عوائق البحث

عن وظيفة؟
واحدة من أكبر المشــــــكالت التي تواجه الشباب والحكومات العربية ،خاصة
ً
تُ َع ُّد البطالة
بعد تفاقم األزمة في الســــــنوات العشــــــر األخيرة ،ولما لها من توابع خطيرة والســــــيما
في منطقة أحداثها متقلبة مثل المنطقة العربية على المســــــتويات كافة؛ السياســــــية
واالجتماعية ،وحتى إن اختلفت ظروف وخصوصية كل دولة عن األخرى ،يبقى الشــــــباب
هم اللبنة األساسية للتنمية وتحقيق النمو االقتصادي الذي تطمح إليه الدول ،وإهدار
هذه الطاقات والكفاءات الشابة يؤثر تأثيراً سلبياً على تحقيق هذه األهداف.
تتمثل تداعيــــــات البطالة في مشــــــكالت
نفسية للشاب الباحث عن وظيفة ،بسبب
تخرجــــــه بعد أن
اصطدامــــــه بالواقــــــع بعد ُّ
كان يطمــــــح فــــــي الحصول علــــــى وظيفة
وتحقق
ّ
ســــــريعاً  ،تمكّ نه من بناء مستقبله،
له األمان المــــــادي والمعنوي؛ وإذ به يجد
نفســــــه واقفاً أمام عوائق كبيــــــرة تصيبه
باإلحباط واليأس ،وهــــــو ما قد يؤدي في
بعــــــض األحيان إلــــــى انزالق الشــــــباب إلى
دعوات العنف واإلرهاب والذي عانى منه
طويال.
العالم العربي
ً
بين التعليم ..والعمل
إن إيجــــــاد وظيفة مناســــــبة يحمــــــي كثيراً
ّ
من الشــــــباب من هــــــذه المخاطر ،ويحمي
الدولة من االضطرار إلى التعامل مع هذه
المشــــــكالت ،وااللتفات إلى التنمية وبناء
المجتمــــــع ،وحتى نكــــــون ُمنْ ِصفين؛ هناك
عوائــــــق عديــــــدة عند البحث عــــــن وظيفة
فــــــي العالم العربي ،من أشــــــهرها :الزيادة
الســــــكانية الضخمة التي تعاني منها بعض

المجتمعــــــات العربية ،والتي ّأدت إلى تزايد
عدد المتخرجيــــــن من الجامعات والمعاهد
التعليميــــــة في حيــــــن أن المعــــــروض من
قليل ،وغير قادر على اســــــتيعاب
ٌ
الوظائف
كل هذه األعداد ،كما أن الســــــوق العربية
كل التخصصات
غير قادرة على اســــــتغالل ّ
التعليميــــــة ،فيحــــــدث فجوة كبيــــــرة بين
درســــــها الطالب وبين
التخصصــــــات التي َ
ّ
المطلوب فعلياً في السوق.
والدراسة في بعض الجامعات والمعاهد
التعليمية نفســــــها غيــــــر ُم َؤ ِّهلَ ة للطالب
عــــــدد كبير من
ليكونــــــوا موظفين أكفياء،
ٌ
الدول العربية ال تزال تعاني من مشكالت
ألن طرق
جمة في قضيــــــة التعليمّ ،إمــــــا ّ
َّ
التدريس قديمــــــة وغير مؤثــــــرة في حياة
الطــــــاب ،أو ألن المناهــــــج غيــــــر مواكبة
للتطور الحادث في العالــــــم كله ،وكذلك
بعض الطــــــرق التعليمية باليــــــة وقديمة،
وليست متابعة للتطور التكنولوجي الذي
المحرك الرئيــــــس لعمليات التنمية،
أصبح
ِّ
تخصصه الدراسي،
فيتخرج الطالب أياً كان ُّ
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وهو ال يــــــزال يحتــــــاج لتدريب واكتســــــاب
تحمل مســــــؤوليات
مهــــــارات تمكِّ نــــــه من ُّ
الوظيفة بشــــــكل عــــــام ووظيفته الخاصة
نفسها ،وهو ما َيستثقله أصحاب األعمال
الحادة؛
ظــــــل األزمــــــات االقتصاديــــــة
ّ
في
َّ
لذا تقتصــــــر رغبتهم على تعييــــــن أصحاب
الكفــــــاءات والخبــــــرات ،وتجاهــــــل حديثي
التخرج منعدمي الخبرة والكفاءة ،حتى وإن
امتلكوا الموهبة الالزمة.
أزمات سياسية واقتصادية
أن األزمــــــات السياســــــية األخيرة في
كما َّ
البلــــــدان العربيــــــة التي شــــــهدت تغيرات
سياسية كبيرة نتيجة لثورات الربيع العربي
والحروب التــــــي تبعتها ،ومــــــا ترتب عليها
من مشكالت؛ َّأدت في بعض صورها إلى
انهيار االقتصاد والبنية التحتية في بلدانها،
وترتّ ب على ذلــــــك ارتفاع نِ َســــــب البطالة
التي كانــــــت أحد أســــــباب هــــــذه الثورات
عــــــدد كبير
ٍ
من األســــــاس ،وكذلــــــك نزوح
من الشــــــباب من هذه البلــــــدان إلى البالد
تضخم في
ُّ
المجــــــاورة ،وهذا ما َّأدى إلــــــى
األعداد التي تبحث عن وظائف في مقابل
أن المعروض منها قليل.
أهم العوائق التي تواجه الشباب أثناء
ومن ّ
البحث عــــــن وظيفة هي المــــــرض العضال
الذي يعاني منــــــه العالم العربي حتى يبدو
كأنــــــه ُخلِ َق فيه وســــــيموت بنهاية العالم:

الفساد والرشــــــوة والواسطة؛ فعدد كبير
من الشــــــباب الذين يحصلون على وظائف
بعــــــد التخــــــرج يصلــــــون إليها عــــــن طريق
بناء على كفاءة
الواسطة والرشوة ،وليس ً
ــــــض النظر
وب َغ ِّ
أو مهــــــارة تُ َؤ ِّهلــــــه للعملِ ،
عن مدى خطورة تولّ ي ُأنَ ــــــاس غير أكفياء
تؤدي فــــــي النهاية لكوارث؛
لوظائف قد ِّ
فإن الواســــــطة والفساد والرشوة تتسبب
ّ
تضخم مشكلة البطالة؛ من حيث عدم
ّ
في
تكافؤ الفرص وتقديمها متساوية للجميع،
وهذا ما يؤدي إلى حدوث ظلم اجتماعي
ونفســــــي كبير يضطر الشــــــباب لمواجهته
دون ذنب.
وقــــــد يكــــــون للسياســــــات االقتصاديــــــة
أثر ســــــلبي على إيجاد
التــــــي تتبعها الدول ٌ
الشباب لوظائف مناسبة من ناحية إقامة
وفر
المشروعات االقتصادية الكبرى التي تُ ِّ
ُف َرص عمل جيدة ،وإجبار أصحاب الشركات
الشــــــابة،
واألعمال علــــــى دعم الكفاءات
ّ
ودمجها في سوق العمل؛ ما يترتب عليه
استفادة لجميع األطراف.
كمــــــا أن البيروقراطيــــــة والروتيــــــن الصارم
في بعض الدول قــــــد يكون أحد معوقات
البحث عن عمل ،أو باألحــــــرى إقامة عمل
عدد ال بــــــأس به من
خــــــاص؛ بعدما اتجــــــه ٌ
الشباب العربي إلقامة مشروعات صغيرة
خاصة بهم ،والتخلي عــــــن فكرة الوظائف
التقليدية ،والتي يصعــــــب الحصول عليها،

ولكنهم واجهوا مشــــــكالت مــــــن نوع آخر
تتمثل في ضعف التمويل ،ووجود شروط
قاسية تضعها البنوك لتمويل المشروعات
الصغيرة ،وكذلــــــك أحجم رجــــــال األعمال
عن دعمهم؛ خوفاً من المخاطرة بخســــــارة
مبالــــــغ كبيرة ،وفــــــي حال وجد الشــــــباب
تمويال مناســــــباً  ،تظهر مشــــــكالت جديدة
ً
مثل الضرائب التي غالباً ما تكون مرتفعة.
تفكير الشباب جزء من المشكلة والحل
فجزء
وال يقــــــع كامل العبء علــــــى الدول؛
ٌ
والحل يقع على الشــــــاب
ّ
مــــــن المشــــــكلة
أيضاً ؛ فالفكر الســــــائد بين الشباب العربي
هو الحصول على وظيفة مناســــــبة مادياً
واجتماعيــــــاً في إحدى الشــــــركات الكبرى
رضــــــي كبرياءه ،وهو
حقــــــق طموحاته ،وتُ ِ
تُ ِّ
ما يجعله ينتظر سنوات طويلة في انتظار
شــــــيء قد يأتــــــي ،وقد ال يأتــــــي في حين
وم َهناً متعددة أمام
يتجاهل ُف َرصاً كثيــــــرة ِ
ناظريه في انتظار حلمه الكبير ،وهذا واحد
من أسوأ القرارات التي قد يتخذها اإلنسان
في حياته ،فــــــا ينبغي له ترك عصفور في
اليد في انتظار العشــــــرة أعلى الشجرة ،بل
عليه استغالل الفرصة التي أمامه حتى وإن
كانت غيــــــر ُم ْر ِض َية في الوقت الحالي على
أن يستمر في بحثه عن وظيفة أحالمه في
الوقت نفســــــه؛ الفكرة كلها تقوم على أال
يضيع المزيد من الوقت.

كما أن التنافســــــية الشديدة التي أصبحت
تحكــــــم العالم بما فيهــــــا المنطقة العربية
أجبــــــرت أصحاب األعمال علــــــى البحث عن
الكفاءات الوظيفيــــــة ،وأصحاب المواهب
النادرة؛ فالكل يبحث عن النجاح الســــــاحق
والثــــــروة الهائلة بمعنى إيجــــــاد موظفين
يعملــــــون بســــــرعة وكفــــــاءة وال يكلفون
الشــــــركة أعباء مالية متمثلة في تدريبهم،
وإعادة تأهيلهم ،يكفي الراتب واالمتيازات
التي تعطيها الشــــــركة لهؤالء الموظفين،
أن هذه الطرق في اإلدارة
وعلى الرغم من َّ
أن عالم األعمال
قاسية بعض الشيء؛ ّإل ّ
هو ما يصنع القوانيــــــن والنُّ ُظم ،وما على
األشخاص ّإل التنفيذ.
كذلــــــك ال يريد صاحــــــب العمــــــل موظفاً
متمرداً أو ضعيفــــــاً  ،بل عليه أن يكون قادراً
تحمل الضغــــــط ،ولديه القوة للتخلّ ي
على ُّ
عن جزءٍ من مجده الشــــــخصي في مقابل
العمــــــل على تحقيق أهداف الشــــــركة مع
زمالئه ،وطبعاً االمتثال ألوامر مرؤوسيه.
وفــــــي المقابل هنــــــاك كثير من الشــــــباب
حديثي التخرج ال يدركون ما ينتظرهم بعد
عدد
انتهاء الدراسة الجامعية ،لذلك يهمل
ٌ
كبير منهم التدريب وتطوير المهارات ،بدايةً
من كيفية كتابة سيرة ذاتية ناجحة ،واتباع
الطرق الحديثة ،واستراتيجيات البحث عن
تخطي المقابلة الشخصية،
وظائف ،وحتى ِّ
والحصول على الوظيفة المناسبة.

