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دراسة ميدانية حتليلية

د.حممد بن عبداهلل البكر

(٭)

املقدمـــــة
إن

قضية البطالة قضية عاملية وعامة ال ختص بلد ًا أو ش�عب ًا من الش�عوب
بعينه ،إذ أهنا توجد وبدرجات متفاوتة يف معظم إن مل يكن كل دول العامل،
ل�ذا يظل موض�وع التوظيف أو التش�غيل الكامل للق�وى العاملة هدف ًا

ومطلب ًا تس�عى إليه مجيع الدول .كام أن درجة معاناة الدول من وطأة البطالة وأس�لوب
معاجلته�ا ومقاومتها ختتلف من دولة ألخرى .حي�ث يرتاوح موقف الدول جتاه البطالة
من التجاهل التام أو عدم النظر إليها كمشكلة اجتامعية ،إىل جهود تبذل الدول فيها جل
االهتامم من حيث الدراسة والتحليل للوقوف عىل األسباب والعوامل املؤدية إليها وذلك
لتحديد ووضع أنجع السبل للحد منها وعالجها.

وجتدر اإلش�ارة إىل أن موضوع البطالة كمش�كلة اجتامعية كثر تناوله واحلديث
عن�ه يف اآلون�ة األخرية باململكة العربية الس�عودية س�واء كان ذلك بمش�اركة من بعض
مسؤويل األجهزة الرسمية ذات االختصاص من حيث النشاط واملهام بالقوى العاملة أو
بمشاركة من بعض املفكرين واملهتمني من كتاب وصحفيني من خالل التناول اإلعالمي
(صحافة ،إذاعة وتلفزيون).

(*) معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
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هذا إضافة إىل أن مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني قد عنى واهتم بموضوع
ومش�كلة البطالة باململكة العربية الس�عودية وذلك من خالل العديد من لقاءات احلوار
والنق�اش الفك�ري التي يتبناها ويعقدها املركز .كام أننا نجد ظهور عدد من الدراس�ات
والبح�وث األكاديمية املنش�ورة الت�ي تتناول قضية البطالة بصف�ة عامة من حيث حتليل
آثارها املجتمعية.
وجتدر اإلشارة إىل أن بروز االهتامم بحالة التعطل عند األفراد وتأثريها عىل املجتمع
من حيث الدراسة والتحليل واملعاجلة وفقا لألساليب املنهجية يف حقل العلوم االجتامعية
واالقتصادية والسياس�ية ليس بحديث ،فقد بدأ منذ القرن التاس�ع عرش ،وذلك عندما
عم�د جاه�ودا وآخ�رون 1933( Jahoda et al.م) إىل وصف اآلث�ار املدمرة للبطالة يف
إحدى مدن النمس�ا ،وتزامنت هذه الدراس�ة مع حالة الركود االقتصادي التي عاش�تها
دول أوروبا بشكل عام خالل عام 1930م.

كام نجد مثل هذا االهتامم يف إبراز أمهية العمل والبحث عنه وتوفريه كمبدأ اجتامعي
قد وجد يف احلقب الزمنية املتقدمة ،فمن املنظور اإلسلامي ووفقا لألس�اليب واملفاهيم
الس�ائدة ذلك الوقت ،ورد عن أيب هريرة أن رس�ول اهلل < قال :ليس املس�كني الذي
ترده األكلة واألكلتان والتمرة والتمرتان ،قالوا فام املس�كني يا رس�ول اهلل قال :الذي ال
جيد غنى وال يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه(سنن النسائي) .ويمكن النظر إىل مفهوم
املس�كني ال�وارد يف احلديث وفقا لالصطالح املع�ارص بأنه «العاطل» الذي ال جيد عمال
يكسب منه قوته وقوت عياله(اجلابري:246 ،م 1997م).

مشكلة الدراسة

إن دراسة البطالة وحتليل أسباهبا واآلثار املرتتبة عليها أمر تسعى وهتدف إليه الكثري
من الدول واملنظامت يف الوقت الراهن ،ولقد تولد ونام هذا االهتامم وبشكل كبري سواء
كان عيل مستوى الدول (حمليا) أو عىل مستوى املنظامت واهليئات الدولية (عامليا) وذلك
بس�ب اإليامن بالواقع واآلثار املدمرة للبطالة عىل مس�توى الفرد واملجتمع والدولة .إذ
ترتبط قضية البطالة بشكل رئييس باجلوانب الرئيسية للبناء االجتامعي للمجتمع والدولة،
واملتمثل باجلوانب :األمنية ،االجتامعية ،االقتصادية والصحية(البكر1422 ،هـ).
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وحي�ث إن قابلية الناس للش�عور واإلحس�اس باألمل ترتفع يف ح�ال عدم عملهم
واعتبار البطالة املصدر الرئيس لعدم السعادة والرضا عندهم (.)Oswald, 1997:1828
لذا تتمثل مشكلة هذه الدراسة يف حتديد وتقييم تأثري حالة التعطل عىل مستوى التوافق
االجتامع�ي ل�دى عينة من العاطلين عن العمل يف جمتمع اململكة العربية الس�عودية من
جانب ،وحتليل العوامل واألسباب املرتبطة بحالة التعطل (البطالة) من جانب آخر.

أمهية الدراسة

يع�د ح�ق العم�ل مطلب�ا أساس�يا جلميع أف�راد املجتم�ع ،حيث نج�د أن األنظمة
والترشيعات الدولية قد التزمت بالنص عىل رضورة وأمهية توفري العمل الالئق واملناسب
للف�رد .ل�ذا نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان يف البند  23فقرة 1عىل « :حق العمل
لكل إنسان وحرية اختياره ...وحق احلامية من التعطل» (.)Pollis & Schwab,1979:154

كام أن أمهية العمل من منظور االجتامع الس�يايس ( )Sociopoliticalتأيت من حيث
إن�ه يلعب دور ًا أساس�يا يف تعزيز روابط االنتامء وااللت�زام االجتامعي املتبادل بني الفرد
واملجتمع ( ،)Social Bondمما يولد درجة عالية من اإلحساس والشعور باملسؤولية لدى
الفرد جتاه نفسه واملجتمع معا .إذ أن تنامي ورسوخ حالة الشعور واإلحساس باملسؤولية
عند الفرد تعمل عىل احلد من دافعية واستعداد الفرد لالنحراف والتي تتمثل عادة بالرفض
والعدوانية جتاه املجتمع ومؤسساته.

وبما أن حمدودي�ة فرص العمل وع�دم تنوعها تؤدي إىل ظهور حال�ة التعطل عند
األف�راد الباحثين عن�ه ،لذا نج�د أن البطالة تعد مش�كلة عىل مس�توى اململك�ة العربية
الس�عودية والعامل العريب كذلك .حيث أش�ارت السياس�ة العامة لوزارة العمل باململكة
العربية السعودية إىل «أن مشكلة البطالة بني السعوديني متثل حتديا خطريا ال يمكن التعامل
معه باملهدئات واملسكنات واإلجراءات الرمزية»(جريدة الرياض2006/11/23 ،م،
العدد .)7 :16558
أما فيام يتعلق بالعامل العريب فقد أشار رئيس جملس األعامل العريب إىل أن البطالة تعد
أخطر مش�كلة يواجهها العامل العريب يف الس�نوات املقبلة ،حيث أوضح أن نس�بة البطالة
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العربي�ة ترتاوح ما بين ( %51 - %30التدريب والتقنية:10 ،م .)2005وعىل النقيض
م�ن ذل�ك تس�تضيف الدول العربية يف نف�س الوقت أكثر من  12ملي�ون عامل أجنبي،
وذلك وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل العربية (جريدة الرشق األوسط ،االثنني
1429/7/18هـ ،العدد.)10828 :
ويمكن إمجال أمهية الدراسة يف النقاط التالية:

 1ـ البيان�ات التحليلي�ة للدراس�ة ( )Data Analysisقائمة عىل اس�تقصاء عينة من
العاطلني عن العمل من السعوديني ،بينام الكثري من الدراسات والبحوث التي
تناولت حتليل ومعاجلة موضوع البطالة تكون يف الغالب نظرية أو معتمدة عىل
بيانات مسحوبة من إحصائيات شاملة (.)Population Data
 2ـ تق�وم عملي�ة التواف�ق االجتامع�ي بدور هام يف دعم وتعزيز الس�لوك الس�وي
لدى أفراد املجتمع والذي يرتبط بسالمة وتكامل البناء االجتامعي للمجتمع
والسيايس للدولة.
اس�تقصاء وتقيي�م العوامل واألس�باب املرتبطة بحالة التعطل عند عينة الدراس�ة،
لتالفيها أو احلد منها.

 3ـ دع�م صانع�ي الق�رارات السياس�ية والتنموي�ة يف اخت�اذ م�ا يلزم م�ن التدابري
واإلجراءات التي من شأهنا وضع اخلطط وتعزيز الربامج واألساليب الرسمية
وغري الرسمية املعنية بتناول قضية البطالة من حيث الوقاية والعالج.
 4ـ تع�د البطال�ة من أه�م املش�كالت االجتامعية التي ت�ؤرق القيادات السياس�ية
واإلدارية يف الدولة ،لذا فإن دراستها وحتليلها يعترب ذا أمهية للقيادة السياسية
من حيث معرفة حقيقة حجم املشكلة واآلثار املرتتبة عليها.

هدف الدراسة

نظرا ألمهية عملية التكيف االجتامعي يف دعم وتعزيز السلوك اإلجيايب والتفاعيل
بين الفرد واملجتمع ،لذا هتدف هذه الدراس�ة إىل حتلي�ل وتقييم واقع عينة من العاطلني
عن العمل باململكة العربية السعودية وذلك من حيث:
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 1ـ حتدي�د وحتلي�ل املتغيرات «اخلصائ�ص» الش�خصية وعالقتها بحال�ة التعطل
ومستوى التكيف االجتامعي.
 2ـ حتديد مستوى التوافق االجتامعي لدى عينة الدراسة.
 3ـ حتديد نوع حالة التعطل عند عينة الدراسة.

أسئلة الدراسة

ترتكز أسئلة الدراسة يف:

 1ـ م�ا هي فروق اخلصائص الش�خصية «الديمغرافي�ة» لدى مفردات العينة ،من
حيث مستوى التحصيل التعليمي(احلالة التعليمية) ،العمر واحلالة االجتامعية.

 2ـ ما هو مستوى حالة التوافق االجتامعي لعينة الدراسة.

 3ـ ما نوع حالة التعطل عند عينة الدراسة.

 4ـ م�ا مدى وجود ف�روق ذات دالالت إحصائية بني إجابات مفردات العينة عىل
مقياس مستوى التوافق االجتامعي وفقا ملتغريات اخلصائص الشخصية.

اإلطار املنهجي للدراسة

إن األس�لوب والطريق�ة األمث�ل لتن�اول ومعاجل�ة املش�كلة االجتامعي�ة (أمنية،
اقتصادية ،تعليمية...الخ) يقوم عىل أس�اس املنهج العلمي والذي ال ينطلق من إصدار
أحكام أو افرتاضات أو ختمينات ذاتية حول املشكلة أو املشكالت التي يواجهها املجتمع،
خاصة إذا كانت هذه األحكام أو االفرتاضات موجهة بدوافع ومواقف مسبقة سياسية
كان�ت أو ذاتية .إنام تنطلق الرؤية املوضوعية للدراس�ات والبحوث عىل أس�اس املنهج
العلم�ي وال�ذي يعتمد أس�لوب التحليل س�عيا نحو بل�ورة وحتديد املتغيرات املرتبطة
باملشكلة موضع الدراسة وذلك من حيث واقعها وأسباهبا والعوامل املحددة هلا (البكر،
.)2004
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ل�ذا ف�إن املنهج الذي س�وف يس�تخدم يف هذه الدراس�ة هو املنهج املس�حي لعينة
من العاطلني عن العمل يف اململكة العربية لس�عودية ،كام أنه س�وف يتم توظيف منهج
التحلي�ل اإلحصائ�ي والوصفي ملتغريات الدراس�ة ،إذ يتفق ويتناس�ب ه�ذا املنهج مع
أهداف الدراسة وطبيعة البيانات املستخدمة ،علام أن اإلطار املنهجي للدراسة يتمثل يف
اخلطوات اإلجرائية واملنهجية التالية:

 1ـ بيانات الدراسة
تعتمد البيانات املستخدمة يف حتليل وتفسري أسئلة الدراسة عيل عينة من السعوديني
العاطلين ع�ن العمل والذين تقدم�وا لربنامج تأهيل طالبي العم�ل يف القطاع اخلاص،
واملتبن�ى من قب�ل وزارة العمل وبالتعاون مع صندوق املوارد البرشية يف اململكة العربية
الس�عودية ،علما أن الربنامج التأهييل قد نفذ يف العديد م�ن املعاهد واملراكز التدريبية يف
خمتلف مناطق ومدن اململكة.

 2ـ جمتمع وعينة الدراسة
يتكون جمتمع الدراسة من األفراد السعوديني العاطلني عن العمل والذين تقدموا
بطل�ب التوظي�ف من خلال مكاتب العمل ،وحس�ب ترصيح لوزير العم�ل فإن عدد
العاطلني الذين من املتوقع أن يتم تسجليهم خالل تلك الفرتة الزمنية املحددة يبلغ مئتي
ألف عاطل (جريدة اجلزيرة2005/1/9 ،م العدد .)7 :11791

ونظ�را لصعوبة وتكلفة اس�تقصاء مجيع أفراد املجتم�ع اخلاضع للمعاينة ،لذا أخذ
عينة من املجتمع حمل الدراسة باتباع أسلوب املعاينة غري االحتاملية (Non-probability
 ،)Samplingوذلك من خالل تطبيق املعادلة اإلحصائية التالية:
)z p (1-p
e2

=n

ووفق�ا للمعادل�ة الس�ابقة ف�إن عينة الدراس�ة تتحدد عىل أس�اس أخذ نس�بة متثل
ح�دوث الظاه�رة التي هيتم بدراس�تها يف املجتمع ،وبنا ًء عىل املعادل�ة فإنه يمكن حتديد
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النس�بة ب�ـ( )0.5 =P( )%50حي�ث تتيح هذه النس�بة متثيل أكرب ع�دد ممكن من جمتمع
الدراس�ة يف العين�ة املفحوص�ة ،كام أن خطأ التقدير( )eحدد ب�ـ ،%5 ± :وبذلك يتحدد
حج�م العينة إحصائيا ب�ـ 384 :مفحوصا (فهمي ،)119:2005 ،كام يتضح يف نتيجة
املعادلة اإلحصائية التالية:
0.9604 = 384

0.0025

= )(1.96) (0.5) (1.0-0.5
()0.05

=n

ولضامن متثيل أكرب عدد ممكن من جمتمع الدراسة يف أفراد العينة تم توزيع ()400
اس�تبانه عىل العاطلني املش�اركني يف برامج التدريب التأهييل لطالبي العمل املش�ار إليها
مس�بقا ،علام أن العائد والصالح للتحليل من هذه االس�تبيانات قد بلغ ( )244اس�تبانة
وذلك بمعدل يبلغ ( )%60من جمموع االستبيانات املوزعة.

 3ـ أداة مجع البيانات
أعتمد يف مجع البيانات عىل أس�لوب االس�تبانة وذلك الستقصاء آراء أفراد العينة
املفحوصة ،وقد اشتملت االستبانة عىل قسمني مها:

القسم األول :حتديد البيانات الشخصية
يتضمن هذا القسم جمموعة من األسئلة املتعلقة باملعلومات الشخصية مثل :العمر،
مكان اإلقامة والسكن ،وجود عاطل يف األرسة أو األصدقاء ،مستوى التعليم والتخصص
العلمي ،احلالة االجتامعية ،االلتحاق بدورات تدريبية ،اخلربة السابقة ونوعيتها (العمل)،
مقدار الدخل الشهري من العمل السابق.

القسم الثاين :قياس التوافق االجتامعي
اشتمل هذا القسم من االستبانة عىل جمموعة من األسئلة التي تقيس استجابة مفردة
العينة عىل مقياس التوافق االجتامعي( .)Social Adjustment Scaleوقد روعي لتقدير
اس�تجابة املفحوصني اس�تخدام مقياس ليكرت اخلاميس املتدرج( :أوافق متاما ،أوافق ،
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غير متأك�د  ،ال أوافق  ،ال أوافق إطالقا) .ويشير مقياس التواف�ق االجتامعي إىل حالة
واستعداد ذايت عند الفرد تتمثل بمدى القدرة عىل التكيف والتأقلم مع الظروف والعوامل
االجتامعية املحيطة من عدمه ،لذا يتضمن املقياس كمؤرش الداللة عيل مستويني أساسيني
لعملية التوافق االجتامعي عند الفرد مها:
أ ـ مستوى التوافق اإلجيايب ()Positive Social Adjustment

ت�دل أو تتنبأ العالم�ات االجيابية «املرتفعة» للمقياس بقدرة واس�تعداد الفرد عىل
عملي�ة التكام�ل والتفاع�ل يف العالق�ات األرسي�ة واالجتامعي�ة مع اآلخرين (النس�ق
االجتامع�ي) ،إضاف�ة إىل مدى قدرة واس�تعداد الفرد عىل اإلحس�اس والش�عور الذايت
باحرتام وتقدير القيم االجتامعية واألنظمة اإلدارية املرعية ضمن اإلطار القيمي واإلداري
(النسق النظامي) .حيث يؤدي اإلحساس والشعور االجيايب نحو اإلطار القيمي واإلداري
للمجتمع إىل حالة من التكيف النفيس واالجتامعي لدى الفرد.

ب ـ مستوى التوافق السلبي ()Maladjustment

كما تدل أو تتنب�أ العالمات الس�لبية «املنخفضة» للمقي�اس إىل صعوبة أو ضعف
يف عملي�ة التكام�ل والتفاع�ل يف العالقات األرسي�ة واالجتامعية مع اآلخرين (النس�ق
االجتامعي) ،إضافة إىل حالة من الشعور واإلحساس الذايت بعدم أمهية األنظمة والقيم
االجتامعي�ة املرعي�ة ضمن اإلطار القيمي واإلداري (النس�ق النظامي) ،مما قد يولد عند
الفرد ميو ً
ال ومشاعر عدوانية مضادة للمجتمع.

ووفق�ا لذل�ك يمك�ن أن يوص�ف الفرد املتس�م بحال�ة قصوى من ع�دم التوافق
االجتامع�ي بأنه :الش�خص الذي اختار عدم االنس�جام والتوافق م�ع األنظمة واملعايري
والقواع�د الس�لوكية املق�رة واملقبول�ة اجتامعي�ا .و يمكن اإلش�ارة إىل أه�م اخلصائص
الشخصية التي قد يتصف هبا الفرد غري املتوافق اجتامعيا بالتايل:
ـ ضعف يف الوعي االجتامعي عند الفرد.

ـ ضعف أو نقص يف الشعور العاطفي.

ـ اإلخفاق يف حتمل مسؤولية السلوك الشخيص.
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ـ تعمد جتاوز األنظمة وعدم احرتام ومراعاة القواعد األخالقية العامة.

علام أنه تم تصميم مقياس التوافق االجتامعي هلذه الدراسة وفقا للمقياس النفيس
( )Psychological Scaleوال�ذي تضم�ن تقيي�م حال�ة امل�زاج والتكيف الش�خيص عند
الفرد( . )Tiggemann & Winefield, 1984:36علام أن املقياس ش�مل عىل س�تة عنارص
تتعل�ق بتقييم نظرة الفرد لذاته ونظرت�ه للمجتمع من حوله وطبيعة تفاعله معه .واتباعا
لإلج�راءات واخلطوات املنهجية عرض�ت أداة القياس عىل عدد من املختصني يف حقيل
علم االجتامع وعلم النفس ،حيث تم االستفادة من املالحظات حول العبارات املكونة
للمقياس مما كان له أثر هام يف إضافة وإعادة صياغة بعض العبارات.
واستكامال لإلجراءات املنهجية تم تطبيق اختبار الثبات وذلك من خالل أخذ عينة
اس�تطالعية حجمها ( )50متدربا من العاطلني عن العمل ،وباس�تخدام برنامج احلزم
اإلحصائية  ،SPSSتم احتساب درجة معامل كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach›s alphaوذلك
لتحديد درجة ثبات املقياس ،ولقد بلغت قيمة املعامل ( ،).760مما يدل عىل علو معدل
الثبات للمقياس.

اإلطار النظري للدراسة

يشمل اإلطار النظري عىل جزأين رئيسيني؛ يتعلق األول بتحديد وبلورة املفاهيم
األساسية املضمنة يف الدراسة ،بينام خيتص اجلزء الثاين بمراجعة وحتليل الدراسات السابقة
ذات العالقة بحالة التعطل وعملية التكيف االجتامعي.

أوال :املفاهيم األساسية للدراسة

 1ـ التوافق االجتامعي ()Social Adjustment

يع�د التواف�ق االجتامع�ي حال�ة نفس�ية تتمثل بالت�وازن واالنس�جام بني الفرد
واملجتمع ،وتتش�كل من خالل اس�تعداد وقدرة الفرد عىل التكيف والتأقلم الس�ليم مع
الظروف والعوامل االجتامعية املحيطة به .هلذا يشري مفهوم التوافق االجتامعي إىل حالة
«تكيي�ف املرء لنفس�ه م�ع البيئة االجتامعية واندماج�ه فيها وتلبيت�ه ملتطلباهتا وخضوعه
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لظروفه�ا» (احلفن�ي1978 ،م ،)306 :وعلى العك�س م�ن ذل�ك يشير س�وء التوافق
االجتامع�ي إىل «س�وء التكيف مع البيئة املادية أو الوظيفي�ة أو االجتامعية وما يتلو ذلك
من مضاعفات انفعالية وسلوكية» (احلفني1978 ،م.)447 :

ووفقا ملنظور علم االجتامع حتدث عملية التوافق يف األساس كنتيجة لوجود حالة
من التوازن يف نظام الوحدات االجتامعية املكونة من طرفني فأكثر ،وحيث يشري مفهوم
التوازن االجتامعي إىل جمموعة الرشوط والظروف التي من خالهلا تتفاعل وبشكل إجيايب
وتعاوين املؤسسات الرئيسية املكونة للمجتمع:املؤسسات اإلدارية واالجتامعية ،الطبقات
االجتامعية ،النظام السيايس ،النظام األرسي .لذا تقوم هذه املؤسسات كوحدات اجتامعية
يف النظ�ام االجتامعي للمجتمع بدور هام من حيث التأثري يف عملية التكيف االجتامعي
عند الفرد(.)Farley, 1990:588

 2ـ قوة العمل
يرتبط مفهوم قوة العمل بحالة التعطل من حيث إنه املحك أو املرتكز الرئيس والذي
م�ن خالل�ه يتم حتديد احلالة النظامية للتعطل ،حيث إن بلورة مفهوم قوة العمل تس�هم
يف عملية التحديد النظامي «القانوين» ألفراد املجتمع ممن يمكن أن يعتربوا وفقا للنظام
ضمن قوة العمل ،إضافة إىل حتديد أولئك الذين يعدون نظاما خارج قوة العمل .إذ أن
التحديد الدقيق للحالة التي يعد فيها الفرد نظاما متعطال عن العمل يس�هم بش�كل كبري
يف بلورة مفهوم البطالة من جانب ويف حتديد أعداد العاطلني (حجم البطالة) ونس�بتهم
إىل قوة العمل من جانب آخر.

لذا يشير مفهوم قوة العمل إىل أولئك القادرين من الناحية الصحية والبدنية عىل
العمل وتبلغ أعامرهم مخسة عرش عاما فأكثر ذكور ًا أو إناث ًا ،سواء كانوا ضمن املشتغلني
أو املتعطلين .علما أن ه�ذا التعريف خي�رج بالطبع مجيع امللتحقني بالدراس�ة والقائمني
باألعامل املنزلية وغري القادرين عىل العمل واملحالني إىل التقاعد أو غري املشتغلني ممن ال
يبحثون عن عمل وليس لدهيم االستعداد للعمل( ،البكر2004 ،م.)268 :
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 3ـ البطالة
تتطلب الدراس�ات والبحوث العلمية املتعلقة بموضوع البطالة (كأس�اس علمي
ومنطق�ي لعملي�ة التحليل واملناقش�ة) أن يتم حتديد إجرائي ودقي�ق حلالة التعطل والتي
تعكس معنى البطالة كمفهوم علمي .لذا أول ما يتبادر إىل الذهن يف دارس�ة البطالة هو
اإلجابة عن السؤال األسايس املرتبط بحالة البطالة أال وهو من هو العاطل عن العمل؟.
وعىل الرغم من بساطة هذا السؤال إال أنه يف احلقيقة يشوبه الكثري من التعقيد والغموض.

إذ أن اإلجابة الرسيعة بأن العاطل هو من ال يعمل غري كافية ويف نفس الوقت غري
دقيق�ة ألهن�ا ال متثل واقع مجيع الذين ال يعملون بأهنم يعان�ون من حالة تعطل «بطالة»،
فقد يكون السبب الدافع لعدم العمل لدهيم إما ناجتا عن خيار شخيص وطوعي يتمثل
بع�دم الرغبة بالعم�ل ،أو أهنم غري قادرين عىل العمل لس�بب عضوي كاملرض ،العجز
نظرا لكرب السن ،بلوغ سن التقاعد أو قد يكون السبب متعلق ًا ببعض األنظمة والقوانني
املنظمة للعمل ،مثل عدم جتاوز السن النظامي املسموح به للعمل.
كما أن طلاب بعض املراحل التعليمية وإن بلغوا الس�ن النظام�ي للعمل ولدهيم
كام�ل القدرة واالس�تعداد للقيام به ،إال أهنم مع ذل�ك ال يعملون ويرجع األمر يف مثل
هذا احلال عادة إىل أن خيارهم (الطالب) الشخيص متثل بالتفرغ ملواصلة التعليم سواء
يف املراح�ل اجلامعي�ة أو الدراس�ات العليا ،ففي هذا احلال ال يعتبر مثل هوالء عاطلني
عن العمل ألهنم يف األساس ال يبحثون عنه .ويتضح بذلك أن هناك الكثري من األفراد
الذي�ن ال يعمل�ون ويف نفس الوقت ال يعدون ضمن العاطلين عن العمل ،وعىل ضوء
ذلك يستلزم اعتبار الشخص عاطال اجتامع وتوفر الرشوط التالية:
ـ أن يكون الشخص املتعطل قادرا عىل أداء العمل والقيام به.
ـ أن يقوم الشخص املتعطل بالبحث عن فرص للعمل.

ـ أن يكون الشخص مستعدا وجاهزا للعمل حال توفره ووجوده.

ل�ذا يمك�ن تعريف الش�خص العاطل عن العم�ل بأنه ذلك الف�رد الذي يقدر من
الناحية اجلسامنية عىل العمل ويف نفس الوقت يبحث عنه إال أنه ال جيده ،ووفقا ملصلحة
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اإلحصاءات العامة باململكة العربية السعودية يعد الفرد متعطال إذا كان عمره  15سنة
فأكثر وقادر ًا عىل العمل ،ولديه استعداد للعمل خالل أسبوع اإلسناد ويبحث عن العمل
بجدية تامة خالل فرتة األربعة أسابيع املاضية املنتهية بنهاية أسبوع اإلسناد ومل جيد عمال
(مصلحة اإلحصاءات العامة1427 ،هـ.)9 :

كام تعرف منظمة العمل الدولية العاطل بأنه «كل من هو قادر عىل العمل ،ويرغب
فيه ،ويبحث عنه ،ويقبله عند األجر السائد ،ولكن دون جدوى» (زكي.)17 :1997 ،
وجتدر اإلش�ارة إىل أن مفهوم األجر الس�ائد ليس مطلقا إنام يرتبط بالعديد من األنظمة
والسياسات التي حتدده منها :تنظيم سوق العمل ،احلد األدنى لألجور ومتوسط الدخل.

علما أن تعري�ف العاطل يتضم�ن كال من أولئك العاطلني الذين يدخلون س�وق
العمل للمرة األوىل ،إضافة إىل أولئك العاطلني الذين سبق هلم أن عملوا وتركوا أعامهلم
لسبب معني ،كام تصنف احلكومة الفدرالية األمريكية العاطل بأنه الشخص الذي ليس
لديه عمل يقوم به وملدة أربعة أسابيع ،ويف نفس الوقت يعترب نشطا يف البحث عن عمل
وقادرا عىل أدائه حال توفره.) Probst,2005:269(.

 4ـ أنواع البطالة
نظرا لكون أحد أهداف الدراس�ة وأس�ئلتها يتضمن حتديد نوع حالة التعطل لدى
عينة الدراسة ،لذا كان من الالزم مناقشة وحتليل أنواع البطالة من حيث املعنى واملفهوم،
والتي تتمثل بثالثة أنواع رئيسية هي:

أ ـ البطالة الدورية ()Cyclical Unemployment

ترتب�ط البطال�ة الدورية أساس�ا باالقتصاد احلر من خالل وضع أو نش�اط الدورة
االقتصادي�ة ( )Cycle Economicللبلدان ،ومن أهم اخلصائص التي يتميز هبا االقتصاد
احل�ر تن�وع وتقلب فرتات النش�اط االقتصادي بين الصعود «التوس�ع» ()Expansion
واهلبوط «االنكامش»( )Recessionوذلك وفقا للدورة االقتصادية التي تعايشها دولة ما.

وحي�ث إن مرحل�ة التوس�ع تتس�م باالزدهار االقتص�ادي واملتمث�ل بزيادة حجم
الدخ�ل والنات�ج ،ل�ذا ينتج عن ه�ذه املرحلة زي�ادة التوظيف للقوى العاملة ،وتس�تمر
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ه�ذه ال�دورة يف رواجها االقتصادي حتى تصل مس�توى ال�ذروة ( )Stage Peakعندها
يب�دأ الوضع االقتصادي باختاذ منحنى آخ�ر ومعاكس بحيث يتجه نحو اهلبوط وبذلك
يتصف االقتصاد بش�كل عام بالركود يف مجيع أو أغلب جوانبه ( .)Bust Economicمما
ي�ؤدي إىل حال�ة من االنكامش يف حجم الدخل والنات�ج يرتتب عليها ضعف وحمدودية
توظيف القوى العاملة.

لذا نجد أن الدورة االقتصادية التي متر هبا الدول تؤثر عىل سوق العمل ،فإذا كانت
الدورة نشطة ومزدهرة فإن ذلك سوف ينعكس بالطلب عىل سوق العمل من حيث توافر
ف�رص عديدة ومتنوع�ة للعمل مما يقلص حجم العاطلني ع�ن العمل وبالتايل تنخفض
نس�بة البطال�ة .والعكس صحيح أيضا ،حيث ي�زداد حجم العاطلني عن العمل وترتفع
نسبة البطالة إذا ما عايشت أو مرت الدولة بمرحلة من االنكامش والكساد االقتصادي،
وقياسا عىل ذلك يتحدد مفهوم البطالة الدورية وفقا لطبيعة الدورة االقتصادية من حيث
النشاط «االزدهار» أو الركود «الكساد».
وجتدر اإلش�ارة إىل أنه عىل الرغم من ارتباط مفهوم البطالة الدورية بطبيعة نش�اط
ال�دورة االقتصادي�ة يف دول�ة (م�ا) ،إال أن ذلك املفه�وم قد ال ينطبق على واقع البطالة
يف اململكة العربية الس�عودية ،حيث تعيش اململكة يف الس�نوات األخرية مرحلة تتس�م
باالزده�ار واالنتع�اش االقتص�ادي خاص�ة فيما يتعل�ق باجلانب اخلدم�ي واملصاحب
لعائ�دات النفط الكبرية ،إال أهنا ومنذ س�نوات تعاين م�ن ازدياد حالة التعطل يف جانب
القوى العاملة املوطنة.
ب ـ البطالة االحتكاكية ()Frictional Unemployment

يشير مفه�وم البطال�ة االحتكاكية إىل طبيعة حالة التعط�ل الناجتة عن عدم وجود
حالة اتس�اق وتناس�ق بني طالب العمل وأرباب العمل وذلك من حيث صعوبة عملية
االتصال والتواصل بني الطرفني نظرا لنقص أو انعدام املعلومات الالزمة للطرفني عن
بعضهام البعض .وحيدث ذلك عادة بسبب التنقالت الرسيعة واملستمرة من قبل طالبي
العمل بني املناطق واملدن مما يطيل الفرتة الزمنية التي يمضيها كل من الطرفني يف البحث
عن اآلخر.
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لذا نجد أن نقص أو انعدام املعلومات بني من يعرضون العمل(الوظائف) والباحثني
عنه (القوى العاملة) يؤدي إىل صعوبة االلتقاء بني جانب العرض وجانب الطلب ،علام
أن�ه كلما طالت مدة الفرتة الزمنية بني الع�رض والطلب للعمل أدى ذلك بالرضورة إىل
إطالة مدة التعطل بالنس�بة للباحث عن العمل .ويرجع العديد من االقتصاديني وجود
البطالة االحتكاكية يف األساس إىل األسباب املتعلقة بتنقالت األفراد الباحثني عن العمل
بني املهن املختلفة من جانب والتنقالت احلاصلة لألفراد بني املدن واملناطق املختلفة بحثا
عن عمل من جانب آخر(زكي1997 ،م.)30 :

هلذا يمكن االستفادة من وسائل التقنية وامليكنة احلديثة واملختلفة يف احلد من تفاقم
البطالة االحتكاكية وذلك من خالل إنشاء مراكز متعددة للمعلومات يسجل فيها مجيع
املعلومات عن طالبي العمل وعن فرص العمل املتوفرة موضحا فيها املتطلبات الالزمة
ل�كال الطرفين من حيث الرشوط الواجب توفرها يف طالب العمل كاملؤهل واخلربة...
الخ ،إضافة إىل املعلومات املتعلقة بطبيعة العمل ونوعيته ،األجر واالمتيازات األخرى.
وتتوق�ف فعالي�ة هذه املراكز عىل مدى توزعها باملدن واملناطق للدولة من جانب ومدى
رب�ط مجي�ع املراكز املوزع�ة بمركز واحد ،بحيث يعد مركزا رئيس�يا ويطل�ق عليه املركز
الوطني للعمل (.)Employment for Center National

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه عىل الرغم من وجود العديد من املكاتب واملراكز املعنية
بتوظيف القوى العاملة املواطنة باململكة العربية السعودية ،إال أن هذه املكاتب وإن كان
لدى البعض منها قائمة بأسامء ومعلومات طالبي العمل إال أن الكثري يفتقد إىل املعلومات
املتكاملة عن فرص العمل املتوفرة يف السوق سواء كان ذلك من حيث عدد الفرص أو
نوعها «نوع العمل» ،كام أن هذه املعلومات تفتقد إىل مركزية الربط وسهولة البحث فيها
واسرتجاع املعلومات وحتديثها.
ج ـ البطالة اهليكلية ()Structural Unemployment

تعرف البطالة اهليكلية بأهنا حالة التعطل الناجتة من واقع التغاير وعدم املالءمة بني
فرص التوظيف والعمل املصاحبة لبنية النش�اط االقتصادي احلديث للدولة من جانب
وتأهيل ومهارات القوى العاملة الراغبة يف العمل والباحثة عنه من جانب آخر.
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إذ أن هذا التغاير وعدم املالءمة قد يكون بسبب التوسع يف استخدام التقنية احلديثة
وامليكنة يف مؤسسات ومنشآت األعامل مما ينتج عنه تقليص االعتامد عىل األعامل املؤداة
يدويا وبالتايل يتم االستغناء عن عدد كبري من القوى العاملة وبذلك يكون مآهلا الترسيح
من العمل «البطالة» .أو أن هذا التغاير املسبب للبطالة اهليكلية يعود يف األساس إىل مشكلة
يف نوعي�ة التأهي�ل العلمي أو التقني «الفني» للقوى العاملة .مثل نقص وقصور التأهيل
باملعارف واملهارات الالزمة لش�غل فرص العمل اجلديدة واملعتمدة بش�كل رئييس عىل
متطلبات تتعلق بمستوى متقدم من حيث التأهيل والتخصص «االختصاص» العلمي،
أو إتق�ان عال للمهارات املرتبطة باس�تخدام وتطبيق التقنية وامليكنة احلديثة ،لذا حتدث
البطال�ة اهليكلي�ة نتيجـ�ة لعـدم املواءم�ة والتجـانس بني خمرجـ�ات التعليم ومتطلبات
سوق العمـل.

ثانيا :الدراسات السابقة

يرتبط مفهوم التوافق االجتامعي أساسا بشعور وإحساس ذايت عند الفرد ،ويتأثر
هذا الشعور واإلحساس سلبا أو إجيابا بحالة التعطل من عدمه ،لذا يمكن القول أن العمل
يعزز لدى اإلنس�ان روابط االنتامء االجتامعي ومستوى اإلحساس والشعور باملسؤولية
جت�اه الذات واملجتمع مما يؤثر عىل درجة ومس�توى الش�عور بحال�ة التوافق االجتامعي
االجيايب عند الفرد .أما بالنس�بة حلالة التعطل فيتس�م الكثري من العاطلني بعدم الس�عادة
وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة الشخصية مما يؤثر سلبا عىل حالة التوافق
االجتامعي لدهيم .علام أن التأثري الس�لبي حلالة التعطل يكون يف األساس نتيجة لفقدان
الفرد العاطل لكل من الدخل «الراتب» والدور االجتامعي للوظيفة واملصاحبني للعمل
(.)Dooley et al. 2000:424

هلذا تؤدي حالة التعطل (البطالة) إىل تعرض العاطلني عن العمل للكثري من مظاهر
عدم التوافق االجتامعي والنفيس ،مما جيعلهم يتعرضون للضغوط النفسية كثر ًا من غريهم
بس�بب معاناهتم من الضائقة املالية والتي تنتج من جراء البطالة ،إضافة إىل أن كثري ًا من
العاطلني عن العمل يتصفون بحــاالت من االضطرابات النفس�ية والشخصية(Vuori
 .)and Vesalainen, 1999:525كام أكد واترس ومور حقيقة اعتالل الصحة النفسية عند
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العاطلني ،حيث أش�ارا إىل أن التأثري الس�لبي للبطالة عىل الوضع أو احلالة النفس�ية عند
الفـرد معلـوم ومعـروف فـي األدبيات ذات االختصاص (. )Waters and Moore, 2001

ووفقا لالفرتاضات املشار إليها آنفا ،سوف يتم تناول وحتليل الدراسات السابقة من
حيث بلورة العالقة بني حالة التعطل «البطالة» وسوء أو عدم عملية التوافق االجتامعي
( )Social Maladjustmentعند الفرد وذلك من خالل العاملني التاليني:

أ ـ عامل ذايت ()Personal Factor

يرتبط العامل الذايت بأسباب ذاتية أو شخصية تتمثل بعدم قدرة الشخص عىل حتمل
موقف أو مواقف معينة يتعرض هلا خالل حياته كحالة التعطل «البطالة» ،وتصبح بذلك
عامل ضغط مؤثر عىل احلالة النفسية واملزاجية للفرد ،ويشار عادة إىل هذه األسباب بـ:
«القابلية واالستعداد الذايت» .وتزداد القابلية واالستعداد الذايت لعدم التوافق االجتامعي
عند الفرد يف حالة تعطله عن العمل .حيث أكدت الدراسات ذات االختصاص ازدياد
وجود حالة الشعور بعدم الرضاء عن احلياة لدى العاطلني عن العمل أكثر مما هي عليه
ل�دى العاملين ;)Clark, Georgellis and Sanfey,( 2001); Clark and Oswald,(1994
) .Winkelmann and Winkelmann, (1998

وجتدر اإلش�ارة إىل أن حالة االعتالل النفيس والعقيل تنترش وتش�يع بش�كل أكرب
لدى األشخاص العاطلني عن العمل واملرشدين ومن يعيشون يف أحياء ومساكن معدمة
من حيث اخلدمات العامة ( .)Lindstrom, 2005:568كام أن نتائج دراس�ة & Murphy
) Athanasou (1999:88-89امليدانية تدعم وبشكل قوي االفرتاض القائم عىل أن فقدان
العمل يؤثر س�لبا عىل الصحة النفس�ية بالنس�بة للعاطلني عن العمل ،ويربز هذا التأثري
بشكل واضح يف الشخصية ،مستوى التكيف والسلوك .واتساقا مع هذه النتائج أكدت
نتائج دراسة ) Artazcoz, et al (2004:83,89عىل أن هناك تزامن ًا وترابط ًا بني حالة التعطل
ورداءة الصحة العقلية ،إضافة إىل أن تأثري التعطل عىل الصحة العقلية يكون لدى الرجال
أكثر منه عند النساء ،ولعل ذلك يعود إىل الدور التقليدي للرجل كمسؤول عن األرسة
واملعيل الرئيس هلا ،مما جيعله أكثر تأثرا بضغوط حالة التعطل.
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ب ـ عامل جمتمعي ()Societal Factor

يرتبط العامل املجتمعي بالعديد من املؤسسات االجتامعية املكونة للنظام االجتامعي
للدولة ،وسواء كانت هذه املؤسسات رسمية مثل :املدرسة ،النظام السيايس واإلداري
ومنظمات العم�ل واإلنتاج»قط�اع عام/خاص»...ال�خ ،أو غري رس�مية كاألرسة .لذا
يمك�ن بل�ورة عالقة العامل املجتمع�ي بحالة التوافق االجتامعي م�ن عدمه ،وذلك من
خالل تطبيقات نظرية الرتابط االجتامعي ( ، )Social bond theoryوالتي تقوم منطلقاهتا
لعملية الضبط االجتامعي عىل أساس أمهية تعزيز السلوك الفردي الذي يتواءم مع العرف
والقواعد السلوكية العامة املرعية يف املجتمع.

ووفقا للعنرصين األساسيني هلذه النظرية :عنرص االلتزام ( )Commitmentوعنرص
االس�تغراق واملشاركة ( ،)Involvementتتحد مسؤولية املؤسسات املجتمعية يف العمل
عىل تعزيز ودعم أوارص الرتابط وااللتزام االجتامعي بني أفراد املجتمع مما يدعم ويسهل
عملية االستعداد الذايت عند الفرد للتوافق والتكيف االجتامعي مع جمتمعه ،األمر الذي
حيد أو يقلص من االستعداد والدافعية نحو السلوك املنحرف.
هلذا نجد أن املؤسسات غري الرسمية تقوم بدورها يف دعم عملية التوافق االجتامعي
م�ن خالل عملية التنش�ئة االجتامعي�ة( )Socialization Processوالت�ي ترتكز يف الرتبية
األخالقي�ة للف�رد عىل عملية االلت�زام بمبادئ وأهداف احلياة العام�ة للمجتمع ،إضافة

إىل احل�رص والعم�ل عىل دعم عملية إعداده وتأهيله علميا ومهنيا ليصبح قادرا عىل أن
يكون عضوا صاحلا وفاعال يف املجتمع.

أما املؤسسات الرسمية خاصة تلك املعنية بالتوظيف والعمل ،فإن عالقتها بعملية
التواف�ق االجتامعي تربز م�ن خالل توفري وإتاحة فرص العم�ل وتنوعها وذلك بوضع
وتطبي�ق الترشيع�ات واألنظمة امللزم�ة واملحققة لتوظي�ف القوى العامل�ة املواطنة من
جانب ودعم وتوجيه مس�ار عملية التعليم والتدريب لتتناس�ب خمرجاهتا مع متطلبات
سوق العمل من جانب آخر ،هذا إضافة إىل رضورة استشعار وإيامن مؤسسات القطاع
اخلاص باملسؤولية االجتامعية جتاه املجتمع وذلك من خالل إدراك العواقب والسلبيات
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املرتتبة عىل تعطل القوى العاملة املواطنة .وبذا يمكن النظر وبشكل أسايس إىل الصحة
النفسية والعقلية للفرد عىل أهنا حمصلة ونتيجة لعوامل جمتمعية ال فردية (Nordenmark
.)and Strandh, 1999: 578
وحيث إن مفهوم العمل يقوم يف األس�اس عىل اس�تغراق وق�ت وجهود الفرد مما
يشعره بأمهيته وعضويته الفاعلة يف املجتمع وذلك من خالل املشاركة واملسامهة يف العمل
واألداء اليومي لألنشطة واملهن املختلفة يف املجتمع ،هلذا نجد أن عملية استغراق الوقت
واجله�د ت�ؤدي إىل حتقيق الذات عند الفرد مما يزيد من عملية تفاعله مع املجتمع ويدعم
حالة التوافق االجتامعي االجيايب لديه.

وتبرز أمهي�ة العمل هنا كأداة للضبط االجتامعي م�ن خالل االفرتاض القائم عىل
أن العم�ل يلع�ب دورا أساس�يا يف عملية تعزيز حالة الش�عور بالتواف�ق االجتامعي عند
الف�رد( .)Hirschi, 1969ويوض�ح نم�وذج رق�م ( )1كيفية التكام�ل والتفاعل بني كل
م�ن دور العوامل الذاتية ودور العوام�ل املجتمعية من حيث تأثريها عىل عملية التوافق
االجتامعي عند الفرد.
نموذج رقم ()1

العوامل املجتمعية

توتر

دورة
احلياة
عند الفرد

ضيق

ضغط

انفعال

العوامل الذاتية

قلق

اضطراب
عملية
التوافق
االجتامعي

ويمك�ن تكيي�ف العالقة بين البطالة وع�دم التكي�ف االجتامعي وفق�ا للنموذج
الس�ابق ،وذل�ك من خلال تأثري دورة احلياة (املعايش�ة الفردية) أثناء فترة التعطل عىل
القابلية واالس�تعداد الشخيص للشعور واإلحس�اس باملعاناة واألمل نتيجة حالة التعطل
(العوام�ل الذاتي�ة) م�ن جانب وعدم إتاح�ة أو وجود فرص للعم�ل أو تعويضات عن
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البطالة(العوامل املوضوعية) من جانب آخر ،فحالة الشعور واإلحساس باملعاناة تودي
بالفرد إىل وقوع حتت الضغوط.
كام أنه إذا استمر الشعور بالضغط نتيجة الستمرار حالة التعطل فإن ذلك يولد لدى
الش�خص حالة من التوتر ،الضيق واالنفعال مما يؤدي إىل ش�عور مس�تمر بالقلق وعدم
األمان ،األمر الذي يقود الشخص يف هناية املطاف إىل حالة من عدم التوافق االجتامعي
قد ينتج عنها اضطراب يف العالقة بني الفرد واملجتمع ،لذا حتدث حالة البطالة خل ً
ال يف
عملية التكيف النفيس ـ االجتامعي للفرد مع جمتمعه ،األمر الذي يؤصل الشعور الدائم
بالفشل واإلخفاق مما يدفعه إىل العزلة وعدم االنتامء(البكر2004 ،م.)287 :

ودعام لالفرتاض السابق القائم عىل إبراز أمهية تأثري العوامل املوضوعية اخلارجية
«املجتمعية» عىل مس�توى وحالة التكيف والتوافق االجتامعي عند الفرد ،نجد أن نتائج
الدراسة امليدانية عن مشكالت الشباب باملنطقة الرشقية من اململكة العربية السعودية تشري
إىل أن من أهم املش�اكل عند الش�باب هو شعورهم بالقلق من عدم حصوهلم عىل وظيفة
بعد التخرج ،إضافة إىل الش�عور بعدم توفر الوظائف الدائمة ،كام تشير نتائج الدراس�ة
أيضا إىل أن س�وء التكيف االجتامعي داخل املجتمع يربز كأحد املش�كالت االجتامعية
التي يعاين منها الشباب (املصطفى والساعايت2007 ،م.) 102 :
ولقد أشار الفري ( ،)Lafree,1998:1325إىل أن االرتفاع اهلائل لنسبة مستوى وقوع
اجلريمة يف فرتة الس�تينيات بالواليات املتحدة األمريكية يعود يف األساس إىل أزمة الثقة
التي حصلت بني الناس واملؤسسات السياسية يف معاجلة الضغوط الناجتة من األوضاع
االقتصادية وبروز ارتفاع يف معدالت البطالة األمر الذي أدى أيضا إىل تقليص أو تراجع
قوة تأثري دور األرسة كمؤسسة غري رسمية للضبط االجتامعي.
وتتأك�د أمهي�ة العالقة بني األوض�اع االقتصادية واجلريم�ة يف املجتمع وذلك من
خالل نتائج الدراس�ة املس�حية التي قام هبا آيزنر لس�بعة جمتمعات أوروبية خالل عرشة
أعوام ،حيث دلت النتائج عىل أن النمو االقتصادي يؤدي إىل انخفاض معدالت اجلريمة
يف ه�ذه (العطي�ان1427 ،هـ .)372 :كام أكدت دراس�ة عن حتلي�ل وتقييم العالقة بني
اجلريم�ة والش�باب العاطلين عن العم�ل خالل الفترة الزمني�ة  1990 -1958م ،يف
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الواليات املتحدة األمريكية إىل أن س�وء األوضاع االقتصادية يعد املس�ؤول األول عن
ارتفاع معدالت اجلريمة(.)Britt, 1994:99

هلذا نجد أن ارتباط حالة التعطل بمستوى اجلريمة والعنف ،قد أكدته ودلت عليه
الكثري من الدراس�ات والبحوث العلمي�ة( :البكر2004 ،م؛ غبان وآخرون2002 ،م؛
الرج�ب وعبدالرحيم2002 ،م؛ ريفك�ن2000 ،م؛ Mustard and Weinberg ,Gould
2002؛  .) 2001 Ebmer-Winter and Raphaelكام جتدر اإلشارة إىل أن إحصاءات مركز
أبحاث اجلريمة باململكة العربية الس�عودية قد أش�ارت إىل أن نسبة العاطلني عن العمل
والطالب واملتسيبني من مرتكبي احلوادث اجلنائية خالل الفرتة 2000 -1995م تبلغ
( %68الغريب2006 ،م.) 185 :
لذا نس�تنتج من معطيات ونتائج الدراس�ات الس�ابقة أن البطالة تتسبب بإحداث
اضطرابات نفسية (مع الذات) ،وقيمية (مع املجتمع) عند الفرد ،وتؤدي يف حالة انتشارها
وارتفاع معدالهتا يف املجتمع إىل ميل واستعداد ذايت الرتكاب واقرتاف مظاهر سلوكية
خمالفة لألنظمة والقوانني مثل:
 1ـ اجلرائ�م ذات العالق�ة باألم�ن االقتص�ادي :الرسقة ،الس�طو ،النش�ل ورسقة
السيارات.

 2ـ اجلرائ�م ذات العالق�ة باألم�ن االجتامعي :تعاطي املخ�درات ،إدمان اخلمور،
االغتصاب ،العنف األرسي ( ، )Domestic Violenceسوء معاملة األطفال
(.)Child Abuse
 3ـ اجلرائم ذات العالقة باألمن السيايس :العنف ،التطرف واإلرهاب.

التحليل واملناقشة

يتناول هذا اجلزء التحليل واملناقشة يف ضوء النتائج التحليلية لبيانات إجابات عينة
الدراسة لكل سؤال من أسئلة الدراسة عىل حدة:
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أوال :حتليل املتغريات الشخصية «الديمغرافية»
تم حتديد املتغريات الشخصية من حيث تأثريها وتأثرها بحالتي التعطل ومستوى
التكيف االجتامعي عند الفرد وذلك وفقا لنتائج الدراس�ات والبحوث الس�ابقة  .ففيام
يتعلق بمتغري التخصص العلمي واملس�توى التعليمي ،أكدت دراس�ة عن ظاهرة بطالة
خرجيي التعليم العايل يف مرص إىل أن من األس�باب التي أدت إىل تفاقم مش�كلة البطالة
ما يعود إىل خلل يف نظام التعليم العايل املتمثل بارتفاع نسبة االلتحاق بالكليات النظرية
(حمم�ود1990 ،م ،)76:كما اعتبرت دراس�ة البك�ر(2004م )284 :مس�توى احلالة
التعليمية كمتغري أسايس يف تفسري حالة التعطل.
أم�ا م�ن حيث تأثر مس�توى التكيف االجتامع�ي عند العاطلني ع�ن العمل بحالة
التعطل ،ومدى وجود عاطل يف األرسة من عدمه وكذلك احلالة االجتامعية (أعزب أو
متزوج) .فإن نتائج العديد من الدراس�ات الس�ابقة أش�ارت إىل حقيقة تأثري البطالة عىل
اعتلال الصحة النفس�ية عن�د العاطلين ، )Waters and Moore, 2001(،كام وجد فرق
يف مس�توى التوازن النفيس وتكامل الصحة العقلية بني العاطلني عن العمل والعاملني
وذلك لصالح العاملني(.)Muller and Delahaye, 1996:31

ولق�د أظهرت نتائج دراس�ة ( )Clark, A. 1999انخف�اض تأثري حالة التعطل عىل
الوضع النفيس ومستوى التكيف االجتامعي بالنسبة للمتعطل عن العمل يف حال وجود
أحد أفراد األرسة أو األصدقاء متعطلني عن العمل كذلك .كام أن متغري احلالة االجتامعية
(أعزب مقابل متزوج) يؤثر عىل مستوى الصحة النفسية والعقلية بالنسبة للعاطلني عن
العمل ،إذ يزداد تعرض املتزوجني من العاطلني لتدين مستوى الصحة النفسية والعقلية
عنه لدى غري املتزوجني من العاطلني)Artazcoz, et al 2004:86(.

نظرا ألمهية تكوين صورة وفكرة عامة عن الفروق يف اخلصائص الشخصية لعينة
الدراسة وحتليلها من حيث عالقتها بحالة التعطل ،لذا سوف يتم مناقشة هذه اخلصائص
وفقا لألسلوب التايل:
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 1ـ احلالة التعليمية (املستوى التعليمي)

يتضح من جدول ( )1أن النسبة العالية من العاطلني عن العمل هم من محلة الشهادة
الثانوية العامة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%46.3أما نسبة من هم حيملون مؤهل الثانوية
العامة فأقل فقد بلغت ( )%68من جمموع العينة.
أن انخفاض مس�توى التأهيل العلمي يربز كأحد األسباب الرئيسية حلالة التعطل
عند عينة الدراس�ة ،وذلك كنتيجة لتدين مس�توى التأهيل التعليمي والذي حيد وبدرجة
كبيرة م�ن توافر فرص العم�ل وتنوعها أمام القوى العاملة الباحث�ة عن العمل ،خاصة
م�ع بروز امليزة التنافس�ية للق�وى العاملة يف الوق�ت الراهن كمتطلب رئييس للتش�غيل
والتوظي�ف .وتدع�م ه�ذه النتيجة نتائج الدراس�ات الس�ابقة والتي تشير إىل أن احلالة
التعليمية للقوى العاملة تعد املتغري األس�ايس الذي يس�هم بش�كل كبري يف تفسير حالة
البطال�ة ،بحيث كلام انخفض مس�توى التعليم للقوى العامل�ة زادت حالة البطالة بينها
(البكر.)284 :2004 ،
لذا يمكن القول أن عدم قدرة املخرجات التعليمية عىل حتقيق درجة ،ولو بمستوى
مقبول من التواؤم والتجانس مع متطلبات سوق العمل يعد معضلة ومأزقا يف األجهزة
الرسمية املعنية يف عمليتي التعليم والتدريب ،مما يتطلب إعادة النظر يف دور هذه األجهزة
وتصحيح مسارها ،وهذا ما أكده وزير الرتبية والتعليم يف اململكة من حيث «أمهية إعادة
النظ�ر يف املناه�ج التعليمية...وهتيئة خمرج�ات التعليم لس�وق العمل»(جريدة عكاظ،
2006/4/6م العدد .)3 :14467
احلالة التعليمية
االبتدائية
املتوسطة
الثانوية
دبلوم
اجلامعية
ماجستري
املجموع

جدول رقم ()1
العدد
12
41
113
44
31
3
244
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النسبة %
%4.9
16.8
46.3
18.0
12.7
1.2
100.0
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 2ـ الدورات التدريبية
يشري جدول رقم ( )2إىل أن معظم أفراد العينة قد تلقوا تدريبا سابقا ،حيث بلغت
نس�بة م�ن التحقوا بدورات تدريبية ( )%63.1من جمموع أف�راد العينة .ويتضح هنا أن
الدورات التدريبية التي التحقت هبا عينة الدراس�ة مل تس�اعدهم كثري ًا من حيث وجود
ف�رص وظيفية أو االس�تمرار يف العمل ملن س�بق له العمل ،ويمك�ن إرجاع هذا التغاير
بني احلصول عىل التدريب ووجود حالة التعطل لدى عينة الدراسة إىل األسباب التالية:
ـ عدم مناسبة الدورة التدريبية لطبيعة العمل الذي كان يؤدى من قبل أفراد العينة.
ـ ع�دم مهني�ة وجدي�ة املعاهد أو املراكز الت�ي تدربت لدهيا عينة الدراس�ة ،بحيث
أصبحت خمرجاهتا غري منافسة يف سوق العمل وذلك لضعف اإلعداد والتأهيل.
ـ ع�دم الرب�ط بين الربام�ج التدريبي�ة خاص�ة تل�ك املقدمة م�ن املعاه�د واملراكز
واملؤسسات املعنية بالتدريب التأهييل ومتطلبات سوق العمل.

إن النتائج الس�ابقة تدعو إىل رضورة مراجعة وتقييم مسرية العملية التدريبية التي
تنفذ من قبل املعاهد واملراكز واملؤسس�ات املعنية بتدريب القوى العاملة املواطنة س�واء
كانت هذه املراكز رسمية تابعة للقطاع العام أو تابعة للقطاع اخلاص ،وتوجيه خمرجاهتا
لتتناسب مع متطلبات سوق العمل .ولعل اخلطوة األوىل يف تصحيح مسار األجهزة املعنية
بالتدري�ب ،أن تعم�ل هذه األجهزة عىل وضع قواع�د معلومات تتضمن معلومات عن
امللتحقين هبا ومتابعتهم خاصة بعد إهناء الربنامج التدريبي التأهييل ،وحتديد ما إذا كان
املتدرب قد التحق بعمل أم ال ،وربط قاعدة البيانات اخلاصة باملركز ،املعهد أو املؤسسة
التدريبي�ة بإدارة أو هيئة مركزية مس�تقلة معنية بتجميع وتنظيم البيانات اخلاصة بطالبي
العمل من القوى العاملة املواطنة ،حيث حتقق هذه اخلطوة العديد من األهداف منها:
ـ تتي�ح لألجه�زة املعنية بالتدريب تصحيح مس�ار الربامج التدريبي�ة التأهيلية التي
تقدمها ومدى مناس�بتها لسوق العمل ،فيمكن إحداث أو إيقاف تقديم برنامج
وذلك وفقا الحتياج سوق العمل.
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ـ تفادي حالة التكدس والتشبع « »Saturationالناجتة من الرتكيز والتوسع يف القبول
يف برامج تدريبية قد انتفت أو تقلصت حاجة سوق العمل إليها إما لسبب وفرة
اخلرجيني أو حللول التقنية «امليكنة» حمل مهارة األداء البرشي.

ـ يس�اعد وج�ود قواع�د للمعلوم�ات يف أجه�زة التدري�ب على احلد م�ن البطالة
االحتكاكي�ة ،وذلك من خلال إجياد حلقة وصل معلوماتي�ة بني طالبي العمل
من جانب وأرباب العمل من جانب آخر.
جدول رقم () 2

الدورات التدريبية

العدد

ال

90

154

نعم

244

املجموع

النسبة %
63.1
36.9

100.0

 3ـ اخلربة السابقة والدخل الشهري

على الرغ�م م�ن تعطل عينة الدراس�ة يف أثناء توزيع اس�تبانة الدراس�ة ،إال أننا
نجد أن معظمهم كان لديه خربة عمل س�ابقة ،حيث تقدر نس�بة من س�بق له العمل من
قبل بـ ( )%61.1كام هو مشار إليه يف اجلدول رقم(-3أ) .ومع تعدد االحتامالت التي
يمكن أن تربر أو تفرس األسباب الكامنة وراء عدم االستمرار يف العمل ،حيث قد تكون
أسباب ًا ذاتية تتعلق بعدم الرغبة أو عدم املهنية «اجلدية» عند بعض عينة الدراسة ،أو تكون
األسباب ترجع إىل منظمة العمل من حيث الرشوط املتعلقة بالتوظيف أو مستوى األجر.
إال أن م�ن أه�م األس�باب الت�ي قد يعزى إليها ت�رك أو ترسيح عينة الدراس�ة عن
العم�ل يمكن أن نس�تنتجه من خلال اجلدول رقم(-3ب ) املتعل�ق بالدخل «الراتب»
الش�هري الذي حيصل عليه أفراد العينة من العمل الس�ابق .حيث تشير بيانات اجلدول
إىل أن ( )%85.9ممن لدهيم دخل من العمل السابق فإنه ال يتجاوز الثالثة آالف ريال.
وغني عن القول أن مثل هذا الدخل ال يكون حمفزا أو مشجعا عىل اإلطالق لالستمرار
يف العمل ،خاصة إذا ما أخذنا يف االعتبار أن تعويضات البطالة سوف تكون مقاربة جدا
ملثل هذا الدخل يف حال تبنيها وتطبيقها باململكة .
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لذا يتعني عىل اجلهات املعنية بالقوى العاملة باململكة العربية السعودية العمل عىل
وضع سياسات داعمة إلحالل قوة العمل املواطنة ومنها:
ـ تطبيق نظام احلد األدنى لألجور.

ـ ترشيد توظيف واستخدام القوى العاملة غري املواطنة يف القطاع اخلاص.
جدول رقم (-3أ )

العمل السابق

العدد

النسبة %

مل يسبق له العمل

95

38.9

سبق أن عمل
املجموع

الدخل الشهري

149
244

100

العدد

النسبة %

جدول رقم (-3ب )

أقل من 1000

61.1

23

من  1000إىل أقل من 3000

105

من  4000إىل أقل من 5000

2

املجموع

149

من  3000إىل أقل من 4000

15

 5000فأكثر

4

15.4
70.5

10.07
1.34
2.7
100

 4ـ وجود عاطل يف األرسة واحلالة االجتامعية
يشري جدول رقم (-4أ) واملتعلق بإجابة عينة الدراسة عن السؤال اخلاص بمدى
وجود ش�خص آخر عاطل عن العمل يف األرسة ،إىل أن ما نس�بته ( )%88.9قد أفادوا
بوج�ود عاطلا آخر عن العم�ل يف األرسة .كام يظهر اجل�دول(-4ب) اخلاص باحلالة
االجتامعية أن ما نسبته (  )%87.3من عينة الدراسة غري متزوجني.
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جدول رقم (-4أ )

وجود عاطل يف األرسة

العدد

ال

27

نعم

217

املجموع

244

احلالة االجتامعية

العدد

متزوج

31

أعزب

املجموع

جدول رقم (-4ب)
213
244

النسبة %
88.9
11.1
100

النسبة %
87.3
12.7
100

 5ـ الفئة العمرية
يشير ج�دول رقم ( )5إىل أن أغلبي�ة الفئة العمرية لعينة الدراس�ة تقع ضمن 25
سنة فأقل ،حيث بلغ جمموع نسبة هذه الفئة ( ،)%68علام أن ردة الفعل الناجتة عن سوء
التكيف االجتامعي قد تكون حادة أو عنيفة يف هذا الس�ن .مما يؤثر س�لبا يف إيامن وقناعة
فئة الش�باب برشعية االمتثال لألنظمة والقواعد الس�لوكية املرعية واملألوفة يف املجتمع.
حيث تشري نتائج الدراسات االجتامعية إىل أن فئة الشباب اللذين ال يتمكنون من احلصول
عىل دخل ثابت ومرشوع يقومون أكثر من غريهم بارتكاب جرائم االعتداء عىل األمالك
(.)Baron and Hartnaggel, 1997: 422
الفئة العمرية
15 – 20
21- 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
املجموع

جدول رقم ()5
العدد
25
141
62
15
1
244
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النسبة %
10.2
57.8
25.4
6.1
.4
100.0
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ثاني ًا :حتليل مستوى التوافق االجتامعي
يتض�ح م�ن اجلدول رقم ( )6اخلاص ببيانات التكيف االجتامعي إىل أن نس�بة من
يتمتعون بمس�توى تكيف اجتامعي متوس�ط إىل عال يبلغ ( )%43.5من عينة الدراسة.
بينام نسبة من مستوى تكيفهم االجتامعي منخفض إىل منخفض جدا قد بلغت ()%56.6
م�ن جمم�وع أفراد العين�ة .وأخذا بواق�ع العينة موضع الدراس�ة يمكن الرب�ط بني حالة
التعطل ومس�توى التكيف االجتامعي ،ونس�تنتج من البيانات أن ( )%57من أفراد عينة
الدراس�ة العاطلني عن العمل يعانون من س�وء تكيف اجتامعي وقد يكون ذلك بس�بب
حالة التعطل لدهيم.

وتتس�ق هذه النتيجة مع ما تم عرضه وحتليله يف نتائج الدراس�ات الس�ابقة والتي
تشري إىل تعرض العاطلني عن العمل للكثري من مظاهر عدم التوافق االجتامعي ،وذلك
نتيجة لشعورهم بعدم الرضاء والعجز وعدم الكفاءة الشخصية .حيث أشار (.Oswald
 (1997:1828إىل أن هناك العديد من الشواهد والدالئل املختلفة التي تؤكد قابلية الناس
للش�عور واإلحس�اس باألمل يف حال عدم عملهم ،واعتبار البطالة املصدر الرئيس لعدم
الس�عادة والرضاء عندهم .كام أكدت جمموعة من الدراسات ازدياد حالة الشعور بعدم
الرض�اء ع�ن احلياة لدى العاطلين عن العمل أكثر مم�ا هي عليه ل�دى العاملني Clark,
Georgellis and Sanfey,( 2001); Clark and Oswald,(1994); Winkelmann and

) .Winkelmann,(1998

ونظرا لتأثري حالة س�وء التوافق االجتامعي عىل الش�خص من حيث الشعور بعدم
االنتامء والعزلة ،مما يؤثر سلبا عىل درجة انسجامه وتوافقه مع األنظمة واملعايري والقواعد
الس�لوكية املق�رة واملقبول�ة اجتامعيا .لذا قد يؤدي س�وء التكي�ف االجتامعي الناتج عن
حالة التعطل إىل ميل واستعداد ذايت الرتكاب واقرتاف مظاهر سلوكية خمالفة لألنظمة
والقوانين ،كالوقوع يف ارتكاب اجلرائم ذات البعد االقتصادي ،االجتامعي أو األمني،
واملشار إليها آنفا.
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جدول رقم ()6

مستوى التكيف االجتامعي

العدد

متوسط

90

عال

منخفض

منخفض جدا
املجموع

16
97
41

244

النسبة %
6.6

36.9
39.8
16.8

100.0

ثالثا :حتليل حالة التعطل عند عينة الدراسة
ت�دل البيان�ات اخلاص�ة بالتخص�ص العلمي جدول رقم( )7أن غالبية عينة
البحث ذات ختصص نظري ،حيث بلغت نس�بتهم ( )%64.3من جمموع أفراد العينة،
أما ذوو التخصصات التطبيقية والعلمية فإن نسبتهم ال تتجاوز (.)%35.7

ووفقا لبلورة وتعريف مفهوم وأنواع البطالة الذي تم تناوله مس�بقا ،وبالنظر إىل
انخفاض املستوى التعليمي وشيوع التخصص النظري لدى غالبية عينة الدراسة يمكن
تصني�ف البطال�ة لدى عينة الدراس�ة عىل أهنا بطال�ة هيكلية ناجتة لعدم كف�اءة ومواءمة
خمرجات معظم املؤسسات التعليمية والتدريبية من حيث االختصاص ملتطلبات وواقع
سوق العمل سواء كان للقطاع العام أو اخلاص.

ونظرا ألن متطلبات سوق العمل يف الوقت الراهن تركز بشكل كبري يف البحث
عن القوى العاملة ذات التأهيل العلمي والتطبيقي مما حيد وبشكل كبري يف فرص العمل
املتاحة أمام خرجيي التخصصات النظرية ،ويتضح ذلك من خالل البيانات والترصحيات
الرس�مية للمس�ؤولني يف املؤسسات املعنية بعملية التعليم والتوظيف .حيث أشار وزير
الرتبية والتعليم إىل أن «مشكلة البطالة نجمت عن عدم االهتامم بتأهيل اخلرجيني للعمل»
(جري�دة عكاظ2006/4/6 ،م العدد  .)3 :14467كام أرجعت وزارة اخلدمة املدنية
«املش�اكل الت�ي تواج�ه اخلرجيني يف احلص�ول عىل وظيفة إىل عدم التنس�يق م�ع الوزارة
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والوزارات ذات العالقة بالتوظيف عندما حتدث أقسام جديدة يف اجلامعات مما ينتج عنه
عدم احلاجة لبعض التخصصات»(جريدة الوطن2005/12/30 ،م العدد .)7 :1918
لذا تربز أمهية تصحيح مسار سياسة التعليم العام ،بحيث يتم حتويل مرحلة الثانوية
العامة إىل مرحلة ش�املة تتضمن مناهجها بش�كل أس�ايس الرتكيز عىل العلوم الطبيعية،
اللغة االنجليزية وأساسيات عامة يف اللغة العربية والثقافة اإلسالمية.

وجتدر اإلش�ارة إىل إن تطبيق هذا النهج أو املس�ار التعليمي يتطلب إلغاء ما يعرف
بالتخصص األديب (إداري أو رشعي) يف مرحلة الثانوية العامة ،خاصة مع وجود املعاهد
العلمية التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود والتي يمكن أن تعد رافدا أساسيا الحتياج
اجلامعات وكذلك س�وق العمل يف االختصاصات النظرية .علام أن هذا التغيري يف دور
املعاهد العلمية من حيث اعتبارها املصدر الرئيس للتخصصات النظرية يتطلب أن يتم
فك ارتباطها التنظيمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود وحتويلها إىل التعليم العام بوزارة
الرتبية والتعليم.
إن تبني هذا املس�ار التصحيحي للتعليم يتس�ق ويتناسب مع الدعوات والنداءات
احلالي�ة والت�ي تتبن�ى وتركز عىل أمهي�ة إعادة النظ�ر يف املناهج التعليمي�ة وإعداد وهتيئة
خمرجات التعليم لتتكامل مع احتياجات س�وق العمل ،إضافة إىل أن استراتيجية تنمية
امل�وارد البرشي�ة لقط�اع التعلي�م باململك�ة العربية الس�عودية تنص عىل «حتسين نوعية
وخمرج�ات نظ�ام التعليم العام من خلال تطوير كفاءته الداخلي�ة واخلارجية ،ومواكبة
نمو الطلب عىل خدمات التعليم»( خطة التنمية الثامنة.) 427:2005 ،

كام ينسجم هذا النهج يف األساس مع توجهات حكومة اململكة العربية السعودية
اهلادف�ة نح�و تفعي�ل عملية التعليم .حيث س�بق وأن وجه خادم احلرمين إىل « رضورة
اهتمام املس�ؤولني يف وزاريت املعارف والتعليم الع�ايل واجلامعات واملعاهد بالرتكيز عىل
املواد العلمية والنظرية التي تفيد الطالب يف حياته العلمية ،وبام يمكنه من مواجهة خماطر
العرص عن فهم ووعي وإدراك لكل ما حييط به» (البكر.)265:1422 ،
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جدول رقم ()7

التخصص العلمي

العدد

نظري

157

تطبيقي

املجموع

87

244

النسبة %
35.7
64.3

100.0

رابعا :حتليل الفروق يف اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة
هيدف هذا اجلزء من التحليل اإلحصائي إىل حتديد مدى وجود فروق ذات دالالت
إحصائية بني إجابات مفردات العينة عىل مقياس التوافق االجتامعي ملتغريات اخلصائص
الشخصية :التخصص العلمي ،االلتحاق بدورات تدريبية ،خربة العمل السابق ،وجود
عاطل يف األرسة ،احلالة االجتامعية ،املستوى التعليمي ،الدخل الشهري والفئة العمرية،
وذلك من خالل تطبيق األسلوبني اإلحصائيني التاليني:

 1ـ اختبار ت ()T-Test
ت�م اس�تخدام ه�ذا االختبار لقي�اس تأثري متغير :التخصص العلم�ي ،االلتحاق
بدورات تدريبية ،خربة العمل الس�ابق ،وجود عاطل يف األرسة واحلالة االجتامعية عىل
متوسط درجة التكيف االجتامعي عند عينة الدراسة.

وبناء عىل نتائج التحليل اإلحصائي الواردة يف جدول رقم ( ،)8فإنه يوجد اختالف
يف مس�توى التواف�ق االجتامعي ذو داللة إحصائية عند مس�توى معن�وي أقل ()0.05
ل�دى خرجيي التخصص�ات التطبيقية مقارنة بخرجيي التخصصات النظرية ،حيث يزيد
مستوى التوافق االجتامعي للتخصصات التطبيقية إذ بلغ الوسط احلسايب لدرجة التوافق
االجتامعي ( )3.3مقارنة ( )3.0بالنسبة للتخصصات النظرية.
وقد يعلل مستوى الفارق اإلجيايب يف عملية التكيف االجتامعي بالنسبة ألصحاب
التخصصات التطبيقية إىل ثقة أصحاب التخصصات التطبيقية بإمكانية وجود عمل هلم
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وذل�ك بس�بب ميزة التخص�ص ،والذي قد يكون أكثر قبوال يف س�وق العمل خاصة يف
القط�اع اخل�اص مما يقلص وحيد من التأثري الس�لبي حلالة التعطل عىل مس�توى التكيف
االجتامعي.

كما أن�ه يوجد اختالف يف مس�توى التوافق االجتامعي بني أفراد عينة الدراس�ة ذو
دالل�ة إحصائي�ة عند مس�توى معنوي أق�ل ( ،)0.05يرجع إىل م�دى وجود عاطل يف
األرسة من عدمه .إذ أن مستوى التوافق االجتامعي يكون أعىل عند أفراد عينة الدراسة
مم�ن لي�س لدهيم عاطل عن العم�ل يف األرسة من أولئك الذين لدهيم عاطل يف األرسة.
ويس�تنتج ذلك من درجة الوس�ط احلس�ايب ملقياس التوافق االجتامعي ،حيث بلغت ملن
لي�س لدهيم عاطل ع�ن العمل يف األرسة ( )3.17مقارنة ( )2.78بالنس�بة ملن يوجد
لدهيم عاطل عن العمل .وجتدر اإلش�ارة إىل أن هذه النتيجة مغايرة لدراس�ة (Clark, A.
 ،)1999bوالتي تظهر انخفاض التأثري النفيس حلالة التعطل عىل الفرد يف حال مصاحبة
صديق أو وجود أحد أفراد األرسة عاطل عن العمل.

ويمكن أن يعلل هذا التغاير يف نتائج الدراستني إىل أنه من املتوقع أن تكون درجة
مستوى التوافق االجتامعي أقل عند أفراد عينة هذه الدراسة وذلك لشعورهم باملرارات
واألسى املصحوب بالغضب من حالة التعطل املتعددة وكذلك إيامهنم بضعف أو حمدودية
وجود فرصة عمل يف املستقبل القريب بالنسبة هلم وذلك قياسا عىل عدم إمكانية توفرها
إلف�راد األرسة اآلخري�ن .كما أن عينة دراس�ة ( ،)Clark, A. 1999bكانت ضمن الفرتة
املخصصة الستحقاق تعويضات البطالة ،وذلك عىل خالف من عينة هذه الدراسة حيث
مل تقر أصال تعويضات للبطالة يف اململكة.
أم�ا بقية املتغريات الش�خصية :االلتحاق بدورات تدريبية ،خربة العمل الس�ابق
واحلال�ة االجتامعي�ة ،فإن�ه ووفق�ا للنتائ�ج الواردة يف ج�دول رق�م ( )8مل يتضح وجود
اختالفات ذات داللة معنوية عند مستوى ( )0.05فأقل ،من حيث تأثري هذه املتغريات
الشخصية عىل متوسط درجة التوافق االجتامعي عند عينة الدراسة.
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 2ـ حتليل التباين األحادي ()One Way ANOVA
أ ـ املرحلة التعليمية

أظهرت نتائج حتليل التباين الواردة يف جدول رقم ( )8أن ليس هناك اختالف يف
متوسط مستوى التوافق االجتامعي بني عينة الدراسة باختالف املستوى التعليمي ألفراد
العينة ،إذ أن مس�تويات الداللة اإلحصائية هلذا املتغري أكرب من ( .)0.05ويمكن تربير
ع�دم تأثري هذا املتغري عىل مس�توى التوافق االجتامع�ي ،إىل أن حالة التعطل بذاهتا تقوم
بدور أسايس من حيث التأثري عىل مستوى التوافق االجتامعي عند نسبة كبرية من العينة
وبرصف النظر عن املستوى التعليمي.

ب ـ الفئة العمرية

تشير نتائج حتلي�ل التباين للفئة العمرية إىل اختالف مس�توى التكيف االجتامعي
عند عينة الدراس�ة باختالف الفئة العمرية عند مس�توى داللة معنوية أقل من (.)0,05
حيث تدل درجات املتوس�طات احلس�ابية أن الفئة العمرية الواقعة بني  ، 30 – 21س�نة
هي الفئة التي تنخفض لدهيا درجة متوس�ط مس�توى التكيف االجتامعي مقارنة بالفئة
العمرية الواقعة بني  40 – 31س�نة ،والتي تشير نتائج حتليل التباين إىل ارتفاع متوسط
درجة التكيف االجتامعي لدهيا.

وجت�در اإلش�ارة إىل أن ه�ذه النتيج�ة تع�د منطقية إذ م�ا تم تفسيرها ضمن حالة
التوقعات والطموح الش�خيص التي عادة ما تصاحب الفئة العمرية األقل ،فالش�خص
يسعى ويطمح يف مقتبل العمر إىل حتقيق الذات من خالل العمل ،والذي يؤدي عند حتققه
إىل حالة من الرضا ،أما يف حالة عدم وجود العمل فإن ذلك ينعكس عند الفئة العمرية
األقل سنا أكثر من غريها بحالة من عدم الرضا والتوتر النفيس مما يؤثر سلبا عىل مستوى
التكيف االجتامعي .وتتسق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة والتي تشري إىل أن
التأثري الس�لبي للبطالة عىل الصحة والتكيف النفيس يعد أقل بني الفئة العمرية من كبار
السن)Lindstrom, 2005:570(.
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ج ـ الدخل الشهري من العمل السابق

ت�دل النتائج اإلحصائية الختبار حتليل التباين أن هناك اختالف ًا يف درجة مس�توى
التوافق االجتامعي وذلك وفقا الختالف متغري الدخل الشهري من العمل السابق بالنسبة
لعينة الدراس�ة ذا ت داللة معنوية عند مس�توى إحصائي أقل من ( .)0.05حيث تشري
متوسطات نتائج حتليل التباين ملستوى التوافق االجتامعي وفقا للدخل الشهري الواردة
يف جدول رقم ( )8أن أفراد عينة الدراسة ممن هم بدون دخل أو من دخلهم من العمل
الشهري منخفض هم األقل من حيث متوسط درجة التوافق االجتامعي.
كما تشير البيانات الواردة يف ج�دول رقم ( )8إىل ارتفاع متوس�ط درجات أفراد
العينة كلام ارتفع مستوى الدخل الشهري ألفراد عينة الدراسة .إذ تزداد درجة املتوسط
بشكل ملحوظ لدى عينة الدراسة ملن دخوهلم الشهرية من العمل السابق تزيد عن ثالثة
آالف ريال.

وتتس�ق نتيجة هذه الدراس�ة مع نتائج الدراسات السابقة والتي تناولت حتليل أثر
البطالة عىل احلالة النفسية ومستوى التكيف ،حيث تؤدي الضائقة املالية املصاحبة حلالة
البطالة إىل معاناة نفسية عند العاطلني عن العمل(. )Vuori and Vesalainen, 1999:525
كام تدعم نتيجة هذه الدراسة ما توصلت إليه الدراسات السابقة من حيث تأثر العاطلني
عن العمل بحالة الشعور بعدم الرضاء بشكل أكثر مما هي عليه لدى العاملني بدوام كامل

Clark, Georgellis and Sanfey, ( 2001); Clark and Oswald, ( 1994); Winkelmann

) and Winkelmann, (1998
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املتغري املستقل
التخصص

جدول رقم ( )8حتليل أثر املتغريات الشخصية
يف مستوى درجة التكيف االجتامعي
الفئة

نظري

املتوسط
2.9

احلالة
االجتامعية

تطبيقي

3.21

متزوج

3.2

التدريب

غري حاصل

3.1

أعزب

حاصل عىل تدريب

3.11

اخلربة

يوجد خربة

3.10

مكان اإلقامة

مع األرسة

ال يوجد خربة

3.22

خارج األرسة

3.12

وجود عاطل يف يوجد
األرسة
ال يوجد
املرحلة
التعليمية

3.13
2.8
3.2

االبتدائية

3.167

الثانوية

2.845

3.3182

املتوسطة

دبلوم

ماجستري

2.2-

0.03

0.486

0.627

0.262

0.794

1.03

0.03

0.051

0.988

2.56

0.01

1.871

0.100

3.167

اجلامعية

3.235
3.041

20 - 15

3.00

30 - 26

3.08

25 - 21
الفئة العمرية

3.18

قيمة يت /tقيمة  Fقيمة االحتامل

35 - 31
40 - 36

2.56
3.22
3.35
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دون دخل

مستوى الدخل

أقل من 1000

2.5953
3.0774

من1000إىل أقل 3000

3.1622

من 4000إىل أقل 5000

3.4533

3.098

0.010

من 3000إىل أقل من 3.333 4000
من 5000فأكثر

3.9167

اخلالصة والتوصيات

تنص األنظمة والترشيعات الدولية عىل حق العمل الالئق واملناسب واعتباره مطلبا
أساس�يا جلميع أفراد املجتمع ،لذا أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان بالنص يف البند
 23فقرة 1عىل « :حق العمل لكل إنس�ان وحرية اختياره ...وحق احلامية من التعطل».
وتأيت أمهية العمل من حيث إنه يلعب دورا يف تعزيز روابط االنتامء وااللتزام االجتامعي
املتبادل بني الفرد واملجتمع ( ،)Social Bondمما يولد لديه درجة من اإلحساس والشعور
باملسؤولية جتاه نفسه واملجتمع.
وحي�ث إن حال�ة التعطل ال تعد مش�كلة ذاتية تتعلق بالف�رد العاطل فقط ،بل إهنا
مش�كلة معق�دة ومتعددة األطراف من حي�ث التأثر والتأثري.إذ تتأثر البطالة بسياس�ات
وأنظمة الدولة ذات العالقة بالتعليم والعمل من جانب ،كام أهنا تتأثر بالقيم االجتامعية
السائدة يف املجتمع من جانب آخر .أما من حيث التأثري فإن حالة التعطل ال تقترص عىل
الفرد العاطل عن العمل فقط ،بل متتد إىل التأثري عىل البناء االجتامعي واملتمثل باجلوانب
األمنية ،االقتصادية ،االجتامعية والصحية للمجتمع.

إن هذا التأثري الواس�ع للبطالة يس�تلزم استش�عار قضية املس�ؤولية االجتامعية من
قبل مجيع املؤسس�ات العامة واخلاصة املعنية بعملية تأهيل أو توظيف القوى العاملة يف
اململكة العربية السعودية.
حيث تربز املسؤولية االجتامعية ملؤسسات القطاع اخلاص والعام جتاه قضية البطالة
من منطلق ما أكدته البحوث والدراسات العلمية من أن العمل يقوم بدور هام يف عملية
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تنمية وترس�يخ حالة الشعور واإلحساس باملسؤولية واملواطنة السليمة املتكيفة مع نظم
وقي�م املجتم�ع عند الفرد ،أما عدم العمل «التعطل» فإنه يؤدي إىل تنامي ورس�وخ روح
الرفض والعدوانية جتاهه املجتمع ومؤسساته.
هلذا تؤثر البطالة عىل مدى إيامن وقناعة األفراد العاطلني عن العمل برشعية االمتثال
لألنظم�ة واملبادئ والقواعد الس�لوكية املألوفة واملرعية يف املجتمع مما يؤدي إىل إجياد فئة
من املجتمع تشعر باحلرية يف االنحراف وانتهاك األنظمة املنظمة للمجتمع والدولة.

وقد دلت نتائج حتليل البيانات عىل أن انخفاض مستوى التأهيل العلمي يربز كأحد
األسباب الرئيسية حلالة التعطل عند عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبة من حيملون مؤهل
الثانوية العامة فأقل ( )%68من جمموع العينة .لذا يمكن اعتبار حالة التعطل نتيجة لتدين
مستوى التأهيل التعليمي ،وتتسق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة والتي أبرزت
نوع ًا من العالقة بني حالة التعطل وانخفاض مستوى التأهيل العلمي.

كام أش�ارت نتائج الدراس�ة إىل أن غالبية عينة البحث ذات ختصص نظري ،حيث
بلغت نسبتهم ( )%64.3من جمموع أفراد العينة ،أما ذوو التخصصات التطبيقية والعلمية
فإن نسبتهم ال تتجاوز (.)%35.7

وبالنظر إىل انخفاض املستوى التعليمي وشيوع التخصص النظري لدى غالبية عينة
الدراس�ة ،يمك�ن أن ُيأخذ ويس�تدل بذلك كعامل رئييس للحد م�ن فرص العمل وعدم
تنوعها أمام عينة الدراسة وبالتايل تعطلها ،خاصة مع بروز امليزة التنافسية (التأهيل ،نوع
التأهيل والتدريب) للقوى العاملة يف الوقت الراهن كمتطلب رئييس للتشغيل والتوظيف.

كما أش�ارت نتائج التحلي�ل الوصفي املتعلق�ة بااللتحاق ب�دورات تدريبية إىل أن
معظم أفراد العينة قد تلقوا تدريبا سابقا ،حيث بلغت نسبة من التحقوا بدورات تدريبية
( )%63.1من جمموع أفراد العينة .إضافة إىل أن النتائج تشري إىل أن معظم عينة الدراسة
كان لدهيا خربة عمل سابقة ،حيث تقدر نسبة من سبق له العمل من قبل بـ (.)%61.1

ل�ذا يب�دو أن هن�اك مش�كلة يف طبيعة أو نوعية ال�دورات والربام�ج التدريبية التي
التحقت هبا عينة الدراسة ،وذلك ألن عملية التدريب مل تساعدهم كثري ًا من حيث إجياد
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فرص وظيفية أو االستمرار واملحافظة عىل العمل ملن سبق أن عمل .أو أن املشكلة ترجع
إىل انخف�اض مس�توى الدخل الش�هري من العمل الس�ابق والذي يتض�ح من التحليل
الوصف�ي ،حي�ث تشير النتائج إىل أن ما نس�بته ( )%85.9ممن لدهي�م دخل من العمل
السابق فإنه ال يتجاوز الثالثة أالف ريال ،وغني عن القول أن مثل هذا الدخل ال يكون
حمفزا أو مشجعا عىل اإلطالق لالستمرار يف العمل.

أما فيام يتعلق بمس�توى التكيف االجتامعي فإن نتائج التحليل الوصفي تشير إىل
ارتفاع يف نسبة عينة الدراسة ممن لدهيم حالة عدم التكيف االجتامعي .حيث بلغت نسبة
من مستوى تكيفهم االجتامعي منخفض إىل منخفض جدا ( )%56.6من جمموع أفراد
العين�ة .وأخ�ذا بواق�ع العينة موضع الدراس�ة يمكن الربط بني حالة التعطل ومس�توى
التكيف االجتامعي ،ونس�تنتج من البيانات أن ( )%57من أفراد العينة يعانون من س�وء
تكيف اجتامعي وقد يكون ذلك بسبب حالة التعطل لدهيم.
كما تشير نتائج التحليل اإلحصائي الختب�ار ت ( ،)T-testواملتعلقة بقياس تأثري
متغريات اخلصائص الشخصية( :التخصص العلمي ،االلتحاق بدورات تدريبية ،خربة
العمل الس�ابق ،وجود عاطل يف األرسة ،احلالة االجتامعية ،املس�توى التعليمي ،الدخل
الش�هري والفئ�ة العمري�ة عىل مس�توى التوافق االجتامع�ي) ،إىل أن متغير التخصص
العلمي ومتغري وجود عاطل يف األرسة يؤثران يف نتيجة الوسط احلسايب ملستوى التكيف
االجتامعي.

حي�ث يرتف�ع متوس�ط التكي�ف االجتامعي لدى عين�ة الدراس�ة ذات التخصص
التطبيق�ي مقارن�ة بالتخصص النظري ،كام يقل متوس�ط التكي�ف االجتامعي عند أفراد
العينة اللذين يش�اطرون حالة التعطل مع أحد من أفراد أرسهم .علام أن نتائج التحليل
اإلحصائي مل تظهر وجود اختالف ذا داللة إحصائية «معنوية» من حيث اختالف تأثري
متغري :االلتحاق بدورات تدريبية ،خربة العمل الس�ابق ،احلالة االجتامعية عىل متوسط
درجة مستوى التكيف االجتامعي عند درجة معنوية إحصائية ( )0.05فاقل.
أم�ا نتائ�ج حتليل التباين فقد أظهرت أن ليس هناك اختالف يف متوس�ط مس�توى
التواف�ق االجتامع�ي بني عينة الدراس�ة باختالف املس�توى التعليمي ألف�راد العينة عند
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مس�توى داللة معنوية ( )0.05فأقل .ويمكن أن نس�تخلص من هذه النتيجة أن حالة
التعط�ل تع�د املؤثر الرئيس عىل مس�توى التكيف االجتامعي عند نس�بة كبرية من العينة
وبرصف النظر عن اختالف املستوى التعليمي.

كام أن نتائج حتليل التباين تشير إىل اختالف درجة املتوس�طات احلس�ابية ملستوى
التكي�ف االجتامع�ي عند عينة الدراس�ة باختالف متغير الفئة العمري�ة ومتغري الدخل
الشهري من العمل السابق عند مستوى داللة معنوية أقل من (.)0.05
ووفقا ملراجعة اإلطار النظري ونتائج حتليل الدراسة فإن أهم التوصيات تتلخص
فيام ييل:
 1ـ إنش�اء مرك�ز وطن�ي للعم�ل ( ،)National Center for Employmentيتضمن
مجيع املعلومات املتعلقة بطالبي العمل وفرص العمل املتوفرة يف القطاع العام
واخل�اص موضحا فيه�ا املتطلبات الالزمة لكال الطرفين من حيث الرشوط
الواجب توفرها يف طالب العمل كاملؤهل واخلربة...الخ ،إضافة إىل املعلومات
املتعلقة بموقع وطبيعة العمل ،نوعيته ،األجر واالمتيازات األخرى
 2ـ تصحيح مسار الربامج التدريبية والتأهلية املقدمة من املؤسسات املعنية بالعملية
التدريبية وذلك من خالل احلد من الربامج التدريبية التي قد انتفت أو تقلصت
حاجة س�وق العمل إليها إما لس�بب وفرة اخلرجيني أو حللول التقنية «امليكنة»
حمل مهارة األداء البرشي.
 3ـ مراجع�ة وتقيي�م مسيرة العملية التدريبية الت�ي تنفذ من قب�ل املعاهد واملراكز
واملؤسس�ات املعنية بتدريب القوى العاملة املواطنة س�واء كانت هذه املعاهد
واملراكز تابعة للقطاع العام أو تابعة للقطاع اخلاص.

 4ـ حيث إن نوع البطالة عند عينة الدراسة يتمثل بالبطالة اهليكلية ،لذا يتعني ترشيد
سياس�ة القبول يف اجلامعات الس�عودية وذلك من خالل التوس�ع والرتكيز يف
عملية القبول عىل التخصصات التي تتوافق مع متطلبات وحاجة سوق العمل
يف القطاع العام واخلاص.
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 5ـ تصحيح مسار سياسة التعليم العام ،بحيث يتم حتويل مرحلة الثانوية العامة إىل
مرحلة ش�املة تتضمن مناهجها بشكل أس�ايس الرتكيز عىل العلوم الطبيعية،
اللغة االنجليزية وأساسيات عامة يف اللغة العربية والثقافة اإلسالمية.
 6ـ العم�ل على تطبيق نظام احلد األدنى لألجور ،وذلك لدفع مؤسس�ات القطاع
اخلاص لتوظيف القوى العاملة املواطنة.
 7ـ تبني سياسات تعويضات البطالة يف اململكة العربية السعودية وذلك للحد من
حالة الفقر والعوز عند فئة العاطلني عن العمل ،مما قد يسهم يف تقليل التأثري
السلبي حلالة التعطل عىل الصحة النفسية والعقلية للعاطلني.
 8ـ احلد من عملية استقدام القوى العاملة األجنبية وحرصها يف مهن حمددة.

 9ـ تنظيم وتقنني عملية استقدام العاملة األجنبية للحد من عملية املتاجرة هبا وإتاحة
فرص عمل أمام القوى العاملة املواطنة.
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