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 البطالة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليادور جامعة اليرموك في الحد من ظاهرة 

The Role of Yarmouk University in Reducing the Phenomenon of Unemployment 

from the Perspective of Graduate Students 
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 62/11/6262  قبوله وتاريخ  62/10/6262 البحث استالم تاريخ اليرموك. جامعة أكاديمية/ باحثة *

 

 الملّخص
دور جامعة اليرموك في الحد من ظاهرة البطالة من وجهة نظر طلبة الدراسات  لىلتعرف علتهدف هذه الدراسة 

ي داة المقابلة التأالعليا، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج النوعي )دراسة حالة( من خالل إعداد 
جامعات تعاون بين الال همأسئلة رئيسة هي: مادور جامعة اليرموك في الحد من البطالة؟ كيف يس ةتكونت من ثالث
  ما أهم المقترحات والحلول الناجعة للحد من البطالة؟ جتمع المحلي في الحد من البطالة؟ومؤسسات الم

، وقد أظهرت نتائج من طلبة الدراسات العليا وطالبة في جامعة اليرموك طالبا  (28) من  الدراسة تكونت عينة
لمنهجية ترايجيات التدريسية المختلفة وربط النظرية بالتطبيق واألنشطة اإن للسياسات التعليمية واإلس المقابالت مايلي:
والتخلص من  يةعالبطالة، كما أن سبل التعاون المختلفة والشراكة المجتم ظاهرة في الحد من ا  كبير  را  والالمنهجية دو 
 العمل على إنشاء مشروعات :قتراحاتأهم اال ومنحد كبير في الحد من ظاهرة البطالة، إلى  تسهمثقافة العيب، 

 .ومخرجاته وتوجيه طاقاتهم واستثمارها، وتحسين جودة التعليم ،لتشغيل الطلبة الخريجين ؛مختلفة

  : جامعة اليرموك، البطالة، طلبة الدراسات العليا.دالةالكلمات ال
Abstract 

 

This study aims to identify the role of Yarmouk University in reducing the phenomenon of 

unemployment from the point of view of graduate students. To achieve the goal of the study, the 

researcher used the qualitative method (case study) by preparing the corresponding tool, which 

consisted of three main questions: What is the role of Yarmouk University in reducing 

unemployment? How can cooperation between the universities and community institutions 

contribute to reduce unemployment? What are the most effective suggestions and solutions to 

do so?  
 

The sample of the study consists of (28) male and female graduate students at Yarmouk 

University. The results of the interviews showed that: Educational policies and various teaching 

strategies, linking theory to application alongside with curricular and extra-curricular activities 

have a significant role in reducing unemployment, and the various means of cooperation, 

community partnership and combating the culture of shame contribute significantly to reducing 

the phenomenon of unemployment. The Study offers a number of suggestions, foremost of 

which are establishing various projects to employ graduate students, directing and investing their 

abilities besides improving the quality and outcomes of education. 
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 :المقدمة

إنسان وحرية اختياره.... ( على)حق العمل لكل (1( فقرة(23اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في البند  نص  
 (.(Pollis&Schwab,1979,154وحق الحماية من التعطل(.

لى جوانب عوذلك لنتائجها وانعكاساتها  ؛البطالة من أخطر المشكالت التي تواجه دول العالم الناميةتعد  
نسانية، فهي جماعات اإلوما تتركه من آثار سلبية في حياة األفراد وال ،والسياسية، واالجتماعية، الحياة االقتصادية

 وانتشار العنف والجريمة، وخفض مستويات ،والنفسية العديد من األمراض االجتماعية تشكل بيئة خصبة لنمو
 (.6002المعيشة، وزيادة من يقعون تحت خط الفقر، وما يرافق ذلك من ظروف صعبة وقاسية )فرح والموماني، 

عية المعتلة التي تؤثرفي مستوى توازن المجتمع األردني واستقراره، وتعد ظاهرة البطالة من إحدى الظواهر اإلجتما
 )الرطروط، .معالجتهاوتعقد أسبابها، وفشل مشروع  وذلك بسبب تزايد معدالتها، وتنوع آثارها، وكثرة ضحاياها،

 (.2004 الحديد، هالالت،

ة، وعن في البنى التحتي وهي تعبر بوضوح عن عجز، واجتماعية أبعاد اقتصادية تالبطالة مشكلة ذاإن  
ي وهدر لجزء من من ذو ، الستخدام الفعال للموارد البشريةا ادمن أهم عد د  ع  خلل فى عمل االقتصاد الوطني، وت  

 عنفسه نالنشاط االقتصادي القادرين على العمل، والراغبين فيه والباحثين عنه دون جدوى، وهي تعبر في الوقت 
. (6002 ،ر)البك مسؤولية االجتماعيةيضعف مبادئ التضامن الوطني وال، خلل  اجتماعي على الصعيد الوطني

اد القومي، قتصحالة اختالل التوازن العام في االكما تعد البطالة أحد المؤشرات االقتصادية الرئيسة التي تعكس 
كلة معقدة ومتعددة شوتمتد تأثيراتها السلبية لتشمل التوازن االجتماعي والسياسي للمجتمع، وهي بهذا المعنى تعد م

 .2014) )األسطل، الجوانب

 

 أهمية الدراسة

يؤرق الحكومات والشعوب على حد سواء، وهي ، وطني اسة من أن مشكلة البطالة هم  تنطلق أهمية الدر 
ات التعليم ن مؤسسإ ة ، والسياسية ، والصحية واألمنية.قتصاديواالة، جتماعياال جميع األصعدة: مشكلة خطيرة على

العالي تقع عليها مسؤولية كبيرة في العمل على رفع كفاءة الخريج وتسليحه بأدوات العلم والمعرفة والمهارة والخبرة. 
إلدارية كوادرها ا ودور ،في الحد من البطالة والمؤسسات التربوية والتعليمية ال بد من معرفة دور الجامعات لذلك

 ،لعملتخصصات المرغوبة في سوق االة في محاوالت توعية الطلبة بالشراكة المجتمعي والتعليمية ومناهجها، ودور
قتراحات والوصول إلى جملة من اال في رفع كفاءة الخريجين، المهارات المختلفةو  ،التدريبيةوالورش  الدورات أهميةو 

 .والمدني ومؤسسات المجتمع المحلي، والمؤسسات التعليمية، والجامعات، على مستوى الدولة
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 الدراسةأهداف 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف ، وهي على النحو اآلتي :

 بيان دور الجامعات األردنية بشكل عام وجامعة اليرموك بشكل خاص في الحد من ظاهرة البطالة. -
ريجين هيل الطلبة الخلتأ ؛األردنية ومؤسسات المجتمع المحليالتعرف على أهمية التعاون بين الجامعات  -

 نخراط في سوق العمل. وا عدادهم لال
 ومؤسسات المجتمع المحلي، اجعة على مستوى الدولة والجامعاتقتراحات والحلول النالوصول إلى أهم اال -

 واألفراد في الحد من البطالة.والمدني، 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

تأثيرها و  ، وأمنيا،وصحيا، وسياسيا، واجتماعيا ،تنبع مشكلة الدراسة من خطر ظاهرة البطالة اقتصاديا
لقادرين على ا فئة الشباب من حملة الشهادات الجامعيةالمختلفة، وعلى وجه الخصوص  السلبي على فئات المجتمع

داراتها وسياساتها و بما فيها جامعوالمؤسسات التعليمية ن الجامعات األردنية إ العمل. ها ومناهجها كوادر ة اليرموك وا 
نحراف وز وااليجين تحت تأثير الفقر والعوالحيلولة دون وقوع الخر  ،من خطر هذه المشكلة قليللتفي ا مهما   تلعب دورا  

 واألمراض النفسية والجرائم. 

ة ن نسبإ :دائرة اإلحصاءات العامة األردنية حول معدل البطالة مجموعة من النتائج أهمها أظهر تقرير 
  (% (33,9لمقاب (13,4%)حيث بلغ المعدل للذكور  (%(18 بلغت 2017في الربع الثاني من عام  البطالة
ن ممن األفراد المتعطلو ت الجامعية )بين حملة الشهادا ، وأن معدل البطالة كان مرتفعا  هانفس في الفترةلإلناث 

حصاءات بالمستويات التعليمية )دائرة اإل مقارنة (%24,6) غت النسبةيحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى، حيث بل
 من اإلجابة عن األسئلة األتية: بد   (. ومن هنا كان ال2017العامة، 

 

 دور جامعة اليرموك في الحد من البطالة؟ السؤال األول: ما

 السؤال الثاني : كيف يسهم التعاون بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي في الحد من البطالة؟

 ظاهرة البطالة؟ السؤال الثالث: ما أهم المقترحات والحلول الناجعة للحد من

 التعريفات اإلجرائية

ند مستوى األجر ويقبله ع فيه، ويبحث عنه، على العمل وراغبا   البطالة: "الحالة التي يكون فيها الفرد قادرا   -
 .السائد ولكن دون جدوى"

جامعة اليرموك ي كلية التربية ف ) الماجستير والدكتوراه( في الملتحقون ببرنامج طلبةال :طلبة الدراسات العليا -
 2018/2017لعام 



 سامرة أحمد مصطفى المومني...                                                             دور جامعة اليرموك في الحد من ظاهرة

 
  155               0202جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©
 

 محددات الدراسة

 2018/2017 طلبة الدراسات العليا -
 .جامعة اليرموك -

 األدب النظري 

وجود أشخاص في مجتمع معين قادرين على العمل، ومؤهلين له بالنوع والمستوى " :على أنها تعرف البطالة
المطلوبين وراغبين فيه وباحثين عنه،  وموافقين الولوج فيه في ظل األجور السائدة، وال يجدونه خالل فترة زمنية  

 .4)، ص 2005معينة" )نجا، 

المعروض وحجم العمل المستخدم عند مستويات مقدار الفرق بين حجم العمل وتعرف البطالة على أنها:  
وتعرف منظمة العمل الدولية البطالة  م(.1991األجور السائدة في سوق العمل خالل فترة زمنية معينة )الجالودي، 

جدونه والقادرين عليه والراغبين فيه والباحثين عنه وال ي ،بأنها الحالة التي تشمل األشخاص الذين هم في سن العمل
 م(.1997)زكي،

، فيه على العمل وراغبا   بأنها "الحالة التي يكون فيها الفرد قادرا   ةوتعرف منظمة العمل الدولية البطال 
البطالة  تشير(، و 293، ص 2009عبد الجواد، )ويقبله عند مستوى األجر السائد ولكن دون جدوى"  ،ويبحث عنه

 (.2006ويبحثون عنه )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إلى أفراد قوة العمل الذين هم بال عمل لكنهم جاهزون له

لجزء من القوة العاملة في مجتمع ما، على  -ختياري في بعض األحيانأو اال -ري التعطل ) التوقف( الجب
 (.162، ص2006)الوزني والرفاعي، ورغبتها في العمل واإلنتاج الرغم من قدرة القوة العاملة،

بعة أسابيع، ، يقوم به لمدة أر طل بأنه الشخص الذي ليس لديه عملمريكية العاتصنف الحكومة الفيدرالية األ
 (.(Probst.2005,29 على أدائه حال توفره وفي الوقت نفسه ي عد  نشطا في البحث عن عمل وقادرا  

 أنواع البطالة

 للبطالة أنواع عديدة منها:

 حتكاكيةالبطالة اال -1
نتيجة الوقت الذي ينقضي عليهم، وهم في حالة بحث عن ويقصد بها وجود أفراد في حالة بطالة 

ب نتقالية أيضا، ألنها تحدث بسبا عمل دون أن يجدوا العمل المناسب لهم، ويطلق عليها البطالة الال
التنقالت المستمرة للعاملين بين المناطق، والمهن الناتجة عن تغيرات في االقتصاد القومي، وهي عادة 

 (.25،ص1998)زكي، ات لدى الباحثين عن عمل وأصحاب العملتحدث بسبب نقص المعلوم
لعمل اوتعرف على أنها ذلك النوع من البطالة الذي يشير إلى التعطل الذي يصيب جانبا من قوى 

مل م التوافق بين فرص العقتصاد القومي، وتؤدي إلى حالة من عدبسبب تغييرات هيكلية في اال
غيرات قد تكون بسبب دخول نظم حديثة، أو إنتاج سلع جديدة، والباحثين عن عمل، وتلك الت المتاحة
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، 1998زكي،) ستهالكية.جة للتغيير الدائم في العادات االنتي؛ أو تغير في هيكل الطلب على المنتجات
 (.27ص

 البطالة الدورية -6
واالركود،  نكماشتصاد من حالة االنتعاش إلى حالة االوهي التذبذب في الدورات االقتصادية وانتقال االق

 ،2014))األسطل، قتصاد عن توفير العمل لكل يبحث عنه ذلك المقصدود بالبطالة الدوريةجز االوع
ة السياسات توسع وللقضاء على هذا النوع من البطالة يتطلب ذلك اتباع سياسات اقتصادية مختلفة مثل:

لحكومي، ستهالك واإلنفاق ازيادة االالمالية والنقدية الهادفة لزيادة الطلب، وتشجيع االسثمار والصادرات، و 
 (.2010وخفض الورادات والضرائب)عقون،

 البطالة الموسمية -3
لب قتصادية التي يزداد فيها الطوسمية بعض النشاطات والقطاعات االوهي التي تحدث بسبب م

 على األيدي العاملة في موسمها، ويقل في مواسم أخرى، مثل القطاع الزراعي، والقطاع السياحي
ذب كال منهما ينشأ بسبب تذب. وتشترك البطالة الموسمية مع البطالة الدورية في أن 2014)ألسطل،)ا

، غير أن التقلبات الموسمية أكثر انتظاما، وإلغراء العمال في الصناعات الموسمية تدفع الطلب
 (.2007)القريشي، ؛ لتعويض العمال عن التوقف عن العملعالية نسبيا   المنشأت أجورا  

 طالة السافرةالب -4
"حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة، أي وجود عدد من  يقصد بها:

لة تعطل ادون جدوى. وهم في ح وى األجر السائداألفراد القادرين على العمل والراغبين فيه عند مست
ويمكن أن تكون البطالة السافرة احتكاكية أو دورية أوهيكلية" )زكي،  كامل ال يمارسون أي عمل،

 29).ص1998
 البطالة المقنعة -5
"الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة  المقصود بالبطالة المقنعة هي:  

ذا ما، و تقريبا   الفعلية للعمل، مما يعني عمالة زائدة أو فائضة التنتج شيئا   ها فإن سحبت من أماكن عمل ا 
 )زكي، وهذا ما نشهده في قطاع الخدمات الحكومية في كثير من البالد" ،حجم اإلنتاج لن ينخفض

 29).ص1998
 
 البطالة السلوكية -2

ي ن المشاركة ف"الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة ع هي البطالة: المقصود بالبطالة السلوكية
لي، د.ت، )الحيا ط في وظائف معينة بسبب النظرة االجتماعية لهذه الوظائف"نخراواال، العملية اإلنتاجية

 (.13ص
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 البطالة االختيارية -7
تعني وجود عدد من األفراد لديهم القدرة على العمل، ولكن ليس لديهم الرغبة فيه وذلك عند مستوى 
األجر السائد. وقد يرجع السبب إلى وجود نقابات عمالية قوية تعمل على تحديد أجر العامل الحقيقي عند 

 (.2007مستوى أعلى من األجر التوازني )القريشي، 
 البطالة اإلجبارية -8

ليها بالبطالة اإلضطرارية، وهي تنشأ عندما يضطر العامل على ترك عمله لسبب أو آلخر، ويطلق ع
كأن يعلن مشروع عن إفالسه أو يغلق أحد المصانع أبوابه ويستغني عن العاملين فيه، أو بعضهم بغير 

 (.1998وقادر عليه، وقابل لمستوى األجر) زكي،  هم، رغم أن العامل راغب في العمل،إرادت
 البطالة المستوردة-10

وهي البطالة التي تتوجه جزء من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب انفراد أو إحالل العمالة 
في هذا القطاع. وقد يواجه االقتصاد هذا النوع من البطالة في حالة انخفاض الطلب على  غير المحلية

 (.1999، سلعة معينة مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة )موسى
 

وترى الباحثة أن جميع أنواع البطالة موجودة في الدولة األردنية على وجه العموم، والبطالة السافرة 
 والمقنعة على وجه الخصوص.

 
 نظريات البطالة

 
 ومنها:  ،قتصادياال تعددت النظريات المفسرة لظاهرة البطالة في الفكر

 البطالة في الفكر الكالسيكي .1

فكرة وجود البطالة اإلجبارية في االقتصاد، ألنهم يفترضون سيادة حالة يرفض الكالسيكيون 
لة مرار حالضمان است ؛واألجور التي تتحرك لألعلى ولألسفل المنافسة الكاملة، ومرونة األسعار

 قتصاد الكالسيكيس)ساي نسبة إلى االعلى قانون  (. وتأسيسا  2007القريشي،التوازن في سوق العمل )
وازن التوظيف ، هو تيينفإن التوازن االقتصادي العام لدى االقتصاديين الكالسيك ،ساي()جون باتيست 

الكامل، وأي توازن دونه هو توازن غير كامل، أي أنهم افترضوا استحالة حدوث بطالة على نطاق 
واسع، فلو حدثت بطالة فإن عالجها سيكون سهال من خالل تخفيض األجور، وعدم تدخل الدولة في 

 (.1998األسعار واألجور) زكي،  تحديد

بطالة ال فتراض الكالسيكي حول مرونة األسعار واألجور وما يترتب عليه من جعل مشكلةإن اال
ما نجد في حالة المنافسة الكاملة غير موجودة، وكذلك نجد  غير واقعي، إذ غالبا   مشكلة اختيارية أمر

 2007) .في األسعار واألجور) القريشي، جمودا  
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 بطالة في الفكر الكينزي ال. 6

الذي كان أول من تطرق إلى مشكلة البطالة اإلجبارية في حالة  )كينز( نسبة إلى البريطاني
الركود االقتصادي، حيث الحظ أن معدالت األجور ال تتكيف بالسرعة والكم الالزمين إلعادة التوازن 

ؤ ام في بعض األسواق، وبالتباطفي سوق العمل، وأن ميل األجور نحو االنخفاض يتميز بالجمود الت
ي، ) القريش في أسواق أخرى، األمر الذي يؤدي إلى ظهور بطالة دورية إجبارية  في االقتصاد ككل

2007.) 

"الحالة التي يكون فيها عدد الراغبين في العمل في  جبارية على أنها:( البطالة اإلكينز)ف عر  
ف أيضا حالة التشغيل العمال المطلوبين للعمل"، وعر  ظل مستويات األجور واألسعار أكبر من عدد 

ن كان ليس من الضروري أن تختفي  الكامل على أنها: "الحالة التي تختفي فيها البطالة اإلجبارية وا 
 (.95،ص2008البطالة االحتكاكية، واالختيارية والموسمية")فرج، 

 نظرية البحث عن العمل

لماضي، وترجع صياغتها إلى االقتصاديين ظهرت هذه النظرية في سبعينيات القرن ا
Pevry,Hall,Gordon,Phelps ،صعوبة توفر المعلومات  ىعل (، وترتكز هذه النظرية2010)عقون

 (:2010عن سوق العمل، وتعتمد على مجموع من الفرضيات التالية) سمية،

 بق.ى األجر المطصعوبة تحليل المعلومة عن سوق العمل، سواء حول توفر مناصب للعمل، أو حول مستو  -
 لألفراد لجمع المعلومات الالزمة عن العمل. التفرغ الكامل -
األوفر حظا في الحصول على المعلومات من خالل حركتهم المستمرة  هم األفراد العاطلون عن العمل -

 واتصاالتهم الدائمة .
 لن يقبل الباحث عن العمل الحصول على أدنى منه.ف ،وجود حد أدنى من األجور -

والبطالة في هذه الحالة سلوك اختياري وضروري من أجل الوصول إلى التوزيع األمثل لقوة العمل بين 
لذي يتوقع ا على معدل األجرول فترة هذه البطالة االحتكاكية األنشطة واالستخدامات المختلفة، ويتوقف ط

عام في المجتمع وعلى المناخ االقتصادي ال تيجة تحسن درجة معلوماته بالسوق،الحصول عليه ن
 .2014))األسطل،

 
 نظرية تجزئة سوق العمل

من خالل أعمالهما  (Pior( ،)Doeringer)أول من تناول فكرة ازداواجية سوق العمل هما االقتصاديان
( المرتبطة بأسواق العمل العالمية، وتحليل القوى العاملة، حيث أوضحت دراستهما الميدانية (1971الصادرة عام 
 (.2010ل تتعرض لنوع من التجزئة على أساس العرق، والنوع، السن، والمستوى التعليمي)عقون،أن قوة العم
 
 



 سامرة أحمد مصطفى المومني...                                                             دور جامعة اليرموك في الحد من ظاهرة

 
  151               0202جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©
 

 

  نظرية األجور الكفؤة
يكون في تناسق مع أهداف تعظيم المردود ألصحاب العمل،  ية فإن سلوك أرباب العمل والعمالهذه النظر  وفق

افع األجور ، ويمكن حصر دوظهرت البطالة األجور مرتفعةللعمال حتى لو كانت وتعظيم المنفعة واإلشباع بالنسبة 
 :Gregory,2006))من أرباب العمل إلى مجموعة من األمور

 .ألنها األكثر إنتاجية لة ذات المهارة والكفاءة العالية؛الرغبة في اجتذاب اليد العام -
 التمسك بعمله.تحفيز العمال على التمسك بمناصب عملهم، كلما زاد األجر تشجع العامل على  -
زيادة إنتاجية عنصر العمل، إذ يعتقد أصحاب العمل أن العمال سيبذلون جهودا كبيرة في حال حصولهم  -

 على أجر أعلى.
 

 نظرية رأس المال البشري 
على أساس الفوائد التي يجنيها العامل من ورائها،  1964 ( من مؤسسي هذه النظرية عام(Beckerيعتبر 

إلستفادة من أكبر دخل ممكن وبالتالي سيضحي األفراد بالوقت الضروري بهدف قصد تحسين إنتاجيته وا
بالتالي لمؤهلة المؤهلة، و عتبار أن سوق العمل يبحث عن اليد اقدراتهم ومؤهالتهم با التكوين من أجل رفع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (.                      2010وليس على من يشرفون عليها)سمية، ،هتمام يرتكز على الوظيفةفإن اال
 

إنتاجية العمال  تحدة اإلنمائي رأس المال البشري بأنه: كل مايزيد منيعرف برنامج األمم الم
والموظفين من خالل المهارات المعرفية والنقدية التي يكتسبونها من خالل العلم والخبرة. ورأس المال 

ي بطبيعته، أي ليس له مثل البشري يختلف عن رأس المال المادي من ناحية أساسية هي أنه غير ماد
ير اسه ماديا مثلها، على الرغم من الدور الكبوالمعدات واألبية عالضا وارتفاعا وكثافة، فال يمكن قي اآلالت

)برنامج األمم المتحدة  لرأس المال البشري في زيادة اإلنتاج اإلقتصادي من سلع وخدمات.
 (.2003اإلنمائي،

مجموعة المهارات الشخصية والقدرات والخبرات والمعرفة التي يمتلكها :"ويعرف أيضا على أنه
لى رأس المال البشري من خالل مجموعة من الوسائل التعليمية، الفرد خالل الوقت، ويتم الحصول ع

 (Peters,2008,p3)."التجارب الحياتية، التدريب
 

 مكونات رأس المال البشري 
 :2015))شبير، منيتكون رأس المال البشري 

 .معرفة العاملين: وتتضمن المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية -
 .خبرة العاملين -
 .مهارة العاملين -
 .معنويات العاملين -
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 تكار اإلداري.بتكار السلعة، ابتكار العملية، االبتكار الفني، اب، ويصنف إلى: االبتكار والتجديد للعامليناال -
 ملخص نظرية رأس المال البشري 

ولتز( ستثمار بعمليتي التعليم والتدريب, حيث ركز)شم نظرية رأس المال البشري على االهتمام واالتقو 
التعليم باعتبارها انتشار الزم لتنمية الموارد البشرية، ويعد شكال من أشكال رأس المال لطالما على عملية 

يم من تعل هستثمار البشري وأشكالاالعلى عوامل  (بيكر)ز (. ورك  2015)شبير،  أنه يحقق قيمة اقتصادية
مع التركيز أكثر على عنصر التدريب في محاولته لتحليل الجانب االقتصادي  ،الهجرة والرعاية الصحية

هما: تدريب عام وتدريب متخصص، فاألول يفيد المنظمة المدربة كما يفيد باقي  ،مه إلى نوعينالذي قس  
 (.2004)حسن،  المنظمات، أما الثاني فيفيد المنظمة المدربة أكثر مما قد يفيد منظمات أخرى 

 

 لسلبية لظاهرة البطالةاآلثار ا

قيمه  في رالذي قد يؤدي إلى تغي   سلبية مختلفة في شخصية العاطل، األمر ا  ثار آللبطالة إن        
، وفي صحته ماعي  واالجت ف النفسي  في قدرته على التكي   ؤثر سلبا  يواتجاهاته ونظرته لذاته ولآلخرين، و 

العديد من الدراسات بأن البطالة . وكشفت (2008أحمد،خرين) عن نفسه وعن اآل ة، وشعوره بالرضاالنفسي  
الشعور (، باإلضافة إلى Feather&Barber, 1983)كتئاب اإلصابة باالفاع نسبة تتؤدي إلى ار 

 .(Goldsmith&Veum,1997)كما أشارت دراسة  ،بانخفاض تقدير الذات

 

 منها: ،للبطالة آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمعات والشعوب واألفراد

 ة.هدار الموارد البشريإ  -1
 .2001)التأثير على الناتج المحلي اإلجمالي )صوفان، -6
 (.1998نقص الدخل وضعف القوة الشرائية )حويتي وآخرون، -3
 (2004اإلنفاق على التعليم دون االستفادة من مخرجاته البشرية )رطروط وهالالت، -2
 .زيادة وجود العمالة الوافدة مما يسبب استنزافا ألرصدة العمالت الصعبة  -5
 زيادة تكلفة إعالة المتعطلين. -2
 .(2001)صوفان لمعيشة.ي مستوى اتدن   -7
ار في بعض نتحاالالمعاناة النفسية، حيث يشعر المتعطل باإلحباط وعدم الثقة بالنفس و الرغبة في  -8

 1992)األحيان )عميرة،
 (.1998غتراب والعزلة )حويتي وآخرون،الاالجتماعي وقلة الوالء والشعور بانتماء ضعف اال -9

 تدهور الوضع الصحي، لعدم قدرة الفرد على توفير المواد الغذائية والتعرض لألمراض المختلفة -10
 (.2004)رطروط وهالالت،

 الهجرة وما ينتج عنها من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية. -11
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 ث ينتج عن البطالة أعمال الشغب والسرقة والقتل.حي نحراف والجريمة،اال -16
 .التفكك األسري   -13

هو تسارع ظاهرة العولمة التي ستترك أثارا وانعكاسات كارثية على وضع العمل  ما يزيد األمر خطورةإن 
ربية عوالعمال في الدول النامية والعربية منها بشكل خاص، كما سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات والطاقات ال

فقد ت   األنه ؛هامعدالت يجب محاربتها وخفض، وطني البطالة هم   إن   ستقرار.عن فرص أفضل للعمل واال المميزة بحثا  
دريجي قترح أن يتم العمل على اإلحالل التأو . قتصاد الوطني قوة شرائية للمنتجات الصناعية في السوق المحليةاال

ئل اإلعالم خصوصا وسامن تضافر الجهود  بد   م، وأنه الكواالهتمام بالنوع وليس بال ،للعمالة المحلية محل الوافدة
هتمام االن م البد  و  ،باع آلية إحالل واضحة تعتمد مبدأ العرض والطلب على العمالةوات   ،ووزارة التربية والتعليم

 .(2008قتصادية. )أحمد،قطاعات االاللتلبي الحاجات الفعلية لجميع  ؛بمخرجات التدريب المهني وتطويرها

ن عن العمل في مجال علم النفس اك اهتمام واضح للتصدي لمشكلة البطالة وفهم سلوك العاطلينه
زيادة الوعي بما لديهم من إمكانات وقدرات للبحث عن المهن والبدائل  :ن طريقوذلك ع ،رشاد المهنيرشادي واإلاإل

دة أو االستشارة علتقديم المسا ؛ومشكالتهم التكيفية الناتجة عن البطالةعن طريق الكشف عن حاجتهم  المناسبة، أو
 (.(Young,1986  المناسبة

 سهامواإل ،يجفي إعداد الخر   ومأموال   أوحيوي ا  أساسي ا  دور في مواجهة مشكلة البطالة فإن للجامعة  إلسهامل
وفيما يلي  ،علمي والشخصي إلى درجة عاليةفي تأهيله بالصورة التي يجب أن يكون عليها، مما يرقى به مستواه ال

 :(2008أن تتسم بها تجاه إعداد الخريج خالل مراحله الدراسية المختلفة)أحمد، ةعلى الجامع مهمةنقاط 

 .وجود رؤية منهجية تعليمية وتطبيقية .1
 .أن تكون مركزا لمناصرة وترقية قيم إدارية ألعمال صغيرة .6
 ؛صغيرةاألعمال الترقى  بلتطوير المفهوم الشبكي ل ؛خلق شبكة بحثية مع الجامعات األخرى  .3

 .وذلك بالتعاون مع المجتمعات المحلية
 .ونشر الثقافة المجتمعية بةرفع الوعي بين الطل .2
 بة.بناء القدرات الذاتية للطل .5
 .المشاركة في برامج محاربة البطالة وتخفيف درجات الفقر .2

 البطالة في األردن

القصير  ينيلها تداعيات سلبية عديدة على المد ،المشاكل التي تواجه االقتصاد األردنيهم أ من  د  البطالةعت  
النسبة  هوهذ (،%(18.2ظهرت أن نسبة البطالة في األردن تبلغ أخر االحصاءات الحكومية آوالطويل، ال سيما أن 

حيث ،  2014في عام مقارنة مع ما كانت عليه  ،النصف خر ثالث سنوات بمقدارآطرد خالل ضارتفعت بشكل م
الواليات و ، (%(4.6على سبيل المثال تبلغ نسبة البطالة في الدول المتقدمة مثل بريطانيا و . (%(12بلغت أنذاك 

، (%(5.6، بينما تبلغ هذة النسبة في بعض الدول العربية مثل السعودية (%(2.8اليابان و ، (%(4.3المتحدة 
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وتمر بنفس الظروف ، لالقتصاد األردني ةمشابه قتصاديات الدولرغم أن  ا (.%(12مصر و  ،(%(10.5الجزائر و 
(، %(11.7وفي تركيا  (%(6.8تبلغ نسبة البطالة في لبنان ف .الالجئين السوريين عداد كبيرة منأ من حيث استضافة 

تراتيجية وطنية استحتاج إلى لذا  ،وفقا  لكل المعايير العالمية، دنى شك نسبة البطالة في األردن مرتفعة جدا  أبدون و 
 (.2017القريب )حدب،  لخفضها في المستقبل ؛واضحة

 الدراسات السابقة

خريجي جامعة قائمة: أسبابها وآثارها  البطالة عندى لتعرف إلدراسة ميدانية هدفت ل (2018)أجرى نجاح 
هما:  ناالجتماعية واالقتصادية في الجزائر. وتم استخدام المنهج المختلط) الكمي والنوعي( من  خالل إعداد أداتي

( خريج عاطل عن العمل، (65( سؤال، وتم توزيع االستبانة على(37تكونت أسئلة االستبانة من . ستبانةالمقابلة واال
ات فيما يخص التخصصعتبار احتياجات سوق العمل ا يأتي: الجامعة ال تأخذ بعين االئج الدراسة موأظهرت نتا

دم االلتزام أن ع كتفاء بتخريج عدد هائل مع الطلبة ال تتناسب وسوق العمل المحلي، وأظهرت أيضاالمطلوبة، واال
مل ى أن الخريج الجامعي العاطل عن العبمعايير التوظيف يؤدي إلى تفاقم ظاهرة بطالة خريجي الجامعة، إضافة إل

ال يستطيع تلبية احتياجاته، مما يؤدي به إلى ممارسة أعمال ال تتناسب ومستواه ، فصعبا   اقتصاديا   يعيش وضعا  
 التعليمي.

بها، س( دراسة هدفت للتعرف على العوامل المؤثرة على بطالة الخريجين في جامعة 2017أجرت العريبي )
أداة رئيسة في جمع البيانات والمعلومات، حيث تم تصميم استبانة خاص للحصول ى االستبانة وتم االعتماد عل

للعام  على عينة من الخريجين ، وتم توزيع استبانة(مقياس ليكرت الخماسي)على المعلومات المطلوبة باستخدام 
راسة أن ارتفاع نسبة البطالة  بين ( وحدة. وبينت الد( 260مقدارها ،)الزراعة، اآلداب، العلوم( الدراسي من كليات

، منها ما يتعلق بعدم التناسب بين قوة العمل المتاحة في المجتمع وبين فرص لعواملالخريجين يعود إلى العديد من ا
لدولة، فتقار إلى قاعدة معلوماتية على مستوى ااالالعمل المتوافرة، وضعف التدريب والتأهيل التقني للخريجين، و 

 قاليد والنظرة المتدنية لبعض المهن.والعادات والت

لتعرف على تأثير هاجس البطالة على طموحات الشباب الجامعي ل سة هدفتابدر  (2016) بوعموشهقام و 
( (70م هلجمع البيانات من المبحوثين وعددفي جامعة جيجل، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وأداة االستمارة 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة محمد الصديق بن يحي_ جيجل، وقد توصلت كلية في ين يشباب الجامعالمن 
 هأفاقعلى تطلعات الطالب الجامعي و  سلبيا   الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن هاجس البطالة يؤثر تأثيرا  

، لبطالةا ن بمشكلةيامعيويرجع ذلك لوعي الطلبة الج ،أمام رغبته في مواصلة الدراسة إذ تقف عائقا  ، هورغبات
 فيما يخص التوظيف. عهم على اإلجراءات الحكوميةطالاو  الطلبة الخريجين العاطلين عن العمل واحتكاك

ظاهرة البطالة بين خريجي  للتعرف على هدفتدراسة  2010)أجرى البريفكاني ورشيد واالرتوشي )كما 
 دعداإ اد على المنهج الوصفي التحليلي عن طريق حيث تم االعتم ،األسباب والمعالجات() كليات جامعة دهوك

( خريج من كليات جامعة دهوك، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من 300يعها على )ز وتو  ةاستمارة استبان
( يرجعون عدم حصولهم على فرصة عمل %77االستنتاجات: إن النسبة األكبر من العاطلين عن العمل البالغة )
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ن وجود فرصة عمل ال يعني بالضرورة حصول العاطل علىو إلى تخلف القطاعات االقتصادية،  ن ال ولك، عمل ا 
والثانية من الناحية االجتماعية، فقد ، األولى من حيث األجر :ون هذه الفرصة مناسبة من ناحيتينبد من أن تك
لعاطلين في أفراد العينة لهذا السبب، وأظهرت النتائج أيضا إقبال المتزوجين نسبة بين ا( %13,5أظهرت نحو)

إلناث بلغت نسبة العاطلين وأظهرت الدراسة أن الجندر)الجنس( من ا على العمل حتى وان كان غير مناسب له،
 عدد من االقتراحات. وضع (. وعلى ضوئها تم%53نحو ) نبينه

األثار االقتصادية واالجتماعية للبطالة في األراضي  لتعرف علىدفت ل( دراسة ه(2014 أجرى الرضيعو 
الفلسطينية والتجارب العالمية الناجعة في مكافحة البطالة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والقياسي 

صلة أقتصاد الفلسطيني يعاني من مشكلة متأن اال :معتمدا على مصادر البيانات الرسمية، وتوصلت الدراسة إلى
وأن السلطة الفلسطينية ما زالت تعتمد على المساعدات الخارجية وعلى الضرائب وخصوصا  ،في بنيتة وهي البطالة

 .وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات .الضريبة المضافة
-2013))لتعرف على مشكلة البطالة في فلسطين في الفترة ل بدراسة هدفتفقد قام  (2013) أما درويش

عالجها، ولتحقيق أهداف الدرلسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على  وطرق  1994
وصف خصائص هذه الظاهرة وأنواعها، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن السبب الرئيس لتفشي 

ن البطالة مازالت يالبطالة في األراضي الفلسطينية  دا بالنسبة تسجل مستويات عالية جعود إلى سياسية الحصار، وا 
ن أوساط يسهم في انخفاض مستوى المعيشة وتفاقم الفقر بألمفهوم البطالة عربيا ودوليا، وأن تزايد معدالت البطالة 

الطبقة العاملة بشكل خاص، وأن معظم خريجي الجامعات والمعاهد الفلسطينية يضع هدف الحصول على وظيفة 
 سهمت في زيادة البطالة.أمستقبله، وهذه ثقافة خاطئة بعد تخرجه الخيار الوحيد ل

 اهمؤسسات التعليم العالي وأسباب بطالة خر يجي لتعرف إلى واقعل ( دراسة هدفت(2000أجرى النويصرو 
أفراد مجتمع الدراسة من حيث العدد والتخصص والتوزيع الجغرافي، وتوصلت  رمن وجهة نظ هاحلول المناسبة لالو 

أبرز األسباب المؤدي لمشكلة بطالة خريجي التعليم العالي إحجام القطاع الخاص عن  : إنإلى أهم النتائج األتية 
إحجام بعض  ضاف إلىباإل رتفاع تكلفتهم االقتصادية مقارنة بالعمالة الوافدة،ابسبب  ؛تشغيل العمالة السعودية

الخريجين عن العمل في القطاع الخاص بسبب غياب الشعور باألمن الوظيفي فيه مقارنة بالقطاع العام، إضافة 
ونقص في الخبرات الوظيفية عند معظم الباحثين عن  ،إلى استمرار التوسع في التخصصات الدراسية النظرية

 العمل.

( دراسة في مجال البطالة بين الخريجين ومدى المالءمة Ekuri, et al 2013وأجرى )اكوري( وآخرون )
االقتصادية لمناهج التعليم في نيجيريا، اعتمادا على الدراسات التجريبية، هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال 

كل ذي شاآلتي: هل تعتمد تصورات الخريجين العاطلين عن أهمية التعليم الريادي التطبيقي في المناطق الفقيرة ب
داللة إحصائية على فترة عدم العمل أو البطالة ومجال تخصصهم وطموحهم الوظيفي؟ اعتمدت الدراسة على 

( خريج لم يحصلوا على (960المنهج الوصفي، حيث تم استخدام أداة االستبانة، واشتملت عينة الدراسة على
ة، وأشارت أهم النتائج إلى وجود من اإلناث من تخصصات مختلف480) ( من الذكور، و)(480وظائف، منهم 
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تأثير ذي داللة إحصائية لمتغيرات التخصص ومجال الطموح الوظيفي وفترة البطالة على إدراك وتصور أهمية 
 التعليم التطبيقي الريادي القائم على المشروعات.

 
التخرج ( دراسة هدفت إلى استكشاف نمط الطالب حديثي (Stone& etal,2012وأجرى )ستون( وآخرون 

في سوق العمل وآلية تحديد أجورهم ورواتبهم، خاصة في ظل األزمة أو الركود االقتصادي لسوق العمل، وارتكزت 
( من الطالب حديثي التخرج ما بين عامي (444الدراسة على نتائج تقرير وطني لعينة اشتملت على

ثي التخرج في سوق العمل أهمها: . تناولت الدراسة عددا من المحاور المرتبطة بخبرات حدي2011)،2006)
الخبرات الحالية والسابقة للخريجين في سوق العمل، مدى الرضا والمزايا الوظيفية. وأشارت أهم النتائج إلى أن ثالثة 

( (4دوالر، كما أن كل 28000)أرباع العينة من الخريجين قد حصلوا على وظيفة بدوام كامل منذ التخرج وبراتب )
( أشاروا إلى أن (10( من (2عينة أشاروا إلى أن الوظيفة تحتاج إلى مؤهل عال ألربع سنوات، و( أفراد ال10من )

 أشاروا إلى عدم رضاهم عن سوق العمل. (10)من  (9)الوظيفة األولى تمثل لهم المسار المهني المرغوب، و
 

 أوجه تشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:

والدراسة الحالية تناولت موضوع البطالة بشكل عام، والبطالة لدى خريجي الجامعات جميع الدراسات السابقة  -
، 2016)) ، وبوعموشه2017)(، والعريبي )2018والمعاهد والكليات بشكل خاص مثل: نجاح )

 (.Ekuri, et al 2013(، واكوري وآخرون )2010(، والنويصر)2010والبريفكاني ورشيد واألرتوشي )
الدراسات السابقة المنهج الوصفي في جمع البيانات من خالل استخدام أداة االستبانة مثل: استخدمت  -

( والبريفكاني ورشيد 2014، والرضيع)2016)(، بوعموشه )(2017(، والعريبي 2018نجاح)
 (.(Stone& etal,2012(، وستون وآخرون Ekuri, et al 2013(، واكوري وآخرون )2010واألرتوشي)

الدراسات السابقة، فمثال  من أسباب البطالة: إن التخصصات الجامعية ال تلبي احتياجات تنوعت نتائج  -
(، وهذا يتشابه مع بعض نتائج الدراسة (2000(ِ ودراسة نويصر2018سوق العمل كمافي دراسة نجاح )

اسة ر الحالية، ضعف التدريب والتأهيل للطلبة الخريجين، والنظرة المتدنية لبعض التخصصات، كما في د
(، ودراسة ستون (2010( والبريفكاني ورشيد واألـرتوشي (2013( ودرويش (2017العريبي 
 وتتشابه هذه النتائج مع نتائج الدراسة الحالية أيضا. (Stone& etal,2012)وآخرين

 أوجه اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة
 طلبة الدراسات العليا، وليس عند الطلبة الخريجين.الدراسة الحالية بحثت موضوع البطالة من وجهة نظر  -
 استخدمت الباحثة المنهج النوعي)دراسة الحالة( من خالل استخدام أداة )المقابلة( وليس أداة االستبانة. -
من أهم نتائج الدراسة الحالية التي لم ترد في الدراسات السابقة: تشجيع البحث العلمي للوقوف على   -

يج اد الحلول المناسبة، إعداد هيئة التدريس إداريا وأكاديميا وفنيا، الحد من العمالة الوافدة أسباب البطالة وا 
 وتحديد الحد األدنى لألجور، واستغالل األراضي الزراعية ودعم الصناعات المحلية.
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 منهج الدراسة
سات ع طلبة الدراالنوعي ) دراسة حالة(، عن طريق إجراء مقابالت معمقة مقامت الباحثة باستخدام المنهج 
 .2018/2017العليا في جامعة اليرموك للعام الدراسي 

 مجتمع الدراسة

ي دكتوراه( من طلبة جامعة اليرموك للعام الدراسو تكون مجتمع الدراسة من طلبة الدراسات العليا) ماجستير، 
2018/2017. 

 عينة الدراسة

الدراسات العليا في كلية التربية، وتم اختيارهم قصديا ( طالبا وطالبة من طلبة 28تكونت عينة الدراسة من )
 لتحقيق أهداف الدراسة.

 أداة الدراسة ) المقابلة(

وحرصت أن تكون األسئلة متكاملة وشاملة لموضوع الدراسة، وبلغ  ،قامت الباحثة بإعداد أسئلة المقابلة
 رئيسة. أسئلة عددها ثالثة

 صدق األداة وموضوعيتها

 اة المقابلة تم عرضها على مجموعة من المختصيين في  عدد من الجامعات األردنية؛للتأكد من صدق آد
 واتفق المحكمون على مناسبة األسئلة لموضوع الدراسة.

 ثبات األداة:

 للتأكد من ثبات األداة استخدمت الباحثة استراتيجيتين من استراتيجيات ثبات منهج البحث النوعي:

واستخراج أهم األفكار الواردة فيها، وتم عقد ، محايدة قامت بتحليل المقابالتثة مستخلص المعلومات: وهو باح
 .%85ة اإلتفاقللثبات بلغت نسب (هولستي)مقارنة بين النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل استخدام معادلة 

اسات بة الدر السجل الميداني: وهو سجل زمني يوضح تاريخ المقابالت مع المشاركين في الدراسة) طل 
 العليا(. والملحق )أ( يوضح تاريخ عقد المقابالت.

 النتائج

 السؤال األول: ما دور جامعة اليرموك في الحد من ظاهرة البطالة من وجهة نظرك؟

للسياسات التعليمية واالسترايجيات التدريسية المختلفة، وربط النظرية بالتطبيق واألنشطة المنهجية  -
 في الحد من البطالة، وذلك من خالل:والالمنهجية دور كبير 
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(" ال بد من توعية 1توعية الطلبة بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل حيث جاء عند المقابل ) .1
( " التوعية بالتخصصات 2الطلبة واألفراد بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وجاء عند المقابل )

حول المجاالت التي يمكن أن يدرسوها وما يمكن ("  توعية الشباب 6من أجل العمل" وأكد المقابل)
(" توجيه الطلبة وتشجيعهم 9أن يستفيدوا منها بعد تخرجهم بما يوافق سوق العمل"، وجاء عند المقابل )

(" يتمثل دور جامعة اليرموك  (13على دراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل"، وأكد المقابل 
( أن للجامعة اليرموك 16ة، ثم تدعيم سوق العمل"، وبي ن المقابل )في إعداد أفراد يتميزون بالتخصصي

حاطته حول التخصص" وأكد المقابل  والجامعات األردنية األخرى دورا أساسيا في توعية الطالب وا 
(" لجامعة اليرموك دورا  مهما  في الحد من البطالة من خالل وضع تخصصات يحتاجها السوق (22

 (" أن تقوم الجامعة بالتركيز على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل". (24المحلي"، وقال المقابل 
 

إيجاد تخصصات جديدة تتناسب وحاجة السوق والعمل على إغالق التخصصات المشبعة. جاء عند  .6
إيقاف التخصصات لمدة معينة من الزمن حتى يتم توظيف الذين تخرجوا من  (9) "المقابل 

("  فتح فروع تخصصات دقيقة والبعد عن التخصصات العامة ما (14التخصص"، وقال المقابل 
("  تقل البطالة عندما تغلق الجامعة بعض التخصصات المشبعة"، (18أمكن"، وجاء عند المقابل 

(" تخصصات مطلوبة وحديثة ومتوائمة مع ما يحتاجه المجتمع"، وأشار المقابل (19ووضع المقابل 
شبع منها السوق المحلي، والعمل على  إدراج تخصصات جديدة "  إلى وقف التخصصات التي أ(27)

 (" إدراج تخصصات بما يتناسب وسوق العمل".(28تثري السوق المحلي"، وجاء عند المقابل 
 

(" يجب على الجامعة 1عقد الدورات التدريبية إلعداد الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل. حيث قال المقابل ) .3
(" يتم ذلك من خالل الدورات التوعوية (8د الخريجين"، وعند المقابل عقد المزيد من الدورات إلعدا

("  إعداد دورات تدريبية (20وفتح دبلوم سنة أو سنتين في بعض التخصصات"، وجاء عند المقابل 
(" (28" عمل دورات تدريبية للطلبة"، والمقابل (27)من سوق العمل ليستفيد الخريج"، وبي ن المقابل 

 ا عدادهم لسوق العمل".تأهيل الطلبة و 
 

التوجه نحو التعليم المهني إلى جانب التعليم األكاديمي والتخلص من ثقافة العيب يسهم بشكل كبير في  -
(" التوعية من أجل العمل في مجاالت مختلفة والتخلص من ثقافة (2الحد من البطالة. ووضح المقابل 

(" توجيه الشباب بضرورة العمل في أي مجال وعدم االلتفات لثقافة العيب"، 4العيب"، وجاء عند المقابل )
(" توعية الشباب للعمل في قطاعات الدولة دون حرج مهما كان العمل والتخلص من ثقافة (5والمقابل 

" يجب (14)(" أن نوع العمل ال ينقص من قيمة الفرد في المجتمع". قال المقابل (6العيب". وبي ن المقابل 
ع (24التركيز على الجانب المهني"، وأكد المقابل  (" يجب إلغاء ثقافة العيب والعمل في أي مجال". وشج 

(" الطلبة على القبول بالعمل في أي مجال يعرض عليه  بعد تخرجه أو حتى أثناء مسيرته (26المقابل 
ن كان ال يتناسب مع تخصص أو أحالمه أو طموحاته".  التعليمية، وا 
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أنه "يجب على الجامعة أن تدرس العلوم التطبيقية والبعد عن  (14)ية بالتطبيق: بي ن المقابل ربط النظر  -

(" يلعب التطبيق العملي دورا أكثر أهمية من الجانب النظري في (16األسلوب النظري التلقيني"، والمقابل 
بد من ربط النظرية (" ال (17مجال التحضير النفسي والعملي للطلبة في سوق العمل"، وأكد المقابل 

 بالطبيق في الجامعات أثناء التدريس".
 

دارايا وفنيا كما جاء عند المقابل: -  (.17، )(14)إعداد أعضاء هيئة التدريس أكاديميا وا 
 

السؤال الثاني: كيف يسهم التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الحد من البطالة 
 من وجهة نظرك؟

 
مختلفة والشراكة المجتمعية تسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة البطالة والتخلص من إن سبل التعاون ال -

 ثقافة العيب وذلك من خالل:
تدريب الطلبة في ميادين العمل المختلفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الستثمار مواهبهم  -1

تاحة الفرصة لهم ( "بتدريب الطلبة في ميادي9وتنميتها. حيث أكد على ذلك المقابل ) ن المجتمع المحلي وا 
(" تدريب الطلبة وتوظيف أوائل (11في تطوير أنفسهم وأن يصبحوا أكفاء في مجاالتهم"، وقال المقابل 

(" تدريب الطلبة وترشيح من أهم أهل للثقة من قبل الجامعات للعمل (14الخريجين"، وجاء عند المقابل 
فاءة؛ لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب"، وجاء عند في سوق العمل واختيار ذوي الخبرة والك

(" تدريب عدد كبير من الطلبة من خالل مؤسسات التدريب المهني وتخريج من هم قادرون 20المقابل )
(" إلى العمل على زيادة ساعات تدريب (21على العمل في المجتمع وتلبية احتياجاته"، وأشار المقابل 

(" تدريب المتقدمين وتأهيلهم للعمل ومساعدتهم في الحصول (23جاء عند المقابل الطلبة في الميدان"، و 
 على الوظائف التي تتناسب مع كفاياتهم ومؤهالتهم"

 
يجاد الحلول المناسبة للحد منها، جاء عند المقابل  -6 تشجيع البحث العلمي للوقوف على أسباب البطالة وا 

للقيام بإعداد الدراسات واألبحاث العلمية المتخصصة التي  ( "ال بد من إعطاء البحث العلمي دوره(14
تقوم بتحليل واقع التعليم العالي وسوق العمل حتى يتم المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل" وأشار 

( إلى " وضع خطة يتم من خاللها التنسيق بين مؤسسات المجتمع المختلفة لدراسة البطالة (1المقابل 
(" ال بد من معالجة المشكالت بتحديد مسبباتها مبدئيا ، والوقوف (7سبابها" وقال المقابل والوقوف على أ

 على أسبابها ثم تقديم االقتراحات والتوقعات وتبادل الخبرات وذلك عن طريق تشجيع البحث العلمي".
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( (7تمويل المشاريع المختلفة التي تسهم في إيجاد فرص عمل للطلبة الخريجين. قال المقابل  -3
أنه" يجب تمويل المشاريع المساهمة في إحداث وتوفير فرص عمل للطلبة الخريجين"، وجاء عند المقابل 

 "(" العمل على مشاريع وتشغيل قدر كبير من الخريجين أو من هم على مقاعد الدراسة(20
" توعية الناس (17)( و(1توعية الطلبة بقيمة العمل المهني والحرفي. حيث جاء عند المقابل  -2

 بقيمة العمل المهني إن وجدت رغبة في ذلك"
 

 السؤال الثالث: ما أهم االقتراحات والحلول الناجعة للحد من ظاهرة البطالة من وجهة نظرك؟
 

(" تقديم (15طاقاتهم وتنمية مواهبهم. حيث اقترح المقابل  إقامة ورشات تدريبية لتدريب الطلبة وتوجيه -
دارة الوقت وغيرها من الدورات"، واقترح المقابل  (" إقامة دورات تدريبية (16دورات للطلبة بتطوير الذات وا 

(" عقد دورات تدريبية الستثمار مواهب الشباب" واقترح المقابل (17مؤهلة لسوق العمل"، واقترح المقابل 
تدريب عدد كبير من الطلبة من خالل مؤسسات التدريب المهني وتخريج عدد كبير قادرين على  ("(20

(" تدريب وتأهيل المتقدمين للعمل ومساعدتهم في (22العمل في سوق العمل وتلبية احتياجاته"، والمقابل 
 الحصول على الوظائف التي تتناسب كفاياتهم ومؤهالتهم".

(" إنشاء (4الطلبة الخريجين وتوجيه طاقاتهم واستثمارها.حيث اقترح المقابل  إنشاء مشاريع مختلفة لتشغيل -
(" إيجاد المشاريع الصغيرة 6مشروعات جديدة  لتشغيل عدد كبير من أفراد المجتمع"، واقترح المقابل )

(" االستفادة من مواهب الشباب في إقامة مشاريع (7والمتوسطة التي تخلق فرص عمل" واقترح المقابل
(" إقامة مشاريع متوسطة وكبرى تهدف إلى تشغيل (16رفيهية، واستثمارية، وسياحية"، واقترح المقابل ت

(" بناء مصانع (20األيدي العاملة والخريجين الحديثين، وتسهم في دعم االقتصاد المحلي"، واقترح المقابل 
لعمل على استثمار المشاريع داخل (" ا(27و إنشاء مشاريع لتشغيل عدد كبير من العمالة"، واقترح المقابل 

(" تعزيز المشاريع (28األردن من خالل تشجيع أصحاب رؤوس األموال األردنيين"، واقترح المقابل 
 االستثمارية من قبل الحكومة وتخفيض الضرائب حتى يتم بناء مشاريع مختلفة وبالتالي إيجاد فرص عمل".

(" تحسين مخرجات التعليم من خالل تحسين 8المقابل ) تحسين جودة التعليم ومخرجاته، وهذا ما اقترحه -
لغاء المحسوبية والواسطة"، 9جودة التعليم في الجامعة" والمقابل ) (" تطوير وتحسين التعليم في الجامعات وا 

(" من المهم جدا النظر إلى طريقة التدريس فال تكون عن طريق الحفظ والتلقين والحشو، (15والمقابل 
نما استخدام ا ألساليب الحديثة لتظل المعلومات راسخة في عقل الطالب؛ ليتمكن من توظيفها في العمل"، وا 
 " االهتمام بتحسين مخرجات التعليم حتى يتم تنشئة جيل واع ومبدع بتخصصه".(17)واقترح المقابل 

بط الجانب (" ر (17ربط النظرية بالتطبيق الميداني في مجاالت العمل المختلفة، وهذا ما اقترحه المقابل  -
(" ربط المساقات بسوق العمل بشكل مباشر وال يكون التعليم مقتصرا (15النظري بالتطبيق"، واقترح المقابل 

 على الكتب"
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(" قبول الطلبة بأعداد (15قبول عدد معين من الطلبة في كل تخصص كل عام، وهذا ما اقترحه المقابل  -
(" تحديدعدد معين من الطلبة في كل تخصص بما يتناسب وحاجة السوق"، (17محددة كل عام"، والمقابل 

 (" ربط المساقات النظرية بالتطبيق الميداني في مجاالت العمل المختلفة"(17واقترح المقابل 
إيقاف التخصصات الجامعية وبرامج الدراسات العليا المشبعة الراكدة في سوق العمل. فقد اقترح المقابل   -

 برامج الدراسات العليا الراكدة". (" إيقاف(17
(" دراسة حاجة السوق والمؤسسات وانتقاء (5فتح المجال أمام البحث العلمي، حيث اقترح المقابل  -

(" دراسة حاجة السوق من التخصصات"، واقترح (16تخصصات تغطي حاجة السوق"، واقترح المقابل 
(" دراسة جدوى بعض (25التطور"، والمقابل (" فتح المجال أمام البحث العلمي ومواكبة (21المقابل 

(" إدراج تخصصات جديدة بعد البحث العلمي لحاجة السوق (28التخصصات الجامعية"، واقترح المقابل 
 المحلي".

 ( التوجه إلى العمل 1)التوجه نحو العمل المهني والحرفي والتخلص من ثقافة العيب، حيث اقترح المقابل "
" العمل بعيدا عن الشهادة والمؤهل الجامعي"، كما جاء (2)، واقترح المقابل المهني لتأمين مصدر دخل"

تاحة الفرصة لخريجي الجامعة نفسها للتعيين بعدم (8عند المقابل  ("  التشجيع على التعلم المهني وا 
، (" دعم األردنيين وتوجيههم نحو األعمال المهنية"(28استقطاب الخريجين من الخارج". واقترح المقابل 

(" التشجيع (16" اإلهتمام بالجانب المهني في المدارس والجامعات"، واقترح المقابل  (20)واقترح المقابل 
(" تنمية الوعي ألفراد المجتمع بأهمية األعمال اليدوية"، (23على المهن الحرة والحرفية"، واقترح المقابل 

(" (27العمل في أي مجال"، واقترح المقابل (" إلغاء ثقافة العيب وتشجيع الشباب على(24واقترح المقابل 
لغاء ثقافة العيب"  العمل على تشجيع الشباب على العمل في أي مجال وا 

 
  دراسة التخصصات (1توجيه الطالب لدراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. حيث اقترح المقابل ")

 المطلوبة وتوعية الناس به".
 

 (" دعم الصناعات الوطنية 1صناعات المحلية. حيث اقترح المقابل )استغالل األراضي الزراعية ودعم ال
" استغالل األراضي الزراعية وتشغيل الطلبة (7)والعمل على توفير فرص عمل من خاللها"، واقترح المقابل 

 .االقتصاد الوطني لخلق فرص عمل" (" دعم(25الخريجين" فقد اقترح المقابل 
 

  التقليل من استقبال العمالة (18)الحد من العمالة الوافدة وتحديد الحد األدنى لألجور. اقترح المقابل "
 الوافدة:

 
  معالجة التحديات (28معالجة التحديات التي تقف أمام المرأة دخول سوق العمل. فقد اقترح المقابل ")

 والصعوبات التي تقف أمام دخول المرأة سوق العمل.
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 نتائج الدراسة الحالية في ضوء نتائج الدراسات السابقةمناقشة 

  للسياسات التعليمية واالسترايجيات التدريسية المختلفة، وربط النظرية بالتطبيق، واألنشطة المنهجية
 والالمنهجية دور كبير في الحد من البطالة.

 بعة.إيجاد تخصصات جديدة تتناسب وحاجة السوق، والعمل على إغالق التخصصات المش 
 .عقد الدورات والورش التدريبية إلعداد الطلبة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل 
 .التوجه نحو التعليم المهني إلى جانب التعليم األكاديمي والتخلص من ثقافة العيب 
 .دارايا وفنيا  إعداد أعضاء هيئة التدريس أكاديميا وا 
 ص كبير في الحد من ظاهرة البطالة والتخل إن سبل التعاون المختلفة والشراكة المجتمعية تسهم بحد

 من ثقافة العيب.
 .يجاد الحلول المناسبة للحد منها  تشجيع البحث العلمي للوقوف على أسباب البطالة، وا 
 .تمويل المشاريع المختلفة التي تسهم في إيجاد فرص عمل للطلبة الخريجين 
 .توعية الطلبة بقيمة العمل المهني والحرفي 
 ضي الزراعية ودعم الصناعات المحلية.استغالل األرا 
 .الحد من العمالة الوافدة وتحديد الحد األدنى لألجور 
 .معالجة التحديات التي تقف أمام المرأة دخول سوق العمل 
 

(:إن 2018إن نتائج هذه الدراسة تتقارب مع  نتائج الدراسات السابقة، فمن نتائج دراسة نجاح)
الجامعة ال تأخذ بعين اإلعتبار احتياجات سوق العمل فيما يخص التخصصات المطلوبة، واإلكتفاء بتخريج 

(: إن ارتفاع نسبة (2017عدد هائل من الطلبة ال تتناسب وسوق العمل المحلي. و نتائج دراسة العريبي 
احة في دم التناسب بين قوة العمل المتالبطالة بين الخريجين يعود إلى العديد من العوامل منها ما يتعلق بع

المجتمع وبين فرص العمل المتوافرة، ضعف التدريب والتأهيل التقني للخريجين، والعادات والتقاليد والنظرة 
: إن أبرز األسباب المؤدي لمشكلة بطالة خريجي التعليم 2000)المتدنية لبعض المهن. ونتائج النويصر)

تشغيل العمالة السعودية؛ بسبب ارتفاع تكلفتهم االقتصادية مقارنة  العالي إحجام القطاع الخاص عن
بالعمالة الوافدة، باإلضاف إلى إحجام بعض الخريجين عن العمل في القطاع الخاص؛ بسبب غياب 
الشعور باألمن الوظيفي فيه مقارنة بالقطاع العام، إضافة إلى استمرار التوسع في التخصصات الدراسية 

 ,Ekuriفي الخبرات الوظيفية عند معظم الباحثين عن العمل. ونتائج دراسة اكوري وآخرين)النظرية، ونقص 
et al 2013 وجود تأثير ذي داللة إحصائية لمتغيرات التخصص ومجال الطموح الوظيفي وفترة البطالة :)

 على إدراك وتصور أهمية التعليم التطبيقي الريادي القائم على المشروعات.
 

ب في تقارب النتائج إلى إن الدول التي تم إجراء هذه الدراسات فيها هي دول ترتفع وقد يعود السب
فيها نسبة البطالة على وجه العموم، وبين الخريجين على وجه الخصوص، إضافة إلى أنها دول قد تشهد 
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فدة، والتركيز اارتفاع في عدد السكان وشح الموارد الطبيعية، وتدني الدخل واألجور، وارتفاع نسبة العمالة الو 
على المادة النظرية في المؤسسات التعليمية والجامعات أكثر من التطبيق الميداني، وقد يعود أيضا إلى 
غياب الشراكة المجتمعية بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني، وقد يعود أيضا إلى قلة 

كساب  وق العمل.هم الخبرات والمهارات المطلوبة لسالمشاريع اإلسثمارية التي تساهم في تشغيل الخريجين، وا 

 نتائج الدراسة الحالية و نظرية رأس المال البشري 

خرجاته، مهتمام على عملية التعليم وجودة ة من ضرورة  تركيز االفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالي
لحاقهم مهارات الطلبة، وتدريبهم من خالل إهتمام بصقل مام بالطلبة الخريجين، وضرورة االهتوا عداد األكاديميين واال

بالدورات والورش التدريبية المختلفة، وضرورة عملهم في مشاريع اسثمارية صغيرة ومتوسطة بهدف إعدادهم وتأهيلهم 
ظرية رأس ن للحد من ظاهرة البطالة فإن تلك النتائج تتوافق مع المبادئ األساسية التي تقوم عليها ؛لسوق العمل

ة في وأهميتهما خاصة في الدول التي تشهد زيادة كبير  ،سثمار في عمليتي التعليم والتدريبشري وهما االالمال الب
لى أن إالسكان الذين هم رأس المال البشري، وربما يعود السبب في ذلك من وجهة نظر المشاركين في الدراسة: 

ن االستثمار األمثل هو استثالتي تمتاز بارتفاع عدد السكان، وقلة الاألردن من الدول النامية  مار موارد الطبيعية، وا 
رق وذلك من خالل التركيز على عملية التعلم والتعليم، والبحث في ط ،الموارد البشرية ورفع كفاءتها وصقل خبراتها

قد و  واستراتيجيات التدريس بحيث تواكب التطور والتقدم التقني والتكنولوجي، واالستفادة أكثر من االقتصاد المعرفي.
هوا الذين أنهوا المرحلة الجامعية األولى وتوجسة هم من طلبة الدراسات العليا يعود أيضا إلى أن المشاركين في الدرا

ديهم. القوط والضعف لإلى سوق العمل، وظهرت إليهم حاجة سوق العمل من القوى العاملة المدربة، وتكشفت نقاط 
 راؤهم واقتراحاتهم بناء على ذلك.فجاءت آ

ترح الباحثة إجراء العديد من الدراسات حول نظرية رأس المال البشري وكيفية االستفادة منها أكثر في وتق
 الحد من ظاهرة البطالة في األردن.

 التوصيات
 في ضوء نتائج الدراسة التي توصلت إليها الباحثة التي أسفرت عنها المقابالت فإنها توصي بما يلي:

 
 رات إلكسابهم المهارات والخب ؛لجامعات باألنشطة المنهجية والالمنهجيةالعمل على إشراك جميع طلبة ا

 التي تساعدهم على صقل شخصيتهم وتنمية مواهبهم.
 ستمرار لتأهيلهم لسق العمل.اعقد الدورات التدريبية لطلبة الجامعات ب 
 .دارايا  ضرورة إعداد أعضاء هيئة التدريس أكاديميا وا 
  الميداني والتقني وتحسين مخرجات التعليم.ربط المواد النظرية بالتطبيق 
 .غلق التخصصات المشبعة في الجامعات األردنية والراكدة في سوق العمل 
 .تشجيع الشراكة المجتمعية مع الجامعات للحد من ظاهرة البطالة 
 لتشغيل الطلبة الخريجين والحد من ظاهرة البطالة. وكبرى  متوسطة التشجيع على إنشاء مشاريع 
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 على استغالل األراضي الزراعية ودعم المنتجات المحلية. التشجيع 
 .تشجيع البحث العلمي للوقوف على أسباب مشكلة البطالة واقتراح الحلول المناسبة لها 
 وتحديد الحد األدنى لألجور لهم. العمل على الحد من األيدي العاملة الوافدة 
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