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البطالة تعترب و ، أبعاد ظاهرة البطالة على النمو االقتصاديدف هذه الدراسة إىل ابراز  :ملخص
قتصادي عن مالحقـة النمـو الدول النامية ألسباب قصور النمو االمنتشرة أساسا يف ظاهرة عاملية 

 .الســـكاين ونتيجـــة لعجـــز املـــدخرات احملليـــة عـــن متويـــل االســـتثمارات الالزمـــة لتـــوفري فـــرص العمـــل 
والبطالــة هــي التوقــف جلــزء مــن قــوه العمــل يف اقتصــاد مــا بــرغم القــدرة والرغبــة يف العمــل واإلنتــاج 

البشرية على حجم السكان ، ويتوقف حجم القوي وتقاس يف العادة مبعدل يسمي معدل البطالة 
 زيادة معدالت النمو. ىوشكل اهلرم السكاين بينما تتوقف فرص العمل على مد

 ـ النمو الدميوغرايف. النمو االقتصادي، النظم االقتصادية، التشغيل، البطالة الكلمات الدالة:

Résumé: 
Cette étude vise à mettre en évidence l’impacte de chômage sur 
l’économie, En cette période de forte crise économique mondiale, le 
chômage est, bien entendu, en forte hausse dans le monde. Même les 
pays dont les taux de croissance continuent à être élevés n'ont pas tardé 
à licencier des salariés par millions. Le taux de chômage, son 
indicateur, est donc bien plus qu'un simple indicateur économique 
comme peut l'être la balance commerciale ou encore le taux d'inflation, 
il est suivi avec beaucoup d'attention par les analystes. Un taux de 
chômage trop élevé peut diminuer croissance d’un pays. Un taux de 
chômage trop faible pourra entrainer une forte inflation. 
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 مقــدمــة
من أهم وأخطر املشكالت اليت تعاين منها معظم النظم االقتصادية يف تعد مشكلة البطالة 

ا  ال االقتصادي واالجتماعي وتعمل احلكومات على خفض معدال العامل وتؤدي إيل نتائج سلبية يف ا
والتخفيف من أثارها ، وأصبحت جمال اختبار لقدرة النظام االقتصادي على النمو بالسرعة الكافية 

 لعمل وإعادة تشغيل الوحدات العاطلة يف اقل قدر ممكن من الزمن.لتوفري فرص ا
والبطالة هي التوقف جلزء من قوه العمل يف اقتصاد ما برغم القدرة والرغبة يف العمل واإلنتاج 
 وتقاس يف العادة مبعدل يسمي معدل البطالة ، وهي متثل الفرق بني كميتني أكربمها هو كمية عناصر

البشرية واألسواق هي كمية فرص العمل املتاحة لتلك العناصر وحتدث البطالة نتيجة  اإلنتاج من املوارد
للتغري يف  يف دورة النشاط االقتصادي نتيجة حلدوث الكساد أو  اهلبوط الخنفاض االستثمارات أو

عدم تأهيل العمالة مبا يتناسب مع التغريات يف سوق  التكنولوجيا أو التغري يف طلب املستهلكني أو
 العمل ، وتنتج البطالة عادة من اختالل سوق العمل العتبارات تتعلق جبانب الطلب وجانب العرض.

وحتدث التكلفة االقتصادية واالجتماعية للبطالة عندما ال ستطيع االقتصاد توليد قدر كايف 
احية من الوظائف لكل من هو قادر ويرغب يف العمل والبطالة القاسية تؤدي إيل إهدار طاقة من الن

 االقتصادية وإيل عنف اجتماعي واضطراب سياسي يف بعض األحيان.  
ومن هدا األخري ميكننا أن نطرح السؤال التايل حول مشكلة البطالة باعتبار أن البلدان العربية جزء من 

 ؟ النمو االقتصاديه الظاهرة على ة فما هي البطالة وما هي أبعاد هذالنامي
 نقسمه إىل عدة تساؤالت فرعية وهي:ولإلجابة على هذا التساؤل 

 ما هي أهم التفسريات االقتصادية للبطالة؟ -
 ما هي أهم أنواع البطالة؟  -
ا ونتائجها وطرق عالجها؟ -  ما هي أسبا

 على ضوء هذه التساؤالت نقدم الفرضيات التالية:
 تكون البطالة بسبب قصور يف العرض الكلي. -
 لطلب الكلي الفعال.تكون البطالة بسبب قصور يف ا -
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ولإلجابة على هذه التساؤالت قسمنا حبثنا إىل ثالث نقاط أساسية وهي اإلطار النظري للبطالة أهم 
 تفسريات البطالة، أنواع البطالة وأخريا مشاكل وطرق عالجها .

 اإلطار النظري للبطالة. 1
من تعـاريف، أنواع، معـدل البطالـة مث نقوم يف هذا الفصل التطرق إىل أهم املفاهيم املتعلقـة بالبطالـة   

 .  نتاجالبطالـة و اإل
 تعريف البطالة. 1-1  
ا التعطل (التوقف) اإلجباري     جلزء من القوة العاملة يف جمتمع  )أو االختياري(تعرف البطالة على أ

 ما، على الرغم من قدرة القوة العاملة و رغبتها يف العمل واإلنتاج.
ا مل يف أي جمتمع قوة العوتعرف     سنة ممن  60و 15جمموع األفراد الذين هم يف سن بني "على أ

يعملون أو يبحثون عن عمل بشكل جدي، باستثناء كبار السن واملتقاعدين والعاجزين وربات البيوت 
 .1"غري الرغبات يف العمل والطالب بأنواعه

ا "عدم اشتغال قوة العمل يف     تمع أو استخدامها استخداما كامال تعرف البطالة أيضا على أ ا
ا ورغبتها يف العمل".  وامثال على الرغم من قدر

 نالحظ من التعريف السابق :
تمع. -  أن البطالة تعين عدم اشتغال كامل قوة العمل يف ا
ي أن البطالة تعين عدم االستخدام كامل لقوة العمل، وهذا يعين االستخدام غري الكامل للعنصر البشر  -

أي يوجد جزء منها عاطل ويرتتب على االستخدام غري الكامل هلذا املورد اهلام ضياع جلزء من الناتج 
القومي الذي ميكن احلصول عليه لو مت توظيف هذا العدد من العمال املتعطلني،ويرتتب عنها اخنفاض 

 الدخل القومي لألفراد واخنفاض مستوى املعيشة.
بعض وحدات عنصر العمل ال   وهذا يعين انه توجد دام األمثل للموارد.إن البطالة تعين عدم االستخ -

ا السليم  . 2تستخدم يف مكا
سنة يف بطالة إذا كانت تتوفر فيه ثالثة شروط: أن  15يعترب مكتب العمل الدويل أن كل شخص يبلغ    

يبحث عن يكون بال عمل، أن يكون جاهزا ألن يعمل يف استخدام مأجور أو غري مأجور ويكون 
 .3عمل
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 أنواع البطالة. 1-2
توجد أنواع عديدة وخمتلفة للبطالة. وهذا يرجع إىل اختالف سبب كل منها، وعلى ذلك           

 ميكن القول إن وسائل عالج كل منها ختتلف أيضا باختالف أنواعها.
واإلجبارية مع  وبصفة عامة سوف نركز على نوعني رئيسيني من البطالة ومها البطالة االختيارية   

 التعرض لتقسيمات املختلفة اليت ميكن إدراجها حتت كل نوع منها.
 البطالة االختيارية.           1-2-1

وهي تعين وجود عدد من اإلفراد لديهم القدرة على العمل ولكن ليس لديهم الرغبة يف العمل وذلك    
معينة ولكنهم ال يرغبون يف العمل فيها ألن عند مستوى األجر السائد. معين هذا انه تتوافر هلم وظائف 

ا، وقد يرجع السبب لوجود هذه  مستوى األجر يف هذه الوظائف أقل من مستوى األجور اليت يرغبو
البطالة إىل وجود نقابات عمالية قوية تعمل على حتديد اجر العامل احلقيقي عند مستوى أعلى من 

 األجر التوازين. 
وتعين البطالة االحتكاكية وجود أفراد يف حالة بطالة نتيجة للوقت الذي ينقضي  البطالة االحتكاكية : -

عليهم يف حالة حبث عن عمل دون أن جيدوا العمل املناسب هلم. وهي ظاهرة مؤقتة حتدث إما نتيجة 
ة الن الباحثني عن عمل مل جيدوا بعد الفرصة املناسبة أو الن أصحاب العمل مل جيدو بعد العمالة املناسب

 للوظائف الشاغرة لديهم. 
وعملية البحث سواء من جانب الباحثني عن عمل أو أصحاب العمل سوف تستمر دون توقف    

. ونظرا الن تدفق املعلومات ال يتم بصورة مثلى فان كل طرف  4مغذية بذلك هذا النوع من البطالة
 5على عدة عوامل منها : يفضل االنتظار حىت جيد طلبه ،ويتوقف طول فرتة البطالة االحتكاكية

*مستوى األجر النقدي الذي يتوقع األفراد احلصول عليه من هذه الوظيفة، حيث من املتوقع كلما زاد 1
مستوى األجر أو العائد من الوظيفة كلما قصرت فرتة البحث عن وظائف وبالتايل تقل البطالة 

ا كان البحث لفرتة أطول حيقق االحتكاكية والعكس صحيح، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كلم
 احلصول على وظيفة ذو عائد أعلى،كلما طالت فرتة البطالة االحتكاكية وكلما زاد معدهلا.

* مستوى األجر العيين املتوقع احلصول عليه من خالل هذه الوظيفة مبعىن ما حيصل عليه األفراد من 2
بوظيفة معينة فكلما زاد مستوى األجر  إعانات وتأمينات اجتماعية وصحية وغريها عند قبوهلم العمل
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العيين املتوقع احلصول عليه من وظيفة ما كلما توقعنا ان يقل معدل البطالة االحتكاكية والعكس 
 صحيح.

*درجة االستقرار يف هذه الوظيفة، مبعىن هل هي دائمة ام ال؟ وذلك انه كلما زادت درجة االستقرار يف 3
 ة االحتكاكية والعكس صحيح.الوظيفة ما كلما قل معدل البطال

* درجة االستقرار االقتصادي يف الدولة. مبعىن انه كلما كانت الدولة مستقرة اقتصاديا كلما قلت فرتة 4
 البحث عن الوظيفة املناسبة وكلما قل معدل البطالة االحتكاكية والعكس صحيح.

اغرة املالئمة هلم ،او النقص يف *النقص يف املعلومات املتوفرة لألفراد املتعطلني عن الوظائف الش5
املعلومات لدى رجال األعمال عن األفراد املتعطلني ذوى املؤهالت املالئمة للوظائف الشاغرة لديهم. 

 فمن املتوقع كلما كان نقص يف املعلومات زادت البطالة االحتكاكية.
لما زادت تكلفة البحث عن * تكلفة البحث عن الوظيفة املناسبة واملرغوب فيها حيث من املتوقع انه ك6

 وظيفة أفضل وكلما قل معدل البطالة االحتكاكية.
 .6:  وحتدث هذه البطالة بني عمال بعض املهن اليت يتصف العمل فيها باملومسية البطالة الموسمية -
وبعبارة أخرى هي حالة اليت يتعطل فيها جزء من القوة العاملة نتيجة انكماش الطلب على سلعة معينة  

ل فرتات معينة غري مواسم ازدهارها ومنائها ومثال على ذلك موسم معاصر الزيتون أو موسم خال
املنتجات الصيفية أو الشتوية ففي املوسم املخصص هلذه املنتجات يزداد الطلب عليها ويزدهر األمر 

أحيان  الذي يزيد من حجم الطلب على القوة العاملة املستخدمة بيد أن هذا الطلب ينحصر أو خيتفي
 7عند انتهاء موسم اإلنتاج وهنا تظهر ما يسمى بالبطالة املومسية

ا حالة تعطل يف أجزاء من القوة العاملة بسبب  : البطالة الهيكلية - تعرف البطالة اهليكلية على إ
التطورات تؤدي إىل اختالف متطلبات هيكل االقتصاد القومي عن طبيعة ونوع العمالة املتوفرة، وتقرتب 

 حد ما فكرة البطالة اهليكلية من البطالة االحتكاكية يف تطور وسائل اإلنتاج وتقدمها قد يؤدي إىل إىل
االستغناء عن بعض أفراد القوة العاملة، بيد أن الفيصل بني األمرين إن البطالة االحتكاكية مؤقتة 

نية التأهيل للوظائف الشتغال األفراد يف البحث عن االنتقال من وظيفة إىل أخرى مبا يف ذلك إمكا
 األخرى.
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أما يف البطالة اهليكلية فالوضع خمتلف حيث جند شرحية من املوظفني أن امكانتهم ومؤهالته مل تعد     
مناسبة للمجتمع بسبب تغري هيكل االقتصاد ككل مما جيعل من التعطل أمرا طويل املدى نسبيا، هذا 

 ضع اجلديد.إذا ما اختاروا إعادة التأهيل والتأقلم مع الو 
تمع من زراعي إىل صناعي مثال فان األمر يعين أن      ولنضرب مثال على البطالة اهليكلية ؛إن حتول ا

تغريا جذريا قد حصل يف هيكل االقتصاد يستوجب احنصار العاملني يف القطاع األول لصاحل القطاع 
نتاج على آلة حديثة.كما أن الصناعة،وعليه من الصعب على املزارع العادي إن يتحول إىل موظف إ

تمع الذي خيرج أعداد كبرية من املتعلمني يف ختصصات غري مطلوبة إمنا يفاقم من مشكلة البطالة  ا
اهليكلية. ويصبح على طالب اهلندسة مثال العودة من جديد لدراسة علم آخر للحصول على وظيفة 

 .8هنمناسبة يف احد البنوك حينما يكون الطلب اكرب على هذه امل
 البطالة اإلجبارية. 1-2-2
ا وجود أفراد تتوافر لديهم القدرة على العمل وكذلك الرغبة يف العمل   تعرف البطالة اإلجبارية على أ

 .9عند مستوى األجر السائد ولكنهم ال جيدون أعماال وال يعملون وبالتايل ال حيققون أي إنتاج
نزية أو بطالة نقص الطلب، ويعرف كينز هذا النوع من كما يطلق على هذه البطالة أيضا البطالة الكي

البطالة بأنه تلك البطالة اليت تتحقق عدم قدرة(أو كفاية) الطلب الكلي على امتصاص كمية إنتاج 
 يشارك فيها إمجايل القوة العاملة املتاحة، وهذا يعود أساسا إىل عدم مرونة األجور النقدية باالخنفاض.

 يلي:  الة اإلجبارية ماويندرج حتت مفهوم البط
:  وهي عبارة عن احلالة اليت يتعطل فيها جزء من القوة العاملة متأثرا حبركة االقتصاد  البطالة الدورية -

القومي ومسرية منوه، وينشأ هذا النوع كنتيجة ملرور اقتصاد أي دولة مبراحل متثل الدورة االقتصادية، فعند 
كود االقتصادي، ينخفض الناتج القومي، وهو يعين تعطيل جزء من مرور االقتصاد  مبرحلة الكساد والر 

قوة العمل، إىل أن ينتقل االقتصاد مرة أخرى إىل مرحلة النمو واالزدهار، وبالتايل فان نسبة البطالة 
 .10سوف تنخفض واملتمثلة بإعادة تشغيل قوة العمل املتعطلة مرة أخرى

ا حالة   البطالة المقنعة : - يصل فيها اإلنتاج احلدي للعمال إىل صفر أو يأخذ قيم تعرف على أ
م لن يضيفوا  سالبة،أي انه إذا مت تشغيل ايضا م سوف يكونون يف حالة بطالة مقنعة أل يف للعمال فإ

 11شيئا للناتج الكلي، بل على العكس من ذلك فان االستغناء عنهم سوف يؤدي لزيادة الناتج الكلي
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ا التحاق بعض األشخاص بوظائف معينة يتقاضون عليها أجورا، يف وتستطيع تعريفها أيضا ع   لى أ
 .12حني أن إسهامهم يف إنتاجية العمل ال يكاد يذكر

*ويتم التفريق بني البطالة املقنعة ومجيع األنواع السابق ذكرها أن هذه األخرية تأثريها واضح وميكن 
واكتشافها، وذلك أن القوة املعطلة حتسب مع قياسها واكتشافها،أما البطالة املقنعة فيصعب قياسها 

القوة العاملة بينما يف احلقيقة تعترب معطلة والسبب يف ذلك أن إنتاجها ضعيف جدا. وتظهر هذه 
تمعات ذات الكثافة السكانية العالية  .13البطالة يف ا

ض العاطلني عن وهو نوع من البطالة ساد االعتقاد برواجه نتيجة إحجام بع  : البطالة السلوكية -
تمع . وبذلك تركت العديد من املهن اليت صنفت  العمل عن االخنراط بوظائف دنيا  خوفا من نظرة ا
ضمن الوظائف الدنيا كالعمل يف تنظيف الشوارع  ومجع القمامة ... للوافدين من الدول أخرى وبذلك 

 بقاء بعض شباب هذه الدول دون عمل.
اورة هلا هربا من البطالة  وتظهر يف:  البطالة الوافدة - ا العديد من أبناء الدول ا الدول اليت يأتو

يف بالدهم للعمل يف أي وظيفة يف هته الدولة مما جيعلهم يزامحون أبناء هته الدولة على الوظائف 
م يقبلون أجورا تقل بكثري عما ميكن أن يقبله العمال احملليون  .14املتاحة خاصة وأ

     معدل البطالة. 1-3
تعمل حكومات الدول املتخلفة على قياس معدل البطالة فيها عن طريق نسبة عدد األفراد العاطلني     

 :15إىل إمجايل عدد أفراد القوة العاملة فيها وذلك يف حلظة زمنية معينة وعلى ذلك ميكن القول أن
 العاملةإجمالي عدد أفراد القوة  /عدد األفراد العاطلين عن العمل معدل البطالة =

املقنعـــة والبطـــالة ومن املالحظ إن قياس معدل البطالة بالطريقة السابقة ال يأخذ يف احلسبان البطـــالة 
 وتواجه هذه الطريقة عدة مشاكل منها: .املومسية

 وجود عدد من األفراد يسجلون أنفسهم يف أكثر من مكتب توظيف وبذلك حيسبون أكثر من مرة. 
 
 نتاج.البطالة واإل 1-4
 ) دالة فقط يف الطلب على العمل كما يلي:Yنعلم انه يف املدى القصري يكون اإلنتاج (  

Y =  f (N) ……………………….……..(1) 
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وملا    dL)  إن يزداد الطلب على العمل Yوان هذه الدالة متزايدة ، أي انه يكفي الزدياد حجم الناتج (
يف يف األفراد العاطلني عن العمل فانه يؤدي إىل كان ازدياد الطلب على العمل يعين تشغيل عدد إضا

 اخنفاض معدل البطالة .
يف إطار رياضي أكثر حتديدا يسمى قانون آرثر  Uومعدل البطالة  Yوتوضيح هذه العالقة بني الناتج 

تتناسب عكسا مع  Yعن خط االجتاه العام Yأكان وينص هذا القانون على تباينات الناتج احلقيقي 
 . أما معامل التناسب فهو معدل منو الناتج.Ūعن معدل التوازين للبطالة  Uل البطالة تباينات معد

 هلذا يكون لدينا املعادلة اآلتية: 
YYgUU …………………… (2) 

 ي احلقيقي.هو معدل السنوي لنمو الناتج احمللgحيث: 
 ) كما يلي: 2وتكتب املعادلة ( 

gYYgUU 
 معلومتني ورمزنا للمجموع  Ūومعدل البطالة التوازين  Yمن هذه العالقة إذا اعتربنا ناتج االجتاه العام  

 YgUأي     cUبالرمز  
 YgUUcة:   فيكون لدينا املعادلة اآلتي  

………….(3).gYUU c 

 gو Uc على اعتبار إن كال من Yمباشرة مع حجم الناتج احلقيقي  U وترتبط هذه املعادلة معدل البطالة
ثابت. ويظهر معدل البطالة يف هذه املعادلة على العالقة سالبة مع حجم الناتج احلقيقي . وكلما كان 

 .16جم الناتج كبريا من سنة ألخرى فان اخنفاض معدل البطالة يكون كبريا أيضاارتفاع ح
 البطالة في تاريخ الفكر االقتصادي. 2

بعد ما تطرقنا يف املبحث السابق إىل أهم املفاهيم البطالة, سنسلط الضوء يف هذا املبحث الثاين على    
 ت أخرى.تطور مفهوم البطالة يف تاريخ الفكر االقتصادي و تفسريا

 تفسير الكالسيكي للبطالة. 2-1
تأسيسا على قانون "ساي" فان التوازن االقتصادي العام لدى االقتصاديني الكالسيك هو توازن    

م افرتضوا استحالة حدوث بطالة  التوظيف الكامل وأي توازن دونه فهو توازن غري مستقر ومعىن ذلك أ
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ل مبعىن عرض عمل اكرب من الطلب عليه فان عالج على نطاق واسع. فلو حدثت بطالة بني العما
ذلك سيكون سهل من خالل ختفيض األجور حيث تؤدي وجود بطالة إىل  تنافس بني العمال 
للحصول على فرص للتوظيف مما جيعلهم يقبلون أجور اقل وهذا يعين اخنفاض تكاليف اإلنتاج مما يؤدي 

زيادة اإلنتاج وبالتايل ارتفاع الطلب على العمال.إىل إن إىل زيادة  األرباح ومن مثة زيادة احلافز على 
 ختفيت البطالة، أي معاجلة البطالة من خالل مرونة األجور باالخنفاض.

وهذا التوازن املستقر رهن مبدى مرونة تغريات األسعار واألجور، ومن هنا يرى الكالسيك ضرورة     
ا لتحديد مستويات األجور، كما جيب على عدم تدخل الدولة يف جهاز األسعار واألجور وجتنبه

 النقابات العاملية إال تقف ضد تيار اخنفاض األجور حينما حتدث بطالة. 
و قد استبعدوا من حتليلهم إمكانية حدوث أزمات إفراط إنتاج وبالتايل استحالة حدوث كساد    

م مع ذلك مل يستبعدوا إمكانية حدوث البطالة االختيارية وهي تنشا  وبطالة على نطاق واسع فإ
 لتفضيل العمال التعطل على أن يقبلوا األجور املنخفضة السائدة.

م مل يسقطوا من حتليلهم إمكانية حدوث بطالة جزئية اليت تنشأ بفعل األخطاء اليت تقع مـن     كما أ
ى رجال األعمال عند تقدير إحجام الطلب واإلنتاج كما اعتقدوا أن هذه البطالة سوف تقضي عل

 .17نفسها بنفسها من خالل توافر مرونة األسعار واألجور
برغم أن نظرية روبرت "مالتوس" يف السكان كانت تـمثل أحد الدعــائم  االستثناء الكالسيكي : -

األساسية اليت قام عليها بنيان الفكر الكالسيكي ، إال أنه اختلف هذا األخري مع الكالسيك يف جمــال 
عام حيث اعرتض على قانون "ساي" لألسواق ومن مث كان من األوائل الذين قالوا التوازن االقتصادي ال

 باحتمال تعرض النظام الرأمسايل. ألزمات إفراط اإلنتاج ومن مث ظهور البطالة على نطاق واسع.
فقد كان يعتقد انه من احملتمل جدا أال يتساوى العرض الكـلي مع الطلب الكـلي بسبب قصــور   

ك ( جند تفسريه يشبه النظرية اليت تفسر إمكان قيام البطالة يف األجل القصري بســبب قصور االستــهال
 الطلب الفعال).      

واحلقيقة أن "مالتوس" قد ركز حتليله على الطلب االستهالكي، وانتهى إىل القول بأنـه نتيجــة لقصـــور     
تمع الرأمسايل من املمكن أن يتعر  ض ألزمة ختمة اإلنتاج، حيث ال يوجد تطابق بني االستهالك فإن ا

عرض السلع املنتجة والطلب عليها حيث ترتفع املدخرات، وهو األمر الذي يعـين وجود تراكم أكثر من 
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الالزم أي أكثر مما تستدعيه حاجة السوق، وإذا حدث ذلك فـمن الواضـح أن األسعار ستهبط، 
 دهور ومن مثة تظهر البطالة.واألرباح ستقل، والباحث على اإلنتاج سيت

غري أن ريكاردو وضع "مالتوس" يف ورطة شديدة حينما رد عليه بأن االدخار شبيه باإلنــفاق    
االستهالكي ألن الشخص الذي يقوم باالدخار يهدف من وراء ذلك إىل استـثماره يف الصــناعة 

استثمار، وبالتايل ال ميثل تسربا من واحلصول على مزيد من األرباح، ومن مث فان االدخار يتحول إىل 
 دورة الدخل.

وقد نادى "مالتوس" بضرورة التغلب على قصور االستهالك حىت يتالقى احتماالت أزمات اإلنتاج    
العامة والبطالة، خاصة وأنه ليس من احملتمل أن يتساوى استهالك الرأمساليني مع حجم ما يرحبونه، 

طرف ثالث ال يعمل يف جمال اإلنتاج، وتكون مهمـته هــي تعويض  ولذلك ندى "مالتوس" بضرورة وجود
قصور االستهالك، حىت ميكن حتقيق التوازن بني العرض الكلي والطلب الكلي، وهكذا رأي "مالتوس" 

 .18ببساطة شديدة أن أزمة إفراط اإلنتاج العامة وميكن حلها من خالل تشجيع االستـــهالك الطفيلي
 ند النيوكالسيك.تفسير البطالة ع 2-2

ترى مدرسة النيوكالسيك  عدم وجود بطالة إجبارية كما يرى "كينز"، فأنصار هذه املدرسة يرون أنه    
 إذا توافرت عدة فروض منها:

 تطابق ظروف املنافسة الكاملة يف سوق العمل. -
 التجانس التام يف عنصر العمل. -
 حرية انتقال العمل. -
 ق .العلم التام بأحوال السو  -
فضال عن املرونة التامة لألجور فإن البطالة اإلجبارية سوف ختتفي وسيتضمن التخصص األمثل للموارد  

 وتوزيع قوة العمل بني األنشطة االقتصادية املختلفة توزيعا أمثال.
لكن حىت بداية الثالثينيات، كان هناك شعور عام بني أعالم االقتصاديني هلذه الفرتة بأن األجور    
 ل يف اهلبوط جتاوبا مع هبوط األسعار يف فرتة الكساد ومن مثة تنتشر البطالة.تفش
ومل يكن أمام الكتاب الكالسيك احملدثني من أمثال "بيجو" من وسيلة لعالج مشكلة البطالة سـوى     

خفض معدالت األجور( وألن كان من املسلم به بينهم أنه من الصعب عمليا حتقيق اخلفض يف األجور 
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ب معارضة النقابات العمالية) وقد يركز "بيجو" فعال يف  حتليله لعالج البطــالة على خـفض األجـور بسب
إذ أن ذلك يؤدي إىل هبوط نفقة اإلنتاج احلدية جتاوبا مع هبوط األسعار األمر الذي يقضي إىل 

ا يف بعض األحوال ( إذا كا نت نسبة خفض احتفاظ املنظمني باملعدالت السائدة لألرباح أو زياد
 .مدوا إىل تشغيل العمال املتعطلنيوبالتايل إىل أن يع األجور كبرية نوعا ما)،

وقد أطلق على هذا التحليل يف األدبيات االقتصادية" أثر بيجو" نسبة إىل أفكار اليت قدمها يف عالج  
 البطالة.

 : وهنا يبدي" كينز" اعرتاضني جوهريني    
ل يهتمون أساسا باألجور النقدية، ويف داخل حدود معينة ال يهتمون هو أن العما االعرتاض األول:

م ال يسحبون عملهم إزاء أي اخنفاض األجور احلقيقية بسبب  باألجور احلقيقية، ويتضح هذا من أ
ارتفاع بسيط لألسعار. ولكنهم يعارضون بشدة أي خفض أجورهم احلقيقية بسبب خفض يف أجورهم 

 النقدية.
فهو خطأ يف االعتقاد بأن العمال هم عادة يف وضع يسمح هلم بتحديد أجورهم  :الثايناالعرتاض أما  

يه يف األجور ــوتعرتض النظرية الكالسيكية أن اهلبوط املتفق عل احلقيقية وذلك عن طريق أجورهم النقدية.
إذا  النقدية من جانب العمال جيعل األجور احلقيقية تنخفض بنفس النسبة، ولكن هذا حيدث فقط،

 بقيت األسعار ثابتة بينما تنخفض األجور النقدية.
ا     ولكن النظرية الكالسيكية نفسها تعتقد أن األسعار تنحدر بالنفقة احلدية، ومن احلقائق املسـلم 

أن نفقة األجور تكون نسبة كبرية منها، وهذا يعين أن هبوط األجور النقدية يسبب اخنفــاض األسعـار يف 
قدي ال ــإىل درجة ما. أن مل يكن بنفس النسبة، ويتضح من ذلك أن هبوط األجر النظل املنافسة 

ذه الطريقة تفشل مساومات األجور يف حتديد األجور احلقيقية. ومـن مث ـة ـيسبب هبوط احلقيقي و
 .19تبقى ثابتة و يصبح العامل يف حالة بطالة إجبارية W/Pاألجـر احلقيقي 

 تفسير البطالة.النظريات النقدية في  2-3
دي ــإن النقديني يعتقدوا أنه يوجد معدل بطالة وحيد، يتوافق ويتناسب مع حالة االستقرار النق   

والسعري، وأن أي حماولة لتقليل معدل البطالة دون هذا املعدل فان تلك احملاولة ستقرتن بتسريع معدل 
الطبيعي هلا وإال من خالل تضخم  التضخم مبعىن أنه لن ميكن تقليل مستوى البطالة دون املستوى
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مستمر يتم متويله من خالل زيادة كمية النقود يف التداول، ويرتتب على ذلك أن السياسة االقتصادية 
اليت يتعني تطبيقها لتحقيق االستقرار النقدي جيب أن تضمن سريان معدل البطالة الطبيعي، األمر الذي 

ن املشكلة هنا ، هي أن احلكومات ال تعرف على وجه يتطلب أن تكون كمية النقود مستقرة، بيد أ
 .؟هو معدل البطالة الطبيعي الدقة ما

جند النقديني إذن ينطلقون يف حتليل البطالة على أن هذه األخرية السائدة يف البلدان الصناعية     
م يطالبون بأجور أع م أل لى من األجور الرأمسالية هي بطالة اختيارية، فالعمال يتطلعون مبحض إراد

السائدة. أما البطالة اإلجبارية وهي املشكلة اليت شغلت بال أجيال كاملة من االقتصاديني، فال مكان 
هلا إطالقا عند حتليلهم، ويرفض عدد كبري من االقتصاديني الكنزيني وغري الكنزيني هذه النظرية 

 . 20امليتافيزيقية ملشكلة البطالة 
 .التفسير الكينزي للبطالة 2-4

يرتبط  مفهوم البطالة عند "كينز" باخنفاض مستوى الطلب الكلي والصفة املميزة ملفهوم البطالة هذه     
يف التحليل الكينزي سببها اختالف حتليل دالة عرض العمل عند "كينز" عنه يف التحلـيـــل الكـــالسيكـــي، 

اخنفاض يف أجورهم النقدية من أجل إذ يفرتض "كينز" يف نظريته العامة أن العمال يرفضون حصول أي 
حتقيق رفع مستوى االستخدام. يف حني ال يعرتضون اخنفاض أجورهم احلقيقية عند ارتفاع املستوى العام 

 لألسعار مع بقاء األجر النقدي ثابت وذلك رغبة منهم يف االحتفاظ على أجورهم النسبية.
ارتفاع املستوي العام لألسعار ولكن ال يتقبلون أي إن العمال يتقبلون اخنفاض أجورهم احلقيقية نتيجة 

با ـمال تقريـيع العـمثل هذا االخنفاض عن طريق ختفيض أجورهم النقدية. ألن األول يتأثر به مج
موعة املعينة من العمال فقط وعلى  بالتساوي، يف حني ينعكس اخنفاض أجورهم النقدية على تلك ا

األجر النقدي حنو األسفل وينظر على أنه عامل خارجي يف ضوء هذا التحليل يفرتض "كينز" محود 
 . 21النموذج 

يتحدد عرض العمل يف النموذج الكينزي عن طريق املفاوضات اجلماعية بني نقابات العمال      
وأصحاب األعمال. وينتج عن املفاوضات أن يكون األجر النقدي مثبت عند مستوى معني، وهو 

من العمال راغبا وقادرا على العمل يف ظله. ويف ظل هذا املستوى املثبت  املستوى الذي جيعل عدد معني
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ائي املرونة مبعىن أن جزء من منحىن عرض العمل يكون  لألجر النقدي للعمل يكون عرض العمل ال 
 .  22خط مستقيما

صبح وحينما يتم توظيف كل الراغبني يف العمل عند معدل األجر النقدي األدىن فانه بعد ذلك ي    
يل ـمل مـتوظيف عدد عمال أكثر يتطلب رفع معدل األجر النقدي مما يعطي ملنحىن عرض الع

 .23موجب
قد يكون التوازن يف سوق العمل يف ظل النموذج الكينزي توازن عمالة كاملة إذا مت تشغيل كل      

نموذج الكالسيكي العمال الراغبني يف العمل باألجر السائد، وهنا ال خيتلف النموذج الكينزي عن ال
ولكن قد يتحقق التوازن يف النموذج الكينزي مع وجود بطالة إجبارية يف سوق العمل وتلك خاصية 

 .24للنموذج الكينزي وحده
ويف اخلري مبا أن "كينز" يربط مفهوم البطالة باخنفاض مستوى الكلي هلذا ينادي كينز برفع مستوى      

العامة وزيادة إنفاقها على االستهالك وبالتايل زيادة الطلب األجور حىت ميكن زيادة دخول الطبقات 
الكلي على االستهالك كجزء من الطلب الكلي الفعال مما يعمل أيضا على تشجيع االستثمار نتيجة 

يك ــللتوسع يف إنتاج سلع االستهالك. ويف دعوة "كينز" األجزاء بالذات فانه يعارض الكالس
ذين يؤيدون فكرة عالج البطالة عن طريق خفض األجور النقدية وحجة احملدثني(بيجو يف مقدمتهم) ال

ا مع ذلك جزء  "كينز" يف ذلك إن كانت األجور جزء من نفقة اإلنتاج من وجهة نظر املنظمني،إال أ
من الطلب الكلي الفعال. وعلى ذلك فان خفض األجور ينطوي على النقص يف الطلب الفعال مما 

وكأن ختفيض األجور ليس وسيلة لعالج البطالة بل هو مفتاح يف زيادة  يؤدي إىل نقص االستثمار
ا.  حد

م يف خفض األجور بل أنه قدم     مما سبق جند أن "كينز" مل يكتف مبعارضة الكالسيك احملدثني بدعو
 إىل الفكر االقتصادي أسبابا دامغة لنشوء ظاهرة البطالة املزمنة تتلخص يف:

 ند بلوغ الدول الغنية املتقدمة مرحلة النضج االقتصادي.قلة فرص االستثمار ع  -
 تناقص ميل االستهالك يف هذه الدول.  -

 .25ويؤدي هذين العاملني إىل إمكانية ميل الطلب الكلي إىل اهلبوط إىل ما دون العرض الكلي
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 التفسير التكنولوجي للبطالة. 2-5
تاج السلع يؤدي إىل ختفيض التكاليف وكذلك إن حدوث بعض املخرتعات واملبتكرات يف جمال اإلن    

حتقيق أرباح كبرية وجود ة أكرب مما يدفع منضمني آخرين لتقليدهم والدخول إىل حلبة اإلنتاج، مبا أن 
الطلب واألسعار سلعهم اخنفضت وبذلك يكونوا مهددين بفقدان سوقهم بفعل املنافسات اجلديدة 

وإفالس بعض  عن التكنولوجيا، وبذلك قد يؤدي إىل إغالقوحتت تأثري األسعار املنخفضة اليت جنمت 
ا وهكذا فانه يف الوقت الذي  املشروعات القدمية وبذلك حتدث بطالة بني العمال الذين كانوا يعملون 
خلف فيه االبتكار اجلديد موجة من االنتعاش لبعض القطاعات، خلق يف نفس الوقت موجة من 

 االنكماش والركود والبطالة لقطاعات أخرى. 
نتهي االنتعاش الذي خلقته االبتكارات اجلديدة، فسوف يزدحم وان عاجال أو أجال فسوف ي    

السوق بالسلع اجلديدة وخاصة بعد إمتام االستثمارات اإلضافية وتبدأ األسعار يف االخنفاض وهو الذي 
بط  يقلل من عدد املنظمني اجلدد الذين يدخلون ساحات التقليد واإلنتاج الن معدالت الربح بدأت 

م للجهاز وهنا ينخفض االستث مار لعدم مالئمة البيئة االقتصادية، ويبدأ املستثمرون يف سداد ديو
املصريف مما خيلق آثار انكماشية أخرى تعمق من حدة األزمة، وتبدأ مرحلة الركود، فرتتفع معدالت 

 البطالة وتكثر حاالت إغالق وتصفية املؤسسات.
ت احلديثة اليت قدمت العديد من املبتكرات، ورغم ذلك يعتقد عدد من االقتصاديني بأن املخرتعا   

ا ستوفر يف  ا سلبية يف كثري من األحيان على العمالة، إال أ خاصة يف جمال التكنولوجيا. رغم أن تأثريا
املستقبل فرص كافية للعمل هلؤالء الذين فقدوا وظائفهم حاليا، وأن البطالة التكنولوجيا هي مثن مؤقت 

تمع يف سبيل حتقيق تقدمه االقتصادي، ويضيف هؤالء أن تطور الرأمسالية املبكرة   جيب أن يتحمله ا
كان يشري دوما إىل األثر السليب للتكنولوجيا اجلديدة يف عنصر العمل، وأن هذا األثر سرعان ما خيتفي 

 بعد أن تبدأ موجة االنتعاش اليت ختلفها هذه التكنولوجيا.
على االجتاه الذي يرى أن التكنولوجيا احلديثة سوف تؤدي إىل كما قدم عدد من الباحثني بالرد       

خلق بطالة مستمرة بني العمال، من خالل طرح فكرة آليات التعويض اليت تنطوي عليها التكنولوجيا 
 اجلديدة.
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واملقصود بذلك أن النظام وهو خيوض غمار التحول إىل التكنولوجيا اجلديدة قادر على " نشر منافع  
كنولوجي، بطريقة تؤدي إىل ظهور فرص استخدام جديدة حتل حمل الوظائف اليت تكون التغري الت
 فقدت"

 ومن أهم آليات التعويض اليت يشريون إليها وختفف من حدة تأثيـر التكنولوجـيا يف البطالـة ما يلي :     
لسلع، ومن مث أن املبتكرات اجلديدة غالبا ما تؤدي إىل خفض متوسط تكلفة الوحدة املنتجة من ا  -

ختفيض سعرها مما يشجع على زيادة الطلب والكمية املباعة واملنتجة، على النحو الذي خيلق فرص لزيادة 
 العمالة داخل الصناعة أو القطاع الذي حدثت به بطالة نتيجة لتطبيق التكنولوجيا احلديثة.

فاعا يف دخول الناس، وهو األمر أن املبتكرات احلديثة تؤدي إىل خفض أسعار املنتجات، مما يعين ارت  -
الذي يرتتب عليه زيادة طلبهم على هذه السلع وغريها من السلع( وهو ما يعرف بأثر بيجو) مما خيلق 

 حافزا لزيادة اإلنتاج ومن مث زيادة الطلب على العمالة.
ية، أصبحت كذلك يشري أنصار فكرة آليات التعويض إىل أن احلكومات يف البلدان الصناعية الرأمسال   -

 تقدم إعانات مالية، وبرامج اجتماعية هلؤالء الذين يفقدون وظائفهم.
والداللة النظرية لفكرة آليات التعويض هي أن مكاسب اإلنتاجية اليت تنجم عن التكنولوجيا سوف   

 توزع على حنو يستفيد منه اجلميع.
لكثري من الوظائف واملهن لكن املشكلة العويصة هي أن املبتكرات اجلديدة أصبحت تلغي ا    

واألعمال شكل مشاريع حتت تأثري عمليات إعادة هيكلة وهندسة عنصر العمل، يف خمتلف قطاعات 
االقتصاد القومي دون أن يواكب ذلك خلق لوظائف أخرى تعادل الوظائف امللغاة بل أنه يف الوقت 

تزايد عمليات تسريح العمالة  -دةحتت تأثري املبتكرات اجلدي -الذي تتزايد فيه إنتاجية عنصر العمل
 بشكل كبري. وال عجب يف هذا فقد أصبحت املبتكرات اجلديدة تتميز بثالث مسات مهمة هي:

ا موفرة للوقت. -  أ
 موفرة لليد العاملة. -
 موفرة للمواد اخلام. -

ادة ’ييف ضوء ذلك فانه حىت لو أدت املبتكرات اجلديدة إىل خفض أسعار السلع، فان صعوبة ز     
الطلب عليها تكمن يف عدم وجود الدخل الذي خيلق هذه الزيادة بسبب تعطل العمال واملوظفني، ليس 
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املهم إذن هو خفض األسعار بل وجود الطلب الفعال الذي يتعامل مع هذه األسعار ولن تستطيع 
خنفاض مقدارها إعانات البطالة وبرامج الضمان االجتماعي أن تلعب دورا هنا يف زيادة الطلب بسبب ا

 مقارنة بالدخل املفقود نتيجة للبطالة.
ضف إىل ذلك أن قطاع اخلدمات الذي عرف عنه حىت وقت قريب أنه املستوعب الرئيسي للعمالة     

اجلديدة وللعمالة الفائضة تعرض منذ عدة سنوات ملوجة انكماشية سواء من حيث معدالت منوه أو من 
ن ـه مـالة ، بسبب زحف التكنولوجيا احلديثة عليه وما أدت إليحيث ضعف قدرته على استيعاب العم

أحداث وفرة كبرية من القوة العاملة املشتغلة فيه من جراء استخدام الكمبيوتر ونظم املعلومات احلديثة 
 وعامل السكرتارية اجلديدة.

التخفيف من  ورغم أن نظم إعانات البطالة وبرامج الضمان االجتماعي، قد لعبت دورا مهما يف    
يا ـمشكلة البطالة وخاصة يف جانبها االجتماعي واإلنساين حيث امتصت كثريا من آثار التكنولوج

احلديثة يف زيادة البطالة. إال أنه من املشاهد اآلن ويف ظل صعود الليربالية اجلديدة والعوملة وتصاعد 
والضمان االجتماعي يعاد النظر فيها الدعوة لعودة آليات السوق املطلقة وأن مشروعات إعانات البطالة 

لتخفيض حجم اإلنفاق العام عليها، توخيا لعجز املوازنة العامة، وهلذا ال جيوز التفاؤل كثريا بشأن الدور 
الذي تلعبه حكومات البلدان الصناعة حاليا، يف جمال آليات تعويض اخلسائر النامجة عن التكنولوجيا 

 . 26احلديثة
 ة. تفسير آخر للبطال 2-6
كما ظهرت أفكار جديدة تفسر تعطل فئة الشباب وذلك لعدم التدريب والتحصل العلمي     

املنخفض. فإذا افرتضنا وجود فائض عرض من األفراد املتعلمني، وأن األفراد احلاصلني على مؤهل 
جامعي مل جيدوا العمل الذي يتناسب مع مؤهلهم اجلامعي، هنا يستعمل هؤالء األفراد على قبول 
ا أفراد حاصلني على مؤهالت متوسطة، ويف تلك احلالة سيميل أصحاب العمل إىل  وظائف يعمل 

د ـحاب املؤهالت العليا بدال من املؤهالت املتوسطة طاملا كانت اجلور لن تتغري ومن مث جيــتشغيل أص
ف ال حاب املؤهالت املتوسطة  أنفسهم خارج سوق العمل ويضطرون بالتايل إىل قبول وظائــأص

تتناسب مع مؤهلهم التعليمي، وهنا مييل أصحاب العمل إىل تشغيل هؤالء األفراد احلاصلني على  
التعليم املتوسط بدال من األفراد احلاصلني على التعليم أويل، وهكذا جيد األفراد احلاصلني على التعليم 
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جند أن هناك إزاحة من أعلى أويل أنفسهم خارج سوق العمل وتزداد نسبة البطالة بينهم وبعبارة أخرى 
السلم التعليمي إىل أسفل السلم التعليمي حىت جيد األفراد احلاصلني على التعليم أوىل وبسيط أنفسهم 
يف حالة بطالة وخارج سوق العمل، ومن هنا يتضح الدور الرئيسي للتعليم يف ختفيف من حدة مشكلة 

 بطالة الشباب.
اديني أن السبب الرئيسي يف وجود بطالة الشباب يرجع إىل ومن ناحية أخرى يرى بعض االقتص     

النظام التعليمي نفسه، فقد يفشل النظام التعليمي يف إعطاء األفراد التدريب واخلربة الالزمة واليت 
حيتاجها سوق العمل، ومن هنا ينادي هؤالء االقتصاديون بضرورة وجود نظام للتدريب املهين كحلقة 

 ي والدخول يف سوق العمل.وصل بني التعليم الرمس
وقد حاول البعض تفسري مفهوم البطالة على أساس نقص املعلومات، ففي أوائل الستينات حاول     

تمع األمريكي على الرغم من ارتفاع معدالت النمو االقتصادي به. وقام  "ستيجلر" تفسري البطالة يف ا
لنيوكالسيكي لسوق العمل وهو العلم التام حتليله على أساس إسقاط فرض أساسي من فروض النموذج ا

بأحوال السوق، وقدم سيتجلر" منوذج البحث عن العمل" والذي يوضح فيه صعوبة حصول األفراد 
املنتمني إىل قوة العمل، وكذلك أصحاب العمل، على معلومات كاملة عن أحوال السوق واحلصول على 

أو أنه قد يستغرق فرتة زمنية طويلة، ومن هنا جند أنه هذه املعلومات قد يكون مكلف من الناحية املالية 
على الرغم من عدم وجود اختالل بني عرض العمل والطلب عليه إال أن وجود فرص عمل شاغرة يعين 

 . 27وجود بطالة
 مشاكل البطالة وحلولها. 3

عنـها و التطرق   سنخص هذا املبحث يف طرح أهم املشاكـل االقتصـادية للبطـالة و اآلثـار املرتتبـة    
 كذلك إىل بعض احللول املقرتحة.

 المشاكل االقتصادية للبطالة. 3-1
يرتتب على البطالة العديد من اآلثار الضارة باالقتصاد القومي منها االقتصادية واالجتماعية    

 والسياسية وسوف نركز يف هذا البحث على اآلثار االقتصادية فقط ونذكر منها ما يلي :
الة حالة عدم التشغيل الكامل ، أو عدم التوظيف الكامل والذي يؤثر بدوره على عدم تعين بط -

 .28وصول االقتصاد إىل حالة التوازن التوظيف الكامل
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اخنفاض مستوى الناتج القومي والدخل القومي، حيث أن وجود البطالة يؤدي إىل إهدار جزء من  -
تمع، وهذا يؤدي بدوره  تمع ونقص يف الناتج الطاقة اإلنتاجية يف ا إىل ضياع جزء من املوارد يف ا

 القومي والدخل القومي.
ويزداد هذا األثر سواء يف االقتصاديات النامية واليت تعاين أصال من ندرة يف مواردها االقتصادية واليت    

يت تعين ـاللديها مشكلة اقتصادية حادة. فمعظم الدول النامية تزداد حدة املشكلة االقتصادية فيها، و 
الندرة يف املوارد االقتصادية لديها إىل جانب سوء استخدامها مبعىن عدم استخدامها استخداما أمثل 

وارد االقتصادية ـوكامال. وعلى ذلك فان وجود مشكلة البطالة يف جمتمع نامي يعاين أصال من ندرة امل
 الدخل القومي.فهذا يعين زيادة الوضع سواء فيه واخنفاض مستوى الناتج القومي و 

اخنفاض مستوى الرفاهية االقتصادية للمجتمع. وهذا يرتتب على اخنفاض مستوى الناتج القومي  -
 والدخل القومي.

تمع، حيث أن وجود البطالة يف جمتمع ما يؤدي إىل اختالل جهاز  - اختالل مستوى األسعار يف ا
ا فتصبح غري مستقرة وهذا يؤدي إىل ارتفاع معد تقرار ــل التضخم وهذا يهدد بدوره االساألسعار 

تمع  . 29االقتصادي يف ا
خاصة -، حيث يف كثري من دول العامل  30تعطيل جزء من قوة العمل، يكلف الدولة نفقات إضافية -

متنح احلكومات إعانات نقدية للمتعطلني فيها، هذا يعين أن عبء إعانة البطالة الذي  -الدول املتقدمة
ن أجل إعالة املتعطلني يكون كبريا ال سيما كلما زادت أعداد البطالة يف الدولة وهذا تتحمله الدولة م

ة الدولة ـيؤدي إىل زيادة املدفوعات التحويلية اليت تدفعها احلكومة للمتعطلني وهذا يزيد من عجز ميزاني
وتقل  عطلنيـهذا من جهة، فمن جهة أخرى عندما يرتفع معدل البطالة تنخفض الدخول خاصة للمت

الضرائب اليت حتصلها احلكومة مما يقلل من إيرادات احلكومة من جهة أخرى وهذا أيضا يزيد من عجز 
 .31ميزانية الدولة

لى االقتصاد ـيع عـيعترب عنصر العمل عنصر رئيسي من عناصر اإلنتاج وعدم استغالهلا هذا املورد يض -
،  32مل واإلنتاجـاملة الراغبة والقادرة على العـفرصة إشباع احلاجات اليت كانت ستوفرها تلك القوة الع

 كما تعترب البطالة هدر للطاقات االقتصادية والتفريط مبورد نادر.
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هناك خسارة ترتتب على بطالة العمال املهرة ومتوسطي املهارة حينما تطول فرتة بطالتهم، وهذه  -
م م أو خربا م التدرجيي ملهار  .33اخلسارة تتمثل يف فقدا

 .34اع يف تكلفة والنفقات اليت مت إنفاقها على العنصر البشريضي -
 أثار البطالة على النمو السكاني.2-3 

الزالت األحباث قاصرة عن تقدمي تفسري واضح حول العالقة بني النمو السكاين والتنمية االقتصادية     
يها معدالت منو أعلى فلقد أثبتت بعض التجارب أن البلدان اليت توصلت إىل تنمية ناجحة كانت لد

لإلنتاج منها للسكان. ولكي تصبح التنمية املستمرة أداة من أجل الوصول إىل رفاه اإلنسان جيب أن 
نفهم إشكالية العالقة بني منو السكان ووفرة املوارد والبيئة والتنمية. أن رفاه اإلنسان والتنمية االقتصادية  

طلني عن العمل ولألعداد الكبرية اليت تدخل إىل كالمها يعتمدان على خلق فرص عمل منتجة للعا
 سوق العمل.

وغالبًا ما تتالزم البطالة مع الكثري من األمراض االجتماعية املتأزمة كاألمية وتردي أوضاع النساء    
وسوء التغذية والتعرض للمخاطر البيئية وعدم توافر اخلدمات الصحية واالجتماعية مع الفقر. ومن 

عوامل زيادة معدالت اخلصوبة ووفيات عالية وإنتاجية اقتصادية منخفضة، كما أن الفقر إفرازات هذه ال
 وهو النتيجة احلتمية للبطالة يتالزم أيضا مع التوزيع اجلغرايف غري املتكافئ للسكان.

وأن احلد من البطالة سوف ببطيء النمو السكاين والعكس صحيح. فإبطاء النمو السكاين سوف    
اإلجناب وبالتايل خيفض حجم األجيال الشابة وتسارع النمو يف القوى العاملة. ومن  خيفض معدالت

ا مع اإلنتاجية والدخل ومستوى املعيشة. وأن خسارة موارد ضجهة أخرى فأن البطالة والفقر متالزمان أي
ىل الدخل وخصوصًا يف البلدان العربية الفقرية حيث ال وجود إلعانات العاطلني عن العمل تفضي إ

الفقر. وتواجه منطقة الشرق األوسط معوقات عدة بالنسبة إىل عوامل الفقر والنمو السكاين حيث أن 
-1960للفرتة  %2،9معدل النمو السكاين يف هذه املنطقة كان األعلى بني سائر مناطق العامل النامي (

عًا بعد دول جنوب إفريقيا ) ومن املتوقع أن تكون هذه النسبة اخلاصة بالدول العربية األكثر ارتفا1995
ومن املتوقع أيضا أن تتساوى هذه النسبة تقريبًا مع البلدان األقل منواً  2000-1992يف الفرتة ما بني 

وبالرغم من ارتفاع عدد السكان يف البلدان العربية  %)1،9) وأن تكون أعلى منها للبلدان النامية (2،7%(
، إال أن تسارع النمو االقتصادي قد مسح 1980ل عام وأوائ 1959مبعدل الضعفني بني أواخر عام 
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بتحسن األوضاع املعيشية للمواطنني يف تلك الفرتة حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل 
وارتفع العمر املتوقع عند الوالدة ومعدل سنوات الدراسة واخنفضت معدالت وفيات األطفال بسبب 

ان. ولكن قدرة الدول العربية على حتسني األوضاع املعيشية للسكان حتسن الوضع والوعي الصحي للسك
أصبحت يف الثمانينات متواضعة بسبب تباطوء النمو االقتصادي وتعاقب الزيادات السكانية والنزاعات 

 .الداخلية واحلروب اخلارجية يف كثري من بلدان الوطن العريب
كان أعلى بكثري   1980-1960العربية يف الفرتة مابني  ومن الواضح ان معدل النمو السكاين يف البلدان   

) وهذا مل حيصل يف البلدان األقل منوًا والبلدان النامية 2000-1980من النمو االقتصادي للفرتة مابني(
عموماً. ومل يكن تعبرياً عن اجتاه عام على املستوى العاملي. وكما بينا سابقًا فأن النمو السكاين السنوي 

ولكن هذا املعدل خيتلف حبسب  1995يف عام  %2،9لشرق األوسط ومشال إفريقيا بلغ يف منطقة ا
% 2،7يف الصومال و% 3،1يف اليمن و  %3،5يف تونس و %1،9البلدان العربية املختلفة حيث يرتاوح بني 

. وختتلف أسباب هذه الزيادات يف عدد السكان من دولة ألخرى 2000-1992يف اجلزائر للفرتة من 
أوضاعها االقتصادية واالجتماعية والصحية والسياسية وتتمثل يف اهلجرة ومعدالت اخلصوبة  حبسب

املرتفعة ومعدالت الوفيات املنخفضة وغريها. ومتارس الزيادة السكانية السريعة والتوزيع السكاين غري 
تغالل املوارد املتكافئ يف العامل العريب ضغوطًا على مستويات عدة تتمثل يف عدم أو سوء إدارة واس

النادرة من أجل تأمني فرص التعليم واخلدمات الصحية لألسرة الفقرية وتأمني فرص الوصول على العمالة 
املنتجة. غري أن هذه الزيادات السكانية املستمرة ستبقى عامًال معوقًا للنمو االقتصادي يف البلدان 

دف للحد من الفقر.املتخلفة اقتصادياً من العامل العريب وبالتايل للمساعي ا  ليت 
كما أن اقتصاد الدول العربية املختلفة خالل فرتة الستينات والسبعينات من القرن املاضي كان من    

للفرتة مابني  %4بني االقتصادات األكثر منواً يف العامل. وبلغت نسبة النمو السنوي يف أجر العامل حوايل 
بدأت نسبة النمو  1975املنطقة آنذاك. ولكن منذ عام  وذلك بسبب االنتعاشة النفطية يف 1970-1980

واإلنتاجية تنخفض. بينما ارتفعت البطالة وتراجع األجور الفعلية العتماد الدول العربية على النفط مما 
 أثر وبشكل كبري يف جعل هذه الدول شديدة احلساسية للتقلبات يف األسعار الدولية.

ان ممن هم يف سن العمل يف منطقة الشرق األوسط وحتديدًا يف ومن املتوقع أن ترتفع نسبة السك   
البلدان العربية يف السنوات القادمة بسبب الزيادة يف معدل العمر املتوقع وحتسن املستوى الصحي. ومن 



53    01العدد                                                                     جملة املناجر                           

املتوقع أن تكون هذه النسبة أعلى من نسبة النمو السكاين مبا ال يزيد عن الثلث. كما يتوقع أن تصل 
يف حجم العمالة يف مثانية دول يف املنطقة (اجلزائر، مصر، سوريا، األردن، لبنان، املغرب،  نسبة الزيادة

وعام  1990سنوياً. مما يعين ارتفاع حجم القوى العاملة مبعدل الضعفني بني عام  %4تونس، اليمن) إىل 
ازدياد حجم . وقد أصبحت البطالة تشكل مشكلة أساسية يف الكثري من البلدان العربية بسبب 2010

أعلى من أي منطقة أخرى يف العامل.  1993القوى العاملة وتراجع منو فرص التشغيل حىت باتت عام 
ا إىل  يف اجلزائر واألردن  %20وختتلف معدالت البطالة حبسب الدول املختلفة يف املنطقة وتصل معدال

  .يف مصر وتونس %15واليمن بينما تقارب 
بطالة أعلى نسبياً يف املناطق احلضرية ويف صفوف اإلناث. ففي األردن مثالً ويشار إىل ان معدالت ال   

وتتجاوز هذه النسبة لدى اإلناث مبعدل الضعف. كذلك فأن البطالة  %18تقارب معدالت البطالة 
تشكل نسبًا عالية قياسًا ملا موجود يف املناطق الريفية كما هو احلال يف مصر واملغرب اليت تزيد نسبة 

ا يف الريف.البط  الة يف املدن بنسبة أربعة أضعاف عن مثيال
 عالج البطالة . 3-3

توجد وسائل عديدة لعالج البطالة، حيث ختتلف هذه الوسائل باختالف نوع كل منها، وكلما      
أمكن حتديد كل نوع من أنواع البطالة بوضوح كلما أمكن حتديد سياسات وسائل عالجها ونالحظ 

 هنا:
مل ـت البطالة هيكلية فانه ميكن عالجها عن طريق إتباع ما يعرف باسم سياسات سوق العإذا كان -

وذلك عن طريق إجياد مراكز تدريب العمال لتساعدهم على اكتساب اخلربات واملهارات املطلوبة واليت 
صر تتطلبها الوظائف الشاغرة، أو عن طريق مكاتب التوظيف واليت مبثابة حلقة اتصال بني وحدات عن

العمل أو بني رجال األعمال وهم الذين يطلبون خدمات عنصر العمل، حيث تقوم هذه املكاتب جبمع 
ثني عن العمل ـالبيانات عن الوظائف الشاغرة يف املناطق اليت توجد فيها وتعمل على اإلعالن عنها للباح

ا إذا ما توفرت فيهم الشروط املطل ا والتحاق   وبة.حىت يكونوا على علم دائم 
إذا كانت بطالة احتكاكية فانه ميكن عالجها عن طريق إنشاء مكاتب توظيف واليت تكون مبثابة  -

 حلقة وصل بني وحدات عنصر العمل وبني رجال األعمال وذلك لإلعالن عن وظائف الشاغرة لديهم.
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يهها إىل ـوتوج ميكن عالج البطالة املقنعة عن طريق سحب العمالة الزائدة املوجودة يف أحد األنشطة -
نشاط آخر، خاصة إذا ما صاحب ذلك إنشاء وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة سواء من قبل القطاع 

ن زيادة ـجة عـاخلاص الوطين أو القطاع األجنيب حىت تستوعب األعداد املتزايدة من األيدي العاملة والنات
 السكانية السريعة.

عية ـب الكلي عن طريق إتباع سياسات نقدية مالية توسميكن عالج البطالة الناجتة عن قصور الطل -
قدي ـدف إىل زيادة الطلب الكلي وتقليل البطالة، فالسياسة نقدية التوسعية تتمثل يف زيادة العرض الن

 مما يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي وبالتايل تنشيط اإلنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
ال ــجها والتقليل منها بتدريب العاملني واخنراطهم على أعمإذا كانت بطالة مومسية فانه ميكن عال -

ا بعد انتهاء املوسم اإلنتاجي للسلع اليت يشغلون فيها أساسا  ا أو يزاولو  . 35أخرى ميارسو
تصحيح آلية األجور يف سوق العمل ميكن أن يلعب دورامها يف تقليل معدالت البطالة ذلك ألنه   -

العمل، كلما أصبحت معدالت األجور تعرب عن حالة عرض العمل  كلما شاعت املنافسة يف سوق
 لب عليه.ـوالط

 تشجيع املعاش املبكر حىت ميكن توفري فرص عمل جديدة بدال من هؤالء الذين أحيلوا إىل املعاش. -
لق ـيف البلدان النامية بشكل خاص ميكن االعتماد على الصناعات احلرفية واألنشطة املعربة يف خ -

عمل فهذه الصناعات تعتمد غالبا على تقنيات مكثفة للعمل وال حتتاج إىل رؤوس أموال كبرية فرص لل
ا  . 36أو خربة تنظيمية ضخمة للقيام 

 وميكن تصنيف احللول إىل أربع جمموعات رئيسية : 
 االرتفاع بمعدل النمو االقتصادي. 3-3-1

ية، اليت تبين السياسات االقتصادية الرامية إىل ينادي عدد من االقتصاديني وخرباء منظمة العمل الدول    
زيادة معدل النمو االقتصادي وما ينطوي على ذلك من زيادة يف معدالت االدخار، على أن زيادة 

 معدالت النمو كانت دوما تصطحب بارتفاع يف طلب على القوة العاملة.
 خفض تكلفة العمل. 3-3-2

اء من فكرة معينة فجواها أن عدم استجابة األجور للتكيف مع يف هذا االقرتاح ينطلق عدد من اخلرب     
الصدمات اليت حدثت يف البلدان الصناعية، من شأنه أن جيعل كلفة مرتفعة، ويضعف بالتايل من 
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ومن مثة زيادة معدل البطالة، وبالتايل فإن خفض األجور ميكن أن يسهم يف  للمنتجاتاملوقف التنافسي 
ال األعمال ـة احلوافز لدى رجــخفض األسعار وزيادة املبيعات وبالتايل تقويختفيض تكاليف اإلنتاج و 

 عدالت البطالة.ــلزيادة خطط اإلنتاج.وتوظيف املزيج وبالتايل اخنفاض األجور يسهم يف خفض م
 تعديل ظروف السوق. 3-3-3
ليت حتكم أسواق يرى أصحاب هذا الرأي أن عالج أزمة البطالة تقتضي تعديل السياسات والظروف ا    

 العمل وعلى النمو الذي جيعل تلك األسواق مرنة : 
 إلغاء قوانني احلد األدىن لألجور. -
 تعديل نظم إعانات البطالة وخفض مزايا مشروعات الضمان االجتماعي على النحو الذي جيعل هناك  -

 جتاه العمل.توازنا بني الدخول التعويضية املدفوعة للعاطلني واحلاجة إىل حفز ميوهلم ا
م مبا يتماشى مع متطلبات التكنولوجيا  - م وقدرا م يف تنمية مهار إعادة تدريب العاطلني ملساعد

 احلديثة.
 الحاجة إلى بيئة دولية مواتية. 3-3-4

جيب ضبط حركة االقتصاد العاملي ورسم أسس جديدة الستقراره وملا كانت صياغة وحتديد آليات    
 .37همة الدولة األقوى يف هذا االقتصادضبط هذه احلركة هي م
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   خاتمــة 

البطالة ظاهرة ذات أبعاد خمتلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبني وجود خلل ويف األخري ميكننا القول أن      
يف النشاط االقتصادي، كما تعترب يف نفس الوقت ظاهرة اجتماعية ملا هلا من آثـار اجتماعيـة علـى تركيبـة 

تمع . و لعل البعدين االقتصادي و االجتماعي للبطالة يزيـدان مـن تعقيـدها و يفرضـان اعتمـاد وسـائل ا
 حتليل متعددة لفهم طبيعتها و آثارها و من مث حماولة حتديد آليات التأثري عليها.

و تعد مشكلة البطالة أعظم املشاكل االقتصادية عرب تاريخ الفكر االقتصادي وذلك آلثارها السلبية 
س على الفرد فحسب بل على الدولة ككل. وما زاد األمر تعقيدا هو سرعة انتشارها يف العامل بأسره لي

مـع التطورات التكنولوجيا احلديثة اليت أخذت تلغي دور األيدي العاملة يف كثري من القطاعات الصناعيـة 
 البطالة. و حىت األزمات املالية و االقتصادية لعبت هي األخرى دورا يف تنامي ظاهرة

و هذا ما جيعل عالجها ليس باألمر اهلني بالنسبة للحكومات خاصة حكومات الدول النامية اليت   
 تفتقد الوسائل الناجعة للقضاء عليها.
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