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 الملخص

في ظل  الفلسطينيالكشف عن العوامل المؤدية الى الفقر في داخل المجتمع لقد تمثل الهدف األساسي لهذا البحث ب           

وقد استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي وأداة  مثلة بفترة جائحة كورونا العالمية،الفترة الحالية وهي المت

كدراسة حالة عن  األمريكيةلجامعة العربية طلبة ا وتحديدا   ةوتشكل مجتمع البحث من طلبة الجامعات الفلسطيني ،االستبانة

( طالب وطالبة من مختلف التخصصات والسنوات 415) حجم العينة فتكون منعن أما  .بقية الجامعات الفلسطينية األخرى

 الفقر أن ، وقد توصل هذا البحث الىالغربيةلدراسية في الجامعة المذكورة في محافظة جنين الفلسطينية في شمال الضفة ا

تالها حالة  )المدقع( حالة الفقر المطلقبأشكال متنوعة كان في مقدمتها  من حيث النظرة إليه يوجد في المجتمع الفلسطيني

وحالة الفقر اإلجباري  يالفقر النسبي ثم حالة الفقر المزمن وحالة الفقر العارض وحالة الفقر الفردي وحالة الفقر الجماهير

في داخل  جميع هذه الحاالت واالنواع من الفقر ما بين المستوى المرتفع والمتوسط وقد جاءت ،وحالة الفقر الطوعي

فقد جاءت بشكل منخفض جدا  في داخل المجتمع الفلسطيني بقية الحاالت واالنواع من الفقر  عن أما .المجتمع الفلسطيني

المعرفي وحالة وحالة الفقر حالة الفقر الروحي وحالة الفقر العاطفي وحالة الفقر األخالقي وهي المتمثلة بالحاالت التالية: 

 .الفقر الثقافي

http://www.ajrsp.com/
mailto:a_dr.abed@yahoo.com


م 2222-2-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 466  

ISSN: 2706-6495 

على وجود الفقر في  ملحوظمؤثرة بشكل فقد جاءت بمجملها بأوضاع المجتمع الفلسطيني لخاصة ا يتعلق بالعواملأما فيما   

 ،واألوضاع السياسية ،االجتماعيةاألوضاع و ،واألوضاع الصحية ،التعليميةاألوضاع وهي  داخل المجتمع الفلسطيني

أما فيما يتعلق بمتغيرات البيئة االجتماعية واألوضاع الخاصة بالعمل والبطالة في هذا المجتمع،  ،واألوضاع االقتصادية

وهذا يدل  ،ل هذا المجتمعالفقر في داخ فقد تبين انها قد جاءت مؤثرة ايضا  على وجود في داخل المجتمع الفلسطيني للطلبة

العالمية أما فيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا  ،على ان بيئة المجتمع الفلسطيني ليست سهلة بالنظر لطبيعة سكانه المعيشية

وقد تم وضع عدد من  م،0202حاالت الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني في العام  ازديادتأثير كبير على  اله فقد تبين أن

 ضرورة االيمان بالقضاء والقدر، وضرورة التقاسم المعيشي داخل االسرةبناء على هذه النتائج كان من أهمها  التوصيات

قيام المؤسسات الحكومية بدورها الكامل اتجاه االزمة الحالية، وقيام المؤسسات الخاصة بالتعليم باتباع اسس ، وكما  ونوعا  

 . ظاهرة الفقر المعرفي للحد من االمتحانات االلكترونيةصحيحة من اجل مكافحة ظاهرة الغش في 

  المتغيرات، طلبة الجامعات، جائحة كورونا.الفقر، المجتمع الفلسطيني،  الكلمات المفتاحية:

 

Poverty within the Palestinian society and its relationship to some variables from the 

viewpoint of Palestinian university students in light of the global Corona pandemic during 

the year 2020 AD 

"Students of the Arab American University - case study" 

 

  Abstract 

             The main objective of this research was to uncover the factors that lead to poverty 

within the Palestinian society in light of the current period, which is the period of the global 

Corona pandemic, and the researcher used in this research the descriptive and analytical 

approach and the questionnaire tool, and the research community was formed from 

Palestinian university students, specifically students of the Arab League The American 

University as a case study from the rest of the other Palestinian universities. As for the size 

of the sample, it consists of (514) male and female students of various specializations and 

academic years at the aforementioned university in the Palestinian governorate of Jenin in 

the northern West Bank. 
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 This research has concluded that poverty exists in Palestinian society in terms of its 

perception of it in various forms, foremost of which is the state of poverty Absolute 

(extreme) poverty was followed by the state of relative poverty, then the state of chronic 

poverty, the state of occasional poverty, the state of individual poverty, the state of mass 

poverty, the state of compulsory poverty and the state of voluntary poverty, and all of these 

cases and types of poverty came between the high and medium level within the Palestinian 

society. As for the rest of the cases and types of poverty within the Palestinian society, they 

came in very low levels, which are represented in the following cases: the state of spiritual 

poverty, the state of emotional poverty, the state of moral poverty, the state of knowledge 

poverty, and the state of cultural poverty. As for the factors specific to the conditions of the 

Palestinian society, they came as a whole that significantly affects the existence of poverty 

within the Palestinian society, which are educational conditions, health conditions, social 

conditions, political conditions, economic conditions, work conditions and unemployment in 

this society, as for environmental variables The social situation of students within the 

Palestinian community has been shown to have also affected the existence of poverty within 

this society, and this indicates that the environment of the Palestinian society is not easy 

given the nature of its population, and as for the impact of the global Corona pandemic, it has 

been found that it has a great impact on the increase Poverty cases within the Palestinian 

society in the year 2020 AD, and a number of recommendations were made based on these 

results, the most important of which was the necessity of believing in the destiny and destiny, 

the necessity of sharing of life within the family in terms of quantity and quality, and the 

government institutions to play their full role in the direction of the current crisis, and the 

education institutions to follow Correct foundations for combating the phenomenon of 

cheating in electronic exams to reduce the phenomenon of cognitive poverty. 

Keywords: Poverty, Palestinian society, variables, university students, the Corona 

pandemic. 
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المقدمة: - 1   

ت حاالت الفقر في كافة مجتمعا ازديادلقد عملت الظروف الحالية المتمثلة بجائحة كورونا المنتشرة عالميا  إلى           

والوجود الرأسي واالفقي في داخل مجتمعات ودول  االنتشارأن تأثيرات هذه الجائحة القوية في  وال بد من الذكر هنا ،العالم

حيث تعتبر تأثيرات هذه الجائحة ذات مردود اقتصادي متدني عمل  ،فيه والتأثيرالعالم لم تستثني أي مكان من االنتشار 

 . في داخل المجتمع الفلسطيني المحليةوحتى  اإلقليميةوكبير لبعض المؤسسات العالمية  انهيارعلى 

الكبيرة السلبية  لتأثيراتلوجود ازدياد العلى جاءت  عالميا   المستجدكورونا  فيروسإن التأثيرات الناجمة عن انتشار         

حيث تبين أن  ،سابقا   كان يعاني منها هذا المجتمع خاصة  إذا فيه نسبة الفقر ازدادتفكل مجتمع  ،في داخل المجتمعات

في داخلة من  هذه النسبة بشكل ملحوظ ازديادالمجتمع الذي كان يعاني من نسبة معينة من الفقر عملت جائحة كورونا على 

 ازديادعلى  ةعملت جائحة كورونا العالمي فقر متوسطةوالمجتمع الذي كان يعاني من حالة  ،عدة اتجاهات كمية ونوعية

. كما تبين أن حاالت الفقر الموجودة في العالم من لنسبة لحاالت الفقر الموجودة في كافة المجتمعاتوهكذا با ،تلك الحالة

المجتمعات أو من الممكن أن تأتي مجتمعة مع غيرها من األنواع  إحدىالممكن أن تأتي منفردة لكل منها على حدا في 

وال بد من  ،المجتمعات أو حتى أكثر من مجتمع واحد إحدىجميعها في  تأتيومن الممكن أن  ،والحاالت األخرى من الفقر

هذه الحاالت واالنواع من الفقر قد تأتي مترابطة مع بعضها البعض كالفقر المعرفي والثقافي أو  أن إلى هنا ايضا   اإلشارة

 الفقر الروحي والعاطفي وغيرها من أنواع وحاالت الفقر األخرى. 

تبعا  إلجراءات الحجر الصحي في  اتخاذهاات معظم دول العالم والتي تم ة عن سياسمظاهر اإلغالق الناجم نإ        

 متوفرة كانتلغت الكثير من فرص العمل التي ة وحتى أدمختلف المجتمعات عملت على التقليص من فرص العمل الجدي

ووسائل النقل المختلفة على وجه ة ووكاالتها المتنوعة ي بعض المؤسسات كالمؤسسات السياحياالعمال ف النهيارنتيجة 

رات حتى من هذا االنتشار والوجود لجائحة كورونا العالمية والتي ضربته ثالث م الفلسطيني، فلم يسلم المجتمع المعمورة

والمرة الثانية  ،شهر مارس والتي ظهرت وعادت الى التقليص نهاية المرة األولى فيم، حيث كانت 0202نهاية العام 

مع بداية فصل الشتاء والتي دخلت مع  لهذا الفيروس ومن ثم زادت المرحلة الثالثة في االنتشار ،ة شهر يوليوجاءت مع بداي

، ناهيك عن حاالت االغالق وافقيا  في معظم مناطق هذا المجتمعراسيا  بداية شهر نوفمبر الماضي بشكل كبير في انتشارها 

 بهذا اإلصابةماية أو للتقليص من تابعة ألنظمة الحجر الصحي للحئية وقا كإجراءاتالتي تمت في هذا المجتمع وذلك 

 ،خاصة من كبار السن واألطفال والمعانين من بعض االمراض المزمنة الفيروس الفتاك على بعض الفئات االجتماعية

 أدى الى ازدياد الوجود للفقر رأسيا  وافقيا  في داخل المجتمع الفلسطيني.  وهذا بدوره

 نتيجةالوجود لحاالت الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني والتي جاءت  بازديادعملت جائحة كورونا العالمية  دلق           

باإلضافة الى اغالق بوابات العمل داخل  ،لقلة فرص العمل خاصة بعد االغالقات التي رافقت سياسات الحجر الصحي

 م،1451الفلسطيني المحتل منذ العام المجتمع 
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وبعض أصحاب الحرف المهنية  ،في حاالت البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات الفلسطينية االزدياديُذكر أن   

وبذلك فقد عملت هذه  ،لفيروس كورونا المستجد عالميا   االجتياحالمتمثل بعام  ،م0202موجودة بشكل كبير قبل العام كانت 

حاالت الفقر المادي  ازديادازدياد كبير في حاالت البطالة وقلة فرص العمل والتي أدت في النهاية الى االغالقات على 

باإلضافة الى ذلك والذي لم يتم ذكره في أي دراسة محدثة عن حاالت وأنواع  ،في داخل المجتمع الفلسطيني مسبقا   الموجود

 يعن الضغط النفس ةالناتجوالفقر العاطفي  ،الروحي الفقروأنواع  المتمثل بحاالت داخل المجتمع الفلسطيني فهو فيالفقر 

 الفقر األخالقيباإلضافة الى حاالت  ،الفلسطينيوعدم القدرة على الترويح عن النفس لدى جماهير المجتمع  ألغالقبسبب ا

داخل المجتمع  م0202 العامشكال العنف وارتفاع حاالت القتل في هذا أ بازديادمؤخرا  والمتمثلة  والتي جاءت مظاهرها

ات والتعليمي الناتجة أيضا  عن سياس لمعرفي والثقافيالفقر االسابقة، باإلضافة الى وجود حالة  باألعواممقارنة الفلسطيني 

التعليم المتمثلة باالستعاضة عن التعليم الوجاهي  لسياساتاالغالق تبعا  لمظاهر الحجر الصحي والتي جاءت متالحقة 

عمل على قلة الجودة في نوعية  بانهعن هذا النوع من التعليم  مؤخرا  االلكتروني والذي اثبتت العديد من األبحاث بالتعليم 

وفي  ،المساهمين فيه األعضاءة لجميع يفقرا  من الناحية التعليم الفلسطيني، ويعتبر هذاالمجتمع  داخلفي خاصة  التعليم 

   . الجامعيمتلقية للتعليم في هذا المجتمع سواء كان التعليم المدرسي او  شريحةولهم الطلبة كأهم وأولى أ

نفراد وذلك نتيجة ال ،المتعدد االشكال ما زال قائما   واالحتياجالمجتمع الفلسطيني الذي عانى سابقا  من الفقر  إن حال         

هذا المجتمع من سياسات االغالق والمنازعات المتكررة واعتماده على المساعدات من الخارج والذي ما اخذ يُطلق  وضع

كوكالة  الفلسطينيعليه بمساعدات الدول المانحة والمعروفة مثل بعض المؤسسات المتخصصة في ذلك لدعم المجتمع 

ن وغيرها م ،األمريكية الداعمة لهذا المجتمع (USAD) ومنظمة  ( UNRWA) الفلسطينيينغوث وتشغيل الالجئين 

 باإلضافة الى مطالبات السلطة ،عها من اجل دعم الفئات االجتماعية في هذا المجتمعالحلول المؤقتة التي كان يتم وض

 ،شكل واضحإال أنه يُذكر أن هذا المجتمع ما زال يعاني من وجود الفقر ب ،المجتمع هذاالفلسطينية المتكررة لدعم  الوطنية

المتنوعة في وجودها سواء كانت محلية أو  المؤسسات من بعضوقد يكون ذلك متمثال  ببعض حاالت عدم النزاهة من قبل 

منظمات مساعداتها كونها منظمات حرة مثل بعض خرج عن إطار والمبنية على أساس ضيق ي إقليمية أو حتى دولية

وهذا Abdel Samad, Ziad , 2007, p: 16 - 20) ) ،لهذا المجتمع للمساعداتالمجتمع المدني من حيث درجة تقديمها 

 المؤسسات.  هذه على الفقراء من قبل بعضيدل على ان المساعدات ال يتم تقديمها بشكل موضوعي 

شكلة وتساؤالت البحث: م - 0  

االجتماعية خاصة  الظواهر السيئة في المجتمعات وذلك لما لها من ارتباط قوي بالفئات أكثرتُعد ظاهرة الفقر من            

في معظم المجتمعات ولكن بشكل  ظاهرة الفقر توجدأن  ، وال بد من الذكرمتطلبات الحياة االساسيةمن الفئات المحتاجة ل

 ،ت األخرى يوجد فيها الفقر بشكل متوسطوبعض المجتمعا ،ناك مجتمعات تنتشر فيها هذه الظاهرة بشكل قليلهف ،نسبي

األوضاع والظروف التي كما أن ظاهرة الفقر ترتبط بالعديد من المتغيرات و .والبعض اآلخر يوجد بها الفقر بشكل قليل

 ، في الوجود من عوامل تاريخية واجتماعية انحدارهاباإلضافة إلى  ،مجتمعيوجد بها كل 
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مر فيها المجتمع خاصة اذا كان يعاني منها بشكل ملحوظ مثل حاالت قد ن تكون عوامل سياسية ايضا  ومن الممكن أ 

حاليا  في  المنتشرةوحاالت المنازعات السياسية  ،بالد الصومال في الماضي في كالموجودةالحروب المنازعات السياسية و

وما  ،الحاالت األخرى التي مرت بها بعض المجتمعات الى بعض ،بعض البلدان العربية كاليمن وسوريا والعراق وغيرها

ومتعاقبة المجتمع الفلسطيني والظروف السياسية التي مر بها في فترات تاريخية طويلة  حالة زالت حتى هذا الوقت مثل

يه خاصة  علوكان لها نصيبا  في التأثير  ،تى هذا الوقت والتي ما زالت تؤثر عليه بشكل واضحمنذ مطلع القرن الماضي وح

ا من وغيره ،مثال  في قطاع غزة كالموجودةوجود ظاهرة الفقر في داخله بشكل نسبي في بعض مناطق هذا المجتمع في 

ثلث السكان في فلسطين من ، حيث ثبت أن ما يقارب ا المجتمعات الالجئين في داخل هذبعض المناطق األخرى مثل مخيم

م. )الجهاز المركزي 0212سابقا  في المسح الخاص بهذا الموضوع في العام يعيشون دون خط الفقر الوطني مثلما تبين 

 (3م، ص 0212لإلحصاء الفلسطيني، 

ظهر ذلك في اآلونة ، حيث بشكل ملحوظ واضحةال من الظواهر داخل المجتمع الفلسطينيفي الفقر يعتبر وجود          

واالعمال  وذلك نتيجة لبعض العوامل المؤثرة علية مثل ظروف البطالة وقلة الموارد االقتصادية ،األخيرة بشكل واضح

في حالة  الفلسطينيالذي جعل اقتصاد المجتمع  اإلسرائيليالداخلية في هذا المجتمع من قبل االحتالل  التجارية والتدخالت

، باإلضافة الى ذلك فقد كان م وحتى الوقت الحاضر1451عام في ال احتاللهض عليه واقع أن فر من التبعية الدائمة له منذ

معدالت الفقر في داخل هذا المجتمع مثل الحروب التي مر بها  ازديادلبعض األزمات المحلية والخارجية من تأثير على 

من بيوتهم  نيينوالتي ادتا الى هجرة الكثير من الالجئين الفلسطي م1492ونكسة عام  ،م1451نكبة عام  منهاهذا المجتمع 

حيث تبين أن نسبة الفئات األكثر عرضة للفقر هي  بين األفراد الذين يقيمون في المخيمات سواء كانت  وبالدهم األصلية،

كالمخيمات في البلدان المجاورة مثل األردن وسوريا ولبنان وبقية الالجئين  اهذه المخيمات في داخل فلسطين أو خارجه

 (31م، ص 0211)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  المشتتين في دول العالم.

 ،م1442وأزمة الخليج في العام  ،م1412في العام  األولىاالنتفاضة الفلسطينية كما عملت األزمات األخرى ك          

ي والت الى جمود عملية السالم وقلة مصادر الدعم المتوفرة لهذا المجتمع باإلضافة ،م0222الثانية في العام  واالنتفاضة

 وانعدام ،تقليص فرص العمل إلى بالتالي أدت والتي دخل القومي للمجتمع الفلسطينيلا انخفاضعلى  ت بمجملهاعمل

المعروفة  الت الفقربجميع اشكالها وهي حاتتمثل ظاهرة الفقر ، حيث المجتمعمصادرة الثروة الموجودة في داخل هذا 

حيث وصفت فلسطين  ،الطوعيواإلجباري والمطلق والنسبي والمزمن والعارض والفردي والجماهيري  مسبقا  كالفقر

القيود المفروضة على من سلسلة ووجود نها من المجتمعات التي تتصف بالصراعات الدائمة واألزمات االقتصادية بإ

  ،فيها حركة األشخاص والبضائع

حاالت وأنواع الفقر المرافقة النتشار تأثيرات باإلضافة الى  (15م، ص 0212المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  )الجهاز

 فيروس كورونا المستجد عالميا  وهي حالة الفقر الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي،
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 حالتي تعبر عنها بشكل واضلوجود من خالل العديد من المظاهر انعكاس جميع حاالت هذا الفقر المذكورة في وذلك بإ  

وعدم القدرة  ،ولألسرة ،للفرد الشهريةوانخفاض تكاليف المصروفات  ،الممتلكات الماديةالقدرة على اقتناء ومن أهمها قلة 

مع الالزمة في هذا المجت المظاهر بشكل ملحوظ على قلة اتأثيره، باإلضافة على لألفراد ولألسر اجاتاالحتيعلى شراء 

لوجود  نتيجة   االزديادية وغيرها من الظواهر األخرى التي تنعكس بشكل سلبي من حالة مثل المظاهر الترويحية والسياح

التي تعاني من وجود ظاهرة الفقر فيه بشكل  المجتمعاتمن  أو غيرهالفقر في هذا المجتمع سواء كان المجتمع الفلسطيني 

ن الذكر هنا أن ظاهرة الفقر ينظر اليها من اكثر من زاوية ومن اكثر من فئة اجتماعية كون كل فئة من وال بد م ،ملحوظ

وفقا  األخرى االجتماعية الفئات االجتماعية ترى هذه الظاهرة من زاوية قد تختلف في رؤيتها عن غيرها من الفئات 

مشكلة هذا البحث تنبع من السؤال المحير وغير واضح  فإن ، ولذلكقد تكون مصاحبة لهذه الفئات التي يتم دراستها للعوام

  اإلجابة عليه وهو:

ما هي العوامل المؤدية الى وجود الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر طلبة الجامعات في ظل جائحة 

 م؟0202كورونا العالمية خالل العام 

التي توضحه وتفصله بشكل توضيحي من خالل اكتمال اإلجابة  ندرج من هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعيةوي   

 : عليها وهذه األسئلة هي

 السؤال األول: 

 في داخل المجتمع الفلسطيني؟ حاليا  األسباب الرئيسية والثانوية لوجود الفقر  هيما 

 : ثانيالسؤال ال

 ما هي حاالت وأنواع الفقر الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني؟ 

 السؤال الثالث: 

في هذا المجتمع  الفقر في داخلحاالت وأنواع وجود أوضاع المجتمع الفلسطيني المتنوعة وبين بين  االرتباطمدى قوة ما  

 الوقت الحاضر؟ 

 : رابعالسؤال ال

ما هي طبيعة العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية الخاصة بالطلبة وبين القيم الخاصة بوجود حاالت وأنواع الفقر ككل 

 ؟الفلسطينيفي داخل المجتمع 
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 : خامسالسؤال ال 

على ما تم التوصل إليه في هذا  ما هي االحتياجات الالزمة للتخفيف من حاالت وأنواع الفقر في داخل هذا المجتمع بناء  

 البحث؟

 السؤال السادس: 

م مقارنة 0202داخل المجتمع الفلسطيني في هذا العام في ما مدى التأثير لجائحة كورونا العالمية على حاالت وأنواع الفقر 

 بالسابق من وجهة نظر طلبة الجامعات الفلسطينية؟ 

 أهداف البحث: - 3

 يلي:  العمل على تحقيق كل مماتتمثل أهداف هذا البحث في 

 لفقر في داخل المجتمع الفلسطيني. وجود االمؤثرة على الرئيسية والثانوية  توضيح العوامل – 1

 حاالت وأنواع الفقر الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني.تصنيف  – 0

الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني وبعض المتغيرات المرتبطة بحالة  طبيعة العالقة بين وجود حاالتدراسة  – 3

 في الوقت الحاضر. المجتمع الفلسطيني

تحديد طبيعة العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية الخاصة بالطلبة وبين القيم الخاصة بوجود حاالت وأنواع الفقر  – 5

 . الفلسطينيككل في داخل المجتمع 

على ما تم التوصل  حتياجات الالزمة للتخفيف من حاالت وأنواع الفقر في داخل هذا المجتمع بناء  الوقوف على اال – 4

 إليه في هذا البحث. 

م 0202تحديد مدى التأثير لجائحة كورونا العالمية على حاالت وأنواع الفقر داخل المجتمع الفلسطيني في هذا العام  – 9

 ت الفلسطينية. مقارنة بالسابق من وجهة نظر طلبة الجامعا

 أهمية البحث: - 4

 تقسم أهمية هذا البحث الى قسمين وهما: 

 أوال : األهمية العلمية )النظرية( وتتمثل بكل من:

ة فيما يتعلق معرفة ما تم التوصل اليه من خالل الدراسات السابقو ،مراجعة الدراسات السابقة عن هذا الموضوع – 1

 لفقر في داخل المجتمع الفلسطيني. بوجود ا

السابقة عن النواحي الخاصة بالفقر خاصة في الفترة الحالية وهي فترة جائحة  اساتمت به الدراما ق استكمال – 0

 كورونا العالمية. 
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ية الفترة الزمن تأثير البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة عن موضوع الفقر لتحديد أهميةهذا مقارنة نتائج  – 3 

 مر سلبا  أو ايجابا .األالحالية في اختالفها عن وجود هذا 

استنتاج بعض من التوصيات المهمة بناء  على نتائج هذا البحث من أجل التخفيف من حاالت وأنواع الفقر الموجودة  – 5

 داخل المجتمع الفلسطيني. 

 السابقة نوعا  ما. األطر النظريةاالنطالق بهذا البحث من خالل إطار نظري جديد مختلف عن  – 4

الذي تندرج فيه ظاهرة الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني من حيث االرتفاع او االنخفاض توضيح طبيعة المسار  – 9

 في الوجود والتأثير.

 محاولة التزود بمعلومات ميدانية حديثة عن ظاهرة الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني.  – 2

 في نفس الوقت.  ةجديد يأخذ أبعاد متنوعمحاولة طرح موضوع الفقر بقالب  – 1

 :عملية )التطبيقية( وتتمثل بكل منثانيا : األهمية ال

 المختلفة في داخل المجتمع الفلسطيني.  ات العاملة على وجود الفقر بأنواعهتحديد المؤثر – 1

في غيره من أخرى من الفقر ومع حاالت  مقارنة حاالت وأنواع الفقر في هذا المجتمع مع بعضها البعض – 0

 المجتمعات.

 باإلضافة الى، والثقافي والمعرفيوالفقر األخالقي أنواع جديدة من الفقر مثل الفقر الروحي والعاطفي  محاولة قياس – 3

  دائما .الحالة االقتصادية المتمثلة باالحتياجات المادية والتي يتم البحث عنها 

 تُخفف من وجود الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني.توضيح االحتياجات الالزمة والتي من الممكن ان  – 5

 لتحديد مدى تأثيراتها ،من الفترات الزمنيةسبقها مع ما مقارنة الفترة الحالية وهي فترة جائحة كورونا العالمية  – 4

 او نقصان الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني. ازديادالمتنوعة على 

 معرفة حجم ظاهرة الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني كما  ونوعا .  – 9

 من غيرها.  أكثرالدالة عليها وتحديد المؤشرات المهمة  – 2

لجامعات فيما يتعلق بظاهرة الفقر ومدى اختالف رؤيتها عن غيرها من الفئات توضيح الرؤية الخاصة بفئة طلبة ا – 1

  االجتماعية األخرى. 

 حدود البحث:  - 5

 جنين. –الجامعة العربية األمريكية الحدود المكانية: 

  م.0202العام الحالي شهري نوفمبر وديسمبر من الحدود الزمانية: 

 المذكورين. بكالوريوس فقط في الزمان والمكانلمرحلة الطلبة الجامعة العربية األمريكية  الحدود البشرية:
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  الدراسات السابقة: - 6 

  :الدراسات المحلية 

 الدراسة األولى: 

 حالة عملية )محافظة جنين(، وقد - م( بعنوان: الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته0224عبدا هللا حسن )دراسة          

الدراسة إلى التعرف على الوسائل الذاتية والخارجية التي اعتمدت عليها األسر الفقيرة في محافظة جنين، من تلك  فتده

 السابقة، المتمثل بمراجعة االدبيات التحليلي حيث القدرة على التعايش مع الفقر، وقد استخدمت تلك الدراسة المنهج

بنموذجين وتكونت  االستبانةأداة وقد استخدمت بذلك  ،باإلضافة الى منهج المسح االجتماعي الميداني الكمي )اإلحصائي(

وقد توصلت تلك  ،الفلسطينية الفقيرة في محافظة جنين باألسرمجتمع الدراسة وهو المتمثل  ( اسرة من122العينة من )

قبل باإلضافة الى أحداث االنتفاضات التي جرت  ،الحتالل اإلسرائيلي أسباب كثيرة للفقر في فلسطينأنه كان لالدراسة الى 

وكان نتيجة لذلك هو  ،وتبين ان الفقر في قطاع غزة اكثر من الضفة الغربية من خالل الدراسات السابقة ،تلك الفترة وأثناء

التي كانت تتلقاها  المساعداتوتبين ان  ،اتباع بعض من السياسات التي اتبعتها االسر الفقيرة من أهمها تخفيض االستهالك

على ذلك  ، وبناء  الفساد الموجودة في هذا المجتمع ألسبابحوا فقرهم باإلضافة الى ان الفقراء رج ،الفقيرة ال تكفي األسر

قيمة المساعدات والعمل على انشاء  الفقيرة ورفعلألسر توفير فرص عمل فقد تم وضع عدد من التوصيات جاء منها 

   برامج تشغيل وغيرها. 

 الدراسة الثانية: 

 (م( بعنوان: الدور التنموي للمؤسسات أألهلية وانعكاسه على الحد من الفقر 0215مجدل الشمارخة )دراسة            

التعرف على الدور التنموي للمؤسسات األهلية في  ، وقد هدفت تلك الدراسة الى  (ممخيمات اللجوء في محافظة بيت لح

خدم منهج المسح االجتماعي الفلسطينية، وقد استُ مخيمات اللجوء وانعكاسه على الحد من الفقر في محافظة بيت لحم 

من سكان المخيمات في مدينة بيت لحم وهما مخيم   322وتكونت العينة من  ،الميداني باالعتماد على أداة االستبانة الميدانية

أن  الى وقد توصلت تلك الدراسة وخاصة من العاملين في المؤسسات االهلية، ،مخيم عايدةومخيم العزة، والدهيشـة، 

وعلى دعم المعاقين في المخيمات، باإلضافة إلى إنها تعمل على الجمعيات األهلية تعمل على تنظيم أيام عمل طبية مجانية 

تأمين الرعاية الصحية بأجور رمزية، وتقوم بتمويل إنشاء مراكز صحية مجهزة بكافة اإلمكانيات وتعمل على توفير 

الدراسة بضرورة إنشاء جسم مشترك يضم المؤسسات األهلية  تلك وصتوقد أ رياض أطفال ومدارس في المخيم،

رة ان تعمل الجمعيات األهلية على توحيد لحكومة لتنسيق األعمال بينهم، وضروابعض من مؤسسات والقطاع الخاص و

 جهودها التنموية وتحسين أدائها لتوفير برامج تنموية مشتركة وتفعيل التعاون فيما بينها. 
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 الدراسة الثالثة:  

ظاهرة الفقر والبطالة في قطاع غزة ودور المؤسسات م( بعنوان: 0211وفيق األغا وسمير أبو مدللة ) دراسة          

تحديد الوجود لظاهرة الفقر والبطالة  في داخل فلسطين الحكومية واألهلية والدولية لمعالجتهما، وقد هدفت تلك الدراسة الى 

مقدار الدور التي تقدمه المؤسسات الحكومية واألهلية والدولية لمعالجتهما، وقد تحديد و ،قطاع غزة وتحديدا  في منطقة

على اإلحصاءات الجاهزة المتوفرة عن الكلي فقط التحليلي من خالل االعتماد  استخدم الباحثين في تلك الدراسة المنهج

خاصة خالل  ز اإلحصاء الفلسطينيكومر ،المتحدة اإلنمائيموضوعي الفقر والبطالة في فلسطين من خالل برنامج األمم 

أن مشكلة الفقر والبطالة من الظواهر  تلك الدراسة الى وقد توصلت، م 0212 – 0224الفترة الزمنية الواقعة ما بين 

قتصادية وان هذه الظاهرة لها تأثيرات على الجوانب المعيشية األخرى كالجوانب اال ،الواضحة في المجتمع الفلسطيني

إعادة تأهيل ن تقوم منظمـات المجتمـع المدني بأوهي ومن وسائل عالج هذه المشكلة على سبيل المثال ال الحصر وغيرها 

إيجاد فرص ضرورة عدد من التوصيات جاء منها تلك الدراسة وقد قدمت  ،العاطلين عن العمل وخاصة الشباب منهم

للعمل في مجاالت الصناعة التحويلية والخدمات، عن طريـق االسـتعانة بالتكنولوجيات الجديدة في جميع المستويات 

 المهنية وتوفير فرص العمل المناسبة للجميع. 

 الدراسة الرابعة: 

وقد والخاسرون جراء أزمة كورونا في األراضي الفلسطينية،  الخسائرم( بعنوان: 0202سمارة ) دراسة أشرف        

ار غالق الشامل الذي نتج عن قرت العاملة في ظل ازمة كورونا واالالتعرف على حجم المنشآهدفت تلك الدراسة الى 

 السابقمل بالع مقارنةاالغالق  التحديد الخسائر الناتجة عن هذ ،م0202/  3/  00الوزراء الفلسطيني بعد تاريخ  مجلس

المنهج التحليلي لإلحصاءات السابقة فقط وهي  استخدامعلى  ت تلك الدراسةدمواعت داخل فلسطين، يللمؤسسات العاملة ف

الفلسطيني، ومعهد أبحاث السياسات  لإلحصاءالجهاز المركزي   عن الجهات الرسمية ومن اهمها لمتوفرةااإلحصاءات 

، االلكتروني وقع مجموعة البنك الدوليموالبيرة، و تجارة وصناعة محافظة رام هللارفة غ)ماس(، والفلسطيني  االقتصادية

ظهر و ،عدد قليل من المنشآت الفلسطينية التزمت بدفع األجور أثناء فترة األزمةأنه يوجد وقد توصلت تلك الدراسة إلى 

عدم تبين ولحق بالمنشآت الفلسطينية، ي كبير تراجع حاد في االستهالك الخاص باألسر الفلسطينية، وهناك ضرر اقتصاد

عادت األزمة إلى األذهان حقيقة أن االقتصاد المواطنين والقطاعات المختلفة، وأكفاية الوعي الصحي لدى العديد من 

توفر السيادة على األرض والحدود الفلسطيني هش وغير قادر على الصمود، بسب طغيان العامل السياسي المتعلق بعدم 

مبني بشكل نه غير انتاجي، ووذلك بإالقتصاد الفلسطيني، مة التشوهات في التركيب الهيكلي لاألزهذه  ، و أبرزتله

حقوق الفئات بد من العمل على تعزيز أنظمة اجتماعية تضمن  ال على انه ، وقد اوصت تلك الدراسة أساسي على الخدمات

في عمليات اإلنتاج لبعض األنشطة األساسية  الفلسطينية وال بد من دور مركزي تطلع به الحكومة ،الضعيفة والمهمشة

، واالستعداد لمعالجة حاالت الفقر والبطالة التي سترتفع بشكل كبير م المساعدة والتكافل االجتماعيينظتويجب العمل على 

 األزمة.  هذه خالل وبعد
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 الدراسة الخامسة:  

القياس  مؤشرات -م( بعنوان: سمات وخصائص األسر الفقيرة في قطاع غزة 0210محمد مقداد وآخرون )دراسة          

تعيش في قطاع غزة،  ى سمات وخصائص األسر الفقيرة التيالى التعرف علونموذج العالج، وقد هدفت تلك الدراسة 

للتخفيف من حدة الفقر في قطاع غزة، وقد  وصول إلى مؤشرات قياسية للفقراء، والوصول إلى نموذج مقترحوذلك سعيا  لل

أسرة منتفعة من برنامج  952وتكونت عينة الدراسة من  ،المنهج الوصفي التحليلي واداة االستبانة الميدانية تم استخدام

لة الحا تلك الدراسة الى وجود عالقة طردية حقيقية بينتوصلت  ، وقدالتحويالت النقدية بوزارة الشؤون االجتماعية

ة لدى المستفيدين في توفر رغبة كبيرعن الدراسة تلك وأظهرت  ، ان متوسط دخل االسرة قليالالتعليمية وحالة العمل، وك

مجموعة من الى الدراسة تلك صت وقد خلاستمرار المنح والمساعدات على التحول إلى تمويل مشاريع صغيرة، 

، والتنسيق بأقسامها المختلفة حاالتهج مشكلة الفقر ووطنية لعاللتحضير إلنشاء البيئة الأهمها ضرورة امن التوصيات كان 

 لقطاع األهلي والحكومي. ل المتكامل

 الدراسات الخارجية: 

 :الدراسة السادسة

سياسات التنمية المستدامة في الحد من الفقر دراسة حالة: الجزائر،  دوربعنوان: م( 0211عباس وداد ) دراسة           

دراسة واقع و ،الفقرإبراز مختلف المعاني واألبعاد واآلثار التي خلفتها ظاهرة وقد هدفت تلك الدراسة الى  ،واليمن األردن

وقد  ،حالةالالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي ومنهج دراسة وقد استخدم الباحث في تلك الدراسة  ،مكافحة الفقر

المتعلقة بالفقر الناتج عن الفساد من خالل و المنشورة الجاهزة فقط تتحليل لإلحصاءاالعلى طريقة تلك الدراسة  اعتمدت

 ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةومنظمة األغذية والزراعة، و ومنظمة الشفافية الدولية ،إحصاءات كل من البنك الدولي

حالة من  تشهد العربية أن المنطقة، وقد توصلت تلك الدراسة الى من مصادر حكومية وغيرها المصادر األخرى وبعض

عدم وتقليل قدرة الدولة على تلبية حاجيات وأولويات مواطنيها خاصة الفقراء منهم، و ،نتج عنها وجود الفقر عدم االستقرار

التأهيل أوساط الشباب نتيجة نقص الخبرة ومن البطالة خاصة في  ينتزال شريحة واسعة تعا الو ،العدالة في التوزيع

وتعتبر قضية عدم المساواة من أشد  لفشل النظم التعليمية في تلبية متطلبات سوق العمل، أساسا   العلمي الذي يرجع

، وقد انتهت تلك الدراسة ببعض المقترحات كان من ابرزها إنشاء قاعدة معلومات بخصوص بالفقر المتعلقةالمتغيرات 

شاملة لجميع المؤشرات واألبعاد االقتصادية واالجتماعية مؤشرات التنمية المستدامة، يتم تحديثها دوريا، وإعداد تقارير 

ينبغي تركيز و، مواطن الضعف في تطبيق التنمية المستدامة في كل بلدط القوة ووالبيئية والمؤسساتية، للوقوف على نقا

 رية وغاألنشطة االقتصادية الزراعي أولويات السياسات الوطنية للتنمية المستدامة على توسيع فرص المشاركة في

 الزراعية كوسيلة لمواجهة الفقر والبطالة.
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 : الدراسة السابعة 

، (البطالة -السياسة التنموية في الجزائر وانعكاساتها االجتماعية )الفقر م( بعنوان: 0215رقيـة خيـاري )دراسة            

توضيح عالقة السياسة التنموية بظاهرة الفقر من خالل التشخيص ومعرفة الحدود ومحاولة وقد هدفت تلك الدراسة الى 

االطالع من خالل  التحليلي المنهج الوصفيخدام ، وقد تم استُ واإلجراءات المتبعةالتعرف على مدى فعالية السياسات 

لنظريات المفسرة اودراسة  ،البطالةبالفقر والمتعقلـة خاصة ي للتقارير والنشرات اإلحصـائية والتحليل العلمالمراجعة و

باإلضافة  في الجزائر، واإلحصاءات المنشورة من مصادر متعددة ،وذلك باالعتماد على الدراسات السابقة ،لعملية التنمية

فقط، اء المدرمع مجموعة من المسؤولين وتم استخدام أداة المقابلة  الى استخدام االسلوب التحليلي للمصادر المكتوبة، كما

، الفقر تشكل ظاهرة تنموية اجتماعية شاملة وليست مجرد ظواهر اقتصادية فقطأن البطالة و وقد توصلت تلك الدراسة الى

خاصة في ظل الظروف االقتصادية والسياسية  االجتماعيةعلى حفظ التوازنات االقتصادية و ان الدولة تبقى دائما مسؤولةو

وهم التي يدفع ضـريبتها الطبقات الهشة من المجتمع وتبعاتها على جميع المستويات و الجتماعية الغير مستقرة للبالداو

معتبرة من اليد  لحملة الشـهادات خاصـة الجـامعيين أصبحت تشغل نسبا   ةوان برامج التشغيل المؤقتالشباب، الفقراء و

 . أو المؤقت الذي سيخلق أزمة في المستقبل لطابعها الظرفي العاملة المؤهلة، لكن في نفس الوقت لها انعكاس سلبي نظرا  

 على الدراسات السابقة: التعليق - 7

فال ودول العالم،  مجتمعاتعلى أن ظاهرة الفقر موجودة في كافة السابقة عن موضوع الفقر أثبتت معظم الدراسات         

وهذا يرجع نتيجة   ،من دولة الى أخرى في نفس الوقت وجودهاولكن تختلف نسب  ،يوجد أي دولة تخلو من هذه الظاهرة

بين  التشابهولة التي توجد بها هذه الظاهرة، أما فيما يتعلق بدرجة للد واإلقليميةالرتباطها بالظروف االقتصادية والسياسية 

غيرها من الظواهر الدراسات التي تناولت موضوع ظاهرة الفقر فقد تمثلت في كون هذه الدراسات قد ربطت هذه الظاهرة ب

بين  االختالف ، أما فيما يتعلق بدرجةأهمها ظاهرة البطالة وعدم الدعم الحكومي للفئات االجتماعية ى والتي كان مناالخر

الظاهرة بشكل  لهذه تناول تلك الدراساتالتوحد في عدم  الفقر في دول العالم فقد تمثلت في ظاهرةالدراسات التي تناولت 

وقليل منها عمل على دراستها بشكل ميداني  ،ت السابقةبشكل نظري باالعتماد على الدراسا افالبعض تناوله ،بحتميداني 

وانما  ،الى درجة وجود اختالف واضح بين هذه الدراسات التي لم تقم بالتوحد في دراسة هذه الظاهرة بشكل ميداني

رى وبعض الدراسات التي ت ،عوامل ومتغيرات أخرى من ظريات الخاصة بالفقر وما يرتبط بهلنت لاعتمدت على تحليال

فقد تمثلت في المعرفة من الدراسات السابقة في هذا البحث  الفائدةنها نتيجة، اما عن مدى بإرى ى تنها مؤثر واألخربإ

باإلضافة الى قدرة الباحث على تحديد نقطة االنطالق في هذا البحث  ،الواضحة عن مدى وجود هذه الظاهرة عالميا  ومحليا  

وما نتج عنها من  ،خاصة في ظل الظروف الحالية المتأثرة من سياسات االغالق العالمي والمحلي المرافق لجائحة كورونا

 ،زدياد في الدخل القومي والمحلي والفردينقص اإل
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كما ساعدت الدراسات السابقة الباحث هنا على توسيع االفاق العلمية له عن معرفة طبيعة ظاهرة الفقر والمؤشرات   

كل مجتمع بشكل للكثير من االرتباطات الموجودة بوذلك نتيجة   ،نسبها من مجتمع آلخر اختالفالمرتبطة بها ومدى 

     . خر في بعض منهامختلف عن اآل

 النظري للبحث: المنطلق - 8

لقد أعتمد هذا البحث على عدد من النقاط األساسية كمنطلق نظري له، حيث أن موضوع الفقر أو ظاهرة الفقر هو          

بشكل محدد، ولذلك وبناء  ةنما هو موضوع وظاهرة عالمية قبل ان تكون عربية أو فلسطينيمجتمع واغير مقتصر على 

تكون قد أثرت و ،الفلسطينيعلى هذا الشيء فال بد من أن يكون هنالك أسباب خاصة بالمجتمع المدروس وهو المجتمع 

وقد تكون إقليمية أو دولية خاصة في ظل  ،من عوامل خارجية عنه تأثرهباإلضافة الى  ،على وجود ظاهرة الفقر فيه

وغيرها من النواحي الحياتية التي لم تسلم من هذه الظاهرة  واإلعالميةم والعولمة الثقافية عولمة أنظمة الحكم في العال

 أن أصبحت ال تسلم منها أي منطقة أو مجتمع في هذا العالم.   خذت بالسيطرة عليها تدريجيا  الىالعالمية التي أ

في العالم خاصة في  المجتمعاتالفلسطيني قد مر بظروف صعبة عليه بشكل مختلف عن بقية  المجتمعلقد تبين أن          

م لم يحظى هذا المجتمع بحالة من االستقالل الوطني بشكل 0202م وحتى العام 1402فمنذ العام  ،العشر عقود الماضية

وحرب النكسة  ،م1451نكبة في العام لحروب التي حلت بهذا المجتمع مثل حرب الاناهيك عن حاالت  ،أراضيهكامل على 

التي اثرت على وضعه بشكل غير مباشر مثل حرب أكتوبر في  الى بعض الحروب اإلقليمية م، باإلضافة1492في العام 

الثالثة في حرب الخليج و ،م1441الثانية في العام ووحروب الخليج األولى  ،م1410عام في وحرب لبنان  م،1423العام 

االنتفاضات الفلسطينية المعروفة وهي االنتفاضة األولى في الفترة الزمنية ما بين  نشوب، باإلضافة الى ا  م أيض0223العام 

واالنتفاضة الفلسطينية الثانية او ما تعرف بانتفاضة األقصى والممتدة خالل الفترة ما بين  ،م1443 –م 1412العام 

 . م0222 –م 0222

انه يوجد أرضية خصبة ومشجعة بشكل كبير على وجود وانتشار ظاهرة الفقر في  ذكرهلقد تبين من خالل ما تم         

داخل المجتمع الفلسطيني وبشكل واسع كما  ونوعا ، ويرى الباحث هنا ان جميع األسباب المذكورة وهي المتمثلة بحالة عدم 

هي األساس في  رنشوب الحروب تعتباالحتاللي و التحكمباإلضافة الى حاالت  ،واالعتماد على النفس الذاتياالستقالل 

لة وق ،لسطيني على المساعدات الخارجيةالف المجتمع اعتماد، كما أن وجود ظاهرة الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني

، ناهيك آخر لزيادة رقعة الوجود لهذا الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني عامل على مصادر الثروة الداخلية شكال اعتماده

المتنوعة في داخل هذا المجتمع والتي كان لها ايضا  تأثير كبير في  بأشكالهاعن قلة فرض العمل وانتشار حاالت البطالة 

حيث ثبت أن مكافحة وهذا يحتاج الى الكثير من األمور حتى يتم إصالحه، ، حاالت الفقر في داخل هذا المجتمع ازدياد

وهذا ما أقرته العديد من المبادرات والنداءات في  ،التعليم ثم النظم التشريعية بإصالح أوال  لفقر هي عملية متكاملة، تبدأ ا

ثم وضع خطة عربية متكاملة تؤدي إلى تعاون اقتصادي حقيقي بمستوى ما يطلبه الوضع الحالي،  ،مؤتمرات القمة العربية
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، صون الحياة الكريمة واالستقرار والتكافل االجتماعيتلسياسات اجتماعية ناجحة لمكافحة الفقر وتشجيع التنمية، بويثمر  

 األسباب المذكورة مجتمعة العوامل حيث تشكل هذه (3 ص، م0212اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، )

 تم تكريس الجزء التالي من هذا البحثوسوف ي ،لسطينيالرئيسية لوجود حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الف

وجود حاالت وأنواع الفقر في داخل  مدىلفحص مدى تأثير هذه العوامل بشكل ميداني على  تمثل بالجزء الميدانيوالم

        في الوقت الحاضر.  الفلسطينيالمجتمع 

 تعريف المصطلحات: – 9

  الفقر: 

الحالة التي ال يستطيع الفرد من خاللها العيش بشكل مناسب كبقية أفراد  هة مجتمعات العالم بأنيعرف الفقر في كاف          

غير قادر على تلبية  تجعلهوالتي  ،حياته المختلفة االشكال النواحي المادية المرتبطة بجوانب المجتمع اآلخرين من حيث

ايضا   وجو اختالفات الى باإلضافة ،آلخرىلف هذه المتطلبات من فترة زمنية وتخت ،متطلبات الحياة األساسية الالزمة له

 ،يتم االعتماد عليه للتفرقة بين حاالت وأنواع الفقر الموجودة في داخل كل مجتمعكل مجتمع من حيث خط الفقر الذي  بين

هو الفقر خط لية ونظرة إقليمية ونظرة عالمية، حيث يعتبر اختالف النظرة لوجود ظاهرة الفقر بنظرة مح عالوة على

الفروق بين الحد األدنى مـن االحتياجات الالزمة للفرد ومدى قدرته الموجودة باستطاعته على توفيرها له من عن  المعبر

  (Ansel .M , harp, 1990, p:270- 271) حيث درجة الحاجة من قبله او من قبل افراد اسرته.

قياس حاالت وأنواع الفقر من الناحية  فيفيتمثل الفقر في هذا البحث  أما التعريف اإلجرائي المتمثل في قياس مفهوم         

حالة الفقر المطلق، وحالة الفقر النسبي، وحالة الفقر المزمن، وحالة الميدانية القابلة للقياس وهي الحاالت واالنواع التالية: 

الفقر حالة و الطوعي،، وحالة الفقر اإلجباري، وحالة الفقر حالة الفقر الجماهيريردي، وحالة الفقر الفالفقر العارض، و

 الثقافي. الفقر وحالة الفقر المعرفي وحالة الفقر األخالقي، ، وحالة الفقر العاطفيحالة الروحي و

    جائحة كورونا العالمية: 

جائحة كورونا العالمية أن  اعتبارعلى  أعالمهامعظم دول ومجتمعات العالم من خالل وجودها ووسائل  اتفقتلقد           

داخل الصين  " ووهان" ر في منطقة والجائحة التي وصفت بتفشي فيروس كورونا المستجد عالميا  والذي بدا بالظههي 

سلم تفلم  ،ومجتمعات العالم دون استثناء التدريجي والسريع في مختلف دول باالنتشارومن ثم أخذ  ،م0214في نهاية العام 

من سكانها، يُذكر أن هذا الفيروس يعتبر من احدى فيروسات األنفلونزا  العديدمنه أي مدينة في العالم إال وأصاب 

على اخذ بالتطور السريع له حتى أصبحت قادر والتي تُصيب الجهاز التنفسي لدى اإلنسان، حيث المتطورة في العالم 

وبشكل  األنسانجسد  عضاءأبعض  على اصابة اته األخرى أنه قادرومن تأثير ،بشكل قوي وفعال اإلنسانالتفشي في جسد 

  ،قوي خاصة إذا كان هذا الفرد المصاب بها يعاني من امراض مزمنة
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تصيبه  فرد الذيلاقوى في مثل هذه الحاالت والتي من الممكن أن تصل الى حد القضاء على هذا ا تأثيرهحيث يكون  

، والمهم في هذا البحث هو فعالبشكل  لقويوا النشط ز مناعته وعدم قدرته على مقاومتهوبشكل فوري نتيجة ضعف جها

الشامل لبعض الفترات  باإلغالقما اثرت به هذه الجائحة الناتجة من خاللها عن حاالت الحجر الصحي والمتمثلة 

 ةالسفر والتجارة وبعض االنفاقات الفرديك يك عن تقليص بقية الفرص األخرىناه ،زمنية أخرىواالغالق الجزئي لفترات 

عملت هذا الجائحة على الكشف عن حاالت الفقر  وبذلك ،والمؤسساتية على معظم مناحي الحياة المختلفة ةواألسري

عمل  في الكشف عن تحديد كلفة التي بات الزما  في استخدامه خاللها ألن خط الفقر  ،الموجودة حتى في شكل مخفي

من خالل القدرة على  ذلك ويتم ،تعليم ومأكل ومشرباالحتياجات األساسية الالزمة لحياة االفراد والمجتمعات من صحة و

وهذا ما ساعدت اليه في الوجود  ،لمقارنة بينهم بشكل موضوعينتيجة  لالمعرفة للناس من حيث كونهم فقراء أم اغنياء 

 ,Debraj Ray). )استخدامه درجة الزما  لحياة االفراد والمجتمعات من حيث خط الفقر جائحة كورونا العالمية واصبح

1998, p: 250 

في هذا البحث وجاء بشكل فقد تمثل ذلك  جائحة كورونا العالمية أما التعريف اإلجرائي المتمثل في قياس مفهوم         

 ،م فقط0202فترة هذه الجائحة والمتمثلة بالعام فحص متغيرات الفقر وأوضاع المجتمع الفلسطيني في مقتصر فقط، وهو 

وذلك كون معظم مجتمعات العالم قد تأثرت في هذا العام من حاالت االغالق الشامل والجزئي بحسب طبيعة ودرجة 

  اإلصابات التي انتشرت في كل منها. 

 الجامعة العربية االمريكية:

شمال  حيث نشأت هذه الجامعة في مدينة جنين ،جامعة فلسطينية خاصة لأوتعتبر الجامعة العربية االمريكية هي           

عشر كليات منها سبعة كليات تطبيقية وثالث كليات إنسانية، حيث ركزت  وتضم هذه الجامعة ،م0221في العام  فلسطين

 ،هذه الجامعة منذ نشأتها على التعليم التطبيقي في هذا المجتمع وبتخصصات حديثة مثل طب االسنان والتمريض والصيدلة

وزنا  أن يكون لها ذلك على مما عمل  ،نشأتهاوقت  الجامعاتفي بقية وذي لم يكن موجودا  في داخل هذا المجتمع وال

 . م(0202)إحصاءات الجامعة العربية االمريكية،  والتوجه النوعي لها التعليميمن حيث الوجود  ومميزا  وتوجها  خاصا  

فقد اقتصر في هذ البحث على فئة طلبة  الجامعة العربية االمريكية مفهومأما التعريف اإلجرائي المتمثل في قياس         

وهو  ،م0202وهو العام  تحديدا  في هذا العام بالذات يوسرلدرجة البكالو هذه الجامعة بمختلف كلياتها وبرامجها التعليمية

    الخاصة به. والمكانية والبشرية نية اوقت اجراء هذا البحث ضمن الحدود الزم
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 منهج البحث: -12 

عطي الحرية ك كون هذا المنهج يُ ل، وذ" بالمنهج الوصفي التحليلي" يتمثل المنهج المستخدم في هذا البحث          

باإلضافة الى مرونة هذا المنهج وسهولة استخدامه  ،الواسعة للباحث لالطالع بشكل مفصل على طبيعة الظاهرة المدروسة

وفحص العالقة بين  ةتحديدا  من خالل األدوات المسموح له من االستخدام اثناء الكشف عن طبيعة المشكلة المدروس

   متغيرات هذه الظاهرة من حيث طبيعة المؤثر والمتأثر بها. 

  البحث: مجتمع - 11

هذه الجامعات الموجودة في داخل  حدىاوتم تحديدا  اخذ  ،ةتمثل مجتمع هذا البحث بطلبة الجامعات الفلسطيني لقد         

 طلبة الجامعة المذكورة بلغ عدد وهي الجامعة العربية االمريكية الواقعة في شمال الضفة الغربية، حيث الفلسطيني المجتمع

طالبا  وطالبة  12021المرحلة الجامعية األولى )البكالوريوس( بقيمة  طلبة مستوىم خاصة 0202نهاية العام الحالي  في

   (م0202، إحصاءات الجامعة العربية األمريكية). كليات أدبية 3كليات تطبيقية و 2موزعين على عشر كليات منها 

 البحث:  عينة - 10

، حيث تم اخذ عينة طلبة الجامعة العربية األمريكية مجتمع البحث المذكور أي من تشكلت عينة هذا البحث من لقد         

 415وبذلك فقد بلغت قيمة هذه النسبة بعد احتسابها من كامل طلبة هذه الجامعية بقيمة  % 4مختارة من هذه الجامعية بقيمة 

 طالبا  وطالبة موزعين على كافة كليات وبرامج البكالوريوس في تلك الجامعة.

 أداة البحث: - 13

لقد تم االستخدام في هذا البحث ألداة االستبانة كأداة ميدانية أساسية فيه من أجل جمع البيانات الميدانية لهذا البحث        

خاصة وان مجتمع وعينة هذا البحث تشكال من فئة متعلمة قادرة ومناسبة وواعية لتعبئة مثل هذه األدوات، باإلضافة إلى 

المتمثلة  مرحلةكونها تعيش هذه التجربة من ال ،من أمور تتعلق بالعلم والبحث العلمي هواعية بما يتم إجراءأن هذه الفئة 

القائمة على الثقة بالنفس والمعرفة، وقد تكونت بالعلم والمعرفة العلمية والموضوعية واالعتماد على القناعات العقلية 

المتمثلة بظروف المجتمع  متغيرات العامل المستقلاستبانة هذا البحث من قسمين وهما القسم األول الذي أحتوى على 

من الفلسطيني من متغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية وتعليمية، أما القسم الثاني من هذه االستبانة فقد تكون 

    مجتمع الفلسطيني.والمتمثلة بالنواحي المتعلقة بالفقر ونواحيه المتنوعة خاصة  الموجودة في داخل ال متغيرات العامل التابع

 البحث: الصدق والثبات لفقرات االستبانة في هذا - 14

 بشكل دقيق لها، "  مدى مطابقة القيم التي تفحص متغيرات الدراسة" لقد تمثل الصدق في هذا البحث بالتأكد من            
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وقد تم ذلك باستخدام طريقة الصدق السطحي المتمثل بعرض هذه االستبانة على متخصصين في مجال الشؤون االجتماعية  

 ،إجراء عدد من التعديالت على هذه الفقراتمالحظات على وقد كان لبعض من هذه الفئة ، هذا البحث ضمن نطاق اعداد

أما فيما  .قرات مطابقة بشكل واضح لجميع متغيرات هذا البحثوقد تم األخذ بها من قبل الباحث حتى أصبحت هذه الف

بإمكانية الحصول على نتائج متشابهة في  "والمتمثل ذلك  الحالية يتعلق بمدى ثبات هذه القيم الخاصة بمتغيرات الدراسة

بالفعل وتم الحصول على نتائج إجرائه ذلك م ، فقد ت" االستبانات من نفس الفئة المدروسة حالة إعادة التعبئة لهذه

هذا  الميدانية المدروسة ضمن مجال وحدوداالستبانات المستخدمة من الفئة  أعدادمتشابهة تقريبا  في كل مرة لجميع 

بهذه جاءت قد  هحث التي تناولت كافة متغيراتوقد تبين أن القيم النهائية الخاصة بثبات قيم متغيرات استبانة هذا الب ،البحث

د لكل منها ومجتمع لكل مجال من بشكل منفرالفا اإلحصائية عليهما  –ونباخ روذلك بعد قياسها باستخدام معادلة ك القيم،

 جاالت االستبانة وهي كالتالي: م

 (1الجدول رقم )

 مقدار قيمة الثبات: البيانات:

 مفردات القيم الخاصة بأوضاع المجتمع الفلسطيني وهي: 

 % 81 أوال : األوضاع االجتماعية: 

 % 78 ثانيا : األوضاع االقتصادية: 

 % 76 ثالثا : األوضاع السياسية: 

  % 88 رابعا : األوضاع الخاصة بالعمل والبطالة في هذا المجتمع:

% 79  :التعليمية األوضاعخامسا :   

 % 82 سادسا : األوضاع الخاصة بالجوانب الصحية: 

 % 82 المجموع:

 مفردات القيم الخاصة بحاالت وأنواع الوجود للفقر في فلسطين وهي: 

 % 74 أوال : حالة الفقر المطلق: 

 % 75 ثانيا : حالة الفقر النسبي: 

% 79 ثالثا : حالة الفقر المزمن:   

  % 82 رابعا : حالة الفقر العارض: 

 % 89 خامسا : حالة الفقر الفردي: 

 % 76 :يالجماهير سادسا : حالة الفقر

 % 86 سابعا : حالة الفقر اإلجباري:
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 % 84 ثامنا : حالة الفقر الطوعي:  

  % 82 حالة الفقر العاطفي: تاسعا :

 % 78 حالة الفقر األخالقي: عاشرا :

 % 85 حالة الفقر المعرفي: حادي عشر:

 % 80 حالة الفقر الثقافي: ثاني عشر:

% 81 المجموع:  

 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:  - 15

ع البيانات الخاصة في هذا البحث وتحديدا  في الجزء الميداني منه بالعمل على تحرير لقد تمثلت طريقة جم             

كما عمل  .على عمليات الصدق والثبات جراء كافة التعديالت التي تم طلبها بناء  وإ ،لها االستبانة من كافة المتطلبات المعدة

حدود هذا البحث ووتم بعد ذلك التوجه الى مجتمع  ،االستبانات بشكل كاملالباحث على تجهيز األعداد المناسبة من هذه 

تطبيق ما تم باحث على لوبعد ذلك عمل ا ،شمال الضفة الغربية مريكية في مدينة جنينلمكانية وهي الجامعة العربية األا

محدد بشكل دقيق من اجل تعبئة كافة أعداد هذه االستبانات المطلوبة المنظم والحصائي اإللجدول ل تعداد عليه وفقا  االس

، وبالفعل تم تعبئة هذه بشكل موضوعي وحيادي بعيدا  عن أي تحيز فردي او ذاتي من الباحث أو فريق العمل المساعد له

عة ب وطالبات الجاماستبانة من طال( 415 – 1م بشكل كامل من ) 0202االستبانات خالل شهر نوفمبر من العام الحالي 

  تبعا  لكل كلية وبرنامج تعليمي وغيرها من المتغيرات المدروسة. المذكورة

المتبعة لبيانات هذا البحث فقد تمثلت تلك االعمال وذلك بعد تعبئة وتجهيز كافة  فيما يتعلق بعملية التحليلما أ          

 ذلك وقام الباحث بعد ،من طلبة الجامعة المدروسة كدراسة حالة عن بقية الجامعات الفلسطينية األخرى المعبأةاالستبانات 

عمل على فرز وترقيم وترميز أعداد هذه االستبانات وفقراتها جميع اعداد االستبانات المعبأة، و التأكد من صالحيةب

لتحليل كافة بياناتها  SPSS المتقدم اإلحصائيإلى برنامج التحليل  قيمها من أجل إدخال جميع واألسئلة التي تضمنتها

نات هذه االستبانات تعبئة بيافعمل الباحث على  ،الحقا  الى معلومات معتمدة بشكل موضوعي، وقد تم ذلك بالفعل وتحويلها

ما  الستخراج والضروريةوتم استخدام عدد من التقنيات اإلحصائية المهمة والالزمة  ،بشكل كامل على البرنامج المذكور

       وكان في مقدمة هذه التقنيات المستخدمة هي:  ،يلزم من نتائج هذا البحث

 لخصائص عينة هذا البحث. المئوية استخراج التكرارات والنسب تقنية – 1

 قيم المتغيرات المدروسة في هذا البحث للعاملين المستقل والتابع.  لتوصل الىلتقنية استخراج المتوسطات الحسابية  – 0
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حصائية والداللة اإل Correlation and regression coefficientواالنحدار قيم معامل االرتباط تقنية استخراج  – 3 

وحاالت وأنواع  ،الرئيسية المستخدمة في هذا البحث وهما أوضاع المجتمع الفلسطيني المتنوعةلفحص المتغيرات 

 الفقر الموجودة. 

على وجود  ثيرهاأتومدى  ،متغيرات البيئة االجتماعية المتكونة من قيمتين فقط لفحص عدد من   T.TESTتقنية  – 5

 حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني. 

من  أكثرمتغيرات البيئة االجتماعية المتكونة من بين لفحص طبيعة العالقة  ONE WAY ANOVAتقنية  – 4

 .  الفلسطينيانواع الفقر في داخل المجتمع تأثيرها على وجود حاالت وقيمتين ومدى 

 عينة البحث:  خصائص – 16

 (0الجدول رقم )

 ، نسب مئوية:من الطلبة بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة

 :من الطلبة البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة قيمة اإلجابة:

 الجنس: – 1 التكرار النسب المئوية %

52 %  :ذكر 057 

52 %  :أنثى 057 

122 %  :المجموع 514 

 المعدل التراكمي: – 0 التكرار النسب المئوية %

09 %  :(عالمة 72صغير: )أقل من  149 

6  .41 %  014 
 :(عالمة 82 – 71متوسط: )من 

4  .09 %  عالمة(: 92 – 81كبير: ) 151 

122 %  :المجموع 514 

 المستوى التعليمي: - 3 التكرار النسب المئوية %

1  .18 %  الدراسية األولى:السنة  93 

6  .01 %  السنة الدراسية الثانية: 111 

02 %  السنة الدراسية الثالثة:  123 

9 . 05 %  السنة الدراسية الرابعة:  133 
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4  .14 %  السنة الدراسية الخامسة:  74 

122 %  :المجموع 514 

 التخصص العلمي: – 4 التكرار النسب المئوية %

1  .68 %   :تطبيقيتخصص  352 

9  .31 %  :إنسانيتخصص  124 

122 %  :المجموع 514 

 : للطالب وألسرته االقتصاديالوضع  – 5 التكرار النسب المئوية %

9  .06 %  قليل: 138 

7  .44 %  متوسط: 032 

4  .08 %  كبير: 146 

122 %  المجموع: 514 

  درجة التدين: – 6 التكرار النسب المئوية %

1  .31 %  :ةقليل 162 

9  .38 %  :ةمتوسط 022 

32 %  :ةكبير 154 

122 %  المجموع: 514 

 :السكنمكان  – 7 التكرار النسب المئوية %

1  .39 %  مدينة: 021 

1  .33 %  قرية: 172 

8  .07 %  مخيم: 143 

122 %  المجموع: 514 

 المأخوذة من عينة طلبة الجامعة". االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل 

وفيما يتعلق بالنوع االجتماعي أنه قد جاء متساويا  في عينة هذا  (0تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )      

وهذا يرجع تبعا  لكون نسبة النوع  ،فقط لكل من الذكور واإلناث(  % 42 ) حيث تساوت نسبة ،البحث المدروسة

طلبة الجامعة  فئةالتراكمي لبالمعدل  أما فيما يتعلق اخل المجتمع الفلسطيني بشكل نسبي،االجتماعي متساوية بالفعل في د

( تلتها % 51.  9المدروسة فقد تبين أن أعلى نسبة قد جاءت لذوي المعدل التراكمي المتوسط والتي جاءت بقيمة بلغت )

( و % 04.  5متساوية تقريبا  لها ما بين ) العالي ومن ثم القليل بنسب ذوي المعدل التراكميكل من نسبة  متواليوبشكل 
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 يتعلقلطلبة الجامعات الفلسطينية نوعا  ما. أما فيما  األكاديميبالنسبة للتحصيل  وهذا يكاد يكون متشابها   ،(% 04) 

الفلسطينية المذكورة فقد جاءت اعلى هذه القيم لطلبة السنة الدراسية الرابعة والتي  بالمستوى التعليمي لطلبة الجامعات

الثانية والثالثة  ( تالها وبشكل اقل ومتتالي نسبة كل من السنة الدراسية% 04.  4وصلت الى حوالي ربع الطلبة وبقيمة )

 11.  1ثم انخفضت باقي النسب لذوي مستويات السنة الدراسية األولى لتصل الى قيمة ) ( % 02( و ) % 01.  9بقيم ) 

النسب فيما  لهذهالتوزيع  ، حيث ظهر من اجمالي(% 15.  5( ونسبة طلبة السنة الدراسية الخامسة لتصل الى قيمة ) %

لطلبة السنة  وانخفاضيتعلق بالسنة الدراسية انها جاءت متقاربة نوعا  ما مع ارتفاع بسيط لطلبة السنة الدراسية الرابعة 

عندما يصلون الى آخر سنة في كثير من  بالتخرجوهذا يرجع الى رغبة الكثير من طلبة الجامعة  ،الدراسية الخامسة

الخامسة بشكل واضح نتيجة  الدراسية لمستوى الرابع، كما ويرجع سبب انخفاض طلبة السنة التخصصات خاصة ل

 التخصصات الدراسية والتي تحتاج الى مدة خمسة سنوات في معظم الجامعات الفلسطينية. أما فيما يتعلق النخفاض

التعليمية التطبيقية مرتفعة بشكل واضح حيث شكلت  التخصصاتبالتخصص العلمي فقد جاءت قيمة الطلبة من ذوي 

( وهذا يرجع % 31.  4( مقابل نسبة )% 91.  1ينة المدروسة في هذه الجامعة بقيمة وصلت الى نسبة )ثلثي العحوالي 

ينة دالجامعة العربية االمريكية في م بحث وهيلبالفعل الى ان طبيعة التخصصات المتاحة في الجامعة المدروسة في هذا ا

هادفة بذلك الى إيجاد تخصصات فريدة من نوعها  التطبيقيةللعدد األكبر من التخصصات  بافتتاحهاجنين الفلسطينية تمتاز 

بالوضع االقتصادي للطلبة وألسرهم فقد تبين ان  من غيرها مؤخرا ، اما فيما يتعلق أكثرعمل اليها للحاجة سوق ا نظرا

( تلتها وبشكل % 55.  2هم الى قيمة )المتوسط والذي وصلت نسبت االقتصادي اعلى نسب الطلبة قد جاءت ضمن الوضع

( ثم جاءت نسبة الطلبة من ذوي % 01.  5الى قيمة ) المرتفع لتصل االقتصادياقل نسبة كل من الطلبة من ذوي الوضع 

 ( ، % 09.  4الوضع االقتصادي القليل لتصل الى قيمة )

والتي تمتاز بالحالة المتوسطة  ،يكون هذا التوزيع متساوي بالنسبة لألوضاع الكلية في داخل المجتمع الفلسطيني يكادوقد 

بدرجة التدين فقد وصلت نسبة الطلبة من ذوي درجة التدين المتوسطة ألعلى هذه أما فيما يتعلق . االجتماعية الفئاتلمعظم 

( و % 31.  1تدين القليلة ومن ثم الكبيرة بنسبة )ذوي درجة الاقل نسبة الطلبة من  ( تلتها وبشكل% 31.  4بقيمة )القيم 

وهذا يكاد يقترب من التوزيع الطبيعي لدرجة التدين في داخل المجتمع الفلسطيني والمتمثل بااللتزام بالتعاليم  (% 32)

في داخل  ىغيرها من الديانات الموجودة االخرغيرها من اركان االيمان واإلسالم او دينية كالصالة والصيام والزكاة وال

من ثم المدن و أما فيما يتعلق بمكان السكن فقد تبين أن غالبية الطلبة يقيمون في هذا المجتمع كالديانة المسيحية تحديدا .

ا وهذ ،(% 02.  1( و )% 33.  1( و )% 34.  1منها وهي ) متدرجة لكل يمات والتي جاءت بنسبالقرى ومن ثم المخ

وقد يرجع ذلك  ،ثم القرى يليهم طلبة المخيماتلجامعات في الغالب من سكان المدن، يرجع الى أن طبيعة الملتحقين في ا

بالحالة  المتمثلةمن القرى أو نتيجة لألوضاع االجتماعية واالقتصادية لطلبة المدن  أكثرالى قرب الجامعات من المدن 

    . الفلسطينيفي داخل المجتمع  قرى والمخيماتلاألكثر من ا واالنفتاحالمادية األفضل 
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 تحليل البيانات ونتائج البحث: – 17 

في داخل المجتمع  حاليا   الفقراألسباب الرئيسية والثانوية لوجود  " بتحديد "المتمثلة اإلجابة على السؤال األول: 

 ، حسب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية:الفلسطيني

 (3الجدول رقم )

 ،واالقتصادية ،القيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير المستقل والمتمثلة بأوضاع المجتمع الفلسطيني االجتماعية

 حسب وجهة نظر الطلبة: والصحة، ،والتعليم ،والبطالة ،والعمل ،والسياسية

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

والمتمثلة  لمستقلالمقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير ا

 ،والسياسية ،واالقتصادية ،االجتماعية وضاع المجتمع الفلسطينيبأ

في داخل المجتمع الفلسطيني  ،والصحة ،والتعليم ،والبطالة ،والعمل

 من وجهة نظر الطلبة والمتمثلة بكل من: 

معنى قيمة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

(  1)للخيار األعلى% 

. 

 وهي: ضاع المجتمع الفلسطيني مفردات القيم الخاصة بأو

 التعليمية: األوضاع: أوال   90.3% 2.86 449. مرتفعة جدا  

 : األوضاع الخاصة بالجوانب الصحية:ثانيا   88.3% 2.82 517. مرتفعة

 : األوضاع االجتماعية:ثالثا   86.4% 2.78 574. مرتفعة

 رابعا : األوضاع السياسية: 82.5% 2.70 685. مرتفعة

ال  مرتفعة قلي  خامسا : األوضاع االقتصادية: %75.5 2.57 787. 

 سادسا : األوضاع الخاصة بالعمل والبطالة في هذا المجتمع: 69.8% 2.45 860. متوسطة

 المجموع: 82.1% 2.70 582. مرتفعة

 المأخوذة من عينة طلبة الجامعة".المصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل االستبانات 

أن المجموع الكلي لألوضاع الخاصة بالمجتمع الفلسطيني قد  (3تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )        

 ة حالة عن بقية فئات طلبة الجامعاتكدراس وسةجاءت مرتفعة وفقا  لرؤية طلبة الجامعة العربية األمريكية المدر

                                                           
تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )موجودة وموجودة كثيرا ( والذي يعني مدى التأثير على القيم الخاصة بأوضاع (   1)

 المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر. 
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فقد ظهر  ،فلسطين الفلسطيني خاصة في داخل الضفة الغربية من المجتمع ألوضاع برؤيتهااألخرى فيما يتعلق الفلسطينية  

خاصة من الناحية التعليمية، وقد جاءت رؤيتها  فيما يتعلق بأوضاع المجتمع الفلسطيني جدا   أن رؤيتها قد جاءت مرتفعة

مرتفعة أيضا  عن أوضاع المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بالنواحي  الصحية، واالجتماعية، والسياسية وجاءت ايضا  

ع رؤية هذه الفئة ألوضاعن ، أما االقتصاديةمن الناحية  الفلسطينيمرتفعة ولكن بشكل قليل فيما يتعلق بأوضاع المجتمع 

من  تبين فقد جاءت متوسطة، حيث والبطالة في هذا المجتمع ،بالعمل األوضاع الخاصةناحية المجتمع الفلسطيني من 

خالل هذا التوزيع وخاصة  فيما يتعلق برؤية افراد هذه العينة المدروسة أن رؤيتها قد تعبر وبشكل إيجابي عن أوضاع 

المجتمع يعاني من بعض األوضاع الصعبة خاصة من الناحية  بشكل ملحوظ مع العلم أن هذا الفلسطينيالمجتمع 

 ،والسياسية وغيرها إال أن المتفحص لوجهات النظر لهذه الفئة يتضح امامه انها من بين الفئات األعلى ،االقتصادية

ولذلك فمن االمر  ،والمتوسطة من حيث الناحية المادية كونها ملتحقة بجامعة خاصة وهي تعتبر غالية التكاليف الدراسية

عن وجهات نظر ومعبرة الطبيعي ان تأتي وجهات نظر هذه الفئة مختلفة في رؤيتها عن أوضاع المجتمع الذي تعيش فيه 

والمعيشي، لذلك فهي في النهاية  ،قتصادي او التعليميخاصة األقل منها من حيث المستوى اال األخرىغيرها من الفئات 

خاصة  من التخصصات  لخاصة بالمجتمع الفلسطيني من الناحية التعليمية مرتفعة جدا  األوضاع ا تعبر عن رأيها بكون

 ،باإلضافة الى تعبيرها عن رؤيتها المرتفعة عن أوضاع المجتمع الفلسطيني الصحية ،قية كما هو ظاهر هنايالتطب

قليال  في  ا  ة لذلك فهي ترى ارتفاع، باإلضافكونها ال تعاني من أي ظروف كبقية الفئات األخرى ،والسياسية ،واالجتماعية

وهذا يدل على حالها هي دون غيرها من بقية الفئات األقل مستوى اقتصادي  ،أوضاع المجتمع الفلسطيني االقتصادية

 ،وغيره، كما أنها ترى بأن األوضاع الخاصة بالعمل

من بقية الفئات االجتماعية لة كغيرها والبطا ،والبطالة في هذا المجتمع متوسطة كونها ال تعاني من ظروف قلة العمل 

 نظرا  لكون أسر هذه الفئات من ذوي الدخول الشهرية والسنوية المرتفعة.   االخرى

، حسب جودة في داخل المجتمع الفلسطينيحاالت وأنواع الفقر المو " بتوضيح "المتمثلة اإلجابة على السؤال الثاني: 

 رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية:

 (4رقم )الجدول 

حسب تمثلة بحاالت الفقر الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني، والم تابعالقيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير ال

 وجهة نظر الطلبة:

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

تمثلة بحاالت وجود والم لتابعالمقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير ا

من وجهة نظر الطلبة والمتمثلة خل المجتمع الفلسطيني الفقر وأنواعه في دا
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 بكل من:  

معنىىىىىىىىىىى 

قيمىىىىىىىىىىىة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسىىىىىىىىىبة 

المئويىىىىىىىة 

للخيىىىىىىىىىار 

 األعلى%

(2  ). 

 وهي: بحاالت وأنواع الوجود للفقر في فلسطين مفردات القيم الخاصة 

 مرتفعة

 قليال  

.742 2.63 %78.4 

الكبيىىىىىر فىىىىىي االحتيىىىىىا  او  :مىىىىىدقع/ او الفقىىىىىر الالفقىىىىىر المطلىىىىىقأوال : حالىىىىىة 

فىىىي وقىىى   الفئىىىات التىىىي تعىىىاني منىىىه مىىىن قبىىىل هوجىىىودة ونسىىىبته واحتياجاتىىى

 يوقىىىىد يمتىىىىد لفتىىىىرات طويلىىىىة أو ينتهىىىىي عنىىىىد حىىىىد  منىىىىي أو مكىىىىان ،معىىىىين

 :  معين

 مرتفعة

 قليال  

.801 2.55 %74.7 

 ،الكبيىىىروهىىىو االحتيىىىا  األقىىىل مىىىن النىىىوع األول  :ثانيىىىا : حالىىىة الفقىىىر النسىىىبي

ويحسىىىب بمقارنتىىىه مىىىع الغيىىىر بمعنىىىى انىىىه موجىىىود فىىىي عىىىدد مىىىن المنىىىاطق 

ولىىىدى بعىىىض الفئىىىات فقىىىط نسىىىبة لغيىىىرهم مىىىن الىىىذين ال يعىىىانون منىىىه سىىىواء 

 كىىىان فقىىىر فىىىردي او مىىىع مجتمعىىىات إذاتمىىى  تلىىىا المقارنىىىة مىىىع افىىىراد اخىىىرين 

 :  كان فقر مجتمعي او اجتماعي إذا أخرى

 مرتفعة

 72.8% 2.51 826. قليال  

فىىىىرد او الجماعىىىىة او لىىىىدى ال :او الفقىىىىر الثابىىىى  ثالثىىىىا : حالىىىىة الفقىىىىر المىىىىزمن

معينىىىىة لىىىىدى المعىىىىانون منىىىىه مثىىىىل أسىىىىباب  ألسىىىىبابويرجىىىىع ذلىىىىا  ،المجتمىىىىع

   غيرها:سياسية او اقتصادية او 

 مرتفعة

 70.8% 2.47 849. قليال  

والىىىذي يظهىىىر فىىىي أوقىىىات  :او الفقىىىر المؤقىىى  حالىىىة الفقىىىر العىىىار رابعىىىا : 

وأمىىىاكن محىىىددة نتيجىىىة  لىىىبعض األسىىىباب مثىىىل الهجىىىرة الداخليىىىة او الهجىىىرة 

 : الخارجية نتيجة للحروب أو غيرها

 متوسطة
.888 2.39 %66.9 

وقىىد  ،وهىىو الفقىىر الىىذي يصىىيب بعىىض االفىىراد :خامسىىا : حالىىة الفقىىر الفىىردي

يرجىىىىع ذلىىىىا ألسىىىىباب خاصىىىىة بهىىىىذا الفىىىىرد مثىىىىل عجىىىىزه عىىىىن القيىىىىام بىىىىبعض 

                                                           
ع تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )متأثرة ومتأثرة جدا ( والذي يعني مدى الوجود للقيم الخاصة بحاالت وأنوا(   2)

 الفقر داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر. 
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مىىىن األسىىىباب األخىىىرى والتىىىي قىىىد تكىىىون ظىىىاهرة أو غيىىىر  ااالعمىىىال او غيرهىىى 

 : ظاهرة

 متوسطة

.904 2.35 %64.8 

جماعىىىة  منىىىه وهىىىو الفقىىىر الىىىذي يعىىىاني :يسادسىىىا : حالىىىة الفقىىىر الجمىىىاهير

معينىىىة أو منطقىىىة معينىىىة بشىىىكل ملفىىى  دون غيرهىىىا نتيجىىىة لسىىىبب أو لىىىبعض 

 األسباب:

ةمنخفض  

.944 2.18 %55.1 

وهىىىىو الفقىىىىر الىىىىذي يكىىىىون نتيجىىىىة ألسىىىىباب  :سىىىىابعا : حالىىىىة الفقىىىىر اإلجبىىىىاري

اجباريىىىىة قىىىىاهرة كىىىىالحروب او الكىىىىوارك الطبيعيىىىىة وقىىىىد يكىىىىون مؤقىىىى  فىىىىي 

 :بعض المناطق او األوقات او المجتمعات

ةمنخفض  

.943 2.12 %51 

وهىىىىو النىىىىوع مىىىىن الفقىىىىر الىىىىذي يقىىىىوم علىىىىى  :ثامنىىىىا : حالىىىىة الفقىىىىر الطىىىىوعي

أسىىىاس االختيىىىىار كىىىىأن يختىىىىار أهىىىىالي منطقىىىة معينىىىىة أن يعيشىىىىوا حيىىىىاة فقىىىىر 

ألسىىىىباب مختلفىىىىة قىىىىد تكىىىىون عىىىىدم رغبىىىىتهم فىىىىي العمىىىىل او نتيجىىىىة للتمسىىىىا 

بأفكىىىىىار معينىىىىىة أو غيرهىىىىىا مىىىىىن األسىىىىىباب الطوعيىىىىىة االختياريىىىىىة األخىىىىىرى 

 :  الموجودة امامهم

ةمنخفض  

.945 2.10 %50 

هىىىو فقىىىدان : فىىىالفقر الروحىىىي الفقىىىر الروحىىىي والفقىىىر العىىىاطفيحالىىىة تاسىىىعا : 

امىىىا  .نسىىىبة معقولىىىة مىىىن االيمىىىان بالىىىدين مىىىثال او الفكىىىر الموجىىىود عنىىىد الفىىىرد

الغير مثىىىىىل فتىىىىىور بىىىىىالفقىىىىىر العىىىىىاطفي فيتمثىىىىىل بقلىىىىىة االهتمىىىىىام بىىىىىالنفس او 

العالقىىىىات االسىىىىرية تحديىىىىدا  بىىىىين الىىىىزو  و وجتىىىىه او بىىىىين االخىىىىوة او بىىىىين 

األقىىىارب فىىىي العائلىىىة وغيرهىىىا مىىىن االنعىىىدام او القلىىىة فىىىي العالقىىىات الحميمىىىة 

ويىىىىأتي هىىىىذا  ،مثىىىىل فقىىىىدان األصىىىىدقاء او اإلحسىىىىاس بعىىىىدم وجىىىىود الصىىىىداقة

النىىىىوع مىىىىن الفقىىىىر نتيجىىىىة لىىىىبعض الظىىىىروف مثىىىىل البطالىىىىة أو قلىىىىة الىىىىوا ع 

 :الديني وغيره من األسباب االخرى

ة منخفض

 جدا  

.947 2.08 %48.8 

وهىىو النىىوع مىىن الفقىىر المتمثىىل بعىىدم تقىىدير  :الفقىىر األخالقىىيحالىىة عاشىىرا : 

بأشىىىىكال انتشىىىىار العنىىىىف وقلىىىىة االحتىىىىرام والثقىىىىة بىىىىا خرين  الغيىىىىر ويأخىىىىذ

وعىىىىدم  غيىىىىر السىىىىليم وسىىىىوء العالقىىىىات االجتماعيىىىىة والتفاعىىىىل االجتمىىىىاعي

 :سلمية الفعل االجتماعي وقلة الشعور باألمان في المجتمع

ة منخفض يتمثىىىىل فىىىىالفقر المعرفىىىىي  :الفقىىىىر المعرفىىىىي والثقىىىىافيحالىىىىة حىىىىادي عشىىىىر:  %47.7 2.05 947.
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 سىىىىمى بىىىىالفقر العلمىىىىيمقىىىىدار ملحىىىىوظ مىىىىن التعلىىىىيم وخاصىىىىة مىىىىا ي بفقىىىىدان جدا   

األسىىىباب مثىىىل أسىىىباب االغالقىىىات  مىىىن ويكىىىون هىىىذا النىىىوع نىىىاتج عىىىن بعىىىض

الناتجىىىىة عىىىىن بعىىىىض االمىىىىرا  المنتشىىىىرة فىىىىي العىىىىالم مثىىىىل فقىىىىدان التعلىىىىيم 

لوجىىىاهي النىىىاتج عىىىن انتشىىىار جائحىىىة كورونىىىا العالميىىىة والتىىىي عملىىى  علىىىى ا

والىىىىذي ثبىىىى  فىىىىي داخىىىىل ، اإللكترونىىىىياسىىىىتبدال التعلىىىىيم الوجىىىىاهي بىىىىالتعليم 

المجتمىىىع الفلسىىىطيني بأنىىىه عمىىىل علىىىى القلىىىة فىىىي تلقىىىي المعرفىىىة وهىىىذا مىىىا 

يسىىىمى بفقىىىر المعرفىىىة النىىىاتج عىىىن سىىىوء االسىىىتخدام لهىىىذا النىىىوع مىىىن التعلىىىيم 

أخىىىىرى فالخطىىىىأ هنىىىىا فىىىىيمن  لمجتمعىىىىاتثبىىىى  أفضىىىىليته بالنسىىىىبة حتىىىىى لىىىىو 

، أمىىىا الفقىىىر الثقىىىافي فىىىيفهم مىىىن يطبقىىىون النظىىىام ولىىىيس فىىىي النظىىىام نفسىىىه

بالشىىىىىعور بىىىىىالخوف علىىىىىى مسىىىىىتقبلة  وإحساسىىىىىه الفىىىىىردخىىىىىالل سىىىىىلوكيات 

ومسىىىتقبل افىىىراد اسىىىرته وبىىىذلا يحىىىاول بىىىذل كىىىل مىىىا فىىىي وسىىىعه سىىىواء كىىىان 

اجىىل كسىىب مىىا يريىىد ان يوصىىله الىىى ذلىىا بطىىرق قويمىىة أو غيىىر قويمىىة مىىن 

والىىذي  لديىىةهدفىىه األساسىىي المتمثىىل بىىالتخلص مىىن هىىذا الفكىىر الىىذي تشىىكل 

 :  خرينلدى ا  بالفقر الثقافي  عليهاخذ يطلق 

 المجموع: 61.9% 2.31 809. متوسطة

 المصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل االستبانات المأخوذة من عينة طلبة الجامعة".

أن المجموع الكلي لحاالت الفقر الموجودة تبعا  لرؤية نظر  (5تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

وهذا يدل على أن الفقر يوجد في داخل المجتمع الفلسطيني بشكل  ،أفراد الفئة المدروسة قد جاءت في مجملها بشكل متوسط

العينة ع الفلسطيني بناء على رؤية افراد يع حاالت الفقر في داخل المجتمتوز في اختالفولكن ظهر هنالك  ،واضح

جاءت الدرجة فقد جاءت على النحو التالي:  ةالفلسطيني جنينمدينة ي ف طلبة الجامعة العربية االمريكية من المدروسة

حالة الفقر النسبي وحالة الفقر المطلق كل من حاالت الفقر التالية:  وهي المتمثلة بالنظر الى قليال  مرتفع األولى بشكل 

لكل من: حالة الفقر  ذلك بالدرجة المتوسطة لحاالت الفقر فقد تمثل أما فيما يتعلق .وحالة الفقر المزمن وحالة الفقر العارض

اإلجباري،  حالة الفقر، وفيما يتعلق بحاالت الفقر المنخفضة فقد تمثلت بالحاالت التالية: الفردي، وحالة الفقر الجماهيري

بالحاالت المنخفضة جدا  للفقر فقد تمثلت لكل الفقر العاطفي، وفيما يتعلق حالة الفقر الروحي وحالة وحالة الفقر الطوعي، و

 الثقافي. حالة الفقر من الحاالت التالية: حالة الفقر األخالقي، وحالة الفقر المعرفي و
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بين أوضاع المجتمع الفلسطيني المتنوعة وبين  االرتباطقوة  " عنالكشف ب "المتمثلة اإلجابة على السؤال الثالث:  

 ، حسب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية:خل هذا المجتمع في الوق  الحاضروجود حاالت وأنواع الفقر في دا

 (5الجدول رقم )

 :أوضاع المجتمع الفلسطيني وبين حاالت وأنواع الفقر فيه العالقة بين

معنى الداللة 

 اإلحصائية

 مقدار قيمة الداللة

 االرتباطومعامل  اإلحصائية

القيم "قيم المتغير التابع / 

 الخاصة بحاالت وأنواع الفقر

 :"في فلسطين

"قيم المتغير المستقل/ القيم 

الخاصة بأوضاع المجتمع 

 :الفلسطيني

 دالة إحصائيا  

 ومرتبطة طرديا  

 .ل ضعيفبشك

 20.0 قيمة الداللة اإلحصائية =

 0.30قيمة معامل االرتباط = 

جميع أنواع وحاالت الفقر في 

 من:المتمثلة بكل  فلسطين

حالة والفقر المطلق:  حالة

الفقر  حالةوالفقر النسبي: 

الفقر حالة والمزمن: 

الفقر  وحالةالعار : 

الفقر  حالةوالفردي: 

الفقر  حالةو :يالجماهير

الفقر  حالةواإلجباري: 

 الطوعي:

 الروحي:وحالة الفقر 

 وحالة الفقر العاطفي:

 وحالة الفقر األخالقي:

 وحالة الفقر المعرفي:

 وحالة الفقر الثقافي:

 

 

 أوال : األوضاع االجتماعية: 

 دالة إحصائيا  

طرديا  ومرتبطة 

 قوي جدا   وبشكل

 10.0قيمة الداللة اإلحصائية = 

 2.92 =قيمة معامل االرتباط 

 ثانيا : األوضاع االقتصادية: 

 دالة إحصائيا  

ومرتبطة طرديا   

 بشكل متوسط.

 00.0قيمة الداللة اإلحصائية = 

 2.52 =قيمة معامل االرتباط 

 ثالثا : األوضاع السياسية: 

 دالة إحصائيا  

طرديا  ومرتبطة 

 قوي جدا   وبشكل

 30.0قيمة الداللة اإلحصائية = 

 2.92 =قيمة معامل االرتباط 

رابعىىىىىىىىىا : األوضىىىىىىىىىاع الخاصىىىىىىىىىة 

بالعمىىىىىىىل والبطالىىىىىىىة فىىىىىىىي هىىىىىىىذا 

 المجتمع:

 دالة إحصائيا  

ومرتبطة طرديا   

 بشكل متوسط.

 10.0قيمة الداللة اإلحصائية = 

 2.62 =قيمة معامل االرتباط 

 التعليمية: األوضاعخامسا : 

سادسىىىىىىىا : األوضىىىىىىىاع الخاصىىىىىىىة  20.0قيمة الداللة اإلحصائية =  دالة إحصائيا  
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ومرتبطة طرديا    

 .ضعيفبشكل 

 بالجوانب الصحية:  2.42 =قيمة معامل االرتباط 

 االرتباط ومقدار قوة قةوالذي تم وضعه لفحص طبيعة العال (4دة في الجدول رقم )تبين من خالل البيانات الوار          

الفقر وحالة  الفقر المطلق،ومنها حالة  ككلالمجتمع الفلسطيني المتنوعة وبين وجود حاالت وأنواع الفقر فيه  بين أوضاع

 الفقر اإلجباري، وحالة ،يالفقر الجماهير وحالة الفقر الفردي، وحالة الفقر العارض،وحالة  الفقر المزمن، وحالة النسبي،

وحالة الفقر الروحي، وحالة الفقر العاطفي، وحالة الفقر األخالقي، وحالة الفقر المعرفي، وحالة  ،وحالة الفقر الطوعي

وبين مختلف حاالت  الفلسطينيبين كافة أوضاع المجتمع  إحصائيةفقد تبين انه يوجد عالقة ذات داللة الفقر الثقافي، 

، د ظهرت بشكل قوي جدا  ق االرتباطأن طبيعة معامل إال  ،الفلسطينيالموجودة في داخل المجتمع المذكورة و الفقروأنواع 

قوة  تفقد ظهر ،فيه حاالت وأنواع الفقر وجودي وبين وضعيف بين بعض األوضاع الخاصة بالمجتمع الفلسطين ومتوسط،

وبين  في هذا المجتمع ،والبطالة ،واألوضاع الخاصة بالعمل ،بين كل من األوضاع االقتصاديةوطردية االرتباط قوية جدا  

أنه كلما كانت الظروف االقتصادية مؤثرة بشكل  إلى وقد يرجع ذلك ،ازدياد الوجود ألنواع وحاالت الفقر في هذا المجتمع

العمل لخاصة بقلة وكذلك كلما اثرت الظروف ا ،يزداد الوجود لحاالت وأنواع الفقر بشكل قويوبصورة سلبية أكبر 

الظروف وهذا تفسير منطقي وهو أن  ،ايضا  بشكل قوي الوجود لحاالت وأنواع الفقر في هذا المجتمع يزدادووجود البطالة 

مستويات الفقر في أي مجتمع كان. أما فيما يتعلق ببقية أوضاع وظروف المجتمع هي األساس في تحديد لمادية تعتبر ا

الخاصة  واألوضاع ،األوضاع السياسيةبشكل متوسط بين كل من قد جاءت االرتباط  مة معاملقي أن فقد ظهر الفلسطيني

انه كلما ازادت درجة التأثيرات من جراء الناحية السياسية  وهذا يعني ،في درجة تـأثيرهما على الفقر التعليميةبالجوانب 

العملية التعليمية وفقا   تنظيمواألوضاع الخاصة بالجوانب التعليمية المتمثل كل منهما بجمود العملية السياسية وعدم 

. أما فيما يتعلق مع الفلسطينيالفقر في داخل المجت وأنواعفي وجود حاالت  ازديادالحتياجات سوق العمل يعمل ذلك على 

وبين وجود حاالت وانواع  واألوضاع الخاصة بالجوانب الصحية ،األوضاع االجتماعيةبباقي الظروف الخاصة بكل من 

وقد يرجع ذلك إلى أن طبيعة الظروف  ،الفقر فقد جاءت قوة االرتباط بينهما ضعيفة في داخل المجتمع الفلسطيني

الفقر  وأنواعاالجتماعية المتمثلة بالعالقات والتفاعالت والتوقعات االجتماعية غير مؤثرة بشكل كبير على وجود حاالت 

بشكل قوي على  مؤثرهباإلضافة الى أن طبيعة الظروف الصحية في داخل هذا المجتمع ايضا  غير  ،في داخل هذا المجتمع

 العربية وفقا  لوجهات نظر افراد العينة المدروسة من طلبة الجامعة الفلسطينينواع وحاالت الفقر في داخل المجتمع وجود أ

 .  في داخل فلسطين األمريكية
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طبيعة العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية وبين القيم الخاصة  " بمعرفة "المتمثلة اإلجابة على السؤال الرابع:  

 ، حسب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية:حاالت وأنواع الفقر ككل في داخل المجتمع الفلسطينيبوجود 

 (6الجدول رقم )

 العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية وبين قيم اركان العملية التعليمية:

معنى الداللة 

 اإلحصائية

 مقدار قيمة الداللة

 اإلحصائية

"قيم المتغير التابع / القيم 

الخاصة بحاالت وأنواع الفقر 

 في فلسطين"

 "قيم البيئة االجتماعية"

دالة 

 إحصائيا  

جميع أنواع وحاالت الفقر في  20.0قيمة الداللة اإلحصائية = 

فلسطين المتمثلة بكل من: 

وحالة الفقر المطلق: حالة 

الفقر  وحالةالفقر النسبي: 

الفقر وحالة المزمن: 

الفقر  وحالةالعار : 

الفقر  وحالةالفردي: 

الفقر  وحالة :يالجماهير

الفقر  وحالةاإلجباري: 

 الطوعي:

 الفقر الروحي:وحالة 

 الفقر العاطفي:وحالة 

 الفقر األخالقي:وحالة 

 الفقر المعرفي:وحالة 

 الفقر الثقافي:وحالة 

 

 

 النوع االجتماعي للطلبة: – 1

دالة 

 إحصائيا  

 المعدل التراكمي للطلبة: – 0 20.0قيمة الداللة اإلحصائية = 

دالة 

 إحصائيا  

 المستوى التعليمي للطلبة: - 3 10.0قيمة الداللة اإلحصائية = 

دالة 

 إحصائيا  

 التخصص العلمي للطلبة: – 4 30.0قيمة الداللة اإلحصائية = 

دالة 

 إحصائيا  

 وألسرهم:الوضع االقتصادي للطلبة  – 5 10.0قيمة الداللة اإلحصائية = 

دالة 

 إحصائيا

 درجة التدين: – 6 10.0قيمة الداللة اإلحصائية = 

دالة 

 إحصائيا

 مكان السكن: – 7 00.0قيمة الداللة اإلحصائية = 
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( والذي تم وضعه لفحص طبيعة العالقة بين متغيرات البيئة 9تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )           

 ككل ما يلي:  الفقراالجتماعية وبين قيم 

وجود حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع  فروق ذات داللة إحصائية ما بين النوع االجتماعي وما بين يوجد – 1

والمتمثلة بكل من حالة الفقر المطلق، وحالة الفقر النسبي، وحالة الفقر المزمن، وحالة الفقر العارض،  الفلسطيني

وحاالت الفقر الروحي  وحالة الفقر اإلجباري، وحالة الفقر الطوعي، ،يوحالة الفقر الفردي، وحالة الفقر الجماهير

 نظرة للفقر أكثربمعنى أن الذكور  ،ت هذه الفروق لصالح الذكورجاء وقد والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي،

وذلك بحكم ثقافة  ،من اإلناث أكثريرجع الى أن الذكور عليهم مسؤوليات وتكاليف ومصاريف قد وهذا  ،من اإلناث

  .المجتمعات العربية ومنها المجتمع الفلسطيني التي يقع فيها على عاتق الذكر معظم هذه المسؤوليات

المعدل التراكمي للطلبة وما بين جميع حاالت وأنواع الفقر في داخل  يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين – 0

حالة الفقر المطلق، وحالة الفقر النسبي، وحالة الفقر المزمن، وحالة الفقر المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بكل من 

وحاالت الفقر  وحالة الفقر اإلجباري، وحالة الفقر الطوعي، ،يالعارض، وحالة الفقر الفردي، وحالة الفقر الجماهير

بمعنى انه كلما يزداد المعدل  ،وقد جاءت طبيعة هذه العالقة طرديةالروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي، 

لطلبة وقد يرجع ذلك الى ان طبيعة ا ،اكبر في داخل هذا المجتمع بشكلالتراكمي للطلبة يرون ان الفقر موجود 

 .  من بقية فئات الطلبة األخرى خاصة من الطلبة األقل منهم تحصيال   وأوضحالمتفوقين لهم رؤية اكبر 

وما بين جميع حاالت وأنواع الفقر في داخل التعليمي للطلبة  يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين المستوى – 3

وحالة الفقر حالة الفقر المطلق، وحالة الفقر النسبي، وحالة الفقر المزمن، المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بكل من 

وحاالت الفقر وحالة الفقر اإلجباري، وحالة الفقر الطوعي،  ،يالفردي، وحالة الفقر الجماهيرالعارض، وحالة الفقر 

 بمعنى انه كلما يزداد ،وقد جاءت طبيعة هذه العالقة طرديةالروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي، 

األقل، وقد  الدراسيةيرى بوجود حاالت وأنواع الفقر أكثر من غيره من ذوي المستويات  المستوى التعليمي للطالب

ة السنة الرابعة فمثال  طلب ،لهالتعليم  تية لدى الطالب كلما يزداد مستوىلى زيادة الوعي والتجربة الحياذلك إيرجع 

 أكثر من طلبة السنة األولى والثانية.  طبيعيكل هم بشوالخامسة يزداد وعي

جميع حاالت وأنواع الفقر في داخل التخصص العلمي للطلبة وما بين  يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين – 5

حالة الفقر المطلق، وحالة الفقر النسبي، وحالة الفقر المزمن، وحالة الفقر المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بكل من 

وحاالت الفقر  وحالة الفقر اإلجباري، وحالة الفقر الطوعي، ،يالعارض، وحالة الفقر الفردي، وحالة الفقر الجماهير

وقد جاءت هذه الفروق لصالح الطلبة من ذوي التخصصات الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي، 

ت لديهم إطالع اكثر من غيرهم من التخصصات لى أن الطلبة من ذوي هذه التخصصاوقد يرجع ذلك إ ،نسانيةاإل

 ثر من غيرها. أك وبأحواله باإلنسانترتبط  اإلنسانيةذلك ايضا  الى أن طبيعة الدراسات  ويعود ،األخرى

وما بين جميع حاالت وأنواع للطلبة وألسرهم  )المادي( الوضع االقتصادييوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين  – 4

حالة الفقر المطلق، وحالة الفقر النسبي، وحالة الفقر المزمن، الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بكل من 
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وحالة الفقر اإلجباري، وحالة الفقر الطوعي،  ،يوحالة الفقر العارض، وحالة الفقر الفردي، وحالة الفقر الجماهير 

وقد جاءت طبيعة هذه العالقة عكسية، بمعنى انه حي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي، وحاالت الفقر الرو

ك قد يكون معبرا  عن رأيه لكلما تقل الحالة المادية للفرد يرى بأن الفقر يوجد بشكل اكبر في داخل هذا المجتمع، وذ

درجة المعاناة الموجودة لدى هذه الفئات الفقيرة بنفسه وببقية الفئات األخرى المشابهة له من حيث  ويشعرهفيما يراه 

 جزء منها في داخل المجتمع الفلسطيني.  رالتي هو يعتب

وما بين جميع حاالت وأنواع الفقر في درجة التدين للطلبة وألسرهم ايضا  يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين  – 9

المطلق، وحالة الفقر النسبي، وحالة الفقر المزمن، وحالة الفقر حالة الفقر داخل المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بكل من 

 وحالة الفقر اإلجباري، وحالة الفقر الطوعي، ،يالعارض، وحالة الفقر الفردي، وحالة الفقر الجماهير

، بمعنى انه طرديةوقد جاءت طبيعة هذه العالقة وحاالت الفقر الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي،   2

تزاد درجة التدين لدى الطالب ولدى افراد اسرته بغض النظر ان كان مسلم او مسيحي يزداد لدية الشعور  كلما

في داخل هذا المجتمع، وقد يرجع ذلك الى ان الوازع الديني عند الفرد كلما يزداد  المذكورةبحاالت وأنواع الفقر 

 ر من غيرة.  يجعل الفرد يشعر بجميع الفئات االجتماعية المحتاجة اكث

وما بين جميع حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع مكان السكن يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين  – 1

حالة الفقر المطلق، وحالة الفقر النسبي، وحالة الفقر المزمن، وحالة الفقر العارض، الفلسطيني والمتمثلة بكل من 

وحاالت الفقر الروحي  وحالة الفقر اإلجباري، وحالة الفقر الطوعي، ،يوحالة الفقر الفردي، وحالة الفقر الجماهير

هذه الفروق لصالح طلبة المخيمات ومن ثم القرى فالمدن، وقد  وقد جاءت والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي،

طلبة المدن في داخل  يرجع ذلك الى شدة المعاناة من الفقر التي يعاني منها طلبة المخيمات يليهم طلبة القرى أكثر من

 المجتمع الفلسطيني.  

االحتياجات الال مة للتخفيف من حاالت وأنواع الفقر في داخل  " بالتوصل إلى "المتمثلة اإلجابة على السؤال الخامس: 

 ما تم التوصل إليه في هذا البحث، حسب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية: هذا المجتمع بناء على

بناء على نتائج هذا البحث  استنتاجيي بشكل من التوضيح بأن اإلجابة عليه تأت اإلجابة على هذا السؤال ال بدة في بداي      

 يلي:  كل مماال بد من العمل على لذلك ففي البداية  ،تم التوصل اليهاالتي 

 اطق المجتمع الفلسطيني. رأسيا  وافقيا  في داخل كافة من تحديد نسبة كل نوع من أنواع الفقر – 1

بحسب القدرة على ذلك وضمن سلم األولويات المطلوبة  ،المساعدة لكل فئات هذه األنواعتقديم ال بد من القيام في  – 0

 من قبل المؤسسات العامة والخاصة.  والمقدور عليها

عدم التفرقة بين حاالت الفقر ، باإلضافة الى العدالة في التو يع لجميع أنواع هذه المساعداتالعمل ضمن نطاق  – 3

 يوالعارض والفردي والجماهير المزمنو النسبيالفقر المطلق، و مثل  حاالت التقليدية والمعروفة بوجودها التقليدي

 واإلجباري والطوعي، 
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والعاطفي  الفقر الروحيمثل حاالت  وحاالت الفقر الحديثة الناتجة عن انتشار وتأثير جائحة كورونا العالمية 

 فمثال  بعض المؤسسات تقوم ،ت الفقروال بد من التنبيه الى عدم التفرقة بين جميع حاال الثقافي،و والمعرفيواألخالقي 

فمن المعقول ان ذلك سوف يخفف من احدى جوانب الفقر ولكنه ال  ،بالدعم المادي فقط وترك الدعم الروحي وغيره

  . بشكل كلي ي الفقرينه

لمختلف أنواع  ةوذلك بالتنسيق بين كافة المؤسسات المقدم ،لفقراءل توا ن في تقديم كافة أنواع الدعمالال بد من  – 5

 ة او محلية او إقليمية او دولية. الدعم سواء كانت مؤسسات عامة او خاص

إجراء بنتائج بحث واحد أو حتى مجموعة من األبحاث وإنما ال بد من قبل المؤسسات العاملة من  االكتفاءعدم  – 4

 ،دراسة ميدانية شاملة لكافة مناطق وفئات المجتمع الفلسطيني

كون األبحاث التي يتم إجراءها ال تأخذ بالحسبان جميع  والحديثة، ةلتحديد كافة حاالت ونسب وأنواع الفقر القديم  9

باإلضافة الى حالة  ،المناطق بشكل مطلق في تحديد الرؤية لوجود حاالت وأنواع الفقر وخاصة الحاالت الجديدة منها

 مع جائحة كورونا العالمية.  المستجدالمؤقت أو الفقر  الفقر العارض

وجود حاالت وأنواع الفقر في ظل انتشار جائحة كورونا في هذا " مقارنة بالمتمثلة " : سادساإلجابة على السؤال ال

 ، حسب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية:بالنسبة للسابق ،م0202العام 

 (7الجدول رقم )

مدى تأثير جائحة كورونا على حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني في هذا العام بيانات الدراسة حسب 

 ، نسب مئوية:م0202

 :بمدى تأثير جائحة كورونا على حاالت وأنواع الفقرالبيانات الخاصة  قيمة اإلجابة:

لجائحة كورونا على حاالت وأنواع الفقر في العام الكمي التأثير  مقدار/ حجم – 1 التكرار النسب المئوية %

 م:0202

6  .6 %   :منخفض 34 

5  .19 %   :متوسط 122 

9  .73 %  :مرتفع 382 

122 %  المجموع: 514 

في داخل المجتمع  المتأثرة من جائحة كورونا الحياتية والمعيشية المجاالت – 0 التكرار النسب المئوية %
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 الفلسطيني:  

82 %  مجاالت اقتصادية وتجارية: 411 

8  .13 %  تعليمية:مجاالت  71 

0  .6 %  : وغيرها... . مجاالت صحية 30 

122 %  المجموع: 514 

جراء جائحة كورونا في داخل  منمن غيرها  أكثراالجتماعية المتأثرة الفئات  – 3 التكرار النسب المئوية %

 المجتمع الفلسطيني:

9  .7 %  الفئات الصغيرة: 41 

4  .82 % :الفئات الشابة )متوسطة العمر( 413   

7  .11 % ات الكبيرة:الفئ 62   

122 %  المجموع: 514 

 الفلسطيني:االعمال المتأثرة من جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع  – 4 التكرار النسب المئوية %

 المؤسسات الحكومية: 58  % 11.  3

 المؤسسات والمصانع الخاصة: 96  % 18.  7

 محالت تجارية، مطاعم، مقاهي... الخ. العمالة الصغيرة/ عمال، موظفين، أصحاب  362  % 72

122 %  المجموع: 514 

من جراء جائحة كورونا في داخل الفترات الزمنية المؤثرة أكثر من غيرها  – 5 التكرار النسب المئوية %

 المجتمع الفلسطيني:

4  .77 %  م(:0202الفترة الزمنية األولى )نهاية شهر مارس من نفس العام  398 

 م(0202الفترة الزمنية الثانية )نهاية شهر يونيو من نفس العام المذكور  87  17

6  .5 %  م(0202العام المذكور  الفترة الزمنية الثالثة )نهاية شهر نوفمبر من نفس 09 
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122 %  :المجموع 514 

أكثر من غيرها من جراء جائحة كورونا في داخل من االغالق األماكن المتأثرة  – 6 التكرار النسب المئوية %

 المجتمع الفلسطيني:

8  .77 %  مدن: 422 

1  .5 %  قرى: 06 

1  .17 %  مخيمات:  88 

122 %  المجموع:  514 

مقدار الدعم المقدم للمجتمع الفلسطيني بعد اجتياح جائحة كورونا في داخل  – 7 التكرار النسب المئوية %

 المجتمع الفلسطيني:

 :قليلدعم  302  % 60.  3

 دعم متوسط: 99  % 19.  3

4  .18 %  دعم كبير: 95 

122 %  المجموع: 514 

 جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني:مدى التأثير النوعي بعد اجتياح  – 8 التكرار النسب المئوية %

5  .19 %  :فرديتأثير  122 

4  .56 %  :أسري، جماعيتأثير  092 

 مجتمعي، اجتماعي: تأثير: 104  % 04.  1

122 %  المجموع: 514 

 المصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل االستبانات المأخوذة من عينة طلبة الجامعة".

من جراء االغالق الناتج عن  التأثيرينص على مدى  ( والذي2تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )             

عن ن سياسة االغالق الناتجة أم 0202في داخل المجتمع الفلسطيني في بداية العام  عالمياتفشي فيروس كورونا المستجد 

من  المعيشيةبمختلف نواحي الحياة  يتعلقا لها تأثيرات كبيرة فيم كان وسيرالحجر الصحي للحد من اإلصابة بهذا الف
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بشكل سلبي على ازدياد حاالت الحاجة  وهذا بدورة انعكس، وغيرها ،وسياحية ،ةوتعليمي ،وصحية ،واقتصادية ،تجارية 

 الفيروسل انتشار هذا والبطالة قبالمجتمعات التي تعاني من الفقر  والفقر في معظم المجتمعات خاصة ما ظهر منها في

 تأثيرالخاص بمدى  ا فيما يتعلق بنتائج هذا التحليلأم .والذي فاقم من وضعها وادى الى زيادة حاالت وأنواع الفقر فيها

حيث  ،قد جاء بشكل كبيرففقد تبين أنه وفيما يتعلق بمقدار الحجم الكمي  الفلسطينيانتشار هذا الفيروس في داخل المجتمع 

 ة( وهذا ما يشكل أكثر من ثلثي العينة المدروسة من طلبة الجامعات الفلسطيني% 23.  4) األعلى بقيمة تأثيرهوصل مقدار 

جنين شمال فلسطين فيما يتعلق برؤيتها عن حجم التأثير الكمي لفيروس كورونا  ةوتحديدا  طلبة الجامعة االمريكية في مدين

بالمجاالت الحياتية والمعيشية المتأثرة من جائحة  م. أما فيما يتعلق0202على حالة المجتمع الفلسطيني في هذا العام 

 12كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني فقد جاءت في اعالها للمجاالت االقتصادية والتجارية والتي وصلت الى نسبة ) 

 ،وخاصة االقتصادية ةالحياتيعن المجاالت  يرونه( وهي نسبة معبرة عن رأي معظم افراد العينة المدروسة فيما  %

 ،والتجارية المتأثرة من هذا الوجود لفيروس كورونا وما يؤدي ذلك بالتالي الى تفاقم األوضاع المعيشية

من غيرها من  أكثربالفئات االجتماعية المتأثرة  وازدياد حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني. أما فيما يتعلق 

 حيث بلغت نسبة تأثرها فقد تمثلت بالفئات الشابة )متوسطة العمر( جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني

وهذا بدورة ما يؤدي  ،عينة  المدروسةلراء افراد اآوهي تمثل معظم  ( % 12.  5 حسب وجهة نظر افراد العينة بقيمة )

هذه الفئة المهمة في المجتمع من حيث انخراطها في سوق العمل بحكم عمرها المناسب الى زيادة نسبة الفقر جراء تأثر 

من هذه  ا  رتأث هاالمتأثرة من جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني فقد جاء اكثر باألعماللذلك. اما فيما يتعلق 

مقاهي... الخ والتي وصلت نسبة تأثرها من  الت تجارية، مطاعم،للعمالة الصغيرة/ عمال، موظفين، أصحاب مح االعمال

وهذا ما ساهم  ،( وهي اكثر من ثلثي رؤية افراد عينة هذا البحث فيما يتعلق بالتأثر لهذه الفئات % 22ذلك الى قيمة ) 

ة عالية يجة لمعاناة هذه الفئات المذكورة والتي تشكل نسبتنعوز والفقر في داخل هذا المجتمع بالفعل في ازدياد الحاجة وال

الفترات الزمنية المؤثرة أكثر من غيرها من المجتمع الفلسطيني مثلما هو معروف لدى الجميع. اما فيما يتعلق ب أفرادمن 

في الفترة  وأغالقاجراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تمثلت اقصى واكثر فترات هذا الفيروس خوفا  

على وهذا ما يدل  ،( % 22.  5م( والتي وصلت نسبتها الى قيمة ) 0202من نفس العام  الزمنية األولى )نهاية شهر مارس

ان هذه الفترة هي األكثر ضررا  في مختلف النواحي على حياة المجتمع الفلسطيني نتيجة لطول مدة االغالق فيها والتي 

على قلة العمل  بالتالية جدا  وأثرت استمرت لمدة حوالي شهرين وكانت تخوفات الناس من تأثيرات هذا الفيروس كبير

األماكن المتأثرة بصورة اكبر مما كان عليه الحال في السابق. اما فيما يتعلق ب الفقرواالغالق وزيادة البطالة ومن ثم وجود 

من االغالق أكثر من غيرها من جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تمثلت بالمدن والتي جاءت نسبة 

وقد يرجع ذلك الى سهولة ضبط األوضاع في داخل المدن كونها تابعة  ( % 22.  1فيها بقيمة وصلت الى )  األغالق

اغالق  تأثيرأن  والمخيمات، إال القرىلمناطق النفوذ التي توجد فيها أجهزة االمن الفلسطينية بصورة أكثر من مناطق 

ون جميع المؤسسات والمناطق الصناعية والشركات التجارية العاملة على الجميع ك المدن في النهاية كان له جانب سلبي

مقدار الدعم المقدم للمجتمع . أما فيما يتعلق بالفلسطينية ل المدنبصورة أكبر في داخوالحركة التجارية النشطة تتواجد 
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حسب وجهة نظر العينة  مالدع وقد جاءت نسبة ذلك ،الفلسطيني بعد اجتياح جائحة كورونا فقد تبين انه قليل في معظمة 

ذا يعني ان معاناة الفئات االجتماعية المحتاجة في داخل المجتمع وه ،( % 90.  3المدروسة من الطلبة بقيمة وصلت الى ) 

الفلسطيني لم تتلقى دعما  مناسبا  لها في ظل احتياجاتها خالل فترة االغالق الناتجة عن ازمة كورونا العالمية. اما فيما يتعلق 

ى التأثير النوعي بعد اجتياح جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تمثلت بالتأثير األسري، والجماعي في مدب

يدل ما وهذا  ( % 49.  5ة ) أكثر من النصف وجاءت تحديدا  بقيمحيث وصلت قيمة افراد العينة التي ترى ذلك ب ،غالبيته

 المجتمععلى ان االسر وبعض المناطق السكنية قد عانت من جراء هذه االزمة اكثر من غيرها بشكل واضح في داخل 

  .الفلسطيني

 :النتائج التفصيلية للبحث ومناقشتها - 18

تبين من خالل نتائج هذا البحث أن المجموع الكلي لألوضاع الخاصة بالمجتمع الفلسطيني قد جاءت مرتفعة في  – 1

وذلك وفقا  لرؤية طلبة الجامعة العربية األمريكية المدروسة والقريبة على الفقر، احتياجاتها الخاصة بكل منهما 

رى فيما يتعلق برؤيتها ألوضاع المجتمع الفلسطيني خاصة كدراسة حالة عن بقية فئات طلبة الجامعة الفلسطينية األخ

أوضاع  ويرى الباحث أنم(، 0224عبدا هللا حسن ) ، وهذا يتفق مع دراسةفي داخل الضفة الغربية من فلسطين

 اد أوضاع هذا المجتمع بشكل سلبي. يالمجتمع الفلسطيني واالزمنة التاريخية الطويلة هي السبب الرئيسي في ازد

من خالل نتائج هذا البحث أن المجموع الكلي لحاالت الفقر الموجودة تبعا  لرؤية نظر أفراد الفئة المدروسة قد  تبين – 0

ل المجتمع الفلسطيني بشكل واضح، وهذا يتفق وهذا يدل على أن الفقر يوجد في داخ ،جاءت في مجملها بشكل متوسط

وضوح حاالت الفقر في داخل المجتمع  لباحث أنويرى ام(، 0211وفيق األغا وسمير أبو مدللة ) مع دراسة

من اقتصادية وسياسية معا  الى جانب التأثيرات اإلقليمية المتمثلة بعدم  رجع لتشابك العوامل المؤثرة عليهالفلسطيني ي

 دعم هذا المجتمع بشكل كافي له. 

وضاع المجتمع الفلسطيني المتنوعة عالقة ذات داللة إحصائية ما بين أ دتبين من خالل نتائج هذا البحث أنه يوج – 3

وبين وجود حاالت وأنواع الفقر فيه ككل ومنها حالة الفقر المطلق، وحالة الفقر النسبي، وحالة الفقر المزمن، وحالة 

وحاالت  وحالة الفقر اإلجباري، وحالة الفقر الطوعي، ،يالفقر العارض، وحالة الفقر الفردي، وحالة الفقر الجماهير

ا من القوية وذلك مع تدرج مقدار قوة االرتباط بينهم الفقر الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي،

والتي أظهرت وجود عالقة بين الفقر في  ،م(0210محمد مقداد وآخرون ) فالمتوسطة فالضعيفة، وهذا يتفق مع دراسة

الفقر ال يأتي فجأة وأنه ال بد من  ويرى الباحث أن             ،فلسطين وغيره من العوامل األخرى كالبطالة وغيرها

كما أنها من الممكن أن تمتد لعصور  ،وجود أسباب اساسية تؤثر على وجودة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة

 سابقة خاصة اذا القت أرضية خصبة لها تتمثل في اهمال بعض من فئاته االجتماعية كمجتمع الصومال وغيره.

 المعيشيةتبين من خالل نتائج هذا البحث أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين كافة مفردات البيئة االجتماعية  – 5

 وهي النوع االجتماعي للطلبة، والمعدل التراكمي للطلبة، والمستوى التعليمي للطلبة، للطلبة
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د بوجو وبين الرؤية والتخصص العلمي للطلبة، والوضع االقتصادي للطلبة وألسرهم، ودرجة التدين، ومكان السكن  

حالة الفقر المطلق، وحالة الفقر النسبي، وحالة والمتمثلة بكل من فقر في داخل المجتمع الفلسطيني لوأنواع ا حاالت 

وحالة الفقر اإلجباري، وحالة  ،يلفردي، وحالة الفقر الجماهيرالفقر المزمن، وحالة الفقر العارض، وحالة الفقر ا

عباس وداد  ، وهذا يتفق مع دراسةوحاالت الفقر الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي ،الفقر الطوعي

 أنويرى الباحث والتي أظهرت وجود عالقة بين طبيعة التعليم والبطالة وغيرها من العوامل األخرى،  ،م(0211)

وهذا يُعد من أسباب سوء  ،لفقرااإلخفاق في التوازن للتخصصات التعليمية له سبب كبير في وجود البطالة ومن ثم 

 ،الدراسية المناسبة والالزمةللتخصصات  معرفة الصحيحةاالختيار والفشل وعدم ال

فحسب،  الدارسينوانعدامه في بعض الحاالت ويقع في مسؤولياته على الجميع وليس على  التوجيهباإلضافة الى قلة   4

 .والبشري االقتصادي واالجتماعيفي النهاية ضمن سياسات اإلهمال  ويعد

في داخل فلسطين تبين من خالل نتائج هذا البحث انه يوجد الكثير من االحتياجات الالزمة للتخفيف من حدة الفقر  – 9

 ،م(0215مجدل الشمارخة ) لفة في داخل المجتمع الفلسطيني، وهذا يتفق مع دراسةاالته وانواعه المختمن حيث ح

ه ال بد من التعاون بين ويرى الباحث أنبضرورة زيادة االحتياجات الالزمة من قبل بعض المؤسسات،  رأتوالتي 

دائرة الفقر المتعدد االشكال في هذا االفراد والمؤسسات نفسها ايضا  من حكومية وخاصة من اجل الخروج من 

 . األخرى وهذا يحتاج لدعم وتوجيه معنوي ايضا  الى جانب غيره من أنواع الدعم ،المجتمع

تمثلت مواضيع تحديد االحتياجات الالزمة للتخفيف من حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني بناء على  – 2

ب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية بكل من: تحديد نسبة كل نوع من أنواع ما تم التوصل إليه في هذا البحث، حس

الفقر رأسيا  وافقيا ، وتقديم المساعدة لكل فئات هذه األنواع، والعدالة في التوزيع لجميع أنواع هذه المساعدات، 

ئات المجتمع الفلسطيني، وف والتوازن في تقديم كافة أنواع الدعم للفقراء، وإجراء دراسة ميدانية شاملة لكافة مناطق

 ،االقتصاديةوالتي نادت بضرورة الحد من البطالة وحفظ التوازنات ، م(0215رقيـة خيـاري ) وهذا يتفق مع دراسة

للحد  االستراتيجيةاحدى الجوانب األخرى يعد من أهم الخطط  تغليبعدم  ويرى الباحث أنوغيرها،  ،واالجتماعية

التعليم االكاديمي والمهني باإلضافة الى التوازن بين  ،من البطالة وإيجاد التوازن ومن ثم الحد من حاالت وأنواع الفقر

 الوقت بالذات. هذاخاصة في  المعيشيةمن ضرورات الحياة  عدوالذي يُ 

أن مجتمع الفلسطيني، حيث ظهر الفقر في داخل التمثل مدى التأثير لجائحة كورونا العالمية على ازدياد حاالت  – 1

لمجاالت الحياتية والمعيشية المتأثرة من جائحة اوان ، م قد جاء مرتفعا  0202في العام  لهامقدار وحجم التأثير الكمي 

االجتماعية وان الفئات  ،والتجارية ،في داخل المجتمع الفلسطيني قد جاءت في غالبيتها للمجاالت االقتصادية كورونا

جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني قد تمثلت بالفئات الشابة )متوسطة  ثر من غيرها منالمتأثرة أك

وان االعمال المتأثرة من جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني جاءت في معظمها للعمالة  ،العمر(

ن الفترات الزمنية المؤثرة أكثر من وا، الصغيرة/ عمال، موظفين، أصحاب محالت تجارية، مطاعم، مقاهي... الخ

غيرها من جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني قد جاءت في اكثرها واقصاها للفترة الزمنية األولى 
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وان األماكن المتأثرة من االغالق أكثر من غيرها من جراء جائحة  ،م (0202)نهاية شهر مارس من نفس العام  

وان مقدار الدعم المقدم للمجتمع الفلسطيني بعد اجتياح جائحة  ،الفلسطيني هي مناطق المدنكورونا في داخل المجتمع 

وان مدى التأثير النوعي بعد اجتياح جائحة كورونا في داخل  ،قليلالكورونا في داخل المجتمع الفلسطيني تمثل بالدعم 

سمارة  أشرف وهذا يتفق مع دراسة لتأثير األسري والجماعي،على االمجتمع الفلسطيني قد جاء في غالبيته 

كما بينت ان مؤسسات الدعم  ،جائحة كورونا على أوضاع المجتمع الفلسطيني تأثيروالتي تناولت مدى  ،م(0202)

 الفلسطينيقانون العمل  قرهأمنها للعاملين لديها مثلما  المطلوبةات فلسطينية والشركات العاملة لم تقم بدفع المستحقال

 م، 0202/  3/  00 بتاريخمؤخرا  خاصة في ظل االزمة األولى من االغالق والتي بدأت 

 العتماده ال بد من العمل على مساعدة العاطلين عن العمل وخاصة في أيام االغالقات الشاملة نظرا  ويرى الباحث أن 4

 ،هرييومي او اسبوعي او حتى ش التي تتقاضها من عملها سواء كان كثير من هذه الفئات االجتماعية على أجورها

في داخل سوق العمل  للعامل باألجرةمقارنة  عد أجرة قليلةالمجتمع الفلسطيني تُ  ناهيك عن أن أجرة العامل في داخل

 . مثال  اإلسرائيلي 

 خالصة واستنتاجات أساسية في البحث:  - 19

اسات السابقة على ما تم التوصل اليه من نتائج سواء كان ذلك متعلق بالدر في نهاية هذا البحث يرى الباحث وبناء             

عد نوعا  من أنواع موضوع الفقر هو موضوع شامل فحتى االفتقار الى الصحة الجيدة يُ  الميداني أن أو من خالل التحليل

وقد تكون ومباشرة واساسية،  صودةقد تكون مق له كما أن الفقر ال بد ومثلما ظهر أن يكون ناتجا  عن أمور سابقة .الفقر

الفقر خاصة الميدانية أن اكثر أنواع  البحثللنظر في نتائج هذا  والملفت ،وغير أساسية غير مباشرةوغير مقصودة 

الجامعة العربية األمريكية  طلبةهي األنواع األشد قسوة من الفقر حسب وجهة نظر  الفلسطينية في داخل المجتمع الموجود

في اشد صورة هو بالفعل الموجود والظاهر في داخل المجتمع  ريرى الباحث هنا أنه ليس بالضرورة أن الفقو ،المدروسة

هذه األنواع القاسية من  وجودعبر عن الفلسطيني تُ  المجتمعفقد تكون هنالك أسباب أخرى جعلت هذه الفئة من  ،الفلسطيني

وربما قد يرجع ذلك الى  ،الى طبيعة ظهور هذه األنواع وليس بالفعل بشكل كمي أكثر من كونه نوعي ، وذلك يرجعالفقر

فصاح عنها متعددة تتمثل في عدم اال ألسباباألنواع المتوسطة من الفقر بشكل واضح في داخل هذا المجتمع  ظهورعدم 

ي جدا  من الفقر مع العلم بظهور النوع القاسغيرها، المعانون منها ألسباب دينية أو خجل من ذلك ومن قبل بعض الفقراء 

إخفائه، نون منه وهذا قد يرجع الى عدم قدرة من يعا ،حتى ولو كانت نسبته وحاالته قليلة والمتمثل بالفقر المطلق او المدقع

 اآلخرينك للباحثين ويترك الباحث هنا هذه المالحظات المهمة الى الخوض فيها مجددا  من قبل الباحث نفسه أو الدعوة بذل

حيث  ،ا  ألهميتها في المعرفة عن هذا الموضوع في داخل المجتمع الفلسطيني تحديدا  في هذه الفترة بالذاتللقيام بها نظر

م في جميع األمور المتعلقة بهذا الموضوع وهو موضوع انه من غير المعقول أن يتمكن باحث في بحث واحد من أن يلُ 

 المدروسة بالعينةحث نفسه أو بقد تتعلق بال األخرى التي بك المعلومات حولة أو لغيرة من األسبابنظرا  لتشا ، وذلكالفقر

   فهذه كلها عوامل من المحتمل الكبير ان تؤثر على النتائج المأخوذة.  ،به و بالوقت الذي تم إجراءهأ
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 لتوصيات: ا -02 

 : يليما وهي  باألفراد واالسر الفقيرة ال : التوصيات الخاصةأو

وأن أحد ينقصه نسان المؤمن أن يعلم أن رزقه ال ضرورة االيمان بالقضاء والقدر وبأن الرزق على هللا وعلى اإل – 1

الى في أكثر من مكان من القرآن الكريم تع يرضى بما قسمه هللا له مهما كانت طبيعة العمل الذي يقوم به، لقوله

ا َرَزْقنَاهُْم يُنفِقُونَ " قوله تعالى: والمتمثل ذلك باآليات التالية: اَلةَ َوِممَّ سورة )"  الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َويُقِيُموَن الصَّ

ِه َواَل تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ  "وقوله تعالى:، (3البقرة، آية: ْزِق اللّـَ ، (92سورة البقرة، آية:) " ُكلُوا َواْشَربُوا ِمن رِّ

ِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدونَ يَا " وقوله تعالى: سورة البقرة، )"  أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا لِلّـَ

ِة اْلَمتِينُ " وقوله تعالى:، (120آية: اُق ُذو اْلقُوَّ زَّ َ هَُو الرَّ   (. 41سورة الذاريات، آية:)"  إِنَّ هللاَّ

لتقاسم المعيشي داخل االسرة من أجل التعاون في القدرة على المرور باألزمة الحالية وهي ازدياد حاالت ضرورة ا – 0

 الفقر الناتجة عن جائحة كورونا العالمية. 

 ،واألخالقي ،والعاطفي ،حاالت الفقر الروحيالقدرة على تخطي العقبات التي نتجت عنها حاالت الفقر الجديدة مثل  – 3

 ،واألخالقي ،والعاطفي ،فالتخلص من حاالت الفقر الروحي ،وذلك بإتباع السبل الالزمة لذلك ،والثقافي ،والمعرفي

اتباع سبل الغش  معدووالثقافي  ،للتخلص من حاالت الفقر المعرفي، العمل على ازدياد الوازع الديني لدى كل فردو

بطابعها  لجامعيةت الغش في تقديم االمتحانات افي حالة التعليم االلكتروني مثلما حدث وما زال يحدث وهي حاال

الطالب دراسيا  واستغالل بعض المؤهلين للتقدم لذلك االمتحان بدل الطالب  والتي تمثلت بعدم استعداد االلكتروني

     .نفسه

االزمة  دارةإ من أجل ،فيهاالمناسب في القدرة على اتخاذ القرار  المتمكنينمن قبل االفراد تولي إدارة األسر  – 5

او  ،او مجتمعي ،او محلي ،أسرىمسؤوليات أصحاب القرار مهما كان موقعهم  الحالية، ألن هذه االمور تعد من

 عن أي منهم. طفالمسؤولية ال تسق ،اجتماعي

 موعد ،والعمل على المواءمة في التوازن بين كافة الحاالت المعيشية ،واالسري ،الفردي الترشيد في االستهالك – 4

مثل شراء بعض المقتنيات وترك أمور ، فمثال  عدم االهتمام بالكماليات مقابل األساسيات ،األخرىتغليب احداها على 

افرادا  من اثناء االغالق في أمور مفيدة للجميع  الفراغفردية واسرية أخرى، باإلضافة الى استغالل أوقات أساسية 

 واسر. 

 :ما يليوهي المجتمع وخاصة  للمسؤولين لبقية افراد ثانيا : التوصيات العامة 

م العاطلين عن العمل واالفراد الذين فقدوا عدامل اتجاه االزمة الحالية خاصة بقيام المؤسسات الحكومية بدورها الك – 1

 عملهم نتيجة الجتياح فيروس كورونا العالمي المستجد.
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 ،صحيحة من اجل مكافحة ظاهرة الغش في االمتحانات االلكترونية باتباع اسسقيام المؤسسات الخاصة بالتعليم  – 0 

، ألن الهدف من الناتجة عن هذه السلوكيات واالعمال السلبية يوالتعليم ،وذلك للتخفيف من حاالت الفقر المعرفي

، دة تُذكردون فائ فقط دراسة الطالب لمتطلبات المقرر الدراسي هو المعرفة واالستفادة وليس اخذ العالمة الشكلي

في ظل اجتياح  واإللكتروني ،التعليم االلكتروني او التعليم المدمج ما بين الوجاهي استخدامي خاصة بعد التوسع ف

  م.0202في هذا العام  ةنا العالميوركو ازمه

 ،تطبيق القوانين على الجميع من الفئات االجتماعية خاصة القوانين الخاصة بوزارة العمل – 3

لجمعيات الخيرية األخرى والخاص ذلك بضرورة دعم بعض المؤسسات اباإلضافة الى  ،ووزارة الشؤون االجتماعية  5

 ،ةالتي تضررت من جراء جائحة كورونا العالمية والتي يعتبر وجودها ال غنى عنه مثل بعض المؤسسات الصحي

 . والتعليمي ،الصحي خاصة المؤسسات التي تقدم هذا النوع المجاني من الدعم والتعليمية

خاصة الى كيفية التخلص من حاالت الفقر  إرشادهمووضع برامج خاصة لهم من أجل  ،توعية الجماهير إعالميا   – 4

ل حديثة مؤخرا  بعد جائحة اوبأشك ازدادتالتي يمر بها المجتمع الفلسطيني والتي حالة الفقر العارض )المؤقت( 

 م. 0214كورونا العالمية في نهاية العام 

بجمع معلومات متخصصة بحاالت الفئات االجتماعية في وقيام المؤسسات الخاصة بجمع المعلومات اإلحصائية  – 9

وذلك من اجل القدرة على  ،داخل المجتمع الفلسطيني والتي عملت جائحة كورونا العالمية بالكشف األكبر عن حاالتها

 ،وعمرية ،واجتماعية ،وسكانية ،وتعليمية ،التعرف وتصنيف فئات المجتمع الفلسطيني من عدة متغيرات اقتصادية

التعامل معها في  علىلكيفية القدرة  المجتمعكون ذلك يساعد مستقبال  الجهات المسؤولة في تحديد فئات هذا  ،وغيرها

لم ينل حالة من االستقاللية الكاملة في أوضاعه  الفلسطينيخاصة وان المجتمع  بعض االزمات في حال وجودها

 واالقتصادية وغيرها.  ،السياسية

المراجعقائمة المصادر و– 10  

 القرآن الكريم.  – 1

 م، جنين، فلسطين. 0202إحصاءات الجامعة العربية األمريكية،  – 0

 ،م(، التقرير العربي حول الفقر المتعدد األبعاد، األمم المتحدة0212)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  – 3

 بيروت، لبنان.  

 (، رام هللا، فلسطين.  0211إنفاق واستهالك األسرة ) مسح -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  – 5

 فلسطين. م(، معالم الفقر في فلسطين، رام هللا،0212الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) – 4

م، تقرير النتائج 0212م(، الفقر متعدد األبعاد في فلسطين، 0212الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) – 9

 الرئيسية، رام هللا، فلسطين
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مخيمات اللجوء في  -م(، الدور التنموي للمؤسسات أألهلية وانعكاسه على الحد من الفقر0215الشمارخة، مجدل، ) – 2 

 ات جامعة القدس، أبو ديس، فلسطين.  محافظة بيت لحم، منشور

م(، ظاهرة الفقر والبطالة في قطاع غزة ودور المؤسسات الحكومية 0211األغا، وفيق وأبو مدللة، سمير، ) – 1

 ، غزة، فلسطين. (B) 1، العدد 13واألهلية والدولية لمعالجتهما، مجلة جامعة األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلد 

حالة عملية )محافظة جنين(، منشورات جامعة  -م(، الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته 0224هللا، ) عبدحسن،  – 4

 النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.  

البطالة(، جامعة محمد  -م(، السياسة التنموية في الجزائر وانعكاساتها االجتماعية )الفقر 0215خيـاري، رقيـة، ) – 12

 بسكرة، الجزائر. -خيضــــر

منشورات مؤسسة والخاسرون جراء أزمة كورونا في األراضي الفلسطينية،  الخسائرم(، 0202) ،أشرف، سمارة – 11

 رام هللا، فلسطين. واالقتصادية،سياسات االجتماعية مرصد لل

مؤشرات القياس ونموذج  -سمات وخصائص األسر الفقيرة في قطاع غزة م(، 0210) ...،مد وآخرونمحمقداد،  – 10

مجله الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، المجلد الثالث والعشرون، العدد األول، غزة، العالج، 

 فلسطين. 

سياسات التنمية المستدامة في الحد من الفقر دراسة حالة: الجزائر، األردن واليمن،  دورم(، 0211) ،عباسوداد،  – 13

 منشورات جامعة سطيف عباس، الجزائر. 
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