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ملخص البحث:
لقد هدف البحث للتعرف على أسباب البطالة وآاثرها،وكيفية مواجهتها ،ولتحقيق ذلك اعتمد الباحث على الطريقة
الوصفية واستخدم من أسالبيها املتعددة ،األسلوب املكتيب ،ولقد توصلت نتائج البحث إىل أن من أسباب البطالة عدم التوافق
بني سياسات التعليم العايل واحتياجات سوق العمل ،وعدم التنويع يف مصادر الدخل القومي ،وعدم رغبة الشباب يف تعلم املهن
احلرفية ،ابإلضافة إىل األزمات االقتصادية ،واحلروب،وسوء التخطيط يف سياسات العمل والتشغيل .وفيما خيص أاثر البطالة فقد
متثلت يف :اهلجرة ،والتفكك األسري ،والطالق ،وأتخر سن الزواج ،وزعزعة االستقرار السياسي واألمين ،كانتشار اإلرهاب
والتطرف،واجلرمية؛ وللحد من ذلك فقد توصلت نتائج البحث إىل جمموعة من الطرق أمهها :إعطاء الشباب قروض مالية من اجل
إنشاء مشروعات صغرية ،والعمل على تغيري سياسات الدول لتنويع مصادر الدخل القومي ،ودعم القطاع اخلاص ،وتغيري
سياسات التعليم العايل لتوافق احتياجات سوق العمل ومتطلباته.
الكلمات املفتاحية  :البطالة – الشباب العريب – اهلجرة – التفكك األسري – احلروب .
Abstract:
The study aimed to identify the reasons of joblessness and its affects with the great ways
to reduce their affects, the study use the description way to reach the results, which prove that
high education system and the environment of work, unjust distribute of resources, in
addition, the study reach the youth avoid the physical Jobs, including the social problems as
divorce, crimes, the study recommend we must support the youth projects, and change the
strategy of planning in all the sectors of high education and resources.
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.1املقـ ـ ـ ـ ـ ــدمة:
متثل مرحلة الشباب مرحلة العمل واإلجناز ،حيث يشكل الشباب يف كل اجملتمعات القوة املنتجة والصانعة؛ نظرا ملا
ميلكونه من مهارات ومعارف وقدرات جسميه تؤهلهم لبذل اجلهد والطاقة من أجل حتقيق أهداف اجملتمع .وبشكل عام فإن كافة
الدول ختصص امليزانيات الكبرية وجتهز املؤسسات التعليمية واملهنية من أجل إعداد الشباب هلذه املهام الصعبة.
حيث أصبح االهتمام يتزايد بدراسة الشباب ومشكالهتم يف اآلونة األخرية من قِبل املتخصصني يف العلوم االجتماعية إىل
حد أدى إىل ظهور فرع جديد يف علم االجتماع يسمى بعلم (اجتمـاع الشبـاب) يقتصر جماله على حبث قضااي الشبـاب
ومشكالته على املستويني النظري والتطبيقي  ،وكذلك دراسة واقع الشباب واجتاهاهتم وقيمهم وأمناط سلوكهم ومشاكلهم
االجتماعية ].[14
وعلى الرغم من خمتلف اجلهود اليت تبذل من اجل الشباب يف خمتلف دول العامل الثالث ،إال أن سوء التخطيط ،وعدم
وضوح األهداف يسبب عدم قدرة اجملتمعات على االستفادة الفعالة من ثرواهتا البشرية املتمثلة يف إمكاانت الشباب ،ولقد
شاهدان أخريا التقدم املذهل يف التكنولوجيا والذي ساهم بشكل أو أبخر يف تقليص القوى العاملة ،حيث أصبح االعتماد على
األجهزة اإللكرتونية يف تزايد كبري ،األمر الذي سبب قلة الفرص املتاحة للشباب للحصول على العمل املالئم ،وتنامي ظاهرة
البطالة بني الشباب بشكل كبرير ]. [9
ولذلك أصبحت البطالة إحدى أخطر املشكالت االجتماعية اليت يعاين منها الشباب ،ومتثل إحدى التحدايت الكربى
اليت تواجه الدول العربية يف الوقت الراهن ،نظرا آلاثرها النفسية واالجتماعية ،واالقتصادية اخلطرية ،ومنذ سنوات والتحذيرات خترج
من هنا وهناك،لتعلن انقوس اخلطر من العواقب السلبية هلذه املشكلة(البطالة) على األمن القومي العريب،وابلرغم من ذلك فإن
معدالت البطالة أصبحت تتزايد يوما بعد يوم.
حيث يشكل انتشار ظاهرة البطالة بني الشباب العريب بيئة خصبة لنمو العديد من األمراض االجتماعية والنفسية،
وانتشار العنف ،واإلرهاب ،واجلرمية مبختلف أنواعها ،وخفض مستوايت املعيشة،وزايدة من يقعون حتت خط الفقر ،وما يرافق
ذلك من ظروف صعبة وقاسية على الشباب ،مما جيعلهم غري قادرين على توفري ابسط احتياجاهتم الشخصية ،اآلمر الذي مينعهم
من ممارسة حياهتم االجتماعية بشكل طبيعي.
وقد تودي تلك الظروف – سالفة الذكر -إىل استياء وتذمر العاطلني عن العمل،و قد توثر على النظام السياسي،
واالجتماعي للدولة ،حيث يتيح الوقت الفائض لدي العاطلني الفرصة للعبث بنظام القيم االجتماعية يف سبيل متضية الوقت،
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والتخلص من الروتني السائد ،والقضاء على مشاعر امللل واإلحباط،والفراغ ،وقد يقع العاطلون عن العمل نتيجة حاجتهم امللحة
للمال ولضغوط متطلبات احلياة ،فريسة للحركات اإلرهابية واهلدامة ،وعصاابت اجلرمية املنظمة .لذا فان شرحية العاطلني عن
العمل تشكل عبئا ثقيال متزايدا على كاهل األنظمة السياسية،واالقتصادية ،واالجتماعية يف الدولة ،ما مل تسمح األنظمة يف كل
دولة على احتوائها واحلد من تفاقمها على املستوى الدويل واحمللي
والواقع أن مشكلة البطالة أصبحت تثري خماوف أغلب البلدان العربية-ومن بينها ليبيا -وتوضح إحصاءات منظمة العمل
العربية مدى خطورة هذه الظاهرة،حيث وصلت نسبة البطالة يف عام 2001إىل  %14من إمجايل القوى العاملة العربية البالغة
 90مليوان ،مما يعين وجود  12.5مليون عاطل ،معظمهم من الشباب،ونظرا لالرتفاع املتزايد يف حجم القوى العاملة العربية ،فقد
ارتفع العدد من  65مليون نسمة عام ، 1993إىل  89مليوان يف العام  ،1999ويتوقع أن يصل إىل  123مليون يف العام
 ،2010فيما يقدر حجم الداخلني اجلدد يف سوق العمل العربية بنحو  3ماليني عامل سنواي ،وتقدر حجم األموال الالزمة
لتوفري فرص عمل هلم  15مليار دوالر سنوايً ] .[16ويف ضوء تلك البياانت ،فإنه الباحث يتوقع أن حجم القوى العاملة العربية
لعام 2020قد وصل إىل  156مليون نسمة ،أو أكثر.
وأما فيما يتعلق مبعدالت البطالة بني الشباب يف الدول العربية نسبة إىل القوى العاملة الشابة فقد جتاوزت %60يف مصر
واألردن وسوراي ،وفلسطني،و %40يف تونس واملغرب واجلزائر( ،)16ويف ليبيا وصلت نسبة العاطلني عن العمل  %13حبسب
نتائج التعداد السكاين يف ليبيا لعام (2006اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،[7])73 ، 2006:ويف عام  2007وصلت
نسبة البطالة بليبيا  ،[6] %13.5ويف احدث التقديرات الرمسية بعد ثورة فرباير لعام  2012ارتفعت نسبة البطالة يف ليبيا إىل
 .)8( %23وتشري تلك النسب إىل ارتفاع يف معدالت البطالة على املستوى العريب ،األمر الذي يستدعي تكاتف اجلهود العربية
من اجل التخفيف منها بقدر اإلمكان  ،ألهنا تعترب من اخطر املشاكل االجتماعية أتثريا على األمن القومي العريب.
وبناء على ما سبق فإنه مشكلة البطالة تعد من أهم املوضوعات اجلديرة ابلدراسة واالهتمام يف الوقت احلاضر،لفهم
تفاصيلها ،والتعرف على أسباهبا وعواملها ،واآلاثر النفسية واالجتماعية،واالقتصادية املرتتبة عليها حىت تتمكن الدول العربية من
العمل معا يف وضع اخلطط ،والربامج والسياسات العامة ،واخلاصة بكل دولة من أجل التصدي ملشكلة البطالة ،واحلد من آاثرها
على الشباب ،واألسرة واجملتمع بشكل عام.
.2مشكلة البحث:
تعد مشكلة البطالة من أخطر املشكالت االجتماعية اليت تواجه الشباب يف دول العامل املتقدمة ،والنامية على ٍ
حد سواء
،وذلك لنتائجها ،وانعكاساهتا على جوانب احلياة االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،واألمنية ،وما ترتكه من آاثر سلبية يف
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حياة األفراد ،واجلماعات اإلنسانية .ومن ذلك املنطلق مت حتديد البحث احلايل يف دراسة البطالة وانعكاساهتا السلبية(اآلاثر) على
الشباب العريب.
.3أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث احلايل يف النقاط اآلتية:
. 1.3يستمد هذا البحث أمهيته من خطورة اآلاثر السلبية املرتتبة على البطالة السيما على الشباب واملتعلمني حتديداً ،واليت تعد
مؤشراً مهماً على اإلخفاق يف إدارة واستثمار أهم املوارد التنموية ،وهو املورد البشري  ،األمر الذي يستدعي ضرورة تسخري كافة
إمكانيات اجملتمع وطاقاته ملواجهتها؛ ألن عدم مواجهتها يرتتب عليه مشكالت أخرى قد تكون أخطر وأعمق من مشكلة البطالة
ذاهتا ،حيث يُنظر ألغلب مشكالت الضبط االجتماعي ،وتدين معدالت اإلنتاجية على أهنا انعكاس لرتاجع معدالت التشغيل،
وقد أشارت كثري من الدراسات االجتماعية أن انتشار البطالة ينتج عنه بروز كثري من املشكالت ،كالعنف ،وانتشار اجلرمية،

وإدمان املخدرات ،والتفكك األسري  ..وغريها من املشكالت االجتماعية ،بل إن هناك من يشري إىل زايدة انتشار األمراض
النفسية والعقلية بسبب البطالة].[23
 .2.3كما يستمد البحث أمهيته -أيضا -من تفاقم يف معدالت البطالة يف الدول العربية ومن بينها "ليبيا" ألهنا أصبحت تعاين
من معدالت بطالة تعترب من أعلى املستوايت العاملية ،حيث حتتفظ املنطقة العربية أبعلى معدالت للبطالة بني دول العامل ،فقد بلغ
معدهلا العام  %17أي ما يزيد عن  20مليون عاطل عن العمل ،وهي تسجل أعلى األرقام بني الشباب ،وخاصة املتعلمني
وحديثي التخرج)][28؛ و ذلك يستدعي دراسة البطالة وحتليل أهم األسباب املؤدية إىل شيوعها بني الشباب العريب ،ومن مث
حماولة الوصل إىل أفضل احللول للحد منها.
.3.3وكذلك تتجلى أمهية دراسة مشكلة البطالة إىل كون الشباب هم أساس التنمية،وثروة األمة اليت تفوق ثروهتا ومواردها كلها،
ابإلضافة إىل اخلطر الناجم عن تزايد أعداد العاطلني عن العمل يف خمتلف البلدان العربية – ومن بينها ليبيا ،-مما يسبب مشاكل
عديدة لدى الشباب العريب ،وعائق كبري أمام احلكومات؛ الن تزايد حجم الشباب العاطل عن العمل يعترب هدر واضح للقدرات
البشرية ،واستمرارية املشكلة يشكل خطورة كبرية ليس على االقتصاد الوطين -لكل دولة -فحسب بل على األمن االجتماعي،
والقومي للبلدان العربية .ولذلك البد من تكاتف مجيع اجلهود الدولية واحمللية من اجل دراستها ،ومعرفة أهم األسباب املؤدية
النتشارها ،حىت نتمكن من وضع اخلطط السليمة للتخفيف من شيوعها بقدر املستطاع.
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.4أهداف البحث:
.1.4التعـ ــرف على األسباب املودية إىل انتشار ظاه ــرة البطالة بني الشباب.
.2.4التع ــرف على اآلاثر املرتتبة على انتشار ظاهـ ــرة البطالة بني الشباب.
.3.4الوصول إىل الطرق السليمة اليت تودي للحد من انتشار البطالة بني الشباب
 .5تساؤالت البحث:
.1.5ما أهم األسباب املودية إىل انتشار ظاهرة البطالة بني الشباب؟.
.2.5ما اآلاثر املرتتبة على انتشار ظاهرة البطالة بني الشباب؟.
.3.5ما الطرق السليمة اليت تودي للحد من انتشار البطالة بني الشباب؟.
 .6منهجية البحث :
تقوم منهجية البحث على الطريقة الوصفية التحليلية ،واستخدام األسلوب املكتيب من أساليبها املعروفة الذي يعتمد على مراجعة
وحتليل األدبيات املتعلقة ابملوضوع من (كتب وحبوث وأوراق عمل وإحصائيات وتقارير رمسية) ،ومن مث تنظيم وحتليل البياانت
واملعلومات املتحصل عليها ،واستخالص أهم النتائج منها.
 .7تع ـ ــريف مصطلحات البحث :
 -1.7البط ـ ــالة Unemployment :
ُجيمع االقتصاديون واخلرباء  -وحسب ما أوصت به منظمة العمل الدولية  -على تعريف العاطل أبنه "كل من هو قادر على
العمل ،وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى األجر السائد ،ولكن ال جيده" ،وينطبق هذا التعريف على العاطلني الداخلني
لسوق العمل ألول مرة ،وعلى العاطلني الذين سبق هلم العمل واضطروا لرتكه ألي سبب من األسباب] ، .[17كما ينظر للبطالة
على أهنا "احلالة اليت يكون فيها الشخص قادراً على العمل وراغباً فيه  ،وابحثاً عنه ،ولكنه ال جيده"].[2
كما تعرف البطالة  -أيضا -أبهنا احلالة اليت يكون فيها الفرد أو الشخص قادرا على العمل وراغبا فيه ،ولكنه ال جيد العمل
واألجر املناسب ،كما عرفت أبهنا التوقف اإلرادي عن العمل تبعاً لفقدان الشغل] ..[5بينما عرفها فريق آخر أبهنا احلالة اليت
يكون فيها الفرد يف سن العمل وقادر عليه جسميا ،وعقليا وراغب يف أدائه ويبحث عنه وال جيده ،مما يرتتب عليه تعطله رغم
احتياجه إىل األجر الذي يتقاضاه إذا ما توافرت له فرص العمل].[11
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ويعرف الباحث ابلبطالة أبهنا احلالة اليت يكون فيها الفرد قادراً على العمل وراغباً فيه،ومن ضمن القوى املنتجة وال تتوافر له
فرص عمل لظروف قد ترجع للفرد نفسه(كعدم الرضا على طبيعة فرص العمل املتوفرة)،أو لإلمكانيات املادية لكل بلد .ومبا أن
البطالة هلا أنواع متعددة فإنه البد من تعريف تلك األنواع حىت يكون التعريف أكثر وضوحا .وفيما أييت عرض لتلك األنواع:
.1.1.7البطالة السافرة  :وتعين وجود أعداد كبرية من قوة العمل قادرة وراغبة يف العمل وتبحث عنه وتقبله عند مستوى األجر
السائد ،ولكنها ال جتده ].[16و كما تعين حالة خلو العامل من العمل على الرغم من قدرته عليه ،وذلك لسبب خارج عن
قدراته] ،[10وهذه النوع من البطالة جنده شائعاً لدى الكثري من الدول العربية ،ومن بينها ليبيا وخاصةً لدى محلت الشهادات
اجلامعية ،واملعاهد العليا واملتوسطة ،بل حىت وصل األمر إىل محلة املاجستري والدكتوراه يف بعض الدول العربية كمصر ،وليبيا إىل
ٍ
حد ما.
 .2.1.7البطالة املقنعة :وتعين أن هناك عماال يعملون امسا ال فعال ،ويقبضون أجورا ورواتب دون أي إنتاجية فعلية ].[16
،كما تعين أيضا زايدة حجم القوى العاملة عن احلاجة الفعلية ،حبيث ال يتأثر اإلنتاج ولو مت االستغناء عن ذلك اجلزء من حجم
القوى العاملة ،مبعىن أن هذه الفئة من العمال تبدوا ظاهراي أهنا يف حالة عمل ولكنها فعليا ال تقدم أي إضافة لإلنتاج ]،[18
وهذا النوع أيضا ينتشر بكثرة  -حسب ما أشارت إليه خمتلف التقارير والدراسات اليت أجريت حول البطالة -ابلدول العربية،
وخصوصاً مبجتمعنا اللييب ،حيث هناك تكدس يف العمالة يف خمتلف القطاعات وخاصة يف قطاع التعليم ،أي مبعين وجود املوظف
يف عمله ،ولكن بدون أي جمهود يذكر،بل يف الغالب ال أييت إىل العمل إال اندرا.
 .3.1.7البطالة املومسية :وهي البطالة اليت حتدث بسبب ارتباط العمل مبواسم معينه؛ وهي حتدث يف أنواع حمددة من النشاط
االقتصادي مثل القطاع الزراعي ،والذي يعد أكرب القطاعات اليت يظهر فيها هذا النوع من البطالة بسبب مومسية اإلنتاج الزراعي،
وقد حتدث يف بعض الصناعات بسبب التغريات املومسية يف النشاط االقتصادي،وكذلك حتدث بسبب ارتباط العمل أبوقات معينة
مثل العمل يف أنشطة احلج والعمرة أو السياحة ،ولذلك جند من يطلق على هذا النوع من البطالة أيضا اسم البطالة الدورية وجند
هذا النوع منتشر يف كثري من البلدان العربية منها ليبيا ،ومصر ،والسعودية وغريها].[25
. 4.1.7البطالة اهليكلية :وتعين عدم التوافق بني الكفاءات وفرص العمل عندما تتغري أمناط الطلب واإلنتاج ،ومبعىن آخر فإنه هذا
النوع من البطالة حيدث عندما تصبح املؤهالت العلمية غري متوافقة مع فرص العمل املتاحة] ،[18وهذا النوع –أيضا -جنده
سائدا يف كثري من البلدان العربية -ومنها ليبيا -حيث يوجد تكدس أبعداد كبرية ممن حيملون شهادات جامعية ،ال حيتاجها سوق
العمل.
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.5.1.7البطالة االختيارية :وهي اليت يتعطل فيها الفرد مبحض إرادته واختياره ،حينما يقدم استقالته عن العمل ،إما لعزوفه عنه
وإما لبحثه عن عمل أفضل يوفر له أجرا أعلى وظروف عمل أحسن ،آو لالنسحاب من سوق العمل إبرادته وتفضيله قضاء وقته
بطريقته اخلاصة (. [25
 .6.1.7البطالة السلوكية :وهي انمجة عن عدم قبول األفراد بعض األعمال املتوفرة ،حيث يفضلون البقاء عاطلني على أن يعملوا
فيها خشية التأثري على مكانتهم االجتماعية ،مثال تنظيف الشوارع،واملؤسسات احلكومية ،العمل يف احملالت التجارية ،والعمل يف
املنتزهات واحلدائق العامة ،غسيل السيارات وغريها من األعمال].[18
 .7.1.7البطالة اجلزئية:وتعين احلالة اليت ميارس فيها الفرد عمال ،ولكن لوقت أقل من وقت العمل النظامي سواءً نقص يف
ساعات العمل أو أايمه((حممد بن انصر وآخرون ، .)247، 2013:ومبعين آخر هي احلالة اليت يعمل فيها األفراد اقل من
ساعات العمل العادية ].[10
.8.1.7البطالة التكنولوجية :وهي اليت تنشأ نتيجة تعويض األيدي العاملة ابألجهزة الكرتونية واآلالت ] .[5ومبعين أخر حيدث
هذا النوع كلما حدث تطور أو استحداث يف اجلانب التقين ،والتكنولوجي.
ونستنتج من العرض السابق ألشكال البطالة أبنه ال ميكن أن نصدر أحكاما قاطعة أبنه تلك األنواع تنشر بشكل واحد يف
مجيع البلدان العربية ،بل جندها قد ختتلف من جمتمع إىل أخر ،وذلك حبسب اخلصوصية الثقافية لكل جمتمع من جهة،
وإمكانيات التشغيل والتوظيف املتوفرة لكل بلد من جهة أخرى ،ولكن عرض أشكال البطالة (سالفة الذكر) يساعد يف تشخيص
دقيق ملفهوم البطالة ،ومن مث حتليل أعمق لكل عناصرها وأبعادها ،األمر الذي يساهم يف وضع تصور علمي ملواجهة اآلاثر املرتتبة
عليها والتخفيف من حدهتا.
.2.7الشباب youth :
تُعد مشكلة التعريف ابملفاهيم من املشكالت الرئيسية يف البحوث االجتماعية ،إذ تتعدد وتتداخل التعريفات للمفهوم الواحد،
األمر الذي خيلق قدراً من التضارب يف اللبس عند استعمال هذه املفاهيم .وال خيتلف مفهوم الشباب عن غريه من املفاهيم
االجتماعية إذ تتعدد وتتداخل تعريفات هذا املفهوم نظراً الختالف الكتاب والدارسني حول مرحلة الشباب ] . [14لذا جند
بعض املختصني يف جمال الشباب يعرفهم من خالل أربعة اجتاهات ومها :االجتاه الدميغرايف ،واالجتاه البيولوجي ،واالجتاه
السيكولوجي واالجتاه االجتماعي .أما فيما خيص االجتاه الدميغرايف فقد حدد مفهوم الشباب وفقا ملعيار السن فهم يعتربون أن
الشباب هم الشرحية العمرية حتت سن العشرون ،ويرى آخرون أهنا الشرحية مابني مخسة عشر عاما ،ومخسة وعشرون عاما وميتد
هبا آخرون حىت سن الثالثون .بينما االجتاه البيولوجي(الفسيولوجي) فقد حدد سن الشباب أبهنا السن مابني ستة عشر][16
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سنة ،وثالثني عاما] [30ابعتبار أهنا الفرتة اليت حتتوي على أقصى أداء وظيفي للجسم والعقل معاً .أما فيما يتعلق ابالجتاه
السيكولوجي فانه يرى أن الشباب ليس مرحلة عمرية تتحدد لسن ،معني ،وإمنا حالة نفسية ال عالقة هلا ابلعمر الزمين ،فأنت
ش اب بقد ما تشعر ابحليوية واحلماس واحلركة والطموح واألمل يف احلياة ،وأمهية الدور املناط ابلفرد .ومبعىن آخر وحسب رأي
علماء النفس أن مرحلة الشباب هي املرحلة اليت يكتمل فيها منو كافة اجلوانب الشخصية ،والوجدانية ،واملزاجية للفرد بشكل
ميكنه من التفاعل السوي مع اآلخرين .أما فيما يتعلق ابالجتاه االجتماعي فينظر للشباب ابعتباره حقيقة اجتماعية وليس ظاهرة
بيولوجية فقط .مبعين أن هناك جمموعة من السمات واخلصائص إذا توافرت يف جمموعة من األشخاص كانوا شباابً .ومن جانب
أخر فان علماء االجتماع يرون أن فرتة الشباب تبدأ حينما حياول بناء اجملتمع أتهيل الشخص ؛ لكي حيتل مكانة اجتماعية
ويؤدي دوراً أو أدواراً يف بنائه وتنتهي حينما يكمل الشخص من احتالل مكانته ودوره يف اجملتمع يف السياق االجتماعي وفقاً
ملعايري التفاعل االجتماعي ].[20
وذهب الدكتور أمحد فؤاد الشربيين إىل أن فرتة الشباب تلك الفرتة من النمو والتطور اإلنساين اليت تتسم بسمات خاصة وتنقسم
هذه الفرتة يف نظره إىل أربع مراحل هي  :مرحلة املراهقة  :ومتتد من سن  15-12سنة ومتتاز بسرعة النمو البدين ،وظهور
األعراض اجلنسية وما يصاحبها من تغريات  .ومرحلة اليفوع  :وهي املرحلة اليت متثل السن من  18-15سنة من العمر واليت
يستمر فيها النمو البدين ولكن بسرعة أقل من املراهقة  ،كما يستمر فيها التطور النفسي والسلوكي ويتم فيها النضج اجلنسي  .بينا
مرحلة الشباب املبكر  :فهي املرحلة اليت تشتمل على الفرتة من  21-18سنة من العمر ،وأيخذ فيها النمو البدين اجتاهاً
وظيفياً ،وتتجه فيها التغريات العاطفية حنو االستقرار ويصل فيها النمو العقلي ألقصى مدى .أما فيما خيص مرحلة الشباب البالغ
 :فهي املرحلة اليت متتد من  25-21سنة من العمر واليت حيقق فيها الفرد قمة النضج والتكيف مع احلياة وأيخذ النهج الواقعي
االجتماعي املثايل السليم ]. [21
ومن خالل تلك التعريفات –سالفة الذكر -فان الباحث يعرف فئة الشباب أبهنا املرحلة العمرية اليت يكتمل فيها منو الفرد
اجلسمي ،والعقلي،والنفسي ،واالجتماعي ،حىت يكون قادراً على ممارسة خمتلف أألدوار اليت تسند إليه من قبل جمتمعه ؛وعادة
تلك املرحلة تبدأ من سن  18إىل سن  30سنة.
وبناء على ما سبق فان عند حتديد مفهوم الشباب جيب أن ال نعتمد على معيار واحد ،وإمنا البد أن أنخذ كافة املعايري
بعني االعتبار يف حتديد مفهوم الشباب ،حىت يكون التعريف أكثر مشوال ،وأقرب للمنطلق يف حتديد مرحلة الشباب ،ومن جهة
أخرى البد أن نراعي –أيضا-ا خلصوصية الثقافية ،واالجتماعية لكل بلد  ،أي مبعىن ما يعد شاب يف بلد ،قد ال يكون كذلك يف
بلد أخر،بل أن هذا االختالف قد جنده حىت يف داخل البلد نفسه ما بني مدينة وأخرى ،وخاصة يف الدول اليت تتميز برقعة
جغرافية كبرية.
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.8ال ـ ــدراسات السابقة:
لقد مت عرض الدراسات اليت هلا عالقة مبوضوع البحث احلايل  -بشكل مباشر،وغري مباشر -من القدمي اىل األحدث ،ومن
هذه الدراسات ما أييت:
أجرى إبراهيم سعد الدين،وحممود عبد الفضيل ( )1983دراسة عن انتقال العمالة العربية وأبعادها يف الدول العربية املستوردة
للعمالة الوافدة وهي (السعودية  -ليبيا  -الكويت  -اإلمارات العربية املتحدة  -قطر  -البحرين) وتوصلت نتائج الدراسة أن
أهم اآلاثر السلبية للعمالة الوافدة على توظيف العمالة املواطنة يف األقطار العربية النفطية املذكورة هي:استمرار االعتماد على قوة
العمل الوافدة نتيجة لتدهور قيم العمل والتحيز ضد العمل اليدوي  ،واستمرار التحيز ضد عمل املرأة وزايدة مشاركتها .ابإلضافة
إىل هدر القوى العاملة احمللية الذي يتمثل يف انتشار وتزايد البطالة السافرة واملقنعة يف األقطار العربية املذكورة رغم حمدودية مواردها
البشرية  ،وتركز السكان احملليني يف قطاع اخلدمات احلكومية وأنشطة هامشية أخرى  .وانصرافهم عن العمل املنتج ].[1
و فيما خيص دراسة حممد سامل كعيبة ( )1998ابجملتمع اللييب فقد هدفت للتعرف على مدى تناسب خمرجات التعليم
اجلامعي مع فرص العمل املتاحة ومع احتياجات السوق احمللية من العمالة .ولتحقيق هذه اهلدف اعتمد الباحث على األسلوب
الوصفي التحليلي للبياانت واملعلومات (املنشورة وغري املنشورة) اليت حتصل عليها من أمانيت التعليم والبحث العلمي والتخطيط،
وكذا من اهليئة العامة للقوى العاملة.وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها :وجود خلل بني خمرجات التعليم اجلامعي
واحتياجات سوق العمل من القوى العاملة  ،وهو ما يعزوه الباحث إىل زايدة أعداد اخلرجيني اجلدد يف بعض التخصصات غري
املطلوبة يف سوق العمل كتخصصات العلوم االجتماعية مما ترتب عليه بروز ظاهرة الباحثني عن العمل ].[26
بينما دراسة خالد بن رشيد النويصر( )2000ابجملتمع السعودي ،فقد هدفت للتعرف على واقع بطالة خرجي مؤسسات
التعليم العايل ،واقعها وأسباهبا ،ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،ولقد أسفرت نتائج الدراسة على
أن اغلب العاطلني عن العمل ينتمون ملنطقة الرايض وممن حيملون الشهادات اجلامعية يف جمال العلوم اإلنسانية ،واستمرار
مؤسسات التعليم العايل يف التوسع يف التخصصات النظرية اليت ال حيتاجها سوق العمل ،وكان من أهم أسباب بطالة اخلرجني هي
امتناع القطاع اخلاص عن توظيف اخلرجني الرتفاع تكلفتهم االقتصادية ].[12
ولقد هدفت دراسة خالد عثمان الشرع ( )2003ابجملتمع اللييب .للتعرف على األسباب اليت تكمن وراء عزوف جهات
العمل عن توظيف العمالة املواطنة  ،ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي  ،واستخدم من أساليبه ،أسلوب املسح
االجتماعي عن طريق العينة  .وتوصلت الدراسة إىل أهم النتائج كاآليت  :عدم توافر بعض التخصصات الفنية يف عرض العمالة
املواطنة حيث تتجه العديد من اإلدارات إىل استجالب عمالة وافدة لتغطية النقص يف بعض الوظائف الفنية املتخصصة .وكذلك
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عزوف العمالة املواطنة عن االشتغال ببعض الوظائف واملهن الفنية واخلدمية  ،إما بسبب اخنفاض املكانة االجتماعية املرتبطة هبذه
الوظائف (كالوظائف الفندقية واحلرفية)  ،أو بسبب صعوبة العمل وخطورته (مثل أعمال املناولة وتعبئة اإلنتاج يف املصانع
الكيميائية) ].[14
وفيما يتعلق بدراسة فواز الرطروط ( )2004ابجملتمع األردين ،فقد هدفت للتعرف على اآلاثر االجتماعية للبطالة،
ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ،واستخدم من أساليبه ،املسح االجتماعي ،دراسة احلالة،والسجالت،
وحتليل املضمون ،ولقد أسفرت النتائج إىل أن البطالة ابجملتمع األردين تسببت يف حدوث العديد من املشكالت االجتماعية
واملتمثلة يف الفقر ،والتفكك األسري ،واجلرمية ،واحنراف اإلحداث ،والعنف ضد املرأة واألطفال ،وهترب األطفال من املدارس،
واالنتحار ،واإلدمان على الكحول ،وتعاطي املخدرات،والتسول واهلجرة ،وعمالة األطفال ،وتدين الوضع الصحي لدى العاطل
عن العمل ].[22
.بينما دراسة جنية إسحق عبد هللا( ) 2004ابجملتمع املصري ،فقد هدفت للتعرف على األسباب الكامنة وراء بطالة
اخلرجيني واآلاثر املرتتبة عليها على املستويني الفردي واجملتمعي  ،وكيفية التصدي هلذه املشكلة ،وتوصلت نتائج الدراسة ،إىل أن
اخنفاض مستوى التعليم اجلامعي وسوء التأهيل العلمي يعد عامال رئيسيا يف انتشار البطالة  .كما بينت أيضا أن أسباب مشكلة
البطالة تتفرع إىل فرعني أساسني  :األول يتعلق ابخلريج ذاته ويشتمل على (الكسل والتواكل وعدم رغبة الشباب يف العمل -
ضعف دافعية الشباب للتعليم  -ازدراء املتعلمني للعمل اليدوي)  ،أما الفرع الثاين فتمثل يف األحوال االجتماعية العامة للمجتمع
واملتمثلة يف (سوء التنظيم وغياب التخطيط يف التعليم  -العشوائية يف توزيع اخلرجيني  -عدم التخطيط والتنسيق بني الوزارات -
عدم االهتمام مبشكالت الشباب  -الوساطة واحملسوبية  -التقدم التكنولوجي الذي اضعف االعتماد على العنصر البشري) .كما
توصلت نتائج الدراسة أيضا اىل أن معاجلة مشكلة البطالة تكمن يف ضرورة تطوير التعليم مبا يتالءم مع احتياجات اجملتمع سواء
تدعيم التعليم الفين أو التنسيق بني وزارة التعليم والقوى العاملة ].[29
وأما فيما خيص دراسة سامية علي أمحد( )2004ابجملتمع السوداين،بعنوان :سياسات التعليم العايل وبطالة اخلرجني ،فقد
هدفت للتعرف على سياسات التعليم العايل يف كيفية استيعاب اخلرجني يف القطاعني العام واخلاص ،ولتحقيق ذلك اهلدف
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،ولقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج من أمهها :عدم التوافق بني سياسات
التعليم العايل وسياسات االستخدام ،وعدم مواكبة املناهج التعليمية للتطورات التكنولوجية ،ابإلضافة إىل غياب التخطيط للقطاع
التعليمي ،وضعف مسامهة القطاع اخلاص يف استيعاب اخلرجني ،وصعوبة التنبؤ ابحتياجات سوق العمل واإلنتاج ].[15
يف حني دراسة عمار هباليل جناح( )2018ابجملتمع اجلزائري ،كان من ضمن أهدافها التعرف على أسباب البطالة وأاثرها
االقتصادية واالجتماعية ،ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الوصفي ،ولقد توصلت الدراسة إىل آن من
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أسباب البطالة انتشار الوساطة ،والرشوة يف املؤسسات عند حبث خرجيي اجلامعة عن فرصة عمل ،و أبنه اجلامعة ال أتخذ بعني
االعتبار االحتياجات الفعلية لسوق العمل ،وكذلك بينت نتائج الدراسة ابن للبطالة أاثر اقتصادية واجتماعية،حيث يعيش خرجوا
اجلامعة وضعاً اقتصادايَ صعباً ال يستطيعون تلبية أبسط احتياجاهتم ،مما يودي هبم إىل ممارسة أعمال ال تتناسب مع مستواهم
التعليمي ،كما أن خرجيي اجلامعة يعيشون وضعاً نفسياً واجتماعياً يتميز ابلتهميش والفراغ ،والرفض ،وانعدام الثقة بينهم وبني
املؤسسات احلكومية ].[18
ومن العرض السابق للدراسات السابقة تبني ابن مشكلة البطالة مشكلة متشعبة(مركبة) ،ومتعددة االجتاهات واحملاور ،واسعة
النطاق وكثرية األسباب واآلاثر ،ليس هلا حد معني تقف عنده ،حبيث ميكن القياس عليه ،كما أهنا حتتاج إىل االنتباه الدائم
والرتقب احلذر ،واملتواصل وتوسيع الرؤى والتصورات إلدراكها بشكل أكثر عمقاً.
.9أسباب انتشار البطالة بني الشباب :
البطالة مشكلة اجتماعية كغريها من املشكالت االجتماعية األخرى،متعدد األسباب والعوامل من جهة ،ومداخلها مع
العديد من املشكالت االجتماعية،واالقتصادية،والسياسية من جهة أخري ،ولذلك الستطيع أن حندد سببا معينا ملشكلة البطالة،
ولكن نذكر عددا من األسباب اليت ميكن أن تساهم يف ظهورها وانتشارها ابلوطن العريب بصفة عامة ،واجملتمع اللييب بصفة
خاصة .ومن تلك األسباب ما أييت:
. 1من بني أهم أسباب انتشار مشكلة البطالة ابلدول العربية يتمثل يف سياسات التوظيف ،فقد أدى أسلوب توظيف العمالة
الوطنية اىل أن ينظر املوظف اىل الوظيفة على أهنا حق من حقوقه األساسية،وان االستمرار يف الوظيفة ال شان له ابإلنتاجية،
فانتشرت بني العاملني يف القطاع العام سلوكيات ال تتناسب ومتطلبات العمل مثل التسيبـ والالمباالة ،واالهتمام ابملصاحل
الشخصية ،مث تبني بعد فرتة أن القطاع العام تضخم ومل يعد ممكنا أن تتوىل الدولة مهمة أجياد مواقع عمل لكل من أهنى دراسته أو
انقطع عن مواصلتها،وعرفت البالد مؤخرا بطالة خرجي اجلامعات،واملعاهد العليا ،ومن هنا ظهرت مشكلة البطالة اليت أصبح
يعاين منها الكثري من الشباب ألنه أصبح يعتمد على الدولة يف أن توظفه يف أحد املؤسسات احلكومية ،وال يويل القطاع اخلاص
أي أمهية ،حيث ال تزال أعداد كبرية من الشباب اللييب بدون عمل ،وقد يرجع هذا إىل أن نسبة كبرية من العاملني أو خرجي
اجلامعات واملعاهد العليا واملتوسطة أهنوا تعليمهم يف جماالت شغلت ابلكامل ،وال توجد فرص للداخلني اجلدد أو توجد فرص
حمدودة ال تتجاوز العشرات مقابل أالف من اخلرجني ].[24
 .2إن سوء التخطيط اجليد من قبل مؤسسات الدولة اخلاصة ابلتوظيف من األسباب الرئيسية النتشار مشكلة البطالة بني
الشباب  ،حيث يؤدي سوء التخطيط إىل عدم قدرة اجملتمع من االستفادة الفعالة من ثرواته البشرية املتمثلة يف قدرات وإمكانيات
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الشباب ،مثل دخول الطلبة والطالبات إىل أقسام علمية يف اجلامعات واملعاهد العليا ال حيتاجها سوق العمل سيخلق ازدايد يف
معدالت البطالة سنواي بني هذه الفئة .وكذلك توظيف عمالة أبعداد كبرية يف املؤسسات احلكومية ،مما يسبب تضخم يف الكادر
الوظيفي ،مما يتطلب من الكثري منهم احلضور للعمل يوم واحد يف األسبوع ،أو يوم واحد يف الشهر أو السنة وهذا يرتتب عليه
انتشار مشكلة البطالة املقنعة بني الشباب يف العديد من الدول العربية ومن أمهها جمتمعنا اللييب.
 .3وجود أعداد كبرية من العمالة األجنبية ملزاولة مهن معينة مثل أعمال البناء ،واحلدادة،والكهرابء ،والنجارة،
والسمكرة،والفالحة ،والزراعة ،وغريها ،أبسعار مرضية للمواطن إىل ٍ
حد ما ،مما تسبب يف عزوف الكثري من الشباب على تعلم
املهارات اليت متكنهم من مزاولة تلك املهن من جهة ،ومن جهة أخرى لعدم توافر عائد مادي مرضي حيقق هلم مجيع طموحاهتم
كالزواج ،والسكن،أو مواصلة الدراسة وغريها.
. 4زايدة املؤهلني أتهيال عاليا مثل محلة الشهادات اجلامعية والعليا أبعداد تزيد عن حاجة سوق العمل،وعدم إمكانية البالد
لتشغيلهم خيلق مشكلة البطالة بني أفراد هذه الفئة من أفراد اجملتمع،وهي حالة متمثلة ابجملتمع اللييب ،ويف العديد من اجملتمعات
العربية يف الوقت احلاضر ]. [5
. 5كما أن من أسباب البطالة بني الشباب يرجع إىل سياسات التعليم اليت ال تؤهلهم لتعليم مهارات عملية تساعد على زايدة
قدراهتم اإلنتاجية لتتالءم مع املتطلبات اجلديدة لسوق العمل ،وترجع مشكلة البطالة –أيضا -لبعض النظم والقوانني اليت تعيق
فرص الشباب على املشاركة يف األنشطة االقتصادية وتلقيهم املساعدة والدعم املادي للبدء ابلعمل يف املشروعات الصغرية ]. [9
 .6تغيري مواسم اإلنتاج يؤدي إىل فقدان العمال لوظائفهم اليت ينتهي مومسها ،كالذين جيمعون فواكه معينة يف موامسها،ويقومون
ابالجتار هبا ،والذين يسامهوا يف حصاد احملاصيل الزراعية،أو من يشتغلون يف املصايف والشواطئ يف فصل الصيف ،وكذلك ممن
يعملون يف جمال البناء والصيانة ،ألنه يزداد الطلب على عمال البناء والصيانة يف فصل الصيف ويقل الطلب يف فصل الشتاء ،وان
أكثر املتضررين بفقدان العمل نتيجة لذلك هم العمال غري املهرة وغري املدربني على أكثر من مهنة.
 .7وكذلك تعد احلروب القائمة ابلعديد من اجملتمعات العربية -ومن بينها ليبيا -ملكافحة اإلرهاب واملليشيات من أهم األسباب
اليت ساعد على زايدة معدالت البطالة ابلدول العربية كمصر،وليبيا ،واليمن ،وسورية وغريها  ،حيث أصبحت الدولة تصرف
أمواالً طائلة على مكافحة اإلرهاب واملليشيات ،مما عرقل مسرية الدول العربية يف إقامة مشروعات تنموية قد تساعد يف توظيف
أعداد كبرية من الشباب العاطلني عن العمل.
 . 8االعتماد على موارد النفط كمورد اقتصادي وحيد للدخل القومي يف كثري من الدول العربية ولعل ليبيا من أبرزها  ،ألن عدم
تنويع مصادر الدخل حيد من قدرة الدولة على توفري فرص عمل لكثري من الشباب ،وعليه فإن البحث عن موارد أخري للدخل
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(وخاصة أن ليبيا من الدول اليت تتمتع إبمكانيات عالية جدا لتنويع مصادر الدخل فيها) سيساعد على فتح الكثري من فرص
العمل والتوظيف أمام الشباب العاطلني عن العمل.
 .9ضعف القوانني ،وعدم االلتزام بتطبيقها من قبل مؤسسات الدولة قد يؤدي إىل شيوع مشكلة الفساد اإلداري والتمثل يف
الواسطة ،واحملسوبية ،والعالقات الشخصية ،والقبلية،مما يساعد ذلك على انتشار البطالة املقنعة بشكل كبري جدا بني فئة الشباب
بصفة خاصة ،والفئات األخرى بصفة عامة  ،أي مبعىن لقد سامهت مشكلة الفساد اإلداري ابن يوظف العامل يف أي مؤسسة
من مؤسسات الدولة ويتقاضى راتب ،ولكن بدون مقابل عمل يذكر ،ولقد وصل األمر -أيضا -إىل أن يوظف الشخص يف
أكثر من وظيفة يف وقت واحد ،وحيرم غريه من احلصول عليها.
.10انعكاسات البطالة على الشباب:
بعد أن مت احلديث عن األسباب اليت تؤدي إىل انتشار مشكلة البطالة بني الشباب ،سنتحدث اآلن عما ترتكه هذه
املشكلة من أاثر سلبية ،كاآلاثر االجتماعية ،واالقتصادية ،والنفسية،والسياسية ،واليت تؤثر ابلدرجة األوىل على الشباب العاطل
عن العمل سواء كانوا ذكوراً أو إاناثً ،ومن مث على األسرة واجملتمع بشكل عام ،وميكن حتديد هذه اآلاثر أو االنعكاسات يف
النقاط اآلتية:
 .1أبرز أاثر هذه املشكلة –البطالة -يف الوقت الراهن ،هو دخول أعداد كبرية جداً من الشباب العاطل عن العمل يف منظمات
إرهابية،أو مليشيات إجرامية ،وذلك من اجل احلصول على أموال وامتيازات حتقق هلم طموحاهتم،وأهدافهم اليت مل يتمكنوا من
حتقيقها ابلطرق املشروعة،وهذا ما نالحظه يف العديد من اجملتمعات العربية ومن أبرزها جمتمعنا اللييب.
.2هجرة الشباب إىل بلدان أخرى سواء عن طريق اهلجرة غري الشرعية ،أو اهلجرة شرعية ،عن طريق املنافذ احلدودية ،أو عن طرق
قوارب املوت عرب البحر وذلك من اجل البحث عن فرص عمل متكنهم من حتقيق احتياجاهتم كالزواج ،واملركوب ،والسكن،
وغريها من االحتياجات ،ولقد ترتك اهلجرة العديد من اآلاثر االجتماعية ،واالقتصادية ،كإفراغ البلد املرسل من العناصر الشابة
واليت تعترب من أهم املوارد البشرية ألي بلد،وخاصة الشباب ممن حيملون مؤهالت علمية عالية،وكذلك اخللل اليت تسببه اهلجرة يف
الرتكيبة السكانية للمجتمع ،يف ارتفاع نسبة اإلانث عن الذكور ،ألنه اهلجرة يف الغالب من الذكور ،مما يرتتب عليه مشكلة
العنوسة،واالحنرافات غري األخالقية ،ابإلضافة إىل اخللل الذى تسببه اهلجرة يف حجم السكان.
 .3ومن اآلاثر املصاحبة للبطالة شعور الشباب ابلفراغ ،يف ظل عدم وجود أي مؤسسات حكومية أو أهلية ميكن أن تستثمر
ذلك الفراغ ابلطرق االجيابية ،مما يفسح اجملال أمام الشباب ملمارسة العديد من السلوكيات املنحرفة كتعاطي املخدرات ،أو االجتار
هبا ،أو اإلدمان على استخدام االنرتنت ودخوهلم يف عامل افرتاضي ،قد حيرمهم من ممارسة حياهتم االجتماعية ،واألسرية بشكل
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طبيعي ،ويصبح التخلي عنه من األمور الصعبة،وقد حيتاج إرجاعهم إىل الوضع الطبيعي فرتات زمنية إلعادة التأهيل النفسي
واالجتماعي هلم.
.4كما أشارت العديد من الدراسات ايل أن البطالة املزمنة هلا أتثريات سلبية على الشباب مثل انتشار التدخني ،والسرقة،
واألمراض النفسية مثل القلق والتوتر ،والعزلة االجتماعية ،واليت تظهر بشكل واضح بني الذكور ،وبشكل عام فإن مشكلة البطالة
املبكرة بني الشباب تسبب بعض التأثريات السلبية بعيدة املدى واليت تظهر أاثرها على األفراد عند بلوغهم مرحلة الرشد -املرحلة
املتوسطة من العمر ].[9
 .5ومن املظاهر السلبية للبطالة على الشباب – أيضاً -شعوره أبنه غري مرغوب فيه وعدمي الفائدة للمجتمع،مما يؤدي إىل تدين
الشعور ابلذات ،واالكتئاب واالغرتاب ،وكشفت دراسة برينر عام  1973عن وجود عالقة بني البطالة واملشكالت االجتماعية
والنفسية ،فكلما زادت نسبة البطالة تزداد املشكالت االجتماعية والنفسية مثل االنتحار ،والطالق ،والتفكك األسري ،والتأخر
يف الزواج ،والضغط النفسي ،وارتكاب اجلرائم ،ابإلضافة إىل الغضب والعدوان ،والقلق واليأس ،وهذه املشاعر السلبية تؤدي إىل
إدمان الكحمول ،واملخدرات ،واملشكالت الزوجية كاستخدام العنف املادي واملعنوي بني أفراد األسرة ].[27
.6تدين وتدهور العالقات االجتماعية بني األبناء واآلابء ،فالعطف الذي جنده عادة بشكل أو آبخر بني اآلابء امليسورين حنو
أبنائهم قد ال جنده عند اآلابء العاطلني عن العمل ،وذلك ألن ظروفهم املعيشية ال تسمح هلم بتنمية عالقات اجتماعية قوية
وعميقة بينهم وبني أوالدهم،إذ أهنم يقضون معظم وقتهم خارج بيوهتم إما حبثاً عن فرصة عمل ،أو يف أحيان كثرية قتالً وتضييعاً
للوقت ] . [3كما أن تعطل األب عن العمل وضعف دخله أو انعدامه كلياً كثرياً ما يدفع األسرة ككل إىل احتضان الرذيلة،
حيث يشري أحد املفكرين اىل أن الفقر والبطالة ،وقلة الدخل كثريا ما تدفع األمهات أو اخلاالت ،أو العمات إىل تشيع الفتاة
الصغرية إىل االحنرافات اجلنسية وغض الطرف عن سلوكها ،هبدف االستفادة املادية من هذه العالقات املنحرفة ]. [5
 .7وكذلك تؤدي البطالة إىل شعور الشاب العاطل عن العمل بفقدان كرامته ،وعزة نفسه نظرا حلاجته املادية،وجيد أن ال مفر له
من العيش على نفقة األقارب أو حسنات اجلريان ،أو قبول اإلعاانت االجتماعية العامة ،وإذا مل تتوافر حىت هذه املصادر فقد
يضطر إىل التسول أو التشرد أو السرقة ،ويف بعض األحيان قد ينجر العاطل عن العمل لتهريب املخدرات ،أو هتريب البشر
للهجرة غري الشرعية ،من أجل احلصول على األموال ] ،[5وهذا ما نشاهده اآلن يف كثري من اجملتمعات العربية ومن أمهها جمتمعنا
اللييب الذي أصبح االجتار ابلبشر من املهن األساسية اليت أصبح من خالهلا الشباب حيصلون على أموال طائلة حتقق هلم مجيع
طموحاهتم وأمنياهتم الشخصية.
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 . 8ال تقف أاثر البطالة عند حدودها فقط ،بل هلا آاثر مضاعفة على جوانب أخرى من احلياة االجتماعية كالفقر ،والسكن يف
األحياء العشوائية ،والتأخر يف سن الزواج أو العزوف عن الزواج كليا ،وانتشار اجلرمية.وشيوع األمراض االجتماعية كالرذيلة،
والنصب ،واالحتيال ،والتزوير يف املستندات كالشهادات املتوسطة والعليا مثال ]. [19
 . 9إن الفرد العاطل عن العمل قد ينمو عنده الشعور ابإلقصاء واحلرمان االقتصادي ،فخطر تدين املستوي املعيشي يضعف لدى
الشخص الشعور ابالنتماء لوطين لبالده ،ويربز لديه الشعور ابحلقد والكراهية اجتاه جمتمعه،الذي قد حيمل انعكاسات وخيمة على
زعزعة االستقرار االجتماعي ،والسياسي ،واألمين للبلد.
.11طرق الوقاية والعالج:
بعد التعرف على أسباب البطالة وانعكاساهتا(آاثرها) السلبية على الشباب ،فان الباحث يضع جمموعة من الطرق ميكن أن
تساعد على  -األقل جزئياً  -من احلد آو التخفيف من مشكلة البطالة سواء على مستوى جمتمعنا اللييب ،أو على مستوى
اجملتمعات العربية األخرى  .ومت حتديد هذه الطرق يف النقاط اآلتية:
.1تنويع مصادر الدخل القومي  ،وذلك من خالل أن تسخر كل دولة كافة إمكانياهتا لالستفادة من مجيع مواردها ،وخاصة يف
جمتمعنا اللييب اليت يتميز بثروات –غري النفط -هائلة ،ميكن االستفادة منها عن طريق سياسات حكيمة تقوم إبنشاء مشروعات
تنموية خمتلفة على املستويني القريب ،والبعيد ،مما يساعد على توفري فرص عمل متنوعة للشباب العاطل عن العمل.
. 2تفعيل برامج من خالل وزارة املالية والتخطيط إبعطاء قروض إسالمية -من غري فوائد -للشباب العاطل عن العمل من اجل
إقامة مشروعات صغرية متنوعة،ويتم تنفيذها ومتابعتها ،وتقييم أداءها من خالل خرباء اقتصاديني متخصصني لضمان جناحها
وتطويرها كلما زادت يف عملية اإلنتاج.
.3الرتكيز على دعم القطاع اخلاص من قبل مؤسسات الدولة ،ألنه أصبح فاعل يف للحياة االقتصادية ،ومساهم أساسي يف تنمية
االستثمارات ،وخلق فرص العمل ،والتخفيف من حدة البطالة.
.4عند إقامة مشاريع تنموية من قبل القطاع العام او اخلاص جيب أن تتوزع بني املدن والقرى بشكل متسا ٍو ،حىت نضمن حق
كل شاب عاطل عن العمل يف التوظيف من جهة ،وحىت ال تتمركز فرص العمل مبدينة معينة وإمهال حق شباب املناطق والقرى
األخرى من فرص العمل والتوظيف.
 . 5جيب العمل على حتقيق الالمركزية اإلدارية ،حبيث تستفيد كل منطقة من مواردها اخلاصة ،مثال املناطق القريبة من البحر ميكن
أقامة مشاريع ضخمة عليها كاملصانع اخلاصة بثروات الصيد البحري ،واملصايف والقرى السياحية .بينما املناطق الصحراوية ميكن
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إقامة مشاريع خاصة ابلطاقة الشمسية ،ومصانع الزجاج وغريها ،ومناطق أخرى ميكن االستفادة منها يف إقامة مشاريع زراعية
خمتلفة ،ومن خالل حتقيق ذلك ميكن أن تتوافر العديد من فرص العمل أمام الشباب ،وختفيف البطالة وأتثرياهتا املختلفة.
. 6إنشاء مراكز وطنية يف كل مدينة لتنمية املهارات ،والقدرات البشرية واملعرفية والتقنية للخرجني لتهيئتهم ملواجهة التغريات
اهليكلية والتحوالت اليت طرأت على طلب اليد العاملة يف سوق العمل حملياً ودولياً.
 .7جيب أن تعمل املؤسسات اخلاصة والعامة معاً من أجل إنشاء صندوق خمصص للدعم املايل للشباب العاطل عن العمل،
وذلك من خالل ختصيص راتب شهري،يستطيع من خالله الشباب العاطلني عن العمل توفري ابسط احتياجاهتم حلني توافر فرص
عمل برواتب مرضية.
 .8إعادة النظر يف سياسات التعليم العايل يف كثري من الدول العربية -ومن بينها ليبيا -وذلك من حيث وضع قرارات ملزمة
للجامعات واملعاهد العليا ،واملتوسطة ،تنص على احلد من األقسام العلمية اليت ال حيتاجها سوق العمل ،وفتح أقسام أو كليات
جديدة توافق االحتياجات الفعلية لسوق العمل ومتطلباته.
 .9جيب على مؤسسات الدولة املختلفة العمل معاً على إنشاء مؤسسات ترفيهية ،وثقافية خاصة ابلشباب لقضاء وقت الفراغ،
حىت ال يكونوا فريسة ملختلف األمراض االجتماعية كتعاطي املخدرات ،والسرقة ،واإلدمان على االنرتنت ،وغريها من السلوكيات
املنحرفة.
 .10إعادة النظر يف التشريعات النافذة يف كل دولة -وخاصة ليبيا -وذلك من خالل إصدار قوانني تنص على جترمي الشخص
الذي يثبت تورطه يف العمل يف أكثر من وظيفة حكومية يف وقت واحد ،والبد أن تصدر يف حق من ميارس ذلك الفعل عقوبة
تصل اىل حرمانه هنائيا من العمل يف أي جهة حكومية ،أو سجنه ملدة ألتقل عن مخسة سنوات أو أكثر.
 .11تغري ثقافة الشباب -عرب وسائل اإلعالم املختلفة -حول املفاهيم اخلاطئة املتكونة لديهم عن بعض املهن كالنجارة،
والسباكة ،واحلدادة ،والفالحة،والصيد البحري ،وعمال البناء املختلفة وغريها ،وحثهم على تعلم املهارات ،واخلربات اليت حتتاجها
تلك املهن ،ألهنا أعمال شريفة وال ختالف قيم ديننا اإلسالمي،وال سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
. 12إنشاء جهاز اثبت يبتعد عن التقلبات اإلدارية اليت تنتقل بني اإلنشاء واإللغاء وإعادة اإلنشاء مث اإللغاء وهكذا ،وتكون
مهمته الرئيسية متابعة كل ما يتعلق بسوق العمل واالستخدام والبطالة ،يتوىل رصد األنشطة االقتصادية ،ورصد خمرجات التعليم
والتدريب،ووضع الربامج اليت تقرب بني جماالت العمل والباحثني عن مواقع الشغل ،حبيث تنظم وبشكل دوري لقاءات بني أرابب
العمل يف القطاعني العام واخلاص وبني الباحثني عن العمل للتعريف بسوق العمل ،والفرص املتوفرة،اليت ميكن أن تتوفر يف املستقبل
القريب.
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 .13جيب التوعية الدائمة واملستمرة للشباب عرب املؤسسات الرتبوية املختلفة(اإلعالم ،التعليم،املساجد) ،للتثقيف الكايف ،والوعي
مبشكلة البطالة،حىت نضمن خلق جيل و ٍاع ومدرك ملخاطر البطالة وأاثرها السلبية على الفرد واألسرة ،واجملتمع.
خالصة القول إن األخذ ابلطرق  -سالفة الذكر ( -جمتمعة) من قبل صناع القرار االقتصادي والسياسي ابجملتمعات العربية،
سيساعد على احلد أو التخفيف من حدة مشكلة البطالة على مستوى العامل العريب من جهة ،واحلفاظ على االستقرار االجتماعي
والسياسي ،واألمين لكل دولة على حده من جهة أخرى.
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