
  ٢٠١٠ لسنة ٣٢ جملد ١٠٠ تنمية الرافدين العدد                           جامعة املوصل-كلية اإلدارة واالقتصاد
 ]٢٢٩-٢١٥[ص ص                                                                                                   

 

  
 ٢/٩/٢٠٠٩ تأريخ قبول النشر                                             ٣١/٥/٢٠٠٩ تأريخ استالم البحث

 

  
  ظاهرة البطالة بين خريجي كليات جامعة دهوك

  ) والمعالجاتسباباأل(
  

  مخي ناصر رشيد  امحد حممد امساعيل الربيفكاين
  قسم االقتصاد-استاذ مساعد

  جامعة دهوك- واالقتصاداإلدارةكلية 
albreefcny@yahoo.com 

  قسم االقتصاد- مدرس
  جامعة دهوك- واالقتصاداإلدارةكلية 

Khamy2004@maktoob.com  
  جاسم حمو سلو األرتــوشي

  قسم االقتصاد-مدرس مساعد
  جامعة دهوك- واالقتصاداإلدارةكلية 

Jasimalali@yahoo.com 
  

                                          
  المستخلص

تواجه بلدان العالم على إختالف أنظمتهـا الـسياسية واالقتـصادية ودرجـة تطورهـا               
ة، التي أصبحت من المصاعب الرئيسة التي تتعرض لها دول العـالم،            االقتصادي مشكلة البطال  

وعلى الـرغم   . لما لها من إنعكاسات عميقة على االوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية         
من أن هذه المشكلة تبرز بوضوح في البلدان النامية بسبب ضعف هياكلها االقتصادية ومستوى              

 أنها أصبحت تهدد بآثارها الدول المتقدمة أيـضاً         الّإ. ات فيها دخولها القومية وحركة االستثمار   
على الرغم من التطور الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده هذه الدول ولذلك تسعى دول العـالم               

 محاولة الحد من هذه المشكلة لذا خضع موضـوع البطالـة بوصـفه مـشكلة اقتـصادية                  إلى
 هذه الظـاهرة    أسباببهدف تشخيص   . ن الباحثين واجتماعية للدراسة والبحث من قبل العديد م      

خاصة بالنسبة . والتعرف على آثارها االقتصادية واالجتماعية ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها    
  .لخريجي الجامعات

تنطلق أهمية البحث من أن مشكلة البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية خطيرة، ولعمـق             
ها وإيجاد سبل معالجتها يعد من األهميـة بمكـان   أسبابى ن التعرف عل إ ف ،هاأسبابآثارها وتعدد   

وتنبع أهمية  . لوضع برامج وخطط لمواجهتها حالياً وفي المستقبل ووضع الحلول المناسبة لها          
هذه الدراسة من أنها توفر البيانات والمعلومات عن العاطلين من خريجي الجامعـات لمتخـذي               

 الحلول العلمية الصحيحة لهذه الظاهرة أو الحـد     القرار أو المخططين بغية مساعدتهم في وضع      
  . منها

لقد تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لواقع هذه المـشكلة وذلـك مـن خـالل                 
وبلغ عدد االستمارات الموزعـة     . البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق استمارة استبيان        

mailto:alali@yahoo.com
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ولتحقيق هدف البحث فقد    .  جامعة دهوك  استمارة، تم توزيعها على الخريجين من كليات      ) ٣٠٠(

والثاني دراسـة   . هاأسبابمفهوم البطالة وأنواعها و   : األول محورين تناول    إلىتم تقسيم البحث    
 مجموعـة مـن     إلىتحليلية لظاهرة البطالة بين خريجي جامعة دهوك ومن خاللها تم التوصل            

  .االستنتاجات وعلى ضوئها تم وضع عدد من المقترحات
نـواع البطالـة، بطالـة      أ البطالـة،    أسبابشكلة البطالة، مفهوم البطالة،     م: المفتاحيةالكلمات  

  .الخريجين
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Abstract 

 
The world countries of various economic and political systems are currently facing 

unemployment problem, which has been considered as a major difficulty. Despite the fact 
that the problem is obviously emerged in the developing countries, because of the 
undermined economic structure, the levels of GDPs and investment, however, has 
threatened the developed countries, although their technical and industrial progress. Hence, 
these countries are often trying to restrict the problem of unemployment as for study and 
research that can be seen as economic and social problem. The objective of the study is to 
diagnose the reasons behind the problem and to see the social and economic impacts upon 
and suggesting solutions to solve it, especially with regard to the undergraduates. The 
importance of research extracted from the fact that unemployment is considered to be 
serious economic and social problem that have deep impact and multiple reasons. It tries to 
find the suitable treatments to solve the problems and to establish programs and plans to 
solve them in the present and future. This study provides data and information about the 
unemployed graduates for the decision makers and planners in order to guide them towards 
the scientific solutions for the problem. The descriptive analytical approaches have been 
used to solve the unemployment problem and by using data which are collected from a 
specific questionnaire. The number of observations was 300, delivered to the graduates of 
Duhok Colleges of the University of Duhok. In order to achieve the objective of research, it 
was categorized to various lines. The first deals with the concept of unemployment, kinds 
and reasons. The second includes an analytical study to the unemployment phenomenon 
among the graduates. The number of conclusions and recommendations were extracted. 
Key words: Unemployment Problem, the Concept of unemployment, the causes of 

unemployment, types of unemployment, Graduate unemployment. 
  

  المقدمة
تواجه بلدان العالم على إختالف أنظمتها السياسية واالقتصادية ودرجـة تطورهـا            

 ة التي تتعـرض لهـا دول      عب الرئيس االقتصادي مشكلة البطالة، التي أصبحت من المصا      
. العالم، لما لها من إنعكاسات عميقة على االوضاع االقتصادية واالجتماعيـة والـسياسية            

وعلى الرغم من أن هذه المشكلة تبرز بوضوح في البلدان النامية بسبب ضعف هياكلهـا               
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 أنهـا أصـبحت تهـدد    الّإ. االقتصادية ومستوى دخولها القومية وحركة االستثمارات فيها  
ة أيضاً على الرغم من التطور الصناعي والتكنولوجي الذي تـشهده           بآثارها الدول المتقدم  

 خـضع   مـن هنـا    ، محاولة الحد من هذه المشكلة     إلىهذه الدول ولذلك تسعى دول العالم       
موضوع البطالة بوصفه مشكلة اقتصادية واجتماعية للدراسة والبحث من قبل العديد مـن             

 علـى آثارهـا االقتـصادية        هـذه الظـاهرة والتعـرف      أسبابالباحثين بهدف تشخيص    
خـاص بالنـسبة لخريجـي    وعلى نحـٍو   ،واالجتماعية ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها  

كما هو معلوم بدأ البحث الجدي في موضوع البطالة ومعالجتها مع تفاقم هـذه              . الجامعات
الظاهرة والتي رافقت الركود االقتصادي الذي أصاب الدول المتقدمـة خاصـة فـي دول        

، وما تعرضت له تلك الدول أثنـاء الركـود          )١٩٣٢ -١٩٢٩(ة  مدأمريكا خالل ال  أوربا و 
والركود الذي  . التضخمي في سبعينات القرن العشرين أي قبل أكثر من ثالثين عاماً تقريباً           

 دول العالم كافة المتقدمة منها والنامية       إلىيهدد هذه الدول في أيامنا هذه والذي ينتقل اآلن          
 أنه من الممكن أن تمتـد آثارهـا         ذإ. الية التي ظهرت في أمريكا وأوربا     زمة الم نتيجة األ 

  . وتشمل العديد من شرائح وفئات المجتمع،لفترات طويلة من الزمن
  

  أهمية البحث
تنطلق أهمية البحث من أن مشكلة البطالة مشكلة اقتـصادية واجتماعيـة خطيـرة،       

ها وإيجاد سبل معالجتهـا يعـد مـن         أسبابن التعرف على    إف. هاأسبابولعمق آثارها وتعدد    
األهمية بمكان لوضع برامج وخطط لمواجهتها حالياً وفـي المـستقبل ووضـع الحلـول               

وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها توفر البيانات والمعلومات عن العاطلين من            . المناسبة لها 
 العلمية   بغية مساعدتهم في وضع الحلول     المخططينخريجي الجامعات لمتخذي القرار أو      
 سنةأنشئت في   ولعل جامعة دهوك عينة البحث التي       . الصحيحة لهذه الظاهرة أو الحد منها     

 الالحقة فتح كليـات     السنوات وضمت في حينها كليتي الطب والزراعة تلتها في          )١٩٩٢(
 واالقتصاد والهندسة والقانون ثم كليات التربية والعلوم والطب         اإلدارةالشريعة واالداب و  (

وتطور عـدد    .)٢٠٠٩-٢٠٠٨( ي وانتهت بكلية التجارة وكلية التمريض في عام       البيطر
 في العديـد  )الماجستير والدكتوراه(فتحت الدراسات العليا  كما ،الطلبة المقبولين في كلياتها   

 الجامعة العديـد مـن المـؤتمرات        أقامتوقد  . من كلياتها وفي العديد من االختصاصات     
  . والطبية والعلميةالعلمية في العلوم االنسانية

  
  مشكلة البحث

 الجامعـات فرصـة     هل يجد خريجو  (: تكمن مشكلة البحث في االجابة عن ما يأتي       
 على  في عدم حصولهم علـى فرصـة عمـل؟         سباب، وما هي األ   )عمل لهم بعد التخرج؟   

 هـدراً    تعليم هؤالء وتخريجهم، وهذا يعد      أن الحكومة تقوم بانفاق الماليين على       من رغمال
  .موارد المالية والمادية والبشريةفي ال

  
  هدف البحث

 عدم إمكانية حصول الخريج على فرصة       أسباب تحديد وتشخيص    إلىيهدف البحث   
  . التعرف على نوع البطالة التي يتعرض لها هؤالء عنفضالًعمل مناسبة، 
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  فرضية البحث
ن ن الخريجي  فرضية مفادها أن الغالبية العظمى من العاطلين من بي         إلى يستند البحث 

  .اإلجباريةنهم يعانون من البطالة المسماة بالبطالة ال يجدون فرصة عمل أي إ
  

  منهجية البحث
 وذلك من خـالل     ،لقد تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لواقع هذه المشكلة         

وبلـغ عـدد االسـتمارات    . البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق استمارة اسـتبيان     
ولتحقيـق  . استمارة، تم توزيعها على الخريجين من كليات جامعة دهوك        ) ٣٠٠(الموزعة  

مفهـوم البطالـة وأنواعهـا      : األول محورين تناول    إلىهدف البحث فقد تم تقسيم البحث       
 دراسة تحليلية لظاهرة البطالة بين خريجي جامعة دهوك ومن خاللهـا            :والثاني. هاأسبابو

  .ات وعلى ضوئها تم وضع عدد من المقترحات مجموعة من االستنتاجإلىتم التوصل 
 

  االطار النظري لظاهرة البطالة
   مفهوم البطالة-أوالً

ن على العمـل     حالة جزء من أفراد المجتمع قادري       وصف إلىيتطرق مفهوم البطالة    
 علـى   وهي حالة معينة ال يمارس الفرد خالل فترة زمنية معينة نشاطاً          . ولكنهم ال يجدونه  

راغباً وقادراً على العمل وفي سن العمل وقابل في الوقت ذاتـه بفرصـة             كونه    من رغمال
  . السائد في سوق العملجرعمل متاحة وباأل

ن البطالة ظاهرة اقتصادية وجدت في غالبيـة المجتمعـات علـى الكـرة              إعليه ف 
ية، وهي من المشاكل الصعبة والمعقدة التي واجهت وال تزال تواجـه اقتـصادات              رضاأل

.  الظاهرة على مر العصور    أوية دولة من تلك المشكلة      أنساني ككل، وال تخلو     المجتمع اإل 
يدي العاملـة    من األ  األمثللظاهرة البطالة بعد اقتصادي يتمثل في االلتزام بتوظيف الحجم          

يدي العاملة بغية الحفاظ     قدر من األ   أكبروبعد اجتماعي وهو توظيف     . اإلنتاجبهدف زيادة   
وتحاول الدول دائماً التوفيـق بـين هـذين         . الروابط االجتماعية على استقرار المجتمع و   

هذا من يربط الدخل الحقيقي للبلد وتأثير       ) Okuns(فهنالك من االقتصاديين أمثال     . البعدين
 للقوى  اً وتسريح اإلنتاج في   اً، فانخفاض الدخل يعني انخفاض    النمو على مستويات االستخدام   

ي وجود البطالة، وهذا ما نـسميه بالهـدر االقتـصادي           العاملة وبالتالي وجود العاطلين أ    
 وقد حاول العديد مـن البـاحثين   .)ILO, 2006, 22(للموارد، أي هدر في الموارد البشرية 

، كل شخص قادر علـى      ال بأنها حالة العاطلين عن العمل     تحديد مفهوم للبطالة فمنهم من ق     
ترة زمنية غيـر    لى عمل في ف   نسان ال يحصل ع   إالعمل ويبحث عنه ولكن ال يجده ، فكل         

١، ٢٠٠٦زنكنة، ( عن العمل عاطالً محددة يعد(.  
 الفرق بين كمية العمـل المعروضـة        إلىن مفهوم البطالة يشير     وهناك من يقول بأ   

 وظـروف   جروكمية العمل المستخدمة في االنشطة االقتصادية المختلفة عند مستويات األ         
  .)١٦٠، ١٩٨٥سليمان،  (العمل السائدة في السوق

سـبوعي فـي عمـل    ته األنفق معظم وق أ إذا  الشخص يعد عامالً   أن هناك من يعد  و
 أودون عمـل    ذا كان بشكل مؤقت مـن       إكون في بطالة    ، وي أجر على   يحصل في ورائه  
  .)٢٠٥، ٢٠٠٥معروف، ( ينتظر بداية عمل جديد أويبحث عن عمل 

م فـي سـن العمـل        الذين ه  األفراد ظاهرة البطالة تتمثل في عدم ممارسة        إنكما  
 ، بالرغم مـن قـدرتهم     إرادتهمللنشاط االقتصادي خالل فترة زمنية لظروف خارجة عن         
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ساس البد من التفريق بين نوعين من       وعلى هذا األ  . على العمل ورغبتهم فيه وبحثهم عنه     
 :البطالة

  ليس هناك في المجتمع العدد الكافي من فرص العمل لتشغيل كافة ألنهينشأ  : األولالنـوع   
  .شخاص الذين هم في سن العملاأل

 فينشأ لعدم التوافق بين الوظائف الشاغرة واالشـخاص العـاطلين عـن            :ما النوع الثاني  أ
 اشـخاص ذوي مـؤهالت      إلىالعمل، فقد تكون فرص العمل الشاغرة بحاجة        

خاصة وليس من العاطلين من يحمل هذه المـؤهالت، وقـد تكـون الفـرص               
  .)٦٧-٦٦، ١٩٨٩ي، الراو (أخرىموجودة في منطقة 

 تحدث بسبب عدم كفاية الطلب الكلـي        أنهافي حين تعرف البطالة االقتصادية على       
 لهذا النوع ال يعني التوظف الكامـل تخفـيض           التوظف الكامل، وطبقاً   إنتاجعند مستوى   
 أفـراد  الصفر في المائة، ولكنه يعني قبول تلك النسبة من البطالة بـين              إلىنسبة البطالة   

.  للتـضخم  تفاديـاً سعارعاملة التي تتفق مع تحقيق استقرار نسبي في مستويات األ        القوى ال 
 معدالت البطالة عند الشباب     أن إلىوتشير المؤشرات الدولية    ).  ٢٠١،  ٢٠٠١،  نعمة اهللا (

تساوي ضعف معدالت البطالة لدى البالغين في البلدان المتقدمة والنامية على حـد سـواء               
(ILO, 2006, 5-8).  

 العرض الكلـي    – تعطل جزء من قوة العمل الكلية        بأنها عام تعرف البطالة     وبشكل
 عدم توفر فرص العمل الكافية الستيعاب جميع قوة العمل ولفترة           أو آلخر أوللعمل لسبب   

  . العملإلىمحددة يعود بعدها المتعطل 
ـ              نأ أي ن إ البطالة تعني زيادة العرض الكلي للعمل على الطلب على العمل،  لذا ف

مكانية قياس حجمها بالمعدالت    إ ما على الرغم من       حدٍ إلىمفهوم البطالة هو مفهوم نسبي      
 مكاتب  أو ما يستدل على عدد العاطلين بما متوفر لدى وكاالت           و السنوية وغالباً  أالشهرية  

  :)٢٣١، ١٩٩٠العلي، ( عن العمل من خالل عاطلمكان تحديد حالة الاالستخدام، وباإل
  .نه يبحث عن العمل ولكنه ال يجده لعمل وأاً ل كونه جاهز.١
  . للعمل من قائمة استغناء الوقتأخرى ينتظر االستدعاء مرة .٢
 .نه ينتظر الحصول على عمل خالل فترة محدودةأ أو .٣

  ولكنه مستعد حالياً   ، تشمل كل شخص من دون عمل      بأنهاوهناك من يعرف البطالة     
 أي أو محددة كاالعتقاد بعدم وجود فرص عمـل  سبابنه ال يبحث عن العمل أل   أ إالّللعمل  

  .)٥، ٢٠٠٥قادر، ( مع االستعداد حاليا للعمل أرضسبب ال يتع
 أو،  اإلنتاجعم معانيها عدم استخدام عامل من عوامل         وأ أوسعالبطالة في   إذن تعني   

و المـورد االقتـصادي قـد تمثـل         أمورد من الموارد االقتصادية سواء كان ذلك العامل         
 أيو النقود المكتنزة،    أ رضو الثروات المعدنية في باطن األ     أ الصالحة للزراعة    راضيباأل

نها تـشمل بطالـة   أ بطالة عنصر العمل فقط بل إلى المعنى الشامل للبطالة ال ينصرف  نأ
 ).٤-٣، ٢٠٠٢عبدالرحمن،  (اإلنتاجعنصر من عناصر 

  
  نواع البطالةأ -ثانياً

حسب ما يقتضيه غرض الدراسة حيـث       يصنف العاطلون عن العمل بطرق مختلفة       
و أ،  ، على سبيل المثال الجنس والعمر     فراد العاطلين باالمكان تصنيفهم حسب خصائص األ    

و حـسب   أ،  لجغرافـي و الموقـع ا   أو حسب العرق    أ،  و المستوى التعليمي  أحسب المهارة   
شـخص   الكافية وراء بطالة     سبابالعوامل المسببة للبطالة ومن الصعوبة بمكان تحديد األ       



  ]٢٢٠[                                                           ...  ظاهرة البطالة بني خرجيي كليات جامعة دهوك
 

شـخاص  فكار حول تعطل مجموعة من األ      عرض بعض األ   معين، ولكن من الممكن غالباً    
  : الرئيسةسبابحد األأل
  البطالة االحتكاكية. ١

، أفـضل جل البحـث عـن عمـل        أ من   عمالهم اختيارياً فراد أل تنشأ بسبب ترك األ   
 مـن   لىع هو األ  فضلخر فقد يكون العمل األ    آ إلى من فرد    فضلويختلف معيار العمل األ   

كثر جاذبية للفـرد    و العمل األ  أطول للراحة،   أو هو العكس الذي يوفر وقت       أ،  جرحيث األ 
  . لتمشيه مع ميوله واستعداداتهنظراً

ن حجم البطالة االحتكاكية وفترة استمرارها يتوقفان على مـدى سـرعة            أوال شك   
 المعلومـات   حصول العامل على العمل الجديد الذي ينشده، وهذا يتوقف بدوره على توفر           

 شـروط   – المختلفـة    األعمالالعرض والطلب في    (الصحيحة والدقيقة عن مستوى العمل      
فكلما كانت هذه المعلومات متوفرة وفي      ) التوظف ونوعية المهارات المطلوبة في كل منها      

سرع فتنخفض البطالـة    أمتناول جميع العمال كلما وفق العامل بالعمل الذي يريده بطريقة           
  ).٧٩، ١٩٨٤ الطحاوي،(االحتكاكية 

تناسـب بـين عـرض      ويحدث هذا النوع من البطالة نتيجة لحدوث نوع من عدم ال          
ـ      أ، وعدم التناسب قد يكون بسبب المكـان         العمل والطلب عليه   ين و بـسبب االخـتالف ب

 إلـى ن العمال قد ينتقلون من منطقـة جغرافيـة          أ، حيث   المهارات المطلوبة والمعروضة  
 فترة من الزمن وهـذه التغيـرات تـسمى          إلىنة جديدة تحتاج     مه إلىو من مهنة    أخرى  أ

 القادمون الجـدد    إلىضافة  إ). ٧،  ٢٠٠٢عبدالرحمن،  (بالتطورات العادية في سوق العمل      
، اكلي( سوق العمل في كل عام من خريجي الجامعات والمعاهد وهم ضمن سن العمل               إلى

١٠٤، ١٩٨٤.(  
لم يتمكنوا بصورة مؤقتة من العثور      وهناك بعض الناس عاطلين عن العمل لكونهم        

على عمل يالئم كفاءاتهم ولكن عندهم خبرات تجعلهم يتوقعون الحـصول علـى العمـل               
  وهـم منتظـروه     سيتوفر قريبـاً    معيناً ن هناك عمالً  أبسرعة وربما يكونوا على معرفة ب     

  ).١٠٥، ١٩٨٤ اكلي،( ،)٧١٢، ١٩٨٧ ولسون،(
  

  البطالة الهيكلية. ٢
و أ القوة العاملة التي ال تستطيع العمل سواء في قطاع الزراعة            هي وجود جزء من   

ة العاملـة لهـذه      وعدم تاهل هـذه القـو      اإلنتاجساليب  أو التجارة بسبب تطور     أالصناعة  
  .)٢٥٥، ٢٠٠١ خرون،آداود و(، )١٣-٨، ٢٠٠٥ قادر، ( المتطورةسباباأل

 إلىورة الصناعية   قل من قرنين من الزمن انتقلت البشرية من عصر الث         ففي خالل أ  
 االتصاالت والمعلومات فـي تحـسين       أسهمت ومن ثم    ،عهد الثورة العلمية والتكنولوجية   

 بذلك الثورة العلمية والتكنولوجيـة      وأدخلت اإلنتاجقدرات المجتمعات البشرية على زيادة      
ـ  اآل إحـالل ها  ا كانت الثورة الصناعية قد ترتب علي      ذإ العمل، ف  أساليب في    شامالً تغيراً ة ل

 هـا إحـالل   ترتـب علي   ن الثورة العلمية والتكنولوجية قد    إمحل الجهد العضلي لالنسان، ف    
  ).٢٥٧، ٢٠٠١ داود واخرون، (نسانجهزة محل عقل اإلاأل

 إلـى ونتيجة لذلك حصلت تغيرات هيكلية عميقة اودت بكثير من الصناعات العتيقة            
 ذلك النـوع    بأنهاهيكلية تعرف   ن البطالة ال  إ محلها، عليه ف   أخرى أنواع بروز   إلىالتقهر و 

ليها جزء من القوى العاملة بسبب تغيرات هيكلية تحـدث فـي            إمن البطالة التي يتعرض     
 حدوث حالة من عدم التوافق بين فرص التوظف المتـوفرة           إلىاالقتصاد القومي، وتؤدي    
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ت ويعود سبب هذه التغيرا   . العاطلين عن العمل والباحثين عنه    ومؤهالت وخبرات العمال    
 تغير نمـط    إلى تغير نمط الطلب على السلع والخدمات الذي يؤدي بدوره           إلى إماالهيكلية  

 والذي ينجم عنه عـدم المواءمـة بـين          اإلنتاج أساليب تطور   إلى أوالطلب على العمل،    
  ).٩-٨، ٢٠٠٢عبدالرحمن، (فرة وبين المهارات المطلوبة االمهارات المتو

  البطالة المقنعة. ٣
نتاجيتهم الحديـة عـن     إ تنخفض فيها    عماالًأفراد الذين يمارسون    األتعبر عن حالة    

 هي حالة من سـوء اسـتخدام        أوي تنسجم مع مستواهم التعليمي والمهاري،       ذالمستوى ال 
 هذا العنصر عن مـستوى معيـاري معـين        عنصر العمل والتي تتمثل في نقص تشغيل        

طل غير ملموس وغير قابـل       فالبطالة المقنعة هي تع    .)٢٧٠،  ٢٠٠٤الوزني والرفاعي،   (
 محـددة   للقياس الكمي يستمر من خاللها العاطلون في حياتهم االعتيادية وقد يتلقون دخوالً           

  ).٢١٣، ٢٠٠٥معروف، ( غير محددة أو
مثـل وتظهـر    زيادة في حجم القوى عن الحد األ   بأنها أيضاًوتعرف البطالة المقنعة    

ي والقوى البـشرية ، ويكـون   رضلمورد األهذه الحالة من البطالة عند عدم التناسب بين ا      
 رض في قطعة األ   سرة األ أفرادهلية الصغيرة، حيث يعمل جميع       في المزارع األ   ذلك غالباً 

فالبطالة ). ١٠٣،  ١٩٨٣ملوك،  (التي يملكونها حتى لو لم يتطلب المزيد من عنصر العمل           
عـن حاجـة مـستوى     من القوى العاملة تزيد أعداد وجود بأنهاالمقنعة تعرف بشكل عام    

ية الحدية لهذه القوى العاملـة الفائـضة        اإلنتاج تصبح   أن مما يترتب عليه     ، السائد اإلنتاج
  .)٢٣٤، ١٩٩٠العلي وآخرون، (مساوية للصفر 

ويظهر هذا النوع من البطالة في الدول ذات الحجـم الـسكاني الكبيـر والجهـاز                
  .لبطالة في المجتمعالحكومي الضخم ويتم استخدام هذا التشغيل لحل مشكلة ا

  
  البطالة الدورية. ٤

ثناء الركود االقتصادي وقبل بلوغ الناتج الحقيقي مستوى        أوهي البطالة التي تحدث     
معـروف،  ( ن هناك قوى تؤثر في تحديد مستوى التشغيل       أية الكافية، حيث    اإلنتاجالطاقة  
فـي   وما يـصحبه مـن ركـود         اإلنتاجي هي حالة قصور الطلب عن       أ). ٢١٠،  ٢٠٠٥

 أو ، وقد تتوقف بعـض المـشاريع كليـاً         السائدة المصاحبة للركود   سعاراألتصريفه عند   
 اإلنتـاج  تسريح جزء من قوة العمل يرافقها بطالـة فـي وسـائل              إلى مما يؤدي    ،جزئياً

  .ةالرأسمالي
 ، غير منتظمة من التوسع واالنكمـاش أو منتظمة ويتصف النشاط االقتصادي بدورة  

 أدنى إلى مستوى من االزدهار، ويصل      أعلى إلىالنشاط االقتصادي   ففي قمة الدورة يصل     
) ، البطالـة ، التـضخم النمـو (نقطة من االنكماش في قاع الدورة، وتتخذ المتغيرات الكلية   

بوضوح هذه الصفة الدورية، حيث يرتفع معدل النمو االقتصادي ويزداد استخدام جميـع              
نتعاش، ويحدث العكس في فتـرة االنكمـاش         بما فيها العمل خالل فترة اال      اإلنتاجعناصر  

حيـاوي،  ( ويرتفـع معـدل البطالـة        اإلنتاجفينخفض معدل النمو ويقل استخدام عناصر       
٢٣٣، ٢٠٠١.(  

 أو للتراجع على مستوى االقتصاد ككـل،        أووعند تعرض بعض النشاطات للركود      
وريـة وتعـود    حينما يدخل االقتصاد القومي ما يسمى بدورة الركود ، تظهر البطالـة الد            

 هـذا   أن مما يعني    ، االزدهار إلى الحالة العادية حينما تعود عجلة االقتصاد        إلىوضاع  األ
وحينما يـشهد االقتـصاد     .  بحركة االقتصاد القومي ومسيرة نموه      يظهر متأثراً  إنماالنوع  
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الرفـاعي  (ن حالة التشغيل الكامل تسود االقتصاد وينخفض معدل البطالة       إحالة االزدهار ف  
  ).٢٥٢، ١٩٩٧لوزني، وا

  
  البطالة الموسمية. ٥

 في نشاطات البناء واالنشاءات والزراعـة والـسياحة         تسود البطالة الموسمية غالباً   
 وأ مطـار  دون درجات االنجماد وتهطل األ     إلىنتيجة لتقلبات المناخ، حيث تهبط الحرارة       

  .أشهرتسقط الثلوج بغزارة ولعدة 
الزراعة وخاصة البيـوت الزجاجيـة وتنـوع         وسائل حديثة في     إدخال أنوال شك   

العلـي  ( حد كبير في تقليل حـدة البطالـة الموسـمية            إلىالنشاطات السياحية قد يسهمان     
 هذا النوع من     ال يمكن الحد من    اإلنتاج ولتذبذب معدالت    )٢٢٥- ٢٢٤،  ١٩٩٠خرون،  آو

  . جزئياًإالّالبطالة 
 حيـث تتعطـل     ،سم االجتماعيـة   الموا أو هذا النوع من البطالة هو رهن المناخ         إن

ولكن هنالك اختالف يظهر في هذا النـوع مـن          . الكثير من قوة العمل في مواسم مختلفة      
الرفاعي والوزني،  (حسب اختالف درجة النمو االقتصادي واالجتماعي لذلك البلد         بالبطالة  
١٢، ١٩٩٧.(  

  
  )الفنية(البطالة التقنية . ٦

 أنخص بعـد  القتصادية الكالسـيكية، وبـاأل   كبيرة في الدراسات ا    بأهميةاستاثرت  
 ولهـذا فقـد     ، االقتصادية الدورية  األزمات يعاني من    الرأسمالي النظام االقتصادي    أصبح

 من مسؤولية البطالة على عاتق التطـور         كبيراً لقت الدراسات التي عالجت البطالة جزءاً     أ
 إلـى  من العمل اليدوي تاجاإلن، وذلك بتحويل   اإلنتاجالعلمي والتقني المستخدم في عمليات      

جتماعي واالقتـصادي برمتـه عـن هـذه     متجاهلة بذلك مسؤولية النظام اإل    . ليالعمل اآل 
ن ين القرارات الفردية للمنتجـين بـشأ       عن التناقض والتضارب ب    أساساًالظاهرة والناجمة   

  ).٢٣٧، ١٩٩٠، العلي واخرون( والتشغيل اإلنتاج
 باالتجاه الذي يـسفر  اإلنتاجير توليفة عناصر  ي وراء تغ   دوماً األعمال يسعى رجال    ذإ

فـن  (حـالل  إ إلـى يرات ي، وقد تؤدي هذه التغرباحعنه انخفاض في التكاليف وارتفاع األ  
 إلى  مما يؤدي  ، المال لرأسمحل الفن السابق الذي يتميز باستخدام كثيف        ) تكنولوجي جديد 

ل ما يترتب على التقدم     دية حو ، وقد انقسمت النظرية االقتصا    االستغناء عن عدد من العمال    
ة التعويض   نظري األول اتجاهين، ويسمى االتجاه     إلى مستوى االستخدام    ىثار عل الفني من آ  

، التي ترى استحالة حدوث بطالة دائمة نتيجة للتقدم الفنـي فـي             - المدرسة الكالسيكية  -
)  لـه  مساوياً العرض يخلق طلباً   (أنيمانهم بقانون ساي الذي ينص على       ، وذلك إل  اإلنتاج

 التقـدم   أنيرى  ف - المدرسة الحديثة  - االتجاه الثاني والذي يسمى بنظرية البطالة الفنية         أما
  .)١١ ، ٢٠٠٢عبدالرحمن،  ( البطالةإلى يؤدي اإلنتاجفني في ال

  
  ، وتضم من البطالة تسمى بالبطالة الثانويةأخرى أنواعهناك 
   بطالة الفقر-أوال

تخلف االقتصادي وعدم بلوغ جهود التنميـة للمـستوى         وهي البطالة الناشئة عن ال    
على ية  اإلنتاج لنقص الطاقة    أو المال البشري والمادي     رأس وذلك نتيجة لنقص     ،المطلوب

  . عامنحٍو
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ن العمال العاطلين ال يجدون فـي محـيطهم فـرص عمـل             وتعرف هذه البطالة بأ   
. نتيجة للتقلبات االقتـصادية   مستمرة وثابتة، بعكس البطالة في الدول المتقدمة التي تحدث          

قطار المتخلفة التي تتسم بالنمو البطيء والتـي        ويغلب وجود هذا النوع من البطالة في األ       
، ويترتب على هـذه      وارتفاع معدالت النمو السكاني    اإلدارة وذلك لضعف    ،يسودها الركود 

  ).١٣–١٢، ٢٠٠٢عبدالرحمن، (إلى الخارج  الهجرة البطالة
  

  اإلجباريةاالختيارية والبطالة ة  البطال-ثانياً
 عمـل،   أي يمارس   أن دون    من تحدث البطالة االختيارية عندما يبقى العامل بارادته      

ول على مساعدات البطالة عن      يفضل الحص  ألنه أو ،أفضل يبحث عن عمل     ألنه إماوذلك  
هـا   فهي الحالة التي يرغـب في      اإلجبارية البطالة   أما.  يفضل وقت الفراغ   ألنه أو،  العمل

نه ال يجد فرصـة      أ إالّ،  جرالعامل بالعمل ويبحث عنه ومستعد للعمل بالمستوى السائد لأل        
  ).٢٧٠، ٢٠٠٤الوزني، (للعمل 

 هو السائد اليوم في العديد من البلـدان         اإلجبارية البطالة   أيوهذا النوع من البطالة     
ن هذا النـوع وذلـك      ن البطالة التي تعاني منها عينة البحث هي م        أ ونعتقد ب  ،العالم النامي 

 جربـاأل   من رغبته ورضاه رغمال  على لعدم تمكن الخريج من الحصول على فرصة عمل       
  . السائد

  
   البطالةأسباب -ثالثاً

 عام في مشكلة البطالة وهي      على نحوٍ  رئيسة تشترك فيها جميع البدان       أسبابهنالك  
  .)١، ٢٠٠٨ويكيبيديا، (و) ٣، ٢٠٠٦ زنكنه،(
 وال يقابلها الزيادة فـي      اإلنتاج التراكم في    إلىة التي تؤدي بدورها      االقتصادي األزمات .١

االستهالك بسبب االكتفاء واإلشباع من تلك المنتجات في داخـل البلـد مـن جهـة،                
 ،وصعوبة الحصول على األسواق الخارجية لتصريف تلك البضائع من جهة أخـرى           

مجموعـة كبيـرة مـن       يقوموا بتسريح    أن إلىيدفع أصحاب الشركات والمعامل     مما  
  .مةالعاملين بحجة تلك األز

 المـشترك علـى أسـاس       اإلنتاج المنافسة الحادة والقوية بين أصحاب الشركات ذات         .٢
 غلـق   إلـى  مما يؤدي بمجموعة كبيرة من أصحاب تلك الـشركات           ،الجودة والسعر 

 ،ق الـسو  أسعار و اإلنتاجشركاتهم لعدم قدرتهم على تحمل تلك المنافسة بسبب تكاليف          
 تسريح أعداد هائلة من العاملين في تلك الشركات فيصبحون عـاطلين     إلىوهذا يؤدي   

  .عن العمل
 سوء السياسة اإلدارية الحكومية في تخطيط القوى العاملة الموجودة لـديهم وتنظـيمهم     .٣

ن ضعف  أأي  . ، ثم القيام بعملية التوجيه والرقابة     ى أساس الكفاءة والخبرة والمقدرة    عل
  . وضعف نوعيتهاإلنتاج التخبط وسوء إلىاءة واألداء اإلداري يؤدي وسوء الكف

ا لـضمان    فيما يخص تدخله   السيما تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة و         .٤
 والـضرائب همـا الكفـيالن بتـشجيع     جـور  تخفيض األ  نأ، إذ   جورالحد األدنى لأل  

  . وبالتالي خلق الثروات وفرص العمل،االستثمار
  .دعي خفض مدة العمل وتسريح العمال مما يست،لتزايد المستمر في استعمال اآلالت ا.٥
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 النقدية نتيجة لوجود نقابات قويـة للعمـال تـرفض أي            جور جمود األ  يمكن أن ينشأ  . ٦

 أو،  جـور  دنيـا لأل    نتيجة لوجود القوانين التي تضع حدوداً      أو النقدية   جورتخفيض لأل 
 في حالة توافر العمال الـراغبين      جورفي تخفيض األ   األعمالنتيجة لعدم رغبة رجال     

 وذلك لالحتفاظ بالعمال المهـرة المتـوافرين        ،جورفي العمل عند مستويات أدنى لأل     
  . بمؤسساتهم

  
  ق معالجة البطالةائ طر-رابعاً 

 حيـاوي وحـسن،   ( يمكن معالجة البطالة بصورة عامة من خالل عدة نقاط أهمها           
  .)٢٠٠٥،٢٠٧ معروف،( ،)١١٠، ٢٠٠٧

لتطـورات   ومعالجـة ا   اإلنتاج مع عناصر    يتالءم إعادة النظر في هيكل االقتصاد بما        .١
  .هذا الهيكل الجديديتالءم مع ة بما  العاملالتكنولوجية وتدريب القوى

 مـن القـوة      دعم األنشطة االقتصادية وفتح المشاريع اإلنشائية التي تستوعب جـزءاً          .٢
  . الكلي بغية تحريك الطلب الكلياإلنفاقالعاملة العاطلة وزيادة 

 فتح مراكز التدريب والتأهيل لكي تتواكب قدراتها مع التقدم التكنولـوجي واسـتخدام              .٣
  .اآلالت

لممارسة الوظائف، ويمكن أن يحدث ذلك مـن خـالل           توفير فرص أوسع أمام النساء       .٤
 مـع توجهـات     قاًو اتساع المجاالت األكثر تواف    أير التشريعات المقيدة لعمل المرأة      يتغ

 مثـل النـشاطات الخاصـة       ،و استعداداتهن الـسايكولوجية   أالنساء وقدراتهن البدنية    
  . المكتبية والبحوث االجتماعية والتحويالت المختبريةاألعماللكترونية وبالحسابات اإل

 لكل نوع من البطالة طريقة خاصة لمعالجتها تتمثل بدرجة أساسية في تزويد              نأ اذ
رات ياء تغي أجر البحث عن العمل، و     مدة تقليصعلومات ل ادية بسيل من الم   الوحدات االقتص 

  .)٩، ٢٠٠٥ قادر،(في الحوافز االقتصادية 
 مرهـون   ثـاره آ النوع من البطالة والحد من       ن معالجة هذا   في البلدان النامية فإ    أما

 العلم   فكلما تسارعت معدالت إدخال منجزات     ،بنشاط التنمية االقتصادية واالجتماعية ذاتها    
  .ية سارع ذلك في تالشي واختفاء البطالةاإلنتاجوالتقنية في األنشطة 

 
  اآلثار االقتصادية واالجتماعية للبطالة

إن للبطالة آثاراً اقتـصادية واجتماعيـة تختلـف بـاختالف اقتـصاديات الـدول               
في  وهذا يتسبب    ،ومجتمعاتها، ولكن آثارها بصورة عامة تكمن لدى الذين ال يملكون دخالً          

 التـي تواجـه البلـدان       ت أعقد المشاكال  إحدى وهذه   ،تبعات سلبية وضارة على المجتمع    
 وهـذا   ، تكون منخفـضة   اإلنفاق قدرة الشخص على     نأأي  . والحكومات في الدول النامية   

 إلـى  انخفاض الطلب الكلي وبالتالي يتحـول        إلى الكلي، أي يؤدي     اإلنفاقيؤثر سلباً على    
 وانخفاض الطلب يعنـي     اإلنتاجلكون الطلب هو الذي يحفز      . صادآثار انكماشية على االقت   

 االجتماعية فكما هو معلـوم      اآلثار أما) ١٠٩،  ٢٠٠٧ حياوي وحسن، (تزايد حجم البطالة    
فالعمل يدعم ويعزز تنظيم وجدولـة       ،الحفاظ على االستقرار    للتوظف دوره في تحقيق    أن

  .)MI Mafiri, 2002, 16-18(ادة الوقت وتحقيق الذات المكانية وممارسة أنشطة معت
 والفـراغ  حبـاط نه يفتقد الشعور باالنتماء والعزلة والشعور باإل    إوفي حالة البطالة ف   

تنـامي سـلوك الجريمـة والـسرقة      الى  مما يؤدي ،األوضاعواضطراب   والنقمة والقلق 
  .وغيرها لديه
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  االطار التحليلي
 يوضح عدد الخريجين في كل      ١أما عدد الخريجين من كليات هذه الجامعة فالجدول         

  . كلية منذ تأسيسها ولحد اآلن
  

  تحليل البيانات
 مصادر أخرى للحصول علـى البيانـات التـي          إلى الباحثون    يلجأ أنمن البديهي   

فالبطالـة  . يحتاجونها في حال نقص البيانات والمعلومات المطلوبة من المصادر المعروفة         
فال توجـد بيانـات     .  صعباً لدول النامية يعد أمراً   فر البيانات عنها في ا    اظاهرة عالمية وتو  

فتبقى استمارة االستبيان هي    . عن التعداد العام للسكان من جهة وال بيانات مسح قوة العمل          
 إلـى ندرة البيانات دفعت البـاحثين    فإن  لذلك   ،البياناتالمصدر الوحيد للحصول على هذه      

استمارة اسـتبيان علـى خريجـي       ) ٣٠٠(عليه تم توزيع      استمارة االستبيان،  إلىاللجوء  
 وقد أعدت هذه االستمارة لتحوي على أسـئلة متنوعـة           ،كليات جامعة دهوك من الجنسين    

 الحقيقية لتعطل هذا الجزء من قوة العمل المعروضة في          سباب التعرف على األ   إلىتهدف  
عديـد مـن    ن المؤهالت التي يحملها هؤالء قد تفوق ال       أ هذا إذا ما علمنا ب     ،السوق المحلية 

جـرى  . الفئات األخرى من العاطلين كونهم خريجي الجامعات وذوي اختصاصات مختلفة         
   .تهاراسة وينسجم مع منهجيبعدها تفريغ البيانات وتصنيفها وتبويبها بما يخدم أهداف الد

ن عدد العاطلين عن    م جمعها من عينة الدراسة يتبين بأ      ومن مالحظة البيانات التي ت    
مـن  %) ٤٦,٧( يشكلون نسبة    خريجاً) ١٤٠(لكليات من الذكور نحو     العمل من خريجي ا   

وكما يوضـحه   %) ٥٣,٣(خريجة يشكلون نحو    ) ١٦٠(فيما بلغ عدد اإلناث      .أفراد العينة 
  .١ الجدول

  
  ١جدول ال

  حسب التركيب النوعيبلين عن العمل األهمية النسبية للعاط
  األهمية النسبية  العدد  التركيب النوعي

  %٤٦,٦٦٧  ١٤٠  ذكر
  %٥٣,٣٣٣  ١٦٠  أنثى

  ١٠٠  ٣٠٠  المجموع
  .استخرج من قبل الباحثين باالعتماد على استمارة االستبيان :المصدر

  
 وهـي    حقيقة قد ال نجدها في الكثير من الدراسـات أالّ          أماموهنا البد من الوقوف     

د مـن    العدي أن  على الرغم من   )الجندر(تقارب نسبة العاطلين بين الخريجين من الجنسين        
وزارة التخطـيط  (عنـد اإلنـاث    %)١٠(ـ ل  ا هذه النسبة ال تتعدى أن إلىالدراسات تشير  

  ).٢٣، ٢٠٠٤ والتعاون اإلنمائي،
 أخرى ومـن فتـرة زمنيـة        إلى هذه النسبة تختلف من دولة       أن الننسى   أن ويجب

ن ثل في المنازل كربات بيوت وال يم      ن بالعمل  من المعلوم بأن اغلب النساء يقم      إذ ،ألخرى
ن يطـالب  سوق العمل فالغالبية منهم      إلىأما اإلناث الداخالت     . على فرص العمل   بذلك طلباً 

ولكن نجد فـي     .وظائف في قطاعات التعليم والتربية وبعض الوظائف الحكومية األخرى        ب
 إلـى  النظرة أن وهذا يفسر    ،%)٥٣ (إلىعينة الدراسة انخفاض نسبة العاطلين من اإلناث        
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 فهي تنافس الرجل في العديد من المجاالت الطبيـة           ، ير بمرور الزمن  يغعمل المرأة قد ت   
  .من نسبة العاطلين الكلية  والهندسية وغيرها، مما جعلها جزءاً

  الكليات، لشابة من أفراد المجتمع وهم خريجو      عينة الدراسة شملت الفئات ا     أنوبما  
 للقائمين علـى   غير مرضٍ اًولكون انتشار البطالة بين الفئات العمرية الشابة يعطي مؤشر 

ن كانـت   إو ،جتماعية واقتـصادية سـيئة    إ ن آثار دراسة مكافحة ظاهرة البطالة لما لها م      
ها المنطقة في السنوات السابقة     ت االقتصادية والتغيرات السياسية الكبيرة التي شهد      األزمات

بة الداخلة في   والتي تسببت في عدم التناسب بين متطلبات سوق العمل وأعداد الكوادر الشا           
ن ظاهرة البطالة   مقارنة بمعدل فرص عمل مع علمنا بأ       سوق العمل بمعدالت كبيرة نسيباً    

بين الشباب البالغين مرتفعة في دول العالم خاصة في البلدان النامية فهـي تفـوق نـسبة                 
  ).ILO, 2006, 5-8(البطالة عند البالغين بمقدار الضعفين 

  
  ٢جدول ال

  اطلين عن العمل حسب الحالة االجتماعيةاألهمية النسبية للع
  األهمية النسبية  العدد  الحالة االجتماعية

  %٨٤,٣٣٣  ٢٥٣  أعزب
  %١٥,٦٦٧  ٤٧  متزوج

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
  . استخرجت من قبل الباحثين باالعتماد على استمارة االستبيان :المصدر 

  

 ـإل   ال تتعـدى     ن نسبة العـاطلين مـن المتـزوجين قليلـة          يتبين بأ  ٢ومن الجدول   
وإذا ما   %).٨٤,٣( تجاوزت هذه النسبة لدى العزاب       في حين  ،من أفراد العينة  %) ١٥,٦(

 فهي تخلق حالـة     ، سيكون عالة على عائلته    اً أو أعزب  علمنا بان العاطل سواء كان متزوجاً     
 أنها تخلق حالة من النقمة مـن جانـب هـؤالء            عن فضالً ،سرةغير صحية بين أفراد األ    

،  مقصرة بحقهـم وتجـاه المجتمـع عمومـاً         إذ يعدونها  ، تجاه الدولة  عاطلين ال الخريجين
ـ   ب واألغنياء تقوم الدولة     األعمال رجال   أن يرون   وبالمقابل  أنهـم   مـن  رغمدعمهم على ال

  .يملكون الكثير
  

  ٣جدول ال
  ة البطالسباباألهمية النسبية أل

األهمية    البطالةأسباب  ت
  النسبية

  %٣,١٢٥  العجز والمرض .١

  %٧٧,٠٨٣  عدم توافر فرصة عمل .٢

  %١٣,٥٤٢  وجود فرصة عمل ولكن غير مناسبة .٣

  -  انخفاض األجور .٤

  %٢,٠٨  لديه مورد آخر .٥

  %٤,١٦٧   أخرىأسباب .٦
  %١٠٠    المجموع
  .استخرجت من قبل الباحثين باالعتماد على استمارة االستبيان :المصدر
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 البطالة بين أفراد عينـة البحـث        بسبا فيوضح لنا األهمية النسبية أل     ٣أما الجدول   
 نأ ذإ ، بـديهي أمروهذا ، %)٧٧( إلـافر فرصة عمل تتجاوز     فنالحظ ارتفاع نسبة عدم تو    

تخلف النشاط االقتصادي بصورة عامة يتسبب في عدم إمكانية الخريج من الحصول على             
انت من يجدون فرصة عمل ولكنها غير مناسبة سواء ك        ،  فرصة عمل يليها نسبة العاطلين    

، وما رأينـاه فـي      %)١٣,٥( فقد بلغت نسبتها     ، أو من النواحي األخرى    جورمن ناحية األ  
صـة   اضطرارهم لقبول فر   ين على فرصة عمل كان سببه الرئيس      حصول بعض المتزوج  

 لهـم   ءن بتكاليف المعيشة وهذه الفرصة تهـي      عمل غير مناسبة، كونهم متزوجين وملزمي     
  . بهذا العملنضو رافهم من هذه التكاليف لذا اًجزء

 ما تكون هذه النسبة قليلة لكـون        وغالباً%) ٣( أما العجز والمرض فقد كانت النسبة     
. فر الخدمات الصحية المجانية من جهة أخـرى       ا عينة الدراسة هم الشباب من جهة وتو       أن

 وجـود طبقـة     إلى وهذا يرجع    ،فقط%)  ٢(خر كانت   اً آ  نسبة الذين لديهم مورد    أنعلى  
 سـباب أما األ. تمع تعتمد في الحصول على دخلها من مورد أخر غير العمل          غنية في المج  

فقد تكون عدم قبول البعض بالعمل كونهم مـن         %) ٤ (إلىاألخرى والتي وصلت نسبتها     
 إلـى فر   لديه الرغبة في الس    اآلخر البعض   أو لها مكانة اجتماعية معينة      أوعوائل معروفة   

  .ر ذلكنساني أو غيالخارج والحصول على لجوء إ
مة دراسة الطالب في الكلية التي تخرج منها كون         أن عدم مالء   يمكن القول ب   وأخيراً

واعتقـاد   يجين الحقيقيـة،  حسب رغبة الطالب مع رغبـات الخـر       بالقبول مركزي وليس    
 ألداء وظيفة حكومية وليس وسيلة للحصول علـى         يؤهلهن التخرج من الجامعة     الخريج بأ 

ن العمل في الوظائف    أقاد السائد لدى أفراد المجتمع ب     عت اال إلى  عن فضالًتخصص محدد،   
ن الرغبـة   لذا فإ   الحرة، األعمالرد أكثر من     واجتماعية للف  إعتباريةالحكومية يعطي قيمة    

 فـي وجـود     سبابحد أهم األ  أغلب األحيان أ  في إيجاد فرصة عمل حكومية قد تكون في         
  .البطالة

  
  االستنتاجات 

 فعالـة فـي    هذه الحلـول تكونقد المشكلة البطالة وليس من السهل وضع الحلول ل 
جميع المجتمعات أو الدول ولكن للحد من ظاهرة البطالة البـد مـن اتخـاذ جملـة مـن          

  هـذه الظـاهرة    المعلومات عن حجم  فر البيانات الدقيقة و   االقرارات الفعالة المبنية على تو    
  :تاجات منها عدة استنإلىن الدراسة توصلت عليه فإ ،وأبعادها وخصائصها

يرجعون سبب عدم حـصولهم علـى       %) ٧٧( من العاطلين البالغة     كبر النسبة األ  إن . ١
 تخلف القطاعات االقتصادية والذي يتسبب في عدم اسـتيعاب هـذه         إلىفرصة عمل   

ن هؤالء يدخلون ضـمن     أوجود من عمالة في سوق العمل، أي        القطاعات لما هو م   
فر لهـم فرصـة     ا على العمل ولكن ال تتو      كونهم راغبين وقادرين   اإلجباريةالبطالة  

 .عمل
 عمـل   ، فرصة  هذه  وجود فرصة عمل ال يعني بالضرورة حصول العاطل على         إن . ٢

 ،جـر ى من حيث األ   األول،   تكون هذه الفرصة مناسبة من ناحيتين      أن  من ولكن البد 
كنـسبة بـين   %) ١٣,٥(  فقد أظهرت الدراسة نحـو ،والثانية من الناحية االجتماعية   

 . في أفراد العينة لهذا السببالعاطلين
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 ، العمل حتى وان كان غير مناسب لـه        على المتزوجين   إقبال  الدراسة أيضاً  أظهرت . ٣
عمـل   فرصة   قبول إلىن المتزوج يضطر في كثير من الحاالت        أوهذا يستدل منه ب   

 .حتى ولو كانت غير مناسبة لكونه مطالب بالعديد من التكاليف المعيشية
 نحـو   من اإلناث بلغت نسبة العـاطلين بيـنهم       ) الجنس(ندر   الج أنأظهرت الدراسة    . ٤

 ونظـرة  ، هو عدم وجود فرصة عمل مـن جهـة        ، قد يكون السبب الرئيس    %)٥٣(
  العادات والتقاليد قـد التـسمح  كثيـراً    إذ عمل المرأة من جهة أخرى،   إلىالمجتمع  

  .بعمل المرأة في المجتمعات المتخلفة
  

  المقترحات 
  :يالسابقة يقترح الباحثون ما يأتجات على ضوء االستنتا

ن توفير فرص عمل للعاطلين تأتي في مقدمـة المقترحـات           إمهما كانت المقترحات ف    . ١
 .ألي بحث عن ظاهرة أو مشكلة البطالة

تشجيع الصناعات الصغيرة بما يسهم في عمل ربات البيوت من جهة والعاطلين مـن               . ٢
النشاط الخاص بما يـساعد فـي    ودعم  . الذين ال يجدون فرصة عمل مناسبة اجتماعياً      

من الحصول على فرصـة     الخريجين العاطلين عن العمل أو من لم يتمكن          تقليل اعداد 
ن مهمة توفير فرص العمل للعاطلين سـواء كـانوا مـن خريجـي              وكذلك فإ . عمل

 عليه البد من حصر األشخاص الـذين        ،الجامعات أو غيرهم تقع على عاتق الحكومة      
في أكثر من جهة حكومية أو بأسماء وهمية وإعطاء فـرص  يتقاضون أكثر من راتب  

 .العمل هذه لمن ال يعمل
حسب المعدل ال   ب ثم   ،حسب الرغبة أوالً  بإعادة النظر في انسيابية القبول في الجامعات         . ٣

مع توسيع الكادر الوسطي بما يتالءم مـع متطلبـات الوضـع االقتـصادي               العكس،
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