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  البحث عن الشغل ومواجهة البطالة

  لدى خرجيي اجلامعة

  )*(الغايل أحرشاو

  )*(رـأمحد الزاه

  مقدمة

إن مل نقـل   ،تشكل فئة الشباب يف املغرب املعاصر إحدى الفئات االجتماعية البالغة األمهيـة 

التكوين  إحدى الطاقات البشرية اهلائلة اليت لو توفرت هلا الظروف اتمعية املالئمة، وخاصة شروط

والتشغيل، للعبت دورها الطالئعي يف املسرية التنموية للبالد ويف حتديد اآلفـاق الواعـدة ملسـارها    

نقول هذا ألننا نعلم جيدا أن هذه الفئة، وخاصة فئة الشباب احلاصل علـى الشـهادات   . ومستقبلها

درها احملتوم ومآهلـا  اجلامعية، تعاين صعوبات ومشاكل حادة من جراء وضعية البطالة اليت أصبحت ق

فرغم كل التدابري واإلجراءات اليت اختذت خالل العقد األخـري قصـد حتسـني ظروفهـا     . املرسوم

االجتماعية واملهنية وأحواهلا االقتصادية واملعيشية، إال أا ماتزال عرضة لكثري مـن مظـاهر القلـق    

  .والضغوط النامجة عن صعوبات احلصول على الشغل وعن أوضاع البطالة

ورغبة يف استكشاف طبيعة التوترات والضغوطات اليت يواجهها خرجيو اجلامعة املغربية نتيجـة  

هذه الصعوبات واألوضاع سنعمد يف هذا البحث إىل مقاربة جمموعة من القضايا اجلوهرية اليت جنملها 

  :يف األسئلة التالية

ات األساسية املتحكمة يف كيف يباشر خرجيو اجلامعات عملية البحث عن الشغل؟ ما هي املتغري

هذه العملية؟ مث ما هي عالقة البطالة ذه العملية؟ وما هي الوسائل اليت يستعملها هؤالء اخلرجيـون  

  ملواجهة خمتلف الضغوطات اليت تصاحبها؟

  إشكالية البحث. 1

بعد أن كان مشكل البطالة ال ميس يف املغرب سوى بعض عناصر الشباب غري املؤهل علميـا  

هائلة من خرجيي اجلامعات  ايا أصبح ابتداء من أواسط الثمانينات من القرن العشرين يطال أعدادومهن

فأمام التزايد املطرد يف آلية تكوين اخلرجيني وأمام عجز النسيج االقتصـادي  . وذوي الشهادات العليا

يث غالبـا  املغريب على امتصاص هذه األعداد أصبحت عملية البحث عن الشغل تطرح نفسها حبدة ح

وإذا . من خرجيي اجلامعات املغربية يف كل سنة إىل وضعية بطالة مزمنـة ) %90(ما تنتهي بأكثر من 
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ذلـك بأوضـاع   ل عالقة كوكانت حماولة إبراز حمددات هذه العملية كما يباشرها هؤالء اخلرجيون 

األوضاع، متثل إشكاليتنا  البطالة اليت تطال أغلبهم مث نوعية االستراتيجيات اليت يوظفوا ملواجهة هذه

املركزية يف هذا البحث، فإن ذلك يعين ضمنيا التركيز على مجلة من القضايا اجلوهريـة املتمثلـة يف   

  :الوقائع التالية

كل املؤشرات والدالئل جتمع على حقيقة واحدة هي أن نظام التكـوين املعتمـد   كانت إذا  -

ضامني التكوين وفرص التشغيل،كلها عوامل وأسباب وخطط التشغيل املتبعة ومظاهر الالتطابق بني م

حتكم على اخلريج اجلامعي يف املغرب بالبطالة وتطرح مشاكل شىت بالنسبة الندماجه السوسيومهين، 

فإن هذه الوضعية اليت أصبح اجلميع يعترف ا ويقترح هلا احللول تلو احللول هـي كـثرية اآلثـار    

ن حيث آثارها وانعكاساا السلبية على ما متثله من مظـاهر  فهي ال تقتصر م .ومتنوعة االنعكاسات

اإلحساس باالكتئاب والضياع والتهميش والدونية واخلوف من املستقبل بالنسبة للخريج العاطل بـل  

  .تتعدى هذا احلد لتشمل خمتلف عناصر ومكونات اتمع

ت اليت اكتسبها اخلريج أثناء إذا كان االندماج السوسيومهين ال مير إال عرب املعارف والكفاءا -

التكوين، حبيث هي اليت ستمكنه من التكيف مع املهام واملواقف اليت تستلزمها نوعية العمـل الـذي   

ملعيار األساسي لتقومي فعاليـة النظـام   اسيزاوله، فإن املطابقة بني التكوين والتشغيل أصبحت تشكل 

ومن هنا ميكن التأكيد علـى أن التوجـه   . ديالتكويين ومردوديته وعالقته مع حميطه السوسيواقتصا

التقليدي للجامعة حنو التعليم من أجل صناعة األساتذة واملوظفني فقط يبدو توجها متجاوزا يف الوقت 

التزايد املطرد لطلبـة  : احلايل وذلك بفعل املستجدات الكثرية اليت أضحت تفرض نفسها ويف مقدمتها

، 2000ألف سنة ) 265(إىل  1980ألف سنة ) 74(م من حيث انتقل عدده ،اجلامعات يف املغرب

واالنسداد الواضح ملنافذ الشغل الكالسيكية نتيجة ظهور وظائف ومهن جديدة ال ميكن للجامعـة يف  

شكلها احلايل أن تؤمنها إال إذا جددت آلياا وبراجمها واعتمدت على املعارف واملهـارات النوعيـة   

ومعىن هذا أن اجلامعة املغربية حىت وإن كانت خالل فتـرات طويلـة    .والتقنية املطابقة لسوق الشغل

نسبيا قد لعبت دورها الكامل على مستوى التكوين والتشغيل إال أن أهـدافها ورهاناـا األصـلية    

. أصبحت اليوم تواجه صعوبات وحتديات كربى نتيجة تواضع أنظمة تكوينها وأزمة بطالة خرجييهـا 

لتكوين والتشغيل، وهو أحد أسباب هذه األزمة، ال يعود فقـط إىل نوعيـة   لكن واقع االنفصام بني ا

فكثرية هي القـرائن  . التكوين بل إن نظام التشغيل وآلياته املتعددة يلعب دورا أساسيا يف هذا املضمار

اليت تؤكد أن املنطق الذي حيكم هذا النظام مايزال يرجح كفة عالقات القرابة والوالء والزبونية على 

ة املعايري العقالنية واملوضوعية، وهو األمر الذي تضيع معه فرصة االستفادة من الطاقات الشابة اليت كف

  .أصبحت البطالة قدرها احملتوم
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أكيد أن البحث عن الشغل عملية طبيعية يباشرها كل فرد يتوخى حتقيق مكانته االجتماعية   -

املورد املادي األساسي لكل فرد، فهو يشكل  فالشغل، وفضال عن كونه ميثل. واندماجه السوسيومهين

فبفضـل  . القيمة االجتماعية اليت عربها حيقق هذا األخري بعض عناصر تكيفه واستقراره واندماجـه 

العمل يتحول اإلنسان إىل عنصر إجيايب فاعل داخل اتمع، حيث تكتمل هويته وتـربز شخصـيته   

فهو يصبح ببساطة ذا مكانة اجتماعية مغايرة ملـا   .وتتحقق ميوالته ومطاحمه وتشبع حاجاته ورغباته

كان عليه قبل مباشرة العمل؛ إذ ينتقل من حالة الفرد التوكلي، اخلاضع والالمبايل إىل حالـة الفـرد   

  .املسؤول، املستقل واملبادر داخل شىت مؤسسات اتمع، أسروية كانت أم مهنية

ومندجما اجتماعيا يف غياب ممارسته لعمل حمدد  وهكذا ال ميكننا أن نتصور إنسانا متوافقا نفسيا

إذا كانت هناك متغريات أساسية هي اليت : وبالتايل فإن السؤال املطروح هو .أو امتهانه لوظيفة معينة

حتكم عملية البحث عن الشغل، فما هي طبيعة هذه املتغريات يف احلاالت املنظمة اليت تويل فيها بعض 

صر أساسي لتحقيق االندماج السوسيومهين؟ وما هـي طبيعـة هـذه    لشغل كعنلالدول أمهية كربى 

املتغريات يف حالة املغرب الذي أصبح ابتداء من أواسط الثمانينات من القرن العشرين يعرف تزايـدا  

  واضحا يف بطالة خرجيي اجلامعات وصعوبات شىت يف احلصول على العمل؟

غل يف احلاالت املنظمة تتجلى بصفة إمجاليـة  الواقع أن املتغريات احملددة لعملية البحث عن الش

  :فيما يلي

  .اهليكلة اجليدة لسوق الشغل والتنظيم احملكم لبنياته وطاقاته -

  .التوافر الالزم لفرص الشغل وإمكانيات االمتصاص السريع ألية بطالة حمتملة -

  .حتقيق نوع من التطابق الفعلي بني مقومات التكوين ومستلزمات التشغيل -

  .وفري املعلومات اخلاصة بالشغل وتبادهلا بسهولة وكثافةت -

  .قدرة الباحث عن الشغل على بلورة مشروع مهين واجتماعي -

  :أما يف حالة املغرب فإن هذه املتغريات تتحدد يف العناصر البارزة التالية

  .االفتقار الواضح لسوق شغل منظم ومهيكل بصورة جيدة -

  .غل وإمكانيات احلصول على العملالندرة الكبرية يف فرص الش -

  .الالتطابق الواضح بني مقومات التكوين ومستلزمات التشغيل -

  .قلة املعلومات اخلاصة بالشغل وصعوبة تبادهلا ونشرها -

  .نقص يف الكفاءة اخلاصة بالبحث عن الشغل -

سية احملـددة  إذن على أساس هذا التحديد الذي يبني الغياب شبه الكامل عندنا للمتغريات األسا

لعملية البحث عن الشغل، ميكن اإلقرار بأن هذا الغياب هو الذي تتولد عنـه صـعوبة واضـحة يف    

وهي الصعوبة اليت تتحول بدورها إىل وضعية بطالة مزمنة يعيشها الباحث عـن   .البحث عن الشغل
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انياا الالزمـة  وهذا معناه أنه كلما تعقدت عملية البحث عن الشغل وتعذرت متغرياا وإمك .العمل

ولكي يواجه هـذه الوضـعية   . كلما وقع الباحث عن العمل يف أحضان البطالة وظروفها الضاغطة

  .بالشكل الذي يؤدي إىل جتاوزها، جنده يوظف كفاءات معرفية وسلوكية واجتماعية جد هامة

ات وقبل االنتقال إىل التقصي امليداين لصعوبات البحث عن الشـغل يف املغـرب واسـتراتيجي   

مواجهة ضغوطات البطالة النامجة عنها، يستحسن بنا التمهيد لذلك باحلديث عن اإلطـار النظـري   

  .الذي تندرج فيه مقاربتنا إلشكالية هذا البحث

  اإلطار النظري للبحث. 2

الواقع أنه ال يوجد حسب معرفتنا احلالية سوى عدد حمدود من األحباث اليت اهتمـت مبقاربـة   

غل أو ما أصبح يعرف ببطالة خرجيي اجلامعات، واليت جندها متضمنة يف خمتلف ظاهرة البحث عن الش

وهي األعمال اليت ميكن توزيعها وفق  .األعمال اليت خصصت حىت اآلن ملوضوع الشباب املغريب عامة

  ):1987أحرشاو، (ثالثة اجتاهات 

وكل ما يرتبط ا من األول يضم الدراسات اليت تركز على مشكالت الشباب النفسية واالجتماعية 

  .صراعات وصعوبات يف التوافق واالندماج

الثاين يتكون من األحباث اليت اهتمت مبشكالت االستقالل االقتصادي واملسؤولية االجتماعيـة  

  .واالختيار املهين للشباب

األسرة، (الثالث ميثل الدراسات اليت تقارب عالقات الشباب مع خمتلف املؤسسات االجتماعية 

  ...).سة، اإلدارةاملدر

واحلقيقة أن أهم خالصة ميكن اخلروج ا من القراءة املتأنية لنتائج هذه الدراسات واألحبـاث  

هي أنه وباإلضافة إىل افتقارها للمعاجلة الشاملة فإا كانت وماتزال يف معظمها تتحـرك يف نفـس   

، تنتهي وختلص إىل نفـس  الدائرة، تستعمل وجتتر نفس األساليب، تستخدم وتتداول نفس املشكالت

إنـه موضـوع   . النتائج، وكأن موضوع بطالة الشباب عامة ال خيضع لصريورة التاريخ وتغري اتمع

ثابت ال حيتمل أي تغيري يف التصور وأساليب املعاجلة، فالعوامل اليت حتيط به واملثريات اليت تؤثر فيـه  

  ).*(املعاجلةتبقى هي هي حىت وإن تطورت إجراءات البحث وتنوعت طرق 

ولتجاوز متاهات احللقة املفرغة اليت جابتها مثل هذه األحباث والدراسات منـذ مـا يقـارب    

 la psychologie du copingعقدين من الزمن، سنعتمد على ميدان سـيكولوجية املواجهـة   

" البحث عن الشغل ومواجهة البطالة لدى خرجيي اجلامعـة "كإطار مرجعي رئيسي ملقاربة موضوع 

وهو امليدان الذي تعود أصول مفهمته إىل النظرية املعرفيـة  . ذي ميثل اإلشكالية املركزية هلذا البحثال

                                                           
  .نشري إىل أن بعض األحباث والدراسات اليت أجنزها الس الوطين للشباب واملستقبل تندرج هي األخرى ضمن هذا التوجه *
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ـ "حول  R.S. Lazarusالفينومينولوجية لالنفعاالت وبشكل حمدد إىل نظرية   leية الضـغط  وتس

stress) "1984( واليت تشكل فيها املواجهة ،le coping يف جمال  السريورة التضبيطية اليت تستعمل

يتجلى أوهلما يف مساعدة الفرد علـى إقامـة تكيـف    . تدبري األحداث املؤملة عرب أسلوبني أساسيني

ويتمثل ثانيهما يف التخفيف أو القضاء على الضغط املالزم للوضعيات اليت . سيكواجتماعي مع حميطه

ملعاجلة ديد معني فهي إذن عبارة عن استجابة معرفية ). Sordes et al ،1994(يواجهها اإلنسان 

لقـد أصـبحت مبثابـة    . أو تدبري املطالب اخلاصة الداخلية أو اخلارجية اليت يواجههـا الشـخص  

االستراتيجية املتعددة األبعاد اليت يوظفها هذا الشخص إما يف مراقبة وتغيري الوضعية املهددة وإمـا يف  

املراقبة هاته احملكومة إما خبصوصـيات  وإن استراتيجية  .املراقبة الذاتية ألنشطته وتصرفاته الشخصية

، وإمـا بالعوامـل البيئيـة    )مسات الشخصية، املعتقدات، املعـايري (احلادث وإما باملوارد الشخصية 

، عادة ما ختضع للتغري نظرا إىل ارتباطها املباشـر بسـياق   )خصائص الوضعية، املساعدة االجتماعية(

فهي تعترب مبثابة األنشطة اليت عن طريقهـا  . )Camilleri et al ،1990(األحداث وخصوصياا 

وقد تكـون  . خيتار الشاب أفعاله ويدبر أعماله ويتخذ قراراته خبصوص مهمة ما أو بلوغ هدف معني

البحـث عـن   : معرفية داخلية أو سلوكية خارجية، حبيث أن أكثرها استعماال عند الشـباب هـي  

جددة واستخدام الدعامة االجتماعية مث حـل املشـاكل   املعلومات وتنظيم األفعال والبنينة املعرفية املت

  ).Marie-Christine ،1995(واستعمال املهارات االجتماعية 

واحلقيقة أن مفهوم املواجهة الذي كان ومايزال يشكل املفهوم احملوري لسيكولوجيا الصحة قد 

يا الضـغط  فانطالقته كانت مع سـيكولوج . خضع لتطورات كبرية داخل خمتلف حقول علم النفس

psychologie de stress   اليت أبانت عن احلدود التصورية للضغط كخاصية للحياة وكـرباديغم

ليمتد إىل سيكولوجيا االنفعال اليت سـيعترب فيهـا   ) Paulhan et Bourgeois ،1995(تفسريي 

وليتحول بعـد ذلـك إىل سـيكولوجيا األنـا     ) Folkman ،1988(كمكون وظيفي لالنفعال 

)Bosman and Jackson ،1990( حيث سيشكل سريورة لتضبيط االتساق الداخلي لألنـا ، .

وحاليا فإن هذا املفهوم الذي مل يعد ينظر إليه فقط يف إطار الوضعيات واحلاالت املضطربة، أصـبح  

يعتمد يف سيكولوجيا النمو وسيكولوجيا الشغل وسيكولوجيا التربية، وخاصة يف إطـار التعلمـات   

حل املراهقة والرشد واليت صار ينظر فيها إىل أحداث احلياة اليومية كعوامل ضاغطة اجلديدة خالل مرا

-Marie(تتدخل بقوة يف التوافق النفسي واالنـدماج السوسـيومهين للشـباب وغـري الشـباب      

Christine ،1995 .( البحث عن الشغل ومواجهة البطالـة لـدى   "وهكذا فإن مقاربة موضوع

مفهوم املواجهة سيشكل املسعى الذي سيمكننا أكثر مـن غـريه مـن    عرب دراسة " خرجيي اجلامعة

  :الوقوف على حقيقة جمموعة من القضايا اجلوهرية ويف مقدمتها ما يلي
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حتديد أنواع الصعوبات اليت تواجه اخلريج الباحث عـن الشـغل ومظاهرهـا الفرديـة     . 1

الصعوبات وما هي األسباب اليت وأيضا كيف يعيش الفشل الناتج عن هذه . واالجتماعية واالقتصادية

  يفسر ا هذا الفشل وما هي احللول اليت يراها مالئمة لتجاوز هذه الوضعية املتأزمة؟

اليت يسـتعملها الشـباب   ) املعرفية والسلوكية واالجتماعية(فهم السريورات السيكولوجية . 2

  .لتجاوز وضعيات البطالة وضغوطاا وانعكاساا السلبية

على أن دراسة سريورة املواجهة عند خرجيي اجلامعة تتصل أيضا مبفهوم الـذات  التنصيص . 3

وإن اللـوازم  . فتحقيق الذات يستدعي االلتزام باالختيارات الشخصية لبلوغ هويـة حمـددة  . لديهم

املعيارية للتكيف تصير هذه التعهدات كضغوط صغرى تستوجب االستناد إىل مهـارات املواجهـة   

فااللتزام يعين التقيد باالختيارات األساسية لكن الظهور أيضـا  . فية للخريج اجلامعيوالكفاءات املعر

وهذا ما يعين أن اخلريج العاطل بإمكانه أن يتشخصن أو أن يفرض . أمام اتمع بدور اجتماعي حمدد

  .شخصيته يف نظر اتمع عن طريق استراتيجيات اهلوية وبناء مشروعه اخلاص

  يا البحثميتودولوج. 3

تتلخص اخلطوات املنهجية واإلجراءات القياسية اليت سنعتمدها يف حتقيق األهداف املرسومة هلذا 

  :البحث يف العناصر الثالثة التالية

  الفرضيات. 1.3

كلما طالت مدة البحث عن العمل أكثر من ثالث سنوات كلما قلت حظوظ احلصول على  -

  .شغل

ة ضاغطة يعيشها اخلريج وتتطلب مواجهتها استخدام يشكل فشل احلصول على الشغل حال -

  .استراتيجيات مالئمة

  العينة. 2.3

) 187(تتكون العينة الواسعة للبحث من عينيتني فرعيتني يصل العدد اإلمجايل لعناصـرها إىل  

سنة، كلهم تابعوا دراسام اجلامعيـة بفـاس،   ) 35و 25(خرج وخرجية، تتراوح أعمارهم ما بني 

وقد مت اختيارهم بطريقة عشوائية تبعا ألوسـاط إقامتـهم   . ى شهادة اإلجازة فما فوقوحاصلون عل

  .ومؤسسات عملهم

  األداة. 3.3

تتحدد أداة هذا البحث يف جمموعة من األسئلة اللفظية املتنوعة اليت مت توزيعها يف استمارة عامة 

  :تبعا للمستويات الثالثة التالية
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  معلومات عامة عن املبحوث. 1.3.3

  ذكر             أنثى: اجلنس. 1

  19                  :    سنة االزدياد. 2

  :العمالة أو اإلقليم      :             مكان االزدياد. 3

  :اجلماعة القروية     :            اجلماعة احلضرية   

  :مستواه التعليمي    :              مهنة األب. 4

  :اها التعليميمستو        :مهنة األم. 5

  :قرية   :               مدينة: مكان إقامة األسرة. 6

  :بادية   :          عمالة أو إقليم                         

  درهم     :            الدخل الشهري لألسرة. 7

  :  عدد أفراد األسرة. 8

  :عدد اإلخوة واألخوات. 9

     داب عصريةآ: نوع الباكلوريا احملصل عليها. 10

  آداب أصيلة        

  علوم جتريبية        

  علوم رياضية        

  علوم اقتصادية        

  نوع آخر        

  19    :تاريخ احلصول عليها. 11

  :األكادميية      :مكان احلصول عليها. 12

  :بأية شعبة      :تاريخ االلتحاق باجلامعة. 13

  :سنة التخرج. 14

  :اآخر شهادة جامعية حصلت عليه. 15

  ال    نعم  : هل تلقيت تكوينا إضافيا خالل دراستك اجلامعية. 16

  :ما هو. 17

  ال    نعم    : هل استفدت من تكوين إضايف بعد التخرج. 18

  :ما هو. 19

  :ما هي األسباب اليت دفعتك إىل ذلك. 20
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  ال    نعم  : هل له عالقة بتكوينك األصلي. 21

  :الذي تابعته يف اجلامعة ما هي أسباب اختيارك للتكوين. 22

  وفرة حظوظ النجاح      :ميوالت شخصية

  قرب املؤسسة من السكن    احلصول على الشغل بعد التخرج

  قصر فترة الدراسة      وضعية اآلباء املادية

  قصر فترة الدراسة        تأثري شخص آخر

  :عوامل أخرى اذكرها

  

  :ما هي وضعيتك احلالية. 23

  يف إطار تدريب مهين        متابعة الدراسة

  بدون شغل وال تبحث عنه      بدون شغل وتبحث عنه

  حاصل على شغل

  :شيء آخر اذكره

  

  :اخلريج املدمج يف احلياة العملية. 2.3.3

  ما هي املدة اليت تطلبها حبثك عن العمل بعد حصولك على الشهادة؟

  

  ما هو نوع العمل الذي تزاوله حاليا؟

  قطاع حر    قطاع شبه عمومي    اع عموميقط: ويف أي قطاع؟

  هل العمل الذي تزاوله حاليا يتناسب مع تكوينك اجلامعي؟

  ال      نعم      

  هل أنت راض على العمل الذي تزاوله حاليا؟

  ال      نعم      

  إذا كان جوابك بالنفي فهل أنت بصدد البحث عن عمل أفضل؟

  ال      نعم      

  عمل؟ما هي الطريقة اليت حصلت ا على ال

  عن طريق اخلدمة املدنية

  عن طريق املباريات

  عن طريق االتصاالت املباشرة باملشغلني
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  عن طريق اإلعالنات

  عن طريق العالقات الشخصية

  عن طريق العالقات السياسية

  عن طريق الوسائل املالية

  اخلريج الباحث عن الشغل. 3.3.3

  حث عن العمل؟ما هي املدة اليت استغرقتها حىت اآلن يف الب

  

  ما هي األسباب اليت حتول يف نظرك دون حصولك على العمل؟

  نقص يف فرص الشغل

  شهادتك غري مطلوبة يف سوق الشغل

  تقصريك يف البحث عن الشغل

  عدم رغبتك حاليا يف العمل

  االفتقار إىل املساندة االجتماعية

  غياب احلظ

  :لياهل تعترب وضعية البطالة اليت توجد عليها حا

  وضعية عابرة؟

  وضعية مزمنة؟

  ما هو شعورك إزاء هذه الوضعية؟

  مستريح

  قلق

  يائس

  متذمر

  ما هو يف نظرك احلل املطلوب لتجاوز هذه الوضعية؟

  إعادة التكوين

  التكوين التكميلي

  اللجوء إىل عمل مؤقت

  خلق مشروع شخصي

  اهلجرة خارج الوطن
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  معاجلة النتائج وحتليلها. 4

أساس أن األداة املعتمدة يف هذا البحث عبارة عن سلسلة من األسئلة اللفظيـة املتنوعـة   على 

املوزعة يف استمارة عامة تبعا لثالثة مستويات، فإن معاجلة املعطيات والبيانات النامجة عـن تطبيقهـا   

  :على عينة الدراسة ستتم على مرحلتني اثنتني

  نتائج تتعلق باملتغريات العامة. 1.4

ان املقصود باملتغريات العامة كال من اجلنس والتكوين واملستوى السوسيواقتصادي ووسط إذا ك

 72(اإلقامة ومدة البحث عن الشغل، فإن مظاهر ونسب توزيع عناصر فئيت عينة البحـث املـدجمني   

  :جاءت على النحو اآليت) عنصر 115(وغري املدجمني ) عنصر

  البحث حسب املتغريات العامةمظاهر ونسب توزيع عناصر عينة ): 1(جدول 

  املتغريات

  الفئات

املستوى   التكوين  اجلنس

  السوسيواقتصادي

  سنوات البحث عن العمل  وسط اإلقامة

  )*(ع ن  إناث  ذكور
  +ع ن

  )*(ع ط
  +ع ط

فما  6  5  4  3  2  1  قروي  حضري  غري حمظوظ  حمظوظ
  فوق

  50  مدجمون
69%  

22  
31%  

53  
74%  

19  
26%  

22  
31%  

50  
69%  

54  
75%  

18  
25%  

26  15  13  7  6  5  

  80  غري مدجمني
69%  

35  
31%  

83  
72%  

32 

28%  
32  
27%  

83  
73%  

84  
73%  

31  
27%  

19  30  20  24  9  13  

  :يتضح من املعطيات املرصودة يف هذا اجلدول ما يلي

فهذا العـدد  . يتجاوز عدد الذكور املدجمني وغري املدجمني عدد اإلناث املدجمات وغري املدجمات

لإلناث بالنسبة لفئة اخلرجيني املدجمني وأيضا  %31للذكور يف مقابل  %69ايل بني يتراوح على التو

  .بالنسبة لفئة اخلرجيني غري املدجمني

أن عدد اخلرجيني حاملي شهادات كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية املدجمني وغري املدجمني هو  -

 %74لعدد وعلى التـوايل بـني   أكثر من عدد حاملي شهادات كليات العلوم، حبيث يتراوح هذا ا

حلاملي شهادات الكليات الثانية بالنسبة للمـدجمني وبـني    %26حلاملي شهادات الكليات األوىل و

حلاملي شهادات الكليات الثانيـة بالنسـبة لغـري     %28حلاملي شهادات الكليات األوىل و 72%

  .املدجمني

ظوظني العاطلني تتقـارب، حبيـث   أن أعداد احملظوظني احلاصلني على عمل وأعداد غري احمل -

 %73و %69للمحظوظني املدجمني وغري املدجمني وبـني   %27و %31تراوحت على التوايل بني 

  .لغري احملظوظني املدجمني وغري املدجمني

                                                           

  
  ).تكوين تكميلي+ علوم طبيعية + (، ع ط)علوم طبيعية(، ع ط )تكوين تكميلي+ علوم إنسانية + (ع ن، )علوم إنسانية(ع ن : نقصد بالرموز *
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أن أعداد سكان املدن املدجمني وغري املدجمني تتقارب وأن أعداد سكان القرى املدجمني وغري   -

 %25لسكان املـدن وبـني    %73و %75وايل بني تحبيث تراوحت على الاملدجمني تتقارب أيضا، 

  .لسكان القرى %27و

أن معدل احلصول على الشغل يتراوح بني سنة واحدة وثالث سنوات، حبيث أن هذه املدة   -

من املدة الزمنية اإلمجالية الـيت  ) %75(الزمنية اليت قضاها أغلب اخلرجيني يف البحث عن الشغل متثل 

وأن كل من مل حيصل على شغل خـالل  . كل اخلرجيني املدجمني للحصول على منصب عملقضاها 

من اخلرجيني غري املدجمني الذين مل يتوفقوا  %60هذه املدة تقل حظوظه يف أن يصبح مدجما، حبيث أن 

املتبقية ليعيشوا وضعية بطالة مدقعة بكل  %40يف احلصول على عمل خالل هذه املدة ينضافون إىل 

  .طاا وانعكاساا السلبيةضغو

  نتائج البحث عن الشغل. 2.4

  احلصول وعدم احلصول على شغل. 1.2.4

مثلما أن هناك طرقا متنوعة يسلكها اخلريج للحصول على عمل ما، هناك أسباب متنوعة حتول 

 وإذا كانت هذه الطرق واألسباب تتجلى على التوايل يف. يف كثري من األحيان دون بلوغ هذا اهلدف

اخلدمة املدنية واملباريات واالتصال املباشر واإلعالنات والعالقات الشخصية والسياسـية والوسـائل   

نقص فرص الشغل والشهادة غري املطلوبة والتقصري يف البحث وعدم الرغبة يف العمـل  : املادية مث يف

ق واألسـباب كمـا   واالفتقار إىل املساندة، وغياب احلظ، فإن املعطيات اليت توضح طبيعة هذه الطر

  :يدركها ويتعامل معها اخلرجيون املدجمون وغري املدجمني هي اليت يتضمنها اجلدول التايل
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  طرق وأسباب احلصول وعدم احلصول على شغل): 2(جدول 

  اموعتان

  الطرق واألسباب

  غري املدجمني  املدجمون

  

  طرق

  احلصول

  على

  عمل

    )%8( 6  اخلدمة املدنية

    )%28( 20  املباريات

    )%14( 10  االتصال املباشر

    )%3( 2  اإلعالنات

    )%22( 16  العالقات الشخصية والسياسية

    )%25( 18  الوسائل املادية

أسباب 

عدم 

احلصول 

على 

  عمل

  )%44( 86    نقص يف فرص الشغل

  )%13( 26    شهادة غري مطلوبة

  )%2( 3    تقصري يف البحث

  )%2( 3    عدم الرغبة يف العمل

  )%21( 41    افتقار املساندة

  )%18( 38    غياب احلظ

  :يتبني من معطيات هذا اجلدول ما يلي

بالنسبة للخرجيني املدجمني فإن حصوهلم على منصب شغل كان نتيجة اتباع الطرق املتدرجة  -

) %22(والعالقات الشخصية بنسبة ) %25(والوسائل املادية بنسبة ) %20(املباريات بنسبة : التالية

). %3(وأخريا اإلعالنـات بنسـبة   ) %8(واخلدمة املدنية بنسبة ) %14(واالتصال املباشر بنسبة 

وهكذا فإذا كانت طرق اجتياز املباريات واخلدمة املدنية واإلعالنات، وكلها طرق يفترض فيهـا أن  

ىل من األساليب املؤديـة إ ) %39(تشكل أساليب موضوعية للحصول على عمل، تغطي يف جمملها 

االندماج يف سوق الشغل، فإن طرق الوسائل املادية والعالقات الشخصية واالتصال املباشر، وهي من 

مـن هـذه   ) %61(الطرق الذاتية احملكومة بعوامل الزبونية والقرابة واحملسوبية، تغطي يف جمملـها  

  .األساليب املؤدية إىل احلصول على شغل

م حصوهلم على منصب شغل كان نتيجـة األسـباب   بالنسبة للخرجيني غري املدجمني فإن عد -

وغيـاب  ) %21(واالفتقار إىل املساندة بنسبة ) %44(نقص يف فرص الشغل بنسبة : املتدرجة التالية

) %2(مث التقصري يف البحث عن الشغل بنسـبة  ) %13(والشهادة غري املطلوبة بنسبة ) %18(احلظ 

حظ أنه إذا كان النقص يف فرص الشغل ميثل السبب واملال. أيضا) %2(وعدم الرغبة يف العمل بنسبة 

ار املسـاندة  فتقفإن ا) %44(القوي الذي حيول دون احلصول على العمل لكونه يغطي لوحده نسبة 

من جهة وغياب احلظ من جهة ثانية والشهادة غري املطلوبة من جهة ثالثة تكون هي األخرى أسـبابا  
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، يف حـني أن التقصـري يف   )%52(غطي يف جمموعها نسبة كبري يف هذا النطاق لكوا توزن ذات 

  .من هذه األسباب) %4(البحث وعدم الرغبة يف العمل ال تغطيان سوى نسبة 

  الشعور إزاء العمل والبطالة. 2.2.4

أكيد أن استطالع رأي اخلرجيني املدجمني حول شعورهم إزاء طبيعة العمل الذي يزاولونه ميثـل  

وكما أن اسـتطالع رأي  . مستوى رضاهم واندماجهم اإلجيايب يف هذا العملاألسلوب األجنع لتقومي 

اخلرجيني غري املدجمني حول شعورهم إزاء وضعية البطالة اليت يعيشوا ميثل النـهج األمثـل لتقـومي    

وتوضح معطيـات اجلـدول التـايل آراء    . مستوى تفاؤهلم أو تذمرهم خبصوص جتاوز هذه الوضعية

  :وغري املدجمني وأحكامهم حول هذين البعديناخلرجيني، املدجمني 

  أحكام اخلرجيني حول شعورهم إزاء العمل والبطالة): 3(جدول 

  اخلرجيون

  العمل والبطالة

  غري املدجمني  املدجمون

  

  

  الشعور

  إزاء

  العمل

    )%32( 22  حر  قطاع العمل

    )%68( 50  عمومي

عالقة التكوين 

  بالعمل

    )%50( 36  تطابق

    )%50( 36  تعارض

الشعور إزاء 

  العمل

    )%67( 48  رضى

    )%33( 24  عدم الرضى

البحث عن 

  عمل آخر

    )%32( 22  نعم

    )%68( 50  ال

  

  الشعور

  إزاء

  البطالة

  )%30( 35    وضعية عابرة

  )%70( 80    وضعية مزمنة

  )%6( 9    وضعية مرحية

  )%35( 50    وضعية مقلقة

  )%18( 26    وضعية يأس

  )%41( 59    عية تذمروض

  :على أساس املعطيات الواردة يف هذا اجلدول ميكن اخلروج بالنتائج التالية

يبدو أن الشعور العام للخرجيني املدجمني إزاء العمل الذي يزاولونه هو شعور إجيايب تترمجـه   -

اول ومن جهة أخرى نسبة التشبث بالعمـل املـز  ) %67(من جهة نسبة الرضى والقبول اليت بلغت 

لكن يف املقابل فإن هذا الشعور اإلجيايب ال يتماشـى يف  ). %68(دون البحث عن تغيريه واليت بلغت 

فأغلبهم يعملـون  . مستواه العام مع نوعية تكوين هؤالء ومطاحمهم االجتماعية ومشاريعهم الشخصية
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زاتـه ونصـفهم   الذي ال خيفى على أحد إمكانياته وحمدودية حمفزاتـه وامتيا ) %68(بالقطاع العام 

  .يباشرون أعماال ال عالقة هلا بتكوينهم األصلي) 50%(

أما خبصوص الشعور العام للخرجيني غري املدجمني إزاء البطالة ووضعيتها املتأزمة اليت يعيشوا  -

فهو شعور سليب كله تشاؤم وتذمر، تعرب عنه من جهة مظاهر القـول باسـتفحال هـذه الوضـعية     

أس والتذمر جتاه هـذه  يومن جهة أخرى مظاهر اإلقرار مبشاعر القلق وال) %70(واستمرارها بنسبة 

وهذا ما يتماشى مع فرضيتنا األوىل اليت تؤكـد  ). %94(الوضعية واليت وصلت نسبتها اإلمجالية إىل 

أنه كلما طالت مدة البحث عن العمل أكثر من ثالث سنوات كلما قلت حظوظ احلصـول علـى   

دجمني وبعد فشلهم يف احلصول على عمل على امتداد أكثـر مـن ثـالث    فاخلرجيون غري امل .الشغل

وال يستريح هلا ) %30(سنوات أصبحوا يعيشون وضعية بطالة مزمنة ال يعتربها وضعية عابرة سوى 

  .من هؤالء) %6(سوى 

لكن السؤال املطروح هو كيف يتصور هؤالء إمكانية جتاوز هذه الوضعية وما هـي احللـول   

يروا قادرة على حتقيق هذا التجاوز؟ سيشكل مضمون هذا السؤال احملور الذي سنقاربه  املالئمة اليت

  .يف النقطة األخرية من هذه املعاجلة التحليلية لنتائج هذا البحث

  احللول املالئمة لتجاوز وضعية البطالة. 3.2.4

بها صـعوبات  كما سبق التأكيد على ذلك فإن ندرة فرص الشغل اليت يعاين منها املغرب تصاح

فكلما طال أمد البحث هذا وكثـرت صـعوباته إال   . حادة يف البحث واحلصول على منصب عمل

وحتول إىل وضعية بطالة خانقة أو حالة فشل ضاغطة يعيشها اخلريج مبرارا وانعكاساا السلبية، وال 

فمـا  . جيات املالئمةميكن اخلروج منها أو جتاوزها إال عرب مواجهتها باستخدام جمموعة من االستراتي

هي إذن هذه االستراتيجيات وما هي احللول اليت يرى فيها اخلريج غري املدمج الوسائل الفعالة لتخطي 

  هذه الوضعية املتأزمة؟

  احللول املالئمة ملعاجلة وضعية البطالة): 4(جدول 

  %التكرارات و

  احللول املطلوبة

  %النسب   التكرارات

  %3  6  إعادة التكوين

  %21  32  ين التكميليالتكو

  %12  17  عمل مؤقت

  %30  47  مشروع شخصي

  %34  53  اهلجرة

  :نستخلص من معطيات هذا اجلدول النتائج التالية
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إن احللول املقدمة من لدن اخلرجيني غري املدجمني لتجاوز وضعية البطالة اليت يعيشوا تتحدد  -

) %30(وإقامة مشروع شخصي بنسـبة  ) %34(اهلجرة إىل خارج الوطن بنسبة : حسب أمهيتها يف

مث أخريا اإلقـدام علـى   ) %12(وممارسة عمل مؤقت بنسبة ) %21(وتلقي تكوين تكميلي بنسبة 

  ).%3(إعادة التكوين من جديد بنسبة 

واملالحظ من هذه احللول اليت تتماشى مع فرضيتنا الثانية اليت تنص على أن فشل احلصول على 

ها اخلريج وتتطلب مواجهتها استخدام اسـتراتيجيات مالئمـة، أن   الشغل يشكل حالة ضاغطة يعيش

  :استراتيجيات اخلرجيني غري املدجمني لتجاوز أوضاع البطالة وحاالا الضاغطة تتراوح بني ثالثة أبعاد

األول يتمثل يف اختيار اهلجرة إىل خارج الوطن كأسلوب ناجع لتجاوز وضعية البطالة رغم  -

  .ب احملفوف باملغامرة واملخاطرة مل يعد جيدي إال يف حاالت جد نادرةالوعي بأن هذا األسلو

الثاين يتجلى يف حتمل املسؤولية والدفع باملبادرة الشخصية حنو حتقيق نوع من التشغيل الذايت  -

  .إما مبمارسة عمل مؤقت وإما بإقامة مشروع شخصي

من جديد وإما عن طريق  تهدواالثالث يتمظهر يف الرفع من مستوى التكوين إما عن طريق مع -

  .االستفادة من تكوين تكميلي

  تفسري النتائج ومناقشتها. 5

يف حماولة مناقشة وتفسري خمتلف مضامني النتائج املستخلصة من املعاجلة اإلحصـائية ملعطيـات   

ـ  ذا وبيانات هذا البحث نرى ضرورة التركيز على اختبار املصداقية العلمية للفرضيتني املعتمدتني يف ه

  :النطاق وذلك من خالل التركيز على االستنتاجات األساسية التالية

  استنتاجات تتعلق باملتغريات العامة. 1.5

ميكن اإلقرار بوجود خصوصيات يف أمناط ومظاهر معايشة خرجيي اجلامعات املغربية ملشـاكل  

  :اخلمسة التاليةوهي تتمظهر تبعا للمتغريات . البحث عن الشغل وألوضاع البطالة املرتبطة ا

يضاعف ) %69(متغري اجلنس الذي يبدو من نتائجه أن عدد الذكور املدجمني وغري املدجمني  -

  ).%31(عدد اإلناث املدجمات وغري املدجمات 

متغري نوع التكوين الذي يتضح من نتائجه أن عدد حاملي شهادات الكليـات اإلنسـانية    -

عف بثالث مرات عدد حاملي شهادات الكليات العلمية يضا) %72(وغري املدجمني ) %74(املدجمني 

  ).%28(وغري املدجمني ) %26(املدجمني 

متغري املستوى االقتصادي واالجتماعي الذي تؤكد نتائجه أن عدد اخلرجيني غري احملظـوظني   -

يكاد يضاعف بثالث مرات عدد اخلرجيني احملظوظني املدجمني ) %73(وغري املدجمني ) %69(املدجمني 

  ).%27(وغري املدجمني ) 31%(
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وغـري املـدجمني   ) %75(متغري وسط اإلقامة الذي تبني نتائجه أن عد اخلرجيني املـدجمني   -

وغري املـدجمني  ) %25(املنحدرين من املدن يضاعفون بثالث مرات عدد اخلرجيني املدجمني ) 73%(

  .املنحدرين من القرى) 27%(

من نتائجه أنه إذا كانت الفترة املتراوحة بني سـنة   متغري مدة البحث عن الشغل الذي يظهر -

واحدة وثالث سنوات تشكل املدى الزمين العام الذي تطلبه حصول اخلرجيني املدجمني على منصـب  

الذين مل يفلحوا يف االندماج يف عامل الشغل خالل هذه ) %60(شغل، فإن كل اخلرجيني غري املدجمني 

وهذا ما يضفي مصداقية كبرية  .ليعيشوا وضعية بطالة مدقعة) %40(ية املدة سينضافون إىل الفئة املتبق

  .على مضمون فرضيتنا األوىل من هذا البحث

  استنتاجات تتعلق بطرق احلصول على عمل وأسباب عدم احلصول عليه. 2.5

املالحظ بالنسبة ألهم الطرق اليت اتبعها اخلرجيون املدجمون أن الوسائل املاديـة والعالقـات   ) أ

لشخصية واالتصاالت املباشرة، وهي كلها طرق ذاتية حتكمها عوامل القرابة والزبونية واحملسـوبية،  ا

أن تضاعف النسبة اخلاصة بطرق اجتياز املباريات واخلدمة املدنية واإلعالنـات  ) %61(تكاد نسبتها 

وهذا ما . قاليت تشكل مجيعها طرقا موضوعية حتكمها عوامل الشفافية والكفاءة واالستحقا) 39%(

يدل على أن اندماج هؤالء يف عامل الشغل ال يمر بالضرورة عرب معارفهم وكفاءام املكتسبة أثنـاء  

فإذا كان واقع االنفصام بني التكوين والتشغيل ميثل أحد األسباب الرئيسية ألزمة احلصـول  . التكوين

التكوين كما قد يتبادر إىل الذهن بل  على العمل اليت مر ا هؤالء، فإن ذلك ال يعود فقط إىل نوعية

إن نظام التشغيل وحميطه وآلياته املتعددة يلعب دورا أساسيا يف هذا املضمار فكثرية من القرائن الواردة 

يف أجوبة اخلرجيني املدجمني تؤكد أن املنطق الذي حيكم هذا النظام مايزال يرجح كفة عالقات القرابة 

وأكثر من هذا فإن نظام التشغيل . ايري الكفاءة واملوضوعية واالستحقاقوالزبونية والوالء على كفة مع

يف املغرب وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك مايزال يفتقر إىل اهليكلة احملكمة لبنياته وطاقاته وإمكانياتـه  

وهي من الشروط اليت تشكل مع شروط كفاءة التكوين ومهارته وفعاليتـه املـتغريات    .ومستلزماته

  .احملددة لعملية البحث عن الشغل يف احلاالت املنظمةاألساسية 

أما فيما يتعلق بأهم األسباب اليت حتول دون حصول اخلرجيني على العمل، فيبدو أنـه إذا  ) ب

فإن افتقار املساندة من جهة ) %44(كان النقص يف فرص الشغل ميثل السبب القوي يف هذا النطاق 

 املطلوبة من جهة ثالثة تشكل هي األخرى أسبابا ذات وزن وغياب احلظ من جهة ثانية والشهادة غري

، يف حني أن النسبة العامة للتقصري يف البحث وعدم الرغبة يف العمل ال )%52(كبري يف هذا املضمار 

أنه إذا كان أكثر من نصف اخلرجيني غـري املـدجمني   يعين وهذا ما ). %4(متثل يف هذا اال سوى 

احلصول على العمل إىل عوامل أساسية تتراوح بالتدريج بني االفتقار إىل يرجعون فشلهم يف ) 52%(

الدعامة االجتماعية واملساندة العائلية وكل ما ميثالنه من مظاهر املساعدة والرأفة والنصـيحة وبـني   
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غياب احلظ وسوء الطالع وكل ما ميثالنه من عوائق يف طريق حتقيق اآلمال واملطامح واألحالم وبـني  

التكوين اليت أصبحت متثل بضاعة غري مطلوبة يف سوق شغل هش  يفتقد إىل التنظيم احملكـم  شهادة 

من هؤالء اخلرجيني ينسبون سبب هذا الفشل ) %44(واهليكلة اجليدة، فإن ما يقارب النصف اآلخر 

فكـل  . إىل الندرة الكبرية يف فرص الشغل والتقلص الواضح إلمكانيات احلصول على منصب عمـل 

ات والدالئل الواردة يف أجوبة هؤالء جتمع على أن فرص التشغيل املتوفرة وإمكانيات البحـث  املؤشر

منهم كـل  ) %90(املمكنة ال تستجيب لعدد اخلرجيني اجلامعيني الذين يطال مشكل البطالة ما يناهز 

وهذا ما يطرح  مشاكل شىت بالنسبة الندماجهم السوسيومهين وتوافقهم النفسي وشـعورهم  . سنة

بالطمأنينة والتفاؤل جتاه املستقبل وتفكريهم يف تكوين أسرة واالستقالل عن العائلة وحتقيقهم للذات 

  .واملكانة االجتماعية املأمولة

تبعا لالستنتاجني السابقني، فاملالحظ أن أهم فكرة ميكن اإلبقاء عليها ملناقشـتها يف هـذا   ) ج

املدجمني، يتوجهون يف معظمهم إىل حتميـل اتمـع    اإلطار هي أن اخلرجيني اجلامعيني املدجمني وغري

فاملباريـات واخلدمـة املدنيـة    . واآلخر مسؤولية النجاح أو الفشل يف احلصول على عمـل معـني  

واإلعالنات اليت تشكل الوسائل األساسية للحصول على العمل يف احلاالت املنظمـة ال متثـل عنـد    

ل املادية والعالقات الشخصية واالتصاالت املباشـرة  ، يف حني أن الوسائ)%39(املدجمني سوى نسبة 

وهذه نتيجة هلا ما يؤكدها من ). %61(اليت تندرج يف إطار الطرق واألساليب املشبوهة تغطي نسبة 

بـأن  ) %96(قرائن ودالئل يف أحكام اخلرجيني غري املدجمني، حبيث يقرون بنسبة عاليـة تصـل إىل   

عود إىل كل من اتمع واآلخر وبصفة خاصـة إىل الـنقص   أسباب فشلهم يف احلصول على العمل ت

لكن القول ذه . الواضح يف فرص الشغل واالفتقار إىل املساندة وغياب احلظ مث الشهادة غري املرغوبة

النتيجة اليت ختتزل فشل حصول اخلرجيني على عمل يف هذه األسباب دون سواها ال مينع من التأكيـد  

أن هؤالء اخلرجيني عري املدجمني ال يعرفون يف واقع األمر كيف حيسـنون   على فكرة جد هامة قوامها

البحث عن الشغل نظرا حملدودية كفاءام ومهارام يف هذا اال مث تصورام اخلاطئة عـن سـوق   

الشغل وظروفه، األمر الذي يدفع م إىل حتميل اتمع واآلخر كل إخفاقام ومظـاهر فشـلهم يف   

وهذا معناه أن هؤالء مايزالون يعتقدون أن إمكانية االنـدماج يف عـامل   . نصب شغلاحلصول على م

الشغل تتوقف أوال وأخريا على ما توفره الدولة من مناصب شغل يف كل سنة؛ إذ يكفيهم احلصـول  

على الشهادة اجلامعية لتتم مباشرة عملية إدماجهم يف أحد القطاعات العمومية وشبه العمومية التابعة 

  .ولةللد

لبه إىل واحد من طوهكذا فإن كل ما يقوم به اخلريج يف هذا النطاق ال يتجاوز حدود التقدم ب

فهو ليس يف حاجة إىل معرفة إمكانيات . هذه القطاعات دف االلتحاق بإحدى مؤسساته أو إداراته

ة كفاءتـه  سوق الشغل وطاقاته وفرصه ومتطلباته وال إىل تقدمي معلومات حول نوعية تكوينه وطبيع
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ومستوى مهارته، ألنه تعود على أن البحث عن الشغل ال يعين مجع املعلومـات وتقـدمي الطلبـات    

واجتياز املباريات وطرق أبواب خمتلف املؤسسات والشركات العامة واخلاصة وما إىل ذلـك مـن   

أو  بدوا تصبح إمكانية احلصول على عمل ما عبارة عن وهـم زائـف  اليت اإلجراءات واخلطوات، 

  .مطمح مستحيل

  استنتاجات تتعلق بالشعور إزاء العمل والبطالة. 3.5

فبخصوص شعور اخلرجيني املدجمني إزاء األعمال اليت ميارسوا هو على العموم شعور إجيايب ) أ

ومن جهة أخرى مظاهر التشبث بالعمـل  ) %67(تعرب عنه من جهة مظاهر الرضى والقبول بنسبة 

لكن يف املقابل ميكن التأكيد على أن هـذا الشـعور   ). %68(ريه بنسبة املمارس دون البحث عن غ

اإلجيايب ال يتماشى يف مستواه العام مع نوعية تكوين هـؤالء اخلـرجيني ومظـاهرهم االجتماعيـة     

ومشاريعهم الشخصية؛ حبيث أن غالبيتهم يعملون بالقطاع العام احملـدود يف إمكانياتـه وحمفزاتـه    

وهـذا يعـين أن   . يباشرون أعماال ال عالقة هلا بطبيعة تكوينهم األصلي) %50(وامتيازاته ونصفهم 

الشعور بالرضى والقبول ما هو إال استراتيجية يستعملها هؤالء لتفادي وضعية البطالة الـيت عايشـوا   

فتجنبا لتلك الوضعية اليت ماتزال يمن على . بعض مظاهرها الضاغطة أو مروا ببعض مراحلها احلرجة

ات اآلالف من زمالئهم اخلرجيني اجلامعيني بالنسبة الندماجهم يف سوق الشـغل، جنـدهم   مآل عشر

يقبلون بالنصيب كما يقال ويتشبثون باألمر الواقع عساهم حيققون جزءا ضـئيال مـن أحالمهـم    

  .ومطاحمهم يف االندماج داخل اتمع ويف حتقيق املكانة االجتماعية وتكوين أسرة وما إىل ذلك

صوص شعور اخلرجيني غري املدجمني إزاء وضعية البطالة املدقعة اليت يتخبطون فيها فهو أما خب) ب

على العموم شعور سليب حتكمه عوامل التذمر والتشاؤم وتعرب عنه من جهة مظاهر القول باسـتفحال  

ومن جهة أخرى مظاهر اإلقرار مبشاعر القلق واليـأس والتـذمر   ) %70(هذه الوضعية واستمرارها 

فإذا كانت املعطيات الرمسية، وكمـا سـبقت   ). %94(مجة عن ضغوطاا وانعكاساا السلبية النا

البطالـة،  معـدل  اإلشارة إىل ذلك، تؤكد على هبوط واضح يف وضعية التشغيل باملغرب حبيث أن 

وخاصة يف أوساط اخلرجيني اجلامعيني، قد عرف تزايدا مطردا منذ أواسط الثمانينات إىل اآلن، فـإن  

سؤال املطروح هنا هو كيف ميكن احلديث عن اندماج هؤالء اخلرجيني أو شـعورهم بالطمأنينـة   ال

والتفاؤل جتاه املستقبل أو تفكريهم يف تكوين أسرة والشعور باملسؤولية يف غياب منصب العمل الذي 

  يشغل املكانة اهلامة يف متثالم الذهنية ويف حتقيق ذوام ومكانتهم االجتماعية؟

ع أن أزمة البطالة اليت يتخبط فيها اخلرجيون غري املدجمني هي أزمة متنوعة األسباب ومتعددة الواق

فأسباا وكما سبق التأكيد على ذلك تتراوح بني النقص يف فرص التشـغيل وغيـاب   . االنعكاسات

كتئاب أما انعكاساا فهي ال تقتصر على مظاهر اإلحساس بالتذمر واال. احلظ والشهادة غري املطلوبة

والضياع والتهميش واخلوف من املستقبل النامجة لدى كل خريج خريج عن عوامل الضغط والتـوتر  
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وهذا يعـين  . والقلق، بل تتعدى هذا احلد لتشمل سلبياا خمتلف مكونات اتمع ومؤسساته املتنوعة

ميع مكوناـا  أن اخلريج غري املدمج ال يكون عالة على نفسه فحسب، بل يصبح عالة على أسرته جب

لكن ماذا عن احللول املقترحة . وعلى الدولة جبميع قطاعاا وعلى اتمع مبختلف جماالته ومؤسساته

لتجاوز هذه األزمة؟ هذا هو السؤال الذي سنحاول اإلجابة عليه من خالل مناقشـة االسـتنتاجات   

  .حبلول جتاوز وضعية البطالة اخلاصة

  ز وضعية البطالةاستنتاجات تتعلق حبلول جتاو. 4.5

ميكن اإلقرار بأن احللول اليت يقدمها اخلرجيون غري املدجمني لتجاوز أوضاع البطالـة وحاالـا   

أوهلا يتمثل يف الرفع من مستوى التكوين وثانيها يتجلى يف : الضاغطة تتراوح بني ثالثة مظاهر أساسية

وهي مظاهر تعكـس يف  . خارج الوطنحتمل املسؤولية وروح املبادرة وثالثها يتمظهر يف اهلجرة إىل 

مضموا العام مصداقية فرضيتنا الثانية القائلة بأن فشل احلصول على الشغل يشكل حالـة ضـاغطة   

واحلقيقة أنه إذا كانت هذه احللول . يعيشها اخلريج وتتطلب مواجهتها استخدام استراتيجيات مالئمة

اوز أوضاع البطالة وحاالا الضاغطة، فإن تلـك  متثل االستراتيجيات الثالث اليت يقترحها هؤالء لتج

االستراتيجيات تتدرج حسب أمهيتها من حتقيق نوع من التشغيل الذايت عرب العمل املؤقـت  -احللول

إىل ) %34(إىل اهلجرة إىل خارج الوطن حبثا عن الشغل بنسـبة  ) %42(واملشروع الشخصي بنسبة 

وهذا مـا يـربهن   ). %24(والتكوين التكميلي بنسبة الرفع من مستوى التكوين عرب إعادة التكوين 

على أن اخلرجيني غري املدجمني الذين أضحوا يتخبطون يف وضعية بطالة مزمنة بعد أن قضوا على األقل 

ثالث سنوات من البحث املستمر عن الشغل، يقرون على أن احلل املالئم لتجاوز هـذه الوضـعية   

وهكذا فإن ما يقارب نصـف  . جيات الثالث السالفة الذكرالصعبة ال خيرج عن واحدة من االستراتي

هؤالء يفضلون استراتيجية التشغيل الذايت احملكومة بتحمل املسؤولية عوض االتكالية وبروح املبـادرة  

عوض منطق االستسالم تعبريا منهم عن الوعي مبحدودية إمكانيات سوق الشغل وظروف هيكلتـها  

هذه اجلامعة اليت حـىت  . والطاقات اليت تكوا اجلامعة املغربية وتنظيمها لكي تستوعب كل الكفاءات

وإن كانت خالل فترات طويلة نسبيا قد لعبت دورها الكامل على مستوى استيعاب التزايد الطـاليب  

اهلائل وتكوينهم وفتح آفاق رحبة لتشغيلهم، إال أن أهدافها ورهاناا األصلية أصبحت اليوم تواجـه  

وإن ما ينـاهز ثلـث   . ربى نتيجة تواضع أنظمة تكوينها وأزمة بطالة خرجييهاصعوبات وحتديات ك

يفضلون استراتيجية اهلجرة إىل بلدان أخرى وذلـك للـهروب أوال مـن    ) %34(هؤالء اخلرجيني 

احلاالت الضاغطة النامجة عن أوضاع الفشل وجحيم البطالة والتطلع ثانيا إىل احلصول علـى عمـل   

د الغربة لتحقيق جانب من األحالم اليت طاملا راودـم خـالل مشـوارهم    كيفما كان نوعه يف بال

يرون يف الرفع مـن مسـتوى تكوينـهم    ) %24(يف حني أن ما يقارب الربع من هؤالء . الدراسي

لقد صـاروا مقتـنعني بـأن    . االستراتيجية املعرفية املالئمة لتجاوز مشكل البطالة اليت يقبعون فيها
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يستدعي أوال وقبل كل شيء حتقيق نوع من التطابق بني طبيعة التكـوين   اندماجهم يف سوق الشغل

  .ومستلزمات الشغل وذلك عرب تلقي تكوين جديد أو االستفادة من تكوين تكميلي

وهذا ما يؤكد على أن اخلرجيني غري املدجمني يواجهون صدمة البطالـة وحاالـا الضـاغطة    

  :زع يف هذا البحث تبعا لألبعاد الثالثة التاليةباستخدام جمموعة من االستراتيجيات اليت تتو

بعد سلوكي خارجي يتعلق بتدبري وضعية البطالة وحاالا الضاغطة عرب استخدام املهـارات   -

الشخصية لتحقيق نوع من التشغيل الذايت إما من خالل ممارسة أعمال حرة بناء على خلق مشـاريع  

كل البعد عن طبيعة التكـوين واملعـارف العلميـة     شخصية أو من خالل مزاولة أعمال مؤقتة بعيدة

  .املكتسبة

بعد اجتماعي يتعلق بتعويض الفشل يف احلصول على عمل بناء على استراتيجيات املساعدة   -

االجتماعية والدعم العائلي واالنتماء السياسي بالرحيل واهلجرة إىل خارج الوطن حبثا عن عمل كيفما 

  .كان وبأي مثن كان

يف داخلي يشمل استراتيجيات التخطيط والتدبري واملراقبة الذاتية وتكييف الكفاءات بعد معر -

وهكذا يتم اللجوء هنا إىل استراتيجية الرفـع مـن   . واملهارات تبعا ألوضاع سوق الشغل ومشاكله

مستوى التكوين إما عرب إعادة التكوين من جديد بعد الوعي بأن التكوين السابق غري مطلوب أو غري 

بالنسبة لسوق الشغل وإما عرب تلقي تكوين تكميلي أو إضايف قصد اكتساب مهارات وخربات  كاف

  .مهنية يستلزمها واقع سوق الشغل
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