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اآلثار االجتماعية والنفسية للبطالة
على خرجيي اجلامعات يف اجملتمع الفلسطيين
دراسة ميدانية على عينة من خرجيي اجلامعات
والكليات املتوسطة يف الضفة الغربية

د .حممد ابراهيم عكة
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ملخص:
هدف الباحث من الدرا�سة الك�شف عن واقع م�شكلة البطالة يف املجتمع الفل�سطيني-
ا�سبابها و�آثارها االجتماعية والنف�سية ،وتعرف دور امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
والأهلية يف املجتمع الفل�سطيني يف و�ضع حلول للحد من م�شكلة بطالة خريجي اجلامعات،
وفح�ص الفر�ضيات الآتية:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α ≤0.05بني الآثار االجتماعية
والنف�سية لبطالة خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني تعزى للمتغريات الآتية:
(اجلن�س ،ومكان ال�سكن ،ونوع ال�سكن ،والدخل ال�شهري للأ�رسة ،ونوع العمل املطلوب للعمل،
ومعرفة اخلريج بفر�ص العمل املتاحة يف �سوق العمل)  .ا�ستعانت الدرا�سة باملنهج الو�صفي،
وطبقت على عينة ق�صدية
وا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات من امليدانِّ ،
بحجم كلي ( )154خريج ًا وخريجة.

وخل�صت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
1.1وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05الآثار االجتماعية

والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني ،تعزى ملتغري اجلن�س.
2.2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف الآثار
االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني ،تعزى ملتغري
التقدير الدرا�سي.
3.3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف الآثار
االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني ،تعزى ملتغري
مكان ال�سكن.
4.4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05الآثار االجتماعية
والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني ،تعزى ملتغري نوع ال�سكن.
5.5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف الآثار
االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني ،تعزى ملتغري
الدخل ال�شهري.
6.6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف الآثار
االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني ،تعزى ملتغري
نوع العمل املطلوب للعمل فيه.
7.7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف الآثار
االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني ،تعزى ملتغري
معرفة اخلريج بفر�ص العمل املتاحة يف �سوق العمل
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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:
البطالة ق�ضية عاملية عامة ال تخ�ص بلداً �أو �شعب ًا من ال�شعوب بعينه� ،إذ �إنها توجد
وبدرجات متفاوتة يف معظم بلدان العامل� -إن مل يكن يف العامل كله ،لذا يبقى مو�ضوع
التوظيف الكامل للقوى العاملة هدف ًا ومتطلب ًا ت�سعى �إليه جميع الدول ،كما �أن درجة معاناة
الدول من وط�أة البطالة و�أ�سلوب معاجلتها ومقاومتها تختلف من دولة لأخرى حيث ترتاوح
مواقف الدول جتاه البطالة بني التجاهل التام �أو عدم النظر اليها كم�شكلة اجتماعية ونف�سية
يعاين منها العاطلون من العمل.
وعرفت منظمة العمل الدولية ( )ILOالعاطـل ب�أنه« :كل من هو قادر على العمل
وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند م�ستوى الأجر ال�سائد ،ولكن دون جدوى»( .زكي،
. )17 :1997
�إن ال�سيا�سات املوجهة لتخفي�ض معدالت البطالة تنطلق من مقاربات تفرت�ض �أن
البطالة ترتبط ارتباط ًا مبا�رشاً مع النمو ،فكل زيادة يف معدالت النمو ال بد �أن تتوافق
مع انخفا�ض ن�سب البطالة ،وهو حتليل اقت�صادي �صحيح يف حاالت معينة وي�ستلزم
وجود �رشوط مبدئية بالن�سبة للنمو وبالن�سبة لطبيعة البطالة نف�سها( .يدعم هذا التحليل،
الدرا�سات القيا�سية التي تبني طبيعة العالقة بني النمو االقت�صادي وحجم البطالة ومدى
ت�أثري ارتفاع معدالت النمو على انخفا�ض ن�سب البطالة ،وكذلك مدى ت�أثري وجود معدالت
مرتفعة للبطالة على النمو االقت�صادي.
«يعد م�ؤ�رش البطالة ،من �أهم امل�ؤ�رشات االقت�صادية التي حتر�ص الدول املتقدمة على
�إ�صدارها ب�شكل دوري «�شهري ًا يف الغالب» ،وهذا االهتمام �أ�سا�سه �أن البطالة لها ارتباط
قوي بالنمو االقت�صادي ،فازدياد عدد الوظائف املتاحة دليل على قوة الن�شاط االقت�صادي،
ويرتتب عليه توافر مداخل لأغلب �أفراد املجتمع ،ت�سمح لهم بتغطية تكاليف املعي�شة،
والنقي�ض �صحيح ،حيث ت�ؤدي البطالة �إىل حرمان فئة وا�سعة من هذا الدخل ،يجعلها تعي�ش
العزلة االقت�صادية بكل �أبعادها� :إنتاج ،وا�ستهالك ،وادخار ،ودفع �رضائب ... ،الخ ،وهذا
ي�ؤدي حتم ًا �إىل م�شكالت اقت�صادية واجتماعية ونف�سية للعاطلني من العمل ،يتم التعبري
عنها بالآثار ال�سلبية للبطالة»( .بدوي. )295 :1985 ،
يت�أكد لنا من ذلك �أن ن�سبة البطالة املرتفعة الواقعة فعالً� ،أمر �إجباري وال اختياري،
لذلك تبذل الدول ج َّل االهتمام من حيث الدرا�سة والتحليل للوقوف على الأ�سباب والعوامل
امل�ؤدية �إليها وحتديدها وح�رصها وو�ضع �أف�ضل ال�سبل للحد منها وعالجها.
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مشكلة الدراسة:
تعد م�شكلة البطالة يف املجتمع الفل�سطيني من �أكرب امل�شكالت التي تواجهه ،و�أ�صبحت
ت�شكل هدراً للعن�رص الب�رشي ،ف�ض ًال عما يتبع ذلك من �آثار اقت�صادية ،واجتماعية ،ونف�سية
ذات مردود �سلبي ،كما ت�شكل بيئة خ�صبة لنمو اجلرمية ،كما �أدت �إىل تعطيل الطاقة اجل�سدية
ب�سبب الفراغ ،وال �سيما بني ال�شباب من خريجني اجلامعات �إىل ارتداد تلك الطاقة لتهدمهم
اجتماعياً ،ونف�سياً ،م�سببة لهم م�شكالت عدة.
وقد يتعر�ض بع�ض العاطلون عن العمل لعدم التكيف النف�سي ،وي�شعرون بعدم
ال�سعادة والر�ضا والعجز� “ ،أي قابلية النا�س لل�شعور واالح�سا�س با لأمل ترتفع
يف حال عدم عملهم على اعتبار البطالة امل�صدر الرئي�س لعدم ال�سعادة والر�ضا
عندهم”)Oswald, 1997: 1828( .
وظهرت م�شكلة البطالة تعبرياً عن �سوء العالقات االجتماعية ،كوجه �آخر ل�سوء توزيع
العمل االجتماعي ،و�أدى ذلك اىل القهر واحلرمان الذي ي�شكل �آفات اقت�صادية واجتماعية
ونف�سية معاً ،وترتب على بطالة خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني جمموعة من
الآثار االجتماعية ،والنف�سية حيث ي�شعر العاطلون من العمل يف بع�ض االحيان بالإحباط
والي�أ�س.

لذلك اهتم الباحث بدرا�سة هذه امل�شكلة ،التي حاولت �أن جتيب عن الت�سا�ؤل الآتي :ما
الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع
الفل�سطيني؟
أهمية الدراسة:
◄◄الأهمية النظرية� :ستكون درا�سة �سباقة� ،أو رائدة يف املكتبة يرجع �إليها الطلبة
والباحثون واملهتمون بدرا�سة م�شكلة البطالة يف امل�ستقبل ،ومن املتوقع �أن تقدم نتائجها
ا�سرتاتيجيات للحد من الآثار االجتماعية والنف�سية ال�سلبية التي يتعر�ض لها العاطلون من
العمل يف املجتمع الفل�سطيني.
◄◄الأهمية التطبيقية :تكمن الأهمية التطبيقية بالآتي.
 البيانات التحليلية للدرا�سة قائمة على ا�ستق�صاء عينة من العاطلني عن العمل
يف املجتمع الفل�سطيني ،بينما الكثري من الدرا�سات تناولت حتليل البطالة من الناحية
النظرية فقط.
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 دعم �صانعي القرارات التنموية يف اتخاذ ما يلزم من التدابري واالجراءات التي
من �ش�أنها و�ضع خطط وتعزز الربامج والأ�ساليب الر�سمية بتناول ق�ضية البطالة من حيث
الوقاية والعالج.

تساؤالت الدراسة:
● ●ما واقع م�شكلة البطالة يف املجتمع الفل�سطيني� -أ�سبابها و�آثارها االجتماعية
والنف�سية؟
● ●ما الآثار التي تنتج عن بطالة خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني؟
● ●ما دور امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة والأهلية يف املجتمع الفل�سطيني يف احلد
من م�شكلة بطالة خريجي اجلامعات؟
● ●�أهداف الدرا�سة:
● ●الك�شف عن واقع م�شكلة البطالة يف املجتمع الفل�سطيني� -أ�سبابها و�آثارها
االجتماعية والنف�سية.
● ●ك�شف الآثار التي تنتج عن بطالة خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني.
● ●الك�شف عن دور امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة والأهلية يف املجتمع الفل�سطيني
يف احلد من م�شكلة بطالة خريجي اجلامعات.

فرضيات الدراسة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى (≥ )α0. 05بني الآثار االجتماعية
والنف�سية لبطالة خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني تعزى للمتغريات التالية:
(اجلن�س ،ومكان ال�سكن ،ونوع ال�سكن ،والدخل ال�شهري للأ�رسة ،ونوع العمل املطلوب،
ومعرفة اخلريج بفر�ص العمل املتاحة) .

حدود الدراسة:
♦ ♦احلدود اجلغرافية :اجلامعات والكليات املتو�سطة يف ال�ضفة الغربية.
♦ ♦احلدود الزمانية :بد�أت الدرا�سة بتاريخ  2014-1-10ولغاية .2014-5-29
♦ ♦احلدود الب�رشية :خريجو وخريجات اجلامعات والكليات املتو�سطة يف ال�ضفة
الغربية الذين مل يجدوا فر�صة توظيف يف �سوق العمل الفل�سطيني.
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مصطلحات الدراسة:
◄◄تعريف البطالة:

()Unemployment

البطالة (يف اللغة) َ :بطَ لَ ال�شيء– ُبطالً ،و ُبطُ والً ،وبطالن ًا ذهب �ضياع ًا ويقال َبطَ ل
ثار �أو دية .والعامل وبطالة �إذا تعطل فهو
دم القتيل ،وذهب دمه ُبطالً� :إذا قتل ومل ي�أخذ له ٌ
بطال( .املعجم الو�سيط� ،1960 ،ص� ، )63أي هي العطل والتعطل ،الك�سل والإهمال ،ال�ضياع
واخل�رسان� ،إتباع اللهو واجلهالة والهزل( .عبيد. )75 :1997 ،
البطالة (ا�صطالحاً)  :هي عدم توافر فر�ص العمل للراغب فيه والقادر عليه يف مهنة
تتفق مع ا�ستعداده( .الع�صفور)16 :1996 ،
البطالة يف القوانني الو�ضعية :هي عدم توافر فر�ص العمل للعمال القادرين على العمل
الراغبني فيه والباحثني عنه( .الرماين . )11 :1999 ،وهي احلالة التي يكون فيها املرء
قادراً على العمل وراغب ًا فيه ،ولكنه ال يجد العمل والأجر املنا�سبني( .ال�شمري. )5 :2005 ،
وهي تعطل غري �إرادي من العمل ،بالن�سبة لل�شخ�ص القادر على العمل ،وال يجد عمال منا�سباً.
ف�إذا كان ال�شخ�ص غري قادر على العمل ب�سبب العجز وال�شيخوخة �أو املر�ض فال يعد �ضمن
حدود البطالة( .عبيد. )77 :1997 ،
◄◄العاطلون من العمل )Unemployed( :عرفه بروب�ست ()robest, 2005: 269
 ،العاطلون الذين يدخلون �سوق العمل للمرة االوىل� ،إ�ضافة اىل العاطلني الذين �سبق لهم و�أن
عملوا وتركوا �أعمالهم ل�سبب معني ،كما ت�صف احلكومة الفيدرالية الأمريكية العاطل ب�أنه
ال�شخ�ص الذي لي�س لديه عمل يقوم به وملدة اربعة �أ�سابيع ويف الوقت نف�سه يعد ن�شط ًا يف
البحث عن العمل ،وقادراً على �أدائه حال توافره.
وعرفه عبد ربه ( )88 :1988هم املواطنون �أي �أبناء الوطن القادرون على العمل،
والراغبون فيه وامل�ؤهلون له ،والباحثون عنه ،ولكنهم ال يجدونه ،وي�شمل هذا التعريف
الداخلني اجلدد يف �سوق العمل.
◄◄�سوق عمل اخلريجني )Graduates Work Market( :وهي �ساحة معنوية
تتفاعل فيها �آليتان :عر�ض القوى العاملة من خريجي اجلامعة الراغبني يف احل�صول
على عمل ،والطلب على القوى العاملة من خريجي اجلامعة� ،سواء كان قائم ًا �أم م�ستقبلياً.
(النفيعي)24 :1993 ،
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اإلطار النظري:
ف�رست كثري من النظريات م�شكلة البطالة من الناحية االجتماعية والنف�سية ،وقامت
بربطها بعجز الدولة يف �إقامة م�شاريع ت�ستوعب العاطلني من العمل� ،أو بالأجور التي
يتلقاها العاملون ،وبالك�ساد الذي يجتاح بع�ض الدول ،وانخفا�ض الطلب ...الخ ،و�سيتم
عر�ض بع�ض النظريات التي ف�رست م�شكلة البطالة لال�ستفادة منها يف تف�سري الآثار
االجتماعية والنف�سية التي يعاين منها العاطلون من العمل يف املجتمع الفل�سطيني ،و�سيتم
اال�ستفادة من النظريات ال�سابقة يف حتليل نتائج الدرا�سة يف �ضوء تف�سري البطالة وكيفيه
احلد منها.
من �أهم النظريات يف علم االجتماع التي قيمت العالقة بني ال�سلوك املنحرف والعمل
والبطالة ،نظرية الرتابط االجتماعي )Social Bond Theory( ،لـ””Thibaut
و” .”Kelleyوهي تقوم على �أ�سا�س ر�ؤية العمل بو�صفه �سلوك ًا م�ألوف ًا يوائم العرف
والقواعد ال�سلوكية العامة املرعية يف املجتمع ،ووفق ًا لهذه الر�ؤية ف�إن العمل يعزز �أوا�رص
الرتابط وااللتزام االجتماعي بني �أفراد املجتمع ويدعمها مما يحد �أو يقل�ص اال�ستعداد
والدافعية نحو ال�سلوك املنحرف ،لذا يربز العمل هنا �أداة لل�ضبط �ضمن عن�رصين �أ�سا�سيني
هما :عن�رص االلتزام ( ، )Commitmentالذي ي�شري �إىل كيفية التزام الفرد مببادئ
احلياة العامة للمجتمع و�أهدافها ،وعن�رص اال�ستغراق وامل�شاركة (، )Involvement
وينطلق افرتا�ض هذا العن�رص من �أهمية ا�ستغراق وقت الفرد وجهده يف الأعمال و املهن
اليومية مبا يتفق ويتما�شى مع العرف والقواعد ال�سلوكية العامة� ،إذ �إن عدم تنظيم الوقت
وتوظيفه يف �أعمال حمددة قد يف�ضي �إىل اجلنوح واالنحراف( .بكر)159 :2004 ،
نظرية ر�صيد الأجور )The Balance Of Wages Theory( (،لـ «John R i
 ،”cardo Smithترى �أن معدل الأجور يتوقف على العالقة بني عدد ال�سكان ور�أ�س
املال� ،إذ ي�ؤدي ازدياد ال�سكان مع ثبات ر�أ�س املال املخ�ص�ص للأجور �إىل زيادة عر�ض
العمل ومنه �إىل انخفا�ض الأجور ،وقد نادى “جون �ستيوارت ميل” بهذا الر�أي ف�أ�شار �إىل
�أن عدد ال�سكان يزداد مبعدل يفوق معدل زيادة ر�أ�س املال ،وخا�صة �أن ر�أ�س املال مييل �إىل
النق�ص با�ستمرار نتيجة لزيادة الكمية منه يف الإنتاج ،وبذلك يقل ر�صيده ال�سنوي الذي
تتكون منه املدخرات( .عروان. )571 :2010 ،
النظرية املارك�سية )Marxist Theory( ،لـ” ”Karl Marxترى �أن قيمة
ال�سلعة تتحدد بكمية العمل الالزمة النتاجها� ،أي لكل �سلعة قيمتان ا�ستعمالية وتبادلية،
وهو ما ينطبق على العمل ك�سلعة( .رمزي)193 :1987 ،
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ويتحدد الأجر الطبيعي بكمية العمل الالزم لإنتاج و�سائل العي�ش ال�رضورية ال�ستمرار
الطبقة العاملة ،وجتديد
قوة عملها ،وترى نظرية ر�صيد الأجور �أن وجود عدد من العاطلني من العمل مينع
ارتفاع الأجور عن احلد الأدنى الكايف للبقاء( .الرباوي. )21 ،1971 :
النظرية الكينزية )Keynesian Theory( ،لــ «John Maynard Keynes
“ �أثرت �أزمة الك�ساد 1929م يف تغيري فكر “كينز” وت�شكيل وعيه اجلديد ،ولعل من
�أهم املظاهر الناجتة عن الأزمة تفاقم م�شكلة البطالة� ،إذ ترتبط البطالة بانخفا�ض الطلب
الكلي .وال�صفة املميزة ملفهوم البطالة �سببها اختالف حتليل دال عر�ض العمل وتفرت�ض
النظرية الكينيزية �أن العمال يرف�ضون ح�صول �أي انخفا�ض يف �أجورهم النقدية من �أجل
حتقيق رفع م�ستوى اال�ستخدام ،يف حني ال يعرت�ضون على ارتفاع �أجورهم احلقيقية عند
ارتفاع امل�ستوى العام للأ�سعار مع بقاء معدل الأجر النقدي ثابتاً( .املو�سوي:2005 ،
 . )337من ناحية �أخرى ،يرف�ض كينز �آلية الأجور ك�سبب للبطالة ،لأن انخفا�ضها �سي�ؤدي
�إىل انخفـا�ض دخل العمال .وبالتايل انخفا�ض الطلب على ال�سلع مما يعقد م�شكلة ت�رصيف
ال�سلع يف الأ�سواق .وعليه ف�إن �رس وجـود البطالة ما هي �إال حالة خا�صة جدا ،و�أن الطلب
الكلي الفعال هو املحدد للعر�ض الكلي ،ومن �أجل زيادة ت�شغيل العمال يجب رفع حجم هذا
الطلب ،الذي بدوره ينق�سم �إىل طلب على ال�سلع اال�ستهالكية ،وطلب على ال�سلع اال�ستثمارية.
تف�سري البطالة وفقا ملنحنى فيلب�س )Phillips Curve( ،لـــ»Edmund
 »Strother Phillipsيرتكز اهتمامها على درا�سة �سوق العمل يف االقت�صاد الإجنليزي
وحتليله من خـالل درا�سـته الإح�صائية للمجتمع الربيطاين من  1861حتى  ،1957حيث
ك�شف وجود عالقة �إح�صائية قويـة بيـن ن�سبـة العاطلني �إىل �إجمايل ال�سكان ،ومعدل التغيري
يف �أجر ال�ساعة للعامل خالل مدة زمنية معينة ،مبعنـى �أن الفتـرة التي تقل فيها معدالت
البطالة ترتفع عندها الأجور النقدية والنقي�ض �صحيح� ،أو مبعنى �آخـر وجـود معـدل �ضعيف
من البطالة يتنا�سب مع ارتفاع �رسيع يف الأجور اال�سمية والنقي�ض بالنقي�ض ،وعلى هذا
الأ�سا�س مت التو�صل �إىل وجود دالة متناق�صة بني امل�ؤ�رشين وهو ما يعني « وجـود عالقة
جتريبية نقي�ضية بني معدل ارتفاع الأجر اال�سمي ومعدل البطالة».
(دانيال. )225 :1992 ،
تف�سري البطالة يف النظريات النقدية )Monetary Theories( ،لـ»»Howtrey
و» »Wiskellيف�رس هذا التيار البطالة الدورية من خالل العوامل النقدية البحتة ،و�أن
عالجها يكمن يف ا�ستخـدام �أدوات ال�سيا�سة النقدية ،وي�ضم هذا التيار جمموعة من املفكرين
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�أمثال :هوتري « ،»Howtreyوفيك�سل « »Wiskellمن مدر�سة �شيكاغو .ب�إعطائهم
للنقود �أهمية بالغة يف الن�شاط االقت�صادي ،و�أن كل التقلبات التي يعرفهـا االقت�صـاد ناجتة
عن تغري عر�ض النقود .كما �أن زيادة تدخل الدولة يف احلياة االقت�صادية على النحو الذي
�شل من كفاءة �آلية الأ�سعار يف �سوق العمل ،يعد من بني العوامل املف�رسة للبطالة يف نظرهم،
وي�ؤكدون على �أن تعطيل زيادة �إعانات البطالة تعطل من فاعلية �سوق العمل ،لأن العمال
امل�ستفيدين منها ال يبحثون عن العمل بجديـة( .ق�صاب. )20 :2006 ،
وبالتايل فالبطالة يف نظر هوتري “ ،”Howtreyوفيك�سل “ ”Wiskellاختيارية
وال مكانة للبطالة الإجبارية يف حتليالتهم ،ويرون �أن مواجهة البطالة تكمن يف« :عدم
تدخل احلكومات حلل هذه امل�شكلة وتركها لكي حتل نف�سها بنف�سها عرب �آليات ال�سوق» يرى
فريدمان �أنه ال يوجد منحنى فيلب�س يف �شكله التقليدي �إال يف الأجل الق�صري� ،أما يف الأجل
الطويل ف�إن هذا املنحنى ي�أخذ �شك ًال م�ستقيم ًا عمودي ًا يحدد معدل بطالة طبيعية ،ومييز
عدم كفاية ال�سيا�سة االقت�صاديـة ملحاربة البطالة �إال يف الأجل الق�صري.

أسباب مشكلة بطالة خرجيي اجلامعات:
حتدث عبا�س (2004: 22-19) ،عن �أ�سباب م�شكلة بطالة خريجي اجلامعات كما
ي�أتي:
1.1التخلف االقت�صادي الذي هو اجتماعي املن�ش�أ ،فكلما زاد الت�ضخم ال�سكاين زادت

ن�سبة البطالة ارتفاعاً .ذلك �أن الزيادة ال�رسيعة يف النمو ال�سكاين وما ين�ش�أ عن ذلك من خلل
يف التوازن بني قوى العر�ض والطلب و�سوق العمل .فالنمو ال�سكاين ي�ؤدي �إىل زيادة منو
القوى العاملة.
�2.2أدت ندرة املوارد االقت�صادية �إىل عدم وجود فر�ص وظيفية للعاطلني من اخلريجني
خا�صة مع التحوالت الكبرية التي مير بها االقت�صاد العاملي وانعكا�ساته على االقت�صاد
الوطني يف املجتمع الفل�سطيني ،وهو الأمر الذي ي�شكل عبئ ًا �إ�ضافي ًا على ال�سلطة يف متويل
عمليات التنمية.
3.3عجز �سوق العمل عن ا�ستيعاب اخلريجني فهناك �أعداد هائلة من اخلريجني
احلا�صلني على م�ؤهالت خمتلفة.
4.4عدم حتديث �أ�ساليب العمل وتطوير طرائقها ،وعدم التو�سع يف االنتاج �أو تنفيذ
م�رشوعات جديدة.
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5.5توظيف بع�ض ال�شباب يف �أعمال و�أ�شغال م�ؤقتة ال حتتاج خلربات وب�أجور متدنية
من دون عقود وت�أمينات مما يزيد يف تفاقم م�شكلة البطالة.

أنــواع البـطالـة:
هناك �أنواع ع َّدة للبطالة نذكر منها:
♦ ♦البطالة الدورية )Cyclical Unemployment( :ترتبط البطالة الدورية �أ�سا�س ًا

باالقت�صاد احلر من خالل و�ضع �أو ن�شاط الدورة االقت�صادية )Economic) Cycle
 ،للبلدان ،ومن �أهم اخل�صائ�ص التي يتميز بها االقت�صاد بني ال�صعود «التو�سع»(  (E x
 )pansionوالهبوط “االنكما�ش” ( )Recessionوذلك وفق ًا للدورة االقت�صادية التي
تعاي�شها دولة ما ،حيث �إن مرحلة التو�سع تت�سم باالزدهار االقت�صادي املتمثل بزيادة
حجم الدخل والناجت ،لذا ينتج عن هذه املرحلة زيادة التوظيف للقوى العاملة ،وت�ستمر
هذه الدورة يف رواجها االقت�صادي حتى ت�صل م�ستوى الذروة ( )Stage Peakعندها يبد�أ
الو�ضع االقت�صادي باتخاذ منحنى �آخر معاك�س بحيث يتجه نحو الهبوط ،وبذلك يت�صف
االقت�صاد ب�شكل عام بالركود يف جميع جوانبه �أو غالبيتها ( )Bust Economicمما
ي�ؤدي �إىل حالة من االنكما�ش يف حجم الدخل والناجت يرتتب عليها �ضعف وحمدودية
توظيف القوى العاملة( .عبد القادر. )3 :2003 ،
لذا جند �أن الدورة االقت�صادية التي متر بها الدول ت�ؤثر على �سوق العمل ،فاذا كانت
الدورة ن�شطة ومزدهرة ،ف�إن ذلك �سوف ينعك�س بالطلب على �سوق العمل من حيث توافر
فر�ص عديدة ومتنوعة للعمل مما يقل�ص حجم العاطلني من العمل ،وبالتايل تنخف�ض ن�سبة
البطالة والنقي�ض �صحيح حيث يزداد حجم العاطلني من العمل وترتفع ن�سبة البطالة �إذا ما
عاي�شت �أو مرت الدولة مبرحلة االنكما�ش والك�ساد االقت�صادي( .زكي. )1997 ،
♦ ♦البطالة االحتكاكية )Frictional Unemployment( :تعرف البطالة االحتكاكية،
على �أنها تلك البطالة التي حتدث ب�سبب التنقالت امل�ستمرة للعاملني بني خمتلف املناطق
واملهن ،التي تن�ش�أ ب�سبب نق�ص املعلومات لدى الباحثني عن العمل ،ولدى �أ�صحاب الأعمال
الذين تتوافر لديهم فر�ص العمل( .ح�سني ،بدون �سنة ن�رش)53 :
♦ ♦البطالة الهيكلية )Structural Unemployment( :يق�صد بالبطالة الهيكلية،
ذلك النوع من التعطل الذي ي�صيب جانب ًا من قوة العمل ب�سبب تغريات هيكلية حتدث يف
االقت�صاد الوطني ،والتي ت�ؤدي �إىل �إيجاد حالة من عدم التوافق بني فر�ص التوظف املتاحة
وم�ؤهالت العمال املتعطلني الراغبني يف العمل والباحثني عنه وخرباتهم( .ح�سني ،بدون
�سنة ن�رش)53 :
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(Open Unemployment And Under

 )Employmentيق�صد بالبطالة ال�سافرة حالة التعطل الظاهر التي يعاين منها جزء من
قوة العمل املتاحة ،والتي ميكن �أن تكون احتكاكية �أو هيكلية �أو دورية ،ومدتها الزمنية قد
تطول �أو تق�رص بح�سب طبيعة نوع البطالة وظروف االقت�صاد الوطني ،و�آثارها تكون �أقل
حدة يف الدول املتقدمة منها يف الدول النامية( .الأ�شوح)77 :2003 ،
�أما البطالة املقنعة ،فهي متثل تلك احلالة التي يتكد�س فيها عدد كبري من
العمال ب�شكل يفوق احلاجة الفعلية للعمل� ،أي وجود عمالة زائدة ،والتي ال ي�ؤثر
�سحبها من دائرة االنتاج على حجم االنتاج ،وبالتايل فهي عبارة عن عمالة غري
منتجة( .ماهر)353 :2000 ،
♦

♦البطالة االختيارية والبطالة املو�سمية:

(Optional Unemployment And

 )Seasonal Unemploymentت�شري البطالة االختيارية �إىل احلالة التي يتعطل فيها
العامل مبح�ض �إرادته وذلك عن طريق تقدمي ا�ستقالته من العمل الذي كان يعمل فيه� ،إما
لعزوفه عن العمل �أو لأنه يبحث عن عمل �أف�ضل يوفر له �أجراً �أعلى وظروف عمل �أح�سن.
اما البطالة املو�سمية �أو هذه البطالة غالب ًا ما تظهر يف الأن�شطة االقت�صادية املو�سمية
التي يقت�رص الإنتاج فيها خالل ف�صل معني من ال�سنة( .فكري)114 :1985 ،

اآلثار االجتماعية والنفسية النامجة عن بطالة خرجيي اجلامعات:
♦ ♦اجلانب االجتماعي :تربز لنا ظاهرة البطالة تعبرياً عن �سوء العالقات االجتماعية
و�إجحافها ،كوجه �آخر ل�سوء توزيع العمل االجتماعي �أو تق�سيمه ،و�سوء توزيع الدخل
والرثوة ،على امل�ستويني املحلي والوطني ،وعلى امل�ستوى العاملي بني الدول الغنية والدول
الفقرية ،وبالتايل يت�ضح لنا �أي�ضاً� ،أن البطالة والقهر واحلرمان التي ت�شكل �آفات اقت�صادية
واجتماعية و�أخالقية معاً ،لي�ست نتيجة طبيعية للتقدم التاريخي ،وبخا�صة لي�ست نتيجة
حتمية للتقدم العلمي والتقني ،كما يزعم الفكر املحافظ املدافع عن امل�صالح واالمتيازات
املكت�سبة �ضد منطق العلم والتاريخ ،و�إمنا هي ناجمة عن ف�ساد وخلل �أ�سا�سي يف النظام
االجتماعي ال�سائد ،يف العملية االقت�صادية -االجتماعية اجلارية يف ظل العوملة ،وعلى
جميع الأ�صعدة ،الدولية والإقليمية واملحلية( .ماهر)81 :2000 ،
مما هو جدير بالذكر �إنه كلما طالت مدة التعطل من العمل �أ�صبح �رضرها ج�سيم ًا
حيث ت�ؤثر ت�أثرياً �سلبي ًا على املواهب الفنية والعقلية للعامل ،وقد ي�ؤدي التعطل من العمل
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�إىل م�شكالت �أ�رسية مثل التفكك الأ�رسي ،ويف بع�ض الأحيان ت�رشد الأبناء� ،أو الطالق لعدم
القدرة املادية على �سد احتياجات الأ�رسة.
♦ ♦اجلانب النف�سي :ت�ؤدي حالة البطالة اىل تعر�ض العاطلني من العمل لكثري
من مظاهر عدم التوافق النف�سي ،مما يجعلهم يتعر�ضون لل�ضغوط النف�سية �أكرث من
غريهم ب�سبب معاناتهم من ال�ضائقة املالية� ،إ�ضافة �إىل �أن كثرياً من العاطلني
من العمل يت�صفون بحاالت من اال�ضطرابات النف�سية وال�شخ�صيةVuori, &( .
)Vesalainen ,1999, 525
كما �أكد واتر�س ومور ( )Waters & Moore,2001حقيقة اعتالل ال�صحة
النف�سية عند العاطلني من العمل ،حيث ا�شار �إىل �أن الت�أثري ال�سلبي للبطالة على الو�ضع �أو
احلالة النف�سية عند الفرد معلوم ومعروف يف الأدبيات ذات االخت�صا�ص.
وجتدر الإ�شارة اىل �أن حالة االعتالل النف�سي والعقلي تنت�رش وت�شيع ب�شكل �أكرب لدى
الأ�شخا�ص العاطلني من العمل ()lindstrom, 2005: 568
وهناك تزامن وترابط بني حالة التعطل ورداءة ال�صحة العقلية� ،إ�ضافة �إىل �أن ت�أثري
التعطل على ال�صحة العقلية يكون لدى الرجال �أكرث منه عند الن�ساء ولعل ذلك يعود �إىل الدور
التقليدي للرجل بو�صفه م�سئو ًال عن الأ�رسة ويعد املعيل الرئي�س لها ،مما يجعله �أكرث ت�أثراً
ب�ضغوط حالة التعطل)Artazcoz, et al, 2004; 82- 88( .

ويعد من �أهم مظاهر االعتالل النف�سي التي قد ي�صاب بها العاطلون من العمل،
ما ي�أتي( :ال�شمري)2005 ،
 االكتئاب :تظهر حالة االكتئاب بن�سبة �أكرب لدى العاطلني من العمل مقارنة مبن
يلتزمون ب�أداء �أعمال ثابتة ،وتتفاقم حالة االكتئاب با�ستمرار وجود حالة البطالة عند
الفرد ،مما ي�ؤدي �إىل االنعزالية واالن�سحاب نحو الذات ،وت�ؤدي حالة االنعزال هذه �إىل قيام
الفرد العاطل بالبحث عن و�سائل بديلة تعينه على اخلروج من معاي�شة واقعه.
 تدين اعتبار الذات :ي�ؤدي العمل لدى الإن�سان �إىل متتني روابط االنتماء االجتماعي،
مما يبعث نوع ًا من الإح�سا�س وال�شعور بامل�س�ؤولية ،ويرتبط هذا الإح�سا�س ب�سعي الفرد نحو
حتقيق ذاته من خالل العمل ،وعلى خالف ذلك ،ف�إن البطالة ت�ؤدي بالفرد �إىل حالة من
العجز وال�ضجر وعدم الر�ضا ،مما ينتج عنه حالة من ال�شعور بتدين الذات وعدم احرتامها.

اآلثار املرتبة على تفشي البطالة:
للبطالة �أثر �سلبي على عن�رص اال�ستهالك وال�صادرات والواردات ومن ثم ميزان
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املدفوعات .بالإ�ضافة �إىل اال�ضطرابات الأ�رسية التي حتدث ب�سبب البطالة ،ومن املمكن
تنت�رش اجلرمية يف �أو�ساط بع�ض ال�شباب العاطلني من العمل كال�رسقة وغريها ،حيث قال
�أحمد ابن حنبل�( :إذا جل�س الرجل ومل يحرتف دعته نف�سه �إىل �أخذ ما يف �أيدي النا�س حتى
لدى غري امل�سلمني داخل الدولة الإ�سالمية) �( .صالح)78 :1992 ،
بالإ�ضافة �إىل معاناة ه�ؤالء ال�شباب من الفقر واحلاجة واحلرمان ،وتخلف �أو�ضاعهم
ال�صحية� ،أو ت�أخرهم عن الزواج و�إن�شاء �أ�رسة� ،أو عجزهم عن حتمل م�س�ؤولية �أ�رسهم ،فبع�ض
العاطلني من العمل يفتقرون للتكيف االجتماعي ،وال�شعور بالف�شل ،و�سيطرة امللل عليهم.
بالإ�ضافة لهذه الآثار هناك م�شكلة �سببها الرئي�س هو البطالة ،وهي م�شكلة هجرة ال�شباب
وترك الأهل والوطن للبحث عن لقمة العي�ش خارج �أر�ض الوطن .ومن املمكن القول �إن
البطالة تعمل على تقليل �سنوات العمر الإنتاجي للفرد ،حيث يهدر �أكرث من ن�صف عمره
تقريب ًا بني �سنوات التعليم اجلامعي والبحث عن العمل .مما يرتتب عليه �إ�ضاعة ال�شاب
لن�صف عمره دون ا�ستثمار �أمثل لوقته وجهده( .عبد ربه. )99 :1988 ،

الدراسات السابقة:
درا�سة الغامدي (1420هـ) بعنوان« :العوامل امل�ؤثرة يف اجتاه طالب اجلامعة نحو
العمل :درا�سة ميدانية» ،هدفت الدرا�سة �إىل تعرف ت�أثري العوامل االجتماعية واالقت�صادية،
�إ�ضافة �إىل العوامل املرتبطة بالعمل يف تكوين خمتلف االجتاهات نحو الوظائف امل�ستقبلية
للطالب� ،إ�ضاف ًة �إىل ال�سعي الكت�شاف العالقة بني االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل من
الوظائف وبني اجتاهات اخلريجني ،ا�ستخدم الباحث منهج امل�سح االجتماعي ،واال�ستبانة
ك�أداة جلمع البيانات ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )517طالب ًا اختريوا ع�شوائي ًا من طلبة
امل�ستويات النهائية يف كليات الآداب ،والزراعة ،وعلوم احلا�سب واملعلومات ،والهند�سة،
والعمارة والتخطيط ،واللغات والرتجمة ،والعلوم ،والعلوم الإدارية .ومن �أبرز نتائج الدرا�سة
الآتي:
 �إن هناك نظرة دونية لطالب الكليات التقنية واملعاهد الفنية ،و�إنهم يعتقدون �أن
املقارنة بني طالب اجلامعة وبني طالب الكليات التقنية واملعاهد الفنية ت�أتي ل�صالح
طالب اجلامعة من حيث النظرة االجتماعية ،وما يرتتب على هذه النظرة من حتديد للمكانة
التي يتوقع �أن يحظى بها ال�شخ�ص.
 �إن هناك تقديراً فعلي ًا للعاملني الذين تتطلب �أعمالهم جمهوداً عقلي ًا كمديري
الدوائر العامة ،واملوظفني الذين يعملون يف القطاعات الإ�رشافيه� ،أكرب من التقدير للعاملني
الذين تتطلب طبيعة �أعمالهم القيام مبجهود بدين ،و�أن الوظائف احلكومية �أكرث �ضمان ًا
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للم�ستقبل ح�سب نظرة املجتمع ،وهي ن�سبة عالية ت�ؤكد �أن الوظائف احلكومية ما زالت �أكرث
�أمان ًا و�ضمان ًا للم�ستقبل.
درا�سة الرميح (1422هـ) بعنوان« :اجتاهات ال�شباب اجلامعي ال�سعودي نحو العمل
يف القطاع اخلا�ص ،درا�سة ميدانية» ،هدفت الدرا�سة �إىل تعرف اجتاهات ال�شباب اجلامعي
ال�سعودي نحو العمل يف القطاع اخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل الك�شف عن دور الأ�رسة ،وو�سائل
الإعالم ،والإر�شاد الأكادميي ،واحلوافز املادية واملعنوية يف تكوين اجتاهات ال�شباب
اجلامعي نحو العمل يف القطاع اخلا�ص ،ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستقرائي ،وا�ستخدم
اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )411طالب ًا اختريوا ع�شوائياً.
ومن �أهم نتائج الدرا�سة الآتي:
 �إن الإر�شاد الأكادميي ال يزود ال�شباب مبعلومات كافية عن فر�ص العمل.
 عدم كفاية الإر�شاد الأكادميي يف �إعطاء �صورة وا�ضحة عن العمل يف القطاع
اخلا�ص.
 حاجة ال�شباب اجلامعي �إىل توجيه وتوعية من الإر�شاد الأكادميي اجلامعي لتقدمي
معلومات حديثة وواقعية حول امل�رشوعات التجارية وال�صناعية بالقطاع اخلا�ص.
درا�سة ال�رسيحة (1422هـ) بعنوان« :ال�صيت االجتماعي للأعمال و�أ�س�س االختيار
املهني» ،هدفت الدرا�سة �إىل معرفة ال�صيت االجتماعي للأعمال عامة والأعمال احلرفية
الب�سيطة خا�صة� ،إ�ضافة �إىل �أ�س�س االختيار املهني لدى جمتمع الدرا�سة ،وحتديد العوامل
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية التي ت�ؤدي �إىل عزوف ال�شباب ال�سعودي عن العمل
يف الأعمال احلرفية الب�سيطة ،وا�ستخدم اال�ستبانة �أداة رئي�سة جلمع البيانات �إ�ضافة �إىل
ا�ستخدامه �أدوات م�ساعدة كاملقابلة واملالحظة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )476طالب ًا
اختريوا من املدار�س الثانوية احلكومية والأهلية ،ومن �أبرز نتائج الدرا�سة الآتي:
 عملية التوجه املهني للمبحوثني تت�أثر بال�صيت االجتماعي للأعمال فبقيا�س
العالقة بني ال�صيت االجتماعي احل�سن للأعمال لدى املبحوثني ،وبني اختيار العمل ،وجد
�أن هناك توجه ًا من املبحوثني الختيار الأعمال التي يرونها ذات �صيت ح�سن.
 هناك عالقة ارتباطية بني العزوف عن العمل يف الأعمال احلرفية الب�سيطة ،وبني
�صيت هذه الأعمال املتدين يف املجتمع� ،إذ �إن ( )%80ممن يرون �أن الأعمال احلرفية
متدنية ال�صيت يعزفون عن العمل بها.
 ك�شفت الدرا�سة عن الدور ال�سلبي مل�ؤ�س�سة التعليم الر�سمية املتمثلة هنا يف
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املدر�سة ،يف عدم تعريف الطالب بالأعمال احلرفية �إذ ي�شري ( )%77من طلبة التعليم العام
�أن املدر�سة مل تعرفهم بالأعمال احلرفية ومل تدربهم ،ومل تعطهم �أفكاراً ح�سنة عنها.
درا�سة عكة ( )2010بعنوان« :خمرجات اجلامعات الفل�سطينية واحتياجات �سوق العمل
يف ال�ضفة الغربية» ،هدفت الدرا�سة و�صف التوافق بني خمرجات اجلامعات الفل�سطينية
واحتياجات �سوق العمل الفل�سطيني بال�ضفة الغربية وحتليله وت�شخي�صه ،وا�ستعانت
الدرا�سة باملنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات ،ومت اال�ستعانة
ب�أداة املقابلة املتعمقة ،و�أجريت الدرا�سة على عينة مقدارها (� )100شخ�ص من �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية باجلامعات الفل�سطينية بال�ضفة الغربية ،و (� )100شخ�ص من مديري
امل�ؤ�س�سات ،و (� )100شخ�ص من اخلريجني ،واُ�ستخدم التحليل الكيفي للمقابالت والتحليل
الكمي لال�ستبيانات با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية ،وخل�صت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
 �إجادة اللغة الإجنليزية عن�رص �أ�سا�س يف حتديد �أهلية اخلريج لاللتحاق ب�سوق
العمل نظراً للهوية الدولية للأعمال ووجود برامج وم�شاريع عديدة يتم متويلها والإ�رشاف
عليها من م�ؤ�س�سات �أجنبية.
 ميكن تق�سيم العوامل املحددة لتوظيف خريجي التعليم العايل �إىل عوامل �أكادميية
وعوامل مهنية� ،أما العوامل الأكادميية فتتلخ�ص يف م�ستوى التح�صيل اجليد والتمكن من
ا�ستخدام احلا�سب الآيل ،وبالن�سبة للعوامل املهنية فقد تلخ�صت يف :االن�ضباط وااللتزام،
الربنامج التطبيقي ،متيز اخلريجني عن نظرائهم يف اجلامعات الأخرى ،وقدرة اخلريج على
�أداء العمل ب�أقل قدر من التوجيه ،والطموح يف التطور واالرتقاء الوظيفي ،والأخالق اجليدة،
وا�ستفادة اخلريج من الأن�شطة الالمنهجية (الال�صفية) باجلامعة ،ومقدرة اخلريج على
تلبية احتياجات العمل.
درا�سة حممد ( )2011بعنوان“ :اال�ضطرابات ال�سلوكية املرتبطة بظاهرة البطالة
لدى خريجي اجلامعات -درا�سة ا�ستك�شافية” ،هدفت الدرا�سة تعرف حجم م�شكلة البطالة
بني خريجي اجلامعات ومظاهر البطالة بينهم وتعرف م�شكلة البطالة و�أثرها يف ظهور
اال�ضطرابات ال�سلوكية ومعرفة تباين الإ�ض�صطرابات ال�سلوكية تبعا للم�ستوى الإقت�صادى
الإجتماعى للأ�رسة ومدة البطالة .ا�ستعانت الدرا�سة باال�ستبانة ومقيا�س امل�ستوى
االجتماعي االقت�صادي للأ�رسة ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )200من خريجي اجلامعات
العاطلون من العمل الذين مل ميار�سوا �أي عمل .وخل�صت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
 �إن جمموعة ال�شباب العاطلني من العمل يعانون من جمموعة من اال�ضطرابات
ال�سلوكية والنف�سية وهذه اال�ضطرابات تتمثل يف االكتئاب ،وامليل �إىل العدوان ،والإحباط
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والي�أ�س ،وعدم االنتماء ،والإح�سا�س بالعجز وال�ضياع ،والقلق ،امليل لالنحراف ،الإح�سا�س
بالأنانية واحلقد ،ال�سلبية والالمباالة ،وامليل لالنتحار.
 �إن اال�ضطرابات ال�سلوكية تزداد حدتها لدى ال�شباب العاطلني من ذوي امل�ستوي
االجتماعي االقت�صادي املنخف�ض واملتو�سط عن العاطلني ذوي امل�ستوى االجتماعي
االقت�صادي املرتفع.
 �إن اال�ضطرابات ال�سلوكية تزداد حدتها كلما طالت مدة البطالة لدى ال�شباب
الذين مر على تخرجهم �أكرث من خم�س �سنوات ،ومل يعملوا وتظهر لديهم حدة اال�ضطرابات
ال�سلوكية ب�صورة �أعمق عن ال�شباب حديثي التخرج.
درا�سة الزعنون ،وا�شتيه ( ، )2011بعنوان“ :البطالة بني �صفوف خريجي اجلامعات
الفل�سطينية” ،هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع البطالة يف �صفوف اخلريجني يف املجتمع
الفل�سطيني ،والتي تعد انعكا�س ًا لواقع العملية التعليمية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل،
واعتمدت الدرا�سة على التحليل الكمي للبيانات املتوافرة واملتعلقة ب�سوق العمل الفل�سطيني
و�سوق العمل الإ�رسائيلي ،والبيانات املتعلقة ب�أعداد الطلبة واخلريجني يف اجلامعات ،ومن
خالل التقارير ال�سنوية ملجل�س التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية،
خل�صت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
ت�شري التقديرات �إىل �أن م�شكلة اخلريجني تتفاقم و�سوف تت�ضاعف خالل العقدين
القادمني ،و�سوف ي�شكل العر�ض من اجلامعات املحلية حوايل  %70من جممل عر�ض
اخلريجني ،وهذا التزايد املتوقع ال يرافقه زيادة موازية يف اال�ستثمار واالنفاق احلكومي،
وت�شري بع�ض التوقعات �إىل �أن معدل النمو ال�سنوي يف ا�ستيعاب اخلريجني يرتاوح ما بني
( )%9-7وهذا يتطلب �أن ي�ضاعف حجم اال�ستثمار �أربع مرات مبعدل (� )%14سنوياً.

تعقيب على الدراسات السابقة:
�1.1ضعف املهارة والقدرة لدى اخلريجني للدخول يف �سوق العمل ،و�أهم مظاهر
ال�ضعف مهارات ا�ستخدام احلا�سوب واللغة الإجنليزية وكتابة التقارير ،وقدرات اكت�ساب
املهارات للخريجني قليلة ب�سبب �ضعف الدافعية والرغبة لديهم للعمل.
2.2هناك نظرة دونية لطالب الكليات التقنية واملعاهد الفنية ،و�أنهم يعتقدون �أن
املقارنة بني طالب اجلامعة وبني طالب الكليات التقنية واملعاهد الفنية ت�أتي ل�صالح
طالب اجلامعة من حيث النظرة االجتماعية ،وما يرتتب على هذه النظرة من حتديد للمكانة
التي يتوقع �أن يحظى بها ال�شخ�ص.
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3.3هناك تقدير فعلي للعاملني الذين تتطلب �أعمالهم جمهوداً عقلي ًا كمديري الدوائر
العامة ،واملوظفني الذين يعملون يف القطاعات اال�رشافيه� ،أكرب من التقدير للعاملني الذين
تتطلب طبيعة �أعمالهم القيام مبجهود بدين ،و�أن الوظائف احلكومية �أكرث �ضمان ًا للم�ستقبل
ح�سب نظرة املجتمع.
�4.4أكدت بع�ض الدرا�سات عدم كفاية الإر�شاد الأكادميي يف �إعطاء �صورة وا�ضحة عن
العمل يف القطاع اخلا�ص.
�5.5إجادة اللغة االجنليزية عن�رص �أ�سا�س يف حتديد �أهلية اخلريج لاللتحاق ب�سوق
العمل نظراً للهوية الدولية للأعمال ،ووجود برامج وم�شاريع عديدة يتم متويلها والإ�رشاف
عليها من م�ؤ�س�سات �أجنبية.
6.6العاطلون من العمل يعانون جمموعة من اال�ضطرابات ال�سلوكية والنف�سية ،وهذه
اال�ضطرابات تتمثل يف االكتئاب ،وامليل �إىل العدوان ،والإحباط والي�أ�س ،وعدم االنتماء،
والإح�سا�س بالعجز وال�ضياع ،والقلق ،وامليل �إىل االنحراف والإح�سا�س بالأنانية واحلقد
وال�سلبية والالمباالة وامليل لالنتحار.
7.7اال�ضطرابات ال�سلوكية تزداد حدتها لدى ال�شباب العاطلني من ذوي امل�ستوي
االجتماعي االقت�صادي املنخف�ض واملتو�سط عن العاطلني ذوي امل�ستوي االجتماعي
االقت�صادي املرتفع.
8.8اال�ضطرابات ال�سلوكية تزداد حدتها كلما طالت مدة البطالة لدى ال�شباب الذي مر
على تخرجه �أكرث من خم�س �سنوات ومل يعمل و تظهر لديه حدة اال�ضطرابات ال�سلوكية
ب�صورة �أعمق من ال�شباب حديثي التخرج

منهج الدراسة:
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي ،يف و�صف م�شكلة البطالة لدى خريجي
اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني ،ولتحليل البطالة و�آثارها االجتماعية والنف�سية على
الفرد واملجتمع ،والعالقة بني اجلامعات و�سوق العمل للحد من بطالة خريجي اجلامعات.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع اخلريجني واخلريجات من اجلامعات الفل�سطينية
الذين مل يحظوا بفر�صة عمل �أو توظيف يف �سوق العمل الفل�سطيني ،وقد تعذر احل�صول على
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العدد الإجمايل ملجتمع الدرا�سة.

عينة الدراسة:
اُ�ستخدمت العينة الق�صدية ،وذلك لل�صعوبة وعدم قدرة الباحث يف الو�صول �إىل جميع
العاطلني من العمل واحل�صول على خ�صائ�صهم الدميغرافية ،وبلغ حجم العينة الكلي ()154
خريج ًا وخريجة �أجابوا على اال�ستبانة ،بحيث اختريت العينة من اخلريجني العاطلني عن
العمل الذين يرتددون با�ستمرار على مكاتب وزارة العمل.واجلدول الآتي يبني اخل�صائ�ص
الدميغرافية لعينة الدرا�سة.
الجدول ()1
األعداد والنسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسة

املتغري
اجلن�س

العدد

الن�سبة املئوية

الفئة
ذكر

132

85.71

�أنثى

22

14.29

154

100

مقبول

22

14.29

جيد

88

57.14

جيد جداً

44

28.57

املجموع

التقدير الدرا�سي

ممتاز
املجموع

مكان ال�سكن

154

100

مدينة

88

57.14

قرية

22

14.29

خميم

44

28.57

154

100

ملك

110

71.43

�إيجار

44

28.57

154

100

املجموع
نوع ال�سكن

املجموع
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املتغري

الدخل ال�شهري للأ�رسة

نوع العمل املطلوب

الفئة
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العدد

الن�سبة املئوية

�أقل من � 3000شيكل

66

42.86

من � 3001إىل �أقل من � 5000شيكل

44

28.57

من � 5001إىل �أقل من 9000

44

28.57

املجموع

154

100

البحث عن عمل حكومي بعد التخرج

44

28.57

البحث عن عمل يف القطاع اخلا�ص بعد التخرج

22

14.29

�إكمال الدرا�سة العليا

88

57.14

154

100

لي�س لدي �أي معرفة

22

14.29

لدي معرفة قليلة للغاية

44

28.57

66

42.86

22

14.29

154

100

املجموع

معرفة اخلريج بفر�ص
العمل املتاحة يف �سوق  -لدي معرفة متو�سطة
العمل
لدي معرفة وا�ضحة

املجموع

أداة الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات من امليدان ،وقام الباحث ببنائها
وعر�ضها على متخ�ص�صني يف العلوم االجتماعية والنف�سية واال�ستفادة من �آرائهم ،ومتت
ال�صياغة النهائية يف �ضوء مالحظات املحكمني ،التي تتعلق بالعبارات و�شموليتها
وتغطيتها املحاور الدرا�سية و�سالمة اللغة وو�ضوحها ،وتكونت �أداة الدرا�سة يف �صورتها
النهائية من جزئيني :يت�ضمن اجلزء الأول معلومات عامة عن املبحوث� ،أما اجلزء الثاين
فتكون فقرات الدرا�سة ،من ثم و ِّزعت على عينة الدرا�سة.
صدق أداة الدراسة:
مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة عن طريق عر�ضها على جمموعة من املحكمني من
ذوي االخت�صا�ص واخلربة ،الذين �أبدوا بع�ض املالحظات عليها ،ومن ثم مت �إخراج �أداة
أي�ضا
الدرا�سة ب�شكلها احلايل ،هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى مت التحقق من �صدق الأداة � ً
بح�ساب معامل االرتباط بري�سون ( ، )Person- Correlationلفقرات الدرا�سة ،مع
الدرجة الكلية للأداة ،وات�ضح �أنها مت�سقة مع الإطار النظري للدرا�سة.
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ثبات أداة الدراسة:
مت التحقق من ثبات الأداة عن طريق ح�ساب معامل الثبات كرونباخ �ألفا
( )Cronbach Alphaحيث بلغ معامل الثبات الكلي  0.924وبذلك تتمتع اال�ستبانة
بدرجة عالية من الثبات كما يظهر يف اجلدول الآتي:
الجدول ()2
نتائج معامل (كرونباخ ألفا) ( )Cronbach Alphaلثبات أداة الدراسة

املحور

معامل الثبات
كرونباخ �ألفا

عدد
الفقرات

حجم
العينة

دور الإر�شاد الأكادميي اجلامعي يف البحث عن وظيفة بعد التخرج

0.865

9

154

0.934

9

154

0.914

9

154

دور التخ�ص�ص اجلامعي يف �إيجاد وظيفة بعد التخرج

0.854

9

154

دور العالقة بني اجلامعة و�سوق العمل يف توظيف اخلريجني

0.910

9

154

الآثار النف�سية مل�شكلة بطالة خريجي اجلامعات

0.918

9

154

الآثار االجتماعية مل�شكلة بطالة خريجي اجلامعات

0.897

9

154

0.924

63

154

دور القيم االجتماعية ال�سائدة يف ت�شكيل اجتاهات ال�شباب
اجلامعي نحو البحث عن العمل
دور حت�سني �أو�ضاع العمل يف �سوق العمل يف الت�أثري على اجتاهات
ال�شباب اجلامعي بالبحث عن وظيفة

الدرجة الكلية

نتائج الدراسة:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:

ما الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف
املجتمع الفل�سطيني؟ للإجابة عن ال�س�ؤال ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية والن�سب

املئوية لكل فقرة وللدرجة الكلية ،قد اعتمد التدريج ح�سب مقيا�س ليكرت اخلما�سي (موافق
ب�شدة= ،5موافق= ،4حمايد= ،3معار�ض= ،2معار�ض ب�شدة=. )1ويتبني من اجلداول
الإح�صائية خالل عملية التحليل الإح�صائي (� )spssأن �أهم الفقرات يف كل حمور من
حماور الدرا�سة جاءت كما ي�أتي:
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الأول (دور الإر�شاد
319

اآلثار االجتماعية والنفسية للبطالة على خريجي اجلامعات في اجملتمع الفلسطيني
دراسة ميدانية على عينة من خريجي اجلامعات والكليات املتوسطة في الضفة الغربية

د .محمد ابراهيم عكة

الأكادميي اجلامعي يف البحث عن وظيفة بعد التخرج) جاءت �أهم الفقرات هي ما ي�أتي:
ت�ساهم الزيارات امليدانية للم�ؤ�س�سات وال�رشكات يف �سوق العمل يف ت�شجيع الطالب على
البحث عن العمل مبتو�سط ح�سابي  ،4.71وقد كانت �أقل الفقرات موافقة وهي :ي�ساهم
الإر�شاد الأكادميي للطالب يف �أثناء الدرا�سة اجلامعية يف تكوين موقف وا�ضح يف كيفية
البحث عن وظيفة بعد التخرج مبتو�سط مقداره  3.43وبلغت الدرجة الكلية .4.02
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثاين (دور القيم
االجتماعية ال�سائدة يف ت�شكيل اجتاهات ال�شباب اجلامعي نحو البحث عن العمل) جاءت
�أهم الفقرات كما ي�أتي� :أعتقد �أنني �س�أجد الت�شجيع من املجتمع لو اخرتت عم ًال خارج ًا
عن نطاق تخ�ص�صي اجلامعي مبتو�سط ح�سابي  ،4.14وقد كانت �أقل الفقرات موافقة �أهتم
بالعمل يف الوظيفة التي تر�ضى عنها عائلتي مبتو�سط مقداره  2.43بلغت الدرجة الكلية
.3.52واملتو�سطات احل�سابية.
االنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثالث (دور حت�سني �أو�ضاع العمل يف �سوق
العمل يف الت�أثري على اجتاهات ال�شباب اجلامعي بالبحث عن وظيفة) جاءت �أهم الفقرات
كما ي�أتي :العائد املادي كالراتب والعالوة ال�سنوية واملكاف�آت مهم يف �أي عمل مبتو�سط
ح�سابي  ،4.71وقد كانت �أقل الفقرات موافقة هي العمل يف القطاع احلكومي �أف�ضل من
العمل يف القطاع اخلا�ص مبتو�سط مقداره  3.00بلغت الدرجة الكلية .3.57
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الرابع (دور التخ�ص�ص
اجلامعي يف �إيجاد وظيفة بعد التخرج) جاءت �أهم الفقرات كما ي�أتي :من ا�سباب بطالة
اخلريجني وعددهم يف بع�ض التخ�ص�صات يفوق حاجة �سوق العمل مبتو�سط ح�سابي ،4.43
وقد كانت �أقل الفقرات موافقة هي تطرح الربامج التعليمية يف خمتلف التخ�ص�صات مناهج
تتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل مبتو�سط مقداره  3.00بلغت الدرجة الكلية .3.78
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور اخلام�س (دور العالقة
بني اجلامعة و�سوق العمل يف توظيف اخلريجني) جاءت �أهم الفقرات كما ي�أتـي :عدم
تقبل بع�ض اخلريجني العمل يف املناطق البعيدة مكان �سكنهم يقلل فر�ص عملهم مبتو�سط
ح�سابي  ،4.57وقد كانت �أقل الفقرات موافقة هي عدم تقبل بع�ض اخلريجني عن العمل
يف جماالت العمل املهنية واحلرفية زاد من بطالة اخلريجني مبتو�سط مقداره  3.57بلغت
الدرجة الكلية .3.94
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور ال�ساد�س (الآثار النف�سية
مل�شكلة البطالة يف خريجي اجلامعات) جاءت �أهم الفقرات كما ي�أتي� :أ�شعر باال�ضطهاد
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والظلم من قبل �أرباب العمل يف �سوق العمل املحلي مبتو�سط ح�سابي  ،4.14وقد كانت
�أقل الفقرات موافقة هي �أ�شعر ب�أنني مرغوب عني يف املجتمع مبتو�سط مقداره  2.71بلغت
الدرجة الكلية .3.48
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور ال�سابع (االثار
االجتماعية مل�شكلة البطالة على خريجي اجلامعات) جاءت �أهم الفقرات كما ي�أتي:
ترتاكم الديون على العاطل من العمل لتلبية متطلبات الأ�رسة ،مما يزيد من عدم التكيف
االجتماعي مبتو�سط ح�سابي  ،4.57وقد كانت �أقل الفقرات موافقة هي ينتابني �شعور
باللجوء لعمل جرمية بحق الآخرين كدافع لالنتقام منهم مبتو�سط مقداره  3.29بلغت
الدرجة الكلية .3.83

فحص الفرضيات:
● ●الفر�ضية ا لأوىل« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤0.05يف “الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع
الفل�سطيني” تعزى ملتغري اجلن�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

اجلن�س

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري درجات احلرية

ذكر

132

3.61

0.24

�أنثى

22

4.73

1.28

22.00 -

ت

م�ستوى الداللة

152

0.00

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات
يف املجتمع الفل�سطيني ،تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ،ويعزو الباحث هذه النتيجة
�إىل �أن �سوق العمل الفل�سطيني مييز ت�شغيل الإناث ،وذلك لطبيعة نوع املهن املتوافرة للعمل،
وحتملهن �أعباء العمل �أكرث من الذكور ،ويقبلن العمل ب�أجور �أقل.
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● ●الفر�ضية الثانية «ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤0.05يف الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع
الفل�سطيني تعزى ملتغري التقدير الدرا�سي
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية وفقا لمتغير التقدير الدراسي

التقدير الدرا�سي
الدرجة الكلية

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

مقبول

22

3.62

0.00

جيد

88

3.68

0.24

جيد جداً

44

***4.02

0.71

للتحقق من �صحة الفر�ضية الثانية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لقيا�س
داللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية «الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة
على خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطني» تعزى ملتغري التقدير الدرا�سي كما يف
اجلدول (. )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�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية معدل املربعات

بني املجموعات

4.01

2

2.00

داخل املجموعات

27.02

151

0.18

31.03

153

املجموع

ف
11.20

م�ستوى الداللة
0.000

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات
يف املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري التقدير الدرا�سي ل�صالح التقدير جيد جدا ،وذلك ب�سبب
اجتاه اخلريجني ذوي املعدالت املرتفعة الذين ال يف�ضلون العمل ب�أي وظيفة ال حتقق
لهم دخ ًال مرتفعاً.وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة عكة ( )2010التي �أكدت �أن �إجادة اللغة
الإجنليزية عن�رص �أ�سا�س يف حتديد �أهلية اخلريج لاللتحاق ب�سوق العمل ،ومن �أهم العوامل
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لاللتحاق ب�سوق العمل عوامل �أكادميية تتلخ�ص يف م�ستوى التح�صيل اجليد والتمكن من
ا�ستخدام احلا�سب الآيل.
● ●الفر�ضية الثالثة «ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤0.05يف الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع
الفل�سطيني تعزى ملتغري مكان ال�سكن
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية وفقا لمتغير مكان السكن

مكان ال�سكن
الدرجة الكلية

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

مدينة

88

3.68

0.25

قرية

22

***4.73

1.20

خميم

44

3.47

0.14

للتحقق من �صحة الفر�ضية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لقيا�س داللة
الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية «الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على
خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني» تعزى ملتغري مكان ال�سكن كما يف اجلدول (. )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�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية معدل املربعات

بني املجموعات

24.96

2

12.48

داخل املجموعات

6.07

151

0.04

31.03

153

املجموع

ف
310.64

م�ستوى الداللة
0.000

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي
اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري مكان ال�سكن ل�صالح القرية ،يف�رس ذلك
الباحث ل�صعوبة االت�صال والتوا�صل بني القرية و�سوق العمل الذي يعد الطلب عليه يف
املدينة �أكرث من القرية ،وت�ؤدي الأو�ضاع االقت�صادية ال�سيئة التي يعي�شها �أفراد املجتمع
الفل�سطيني التي تقف عائق ًا �أمام البحث عن الوظائف ب�سبب �صعوبة التنقل بني املدن
323

اآلثار االجتماعية والنفسية للبطالة على خريجي اجلامعات في اجملتمع الفلسطيني
دراسة ميدانية على عينة من خريجي اجلامعات والكليات املتوسطة في الضفة الغربية

د .محمد ابراهيم عكة

الفل�سطينية وارتفاع م�صاريف التنقل.
● ●الفر�ضية الرابعة« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤0.05يف “الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع
الفل�سطيني” تعزى ملتغري نوع ال�سكن
للتحقق من �صحة الفر�ضية الرابعة ا�ستخدم اختبار ت لقيا�س داللة الفروق يف
املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية «الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي
اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني» تعزى ملتغري نوع ال�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

نوع ال�سكن العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري درجات احلرية
ملك

110

3.72

0.52

ايجار

44

3.90

0.07

2.22 -

ت

م�ستوى الداللة

152

0.03

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة (“ )α ≤0.05الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات
يف املجتمع الفل�سطيني” تعزى ملتغري نوع ال�سكن ل�صالح الإيجار ،وذلك ب�سبب زيادة
متطلبات احلياة الأ�سا�سية التي ت�ستلزم دخ ًال مرتفع ًا للتغلب عليها وتغطيتها.ووفق ًا لنظرية
الرتابط االجتماعي ،التي تقوم على �أ�سا�س ر�ؤية العمل بو�صفه �سلوك ًا م�ألوف ًا يوائم العرف
والقواعد ال�سلوكية العامة املتبعة يف املجتمع ،ف�إن العمل يعزز �أوا�رص الرتابط وااللتزام
االجتماعي بني �أفراد املجتمع ككل ويدعمها ،مما يحد �أو يقل�ص اال�ستعداد والدافعية نحو
ال�سلوك املنحرف ب�سبب البطالة ،لذا يربز العمل هنا �أداة لل�ضبط �ضمن عن�رصين �أ�سا�سيني
هما :عن�رص االلتزام ،الذي ي�شري �إىل كيفية التزام الفرد مببادئ احلياة العامة للمجتمع
و�أهدافها ،وعن�رص اال�ستغراق وامل�شاركة ،وينطلق افرتا�ض هذا العن�رص من �أهمية ا�ستغراق
وقت الفرد وجهده يف البحث عن الأعمال و املهن مبا يتفق ويتما�شى مع العرف والقواعد
ال�سلوكية العامة.
● ●الفر�ضية اخلام�سة «ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤0.05يف الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع
الفل�سطيني تعزى ملتغري الدخل ال�شهري
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الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية وفقا لمتغير الدخل الشهري

الدخل ال�شهري
الدرجة الكلية

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

�أقل من � 3000شيكل

66

3.52

0.13

من � 3001إىل �أقل من � 5000شيكل

44

**4.02

0.71

من � 5001إىل �أقل من 9000

44

3.90

0.07

للتحقق من �صحة الفر�ضية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لقيا�س داللة
الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية «الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة
على خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني” تعزى ملتغري الدخل ال�شهري كما يف
اجلدول (. )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�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية معدل املربعات

بني املجموعات

7.72

2

3.86

داخل املجموعات

23.31

151

0.15

31.03

153

املجموع

ف
24.99

م�ستوى الداللة
0.000

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات
يف املجتمع الفل�سطيني ،تعزى ملتغري الدخل ال�شهري ل�صالح من � 3001إىل �أقل من 5000
�شيكل مقابل �أقل من � 3000شيكل ،حتاول ال�رشيحة املتو�سطة ح�سب اعتقاد الباحث
�أن تعي�ش مب�ستوى ذوي الدخل املرتفع وهذا يعمل على زيادة التزاماتهم وم�صاريفهم،
وبالتايل راتب الوظيفة التي يبحثون عنها يكون من طموحاتهم لذلك ال يلتحقون ب�سوق
العمل ،وهذ النتيجة تتفق مع درا�سة حممد ( )2011التي �أكدت �أن اال�ضطرابات ال�سلوكية
تزداد حدتها لدى ال�شباب العاطلني من ذوي امل�ستوي االقت�صادي املنخف�ض واملتو�سط عن
العاطلني ذوي امل�ستوي االجتماعي االقت�صادي املرتفع ،و�إن اال�ضطرابات تزداد حدتها
كلما طالت مدة البطالة لدى ال�شباب وتزداد اال�ضطرابات ب�صورة �أعمق لدى الطلبة حديثي
التخرج واملحتاجني مادياً.
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وتتفق هذه النتيجة مع تف�سري البطالة يف النظريات النقدية ،التي �أكدت على تف�سري
البطالة من خالل العوامل النقدية البحتة� ،إن عالجها يكمن يف ا�ستخـدام �أدوات ال�سيا�سة
النقدية ،ب�إعطاء النقود �أهمية بالغة يف الن�شاط االقت�صادي ،و�إن كل التقلبات التي يعرفهـا
االقت�صـاد ناجتة عن تغري عر�ض النقود.
● ●الفر�ضية ال�ساد�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤0.05يف الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع
الفل�سطيني تعزى ملتغري نوع العمل املطلوب
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية
وفقا لمتغير نوع العمل المطلوب للعمل فيه

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

نوع العمل املطلوب
البحث عن عمل حكومي بعد التخرج
الدرجة الكلية البحث عن عمل يف القطاع خا�ص بعد التخرج
�إكمال الدرا�سة العليا

44

**4.17

0.57

22

3.62

0.98

88

3.61

0.29

للتحقق من �صحة الفر�ضية ال�ساد�سة ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لقيا�س
داللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية «الآثار االجتماعية والنف�سية لبطالة
خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني» ،تعزى ملتغري نوع العمل املطلوب كما يف
اجلدول (. )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�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية معدل املربعات

بني املجموعات

9.65

2

4.82

داخل املجموعات

21.38

151

0.14

املجموع

31.03

153

ف
34.06

م�ستوى الداللة
0.000

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي
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اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني ،تعزى ملتغري نوع العمل املطلوب ل�صالح البحث عن عمل
حكومي بعد التخرج ،ب�سبب قلة فر�ص العمل يف القطاع احلكومي وعجز احلكومة عن توفري
فر�ص عمل للخريجني وعدم وجود ميزانية تواكب ازدياد �أعداد اخلريجني من اجلامعات،
مما يت�سبب يف عدم الثقة بني اخلريجني و�سوق العمل احلكومي يف املجتمع الفل�سطيني،
وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة الغامدي (1420هـ) التي �أكدت �أن هناك نظرة دونية لطالب
الكليات التقنية واملعاهد الفنية ،وما يرتتب على هذه النظرة من حتديد للمكانة التي يتوقع
�أن يحظى بها ال�شخ�ص ،و�أن هناك تقديراً فعلي ًا للعاملني الذين تتطلب �أعمالهم جمهوداً
عقلي ًا كمديري الدوائر العامة ،واملوظفني الذين يعملون يف القطاعات الإ�رشافية� ،أكرب من
التقدير للعاملني الذين تتطلب طبيعة �أعمالهم القيام مبجهود بدين ،و�إن الوظائف احلكومية
�أكرث �ضمان ًا للم�ستقبل ح�سب نظرة املجتمع ،وهي ن�سبة عالية ت�ؤكد �أن الوظائف احلكومية
ال تزال �أكرث �أمان ًا و�ضمان ًا للم�ستقبل.
● ●الفر�ضية ال�سابعة «ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عن م�ستوى الداللة
( )α ≤0.05يف الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات يف املجتمع
الفل�سطيني تعزى ملتغري معرفة اخلريج بفر�ص العمل املتاحة يف �سوق العمل
الجدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية
وفقاً لمتغير معرفة الخريج بفرص العمل المتاحة في سوق العمل

معرفة اخلريج بفر�ص العمل املتاحة يف �سوق العمل
الدرجة
الكلية

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

لي�س لدي �أي معرفة

22

**4.73

0.87

لدي معرفة قليلة للغاية

44

3.61

0.32

 -لدي معرفة متو�سطة

66

3.71

0.27

لدي معرفة وا�ضحة

22

3.32

0.96

للتحقق من �صحة الفر�ضية ال�سابعة ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لقيا�س
داللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية «الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة
على خريجي اجلامعات يف املجتمع الفل�سطيني» ،تعزى ملتغري معرفة اخلريج بفر�ص العمل
املتاحة يف �سوق العمل كما يف اجلدول (. )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�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية معدل املربعات

بني املجموعات

26.14

3

8.71

داخل املجموعات

4.88

150

0.03

31.03

153

املجموع

ف
267.63

م�ستوى الداللة
0.000

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف الآثار االجتماعية والنف�سية للبطالة على خريجي اجلامعات
يف املجتمع الفل�سطيني ،تعزى ملتغري معرفة اخلريج بفر�ص العمل املتاحة يف �سوق العمل
ل�صالح لي�س لدي �أي معرفة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل عدم االت�صال والتوا�صل بني اجلامعات
و�سوق العمل ،وهناك تق�صري من قبل املر�شدين والأكادمييني و�إدارة اجلامعات بتعريف
الطلبة بفر�ص العمل واحتياجات �سوق العمل ،وقلة الت�شبيك مع املعنيني يف �سوق العمل،
وقلة الدرا�سات التي تتناول العالقة بني �سوق العمل ومتطلباته من الوظائف.وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة الرميح ( 1422هـ) التي �أكدت �أن الإر�شاد الأكادميي ال يزود ال�شباب
مبعلومات كافية عن فر�ص العمل ،وعدم كفاية الإر�شاد الأكادميي يف �إعطاء �صورة
وا�ضحة عن العمل ،وحاجة ال�شباب اجلامعي �إىل توجيه وتوعية من الإر�شاد الأكادميي
اجلامعي لتقدمي معلومات حديثة وواقعية حول امل�رشوعات التجارية وال�صناعية.وتتفق
مع درا�سة ال�رسيحة ( 1422هـ) التي ك�شفت عن الدور ال�سلبي مل�ؤ�س�سة التعليم الر�سمية
املتمثلة يف املدر�سة ،يف عدم تعريف الطالب ومل تعرفهم الأعمال احلرفية ومل تدربهم ومل
تعطهم �أفكاراً ح�سنة عنها.

توصيات الدراسة:
1.1خلق قاعدة معلوماتية قومية للوظائف املطروحة والباحثني عنها ،وهنا ميكن
اال�ستفادة من جتربة بع�ض الدول الغربية يف �إن�شاء بنوك قومية للتوظيف توفر قواعد
معلومات �ضخمة للوظائف ال�شاغرة يف القطاعني العام واخلا�ص ،يتم حتديثها يومياً،
متخ�ص�صة �أو دليل �شهري يوزع مبقابل مادي رمزي
وتكون متاحة من خالل مواقع �إنرتنت
ّ
على الباحثني عن العمل.
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2.2حت�سني الأداء االقت�صادي الفل�سطيني ،وحت�سني مناخ اال�ستثمار فيه ،و�إزالة القيود
التنظيمية والقانونية التي حتول دون اجتذاب الأموال العربية من اخلارج.
3.3زيادة اال�ستثمارات تدفع �إىل حل م�شكلة البطالة التي ميكن �أن تزيد من فر�ص
العمل وال �شك �أن وجود عمالة متعلمة يعد مفتاح ًا للم�ساهمة يف عامل يت�سم بالعوملة ،فخلق
وظائف هي �أولوية ال ت�سبقها �أولوية ومن �أجل تو�سيع الفر�ص البد من خلق املناخ الذي
يتمكن فيه القطاع اخلا�ص واال�ستثمارات العربية والأجنبية من الإ�سهام للق�ضاء على هذه
امل�شكلة وت�أمني فر�ص العمل التي يحتاجها �سوق العمل يف الوقت احلا�رض و�إعداد كوادر
وطنية وتدريبهم ،وعلى �أن تعتمد على ا�ستخدام كثافة الأيدي العاملة يف امل�شاريع.
�4.4إ�سهام م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف تدعيم �شبكات الأمان االجتماعي وعقد ندوات
فكرية وثقافية لتعريف املواطن بالآثار ال�سلبية لتزايد حجم البطالة على خمتلف جوانب
احلياة ،وكذلك �أهمية دور خمتلف و�سائل الإعالم.
5.5ت�شجيع التعليم الفني املهني لكال اجلن�سني وبيان �أهمية التعليم املهني يف
تنمية املهارات والقدرات الب�رشية واملعرفية والتقنية للعمالة و�سيكون له دور مهم
يف جتهيز العمالة ملواجهة التغريات الهيكلية والتحوالت التي طر�أت على طلب اليد
العاملة يف �سوق العمل.
6.6دعم عملية التدريب امل�ستمر ،وبخا�صة التدريب الت�أهيلي واال�ستثمار فيه

تصور مقرتح ملعاجلة البطالة:
1.1ينبغي على الدولة �أن تكثف اجلهود للحد من البطالة ،وذلك باال�ستعانة ب�أهل
اخلربة واالخت�صا�ص ملعاجلة هذه امل�شكلة والتحول من الركود �إىل االنتعا�ش.
2.2االهتمام بتوجيه ال�شباب �إىل فر�ص عمل واكت�ساب املهارات الالزمة ل�سوق العمل.
3.3التو�سع يف �سيا�سات التدريب و�إعادة تدريب العاطلني من العمل مل�ساعدتهم يف
تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
4.4ت�شجيع التقاعد املبكر حتى يتمكن توفري فر�ص عمل جديدة.
5.5ت�شجيع امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة وم�رشوعات القطاع غري الر�سمي و�إزالة
كل ما يعرت�ضها من عقبات.
6.6الرتكيز على امل�رشوعات والفنون الإنتاجية ذات الكثافة العمالية ن�سبياً.
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7.7اهتمام احلكومة و�أ�صحاب القرار ب�إقامة خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
وتوفري فر�ص العمل احلقيقية �أمام كل قادر وراغب يف العمل.
8.8العمل على تطبيق نظام احلد الأدنى للأجور ،وذلك لدفع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
لتوظيف القوى العاملة الوطنية.
�9.9إعادة النظر يف مكونات �سيا�سات التعليم والتدريب بحيث يلبي �سوق العمل.
1010اال�ستفادة من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة وذلك بخلق فر�ص عمل منتجة.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1الأ�شوح ،زينب ( . )2003االطراد والبيئة ومداواة البطالة ،ط ،1دار غريب للطباعة
والن�رش والتوزيع ،القاهرة.
2 .2بدوي� ،أحمد زكي ( . )1985معجم امل�صطلحات االقت�صادية ،دار الكتاب امل�رصي
للن�رش والتوزيع ،القاهرة
3 .3الرباوي ،را�شد ( . )1971املو�سوعة االقت�صادية ،ط ،1دار النه�ضة العربية ،بريوت،
لبنان.
4 .4بكر ،حممد (� . )2004أثر البطالة يف البناء االجتماعي -درا�سة حتليلية للبطالة و�أثرها،
جملة العلوم االجتماعية ، )2( ، )32( ،جامعة الكويت ،الكويت.
5 .5اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( . )2013كتاب فل�سطني الإح�صائي ال�سنوي
 ،2013رقم» ،»3رام اهلل فل�سطني.
6 .6ح�سني ،عمر (بدون �سنة ن�رش)  .مو�سوعة امل�صطلحات االقت�صادية ،دار ال�رشوق ،اململكة
العربية ال�سعودية -جدة.
7 .7دانيال� ،أرنولد ( . )1992حتليل الأزمات االقت�صادية للأم�س واليوم ،ترجمة عبد الأمري
�شم�س الدين ،ط ،1امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�رش والتوزيع ،بريوت.
8 .8الرماين ،زيد ( . )1999كيف عالج الإ�سالم البطالة ،الإعالنات ال�رشقية مطابع دار
اجلمهورية ،القاهرة.
9 .9زكي ،رمزي ( . )1997االقت�صاد ال�سيا�سي للبطالة :حتليل لأخطر م�شكالت الر�أ�سمالية
املعا�رصة ،عامل املعرفة ( ، )226املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،مطابع
الر�سالة ،الكويت.
1010زكي ،رمزي ( . )1987االقت�صاد ال�سيا�سي للبطالة� ،سل�سلة �شهرية ي�صدرها
املجل�س الوطني للثقافة والفنون ،مطابع الر�سالة ،الكويت.
1111الرميح� ،صالح (1422هـــــــ)  .اجتاهات ال�شباب اجلامعي نحو العمل يف القطاع
اخلا�ص ،مركز بحوث كلية الآداب بجامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
1212الزعنون ،في�صل وا�شتيه ،عماد ( . )2011البطالة بني �صفوف خريجي اجلامعات
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الفل�سطينية ،جملة مركز تطوير الأداء اجلامعي ،جامعة املن�صورة ، )1( ،املن�صورة.
1313ال�رسيحة� ،سعيد (1422هـــــــ)  .ال�صيت االجتماعي للأعمال و�أ�س�س االختيار
املهني ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة.
1414ال�شمري� ،إميان . )2005( ،البطالة معناها و�أنواعها ،جامعة الكويت–كلية
الدرا�سات العليا.
�1515صالح� ،سامية ( . )1992البطالة بني ال�شباب حديثي التخرج ،العوامل–الآثار–
العالج ،القاهرة.
1616عبا�س� ،صالح ( . )2004العوملة و�آثارها يف البطالة والفقر التكنولوجي يف العامل
الثالث ،ط ،1م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة الإ�سكندرية.
1717عالء الدين ،عبد القادر ( . )2003البطالة ،ط ،1من�ش�أة املعارف ،اال�سكندرية.
1818عبد ربه ،على (� . )1988أزمة التعليم اجلامعي وهيكل �سوق العمل والتنمية مع
ا�سرتاتيجية مقرتحه للحد من البطالة يف م�رص ،جملة درا�سات تربوية، )15( ، )4( ،
نوفمرب ،القاهرة.
1919عبيد ،نهاد ( . )1997البطالة والت�سول بني ال�سنة النبوية ال�رشيفة وبني القوانني
الو�ضعية املعا�رصة ،جملة ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية ، )31( ،ال�سنة � ،12إبريل
الكويت.
2020عروان� ،إبراهيم ( . )2010نظرية التوزيع -درا�سة اقت�صادية فقهية ،جملة جامعة
امللك �سعود ،الريا�ض.
2121الع�صفور ،جميل ( . )1996الدليل املوحد ملفاهيم وم�صطلحات التخطيط يف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،املعهد العربي للتخطيط والأمانة العامة ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،الكويت.
2222عكة ،حممد ( . )2010خمرجات اجلامعات الفل�سطينية واحتياجات �سوق العمل يف
ال�ضفة الغربية ،جملة كلية الآداب -جامعة الأزهر ، )2( ، )144( ،القاهرة.
2323الغامدي ،عبد الرحمن (1420هـــــــ)  .العوامل امل�ؤثرة يف اجتاه طالب اجلامعة
نحو العمل ،ر�سالة ماج�ستري -،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
2424فكري ،نعمان ( . )1985النظرية االقت�صادية يف اال�سالم ،ط ،1دار القلم ،االمارات
العربية املتحدة ،دبي.
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 اختالالت �سوق العمل وفعالية �سيا�سات الت�شغيل يف. )2006(  �سعدية،ق�صاب2525
. اجلزائر، جامعة اجلزائر، �أطروحة دكتوراه،2004 1990- اجلزائر
. الإ�سكندرية، الدار اجلامعية،1 ط، تقليل العمالة. )2000(  �أحمد،ماهر2626
. القاهرة، اجلزء الأول،3 ط، املعجم الو�سيط: )1960( ،جممع اللغة العربية2727
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