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تمثل البطالة في الوقت الراهن إحدى اهم المشاكل االساسية التي تواجهها معظم دول العالم، وتعد من المشاكل  : المستخلص

العراق أهمية خاصة، نظراً الرتفاع  معدالتها بسبب المستعصية في الدول النامية ، وبالذات الدول العربية، وتحتل قضية البطالة في 

، وبالرغم من أهميتها اال أنها لم ترصد بشكل دقيق، والدليل على ذلك اقي ولكثرة المشاكل الناجمة عنهاإعادة هيكلة االقتصاد العر

 . الميةتناقض االحصاءات الرسمية فيما بينها ، فضالً عن تناقضها مع ما تنشره المنظمات العربية والع

ومن هنا يهدف البحث  الثى تسثليل الضثوء علثى مشثكلة البطالثة فثي العثراق مثن خثالل توعثيج سثبل المعالجثة المتاحثة وذلثك مثن خثالل 

اختبار عدد من القرارات الخاصة باسثتيعا  العثايلين مثن حملثة ةثهادة البكثالوريوخ باسثتخدام ةثجرة اتخثاذ القثرار إليجثاد افضثل حثل 

لخاصثثة باالسثثتراتيجية التوسثثعية ااسثثتيعا  جميثثع العثثايليني واالسثثتراتيجية العالجيثثة ااسثثتيعا  جثث ء مثثن ممكثثن ، وهثثي القثثرارات ا

وتوصل هذا البح  الى مجموعة مثن   . QM for Windowsالعايليني وقرارات االبقاء على الوعع الراهن وذلك باستخدام برنامج 

ي المنشآت الصناعة الكبيرة وذلك لما له من اثر ايجابي على البلد عبثر تفعيثل االستنتاجات كانت ابرزها هو تعيين العايلين عن العمل ف

 القطاع الصناعي و الخاص و المختلل الذي يتمي  بإمكانياته العالية في استيعا  اكبر عدد ممكن من العايلين.
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Abstract: 

Unemployment is currently one of the most fundamental problems faced by most of the countries of 

the world, and considered one of the difficult problems in developing countries, especially Arab 

countries. The issue of unemployment in Iraq is of particular importance, given its high rates because 

of the restructuring of the Iraqi economy and due to the large number of problems resulting from it, 

and despite their importance, they were not closely monitored. Evidence for this contradicts official 

statistics among them as well as their contradiction with what is published by Arab and international 

organizations. 

Hence the research aims to shed light on the problem of unemployment in Iraq by clarifying the 

available treatment methods And that is by testing a number of special decisions by absorbing the 

unemployed from the campaign Bachelor's degree using the decision tree. To find the best possible 

solution, which are the decisions regarding the expansionary strategy (accommodating all the 

unemployed) and the treatment strategy (Absorbing part of the unemployed) and decisions to maintain 

the status quo Using QM for Windows This research has concluded to a set of conclusions. The most 

prominent of them was the appointment of unemployed persons in large industrial enterprises This is 

because of its positive impact on the country By activating the industrial, private and mixed sectors 

Which is characterized by its high potential To absorb the largest possible number of unemployed . 
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 المقدمة1-

البطالثثة اليثوم مثثن المشثكالت التثثي تعثاني منهثثا معظثثم البلثداق سثثواء كانثت متقدمثثة أم ناميثة واق تفاوتثثت فثثي  تعثد

في العراق فكاق األمر مختلفاً عنه في كثيثر مثن الثدول  اماأصحا  القرار في تلك الدول،  تربكوباتت هذه المشكلة ةدتها، 

لم يكن العراق يعاني مثن بطالثة واعثحة بسثبب البثرامج التثي تضثمنتها  اذات، يات وبداية الثمانينيعقد السبعيناثناء العربية 

 الخطل التنموية الخمسية.

تظهثر جليثاً إذ  الثدول،التثي تمثر بهثا  القتصثاديةاالبطالة ترتبل عادة وبشكل عام بحالثة الثدورة  إلى اقةارة وتجدر اإل      

وذلثك عنثد حثدوز أزمثات اقتصثادية ناتجثة بسثبب عوامثل داخليثة تتعلثق  العثام،وت داد نسبتها في حالة الركود االقتصثادي 

وبثذلك او قثد تكثوق عوامثل خارجيثة سوء توافق بين مخرجات التعلثيم وسثوق العمثل او بسبب بإجراءات العمل والتوظيف 

ق السياسثات الموجهثة لتخفثيض معثدالت او . أساسياً في تشكيل نشثاي سثوق العمثل فيهثا االقتصادية دوراً  يتضج أق للدورةً 

أق تتوافق  ادة في معدالت النمو البد  البطالة تنطلق من مقاربات تفترض أق البطالة ترتبل ارتبايا مباةرا مع النمو، فكل زي

بالنسثبة للنمثو  فثي حثاالت معينثة ويسثتل م وجثود ةثروي مبدئيثة اقتصثادي صثحيجنسب البطالثة، وهثو تحليثل  انخفاضمع 

التحليل، ومن بثين الطثرق لتخفثيض او اسثتيعا  مشثكلة البطالثة هثي ةثجرة وبالنسبة لطبيعة البطالة نفسها. ومما يدعم هذا 

  اتخاذ القرار

يكتسب البح  أهميته من خالل الولوج الى مشكلة اساسية أخذت تشغل حي اً كبيراً مثن اهتمامثات البثاحثين وهثي البطالثة   

ألق عدم توفر وظائف للخريجين تعد معضلة رئيسية تعترض تحقيق عملية التنمية هذه ، وانطالقا من ذلك فاق تركي نا في 

رسم بياني لعملية اتخاذ قرار معين وكل نتيجثة محتملثة رة اتخاذ القرار بوصفها هذا البح  يتمحور على كيفية استخدام ةج

 فشجرة القثرار تمكثن متخثذ القثرار مثن اسثتخدامها يمكن أق تتراوح من ةيء بسيل إلى أمر معقد جداو تترتب على اتخاذه 

علثى تحديثد كثل خيثثار  االدارةذلثك  يسثاعد ، حيث  وسثيلة فعالثة لفهثم الخيثارات المحتملثة للقثرار ومثاهي النتثائج المحتملثةك

  . محتمل وموازنة كل إجراء من اإلجراءات عد المخاير والمكافآت التي يمكن أق يحققها كل خيار

 

 مشكلة البحث

الحكومثات  تواجثهمن أبرز المشكالت التي يعاني منها العالم اليوم مشكلة البطالة، حي  تعتبثر مثن أبثرز المشثكالت التثي   

ا يسب ب عبئاً فوق عبء الحكومات، بل وحت ثى  ،والدول إذ إنها ت يد من حجم المستهلكين على حسا  المنتجين الفاعلين، مم 

كمثا أن هثا تثؤخر  ،ئمإلى ارتفاع مستويات الفقثر، وةثيوع الجثرا ديفللبطالة أثر سلبي على المجتمعات ألن ها تؤ .رسأعباء األأ 

و هثذه المشثكلة تعتبثر مثن  .إلى ظهور الكثير مثن المشثاكل االجتماعيثة والنفسثيةعجلة النمو والتطور داخل الدولة، وتؤدي 

المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الحكومة العراقية في الوقت الحالي و التي لم تكن وليدة اللحظة و انما هي تراكم لسنوات 

مشكلة لهذا البح  وهي كيفية ايجاد الطرق يويلة نتيجة السياسات الغير صحيحة في استيعا  العايلين، ومن هنا برزت ال

بثاألخ  لفئثة الشثبا  مثن حملثة ةثهادة البكثالوريوخ وكيفيثة اسثتيعابهم داخثل المؤسسثات. ومثن  لمعالجة مشكلة البطالة و

 خالل مشكلة البح  تثار العديد من التساؤالت االتية:

 ما هو الواقع الحالي لمستويات البطالة في العراق؟ -1

 مؤسسات قادرة على استيعا  اعداد العايلين في الفترة الحالية؟هل هناك  -2

 ما هي البدائل او االستراتيجيات المتاحة في استيعا  اعداد العايلين؟ -3

 كيف يمكن المفاعلة بين البدائل واختيار البديل االفضل من خالل ةجرة اتخاذ القرارات؟ -4

 

 اهمية البحث:

 للحكومة من اتخاذها من اجل احتواء مشكلة البطالة. ة لتقديم خيارات يمكنحاولمثل مي -1

ويسثتمد البحث  .االقتصثاد للثبالد  النشثاي فثي التعليمية المخرجات توظيف كيفية ازاء مستقبلية ورؤية إليجاد صياغة محاولة -2

يعاني من تلكؤ كبيثر، الحالي اهميته من أهمية المتغير المبحوز فهو ميداق حيوي يرتبل بشريحة واسعة من االفراد الذي ال زال 

إذ ستسهم، بال ةك، مثل هذه الدراسات في لفت انتباه متخذي القثرار إلثى عثرورة االهتمثام بالخيثارات المتاحثة امثامهم مثن اجثل 

 استيعا  كافة الخريجين .

ة العراقيثة، ممثا يكتسب هذا البح  اهميته كونه يمثل محاولة الستخدام ةجرة اتخاذ القرار لتقييم واقع متغير البح  فثي البيئث -3

 يجعل الفرصة اكبر لفهم مستويات أداء الحكومة في حل المشكلة ومسبباتها ومن ثم اخذ مساحة أوسع في التحليل.
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إق أهمية تنبثق من اهمية بطالة الخريجين التي تنطلق لكوق هذه الشثريحة تمثثل قمثة الهثرم الثوظيفي والفنثي للقثوى العاملثة،  -4

مجموع قوة العمل، وزيادة استثمار ياقاتها يأعثداق مثن المؤةثرات المهمثة التثي تحثدد فثي عثوئها درجثة وآلق ارتفاع نسبتها إلى 

 تطور قوة العمل في البلد، ومدى تطور النشايات االقتصادية وقدرتها على استيعا  هذه الشريحة.

 اهداف البح :

 بالكشف جوهرها في تتصل أهداف مجموعة تحقيق على عوء يروحات المشكلة وتساؤالتها، نحو البح  هذا يسعى      

البطالثة فثي المجتمثع العراقثي لتبديثد الغمثوض الثذي انتثا  هثذه المشثكلة وايجثاد الحلثول المناسثبة لهثا  وحقيقثة عن مسثتوى

 وكاآلتي:
 ومداخل مختلفة. منظورات مستوى على وعملي فكري تأصيل الى االسهام في تأيير نظري لمتغير البح  يستند -1

ة الخلل في منظومة سوق العمل في البالد ، والتي يعود إلى عدم وعوح الرؤيا بشثكل دقيثق، إعثافة إلثى وجثود تحديد نقط -2

قصور في التخطيل لمخرجات المنظومة التعليمية إزاء احتياجات سوق العمل، مما تجعل من مخرجات هذه المنظومة عثاج ة 

 في اختصاصات معينة وفائض في بعضها اآلخر . عن تلبية احتياجات السوق بشكل متوازق ، من دوق وجود نق 

الواعثثحة والمناسثثبة ، والتثثي بإمكانهثثا أق تخلثثق فثثرص عمثثل جديثثدة ، إذ أق األنظمثثة السياسثثية  ةتحديثثد السياسثثات التشثثغيلي -3

المتعاقبة والسيما في العراق ، اعتمدت سياسات تشثغيل قصثيرة األمثد ، تهثدف إلثى حثل مشثكلة البطالثة فثي حينهثا عثن يريثق 

 همته في النشاي االقتصادي .إقامة مشاريعاً مملوكة للدولة ، مع تحجيم دور القطاع الخاص وعآلة مسا

 

 البطالة في العراق2-
 تمهيد:

رغم اهتمام المجتمع اإلنساني بالبطالة ، فكرا وفلسفة ومنهجا منذ امداً ليس بالقريب ، ال زال مفهوم البطالة وكيفية      

فلم تعد مشكلة البطالة ترفا إدارتها يثير الكثير من الجدل ، السيما في اوساي الباحثين والممارسين في المجتمع العراقي 

فكريا ، وإنما عرورة تحتمها التحوالت الجديدة نحو اقتصاد م دهر إذ تسعى الحكومة حاليا إلى ادارتها بوصفها نهجاً 

اساسيا الستقرار وازدهار البالد ، واذ أصبج االفراد محور العملية اإلنتاجية وتحقيق رعاه يعد مصدرا اساسيا لقيمة 

د لمتخذي القرار الذين ينشدوق البقاء والنمو في ظل بيئة ةديدة التعقيد من االهتمام بترسيخ ثقافة التوجه المجتمع  فالب

نحو الخريجين ومعرفة رغباته ومطالبه واالستجابة السريعة لها. سيتناول هذا الج ء التأيير النظري الفكري لمفهوم 

 والفلسفية . الفكرية منطلقاتها البطالة لمناقشة

 Unemployment The concept of                     البطالة اوالً: مفهوم    

لقد رك  العديد من الباحثين في دراسة مشكلة البطالة، وقد اختلفت وجهات نظرهم تبعاً للهدف الذي يسعى إلى تحقيقه       

ً أم سياسياً.  ً أم اجتماعيا ال يوجد لها من الناحية االقتصادية  ولكن الواقع يشير إلى أق البطالةسوى كاق اقتصاديا

 التشغيلألنها في األغلب تعني عدم  ن ناحية المفهوم،واعحة المعالم م ا"واالجتماعية والسياسية أبعاد

Unemployment[6] تعني البطالة بصورة عامة ، أي 

ً بأنها الظاهرة أو الحالة التي ال يستطيع األفراد ممارسة النش    ايات أثناء مدة زمنية معينة، وذلك وتعرف البطالة أيضا

بسبب وجود عوامل خارجة عن أرادتهم على الرغم من أق هؤالء األفراد هم في سن العمل وراغبين فيه وقادرين عليه 

 تعد مشكلة البطالة من أهم المشكالتي، حي  86: 2008وباحثين عنه وتسمى في هذه الحالة بالبطالة الكاملة االحلو ، 

نتائج سلبية في المجال االقتصادي واالجتماعي إلى تعاني منها معظم النظم االقتصادية في العالم وتؤدي التي  وأخطرها

وتعمل الحكومات على خفض معدالتها والتخفيف من أثارها ، وأصبحت مجال الختبار قدرة النظام االقتصادي على النمو 

 [8] لعايلة في أقل قدر ممكن من ال منبالسرعة الممكنة لتوفير فرص العمل وإعادة تشغيل الوحدات ا

 

تعمل الدول المتقدمة والنامية على إذ  وسياسية،والبطالة ظاهرة عالمية ذات أثار اقتصادية واجتماعية 

وهي تحدز في الدول النامية ألسبا  قصور النمو االقتصادي عن مالحقة النمو السكاني ونتيجة عج   مواجهتها،

لذلك فاق البطالة تعني عدم وجود فرص   ،  [10] فرص العمل الالزمة لتوفيرالمدخرات المحلية عن تمويل االستثمارات 

على ، اعطراريا"، تعطيال  اقتصادياعمل المنتج كافية لطالبي العمل وهي تدل على تعطل جانب من قوة العمل عن ال

 [15] وباألجر السائد رغم بح  العامل عن العمل، ورغبته فيهال
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      Forms of unemployment ثانياً :  أشكال البطالة          

وبالتثالي البطالة ليس لها ةكل واحد أو هثي نثوع واحثد ولكثن لهثا أةثكال وأنثواع متعثددة تتفثاوت مثن حيث  مسثبباتها 

  [12]تتطلب إجراءات مختلفة لمواجهتها 

 

   (Frictional unemployment)البطالة االحتكاكية  -1

وتنشأ بسبب ترك اإلفراد ألعمالهم اختيارياً من أجل البح  عن عمل أفضل ، وكثذلك أجيثال جديثدة إلثى سثوق العمثل 

مثل الخريجين ويختلف معيار العمل لألفضل من فرد إلى آخر، فقد يكوق العمل األفضثل هثو األعلثى مثن حيث  األجثر، أو 

اذبية للفرد نظراً لتوافقه مع ميوله واستعداداته، والةك أق حجم هو العكس الذي يوفر وقت راحة أيول، أو العمل األكثر ج

البطالة االحتكاكية وفترة استمرارها يتوقفاق على مدى سرعة حصول العامل الذي في حالة بطالة على العمل الجديد الثذي 

 ينشده. 

   (Structural unemployment)البطالة الهيكلية  -2

يثرات الهيكليثة فثي االقتصثاد هثذه التغيثرات قثد تكثوق علثى أثثر اكتشثاف مثورد جديثد وتتواجد هثذه البطالثة نتيجثة للتغ

كالبترول مثالً ونضو  مورد قديم كالفحم، مما يؤدي إلى االستغناء عن عمال المنثاجم ألق المهثارات التثي لثديهم ال تثتالءم 

مل نتيجة للتغيثرات التثي تصثيب االقتصثاد ومتطلبات العمل في مجال اإلنتاج البترولي، أي هي البطالة التي تصيب قوة الع

  [13]القومي كحالة التطور التكنولوجي لبعض الصناعات أو فروعها اإلنتاجية 
 

 ((Disguised unemployment المقنعة:: البطالة 3

فثي حالثة تنصرف البطالة هنا إلى األفراد الذين يعملوق فعالً ولكنهم ال يضيفوق ةيئاً يذكر إلى اإلنتثاج القثومي، فهثم  

عمالة ظاهرياً فقل بينما عملهم ال يسفر عن خلق سلع أو خدمات بح  لو سحبنا هؤالء الذين في بطالة مقنعة من االقتصثاد 

لما تأثر اإلنتاج القومي، فالمعنى المراد هنا هو تلثك الحالثة التثي يتكثدخ فيهثا عثدد كبيثر مثن العمثال بصثورة تفثوق الحاجثة 

 [11]الفعلية للعمل 

ع أو الشكل من البطالة يتواجد بوعوح في االقتصاديات الناميثة والسثيما التثي يغلثب فيهثا النشثاي ال راعثي، هذا النو

حيث  يتكثثدخ فثثائض األيثثدي العاملثثة التثثي ال تجثثد لهثثا مجثثاالت عمثثل منتجثثة فثثي مجثثاالت غيثثر منتجثثة بطبيعتهثثا أو تضثثطر 

 لممارسة أي عمل حتى لو كاق ال يؤدي إلى أي إنتاج.  

 

 البطالة الناتجة عن نقص الطلب الكلي:  -4

قد تحدز البطالة بسبب عدم مالءمة ظروف الطلب في سوق المنتجات مما يترك أثره علثى إقبثال المشثروعات علثى 

توظيف عنصر العمل فقد رأينثا أق مسثتوى الطلثب الكلثي مثن العوامثل المهمثة المحثددة لمسثتوى العمالثة فالمشثروعات لثن 

العمل مهما انخفض األجر إال إذا كاق الطلب على السلع كافياً المتصاص اإلنتاج المترتثب علثى تشثغيل تتوسع في استخدام 

العمل اإلعافي، لذلك فأق االنخفاض في الطلب الكلي يترجم في ةكل انخفاض في الطلب على العمل وبالتالي بطالة ، وقد 

   [17]د نفسه وقد يكوق ألسبا  مؤقتة ال تلب  أق ت ول. يكوق نق  الطلب الكلي ألسبا  يويلة األجل كامنة في االقتصا

 

 البطالة اإلجبارية )القسرية( : -5

البطالة اإلجبارية: هي البطالثة التثي ال اختيثار لانسثاق فيهثا وإنمثا تفثرض عليثه أو يبتلثى بهثا فقثد يكثوق سثببها تغييثر 

لصنعته أو مهنته مع عدم تعلمه لمهنة أو خدمة غيرها في الصغر يكسب منها قوته، بثأق أهمثل أهلثه تعليمثه فثي الصثغر أو 

ها لتغيير ال من وتطوره وقد تكوق لديه مهنة لكنه ال يملثك آالت حرفتثه وال غير ذلك من األسبا ، أو تعلم مهنة وكسد سوق

سيما إذا كاق يعمل في دولة ولسبب من األسبا  يردته من أراعيها، وقثد يعثرف التجثارة لكنثه ال يملثك رأخ المثال الثذي 

 .       [14]تدور به التجارة أو يعمل أجيراً عند تاجر تعلم تجارته ففصل من عمله 

 

 الثاً : أثار البطالة في العراق.ث

إق  جسثيمة،تؤدي البطالثة دورا سثلبيا فثي االقتصثاديات الوينيثة عمومثا، إذ إقآ لهثا آثثار اقتصثادية واجتماعيثة ونفسثية      

 [9] , [16]اآلثار االقتصادية للبطالة تتمثل على النحو اآلتي 
لدخل من التغير في النثاتج المحلي،امثا تأثيرهثا فثي توزيثع الثدخل ويتمثل التأثير في حجم ا وتوزيعه،تأثيرها في حجم الدخل  -1

 فيتمثل في اق تغير مستوى التشغيل يؤدي الى تغير مستوى األجور وفي االتجاه نفسه. 

 آثار غير مباةرة من خالل التأثير في االستهالك والصادرات والواردات . -2
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 يرات في العرض والطلب في السوق ععف القوة الشرائية في السوق المحلية مما يؤدي الى تأث -3

 البطالة تمثل عدم التشغيل الكامل مما يؤثر في عدم وصول االقتصاد الى وعع التوازق . -4

إقآ تعطيل ج ء من قوة العمل من ةأنه اق يكلف الدولة أعباء تتمثل في زيادة االستهالك من قبل القثوى المعطلثة وانخفثاض  -5

 الناتج الويني .

المثوارد االقتصثادية يضثيع علثى االقتصثاد الثويني فرصثة إةثباع  أحدإقآ عدم استغالل عنصر العمل الذي يعد  -6

 تطور االقتصاد. االنتاج وبالتاليالحاجات التي كانت ستوفرها القوى العاملة الراغبة والقادرة على 

 القرارات اتخاذ شجرة

 اوالً: مفهوم شجرة القرار 

 والتنظيميثثة و االداريثثة للمشثثكالت الحلثثول تقثثديم علثثى تركي هثثا بحكثثم االداريثثة العمليثثة جثثوهر القثثرار اتخثثاذ عمليثثة تعثثد    

 البثدائل أحثد اختيثار الثى للوصثول الثواعي والتفكيثر الموعثوعي الدراسثة علثى المبنيثة العمليثة فهو. التطويرية و السلوكية

 تتخثذ قثد فثالقرارات [1] المسثتقبل فثي عليهثا للحصثول متوقعة فرصة اقتناص أو قائمة مشكلة حل يتناول الذي المطروحة

 جثاءت لثذا يليثه، الذي في يؤثر القرار ناتج وأق االخر البعض على بعضها يتوقف حي  متسلسلة تكوق قد أي متتابع بشكل

 علثى القثرارات اتخثاذ ةثجرة تعريثف يمكثن بهثذا و. القثرار واتخثاذ صنع عملية تسهيل الى يهدف كأداة القرار اتخاذ ةجرة

 القثرار متخثذ لمسثاعدة والعوائثد الطبيعيثة حثاالت و االستراتيجيات فيه تعرض القرار اتخاذ و صنع لعملية بياني تمثيل انها

 والثذي القثرارات اتخثاذ فثي النظم مدخل الى القرارات اتخاذ ةجرة اسلو  جذور ترجع اذ [2]الصائب.  القرار اختبار في

 هثذا يفتثرض كمثا. القثرار بأتخثاذ المحيطثة البيئثة وبثين القثرار ألتخثاد المسثتخدمة والوسائل األدوات بين التفاعل على يقوم

 تثأثيرا ينثتج فرعثي نظثام فثي القثرار اتخثاذ أق بمعنى. القرارات اتخاذ عملية في تؤثر التأثيرات من سلسلة هناك أق المدخل

 الحسثباق فثي يأخثذ أق القثرار متخثذ علثى يجثب هنثا ومن. بيئته وفي النظام في متعاقبة سلسلة في تنتشر فعل ردود له يكوق

 الثرغم على الشجرة تشبه ألنها بذلك القرار اتخاذ ةجرة سميت و [3]. القرار اتخاذ عند االمكاق بقدر هذه التأثيرات سلسلة

 و القثرار نقطثة مثن فتمتثد قراراتهثا أمثا القثرار، نقطثة هو الشجرة هذه وأساخ رأسية أي عملية وليست أفقية تكوق أنها من

 و [4] .تاليثة وقثرارات أخثرى أحثداز الثى بعضثها يثؤدي قثد التي و اكثر أو نتيجة الى تؤدي أو تنتج حادثة وكل األحداز،

 تمثل التي االحتماالت و القرار موعوع المشكلة لحل المطروحة البدائل هي متغيرات ثالثة من القرار اتخاذ ةجرة تتكوق

 يواجههثا مشثكلة مثثال هنثاك كاق فاذا. محددة فترة خالل المتوقعة العوائد اجمالي تمثل التي القيم و الفشل أو المتوقع الكسب

 وقثرر بثديالق امامثه وكثاق المثدير يواجههثا قثد جديثدة حالة الى سينتقل فأنه أحدهما اختيار وقرر بديالق امامه وكاق المدير

 كثاق اذا مثا تحديثد فأق االسلو  ويبقا لهذا. لالختيار بدائل ثالثة فيها يواجهه قد جديدة حالة الى سينتقل فأنه أحدهما اختيار

 الشثجرة نهاية من واحتماالتهي القيماالقرار نتائج يحلل اق القرار متخذ المدير من يتطلب ال ام مناسبا حدوثه المتوقع الحدز

 بثديل كثل مثن المتوقعثة النتثائج: أهمهثا واعتبثارات معثايير عثوء علثى المناسثب البثديل اختيثار الثى يصثل حتثى بدايتها الى

 [3] . البديل من المتوقعة النجاح ودرجة المخايرة ودرجة البديل، لتنفيذ المتاحة الموارد و االمكانيات

 :الى تصنيفها يمكن انطالق نقاي وهي :Nodes االنبثاق نقاي -1

 او البثثدائل احثثد تبنثثيا معثثين قثثرار اتخثثاذ عنثثدها يتعثثين التثثي النقثثاي وهثثي :Decisions Node قثثرار نقثثاي -

      صغير بمربع لها ويرم ي االستراتيجيات

 تمثيلهثا ويثتمي الطبيعيثة حثاالتا الظثروف أو االحثداز الثى تشثير نقثاي وهثي Chance Nodes االحثداز نقاي -

    صغيرة دائرة بشكل

 :وكاالتي المختلفة القاي من تنبثق الشجرة بأغصاق اةبه وهي :Braches النقاي من المنبثقة الفروع -2

 او االسثتراتيجيات تمثل وي    ا القرار نقاي من تنبثق فروع وهي :Decision Branches قرار   فروع -

 األحدازي الفروع عن لتميي ها متوازيين بخطين االحياق بعض في تمثلا القرار لمتخذ المتاحة الخيارات

 .الخارجية الظروف او الطبيعية حاالت وتمثل :Chance Branches االحداز   فروع -



حالةسبل المعالجة المتاحة باستخدام شجرة اتخاذ القرار / دراسة  -البطالة في العراق م.د مجيد حميد طاهر  ،م.د. نور خليل ابراهيم، أ.د قتيبة نبيل نايف    

   ISSN (1681- 6870) 

 

18 
 

 .قرار او حدز بنقطة تنتهي ال التي الفروع وهي  :Terminal Branches الفروع النهائية -

 السثثجالت او القثثرار لمتخثثذ الشخصثثية الخبثثرة واقثثع مثثن تحديثثدها يثثتم :Probabilities الطبيعيثثة حثثاالت حصثثول احتمثثاالت -3

 .بها يحتفظ التي التاريخية

 او موجبثة تكثوق وقثد محثددة يبيعية حالة وحصول معينة استراتيجية تبني عند تحصل التي النتيجة وهي :Outcomes العوائد -4

 [2]  . سالبة

 القرار اتخاذ ةجرة ثانياً: م ايا

 يواجثه عنثدما االنسثاق تواجثه التثي العقليثة الضثعف نقثاي معظثم علثى للتغلثب الم ايثا مثن العديثد القثرار اتخاذ ةجرة تقدم  

 :يأتي ومنها ما تأكد عدم حالة او مخايرة على تحتوي قرارات

 الثبعض عليثه يطلثق مثا او القثرارات صثنع في العلمي االسلو  يتبع اق المحلل او القرار صانع تجبر القرار اتخاذ ةجرة اق .1

 القرار صنع

 دقثة اختبثار االخثرين علثى و عليثه يسثهل ممثا الثورق ووعثعها علثى افتراعثاته توعثيج على الشخ  تجبر التقنية هذه اق .2

 .االفتراعات هذه ومتانة

 يثثرى حيث  التثأيير، فثخ اسثموه مثا لتحاةثي وذلثك مختلفثة بطثرق المشثكلة تثأيير علثى القثرار صثانع تسثاعد التقنيثة هثذه اق .3

 اتخثاذ ةثجرة استخدام يمكن انه وبما. األةخاص بها يقوم التي الخيارات على عميق تأثير المشكلة لتأيير أق الباحثين هؤالء

 .الشرك هذا على يتغلب أق المحلل أو القرار صانع يستطيع مختلفة، بطرق المشكلة لتأيير القرار

 دمثج وسثهولة القثرار صثنع عمليثة خثالل تجمثع التثي العكسثية للتغذيثة اإلعافية الجديدة المعلومات من االستفادة على القدرة .4

 .ممكن قرار أفضل الى الوصول عملية تحسين بهدف القرار ةجرة في نتائجها

 مثن محثدود قثدر علثى مبنيثة تكثوق قثد التثي وتقديراتثه افتراعثاته اختبثار على القرار صانع تساعد القرارات ةجرة تقنية اق .5

 .والتقديرات االفتراعات لهذه النهائي القرار حساسية مدى وتري المعلومات

 والخثاص  العثام القطثاعين فثي منظميثة عمليثة سياسثة كانثت سثواء العملية السياسات تحليل في ناجحة أداة القرار ةجرة تقنية .6

 السياسثات، تلثك فثي المخثايرة حثاالت مثع التعامثل علثى قثدرتها خثالل مثن وذلثك العثام، القطاع في عامة عملية سياسات او

 منهجيثة او الخطيثة البرمجثة منهجيثة مثثل للتحليثل اخثرى منهجيثات نتثائج مثع القثرار اتخثاذ ةثحرة تحليل نتائج دمج ثم ومن

 [5]. العائد -التكلفة

 

 الجانب العملي3-

فثي عمليثة اتخثاذ  ةالواقع العملي لحل مشكلة البطالة و ذلثك باسثتخدام احثد االسثاليب العلميث المبح سيتناول هذا 

البثدائل المقترحثثة لحثل مشثكلة البطالثثة و ذلثك عبثر االسثثتراتيجية  السثتعراضالقثرار و هثو اسثثلو  اةثجرة اتخثاذ القثثراري 

التوسعية اتعيين جميع العايليني االستراتيجية العالجية اتعيين ج ء من العايليني . والبديل االخثر اق ال نفعثل ةثيئا اعثدم 

وزارة  قبثل البيانثات مثن القرارات تم االعتمثاد علثى مجموعثة مثن المعطيثات و اتخاذ التعييني ومن اجل تفعيل عمل ةجرة

ي لبياق اعداد العايلين اذ سيتم التركي  على العثايلين مثن حملثة ةثهادة البكثالوريوخ لاحصاءالتخطيل االجهاز المرك ي 

و من اجل بنثاء ةثجرة اتخثاذ القثرار  وذلك لكونهم الفئة االكثر عددا من العايلين و كذلك لكونهم من الفئات الجاه ة للعمل.

 :مع البيانات االتيةفال بد من ج

الجهثاز المركث ي االحصثاء لثم يجثد البثاحثين اعثداد العثايلين مثن حملثة  وزارة التخطثيل اعداد العايلين: بعثد مراجعثة -1

باالعتمثاد علثى على اعداد الخريجين من السثنوات السثابقة والبح  لذا سيعتمد  ،ةهادة البكالوريوخ خالل السنوات السابقة

اذ بلغ اعداد الخريجين مثن حملثة ةثهادة البكثالوريوخ و  ، 2019/  2018هي سنة    كسنة أساخ وسنة واحدة واعتبارها 

   . ي152467من جميع الجامعات والكليات الحكومية و االهلية ا

 

مكثثاق العمثثل للعثثايلين: مثثن اجثثل اسثثتيعا  اعثثداد العثثايلين فثثال بثثد مثثن وجثثود مكثثاق عمثثل يكثثوق لثثه فائثثدة للمؤسسثثة التثثي 

وهنا فأق للحكومة خيارات متعددة عند محاولة اسثتيعا  اعثداد  ،العايلين و للعايل نفسه من حي  قيمة الراتبستستوعب 

غير في الوزارات الحكومية يعتبر قرار  فقلالعايلين ، ولكن لكل خيار له تبعات سلبية و ايجابية و لعل استيعا  العايلين 



2020/  46العدد  مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم  

 ISSN (1681- 6870)  الجمعية العراقية للعلوم اإلحصائية -وقائع المؤتمر العلمي الخامس عشر والدولي الثاني للتطبيقات اإلحصائية 

 

19 
 

عند اجراء المسج لذا و . العام للبلد و خاصة عبر تفعيل القطاع الخاص فاعل اذا ما ارادت الحكومة من النهوض بالمستوى

من خالل خمس بدائل تكوق  العايلين الميداني من قبل الباحثين وجدنا اق هناك عدة قرارات تستطيع الحكومة من استيعا 

سثثطة، المنشثأت الصثثناعية االمنشثأت الصثثناعية الكبيثرة ، المنشثثأت الصثناعية المتو وهثثيمتاحثة فثثي ةثجرة اتخثثاذ القثرار، 

. مع العلثم اق مسثؤولية مثنج الرواتثب للعثايلين و تثدريب العثايلين هثي الصغيرة، منج رواتب للعايلين، تدريب العايليني

 وزارة العمل و الشؤوق االجتماعية.

لجانثب الثثاني هثو و ستتكوق ةجرة اتخاذ القرار من ثالثة مكونات، الجانب االول هو تحديد خمسة بدائل التخثاذ القثرار و ا

 اق يكوق لكل بديل عدد من استراتيجيات المتبعة. الجانب الثال  هو عدد االحتماالت لكل استراتيجية معتمدة

 مكونات شجرة اتخاذ القرار1.3-

 : )بدائل اتخاذ القرار(الجانب االول

ي عثامال أو اكثثر 30التثي تسثتخدم االبديل االول ااستيعا  العثايلين فثي المنشثأت الصثناعية الكبيثرةي : وهثي المنشثأت  -1

عثمن  2018ي منشثأة لسثنة 1244وتكوق ملكيتها احكومي او مختلل او خاصي  اذ بلغ عثدد المنشثأت الصثناعية الكبيثرة ا

ي ، امثثا نسثثبة المنشثثأت المتوقفثثة تبلثثغ 617ي منشثثأة عاملثثة فثثي حثثين بلثثغ عثثدد المنشثثأت المتوقفثثة ا627االيثثار العثثام، منهثثا ا

ي 150،88،59ع االيار العام كانت اكثرها عددا في محافظة بغداد، ديالى، نينوى اذ بلغثت اعثدادها ا%ي من مجمو49.6ا

 منشأة على التوالي.

بضثمنهم المشثتغلين  2018ي مشثتغال لسثنة 115986اعداد المشتغلين في المنشأت الصناعية الكبيرة: بلثغ عثدد المشثتغلين ا

 هذه المنشأت.ي مشتغال كونهم اصحا  441بدوق اجر وعددهم ا

متوسل اجر المشثتغل السثنوي امليثوق دينثاري: بلثغ متوسثل اجثر المشثتغل السثنوي للعامثل الواحثد فثي هثذه المنشثأت لسثنة 

بعثد تقريبثه الثى حثدود في الشثهر ي ةهر في سنة يصبج اجر العامل الواحد 12ي وعند تقسيم هذا العدد على ا11.3ا 2018

  تسعمائة الف دينار. ي900000ا

ي عثامال 29-10ديل الثاني ااستيعا  العايلين في المنشأت الصناعية المتوسطةي : وهي المنشأت التثي تسثتخدم مثن االب -2

عثمن  2018ي منشثأة لسثنة 198و التي تعود ملكيتها الى القطاع الخاص فقل.  اذ بلغ عدد المنشأت الصثناعية المتوسثطة ا

 االيار العام.

   2018ي مشتغال لسنة 2624ية الكبيرة: بلغ عدد المشتغلين ااعداد المشتغلين  في المنشأت الصناع

متوسل اجر المشثتغل السثنوي امليثوق دينثاري: بلثغ متوسثل اجثر المشثتغل السثنوي للعامثل الواحثد فثي هثذه المنشثأت لسثنة 

الثى حثدود بعثد تقريبثه فثي الشثهر ي ةهر في السنة يصبج اجر العامل الواحد 12ي وعند تقسيم هذا العدد على ا6.4ا 2018

 خمسمائة الف دينار.ي 500000ا

ي عثامال و 9-1البديل الثال  ااستيعا  العايلين في المنشأت الصثناعية الصثغيرةي : وهثي المنشثأت التثي تسثتخدم مثن ا -3

الثم  2017ي منشثأة لسثنة 27856التي تعود ملكيتها الى القطثاع الخثاص فقثل.  اذ بلثغ عثدد المنشثأت الصثناعية الصثغيرة ا

 ي.2018حصائية لدى الجهاز المرك ي لالحصاء للمشاريع الصغيرة لسنة اتتوفر ا

   2017ي مشتغال لسنة 93،644: بلغ عدد المشتغلين االصغيرةاعداد المشتغلين  في المنشأت الصناعية 

لسثنة متوسل اجر المشثتغل السثنوي امليثوق دينثاري: بلثغ متوسثل اجثر المشثتغل السثنوي للعامثل الواحثد فثي هثذه المنشثأت 

بعثد تقريبثه الثى حثدود فثي الشثهر ي ةهر في السنة يصبج اجر العامل الواحد 12ي وعند تقسيم هذا العدد على ا5.2ا 2018

 اربعمائة الف دينار. ي400000ا

البديل الرابع امنج رواتب للعايليني : البديل الثال  هو عدم تعيين العايلين ومثنحهم رواتثب لحثين ايجثاد فرصثة عمثل  -4

وقد قررت هذا القرار الحكومة العراقية على فئة معينة من العايلين ولكثن لثيس كراتثب وانمثا كمنحثة يارئثة علثى مناسبة 

عتمثد فثي هثذا البحث  كراتثب يي وهي ما سثوف 175000وكانت قيمة المنحة امستقبال  امل اق تتحول الى رواتب مستمرة 

 في حالة قررت الحكومة العراقية منج رواتب للعايلين.

يل الخامس اتدريب العايليني : يتضمن هذا الخيار تدريب العايلين عن العمل وتلجأ الحكومة لهذا الخيار عند صثعوبة البد

استيعا  العايلين في المؤسسات الحكومية او الخاصة و تعمل على تدريبهم ليكونوا ياقثة عمثل مثاهرة وجثاه ة للعمثل او 

ة وزارة العمثل والشثؤوق االجتماعيثة لبيثاق تكلفثة المتثدر  الواحثد مثن وعند مراجع تفتج لهم ابوا  لفرص عمل مستقبلية.

ي لذا سيعتمد البح  على القيمة االعلثى وهثي 150000الى  100000العايلين اوعحوا اق كلفة المتدر  تتراوح ما بين ا

 ي مئة وخمسوق الف دينار تكلفة المتدر  العايل الواحد.150000ا
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 الجانب الثاني

 المعتمدة في ةجرة اتخاذ القراراالستراتيجيات 

االستراتيجية التوسعية: وهي االستراتيجية التي تحاول فيها الحكومة استعيا  جميع العايلين كدفعة واحدة في المنشأت  -1

 الصناعية االصغيرة او المتوسطة او الكبيرةي او منج رواتب لجميع العايلين او تدريب جميع العايلين.

جية: وهي االستراتيجية التي تسعى من خاللها الحكومة الى معالجة مشكلة البطالة بصثورة ج ئيثة و االستراتيجية العال -2

ذلك عبر استيعا  ج ء من العايلين في المنشأت الصناعية االصغيرة او المتوسطة او الكبيرةي او منج رواتثب لجث ء مثن 

 العايلين. من العايلين او تدريب ج ء

اق ال تتخذ الحكومثة اي قثرار بخصثوص معالجثة مشثكلة البطالثة، اذ اق عثدم فعثل ةثيء و عثدم اق ال نعمل ةيئا: وهنا  -3

 لذلك البح  الحالي ايضا وعع هذا الخيار في الحسباق. بحد ذاته اتخاذ اي قرار يعتبر قرار

 الجانب الثال 

ق هناك احتمثال لكثل اسثتراتيجية في كثير من المواقف يتاح لصانع القرار تقدير احتماالت كل حدز، وفي هذه الحالة ستكو

التي تبثين ةثجرة اتخثاذ القثرار اذ اق سواء كانت اتوسعية او عالجية او اق النعمل ةيئاي وكما هي واعحة في الشكل ا  ي 

ي و اختيثار البثديل الثذي يحقثق اعلثى عائثد EMVهناك احتماالت متنوعة لكل بثديل مثن بثدائل اتخثاذ القثرار وفثق معادلثة ا

 للعايلين . واستعيا  ممكن

ي لبناء ةجرة اتخثاذ القثرارات وذلثك للمفاعثلة بثين االسثتراتيجية التوسثعية QM for Windowsوقد تم استخدم برنامج ا

 ااستيعا  جميع العايليني و االستراتيجية العالجية ااستيعا  ج ء من العايليني و االنتظار وعدم فعل ةيء. 

رة اتخاذ القرار الموعحة في الشكل ا  ي كلثف العثايلين الكليثة فثي ي بينت ةجQM for Windowsومن خالل برنامج ا

 ي و التي نصها EMVحالة استيعابهم في احد البدائل من بدائل اتخاذ القرار وفق معادلة ا

EMV (di) = ∑ P (s j) V (d I , s j ) 

 وعند تطبيق المعطيات على المعادلة تظهر النتائج كما يلي: 

المشروعات الكبيرة -1  

EMV (di1) : ي0.20ا 27444060000  ي0.70ا 96054210000 +  + (0.1) (0) = 72726760000 

 المشروعات المتوسطة -2

EMV (di2) : ي0.30ا 22870050000  ي0.60ا +   45740100000 + (0.1) (0) = 34305080000 
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 المشروعات الصغيرة -3

EMV (di3): ( 0.30) 18296040000  + ي0.60ا   36592080000  + (0.1) (0) =27444060000 

 منج رواتب للعايلين -4

EMV (di4): ( 0.50) 13340862500  + (0.40)  9148020000 + (0.1) (0) =10939510000 

 تدريب العايلين -5

EMV (di5): ( 0.50) 11435025000 + (0.40)  9148020000 + (0.1) (0) =9376721000 

 

يعتمثد علثى تقثويم الثذي خل هثو مثدي في اختيار البثديل االفضثل المدخل التفاؤليومن خالل ما سبق سيعتمد البح  على ا   

فثي ظثل الحثاالت الطبيعيثة المتفائلثة، دوق أي  اللعثايليني البدائل تمهيدا الختيار البديل الذي يتضمن أفضل العوائد الممكنة

اعتبار للحاالت الطبيعية المتشائمة لذلك البديل، فهو مدخل يقوم على تعظيم المنافع من خالل اختيار البديل الذي يتمي  عثن 

 .يMaximize Profitه من البدائل بعظم منافعه اغير

اسثتيعا   (ومن خالل اظهار القيم فثي ةثجرة اتخثاذ القثرار فقثد تثم اختيثار البثديل االول مثن قبثل البرنثامج وهثو 

ي وهثي اعلثى قيمثة فثي 72726760000ي اذ حصل على قيمة نقدية متوقعة اEMV1العايلين في المشروعات الكبيرةي ا

ارات. و المالحثظ علثثى ةثثجرة القثثرارات اق االسثتراتيجية العالجيثثة قثثد جثثاءت كثأعلى قيمثثة نقديثثة و فثثي ةثجرة اتخثثاذ القثثر

المرتبة االولى االكثر نجاحا في هذا البديل، اي اق الخطوة االولى فثي اسثتيعا  العثايلين ينبغثي اق تكثوق باسثتيعا  جث ء 

بالتالي فأق اعلى عائد ممكن اق يحصثل عليثه العثايلين مثن من العايلين و من ثم استيعا  جميع العايلين كخطوة ثانية . و

خثثالل اسثثتيعابهم و قيمثثة مثثا يحصثثلوق عليثثه مثثن عائثثد هثثو سثثيكوق مثثن خثثالل تفعيثثل المشثثروعات الكبيثثرة و خاصثثة فثثي 

اي بمجرد تفعيل المشاريع المتوقفة ستستطيع الحكومة من اسثتيعا  مثا  %ي49.6االمشروعات المتوقفة والتي تشكل نسبة 

ي هثذا و بثدوق 2019 – 2018%ي من اعثداد العثايلين الخثريجين لسثنة ا79ي عامل وهي تشكل نسبة ا120,000ار  ايق

اعافة اي مشروع. اما اذا ما تم اعافة مشاريع استثمارية تتمي  بصفة المنشآت الكبيرة فأنها ستكوق قثادرة علثى اسثتيعا  

ي و اعداد كبيرة من السنوات السابقة، االمر االخر اق اختيار البرنامج للبثديل االول يعتبثر 2019 – 2018العايلين للسنة ا

اكثر فائدة للعايل و كذلك للحكومة، لكوق اق تفعيل المشاريع الكبيرة سينهض من القطاع الخاص للبلد و يحسن من ميث اق 

لة ستنهض بالقطاع االقتصادي متمثلة ككرة الثلج التثي كلمثا المدفوعات ويقضي على البطالة المقنعة و تصبج لدينا قوة فاع

استمر تدحرجها واسثتمراريتها كلمثا كبثرت و تضثخمت، كثذلك الحثال لهثذه المشثاريع عنثدما يثتم تفعيلهثا عبثر ادارات ذات 

 مهارة و اختصاص ساعد ذلك على نمو هذه المشاريع و زيادتها ةيئا فشيئاً.

 

الثال  اللمشروعات المتوسطة و الصغيرةي فأنها ايضا كانت لهثا نسثب جيثدة و لكنهثا اما بالنسبة للبديل الثاني و 

 لم ترتقي الى مستويات الفائدة من حي  العائد و استيعا  العايلين قياسا بالمشروعات الكبيرة.

والشثثؤوق امثثا البثثديل الرابثثع و الخثثامس فكثثاق حثثول مثثنج الرواتثثب للعثثايلين و تثثدريب العثثايلين مثثن قبثثل وزارة العمثثل 

االجتماعية ويعتبر هذاق القراراق من اقل البدائل تكلفة. فالبديل الرابع امنج رواتب للعايليني في حالثة تطبيقثه و اسثتيعا  

العايلين فهو من وجهثة نظثر الحكومثة يعتبثر قثرار غيثر مكلثف و لكثن هنثا يجثب اق نعلثم، هثل اق العائثد سثيكوق ذو فائثدة 

هثو سثيكوق ذو كلفثة قليلثة علثى الدولثة و لكثن ذو فائثدة قليلثة ايضثا، فجميثع الرواتثب التثي  للعايل نفسه او للدولة؟ الجوا 

سوف تمنج الى العايل ستكوق بأتجاه واحد اي بدوق وجود مقابل الثى الدولثة اي سثتكوق ياقثة عمثل غيثر منتجثة، وبثنفس 

العمل و بالنتيجة فأق هذا القثرار سثيكوق ذو  الوقت اق قيمة الراتب ال تشكل مردود كبير و مؤثر على الحالة المعيشية لفاقد

 فائدة وقتية فقل و تحتاج الى تفعيل مستقبال.

 

اما فيما يخ  البديل الخامس اتدريب العثايليني فأنثه االقثل كلفثة بالنسثبة للحكومثة فثي جميثع البثدائل المقترحثة 

سثتيعا  جميثع العثايلين او جث ء مثن العثايلين و لشجرة اتخاذ القرار اذ ما تم تبني اسثتراتيجية التوسثعية او العالجيثة اي ا

العائد هنا سيكوق العايل عثن العمثل ياقثة انتاجيثة غيثر فاعلثة و لكنهثا متهيئثة ومثاهرة للعمثل فثي المنظمثات مسثتقبال، اي 

 تستطيع الدولة اق تستثمر تلك الطاقات مستقبال و لكنه بنفس الوقت يعتبر قوة عايلة عن العمل في الوقت الحاعر.

 

 

 



2020/  46العدد  مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم  

 ISSN (1681- 6870)  الجمعية العراقية للعلوم اإلحصائية -وقائع المؤتمر العلمي الخامس عشر والدولي الثاني للتطبيقات اإلحصائية 

 

23 
 

 االستنتاجات4-

 اظهرت نتائج التحليل العملي لمشكلة البطالة بأستخدام ةجرة اتخاذ القرار االستنتاجات االتية:
يظهر من خالل البح  اق هناك مشكلة واعحة في عملية احصاء اعداد العايلين في العراق اذ بالرغم من مفاتحة اكثر من  .1

احصائية دقيقة تحسب اعداد العايلين عن العمل في العراق بصورة جهة رسمية من اجل جمع المعلومات ولكن لم نجد 

اجمالية او في المحافظات بصورة فرعية وخاصة من حي  نسبة البطالة لكل ةهادة ااالبتدائية، المتوسطة، االعدادية، 

في حال ارادت  البكالوريوخ، ةهادات علياي والمتواجد فقل نسبة العايلين بالنسبة لألعمار وهي احصائية غير كافية

 الدولة حل مشكلة البطالة.

هناك اعداد كبيرة من المنشأت الصناعية المتوقفة في القطاع الحكومي و المختلل و الخاص كانت تستطيع الحكومة من  .2

 استثمارها لتقليل مشكلة البطالة في البلد.

 الوقتي و الحل يويل األجل: امام الحكومة العراقية خياراق في حال ارادت معالجة مشكلة البطالة وهي الحل .3

الحل الوقتي: هو تسير الحالة المعيشية للعايل عن العمل في الوقت الحاعر فقل و بدوق اق تستفاد الدولة بشيء من الطاقة  - أ

االنتاجية التي يمتلكها العايل عن العمل و ذلك يتم عبر منحه رواتب للعايلين او تدريب العايلين. و بالرغم من اق هذا 

لوقتي هو ليس بسئ بدرجة كبيرة اذ انه يساعد على تقليل خل الفقر بنسبة معينة للعايلين و لكنه ليس فاعال على الحل ا

 وجه المستقبل.

الحل يويل االجل: وهو تفعيل البديل الذي تم اختياره من قبل البرنامج لشجرة اتخاذ القرار و هو تعيين العايلين عن العمل  -  

ة وذلك لما له من اثر ايجابي على البلد عبر تفعيل القطاع الصناعي و الخاص و المختلل الذي في المنشات الصناعة الكبير

 يتمي  بإمكانياته العالية في استيعا  اكبر عدد ممكن من العايلين.

ي بالرغم من التهديدات التي تواجه البلد و االثار السلبية التي تركها عصابات داعش وخاصة في محافظثة نينثوى و الثذ -4

سبب بتوقف عدد من المنشثات الصثناعية اال اق قلثة الثدعم الحكثومي للمشثاريع الصثناعية و عثدم تشثجيع المنتثوج الثويني 

 داخل البلد اثر سلبا وبصورة كبيرة على ارتفاع نسبة البطالة في البلد.

كثرة اعداد العايلين من حملة ةهادة البكثالوريوخ قثد يعتبثر عنصثر تهديثد عنثد النظثر اليثه مثن الوهلثة االولثى و لكنهثا  -5

عنصر قوة اذا ما تم استثمارها بصورة صثحيحة مثن قبثل الحكومثة، وذلثك ألنهثا تتميث  بثالتنوع الكبيثر مثن االختصاصثات 

 بوية وغيرها من االختصاصات. المختلفة الطبية و الهندسية و االدارية و التر
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 المصادر5-

السلوكيات الوظيفيثة للعثاملين فثي أداء المنظمثات، دار و مكتبثة عثدناق  انعكاساتي،االسلوك التنظيميي 2017، سعد علي،ايالعن  [1] 

 1للطباعة والنشر و التوزيع، بغداد، العراق، ي

ي،ااألدارة  و األعمثثالي، دار وائثثل للنشثثر و التوزيثثع، 2011امنصثثور،. يثثاهر محسثثن والغثثالبي. صثثالج مهثثدي محسثثن يالعثثامر [2] 

 . 3االردق عماق، ي

ي، ااتخاذ القرارات االداريةي بين النظرية و التطبيثق، مكتبثة دار الثقافثة للنشثر و التوزيثع، عمثاق، االردق، 1995انواف، ، قكنعا [3] 

 3ي

اصثثناعة و اتخثثاذ القثثراري مؤسسثثة ييبثثة للنشثثر و التوزيثثع،  ي ،2016يهثثا  عيسثثى،ا، يثثارق عبثثد الثثرؤوف و المصثثري، ارعثثام [4] 

 1القاهرة، ي

اكيفيثثثة اسثثثتخدام ةثثثجرة القثثثرار فثثثي صثثثنع و تحليثثثل القثثثرارات مثثثع تطبيقثثثات علثثثى برنثثثامج  ، ي2005، احمثثثد مثثثداوخ،اياليثثثام [5] 

Supertree1، مكتبة لملك فهد الوينية للنشر ، الرياض، ي ي  . 

ي ، ا األجثر واالسثتخدام والتثوازق االقتصثاديي ، الطبعثة األولثى، الريثاض ، جامعثة الملثك سثعود 1988، خضثير عبثاخ ،االمهر [6] 

 للطباعة  

ي ، ااالسثثتثمار بثثالموارد البشثثرية وعالقتثثة بالتشثثغيل البطالثثة فثثي الثثبالد الناميثثةي  ،ايروحثثة  2008اجثثابر ،عقيثثل حميثثد  ، والحلثث [7] 

 جامعة المستنصرية ،بغداد .غير منشورة ،ال دكتوراه

 والنمو االقتصادي في جمهورية مصر العربيةي ، جامعة مصر للعلوم   والتكنولوجيا، االبطالةي ، 2006، محمد ناجي، اةخليف [8] 

 ،العثددوزارة العمل وةثؤوق االجتماعيثة  مجلة العمل والمجتمع ، ، يأثر العولمة على البطالة  اي ، 2011علي عباخ ، ا ، لفاع [9] 

 بغداد . ، ي12-11ا 

 العربية القثاهرةي ،الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول  االمشروعاتي ، 2007حسين عبد المطلب ، ا ، جاالسر [10 ]

   www.E. Hussein 159@gmail.comمتوفر على الموقع 

 دمشق.، بح  غير منشور، كلية االقتصاد، جامعة  يالبطالة في سوريا، الواقع واآلفاقاي ، 2006، أديب علي، ارصق [11] 

 ، الج ء األول، القاهرة.  ونظاماًياإلسالمي منهجاً ومذهباً  ااالقتصادي ، 1974، إبراهيم ، االمطاوي [12] 

،  يناعية الصثغيرة والمتوسثثطة ودورهثا فثي معالجثة مشثكلة البطالثة فثي العثثراقالصث االمشثروعاتي ، 2008فثالج مثراد، ا دمثرا [13] 

 بغداد.رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 

 دار الكتب العلمية، بيروت  ،اإلسالميي االقتصادي  االنشاي،  ي1971، محمود عبد الكريم ، ادرةي [14] 

 .، الطبعة األولى ،عماق ، دار الميسرة للنشر ياالقتصاد الكلي امبادئ ، ي2010احسام علي ،  ، دداو [15] 

، رسثثالة  يتحليثثل العالقثثة بثثين النمثثو االقتصثثادي والبطالثثة باسثثتخدام قثثانوق اوكثثن  اي ، 2013، منتهثثى زهيثثر محسثثن ،ا يالسثثعد [16] 

 . ماجستير غير منشورة ، كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية

 اقتصاديات العمل، مكتبة النهضة، الشرق االوسط، القاهرة  ي1984ااالطحاوي، منى،     [17]
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