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تعد مسألة البحث عن العمل أو ما یعرف بالبطالة من أبرز األمراض التي یعاني من منھا
فئة الشباب في مختلف بلدان العالم و بنسب متفاوتة، وقد ظھر ھذا مصطلح البطالة ألول
مرة تاریخیا في القرن السابع عشر من المیالد، وكان یقصد بھا التعطل عن العمل بشكل

.مؤقت، وتعود بالضرر سواء على الفرد والمجتمع
pdfبالمراجعمتكاملكاملالبطالةعنبحث

تعاني المجتمعات من العدید من المشاكل نتیجة التقدم التكنولوجي والصناعي، ومن أھم ھذه
المشكالت ھي مشكلة البطالة التي أصبحت واحدة من الظواھر االقتصادیة التي تعاني منھا
كافة المجتمعات حول دول العالم أجمع، ویقصد بالبطالة عدم توافر فرص عمل ألشخاص

تتوافر لدیھم القدرة على العمل واإلنتاج.
معنى البطالة

تعرف البطالة بأنھا ظاھرة اجتماعیة اقتصادیة تنتج من عدم حصول األفراد على فرصة
عمل أو وظیفة بالرغم من السعي المتكرر لذلك، ویدخل في مفھوم البطالة األشخاص الذین

ینتظرون العودة للعمل بعد أن تمت إقالتھم، وال یدخل في مفھوم البطالة من ترك العمل
رغبة في إتمام دراستھ، أو لظروف صحیة، أو للتقاعد، وال یشمل من األشخاص من ال

عمل لھ وال یسعي للحصول على عمل أو وظیفة.
تعریف معدل البطالة

یقصد بمعدل البطالة النسبة المئویة للعاطلین عن العمل، ولحساب معدل البطالة یجب
معرفة عدد القوى العاملة، والتي تشمل القوى العاملة لألشخاص الذین لیس لدیھم وظیفة،

والبد من معرفة مقدار العمل مدفوع األجر الذي یحتاجھ الشخص لیكون لدیھ وظیفة،
باإلضافة لألشخاص العاطلین عن العمل، ولحساب معدل البطالة ریاضیا یكون من خالل
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أنواع البطالة
ھناك أنواعا مختلفة للبطالة نذكر منھا:

العمالة المطلوبة غیر: وتكون البطالة احتكاكیة عندما تكونالبطالة االحتكاكیة●
متساویة مع العمالة المتاحة، وتكون المشكلة عف وصول الباحثین عن العمل،

والباحثین عن عمال لبعضھم البعض.
الموجودة لدى العمال مع تلكوفي ھذه الحالة ال تتوافق المؤھالتالبطالة الھیكلیة:●

التي یطلبھا صاحب العمل، و من أسباب البطالة الھیكلیة التطور التكنولوجي،
واإلقبال على تعلم مھارة معینة.



وتنتج عن تجاوز المستوى الطبیعي للعمالة، حیث یتغیر ھذاالبطالة الدوریة:●
المستوى تبعا للظروف، مثل التضخم الدیموغرافي الذي یحدث عن قدوم وافدین

جدد ویتم إضافتھم إلى القوى العاملة في الدولة.
ساعات أطول،وتكون البطالة ناقصة عندما یعمل الموظفونالبطالة الناقصة:●

وتوجد البطالة الناقصة في المؤسسات التي یعمل موظفیھا بدوام جزئي.
تغفل احتساب األشخاصیقصد بالبطالة الخفیة ھي البطالة التيالبطالة الخفیة:●

العاطلین عن العمل في إحصاءات سوق العمل الرسمیة، ویستوي بذلك من بحث
عن وظیفة حتى فقد األمل، ولكن رغبتھ بالعمل موجودة.

من الوظائف المرتبطة ببعضیرتبط ھذا النوع من البطالة بنوعالبطالة الموسمیة:●
المواسم، حیث یصبح أصحابھا عاطلین عن العمل في غیر مواسمھا.

حلول البطالة
ھناك العدید من الحلول للتخلص من مشكلة البطالة، نذكر بعضا منھا:

اإلھتمام بفئات الشباب من خالل إیجاد  مشاریع قادرة على استیعاب طاقاتھم، بحیث●
یستطیعون اإلبداع في عملھم.

تخفیض نسبة الضرائب الذي یشجع االستثمار ویوفر من فرص العمل.●
منح األولویة في التوظیف للعمالة المحلیة.●
تطویر مؤسسة التعلیم إلى مستوى یناسب احتیاجات ومتطلبات السوق المتطورة،●

بشكل یناسب متطلبات العصر.
معالجة مشكلة االنفجار السكاني عن طریق تنظیم النسل.●
تشجیع االستثمار داخل الدولة، مما لھ دور كبیر في توفیر فرص عمل جدیدة.●
منح األجور بما یتناسب مع الجھد المبذول في العمل، وخفض رواتب بعض●

الموظفین ذوو الرواتب العالیة التي ال تناسب أجرھم.
زیادة عطاءات الحكومة مما یشجع االستثمار ویوفر فرص عمل جدیدة.●
دعم التعاون مع القطاع الخاص، بحیث یساھم ذلك في توفیر فرص عمل جدیدة،●

وحل مشكلة البطالة.
أسباب البطالة

تتعدد أسباب مشكلة البطالة وفیما یلي نذكر أھم ھذه األسباب:
ترك العمال لوظائفھم بشكل مستمر بحثنا عن وظائف أفضل.●
زیادة عدد الخریجین من الجامعات والمعاھد، مما یؤدي إلى زیادة عدد الراغبین في●

الحصول على العمل مقابل شواغر محدودة.
توجھ الشركات إلى االستعانة بالخبرات األجنبیة عوضا عن الخبرات الموجودة في●

البلد.
توجھ العامل إلى العمل في مدن محددة.●



التضخم السكاني، وجھل بعض المجتمعات في التعامل مع مشكلة البطالة.●
ندرة الموارد االقتصادیة في بعض البلدان مما یقلص فرص العمل.●
الوضع السیاسي المتردي والعالقات الخارجیة المتوترة مع دول الجوال●

أثار البطالة
تؤثر البطالة على الفرد والمجتمع على حد سواء، وفیما یلي نذكر أھم أسباب ھذه المشكلة:

الزیادة في معدالت الجریمة، كجرائم السطو، والسرقة، واستخدام العنف في ذلك .●
اإلقبال الكبیر على الھجرة خارج البالد بحثنا عن العمل.●
ازدیاد المبالغ التي تدفعھا الدولة على اإلعانات والشؤون االجتماعیة.●
اضطرار الدولة لالقتراض لدفع الفوائد المتزایدة.●
صعوبة حصول األفراد على الوظائف، وتالفي أرباب العمل تشغیلھم لفقدانھم●

للمھارات.
زیادة االكتئاب واألمراض الصحیة، والخسارة الكبیرة في الدخل.●
ركود في االقتصاد.●

خاتمة بحث عن البطالة كامل متكامل بالمراجع
وبھذا المقدار من المعلومات سوف ننھي ھذا البحث الذي تحدثنا من خاللھ عن البطالة،

وبشكٍل عام تتعدد أسباب البطالة ولعل أھمھا ھو التضخم السكاني، واستقطاب األیدي
العاملة من الخارج، وتعد البطالة واحدا من أسباب انتشار الجریمة، واألمراض النفسیة،

والبد من الحكومات أن تتخذ إجراءات وقائیة و عالجیة للتخلص من ھذه المشكلة وآثارھا.


