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 الملخص 

ف ا افر  تهدف الدراسةةةةةةةةةةةةةة الشفلية الث الاالةةةةةةةةةةةةةل  ع ا افر اب فمفاية لمع فلة  مث الالةةةةةةةةةةةةةعف     الم فم  المي        ةةةةةةةةةةةةة 
ابقفصةةةةةةةةةةةةةفد ة   الفلحف  مث  لم الشمحد اللممية لمشد منهف   ا فمد  الدراسةةةةةةةةةةةةةة  مث المنه  الح ةةةةةةةةةةةةة     ع  ح   الم ةةةةةةةةةةةةة  

( م حدة مع الالةةةعف  مع ال ال ن ةةةيع )الااحر  اانفا( اللف ميع 60ف )اب فمف     ُ  ح ت الدراسةةةة  مث  ينة  الةةةحااية قحامه
تح مت الدراسة الث  دة نففا    منهف مف يفلم  بف افر  اسفعفنة مغمقة.بمدينة الخمس  حيث تم تحز    ع اللمل مع الخح  يع 

اب فمفاية    ب  ل : ممفرسةةةةةة المهع  الشحف الشحة  الع ةةةةةي ة   ابلفشفا بفلمميالةةةةةيف  الم ةةةةةمشة تفري  ةةةةةحاية الد لة   تدن  
حد راتب داام    الد لة  م ةةةفحع مةيالةةةة اعسةةةحة للدو اللمل    مف قيمف يفلم  بف افر ابقفصةةةفد ة  قد    ةةةشت النففا :  دو   

 ل حة الالةةةةةةعف  لمخفري بشفف  ع  ح ةةةةةةة  مل    ةةةةةةل    دو الشصةةةةةةحد  مث  مل منفسةةةةةةب ب  ح منفسةةةةةةب    انخ ف  الدتل 
الالةةةةةةةةةةهحت  امف ئينت النففا   ل مع  لم الشمحد اللممية المقفححة ل  ا  فد  حا  مل لمالةةةةةةةةةةعف  الشف ةةةةةةةةةةميع  مث الالةةةةةةةةةةهفدا  

اادارت  المفل    سةةةةشب الالةةةةعف  تفري المميالةةةةيف  الم ةةةةمشة   تصةةةةشي  الخمل النفت   ع )الخح  يع(   الق ةةةةفى  مث ال  ةةةةفد 
  ت ليح الالهفدا    إ داد اعيدت اللفممة ام ف  اي  ف مع تلد الفلميم.   اع حر  سيفسة الفحظيف

 الكلمات الدالة: البطالة، اآلثار االجتماعية، اآلثار االقتصادية، الشباب، الخمس، ليبيا.  

The Social and Economic Effects of Youth Unemployment in Libyan Society 

“A Field Study in the City of AL -Khums” 
Aisha Faraj Al-Aib. 

Elmergib University- Arts College 

Abstract 

The study aims to reveal the social effects of unemployment on young people in Libyan society, as well 

as the economic effects to identify the most important scientific solutions to reduce it. The study relied on 

the descriptive approach through a social survey. The study was conducted on a random sample of (60) 

participants young people of both sexes (males and females) who are unemployed graduates in the city, 

where a closed questionnaire was distributed and the data was analyzed using frequencies and percentages. 

The findings of the study indicate that there are some social effects including, practicing free and simple 

professions and crafts, joining armed militias outside the legitimacy of the state, and the low standard of 
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living of the family due to the lack of work. They showed that there are some economic effects including, 

the absence of a permanent salary in the state, the migration of young people abroad in search of a better 

job opportunity, the lack of access to suitable work with a suitable wage, and a low monthly income. 

Furthermore, the results showed that one of the most important solutions is to create job opportunities for 

young people who hold diplomas (graduates), eliminate administrative and financial corruption, withdraw 

young people from armed militias, correct the imbalance resulting from the policy of employment, wages 

and pricing of certificates, and prepare manpower in quantity and quality through education. 

Keywords: unemployment, socio-economic impacts, youthو Al -Khums, Libya. 

 المقدمة .1

اب فمفاية الف  يحا ههف الم فم  المي      كفحلف ت ايح ا      سةف  تلد مالةلمة الع فلة مع  ئحز المالةلل  
تمفمه مع تشد ٍّ ا فمف   يحا ه الم فم   فمة  بسةةةةةةةةةةةيمف الالةةةةةةةةةةةعف  الخح  يع   إ ا افنت الالةةةةةةةةةةةعف    ن ح ا لمف 

ال ح ف الصةةةةةةةةةعة الف   مح ئهف الم فم  المي   قد  لقت ب للهف  مث لاة المالةةةةةةةةلمة  سةةةةةةةةحالف مع المالةةةةةةةةفكل 
" ئد   ت   اعتحع   إل  هحد من مف  الم فم  المدن   مؤس ف  الفلميم اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفل  " ال فملف   الملفلد 

يدلف  مث  سةةةةةةةعف  لاة ال فلحة    لء بإ حاى دراسةةةةةةةف   ممية    قد مؤتمحا  لفقد م تح ةةةةةةةيف  ا حااية تاحل 
 كفح المالةةةةةةةةةةةةةةلل  الف  تلفن  منهف ن م الفلميم    اللفلم  بمففبة  لي مقفحح لهاة ال فلحة   فلع فلة تلد مع

ث ا داد اان ةةةةةفل لمحا هة احفيف ف  سةةةةةحا اللمل ب سةةةةةحة    ليس    لي يف  ش ةةةةةب  مفمفمة     دو قدرتهف  م
المي     م ةةةفيحة الف دب  الداامة    لاة ابحفيف ف   د د افيحة مفزالت تلفن  مالةةةلمة الع فلة ئيع المفلمميع 

 مف يفحتب  مث  لء مع تحسة     الفلميم  ت خم  نفي ة الز فدة اللفلية      داد ال ل   بسةيمف الخح  يع 
 مخح فته. 

ال الم فملف  الف  تحا ه مالةةةةةةةةةةةةةةلل  الع فلة ئيع المفلمميع تدرد ت ةةةةةةةةةةةةةةةفرتهف ال فدحة     قدال القحع  
 فلمالةةةةةةةلمة    لاة  اللفممة  الملدة  المدربة  مث مهع رقيلة   قد تف ةةةةةةةفئ  د د  تحع  ميهف للسةةةةةةةف فدة منهف 

ف     الشفلة لي ةةةةت    ارت فم الم ةةةةفح ف  اللممية  المهنية لمقحع اللفممة  انمف اعمح يفلم      نهف تمفل  فا ةةةة 
ت ةةةةةةةةةةخم ف تلميميفف   عنهف  حا قدرة ابقفصةةةةةةةةةةفد  مث اسةةةةةةةةةةفيلف  ال الخح يع   فبقفصةةةةةةةةةةفد ب ينمح اب ئحب ه 

 الفافمل م  ن فو الفلميم مع   ل ئنفى الملفرف يف مب الفن ةةةةةةي  بفلحظفال ال نية  المهنية  الصةةةةةةنفاية   لاا 
ليس بمفلار    شفف هف سحا اللمل   فلدراسة لمقحع اللفممة  مث تط الفخ يط الفلميم   المهفرا   المهع الف

يؤدت الث  تلف نب الل ز    القحع اللفممة الم محبة   حفث    ملفل ة مالةةةةةةةةةةةةةةلمة ال فال    اللمفلة الا
 (.334: 2010ل حة اللقحد لمخفري )الدليم     ة ئيع المفلمميع   الع فل
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 لهاا ر   العفحفة مع  اق   ممهف   ةةةةةةةةةةةةةةح  ليوة تدر س   مع  اق  الالةةةةةةةةةةةةةةعف  الخح  يع الايع  لفنحل مع 
 تدر  ية ليس لهف  لقة بمؤلمهم اللمم    الع فلة ال لمية   امفهنحا مهن ف  تحع مع تلد ابلفشفا ئد را  مهنية

مفل ابلفشفا ئد رة الفمح ل لمدة الاة   ةةةةةةهح مع   ل الشصةةةةةةحد  مث  ظي ة ممح ةةةةةةة     م ةةةةةةل ة ب  حر 
 ةةةةةةةويمة بفلن ةةةةةةةعة لم نف    ابلفشفا ئد را  الالةةةةةةةح ة بفلن ةةةةةةةعة لمااحر  مع   ل الشصةةةةةةةحد  مث  ظي ة قد ب 

فرلف اب فمفاية  ابقفصفد ة يفقف حل راتع ف  ميهف     ئحاتب  ويل االء   لاا   ب دراسة ظفلحة الع فلة  آا
  مث لؤبى الالعف    مشف لة اقفحاح الشمحد اللممية لمشد منهف. 

 الدراسات السابقة  .2

لنفد اللديد مع الدراسف  الف  تنف لت مح حم الع فلة بفلدراسة بف فعفر  ل ماللمة الع فلة   عشت احدع 
  اللحبيةة    الحقةت الحالع   ل تاةفد تخمح   ه حقةفا  الحاق  الملةفف    الم فم  المي    ريحة مع الم فملةف

 سةيمة مع  سةفال اا لو الملفح   المحا  مع  حح لهاا المح ةحم   ب  خمح  ت ت ف  سةيفسة      منفدع 
 احت مع الفصةةةةةةةةدت اليهف  امف ب تح د   ه  سةةةةةةةةحة لي ية تةي  بليدة ال العلد  ع لاة المالةةةةةةةةلمة  حيث  لفقد 

سةةةةةةةةةةةيفسةةةةةةةةةةةة الفنمية ب ل  لي مالةةةةةةةةةةةلمة الع فلة   ةةةةةةةةةةةع  لح الم يف  الش يق  لن فح الافيح مع القفاميع  مث 
اا لح ابقفصفدت    لي يف      مخفمل ئمدال اللفلم اعتحع   لاا قد تنف لفه اللديد مع الدراسف  بفلعشث 

اعحدا     سةةةةةةةعفئهف   نحا هف  مشف لة اقفحاح الشمحد لهف   سةةةةةةةحف نلح   لم لاة الدراسةةةةةةةف  مع اعقدو الث 
 :   مث النشح ا ت

    دراسةةةةةةةةةةةة اعسةةةةةةةةةةةعف  الف   د  الث ز فدة ت الةةةةةةةةةةة  ملدب  الع فلةال تتنف ل (:2013دراسةةةةةةةة  ر ي  
 انللفسةةةةفتهف  مث ابقفصةةةةفد المي   ئيع الالةةةةح شة الالةةةةعفئية بفلم فم  المي     قد تم اسةةةةفخداو المنه  الح ةةةل  
الفشميم  مع تلد اسةةةةةفخداو ال يفنف  ااحصةةةةةفاية   تح ةةةةةل العشث الث م مح ة مع النففا   منهف:  ل  مي  

اللمل  ثمة الع فلة   تال ي  العفحفيع  م مث مالل بالخ ط الفنمح ة الف  قفمت ئهف الد لة لم ت ف د    الفغم
  مل مالةةةةةةةةفر   منفسةةةةةةةةعة ت ةةةةةةةةف د  مث ا  فد  حا   لمفح ه الث الق فم اعلم  مع تلد ُمن   قح   مفلية

ف الث    مل   االء تالةةةةةةة ي  الق فم الخفا  مث ال يفو ئد رة    اسةةةةةةةفيلف اللمفلة    تح ةةةةةةةل العشث    ةةةةةةة 
فحسةةةةة ة لمحا هة مالةةةةةلمة الع فلة لمالةةةةةعف       ب  ةةةةةحف ُمن  ابلفمفو بفلمالةةةةةح  ف  الصةةةةةغيحة  الم ةةةةةح رة 

قي ب  ل ت    داتل ابقفصةةةةةةةةةةةةفد المي   ت فد  ف  افر ‘  معفلغ  ةةةةةةةةةةةةهح ة )ملحنة الع فلة( لملف ميع  ع اللمل 
 الع فلة سحاى  كفنت ا فمفاية    اقفصفد ة . 

   مالةةلمة الع فلة    مدينة لد ت لاة الدراسةةة الث الفلحف  مث  سةةعف  (: 2019دراسة حسن والهمالي
الالةةةةةةةةف ل  نح  الد لة المي      تشميل ا افر اب فمفاية  الن  ةةةةةةةةية  ا  الف ايح المعف ةةةةةةةةح  مث اع ةةةةةةةةخفا 
اللف ميع  ع اللمل   مشف لة حصةةةح  سةةةعف  مالةةةلمة الع فلة  تشديدلف    االء   ةةة  الشمحد المنفسةةةعة لهاة 
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الاالةةةل  ع ال ح ا الملنح ة    تقديح م فم  الدراسةةةة المالةةةلمة مع تلد   هة ن ح العفحفيع   ا ةةةف ة الث 
لآلافر الن  ية  اب فمفاية الف  ُتلزع الث المفغيحا  الالخصية   قد اسفخدمت الدراسة ابسفعفنة لفشقي  تمء 

( م حدة مع المحا نيع المحز يع  مث مدينة الالةةةةةةةةةةف ل   100اعلداف   ُ  ح ت الدراسةةةةةةةةةةة  مث  ينة قحامهف )
منهف :  ل اللحامل الن  ةةةةةةةةةية ت ت     المحتعة اع لث  مع حيث  مع النففا  الث م مح ة ةسةةةةةةةةة تح ةةةةةةةةةمت الدرا

ت ايحلف  مث اللف ميع  ع اللمل     فى     المحتعة الففنية اللحامل اب فمفاية   امف    ةةةشت الدراسةةةة  ل 
ع    االء  دو   حد  لم  سعف  الع فلة تحاز      دو تح ح  حا  مل تفنفسب م  المؤلل اللمم  لملف مي

د را  تدر  ية  مث مهع  ححف م محبة    سةةةةةةةةةةحا اللمل     دو   حد  حا  مل مع نحم آتح     ظهح  
نففا  الدراسة  ل مع  لم الشمحد المقفححة لمشد مع ماللمة الع فلة    مدينة الالف ل ح ب   ه ن ح العفحث 

  ب مع  شفف حل لمف ليل حفث   د ا  ظفالل   ةةةةةةةةةح رة  ل تح ح الد لة  ظفال لمعفحفيع  ع  مل    تدر 
  إ فدة الن ح    تحز   ال ل   مث الاميف  ال فمةية ح ب سحا اللمل . 

 لدف لاا المقفد لمفلحف  مث  اق  الع فلة    لي يف     ةةةة هف بفلم سةةةةفة (: 2019 حمد  ؤ ن   دراسةةةة
الد لة   تح ةةةل المقفد لنفي ة م فدلف  ابقفصةةةفد ة    نهف مالةةةلمة  يلمية تق     الهيلل الفن يم  لمؤسةةة ةةةف  

 ل مالةةةةلمة الع فلة    لي يف مالةةةةلمة محاعة    لء عل الم فم  المي   م فم  اعزمف    م فم  داام الفالةةةةُلل  
نفم القحار     ةة  سةةيفسةةة اقفصةةفد ة  ا ةةشة تخم    فلع فلة    لي يف ب  ملع ملف شفهف اب ئفافال  هحد  ةة 

 تنالةةةةةةةةةةةةط المنف   مع تللهف الخح  يع مع الالةةةةةةةةةةةةعف  بمف يف مع ه سةةةةةةةةةةةةحا اللمل  حا  مل لملف ميع   تؤل ل 
ر  سةةفليب   حا اللمل    ا ةةف ة الث اقفمة المالةةفر   الف  تشففي الث  يدٍّ  فممة  ع  ح   ابقفصةةفدت   ت ح 

 مل دراسف  اسفحاتي ية    إنالفى محاكز مفخصصة تن م اللمل داتل الم فم     ش ب المقفد  نه ب يح د 
اسةةفقحار سةةيفسةة    من  د ل   حد اسةةفقحار اقفصةةفدت    فلعلمل نشفر  الع فلة    بفللمل ُنخمد آافر الشح   

ف ال  ال ح ف ابقفصفد ة الصةعة الف  تزداد  لحبة    لي يف ا ل سف هم    تغييح         خ المقفد     
  ئل عحع اللفمميع    المقفل  مع المي يي  لفل الالةةةعف    الالةةةفبف  ت فة اللمل     ةةةفبق ف افل مع النفدر  ل ن
لة لي ُ    كفنحا رفلع ف مع الد د الم ف رة    اليحو   ةةةةةةةةةةةةةةع  المالةةةةةةةةةةةةةةهد  فد  ف   ل  قحو ئفش ةةةةةةةةةةةةةةيح قهحتء الملد 

ا    نت     ح قء    ش ةةةةحلف الث  ف لفء لي ُ    ئينمف  نت تهفتل لي ي ف آتح  مفهع ال ةةةةعفكة لفلقد مله مح د 
 الث  ممء .

 لد ت لاة الدراسةةةةةةةةة الث تشميل  تح ةةةةةةةةيف ت ايح اللحلمة  مث الع فلة    : (2008ح  دراسةةةةةة  ةةةةةال
الح ع اللحب      لء مع تلد تشديد سةةةةةةةةةةةةةةمف  اللمل    الح ع اللحب    تشديد الللقة ئيع ح م الع فلة 
قل ف مقفرنة بم ةةةةةةةفحع النالةةةةةةةف  ابقفصةةةةةةةفدت    الح ع اللحب    االء تشديد ح م الع فلة    الح ع اللحب   ا
 ت ايح    احف ةةةةةفب ف لمم ةةةةةفق ل   قد اسةةةةةفخدمت الدراسةةةةةة المنه  الح ةةةةة    الفشميم  قيمف  خ  اللمفلة  الع فلة
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يفلم  بفلع فلة:  ل مع  كفح  فاللحلمة  ميهمف   قد تح ةةةةةةةةةةةةةمت الدراسةةةةةةةةةةةةةة الث م مح ة مع النففا     لمهف قيم
ارت فم ملدبتهف    الح ع اللحب    ه  مالةةةةةةةةةةةةةةلمة الع فلة مع حيث الفشد ف  الف  تحا ه الح ع اللحب  ل  

اعسةةح  اعكفح    اللفلم   حيث   ةة ت ب نهف قن مة محقحته  ملع  ل تن  ح     ت لش ة ا ا لم تعفدر ال مدال 
  لمفخفيف مع حدة ملدب   فاللحبية الث اتخف  ا حاىا   د ة   ار ة    ا لح ال يفسة ابقفصفد ة ل مدانه

 مميحل  ف ل  ع 180مميحل  ف ل مع   ةةةةةل  19%  ت مف  قح  مع 20لف  ُقدر    الع فلة المفزايدة  ا
اللمل    اللفلم  حيث افنت حصةةةةةةةةةةةةةةةة الح ع اللحب  ل  اعك ح    اللفلم   تعفيع ح م الع فلة    الح ع 
 اللحب  مع ئمد الث آتح حيث ق ةةةةةةةةةةةةةةم الث الا م مح ف  : اع لث لم مدال الف  ب يف ف ز  يهف ح م الع فلة

%   الم مح ة اعتيحة  لحل  يهف ح م الع فلة  كفح 10ح م الع فلة  يهف  ز%   الم مح ة الففنية ب يف ف  5
  %. 10مع 
   لد ت لاة الدراسةةةة الث  هم تشدت الع فلة  مث الم فم  اللحاق     الحقت : (2010دراسةةة الدليمي

   قد اسةةةةةفخدمت لاة الدراسةةةةةة المنه  الشف ةةةةةح   ا افر الف  يفحاهف  مث اعسةةةةةحة  الالةةةةةعف  بالةةةةةلل  سةةةةةفسةةةةة 
الح ةةةةةةةةة     قد تح ةةةةةةةةةمت لاة الدراسةةةةةةةةةة لم مح ة مع النففا     لمهف:  ل الع فلة تمفل ا ةةةةةةةةةلفلية ح ي ية    
ف بلد آتح  امف  نف ت حفلة مع ال قح  الم فم  اللحاق     ب سةةةةةةةةةةةةةةيمف ئيع الالةةةةةةةةةةةةةةعف     تزداد ت حرتهف يحم 

داد ال قحاى     ةةةةةةةةةةةةةعشت  وف   تحع  ف زة  ع ا ةةةةةةةةةةةةةعفم حف فتهف  الفهمي     لاا الم فم    حيث زاد    
 انفالةةةةةفر    تةي  تشت تط ال قح  امف ئينت الدراسةةةةةة  ل الع فلة  د  الث ابنشحا ف  ال ةةةةةمحاية  اعسةةةةةفسةةةةةية
 ال مب     يفم الافيح مع الالعف     مففلف  اارلف     ل   ع تلف   الافيح مع المخدرا     ال ح مة

ف  ل الع فلة تحات آافر ا ن  ةةية ت يحة  مث الم فم   حيث زاد  حدة ال ةةغح ف  كمف    ةةشت الد راسةةة    ةة 
الث ل حة   داد ا يحة مع  ةالن  ية    انفالح  الاآبة  ابنلزاد  ابرفحا  تف ة ئيع الالعف   امف  د  الع فل

ف  تم  ظفلحة اللنحسةةةةةة    الالةةةةةعف    اتفلد الفحازل ال ةةةةةلفن  ئيع الااحر   اانفا  مع آافرلف الخ يحة    ةةةةة 
 مث اعسحة انفالفر ال لا  ابن صفد      شت الدراسة  ل الع فلة  د  الث  لل القدرة الالحااية لألسحة 

  ب سيمف  وة اع  فد منهم.     دو حصحد   حادلف  مث الغااى الاف    اللحاقية
    الع فلة   نحا هف    ملح ة  لم د ت لاة الدراسةةةةةةةةةة الث الفلحف  مث م هحو ه(: 2014دراسةةةةةةة عبير

اعسةةةعف  الف  تقل  راى ت فقمهف    قد اسةةةفخدمت الدراسةةةة منه  الم ةةة  اب فمف      تم اتفيفر  ينة قحامهف 
 ع  ع(  ف ل  ع اللمل   قد تمصةةةةت الدراسةةةةة لم مح ة مع النففا     لمهف:  ل ن ةةةةعة الااحر اللف مي50)

( سةةةةةةةةةنة  ت  وة الالةةةةةةةةةعف    قد ئمغت 35 – 26حت   مفرلم مف ئيع )اللمل   مث مع ن ةةةةةةةةةعة اانفا   قد تحا  
%( منهم مع لم 38%(  امف  ل )54%(    ل رفل يفهم مع اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا     بمغت ن ةةةةةةةةةةة فهم )66ن ةةةةةةةةةةة فهم )

%( مع المعشحايع ات مت    ف هم المةيالية 62) لمفشصمحل  مث الالهفدة اا داد ة  امف ئينت الدراسة  
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%( منهم مع افنت    ةةةةةف هم المةيالةةةةةية  قيحة    ظهح  28 ف  اعسةةةةةفسةةةةةية    ل )بفبكف فى    ا ةةةةةعفم الشف
%( مع المعشحايع  لفمد ل    سةةةةةةد احفيف فتهم اعسةةةةةةفسةةةةةةية  مث ممفرسةةةةةةة بلل المهع الشحة 58النففا   ل )

ا يح  مث    ةةةةف هم الن  ةةةةية  %( مع المعشحايع يح ل  ل الع فلة  اح  بالةةةةلل78الع ةةةةي ة    ل مف ن ةةةة فه )
%(  كد ا  ل الع فلة تؤاح بالةةةلل سةةةم    مث 52ية  المةيالةةةية  امف    ةةةشت الدراسةةةة  ل مف ن ةةة فه ) الصةةةش

%( مع المعشحايع  ل حصةةةةحلهم  مث  حا  مل سةةةةيش ةةةةع مع 78ملفنفهم داتل اعسةةةةحة  امف ئينت ن ةةةةعة )
ت ال  لح ل لد اع  فم ابقفصفد ة عسحلم    ظهح  نففا  الدراسة  ل  لم  سعف  ت فقم ماللمة الع فلة    ا

  دو تح ح اعمع    ل مع  لم الخيفرا    الث  فنب ت الةةةةةةة  المش ةةةةةةةحبية  الحسةةةةةةةف ة  ال  ةةةةةةةفد اادارت  المفل 
 ال ف مة لملفل ة ماللمة الع فلة لح الق فى  مث ال  فد اادارت  المفل . 

   الف   د   تلد لاة الدراسة دراسة   فية  تهدف لمفلحف  مث  لم اعسعف (: 2021دراسة البهلول
     تح ةةةةمت لم مح ة مع الث ظهحر مالةةةةلمة الع فلة    الم فم  المصةةةةحت   قد اسةةةةفخدمت المنه  الح ةةةة

النففا   لمهف:  دو تح يه الالةةخ  المنفسةةب    ةةله    ملفل اللمل المنفسةةب  ممف   لمه يح ل اللمل    
 ند الخح  يع  ال حا ئيع تاف ؤ وبصةةة ة مؤقفه لشيع العشث  ع  مل آتح  امف    ةةةشت الدراسةةةة  د  ق مه
 مث  لء  ب  ل  )تا ل الد لة ال حا ل مي   (    الدسفحر المصحت 8المفدة )    مث الحرم مع ن الفلييع

المحا نيع(    حيع  ل الحسف ة تملب الد ر الا يح    الق فى  مث لاة المفدة مع الدسفحر   بينت الدراسة 
ف  دو الفنفسب       يؤدت  لء الث تحد اللمل لمعشث  ع  مل آتحلل اعحيفلئيع اع ح  اللمل    ب    

        الح ةةحة   نه قد يؤدت الث الخيفنة      العشث  ع  مل ا ةةف     ةةل   ع   يؤد ه د ل الح ه اعكمل
ال ةةةةةةحقة  ابتفل   امف    ةةةةةةشت الدراسةةةةةةة  ل اعف  اع حر   دو تغيحلف بمف يفلىو م  ابت فة الف ةةةةةةخم  

ف   حد   حة ا يحة ئيع   حر اللفمميع لدع ال هف  لألسلفر    إ ل   د  ز فدة  مي ت بلفقية  امف ئينت     
 المخفم ة الف   لممحل  يهف. 

يف    ل  رمب الدراسف  ال فبقة الف  تم  ح هف تفنف د ماللمة الع فلة  تعليق عام على الدراسات السابقة:
عفئهف   آافرلف   بل هف ربط ئيع الع فلة  اللحلة  اللمفلة مع من حر      تشميم   مفمفمة    م هحمهف    س

مخفم ة   حفث مع تنف لت ماللمة الع فلة مع  ة ظح ف ا فمفاي     م فملف   حبية  ا  اقف ف   سيفسف
 ال فنب الميدان  افنت اعسومة  فمة   اا فبة مشددة  )نلم(    )ب(.

ا  ه  تفنف د ا افر أ ا الدراسة الحالية:  اب فمفاية  ابقفصفد ة لع فلة الالعف     الم فم  المي     تشديد 
   مدينة الخمس   تف ة )الخح يع(  ت مع لديهم  هفدا    هاا الم فم  له اقف ة  ظح ف ا فمفاية تف ة 

منية  اف ة اع لدة الفلميمية   ال يفسية   اب فمفاية   اعالف   مح ئهف  مث  ةبه    ظل الف ف بف  ال يفسي
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تف ة   ل  وة الالعف  ٌ لحد  ميهف اليحو    ا فدة ئنفى لاا ال مد  إ مفرة   لاا   ب ابلفمفو ئهف   بشل 
  المالفكل الف  تلفن  منهف تف ة الع فلة.

 الدراسةمشكلة  .3

 ن فح ال ةةةةةةيفسةةةةةةف  ابقفصةةةةةةفد ة   ل قيف   ممية الفنمية  مي  د د اللفلم لدع ا د   ةةةةةةع  مع الحا ةةةةةة    
ارت فم ن ةةةةةةةةةةةةةةةب مؤ ةةةةةةةةةةةةةةحا  الع فلة  ث مف  الد لية  لفمد بالةةةةةةةةةةةةةةلل ا يح  مع ق ل الشلحمف   المنالمفخاة م
 تف ةةة  وة الالةةعف  القفدرة  مث اللمل  الل فى   ا لممحارد العالةةح ة لدر  تمفل  الع فلة ل  فلش يقة    انخ ف ةةهف

سةةةةةةةةحاى   الةةةةةةةةح ة  فلفح ة الش ي ية عت م فم  تفمفل    اسةةةةةةةةففمفر المحارد  ابملفنيف  الع   ا الخح يع تشديد    
د مع تلاب  لاا ب   ت  بم حد القحد   الم ةةةةفحت اب فمف    ابقفصةةةةفدت عتش ةةةةي     ة   الصةةةةش  بفلفلميم

هح  بفقفصةةةةةةةةةفد    الن اسةةةةةةةةةهفو ا     ابن ةةةةةةةةة فو اب فمف    تم  الح فة ثتح يح  حا  مل افقية قفدرة  م
 لاا مف  كدته نففا  دراسة     سيفسية   ن  ية   فلع فلة ماللمة اقفصفد ة امف ل  ماللمة ا فمفاية  الم فم 

(  ب ل اللحامل الن  ةةية ت ت     المحتعة اع لث مع حيث ت ايحلف  مث اللف ميع  ع 2019) ح ةةع  الهمفل   
ة اللحامل اب فمفاية    امف    ةةةةةةةةشت نففا  الدراسةةةةةةةةة اللمل    مدينة الالةةةةةةةةف ل     فى     المحتعة الففني

ف  ل  لم  سةةةةةةعف  الع فلة تحاز      دو تح ح  حا  مل تفنفسةةةةةةب م  المؤلل اللمم  لملف ميع   امء     ةةةةةة 
اللف ميع  ع اللمل مع الخح  يع  دو   حد د را  تدر  ية  مث مهع  ححف م محبة    سحا اللمل تف ة 

ثار آل اهي ا الففل : الف ةةف د الحايس  لاا تفشدد مالةةلمة لاة الدراسةةة   (   12: 2019  ) ح ةةع  الهمفل   
 االجتماعية واالقتصادية لبطالة الشباب في المجتمع الليبي؟

 هداف الدراسة أ .4

 الع فلة  مث الالعف     الم فم  المي  . اب فمفاية ل فلحةافر  ا ع الاالل  (1
 المي  .ابقفصفد ة ل فلحة الع فلة  مث الالعف     الم فم   الاالل  ع ا افر (2
افر اب فمفاية  ابقفصةةةةةةةةةةةةةةفد ة ل فلحة الع فلة  مث الالةةةةةةةةةةةةةةعف      الشمحد اللممية لمشد مع ااقفحاح  (3

 المي  .الم فم  
 الدراسةتساؤالت  .5

 لمع فلة  مث الالعف     الم فم  المي  ؟اب فمفاية افر  مفل  ا (1
 لمع فلة  مث الالعف     الم فم  المي  ؟صفد ة قفافر اب مفل  ا (2
 المي  ؟الالعف    مثافر اب فمفاية  ابقفصفد ة ل فلحة الع فلة  مف الشمحد اللممية لمشد مع ا (3
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 همية الدراسة أ .6

الخ يحة    الم فم  المي   اليحو  سةةةةةةةةةةحاى  مث ال حد     حز فدة الملح ة الن ح ة احدع ال حال ا:نظري   ( 
 مث الم فم    لاا الهدف  فو ت لث اليه العشحا  الدراسف  لز فدة الملح ة لماللل  الم فم  المي   

 الملف حة  تف ة بلد  حداا ال فب   الح مع   حايح.
ل ت هم  نهف  مقفححف   ممية مع  قد ت يد نففا  لاة الدراسة ال هف   ا  الللقة ئفح هف     ا:تطبيقي   ( 

مف د ل    ح ةةةةةةةب ابسةةةةةةةفشقفا اللمم  الم فم     فد  حا  مل مف ةةةةةةةف  ة ل مي   وف    عقف  ا   
 ةةمت ححاة الملحة ال ح ة ( الف  19يد ةةةةةةةةةةةةةةةةة)كح  فهف سةةح  تف ةةة    ظل ت الةة   فاشة احر نف  لء 
   ش ب.الم فم  المي        ليس  اللفلم ب سحة الفلميمية       ابقفصفد ة  ح ة   الشحاة الف فر ة العش

 منهج الدراسة .7

بفسةةةفخداو اسةةةفمفرة ابسةةةفعفنة اب فمف    ع  ح   الم ةةة   الح ةةة    المنه سةةةف ةةةفخدو لاة الدراسةةةة 
ا  ينة  الحااية مع الالعف  اللف ميع  ع مع  ل م  ال يفنف   مع الخح  يع بمدينة الخمس.اللمل   تشديد 

 مفاهيم الدراسة  .8

 تلدد   تعفينت تلح  ف  الع فلة   مع  لمهف مف يم : (:  فهوم البطالة: 1 
ب ل دو القفيل   لب دمُه  ب   ل  الالةةةةة ى  ب حب    ب لنف  لب  ةةةةةيف  ف    قفد أ(:  فهوم البطالة في اللغة: 

 :1960ط  )المل م الحسةةةةةةةةةةةةيب ل ا ا قفل   لم ُيؤتا له ا ر    د ة   ب فلة اللفمل ا ا تل ل   هح ب فد 
63.) 

ُتلحف ب نهف  دو تح ح  حا اللمل لملمفد القفدر ع  مث اللمل   القوانين الوضعية: ي ب(:  فهوم البطالة ف
 الحار يع قيه   العفحفيع  نه   ت  نهف الشفلة الف   لحل  يهف المحى قفدر ا  مث اللمل  راغع ف قيه   لانه ب   د 

اللمل   اللمل  ا  ح المنفسةةةةة يع  تلف ح الع فلة تلُ ل ريح ارادت  ع اللمل  بفلن ةةةةةعة لمالةةةةةخ  القفدر  مث
 إ ا افل الالةةةةةةةةخ  ريح قفدر  مث اللمل ب ةةةةةةةة ب الل ز  الالةةةةةةةةيخحتة     المح    ل تلف ح  ةةةةةةةةمع حد د 

 .(265 :2004)رم فل  الع فلة   لنفد مع ر ع  نهف ال  حة ئيع النالف  ابقفصفدت  اللمفلة 
 مل     ينف ح ل  لم المحظ حل الايع  قد ا  ظفا هم   لانهم يعشفحل  ع(:  فهوم العاطلين عن العمل: 2 

 (. 127 :2009)ُمشي    ل  لحد ا الث الحظي ة 
   لم اع ةةةةةةةةةةةةخفا القفدر ل  مث اللمل   مؤلمحل له   رار حل قيه   بفحفحل  نه   محا قحل  مث اللمل 

زمنية  نفي ة  ةبفلنحم   الم ةةةةةةةةةةةةفحع الم محبيع    لء    م فم  مليع ل فح  هبفع ح ال ةةةةةةةةةةةةفاد   لانهم ب   د ن
 (.111 :1998)ل     الف  ت ح هف ال فقة  القدرة ابسفيلفئية بقفصفد ف  لاا الم فم  لمقيحد 
لم ال وة اللمح ة مع  ئنفى الم فم  المي   الايع  دراحا سةةةةع ال محى الث سةةةةع (: المفهوم اإلجرائي للشةةةباب: 3 

 الح حلة   القفدر ل  مث اللمل  الل فى   المق محل  ميه  الحار حل قيه. 
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ل  م مح ة ا افر الف  تفحد بصةةةةةةةةةةمفتهف  مث الالةةةةةةةةةةعف  المفهوم اإلجرائي لآلثار االجتماعية للبطالة: (: 4 
 اعسةةحة بالةةلل تفا    مث الم فم  بالةةلل  فو   لدو حصةةحلهم  مث  ح ةةة  مل منفسةةعة بفع ح المنفسةةب 

ع اللديد مع الماللل  اعسفسية    الشيفة    شف ظ  مث اسفقحارلم   لمهم  لفنحل م مالات  الع  لهم حف فته
اب فمفاية  مث الصةةةةةةةةليد الالةةةةةةةةخصةةةةةةةة    اعسةةةةةةةةحت   اب فمف    مفمفمة    ال ح مة  ابنشحاف   الف حف  

  اللنل   تلف   المخدرا    الاللحر بلدو ابنفمفى   اله حة لمخفري   الف اء اعسحت. 
فد ة الف  تفحاهف  مث ال حد  الم فم  ل  ا افر ابقفصةةةةةةة(: المفهوم اإلجرائي لآلثار االقتصةةةةادية للبطالة: 5 

حيث   قد  الصةةةةةةليد الالةةةةةةخصةةةةةة  تؤدت الع فلة الث ا فقفد اعمع ابقفصةةةةةةفدت لمث مع النحاح  ابقفصةةةةةةفد ة   
الححيد  ممف  لح ةةةةةه  بو ال قح  الشحمفل لح   سةةةةةحته   مف  مث الصةةةةةليد الم فمل  افل  ربمف   اللفمل دتمه

  ت فرة ال مد لمنفت  القحم .  اللمل العالحت   فؤدت الع فلة الث الدار    قيمة
 البطالة .9

 تعريف منظمة العمل الدولية للبطالة  1.9 1.1.1

ل  ال مع لح قفدر  مث اللمل  رارب قيه    عشث  نه    ق مه  ند اع ح ال ةةةةةةةةةةفاد   لاع د ل  د ع" "
 .(70 :2008) فل   

 ع اللمل   فل معة   الملفقحل  يف ةةةةةةةة  مع تلد الفلح ف ال ةةةةةةةةفئ   نه ليس ال مع ب  لمل لح  ف ل 
 الم ةةةةةةةةنحل   المفقف د ل   مع  قد اعمل    اللفحر  مث اللمل )الي  (    ةةةةةةةةشف  اللمل المؤقت   مع لم 

    رنث  ع اللمل ب يفم ا فعفرلم  ف ميع  ع اللمل. 
 أنواع البطالة  2.9 1.1.2

نحم  احد ل ةةةةةةةةةهمت  ممية ملفل فهف    عق ف لم ةةةةةةةةة عفتهف   مح افنت الع فلة معت تا الع فلة   ةةةةةةةةةلفب  مفلددة 
  ملع الفمييز ئيع اعنحام الحاي ةةةةةةةةةةةةةةةة لمع فلة الف  مع  لمهف )الع فلة ابحفافكية   الع فلة الهيلمية   الع فلة 
الد ر ة   الع فلة الق ةةةةةةح ة   الع فلة المقنلة   الع فلة المحسةةةةةةمية   الع فلة ابتفيفر ة(  سةةةةةةنلح  لاة اعنحام 

 (.216: 2014   مع ام ن يع آافرلف  مث ال حد  الم فم  )  يحة  ك  ن هم   يلفهف
  :تفحلد نفي ة  ةةةةةةةلحبة انفقفد اللمفد ئيع المالةةةةةةةفر   اانفف ية المخفم ة   تنالةةةةةةة  نفي ة البطالة االحتكاكية

 هل اللمفد ب حا اللمل المفح حة لهم    منف    تحع     نفي ة ابنفقفد مع مشل سةةةةةةةةةلنهم اب فيفدت الث 
تفحلد نفي ة  دو ملح ة اللمفد اللف ميع الم ةةةفغنث  نهم لممهفرة     تح ح اع مفد     مفكع  تحع   قدمشل 

الخ حة الم محبة    اع مفد اعتحع    سةةةةة ب لاة الع فلة يح   الث  فمميع   لمف: اع د: الفغيح الا يح    
الةةةةةةةحى بلل الصةةةةةةةنف ف  اعتحع  الهيلل الصةةةةةةةنف   لمق ح  ا هحر بلل الصةةةةةةةنف ف       اتف فاهف      ن
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    امفف الشفلفيع    الففن : الفحسةةةةةةةة  الصةةةةةةةةنف   نفي ة الفقدو ال ن     اانففي      احلد ا لة مشل اللفمل
 .(238 :1991 مح    )اللفن    فغنث  ع بلل اللمفد  ففحلد الع فلة. 

  :يؤدت الث احلد ا ب  الشديفة تنالةةةةةةةةةةةةةةة  نفي ة الفغيحا      يلل اانففي   نيفه  مف البطالة الهيكلية
   ملنث  لء  ل الع فلة الهيلمية ل  تغيحا   يلمية تشدا    (79  2010)ر ةةةةةةةةةةةةةةحال  القد مة.   مشل ا ب

 مؤلل   ت حا    مع  دو الفحا   ئيع  حا الفحظيف المففحة ابقفصةةةةةةةةةةةةةةفد القحم    تؤدت الث ا  فد حفلة
  .(36: 1994) ح    عفحفيع  نه الحار يع    اللمل  ال  اللمفد المل ميع

 ب فلة ا عفر ة تحتعط ئفقمعف  النالف  ابقفصفدت  تشدا حينمف تفقم    ل : الموسمية( البطالة الدورية
 حا اللمل    ابقفصةةةةةةةفد الح ن  بلد ر اي ا يح تصةةةةةةةل قيه اللمفلة الث الار ة    الفالةةةةةةةغيل   إ ا مف دتل 
ابقفصةةةةةفد الث دااحة ابنامفف قد تفحقل بلل المالةةةةةفر   امي ف     زاي ف ممف يؤدت الث ت ةةةةةح    دد مع القحع 

 .(462 :2005)ردنز  اللفممة 
 :لاا النحم مع الع فلة    حفلة   ز الن فو ابقفصةةةةةةةفدت  ع تم   حا  مل    هح البطالة القسةةةةرية

 كفقية بمفصفا قحة اللمل ال لفلة  المفزايدة   ت بقفى ن عة مع اللمفد د ل  مل. 
  :افمل     نال ة ب تمفزو  مل  ئد و  ل  الع فلة الف  تاليح لملمفد الايع  لممحل ئد او البطالة المقنعة

ف لمقحع اللفممة   تصةةةفح هف انفف ية منخ  ةةةة  ملنح ف  منخ  ةةةة  كفمل   ه  مع ام تمفل اسةةةفخدام ف منقح ةةة 
  .(114 :1985)نلمفل  منخ  ة      حر  محتعف

  :محسةةةم مليع    ف مث    شدا لاا النحم مع الع فلة     قت مليع مع ال ةةةنةالبطالة الموسةةمية      
حد ا لاا النحم مع الع فلة    نالف ف  اقفصفد ة ملينة  امف يلحظ  لء مفل    ق ف ف  ال نفى  الفالييد  

    ند ابرت فم   حيث  قل النالةةف  الن ةة   لهاا الق فم     صةةل الالةةففى  تف ةةة  ند سةةقح  اعم فر الغز حة
 بسةةةيمف    ال فحة الف  تالةةةفد  يهف الشحارة  بشيث  مفل الفلح  الالةةةديد    در ة الشحارة     صةةةل الصةةةيف  
 .(87 :2020لهف سف ف   ح مة ت حرة  مث اللفمميع )لف م  

  :تالةةةةةةيح الع فلة ابتفيفر ة الث الشفب  الف  يفل ل  يهف اللفمل بمشل ارادته    لء البطالة االختيارية
ه  امف للز  ه  ع اللمل     عنه يعشث  ع  مل  ع  ح   تقد م اسةةةةةةةةةةةةةةفقفلفه مع اللمل الات افل  لمل ب

   ةةةةةةةةةل يح ح له   ح ا   مث   ظح ف  مل  ح ةةةةةةةةةع  الث ريح  لء مع اعسةةةةةةةةةعف      ال لاة الشفب  قحار 
 .(102 :2008)الشم    الفل ل اتفيفرت 

 البطالة أسباب  3.9 1.1.3

ية لمفلميم لح تمليع النف  مع  : دو الفحا   ئيع الن فو الفلميم   سةةةةةةةةةةةةةةحا اللمل (1  حد اعلداف الحاي ةةةةةةةةةةةةةة
الشصحد  مث  مل يفحا   م  مف  شممه الالخ  مع مؤلل   ممية   فللمفلة ل  تح مة للممية الفلميم  
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بغيةة محا هةة ال قح  الع ةفلةة  لاع    الفحز   اللةفدد لفمةفرة   مث النمح الف   ملع مع تللهةف الشصةةةةةةةةةةةةةةحد
ا ل محد    ت ةديةد اللحااةد  يفم لةدر المحارد  اللمةفلةة  الفلميم  نةدمةف تنق   الللقةة ئيع   زداد اعمح سةةةةةةةةةةةةةةحى 

: 2014  دو تم ية مف معف  ال حا ئنحاية اللمفلة الم محبة )  يحة     قمة ابسففمفرا   مؤس ف  الفلميم
218.) 

فصةةةفد المي    ا ةةةشة مع ابتفلب  الهيلمية    ابق: ابتفلب  الهيلمية المف  ةةةمة    ابقفصةةةفد المي   (2
 د  الث  ل  لحل ابقفصةةفد المي     الف  ع تلد  يمنة ق فم الن ط  مث م مل الق ف ف  ال ةةمةية اعتح 

ا ر ةيف   لفمد  مث اسةةةةةةةةفخحاي سةةةةةةةةملة   يةية اسةةةةةةةةفحاتي ية )الن ط(  تصةةةةةةةةديحلف  تمء الف  تفلح   اقفصةةةةةةةةفد 
لحقة  تف ة ابنهيفر الا يح لألسلفر    م م  بفسفمحار الث تقمعف   سحاا الن ط اللفلمية    سنحا  مف

ف(  مف تحاه مع آافر سةةةةةةم ية    ابقفصةةةةةةفد  ام  ح  اللقحبف  ابقفصةةةةةةفد ة  مث لي يف بلد 1986اللفو )
ق ةةةية لحاحب    تحد لاا الفدلحر آافرة ال ةةةفرة    ابقفصةةةفد  الم فم     تلم  الحاحد ابقفصةةةفدت   لم 

يلف  قحة اللمل ال ديدة  تف ةةةةة مع الخح  يع ال دد   تآكمت القحة الالةةةةحااية  لد الق فم اللفو مؤلل بسةةةةف
 (.180: 1992ة-1991)الح اتب  اع حر(  مفو الف خم الم ح  الات   ل الث  رقفو ربفاية )قفسيم   

د لقد تم الغفى سيفسة الفلييع المحازت لخح    ال فملف   الملفل: الغفى سيفسة الفلييع المحازت لمخح  يع (3
الف  افنت لي يف تلفمد  ميهف للدة سةةةةةةةنحا   ممف  دع الث ظهحر مالةةةةةةةلمة الع فلة المقنلة  حيث ا ةةةةةةة ح  
الد لة الث الفخم   ع لاة ال ةةةةةيفسةةةةةة بلد  ل ت فقمت  زمفهف ابقفصةةةةةفد ة  اب فمفاية نفي ة لألحداا الف  

فحقل  ع تلييع الخح  يع تلح ةةت لهف ال لد   انخ ف  ملدب  النمح ابقفصةةفدت لمل م الق ف ف    فل
  دع ل ح ز ب فلة المفلمميع مع الخح  يع ئدب مع ب فلة ريح الخح  يع. 

   تن يا مالةةةةح  ف   ديدة   :   دو الفحسةةةة      مفكع اانففيلف ت ح ح   دو تشديث  سةةةةفليب   حا اللمل (4
 (.71: 2009)ائحا يم  

حفلة ال  ةةةةفد اادارت بالةةةةلل  ا ةةةة     الم فم  المي    حيث   ةةةةعشت لي يف     ال  ةةةةفد اادارت  المفل : (5
ف    ؤاح 2011مقدمة د د اللفلم    ال  ةةةةةفد اادارت   ب سةةةةةيمف بلد ال ةةةةةفب   الةةةةةح مع   حايح مع اللفو 

 ال  فد اادارت    ات فم   حة الع فلة مع تلد ا ت : 
الدراسية   إنمف  مث  سف  المش حبية  الحبىا   المشف صة ) ( الفلييع ليس  مث  سف  الا فىة  الالهفدا  

     مي  الحزارا   ممف   لل الم فشقيع  لل لململ    المنصب  الحظي ة بليديع  نهف. 
) ( تل يل ال حام  ابسةةففمفر ة مع تلد   ةةفد بلل القفاميع  ميهف    ةةفد المقف ليع  تالةةغيل اعحداا ئدب  

 (. 15 :)الشيفل   د. اللمل نفي ة لأل حر المفدنية لألحداا  مع الالعف  اللف ميع  ع
 اب فمفد  مث ابسفيحاد   دو ال ل  الث الفصني   نقل الفانحلح يف المفقدمة.  (6
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 الةةةةةةل ئحام  الفنمية    اللنف ة بفل فنب اب فمف   لملمفد    سةةةةةةحا اللمل    دو   حد مؤسةةةةةة ةةةةةةة ملينة  (7
ف  مث ح م سحا اللمل  لح   ال يفنف   الملمحمف  ححد العفح فيع  ع  مل  اعمح الات      رمح  

الفخ يط الات يؤدت الث  دو اتفيفر الم فب  المنفسةةةةةةةةةةةةةعة الف  يح ه لهف ابسةةةةةةةةةةةةةففمفر     ى االء سةةةةةةةةةةةةةح 
 الم فم . 

 (.87: 2010)لف م  ارت فم ملدد نمح اللمفلة اللحبية مقفئل انخ ف  نمح النفت  القحم   (8
 آثار البطالة 4.9 1.1.4

تمفل الع فلة  حد الفشد ف  الا يحة الف  تحا ه مخفمل الم فملف  اللحبية  بمف     لء الم فم  المي    
 افرلف اب فمفاية  الن  ةةةية  ابقفصةةةفد ة الخ يحة  مث الالةةةف   اعسةةةحة بالةةةلل تفا    مث الم فم  بالةةةلل 

   م   لء  إل ملدب  الع فلة     فو   فللمل مع اعمحر ال ةةةةح ر ة   اعسةةةةفسةةةةية لشيفة العالةةةةح  بسةةةةفقحارلم
 تزايد    ملع تمخي  لاة ا افر    النقف  ا تية: 

  االجتماعية راآلثا 1.4.9
تلد الع فلة مع اعمحا  الخ يحة الف  يحا ههف الم فم    لمف يفحتب  ميهف مع آافر سةةةةةةةةةةةةةةم ية تفمفل    
 محا    ةةةةح ر ا فمفاية   مالةةةةفكل  فامية قد تؤدت الث ت اء الم فم  الات تنفالةةةةح  ت ةةةةف شل قيه    تؤدت 

رلف بالةةةةةلل  اسةةةةة  ئيع  ةةةةة حف الث انق ةةةةةفو لاا الم فم   تالةةةةةحة قيمه اعتلقية  اب فمفاية  امف  مفل انفالةةةةةف
ف  مث  ةةةةةةةةةةةةةةشةةة  ف مع ال ةةفقةةة اانفةةف يةةة ت ح ا ح ي يةة  ال وةةف  اللمح ةةة القةةفدرة  مث الل ةةفى   الف  تممةةء مخز نةة 
الم فم    ةةةف يفةةةه   اعمح الةةةات  لي   ت م فم  مفخمل  ع  ل ينمح   حتق  الث مصةةةةةةةةةةةةةةةةةفف الم فملةةةف  

 يع لاة ا افر مف   ت : المفقدمة  ني ف   ممي ف  ا فمفاي ف  اقفصفد  ف   مع ئ
الع فلة بالةةةةةةلل معف ةةةةةةح  ريح معف ةةةةةةح  مث  لقة الالةةةةةةعف  حيث تؤاح توتر العالقة بينهم وبين أسةةةةرهم: . 1 

الث  نهف تحرا اعمحا  اب فمفاية الخ يحة   داتل  سحلم  حيث انهف تحلد لدع ال حد  لحرا  بفلنق   ا ف ة
للنل    النصةةةب   ابحفيفد  ممف   ةةة   مفو من مف  الم فم  كفلح يمة    ابنشحاف    ممفرسةةةة ال ةةةحقة    ا

المدن   مؤسةةةة ةةةةفته المخفم ة م ةةةةؤ ليف  ا يحة لمشد مع لاة ا افر    ف   ئحا  اعمل  مفو الالةةةةعف   ااحف ة 
بمالةةةةللتهم   تقد م يد اللحل اللزو لهم   مع الصةةةةلب  ميهم الالةةةةلحر بلدو قدرتهم  مث تم ية حف فتهم نفي ة 

  . حلهم  مث  مل دو حص

 لد  اقل  ةة ى  مث ن س الالةةخ  ت حم محارة الشف ة  اللحز المفدت   ه  تنفد . الحاجة والعوز المادي: 2
د  ميه     مع احامة اان ةةةفل   مع ن حته لن  ةةةه    مث الخصةةةحا  ندمف  لحل ال حد م ةةةؤ ب  ع  سةةةحة تلح 

  فد    الم فلعة بم ةةةفمزمف  الةي    تحع    ت ميع احفيف فتهف المةيالةةةية   لندمف تالةةةخ  اليء  بصةةةفر اع
ن حاتهم ال ح وة اسةةف  ةةفرا  افيحة  قل المحى  ف ز ا ب يدرت ايف يحد  ميهف   ب ت من    قنلهم بق حد  اقلهم 
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المح ح  ايف تالةةةحح لهم  ل ر  اعسةةةحة  ف ل ب  مل لد ه   ب  قدر  مث ابسةةةف فبة لحغعفتهم   ال حم اف ح 
لخ....     فلم اع  فد لنفد الصةةةة فى النقفى  اللدالة  ااح ةةةةفل   ليس اب شفف  ل ةةةةم كمف لح ملح ف  ا

ف  ندمف يفلم   لء بش  الةي  الاح م   المقمة الالةةح  ة د ل مالة مد اليد لآلتح ع  )  يحة  الشقحا   تصةةح ةة 
2014 :221). 
اللف ميع  ع اللمل    ال  نشفى تؤاد ااحصةةةةةةةفىا   ل لنفد  الةةةةةةةحا  الملييع مع . المعانة  ن الفقر: 3

اللفلم مع  يل الالةةةةةةةةةةةعف    لفنحل مع ال قح  الشف ة  الشحمفل   تخمل    ةةةةةةةةةةةف هم الصةةةةةةةةةةةشية   ت تحلم  ع 
   .(53 :)ال حل   د.  الز اي   إنالفى اعسحة     زلم  ع تشمل م ؤ لية  سحلم

قديح الم فم    فنالةةةةة  لد ه اللد انية   دو تحيث  الةةةةةلح ال حد اللف ل  ع اللمل بفل حاى الشةةةةعور بالفرا :  .4
 ااحعف    امف  ل الع فلة تشحو الم فم  مع ابسةةف فدة مع  فقة  ئنفاه  حيث ال اعسةةح الف    قد  يهف الز ي 
 ظي فه  إل الف ايح  مفد ئد رة الث الز  ف   ب ية   حاد اعسةةةةحة سةةةةمع ف ممف ينللس ئد رة  مث الللقة اعسةةةةح ة  

 داتل  لم ملحل مع ملحنف  الم فم  اللفو.   ملفممة اعئنفى
. تحلد الع فلة لدع اع حاد اللف ميع  ع اللمل ااح ف  بفنخ ف  قيمفهم    لميفهم اب فمفاية    نهم  قل 5

مع  قحانهم الايع يزا لحل   مفب   نال ة انفف ية  حيث   ي ح  ميهم الممل    لي  تاي هم الاات   اب فمف   
  .(59ةةةة 52 :)ال حل   د. مشي يع ئهم م   سحلم  ال

. تؤاح الع فلة    مدع ا مفل اع حاد  قنف فهم بالحاية ابمفففد لألن مة  المعفدئ  القحا د ال محاية الم لح ة 6
   الم فم    بالء  إل الع فلة ب  قفصةةةةةةةةةةةةح ت ايحلف  مث تلز ز الدا ةية  ابسةةةةةةةةةةةةفلداد للنشحاف   إنمف تلمل 

ف  مث ا  فد  وة مع الم فم  تالةةةةةةةلح بفلشح ة    ابنشح  لهاة القنف ة  إب  إل انفهفد اعن مة اف     ق ف    ةةةةةةة 
 الملفييح ال محاية اللفمة    ت ف زلف ب  لد  مل  ت      مش حر ا    ن حلم  عنهم لي حا ممزميع بق حلهف    

 ابمفففد لهف. 

الف    د  ين ح اللف محل  ع اللمل لألن مة  القحانيع الالةةةحاية  الح ةةةةية  نهف لم تشق  الهدف  الغف ة . 7
   انفمفىاتهم    ن ةةةةةةهم  مع   مهف  ب  ل  تشقي  اللدالة اب فمفاية   الم ةةةةةةف اة ئيع النف  بمخفمل   مفرلم

 لحنهم   إ  فى ال  ت ح  حقه   ه  لم ت ةةةةةةةةل هم مع ال قح   لم تشق  لهم سةةةةةةةة ل الةي  الاح م  ممف  لل 
ب    تم  مالةةةلمة تهدد  مع  سةةةلمة الم فم   تامع لديهم قنف ة افقية بلدو احفحامهف   ابلفزاو ئهف  ممف سةةة 

 ه    ل ال قح  الع فلة يؤد فل الث حفلة مع  لحر الح ل  اللداى ت فة الم فم     دو اا مفل بالحاية  ن مف
 ابمفففد لهف   ممف يؤدت الث ابنشحاف  ال ةةةةةةةةةةةةةةمحد اا حام      ب سةةةةةةةةةةةةةةيمف قيمف يفلم  ب حاام اب فداى  مث 

 الن س.
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 ت ايح ال يم اللفمة الف  تنف   ع ارت فم ن ةةةعة الع فلة    الم فم  ممف يؤدت   ال ةةةحابط اعسةةةح ة  ةةةلل. 8
الث  ةةلل ابسةةفلداد  القفئمية للمفففد  الفايف م  اعن مة  ال ةةحابط اب فمفاية   لاا الح ةة   لحل سةة ع ف 

النالل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سحقة ال يفرا (  الف   اعملد )ال حقة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ز فدة ن عة ال ح مة   تف ة  حاام اب فداى  مث
)  يحة   صةةةةةلب    الغفلب ال ةةةةةي حة  ميهف مع ق ل المؤسةةةةة ةةةةةف  الملنية بفل ةةةةةعط اادارت )اع هزة اعمنية( 

2014: 222). 
ُتشدا الع فلة حفلة تمل     ممية الفايف اب فمف   لم حد م  م فمله  اعمح الات يؤ ةةةةةةةةةةل الالةةةةةةةةةةلحر . 9

ال حد اللةف ةل  ع اللمةل  ممةف يةد لةه الث اللزلةة    ةدو ابنفمةفى اعسةةةةةةةةةةةةةةحت   اات ةفا لةدعالةداام بةفل الةةةةةةةةةةةةةةةل  
 الهح   مع ملفنفة الحاق   محا هفه    اب فمف    ام يؤدت به لم حى الث تلف   المخدرا   سةةةةةةةةةةةةةةيمة  لمخح ي

وف  الن  ةةةةةةة   مم ف ب ل ابكفوف   لد مع  لم اللحامل الن  ةةةةةةةةية الدا لة الث اادمفل    لء لمف يلزو حفلة ابكف
 (.27 :2009)الزبيدت  مع تحتح   إح ف  بفلل ز  ع محا هة ال غح  الخفر ية 

 اآلثار االقتصادية للبطالة 2.4.9
   ةةةحر لحد ينغ  ح  ميز   ميلم  ل تفااح ا  نه مع ال ةةةيفسةةةف  ابقفصةةةفد ة ب تح د مل زا     قحد ال ح  

المل زة ابقفصفد ة اعلمفنية "   ل ال ئمد  " لقد قح تم    افيح مع الصشل  الخ ب ححد مف سم  ئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  ةةةةف ي   ل  مح بمل زة ممفامة مع النهح  ابقفصةةةةفدت   مث الحرم مع القحد ب ل النهح  ابقفصةةةةفدت ب 
يف تث  ع مل زة  اب انه يف تث  ع ت  ي  سةةةيفسةةةف  اقفصةةةفد ة سةةةميمة    ميه   ب  ل تاحل الشلحمة رااية 

ححاد الف  ت ةةةةةةم  لأل ةةةةةةخفا   المنف يع   الف فر   اللمفد   ر فد اع مفد  ليس لمنف   ن  ةةةةةةهم   لاع لأل
 المدتح ع   الم ةةةةةةةفهمايع مع مففبلة مف  صةةةةةةة حل اليه مع  لداف ب ةةةةةةةلو   إ ا مف  لمت الشلحمة  لء   ليس 
 كفح مع  لء   ةةةةةةةحف  صةةةةةةةع  النف  قفدر ع  مث اللنف ة ب ن  ةةةةةةةهم    ةةةةةةةل افيح ا ممف  ملع لمشلحمة  ل ت لل 

 ت ايحا  اقفصفد ة  ديدة  منهف:(.  لمع فلة 2007نف    )
الححيد_  حيفن ف_  ممف  لح ةةةةةةةه  بو   قد اللفمل دتمه. تؤدت الع فلة الث ا فقفد اعمع ابقفصةةةةةةةفدت  حيث  1

 ال قح  الشحمفل لح   سحته.
  . ت  ب الع فلة ملفنفة ا فمفاية   فامية تؤاح  مث اقفصفد ال حد ب  ب انلداو دتمه.2
 (. 223: 2014 ت فرة ال مد لمنفت  القحم  )  يحة    . تؤدت الع فلة الث الدار    قيمة اللمل العالحت 3
. تؤدت الع فلة الث ز فدة الل ز    المحازنة اللفمة ب ةةةةةةةةةةةةةة ب مد ح ف  الشلحمة لملف ميع ) ةةةةةةةةةةةةةةند ا د م 4

 الع فلة(. 
 . تؤدت الع فلة الث ت ل    م فح ف  اع حر الش ي ية. 5
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. تؤدت الع فلة الث انخ ف     ا مفل  الفاح ع الح سةةةةةةةةةةةةةةمفل   النفت  المشم    لاا مف يؤدت بمح ر الزمع 6
 الث انخ ف  نصيب ال حد مع النفت  المشم  اا مفل . 

. تؤدت الع فلة الث  ةةةةل الشيفة    بلل الق ف ف  اانفف ية ب ةةةة ب ل حى اللمفد  حيفن ف الث اب ةةةة حابف  7
 (.79: 2000مد   الم فلحا  ) ح

. تؤدت الع فلة الث د   اللديد مع الا فىا  اللممية   ةةةةةةةةةةةح شة  اسةةةةةةةةةةةلة مع المفلمميع الث اله حة الخفر ية 8
بشف ف  ع مصفدر دتل  ديدة لفش يع قدرتهم المةيالية   لفم ية  مححفتهم الالخصية الف  يفلار تش يقهف    

سف د  الع فلة  مث  لل اله حة  ال  ح الث الخفري  الف  تل  ب  داد اللف ميع  ع اللمل  حيثم فملفتهم 
حممف  رغعة تحا د   لفل افيح مع الالةةةعف    تقحد ااحصةةةفايف  انه تلد اللالةةةح سةةةنحا  المف ةةةية تزايد  دد 
مع  ل ح ل الشد د سةةةةي ف  راى حيفة    ةةةل بالةةةلل م ةةةفمح  حيث تم تقديح  ل لنفد  حٌد  احٌد مع ال تم ةةةة 

ف ححد ال لفلم  ةي  مهف ح ا   إننف ا ا  ملنف ال المهف ح ع    ملفل  احد  إنهم سيلحنحل د لة  الايع  خص 
ل  الخفم ةةة  مث م ةةفحع اللفلم مع حيث تلداد ال ةةلفل  امف  قدر الخ حاى  ل مف ت نيه الحب ف  المفشدة مع 

%(   مف اندا 56ف ) حاى ل حة اعدمغة اليهف ئنصةةل مف تقدمه مع قح    م ةةف دا  لمد د النفمية   بح  فني
  إل اللفاد الات ت نيه  لفدد الاة   لفف مف تقدمه مع م ف دا  لملفلم الففلث. 

. تؤدت الع فلة الث تم  اتفلب  ا يحة    م هحو المحا نة  ابرتعف  بفلح ع  حيث   ةةةةةةحد ال هم الخف ل: 9
 (. 81: 2000ا ا لم  لع الح ع قفدر ا  مث ا فلف      حمفيف   ممف ا  نفم  اليه؟! ) حمد  

 البطالة والفقر 5.9 1.1.5

 ةةةةفل    ز فدة اللنل اب فمف   بمخفمل   ةةةةلفله  لف ح مل م  ممفى اب فمفم  ل الع فلة  ال قح سةةةة عفل راي 
  حقه   مؤ حال  مث نه  ال يفسة الف م ية الف  تمفرسهف الد لة  قيفدتهف ال يفسية  اب  ل الع فلة بف فعفرلف 
تصيب ال وف  الافدحة  ال قيحة  كفح مع ريحلف  تف ة ئيع  وف  الالعف  القفدر ع  مث اللمل  الل فى  تلد 

ا  حيث ئد  اسةةةةفق ف  الالةةةةعف     الشح   اعلمية ئيع المدل      اسةةةةفخداو اللالةةةةح سةةةةنحا   المف ةةةةية تشديد 
 حاية الد لة  ال لاا ب ب ال يفسة الف م ية الف  افنت ت   الخ ح  الشمحاى    الفليينف  ال لح تفري 

  الن فو الح سةةةةةةةةةمفل    الفحظي ف    ممف  لل م فلح الع فلة تف ةةةةةةةةة  يحم ف بلد آتح   فلع فلة نفي ة   يةية  
   اعن مة الداففتحر ة   منهف   ةةةةةةةةةةةةةلفد الشلحمف  ال حد ة    اللفلم     قد   ةةةةةةةةةةةةةعشت حفلة  فمةه ملزمة ل

اللحب  تصةةةةح ةةةةف      اللفلم الففلث بالةةةةلل  فو    لء عسةةةةعف  افيحة   منهف اعزمة ال ةةةةيفسةةةةية   الشصةةةةفر 
  .(389ة ةةةةةة 388 :1982) مفر  ابقفصفدت   تالح ة ابقفصفد   افحة نمف  ه 

 الفشحب   الفغيحا  ال ةديةدة    الم فم  المي    ت ةةةةةةةةةةةةةةفةد    هحدا  اسةةةةةةةةةةةةةةففنةفايةة لملمةل مع   ةل الحق  
ابقفصفدت  اب فمف     اليحم الع فلة       حا اللمل مقفرنة ئن عة الحار يع بفللمل   ت فقم الع فلة يحم ف 
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 دنث  ء تاللل لاة ا افر ت ح ا  مث بلد يحو سيلحل لهف آافر  انللفسف  ا فمفاية  اقفصفد ة سم ية   د ل 
الم فم   ند ارت فم ن عة اللف ميع  ع اللمل   تحاهم د ل مصدر رزا   مف يفحتب  مث لاة مع انللفسف  
ا فمفاية   اقفصةةفد ة    تلقية   سةةيفسةةية   ف فمفاي ف تؤدت الث سةةحى الللقف  اب فمفاية   اقفصةةفد  ف ال قح 

ف ة الصشية   انخ ف  الم فحع الفلميم     مع ام انخ ف  م فحع اانفف ية   مف يفحتب  ميه مع سحى الح 
  تلقي ف ال ح مة  ابنشحاف  اللنل   سةةةةةةيفسةةةةةةي ف مف يفحتب  ميه مع تهديدا   تحتحا   مث الن فو ال ةةةةةةيفسةةةةةة  

ا ف  اب فمفاية القفام   لاة اعبلفد مف ف مة قيمف ئينهف   فلع فلة تؤدت الث ال قح   لح ئد رة يؤدت الث الصةةةح 
 ارت فم ن ةةةةةةةةةةةب ال ح مة  اللنل   مع ا م  إل لاة اعبلفد نفت ة  ع ت فقم الع فلة   تؤدت الث  دو اسةةةةةةةةةةةفقحار 

 الد لة. 
المحا ع الافدح الع يط  إننف ب نفحق     ظل     اهاا  ت فقم   داد الع فلة   ز فدة ال غح  الن  ية  مث 

ة  ئل  مث الللس   إننف ن د  ل  ع  الع فلة قد  لقث ب لله الاويعة  ت م هح مع م فلح النزالة  الال فقي
 (: 225: 2014 مث ق ف ف   اسلة مع الم فم   بشيث ين م  ع  لء الم فلح ا تية )  يحة  

                    .انفالفر دااحة ال  فد المفل   اادارت  ات ف هف 
 شف  القحارا .     عت ال  المش حبية  الفزلل  الفمم  لمم ؤ لي 
  ت اء   ا ح ا فمفاية افنت قيمف م ث مع  لم   ئحز   ف   ملحنف  الم فم  بشلم ال فع  اللحز

  ال فقة. 
  .انخ ف  م فحع الفلميم ام ف  نح  ف 
  تزايد ظفلحة  مفلة اع  فد  ل حة المقف د الدراسية معلح ا نفي ة    يلة لفدن  الشيفة المةيالية  انفالفر

 ال قح. 
 م فحع الخدمف   الح   الصش  نفي ة الث انلداو اعمع  ابسفقحار ال يفس . تدن   
 البطالة ومخرجات التعليم العالي 6.9 1.1.6

مع الملح ف  ل لمفحبية  مؤسةة ةةفتهف  ظفال  سةةفسةةية  ربلة تلف ح مع اللنف ةةح المهمة     حامل اانففي     
ف(   الفنمية اب فمفاية )تحز ل ف  لمف اللنصةةةةةحال المفميزال    تشديد الفنمية ا الفحز     بقفصةةةةةفد ة )اح ة   إنفف  

 (:331: 2002 إ عف  ف(  امف  نهف ت هم    ا ت  )الالحاح  
  تنمية المحارد العالح ة.  . تاح ع ر   المفد العالحت 1
 . العشث  الاالل  ع الملفرف ال ديد. 2
ف لململ. 3 ف  اح  ف مالفحا   . ت ح ح ابت فلف  ال اح ة  اب فمفاية بمف يح ح اقف ة مالفحاة  منه  
 . نالح الملح ة  إ ف فهف ئيع  ك ح  دد مع المحا نيع. 4
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.  ظي ة المدار   الملفلد  ال فملف  ل  تخح   ال فقف  العالةةح ة المدربة      ةةعه المدربة      مث اعقل 5
 ب   القفدرة  مث ممفرسةةةةةةةةةةةةةةةة  مل مليع   ل  ئالء تح ح  تيحة مع المهفرا  ال نية  اللممية القفئمة لمفدر 

  الفن يمية اللزمة لإلنففي ال مل   ريح ال مل . 
. ُتلن  مؤسةةةةةةة ةةةةةةةف  الفلميم  بخف ةةةةةةةة ال فملف   محاكز العشحا المفصةةةةةةةمة ئهف بفلعشث  اكفالةةةةةةةفف الملح ة 6 

 . ال ديدة  تن يم الخ حة اان فنية

لملح ف  ل الملح ة  حدلف مع ئيع  نف ةةةةةح اانففي  ملع  ل تفزايد بمفحالية لندسةةةةةية   ليس  لء  ةةةةة ل  ا
اعر   المحارد ال  يةية مفل    ع  ح   العشحا تزداد امية الشقفا  امف تف    بلفدلف    ع  ح   الفلميم 

      الم فم  م محم الشقةفا  يزداد  ةدد اع حاد الةايع  شي حل ئهةاة الشقةفا     صةةةةةةةةةةةةةةع  ر   المةفد الملح 
الملح  ة     دد النف  الايع  لح حنهف   بهاا  ملع القحد ال مؤسةةةةة ةةةةةف  الفحبية ت ةةةةةهم    الفحسةةةةة  الح سةةةةة  
ف    مةةدتل  الفنميةةة ابقفصةةةةةةةةةةةةةةةةفد ةةة   اع ق  للةةفمةةل الملح ةةة الةةات  مفةةل  ع  ح    ةةفرقيةةه  ةةفمل راي ةةةةةةةةةةةةةةةة 

لعشحا     دد مع د د اللفلم الصةةةةنفاية ححد تقح ح ال يمة  اب فمفاية   قد   ح ت اللديد مع الدراسةةةةف   ا
الم ف ة مع الفلميم  آافرة    ز فدة النفت  القحم       ح م الدراسف  الفحبح ة ُ لحف بفقفصفد ف  الفلميم   قد 
ا اقفصةةةةفد  ف  ملع تفع  قيمفه سةةةةم ةةةةمة زمنية   ع  ا فت لاة الدراسةةةةف   ميلهف  ل للسةةةةففمفر    الفلميم محد د 

  .(289 :2009) لالمحت   ح   تشميل  فاد مخفمل  حامل اانففي 
ال  كفح المالةةلل  الف  تلفن  منهف ن م الفلميم    اللفلم تفلم  بلدو قدرتهف  مث ا داد اان ةةفل لمحا هة 

لفن  احفيف ف  سحا اللمل  م فيحة الف دب  الداامة    لاة ابحفيف ف   د د افيحة  مع ئينهف لي يف مفزالت ت
مالةةةةةةةةةةةةلمة الع فلة ئيع المفلمميع نفي ة الز فدة اللفلية      داد ال ل    مف يفحتب  مث  لء مع تحسةةةةةةةةةةةة     
الفلميم   ت خم    مخح فته  حيث ال مخح ف  الفلميم اللفل     الم فم  المي    ةي ة ن ح ا للدة  سعف   

 :(333  2002)الالحاح  منهف 
ا ا يحة مع    ةةفى لي1 وة الفدر س ئد ل محتعف  عكفح مع تمس سةةنحا   تف ةةة الايع  فد ا مع .  ل   داد 

 اا  فد بفلخفري    ال نحا  اعتيحة. 
. نق     قيمة الحاتب الالةةهحت لممفقف ديع   مع لم  مث  ئحا  الفقف د  بشيث يفقف د ل  ا ل لهم تمس 2

ي  فملفتهم      ريح تخصةةةةصةةةةفتهم سةةةةنحا  لم يدرسةةةةحا بفل فملف   ممف يد   اعسةةةةفتاة لم يفو ب  مفد تفر 
 حفث يح ح ا حيفة ملقحلة  اح مة عسحلم. 

.  دو  حدة المح ديع لدر ة المف  ةةفيح    الدافحراة بفلخفري  ت )ل حة اللقحد( تف ةةة لح اسةةفقح ا بفلخفري  3
  تشصمحا  مث م لع    ن ية   إقفمة   منشة     محتب    ل. 

 مث  ظي ة مليد بلد ملح ة ملفنفة  سفتاتهم. . تدن  اقعفد ال معة المف حقيع  4
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ف  عل الفلميم اللفل   شففي الث  لع  ةةةةةةةةةةةةةةةففٍّ   مع ا م سةةةةةةةةةةةةةةفاحل 5 . تدن  اعداى داتل ال فملف  تدر  ي 
 المخح ف   ف مة   ةي ة  ب  ملع اب فمفد  ميهف. 

خ حة  الا فىة اللفلية    . ارتعف  مخح ف  الفلميم اللفل  ب ةةةةةةةحا اللمل معف ةةةةةةةحة  ممف   لل مع ليس لد ه ال6
 منصب القحار       الشلحمة مف يز د مع انفالفر ال الل  ال  فد باللل  ك ح. 

ال الم فملف  الف  تحا ه مالةةةلل  الع فلة ئيع المفلمميع تدرد ت ةةةفرتهف ال فدحة     قدال القحع اللفممة 
منهف   فلمالةةةةةةةلمة لي ةةةةةةةت    ارت فم  للسةةةةةةةف فدةالملدة  المدربة  مث مهع رقيلة قد تف ةةةةةةةفئ  د د  تحع  ميهف 

الم ةةةةةةةةةةفح ف  اللممية  المهنية لمقحع اللفممة  انمف اعمح يفلم     احنهف مفل  فالٍّ    ت ةةةةةةةةةةخمٍّ تلميم  ٍّ عنهف 
 اب ئحب ه بفلحظفال ال نية  المهنية ح حا قدرة ابقفصةةفد  مث اسةةفيلف  الخح  يع    لء عل ابقفصةةفد ب ينم

 الصةةةةةةةةةةةنفاية   لاا يف مب الفن ةةةةةةةةةةةي   الفافمل م  ن فو الفلميم مع   ل ئنفى الملفرف  المهفرا   المهع الف  
 شفف هف سةةةةةةةةةةةةحا اللمل   فلدراسةةةةةةةةةةةةة لمقحع اللفممة  مث تط الفخ يط الفلميم  ليس بملفار لف نب الل ز    

ت يؤدت الث الع فلة ئيع المفلمميع  القحع اللفممة الم محبة   حفث    ملفل ة مالةةةةةلمة ال فال    اللمفلة الا
  .(227 :2014)  يحة     ل حة اللقحد لمخفري 

 الحلول العلمية المقترحة لمواجهة مشكلة بطالة الشباب  7.9 1.1.7

ال الفشدت الا يح الات يحا ه ال ن فو تحبحت لح ايفية ا  فد تحازنف  ئيع ال مب اب فمف    مث الفلميم 
للمل   لاا اعمح ليس مع الي ةةةةةةةيح تش يقه مف لم تف ةةةةةةةف ح  هحد الم فم   مث  ابحفيف ف  ال لمية ل ةةةةةةةحا ا

الم فحع المحازت   فلن فو الفلميم     سيفا تشقي   لدا ه بئد  ل يحا   اللحامل الفلاة ا تية   ل : النمح 
   النالةةةةةف      ال مب اب فمف    مث الفلميم   الملدب  المحت لة لمنمح ال ةةةةةلفن    ال ةةةةةلل    ابنامفف

  . ابقفصفدت

    الفخ يط الفلميم   ه   مث النشح ا ت : القحع اللفممة مدتل ا داد  مف مف معف  اسفخداو 
 احداا تغيحا   حلح ة    ال نفى ابقفصفدت  اب فمف    الن فو الفلميم  مع تلد:  .1

 ) (: تم   حا  مل  ديدة )الن فو ابقفصفدت(. 
 ) (:  قحو الفلميم ئفح يح  إ داد اعيدت اللفممة ام ف  اي  ف. 

     اسفحاتي يف   ديدة لمفنمية تفصل بفلالمحد  النمح المفحازل.  .2
 ابلفمفو ئفحبية اان فل بف فعفرة مشحر  ممية الفنمية.  .3
ف  ند اعتا بفسفحاتي ية الفنمية العالح ة الم .4   فدامة. ا  فى   لح ة لأللداف اب فمفاية تصح  
تصةةشي  الخمل النفت   ع سةةيفسةةة الفحظيف   اع حر  ت ةةليح الالةةهفدا     لء مع تلد: الفن ؤ بفلنمح  .5

ابقفصةةةةةةةفدت   تالةةةةةةةخي  الح ةةةةةةة  الحالع   الفن ؤ بفبحفيف ف  مع القحع اللفممة   المحازنة ئيع اللح  
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الفلميم  الفةةدر ةةب   الم مح  مع القحع اللةةفممةةة   تقةةديح الملح   مع القحع اللةةفممةةة     ةةةةةةةةةةةةةة  ت ةةة
 اللحامةةةةل الشةةةةف زة مع مهنةةةةة الث  تحع مفةةةةل اع حر   الفحق     ال ةةةةةةةةةةةةةةمم الحظي    ع  ح   الفلميم 
 الفدر ب   الفقدو الفانحلح     د رة    تقمي  الد ر المعف ةةةةةةح لإلن ةةةةةةفل   الخفر يع  ع اللمل ب ةةةةةة ب 

 (70  2003)ماللل  لخ. الفقف د     الح فة     المح    اللمفلة الحا دة  ريحلف....ا
ف  خيف  يف   ممف س    ل الماللمة اعسفسية    ت فقم الع فلة  تزايدلف ريح م  حا   الات   ع  لف   
ال مي  لح  دو ال د ة   تخعط الشمحد   الخ ط الا يمة بفلق ةةةةفى  مث الع فلة ح ةةةةب  د د مدر   بالةةةةلل 

ب مف تحاة منفسةةةع ف لشمهف   لئد مع ملح ة  سةةةعف   يد ا  ان حد  ال  زارة  مؤسةةة ةةةة بشل مالةةةلمة الع فلة بش ةةة
الع فلة   مع ام   ةة  ال ةة ل الا يمة لشمهف   فلال    الم فم  م ةةؤ د م ةةؤ لية معف ةةحة  مف  شصةةل    حت 
مع انشدار  ا ةةة     ن ةةةب الع فلة  ز فدة ت فقمهف   تف ةةةة ئيع الخح  يع حيث   ةةةع  سةةةمة    اقف ة تمش  

 بم فملنف اليحو. 

 الميدانية الدراسة .10

 اإلجراءات المنهجية للدراسة 1.10 1.2

 مث ابسفعفنة المغمقة  سيمة ل م  ال يفنف    هح  ن ب اعد ا  لمفل تم اب فمفد أوال  ةةةةةةةة أداا جمع البيانات: 
 لاا المح حم. 

تم اتفيفر  ينة  الحااية مع الالعف  اللف ميع  ع اللمل مع  وة )الخح  يع( بمدينة الخمس   بمغ  ةةةةةةة العينة:
 انفا ف. 20 احر ا    40( م حدة  60 دد اللينة )
تم اتفيفر  ينة  الحااية مع الالعف  الخح  يع اللف ميع  ع اللمل  الحدود البشرية: أوال  ةةةةةةةةة ةةة حدود الدراسة:

 القفاميع    ن فا مدينة الخمس  مث  ل  لحل لؤبى الالعف  مع ال ن يع ) احر ا  إنفا ف(. 
الشد د الملفنية: تم ا حاى الدراسة بمدينة الخمس تمء المدينة ال فحمية الف  تق   مث  ف ل العشح  ثاني ا ةةةةةةةةةةةةةةة
( ن ةةةةمة   مع  ئحز 57.830ام    دد سةةةةلفنهف ححال  ) 120لمفحسةةةةط    ةةةةحا  حائمس بشحال  اعئيل ا

 ملفلمهف مدينة ل دة الا حع مع   هح المدل اعاح ة  مث م فحع اللفلم. 
 . 10/9/2021الث         15/8/2021تم ا حاى الدراسة الميدانية    ال فحة مع  الشد د الزمنية: - اثالث ة

 نة الدراسة وتفسيرهاخصائص عي 2.10 1.3

%( مع المعشحايع     حيع 67    ينة الدراسةةةةةةةة افل امفف   حاد اللينة مع الااحر  حيث ئمغت ن ةةةةةةة فهم )
%(   لاا مؤ ةةةةةةةةح ُ  هح  ل ن ةةةةةةةةعة اللف ميع  ع اللمل مع الالةةةةةةةةعف  الخح  يع مع 33ئمغت ن ةةةةةةةةعة اانفا )

 تف ةةةةة الخح  ف     الشصةةةةحد  مث اللمل   مث  ااانف ة  مث مع اانفا   ُ   ةةةةح  لء ب ل  ح ةةةة رالااح 
مع الااحر   تف ة    ق فم الفلميم اللفو  الخفا مفمفل )   المدار  الخف ة   ر ف  اع  فد   محاكز 
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( سنة حيث ئمغت ن  فهم 30ةةةةةةةةةةةةةةة  20ا  فى د را  الفقح ة المنه ية  ريحلف(   افنت   مفرلم تفحا ح مف ئيع )
%(   افنت ن ةةةةةةةةةةعة ال وة اللمح ة مع 18( ) 40 – 30ع تفحا ح   مفرلم )مع %(  ئينمف ئمغت ن ةةةةةةةةةةعة م67)
%(  حيث ُتالةةةةةةلل   مفر المعشحايع  لمية تف ةةةةةةة ب سةةةةةةيمف    مح ةةةةةةحم دراسةةةةةةة 17 مف  حا( ) 50 – 40)

ا الخح  يع   لمف له مع  لمية    اكف ةةةةةةةةةف  ال حد مخز ن ف مع الف فر   الخ حا   الع فلة ئيع الالةةةةةةةةةعف   تشديد 
لف ةةةة هف  ع  ح   ال مف ف  المشي ة به   سةةةةحاى اعسةةةةحة      مف ة اع ةةةةدقفى      مف ة اللمل ال الف   

%(   لاة النفي ة تف   م  53  د  امف  ل الغفل ية الل مث مع   حاد اللينة لم الُلزا  حيث ئمغت ن ةةةة فهم )
 ةةةةةةعة    اللف ميع  ع اللمل دراسةةةةةةة  هحد  عفر   يحة  ممف يدد  مث  ل  وة الالةةةةةةعف  )الُلزا ( ل  اعك ح ن

% (   امف 7%(    مف الم مقحل  مم تف ف ز ن ةةةةةةةةةةةةةة فهم ) 40مع ئيع الخح  يع  يميهف المفز  حل ئن ةةةةةةةةةةةةةةعة ) 
ت حا      ةةةةةةةشت الدراسةةةةةةةة  ل ن ةةةةةةةعة المفشصةةةةةةةميع  مث الالةةةةةةةهفدة ال فمةية مع حممة المي ةةةةةةةفنس  العلفلحر ح 

%(  يميهف المفشصةةةمحل  مث الالةةةهفدة 41.6 فهم )المفشصةةةميع  مث الالةةةهفدا  الفلميمية اعتحع  ا  ئمغت ن ةةة
% (  16.7% (    مف المفشصةةةةةةةمحل  مث الالةةةةةةةهفدة اا داد ة  قد ئمغت ن ةةةةةةة فهم ) 25المفحسةةةةةةة ة ئن ةةةةةةةعة ) 

%   افنت ن ةةةةةةةةةةةعة 10 المفشصةةةةةةةةةةةمحل  مث  ةةةةةةةةةةةهفدة  حا  فمةية )مف  ةةةةةةةةةةةفيح  دافحراة(  قط ئمغت ن ةةةةةةةةةةة فهم 
ا % ( مع ا مفل    حاد اللينة   لاا يدد  مث 6.7لم تف ف ز)  المفشصةةميع  مث الالةةهفدة ابئفدااية  ةةويمة  د 

المي    لفن  مع  مية    ل الخح  يع   ت المؤلل   الالةةةةةةةةةةةةةةهفدا   لفنحل مع الع فلة  ممف  للس  ل الم فم
مفلممة ن ح ا للدو قدرة مخح ف  الفلميم اللفل   مث اسةةةةةةفيلف  مف معف  سةةةةةةحا اللمل مع الخح  يع    ل لاة 

ف  ل  كفح  ع ةةةي ة   ت تزايد   داد الخح  يالمخح ف   مقفئل انلداو  حا اللمل  مفو الالةةعف    ات ةة     ةة 
%(  ئينمف مع 67(   حاد  حيث ئمغت ن  فهم )10 – 5مع نصل المعشحايع يفحا ح  دد   حاد  سحلم مف ئيع )

اا  لن   ل اعسةةةحة ا يحة % ( مع   حاد اللينة   ل33(  قد ئمغت ن ةةة فهم ) 5 – 2كفل  دد   حاد  سةةةحلم مع )
الش م   ممف  لن   نهف بشف ة لم ةةةةةةةةةةف دة  ئنفاهف  بنفتهف مع الخح  يع ل ةةةةةةةةةةد احفيف فتهف ال ةةةةةةةةةةح ر ة   احنهم 

لململ      ف ميع  ع اللمل سةةةةةي لمهم  فلة  مث  سةةةةةحلم    حلد لديهم  ةةةةةلحر ا بفلنق   الد نية     ةةةةة حلم
ا  %( مع 58 ل مف ن ةة فه ) ب ةةي  ف  امف    ةةشت الدراسةةة ححف  مهع  تحع مقفئل   ح حفث  إل افل زليد 

دتل ا ةةةف   حفث تفملع  مفدنية   لم بشف ة الث    ةةةف هم المةيالةةةية     حاد اللينة دتمهم الالةةةهحت مفحسةةةط
تف ةةةةة اعسةةةةحة ا يحة الش م   محتب ر  اعسةةةةحة ب  ل   ل ةةةةد   اعسةةةةحة مع تح يح سةةةة ل الةي  الاح م ع حادلف

%(     حيع افنت ن ةةةةةةعة مع 27يميهف مع دتمهم الالةةةةةةهحت مفحسةةةةةةط ئن ةةةةةةعة ) ر ة  ح   مي  احفيف فتهف ال ةةةةةة
%( مع   حاد اللينة   يمحل    منفزد تلحد 53%(   ات ةةةةةةةةة   ل مف ن ةةةةةةةةة فه )15 ةيالةةةةةةةةةحل تشت تط ال قح) 

   %( منهم   يمحل    منفزد ا  فر ررم رلى  سةةةةةةةلفر اا  فرا35الخف ةةةةةةةة لهم  ئينمف مف ن ةةةةةةة فه ) فممايفه
%( مع   حاد اللينة   يمحل    منفزد تلحد ممايفهف لمد لة   مفل    12ا ف ة الحاتب الالةةهحت  امف  ل )  دو 
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ليوة الفدر س بفل فملة   الححدا  ال ةةةةةلنية الففبلة ل هفز  مدينة الخمس )الححدا  ال ةةةةةلنية الففبلة ع  ةةةةةفى
ال ةةلنية الففبلة لمقف دة العشح ة   الححدا   ابسةةفخعفرا    الححدا  ال ةةلنية الففبلة لم ةةلة الشديد ة   الححدا 

ف   و ال ةةةلنية الففبلة لمصةةةحف ابدتفر   ريحلف( ن ح ا للدو قدرتهم  مث ئنفى     ةةةحاى   قفر سةةةحاى  كفل  ر ةةة 
ف   نهم قد  لحنحل  ف ميع  ع اللمل  ب يفقف ةةحل راتع ف مع الد لة    لممحل     ف ئهم  تصةةح ةة  م ةةلن ف تف ةة 

   مفد ححة. 
 تحليل نتائج الدراسة 3.10 1.4

 اآلثار االجتماعية للبطالة 1.3.10 1.4.1

( يف يع  ل الةعفرة الف  تشصةةةةةةةةةةةةةةمت  مث الفحتيب اع د ل  )ممفرسةةةةةةةةةةةةةةةة المهع 1بفلن ح الث ال د د رقم )
%(   تف   لاة النفي ة م  دراسةةة 92 الشحف الشحة  الع ةةي ة( حيث ئمغت ن ةةعة مع  ا قحا  مث لاة الةعفرة )

(   لاا يدد  مث  ل الع فلة  اح  باللل ا يح  مث    ف هم الن  ية   المةيالية  2014) هحد  عفر   يحة 
 اب فمفاية   ممف د   بفلالةةةةةةةةعف  لممفرسةةةةةةةةة مهع  ححف  تحع ححة    محسةةةةةةةةمية   مفل الااحر ا ةةةةةةةةفغمحا    

الاهحبفا  ل ةةةةةةف ف   ح مة  بشيث  لل النف   رالمصةةةةةةفال تلد محسةةةةةةم الصةةةةةةيف  تف ةةةةةةة م  انق فم الفيف
يف هحل لق ةةةةةفى اع قف   مث العشح     اللمل    المخفئز     مشل  المحاد الغاااية ئد او  زا      ت فرة 

مع تلد د رة تدر  ية  اعسةةةةمنت     اللمل  مث محاعة آلية   مف  وة ال نف  قعل ةةةةهع الفش  بمهنة الفمح ل
ررم  ل لديهم  هفدا   فمةية   لانهم لم لمدة الاة   هح  تحتب  ميهف  قحم بلل اعت فى ال  ية   ريحلف 

%( لم يحا قحا  مث 8يفملنحا مع الشصةةةةحد  مث  ح ةةةةة  مل منفسةةةةعة ب  ح منفسةةةةب     حيع  ل مف ن ةةةة فه )
  لء   ت  ل    ف هم  ظح  هم المةيالية    ل  لم  لحنحا بشف ة لململ. 

 

 ( 1جدول رقم  
 يوضح اآلثار االجتماعية للبطالة على الشباب

 ال أوافق  وافق اراةالعب ر. م
 النسبة % التكرار النسبة % التكرار

 %8 5 %92 55 ممفرسة المهع  الشحف الشحة  الع ي ة 1
 %10 6 %73 44 اب فمفد  مث اعسحة    سد ابحفيف ف  اعسفسية 2
 %12 7 %88 53 ابلفشفا بفلممياليف  الم مشة تفري  حاية الد لة 3
 %20 12 %80 48  ال  و ممف يد   الث ارتاف  ال حاامالاللحر بفلمم ل  4
 %25 15 %75 45 لم حد اللف ل  ع اللمل الن حة الد نية 5
 %17 10 %83 50  دو الفقة    مصداقية مؤس ف  الد لة 6
 %20 12 %80 48  لل الحازم الدين   الف حف 7
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 اآلثار االقتصادية للبطالة 2.3.10 1.4.2

(  ل الةعفرة الف  تشصةةةةةةةةمت  مث الفحتيب اع د ل  ) دو   حد راتب داام    2يف ةةةةةةةة  مع ال د د رقم )
%(  لاا  لن   ل الالعف   تف ة الخح  يع بشف ة 90الد لة( حيث ئمغت ن عة مع  ا قحا  مث لاة الةعفرة )

د احفيف فتهم اعسفسية  لمحتب داام  تفئت    الد لة مع   ل م ف دة  سحلم    تش يع دتمهم الالهحت   س
%(  ل  ن ةةةةةةةةةعة  ةةةةةةةةةويمة  10  ب  لحنحا  فلة  ميهم   مف مع لم يحا قحا  مث لاة الةعفرة  قد ئمغت ن ةةةةةةةةة فهم )

بلل الالعف  تاحل    ف هم ابقفصفد ة مي حرة الشفد   لي حا بشف ة لحاتب    الد لة  يميهف الةعفرة   هنفد
الف  تشصةةةمت  مث الفحتيب الففن   ل  ) ل حة الالةةةعف  لمخفري بشف ف  ع  ح ةةةة  مل    ةةةل (  حيث ئمغت 

 ةةهم    ةةمفل م ةةفق مهم  %(  لاا يدد  مث  ل ب فلة الالةةعف  د لفهم لمه حة مع   ل تاح ع  ن 88ن ةة فهم )
 الم ةةةةف دة    تش ةةةةيع    ةةةةف هم ابقفصةةةةفد ة لهم  عسةةةةحلم   لاع   ةةةةع  الم فم  المي    لفن    ل  لاة 
اله حة حيث  مح  رفل فهم رحق ف    العشح   لنفد مع تنق    تعفرة  ع  لمه  تفرايع  راىلم ملفنفة  سةةةةةةةةةةحلم 

%(  لم    ةةةةةةةمحل 12 قحا  مث لاة الةعفرة  قد ئمغت ن ةةةةةةة فهم )الن  ةةةةةةةية مع  لم ال حاا  ال قد  ئينمف مع لم يحا
العقفى    ئمدلم  ع اله حة    هم ب  لح حل مف ا ينف حلم    تف ة اانفا    مةةةةةةةةف آتح اعفرة  ه  )احةةةةةةةةلد 

%(   فلفقدو الفانحلح     اللحلمة   اعنفحنت  53ا لة مشل اليد اللفممة العالةةةةةح ة(  حيث ئمغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ن ةةةةة فهم )
  الفحا ةةةةةةةل اب فمف     تح ح ا ب  الشديفة  سةةةةةةةهمت    تقمي  اليد اللفممة العالةةةةةةةح ة   تف ةةةةةةةة   ةةةةةةةعلف

  داد ا يحة مع الالةةةعف  لململ ئهف  قعل ةةةهف تم ق مه  مفل )مصةةةن    المصةةةفن  الا يحة الف  ت ةةةف ي  اسةةةفق ف
ريحلف(    مف مع لم الصفئحل ةةةةةةةةةةةةةةة  مصن  ُر   الفمحر ةةةةةةةةةةةةةةة  مالح م الصحبف  الز ف ية    مزر ة  ل ندانيف..   

%(   هم يح ل  ل اللمل بفلمصةةةةةةةةةةةةفن  ب تفح ح قيه  ةةةةةةةةةةةةح   28يحا قحا  مث لاة الةعفرة  قد ئمغت ن ةةةةةةةةةةةة فهم )
ال ةةلمة الصةةشية    ل   ةةحارة ال  ةةمية  كفح مع  فادته  تف ةةة مصةةن  ااسةةمنت الات   ةة ب    اا ةةفبة 

 بفعمحا    ت حلف تميف الا د.
 االقتصادية للبطالة على الشبابيوضح اآلثار  ( 2جدول رقم  

 ال أوافق  وافق اراةالعب ر. م
 النسبة % التكرار النسبة % التكرار

 %10 6 %90 54  دو   حد راتب داام    الد لة  1
 %12 7 %88 53  ع  ح ة  مل    ل  ل حة الالعف  لمخفري بشف ف 2
 %20 12 %80 48 الدار الفح ة العالح ة  3
 %13 8 %87 52  مث  مل منفسب ب  ح منفسب دو الشصحد  4
 %17 10 %83 50 ت ال  الحسف ة  المش حبية  5
 %27 16 %73 44 سحى اع  فم اعمنية    ال لد  6
 %46 28 %53 32 احلد ا لة مشل اليد اللفممة العالح ة  7
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 الحلول العلمية المقترحة لمعالجة آثار البطالة على الشباب 3.3.10 1.4.3

(  ل الةعفرة الف  تشصةةةةمت  مث الفحتيب اع د ل  )ا  فد  حا  مل لمالةةةةعف  3ال د د رقم )يف ةةةة  مع 
%(  لاا  لن   نه   ب  مث  زارة الفلميم اللفل  ربط مخح ف  الفلميم 95الخح يع( حيث ئمغت ن ةةةةةةةةةةةةةة فهم )

ع لهم ب ةةةحا اللمل حفث يفملع الخح  حل الشف ةةةمحل  مث مؤلل  ابلفشفا معف ةةةحة ئحظفال حلحمية ت ةةةم
حقحقهم محا نيع    الد لة المي ية   إ  فى من  دراسية لمخح  يع اع اال بفلداتل    الخفري   تليينهم مليديع 

%(  ل  ن ةةعة  ةةويمة   غفلع ف 5  ةةمفل اف ة حقحقهم    مف مع لم يحا قحا  مث لاة الةعفرة  قد ئمغت ن ةة فهم )
ابقفصفد ة ملففية   محا بشف ة لحاتب الد لة        ف همف  لحل لؤبى ممع  لممحل    اع مفد الشحة   لي 

 مف الةعفرة الف  تشصةةمت  مث الفحتيب الففن   ه  )الق ةةفى  مث ال  ةةفد اادارت  المفل ( حيث ئمغت ن ةة فهم 
%( تف ة قيمف يفلم  بقحارا  الفلييع  حيث تف الث الحسف ة  المش حبية  تؤ د المنف ب الث   خفا 90)

ل   ممية افقية ادارة مفل لاة الق ف ف    لاة النفي ة تف   م  دراسةةةةةةةةةةةةة  هحد  عفر   يحة ليس لديهم مؤل
%(  ل  ن ةعة  ةويمة   غفلع ف مف  لحنحل 10(    مف مع لم يحا قحا  مث لاة الةعفرة  قد ئمغت ن ة فهم )2014)

ح اعفرة )تال ي  ئحام  مع اع خفا المف مقيع الث ال مم الحظي   ئحسف ة   خفا ملينيع  ئينمف افنت آت
حيث يحع لؤبى  ل ئحام  الفنمية %( 58الفنمية الم ةةةةةةةةةةةةةةفدامة  إدمفي الالةةةةةةةةةةةةةةعف  ئهف( حيث ئمغت ن ةةةةةةةةةةةةةة فهم )

ف    مدينة الخمس تشففي لحقت  ح ل لفنقيدلف   تافد تاحل ملد مة   الم فدامة    الم فم  المي    تصح  
لديهم ر ع اسةةةةةةةةفالةةةةةةةةحاقيه لمم ةةةةةةةةفق ل    نه  ملع تشقي  %(  هؤبى 42ئينمف ئمغت ن ةةةةةةةةعة مع لم يحا قحا  ميهف )

 لداف مالح  ف  الفنمية الم فدامة مع تلد  هحد    افر الالعف  مع ال ال ن يع   مفل اقةفمة  رف  مل 
 ع )الح فدة اب فمفاية( مع تلد مالةةةح  ف  ب ةةةي ة مفل ايفية اسةةةفخداو ال فقة الالةةةم ةةةية ئديل   ع ال فقة 

)ململ ئحنف  ملفمل ب ي ة لصنف ة الشمح ف   الم كحب  الشفرة بلنصح ن فا   بيلهف مفلالاهحبفاية      ف  
 ئيف  ة  مقهث ا فيمحا ة  مقه  ليدت سنفح(    مدينة الخمس  ريحلف.

 
 
 
 
 



  مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الليبيلالدولي  لمؤتمرباإصدار خاص ، مجلة دراسات االقتصاد واألعمال

583 
 

 ( 3جدول رقم  
 يوضح الحلول العلمية المقترحة لمعالجة آثار البطالة على الشباب 

 وتوصيات الدراسة  نتائج .11

 نتائج الدراسة 1.11 1.5

مع فلة  مث الالةةةعف  تفمفل   : ل دد مع ا افر اب فمفاية   م  المالةةةفراحل    الدراسةةةة  مث   حد  .1
ممفرسةةة المهع  الشحف الشحة  الع ةةي ة   ابلفشفا بفلمميالةةيف  الم ةةمشة تفري  ةةحاية الد لة    دو الفقة 

الد لة  ا ةةةةةف ة الث  ةةةةةلل الحازم الدين    الف حف   االء الالةةةةةلحر بفلمفد     مصةةةةةداقية مؤسةةةةة ةةةةةف  
  ال  و ممف يد   الث ارتاف  ال حاام. 

مع فلة  مث الالةةةةةةعف  تفمفل لابقفصةةةةةةفد ة  دد مع ا افر  مث   حد  لنفد ات فا  فو ئيع المالةةةةةةفرايع .2
 ح ة  مل    ل    دو الشصحد  دو   حد راتب داام    الد لة   ل حة الالعف  لمخفري بشف ف  ع :   

  إلدار الفح ة العالح ة.    مث  مل منفسب ب  ح منفسب   ت ال  الحسف ة  المش حبية
الشمحد اللممية المقفححة لمشد مع آافر   دد معلنفد  ةةةةةةةةةةةعه ا مفم ئيع المالةةةةةةةةةةةفرايع    الدراسةةةةةةةةةةةة  مث  .3

فى  مث ال  ةةةةةةةفد اادارت ا  فد  حا  مل لمالةةةةةةةعف  الخح  يع   الق ةةةةةةة: الع فلة  مث الالةةةةةةةعف  تفمفل   
 المفل    تصةةةةةةةةةشي  الخمل النفت   ع سةةةةةةةةةيفسةةةةةةةةةة الفحظيف  اع حر   إ داد اعيدت اللفممة ام ف  اي  ف مع 
  تلد الفلميم   ابلفمفو بفل حد بف فعفرة مشحر  ممية الفنمية مع تلد تالةةةةةة ي  ئحام  الفنمية الم ةةةةةةفدامة

  ادمفي الالعف   يهف. 
 

 ال أوافق  وافق اراةالعب ر. م
 النسبة % التكرار النسبة % التكرار

 %33 20 %67 40 الفنمح ةالفحس     المالفر    1
 %5 3 %95 57 فد  حا  مل لمالعف  الخح  يعا   2
 %10 6 %90 54 الق فى  مث ال  فد اادارت  المفل   3
 %22 13 %78 47  ا  الالحاف  ابسففمفر ة لململ    ال لد  4
 %42 25 %58 35 دمفي الالعف   يهفالم فدامة  إتال ي  ئحام  الفنمية  5
 %17 10 %83 50 ف مع تلد الفلميم ف  اي   ا داد اعيدت اللفممة ام   6
 %20 12 %80 48 ابلفمفو بفل حد بف فعفرة مشحر  ممية الفنمية   7
 %15 9 %85 51 تصشي  الخمل النفت   ع سيفسية الفحظيف  اع حر  8
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 توصيات الدراسة 2.11 1.6

   الدراسة ب ح رة اعتا بف ت :تح 
ربط مخح ف  الفلميم اللفل  بفحفيف ف  سةةةةةةةةةةةةةةحا اللمل   لء مع تلد ت ليل الالةةةةةةةةةةةةةةعف  حديف  الفخحي  .1

 حة  بإدمف هم  ةةمع اللمفلة المفخصةةصةةة    الم فب  الف   شفف هف سةةحا اللمل ممف   ةةف د    سةةد ال
 ئيع اللح   ال مب  مث اللمفلة. 

 .  ن  ي ف لمالعف  تلميمي ف  مهني ف   شي فحسي   حا الفمليع ت .2
تش ةةةةيع المنف  ابسةةةةففمفرت  إزالة اف ة الل عف   اللحاقيل مع   ل تح يح  حا  مل  ملع  ل ت ةةةةهم     .3

 حل ماللمة الع فلة. 
د م  تالةةةة ي  الق فم الخفا لي تا د رة    المالةةةةفراة    تقميل ن ةةةةب الع فلة  ع  ح   م ةةةةفلمفه     .4

  مع تلد تن يا المالةةةةةةةةفر   المشمية ا حاى تنمية اقفصةةةةةةةةفد ة  ا فمفاية سةةةةةةةةح لة  لء م   حا  مل  ت
 لح مع  ةة نه اسةةفيلف    داد ا يحة مع الالةةعف        بنفى محتازا  ال نية الفشفية  مث الم ةةفحع الح ن 

 تن يا مالفر   الفنمية تمء.
اللمم    زارة الفخ يط   زارة  مع ال ةةةةةح رت قيفو تن ةةةةةي   اقل   ح يق  ئيع  زارة الفلميم اللفل   العشث .5

مع   ل   ةةة  ال حام   ال ةةةيفسةةةف  اللفمة الف  مع  ةةة نهف  ل   المفلية   زارة اللمل  الالةةةؤ ل اب فمفاية
 ت هم    ملفل ة ماللمة الع فلة. 

 د م ئحام  الفدر ب  الف ليل   لء مع   ل ئنفى قدرا  الالعف  اللف ميع  ع اللمل.  .6
 ل الم فم  لمشد مع ال ح مة  الف حف  ال ي حة  مث الع فلة  م  عفتهف. تم  حفلة مع ابن  فو دات .7
 مؤسةةةة ةةةةف     الق فم الخفا   هحد  ك ح  دد ملع مع الحزارا   الد ااح  ا  الللقة ح ةةةةح رة ت ةةةةف  .8

الم فم  المدن     لء مع   ل تم  ن ةةةةةعة  كفح مع المالةةةةةفراة لشل مالةةةةةلمة الع فلة مع تلد القح   
  ز فدة ن  هف    المالفر   ابسففمفر ة.   اليد اللفممة  تدر ب  الصغيحة

  ح رة ا حاى دراسف   ممية  ع  سعف  الع فلة  تداايفتهف    الم فم .  .9
 المراجع 1.7

  الع فلة  تم  اللمل احدع تشد ف  الح ةةةة  الحالع  بشث منالةةةةحر    م مة امية بغداد لملمحو 2009ائحا يم  ح ةةةةنفى نف ةةةةح  
 .  71  ا 19ابقفصفد ة  اللدد 

   تقميل اللمفلة  الدار ال فمةية  مصح  ااسلندر ة. 2000 حمد  مفلح 
  الع فلة الالعفئية    ابقفصفد المي    الم مة الد لية لمفنمية  اللدد اع د  امية ابقفصفد  الف فرة  2013ارمي    م  سفلم  

 .24ةة 1 فملة المحقب  ا 
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  الع فلة    اللحاا  م مة بشحا اقفصةةةةةةةةفد ة  ال مةية اللحبية لمعشحا ابقفصةةةةةةةةفد ة  القفلحة  2008 لشم      د ال عفر   حد 
 .  10  ا 44ة 43اللدد 

   مدتل     مم ابقفصفد  الفشميل الام   ال زا   دار  اال لمنالح. 2009 لالمحت  تفلد تح ي   
سةةةةةةعف  مالةةةةةةلمة الع فلة    الم فم  المصةةةةةةحت  الم مة اللممية لامية ا دا    فملة    2021ال همحد  سةةةةةةمفرة  ةةةةةةةعفل ح ةةةةةةع  

 .209ة  193(  ا 1  م )10دميف   م  
 ال حل    فر ا  حق   الفخ يط الفحبحت ) مميفته  مداتمه(  دار الملح ة ال فمةية  ااسلندر ة  د.  . 

لع فلة    مدينة الالةةةف ل: "دراسةةةة ميدانية    ال نح  المي     ا2019ح ةةةع  مشمد  ئح بلح  م   الهمفل   نحرت  مح  م   
 . 14ةة 1(  ا 1"  م مة لي يف لملمحو الف  ي ية  الفقنية  امية الفقنية الهندسية   نز ر  اللدد )

ابقفصفد ة  د   الشيفل    ليد نف    دراسة بشفية ححد الع فلة مقدمة الث ابكفد مية اللحبية الم فححة    الدنمفرد  امية اادارة
.  

  المخف ح اب فمفاية لمع فلة    الم فم  اللحاق   م مة  فملة اعئيفر لملمحو اان ةةةةةةةةةةةفنية  2010الدليم   مؤ د من   مشمد  
 .  362ةة  325اللدد الففن   ا 

فب ال فمل    المالةةةةةةةةةةلل  اب فمفاية  دراسةةةةةةةةةةة     مم اب فمفم الف  يق   المل2010ر ةةةةةةةةةةحال  ح ةةةةةةةةةةيع   د الشميد  حمد  
 الشديث  القفلحة.

   معفدئ ابقفصفد الام   الدار ال فمةية.  2004رم فل   حمد  
  الع فلة    اللحاا  الم فلح  ا افر  سةةةةةةةة ل الملفل ة  بشث منالةةةةةةةةحر    م مة دراسةةةةةةةةة 2009الزبيدت  ح ةةةةةةةةع ل    افظم  

 .27(  ا 1اقفصفد ة  بغداد  ئيت الشلمة  اللدد )
   الفحبية   زمة الفنمية العالح ة  ملفب الفحبية اللحب  لد د الخمي   الح ف . 2002 الالحاح   لقح   حمد 

  ظفلحة اللحلمة  ت ايحلف  مث الع فلة    الح ع اللحب  ئيع الحاق   ابحف ةةةةةةةةةةةف   رسةةةةةةةةةةةفلة 2008 ةةةةةةةةةةةفل     د الحزاا مشمد  
اادارة  ابقفصةةةةفد  ق ةةةةم اللمحو ابقفصةةةةفد ة   مف  ةةةةفيح  )ريح منالةةةةحرة(  ابكفد مية اللحبية الم فححة    الدنمفرد  امية

 الدنمفرد.
 الماللل  اب فمفاية   فملة بغداد.  .1991 اللفن     د الم يف   د الشميد   مح  ملع تميل 

  الع فلة  مالةةةةةةةةةةةللتهف ئيع الن ح ة  الف  ي  " دراسةةةةةةةةةةةة ميدانية    مدينة بغداد "  فملة بغداد  امية 2014  يحة   هحد  عفر  
 . 241ةة 213(  ا 40فحبية لم نف   ق م الخدمة اب فمفاية  م مة العشحا الفحبح ة  الن  ية  اللدد )ال

   اقفصفد ف  اللمل  )ن ح ة  فمة(  م فب   فملة الممء سلحد  الح ف . 1994 ح    ف م ئع  فلح  
(  دراسةةةةةةةةةف     الفنمية  الفافمل 1لحب  )  الفحبية اللحبية   فادلف اانمفا   سةةةةةةةةةم ةةةةةةةةةمة افب الم ةةةةةةةةةفق ل ال1982 مفر  حفمد  

 ابقفصفدت اللحب   محاز دراسف  الححدة اللحبية  ئيح  . 
    مم اب فمفم  ئيح    محاز دراسف  الححدة اللحبية.2005ردنز   نفحن   
فم   فملة   تح  ح ال فملة  سحا اللمل  رسفلة مف  فيح  )ريح منالحرة(  ملهد  مم اب فم1992  1991قفسيم   نف ح  
 ال زااح. 
   الفشميل ابقفصفدت الام   القفلحة  ملفعة  يع  مس.1998ل      م   
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 مث  2019 ر ة س  17  مقفد بلنحال: الع فلة    لي يف م سةفة اقفصةفد ة  مالةلمة  يلمية  مففح ئففر خ: 2019مشمد مؤمع  
 hunalibya.com /economy/6505///:httpsالحابط: 

(  21   اق  الفحز   ال غحا   لمع فد    اللحاا  بشث منالحر    م مة دراسف  اقفصفد ة  اللدد )2009 مشي   انلفو سميح 
 .127ئيت الشلمة بغداد  ا 

  المخف ح اب فمفاية  ابقفصةةةةةةةةفد ة لم  ةةةةةةةةفد اادارت  المفل    رقة مقدمة الث الند ة اللممية الف  2003مالةةةةةةةةلل    د الحاحد  
لف ل م  امية ا دا   منالحرة    م مة دراسف  ا فمفاية   فملة بغداد ححد ابافر اب فمفاية اقفمفهف ئيت الشلمة بفلف

 لم  فد.
   تشقي  م م  المغة اللحبية. 1960المل م الحسيط  
 و.2007 – 6 – 6مشيط   –. الع فلة ماللمة مزمنة تعشث  ع حل   علة اعتعفر اللحبية 2007نف     ح ف  

 .1  الن ح ة ابقفصفد ة    ااسلو  دئ   اامفرا  اللحبية المفشدة  دار القمم   1985نلمفل   احت  حمد  
  الع فلة    ابقفصةةةةةةةةفد اللحاق : ا افر ال لمية  الملفل ف  المقفححة  م مة الغحت لملمحو 2010لف ةةةةةةةةم    د الخ ةةةةةةةةح  حنفل  

 .87  ا 16(  اللدد 3ابقفصفد ة  اادار ة  الم مد )
 


