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ملخص: 
هدف �لباحث من �لدر��سة �لك�سف عن و�قع م�سكلة �لبطالة يف �ملجتمع �لفل�سطيني- 
و�خلا�سة  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  دور  وتعرف  و�لنف�سية،  �لجتماعية  و�آثارها  ��سبابها 
و�لأهلية يف �ملجتمع �لفل�سطيني يف و�سع حلول للحد من م�سكلة بطالة خريجي �جلامعات، 

وفح�س �لفر�سيات �لآتية: 
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند �مل�ستوى )α ≤0.05( بني �لآثار �لجتماعية 
�لآتية:  للمتغري�ت  تعزى  �لفل�سطيني  �ملجتمع  يف  �جلامعات  خريجي  لبطالة  و�لنف�سية 
)�جلن�س، ومكان �ل�سكن، ونوع �ل�سكن، و�لدخل �ل�سهري لالأ�رسة، ونوع �لعمل �ملطلوب للعمل، 
ومعرفة �خلريج بفر�س �لعمل �ملتاحة يف �سوق �لعمل( . ��ستعانت �لدر��سة باملنهج �لو�سفي، 
�أد�ة جلمع �لبيانات من �مليد�ن، وطبِّقت على عينة ق�سدية  و��ستخدمت �لدر��سة �ل�ستبانة 

بحجم كلي )154( خريجًا وخريجة. 
وخل�صت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية: 

وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α ≤0.05( �لآثار �لجتماعية . 1
و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني، تعزى ملتغري �جلن�س. 

�لآثار . 2 يف   )α ≤0.05( �لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود 
�لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني، تعزى ملتغري 

�لتقدير �لدر��سي. 
�لآثار . 3 يف   )α ≤0.05( �لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود 

�لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني، تعزى ملتغري 
مكان �ل�سكن. 

وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α ≤0.05( �لآثار �لجتماعية . 4
و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني، تعزى ملتغري نوع �ل�سكن. 

�لآثار . 5 يف   )α ≤0.05( �لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود 
�لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني، تعزى ملتغري 

�لدخل �ل�سهري. 
�لآثار . 6 يف   )α ≤0.05( �لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود 

�لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني، تعزى ملتغري 
نوع �لعمل �ملطلوب للعمل فيه. 

�لآثار . 7 يف   )α ≤0.05( �لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود 
�لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني، تعزى ملتغري 

معرفة �خلريج بفر�س �لعمل �ملتاحة يف �سوق �لعمل
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Abstract: 
The researcher aimed to reveal the reality of the problem of 

unemployment in the Palestinian community, its social and psychological 
causes and consequences, and to identify the role of private and governmental 
institutions in the Palestinian society to provide solutions to the problem of 
unemployment among university graduates. 

The study examined the following assumptions: there are no differences 
of statistical significance at the level (a ≥ 0.05) between the social and 
psychological effects of unemployed university graduates in Palestinian 
society attributed to the variables of sex, place of residence, type of housing, 
monthly income of the family, the type of work required familiarity of the 
graduate with the employment opportunities. 

The study used the descriptive methodology as well as the questionnaire 
as a tool to collect data from the field, and applied on a random sample 
stratified with a total number of (154) graduates. 

The study concluded the following results: 
1. There are some statistically significant differences at the level of 

a = 0.05. Therefore, the social and psychological effects on the 
unemployed university graduates in the Palestinian society are 
attributed to the variable of sex. 

2. There are some statistically significant differences at the level of 
a = 0.05. Therefore, the social and psychological impacts on the 
unemployed university graduates in the Palestinian society are also 
attributed to the variable of GPA. 

3. There are some statistically significant differences at the level of 
a = 0.05. Therefore, the social and psychological impacts on the 
unemployed university graduates in the Palestinian society are also 
attributed to the variable of place of residence. 

4. There are some statistically significant differences at the level of 
a = 0.05. Therefore, the social and psychological impacts on the 
unemployed university graduates in the Palestinian society are also 
attributed to the variable of type of housing. 

5. There are some statistically significant differences at the level of 
a = 0.05. Therefore, the social and psychological impacts on the 
unemployed university graduates in the Palestinian society are also 
attributed to the variable of monthly income. 

6. There are some statistically significant differences at the level of 
a = 0.05. Therefore, the social and psychological impacts on the 
unemployed university graduates in the Palestinian society are also 
attributed to the variable of type of work. 

7. There are some statistically significant differences at the level of 
a = 0.05. Therefore, the social and psychological impacts on the 
unemployed university graduates in the Palestinian society are 
also attributed to the variable of the graduate's familiarity with 
opportunities allotted in the labor market. 
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مقدمة الدراسة: 
�أو �سعبًا من �ل�سعوب بعينه، �إذ �إنها توجد  �لبطالة ق�سية عاملية عامة ل تخ�س بلد�ً 
يبقى مو�سوع  لذ�  كله،  �لعامل  �إن مل يكن يف  �لعامل-  بلد�ن  وبدرجات متفاوتة يف معظم 
�لتوظيف �لكامل للقوى �لعاملة هدفًا ومتطلبًا ت�سعى �إليه جميع �لدول، كما �أن درجة معاناة 
�لدول من وطاأة �لبطالة و�أ�سلوب معاجلتها ومقاومتها تختلف من دولة لأخرى حيث ترت�وح 
مو�قف �لدول جتاه �لبطالة بني �لتجاهل �لتام �أو عدم �لنظر �ليها كم�سكلة �جتماعية ونف�سية 

يعاين منها �لعاطلون من �لعمل. 
�لعمل  على  قادر  هو  من  »كل  باأنه:  �لعاطـل   )ILO( �لدولية  �لعمل  وعرفت منظمة 
)زكي،  جدوى«.  دون  ولكن  �ل�سائد،  �لأجر  م�ستوى  عند  ويقبله  عنه  ويبحث  فيه  ور�غب 

 . )17  :1997
�أن  تفرت�س  مقاربات  من  تنطلق  �لبطالة  معدلت  لتخفي�س  �ملوجهة  �ل�سيا�سات  �إن 
تتو�فق  �أن  بد  ل  �لنمو  معدلت  يف  زيادة  فكل  �لنمو،  مع  مبا�رس�ً  �رتباطًا  ترتبط  �لبطالة 
وي�ستلزم  معينة  حالت  يف  �سحيح  �قت�سادي  حتليل  وهو  �لبطالة،  ن�سب  �نخفا�س  مع 
وجود �رسوط مبدئية بالن�سبة للنمو وبالن�سبة لطبيعة �لبطالة نف�سها. )يدعم هذ� �لتحليل، 
�لدر��سات �لقيا�سية �لتي تبني طبيعة �لعالقة بني �لنمو �لقت�سادي وحجم �لبطالة ومدى 
تاأثري �رتفاع معدلت �لنمو على �نخفا�س ن�سب �لبطالة، وكذلك مدى تاأثري وجود معدلت 

مرتفعة للبطالة على �لنمو �لقت�سادي. 
»يعد موؤ�رس �لبطالة، من �أهم �ملوؤ�رس�ت �لقت�سادية �لتي حتر�س �لدول �ملتقدمة على 
�لبطالة لها �رتباط  �أن  �أ�سا�سه  �لغالب«، وهذ� �لهتمام  �إ�سد�رها ب�سكل دوري »�سهريًا يف 
قوي بالنمو �لقت�سادي، فازدياد عدد �لوظائف �ملتاحة دليل على قوة �لن�ساط �لقت�سادي، 
�ملعي�سة،  تكاليف  بتغطية  لهم  ت�سمح  �ملجتمع،  �أفر�د  لأغلب  مد�خل  تو�فر  عليه  ويرتتب 
و�لنقي�س �سحيح، حيث توؤدي �لبطالة �إىل حرمان فئة و��سعة من هذ� �لدخل، يجعلها تعي�س 
وهذ�  �لخ،   ... ودفع �رس�ئب،  و�دخار،  و��ستهالك،  �إنتاج،  �أبعادها:  بكل  �لقت�سادية  �لعزلة 
�لتعبري  �لعمل، يتم  �قت�سادية و�جتماعية ونف�سية للعاطلني من  �إىل م�سكالت  يوؤدي حتمًا 

عنها بالآثار �ل�سلبية للبطالة«. )بدوي، 1985: 295( . 
يتاأكد لنا من ذلك �أن ن�سبة �لبطالة �ملرتفعة �لو�قعة فعاًل، �أمر �إجباري ول �ختياري، 
لذلك تبذل �لدول جلَّ �لهتمام من حيث �لدر��سة و�لتحليل للوقوف على �لأ�سباب و�لعو�مل 

�ملوؤدية �إليها وحتديدها وح�رسها وو�سع �أف�سل �ل�سبل للحد منها وعالجها. 
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مشكلة الدراسة: 
تعد م�سكلة �لبطالة يف �ملجتمع �لفل�سطيني من �أكرب �مل�سكالت �لتي تو�جهه، و�أ�سبحت 
ت�سكل هدر�ً للعن�رس �لب�رسي، ف�ساًل عما يتبع ذلك من �آثار �قت�سادية، و�جتماعية، ونف�سية 
ذ�ت مردود �سلبي، كما ت�سكل بيئة خ�سبة لنمو �جلرمية، كما �أدت �إىل تعطيل �لطاقة �جل�سدية 
ب�سبب �لفر�غ، ول �سيما بني �ل�سباب من خريجني �جلامعات �إىل �رتد�د تلك �لطاقة لتهدمهم 

�جتماعيًا، ونف�سيًا، م�سببة لهم م�سكالت عدة. 
بعدم  وي�سعرون  �لنف�سي،  �لتكيف  لعدم  �لعمل  عن  �لعاطلون  بع�س  يتعر�س  وقد 
ترتفع  بالأمل  و�لح�سا�س  لل�سعور  �لنا�س  قابلية  “�أي  و�لعجز،  و�لر�سا  �ل�سعادة 
و�لر�سا  �ل�سعادة  لعدم  �لرئي�س  �مل�سدر  �لبطالة  �عتبار  على  عملهم  عدم  حال  يف 

 )Oswald، 1997: 1828( .”عندهم
وظهرت م�سكلة �لبطالة تعبري�ً عن �سوء �لعالقات �لجتماعية، كوجه �آخر ل�سوء توزيع 
�لعمل �لجتماعي، و�أدى ذلك �ىل �لقهر و�حلرمان �لذي ي�سكل �آفات �قت�سادية و�جتماعية 
�لفل�سطيني جمموعة من  ونف�سية معًا، وترتب على بطالة خريجي �جلامعات يف �ملجتمع 
�لآثار �لجتماعية، و�لنف�سية حيث ي�سعر �لعاطلون من �لعمل يف بع�س �لحيان بالإحباط 

و�لياأ�س. 
لذلك �هتم �لباحث بدر��سة هذه �مل�سكلة، �لتي حاولت �أن جتيب عن �لت�ساوؤل �لآتي: ما 
الآثار الجتماعية والنف�صية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع 

الفل�صطيني؟ 

أهمية الدراسة: 

�إليها �لطلبة  ◄ �أو ر�ئدة يف �ملكتبة يرجع  �ستكون در��سة �سباقة،  النظرية:  الأهمية 
و�لباحثون و�ملهتمون بدر��سة م�سكلة �لبطالة يف �مل�ستقبل، ومن �ملتوقع �أن تقدم نتائجها 
��سرت�تيجيات للحد من �لآثار �لجتماعية و�لنف�سية �ل�سلبية �لتي يتعر�س لها �لعاطلون من 

�لعمل يف �ملجتمع �لفل�سطيني. 
الأهمية التطبيقية: تكمن �لأهمية �لتطبيقية بالآتي.  ◄

�لبيانات �لتحليلية للدر��سة قائمة على ��ستق�ساء عينة من �لعاطلني عن �لعمل  -
�لناحية  �لبطالة من  �لدر��سات تناولت حتليل  �لكثري من  �لفل�سطيني، بينما  يف �ملجتمع 

فقط.  �لنظرية 
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�لتي  - و�لجر�ء�ت  �لتد�بري  من  يلزم  ما  �تخاذ  �لتنموية يف  �لقر�ر�ت  �سانعي  دعم 
من �ساأنها و�سع خطط وتعزز �لرب�مج و�لأ�ساليب �لر�سمية بتناول ق�سية �لبطالة من حيث 

�لوقاية و�لعالج. 

تساؤالت الدراسة: 
�لجتماعية  ● و�آثارها  �أ�سبابها  �لفل�سطيني-  �ملجتمع  يف  �لبطالة  م�سكلة  و�قع  ما 

و�لنف�سية؟ 
ما �لآثار �لتي تنتج عن بطالة خريجي �جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني؟  ●
ما دور �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة و�لأهلية يف �ملجتمع �لفل�سطيني يف �حلد  ●

من م�سكلة بطالة خريجي �جلامعات؟ 
�أهد�ف �لدر��سة:  ●
و�آثارها  ● �أ�سبابها  �لفل�سطيني-  �ملجتمع  يف  �لبطالة  م�سكلة  و�قع  عن  �لك�سف 

�لجتماعية و�لنف�سية. 
ك�سف �لآثار �لتي تنتج عن بطالة خريجي �جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني.  ●
�لك�سف عن دور �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة و�لأهلية يف �ملجتمع �لفل�سطيني  ●

يف �حلد من م�سكلة بطالة خريجي �جلامعات. 

فرضيات الدراسة: 
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند �مل�ستوى )≥α0. 05( بني �لآثار �لجتماعية 
�لتالية:  للمتغري�ت  تعزى  �لفل�سطيني  �ملجتمع  يف  �جلامعات  خريجي  لبطالة  و�لنف�سية 
�ملطلوب،  �لعمل  ونوع  لالأ�رسة،  �ل�سهري  و�لدخل  �ل�سكن،  ونوع  �ل�سكن،  ومكان  )�جلن�س، 

ومعرفة �خلريج بفر�س �لعمل �ملتاحة( . 

حدود الدراسة: 
�حلدود �جلغر�فية: �جلامعات و�لكليات �ملتو�سطة يف �ل�سفة �لغربية.  ♦
�حلدود �لزمانية: بد�أت �لدر��سة بتاريخ 10-1-2014 ولغاية 2014-5-29.  ♦
�ل�سفة  ♦ يف  �ملتو�سطة  و�لكليات  �جلامعات  وخريجات  خريجو  �لب�رسية:  �حلدود 

�لغربية �لذين مل يجدو� فر�سة توظيف يف �سوق �لعمل �لفل�سطيني. 
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مصطلحات الدراسة: 
◄  (Unemployment) :تعريف البطالة

َبَطل  ويقال  �سياعًا  ذهب  وبطالنًا  وُبُطوًل،  �ل�سيء–ُبطاًل،  َبَطَل   : �للغة(  )يف  �لبطالة 
دم �لقتيل، وذهب دمه ُبطاًل: �إذ� قتل ومل ياأخذ له ثاٌر �أو دية. و�لعامل وبطالة �إذ� تعطل فهو 
بطال. )�ملعجم �لو�سيط، 1960، �س63( ، �أي هي �لعطل و�لتعطل، �لك�سل و�لإهمال، �ل�سياع 

و�خل�رس�ن، �إتباع �للهو و�جلهالة و�لهزل. )عبيد، 1997: 75( . 
�لبطالة )��سطالحًا( : هي عدم تو�فر فر�س �لعمل للر�غب فيه و�لقادر عليه يف مهنة 

تتفق مع ��ستعد�ده. )�لع�سفور، 1996: 16( 
�لبطالة يف �لقو�نني �لو�سعية: هي عدم تو�فر فر�س �لعمل للعمال �لقادرين على �لعمل 
11( . وهي �حلالة �لتي يكون فيها �ملرء   :1999 �لر�غبني فيه و�لباحثني عنه. )�لرماين، 
قادر�ً على �لعمل ور�غبًا فيه، ولكنه ل يجد �لعمل و�لأجر �ملنا�سبني. )�ل�سمري، 2005: 5( . 
وهي تعطل غري �إر�دي من �لعمل، بالن�سبة لل�سخ�س �لقادر على �لعمل، ول يجد عمال منا�سبًا. 
فاإذ� كان �ل�سخ�س غري قادر على �لعمل ب�سبب �لعجز و�ل�سيخوخة �أو �ملر�س فال يعد �سمن 

حدود �لبطالة. )عبيد، 1997: 77( . 
◄  )robest، 2005: 269( عرفه بروب�ست (Unemployed) :العاطلون من العمل

، �لعاطلون �لذين يدخلون �سوق �لعمل للمرة �لوىل، �إ�سافة �ىل �لعاطلني �لذين �سبق لهم و�أن 
عملو� وتركو� �أعمالهم ل�سبب معني، كما ت�سف �حلكومة �لفيدر�لية �لأمريكية �لعاطل باأنه 
�ل�سخ�س �لذي لي�س لديه عمل يقوم به وملدة �ربعة �أ�سابيع ويف �لوقت نف�سه يعد ن�سطًا يف 

�لبحث عن �لعمل، وقادر�ً على �أد�ئه حال تو�فره. 
�لعمل،  �لقادرون على  �لوطن  �أبناء  �أي  88( هم �ملو�طنون   :1988( وعرفه عبد ربه 
�لتعريف  هذ�  وي�سمل  يجدونه،  ل  ولكنهم  عنه،  و�لباحثون  له،  و�ملوؤهلون  فيه  و�لر�غبون 

�لد�خلني �جلدد يف �سوق �لعمل. 
معنوية  ◄ �ساحة  وهي   (Graduates Work Market) اخلريجني:  عمل  �صوق 

�حل�سول  يف  �لر�غبني  �جلامعة  خريجي  من  �لعاملة  �لقوى  عر�س  �آليتان:  فيها  تتفاعل 
على عمل، و�لطلب على �لقوى �لعاملة من خريجي �جلامعة، �سو�ء كان قائمًا �أم م�ستقبليًا. 

)�لنفيعي، 1993: 24( 



د. محمد ابراهيم عكة
اآلثار االجتماعية والنفسية للبطالة على خريجي اجلامعات في اجملتمع الفلسطيني 
دراسة ميدانية على عينة من خريجي اجلامعات والكليات املتوسطة في الضفة الغربية

306

اإلطار النظري: 
ف�رست كثري من �لنظريات م�سكلة �لبطالة من �لناحية �لجتماعية و�لنف�سية، وقامت 
�لتي  بالأجور  �أو  �لعمل،  من  �لعاطلني  ت�ستوعب  م�ساريع  �إقامة  يف  �لدولة  بعجز  بربطها 
و�سيتم  �لخ،  �لطلب...  و�نخفا�س  �لدول،  بع�س  يجتاح  �لذي  وبالك�ساد  �لعاملون،  يتلقاها 
�لآثار  تف�سري  يف  منها  لال�ستفادة  �لبطالة  م�سكلة  ف�رست  �لتي  �لنظريات  بع�س  عر�س 
�لجتماعية و�لنف�سية �لتي يعاين منها �لعاطلون من �لعمل يف �ملجتمع �لفل�سطيني، و�سيتم 
�ل�ستفادة من �لنظريات �ل�سابقة يف حتليل نتائج �لدر��سة يف �سوء تف�سري �لبطالة وكيفيه 

�حلد منها. 
من �أهم �لنظريات يف علم �لجتماع �لتي قيمت �لعالقة بني �ل�سلوك �ملنحرف و�لعمل 
 ”Thibaut”لـ  )Social Bond Theory( �لجتماعي،  �لرت�بط  نظرية  و�لبطالة، 
�لعرف  يو�ئم  ماألوفًا  �سلوكًا  بو�سفه  �لعمل  روؤية  �أ�سا�س  على  تقوم  وهي   .”Kelley”و
و�لقو�عد �ل�سلوكية �لعامة �ملرعية يف �ملجتمع، ووفقًا لهذه �لروؤية فاإن �لعمل يعزز �أو��رس 
�ل�ستعد�د  يقل�س  �أو  يحد  مما  ويدعمها  �ملجتمع  �أفر�د  بني  �لجتماعي  و�للتز�م  �لرت�بط 
و�لد�فعية نحو �ل�سلوك �ملنحرف، لذ� يربز �لعمل هنا �أد�ة لل�سبط �سمن عن�رسين �أ�سا�سيني 
مببادئ  �لفرد  �لتز�م  كيفية  �إىل  ي�سري  �لذي   ،  )Commitment( �للتز�م  عن�رس  هما: 
 ،  )Involvement( و�مل�ساركة  �ل�ستغر�ق  وعن�رس  و�أهد�فها،  للمجتمع  �لعامة  �حلياة 
�لفرد وجهده يف �لأعمال و �ملهن  ��ستغر�ق وقت  �أهمية  �لعن�رس من  وينطلق �فرت��س هذ� 
�ليومية مبا يتفق ويتما�سى مع �لعرف و�لقو�عد �ل�سلوكية �لعامة، �إذ �إن عدم تنظيم �لوقت 

وتوظيفه يف �أعمال حمددة قد يف�سي �إىل �جلنوح و�لنحر�ف. )بكر، 2004: 159( 
John R The Balance Of Wages Theory( لـ »- )ظظرية ر�سيد �لأجور، 
ور�أ�س  �ل�سكان  عدد  بني  �لعالقة  على  يتوقف  �لأجور  معدل  �أن  ترى   ،”cardo Smith
�إىل زيادة عر�س  ر�أ�س �ملال �ملخ�س�س لالأجور  �ل�سكان مع ثبات  �زدياد  يوؤدي  �إذ  �ملال، 
�لعمل ومنه �إىل �نخفا�س �لأجور، وقد نادى “جون �ستيو�رت ميل” بهذ� �لر�أي فاأ�سار �إىل 
�أن عدد �ل�سكان يزد�د مبعدل يفوق معدل زيادة ر�أ�س �ملال، وخا�سة �أن ر�أ�س �ملال مييل �إىل 
�لذي  �ل�سنوي  �لإنتاج، وبذلك يقل ر�سيده  �لكمية منه يف  �لنق�س با�ستمر�ر نتيجة لزيادة 

تتكون منه �ملدخر�ت. )عرو�ن، 2010: 571( . 
قيمة  �أن  Karl Marx”ترى  لـ”   )Marxist Theory( �ملارك�سية،  �لنظرية 
�أي لكل �سلعة قيمتان ��ستعمالية وتبادلية،  �ل�سلعة تتحدد بكمية �لعمل �لالزمة لنتاجها، 

وهو ما ينطبق على �لعمل ك�سلعة. )رمزي، 1987: 193( 
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ويتحدد �لأجر �لطبيعي بكمية �لعمل �لالزم لإنتاج و�سائل �لعي�س �ل�رسورية ل�ستمر�ر 
�لطبقة �لعاملة، وجتديد

�لعمل مينع  �لعاطلني من  �أن وجود عدد من  �لأجور  قوة عملها، وترى نظرية ر�سيد 
�رتفاع �لأجور عن �حلد �لأدنى �لكايف للبقاء. )�لرب�وي: 1971، 21( . 

 John Maynard Keynes« لــ )Keynesian Theory( ،لنظرية �لكينزية�
من  ولعل  �جلديد،  وعيه  وت�سكيل  “كينز”  فكر  تغيري  يف  1929م  �لك�ساد  �أزمة  �أثرت   “
�أهم �ملظاهر �لناجتة عن �لأزمة تفاقم م�سكلة �لبطالة، �إذ ترتبط �لبطالة بانخفا�س �لطلب 
�لكلي. و�ل�سفة �ملميزة ملفهوم �لبطالة �سببها �ختالف حتليل د�ل عر�س �لعمل وتفرت�س 
�أجل  �أجورهم �لنقدية من  �أي �نخفا�س يف  �أن �لعمال يرف�سون ح�سول  �لنظرية �لكينيزية 
حتقيق رفع م�ستوى �ل�ستخد�م، يف حني ل يعرت�سون على �رتفاع �أجورهم �حلقيقية عند 
 :2005 )�ملو�سوي،  ثابتًا.  �لنقدي  �لأجر  معدل  بقاء  مع  لالأ�سعار  �لعام  �مل�ستوى  �رتفاع 
337( . من ناحية �أخرى، يرف�س كينز �آلية �لأجور ك�سبب للبطالة، لأن �نخفا�سها �سيوؤدي 
�إىل �نخفـا�س دخل �لعمال. وبالتايل �نخفا�س �لطلب على �ل�سلع مما يعقد م�سكلة ت�رسيف 
�ل�سلع يف �لأ�سو�ق. وعليه فاإن �رس وجـود �لبطالة ما هي �إل حالة خا�سة جد�، و�أن �لطلب 
�لكلي �لفعال هو �ملحدد للعر�س �لكلي، ومن �أجل زيادة ت�سغيل �لعمال يجب رفع حجم هذ� 
�لطلب، �لذي بدوره ينق�سم �إىل طلب على �ل�سلع �ل�ستهالكية، وطلب على �ل�سلع �ل�ستثمارية. 
 Edmund»لـــ  )Phillips Curve( فيلب�س،  ملنحنى  وفقا  �لبطالة  تف�سري 
Strother Phillips« يرتكز �هتمامها على در��سة �سوق �لعمل يف �لقت�ساد �لإجنليزي 
وحتليله من خـالل در��سـته �لإح�سائية للمجتمع �لربيطاين من 1861 حتى 1957، حيث 
ك�سف وجود عالقة �إح�سائية قويـة بيـن ن�سبـة �لعاطلني �إىل �إجمايل �ل�سكان، ومعدل �لتغيري 
يف �أجر �ل�ساعة للعامل خالل مدة زمنية معينة، مبعنـى �أن �لفتـرة �لتي تقل فيها معدلت 
�لبطالة ترتفع عندها �لأجور �لنقدية و�لنقي�س �سحيح، �أو مبعنى �آخـر وجـود معـدل �سعيف 
من �لبطالة يتنا�سب مع �رتفاع �رسيع يف �لأجور �ل�سمية و�لنقي�س بالنقي�س، وعلى هذ� 
�لأ�سا�س مت �لتو�سل �إىل وجود د�لة متناق�سة بني �ملوؤ�رسين وهو ما يعني » وجـود عالقة 

جتريبية نقي�سية بني معدل �رتفاع �لأجر �ل�سمي ومعدل �لبطالة«. 
)د�نيال، 1992: 225( . 

 »Howtrey»لـ )Monetary Theories( ،تف�سري �لبطالة يف �لنظريات �لنقدية
و�أن  �لبحتة،  �لنقدية  �لعو�مل  خالل  من  �لدورية  �لبطالة  �لتيار  هذ�  يف�رس   »Wiskell»و
عالجها يكمن يف ��ستخـد�م �أدو�ت �ل�سيا�سة �لنقدية، وي�سم هذ� �لتيار جمموعة من �ملفكرين 
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باإعطائهم  �سيكاغو.  مدر�سة  من   »Wiskell« وفيك�سل   ،»Howtrey« هوتري  �أمثال: 
للنقود �أهمية بالغة يف �لن�ساط �لقت�سادي، و�أن كل �لتقلبات �لتي يعرفهـا �لقت�سـاد ناجتة 
عن تغري عر�س �لنقود. كما �أن زيادة تدخل �لدولة يف �حلياة �لقت�سادية على �لنحو �لذي 
�سل من كفاءة �آلية �لأ�سعار يف �سوق �لعمل، يعد من بني �لعو�مل �ملف�رسة للبطالة يف نظرهم، 
ويوؤكدون على �أن تعطيل زيادة �إعانات �لبطالة تعطل من فاعلية �سوق �لعمل، لأن �لعمال 

�مل�ستفيدين منها ل يبحثون عن �لعمل بجديـة. )ق�ساب، 2006: 20( . 
وبالتايل فالبطالة يف نظر هوتري “Howtrey”، وفيك�سل “Wiskell” �ختيارية 
»عدم  تكمن يف:  �لبطالة  �أن مو�جهة  ويرون  �لإجبارية يف حتليالتهم،  للبطالة  ول مكانة 
تدخل �حلكومات حلل هذه �مل�سكلة وتركها لكي حتل نف�سها بنف�سها عرب �آليات �ل�سوق« يرى 
فريدمان �أنه ل يوجد منحنى فيلب�س يف �سكله �لتقليدي �إل يف �لأجل �لق�سري، �أما يف �لأجل 
�لطويل فاإن هذ� �ملنحنى ياأخذ �سكاًل م�ستقيمًا عموديًا يحدد معدل بطالة طبيعية، ومييز 

عدم كفاية �ل�سيا�سة �لقت�ساديـة ملحاربة �لبطالة �إل يف �لأجل �لق�سري. 

أسباب مشكلة بطالة خرجيي اجلامعات: 
حتدث عبا�س، (19-22 :2004) عن اأ�صباب م�صكلة بطالة خريجي اجلامعات كما 

ياأتي: 
�لتخلف �لقت�سادي �لذي هو �جتماعي �ملن�ساأ، فكلما ز�د �لت�سخم �ل�سكاين ز�دت . 1

ن�سبة �لبطالة �رتفاعًا. ذلك �أن �لزيادة �ل�رسيعة يف �لنمو �ل�سكاين وما ين�ساأ عن ذلك من خلل 
�إىل زيادة منو  يوؤدي  �ل�سكاين  �لعمل. فالنمو  �لعر�س و�لطلب و�سوق  �لتو�زن بني قوى  يف 

�لقوى �لعاملة. 
�أدت ندرة �ملو�رد �لقت�سادية �إىل عدم وجود فر�س وظيفية للعاطلني من �خلريجني . 2

�لعاملي و�نعكا�ساته على �لقت�ساد  �لتي مير بها �لقت�ساد  �لكبرية  �لتحولت  خا�سة مع 
�لوطني يف �ملجتمع �لفل�سطيني، وهو �لأمر �لذي ي�سكل عبئًا �إ�سافيًا على �ل�سلطة يف متويل 

عمليات �لتنمية. 
�خلريجني . 3 من  هائلة  �أعد�د  فهناك  �خلريجني  ��ستيعاب  عن  �لعمل  �سوق  عجز 

�حلا�سلني على موؤهالت خمتلفة. 
تنفيذ . 4 �أو  �لنتاج  يف  �لتو�سع  وعدم  طر�ئقها،  وتطوير  �لعمل  �أ�ساليب  حتديث  عدم 

م�رسوعات جديدة. 
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توظيف بع�س �ل�سباب يف �أعمال و�أ�سغال موؤقتة ل حتتاج خلرب�ت وباأجور متدنية . 5
من دون عقود وتاأمينات مما يزيد يف تفاقم م�سكلة �لبطالة. 

أنــواع البـطالـة: 
هناك اأنواع عدَّة للبطالة نذكر منها: 

البطالة الدورية: (Cyclical Unemployment) ترتبط �لبطالة �لدورية �أ�سا�سًا  ♦
 )Economic( Cycle �لقت�سادية  �لدورة  ن�ساط  �أو  و�سع  خالل  من  �حلر  بالقت�ساد 
E - »�لتو�سع«  �ل�سعود  بني  �لقت�ساد  بها  يتميز  �لتي  �خل�سائ�س  �أهم  ومن  للبلد�ن،    (

�لتي  للدورة �لقت�سادية  “�لنكما�س” )Recession( وذلك وفقًا  pansion( و�لهبوط 
بزيادة  �ملتمثل  �لقت�سادي  بالزدهار  تت�سم  �لتو�سع  مرحلة  �إن  حيث  ما،  دولة  تعاي�سها 
وت�ستمر  �لعاملة،  للقوى  �لتوظيف  زيادة  �ملرحلة  هذه  عن  ينتج  لذ�  و�لناجت،  �لدخل  حجم 
هذه �لدورة يف رو�جها �لقت�سادي حتى ت�سل م�ستوى �لذروة )Stage Peak( عندها يبد�أ 
�آخر معاك�س بحيث يتجه نحو �لهبوط، وبذلك يت�سف  �لو�سع �لقت�سادي باتخاذ منحنى 
مما   )Bust Economic( لقت�ساد ب�سكل عام بالركود يف جميع جو�نبه �أو غالبيتها�
وحمدودية  �سعف  عليها  يرتتب  و�لناجت  �لدخل  حجم  يف  �لنكما�س  من  حالة  �إىل  يوؤدي 

توظيف �لقوى �لعاملة. )عبد �لقادر، 2003: 3( . 
لذ� جند �أن �لدورة �لقت�سادية �لتي متر بها �لدول توؤثر على �سوق �لعمل، فاذ� كانت 
�لعمل من حيث تو�فر  �لدورة ن�سطة ومزدهرة، فاإن ذلك �سوف ينعك�س بالطلب على �سوق 
فر�س عديدة ومتنوعة للعمل مما يقل�س حجم �لعاطلني من �لعمل، وبالتايل تنخف�س ن�سبة 
�لبطالة و�لنقي�س �سحيح حيث يزد�د حجم �لعاطلني من �لعمل وترتفع ن�سبة �لبطالة �إذ� ما 

عاي�ست �أو مرت �لدولة مبرحلة �لنكما�س و�لك�ساد �لقت�سادي. )زكي، 1997( . 
البطالة الحتكاكية: (Frictional Unemployment) تعرف �لبطالة �لحتكاكية،  ♦

على �أنها تلك �لبطالة �لتي حتدث ب�سبب �لتنقالت �مل�ستمرة للعاملني بني خمتلف �ملناطق 
و�ملهن، �لتي تن�ساأ ب�سبب نق�س �ملعلومات لدى �لباحثني عن �لعمل، ولدى �أ�سحاب �لأعمال 

�لذين تتو�فر لديهم فر�س �لعمل. )ح�سني، بدون �سنة ن�رس: 53( 
�لهيكلية،  ♦ بالبطالة  (Structural Unemployment) يق�سد  الهيكلية:  البطالة 

ذلك �لنوع من �لتعطل �لذي ي�سيب جانبًا من قوة �لعمل ب�سبب تغري�ت هيكلية حتدث يف 
�لقت�ساد �لوطني، و�لتي توؤدي �إىل �إيجاد حالة من عدم �لتو�فق بني فر�س �لتوظف �ملتاحة 
وموؤهالت �لعمال �ملتعطلني �لر�غبني يف �لعمل و�لباحثني عنه وخرب�تهم. )ح�سني، بدون 

�سنة ن�رس: 53( 
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♦  Open Unemployment And Under) :البطالة ال�صافرة والبطالة املقنعة
Employment) يق�سد بالبطالة �ل�سافرة حالة �لتعطل �لظاهر �لتي يعاين منها جزء من 
قوة �لعمل �ملتاحة، و�لتي ميكن �أن تكون �حتكاكية �أو هيكلية �أو دورية، ومدتها �لزمنية قد 
تطول �أو تق�رس بح�سب طبيعة نوع �لبطالة وظروف �لقت�ساد �لوطني، و�آثارها تكون �أقل 

حدة يف �لدول �ملتقدمة منها يف �لدول �لنامية. )�لأ�سوح، 2003: 77( 
من  كبري  عدد  فيها  يتكد�س  �لتي  �حلالة  تلك  متثل  فهي  �ملقنعة،  �لبطالة  �أما 
يوؤثر  ل  و�لتي  ز�ئدة،  عمالة  وجود  �أي  للعمل،  �لفعلية  �حلاجة  يفوق  ب�سكل  �لعمال 
غري  عمالة  عن  عبارة  فهي  وبالتايل  �لنتاج،  حجم  على  �لنتاج  د�ئرة  من  �سحبها 

 )353  :2000 )ماهر،  منتجة. 
♦  Optional Unemployment And) :البطالة الختيارية والبطالة املو�صمية

فيها  يتعطل  �لتي  �حلالة  �إىل  �لختيارية  �لبطالة  ت�سري   (Seasonal Unemployment
�لعامل مبح�س �إر�دته وذلك عن طريق تقدمي ��ستقالته من �لعمل �لذي كان يعمل فيه، �إما 

لعزوفه عن �لعمل �أو لأنه يبحث عن عمل �أف�سل يوفر له �أجر�ً �أعلى وظروف عمل �أح�سن. 
�ما �لبطالة �ملو�سمية �أو هذه �لبطالة غالبًا ما تظهر يف �لأن�سطة �لقت�سادية �ملو�سمية 

�لتي يقت�رس �لإنتاج فيها خالل ف�سل معني من �ل�سنة. )فكري، 1985: 114( 

اآلثار االجتماعية والنفسية النامجة عن بطالة خرجيي اجلامعات: 
اجلانب الجتماعي: تربز لنا ظاهرة �لبطالة تعبري�ً عن �سوء �لعالقات �لجتماعية  ♦

�لدخل  توزيع  و�سوء  تق�سيمه،  �أو  �لجتماعي  �لعمل  توزيع  ل�سوء  �آخر  كوجه  و�إجحافها، 
و�لرثوة، على �مل�ستويني �ملحلي و�لوطني، وعلى �مل�ستوى �لعاملي بني �لدول �لغنية و�لدول 
�لفقرية، وبالتايل يت�سح لنا �أي�سًا، �أن �لبطالة و�لقهر و�حلرمان �لتي ت�سكل �آفات �قت�سادية 
و�جتماعية و�أخالقية معًا، لي�ست نتيجة طبيعية للتقدم �لتاريخي، وبخا�سة لي�ست نتيجة 
حتمية للتقدم �لعلمي و�لتقني، كما يزعم �لفكر �ملحافظ �ملد�فع عن �مل�سالح و�لمتياز�ت 
�أ�سا�سي يف �لنظام  �ملكت�سبة �سد منطق �لعلم و�لتاريخ، و�إمنا هي ناجمة عن ف�ساد وخلل 
�لعوملة، وعلى  �لجتماعية �جلارية يف ظل  �لقت�سادية-  �لعملية  �ل�سائد، يف  �لجتماعي 

جميع �لأ�سعدة، �لدولية و�لإقليمية و�ملحلية. )ماهر، 2000: 81( 
ج�سيمًا  �رسرها  �أ�سبح  �لعمل  من  �لتعطل  مدة  طالت  كلما  �إنه  بالذكر  جدير  هو  مما 
حيث توؤثر تاأثري�ً �سلبيًا على �ملو�هب �لفنية و�لعقلية للعامل، وقد يوؤدي �لتعطل من �لعمل 
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�إىل م�سكالت �أ�رسية مثل �لتفكك �لأ�رسي، ويف بع�س �لأحيان ت�رسد �لأبناء، �أو �لطالق لعدم 
�لقدرة �ملادية على �سد �حتياجات �لأ�رسة. 

لكثري  ♦ �لعمل  من  �لعاطلني  تعر�س  �ىل  �لبطالة  حالة  توؤدي  النف�صي:  اجلانب 
من  �أكرث  �لنف�سية  لل�سغوط  يتعر�سون  يجعلهم  مما  �لنف�سي،  �لتو�فق  عدم  مظاهر  من 
�لعاطلني  من  كثري�ً  �أن  �إىل  �إ�سافة  �ملالية،  �ل�سائقة  من  معاناتهم  ب�سبب  غريهم 
 Vuori، &( و�ل�سخ�سية.  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  من  بحالت  يت�سفون  �لعمل  من 

 )Vesalainen ،1999، 525
�ل�سحة  �عتالل  حقيقة   )Waters & Moore،2001( ومور  و�تر�س  �أكد  كما 
�لنف�سية عند �لعاطلني من �لعمل، حيث ��سار �إىل �أن �لتاأثري �ل�سلبي للبطالة على �لو�سع �أو 

�حلالة �لنف�سية عند �لفرد معلوم ومعروف يف �لأدبيات ذ�ت �لخت�سا�س. 
وجتدر �لإ�سارة �ىل �أن حالة �لعتالل �لنف�سي و�لعقلي تنت�رس وت�سيع ب�سكل �أكرب لدى 

 )lindstrom، 2005: 568( لأ�سخا�س �لعاطلني من �لعمل�
وهناك تز�من وتر�بط بني حالة �لتعطل ورد�ءة �ل�سحة �لعقلية، �إ�سافة �إىل �أن تاأثري 
�لتعطل على �ل�سحة �لعقلية يكون لدى �لرجال �أكرث منه عند �لن�ساء ولعل ذلك يعود �إىل �لدور 
�لتقليدي للرجل بو�سفه م�سئوًل عن �لأ�رسة ويعد �ملعيل �لرئي�س لها، مما يجعله �أكرث تاأثر�ً 

 )Artazcoz، et al، 2004; 82- 88( .ب�سغوط حالة �لتعطل
ويعد من اأهم مظاهر العتالل النف�صي التي قد ي�صاب بها العاطلون من العمل، 

ما ياأتي: )ال�صمري، 2005( 
�لكتئاب: تظهر حالة �لكتئاب بن�سبة �أكرب لدى �لعاطلني من �لعمل مقارنة مبن  -

عند  �لبطالة  حالة  وجود  با�ستمر�ر  �لكتئاب  حالة  وتتفاقم  ثابتة،  �أعمال  باأد�ء  يلتزمون 
�لفرد، مما يوؤدي �إىل �لنعز�لية و�لن�سحاب نحو �لذ�ت، وتوؤدي حالة �لنعز�ل هذه �إىل قيام 

�لفرد �لعاطل بالبحث عن و�سائل بديلة تعينه على �خلروج من معاي�سة و�قعه. 
تدين �عتبار �لذ�ت: يوؤدي �لعمل لدى �لإن�سان �إىل متتني رو�بط �لنتماء �لجتماعي،  -

مما يبعث نوعًا من �لإح�سا�س و�ل�سعور بامل�سوؤولية، ويرتبط هذ� �لإح�سا�س ب�سعي �لفرد نحو 
�إىل حالة من  بالفرد  توؤدي  �لبطالة  فاإن  �لعمل، وعلى خالف ذلك،  ذ�ته من خالل  حتقيق 

�لعجز و�ل�سجر وعدم �لر�سا، مما ينتج عنه حالة من �ل�سعور بتدين �لذ�ت وعدم �حرت�مها. 

اآلثار املرتبة على تفشي البطالة: 
ميز�ن  ثم  ومن  و�لو�رد�ت  و�ل�سادر�ت  �ل�ستهالك  عن�رس  على  �سلبي  �أثر  للبطالة 
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�ملمكن  �لبطالة، ومن  ب�سبب  �لتي حتدث  �لأ�رسية  �ل�سطر�بات  �إىل  بالإ�سافة  �ملدفوعات. 
تنت�رس �جلرمية يف �أو�ساط بع�س �ل�سباب �لعاطلني من �لعمل كال�رسقة وغريها، حيث قال 
�أحمد �بن حنبل: )�إذ� جل�س �لرجل ومل يحرتف دعته نف�سه �إىل �أخذ ما يف �أيدي �لنا�س حتى 

لدى غري �مل�سلمني د�خل �لدولة �لإ�سالمية( . )�سالح، 1992: 78( 
بالإ�سافة �إىل معاناة هوؤلء �ل�سباب من �لفقر و�حلاجة و�حلرمان، وتخلف �أو�ساعهم 
�ل�سحية، �أو تاأخرهم عن �لزو�ج و�إن�ساء �أ�رسة، �أو عجزهم عن حتمل م�سوؤولية �أ�رسهم، فبع�س 
�لعاطلني من �لعمل يفتقرون للتكيف �لجتماعي، و�ل�سعور بالف�سل، و�سيطرة �مللل عليهم. 
بالإ�سافة لهذه �لآثار هناك م�سكلة �سببها �لرئي�س هو �لبطالة، وهي م�سكلة هجرة �ل�سباب 
�إن  �لقول  �ملمكن  ومن  �لوطن.  �أر�س  خارج  �لعي�س  لقمة  عن  للبحث  و�لوطن  �لأهل  وترك 
�أكرث من ن�سف عمره  يهدر  للفرد، حيث  �لإنتاجي  �لعمر  �سنو�ت  تقليل  تعمل على  �لبطالة 
�ل�ساب  �إ�ساعة  عليه  يرتتب  مما  �لعمل.  عن  و�لبحث  �جلامعي  �لتعليم  �سنو�ت  بني  تقريبًا 

لن�سف عمره دون ��ستثمار �أمثل لوقته وجهده. )عبد ربه، 1988: 99( . 

الدراسات السابقة: 

در��سة الغامدي )1420هـ( بعنو�ن: »�لعو�مل �ملوؤثرة يف �جتاه طالب �جلامعة نحو 
�لعمل: در��سة ميد�نية«، هدفت �لدر��سة �إىل تعرف تاأثري �لعو�مل �لجتماعية و�لقت�سادية، 
�إ�سافة �إىل �لعو�مل �ملرتبطة بالعمل يف تكوين خمتلف �لجتاهات نحو �لوظائف �مل�ستقبلية 
من  �لعمل  ل�سوق  �لفعلية  �لحتياجات  بني  �لعالقة  لكت�ساف  �ل�سعي  �إىل  �إ�سافًة  للطالب، 
�لوظائف وبني �جتاهات �خلريجني، ��ستخدم �لباحث منهج �مل�سح �لجتماعي، و�ل�ستبانة 
كاأد�ة جلمع �لبيانات، وقد تكونت عينة �لدر��سة من )517( طالبًا �ختريو� ع�سو�ئيًا من طلبة 
و�لهند�سة،  و�لزر�عة، وعلوم �حلا�سب و�ملعلومات،  �لآد�ب،  �لنهائية يف كليات  �مل�ستويات 
و�لعمارة و�لتخطيط، و�للغات و�لرتجمة، و�لعلوم، و�لعلوم �لإد�رية. ومن �أبرز نتائج �لدر��سة 

�لآتي: 
�إن هناك نظرة دونية لطالب �لكليات �لتقنية و�ملعاهد �لفنية، و�إنهم يعتقدون �أن  -

ل�سالح  تاأتي  �لفنية  و�ملعاهد  �لتقنية  �لكليات  طالب  وبني  �جلامعة  طالب  بني  �ملقارنة 
طالب �جلامعة من حيث �لنظرة �لجتماعية، وما يرتتب على هذه �لنظرة من حتديد للمكانة 

�لتي يتوقع �أن يحظى بها �ل�سخ�س. 
كمديري  - عقليًا  جمهود�ً  �أعمالهم  تتطلب  �لذين  للعاملني  فعليًا  تقدير�ً  هناك  �إن 

�لدو�ئر �لعامة، و�ملوظفني �لذين يعملون يف �لقطاعات �لإ�رس�فيه، �أكرب من �لتقدير للعاملني 
�سمانًا  �أكرث  �حلكومية  �لوظائف  و�أن  بدين،  مبجهود  �لقيام  �أعمالهم  طبيعة  تتطلب  �لذين 
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للم�ستقبل ح�سب نظرة �ملجتمع، وهي ن�سبة عالية توؤكد �أن �لوظائف �حلكومية ما ز�لت �أكرث 
�أمانًا و�سمانًا للم�ستقبل. 

�لعمل  �ل�سعودي نحو  �جلامعي  �ل�سباب  »�جتاهات  بعنو�ن:  (1422ه�)  الرميح  در��سة 
يف �لقطاع �خلا�س، در��سة ميد�نية«، هدفت �لدر��سة �إىل تعرف �جتاهات �ل�سباب �جلامعي 
وو�سائل  �لأ�رسة،  دور  عن  �لك�سف  �إىل  �إ�سافة  �خلا�س،  �لقطاع  يف  �لعمل  نحو  �ل�سعودي 
�ل�سباب  �جتاهات  تكوين  يف  و�ملعنوية  �ملادية  و�حلو�فز  �لأكادميي،  و�لإر�ساد  �لإعالم، 
و��ستخدم  �ل�ستقر�ئي،  �ملنهج  �لباحث  ��ستخدم  �خلا�س،  �لقطاع  يف  �لعمل  نحو  �جلامعي 
�ل�ستبانة �أد�ة جلمع �لبيانات، وقد تكونت عينة �لدر��سة من )411( طالبًا �ختريو� ع�سو�ئيًا. 

ومن �أهم نتائج �لدر��سة �لآتي: 
�إن �لإر�ساد �لأكادميي ل يزود �ل�سباب مبعلومات كافية عن فر�س �لعمل.  -
�لقطاع  - يف  �لعمل  عن  و��سحة  �سورة  �إعطاء  يف  �لأكادميي  �لإر�ساد  كفاية  عدم 

�خلا�س. 
حاجة �ل�سباب �جلامعي �إىل توجيه وتوعية من �لإر�ساد �لأكادميي �جلامعي لتقدمي  -

معلومات حديثة وو�قعية حول �مل�رسوعات �لتجارية و�ل�سناعية بالقطاع �خلا�س. 
�لختيار  و�أ�س�س  لالأعمال  �لجتماعي  »�ل�سيت  بعنو�ن:  (1422هـ)  ال�رشيحة  در��سة 
�حلرفية  و�لأعمال  لالأعمال عامة  �لجتماعي  �ل�سيت  �إىل معرفة  �لدر��سة  �ملهني«، هدفت 
�أ�س�س �لختيار �ملهني لدى جمتمع �لدر��سة، وحتديد �لعو�مل  �إىل  �إ�سافة  �لب�سيطة خا�سة، 
�لعمل  عن  �ل�سعودي  �ل�سباب  عزوف  �إىل  توؤدي  �لتي  و�لثقافية  و�لقت�سادية  �لجتماعية 
�إىل  �إ�سافة  �لبيانات  �أد�ة رئي�سة جلمع  �لب�سيطة، و��ستخدم �ل�ستبانة  �لأعمال �حلرفية  يف 
��ستخد�مه �أدو�ت م�ساعدة كاملقابلة و�ملالحظة، وقد تكونت عينة �لدر��سة من )476( طالبًا 

�ختريو� من �ملد�ر�س �لثانوية �حلكومية و�لأهلية، ومن �أبرز نتائج �لدر��سة �لآتي: 
فبقيا�س  - لالأعمال  �لجتماعي  بال�سيت  تتاأثر  للمبحوثني  �ملهني  �لتوجه  عملية 

�لعالقة بني �ل�سيت �لجتماعي �حل�سن لالأعمال لدى �ملبحوثني، وبني �ختيار �لعمل، وجد 
�أن هناك توجهًا من �ملبحوثني لختيار �لأعمال �لتي يرونها ذ�ت �سيت ح�سن. 

هناك عالقة �رتباطية بني �لعزوف عن �لعمل يف �لأعمال �حلرفية �لب�سيطة، وبني  -
�حلرفية  �لأعمال  �أن  يرون  ممن   )%80( �إن  �إذ  �ملجتمع،  يف  �ملتدين  �لأعمال  هذه  �سيت 

متدنية �ل�سيت يعزفون عن �لعمل بها. 
يف  - هنا  �ملتمثلة  �لر�سمية  �لتعليم  ملوؤ�س�سة  �ل�سلبي  �لدور  عن  �لدر��سة  ك�سفت 
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�ملدر�سة، يف عدم تعريف �لطالب بالأعمال �حلرفية �إذ ي�سري )77%( من طلبة �لتعليم �لعام 
�أن �ملدر�سة مل تعرفهم بالأعمال �حلرفية ومل تدربهم، ومل تعطهم �أفكار�ً ح�سنة عنها. 

در��سة عكة (2010) بعنو�ن: »خمرجات �جلامعات �لفل�سطينية و�حتياجات �سوق �لعمل 
�لفل�سطينية  �جلامعات  خمرجات  بني  �لتو�فق  و�سف  �لدر��سة  هدفت  �لغربية«،  �ل�سفة  يف 
و��ستعانت  وت�سخي�سه،  وحتليله  �لغربية  بال�سفة  �لفل�سطيني  �لعمل  �سوق  و�حتياجات 
�لدر��سة باملنهج �لو�سفي �لتحليلي، و��ستخدمت �ل�ستبانة جلمع �لبيانات، ومت �ل�ستعانة 
�أع�ساء  �سخ�س من   )100( �لدر��سة على عينة مقد�رها  و�أجريت  �ملتعمقة،  �ملقابلة  باأد�ة 
مديري  من  �سخ�س   )100( و  �لغربية،  بال�سفة  �لفل�سطينية  باجلامعات  �لتدري�سية  �لهيئة 
�ملوؤ�س�سات، و )100( �سخ�س من �خلريجني، و�ُ�ستخدم �لتحليل �لكيفي للمقابالت و�لتحليل 
�لكمي لال�ستبيانات با�ستخد�م �ملعاجلات �لإح�سائية، وخل�ست �لدر��سة �إىل �لنتائج �لآتية: 

ب�سوق  - لاللتحاق  �خلريج  �أهلية  حتديد  يف  �أ�سا�س  عن�رس  �لإجنليزية  �للغة  �إجادة 
�لعمل نظر�ً للهوية �لدولية لالأعمال ووجود بر�مج وم�ساريع عديدة يتم متويلها و�لإ�رس�ف 

عليها من موؤ�س�سات �أجنبية. 
ميكن تق�سيم �لعو�مل �ملحددة لتوظيف خريجي �لتعليم �لعايل �إىل عو�مل �أكادميية  -

وعو�مل مهنية، �أما �لعو�مل �لأكادميية فتتلخ�س يف م�ستوى �لتح�سيل �جليد و�لتمكن من 
للعو�مل �ملهنية فقد تلخ�ست يف: �لن�سباط و�للتز�م،  �لآيل، وبالن�سبة  ��ستخد�م �حلا�سب 
�لربنامج �لتطبيقي، متيز �خلريجني عن نظر�ئهم يف �جلامعات �لأخرى، وقدرة �خلريج على 
�أد�ء �لعمل باأقل قدر من �لتوجيه، و�لطموح يف �لتطور و�لرتقاء �لوظيفي، و�لأخالق �جليدة، 
على  �خلريج  ومقدرة  باجلامعة،  )�لال�سفية(  �لالمنهجية  �لأن�سطة  من  �خلريج  و��ستفادة 

تلبية �حتياجات �لعمل. 
�لبطالة  بظاهرة  �ملرتبطة  �ل�سلوكية  “�ل�سطر�بات  بعنو�ن:   (2011) حممد  در��سة 
لدى خريجي �جلامعات- در��سة ��ستك�سافية”، هدفت �لدر��سة تعرف حجم م�سكلة �لبطالة 
ظهور  يف  و�أثرها  �لبطالة  م�سكلة  وتعرف  بينهم  �لبطالة  ومظاهر  �جلامعات  خريجي  بني 
�ل�سطر�بات �ل�سلوكية ومعرفة تباين �لإ�س�سطر�بات �ل�سلوكية تبعا للم�ستوى �لإقت�سادى 
�مل�ستوى  ومقيا�س  بال�ستبانة  �لدر��سة  ��ستعانت  �لبطالة.  ومدة  لالأ�رسة  �لإجتماعى 
�جلامعات  خريجي  من   )200( �لدر��سة  عينة  وبلغت  لالأ�رسة،  �لقت�سادي  �لجتماعي 

�لعاطلون من �لعمل �لذين مل ميار�سو� �أي عمل. وخل�ست �لدر��سة �إىل �لنتائج �لآتية: 
�ل�سطر�بات  - من  جمموعة  من  يعانون  �لعمل  من  �لعاطلني  �ل�سباب  جمموعة  �إن 

�ل�سلوكية و�لنف�سية وهذه �ل�سطر�بات تتمثل يف �لكتئاب، و�مليل �إىل �لعدو�ن، و�لإحباط 
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و�لياأ�س، وعدم �لنتماء، و�لإح�سا�س بالعجز و�ل�سياع، و�لقلق، �مليل لالنحر�ف، �لإح�سا�س 
بالأنانية و�حلقد، �ل�سلبية و�لالمبالة، و�مليل لالنتحار. 

�إن �ل�سطر�بات �ل�سلوكية تزد�د حدتها لدى �ل�سباب �لعاطلني من ذوي �مل�ستوي  -
�لجتماعي  �مل�ستوى  ذوي  �لعاطلني  عن  و�ملتو�سط  �ملنخف�س  �لقت�سادي  �لجتماعي 

�لقت�سادي �ملرتفع. 
�ل�سباب  - لدى  �لبطالة  مدة  طالت  كلما  حدتها  تزد�د  �ل�سلوكية  �ل�سطر�بات  �إن 

�لذين مر على تخرجهم �أكرث من خم�س �سنو�ت، ومل يعملو� وتظهر لديهم حدة �ل�سطر�بات 
�ل�سلوكية ب�سورة �أعمق عن �ل�سباب حديثي �لتخرج. 

در��سة الزعنون، وا�صتيه (2011) ، بعنو�ن: “�لبطالة بني �سفوف خريجي �جلامعات 
�لفل�سطينية”، هدفت �لدر��سة �إىل �لتعرف �إىل و�قع �لبطالة يف �سفوف �خلريجني يف �ملجتمع 
�لعايل،  �لتعليم  موؤ�س�سات  يف  �لتعليمية  �لعملية  لو�قع  �نعكا�سًا  تعد  و�لتي  �لفل�سطيني، 
و�عتمدت �لدر��سة على �لتحليل �لكمي للبيانات �ملتو�فرة و�ملتعلقة ب�سوق �لعمل �لفل�سطيني 
و�سوق �لعمل �لإ�رس�ئيلي، و�لبيانات �ملتعلقة باأعد�د �لطلبة و�خلريجني يف �جلامعات، ومن 
خالل �لتقارير �ل�سنوية ملجل�س �لتعليم �لعايل ووز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل �لفل�سطينية، 

خل�ست �لدر��سة �إىل �لنتائج �لآتية: 
�لعقدين  خالل  تت�ساعف  و�سوف  تتفاقم  �خلريجني  م�سكلة  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  ت�سري 
عر�س  جممل  من   %70 حو�يل  �ملحلية  �جلامعات  من  �لعر�س  ي�سكل  و�سوف  �لقادمني، 
�خلريجني، وهذ� �لتز�يد �ملتوقع ل ير�فقه زيادة مو�زية يف �ل�ستثمار و�لنفاق �حلكومي، 
وت�سري بع�س �لتوقعات �إىل �أن معدل �لنمو �ل�سنوي يف ��ستيعاب �خلريجني يرت�وح ما بني 

)7-9%( وهذ� يتطلب �أن ي�ساعف حجم �ل�ستثمار �أربع مر�ت مبعدل )14%( �سنويًا. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 
مظاهر . 1 و�أهم  �لعمل،  �سوق  يف  للدخول  �خلريجني  لدى  و�لقدرة  �ملهارة  �سعف 

�كت�ساب  وقدر�ت  �لتقارير،  وكتابة  �لإجنليزية  و�للغة  �حلا�سوب  ��ستخد�م  مهار�ت  �ل�سعف 
�ملهار�ت للخريجني قليلة ب�سبب �سعف �لد�فعية و�لرغبة لديهم للعمل. 

�أن . 2 يعتقدون  و�أنهم  �لفنية،  و�ملعاهد  �لتقنية  �لكليات  لطالب  دونية  نظرة  هناك 
ل�سالح  تاأتي  �لفنية  و�ملعاهد  �لتقنية  �لكليات  طالب  وبني  �جلامعة  طالب  بني  �ملقارنة 
طالب �جلامعة من حيث �لنظرة �لجتماعية، وما يرتتب على هذه �لنظرة من حتديد للمكانة 

�لتي يتوقع �أن يحظى بها �ل�سخ�س. 
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هناك تقدير فعلي للعاملني �لذين تتطلب �أعمالهم جمهود�ً عقليًا كمديري �لدو�ئر . 3
�لعامة، و�ملوظفني �لذين يعملون يف �لقطاعات �ل�رس�فيه، �أكرب من �لتقدير للعاملني �لذين 
تتطلب طبيعة �أعمالهم �لقيام مبجهود بدين، و�أن �لوظائف �حلكومية �أكرث �سمانًا للم�ستقبل 

ح�سب نظرة �ملجتمع. 
�أكدت بع�س �لدر��سات عدم كفاية �لإر�ساد �لأكادميي يف �إعطاء �سورة و��سحة عن . 4

�لعمل يف �لقطاع �خلا�س. 
ب�سوق . 5 لاللتحاق  �خلريج  �أهلية  حتديد  يف  �أ�سا�س  عن�رس  �لجنليزية  �للغة  �إجادة 

�لعمل نظر�ً للهوية �لدولية لالأعمال، ووجود بر�مج وم�ساريع عديدة يتم متويلها و�لإ�رس�ف 
عليها من موؤ�س�سات �أجنبية. 

�لعاطلون من �لعمل يعانون جمموعة من �ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�لنف�سية، وهذه . 6
�لعدو�ن، و�لإحباط و�لياأ�س، وعدم �لنتماء،  �إىل  �ل�سطر�بات تتمثل يف �لكتئاب، و�مليل 
و�حلقد  بالأنانية  و�لإح�سا�س  �لنحر�ف  �إىل  و�مليل  و�لقلق،  و�ل�سياع،  بالعجز  و�لإح�سا�س 

و�ل�سلبية و�لالمبالة و�مليل لالنتحار. 
�مل�ستوي . 7 ذوي  من  �لعاطلني  �ل�سباب  لدى  حدتها  تزد�د  �ل�سلوكية  �ل�سطر�بات 

�لجتماعي  �مل�ستوي  ذوي  �لعاطلني  عن  و�ملتو�سط  �ملنخف�س  �لقت�سادي  �لجتماعي 
�لقت�سادي �ملرتفع. 

�ل�سطر�بات �ل�سلوكية تزد�د حدتها كلما طالت مدة �لبطالة لدى �ل�سباب �لذي مر . 8
�ل�سلوكية  �ل�سطر�بات  حدة  لديه  تظهر  و  يعمل  ومل  �سنو�ت  خم�س  من  �أكرث  تخرجه  على 

ب�سورة �أعمق من �ل�سباب حديثي �لتخرج

منهج الدراسة: 
خريجي  لدى  �لبطالة  م�سكلة  و�سف  يف  �لو�سفي،  �ملنهج  على  �لدر��سة  �عتمدت 
على  و�لنف�سية  �لجتماعية  و�آثارها  �لبطالة  ولتحليل  �لفل�سطيني،  �ملجتمع  يف  �جلامعات 
�لفرد و�ملجتمع، و�لعالقة بني �جلامعات و�سوق �لعمل للحد من بطالة خريجي �جلامعات. 

جمتمع الدراسة: 
�لفل�سطينية  �جلامعات  من  و�خلريجات  �خلريجني  جميع  من  �لدر��سة  جمتمع  تكون 
�لذين مل يحظو� بفر�سة عمل �أو توظيف يف �سوق �لعمل �لفل�سطيني، وقد تعذر �حل�سول على 
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�لعدد �لإجمايل ملجتمع �لدر��سة. 

عينة الدراسة: 
�ُ�ستخدمت �لعينة �لق�سدية، وذلك لل�سعوبة وعدم قدرة �لباحث يف �لو�سول �إىل جميع 
�لعاطلني من �لعمل و�حل�سول على خ�سائ�سهم �لدميغر�فية، وبلغ حجم �لعينة �لكلي )154( 
خريجًا وخريجة �أجابو� على �ل�ستبانة، بحيث �ختريت �لعينة من �خلريجني �لعاطلني عن 
�لعمل �لذين يرتددون با�ستمر�ر على مكاتب وز�رة �لعمل.و�جلدول �لآتي يبني �خل�سائ�س 

�لدميغر�فية لعينة �لدر��سة.
الجدول (1) 

األعداد والنسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسة 

الن�صبة املئويةالعدد الفئةاملتغري

�جلن�س

13285.71ذكر

2214.29�أنثى

154100املجموع

�لتقدير �لدر��سي 

2214.29مقبول 

8857.14جيد

4428.57جيد جد�ً

ممتاز

154100املجموع

مكان �ل�سكن

8857.14مدينة

2214.29قرية

4428.57خميم

154100املجموع

نوع �ل�سكن 
11071.43ملك

4428.57�إيجار 

154100املجموع
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الن�صبة املئويةالعدد الفئةاملتغري

�لدخل �ل�سهري لالأ�رسة

6642.86�أقل من 3000 �سيكل 

4428.57من 3001 �إىل �أقل من 5000 �سيكل

4428.57من 5001 �إىل �أقل من 9000

154100املجموع

نوع �لعمل �ملطلوب 

4428.57�لبحث عن عمل حكومي بعد �لتخرج 

2214.29�لبحث عن عمل يف �لقطاع �خلا�س بعد �لتخرج

8857.14�إكمال �لدر��سة �لعليا

154100املجموع

معرفة �خلريج بفر�س 
�لعمل �ملتاحة يف �سوق 

�لعمل

2214.29لي�س لدي �أي معرفة 

4428.57لدي معرفة قليلة للغاية

6642.86- لدي معرفة متو�سطة

2214.29لدي معرفة و��سحة

154100املجموع

أداة الدراسة: 

�أد�ة جلمع �لبيانات من �مليد�ن، وقام �لباحث ببنائها  ��ستخدمت �لدر��سة �ل�ستبانة 
�آر�ئهم، ومتت  وعر�سها على متخ�س�سني يف �لعلوم �لجتماعية و�لنف�سية و�ل�ستفادة من 
و�سموليتها  بالعبار�ت  تتعلق  �لتي  �ملحكمني،  مالحظات  �سوء  يف  �لنهائية  �ل�سياغة 
�أد�ة �لدر��سة يف �سورتها  وتغطيتها �ملحاور �لدر��سية و�سالمة �للغة وو�سوحها، وتكونت 
�أما �جلزء �لثاين  �لنهائية من جزئيني: يت�سمن �جلزء �لأول معلومات عامة عن �ملبحوث، 

فتكون فقر�ت �لدر��سة، من ثم وزِّعت على عينة �لدر��سة.

صدق أداة الدراسة: 

مت �لتحقق من �سدق �أد�ة �لدر��سة عن طريق عر�سها على جمموعة من �ملحكمني من 
�أد�ة  �إخر�ج  مت  ثم  ومن  عليها،  �ملالحظات  بع�س  �أبدو�  �لذين  و�خلربة،  �لخت�سا�س  ذوي 
ا  �لدر��سة ب�سكلها �حلايل، هذ� من ناحية، ومن ناحية �أخرى مت �لتحقق من �سدق �لأد�ة �أي�سً
مع  �لدر��سة،  لفقر�ت   ،  )Person- Correlation( بري�سون  �لرتباط  معامل  بح�ساب 

�لدرجة �لكلية لالأد�ة، و�ت�سح �أنها مت�سقة مع �لإطار �لنظري للدر��سة.
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ثبات أداة الدراسة: 

�ألفا  كرونباخ  �لثبات  معامل  ح�ساب  طريق  عن  �لأد�ة  ثبات  من  �لتحقق  مت 
)Cronbach Alpha( حيث بلغ معامل �لثبات �لكلي 0.924 وبذلك تتمتع �ل�ستبانة 

بدرجة عالية من �لثبات كما يظهر يف �جلدول �لآتي: 
الجدول (2) 

نتائج معامل (كرونباخ ألفا) (Cronbach Alpha) لثبات أداة الدراسة

معامل الثبات املحور
كرونباخ األفا

عدد 
الفقرات

حجم 
العينة

0.8659154دور �لإر�ساد �لأكادميي �جلامعي يف �لبحث عن وظيفة بعد �لتخرج

دور �لقيم �لجتماعية �ل�سائدة يف ت�سكيل �جتاهات �ل�سباب 
0.9349154�جلامعي نحو �لبحث عن �لعمل 

دور حت�سني �أو�ساع �لعمل يف �سوق �لعمل يف �لتاأثري على �جتاهات 
0.9149154�ل�سباب �جلامعي بالبحث عن وظيفة

0.8549154دور �لتخ�س�س �جلامعي يف �إيجاد وظيفة بعد �لتخرج

0.9109154دور �لعالقة بني �جلامعة و�سوق �لعمل يف توظيف �خلريجني

0.9189154�لآثار �لنف�سية مل�سكلة بطالة خريجي �جلامعات

0.8979154�لآثار �لجتماعية مل�سكلة بطالة خريجي �جلامعات

0.92463154الدرجة الكلية

نتائج الدراسة: 
�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول:  ◄

اجلامعات يف  على خريجي  للبطالة  والنف�صية  الجتماعية  الآثار  ما 
و�لن�سب  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ��ستخدمت  �ل�سوؤ�ل  عن  لالإجابة  الفل�صطيني؟  املجتمع 
�ملئوية لكل فقرة وللدرجة �لكلية، قد �عتمد �لتدريج ح�سب مقيا�س ليكرت �خلما�سي )مو�فق 
�جلد�ول  من  .ويتبني  ب�سدة=1(  معار�س  معار�س=2،  حمايد=3،  مو�فق=4،  ب�سدة=5، 
من  حمور  كل  يف  �لفقر�ت  �أهم  �أن   )spss( �لإح�سائي  �لتحليل  عملية  خالل  �لإح�سائية 

حماور �لدر��سة جاءت كما ياأتي: 
�لإر�ساد  )دور  �لأول  �ملحور  لفقر�ت  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات 
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�لفقر�ت هي ما ياأتي:  �أهم  �لأكادميي �جلامعي يف �لبحث عن وظيفة بعد �لتخرج( جاءت 
ت�ساهم �لزيار�ت �مليد�نية للموؤ�س�سات و�ل�رسكات يف �سوق �لعمل يف ت�سجيع �لطالب على 
ي�ساهم  وهي:  مو�فقة  �لفقر�ت  �أقل  كانت  وقد   ،4.71 ح�سابي  مبتو�سط  �لعمل  عن  �لبحث 
�لإر�ساد �لأكادميي للطالب يف �أثناء �لدر��سة �جلامعية يف تكوين موقف و��سح يف كيفية 

�لبحث عن وظيفة بعد �لتخرج مبتو�سط مقد�ره 3.43 وبلغت �لدرجة �لكلية 4.02.
�لقيم  )دور  �لثاين  �ملحور  لفقر�ت  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات 
�لعمل( جاءت  �لبحث عن  �ل�سباب �جلامعي نحو  �ل�سائدة يف ت�سكيل �جتاهات  �لجتماعية 
خارجًا  عماًل  �خرتت  لو  �ملجتمع  من  �لت�سجيع  �ساأجد  �أنني  �أعتقد  ياأتي:  كما  �لفقر�ت  �أهم 
عن نطاق تخ�س�سي �جلامعي مبتو�سط ح�سابي 4.14، وقد كانت �أقل �لفقر�ت مو�فقة �أهتم 
بالعمل يف �لوظيفة �لتي تر�سى عنها عائلتي مبتو�سط مقد�ره 2.43 بلغت �لدرجة �لكلية 

3.52.و�ملتو�سطات �حل�سابية.
�سوق  يف  �لعمل  �أو�ساع  حت�سني  )دور  �لثالث  �ملحور  لفقر�ت  �ملعيارية  �لنحر�فات 
�لعمل يف �لتاأثري على �جتاهات �ل�سباب �جلامعي بالبحث عن وظيفة( جاءت �أهم �لفقر�ت 
�أي عمل مبتو�سط  كما ياأتي: �لعائد �ملادي كالر�تب و�لعالوة �ل�سنوية و�ملكافاآت مهم يف 
�أف�سل من  �أقل �لفقر�ت مو�فقة هي �لعمل يف �لقطاع �حلكومي  4.71، وقد كانت  ح�سابي 

�لعمل يف �لقطاع �خلا�س مبتو�سط مقد�ره 3.00 بلغت �لدرجة �لكلية 3.57.
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لفقر�ت �ملحور �لر�بع )دور �لتخ�س�س 
��سباب بطالة  ياأتي: من  �لفقر�ت كما  �أهم  �لتخرج( جاءت  بعد  �إيجاد وظيفة  �جلامعي يف 
�خلريجني وعددهم يف بع�س �لتخ�س�سات يفوق حاجة �سوق �لعمل مبتو�سط ح�سابي 4.43، 
وقد كانت �أقل �لفقر�ت مو�فقة هي تطرح �لرب�مج �لتعليمية يف خمتلف �لتخ�س�سات مناهج 

تتنا�سب مع متطلبات �سوق �لعمل مبتو�سط مقد�ره 3.00 بلغت �لدرجة �لكلية 3.78.
�لعالقة  لفقر�ت �ملحور �خلام�س )دور  �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية 
عدم  ياأتـي:  كما  �لفقر�ت  �أهم  جاءت  �خلريجني(  توظيف  يف  �لعمل  و�سوق  �جلامعة  بني 
تقبل بع�س �خلريجني �لعمل يف �ملناطق �لبعيدة مكان �سكنهم يقلل فر�س عملهم مبتو�سط 
�لعمل  �لفقر�ت مو�فقة هي عدم تقبل بع�س �خلريجني عن  �أقل  4.57، وقد كانت  ح�سابي 
يف جمالت �لعمل �ملهنية و�حلرفية ز�د من بطالة �خلريجني مبتو�سط مقد�ره 3.57 بلغت 

�لدرجة �لكلية 3.94.
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لفقر�ت �ملحور �ل�ساد�س )�لآثار �لنف�سية 
بال�سطهاد  �أ�سعر  ياأتي:  كما  �لفقر�ت  �أهم  �جلامعات( جاءت  �لبطالة يف خريجي  مل�سكلة 
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كانت  وقد   ،4.14 ح�سابي  مبتو�سط  �ملحلي  �لعمل  �سوق  يف  �لعمل  �أرباب  قبل  من  و�لظلم 
�أقل �لفقر�ت مو�فقة هي �أ�سعر باأنني مرغوب عني يف �ملجتمع مبتو�سط مقد�ره 2.71 بلغت 

�لدرجة �لكلية 3.48.
)�لثار  �ل�سابع  �ملحور  لفقر�ت  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات 
ياأتي:  كما  �لفقر�ت  �أهم  جاءت  �جلامعات(  خريجي  على  �لبطالة  مل�سكلة  �لجتماعية 
ترت�كم �لديون على �لعاطل من �لعمل لتلبية متطلبات �لأ�رسة، مما يزيد من عدم �لتكيف 
�سعور  ينتابني  هي  مو�فقة  �لفقر�ت  �أقل  كانت  وقد   ،4.57 ح�سابي  مبتو�سط  �لجتماعي 
بلغت   3.29 مقد�ره  مبتو�سط  منهم  لالنتقام  كد�فع  �لآخرين  بحق  جرمية  لعمل  باللجوء 

�لدرجة �لكلية 3.83.

فحص الفرضيات: 

�لدللة   ● م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  »ل  الأوىل:  الفر�صية 
)α ≤0.05( يف “�لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع 

�لفل�سطيني” تعزى ملتغري �جلن�س.
للتحقق من صحة الفرضية االولى استخدم اختبار ت لقياس داللة الفروق في المتوسطات 
الحسابية للدرجة الكلية »اآلثار االجتماعية والنفسية لبطالة خريجي الجامعات في المجتمع 

الفلسطيني« تعزى لمتغير الجنس

الجدول (3) 
نتائج اختبار (ت) لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية 

»اآلثار االجتماعية والنفسية لبطالة خريجي الجامعات في المجتمع الفلسطيني« تعزى لمتغير الجنس

م�صتوى الدللةتدرجات احلريةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداجلن�س

1323.610.24ذكر
22.00 -1520.00

224.731.28�أنثى

ت�سري �ملعطيات �لو�ردة يف �جلدول �ل�سابق �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى �لدللة )α ≤0.05( �لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات 
يف �ملجتمع �لفل�سطيني، تعزى ملتغري �جلن�س ل�سالح �لإناث، ويعزو �لباحث هذه �لنتيجة 
�إىل �أن �سوق �لعمل �لفل�سطيني مييز ت�سغيل �لإناث، وذلك لطبيعة نوع �ملهن �ملتو�فرة للعمل، 

وحتملهن �أعباء �لعمل �أكرث من �لذكور، ويقبلن �لعمل باأجور �أقل.
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�لدللة  ● م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  »ل  الثانية  الفر�صية 
)α ≤0.05( يف �لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع 

�لفل�سطيني تعزى ملتغري �لتقدير �لدر��سي 
الجدول (4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية وفقا لمتغير التقدير الدراسي

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددالتقدير الدرا�صي 

الدرجة الكلية

223.620.00مقبول 

883.680.24جيد

4.020.71***44جيد جد�ً

لقيا�س  �لأحادي  �لتباين  �ختبار حتليل  ��ستخدم  �لثانية  �لفر�سية  للتحقق من �سحة 
دللة �لفروق يف �ملتو�سطات �حل�سابية للدرجة �لكلية »�لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة 
يف  كما  �لدر��سي  �لتقدير  ملتغري  تعزى  �لفل�سطني«  �ملجتمع  يف  �جلامعات  خريجي  على 

�جلدول )5( .
الجدول (5) 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية اآلثار 
االجتماعية والنفسية للبطالة على خريجي الجامعات في المجتمع الفلسطيني تعزى لمتغير التقدير الدراسي

م�صتوى الدللةفمعدل املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

4.0122.00بني �ملجموعات

11.200.000 27.021510.18د�خل �ملجموعات

31.03153املجموع

ت�سري �ملعطيات �لو�ردة يف �جلدول �ل�سابق �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى �لدللة )α ≤0.05( يف �لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات 
يف �ملجتمع �لفل�سطيني تعزى ملتغري �لتقدير �لدر��سي ل�سالح �لتقدير جيد جد�، وذلك ب�سبب 
حتقق  ل  وظيفة  باأي  �لعمل  يف�سلون  ل  �لذين  �ملرتفعة  �ملعدلت  ذوي  �خلريجني  �جتاه 
لهم دخاًل مرتفعًا.وتتفق هذه �لنتيجة مع در��سة عكة )2010( �لتي �أكدت �أن �إجادة �للغة 
�لإجنليزية عن�رس �أ�سا�س يف حتديد �أهلية �خلريج لاللتحاق ب�سوق �لعمل، ومن �أهم �لعو�مل 
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�أكادميية تتلخ�س يف م�ستوى �لتح�سيل �جليد و�لتمكن من  لاللتحاق ب�سوق �لعمل عو�مل 
��ستخد�م �حلا�سب �لآيل.

�لدللة  ● م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  »ل  الثالثة  الفر�صية 
)α ≤0.05( يف �لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع 

�لفل�سطيني تعزى ملتغري مكان �ل�سكن 
الجدول (6) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية وفقا لمتغير مكان السكن

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددمكان ال�صكن

الدرجة الكلية

883.680.25مدينة

4.731.20***22قرية

443.470.14خميم

دللة  لقيا�س  �لأحادي  �لتباين  حتليل  �ختبار  ��ستخدم  �لفر�سية  �سحة  من  للتحقق 
�لفروق يف �ملتو�سطات �حل�سابية للدرجة �لكلية »�لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على 
خريجي �جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني« تعزى ملتغري مكان �ل�سكن كما يف �جلدول )7( .

الجدول (7) 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية 

»اآلثار االجتماعية والنفسية لبطالة خريجي الجامعات في المجتمع الفلسطيني« تعزى لمتغير مكان السكن

م�صتوى الدللةفمعدل املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

24.96212.48بني �ملجموعات

310.640.000 6.071510.04د�خل �ملجموعات

31.03153املجموع

�إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �إىل  �ل�سابق  �جلدول  يف  �لو�ردة  �ملعطيات  ت�سري 
خريجي  على  للبطالة  و�لنف�سية  �لجتماعية  �لآثار  يف   )α ≤0.05( �لدللة  عند م�ستوى 
ذلك  يف�رس  �لقرية،  ل�سالح  �ل�سكن  مكان  ملتغري  تعزى  �لفل�سطيني  �ملجتمع  يف  �جلامعات 
يف  عليه  �لطلب  يعد  �لذي  �لعمل  و�سوق  �لقرية  بني  و�لتو��سل  �لت�سال  ل�سعوبة  �لباحث 
�أفر�د �ملجتمع  �ملدينة �أكرث من �لقرية، وتوؤدي �لأو�ساع �لقت�سادية �ل�سيئة �لتي يعي�سها 
�ملدن  بني  �لتنقل  �سعوبة  ب�سبب  �لوظائف  عن  �لبحث  �أمام  عائقًا  تقف  �لتي  �لفل�سطيني 
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�لفل�سطينية و�رتفاع م�ساريف �لتنقل.
�لدللة  ● م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  »ل  الرابعة:  الفر�صية 

)α ≤0.05( يف “�لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع 
�لفل�سطيني” تعزى ملتغري نوع �ل�سكن

يف  �لفروق  دللة  لقيا�س  ت  �ختبار  ��ستخدم  �لر�بعة  �لفر�سية  �سحة  من  للتحقق 
خريجي  على  للبطالة  و�لنف�سية  �لجتماعية  »�لآثار  �لكلية  للدرجة  �حل�سابية  �ملتو�سطات 

�جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني« تعزى ملتغري نوع �ل�سكن
الجدول (8) 

نتائج اختبار ت لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية »اآلثار االجتماعية والنفسية 
للبطالة على خريجي الجامعات في المجتمع الفلسطيني« تعزى لمتغير نوع السكن

م�صتوى الدللةتدرجات احلريةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددنوع ال�صكن 

1103.720.52ملك
2.22 -1520.03

443.900.07�يجار

ت�سري �ملعطيات �لو�ردة يف �جلدول �ل�سابق �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى �لدللة )α ≤0.05( “�لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات 
زيادة  ب�سبب  وذلك  �لإيجار،  ل�سالح  �ل�سكن  نوع  ملتغري  تعزى  �لفل�سطيني”  �ملجتمع  يف 
متطلبات �حلياة �لأ�سا�سية �لتي ت�ستلزم دخاًل مرتفعًا للتغلب عليها وتغطيتها.ووفقًا لنظرية 
�لرت�بط �لجتماعي، �لتي تقوم على �أ�سا�س روؤية �لعمل بو�سفه �سلوكًا ماألوفًا يو�ئم �لعرف 
�لرت�بط و�للتز�م  �أو��رس  �لعمل يعزز  فاإن  �لعامة �ملتبعة يف �ملجتمع،  �ل�سلوكية  و�لقو�عد 
�لجتماعي بني �أفر�د �ملجتمع ككل ويدعمها، مما يحد �أو يقل�س �ل�ستعد�د و�لد�فعية نحو 
�ل�سلوك �ملنحرف ب�سبب �لبطالة، لذ� يربز �لعمل هنا �أد�ة لل�سبط �سمن عن�رسين �أ�سا�سيني 
للمجتمع  �لعامة  �حلياة  مببادئ  �لفرد  �لتز�م  كيفية  �إىل  ي�سري  �لذي  �للتز�م،  عن�رس  هما: 
و�أهد�فها، وعن�رس �ل�ستغر�ق و�مل�ساركة، وينطلق �فرت��س هذ� �لعن�رس من �أهمية ��ستغر�ق 
وقت �لفرد وجهده يف �لبحث عن �لأعمال و �ملهن مبا يتفق ويتما�سى مع �لعرف و�لقو�عد 

�ل�سلوكية �لعامة.
�لدللة  ● م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  »ل  اخلام�صة  الفر�صية 

)α ≤0.05( يف �لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع 
�لفل�سطيني تعزى ملتغري �لدخل �ل�سهري
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الجدول (9) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية وفقا لمتغير الدخل الشهري

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددالدخل ال�صهري

الدرجة الكلية

663.520.13�أقل من 3000 �سيكل 

4.020.71**44من 3001 �إىل �أقل من 5000 �سيكل

443.900.07من 5001 �إىل �أقل من 9000

�لأحادي لقيا�س دللة  �لتباين  ��ستخدم �ختبار حتليل  �لفر�سية  للتحقق من �سحة 
للبطالة  و�لنف�سية  �لجتماعية  »�لآثار  �لكلية  للدرجة  �حل�سابية  �ملتو�سطات  يف  �لفروق 
�ل�سهري كما يف  �لدخل  �لفل�سطيني” تعزى ملتغري  �ملجتمع  �جلامعات يف  على خريجي 

�جلدول )10( .
الجدول (10) 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية اآلثار 
االجتماعية والنفسية للبطالة على خريجي الجامعات في المجتمع الفلسطيني تعزى لمتغير الدخل الشهري

م�صتوى الدللةفمعدل املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

7.7223.86بني �ملجموعات

24.990.000 23.311510.15د�خل �ملجموعات

31.03153املجموع

ت�سري �ملعطيات �لو�ردة يف �جلدول �ل�سابق �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى �لدللة )α ≤0.05( يف �لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات 
يف �ملجتمع �لفل�سطيني، تعزى ملتغري �لدخل �ل�سهري ل�سالح من 3001 �إىل �أقل من 5000 
�لباحث  �عتقاد  ح�سب  �ملتو�سطة  �ل�رسيحة  حتاول  �سيكل،   3000 من  �أقل  مقابل  �سيكل 
وم�ساريفهم،  �لتز�ماتهم  زيادة  على  يعمل  وهذ�  �ملرتفع  �لدخل  ذوي  مب�ستوى  تعي�س  �أن 
�لتي يبحثون عنها يكون من طموحاتهم لذلك ل يلتحقون ب�سوق  �لوظيفة  وبالتايل ر�تب 
�لعمل، وهذ �لنتيجة تتفق مع در��سة حممد )2011( �لتي �أكدت �أن �ل�سطر�بات �ل�سلوكية 
تزد�د حدتها لدى �ل�سباب �لعاطلني من ذوي �مل�ستوي �لقت�سادي �ملنخف�س و�ملتو�سط عن 
حدتها  تزد�د  �ل�سطر�بات  و�إن  �ملرتفع،  �لقت�سادي  �لجتماعي  �مل�ستوي  ذوي  �لعاطلني 
كلما طالت مدة �لبطالة لدى �ل�سباب وتزد�د �ل�سطر�بات ب�سورة �أعمق لدى �لطلبة حديثي 

�لتخرج و�ملحتاجني ماديًا.
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وتتفق هذه �لنتيجة مع تف�سري �لبطالة يف �لنظريات �لنقدية، �لتي �أكدت على تف�سري 
�أدو�ت �ل�سيا�سة  �لبطالة من خالل �لعو�مل �لنقدية �لبحتة، �إن عالجها يكمن يف ��ستخـد�م 
�لنقدية، باإعطاء �لنقود �أهمية بالغة يف �لن�ساط �لقت�سادي، و�إن كل �لتقلبات �لتي يعرفهـا 

�لقت�سـاد ناجتة عن تغري عر�س �لنقود.
�لدللة  ● م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل  ال�صاد�صة:  الفر�صية 

)α ≤0.05( يف �لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع 
�لفل�سطيني تعزى ملتغري نوع �لعمل �ملطلوب 

الجدول (11) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية 

وفقا لمتغير نوع العمل المطلوب للعمل فيه

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددنوع العمل املطلوب 

الدرجة الكلية
4.170.57**44�لبحث عن عمل حكومي بعد �لتخرج

223.620.98�لبحث عن عمل يف �لقطاع خا�س بعد �لتخرج

883.610.29�إكمال �لدر��سة �لعليا

للتحقق من �سحة �لفر�سية �ل�ساد�سة ��ستخدم �ختبار حتليل �لتباين �لأحادي لقيا�س 
دللة �لفروق يف �ملتو�سطات �حل�سابية للدرجة �لكلية »�لآثار �لجتماعية و�لنف�سية لبطالة 
يف  كما  �ملطلوب  �لعمل  نوع  ملتغري  تعزى  �لفل�سطيني«،  �ملجتمع  يف  �جلامعات  خريجي 

�جلدول )12( .
الجدول (12) 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية 
»اآلثار االجتماعية والنفسية للبطالة على خريجي الجامعات في المجتمع الفلسطيني«، 

تعزى لمتغير نوع العمل المطلوب

م�صتوى الدللةفمعدل املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

9.6524.82بني �ملجموعات

34.060.000 21.381510.14د�خل �ملجموعات

31.03153املجموع

�إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �إىل  �ل�سابق  �جلدول  يف  �لو�ردة  �ملعطيات  ت�سري 
خريجي  على  للبطالة  و�لنف�سية  �لجتماعية  �لآثار  يف   )α ≤0.05( �لدللة  م�ستوى  عند 
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�جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني، تعزى ملتغري نوع �لعمل �ملطلوب ل�سالح �لبحث عن عمل 
حكومي بعد �لتخرج، ب�سبب قلة فر�س �لعمل يف �لقطاع �حلكومي وعجز �حلكومة عن توفري 
فر�س عمل للخريجني وعدم وجود ميز�نية تو�كب �زدياد �أعد�د �خلريجني من �جلامعات، 
�لفل�سطيني،  �لعمل �حلكومي يف �ملجتمع  �لثقة بني �خلريجني و�سوق  مما يت�سبب يف عدم 
وهذه �لنتيجة تتفق مع در��سة �لغامدي )1420هـ( �لتي �أكدت �أن هناك نظرة دونية لطالب 
�لكليات �لتقنية و�ملعاهد �لفنية، وما يرتتب على هذه �لنظرة من حتديد للمكانة �لتي يتوقع 
�أعمالهم جمهود�ً  تتطلب  �لذين  للعاملني  فعليًا  تقدير�ً  و�أن هناك  �ل�سخ�س،  بها  �أن يحظى 
عقليًا كمديري �لدو�ئر �لعامة، و�ملوظفني �لذين يعملون يف �لقطاعات �لإ�رس�فية، �أكرب من 
�لتقدير للعاملني �لذين تتطلب طبيعة �أعمالهم �لقيام مبجهود بدين، و�إن �لوظائف �حلكومية 
�أكرث �سمانًا للم�ستقبل ح�سب نظرة �ملجتمع، وهي ن�سبة عالية توؤكد �أن �لوظائف �حلكومية 

ل تز�ل �أكرث �أمانًا و�سمانًا للم�ستقبل.
�لدللة  ● م�ستوى  عن  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  »ل  ال�صابعة  الفر�صية 

�لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع  )α ≤0.05( يف 
�لفل�سطيني تعزى ملتغري معرفة �خلريج بفر�س �لعمل �ملتاحة يف �سوق �لعمل

الجدول (13) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية 

وفقًا لمتغير معرفة الخريج بفرص العمل المتاحة في سوق العمل

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددمعرفة اخلريج بفر�س العمل املتاحة يف �صوق العمل

الدرجة 
الكلية

4.730.87**22لي�س لدي �أي معرفة 

443.610.32لدي معرفة قليلة للغاية

663.710.27- لدي معرفة متو�سطة

223.320.96لدي معرفة و��سحة

للتحقق من �سحة �لفر�سية �ل�سابعة ��ستخدم �ختبار حتليل �لتباين �لأحادي لقيا�س 
دللة �لفروق يف �ملتو�سطات �حل�سابية للدرجة �لكلية »�لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة 
على خريجي �جلامعات يف �ملجتمع �لفل�سطيني«، تعزى ملتغري معرفة �خلريج بفر�س �لعمل 

�ملتاحة يف �سوق �لعمل كما يف �جلدول )14( .
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الجدول (14) 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية 

اآلثار االجتماعية والنفسية للبطالة على خريجي الجامعات في المجتمع الفلسطيني
تعزى لمتغير معرفة الخريج بفرص العمل المتاحة في سوق العمل

م�صتوى الدللةفمعدل املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

26.1438.71بني �ملجموعات

267.630.000 4.881500.03د�خل �ملجموعات

31.03153املجموع

ت�سري �ملعطيات �لو�ردة يف �جلدول �ل�سابق �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى �لدللة )α ≤0.05( يف �لآثار �لجتماعية و�لنف�سية للبطالة على خريجي �جلامعات 
يف �ملجتمع �لفل�سطيني، تعزى ملتغري معرفة �خلريج بفر�س �لعمل �ملتاحة يف �سوق �لعمل 
ل�سالح لي�س لدي �أي معرفة، ويعزو �لباحث ذلك �إىل عدم �لت�سال و�لتو��سل بني �جلامعات 
بتعريف  �جلامعات  و�إد�رة  و�لأكادمييني  �ملر�سدين  قبل  من  تق�سري  وهناك  �لعمل،  و�سوق 
�لطلبة بفر�س �لعمل و�حتياجات �سوق �لعمل، وقلة �لت�سبيك مع �ملعنيني يف �سوق �لعمل، 
وقلة �لدر��سات �لتي تتناول �لعالقة بني �سوق �لعمل ومتطلباته من �لوظائف.وتتفق هذه 
�ل�سباب  �أن �لإر�ساد �لأكادميي ل يزود  �أكدت  �لنتيجة مع در��سة �لرميح )1422 هـ( �لتي 
�سورة  �إعطاء  يف  �لأكادميي  �لإر�ساد  كفاية  وعدم  �لعمل،  فر�س  عن  كافية  مبعلومات 
�لأكادميي  �لإر�ساد  من  وتوعية  توجيه  �إىل  �جلامعي  �ل�سباب  وحاجة  �لعمل،  عن  و��سحة 
و�ل�سناعية.وتتفق  �لتجارية  �مل�رسوعات  لتقدمي معلومات حديثة وو�قعية حول  �جلامعي 
�لر�سمية  �لتعليم  ملوؤ�س�سة  �ل�سلبي  �لدور  عن  ك�سفت  �لتي  هـ(   1422( �ل�رسيحة  در��سة  مع 
�ملتمثلة يف �ملدر�سة، يف عدم تعريف �لطالب ومل تعرفهم �لأعمال �حلرفية ومل تدربهم ومل 

تعطهم �أفكار�ً ح�سنة عنها.

توصيات الدراسة: 
و�لباحثني عنها، وهنا ميكن . 1 �ملطروحة  للوظائف  قومية  قاعدة معلوماتية  خلق 

قو�عد  توفر  للتوظيف  قومية  بنوك  �إن�ساء  يف  �لغربية  �لدول  بع�س  جتربة  من  �ل�ستفادة 
يوميًا،  حتديثها  يتم  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  يف  �ل�ساغرة  للوظائف  �سخمة  معلومات 
�سة �أو دليل �سهري يوزع مبقابل مادي رمزي  وتكون متاحة من خالل مو�قع �إنرتنت متخ�سّ

على �لباحثني عن �لعمل.
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حت�سني �لأد�ء �لقت�سادي �لفل�سطيني، وحت�سني مناخ �ل�ستثمار فيه، و�إز�لة �لقيود . 2
�لتنظيمية و�لقانونية �لتي حتول دون �جتذ�ب �لأمو�ل �لعربية من �خلارج.

فر�س . 3 من  تزيد  �أن  ميكن  �لتي  �لبطالة  م�سكلة  حل  �إىل  تدفع  �ل�ستثمار�ت  زيادة 
�لعمل ول �سك �أن وجود عمالة متعلمة يعد مفتاحًا للم�ساهمة يف عامل يت�سم بالعوملة، فخلق 
�أولوية ومن �أجل تو�سيع �لفر�س لبد من خلق �ملناخ �لذي  �أولوية ل ت�سبقها  وظائف هي 
يتمكن فيه �لقطاع �خلا�س و�ل�ستثمار�ت �لعربية و�لأجنبية من �لإ�سهام للق�ساء على هذه 
�مل�سكلة وتاأمني فر�س �لعمل �لتي يحتاجها �سوق �لعمل يف �لوقت �حلا�رس و�إعد�د كو�در 

وطنية وتدريبهم، وعلى �أن تعتمد على ��ستخد�م كثافة �لأيدي �لعاملة يف �مل�ساريع.
�إ�سهام موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين يف تدعيم �سبكات �لأمان �لجتماعي وعقد ندو�ت . 4

فكرية وثقافية لتعريف �ملو�طن بالآثار �ل�سلبية لتز�يد حجم �لبطالة على خمتلف جو�نب 
�حلياة، وكذلك �أهمية دور خمتلف و�سائل �لإعالم.

يف . 5 �ملهني  �لتعليم  �أهمية  وبيان  �جلن�سني  لكال  �ملهني  �لفني  �لتعليم  ت�سجيع 
مهم  دور  له  و�سيكون  للعمالة  و�لتقنية  و�ملعرفية  �لب�رسية  و�لقدر�ت  �ملهار�ت  تنمية 
�ليد  طلب  على  طر�أت  �لتي  و�لتحولت  �لهيكلية  �لتغري�ت  ملو�جهة  �لعمالة  جتهيز  يف 

�لعاملة يف �سوق �لعمل.
دعم عملية �لتدريب �مل�ستمر، وبخا�سة �لتدريب �لتاأهيلي و�ل�ستثمار فيه. 6

تصور مقرتح ملعاجلة البطالة: 
باأهل . 1 بال�ستعانة  وذلك  �لبطالة،  من  للحد  �جلهود  تكثف  �أن  �لدولة  على  ينبغي 

�خلربة و�لخت�سا�س ملعاجلة هذه �مل�سكلة و�لتحول من �لركود �إىل �لنتعا�س.
�لهتمام بتوجيه �ل�سباب �إىل فر�س عمل و�كت�ساب �ملهار�ت �لالزمة ل�سوق �لعمل.. 2
�لعمل مل�ساعدتهم يف . 3 �لعاطلني من  تدريب  و�إعادة  �لتدريب  �سيا�سات  �لتو�سع يف 

تنمية مهار�تهم وقدر�تهم.
ت�سجيع �لتقاعد �ملبكر حتى يتمكن توفري فر�س عمل جديدة.. 4
ت�سجيع �مل�رسوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة وم�رسوعات �لقطاع غري �لر�سمي و�إز�لة . 5

كل ما يعرت�سها من عقبات.
�لرتكيز على �مل�رسوعات و�لفنون �لإنتاجية ذ�ت �لكثافة �لعمالية ن�سبيًا.. 6
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�هتمام �حلكومة و�أ�سحاب �لقر�ر باإقامة خطط �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية، . 7
وتوفري فر�س �لعمل �حلقيقية �أمام كل قادر ور�غب يف �لعمل.

�لعمل على تطبيق نظام �حلد �لأدنى لالأجور، وذلك لدفع موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س . 8
لتوظيف �لقوى �لعاملة �لوطنية.

�إعادة �لنظر يف مكونات �سيا�سات �لتعليم و�لتدريب بحيث يلبي �سوق �لعمل.. 9
�ل�ستفادة من �ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�رسة وذلك بخلق فر�س عمل منتجة.. 10
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و�لن�رس و�لتوزيع، �لقاهرة. 
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للن�رس و�لتوزيع، �لقاهرة 
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�لزعنون، في�سل و��ستيه، عماد )2011( . �لبطالة بني �سفوف خريجي �جلامعات . 12
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�مللك �سعود، �لريا�س. 
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