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 ة، جامعة دمنهور، البحيرة، مصرقسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعى الريفية، كلية الزراع 1
 2020بر أكتو 31 ، الموافقة على النشر في2020 سبتمبر 18ستالم البحث فيا

 العربي الملخص  

البحث العملية   إستهدف  الحالة    الريفيين   للسكاندراسة 
البحيرة، وقد بلغ    محافظة  ومدينة إيتاى البارود  بمركز  نوالحضريي 

العينة   معيشية  204قوام  منطقتين    ، وحدة  بين  إحداهما  وزعت 
إستخدام   تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  حضرية،  واألخرى  ريفية 

إلى   باإلضافة  والتكرارات  المئوية  كاىالنسب    Chi Squire مربع 
أ، أشارت  ال وقد  نتائج  إلى  دراسهم  على ة  نسبأن  ة   العاملين 

قد العينة  العينة  %80.4  تبلغ   مستوى  إجمالى  منهم    من 
نسبة  بينما  ،  ريف(  %86.3حضر،    74.5%)   المتعطلين بلغت 

19.6%  ( منهم  اإلجمالى  و  %25.5من    . ريف(  %13.7حضر 
كاى  مربع  نتائج  بينت  كما 

2

بين     معنوية  كل من  وجود عالقة 
الزواجية،   والمستوى  و الحالة  للمبحوث،  التعليمى  المستوى 

لأل العملية  اإلقتصادى  الحالة  وبين  مستقلة،  كمتغيرات  سرة 
** قيمته  كانت  حيث  تابع،  كمتغير  **   24.87للمبحوث  و 

44.94  * معنوية.  5.68و  قيم  وهى  التوالى  أهم    على 
 لدراسة أيضًا. المقترحات متضمنة فى هذه ا 

ا ا:  لمفتاحيةالكلمات  العملية،  الريفيين،  الحالة  السكان  لعمل، 
 ضريين، مركز ومدينة إيتاى البارود بالبحيرة. السكان الح

   ية والمشكلة البحث  المقدمـة
به   رفيعة،  ومنزلة  عالية  مكانة  اإلسالم  في  للعمل  إن 

ُدخر له في آخرته وشرف  ، فهو  والثواب  األجراإلنسان  ينال  
العمل  التوازن بين  يقوم على  سالمي  المنهج اإل. فله في دنياه

الحياة  لمقتضي العمل    علىات  وبين  تهذيب   علىاألرض، 

واإل و النفس،  تعالى  باهلل  فقد  ومن  ،  مرضاتهبتغاء  إ تصال  ثم 
وفيما يلى بعض اآليات القرآنية   أصبح العمل طاعة وعبادة،

كسبه التى   إلى  وحفزتهم  الصالح  العمل  إلى  الناس  دعت 
 -:والتسابق إليه

الِ   قال هللا تعالى: )َوالَِّذينَ  َحاِت َسُنْدِخُلُهْم  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 ِفيَها َأَبدًا َوْعَد هللِا َحقًَّا  َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِدينَ 

ِقيالً  هللِا  ِمَن  َأْصَدُق  ِمَن  ،  ( 122النِ ساء  ) (َوَمْن  َيْعَمْل  )َوَمْن 
اِلَحاِت مِ  َو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة  ْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوهُ الصَّ
َصاِلحًا ِمْن َذَكٍر    َمْن َعِملَ (، )124  ِقيرًا( )النِ ساءَوال ُيْظَلُموَن نَ 

َأْجَرُهْم   َوَلَنْجِزَينَُّهْم  َطيِ َبًة  َحَياًة  َفَلُنْحِيَينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأْنَثى  َأْو 
َيْعَمُلوَن(  ِبَأْحسَ  َكاُنوا  َما  َيْعَمُلوَن  )  ،(97)النحل  ِن  الَِّذيَن 

اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َكِبيراً  ى: )ِإنَّ  قال تعال،  (9   اإلسراء) (الصَّ
اِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزاًل(   الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

َكانَ   ، (107)الكهف   ِلَقا  )َفَمْن  َفلْ َيْرُجو  َربِ ِه  َعَماًل َء  َيْعَمْل 
بِ  ُيْشِرْك  َوال  َأَحداً َصاِلحًا  َربِ ِه  )َوِإنِ ي    ،(110الكهف/  ) (ِعَباَدِة 

اْهَتَدى( )طهَلَغفَّا ُثمَّ  َوَعِمَل َصاِلحًا  َوآَمَن  َتاَب  ِلَمْن  ،  (82    ٌر 
َواْعَملُ  الطَّيِ َباِت  ِمَن  ُكُلوا  الرُُّسُل  َأيَُّها  ِبَما  )َيا  ِإنِ ي  َصاِلحًا  وا 

َعِليمٌ تَ  اَر  ،  (51المؤمنون  ) (ْعَمُلوَن  الدَّ هللُا  آَتاَك  ِفيَما  )َواْبَتِغ 
َنِصيبَ  َتْنَس  َوال  )القصص  اآلِخَرَة  ْنَيا(  الدُّ ِمَن  )ِلَيْجِزَي   .( 77َك 

ُيِحبُّ  ال  ِإنَُّه  َفْضِلِه  ِمْن  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن 
)الروم اْلكَ  َأحْ )َوَمنْ (،  45  اِفِريَن(  هللِا    ِإَلى  َدَعا  ِممَّْن  َقْواًل  َسُن 

ِإنَِّني ِمَن   َوَقاَل  )َفِإَذا  (،  33  اْلُمْسِلِميَن( )فصلتَوَعِمَل َصاِلحًا 
هللِا   َفْضِل  ِمْن  َواْبَتُغوا  اأَلْرِض  ِفي  َفاْنَتِشُروا  الُة  الصَّ ُقِضَيِت 
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ذلك  ، إلى غير  (10  لَُّكْم ُتْفِلُحوَن( )الجمعةَواْذُكُروا هللَا َكِثيرًا َلعَ 
اآليات العمل    الكريمة  القرآنية  من  ضرورة  على  حثت  التى 

ا وإعمار  الكريم  الصالح  القرآن  من  آيات  نرى  كذلك  ألرض، 
األرض،   وفالحة  السفن،  نجارة  مثل  معينة  أعمال  إلى  تشير 
وسيلة   العمل  ألن  ذلك،  غير  إلى  الحديد  وصناعة  والصيد، 

عللغ هللا  عبادة  وهى  العظمى،  الكون،  اية  وتعمير  وجل  ز 
 فبقدر عظم الحاجة تكون عظم الوسيلة.

نو  اإلسالم  فى  العمل  اعتبر  فى  كذلك  الجهاد  من  عًا 
قال: )مر على  فقد    سبيل هللا، أن ه  روي عن كعب بن عجرة 

صلَّى   النبيِ   أصحاُب  فرأى  رجٌل  وسلََّم  عليِه  هللُا  صلَّى  النبيِ  
فقالوا: يا رسوَل هللِا لو كان    ِه وسلََّم من جَلِده ونشاِطه هللُا علي

 وسلََّم: إْن  هذا في سبيِل هللِا؟! فقال رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليهِ 
كان خرج يسعى على ولِده صغاًرا فهو في سبيِل هللِا وإن كان  
خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيِل هللِا وإْن  

هللِا وإْن كان    ى نفِسه يعفُّها فهو في سبيلِ كان خرج يسعى عل
قال  كذلك    (.خرج يسعى رياًء ومفاخرًة فهو في سبيِل الشيطانِ 

صل هللا  ،  رسول  قطُّ  طعاًما  أحٌد  أكَل  )ما  وسلم:  عليه  هللا  ى 
خيًرا من أْن يأكَل من عَمِل يِدِه وإنَّ نبيَّ هللِا داوَد كان يأكُل  

يِدِه(. عَمِل  البخ  من  روى  الزبيروقد  عن  أن    ارى  العوام  بن 
وسل م سر  عليه  هللا  صل ى  هللا  أَلن   قال  ول  بيِدِه  نفسي  )والَّذي 

فيحتطِ  أحُدكم حبَلُه  يأتَي  يأخَذ  أن  َلُه من  َظهِرِه خيٌر  َب على 
  رجاًل أعطاُه َّللاَُّ عزَّ وجلَّ من فضِلِه فيسأَلُه أعطاُه أو منَعه(. 

مُ و  ِمن  )ما  والسالم:  الصالة  عليه  أوْ قال  َغْرًسا،  َيْغِرُس   ْسِلٍم 
يَمٌة، إالَّ كاَن له  َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأُكُل منه َطْيٌر، أْو إْنساٌن، أْو َبهِ 

   ه َصَدَقٌة(.ب
إحداث   على  وقيمه  اإلسالم  حرص  يتبين  هنا  من 

رسول هللا  التنمية، وإعمار األرض، ومحاربة الفقر، حيث يقول  
قامتِ  )إن  والسالم:  والصالة  أحِدكم    عليه  يِد  في  و  الساعُة 

  لًة ، فإن استطاَع أن ال تقوَم حتى يغِرَسها فليغِرْسها(.فسي
م الفرد  اإلسالم  حمل  ما  لم  وبقدر  فإنه  العمل،  سئولية 

ال   لكى  وذلك  األفراد،  لتشغيل  المسئولية  كامل  الدولة  يحمل 

تمتلك  أنها  يفترض  ال  فهى  العاطلين،  تشغيل  الدولة  تحتكر 
قواعد بعيدة عن  نتاج، حتى ال يخضع األفراد لجميع وسائل اإل 

واإلقتصادى،   اإلجتماعى  ونظامه  اإلسالمى،  العمل  جوهر 
األفرا يتجرد  ال  وضعت  وحتى  كذلك  واإلرادة،  الحرية  من  د 

بين  العالقة  تنظم  التى  المعايير  من  عددًا  اإلسالمية  القيم 
العامل وصاحب العمل، بمعنى أنه بقدر ما فرض أخالقيات 

العمال كاإلخالص واإلتقالعم على  غير  ل  إلى  العمل  فى  ان 
وعدم   باإلحسان  اإلحسان  مقابلة  العمل  أصحاب  فعلى  ذلك، 

ومن ثم يضمن اإلسالم للفرد أن    ل العمال،البخس أو إستغال
يحيى فى المجتمع حياة كريمة كحق له وليس منة أو صدقة.  

)ل مبدأ  على  اإلسالمية  القيم  فيه  تقوم  الذى  الوقت  كل  ففى 
قد على  ولكل  عمله،  قدر  حاجتهعلى  الشيوعية    (،ر  نجد 

فنجد   المبادىء،  هذا  عن  وتفصياًل  جملة  تختلف  والرأسمالية 
ال )من كل على قدر طاقته، ولكل    شيوعية يقوم على مبدىء 

حاجته قدر  لكل    ( على   ( على  يقوم  الرأسمالية  مبدأ  وكذلك 
 (. على قدر عمله

اإلس  المبادىء  فى  أن  يتضح  هنا  مصدر ومن  المية 
توفير العمل ومكافحة البطالة لجميع    ية فىالمسئولية المجتمع

يتحقق  ثم  ومن  العمل،  فى  والراغبين  القادرين  المجتمع  أفراد 
والمجتمع،  والجماعة  الفرد  بين  والتناغم  اإلجتماعى  السالم 
السياق  ويتهيأ  المجتمع  فئات  بين  الصراعات  حدة  وتنكسر 

عل والتقدم  للتنمية  يكون  المؤسسى  ما  أفضل  ى 
 (. 2011)جامع،
فقإ أفراده ن  إحتياجات  تلبية  على  لقدرته  المجتمع  دان 

مدى إيمان األفراد  يؤثر على  وعلى رأسها الحاجة إلى العمل،  
متثال لألنظمة والمبادئ والقواعد السلوكية  وقناعتهم بشرعية اإل

المجتمع في  تأثيرها  ،  المألوفة  يقتصر  ال  البطالة  فإن  وبذلك 
تع الدافعية واإلعلى  لإلزيز  أيضًا    ،رافحنستعداد  تعمل  وإنما 

اإل في  بالحرية  تشعر  المجتمع  من  فئة  إيجاد  نحراف.  على 
وعدم التكيف نتهاك األنظمة  إ ووفقًا لهذه القناعة واإليمان فإن  

والمعايير السلوكية العامة يكون سببًا مع الضوابط اإلجتماعية  
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الجريمة إلى، باإلضرئيسًا في زيادة نسبة  لكثير   افة  التعرض 
النفسي من مظاه أن كثيرًا  ، حيث  جتماعيواإل  ر عدم التوافق 

اإل من  بحاالت  يتصفون  العمل  عن  العاطلين  ضطرابات  من 
والشخصية والشعور  كعدم    النفسية  الرضا  وعدم  السعادة 

إلى   يؤدي  مما  الكفاءة  وعدم  الصحة  إ بالعجز  في  عتالل 
 .النفسية لديهم

هم  أ البحث فى التعرف على  ة مشكلة  وعليه فقد تم بلور   
من خالل    والحضريين  لسكان الريفيينالحالة العملية ل محددات  

على   والحضريين، التعرف  الريفيين  للسكان  العملية    الحالة 
واإل الشخصية  المتغيرات  أهم  على  جتماعية والوقوف 

 .الحالة العملية لهمقتصادية المؤثرة على واإل
 أهداف البحث

 قيق األهداف األتية: ث إلى تحيسعى هذا البح
 الحالة العملية للسكان الريفيين والحضريين. التعرف على   .1

واإلجتماعية   .2 الشخصية  الخصائص  على  التعرف 
 واإلقتصادية لعينة الدراسة. 

المتغيرات   .3 بعض  تأثير  على  الشخصية  الوقوف 
 الحالة العملية.  على  واإلجتماعية واإلقتصادية  

 أهمية البحث
 لعمل على: ذا البحث فى اتتمثل أهمية ه

بالغة  الضو   إلقاء -1 وإقتصادية  إجتماعية  قضية  على  ء 
األهمية، أال وهى الحالة العملية للسكان لما لها من تأثير  

 كبير على األفراد والمجتمعات. 

الشخصية   -2 المتغيرات  بعض  دور  على  التعرف 
العملي التأثير على الحالة  ة  واإلجتماعية واإلقتصادية فى 

 وحضر. للسكان ريف 

ت -3 قد  المتخصصين والمسئو تقديم عدة مقترحات  لين  ساعد 
بالتشغيل  المتعلقة  السياسات والبرامج  بالدولة، فى وضع 

 أو التوظيف، وتجنب األثار السلبية الناتجة عنها.  
 
 

 اإلطار النظرى واإلستعراض المرجعى
من   مجموعة  الجزء  هذا  بعض حول    التعاريفيتناول 

 توع البحث، وكذلك بعض النظرياالمفاهيم ذات الصلة بموض
الفرد  دوافع  تفسير  فى  الدراسة  إستخدمتها  التى    اإلجتماعية 

فى   والبطالة  العمالة  حجم  تقدير  إلى  باإلضافة  العمل،  نحو 
للتعبئة العامة  لبيانات الجهاز المركزى  الريف والحضر، وفقًا 

 .  2018واإلحصاء، الصادرة 
 : العمل مفهوم

 العنصر هو العمل أن على يثحدال قتصاداإل علماء اتفق

 الحياة في التعقد بظواهر مفهومه  ويرتبط ،لإلنتاج األساسي

 وتعقد  الصناعية المنتجات نمو عن تنتج التية  اإلجتماعي

 في العمل كان  ولذلك النمو، بهذا رتبطتإ التي ت،التنظيما

 تهدف وأساليب طرق  ببساطة يعني والجماعات  األفراد منظور

 يعبر ال تجاهإلا هذا لكن، و الحياة في للكسب غاية تحقيق إلى

 يعمل فهو  فقط، الكسب أجل من يعمل  ال اإلنسان، فالعمل عن

 مكانةالحصول على  و  األساسية تهاوحاج  ذاته،  تحقيق جلأ  من

 .غيره يحققه مالم وتحقيقمعينة،  إجتماعية
أنه:   العملويعرف    خطة وفق يسير نشاط أو سلوك على 

 يقتحق  ويستهدف ،معنية بوظائف امالقي ويقتضي،  منظمة

 يف رطتويش معنوي، أو  مادي أجر  مقابل معين، إنتاجي غرض
 أطراف مختلف بين معنوي  أو مكتوب مادي عقد وجود هذا

 العمل.  

 يرون  وريكاردو، سميث، آدمأمثال   الغربيون  اإلقتصاديون أما   •

هو العمل أن ت،  والخدما األشياء قيمة مصدر البشرى 
بين    قائمذلك العقد ال  على أنه  العمل  فعر   ماركس كذلك  

والطبيعة، للعمل وهنا    اإلنسان  تعريفه  في  ماركس  ركز 
التغي خالل  راعلى  من  العمل  يحدثها  التي  األساسية  ت 

لتغيير  اإلنسان  بها  يقوم  وأفعال  نشاطات  أو  تقنيات 
  ، تهاوالتي تتفاعل لتطويره وتنمية قدار   البيئة،الطبيعة أو  

البذلك يرى  وهو    اإلنتاج و  رلبشري هو مصدعمل اأن 
 .بشري التطور ال
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على أنه نظام إجتماعى تقنى  (    Guillevic, 1999عرفه ) •
 .هو التفاعل بين الموارد البشرية والتقنية أنه أى

يعرف   • على    العملكما  به أيضًا  يمارس  نشاط  كل  أن ه 
اإلنسان جهودًا عضلية وجسدية ليستغل كل ما يحيط به  

شباع  ويكون الهدف من هذا النشاط إ  من موارد طبيعي ة،
حاجة أو رغبة لدى الفرد بواسطة اإلنتاج، ويكون العمل  

 .جبرياً إراديًا وليس 

أنه: • على  العمل  يرون  أخرون  من  هو    -هناك  مجموعة 
المنظمة  األنشطة بها    التى  واألفعال  مقابل اليقوم  فرد 

مسبقاً  محدد  طرف    أجر  أكانت   سواءمعينة    جهةمن 
إخدو  أإنتاجية   يهدف  العمل،  عقد  ضمن  إنتاج مية  لى 

 . ذات منفعة، أو تقديم خدمة معينة أشياء أو مخرجات
 التشغيل –التوظف  -العمالة :  بالعمل المفاهيم ذات الصلة

أو    هي تشغيل أو توظيفبالمعنى اإلقتصادى    العمالة:  -1
االقتصادية  إشتراك اإلنتاج(  الموارد  في   )عوامل 
 . نتاجيةاإل اتالعملي

التوظف في    كينزجون  قتصادى  يرى اإلالتوظيف:    -2 أن 
رجة يعني شراء أحد األفراد أو إحدى الشركات  اللغة الدا

 لرأسمال قديم أو جديد.  
: عملية إلحاق العمال بالوظائف المخصصة لهم  التشغيل-3

وخبرتهم مؤهالتهم  مع  تتناسب  والتي  )بدوى،  .بالمنشأة، 
 ( 1984مصطفى،

أيضًا    هو عملالحصول  يعنى  فالشخص    ، مأجور  على 
نجاز  إهو تشغيل األفراد في ، و ه يقع في البطالةالذي يفقد عمل

والمها والثروات    م،األعمال  األموال  تكوين  تستهدف  التي 
المستهلكي حاجات  وإشباع  سد  على  و القادرة  مشاركة  ن،  هو 

عدد من األفراد في أداء عمل معين، وهذا العدد يشكل نسبة 
 .لمجتمعى العاملة في امعينة من مجموع القو 

سبق  يتضح والتشغيل،  مما  والتوظف  العمالة  هى    أن 
واحد  مصطلحات   معنى  حول  الشخص  و تدور  كون  هو 

 . مستخدًما في عمل منتظم يتلقى عنه أجًرا

 أهمية العمل: 
على  ي اإلنسانية  األنشطة  أهم  من  واحدًا  العمل  عتبر 

التاري  ،اإلطالق فجر  منذ  ر  والتطو  النهضة  أساس  خ  فهو 
ألن  ،اإلنساني على    ذلك  قادر  القدرات  ستغالل  إالعمل 

لإلنسان من أجل تحقيق   عز وجلهللا    منحهاالمهارات التي  و 
و  المختلفة،  الحياة،اتحقيق  كذلك  المصالح  هذه  في   لتكامل 

تقم لم  القديمة  قيامها   العدم، من فالحضارات  وراء  كان  إنما 
  ضارة من هذه وكان لكل ح   ،القديم  اإلنسان  به  قام مضنيل  عم

 العمل أن فيه الشك ومما ،للعمل الخاصة انظرته الحضارات

 مراحل  من مرحلة  أية في والرخاء اإلنتاج مصدر هو ى البشر 

 العمل، على قامت القديمة   المصرية فالحضارة،  البشري  التطور

 حضارة أما أو الصناعى أو المعمارى أو الفنى.   الزراعى سواء

 الفينيقيين أما.  المعادن اجخر ستإو  بالصيد اهتمت فقد بابل

 التي  راتاالحض ختراعاتإ من استفادوا  فقد  التجارية همبطبيعت 

 عصرال فى يعرف  ما  وهو معها، ويتعاملون  تجاورهم  كانت

 الزجاج، بصناعة شتهرواإ اكم " التكنولوجيا،  راديبإست الحالي

الرومان .  والمجوهرات والحلي واألسلحة، والمعادن،   أما 
سة والطب هندوال  قدموا العمل الفكري كالفلسفة  فقد  اليونانيون و 

عالي مكانتهم  ورفعوا  العلوم،  من  وغيرها    ة، والرياضيات 
العملقحتإو  و   روا  والبشر  إ اليدوي  العبيد  يمارسه  عذابا  عتبروه 

يرونها عمال نبيال يليق    ا الزراعة التيالمذنبين والمساجين، عد 
 . بهم

 طويالً  عمرت تيالو  ات،الحضار  هذه أن ومما ال شك فيه

 ووتنم لتولد كانت  ما ات معينة،فتر ى  ف   العالم على  وسيطرت
 وأ السيفب وليس  ،معاً  والعلم العمل بقوة إال تسودو  وتزدهر

 تقدس كانت األمم هذه فإن آخر بمعنى فقط، القوةب  وأ الجيشب

 بل فقط للحاجة  ليس عالية مرتبة في وتضعه  العمل وتمجد

 .ار واإلزده الرقي  وحب للفخر
التنظيم اإلجتما   فاإلنسان فرد عى قدرته قاصرة على  فى 

و ا واحدة،  دفعة  األعمال  بكل  حتياجاته إتلبية  كذلك  لقيام 
إلى األخرين من أفراد    فى األساسية كاملة، ولهذا فهو   حاجة 
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تحقيق    الجماعة اإلجتماعية التى ينتمى لها، حتى يتمكن من
 إحتياجاته.

 الفرد  العمل وأثره فى حياة
هو  اإل  إن   البشرية  للقوى  الفعال  الحقيقية  ستخدام  الثروة 

ليس   فالعمل  مجتمع،  وإنما ألى  والتقدم،  اإلنتاج  أساس  فقط 
الشعور فى  القوى  اآلثر  العمل  بالنفس   فى  والثقة  باألمن 

والتقدير والرضا، وفيما يلى توضيح مبسط ألهمية العمل فى  
   -حياة الفرد:

فرد، وجعله عنصرًا  يعد العمل ضروري لبناء شخصية ال  -1
 .ى توفير حاجاتًا علفعااًل وقادر 

بعيدًا    -2 الذاتية  اإلنتاجية  على  الفرد  قدرة  من  العمل  ز  ُيعز 
عتمادية على اآلخرين في الحصول على حاجاته  عن اإل

 .الخاصة

 والبدنية النفسية الصحة  تحقيق على  الفرد يساعد العمل -3

 .والعقلية

 .بالسعادة من الشعور يمكن العمل -4

إلتبيع -5 وسيلة  العمل  الفر ر  قدرات  ومهاراته  ستغالل  د 
 . اتهوكفاء

تحقيق   -6 وبالتالي  الفرد  على  المال  إلدرار  مصدرًا  يعد 
 مستوى حياة كريمة. 

 . قتصادي للفردجتماعي واإليحدد المستوى اإل -7

 .جتماعيةيقدم العمل لألفراد الحماية المادية واإل -8

اإلنحراف -9 من  اإلنسان  العمل  يقى  كثيرة  أحيان  ات فى 
 السلوكية.

 ع وأثره فى المجتم العمل
 في ومقدس المجتمعات كل  في شرعي وحق واجب العمل

 .أخرى  في مجتمعات وعبادة بعضها
 للمجتمع. قتصادي ُيساعد العمل على تعزيز النمو اإل -1

 للمجتمع. دخل القوميال نتاج المحلي و اإل زيادة -2

التي   -3 المجتمعات  بناء  مات  ُمقو  أهم  من  العمل  ُيعتبر 
 لمجتمع.قطاعات الكافة  التنميةعد في تحقيق تسا

 يقلل من معدالت الجريمة والعنف فى المجتمع.  -4

 يقلل من المشكالت اإلجتماعية والنفسية ألفراد المجتمع. -5

 يزيد من الشعور باإلنتماء للمجتمع. -6

 تمع. يقوى الروابط اإلجتماعية داخل المج -7

 جتماعيةإ-ةقتصاديإ ظاهرة البطالة على أنها تعرف :  البطالة

 راءو  العمل في غبينا الر  من كبير دعد معاناة في وتتجلى مرضية

 العاملين عدد زيادة أو المتاحة التشغيل فرص من قليل عدد

إرادى    حالة توقف ال، وهى  المتاح  العمل  فرص عن المتوفرين
وجوده. أو أنها حالة تعطل الشخص عن  عن العمل الستحالة  

في ق  العمل  لشخص  توفره  عدم  و حال  عليه  فيه    راغباً ادر 
حدود   هدر  ا  سنالضمن  عن  تعبر  فهي  العمل.  على  لمقدرة 

للموارد بصورة   وتعطيل  العاملة  والقوى  عامة  بصورة  البشرية 
 وعدم توفر التوظيف الكامل لطالبي العمل.   ،خاصة

العمل عن  العمل    هو   العاطل  على  القادر  الشخص  ذلك 
عنه،   والباحث  فيه  عند مستوالراغب  السائويقبله  األجر  د  وى 

 : ا التعريف على العناصر التاليةوال يجده, ويقوم هذ
 .لقوى العملضمن السن المحددة  الفردأن يكون عمر  .1
أن يكون بدون عمل أي ال يعمل مقابل أجر أو لحسابه   .2

 .الخاص

ال .3 فى  راغب  يكون  لحسابه  عمل  أن  أو  بأجر  عمل  سواء 
 .الخاص

في فترة   يبحث عن عمل لحسابه الخاص أو عمل بأجر .4
 .قريبة محددة

هم قوة    فالعاطلون  من  رغم   ،العملجزء  تعمل  ال  التي 
العمل    قدرتها على العمل ورغبتها فيه أي تلك التي تبحث عن

نوع  حسب  مختلفة  وألسباب  مؤقت  أو  دائم  بشكل  تجده  فال 
 . البطالة
في  :البطالة  أشكال البطالة  تعد  ومضمونها  مفهومها    لم 

اإلجتماعى  االقتصادي العاطل ت  أو  تعريف  على  فقط  قتصر 
الع البطالة مستوياعن  أكثر شموليةمل بل تجاوز مفهوم   ،ت 
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ضمن   وإدخالها  البطالة  من  عديدة  أنواع  تصنيف  تم  بحيث 
 -ومنها:البطالة  تعاريف

التوقف المؤقت عن  وهي عبارة عن    :حتكاكيةالبطالة اإل -1
أو   ،العمل ألخرى  وظيفة  من  اإلنتقال  بسبب  وذلك 

ا  أو  التوقف  أخرى  وظيفة  عن  للبحث  اجلمؤقت    ل من 
 إلى غير ذلك. الدراسة  

الهيكلية -2 تحول  :  البطالة  عن  الناجمة  البطالة  وهي 
أن    قتصاداإل إال  أخرى.  إلى  معينة  إنتاجية  طبيعة  من 

مثل هذا النوع من البطالة يمكن التغلب عليه عن طريق 
على   والتدريب  المطلوبة  اإلنتاجية  المهارات  اكتساب 

 .تصادمات الطبيعة اإلنتاجية الجديدة لالقمستلز 
الدورية -3 الطلب    هي:البطالة  تقلب  عن  الناجمة  البطالة 

اإل في  اإلالكلي  يواجه  حيث  من  ققتصاد  فترات  تصاد 
يؤديإ مما  الكلي  الطلب  من    إلى  نخفاض  جزء  فقدان 

العاملة لوظائفها في  إوبالتالي    ،القوة  البطالة  رتفاع نسبة 
 نخفاض عندما يبدأالنسبة تبدأ باإل  قتصاد. إال أن هذهاإل

 .دداً رتفاع مجالطلب الكلي باإل
الموسمية -4 عن  :  البطالة  الناجمة  البطالة  نخفاض  إوهي 

اإل القطاعات  بعض  في  الكلي  )وليس  الطلب  قتصادية 
القطاعات اإلاإل فقد تشهد بعض  قتصادية  قتصاد ككل(. 

من   فترات  الصيد(  أو  الزراعة  أو  مثاًل  السياحة  )كقطاع 
ن في هذه القطاعات  الكساد مما يؤدي إلى فقدان العاملي

 .مؤقتاً  وظائفهم
المقنعة -5 وجود  :    البطالة  البطالة  النوع من  هذا  يعني  ال 

فيها  يمكن  التي  الحالة  هي  بل  عاطلة  عاملة  قوة 
التأثير على  اإل العمالة دون  ستغناء عن حجم معين من 

القوة    حيث يوجد هناك نوع من تكدس  ،العملية اإلنتاجية
العمالة بًا موغال  ،نالعاملة في قطاع معي   ا تتقاضى هذه 

 .أجورًا أعلى من حجم مساهمتها في العملية اإلنتاجية
السلوكية -6 إحجام  :  البطالة  عن  الناجمة  البطالة  وهي 

اإلنتاجية   العملية  في  المشاركة  العاملة عن  القوة  ورفض 

اإلجتماعية   النظرة  بسبب  معينة  وظائف  في  واإلنخراط 
 .لهذه الوظائف

جزء من وهي البطالة التي  تواجه    :  البطالة المستوردة -7
أو  إنفراد  بسبب  معين  قطاع  في  المحلية  العاملة  القوة 
القطاع. وقد يواجه   المحلية في هذا  العمالة غير  إحالل 

الطلب    نخفاضإقتصاد هذا النوع من البطالة في حال  اإل
سل على  الطلب  ارتفاع  مقابل  معينة  سلعة  عة  على 

 مستوردة. 
ا ظاهرة  إنتشار  مصرأسباب  فى  مرجع   :)لبطالة  جامع، 

 سابق( 
 . السكاني النمو معدل إرتفاع -1

مؤهلين    المتوسطة والشهادات الجامعات خريجي -2 غير 
 .العمل سوق  متطلباتلمواجهة 

 .العمل سوق  إلى سنويا يضخوا الذين  الخريجين عدد زيادة -3

 عام منذ الةالبط ضد التأمين تقديمعن    الحكومة تقاعص -4

 على الرغم  وذلك الخاص،  طاعالق لعمال وذلك ،م1982

 %2 بدفع للمستخدمين الملزم القانون  تنفيذ في استمرارها من

 .البطالة ضد التأمين لصالح األجور من
 .الصحي والتأمين جتماعياإل األمان شبكة ضعف -5

 المنتجة األقطار في المصرية العمالة على الطلب خفاضان -6

 .للنفط

 .المعيلة المرأة  نسبة ةزياد -7

 .كبيرة بدرجة العمل سوق  في الداخالت دعداأ  ةزياد -8

االقتصادى تحقيق في الخصخصة نظام فشل -9  النمو 

 منشود.ال
 وعدم  التوظيف، ومكاتب ،  الحكومي العمالة  تخلف -10

 .التوظيف عدالة

 عمل  فرص خلقعن   العام والقطاع الحكومة عجز -11

 .جديدة
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 الذي الرسمي غير اعالقط في العاملين أعداد زيادة -12

 أو  قانونية حماية  دون   العمل قوة  من  % 48 حوالي يمتص

 . نقابية

 كنتيجة العمالة على الطلب في المستمر خفاضناإل -13

 مما والصناعة، الزراعة  قطاعي في التكنولوجية للتحديثات

 أكبر أعداد لتنقل نظرا الوظيفي األمان حالة سوء إلى أدى

 المهارات  فقدان مع تلفةالمخ األعمال بين العمالة  من

 .المهني التأهيل إعادة حالة وسوء تهايملق القائمة

 نخفاضإو  األجنبية ستثماراتاإل جذب على القدرة ضعف -14

 المالية الموارد  كفاية وعدم نقص  مع المحلي دخاراإل معدل

 أيضا  باإلضافة هذا الوطنية، التنمية برامج أهداف لتحقيق

 وتهديد السياسية للقالقل انظر  السياحية  الحركة  هشاشة إلى

 .عموما األوسط الشرق  في اإلرهاب

 العولمة ظاهرة في  المتزايد النمو وإدراك ثقافة  إنعدام  -15

 وسوق  اإلنتاجية من كل  بمرونة يتعلق فيما ومقتضياتها

 منظمي مثل الخارجية  للعمالة  المتزايد واالستخدام  العمل

 ة،ؤقتالم والعمالة  الخاصين، المستثمرين أو  المشروع

 مهام في المستمر  والتغير رة،المعا أو المستعارة والعمالة 

 إلى غير ذلك. العمل وتناوب العمل،

 اآلثار اإلجتماعية للبطالة
البطالة   فىتعتبر  تنموية  إجتماعية  األول    قضية  المقام 

لما يترتب على تلك الظاهرة من آثار   أسبابها إقتصادية، وذلك
الخطورةجتماعية  إ تتمثبالغة  أ،  في  جتماعية إمراض  ل 

المجتمع    ،ةعائلي  تومشكال تفكك  إلى  تؤدي   ه نقساموإقد 
التى  البطالة    تشكلحيث  ية،  جتماع األخالقية واإل  هقيم  إنهيارو 

أفراده بين  قدرًا    يملكون   والذين  العمل،  على   ينالقادر   تنتشر 
 ،على صحة المجتمع  حقيقياً   من الطاقة اإلنتاجية خطراً   كبيراً 

الذي   ق  ثليماألمر  بكافة  التنمية  أمام  كبير  طاعاتها. عائق 
التنمية يتطلب   سيادة حالة من اإلستقرار داخل  فنجاح عملية 

أما   األفراد  فالبطالة  المجتمع،  إيمان  في  وإنتمائهم  تؤثر 
نظمة والمبادئ والقواعد  لألمتثال  وقناعتهم بشرعية اإلع  للمجتم

المجتمع في  المألوفة  إنتالسلوكية  إلى  يؤدى  مما  شار  ، 
المجتمع فى  الفوضى  المتمثلة  الجريمة  ية  منها  عديدة  أشكال 

 إلى غير ذلك.  واإلنحراف والتطرف واإلرهاب
اإلجتماعية المشكالت  أهم  من  تفشى    ولعل  عن  الناجمة 

الزواج،   سن  تأخر  المجتمع  فى  البطالة  كشف مشكلة  حيث 
تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة وبحوث اإلحصاء  

ا ال  الزواجية،لحالة  حول  عقود  عدد  أن  عام  عن  خالل  زواج 
ألف عام    798ألف عقد مقابل    788قد انخفض إلى    2019
الفتيات والشباب في د أعدا زيادةالرغم من على وذلك  ،2018

الزواج من   المشكلة   ، سنة  30ـ    20سن  لتفاقم تلك  وكنتيجة 
ة  شكلة أخالقينشأت مقد  ف  ،في الزواج  همملأل  الشباب  فقدانو 

الخ اإلسالبالغة  مجتمعنا  فى  وجود  نتيجة  وهي    مى،طورة 
إشباعها يتم  لم  قائمة  أخرى    ،حاجة  البحث عن وسائل  فكان 

واإلشباع الجنسى  تشار  نإفكان    ،للتفريغ  التحرش  حاالت 
ب يسمى  ما  إلى  باإلضافة  العرفيواإلغتصاب،  الذى    الزواج 

عي  كرد فعل عكسي لعدم القدرة على الزواج الشر و مخدر    يعد
 ة عن القيم واألخالق. وكغطاء للعالقات المحرمة البعيد

 اآلثار اإلقتصادية للبطالة 
 : التالية  النقاط للبطالة فى  االقتصادية اآلثار حصر يمكن

زيادة  و  االنتاج نخفاضإ بسب اإلعالة عبء رتفاعإ .1
 الذي األمر العمل، عن العاطلين ضمنهم  من ،اإلستهالك
إلى     انخفاض   ثم ومن ،جيةنتااإل القدرة نخفاضإ أدى 

 . القومي دخلوال اإلنتاج

 .المعيشةإنخفاض مستويات  .2

أنه  البشري، المال رأس قيمة في التآكل أو التراجع .3 حيث 
 التي المتراكمة العلمية والمهارات الخبرات أن المعروف من

 قيمة ذات ذاتها حد في تعتبر العمل خالل اإلنسان يكتسبها

 . عالية إنتاجية

المو  .4 اإلنتاإهدار   موارد ثلمت البطالة أنبمعنى   جية:ارد 

 العمل ماًل، حيث يعتبركا  استغالالً  مستغلة غير إنتاجية

 في إسهامه عدم  يعني تعطله فإن وبالتالي ،إنتاجياً موردًا  
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 ضئيلة اإلنفاق على مقدرته تكون  ثم ومنة،  اإلنتاجي العملية

 مما،  سينخفض اإلنفاق حجم فإن وبالتالي معدومة، أو

وبالتالى الكلي الطلب مستوى  نخفاضإ إلى ديؤ ي  ، 

 ة.البطال وانتشار اإلنتاج انخفاض

 النفسية للبطالة األثار 
السللبطالة   والجسدية  لبية آثارها  النفسية  الصحة  حيث على   ،
أن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل تعتريهم جملة  يالحظ  

 :التي منهاو النفسية  األمراضمن 
إل  فقدان .1 الذاالعاطلون  تقدير  نتيجة  تى  اإلحساس ، 

   .جتماعيةفاض قيمتهم وأهميتهم اإلخنإب

الذين ما زالوا    ،عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب  إعاقة .2
 .في مرحلة النمو والنضوج العقلي

مما يتولد عنه العديد من    ،بالنقص  الفرد شعوراً يتولد لدى   .3
اإل الخطيرة كالرذيلة والسرقة والناألمراض  صب  جتماعية 

 .حتيالواإل

وعد  الشعور .4 المجبالفراغ  تقدير  لديه    له،  تمعم  فتنشأ 
 .ة واإلحباطالعدواني

التأثير يمتد  إ .5 الزوج وظيفته فإن  فيها  التي يفقد  ن األسر 
الزوج  إلى  األسرة سلباً   ة،بدوره  أفراد  ينعكس    ،وبقية  مما 

أهم   داخل  األبناء  ومعاملة  األسرية  العالقة  على  بدوره 
 .المجتمع العام مكون من مكونات

 لعمل ودوافعهالمنطلق النظرى ل 
اإلج النظريات  وتتنوع  تفسير تتعدد  تحاول  التى  تماعية 

اإلجتماعى   الدور  نظرية  مثل  عامة  بصفة  اإلنسانى  السلوك 
ونظرية الفعل اإلجتماعى التطوعى ونظرية التبادل اإلجتماعى  

من   ونظرية الحاجات اإلنسانية...وفيما يلى محاولة لإلستفادة
 ة محل الدراسة. هذه النظريات فى تفسير الظاهر 

اإلجتماعى: -1 الدور  المنطلق  ي  نظرية  هذا  أصحان  رى 
شكاًل   يأخذ  البشرى  السلوك  من  كبيرًا  جانبًا  أن  النظرى 
بالمراكز  المرتبطة  اإلجتماعية  التوقعات  ليقابل  معينًا 
البنيان  داخل  األفراد  يشغلها  التى  اإلجتماعية  والمكانات 

  مارس هذه (، حيث تBiddle,Goffman 1979اعى )اإلجتم
أن   إلى  يدفعه  مما  الفرد  سلوك  على  ضغطًا  التوقعات 

 يسلك السلوك الذى يتوقعه منه المجتمع. 

فى   أنه  الحالية  الدراسة  ترى  النظرية،  هذه  من  وإنطالقًا 
الذكور   من  المجتمع  يتوقع  الريفية،  المصرية  الثقافة  إطار 

يك أن  منهم  الشباب  يتمكنواوبخاصة  حتى  عاملين،  من   ونوا 
متطلباتوفي بر  العيش  من  تمكنهم  التى  الحياتية،  حرية تهم 

على  و  واإلنفاق  الزواج،  متطلبات  توفير  على  وقدرة  كرامة، 
أنفسهم وكذلك أسرهم سواء األباء أواألخوة الصغار أو الزوجة  

 واألبناء. 
المتعلمين  إلى ذلك يتوقع المجتمع من األفراد  باإلضافة 

معية أن  و فوق جاجامعية أاصة الحاصلين على شهادات  وبخ
من  يتمكنوا  حتى  مرموقة،  مناصب  ويشغلون  عاملين  يكونوا 
قد   أنهم  إال  الجديد.  اإلجتماعى  المركز  بمتطلبات  الوفاء 
الوفاء   من  تمكنهم  ال  التى  المعوقات  ببعض  يواجهون 
يقوموا   أن  يتوقع  الذى  والدور  اإلجتماعى  المركز  بمتطلبات 

حاجة    به، بين  أنفسهم  الفيجدون  لمللعمل  تتحقق،   مناسب 
ونظرة مجتمعيه رافضه لوضعهم الحالى، فيكونون أمام أما أن  
مستواهم  مع  يتناسب  ال  كان  ولو  حتى  عمل  بأى  يقبلون 
كانت،  طريقة  بأى  يهاجرون  أن  األخالقى، وإما  أو  التعليمى 

تعالى   هللا  يقول  أفضل،  وحياة  العمل  عن  ا{بحثًا    لَِّذينَ ِإنَّ 
الْ  َظاَماَلئِ َتَوفَّاُهُم  ُكنَّا َكُة  َقاُلوا  ُكْنُتْم  ِفيَم  َقاُلوا  َأْنُفِسِهْم  ِلِمي 

َواِسَعًة    ِ َّللاَّ َأْرُض  َتُكْن  َأَلْم  َقاُلوا  اأْلَْرِض  ِفي  ُمْسَتْضَعِفيَن 
َمِصيًرا َوَساَءْت  َجَهنَُّم  َمْأَواُهْم  َفُأوَلِئَك  ِفيَها  )النساء }َفُتَهاِجُروا 

97 . ) 
  سونز:وعى لبار اعى التطنظرية الفعل اإلجتم -2

إلى   يسعون  األفراد  أن  فرضية  على  النظرية  هذه  تقوم 
تحقيق أهداف شخصية فى ظل مواقف وأوضاع معينة يتوفر 
فيها وسائل بديلة لتحقيق األهداف، ولكنهم فى سعيهم لتحقيق  
مثل  الموقفية،  الظروف  من  بعديد  محدودين  يكونون  أهدافهم 

إليكولوجية، بيعية وائتهم الطئصهم البيولوجية وظروف بيخصا
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اإلجتماعية  بالقيم  محددًا  يكون  أيضًا  األفراد  سلوك  أن  كما 
والمعايير السلوكية واألفكار السائدة فى المحيط الذى يعيشون 
فيه، وكل هذه المحددات الموقفية والمعيارية تؤثر فى قدراتهم 

أن   يمكن  التى  الوسائل  إختيار  بين على  من  أهدافهم  تحقق 
 (. 2010ة، نقال عن )العزبى، ل البديل ف الوسائمختل

األفراد   أن  الحالية  الدراسة  ترى  النظرية  هذه  على  وبناء 
اإلقتصادى   اآلمان  من  مناسبًا  قدرا  تحقيق  إلى  يسعون 
فى  المجتمع  داخل  العيش  من  يمكنهم  الذى  واإلجتماعى 

أثناء إجتماعى وإقتصادى مرموق، وفى  لذلك    مستوى  سعيهم 
محدودين من  فإنه  فى  المحددا  بعدد  والمعيارية  الموقفية  ت 

فمن   األهداف،  هذه  تحقيق  من  تمكنهم  التى  الوسائل  إختيار 
الفرد   سلوك  يتحدد  خاللها  من  التى  الموقفية  المحددات 
توافر فرص عمل مناسبة، ومدى   العمل، مدى  وإتجاهه نحو 

يش الذى  المناسب،  المجتمعى  المناخ  العمل،  توافر  على  جع 
لنظام اإلقتصادى الذى تنتهجه ، ونوع اوق العملومتطلبات س

الدولة، ونوع الطبقة التى ينتمى إليها الفرد الباحث أو الراغب 
على   الحصول  يحاولون  الوسطى  الطبقات  فأبناء  العمل،  فى 
المهارى،   والمستوى  والتدريب  التعليم  من  ممكن  قدر  أعلى 

على  الحصول  من  يمكنهم  وبأجر    الذى  مناسبة  عمل  فرص 
إلحترام والتقدير داخل مجتمعهم، وفى حالة  ينالوا اتفع، كى  مر 

مع  يتناسب  الذى  العمل  على  الحصول  على  قدرتهم  عدم 
عمل،   بغير  طويلة  فترة  يظلون  والمهارى،  التعليمى  مستواهم 
ولذلك تتنبأ الدراسة الحالية أن نسبة البطالة بين أبناء الطبقات 

لك إذا  منهم، وذمرتفعهم وبخاصة الحضريين  الوسطى ستكون  
ذوى  م عام  بوجه  والريفيين  الدنيا  الطبقات  بأبناء  قورنت  ا 

دائمًا   يسعون  الذين  المنخفض،  والمعيشى  التعليمى  المستوى 
أيًا كان، وربما أكثر من عمل حتى   للحصول على أى عمل 
أبناء   أما  األقل.  على  اليومية  إحتياجاتهم  تلبية  من  يتمكنوا 

النظرية، أنهم فى    على هذه  اسة بناءطبقات العليا فتتوقع الدر ال
المتمثل  لتحقيق األمان اإلقتصادى واإلجتماعى  سبيل سعيهم 
المجتمع، فى ظل   فى زيادة ثرواتهم وسلطتهم ونفوذهم داخل 

بالوظائف   يستأثرون  سوف  المتاحة  الموقفية  المحددات 
مع، مما يؤدى  والمناصب اإلدارية والسلطوية الهامة فى المجت

إنتشار   و إلى  االفساد  أعداد  إنعدام  وزيادة  اإلجتماعية  لعدالة 
البطالة بين أبناء الطبقات الوسطى، وزيادة فقر أبناء الطبقات 

 الدنيا.  
أكدت نظرية الفعل اإلجتماعى أيضًا على أهمية العوامل  
على   التأثير  فى  ثقافية  ومعايير  ومعتقدات  قيم  من  المعيارية 

ال وممارستهم  إتجاهات  العمل  نحو  العناس  فالثلهذا  قافة  مل، 
المصرية بشكل عام والريفية بشكل خاص والنابعة من تعاليم 
وضرورة   قيمة  كونه  العمل  على  تحث  اإلسالم  الدين 
اإلجتماعية   المسئولية  منطلق  من  عليه  وتؤكد  إجتماعية، 
لألفراد خاصة الذكور، لكى يتمكنوا من تلبية إحتياجاتهم وعدم 

ثاإل ومن  األخرين،  على  ام  عتماد  و اللفرد  ينال  حترام  اإلقبول 
مجتمعه تحدد داخل  التى  الثقافية  المعايير  إلى  باإلضافة   ،

 ضوابط العمل المشروع فى المجتمع. 
 :نظرية التبادل اإلجتماعى -3

بصفة    يدخلون  األفراد  أن  اإلتجاه  هذا  أصحاب  يرى 
تماعية التى  مستمرة فى عمليات تبادل المنافع مع النظم اإلج

أخذون فى المقابل أشياء يعطون ويها، حيث  يعيشون فى ظل
واإلحترام  اإلجتماعى  القبول  مثل  لهم،  بالنسبة  قيمة  ذات 
المعنوية،  األشياء  من  ذلك  غير  إلى  واآلمن  والحب  والتقدير 
المتبادلة   األشياء  قيمة  على  يؤثر  بدائل  وجود  أن  كما 

(Homans, 1958  .) 

النظري هذه  ضوء  الحا وفى  الدراسة  ترى  بأة  الذكور لية    ن 
ا الجهد  وخاصة  ويبذلون  عمل  عن  البحث  يحاولون  لشباب 

األمان   درجات  أعلى  يحققوا  كى  يجدوه،  حتى  والمشقة 
مستوى  اإلقتصادى واإلجتماعى، الذى يمكنهم من العيش فى  

واإلحترام   معيشى اإلجتماعى  القبول  خالله  من  ينالون  معين 
المجتم قبل  من  يحاولون  والتقدير  ذلك  سبيل  وفى  البحث ع، 

بطر   عن مشروع عمل  إلقامة  اإلقتراض  اإلتجاه  أما  عديدة  ق 
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مؤهالتهم  مع  التتناسب  مجاالت  فى  العمل  أو  صغير، 
 الدراسية، أو الهجرة.

   :لو للحاجاتسنظرية الحاجات أو هرم ما -4

الحاجات  تعد   ماسلو  نظرية  الدافعية  إلبراهام  نظريات  أكثر 
نظراً  اإلنسا  تهاقدر ل  استخدامًا،  السلوك  تفسير  في على  ني 

وتقوم    سعيه المختلفة،  حاجاته  الإلشباع  على   ةنظريهذه 
 : قاعدتين هما

تصاعدياً أ  -1 ترتيبا  مرتبة  الفرد  حاجات  سلم    ن  شكل  على 
 .للفرد أولويتهاأهميتها و بحسب 

المشبعة-2 غير  الحاجات  سلوك    ،أن  على  تأثر  التي  هي 
أما ودافعتيه،  فجات  الحا  الفرد  على  المشبعة  تؤثر  ال 

و  الفرد  ينتهي  سلوك  وبالتالي  فيدافعتيه،  عملية    دورها 
 .الدافعية

جات اإلنسانية يتكون من خمس  اللح لو هرماً سوقد حدد ما
 بحسب أولويتها كما يلي: مستويات

أو  الحاجات  -1 المهمة  الفسيولوجية  األساسية  البيولوجية 
 .للبقاء

 .الخطراجة للحماية ضد حاجات األمن والسالمة: الح  -2

اإل-3 للجتماعية:  الحاجات  القبول  الحاجة  الصداقة،  حب، 
 .نتماء لجماعةواإل

و -4 التقدير  الثقة،  إحاجات  الذات:  واإلو حترام  حترام  السلطة 
 .من اآلخرين

)ح-5 تحقيق  اإلبداع إثباتاجات  لالنجاز،  الحاجة  الذات:   )
 .واالبتكار

النظرية هذه  ضوء  ا  وفى  الدراسة  األترى  أن  فراد  لحالية 
مختلفون فى األهداف،    اء سعيهم إلى الحصول على عملأثن

للحصول    فأبناء جاهدين  ويسعون  يعملون  الوسطى  الطبقات 
على مناصب أو وظائف حكومية مرموقة تمكنهم من تحقيق  
أبناء   أما  الذات،  وتحقيق  واإلجتماعى  اإلقتصادى  األمان 

أ فالبعض منهم يعمل من  العليا  جل تحقيق مكاسب  الطبقات 
منهم  إجتماع األخر  والبعض  أكثر،  أجل ية  من  يعمل 

وزيادة ثروته كى يتمكن من الحصول على    المحافظة على بل
وهناك  المجتمع،  داخل  نفوذه  بسط  من  تمكنه  أكثر  سلطة 
أن   يرون  ألنهم  عمل  عن  يبحث  وال  يعملون  ال  منهم  آخرين 

التى يرغبو  الحاجات  أيًا من  لهم  أما  العمل ال يحقق  فيها.  ن 
ا أى  الطبقات  على  للحصول  فيسعون  أجل  لدنيا  من  عمل 

ال الحاجات  الطريقة  تحقيق  العمل  يعد  حيث  فسيولوجية، 
مصدر   فهو  األساسية،  اإلحتياجات  على  للحصول  الوحيدة 
فيسعون   الوسطى  الطبقات  أبناء  أما  لهم.  الوحيد  الدخل 
للحصول على عمل من أجل األمن اإلقتصادى واإلجتماعى  

 ت واألبداع. والتقدير وإحترام الذا
الدراس ترى  أيضاً كما  الحالية  النوع ة  مستوى  على  أنه   

المرأة   عمل  أن  يالحظ  النظرية  هذه  على  وبناءا  اإلجتماعى 
يكون من أجل الحاجة إلى األمان اإلقتصادى، الذى يوفر لها  
أما   لها.  األهل  أو  الزوج  تقدير  فى  سببًا  ويكون  تحتاجه  ما 

في الالرجال  تحقيق  أجل  من  الفسيولوجية،  عملون  حاجات 
)القبو واألمان   واإلجتماعى  والتقدير  اإلقتصادى  المجتمعى(  ل 

 واإلحترام والسلطة وإثبات الذات. 
ملحة   للعمل  الحاجة  أن  يتضح  عام   وبشكل  سبق  مما 
للغاية، فهو الذى يوفر للفرد االستقالل فى تفاعالته اليومية، 

الفرد   شعور  مصدر  أنه  إكما  ومنبع  وهويته  دراكه  بقيمته 
وثقت الذاتية  اللفاعليته  ركيزة  أيضًا  وهو  بنفسه،  تفاعل  ه 

اإلجتماعى مع األخرين الذى يتيح للفرد تحقيق وتقدير الذات  
أن   الحالية  الدراسة  ترى  وعمومًا  اإلجتماعية.  والمكانة 

 اإلستقرار النفسى ال يآتى إال من خالل اإلستقرار المادى. 
أنظمة تحول دون  وسياسات و وجود عوائق    ولكن فى حالة 

فسوف تتولد    لعمل الذى يشبع هذه الحاجات، الحصول على ا
المجتمع،  أبناء  بين  الرضا  وعدم  المجتمعى  التوتر  من  حالة 
النظرية تعتقد  لم تشبع، وبناء على هذه  نتيجة وجود حاجات 
واإلقتصادية   والنفسية  اإلجتماعية  اآلثار  أن  الحالية  الدراسة 

إلبال والمشار  الخطورة  وجو غة  على  المترتبة  سابقًا  د  يها 
ين أبناء الطبقات الوسطى مقارنة  البطالة، سوف تنتشر أكثر ب
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بأبناء الطبقات الدنيا، الذين سيحاولون بذل أقصى جهد ممكن  
بالنسبة  العمل  مكان، ألن  أى  وفى  عمل  أى  للحصول على 

الط بالنسبة ألبناء  أما  العليا، لهم مسألة حياة أو موت.  بقات 
هم فى ظل ظروف ال  ء سيعهم إلشباع وتحقيق حاجاتففى أثنا

أ ألى  على  تسمح  الحصول  فى  الثروة  لديه  لمن  إال  حد 
الفساد  سينتشر  المجتمع،  فى  العليا  والمراكز  المناصب 
السلطة   تركز  ثم  ومن  التوزيع،  عدالة  وعدم  الطبقية  والفوارق 

 المجتمع.     والثروة فى يد فئة محدودة جدًا من أبناء
أن  وأخيرًا   الحالية  الدراسة  خاصة  الشباب  لة  بطاتؤكد 

المجتمع  الخطير   تأثيرهالها    منهم  المتعلم تشير   ،على  فهى 
التعليم فى  الكبير  والفقد  الهدر  ظهور    ،إلى  فى  يتضح  الذى 

والمقنعة السافرة  يقضيها ف  ،البطالة  التى  العديدة  السنوات  بعد 
الفالمدرسة أو الجام  الطالب فى المعاهد  أو    يجد نفسه   نيةعة 

  ، عن تخصصهتمامًا  تلفة  ى مجاالت مخإلى العمل فمضطرًا  
فضاًل عن الظواهر   ،فى الدراسة طويالً  وقتاً  ى بسببهقض ذىال

مثل   الشباب  عند  والبطالة  للفراغ  نتيجة  تنشأ  التى  السيئة 
تدنى   عليه  . مما يترتباإلتجاه إلى المخدرات وإرتكاب الجرائم

ا اقيمة  وجدوى  اإلقبال    ،لتعليملعلم  ضعف  عنها  ينتج  وربما 
التعليم وتحمل طويل فى  حيث أنه بعد مشوار    ،مستقبالً   هعلي

كأنها   المستقبل  فى  الطموحات  تبدو  لدى  وهم  أعبائه  خاصة 
التعليم   ويعتبر  الشعب  غالبية  تمثل  التى  الكادحة  هو الفئات 

ووسيلتهم مست  غايتهم  تحقيق  النفى  وطوق  أفضل  جاة  قبل 
 ألبنائهم. 

 
 
 

 فى الريف والحضرالعمالة والبطالة 
بالتغيرات  تي المجتمع  فى  العاملة  القوى  ونسبة  حجم  أثر 

للتكوين   فإن  كذلك  عليه،  تطرأ  التى  واإلقتصادية  اإلجتماعية 
مساه معدل  على  مباشرًا  أثرًا  للسكان  فى العمرى  األفراد    مة 

أثر  النوعى  للتكوين  أن  كما  اإلنتاجية،  على  األنشطة  أيضًا  ه 
ى العمل قد تكون أقل  إذ أن مشاركة المرأة فى قو  القوى العاملة

مشا المجتمع،  من  فى  وظيفتها  لطبيعة  نتيجة  الرجال  ركة 
بعد  أو  قبل  المنزلية  لألعمال  وقتها  تكريس  لضرورة  وأحيانًا 

 .(مرجع سابق الزواج )العزبى،
 عمل فى الريف والحضر قوة ال

ا قوة  فى  الداخلين  الذياألفراد  األفراد  جميع  هم  ن  لعمل 
الجسمانية أو العقلية فى أى عمل  يسهمون فعاًل بمجهوداتهم  

قدرون على  يتصل بإنتاج سلعة أو تقديم خدمة، وكذلك الذين ي
األفراد   أما  متعطلون.  ولكنهم  فيه،  ويرغبون  العمل  هذه  مثل 

الع قوى  عن  على  الخارجين  القادرون  األفراد  أولئك  فهم  مل 
العمل بسبب إعداد  العمل ولكنه م ال يعملون وال يبحثون عن 

لأن )الطلبة(فسهم  مستقباًل  العمل  ميدان  فى  أوذوى  ،  لدخول 
الخاصة،   عائليةاإلحتياجات  أو    أولظروف  البيوت(،  )ربات 

 بسبب عدم رغبتهم فى العمل إلستغنائهم عن الكسب. 
مليون نسمة    28.9334يبلغ حجم قوة العمل فى مصر  

ج%31.4يشكلون   أعمارهم  من  البالغ  السكان  سنة    15ملة 
عام   فى  نسب2016فأكثر  وتبلغ  العمل    ة،  قوة  فى  الذكور 

فقط من جملة قوة    % 24.2، بينما تبلغ نسبة اإلناث  75.8%
هو موضح    كماو م  2016العمل فى مصر وفقًا لنتائج تعداد  

 (. 1بالجدول رقم )

 ( 2016طبقًا للنوع لعام ) والخارجين عنها قوة العمل لين فى داخال سنة فأكثر(  15التوزيع العددى للسكان ) .1جدول رقم 
الداخلين فى قوة العمل   
والخارجين عنها طبقًا  

 للنوع 

  65سنة إلى أقل من  15داخل قوة العمل )
 سنة

 فأكثر ناقص سنة 15 السكان خارج قوة العمل )إجمالي
 القوى العاملة(

 جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور 
 29722 21,897 7,825 28,9334 6,9995 21,9339 ن مليو بال العدد

 % 75.8 % 24.2 % 100 % 26.3 % 73.7 % 100 % 
 .2018أرقام لعام  مصر فى -إستنادًا إلى بيانات الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء بواسطة الباحثة  حسبتالمصدر:  
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رقم   ).2جدول  للسكان  العددى  والم  15التوزيع  العمل  لقوة  فأكثر(  البطالةسنة  ومعدل  والمتعطلين  للنوع  شتعلين   ( 2016)م  عال  طبقًا 
 بالمليون 
 معدل البطالة  المتعطلين المشتغلين  حجم قوة العمل  القطاع 

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور
 % 100 % 45.9 % 54.1 % 100 % 76.4 % 91.1 % 100 % 24.2 % 75.8 % % 12.5 % 23.6 % 8.9 3603 1655 1948 253313 53451 199862 289334 69995 219339 العدد 
 .2018لعام أرقام  مصر فى -ئة واإلحصاء إلى بيانات الجهاز المركزى للتعبإستنادًا بواسطة الباحثة   حسبت  المصدر:

 
قد  الذكور  من  المشتغلين  نسبة  أن  أيضًا  يالحظ  كما 

السبب وراء من اإلناث، ويرجع  %76.4مقابل    % 91.1بلغت  
إلى ع اإلناث  العمل من  القوة  دة عوامل منها انخفاض حجم 

وطبيعة  ظروف  تراعى  التى  المالئمة،  العمل  فرص  قلة 
اإلناث على مواكلفتياتا البعض من  قدرة  بة متطلبات ، عدم 

التعليم   إلى  الوصول  من  يتمكن  الآلتى  اإلناث  العمل،  سوق 
فى   التى  النظرية  بالكليات  يلتحقن  ليس  الجامعى  الغالب 

ا فى  خاصة  العمل  سوق  فى  مجال  منها  لمجتمعات  للبعض 
باإلضافة إلى تخلى بعضهن عن العمل بسبب الزواج  النامية،  

أبنائهن،   ارتفاعأو رعاية وتربية  نسبة األمية بين   فضاًل عن 
بلغت   والتى  )تعداد    % 20.6اإلناث،  اإلناث  جملة  من 

عليم المرأة وكذلك ( ذلك أن العادات والتقاليد ال تحبذ ت2017
هو عدم إحتساب رباب   عملها، ولعل السبب الرئيس فى ذلك

الريفية يالحظ  المرأة  العمل. وعلى مستوى  البيوت ضمن قوة 
منهن كثير  أن  من  الرغم  على  أوجه   أنه  جميع  فى  يشاركن 

بل   العمل  قوة  ضمن  يصنفن  ال  أنهن  إال  الزراعى  النشاط 
يالحظ أن نسبة اإلناث يصنفن تحت فئة رباب البيوت، ولذلك 

 .%73.7 تخارج قوة العمل قد بلغ
حج يبلغ  والحضر  الريف  مستوى  فى  وعلى  العمل  قوة  م 

حوالى   بنسبة    16.7الريف  نسمة  جملة    % 57.6مليون  من 
حوالى   الحضر  فى  العمل  قوة  حجم  يبلغ  بينما  العمل،  قوة 

بنسبة    12.3 نسمة  عام    %42.4مليون  كما  ،    2016فى 
إلى أن نسبة المشتغلين على  (  3بالجدول رقم )النتائج    أشارت

أما    ة العمل.من جملة قو   %87.5مستوى الجمهورية قد بلغت  
  % 41.02فى مقابل    %58.98فقد بلغت  على مستوى الريف  

المشتغلين  نسبة  إنخفاض  عامة يالحظ  وبصفة  الحضر.  فى 
 . %12.5فى جملتها وارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 

بنسبة يتعلق  النش  وفيما  فى  اإلقتصادى، المساهمة    اط 
% من  41.9ل المساهمة في النشاط اإلقتصادي  فقد بلغ معد

 ( السكان  ا  15جملة  مستوى  وعلى  فأكثر(،  لنوع  سنة 
%، فى مقابل  66.9اإلجتماعى فقد بلغ معدل مساهمة الذكـور 

لإلناث،15.5 مستوى    %  فقد  وعلى  معدل  الحضر  بلغ 
، وقد سجلت  بالريف   %42.5%، فى مقابل   41.0  المساهمة

( العمرية  فى  س  49  -40الفئة  المساهمة  معدالت  أعلى  نة( 
اإلقت بلغالنشاط  حيث  بحث %59.5ت  صادى  لنتائج  وفقًا   ،

 . م2019يونيه( لعام  –القوى العاملة للربع الثانى )إبريل 
إجتذبت  التى  اإلقتصادية  األنشطة  بأهم  يتعلق  فيما  أما 

المشتغلين، من  نسبة  األسماك   الزراعةفكانت    أكبر  وصيد 
األنشطة   فى  للمشتغلين  مشاركة  نسبة  أكبر  حقق  حيث 

فقد النشـاط    اإلقتصادية،  هذا  فى  المشتغلين  عدد  بلغ 
6.4778  ( مشتغل    % 31.67للذكور،    %68.33مليون 

% من إجمالي المشتغلين محتاًل المركز 25.6  لإلناث( بنسبة
نشا أما  اإلقتصادية.  األنشطة  ضمن  التشياألول  والبط  ناء  يد 

بنسبة   الثانية  المرتبة  فى  جاء  فقد  والتجزئة  الجملة  وتجارة 
كاآلتى:    11.9% للنوع  طبقًا  موزعة  المشتغلين  إجمالي  من 

  لإلناث(، أما الصناعات التحويلية   %0.54للذكور،    99.5%)
، وجاء التعليم فى  %11.4فقد جاءت فى المرتبة الثالثة بنسبة  

بنسب الرابعة  ا  من  %9ة  المرتبة  المرتبة  جملة  أما  لمشتغلين، 
 (. 4الخامسة فكانت للنقل والتخزين كما هو موضح بالجدول )
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  2016سنة فأكثر( لقوة العمل والمشتعلين والمتعطلين ومعدل البطالة  حضر وريف لعام  15للسكان )  التوزيع العددى .3جدول رقم 

 بالمليون 
 لة معدل البطا المتعطلين المشتغلين  حجم قوة العمل  

 جملة حضر  ريف جملة حضر  ريف جملة حضر  ريف  جملة حضر  ريف
 % 100 % 52.4 % 47.6 % 100 % 41.02 % 58.98 % 100 % 42.4 % 57.6 % % 12.5 % 15.4 % 10.3 36023 18878 17145 253313 103914 149399 289336 122792 166544 العدد 

 . 2018مصر فى أرقام لعام  -المصدر: حسبت بواسطة الباحثة إستنادًا إلى بيانات الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء 

 
 سنة فأكثر( 15التوزيع العددى والنسبى طبقًا للنوع والنشاط اإلقتصادى للمشتغلين ) .4جدول رقم 
 الجملة  إناث  ذكور  النشاط اإلقتصادى  الترتيب 

 %  العدد 
 % 25.6 64778 20512 44266 اك األسملزراعة وصيد ا 1
 % 11.9 30093 163 29930 اإلنشاء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة 2
 % 11.9 30040 5071 24969 المركبات ذات المحركات  3
 % 11.4 29004 2890 26114 الصناعات التحويلية  4
 %9 22828 10981 11847 التعليم  5
 % 7.5 18875 313 18562 النقل و التخزين  6
 % 6.8 17288 3969 13319 اإلدارة العامة والدفاع  7
 % 3.1 7796 4527 3269 الصحة والعمل اإلجتماعى  8
 % 2.6 6678 481 6197 خدمات الغذاء واإلقامة  9
 % 2.4 6077 347 5730 األنشطة الخدمية   10
 % 1.5 3770 582 3188 األنشطة العلمية والتقنية  11
 % 1.5 3303 2135 1168 خاصة المنزلية لألسر الالخدمات  12
 % 1.2 3069 160 2909 اإلمداد المائى وشبكات الصرف الصحى 13
 % 0.8 2024 120 1904 إمدادات الكهرباء والغاز  14
 % 0.8 2006 200 1806 األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم  15
 % 0.7 1883 348 1535 المعلومات واإلتصاالت  16

ية والعقارات والفنون والعمل الدبلوماسى إلى .. كالوساطة المالأنشطة أخرى..
 % 1.5 3802 652 3150 غير ذلك 

 % 100 253314 53451 199863 اإلجمالى
 2018المصدر: حسبت بواسطة الباحثة إستنادًا إلى بيانات الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء، مصر فى أرقام 

 
نشوء   عمل فى الزراعة إلى يؤدى ال  المجال الزراعى:  العمل فى

ومنها:   العمل  عالقات  من  بأجر  أواًل:العديد  وهم   العاملون 
ُيستخدمون  وهم  دائم،  بشكل  المستخدمون  الزراعيون  العمال 

أجر،   مقابل  المتخصصون عادًة  ُيستخدمون   والعمال  وهم 
ذلك،   غير  إلى  والحراثة  المبيدات  رش  مثل  محددة،  لمهام 

الع أو  الموسميون  المؤقتون  والعمال  أو  أو ارضون 
من  اليوميون  وغيرها  الزراعة  بين  يتنقلوا  أن  يمكنهم  وهم   ،

يعيشون   ما  وغالبًا  العمل،  لتوافر  وفقًا  الريفية  األنشطة 

هش،   ظروف  في  المهاجرون ويعملون  العمالة    والعمال  وهم 
وهم   الحصاد،  فترات  خالل  ُيستخدمون  وهؤالء  المؤقتة، 

فقير إقتصادى  مستوى  فى  ملون  العا:  ثانياً جدا.    يعيشون 
الخاص األراضي    لحسابهم  أصحاب  من  و ومنهم  كذلك 

الزراعي، ويستخدمون  يديرون منشآت متخصصة في اإلنتاج 
اإلئتما على  الحصول  من  ويستفيدون  متقدمة،  ن  تكنولوجيات 

ذلك غير  إلى  التقنية  والمساعدة  المحاصيل  على    .والتأمين 
والصغيوكذلك   المتوسطة  األراضي  والمزارعون أصحاب  رة، 

ثالثًا: أفراد العائلة الذين ال يتلقون    مشاركة والمستأجرون.بال
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يساهم عملهم في دخل األسرة ويتقاسمون عائدات إنتاج  أجرًا:  
ال   مساهمتهم  أن   من  بالرغم  في األسرة،  إحصاءات   تظهر 

النساء   من  العديد  العمال  من  الفئة  هذه  وتشمل  العمل، 
 .واألطفال

ال قوة  للقطاع  وبتصنيف  ووفقًا  العملية  للحالة  طبقًا  عمل 
الجدول رقم ) العظمى5والنوع، يتضح من  الغالبية  أن  من    ( 

بنسبة  يعالمشتغلين   نقدي  بأجر  الريف  18.1ملون  فى   %
األولى،   بالحضر،   % 22.4مقابل   المرتبة  فى  جاءت    وبذلك 

ألصال  بينما كانت  الثانية  األعمالمرتبة    % 5.3  بنسبة  حاب 
الممن   أما  ،  بالحضر  %3.1مقابل  بالريف    شتغلينإجمالي 

الثالثة فقد كانت لمن يعملون لحسابهم بدون اس تحدام  المرتبة 
% من إجمالي المشتغلين بالريف  3.6أحد حيث بلغت نسبتهم  

فى حين جاء العمل لدى األسرة بدون  بالحضر،    % 3.7مقابل  
أجر فى المرتبة األخيرة. ويالحظ من هذه البيانات أن موقف  

واإلناثالذ ا   كور  من    لحضر فى  بكثير  أفضل  العمل  من 
ق بالعمل  صة فيما يتعل، خاالريف  الذكور واإلناث فى  موقف

 بأجر نقدى.
  للنوع،   ووفقاً   لموقفهم من العمل  طبقاً   العمل  وبتصنيف قوة

رقم   الجدول  من  من    ( 6) يتضح  العظمى  الغالبية  أن 
يعملون  نقد  المشتغلين  بنسبة  بأجر  إجمالي  72ي  من   %

األولى،  وبذلكلمشتغلين  ا المرتبة  فى  فى    بينما  جاءت  جاء 
% من  13.1  بنسبة بلغت  يعملون لحسابهم  من  المرتبة الثانية

إجمالي المشتغلين، وفى المرتبة الثالثة جاء أصحاب األعمال  

المشتغلين،8.9بنسبة   إجمالي  من  العمل    %  جاء  حين  فى 
ظ من هذه . ويالحالمرتبة األخيرة  ون أجر فىلدى األسرة بد

البيانات أن موقف الذكور من العمل أفضل بكثير من موقف  
 اإلناث. 

 لبطالة فى الريف والحضر ا
( أن  3( و)2يالحظ من البيانات الموضحة بالجدول رقم ) 

  3.6حوالى  قد بلغ    2017دد العاطلين فى مصر فى عام  ع
نسمة، جملة    %12.5بمعدل    مليون  العمل، من  منهم   قوة 

. كما مليون من اإلناث  1.7ور فى مقابل  مليون من الذك1.9
من عدد العاطلين يوجدون فى الحضر الذى يبلغ   % 52.4إن  

من عدد العاطلين    % 47.6، مقابل  %15.4معدل البطالة به  
إلى   الريف بمعدل بطالة بلغ  . وليس معنى ذلك %10.3فى 

الع  إرتفاع عن  فرص  بالريف  الحقيقى  قد  مل  ولكن  الحضر، 
ذ وراء  السبب  الذى  يرجع  الزراعى  العمل  طبيعة  إلى  لك 

 يستوعب كثيرًا من البطالة المقنعة.
 لعاطلين الحالة التعليمية ل

النتائج   ) الموضحة  بينت  رقم  نسبة  تفاع  إر   ( 7بالجدول 
وما  والجامعية  المتوسطة  )الشهادات  حملة  من  المتعطلين 

لتصل إجمالى75.38إلى    فوقها(  من  موزعة   %  المتعطلين 
مقابل  بي  % 43.98بواقع   المتوسطة  المؤهالت  حملة  ن 
  بين حمـلة المؤهــالت الجامعيــة وما فوقهــا. 31.4%

 ية، وفقًا للقطاع )ريف / حضر(للحالة العمل طبقاً سنة فأكثر(  15لين )التوزيع النسبى للمشتغ.5جدول رقم 
 الجملة   حضر   ريف  الحالة العملية 

 حضر  ريف اناث ذكور  اناث ذكور 
 %22.4 %18.1 %11.1 %33.6 %5.1 %31 نقدىيعمل بأجر 

 %3.1 %5.3 %0.7 %8 %0.9 %9.6 صاحب عمل 
 %3.7 %3.6 %1.9 %5.4 %2.4 %4.8 يعمل لحسابه بدون أحد  
 %1 %4.1 %3.4 %2.1 %5.2 %2.9 يعمل بدون أجر لدى األسرة 

 2018م الصادر مصر فى ارقاللتعبئة واإلحصاء،   المصدر: إستنادًا إلى بيانات الجهاز المركزى 
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 بالمليون العدد   ...لنوعل  فقاً و  ،للحالة العملية طبقاً سنة فأكثر(  15التوزيع العددى والنسبى للمشتغلين ).6جدول رقم 
 الجملة   اإلناث   الذكور   الحالة العملية 

 النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد 
 % 72 18,705 % 69.3 2,725 % 72.5 15,980 يعمل بأجر نقدى 

 % 13.1 3,400 % 7.6 ألف 299 % 14.1 3,101 يعمل لحسابه بدون أحد  
 % 8.9 2,311 % 2.5 ألف100 % 10.03 2,211 صاحب عمل 

 % 6.0 1,559 % 20.6 ألف 811 % 3.37 ألف 748 يعمل بدون أجر لدى األسرة 
 % 100 25,975 % 100 3,935 % 100 22,040 اإلجمالى

 م 2019يونيه( لعام  –للتعبئة واإلحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى )إبريل   بت بواسطة الباحثة إستنادًا إلى بيانات الجهاز المركزى : حسالمصدر
 

 2016المتعطلون طبقًا للحالة التعليمية والنوع بالحضر والريف  .7جدول رقم 
للحالة   وفقًا  المتعطلون 

 التعليمية 
 الجملة  ريف حضر 

 %  الجملة  أنثى ذكر   الجملة  أنثى ر ذك الجملة  انثى ذكر 
 %4.9 1775 533 1242 1045 260 794 721 273 448 أمى 

 %4 1455 712 743 425 178 247 1030 534 496 يقرأ ويكتب
 %9.5 3440 591 2849 1784 265 1519 1656 326 1330 أقل من متوسط 

متوسط )الثانوى العام  
 %1.4 516 152 364 244 76 168 272 76 196 واالزهرى(

 %43.98 15844 7422 8422 9159 4253 4906 6685 3169 3516 متوسط فنى 
فوق متوسط وأقل من  

 %4.7 1682 978 704 607 363 244 1075 615 460 الجامعى 

 %31.4 11312 6159 5153 3875 2098 1777 7437 4061 3376 جامعى وفوق جامعى 
 % 100 36024 16547 19477 17148 7493 9655 18876 9054 9822 اإلجمالى 

 2018المصدر: بيانات الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء، مصر فى أرقام 
 

فى  يرجع  دورها    وهذا  عن  الدولة  تخلى  إلى  األول  المقام 
ن، ثانيًا: أن التعليم الفنى تعليم نظرى بحت  جييفى تعيين الخر 

المصرية،  العمل  سوق  بمتطلبات  يفى  التعليم   ال  أن  ثالثًا: 
متطلبات ا عن  ومناهجه  قصده  فى  البعد  كل  بعيد  لجامعى 

الخر  أن  العمل، رابعًا:  الشهادات،  يجيسوق  ين من حملة هذه 
أعمال قد تقلل من شأنهم،  ثمة  خاطىء أن هناك  ديهم إعتقاد  ل

حالة   فى  إال  تكتمل  لن  اإلجتماعية  مكانته  أن  يرى  فبعضهم 
 .امنصب مرموق فى مكان م حصوله على وظيفه حكومية أو

 الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث
الصلة   ذات  الدراسات  ألهم  يتعرض  سوف  الجزء  هذا 

 البحث.بموضوع 
1- ( نجاح  عنوان(  2018عمار  خريجي   تحت  لدى  )البطالة 

 الجامعة: أسبابها وآثارها اإلجتماعية واإلقتصادية( 
 . امعىخريج ج 65أجريت الدراسة على عينة قوامها 

 ة تحقيق األتى: وإستهدفت الدراس
إبراز موقف خريجي الجامعة الذين إستفادوا من مختلف  .1

والسياسات   الدولة  البرامج  وضعتها  التي  اإلصالحية 
 .الجزائرية ومدى الرضا عن هذه البرامج

شخيص واقع برامج تشغيل خريجي الجامعات، وهل هي  ت .2
 .حقًا تمنح فرص عمل حقيقية لهم 

اإلرتفاع المتزايد في األسباب الكامنة خلف    التعرف على .3
 .ى الجامعاتيجنسب البطالة من عام آلخر لدى خر 

التع .4 وزارة  نظر  ضرورة  لفت  إلى  ومؤسساتها  العالي  ليم 
الجامعية، وجعلها متوافقة مع  المناهج  تحسين محتويات 
التي  األكاديمية  المعارف  جعل  أي  الشغل  خصائص 

الم مع  تتناسب  الطلبة  التي يتلقاها  المهنية  كاسب 
 .اجون إليها في سوق العمليحت
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تقديم توصيات للخريجين أنفسهم الستغالل أوقاتهم بشكل   .5
ول قبل  جيد،  البطالة  في  الوقوع  لتفادي  الثانوية  طلبة 

 اإللتحاق بالجامعة.
 :فكانت كاألتى وفيما يتعلق بأهم النتائج

اإل -1 بعين  تأخذ  ال  إالجامعة  العمل  عتبار  سوق  حتياجات 
كتفاء بتخريج عدد  وبة واإلالتخصصات المطل  ما يخصفي

العالي بمختلف   التعليم  هائل من الطلبة حاملي شهادات 
العمل،    ،والكفاءات  المؤهالت سوق  مع  تتناسب  ال  التي 

طبيعة  بسبب  الخبرة،  وليس  التكوين  تمنح  أنها  حيث 
 .ونوعية المناهج التي تقدمها للطالب الجامعي

والرشوة -2 الوساطة  الم  إنتشار  الخبرة  توفر  لدى  وعدم  هنية 
خريجي الجامعة من أكثر الصعوبات التي تعترضه أثناء 

 .بحثه عن عمل 
اإللتزام بمعايير التوظيف يؤدي إلى تفاقم ظاهرة  م عد -3

 .جي الجامعةيبطالة خر 
بالتدهور منذ   -4 الذي بدأ  الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي 

العدي غلق  منها  أزمات  عدة  في  تسبب  من  الثمانينات  د 
والمصان توقف  المؤسسات  وبالتالي  العمال  وتسريح  ع 

الب ظاهرة  مباشرعلى  تأثير  له  وهذا  طالة  اإلستثمارات، 
 .جي الجامعة بصفة خاصة يبصفة عامة، وبطالة خر 

يعيش الخريج الجامعي العاطل وضع إقتصادي صعب   -5
مما يؤدي به إلى    ،حيث ال يستطيع تلبية أدنى احتياجاته

ال   أعمال  العلممارسة  مستواه  مع  أجل تتناسب  من  مي 
الهروب من شبح البطالة والعيش بكرامة، أما فيما يخص 

إلجتماعي الذي يعيشه الخريج الجامعي الوضع النفسي وا
الثقة   وإنعدام  والرفض  والفراغ  بالتهميش  فيتميز  العاطل، 

الحكومة وبين  مجهودات   ،بينه  توجد  ال  أنه  يرى  حيث 
ذلك  فيف من حدة البطالة، كمبذولة من طرف الدولة للتخ

للوقت   مضيعة  وأنها  الدراسة  يخص  فيما  السلبية  نظرته 
المجتمع وعلى أسرته لعدم    على  عبء  ألنه أصبح يشكل

 .تحمله مسؤولية نفسه على األقل

2- ( وآخرون  خالد  عنوان(  2014عليطو،  البطالة    تحت  )أثر 
 على التنمية اإلجتماعية في محافظة الالذقية( 

 فرد.  361امها ه الدراسة على عينة قو وقد أجريت هذ
 محافظة في البطالة واقع تحليلإلى  الدراسة    تهدفو 

باإلضافة الالذقية دراسة    ،   محافظة في البطالة أثر إلى 
الفرد  على  اإلجتماعية التنمية على  الالذقية  العاطل  صعيد 

والفرد  عن ألسرته  بالنسبة  بالنسبة    العمل عن  العاطل  العمل 
 .يالمحل لمجتمعه

 -فهى كالتالى: لنتائجا وفيما يتعلق بأهم
 مستوى  على اإلجتماعية التنمية على للبطالة أثر هناك .1

 في بصورة أساسية ذلك ويتمثل العمل، عن العاطل الفرد
 ال كان لو حتى عمل بأي العمل عن العاطل قبول

حيث مؤهالته مع يتناسب ل  المتعط لدى ديتول العلمية، 
 في  مةوالمساه خبراته تقديم  على غير قادر  هبأن شعور

 على عالة بأنه لديه انطباعاً  يخلق مما ،المجتمع بناء
 شديد حباطوإإضطراب   لديه البطالة دتول المجتمع، كما

 تأخره للعمل، ومن ثم فرصة وجود  في األمل ضعف من
 الزواج.

 مستوى  على اإلجتماعية التنمية على  للبطالة أثر هناك  .2
و عملال عن  العاطل  الفرد أسرة   بصورة  ذلك يتمثل، 

 يث، حالمتعطلين معيشة عبء األسرة لتحم في  أساسية
من   األسرة رب فيها يعاني التي األسر من الكثير تضطر
 سوق  في وزج هم الدراسة لترك اأبنائه توجيه إلى البطالة

زيادة  نتيجة االستدانة  إلى تلجأ  ما غالباً  أنها العمل، كما
 .عاتقها على قاةالمل لألسرة المالية األعباء

 مستوى  على اإلجتماعية التنمية على  للبطالة أثر هناك  .3
 لتحمفي   أساسية بصورة ذلك المحلي، ويتمثل المجتمع
حيثالعاطلين  معيشة عبء المجتمع  البطالة تؤدي ، 

كما   .المجتمع في  والدخل الثروة توزيع سوء إلى أحياناً 
 يهاعل يترتب عقبة الشباب أمام  العمل فرص قلة تمثل

 ضعف إلى  البطالة تؤدي كما شري،الب هدر رأس المال
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اإلقتصادي في  في وتسهم اإلجتماعي والتكافل النمو 
 .للوطن اإلنتماء وضعف الحضاري، التخلف

 ) دالالتتحت عنوان    (  2010دراسة البشير عبد الكريم )  -3
 سوق  فعالية  تفسير في ومصداقيتهما والعمالة البطالة معدل 

 العمل(. 
 أي" تساؤل رئيسى وهو    الدراسة اإلجابة عن  فتإستهد

أهو   العمل، سوق  فعالية عن مصداقية للتعبير أكثر المعدلين
 العمالة؟  أم البطالة معدل

   -وكان أهم نتائج هذه الدراسة األتى:
 العمالة ومعدل البطالة معدل بين العكسية العالقة إن -1

مستقبال البطالة أن على تدل  كان إذا ستنخفض 
 .الشغل مناصب توفير على القدرة صادلالقت

 سوق  فعالية تفسير في البطالة معدل  على االعتماد إن -2
األولى بل مضلال، يكون  الشغل  معدل إستخدام من 
 سياسات وفعالية السوق  هذه فعالية على للداللة العمالة

 التشغيل
 البيانات تحليل عند والحذر الحيطة من بد ال  -3

 ومعدالت بصفة عامة ل بسوق العم الخاصة اإلحصائية
 الحقيقية، البطالة تعكس ألنها ال خاصة بصفة  لبطالةا

االستطالع المقيدة الشروط ألن  إلى تؤدي لعملية  
 عن ناهيك البطالة لمعدل ناقصة تقديرات على الحصول

 ال األخير هذا أن
 البلد.  في التشغيل حالة يعكس

 عاستطا بحيث القوة  من له كان الجزائري  االقتصاد إن -4
 نمو ومعدل النشاط معدل لكل من السلبي لألثر التصدي
 سنة   خالل البطالة على العمل سن  في السكان
 . 2006و2004

 ( محمد  إيمان  عنوان (  2007دراسة  )نموذج    تحت 
األنشطة    التنبؤ من  العمالة  على  الطلب  بإحتياجات 

   مصر وفقًا لمخرجات التعليم( اإلقتصادية فى

تح الدراسة:  هذه  العإستهدفت  التعليم  عالقة  الى  ديد 
واإلجتماعية.   اإلقتصادية  بالتنمية  والمهنى  الفنى  والتعليم 
من   العمالة  على  الطلب  بإحتياجات  للتنبؤ  نموذج  وتقديم 

 األنشطة اإلقتصادية فى مصر وفقًا لمخرجات التعليم.
 راسة فى النقاط التالية: تتضح أهم نتائج هذه الدو 
الثا .1 طالب  أعداد  ال زيادة  بالقسمنوية  الملتحقين   عامة 

النظرية،  األ الكليات  خريجى  أعداد  زيادة  ثم  ومن  دبى، 
يتر  عليهت مما  البطالة  ب  نسبة  فى  صفوف    زيادة  فى 

 . الحاصلين على شهادات جامعية
أعدا  .2 إجمالى  من  التجارى  التعليم  طالب  أعداد  د  زيادة 

بالتعليم الملتحقين  نسبة  الطالب  فى  زيادة  ثم  ومن   ،
هذا فى  كذ  البطالة  التعليم.  من  النتائج النوع  بينت  لك 

نسبة بطالة عالية بين طالب التعليم الصناعى، وذلك قد  
 يرجع إلى إنخفاض مستواهم المهارى 

النتائج الخاصة ب .3   هيكل الطلب على العمالة التنبؤ ببينت 
حساب  أن   2012إلى  2005خالل الفترة من  فى مصر

يحقق    متوسط معدل نمو خريجى الكليات النظرية سوف
الفتر   % 3.9 من  خالل  بالنسبة  2008/2012ة  أما   ،

يحقق   فسوف  العملية  معدل  %6.5للكليات  وبحساب   .
  2012/ 2008نمو الطلب على العمالة خالل الفترة من  

حقق   النظرية  الكليات  وحقق    % 4من    0.5بالسالب 
 ليات العملية.  بالسالب للك

النتائج الخاصة بالتنبؤ بهيكل الطلب على الع .4 مالة  بينت 
الفت خالل  مصر  من  فى  حساب    2012إلى    2005رة 

التجارية   الفنية  المدارس  خريجى  نمو  معدل  متوسط 
يحقق   سوف  من    %3.1والصناعية  الفترة  خالل 

، وبحساب معدل نمو الطلب على العمالة  2008/2012
من   الفترة  المعاهد    2012/ 2008خالل  خريجى  من 

حقق   وحقق    % 5.5الفنية  بة  بالنس  %4.6بالسالب 
 جارية والصناعية.  للمدارس الفنية الت
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3- ( الفزارى  أحمد  محمد  عنوان (  2004دراسة    تحت 
الموارد  ) تنمية  إعاقة  في  السلبية  وآثارها  البطالة 

 .(تطبيقية على سلطنة عمان البشرية دراسة
هذه  وقد   دور تناولت  الموارد    الدراسة  إدارة  سياسات 

  في إطار اإلعداد  البشرية في إعداد العناصر البشرية المطلوبة
والتدريب والت والمستقبلية  الحالية  العاملة  للقوى  الجيد  خطيط 

وتخطيط األداء  من    وتقييم  وغيرها  الوظيفي  المسار  وتنمية 
بناء على  تساعد  التي  والسياسات  في    األنشطة  معارفهم 

، ومدى تأثير ذلك على الحد  حي الفنية والعملية والسلوكيةنواال
 .  العاطلين بسلطنة عمان  فاقم أعدادظاهرة ت من

 البطالة  على  القضاء أن الدراسة  نتائج هذه أهم  وكان من
جميع يتطلب  قطاعاتها بمختلف بالدولة  الجهود تكاتف 

والخاصة  الحكومية المدني، والعامة  المجتمع   ومؤسسات 
 السياسية المختلفة المجاالت كافة إصالح إلى باإلضافة

 والعلمية.  ة والثقافي واإلقتصادية واإلجتماعية
عز   -4 )دراسة  العابدين  زين  عنوان(  1996الدين   تحت 

وإ)إ مصر  في  البطالة  مشكلة  في  قتصاديات  نعكاساتها 
   جتماعي(مجاالت األمن اإل

تناولت هذه الدراسة تحليل اقتصاديات مشكلة البطالة في  
األمن االجتماعي،   السلبية على  إنعكاساتها  مصر وتشخيص 

 والحد من أثرها. والحلول المقترحة لعالجها
 نتائج الدراسة: أهم 
ترجع مشكلة البطالة إلى وجود إختالل في سوق العمل   .1

ا  من  العرض  زيادة  في  حج متمثاًل  عن  العاملة  م  لقوى 
 . الطلب عليها

 . كلما زاد عدد الجرائم والمجرمين كلما زاد حجم البطالة .2
بحجم   .3 مصر  في  البطالة  مشكلة  عالج  يرتبط 

 .تنميةستثمارات الموجهة للاإل
 :إلسلوب البحثىا

فى المتمثلة  البحثية  الطريقة  الجزء  هذا  تحديد   يتضمن 
 .ل البياناتالشاملة والعينة، وأساليب جمع وتحلي

: أجريت هذه الدراسة على مركز ومدينة الشاملة والعينة  -1
البحيرة بمحافظة  البارود  الدراسة  وقد  ،  إيتاى  عينة  إختيار  تم 

الموج  من المعيشية  والمدينة  ودالوحدات  بالمركز  والبالغ  ة 
معيشية(  88000)  عددهم  لمعادلة   وحدة  وفقًا  وذلك   ،

Yamane. 1967   ،(2017)سالمة 
           (21+  N (e)  /n  = N      )   

المطلوب،    nحيث   العينة  الشاملة،)    Nحجم  خطأ    eحجم   )
 0.07التقدير 

المختار  العينة  حجم  بلغ  فقد  السابقة  للمعادلة  ة من  وطبقًا 
إيتا ومدينة  البارود  مركز  عن   وحدة معيشية،  204ى  ويعبر 

أفرادها )داخل قوة   المعيشية أحد  الوحدات  كل وحدة من هذه 
الالزمة    (،العمل الميدانية  البيانات  على  الحصول  تم  وقد 

اإلستبيان   طريق  عن  الدراسة  أهداف  مقابلة  الو لتحقيق 
 . 15/2/2020حتى   3/2/2020فى الفترة من  الشخصية

ا  -2 التحليل  مقاييس    إلحصائى:أساليب  عدة  إستخدام  تم 
تحليل البيانات من بينها النسب المئوية   وأساليب إحصائية فى

مثل   والتشتت  المركزية  النزعة  مقاييس  وبعض  المتوسط  ، 
، كما تم إستخدام مربع كاى  والمدى واإلنحراف القياسى

2

 
 النتائج والمناقشات 

توصلت   راض أهم النتائج التىذا الجزء سوف يتم إستعفى ه
 إليها الدراسة، وكذلك مناقشتها.

 الحالة العملية للمبحوث )متغير الدراسة(أواًل: 
أظهرت نتائج تحليل البيانات بالنسبة للحالة العملية، وكما هو 

  % 80.4  تبلغ(، أن نسبة من يعملون  8مبين بالجدول رقم )
منهم العينة  إجمالى  ف(،  ري  %86.3حضر،    %74.5)  من 

نسبة  بينما   يعملون  بلغت  ال  )  %19.6من    % 25.5منهم 
 ريف( من اإلجمالى.   % 13.7حضر و
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 التوزيع العدد والنسبى للحالة العملية للمبحوثين طبقًا للنوع ريف والحضر  .8جدول رقم

الحالة  
 العملية 

 إجمالى العينة  المنطقة الريفية  المنطقة الحضرية 
 إلجمالىا إناث   ذكور  اإلجمالى ناث إ ذكور 

 %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد 
 % 80.4 164 % 86.3 88 % 26.3 5 % 100 83 % 74.5 76 % 62.5 20 % 80 56 يعمل

 % 19.6 40 % 13.7 14 % 73.7 14 - - % 25.5 26 % 37.5 12 % 20 14 ال يعمل
 % 100 204 % 100 102 % 100 19 % 100 83 % 100 102 % 100 32 % 100 70 اإلجمالى 

 
بين   العمالة  نسبة  إرتفاع  السابق  الجدول  من  ويالحظ 

مبحوثين الريفيين مقارنة بالحضر، مما يعنى انخفاض معدل ال
 -البطالة بالريف مقارنة بالحضر، وهذا قد يرجع إلى:

الريف    إنتشار -1 الممتدة فى   ،الحضرمقارنة بشكل األسرة 
إست إلى  أدى  العائلىمما  اإلنتاج  يث غالبًا  ، حمرار نمط 

 يعمل أفراد العائلة الواحدة معًا.ما 
بأنها  أسواتتسم   -2 الريفية  العمل  غير  ق  للعمال  أسواق 

ب يتصفون  الذين  األدنىالماهرة،  أو    الحد  التعليم  من 
 التدريب.

نخفاض نسبة العمالة لدى النساء بشكل إأيضًا    لوحظكما  
ال  إالعام،   مستوى  على  يالحظ  أنها  مقارنة  حضر  إرتفاعها 

، نفى الريف ال يعمل  النساءمعظم  ، وهذا ال يعنى أن  الريفب
 الحصاد،  بعد ما أنشطة  يقع على عاتقهن مسئولية الريفياتف

عن كبير وكذلك  رعاية   األعمال من جزء  مثل  للدخل  المدرة 
الخاصة   الصناعات  بعض  وعمل  المواشى،    باأللبان وتغذية 

رة التى  من المشروعات الصغي  غير ذلك  إلىوتربية الدواجن و 
المنزل فى  المنزليةتؤدى  اإلعباء  إلى  باإلضافة  تقع    ،  التى 

إال أن مساهمتها ال فالمرأة فى الريف تعمل  كلها على عاتقها.  
هذا من جانب، ومن جانب أخر    إحصاءات العمل تظهر في

  والتى وصلت إلى   فى الريف،  اإلناثنظرًا إلنتشار األمية بين  
الإلناث      % 17.9مقابل    34.5% لبيانات   لحضرفي  وفقًا 
وهذا يعنى إنعدام فرص العمل الحقيقى بالنسبة    م2016تعداد  
 لهن.

 خصائص الحالة العملية للمبحوثين -
الحالة   لخصائص  بالنسبة  البيانات  تحليل  نتائج  أظهرت 

  % 34.1أن  (،  9العملية للمبحوثين، والموضحة بالجدول رقم ) 
بعي المشتغلين  األسرة  من  لدى  يعملون  البحث  أجر  نة  بدون 

)فى مجال الزراعة(، بينما بلغت نسبة من يعملون بأجر )فى  
لبحث % من إجمالي المشتغلين بعينة ا30.5وظائف حكومية( 

وجاءت فى المرتبة الثانية، وفى المرتبة الثالثة جاء من يعمل 
بدون  بنسبة    استخدام  لحسابه  إجمالي  18.3أحد  من   %

اب األعمال فى  بعينة البحث، فى حين جاء أصحالمشتغلين  
 المرتبة األخيرة.  

 للمبحوثين وفقًا لخصائص الحالة العملية  التوزيع العددى والنسبى .9جدول رقم

خصائص الحالة  
 العملية 

 ال يعمل  يعمل 
 بأجر 

 )حكومى(
صاحب  

 عمل 
يعمل  
 لحسابه 

يعمل لدى األسرة  
بدون أجر )فى  

 الزراعة(
على   بة طل متعطل  الجملة 

 المعاش 
ربة 

 الجملة  زل من

 40 26 3 3 8 164 56 30 28 50 العدد 
 % 30.5% 17.1% 18.3% 34.1% 100 % 20% 7.5% 7.5% 65% 100 % 
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إرتفاع نسبة المبحوثين الذين يعملون فى    يتبين مما سبق

أن العمل الزراعى يستوعب  قد يرجع إلى  ذلك  و مجال الزراعة،  
العمالة، من  س  كثيرًا  وأكما  خاصة  قبل،  من  إضاحه    ن بق 

الكثير من الريفيين ليس لديهم من المستوى التعليمى والمهارى 
حكومية   وظيفة  على  الحصول  من  يمكنهم  وظيفة  ما  أو 

 .تتطلب مستوى تعليمى ومهارى معين
وهو   ذلك  يفسر  ربما  أخر  إحتمال  تيار  وهناك  إنحسار 

الخارجية   الهجرة الريفية الحضرية بدرجة كبيرة وحلول الهجرة
حل الهجرة الداخلية، حيث إنعكس ذلك فى مولو بشكل جزئى  

بالنسبة   سواء  الغير  لدى  بأجر  للعمل  الحاجة  تناقص 
وزويهم،  ألسرهم  بالنسبة  أو  عودتهم  بعد  أنفسهم  للمهاجرين 

 وذلك نتيجة لإلعتبارات اإلجتماعية المستجدة.
واإلقتصادية ثانيًا:   واإلجتماعية  الشخصية  الخصائص 

 مبحوثين لل
 . للمبحوث داخل األسرة اإلجتماعىالمركز  -1

  %68.1أن ( 10جــــدول رقــــم )الأظهــــرت النتــــائج المبينــــة ب
مــن المبحــوثين أمهــات، وأن  %23.5مــن المبحــوثين آبــاء وأن 

مـــــن  %1.5و  %6.9األبنـــــاء مـــــن الـــــذكور واإلنـــــاث يمثلـــــون  
ــة  ــالى العينـ ــوالىإجمـ ــى التـ ــاء  .علـ ــن األبـ ــاملين مـ ــبة العـ وأن نسـ

 %100مقابـــــــل  %87.5ســـــــتوى الحضـــــــر قـــــــد بلغـــــــت علـــــــى م
 %66.6بالريف. وأن نسبة األمهات العامالت بالحضر بلغـت 

بــالريف، فــى حــين بلغــت نســبة األبنــاء الــذكور  %27.8مقابــل 
ــف  ــى الريـ ــاملين فـ ــر  %100العـ ــى الحضـ ــاطلين فـ ــم عـ ــا هـ بينمـ
حــل اقــوة العمــل وكــذلك أنهــوا المر  ضــمنعلــى الــرغم مــن أنهــم 

عيــة. أمــا علــى م مــن حملــة الشــهادات الجامالتعليميــة ومعظمهــ
ــاء اإلنـــاث  فهـــن ال الريـــف أو الحضـــر  ســـواء فـــىمســـتوى األبنـ

  ن بسبب تفرغهم الدراسى. يعمل
العاملين   األباء  نسبة  أن  الريف  يالحظ  أو  الحضر  فى 

الحضر يرجع إلى بلوغه    ومن ال يعمل من األباء فىمرتفعة،  
ى الرغم أنه فى سن  عامًا، عل  60السن القانونى للمعاش وهو  

من   أقل  يعملون   .عاماً   65العمل  األباء  عامة  بصفة  ولكن 
فعن عاتقهم،  على  الملقاه  المسئولية  منطلق  بن    من  هللا  عبد 

النبي صلى هللا عليه وسلم قال:   عمر رضي هللا عنهما عن 
َرا  ُكلُُّكْم  َمْسئُ )َأاَل  َوُكلُُّكْم  الَّ ٍع،  َفاأْلَِميُر  َرِعيَِّتِه،  َعْن  َعَلى  وٌل  ِذي 

أَْهِل   َعَلى  َراٍع  َوالرَُّجُل  َرِعيَِّتِه،  َعْن  َمْسُئوٌل  َوُهَو  َراٍع،  النَّاِس 
َبْيِتِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم، َواْلَمْرأَُة َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َبْعِلَها َوَوَلِدِه، 

َعْنُهْم،  َوِهَي   َسيِ دِ َمْسُئوَلٌة  َماِل  َعَلى  َراٍع  َمْسُئوٌل  َواْلَعْبُد  َوُهَو  ِه 
 َعْنُه، َأاَل َفُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه(. 

 . ينالحالة الزواجية للمبحوث -2
البيانات  تحليل  نتائج  بالجدول    أوضحت  رقم  والموجودة 

  ذكور   % 68.1)  %82.8نسبة المتزوجين قد بلغت  (، أن  11)
إإناث(  % 14.7و نسمن  وأن  العينة،  المترمالت جمالى   بة 

من لم يسبق لهم    تبينما بلغ جمالى العينة،  من إ  %8.8بلغت  
 من إجمالى العينة. % 8.4الذكور و الزواج من اإلناث 

وجود   سبق  مما  ترعاها  %8.8يتبين  معيلة  وتعمل    أسرة 
شاب    14باإلضافة إلى وجود    ،الزوجبسبب وفاة    نساء  عليها

  وذلك   ،بعد  وجعامًا( لم يتز   30إلى    20من  فى سن الزواج )
تحمل بسب من  تمكن  حقيقية،  عمل  فرص  وجود  عدم  ب 

جديدة، أسرة  تكوين  باهظة    مسئولية  الزواج  تكاليف  أن  غير 
خاصة وأن   مما يؤدى إلى عزوف الشباب عن الزواج، ،للغاية

بالعينة    % 25 الشباب األعزب  لبيانات جدول  من  عاطل وفقًا 
 (. 10رقم )

 للمبحوثين يب العمرى الترك -3
لعينة   بالتركيب العمرى النتائج الوصفية الخاصة  أظهرت  

ب والموضحة  أن12)  رقم  جدولالالدراسة  من      42.6%  ( 
الكلية  إجمالى حيث    العينة  الثانية  العمرية  الفئة  فى  يقعون 

من إجمالى    % 41.7،  اً ( عام45إلى    31)تتراوح أعمارهم من  
الفئة العمر العينة   الثالثة حييقعون فى  من ث تبلغ أعمارهم  ية 

الفئة العمرية    65إلى أقل من    46 عامًا، أما من يقعون فى 
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نسبتهم   بلغت  فقد  المتوس%15.7األولى  وكان  الحسابى  .  ط 
 . 16.234عام بإنحراف قياسى قدره   41.23للعمر  

يقع  الدراسة  لعينة  العمرى  التركيب  أن  سبق  مما  يالحظ 
 عامًا(.   65إلى أقل من   15عمل )من  فى قوة ال

 
 
 
 

 األسرة. د عدد أفرا -4
بينـــــت نتـــــائج تحليـــــل البيانـــــات بالنســـــبة لعـــــدد أفـــــراد أســـــر 

( 13جدول رقم )الوالموضحة ب  ،ستوى العينةالمبحوثين على م
 – 5تــــراوح حجــــم أســــرهم مــــن )  مــــن اإلجمــــالى %63.23أن 
% مـــن اإلجمـــالى كـــان عـــدد أســـرهم  24.02( أفـــراد، وأن 10

أفرادهــا  أفــراد ، بينمــا بلغــت نســبة األســر التــى عــدد 5أقــل مــن 
مـن اإلجمـالى. وذلـك بمتوسـط  %12.75يزيد عـن عشـرة أفـراد  

 .2.824وإنحراف قياسى قدره  6.51حسابى قدره 

رقم   والنسبى  توزيع  ال  .10جدول  وفقًا  العددى  ريف/حضر(  للمبحوثين)  العملية  داخل  للحالة  للمبحوث  اإلجتماعى  للمركز 
 األسرة  

المركز االجتماعى  
 للمبحوث داخل األسرة 

 الجملة  ملية لحالة العا
النسبة المئوية   العدد  ريف  حضر 

نسبة العاملين   العدد  % 
 منهم  

نسبة العاملين   العدد 
 منهم 

 % 68.1 139 % 100 75 % 87.5 64 األب 
 % 23.5 48 % 27.8 18 % 66.7 30 األم 
 % 6.9 14 % 100 8 يوجد  ال 6 ابن 
 % 1.5 3 صفر  1 ال يوجد  2 ابنه

 % 100 204 % 86.3 102 74.5 102 اإلجمالى
 (8من خالل اإلستعانة بالبيانات المذكورة بالجدول رقم )وفقًا للمركز اإلجتماعى للمبحوث داخل األسرة حسبت نسبة العاملين من الذكور واإلناث )ريف وحضر( 

 
 قًا للنوع للحالة الزواجية للمبحوثين وف  التوزيع العددى والنسبى .11جدول رقم 

 النسبة المئوية%  العدد  ع النو  بحوثين الحالة الزواجية للم 
 اناث  ذكور 

 % 82.8 169 30 139 متزوج
 - - - - مطلق
 % 8.8 18 18 - أرمل 
 % 8.4 17 3 14 أعزب 

 % 100 204 51 153 اإلجمالى
 

 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقًا للفئات العمرية  .12جدول رقم 
 اإلنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى  %  النسبة المئوية العدد    لعمري التركيب ا 

 % 15.7 32 ( عاماً  30إلى أقل من  15الفئة األولى )من 

 % 42.6 87 عامًا( 45إلى 31من الفئة الثانية ) 16.234 41.23
( الثالثة  من    46الفئة  أقل  إلى  عامًا 

 % 41.7 85 عامًا( 65
 % 100 204 اإلجمالى

 للبيانات الفترية قبل تحويلها إلى بيانات رتبيةملحوظة: تم حساب المتوسط الحسابى  

 



 2020  ديسمبر -أكتوبر( 4العدد  41)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

276 

 مبحوثين وفقُا لعدد أفراد األسرة لل العددى والنسبى توزيعال .13جدول رقم 
 اإلنحراف القياسى المتوسط الحسابى  النسبة المئوية %  العدد  األسرة  حجم 

 %   24.02 49 ( أفراد 5أقل من  قليل ) 
 %  63.23 129 أفراد ( 10إلى   5متوسط ) 2.824 6.51

 %  12.75 26 فأكثر(   10ع )مرتف
 % 100 204 اإلجمالى

 ملحوظة: تم حساب المتوسط الحسابى للبيانات الفترية قبل تحويلها إلى بيانات رتبية 

 
بالعينــة عــدد  األســرأكثــر مــن نصــف يتضــح ممــا ســبق أن 

ــا ــن  أفرادهــ ــك علــــى تـــــدنى  ،أفــــراد 10إلــــى  5مــ وقـــــد يــــدل ذلــ
، ريفيـــةمعظــم هــذه األســر مــى لألبــوين، أو أن المســتوى التعلي

حيـــث ينظـــرون إلـــى األبنـــاء علـــى أنهـــم مصـــدر للـــدخل بســـبب 
يــدل ربمــا  . أوأيــدى عاملــة بــوفرة العمــل الزراعــى الــذى يحتــاج

 .وممتدة أسر مركبة ذلك على وجود
  الحالة التعليمية للمبحوثمستوى  -5

لعين الوصفى  التحليل  نتائج  هو بينت  وكما  الدراسة،  ة 
بالم المبحوثين كان   % 40.7(، أن  14جدول رقم )وضح  من 

متوسط التعليمى  تعليم    مستواهم  شهادات  على  )حاصلين 
وأن  فنى( التعليمى   % 30.4،  مستواهم  كان  المبحوثين  من 

أن  النتائج  بينت  بينما  ويكتب(،  ويقرأ  أمى،  بين   ( منخفض 
عالى  27.4% التعليمى  مستواهم  اإلجمالى  األفراد  من  أما   .

( من %1.5مية فقد بلغت نسبتهم )التعلي  ن مازالوا بالمراحلالذي
 اإلجمالى. 

هو عبارة عن مستوى دخل  المستوى اإلقتصادى لألسرة:   -6
ومصادر   زراعية،  مساحة  من  األسرة  تمتلكه  وما  األسرة 

 دخل أخرى. 
اإلجرائى خالل المفهوم  من  المركب  المتغير  هذا  قياس  تم   :

هم:   محاور  الحيازة.  1ثالثة  فدان    زراعية)  حجم  من  أقل 
( رقم  من  1يأخذ  من    1(،  أقل  رقم    4إلى  تأخذ  أفدنه 

من  2) )  5(.أكثر  رقم  يأخد  ب3أفدنه  دخل   -(،  مستوى 

من    -(،ب1جنيهًا تأخذ رقم )   2000أقل من     -: )أاألسرة
جنيهًا تأخذ     -4000من   -(،ج 2)   جنيهًا تأخذ رقم  -  2000
( رقم   -  6000من    -(،د3رقم  تأخذ    -ج((  4)  جنيهًا 

 هزة المنزلية.من األج مقتنيات األسرة
من   اإلقتصادى  المستوى  لمتغير  الكلية  الدرجة  وتتكون 
)الحيازة   وهى  السابقة  الثالثة  البنود  درجات  مجموع  متوسط 

م األسرة  ومقتنيات  الدخل،  ومستوى  األجهزة الزراعية،  ن 
التائية   للدرجة  وتحويلها  معايرتها  بعد  وذلك   -Tالمنزلية(، 

score    بمتوسط معيارى  رقم  معيارى  وإن  50)  (.  10حراف 
درجة كدرجة دنيا،    6كانت درجات هذا المتغير تتراوح ما بين  

إلى ثالثة    18 المتغير  درجة كدرجة عليا. وقد تم تقسيم هذا 
المنخفض ) المستوى  المستوى    –( درجة  9  -6مستويات هم 

(  18-15المستوى المرتفع)  –( درجة 14  -10المتوسط من )
 درجة. 

(، أن 15بالجـدول رقـم ) ضحةالمو بينت النتائج الوصفية و 
ــت  ــد بلغـ ــنخفض قـ ــادى المـ ــتوى اإلقتصـ ــر ذات المسـ ــبة األسـ نسـ

ــر ذات المســـــتوى  62.25% ــبة األســ ــالى ، أمـــــا نســ ــن اإلجمــ مــ
مـن اإلجمـالى ، فـي  %23.53المتوسط فقد بلغـت   اإلقتصادى

ــتوى اإلقتصــــادى المرتفــــع ــبة األســــر ذات المسـ ــين بلغــــت نسـ  حـ
  3.60 وسـط حسـابى بلـغ% من اإلجمـالى. وذلـك بمت  14.22

 .2.03وإنحراف قياسى قدره 
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 حالة التعليميةالتوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقًا لمستوى ال .14جدول رقم 
 النسبة المئوية %  العدد  الحالة التعليمية للمبحوث مستوى 

 % 30.4 62 منخفض 
 % 40.7 83 متوسط 
 % 27.4 56 عالى
 % 1.5 3 عليميةالمراحل الت مبحوثين مازالوا فى

 % 100 204 اإلجمالى
 

 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقًا للمستوى اإلقتصادى لألسرة  .15جدول رقم 
 اإلنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى  النسبة المئوية %  العدد  صادى لألسرة المستوى اإلقت

 % 62.25 127 نسبياً منخفض 
 % 23.53 48 نسبياً متوسط   2.03 3.60

 % 14.22 29 نسبياً عالى 
 % 100 204 اإلجمالى

 قبل تحويلها إلى بيانات رتبية  ملحوظة: تم حساب المتوسط الحسابى للبيانات الفترية

 
المستوى   تدنى  سبق  مما  للغالبية  ايتضح  إلقتصادى 

  العظمى من العينة، مما قد يدل على تدنى المستوى التعليمى
وأن   خاصة  حملة    %30.4و  % 40.7للمبحوثين  ومن  أميين 

، وهذا قد يكون مؤشر لتدنى  على الترتيب  سطةالشهادت المتو 
 المستوى المهنى لهم. 

 . الحالة العملية للمبحوثالعوامل المؤثرة على ثالثًا: 

أظهرت نتائج مربع كاى
2

وجود عالقة معنوية بين كل    
، والمستوى  للمبحوث  مىواجية، والمستوى التعليمن والحالة الز 

العملية    اإلقتصادى والحالة  مستقلة  كمتغيرات  لألسرة، 
** قيمته  كانت  حيث  تابع  كمتغير  و**    24.87للمبحوث 

44.94  * معنوية،    5.68و  قيم  نتائج وهى  أظهرت  بينما 
مربع  كاى

2

 ى عمر الالتركيب  عدم وجود عالقة معنوية بين    
كمتغي  األسرة  كمتوحجم  العملية  والحالة  مستقلة  غيرتابع  رات 
قيمته   كانت  معنوية،   9.97و  73.62حيث  غير  قيم  وهى 

 (.  16وذلك بناءًا على البيانات الواردة بالجدول رقم )  

 

 

رقم   المستقلة    . 16جدول  المتغيرات  العملية  تأثير  الحالة  على 
 للمبحوث 
  الحالة العملية  

 لمبحوث ل
 
 
 لمتغيرات المستقلة ا

  قيمة
2

 Sig 

 0.000 24.87** زواجية الحالة ال
التركيب العمرى  

 0.111 73.62 للمبحوثين
 0.697 9.97 حجم األسرة 

المستوى التعليمى  
 0.000 44.94** للمبحوث 

المستوى اإلقتصادية  
 0.050 5.68* سرة لأل

 
سبق   مما  الحال يتضح  بين  عالقة    الزواجية   ةوجود 

لهللمبحوث   العملية  ألنها  ،  والحالة  منطقية،  نتيجة  قد  وهذه 
المسئوليةت إلى  لديه  ال  رجع  الذى  المتزوج،  عاتق  على  ملقاه 

وال يوجد  ،  من محاولة إشباعهاالبد    لهم إحتياجاتهم  أسرة وأبناء
  لدخل  من خالل العمل الذى يمثل مصدر اإال  إلشباعهاسبيل  

يرة، التى ليس لديها أى مصدر أخر  قالوحيد خاصة لألسر الف
أن النتائج الوصفية قد بينت أن و ، خاصة  غير العمل  للدخل

  من أسر العينة مستواهم المعيشى منخفض. 62.25%
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النتائج وجود عالقة بين المستوى التعليمى ذلك أوضحت  
الناحية    ،له  للمبحوث والحالة العملية وهذه نتيجة منطقية من 

فغالبية   يتوقف  ألاالنظرية،  التعليم  من  قدر  إلى  تحتاج  عمال 
العمل على نوع  القدر  هذا من جانب، ومن جانب آخر   هذا 

التى يمكن أن يقوم األ  يةالتعليم يحدد نوع  مستوى   فإن عمال 
الزراعية غير  فاألعمال  الفرد.  قدر  ت  بها  إلى  من كبير  حتاج 

خاص الحكومىالتعليم  العمل  الوصفية    ،ة  النتائج  بينت  حيث 
أك حكومية،  ثأن  وظائف  فى  يعملون  العينة  أفراد  ثلث  من  ر 

الحرة باألعمال  يعمل  األخر  الثلث  التىوتقريبًا  هى  تتطلب    ، 
التعليم من  قدرًا  على  يُ   ،أيضًا  القدرة  من  صاحبها  مكن 

المواصلة فى العمل والمنافسة، وكذلك التعرف على إحتياجات  
من    اً ر السوق المتمثلة فى العرض والطلب، كل هذا يتطلب قد

اإلعتقاد    .التعليم على  اإلعتماد  يمكن  ال  أخرى  ناحية  ومن 
، ذلك  من التعليمضئياًل    قدراً ب  يتطل  العمل الزراعىالسائد بأن 

البدنية،   الزراعة أن   القدرة  على  فقط  تعتمد  هذا    ال  أن  ولو 
ل صحيح  الدول  اإلعتقاد  معظم    ،الناميةكانت  يقوم  التى 

اإلعتقاد هو  كما أن هذا  ،  ةإقتصادها على الزراعة دول متقدم
الزراعى فى مصر   اإلنتاج  تدنى وتخلف  فى  الرئيسى  السبب 

وإنما   النامية،  الدول  بشكل  وبقية  العلم  على  الزراعة  تعتمد 
يُ ،  كبير اإلالذى  زيادة  خالله  من  زيادة    وبالتالىنتاجية،  مكن 

وإرت ثم فاع  األجور  ومن  الريفيين،  للسكان  المعيشى  المستوى 
 ريفية شاملة. ةإحداث تنمي

ومن الجدير بالذكر أن المتعلمين والذين يشغلون وظائف 
ح من  بعضهم  والبعض  حكومية  المتوسطة  الشهادات  ملة 

فى  اآل يعملون  أنهم  إال  الجامعية،  الشهادات  حملة  من  خر 
إما   درسوها  التى  تخصصاتهم  عن  كليًة  مختلفة  وظائف 

إلشارة له فى  اما تم    يؤكدبالمدارس الفنية أو الجامعات، وهذا  
العمل، فهم يريدون أن يعملوا ال لتفسير دوافع  النظرى  منطلق 

أضاعوا كل    ألن المجتمع يتوقع منهم أن يكونوا كذلك، فلماذا
   هذا الوقت فى التعليم؟

المتعلم   التعليم   ايترتب عليهإن بطالة الشباب  تدنى قيمة 
الشخصى   والتقدم  للنمو  أساسية  كمصادر  الجاد  والعمل 

إحتياجاته  تواإلج إشباع  يستطيع  ال  الشباب  دام  ما  ماعى، 
خاللهما، من  أماله  ذلك   وتحقيق  يؤدى  من    مما  مزيد  إلى 

التدهور والتخلف العلمى والثقافى وضعف الحافز نحو العمل  
 الجاد داخل مؤسسات التعليم المختلفة.

المستوى    وأخيراً  بين  عالقة  وجود  النتائج  أظهرت 
ل والحالة ألاإلقتصادى  يرجع للمبحوث،  العملية    سرة  قد  وهذا 

أمامها يكون  إلى أن األسر ذوى المستوى اإلقتصادى المرتفع  
 :أما أن أبنائها يعملل أكثر من خيار

أبنائها - والخبرة  تساعد  المشاريع    بالمال  بعض  إلقامة 
   ة.التجاري

 . زراعية يعمل بها أبنائها أرض لديهاتكون  -
من - أبن  تتمكن  لتعيين  األموال  بعض  كان  ادفع  أيًا  ئها 

الحكومية المؤسسات  فى  التعليمى  المختلفة،   مستواهم 
الفساد    هذاو  أشكال  من  إنتشرت  شكل  فى التى  بشدة 

 هذه األيام.  المجتمع المصرى 
أبنائ - تعليم  من  تعليم  تتمكن  اللحاق  يمكنهم    جيدها  من 

من  التعليم  يمكنهم  أو  مرموقة،  ومناصب  بوظائف 
عالية   وقدرات  مهارات  خاللها  تيسإكتساب  من  طيعون 

 .سوق العمل مواجهة متطلبات
المستوى   ذوى  األسر  المنخفضأما  وبعض   اإلقتصادى 

المتوسط   المستوى  ذوى  هذه األسر  لديها  تتوافر  ال   ،
الذى   األمر  ظاهرة قد  الخيارات،  إنتشار  إلى  يؤدى 

    البطالة بين أبناء الطبقات الدنيا والمتوسطة.
 المقترحات

والت -1 التنسيق  التعليم والتدريب كضرورة  بين سياسات  امل 
مخرجات   بين  الربط  يضمن  بما  العمل،  سوق  ومتطلبات 

 لعمل.االنظام التعليمى والتدريسى ومتطلبات سوق 
 قبل السوق  إحتياجات حسب المناسب التخصص إختيار -2

 .اللحاق بالتعليم الفنى أو الجامعى 
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اإللت -3 يكون  الجدارة  حاقأن  لمبدأ  تبعًا  العالى    ، بالتعليم 
وضوابط   حدود  تتمثل    معينةوفى  للغاية،  فى  وصارمة 

الفعلية  اإلحتياجات  وبين  الخريجين  نسب  بين  التوازن 
أخرى،   مجاالت  إلى  منهم  الفائض  تحول  يتم  وأن  منهم. 

 بعد أن يتم تدريبهم على المهن الجديدة.
ب -4 األعمال  ريادة  ثقافة  الجانشر  شباب  لكى  ين  معات، 

 ل النمطى.مذهانهم ثقافة العتتغير فى أ
فى   -5 العمل  على  الخريجين  بتشجيع  الدولة  تقوم  أن 

الحكومية غير  األخرى  الحماية    ،القطاعات  توفير  مع 
لهم  صحية  ورعاية  ومعاشات  تأمينات  من   الالزمة 

 .زويهمول
الباحثين عن  تمكن  مجانية،  عمل دورات تدريبية   -6 األفراد 

 والخبرات الالزمة لتمكنهم من   إكتساب المهاراتمن    عمل
والمنافس على العمل،  سوق  فى    ةالدخول  يشجعهم    مما 

 العمل الحر. 
المناسب توفير -7  بإعتبارها الصغيرة للمشروعات الدعم 

إلى    للعمالة، مهم مستقطب اإلقتراض باإلضافة   تيسير 
 أمام الشباب بنسبة فائدة قليلة. 

المشروعات   -8 نحو  اإلستثمارات  من  الكثير  توجيه 
 الصغيرة.

الصغر  يرةغالص بالمشاريع البدء -9  الحرفية ومتناهية 
 اليدوية. و 
ومساعدتهم  -10 العاملين،  لغير  بطالة  إعالة  توفير 

 تمكنهم من إيجاد عمل مناسب. وتزويدهم بالوسائل التى
سبع   -11 أنواعهناك  أو  من  ل  سياسات  لخصخصة، 

لظروف  محاولة  األفضل   وفقًا  بينهم،  فيما  اإلختيار 
حيث   ن مالمنشأة الحكومية المراد إخضاعها للخصخصة  

عام  بشكل  المجتمع  وظروف  العمالة  وحجم  اإلنتاج    نوع 
باإلضافة إلى  . نوع واحد فقطإلى غير ذلك، وليس تطبيق 

التعويض  السياسات  هذه  من  المتضررين  تعويض 
 المناسب.
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ABSTRACT 

Determinants of Work Status of the Rural and Urban People in Etay Elbaroad 

District of El-Beheira Governorate 
Magda Mahmoud Ahmed Yousef

This study aimed basically at identifying  work 

status of the Rural and urban people, A total sample of 

204 Household participated in the study . Percentages, 

frequencies, and chi Squire 
2

were used to achieve the 

objectives of the study. Results indicated that the 

percentage of workers at the sample level reached 

80.4% of the total sample (74.5% urban, 86.3% rural), 

while the percentage of unemployed was 19.6% of the 

total (25.5% urban and 13.7% rural). The results of the 

Chi Square also showed a significant relationship 

between the marital status, the educational level, and the 

economic level of the family, as independent variables 

and the work status as a dependent variable, The value 

of "
2

" was ** 24.87, ** 44.94, * 5.68, which are 

significant, Suggestions are discussed in this study as 

well 

Key words: work status,work, rural people, urban 

people, Etay ELBaroad district of El-Beheira 

Governorate. 
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