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مؤشرات بطالة املتعلمني يف اململكة العربية 
 2030السعودية يف ضوء رؤية اململكة 

 

 

 

 علي بن حسين حورية**                     روان بنت عبد الرزاق األحمدي*  

 

  

أهم العوامل املؤثرة في معدالت البطالة لدى خريجي التعليم السعودي، والتنبؤ بمعدالت البطالة هدفت الدراسة التعرف إلى  _امللخص

(. ولتحقيق 2030( ومؤشرات رؤية )2030(، وتحديد مدى التوافق بين معدالت البطالة التي تم التنبؤ بها في عام )2030املتوقعة في عام )

 للدراسة، وجمعت بيانات عن جميع السعوديين أهدافها، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التح
ً

ليلي، وتحليل الوثائق واملستندات أداة

 باستخدام أسلوبي االنحدا
ً

ر العاطلين عن العمل، سواء أكانوا أميين أم خريجين من مراحل التعليم املختلفة، وتم تحليل البيانات إحصائيا

املئوية والتناسب لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وكان من أهم النتائج التي تم  الخطي والسالسل الزمنية وبعض األساليب األخرى: كالنسب

(، 0.05التوصل إليها أن أهم العوامل املؤثرة في زيادة أعداد العاطلين عن العمل من خريجي مرحلة البكالوريوس بمستوى داللة معنوية )

، وعند مقارنة معدل البطالة من خالل املؤشر 2030إلى  2019ن الفترة وأمكن التنبؤ بأعداد العاطلين عن العمل واملشتغلين لألعوام م

ِئي وجد أنه يساوي ) بُّ
َ

%(، وقد خرجت الدراسة ببعض من التوصيات واملقترحات كان من أهمها توفير فرص وظيفية موائمة 13.66التن

 بين وزارة التعليم وسوق العمل.لتخصصات خريجي مرحلة البكالوريوس، من خالل تحقيق التكامل في الرؤية واألهداف 

 : بطالة املتعلمين، والخريجون، وسوق العمل السعودي.الكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ماجستير اقتصاديات التعليم وتخطيطه*

 .**استاذ تخطيط التعليم واقتصادياته املشارك
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 2030رؤية اململكة مؤشرات بطالة املتعلمين في اململكة العربية السعودية في ضوء 
 املقدمة. 1

تسعى جميع الدول املتقدمة والنامية على حٍد سواء الستثمار رأس      

املال البشري الذي ُيمثل القوة والنمو واالزدهار لتلك الدول؛ ويساعدها في 

 ذلك أنظمتها التربوية التي تؤسس للتنمية الشاملة.

وعليه؛ فقد اهتمت الكثير من الدول بالتعليم، وخصصت له امليزانيات      

واستقطبت الخبراء العامليين؛ لتطوير أساليب التعليم والتعلم الضخمة، 

[، حيث ُيعـّد رأس املال البشري أحد املحددات الرئيسة للنمو 1وطرائقهما ]

[. فيرى كل 2االقتصادّي، وله دور حاسم في التقدم التكنولوجي للبلدان ]

من  [ ضرورة االرتقاء بمستوى التعليم العالي؛3من تشانغ، بنغ، وتشو ]

أجل توفير خريجين مزودين باملعارف واملهارات واالتجاهات املطلوبة لسوق 

العمل ومخرجات أبحاث علمية رفيعة املستوى للتحول االقتصادي 

 واالرتقاء. 

ومن هذا املنطلق، أولت اململكة العربية السعودية التعليم بمراحله      

صالح املجتمع ورقيه وأنواعه كافة جل اهتمامها؛ ليقينها وإيمانها بأن 

وتنمية الوطن وتطوره ينبع من ثقافة الفرد وفهمه الذي ال يكون إال بالعلم 

 في خطط التنمية، فاهتمت بالناحية الكمية، إذ 
ً
والتعلم؛ ويظهر ذلك جليا

( 16907هـ حوالي )1437ارتفع عدد املدارس الثانوية للبنات حتى وصل عام 

( مدرسة 15243( طالبة، وحوالي )3277951مدرسة حكومية، يدرس فيها )

، فيما بلغ عدد املدارس 3153391حكومية للبنين، يدرس فيها )
ً
( طالبا

( طالبة، وعدد 480684( مدرسة، يدرس فيها )2633األهلية للبنات )

 ]960877( يدرس فيها )3276املدارس األهلية للذكور )
ً
[. وقد 4( طالبا

ية بحسب مسح الهيئة العامة وصلت نسبة إتمام الطلبة للمرحلة الثانو 

 [.5ه( ]1438%( في عام )67لإلحصاء إلى )

وأما ما يخص التعليم العالي، فقد وصل عدد الجامعات إلى حوالي      

( كلية أهلية، وبلغ عدد 28( جامعة أهلية، و)13( جامعة حكومية، و)25)

 ( 1,542,587املقيدين فيها ملرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا )
ً
طالبا

( طالب 203,704ه(، وتخرج في العام الذي يسبقه )1437وطالبة في عام )

[. وبحسب مسح الهيئة العامة لإلحصاء وصلت نسبة القيد 4وطالبة ]

%(. وقد تم 69ه( إلى )1438اإلجمالية ملرحلة التعليم العالي في عام )

فاقد التحقق من كفاءة التعليم العام ونوعيته من خالل التركيز على ال

التعليمي، ومعدالت االلتحاق والرسوب والتسرب، وأعداد الخريجين في 

جميع خطط التنمية، ومع التطور الحاصل في جميع قطاعات اململكة، 

والتوجه إلى إشراك القطاع الخاص اهتم قطاع التعليم في الخطة الثامنة 

تقدم بالتعليم األهلي وبناء املدارس الخاصة، ومع االنتشار املعرفي وال

العلمي الحاصل حول العالم وجدت اململكة أنه ال بد من التركيز على 

املناهج ونوعيتها وتطويرها، فاستحدثت في الخطة التاسعة العديد من 

 [.6البرامج التطويرية لذلك ]

وكذلك تم التركيز في جميع الخطط على الكفاءة الداخلية والخارجية       

خالت النظام التعليمي ومخرجاته ومواءمته مع للتعليم العالي املتمثلة في مد

 بالدراسات العليا والبحث العلمي. وباالنتقال 
ً
سوق العمل، واهتمت أيضا

إلى الخطة السادسة إضافة إلى ما سبق فقد تم التركيز فيها على الطاقة 

االستيعابية للجامعات فاعتمدت في قبول الطالب على معايير وآليات 

ة ملدخالت التعليم فأنشأت املركز الوطني للقياس لضمان الجودة النوعي

والتقويم، إضافة إلى اهتمامها باالحتياجات املتغيرة لسوق العمل التي 

تتطلب تخصصات عملية تقنية مهنية؛ لذلك اتجهت إلى توزيع الطالب في 

التعليم العالي بين تعليم عاٍل جامعي ودون جامعي، واهتمت بتفعيل دور 

؛ ملا له من أثر كبير في تنمية القوى العاملة، واهتمت التعليم املستمر

الخطة التاسعة بجودة التعليم العالي ومؤسساته واالرتقاء إلى التصنيفات 

 [.6العاملية ]

وقد حرصت اململكة العربية السعودية على تطور الوطن وتقدمه      

، ومنافسة الدول العاملية على جميع األصعدة االجتماعية، والثقافية

 تبنيها لتوجه يسعى نحو 
ً
واالقتصادية وخاصة التعليمية، فيظهر جليا

اقتصاد املعرفة وإحالله مكان االعتماد على النفط املتمثل في رؤية 

(. وكان من أهدافها مضاعفة االهتمام بالتعليم وتأهيل مخرجات 2030)

 [.7التعليم وتطويرها؛ ملواءمة احتياجات سوق العمل ]

غم من كل الجهود املبذولة لتحسين الكفاءة الخارجية إال أنه على الر 

للتعليم، ال يزال عدد كبير من حملة املرحلة الثانوية والتعليم العالي 

عاطلون عن العمل حسب احصائيات الهيئة العامة لإلحصاء، وقد أرجع 

[ هذا إلى أنه لم يتم الربط بين مخرجات التعليم وسياسة 8أبو زيد ]

فنتج عنه ازدياد في أعداد الخريجين من مرحلتي توظيف الخريجين، 

الثانوية والتعليم العالي، يتخطى قدرة االقتصاد القومي وسوق العمل على 

خلق املزيد من فرص العمل، مما أدى إلى بطالة الخريجين، حيث أظهرت 

( ارتفاع عدد الباحثين عن عمل من حملة 2018اإلحصاءات في عام )

(، فيما وصل عدد حملة التعليم 271,487بلغ )الشهادة الثانوية، حيث 

(، وبلغ اجمالي عدد العاطلين عن 717,347العالي الباحثين عن عمل )

(، فيما ارتفع معدل 723,345العمل من حملة الثانوية والتعليم العالي إلى )

[ مما قد يشكل خطورة على املجتمع 5( ]12.7البطالة اإلجمالي ليصل إلى )

بمشكالت اجتماعية واقتصادية كثيرة، فعلى سبيل املثال: الرتباط البطالة 

إصابة الشباب باألمراض النفسية: كاالكتئاب، واإلحباط، وإدمان 

املخدرات، واألهم من ذلك إصابة الشباب بضعف االنتماء للدولة وكراهية 

 [.9املجتمع ]

وقد اهتم الباحثون واملختصون بظاهرة البطالة لدى الخريجين،       

اولوها بالبحث والدراسة؛ للوقوف على أسبابها وتوضيح آثارها والبحث وتن

[ اآلثار االجتماعية، والذاتية 10عن حلول لها: فحددت دراسة الغول ]

للبطالة بين خريجي مؤسسات التعليم العالي من وجهة نظر طلبة جامعة 

[ اآلثار 9[، والحربي ]11امللك سعود، فيما بحثت دراستي الزامل ]

تماعية واالقتصادية للبطالة، ووقفت دراسة )الشهري، والعنزي، االج

[ على واقع مالءمة مخرجات التعليم 12والزبيدي، والقحطاني، والحربي( ]

في املرحلة الثانوية ملتطلبات سوق العمل السعودي من وجهة نظر أصحاب 

قد [ ف15[، والزهراني ]14[، والعلوني ]13العمل، أما دراسة كّلٍ من حمزة ]

اهتمت بدراسة مدى مواءمة ومالءمة مخرجات التعليم ملتطلبات سوق 

[ دور الجامعات السعودية في 16العمل، فيما أوضحت دراسة العيس ى ]

الحد من بطالة خريجيها، وقد تم وضع تصورات مقترحة لسد هذه 

[، إضافة إلى دراسات تنبأت بمعدالت 17الفجوة: كما في دراسة الجنهي ]
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اململكة العربية السعودية في املستقبل: كما في دراسة كٍلّ من البطالة في 

 [.19[، وحسن ]18مشعال ]

 لهذا االرتفاع امللحوظ لبطالة خريجي املرحلة الثانوية والتعليم       
ً
وتالفيا

( في 723,345( ليصل إلى )2011( في عام )509,745العالي الذي ارتفع من )

 لالهتمام الذي توليه 5%( ]42( أي ما نسبته )2018عام )
ً
[، واستكماال

( مهتمة 2030حكومة خادم الحرمين الشريفين باملواطن جاءت رؤية )

باملواطن ورفاهيته من خالل خلق فرص وظيفية: كما جاء في كلمة ولي 

العهد محمد بن سلمان آل سعود، حيث ذكر في طيات كالمه "لنستثمر 

يد من الفرص الوظيفية ثروتنا في الداخل، وذلك من أجل إيجاد املز 

[، ومن أهدافها االستراتيجية؛ اقتصاد مزدهر تتاح فيه 7واالقتصادّية ]

 20فرصة العمل للجميع من خالل رفع معدالت التوظيف ]
ً
[، وتحقيقا

طلق برنامج التحول الوطني )
ُ
 من 2020لهذه الرؤية أ

ً
( الذي وضع عددا

 لتحقيق رؤية )
ً
هداف تقليص معدل (، ومن هذه األ 2030األهداف؛ سعيا

 [.21البطالة من خالل "توفير فرص عمل الئقة للمواطنين" ]

وفي ضوء ما سبق، ال بد من تضافر جهود جميع الجهات املتخصصة؛       

 لها لدفع عجلة التنمية 
ً
لألخذ بنتائج األبحاث والدراسات والعمل وفقا

ل في نهاية الوطنية، والحد من ظاهرة بطالة الخريجين قدر اإلمكان؛ لنص

املطاف إلى مجتمع مزدهر، وعليه جاءت الدراسة الحالية لتستكمل الجهود 

السابقة في هذا املجال من خالل التنبؤ بالعوامل املؤثرة في أعداد العاطلين 

عن العمل من خريجي املرحلة الثانوية والتعليم العالي، ثم التنبؤ بمعدل 

ودية في املستقبل؛ للتعرف على بطالة املتعلمين في اململكة العربية السع

 ( في خفض معدل البطالة.2030مدى إمكانية تحقق أهداف رؤية )

 شكلة الدراسة. م2

إن ما شهدته اململكة العربية السعودية في السنوات األخيرة من نهضة      

اقتصادية كبيرة انعكست على مجاالت التعليم والعمل، وجوانب الحياة 

من تزايد في النمو السكاني، نتج عنه زيادة طردية  املختلفة، وما واكب ذلك

في التوسع في التعليم العام والعالي الذي أدى بدوره إلى تكدس الخريجين، 

 بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل، فجعل قضية 
ً
وأحدث فجوة

بطالة أولئك الخريجين تصبح من أهم التحديات التي تواجه الدولة 

[، إذ بدأت أعداد العاطلين عن 9والخاصة كافة ]بقطاعاتها الحكومية 

( أن 2018العمل تتزايد كل عام، فقد أعلنت الهيئة العامة لإلحصاء )

%(، فيما وصل معدل 11.2معدل البطالة لحملة الشهادة الثانوية بلغ )

%(، أما خريجو الدراسات العليا 18البطالة لخريجي مرحلة البكالوريوس )

%( على 0.7%( و)5.4فكانت نسبة البطالة ) )ماجستير، ودكتوراه(،

[ استمرار ارتفاع هذه النسبة في األعوام 16الترتيب، وقد توقع العيس ى ]

القادمة، وقد أصبحت مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة الوطنية 

إحدى القضايا ذات االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 [.22باململكة العربية السعودية ]

( قد أولت 2030ومما يؤكد ذلك أن رؤية اململكة العربية السعودية )    

قضية مواءمة مخرجات التعليم ملتطلبات سوق العمل أهمية كبيرة، 

تها إحدى الوسائل الرئيسة الستيعاب الخريجين والحد من البطالة،  وعدَّ

، تأمل الوصول إليه لخفض معدل الب
ً
 تقريبيا

ً
طالة ووضعت الرؤية مؤشرا

 %(. 7%( إلى )11.6من )

 ( 2030وعليه جاءت الدراسة الحالية للتنبؤ بإمكانية تحقق هدف الرؤية )  

في خفض معدل البطالة من خالل الحصول على تقديرات مستقبلية 

 ملعدالت بطالة املتعلمين.

 أسئلة الدراسةأ. 

 وتحددت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ت بطالة املتعلمين في اململكة العربية السعودية في ظل رؤية ما مؤشرا

 (؟2030)

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ما العوامل املؤثرة في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من خريجي املرحلة 

العالي، الثانوية والتعليم العالي )الدبلوم املتوسط، البكالوريوس، الدبلوم 

 الدراسات العليا(؟

 (؟2030ما معدالت بطالة السعوديين املتوقعة في عام )

( 2030ما مدى التوافق بين معدالت البطالة التي تم التنبؤ بها في عام )

 (؟2030واملؤشرات املتوقعة في رؤية )

 أهداف الدراسةب. 

 تهدف الدراسة إلى:

أعداد العاطلين عن العمل من تحديد أهم العوامل املؤثرة في ارتفاع      

خريجي املرحلة الثانوية والتعليم العالي، ثم التنبؤ بمعدل بطالة الخريجين 

؛ معرفة مدى 2030في عام )
ً
( بناء على التنبؤ بأعداد العاطلين، وأخيرا

( عن طريق مقارنته باملؤشرات 2030توافق معدل البطالة الفعلي لعام )

ج بتوصيات ومقترحات مناسبة ومفيدة (؛ للخرو 2030املرجعية لرؤية )

 لصانعي القرار.

 أهمية الدراسةج. 

تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي تناقشه؛ حيث أصبح 

موضوع البطالة من املوضوعات املهمة التي تشغل املجتمع والحكومة على 

 حٍد سواء، وتبرز أهمية الدراسة في النقاط التالية:

وخاصة بطالة الخريجين من املشكالت العاملية  تعّد مشكلة البطالة،

ربوي في 
َّ
البالغة في األهمية، فيؤمل من الدراسة أن تشكل إضافة لألدب الت

 مجال تحديد العوامل املسببة لبطالة الخريجين. 

قد تساهم في تحديد العوامل املؤثرة في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل 

عليم العالي، ومعرفة مدى إمكان تحقيق من خريجي املرحلة الثانوية والت

الرؤية في ظل التزايد املستمر في أعداد خريجي املرحلة الثانوية والتعليم 

 العالي.

قد تساهم في إعطاء صورة أوضح بشكل علمي حول العوامل املؤثرة في      

ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من خريجي املرحلة الثانوية والتعليم 

ا يسهل على أصحاب القرار ومخططي التعليم التخاذ اإلجراءات العالي، ممَّ 

من -قدر اإلمكان-الالزمة للنهوض والوصول إلى املستوى املأمول، ثّم الحد 

 ارتفاع معدل بطالة املتعلمين.

 مصطلحات الدراسةد. 

البطالة: تعرف بأنها عبارة عن االستعمال غير الكامل لقوة العمل املوجودة 

، يؤدي إلى تراجع في الناتج املحلي لذلك املجتمع، ويسبب في مجتمع ما

انخفاض مستوى رفاهيته. ومن جهة أخرى تعرف منظمة العمل الدولية 

بأنه كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث »العاطل عن العمل: 

 [. 23« ]عنه ويقبله عند األجر السائد، ولكن دون جدوى 

 للهيئة العامة       
ً
 لإلحصاء باململكة العربية السعودية يعد الفرد  ووفقا
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 " إذا بلغ عمره )
ً
 على العمل ولديه 15متعطال

ً
( سنة فأكثر وكان قادرا

استعداد للعمل قبل أسبوع اإلسناد )مدة املسح امليداني(، ويبحث عن 

العمل بجدية تامة خالل األسابيع األربعة التي تسبق أسبوع اإلسناد، ولم 

، ويع
ً
(: يجد عمال

ً
ّرف خارج قوة العمل )السكان غير النشيطين اقتصاديا

( سنة فأكثر وكان من غير املصنفين ضمن 15بأنه الفرد إذا بلغ عمره )

القوى العاملة )غير مشتغلين أو متعطلين(، حيث إنه ال يعمل خالل 

األسبوع السابق ألسبوع اإلسناد، وال يبحث عن عمل خالل األسابيع األربعة 

أسبوع اإلسناد أو غير مستعد لالنخراط في العمل خالل األسبوع التي تسبق 

السابق ألسبوع اإلسناد: مثل الطالب، وربات البيوت، واملتقاعدين الذين ال 

يعملون، واألفراد غير القادرين على العمل، واألفراد الذين ال يرغبون في 

 [.24العمل، وال يبحثون عنه ألي أسباب أخرى" ]

 على النحو التالي:وتعرف بطالة امل
ً
 تعلمين إجرائيا

 على العمل وراغب فيه، 
ً
كل فرد يحمل مؤهل الثانوية وما فوقه وقادرا

 ويبحث عنه ولم يجده.

 كما يعرف مؤشر بطالة املتعلمين:

 يقاس بناء على معدل البطالة وفق املعادلة التالية

( ون *)ااملتعطلون األفراد(/))املتعطلون+املشتغل100معدل البطالة = 

 العاملة القوى(

 حدود الدراسةه. 

 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

( ومقارنته 2030الحدود املوضوعية: التنبؤ ببطالة املتعلمين في عام )

 (.2030بمؤشر البطالة املتوقع وفق رؤية اململكة العربية السعودية )

 الحدود املكانية: جميع مناطق اململكة العربية السعودية.

الزمنية: شملت البيانات املتعلقة ببطالة املتعلمين لألعوام من الحدود 

 (.2018( إلى )2011)

الحدود البشرية: جميع السعوديين العاطلين سواء كانوا أميين أم خريجين 

 من مراحل التعليم املختلفة من جميع التخصصات. 

 . اإلطار النظري والدراسات السابقة3

: البـطـالـة 
ً
 أوال

تشهد البشرية تغيرات كبيرة في عروض العمل مقابل تراجع واضح في      

الطلب عليه؛ نتيجة األزمة االقتصادية العاملية التي طالت العالم منذ عام 

، وقد أثر ذلك في سوق العمل بدرجة كبيرة، أدى إلى ارتفاع كبير في 2008

ى العمل [ إلى أن ارتفاع الطلب عل25معدالت البطالة، فقد أشار توريس ]

، مقارنة  50ظاهرة عاملية، إذ وصل العدد إلى أكثر من 
ً
مليون وظيفة تقريبا

[ على أن التغيرات التي 26بالوضع قبل األزمة، ويؤكد املرشد ومهدي ]

 يشهدها سوق العمل عموما هي السبب في بروز ظاهرة البطالة.

لم النامي وتعد البطالة من القضايا املهمة التي تواجه معظم دول العا    

، فهي من أصعب القضايا التي تواجه الدول؛ ملا لها من آثار 
ً
واملتقدم معا

خطيرة، ليس فقط على صعيد املجتمع، بل تتعداها لتطول الصعيد 

، يصل في بعض الحاالت إلى إعادة هيكلة 
ً
 أمنيا

ً
السياس ي، وتصبح تهديدا

من أبعاد الحكومات، وقد يصعب الوصول إلى حل جذري لها؛ ملا تحتويه 

 اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، ونفسية، 
ً
عدة ومتشعبة فنجد أبعادا

وثقافية، التي تنوعت معها العلوم التي تعنى بدراسة البطالة مثل: 

 [. 9الجغرافيا واالقتصاد، واالجتماع وعلم النفس وغيرها ]

فيها وللبطالة عدة تصنيفات، منها البطالة االحتكاكية التي يصبح الفرد      

 عن العمل؛ بسبب انتقاله من عمل، وبحثه عن آخر؛ لعدم كفاءة 
ً
عاطال

سوق العمل، وعادة ما تكون املدة التي يقضيها الفرد دون عمل قصيرة، 

والبطالة الهيكلية التي تحدث نتيجة التغير في التوجه االقتصادي الوطني 

تهم الذي يجعل بعض العاملين عاطلين عن العمل؛ لعدم توافق مؤهال

وخبراتهم مع النشاط الجديد، وتوجد البطالة الدورية التي ترتبط بالدورة 

االقتصادية، ففي أوقات التوسع تنخفض معدالت البطالة، إذ االقبال 

والزيادة في الطلب، بينما في أوقات االنكماش والكساد االقتصادي يكون 

 البطالة 
ً
املقنعة التي الطلب الكلي أقل، فترتفع معدالت البطالة، وأخيرا

تعني تكدس العاملين في موقع العمل بأعداد تفوق حاجة املؤسسة، وهذا 

 [. 27النوع ينتشر غالبا في الدول النامية ]

 ظهرت العديد من النظريات املفسرة لظاهرة البطالة، ومن هذه النظريات: 

النظرية الكالسيكية: التي تقوم على سيادة املنافسة الكاملة في األسواق 

فة ومرونة األجور واألسعار، فقد ركز الكالسيكيون في تحليلهم على املدى كا

الطويل، إذ يربطون البطالة باملشكلة السكانية وبتراكم رأس املال، وال 

توجد ضرورة لتدخل الحكومة ملعالجة البطالة، فهي بطالة مؤقتة، سرعان 

 عن
ً
د مستوى ما يترتب عليها تخفيض األجور، ثم حدوث التوازن تلقائيا

 العمالة الكاملة. 

والنظرية النيوكالسيكية: التي اعتمدت على نظرية )التوازن العام( الذي 

يتحقق في سوق السلع والخدمات وسوق العمل؛ نتيجة الرتباط حجم 

العمالة بالعرض والطلب، ويرتكز على تجانس وحدات العمل، وحرية تنقل 

 في السوق. اليد العاملة، وهذا مرتبط بعرض العمل وطلبه

النظرية الكينزية: التي نصت على أن التوازن ال يتحقق إال إذا تحقق 

التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد في آن واحد، وأن تعظيم 

األرباح يتطلب تساوي اإلنتاجية الحدية للعمل مع معدل األجر الحقيقي، 

 للبطالة؛ ألن انخفاضها سي
ً
ؤدي إلى انخفاض ويرفض كينز عّد األجور سببا

دخل العمال، فانخفاض الطلب على السلع فيعقد مشكلة تصريف السلع 

باألسواق، ومن أجل زيادة تشغيل العمال يجب رفع حجم الطلب على 

 [.28السلع االستهالكية واالستثمارية ]

لم تعد النظريات السابقة قادرة على تفسير معدالت البطالة املرتفعة التي 

السبعينيات، لذلك ظهرت نظريات حديثة تقوم بتفسير  انتشرت منذ بداية

هذه الظاهرة من خالل إدخال فروض أكثر واقعية لكي تصبح أكثر قدرة 

 على تفسير ظاهرة البطالة، ومن أهم هذه النظريات:

نظرية اختالل التوازن لتفسير أسباب معدالت البطالة املرتفعة في      

رية على فرض جميع األسعار واألجور سوقي السلع والعمل، وتقوم هذه النظ

في األجل القصير؛ بسبب عجزها عن التغير بالسرعة الكافية؛ لتحقيق 

التوازن املنشود، ونتيجة لذلك يتغير سوق العمل لحالة اختالل متماثلة في 

 وجود فائض في عرض العمل عن الطلب، فيقود إلى البطالة اإلجبارية.

ر أسباب معدالت البطالة املرتفعة في سوقي نظرية اختالل التوازن لتفسي    

السلع والعمل، وتقوم هذه النظرية على فرض جميع األسعار واألجور في 

األجل القصير؛ بسبب عجزها عن التغير بالسرعة الكافية؛ لتحقيق التوازن 

املنشود، ونتيجة لذلك يتغير سوق العمل لحالة اختالل متماثلة في وجود 

 ن الطلب، فيقود إلى البطالة اإلجبارية.فائض في عرض العمل ع

 ــى أن رجـــت علـــي نصـــر الكفاءة التــنظرية أج    
ً
 ال األعمال يدفعون أجورا
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أعلى من األجور التوازنية في سوق العمل؛ لتشجيع وزيادة اإلنتاجية، 

ويترتب على هذا االرتفاع وجود فائض في عرض العمل، ومن ثم ظهور 

 لهذه النظرية 
ً
فإن رفع األجور يترتب عليه ارتفاع في البطالة، ووفقا

اإلنتاجية، وينتج عن ذلك سعي املؤسسات إلى إبقاء األجور عند مستوى 

 ثابت حتى ال تتأثر اإلنتاجية.

نظرية تجزئة سوق العمل التي تفسر قوة العمل التي تتعرض لنوع من     

ذه التجزئة على أساس العرق والنوع والسن واملستوى التعليمي، وتهدف ه

النظرية إلى تفسير ارتفاع البطالة، والكشف عن أسباب ارتفاعها في 

قطاعات معينة ووجود ندرة في عنصر العمل في قطاعات أخرى، وعلى هذا 

األساس تميز النظرية بين خمسة أنواع من أسواق العمل: وهي السوق 

الداخلية، والسوق الخارجية، والسوق األولية، والسوق الثانوية، والسوق 

 الرئيسة.

رجع معدالت البطالة إلى رغبة األفراد في      
ُ
نظرية البحث عن العمل التي ت

ترك وظائفهم الحالية من أجل البحث وجمع املعلومات عن أفضل فرص 

العمل املالئمة لقدراتهم وهيكل األجور املقترن بها، إذ إن الباحث عن 

تلفة، مع وجود حد العمل في علم تام عن التوزيع االحتمالي لألجور املخ

أدنى لألجور، وتخلص النظرية إلى أن البطالة السائدة في االقتصاد هي 

بطالة اختيارية، في حين جاءت نظرية البطالة الهيكلية لتفسير معدالت 

البطالة املرتفعة في السبعينات وزيادة التطور التقني الذي طرأ على 

بب عدم قدرتهم الصناعة، إذ تعرض بعض العمال لظاهرة التعطل؛ بس

على التوافق مع النظريات الحديثة في الفنون اإلنتاجية، في حين ظهر 

فائض في فرص العمل في أعمال ومهن أخرى، واستطاعت النظرية أن 

 [.29تفسر عدم التوافق بين فرص العمل املتاحة والعاطلين عن العمل ]

 للمفهوم الرسمي 
ً
لها فإن وتوجد عدة طرائق لحساب نسب البطالة ووفقا

حسابها يتم عن طريق إيجاد الفرق بين حجم العمل املعروض، وحجم 

العمل )املطلوب( املستخدم في املجتمع خالل مدة زمنية معينة عند 

مستويات األجور السائدة؛ لذا فإن حجم البطالة هو عبارة عن الفرق بين 

عرض العمل، والطلب عليه في سوق العمل، وذلك عند مستوى معين من 

[، ويتطلب التعريف السابق للبطالة توفر ثالثة معايير؛ لكي يعد 30جور ]األ 

 الفرد عاطال عن العمل خالل مدة البحث وهي:

أن يكون الفرد دون عمل، سواء أكان العمل بأجر لحساب اآلخرين، أم 

 لحسابه الشخص ي.

 أن يكون الفرد متاحا للعمل وقادرا عليه.

 [.31العمل ] أن يكون الفرد باحثا بشكل جدي عن

وتهدف املعايير السابقة إلى إعطاء تعريف محدد وشامل للبطالة، إذ يكون 

 للتطبيق في مختلف دول العالم، لذا يمكن من خالل 
ً
هذا التعريف قابال

هذا التعريف قياس معدالت البطالة بالطريقة نفسها، إذ يسهل عملية 

ن أن هذا املفهوم املقارنة بين الدول من حيث معدل البطالة، وبالرغم م

لحساب البطالة هو املستخدم بشكل واسع، إال أنه توجد بعض االنتقادات 

 التي وجهت إليه، وأهمها:

ال يدخل ضمن هذا املفهوم للبطالة كلٌّ من البطالة املقنعة، والبطالة 

 الجزئية.

 ال يربط هذا املفهوم بين العمل وإنتاجيته.

 عن العمل الذين توقفوا عن البحث ن هذا املفهوم العاطلون ــل ضمــال يدخ

عن العمل؛ بسبب يأسهم من الحصول على وظيفة، فيما يعرف بالبطالة 

 [.30املحبطة ]

 البطالة في اململكة العربية السعودية
ً
 ثانيا

 لظاهرة البطالة التي تعد      
ً
 بالغا

ً
تُولي اململكة العربية السعودية اهتماما

تمع السعودي، إذ يشير مسح الهيئة إحدى التحديات التي يواجهها املج

%( 12.7%( إلى )10( أن معدل البطالة ارتفع من )2018العامة لإلحصاء )

( لذلك سعت للقضاء عليها، وبذلت عدة جهود لتنمية القوى 2008عام )

العاملة الوطنية، ويظهر ذلك في جميع خطط التنمية ابتداًء من خطة 

قوى العاملة وتدريبها من أجل تنمية التنمية األولى التي اهتمت بتعليم ال

 بخطة التنمية الخامسة التي عملت على رفع مستوى 
ً
املوارد البشرية، مرورا

فاعلية القطاع الخاص، والخطة السادسة التي ركزت على نوعية التعليم 

العام والعالي، والتدريب من أجل مواءمة مخرجاتها مع سوق العمل، انتهاًء 

التي اهتمت بتأهيل القوى البشرية الوطنية من  بخطة التنمية التاسعة

أجل التحول إلى اقتصاد املعرفة، ودعم تمكين املرأة السعودية ومشاركتها 

 [.6في االقتصاد ]

ومن أجل تحقيق األهداف املرجوة أنشأت اململكة العربية السعودية      

مشروع مجلس القوى العاملة، وصندوق تنمية املوارد البشرية، وأنشأت 

التنظيم الوطني للتدريب املشترك من أجل التوظيف، إضافة إلى إسهامات 

الغرف التجارية الصناعية، ومشاركة الشركات الكبرى في التوظيف مثل: 

 شركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، وغيرهما من الشركات.

م إال أنه مع تزايد أعداد الخريجين، سواء كانوا من التعليم العام أ     

العالي، ظهرت قضية ضعف مواءمتهم ملتطلبات سوق العمل، إذ اشارت 

[ إلى أن خريجي الثانوية غير مؤهلين ومدربين لاللتحاق 32دراسة حميد ]

بسوق العمل، فبالرغم من اهتمام اململكة العربية السعودية بهذه املرحلة 

لك من خالل إيجاد نظام تعليمي مرن يستجيب لحاجات جميع الطالب في ت

ِعد األفراد للحياة العملية 
ُ
املرحلة، وتتنوع فيه الخبرات الدراسية التي ت

وتلبي متطلبات التنمية وسوق العمل، إال أنه ال يزال يوجد عدم مواءمة 

بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات سوق العمل، وهو ما أشارت إليه 

[ 34والحقباني ] [33الكثير من الدراسات: مثل دراسة كّلٍ من: العوهلي ]

التي تضمنت توصية بضرورة البحث عن العالقة بين مخرجات املرحلة 

الثانوية والدخول إلى سوق العمل من أجل تحقيق درجة مقبولة من 

املواءمة بينهما، وقد أدى ذلك إلى انتشار البطالة بين خريجي املرحلة 

لثانوية لعام الثانوية، إذ يقدر عدد الباحثين عن عمل من حملة املرحلة ا

(، فيما يقدر عدد العاطلين عن العمل بنحو 240,981( بنحو )2018)

 [. 5( من مختلف تخصصات هذه املرحلة ]250,703)

ويعاني خريجو التعليم العالي من ضعف مواءمة تخصصاتهم      

األكاديمية ملتطلبات سوق العمل، رغم االهتمام الذي أولته اململكة العربية 

قطاع التعليم العالي، ويظهر ذلك في خطة التنمية الثامنة،  السعودية إلى

إذ كان من أهداف تنمية هذا القطاع تحقيق النمو النوعي والكمي بما 

يتماش ى مع متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتطوير مناهج 

التعليم العالي وبرامجه بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فقد تبنت 

قوم على مطالب سوق العمل من خالل تشجيع الطالب سياسات ت

والطالبات على االلتحاق بالتخصصات التي يحتاج إليها االقتصاد 

[. إال أنه ما زالت مؤسسات التعليم العالي تعاني عدم القدرة 35السعودي ]
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على سد الفجوة بين مخرجاتها ومتطلبات سوق العمل، ولعل من أسباب 

رد في أعداد امللتحقين بالتعليم العالي، وعدم عدم املواءمة هو التزاي
ّ
د املط

كفاءة اإلرشاد األكاديمي في توجيه املتقدمين للتخصصات املطلوبة في سوق 

العمل، إضافة إلى عدم تطوير املناهج التعليمية بما يتناسب مع سوق 

[. والتوسع في أعداد 36العمل وتوفير الخبرة العملية الالزمة للخريجين ]

قين في مؤسسات التعليم العالي يفوق قدرتها وإمكاناتها، إذ إّن امللتح

القبول لم يركز على الحاجة الفعلية للتخصصات التي يحتاج إليها سوق 

العمل، وإنما توسع في التخصصات النظرية على حساب التخصصات 

[، مما أدى 13الطبيعية والتطبيقية التي تحتاج إليها املؤسسات اإلنتاجية ]

خم عدد خريجي تخصصات الشريعة، والدراسات اإلسالمية، واللغة إلى تض

العربية، والعلوم اإلنسانية، في حين كانت تخصصات الطب، والصيدلة، 

والتقنية الطبية، والتمريض، والتعليم، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا 

املعلومات، واملحاسبة واملالية، والهندسة بأنواعها تعاني نقص في الخريجين 

[، وأدى ذلك إلى انتشار البطالة بين خريجي التعليم العالي، إذ بلغ عدد 37]

(، فيما بلغ عدد العاطلين منهم عن 566,715الباحثين منهم عن العمل )

 [.5( ]458,912العمل )

حجم قوة العمل في اململكة العربية السعودية وإسهامها في االقتصاد خالل 

 (: 2018-2016املدة )

ســنة( الــذي  64- 15العمل بأنها "ذلــك الجــزء مــن الســكان )تعرف قوة     

يمثــل العــرض املتــاح والقــادر علــى العمــل، ويتكــون مــن كل مــن األفــراد 

الداخليــن فــي قــوة العمــل، وكذلــك األفــراد الخارجيــن عــن قــوة العمــل، 

 [.24ســنة( فأكثــر ويعملــون" ] 65غيــن مــن العمــر )باإلضافــة إلــى األفــراد البال

 حجم قوة العمل

سنة فأكثر( على املستوى اإلجمالي  15لقد ارتفع حجم قوة العمل )      

%(، فيما ارتفعت البطالة 6.5( بمقدار )2018( إلى عام )2016من عام )

ا هو %(، كم12.6( بمقدار )2018( إلى عام )2016اإلجمالية من عام )

سنة  15( الذي يبين تطور حجم قوة العمل )1موضح في الجدول رقم )

 للنوع خالل املدة )
ً
 (.2018-2011فأكثر( ومعدل البطالة وفقا

 1جدول 

 للنوع خالل املدة ) 15تطور حجم قوة العمل )
ً
 (2018-2011سنة فأكثر( ومعدل البطالة وفقا

 2018 2017 2016 نوعال البيان

 4,692,683 4,651,887 4,439,961 ذكر قوة العمل

 1,397,212 1,372,630 1,275,402 أنثى

 6,089,895 6,024,517 5,715,363 إجمالي

 2,043,585 2,080,601 4,185,853 ذكر املشتغلون 

 1,066,402 1,083,245 835,726 أنثى

 3,109,987 3,163,846 5,021,579 إجمالي

 350,095 347,417 254,108 ذكر املتعطلون 

 431,460 425,801 439,676 أنثى

 781,555 773,218 693,784 إجمالي

 (2019* منقول بتصرف من الهيئة العامة لإلحصاء )

 مشاركة قوة العمل في النشاط االقتصادي 

[ معدل النشاط االقتصادي حسب 24تعرف الهيئة العامة لإلحصاء ]

العمر والنوع بأنه "نســبة قــوة العمــل لفئــة عمريــة معينــة ولنــوع معيــن إلــى 

إجمالـي عـدد السـكان لنفـس الفئـة العمريـة ونفـس النـوع فـي تاريـخ إسـناد 

 صادي حسـب فئـات العمـر علـى زمنـي معيـن"، ويحسـب معـدل النشـاط االقت

 النحـو التالـي:

*)معين ونوع معينة 100 معدل النشاط االقتصادي حسب العمر والنوع=

عمرية لفئة العمل قوة أفراد عدد(/)النوع ونفس العمرية الفئة لنفس 

 السكان عدد إجمالي(

( تطور معدالت اإلسهام في النشاط االقتصادي 2ويوضح الجدول رقم ) 

 (.2018-2016حسب النوع واملستوى العلمي خالل املدة من )

 2جدول 

 (.2018-2016تطور معدالت اإلسهام في النشاط االقتصادي حسب النوع واملستوى العلمي خالل املدة من )

 2018 2017 2016 التعليمية الحالة

 إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور 

 41.3 9.1 65.1 40.9 8.7 65.1 39.9 8.2 64.2 الثانوي 

 80.0 60.8 86.7 81.6 67.1 86.7 83.5 69.5 88.8 دبلوم دون الجامعة

 74.2 60.5 87.7 77.3 64.2 90.2 78.2 64.9 90.4 بكالوريوس

 85.1 73.8 88.5 85.8 81.9 87.4 ماجستير

 89.9 95.4 87.6 81.9 74.4 83.9 دكتوراه

 ( 2019* منقول بتصرف من الهيئة العامة لإلحصاء )

 ( السابق أن معدل املشاركة بالنسبة للمستويات 2يوضح الجدول رقم )    

 خالل السنوات الثالث عموما، إال أن معدل مشاركة 
ً
التعليمية كان متغيرا

اإلناث في النشاط االقتصادي كان أقل من معدل مشاركة الذكور في جميع 

املستويات التعليمية، باستثناء مرحلة الدكتوراه فقد ارتفع معدل مشاركة 

ن كان معدل ( في حي2018( عام )95.4( إلى )2017( عام )74.4اإلناث من )

 (. 87.6مشاركة الذكور )

 (2018-2016حجم البطالة في اململكة العربية السعودية في الفترة بين )
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 على ما أشار إليه الغول ]
ً
[ إلى أنه توجد عالقة طردية بين 10واعتمادا

ْعـرض الدراسة معدالت 
َ
معدل البطالة واملستوى التعليمي، فسوف ت

واملستوى التعليمي، والتخصصات( على البطالة بحسب متغيرات )النوع، 

حجم معدالت البطالة للخريجين عموما حسب النوع  النحو التالي:

 سنة فأكثر(: 15واملستوى التعليمي )

يشير مفهوم معدل البطالة إلى أنه عبـارة عـن عـدد األشـخاص      

( القادريـن علـى العمـل والراغبيـن فيـه
ً
، وإناثـا

ً
، ولكنهـم املواطنيـن )ذكـورا

 عنـه بنسـبة مئويـة مـن العـدد الكلـي 
ً
عاجـزون عن الحصـول عليه، معبـرا

لألشـخاص الذيـن يشـكلون قـوة العمـل )العمـال املشـتغلون، وكذلـك 

الباحثـون عـن عمـل( فـي أي وقـت مـن األوقـات، ويمكن الحصول على مؤشــر 

العمل والذيـن هـم فـي سـن  معــدل البطالــة بقســمة عــدد العاطلين عن

العمـل خـالل مدة اإلسـناد الزمنـي علـى إجمالـي القـوى العاملـة فـي سـن 

العمـل ملدة اإلسـناد الزمنـي نفسها، ويمكـن حسـابه حسـب الخصائـص مثـل: 

 [. وُيحَسب كما يلي:24النـوع، وفئـات العمـر، واملسـتوى التعليمـي ]

 املشتغلون( + ملتعطلون األفراد(/))املتعطلون *)اا100معدل البطالة = 

 العاملة القوى(

( معدالت البطالة حسب النوع واملستوى التعليمي 3ويوضح الجدول رقم )

 (.2018-2016خالل املدة )

 (2018-2016تطور معدالت البطالة حسب النوع واملستوى التعليمي خالل املدة ). 3جدول 

 سنة فأكثر( 15معدل البطالة )

 2018 2017 2016 الحالة التعليمية

 إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور 

 11.6 40.9 8.6 11.2 38.9 8.4 8.72 40.50 6.10 الثانوي أو ما يعادلها

 8.9 12.6 8.0 8.2 12.1 7.1 9.16 15.49 6.87 دبلوم دون الجامعة

 17.2 33.1 6.3 17.7 33.5 6.6 20.61 38.07 6.11 بكالوريوس

 5.0 13.8 2.8 6.3 16.0 2.6 7.34 29.48 0.72 دبلوم عالي/ماجستير

 1.3 1.4 1.2 1.7 5.2 0.9 0.00 0.00 0.00 دكتوراه

 13.42 31.48 7.51 13.43 31.35 7.46 13.60 35.46 6.06 اإلجمالي

 (  2019* منقول بتصرف من الهيئة العامة لإلحصاء )

( يمكن مالحظة تزايد معدل بطالة خريجي املرحلة 3من الجدول رقم )      

%(، فيما انخفض معدل 11.6الثانوية خالل السنوات الثالث؛ ليصل إلى )

( 2108%( في عام )17.2بطالة خريجي مرحلة البكالوريوس؛ ليصل إلى )

(، وانخفض معدل بطالة حملة 2016%( في عام )20.61بعد أن كان )

( إلى 2108الدبلوم دون الجامعي والدبلوم العالي/املاجستير؛ ليصل في عام )

( على التوالي، في حين ارتفع معد بطالة حملة الدكتوراه 5.0%( و)8.9%)

 (.2108%( في عام )1.3(؛ ليصل إلى )2016( في عام )0.00من )

 املرحلة الثانوية أو ما يعادلها حسب التخصصب. حجم معدالت بطالة  

( معدالت بطالة املرحلة الثانوية أو ما يعادلها حسب 4يوضح الجدول رقم )

 (.2018-2017التخصص في املدة )

 (2018-2017)أو ما يعادلها حسب التخصص في املدة  الثانويةتطور معدالت بطالة املرحلة . 4جدول 

 2018 2017 التخصص

 إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور 

 60.3 54.1 63.4 57.9 48.3 62.4 العلمي )علوم طبيعية(

 35.9 44.9 31.6 39.1 50.5 33.9 أدبي )شرعي(

 1.9 0.3 2.6 1.3 0.3 1.7 صناعي /منهي/مساحة

 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 صحي وتمريض

 0.2 0.0 0.3 0.3 0.0 0.5 تجاري 

 1.2 0.6 1.5 1.0 0.7 1.2 علوم شرعية / دينية

 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 زراعي وتقني

 (2019* منقول بتصرف من الهيئة العامة لإلحصاء )

( 2017( ازدياد معدل البطالة عموما في عامي )4يظهر من الجدول رقم )

%(؛ 57.9(، إذ ارتفع معدل البطالة في التخصص العلمي من )2018َو)

%(؛ 39.1%(، فيما انخفض في التخصص األدبي من )60.3ليصل إلى )

 بفروق يسيرة في باقي 35.9ليصل إلى )
ً
 %(، بينما كان معدل البطالة متذبذبا

 تخصصات.ال

 ج. معدالت بطالة حملة الدبلوم فأعلى حسب التخصص 

( التغيرات الحاصلة في معدالت بطالة حملة الدبلوم 5يوضح الجدول رقم )

 (.2018-2017فأعلى لعامي )

 (2018-2017تطور معدالت بطالة حملة الدبلوم فأعلى لعامي ) . 5جدول 

 2018 2017 التخصص

 إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور 

 70.7 78 52.1 69 76 50.7 البرامج والتخصصات النظرية

 29.2 21.9 47.7 30.9 24 49.2 البرامج والتخصصات العلمية والتطبيقية
 (2019) لإلحصاء العامة الهيئة من بتصرف منقول * 
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 في البطالة معدل في طفيفة تغيرات وجود( 5) رقم الجدول  من يالحظ     

 ،(إناث/ ذكور ) الجنسين لكال التخصص باختالف( 2018)َو ( 2017) عامي

 العلمية التخصصات بين اإلناث بطالة في كبير اختالف وجد بينما

 بطالة إجمالي بين كبير اختالف وُوِجد النظرية، البرامج لصالح والنظرية

 .النظرية التخصصات لصالح الجنسين لكال والعلمية النظرية التخصصات

 التوظيف حول  السعودية العربية اململكة رؤية

  العمل سوق  كان لقد     
ً
 فكانت كافة، الخريجين استيعاب على قادرا

 التغيرات مع تقل بدأت العمل فرص أن إال عديدة، أمامهم العمل خيارات

 بعض على يقتصر العمل سوق  وأصبح األخيرة، السنوات في الحاصلة

 القضايا إحدى السعوديين توظيف قضية فجعل فقط، التخصصات

 الحقيقي الحجم غياب ظل في والشعبي الحكومي: الصعيدين على املهمة

 لذلك ؛[37] السوق  ملتطلبات التعليم مخرجات مالءمة وعدم للبطالة،

 سوق  ومتطلبات التعليم مخرجات بين الفجوة لسد( 2030) رؤية سعت

  العمل
ً
 جاء الذي" االقتصاد عجلة دفع في يسهم تعليم" محور  في متمثال

 سوق  ومتطلبات العالي التعليم مخرجات بين الفجوة سد إلى سنسعى" فيه

 ومهنية وظيفية خيارات نحو الطالب وتوجيه العالي التعليم وتطوير العمل،

  وجاء ،"تأهيلهم إلعادة الفرصة وإتاحة مناسبة،
ً
 مع سنعمل" أيضا

 سوق  متطلبات مع العالي التعليم مخرجات مواءمة لضمان املتخصصين

 للخريجين التدريب فرص توفر التي الجهات مع الشراكات وسنعقد العمل،

 
ً
 لخفض مؤشرات وضعت( 2030) رؤية أن إلى إضافة[. 7" ]ودوليا محليا

 فرص توفير" طريق عن( 2030) عام في%( 7) إلى ليصل البطالة؛ معدل

 [. 21" ]للمواطنين الئقة عمل
ً
 التعليم وزارة وضعت الرؤية لهذه وتحقيقا

 
ً
( 2020) عام بحلول  لتحقيقها تسعى التي العامة أهدافها ضمن لذلك هدفا

 التنمية متطلبات لتلبية والتدريب التعليم نظام قدرة تعزيز" وهو

 [.4" ]العمل سوق  واحتياجات

 العربي: املستويين على الباحثين باهتمام البطالة ظاهرة حظيت لقد

، البطالة في املؤثرة العوامل دراسة تمت فقد والعالمي،
ً
 وأخرى  عموما

 عرض يلي وفيما الخريجين، بطالة في املؤثرة العوامل دراسة على ركزت

 .املوضوع على بناءً  مرتبة الدراسات لتلك

 
ً
 البطالة في املؤثرة العوامل ناقشت دراسات: أوال

 على الخريج حصول  إمكان تحدد التي العوامل[ 38] كونغ دراسة بحثت    

 الدراسة وتوصلت العليا، بالدراسات االلتحاق إمكان أو عدمه، من عمل

 تخرجوا التي الكلية سمعة على يعتمد عمل على الحصول  إمكان أن إلى

 من أسرع عمال يجدون ( العمال) الهندسة تخصص ي خريجي وأن فيها،

 أكبر، فرصة لديهن اإلناث أن الدراسة وجدت فيما األخرى، التخصصات

 . العليا بالدراسات االلتحاق أو عمل على الحصول  في سواء

  سلوك بين العالقة[ 39] وساك وسيفيل، ألبا، دراسة حددت فيما    

 العلمية املستويات مختلف من املشاركين بين والبطالة عمل عن البحث

 البطالة معدل بين العالقة أن إلى الدراسة وتوصلت الجنسين، لكال

 الثانوية املرحلة من لكل عموما سلبية عالقة عمل على الحصول  وفرصة

 كال اختبار عند إيجابية عالقة النتائج أظهرت فيما العالي، والتعليم

 . حدة على الجنسين

 االقتصادية العوائق تحديد إلى[ 26] ومهدي املرشد دراسة وسعت     

 الشمالية الحدود منطقة في املواطنين توظيف دون  تحول  التي واالجتماعية

 التحليلي، الوصفي املنهج الباحثان واستخدم السعودية، العربية باململكة

،( 1262) على استبانة وُوّزِعت
ً
 الخطي االنحدار تحليل واسُتخِدم فردا

 رئيسة واجتماعية اقتصادية أسباب أربعة بوجود النتائج وجاءت املتعدد،

 في تمثلت الشمالية، الحدود منطقة في السعوديين توظيف دون  تحول 

 الوافدة، العمالة ومنافسة األجور، وتدني كبيرة، مؤسسات وجود عدم

 مؤشرات أن الدراسة وأظهرت واالجتماعية، األسرية والظروف والتأثيرات

 . للجنسين بالنسبة حقيقية مشكلة وتعّد  مرتفعة، املنطقة في البطالة

 والنظريات البطالة مفهوم توضيح إلى[ 40] رجاء دراسة وسعت     

 التي اإلصالح سياسات إلى والتطرق  وآثارها، أسبابها ومعرفة لها، املفسرة

 للتنبؤ رياض ي نموذج وبناء الظاهرة، هذه من للحد الجزائر؛ طبقتها

سُتخِدم. القادمة السنوات في الجزائر في البطالة بمعدالت
ُ
 املنهج وا

 النتائج، لتحليل جنكينز؛-بوكس منهجية واسُتخِدمت التحليلي، الوصفي

 البطالة ملكافحة الجزائر؛ في املتبعة اإلجراءات أغلب أن النتائج وأظهرت

 .فّعالة غير

 الديموغرافية العوامل بعض أثر[ 41] جباري  دراسة قاست كما     

 الوصفي املنهج مستخدمة الجزائر، في البطالة معدالت على واالقتصادية

ق التحليلي، ّبِ
ُ
 وأظهرت الزمنية، والسالسل املتعدد الخطي النموذج وط

 األجل في البطالة معدالت على تؤثر ال التنمية مستويات تغير أن النتائج

  أكبر واالجتماعية النفسية العوامل وأن القصير،
ً
 البطالة ظاهرة على تأثيرا

 الطويل األجل على أثرها يخص ما أما املتغيرات، بقية من القصير األجل في

 والنمو الوالدة، عند واألمل الخام، املحلي الناتج أن النتائج أوضحت فقد

 معدل جاء فيما الجزائر، في البطالة معدالت على يؤثر ال السكاني

  التضخم
ً
 .البطالة معدل مع عكسية بعالقة مؤثرا

 العربية باململكة البطالة أسباب على[ 9] الحربي تعّرفت وقد      

 رجال) العمل عن العاطلين نظر وجهة من وآثارها وخصائصها، السعودية

 ووزعت التحليلي، الوصفي املنهج مااستخدتم و  الرياض، مدينة في( ونساء

 البيانية باألشكال واالستعانة املئوية النسب وُحِسبت استبانة،( 390)

 من السعودي باملجتمع البطالة أسباب أهم أن النتائج وأظهرت والخرائط،

 توفر عدم: يلي كما مرتبة الرياض مدينة في العمل عن العاطلين نظر وجهة

 وجاءت ،%(26) نحو إجماعهم نسبة بلغت حيث كافية، عمل فرص

 تتوفر ال الذي الخبرة شرط بلغ فيما ،%(22) بنسبة واملحسوبية الوساطة

 اآلثار بعض الدراسة وأوضحت ،%(18) نسبته ما الشباب معظم لدى

 عدم يأتي حيث العمل، عن العاطلين نظر وجهة من البطالة على املترتبة

 البطالة على املترتبة اآلثار بين من األولى باملرتبة الذاتي باالستقالل الشعور 

 جاء وأخيرا ،%(18) بنسبة األسرة أفراد أحد انحراف يليه ،%(19) بنسبة

 %(. 13) بنسبة الفقر

 
ً
 البطالة معدالت تطور  ناقشت دراسات: ثانيا

 [ 18] مشعال دراسة وضعت     
ً
  إطارا

ً
 في البطالة خطر لقياس علميا

 اململكة في البطالة بمعدالت التنبؤ خالل من السعودية العربية اململكة

 العبء تحديد إلى إضافة فيها املؤثرة العوامل وتحديد ،(2017) عام حتى

 الوصفي املنهج الباحث واستخدم الخريجين، لبطالة السنوي  املالي

لت وقد التحليلي،
ّ
 الخطي االنحدار تحليل أسلوب باستخدام البيانات ُحل

 املؤثرة، العوامل أكثر هو االستثمار عامل أن النتائج أهم من وكان املتعدد،

ـئ ـُنـّبِ
ُ
 معدل أن الدراسة وجدت حيث القادمة، للسنوات البطالة بمعدل وت
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ر كما ،(2017) عام في%( 14) إلى سيصل البطالة ّدِ
ُ
 السنوي  العبء ق

 .نفسه للعام سعودي ريال مليون ( 981) بـ الخريجين لبطالة

 معدالت على تؤثر التي العوامل أهم[ 19] حسن دراسة وعرضت      

 السنوات في بمعدالتها والتنبؤ السعودية العربية اململكة في البطالة

 التحليلي، الوصفي املنهج الباحث واستخدم ،(2017) عام إلى القادمة

لت ِ
ّ
 االنحدار: هما إحصائّيـْيـن أسلوبين بين املزج طريق عن البيانات وُحل

 االستثمار عامل أن النتائج وأظهرت الزمنية، والسالسل املتعدد، الخطي

ـئ املؤثرة، العوامل أكثر هو ـُنـّبِ
ُ
 حيث القادمة، للسنوات البطالة بمعدل وت

 (.2017) عام في%( 12.38) إلى يصل قد إنه

، البطالة ظاهرة تناولت الدراسات أن نجد سبق، مما     
ً
 بطالة أو عموما

 الدراسات عن تميزت الحالية والدراسة فقط، العالي التعليم من الخريجين

 والتعليم العام التعليم من الخريجين السعوديين تناولت بأنها السابقة

 ،(2018) عام إلى( 2011) عام من املدة في العمل عن العاطلين العالي

 حجم على أثرها ستدرس التي باملتغيرات السابقة الدراسات عن وتتميز

 املتوسط، الدبلوم الثانوية،) املرحلة من الخريجين أعداد: )وهي البطالة

 (. العليا والدراسات العالي، الدبلوم البكالوريوس،
ً
 الدراسة تميزت وأخيرا

 باملؤشرات ومقارنته( 2030) عام في البطالة ملعدل تنبؤية قيمة بإيجاد

 في الحالي البحث السابقة الدراسات ساعدت كما. 2030 رؤية في املأمولة

 وأدوات العينة اختيار وطريقة الدراسة موضوع تناول  طريقة معرفة

 .البحث

 واإلجراءات الطريقة. 4

 الدراسة منهج. أ 

 الوصفي املنهج الدراسة استخدمت وأهدافها الدراسة طبيعة ضوء في     

 طريق عن خصائصه ويوضح بدقة، الواقع بوصف يهتم الذي املسحي

 لتوضيح األرقام؛ استخدام خالل من الكمي واألسلوب الكيفي، األسلوب

 بها التنبؤ إمكان مع[. 42] األخرى  الظواهر مع ومداه الظاهرة ارتباط حجم

 .االرتباطات تلك حجم خالل من

 الدراسة مجتمع. ب 

 واملشتغلين العمل عن العاطلين جميع بيانات من الدراسة مجتمع تكون 

 مراحل من خريجين أم أميين أكانوا سواء السعودية، العربية باململكة

 .املختلفة التعليم

 الدراسة أداة. ج 

 البيانات لجمع األولية املصادر على أساسية بصفة الدراسة أداة اعتمدت

 وزارة عن الصادرة الوثائق وهي ،(الرسمية اإلحصائية الوثائق تحليل)

 .لإلحصاء العامة والهيئة التعليم،

 املستخدمة اإلحصائية األساليب. د 

لت        ِ
ّ
  البيانات ُحل

ً
 اإلحصائية الحزمة برنامج باستخدام إحصائيا

 تحليل في اسُتخِدمت التي األساليب أهم ومن ،(SPSS) االجتماعية للبحوث

 عن دقيقة مستقبلية تنبؤات على الحصول  أجل من االقتصادية البيانات

 االنحدار وتحليل الزمنية، السالسل نماذج: هي الدراسة محل الظاهرة

 االنحدار تحليل أسلوب اسُتخِدم وقد. االحتمالية والتوزيعات املتعدد،

 بالعوامل للتنبؤ الحالية؛ الدراسة في( stepwise) بطريقة املتعدد الخطي

 البطالة، بمعدالت للتنبؤ الزمنية السالسل وأسلوب البطالة، في املؤثرة

 .الثالث السؤال عن لإلجابة والتناسب النسبة مؤشرات واستخدمت

 ومناقشتها النتائج. 5

 عن العاطلين أعداد ارتفاع في املؤثرة العوامل ما: األول  السؤال إجابة

 والدبلوم الثانوية،) العالي والتعليم الثانوية املرحلة خريجي من العمل

 ؟(العليا والدراسات العالي، والدبلوم والبكالوريوس، املتوسط،

 للمتغيرات املتعدد االنحدار تحليل اسُتخِدم السابق، السؤال عن ولإلجابة

 املتوسط، والدبلوم الثانوية،: )املرحلة من الخريجين ألعداد املستقلة

 التابع املتغير على( العليا والدراسات الي،الع والدبلوم والبكالوريوس،

 ؛(Stepwise) بطريقة العوامل وأدِخلت ،(العمل عن العاطلين أعداد)

( 6) رقم والجدول  العمل، عن العاطلين بأعداد التنبئية املعادلة لتحديد

 .لالنحدار التباين تحليل نتائج يوضح

 6 جدول 

 االنحدار لخط التباين تحليل نتائج

 قيمة الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات النموذج

 0330. 14.117 4844714674 1 4844714674 االنحدار

   343175672.3 3 1029527017 البواقي

    4 5874241691 املجموع

 االنحدار، لخط التباين تحليل جدول  يمثل السابق( 6) رقم الجدول      

 الداللة مستوى  عند دالة أنها يلحظ( 14.117= )ف قيمة خالل ومن

 املتغير عن التنبؤ على قدرة له املقترح النموذج أن يعني وذلك ،(0.05)

 الناحية من املتعدد االنحدار لنموذج التفسيرية القوة فيؤكد التابع،

 العاطلين أعداد في املؤثرة العوامل( 7) رقم الجدول  ويوضح اإلحصائية،

 (. Stepwise) بطريقة إدخالها بعد

 (Stepwise) بطريقة إدخالها بعد العاطلين أعداد على املؤثرة العوامل. 7 جدول 

قيمة  قيمة ت معامل االنحدار املعياري  االنحدار غير املعياري معامل  النموذج

 B Std. Error Beta الداللة

 002. 10.256  40579.928 416173.928 الثابت

 033. 3.757 908. 306. 1.152 أعداد الخريجين من مرحلة البكالوريوس

 0.766 املعدلة 2قيمة  R 0.908قيمة 

 R مربع قيمة تشير إذ االنحدار، نموذج ملخص السابق( 7) الجدول        

 هذه وفي التابع، املتغير تباين تفسير على املستقل املتغير قدرة إلى املعدلة

 وبالعودة العالقة طبيعة وملعرفة ،(0.766) تساوي  قيمتها كانت الحالة

  تحليال نتائجه وتحليل( 7) رقم للجدول 
ً
 دال الثابت أن نلحظ تفصيليا
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 املرحلة من الخريجين ألعداد املتغيرات جميع وأن ،(0.05) عند إحصائيا

 خرجت( العليا والدراسات العالي، والدبلوم املتوسط، والدبلوم الثانوية،)

 فقيمة البكالوريوس، مرحلة من الخريجين متغير عدا ما النموذج من

 عند إحصائيا دالة وهي ،(1.152) تساوي  القياس ي غير االنحدار معامل

 أعداد بمتغير معرفتنا أن إلى البيانات تشير وعليه ،(0.05) الداللة مستوى 

%( 77) من يقارب ما تفسر الجنسين من البكالوريوس بمرحلة الخريجين

 كلما أنه بمعنى الجنسين، من العمل عن العاطلين أعداد في التباين من

 أعداد زادت البكالوريوس مرحلة من الخريجين الطالب عدد ارتفع

 بين من الوحيد املتغير هذا ويكون  الجنسين، من العمل عن العاطلين

 وعليه العمل، عن العاطلين أعداد في تأثير له الذي املستقلة املتغيرات

 أعداد وهي الدراسة، تبنتها التي األربعة املتغيرات مجموعة أن نستنتج

 العالي، والدبلوم املتوسط، والدبلوم الثانوية،) املرحلة من الخريجين

 من العاطلين بأعداد منبئة غير أنها النتائج أثبتت( العليا والدراسات

 فيمكن البكالوريوس، مرحلة من الخريجين متغير عدا فيما الجنسين

 على التنبئية املعادلة وتكتب العمل عن العاطلين بأعداد خالله من التنبؤ

 :التالي النحو

Y ̂=416174+1.152)) أعداد الخريجين من البكالوريوس 

 ،[19] وحسن ،[18] مشعال من كّلٍ  دراسة مع النتيجة هذه وتتفق     

 بحجم التنبؤ من جميعها تمكنت إذ ،[43] وجباري  ،[26] ومهدي املرشد

 وتختلف دراسة، كل افترضتها التي املستقلة العوامل خالل من البطالة

 ومهدي املرشد ،[19] وحسن ،[18] مشعال من كّلٍ  دراسة مع النتيجة هذه

 عوامل) التنبئية املعادلة مؤشرات حيث من[ 43] وجباري  ،[26]

 الدراسات، تلك استخدمتها التي املستقلة املتغيرات حيث ومن ،(االنحدار

 املواءمة غياب ظل في الفعلي الواقع مع متسقة النتيجة هذه تكون  وعليه

 .العمل سوق  ومتطلبات التعليم مخرجات بين

 عام في املتوقعة السعوديين بطالة معدالت ما: الثاني السؤال إجابة

 ؟(2030)

 الزمنية، السالسل أسلوب اسُتخِدم السابق، السؤال عن ولإلجابة    

 على( املشتغلين وأعداد العمل، عن العاطلين أعداد: )املستقلة للمتغيرات

 يلي وفيما الصغرى، املربعات طريقة واسُتخِدمت ،(السنوات) التابع املتغير

 .البيانات لتحليل عرض

 
ً
  العاطلين بأعداد الخاصة الزمنية السلسلة: أوال

 البيانات تبويب

رد، تزايد في العمل عن العاطلين أعداد إن     
ّ
 العاطلين عدد ارتفع إذ مط

 عام في( 781,555) إلى ليصل ؛(2011) عام في( 585,727) من العمل عن

 ،%(4.48) مقداره سنوي  نمو بمعدل أي%( 33.43) بلغت بزيادة( 2018)

 عن العاطلين أعداد ارتفاع سبب يعزى  وقد ذلك، يوضح( 8) رقم والجدول 

 من كافة بمجاالته التعليم في التوسع إلى األخيرة السنوات ثالث في العمل

 ما وهو أخرى، جهة من العمل سوق  مع مخرجاته مواءمة وعدم جهة

[ 12] آخرون و الشهري  دراسة مثل الدراسات من العديد إليه توصلت

 العمل؛ سوق  على طرأت التي التغيرات إلى إضافة ،[13] حمزة ودراسة

 (.2030) رؤية في جاء ما مع ليتماش ى

 (2018-2011) الفترة في السعودية العربية اململكة في العمل عن العاطلين أعداد 8 جدول 

 أعداد العاطلين عن العمل السنوات

2011 585727 

2012 602853 

2013 622533 

2014 651305 

2015 647010 

2016 751811 

2017 773218 

2018 781555 

 (2019) لإلحصاء العامة الهيئة من بتصرف منقول * 

 البياني العرض. 2

  بأعداد الخاصة الزمنية السلسلة لتمثيل البياني؛ العرض اسُتخِدم     

 والبيانات للظواهر تستخدم التي نفسها بالطريقة العمل عن العاطلين

 التابع املتغير بين العالقة( 1) رقم الشكل ويوضح األخرى  اإلحصائية

 (.السنوات) املستقل واملتغير( العمل عن العاطلين أعداد)

 
 (2018-2011) املدة في العمل عن العاطلين ألعداد االنتشاري  الرسم 1 شكل
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 السلسلة هذه في املوجودة العالقة أن ُيلحظ( 1) رقم الشكل من      

 العمل عن العاطلين بأعداد التنبؤ يمكن لذا خطية؛ عالقة هي الزمنية

 دون  اإلحصائية التحليالت وإجراء الزمنية السالسل أسلوب باستخدام

. العمل عن العاطلين ألعداد الزمنية السلسلة على تحويالت ألي الحاجة

 .االنحدار تباين تحليل نتائج يوضح( 9) رقم والجدول 

 9 جدول 

 االنحدار تباين تحليل نتائج

 قيمة الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات النموذج

 000. 65.346 40428987771 1 40428987771 االنحدار

   618695805.4 6 3712174833 البواقي

    7 44141162604 املجموع

 لقيمة وبالنظر االنحدار، تباين تحليل نتائج( 9) رقم الجدول  يمثل     

 معامل وقيمة ،(0.05) الداللة مستوى  عند دالة أنها يلحظ( 65.346= )ف

 انه كما(. 10) رقم جدول  في واملوضحة( 0.957) تساوي  لالرتباط بيرسون 

 بلغت إذ املتغيرات بين تسلسلي أو ذاتي ارتباط وجود عدم من التحقق تم

 على قدرة له املقترح النموذج أن يعني مما ،(2.054) واطسون -دوربن قيمة

 الناحية من للنموذج التفسيرية القوة ويؤكد التابع، املتغير عن التنبؤ

 .اإلحصائية

 العمل عن العاطلين ألعداد الزمنية للسلسلة اإلحصائي التحليل

ن العمل عن العاطلين بأعداد وللتنبؤ        طريق عن العام االتجاه خط ُعّيِ

 م،2011 عام هي األساس سنة أن باالعتبار األخذ مع الصغرى  املربعات

 الدرجة من العام االتجاه خط أن وبما واحد، عام هي الزمنية الوحدة وأن

 :التالي الشكل على تكون  معادلته فإن األولى

Y=a+bX،  وقيمتي االنحدار تحليل يوضح( 10) رقم والجدول a وb. 

 10 جدول 

 االنحدار معامل

 قيمة الداللة قيمة ت معامل االنحدار املعياري  معامل االنحدار غير املعياري  النموذج

B Std. Error Beta 

 568411.500 16055.838  35.402 .000 (aالثابت )

 31025.714 3838.079 0.957 8.084 .000 (bالسنوات)

 0.901 املعدلة 𝑹𝟐 قيمة  R 0.957قيمة 

 العام االتجاه معادلة تصبح( 10) رقم جدول  من bو a قيمتي وباستخدام

 Y=568412+31026X كالتالي

 تصبح الحقيقي الزمن إلى تشير t إذ( t-2011) بـ X قيمة عن وبالتعويض

  ،Y=568412+31026(t-2011) :يلي كما املعادلة

  عام في العمل عن العاطلين أعداد تكون  السابقة املعادلة وبتطبيق     

 :يلي كما 2030

Y ̂=568412+31026(2030-2011) 

Y ̂=568412+31026(19) 

Y ̂= 1157900 

 ألعداد االتجاهية والقيم الفعلية القيم يوضح( 11) رقم والجدول 

 (.2030-2011) من للمدة العمل عن العاطلين 

 11 جدول 

 (2030-2011) من للمدة العمل عن العاطلين ألعداد االتجاهية والقيم الفعلية القيم

 القيم االتجاهية ألعداد العاطلين عن العمل القيم الفعلية ألعداد العاطلين عن العمل السنة

2011 585727 568412 

2012 602853 599437 

2013 622533 630463 

2014 651305 661489 

2015 647010 692514 

2016 751811 723540 

2017 773218 754566 

2018 781555 785592 

2019  816617 

2020  847643 

2021  878669 

2022  909694 

2023  94072 
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 القيم االتجاهية ألعداد العاطلين عن العمل القيم الفعلية ألعداد العاطلين عن العمل السنة

2024  971746 

2025  1002772 

2026  1033797 

2027  1064823 

2028  1095849 

2029  1126874 

2030  1157900 

 عن العاطلين أعداد في املتوقع التطور ( 11) رقم الجدول  من يظهر   

 عن العاطلين أعداد أن يتضح إذ القادمة، سنة عشرة االثنتي خالل العمل

( 781,555) كانت أن بعد( 115,7900) إلى ستصل( 2030) عام في العمل

 سنوي  نمو وبمعدل%( 47.39) بنسبة ارتفعت أنها أي ،2018 عام في

 %(.3.9) مقداره

 
ً
  املشتغلين بأعداد الخاصة الزمنية السلسلة: ثانيا

 البيانات تبويب. 1

 في السعودية العربية اململكة في املشتغلين أعداد( 12) رقم الجدول  يبين

 (.2018-2011) املدة

 12 جدول 

 (2018-2011) املدة في السعودية العربية اململكة في املشتغلين أعداد

 أعداد املشتغلين السنوات

2011 4,143,071 

2012 4,397,371 

2013 4,717,127 

2014 4,926,184 

2015 4,976,105 

2016 5,021,579 

2017 5,251,299 

2018 5,308,340 

 (2019) لإلحصاء العامة الهيئة من بتصرف منقول * 

رد االرتفاع( 12) رقم الجدول  من ويظهر     
ّ
 فقد املشتغلين، أعداد في املط

( 5,308,340) إلى ليصل ؛(2011) عام في( 4,143,071) من عددهم ارتفع

 مقداره سنوي  نمو وبمعدل%( 28.1) زيادة بنسبة ،(2018) عام في

 السنوات ثالث في املشتغلين أعداد ارتفاع سبب يعزى  وقد ،%(4.01)

  ما مع ليتماش ى للدولة؛ االقتصادي الهيكل في الحاصلة التغيرات إلى األخيرة

 (.2030) رؤية في جاء

 البياني العرض. 2

 بأعداد الخاصة الزمنية السلسلة لتمثيل البياني؛ العرض اسُتخدم     

 اإلحصائية والبيانات للظواهر تستخدم التي نفسها بالطريقة املشتغلين

 أعداد) التابع املتغير بين العالقة( 5) رقم الشكل ويوضح األخرى،

 (.السنوات) املستقل واملتغير( املشتغلين

 
 2 شكل

 (2018-2011) املدة في املشتغلين ألعداد االنتشاري  الرسم
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 السلسلة هذه في املوجودة العالقة أن ُيلحظ( 2) رقم الشكل من     

 باستخدام املشتغلين بأعداد التنبؤ يمكن ولذا خطية؛ عالقة هي الزمنية

 أي إجراء دون  اإلحصائية التحليالت وإجراء الزمنية السالسل أسلوب

 ويوضح. العمل عن العاطلين ألعداد الزمنية السلسلة على تحويالت

  .االنحدار تباين تحليل نتائج( 13) رقم الجدول 

 13 جدول 

 االنحدار تباين تحليل نتائج

 قيمة الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات النموذج

 000. 83.241 1067183000238 1 1067183000238 االنحدار

   12820353495 6 76922120973 البواقي

    7 1144105121212 املجموع

 دالة( 83.241= )ف قيمة أن ُيلحظ السابق( 13) رقم الجدول  من      

 تساوي  لالرتباط بيرسون  معامل وقيمة ،(0.05) الداللة مستوى  عند

 عدم من التحقق تم انه كما ،(14) رقم الجدول  في واملوضحة( 0.965)

 واطسون -دوربن قيمة بلغت إذ املتغيرات بين تسلسلي أو ذاتي ارتباط وجود

 املتغير عن التنبؤ على قدرة له املقترح النموذج أن يعني مما ،(1.008)

 .اإلحصائية الناحية من للنموذج التفسيرية القوة ويؤكد التابع،

 املشتغلين ألعداد الزمنية للسلسلة اإلحصائي التحليل

ن املشتغلين بأعداد وللتنبؤ  املربعات طريق عن العام االتجاه خط ُعّيِ

 الوحدة وأن ،(2011) عام هي األساس سنة أن باالعتبار األخذ مع الصغرى 

 فإن األولى الدرجة من العام االتجاه خط وألن واحد، عام هي الزمنية

 :التالي الشكل على تكون  معادلته

 Y=a+bX،  وقيمتي االنحدار تحليل يوضح( 14) رقم والجدول a وb.  

 14 جدول 

 االنحدار معامل

 قيمة الداللة قيمة ت معامل االنحدار املعياري  معامل االنحدار غير املعياري  النموذج

B Std. Error Beta 

 4284726 73088  58.624 .000 (aالثابت )

 159402 17471 0.966 9.124 .000 (bالسنوات )

 0.922 املعدلة 2قيمة  R 0.966قيمة 

 العام االتجاه معادلة تصبح( 14) رقم جدول  من bو a قيمتي وباستخدام

 :كالتالي

Y=4284726+159402X 

 تصبح الحقيقي الزمن إلى تشير t إذ( t-2011) بـ X قيمة عن وبالتعويض

 :يلي كما املعادلة

Y=4284726+159402(t-2011)، 

 :يلي كما 2030 عام في املشتغلين أعداد تكون  السابقة املعادلة وبتطبيق

Y ̂=4284726+159402(2030-2011) 

Y ̂=4284726+159402(19) 

Y ̂= 7313371 

 ألعداد االتجاهية والقيم الفعلية القيم يوضح( 15) رقم والجدول 

 (.2030-2011) من للمدة املشتغلين

 15 جدول 

 (2030-2011) من للمدة املشتغلين ألعداد االتجاهية والقيم الفعلية القيم

 املشتغلينالقيم االتجاهية ألعداد  القيم الفعلية ألعداد املشتغلين السنة

2011 4,143,071 4284726 

2012 4,397,371 4444129 

2013 4,717,127 4603531 

2014 4,926,184 4762933 

2015 4,976,105 4922336 

2016 5,021,579 5081738 

2017 5,251,299 5241140 

2018 5,308,340 5400543 

2019  5559945 

2020  5719348 

2021  5878750 

2022  6038152 

2023  6197555 
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 املشتغلينالقيم االتجاهية ألعداد  القيم الفعلية ألعداد املشتغلين السنة

2024  6356957 

2025  6516360 

2026  6675762 

2027  6835164 

2028  6994567 

2029  7153969 

2030  7313371 

 خالل املشتغلين أعداد في املتوقع التطور ( 15) رقم الجدول  من يظهر     

( 2030) عام في املشتغلين أعداد أن يتضح إذ القادمة، سنة عشرة االثنتي

 أي ،(2018) عام في( 5,308,340) كانت أن بعد( 7313371) إلى ستصل

 %(.3.15) مقداره سنوي  نمو بمعدل%( 37.8) بنسبة سترتفع أنها

%( 37.8) بنسبة القادمة السنوات عبر سيتزايد املشتغلين عدد أن أي      

 بلغت التي العمل عن العاطلين أعداد نسبة مع متكافئة غير بطريقة ولكن

[ 18] مشعال من كّلٍ  دراسة نتيجة مع تتفق النتيجة وهذه%(. 47.39)

 حتى القادمة السنوات في البطالة مؤشر بازدياد تنبأت التي[ 19] َوحسن

  تتفق كما(. 2017) عام
ً
 وجود في[ 26] ومهدي املرشد دراسة نتائج مع أيضا

  للجنسين، حقيقية مشكلة وأنها البطالة مؤشرات في ارتفاع
ً
 مع تتفق وأيضا

 بين العالقة أن وجدت التي[ 39] وآخرون ألبا دراسة إليه توصلت ما

 .عكسية عالقة املشتغلين ومعدل البطالة معدل

 في بها املتنبأ البطالة معدالت بين التوافق مدى ما: الثالث السؤال إجابة

 ؟(2030) رؤية ومؤشرات( 2030) عام

وِجَد  السابق، السؤال عن ولإلجابة
ُ
 مقارنته ثم به، املتنبأ البطالة معدل أ

 .البيانات لتحليل عرض يلي وفيما ،(2030) رؤية بمؤشر

 
ً
 (2030) عام في به املتنبأ البطالة معدل: أوال

ق البطالة معدل إليجاد طبَّ
ُ
 :التالية املعادلة ت

 (القوى  العاملة(املتعطلون +املشتغلون (/))أعداد العاطلين عن العمل*)100

 العمل عن العاطلين أعداد على ُحِصل الثاني السؤال إجابة خالل من

 :يلي كما املشتغلين وأعداد

 1157900( = 2030) عام في العمل عن العاطلين أعداد

 7313371( = 2030) عام في املشتغلين أعداد

 8471271=  العاملة القوى 

 وبمقارنته ،%(13.7) به املتنبأ البطالة معدل يكون  املعادلة وبتطبيق      

%( 7) إلى البطالة معدل يصل أن على تنص التي( 2030) رؤية بمؤشرات

 تتفق النتيجة وهذه%( 0.95) بمقدار زادت السنوية النمو نسبة أن نجد

 َوحسن ،[18] مشعال من كل دراسة مثل السابقة الدراسات نتائج مع

 تنبأت التي[ 43] َوجبارى  ،[26] ومهدي َواملرشد ،[39] وآخرون َوألبا ،[19]

 وبمقارنته أخر جانب من أنه إال التدابير، جميع رغم البطالة حجم بازدياد

 النسبة أن ُيلحظ( 12.7)% والبالغ( 2018) لعام الحالي البطالة بمعدل

 سنوية زيادة فيها يكون  لن القادمة سنة( 12) إّن  إذ ثبات، فيها يكون  سوف

 إنها إذ الدولة، بها تقوم تنموية عوامل أي تثبيت مع%( 0.07) بمقدار إال

 خاصة مبشرة نسبة وهذه الحالية، الدراسة إطار في الحسبان في تؤخذ لم

 املعدل فجعل بعد، تظهر لم ونتائجها وثمارها حديثة، تزال ال الرؤية أن

 العربية اململكة أن إال يرتفع، الحالية البيانات خالل من به املتنبأ

 وأهداف برامج عدة وضعت قد( 2030) رؤيتها في متمثلة السعودية

 منها العمل، عن العاطلين أعداد خفض في القادمة األعوام في ستسهم

 استحداث إلى إضافة البرامج، من وغيرها تمكين وبرنامج طاقات برنامج

 تسعى( 2030) ورؤية نيوم، كمشروع: واعدة مشاريع خالل من عمل فرص

 نسبة لتصل القطاعات؛ جميع في وتوظيفها كافة املجاالت في املرأة لتمكين

 . البطالة نسبة خفض على فيساعد ،%(33) إلى مشاركتها

 :يلي ما الدراسة لها توصلت التي النتائج أهم من وكان

 بأعداد التنبؤ في يسهم البكالوريوس مرحلة من الخريجين أعداد أن

 الثانوية،) األخرى  املستقلة املتغيرات أن حين في العمل عن العاطلين 

 التنبؤ في تسهم ال( العليا والدراسات العالي، والدبلوم املتوسط، والدبلوم

 .العمل عن العاطلين بأعداد

 عام في املشتغلين عدد عن( 2030) عام في املشتغلين عدد ازدياد توقع

 %(37) بنسبة( 2018)

 العاطلين عدد عن( 2030) عام في العمل عن العاطلين عدد ازدياد توقع

 %(47) بنسبة( 2018) عام في العمل عن

  وهو%( 13.7) هو( 2030) لعام به املتنبأ البطالة معدل
ً
 ضعف تقريبا

 %(. 7) وهو الرؤية في املتوقع املعدل

 التوصيات. 6

 انالباحث وص يي نتائج، من الحالية الدراسة إليه توصلت ما على وبناء

 :يلي بما القرار أصحاب

 البكالوريوس، مرحلة خريجي لتخصصات موائمة وظيفية فرص توفير

 .البطالة معدل في املباشرة تأثيرها النتائج أظهرت التي الفئة أنهم خاصة

 للحد العمل؛ وسوق  التعليم وزارة بين واألهداف الرؤية في التكامل تحقيق

 سوق  مع تتالءم ال التي البكالوريوس مرحلة في التخصصات بعض من

 .العمل

 ظهرت إذ فعاليتها، زيادة ومحاولة الحالية التنموية الخطة في االستمرار

 في%( 37) فيها الزيادة نسبة ستبلغ التي املشتغلين بأعداد التنبؤ في ثمارها

 نسبة تزايد الحسبان في األخذ مع جدواها، على فيدل ،(2030) عام

 فيوجب ،%(47) ستبلغ التي القادمة السنوات في العمل عن العاطلين

 التي النسبتين بين الفجوة لسد الناجعة؛ اإلجراءات اتخاذ في املسارعة

 .العمل عن العاطلين لصالح%( 10) إلى تصل

 االقتصاد من للتحول  الرؤية في الواردة املبادرات جميع بتطبيق االهتمام

 البشري  املال رأس في االستثمار خالل من املعرفة، اقتصاد إلى النفطي

 مقاربة من التمكن أجل من لهم عمل فرص وإيجاد الخريجين، بتوظيف

 اململكة رؤية في جاء ما بحسب واملأمول %( 13.7) به املتنبأ البطالة معدل

 .يمكن ما أقرب%( 7) وهو( 2030) السعودية العربية
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 :املقترحة الدراسات

  إجراؤها يمكن التي املستقبلية الدراسات بعض انالباحث قترحي
ً
 استكماال

 :الحالية الدراسة لنتائج

 أخرى، مستقلة عوامل لدراسة املتعدد االنحدار تحليل أسلوب استخدام

 الوظيفية الفرص عدد: )مثل الخريجين بين البطالة حجم في أثرها ودراسة

 القطاع في التوظيف وحجم الوافدة، العمالة وحجم سنويا، املتاحة

 (.الخاص

 متعلقة مستقلة عوامل لدراسة املتعدد االنحدار تحليل أسلوب استخدام

 بين البطالة حجم في أثرها ودراسة السعودي، املجتمع في العمل بثقافة

 مسميات على والحرص املهنية، األعمال عن العزوف) مثل الخريجين،

 ...(. معينة، وظيفية

 التخصصات من وتحليلها البكالوريوس مرحلة خريجي أعداد دراسة

 يتماش ى بما التخصصات لهذه العمل سوق  احتياج مدى وتحديد املختلفة،

 (.2030) رؤية مع

 .البطالة عن الناجمة( واالجتماعية االقتصادية) اآلثار حول  دراسات عمل

 املراجع

 العربية املراجع. أ

 التخطيط أساسيات(. 2009) كمال وفرحاوي، لخضر؛ لكحل،ا[ 1]

 لتكوين الوطني املعهد: الجزائر. والتطبيقية النظرية التربوي 

 . مستواهم وتحسين التربية مستخدمي

. العالي والتعليم العام التعليم احصائيات(. 2019) التعليم وزارة[ 4]

 من االسترجاع تم. الرياض

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/Statisti-

calInformation.aspx 

 العمل عن العاطلين أعداد إحصاءات(. 2018) لإلحصاء العامة الهيئة[ 5]

 من االسترجاع تم. الرياض. 2018-2011 الفترة من واملشتغلين

https://www.stats.gov.sa/ar/903 

(. هـ1435-1390) التنمية خطط(. 2019) والتخطيط االقتصاد وزارة[ 6]

-/https://www.mep.gov.sa/ar من االسترجاع تم. الرياض

development-plans 

 العربية اململكة رؤية(. أ 2016) والتنمية االقتصادية الشئون  مجلس[ 7]

-http://www.vision2030.g من االسترجاع تم. 2030 السعودية

ov.sa/download/file/fid/4222 

 سوق  في املتعلمين بطالة ظاهرة تحليل(. 2010) حسني عصام زيد، أبو[ 8]

 لالقتصاد املصرية الجمعية املعاصرة، مصر مجلة. املصري  العمل

 . 309-197 ،(499) 100 والتشريع، واإلحصاء السياس ي

: الرياض مدينة في البطالة عوامل(. 2016) حجي نوال الحربي،[ 9]

 نايف جامعة األمنية، للدراسات العربية املجلة. واآلثار الخصائص

 132-91 ،(65) 32 األمنية للدراسات

 التعليم مؤسسات جيخري بين البطالة(. 2015) عادل كاظم الغول،[ 10]

. والحلول  اآلثار: سعود امللك جامعة طالب نظر وجهة من العالي

 جامعة اإلنسانية، والعلوم االجتماعية الخدمة في دراسات مجلة

 2349-2325 ،(38) 11 حلوان،

 خريجات لبطالة االجتماعية األثار(. 2011) فهد الجوهرة الزامل،[ 11]

 الخدمة في دراسات مجلة. ملواجهتها مقترح وتصور  الجامعة

 . 702-641 ،(31) 2 حلوان، جامعة اإلنسانية، والعلوم االجتماعية

 والقحطاني، أماني؛ والزبيدي، نوف؛ والعنزي، أغاريد؛ الشهري،[ 12]

 مخرجات مالئمة واقع(. 2018) عبيد شيخة والحربي، الهنوف؛

 من السعودي العمل سوق  ملتطلبات الثانوية املرحلة في التعليم

 34 أسيوط، جامعة التربية، كلية مجلة. العمل أصحاب نظر وجهة

(6)، 222-267  

 الجامعات مخرجات بين املواءمة(. 2015) محمد أحمد حمزة،[ 13]

. السعودية بالجامعات مستقبلية رؤية: العمل سوق  واحتياجات

 .391-365 ،(42) النفس ي، االرشاد مجلة

 العالي التعليم مخرجات بين املواءمة(. 2014) حميد صالح العلوني،[ 14]

  الصناعية ينبع كليات العمل وسوق 
ً
 غير ماجستير رسالة. أنموذجا

 . املنورة املدينة طيبة، جامعة منشورة،
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ABSTRACT_ The study aimed at identifying the most important factors affecting unemployment rates among 

Saudi education graduates and predicting the expected unemployment rate in 2030. It also outlined the 

compatibility between the projected unemployment rates in 2030 and the indicators of Saudi vision (2030). To 

achieve its objectives, the study adopted the descriptive analytical methodology, as well as document analysis 

as data collection tools. Data was collected on all unemployed Saudis, whether illiterate or graduates of 

different stages of education (primary, intermediate, secondary, and higher education). The data was 

statistically analyzed using linear regression method, time series and some other methods such as percentages 

and proportion to answer questions of the study. One of the most important results was that the most important 

factors affecting the increase of the number of unemployed graduates of the bachelor level reached a level of 

significance (0.05). Moreover, the study revealed that it was possible to predict the number of unemployed and 

employed persons for the period from 2019 to 2030. When comparing the unemployment rate through the 

Predictive Indicator, it was found to be equal to (13.66%). The study came out with some of the 

recommendations and proposals, the most important of which was the opportunities provision of career suited 

to the specializations of graduates of the bachelor level, through the integration of vision and objectives 

between the Ministry of Education and the labor market. 

Keywords: Unemployment of Learners, Graduates, Saudi Labor Market. 

 

 

 

 

 

 

 


