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 اآلثار االجتماعيت والنفسيت املرتتبت على ظاهرة البطالت
 " دراست ميدانيت مبدينت اجلميل "

 
 عبج الدالم دمحم سالؼ عبج الرمجأ.

 جامعة صبخاته-كمية اآلداب والتخبية
 

 المقجمة9
البصالة عائقًا تشسػيًا كبيخًا في الكثيخ مغ دوؿ العالع الثالث، وأصبحت ُتعج مذكمة     

سببًا في تيجيج استقخار العجيج مغ األنطسة والحكػمات في ضل السعّجالت الستدايجة 
لمشسػ الدكاني في ىحه البمجاف وزيادة الفجػة بيغ اإلنتاج واالستيالؾ تشعكذ بال شظ 

ؿ العالع الشامي، وكحلظ البعس مغ دوؿ العالع البصالة التي يعاني مشيا شباب دو 
الستقجـ عمى حج سػاء عمى سمػكيع، وتمقي بطالليا عمى السحيط االجتساعي حيث 
بجأت تطيخ في البعس مغ مجتسعات الجوؿ الشامية السحافطة "اجتساعيًا وسمػكيًا" 
صػرًا ألوضاع شاذة عمى شكل تعاشي السخجرات والدخقة واالغتراب واإلحداس 
بالطمع االجتساعي، وما يتػّلج عغ اإلحداس باإلحباط، واليديسة الجاخمية مغ قمة مسا 

 يتحػؿ بسخور الػقت إلى شعػر باإلحباط، ويخمق شبابًا ُمجمخًا نفديًا وعزػيًا.
 مذكمة البحث:

تدعى الكثيخ مغ الجوؿ في عالسشا السعاصخ إلى دراسة البصالة، وتحميل أسبابيا      
وندبيا عجاد العاشميغ عغ العسل أ ل مدتسخ ودؤوب، وتحاوؿ جاىجة ونتائجيا بذك

مقارنة بقػة العسل مغ إجسالي تعجاد الدكاف، لحا تعصيو قزية البصالة الستسثمة بعجـ 
ىع ػع مع القػى العاممة السحمية مغ أ وجػد فخص عسل تتشاسب مغ حيث الحجع والش

الخاىغ، إذ اىتع ىؤالء بالعسل عمى السػضػعات التي تيع الدياسييغ وأصحاب القخار 
 وضع الخصط والبخامج السجروسة لخفس ندب البصالة وتقميريا في مجتسعاتيع.

ولمبصالة مذكمة اقترادية كسا أنيا ىي مذكمة نفدية واجتساعية وأمشية وسياسية، 
ألنو جيل القػة والصاقة والسيارة والخبخة، وإف وجيل الذباب ىػ جيل العسل واإلنتاج 
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صيل الصاقة الجدجية بدبب الفخاغ ال سيسا بيغ الذباب تؤدي إلى أف تخّتج عميو تمظ تع
الصاقة لتيِجَمو نفديًا مدببًة لو مذاكل كبيخة، وتتحػؿ البصالة في كثيخ مغ بمجاف العالع 
إلى مذاكل أساسية معقجة، وربسا أشاحت ببعس الحكػمات، فحاالت التطاىخ 

في نطخ العاشميغ،  كع ورؤوس األمػاؿ فيع السدؤولػف لحوالعشف واالنتقاـ مػجة ضج ا
 وتكسغ مذكمة البحث في اإلجابة عغ الدؤاؿ التالي:

 ما ىي اآلثار االجتساعية والشفدية الستختبة عمى ضاىخة البصالة؟       
 أهمية البحث9

األىسية العمسية ىي إيجاد مخجع يتزسغ أسباب البصالة ُيسكِّغ أصحاب القخار  -1
اإلجخاءات الكفيمة بإيجاد فخص عسل تشاسب وحاجة الدػؽ في اتخاذ 

 والتخررات السجرجة بدجل الباحثيغ عغ العسل.
لشا مجى تقجـ السجتسع، فكمسا زاد عجد البصالة في السجتسع زاد تخمف أنيا تػضح  -2

 ىحا السجتسع.
أنيا تِرُف لشا ضاىخة البصالة، وُتذخِّز لشا نػاحي القػى والزعف، مدتيجفًة  -3

بيغ مغ ذلظ التػصيات السقتخحة التي يسكغ أف تداعجنا في التقميل مغ عجد 
 خخيجي التعميع الجامعي.

أنيا تعيج جسيع السيتسيغ بالتخصيط لمقػى العاممة في الجولة، وجسيع السؤسدات  -4
لتعميسية إلى حل عمسي جحري ليحه الطاىخة بيغ خخيجي الخجمية والتخبػية وا

 التعميع الجامعي.
 أهجاف البحث9

 يحاوؿ البحث تحقيق اآلتي:    
التعخؼ عمى اآلثار الستختبة عمى بصالة الستعمسيغ، وما ُتحجثو الطاىخة مغ  -1

االغتخاب والسذاركة االجتساعية في اضصخاب العالقات االجتساعية والسطاىخ 
 والتي تتزسغ االنحخاؼ والجخيسة واإليساف والتصخؼ الجيشي. السشحخفة،
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آثار بصالة الستعمسيغ، والػصػؿ إلى مؤشخات ُتفيج في مػاجية التعخؼ عمى كيفية  -2
التخصيط، واستثسار السػارد البذخية، والتي تمعب دورًا ىامًا في تحقيق التشسية 

 السحمية.
 تداؤالت البحث9

 عغ التداؤالت اآلتية:يحاوؿ ىحا البحث اإلجابة    
 ما ىي اآلثار الستختبة عمى البصالة؟ -1
 كيف تتع عسمية مػاجية آثار البصالة، وخاصة مغ الستعمسيغ؟ -2

 المفاهيؼ والمرظمحات9
 تعخيف البظالة9

ُخُمّػ العامل مغ العسل مع قجرتو عمييا بدبب خارج عغ ُعخفت البصالة بأنيا     
ج عّخفت العاشميغ عغ العسل "بأنيع األشخاص إرادتو، أما مشطسة العسل الجولية فق

الحيغ ىع في سغ العسل، والخاغبػف فيو، والباحثػف عشو، ولكشيع ال يججونو في فتخة 
 1اإلسشاد.

 اإلطار النغخي لمبحث9
يحاوؿ الباحث في ىحا الجدء مغ البحث أف يتشاوؿ عجد مغ السػضػعات ذات 

 اآلتي:العالقة السباشخة بسػضػع بحثو، وعمى الشحػ 
ي البظالة9 -أوالا   أسباب تفذ ِّ

السخاشخ التي تيجد استقخار وتساسظ السجتسعات العخبية البصالة مغ أشج  تعج     
 ومشيا:

 األسباب الدياسية9أـ 
السختبصة بالبصالة، والستعمقة في الدياسة ىي كافة السؤثخات : سباب الدياسيةاأل

 الخاصة لجولة ما، مغ أىسيا:
 عمى دعع قصاع اإلعساؿ مغ جانب الحكػمة.انخفاض القجرة  -1
 انتذار الحخوب واألزمات األىمية في الجوؿ. -2
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 2غياب تأثيخ التشسية عمى الػضع االقترادي واالجتساعي في الجوؿ الشامية. -3
 األسباب االقترادية9ب ـ 

األسباب االقترادية لمبصالة مغ أكثخ األسباب انتذارًا وتأثيخًا عمى البصالة التي 
 إلى رفع معجالتيا الجولية، ومغ أىع أسبابيا:تؤدي 

زيادة عجد السػضفيغ مع قمة الػضائف السعخوفة، وىي مغ السؤثخات التي تشتج عغ  -1
في قصاع اإلعساؿ، وخرػصًا مع زيادة أعجاد خخيجي الجامعات، ركػد اقترادي 

 وعجـ تػفيخ الػضائف السشاسبة ليع.
ػب، والتي أّدت إلى زيادة السشفعة استبجاؿ العساؿ بػسائل تكشػلػجية كالحاس -2

االقترادية عمى الذخكات بتقميل نفقات الجخل لمعساؿ، ولكشيا أّدت إلى ارتفاع 
 ندبة البصالة.

االستعانة بسػضفيغ مغ خارج السجتسع، وىي التي تختبط بسفيـػ العسالة الػافجة  -3
مسا يؤدي  سػاء في السيغ والحخفية، والتي تحتاج إلى استقجاـ خبخاء مغ الخارج

 3إلى االبتعاد عغ االستعانة بأي مػضفيغ أو ُعّساؿ محمييغ.
 األسباب االجتماعية9ج ـ 

بالسجتسع الحي  لمبصالة ىي األسباب السفتعمة والستعمقةاألسباب االجتساعية 
بكل مغ األسباب الدياسية واالقترادية الخاصة بالبصالة، ومغ أىع األسباب  يتأثخ

 االجتساعية:
ارتفاع معجالت الشسػ الدكاني مع انتذار الفقخ، والحي يقابمو عجـ وجػد ميغ ػػػػ 

كافية، وفعمّيًا اإلحرائيات التي جسعت البحث تؤكج أف غالبية ما تذسمو البصالة ىع 
خخيجػ الجامعات برفة خاصة، بل إنيا امتّجت لتذسل خخيجي الكميات العميا، وىحا 

ًا وأكثخ شسػحًا، مسا يجعميع فخيدة اإلحباط الشػع أكثخ خصػرة ألنيع أكثخ إدراك
 4نحخافي بأنػاعو.والدخط، وفخيدة التّيار اال

 حمؾل تقميل ندبة البظالة9ثانيااـ 
 مغ الحمػؿ السقتخحة لتقميل ندبة البصالة في السجتسعات وىي:تػجج مجسػعة 
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البصالة بذكل في التقميل مغ ندبة تغييخ الشطخة الدائجة إلى السيغ، والتي تداىع  -1
ممحػظ، إذ ال يخغب العجيج مغ الذباب العسل في السيغ والرشاعات اليجوية، مسا 
يؤدي إلى تخاكع ىحه السيغ، ولحلظ يجب تذجيع الذباب عمى ىحه األنػاع مغ 
السيغ عغ شخيق عقج دورات ونجوات تعخيفية تداعجىع لمتعخؼ عمييا بذكل 

 أفزل.
واإلرادات التي تداعج عمى تػفيخ مجسػعة مغ تسػيل السذخوعات الرغيخة  -2

الػضائف لمعجيج مغ الذباب وخرػصًا الخخيجيغ الجامعييغ الُججد الحي يستمكػف 
ميارات أكاديسية قج تتػافق مع الستصمبات الػضيفية الخاصة بيحه السذخوعات 

 الحجيثة.
في تخريز مكافأة مالية لألعساؿ التصػعية، ويداىع ذلظ في زيادة الخغبة  -3

االلتحاؽ باألعساؿ التصػعية، وأيزًا ُتعدز مغ فكخة العسل التصػعي الحي قج يتع 
 تحػيمو مع الػقت إلى عسل رسسي.

وضع قيػد عمى استخجاـ العسالة الػافجة الحي يداعج عمى تػفيخ الػضائف  -4
 5الستاحة، لتربح ِبيج أفخاد السجتسع مغ السػاششيغ القادريغ عمى العسل.

 البظالة9أنؾاع  -ثالثاا 
 البظالة الجورية9أـ 

تشتاب الشذاط االقترادي بجسيع متغيخاتو في االقتراديات الخأس مالية فتخات 
صعػد وىبػط التي يتخاوح مجاىا الدمشي بيغ ثالث وعذخوف سشة، والتي ُيصمق عمييا 
مرصمح الجورة االقترادية، والتي ليا خاصية التكخار والجورية، وتشقدع الجورة 

 االقترادية برػرة عامة إلى مخحمتيغ:
السخحمة األولى: والتي مغ مسيداتيا األساسية الخواج والتػسع اتجاه التػضيف نحػ  -1

 التدايج إلى أف تعسل.
السخحمة الثانية: قيسة الخواج التي تعتبخ نقصة تحػيل، ثع يتجو بعج ذلظ الشذاط  -2

يف، وتدسى الجورية الشذاط االقترادي إلى نقصة الجورة اليبػط بسا في ذلظ التػض
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االقترادي فإف البصالة السراحبة لتمظ السخحمة بسخحل االنكساش تدسى بالبصالة 
 5الجورية.

 البظالة الهيكمية9ب ـ 
يقرج بالبصالة الييكمية تدخيح العسالة بأعجاد كبيخة مسا يزصخىع لمدفخ إلى 

السيارات الججيجة، باإلضافة أماكغ أخخى بعيجة بحثًا عغ العسل وإعادة التجريب لكدب 
إلى األسباب الدابقة يسكغ أف تحجث بصالة بدبب تغيخ محدػس في قػة العسل، 
والشتائج أساسًا عغ الشسػ الجيسقخاشي، وما يشجع عشو مغ دخػؿ الذباب بأعجاد كبيخة 
مغ سػؽ العسل، وما يتختب عشو عجـ تػافق بيغ مؤىالتيع وخبخاتيع مغ ناحية، وما 

 6ػضائف الستاحة في الدػؽ مغ ناحية أخخى.تتصمب ال
 البظالة المؾسمية9ج ـ 

إجبارية عمى اعتبار العاشمػف عغ العسل في ىحه الحالة خ البصالة السػسسية بتعت
ألنيع لع يججوا عسل ؟ مدتػى التػضيف ُىع عمى استعجاد لمعسل باألجػر الدائجة، 

غ االنكساش والتػسع يديج التػضيف واالستخجاـ مع تقمب الجورات التجارية السػسسية بي
 7خالؿ فتخة التػسع ويشخفس فتخة الكداد، وىحا ىػ السقرػد بالبصالة الجورية.

 البظالة الدافخة أو البظالة المقنعة9د ـ 
يقرج بيا حالة التعصل الطاىخ التي يعاني مشيا جدء مغ قػة البصالة الدافخة 

احتكاكية أو ليكمية أو دورية، ومجتيا الدمشية قج العسل الستاحة، والتي يسكغ أف تكػف 
تصػؿ أو تقرخ حدب شبيعة نػع البصالة وضخوؼ االقتراد الػششي، وتكػف آثارىا 
أقل ِحّجة في الجوؿ الستقجمة مشيا في الجوؿ الشامية، حيث أف العاشل عغ العسل في 

يغ تشعجـ في الجوؿ الستقجمة يحرل عمى إعانة بصالة وإعانات حكػمية أخخى، في ح
 8الجوؿ الشامية ىحه السداعجة.
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 البظالة المقنعة9ه ـ 
فيي تسثل الحالة التي تتكّجس فيو عجد كبيخ مغ الُعّساؿ بذكل يفػؽ الحاجة 

عسالة زائجة التي ال تؤثخ سحبيا مغ دائخة اإلنتاج عمى حجع الفعمية لمعسل، أي وجػد 
 01مشتجة.اإلنتاج، بالتالي فيي عبارة عغ عسالة غيخ 

 اآلثار الناجمة عؽ البظالة9 -رابعاا 
تسثل البصالة سببًا لسعطع األمخاض االجتساعية في أي مجتسع، كسا أنيا تسثل 
تيجيجًا واضحًا لالستقخار االجتساعي والدياسي واالقترادي، فالبصالة بسعشاىا الػاسع 

الذعػر  ال تعشي فقط حخماف الذخز مغ مرجر معيذتو، وإنسا أيزًا حخمانو مغ
 بججوى وجػده.

 اآلثار االجتماعية9ـ 0
لمسعيذة أو إف عجـ حرػؿ الذباب عمى الجخل السشاسب  الجخيمة واالنحخاف9أـ 

الحات، فبالتالي يمجأ إلى االنحخاؼ أو الدخقة والشرب واالحتياؿ لكي يدتصيع أف 
 يحقق ما يخيجه.

ألنو ال يجج إلى نفدو نجج أف بعس الذباب يمجأ إلى العشف  التظخف والعنف9ب ـ 
ىجفًا محجدًا، وأيزًا كػنو ضعيفًا لتمظ الجساعات الستصخفة، فبالتالي تكػف ىحه 

 الجساعات معيجة ليؤالء الذباب.
إف التدػؿ الشتيجة الحتسية التي يسكغ أف يحرل عمييا الذخز اذلي  التدؾل9ج ـ 

 00قرخًا.يعاني مغ البصالة نتيجة لرعػبة الطخوؼ التي يسخ بيا قيخًا و 
نجج أف ىشاؾ مشيع مغ يجج الحل في تعاشي السخجرات ألنيا  تعاطي المخجرات9د ـ 

تبعجه عغ التفكيخ في مذكمة عجـ وجػد العسل، وبالتالي ُتػصمو إلى الجخيسة 
 واالنحخاؼ.

لمبمج الحي يعير فيو وىػ شعػر الذباب بعجـ االنتساء  الذعؾر بعجم االنتماء9ه ـ 
يحقق لو مرجر لمعسل، وبالتالي يشتسي الذباب إلى مجتسع آخخ  ألنو ال يدتصيع أف

 01يدتصيع أف ُيػّفخ لو فخصة عسل.
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بعس الذباب يججوف أف اليجخة إلى بالد أخخى ىي حل لسذكمة عجـ  الهجخة9و ـ 
 الحرػؿ عمى عسل، وأف العسل في بمج آخخ ىػ الحل األمثل.

الحرػؿ عمى فخصة عسل،  الدبب الخئيدي ليحا التفكظ ىػ عجـ التفكػ9ز ـ 
وبالتالي تحجث كل ىحه األبعاد الدابقة، والتي تديج مغ السذكالت األسخية، وكميا 

 ناتجة عغ السذكمة الخئيدية وىي البصالة.
تطيخ حاالت االكتئاب بشدبة أكبخ لجى العاشميغ عغ العسل مقارنة  االكتئاب9ح ـ 

غ وسائل بجيمة ُتِعيشُو عمى الخخوج بأولئظ الحيغ ُيمدمػف العاشل عغ العسل بالبحث ع
في تعاشي السخجرات ؟ اعتبار مغ معايذة واقعو السؤلع، وكثيخًا ما تذسل ىحه الػسائل 

الحات يخمق العسل لجى اإلنداف روابط االنتساء االجتساعي، مسا يشبغي بعث نػع مغ 
ذاتو  اإلحداس والذعػر بالسدؤولية، ويختبط ىحه اإلحداس بدعي الفخد نحػ تحقيق

مغ خالؿ العسل، وعمى عكذ ذلظ فإف البصالة تؤدي بالفخد إلى حالة العجد 
 والزجخ وعجـ الخضا، مسا يشبع عشو حالة مغ الذعػر بتجني الحات وعجـ احتخاميا.

 اآلثار النفدية9ـ 1
ال يػجج شيء أثقل عمى الفخد مغ الذعػر بالحاجة السادية والسعشػية مغ 

الفخد مدؤوؿ عغ أسخة وعميو تأميغ حاجاتيا، وتؤكج اآلخخيغ خاصة عشجما يكػف 
اإلحراءات أف ىشاؾ عذخات السالييغ مغ العاشميغ عغ العسل في كل العالع مغ 
جيل الذباب، وبالتالي يعانػف مغ الفقخ والحاجة والحخماف، وتخمق أوضاعيع 
الرحية وتأخخىع عغ الدواج، والتي يراب بيا العاشمػف عغ العسل باالكتئاب، 
تطيخ حالة االكتئاب بشدبة أكبخ لجى العاشميغ عغ العسل مقارنة ألولئظ مسغ 
يمتدمػف أداء أعساؿ ثابتة، وتتفاقع حالة االكتئاب باستسخار وجػد حالة البصالة عشج 
الفخد، مسا يؤدي إلى االنعدالية واالندحاب نحػ الحات، ومغ معايذة واقعة السؤلع، 

 01ي تعاشي السخجرات أو اإلنتحار.وكثيخًا ما تتسثل ىحه الػسائل ف
تجني اعتبار الحات العسل لجى اإلنداف روابط االجتساعي، مسا يبعث نػعًا مغ 
اإلحداس والذعػر بالسدؤولية، ويختبط ىحه اإلحداس بدعي الفخد نحػ تحقيق ذاتية 
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مغ خالؿ العسل، وعمى عكذ ذلظ فإف البصالة تؤدي بالفخد إلى حالة مغ العجد 
 جـ الخضا، مسا يشتج عشو حالة مغ الذعػر بتجني الحات وعجـ احتخاميا.والزجخ وع

 جانب مؽ الرحة الجدمية والبجنية9ــــ 
إف الحالة والعدلة التي يعانييا كثيخ مغ العاشميغ عغ العسل تكػف سببًا لإلصابة 
بكثيخ مغ األمخاض، وحالة اإلعياء البجني كارتفاع ضغط الجـ، وارتفاع الكػلدتخوؿ، 
والحي مغ السسكغ أف يؤدي إلى أمخاض القمب أو اإلصابة بالحبحة الرجرية، إضافة 

 02إلى معاناة سػء التغحية أو اكتداب عادات تغحية سيئة وغيخ صحية.
كسا تفيج اإلحراءات العسمية أف لمبصالة آثارىا الديئة الرحة الشفدية كسا ليا أثخىا  

لعاشميغ عغ العسل يفتقجوف تقجيخ الحات، عمى الرحة الجدجية، وأف ندبة كبيخة مغ ا
ويذعخوف بالفذل، وانيع أقل مغ غيخىع، كسا ُوجج أف ندبة كبيخة مشيع يديصخ عمييع 
السمل، وأف يقطتيع العقمية والبجنية مشخفزة، كسا ُوجج أف القمق والكآبة وعجـ 

ف، واف ىحه االستقخار تدداد بيغ العاشميغ بل ويستج ىحا التأثيخ الشفدي حالة الدوجا
%( مغ ُيقجمػف عمى االنتحار 69الحالة الشفدية، وتديج السذاكل العائمية وجج أف )

تدداد ندبة الجخيسة كالقتل بيغ ىؤالء العاشميغ، كسا أف العاشمػف عغ العسل يّتدسػف 
بعجـ الدعادة والخضا والذعػر بالعجد، كسا أف معاناتيع تدداد بدبب الزيق السادي 

 03الة.الشاتج عغ البص
تؤدي حالة البصالة عشج الفخد الحي يتعصل عغ العسل التعخض لكثخة مغ 
السطاىخ عجـ التػافق الشفدي واالجتساعي، إضافة إلى الكثيخ مغ العاشميغ عغ العسل 
يّترفػف بحالة مغ االضصخابات الشفدية والذخرية، فسثاًل يّتدع الكثيخ مغ العاشميغ 

ضا، والذعػر بالعجد، وعجـ الكفاءة، مسا يؤدي إلى عغ العسل بعجـ الدعادة وعجـ الخ 
اعتالؿ في الرحة الشفدية، كسا يثبت أف العاشميغ عغ العسل تخكػا مقاعج الجراسة 
بيجؼ الحرػؿ عمى عسل، ثع لع يتسكشػا مغ ذلظ يغمب عمييع االّتراؼ بحالة مغ 

يا العاشمػف البؤس والعجد، ويعج مغ أىع مطاىخ االعتالؿ الشفدي التي قج ُيراب ب
 عغ العسل.
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 اآلثار المتختبة عمى البظالة بذكل عام9 -خامداا 
 انقصاع الجخل. -1
 عجـ كفاية الجخل بدبب عجـ تػفخ فخص عسل. -2
 عجـ الذعػر باالستقالؿ الحاتي. -3
 انقصاع أفخاد األسخة عغ التعميع. -4
 انحخاؼ أحج أفخاد األسخة. -5
 تجىػر الحالة الرحية. -6
 عجـ تػفخ السدكغ السالئع. -7

 بعض الحمؾل لمتقميل مؽ ندبة البظالة9 -دساا سا
 تػجج مجسػعة مغ الحمػؿ السقتخحة لتقميل ندبة البصالة في السجتسعات وىي:

تغييخ الشطخة الدائجة إلى السيغ ، والتي تداىع في التقميل مغ ندبة البصالة بذكل  -1
مسا  ممحػظ، إذ ال يخغب العجيج مغ الذباب العسل في السيغ والرشاعات اليجوية،

يؤدي إلى تخاكع ىحه السيغ، لمظ يجب تذجيع الذباب عمى ىحه األنػاع مغ السيغ 
 عغ شخيق عقج دروات ونجوات تعخيفية تداعجىع في التعخؼ عمييا بذكل أفزل.

تسػيل السذخوعات الرغيخة و؟، والتي تداعج عمى تػفيخ مجسػعة مغ الػضائف  -2
غ الُججد الحيغ يستمكػف ميارات لمعجيج مغ الذباب، وخرػصًا الخخيجيغ الجامعيي

 أكاديسية قج تتػافق مع الستصمبات الػضيفية الخاصة بيحه السذخوعات الحجيثة.
تخريز مكافأة مالية لألعساؿ التصػعية، ويداىع ذلظ في زيادة الخغبة في  -3

االلتحاؽ باألعساؿ التصػعية، وأيزًا تعدز مغ فكخة العسل التصػعي الحي قج يتع 
 قت إلى عسل رسسي.تحػيمو مع الػ 

وضع قيػد عمى استخجاـ العسالة الػافجة الحي يداعج عمى تػفيخ الػضائف  -4
 05الستاحة، لتربح بيج أفخاد السجتسع مغ السػاششيغ القادريغ عمى العسل.
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 تحميل البيانات9 -سابعاا 
 استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي في مخاحل ىحا البحث. منهج البحث9ـ 0
ييجؼ ىحا البحث بذكل أساسي إلى ؟ ومعخفة مفيـػ البصالة، وقج  البحث9 حجودـ 1

تع اختيار مجيشة "الجسيل" التي حجودىا العجيالت شخقًا، وتحجىا مجيشة رقجاليغ غخبًا، 
وشسااًل مجيشة زوارة، وجشػبًا باشغ الجسل" كسجتسع لمجراسة وتقريخ نتائج ىحا البحث 

( 20/11/2021إلى  21/02/2021ة، وذلظ مغ )الفتخة التي سشجخي عمييا الجراس
 مدتخجمًا استسارة االستبياف كػسيمة لجسيع البيانات.

 ( ُأخحت بصخيقة العيشة العذػائية.47عيشة البحث ) عينة البحث9ـ 2
 ( يبيغ تػزيع األفخاد حدب الجشذ1ججوؿ رقع )

 الندبة التكخار الفئة
 %41 13 ذكخ
 %41 12 أنثى

 %011 36 المجمؾع
( يتزح أف ندبة اإلناث متداوية مع ندبة الحكػر 1مغ خالؿ الججوؿ رقع )

 %.50بشدبة 
 ( يبيغ تػزيع األفخاد حدب السدتػى التعميسي2ججوؿ رقع )

 الندبة التكخار الفئة
 %6 01 ابتجائي
 %31 06 متؾسط
 %31 04 جامعي

 %7 3 أم ي  
%65 36 المجمؾع  

زيادة ندبة السدتػى التعميسي الستػسط بشدبة ( يتزح 2مغ خالؿ الججوؿ رقع )
44.% 
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 ( يبيغ تػزيع العيشة حدب ميشة األـ3ججوؿ رقع )
 الندبة التكخار الفئة

 %05 01 معممة
 %23 06 مؾعفة

 %23 04 ربة بيت
 %05 4 أخخى ُتحكخ

 %100 36 المجمؾع
مع ندبة ( يتزح أف ندبة ميشة األـ السػضفة متداوية 3مغ خالؿ الججوؿ رقع )

%، وأيزًا ندبة السعمسة متداوية مع ندبة أخخى ُتحكخ بشدبة 34ربة البيت بشدبة 
16.% 

 ( يبيغ تػزيع العيشة حدب ميشة األب4ججوؿ رقع )
 الندبة التكخار الفئة

 %01 06 مؾعف
 %8 04 أستاذ جامعي

 %063 04 عمل حخ
 %191 36 المجمؾع

 %.33ميشة األب  حدب األفخاد( يتزح ندبة 4مغ خالؿ الججوؿ رقع )
( يػضح رأي عيشة البحث أف سبب البصالة وجػد عجد كبيخ مغ 5ججوؿ رقع )

 السؤسدات التعميسية التي تخخج أعجاد ىائمة مغ الخخيجيغ مقابل سػؽ العسل السحجد
 الندبة التكخار الفئة

 %31.31 08 مؾافق
 %31.31 08 أحياناا 

 %08.03 8 غيخ مؾافق
 %100 36 المجمؾع
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تخخج أعجاد ىائمة مغ  % مغ السؤسدات التعميسية40شة الجراسة أف عيأكجت 
التي بمغت في في البصالة ، وىػ ما تدبب الخخيجيغ مقابل سػؽ العسل السحجود 

 %.40ندبة بعس األحياف 
( يػضح رأي عيشة البحث في كػف سبب البصالة تدداد أعجاد الخخيجيغ 6جوؿ رقع )ج

 مقابل الػضائف في القصاع العاـمغ السؤسدات 
 الندبة التكخار الفئة

 %44.33 16 مؾافق
 %16.54 02 أحياناا 

 %03.78 6 غيخ مؾافق
 %100 36 المجمؾع

% تدايج أعجاد الخخيجيغ مغ السؤسدات 55.44أكج أفخاد عيشة الجراسة ندبتيع 
البصالة، وفي بعس التعميسية مقابل محجودية الػضائف في القصاع العاـ سببًا في 

% مغ أفخاد عيشة الجراسة، وتخجع لتدايج أعجاد الخخيجيغ مقابل 27.65األحياف أكجوا 
% غيخ مػافق مغ أفخاد عيشة 14.89محجودي الػضائف في القصاع العاـ، وندبة 

 الجراسة أف سبب البصالة ال تخجع لتدايج الخخجيغ مغ السؤسدات التعميسية.
يشة البحث في أف ندبة البصالة تدايج أعجاد الخخيجيغ ( يػضح رأي ع7ججوؿ رقع )

 مغ األقداـ الشطخية مقابل األعجاد القابمة مغ األقداـ التصبيكية
 الندبة التكخار الفئة

 %33.57 10 مؾافق
 %02.80 04 أحياناا 

 %12.31 00 غيخ مؾافق
%011 36 المجمؾع  

% أف سبب البصالة تدايج أعجاد 44.68أكج أغمب عيشة الجراسة وندبتيع 
الخخيجيغ مغ األقداـ الشطخية مقابل األعجاد القابمة مغ األقداـ التصبيكية، واكج 

% مغ األفخاد أف سبب البصالة في بعس األحياف تخجع لتدايج أعجاد 13.91
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مغ األقداـ التصبيكية، في حيغ  الخخيجيغ مغ األقداـ الشطخية مقابل األعجاد القابمة
% مغ أفخاد عيشة البحث أف سبب البصالة ال يخجع لتدايج أعجاد الخخيجيغ 23.40أكج 

 مغ األقداـ الشطخية.
( يػضح رأي عيشة البحث أف سبب البصالة ىػ استخجاـ أسمػب تمقيغ 8ججوؿ رقع )

 السحاضخات في الجامعة بجاًل مغ استخجاـ األسمػب العمسي
 الندبة التكخار الفئة

 %37.82 12 مؾافق
 %14.42 01 أحياناا 

 %14.42 01 غيخ مؾافق
 %100 36 المجمؾع

% أف سبب البصالة ىػ استخجاـ 48.93أكج أغمب أفخاد عيشة البحث وبشدبة 
% مغ أفخاد عيشة البحث أف سبب البصالة ال يخجع 25.53األسمػب العمسي، وأكج 

% مغ 25.53بجاًل مغ األسمػب العمسي، في حيغ أكج إلى استخجاـ أسمػب التمقيغ 
أفخاد عيشة البحث أف سبب البصالة ىػ استخجاـ أسمػب التمقيغ بجاًل مغ استخجاـ 

 األسمػب العمسي.
( يػضح رأي عيشة البحث في أف ندبة البصالة تدايج أعجاد الخخيجيغ 9ججوؿ رقع )

 قداـ التصبيكيةمغ األقداـ الشطخية مقابل األعجاد القابمة مغ األ
 الندبة التكخار الفئة

 %33.57 10 مؾافق
 %02.80 04 أحياناا 

 %12.31 00 غيخ مؾافق
 %011 36 المجمؾع

% أف سبب البصالة تدايج أعجاد 44.68أكج أغمب عيشة البحث وندبتيع 
الخخيجيغ مغ األقداـ الشطخية مقابل األعجاد القابمة مغ األقداـ التصبيكية، وأكج 

% مغ أفخاد عيشة البحث سبب البصالة في بعس األحياف تخجع لتدايج أعجاد 13.91
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ابمة مغ األقداـ التصبيكية، في حيغ الخخيجيغ مغ األقداـ الشطخية مقابل األعجاد الق
% مغ أفخاد عيشة البحث أف سبب البصالة ال يخجع لتدايج أعجاد الخخيجيغ 23.40أكج 

 مغ األقداـ الشطخية مقابل األعجاد القابمة مغ األقداـ التصبيكية.
( يػضح رأي عيشة البحث أف ندبة البصالة التخررات الزئيمة 10ججوؿ رقع )

 والتي تتػافق مع سػؽ العسلوالسحجود لإلناث 
 الندبة التكخار الفئة

 %02.80 04 مؾافق
 %33.57 10 أحياناا 

 %12.31 00 غيخ مؾافق
 %011 36 المجمؾع

% مغ أفخاد عيشة البحث أف سبب البصالة في بعس األحياف يخجع 44.68وأكج 
وأكج إلى أف التخررات الزئيمة والسحجود لإلناث والتي تتػافق مع سػؽ العسل، 

 % مغ أفخاد عيشة الجراسة غيخ مػافق.13.91
( يػضح رأي عيشة البحث أف ندبة البصالة عجـ وجػد وحجات إدارية 11ججوؿ رقع )

في السؤسدات التعميسية لسداعجة الخخيجيغ والخخيجات في البحث عغ فخص عسل 
 مشاسبة

 الندبة التكخار الفئة
 %54.84 20 مؾافق
 %10.65 01 أحياناا 

 %01.65 5 مؾافقغيخ 
 %011 36 المجمؾع

% أف سبب البصالة يخجع إلى 65.95وأكج أغمب أفخاد عيشة الجراسة وبشدبة 
عجـ وجػد وحجات إدارية في السؤسدات التعميسية لسداعجة الخخيجيغ والخخيجات، 

% أف سبب البصالة في بعس األحياف يخجع إلى عجـ وجػد وحجات 21.76وأكج 
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التعميسية لسداعجة الخخيجيغ والخخيجات في البحث عغ فخص  إدارية في السؤسدات
 عسل مشاسبة.

( يػضح رأي عيشة البحث أف ندبة البصالة مشافدة العسالة الػافجة 12ججوؿ رقع )
 لمخخيجيغ في القصاع الخاص

 الندبة التكخار الفئة
 %46.33 16 مؾافق
 %25.06 06 أحياناا 

 %5.27 2 غيخ مؾافق
 %011 36 المجمؾع

% أف سبب البصالة في بعس 57.44أكج أغمب أفخاد عيشة البحث وندبتيع 
األحياف يخجع لسشافدة العسالة الػافجة لمخخيجيغ في القصاع الخاص، في حيغ أكج 

% مغ أفخاد عيشة البحث أف ندبة البصالة في بعس األحياف ال يخجع لسشافدة 6.38
 العسالة الػافجة لمخخيجيغ في القصاع الخاص.

( يػضح رأي عيشة البحث أف ندبة البصالة عجـ رغبة القصاع الخاص 13وؿ رقع )جج
 في تػضيف السػاششيغ نتيجة ما يتبعيا مغ تكاليف مختفعة مقارنة بالعسالة الػافجة

 الندبة التكخار الفئة
 %31.31 08 مؾافق
 %25.06 06 أحياناا 

 %12.31 00 غيخ مؾافق
 %011 36 المجمؾع

% أف سبب البصالة عجـ رغبة 40.42عيشة البحث وندبتيع  أكج أغمب أفخاد
% مغ أفخاد عيشة البحث أف سبب البصالة في بعس 36.17القصاع الخاص، وأكج 
% مغ أفخاد عيشة البحث أف سبب البصالة عجـ رغبة 23.40األحياف، في حيغ أكج 

 القصاع الخاص.
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يعػد لقمة مخاكد التجريب ( يػضح رأي عيشة البحث أف ندبة البصالة 14ججوؿ رقع )
 السيشي وتييئة القػى العاممة لمعسل في سػؽ العسل

 الندبة التكخار الفئة
 %57.17 21 مؾافق
 %06.11 7 أحياناا 

 %03.78 6 غيخ مؾافق
 %011 36 المجمؾع

% أف سبب البصالة يعػد لقمة مخاكد 68.08أكج أغمب أفخاد عيشة البحث 
 أف سبب البصالة ؟. %17.02التجريب السيشي، وأكج 

( يػضح رأي عيشة البحث أف ندبة البصالة تخػؼ الخخيجيغ مغ عجـ 15ججوؿ رقع )
 التداـ القصاع الخاص بااللتدامات القانػنية لمعسل أثشاء وبعج االنتياء

 الندبة التكخار الفئة
 %42.08 14 مؾافق
 %18.67 03 أحياناا 

 %06.11 7 غيخ مؾافق
 %011 36 المجمؾع

% أف سبب البصالة تخػؼ 53.19أغمب أفخاد عيشة البحث وندبتيع  أكج
% مغ 29.78الخخيجيغ مغ عجـ التداـ القصاع الخاص بااللتدامات القانػنية، وأكج 

أفخاد عيشة البحث أف سبب البصالة أحيانًا يخجع إلى تخػؼ الخخيجيغ مغ عجـ التداـ 
البحث أف سبب البصالة ال % مغ أفخاد عيشة 17.02القصاع الخاص، وفي حيغ أكج 

 يخجع إلى تخػؼ الخخيجيغ.
 ( يػضح ىل البصالة ليا تأثيخ نفدي في العاشميغ عغ العسل16ججوؿ رقع )

 الندبة التكخار الفئة
 %33.57 10 مؾافق
 %25.06 06 أحياناا 

 %08.03 8 غيخ مؾافق
 %011 36 المجمؾع
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البصالة ليا تأثيخ نفدي في % مػافق أف 44.68أكج أغمب أفخاد عيشة البحث 
% مغ أفخاد عيشة البحث أف سبب تأثيخ 36.17العاشميغ عغ العسل، في حيغ 

% غيخ مػافق أف البصالة ليا تأثيخ 19.14الشفدي البصالة عمى أحيانًا، في حيغ أكج 
 نفدي في العاشميغ عغ العسل.

 غ العسل( يػضح تأثيخ البصالة في انحخاؼ الذباب العاشميغ ع17ججوؿ رقع )
 الندبة التكخار الفئة

 %25.06 06 مؾافق
 %08.03 8 أحياناا 

 %33.57 30 غيخ مؾافق
 %011 36 المجمؾع
% مػاقف انحخاؼ الذباب العاشميغ عغ العسل، 36.17أكج أغمب أفخاد عيشة البحث 
% أحيانًا انحخاؼ الذباب العاشميغ عغ العسل، 19.14أكج أغمب أفخاد عيشة البحث 

 %.44.68أغمب غيخ مػافق اكج 
 ( يػضح أف البصالة ليا تأثيخ نفدي في تصخؼ الذباب18ججوؿ رقع )

 الندبة التكخار الفئة
 %44.02 15 مؾافق
 %16.54 02 أحياناا 

 %06.10 7 غيخ مؾافق
 %011 36 المجمؾع
% أنو مػافق أف البصالة ليا تأثيخ نفدي في 55.13أكج أغمب عيشة البحث 

% أحيانًا أف البصالة ليا 27.65في حيغ أكج أغمب عيشة الجراسة  تصخؼ الذباب،
 تأثيخ نفدي في تصخؼ الذباب.

 نتائج البحث9
 تػصل البحث إلى مجسػعة مغ الشتائج وىي:

 أف ندبة العاشميغ عغ العسل مغ الحكػر أكثخ مغ اإلناث. -1
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انتذار أكجت الشتائج أف محجودية الػضائف في القصاع العاـ ىي أحج أسباب  -2
 ضاىخة البصالة.

أشارت الشتائج أف عجـ التػاصل بيغ الجامعة وسػؽ العسل سبب تدايج وتخاكع  -3
 الخخيجيغ مغ كافة التخررات.

 المقتخحات9
 اتزح لمباحث اآلتي:   
وضع خصة استخاتيجية عمى مدتػى الجولة الستيعاب الخخيجيغ والعشاصخ السؤىمة  -1

 اص.ميشيًا سػاء في القصاع العاـ أو الخ
تػحيج الػضائف وترشيفيا وتصبيق السالؾ الػضيفي في كافة السؤسدات  -2

والقصاعات بسا يذبع األفخاد، وتحجيج وتػصيف السيشة وفق التخررات 
 السصمػبة.

إعجاد الجورات السيشية لمخخيجيغ الحيغ لع يتحرمػا عمى أعساؿ، وإعادة تأىيميع  -3
 وتػجيييع إلى وضائف بجيمة.

وتػجيييع لفتح مذاريع اقترادية لتعػد عمييع بالشفع وعمى فتح القخوض لمذباب  -4
 السجامع بذكل عاـ.

التداـ الذخكات األجشبية العاممة في ليبيا، كحلظ شخكات القصاع الخاص باستيعاب  -5
 العسالة الميبية.
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