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جدي، ولھذابات من المھم أن نحرص على التعرف علیھا والبحث بشكلبما أن مشكلة البطالة باتت تعد من أھم مشكالت العصر

:pdfبالمراجعمتكاملكاملالبطالةعنبحثیأتيفیماأیدیكمبیننضعفإنناالسبب

مقدمة عن البطالة

یكون الناس بالیتعلق بمشكلة البطالة، حیث أن ھذه المشكلة تحدث عندمافي العقود األخیرة على وجھ الخصوص سمعنا الكثیر عما
منالعملیة. وخالل فترات الركود، عادة ما یعاني االقتصادعمل ویبحثون بنشاط عن عمل مناسب لمؤھالتھم العلمیة وقدراتھم

وحلول ناجعة لھا.التي تؤدي إلى ظھور نتائج غیر مرغوبة ال بد من إیجادمعدالت بطالة عالیة، وینتج ذلك عن العدید من األسباب
البطالة.وفي ھذا البحث سوف نزودكم بمعلومات شافیة ووافیة عن

تعریف البطالة

مناسبةبنشاط عن وظیفة ولكنھم غیر قادرین على العثور على وظیفةیشیر مصطلح البطالة إلى األفراد القابلین للتوظیف والباحثین
شخص حاصلالذین یعملون ولكن لیس لدیھم وظیفة مناسبة. كأن یعمللھم؛ حیث یشمل ھذا المصطلح األشخاص في القوى العاملة

سائًقا لمركبة.على بكالوریوس في الھندسة والطب مثًال حرفة یدویة أو

معدل البطالة

العاملة، وتعدالعاطلین عن العمل على إجمالي عدد األشخاص في القوةیمكن للباجثین قیاس معدل البطالة، من خالل قسمة عدد
من أجل العمل علىمن األمور التي یسعى الباحثون عادة إلى حسابھا بدقةالبطالة أحد مؤشرات الوضع االقتصادي للبلد. لذلك فھي
منھا قدر اإلمكان.إیجاد الحلول الناجعة للتخلص من ھذه الظاھرة أو التقلیل

اسباب البطالة

علىالعمل نفسھ أو صاحب العمل أو من جانب العرض أو باالعتمادتنجم البطالة عن أسباب مختلفة تأتي من جانب الباحث عن
أسعار الفائدةفي جانب الطلب في سوق العمل قد یكون سببھا ھو ارتفاعالطلب في سوق العمل. ومن الجدیر بالذكر أن التخفیضات
كبیًرا.فالبطالة االحتكاكیة والعمالة الھیكلیة تلعب فیھا دوًراوالركود العالمي واألزمة المالیة، أما من جانب العرض؛

أن أصحابأعراض التوغل في النظام الرأسمالي؛ ویكون ذلك بحجةوقد حدد كارل ماركس البطالة في أول مرة على أنھا أحد
للعمل بشغفالعمل؛ بمعنى أنھم محتاجون إلى جیش احتیاطي من العمالةاألعمال یتطلبون مجموعة كبیرة من األفراد العاطلین عن

أمام اإلقبال على بعض األعمال.مقابل أجور زھیدة في أي لحظة، وھذا ما یشكل عائق كبیر

مشكلة البطالة وحلولھا

فالبطالة تھدر الموارد،آثار سلبیة على النمو االقتصادي على المدى الطویل.عندما تكون معدالت البطالة مرتفعة وثابتة، یكون ھناك
والصراع مماوتحد من تنقل العمالة، وتعزز االضطرابات االجتماعیةوتولد ضغوًطا وتشوھات إلعادة التوزیع، وتزید من الفقر،

الحلول المقترحة لمشكلة البطالة:یوجب العمل على حل ھذه المشكلة بكل السبل الممكنة، ومن

حلول جانب الطلب●

البطالة بما فيخالل برامج الرعایة االجتماعیة. یحصل األفراد على مزایاساعد العدید من البلدان العمال العاطلین عن العمل من
جانب الطلب؛ ھوللمساعدة في إعادة التدریب. ومن األمثلة على من حلذلك التأمین والتعویض والرعایة االجتماعیة واإلعانات

التوظیف الممول من الحكومة للفقراء القادرین على العمل.

حلول جانب العرض●



السیاساتتصمیمتمالنقابات.قوةمنوتقلللألجوراألدنىالحدتزیلالعرضجانبحلول٪.100بنسبةفعاًاللیسالعملسوق
العرض؛على المدى الطویل. ومن األمثلة على الحلول من جانبلجعل السوق أكثر مرونة في محاولة لزیادة النمو االقتصادي
خفض الضرائب على الشركات وتقلیل التنظیم وزیادة التعلیم.

خاتمة عن البطالة

العودة إلىمصطلح البطالة، حیث یشمل المصطلح األشخاص الذین ینتظرونوأخیًرا، ال بد أن ننبھ على أنھ غالًبا ما یساء فھم
األربعة الماضیةاألفراد الذین توقفوا عن البحث عن عمل في األسابیعالوظیفة بعد تسریحھم من الخدمة، ومع ذلك فھو ال یشمل
الذین ال یبحثونوالتقاعد والعجز والقضایا الشخصیة. كما أن األشخاصألسباب مختلفة مثل المغادرة العمل لمتابعة التعلیم العالي

مصطلحأنھم عاطلون عن العمل. وعلى ضوء ھذا ال بد لنا من فھمبنشاط عن عمل ولكنھم یریدون العمل ال یتم تصنیفھم على
الحلول وفًقا للمعنى الحقیقي للبطالة.البطالة أوًال ثم العمل بكل السبل والوسائل على إیجاد


