال اأبحث عن عمل                       2( توقفت عن البحث لأنني مل اأجد اأي فر�ضة عمل

3( توقفت عن البحث لأنني مل اأجد فر�ص عمل تعجبني 

4( توقفت عن البحث لأن اأ�ضحاب العمل اأخربوين اأين اأفتقر اإىل اخلربة

5( �ضاأبداأ بالبحث عن عمل خالل �ضهرين

6( غري ذلك، حدد:)_____________(

)على الباحث امليداين وبعد اإجابته على هذا ال�شوؤال ال�شابق )C2(النتقال اإىل اجلزء الرابع 

واإجابة الأ�شئلة املتبقية مبفرده(

C3 ما درجة ر�ضاك عن العمل الذي وجدته؟

1( غري را�ضي على الإطالق          2( غري را�ضي        3( بني بني         4( را�ضي              5( را�ضي جدا

C4 هل العمل الذي وجدته يتالءم مع املجالت التي كنت تود العمل بها؟

2( ال 1( نعم                          

C5يف اأي جمال وجدت العمل؟

1( حما�ضبة                       2( اإدارة                   3( زراعة                            4( بناء

5( حرفة                           6( التعليم                 7( ال�ضحة                         8( �ضناعة كبرية

9( �ضناعة �ضغرية          10( مطعم                11( البيع بالتجزئة           12( املوا�ضالت

) 13( غري ذلك/ حدد/ي )     

C6 يف اأي حمافظة وجدت العمل؟ حدد/ي املحافظة:____________

C7 ما هي الطريقة الأكرث جدوى )فائدة( –ح�ضب جتربتك- يف البحث عن عمل )خيار واحد فقط(؟

ال�ضوؤال من خالل الوا�ضطة  )1

�ضوؤال العائلة والأ�ضدقاء واجلريان )بدون وا�ضطة(  )2

�ضوؤال اأ�ضحاب عمل �ضابقني  )3

�ضوؤال اأ�ضحاب عمل حمتملني  )4

البحث يف ال�ضحف اليومية  )5

ال�ضتف�ضار يف مكتب العمل  )6

غري ذلك، حدد:__________________  )7
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امللحق 3: املتغريات

ي�ضف هذا امللحق ح�ضب الرتتيب الأبجدي (باللغة الإجنليزية) كافة املتغريات امل�ضتخدمة يف حتليل احلدث 

يف وقته. لقد مت احت�ضاب معظم املتغريات واإدراجها فيما يلي حتت عنوان متغري فردي. بع�ص املتغريات 

املتغريات  ن�ضع  الفهم.  عملية  لت�ضهيل  جتميعها  بالتايل  مت  وقد  م�ضابهة  بطريقة  احت�ضابها  ومت  مرتبطة 

املتجمعة يف قائمة منف�ضلة حتت عنوان املتغريات املجمعة. بني الأقوا�ص، وبعد ال�ضم الكامل لكل متغري، 

هناك رقم ال�ضوؤال الذي يرتبط به هذا املتغري، ونوعه وا�ضمه املخت�ضر.

املتغريات الفردية

يف اخلارج (اأ1؛ ت�ضنيفي؛ يف اخلارج)

ي�ضكنوا خارجها.  والذين مل  املحتلة  الأر�ص  �ضكنوا خارج  الذين  بني  (موؤ�ضر) مييز  متغري  هو  اخلارج  يف 

ي�ضتند هذا املتغري اإىل ال�ضوؤال اأ1 يف الق�ضم اخلا�ص بالعالمات الفردية وا�ضتبيان ما قبل التعقب (امللحق 

2اأ). ال�ضوؤال املطروح: هل �ضبق لك اأن ع�ضت خارج ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؟ وكانت الإجابات: نعم، لقد 

ع�ضت يف دولة غري عربية؛ نعم، لقد ع�ضت يف دولة عربية؛ اأو ل، مل اأ�ضكن اأبدا خارج ال�ضفة الغربية وقطاع 

غزة. ومت و�ضع عالمة (1) اأمام الإجابة ب نعم، لقد ع�ضت يف دولة غري عربية، ونعم/ لقد ع�ضت يف دولة 

عربية؛ بينما و�ضعت عالمة (0) اأمام الإجابة، ل مل اأع�ص اأبدا خارج ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

العمر (عالمة فردية؛ متوا�ضل؛ العمل)

ق�ضم  بالعمل يف  ال�ضوؤال اخلا�ص  اإىل  وي�ضتند  اإىل عمر اخلريج اجلديد.  ي�ضري  متوا�ضل  العمر هو متغري 

العالمات الفردية يف ا�ضتبيان ما قبل التعقب (امللحق 2اأ). احلد الأدنى لهذا املتغري هو 21 واحلد الأق�ضى 

هو 40، مما يعني اأن املتو�ضط احل�ضابي هو 23.1، والو�ضط احل�ضابي هو 23، واملعدل ال�ضائد هو 22.

حالة الإعاقة (عالمة فردية؛ ت�ضنيفية؛ عجز)

حالة الإعاقة عبارة عن متغري موؤ�ضر مييز بني الذين يعانون مر�ضا دائما اأو اإعاقة واأولئك الذين ل يعانون 

قبل  ما  ا�ضتبيان  الفردية يف  العالمات  ق�ضم  الإعاقة يف  بو�ضع  اخلا�ص  ال�ضوؤال  اإىل  املتغري  ي�ضتند  ذلك. 

اأو بال.  بنعم  اإما  الرد  اإعاقة؟ وكان  اأو  ال�ضوؤال املطروح هو: هل تعاين مر�ضا دائما   .( 2اأ (امللحق  التعقب 

و�ضعت عالمة (1) اأمام الرد بنعم، وعالمة (0) اأمام الرد ب )ل(.

اللغة الإجنليزية (اأ7؛ ت�ضنيفي، اإجنليزي)

اللغة الإجنليزية عبارة عن متغري (موؤ�ضر) يدل على املتمكنني من اللغة الإجنليزية. وي�ضتند املوؤ�ضر اإىل ال�ضوؤال 7 

يف الق�ضم حول التعليم يف ا�ضتبيان ما قبل التعقب (امللحق 2اأ). ال�ضوؤال املطروح هو: هل ت�ضتطيع احلديث والقراءة 

والكتابة بتمكن باللغة الإجنليزية؟ وكان الرد اإما بنعم اأو ل. اأعطيت عالمة 1 للرد ب نعم، وعالمة 0 للرد بال.

ال�ضتمتاع بالبحث (ب7؛ متوا�ضل، ال�ضتمتاع)

البحث عن  وراء موا�ضلة اخلريج اجلديد  الدافع  فهم  اإىل  يهدف  متوا�ضل  بالبحث هو متغري  ال�ضتمتاع 

عمل. وهو ي�ضتند اإىل ال�ضوؤال ب7 يف الق�ضم اخلا�ص بتقرير امل�ضري وقيمة العمل يف ا�ضتبيان التعقب (امللحق 

2ب). ن�ص ال�ضوؤال: اأنت تبحث عن عمل لأنه ممتع ا�ضتك�ضاف فر�ص العمل يف ال�ضوق. الردود ت�ضمل: 1) 
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اأعار�ص ب�ضدة؛ 2) اأعار�ص؛ 3) ل اأوافق ول اأعار�ص؛ 4) اأوافق؛ 5) اأعار�ص ب�ضدة. اأعطيت اأعر�ص ب�ضدة 

عالمة (1)، واأعار�ص عالمة (2)، وهكذا دوليك حيث ح�ضلت اأوافق ب�ضدة على 5. وقد مت احت�ضاب املتغري 

لكل خريج من خالل اأخذ متو�ضط من اجلولت الثالث.

عدد املرات )ب16؛ متوا�ضل؛ مرات(

عدد املرات عبارة عن متغري متوا�ضل ي�ضري اإىل مدى تكرار قيام اخلريج اجلديد بالبحث عن عمل. وقد 

ا�ضتند املتغري اإىل ال�ضوؤال ب16 يف الق�ضم اخلا�ص بتكرار البحث يف ا�ضتبيان التعقب (امللحق 2ب). ال�ضوؤال 

املطروح: باملتو�ضط، كم عدد اأيام البحث الأ�ضبوعية التي قمت خاللها بالبحث عن عمل؟ لقد مت احت�ضاب 

املتغري لكل خريج جديد من خالل اأخذ و�ضط الردود. مثال، بالن�ضبة خلريج معني مت ت�ضجيل الرد ثالثة 

املثال،  �ضبيل  على  اإذا،  الثالثة.  الردود  اإىل  ي�ضتند  الو�ضط  وكان  امل�ضح،  من  جولة  كل  خالل  اأي  مرات، 

بالن�ضبة خلريج معني مت ت�ضجيل الرد مرة واحدة، اأي اأن اخلريج اإما �ضارك يف جولة واحدة من امل�ضح اأو 

�ضارك يف جولت اأكرث ولكن كان الرد امل�ضجل هو مرة واحدة، اإذا الو�ضط ي�ضتند اإىل هذا الرد.

قطاع غزة (عالمات فردية؛ ت�ضنيفي؛ القطاع)

قطاع غزة متغري (موؤ�ضر) يدل على املقيمني يف قطاع غزة. وي�ضتند اإىل ال�ضوؤال املتعلق باملحافظة يف ق�ضم 

ت�ضكن حاليا؟  اأي حمافظة  ال�ضوؤال: يف  2اأ). وكان  (امللحق  التعقب  ا�ضتبيان ما قبل  الفردية يف  العالمات 

املحافظات  بينما   ،1 عالمة  على  ح�ضلت  وهي  ورفح  خانيون�ص  البلح،  دير  غزة،  غزة،  �ضمال  الردود: 

الإحدى ع�ضرة الأخرى تقع يف ال�ضفة الغربية وقد ح�ضلت على عالمة 0. نظرا لأن اجلامعة الإ�ضالمية 

هي اجلامعة الوحيدة من قطاع غزة امل�ضاركة يف الدرا�ضة، فاإن املتغري املوؤ�ضر عن قطاع غزة ميثل اأي�ضا 

اخلريجني اجلدد من اجلامعة الإ�ضالمية.

النوع الجتماعي (عالمة فردية؛ ت�ضنيفي؛ ذكر، اأنثى)

هو متغري (موؤ�ضر) اأن�ضئ لكل نوع اجتماعي على حدا. املتغريات ت�ضتند اإىل �ضوؤال النوع الجتماعي يف ق�ضم 

العالمات الفردية من ا�ضتبيان ما قبل التعقب (امللحق 2اأ). وكان ال�ضوؤال: ما هو نوعك الجتماعي؟ حيث 

الرد ذكر اأو اأنثى.

العالمات (اأ5؛ متوا�ضل؛ العالمات)

العالمات عبارة عن متغري متوا�ضل ي�ضري اإىل متو�ضط عالمات اخلريج اجلديد. وي�ضتند اإىل ال�ضوؤال اأ5 يف 

الق�ضم اخلا�ص بالتعليم يف ا�ضتبيان ما قبل التعقب (امللحق 2اأ). ال�ضوؤال املطروح: ما هو متو�ضط عالماتك؟ 

وقد اأجاب 58 خريجا (11.6 %) عن ال�ضوؤال حول عالماتهم على �ضكل معدل اإجمايل بينما اأجاب ال 493 

(88.4 %) عن ال�ضوؤال على �ضكل ن�ضبة مئوية. وقد مت حتويل املعدل العام اإىل ن�ضب مئوية با�ضتخدام النظام 
14

التايل، امل�ضدر هو مراجعة برن�ضتون:

http://inquiry.princetonreview.com/leadgentemplate/GPA_popup.asp :جدول حتويل املعدل العام  
14
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وقد ين�ضجم هذا متاما مع النظام امل�ضتخدم يف كل واحدة من اجلامعات اخلم�ص، ولكن ينبغي اأن يكون 

قريبا كفاية لغاية هذه الدرا�ضة.

البحث بدافع ال�ضعور بالذنب (ب13؛ متوا�ضل؛ الذنب)

ال�ضعور بالذنب هو متغري متوا�ضل يهدف اإىل فهم الدافع وراء قيام اخلريج اجلديد يف البحث عن عمل. 

وي�ضتند اإىل ال�ضوؤال ب13 يف الق�ضم اخلا�ص بتقرير امل�ضري وقيمة العمل يف ا�ضتبيان التعقب (امللحق 2ب). 

العمل.  باخلزي من كونك عاطال عن  اأو  بالذنب  ت�ضعر  لأنك  تبحث حاليا عن عمل  اأنت  ال�ضوؤال يقرتح: 

الردود ت�ضمل: 1) اأعار�ص ب�ضدة؛ 2) اأعار�ص؛ 3) ل اأوافق ول اأعار�ص؛ 4) اأوافق و5) اأوافق ب�ضدة. منحت 

اأعر�ص ب�ضدة العالمة 1، واأعار�ص العالمة 2، وهكذا دواليك، حيث ح�ضلت اأوافق ب�ضدة على العالمة 5. 

مت احت�ضاب املتغري لكل خريج من خالل اأخذ الو�ضط احل�ضاب عن اجلولت الثالثة.

زخامة البحث (جديد؛ متوا�ضل؛ زخم)

الزخامة عبارة عن متغري متوا�ضل ير�ضد زخامة قيام اخلريج اجلديد بالبحث. ي�ضتند املتغري اإىل الأ�ضئلة 

ب3 وب4 من الق�ضم اخلا�ص بزخامة البحث والإنتاجية يف ا�ضتبيان التعقب (امللحق 2ب). ال�ضوؤال املطروح: 

كم عدد الوظائف ال�ضاغرة التي اطلعت عليها؟ وكما عدد الوظائف ال�ضاغرة التي تقدمت لها؟ واملتغري 

عبارة عن تنا�ضب، يتم احت�ضابه من خالل تق�ضم الرد الرقمي على ال�ضوؤال حول عدد الوظائف ال�ضاغرة 

التي �ضعى اإليها (تقدم اإليها) اخلريج؟ على الرد الرقم على ال�ضوؤال حول عدد الوظائف ال�ضاغرة التي اطلع 

عليها؟

الإنرتنت (عالمة فردية؛ ت�ضنيفي؛ النت)

الإنرتنت عبارة عن متغري (موؤ�ضر) يدل على املتمكنني من ا�ضتخدام الربيد الإلكرتوين والإنرتنت. ي�ضتند 

املتغري اإىل ال�ضوؤال اأ8 يف ق�ضم العالمات الفردية يف ا�ضتبيان ما قبل التعقب (امللحق 2اأ). ال�ضوؤال املطروح: 

هل ت�ضتخدم الربيد الإلكرتوين والإنرتنت بانتظام؟ وكان الرد اإما بنعم اأو بال، حيث منح الرد بنعم عالمة 

(1) والرد بال عالمة (0).

اللغات (اأ6؛ متوا�ضل؛ لغات)

اللغة عبارة عن متغري متوا�ضل ي�ضتند اإىل ال�ضوؤال اأ6 يف ق�ضم التعليم يف ا�ضتبيان ما قبل التعقب (اأمللحق 

2اأ). ال�ضوؤال املطروح: كم عدد اللغات التي ت�ضتطيع التحدث بها بخالف العربية؟ وكان الرد هو عدد اللغات 

التي يتحدث بها اخلريج اجلديد بالإ�ضافة للعربية.

الو�ضع الجتماعي (عالمة فردية؛ ت�ضنيفية؛ و�ضع اجتماعي)

�ضوؤال  اإىل  املوؤ�ضر  ي�ضتند  غريهم.  من  املرتبطني  بني  مييز  (موؤ�ضر)  متغري  عن  عبارة  الجتماعي  الو�ضع 

الو�ضع الجتماعي يف ق�ضم العالمات الفردية يف ا�ضتبيان ما قبل التعقب (امللحق 2اأ). ال�ضوؤال املطروح: ما 

هو و�ضعك الجتماعي؟ الرد كان، مل ي�ضبق يل الزواج اأبدا، خمطوب، متزوج، منف�ضل، مطلق اأو اأرمل. مت 

و�ضع عالمات ال�ضوؤال حول الو�ضع الجتماعي على اأ�ضا�ص 1 لالإجابة على متزوج اأو خاطب بينما و�ضعت 

عالمة 0 اأمام مل ي�ضبق يل الزواج، منف�ضل، مطلق اأو اأرمل.
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الو�ضيلة (ج7؛ت�ضنيفي؛ و�ضيلة)

البحث عن عمل.  ا�ضتخدمها اخلريج اجلديد يف  و�ضيلة  اأفيد  ت�ضنيفي ي�ضف  الو�ضيلة عبارة عن متغري 

ال�ضوؤال  2ج).  (امللحق  التعقب  بعد  ما  ا�ضتبيان  يف  البحث  نتائج  ق�ضم  يف  ج7  ال�ضوؤال  اإىل  املتغري  ي�ضتند 

املطروح: ما هي و�ضيلة البحث عن عمل التي وجدتها اأكرث فائدة يف بحثك عن عمل؟ وكانت الردود: البحث 

من خالل الوا�ضطة العائلة؛ البحث من خالل اوا�ضطة من خارج الأ�ضرة، وبني الأ�ضدقاء واجلريان، البحث 

البحث يف  ال�ضحف؛  البحث يف  اأ�ضحاب عمل حمتملني؛  ال�ضتعالم لدى  ال�ضابقني؛  العمل  اأ�ضحاب  لدى 

مكتب العمل؛ اأو و�ضائل اأخرى.

ما قبل البحث (اأ13؛ متوا�ضل؛ قبل البحث)

ما قبل ابحث عبارة عن متغري متوا�ضل ي�ضتند اإىل ال�ضوؤال اأ13 يف الق�ضم اخلا�ص مبدة البحث يف ا�ضتبيان 

وكان  عمل؟  عن  البحث  بداأت  اأ�ضبوع  كم  منذ  تقريبا  هو:  املطروح  ال�ضوؤال  2اأ).  (امللحق  التعقب  بعد  ما 

الهدف من ال�ضوؤال هو حتدد عدد الأ�ضابيع التي اأم�ضاها اخلريج اجلديد يف البحث عن عمل قبل مقابلة 

اجلولة الأوىل. وللمطابقة مع باقي امل�ضح، مت حتويل الإجابات اإىل �ضهور. مثال، اإذا كان اخلريج قد بحث 

لأربع اأ�ضابيع اأو اأقل قبل مقابالت اجلولة الأوىل، فاإن مدة البحث كانت �ضهر، اإذا كان قد بحث بني خم�ضة 

وثمانية اأ�ضابيع قبل جولة املقابالت الأوىل، احت�ضبت مدة البحث على اأنها �ضهرين وهكذا.

الإنتاجية (ب4، ب5؛ متوا�ضل؛ اإنتاجية)

الإنتاجية عبارة عن متغري متوا�ضل ير�ضد اإنتاجية البحث لدى اخلريج اجلديد. املتغري ي�ضتند اإىل الأ�ضئلة 

ب4 وب5 يف الق�ضم اخلا�ص بزخامة البحث والإنتاجية يف ا�ضتبيان التعقب (امللحق 2ب). ال�ضوؤال املطروح 

هو: كم عدد الوظائف ال�ضاغرة التي تقدمت لها تقريبا؟ وكم عدد املقابالت التي توجهت اإليها؟ واملتغري 

لها  تقدم  التي  الوظائف  عدد  حول  ال�ضوؤال  على  (العدد)  الرد  بتق�ضيم  احت�ضابها  يتم  ن�ضبة،  عن  عبارة 

اخلريج؟ على عدد الوظائف التي تقدم لها؟

املهنة (اأ4؛ ت�ضنيفي؛ املهنة)

املهنة عبارة عن متغري ت�ضنيفي ي�ضري اإىل جمال دار�ضة اخلريج اجلديد. وي�ضتند املتغري اإىل ال�ضوؤال اأ4 يف 

). ال�ضوؤال املطروح: ما هو جمال درا�ضتك؟  الق�ضم اخلا�ص بالتعليم يف ا�ضتبيان ما قبل التعقب (امللحق 2اأ

تلقينا 160 ردا مت جتميعها لحقا يف 19 حقل، ت�ضمل: املحا�ضبة، الأحياء، اإدارة الأعمال، الكيمياء، علم 

(اإجنليزي)،  االأل�سن  (عربي)،  الأل�ضن  اجلغرافيا،  املالية،  الهند�ضة،  الرتبية،  الأ�ضنان،  طب  احلا�ضوب، 

احلقوق، احلقوق (�ضريعة اإ�ضالمية)، الريا�ضيات، الطب، ال�ضيدلة، الدين (الإ�ضالم). الفئة الأخرى التي 

اأن�ضئت كانت بخ�ضو�ص 50 ردا خمتلفا �ضملت ما ل يقل عن 10 اإدخالت.

حالة اللجوء (عالمة فردية؛ ت�ضنيفي؛ لجئ)

و�ضع اللجوء عبارة عن متغري (موؤ�ضر) مييز بني الالجئني وغري الالجئني. ي�ضتند املتغري اإىل ال�ضوؤال حول 

هو  ما  املطروح:  ال�ضوؤال   .( 2اأ (امللحق  التعقب  قبل  ما  �ضوؤال  يف  الفردي  العالمات  ق�ضم  يف  اللجوء  و�ضع 

و�ضعك كالجئ؟ وكان الرد اإما لجئ اأو غري لجئ. منح الرد لجئ عالمة (1) والرد غري لجئ (0).
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احلالة (جديد؛ ت�ضنيفي؛ احلالة)

احلالة عبارة عن متغري (موؤ�ضر) اأن�ضئ لتحليل احلدث يف وقته. اإذا اأفاد اخلريج اجلديد باأنه قد اأ�ضبح 

م�ضتخدما خالل الفرتة املدرو�ضة، ح�ضل على عالمة 1، وخالف ذلك ح�ضل على عالمة 0.

متغري الوقت (جديد؛ متوا�ضل؛ وقت)

الوقت عبارة عن متغري متوا�ضل يقي�ص املدة التي اأم�ضاها اخلريج اجلديد يف البحث. يتم احت�ضاب املتغري 

من خالل اإ�ضافة عدد ال�ضهور التي بحث فيها اخلريج خالل كل جولة، ح�ضب القواعد التالية:

	 ا�ضتخدامه • يتم  الأوىل  قبل اجلولة  التي بحث خاللها اخلريج  ال�ضهور  الأوىل، عدد  للجولة  بالن�ضبة 

بغر�ص النظر عم اإذا اأعلن اأنه يبحث يف وقت امل�ضح.

	 بالن�ضبة للجولة الثانية، يعتمد على ما كان اخلريج يفعله اأثناء اجلولة الأوىل، اإذا ما كان يبحث خالل •

الفرتة الأوىل وما زال يبحث خالل اجلولة الثانية، متت اإ�ضافة اأربعة �ضهور. اإذا كان اخلريج يبحث 

خالل اجلولة الأوىل، ومل يعد يبحث خالل اجلولة الثانية، متت اإ�ضافة �ضهرين. اإذا مل يكن اخلريج 

يبحث خالل اجلولة الأوىل ومل يكن يبحث خالل اجلولة الثانية، مل تتم اإ�ضافة اأي �ضهر.

	 بالن�ضبة للجولة الثالثة، فاإن ذلك يعتمد على ما كان اخلريج اجلديد يفعله اأثناء اجلولة الثانية. اإذا •

كان اخلريج يبحث اأثناء اجلولة الثانية وما زال يبحث اأثناء اجلولة الثالثة، متت اإ�ضافة خم�ضة �ضهور. 

اإذا كان اخلريج يبحث خالل اجلولة الثانية، ولكن مل يعد يبحث خالل اجلولة الثالثة، اأ�ضيفت ثالثة 

اأ�ضيفت  الثالثة،  الثانية ولكنه يبحث خالل اجلولة  اإذا مل يكن اخلريج يبحث خالل اجلولة  �ضهور. 

ثالثة �ضهور. اأخريا، اإذا مل يكن اخلريج يبحث خالل اجلولة الثانية ول يبحث خالل اجلولة الثالثة، 

مل تتم اإ�ضافة اأي �ضهر.

تتعامل هذه املنهجية مع كافة ال�ضهور على قدر امل�ضاواة، بغ�ص النظر عما حدث خالل اجلولة الأوىل اأو 

الثانية اأو الثالثة. وقد يكون هذا م�ضلال نظرا لتغريات البيئة والدافع. الوقت هو تقدير جزايف اأي�ضا لأن 

متغري ما قبل مت حتويله من اأ�ضابيع اإىل �ضهور، كافة الأ�ضابيع حتولت اإىل �ضهور. نتيجة لذلك، فاإن الوقت 

عبارة عن نطاق بنحو اأقل اأو اأكرث ب�ضهرين.

اجلامعة (اأ2؛ ت�ضنيفية؛ القد�ص، النجاح، العربية الأمريكية، بريزيت، الإ�ضالمية)

يف  بالتعليم  اخلا�ص  الق�ضم  يف  اأ2  ال�ضوؤال  اإىل  املتغريات  ا�ضتندت  جامعة.  لكل  (موؤ�ضر)  متغري  و�ضع  مت 

ا�ضتبيان ما قبل التعقب (امللحق 2اأ). وقد طرح ال�ضوؤال: من اأي جامعة تخرجت؟ وكان الرد جامعة القد�ص، 

جامعة النجاح، اجلامعة العربية الأمريكية، جامعة بريزيت، اأو اجلامعة الإ�ضالمية.

العمل ال�ضابق (اأ9؛ ت�ضنيفي؛ عمل)

العمل ال�ضابق هو متغري (موؤ�ضر) يدل على الذين عملوا يف ال�ضابق. ي�ضتند املتغري اإىل ال�ضوؤال اأ9 من ق�ضم 

اخلربة العملية يف ا�ضتبيان ما قبل التعقب (امللحق 2اأ). ال�ضوؤال املطروح هو: هل عملت يف ال�ضابق؟ الرد هو 

اإما نعم اأو ل. الرد بنعم ح�ضل على عالمة 1، والرد ب ل ح�ضل على عالمة 0.
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املتغريات املجمعة

فيما يلي قائمة مرتبة اأبجديا للمتغريات التي مت احت�ضابها بالطريقة التالية: كل متغري يف كل جمموعة اأدناه 

مت احت�ضابه لكل خريج جديد على حدا عن طريق اأخذ املتو�ضط يف الردود املرتبط بكل �ضوؤال. مثال، اإذا 

كان الرد بالن�ضبة خلريج معني قد �ضجل ثالث مرات، اأي خالل كل جولة من جولت امل�ضح، فاإن املتو�ضط 

ي�ضتند اإىل الردود الثالثة. اإذا، مثال، بالن�ضبة خلريج معني مت ت�ضجيل اجلواب مرة واحدة، اأي اأن اخلريج 

اإما �ضارك يف جولة واحدة من امل�ضح اأو �ضارك يف عدة جولت ولكن مت ت�ضجيل الإجابة يف واحدة فقط، فاإن 

املتو�ضط هو هذه الإجابة الوحيدة.

التوقعات وجمموعة الر�ضا عن احلياة

(ب19، ...، ب23؛ ت�ضنيفي؛ ب19_متو�ضط،...، ب23_متو�ضط)

واحد من  لكل  النف�ضية  القدرات  قيا�ص  اإىل  تهدف  املتغريات  والر�ضا عن احلياة من  التوقعات  جمموعة 

(امللحق  اخلريجني اجلدد. ت�ضتند املجموعة اإىل الأ�ضئلة ب19، ب20، ب22، وب23 يف ا�ضتبيان التعقب 

2ب). ال�ضوؤال املطروح هو: ما مدى تفاوؤلك يف اأن توؤدي اأداء جيدا يف املقابلة مع �ضاحب العمل؟؛ ما مدى 

تفاوؤلك ب�ضاأن اإمكانية اإيجادك �ضاحب عمل على ا�ضتعداد لتعيينك؟؛ ما مدى تفاوؤلك حول اإمكانية اإيجاد 

عمل يعجبك؟ ما مدى تفاوؤلك حول اإمكانية اإيجاد اأي عمل؟ وما مدى ر�ضاك عن حياتك؟. وقد ا�ضتندت 

الإجابات اإىل مقيا�ص ليكرت من 1 – 5 وبالن�ضبة لالأ�ضئلة ب19 – 22 كانت ت�ضمل: 1( اأعار�ص ب�ضدة؛ 2( 

اأعار�ص؛ 3( ل اأوافق ول اأعار�ص؛ 4( اأوافق؛ و5( اأوافق ب�ضدة. بالن�ضبة لل�ضوؤال 23، كانت الإجابات: 1(

م�ضتاء جدا؛ 2( م�ضتاء؛ 3( ل را�ص ول م�ضتاء؛ 4( را�ص؛ و5( را�ص جدا.

جمموعة تقرير امل�ضري وقيمة العمل

(ب6، ...، ب15؛ ت�ضنيفي؛ ب6_متو�ضط، ...، ب15_متو�ضط)

جمموعة تقرير امل�ضري والعمل عبارة عن متغريات تهدف اإىل قيا�ص القدرات النف�ضية لكل خريج جديد. 

ت�ضتند املجموعة اإىل الأ�ضئلة ب6، ب7، ب9، ب10، ب11، ب12، ب13، ب14 وب15 يف ا�ضتبيان التعقب 

لأنك  تبحث عن عمل  احلياة؛ هل  العمل مهم يف  لأن  تبحث عن عمل  ال�ضوؤال: هل  يقرتح  2ب).  (امللحق 

جتد اأنه من املمتع ا�ضتك�ضاف الفر�ص يف �ضوق العمل؛ هل تبحث عن عمل لأنك ت�ضتمتع بالعمل؛ هل تبحث 

اأن ت�ضتخدم مهاراتك وتطورها؛ هل تبحث عن عمل لأن العمل ي�ضمح لك بالتفاعل  عن عمل لأنك تريد 

والختالط 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�ضعر بالذنب اأوب اخلزي حول كونك عاطال عن العمل؛ 

(اإذا كان لديك زوج/زوجة) فهل تبحث عن عمل لأن زوجك/ زوجتك يدفعك للح�ضول على عمل؛ وهل 

تبحث عن عمل لأن اأبويك (ذويك) يدفعونك للبحث عن عمل. وا�ضتندت ا لأ�ضئلة اإىل مقيا�ص ليكرت من 

1 – 2 حيث �ضملت: اأعار�ص ب�ضدة، اأعار�ص، ل اأوافق ول اأعار�ص، اأوافق ب�ضدة واأوافق.
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