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تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكالت األساسية التي تواجه   
. معظم دول العالم باختالف مستوي تقدمها وأنظمتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية

  :كما تكتسب مشكلة البطالة خطورتها من عدة اعتبارات أهمها
 إن البطالة تمثل جزءاً غير مستغل من الطاقة اإلنتاجية للمجتمع وبالتالي فهي طاقات -1

  .مهدرة يخسرها المجتمع
 إن عنصر العمل يختلف عن بقية عناصر اإلنتاج األخرى في صفته اإلنسانية، -2

فاآلالت ال يضرها أن تترك عاطلة واألرض ال يضرها أن تترك دون استغالل و لكن 
  .شعر باإلحباط إذا لم يجد دوراً له في عجلة اإلنتاجالعامل ي

  إن العمل وإن كان أحد وسائل اإلنتاج إال أن الهدف من أي نشاط اقتصادي -3
  .هو تحقيق الرفاهية المادية لإلنسان

  . إن البطالة لها من اآلثار االقتصادية و االجتماعية والسياسية التي ال يمكن إهمالها-4
تشكل السبب الرئيسي لمعظم األمراض االجتماعية في أي مجتمع كما فالبطالة   

أنها تمثل تهديداً واضحاً على االستقرار السياسي والترابط االجتماعي فليس هناك ما هو 
أخطر على أي مجتمع من وجود أعداد كبيرة من العاطلين سوى أن تكون نسبة كبيرة 

ت مشكلة البطالة في الوقت الحاضر من هؤالء العاطلين متعلمة وهذه هي إحدى سما
  .حيث تتفشى البطالة بين المتعلمين أو على األقل تكون أكثر وضوحاً بينهم

من خالل هذه المقدمة، سوف نناقش تعريف البطالة، وأهم أسبابها وأنواعها،   
  .وأهم اآلثار المترتبة عليها، وأهم الحلول والمقترحات لحل هذه المشكلة

  



 

 

  تعريف البطالة
  

  :تعريف البطالة  .1

هي تعني عدم وجود مناصـب      و  . البطالة ظاهرة اجتماعية و اقتصادية يصعب قياسها بدقة         

و اقتصادياً تعني زيادة عرض العمل      ). عرض قوة العمل  (شغل لألشخاص الذين يتقدمون بطلبات عمل       

    .عن طلب العمل

. فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيـه           كما يقصد بالبطالة عدم وجود      

كما تعني البطالة ترك بعض اإلمكانيات المتاحة للمجتمع دون استغالل و يعتبر ذلـك بمثابـة إهـدار                  

  .للموارد

و قياس البطالة من الناحية الكمية هي الفرق بين الفئة النشطة القادرة على العمل و الفئـة التـي                        

  .%15) 2006سنة ( و يعبر عنه بمعدل البطالة الذي يبلغ حالياً في الجزائر ل فعلياًتعم

  

  

  

  أسباب البطالة
  

  :أسباب البطالة 

إن مشكلة البطالة تعد من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار و تماسك أي بلد و لكن نجد أن أسباب 

 المجتمع الواحد من منطقة إلى أخرى البطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمع حتى إنها تختلف داخل

فهناك أسباب اقتصادية  و أخرى اجتماعية و أخرى سياسية و لكن كالً منها يؤثر على المجتمع ويزيد 

  .من تفاقم مشكلة البطالة

       لمعاصـرة امرتبط باألحـداث االقتـصادية      اقتصادي   أحدهما   سببينيمكن حصر أسباب البطالة في      و  

   :و اآلخر اجتماعي 

  

  

  

  

  

  

   الفئة العاملة–الفئة النشطة              
  100×   ــــــــــــــــ= معدل البطالة

 الفئة النشطة                       



 

 

  : األسباب االقتصادية. 1.2

  : مشكلة النمو االقتصادي •
 

 و التوسع االقتصادي، و نتج   يرجع هذا إلى قلة الموارد المالية التي أدت إلى تقليص االستثمارات

  .عن ذلك انخفاض في إنشاء مناصب شغل

  

 : مشكلة إنتاجية العمل •

أكثر للرأسمال التقني تماشياً مع التقدم و يرجع هذا إلى توجه أصحاب المؤسسات نحو استخدام 

والتكنولوجية  ، حيث أن تفاقم آثار الثورة العلميةأي إحالل اآللة محل العامل البشري. التكنولوجي

على العمالة من خالل إحالل الفنون اإلنتاجية المكثفة لرأس المال محل العمل اإلنساني في كثير 

  .خفاض الطلب على عنصر العمل البشريمن قطاعات االقتصاد الوطني أدى إلى ان
  

 :هجرة الصناعات  •

انتقال عدد من الصناعات الموجودة بالبالد الرأسمالية المتقدمة إلى الدول النامية من خالل 

الشركات المتعددة الجنسيات لالستفادة من اليد العاملة الرخيصة في البالد النامية مما أثر على 

  .صناعات في البالد الرأسمالية المتقدمةأوضاع العمالة المحلية لهذه ال
  

  :انخفاض اإلنفاق الحكومي  •

عندما تلجأ الحكومة إلى إتباع سياسات انكماشية يؤدي هذا إلى  تقليص اإلنفاق االسـتثماري فـي        

عدم إنـشاء مناصـب     (مختلف المجاالت و من نتائج هذه السياسات انخفاض الطلب على العمالة            

  ).شغل

  :تماعية األسباب االج. 2.2

  :ارتفاع معدالت النمو السكاني  •

إن ارتفاع عدد السكان دون القدرة على استثمارهم في عملية اإلنتاج يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة 

 مليون نسمة يحتاج إلى إيجاد فرص عمل 600فمثالً نجد بلداً كالهند يصل عدد سكانه إلى نحو

  .شكلة بسبب تزايد عدد السكانلثمانية ماليين فرد سنويا وبالتالي لديه م
 

 :هجرة السكان  •

 يرى البعض أن المهاجرين يساهمون في تفاقم أزمة البطالة في الدول التي يتواجدون بها خاصة 

  .التي تمنحهم وضعاً اجتماعياً معترفاً به

  

  



 

 

  أنواع البطالة

  

  : يمكن تقسيم البطالة من وجهتي النظر االجتماعية واالقتصادية إلى

  :le chômage conjoncturel لبطالة الظرفية  ا.1.3

فخالل األزمات االقتصادية . أسباب البطالة هنا تعود إلى الظروف و األحوال االقتصادية  

 بلغ عدد البطالين في الواليات المتحدة 1929فعلى سبيل المثال خالل أزمة . يرتفع معدل البطالة

وبطبيعة الحال تزول هذه البطالة . الفئة النشطة من %25 أي حوالي  بطاالًاً مليون12األمريكية 

  .تدريجياً بالعودة التدريجية لحالة الرواج االقتصادي

  :Le chômage  frictionnel  البطالة االحتكاكية. 2.3

تعبر عن الفاصل الزمني بين التوقف عن العمل و مباشرة عمل جديد، أي أن العامل عندما   

  .ل مدة معينة قبل أن ينتقل إلى وظيفة أخرىيغير وظيفته فإنه يبقى بدون عم

 فالبطالة االحتكاكية تنشأ من تغيير العامل لوظيفته ولكن طالما أن المؤسسات تقدم عروض   

  .عمل فإنه من المحتمل ظهور فرص عمل جديدة في الزمن القصير

  : Le chômage Technique  البطالة الفنية. 3.3
  

جديدة في اإلنتاج إلى البطالة عندما تكون الطريقة لوجية و تكنوإدخال طرق فنية  قد يؤدي  

  . البشري عنصر العملعن تستغنيالمستحدثة 

   :le chômage structurel البطالة الهيكلية .4.3

النظام و كأنها جزء من   تظهر البطالة )الخ....أزمة(بصورة مستقلة عن أي سبب خارجي   

  .االقتصادي واالجتماعي للدولة

ات، عندما كان النمو يحظ االقتصاديون هذا النوع من البطالة في بداية السبعينالفقد    

  .عاًاالقتصادي مرتف

 ذوي كفاءة عمالتبحث دائماً على ها لتحول في أساليب تنظيمللتطور و فالمؤسسات ونتيجة ل  

 في التكاليف عالية، كما تهدف إلى تخفيض التكاليف ومن بينها كتلة األجور باعتبارها تشكل أكبر نسبة

أما الجانب اآلخر فهو . ض العملوولتحقيق كل ما سبق تقلل المؤسسات من عر .العامة للمؤسسات

  اتجاه العمل و بخاصة العمل الشاقمسلوكياتهتهم و افهؤالء تحولت نظر) األفراد(جانب طالبي العمل 

 تستطيع تلبية كل تلك يتخلون عنه فحدث هنا حصر في طلبات العمل في قطاعات معينة ال  الذيمنه

   .الرغبات

  .    و هكذا تظهر البطالة و كأنها مالزمة للهيكل االقتصادي واالجتماعي للدولة

  
  



 

 

  :Le chômage saisonnier  البطالة الموسمية. 5.3
  

وهي التي تالزم بعض فروع النشاط االقتصادي ال في الزراعة وحدها بل في بعض   

ألشخاص الذين يشتغلون في هذه األعمال يدركون مسبقاً أن عملهم لن ونجد أن ا. الصناعات الموسمية

البطالة تحدث بسبب التغيرات الموسمية في النشاط االقتصادي نتيجة للظروف فهذه  .يجاوز الموسم

  .و غيرها>> المدة << المناخية أو التغيرات الدورية في 

   :  Le chômage masquer البطالة المقنعة. 6.3
  

الة التي تنشأ عادة في ميدان الزراعة بسبب ضغط السكان الزراعيين على الموارد             ي البط ه  

 تعطـالً مـستتراً و إذا       عاطلينعلى األرض الزراعية    من العمال   الزراعية، حيث يكون هناك فائض      

، أي بمعنى آخر هناك تكديس في عـدد العمـال يفـوق             سحب هذا الفائض فال يتأثر اإلنتاج الزراعي      

  . و التنمية االقتصادية هي عالج هذا النوع من البطالة.ليةالحاجة الفع

   :Le chômage  partiel   البطالة الجزئية.7.3
  

عمل الفرد بصفة مستمرة و لكن لفترة يومية تقل عن المعدل الـسائد فـي نـوع                 تتمثل في     

  .النشاط الذي يعمل فيه

  

  آثار البطالة

  

  :اآلثار االقتصادية . 1.4
  

 ).غير مستعملة(وجود طاقات بشرية مهدرة ضعف اإلنتاج ل •

 .ترك بعض اإلمكانات المتاحة للمجتمع دون استغالل •

 .تؤثر البطالة على حجم اإلنتاج باعتبار أن العمل عنصر أساسي في عملية اإلنتاج •

 .تؤثر البطالة على حجم الدخل و على توزيعه •

 .رداتتؤثر بصفة غير مباشرة على االستهالك و على الصادرات والوا •

 .تؤثر على مستوى تحقيق إشباع الحاجات الفردية والجماعية •

  :اآلثار االجتماعية . 2.4

 .تعزز البطالة ظاهرة الهجرة و خاصة هجرة الشباب •

 فالبطالة من أخطر المـشكالت      .تكون البطالة سبباً للكثير من أشكال اإلجرام و االنحرافات         •

فهي الباب الموصل إلى كل الـشرور ألنـه        االجتماعية وإهمال عالجها يؤدي إلى العواقب       

يهيئ لألفراد فرصة التفكير في مزاولة اإلجرام على اختالف صوره ويرى اإلمام أحمد بن              



 

 

إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما فـي         (: حنبل مثل هذا الرأي فيقول    

 ).أيدي الناس

 .كك األسري تؤثر البطالة على ترابط األسرة فهي أحد أسباب التف •

  :اآلثار السياسية . 3.4

عدم االستقرار االجتماعي يقود في كثير من األحيان إلى عدم االستقرار السياسي و األمني،  •

فالبطالة تصيب الفرد باليأس واإلحباط وإذ ذاك يكون سهالً على الجماعات المتطرفة 

 . المجتمعواإلجرامية تجنيده للقيام باألعمال اإلرهابية و إشاعة األمن في

الفرد العاطل عن العمل يشعر باإلقصاء والحرمان من طرف دولته وهذا يضعف لديه  •

 . الشعور باالنتماء و الشعور بالوطنية

  

  إجراءات التخفيف من البطالة

  

  ن مقولة المستشار األلماني السابقود االقتصادييردHELMUT SCHMIDT :       

هذه الفكرة . >>و استثمارات الغد هي مناصب شغل بعد غد أرباح اليوم هي استثمارات الغد، << 

تعني انه يستوجب على كل دولة إذا أرادت القضاء على البطالة أن تضع سياسة إنعاش اقتصادي قائمة 

وفي الجزائر فإن مثل هذه السياسة تهدف في مجال الشغل . على النمو االقتصادي بتشجيع االستثمارات

  :وقد اتخذت الدولة عدة إجراءات منها. ةإلى احتواء تفاقم البطال

  .تخفيض تكلفة خلق مناصب الشغل بتخفيض األعباء االجتماعية لرب العمل و الضرائب عموماً •

• ة بتوقيف مؤقت لنشاطهاتنظيم التكفل بالمستخدمين في الوحدات المهدد.  

هني و إصالحه تحسين منظومة إدماج الشباب مهنياً عن طريق ضمان مردودية جهاز التكوين الم •

  . ليستجيب لمتطلبات الشغل الجديدة

  . الجماعيةإعادة دراسة القوانين االجتماعية و خاصة منها المتعلقة بعالقات العمل •

و يتم ذلك بمنح الـشباب البطـال        )  Micro–Entreprises(تسهيل إنشاء المؤسسات المصغرة      •

 . بمعدالت فائدة مدعمة)Micro- Crédits( مصغرة اًقروض

 .يع االستثمارات الوطنية و األجنبية عن طريق الشراكة لخلق مناصب الشغلتشج •

 .تخفيض ساعات العمل و تشجيع التقاعد المسبق مما يوفر مناصب شغل إضافية •

  .إنشاء صندوق التأمين على البطالة للتقليل من اآلثار االجتماعية للبطالة •

 
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .و الراغبين فيه  يقصد بالبطالة عدم توفر فرص العمل لألشخاص القادرين عليه:تعريف البطالة . 1
  :أسباب البطالة . 2

 الموارد المالية التي أدت إلى تقليص االستثمارات قلة تتمثل في : األسباب االقتصادية. 1.2
بحثاً  الصناعات هجرة  وإحالل اآللة محل العامل البشريو  .و انخفاض إنشاء مناصب شغل

كما يساهم التقشف الحكومي في اإلنفاق االستثماري إلى عدم خلق . عن اليد العاملة الرخيصة
 .مناصب شغل

 تتمثل في ارتفاع معدالت النمو السكاني وهجرة السكان: األسباب االجتماعية. 2.2
  :أنواع البطالة . 3

األزمات ( الظرفية أسباب البطالة هنا تعود إلى األحوال االقتصادية :  البطالة الظرفية.1.3
  .)االقتصادية

تنتج عن نقص المعلومات لدى الباحث عن العمل و لدى أصحاب األعمال :  البطالة االحتكاكية. 2.3
  .الذين تتوفر لديهم فرص عمل

 عن و االستغناءجديدة في اإلنتاج و تكنولوجية  طرق فنية  تنشأ بسبب إدخال: البطالة الفنية. 3.3
  .البشريعنصر ال

 تنتج بسبب التغيرات الهيكلية في تنظيم المؤسسات وعدم التوافق بين فرص : البطالة الهيكلية .4.3
  .األفراد الراغبين في العمل و الباحثين عنهالعمل المتاحة و المؤهالت وخبرات 

  . أو ظروف اإلنتاجتحدث نتيجة للظروف المناخية: البطالة الموسمية. 5.3

   . تعني أن عدد العمال يفوق الحاجة الفعلية:البطالة المقنعة. 6.3

  . محدودةتنشأ عندما يعمل الفرد يومياً ساعات محدودة وبالتالي يتلقى أجرة :  البطالة الجزئية.7.3

  :آثار البطالة .4

  

  

 الخالصة



 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

يمكن حصرها في إهمال القدرات و اإلمكانات المتاحة للمجتمع دون استغالل           : اآلثار االقتصادية   . 1.4

مما ينعكس سلباً على القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني و على قدرته على تلبية و إشباع حاجات                

  .المواطنين

انتشار اآلفات االجتماعية والتفكك األسري و الرغبـة فـي           إلى البطالة تؤدي: عية  اآلثار االجتما . 2.4

  .الهجرة إلى الخارج

  . عدم االستقرار السياسي و األمنيتسبب البطالة :اآلثار السياسية . 3.4

  :إجراءات التخفيف من البطالة . 5

  :للتخفيف و القضاء على البطالة أهمها  عدة إجراءات الجزائراتخذت 

  . اإلعفاء الضريبي للمؤسسات المنشئة لمناصب الشغلتخفيض األعباء االجتماعية لرب العمل و •

  . تحسين منظومة التكوين المهني و إصالحه ليستجيب لمتطلبات الشغل الجديدة •

  . الجماعية من أجل حماية الشغل بعالقات العملةوضع قوانين متعلق •

 .نشاء مؤسسات صغيرةمن أجل إرة  مصغّاًمنح الشباب البطال قروض •

 .تشجيع االستثمارات الوطنية و األجنبية عن طريق الشراكة لخلق مناصب الشغل •

  .إنشاء صندوق التأمين على البطالة •

 )تابع(الخالصة



 

 

  
  
  
 )I (في الجزائروضعية الشغل   

عرفت الجزائر وتيرة تشغيل مرتفعة في فترة السبعينات مـع بدايـة تطبيـق المخططـين                  

        فعلى سبيل المثال نسبة اليد العاملـة مـن إجمـالي الـسكان فـي سـنتي                . الرباعيين األول و الثاني   

ب الشغل  كما أن الوتيرة السنوية لتوفير مناص      . %82,05 و   %70 هي على التوالي     1974و   1967

 منصب شغل سنوياً بين األعوام      135.000، وبلغت   69 و   68 منصب شغل بين سنتي      43.000بـكانت  

ير انه مع بداية الثمانينات شهدت وتيرة التشغيل تراجعاً ملحوظاً نظراً النخفـاض              غ .1978 و   1974

 1985  منصب شغل سنة   120.000حجم االستثمارات، فقد انخفضت وتيرة توفير مناصب الشغل من          

 في حين كـان عـدد   ،1987 منصب شغل سنة 90.000 إلى 1986 منصب شغل سنة     100.000إلى  

  .  منصب شغل في السنة180000مناصب الشغل المبرمج تحقيقها هي 

حيـث  . هذا التراجع أدى إلى بداية ظهور أزمة في التشغيل أي بداية ظهور مشكلة البطالة               

  .1984 من سنة استمر معدل البطالة في االرتفاع بداية
  

  2000  1987  1986  1985  1984  السنوات

  30  18,2  17,4  16,9  16,4  )%(معدل البطالة

  

  : و من مميزات هذه البطالة الناشئة أنها

 من األشخاص الذين يبحثون على مناصب الشغل        %55,6أكثر فئة الشباب، حيث     بدرجة  تصيب   •

  . سنة20م عن  منهم تقل أعماره%8,6بينما .  سنة30أعمارهم تقل عن 

 من البطالين هم من  %57,3طالة أكثر في الوسط الريفي و المدن الصغيرة، حيث بتنتشر هذه ال •

  .الوسط الريفي

  .البطالة أصابت حتى الفئة المتعلمة و الحاملة للشهادات •

و لنا أن نتصور مشاكل هؤالء فـي تلبيـة          . هم أرباب أسر  ) %50,5(أكثر من نصف البطالين      •

 .تماعية لعائالتهمالحاجات االج
  

  

  

  

  

 للمطالعة



 

 

  )بتصرف(الديوان الوطني لإلحصائيات : المصدر

========================  

)II (تحليالت إحصائية مختلفة عن مشكلة البطالة  

من خالل أشكال وأنواع البطالة نجد أن البطالة في الدول المتقدمة هي من النوع المؤقت   

طلب (ج القائمة نتيجة تراجع أو انكماش الطلب الذي يرجع إلى تعطل نسبة من طاقات اإلنتا

بسبب ظروف الركود االقتصادي والعوامل العارضة فإذا ما زاد الطلب مرة ) المؤسسات لليد العاملة

  .أخرى تراجعت نسبة البطالة

أما بطالة العالم النامي فهي من النوع المزمن الذي يرجع إلى قصور و عجز الطاقات اإلنتاجية 

يوجد عدد كبير من األشخاص (لمشكلة هنا تكمن في جانب العرض وليس في جانب الطلب فا. القائمة

حيث يعجز الجهاز اإلنتاجي عن توفير فرص العمل الالزمة الستيعاب ) الذين يبحثون على عمل

  .القوى العاملة

ائيات و من خالل حديثنا عن البطالة في الدول المتقدمة والنامية سوف نتحدث أيضاً عن بعض اإلحص

  .الخاصة بمشكلة البطالة

نورد هنا من خالل بعض اإلحصائيات معدل البطالة أو نسبة العاطلين عن العمل إلى   

 1989 إلى سنة 1988إجمالي القوى العاملة في بعض البلدان المتقدمة و ذلك خالل الفترة من سنة 

  : كما هو موضح بالجدول اآلتي

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1989 1988 الدولة

 %5.2 %5.4 المتحدة الواليات

 %2.3 %2.5 اليابان

 %7.9 %8.7 ألمانيا

 %9.5 %10 فرنسا

 %1.6 %1.7 السويد

 %12 %12 إيطاليا

 %6.3 %8.4 المتحدة المملكة

 %7.6 %7.6 كندا



 

 

يتبين من الجدول السابق أن األحوال االقتصادية وبالتالي فرص التشغيل ال تتناسب بشكل   

 البطالة مما يجعل الصورة غير مشرقة حيث أن أعداد ومعدالت البطالة سريع أو ملحوظ مع صور

  .مرتفعة منذ بداية السبعينيات وحتى اآلن

أما في البالد النامية التي تعاني من تعثر عمليات التنمية فيها فإن البطالة فيها أكثر تفاقماً   

ون فرد كما أن نمو معدالت البطالة ملي) 100(وحدة حيث يزيد عدد العاطلين في هذه الدول على المائة 

فيها أكبر من المعدالت التي تنمو بها فرص التوظيف الناتجة عن عمليات التنمية في هذه البالد كما 

تشير اإلحصاءات الحديثة إلى أن هناك تخوفاً من أن يصبح عدد العمال العاطلين في هذه البالد إلى 

  .2000حوالي مليار فرد عام 

لمتقدمة نجد أن ظاهرة البطالة قد تطورت في السنوات األخيرة لكي تصبح و في البالد ا  

  .مشكلة هيكلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخصائص هيكل اقتصاديات هذه البالد

ماليين، ) 5(أما بالنسبة للوطن العربي فنجد أنه قد بلغ حجم البطالة ما يقرب من خمسة   

توى العربي منسوباً إلى إجمالي قوة العمل العربية فإن والنظرة الشمولية إلى هذا الحجم على المس

وهو لم يصل إلى الدرجة الخطيرة لو استخدمت كل الموارد العربية بما % 8معدل البطالة ال يتجاوز 

فيها القوى البشرية في إطار مشترك في حين أنه مازالت الظاهرة خطيرة عند النظر إليها داخل كل 

معقوداً لالستفادة المشتركة والواعية من القوى العاملة في إطار  لو ما زال األم. دولة عربية

  .إستراتيجية عربية شاملة االستخدام للقوى العاملة العربية

  

  أسئلة التقويم الذاتي

  

  :السؤال األول  

  :ما هو الجواب الصحيح من بين اإلجابات التالية

  :البطالة تعني. 1

  . زيادة عرض العمل عن طلب العمل-) أ(

  . عدم وجود مناصب شغل لبعض أفراد الفئة النشطة-) ب(

  . عدم وجود فرص عمل لمن يقدر عليه-) جـ(

   كل ما سبق-) د(

  



 

 

 نسمة فمعدل البطالة 3,1 ماليين نسمة و الفئة العاملة تقدر بـ4إذا كانت الفئة النشطة تقدر بـ . 2

  :هو 

  .%25 -) أ(

  .%22,5-) ب(

  .%20 -) جـ(

  :اب االقتصادية للبطالة نجدمن بين األسب. 3

  . تقليص االستثمارات-) أ(

  . التوسع في استخدام التكنولوجيا-) ب(

  . هجرة الصناعات-) جـ(

   كل ما سبق-) د(

  :من بين األسباب االجتماعية للبطالة . 4

  . ارتفاع عدد السكان-) أ        (

  . هجرة الشباب نحو الخارج-) ب       (

  .عدد المتعلمين زيادة -) جـ       (

   كل ما سبق-) د       (

شاب متحصل على شهادة مهندس دولة في اإلعالم اآللي << قرأت في إحدى الجرائد ما يلي . 5

  :ما هو نوع هذه البطالة علماً أن هناك فرص عمل متوفرة>> الخ ...يبحث عن وظيفة 

  . بطالة ظرفية-) أ       (

  . بطالة هيكلية-) ب       (

  . بطالة احتكاكية-) جـ(       

   كل ما سبق-) د       (

معهد متخصص في أبحاث الهندسة الوراثية يوظف دكتور << قرأت في إحدى الجرائد ما يلي . 6

  .ما هو نوع هذه البطالة >> الخ ....دولة متخصص و ذي كفاءة معترف بها عالمياً 

  . بطالة هيكلية-) أ      (

  . بطالة فنية-) ب     (

  . بطالة موسمية-) جـ (    

   كل ما سبق-) د      (



 

 

  :ما نوع البطالة هنا.  عامل80 عامل و هي بحاجة فقط إلى 100مؤسسة صناعية توظف . 7

  . بطالة ظرفية-) أ(

  . بطالة مقنعة-) ب(

  . بطالة احتكاكية-) جـ(

قاً يعمل مؤسسة لنقل المسافرين توظف على الفور سائ<< قرأت في إحدى الجرائد ما يلي . 8

  :ما هو نوع هذه البطالة>> الخ ...بأنصاف أيام 

  . بطالة جزئية-) أ(

  . بطالة فنية-) ب(

  . بطالة ظرفية-) جـ(

   كل ما سبق-) د(

  

  : السؤال الثاني 

تُعد البطالة ظاهرة اقتصادية و اجتماعية عالمية، تزيد حدتها في الدول المتخلفة عنها في الدول 

  .المتقدمة

  )آخذاً الجزائر كمثال(حدد  :المطلوب 

  مفهوم البطالة. 1

  أنواع البطالة. 2

  أسباب البطالة. 3

  آثار البطالة. 4

  ).سياسة الشغل(اإلجراءات المتخذة للقضاء على البطالة . 5



 

 

  : السؤال الثالث 

  28/12/2006مقال مقتطف من جريدة الخبر بتاريخ : النص 

  
  

شير إليها النص ؟ و ما هي معوقاتها ؟ و ما هي الحلـول التـي تراهـا                   ما هي سياسة التشغيل التي ي      :السؤال  

  مناسبة لتجاوز هذه المعوقات ؟

  

  

  

  

  



 

 

  أجوبة التقويم الذاتي
  

  :السؤال األول  على الجواب 
  

  الجواب الصحيح  رقم السؤال

  )د(  1

  )ب(  2

  )د(  3

  )أ(  4

  )جـ(  5

  )أ(  6

  )ب(  7

  )أ(  8
  

  :اني  الجواب على السؤال الث

  : مفهوم البطالة . 1

البطالة عبارة عن عدم توفر فرص العمل لألشخاص القادرين عليه والراغبين فيه أو هي تعطل العمال 

  .عن العمل إما جزئياً أو كلياً

  :البطالة التي تعرفها الجزائر هي: أنواع البطالة . 2

 الظرفية كاألزمات االقتصادية ية االقتصاد الناجمة عن الظروفالبطالةهي :   البطالة الظرفية1.2

  .)حاالت الكساد، قلة االستثمارات(

 تنتج بسبب عدم التوافق بين فرص العمل المتاحة     و المؤهالت و خبرات :  البطالة الهيكلية.2.2

  .األفراد الراغبين في العمل و الباحثين عنه

 أو حدث نتيجة للظروف المناخيةتمرتبطة أساساً بالقطاع الزراعي فهي : البطالة الموسمية . 3.2

  .ظروف اإلنتاج

  . تعني استخدام عدد من العمال يفوق الحاجة الفعلية إليهم: المقنعة البطالة .4.2

  

  

  



 

 

  :أسباب البطالة . 3

  : األسباب االقتصادية. أ ـ 

لق ـ اتبعت الجزائر في بداية التسعينات سياسة التصحيح الهيكلي لالقتصاد الوطني و من نتائجها غ

كما ساهم التقشف الحكومي في اإلنفاق . العديد من المؤسسات و تسريح عملها أي تحويلهم على البطالة

االستثماري بسبب تدني مداخيل الدولة و العائد إلى انخفاض أسعار البترول إلى عدم خلق مناصب 

 .شغل جديدة

     األشخاص الراغبين في العمـل     ارتفاع معدالت النمو السكاني مما زاد في عدد الفئة النشطة و عدد           ـ  

  و الطالبين له
 

  :آثار البطالة . 4

  :ـ اآلثار االقتصادية 

 .إهدار بعض طاقات المجتمع •

تؤثر البطالة على إنتاجية العمل باعتبار أن العمل عنصر أساسي في عملية اإلنتاج خاصـة                •

 .البطالة المقنعة

ن منحة البطالة أشخاص ال يرغبون      تؤثر البطالة على توزيع الدخل الوطني حيث يستفيد م         •

 .في العمل و إن توفر لهم ذلك

تؤثر بصفة غير مباشرة على االستهالك لوجود فئة في المجتمع ال تحصل على دخل كاف                •

 .يسمح لها بتلبية احتياجاتها من السلع  و الخدمات

  :ـ اآلثار االجتماعية 

 .تعزز البطالة ظاهرة الهجرة و خاصة هجرة الشباب •

 .التسول  و البطالة سبباً أساسياً لبعض اآلفات االجتماعية مثل السرقةتكون  •

 . تؤثر البطالة على ترابط األسرة فهي أحد أسباب التفكك األسري •
  :ـ اآلثار السياسية 

 عدم االستقرار السياسي و األمني  •

 .إضعاف الشعور باالنتماء و الشعور بالوطنية •

  :طالة اإلجراءات المتخذة للقضاء على الب. 5

  :و قد اتخذت الدولة عدة إجراءات منها. في الجزائر تهدف إلى احتواء تفاقم البطالةسياسة الشغل 

• لتشجيع المؤسسات على فتح مناصب شغل العمل و الضرائبتخفيض األعباء االجتماعية لرب .  

  .تقديم منحة البطالة للعمال الذين أغلقت مؤسساتهم بسبب اإلصالح االقتصادي •

  .  لمتطلبات الشغل الجديدةلتستجيبنظومة التكوين المهني تحسين م •

  .وضع قوانين من أجل حماية الشغل •



 

 

 .منح تسهيالت للشباب من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة و ذلك بمنحهم قروضاً بشروط تفضيلية •

 .تشجيع االستثمارات الوطنية و األجنبية عن طريق الشراكة لخلق مناصب الشغل •

 .على البطالة للتقليل من اآلثار االجتماعية للبطالةإنشاء صندوق التأمين  •
  

  :السؤال الثالث  على الجواب 

يشير النص إلى سياسة الشغل التي تنتهجها السلطات الجزائرية و المتمثلة في إنشاء الوكالة   

  .الوطنية لتسيير القرض المصغر الموجه للشباب البطال لتمكينهم من إنشاء مؤسسات صغيرة 

قات هذه السياسة تتمثل في رفض البنوك تمويل مشاريع الشباب و االنخراط بصفة إن معو  

اً وطنيا لضمان قفعالة في هذه السياسة مخافة عدم جدواها المالية رغم أن السلطات أنشأت صندو

  . القروض المصغّرة

  :إن الحلول التي أقترحها لتجاوز هذه المعوقات هي 

تقديم أموال للبنوك تمنحها للشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة قيام السلطات العمومية ب: أوالً 

  .في شكل  قروض 

  إنشاء هيئة تتكفل بمساعدة الشباب في إنشاء المؤسسات الصغيرة و ذلك بداية من اختيار النشاط : ثانياً

دارة مؤسسته  للحصول على القرض ثم متابعته و تكوينه و تقديم الدعم له في كيفية إةو الوثائق الالزم

  .بشكل ناجح
 


