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مشكلة البطالة دراسة يف املفهىم واألسباب  واألبعاد االقتصادية واالجتماعية  
 

أ.م.د. وسيم عبود عطيه      أ.م.د. احمد بهاء عبد الرزاق    

وفةكمية التربية لمبنات/ جامعة الك
 ممخص البحث

أضحت مشكمة البطالة عائقا تنمويا كبيرا في الكثير مف دوؿ العالـ الثالث وأصبحت 
في تيديد استقرار العديد مف األنظمة والحكومات في ظؿ المعدالت المتزايدة لمنمو  سببا

السكاني في ىذه البمداف وزيادة الفجوة بيف اإلنتاج واالستيالؾ. تنعكس بال شؾ البطالة التي 
يعاني منيا شباب دوؿ العالـ النامي وكذلؾ البعض مف دوؿ العالـ المتقدـ عمى حد سواء 

تمقي بظالليا عمى المحيط االجتماعي حيث بدأت تظير في البعض مف عمى سموكيـ و 
مجتمعات الدوؿ النامية المحافظة ) اجتماعيا وسموكيا ( صورا ألوضاع شاذة عمى شكؿ 
تعاطي المخدرات والسرقة واإلحساس بالظمـ االجتماعي وما يتولد عف ىذا اإلحساس 

لعنؼ وارتكاب األعماؿ اإلرىابية والتخريبية وقد باإلحباط واليزيمة الداخمية مف قمة االنتماء وا
تقوـ فئات أخرى بالكبت بداخميا مما يتحوؿ بمرور الوقت إلى شعور باإلحباط ويخمؽ شبابا 

 مدمرا نفسيا وعضويا.
المشاكؿ بؿ ىي أـ المشاكؿ التي تؤدي  البطالة في مختمؼ دوؿ العالـ مشكمة صبحتأو  

جتمع حيث إف أولى بنات البطالة الفقر ويمييا المرض ومف غالبا إلى تفاقـ نتائجيا عمى الم
ثـ التخمؼ المطبؽ وىناؾ ما يقارب مميار عاطؿ عف العمؿ موزعيف عمى مختمؼ أنحاء 
المعمورة. ويبدو أف البطالة قد دخمت مرحمة جديدة تختمؼ تمامًا عف بطالة عالـ ما بعد 

مف الدورة االقتصادية بمعنى أّنيا تظير مع الحرب العالمّية الثانية حيث كانت البطالة جزءًا 
ظيور مرحمة الركود وتختفي مع مرحمة االنتعاش. أّما اآلف فقد أصبحت البطالة ومنذ ما يزيد 
عف ربع قرف مف الزماف مشكمة ىيكمية فبالرغـ مف تحّقؽ االنتعاش والنمو االقتصادي تتفاقـ 

ـ البطالة بشكؿ عاـ مع استمرار فشؿ جيود البطالة سنة بعد أخرى. وفي البالد النامية تتفاق
التنمية وتفاقـ الديوف الخارجية وتطبيؽ برامج صارمة لالنضباط المالي ومما زاد مف خطورة 
األمر أف ىناؾ فقرًا شديدًا في الفكر االقتصادي الراىف لفيـ مشكمة البطالة وسبؿ الخروج 

نى فكرة البطالة أضحت مشكمة منيا األمر الذي شجع ظيور بعضا مف األفكار التي تتب
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تخص ضحايا المجتمعات التي لـ تنجح في التكييؼ مع مفيوـ العولمة الجديد أو تندمج في 
 اقتصادياتيا.

Research Summary 

The problem of unemployment has become a major developmental 

obstacle in many third world countries and has become a threat to 

the stability of many regimes and governments in light of the 

increasing rates of population growth in these countries and the 

widening gap between production and consumption. The 

unemployment of young people in the developing world, as well as 

some of the developed world alike, is undoubtedly reflected in their 

behavior and their shadow over the social environment. Some of the 

developing societies (social and behavioral) are beginning to show 

images of abnormal situations such as drug abuse, theft, Social 

injustice and the result of this sense of frustration and internal 

defeat of the lack of belonging and violence and the commission of 

acts of terrorism and subversion and other groups may be 

suppressed within them, which over time turns into a sense of 

frustration and creates young people, psychologically and 

organically destroyed. 

 Unemployment in various countries of the world has become the 

problem of problems, but it is the mother of the problems that often 

lead to the aggravation of the consequences on society, as the first 

girls unemployment and poverty followed by the disease and then 

underdevelopment applied and there are about one billion 

unemployed workers distributed across the globe. Unemployment 

seems to have entered a new phase that is quite different from that 

of the post-World War II world, where unemployment was part of 

the economic cycle in the sense that it emerges as the recession 

unfolds and disappears with the recovery. Now, for more than a 

quarter of a century, unemployment has become a structural 

problem. Despite recovery and economic growth, unemployment is 

growing year after year. In the developing countries, unemployment 

is growing in general, with the continued failure of development 

efforts and the aggravation of external debt and the implementation 

of strict programs of fiscal discipline. It was further aggravated that 
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there is a severe poverty in the current economic thinking to 

understand the problem of unemployment and ways to get out, 

which encouraged the emergence of some of the ideas that adopt the 

idea of unemployment It has become a problem for victims of 

societies that have not adapted to the new concept of globalization 

or integrated into their economies. 

 
 المقدمة

ف دوؿ العالـ الثالث أضحت مشكمة البطالة عائقا تنمويا كبيرا في الكثير م
وأصبحت سببا في تيديد استقرار العديد مف األنظمة والحكومات في ظؿ المعدالت 
المتزايدة لمنمو السكاني في ىذه البمداف وزيادة الفجوة بيف اإلنتاج واالستيالؾ. تنعكس بال 
شؾ البطالة التي يعاني منيا شباب دوؿ العالـ النامي وكذلؾ البعض مف دوؿ العالـ 

لمتقدـ عمى حد سواء عمى سموكيـ وتمقي بظالليا عمى المحيط االجتماعي حيث بدأت ا
تظير في البعض مف مجتمعات الدوؿ النامية المحافظة ) اجتماعيا وسموكيا ( صورا 
ألوضاع شاذة عمى شكؿ تعاطي المخدرات والسرقة واإلحساس بالظمـ االجتماعي وما 

يمة الداخمية مف قمة االنتماء والعنؼ وارتكاب يتولد عف ىذا اإلحساس باإلحباط واليز 
األعماؿ اإلرىابية والتخريبية وقد تقوـ فئات أخرى بالكبت بداخميا مما يتحوؿ بمرور 

 الوقت إلى شعور باإلحباط ويخمؽ شبابا مدمرا نفسيا وعضويا.
المشاكؿ بؿ ىي أـ المشاكؿ التي تؤدي  البطالة في مختمؼ دوؿ العالـ مشكمة صبحتأو  

غالبا إلى تفاقـ نتائجيا عمى المجتمع حيث إف أولى بنات البطالة الفقر ويمييا المرض 
ومف ثـ التخمؼ المطبؽ وىناؾ ما يقارب مميار عاطؿ عف العمؿ موزعيف عمى مختمؼ 
أنحاء المعمورة. ويبدو أف البطالة قد دخمت مرحمة جديدة تختمؼ تمامًا عف بطالة عالـ ما 

الثانية حيث كانت البطالة جزءًا مف الدورة االقتصادية بمعنى أّنيا بعد الحرب العالمّية 
تظير مع ظيور مرحمة الركود وتختفي مع مرحمة االنتعاش. أّما اآلف فقد أصبحت 
البطالة ومنذ ما يزيد عف ربع قرف مف الزماف مشكمة ىيكمية فبالرغـ مف تحّقؽ االنتعاش 

أخرى. وفي البالد النامية تتفاقـ البطالة بشكؿ  والنمو االقتصادي تتفاقـ البطالة سنة بعد
عاـ مع استمرار فشؿ جيود التنمية وتفاقـ الديوف الخارجية وتطبيؽ برامج صارمة 
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لالنضباط المالي ومما زاد مف خطورة األمر أف ىناؾ فقرًا شديدًا في الفكر االقتصادي 
ع ظيور بعضا مف األفكار الراىف لفيـ مشكمة البطالة وسبؿ الخروج منيا األمر الذي شج

التي تتبنى فكرة البطالة أضحت مشكمة تخص ضحايا المجتمعات التي لـ تنجح في 
 التكييؼ مع مفيـو العولمة الجديد أو تندمج في اقتصادياتيا.

وتتجاوز مشكمة البطالة بعدىا االقتصادي إلى حدود اكبر وفضاءات أوسع حيث ينسحب 
ي والنفسي واالجتماعي لشرائح كبيرة في المجتمعات ذلؾ التأثير عمى الواقع  السموك

المتخمفة حيث تؤكد التقارير الصادرة عف معيد السياسات االقتصادية التابع لصندوؽ النقد 
العربي، أف خطورة مشكمة البطالة في الدوؿ العربية ال تنبع مف تأثيرىا االقتصادي فحسب 

 سي ايضًا.وحتى السيا ولكف مف تأثيرىا النفسي واالجتماعي

 وتعريفاتها :البطـالــة اوال : مفهوم 

تعرؼ البطالة أنيا حالة عدـ وجود عمؿ لطالبو رغـ الرغبة فيو والبحث عنو  أي  .1
وجود أشخاص ال يعمموف وىـ يدخموف في مفيوـ قوة العمؿ إال أنيـ قادريف عمى 

تعطموف العمؿ وراغبيف فيو وباحثيف عنو ولكنيـ ال يحصموف عميو وبالتالي ىـ م
عف ممارسة العمؿ . أما منظمة العمؿ الدولية فتعرؼ العاطؿ عف العمؿ بأنو كؿ 
مف ىو قادر عمى العمؿ وراغب فيو ويبحث عنو ويقبمو عند مستوى األجر السائد 

 .(1)ولكف دوف جدوى

فوفؽ تعريؼ منظمة العمؿ الدولية فإف العاطؿ عف العمؿ ىو كؿ إنساف قادر عمى العمؿ 
ويبحث عنو ويقبمو عند األجر السائد ولكف دوف جدوى. واف معدؿ البطالة ىو وراغب فيو 

عبارة عف نسبة عدد األفراد العاطميف إلي القوة العاممة الكمية و ىو معدؿ يصعب حسابو 
بدقة وذلؾ الختالؼ نسبة العاطميف حسب الوسط )حضري أو قروي( و حسب الجنس و 

 . (2)السف و نوع التعميـ والمستوى الدراسي

ومف خالؿ ىذا التعريؼ يتضح أف ليس كؿ مف ال يعمؿ فيو يمكف اعتباره عاطؿ عف 
العمؿ فنجد إذف  أف كال مف  التالميذ والطمبة والمعاقيف والمسنيف والمتقاعديف ومف فقد 
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األمؿ في العثور عمى عمؿ ومف ىـ في غنى عف العمؿ  ال يمكف اعتبارىـ عاطميف عف 
 العمؿ.

وـ البطالة لدى البعض مف عمماء االقتصاد عمى أنيا عدـ القدرة عمى مفي إلى وينظر
استيعاب أو استخداـ الطاقات أو الخدمات البشرية المعروضة في سوؽ العمؿ الذي يعتمد 
عمى العرض والطمب والذي يتأثر بقرارات أصحاب العمؿ والعماؿ واألنظمة التي تفرضيا 

ؿ تتالقى ىذه القرارات مع قرارات ىؤالء الذيف ىـ الدوؿ مف أجؿ التقيد بيا وفي سوؽ العم
فالبطالة بيذا المفيوـ تعني عدـ استخداـ القوى البشرية  .في حاجة إلى خدمات األفراد

التي تعتمد في حياتيا المعيشية اعتمادا كميا عمى األجر أي عمى تقييـ الغير ليا بالرغـ 
 :  ى مجموعتيفمف حريتيا القانونية بحيث يمكف تقسيـ البطالة إل

بطالة ترجع إلى عدـ القدرة عمى العمؿ نتيجة عجز جسماني أو عقمي مثال, وبطالة ترجع  -1
 .إلى عدـ الرغبة في العمؿ نتيجة ألسباب نفسية أو اجتماعية

بطالة بالرغـ مف وجود مجاالت عمؿ ولكف ترجع إلى ضعؼ أو سوء تنظيـ سوؽ العمؿ،  -2
مؿ أي عدـ قدرة رجاؿ األعماؿ عمى إيجاد فرص وبطالة ترجع إلى عدـ وجود مجاالت ع

لمعمؿ وقد يكوف ذلؾ ألسباب عديدة تتصؿ بأوضاع اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو 
 .(3)غيرىا

وليذا تعتبر البطالة سمة مف سمات نظاـ السوؽ ومرتبطة بييكمو ويتوقؼ حجميا 
القضاء عمى البطالة  عمى مدى فاعمية رجاؿ األعماؿ والدوؿ ممثمة في سياساتيا في

ولذلؾ فاف معظـ االقتصاديوف في ىذه األنظمة  ،والتقميؿ مف آثارىا في الوقت المناسب
يقروف أف البطالة ىي الثمف الذي تدفعو ىذه المجتمعات الىتماـ النظـ في اإلبقاء عمى 

 . (4)حرية سوؽ العمؿ فيي تعتبر ثمنا لمحرية والتخمص مف الرؽ واالستعباد واإلقطاع

كما يمكف تعريؼ البطالة بأنيا التوقؼ اإلجباري لجزء مف القوة العاممة في 
االقتصاد عف العمؿ مع وجود الرغبة والقدرة عمى العمؿ. والمقصود بالقوة العاممة ىو عدد 
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السكاف القادريف والراغبيف في العمؿ مع استبعاد األطفاؿ )دوف الثامنة عشرة( والعجزة 
 . (5)وكبار السف

 : مفهوم البطالة عند المدارس الفكرية واالقتصادية "البعد التاريخي لمبطالة": ثانيا

إف حدة البطالة ونتائجيا وتأثيراتيا في النظاـ الرأسمالي دفعت بعدد كبير مف 
براز االمفكريف مف مختمؼ مدارس االقتصاد السياسي إلى مح ولة تحميميا وتفسيرىا وا 

وواضح مف خالؿ وجية نظر تمؾ المدارس المختمفة انعكاساتيا االجتماعية والسياسية 
أمثاؿ المدرسة الكالسيكية القديمة والمدرسة الماركسية والمدرسة النيو كالسيكية  ومدارس 
أخرى وتفسيراتيا لمبطالة أف كؿ مدرسة كانت تنطمؽ مف موقع طبقي واجتماعي معيف في 

مفيوـ البطالة توجب عمينا ولكي نقؼ عند تمؾ المواقؼ والتنظيرات في ، (6)التحميؿ
التوقؼ قميال عند كؿ مدرسة مف تمؾ المدارس لنتمكف مف تكويف إطارا مف الفيـ الموجز 
حوؿ تمؾ المدارس في نظرتيا لمسألة البطالة ومف ىذه المدارس نتوقؼ عند بعضيا 

 ومنيا:

 :مفهوم البطالة لدى المدرسة الكالسيكية - أ

سيكي فقد فسر البطالة باعتباره التوجو مف وجية نظر االقتصاد السياسي الكال
اإليديولوجي الذي عبر بوضوح تاـ عف مصالح ووعي الطبقة البورجوازية الحاممة لمشروع 

، وقد شكؿ رواد االقتصاد السياسي الكالسيكي 17الرأسمالية الصناعية في نياية القرف 
رز المنظريف لمبورجوازية أىـ المعاوؿ التي استيدفت المدرسة التجارية / الميركانتيمية وأب

  .(7)الصناعية الصاعدة خاصة في انكمترا

لقد أفرد الكالسيكيوف أىمية بالغة لمبعديف االجتماعي والسياسي في تحميؿ الظاىرة 
االقتصادية رابطيف في تحميميـ مشكمة البطالة بالمشكمة الديموغرافية وبتراكـ رأسماؿ 

القتصاد الوطني وأىـ ما شغؿ تفكير الكالسيكييف والنمو االقتصادي وبالطاقة اإلنتاجية ل
وقد ارتكزت دعائـ الفكر ، ىو مشكؿ التوزيع والربح وتأثيره في تراكـ رأس الماؿ 

 االقتصادي الكالسيكي عمى النقاط التالية:
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رادتيـ. -  خضوع االقتصاد إلى قوانيف طبيعية موضوعية صارمة مستقمة عف وعي الناس وا 

رية التجارة، حرية العمؿ، حرية التعاقد( مف خالؿ شعارىـ البارز " الحرية االقتصادية )ح -
دعو يعمؿ... دعو يمر". وذلؾ لمحد مف تدخؿ الدولة أو أي طرؼ آخر مثؿ النقابات 

 العمالية.

رفض االحتكار مف خالؿ اإلعالء مف شأف المنافسة الحرة الكاممة في جياز السوؽ  -
و بصفة تمقائية وطبيعية فيو الذي يحدد كميات الفعاؿ القادرعمى تجأوز أخطائو ومشاكم

اإلنتاج وأشكاؿ توزيع الناتج اإلجمالي وكذلؾ األسعار وحجـ اإلنتاج واألجور وأي خمؿ 
 .(8)كييفييتكمؼ بو ما كاف يعرؼ بالرجؿ االقتصادي عند الكالس

 االشتراكيين :مفهوم البطالة لدى  - ب

قاب النتائج المدمرة التي خمفتيا لقد جاءت أعماؿ االقتصادييف اإلنسانييف في أع
والبطالة  البؤس والفقر الرأسمالية الصناعية عمى المستوى اإلنساني حيث انتشرت مظاىر

والدعارة والجريمة وارتفعت بذلؾ اليامشية االجتماعية وعادت أوربا إلى ممارسات العبودية 
ستثناؤىـ مف اآللة اليمجية واالستغالؿ الالإنساني لمطبقة العاممة بؿ حتى األطفاؿ لـ يتـ ا

 .(9)لالقتصاد الرأسمالي الصناعي

ركز االقتصاديوف اإلنسانيوف عمى أف البطالة ىي النتيجة الموضوعية لييمنة 
المالؾ عمى األرض والرأسمالييف عمى وسائؿ اإلنتاج وبالتالي الييمنة عمى القيمة التي 

ي وسائؿ اإلنتاج ما ىـ إال مجموعات ىي ناتج عمؿ القوى البشرية ) العمالة ( بينما مالك
طفيمية عمى ىامش اإلنتاج تسعى فقط إلى السيطرة عمى فائض القيمة وتنمية األرباح 
بخفض تكاليؼ اإلنتاج وخاصة تسريح اليد العاممة أو استغالليا استغالال بشعا لذا اعتقدوا 

أف تفيـ آليات ومعيـ لفيؼ مف المفكريف االقتصادييف بأف لمطبقة العاممة الحؽ في 
االقتصاد السياسي لكي تفيـ آليات االستغالؿ وبالتالي تنظيـ صفوفيا لمواجية الرأسمالية 

ـ في بريطانيا إذ صدر أوؿ قانوف يشرع لتأسيس نقابات 1825وىو ما تحقؽ في العاـ 
  . (10)عمالية
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 :وأسباب ظهورها  أنواع البطالةثالثا: 
ميا االقتصادي يقتصر فقط عمى تعريؼ العاطؿ عف لـ تعد البطالة في تعريفاتيا ومفيو 

العمؿ ىو الشخص الفاقد لمعمؿ بؿ تجاوز مفيوـ البطالة التي مستويات أوسع وأكثر 
دخاليا ضمف تعريفات البطالة ولكي  شمولية بحيث تـ تصنيؼ أنواع عديدة مف البطالة وا 

جميع أنواعيا وىي نتعرؼ عمى أشكاؿ البطالة ارتأينا اف نمقي الضوء عمى البطالة ب
 تصنؼ كالتالي:

 
 : البطالة االحتكاكية - أ

وىي عبارة عف التوقؼ المؤقت عف العمؿ وذلؾ بسبب اإلنتقاؿ مف وظيفة ألخرى أو 
 .(11)التوقؼ المؤقت لمبحث عف وظيفة أخرى أو في سبيؿ الدراسة وىكذا

 : البطالة الهيكمية - ب
تاجية معينة إلى أخرى. فتحوؿ وىي البطالة الناجمة عف تحوؿ االقتصاد مف طبيعة إن

االقتصاد الكويتي مثاًل إلى اقتصاد نفطي أدى إلى فقداف الكثير مف البحارة الكويتيوف 
لوظائفيـ البسيطة وبصورة شبو دائمة. إال أف مثؿ ىذا النوع مف البطالة يمكف التغمب 

ت الطبيعة عميو عف طريؽ اكتساب الميارات اإلنتاجية المطموبة والتدريب عمى مستمزما
 اإلنتاجية الجديدة لالقتصاد.

 :  البطالة الدورية -جػ
وىي البطالة الناجمة عف تقمب الطمب الكمي في االقتصاد حيث يواجو االقتصاد فترات 
مف انخفاض الطمب الكمي مما يؤدي فقداف جزء مف القوة العاممة لوظائفيا وبالتالي ارتفاع 

ه النسبة تبدأ باإلنخفاض عندما يبدأ الطمب الكمي نسبة البطالة في االقتصاد. إال أف ىذ
 .(12)باالرتفاع مجدداً 

 : البطالة الموسمية -د
وىي البطالة الناجمة عف انخفاض الطمب الكمي في بعض القطاعات االقتصادية )وليس 
االقتصاد ككؿ(. فقد تشيد بعض القطاعات االقتصادية )كقطاع السياحة مثاًل أو الزراعة 
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ترات مف الكساد مما يؤدي إلى فقداف العامميف في ىذه القطاعات إلى أو الصيد( ف
 وظائفيـ مؤقتًا.

 : البطالة المقنعة -ىػ
ال يعني ىذا النوع مف البطالة وجود قوة عاممة عاطمة بؿ ىي الحالة التي يمكف فييا 

ناؾ االستغناء عف حجـ معيف مف العمالة دوف التأثير عمى العممية اإلنتاجية حيث يوجد ى
نوع مف تكدس القوة العاممة في قطاع معيف وغالبًا ما تتقاضى ىذه العمالة أجورًا أعمى 

 مف حجـ مساىمتيا في العممية اإلنتاجية.
 : البطالة السموكية-و

وىي البطالة الناجمة عف إحجاـ ورفض القوة العاممة عف المشاركة في العممية اإلنتاجية 
 .(13)لنظرة اإلجتماعية ليذه الوظائؼواإلنخراط في وظائؼ معينة بسبب ا

 : البطالة المستوردة -ز
وىي البطالة التي  تواجو جزء مف القوة العاممة المحمية في قطاع معيف بسبب إنفراد أو 
إحالؿ العمالة غير المحمية في ىذا القطاع. وقد يواجو االقتصاد ىذا النوع مف البطالة في 

 ابؿ ارتفاع الطمب عمى سمعة مستوردة. حاؿ انخفاض الطمب عمى سمعة معينة مق
مف  تعد البطالة اما عف اىـ االسباب التي ادت الى ظيور مشكمة البطالة فيمكف القوؿ اف

اشد المخاطر التي تيدد استقرار و تماسؾ المجتمعات العربية، و ليس بخاؼ أف أسبابيا 
مف منطقة  تختمؼ مف مجتمع عربي آلخر، و حتى أنيا تتبايف داخؿ نفس المجتمع

ألخرى. و يمكف في ىذا الصدد أف نوعزىا ألسباب اقتصادية، اجتماعية و أخرى 
ه األسباب لو أثره عمى المجتمع مف حيث إسيامو في تفاقـ ذسياسية. كؿ سبب مف ى

. بناء عميو عمى ما تقدـ أمكف حصر أىـ األسباب التي تقؼ وراء (14)مشكمػػة البطالة
في النقاط  بشكؿ عاـ وفي العراؽ عمى وجو الخصوص لعربيػػةتنامي الظاىرة في البمداف ا

 :التالية
إف البطالة في العراؽ ىي نتاج تفاعؿ عدة عوامؿ ،منيا ما يتعمؽ بطبيعة االقتصاد  .1

العراقي ومنيا ما يتعمؽ بسوؽ العمؿ التي تأثرت بشكؿ كبير بالحالة األمنية وظروؼ 
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فضاًل عف اعتماد ىذه السوؽ عمى القطاع العاـ في توليد فرص  الحرب والحصار،
 .  (15)العمؿ

يعد االقتصاد العراقي اقتصادًا ريعيًا يشكؿ النفط : الطبيعة الريعية لالقتصاد العراقي .2
% مف صادراتو والمصدر الرئيس 90أكثر مف نصؼ ناتجو المحمي اإلجمالي واكثر مف 

% مف قوة 2ىذه األىمية اال انو ال يستوعب سوى في تمويؿ الموازنة ،وعمى الرغـ مف 
العمؿ،إضافة الى اف ما يحصؿ مف نمو في القطاع النفطي ال يؤثر في التنمية في البمد 
التي يفترض اف تنمو القطاعات األخرى ثالثة أمثاؿ النمو في القطاع النفطي حتى 

ولدة لفرص العمؿ ،وىذا تستوعب القوى العاممة. وأف االقتصادات الريعية بطبيعتيا غير م
 . (16)ما أدى الى تفاقـ معدالت البطالة

 1965مميوف نسمة حسب تعداد  6.299بمغ سكاف العراؽ :  النمو السكاني المرتفع .3
اال  1997مميوف نسمة استنادًا الى آخر تعداد اجري في العراؽ عاـ  22،فقد ارتفع الى 

وىو مف  ،% 2.4سنوي مركب وبمعدؿ نمو  2007مميوف نسمة سنة  29انو قدر بػ 
وأىـ ما يميز  %5.5أعمى المعدالت في العالـ في حيف بمغ معدؿ نمو القوى العاممة 

% مف مجموع السكاف 43.1سنة التي بمغت  15السكاف ىو غمبة الفئة العمرية اقؿ مف 
% وىذا يدلؿ عمى ارتفاع معدؿ 2.8سنة التي تبمغ  65وانخفاض الفئة العمرية أكثر مف 

% مما يولد ضغوطًا عمى سوؽ العمؿ والى ضغوط عمى 45.9عالة العمرية الذي بمغ اإل
 .(17)الدولة في توفير الخدمات الصحية والتعميمية

 تردي الوضع االمني : .4
أثرت الحالة األمنية في الوضع االقتصادي واالجتماعي بشكؿ كبير حتى اف         

ؽ آمنو ،وكاف لمتدىور األمني أثره في بعضيـ قسـ مناطؽ البمد الى مناطؽ ساخنة ومناط
القطاعات االقتصادية كافة، اال اف القطاع األكثر تأثرًا ىو قطاع الكيرباء الذي يعد 
عصب الحياة وقد توقفت معو اغمب المشاريع ،ومف ثـ صار التدىور األمني قيدًا يكبؿ 

 .(18)باشرالقطاع الخاص المحمي واألجنبي وعائقًا أماـ االستثمار األجنبي الم
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 رابعًا : البعد االقتصادي واالجتماعي لمشكمة البطالة :
 البعد االقتصادي لمبطالة: - أ

البطالة يمكف وصفيا بأنيا داء يسري في عروؽ ودماء اقتصاديات العالـ  فاف أصاب أي 
% مف مجمؿ القوى البشرية العاممة في أي 5اقتصاد في العالـ بنسب مرتفعة تتجاوز 

القوؿ بأف مراحؿ وعوارض التراجع قد بدأت بالظيور عمى جسـ  مجتمع فانو يمكف
االقتصاد وبتزايد تمؾ النسبة إلى معدالت أو مستويات أعمى سيخمؼ أثارا سيئة عمى 

األمر الذي يتطمب مف الساسة والمفكريف  ،صحة االقتصاد لذلؾ البمد مف دوف أدنى شؾ
يا وتحميؿ أسبابيا لكي يتـ اختيار االقتصادييف الوقوؼ عند تمؾ الظواىر مف اجؿ دراست

ويمكف القوؿ دائما أف الوقاية أفضؿ مف العالج وأنيا أكثر اقتصادية مف  ،العالج الشافي
العالج بحد ذاتو األمر الذي يدفع الجميع مف لو عالقة مباشرة أو غير مباشرة إلى اليقظة 

إف سالمة الوضع  واالنتباه إلى أي خمؿ أو انحراؼ في مسيرة التنمية االقتصادية
االقتصادي ىو انعكاس طبيعي لسالمة بقية القطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى أي 
بعبارة أخرى إف سالمة الوضع االقتصادي يعكس مدى التكامؿ والتناغـ الحاصؿ ما بيف 
المكونات األساسية ألي مجتمع عمى وجو البسيطة مثؿ المكوف االجتماعي والمكوف 

 . (19)ف االقتصاديالسياسي والمكو 
 ولمبطالة تأثيرات اقتصادية واجتماعية عديدة حيث تؤدي البطالة إلى الظواىر التالية:

  البطالة تؤّدي إلى انتقاد األمف االقتصادي حيث يفقد العامؿ دخمو ورّبما الوحيد، مّما
 يعرّضو آلالـ الفقر والحرماف ىو وأسرتو.

 ونفسّية بسبب الحرماف وتدني مستويات الدخؿ تسبب البطالة معاناة اجتماعّية وعائمّية. 
 تدفع البطالة األفراد إلى تعاطي الخمور والمخّدرات وتصيبو باالكتئاب واالغتراب الداخمي. 
  تدفع البطالة األفراد إلى ممارسة العنؼ والجريمة والتطّرؼ. 
 يتؤّدي البطالة إلى إىدار في قيمة العمؿ البشري وخسارة البمد لمناتج الوطن. 
  بسبب مدفوعات الحكومة لمعاطميف تؤّدي البطالة إلى زيادة العجز في الموازنة العاّمة

 . (صندوؽ دعـ البطالة)
 تؤّدي البطالة إلى خفض في مستويات األجور الحقيقّية. 
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  تؤدي البطالة إلى انخفاض في إجمالي التكويف الرأسمالي والناتج المحمي وىذا ما يؤدي
 اض نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي.بمرور الزمف إلى انخف

  تؤّدي البطالة إلى شّؿ الحياة في بعض القّطاعات اإلنتاجية بسبب لجوء العّماؿ أحيانًا إلى
 .(20)اإلضرابات والمظاىرات

  تؤدي البطالة إلى دفع العديد مف الكفاءات العممية وشريحة واسعة مف المتعمميف إلى
ادر دخؿ جديدة لتحسيف قدرتيـ المعيشية ولتمبية طموحاتيـ اليجرة الخارجية بحثا عف مص

الشخصية التي يتعذر تحقيقيا في مجتمعاتيـ التي تعج بأعداد العاطميف عف العمؿ. حيث 
ساعدت البطالة عمى جعؿ اليجرة والسفر إلى الخارج حمما يراود أذىاف الكثير مف الشباب 

ة تزايد عدد مف يعبروف الحدود سعيا وراء سنة الماضي 15وتقوؿ اإلحصائيات انو خالؿ الػ
حياة أفضؿ بشكؿ مستمر ونحف في أوائؿ القرف الحادي والعشريف ىناؾ فرد واحد مف كؿ 
خمسة وثالثيف شخصا حوؿ العالـ يعيش كمياجريف إننا إذا جمعنا كؿ المياجريف في 

داد السكاف. مكاف واحد فإنيـ سيكونوف دولة ىي الخامسة عمى مستوى العالـ مف حيث تع
كما يقدر الخبراء أف ما تجنيو الواليات المتحدة مف جراء ىجرة األدمغة إلييا بنصؼ ما 

% أما كندا فاف العائد الذي  56تقدمو مف قروض ومساعدات لمدوؿ النامية  وبريطانيا 
 .(21)تجنيو يعادؿ ثالثة أضعاؼ ما تقدمو مف مساعدات لمعالـ الثالث

 تالالت كبيرة في مفيوـ المواطنة واالرتباط بالوطف حيث يسود تؤدي البطالة إلى خمؽ اخ
 الفيـ الخاطئ اذا لـ يكف الوطف قادرا عمى إعالتي أو حمايتي فمماذا انتمي إليو؟.

ومف ىنا ننطمؽ في النظر إلى السياسات االقتصادية السميمة التي يجب تبنييا ليتمكف 
تقدـ وتحقيؽ معدالت نمو اقتصادية المجتمع مف االستمرار في طريقو نحو التطور وال

تضفي عمى سياسة التنمية المزيد مف فرص تحوليا مف سياسة تنموية بحتة إلى تحقيؽ 
عامؿ االستدامة الكفيؿ برفد االقتصاد بجميع العناصر الضرورية لتاميف النمو االقتصادي 

القطاع  وبالنسب المعقولة. فال يمكف ترؾ الحابؿ عمى الغارب كما يقوؿ المثؿ إلى
الخاص باتخاذ عنصر المبادرة وحيدا دوف ضوابط وقوانيف تحد مف طموحاتو وتيذبيا 
باتجاه السياسة التنموية المنشودة وكما ال يمكف إطالؽ يد القطاع العاـ ىكذا دوف وجود 
عامؿ المنافسة مف قبؿ القطاع الخاص والرقابة النوعية لكي يتمكف القطاع العاـ مف 
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االندفاع نحو األماـ تحت مظمة التطور وتحسيف الجودة اإلنتاجية. فإذف مواصمة التطور و 
إف إتباع سياسات اقتصادية سميمة ستمكف االقتصاد مف تدعيـ فرص نموه وثباتو حتى 

 . (22)في حالة وقوع األزمات
 

 لمبطالة : البعد االجتماعي - ب
يترتب عمى تمؾ تعتبر البطالة مف األمراض االجتماعية التي يواجييا المجتمع لما 

الظاىرة مف آثار اجتماعية سيئة، تتمثؿ في أمراض وشرور اجتماعية ومشاكؿ عائمية قد 
تؤدي إلى تفكؾ المجتمع الذي تنشر فيو وتستفحؿ ويؤدي إلى انقساـ ىذا المجتمع وتشوه 

حيث تمثؿ البطالة إف قدر ليا االنتشار بشكؿ واسع بيف ،  القيـ األخالقية واالجتماع
لفئات العمرية القادرة عمى العطاء والتي تممؾ مخزونا مف الطاقة اإلنتاجية خطرا صفوؼ ا

حقيقيا عمى صحة المجتمع األمر الذي يعيؽ أي مجتمع متخمؼ إلى أف ينموا ويرتقي إلى 
مصاؼ المجتمعات المتقدمة فنيا وعمميا واقتصاديا وكما أف ليذا الداء أثارا تدميرية نفسية  

وعافيتو وبكؿ قطاعاتو المتنوعة حيث تفيد اإلحصاءات العممية أف عمى صحة المجتمع 
لمبطالة آثارىا السيئة عمى الصحة النفسية والجسدية وأف نسبة كبيرة مف العاطميف عف 

 العمؿ تعترييـ جممة مف الخصائص النفسية التي نتوقؼ عند البعض منيا:
 شؿ.يفتقد العاطموف عف العمؿ إلى تقدير الذات ويشعروف بالف 

  يستشري اإلحساس بانخفاض قيمتيـ وأىميتيـ االجتماعية وأنيـ أقؿ مف اقرأنيـ الذيف
 يزاولوف أعماال وأنشطة إنتاجية.

 . وقد وجد أف نسبة منيـ يسيطر عمييا الممؿ وأف يقظتيـ العقمية والجسمية منخفضة 

  مرحمة النمو أف البطالة تعيؽ عممية النمو النفسي بالنسبة لمشباب الذيف ما زالوا في
 والنضوج العقمي.

  أف البطالة تولد عند الفرد شعورا بالنقص باإلضافة إلى أنو يورث األمراض االجتماعية
 الخطيرة كالرذيمة والسرقة والنصب واالحتياؿ.
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  كما وأف الفرد العاطؿ عف العمؿ يشعر بالفراغ وعدـ تقدير المجتمع فتنشأ لديو العدوانية
لة تحـر المجتمع مف االستفادة مف طاقة أبنائو حيث أف األسر واإلحباط وكما اف البطا

التي يفقد فييا الزوج وظيفتو فإف التأثير يمتد بدوره إلى الزوجات وبقية أفراد األسرة سمبا 
مما ينعكس بدوره عمى العالقة األسرية ومعاممة األبناء داخؿ أىـ مكوف مف مكونات 

 .(23)المجتمع العاـ

مدى إيماف األفراد وقناعتيـ بشرعية االمتثاؿ لألنظمة والمبادئ  إف البطالة تؤثر في
والقواعد السموكية المألوفة في المجتمع. وبذلؾ فإف البطالة ال يقتصر تأثيرىا عمى تعزيز 
نما تعمؿ أيضًا عمى إيجاد فئة مف المجتمع تشعر بالحرية  الدافعية واالستعداد لالنحراؼ وا 

قناعة واإليماف فإف انتياؾ األنظمة والمعايير السموكية العامة في االنحراؼ. ووفقًا ليذه ال
أو تجاوزىا ال يعد عماًل خطأ أو محظورًا في نظرىـ ألنيـ ليسوا ممزميف بقبوليا أو 

 .(24)االمتثاؿ ليا

أف الفقر والبطالة يؤدياف إلى حالة مف شعور الرفض والعداء تجاه المجتمع وعدـ اإليماف 
تثاؿ ليا مما يؤدي إلى االنحراؼ والسموؾ اإلجرامي وبخاصة فيما بشرعية أنظمتو واالم

يتعمؽ بجرائـ االعتداء عمى النفس. لذا فإف ضعؼ الضوابط األسرية وتأثير القيـ العامة 
الذي ينتج مف ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع يؤدي إلى ضعؼ االستعداد والقابمية 

تؤدي حالة البطالة لدى وبالتالي  الجتماعيةلالمتثاؿ والتكيؼ مع األنظمة والضوابط ا
األفراد إلى التعرض لكثير مف مظاىر عدـ التوافؽ النفسي واالجتماعي إضافة إلى أف 

، (25)كثيرًا مف العاطميف عف العمؿ يتصفوف بحاالت مف االضطرابات النفسية والشخصية
بالعجز وعدـ الكفاءة فمثاًل يتسـ كثير مف العاطميف بعدـ السعادة وعدـ الرضا والشعور 

مما يؤدي إلى اعتالؿ في الصحة النفسية لدييـ. إضافة إلى أف العاطميف عف العمؿ 
يتعرضوف لمضغوط النفسية أكثر مف غيرىـ بسبب معاناتيـ مف الضائقة المالية، التي 
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 –لذا تحدث حالة البطالة خماًل في عممية التكيؼ النفسي  ،تنتج مف جراء البطالة
لمفرد مع مجتمعو، األمر الذي يؤصؿ الشعور الدائـ بالفشؿ واإلخفاؽ مما االجتماعي 

يدفع إلى العزلة وعدـ االنتماء وبيذا يصبح الفرد عرضة لإلصابة بحالة االكتئاب التي 
تؤدي بالفرد إلى المجوء لتعاطي المخدرات وسيمة لمخروج أو اليروب مف معاناة الواقع 

مف أىـ العوامؿ النفسية الدافعة إلى اإلدماف وذلؾ لما  ومواجيتو عممًا أف االكتئاب يعد
حساس بالعجز عف مواجية الضغوط  يالـز حالة االكتئاب النفسي مف توتر وا 

 .(26)الخارجية

 الخاتمة : 
إف مشكمة البطالة ىي مف اخطر المشكالت التي تواجو اقتصاديات العالـ النامي عموما 

را لما ليا مف آثار سمبية خطيرة عمى المستويات واقتصاديات البمداف العربية خصوصا نظ
االقتصادية واالجتماعية واألمنية  فعمى المستوى االقتصادي تفقد األمة عنصرا ىاما مف 
عناصر التنمية أال وىو عنصر الموارد البشرية وذلؾ سواء مف خالؿ تعطيؿ قدراتيـ 

توى االجتماعي فاف البطالة نتيجة البطالة أو مف خالؿ ىجرتيـ إلى الخارج أما عمى المس
توفر األرض الخصبة لنمو المشكالت االجتماعية وجرائـ العنؼ والسرقة والقتؿ 

يقوـ عالج مختمؼ صنوؼ البطالة عمى إيجاد فرص عمؿ كافية واالغتصاب واالنتحار . 
يوظؼ فييا العامموف قدراتيـ ألقصى حد بما يحقؽ كفاءة إنتاجية عالية ومتزايدة مف 

يوفر كسبًا مرتفعًا ومتناميًا يكفؿ إشباع الحاجات األساسية لمناس في المجتمع ناحية و 
وارتقاء مستوى الرفاه البشرى مع الزمف مف ناحية أخرى. و يعنى ىذا اليدؼ المركب خمؽ 
فرص عمؿ أفضؿ مف المتاح حاليا عمى جانبي اإلنتاجية والكسب عمى حد سواء وأكثر 

ة البطالة السافرة بحيث يمكف لممشتغميف فعاًل في أي بكثير مف المطموب لمجرد مواجي
 نقطة زمنية االنتقاؿ ألعماؿ أعمى إنتاجية وأوفر كسبًا.
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