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ABSTRACT 

 
Unemployment is one of the most serious risks that threat the stability and cohesion 

of societies whether in the advanced or developing countries.  If one of these several 

economic, social, security and political problems occurs, It has a negative impact on 

the individual, family and society. The aim of the research is to identify the concept 

and causes of unemployment among university graduates in the Libyan municipality 

of Tragan, and to clarify the effects of unemployment risks on graduates of 

universities and their families from the perspective of Islamic Sharia. In the Libyan 

municipality of Tragan, to reach the most important results that unemployment is 

considered an economic threat at the community level with the existence of idle 

power from the labor force within the municipality of Tragan without work , which 

negatively affects the growth of economic activity and weakens it, and considers the 

unemployment of university graduates in the municipality of Tragan is a 

loss.Besides, it leads to the destruction of building social fabric, and the low ties of 

ties carried by people towards the official institutions and systems and the values of 

Islamic Sharia prevailing in the society of the Libyan Tragan . 
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 لخص امل

 ذ تسببهتدد االستقرار ومتاسك اجملتمعات سواء يف الدول املتقدمة أو الدول النامية إ  تعد البطالة من أشد املخاطر اليت
؛ وعليه فإن مشكلة الدراسة واجملتمع   واألسرةالفرد    ىعل  سيئةاثر  آ  وهلا  عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية، أمنية وسياسية؛

 ذلك  يف  الشريعة اإلسالمية  ونظرة  واألسر  اجلامعات  خرجيي  على  البطالة   أثر  طبيعة  سؤال رئيس املتمثل يف ما  ترتكز على
 تراغن بلدية يف خرجيي اجلامعات البطالة لدى واسباب مفهوم الليبية، ومن أهداف البحث التعرف على تراغن ببلدية

 اإلسالمية، وأتبع الباحث منهج الشريعة منظور من وأسرهم اجلامعات ىخرجي على البطالة خماطر آاثر الليبية، وتوضيح
 الشريعة ونظرة واألسر اجلامعات خرجيي على البطالة  أثر طبيعة  وحتليل وصف على يقوم الذي التحليلي االستقرائي
 مستوى  علي  اقتصاداي  تعترب خطرا  ووصوال إىل أهم النتائج املتمثلة يف أن البطالة  الليبية،  تراغن  ببلدية  ذلك  يف  اإلسالمية

 النشاط  النمو  علي  سلبا  يؤتر  مما  عمل،  بدون   بلدية تراغن الليبية  داخل  العاملة  اليد   قوة  من  معطلة  طاقة  بوجود  اجملتمع 
 خسارة  تراغن ببلدية  اجلامعات  خرجيني بطالة  وتعترب  ويضعفه،  االقتصادى

 الرمسية  املوسسات  اجتاه   الناس   حيملها  الىت  الروابط  أواصر اخنفاض  واىل   االجتماعي،  النسيج  البناء  هدم  إىل  تؤدي
 جمتمع تراغن الليبية.  يف  السائدة  اإلسالمية  وقيم الشريعة  واالنظمة

 اجملتمع .  -املعاجلة  -املخاطر  -اآلاتر  -البطالة  كلمات مفتاحية:
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 املقدمة
تشكل البطالة يف خمتلف دول العامل املشكلة األخطر بني املشاكل الىت تواجهها، فالبطالة توجد يف مجيع دول العامل،   

الدول الغنية والدول النامية والدول املتخلفة, ولكن بنسب خمتلفة عن بعضها البعض, لذا جيب الوقوف على هذه الظاهرة 
ها على الفرد واألسرة واجملتمع ووضع احللول هلا أو احلد والتقليل من انتشارها، وهلذا ملعرفتها ومعرفة أسباهبا وأاثرها وخماطر 

 هي حباجة إىل املزيد من الدراسة  التحليل يف وقتنا احلاضر.

 اشكالية البحث:

تفاقم البطالة وازدايدها املستمر يف اجملتمعات بشكل عام، وجمتمع بلدية تراغن الليبية   نتيجة فيما نلمسه اليوم من   
قتل الطاقات للشباب ، بشكل خاص يوم بعد يوم، نتج عن تلك الزايدة عدة ظواهر سلبية كالفقر واالحنراف، و 

جيي اجلامعات واألسر ونظرة البطالة على خر أثر    وإشاعة الفوضى فيها، ولذلك ترتكز مشكلة البحث على ما طبيعة
 الشريعة اإلسالمية يف ذلك ببلدية تراغن الليبية؟

 أمهية البحث: 

 ميكن إبراز أمهية البحث على النحو التاىل:

 لدى خرجيى اجلامعات ببلدية تراغن الليبية.  مفهوم البطالة  توضح الدراسة  1-  

 اآلاثر واملخاطر النامجة من ظاهرة البطالة على اخلرجيني واألسر ببلدية تراغن الليبية.  تربز -2

 تسعي الدراسة على إجياد احللول املعاجلة للبطالة وفق منظور شرعي اسالمي.  -3

 :أهداف البحث

 ترتكز أهداف البحث يف: 

 بلدية تراغن الليبية.مفهوم واسباب البطالة لدى خرجيى اجلامعات يف التعرف على  -1

 يف بلدية تراغن الليبية. توضيح آاثر خماطر البطالة على خرجيى اجلامعات وأسرهم من منظور الشريعة اإلسالمية2- 
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 منهج الدراسة:

خماطر البطالة على خرجيى اجلامعات, و الدراسة منهج االستقرائي التحليلي الذي يقوم على وصف وحتليل  ستخدم ت
  أسر بلدية تراغن الليبية.

 تقسيم الدراسة:

مت تقسيم الورقة البحثية إىل مبحثني متفرعة إىل مطالب خمتومة بنتائج وتوصيات للدراسة. فقد بنين املبحث األول     
خماطر البطالة وااثرها على وحلنل املبحث الثاين مفهوم البطالة وأسباهبا لدى خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن الليبية,  

 الليبية.  خرجيى اجلامعات وأسرهم يف بلدية تراغن

 وذلك على النحو التايل:

 املبحث األول: مفهوم واسباب البطالة لدى خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن الليبية. 

 املطلب األول: مفهوم بطالة خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن.

 املطلب التاين: أنواع بطالة خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن.

 جيى اجلامعات يف بلدية تراغن.املطلب الثالث: اسباب بطالة خر 

 املبحث الثاين: أاثر خماطر البطالة على خرجيى اجلامعات وأسرهم من منظور الشريعة اإلسالمية يف بلدية تراغن الليبية.  

 املطلب االول:  أاثر وخماطر البطالة علي مستوى اخلريج. 

 املطلب التاين: أاثر وخماطر البطالة علي  مستوى األسرة.

 الثالث: أاثر وخماطر البطالة على مستوى اجملتمع.املطلب  

 طرق وأساليب عالج البطالة من منظور الشريع اإلسالمية .املطلب الرابع:  
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جملة  م.غسان رشاد دوش، امنودج مقرتح للقطاع اخلاص هبدف معاجلة مشكلة بطالة اخلرجيني ,دراسة استطالعية الارء عينة استاذة جامعة الكوفة ، -1
      376م ، ص 2015العدد اخلامس والثالثون ، –اجمللد التاىن عشر –السنة احلادية عشر –الغرى للعلوم االقتصادية واالدارية 

  62، سامية صاحل ، البطالة بني الشباب حديثى التخرج العوامل ، االاثر ، العالج وعالقاهتا ابلزايدة السكانية  ، ص  خضر-2
www.kotobarabia.com  

  http://dx.doi.org/10.1596/978 - 3-1-4648-0714-12،5دينكاميكيات سوق العمل يف ليبيا ، ص  -دراسة للبنك الدويل -

 

 

 املبحث األول: مفهوم واسباب البطالة لدى خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن الليبية.

التخصصات واجملاالت العلمية واإلدارية واالقتصادية واخلدمية يتم أتهيل خرجيي اجلامعات واملعاهد للعمل يف خمتلف 
حىت تكون قادرة وجاهزة لسوق العمل سواء كان يف القطاع العام والقطاع اخلاص ويف نفس الوقت العمل على استحداث 

اين مواطن شغل جديدة من للباحثني عن فرص عمل وفق ختصصاهتم ومؤهالهتم للقضاء على مشكلة البطالة اليت تع
 .  (1)منها دولة ليبيا  ومبا يف ذلك بلدية تراغن يف اجلنوب اللييب

 مفهوم بطالة خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن.  -املطلب األول:

يعترب التعليم بكل مستوايته استثمارا للمستقبل ووجود بطالة معناه  فاقد يف ذات االستثمار وخسارة  اقتصادية وما يتبعها 
 .(2)ية  من مشاكل اجتماع

فرد يف عام  358300% ، اي 19م ارتفعت البطالة يف ليبيا ارتفاعا مطردا لتصل ايل 2011" يف اعقاب ثورة عام 
م، ويعد معدل البطالة يف ليبيا من اعلي املعدالت بني ابلدان متوسطة 2010% يف عام  13.5ارتفاعا من حنو    2012
 . (3)الدخل"  

البطالة يف بلدية تراغن هي عبارة عن وجود عدد من اخلرجيني اجلامعات الليبية يف البلدية  مل حيصلوا على فرصة عمل      
ابلرغم اهنم ابحثون عنه  ، وان هوالء اخلرجيني هم  مسجلني يف منظومة الباحثني عن العمل  لدى مكتب العمل والتاهيل  

 تسجيله اقل من سنه  ، ومنهم من مضى عليه اكثر من سنه ايل سنوات.  ابلبلدية ، منهم من مضى علي خترجه و 

وكما مت مالحظة ان ختصصات هوالء الباحثني عن العمل  التتناسب او تتالئم مع ما يتطلبه سوق العمل ابلبلدية،     
 وجية  العصرية  احلديثة  حيث ما يتطلبه سوق العمل يف البلدية هى  التخصصات التقنية والفنية ملواكبة التطورات التكنول
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  428-27القتصاد السياسي للبطالة ، مرجع سابق ، صزكي ، رمزي، ا - 
 5. 30اجلمل ، امحد حممد عبد العظيم ، البطالة مشكلة اليعرفها االسالم  ، ص   - 

 

لكل من " االالت و املعدات الكهرابئية جبميع انواعها ، وادوات االتصاالت ، وصيانة السيارت احلديثة  ، ..  .. أخل 
." 

وان الزايدة يف اعداد اخلرجيني هي زايدة مستمرة كل عام  نتيجة ملخرجات التعليم العايل املتمثلة يف اجلامعات واملعاهد   
يا، وان هده الزايدة اليقابلها اى تعينات هلوالء اخلرجيني  سواء يف القطاع العام اخلدمي او االنتاجي وال يف القطاع العل

 اخلاص ، لذا جيب دراسة هذه الظاهرة دراسة جيدة ملعرفة اسباهبا وخماطرها وانواعها واجياد احللول هلا او احلد منها.

ناصر العميلة االنتاجية ، وهو عنصر العمل واملتمثل يف اخلرجيني من اجلامعات بطالة اخلرجيني  تعين تعطل عنصر من ع
الذين حيملون شهادة جامعية " بكالوريس ، ليسانس , دبلوم عايل ، ماجستري ، دكتوراه " واليت اخذت زمنا من اعمار 

اجل تعليمهم سواء كانت دراستهم   هوالء اخلرجيني  ليحصلوا على هذه الشهائد اجلامعية ، وكذلك املبالغ الىت صرفت من
 علي حساب الدولة " اخلزانة العامة للدولة " او علي حساب انفسهم .

 املطلب التاين: أنواع بطالة خرجيي اجلامعات ببلدية تراغن.     

 هناك عدة أنواع من البطالة بشكل عام، إال أن أنواع بطالة خرجيى اجلامعات الليبية ببلدية تراغن تنحصر يف اآليت:   

( ذلك النوع من التعطل الذي (structural Unemploymentالبطالة اهليكلية:" يقصد ابلبطالة اهليكلية   1- 
   (  4 )يصيب جانبا من قوة العمل ، بسبب تغريات هيكيلية حتدث يف االقتصاد القومي.  

والبطالة اهليكلية يف بلدية تراغن نشأت نتيجة للتغريات اهليكلية يف قطاع االقتصاد يف البلدية ، حبيث هذه التغريات      
 ل علي العمل وبني مؤهالت وختصصات اخلرجيني الباحثني عن العمل يف البلدية  ال تتوافق  بني فرص التوظيف او احلصو 

 و البطالة الصرحية:   "وهي عبارة عن (    Explicit Unemploymentالبطالة السافرة )  -2

 ( .5)وجود افراد قادرين علي العمل ، لكنهم اليستطيعون احلصول علي الوظائف "  
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  6.  111السراحنة ، مجال حسن امحد عيسي ، البطالة وعالجها دراسة مقارنة بني القفه والقانون ، مرجع سابق ، ص   -
  7 33العظيم ، البطالة مشكلة اليعرفها  االسالم ، مرجع سابق ص اجلمل ، امحد حممد عبد - 
  8. 34اجلمل ، امحد حممد عبد العظيم ، البطالة مشكلة اليعرفها االسالم ، مرجع سابق ، ص -

 

هذه البطالة موجودة ببلدية تراغن  بسبب وجود فائض يف عرض القوى العاملة  " الباحثني عن العمل "مقارنة و 
 ابلطلب علي االيدى العاملة يف سوق العمل، ويقصد ابلبطالة السافرة هي وجودعدد من االفراد القادرين علي العمل 

 السوق دون جدوى ، ولذلك هم يف حالة تعطل  كامل والراغبني فيه والباحثني عنه عند مستوى االجر السائد  يف
 الميارسون اي عمل او نشاط  لفرتة قد تطول او تقصر حسب الظروف االقتصادية ابلبلدية.

 .(6)البطالة االجبارية: "هذه البطالة ال دور للفرد العامل فيها ، فهي مفروضة عليه"  -3

ري او قسري عن العمل، اي ان من غري ارادته اواختياره ، وحتدث هذه وهي البطالة الىت يتعطل فيها العامل بشكل اجبا
البطالة عندما الجيد الداخلون اجلدد اىل سوق العمل فرصا للحصول علي عمل ، على الرغم من حبثهم اجلدى عنه 

 وقدرهتم عليه وقبوهلم ملستوى االجر  السائد. 

عدم وجود العدد الكافئى من الوظائف  يف االبلدية ملقابلة اعداد البطالة االحتكالية: وهي البطالة الىت تنشأ  عن  -4
 الباحثني عن العمل من اخلرجيني اجلدد من اجلامعات واملعاهد العليا وغريها. 

(: و تسمى البطالة الفنية او التقنية وهي  Technological Unemploymentالبطالة التكنولوجية )  -5
 (.  7لة  ابلتقدم التقين )  اليت تنتج عن استبدال اليد العام

يف بلدية تراغن وكغريها من البلدايت  االخرى ، اخذت التقنية احلديثة تستخدم يف مجيع املشروعات االنتاجية   
 واخلدمية ، حيث يتم استبدال  العمال او  " الباحثني عن العمل "  ابالالت واملعدات التقنية اجلديدة واملتطورة حديثا 

( وهي  بطالة املثقفني ، ويقصد هبهم  محلة  املؤهالت  Educated Unemployment املتعلمني)بطالة  -6
العليا   بصفة خاصة ، وحتدث  بسبب الزايدة  الكبرية يف اعداد املتخرجيني من املدراس واملعااهد عن حاجة احلكومة  

 (.8للعمل احلر  )   والقطاع اخلاص ،و الىت تزيد سنة عن سنة  مع عدم توفر فرص االستعداد
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يوجد هذا النوع من البطالة ببلدية تراغن وذلك يف النسبة الكبرية اليت متثلها بطالة اخلرجيني من اجلامعات الليبية  من    
ذكورا   842بني اعداد الباحثني عن العمل واملسجلني ابملنظومه لدى مكتب العمل ابلبلدية ، حيث بلغت عددهم 

% (،  وان عدد الباحثني عن العمل من املعاهد 76لباحثني عن العمل  من خرجيني اجلامعات ) واانات، ,وان نسبة ا
 (  1108%(، من امجاىل عدد الباحثني عن العمل )  24( ذكورا واانات ، وان نسبتهم )    266املتوسطه ) 

 املطلب الثالث: أسباب بطالة خرجيى اجلامعات الليبية يف بلدية تراغن الليبية.

عدة اسباب للبطالة ختتلف حسب االطر احمليطة  ابملكان الىت حتدث فيه  او الدول  واقتصادايهتا ،فمثال اسباب   هناك   
البطالة يف الدول املتقدمة ختتلف عن اسباهبا يف الدول النامية واملتخلفه، وهذه اهم  اسباب تفشي ظاهرة البطالة بشكل 

 عام:

 معدل النمو السكاين العايل. .1
 معدالت االمية العالية. .2
 تدهور نوعية التعليم .  .3
 تدين املهارات الصناعية.  .4
 ختلف مستوي البحوت وانشطة التنمية.  .5
 اجتاهات العمل املتحيزة حنو الوظائف االدارية، والتقليل من شان العمالة اليدوية. .6
 قلة خربة القطاع اخلاص.  .7
 اخنفاض مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية. .8

 جهود التعاون االقليمي بني الدول.تدين   - 9

بطالة خرجيى اجلامعات الليبية  يف بلدية تراغن  اسباهبا ذكرها االخوه املسؤولني ابجمللس البلدي تراغن خالل املقابالت     
 معهم وهم:

 االخ عبدالسالم ابراهيم عبدهللا / عميد البلدية املكلف.

 االخ علي ابراهيم امحوده / عضو اجمللس البلدي.  
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 .  االخ اشرف محزه املهدى ابراهيم / عضو اجمللس البلدي

  ي.االخ ابراهيم حممود الطيب / عضو اجمللس البلد

 االخ علي ابوه حممد اخزام / عضواجمللس البلدي. 

 االخت مربوكه عبداهلادى قدايف /عضو اجمللس البلدي.

 . االمني املهدى / مدير مكتب اخلدمات الزراعية  ابلبلدية  االخ املهدى 

  ة.االخت ام السعد ايقة امحوده / رئيس فرع الشؤون االجتماعية  ابلبلدي

 االخت خدجيه علي حممد هلواج / مدير مكتب االقتصاد.

 والصناعه.االخ عبدهللا ايسني ابراهيم / رئيس جملس ادارة شركات جنات اخلري ورئيس غرفة  التجارة  

 االخ عبد القادر ابوغراره علي / عميد كلية االدب والرتبية /تراغن، ورئيس جملس احلكماء ابلبلدية.

 وهي: 

 تراجع دور الدولة يف تعني اخلرجيني اجلدد من اجلامعات واملعاهد العليا. -1
 الزايدة  السكانية ابلبلدية. -2
عدم وجود خطة تنموية جيدة النشاء مشروعات انتاجية  جديدة تستوعب اعداد اخلرجيني الباحثني  -3

 عن العمل. 
عدم مواءمة  او عدم التوافق بني خمرجات التعليم العايل " اجلامعات واملعاهد العليا " مع ما يتطلبه   -4

 سوق العمل ابلبلدية.
النظرية " العلوم االنسانية" مقابل اعداد قليله من اخلرجيني من االقسام تزايد اعداد اخلرجيني من االقسام   -5

 التطبيقية " العلوم العلمية البحثية  الفنية والتقنية ".
عدم تقبل بعض اخلرجيني  للعمل يف جماالت االعمال املهنية واحلرفية املوجودة يف القطاع اخلاص ،    -6

 مع اصرار بعض اخلرجيني يف التعني يف جمال ختصصه .   وانتظار التعني يف القطاع العام  احلكومى،
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، جملة جامعة تشرين للبحوث  د. خالد عليطو ، د. كرمي ابوحالوة ، فاتن علي منصور ، اتر البطالة على التنمية االجتماعية  يف حمافظة الالذقية -9
 .  299، ص 2014،  3، العدد  36والدراسات العلمية ، سلسلة  العلوم االقتصادية والقانونية ، اجللد 

 
صغر سوق العمل يف القطاع اخلاص وعدم زايدة االستثمار والتوسع فيه، الستيعاب اعداد اخلرجيني    -7

 اجلدد " الباحثني عن العمل "، وذلك حملدودية  االدخار لدي افراد اجملتمع 
 امعات وأسرهم من منظور الشريعة اإلسالمية املبحث الثاين: آاثر خماطر البطالة على خرجيى اجل

 يف بلدية تراغن الليبية

للبطالة اثر علي التنمية االجتماعية على مستوى الفرد العاطل، ويتمثل ذلك بصورة اسياسية يف قبول العاطل عن العمل   
 قادر على تقدمي خربته ابى عمل حىت لو كان اليتناسب مع مؤهالته العلمية، حيث يتولد لدى املتعطل شعور ابنه غري

واملسامهة ىف بناء اجملتمع مما خيلق انطباعا لديه ابنه عالة على اجملتمع، كما تولد البطالة لديه اضطرب واحباط شديد  من 
 (.   9ضعف االمل ىف وجود فرصة للعمل، وتؤدى ايل أتخره الزاوج نظرا لتكاليفه )

 ملطلب األول:  خماطر البطالة على مستوى اخلريج نفسه ببلدية تراغن ا

 للبطالة ااثر عدة علي مستوى اخلريج نفسه  ذكرها املسؤولني يف مقابالهتم معي وهي:   

* االاثر االقتصادية للبطالة  علي مستوى  اخلريج وهي تتمثل يف عدم حصول الفرد علي اى مرتب لتغطية مصروفاته مما 
يدفعه ايل االجتاه احلصول عليه ابلطرق الغري املشروعه مثل القيام بسرقة االالت او معدات وبيعها ، او القيام بتجارة 

 املخدرات وغريها.

 * االاثر النفسية  علي اخلريج وهي شعوره ابالحباط والتوتر النفسى واالكتئاب وامللل وعدم الثقة يف الدولة .

 خلريج وهي تتمثل تشرد اخلريج واخلروج عن ترابط ومتالسك االسرة.* االاثر االجتماعية علي ا

 ببلدية تراغن     املطلب الثاين: ااثر وخماطر البطالة على  مستوى األسرة  
" للبطالة اثر على التنمية االجتماعية علي مستوى اسرة الفرد العاطل عن العمل ، ويتمثل ذلك بصورة اساسية يف   

 حتمل االسرة عبء معيشة املتعطلني ، حيث تضطر الكثري من االسر الىت يعاين فيها رب االسرة من البطالة  اىل توجيه 
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  10299د. خالد عليطو ، د. كرمي ابوحالوة . فاثن علي منصور ، اثر البطالة علي التنمية االقتصادية يف حمافظة الالذقية ، مرجع سابق ، ص  -
-1435تصاد،فاثن منصور ،البطالة واثرها علي التنمية االجتماعية ، رسالة ماجستري ) دراسة ميدانية حملافظة الالذقية ( ، جامعة تشرين /كلية االق - 11

2014  
لغرىب حول املخل ملنظومي ، املؤمتر ا2004االردن ،ابريل –الصمادى، ا.د عدانن امحد ، منظومة االحكام الشرعية يف مواجهة البطالة ، جامعة جرش -12

 . 232ىف التدريس والتعلم ، ص 

 
مل ، كما اهنا غالبا ما تلجا اىل االستدانة  نتيجة زايدة االعباء املالية ابنائه لرتك مقاعد الدراسة وزجهم يف سوق الع

 (.10لالسرة امللقاة علي عاتقها)
 للبطالة ااثر وخماطر على مستوي االسرة ببلدية تراغن  ذكرها املسؤولني ابجمللس خالل مقابالهتم املباشرة معي يف 

مل االسرة ملصاريف ابناءهم بعد خترجيهم وعدم القدرة علي تلبية االاثر االقتصادية علي مستوى االسرة هو زايدة حت-
متطلباهتم مما يؤتر سلبا عليهم، وابلتايل يتجه العاطلون ايل البحث عن العمل ابتباع الطرق الغري املشروعة مثل السرقة 

 وجتارة املخدرات. 

السرى بني افرادها، اى ان البطالة حتد من الاثر االجتماعية للبطالة  لالسرة هي تؤدى اىل عدم ترابط والتماسك ا-
فعالية سلطة رب  االسرة  على افراد اسرته، حبيث ال يستطيع ان يقوم او ميارس دوره يف عملية الضبط االجتماعي 

     ) .11 البناءه )

اخلريج واالسرة،   االاثر االمنية  وهي انجتة  نتيجة  عدم االستقرارللوضع االجتماعي واالقتصادي وااثرمها علي مستوى-
 فان ذلك يؤدى اىل  انتشار اجلرائم و السرقة وجتارة املخدرات، كلها تؤدى ايل  عدم استقرار االمن ابجملتمع.

 ناثر وخماطر البطالة على مستوى اجملتمع ببلدية تراغآاملطلب الثالث:  

إن مشكلة البطالة من أعظم املشاكل اليت تواجه اجملتمعات املعاصرة، حيث تفاقمت بسببها مشكلة الفقر واالحنراف، "    
 (.12وهدم اجملتمعات، وقتل الطاقات، وإشاعة الفوضى واالضطراب" ) 

تعددة االطراف، " حيث ان حالة التعطل ال تعد مشكلة ذاتية تتعلق ابلفرد العاطل فقط، بل اهنا مشكلة معقدة وم   
حيث التاثر والتاثري، اذ تتاثر البطالة بسياسات وانظمة الدولة ذات العالقة ابلتعليم والعمل من جانب، كما اهنا تتاثر 

 ابلقيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع من جانب آخر، أما من حيث التاثري  فان حالة التعطل ال تقتصر علي الفرد 
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ص  51، العدد  26 البكر ، حممد عبدهللا، ، البطاله واالاثر النفسية معهد االدارة العامة ، الرايض، اجمللة العربية للدراسات االمنية والتدريب اجمللد -13
177  

   14300، اثر البطالة علي التنمية االجتماعية فيمحافظة الالذقية ، مرجع سابق ،ص  د. خالد عليطو ، د. كرمي ابوحالوة ، فاثن علي منصور  -
 أ . خمتارى فيصل ، البطالة والنمو االقتصادي واالاثر علي السياسات االقتصادية ، املركز اجلامعي مصطفي اسطنبويل معسكر،  -   15

http:// kantakji.com/media/4130/7841. doc   ،14-7-2018 ، 12.30 AM 
 فاثن منصور ، البطالة واثرها على التنمية االجتماعية ، مرجع سابق .  -  16

 

بل متتد اىل التاثري  على البناء االجتماعي واملتمثل ابجلوانب االمنية واالقتصادية واالجتماعية العاطل عن العمل فقط، 
 .)13 والصحية للمجتمع )

" للبطالة اثر على التنمية االجتماعية على مستوى اجملتمع  احمللي ، ويتمثل ذلك بصورة اسياسية ىف حتمل  اجملتمع       
 عبء معيشة املتعطلني، حيث تؤدى البطالة احياان اىل سوء توزيع الثروة والدخل يف اجملتمع، كما متثل قلة فرص العمل 

اس املال البشرى، كما تؤدي البطالة اىل ضعف يف النمو االقتصادى والتكافل امام الشباب عقبة يرتتب عليها هدر لر 
 . (14)االجتماعي وتسهم يف التخلف  احلضاري، وضعف االنتماء للوطن"  

ومن أهم هذه اآلاثر واملخاطر البطالة على مستوى اجملتمع ببلدية تراغن يف االيت ومن خالل اجاابت املسؤولني ابملقابالت 
 ت معهم:اليت اجري

االاثر االقتصادية علي مستوى اجملتمع هي وجود طاقة معطلة من قوة  اليد العاملة داخل البلدية  بدون عمل، هذا -1
(، وتعترب بطالة خرجيني اجلامعات ببلدية 15يؤتر سلبا علي النمو النشاط االقتصادى  ويضعفه، وهذا متوافق مع ذكره )

والىت تتمثل يف قيمة االنتاج والدخل الذى كان من املمكن احلصول عليه من  تراغن خسارة كربى لالقتصاد الوطىن ،
 خالل عمل هوالء اخلرجيني الباحثني عن العمل داخل البلدية.

اآلاثر االجتماعية علي مستوى اجملتمع  تتمثل زايدة حتمل اجملتمع مزيدا من املشاكل االجتماعية تؤدي اىل هدم البناء -2
ويصبح اجملتمع مفككا بكل ما تعينه الكلمة، مبعىن ان البطالة تؤدى اىل اخنفاض اواصر الراوبط  النسيج االجتماعي، 

الىت  حيملها  الناس  اجتاه املوسسات الرمسية واالنظمة والقيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع، واآلاثر االمنية علي مستوى 
العاطلني وعدم توفر االمن فيه اليضمن لبقية افراده البقاء والعيش  اجملتمع  تنتشر يف  اجملتمع  كافة اجلرائم بسبب هوالء

 (.16فيه بسالم وحرية، وهذا متوافق  مع اشارت اليه الدراسة البطالة واترها علي التنمية االجتماعية  )
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جامعة بغداد ، أ.دطه جزاع مزاين ، ا .د مازن كامل جاسم  ، بطالة اخلرجيني يف العراق املشكلة واحللول املقرتحة، جملة البحوت الرتبوية والنفسية ، - 17

 17-1، ص  2012،  35العدد 

 

 املطلب الرابع: طرق وأساليب عالج البطالة من منظور الشريعة اإلسالمية.
ابت من املؤكد أن البطالة داء خطري إذا أصاب اقتصاد أي بلد فانه حتما سوف يصيبه يف مقتل فيما لو غض الطرف     

عنه وتباطأ وتعثرت جهود احلد من انتشاره ومعاجلته بشكل علمي مدروس. وليس من املنطقي والعدل ان تلقي تبعات 
عات األخرى حيث انه كما معروف يف علم االقتصاد أن مجيع وتكاليف املعاجلة على قطاع ما بعينه دون بقية القطا

القطاعات املنتجة للسلع واخلدمات بشقيها العام واخلاص ترتبط مبصري مشرتك تؤثر وتتأثر فيما بينها. وعليه فان طرق 
 من حقوق.معاجلة البطالة تتقامسها مجيع القطاعات دون استثناء الن اجلميع تقع عليه واجبات والتزامات كما هلم 

إن مشكلة البطالة من اخطر املشكالت اليت تواجه اقتصادايت العامل النامي عموما واقتصادايت البلدان العربية خصوصا   
نظرا ملا هلا من آاثر سلبية خطرية على املستوايت االقتصادية واالجتماعية واألمنية  فعلى املستوى االقتصادي تفقد األمة 

نمية أال وهو عنصر املوارد البشرية وذلك سواء من خالل تعطيل قدراهتم نتيجة البطالة أو من عنصرا هاما من عناصر الت
خالل هجرهتم إىل اخلارج أما على املستوى االجتماعي فان البطالة توفر األرض اخلصبة لنمو املشكالت االجتماعية 

وصيات اليت من شاهنا أن جتعل من عملية وجرائم العنف والسرقة والقتل واالغتصاب واالنتحار. وفيما يلي أهم الت
مكافحة البطالة أمرا ممكنا فيما لو خلصت النية وتوفر القابلية على التضحية من اجل اجلميع دون الرتكيز على املنافع 

 ( :   17)   والعوائد اخلاصة منه

م ألقصى حد مبا يقوم عالج خمتلف صنوف البطالة على إجياد فرص عمل كافية يوظف فيها العاملون قدراهت (1
حيقق كفاءة إنتاجية عالية ومتزايدة من انحية ويوفر كسباً مرتفعاً ومتنامياً يكفل إشباع احلاجات األساسية للناس 
ىف اجملتمع وارتقاء مستوى الرفاه البشرى مع الزمن من انحية أخرى. ويعىن هذا اهلدف املركب خلق فرص عمل 

اجية والكسب على حد سواء وأكثر بكثري من املطلوب جملرد مواجهة أفضل من املتاح حاليا على جانيب اإلنت
 البطالة السافرة حبيث ميكن للمشتغلني فعاًل يف أي نقطة زمنية االنتقال ألعمال أعلى إنتاجية وأوفر كسباً.

يتعني االرتقاء بنوعية رأس املال البشرى من خالل االستثمار املكثف ىف التعليم والتدريب املستمرين وىف الرعاية  (2
 الصحية مع إيالء عناية خاصة للمستضعفني الفقراء والنساء حىت يتأهل األفراد ىف سوق العمل لفرص العمل 
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زى ،  ملهدى الناجم حممد ، راس املال البشرى كمحرك للنمو االقتصادى والتنمية املستدامه ىف االقتصاد اللييب ، كلية االقتصاد / جامعة بنغاخالد ا -  18

  2012دراسة استكماال ملتطلبات احلصول على االجازة العليا ماجستري ، 
"دراسة ميدانية على الصناعات الصغرى ىف مدينة بنغازي ، بكالوريس اقتصاد /كلية   سليمه علي خليل ، دور الصناعات الصغرى يف توفري فرص العمل  -    19

  2002االقتصاد/جامعة بنغازى ، 

 
د وفائها هبذه املهمة سيتحدد مدى خدمتها لغاية التقدم األفضل. وهذه مهمة اترخيية ليس هلا إال الدولة وعلى ح

(18.) 
وحيث ال يُتوقع أن يتمكن رأس املال الكبري من خلق فرص العمل الكافية ملواجهة حتدى البطالة نظرًا لرتكيزه  (3

املواتية لقيام املشروعات على األنشطة االقتصادية كثيفة رأس املال وخفيفة العمالة فيتعني توفري البنية املؤسسية 
الصغرية بدور مهم ىف خلق فرص العمل مع ختليق تضافر فعال بني املشروعات الصغرية وقطاع األعمال احلديث. 
ويطلب حتقيق ذلك اهلدف، متكني عموم الناس خاصة الفقراء من األصول اإلنتاجية ابإلضافة إىل رأس املال 

ن بشروط ميسرة واألرض واملاء ىف املناطق الريفية حيث يعيش أكثر البشرى. وأيتى على رأس القائمة االئتما
الفقراء. كذلك يتعني توفري البيئة القانونية واإلدارية لتسهيل قيام املشروعات الصغرية ورعايتها حيث تتسم هذه 

االستثمار حتواًل جذرايً ىف بيئة   -إن قام  -املشروعات ابلضعف وارتفاع احتمال الفشل. وميثل ذلك التوجه 
احلالية اليت توفر احلوافز كل احلوافز لرأس املال الكبري بينما ترتك املستثمر الصغري قليل احليلة ابلتعريف يرزح حتت 

 (.19ثقل أقسى العوائق التمويلية واإلدارية والتسويقية )
لى مشروعات توفري فرص عمل من خالل اإلنفاق احلكومي ع-خاصة ىف البداية-وقد تتطلب مكافحة البطالة (4

 البنية األساسية مما حيقق غرضاً مزدوجاً:
 تشغيل مكسب للفقراء.   .أ

 حتسني البنية األساسية واليت هى حباجة لتطوير ضخم ومستدام.  .ب
ويتضح من التوجهات املوصى هبا ضخامة العبء امللقى على الدولة ولن يقوم به طرف آخر مما يثري مفارقة قوية  (5

سياق إعادة اهليكلة الرأمسالية ىف إطار سياسات التكيف اهليكلي من انحية وبني بني احلد من دور الدولة يف 
 مهام الدولة يف حفز التنمية املولدة لفرص العمل الكافية ملكافحة فعالة للفقر من انحية أخرى. وىف النهاية فإن 
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، ص  2014هامشى بريقل ، البطالة واثرها علي الفرد واجملمتع ، مركز جيل للعلوم االنسانية واالجتماعية ، العدد الثالث تشرين اول اكتوبر  -    20

141-160  
من استاذة جامعة الكوفة م. غسان رشاد دوش، منودج مقرتح للقطاع اخلاص يهدف اىل معاجلة مشكلة بطالة اخلرجيني " دراسة استطالعية الراء عينة  - 21

 .  383-369، ص2015،جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية ، السنة احلادى عشر ، اجمللد التاين عشر ، العدد اخلامس والثالثون ،

 
ت مؤسسية بعيدة املدى يف البنية االقتصادية  بلوغ التوجهات اإلسرتاتيجية السابقة غاايهتا ىف مكافحة البطالة يتطلب تغيريا

 (:20والسياسية تشمل)  
 زايدة كفاءة سوق العمل يف سياق تدعيم تنافسية األسواق عامة وضبط نشاطها يف إطار من سيادة القانون التامة.-أ

 إصالح اخلدمة احلكومية وإقامة نظم فعالة للضمان االجتماعي.-ب
 عن الناس بشفافية ومسؤولة أمامهم بفعالية.إصالح نظم احلكم لتصبح معربة -ج
متكني وتقوية مؤسسات اجملتمع املدين اجلماهريية حبق حىت يصبح لعموم الناس وللفقراء خاصة صوت مسموع يف -د

 الشأن العام.
ص دعم وتشجيع القطاع اخلاص احمللي ليأخذ دوره يف املشاركة يف تقليل نسب البطالة عن طريق مسامهته يف خلق فر -ه

 (.21عمل تناسب وقدراته)
التوسع يف برامج التدريب وإعادة التدريب والتأهيل للقوى البشرية العاملة تلك اليت تقف يف طابور البحث عن فرصة -و

 للعمل.
البنية  االرتقاء مبستوى التعليم والصحة واإلسكان والرعاية االجتماعية من خالل االستثمارات املوجهة واملدروسة ابجتاه  -ز

 التحتية.
إصدار القوانني اخلاصة جبذب االستثمار األجنيب مع مراعاة حتديد سبل ووسائل االستثمار األجنيب حبيث ال تؤدي -ح

إىل نتائج ضارة وسلبية على االقتصاد حيث أن رأس املال األجنيب ال يهتم إال بتحسني مستوايت عوائده الرحبية سواء 
زات املمنوحة له أو من خالل مسامهاته يف هتريب رؤوس األموال إىل اخلارج دون إعادة عن طريق االستفادة من االمتيا

استثمارها من جديد يف اقتصاد الدولة املضيفة. فضال عن دور رأس املال األجنيب الذي يعمل وفق أجندته اليت تكفل 
 لة اخلارجية اليت تتسم ابلكفاءة املتطورة له محاية عوائده املتحققة فضال عن سياساته التشغيلية من خالل استخدام العما
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قتصادية واالدارية ، جامعة االنبار سامي محيد عباس ، امهية االستثمار االجنيب املباشر يف تفعيل االقتصاد العراقي ، جملة جامعة االنبار للعلوم اال-  22

 .  353-329، ص  2010

 .   2009تشرين االول  31االردن،  -أ . د جمدالدين مخش ، االسباب االجتماعية للبطالة وسبل معاجلتها ، املومتر الرابع للبحث العلمي ، عمان -  23

 
واالبتعاد عن استخدام العمالة احمللية اال يف حدود العمل الغري ماهر األمر الذي يضعف من إمكانية استفادة العمالة 

 (.22احمللية من تطوير إمكانياهتا )
والتفريعات األساسية، وذلك نظراً   العمل على وضع قاعدة معلومات حديثة للقوى العاملة تشتمل على التصنيفات-ط

  ألمهيتها يف تسهيل عملية البحث العلمي، ولدعم دقة نتائجه يف متثيل الواقع ووصفه وتقييمه.
نظراً الرتفاع نسبة متثيل املرأة يف الرتكيبة السكانية وحمدودية خيارات العمل املتاحة هلا يف الوقت الراهن يتعني إاتحة -ق

أكرب لإلسهام يف قوة العمل وذلك من خالل توسيع جماالت نطاق عمل املرأة وتنويعها وعدم الفرصة أمامها بشكل 
 (.23حصرها يف مهن حمددة )

اختاذ اإلجراءات املناسبة لتسهيل حركة انتقال األيدي العاملة من مهنة اىل أخرى ، وإزالة ما يعرتض هذه احلركة من -ل
نفسية معينة أو إدارية، وحتقيق منو متوازن يف نسب العمالة الوطنية يف مجيع صعوابت تتعلق ابعتبارات اجتماعية أو 

 . املناطق إبتباع سياسة مناسبة لتوطني الصناعة وفق ظروف كل منطقة

اختاذ اإلجراءات والوسائل لزايدة عائد الصادرات و جتنب التقلبات العنيفة يف هذا العائد و تشجيع االستعانة برأس -م
 ووضع التسهيالت املناسبة له حىت ال تتعرض سياسات العمالة اىل صعوابت تؤدي اىل فشلها نتيجة اختالل املال األجنيب

 . يف ميزان املدفوعات يف الدولة

وأخريا فإن مستوى حجم االستثمارات و ابلتايل مدى سرعة التغلب على البطالة أو مدى امتصاص العاطلني يتوقف 
م حلجم االستثمارات املطلوبة و اختاذ الوسائل الكفيلة بتقييد االستهالك وإعادة توزيعه على مدى كفاية رأس املال الالز 

حبيث تتجه كل زايدة ممكنة من الناتج القومي إىل االستثمار، ويف مقدمة هذه الوسائل إتباع سياسة مالية فعالة و 
 لعمل اباليت:يتم معاجلة البطالة من خالل ا  سياسة هادفة لألجور وسياسة إدارية حازمة،

التخطيط االسرتاتيجى اجليد علي مستوى الدولة ، ويشمل مجيع القطاعات االنتاجية واخلدمية ، والتنسيق بينها   -1
 يف معاجلة  اي خلل حيول دون تنفيده  ابلصورة الىت وضع عليها  ، خدمة للسكان يف الدولة لتحقيق الرفاهية
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 http:Alphabetaعمار اهلامشي ، دراسات اجلدوى االقتصادية وامهيتها للمشاريع االستثمارية ،   -  24 
.argaam.com.artical/detail190591    2018-7-12، زايرة املوقع  

الستكمال متطلبات احلصول   ، رسالة 2010-2000مسعود املختار حممد ابوراوي ، ختطيط هيكل القوى العاملة يف االقتصاد اللييب خالل الفرتة  -  25
 .  2012على درجة الدكتوراه الفلسفة يف الدراسات االفريقية من قسم السياسة واالقتصاد ، معهد البحوت والدراسااتالفريقية ، جامعة القاهرة ، 

 
والرخاء والتقدم اىل االفضل  يف احلياة ، ودراسة اجلدوى االقتصادية  للمشروعات التنموية  الىت ميكن اقامتها  بكل   

منطقة ،وذلك حسب خصائص وطبيعة املواد الطبيعية  املتوفرة هبا والىت متيزها عن بقية املناطق االخرى يف الدولة، 
النتاج احلبوب الغداء الرئيسي  للسكان، فيجب  توجيه خرجيني كليات  فمثال املناطق الزراعية وما هلا من مميزات

الزراعة  حلل مشكلة العمالة فيها وعدم االعتماد علي العمالة الوافدة، سواء كانت هذه العمالة عادية او  فنية  
ب اجلدوى متخصصة ، وهكذا لبقية املناطق يف الدولة واملشروعات الىت ميكن  جناحها ىف منطقة دون اخرى.حس

    (.24االقتصادية)
جيب  ان يكون هناك ختطيط مستقبلي بني ختطيط القوى العاملة واحتياجات سوق العمل وختطيط التعليم  -2

والتنسيق بينهما فيما خيص املناهج التعليمية والتدريبية  وفق خطط التنمية االقتصادية  للدولة وقبل توجه 
العليا، حبيث يكون  بعد استكمال دراساهتم وخترجهم، تكون  ووظائفهم يف الطالب ايل اجلامعات واملعاهد 

 ( .  25انتظارهم  حسب مشروعات خطط التنمية االقتصادية  للدولة.)
جيب علي االدارات احمللية  ابملناطق  متابعة املشروعات املستهدفة هبا حسب خطط التنمية االقتصادية وتعني  -3

طق  يف هذه املشروعات اوال ابول وحىت تكون هناك ثقة ما بني  اخلرجيني من  اخلرجيني  من ابناء هذه املنا
اجلامعات واملعاهد العليا  وبني املسؤولني علي تنفيد خطط التنمية االقتصادية واجلهات املسؤوله عليها من قبل  

 الدولة. 
ويل املايل وكيفية احلصول جيب على الدولة دعم القطاع اخلاص وتشجيع العمل به، وذلك من خالل توفري التم -4

عليه ابيسر الطرق املشروعة لذلك، وكذلك النظر يف التشريعات القانونية اخلاصة ابلضرائب والرسوم ملزاولة 
االعمال ىف هذا القطاع من حيث تبسيط اجراءاهتا وتكلفاهتا وخاصة اعمال تسويق املنتجات احمللية  سواء 

 ا يعطي دافع وحافز للكل االستمرار يف العمل. للسوق احمللي او لالسواق العاملية، مم
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، ص  2010لعلوم االنسانية ، العدد التاين ، مؤيد منفي حممد الدليمى ، املخاطر االجتماعية للبطالة يف اجملتمع العراقي ، جملة جامعة االنبار ل -  26

326-362 . 
 . 264.ص  2000السراحنة، مجال حسن امحد عيسي ، مشكلة البطالة وعالجها ، مراجع سابق ، -  27

 
الشباب الذين لديهم مواهب فكرية ومتميزون  ولديهم هواايت يف اعمال فنية وهندسية ويتم اكتشافهم من  -5

خالل النشاطات املدرسية، جيب علي ادارات املدراس االهتمام هبم وحتفيزهم على بدل املزيد، وعمل احصائية 
 هات االعلى  يف الدولة  لتتوىل املزيد من االهتمام والعناية هبم.بعددهم وابالغ اجل

مؤسسات اجملتمع املدين  جيب ان تقوم بدورها واملسامهة يف حل مشكلة بطالة اخلرجيني، ذلك من خالل  -6
التمويل املايل  للشباب علي اقامة مشروعات انتاجية صغرية، واقامة الندوات واحملاضرات والدروس الدينية  

 (.26لرتبوبية الىت حتث علي العمل  والكسب ىف االسالم) وا
مبا ان االقتصاد هو قوام احلياة وعمارة االرض  يف هذا الكون الذى نعيش فيه، ولتحقيق هذا ال بدا من معرفة  -7

اهدافه وحتديد اسسه  ومبادئه، فالسالم قدم الينا احللول لكافة مشاكل  الىت تواجهنا ىف حياتنا، ومنها 
الت االقتصادية مثل البطالة والفقر وكيفية معاجلتها من وجة نظر االسالم، فيجب علينا حنن العرب املشك

واملسلمني  بتدريس االقتصاد االسالمى منذ املراحل االوىل البناءان وتربيتهم على العمل به  يف مجيع املعامالت 
للمشاكل االقتصادية، ومن مت  نشرها ىف وسائل فيما بينهم، واتبات فعالية االقتصاد االسالمي يف اجياد احللول  

 (.27االعالم املختلفة  لغرض توصيلها اىل بقية شعوب العامل )
 اإلسالمية:  الشريعة  منظور  من البطالة  عالج وأساليب  طرق

وال: احلث علي العمل والسعي يف مناكب االرض واالكل من رزقه  ومجع وكسب االموال ابلطرق املشروعة أ  
 وحرم كسبها ابلطرق الغري املشروعة. 

علي العمل ابعتباره الوسيلة الكرمية لكسب املال للعيش الكرمي  وتلبية لسداد قيمة  حتثنا  الشريعة االسالمية  
يف القران الكرمي اايت كثرية تدلنا  علي العمل  واحلث عليه والسعي يف مناكب شراء احتياجات االنسان ، و 

االرض لكل اقسامها  جلمع املال وانفاقه ابلطرق املشروعة  علي النفس والغري ، ابستخدام اساليب العمل يف 
 ُهَو ﴿ع ، قال هللا تعايل  الزراعة والصناعة والتجارة وهي كافية لتلبية احلاجات املادية الضرورية ال ابناء اى جمتم
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  28(والطرباين8741يف شعب االميان ) قيهراوه البي 
 (3/191في مسند انس )  –رواه احمد  -   29
 ( 1382( والترمذى )6012راوه  البخاري )  -  30

 

ضَ َجعََل لَُكُم  ٱلَِّذي َرأ ُشوا  ذَلُوٗلا فَ  ٱۡلأ قِهِ  ٱمأ زأ ِه  ۦۖفِي َمَناِكِبَها َوُكلُوا  ِمن ر ِ  ﴾١٥ٱلنُُّشورُ َوإِلَيأ
َسُن ﴿، وجعل االسالم للعمل مكانة كربى  وصلت ايل حد العبادة  قال تعايل   [15]الملك:  َوَمنأ أَحأ

ن َدَعآ إِلَى  مَّ ٗلا م ِ ِ قَوأ ا َوقَاَل إِنَِّني ِمَن أ ٱّللَّ ِلحا ِلِمينَ َوَعِمَل َصَٰ وهني عن   ،  [33]فصلت:  ﴾٣٣ُمسأ
العمل عري املشروع  وحرمه  مثل العمل مبا يفسد العقل والصحة ) اخلمر،حلم اخلنزير ( او حتصيل املال ابساليب 

َنُكم ِب ﴿قال تعايل  امليسر والرقص  لَُكم َبيأ َوَٰ ُكلُٓوا  أَمأ ِطلِ َوَٗل تَأأ َبَٰ لُوا  بَِهآ إِلَى  ٱلأ ُحكَّامِ َوتُدأ ا  ٱلأ ُكلُوا  فَِريقا ِلتَأأ

ِل م ِ  َوَٰ مِ ِب  ٱلنَّاِس نأ أَمأ ثأ ِ لَُمونَ  ٱۡلأ الحيل للمسلم ان يتكاسل ، وكذلك  [188]البقرة:  ﴾١٨٨َوأَنتُمأ تَعأ
عن طلب الرزق ابسم التفرغ للعبادة  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" طلب كسب احلالل فريضة بعد 

   (28)  الفريضة "
ضَ وَ ﴿فالكتساب عن طريق الزراعة قال تعايل   َرأ ََنامِ  ٱۡلأ ِكَهٞة وَ  ١٠َوَضعََها ِلۡلأ لُ فِيَها َفَٰ ذَاُت  ٱلنَّخأ

َمامِ  َكأ َحبُّ وَ   ١١ٱۡلأ فِ ذُو    ٱلأ َعصأ َحانُ وَ   ٱلأ يأ ، وكذلك حيثنا رسولنا الكرمي   [12-10]الرحمن:    ﴾١٢ٱلرَّ
ىت يغرسها ، على العمل ابلزراعة  حيث يقول " ان قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة فاستطاع ان  اال يقوم ح

( ، ويؤكد على الزراعة بقوله " ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طريا وال 29فله بذلك اجر ")
( ،  اما االكتساب عن طريق الصناعة ذكر لنا القران الكرمي بعض االنبيا 30انسان اال كان له به صدقة ") 

تَِوي  ﴿عملوا  ابلصناعة قال تعايل َرانِ َوَما َيسأ َبحأ ٞب فَُراٞت َسآِئٞغ َشَرابُهُ   ٱلأ ذَا َعذأ ٌح أَُجاٞجۖ   ۥ َهَٰ ذَا ِملأ َوَهَٰ

َبُسوَنَهۖا َوتََرى  َيةا تَلأ ِرُجوَن ِحلأ تَخأ ا َوتَسأ ا َطِري ا ما ُكلُوَن لَحأ كَ َوِمن ُكل ّٖ تَأأ فُلأ تَغُوا   ٱلأ فِيِه َمَواِخَر ِلتَبأ

ِلهِ  ُكُرونَ َولَعَلَُّكمأ  ۦِمن فَضأ َملأ أَِن ﴿، وقال تعايل  [12]فاطر:  ﴾١٢تَشأ رأ فِي  ٱعأ تّٖ َوقَد ِ بِغََٰ َسَٰ

دِۖ  َملُوا  وَ  ٱلسَّرأ َملُوَن َبِصيرٞ  ٱعأ ِلًحۖا إِن ِي بَِما تَعأ َمن َكاَن يُِريُد ﴿، وقال تعايل   [11]سبأ:  ﴾١١َصَٰ

ةَ  ِعزَّ ِ  ٱلأ َّ ةُ لِلََفِ ِعزَّ عَُد  ٱلأ ِه َيصأ كَ َجِميعًۚا إِلَيأ عََملُ وَ  ٱلطَّي ِبُ  ِلمُ ٱلأ ِلحُ  ٱلأ فَعُهُ  ٱلصََّٰ ُكُروَن  ٱلَِّذينَ وَ  ۥۚيَرأ َيمأ

ِئَك ُهَو َيبُورُ  اتِ   ٱلسَّي ِ 
ٓ لََٰ ُر أُو  ُ وَ  ١٠لَُهمأ َعذَاٞب َشِديٞدۖ َوَمكأ فَةّٖ ثُمَّ  ٱّللَّ ن تَُرابّٖ ثُمَّ ِمن نُّطأ َخلَقَُكم م ِ

ِمُل ِمنأ أُ  ۚا َوَما تَحأ جا َوَٰ ِمهِ َجعَلَُكمأ أَزأ رّٖ َوَٗل يُنقَُص ِمنأ  ۦۚنثَىَٰ َوَٗل تََضُع ِإٗلَّ ِبِعلأ َعمَّ ُر ِمن مُّ َوَما يَُعمَّ

ِلَك َعلَى  ۦُٓعُمِرهِ  ب ۚ إِنَّ ذََٰ ِ إِٗلَّ فِي ِكتََٰ قال تعايل  11-10فاطر [11-10]فاطر:  ﴾١١يرٞ َيسِ  ٱّللَّ
عَةَ لَبُوسّٖ لَُّكمأ  ﴿ هُ َصنأ َنَٰ ِكُرونَ َوَعلَّمأ ۖ َفَهلأ أَنتُمأ َشَٰ ِسُكمأ ۢن َبأأ ِصَنُكم م ِ ،اما    [80]اۡلنبياء:    ﴾٨٠ِلتُحأ

 فيتقضي العمل فيها ابلصدق واالمانة وحذران سبحانه وتعايل من الغش يف     االكتساب عن طريق التجارة
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قَوأ ﴿الكيل وامليزان  قال تعايل  ۚا قَاَل َيَٰ با َيَن أََخاُهمأ ُشعَيأ بُُدوا  ِم َوإِلَىَٰ َمدأ َ  ٱعأ ُرهُ  ٱّللَّ ه  َغيأ نأ إِلََٰ   ۥۖ َما لَُكم م ِ

فُوا    ۖ فَأَوأ ب ُِكمأ ن رَّ ُكم َبي َِنٞة م ِ لَ قَدأ َجآَءتأ َكيأ ِميَزانَ وَ   ٱلأ َخُسوا     ٱلأ ِسُدوا  فِي   ٱلنَّاسَ َوَٗل تَبأ َيآَءُهمأ َوَٗل تُفأ أَشأ

 َ ٞر ٱۡلأ ِلُكمأ َخيأ ِحَهۚا ذََٰ لََٰ َد إِصأ ِض َبعأ ؤأ رأ ، واحل البيع وحرم  [85]اۡلعراف:  ﴾٨٥ِمِننين لَُّكمأ إِن ُكنتُم مُّ
ُكلُوَن    ٱلَِّذينَ ﴿الرابء قال تعاىل   ا  َيأأ َبوَٰ نُ َيتََخبَُّطهُ    ٱلَِّذيَٗل َيقُوُموَن إِٗلَّ َكَما َيقُوُم    ٱلر ِ َطَٰ ۚ ِمَن    ٱلشَّيأ َمس ِ  ٱلأ

ِلَك ِبأَنَُّهمأ قَالُٓوا  إِنََّما 
عُ ذََٰ َبيأ ُل مِ  ٱلأ ا   ثأ َبوَٰ ُ َوأََحلَّ  ٱلر ِ عَ  ٱّللَّ َبيأ َم  ٱلأ ا ۚ َوَحرَّ َبوَٰ ن  ۥفََمن َجآَءهُ  ٱلر ِ ِعَظٞة م ِ َموأ

ب ِهِ  ُرهُ  ۥفَلَهُ  ٱنتََهىَٰ فَ  ۦرَّ ِۖ إِلَى  ۥَٓما َسلََف َوأَمأ ُب  ٱّللَّ َحَٰ ِئَك أَصأ
ٓ لََٰ ُهمأ فِيَها  ٱلنَّارِۖ َوَمنأ َعاَد فَأُو 

 .  [275]البقرة:  ﴾٢٧٥ِلُدونن َخَٰ 
ومن جانب اخر فان الشريعة االسالمية  تشجع املسلمني علي اهلجرة  ممن ضاقت عليهم فرص العمل يف 
اوطاهنم االصلية ، الن االسالم اليعرتف ابحلدود السياسية  الىت تفصل بني  الدول االسالمية واساس ذلك 

ِذهِ ﴿قوله تعايل ِحَدةا َوأََن۠ا َربُُّكمأ فَ  ۦٓإِنَّ َهَٰ ةا َوَٰ تُُكمأ أُمَّ بُُدونِ أُمَّ ، فارض هللا    [92]اۡلنبياء:  ﴾٩٢ٱعأ
واسعة وال يتحدد خريها  مبنطقة دون اخرى فال حجةللعاطلني عن العمل البقاء يف مسقط راسهم دون السعي 

ُهُم  ٱلَِّذينَ إِنَّ ﴿قال تعايل  ئَِكةُ تََوفَّىَٰ
ٓ َملََٰ عَِفيَن فِي  َظاِلِميٓ  ٱلأ تَضأ ۖ قَالُوا  ُكنَّا ُمسأ أَنفُِسِهمأ قَالُوا  فِيَم ُكنتُمأ

ِضۚ  َرأ ُض  ٱۡلأ ِ قَالُٓوا  أَلَمأ تَُكنأ أَرأ ُهمأ َجَهنَُّمۖ َوَسآَءتأ  ٱّللَّ َوىَٰ ِئَك َمأأ
ٓ لََٰ ِسعَةا فَتَُهاِجُروا  فِيَهۚا فَأُو  َوَٰ

ئَِكةُ ُهُم تََوفَّىَٰ  ٱلَِّذينَ إِنَّ ﴿[97]النساء:  ﴾٩٧َمِصيًرا
ٓ َملََٰ ۖ قَالُوا  ُكنَّا  ٱلأ َظاِلِمٓي أَنفُِسِهمأ قَالُوا  فِيَم ُكنتُمأ

عَِفيَن فِي   تَضأ ِضۚ ُمسأ َرأ ُض   ٱۡلأ ِ قَالُٓوا  أَلَمأ تَُكنأ أَرأ ُهمأ َجَهنَُّمۖ   ٱّللَّ َوىَٰ ِئَك َمأأ
ٓ لََٰ ِسعَةا فَتَُهاِجُروا  فِيَهۚا فَأُو  َوَٰ

ِ ۞َوَمن يَُهاِجرأ فِي َسِبيِل ﴿، وقال تعايل  [97 ]النساء: ﴾٩٧َوَسآَءتأ َمِصيًرا َيِجدأ فِي  ٱّللَّ

ِض  َرأ ِتهِ  ٱۡلأ ُرجأ ِمۢن َبيأ  َوَمن َيخأ
ا َوَسعَةاۚ ا َكِثيرا َغما ِ ُمَهاِجًرا إِلَى  ۦُمَرَٰ هُ  ۦَوَرُسوِلهِ  ٱّللَّ ِركأ ثُمَّ يُدأ

تُ  َموأ ُرهُ  ٱلأ ِ  َعلَى  ۥفَقَدأ َوقََع أَجأ ُ َوَكاَن  ٱّللَّ ِحيما  ٱّللَّ ا رَّ  .  [100]النساء:  ﴾١٠٠اَغفُورا
ِلِهمأ َحق ٞ  ٱلَِّذينَ وَ ﴿و هي الركن الثالث يف االسالم ، والدليل عليها يف القران الكرمي اثنيا الزكاة    َوَٰ فِٓي أَمأ

لُومٞ  عأ ُرومِ ل ِلسَّآئِِل وَ  ٢٤مَّ َمحأ له عليه ، واما في الشريعة  في قو  [25-24]المعارج:  ﴾٢٥ٱلأ

الصالة والسالم" بني اٗلسالم علي خمس : شهادة ان ٗل اله اٗل هللا وان محمدا عبده 

ورسوله واقامة الصالة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيال 

" رواه  البخاري ومسلم . وعن مصاريف الزكاة فقد بينتها اٗلية الكريمة قال تعالي  

تُ ۞إِنََّما ﴿ َدقََٰ فُقََرآِء وَ  ٱلصَّ ِكينِ ِللأ َمَسَٰ ِمِلينَ وَ  ٱلأ َعَٰ َها وَ  ٱلأ ُمَؤلَّفَةِ َعلَيأ قَابِ قُلُوبُُهمأ َوفِي  ٱلأ  ٱلر ِ

ِرِمينَ وَ  غََٰ ِ َوفِي َسِبيِل  ٱلأ نِ وَ  ٱّللَّ َن  ٱلسَِّبيلِۖ  ٱبأ ِ  فَِريَضةا م ِ ُ وَ  ٱّللَّ  [60]التوبة:  ﴾٦٠َعِليٌم َحِكيمٞ  ٱّللَّ
 المصاريف التمانية  نحجت في محاربة الفقر  ونزعت الحقد والحسد من قلوب وهذه 
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الفقراء اتجاه اٗلغنياء وعودت المؤمنين  على البذل والعطاء  لمن يستحق المال ، وقال 

ةَ َوأَقِيُموا  ﴿تعالي  لَوَٰ ةَ َوَءاتُوا   ٱلصَّ َكوَٰ َكعُوا  وَ  ٱلزَّ ِكِعينَ َمَع  ٱرأ ، وايضا  [43]البقرة:  ﴾٤٣ٱلرََّٰ

تََك َسَكٞن لَُّهمأ  ﴿قال تعالي   ۖ إِنَّ َصلَوَٰ ِهمأ يِهم بَِها َوَصل ِ َعلَيأ ُرُهمأ َوتَُزك ِ ِلِهمأ َصَدقَةا تَُطه ِ َوَٰ ُخذأ ِمنأ أَمأ

ُ وَ   [103]التوبة:  ﴾١٠٣َسِميٌع َعِليمٌ  ٱّللَّ

دو معا  بدافع الشعور الوجداين النابع  ابمياهنم ان يتضامن افراد اجملتمع ويتسان  وهو مبعينالتكافل االجتماعي:    
ابلشريعة االسالمية الختاذ مواقف اجيابية يف اجتاه ملن يستحق املساعدة فيهم، مثل الفقري ، ورعاية اليتيم .ومن 

 ذلك مت اختيار  النذور والكفارات .
مال او حنوه وعليه واجب  الوفاء به  االجثماعي وهو ما ينذره املسلممن من    التكافل   وسائل  وهو منالنذور  

فُوا  ِب ﴿لقوله تعايل َيطَّوَّ يُوفُوا  نُذُوَرُهمأ َولأ ُضوا  تََفثَُهمأ َولأ َيقأ تِ ثُمَّ لأ َبيأ عَِتيقِ  ٱلأ    [29]الحج:  ﴾٢٩ٱلأ
من وسائل التكافل االجتماعي مبا اوجبه هللا على املسلم من اطعام املساكني عمال بقوله   وهيالكفارات  

ُ َٗل يَُؤاِخذُُكُم ﴿عايل ت وِ ِب  ٱّللَّ ِكن يَُؤاِخذُُكم بَِما َعقَّدتُُّم  ٱللَّغأ نُِكمأ َولََٰ َمَٰ نَۖ فِٓي أَيأ َمَٰ َيأ َرتُهُ  ٱۡلأ عَاُم  ٓۥ فََكفََّٰ إِطأ

ۖ َفَمن لَّ  ِريُر َرقََبةّٖ َوتُُهمأ أَوأ تَحأ ِليُكمأ أَوأ ِكسأ ِعُموَن أَهأ َسِط َما تُطأ ِكيَن ِمنأ أَوأ فَِصَياُم   َيِجدأ مأ  َعَشَرةِ َمَسَٰ

تُمأۚ وَ  ِنُكمأ إِذَا َحلَفأ َمَٰ َرةُ أَيأ
ِلَك َكفََّٰ ۚ ذََٰ ثَِة أَيَّامّٖ

فَُظٓوا  ثَلََٰ ِلَك يَُبي ُِن  ٱحأ نَُكمأۚ َكذََٰ َمَٰ ُ أَيأ ِتهِ  ٱّللَّ لَعَلَُّكمأ  ۦلَُكمأ َءاَيَٰ

ُكُرونَ    [89]المائدة:  ﴾٨٩تَشأ
 من اخلرجيني بطالة معاجلة يف املسامهة هلا ميكن واليت اجليدة، االسالمى التمويل صيغ احد هي املضاربة

 لتكوين مايل دعم ايل احملتاجون  هم و العمل، لسوق  اجلدد العمل،اوالداخلون عن الباحثون اجلامعات،او
 أنْدىنن   ت نُقومُ   أنكن  ي نْعلنمُ   رنبَّكن  أن ﴿  تعايل  قال واألنتاج،  العمل  يف والبداية  األنطالق  يف  تناسبهم  صغرية  مشروعات

رُ  وناّللَُّ  منعنكن  الَِّذينن  ِمنن  ونطنائِفنة   ونثُ لُثنهُ  ونِنْصفنهُ  اللَّْيلِ  ثُ لُثنيِ  ِمنْ   عنلنْيُكمْ  ف نتنابن  حُتُْصوهُ  لننْ  أن  عنِلمن  ونالن َّهنارن  اللَّْيلن  يُ قندِن
ت نُغونن  اأْلنْرضِ  يف  ينْضرِبُونن  ونآخنُرونن  منْرضنى ِمْنُكمْ  سنينُكونُ  أن عنِلمن  اْلُقْرأن ِمنن  ت نينسَّرن  منا فناقْ رنُءوا  اّللَِّ  فنْضلِ  ِمنْ  ي نب ْ

ةن  ونأنِقيُموا ِمْنهُ  ت نينسَّرن  منا فناقْ رنُءوا اّللَِّ  سنِبيلِ  يف  يُ قناتُِلونن  ونآخنُرونن   ونمنا حنسنًنا ق نْرًضا اّللَّن  ونأنْقرُِضوا الزَّكناةن  ونآتُوا الصَّالن
ُموا ُدوهُ  خنرْير  ِمنْ  أِلنُفِسُكمْ  تُ قندِن  سورة﴾ ) رنِحيم   غنُفور   اّللَّن  أن  اّللَّن  وناْست نْغِفُروا أنْجرًا ونأنْعظنمن  خنرْيًا ُهون  اّللَِّ  ِعْندن  جتِن
 املال  االطراف  احد  يقدم  حيث  اكثر،  او  طرفني  بني  عقد  أهنا  تعريفها  خالل  من  واملضاربة(.    20  االية.:  املزمل

 أن   علي  ،"  العمل  عن  الباحثني"    جبهده  يشارك  االخر  الطرف  و  ،"  اعمال  رجال  املصرفية،  املالية  املؤسسات"  
  وسيلة هي  املضاربة  وتعترب  االيراد،  من معلومة  بنسبة  ابلربح  االطراف  من  طرف  كل  نصيب  على  االتفاق  يتم
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 اليت  الوسيلة  تعترب  أهنا  وكما  استثمارها،  اصحاهبا  يستطيع   ال  الىت  االموال  استثمار  بقصد  واملال  العمل  بني  جتمع 
. يف جمتمعهم  صغرية مشروعات ألنشاء الالزم املال الميلكون الذين العلمية خربات من االستفادة علي تقوم

 املشروع الستمرارية والتشجيع والتوجيه الدعم من مزيد ايل حتتاج بل اخلرجيني، علي سهلة ليست وهذه املرحلة
 مضاراب. الشام خدجية إيل  السيدة  مال يف  هللا رسول  سافر  حيث  حسنة،  اسوة  هللا  رسول يف ولنا  وجناحه،

 خاص  حق  الحد  وليس  الحد   ملكية  عليها  يسبق  مل  البلد   نطاق  خارج  اليت  االرض  : هياملوات  االرض  احياء
 من مصدر اهم هي االرض تعترب و مستصلحة وقد التكون  وغري للزراعة صاحلة تكون  قد  االرض وهذه هبا،

 ُهون ﴿قال تعايل  االقتصادية،  املختلفة  القطاعات  يف  األنتاج  و  النشاط  يتم  ال  وبدوهنا  االخري،  االقتصاد  مصادر
 ففي  (15   االية:  امللك  سورة﴾ )النُُّشورُ   ونإِلنْيهِ   رِْزِقهِ   ِمنْ   ونُكُلوا  مننناِكِبهنا  يف   فناْمُشوا ذنُلواًل   اأْلنْرضن   لنُكمُ   جنعنلن  الَِّذي
 االراضي  توزيع   فمثال  الزراعية،  احملصوالت  وأنتاج  للعمل  اساس  للزراعة  الصاحلة  الزراعية  االرض  تعترب  الزراعة  قطاع

 وأنتاج  زراعتها  علي  ملساعدهتم  املايل  الدعم  وتقدمي  العمل  عن  والباحثني  الزراعة  كليات  من  اخلرجيني  علي  الزراعية
 فيها ينشط زراعية الغري االرض وكذلك وجد، اينما األنسأن  حلياة ضرورية أنواعها بكافة الغدائية احملصوالت

 من  املصأنع  هذه يف واملهنية العاملةالفنية االيدى وتشغيل املختلفة املصأنع  بناء خالل من الصناعي، القطاع
  األنسأن   جهد   بواسطة  معا القطاعني  هذين  يف  وتطورا األنتاج  زاد كلما  الفنية،وكذلك  واملعاهد  الكيات  خرجيى
 والصناعية،  الزراعية  املنتجات  تسويق  علي  العمل  خالل  من  التجاري  القطاع  تنشيط  علي  يعمألن  سوف  وفكره،

 من احلرص مت  لو متنوعة، كثرية  عمل فرص ختلق االرض فعمارة خارجها، او البلد  داخل التسويق مت  سواء
واستغالهلا  فيها ابلعمل( االعمال رجال االفرادو_  احلكومة ومؤسساهتا يف الدولةممثلة) اجلميع متمثال يف 
 االستغالل اجليد . 

 نتائج الدراسة:
 من خالل ما تقدم ميكن استخالص أهم النتائج واملتمثلة يف:

خرجيي اجلامعات ببلدية تراغن الليبية بسبب البطالة. فمن تلك أكدت الدراسة ان هناك آاثر وخماطر على  1- 
 اآلاثر:
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* اآلاثر االقتصادية للبطالة على مستوى  اخلريج وهي تتمثل يف عدم حصول الفرد علي اى مرتب لتغطية مصروفاته مما 
ات وبيعها ، او القيام بتجارة يدفعه ايل االجتاه احلصول عليه ابلطرق الغري املشروعه مثل القيام بسرقة االالت او معد 

 املخدرات وغريها.

 * اآلاثر النفسية  علي اخلريج وهي شعوره ابالحباط والتوتر النفسى واالكتئاب وامللل وعدم الثقة يف  الدولة.

 * اآلاثر االجتماعية علي اخلريج وهي تتمثل  يف تشرد اخلريج واخلروج عن ترابط ومتالسك االسرة.

 شخصت الدراسة خماطر البطالة على مستوى األسرة ببلدية تراغن املتمثلة يف اآليت:  -  2   
* عدم القدرة علي تلبية متطلبات األبناء بعد خترجهم مما يؤتر سلبا عليهم، وابلتايل يتجه العاطلون ايل  البحث عن     

 العمل ابتباع الطرق الغري املشروعة مثل السرقة وجتارة املخدرات. 
* تؤدى اىل عدم ترابط والتماسك االسرى بني افرادها ، اى ان البطالة حتد من فعالية سلطة رب  االسرة  على     

 اسرته، حبيث ال يستطيع ان يقوم او ميارس دوره يف عملية الضبط االجتماعي البناءه.     افراد  
 ببلدية تراغن فظهرت نتائج التالية:حللت الدراسة ااثر و خماطر البطالة على مستوى اجملتمع     3-

* تشكل البطالة خطرا اقتصاداي علي مستوى اجملتمع بوجود طاقة معطلة من قوة  اليد العاملة داخل البلدية  بدون 
عمل، مما يؤتر سلبا علي النمو النشاط االقتصادى ويضعفه ، وتعترب بطالة خرجيني اجلامعات ببلدية تراغن خسارة 

لوطىن، والىت تتمثل يف قيمة االنتاج والدخل الذى كان من املمكن احلصول عليه من خالل عمل كربى لالقتصاد ا
 هوالء اخلرجيني الباحثني عن العمل داخل البلدية.

* تؤدي اىل هدم البناء النسيج االجتماعي،  واىل اخنفاض اواصر الراوبط الىت  حيملها  الناس  اجتاه املوسسات الرمسية 
 يم االجتماعية السائدة يف اجملتمع.واالنظمة والق

 *انتشار اجلرائم  يف اجملتمع بسبب العاطلني عن العمل, وعدم توفر االمن والعيش فيه بسالم وحرية.

من األساليب الناحجة لعالج البطالة هي زايدة كفاءة سوق العمل يف سياق تدعيم تنافسية األسواق عامة وضبط   4-  
 دعم وتشجيع القطاع اخلاص احمللي ليأخذ دوره يف املشاركة يف تقليل   نشاطها يف إطار من سيادة القانون التامة, وكذلك
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ناسب وقدراته، و التوسع يف برامج التدريب وإعادة التدريب نسب البطالة عن طريق مسامهته يف خلق فرص عمل ت

 والتأهيل للقوى البشرية العاملة تلك اليت تقف يف طابور البحث عن فرصة للعمل.
 توصيات الدلراسة:

 من خالل دراسة املوضوع توصل الباحث إىل التوصيات التالية:
البحثية ىف هذا اجملال ألن هذة املعضلة تعد من االولوايت   يوصي الباحث القيام مبزيد من االحباث والورقات العلمية-1

القصوى للسياسات واالسرتاتيجيات االقتصادية العاملية وهلذا فأن اجياد احللول هلا ليس ابالمر اليسري مامل تكثف اجلهود 
 البحثية ىف املستقبل.

ترب الركيزة االساسية يف عملية التنمية يوصي الباحث العمل على تعزيز تنمية واستثمار العنصر البشري الذي يع-2
 االقتصادية الى جمتمع ويف أي منطقة من العامل.

ىف كل دولة، وذلك بتقليل الفرتة الزمنية ىف   ضرورة إقامة قاعدة بياانت خمصصة لكافة العاطلني والراغبني ىف التوظيف-3
 يبحث او يرغب ىف وظيفة اخرى عند تركه للعمل السابق.العثور على وظيفة والىت تؤثر على نفسية املواطن ىف حال كأن  

على الدولة تشجيع اخلرجيني اجلدد ابلعمل يف القطاع اخلاص من خالل تسهيل االجراءات االدارية ملزاولة االعمال -4
 ىف هذا القطاع.
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