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 (*)مـلك محمــد الطحاوي. د
  :مقدمة عامة للدراسة 

مما الشك فيه أن البطالة فى أى اقتصاد أو مجتمع هى بمثابـة          
خروج على القاعدة، وتمثل خلال اقتصادياً وثغرة فى سالمة الـسياسات    

اجتماعياً، وظـاهرة سـلبية تهـدد الـسلم واالسـتقرار           العامة وعبئاً   
االجتماعى، باعتبار أن دخل الفرد مـن عملـه هـو عنـصر األمـان               
واالستقرار للفرد والمجتمع، فى حين أن البطالة والحرمان من الـدخل           
يولدان االستبعاد والتهميش االجتماعى، عـالوة علـى سـائر العلـل            

  .االجتماعية األخرى

قتصادية تمثل البطالة إهـداراً للثـروة القوميـة         ومن الناحية اال  
البشرية؛ ألنها تؤدى إلى استبعاد جزء من األيدى العاملـة القـادرة مـن              
عملية اإلنتاج، األمر الذى يؤثر سلباً على معدالت اإلنتاج القـومى، ومـا             
يترتب على ذلك من انخفاض الموارد المالية المتاحة وانحدار اإلنتاج كمـاً         

ث يقلل االنخفاض فى اإلنتاج من فرص إعادة االسـتثمار فـى            وكيفاً، حي 
  .تجديد اآلالت واستخدام الوسائل الفنية الحديثة

ورغم تزايد أهمية التعليم والتدريب فى جميـع جوانـب التنميـة            
والتحديث فإن المتقدمين لسوق العمل يواجهون حاليا حالة مـن التنـافس    

ع ذلك إلى عدة أسباب منهـا       على فرص العمل المتاحة والمحدودة، ويرج     
الزيادة السكانية وتزايد أعداد من يرغبون فى االلتحاق بسوق العمل، وهو           
ما يفوق قدرة سوق العمل على استيعابها، باإلضافة إلى مـدى مالءمـة             
المهارات والقدرات التى تفرزها نظم التعليم والتـدريب مـع المهـارات             

ات المتالحقة والسريعة فى النظم والقدرات المطلوبة فى سوق العمل والتغير

                                                
  . جامعة المنيا– كلية اآلداب – أستاذ علم االجتماع المساعد  (*)
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التقنية والتكنولوجية الحديثة التى يتم توظيفهـا فـى مؤسـسات العمـل             
  .واإلنتاج

 مـن  Problem Unemploymentوتعتبر مشكلة البطالـة  
أهم المشكالت متعددة الجوانب التى فرضـت نفـسها فـى الـسنوات             

العـالمى مـن   األخيرة، ونالت اهتماماً بالغاً على المستويين المحلـى و  
العلماء والباحثين وصناع ومتخذى القرار فـى مختلـف المجتمعـات           
باعتبارها مشكلة اجتماعية واقتصادية لها آثارها الـسياسية ال يخلـو           
منها مجتمع لما تكتسبه من خصائص سواء من حيث حجمها وتزايدها           
باستمرار أو من حيث العوامل التى تؤدى إليها سواء أكانت اقتـصادية       

ياسية أو سكانية أو تكنولوجية أو بالنظر آلثارهـا ومـصاحباتها           أو س 
الجوهرية على مختلـف مجـاالت الحيـاة االقتـصادية واالجتماعيـة           

  .واألمنية
ورغم تعدد العوامل البنائية بالمجتمع ما بين انخفاض الـدخل          

وغيرها مـن العوامـل     ... وضعف الوازع الدينى ونمط القيم السائدة       
 الظواهر االجتماعية المرضية بالمجتمع إال أن البطالة      المؤثرة فى إيجاد  

أكثر هذه العوامل تأثيراً فى اتجاه الـشباب المتعطـل نحـو ممارسـة              
السلوك االجرامى مع اإلشارة بأن اختيار الباحثة لمـشكلة البطالـة ال            
يعنى إغفال العوامل البنائية األخرى لما بينهـا مـن تفاعـل وتـداخل          

  .وتأثيرها المتبادل

ويمكن القول بأن العوامل المفسرة للسلوك االجرامـى يظهـر          
أثرها فى تحديد نمط واتجاه هذا السلوك، أى أن الواقعة االجرامية تنم             
عن سبب ارتكابها، وعليه يمكن تحديد األنماط االجرامية التى اقترفـت           
ألسباب داخلية مثل جرائم الجنس مثالً، وأيضاً تلك الجرائم ذات الدوافع         

  .جية كالعوامل االجتماعية واالقتصادية كالسرقة والخطف غيرهماالخار

ومن هذا المنطلق كـان االهتمـام بدراسـة مـشكلة البطالـة       
وعالقتها بعدد من الظواهر االجتماعيـة المرضـية، وفـى مقـدمتها            

البنائيـة الوظيفيـة   (الجريمة مع عرض موجز لبعض النماذج النظرية     
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اسة مع مناقشة مختلـف الوسـائل       ذات الصلة بقضية الدر   ) واألنومى
واآلليات التى تساهم فى الحد من زيادة حجم البطالـة فـى المجتمـع              
المصرى حتى يمكن تحقيق التنمية المستدامة باالستفادة من الطاقـات          

  .البشرية المعطلة واستثمارها لصالح عملية التنمية
وبالتالى فإن دراستنا الراهنة تكتسب أهميتها من موضـوعها         

ئجها، فالموضوع يهدف إلى دراسة مشكلة البطالة وخاصـة بـين           ونتا
خريجى الجامعات الذين يمثلون تلك القوة البشرية التى تمثـل عـصب          
التنمية المستدامة مما يعكس عدم االسـتفادة المثلـى لتلـك المـوارد         
والطاقات وآثارها ونتائجها السلبية المتمثلة فـى الـسلوك االجرامـى           

  .للشباب
اء الهيكلى لهذه الدراسة فقد بدأتها الباحثة بمقدمة        أما عن البن  

عامة وضحت من خاللها العالقة بـين البطالـة والـسلوك االجرامـى            
بالمجتمع المصرى، ثم طرحت بعد ذلك المفـاهيم الرئيـسية للدراسـة       
مركزة على مفهومى البطالة والجريمة، وفى إطار ذلك تطرقت الباحثة          

النظريـة الوظيفيـة،   : ظريات هـى  فى عرض إطارها النظرى لثالث ن     
واستمراراً لـسير الدراسـة     . نظرية األنومى، نظرية المخالطة الفارقة    

الراهنة فى خطها المنهجى السليم تعرضت الباحثة لإلجراءات المنهجية         
للدراسة الحالية بدءاً من تحديد األهـداف المحوريـة وكـذلك تحديـد             

ؤالتها الرئيـسية ونـوع     األهمية العلمية والمجتمعية للدراسة، وتـسا     
الدراسة وانتمائها العلمى وكذلك المناهج المـستخدمة وأدوات جمـع           
البيانات مع اإلشارة إلى كيفية تصميم دليل دراسـة الحالـة واختيـار             
حاالت الدراسة الخمس، مع عرض مبررات اختيار مدينة المنيا كمجال          

  .تطبيقى للدراسة
طالة فـى مـصر، مـع    وبعد ذلك ثم تناول حجم قوة العمل والب  

وبعد ذلك تـم التركيـز علـى        . عرض أسباب البطالة وأساليب قياسها    
تناول العالقة بين البطالة والجريمة سواء على المستوى النظـرى أو            

ثـم انتقلـت   ). الدراسـات الـسابقة  (على مستوى الدراسات الميدانية    
الباحثة إلى عرض الحاالت الخمس تفصيلياً، حيث عقبت على كل حالة           
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بشكل فردى، وعرضت فى النهاية تعقيباً عامـاً علـى جميـع حـاالت      
وأخيراً اختتمت الباحثة دراسـتها الحاليـة باالستخالصـات         . الدراسة

والنتائج النهائية التى توصلت إليها مع طرح بعض التوصيات العلميـة     
  .والمجتمعية بشأن القضية محل البحث

  
  :المفاهيم الرئيسية للدراسة 

 Unemployment Conceptطالة  مفهوم الب-١
تعتبر البطالة زيادة فى القوى البشرية التى تبحث عـن عمـل            
أكبر من فرص العمل التى يتيحهـا المجتمـع بمؤسـساته المختلفـة،           
والعاطل ال يعمل وهو قادر عليه يبحث عنه وال يجده، ويقصد بالبطالة            

  .)١(األفراد الذين ال يعملون ولكنهم متاحون للعمل ويبحثون عنه

كما تعرف البطالة بأنها حالة ليست ساكنة فى المجتمع الريفى،          
ولكنها تتغير بتغير معدل المشاركة ذاته، والشخص المتعطل عن العمل،          
ليس مرادفاً للشخص الذى ليس له عمل، إذ ربما كان األخير ال يريـد              
عمالً، والتعريف الدقيق للشخص الذى يدخل فى عداد البطالة هو مـن            

  .)٢(ن عمل، ولكنه ال يستطيع أن يجدهيبحث ع

ولقد حددت دائرة المعارف األمريكية مفهوم البطالة بأن يكـون   
شامالً لجميع األفراد فوق سن معينة كانوا خالل فترة مرجعية قد تمتـد         
من أسبوع أو أقل إلى سنة أو أكثر طبقاً لشكل التعطل وقطاعه بـدون              

  .)٣(عمل رغم قدرتهم عليه

لبطالة بأنها عدم القدرة على تحقيـق التـشغيل         وأيضاً تعرف ا  
الكامل لألفراد سواء تم ذلك لعدم توافر فرص العمل الكافية للـراغبين            
فى العمل، أو تم بمحض اختيار األفراد الناجمة عن زهدهم فى العمـل،          

البطالة السافرة ـ البطالة الهيكليـة ـ البطالـة     (وتتخذ األشكال اآلتية 
  .)٤()الختياريةالدورية ـ البطالة ا
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أما البطالة المقنعة فهى تعنى ارتفاع معدالت البطالة مع عـدم           
وجود ارتفاع مماثل فى معدالت اإلنتاج، أى تكريس أعداد كبيـرة مـن        
األفراد للقيام ببعض المهام واألعمال فى بعض المجاالت التى ال تتطلب           

جـز  وهذا النوع مـن البطالـة ينـشأ عنـدما تع          . هذه األعداد الكبيرة  
القطاعات المنتجة عن استيعاب األعداد الكبيرة التى تتدفق سنوياً إلـى           
سوق العمل، ومن ثم ال يصبح أمامها سوى االلتحاق بقطاع الخـدمات            

  .)٥(الهامشية ليشكلوا ما يمكن أن يسمى بجيش البطالة االحتياطى

ومن الناحية االقتصادية تعنى البطالة حالة من الخلل فى سوق          
سبة ألى مجتمع من المجتمعات ينتج عنها نوع من البطالـة،         العمل بالن 

هذا الخلل يبرز بوضوح عجز االقتصاد القومى فى ذلك المجتمع عـن             
توفير فرص العمل أو بمعنى آخر عـدم مالءمـة مخرجـات التعلـيم              

وبالتالى يعرف الـشخص    . والتدريب الحتياجات ومتطلبات سوق العمل    
عمل وراغب فيه ويبحث عنـه وعلـى        العاطل بأنه كل فرد قادر على ال      

استعداد لقبوله عند مـستوى األجـر الـسائد؛ ولكـن دون فائـدة أو               
  .)٦(جدوى

ومن المنظور االجتماعى النفسى تعرف البطالة بأنهـا الحالـة          
التى يكون فيها كل األفراد الذين لم يحصلوا على عمـل بـالرغم مـن              

تهم بالدرجـة   رغبتهم فيه ويبحثون بجدية عنه، ويعتمدون فى معيـش        
األولى عندما يكونوا فى حالة بطالة على مصدر يقدم لهـم المـساعدة             

  .)٧(المادية للمعيشة ومواجهة متطلبات الحياة

بطالـة  "وتتبنى الدراسة الراهنة تعريف اجرائى للبطالة مفاده        
وهم خريجوا الجامعات الذين لم يتمكنوا من الحصول علـى          " المتعلمين

عليه وراغبون فيه ويبحثون عنه، وقد مضى       فرص للعمل وهم قادرون     
  .على تخرجهم مدة ال تقل عن خمس سنوات على األقل

 Crime Concept: مفهوم الجريمة 
يشير التعريف القانونى للجريمة إلى أنها عبارة عـن نـوع مـن      
التعدى المتعمد على القانونى الجنائى، يحدث بال دافع أو مبـرر، وتعاقـب    
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الواضح أن هذا التعريف يشمل مـدى واسـع مـن           ومن  . )٨(عليه الدولة 
األفعال التى تتفاوت من التشرد وشرب الخمور إلـى مخالفـة المـرور،             
وارتكاب المخالفات الجنسية، وكل طرق السرقة، ومختلف أنواع الخطـر           

  .والقتل التى يمارسها أعضاء المجتمع إزاء بعضهم
لـضار  ويقصد بالجريمة من الوجهة االجتماعية ذلـك الـسلوك ا         

اجتماعياً، وذلك بغض النظر عن تقدير المشرع له، والـنص عليـه فـى              
وغالباً ما يأتى دور المـشرع      . المدونة العقابية أو فى القوانين المكملة له      

فى تجريم السلوك الضار تالياً لمرحلة إعالن المجتمع لرأيه فى عدم قبول             
  .)٩(ذلك السلوك ونبذه من الوجهة االجتماعية

ميل دوركايم فى تعريفه للجريمة بأنها الفعل الـذى         ولقد ذهب ا  
ويتضح من هذا التعريـف تـأثيره       . )١٠(يقع بالمخالفة للشعور الجمعى   

بفكرة التضامن، فالجريمة ما هى إال تعبيـر عـن انعـدام التـضامن              
وعرفها . االجتماعى وفقاً لتلك النظرة فهى كل فعل يخالف الشعور العام         

المستويات المعيارية التى يجب على الفرد      بارسونز بأنها انحراف عن     
  .)١١(أن يتوافق معها كثقافة عامة للمجتمع

 الجريمـة بأنهـا سـلوك       Websterويعرف قاموس ويبستر    
 Quinney ويعرفها كـوينى   .)١٢(يرتكب منتهكاً القانون الذى يحرمه

بأنها رتبة أو فصيلة قانونية تقرر سلوك الشخص عن طريـق وكـالء         
 ويعرفها شيفر بأنها فعل أو سلوك يوصـف بأنـه      )١٣(كمصرح لهم بذل  

  .)١٤(جريمة بواسطة القانون الجنائى
وإزاء جوانب القصور فى التعريف القانونى للجريمة، وقابليته        
للتعديل والتغير باختالف الزمان والمكان، عالوة على تضييقه لنطـاق          

 تعريـف   الجريمة، حاول الباحثون فى علم االجتماع أن يبحثوا لهم عن         
اجتماعى للجريمة يغاير التعريف القانونى لها، ومـؤداه أن الجريمـة،          

وهذا التعريف يجعـل    . هى أى سلوك ضار بالمجتمع ورفاهية أعضائه      
من الجريمة شيئاً ثابتاً ودائماً يمكن دراسته فى أى زمان ومكان بغض            

ولقد عـرف   . النظر عن القانون الجنائى فى هذا المكان أو ذاك الزمان         
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بارسونز الجريمة بأنها انحراف عن المستويات المعيارية التى يجـب           
  .)١٥(على الفرد أن يتوافق معها كثقافة عامة للمجتمع

وعرفها رادكليف براون بأنها خرق للعادات يثير طلب تطبيـق          
كما عرفها عاطف غيث بأنها سـلوك       . )١٦(أو إعمال العقوبات الجنائية   

وضعت لها الجماعة جزاءات سلبية ذات      ينتهك القواعد األخالقية التى     
  .)١٧(طابع رسمى

ومن خالل عرض التعريفات السابقة للجريمـة مـن الوجهـة           
االجتماعية يتبين لنا أن ما يربط بينها جميعا اعتبارها انتهاكاً للقواعـد      
والمعايير التى يرسمها المجتمع ألعضائه، ويتمثل رد فعل المجتمع فى          

كمـا أن العـادات والتقاليـد    .  هذه القواعدتوقيع العقوبة على منتهكى   
والقيم االجتماعية التى تسود مجتمعا ما هى التى تحدد األفعال التى تعد            

وبناء عليه فاألفعال التى تعد جريمة هى التى        . من الجرائم دون غيرها   
ال يتم االتفاق التام عليها بل ترفض من قبل جميع أعـضاء المجتمـع              

وأيضاً نجد أن كالً من المنظـور القـانونى         . قيةوتعتبر أفعاالً غير أخال   
واالجتماعى يكمالن بعضهما فى تجريم أو عدم تجـريم األفعـال التـى         

  .يمارسونها فى المجتمع

  اإلطار النظرى للدراسة

تحاول الدراسة الراهنة تفسير العالقة بين البنـاء االجتمـاعى          
ـ   . وظهور السلوكيات اإلجرامية بالمجتمع المصرى     إن هـذه   ومن ثم ف

الدراسة تتبنى كل من نظرية األنومى والنظريـة الوظيفيـة كمنطلـق            
نظرى مع إطاللة سريعة حول نظرية المخالطة الفاصلة؛ وذلـك لـربط            
هذه النماذج النظرية بين نشأة االنحراف وبعض الظروف البنائية فـى           
المجتمع، والتى يفسر فى ضـوئها األشـكال المختلفـة لالسـتجابات            

وتتناول الدراسة الراهنة عرضاً مختـصراً لهـذه األطـر          . االنحرافية
النظرية ومدى تطابقها وعالقتها المباشرة بالقضية المحوريـة لهـذه          

  .الدراسة
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      : النظرية الوظيفية :أوالً 
تؤكد هذه النظرية على أن المجتمع فى ظل الظروف المثاليـة           

ة فى سهولة  يميل إلى التوازن واالستقرار، حيث تنتظم عناصره المختلف       
القول أن الوظيفيين يرون أن المجتمع كبناء كلـى يتكـون        ويمكن  . ويسر

من مجموعة من األجزاء المترابطة، وأن كل جـزء لـه وظيفـة أو دور               
يؤديه للمحافظة على استمرارية المجتمع والوفاء باحتياجاتـه األساسـية          

سية بتعـاون   بتعاون جميع هذه األجزاء فيما بينها للوفاء باحتياجاته األسا        
كما أن المـشكالت يمكـن أن تنـتج عـن           . جميع هذه األجزاء فيما بينها    

االحتياجات الوظيفية للمجتمع عندما تصاحب هذه االحتياجات بما يـسمى          
 فعلـى سـبيل   Over all Functionalباألداء الوظيفى الزائد عن الحد 

د المجاالت  المثال نجد أن النسق التعليمى بالمجتمع قد يخرج أفراداً فى أح          
بما يزيد عن حاجة المجتمع، وبالتالى فإن هـؤالء الخـريجين الـذين ال              
يجدون وظيفة يصبحون مصدراً لمشكلة اجتماعية، وبالتالى فـإن تعلـيم           
عدد من األفراد يزيد عن االحتياجات المطلوبة يعد خلالً وظيفيـاً فـى أداء        

  .)١٨(النسق التعليمى لدوره فى المجتمع

 النظرية الوظيفية ترى أن ظهور المـشكالت        وبصفة عامة فإن  
االجتماعية أمر حتمى فى المجتمع، وهنا يتبلور دور عالم االجتماع فى           
تحديد هذه المشكالت وتفسير سبب ظهورها وتحديد النتائج المترتبـة          

  .على وجودها

  : نظرية األنومى :ثانياً 
أرجعت نظرية األنومى االنحراف إلى ظـروف خاصـة بالبنـاء           

جتماعى، فهى تركز اهتمامها على تحديد المصادر االجتماعية والثقافية         اال
للسلوك اإلجرامى، تلك المصادر التى ترتبط فيما بينها لتخلق التفاوت فـى           
معدالت الجريمة واختالف صورها بين مختلف الجماعـات التـى تـشغل            

  .)١٩(أوضاعاً معينة فى البناء االجتماعى

 األنومى تنتج حيث يكـون البنـاء   ولقد اعتقد دوركايم أن حالة  
االجتماعى القائم غير قادر على ممارسة ضبطه على حاجـات األفـراد       
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 ٢٤٥  

ونزعاتهم، وفى ظل هذه الظروف االجتماعية تكون الجريمة اسـتجابة          
والفوضـى  ) حالـة الالمعياريـة   (طبيعية، وأشار أيـضاً أن األنـومى        

والقوانين والقـيم   االجتماعية التى تصاحب انهيار القواعد االجتماعية       
  .)٢٠(وفقدان األمل عندما تتعطل قدرة المجتمع على ضبط نزعات األفراد

ويعد ميرتون من أبرز أنصار هذه النظرية، حيث نجد أنه أدى            
دوراً كبيراً فى تطويرها وجعلها أكثر تنظيماً واتساقاً حيث حدد أنمـاط            

قافيـة  العالقة بين أهداف المجتمـع االجتمـاعى وبـين الوسـائل الث           
ولقد أكد ميرتون أن البنـاء االجتمـاعى        . المستخدمة لتحقيق األهداف  

يؤدى دوراً أساسياً فى خلق األنومى؛ وذلـك نتيجـة التوزيـع غيـر              
المتساوى فى الفرص، وبناء عليه يحرم العديد من األفراد من إتاحـة            

ويرجـع  . الفرصة لهم لتحقيق أهداف النجاح التـى يقرهـا المجتمـع          
 االنحراف إلى الظروف البنائية التى توجد فى المجتمـع،          ميرتون نشأة 

. والتى يفسر فى ضوئها األشكال المختلفـة لالسـتجابات االنحرافيـة          
ويشير فى تفسيره لإلنحراف إلى العالقة بين الوضع االجتماعى الـذى           
يشغله األفراد فى البناء االجتماعى، ونوع االستجابة التى تصدر عـن           

ساً ألوضاعهم التـى يـشغلونها والـضغوط التـى          األفراد؛ وذلك انعكا  
  .)٢١(يتعرضون لها

ويتبلور االفتراض الرئيسى لنظرية األنومى، والذى من خاللـه         
يمكن تفسير الجريمة بأن هناك عدداً كبيراً من الناس يجدون أنفـسهم            
مفتقدين إلى إتاحة الفرصة أمامهم لممارسـة األنـشطة االقتـصادية           

وقـد يكـون    . ى االنخراط فى أنشطة إجراميـة     الشرعية مما يدفعهم إل   
هؤالء األفراد راغبين فى العمل أو من الممكـن أن يكونـوا أعـضاء              
منتجين فى المجتمع، ولكن نظراً لعدم إتاحة العمل أمامهم أو الفرصـة            
لتنمية مهاراتهم فى العمل فيتجهون إلى عالم الجريمـة، إمـا بـسبب             

  .)٢٢(ياجات االقتصاديةاإلحباط الذى يحدث لهم أو بسبب االحت
وهكذا تحاول الدراسة الراهنـة االختبـار الميـدانى للفـرض           
الرئيسى لنظرية األنومى، والتى سبقت اإلشارة إليه، وذلك مـن خـالل    
تبنى وجهة نظر دوركايم التى تؤكد على وجود عالقة ارتبـاط إيجـابى     
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عن سـيادة التخـصص وتقـسيم     بين الضغوط العامة بالمجتمع الناتجة      
لعمل وزيادة حجم السكان وكثافتهم والتقـدم االقتـصادى والتكنولـوجى           ا

واألزمات التى تحدث فيه، والتى تؤدى إلى ضعف األخالق الجماعية ممـا            
يؤدى إلى حدوث حالة الالمعيارية كمرض اجتماعى، وأيضاً كما يفتـرض           
ميرتون بأن الشباب ينخرطوا فى أنشطة إجرامية عندما يجدوا أنفسهم فى           

رق الطرق ولم تتاح لهـم فرصـة ممارسـة األنـشطة االقتـصادية              مفت
  .الشرعية

كما تتبنى الدراسة الراهنة نظرية المخالطـة الفاصـلة التـى           
. طرحت تفسيراً حول تأثير الزمالء واألصدقاء فى االتجاه نحو الجريمة         

وطبقاً لهذه النظرية، فإن الناس يتعلمون ويكتسبون معـايير الثقافـة           
ى بعض المواد المخدرة على سبيل المثـال مـن خـالل            الخاصة كتعاط 

كما . تفاعلهم مع متعاطى المخدرات أو حملة الثقافة الخاصة للمتعاطين        
يعتمد تبنى الدراسة الراهنة لنظرية المخالطة الفاصلة؛ وذلك لالعتقـاد          
القوى بدور أصدقاء السوء فى انخـراط المتعطلـين نحـو الجريمـة             

  .بأنواعها المختلفة

  اءات المنهجية للدراسة الراهنةاإلجر

  :األهداف المحورية للدراسة 
  -:يمكن بلورة أهداف هذه الدراسة فى المحاور التالية 

 تحليل مشكلة البطالة فى محاولة للوقوف علـى أكثـر العوامـل              -١
  .والمتغيرات إسهاماً فى زيادة معدالتها

لة البطالـة    تحديد اآلثار االجتماعية المترتبة على نمو وتطور مشك        -٢
  .من وجهة نظر هؤالء المتعطلين

 التوصل إلى مجموعة من األساليب واآلليات التى يمكن أن تساعد           -٣
الجهات المهتمة بدراسة قضية البطالـة للمـساهمة فـى حلهـا            

  .والتخفيف من حدة آثارها
 الديموجرافيـة للمتعطلـين     - الكشف عن الخصائص االجتماعية      -٤

  .مرتكبى السلوك اإلجرامى
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 ٢٤٧  

 التعرف على أهم العوامل البنائية األخرى فى المجتمع التـى لهـا             -٥
  .عالقة بالسلوك اإلجرامى لألفراد بجانب البطالة

 صياغة تصور ألهم المحاوالت التى يمكن أن تبذل علـى مختلـف             -٦
المستويات للتعامل مع الشباب المتعطل قبل انخراطهم فى السلوك         

أولئك الذين وقعـوا فريـسة      اإلجرامى مع طرح طرق للتعامل مع       
  .للسلوك اإلجرامى

  :األهمية العلمية والمجتمعية للدراسة 

يمكن القول أن أى دراسة من الدراسات العلمية فى أى فرع مـن             
فروع المعرفة من الضرورى أن يكون لها أهميتها التى تـدفع البـاحثين             

لـى  لدراستها باستخدام مختلف أدوات البحث العلمى ومناهجه وصـوالً إ         
نتائج معينة تجيب على تساؤالت الدراسة بطريقة علميـة موضـوعية أو            

وتبـر أهميـة    . تكشف غموض محدد نسعى للتعرف عليه بالطرق العلمية       
الدراسة العلمية بقدر ما تثير على المستويين األكاديمى والتطبيقـى مـن            

  .تساؤالت وافتراضات حول قضايا مجتمعية مختلفة

لمية للدراسة الراهنة من خالل مناقشة      ويمكن تحديد األهمية الع   
وتحليل سوسيولوجى لمتغيرات الدراسة بتبنيهـا لنمـوذجين نظـريين        

فى دراسة وتفسير الجريمـة باعتبارهـا       ) الوظيفية البنائية، األنومى  (
محصلة وإفراز للبطالة كأحد العوامل البنائية فى المجتمـع المـصرى،         

 على المـستويين العلمـى      وما لدراسة هذه القضية من مردود إيجابى      
  .والتطبيقى

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة الراهنة تعتبر مـن الدراسـات           
البينية، حيث يمكن تصنيفها ضـمن دراسـات االجتمـاع االقتـصادى            
والمشكالت االجتماعية إال أن انتمائها إلى علم اجتماع العمـل أو مـا             

  .اصطلح على تسميته بعلم االجتماع المهنى هو األقرب

ويالحظ أن إسهامات الباحثين فى ميدان علم االجتماع لقـضية          
البطالة متواضعة مقارنة بغيرهم من السياسيين واالقتصاديين ورجـال         
اإلدارة؛ ومن هنا تبرز أهميتها باعتبارها إحـدى القـضايا المحوريـة         
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لدراسات علم االجتماع وفى نفس الوقت تشكل مشكلة اجتماعية يعانى          
ما أن موضوع الدراسة الراهنة يقترب كثيراً من ميدان         ك. منها المجتمع 

علم االجتماع الجنائى مـن خـالل معالجـة الجريمـة مـن منظـور               
  .سوسيولوجى

أما فيما يتعلق باألهمية المجتمعية للدراسة الحالية فإنها تستمدها         
من إثارتها لقضية تنال اهتمام كل من صانعى ومتخذى القرار فى مجتمعنا            

عنيه قضية البطالة من عدم االستفادة من القـوة البـشرية           المصرى بما ت  
التى أنفق عليها فى مجال التعليم المليارات من الجنيهات، ويعيشون فـى            
ظل مشكلة البطالة التى تهدد مستقبلهم ومستقبل مجـتمعهم، فيـشعرون           
باإلحباط والضياع والتوتر والقلق يدفعهم لالتجاه نحو االنحراف مما يهدد           

ومما الشك فيه أن هذا اإلهدار للموارد البـشرية         . قرار المجتمع أمن واست 
يستلزم التخطيط العلمى السليم للقوى البشرية كجزء أساسى من التخطيط           

كما تعود أهمية الدراسة الراهنة الهتمامها أيـضاً بمناقـشة          . العام للدولة 
 بطالة المتعلمين والتعرف على خصائصهم التعليمية واحتياجاتهم تفـضيالً        
على الفئات التعليمية األخرى لشدة حاجة المجتمع إلـى امكانـات أبنائـه            

  .المتعلمين
  :التساؤالت الرئيسية للدراسة 

يمكن صياغة التساؤالت الرئيسية للدراسة الحالية فى ضـوء         
  -:أهدافها والغرض منها، على النحو التالى 

   ما األنماط اإلجرامية الناتجة عن البطالة ؟-١
ستوى التعليمى للمتعطلين دور فى تشكيل السلوك اإلجرامى         هل للم  -٢

  ؟
 ما الخصائص االجتماعيـة والديموجرافيـة للمتعطلـين مرتكبـى          -٣

  السلوك اإلجرامى ؟
 هل هناك عالقة بين تعطل الخريجين وارتكابهم لسلوكيات إجرامية          -٤

  ؟
 هل لجماعة األصدقاء ونوع العمل المؤقت والهامشى الذى يمارسه          -٥

  متعطل عالقة بارتكابه السلوك اإلجرامى ؟ال
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 ما أسباب زيادة معدالت البطالة بـين الخـريجين بـصفة عامـة              -٦
  والمتعلمين بصفة خاصة بالمجتمع المصرى ؟

 ما الخلفية األسرية التى يعيشها المتعطل مرتكب السلوك اإلجرامى          -٧
  ؟

ـ          -٨ ة وكـذلك   ما أهم األساليب التى يمكن اتخاذها للحد من مشكلة البطال
  السلوك اإلجرامى ؟
  :نوع وانتماء الدراسة 

يمكن تصنيف هذه الدراسة ضمن الدراسات التفسيرية؛ نظـراً         
العتمادها على جمع الحقائق المتعلقة بمتغيـرى الدراسـة وتحليلهـا           
وتفسيرها الستخالص داللتها من خالل الوصف الكمى لظاهرة انحراف         

ى المجتمع المـصرى للتعـرف      الشباب المتعطل بالصورة التى عليها ف     
على خصائصهم المتعددة، إضافة إلى االهتمام بحصر العوامل البنائيـة          
المختلفة التى تؤثر على الشباب المتعطل مرتكـب الجريمـة بجانـب            

  .مشكلة البطالة

  -:المنهج المستخدم فى الدراسة الحالية 

إن الباحث العلمى يستخدم فى بحثه مـن المنـاهج والطـرق            
وفى ضوء أهـداف   . ما يحقق له بلوغ غايته من البحث العلمى       البحثية  

ولما كان الهدف األساسى للدراسة الراهنة قياس       . الدراسة التى يجريها  
العالقة بين البطالة، واالتجاه نحو السلوك االجرامى، فقد تم اسـتخدام           

 وذلك للحـصول علـى   Case Study Methodمنهج دراسة الحالة 
  .وعمقاً عن حاالت الدراسةبيانات أكثر تفصيالً 

وتعتبر وحدة الدراسة هنا هو الفـرد المتعطـل عـن العمـل             
وفى إطار التكامل   . ويمارس عمالً مؤقتاً وقت ارتكاب السلوك االجرامى      

المنهجى فقـد اعتمـدت الدراسـة أيـضاً علـى المـنهج التـاريخى            
Historical Method  لما يقتضيه تطبيقه من دالالت بدراسة تتبـع 

 مشكلة البطالة بالمجتمع ومعرفة األسباب والعوامل التـى أدت          وتطور
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 ٢٥٠   

وكـذلك اعتمـدت    . إلى تناميها، وخاصة فى السنوات العشرة األخيرة      
 بهدف Descriptive Methodالدراسة الحالية على المنهج الوصفى 

التوصل إلى صورة شبه كاملة عن مشكلة الدراسة باالعتماد على جمع           
  .وصول إلى وصف دقيق عنهاالحقائق ثم تحليلها لل

  :األدوات الرئيسية لجميع البيانات 

اعتمدت الدراسة الراهنة على دليل دراسة الحالة كأداة رئيسية         
لجمع البيانات للتعرف على الخـصائص االجتماعيـة والديموجرافيـة          
والتعليمية لوحدة الدراسة، وكذلك الظروف األسـرية للمبحـوث قبـل           

 وكذلك التعرف على أهم العوامل الخارجيـة        ارتكاب السلوك اإلجرامى،  
والذاتية التى دفعته الرتكاب هذا السلوك، وكذلك معرفة تاريخ وحيـاة           

ولقد روعى ـ بقدر االمكان ـ فى تصميم دليل دراسة   . وحدة الدراسة
الحالة الشروط الضرورية من حيث عدد وشمولية األسئلة لكل متغيرات          

  .الدراسة التى تحقق أهدافها

 تم االعتماد فى الدراسة الحالية على أداة المالحظة بـدون           كما
 باعتبــار أن Non-Participation Observationالمــشاركة 

المالحظة العلمية من أهم المصادر األساسية فى الحصول على البيانات          
من مجتمع البحث، كما أنها تهيئ للباحث فرصة التعرف على الـسلوك           

وباإلضـافة لـذلك تـم      . صورته الطبيعية الفعلى للفرد أو الجماعة فى      
االعتماد على البيانات التى أمكن الحصول عليها من مختلف الهيئـات           
المحلية والدولية حول حجم مـشكلة البطالـة بـالمجتمع المـصرى،            
والخصائص المختلفة للمتعطلين، وكذلك البيانات المتعلقة بالجرائم من        

عـض أنـواع الـسلوك    حيث أنماطها، وعالقة المتعطلـين بارتكـاب ب   
  .اإلجرامى

  :كيفية تصميم دليل دراسة الحالة 

تعد مرحلة تصميم أداة جمع البيانات من أهم المراحـل التـى            
تساهم فى تحقيق أهداف البحث مـن حيـث المـضمون والـصياغة             
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 ٢٥١  

وقد تم تصميم دليل دراسـة الحالـة   . والتسلسل المنطقى فى تساؤالتها 
البيانات من حاالت الدراسة، حيـث     بشكل يساهم بفاعلية فى جمع كافة       

روعى أن يشتمل على مجموعة من التساؤالت تحقق اإلجابـة عليهـا            
  -:التوصل إلى ما يلى 

  . الخصائص االجتماعية والديموجرافية والتعليمية للمبحوث-١

  . نوع وطبيعة العمل الذى يمارسه وقت ارتكابه للسلوك اإلجرامى-٢

  .المبحوث الظروف األسرية التى يعيشها -٣

  . ردود أفعال أسرته تجاه ارتكابه السلوك االجرامى-٤

 االتهامات التى وجهت إليه ونوع العقوبـة التـى صـدرت ضـده        -٥
  .وتاريخ المبحوث االجرامى

  . دور األصدقاء فى حياته وارتكابه هذا السلوك االجرامى-٦

 التاريخ االجرامى ألسرة المبحوث ومدى تورط أحد أفراد أسـرته           -٧
  . ارتكاب سلوك اجرامى من قبلفى

 مدى تأثير الظروف االقتصادية وعدم توفير فـرص العمـل علـى     -٨
  .ارتكاب الفعل االجرامى

 رؤيته وتصوراته حول أسباب مشكلة البطالة واقتراحاته لحل هذه          -٩
  .المشكلة

  . التعرف على مدى شعوره بالذنب العتدائه على حقوق اآلخرين-١٠

  .ية بعد انتهاء فترة العقوبة تصوراته المستقبل-١١

  :اختيار حاالت الدراسة 

تم تحديد حاالت الدراسة الخمس فـى أولئـك األفـراد الـذين          
ارتكبوا أفعاالً اجرامية فى فترة تعطلهم أو أثناء قيامهم بأعمال مؤقتـة            

  .هامشية ويقضون حالياً فترة العقوبة

يت عند  ولقد تم االستناد إلى مجموعة من االعتبارات التى روع        
  -:ومن هذه االعتبارات ما يلى . اختيار هذه الحاالت
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 ٢٥٢   

 أن تكون هذه الحاالت من الشباب الحاصلين على مؤهـل جـامعى             -أ
وفى سن العمل، ومضى على تخرجهم مدة ال تقـل عـن خمـسة              

  .أعوام

 أن تكون هذه الحاالت من المتعطلين عن العمـل وقـت ارتكـابهم     -ب
عماالً هامشية مؤقتة ذات دخـل      السلوك االجرامى، أو يمارسون أ    

  .محدود

 أن يكون أصحاب هذه الحاالت من الذكور إلمكانية إجراء الحوار           -جـ
  .معهم دون حرج، أو مقابلتهم لمرات عديدة

 زيادة عدد الذكور من الشباب بالمدينة مقارنـة بـالريف، وذلـك             -د
فمـن  . لتعرض المدينة لتيار الهجرة الريفية الحضرية باسـتمرار       

فق عليه ديموجرافياً أن الذكور أكثر الفئات العمرية والنوعية         المت
استعداداً للهجرة مما يترتب عليه زيادة عدد الشباب من الـذكور            

كمـا أنـه مـن      . فى المدينة عن بقية الفئات العمرية والنوعيـة       
. المعروف أن النزعة اإلجرامية أقوى لدى الشباب عن كبار السن         

 فى دراسته حول الفقـر  Eric Baumerولقد أشار إيريك بيومر 
والتصدع األسرى والجريمة، إلى أن تركيب السكان والفقر المدقع         

  .)٢٥(يعدان ذات تأثير قوى ومهم فى هذا الشأن
  :مبررات اختيار مدينة المنيا كمجال تطبيقى للدراسة 

يعود اختيار مدينة المنيا كمجال جغرافى للدراسة لتفوقها عـن          
  :لسلوك اإلجرامى لألسباب التالية القرية فى ارتكاب ا

 انخفاض درجة التجانس فى الحضر عن الريف، حيـث أن اتـصال             -أ
األفراد فى الريف وكذلك دخولهم وثقافتهم تتشابه كلها إلـى حـد            

  .كبير، وذلك بخالف ما هو سائد فى المدن

 أن المدن تتسم بالتباين وانتشار ظواهر التشرد وسوء المـسكن،           -ب
 فى مناطق كثيرة منها، ومما يدلل علـى ذلـك مـا        وبؤر الجريمة 

أشار إليه كل من شو وماكاى فـى دراسـتهما إلـى أن التفكـك               
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 ٢٥٣  

االجتماعى داخل المجتمعات الحضرية يؤدى إلى إضعاف الـروابط         
  .)٢٣(االجتماعية غير الرسمية وينمى الثقافات الخاصة الجانحة

حجـم   كبر حجم المجتمع الحضرى، حيـث تـرتبط الحـضرية ب           -جـ
وقـد  . المجتمع إيجابياً، بينما يرتبط الريف بحجم المجتمع سـلبياً        

 إلى الخصائص المميزة للمجتمع الحـضرى       Wirthأشار ويرث   
متمثلة فى زيادة عدد السكان وارتفاع معدل كثافتهم وعظم تباينهم          
مما يؤدى إلى ضعف الروابط والشخصية والعالقـات االجتماعيـة      

يير محددة يؤدى إلى نتائج من االغتراب       األولية واإلجماع حول معا   
  .)٢٤(الفردى وانتشار السلوكيات االنحرافية

  :تطور حجم قوة العمل والبطالة فى مصر 

ظهرت مشكلة البطالة فى مصر بوضوح وبحدة باعتبارها مـن          
. أعقد المشكالت التى تواجه المجتمع المصرى مع بدايـة التـسعينيات          

سنوياً، وتزايد قـوة العمـل      % ٢,٢ فمع النمو السريع للسكان بمعدل    
لم يستطع االقتصاد المصرى الذى ينمـو بمعـدل         % ٢,٦بمعدل أسرع   

أن يحقق استيعاب الوافدين لسوق العمل والذى بلغ عددهم حوالى          % ٢
 ٥٥٠ ألف خريج سنوياً وارتفعت فى السنوات األخيرة لتصل إلى           ٥٠٠

 مليـون   م بلـغ عـدد المتعطلـين      ١٩٩٦وطبقاً لتعـداد    . ألف خريج 
من % ٨,٩وخمسمائة وخمس وثالثين ألف نسمة تقريباً بنسبة قدرها         

م طبقاً لبيانـات بحـث      ٢٠٠٠جملة قوة العمل ثم ارتفع العدد فى عام         
العمالة بالعينة والذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء         
 إلى حوالى مليون وستمائة وثمانية وتسعين ألف تقريباً بنسبة قـدرها          

٢٦(%٩(.  
وتعكس البيانات انتشار البطالة فى الريف والحضر، وبين الذكور         
واإلناث، وانتشارها فى جميع محافظات مصر، وتعكس بعـض البيانـات           

وارتفاع نـسبة البطالـة بـين      ) ٢٤-١٥(تركيز البطالة بين صغار السن      
فى الحضر، وقد يكـون ذلـك       % ١٧فى الريف،   % ٤٤اإلناث حيث بلغت    

تجنب تشغيل اإلناث ووجود أعمال ال تناسب طبيعتهم أو ارتفاع          راجعاً إلى   
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 ٢٥٤   

كما أن النسبة بين    . نسبة األمية بينهم أو تحيز سوق العمل لصالح الذكور        
المتعلمين أكبر منها بين غير المتعلمين، ولعل من أسباب ذلـك أن غيـر              
المتعلمين ال يسجلون أنفسهم فى مكاتب العمل، إلـى جانـب عـدم دقـة               

ت اإلحصائية الخاصة بغير المتعلمين ونوعية األعمال التى يقومـون       البيانا
  .)٢٧(بها

ومن الجدير بالذكر أن هناك صعوبة فى االعتماد الكلـى علـى         
اإلحصاءات الرسمية إلعطاء صورة واقعية للحجـم الفعلـى لمـشكلة           

   :)٢٨(البطالة فى المجتمع المصرى لألسباب اآلتية
ث أنه ال يمكن تقديم تفـسير علمـى         حي.  ندرة اإلحصاءات وقدمها   -أ

لمشكلة البطالة إال فى ضوء ظروف الواقع المعاش فى المرحلـة           
  .اآلتية

حيـث نجـد أن     .  عدم الدقة المتوخاه فى جمع ورصد اإلحصاءات       -ب
اإلحصاءات الرسمية تدخل فى حسبانها فئـات عمريـة ال يجـب            

اءات دخولها كاألطفال وصغار السن مثالً، وبالتالى تكـون اإلحـص   
  .الرسمية غير دالة على حقيقة الظاهرة فى الواقع االجتماعى

ويمكن اإلشارة إلى المستوى العام للبطالة بالمجتمع المـصرى         
، وذلك طبقاً إلحصاء منظمة العمـل       ٢٠٠١ -١٩٩٥فى السنوات من    

العربية فى الكتاب الدورى إلحصاءات العمل فى البلدان العربية، وذلك           
م، وذلك من خالل الجـدول    ٢٠٠٤ه والصادر عام    فى العدد السادس من   

   :)٢٩(التالى
  )١(جدول 

  )٢٠٠١ -١٩٩٥(يوضح المستوى العام للبطالة فى مصر فى الفترة 

  )باأللف(المجموع   إناث  ذكور  السنة

١٩١٧  ٩٢٠  ٩٩٧  ١٩٩٥  
١٥٣٥  ٥٣٤  ١٠٠١  ١٩٩٦  

١٤٤٦  ٧٤٥  ٧٠١  ١٩٩٧  
١٤٤٨  ٧٤٤  ٧٠٤  ١٩٩٨  



   دراسة حالة مبدينة املنيا-البطالة والسلوك اإلجرامي باتمع احلضري املصري 
 

 ٢٥٥  

١٤٩٢  ٧٦٨  ٧٢٤  ١٩٩٩  

١٦٩٩  ٩٥٥  ٧٤٤  ٢٠٠٠  
١٧٨٣  ٩٣١  ٨٥٢  ٢٠٠١  

الكتاب الدورى إلحصاءات العمل فى     :  منظمة العمل العربية     :المصدر  
  .٣٦٨، ص٢٠٠٤البلدان العربية، العدد السادس، 

  :حجم قوة العمل بالمجتمع المصرى 
يتوقف حجم قوة العمل على مجموعة من العوامل أهمها معدل          

ى وفرص العمل المتاحة والقـيم      نمو السكان وتركيبهم العمرى والنوع    
  .واالتجاهات التى تحدد إسهام كل فئة من الفئات المختلفة فى اإلنتاج

ويمكن التعرف على حجم قوة العمل والبطالة فى مـصر بـدءاً       
م مـن خـالل بيانـات الجـدول      ٢٠٠٠م وحتى عـام     ١٩٥٠من عام   

   :)٣٠(التالى
  )٢(جدول 

 -١٩٥٠(ر خالل الفترة    يوضح تطور حجم قوة العمل والبطالة فى مص       
٢٠٠٠(  

  معدل البطالة  عدد المتعطلين  قوة العمل  السنة

٢,١  ١١٢٥٣٥  ٥٤٣٢١٩٠  ١٩٥٠  

٢,١  ١٤٢٢١٥  ٦٨٦٠٥٣٤  ١٩٦٠  
٤,٣  ٣٦٨٦٦٦  ٨٥٧٥٢١٦  ١٩٧٠  

٤,٣  ٤٥٩٠٨١  ١٠٦٧٨٢٧٣  ١٩٨٠  
١١,١  ١٥٣٢٤٦٥  ١٣٨٢٦٣٤٠  ١٩٩٠  
٩,٠  ١٦٩٨١٠٠  ١٨٩٠٢٤٠٠  ٢٠٠٠  

العمالة والبطالة  : ئة العامة واإلحصاء    الجهاز المركزى للتعب  : المصدر  
، ٢٠٠١فى جمهورية مصر العربية، قطاع اإلحصاء، إبريـل      

  .٥١ص
ويالحظ من بيانات الجدول السابق تضاعف حجم قـوة العمـل           

 إلـى  ١٩٥٠طوال هذه الفترة خالل ثالث مرات ونصف مرة من عـام         
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 ٢٥٦   

وقد وضحت بيانات هذه الزيادة أن قـوة العمـل زادت فـى             . م٢٠٠٠
 مليون نسمة، وهى ما     ٣,٢بحوالى  ) م١٩٩٠ -١٩٨٠(العشر سنوات   

تعادل تقريباً الزيادة المماثلة التى حدثت خالل العـشرين عامـاً بـين             
 إلـى   ١٩٩٠، وخالل السنوات التالية من عـام        )م١٩٧٠(،  )م١٩٥٠(

م، حيث زادت قوة العمل بصورة أكبر حيث بلغـت حـوالى      ٢٠٠٠عام  
جاع هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل المواليد       ويمكن إر .  مليون نسمة  ٥,١

بصورة أكبر فى الستينيات التى صاحبها حدوث انخفاض فـى معـدل            
الوفيات، وبالتالى زاد معدل نمو السكان مما أدى إلـى دخـول أعـداد          

  .١٩٨٠كبيرة فى سن العمل ظهرت مالمحها منذ عام 
ومن المالحظ كذلك تضاعف عدد المتعطلين أكثر مـن خمـس           

كمـا أنـه فـى العقـدين     ). ٢٠٠٠ -١٩٥٠( مرة خالل الفترة    عشرة
ارتفع عدد المتعطلـين إلـى أكثـر مـن          ) ٢٠٠٠ -١٩٨٠(األخيرين  

المليون ونصف المليون متعطل؛ وذلك لعوامل متعـددة منهـا تخلـى            
الدولة عن سياسة تعيين الخريجين، هذا باإلضافة إلى ضـعف قـدرة            

لمواجهة الزيادة الوافدة إلى سوق العمل عن توفير فرص العمل الكافية        
 ١٩٩٠عام  % ١١,١سوق العمل، ومع ذلك انخفض معدل البطالة من         

  .م٢٠٠٠عام % ٩إلى 

  :توزيع المتعطلين حسب الحالة التعليمية 

إن سياسة التوظف التى انتهجتها الدولة عـن طريـق وزارة           
القوى العاملة والتدريب بهدف إيجاد فرص أمام الخريجين، وفى ضوء          

 ربط سياسة التعليم بخطط التنمية، وعدم التوافق بـين الـسياسة            عدم
التعليمية واحتياجات السوق بصفة عامة، ساعد ذلـك علـى انتـشار            
البطالة بنوعيها السافرة والمقنعة كأحد اآلثـار االجتماعيـة لـسياسة           

ويبين الجدول التالى خطة توزيع البطالة وفقاً للمـستوى         . )٣١(التوظيف
  م٢٠٠٠، ١٩٩٥عامى التعليمى بين 
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 ٢٥٧  

  )٣(جدول 
التوزيع العددى والنسبى للمتعطلين حسب الحالة التعليمية فى عام 

  م٢٠٠٠، ١٩٩٥

  الحالة التعليمية
العدد فى عام   

  م١٩٩٥
ــسبة  الن

  المئوية
العدد فى عام   

  م٢٠٠٠
ــسبة  النـ

  المئوية

  ٠,٨  ١٣٦٠٠  ١,٢  ٢٢٩٠٠  أمى
  ٠,٩  ١٥٧٠٠  ١,١  ٢٠٣٠٠  يقرأ ويكتب

ــن  ــل مـ أقـ
  طالمتوس

٠,٩  ١٥٦٠٠  ١,٤  ٢٧٤٠٠  

  ٦٦,٩  ١١٣٥٠٠٠  ٧٥,٩  ١٤٥٠٢٠٠  متوسط
  ٨  ١٣٦٥٠٠  ٨  ١٥٣٢٠٠  فوق المتوسط

مؤهل جـامعى   
  فأعلى

٢٢,٥  ٣٨١٧٠٠  ١٢,٤  ٢٣٦٤٠٠  

  ١٠٠  ١٦٩٨١٠٠  ١٠٠  ١٩١٠٤٠٠  الجملة

 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، قطـاع اإلحـصاء،          :المصدر  
  .٧١، ص٢٠٠١إبريل 

جدول أن نسبة بطالة المتعطلين سواء كـان        ويتضح من هذا ال   
تعليمهم عالياً أو متوسطاً وأقل من المتوسط تتجه نحـو الزيـادة فـى         

، وذلك علـى عكـس األميـين أو مـن          ٢٠٠٠ إلى   ١٩٩٥الفترة من   
ويـشير الجـدول    . يجيدون القراءة والكتابة فإنها تتجه نحو االنخفاض      

  .اسىالتالى إلى توزيع المتعطلين حسب المؤهل الدر
  )٤(جدول 

التوزيع العددى والنسبى للمتعطلين من خريجى الجامعـات والمعاهـد          
  العليا

  العدد  المؤهالت
ــسبة  النـ

  المئوية

  ١٤,٥  ٢٧٩٠٦بكالوريوس زراعة والمعاهد العليـا     
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 ٢٥٨   

  الزراعية

  ١٥,٤  ٢٩٦٥٩  ليسانس اآلداب واآلثار
بكالوريوس التجارة والمعاهد العليـا     

  التجارية
٣٤,١  ٦٥٥٤٠  

  ١٤,٦  ٢٨١٥٠  سانس حقوقلي
  ٤,٦  ٨٨٨٥  بكالوريوس الهندسة

  ٧,٢  ١٣٨٧٨  بكالوريوس الخدمة االجتماعية
  ٩,٦  ١٨٤٣٣  باقى المؤهالت والتخصصات

  ١٠٠  ١٩٢٤٥١  اإلجمالى

حصر :  مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار         :المصدر  
  .م٢٠٠٠فائض الخريجين، 

عطلين يتركـزون فـى مجـال       ويتضح من هذا الجدول أن المت     
التعليم التجارى، حيث يوجد أكثر من ثلثـى المتعطلـين مـن حملـة              
بكالوريوس التجارة، ويأتى فى المرتبة الثانية خريجى اآلداب واآلثـار          

وأقل نسبة بطالة توجد بين خريجى كليات الهندسة ثم         % ١٥,٤بنسبة  
ود ذلك إلـى    وبالنسبة لخريجى كليات الهندسة فيع    . الخدمة االجتماعية 

انخفاض أعداد المقبولين بهذه الكليات مقارنة بنوعية أعداد المقبولين         
أما االنخفاض فى نسبة البطالة     . فى الكليات األخرى كالتجارة والحقوق    

بين خريجى الخدمة االجتماعية واالجتماع، وذلك بسبب تعدد مجـاالت          
  .العمل أمامهم فى مختلف قطاعات الدولة

ر أن الفروق بين المتعلمين وغير المتعلمين،       ومن الجدير بالذك  
وكذلك العالقة بين المستوى التعليمى والبطالة أشار إليها العالم تودارو          

 World" التنميـة االقتـصادية فـى العـالم الثالـث     "فى كتابه عـن  
Economic Development in the Third  فقد أوضح أن هنـاك 

ى التعليمـى بـين الـذكور       عالقة طردية بين معدالت البطالة والمستو     
  .)٣٢(واإلناث فى المناطق الريفية والحضرية

  :أسباب البطالة وأساليب قياسها 
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 ٢٥٩  

تركز تقارير التنمية البشرية المتعـددة أساسـاً علـى البـشر        
وضرورة رفع قدراتهم البشرية وتمكينهم من فرص الحيـاة العادلـة،           

تمتـع  وعلى رأسها الحصول على فرصة عمل كريمة ودخـل يكفـى لل           
بنوعية حياة أفضل، حيث إن ذلك يعد مطلباً الستقرار الـبالد سياسـياً             
. واقتصادياً واجتماعياً، وليس ترفاً قد يتغنى به الشعراء والكتاب فقـط          

وتعطل الشباب فى الوطن العرف ليس ظاهرة عربية فقـط، بـل إنهـا          
 مشكلة تؤرق الكثير من دول العالم، ولها العديد من اآلثـار الـسياسية       
واالقتصادية واالجتماعية الخطيرة، لما لهؤالء الشباب من طاقة كبيرة          
قد توجه اتجاهاً يؤدى إلى انحرافها فتمثل قنبلة قابلة لالنفجار فـى أى             

  .)٣٣(لحظة
ويمكن عرض وجهة نظر أخرى فى أسباب البطالة تـرى أنـه         

  :)٣٤(يمكن تحديدها فى األسباب اآلتية
 التى أدت إلى ارتفاع حجـم قـوة العمـل            الزيادة السكانية المستمرة   -١

الداخلة إلى سوق العمل سنوياً دون أن تقابلها زيادة متوازنـة فـى             
  .الطاقة االستيعابية لسوق العمل

 قصور حجم االستثمار الالزم إليجاد فرص عمل كافيـة تـستوعب            -٢
  .القوى العاملة المتاحة

أدى إلـى    دخول األطفال دون سن العمل لسوق العمل وتـشغيلهم           -٣
مزاحمتهم للقوى العاملة من البالغين فى الحصول علـى فـرص           

  .العمل المتاحة
 انخفاض الطلب على العمالة المصرية فى سـوق العمـل العربـى       -٤

  .وخاصة بعد حرب الخليج
 عدم التوافق بين احتياجات سوق العمل ومخرجـات المؤسـسات           -٥

  .التعليمية
 الجهات الحكومية والهيئات     تراجع الدولة عن تعيين الخريجين فى      -٦

  .العامة
ويرى آخرون أن من يحاول إرجاع البطالة إلى التعليم ينبغـى           
أال يغفل وأن يعى تماماً أن التعليم حق لكل مواطن بقـدر مـا تحملـه                
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 ٢٦٠   

قدراته الذهنية بغض النظر عـن وضـعه االجتمـاعى واالقتـصادى،            
   :)٣٥(يما يلىويستلزم ذلك تحديد أهم أسباب مشكلة البطالة فى مصر ف

  . غياب التنسيق بين التعليم واحتياجات المجتمع-١
  . التوسع فى التعليم مع قصور إمكانياته-٢
  . الهجرة الداخلية والخارجية-٣
  . سياسة التوظيف الحكومى-٤
  . التحديث التكنولوجى-٥
  . جمود سوق العمل وعدم تشجيع القطاع الخاص-٦
  . سيادة بعض القيم االجتماعية-٧
  . بطء النمو االقتصادى والتخطيط غير المتوازن لالستثمار-٨
  . اندثار بعض الحرف والصناعات-٩

  . التسيب فى تطبيق قوانين العمل-١٠

  -:األساليب المختلفة لقياس البطالة 
م تحتل مصر المرتبـة  ٢٠٠٤وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام      

ية وارتفاع معـدل     دولة فيما يتعلق بمعدالت التنم     ١٧٥ بين   ١٠٨رقم  
ورغم الجهود التى بذلت فى مصر على مدار عقود، ومازالـت       . البطالة

تبذل لتحقيق التنمية االقتصادية، إال أنها لم تنجح بـشكل كامـل فـى              
تحقيق نتائج ملموسة وتغير حقيقى فـى مـستوى معيـشة المـواطن          
المصرى، خاصة فيما يتعلق بعدم االهتمام بما يشغل الشباب من هموم           

ثل انتشار البطالة وخاصة بين فئة الشباب، وهو ما يعتبر مـن أكثـر    م
  .)٣٦(وأهم التحديات التى تواجه التنمية االقتصادية

وبناء عليه يتطلب القياس الدقيق لحجم البطالة تحديداً دقيقـاً          
للعناصر التى تتضمنها قوة العمـل سـواء كـانوا مـن العـاملين أو               

رة عليه وال يجدونه على أن يـستبعد        المتعطلين عن العمل ولديهم القد    
من قوة العمل األطفال دون السادسة من العمر، ومن هم فـوق سـن               
التقاعد، وكذلك المرض ذوى العاهات المستديمة غير القـادرين علـى           

  .)٣٧(العمل الذين يمثلون نوعاً من البطالة الراكدة
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 ٢٦١  

 الكاملة والجزئية والموسمية والدوريـة    (ولتعدد أشكال البطالة    
ستقتصر الدراسة الراهنة على عرض قياس كل من البطالـة     ) والمقنعة

ويعتبر مقيـاس   . الكلية والمقنعة ألنهما يشكالن خطورة على المجتمع      
البطالة الكلية أكثر شيوعاً واستخداماً إلمكان إجرائه بيسر عن البطالة          
المقنعة باعتبارها ظاهرة نسبية تتحكم فيهـا ثالثـة عوامـل فرديـة             

ية ومجتمعية، وإن كانت العوامل التنظيمية أكثر هـذه العوامـل      وتنظيم
  .تأثيراً مقارنة بالعوامل األخرى

  : قياس البطالة الكلية -أ

وفيها يقاس معدل البطالة عن طريق قسمة األفراد المتعطلـين          
 سنة إلى إجمالى قوة العمل بهـذه الفئـة          ٦٤-١٥البالغين من العمر    

 هم فى سن العمـل والقـادرين عليـه          العمرية، والتى تشتمل على من    
. )٣٨(سواء كانوا يعملون أو ال يعملون إال أنهم جميعاً يمثلون قوة العمل           

ويعبر هذا المعدل عن حجم البطالة فى المجتمع، كما أنه يستخدم فـى             
مقارنة هذه المشكلة خالل فترات زمنية معينـة سـواء بـين الـدول              

دارية داخل الدولـة الواحـدة      المختلفة أو بين المناطق والتقسيمات اإل     
ويعبر اتجاه هذا المعدل خالل فترة زمنية مؤشراً للحكـم علـى قـدرة              
اقتصاد المجتمع على توفير إيجاد فرص عمل للقادرين عليه ويبحثـون    

  .عنه وذلك فى ظل الظروف المتغيرة عبر الزمن

  : قياس البطالة المقنعة -ب
، وإن كان أقل شيوعاً     ويعتبر هذا المقياس من المقاييس األساسية     

وانتشاراً فى االستخدام والتطبيق عن البطالة الكلية إال أنها قضية بحثيـة            
ذات طابع أكاديمى ومجتمعى؛ ألنها تساهم بفاعلية فى تحديد من هم الذين            
يعملون بالفعل فى مختلف مؤسسات العمل، ومن هم الذين يمكن االستغناء           

  .عنهم أو تحويلهم إلى أنشطة أخرى

 فى بعض   Edwardلقد اتفقت الدراسات التى قام بها إدوارد        و
البلدان النامية وتقارير منظمة العمل الدولية فـى باكـستان ومـصر            
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 ٢٦٢   

وبعض الدراسات المسحية فى نيكاراجوا وبـاراجواى علـى أن أهـم            
متوسط عـدد سـاعات      : )٣٩(مؤشرات قياس البطالة المقنعة تتمثل فى     

رات والخبرات ـ الرضا عن العمـل ـ    العمل ـ التوظيف الكامل للمها 
 .مستوى الدخل الذى يحصل عليه الموظف

  :العالقة بين البطالة والجريمة 

ال غرو فى أن البطالة ظاهرة موجودة فى أغلـب المجتمعـات            
اإلنسانية قديماً وحديثاً، وال يكاد مجتمع من المجتمعات اإلنسانية، على          

د يختلف حجمها ونـسبتها     مر العصور يخلو من هذه الظاهرة، ولكن ق       
وطبيعتها من مجتمع آلخر، حيث توجد عالقـة بـين حالـة البطالـة              
ومستويات التأهيل العلمى للقوى العاملة والعاطلين عن العمل، وعالقة         
أيضاً بين حالة البطالة وحدوث الجريمة فى المجتمع، كمـا أن هنـاك             

. الجريمـة عالقة طردية بين ارتفاع نسبة البطالة وقضايا اإلرهـاب و         
وتتبلور هذه العالقة من خالل الحالة التعليمية للعاطلين عن العمل، أى           
كلما انخفض المستوى التعليمى للعاطلين عن العمل ارتفع عدد قـضايا           

  .)٣٩(اإلرهاب والمخدرات فى المجتمع

وتقدم الدول تقارير عن البطالة واآلثار الناجمة عنها، كما تُسن          
 المتعلقة بالبطالة، وهذه التقارير يمكـن أن  بعض القوانين وتضع النظم 

تدخل فى باب اإلطار التنظيرى المتعلق بالكشف عن العالقة بين البطالة           
والجريمة، رغم أن هذه التقارير وتلك القوانين والنظم تعتبر مزيجاً من           

  .التوجهات النظرية المتفاعلة مع الممارسات العملية

م لألمم المتحدة تقريراً لمؤتمر   وبخصوص التقارير، قدم األمين العا    
أن البطالة والفقـر واألميـة،      "م جاء فيه    ١٩٨٠سنة  ) بفنزويال(كاراكاس  

والتمييز العنصرى، وعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية تمثل عوامـل         
مؤدية لإلجرام بصورة عامة، وعلى الدول األعضاء فـى منظمـة األمـم             

  .)٤٠("المتحدة العمل على إزالتها
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 ٢٦٣  

أتى االهتمام الكبير بقضية البطالة من خالل ما يترتب عليها          وي
من آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع، وبخاصة تلـك المتعلقـة            
باآلثار األمنية واالجتماعية واالقتصادية والصحية على أفراد المجتمـع         

ووفقاً لذلك تكمن المشكلة األساسية لموضوع البطالة فـى         . ومؤسساته
ديد العالقة بين حالة البطالـة والمـستويات التعليميـة          الحاجة إلى تح  

للقوى العاملة من جانب، وحالة البطالة والجريمة من جانب آخر، وذلك          
من خالل تحديد اآلثار السلبية المترتبة على ارتفاع نسبة البطالة فـى            
المجتمع، ومدى تأثيرها فى الوضع الـصحى والنفـسى واالجتمـاعى           

  .)٤١(جتمعواالقتصادى ألفراد الم

فما يجمع إذن بين البطالة والجريمة هو رابط جدى خطير الـشأن            
وال مجال فى السعى إلى استتباب األمـن واسـتقرار األوضـاع العامـة              
اجتماعياً وسياسياً من تحقيق االسـتقرار االقتـصادى األكيـد بمعالجـة            
مشكالته، وعلى رأسها مشكلة البطالة، فإذا ما كانت هذه المشكلة، بحجـم            
كارثى اجتاز كل الخطوط الحمراء، وبالتالى يتطلب ذلك وضـع أولويـات            
للحل الجذرى لهذه المشكلة، لكى نصل بواسطته إلى بر األمـان وتطبيـع             

  .)٤٢(األرضية لوقف آلة التدمير الناجمة عن كارثة البطالة

وتشير دراسات أمنية مصرية إلى أن نسبة من الشباب المـصرى          
 ترجع إلى بطالـة هـؤالء الـشباب، وشـعورهم           الذى أقبل على االنتحار   

باليأس، وأنهم أصبحوا عالة على أسرهم بعدما ربتهم وعلمـتهم، وظلـوا       
 عاماً بدون عمـل أو زواج أو  ٤٠فى كنفها حتى بلغت أعمار بعضهم سن        

ولقد نشرت صحيفة مصرية مستقلة نماذج      . أمل فى مستقبل مهنى محترم    
 تاركين رسائل تـدل علـى يأسـهم         لعدد من هؤالء الشباب ممن انتحروا     

  .)٤٣(وصعوبة الحياة فى ظل عدم وجود عمل

كما تشير كثير من الدراسات إلى أن الفقر والبطالة يؤديان إلى           
حالة من عدم الشعور بالرضا عن الـنفس وعـدم االلتـزام بأنظمـة              
المجتمع، وتنامى ما يسمى بالحقد االجتماعى األمر الذى يـؤدى فـى            
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 ٢٦٤   

نحراف بأنواعه المختلفة السلوكية والفكريـة وارتفـاع        النهاية إلى اال  
  .معدل الجريمة تبعاً لذلك

وهناك يظهر تأثير مشكلة البطالة المادى على مرتكبـى تلـك           
ومـع  . الجرائم إذ أن العاطلين يمثلون نـسبة كبيـرة مـن مرتكبيهـا      

التحوالت السريعة فى المجتمع وعدم معالجة المشكالت الناتجـة عـن           
 مخططات التنمية االجتماعية فضالً عن عـدم مالءمـة          الفراغ وضعف 

نظام األجور مع متطلبات الحياة، وتفاقم مشكلة البطالـة التـى تمثـل             
إحدى التحديات المهمة لألمن الوطنى للدولة، ولكى تستطيع الدولة أن          
تحقق أهداف االستراتيجية األمنية البد من ربطها بالتنمية االجتماعيـة          

ار سياسة تنموية شاملة تأخذ فى اعتبارها واقـع  على أن توضع فى إط  
المجتمع وتعالج مشكالته بطريقة واعية وتبعد عـن شـبح الجريمـة            

  .)٤٤(وتعالج دوافعها
  :عرض نقدى للدراسات السابقة 

لقد درجت معظم الدراسات النظرية التى أجريـت فـى مجـال            
ـ            ل الجريمة على اعتبار البطالة عامالً من ضمن مجموعة مـن العوام

وبغض النظـر عـن     . األخرى المسببة لمعظم أشكال السلوك اإلجرامى     
شكل العالقة بين البطالة والجريمة فالهدف األساسى فى هذا الجزء من           
الدراسة الراهنة التعرف على أهم اآلثار التى تتركها البطالة على حجم           
ونوعية مشكلة الجريمة، وأهم األساليب التـى يجـب اتباعهـا لمنـع           

  :و التقليل منها، وذلك على النحو التالى حدوثها أ
أجريت " الجريمة والبطالة والشباب  " أوضحت دراسة بعنوان     -

 -١٩٥٨(بالواليات المتحدة األمريكية، وتناولت الفترة الزمنية ما بين         
أن الجريمة بين الشباب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمستوى الراهن         ) ١٩٩٠

ير السنوى فى معدلها، وذلك بالنـسبة       للبطالة بين الشباب، وكذلك التغ    
باإلضـافة  ). القتل ـ االغتصاب ـ االعتـداء الجنـسى    (لجرائم العنف 
  .)٤٥()السرقة ـ السطو ـ االختالس(لجرائم الملكية 
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 ٢٦٥  

كما اتضح من دراسـة ثانيـة أجريـت فـى إقلـيم الفايـت               
Lafayette    وحاولـت اختبـار    .  بلويزانا بالواليات المتحدة األمريكية

ة ما بين البطالة والجريمة المبلغة لمكتـب المباحـث الفيـدرالى         العالق
(FBI)      ولقد اتضح مـن هـذه      .  وذلك على مدى أربع سنوات ونصف

الدراسة أن كالً من معدالت السرقة والسطو ترتبطان جوهرياً بمعدالت           
  .)٤٦(البطالة

وفى دراسة حول العالقة بين الجريمة والبطالة بأمريكا، ومـن          
لسلى زمنى لمعدالت البطالة، ومعدالت المقبوض علـيهم       خالل تحليل س  

فى جرائم القتل والسرقة والسطو، وذلك بالنسبة لشرائح عمرية معينة          
) ١٩٨٧ -١٩٥٩(خالل الفترة من    ) البيض والسود (وجماعات ساللية   

تبين بما ال يدع مجاالً للشك أن البطالة تؤثر فى معدالت الجريمة فـى              
  .)٤٧(بة للبيض والسود على السواءكل جماعات العمر بالنس

وهناك أيضاً من الدراسات من يشير إلى عـدم وجـود تـأثير             
 Danzirar & Wheeleriesللبطالة على الجريمة، فقد حلل كل من 

، معدالت الجريمة كاالغتصاب والسطو والسرقة بالواليـات    ١٩٧٥عام  
ل وخلصا إلى معـد   . م١٩٧٠ -١٩٤٩المتحدة األمريكية ما بين عامى      

البطالة بين الذكور ال يبدو مرتبطاً بشكل منـتظم بهـذه األنمـاط مـن      
م معدالت الجريمـة    ١٩٧٨ فى عام    Foxوكذلك درس فوكس    . الجرائم

، ولـم   ١٩٧٤ -١٩٥٠فى الواليات المتحدة األمريكية ما بين عـامى         
وباسـتخدام  . يتمكن من إيجاد أية عالقة إيجابية بين البطالة والجريمة        

جانب الرجوع إلى بيانات الجـرائم المـسجلة بمعرفـة    مسح الضحايا ب 
 التغيرات التى Dancer & Laubالبوليس حلل كل من دانسر ولوب 

تطرأ على معدالت البطالة وفقاً للسن أو الجنس والنوع وتمت مقارنتها           
بمعدالت الجرائم وفقاً لسن ونوع وجنس مرتكبيها أيـضاً، ووجـد أن            

لى للجريمة، وخاصـة بالنـسبة لجـرائم        البطالة ال ترتبط بالمعدل الك    
االغتصاب والسرقة وجرائم األحداث والبالغين والبيض والسود علـى         

  .)٤٨(السواء
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 ٢٦٦   

إال أن الدراسة الراهنة تختلف مع ما ذهبـت إليـه الدراسـة             
السابقة حيث ظهر من تحليل حاالت الدراسة الراهنة ميدانياً أن العالقة           

  .ك االجرامى بمختلف أنماطهوثيقة بين البطالة وارتكاب السلو

كما أشارت إحدى الدراسات الميدانية التى طبقت فى محافظـة          
أسيوط، والتى طبقت على عشر حاالت تـم اختيـارهم مـن منـاطق              

 جنينيـة   - الحمـراء  –الوليديـة   (عشوائية بمحافظة أسيوط بمناطق     
أنه بالرغم من البطالة التى يعانيها بعض هؤالء المبحـوثين          ) درويش

هد المبذول فى النشاط االجرامى للحـصول علـى المـال، فـإنهم      والج
يفضلوا توفير احتياجاتهم من المخدرات أوالً قبل تـوفير احتياجـاتهم           

كما أن جرائم المتعطلين فى المنـاطق العـشوائية         . األساسية اليومية 
تنحصر فى األنماط االجرامية ذات الباعث االقتصادى فى ارتكابها مـن           

حصلة النهائية منها كسرقة المنازل والمتاجر وترويج       حيث الشكل والم  
  .)٤٩(إلخ.. المخدرات والنشل والسرقة باإلكراه 

وكذلك الدراسة التى أجراها مركز بحوث الـشرطة بأكاديميـة          
الشرطة بالقاهرة للوقوف على العالقة بين البطالة والجريمة بمصر فى          

جـود ارتبـاط    ولقد أسفرت النتائج عن و    . ١٩٩٠ -١٩٨٣الفترة من   
طردى قوى بين كل معدالت ارتكاب الجرائم بـصفة عامـة ومعـدالت             
البطالة، وكذلك االتجاه نحو التزايد المستمر فى حجـم الجـرائم التـى          

كما اتـضح وجـود ارتبـاط       . يرتكبها العاطلون خالل السنوات المقبلة    
طردى بين معدالت البطالة وجرائم السرقة بمختلف أنواعهـا وجـرائم           

اب وهتك العرض وبين دافع الحصول علـى المـال وإشـباع            االغتص
  .)٥٠(الحاجات األساسية، وكذلك الحاجات الجنسية

كما أن هناك بعض الدراسات الحديثة مثل دراسـة كـل مـن             
(Raphael & Winter-Ebmer) م، حول ٢٠٠١ والتى أجريت عام

 تأثير البطالة فى نسبة الجريمة التى صنفا فيها الجرائم إلـى نـوعين            
  :رئيسيين 
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 ٢٦٧  

السرقة ـ النشل ـ سرقة   ( جرائم تدخل ضمن االعتداء على األمالك -أ
  ).السيارات

القتـل ـ االغتـصاب ـ     ( جرائم تندرج تحت االعتداء على النفس -ب
  ).السطو ـ اإليذاء الجسدى

ولقد أكدت نتائج دراستهما وجود عالقة ثابتـة بـين جـرائم            
زداد نسبة وقوع هذه الجـرائم      االعتداء على األمالك والبطالة، بحيث ت     

  . بازدياد نسبة البطالة

 Gould, Weinberg & Mustardوكذلك دراسة كل مـن  
م، وكشفت عن وجود عالقة معنوية بـين   ٢٠٠٢والتى تم تطبيقها عام     

العاطلين عن العمل من الذكور ممن مؤهالتهم التعليمية دون المستوى          
اصـة سـرقة المنـازل      الجامعى وجريمة االعتداء على األمـالك، وبخ      

  .)٥١(والسيارات
  

  تقارير دراسة الحاالت
  الحالة األولى

  : البيانات األساسية :أوالً 
  .أعزب:  الحالة االجتماعية –.           سنة٢٨:  السن -
  ).لغة عربية(ليسانس آداب :  المؤهل -
  . أفراد٦:  عدد أفراد األسرة -

  .رقة شقةاالشتراك فى س:  النشاط االجرامى :ثانياً 

يعمل هذا المبحوث فى أحد محالت السوبر ماركت، ويعمل بـه           
ولقد التقت الباحثة مع المبحوث فى حجز قسم الـشرطة،        . طوال النهار 

حيث بذلت جهداً كبيراً معه إلجراء هذه المقابلة إلقناعه باإلدالء ببعض           
المعلومات مع تأكيدها له أن هذه المعلومات ستكون سرية للغاية ولـن         

  .طلع عليها أحد، وهى فقط لغرض البحث العلمىي
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 ٢٦٨   

ولقد بدأ المبحوث حواره متردداً، وبكى بشدة لشعوره بالخجـل      
أنتم السبب فى اللى أنا فيه، ليه دخلنـا الكليـة وتعبنـا             : "واأللم قائالً 

وحصلنا على الليسانس ؟ يا ريت كنت وفـرت عمـرى والمـصاريف             
عد التخـرج أن أالقـى عمـل      دا أنا كان كل أملى ب     . ودخلت ثانوى فنى  

وأرعى والدتى بعد وفاة والدى وأن أحاول أساعدها فى تربية اخـواتى            
  ".مع معاش والدى البسيط

  : الظروف األسرية للمبحوث :ثالثاً 

والدى كان بيعمل فى السكة الحديـد ودخلـه         : "قال المبحوث   
عـد  وب. معقول ووالدتى ربة منزل واخواتى بالتعليم االعدادى والثانوى       

. ما خدت الليسانس بحثت عن عمل فلم أجدى حتى الوظيفـة المؤقتـة           
وصاحب السوبر ماركت اللى كنت بأعمل فيه كـان معرفـة للمرحـوم           
والدى، فعرض على أن اشتغل معاه طوال النهـار، وإن كـان بمرتـب     
ضعيف فرفضت فى األول، ولكن ظروف الحياة صعبة والقعدة فى البيت          

، واستمريت لمدة سنتين، وبصراحة صـاحب      فقبلت العمل معاه  . أصعب
العمل كان بيثق فى، وآجى فى آخر النهار أسلمه اإليراد كـامالً ألننـى           
كنت المسئول عن تسليم البضاعة، وآخد الثمن من الزبـاين، وكانـت            

  ".األمانة والثقة هى أهم شئ بيننا

  : االتهامات التى وجهت للمبحوث :رابعاً 

يق بعد أن أدار وجـه بعيـداً عـن    قال المبحوث بكل خجل وض 
اهللا يجازى اللى منه السبب، وقبل كـده اهللا يجـازى األيـام       : "الباحثة  

يعنـى كـان إيـه      . المرة، وظروف البلد اللى وضعتنى فى الموقف ده       
يخلينى فى الموقف ده لو أنا حصلت علـى وظيفـة تناسـب مـؤهلى              

قـديرى كـل    ده أنا كنت من أحسن طالب الكلية، وت       . الدراسى وميولى 
سنة كان ما بين جيد ومقبول، ولم أرسب أبداً، وكنت مطيع جداً لوالدى             

، ووالدتى كانت بتدعو لى باستمرار، ولكن آهـو ده اللـى            )رحمه اهللا (
حصل، وزى ما حضرتك عارفه إن السوبر ماركت فى أحـسن منطقـة          
فى مدينة المنيا، وكل األبراج والعمارات حوالينا والسكان معظمهم من          
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ووجودى طوال النهار بالعمل عرفنى على مجموعـة        . ستويات عالية م
ونهايته تهمتى اللى اتمسكت فيها هى االشتراك فى        . من أصدقاء السوء  

  ".سرقة شقة وأنا فى انتظار الترحيل للسجن لقضاء العقوبة

  : التاريخ االجرامى لألسرة ورد فعلها تجاه الجريمة :خامساً 

 حد فى األسرة له سوابق اجرامية ال        أبداً مفيش : قال المبحوث   
وتاريخ أسرتى زى الفـل ده      . أسرتى الصغيرة وال باقى األهل فى البلد      

احنا ناس طيبين، ووالدى كان دايماً من شغله للبيت وميعرفش حتـى             
طريق القهوة، ووالدتى ست طيبة تعـشعش وتحـافظ علـى البيـت،             

عدة فـى البيـت ال   وحريصة على تعليمى أنا واخوتى، وبتكون دايماً قا       
وأقـدر أقـول إن أنـا       . تعرف ايه اللى بره وال اللى بيجرى فى الدنيا        

ولما سـمعت أسـرتى بهـذه    . الوحيد فى األسرة اللى عملت العملة ده     
الحادثة نزلت زى الصاعقة عليهم، وذهلوا جميعاً، وهمه لحد دلوقـت           
 فى ذهول واستغراب وده أول مرة فى حياتى أعمل كده، ولحد دلوقـت            
أنا مش عارف ليه ده حصل، وليه عملت كده، وحتى صاحب الـسوبر             
ماركت مش مصدق وفى حالة ذهول والزباين كما استغربوا لما سمعوا           

  ".الخبر وواحد منهم قال دى الدنيا مالهاش أمان يا والد

  : الصداقة بين الناس وجماعة األصدقاء :سادساً 

 مرحلة صداقتها   الصداقة دلوقت اتغيرت، ولكل   : "قال المبحوث   
ده . ده أيام الجامعة كان أصدقائى زى الفل واهللا يجـازى والد الحـرام          

صديقى الوحيد اللى اتعرفت عليه فى الحى اللى فيه المحل شوية شوية            
اغرانى، وسهل العملية خالص، وقاللى كلها ساعة زمن ونبقـى مـن            

. حياتنااألغنياء، ده احنا هنسرق الحاجات الخفيفة بس ونبيعها ونعيش        
وهو زى حاالتى قاعد من غير شغل، وأنا بأعمل بقال ده يبقى معقـول              

."!!  

صديقى عرفنى على اثنـين تـانى       : "واستطرد المبحوث قائالً    
وبعد فتـرة   . واخدين دبلوم صنايع، ودول خلوا الفكرة تختمر فى مخى        
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طويلة من التفكير والبحث والتخطيط، ولكن آتارى عين الشرطة كانـت         
. لشقة إياها ألن صاحبها كان مبلغ عنها طـول فتـرة سـفره            راصدة ا 

والمهم دوله ما طلعوش أصدقاء وال أصحاب دول ضيعونى، دول لـو             
كانوا أصحاب بالمعنى الصحيح كانوا نصحونى ومحصلش اللى حصل،         

  ".واهللا ينتقم منهم

  : رأى المبحوث فى اإلدمان والمكيفات :سابعاً 

لمكيفـات مـن النـاس ومـن        أنا أسمع عن ا   : "قال المبحوث   
األصدقاء فى األيام األخيرة أنها بتعمل إيه، وأنا وبصراحة والحمـد هللا            
ال أنا جربت وال شفت، وأنا كنت بأدخن السجاير ومازلت لغاية دلوقت،            
وحاولوا معايا أصحابى كثير علشان أشرب معهـم مخـدرات ولكنـى            

  ".والحمد هللا رفضت ده

النـاس ده  : "خـدرات قـال   وعن رأى المبحوث فى مدمنى الم     
غلطانه ألنهم بيضعوا حياتهم وفلوسهم ومستقبلهم، وبصراحة النـاس         
بتعلم بعضها، والزم اللى يعمل كده يكون عنـده فلـوس كتيـرة، ألن              
المخدرات عايزة فلوس كثيرة، وهى بتبدأ من أول مـرة وبعـد كـده              

تأثير على الواحـد مننـا ألن   والشلة لها   . ميقدرش الواحد يبطلها تانى   
هى اللى بتجر رجليه فى البداية يعنى بتاخد الواحـد واحـدة واحـدة،              
. وبيقولوا ده كويس وده مـزاج والعمليـة بتبتـدى كـده فـى األول              

وبصراحة أنا ما جربتش دوامة اإلدمان والمخدرات؛ ألن دخلى ضعيف          
  ".وأنا من أسرة فقيرة

  : على ممارسة السلوك االجرامى  تأثير الظروف االقتصادية:ثامناً 

. إن الواحد اللى معاه قـرش يـساوى قـرش         : "قال المبحوث   
والواحد من غير فلوس يموت أحسن، يعنى الواحد لو قعد مـن غيـر              
عمل وال مرتب وال أى حاجة ياكل منها هيعمل إيه؟ يا إما يسرق يا إما               

 وأنـا   وطبعا عشان يموت ينتحر وده حرام، يعنى السرقة أخف        . ينتحر
اندفعت وراء صديقى لسرقة الشقة عشان كنت عايز فلوس أكون          . مثال
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نفسى، وكنت عاوز مبلغ أبدأ به أى مشروع بعيـد عـن الـشغل فـى        
  ".السوبر ماركت

وبسؤال المبحوث عن أسباب عدم إقدامه علـى قـرض مـن            
فكـرت فـى   : الصندوق االجتماعى أو أى هيئة يبدأ بها مشروع قـال      

 االجتمـاعى وروحـت فعـالً، ولكـن الـشروط      قرض من الـصندوق   
وأنـا  . والضمانات أكبر من امكانياتى وفيه تعقيدات ال أول لها وال آخر          

من هنا بأطلق صرخة إلنقاذ الشباب من الضياع ألنه الزم الدولة توفر            
فرص عمل، وإن كان ده صعب يبقى ضرورى تسهيل القروض وبالش           

  ".الضمانات الكثيرة اللى بتعجز الشباب
  

  : التعليم والسلوك االجرامى :تاسعاً 
التعليم ضرورى لإلنسان وأنا ترددت كثيـراً       : "يرى المبحوث أن    

فى ارتكاب العمل ده، وشوية أفكر فى الليسانس والمستقبل والعمر اللـى            
ضاع فى التعليم، وكل شوية أقول يمكن ربنا يرزقها بوظيفة، وخاصـة إن            

 وأكثر من واحد لما عـرف ظروفـى         سكان الحى من المستويات العالية،    
وعدنى بوظيفة، ولكن محدش وفى بوعده معايـا، ألن الوظيفـة عـايزة             

  ".واسطة وال رشوة وأنا ال معايا ده وال ده
أنا تعليمى العالى كـان سـبب فـى         : واستطرد المبحوث قائالً    

ترددى كثيراً، ولكن صديقى وهو حاصل على دبلوم صـنايع، والثـانى            
ه متوسط، شجعونى لحد ما وقعت ألنى مـا احـسنتش           زيه يعنى مؤهل  

  ".االختيار

  : مدى شعور المبحوث بالذنب :عاشراً 
أنا : "صمت المبحوث لفترة طويلة، وتنهد تنهيدة عميقة، وقال         

ده أنا نادم على اللى فعلته، وأنـا   . ضحية الظروف اللى أنا عايش فيها     
.  الحادثـة ده لحد دلوقت مش قادر أبص فى وش أمى اللى مرضت بعد      

  ".وأنا ناوى بعدما أخرج أبدأ حياة جديدة



 .م٢٠٠٦ اجلزء الثاين أكتوبر – العدد التاسع والعشرون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٢٧٢   

  :تعقيب على الحالة األولى 
  -:يتضح من دراسة هذه الحالة ما يلى 

 أن المبحوث عاش فى ظروف أسرية عادية، وكـان طالبـاً جـاداً          -١
خالل دراسته بالكلية، ولم يسبق له ارتكاب أى سلوك اجرامى، وال           

  .رتهيوجد سجل اجرامى ألفراد أس
 أن عدم وجود فرصة عمل له تناسب مؤهله، باإلضـافة لظروفـه             -٢

األسرية والمعيشية الصعبة كل هذا دفعه للعمل كبائع فـى سـوبر            
ماركت نظير عائد مادى بسيط فشعر باإلحباط واليأس لعدم تلبيـة           
المجتمع الحتياجاته فضالً على تعرفه على مجموعة من أصـدقاء          

حل عمله من خالل تواجده فيه طـوال        السوء الذين ترددوا على م    
  .النهار

 كان ألصدقاء السوء العامل المباشـر الـذى دفعـه إلـى طريـق         -٣
  .الجريمة، كما حاولوا دفعه إلى تعاطى المخدرات

 أن الظروف االقتصادية الصعبة التى مر بها، ونظرته إلـى المـال       -٤
قة، باعتباره أهم شئ فى الحياة، والبد من الحصول عليه بأى طري          

  .كان من أهم الدوافع وراء ارتكابه للسلوك االجرامى
 أنه يدمن تدخين السجائر، ولكنه ال يتعاطى المخدرات، ولم ينساق           -٥

وراء دعوة أصدقاء السوء لتجربتها، وينظر إلى مدمنى المخدرات         
ويرى أن توافر المال وأصدقاء الـسوء همـا أهـم           . نظرة سلبية 

  .عوامل لجوء الشباب لإلدمان
 يرى المبحوث أن للتعليم دوراً فى تهذيب وصقل شخصية الفـرد،            -٦

ويـشدد  . ورفع مستواه الفكرى مما يقف حائط صد ضد الجريمـة        
على ضرورة إتاحة فرص عمل مناسبة تتفق مع المؤهل الدراسى          

  .للفرد
 أن المبحوث يشعر بالندم على ارتكابه السلوك االجرامـى، وأنـه            -٧

لتى يمر بها المجتمع عامة، حيث أنها       ضحية للظروف االقتصادية ا   
هى التى وضعته فى هذا الموقف لعـدم تـوفير فرصـة العمـل              
الحكومى، كما أنه يندد بالشروط والتعقيدات التى ال حصر لها أمام           
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الشباب لالستفادة بقروض الصندوق االجتمـاعى للتنميـة لعمـل          
مشروعات خاصة تتمشى مع سياسة الدولة التى تنادى بتـشجيع          

  .عمل الحرال
كما أنه يشير فى هذا المجال إلى ضرورة تخفيف األعباء عـن            
الشباب للحصول على قروض من المؤسسات المختلفة مادامت الدولـة       
عاجزة عن توفير فرص العمل لكل الخريجين، فـيمكن حـل المـشكلة             
بتوفير القروض للـشباب إلقامـة مـشروعات صـغيرة، وأن تتفـق             

  .ع لوجود فجوة شاسعة بينهماتصريحات المسئولين مع الواق
  

  الحالة الثانية

  : البيانات األساسية :أوالً 
مؤهـل  :  الحالة التعليمية    –.                        سنة ٣٢:  السن   -

  .جامعى
أربعة :  عدد أفراد األسرة     –.            متزوج:  الحالة االجتماعية    -

  .أفراد
  سرقة:  النشاط االجرامى :ثانياً 

لى صاحب هذه الحالة ضعف الـصحة العامـة حيـث           ويبدو ع 
ظهرت عليه عالمات المشيب فى بداية الثالثينات، وبدأت عليه عالمات          

كما تبـدو عليـه عالمـات      . الخجل حيث تحدث بصوت هادى منخفض     
ولقد بذلت الباحثة معه جهداً كبيراً حتى اقتنع        . الضيق واالرتباك الشديد  

  .قائالًبإجراء المقابلة معها، حيث تحدث 

كنت باشتغل فى وظيفة مؤقتة، ودخلى منها بسيط جداً وكنـت           "
راضى بوظيفتى وبظروفى على أمل الحـصول علـى وظيفـة دائمـة             

وبعد كده اتجوزت وخلفت ولد وبنت، وزوجتـى بنـت        . وبمرتب أحسن 
حالل عاشت معايا على الحلوة والمرة، وخاصة إن أصلنا من الريـف            

وزوجتى قريبتى، وكنت أسـافر يوميـاً      من احدى قرى محافظة المنيا،      
  ".والمعيشة فضل ونعمة



 .م٢٠٠٦ اجلزء الثاين أكتوبر – العدد التاسع والعشرون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٢٧٤   

  : الظروف األسرية للمبحوث :ثالثاً 
كنت أعيش مع والدى ووالدتى وإخـوتى فـى         : "قال المبحوث   

البيت الكبير فى بداية جوازنا، وبعدين انتقلت لبيت صغير تبعنا وعشت           
، ونطلـع   فيه أنا ومراتى، وهى عايشة فيه لحد ربنا ما يفـرج علينـا            

  ".للدنيا، وأبويا وأمى همه اللى بيرعوا أوالدى دلوقت

  :النشاط االجرامى للمبحوث  ":رابعاً 

  :وعن ذلك قال المبحوث 

بعدما انتقلت للبيت الجديد وخلفت، بـدأت المـصاريف تزيـد           "
على، والمرتب ضعيف بدأت افكر ازاى اكفـى المعيـشة، وبـصراحة            

ددت، ولكنى ضـعفت كثيـراً أمـام        الشيطان وسوس لى بالسرقة، وتر    
. المعايش الصعبة، ومرتبى فى الوظيفة المؤقتة مش مكفى المعـايش         

وكنت أالحظ من وقت آلخر الخزينة والصراف أحيانا يتركوا فلوس فى           
وفكرت فى السرقة وقعدت فترة طويلة أفكر إزاى أسرق         . درج المكتب 

لمهم فكرت أن   وا. الفلوس من الدرج ألن الخزنة صعب على أن افتحها        
أرجع تانى بالليل وأدخل المكتب بأى طريقة، وكـسرت الـدرج، وفـى       
الوقت ده اتقبض على متلبس بالسرقة، وكـان معايـا وأنـا بأسـرق              

فحاولت أضرب الخفير بيها فجرحته، يعنى الجريمـة بقيـت          ) مطواه(
اتنين سرقة وحيازة سالح أبيض وشروع فى قتل، وده كل علشان ألف            

  .يه لكن أقول ايهوال ألفين جن

  : ردود أفعال األسرة والتاريخ االجرامى :خامساً 

المصيبة كبيرة إن مراتى حكيت معاها مـرة،       : "يقول المبحوث   
وعرفتها إن فى نيتى سرقة المكتب فـشجعتنى، وقالـت بـس خليـك              

وقالت ليه اللى محتاجه البيت يحرم على الجامع،        . حريص وأوعى تقع  
يعنى برضه أنا بلوم مراتى ألن      . ريفنا كثيرة واحنا ظروفنا صعبة ومصا   

أما أبويا وأمى فمـصدقوش، وكانـت       . كان المفروض ترفض وتمنعنى   
صدمة كبيرة ليهم واخواتى، وكل البلد، وخاصة ألننى من أسرة طيبـة            
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فقيرة، وأبويه فالح علمنى، ودخلنى الجامعة، وكان أملـه أن أحـصل            
أنـا مـش عـارف      . ىعلى وظيفة، وساعدنى فى زواجى من بنت عم       

أوصف ليك قد إيه كان الخبر صعب عليهم ووقفوا جنبى، وقوموا لـى             
  محامى، ولكن بعد إيه ؟

وأقدر أقولك يا دكتوره إن الظروف الشديدة هى السبب، وعايز          
أقولك برضه أوعى تدعى على أى حد ولو عدوك بالفقر، يعنى ممكـن             

يش معنى ايـه الجـوع،      تدعى عليه بأى حاجة إال الفقر؛ ألنك ما تعرف        
ولما يكون معكيش معاكى فلوس علشان تعيشى، وفى نفس الوقت أنـا          
محتاج أنا وبنتى محتاجة لبن ورضعات وأنا عاجز، ويمكـن لـو مـا              
تجوزش كانت الظروف أحسن، وكنت عايش مع أبويا وأمى واخـواتى           

ولكن أبويا وأمى حبوا يفرحوا بيه ويجوزونى ويا        . آكل وأشرب معاهم  
ده ما حصل، ألنى بقيت مسئول عن زوجة وطفلـة وابـن وعـن     ريت  

أنا كنت بشتغل فاعل فى المبـانى       . نفس، وأجيب منين واسدد ده ازاى     
وسافرت لمصر وبورسعيد، واشتغلت كل حاجة وربنا رزق بالوظيفـة          
المؤقتة، ويارتها ماجت ألن أبويا صدق انها وظيفة وزوجنـى ورفـع            

  ".ألقل مساعدتهم مش زى األولإيده من المصاريف عنى أو على ا

  : التاريخ االجرامى لألسرة :سادساً 

اسمع أن أبويا كان شقى، وهو صـغير    : "تحدث المبحوث قائالً    
ولكـن  . كان بيسرق المواشى، ويبيعها فى األسواق ويسرق المحاصيل       

من ساعة ما وعيت للدنيا وأبويا انصلح وبيصلى وبيصوم يمكن أيـام            
أما بقية أسرتى، والعيلة كلها ناس فى حـالهم،         شبابه كان شقى شوية     

واحنا فى البلد محبوبين وأمى من عيلة غلبانة وناس طيبين، وكانـت            
فرحانة جداً بدخولى الجامعة وحصولى على الليسانس، ولكـن األيـام           
غدرت بيه، وقعدت فى البيت من غير شغل وال مشغلة إال بعـد فتـرة               

ها اتبهدلت فى مصر، وفى النهايـة       ربنا رزقنى بالوظيفة المؤقتة، وقبل    
مفيش حد من أسرتى دخل السجن قبل كده وال يوم واحد وكلهـم مـا               
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يعرفوش طريق المركز وال النقطة إال عند استخراج البطاقة الشخصية          
  ".أو للتجنيد، وكلهم بيبعدوا عن الشر ويخافوا

  : الرأى فى اإلدمان والمكيفات :سابعاً 
ت إيه ؟ دى أنا مـش قـادر آكـل    مكيفا: سخر المبحوث وقال  

اسـمع  . وألبس نفسى ومراتى وبنتى الرضيعة لسه هافكر فى المكيفات     
عنها بس من الناس ومن التليفزيون دى أنا حتـى الـسيجارة بينـى              
وبينها عداوة وأنا ما فكرتش فى السرقة ذى الشباب التـانى عـشان             

قهوة فـى  المخدرات واإلدمان ال أنا سرقت عشان أعيش دى أنا حتى ال       
  ".البلد أو فى المنيا ما اعرفش طريقها فين

  : جماعة األصدقاء والسلوك االجرامى :ثامناً 

الصداقة معايا ال تزيد الحكاية عن زمالء الدراسة        : "قال المبحوث   
وكنت أقعد  . وأوالد بلدى، يعنى نظام الشلل والقعدات والسهر ما اعرفهاش        

لـبعض، وكلهـم مـن نفـس        وأسهر مع أصحابى فى البلد مع بعضهم ا       
ظروفى، وأصحابى فى الشغل كانوا مؤدبين جداً، وعايزين يعيشوا، وكانت          
ثقتهم فى عالية جداً وأنا بصراحة كنت معاهم مؤدب ومحبوب من الجميع            
ومطيع يعنى مفيش غير حاضر ونعم وعندى أمل فـى تحـسين ظروفـى         

  ".وربنا يكرمنا بوظيفة أحسن ودايمة

أن جميع األصدقاء فوجئـوا بـالقبض        : "وقال المبحوث أيضاً  
على وال واحد منهم له دخل فى الموضوع، وكانوا غير مصدقين أن ده             
. يحصل منى ألنى بصراحة ماحكتش مع حد وال واحد الحظ على أبـداً            

األمان كله والثقة فى ده كان الصراف يخرج من مكتبة يتركه مفتـوح             
 بعد الظروف ما شدت علـى      وأنا ما فكرتش فى السرقة إال     . ويثق فى  .

أرجع وأقول أنا ومرآتى بس اللى كنا مرتبين موضوع السرقة ومفيش           
  ".حد من أصحابى ساعدنى وال كان يعرف اللى اعمله
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  : تأثير الظروف االقتصادية على ممارسة السلوك االجرامى :تاسعاً 

أن الظروف اللى مرينا بيها حـد تـانى كـان           : "قال المبحوث   
فااللتزامات صعبة ودفعتنى للسرقة لكـى      . ر من اللى عملته   هيعمل أكت 

. فالفقر شئ صعب والواحد مايقدرش يشعر بيه إال لـو جربـه          . أعيش
وكمان عاوز أقول لو كانت عندى وظيفة دائمة يمكن كنت أقدر أعمـل             
قرض وال سلفة من بنك من البنوك، والظروف كانت هتبقـى أحـسن،             

كن أروح التأمين الصحى أو حتـى       حتى فى العالج من المرض كان يم      
  ".افتح حساب عند بقال فى البلد والكل هيوافق ألننى هأسدد أول الشهر

  : مدى الشعور بالذنب عن المبحوث :عاشراً 
هو أنا ليه سرقت أو اعمل حاجة منيلة زى ده          : "قال المبحوث   

؟ طبيعى عشان أعيش، مش معايا حاجة والمصاريف كثيـرة أمـامى            
وعلى فكرة أنا فكرت كتيـر قبـل الـسرقة، ولكـن            . مىوالفلوس قدا 

الشيطان غلبنى وأنا نادم ميت مرة ألننى ضيعت مـستقبلى ومـستقبل            
أسرتى، ولكن ربنا هو الستار، وإن شاء اهللا بعدما أخرج أبحـث عـن              

  ".مشروع وأبدأ حياة جديدة

  :تعقيب حول الحالة الثانية 
  -:يتضح من دراسة الحالة السابقة ما يلى 

 ينتمى المبحوث إلى أسرة ريفية فقيرة، وليس معتـادى االجـرام،            -١
وجميع أفراد أسرته سوى سلوك طارئ لألب فى شبابه حيث لجـأ            
إلى سرقة المواشى والمحاصيل وبيعها إال أنه تاب بعـد اجتيـاز            

  .فترة الشباب

 أنه لم يتمكن من الحصول على فرصة عمـل مناسـبة ودائمـة،              -٢
ية وتنقل بين المحافظات حتى حـصل علـى   فاشتغل فى أعمال يدو 

  .وظيفة مؤقتة ال تدر له سوى عائد مادى ضعيف

 تكشف بيانات هذه الحالة بوضوح عن وجود عالقة إيجابية بـين             -٣
التعرض للضغوط االجتماعية واالقتصادية وارتكاب الجريمة، كمـا       
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تتفق مع آراء روبرت ميرتون حول طبيعة العالقة بـين الـضغوط    
  .ية واالقتصادية وممارسة صور االنحراف المختلفةاالجتماع

  . لم يكن لجماعة األصدقاء دور فى اتجاهات المبحوث نحو الجريمة-٤

 كانت الزوجة على علم باتجاهه نحو السرقة وشجعته على ذلـك،            -٥
وذلك على عكس الحاالت السابقة التى وقفت فيها الزوجـة ضـد            

  .الزوج

عـاطى أى نـوع مـن المخـدرات،      أن المبحوث غير مدخن وال يت  -٦
فالدافع للسرقة التخفيف من ضغوط الحياة واألعباء األسرية وعدم         

  .وجود فرصة عمل دائمة؛ ويشعر المبحوث بالندم والخجل

 تشجيع الزوجة لزوجها على عملية السرقة كانت أسبابها ظـروف           -٧
الفقر المدقع مما أثر على األسرة اقتصادياً ودفعـه إلـى ارتكـاب     

  .تهجريم

  الحالة الثالثة

  : البيانات األساسية :أوالً 
مؤهـل  :  الحالـة التعليميـة   - عاماً                      ٢٨:  السن   -

  جامعى
  .بدون عمل:  الحالة المهنية –.          مطلق:  الحالة االجتماعية -
  .أربعة أخوات والوالدين:  عدد أفراد األسرة -

  :زة وتعاطى مخدرات حيا:  النشاط االجرامى :ثانياً 
الحظت الباحثة أن هذا المبحوث فى مقتبل العمر، وتدل طريقة          
كالمه وتصرفاته على انتمائه ألسرة غنية، وتبدو عليه عالمات القلـق           
واالضطراب والشعور بالندم، ولقد أبدى تعاوناً كبيراً مع الباحثة، وهو          

وضبط فى  متهم بحيازة وتعاطى المخدرات مع مجموعة من األصدقاء،         
  .شقة أحدهم بعد مراقبتها فترة طويلة من رجال الشرطة

  : الظروف األسرية للمبحوث :ثالثاً 
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أشار المبحوث إلى أن والده يعمل بإحـدى الـدول العربيـة،            
. ووالدته تعمل بالحكومة، وله أربعة أخوات، وترتيبه الثانى بين اخوته         

احل التعليم بزمالئه   ولقد رسب سنتين بالكلية، وكانت عالقاته أثناء مر       
طيبة، وقال أنه كان دائم الهروب من المدرسة، ومن ثـم كانـت لـه               

ويرى المبحوث أن غياب والده عن البيت       . مشاكل كثيرة مع المشرفين   
وبقائه بالخارج لمدة عشر سنوات تقريباً يرسل خاللها لألسـرة مـن            
الفلوس ما يكفيها وزيادة وكان ال يقضى سوى شـهر أو اثنـين مـع               
األسرة سنوياً، فيرى المبحوث أن ذلك أثر عليه وعلى إخوته فلم تعـد             

لما كنت  : "األم قادرة على السيطرة على شئون األسرة، وبالتالى يقول          
اتغيب عن المدرسة وفصلت أكثر من مرة نتيجة لغيـاب األب، ولكـن             
الحمد هللا دخلت الجامعة وحصلت على الليـسانس وإن كنـت رسـبت             

لمبحوث أنه عرف طريق المخدرات واإلدمان وتعـاطى  ويؤكد ا ". عامين
وعلـى حـد    . البانجو أثناء الدراسة بالكلية مع األصدقاء وبعد التخرج       

إن الطين زاد بلة، وخاصة وقد أصبحت عاطـل بـدون           "قول المبحوث   
أيوه وجدت أعمـال    . عمل وبحثت فى كل األماكن عن أى عمل وفشلت        

وعاوزه تعب شديد، وأنـا مـن       مؤقتة كثيرة، ولكن براتب ضعيف جداً       
أسرة ميسورة، ووالدى بيعمل بالكويت من عشر سنوات ومعاه رصـيد        

ومن هنا بدأت اعتمـد علـى       . وبيعمل برة لغاية اآلن وأمى تعمل أيضاً      
والدى فى المصاريف، وبالتالى عرفت طريق اإلدمان، ولكن ما باليـد            

  ".حيلة

أسـرة غنيـة    احنا مـن    : "ويستمر المبحوث فى الحديث قائالً      
وعندنا عمارة بنعيش فيها، وأبويا بناها من خمسة أدوار بنأجر شقتين           

ووالدى ووالدتى بيعاملونى واخوتى    . وعايشين فى بحبحة ووسع كبير    
معاملة متساوية وأيام الدراسة كانت والدتى بتشد علينا شوية وبعـدين     

ل مصحة  أنه فى سنة ثالثة بالكلية دخ     : "ويذكر المبحوث قائالً    ". تضعف
نفسية للعالج من اإلدمان، وخرج منها أحسن بكثير من األول، ولكـن            
رجع مرة ثانية لإلدمان نتيجة الفراغ الشديد الذى يعـيش فيـه، فيـه              
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بطالة ومفيش عمل، ووالدايا فكروا فى عالجى عن طريق شـغلى فـى       
مشروع تجارى مع أحد زمالئى، وبدأنا والحمد هللا، وبعد شـوية فكـر             

دتى فى زواجى من قريبة لى على أمل اإلصالح والعـالج،           والدى ووال 
ومعرفش وأنا وافقت ليه والغلبانة قريبتى واقفت ليـه يمكـن كانـت             

المهم اتجوزت وقعدت   . طمعانة فى أموال أبويا والشقة أنا مش عارف       
سنتين الشئ الغريب مع بداية الزواج بدالً من إصـالح الحـال عـدت              

ساءت حالتى جداً، وبدأت أعامل زوجتـى    إلدمان المخدرات مرة تانية و    
بقسوة وضرب وإهانة وغياب مستمر عن البيـت وفـشل مـشروعنا            
التجارى، وزوجتى صممت على الطالق وأنا وافقت ألننى كنت شـاعر           
أنها مظلومة معايا فأنا اآلن عاطل ومطلق ومحبوس وده كله من غياب            

  ".ن عملوالدى واألكبر من ده كله البطالة وقعدتى بالبيت بدو
  : العالقة باألصدقاء :رابعاً 

ال يوجد لدى أصدقاء اآلن، والكل بعد عنـى         : "يقول المبحوث   
ومحدش بقى بيسأل عنى، وكل أصدقائى وزمالئى من المنيا، ومن أهل           

ولكن بصراحة اللى علمنى اإلدمـان صـديق        . المنطقة اللى ساكن فيها   
منه الحقن والـشم    من بحرى كان بيذاكر معايا، وشوية شوية اتعلمت         

وتطورت إلى البانجو، ومن قبلها الحشيش، ولكن أنا عمرى ما شربت           
الخمر، وبعدين زادت الشلة، بعد التخرج ومفيش شغل، والسهر طـول           

ويستمر المبحوث ". الليل فى شقة زميل أو شقتى أنا فى العمارة بتاعتنا        
  :قائالً 

أصـرف  أصدقائى كلهم أكبر منى فى السن وأنا دايمـا كنـت            "
عليهم وإيدى من فوق وصاحب فضل عليهم، وكنت مع صـديقى لمـا             

ويـضيف  ". نشرب أنا أدفع ثالث أرباع المبلغ، وهـو بيـدفع الربـع           
أنا نادم أشد الندم على الوقت اللى ضيعته مع الـشلة         : "المبحوث قائالً   

  ".اللى أنا عرفتها كلها

لوك االجرامى   الظروف االقتصادية وتأثيرها على ممارسة الس      :خامساً  
:  
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مشكلتى كانت فى الفراغ والضياع، ومشكلتى      : "يقول المبحوث   
مش مع الفلوس، وأبويا وأمى من حرصهم على وظروفـى النفـسية            
الصعبة ودخولى المصحة كانوا بيصرفوا على، ومـشكلتى فـى عـدم            

  ".وجود عمل يشغلنى ومفيش مسئولية وواجبات حتى أسرتى تفككت
اإلدمـان وحيـازة المخـدرات يقـول        وعن كيفية وقوعه فى     

إن تعاطيه للمخدرات فى البداية كان لحب االستطالع، وأنه " :المبحوث 
كان مراقب من البوليس بدليل إن فيه ناس كثيرة بتشرب وال أى حـد              

ويعود ليتذكر إن صديق له اختلـف معـاه مـرة وشـوه             . بيسأل فيها 
  ".ن البوليسصورته، ومن يومها حلف صديقه إن ينتقم منه فبلغ ع

  :ويعود المبحوث للكالم عن أسرته ثانية، ويقول 
أسرتى محترمة وأبويا من الناس الطيبين، ووالدتى ست محترمة         "

واخواتى البنات وأخويا الكبير كلهم سمعتهم زى الفل بس أنا نبت شيطانى            
وأسرتى متدينة وطول عمرهم ما دخلـوش       . ونفسية والديا تعبانة بسببى   

  .أقسام الشرطة

  : تاريخ المبحوث فى ممارسة السلوك االجرامى :سادساً 

أنا قلت لحضرتك إن أنا أول واحد فى أسرتى         : "يقول المبحوث   
يعمل كده، وإن شاء اهللا آخر مرة ألننى تُبت وندمت وأملى فى وظيفة،             
ولو بأقل مرتب بعدما أخلص العقوبة أعيش منها وأعيش فى الحـالل            

 أن أخلف، يعنى ال ولد وال بنـت وهأبـدأ           والحمد هللا طلقت مراتى قبل    
ولكـن زى مـا     . حياة جديدة بإذن اهللا، وأتعلم من أيام السجن الكتيرة        

وأنا عايز أشتغل، وأنا بأتهم الدولة هـى        " اإليد البطالة نجسة  "بيقولوا  
  ".المسئولة عن ضياع الشباب

  :تعقيب على الحالة الثالثة 

  -:يلى تبين للباحثة من دراسة هذه الحالة ما 
 ينتمى المبحوث إلى أسرة ميسورة الحال، وليس له وال أحد أفراد             -١

  .أسرته سوابق اجرامية
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 تعكس دراسة الحالة السابقة كذلك الدور الخطيـر الـذى مارسـه         -٢
أصدقاء السوء فى تشجيع المبحوث على اإلدمان والسرقة وتعليمه         

المخالطـة  لهما، وترى الباحثة أن ذلك يتوافق مع ما جاء بنظرية           
  .الفاصلة لسذرالن

 تكشف دراسة هذه الحالة عن ندم المبحوث على ارتكابه للـسلوك            -٣
االجرامى، وكان دائماً ما يشعر بالذنب واللوم عقب قيامـه بكـل            

ويرى صاحب هذه الحالـة أحـد       . سرقة، ولكنه كان شعوراً وقتياً    
عوامل ارتكابه للسلوك االجرامى هو عـدم تـشديد الدولـة فـى             

حتها لتجارة المخدرات مع توفير فرص عمل مناسبة للـشباب       مكاف
  .بعيداً عن الواسطة والمحسوبية

  الحالة الرابعة

  : البيانات األساسية :أوالً 
مؤهـل  :  الحالة التعليمية    -.                           سنة ٣٠:  السن   -

  .جامعى
 :  الحالـة االجتماعيـة  -. العمل فى معرض بيع سـيارات :  المهنة   -

  .          أعزب
  .أربعة أشقاء:  عدد أفراد األسرة -

حقـن مـاكس    (ترويج وتعـاطى مخـدرات      :  النشاط االجرامى    :ثانياً  
  ) :وحبوب

بعد أن تأكد المبحوث من سرية البيانات التى سيدلى بها، وأن           
الغرض منها هو البحث العلمى، وبعد أن وثق المبحـوث تمامـاً فـى              

اء اللوم والسخط الشديد على الوضع فـى البلـد         الباحثة بدأ حديثه بإلق   
والظروف التى يعيش فيها، وأبدى أسفه لضياع فترة طويلة من عمره           
فى الدراسة والبحث عن أمل تحقيـق الحلـم فـى العمـل والوظيفـة             
المرموقة فى أحد البنوك، وخاصة وأن مؤهلـه بكـالوريوس تجـارة            

والواسـطة فـى   وصب سخطه على أن التعيينات والوظائف بالكوسـة   
  :وقال المبحوث فى بداية حديثه . البنوك وغيرها
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يرضى مين ده أن عمرى اآلن ثالثين عاماً ومش قـادر أفكـر    "
وفـى  ". فى الزواج حتى التفكير ممنوع ألن العين بصيرة واأليد قصيرة       

ذات الوقت أكد المبحوث فى بداية حديثه على ندمه الشديد لوقوعه فى            
. الفراغ والفضا ووالد الحرام همه الـسبب      : ول  الجريمة، ولكن كما يق   

وأكد أن وفاة والده ومن بعده والدته افتقد الرعاية واالهتمـام فكـان              
مصيره السجن، وقال أن كل حاجة كانت ضدى وفاتهم ومفيش وظيفـة        
ثابتة ودخل معقول أعيش منه كل الظروف منحولى سـاعدتنى علـى            

ا توفيت قعدت وحدى واتلميت     الوقوع فى الجريمة، فلما مات أبويا ولم      
  .على شوية أصدقاء ربنا يسامحهم دخلت فى دوامة اإلدمان

  : ردود أفعال األسرة والتاريخ االجرامى للمبحوث :خامساً 

أسرة إيه يا دكتورة منين أنا قلتلك فى البدايـة   : "قال المبحوث   
والديا ماتوا وبعد كده حصلت فجوة بينى وبين اخوتى وقاطعونى فتـرة       

ويلة، ولكن برضه أقول ما لقيتش حد يرشدنى وبعد فترة من دخولى            ط
السجن زارونى، ومن وقت آلخر كل أخـت تزورنـى وأنـا بـصراحة            
مكسوف منهم واللى عملته غلط غلط وأنا نادم على كل اللـى حـصل              
وبصراحة أبويا وأمى كان مستواهم كويس، ولكن أمى كل همها انهـا            

نى بعد التخرج فى وظيفة حكومية،      تعيش كويس وتجوز البنات وتشوف    
وأكون أسرة وبيت وكمان أبويا وأمى مستورين، وملهمش فى البهدلة          
وال حتى فيه حد من قرايبى له سجل اجرامى، ويمكن أنا لـو ظروفـى              

  .كانت غير كده كان عمرى ما أقع فى الخطأ وال أمشى فى االتجاه ده

  : رأى المبحوث فى اإلدمان والمكيفات :سادساً 

المكيفات ديه اللى يجربها ما يقـدرش       : "تحدث المبحوث قائالً    
ينساها، تبتدى مع الواحد فى األول حب استطالع وطبعا طبـاخ الـسم             

وفـى  . الزم يدوقه، وأنا شغلتى بأشيل، أنا بتاع الكيف والمزاج للناس         
الحالة ده الزم أعرف طعم اللى أنا شايله والحكاية بدأت معايا أوصـل             

اعة كانوا جدعان معايا، والزم حته هدية لـزوم الكيـف           توصيلة الجم 
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راس بـال   "والحشيش من غير سجاير ما ينفعش، وزى المثل ما بيقول           
وأنا أدمنت الحشيش والبرشام رغم إنـى       ". كيف عايزة قطعها بالسيف   

  ".مكنش ليه فيه قبل كده

  : جماعة األصدقاء والسلوك االجرامى :سابعاً 

اء وعالقتها بالسلوك االجرامى ذكر     وعن عالقة جماعة األصدق   
الواحد أصدقائه كتير، أصدقاء الدراسة والكلية غير أصدقاء        : "ذلك قائالً 

الشغل، وكمان أصحابى بعدما تورطت ورجلى جت فى تجارة المخدرات          
والتوزيع عينة تانى خالص، وبصراحة أنا بأندم على أصدقاء الدراسة          

سندوتـشات ونطلـع رحـالت      البريئة الحلوة، وكان كل همنا نجيـب        
ونفرفش مع بعض، واهللا أيام حلوة، ولكن هنعمل إيه فى الزمن خـدنا             
الشهادة واتفرقنا، فأصحابى بتوع زمان ما يتعوضـوش لكـن بتـوع            
اليومين دول يصاحبك علشان مصلحته وأصحابى دلوقت مـن النـاس           
اللى كنت بوديلهم البضاعة، وشافوا منى الجدعنة، ومنهم ناس كـانوا           

تحسروا على لما يعرفوا أنى مؤهل جـامعى، وكـانوا يقولـوا لـى               ي
وبعد فترة كونت أصحاب من أوالد الكـار        . متزعلش ده حال البلد كلها    

فى الشغل كنا بنقابل بعض ونقعد على القهوة، وال عند أى واحد منهم              
  .ويدور المزاج والذى منه

  :رامى  عالقة الظروف االقتصادية بممارسة السلوك االج:ثامناً 
زى المثل ما بيقول إيه اللى رماك على المـر،         : "قال المبحوث   

قال اللى أمر منه، يعنى يا دكتورة إيه اللى رمـانى علـى الـشغل ده                
لو كانت ليه وظيفة محترمة ومرتب ثابت بعد تعـب          . والبالوى ده كلها  

الدراسة كنت أعيش زى الناس، ولكن ظروفى اللى أنا فيها من تعـب             
 ومش قادر أكون نفسى، فالفلوس عصب الحيـاة، واللـى           ودخل بسيط 

  .معاه ياكل حمام واللى ممعهوش يموت من الجوع

  :تعقيب على الحالة الرابعة 
  :اتضح للباحثة من دراسة هذه الحالة ما يلى 

 أن المبحوث مدمن مخدرات وشديد السخط على المجتمـع لعـدم             -١
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، ويتسم بسوء   حصوله على عمل مناسب بالنسبة لمؤهله الجامعى      
التفكير وضعف البصيرة، وهو دائم االعتماد على الغير مع افتقاده          

  .إلى الرعاية األسرية
 أن المبحوث ينتسب ألسرة طيبة وبسيطة، وليس له أو ألحد أفراد            -٢

أسرته سوابق اجرامية، ولكن وقوعه فى الجريمـة جـاء نتيجـة      
  .تعطله عن العمل مع ضغوط الحياة المستمرة

إدمان المخدرات إلى بيع المبحوث لها وترويجها وتوزيعهـا          أدى   -٣
  .لتوفير المبالغ المالية الالزمة لإلنفاق على إدمانه لها

 يعود إدمان المبحوث للمخدرات وما تبعـه مـن قيامـه ببيعهـا              -٤
وتوزيعها إلى عدة عوامل تفاعلت معاً، وما نجم عنها من وقـوع            

  :لعوامل ما يلىومن هذه ا. المبحوث فى براثن االجرام
  . حرمانه من الرعاية األسرية بسبب وفاة والديه-أ

 عدم وجود فرصة عمل تناسب مؤهله الجـامعى تمكنـه مـن             -ب
  .تحقيق احتياجاته وتكوين أسرة تشعر باالستقرار

 الفراغ والملل الذى عاشه المبحوث نتيجة لعدم وجود فرصـة           -جـ
وا لـه طريـق     عمل دفعه إلى مزاملة أصدقاء السوء الذين زين       

  .اإلدمان والمخدرات
 أن فشل المبحوث فى الحصول على فرصة عمل وتعطلـه كـان             -د

سبباً فى حدوث مشكالت اقتصادية واجتماعية مما ترتب عليـه          
احتياجه الشديد للمال وتعرضه للفراغ الطويل وتعرفـه علـى           

  .أصدقاء السوء ولجوئه لإلدمان
  الحالة الخامسة

  :ية  البيانات األساس:أوالً 
  مؤهل جامعى:  التعليم –.               سنة٣٥:  السن -
متزوج ويعول  :  الحالة االجتماعية    –.            جنيه ٢٥٠:  الدخل   -

  .طفلين
  ).وظيفة مؤقتة بدون عقد(مندوب مبيعات :  المهنة -
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  .والدته وأربعة أشقاء:  عدد أفراد األسرة -
  :السرقة :  النشاط االجرامى :ثانياً 

دأ المبحوث كالمه متردداً بعض الشئ ومتوجساً من المقابلـة          ب
أنا معايا مؤهل جامعى وعجزت عن الحصول علـى        : "مع الباحثة قائالً    

وظيفة ثابتة فى الحكومة، وكل اإلعالنات الموجـودة عـن الوظـائف            
الخالية هى إعالنات مفبركة ومرسومة على ناس معينين ليهم واسطة،          

ث عن وظيفة، وأخيراً وجـدت عمـل كمنـدوب      وأنا استمريت فى البح   
مبيعات لشركة قطاع خاص، والحمد هللا عايش مع والـدتى وأخـوتى            

  ".عيشة طيبة ودخل معقول وأنا اتجوزت بناء على رغبة والدتى

  : الظروف األسرية للمبحوث :ثالثاً 

احنا أصالً من بلد تانى وأبويا وأمى اسـتقروا         : "قال المبحوث   
فاة الوالد بقيت أنا المسئول عن األسـرة ألن أختـى           فى المنيا وبعد و   

الكبيرة متزوجة من مدة ووالدتى تعبت معانـا حتـى حـصلت علـى              
الليسانس، وكان أملى فى وظيفة حكومية بمرتـب ثابـت ولكـن مـا              
حصلش ده، وأنا اشتغلت مندوب مبيعات، وأنا عايش من دخلى البسيط           

ولكن الحمل كبر   .  النهار والوظيفة متعبة ألنى بأمشى على رجليا طوال      
بعد وفاة والدى ألننى لوحدى مسئول عن األسرة، وبعد زواجـى زادت            
المسئولية والدخل من الوظيفة زى ما هو ضعيف وحـضرتك عارفـه            

  ".تكاليف الحياة ومصارفها

  : النشاط اإلجرامى للمبحوث :رابعاً 

بصدق واهللا ما أنا عارف ليه عملت كده، ولكن       : "قال المبحوث   
الظروف أقوى من الواحد، ضاقت بيا الدنيا، وزمالئى شجعونى علـى           
السرقة، والعملية تكررت؛ ألن كل مرة أنجح فيها تشجعنى على التانية،           
. وأبويا اهللا يرحمه كان رجل فى حاله، وكان بيشتغل مبـيض محـارة            

وكان اليوم اللى بيجيله شغل يطلع يشتغل من أول النهار لحد المغرب،            
 مفيش شغل كان بيقعد فى البيت، وال يروحش حتى القهوة،           ولما يكون 

وأمى ست بيـت فـى حالهـا    . وال أى مكان يعنى كان فى حالة خالص     
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ويوم ما دخلت الكلية كانت   . غلبانة، وكانت تساعد والدى على المعايش     
الدنيا مش سيعاهم من الفرح، وكان أملهم فى بعد التخرج، ولكن العين            

، وأهلى كلهم بعاد عن المشاكل، وإذا كان واحـد          بصيرة واإليد قصيرة  
من أهلى فى البلد عنده شوية شقاوة وال حاجة مـش كويـسة مـش               
عشان همه بتوع كده لكن ده الظروف وأحيانا بتفرض نفـسها علـى             

  ".الواحد مننا
  : موقف الزوجة من ارتكاب الفعل االجرامى :خامساً 

والحمـد هللا   زوجتى مؤهـل متوسـط      : "تحدث المبحوث قائالً    
بتعمل فى وظيفة مؤقتة ومرتبها بسيط، ولكن بيـساعد، وهـى كانـت          
ضدى على طول الخط فى كل السرقات اللى أنا عملتها قبل ما أقع فـى             
إيد البوليس ألنها بنت ناس كويسيين، ودايماً كانت تسألنى الحاجـة ده       
منين وبتاعة مين ورايحه فين وجات منين، يعنـى كانـت عاملـة زى      

ى، ألن الزوجات دايماً يا حكمة يا فتنة، يعنى فيهم اللـى تقلـب              القاض
الدماغ، وفيهم اللى تصلح حال بيتها، ومراتى طيبة جداً بتصلى وتصوم           

  .وخلتنى أواظب على الصالة

  : تأثير الظروف االقتصادية على السلوك االجرامى :سادساً 
الظروف اللى مريت بيها من فقر وقلـة        : "حيث ذكر المبحوث    

وكـل  ... الشغل لفترة طويلة، وبعد كدة وظيفة متعبة ودخلها بـسيط           
الظروف دية دفعتنى للسرقة ألن دخلى من الوظيفة على قد تـوزيعى،            

وبصراحة أنا بأحـسد زمـايلى اللـى        . وأنا وحظى فى التوزيع والبيع    
  ".اشتغلوا، وأنا عندى التزامات أسرية، ومع ضيق اليد اندفعت للسرقة

  :شعور المبحوث بالذنب الرتكاب الجريمة  مدى :سابعاً 
بصراحة كنت بأشعر   : "وبسؤال المبحوث عن ذلك تحدث قائالً       

بالضيق لما كنت أسرق من واحد راتبه أول الشهر، وال تحويشة يكون            
الواحد كان بيزعل لحظـة     . رايح يشترى بيها حاجة من السوق لوالده      

وفكـرت  . يرهـا وبعدين ينسى بمجرد الفلوس ما تخلص يدور على غ        
كثيراً لما كنت آخد حاجة من واحد وعارف هو ساكن فـين وأشـوفه              
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باستمرار بعديها، أقول لنفسى لما ربنا يفتح على أبعت لـه جـواب أو          
أديله ثمن الحاجة دية، وكنت أنسى وحتى لو تذكرت بعد كـده هجيـب            

  .منين ومن فين اكفى الناس

  :رات واإلدمان  رأى المبحوث فى األصدقاء والمخد:ثامناً 

ممكن يا دكتورة ناخد حاجـة حاجـة،        : "تحدث المبحوث قائالً    
بالنسبة لألصدقاء دايماً يا نعمة يا نقمة، وأنا حظى سيئ وقعـت فـى              
وسط شلة اتعرفت عليهم فى الشغل وعلـى القهـاوى، وأنـا بـوزع              
المنتجات والشلة دى هى اللـى دفعتنـى وشـجعتنى علـى الجريمـة          

  .واالنحراف

 المخدرات واإلدمان أنا لحد ما اتخرجت من الكلية كنت          أما عن 
بعيد عن كل حاجة حتى السيجارة، ولكن بعد التخـرج بقيـت عاطـل              
مفيش وظيفة وقاعد فى البيت، فكنت آخد المصروف أجيب منه سجاير           
زى ما بيقولوا أدخن وأحط همى فى السيجارة، ولمـا اتعرفـت علـى              

يص شوية ومتوفر وصـعب علـى       الشلة إياها بدأت بالبانجو ألنه رخ     
الشرطة ضبطه، وشوية بشوية اتنقلت للحشيش، وبالتالى اتحولت إلى         
مدمن مخدرات فكان الزم السرقة عشان أوفر فلوس المعيشة وأسـدد           

ويمكن لو الواحد معرفش المخدرات يمكن كان مرتبى        . ديون المخدرات 
ن السرقة مع   أنا ومراتى يكفينا وكان ربنا بارك لنا فيهم وكنت بعدت ع          

  ".شلة السوء

  :تعقيب على الحالة الخامسة 

  -:اتضح للباحثة من دراسة هذه الحالة ما يلى 

 أن المبحوث ينتمى إلى أسرة عادية فقيرة، وليس له أو ألحد أفراد             -١
أسرته سوابق اجرامية، وال يوجد فى عائلتـه مـن لـه تـاريخ              

  .اجرامى
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نخفاض الدخل مع زيـادة      تفاعلت الظروف الصعبة وحياة الفقر وا      -٢
األعباء والمسئوليات األسرية مع تشجيع أصدقاء السوء له علـى          

  .السرقة وإدمان المخدرات

 أن المبحوث مارس عملية السرقة من قبل أكثر مـن مـرة، وتـم         -٣
القبض عليه، وحررت ضده عدة محاضـر فـى قـسم الـشرطة،           

 فـصدر   وأخدت بصماته فتم تجميع كل جرائمه السابقة مع الحالية        
  .ضده الحكم بالحبس

 أن الظروف االقتصادية الصعبة وما ترتب عليها من مشكالت مثل           -٤
عدم قدرة المبحوث على تحقيق التالؤم بين الدخل واإلنفاق نظـراً           
لإلرتفاع المستمر فى األسعار، وفى نفـس الوقـت بـدأ اإللغـاء             
 التدريجى للدعم الحكومى لمعظم السلع األساسية فأصبح المبحوث       
عاجزاً عن تلبية حاجاته األساسية واألسرية لوجود فجـوة بـين           
ظروفه المادية والقدرة على تلبية هذه االحتياجات فشعر المبحوث         
بحالة من الالمعيارية واختالل بعض القيم األساسية لديه، ومنهـا          

  .قيمة الكسب المشروع مما دفعه للسرقة

  :تعقيب عام على حاالت الدراسة 

احثة إلجابات المبحوثين الواردة فى دليـل دراسـة         بعد تحليل الب  
الحالة أمكنها التوصل إلى مجموعة من النتائج األساسية، والتى يمكن          

  -:إيجازها فيما يلى 

  -: خصائص المبحوثين التعليمية والمهنية واألسرية :أوالً 

 أن المبحوثين جميعاً أقدموا علـى ممارسـة الـسلوك اإلجرامـى           -١
ل على فرصة عمل دائمة تتناسب مع مؤهالتهم        لفشلهم فى الحصو  

  .الدراسية ورغباتهم الشخصية

 أن البطالة تدفع صاحبها لقبول أى نوع من أنواع العمل المؤقـت             -٢
أو الهامشى مهما كان صغر العائد المادى الناتج عنه دون النظـر            

  .لمشروعيته من عدمه
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اته مدفوعة   يرى المبحوثون أن العمل الحكومى محدد الوقت وإجاز        -٣
األجر ويستطيع الفرد أن يؤدى أعماالً أخرى مشروعة إضافية تدر          

  .دخالً عليه

 مازالت قيمة ومكانة العمل الحكومى عالية فى نظـر المبحـوثين،            -٤
ولم يحدث تغيير إيجابى نحـو االتجـاه للعمـل الحـر، وإقامـة              
المشروعات الصغيرة باالقتراض من مؤسسات اإلقراض المختلفة       

وق االجتماعى للتنمية ومشروع شروق للتنميـة الريفيـة         كالصند
  .المتكاملة، ومختلف البنوك

 مازالت األسر المصرية تنظر إلى الشباب أصـحاب المـشروعات           -٥
الصغيرة واألعمال الحرة نظرة أقل تقديراً من العاملين فى أجهـزة     

  .الدولة الرسمية، وخاصة عند اختيار أزواج لبناتهم

  :لمال فى حياة المتعطلين  أهمية ا:ثانياً 

اتفقت جميع الحاالت التى قامت الباحثة بدراستها على أن المال       
هو كل شئ فى الحياة، وضرورة الحصول عليه بكل الطـرق وتتعـدد             

وفـى  . طرق إنفاقه من إدمان المخدرات إلى تحمل األعبـاء األسـرية          
ك حاالت كثيرة يفقد المبحوثون إرادتهم القويـة فـى مقاومـة الـسلو        

  .اإلجرامى، واالتجاه نحو الطرق غير المشروعة للحصول على المال

  : تأثير األصدقاء :ثالثاً 
من المعروف أن لكل مرحلة عمريـة سـماتها التـى تميزهـا       
بالنسبة للفرد ولجماعة األصدقاء التى ينتمى إليها، ويرتبط بهـا مـن            

اعـة  خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية المختلفـة، إال أن تـأثير جم          
األصدقاء خارج األسرة أكثر وضوحاً على الفرد فى حالة غياب الرقابة           

وفى حاالت كثيرة تصبح من أكثر العوامل المـساعدة علـى           . األسرية
االنحراف، وخاصة عندما تتقارب الظروف االقتصادية والعمريـة بـين    

  .األصدقاء
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ولقد أكدت جميع الحاالت بأن أصدقائهم بعد انتهاء دراسـتهم           
معية تختلف ظروفهم المعيشية واالقتـصادية عـنهم، وإن كانـت           الجا

كما أوضحت كـل    . بدرجة نسبية، وأنهم كانوا ضحية لهؤالء األصدقاء      
الحاالت إحساسهم بالندم الشديد لالنصياع لجماعة األصدقاء الجدد فـى      
العمل، وأبدوا رغبتهم فى العودة لجماعة األصدقاء األولى وانفـصالهم          

  .لذين تسببوا فى تدمير حياتهم بسبب التعطل والفراغعن شلة السوء ا

ومن ثم يتضح للباحثة من خالل الدراسة الراهنة أن لجماعـة           
األصدقاء تأثيرها القوى والمباشر على سلوك األفراد المنتمـين إليهـا           

فجماعة رفاق السوء تؤثر سـلباً  . سواء كان هذا التأثير سلباً أو إيجاباً     
  .افر االستعداد لممارسة السلوك اإلجرامىعلى أعضائها إذا ما تو

  : إدمان المكيفات والمخدرات :رابعاً 
يعتبر إدمان المخدرات والمسكرات من أكثر العوامل المهيئـة          
للسلوك االجرامى، فالفرد المتعطل يندفع نحو اإلدمان، ثم يـدخل فـى            
دائرة الجريمة لتحقيق المكسب المالى لإلنفاق علـى اإلدمـان وعلـى            

اجاته اليومية، ومن ثم يزيد إدمان المخدرات من األعباء الماليـة           احتي
مع عدم القدرة على تلبيتها فيجد نفسه فى مـوقفين فـى غايـة مـن            

المستلزمات الحياتية، واإلنفاق علـى اإلدمـان، مـع      : الصعوبة وهما   
انعدام الدخل لعدم وجود فرصة عمل أو انخفاضه لطبيعة العمل المؤقت           

فى ظل وجود أصدقاء السوء فيـصبح االتجـاه نحـو           الذى يمارسه، و  
ومـن هنـا يبـرز دور المكيفـات         . الجريمة، وخاصة السرقة قويـاً    

  .والمخدرات فى ارتكاب السلوك االجرامى

  : األنماط االجرامية للمبحوثين :خامساً 
اتضح من خالل هذه الدراسة أن األنماط االجرامية للمبحـوثين          

السرقة والنـشل،   : ، إال أن أكثرها هى      أخذت أشكاالً ومسميات مختلفة   
وأنهم جميعاً من غير المسجلين إجرامياً، ولم يسبق        . وحيازة المخدرات 

ألحدهم ارتكاب سلوك إجرامى، وهم من غير المشتبه فيهم، إال حالـة            
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واحدة ولم يوقع عليها عقاب، ولم تسجن بعد، كما أن جميـع أفعـالهم          
  .دراستهم وتعطلهم عن العملاالجرامية تمت بعد تخرجهم وانتهاء 

  : الظروف األسرية والمجتمعية وممارسة السلوك االجرامى :سادساً 
 أوضحت الدراسة أن القصور فى رقابة األسرة ومتابعتها لألبنـاء           -١

مع انخفاض المستوى االقتصادى لبعض األسر منعها من إشـباع          
  .احتياجات أبنائها مما دفعهم الرتكاب السلوك االجرامى

 ساهم التعليم بشكل كبير فى نجاح عملية الجريمة حيث ساعد على            -٢
  .حسن التخطيط والتدبير عند ارتكابها

 كان من أسباب ارتكاب الفعل اإلجرامى أكثر من مرة الرغبة فـى              -٣
الحصول على المال وارتبط ذلك وجوداً وعدماً بتحـسن الظـروف      

  .اسباالقتصادية والحصول على فرص عمل توافر الدخل المن
 يعتبر غياب األب لفترة طويلة بعيداً عن األسرة للعمل فى إحـدى              -٤

الدول العربية، وترك رعاية األسرة ومسئوليتها لـألم كـان أحـد           
األسباب األساسية فى انحراف أبنائها، ويؤكد على ذلك كالم إحدى          
حاالت الدراسة الراهنة من أنه بدأ يتعاطى المخدرات خالل فتـرة           

 رسوبه أكثر من مرة بـسبب سـفر األب للعمـل            الدراسة بجانب 
بالخارج، حيث أن رعاية األم غير كافية وكذلك ضـعف الرقابـة            

  .والمتابعة لها
 تعتبر التعقيدات اإلدارية والضمانات الصعبة المطلوبة من الشباب         -٥

لإلقراض وبدء مشروع جديد أحد األسباب األساسية فى عـزوف          
ل المادى واالعتماد على الـذات،      الشباب عن العمل الحر واالستقال    

وذلك يتناقض مع ما تعلنه الدولة من تـوفير القـروض للـشباب      
  .للبدء فى مشروعات صغيرة

 طبيعة العمل المؤقت للمبحوثين وممارستهم للسلوك االجرامى        :سابعاً  
:  

كشفت حاالت الدراسة اشتغالهم جميعاً فى أعمال هامشية مؤقتـة          
وفى هذا الصدد نؤكد أن العمـل هـو     . م بها ذات دخل بسيط وعدم اقتناعه    
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الوسيلة التى يمكن للفرد من خاللها تأكيده لذاته باعتباره وظيفة اجتماعية           
  . الفردتتحقق منها شخصية

ولقد خرجت هذه الدراسة بضرورة توافر مجموعة من الشروط         
فى العمل المنتج والجاد الذى يمارسه الفرد، ويمكن تحديد هذه الشروط          

  -:لى فيما ي

  . اتفاق طبيعة العمل وميول العامل ليتحقق االستقرار النفسى للعامل-١

 أن يكون العامل مؤهالً ذهنياً ولديه قدرات عقلية مناسبة لمهنتـه            -٢
  .ليتحقق له النجاح

   أن يتناسب العائد االقتصادى من العمل مع الجهد المبذول-٣

 متـضمنة   ومن المالحظ أنه إذا ما توافرت فرصة العمل للفرد        
كما يالحـظ أن    . الشروط الثالثة السابقة فإنه يؤديه عن قناعة واقتدار       

هذه الشروط ال تنطبق على األعمال الهامشية التى مارسوها فلم يتحقق          
أى شرط من هذه الشروط، بل أن كل هذه الحاالت بذلت جهداً كبيراً فى              

هم مـشاعر  البحث عن العمل الدائم المستقر، ولم يتوفر لهم فتولدت لدي 
القلق واإلحباط واليأس، وكل هذا يؤكد أن مشكلة البطالة تعكس وضعاً           

  .اجتماعياً اقتصادياً للفرد والمجتمع

  :االستخالصات النهائية للدراسة 

يمكن تحديد االستنتاجات النهائية واالستخالصات العامة لهذه الدراسـة       
  -:فيما يلى

ة هامشية، وهـذا يؤكـد       أن جميع المبحوثين مارسوا أعماالً مؤقت      -١
العالقة اإليجابية بين مخرجات التعليم ونمو معدالت البطالـة مـن         

عدم إتاحة فرص العمل الدائمة للخـريجين  : خالل بعدين أساسيين    
  .وممارستهم ألعمال مؤقتة ال تتناسب مع تخصصاتهم

 انخفاض أجورهم مقارنة بساعات العمل مع ندرة وجود عقود عمل          -٢
  .وقهم أو اشتراكهم فى التأمينات االجتماعيةدائمة تحفظ حق
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 وجود عالقة إيجابية واضحة بين التعطل والمشكالت االجتماعيـة          -٣
فعلـى المـستوى    . على المستوى الفردى واألسرى والمجتمعـى     

الفردى يؤكد المتعطلون شـعورهم بالـضياع واإلحبـاط والقلـق          
ـ           ى قيمـة   والتوتر وخيبة األمل فيما وصلوا إليه وفقدان الثقـة ف

التعليم والسنوات التى أمضوها فى المراحل الدراسية المختلفـة،         
. وفى نهاية المطاف كان مصيرهم مجهول فانتابهم إحساس بالندم        
: وعلى المستوى األسرى حدوث مشكالت أسـرية كثيـرة منهـا            

حدوث خالفات مستمرة بين الزوجين، الطالق بعد فترة قصيرة من          
مل تكاليف األسرة والمعيشة، شـعور      الزواج لعدم القدرة على تح    

وعلـى  . الوالدين باأللم والضيق وخيبة األمل فى تعلـيم أبنائهـا         
المستوى المجتمعى وجود عالقة واضحة بـين البطالـة وأشـكال     

الـسرقة ـ تعـاطى المخـدرات ـ تعـاطى       (االنحراف المختلفة 
هذا بجانب سيطرة مجموعـة مـن القـيم االجتماعيـة           ). الخمور

  .ى المبحوثينالسلبية عل
 فقدان ثقة المبحوثين فى إعالنات الوظائف وشعورهم بعدم جديتها          -٤

  .أو صدقها، وأنها ألصحاب الواسطة والمحسوبية
 تعقد اإلجراءات اإلدارية وزيادة الضمانات المطلوبة من الخريجين         -٥

للحصول على قروض من الـصندوق االجتمـاعى، وغيـره مـن         
 قروضاً للشباب للبدء فـى تنفيـذ        المؤسسات والهيئات التى تقدم   

مشروعات صغيرة بدالً من األعمال المؤقتة التى يمارسونها أو فى          
  .انتظار العمل الحكومى

 أدى وقت الفراغ دوراً أساسياً فى اتجاه المتعطلين نحـو أشـكال             -٦
  .االنحراف المختلفة

 شعور المتعطلين باالغتراب السياسى واالجتماعى وضـعف قـيم          -٧
االنتماء وعدم رضائهم وسخطهم على المجتمـع وتفـشى        الوالء و 

صور الالمباالة والسلبية واألنانية وتزايد الحقد االجتماعى بينهم،         
وعلى زمالئهم الذين تخرجوا معهم وحصلوا على وظائف ثابتة أو          
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قروض من مؤسسات اإلقراض بـسهولة ويـسر دون تعقيـدات،           
  .وأعباء فوق طاقتهم بسبب الواسطة والمحسوبية

 تعتبر البطالة من وجهة النظر السوسيولوجية قنبلة موقوتة يجـب         -٨
  .التصدى لها بمختلف األساليب واآلليات

 تخلى األسرة عن واجباتها ووظائفها ومهامها نحو أبنائهـا مـن            -٩
رعاية ومتابعة واهتمام بعد انتهاء دراستهم وتخـرجهم وشـعور          

ألبنـاء أن يتحملـوا     العديد من األسر بأنهم أدوا أدوارهم، وعلى ا       
مسئولياتهم، فهذه نظرة قاصرة وضيقة، فاالبن فى هذه الـشريحة          
العمرية فى مفترق الطرق، ولديه وقت فراغ مع الشعور باإلحباط          
والقلق الذى يجعله فريسة ألصدقاء السوء وتقل مقاومته النفسية         
واالجتماعية للتحدى الذى فرضته البطالة فيسقط تدريجياً ويتجـه         

  .ك االنحرافىللسلو
 أن البناء األسرى للمبحوثين يتميز باالستقرار والتـرابط فيخلـو    -١٠

سجل جميع أفراد األسرة من ارتكاب الجرائم، كمـا أشـار أحـد             
أنا نبت شيطانى فـى محـيط   : "المبحوثين بقوله حول هذا الجانب  

  ".أسرتى
 التأثير القوى والفعـال لألصـدقاء أصـحاب سـجل إجرامـى،             -١١

  .ت سابقة على العاطل وخضوعه لهم بشكل ملحوظوانحرافا
 أن ضعف الوازع الدينى لجميع المبحوثين جعل العاطـل سـريع            -١٢

التأثير بالهزات النفسية واالجتماعية، ولم يملك صمام األمـان أو          
المناعة لصد هذه الهزات؛ ألن قوة اإليمان والوازع الدينى تقـوى           

مقاومـة مـشكالته    صالبة المتعطل من الداخل وتـساعده علـى         
والتغلب عليها وعدم االنصياع والوقوع فريـسة سـهلة ألهـواء           

  .الشيطان وأصدقاء السوء فيتجه نحو السلوك اإلجرامى
  -:ويمكن أن نوجز أهم خصائص مشكلة الدراسة فى مصر فيما يلى 

 ارتفاع نسبة البطالة بين العاطلين، فالجانب األكبر من طالبى العمل           -أ
  .جدد لسوق العمل، والذين يطلبونه ألول مرةهم الداخلون ال
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 ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين عن بقيـة الفئـات التعليميـة             -ب
األخرى وذلك حسبما أشارت اإلحصاءات الرسمية المنشورة بـأن         
عدد الحاصلين على مؤهالت عليا ومتوسطة من العاطلين ما يقرب          

  .م٢٠٠٠من مليون وستمائة ألف ذلك عام 
اهمت سياسة التكيف الهيكلى والخصخصة وعدم قدرة القطاع         س -جـ

الخاص على توفير فرص عمل حقيقية جديدة للخريجين مع توقف          
 مما أدى إلـى تفـاقم   ١٩٨٦الدولة عن تعيين الخريجين منذ عام      

  .مشكلة البطالة
 نقص المهارات بين خريجى المدارس والجامعات مع شدة احتيـاج           -د

نة لشغل وظائف ساهم ذلك فى عـزوف        سوق العمل لمهارات معي   
أصحاب األعمال عن قبول تعيـين الخـريجين الجـدد النخفـاض            

  .مهاراتهم
 عدم دقـة البيانـات واإلحـصاءات المنـشورة مـن الهيئـات              -هـ

والمؤسسات المختلفة مما ساهم فى عدم اتخاذ القـرار المناسـب           
  .لمواجهة هذه المشكلة

  :توصيات الدراسة العلمية والعملية 

ظراً لتعقد مشكلة البطالـة وارتباطهـا بعـدد مـن العوامـل             ن
االجتماعية واالقتصادية والنفسية جعل من الضرورى مواجهتهـا مـن         

  :خالل استراتيجية غير تقليدية نوجزها فيما يلى 
 رفع مستوى مهارات الخريجين الجدد القادمين إلى سـوق العمـل        -١

لـيم والتـدريب    باإلسراع فى إعادة النظر فى مستوى جـودة التع        
إلعداد خريج كفء تتناسب مؤهالتـه الدراسـية ومهاراتـه مـع        
احتياجات سوق العمل الذى يبحث عن قـوة عاملـة مـاهرة ذات            
إنتاجية محددة تطبيقاً لسياسة التكيف الهيكلى والخصخصة وذلـك         
يتطلب حتمية تطبيق شعار إصالح نظام التعليم لتنميـة المـوارد           

  .سواق العمل الداخلية والخارجيةالبشرية وفقا الحتياجات أ
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 ترشيد اإلنفاق الحكومى وإلغاء كـل مظـاهر اإلنفـاق المظهـرى      -٢
االستهالكى مع رفع معدالت التنمية االقتصادية لتصل إلى معدالت          
الئقة مما يساهم فى توفير فرص عمل بالمـشروعات الـصغيرة            

  .كثيفة العمالة
ى حول البطالة وعلـى      االستفادة من الدراسات والبحوث التى تجر      -٣

  .صانعى ومتخذى القرار تنفيذ مقترحاتها
 تشديد الرقابة األمنية على ترويج المخدرات والمسكرات وتوزيعها         -٤

  .بين الشباب
 تكليف مؤسسات العمل األهلية التى يلتحق الخريجون بها بـصورة     -٥

مؤقتة بعمل تأمينات اجتماعية لهم لضمان جدية استمرارهم فـى          
  .ظ حقوقهم المستقبليةالعمل وحف

 استمرار الرعاية األسرية لألبناء بعد التخرج ومتابعتهم دوماً حتى          -٦
بعد التحاقهم بأعمال مؤقتة والقيام بذات األدوار معهم كأنهم فـى           
مراحل التعليم؛ نظراً ألن عملية التنشئة االجتماعيـة بمفهومهـا           

  .الواسع من المهد إلى اللحد
ألسرية المتعلقة باختيارات الـزواج، وذلـك        ضرورة تغيير القيم ا    -٧

بتغيير النظرة القاصـرة علـى تفـضيل المـشتغلين بالحكومـة            
والوظائف الدائمة للزواج من بناتهم وقبـول الـشباب أصـحاب           
المشروعات الصغيرة والمشتغلين بمهن مؤقتـة تحقـق ضـمان          

  .اجتماعى وتأمينات اجتماعية مستقبلية
ن من خالل صندوق يمول من إيرادات        صرف إعانة بطالة للمتعطلي    -٨

حقيقية بعيداً عن الميزانية العامة للدولة مثل التأمين ضد البطالـة       
وفرض رسوم إضافية على األرباح التجارية والـصناعية كأحـد          

 .الحلول العاجلة

  



 .م٢٠٠٦ اجلزء الثاين أكتوبر – العدد التاسع والعشرون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٢٩٨   

  دليل دراسة الحالة
  البطالة والسلوك االجرامى بالمجتمع المصرى

  دراسة حالة بمدينة المنيا
  :بيـانـات األسـاسيـة  ال-١

  : التعليم -ب:                                 السن -أ

  : المهنة -د:                             الدخل -جـ

  : النشاط االجرامى-             ح:     ترتيبه بين أخواته -ز

  : الظروف األسرية والتاريخ االجرامى لألسرة -ط

  :ية  الظروف األسرية والمعيش-٢

  . عالقته بوالديه وأخوته-أ

  . نوع المسكن الذى يعيش فيه-ب

  . ظروف وعمل الوالدين واألخوة-جـ

هل فيه حد من أفراد أسرتك أو من أهلك سبق اتهامه بأى جريمـة              -٣
  من قبل ؟

  . الوالد أو الوالدة-أ

  ).الذكور واإلناث( اإلخوة -ب

  . األقارب على اختالف درجة القرابة-جـ

  :خ االجرامى للمبحوث  التاري-٤
   إذا كان ارتكب جرائم من قبل فما هى ؟-أ

   ما نوع العقوبة التى تلقاها ؟-ب
   كيف ارتكب هذا الفعل اإلجرامى ؟-جـ

   هل الزوجة كانت على علم بارتكاب الفعل االجرامى ؟-د
   ما موقف الزوجة من اقدامك على الفعل االجرامى ؟-هـ
   ما موقفها بعد العقوبة ؟-و
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  : الرأى فى المكيفات واإلدمان -٥
   هل تتعاطى أى نوع من المكيفات ؟-أ

   ما معلوماتك عن المكيفات بجميع أنواعها ؟-ب
   ما رأيك فى الناس التى تتعاطى المكيفات ؟-جـ

   هل للشلة واألصدقاء تأثير على الفرد فى التعاطى ؟-د
  : الرأى فى المال والفلوس -٦

  صرفها إزاى ؟ بتعمل إيه بالفلوس وبت-أ

 هل بتحصل علـى الفلـوس بطـرق مـشروعة أم غيـر            -ب
  مشروعة ؟

   بتعمل إيه لما الفلوس بتخلص منك ؟-جـ

   هل تعتقد إن الفلوس والمال كل حاجة فى الدنيا ؟-د

  : العالقة باألصدقاء -٧

   من هم أصدقائك ؟-أ

   هل فيه فرق بين أصدقاء الدراسة لديك وأصدقاء العمل ؟-ب

  م أحد من أصدقائك فى أى تهمة ؟ هل اته-جـ

   هل ساعدك أحد من أصدقائك فى ارتكاب جريمتك ؟-د

   ما رؤيتك ألصدقائك بعد انتهاء فترة العقوبة ؟-هـ

 لو فيه زميل لك له نفس الظروف متعطل إيه اللى ممكـن يعملـه             -٨
  علشان يعيش ؟

   هل قلة الفلوس تخلى الواحد يرتكب أى جريمة ؟-أ
ارتكاب الفعل االجرامى طول ما هو متعطل        هل يستمر فى     -ب

  ؟
   هل التعليم له دور فى االبتعاد عن الجريمة ؟-جـ

  : شعور المبحوث بعد ارتكاب الجريمة -٩
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   هل أنت شعرت بالندم بعد ارتكابك لهذه الجريمة ؟ وليه ؟-أ
   هل تختلف شعورك قبل الجريمة عن بعدها ؟-ب

  ها ؟ هل بتفكر فى إرجاع الحقوق ألصحاب-جـ
  : عمل المبحوث من قبل فى مهن سابقة -١٠

   هل تركت المهنة السابقة للبحث عن مهنة أحسن ؟-أ
   هل استغنيت عن المهنة السابقة ؟ ولماذا ؟-ب

   هل المهنة السابقة غير مناسبة لميولك ومؤهالتك ؟-جـ
   الرأى فى المهنة الثابتة أو الدائمة ؟-١١

  ا ضعيف ؟ ولماذا ؟ هل تقبل هذه المهنة ولو مرتبه-أ
   هل تقارنها بمهنة أخرى مؤقتة ؟-ب

  : ردود أفعال األسرة بعد ارتكاب الجريمة -١٢
   ماذا فعل والديك واخوتك بعد ارتكابك لهذه الجريمة ؟-أ

   ما رد فعل األقارب ؟-ب
  ؟) إن وجدت( ما رد فعل الزوجة -جـ

   إيه خطتك المستقبلية بعد انتهاء فترة العقوبة ؟-١٣
  هل ترجع للعمل المؤقت مرة أخرى ؟ -أ

   هل تبحث عن وظيفة جديدة ؟-ب
   هل تبدأ فى مشروع جديد ؟-جـ

 إيه رأيك فى األسباب األساسية لمشكلة البطالة ؟ ومن المـسئول       -١٤
  عنها ؟

   إيه هى اقتراحاتك لحل مشكلة البطالة من المجتمع المصرى ؟-١٥
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