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 .م ٢٠/٤/٢٠٠٣: هـ الموافق١٨/٢/١٤٢٤: تاريخ المناقشة

ك  ـيترتب ع     عمل  عندما تغلق أبواب العمل في وجوه الباحثين عن        :مشكلة البحث    ار    لى ذل ديهم   بعض اآلث د    ل  ق
ة      ـتدفع بهم إلى ارتكاب الجرائم وخ      ى     ـالتي يكون الهدف من ارتك         ( صوصًا الجرائم المالي ابها الحصول عل

الجرائم   لذا. دخلهم _ أو انعدام _ رًا لقلة ـنظ) الكسب المادي    ة ب  سعت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة البطال
 .المالية 

     : أهميته من خالل البحث اكتسب هذي :أهمية البحث 
 .قلة الدراسات التي أجريت عن البطالة من منظور أمني  _١

ادي             ( تقسيمه للجرائم إلى جرائم مالية      _ ٢ ا الكسب الم رائم ، وج ) الجرائم التي يكون الهدف من ارتكابه
 .غير مالية 

دخل           . ترآيزه على عالقة البطالة بالجرائم المالية     _ ٣ أو _ لمعرفة عالقة البطالة بهذه الجرائم في ظل قلة ال
 .للعاطلين  _انعدامه 

داف البحث و هدف ال :أهه ذا البحث ه رئيس له ة ال ةعالق معرف ة  ة البطال الجرائم المالي ذا  ،ب ن ه رع م ويتف
 :الهدف األهداف التالية

  . من السعودييننسبة البطالة بين نزالء إصالحية الحائرمعرفة _ ١
  .بالحالة المهنيةادية للنزالء ـالظروف االجتماعية واالقتصمدى ارتباط الخصائص الذاتية و معرفة _٢
 
 
 .معرفة مدى ارتباط الحالة المهنية بنوعية الجريمة _ ٣
  .المالية والجرائم غير الماليةمعرفة مدى ارتباط الحالة المهنية بالجرائم _ ٤
اطلين في الجرائم                           _ ٥ ر الع اطلين وغي زالء الع ين الن ة احصائية ب روق ذات دالل اك ف ومعرفة ما إذا آان هن

 .المالية وفي الجرائم غير المالية 



 :الية ويتفرع منه التساؤالت الت.  ماعالقة البطالة بالجرائم المالية: السؤال الرئيس للبحث: تساؤالت البحث 

إلى أي مدى ترتبط الخصائص الذاتية والظروف االجتماعية واالقتصادية للنزالء مع  –١
 ؟حالتهم المهنية  

  ؟إلى أي مدى ترتبط الحالة المهنية بنوعية الجريمة –٢

 ؟ إلى أي مدى ترتبط الحالة المهنية بالجرائم المالية والجرائم غير المالية –٣

 إحصائية بين النزالء العاطلين وغير العـاطلين في  هل توجد فـروق ذات داللة_٤
 ؟الجرائم المالية وفي الجرائم غير المالية 

ة  بحثاستخدم هذ ال  :منهج البحث    ع    منهج المسح االجتماعي عن طريق العين م توزي  االستبانة  أداة البحث ، وت
ا استخدم            ائر من السعوديين ، آم ل بيانات   لحث الب على عينة البحث من نزالء إصالحية الح امج  هتحلي (  برن

ة ة الرزم اليب اإلحص  .)Spss  - اإلحصائية للدراسات االجتماعي م استخدام أس ا ت ل ـاء الوصفـآم ي مث
 . لإلجابة على تساؤالت الدراسة )٢اآ(دام اختبارـاستخ وب المئويةـالنس

 :توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها مايلي :أهم النتائج 

  .من مجموع عينة الدراسة% ٦٢٫٦بة العاطلين بين النزالء بلغت أن نس _١

ة ،       _٢ ة المهني زالء بالحال ة واالقتصادية للن ة والظروف االجتماعي اط ألغلب الخصائص الذاتي وجود ارتب
  .وآانت الفروق لصالح الزالء العطلين

روق في نوع                   _٣ ة حيث آانت الف ة الجريم ة بنوعي ة المهني زالء        وجود ارتباط للحال ة لصالح الن ة الجريم ي
  .العاطلين في اغلب الجرائم وخصوصا في الجرائم المالية

ود _٤ ة       وج ر المالي رائم غي ة والج الجرائم المالي ة ب ة المهني اط للحال ت ال  ارتب د آان ة  وق روق ذات دالل ف
 . في الجرائم المالية لصالح النزالء العاطلينإحصائية 

ة     فروق ذات داللة إحصائية بين ال      _٥ روق    نزالء العاطلين وغير العاطلين في الجرائم المالي ذه الف وآانت ه
  .لصالح النزالء العاطلين

ة ، بحيث أن                _٦ الجرائم المالي ة ب ة للبطال ا الحصول            أن هناك عالق الجرائم التي يكون الهدف من ارتكابه
  . هي التي تتأثر بدرجة آبيرة بمشكلة البطالةالكسب الماديعلى 
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Thesis Dilemma : when the work doors are closed in front of researchers of a 
work, this results in some them which may lead them to commit crimes 
especially financial crimes (whose its goals to get money) this due to their 
little income. This thesis thesis aims to search the relationship between 
unemployment and the financial crimes.  

 
Thesis Importance :  

The important of this thesis comes from:  
١. The rarity of studies an unemployment from security perspective .  
٢. Dividing crimes into financial crimes ( crimes whose goal to get money ) 

and non-financial crimes .  
٣. concentrating on the relation ship between unemployment and financial 

crimes. To know the relationship of the unemployment with the little 
income. Of unemployed.  

Thesis Objectives : the main Goal of this thesis is to know the relationship 
between unemployment and these financial crimes there are two braches of 
this goal;  

١. To know the rate of unemployment among tenant of reformatory AlHa`ar 
of Saudi .  

٢. To know to what extent the personal features are related to the economic 
and social circumstances of the tenants in the professional case .  

٣. To know to what extent that the professional cases is related to the crime 
type. 

٤. To know to what extent that the crime case is related to the professional 
case of the financial crimes  

٥. To know are there any differences of an statistics any differences of an 
statistics indication away unemployed  tenants and employed ones in the 
financial crimes and non-financial crimes.  

 
 
 
 



Thesis Questions :  
The main question of the thesis : what is the relationship between the 
unemployment and the financial crimes . 
This is divided into :  
١. To what extent the personal features are related to the social and 

economic circumstances . 
٢. To what extent the professional case is related to the crime type. 
٣. To what extent to the profession case is related to the financial crimes and 

non-financial ones .  
٤. Are there any difference with statistical indication among unemployed and 

employed tenants in the financial and non financial crimes ?  
Thesis methodology :  

This thesis used the social survey method by taking specimen and the 
research tools had been distributed on the specimen of the research from 
AlHa`ar reformatory tenants from Saudis, Also, the program that had been 
used to analyze the data is ( Statistical parcel for Social studies  
( SPSS ). Also, the descriptive statistical methods had been used such as 
percentage , and the ( k٢ ) test method to answer the questions.  

The Most Important Results: 
 the thesis lead to the following results 
١.  The percentage of unemployed tenants reaches up to ٦٢٫٦٪ from  the 

total specimen of the study.  
٢. relationship among most of the personal features and social and 

economic circumstances of the professional case of  the tenants, 
results were to the side of the unemployed tenants. 

٣. There is a relationship between the professional case to the crime type, 
the differences in the types of the crimes were on side of the 
unemployed tenants in most of the crimes especially in the financial 
crimes.  

٤. There is relationship between the professional relationship with 
financial crimes and non-financial crimes and the differences were of 
statistical indication in the financial crimes on the side of unemployed 
tenants.  

٥. Differences with statistical indications between unemployed and 
employed tenants in the financial crimes, these differences were on 
the side of unemployed tenants. 

٦. There is a relationship between the financial crimes, the crimes whose 
its goal of committing them to get money this what deeply effect by the 
unemployment problem.  
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 شكر وتقدير
 

 الحمد هللا رب العالمين ، حمدا كثيرا على نعمه التي ال تحصى ، والشكر له جل                    
فكل خطوة خطوتها فـي هـذا       . شأنه على التيسير والتوفيق في إنجاز هذه الدراسة         



 واصلي واسلم على خاتم النبيين      .البحث كانت بتوفيق وتسخير من عند اهللا جل شأنه          
 . دنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين سي

لصاحب السمو الملكي األمير نايف بن           ثم اتشرف برفع خالص شكري وتقديري       
وزير الداخلية ، وإلى سمو نائبه ، وإلى سمو مسـاعده           _ حفظه اهللا   _ عبدالعزيز  

شـكر موصـول    وال.  على التفضل بإبتعاثي للدراسة في االكاديميـة         للشئون األمنية 
لقيت منهم  ، الذين   لسعادة رئيس االكاديمية واعضاء هيئة التدريس فيها وموظفيها         

اسأل اهللا العظيم أن     ،   ولكل من ساعدني وأعانني في إنجاز هذه الدراسة       كل خير ،    
 .يجعل ماقدموه في ميزان حسناتهم 

ر علي بعد        وأزجي خالص شكري وتقديري إعترافاً بالجميل لمن له الفضل الكبي         
علي بن فايز   /سعادة العميد الدكتور    اهللا سبحانه وتعالى في إنجاز هذه الدراسة ، إلى          

 المشرف على الرسالة والذي لم يبخل علي بعلمه الوافر وأخالقـه الفاضـلة              الجحني
وطيب المعاملة ، والذي تعلمت منه الكثير علماً وخلقاً وأدباً ، فلم يدخر فـي عـوني                 

ن وقته الكثير على الرغم من مشاغله الكثيرة ، فكـان لتوجيهاتـه              بل منحني م   جهدا
أسأل اهللا العلـي    . العلمية النافعة ونصائحه المفيدة أكبر األثر في إنجاز هذه الدراسة           

 .القدير أن يجزيه خير الجزاء 

ذ  ، وسعادة األستا   علي بن حسين الحارثي   / الدكتور       والشكر والتقدير موصول لسعادة اللواء      

 ؛ لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة وتوجيهي بما فاتني جعل          سعود بن ضحيان الضحيان   / الدكتور  

 .اهللا ذلك في ميزان حسناتهما 

 .جزى اهللا الجميع عني كل خير وكل من أعانني وعلمني الف خير      
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 الـفـصـل األول
 أهدافها الدراسة ومشكلة

 
  المقدمة١-١

 إله إال اهللا وأن محمـداً       الّ أ شهدن و ،إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه          

  أما بعد ،،،.رسول اهللا 

ومن المشكالت التي يجب التصدي لها ،      تتنوع وتتعدد المشكالت التي تواجه المجتمعات 

 . لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية  .ة البطالةمشكل

 وقُِل اعـملُواْ فَسـيرى اللّــه عملَكُـم         ﴿:اإلنسان يفترض منه العمل ، قال تعالى        ذلك أن        

 ﴾ ونـُم ِبما كُـنتُم تَعملـبُئكُون وستُردون ِإلَى عاِلـِم الْـغَيِب والشّهـادِة فَينَـورسولُه والْمـْؤِمنُ

ألن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره      : ( ، ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ) ١٠٥: التوبة  ( 

د ـك ، فإن الي   ـفيتصدق به ، ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجال أعطاه أو منعه ذل                

 فالبطالـة أمـر     .) ١(رجه مسلم   ـأخ) ول  ـ تع نـلى ، وابدأ بم   ـل من اليد السف   ـالعلـيا أفض 

اجتماعيا ، وصفة عاطل تنتقص من الشخص الذي بدون عمل ، وانتشار البطالة ينـتقص               مذموم  

 .من سياسة الدولة اقتصاديا ، فالعمل هو االساس والبطالة هي االستثناء 

فعلى مـدى أكثـر مـن            إال أنه في الوقت الراهن انتشرت البطالة في مختلف بلدان العالم ،             

 شهدت الـدول  – من أواخر األربعينات إلى أوائل السبعينات من القـرن العشرين –عشرين عاما  

 ارتفعت فيها اإلنتاجيـة  ،الصناعية المتقدمة فترة من النمو االقـتصـادي لم يسـبـق لـها مثيل     

ا الغربيـة واليابـان     وارتفع مستوى دخـل األفراد ، وكان الفرد في أوروب        ،  وتعاظمت التجارة   ،  

والواليات المتحدة عندما يبحث عن عمل فأنه يحصل عليه بسهولة ويسر أما في السنوات األخيرة               

ة ال تنمو إال بمعدالت ضئيلة للغاية ،        ـة المتقدم ـدول الصناعي ـفقد اختلف األمر ، فاقتصاديات ال     

مـا فـي    ن مدفوعاتها ، وأسوأ وتعانـي غالبية الدول من عجز دائم ومتزايد في ميزانياتها وميزا   

                                                 
تحقيق محمـد ناصـر الـدين األلبـاني          . مختصر صحيح مسلم  .  المنذري ، الحافظ زكي الدين عبد العظيم         - ١
  . ١٥١، ص  دار ابن عفان: الخبر ) .  هـ ١٤١١(



 ٢

 فأصبحت البطالـة    ) .١(اجزين عن الحصول على عمل      ـصبحوا ع أاألمر أن ماليين األشخاص     

 . في الوقت الحالي صفة مالزمة لجميع الدول دون استثناء تقريبا 

 مليون عاطـل    ٢٠    ففي أوروبا الغربية التي تعاني من ركود اقتصادي مزمن  يوجد أكثر من              

 مليـون   ٩وهي في تزايد ، وفي الواليات المتحدة يوجد أكثر من           % ١١بة البطالة إلى    وتصل نس 

 قدرتها الدائمـة  كان من مفاخرها    مع أنها   ة  ـة البطال ـبدأت تعاني من مشكل    حتى اليابان    ،عاطل  

 ) .٢ (مما تسبب في إثارة قلق اليابانيينف آمنة لمواطنيها مدى الحياة ، ائعلى توفير وظ

لوجدنا أنها تشكل مشكلة أو أزمة للـدول العربيـة           إلى البطالة في الدول العربية       نظرنا     وإذا  

 فضـال عـن     ،كافة وبمستويات متباينة ، طبقاً الختالف مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي           

 إال أنها تختلف من حيث أنواعها       ،نوعية تركيبة النظام السياسي ، وبالتالي فالبطالة قضية عالمية          

معالمها وآثارها وسياسات معالجاتها في الدول العربية عنها في الدول الصناعية ، فالعاطلون عن              و

العمل في الدول الصناعية يتمتعون بالدعم المالي من الحكومات ومن منظمات غير حكومية إلـى               

حين حصولهم على عمل ، ويشمل ذلك الدعم عائلة العامل العاطل، بما يضمن مسـتوى معيشـة                 

بينما آثار البطالة تكون    .  الحاجات األساسية ولمدة تتراوح ما بين السنة ، والسنة وستة أشهر             يوفر

 ) .٣(أشد على العاطل العربي حيث أنه في أغلب الدول العربية يترك العاطل يصـارع البقـاء                 

ـ                وبالتالي فانتشار  ال  البطالة اليفرق بين دول نامية ودل متقدمة أو دول صغيرة ودول كبيـرة ، ف

 . يوجد دولة إال وتعاني من مشكلة البطالة وإن كان بدرجات متفاوتة 

أن مشكلة البطالة ال يجوز النظر إليها علـى أنهـا مجـرد مشـكلة               ) م١٩٩٣(     ويرى زكي   

جتماعية وسياسية وأمنية من الدرجة األولى ، وأن التراخـي فـي            ا فحسب ، بل قضية      اقتصادية

، وهو األمر الذي يكسـب دراسـة        ) ٤(ت المجتمع في غنى عنها      التصدي لها يترتب عليه تداعيا    

 .البطالة أهميتها ويجعل عالج البطالة من أولويات الدول 

 بأن البطالة في حد ذاتهـا تعتبـر مؤشراً اقتصـادياً هامـاً لمـدى              )م١٩٨٠ (     ويرى علوي 

لضرورة غياب البطالـة    ة ال تعنـي با   ـ كما أن العمالة الكامل    ،ل  ـاستقرار أو تخلخل سوق العم    

                                                 
 .٤٢، ص) ٣١(العدد ، عالم االقتصاد . البطالة والعمالة في عصر جديد ) . م١٩٩٤( زهران ، سعد - ١

  . ٤٣ – ٤٢ ، ص ص سابقمرجع) .م١٩٩٤(ران ، سعد زه - ٢

، ) ٢٠٩( المستقبل العربـي ، العدد      .البطالة في الوطن العربـي     ) . م  ١٩٩٦(  الحلفي ،  عبدالجبار عبود       - ٣
 . ١١٧ص

مكتبة مـدبولي ،    : القـاهـرة  . قضـايا مزعجة   .  مشكلة البطالة في مصـر     ) .م  ١٩٩٣(  زكي ، رمزي     - ٤
 . ١٤١ ص



 ٣

ـ       % ٤و  % ٣ود نسبة من البطالة تتراوح بين       ـتماما ، فوج   ة ـيعتبر وضعا طبيعيـا مـن الناحي

أي أن مشكلة البطالة ال يمكن القضاء عليها ولكن يمكن التقليل من نسبتها والتقليـل               ) . ١(العملية  

 .من آثارها 

الة ، حيث تشهد المملكة اآلن نموا سريعا             والمملكة العربية السعودية بدأت تشعر بمشكلة البط      

 عاما ، ويمثل الجانب السـلبي       ٣٠من السكان تقل أعمارهم عن      % ٧٠في عدد السكان ، وحوالي      

 الشباب السعوديين على سـوق      أعداد كبيرة من   عاما تزاحم    ٣٠لكثرة هذه الفئة الذين هم أقل من        

أنه في هذا الشأن    ) هـ١٤٢٠(رى الدخيل   اً ، وي  قتصادي ضغوط العمل في وقت يشهد فيه النمو اال      

عن البطالة في أوساط المواطنين السـعوديين إال أن الـدالئل           رسمية حديثة   رغم عدم وجود أرقام     

 ووجود البطالة في المملكة كغيرها من الدول هو         ) .٢(القائمة تشير إلى تزايد البطالة في المملكة        

   .ة األجنبيةطبيعي في ظل النمو السكاني وكثرة العمالأمر 

    مما سبق يتضح أن البطالة غدت مشكلة عالمية تعانـي منها كـل بـالد العـالم ، وإن كـان                   

 في أي مجتمع ، فمن الصعب القول بإمكانيـة  أصبح أمر طبيعي فوجود البطالة   . بدرجات متفاوتة   

يتمنـى  مجرد وضـع أمثـل      توظيف جميع العمالة المتاحة هو      توظيف كل العمالة المتاحة ، ألن       

  . من البطالة في أي مجتمع معقولةالجميع تحقيقه ، إال أن الوضع العادي هو وجود نسبة 

ندما ترتفع نسبتها عن المعدالت المقبولة مما يكـون  متى تبرز البطالة كمشكلة ؟ والجواب ع  ذاً   إ

 . المجتمع الذي انتشرت فيه فيله انعكاسات سلبية عديدة 

انطالقا وذلك   ،بالجرائم المالية هذه الدراسة لمعـرفة عالقة البطالة      من هذا المنطلق تأتي

مدى ارتباط  ، ومعرفة  من السعوديين نسبة البطالة بين نزالء إصالحية الحائرالوقوف علىمن 

 مدى معرفةو ، بالحالة المهنيةالظروف االجتماعية واالقتصادية للنزالء الخصائص الذاتية و

غير الجرائم وة بنوعية الجريمة ، ومدى ارتباط الحالة المهنية بالجرائم المالية ارتباط الحالة المهني

 كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين النزالء العاطلين وغير اما إذ، وكذلك معرفة المالية 

 .  غير الماليةفي الجرائم  و الجرائم الماليةالعاطلين في 

                                                 
مجلة كليـة العلـوم اإلداريـة       . األبعاد  اإلدارية واالقتصادية للبطالة      ) . م  ١٩٨٠ - ٧٩(  علوي ، حسين       - ١

  .        ٧٣ – ٧٢، ص صالمجلد السابع 

الـتدريب والتقنية ، العدد    . تدريب العمالة أو استفحال البطالـة      ) . هـ  ١٤٢٠(  الدخيل ، عبد العزيز محمد       - ٢
 .٢٣ – ٢١، ص صالسابع 



 ٤

،   الدراسةمشكلةيحتوي الفصل األول على سوف تشمل هذه الدراسة خمسة فصول و     

والفصل الثاني استعراض اإلطار النظري وقراءة في الدراسات السابقة ذات العالقة ، والفصل 

نتائج الدراسة ، والفصل الخامس عرض الثالث المنهجية والتصميم للدراسة ، والفصل الرابع 

ن أخطأت إ و ،ن اهللا سبحانه وتعالىن وفقت في هذه الدراسة فمإهذا و. المناقشة والتوصيات 

فحسبي أني اجتهدت في عرض الموضوع ، وأبديت الرأي الذي مثل اجتهادي الشخصي ، وما 

 .نيب أ ليهإتوفيقي إال باهللا عليه توكلت و

  مشكلة الدراسة٢-١

جميع المجتمعات بنسب مختلفة علـى الـرغم مـن اخـتالف أنظمتهـا               في   البطالة انتشرت     

ة واالجتماعية والسياسية ، فنجدها في مجتمعات الدول النامية والدول المتقدمة على حـد              االقتصادي

 .سواء ، والقول بأننا سنجد مجتمعا بال بطالة قول مثالي أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع 

مـل       إال أن المشكلة تبدأ عند زيادة نسبة البطالة عن النسبة المقبولة ، وعندما تغلق أبواب الع               

 يترتب عليـه  األمر الذي   . في وجوه الباحثين عن عمل ، فيترتب على ذلك تزايد أعداد العاطلين             

 .بعض اآلثار االقتصاديـة واالجتماعيـة واألمنيـة 

إن المحافل الدولية مازالت تقدم بيانـات       الدولية لمكافحة الجرائم إال     على الرغم من الجهود     و     

على سبيل المثال فإنـه فـي       ف) . ١( واالنحرافات على كل المستويات      تفيد باستمرار تزايد الجرائم   

تقرير صادر عن األمانة العامة لمؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد              

 واالنحـراف دالت الجـرائم    ـم أشير إلى أن هناك زيادة عامة في مع        ١٩٩٠بهافانا في كوبا سنة     

 ) . ٢(عالم وبشكل متزايد وى دول الـعلى مست

    وعلى مستوى الدول العربية ، لم يكن حال معدالت الجرائم واالنحراف بأفضل مما هي عليه               

معدالت الجرائم واالنحراف تزداد سنويا بنسـبة       كانت  في الدول المتقدمة بل كان أسوأ ، ففي حين          

) . ٣(سـنويا  % ٨-٦تها ما بين في الدول المتقدمة ، نـجدها في الدول العربية تتراوح زياد      % ٥

الزيادة المستمرة في معدالت الجرائم واالنحراف ورائها بكل تأكيد عوامل وأسباب كثيرة قد             وهذه  

                                                 
عالقة البطالة بالجريمة واالنحراف في     ) . م١٩٩٨(وبدر ، عبد المنعم ، وديالو ، دمبا تيرنو           أحمد ،   حويتي ،  -١

 .١١أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، ص: الرياض  . الوطن العربي

. إلعداد للمستقبل   نـظـرة إلى الـحاضر ل   : الوقاية من الجريمة    ) . هـ١٤١٦(  محسن ، عبد الحميد أحمد         -٢
 .١٤٥ ، المجلد الرابع ، صالفكر الشرطي ، العدد األول

 .  ١٤٧-١٤٦مرجع سابق ، ص ص ) .هـ١٤١٦( محسن ، عبد الحميد أحمد   - ٣



 ٥

دالت التنمية ، وتواضع جهـود التوعيـة ، إال         ـيكون منها تسارع النمو السكاني ، وانخفاض مع       

 . أنه قد يكون من بينها أيضـا انتشار البطالة 

 إلى أن معظم المشكالت االجتماعية في الدول التي تعاني          )م١٩٩٤ ( وآخرون ير العدل يشـف     

من البطالة كانت البطالة هي العامل المشترك في استفحال خطرها ، فمعظـم حـوادث السـرقة                 

األمـر   ،) ١(غلب األحيان   أواالغتصاب واالتجار في المخدرات وترويجها يقوم بها عاطلون في          

تجار بالمخدرات وذلك لحـاجتهم     العاطلين عن العمل يسهل جذبهم لإل      أن   فيلم   مس الذي اتفق معه  

 عنـد  ، حيث أن البطالة تخلق حالة من االغتـراب  ) ٢( للمال لإلنفاق على أنفسهم وعلى أسرهم   

 .الشخص العاطل تخلق جو مناسب لالنحراف 

 :ويشير الجابري إلى اغتراب العاطل بقوله 

ب العاطل عن العمل والذي لديه االستعداد ألخذ موقف المغتـرب ،            فأحياناً يصا           " 
مغترب عن نفسه وإمكاناته ومجتمعه يعيش في دائرة مغلقة ينظر للمجتمع بعين العداء             
والحقد والكراهية ، ويبدأ يمارس بعض الضغوط غير السوية مع من يتعامل معهـم ،               

ا أمامه فتزداد حدة اإلغتراب عنده      فيجد المجتمع بقوانينه وأعرافه وتقاليده يقف صارم      
حتى تصل إلى درجة الحاجز الذي يفصل بين الفضيلة والرذيلة ، وقد ال يكون السبب               

نه حقق ذاته وعاقب المجتمع الذي وقف فـي         أهنا الكسب المادي بل يشعر المغترب       
ـ   … ة  ـسبيل تحقيق رغباته غير الشرعي     ـ    ـوهنا تكون البطال ع لهـذا   ـة هـي الداف

 ) .   ٣" (ف واإلجرام حراـاالن

على المستوى االجتماعي فقد تؤدي البطالة إلى إضعاف القيم و األعراف االجتماعية لـدى               و    

 .ارتكاب الجرائم االنحراف و إلى  بهميدفع األمر الذي عندهم ضعف االنتماء العاطلين مما يعزز

ـ  ـور ظ ـة دوراً في ظه   ـ أن للبطال  )م١٩٨٩ (     ويرى الخضري  ديدة فـي بعـض     ـاهرة ج

ـ   ـاومة السلطات بالق  ـرة العنف ومق  ـي ظاه ـدول العربية وه  ـال ـ    ـوة التي تص د ـل إلـى ح

، وقد يكون ذلك لتفريغ العاطل عن طاقاته والتنفيس عن حقده علـى             ) ٤(ح أحيانا   ـال المسل ـالقت

 .   المجتمع الذي لم يوفر له العمل 

                                                 
البطالة خطر يهـدد  ) . م  ١٩٩٤( العدل ، أنور ، و عويضة ، محمد ، والغرباوي ، محمد ، وإبراهيم ، أحمد                  - ١

 . ٥٣، ص ) ١٥٧(االقتصاد اإلسالمي ، العدد : الدول اإلسالمية التقدم االقتصادي لبعض 

بحث مقـدم لندوة المجتــمع واألمـن ،         . البطالة والسـلوك المنحرف  ) .  م   ٢٠٠١(  مسلم ، عدنان أحمد      - ٢
  .٩١كلية الملك فهد األمنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ص 

 .٦١، ص) ٧٩( األمن والحياة ، العدد .ة والجريمة البطال) . م١٩٨٩(الجابري ، رضا - ٣

دار النــهضة   : القـاهرة    . أزمة البطالة وسوء استغالل الموارد العربيـة      ) . م  ١٩٨٩(  الخضري ، سعيد     - ٤
 .  ٥١العربية ، ص



 ٦

شار الجرائم في المجتمـع ، وذلـك ألن انتشـار            عامالً غير مباشر في انت     قد تكون      فالبطالة  

البطالة في المجتمع يتولد عنه ظهور ظروف اقتصاديـة واجتماعيــة  تسـاعد علـى تفشـي                 

االنحراف والجرائم ، فالعامل إذا لم يملك الدخل الكافي لتغطية نفقاته وأسرته سوف يبحـث عـن                 

بعض كذلك ف . غـير مشروعة   يلة   هذه الوس  وقد تكون تمكنه من الحصول على هذا الدخل       وسيلة  

  . فقد يوجهها إلى االنحراف م في طاقاتهون يفرغ عمالواالشباب يملكون طاقات عالية فإذا لم يجد

رف أو يقوم بعمل إجرامي      وال يعني ما سبق بالضرورة أن كل شخص عاطل عن العمل ينح

للبحث عن عمل  لى مكاتب العمل والذين يتقدمون إ العاطلين عن العمل، حيث أن هناك الكثير من

 . على التصدي لالنحراف هممتمسكين بتقاليدهم وقيمهم الدينية التي تساعد

تكـون  هر عليهم آثار ناتجة عن البطالة        عن العمل تظ   ونال أنه في أحيان أخرى يوجد عاطل           إ

تجة عن البطالــة    وقد تكون هذه اآلثار النا    ،  هذه اآلثار اقتصادية أو اجتماعية أو فردية نفسيـة         

 .دافع لهم لالنحراف وارتكاب األفعال اإلجرامية 

 في جميع بالجرائم المالية في جميع دول العالم ، ال يعني أن عالقة البطالة ووجود البطالة     

تسعى هذه الدراسة إلى لذلك الدول عالقة متشابهة ، ألن ظروف كل دولة تختلف عن األخرى ، و

 نسبة البطالة بين نزالء الوقوف علىانطالقا من  وذلك ، بالجرائم المالية معرفة عالقـة البطالة

الظروف االجتماعية مدى ارتباط الخصائص الذاتية و ، ومعرفة  من السعوديينإصالحية الحائر

 ومدى ومعرفة مدى ارتباط الحالة المهنية بنوعية الجريمة ، ، بالحالة المهنيةواالقتصادية للنزالء 

 كان هناك فروق اغير المالية ، وكذلك معرفة ما إذالجرائم الة المهنية بالجرائم المالية وارتباط الح

غير في الجرائم ذات داللة إحصائية بين النزالء العاطلين وغير العاطلين في  الجرائم المالية و

 . المالية 

وتهريب ،   العملةييفوتز، والتزوير قة ، جرائم السرفي هذه الدراسة المالية وتشمل الجرائم      

  .وغسيل األموال،   المسكراتوترويج، وتهريب المسكرات ، لمخدرات ا وترويج ، المخدرات

،  والمضاربة، لعرض  وهتك ا،جرائم االغتصاب في هذه الدراسة غير المالية الجرائم وتشمل 

   .وشرب المسكرات،  طي المخدراتوتعا،  واالخالقيات

 : ه الدراسة في طرح التساؤل التالي   ومن هنا تكمن مشكلة هذ

 ؟  بالجرائم الماليةما عالقة البطالة      

  



 ٧

  أهمية الدراسة٣-١

 وإن كان وجود البطالة أمر طبيعي في أي مــجتمع إال أن             ، هاالبطالة مشكلة ال يمكن إغفال        

 .الزيادة في نسبتها هي المشكلة التي ال يجب إغفالها 

في اآلونة  األخيرة على مستوى العالم أمر واضح ، فقد أعلنت منظمة العمل               وانتشار البطالة       

م أن عدد العاطلين عن العمل في العالم قد بلغ ألف مليون من البشر              ١٩٩٨سبتمبر  ٢٣الدولية يوم   

ار البطالة بصورة واسعة علـى مسـتوى        ـوهذا مؤشرا على انتش   ) . ١(الذين هم في سن العمل      

  .العالم

 إلى أن البطالـة برزت كمشكلة فـي الـدول          )م١٩٩٣ (ي الدول العربيـة فيشير إلياس         أما ف 

في السبعينات من القرن العشرين ، حيث قدر حجم البطالة فـي            _ خاصة غير النفطية    _ العربية  

 ) .٢(من إجمالي القوى العاملة  % ٦- ٥تلك الفترة بما معدله 

ال يمكن إغفال هـذه الظـاهرة       _ ا مثل بقية دول العالم      مثله_      وفي المملكة العربية السعودية     

 .    بالجرائم الماليةالعالمية ، مما يحتم دراستها من منظور أمني لمعرفة عالقتها 

 :      من هنا تكتسب هذه الدراسة أهميتها وذلك من خالل 

  .بالجرائم المالية سعيها لمعرفة عالقة البطالة _  

 . جريت عن البطالة من منظور أمني  قلة الدراسات التي أ_  

 .ألسلوب العلمي في دراسة مشكلة البطالة ل ها إتباع_  

، ) الجرائم التي يكون الهدف من ارتكابها الكسب المـادي  (  تقسيمها للجرائم إلى جرائم مالية      _  

 .وجرائم غير مالية 

 البطالة بهذه الجرائم في ظل قلة       لمعرفة عالقة  . بالجرائم المالية تركيزها على عالقة البطالة      _  

 .للعاطلين  _أو انعدامه _ الدخل 

 

                                                 
، ) ٢٨٧(الـفـيـصل ، العدد    . ماذا بـعـد مليار عاطل عن العمل       ) . م٢٠٠٠( خير الدين     عبد الرحمن ،   - ١
 .١٨ص

،   التعطل في دول االسكوا      .هجرة العمالة والعودة والتعطل في الوطن العربي        ). م١٩٩٣( إلياس ، غنطوس     - ٢
  .٤٦٠منظمة العمل الدولية ، ص: عمان 



 ٨

   أهداف الدراسة٤ – ١

    أصبحت البطالـة من المشاكل التي تواجهـها المجتمعـات ألثرهـا وخطرهـا االجتمـاعي              

فكان البد أن تستحوذ هذه المشكلة على قدر كبير من االهتمـام             .  واألمني واالقتصادي والسياسي 

 . واالستفادة من ذلك في وضع الخطط المناسبة لمواجهتها  بالجرائم الماليةة عالقتها لمعرف

بالجرائم عالقتها  بطالة من منظور أمني وذلك لمعرفة تهدف إلى تناول مشكلة الوهذه الدراسة     

 ، ن من السعوديي نسبة البطالة بين نزالء إصالحية الحائرالوقوف علىانطالقا من  وذلك ،المالية 

بالحالة ادية للنزالء ـالظروف االجتماعية واالقتصمدى ارتباط الخصائص الذاتية وومعرفة 

ومدى ارتباط الحالة المهنية ، ومعرفة مدى ارتباط الحالة المهنية بنوعية الجريمة  ، المهنية

ية بين ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائ  ،غير الماليةالجرائم بالجرائم المالية و

  .المالية  غيرفي الجرائم المالية و الجرائم في النزالء العاطلين وغير العاطلين

  التعريفات اإلجرائية ٥ – ١

 : البطالة تعريف

الحالة التي يكون فيها الشخص قادراً على :     تعريف البطالة اإلجرائي في هذه الدراسة هو 

 .  يجد العمل واألجر المناسبينالعمل وراغـباً فيه ، و باحثاً عنه ، ولكن ال

  :تعريف الجرائم المالية

الجرائم التي يكون الهدف من ارتكابها تحقيق : يقصد بها لجرائم المالية في هذه الدراسة ا     

 وتهريب  ،والتزييف، والتزوير ،  جرائم السرقات  في هذه الدراسةوهيالكسب المادي ، 

 . وغسيل األموال،   المسكراتوترويج، ب المسكرات وتهري،   المخدراتوترويج، المخدرات 

 

 

 

 



 ٩

 تساؤالت الدراسة  ٦ – ١   

ها ـرفة عالقتـة من منظور أمني للوصول إلى معـ     تهدف هذه الدراسة إلى تناول البطال

 : اإلجابة على التساؤالت التالية  من خالل بالجرائم المالية

لظروف االجتماعية واالقتصادية للنزالء مع حالتهم إلى أي مدى ترتبط الخصائص الذاتية وا – ١

 ؟المهنية  

  ؟إلى أي مدى ترتبط الحالة المهنية بنوعية الجريمة – ٢

 ؟ غير الماليةالجرائم إلى أي مدى ترتبط الحالة المهنية بالجرائم المالية و – ٣

الجرائم ين في هل توجد فـروق ذات داللة إحصائية بين النزالء العاطلين وغير العـاطل - ٤

 ؟ غير الماليةفي الجرائم  والمالية

  خالصة الفصل األول٧ – ١

 التي ركزت على مشكلة البطالة وعالقتها  الدراسةمشكلة     في هذا الفصل تم استعراض 

وتعد هذه  .  ، حيث قد تدفع البطالة اإلنسان العاطل إلى ارتكاب الجرائم أو إلى االنحرافبالجرائم

وكذلك وجودها على مستوى المملكة مما  ،  نظراً النتشار البطالة على مستوى العالمالدراسة مهمة

كما  ،يحتم دراسة المشكـلة وفهمها من كافة األبعاد لوضع الحلول المناسبة في عالج المشكلة 

 بالجرائم المالية عالقتها مختلفة لمعرفةهدفت هذه الدراسة إلى تناول ظاهرة البطالة من جوانب 

 ، ومعرفة  من السعوديين نسبة البطالة بين نزالء إصالحية الحائرالوقوف علىانطالقا من  وذلك

 ، بالحالة المهنيةالظروف االجتماعية واالقتصادية للنزالء مدى ارتباط الخصائص الذاتية و

الية ومدى ارتباط الحالة المهنية بالجرائم الم ومعرفة مدى ارتباط الحالة المهنية بنوعية الجريمة ،

ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية بين النزالء العاطلين  ، غير الماليةالجرائم و

كما تم في هذا الفصل تناول ،  المالية غيرفي الجرائم وغير العاطلين في الجرائم المالية و

 .، وتناول تساؤالت الدراسة التعريفات اإلجرائية للدراسة 

 



 ١٠

 الفصل الثانـي

  النظري والدراسات السابقةاإلطار

           

 وإلقـاء  البطالة بتعريفهـا ،  اإلطار النظري للدراسة بتناول تم استعراض     سي     في هذا الفصل    

وإلقـاء  ، ومعرفة حجم مشكلة البطالة فـي دول العـالم ،            الضوء على بعض اآلثار الناجمة عنها       

تناول موقف اإلسالم من البطالة ، و عالقـة         ، و الضوء على نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي        

بمعرفة في اللغة و  الجريمة   بتعريف   للجرائم المالية  التطرقتم  سيبعد ذلك    . بالجرائم المالية البطالة  

 وتنـاول الجريمـة فـي        ومعرفة المقصود بالجرائم المالية في هذه الدراسة ،        مفهومها وتعريفها ،  

تناول هذا الفصل   يوكذلك  . ى التكافل االجتماعي في اإلسالم       الضوء عل  وإلقاء،   الشريعة اإلسالمية 

 . الدراسات السابقة

  اإلطار النظري١ – ٢

مبحـث البطالـة ، ومبحـث       : في هذه الدراسة مبحثان رئيسان هما       يتناول اإلطار النظري        

 : التالي على النحووذلك ، الجرائم المالية 

  البطالة١ – ١ – ٢ 

ماً تناول البطالة من زوايا عـدة       ا في هذه الدراسة ، لذلك كان لز       حور الرئيس المالبطالة هي        

 :وذلك على النحو التالي . كي يسهل فهم مشكلة الدراسة 

  تعريف البطالة١ – ١ – ١ – ٢

ذهب ضياعاً وخسراً فهـو     : بطَل الشـيء يبطُـل بطْالً ، وبطْـالناً       :      البطالـة في اللغـة    

ـَل        : والتبطل  . نقيـض الحق   : اطل  باطـل ، والب   فعل البطالة وهو اتباع اللهو والجهالـة ، وبط

فالبطالة مصدر بطَـل وبطُـل      ) . ١( يبطُل بطالة وِبطالة أي تعطَّل فهو بطَّال         – بالفتح   –األجير  

 . وتعني عدم توافر العمل للراغبين فيه ، والقادرين عليه 

                                                 
دار صـادر، ج  : بيروت  . لسان العرب) . م ١٩٩٤(  ابن منظور ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  - ١
  .٥٧ – ٥٦ ، ص ص١١



 ١١

  :تذكر الدراسة منهاي تتناول البطالة تعددت التعريفات التوقد      

مجموع األفراد في سن العمل الذين يقدرون علـى         " : البطالة بأنه ل) م١٩٩٨(طالحفه   تعريف    

العمل ويرغبون به ويبحثون عنه وال يجدونه ، وبذلك يكون مفهوم معدل البطالة على أنه مجموع                

 ) .١ ( "العاطلين عن العمل كنسبة من مجموع القوى العاملة

أن الشخص المتعطل هـو     : "      وهناك من يعرف البطالة عن طريق تعريفه للشخص المتعطل          

 اقتصادية واجتماعية ، ويسعى إلى الحصول عليه لكنـه          ةمالشخص القادر على مزاولة عمل له قي      

 ) .٢" (ال يجد هذا العمل 

عمل للعمال القـادرين علـى      عدم توافر فرص ال   : " ن بأن البطالة هي     و     ويعرف البطالة آخر  

 ) .٣" (العمل والراغبين فيه والباحثين عنه 

كي ينطبق على األشخاص العاطلين عن العمل مفهوم البطالة ،           بأنه   )م١٩٩٥ (     ويرى خميس 

 ) . ٤(فأنه البد من توفر ركنين رئيسيين وهما السن والرغبة بالعمل 

 إال إذا دخل القوة العاملة أو سوق العمل ، فهـو            وفي سياق السن ال يعتبر عجوة الفرد عاطالً            

يـرى أن الفرد ال يعتبر عاطالً إال بعد أن يصل عمره سناً يمكنه أن يعمل ، فـإذا كـان التعلـيم     

دى ذلك  ـاإللزامي في دولة ما إلى سن الرابعة عشرة مثالً فإن الشخص ال يعتبر عامالً إال إذا تع                

 ) : ٥(إذا ) عند عجوة (ر الشخص عاطالً ـالعمر ، ويعتب

 . انتهى عقد عمله ولم يجد عمالً آخر – ١  

 .  أتم تعليمه أو تدريبه ولم يجد عمالً – ٢  

 . استغني عن خدماته قبل انتهاء عقده ولم يجد عمالً – ٣  

 .  ساعة في األسبوع ١٤ كان يعمل في عمله أو عمل أسرته ما يقل عن – ٤  

                                                 
دراسة تحليلية لمشـكلة البطالـة فـي االقتصـاد     ) . م ١٩٩٨( طالحفه ، حسين ، والفهداوي ، خميس خلف      - ١

  .٩مركز الدراسات األردنية ، ص :  األردن .م ١٩٩٦ – ١٩٦٨األردنـي خالل الفترة  

  .١٣المجلس القومي للبحوث ، ص : السودان . مشكلة العطالة). م ١٩٧٤( محمد ، عمر محمد علي - ٢

: اإلسـكندرية   . معجم مصطـلحات القـوى العاملــة      ) . م  ١٩٨٤( بدوي ، أحمد ، ومـصطفى ، محمد         - ٣
  .٢٢٤مؤسسة شباب الجامعة ، ص 

 . ٢١٠دار حنين ، ص : ان  عم.ية ـط والتنمـخطيـات في التـدراس). م ١٩٩٥( خميس ، موسى يوسف - ٤

الرياض . ـة في العـالم العربـي وعالقتـها بالجريمة       البطال) . هـ  ١٤٠٦( عجوة ، عاطف عبد الفتاح        - ٥
  .٢٧ – ٢٦ألمنية والتدريب ، ص ص المركز العربي للدراسات ا: 



 ١٢

 من األفراد القادرين على العمل      اًعددنه من المحتمل أن يكون هناك       أ      كذلك تجدر اإلشارة إلى   

والذين ال يعملون فعالً ، ومع ذلك ال يجوز اعتبارهم عاطـلين ألنهم ال يبحثون عن عمل ، مثـل                   

الطلبة الذين يدرسون في المدارس الثانوية والجامعات ممن بلغوا سن العمل ، فهؤالء رغم قدرتهم               

نهم يفضلون إكمال دراستهم على نحو يفيدهم مستقبالً        نهم ال يبحثون عن عمل ، أل      أعلى العمل إال    

 كذلك هناك بعض األفراد القادرين على العمل ولكنهم        ،، ولهذا ال يصح إدخالهم في عداد العاطلين         

ال يبحثون عنه ألنهم أحبطوا تماماً من البحث ولم يجـدوا العمـل ، ومثـل هـؤالء ال تـدخلهم                     

بعض األفـراد    كذلك قد يوجد     ،نهم عاطلين فعالً    أالرسمـية في عداد العاطلين رغم      اإلحصاءات  

لكنهم ال يبحثون عن عمل ألنهم في درجة من الثراء تجعلهم في غنـى عـن                القادرين على العمل    

 باإلضافة إلى أن هناك من يسجل اسمه في مكاتب العمل           .) ١(العمل فهؤالء ال يعتبرون عاطلين      

حصاءات ضمن العاطلين وهو ليس كذلك وإنما سجل اسمه ليبحث عن عمل أفضل             اإلويحسب في   

 .من عمله الحالي ، وبالتالي فهو ليس عاطل رغم أنه يبحث عن عمل 

     يتبين مما سبق أنه ليس كل من ال يعمل عاطل ، كما أنه ليس كل من يبحث عن عمل يصبح                    

 . في عداد العاطلين 

الحالة التي يكون فيها الشخص قادراً على : هو في هذه الدراسة ة      وبالتالي تعريف البطال

 . باحثاً عنه ، ولكن ال يجد العمل واألجر المناسبين والعمل وراغـباً فيه 

  اآلثار الناجمة عن البطالة ٢ – ١ – ١ – ٢

فهي ناتجة عـن مشـكالت      .      البطالة مشكلة ناتجة عن مشكالت ومسببة لمشكالت أخرى         

 : عنها مشكالت أخرى كثيرة تحاول هذه الدراسة التطرق إلى أهم  هذه اآلثار وهي وينتج 

   : الفقر– ١  

     والفقر هو الجوع العام الذي ال يجد معه الفرد إشباعاً لحاجاتـه الجسـمية أو النفسـية أو                  

وهو حالة من مستوى المعيشة المنخفض الذي يؤثر على صحة الفـرد وأخالقـه              . االجتماعية  

 ) .٢(واحترامه لنفسه ولآلخرين خصوصا إذا طال أمده 

                                                 
عالم  . تحليل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرة    -االقتصاد السياسي للبطالة    ) . م  ١٩٩٧( زكي ، رمزي     - ١

  .١٦ – ١٥والفنون و االداب ، ص صالمجلس الوطني للثقافة : ، الكويت  ) ٢٢٦( المـعرفة 

  .١٤٦–١٤٥ص مرجع سابق ، ص ) .م١٩٩٨( حويتي ، احمد ، وبدر ، وعبد المنعم ، وديالو ، دمباتيرنو - ٢



 ١٣

     ومن الطبيعي أن يكون الفقر من اآلثار الناجمة عن البطالة ؛ ألنه عند عدم تـوفر العمـل                  

دي ذلك إلى الفقر وهو مـا      ؤ وي – إذا كان له مصادر دخل أخرى         إال –للفرد ال يتوفر الدخل له      

 .الفرد والمجتمع دي بدوره إلى نتائج سلبية على حياة ؤي

 : االغتراب – ٢

 يستطيع إشـباع    نلأنه   تعطله ، ف   بسببينعدم دخل الفرد     أنه عندما    )م١٩٩٨ (يرى حويتي      

يعيش شعور اإلحباط ويضعف انتماؤه لمجتمعه ويقل والؤه له         وبالتالي سوف   حاجاته األساسية   

لـى غيـاب    إجتماعية ، و   نقص القوة اال   إلىدي  ؤيالذي   االغتراب   هو و ،يغترب في وطنه    ، و 

، وهذا الشعور المحـبط     ) ١(المعايير أو ضعفها واهتزازها ، و إلى العزلة النفسية االجتماعية           

وضعف االنتماء والوالء قد يقود إلى مشكالت أكبر من ذلك تتمثل في االنحراف وسلك طريـق                

 .الجريمة 

   : تأثر معدالت النمو االقتصادي– ٣

على معدالت النمو االقتصـادي      )م١٩٩٨ (عند حويتي لة بمعدالت عالية         يؤثر انتشار البطا  

ن البطالة تحرم األفراد الذين يعانون منها مـن         في المجتمع الذي انتشرت فيه البطالة ، وذلك أل        

حقهم بالعمل وبالتالي من الدخل الذي يحتاجون إليه ، وهذا بدوره ينعكس علـى المجتمـع ألن                 

ه تقل فرص تكوين رأس المال الالزم لالستثمار في إنشاء وتطـوير            الفرد أساس المجتمع وعلي   

فحرمان األفراد من العمل يعني حرمانهم من الدخل وهـذا          . المشاريع االقتصادية واالجتماعية    

فال يعقـل أن    ) . ٢(وين رأس المال    ـار الذي يلزم لتك   ـبدوره يؤثر على حجم ومعدالت االدخ     

ة له إال إذا كان هذا الفرد يعمل وبالتالي يكسب دخالً يستطيع من             ينشأ لدى الفرد االدخار أو الني     

 .خالله ادخار جزء منه 

  :)الجريمة واالنحراف  ( السلوك االجتماعي غير السوي – ٤

ينجم عن نـمو معدالت البطالة في أي مجتمع وال سيما إذا كانت بمعدالت عالية ومستمرة                    

مـن  ف،  ) ٣(الجتماعي غير السوي فتكثر الجرائم المختلفة       ، تفشي العديد من أنـماط السلوك ا      

                                                 
  .١٥٧ – ١٥٦، ص ص مرجع سابق ) .م١٩٩٨(حويتي ، احمد ، وبدر ، وعبد المنعم ، وديالو ،دمباتيرنو  - ١

  .٢١٩ ، ص ع سابقمرج) . م ١٩٩٥(  خميس ،موسى يوسف - ٢

  .٢١٩، ص  مرجع سابق) . م ١٩٩٥( خميس ،موسى يوسف  - ٣



 ١٤

الطبيعي أن يبحث الفرد الذي يعاني من قلة الدخل أو عدم توفره إلى توفير ما يحتاج إليه هـو                   

 .وأسرته مما قد يدفع به إلى ارتكاب الجرائم لتعويض هذا النقص في الدخل 

  : عامل طرد للسكان– ٥

تمع عامل طرد للسكان ، أي أنها تساعد فـي تحريـك السـكان               تشكل البطالة في أي مج         

باتجاهات مختلفة تؤدى إلى اختالل خريطة التوزيع الجغرافي للسكان ، مما يؤدي إلـى تركـز                

ـ             دي إلـى الضـغط علـى       ؤكبير للسكان في مناطق وتخلخل واضح في مناطق أخرى ، مما ي

الناس وزيادة في الطلب على الوظـائف       الخدمات والمرافق العامة في المناطق التي ذهب إليها         

التي عادة ال يقابلها زيادة في عرض الوظائف ، أما المناطق التي ذهب منها النـاس فستشـهد                  

 فـإذا تركـزت     ) .١( المتاحة   تكانياماإلنقصاً واضحاً في القوى العاملة القادرة على استغالل         

أما إذا لم تكن هناك جهود للتنمية فـإن         جهود التنمية في المدن الكبيرة تحدث الهجرة الداخلية ،          

 .الهجرة تكون خارجية إلى دول أخرى 

 :بروز االضطرابات والقالقل  – ٦

يؤدي نمو معدالت البطالة وانتشارها في أي مجتمع إلى بـروز االضـطرابات والقالقـل                    

والــقالقل  كثر للمشاركة في االضطرابات أالسياسية ، فتكون جموع العاطلين عن العمل مهيأة     

  ) .٢(والمظاهرات السياسية وغير السياسية وذلك للتنفيس عن مشـاعر الغضب لديهم 

اكتفت بـذكر أهـم   ف هذه الدراسة أما ،   يطول ذكرها    إلى غير ذلك من آثار ناجمة عن البطالة       

 .ذه اآلثار ـه

  البطالة في دول العالم ٣ – ١ – ١ – ٢

افه في أزمة هيكلية بعد فترة من االزدهار الالمع ، وهـي                 دخل االقتصاد العالمي بجميع أطر    

م و حتى أوائل السبعينات ، وظهرت تداعيات هذه األزمـة فـي كثيـر مـن                 ١٩٤٥فترة ما بين    

 الدولية ، والسمات الجوهرية لهذه األزمـة هـي          دالتغيرات واألحداث التي شهدتها ساحة االقتصا     

 ، بعد أن عاش العالم بجميـع أطرافـه          العالم أرجاء   تفاقم مشكلة البطالة بشكل مستمر في مختلف      

                                                 
  .٢٢٠، ص  مرجع سابق) . م ١٩٩٥( خميس ،موسى يوسف  - ١

  .٢٢٠، ص  مرجع سابق) . م ١٩٩٥( خميس ،موسى يوسف  - ٢



 ١٥

 على أن درجة المعاناة من هـذه األزمـة          ،تقريباً فترة من الممكن وصفها بفترة التوظيف الكامل         

 .  )١(من دولة ألخرى تتفاوت 

     في ظل األوضاع التي تتسم بدرجة من التفاوت وعدم التكافؤ تم تناول مشكلة البطالـة علـى              

 : تالي النحو ال

  البطالة في الدول الصناعية الرأسمالية : أوالً      

     كانت مجموعة الدول الصناعية الرأسمالية من أقوى األطراف الفاعلة والمستفيدة مـن فتـرة              

م وحتى أوائل السبعينات ، فخالل هذه الفترة شهدت هذه الـدول            ١٩٤٥النمو التي كانت بين عام      

س المال ، وارتفاعاً ملحـوظاً في معـدالت النمــو االقتصـادي ،             أرانتعاشاً واضحاً في تراكم     

 ملموسـاً فـي     اًودرجة عالية من االستقرار النقدي ، وضآلة واضحة في معدالت البطالة ، وتزايد            

% ٤ حيث بلغ متوسط النمو السنوي لمجموعة هذه الدول إلى حوالي            ،مستويات الدخول والمعيشة    

% . ٣، ولم يتعد معدل البطالـة       % ٢،٥معدل التضخم السنوي على     خالل تلك الفترة ، ولم يزد       

 هذه الفترة المزدهرة سرعان ما انتهت عند مشارف السبعينات ليبدأ عصـر جديـد ، شـديد                  لكن

 ) . ٢(االضطـراب والتوتر يتسم بوجود أزمة اقتصادية مستمرة 

هيكـلية وليست دورية   في ظل هذه األزمة الجـديدة تطورت البطالـة وأصبحت مشكلـة          و     

 للـدول   ، بمعنى أنها أصبحت طويلة األجل ولصيقة بخصائص الهيكل االقتصادي واالجتمـاعي           

 ) .    ٣(التغلب عليها يرتبط بتغيير هذا الهيكل الصناعية الرأسمالية ، و

مة       باإلضافة إلى السمة الهيكلية للبطالة في الدول الصناعية الرأسمالية هناك سمات أخرى مه            

 ) :٤(منها 

ففـي  .  أن البطالة بين اإلناث ترتفع بشكل واضح في كثير من هـذه الـدول                – ١  

من جملة المتعطلين في    % ٥٩, ٥البرتغال تشكل نسبة المتعطالت من اإلناث حوالي          

وفي فرنسا وألمانيا والنمسا والواليات المتحدة وكندا تزيد النسبة عـن           . م  ١٩٩٣عام  

  .في نفس العام % ٤٠

                                                 
  .٤٩ ص مرجع سابق ،) . م ١٩٩٧( زكي ، رمزي  - ١
  . ٥٢ – ٥١ ص ص،مرجع سابق) . م ١٩٩٧( زكي ، رمزي  - ٢

 . مساهمة نحـو فهـم افضـل       –األزمـة االقتصـادية العالميـة الراهنـة     ) . م  ١٩٨٥(  زكـي ، رمزي     - ٣
  .٤١المعهد العربي للتخطيط ، ص : الكويت 

  .٥٩ – ٥٦ مرجع سابق ، ص ص.) م ١٩٩٧(  زكي ، رمزي - ٤



 ١٦

فمثالً بلغـت   . في كتلة المتعطلين    )  سنة   ٢٥أقل من   (  ارتفاع عنصر الشباب     – ٢  

 . م ١٩٩٣من جملة المتعطلين في عام % ٤٧نسبة المتعطلين الشباب في إيطاليا إلى 

من إجمالي عدد ) كثر من سنة أ(  ارتفاع نسبة المتعطلين لمدة طويلة - ٣  

من أجمالي المتعطلين في العام % ٤٦بة إلى ففي هولندا تصل هذه النس. المتعطلين 

 . م ١٩٩٣

 مـن حـال     – نسـبياً    – حال   أفضل في الدول الصناعية الرأسمالية      العاطلين     ورغم أن حال    

 في هذه   العاطلونغيرهم في الدول األخرى بسبب مشروعات الضمان االجتماعي التي يستفيد منها            

ة األولـى التـي تهـدد بانفجـار الوضـع السياسـي             الدول ، إال أن مشكلة البطالة تشكل المشكل       

انظـر  ( ن نسب البطالة في هذه الدول مرتفعة        واالجتماعي واالقتصادي في هذه الدول ، وذلك أل       

  .فيه بوادر لحل سريع لهذه المشكلةفي ظل االقتصاد الراهن الذي ال توجد  ) ١ – ٢الجدول 

 

 

  )١ – ٢( جدول رقم 

 ) .١% (م ١٩٩٧ – ١٩٩١الدول الصناعية خالل الفترة تطور معدل البطالة في بعض 

الدولة           السنة
١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ 

 ٥,٩ ٥,٨ ٥,٦ ٦,١ ٦,٩     ٧,٥ ٦,٩ ات المتحدةيالوال

 ٣,٢  ٣,٣ ٣,١ ٢,٩  ٢,٥ ٢,٢ ٢,١ اليابان  

 ١٠,١ ١٠,٥ ٩,٤  ٩,٦ ٨,٩ ٧,٧ ٥,٥ ألمانيا 

 ١١,٢ ١١,٧ ١١,٦  ١٢,٤ ١١,٦ ١٠,٣ ٩,٤ فرنسا

 ١٠,٨ ١١,٥ ١٢ ١١,٣  ١٠,٢ ١٠,٧  ١٠,٩ إيطاليا 

 ٧,٧ ٧,٩  ٨,٢  ٩,٣  ١٠,٣ ٩,٧ ٨ المملكة المتحدة 

  

 
 

                                                 
    .٧٤مرجع سابق ، ص ) . م ١٩٩٧(  زكي ، رمزي - ١



 ١٧

  البطالة في الدول النامية  : ثانيا  

وذلك الن السكان في هذه الدول يتزايدون بمعـدالت         ،       صورة البطالة في الدول النامية قاتمة       

 ، مما يؤدي إلى نمو سنوي في القوى العاملة بمعدالت عالية ال تتناسب إطالقاً مع فـرص                  مرتفعة

قطاعات االقتصاد الوطني في هذه الدول تعج       _ أن لم يكن كل     _ غلب  أالعمل المتاحة ، حيث أن      

 بطالـة بشكـل مرتفع في هذه الـدول      كذلك ساعد على ظهور ال     ) .١(بأعداد كبيرة من العاطلين     

  . في مدن معينة ، مثل تركيز التنميةماط التنمية التي انتهجتهـا هذه الدول فشل أن

 ) :٢(     ومن سمات البطالة في هذه الدول ما يلي 

  ) .٣ – ٢انظر الجدول رقم . ( ارتفاع نسب البطالة في هذه الدول – ١  

عـام فـي     النمو الكبير الذي حدث في أعداد المتعطلين في الحكومة والقطاع ال           – ٢  

عدد من الدول النامية ، وهو نمو حدث إما تحت ضغط األزمات االقتصادية فيهـا ،                

 موظـف   ٤٥٠٠٠ حيث فقـد     ،وإما تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي         

 . في غينيا ٤٠٠٠٠أعمالهم في القطاع العام في غانا ، وحولي 

ذوي التخصصات المـاهرة     ارتفاع نسبة المتعطلين من المتعلمين والمهنيين و       – ٣  

 ٢,٤ مـن    أكثـر  دولة نامية كان هناك      ٢٣نه في   أحيث  . تجاه نسبتهم إلى التزايد     إو

مليون متعطل من الذين كانوا يعملون في الوظائف والمهن الفنية واإلدارية في نهايـة              

 .الثمانينات 

طالـة  حيـث أن نسـبة ب     .  ارتفاع نسبة بطالة الشباب في غالبية الدول النامية          – ٤  

 . من جملة العاطلين % ٥٠الشباب في بالد أمريكا الالتينية والكاريبي مثالً تزيد على 

 تزايد البطالة المقنعة أو العمالة ذات التشغيل الناقص ورغم عدم وجود بيانات – ٥  

 .نهم يتزايدون بمعدالت كبيرة في الدول النامية أإحصائية عنهم ، إال 

 

                                                 
 – ١١١دار المستقبل العربـي ، ص ص      : القاهرة   .في وداع القرن العشرين     ) . م  ١٩٩٩( ، رمزي    زكي   - ١

١١٢.  

  .١٢١ – ١١٦، ص صسابق مرجع ) .م ١٩٩٩(  زكي ، رمزي - - ٢



 ١٨

 

  )٣ – ٢( جدول رقم 

 ) .١(من قوة العمل %  البطالة في بعض الدول النامية معدل

    

           السنة
 الدولة

 م١٩٩٠ م١٩٨٥ 

 ٤٦,٨ ٥٦,٣ النيجر 

 ١٦,٨ ٢٥ جاميكا

 ١٢ ٣,٢ نيكاراجوا

 ١٦,٣ ١٢,٣ بنما

 ٢٢ ١٥,٥ ترندادوتوباجو

 ٨,٧ ١٣,١ فنزويال

 ٢,٤ ٤ كوريا الجنوبية

 ٦,٣ ٦,٨ ماليزيا

 ٨,١ ٦,١ الفلبين

 ١٤,٤ ١٤,١ سيري النكا

     

 

  البطالة في الدول العربية : ثالثا    

قـرب إلـى سـمات      أبالتالي فسمات البطالة فيها     و     الدول العربية تقع في إطار الدول النامية        

 .البطالة في الدول النامية 

 النمو الحاصل في     مشكلة البطالة في الدول العربية عموماً ، في التباين الموجود بين           تتلخص     و

وزيادة دخول النسـاء    ،  وهو نمو مرتفع بسبب القاعدة الشبابية للهرم السكاني         _ قوة العمل سنوياً    

) . ٢(وبين النمو المتـواضع الذي ينمو به الطلـب على العمالـة سـنوياً  _ إلى سـوق العمـل    

لتباين السابق في النمو يعتبر     ورغم أن هناك أسباب أخرى لزيادة البطالة في الدول العربية إال أن ا            

 . برز األسباب أ
                                                 

  . ١١٥مرجع سابق ، ص ) . م ١٩٩٧(   زكي ، رمزي - ١

  .١٤٥مرجع سابق ، ص ) . م ١٩٩٧(  زكي ، رمزي - ٢



 ١٩

     أما نسب البطالة في الدول العربية ، فهناك ندرة في البيانات الرسمية للبطالـة فـي الـدول                  

وإذا كان غياب هذه البيانات له ما يبرره في الماضي القريب ، حيث لـم يكـن                 . العربية النفطية   

ها ذات أحجام سكانية صغيرة ومستقبلة للعمالة األجنبيـة ،          خاصة أن ،  للبطالة تهديد في هذه الدول      

ويقول ) . ١(إال أن الصورة اختلفت اآلن ، حيث بدأت هذه البالد تعرف مختلف أشكال البـطالة               

م عـن   ١٩٩٦الصادر فـي عـام      ) االسكوا  ( تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا       

 وقد كانت هذه الظاهرة الجديدة نسبياً مصدر قلق لحكومـات           : "التطورات االقتصادية في المنطقة     

وهناك عدة عوامل تفسر هذه الظاهرة ، من أبرزها عدم مطابقة واقع سـوق العمـل                . هذه الدول   

لرغبات المواطنين الذين يلتحقون بقوة العمل ،وتـوافر العمالـة األجنبيـة بـأجور منخفضـة ،                 

سع العمالة في القطاع العام ، وعدم التناسب حاليـا بـين            والسياسات الحكومية الرامية إلى كبح تو     

أنواع المؤهالت التي يحملها الباحثون عن العمل وبين أنواع فرص العمل المتاحة في أسواق هذه               

فالوظائف موجودة ولكن ال يوجد المؤهلين لشغلها مما دفع إلى االستعانة بالعمالـة             ) . ٢" (الدول  

 .األجنبية 

 مـن   أكثرم بإبعاد   ١٩٩٦لتقرير إلى أن اإلمارات العربية المتحدة قامت في عام               ويشير نفس ا  

نه لم يخلق أي فرص عمل جديدة أمـام         أ ألف عامل غير نظامي ، ورغم ضخامة العدد إال           ٢٠٠

ـ         المواطنين ، أل   ـ  ـن معظم الوظائف التي أخليت كانت مـن األن ـ     ـواع الت ا ـي ال يرغـب فيه

نمـت فـي دول    إلى ثقافة العيب التي    م اإلقبال على هذه الوظائف    عد وقد يرجع    ) .٣(المواطنون  

الوظائف موجودة وال يتطلب شغلها مؤهالت نادرة ومـع ذلـك ال            ف ،   الخليج تجاه بعض الوظائف   

يتجه الموطنين إليها ألنها التناسب المكانة االجتماعية الزائفة التي وضعتها بعض العادات الزائفـة      

  .أيضا 

 ،رغم عدم دقتهـا     تقريبا  ة في الدول العربية غير النفطية فإن البيانات عنها متوفرة                أما البطال 

ومشكلة البطالة في هذه الدول مشكلة مزمنة نتيجة حاالت الكساد والسياسات الحكوميـة المطبقـة               

خر تحت وطأة برنامج التكييف الـذي       تحت وطأة مشكالت المديونية في جزء منها ، والبعض اآل         

                                                 
  .١٤٦ – ١٤٥، ص ص مرجع سابق) . م ١٩٩٧( زكي ، رمزي  - ١

نظرة على التطورات االقتصـادية فـي       ) . م  ١٩٩٦(  االسكوا   – اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا       - ٢
  . ٨األمم المتحدة ، ص : نيويورك .  تقرير أولي –م ١٩٩٦منطقة االسكوا في 

  .٨مرجع سابق ، ص) . م ١٩٩٦(  االسكوا –اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   - ٣



 ٢٠

وذلك ألن الدول   والبطالة في هذه الدول بطالة إجبارية ظاهرة ،         ) . ١(وق النقد الدولي    يطلبه صند 

 . غير النفطية التستعين في العادة بعمالة أجنبية إال في حاالت قليلة العربية 

     وسمات البطالة في الدول العربية  تقترب من سمات البطالة في الدول النامية ، إال أن ذلك ال                  

 ) :٢(ذكر أهم سمات البطالة في الدول العربية بشيء من اإليجاز ، وهي كما يلي يمنع من 

  ) .٤ – ٢نظر الجدول رقم ا(  ارتفاع نسبة البطالة في الدول العربية – ١  

 نسـبة   وصـلت  ففـي الجزائـر      ، ارتفاع نسبة الشباب في جملة المتعطلـين         – ٢  

من جملة المتعطلين في عام     % ٦٩حوالي  )  سنه   ٢٥أقل من   (المتعطلين من الشباب    

 سـنة إلـى     ٢٤ و   ١٥وفي المغرب تصل النسبة للذين أعمارهم فيما بين         . م  ١٩٩١

 . م ١٩٩٤من جملة المتعطلين عام % ٤١

 ففي مصر مثالً وجد أن  ،جمالي عدد المتعطلينإ ارتفاع نسبة المتعلمين في -٣  

رحلة الثانوية م هم من خريجي الم١٩٨٦من جملة المتعطلين في عام % ٦٨

م هم ممن ١٩٩١من جملة المتعطلين عام % ٦١وفي الجزائر كان . والجامعية 

 .حصلوا على تعليم متوسط أو ثانوي أو جامعي 

 ارتفاع معدالت البطالـة في الحضر بسبب تزايـد ظاهــرة الهجـرة مـن               – ٤  

وفـي  ،  % ١٠ى المدن ،  ففي القاهرة مثالً معدل البطالـة اإلجمـالي             ـالـريف إل 

 % .ي الريف صفرـ، أما ف% ١٠الحضر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
شـئون عربية ،   . سبل مواجهة البطالة على الصعيد القومي ووسائلها        ) . م  ١٩٩٢(  صبري ، عبد الرحمن      - ١

  .٨٠، ص  ٧١العدد 

  .١٥٠ – ١٤٩مرجع سابق ، ص ص) . م ١٩٩٧(  زكي ، رمزي - ٢



 ٢١

  )٤ – ٢( جدول رقم 

 ) .١(من قوة العمل % م ١٩٩٧م إلى ١٩٩٠معدل البطالة في بعض الدول العربية من 

نة ســــال
 الدولة 

١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ 

     _ ٢٤,١ ٢٢,٩ ٢٠,٧ ١٩,٥ ٢٠,٦ ١٨,٨ ١٦,٧ األردن 

     _     _     _     _      _ ١٦,٢ ١٧,١ ١٦,٨ البحرين 

     _     _     _     _ ٢٤,٣ ٢٠,٨ ١٩ ١٨,٤ الجزائر 

     _ ١٦,٦     _     _ ١١,١ ١٦,٥     _ ١٦,٥ السودان

 ١٧,٥ ٢١,٣ ١٧,٦ ١٠ ٨,٨ ٧,٨ ١٠,٥ ٧,٤ فلسطين 

 ٢,٤     _     _     _     _     _     _    _ قطر 

 ٠,٦ ٠,٦ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٦     _     _    _ الكويت

 ٨,٢ ٨,٩ ٩,٤ ٩,٦ ٩,٨ ١٢ ٩,٢ ٩,٣ مصر

 

 

 :نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية 

 النسب التي وجدت متنوعة ومختلفة      لكنحاول البحث أن يتوصل إلى نسبة البطالة في المملكة              

والتي نشرت بعد التعـداد السـكاني       النسبة الرسمية الوحيدة    وجميعها بيانات غير رسمية ما عدا       

 من مجموع قوة العمل   % ١٣,٤٤ هـ ، وكانت نسبة البطالة للسعوديين آنذاك         ١٤١٣للمملكة عام   

أما بقية النسب فهي غيـر      ) . ٢ (من مجموع عدد السكان   % ٢,٤٩من القوة البشرية و     % ٤,٢و  

 أن نسبة البطالـة      عبدالعزيز رسمية وإنما مجرد تقديرات اجتهادية فقد قدرت دراسة لجامعة الملك         

م إلى أن نسـبة     ١٩٩٩ أشارت مصلحة اإلحصاءات العامة بوزارة التخطيط عام         ، في حين  % ٢٧

وقـدر تقريـر للبنـك      ) . ٣(من إجمالي قوة العمل الوطنيـة       % ١الباحثين عن عمل تقدر بنحو      

ر العمل فـي    ويذكر وزي ) . ٤(م  ٢٠٠٠في عام   % ١٤السعودي االمريكي أن نسبة البطالة بلغت       

م إلى أنه ال يمكن تحديد نسبة البطالة فـي السـعودية فـي              ٢٠٠٠هذا الشأن بتصريح له في عام       

                                                 
  .٧٢مرجع سابق ، ص) . م ١٩٩٨( ا تيرنو  حويتي ، أحمد ، وبدر ، عبدالمنعم ، وديالو ، دمب- ١

 . المشروع الـوطني للتوظــيف بالقطــاع الخـاص        ) .  هـ   ١٤١٨(  داغستاني ، عبد العزيز إسماعيل       - ٢
  . ٨٩دار الدراسات االقتصادية ، ص : الرياض 

 ) .٢٨٦١( جريدة االقتصادية ، العدد – ٣ 

 ) .٨٣٣٠(  جريدة الشرق األوسط ، العدد - ٤



 ٢٢

وبالتالي لم تستطع    . )١( ب دقيق للمتقدمين بطلبات التوظيف    يوجد تبوي  الوقت الراهن نظرا ألنه ال    

نظـرا لعـدم    اهن  يعتمد عليها في الوقت الر    في المملكة    نسبة للبطالة    هذه الدراسة الحصول على   

  .وجود إحصائيات حديثة ورسمية بذلك 

   نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي ٤ – ١ – ١ – ٢

استحوذت مشكلة البطالة على قدر كبير من اهتمام وتفكير العلماء ليتعرفـوا علـى أسـبابها                     

كان من أهمها نظريـة  والحلول المناسبة لها ، فاختلفت النظريات فيما بينها في األسباب والحلول و          

 .ارتفاع معدل البطالة الطبيعي 

، ظهر تيار فكري حـاول أن يفسـر   من القرن العشرين خالل عقدي السبعينات والثمانينات        ف

 الرأسمالية المعاصرة من خالل إعادة النظر في تقدير معدل البطالة           تاالقتصاديامشكلة البطالة في    

، ذلك المعدل الذي تكون عنده القوى المؤثرة في صعود          : " هو   ومعدل البطالة الطبيعي     ،الطبيعي  

أو األجور في حالة توازن ، وبحيث ال يكون هنـاك ميـل الرتفـاع معـدل                 ،  أو هبوط األسعار    

فإذا ساد االقتصاد القومي معدل البطالة الطبيعي ، أي  عندما يكون معدل             . التضخم أو النخفاضه    

البطالة الطبيعي ، يكون االقتصاد القـومي حينئـذ عنـد مسـتوى             البطالة المتحقق مساوياً لمعدل     

 وذلك بافتراض أنه البد من وجود بطالة ولكن في حدود           ) .٢" (التوظف الكامل وفي حالة توازن      

 .معدل البطالة الطبيعي 

تجه نحو االرتفاع فـي العقـود       إ     ويشير بعض االقتصاديين إلى أن معدل البطالة الطبيعي قد          

 الكامـل   نه في بريطانيا ، وألمانيا الغربية ، وفرنسا كان يتحقق مستوى التوظف           أة ، حيث    األخير

نه فـي   أ إال   ،% ٢و  % ١ مع وجود معدل بطالة طبيعي يتراوح ما بين          في الخمسينات والستينات  

و % ٧أواخر الثمانينات أصبحت أسواق العمل تتوازن مع وجود معدالت للبطالة تتراوح ما بـين               

ة رغم ارتفاعهـا إال     ـن بأن البطال  و وهو األمر الذي يراه هؤالء االقتصادي      ،قوة العمل   من  % ١٢

 وبنـاء   ،د ارتفع   ـل طبيعي ق  ـأنها ليست بهذا الحجم الذي يدعو للقلق ، ألن عدد المتعطلين بشك           

على ذلك فإنه للوقوف على الحجم الحقيقي للبطالة ، البد من طرح معدل البطالة الطبيعـي مـن                  

البطالة المتحقق ، وهو األمر الذي يخفف من االنزعاج من أزمة البطالة ، بالمقارنة مع مـا                 معدل  

                                                 
   ) .٨٠١٥(ريدة الشرق األوسط ، العدد ج  – ١
  .٤١٨ – ٤١٧مرجع سابق ، ص ص) . م ١٩٩٧(   زكي ، رمزي - ٢



 ٢٣

ومعدل البطالة الطبيعـي    % ١٥ فلو كان معدل البطالة المتحقق       ) .١(تعكسه اإلحصاءات الرسمية    

 % .٥فإن معدل البطالة الفعلي يكون % ١٠

 كافية لتبريـر ارتفـاع      – اب النظرية  أصح  في نظر  – بعض األسباب التي تعتبر      ت     وقد قدم 

 ) : ٢(ومن هذه األسباب ما يلي . معدل البطالة الفعلي بسبب ارتفاع المعدل الطبيعي 

ومن أهم هذه التغيرات ، ارتفاع نسب       :  التغير الذي حدث في هيكل قوة العمل         –   أ  

حيث أدى   .  والوافدين واإلناث في قوة العمل     واألقلياتمشاركة المراهقين والشباب ،     

 . إلى ارتفاع محتم في معدل البطالة الطبيعي – من وجهة نظرهم –ذلك 

حيث يعتقد بعض االقتصاديين أن سياسات      :  تأثير سياسات الرفاه االجتماعي      –  ب  

الرفاه االجتماعي التي طبقتها حكومات البلدان الصناعية في فترة مـا بعـد الحـرب               

فاع واضح في معدل البطالة الطبيعي بسبب تأثيرهـا         العالمية الثانية ، قد أدت إلى ارت      

مين ضـد   أتأثير الت : ومثال ذلك التأثير السلبي     . السلبي في ميول األفراد تجاه العمل       

نه في الواليات المتحدة األمريكية ، على سبيل المثال ، يحصل العامل            أالبطالة ، حيث    

 أسبوعاً  ٢٦ة تصل إلى     السابق لمد  أجرهمن  % ٥٠الذي سرح من الخدمة على نسبة       

مما يقلل من حرص هؤالء العاطلين      . كإعانة بطالة ، وهي إعانة معفاة من الضرائب         

 .في البحث الجاد عن عمل 

وهذا النوع من التعطل عادة ما يحدث نتيجة لعدم         :  تزايد البطالة االحتكاكية     –  جـ  

ص التوافق بين خصائص ومؤهالت بعـض مجموعـات العمـل ، وبـين الخصـائ              

 ولهذا البد أن تمضي فترة مـن الـزمن          ،والمؤهالت المطلوبة لفرص العمل الجديدة      

ـ     ـحتى يعاد تدريب العمالة المتعطلة واكتسابها للمه       ائف ـارات التي تتطلبهـا الوظ

 .الجديدة 

حيث يرى عدد من االقتصـاديين أن       :  تأثير قوة نقابات العمال وجمود األجور        –  د  

د ارتفع في الدول الرأسمالية في العقود األخيرة ، نتيجـة دور       معدل البطالة الطبيعي ق   

جـل ارتفاعهـا ،     أنقابات العمال البارز في تحديد األجور ، ونضالها المستمر مـن            

والوقوف بشدة أمام إمكانات خفضها عند حدوث بطالة ، األمر الذي يجعل معـدالت              

                                                 
  .٤١٩ – ٤١٨، ص ص  مرجع سابق) . م ١٩٩٧( زكي ، رمزي  - ١

  .٤٢٤ – ٤١٩، ص ص  مرجع سابق) . م ١٩٩٧( زكي ، رمزي  - ٢



 ٢٤

ب رجال األعمـال علـى      األجور غير مرنة ، مما يعد حائال أمام إمكانات زيادة طل          

 . العمال العاطلين 

وتتفق هذه الدراسة مع نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي في أنه البد من وجـود نسـبة                       

معقولة من البطالة ألن القول بإمكانية أن يوجد مجتمع بال بطالة قول مثالي أقرب إلي الخيال منه                 

 . إلى الوقع 

 ن البطالة  موقف اإلسالم م٥ – ١ – ١ – ٢

 هو الِّذي جعَل لَكُم ﴿ :قال اهللا تعالى . المسلم مطالب بالعمل والسعي في طلب الرزق      

ـُواْ ِمن رزِقـِه وِإلَيِه النّشُور ـُل ويقول ) . ١٥:الملك  (﴾ُ األرض ذَلُوالً فَامشُـواْ ِفي منَاِكـِبها وك

ويقول جل  ) . ١٠٥: لتوبة ا ( ﴾ اللّه عملَكُم ورسولُه والْمْؤِمنُون وقُِل اعملُواْ فَسيرى ﴿: تعالى 

ـَِت الصالَةُ فَانتَِشرواْ ِفي األرِض وابتَغُواْ ِمن فَضِل اللِّه واذْكُرواْ اللّه كَِثيراً  ﴿ :شأنه  فَِإذَا قُِضـي

ونتُفِْلح لّكُم١٠: الجمعة  (  ﴾لّع. (  

حديث الشريف كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يحث على العمل واألكل من عمل      وفي ال

 : حاديث عدة في ذلك نذكر منها على سبيل المثال أوقد وردت . اليد والتعفف به عن السؤال 

ألن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ، : (      قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

س خير له من أن يسأل رجال أعطاه أو منعه ذلك ، فإن اليد العلـيا أفضل من ويستغني به من النا

 ) .١(أخرجه مسلم ) اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول 

 ) .٢(أخرجه مسلم ) كان زكريا عليه السالم نجارا : (      وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ه ابن ـأخرج)  يأكل إال من عمل يده كان داود عليه السالم ال: (      وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

 .  الرزق  فاإلسالم يحث على العمل وكسب . )٣(بان ـح

و أحد العلماء المسلمين الذين تناولوا ـوه(  _رحمه اهللا _      ويذكر أبو حـامد الغزالي 

ة  في حديثه عن البطالة ، أن األنشطة االقتصادية والصناعات تحتاج إلى تعليم ومكابد)البطالـة 

                                                 
تحقيق محمـد ناصـر الـدين األلبـاني          .  مسلم مختصر صحيح . الحافظ زكي الدين عبد العظيم      .  المنذري   - ١
  . ١٥١مرجع سابق ، ص ) .  هـ ١٤١١(

 ١٤١١(تحقيق محمد ناصر الدين األلبـاني        . مختصر صحيح مسلم  . الحافظ زكي الدين عبد العظيم      . المنذري   ٢
  .٤٢٤، ص مرجع سابق) . هـ 

( تحقيق شـعيب االرنـووط       . يح ابن حبان  اإلحسان في تقريب صح   . الفارسي ، عالء الدين علي بن بلبان          - ٣
  .١١٩ ، ص ١٤ ج  ،مؤسسة الرسالة: بيروت ) .  م ١٩٨٨



 ٢٥

في الصبا ، وإذا غفل البعض عن القيام بذلك في بداية عمرهم ، أو منعهم من ذلك مانع ، فالنتيجة 

 عالة على الغير ، فهم أذن ا من عمل غيرهم ، ويكونواأن يصبحوا عاجزين عن العمل فيأكلو

 ) . ١(عاطلون 

ذي يعتبر من أوائل رواد      كذلك من العلماء المسلمين الذين تحدثوا عن البطالة ابن سيناء ، ال

االقتصاد الذين بحثوا موضوع العمالة الكاملة ، وطالبوا الدولة بأن تبذل قصارى جهدها لتشغيل 

وفي هذا يقول ابن سيناء في كتابه . كبر عدد من أفراد الدولة حتى ال يبقى الناس بدون عمل أ

 يكون في المدينة إنسان معطل أن من واجب الحاكم أن يحرم البطالة والتعطل ، فال"  " :الشفاء"

 ) . ٢" (ليس له مقام محدود ، بل يكون لكل واحد منهم منفعة في المدينة 

     واهتمام العلماء المسلمين بالبطالة يبين أن االنسان اليفترض منه التعطل بل عليه البحث عن              

 .عمل لكي يخدم نفسه ويخدم مجتمعه 

الم في موقفه من البطالة يفرق بين البطالة اإلجبارية اإلس أن )هـ١٤٠٧ (يرى القرضاوي     و

 ) : ٣(، وذلك على النحو التالي ) بطالة الكسول ( ، والبطالة االختيارية ) بطالة المضطر ( 

وهي البطالة التي ال اختيار لإلنسان :  موقف اإلسالم من البطالة اإلجبارية – ١   

عدم تعلم الشخص مهنة في : يكون سببها وقد . فيها وإنما تفرض عليه أو يبتلى بها 

قد يكون السبب عدم  وأقد يكون تعلم مهنة ثم كسد سوقها ،  وأالصغر يتكسب بها ، 

هنا يتجلى دور الزكاة ، فالمضطر الذي ال و ،توفر المال الالزم لشراء أدوات مهنته 

إيجاد العمل حيلة له في إيجاد العمل مع رغبته وقدرته عليه ينبغي أن تتكفل الدولة ب

المناسب له ، وإعطائه من الزكاة إن كان محتاجاً وال يملك حد كفايته ، فيصرف له 

أما الذي تكون بطالته بسبب عدم توفر المال الالزم لشراء أدوات . ما يكفي حاجته 

س مال لتجارته ، فهنا تمول الزكاة كل ذي تجارة أو حرفة يحتاج أحرفته أو حاجته لر

 وذلك ليتمكن المحتاج من إغناء نفسه بحيث يكون له مصدر ؛ يجده معها إلى مال ال

 .دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره 

                                                 
  .٢٢٨ ، ص ٣دار الندوة الجديدة ، ج : بيروت  . إحياء علوم الدين). ت . د (   الغزالي ، أبوحامد- ١

دار الصـميعي، ص     : الرياض. كيف عالج اإلسـالم البطالـة     ) . هـ  ١٤٢١(   الرماني ، زيد بن محمد        - ٢
٢٠.  

( العدد   ي ، ـاالقتصاد اإلسالم . الج مشكلة البطالة    ـدور الزكاة في ع   ) . هـ  ١٤٠٧(  القرضاوي ، يوسف     - ٣
  . ٣٥ – ٣٠ ، ص ص )٦٢



 ٢٦

وهي بطالة من يقدرون على العمل :  موقف اإلسالم من البطالة االختيارية – ٢   

ولكنهم يجنحون إلى القعود وعدم العمل ، ويفضلون الراحة ، ويؤثرون أن يعيشوا 

ويستفيدون من المجتمع وال ،  غيرهم ، يأخذون من الحياة وال يعطون عالة على

فاإلسالم يقاوم هؤالء وال .  وال يوجد من يحول بينهم وبين السعي والكسب ،يفيدون 

.  وهذه البطالة يأثم فيها األفراد ويحاسبون عليها يوم القيامة ،يرضى عن مسلكهم 

ي الصدقة ، ألن منح مثل هؤالء زكاة أو كما أن هؤالء ال حظ لهم في الزكـاة وال ف

يقول . صدقة يزيـد من تقاعسهم عن العمل وبالتـالي يزيد من بطالة هذا النوع 

 ) .١(أخرجه أبو داود ) ال حظ فيها لغني وال لقوي مكتسب : ( عليه الصالة والسالم 

 ) :٢ (ليما يب البطالة  واجهت الشريعة اإلسالمية بأن)هـ١٤٢١ (يذكر الرمانيو     

وذلك بالحث على العمل وبترسيخ قيمة اجتماعية هي احتقـار          :  مواجهة أدبية    –  أ  

ـ          ،   بإرادتهالمجتمع للعاطل    _ اب  ـالذي يكون عالة على غيره ، يقول عمر بن الخط

. ال : له حرفة ؟ فإن قـالوا  : إني ألرى الرجل فيعجبني فأقول      : (  _رضي اهللا عنه  

 ) .٣) (سقط من عيني 

وذلك باألمر بالعمل لألفراد العاطلين القادرين ، يقول عمر        :  األوامر الملزمة    –ب     

يا معشر القراء ، ارفعوا رؤوسكم واتجـروا ، فقـد           : ( بن الخطاب رضي اهللا عنه      

 ) .٤) (وضح الطريق ، فاستبقوا الخيرات وال تكونوا عياالً على المسلمين 

عطائه من الزكاة ما يكفـي      إعدة المحتاج و  وذلك بمسا : جراءات العملية    اإل –   جـ  

 أو  دوات حرفتـه  أعطاء الذي تكون بطالته بسبب عدم توافر المال لشـراء           إحاجته و 

وليتمكن من إيجاد مصـدر     ،  نجاز عمله   إحاجته لرأس مال لتجارته ما يساعده على        

كذلك من هذه اإلجراءات منع الصدقة      . دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره         

ـ     ـاة عن كل من يقدر على العمل ، يق        ـوالزك ـ   ـول رسـول اهللا ص ه ـلى اهللا علي

 . أبو داود أخرجه) الحظ فيها لغني وال لقوي مكتسب : ( م ـلـوس

                                                 
: دمشـق    . السبيلارواء الغليـل في تـخريج أحـاديث منار       ) . م  ١٩٧٩( األلباني ، محمد ناصر الدين        - ١

  .٣٨١ ، ص ٣ ج ، المكتب اإلسالمي

  .٢٧ – ٢٦مرجع سابق ، ص ص ) . هـ ١٤٢١(  الرماني ، زيد محمد - ٢

  .  ٩٨٥ ص ، ٤دار اللواء ، ج :  الرياض .كنز العمال ) . هـ ١٣٩٩(  المتقي ، علي - ٣

 . ١٩٣دار الكتب العلمية ، ص :  بيروت .مناقب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ) . د ، ن(  ابن الجوزي - ٤



 ٢٧

 :معالجة اإلسالم للبطالة  

 طرق  توجد     باإلضافة إلى موقف االقتصاد اإلسالمي من بعض أنواع البطالة وعالجه لها ،             

 : ا اإلسالم لعالج البطالة ، من ذلك وأساليب أخرى جاء به

فاإلسالم جعل من واجبات الدولـة اإلسـالمية        : رشادهم إلى العمل    إ تشغيل العاطلين و   – ١   

درات كـل   ـوتوجيهم إلى أعمال محدده تناسب ق     ،  وتوفير فرص العمل لهم     ،  تشغيل العاطلين   

قيام بواجباتها في   مل وجه عليها ال   كألكي تقوم الدولة بهذا العمل على       يرى الرماني بأنه    و. فرد  

 ) : ١ (هذا الشأن وهي

وذلك بفـتح معاهـد ومؤسسـات       ،   القيام بتأهيل العاطلين نفسياً ومادياً للعمل        –  أ  

وتوفر لهم آالت العمـل     ،  التدريب لتعليم وتدريب العاطلين على مهن مناسبة للمجتمع         

 .  على أكمل وجه بعد تخرجهم من المؤسسات التدريبية كي يقوموا بالعمل

 .  أمر العاطلين بالعمل –  ب 

 توجيه كل عاطل إلى عمل يتالءم مع قدراته ومواهبه ، فما يكـون مناسـباً                –  جـ  

 . لشخص ال يكون مناسباً لغيره 

 متابعة العاطلين بعد توجيهم إلى أعمالهم ، فمن تالءم مع عمله يشـجع ومـن                –  د  

 .ه يبحث له عن عمل آخر تكاسل ينشط ، ومن لم يتالءم مع عمل

فكما حث اإلسالم على العمل لكسـب الـرزق ، فقـد ذم             :  النهي عن المسألة والتسول      – ٢  

طياتهم إال عند الحاجة الماسة ، وحث المسلمين أن يسموا          عأالمسألة واستجداء صدقات الناس و    

ال المسألة بأحدكم ،    ال تز : ( عن المذلة ويحفظوا كرامتهم يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

فتحريم المسألة إال للضـرورة     ) . ٢(أخرجه مسلم   ) حتى يلقى اهللا وليس في وجِهِه مزعةُ لحٍم         

 .العاطل القادر على العمل لكسب رزقه  القصوى تجبر

 الخير ، ألن جمع المـال وعـدم         أوجهكما يعالج اإلسالم البطالة باألمر باإلنفاق في         - ٣      

 وما تُنِْفقُـواْ ِمـن خَيـٍر        ﴿: يقول اهللا تعالى    ) . ٣(ى كساد اقتصادي في المجتمع      إنفاقه يقود إل  

                  ـونالَ تُظْلَم َأنْـتُمو كُمفّ ِإلَـيوٍر يخَي ا تُنِْفقُواْ ِمنمِه اللِّه وجو ِتغَآءِإالّ اب ا تُنِْفقُونمو فَألنْفُِسكُم﴾ 
                                                 

  .٣١ – ٢٩مرجع سابق ، ص ص ) . هـ ١٤٢١(  الرماني ، زيد محمد - ١

ن األلباني  ـر الدي ـد ناص ـ تحقيق محم  .مختصر صحيح مسلم    .  المنذري ، الحافظ زكي الدين عبد العظيم         -  ٢
  .١٥١مرجع سابق ص ) . هـ ١٤١١( 

ة شباب الجامعـة ،     ـسـمؤس: درية  االسكن . اقتصاد العمل في الفقه اإلسالمي    ) . م  ١٩٩٧( مجيد ، ضياء     _ ٣
  .٦٥ص 



 ٢٨

ما من يوم يصبح العبـاد فيـه إال    (: صلى اهللا عليه وسلم      ويقول رسول اهللا      ،  )٢٧٢: البقرة  (

) اللهم أعـط ممسـكاً تلفـاً        : اللهم أعط منفقاً خَلَفاً ويقول اآلخر       : ملَكَان ينزالن فيقول أحدهما     

 ) . ١(أخرجه مسلم 

ثير من المشكالت االقتصادية ومن ـ فالزكاة لها دور عظيم في حل كفرض الزكاة ، _ ٤      

 في حل مشكلة البطالة وفي هذا الشأن يرى السحيباني بأن دور الزكاة، ة ـلبطالا اـضمنه

 ) :٢(يتلخص باآلتي 

تؤثر الزكاة على االستثمار ، حيث أنها تحد من االكتناز وتشجع المكلفين على _    أ 

 .استثمار أموالهم 

ادرين على تؤثر الزكاة على اإلنفاق االستثماري إذا تم تمويل الفقراء والق_    ب 

 .االكتساب برأس مال يعملون فيه 

يؤدي ثبات أحكام الزكاة إلى تقليل عنصر المخاطرة عند اتخاذ القرار _    جـ 

 .االستثماري ، وبالتالي تزيد من االستثمار 

تعمل الزكاة من خالل تحصيلها وإنفاقها على توفير مناخ اجتماعي وسياسي _    د 

 .عنصر المخاطرة ، ويرفع من الميل لالستثمار مستقر ، وهذا يقلل بدوره من 

 , ٥تعمل الزكاة على تآكل األرصدة النقدية المكتنزة بمرور الزمن بنسبة _    هـ 

فإذا لم يقم المكلف بالتصرف في هذه األرصدة فإنها تستمر بالتناقص . سنوياً % ٢

ى استثمار وهذا األمر يؤدي إلى حفز المكلف عل. حتى تبلغ حد أدنى هو النصاب 

 . أرصدته النقدية للحفاظ عليها من التناقص مع مرور الزمن 

يؤدي تطبيق الزكاة إلى زيادة التشغيل ، ألنها تتطلب توظيف أشخاص يقومون _ و  

 .بتحصيلها من المكلفين وتوزيعها على المستحقين 

جديدة تساعد في      وال شك أن أثر الزكاة على االستثمار والتشغيل يؤدي إلى خلق فرص عمل 

 .حل مشكلة البطالة في أي مجتمع مطبق للشريعة اإلسالمية 

                                                 
ي ـن األلبان ـر الدي ـ تحقيق محمد ناص   .مختصر صحيح مسلم    .  المنذري ، الحافظ زكي الدين عبد العظيم         -  ١
  .١٥٠مرجع سابق ، ص ) . هـ ١٤١١( 

المؤلف : ياض  الر . أثر الزكاة على تشغيل الموارد االقتصادية     ) . م  ١٩٩٠( السحيباني ، محمد بن إبراهيم       _ ٢
  .١٨٠ _ ١٤٩، ص ص 



 ٢٩

     وبالتالي فموقف اإلسالم من البطالة عموماً ، موقف واضح ، بالنهي عن البطالة والحث على 

العمل وكسب الرزق ، فكثيرة هي األحاديث التي يحث فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 

اء به عن المسائلة ، وبالتالي ال ينبغي وجود البطالة ، ويجب العمل بكافة الطرق العمل واالستغن

 . مكان للتقليل من مشكلة البطالة قدر اإل

  بالجرائم المالية البطالة وعالقتها ٦ – ١ – ١ – ٢

يعتبر من الضروريات الهامة لحياة االنسان ، فهو الذي يكفل له الدخل الذي يساعده      العمل 

النفقة وتيسير حياته ، ويشعره بأهميته ، كما أن العمل يمثل قيمة اجتماعية لالنسان حيث أن في 

فالعمل بالتالي يحقق لإلنسان كل احتياجاته النفسية . البطالة تنتقص من مكانة الفرد العاطل 

 . صاديةـتماعية واالقتـواالج

 على –شتراك مع عوامل أخرى  باال–     واإلنسان العاطل عن العمل قد تدفع به البطالة 

وذلك ألن البطالة ترتبط بآثار سلبية عديدة اقتصادية واجتماعية . االنحراف وارتكاب الجرائم 

وقد تودي هذه اآلثار السلبيـة منفـردة أو مجتمعـة إلى ، ونفسية تظهر على الفرد والمجتمـع 

لة يصبح المناخ مهيئاً للكثير من نه من خالل الجو واآلثار التي تسببها البطاأ حيث ،االنحراف 

فالفرد العاطل الذي اليجد دخل يساعده في النفقة مظاهر االنحراف والجريمة في المجتمع ، 

وتيسير أمور الحياة سوف يحاول تعويض ذلك بأي طريقة وقد يرتكب جريمة بهدف الحصول 

  .على المال

دي ؤر الجريمة ألنها تتضمن عوامل ت     ذو     وتشير بعض الدراسات إلى أن البطالة تحتوي على ب        

 ) : ١(تحت ظروف معينة إلى ارتكاب الجريمة وهذه العوامل هي 

 . عدم استقرار العالقات االجتماعية للعاطل –أ 

 . تحلل أساليب الرقابة وموانع الجريمة الذاتية في داخل العاطل –ب 

ـ  تركز عوامل الضياع وعدم التأكد وعدم االستقرار ، ومن ث          –جـ   ور ـم طغيان شع

 .اإلحباط للعاطل 

 . ابتعاد العاطل عن المجتمع وقيمه السائدة نتيجة شعوره بالوحدة والعزلة والنبذ –د 

     ونتيجة لالهتمام المتزايد بظاهرة البطالة قام العديد من الباحثين من علماء االقتصاد واالجتماع             

لعالقة المحتملة بين المتغيرات االقتصادية     وعلم النفس االجتماعي بتقديم تصورات نظرية مختلفة ل       

                                                 
  .٣٨مرجع سابق ، ص ) . هـ ١٤٠٦(  عجوة ، عاطف عبدالفتاح - ١



 ٣٠

 هذه التصورات بتعدد العوامل التي      ت وقد تعدد  ، وبين السلوك اإلجرامي     – وعلى رأسها البطالة     –

 أن هذه العوامل المختلفة إلى عوامل ثالثـة يمكـن           ويلخص عجوة  ،يأخذها كل فريق في اعتباره      

 :) ١(دي البطالة من خاللها إلى الجريمة وهي ؤت

 :  العوامل االقتصادية – ١   

ممـا  .  من الطبيعي أن ينتج عن عدم توفر العمل للفرد انخفاض حاد في الدخل                  

يجعله فقيرا سواء كان فقراً مطلقاً بمعنى عدم قدرته على الحصول على ضـروريات              

ج دي ذلك إلـى نتـائ     ؤوي. نسبة للمجتمع الذي يعيش فيه      الحياة ، أو فقراً نسبياً أي بال      

 يؤدي إلـى السـلوك       قد سلبية ، فإذا ما طال أمد هذا االنخفاض الحاد في الدخل فإنه           

وهذه عالقة اقتصادية   . اإلجرامي واالنحراف بدافع الحاجة المادية والعوز االقتصادي        

 .مباشرة بين البطالة والجريمة 

 بعـض        وقد تنشأ عالقة اقتصادية غير مباشرة بين البطالة والجريمة حين تنشـأ           

 واالضطرابات العائلية نتيجة تأثر أسرة العاطل باالنخفاض الحاد في الدخل           اإلشكاالت

فيجنحون إلى االنحراف والجريمة بسبب ما قـد يعانونـه نتيجـة لهـذه الظـروف                

االقتصادية السيئة من سوء الرعاية وسوء التغذية واالنقطاع عن التعليم في سن مبكرة             

 .أو اإلخفاق فيه 

 :مل االجتماعية  العوا– ٢

 باالنتماء إلى مجتمعه ، فغالباً ما        الفرد      غالباً ما تؤدي البطالة إلى إضعاف شعور      

تؤدي البطالة إلى العزلة االجتماعية للعاطل ، ومن ثم تضعف عنده القوى االجتماعية             

مما قـد يفقـد     . ، وتتضاءل قدرته على تحقيق التضامن مع المجتمع الذي يعيش فيه            

 . االلتزام بالمعايير والقيم االجتماعية السائدة فيرتكب الجريمة العاطل

 : العوامل النفسية – ٣   

دي العوامل النفسية التي تصاحب البطالة الطويلة األمد إلى آثار سلبية علـى             ؤ     ت

تكوين شخصية العاطل وسلوكه النفسي واالجتماعي ، ذلك ألن البطالة تـؤدي إلـى              

والفشل لدى العاطل مما يؤدي مع تزايد هذا الشعور وتفاعله إلى           تقوية شعور اإلحباط    

                                                 
  .٤٣ – ٣٨، ص ص  مرجع سابق) . هـ ١٤٠٦( عجوة ، عاطف عبدالفتاح  - ١



 ٣١

يؤدي في النهاية إلى السلوك     قد  توليد شعور نفسي عدائي نحو المجتمع واآلخرين ، و        

 .اإلجرامي 

مترابطة مع بعضها نتيجة لتشابك وتعقد       بأنها   )هـ١٤٠٦ (يرى عجوة      وهذه العوامل السابقة    

 كل عامل من هذه العوامل في اآلخر يكون بطريقة دائرية متشابكة بحيـث              الحياة الواقعية ، فتأثير   

 ) . ١(جة تارة أخرى ـباً تارة ونتيـحدها سبأيصبح 

 تحاول وهو األمر الذي ،  منهاالماليةوخصوصا بالجرائم لها عالقة يكون قد  بالتالي     والبطالة 

 .اسة  الدراإلجابة على تساؤالت  من خاللتهمعرفهذه الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .٤٣، ص  مرجع سابق) . هـ ١٤٠٦( عجوة ، عاطف عبدالفتاح  - ١



 ٣٢

  : الجرائم المالية٢ – ١ – ٢

بالجرائم المالية أي بالجرائم التي يكون الهدف مـن          عالقة البطالة    تسعى لمعرفة هذه الدراسة        

 فإن هذا المبحث يتناول الجريمة في اللغة ومفهوم الجريمـة ،            ا، لذ  ارتكابها تحقيق الكسب المادي   

لقي الضوء على الجريمة في الشريعة اإلسالمية وعلى التكافـل          ويتناول معنى الجرائم المالية ، وي     

 : وذلك على النحو التالي . االجتماعي في اإلسالم ودوره في التقليل من آثار البطالة 

  في اللغةلجريمة اتعريف ١ – ٢ – ١ – ٢  

نباً لم يفعله ، القَطْع ، وتجرم فالن على فالن أي ادعى عليه ذ: الجرم :      الجريمة في اللغة 

 رمفتَج : ِرم ، والجارمجوإن لم ي مرِرم .الجاني : ادعى عليه الججِرمنَّكم : والمجالمذنب ، والي :

 ) .١(ال يدخلنكم في الجرم 

ـَذَا َووِضَع الِْكتَاب فَتََرى الْمْجِرِميَن مشِْفِقيَن ِمما ِفيِه َوَيقُولُوَن َيَوْي﴿  :      قال تعالى  لَتَنَا َما ِلَه

  ﴾ الِْكتَاِب الَ يغَاِدر َصِغيَرةً َوالَ كَِبيَرةً ِإالّ َأْحَصاَها َوَوَجدواْ َما َعِملُواْ َحاِضراً َوالَ َيظِْلم َربَك َأَحدا

  ) .  ٤٩: الكهف (

  ) .٨٦: مريم  (﴾ً َونَسوقُ الْمْجِرِميَن ِإلََى َجَهنَّم ِوْردا﴿  :     وقال تعالى 

 ﴾ِرِميَنـاَن َعاِقَبةُ الْمْجـرواْ ِفي األْرِض فَاْنظُـرواْ كَـْيفَ كَـقُـْل ِسي﴿   :     وقال تعالى 

  ) .٦٩: النمل (

  ) .٧٤: الزخرف  ( ﴾ِإن الْمْجِرِميَن ِفي َعذَاِب َجَهنَّم خَاِلدوَن﴿  :     وقال تعالى 

  ) .٤٧: القمر   (﴾ٍ  ِفي َضالٍَل َوسعرِإن الْمْجِرِميَن﴿  :     وقال تعالى 

     فالجريمة في معناها اللغوي تنتهي إلى أنها فعل األمر الذي ال يستحسن ، ويستهجن وعلى 

ذلك فارتكاب ما نهى اهللا تعالى عنه يعد جريمة ألنه غير مستحسن بمقتضى حكم الشارع بالنهي ، 

 ) .٢(ان ما أمر اهللا به وعليه فالجريمة فعل ما نهى اهللا عنه ، وعصي

 

                                                 
 – ٩٠ ، ص ص     ١٢مرجع سابق ، ج     ) . م  ١٩٩٤(  مكرم    ابن منظور ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن         - ١
٩٢.  

دار الفكـر   :  القـاهرة    . الجريمـة    –الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي      ) . م  ١٩٩٨(  أبو زهره ، محمد      - ٢
  .٢٠ – ١٩العربي ، ص ص 



 ٣٣

  مفهوم الجريمة ٢ _ ٢ _ ١ _ ٢ 

تعتبر الجريمة من الظواهر االجتماعية التي عرفها المجتمع البشري منذ القدم ، فلم يخل أي     

 )هـ١٤١٥ (يرى الخليفة و.مجتمع إنساني قديماً أو حديثاً من وجود نمط معين من أنماط الجريمة 

مجتمع حسب األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة فيه ، وتتفاوت الجرائم تختلف في كل بأن 

حظيت ظاهرة وقد  ) .١(الجريمة نوعاً وحجماً فيما بين التجمعات البشرية داخل المجتمع الواحد 

الجريمة بالبحث واالهتمام والتحقيق بصورة كبيرة ويظهر ذلك االهتمام بالجريمة في تعدد 

ير هذه الظاهرة ، فليس هناك مفهوم محدد للجريمة متفق عليه في جميع النظريات التي حاولت تفس

 إال أن هناك اتجاهان واضحان في تحديد مفهوم الجريمة ،األزمنة وجميع المدارس واالتجاهات 

 ) . ٢(هما اإلتجاه القانونـي واإلتجاه االجتماعي 

لجريمة من كون السلوك اإلجرامي  ينطلق المفهوم القانونـي ل:الجريمة بالمفهوم القانونـي      

فعل إرادي يخالف مرتكبه القانون المفروض عليه إتباعه ، ومن منطلق ضرورة النظر للجريمة 

 من القانون أما إذا مجرمكان  الفعل إال إذا يجرم فالمفهوم القانوني ال ) .٣(كما هي مفسرة قانوناً 

 .مع  فال يعتبر جريمة حتى وإن جرمه المجتلم يجرم

 :مايلي      ومن تعريفات الجريمة بالمفهوم القانونـي 

رر ـدة جنائية يق  ـيخالف قاع ] عن فعل   [  فعل أو امتناع     ": تعريف عبود السراج للجريمة بأنـها      

 ) .  ٤ ("ون جزاًء جنائياً ـا القانـله

ه ـعليرمه القانون ، ويرد ـسلوك يح: " بـأنها للجريمة ) هـ١٤٢٠( السعد تعريف     و

 ) .٥" (ة أو تدبير ـة جزائيـبعقوب

 الجريمة بالمفهوم االجتماعي ال تصبح جريمة إال إذا حكم  :الجريمة بالمفهوم االجتماعي     

عليها المجتمع بأنها كذلك ، فالمجتمع وحده هو الذي يجرم الفعل من عدمه ، فهو الذي يعتبر أن 

                                                 
أحياء مدينة الرياض   المحددات االجتماعية لتوزيع الجريمة على      ) . هـ  ١٤١٥(  الخليفة ، عبد اهللا بن حسين        - ١
  .٥٤مركز أبحاث مكافحة الجريمة ، ص :  ، الرياض  الكتاب السنوي ، العدد الثاني.

 ، ص ص    دار الزهراء :  الرياض   .الجريمة والعقوبة والمؤسسات اإلصالحية     ) .  م   ١٩٩٨( طالب ، احسن     - ٢
٢٦ – ٢٣ .  

  .٢٧ _ ٢٦مرجع سابق ، ص ص  ) . م ١٩٩٨( طالب ، احسن  - ٣

  . ٣٤منشورات جامعة الكويت ، ص : الكويت . علـم اإلجرام والعقـاب ) .  م ١٩٨٠(  السراج ، عبود - ٤

  .١٧دار صفاء ، ص :  عمان .ضحايا الجريمة _ علم المجني عليه ) . هـ ١٤٢٠( السعد ، صالح  - ٥ 



 ٣٤

 يرتكب ، ويعاقب مرتكبه العقاب الذي هذا الفعل محبوب ومرغوب وذاك مذموم ومحرم أن

 .  من المجتمع ليصبح جريمة يجرم فالفعل البد أن ) .١(يرضي المجتمع 

 :     ومن تعريفات الجريمة بالمفهوم االجتماعي 

رره على  ـة لض ـ سلوك تحـرمه الدول   ": إبراهيـم الطخيـس للجريمة بأنـها     تعريف            

 .  )٢ ("عليه بعقوبة المجتمـع ، ويمكـن أن ترد 

 ) .٣" (كل فعل يخالف الشعور العام للجماعة : " بأنها للجريمة  )م١٩٧٣ ( الصيفيتعريف     و

إضافة إلى االتجاهين السابقين في تفسـير الجريمـة هنـاك            :الجريمة بالمفهوم النفسي         

جريمة فعل إنسـاني    الأن  : منها التعريف النفسي للجريمة والذي ينطلق من        واتجاهات أخرى ،    

يسأل عنه الفرد إذا توافرت اإلرادة والحرية واالختيار ، فيفرق المفهوم النفسي بـين السـلوك                

فإذا ارتكب الفـرد فعـل      . الشاذ والسلوك اإلجرامي بناء على حالة الفرد وقت الفعل اإلجرامي           

لقانون فإن سلوكه   معين وكان في حالة طبيعية وكان ذلك الفعل الذي قام به يدخل ضمن طائلة ا              

 لو قام بالفعل الذي يقع تحت طائلة القانون وهو في حالة غير طبيعيـة فـإن                 أمايعتبر إجرام ،    

 من  مجرم فالفعل في هذا المفهوم اليعتبر جريمة إال إذا كان الفعل            ) .٤(عمله يعتبر سلوك شاذ     

   .مجرمالقانون وكان مرتكبه متمتع بإدراكه حال ارتكاب الفعل ال

   في هذه الدراسةالجرائم المالية ٣ – ٢ – ١ – ٢

ترتكب ويكون الهدف من وراء الجرائم التي : يقصد بها لجرائم المالية في هذه الدراسة      ا

  ،والتزييف، والتزوير  ، ةجرائم السرقوهي في هذه الدراسة تحقيق الكسب المادي ، ارتكابها 

وغسيل ،   المسكراتوترويج، هريب المسكرات وت،   المخدراتوترويج، وتهريب المخدرات 

 . األموال

 

                                                 
: جـدة   . لظاهـرة اإلجرامية   الشريعة اإلسالمية وأثرهـا في ا    ) . م  ١٩٨١(  القثـامي ، حمود بن ضاوي       - ١

  .١٤الدار السعودية ، ص 

دار العلـوم   :  الرياض   .دراسات في علم االجتماع الجنائي      ) .  م   ١٩٨٣(  الطخيس ، ابراهيم عبد الرحمن       - ٢
  . ٤٢للطباعة والنشر ، ص

  .٦٨دار المعارف ، ص :  القاهرة .علم اإلجرام ) .  م ١٩٧٣(  الصيفي ، عبد الفتاح - ٣

  .٣٣مرجع سابق ، ص ) . م ١٩٩٨(  طالب ، احسن - ٤



 ٣٥

 الجريمة في الشريعة اإلسالمية  ٤ – ٢ – ١ – ٢

     الجريمة في الشريعة اإلسالمية تعني ارتكاب محظور شرعاً إما بفعل نهي أو بترك مأمور به               

والترك ال  فالفعل  . ، ويقصد بالمحظور شرعاً ما ورد فيه نص شرعي على خطره والعقاب عليه              

 ) . ١(يعتبر بذاته جريمة إال إذا كان معاقباً عليه 

 :      وتتنوع الجرائم باعتبارات عديدة نذكر منها 

 أقسام الجرائم باعتبار العقوبة المقررة عليها : أوالً    

    :) ٢( باعتبار العقوبة المقررة عليها إلى ثالثة أقسام يمةوتنقسم الجر

. والحد عقوبة مقدرة حقاً هللا تعالى       . وهي الجرائم المعاقب عليها بحد      : ود  جرائم الحد :    األول  

ـ  – ٢ . نـى  الز – ١: وجرائم الحدود معينة ومحدودة العدد وهي سبع جـرائم            – ٣ .قذف  ـ ال

  . البغي– ٧ . الردة – ٦ . الحرابة – ٥ . السرقة – ٤ .الشرب 

التي يعاقب عليها بقصاص ودية ، والقصـاص        وهي الجرائم   : جرائم القصاص والدية    :    الثاني  

ـ  ـاص وال ـوجرائم القص . والدية كل منهما عقوبة مقدرة حقاً لألفراد         ـ  –١ مس  ـدية خ تل ـالق

 – ٥ . الجناية على ما دون النفس عمداً        – ٤ . القتل الخطأ    – ٣ . القتل شبه العمد     – ٢ .مد  ـالع

 . الجناية على ما دون النفس خطأ 

ـ            : رائم التعازير    ج : الثالث      وبات ـوهي الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أو اكثـر مـن عق

 ولم تحدد الشريعة عقوبة كل جريمة تعزيرية ، واكتفت بتقرير مجموعة من العقوبـات                ، التعزير

لهذه الجرائم تبدأ بأخف العقوبات وتنتهي بأشدها ، وتركت للقاضي اختيار العقوبة أو العقوبات في               

 . بما يالئم ظروف المجرم والجريمةكل جريمة 

 

 

                                                 
، التشريع الجنائي ، الكتاب الثالث      . مفهوم الجريمة في اإلسالم     ) . هـ  ١٤٠٥(  الهويش ، محمد بن إبراهيم       - ١

  .٧٨مركز أبحاث مكافحة الجريمة ، ص : الرياض 

مؤسسـة  : بيـروت    . بالقانون الوضـعي  التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً   ). م  ١٩٩٧(  عودة ، عبد القادر      - ٢
  .  ٨١ – ٧٨ ، ص ص ١الرسالة ، ج 



 ٣٦

  أقسام الجرائم باعتبار أضرارها  :ثانياً     

 ) :١(     وتنقسم الجريمة باعتبار أضرارها إلى 

وهي الجرائم التي يؤدي ارتكابها إلى األضرار  :  جرائم ضد الجماعة– ١   

وجرائم . ة  سواء وقعت الجريمة على الفرد أو على جماعبالجماعة وزعزعة أمنها

فهي وإن كانت تقع على أفراد وتمس مصالحهم مساً . الحدود السبع من هذا النوع 

شديداً كالسرقة والقذف إال أنها تمس الجماعة أكثر فغلبت فيها مصلحة الجماعة على 

 .ولهذا لو عفا الفرد لم يكن لعفوه أثر على الجريمة أو العقوبة . مصلحة الفرد 

وهي الجرائم التي يؤدي ارتكابها إلى األضرار بفرد أو  : راد جرائم ضد األف– ٢   

وجرائم القتل واالعتداء الذي ال يؤدي إلى الموت من هذا النوع ، وهي وإن . أفراد 

كانت ذات مساس بالجماعة وذات تأثير على مصلحتها الهامة إال أن مساسها باألفراد 

 لو عفا الفرد عن القصاص أو ولهذا. أكثر فغلب فيها حق الفرد على حق الجماعة 

الدية كان لعفوه أثر في إعفاء الجاني من العقوبة التي عفا عنها لكنه ال يعفى من 

 . العقوبة التعزيرية جزاء مساسه غير المباشر بالمصلحة العامة للجماعة 

  التكافل االجتماعي في اإلسالم ٥ – ٢ – ١ – ٢

لبه جل شأنه بأن يكون على مستوى من الفهم والعلـم            خلقه وطا  وأحسن     لقد خلق اهللا اإلنسان     

  ) ٤: التـين  (  ﴾ اَن ِفَي َأْحَسِن تَقِْويٍمـَ لَقَْد خَلَقْنَا اِإلنس﴿ : محاسب على أفعاله ، قال تعالى فهو

: ول تعالى   ـويق) ٤ ،   ٣: الرحمن   (﴾ َياَنـََعلَّمـه الب لَقَ اِإلنَسـاَن   ـَخ ﴿: ويقول جل شأنه    

َوَمن َيْعـَمْل ِمثْقَـاَل    ﴿   :ويقول تعالى    ) ١٤: القيامة  (   ﴾ ِإلنَسـان َعلََى نَفِْسـِه َبِصـيَرةٌ   َبِل ا ﴿  

  اً َيَرهٍة شَراًفينظر اإلسالم إلى سلوك اإلنسان بأنه يجب أن يكون سـلوك           ) . ٨: الزلزلة  (   ﴾ ذَر 

 .ى أفعاله ـسب علاـ فأنه محواليخالفها وإالّة اإلسالمية ـ ضمن إطار الشريعاًسوي

هذه المسئولية الفردية العادلة لم تمنع من مسئولية جماعية  بأن )هـ١٤١٩ (يرى الروبي     و

محسنة ، تخص المجموع على الوقوف بجانب الفرد والتعاطف معه ومساندته كي يتغلب على 

                                                 
  .٨٢ – ٨١مرجع السابق ، ص ص ) . هـ ١٤٠٥(  الهويش ، محمد بن إبراهيم - ١



 ٣٧

دالً من أن لحظات الضعف وقلة الحيلة بما ال يسلمه لنوازع الشر والجريمة ، ويستعيد صالحه ب

 ) .١(يكون معول هدم لمصالح المجتمع 

 شرع اإلسالم التكافل االجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق الخير للفرد – وغيره –     ولهذا 

والجماعة من خالل تجنيد طاقات كل منهم لتحقيق مصالحهم المشتركة ودفع المضار عنهم تحقيقاً 

 المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد مثل: ( لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ) .٢(أخرجه مسلم ) إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 

غير مقصور على تالفي األسباب المادية واالقتصادية المؤدية  الروبي وهذا التكافل كما يرى     

للتكافل المعنوي الذي ال يترك الفرد نهباً إلى العوز والفاقة وفتح باب الجريمة ، وإنما يتسع 

ألحزانه أو إحساسه بالدونية أو باإلحباط أو باالكتئاب ، أو بأي مشاعر أخرى مضادة لمجتمعه ، 

 فالتكافل االجتماعي أوسع مجاال من الضمان االجتماعي والتأمينات ) .٣(فقد شمل ذلك وأكثر 

  . األسرة مرورا بالجيران إلى أن يصل لألمة جمعا حيث يبدا التكافل من الفرد إلى. االجتماعية 

َوتََعاَونُواْ َعلَى الْبر َوالتّقَْوَى َوالَ تََعاَونُواْ َعلَى اِإلثِْم َوالْعْدَواِن َواتّقُواْ اللَّه ﴿ :      يقول اهللا تعالى 

  ) .٢: المائدة (   ﴾ِإن اللَّه شَِديد آلِْعقَاِب

ماعي له دور كبير في التقليل من آثار البطالة وبالتالي التقليل من المخاطر  التكافل االجت     وهذا 

 . المترتبة على هذه اآلثار 

 

 

 

                                                 
بحوث المؤتمر  . التكافل االجتماعي والوقاية من الجريمة واالنحراف       ) . هـ  ١٤١٩(  الروبي ، ربيع محمود      - ١

ماعية ودورها في مكافحة جرائم العنف والتطرف في المجتمعـات اإلسـالمية ، القـاهرة ،                 العلوم االجت  –الدولي  
  .١٣٤جمهورية مصر العربية ، ص 

 مختصر صحيح مسلم للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري ، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني ، الطبعـة                   - ٢
  .٤٦٧مرجع سابق ، ص ) . هـ ١٤١١( األولى الجديدة 

  .١٣٥ – ١٣٤مرجع سابق ، ص ص ) . هـ ١٤١٩(  الروبي ، ربيع محمود - ٣



 ٣٨

  الدراسات السابقة٢ – ٢

     أظهرت مراجعة الدراسات السابقة في المكتبات قلة الدراسات التي أجريت على البطالة من 

 .منظور أمني على مستوى العالم العربي 

 :دراسات ذات العالقة هي      وال

عالقة البطالة بالجريمة واالنحراف في الوطن :  دراسة بعنوان _:     الدراسة األولى 

 ) .١(العربـي 

 :      هدفت هذه الدراسة إلى 

 . بحجمها في دول أخرى ةً الوقوف على حجم البطالة في الوطن العربي مقارن– ١  

 .الة في الوطن العربي  الكشف عن العوامل المسببة للبط– ٢  

 . الوقوف على اآلثار الناجمة عن البطالة – ٣  

 . التحقق مما إذا كانت هناك عالقة بين البطالة والجريمة واإلنحراف – ٤  

 . طرح تصور لمواجهة مشكلة البطالة في الوطن العربي – ٥  

 المؤسسات العقابية من      واستخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة لنزالء

موريتانيا والسودان وسوريا : خالل استجواب عينة من مجتمع الدراسة في أربع دول عربية هي 

واستخدمت هذه  . نزيٍل ) ٤٦٣( وقطر ، حيث تم اختيار عينة عشوائية بدول العينة بلغ عددها 

 .الدراسة لجمع البيانات أداة االستبانة 

 : ة نتائج منها      وتوصلت الدراسة إلى عد

في موقع وسط بين ) ممثلة في الدول متوافرة البيانات في الدراسة (  وقوع الدول العربية – ١  

 .الدول ذات معدالت البطالة المنخفضة والدول ذات المعدالت المرتفعة 

 توصلت الدراسة إلى أنه من الصعب رد أسباب البطالة إلى عامل واحد بعينه ، فالعوامل – ٢  

 .تي تسبب البطالة عادة ما تتعدد وكثيراً ما تتداخل ال

 .  توصلت هذه الدراسة إلى أن البطالة مشكلة ناتجة عن مشكالت ومسببة لمشكالت أخرى – ٣  
                                                 

واالنحـراف   عالقة البطالة بالجريمة  ) . م  ١٩٩٨(  حويتي ، أحمد ، وبدر ، عبد المنعم ، وديالو ، دمباتيرنو              - ١
 .  مرجع سابق .في الوطن العربي 



 ٣٩

 الغالبية من المستجوبين يمتهنون أعماالً حرة منخفضة المردود ، أو ممن ال يوجد لهم عمل – ٤  

 . محدد ، أو بدون عمل على اإلطالق 

من مجموع % ٧٢,٤ الغالبية العظمى من المستجوبين يعيشون في المدينة ويشكلون نسبة – ٥  

 . من مجموع أفراد العينة يقطنون أحياء شعبية % ٦٦أفراد العينة ، و 

أكدت نتائج هذه الدراسة أن هناك ارتباطاً بين السلوك االنحرافي والظروف االقتصادية  – ٦  

 . طالة المختلفة ومن ضمنها الب

 لم يلجأوا  %٥٤,٢  نصف المبحوثين في دول العينة توصلت هذه الدراسة إلى أن أكثر من– ٧  

إلى مكاتب العمل لطلب المساعدة ، وحتى الذين لجأوا إلى هذه المكاتب طلباً للمساعدة أفادوا بأنهم 

 .لم يحصلوا على هذه المساعدة 

جتماعية واقتصادية أدت إلى وقوع أفراد عينة  كشفت الدراسة الحالية أن هناك ظروفا ا– ٨  

 . الدراسة تحت طائلة القانون 

 أظهرت الدراسة أن الجرائم التي ارتكبت من قبل المبحوثين لم تأت نتيجة طبيعة إجرامية – ٩  

أو إجرام منظم ، وإنما جاءت نتيجة تضافر عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية أدت 

 .           الوقوع في الجريمة واالنحراف بهؤالء إلى 

     وهذه الدراسة ركزت على دراسة مشكلة البطالة في بعض دول الوطن العربي ، إال أن 

 دراسة مسحية وذلك عن طريق بالجرائم الماليةالدراسة موضوع البحث تركز على عالقة البطالة 

 . من السعوديين إصالحية الحائرنزالء على 

 ) .١ (البطالة واألمن:  دراسة بعنوان _:اسة الثانية الدر      

 :     هدفت هذه الدراسة إلى 

 التعرف على اآلثار السلبية للبطالة في مجال عالقتها بالجريمة للتصدي لها والمساهمة في – ١  

 .التخفيف من حدتها 

                                                 
وة السكـان واألمن في العــالم العربـي ،         نـد . البطالة واألمن ) . م  ١٩٩٦(  فرج ، محمد عبد اللطـيف       - ١

م ،  ١٩٩٦ ديسمبر   ١٩ – ١٧المؤتمر السادس والعشرون لقضايا السكان في دول الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا ،             
  .   ١٧٣ – ١١٦المركز الديموجرافي بالقاهرة ، ص ص



 ٤٠

 واألمنية المترتبة  التعرف على حجم مشكلة البطالة وعلى آثارها االجتماعية واالقتصادية– ٢  

 . عليها 

 معرفة اإلتجاهات المستقبلية لمشكلة البطالة وعالقتها بالجريمة خالل الفترة التالية للفترة – ٣  

 . محل الدراسة 

 –     واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وتعتمد الدراسة التحليلية بصورة جوهرية 

لوب الكمي لتحليل مشكلة البطالة وأثرها السلبي على  على استخدام األس–في هذه الدراسة 

مجموعة من الجرائم باستخدام أساليب وأدوات التحليل اإلحصائي ، واستخدمت هذه الدراسة في 

أدوات جمع البيانات والمعلومات مصادر جمع المعلومات األولية من خالل جمع اإلحصاءات 

 .الخاصة بموضوع البحث من مصادرها الرئيسة 

 ،)١٩٩٦ إلى ١٩٨٦من عام (   وتم تناول الدراسة في نطاق محدد يشمل فترة زمنية محددة   

 .ومكان محدد في محافظات جمهورية مصر العربية 

 :       وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها 

كما أنها .  توصلت الدراسة إلى أن البطالة تشكل سبباً رئيساً لمعظم األمراض االجتماعية – ١  

 .تمثل تهديداً واضحاً على االستقرار االجتماعي والترابط األسري 

يترتب عليها في النهاية  . للبطالة آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية ال يمكن إهمالها – ٢  

 .بعض صور السلوك اإلجرامي 

القصد  توصلت الدراسة إلى أن جرائم العاطلين ترتبط ارتباطاً قوياً بالجرائم  التي يكون – ٦

تجار الجنائي من ارتكابها هو الحصول على مال ، وهي جرائم السرقة باإلكراه ، واإل

 .بالمخدرات ، وسرقات المساكن والمتاجر والسيارات 

بحيث كلما زادت  تتـأثر جريمة هتك العرض واالغتصاب إلى حد مـا بمشكلة البطالة – ٧  

 .نسبة البطالة زادت نسبة ارتكاب هذه الجرائم 

 ، إال أنها والجرائم    وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة موضوع البحث في الربط بين البطالة  

 . وفي منهج الدراسة ومكانها ، تختلف في كيفية الربط بينهما 



 ٤١

 ) .١ (البطالة خطرها وسبل مواجهتها: دراسة بعنوان  _:الدراسة الثالثة 

رها على الشباب في العالم اإلسالمي من حيث      هدفت هذه الدراسة إلى دراسة البطالة وآثا

 .جتماعية ا ، وعالقتها بعدد من الظواهر االمفهوم البطالة وأنواعها ، والعوامل المرتبطة به

     واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي ، واعتمدت في جمعها للمعلومات على حصر 

 الموضوع ، واالستفادة مما ورد فيها من الدراسات واألبحاث التي تناولت بالدراسة والتحليل هذا

 . نتائج وتوصيات 

 :      وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها 

 .  أن للبطالة ارتباطاً قوياً بالجريمة – ١  

 أن المستوى التعليمي له عالقة قوية بالبطالة ، وهي عالقة عكسية فانخفاض المستوى – ٢  

الـة ، وارتفاع المستـوى التعليمي يعني انخفـاضاً في نسبة التعليمي يعني زيادة في نسبة البط

 .البطالة 

 .  أن هناك عالقة بين البطالة والحالة االقتصادية سواء هذه الحالة هي الفقر أو الغنى – ٣  

 أنه يجب التكاتف لمواجهة مشكلة البطالة ، وذلك من خالل مواجهتها أفراد أو جماعات – ٤  

 :عاد ثالثة هي وحكومات من خالل أب

بتربية الشعور اإليماني لتكون هناك العاطفة القوية الدافعة ، وبقيام األسرة :  البعد البنائي –   أ 

بواجبها ، وبوجود رسالة يؤمن بها الشباب ويتحمسون لها ويتشرفون بحملها ، إلى غير ذلك من 

 .أمور 

 المسلم لكي ال يقع في الشرور ، ويعني األسس التي يجب أن يتجنبها:  البعد الوقائي –  ب 

 .  وأفضل وقاية للمجتمع و أفراده هو تجنب ما حرم اهللا 

ويتم بمعالجة من يعانون فعالً من البطالة بدراسة أوضاعهم ومعرفة :  البعد العالجي –  جـ 

 . العوامل التي كانت مرتبطة بالبطالة فيحاول تجنبها حتى ال يوجد أعداداً أكبر من العاطلين 

                                                 
، مجلة األمن ، العدد الخامس      . البطالة خطـرها وسبل مواجهتها     ) . هـ١٤١٢( الجوير ، إبراهيم بن مبارك       - ١

  .١٥٣ - ١٢٣ص ص 



 ٤٢

حاولت تناول خطر البطالة في العالم " البطالة خطرها وسبل مواجهتها "      وهذه الدراسة 

تركز على دراسة البطالة من منظور أمني بينما الدراسة موضوع البحث ، اإلسالمي بشكل عام 

 . رغم أنها تلقي النظر على البطالة في العالم بشكل عام بالجرائم الماليةلمعرفة عالقتها 

البطالة بين خريجي التعليم الثانوي والجامعي في : دراسة بعنوان  _ :الرابعةالدراسة      

 ) .١ (منطقة الرياض التعليمية

 :     هدفت هذه الدراسة إلى 

 وصف وتحديد العوامل المؤثرة في حجم نسبة البطالة بوجه عام ، وعالقة تلك العوامل – ١  

 .بحجم النسبة في مجتمع الدراسة 

 تقدير نسبة البطالة في مجتمع الدراسة والذي يتكون من خريجي المرحلة الثانوية ، – ٢  

هـ خالل فترة زمنية ١٤٠٧ – ١٤٠٦والمرحلة المتوسطة الجامعية والجامعية للعام الدراسي 

 .محددة 

 .ع الدراسة ـ وصف وتحديد اآلثار الناجمة عن البطالة بوجه عام وعالقة ذلك بمجتم– ٣  

وفي التقليل من ، لتعرف على واقع الخطط والسياسات ذات التأثير في خفض نسبة البطالة  ا– ٤  

 . اآلثار السلبية لها 

 . اقتراح الخطط والسياسات المالئمة للحد من البطالة والتخفيف من آثارها – ٥  

ن األول وصفي تحليلي وتم م:      واستخدمت الدراسة في منهجية جمع معلوماتها أسلوبين 

خالله جمع عدد من البيانات والتقارير والمعلومات وتحليلها ، والثاني استداللي استكشافي وشكّل 

الجانب الميداني في الدراسة حيث جرى تصميم بعض االستبيانات التي طبقت على عينة تم 

اختيارها من مجتمع الدراسة ، ومجتمع الدراسة قسم إلى مجتمعين فرعيين ضم األول خريجي 

تي الملك سعود واإلمام محمد بن سعود باإلضافة إلى الكليات والمعاهد الجامعية التي تقل جامع

الدراسة فيها عن أربع سنوات ، وضم الثاني الخريجين من الثانويات العامة والمعاهد العلمية 

والمدارس والمعاهـد الفنية في مستوى التعليم الثانوي من خريجي منطقة الرياض التعليمية 

                                                 
البطالة بين خريـجي التعليم الثـانوي والجامعي فـي منطقـة          ) . هـ  ١٤١٣(  الدوسري ، إبراهيم مبارك      - ١

 ٧٥مركز أبـحاث مكـافحة الجريمة ، ص ص      :  ، الريـاض    الكتاب السنوي ، العـدد األول    . الرياض التعليمية   
– ١٠٩ .  



 ٤٣

 أما  خريج٣٧٤٠ المجتمع الفرعي األول هـ ، وقد بلغ عدد أفراد١٤٠٧ – ١٤٠٦ام للعـ

  . خريج٣٧١٧ي فقد بلغ عدد أفراده المجتمع الفرعي الثان

 :      وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها 

في مجتمع الدراسة المقتصر على خريجي جامعة الملك %  أن نسبة البطالة تساوي صفر– ١  

هـ ، وهي ١٤٠٧ – ١٤٠٦عة األمام وبعض الكليات في المستوى دون الجامعي للعام سعود وجام

 .لغير ذلك من الخريجيين في مجتمع الدراسة لنفس الفترة % ٢٠تقترب من 

 .  وجود عدد كبير من العوامل المؤثرة في حدوث البطالة – ٢  

 . لة  اجتماعية و اقتصادية وفردية ناجمة عن البطا أن هناك آثار– ٣  

     وهذه الدراسة من الدراسات األولى التي اهتمت بالبطالة في المملكة ، وذلك عن طريق 

إال أن محاولتها تناول البطالة بين خريجي التعليم الثانوي والجامعي في منطقة الرياض التعليمية ، 

أمني وذلك  تتناول مشكلة البطالة من منظور  تختلف عنها في الهدف حيثالدراسة موضوع البحث

 .   بالجرائم الماليةلمعرفة عالقة البطالة 

 ) .١ (ا بالجريمةـي وعالقتهـالبطالة في العالم العرب:  دراسة بعنوان _ :الخامسةالدراسة 

 :     هدفت هذه الدراسة إلى 

 بحث العالقة بين البطالة كمتغير مستقل وبين الجريمة بأنواعها كمتغير تابع في الوطن – ١  

 . ي العرب

 . توضيح طبيعة ونمط وأسباب هذه العالقة إن وجدت – ٢  

 تقديم المساعدة في توجيه وتصميم السياسات المختلفة للوقاية من الجريمة ومواجهتها في – ٣  

 .الوطن العربي 

،  األول المنهج الوصفي: هما      واستخدمت الدراسة منهجين رئيسين في إجراء الدراسة 

 الذي يقوم على أساس اختبار مدى صحة الفروض العلمية ، وقد اختارت والثاني التجريبي

الدراسة كل من تونس والسودان ومصر كعينة تمثل الوطن العربي ، حيث جرى استخدام 

 من نزالء سجن زيٍلن) ٣٠٠(االستبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة ، وتشكلت العينة من 

                                                 
 . مرجع سابق . البطالة في العالم العربي وعالقتها بالجريمة ) . هـ ١٤٠٦( اطف عبد الفتاح  عجوة ، ع- ١



 ٤٤

 من نزالء سجن دار نزيٍل) ١١٧(و ،  كوبر بالسودان  من نزالء سجننزيٍل) ١١٥(تونس ، و 

 من نزالء نزيٍل) ٣٠٠(نزيالً من نزالء سجن دار التوبة بالسودان ، و ) ٣٩(و ، الهداية بالسودان 

 .سجن اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية 

 :      وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها 

جرامي لدى الفرد العاطل إذا توافرت بعض أو كل  أن البطالة تؤدي وتسبب السلوك اإل– ١  

 .العوامل االقتصادية واالجتماعية والنفسية 

 من أهـم العوامل االقتصادية التي توصلت إليها الدراسة في عالقة البطالة بالجريمة ما – ٢  

 : يلي 

 . انخفاض دخل المجرم العاطل من عمله كان أهم دافع لترك العمل باختياره –  أ 

 امتداد فترة البطالة لفترات طويلة لدى المجرم العاطل ، عادة ال يتوفر للمجرم العاطل أي –ب  

 .دخل إضافي أثناء فترة البطالة 

 قليالً ما يلجأ المجرم العاطل إلى مؤسسات الدولة المتخصصة مثل مكاتب العمل أو وزارة – جـ 

 . الشئون االجتماعية 

 .ارتكاب الجريمة بهدف مواجهة أزمته المادية التي سببتها البطالة  يتجه المجرم العاطل إلى –  د 

 من أهم العوامل االجتماعية التي توصلت إليها الدراسة في عالقة البطالـة بالجريمة مـا – ٣  

 :يلي 

 . انتشار األمية بشكل ملحوظ بين المجرمين العاطلين –   أ 

 .ها المجرم العاطل  انتشار الجريمة في األحياء التي يقيم في– ب 

 . ميل المجرم العاطل إلى مخالطة جيران وأصدقاء يتسمون بالسلوك اإلجرامي – جـ 

 :  من أهم العوامل النفسية التي توصلت إليها الدراسة في عالقة البطالة بالجريمة ما يلي – ٤  

وب من الواقع  ممارسة المجرم العاطل عادات لعب القمار وتعاطي المخدرات لمحاولة الهر–  أ 

 . وتناسي مشاكله وهمومه 

 . ضغف الوازع الديني لدى المجرم العاطل – ب 

 . خضوع المجرم العاطل بشكل واضح لتأثير أصدقاءه المجرمين ذوي السوابق –جـ 



 ٤٥

 سيطرت الشعور بالفشل واإلحباط على المجرم العاطل مما ينعكس على عالقته بالمجتمع – د 

 .وباآلخرين 

 البطالـة في الوطن العـربي وعالقـتها تالدراسة من أوائل الدراسات التي تناول     وهذه 

عالقة البطالة  هذه الدراسة مع الدراسة موضوع البحث في التركيز على وتتفقبالجريمة ، 

بالجرائم التي يكون الدراسة موضـوع البحث تركز على عالقـة البطالة هذه إال أن  . بالجريمة

من خالل استخدام المنهج المسحي على عينة من  ها الحصول على الكسب الماديالهدف من ارتكاب

  .  من السعودييننزالء إصالحية الحائر

     وهذه الدراسات السابقة ، أظهرت نتائجها أن زيادة نسبة البطالة تشكل خطراً على المجتمع ، 

 معرفة عالقة البطالة وهو األمر الذي تسعى الدراسة موضوع البحث للتركيز عليه من خالل

 . بالجرائم المالية

     كما استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في مقارنة نتائج هذه الدراسة مع ما وصلت 

 الدراسات السابقة في بعض المحاور ذات العالقة ، وستتضح هذه المقارنة في الفصل الخامس إليه

   .في مناقشة النتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٦

 خالصة الفصل الثاني ٣ – ٢

 حيث تم في اإلطار النظري تناول ،     تناول هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة 

، ومعرفة حجم مشكلة البطالة في لقاء الضوء على بعض اآلثار الناجمة عنها إوالبطالة بتعريفها ، 

 موقف اإلسالم من البطالة ، و  ، وتناولوتناول نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعيدول العالم ، 

الجريمة في اللغة ومفهوم الجريمة ، وتناول بعد ذلك تم تناول  . بالجرائم الماليةعالقة البطالة 

 الضوء على الجريمة في الشريعة اإلسالمية وعلى التكافل إلقاءمعنى الجرائم المالية ، و

راسات وكذلك تناول هذا الفصل الد. ر البطالة االجتماعي في اإلسالم ودوره في التقليل من آثا

 أحمد حويتي ، وآخرون على عالقة البطالة بالجريمة واالنحراف في السابقة ، حيث ركزت دراسة

 بين السلوك االنحرافي والظروف الوطن العربي ، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك ارتباط

بعنوان البطالة حمد عبد اللطيف فرج أما في دراسة م. طالة االقتصادية المختلفة ومن ضمنها الب

واألمن ، فتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن مشكلة البطالة من أهم المشكالت التي تواجه دول 

العالم ، وأشارت النتائج لهذه الدراسة إلى أن البطالة تمثل تهديدا لالستقرار السياسي والترابط 

 البطالة خطرها وسبل مواجهتها ، توصلت : بعنوان  إبراهيم الجويروفي دراسة. االجتماعي 

أما دراسة إبراهيم الدوسري والتي . نتائج هذه الدراسة إلى أن للبطالة ارتباط قوي بالجريمة 

 ،ركزت على دراسة البطالة بين خريجي التعليم الثانوي والجامعي في منطقة الرياض التعليمية 

ل المؤثرة في حدوث البطالة ، وعلى وجود  إلى وجود عدد كبير من العوامئهاتوصلت نتائجفقد 

هـ وهو ما ١٤١١ وذلك في عام ،من البطالة من عينة الدراسة من غير الجامعيين % ٢٠نسبة 

 دراسة  وفي.ن المستويات األخرى يعني احتمال زيادة النسبة اآلن أو شمولها باقي الخريجين م

ركزت على البطالة في العالم العربي اطف عبد الفتاح عجوة فهي أول الدراسات العربية التي ع

 وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن البطالة تؤدي إلى السلوك المنحرف ،ها بالجريمة ـوعالقت

 .  ة واالجتماعية والنفسية ـل االقتصاديـرامي إذا توافرت في الفرد العاطل بعض العوامـواإلج

 

 

 



 ٤٧

 الفصل الثالث

 المنهجية والتصميم

، ومجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع  نوعها الدراسة ومنهجتم تناول سيصل      في هذا الف

نزيل من ) ٣٥١( ، وعينة الدراسة والتي شملت  من السعودييننزالء إصالحية الحائر بالرياض

 الدراسة ، جاالتومتناول هذا الفصل أداة الدراسة وصدقها ، يكما . إصالحية الحائر نزالء 

 .حصائية وأساليب المعالجة اإل

  منهج الدراسة١ – ٣

     استخدمت هذه الدراسة منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة ، حيث أن من أهدافه توفير 

 .  المعلومات التي تساعد في اإلجابة على تساؤالت الدراسة 

  نوع الدراسة٢ – ٣

لية ؛ ألنها أنسب أنواع     حتى تحقق هذه الدراسة أهدافها اعتمدت على الدراسات الوصفية التحلي

الدراسات المتفقة مع أهداف هذه الدراسة ، حيث يسمح هذا النوع من الدراسة باالستعانة بكافة 

 .الطرق المستخدمة للحصول على المعلومات الالزمة للدراسة 

  مجتمع الدراسة٣ – ٣

في فترة وديين من السع نزالء إصالحية الحائر بالرياض  جميع       يتكون مجتمع الدراسة من

 .إجراء الدراسة 

كم إلى الجنوب ، وهي عبارة عن عدد ٢٤     وإصالحية الحائر تبعد عن مدينة الرياض حوالي 

مبنى اإلدارة ملحق به مبنى للصيانة ، ومبنى للمستودعات ، وجامع كبير ، : من المبانـي هي 

 البعض ، وفي كل صالة عدد وسور داخلي بداخله عدد من الصاالت الكبيرة المنفصلة عن بعضها

 ، وفي كل جناح عدد من دورات المياه ويقسم نزيٍل٢٢٠حة يتسع كل جناح لحوالي من األجن

 .  نزالء اإلصالحية على هذه الصاالت ثم على األجنحة وفقا لتقسيم معين حسب أنـواع القضايا 

 



 ٤٨

  عينة الدراسة٤ – ٣

 ، من السعوديينائر ـة الحـن نزالء إصالحي        تتكون عينة الدراسة من عينة عشوائية م

نزيل ) ٢٠٠٠(كون من موهي العينة المناسبة لمجتمع الدراسة ال نزيٍل )٣٥١(ا ـددهـلغ عـويب

ل حجم العينة عند معرفة حجم مجتمع وفقا لجدوللمجتمع  وتم الحكم بمناسبة العينة .سعودي تقريبا 

 . نزيل) ٣٤٠(واستجاب منهم ، اد العينة عشوائياً وتـم تـوزيع االستبانات على أفر  )١(الدراسة

  أداة الدراسة٥ - ٣

 وذلك ،     تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات التي تساعد في اإلجابة على أسئلة الدراسة 

 .باعتبار االستبيان من أنسب أدوات البحث العلمي لتطبيق منهج المسح االجتماعي 

 ، بالخصائص الذاتيةول معلومات تتعلق  محاور ، يتضمن المحور األربعةأ  وقد شملت االستبانة 

تعلق بالظروف معلومات تتعلق بالظروف االجتماعية ، والمحور الثالث معلومات توالمحور الثاني 

ارتباط الخصائص الذاتية والظروف االجتماعية واالقتصادية مدى ؛ وذلك لمعرفة االقتصادية 

وعية ـالة المهنية بنـمدى ارتباط الحلمعرفة ، والمحور الرابع هنية للنزالء مع حالتهم الم

وما إذا كان هناك   ، ومدى ارتباط الحالة المهنية بالجرائم المالية والجرائم غير المالية ،الجريمة

في الجرائم فروق ذات داللة إحصائية بين النزالء العاطلين وغير العاطلين في الجرائم المالية و

 .ية المالغير 

     وقد تم اختبار صدق االستبانة عن طريق عرضها على عدد من األساتذة والخبراء 

المتخصصين من أجل تحكيمها والتأكد من أن هذه االستبانة تقيس الشيء الذي وضعت لقياسه 

جراء التعديالت على االستبانة في ضوء ما أسفرت عنه مقترحات أساتذة إومعرفته ، وقد تم 

 .التحكيم 

  مجاالت الدراسة٦ – ٣

  .بالجرائم المالية مـعرفة عالقة البطالة :المجال الموضوعي     

                                                 
الثقافة المصرية للطباعة والتوزيـع     : القاهرة   . دليل اختيار العينة    .)هـ١٤٢٠(الضحيان ، سعود ضحيان      - ١

  .٦٣ – ٦٢والنشر ، ص ص 



 ٤٩

 بالمملكـة   الرياضمدينة   تقتصر إجراءات الدراسة على إصالحية الحائر ب       :المجال المكانـي       

العربية السعودية ؛ وذلك لكبر حجم وسعة هذه اإلصالحية وألنها في العاصمة الرياض التي تضم               

  . سكانها سكاناً من أغلب مدن المملكةبين

أثنـاء  من السعوديين    تقتصر إجراءات الدراسة على نزالء إصالحية الحائر         :المجال البشري       

 .فترة إجراءات الدراسة 

 الفصل الدراسي الثانـي من العام      خالل نهاية  تم تطبيق إجراءات الدراسة      :المجال الزمانـي       

 ) . م ٢٠٠٢ – ٢٠٠١( ق  هـ المواف١٤٢٣ – ١٤٢٢

 

   أساليب المعالجة اإلحصائية٧ – ٣

  - اإلحصائية للدراسـات االجتماعيـة   الرزمة(  برنامج هاتحليل بياناتاستخدمت الدراسة ل     

Spss . (    ـ    و ب المئويـة  ـي مثل النس  ـاء الوصف ـكما تم استخدام أساليب اإلحص دام ـتـم استخ

صائص الذاتية والظروف االجتماعية واالقتصادية للنـزالء       لمعرفة مدى ارتباط الخ     )٢ كا (اختبار

لمعرفة مدى ارتباط الحالـة المهنيـة بنوعيـة          نفس االختبار  ، كما تم استخدام      مع حالتهم المهنية  

ولمعرفة ما    ولمعرفة مدى ارتباط الحالة المهنية بالجرائم المالية والجرائم غير المالية ،           الجريمة ، 

الجرائم الماليـة   في    داللة إحصائية بين النزالء العاطلين وغير العاطلين       إذا كان هناك فروق ذات    

 .  الماليةوفي الجرائم غير

 

  الثالث خالصة الفصل٨ – ٣

 تم إيضاح مجتمع الدراسة المكون مـن        كما ،   نوعها الدراسة و  منهج     في هذا الفصل تم تناول      

) ٣٤٠(المكونة من   التي استجابت للدراسة     عينةالالرياض ، و  مدينة  ة الحائر ب  جميع نزالء إصالحي  

نزيل ، كما تناول هذا الفصل أداة الدراسة وصدقها ، ومجـاالت الدراسـة وأسـاليب المعالجـة                  

 .اإلحصائية لبيانات الدراسة 

 

 

 

 



 ٥٠

 الفصل الرابع

 عرض النتائج
فقـاً   اإلجابة على تساؤالت الدراسـة و      ت     تم في هذا الفصل عرض نتائج الدراسة ، حيث تم         

لتسلسلها ، وقد استخدمت هذه الدراسة أساليب اإلحصاء الوصفي مثل النسب المئويـة كمـا تـم                 

 .واختتم هذا الفصل بخالصة ما جاء فيه .  ٢استخدام اختبار كا

 خصائص عينة الدراسة ١ – ٤

وغير % ٦٢,٦ نزيل شكل العاطلين منهم نسبة       ٣٤٠     تكونت العينة التي استجابت للدراسة من       

مؤهلهم % ٣٠,٧منهم مؤهلهم شهادة االبتدائي فمادون و     % ٣٨,٣، وكان   % ٣٧,٤لعاطلين نسبة   ا

 ، كما شـكل العـزاب نسـبة          فأعلى نيكانوا جامعي % ٥,٦مؤهلهم الثانوي و  % ٢٥,٤المتوسط و 

جرائمهم غيـر   % ٤٢,٩ فكان منهم    أما تصنيف العينة وفق الجرائم    . من مجموع العينة    % ٦٢,٩

 .ئمهم مالية جرا% ٥٧,١مالية و

 نتائج الدراسة ٢ – ٤

 : على تساؤالت الدراسة وفقا لتسلسلها وذلك على النحو التالي اإلجابة     تم 

ـاطلين من نسبة الـنزالء الع ) ١ – ٤( يوضح الجدول رقم  :ن النزالء بينسبة البطالة      

     .  نزيل ٣٤٠ التي استجابت للدراسة والبالغة مجموع العينـة

  )١ – ٤(  رقـــم جدول
 توزيع أفراد العينة وفق الحالة المهنية

               النزالء  الـــنزالءتكرار
 

 النسبة التكرار الحالة المهنية

 %٦٢,٦ ٢١٣  عــاطـــل
 

 %٣٧,٤ ١٢٧  غير عـاطل
 

 %١٠٠ ٣٤٠  المجموع
 

حيث بلغ تكـرار    الدراسة  من مجموع عينة    % ٦٢,٦  قد بلغت  نسبة العاطلين  أن   فيه يتضح و      

مـن  % ٣٧,٤ شكلوا نسـبة      نزيل غير عاطل   ١٢٧ نزيل مقابل    ٢١٣النزالء العاطلين عن العمل     

  .مجموع عينة الدراسة



 ٥١

إلى أي مدى ترتبط الخصائص الذاتية والظروف االجتماعية واالقتصادية للنزالء مع حالتهم  – ١

 ؟المهنية  

 الخصائص الذاتيةمدى ارتباط  وذلك لمعرفة ٢م اختبار كالالجابة على هذا السؤال تم استخدا     

  .للنزالء بالحالة المهنية والظروف االجتماعية واالقتصادية 

  :الخصائص الذاتية

  .  للنزيلمدى ارتباط العمر بالحالة المهنيةإلى  ) ٢ – ٤( يشير الجدول رقم   :لعمرا     

  )٢ – ٤( جدول رقـــم  
 حص الفروق في الفئات العمرية بين النزالء العاطلين وغير العاطلين لف٢نتائج اختبار كا

      الحالة المهنية   المـجمـوع غير عـاطل عــاطـــل 
 العمر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 ٢كا ةقيم
  

 مستوى
 الداللة

 ٣٠ إلى ١٨من 
 سنة 

 ٦٦,٥ ١٢٧% 
٤٠,١% 

 ٣٣,٥ ٦٤% 
٢٠,٢% 

 ١٠٠ ١٩١% 
٦٠,٣% 

 ٤٣ إلى ٣١من 
 سنة

 ٦٢,٤ ٦٨% 
٢١,٥% 

 ٣٧,٦ ٤١% 
١٢,٩% 

 ١٠٠ ١٠٩% 
٣٤,٤% 

 %٣٥,٣ ٦    سنة فأكثر ٤٤من 
١,٩% 

 ٦٤,٧ ١١% 
٣,٥% 

 ١٠٠ ١٧% 
٥,٤% 

 %١٠٠ ٣١٧  %٣٦,٦ ١١٦  %٦٣,٤ ٢٠١  المـجمـوع

 
 

٦,٦٢٣ 

 
 

٠,٠٣٦ 

 

ممـا  ) ٠,٠٣٦(ة حيث بلغ مستوى الداللة       ارتباط للعمر بالحالة المهني    وفيه يتضح أن هناك         

 وتتضح هذه الفروق لصالح     فروق ذات داللة إحصائية بين العاطلين وغير العاطلين ،         يعني وجود 

 نزيل يشكلون نسـبة     ١٢٧  حيث بلغ تكرارهم فيها    ] سنة ٣٠ – ١٨من  [العاطلين في الفئة العمرية     

  نـزيالً  ٦٤ من المجموع الكلي مقابل      %٤٠,١من الواقعين في هذه الفئة العمرية ونسبة        % ٦٦,٥

من مجموع الواقعين في هذه الفئة ونسبة       % ٣٣,٥غير عاطل في نفس الفئة العمرية يشكلون نسبة         

بلغ تكرار العـاطلين    حيث   ] سنة ٤٣  إلى   ٣١من  [في فئة   كذلك  من المجموع الكلي ، و    % ٢٠،٢

   . غير عاطل  نزيال٤١ً مقابل  نزيال٦٨ًفيها 

 

 

 



 ٥٢

مدى ارتبـاط المسـتوى التعليمـي        ) ٣ – ٤(  يوضح الجدول رقم      :توى التعليمي المس     

  . للنزيلبالحالة المهنية

  )٣ – ٤( جدول رقـــم 
  لفحص الفروق في المستوى التعليمي بين النزالء العاطلين وغير العاطلين٢نتائج اختبار كا

    الحالة المهنية    المـجمـوع  عـاطل   غير عــاطـــل 
   

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المستوى التعليمي

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

 شهادة االبتدائي
 فما دون

 ٧١,٥ ٩٣% 
٢٧,٤% 

 ٢٨,٥ ٣٧% 
١٠,٩% 

 ١٠٠ ١٣٠% 
٣٨,٣% 

 %٥٩,٦ ٦٢  شهادة المتوسطة 
١٨,٣% 

 ٤٠,٤ ٤٢% 
١٢,٤% 

 ١٠٠ ١٠٤% 
٣٠,٧% 

 %٥٨,١ ٥٠  شهادة الثانوي
١٤,٧% 

 ٤١,٩ ٣٦% 
١٠,٦% 

 ١٠٠ ٨٦% 
٢٥,٤% 

 %٣٦,٨ ٧   فأعلىـامعيج
٢,١% 

 ٦٣,٢ ١٢% 
٣,٥% 

 ١٠٠ ١٩% 
٥,٦% 

 %١٠٠ ٣٣٩  %٣٧,٥ ١٢٧  %٦٢,٥ ٢١٢  المجموع

 
 
 
 

١٠,٩٣٩ 

 
 
 
 

٠,٠١٢ 
 

 
 ارتباط للمستوى التعليمي بالحالة المهنية حيث بلـغ مسـتوى الداللـة             وفيه يتضح أن هناك        

 فـي   العاطلينوتتضح هذه الفروق لصالحداللة إحصائية   فروق ذات   أن هناك    مما يعني ) ٠,٠١٢(

 يشكلون نسـبة     عاطالً  نزيالً ٩٣  حيث يوجد  ]شهادة االبتدائي فما دون   [فئة الذين مستواهم العلمي     

 نزيل غير   ٣٧، مقابل   من المجموع الكلي    % ٢٧,٤من مجموع من في هذه الفئة ونسبة        % ٧١,٥

 .  من المجموع الكلي%١٠,٩من مجموع من في هذه الفئة ونسبة % ٢٨,٥ لون نسبةعاطل يشك

مدى ارتبـاط الحالـة االجتماعيـة        ) ٤ – ٤( يوضح الجدول رقم      :الحالة االجتماعية       

 .بالحالة المهنية للنزيل 

  )٤ – ٤( جدول رقـــم 
 زالء العاطلين وغير العاطلين لفحص الفروق في الحالة االجتماعية بين الن٢نتائج اختبار كا

   الحالة المهنية     المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 
 الحالة 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار االجتماعية

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

 %٧٠,١ ١٥٠  أعـزب
٤٤,١% 

 ٢٩,٩ ٦٤% 
١٨,٨% 

 ١٠٠ ٢١٤% 
٦٢,٩% 

 %٥٢,٥ ٥٣  تـزوجم
١٥,٦% 

 ٤٧,٥ ٤٨% 
١٤,١% 

 ١٠٠  ١٠١% 
٢٩,٧% 

 أو مـطـلـق
 ارمل

 ٤٠ ١٠% 
٢,٩% 

 ٦٠ ١٥% 
٤,٤% 

 ١٠٠ ٢٥% 
٧,٤% 

 %١٠٠  ٣٤٠  %٣٧,٤   ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣  المجموع

 
 
 

١٥,٠١٦ 

  
 
 

٠,٠٠١ 

 



 ٥٣

 ارتباط للحالة االجتماعية بالحالة المهنية حيـث بلـغ مسـتوى الداللـة          وفيه يتضح أن هناك   

 ]العـزاب [في فئة   ، وتتضح هذه الفروق     داللة إحصائية   فروق ذات    أن هناك  مما يعني ) ٠,٠٠١(

من العـزاب ونسـبة     % ٧٠,١ يشكلون نسبة     عاطل  نزيل ١٥٠ فيها   حيث يوجد  لصالح العاطلين 

 يشـكلون نسـبة     ]العـزاب [ غير عاطل في فئـة        نزيالً ٦٤من المجموع الكلي ، مقابل      % ٤٤,١

 أنه ال  يالحظف ]نيالمتزوج[أما في فئة    . من المجموع الكلي    % ١٨,٨من العزاب ونسبة    % ٢٩,٩

  نـزيالً  ٥٣بلغ تكرار العاطلين فيها     ق بين العاطلين وغير العاطلين في هذه الفئة حيث          وروجد ف ت

   .فروق بينهم  ال يوجد ]واألرملأالمطلق [وكذلك في فئة  . ير عاطلـ غزيالًـ ن٤٨مقابل 

   :ةـروف االجتماعيـالظ

مدى ارتبـاط مسـتوى الحـي     ) ٥ – ٤(  ويوضح الجدول رقم :مستوى الحي السكني       

 .بالحالة المهنية للنزيل 

 

  )٥ – ٤( جدول رقـــم 
  لفحص الفروق في مستوى الحي السكني بين النزالء العاطلين وغير العاطلين٢نتائج اختبار كا

   الحالة المهنية      المـجمـوع   غير عـاطل  عــاطـــل 
 مستوى

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الحي السكني

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

 %٤٠,٨ ٢٠  حي راق
٥,٩% 

 ٥٩,٢ ٢٩% 
٨,٥% 

 ١٠٠ ٤٩% 
١٤,٤% 

 %٦٣,٩ ١١٥  حي متوسط
٣٣,٨% 

 ٣٦,١ ٦٥% 
١٩,١% 

 ١٠٠ ١٨٠% 
٥٢,٩% 

 %٧٠,٥ ٦٧  حي شعبي
١٩,٧% 

 ٢٩,٥ ٢٨% 
٨,٢% 

 ١٠٠ ٩٥% 
٢٧,٩% 

على أطراف 
 المدينة

 ٦٨,٨ ١١% 
٣,٢% 

 ٣١,٣ ٥% 
١,٥% 

 ١٠٠ ١٦% 
٤,٧% 

 %١٠٠  ٣٤٠  %٣٧,٤ ١٢٧  %٦٢,٦   ٢١٣  المجموع

 
 
 

١٢,٨٧٣ 

 
 
 

٠,٠٠٥ 

 
 ارتباط لمستوى الحي السكني بالحالة المهنية حيث بلغ مستوى الداللـة            وفيه يتضح أن هناك        

عـدا فئـة    لصالح العاطلين   في جميع الفئات    وتتضح  داللة  ق ذات   فرو وجود   مما يعني ) ٠,٠٠٥(

 يشكلون   نزيالً ٦٧ ]حي شعبي [فقد بلغ تكرار النزالء العاطلين الذين يسكنون في         .  ]الحي الراقي [

  نـزيالً  ٢٨من المجموع الكلي مقابل     % ١٩,٧من مجموع من في هذه الفئة ونسبة        % ٧٠,٥نسبة  

من المجموع الكلي   % ٨,٢ مجموع من في هذه الفئة ونسبة        من% ٢٩,٥غير عاطل يشكلون نسبة     

%  ٦٣,٩ يشكلون نسبة     نزيلٍ ١١٥ ]حي متوسط [بلغ تكرار النزالء العاطلين الذين يسكنون في        ، و 

  نـزيالً  ٦٥من المجموع الكلي ، مقابل      % ٣٣,٨من مجموع الذين يسكنون في حي متوسط ونسبة         



 ٥٤

من مجموع من يسـكنون فـي حـي         % ٣٦,١ة  غير عاطل يسكنون في حي متوسط يشكلون نسب       

 بلغ تكرار   ]من يسكن على أطراف المدينة    [فئة   وفي    ، كليمن المجموع ال  % ١٩,١متوسط ونسبة   

الحـي  [أما في فئة     . نزالء غير عاطلين     ٥ مقابل    عاطالً  نزيالً ١١من يسكن على أطراف المدينة      

  نـزيالً  ٢٩ ، مقابل     نزيالً ٢٠ي حي راقي     فقد بلغ تكرار النزالء العاطلين الذين يسكنون ف        ]الراقي

  .غير عاطل 

مدى ارتباط نوع السكن بالحالـة المهنيـة         ) ٦ – ٤(  يوضح الجدول رقم     :كن  نوع الس       

 .للنزيل 

  )٦ – ٤( جدول رقـــم 
  لفحص الفروق في نوع السكن بين النزالء العاطلين وغير العاطلين٢نتائج اختبار كا

      الحالة المهنية   المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع السكن

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

 %٥٩,٥ ١٠٣  فيال
٣٠,٤% 

 ٤٠,٥ ٧٠% 
٢٠,٦% 

 ١٠٠ ١٧٣% 
٥١% 

 %٥٠,٧ ٣٧  شقة
١٠,٩% 

 ٤٩,٣ ٣٦% 
١٠,٦% 

 ١٠٠ ٧٣% 
٢١,٥% 

 %٧٨,٩ ٧١  شعبيبيت 
٢٠,٦% 

 ٢١,١ ١٩% 
٥,٦% 

 ١٠٠ ٩٠% 
٢٦,٥% 

 في سكن غرفة
 جماعي

 ٦٦,٧ ٢% 
٠,٦% 

 ٣٣,٣ ١% 
٠,٣% 

 ١٠٠ ٣% 
٠,٩% 

 %١٠٠  ٣٣٩  %٣٧,٢ ١٢٦  %٦٢,٨   ٢١٣  المجموع

 
 
 

١٥,٣٧١ 

 
 
 

٠,٠٠٢ 

 

) ٠,٠٠٢( ارتباط لنوع السكن بالحالة المهنية حيث بلغ مستوى الداللـة              وفيه يتضح أن هناك      

بلـغ  حيـث   لصالح العاطلين    ]البيت الشعبي [في فئة   وتتضح  ،  داللة  فروق ذات    وجود نيمما يع 

من مجموع  % ٧٨,٩ يشكلون نسبة     نزيالً ٧١تكرار النزالء العاطلين الذين يسكنون في بيت شعبي         

 غيـر عاطـل      نـزيالً  ١٩من المجموع الكلي ، مقابل      % ٢٠,٦من يسكن في بيت شعبي ونسبة       

من مجموع من يسكنون في بيت شـعبي ونسـبة          % ٢١,١يشكلون نسبة   يسكنون في بيت شعبي     

بلغ تكرار النزالء العاطلين    حيث  في فئة من يسكنون في فيال       وكذلك   .من المجموع الكلي    % ٥,٦

من مجموع من يسكنون في فيال ونسـبة  % ٥٩,٥يشكلون نسبة  يٍلنز ١٠٣الذين يسكنون في فيال  

% ٤٠,٥ غير عاطل يسكنون في فيال يشكلون نسبة         نزيالً ٧٠من المجموع الكلي ،مقابل     % ٣٠,٤

في فئة الذين يسـكنون     أما  . من المجموع الكلي    % ٢٠,٦من مجموع من يسكنون في فيال ونسبة        

بلغ تكـرار النـزالء     بين العاطلين وغير العاطلين حيث      فيها  توجد فروق    فيالحظ أنه ال   ]في شقة [



 ٥٥

 من يسكن   في فئة كذلك   غير عاطل ، و     نزيالً ٣٦ مقابل    نزيالً ٣٧ ةالعاطلين الذين يسكنون في شق    

 . غير عاطل اً واحدثنين عاطلين مقابل نزيالًاكان هناك نزيلين حيث  ]غرفة في سكن جماعي[ في

مـدى ارتبـاط تكـرر       ) ٧ – ٤(  رقم   الجدوليوضح   :تكرر مداهمة الشرطة للحي          

 .مداهمة الشرطة للحي بالحالة المهنية للنزيل 

  )٧ – ٤( ل رقـــم جدو
  بين النزالء العاطلين وغير العاطلينمداهمة الشرطة للحي لفحص الفروق في ٢نتائج اختبار كا

   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 
 مداهمة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  الشرطة للحي

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

 %٧٤,٢ ٩٨  تتكرر بكثرة 
٢٨,٨% 

 ٢٥,٨ ٣٤% 
١٠% 

 ١٠٠ ١٣٢% 
٣٨,٨% 

 %٥٥,٣ ١١٥  ال تتكرر بكثرة
٣٣,٨% 

 ٤٤,٧ ٩٣% 
٢٧,٤% 

 ١٠٠ ٢٠٨% 
٦١,٢% 

 %١٠٠  ٣٤٠  %٣٧,٤ ١٢٧  %٦٢,٦   ٢١٣  المجموع

 
 

١٢,٣٩٧ 

 
 

٠,٠٠٠٥ 

نية حيـث بلـغ مسـتوى       وجود ارتباط لتكرر مداهمة الشرطة للحي بالحالة المه       وفيه يتضح        

 ]تتكرر بكثـرة  من  [في فئة   وتتضح   وجود فروق ذات داللة إحصائية       مما يعني ) ٠,٠٠٠٥(الداللة  

 حيث بلغ تكرار النزالء العاطلين في هـذه         ح العاطلين للصا همداهمة الشرطة للحي الذي يسكن في     

مـن  % ٢٨,٨سـبة  ونفي هذه الفئة من مجموع من % ٧٤,٢ يشكلون نسبة  عاطالً  نزيالً ٩٨ الفئة

فـي هـذه الفئـة    من مجموع من % ٢٥,٨ غير عاطل يشكلون  نزيال٣٤ًالمجموع الكلي ، مقابل   

 . من المجموع الكلي % ١٠ونسبة 

مدى ارتباط   ) ٨ – ٤(  يوضح الجدول رقم     :سوابق في اإلجرام     وال  أصدقاء النزيل      

 .السوابق لألصدقاء بالحالة المهنية للنزيل 

  )٨ – ٤ (جدول رقـــم 
  لفحص الفروق في األصدقاء ٢نتائج اختبار كا

 السجن بين النزالء العاطلين وغير العاطليندخول و
   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

األصدقاء 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار والسوابق 

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

ل أحدهم سبق ودخ
 السجن 

 ٧٣ ١٢٧% 
٣٧,٤% 

 ٢٧ ٤٧% 
١٣,٨% 

 ١٠٠ ١٧٤% 
٥١,٢% 

لم يسبق أن دخل 
 أحدهم السجن

 ٥١,٥ ٨٤% 
٢٤,٧% 

 ٤٨,٥ ٧٩% 
٢٣,٢% 

 ١٠٠ ١٦٣% 
٤٧,٩% 

 %٦٦,٧ ٢  ال يوجد أصدقاء
٠,٦% 

 ٣٣,٣ ١% 
٠,٣% 

 ١٠٠ ٣% 
٠,٩% 

 %١٠٠ ٣٤٠  %٣٧,٤ ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣  المجموع

 
 

١٦,٥٧٦ 

 
 

٠,٠٠٠٥ 

 



 ٥٦

 ارتباط لسوابق األصدقاء بالحالة المهنية حيـث بلـغ مسـتوى الداللـة      وفيه يتضح أن هناك      

من لديه أصدقاء سبق ودخلــوا      [في فئة   تتضح  ، و  داللةفروق ذات   وجود   مما يعني ) ٠,٠٠٠٥(

لوا  بلغ تكرار النزالء العاطلين الذين لديهم أصدقاء سبق ودخ         حيث العاطلينالنزالء  ح  للصا ]السجن

ـ  من فـي هـذه الفئـة      من مجموع   % ٧٣ نزيـل يشكلون    ١٢٧السجن   مـن  % ٣٧,٤ة  ـ ونسب

ـ  من مجموع من % ٢٧ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ٤٧جموع الكلي ، مقابل     ـالم ذه ـفـي ه

 . من المجموع الكلي % ١٣,٨ة ـ ونسبالفئة

بطالة األصـدقاء   مدى ارتباط    ) ٩ – ٤(  الجدول رقم    يوضح  :والبطالةأصدقاء النزيل        

 .بالحالة المهنية للنزيل 

  )٩ – ٤( جدول رقــم 
  لفحص الفروق في األصدقاء العاطلين بين النزالء العاطلين وغير العاطلين٢نتائج اختبار كا

    الحالة المهنية   المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 
    

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة رالتكرااألصدقاء العاطلين 

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

صدقاء أيوجد 
  عاطلون

 ٧١,٨ ١٥٨% 
٤٧% 

 ٢٨,٢ ٦٢% 
١٨,٥% 

 ١٠٠ ٢٢٠% 
٦٥,٥% 

ال يوجد أصدقاء 
 عاطلون

 ٤٤,٨ ٥٢% 
١٥,٥% 

 ٥٥,٢ ٦٤% 
١٩% 

 ١٠٠ ١١٦% 
٣٤,٥% 

 %١٠٠ ٣٣٦  %٣٧,٥ ١٢٦  %٦٢,٥ ٢١٠  المجموع

 
 

٢٣,٦٠٨ 

 
 

٠,٠٠٠٥ 

 
 ارتباط لبطالة األصدقاء بالحالة المهنية حيـث بلـغ مسـتوى الداللـة              ح أن هناك   وفيه يتض     

من لديه أصدقاء   [، وتتضح الفروق في فئة       إحصائية  داللة  فروق ذات  وجود مما يعني ) ٠,٠٠٠٥(

فقد بلغ تكرار النزالء العاطلين الذين لديهم أصدقاء عـاطلين          ح العاطلين   للصا ]ن عن العمل  وعاطل

مـن  % ٤٧ ونسـبة    فـي هـذه الفئـة     من مجموع من    % ٧١,٨ل يشكلون نسبة     نزيل عاط  ١٥٨

فـي  من مجموع مـن  % ٢٨,٢ غير عاطل يشكلون نسبة  نزيال٦٢ًلي ، مقابل    ـكـموع ال ـالمج

 .من المجموع الكلي % ١٨,٥ونسبة هذه الفئة 

 

 

 

 



 ٥٧

) ١٠–٤( يشير الجدول رقم  :نواطلين لمن كان لديه أصدقاء عاطلعدد األصدقاء الع     

  .مدى ارتباط عدد األصدقاء العاطلين بالحالة المهنية للنزيلإلى 

  )١٠ – ٤( جدول رقــم 
  لفحص الفروق في عدد األصدقاء العاطلين بين النزالء العاطلين وغير العاطلين٢نتائج اختبار كا

   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 
 عدد 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األصدقاءالعاطلين 

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

 %٦٦ ١٠٣   ٧ إلى ١من 
٥١% 

 ٣٤ ٥٣% 
٢٦,٢% 

 ١٠٠ ١٥٦% 
٧٧,٢% 

 %٨٤,٨ ٢٨  ١٤ إلى ٨من 
١٣,٩% 

 ١٥,٢ ٥% 
٢,٥% 

 ١٠٠ ٣٣% 
١٦,٣% 

 %٩٢,٣ ١٢  فأكثر ١٥من 
٥,٩% 

 ٧,٧ ١% 
٠,٥% 

 ١٠٠ ١٣% 
٦,٤% 

 %١٠٠ ٢٠٢  %٢٩,٢ ٥٩  %٧٠,٨ ١٤٣  المجموع

 
 
 

٧,٧٧٨ 
 

 
 
 

٠,٠٢٠ 

 
 ارتباط لعدد األصدقاء العاطلين بالحالة المهنية حيث بلغ مستوى الداللة           وفيه يتضح أن هناك        

لصالح العاطلين فـي     الفروقهذه  ، وتتضح     إحصائية  داللة  فروق ذات  وجود مما يعني ) ٠,٠٢٠(

 نزيل عاطل يشـكلون     ١٠٣ ] أصدقاء عاطلين  ٧ إلى   ١من  [لديهم   فقد بلغ تكرار من      جميع الفئات 

مـن المجمـوع    % ٥١من مجموع من لديهم هذا العدد من األصدقاء العاطلين ونسبة           % ٦٦نسبة  

% ٢٦,٢من مجموع من هذه الفئة ونسبة       % ٣٤ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ٥٣الكلي ، مقابل    

  عاطالً نزيال٢٨ً كان هناك ] عاطالًاً صديق١٤ إلى ٨من  [وفي فئة من لديهم     . من المجموع الكلي    

 ١٢ كـان هنـاك      ] فأكثر  عاطالً اً صديق ١٥من لديه   [مقابل خمسة نزالء غير عاطلين ، وفي فئة         

 . مقابل نزيل واحد غير عاطل  عاطالًنزيالً

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٨

ـ    ) ١١ – ٤(  يوضح الجدول رقم     :؟  لماذا كان األصدقاء عاطلين           باب مدى ارتباط أس

 . عدم عمل األصدقاء بالحالة المهنية 

  )١١ – ٤( جدول رقــم 
  لفحص الفروق في أسباب عدم ٢نتائج اختبار كا

 عمل األصدقاء بين النزالء العاطلين وغير العاطلين
   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

 سبب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة رارالتك عدم العمل 

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

عدم وجود عمل 
 مناسب 

 ٧٤,٧ ١٢١% 
٥٥% 

 ٢٥,٣ ٤١% 
١٨,٦% 

 ١٠٠ ١٦٢% 
٧٣,٦% 

ألنهم ما يزالون 
 في التعليم 

 ٥٦,٣ ٩% 
٤,١% 

 ٤٣,٨ ٧% 
٣,٢% 

 ١٠٠ ١٦% 
٧,٣% 

ال يرغبون في 
 العمل

 ٦٧,٦ ٢٥% 
١١,٤% 

 ٣٢,٤ ١٢% 
٥,٥% 

 ١٠٠ ٣٧% 
١٦,٨% 

 لوجود سوابق
 

 ٦٠ ٣% 
١,٤% 

 ٤٠ ٢% 
٠,٩% 

 ١٠٠ ٥% 
٢,٣% 

 %١٠٠ ٢٢٠  %٢٨,٢ ٦٢  %٧١,٨ ١٥٨  المجموع

 
 
 
 

٣,٢٥٢ 
 

 
 
 
 

٠,٣٥٤ 

 
عدم وجود ارتباط ألسباب بطالة األصدقاء بالحالة المهنية حيث بلـغ مسـتوى             وفيه يتضح         

أن يـرون   فئة من   في  غم أنه    إحصائية ر   عدم وجود فروق ذات داللة     مما يعني ) ٠,٣٥٤(الداللة  

ـ     ]عدم وجود عمل مناسب   [ بسبب   عدم عمل أصدقاءهم كان     فــي   ينـبلغ تكرار النزالء العاطل

مـن  % ٥٥من مجموع من يرون هذا السـبب ونسـبة          % ٧٤,٧يل يشكلون    نز ١٢١هـذه الفئة   

 من مجموع من يرون هـذا     % ٢٥,٣ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ٤١المجموع الكلي ، مقابل     

 كان هناك   ]ال يرغبون في العمل   [سبب أنهم   ب وفي فئة    ،من المجموع الكلي    % ١٨,٦السبب ونسبة   

  . إال أن هذه الفروق لم تكن ذات داللة إحصائية  غير عاطل  نزيال١٢ً مقابل  عاطالً نزيال٢٥ً

 

 

 

 

 

  



 ٥٩

مدى  إلى ) ١٢ – ٤(  يشير الجدول رقم     :ل السجن   وودخن للنزيل   واألصدقاء العاطل      

 .ارتباط دخول األصدقاء العاطلين للسجن بالحالة المهنية للنزيل 

  )١٢ – ٤( جدول رقــم 
  لفحص الفروق في األصدقاء العاطلين٢نتائج اختبار كا

 السجن بين النزالء العاطلين وغير العاطليندخول  و
   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

 األصدقاء
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرارن والسجن والعاطل

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

سبق ودخل أحدهم 
 السجن 

 ٧٥,٣ ١١٦% 
٣٤,١% 

 ٢٤,٧ ٣٨% 
١١,٢% 

 ١٠٠ ١٥٤% 
٤٥,٣% 

لم يسبق أن دخل 
 أحدهم السجن

 ٤٦,٢ ٣٦% 
١٠,٦% 

 ٥٣,٨ ٤٢% 
١٢,٤% 

 ١٠٠ ٧٨% 
٢٢,٩% 

ال يوجد أصدقاء 
 نوعاطل

 ٥٦,٥ ٦١% 
١٧,٩% 

 ٤٣,٥ ٤٧% 
١٣,٨% 

 ١٠٠ ١٠٨% 
٣١,٨% 

 %١٠٠ ٣٤٠  %٣٧,٤ ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣  المجموع

 
 
 

٢١,٣٩٩ 

 
 
 

٠,٠٠٠٥ 

 
 ارتباط لسوابق األصدقاء العاطلون بالحالة المهنية حيث بلـغ مسـتوى            وفيه يتضح أن هناك        

مـن  [ في فئة    الفروق، وتتضح هذه      إحصائية  داللة  فروق ذات  وجود مما يعني ) ٠,٠٠٠٥(الداللة  

هـم في  غ تكرار ـفقد بل  لصالح النزالء العاطلين     ]ن سبق ودخل أحدهم السجن    ولديه أصدقاء عاطل  

% ٣٤,١ونسـبة   من في هذه الفئة     من مجموع   % ٧٥,٣ يشكلون نسبة     عاطل  نزيل ١١٦ هذه الفئة 

ن مجموع من في هـذه      م% ٢٤,٧ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ٣٨من المجموع الكلي مقابل     

  . من المجموع الكلي % ١١,٢الفئة ونسبة 

مدى ارتبـاط دخـول      ) ١٣ – ٤(  يوضح الجدول رقم     :ل السجن   و ودخ أقارب النزيل      

 .األقارب السجن بالحالة المهنية للنزيل 

  )١٣ – ٤( جدول رقــم 
  لفحص الفروق في األقارب ودخول ٢نتائج اختبار كا

 ء العاطلين وغير العاطلينالسجن بين النزال
   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

 األقارب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  والسجن 

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

سبق ودخل أحدهم 
 السجن 

 ٦١,٥ ٦٤% 
١٨,٨% 

 ٣٨,٥ ٤٠% 
١١,٨% 

 ١٠٠ ١٠٤% 
٣٠,٦% 

لم يسبق أن دخل 
 أحدهم السجن

 ٦٢,٣ ١٤٢% 
٤١,٨% 

 ٣٧,٧ ٨٦% 
٢٥,٣% 

 ١٠٠ ٢٢٨% 
٦٧,١% 

 %٨٧,٥ ٧  ال يوجد أقارب
٢,١% 

 ١٢,٥ ١% 
٠,٣% 

 ١٠٠ ٨% 
٢,٤% 

 %١٠٠ ٣٤٠  %٣٧,٤ ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣  المجموع

 
 
 

٢,١٧٩ 

 
 
 

٠,٣٣٦ 

 



 ٦٠

ـ         وفيه يتضح         غ مسـتوى الداللـة     عدم وجود ارتباط لسوابق األقارب بالحالة المهنية حيث بل

سبق ألحد أقاربهم   [قد بلغ تكرار من     و،   إحصائية  عدم وجود فروق ذات داللة     مما يعني ) ٠,٣٣٦(

من مجموع من سبق ألحد أقاربهم دخول السجن        % ٦١,٥ يشكلون    عاطالً  نزيالً ٦٤ ]دخول السجن 

مـن  % ٣٨,٥ غير عاطل يشـكلون نسـبة         نزيالً ٤٠من المجموع الكلي ، مقابل      %١٨,٨ونسبة  

لم يسبق ألحد األقـارب     [وفي فئة   . من المجموع الكلي    %  ١١,٨مجموع من في هذه الفئة ونسبة       

 . غير عاطل  نزيال٨٦ً نزيل عاطل مقابل ١٤٢ كان هناك [دخول السجن

مدى ارتباط وجود السوابق بالحالـة       ) ١٤ – ٤(  الجدول رقم    يوضح  :النزيل والسوابق      

 .المهنية للنزيل 

  )١٤ – ٤( ـم جدول رقـ
  لفحص الفروق في ارتكاب السوابق بين النزالء العاطلين وغير العاطلين٢نتائج اختبار كا

   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار السوابق 

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

سبق وارتكبت 
 أخرى جريمة 

 ٧٧,٩ ٩٥% 
٢٨% 

 ٢٢,١ ٢٧% 
٨% 

 ١٠٠ ١٢٢% 
٣٦% 

لم يسبق وأن 
ارتكبت جريمة 

 أخرى

 ٥٤,٤ ١١٨% 
٣٤,٨% 

 ٤٥,٦ ٩٩% 
٢٩,٢% 

 ١٠٠ ٢١٧% 
٦٤% 

 %١٠٠ ٣٣٩  %٣٧,٢ ١٢٦  %٦٢,٨ ٢١٣  المجموع

 
 
 

١٨,٤٥٣ 

 
 
 

٠,٠٠٠٥ 

 

لـغ مسـتوى الداللـة       ارتباط لسوابق النزيل بالحالة المهنيـة حيـث ب         وفيه يتضح أن هناك       

سـبق  [فـي فئـة مـن       الفروق  ، وتتضح    إحصائية    داللة  فروق ذات  وجود مما يعني ) ٠,٠٠٠٥(

 يشكلون نسبة    عاطالً  نزيالً ٩٥ همبلغ تكرار  لصالح النزالء العاطلين حيث      ]وارتكب جريمة أخرى  

 الً نزي٢٧من المجموع الكلي ، مقابل    % ٢٨من مجموع من ارتكب جريمة أخرى ونسبة        % ٧٧,٩

 . من المجموع الكلي % ٨ ونسبة في هذه الفئةمن مجموع من % ٢٢,١غير عاطل يشكلون نسبة 

 

 

 

 



 ٦١

مدى ارتباط عـدد السـوابق بالحالـة        إلى   ) ١٥ – ٤(  يشير الجدول رقم      :السوابقعدد       

 .المهنية للنزيل 

  )١٥ – ٤( جدول رقم 
 لنزالء العاطلين وغير العاطلين لفحص الفروق في عدد السوابق بين ا٢نتائج اختبار كا

   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار عدد السوابق

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

 %٧٩,٨ ٧١   ٤ إلى ١من 
٥٨,٢% 

 ٢٠,٢ ١٨% 
١٤,٨% 

 ١٠٠ ٨٩% 
٧٣% 

 %٧٢,٧ ٢٤  أكثرف ٥ من 
١٩,٧% 

 ٢٧,٣ ٩% 
٧,٤% 

 ١٠٠ ٣٣% 
٢٧% 

 %١٠٠ ١٢٢  %٢٢,١  ٢٧  %٧٧,٩ ٩٥  المجموع

 
 

٠,٦٩٤ 

 
 

٠,٤٠٥ 

 
عدم وجود ارتباط لعدد السوابق بالحالة المهنيـة حيـث بلـغ مسـتوى الداللـة              وفيه يتضح        

ين واضحة لصالح العاطل  الفروق ال  إحصائية رغم     عدم وجود فروق ذات داللة     مما يعني ) ٠,٤٠٥(

 يشكلون نسـبة     عاطالً  نزيالً ٧١ ] سوابق ٤ إلى   ١من  [بلغ تكرار النزالء الذين عدد سوابقهم       حيث  

 غير   نزيالً ١٨من المجموع الكلي ، مقابل      % ٥٨,٢من مجموع من في هذه الفئة ونسبة        % ٧٩,٨

 ،من المجموع الكلـي  % ١٤,٨من مجموع من في هذه الفئة ونسبة        % ٢٠,٢عاطل يشكلون نسبة    

إال أن   نزالء غيـر عـاطلين  ٩ مقابل  عاطالً نزيالً ٢٤ كان هناك    ]فأكثر ٥من  [فئة السوابق   وفي  

 .هذه الفروق لم تكن ذات داللة إحصائية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٦٢

 ة ـقتصاديروف االـالظ

مدى  ) ١٦ – ٤(  يوضح الجدول رقم     :النزيل ودوره في النفقة على نفسه وأسرته             

  .ة المهنية للنزيلارتباط الدور في النفقة بالحال

  )١٦ – ٤( جدول رقم 
  لفحص الفروق في دور النزيل في النفقة٢نتائج اختبار كا

  على نفسه وأسرته بين النزالء العاطلين وغير العاطلين
   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

 النفقةعلى
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة ارالتكر نفسه و أسرته

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

قائم بالنفقة على 
 نفسه وأسرته   

 ٥٢ ١٠٥% 
٣٠,٩% 

 ٤٨ ٩٧% 
٢٨,٥% 

 ١٠٠ ٢٠٢% 
٥٩,٤% 

غير قائم بالنفقة 
على نفسه 

 وأسرته 

 ٧٨,٣ ١٠٨% 
٣١,٨% 

 ٢١,٧ ٣٠% 
٨,٨% 

 ١٠٠ ١٣٨% 
٤٠,٦% 

 %١٠٠ ٣٤٠  %٣٧,٤  ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣  المجموع

 
 

٢٤,١٩٩ 

 
 

٠,٠٠٠٥ 

 

 ارتباط لدور النزيل في النفقة بالحالة المهنية حيث بلغ مستوى الداللـة             وفيه يتضح أن هناك        

غير قائمين  [وتتضح هذه الفروق في فئة      ،   إحصائية    داللة  فروق ذات  وجود مما يعني ) ٠,٠٠٠٥(

 في هــذه الفئـة    زالء  ـرار الن ـ فقد بلغ تك    لصالح النزالء العاطلين   ]بالنفقة على أنفسهم وأسرهم   

مـن  % ٣١,٨من مجموع من في هـذه الفئة ونسـبة         % ٧٨,٣ نزيل عاطل يشكلون نسبة      ١٠٨

 من في هذه الفئة   من مجموع   % ٢١,٧ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ٣٠المجموع الكلي ، مقابل     

  . من المجموع الكلي % ٨,٨ونسبة 

مـدى  إلـى    ) ١٧ – ٤( دول رقم    يشير الج  :النزيل والحصول على مساعدات مالية           

 .ارتباط الحصول على المساعدات بالحالة المهنية للنزيل 

  )١٧ – ٤( جدول رقم 
  لفحص الفروق في الحصول على٢نتائج اختبار كا

  مساعدات مالية بين النزالء العاطلين وغير العاطلين
    الحالة المهنية    المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

   
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المساعدات المالية

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

يحصل على 
 مساعدات   

 ٧٥ ٨٧% 
٢٥,٦% 

 ٢٥ ٢٩% 
٨,٥% 

 ١٠٠ ١١٦% 
٣٤,١% 

ال يحصل على 
 مساعدات 

 ٥٦,٣ ١٢٦% 
٣٧,١% 

 ٤٣,٨ ٩٨% 
٢٨,٨% 

 ١٠٠ ٢٢٤% 
٦٥,٩% 

 %١٠٠ ٣٤٠  %٣٧,٤  ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣  المجموع

 
 

١١,٤٨٢ 

 
 

٠,٠٠١ 

 



 ٦٣

 ارتباط للحصول على المساعدات بالحالة المهنية حيـث بلـغ مسـتوى             وفيه يتضح أن هناك        

يحصل [وتتضح الفروق في فئة من      ،   إحصائية    داللة  فروق ذات  وجود مما يعني ) ٠,٠٠١(الداللة  

حصلون على مساعدات ماليـة      فقد بلغ تكرار من ي      لصالح النزالء العاطلين   ]على مساعدات مالية  

مـن المجمـوع    % ٢٥,٦ ونسبة   في هذه الفئة  من مجموع   % ٧٥ يشكلون نسبة     عاطالً  نزيالً ٨٧

 ونسـبة   في هذه الفئـة   من مجموع من    % ٢٥ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ٢٩الكلي ، مقابل    

 . من المجموع الكلي % ٨,٥

مـدى ارتبـاط مقـدار        إلى  )١٨ – ٤(  يشير الجدول رقم     :مقدار المساعدات المالية         

  .المساعدات بالحالة المهنية للنزيل

  )١٨ – ٤( جدول رقـــم 
  لفحص الفروق في مقدار المساعدات ٢نتائج اختبار كا

 المالية بين النزالء العاطلين وغير العاطلين
   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

 مقدار 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المساعدات 

 ٢يمة كاق
  

 مستوى
 الداللة

 ٣٠٠أقل من 
 ريال 

 ٦٨,٤ ١٣% 
٣,٨% 

 ٣١,٦ ٦% 
١,٨% 

 ١٠٠ ١٩% 
٥,٦% 

 إلى  ٣٠٠ من 
٥٩٩ 

 ٧٧,٨ ٢٨% 
٨,٢% 

 ٢٢,٢ ٨% 
٢,٤% 

 ١٠٠ ٣٦% 
١٠,٦% 

 إلى ٦٠٠من  
٨٩٩   

 ٩٢ ٢٣% 
٦,٨% 

 ٨ ٢% 
٠,٦% 

 ١٠٠ ٢٥% 
٧,٤% 

 إلى ٩٠٠من 
١٢٠٠ 

 ٦١,٩ ١٣% 
٣,٨% 

 ٣٨,١ ٨% 
٢,٤% 

 ١٠٠ ٢١% 
٦,٢% 

 ١٢٠٠أكثر من 
 ريال

 ٧٢,٢ ١٣% 
٣,٨% 

 ٢٧,٨ ٥% 
١,٥% 

 ١٠٠ ١٨% 
٥,٣% 

ال يوجد مساعدات 
 مالية

 ٥٥,٧ ١٢٣% 
٣٦,٢% 

 ٤٤,٣ ٩٨% 
٢٨,٨% 

 ١٠٠ ٢٢١% 
٦٥% 

 %١٠٠ ٣٤٠  %٣٧,٤  ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣  المجموع

 
 
 
 
 

١٨,٣٢٤ 

 
 
 
 
 

٠,٠٠٣ 

 
 ارتباط لمقدار المساعدات بالحالة المهنية حيث بلـغ مسـتوى الداللـة             وفيه يتضح أن هناك        

فـي جميـع الفئـات      الفروق  هذه  ، وتتضح    إحصائية    داللة  فروق ذات  وجود مما يعني ) ٠,٠٠٣(

 يحصـلون   فقد بلغ تكرار النزالء في فئة الذين مقدار المساعدات التـي            ، لصالح النزالء العاطلين  

 في هـذه    منمن مجموع   % ٩٢ يشكلون نسبة     عاطالً  نزيالً ٢٣ ] ريال ٨٩٩ إلى   ٦٠٠من  [عليها  

مـن  % ٨ثنين غير عاطلين يشكلون نسبة      امن المجموع الكلي ، مقابل نزيلين       % ٦,٨ الفئة ونسبة 

 إلـى   ٣٠٠من  [وفي فئة المساعدات    . من المجموع الكلي    % ٠,٦مجموع من في هذه الفئة ونسبة       

 ٣٠٠أقـل مـن     [ نزالء غير عاطلين ، وفي فئة        ٨ مقابل    عاطالً  نزيالً ٢٨ كان هناك    ] ريال ٥٩٩



 ٦٤

 إلى  ٩٠٠من  [ نزالء غير عاطلين وفي فئة المساعدات        ٦ مقابل    عاطالً  نزيالً ١٣ كان هناك    ]ريال

 نزالء غير عاطلين ، وفي فئـة المسـاعدات          ٨ مقابل    عاطالً  نزيالً ١٣ كان هناك    ] ريال ١٢٠٠

 . مقابل خمسة نزالء غير عاطلين  عاطالً نزيال١٣ً كان هناك ] ريال١٢٠٠ من أكثر[

مـدى  إلـى   ) ١٩ – ٤(  يشير الجدول رقم :موعد الحصول على المساعدات المالية          

 .ارتباط موعد الحصول على المساعدات بالحالة المهنية للنزيل 

  )١٩ – ٤( جدول رقــم 
 في موعد الحصول على لفحص الفروق ٢نتائج اختبار كا

  المساعدات المالية بين النزالء العاطلين وغير العاطلين
   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار موعد المساعدات 

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

 %٧٠ ١٤  شهرياً 
٤,١% 

 ٣٠ ٦% 
١,٨% 

 ١٠٠ ٢٠% 
٥,٩% 

 %٦٦,٧ ٨   كل ثالثة اشهر 
٢,٤% 

 ٣٣,٣ ٤% 
١,٢% 

 ١٠٠ ١٢% 
٣,٥% 

 %٦٦,٧ ٤  كل ستة اشهر  
١,٢% 

 ٣٣,٣ ٢% 
٠,٦% 

 ١٠٠ ٦% 
١,٨% 

 %٨٠ ٨  كل سنة
٢,٤% 

 ٢٠ ٢% 
٠,٦% 

 ١٠٠ ١٠% 
٢,٩% 

ليس لها وقت 
 محدد

 ٧٨,٦ ٥٥% 
١٦,٢% 

 ٢١,٤ ١٥% 
٤,٤% 

 ١٠٠ ٧٠% 
٢٠,٦% 

ال يوجد مساعدات 
 مالية

 ٥٥,٩ ١٢٤% 
٣٦,٥% 

 ٤٤,١ ٩٨% 
٢٨,٨% 

 ١٠٠ ٢٢٢% 
٦٥,٣% 

 %١٠٠ ٣٤٠  %٣٧,٤  ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣  المجموع

 
 
 
 
 

١٣,٨٣٤ 

 
 
 
 
 

٠,٠١٧ 

 
 ارتباط لموعد الحصول على المساعدات بالحالة المهنيـة حيـث بلـغ             وفيه يتضح أن هناك        

فـي  الفـروق   هذه  ، وتتضح    إحصائية    داللة ات فروق ذ  وجود مما يعني ) ٠,٠١٧(مستوى الداللة   

ليس للمساعدات وقت   [ فقد بلغ تكرار النزالء في فئة الذين          ، لصالح النزالء العاطلين  جميع الفئات   

من مجموع الذين في هذه الفئـة ونسـبة         %٧٨,٦ يشكلون    عاطالً  نزيالً ٥٥ ]محدد للحصول عليها  

مـن مجمـوع    % ٢١,٤ عاطل يشكلون نسبة      غير  نزيالً ١٥من المجموع الكلي ، مقابل      % ١٦,٢

 كـان   ]موعد المساعدات شهرياً  [وفي فئة   . من المجموع الكلي    % ٤,٤الذين في هذه الفئة ونسبة      

 نـزالء   ٨ كـان هنـاك      ]كل سنة [ نزالء غير عاطلين ، وفي فئة        ٦ مقابل    عاطالً  نزيالً ١٤هناك  

 .ثنين غير عاطلين اعاطلين مقابل نزيلين 

 

 



 ٦٥

 

 

 مستوى  مدى ارتباط  ) ٢٠ – ٤(  يوضح الجدول رقم      : للنزيل لدخل الشهري مستوى ا      

  . بالحالة المهنية للنزيلالدخل الشهري

  )٢٠ – ٤( جدول رقـــم 
  لفحص الفروق في مستوى ٢نتائج اختبار كا

 الدخل الشهري بين النزالء العاطلين وغير العاطلين
   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل ـاطـــل عـ

 مستوى
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  الدخل الشهري

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

 إلى ١٠٠من 
  ريال ٤٩٩

 ٨٧,٥ ٢٨% 
٨,٢% 

 ١٢,٥ ٤% 
١,٢% 

 ١٠٠ ٣٢% 
٩,٤% 

 إلى  ٥٠٠ من 
٩٩٩ 

 ٨٥ ١٧% 
٥% 

 ١٥ ٣% 
٠,٩% 

 ١٠٠ ٢٠% 
٥,٩% 

 إلى ١٠٠٠من  
١٤٩٩  

 ٦٦,٧ ١٤% 
٤,١% 

 ٣٣,٣ ٧% 
٢,١% 

 ١٠٠ ٢١% 
٦,٢% 

 إلى ١٥٠٠من 
١٩٩٩ 

 ٥٩,١ ١٣% 
٣,٨% 

 ٤٠,٩ ٩% 
٢,٦% 

 ١٠٠ ٢٢% 
٦,٥% 

 إلى ٢٠٠٠من 
٢٤٩٩ 

 ٣٩,٣ ١١% 
٣,٢% 

 ٦٠,٧ ١٧% 
٥% 

 ١٠٠ ٢٨% 
٨,٢% 

 إلى ٢٥٠٠من 
٢٩٩٩ 

 ٤٢,٣ ١١% 
٣,٢% 

٥٧,٧ ١٥% 
٤,٤% 

 ١٠٠ ٢٦% 
٧,٦% 

 %٣٧,١ ٣٦  ريال فأكثر٣٠٠٠
١٠,٦% 

 ٦٢,٩ ٦١% 
١٧,٩% 

 ١٠٠ ٩٧% 
٢٨,٥% 

ال يوجد دخل 
 شهري

 ٨٨,٣ ٨٣% 
٢٤,٤% 

 ١١,٧ ١١% 
٣,٢% 

 ١٠٠ ٩٤% 
٢٧,٦% 

 %١٠٠ ٣٤٠  %٣٧,٤  ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣  المجموع

 
 
 
 
 
 
 

٧٧,٥٦٣ 

 
 
 
 
 
 
 

٠,٠٠٠٥ 

 
غ مستوى   ارتباط لمستوى الدخل الشهري للنزيل بالحالة المهنية حيث بل         وفيه يتضح أن هناك        

لصـالح  الفـروق   هـذه   ، وتتضح    إحصائية    داللة  فروق ذات  وجود مما يعني ) ٠,٠٠٠٥(الداللة  

 ولصالح النزالء غير العاطلين في الفئـات       ] ريال ٢٠٠٠أقل من   [فئات الدخل   النزالء العاطلين في    

 ٨٣هـم    ل ]ال يوجد دخل شهري   [فقد بلغ تكرار النزالء العاطلين الذين        ، ] ريال ٢٠٠٠األكثر من   [

مـن المجمـوع الكلـي    % ٢٤,٤من مجموع من ال دخل لهم ونسبة   % ٨٨,٣ يشكلون نسبة    نزيالً

من % ٣,٢من مجموع من ال دخل لهم ونسبة % ١١,٧ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ١١،مقابل  

 ٤ مقابل    عاطالً  نزيالً ٢٨ كان هناك    ] ريال ٤٩٩ إلى   ١٠٠من  [وفي فئة الدخل    . المجموع الكلي   

 مقابل   عاطالً  نزيالً ١٧ كان هناك    ] ريال ٩٩٩ إلى   ٥٠٠من  [غير عاطلين ، وفي فئة الدخل       نزالء  

  عاطالً نزيالً ١٤ كان هناك    ] ريال ١٤٩٩ إلى   ١٠٠٠من  [ نزالء غير عاطلين ، وفي فئة الدخل         ٣
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  عاطالً نزيالً ١٣ كان هناك    ] ريال ١٩٩٩ إلى   ١٥٠٠من  [ نزالء غير عاطلين ، وفي فئة        ٧مقابل  

 نـزيالً  ١١ كـان هنـاك      ] ريال ٢٤٩٩ إلى   ٢٠٠٠من  [أما في فئة    . نزالء غير عاطلين    ٩ مقابل

 نزيالً ١١ كان هناك    ] ريال ٢٩٩٩ إلى   ٢٥٠٠من  [ غير عاطل ، وفي فئة        نزيالً ١٧مقابل   عاطالً

مقابـل    عاطالً نزيالً ٣٦ يوجد ] ريال فأكثر  ٣٠٠٠[ غير عاطل ، وفي فئة        نزيالً ١٥مقابل   عاطالً

 . غير عاطل  نزيال٦١ً

مـدى  إلـى    ) ٢١ – ٤(  يشير الجدول رقم     :مستوى الدخل الشهري ألسرة النزيل            

  . بالحالة المهنية للنزيلألسرل الدخل الشهري ارتباط مستوى

  )٢١ – ٤( جدول رقــم 
  لفحص الفروق في مستوى الدخل٢نتائج اختبار كا

 طلين الشهري لألسرة بين النزالء العاطلين وغير العا
   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

 مستوى 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الدخل الشهري

 ٢قيمة كا
  

 مستوى
 الداللة

 %٦٨,٨ ١١  أقل من ألف ريال 
٣,٢% 

 ٣١,٣ ٥% 
١,٥% 

 ١٠٠ ١٦% 
٤,٧% 

 إلى  ١٠٠٠ من 
١٩٩٩ 

 ٦٦,٧ ٢٢% 
٦,٥% 

 ٣٣,٣ ١١% 
٣,٢% 

١٠٠ ٣٣% 
٩,٧% 

 إلى ٢٠٠٠من  
٢٩٩٩  

 ٦٥,٥ ٣٦% 
١٠,٦% 

 ٣٤,٥ ١٩% 
٥,٦% 

 ١٠٠ ٥٥% 
١٦,٢% 

 إلى ٣٠٠٠من 
٣٩٩٩ 

 ٦٧,٤ ٣١% 
٩,١% 

٣٢,٦ ١٥% 
٤,٤% 

 ١٠٠ ٤٦% 
١٣,٥% 

 إلى ٤٠٠٠من 
٤٩٩٩ 

 ٧٦,٥ ١٣% 
٣,٨% 

 ٢٣,٥ ٤% 
١,٢% 

 ١٠٠ ١٧% 
٥% 

 %٥٧,٣ ٧١ ر ريال فأكث٥٠٠٠
٢٠,٩% 

 ٤٢,٧ ٥٣% 
١٥,٦% 

 ١٠٠ ١٢٤% 
٣٦,٥% 

ال يوجد دخل 
 شهري

 ٥٩,٢ ٢٩% 
٨,٥% 

 ٤٠,٨ ٢٠% 
٥,٩% 

 ١٠٠ ٤٩% 
١٤,٤% 

 %١٠٠ ٣٤٠  %٣٧,٤  ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣  المجموع

 
 
 
 
 

٤,٢٨٩ 

 
 
 
 
 

٠,٦٣٨ 

 
عدم وجود ارتباط لمستوى الدخل الشهري لألسرة بالحالة المهنيـة حيـث بلـغ              وفيه يتضح        

قد بلغ تكرار النزالء    و،   إحصائية    عدم وجود فروق ذات داللة     مما يعني ) ٠,٦٣٨(لة  مستوى الدال 

من مجموع الذين   % ٥٧,٣يشكلون نسبة     عاطالً نزيالً ٧١ ] ريال فأكثر  ٥٠٠٠[الذين دخل أسرهم    

 غير عاطل    نزيالً ٥٣من المجموع الكلي ، مقابل      % ٢٠,٩ ريال فأكثر ونسبة     ٥٠٠٠دخل أسرهم   

مـن  % ١٥,٦ ريال فأكثر ونسـبة      ٥٠٠٠من مجموع الذين دخل أسرهم      % ٤٢,٧يشكلون نسبة   

 ٢٠مقابل    عاطالً نزيالً ٢٩ يوجد   ]ال يوجد دخل شهري ألسرهم    [وفي فئة الذين    . المجموع الكلي   

 نـزالء غيـر     ٥مقابـل     عاطالً نزيالً ١١جد  يو ] ريال لفأأقل من   [ة   غير عاطل ، وفي فئ     نزيالً
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  نـزيالً  ١١مقابل    عاطالً نزيالً ٢٢ يوجد ] ريال ١٩٩٩ إلى   ١٠٠٠ن  م[عاطلين ، وفي فئة الدخل      

 ١٩مقابـل     عـاطالً  نزيالً ٣٦جد  يو ] ريال ٢٩٩٩ إلى   ٢٠٠٠من  [ئة الدخل   غير عاطل ، وفي ف    

مقابـل    عاطالً نزيالً ٣١جد  يو ] ريال ٣٩٩٩ إلى   ٣٠٠٠من  [ئة الدخل    غير عاطل ، وفي ف     نزيالً

  عاطالً نزيالً ١٣ كان هناك    ] ريال ٤٩٩٩ إلى   ٤٠٠٠من  [خل   غير عاطل ، وفي فئة الد       نزيالً ١٥

 . نزالء غير عاطلين ٤مقابل 

 :بعض الظروف االقتصادية للعاطلين فقط 

 النزالء  توزيع ) ٢٢ – ٤(  يوضح الجدول رقم     :  والذهاب لمكتب العمل    العاطل النزيل     

 .العاطلين في الذهاب إلى مكتب العمل 

   )٢٢ – ٤( جدول رقــم 
  الذهاب لمكتب العملتوزيع النزالء العاطلين في

              الحالة المهنية    عــاطـــل 
 الذهاب

 النسبة التكرار  لمكتب العمل

 %٥٨,٢ ١٢٤  سبق وذهب لمكتب العمل   
 %٤١,٨ ٨٩  لم يسبق وذهب لمكتب العمل  

 %١٠٠ ٢١٣  المجموع
 

العاطلين فقد بلغ تكرار     ]سبق وذهب إلى مكتب العمل    [من   لصالحأن التكرار األكبر    يتضح  و     

 نـزيالً  ٨٩ مقابـل    النزالء العاطلين من مجموع   % ٥٨,٢ يشكلون نسبة     نزيلٍ ١٢٤ في هذه الفئة  

 .النزالء العاطلين من مجموع % ٤١,٨يشكلون نسبة و لم يذهبوا لمكتب العمل عاطالً

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٦٨

 

 يشير  : لم يسبق له الذهاب إلى المكتب      لمن   أسباب عدم الذهاب إلى مكتب العمل          

  فئـات   النزالء العاطلين الذين لم يذهبوا لمكتب العمـل فـي          إلى توزيع  ) ٢٣ – ٤( الجدول رقم   

 .أسباب عدم الذهاب لمكتب العمل 

  )٢٣ – ٤( جدول رقــم 
  في أسباب عدم الذهاب لمكتب العمل توزيع النزالء العاطلين في فئات

   الحالة المهنية                 عــاطـــل 
 

 النسبة التكرار سبب عدم الذهاب  

 %٧,٩ ٧  بعد مكتب العمل   
 %١٥,٧ ١٤  تعقيد اإلجراءات   

 %٩ ٨  جهل مكان مكتب العملأ
 %١٩,١ ١٧  عدم حمل مؤهالت

 %٩ ٨  سمع به من قبلألم 
 %٣,٤ ٣  ألني راضي بعملي

 %٥,٦ ٥ عدم االهتمام
 %٢٨,١ ٢٥  حتياج لهعدم اال

 %١,١ ١  اشتراط الخبرة
 %١,١ ١  وجود سوابق

 %١٠٠ ٨٩  المجموع
 

حيث يوجـد    ]عدم االحتياج له  [في فئة بسبب    لعاطلين  الصالح   أن التكرار األكبر   يتضح   وفيه     

الذين لم يذهبوا إلى مكتـب      من مجموع النزالء العاطلين     % ٢٨,١يشكلون نسبة     عاطالً نزيالً ٢٥

مـن  % ١٩,١يشكلون نسـبة      عاطالً نزيالً ١٧ يوجد ]عدم حمل مؤهالت  [وفي فئة بسبب    ،  لعملا

 نزيالً ١٤ كان هناك  ]تعقيد اإلجراءات [في فئة بسبب    و،  الذين لم يذهبوا     مجموع النزالء العاطلين  

  نزالء عاطلين ونفس التكـرار     ٨يوجد   من قبل    ]لم يسمعوا بمكتب العمل   [ وفي فئة الذين     ،  عاطالً

 ٧ يوجـد  ]بعد المكتـب  [ ، وفي فئة بسبب      ]الجهل بمكان مكتب العمل   [السابق كان في فئة بسبب      

  .   خمسة نزالء عاطلينيوجد ]عدم االهتمام[نزالء عاطلين ، وفي فئة بسبب 
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) ٢٤ – ٤( يشير الجدول رقم     : المساعدة من مكتب العمل لمن ذهب إليه         مدى توفر      

 .دة من مكتب العمل  لمن ذهب إليه إلى مدى توفر المساع

  )٢٤ – ٤( جدول رقم 
 توفر  مدى توزيع النزالء العاطلين في

 المساعدة لمن ذهب لمكتب العمل 
                       الحالة المهنية    عــاطـــل 

 
 النسبة التكرار مساعدة مكتب العمل

 %١٢,١ ١٥  وجد مساعدة    
 %٨٧,٩ ١٠٩  لم يجد مساعدة   

 %١٠٠ ١٢٤  المجموع
 

لم يجدوا المساعدة من مكتـب      [ الذين   لصالح النزالء العاطلين   أن التكرار األكبر  يتضح  وفيه       

 النـزالء العـاطلين   من مجموع   % ٨٧,٩ عاطل يشكلون نسبة      نزيلٍ ١٠٩هم  قد بلغ تكرار   ف ]العمل

ساعدة من مكتب العمل وشـكلوا      وجدوا م   عاطالً نزيالً ١٥  مقابل الذين ذهبوا إلى مكتب العمل ،     

 .الذين ذهبوا إلى مكتب العمل  من مجموع النزالء العاطلين% ١٢,١نسبة 

 النزالء  توزيعإلى   ) ٢٥ – ٤(  يشير الجدول رقم     :أسباب عدم العمل للنزالء العاطلين           

 .أسباب عدم العمل فئات العاطلين في 

  )٢٥ – ٤( جدول رقــم 
 أسباب عدم العمل فئات  في نتوزيع النزالء العاطلي

  الحالة المهنية                  عــاطـــل 
 سبب 

 النسبة التكرار عدم العمل

 %٧ ١٥  رغب في العمل أال 
 %٦٤,٣ ١٣٧   بحثت عن عمل ولم أجد 
 %١١,٣ ٢٤  عدم وجود عمل يناسبني  
 %٤,٧ ١٠  لي دخل خارجي يكفيني

 %١٢,٧ ٢٧  ألجرالعمل الذي أجده مرهق وقليل ا
 %١٠٠ ٢١٣  المجموع

 
  نزيلٍ ١٣٧ يوجدحيث  ،   ]بحث عن عمل  ولم يجد     [لصالح من    التكرار األكبر   يتضح أن  وفيه     

مـن  % ٦٤,٣ كان سبب عدم عملهم هو أنهم بحثوا عن عمل ولم يجـدوا وشـكلوا نسـبة                 عاطٍل

 ٣٧ يوجـد  حيث   ] أجر قليل  أن العمل كان مرهق مقابل    [مجموع العاطلين ، يلي هذا السبب سبب        

عـدم  [ في سبب    من مجموع العاطلين ، ثم    % ١٢,٧ اختاروا هذا السبب وشكلوا نسبة        عاطالً نزيالً



 ٧٠

من مجموع العاطلين ، أما في سـبب        % ١١,٣شكلوا    عاطالً نزيالً ٢٤  يوجد ]وجود عمل مناسب  

ع العاطلين ، وفـي     من مجمو % ٧يشكلون نسبة     عاطالً نزيالً ١٥ فيوجد ]عدم الرغبة في العمل   [

مـن مجمـوع    % ٤,٧ نزالء عاطلين شكلوا نسبة      ١٠ كان هناك    ]وجود دخل خارجي يكفي   [سبب  

 . العاطلين 

توزيع  ) ٢٦ – ٤(  يوضح الجدول رقم     :ائم العاطلين   ارتكاب جر البطالة ودورها في         

 .النزالء العاطلين من حيث البطالة ودورها في الجريمة 

  )٢٦ – ٤( جدول رقم 
  البطالة ودورها في الجريمة  فئتي فيتوزيع النزالء العاطلين

               الحالة المهنية    عــاطـــل 
 البطالة
 النسبة التكرار  ودورها

 %٧١,٨ ١٥٣ كانت السبب الذي دفع الرتكاب الجريمة    
 

 %٢٨,٢ ٦٠ لم تكن السبب الذي دفع الرتكاب الجريمة  
 

 %١٠٠ ٢١٣  المجموع
  

أن البطالة هي السبب الـذي دفعـه الرتكـاب          [ لصالح من يرى     أن التكرار األكبر  يتضح  و     

 يرون أن البطالة كانت هي السبب الـذي دفـع الرتكـاب              عاطلٍ  نزيلٍ ١٥٣هناك   فكان   ]جريمته

يـرون أن     عاطالً نزيالً ٦٠من مجموع العاطلين ، بينما كان هناك        % ٧١,٨الجريمة شكلوا نسبة    

مـن مجمـوع    % ٢٨,٢لبطالة ليست هي السبب الذي دفعهم الرتكاب الجريمة وشـكلوا نسـبة             ا

 .العاطلين 

 إلـى  ) ٢٧ – ٤(  يشير الجدول رقم     :طول مدة البطالة للنزالء العاطلين عن العمل             

 .طول مدة بطالتهم فئات  النزالء العاطلين في توزيع

  )٢٧ – ٤( جدول رقم 
  طول مدة البطالة  فئات فينتوزيع النزالء العاطلي

   الحالة المهنية                 عــاطـــل 
 

 النسبة التكرار طول مدة البطالة

 %١,٤ ٣  أقل من شهر    
 %٧ ١٥   شهور٦من شهر إلى أقل من 

 %١٠,٨ ٢٣   شهور إلى أقل من سنة٦من 
 %٨٠,٨ ١٧٢  أكثر من سنة

 %١٠٠ ٢١٣  المجموع
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حيث ،  ]أكثر من سنة[ لصالح العاطلين الذين كانت مدة تعطلهم        أن التكرار األكبر  ضح   يت وفيه     

مـن  % ٨٠,٨ كان طول مدة البطالة لهم أكثر من سـنة وشـكلوا نسـبة     عاطلٍ  نزيلٍ ١٧٢يوجد  

 شهور إلى أقـل مـن       ٦من  [ فئة الذين كان طول مدة البطالة لهم         فيو. مجموع النزالء العاطلين    

مـن  [من مجموع النزالء العاطلين ، وفي فئـة         % ١٠,٨شكلوا نسبة     عاطالً يالًنز ٢٣جد  يو ]سنة

مـن مجمـوع النـزالء      % ٧شكلوا نسـبة      عاطالً نزيالً ١٥جد  يو ]شهر إلى أقل من ستة شهور     

 مـن مجمـوع     %١,٤جد ثالثة نزالء عاطلين شكلوا نسبة       يو ]أقل من شهر  [العاطلين ، وفي فئة     

 .النزالء العاطلين 

توزيع النزالء العاطلين    ) ٢٨ – ٤(  يوضح الجدول رقم     :صرف النزيل العاطل     مصدر     

 .في فئات مصدر مصاريفهم 

  )٢٨ – ٤( جدول رقم 
  في مصدر المصروف النزالء العاطلين توزيع

         الحالة المهنية    عــاطـــل 
 من أين
 النسبة التكرار  يصرف

 %٧,٥ ١٦  من مدخراتي السابقة    
 %٢٠,٧ ٤٤  من أعمال مؤقتة 

 %٠,٥ ١  من مساعدات مالية حكومية
 %٢٥,٨ ٥٥  من مساعدات مالية أسرية

 %١٢,٧ ٢٧  باالقتراض من الغير
 %٢٩,٦ ٦٣  من الجريمة

 %٠,٥ ١  باالقتراض من الغير ومن األعمال المؤقتة
 %٠,٥ ١  من الجريمة ومن مساعدات مالية أسرية

مال مؤقتة ومن من االقتراض ومن أع
 مساعدات مالية أسرية

 ٢,٣ ٥% 

 %١٠٠ ٢١٣  المجموع
  

 ٦٣  حيـث يوجـد    ]من الجريمة [ لصالح العاطلين الذين يصرفون      أن التكرار األكبر  يتضح  و     

ـ  ـمن مجم % ٢٩,٦وا نسبة   ـة حيث شكل  ـ كانوا يصرفون من الجريم     عاطالً نزيالً زالء ـوع الن

 وشـكلوا نسـبة     ]من مساعدات مالية أسـرية    [يصرفون  كانوا   الً عاط نزيالً ٥٥ يليهمالعاطلين ،   

مـن أعمـال    [كانوا يصـرفون      عاطالً نزيالً ٤٤جد  يومن مجموع النزالء العاطلين ، و     % ٢٥,٨

كانوا يصـرفون     عاطالً نزيالً ٢٧ من مجموع النزالء العاطلين ، و     % ٢٠,٧ وشكلوا نسبة    ]مؤقتة

 نزيالً ١٦من مجموع النزالء العاطلين ، وكان هناك        % ١٢,٧ وشكلوا نسبة    ]باالقتراض من الغير  [

  .من مجموع النزالء العاطلين % ٧,٥ وشكلوا نسبة ]من مدخراتهم السابقة[ كانوا يصرفون عاطالً



 ٧٢

 النـزالء   توزيـع إلـى    ) ٢٩ – ٤(  يشير الجدول رقم     :  السابق العملولنزيل العاطل   ا     

 . الحصول على عمل سابق  فئتيالعاطلين في

  )٢٩ – ٤( جدول رقم 
  الحصول على عمل سابق فئتي النزالء العاطلين فيتوزيع

  الحالة المهنية                     عــاطـــل 
 

 النسبة التكرار تكرر البطالة  

 %٥٦,٨ ١٢١  لم يسبق له العمل    
 %٤٣,٢ ٩٢  سبق له العمل      

 %١٠٠ ٢١٣  المجموع
  

 ١٢١ حيـث يوجـد     لصالح العاطلين الذين لم يسبق لهم العمل       لتكرار األكبر أن ا   يتضح وفيه     

من مجموع النزالء العاطلين ، بينما كـان        % ٥٦,٨ وشكلوا نسبة  ]لم يسبق لهم العمل   [  عاطلٍ نزيٍل

مـن  % ٤٣,٢ قبل أن يصبحوا دون عمل وشكلوا نسبة         ]سبق وأن عملوا  [  عاطالً نزيالً ٩٢هناك  

  .مجموع النزالء العاطلين

إلى  ) ٣٠ – ٤(  يشير الجدول رقم     :سبب التعطل عن العمل األخير للنزالء العاطلين             

 . أسباب التعطل عن العمل السابق  فئات في الذين سبق لهم العمل النزالء العاطلينتوزيع

  )٣٠ - ٤( جدول رقم 
 السابقلعمل  أسباب التعطل عن ا فئات في الذين سبق لهم العمل النزالء العاطلينتوزيع 

                  الحالة المهنية    عــاطـــل 
 

 النسبة التكرار سبب التعطل األخير

 %١٤,١ ١٣  مللت من العمل    
 %٢٨,٢ ٢٦   مقابل أجر قليلاًالعمل كان مرهق

 %١١,٩ ١١  ألبحث عن عمل أفضل 
 %٤٥,٦ ٤٢  طردت من العمل

 %١٠٠ ٩٢  المجموع
  

  عـاطالً  نـزيالً  ٤٢ حيث يوجد    ]طرد من العمل  [ لصالح من    أن التكرار األكبر    يتضح وفيه     

  عـاطالً  نزيالً ٢٦يليهم   ،    الذين سبق لهم العمل    من مجموع النزالء العاطلين   % ٤٥,٦شكلوا نسبة   

% ٢٨,٢ و شكلوا نسبة     ] مقابل أجر قليل   اًأن العمل كان مرهق   [كان سبب تركهم لعملهم السابق هو       

  . الذين سبق لهم العملزالء العاطلينمن مجموع الن

 

 



 ٧٣

  ؟إلى أي مدى ترتبط الحالة المهنية بنوعية الجريمة – ٢

مدى ارتباط الحالـة المهنيـة بنوعيـة        رفة  ـلمع ٢لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار كا       

  .الجريمة

 .يمة رالجبنوعية  مدى ارتباط الحالة المهنيةإلى  ) ٣١ – ٤( يشـير الجـدول رقم 

  )٣١ – ٤( جدول رقم 
  لفحص الفروق بين النزالء العاطلين٢نتائج اختبار كا

  وغير العاطلين في ارتكاب الجرائم 
   الحالة المهنية     المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع الجريمة  

 ٢قيمة كا
 

 مستوى
 الداللة

 %٦٣,٢ ١٢  اغتصاب   
٣,٥% 

  ٣٦,٨ ٧% 
٢,١% 

١٠٠ ١٩% 
٥,٦% 

 %٥٧,١ ٨  هتك عرض   
٢,٤% 

 ٤٢,٩ ٦% 
١,٨% 

١٠٠ ١٤% 
٤,١% 

 %٤٥,٢ ١٤  مضاربة
٤,١% 

 ٥٤,٨ ١٧% 
٥% 

١٠٠ ٣١% 
٩,١% 

 %١٤,٣ ٢  أخالقية
٠,٦% 

 ٨٥,٧ ١٢% 
٣,٥% 

١٠٠ ١٤% 
٤,١% 

 %٥٢ ٢٦   المخدراتتعاطي
٧,٦% 

 ٤٨ ٢٤% 
٧,١% 

 ١٠٠ ٥٠% 
١٤,٧% 

 %٧٢,٢ ١٣  شرب المسكرات 
٣,٨% 

 ٢٧,٨  ٥% 
١,٥% 

 ١٠٠ ١٨% 
٥,٣% 

 %٧٤,٦ ٤٧  سرقة   
١٣,٨% 

  ٢٥,٤ ١٦% 
٤,٧% 

١٠٠ ٦٣% 
١٨,٥% 

 %٦١,٥ ٨  تزوير   
٢,٤% 

 ٣٨,٥ ٥% 
١,٥% 

١٠٠ ١٣% 
٣,٨% 

 %٧٧,٨ ٧  تزييف عملة 
٢,١% 

 ٢٢,٢ ٢% 
٠,٦% 

١٠٠ ٩% 
٢,٦% 

 %٧٥ ٦  تهريب مسكرات
٢,٨% 

 ٢٥ ٢% 
٠,٦% 

١٠٠ ٨% 
٢,٤% 

 %٨١,٨ ١٨  ترويج مسكرات
٥,٣% 

 ١٨,٢ ٤% 
١,٢% 

 ١٠٠ ٢٢% 
٦,٥% 

 %٩١,٧ ١١  تهريب مخدرات 
٣,٢% 

 ٨,٣  ١% 
٠,٣% 

 ١٠٠ ١٢% 
٣,٥% 

 %٦٢,٩ ٣٩  ترويج مخدرات
١١,٥% 

 ٣٧,١  ٢٣% 
٦,٨% 

 ١٠٠ ٦٢% 
١٨,٢% 

 %٤٠ ٢  غسيل أموال 
٠,٦% 

 ٦٠ ٣% 
٠,٩% 

 ١٠٠ ٥% 
١,٥% 

 %١٠٠ ٣٤٠  %٣٧,٤  ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣   المجموع

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥,٤٨٣ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠,٠٠١ 

 

) ٠,٠٠١(وجود ارتباط للحالة المهنية بنوعية الجريمة حيث بلغ مستوى الداللـة            وفيه يتضح        

ت لصالح النزالء   اغلب الفئا في  وتتضح هذه الفروق     إحصائية ،     وجود فروق ذات داللة    مما يعني 



 ٧٤

 نزيل عاطل ارتكبـوا جريمـة       ٤٧حيث يالحظ مثال وجود     وخاصة في الجرائم المالية     العاطلين  

من المجمـوع   % ١٣,٨من مجموع مرتكبي جريمة السرقة ونسبة       % ٧٤,٦السرقة وشكلوا نسبة    

من مجموع مرتكبي هذه الجريمة ونسبة      % ٢٥,٤ نزيل غير عاطل شكلوا نسبة       ١٦الكلي ، مقابل    

 .وهكذا في أغلب الجرائم الموضحة في الجدول السابق . من المجموع الكلي % ٤,٧

  ؟بالجرائم المالية والجرائم غير الماليةإلى أي مدى ترتبط الحالة المهنية  – ٣

بالجرائم  مدى ارتباط الحالة المهنيةرفة ـلمع ٢لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار كا

 .ر المالية المالية والجرائم غي

غير جرائم  والمالية  الجرائم  بال مدى ارتباط الحالة المهنية   إلى   ) ٣٢ – ٤( الجـدول رقم    يشير    

  . ماليةال

  )٣٢ – ٤( جدول رقم 
  لفحص الفروق بين النزالء العاطلين٢نتائج اختبار كا

  وغير العاطلين في ارتكاب الجرائم 
   الحالة المهنية     المـجمـوع    غير عـاطل ــاطـــل ع

 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع الجريمة  

 ٢قيمة كا
 

 مستوى
 الداللة

 %٧١,١ ١٣٨     جرائم مالية
٤٠,٦% 

 ٢٨,٩ ٥٦% 
١٦,٥% 

١٠٠ ١٩٤% 
٥٧,١% 

 %٥١,٤ ٧٥  جرائم غير مالية
٢٢,١% 

  ٤٨,٦ ٧١% 
٢٠,٩% 

١٠٠ ١٤٦% 
٤٢,٩% 

 %١٠٠ ٣٤٠ %٣٧,٤ ١٢٧  %٦٢,٦ ٢١٣  المجموع

  
 

١٣,٩٠٦ 

 
 

٠,٠٠٠٥ 

 

 حيـث بلـغ     بالجرائم المالية والجرائم غير الماليـة     وجود ارتباط للحالة المهنية     وفيه يتضح        

فـي  وتتضح هذه الفروق    ،   إحصائية    وجود فروق ذات داللة    مما يعني ) ٠,٠٠٠٥(مستوى الداللة   

 نزيل عاطل كانت جـرائمهم      ١٣٨حيث يالحظ وجود    لين   الجرائم المالية لصالح النزالء العاط     فئة

مـن المجمـوع    % ٤٠,٦من مجموع مرتكبي الجرائم المالية ونسبة       % ٧١,١مالية وشكلوا نسبة    

مـن مجمـوع    % ٢٨,٩ نزيل غير عاطل كانت جرائمهم مالية وشكلوا نسـبة           ٥٦الكلي ، مقابل    

 .من المجموع الكلي % ١٦,٥مرتكبي هذه الجرائم ونسبة 

 

 

 

 



 ٧٥

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النزالء العاطلين وغير العاطلين في  – ٤

 ؟  وفي الجرائم غير الماليةالجرائم المالية

لكل جريمة على حده مـع الحالـة المهنيـة           ٢ كا لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار           

 .  العاطلين في هذه الجرائم بين العاطلين وغيرلمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

  الجرائم المالية: أوالً 

الجرائم توزيع النزالء العاطلين وغير العاطلين في       إلى   ) ٣٣ – ٤(        يشـير الجـدول رقم    

 .المالية 

  )٣٣ – ٤( جدول رقم 
  لفحص الفروق بين النزالء ٢نتائج اختبار كا

 اليةالعاطلين وغير العاطلين في ارتكاب الجرائم الم
   الحالة المهنية      المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع الجريمة  

 ٢قيمة كا
 

 مستوى
 الداللة

 %٧٤,٦ ٤٧  سرقة   
٢٤,٢% 

  ٢٥,٤ ١٦% 
٨,٢% 

١٠٠ ٦٣% 
٣٢,٥% 

٠,٠٠٠٥ ١٥,٢٥٤ 

 %٦١,٥ ٨  تزوير   
٤,١% 

 ٣٨,٥ ٥% 
٢,٦% 

١٠٠ ١٣% 
٦,٧% 

٠,٤٠٥ ٠,٦٩٢ 

 %٧٧,٨ ٧  تزييف عملة 
٣,٦% 

 ٢٢,٢ ٢% 
١% 

١٠٠ ٩% 
٤,٦% 

٠,٠٩٦ ٢,٧٧٨ 

 %٧٥ ٦  تهريب مسكرات
٣,١% 

 ٢٥ ٢% 
١% 

١٠٠ ٨% 
٤,١% 

٠,١٥٧ ٢,٠٠٠ 

 %٨١,٨ ١٨  ترويج مسكرات
٩,٣% 

 ١٨,٢ ٤% 
٢,١% 

 ١٠٠ ٢٢% 
١١,٣% 

٠,٠٠٣ ٨,٩٠٩ 

 %٩١,٧ ١١  تهريب مخدرات 
٥,٧% 

 ٨,٣  ١% 
٠,٥% 

 ١٠٠ ١٢% 
٦,٢% 

٠,٠٠٤ ٨,٣٣٣ 

 %٦٢,٩ ٣٩  ترويج مخدرات
٢٠,١% 

 ٣٧,١  ٢٣% 
١١,٩% 

 ١٠٠ ٦٢% 
٣٢% 

٠,٠٤٢ ٤,١٢٩ 

 %٤٠ ٢  غسيل أموال 
١% 

 ٦٠ ٣% 
١,٥% 

 ١٠٠ ٥% 
٢,٦% 

٠,٦٥٥ ٠,٢٠٠ 

 %١٠٠ ١٩٤  %٢٨,٩  ٥٦  %٧١,١ ١٣٨  المجموع

 

في جريمة  لنزالء العاطلين وغير العاطلين      إحصائية بين ا    فروق ذات داللة   يتضح وجود  وفيه     

لصالح النزالء العاطلين حيث     وكانت هذه الفروق     ،) ٠,٠٠٠٥( حيث بلغ مستوى الداللة      ]السرقة[

من مجمـوع   % ٧٤,٦ يشكلون نسبة     نزيالً ٤٧بلغ تكرار النزالء العاطلين مرتكبي جريمة السرقة        

موع الكلي لمرتكبي الجرائم المالية ، مقابل      من المج % ٢٤,٢النزالء مرتكبي جريمة السرقة ونسبة      



 ٧٦

من مجموع النزالء مرتكبي جريمة السرقة ونسـبة        % ٢٥,٤ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ١٦

 .من المجموع الكلي % ٨,٢

حيـث بلـغ مسـتوى الداللـة         إحصائية   وجد فروق ذات داللة    ي الف ]التزوير[     أما في جريمة    

 نـزالء يشـكلون نسـبة       ٨الء العاطلين مرتكبي جريمة التزوير      قد بلغ تكرار النز   و ،) ٠,٤٠٥(

 نـزالء   ٥من المجموع الكلي ، مقابل      % ٤,١من مجموع مرتكبي جريمة التزوير ونسبة     % ٦١,٥

مـن  % ٢,٦من مجموع مرتكبي جريمة التزويـر ونسـبة         % ٣٨,٥غير عاطلين يشكلون نسبة     

 .المجموع الكلي 

حيـث بلـغ مسـتوى     إحصائية وجد فروق ذات داللة    ي الف ]تزييف العملة [في جريمة   كذلك       و

 نزالء عاطلين يشكلون    ٧ بلغ تكرار النزالء مرتكبي جريمة تزييف العملة         قدو ،) ٠,٠٩٦(الداللة  

مـن المجمـوع    % ٣,٦من مجموع النزالء مرتكـبي جريمة تزييف العملة ونسبة         % ٧٧,٨نسبة  

من مجمـوع النـزالء مرتكبـي       % ٢٢,٢ نسبة   ثنين غير عاطلين يشكالن   االكلي ، مقابل نزيلين     

 .من المجموع الكلي % ١جريمة تزييف العملة ونسبة 

حيث بلغ   إحصائية   وجد فروق ذات داللة    ي الف ]ب المسكرات ـتهري[في جريمة   كذلك الحال        و

 نـزالء   ٦قد بلغ تكرار النزالء مرتكبي جريمة تهريب المسـكرات          و ،) ٠,١٥٧(مستوى الداللة   

% ٣,١من مجموع النزالء مرتكبي جريمة تهريب المسكرات ونسبة         % ٧٥يشكلون نسبة   عاطلين  

من مجمـوع النـزالء     % ٢٥ثنين غير عاطلين يشكالن نسبة      امن المجموع الكلي ، مقابل نزيلين       

 .من المجموع الكلي % ١مرتكبي جريمة تهريب المسكرات ونسبة 

حيث بلغ مستوى الداللة     إحصائية   ذات داللة وجد فروق   في ]ترويج المسكرات [في جريمة    أما     

حيث بلغ تكرار النزالء مرتكبي جريمة      ،  لصالح النزالء العاطلين    ، وكانت هذه الفروق     ) ٠,٠٠٣(

من مجموع النزالء مرتكبـي جريمـة       % ٨١,٨ يشكلون نسبة     عاطالً  نزيالً ١٨ترويج المسكرات   

 نزالء غير عاطلين يشكلون نسـبة       ٤ل  من المجموع الكلي ، مقاب    % ٩,٣ترويج المسكرات ونسبة    

ـ   % ٢,١ مرتكبي جريمة ترويج المسكرات ونسبة         من مجموع النزالء   %١٨,٢ وع ـمـن المجم

 .الكلي 

حيـث بلـغ     إحصـائية    وجد فروق ذات داللة   في ]تهريب المخدرات [في جريمة   كذلك الحال        و

 بلغ تكرار النـزالء     فقد  ، لينلصالح النزالء العاط  ، وكانت هذه الفروق     ) ٠,٠٠٤(مستوى الداللة   

من مجمـوع النـزالء     % ٩١,٧ يشكلون نسبة     عاطالً  نزيالً ١١مرتكبي جريمة تهريب المخدرات     

من المجموع الكلي ، مقابل نزيـل واحـد غيـر           % ٥,٧مرتكبي جريمة تهريب المخدرات ونسبة      



 ٧٧

من % ٠,٥ من مجموع النزالء مرتكبي جريمة تهريب المخدرات ونسبة       % ٨,٣عاطل يشكل نسبة    

 .المجموع الكلي 

حيث بلـغ مسـتوى      إحصائية   وجد فروق ذات داللة   في ]ترويج المخدرات [في جريمة   كذلك       و

 حيث بلغ تكرار النزالء مرتكبـي       لصالح النزالء العاطلين  ، وكانت هذه الفروق     ) ٠,٠٤٢(الداللة  

 النـزالء مرتكبـي     من مجموع % ٦٢,٩ يشكلون نسبة     عاطالً  نزيالً ٣٩جريمة ترويج المخدرات    

 غيـر عاطـل      نـزيالً  ٢٣من المجموع الكلي ، مقابل      % ٢٠,١جريمة ترويج المخدرات ونسبة     

 من المجموع   %١١,٩من مجموع مرتكبي جريمة ترويج المخدرات ونسبة        % ٣٧،١يشكلون نسبة   

 .الكلي 

لداللـة  حيث بلغ مسـتوى ا   إحصائية فروق ذات داللة   وجد ي الف ]غسيل األموال [     وفي جريمة   

ثنين عاطلين يشـكالن    اقد بلغ تكرار النزالء مرتكبي جريمة غسيل األموال نزيلين          و  ،) ٠,٦٥٥(

من المجموع الكلي ،    % ١من مجموع النزالء مرتكبي جريمة غسيل األمـوال ونسبة         % ٤٠نسبة  

من مجموع النزالء مرتكبي جريمـة غسـيل        % ٦٠مقابل ثالثة نزالء غير عاطلين يشكلون نسبة        

 .من المجموع الكلي % ١,٥موال ونسبة األ
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  الجرائم غير المالية: ثانيا 

الجرائم  توزيع النزالء العاطلين وغير العاطلين في     إلى   ) ٣٤ – ٤(        يشـير الجـدول رقم    

 .غير المالية  

  )٣٤ – ٤( جدول رقم 
  لفحص الفروق بين النزالء العاطلين٢نتائج اختبار كا

 العاطلين في ارتكاب الجرائم غير المالية وغير 
   الحالة المهنية     المـجمـوع    غير عـاطل عــاطـــل 

 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع الجريمة  

 ٢قيمة كا
 

 مستوى
 الداللة

 %٦٣,٢ ١٢  اغتصاب   
٨,٢% 

  ٣٦,٨ ٧% 
٤,٨% 

١٠٠ ١٩% 
١٣% 

٠,٢٥١ ١,٣١٦ 

 %٥٧,١ ٨  ض   هتك عر
٥,٥% 

 ٤٢,٩ ٦% 
٤,١% 

١٠٠ ١٤% 
٩,٦% 

٠,٥٩٣ ٠,٢٨٦ 

 %٤٥,٢ ١٤  مضاربة
٩,٦% 

 ٥٤,٨ ١٧% 
١١,٦% 

١٠٠ ٣١% 
٢١,٢% 

٠,٥٩٠ ٠,٢٩٠ 

 %١٤,٣ ٢  أخالقية
١,٤% 

 ٨٥,٧ ١٢% 
٨,٢% 

١٠٠ ١٤% 
٩,٦% 

٠,٠٠٨ ٧,١٤٣ 

 %٥٢ ٢٦  تعاطي المخدرات
١٧,٨% 

 ٤٨ ٢٤% 
١٦,٤% 

 ١٠٠ ٥٠% 
٣٤,٢% 

٠,٧٧٧ ٠,٠٨٠ 

 %٧٢,٢ ١٣  شرب المسكرات 
٨,٩% 

 ٢٧,٨  ٥% 
٣,٤% 

 ١٠٠ ١٨% 
١٢,٣% 

٠,٠٥٩ ٣,٥٥٦ 

 %١٠٠ ١٤٦  %٤٨,٦  ٧١  %٥١,٤ ٧٥  المجموع

 
بين النزالء العاطلين وغير العاطلين فـي جريمـة          فروق ذات داللة  عدم وجود   وفيه يتضح        

كـرار النـزالء المـرتكبين لجريمـة        قد بلغ ت  و،  ) ٠,٢٥١(حيث بلغ مستوى الداللة     االغتصاب  

من مجموع مرتكبي جريمة االغتصاب ونسبة      % ٦٣,٢يشكلون نسبة     عاطالً نزيالً ١٢االغتصاب  

مـن مجمـوع    % ٣٦,٨ نزالء غير عاطلين يشكلون نسبة       ٧من المجموع الكلي ، مقابل      % ٨,٢

 .من المجموع الكلي % ٤,٨مرتكبي جريمة االغتصاب ونسبة 

حيـث بلـغ مسـتوى الداللـة        فروق ذات داللة    وجد   ي الف ]هتك العرض [مة   جري كذلك في      و

 نزالء يشكلون نسبة    ٨ بلغ تكرار النزالء العاطلين المرتكبين جريمة هتك العرض          وقد ،) ٠,٥٩٣(

 ٦من المجموع الكلي ، مقابـل       % ٥,٥من مجموع مرتكبي جريمة هتك العرض ونسبة        % ٥٧,١

% ٤,١من مجموع مرتكبي جريمة هتك العرض ونسبة    % ٤٢,٩نزالء غير عاطلين يشكلون نسبة      

 .من المجموع الكلي 
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حيث بلغ مستوى الداللـة      إحصائية   فروق ذات داللة  وجد  ي ال   ]المضاربة[في جريمة   كذلك       و

  يشـكلون نسـبة     نزيالً ١٤ بلغ تكرار النزالء العاطلين مرتكبي جريمة المضاربة         ، وقد ) ٠,٥٩٠(

 ١٧من المجموع الكلـي ، مقابـل        % ٩,٦جريمة المضاربة ونسبة    من مجموع مرتكبي    % ٤٥,٢

% ١١,٦من مجموع مرتكبي جريمة المضاربة ونسـبة        % ٥٤,٨ غير عاطل يشكلون نسبة      نزيالً

 . من المجموع الكلي 

حيـث بلـغ مسـتوى الداللـة          إحصائية فروق ذات داللة   وجد في ]اتجرائم األخالقي [      أما في 

بلغ تكرار النزالء المـرتكبين      حيثلصالح النزالء غير العاطلين     روق  وكانت هذه الف  ،  ) ٠,٠٠٨(

مـن مجمـوع مرتكبـي جـرائم        % ٨٥,٧ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ١٢للجرائم األخالقية   

% ١٤,٣ثنين عاطلين يشكلون نسـبة      ا نزيلين   مقابلمن المجموع الكلي    % ٨,٢ ونسبة   اتاألخالقي

من المجموع الكلي لمرتكبي الجـرائم غيـر   % ١,٤ونسبة  اتمن مجموع مرتكبي جرائم األخالقي   

  .المالية

حيث بلـغ مسـتوى      إحصائية   فروق ذات داللة  وجد   ي الف ]تعاطي المخدرات [ جريمة        أما في  

يشـكلون    عـاطالً  نزيالً ٢٦ بلغ تكرار مرتكبي جريمة تعاطي المخدرات        وقد ،) ٠,٧٧٧(الداللة  

من المجموع الكلي ،    % ١٧,٨عاطـي المخدرات ونسبة    من مجموع مرتكبي جريمة ت    % ٥٢نسبة  

من مجموع مرتكبي جريمة تعاطي المخـدرات       % ٤٨ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ٢٤مقابل  

 .من المجموع الكلي % ١٦,٤ونسبة 

 مسـتوى   رغم أن  إحصائية   فروق ذات داللة  وجد   ي الف ]شرب المسكرات [في جريمة   كذلك  و     

شـرب   قد بلـغ تكـرار مرتكبـي جريمـة        و،  ) ٠,٠٥٩(حيث بلغ   لداللة  من ا كان قريب   الداللة  

 شرب المسـكرات من مجموع مرتكبي جريمة % ٧٢,٢يشكلون نسبة    عاطالً نزيالً ١٣المسكرات  

مـن  % ٢٧,٨ يشـكلون نسـبة      ين غير عاطل  الء نز ٥من المجموع الكلي ، مقابل      % ٨,٩ونسبة  

 . المجموع الكلي من% ٣,٤ ونسبة شرب المسكراتمجموع مرتكبي جريمة 
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  الرابع خالصة الفصل٣ – ٤

     تناول هذا الفصل عرض نتائج الدراسة بعد تفريغ االستبانات وإدخالها في الحاسوب ضـمن              

 ، وتم استخدام أساليب اإلحصـاء الوصـفي         (spss)برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية      

وفـي الفصـل     .٢على تساؤالت الدراسة باستخدام اختبار كا     مثل النسب المئوية ، كما تم اإلجابة        

 . الخالصةوالتالي تم عرض المناقشة والتوصيات 
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 الفصل الخامس

 المناقشة والتوصيات

  المناقشة١ – ٥

وكانت الفـروق ذات    بالحالة المهنية    كثير من محاور الدراسة      ارتباط      أظهرت نتائج الدراسة    

لبطالـة  لعالقـة   هنـاك   خالله القول بأن    يمكن من    األمر الذي ،   النزالء العاطلين لصالح  الداللة  

 .ويتضح ذلك من خالل المناقشة لنتائج الدراسة ، والتي تمت وفق تسلسلها .  بالجرائم المالية

من % ٦٢,٦أن نسبة العاطلين بين النزالء بلغت        إلى    نتائج هذه الدراسة   توصلت في البداية       

لجريمة أكثـر مـن     ميلون إلى ا  وهذا مؤشر على أن العاطلين عن العمل ي       ،  مجموع عينة الدراسة    

ـ  اغيرهم ، وقد يعود ذلك إلى االنعكاسات السلبية لظاهرة البطالة على الفرد اقتصـادي               ا واجتماعي

 إلـى   والتي تزيد من شعورهم باإلحباط وفي تراكم الحقد والكراهية في نفوسهم مما قـد يـدفعهم               

واتفقـت هـذه    .  ارتكاب الجرائم ، ويؤكد على ذلك ارتفاع نسبة العاطلين من الجناة لكل جريمة            

الدراسة مع الدراسات السابقة في هذه النتيجة بحيث أن ارتفاع نسبة البطالة في أي مجتمع يـرتبط                 

 .بازدياد معدالت الجريمة 

 للنـزالء   ة واالقتصادية  والظروف االجتماعي  مدى ارتباط الخصائص الذاتية    -١     

 والظروف االجتماعية واالقتصـادية فقـد       بالخصائص الذاتية أما فيما يتعلق      :بالحالة المهنية 

  :توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي 

  : الخصائص الذاتية -أ     

إحصائية ،  فروق ذات داللة    ارتباط للعمر بالحالة المهنية حيث كانت ال      النتائج وجود        أظهرت  

كشفت البيانات أن أعلى فئة عمرية للمبحـوثين هـي          ، وقد   لصالح العاطلين   وتتضح هذه الفروق    

هذه الفئة المنتجة ذات الطاقة العاليـة يجـب تسـخيرها           ، و ]  سنة ٣٠ إلى   ١٨ن  م [الفئة العمرية   

خر في العمل الشرعي    ـن تس  عمرية حرجة ذات طاقة يجب أ       فئة  ألن هذه الفئة    ، بتوفير العمل لها  

حيث وصـل إلـى أن عينـة        ،  في دراسته   ) ١(واختلفت هذه النتيجة مع ما توصل إليه عجوة         . 

 .النزالء العاطلين ال تختلف كثيراً عن عينة النزالء غير العاطلين من حيث أعمارهم 

                                                 
  .٩٥ص ، مرجع سابق ، ) هـ ١٤٠٦(  عجوة ، عبد الفتاح - ١
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فكانـت   المهنيـة ارتباط للمستوى التعليمي بالحالة           كما توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود      

 ولغيـر   ]التعليم األقل من الجـامعي     [لصالح العاطلين في فئة   وتتضح  فروق ذات داللة إحصائية     ال

وهذا يشير إلى صعوبة الحصول على وظائف في ظل عـدم            . ] فأعلى الجامعي[العاطلين في فئة    

فقـت هـذه     وهذا مؤشر على أن غير المتعلمين أكثر عرضة للبطالة وات          حمل المؤهالت العلمية ،   

في دراسته من أن نسبة التعليم الدنيا هـي لصـالح النـزالء              )١(النتيجة مع ما ذهب إليه عجوة       

 . العاطلين 

  ارتباط للحالة االجتماعية بالحالة المهنية     أن هناك إلى       وفي الحالة االجتماعية توصلت الدراسة      

لصالح العاطلين ، وهو أمر قـد        ]العزاب[في فئة   ، وتتضح الفروق    فروق ذات داللة    حيث كانت ال  

يعود إلى صعوبة توفير متطلبات الزواج للعاطلين األمر الذي قد يدفعه لإلحباط أو تـوفير هـذه                 

المتطلبات بطرق غير مشروعة إذا لم يجد عمل يوفر له من المال ما يستطيع به توفير متطلبـات                  

 في ارتفاع نسـبة العـزاب بـين         )٢(وأيضاً اتفقت هذه النتيجة مع ما ذهب إليه عجوة          . الزواج  

 . النزالء العاطلين 

 : الظروف االجتماعية -ب     

وتوصلت الدراسـة   بالحالة المهنية   الظروف االجتماعية   مدى ارتباط    هذه الدراسة    تناولت     كما  

، فروق ذات داللـة إحصـائية        ارتباط لمستوى الحي السكني بالحالة المهنية فكانت ال        أن هناك إلى  

 ، أمـا فـي فئـة        ]الحي المتوسط [ ، وكذلك في فئة      ]الحي الشعبي [لصالح العاطلين في فئة     كانت  ف

وبذلك يمكن القـول بـأن معظـم النـزالء           . ت الفروق لصالح غير العاطلين     فكان ]الحي الراقي [

ـ  خصوصاً جاءوا من أحياء شعبية ومتوسطة ينتشر الفقر عادة فيها وقد ت             منهم والعاطلين ول ـُحـ

فـي  ) ٣(واتفقت هذه النتيجة مع ما وصل إليه حويتي         . ء إلى مناطق إلنتاج المجرمين      هذه األحيا 

دراسته من أن غالبية المسجونين كانوا يقطنون أحياء شعبية أو أحياء هامشية فقيرة على أطـراف                

 .المدن 

ق ارتباط لنوع السكن بالحالة المهنية حيث كانت الفـرو             كما توصلت هذه الدراسة إلى وجود       

 كانـت لصـالح     وكـذلك  ،   ]البيت الشـعبي  [وذلك لصالح العاطلين في فئة      ،  ذات داللة إحصائية    

 ]البيت الشعبي [ في فئة     عاطالً  نزيالً ٧١وجود  إال أن    ،   ]من يسكن في فيال   [العاطلين أيضاً في فئة     

                                                 
  .٩٦، ص  ، مرجع سابق) هـ ١٤٠٦( عجوة ، عبد الفتاح  - ١
  . ٩٧، ص  ، مرجع سابق) هـ ١٤٠٦( عجوة ، عبد الفتاح   - ٢
  .١٧٨، ص  ، مرجع سابق) م ١٩٩٨( ، أحمد ، وبدر ، عبدالمنعم ، وديالو ، دمبا تيرنو حويتي  - ٣
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ي قليل   ألن من يسكن عادة في بيوت شعبية يكون مستوى دخله الماد            العاطلين معاناتقد يشير إلى    

% ٥١ورغم ذلك نجـد أن      ،  األمر الذي يعني معاناة إضافية للعاطلين الذين يسكنون أحياء شعبية           

عاطلين كانوا يسكنون في فيال األمر الذي ال يتفق مع ما وصل إليـه              % ٣٠,٤من النزالء ومنهم    

 .  في دراسته من أن غالبية المسجونين يسكنون بيوتاً شعبية ) ١(حويتي 

وجود ارتباط لتكرر مداهمة الشـرطة للحـي بالحالـة    توصلت نتائج هذه الدراسة إلى             و

تكـرار مداهمـة    [لصالح العاطلين فـي     ، فكانت   فروق ذات داللة إحصائية     ال المهنية حيث كانت  

 ، وهو األمر الذي يعني أن نسبة كبيرة من النـزالء العـاطلين              ]الشرطة للحي الذي يسكنون فيه    

في ) ٢( ، وهو ما اتفق مع ما توصل إليه عجوة           لهاتكرر بكثرة مداهمة الشرطة     جاءوا من أحياء ت   

دراسته من أن النزالء العاطلين كانوا يسكنون أحياء كثيراً ما تتكرر مداهمة الشرطة لها بالمقارنة               

 .مع النزالء غير العاطلين 

الة المهنية حيث كانـت      ارتباط لسوابق األصدقاء بالح    أن هناك      كما توصلت هذه الدراسة إلى      

من سبق ودخل أحد    [ هذه الفروق لصالح العاطلين في فئة        اتضحتو،  فروق ذات داللة إحصائية     ال

 وهذا مؤشر على أن النزالء العاطلين يصاحبون من سبق لهم ارتكاب الجرائم              ، ]أصدقاءه السجن 

مع ما ذهب إليه عجـوة      واتفقت هذه النتيجة    . وهو ما يمهد لهم الطريق نحو االنحراف مع الوقت          

من أن نسبة من لهم أصدقاء أصحاب سوابق كانت مرتفعة لدى النزالء العـاطلين              ) ٣(في دراسته   

 . مقارنة بغير العاطلين 

ارتباط لبطالة األصدقاء بالحالـة المهنيـة فكانـت    وجود      كما توصلت نتائج هذه الدراسة إلى  

 ]من يوجد لديـه أصـدقاء عـاطلين       [وق في فئة    هذه الفر اتضحت   و ،فروق ذات داللة إحصائية   ال

بيئة النزالء العاطلين األمر الذي قد      في   وهذا مؤشر على انتشار البطالة       ،لصالح النزالء العاطلين    

. يؤدي إلى أن تكون البطالة أمر طبيعي لدى أفرادها مما يترتب عليه عدم البحث بجد عن عمـل                   

في دراسته من أن انتشار البطالة بين األصـدقاء         ) ٤(واتفقت هذه النتيجة مع ما ذهب إليه عجوة         

 كان مرتفع في مجموعة النزالء العاطلين عنه في مجموعة النزالء غير العاطلين 

 ارتباط لعدد األصدقاء العاطلين بالحالـة المهنيـة         أن هناك      وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى      

لصـالح النـزالء     روق في جميع الفئـات     هذه الف  تحاتض و ، فروق ذات داللة إحصائية   فكانت ال 
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 وهذه النتيجة مؤشر على خطورة وضع العاطلين من أن تكون البطالـة عنـدهم أمـر                  ، العاطلين

 .طبيعي نظراً النتشارها بينهم فيتوقفوا عن البحث الجاد عن عمل 

حيث لـم    عدم وجود ارتباط ألسباب بطالة األصدقاء بالحالة المهنية            كما توصلت الدراسة إلى     

رغم بعض الفروق لصالح العاطلين إال أن هذه الفـروق ليسـت            إحصائية   داللةتكن الفروق ذات    

 ]دم وجود عمل مناسـب    لع عدم عمل أصدقاءهم كان   أن  يرون  من  [ذات داللة إحصائية ، ففي فئة       

من مجموع من يرون    % ٧٤,٧ يشكلون   يٍل نز ١٢١ فـي هـذه الفئة     ينـبلغ تكرار النزالء العاطل   

% ٢٥,٣ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ٤١من المجموع الكلي ، مقابل      % ٥٥ا السبب ونسبة    هذ

سـبب أنهـم ال   ب[وفي فئة . من المجموع الكلي  % ١٨,٦من مجموع من يرون هذا السبب ونسبة        

 وهذا مؤشر علـى     ، غير عاطل     نزيالً ١٢ مقابل    عاطالً  نزيالً ٢٥ كان هناك    ]يرغبون في العمل  

 . جبارية وهي األكثر وبطالة اختيارية وهي األقل في المجتمع وجود بطالة إ

 ارتباط لسوابق األصدقاء العاطلون بالحالة المهنية حيث        أن هناك      وتوصلت نتائج الدراسة إلى     

ن سبق  ومن لديه أصدقاء عاطل   [ هذه الفروق في فئة      اتضحتفروق ذات داللة إحصائية ، و     كانت ال 

 وهذا مؤشر علـى سـهولة انحـراف العـاطلين           ، العاطلينالنزالء  لصالح   ]ودخل أحدهم السجن  

 . وسلوكهم طريق الجريمة 

عدم وجود ارتباط لسوابق األقارب بالحالة المهنية حيث لم تكن               كما توصلت هذه الدراسة إلى      

 ٦٤  كان هنـاك   ]من سبق ودخل أحد أقاربه السجن     [ في فئة    إال أنه .  فروق ذات داللة إحصائية   ال

وهذا مؤشر على أن نسبة ليست بالقليلة مـن النـزالء      .   غير عاطل   نزيالً ٤٠مقابل    عاطالً الًنزي

 . وخصوصاً العاطلين منهم جاءوا من عائالت تنتشر فيها الجريمة

فروق  ارتباط لسوابق النزيل بالحالة المهنية حيث كانت ال        أن هناك     وتوصلت نتائج الدراسة إلى     

 لصـالح   ]من سبق وارتكب جريمة أخـرى     [ هذه الفروق في فئة      تضحتا و ،ذات داللة إحصائية    

واتفقـت هـذه    . وهذا مؤشر على سهولة انحراف العاطلين وارتكابهم للجرائم          ، النزالء العاطلين 

نسبة الجريمة بين النزالء العـاطلين      ارتفاع  في دراسته إلى    ) ١(النتيجة مع ما توصل إليه عجوة       

 .اطلين بالمقارنة بالنزالء غير الع

فـروق  ارتباط لعدد السوابق بالحالة المهنية حيث لم تكن ال             وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود      

 ٤ إلـى    ١عدد السـوابق مـن      [فروق في فئة    يالحظ وجود    لكن رغم ذلك     ،ذات داللة إحصائية    
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ولة وهو ما يعني سـه    .  لصالح النزالء العاطلين     ]سوابق فأكثر  ٥عدد السوابق من    [ وفئة   ]سوابق

 .انحراف العاطلين واتجاههم الرتكاب الجرائم 

 : الظروف االقتصادية -جـ

، فقد توصلت الدراسة إلـى      بالحالة المهنية    الظروف االقتصادية    بمدى ارتباط      أما فيما يتعلق    

 ،فروق ذات داللة إحصـائية       ارتباط لدور النزيل في النفقة بالحالة المهنية حيث كانت ال          أن هناك 

ـ  ]غير قائمين بالنفقة على أنفسـهم وأسـرهم       [ هذه الفروق في فئة      اتضحتو ـ  ـ لصال زالء ـح الن

المسـاهمة   وهذا مؤشر على معانـاة النزيل في صعوبة توفير المال للنفقة على نفسه و             ، العاطلين

 .أسرته ، وهو األمر الذي قد يدفعه لتعويض ذلك عن طريق الجريمة في النفقة على 

ارتباط للحصول على المساعدات بالحالـة المهنيـة فكانـت          سة إلى وجود         كما توصلت الدرا  

 ]من يحصل على مسـاعدات ماليـة      [ هذه الفروق في فئة      اتضحت و ،فروق ذات داللة إحصائية     ال

ن على مساعدات مالية تساعدهم في      و وهذا مؤشر جيد أن يحصل العاطل      ،لصالح النزالء العاطلين    

 و ال يحصلون على مساعدات مالية وه       عاطل  نزيلٍ ١٢٦ظ أن   مواجهة مصاعب الحياة ولكن يالح    

ما يعني زيادة معاناتهم في مواجهة مصاعب الحياة دون عمل ودون الحصول على أي مساعدات               

في دراسته من أن نسبة كبيرة مـن النـزالء          ) ١(واتفقت هذه النتيجة مع ما وصل إليه حويتي         . 

 . ة تعطلهم عن العمل العاطلين لم يتلقوا مساعدات مالية في فتر

 ارتباط لمقدار المساعدات بالحالة المهنية حيـث        أن هناك      كما توصلت نتائج هذه الدراسة إلى       

 وتتضح هذه الفروق في جميع الفئات لصالح النزالء العاطلين           ، فروق ذات داللة إحصائية   كانت ال 

 .ليها النزالء العاطلين مؤشر على قلة المساعدات التي يحصل عمقدار المساعدات إال أن ، 

ارتباط      أما بخصوص موعد الحصول على هذه المساعدات فتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود             

 اتضـحت  و ،فروق ذات داللة إحصائية     لموعد الحصول على المساعدات بالحالة المهنية فكانت ال       

كـل  [في فئـة    ذلك  ك و ]كل سنة [ فئة   وكذلك في  ]ليس للمساعدات وقت محدد   [هذه الفروق في فئة     

غلب من يحصل على مساعدات مـن العـاطلين ال          أ وهذا يعني أن     لصالح العاطلين ،   ]ثالثة أشهر 

يحصلون عليها في فترات محددة أو قريبة لكي تساعدهم في مواجهة صـعوبة تـوفير متطلبـات                 

 .الحياة في ظل عدم العمل وانعدام الدخل تقريباً الذي تؤكده النتيجة التالية 
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 ارتباط لمستوى الدخل الشهري للنزيل بالحالـة المهنيـة          أن هناك  توصلت الدراسة إلى     ذلكك     

 الـدخل القليلـة   [ هذه الفروق في مسـتويات       اتضحت و ،فروق ذات داللة إحصائية     حيث كانت ال  

 ، ]الدخل األعلـى  [ لصالح العاطلين بينما كانت الفروق لصالح غير العاطلين في فئات            ]المنعدمةو

ر على أن اغلب العاطلين دخلهم قليل جداً ونسبة كبيرة منهم ال دخل لهم مما يؤكد الحالة           وهذا مؤش 

 .غلب العاطلين لتوفير متطلبات الحياة أالصعبة التي يواجهها 

ارتباط لمستوى الدخل الشهري لألسرة بالحالة المهنية            وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود       

،  فكان الدخل الشهري ألسر غالبية النزالء دخـل متوسـط            ،حصائية  فروق ذات داللة إ   فلم تكن ال  

 غير عاطل ال يوجد دخل شهري ألسرهم ، وهذا األمر يزيـد              نزيالً ٢٠و  عاطالً نزيالً ٢٩ولكن  

من معاناة النزالء وخصوصاً العاطلين في ظل انعدام الدخـل وعدم العمل ، األمر الذي قد يكون                

واتفقت نتيجة الـدخل المتوسـط      . تعويض انعدام الدخل وعدم العمل      دافع لهم الرتكاب الجرائم ل    

من أن مستوى الدخل    ) ١(ألسر النزالء التي توصلت إليها هذه الدراسة مع ما توصل إليه حويتي             

 .الشهري ألسر النزالء يعد متوسطاً ويميل إلى االنخفاض 

  فقـد توصـلت     ، لين فقـط  أما بخصوص بعض الظروف االقتصادية التي أجاب عليها العاط             

مـن سـبق    [ لصـالح    كانالذهاب لمكتب العمل       فيعند العاطلين    أن التكرار األكبر   الدراسة إلى 

% ٥٨,٢ نزيل يشكلون نسـبة      ١٢٤ العاطلين في هذه الفئة   فقد بلغ تكرار     ]وذهب إلى مكتب العمل   

يشـكلون نسـبة    مـل و  لم يذهبوا لمكتب الع     عاطالً نزيالً ٨٩ مقابل   النزالء العاطلين من مجموع   

فـي  ) ٢( هذه النتيجة مع ما توصل إليه حويتي         اختلفت و .النزالء العاطلين   من مجموع   % ٤١,٨

 .دراسته من أن غالبية المبحوثين لم يلجأوا إلى مكتب العمل 

أن  أسباب عدم الذهاب لمكتب العمل لمن لم يسبق له ذلك فقد توصـلت الدراسـة إلـى                   وفي     

بسـبب  [في فئـة  لعاطلين ا لصالح كان  العاطلين الذين لم يذهبوا لمكتب العمل       عندالتكرار األكبر   

من مجموع النزالء العاطلين    % ٢٨,١يشكلون نسبة     عاطالً نزيالً ٢٥حيث يوجد    ]عدم االحتياج له  

من مجموع  % ١٩,١يشكلون نسبة     عاطالً نزيالً ١٧ يوجد ]بسبب عدم حمل مؤهالت   [وفي فئة   ،  

الذين [، وفي فئة     عاطالً نزيالً ١٤ كان هناك  ]بسبب تعقيد اإلجراءات  [في فئة   و،   النزالء العاطلين 

ونفس التكرار السابق كـان فـي فئـة         ،   نزالء عاطلين    ٨يوجد   ]لم يسمعوا بمكتب العمل من قبل     

 نزالء عاطلين ، وفـي      ٧ يوجد ]بسبب بعد المكتب  [ ، وفي فئة     ]بسبب الجهل بمكان مكتب العمل    [
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كتـب   لموالم يذهب   عاطالً نزيالً ٢٥ووجود  .   خمسة نزالء عاطلين   يوجد ]االهتمامبسبب عدم   [فئة  

 وهـو   العمـل م يذهب لمكتب  ل من العاطلين    البعض و هم رغم بطالت  ]بسبب عدم االحتياج له   [العمل  

بسـبب عـدم    [ أو   ]بسبب الجهل بمكانه  [ أو   ]بسبب بعد مكتب العمل   [  _نظراً لتعطله _ المحتاج له   

 غيـر   _وأن كانوا قلة    _ يؤكد أن نسبة من العاطلين       ]بسبب عدم االهتمام  [ أو   ] قبل ه من السماع ب 

 .جادين في البحث عن عمل ولربما يدخلون في تصنيف البطالة االختيارية 

 مدى  فيعند العاطلين الذين ذهبوا لمكتب العمل        أن التكرار األكبر       كما توصلت الدراسة إلى     

لم يجدوا المسـاعدة    [لصالح النزالء العاطلين الذين     كان  تب العمل   المساعدة من مك  الحصول على   

النـزالء  من مجموع   % ٨٧,٩ نزيل عاطل يشكلون نسبة      ١٠٩هم  قد بلغ تكرار   ف ]من مكتب العمل  

مـن  % ١٢,١ وشكلوا نسـبة     ]وجدوا مساعدة من مكتب العمل    [  عاطالً نزيالً ١٥  مقابل العاطلين

ر على أن مكتب العمل ال يستطيع وحده أن يستجيب لطلبات            وهذا مؤش  ، مجموع النزالء العاطلين  

وقد يكـون  . البحث عن عمل من العاطلين لكثرتهم أو لقلة الوظائف التي يستطيع المكتب توفيرها      

ذلك مما يجعل العاطل ينقم على مجتمعه بسبب أنه لم يوفر له عمل رغم ذهابه للجهـة المسـئولة                   

في دراسته من أن غالبية مـن لجـأوا   ) ١( حويتي إليها ذهب واتفقت هذه النتيجة مع م   . عن ذلك   

 .إلى مكتب العمل طلباً للمساعدة لم يحصلوا على هذه المساعدة 

 لصالح  كانفي أسباب عدم عملهم     عند العاطلين    أن التكرار األكبر   توصلت الدراسة إلى     كذلك     

بينما ارجـع   ،   عاطل    نزيلٍ ١٣٧هم   والذين بلغ تكرار   ]بحثوا عن عمل ولم يجدوا    [العاطلين الذين   

 نـزيالً  ١٥ وكذلك ارجع     ، ]وجود دخل خارجي يكفيهم   [ نزالء عاطلين سبب عدم عملهم إلى        ١٠

ارجعوا سبب    عاطالً نزيالً ٢٤وكان هناك   ،   ]عدم الرغبة في العمل   [سبب عدم العمل إلى      عاطالً

ارجعوا سـبب عـدم       عاطالً يالًنز ٢٧ ، وكذلك كان هناك      ]عدم وجود عمل يناسبهم   [البطالة إلى   

رغم أن عدم   الوهذا مؤشر على    ،   ]أن العمل الذي يجدونه كان مرهق مقابل أجر قليل        [عملهم إلى   

إال أنه يعني أن نسبة ال بأس بها من         ،  عمل الغالبية كان بسبب عدم وجود العمل رغم بحثهم عنه           

 .العاطلين كان تعطلهم اختياري رغم وجود العمل 

فـي دور البطالـة فـي       عند العاطلين    أن التكرار األكبر  وصلت نتائج هذه الدراسة إلى           كما ت 

الذين يرون أن البطالة هي السـبب الـذي         [ لصالح النزالء العاطلين في فئة       كانارتكاب الجريمة   

مـن  % ٧١,٨ عاطل يشكلون نسبة      نزيلٍ ١٥٣ حيث يوجد في هذه الفئة       ]دفعهم الرتكاب الجريمة  

أن البطالة ليست هي السبب الذي دفعهـم        [ يرون    عاطلٍ  نزيلٍ ٦٠ العاطلين مقابل    مجموع النزالء 
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ويعني ذلك من وجهة     .من مجموع الـنزالء العاطلين     % ٢٨,٢ وشكلوا نسبة    ]الرتكاب الجريـمة 

نوي بين البطالة والجريمة وقد يرجع      ـنظر الغالبية العظمى من النزالء العاطلين وجود ارتباط مع        

ـ  ـة على الفرد اقتص   ـنعكاسات السلبية للبطال  ذلك إلى اال   والتـي تنمـي مـن      ،  ياً  ـادياً واجتماع

 .م باإلحباط ـشعوره

لصالح مـن    في طول مدة البطالة   عند العاطلين    أن التكرار األكبر       كما توصلت الدراسة إلى     

% ٨٠,٨ة   يشكلون نسب   عاطلٍ  نزيلٍ ١٧٢ حيث كان في هذه الفئة       ]أكثر من سنة  [ ته مدة بطال  كانت

وهذا يعني صعوبة في حياة العاطل بسبب امتـداد فتـرة البطالـة             . من مجموع النزالء العاطلين     

وهو ما اتفق مع ما وصـل إليـه         . غلب النزالء العاطلين    ألفترات طويلة تزيد عن السنة في حياة        

تزيد عـن   رات طويلة   ـفي دراسته من امتداد فترة البطالة في حياة النزيل العاطل لفت          ) ١(عجوة  

 . ستة شهور متصلة 

 في مصدر مصاريفهم في فترة البطالة       أن التكرار األكبر عند العاطلين         وتوصلت الدراسة إلى    

% ٢٩,٦ شكلوا نسـبة     عاطالً  نزيالً ٦٣هناك  حيث كان    ]من الجريمة [يصرفون  لصالح الذين   كان  

 حيـث    الجنائي ين البطالة واألمن  وهذا مؤشر على العالقة السلبية ب     . من مجموع النزالء العاطلين     

، دهم في مصـاريفهم     ـة كمصدر يساع  ـون إلى الجريم  ـين يتجه ـأن نسبة أكثر من ربع العاطل     

 . في حال انتشار البطالة بنسب كبيرة  الجنائيألمنبا يعني عالقة للبطالةاألمر الذي 

 كانمن سبق له العمل     في   العاطلين   أن التكرار األكبر عند النزالء         كما توصلت الدراسة إلى     

نزيل عاطل يشـكلون نسـبة      ١٢١ حيث يوجد    ]لم يسبق لهم العمل   [في فئة   الذين  لصالح العاطلين   

يشكلون نسـبة     عاطالً نزيالً ٩٢، بينما يوجد    في هذه الفئة    من مجموع النزالء العاطلين     % ٥٦,٨

مـن  % ٤٣,٢سـبة    وهـذا يعنـي أن ن      ، ]سبق لهم العمل  [من مجموع النزالء العاطلين     % ٤٣,٢

وهو ما يؤكد على وجود بطالة       ،   مجموع النزالء العاطلين سبق لهم العمل وتركوه ألسباب مختلفة        

 . اختيارية بين النزالء العاطلين في فترة تعطلهم قبل الجريمة 

    

    

 النـزالء   أن التكرار األكبر عند    وبالسؤال عن سبب ترك هذه الوظائف توصلت الدراسة إلى               

 تعطلهم عـن العمـل     لصالح من كان  في سبب ترك العمل السابق      الذين سبق لهم العمل     عاطلين  ال
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تركـوا    عـاطالً  نـزيالً  ٢٦وهناك    عاطالً نزيالً ٤٢حيث يوجد   ] بسبب الطرد من العمل   [ السابق

 ]بسبب الملل منه  [تركوا العمل     عاطالً نزيالً ١٣ ، و  ]بسبب أنه كان مرهق مقابل أجر قليل      [العمل  

 وهذه النتيجة مؤشر على وجود      ، ]للبحث عن عمل أفضل   [تركوا العمل     عاطالً نزيالً ١١ وهناك،  

واتفقت هذه النتيجة مع ما وصل إليـه        . البطالة االختيارية بنسبة ليست قليلة بين النزالء العاطلين         

وا العمل  في دراسته من أن نسبة كبيرة من النزالء العاطلين الذين سبق لهم العمل ترك             ) ١(عجوة  

 .ن بطالتهم تعود الختيارهم لحياة البطالة أباختيارهم و

الظروف االجتماعية واالقتصـادية    مدى ارتباط اغلب الخصائص الذاتية و          ومما سبق يتضح    

خلق الجو الـذي    ياألمر الذي   ت الفروق لصالح النزالء العاطلين ،       للنزالء بالحالة المهنية حيث كان    

 . نحراف والجريمة يساعد أو يدفع إلى اال

  ؟إلى أي مدى ترتبط الحالة المهنية بنوعية الجريمة – ٢

أن إلى  الدراسة توصلتفقد  إلى أي مدى ترتبط الحالة المهنية بنوعية الجريمةأما بخصوص     

حيث كانت الفروق ذات داللة إحصائية ، واتضحت بنوعية الجريمة للحالة المهنية هناك ارتباط 

 .وخاصة في الجرائم الماليةفي أغلب الجرائم لح العاطلين لصاهذه الفروق 

  ؟بالجرائم المالية والجرائم غير الماليةإلى أي مدى ترتبط الحالة المهنية  – ٣

مالية الجرائم غير المالية والجرائم بالارتباط للحالة المهنية      كذلك توصلت الدراسة إلى وجود 

حيث بلغ تكرار لصالح النزالء العاطلين في الجرائم المالية إحصائية فروق ذات داللة كانت الو ،

من مجموع % ٧١,١ نزيل عاطل شكلوا نسبة ١٣٨النزالء العاطلين مرتكبي الجرائم المالية 

% ٢٨,٩ نزيل غير عاطل كانت جرائمهم مالية وشكلوا نسبة ٥٦مرتكبي الجرائم المالية ، مقابل 

 . من مجموع مرتكبي الجرائم المالية 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النزالء العاطلين وغير العاطلين في  – ٤

 ؟ غير الماليةالمالية وفي الجرائم الجرائم 

ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين النـزالء العـاطلين وغيـر                     أما بخصوص   

لت الدراسة إلى مجموعـة مـن       فقد توص وفي الجرائم غير المالية ،      المالية  الجرائم  العاطلين في   

 : النتائج وهي 
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  الجرائم المالية: أوالً 

 بين النـزالء     ذات داللة إحصائية   فروق وجود   إلى توصلت الدراسة    : جريمة السرقة    -أ     

حيـث بلـغ     لصالح النزالء العاطلين  وكانت الفروق   ،  في جريمة السرقة     العاطلين وغير العاطلين  

من مجموع مرتكبي جريمـة     % ٧٤,٦ يشكلون نسبة     عاطالً  نزيالً ٤٧تكرارهم في جريمة السرقة     

. من مجموع مرتكبي هذه الجريمـة       % ٢٥,٤ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ١٦السرقة ، مقابل    

في دراسته من أن جريمة السرقة تتـأثر بدرجـة          ) ١(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه فرج         

ي أعداد العاطلين تؤدي إلى زيادة فـي أعـداد المـرتكبين            كبيرة بمشكلة البطالة وأن أي زيادة ف      

 .    لجريمة السرقة 

 وقـد  ، ذات داللة إحصائية     فروق عدم وجود    إلى توصلت الدراسة    : جريمة التزوير    -ب    

مـن مجمـوع    %٦١,٥ نزالء عاطلين يشكلون نسـبة       ٨بلغ تكرار النزالء مرتكبي هذه الجريمة       

من مجموع مرتكبـي    % ٣٨,٥ نزالء غير عاطلين يشكلون نسبة       ٥مرتكبي هذه الجريمة ، مقابل      

 .هذه الجريمة  

 فروقوجد  ي ال كذلك الحال في جريمة تزييف العملة حيث         : جريمة تزييف العملة     -جـ     

مـن  % ٧٧,٨ نزالء عاطلين يشكلون نسـبة       ٧قد بلغ تكرار النزالء فيها      وذات داللة إحصائية ،     

% ٢٢,٢ثنين غير عاطلين يشكالن نسـبة       العملة ، مقابل نزيلين     مجموع مرتكبي جريمة تزييف ا    

يـه  إلوتتفق هذه النتيجة ونتيجة جريمة التزوير مع ما وصل          . من مجموع مرتكبي هذه الجريمة      

في دراسته من أن هذه الجرائم ال تتأثر بشكل كبير بمشـكلة البطالـة وأن العـاطلين ال      ) ٢(فرج  

 .ه الجرائم يمثلون نسبة كبيرة من مرتكبي هذ

 ذات  فـروق  عدم وجود    إلىكذلك توصلت هذه الدراسة      : جريمة تهريب المسكرات     -د    

 نزالء عـاطلين يشـكلون نسـبة        ٦داللة إحصائية ، وقد بلغ تكرار النزالء مرتكبي هذه الجريمة           

% ٢٥ثنين غير عاطلين يشكالن نسـبة       امن مجموع مرتكبي هذه الجريمة ، مقابل نزيلين         % ٧٥

 .موع مرتكبي هذه الجريمة من مج

الدراسة  أما في جريمة ترويج المسكرات فقد توصلت         :رات  سك جريمة ترويج الم   -هـ     

حيـث بلـغ      ، ح النزالء العـاطلين   ـلصالوكانت الفروق    ذات داللة إحصائية ،      وجود فروق  إلى
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تـرويج  من مجموع مرتكبـي جريمـة   % ٨١,٨ شكلوا نسبة  نزيال١٨ًتكرارهم في هذه الجريمة    

 .من مجموع مرتكبي هذه الجريمة % ١٨,٢ نزالء غير عاطلين شكلوا نسبة ٤المسكرات ، مقابل 

 ذات داللـة    فـروق  وجـود    إلى كذلك توصلت الدراسة     : جريمة تهريب المخدرات     -و     

  نـزيالً ١١هم في هذه الجريمة    النزالء العاطلين حيث بلغ تكرار     لصالحوكانت الفروق   إحصائية ،   

من مجموع مرتكبي هذه الجريمة ، مقابل نزيل واحد غير عاطـل يشـكل            % ٩١،٧ نسبة   يشكلون

 .من مجموع مرتكبي هذه الجريمة % ٨،٣نسبة 

 كذلك الحال في جريمة ترويج المخدرات حيث توصـلت          : جريمة ترويج المخدرات     -ز     

اطلين حيـث بلـغ      ذات داللة إحصائية ، وكانت هذه الفروق لصالح الع         وجود فروق  إلىالدراسة  

من مجموع مرتكبي جريمـة تـرويج       % ٦٢,٩ يشكلون نسبة     نزيالً ٣٩تكرارهم في هذه الجريمة     

ـ      % ٣٧,١ غير عاطل يشكلون نسبة       نزيالً ٢٣المخدرات ، مقابل     ذه ـمن مجمـوع مرتكبـي ه

 .الجريمة 

دراسـته  في  ) ١(مع ما وصل إليه فرج      ها   وكذلك نتيجة تهريب    ترويج المخدرات  نتيجة وتتفق      

من أن جرائم االتجار بالمخدرات تتأثر بدرجة كبيرة بمشكلة البطالة وأن أي زيـادة فـي أعـداد                  

 .العاطلين تؤدي إلى حدوث زيادة في أعداد المرتكبين لهذه الجرائم 

 عـدم   إلىموال توصلت هذه الدراسة     وفي جريمة غسيل األ    : جريمة غسيل األموال     -ح     

ثنـين  ا بلغ تكرار النزالء مرتكبي هذه الجريمـة نـزيلين           وقدائية ،    ذات داللة إحص   فروقوجود  

من مجموع مرتكبي هذه الجريمة ، مقابل ثالثة نزالء غيـر عـاطلين             % ٤٠عاطلين شكال نسبة    

 . من مجموع مرتكبي جريمة غسيل األموال % ٦٠شكلوا نسبة 

 

 الماليةغير الجرائم : ثانياً 

بـين   ذات داللة إحصائية     فروقلدراسة إلى عدم وجود      توصلت ا  : جريمة االغتصاب    -أ     

 تكرار النزالء المرتكبين     وقد بلغ  ٠,٢٥١ مستوى الداللة     بلغ ، فقد النزالء العاطلين وغير العاطلين     

مـن مجمـوع مرتكبـي جريمـة        % ٦٣,٢يشكلون نسـبة      عاطالً نزيالً ١٢لجريمة االغتصاب   
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من مجموع مرتكبـي جريمـة      % ٣٦,٨نسبة   نزالء غير عاطلين يشكلون      ٧االغتصاب ، مقابل    

 .االغتصاب 

حيث توصلت نتائج   ،  وكذلك الحال في جريمة هتك العرض        : جريمة هتك العرض     -ب     

قد بلغ تكرار النزالء مرتكبي جريمة هتـك        و،   ذات داللة إحصائية     فروقوجود   عدم   الدراسة إلى 

بي جريمة هتك العرض مقابـل  من مجموع مرتك % ٥٧,١ نزالء عاطلين يشكلون نسبة      ٨العرض  

وتختلف . من مجموع مرتكبي جريمة هتك العرض       % ٤٢,٩ نزالء غير عاطلين يشكلون نسبة       ٦

في دراسته من تأثر جريمة االغتصاب وجريمة هتـك         ) ١(هاتان النتيجتان مع ما وصل إليه فرج        

 زيادة فـي أعـداد      وبأن الزيادة في أعداد العاطلين قد تؤدي إلى حدوث        ،  العرض بمشكلة البطالة    

 .المتهمين بتلك الجرائم 

 ذات داللـة    فـروق عـدم وجـود     كذلك توصلت الدراسة إلى      : جريمة المضاربة    -جـ     

يشـكلون نسـبة      عـاطالً  نزيالً ١٤ بلغ تكرار النزالء مرتكبي جريمة المضاربة        وقد،  إحصائية  

اطـل يشـكلون نسـبة       غير ع   نزيالً ١٧من مجموع مرتكبي جريمة المضاربة ، مقابل        % ٤٥,٢

 .من مجموع مرتكبي جريمة المضاربة % ٥٤,٨

 ذات  فـروق  وجود   إلىجريمة فقد توصلت الدراسة     هذه ال أما في    : جريمة األخالقيات    -د     

حيث بلـغ تكـرارهم فـي هـذه         ،   لصالح النزالء غير العاطلين      وكانت الفروق  داللة إحصائية ،  

ثنـين  اكبي هذه الجريمة ، مقابل نزيلين  مجموع مرت من% ٨٥,٧ يشكلون نسبة     نزيالً ١٢الجريمة  

واتفقت هذه النتيجة مـع مـا        . هذه الجريمة من مجموع مرتكبي    % ١٤,٣عاطلين يشكالن نسبة    

 .في دراسته من أن العاطلين ال يمثلون نسبة كبيرة من مرتكبي هذه الجرائم ) ٢(وصل إليه فرج 

 ذات داللة   فروق عدم وجود    إلىالدراسة  توصلت هذه    : جريمة تعاطي المخدرات     -هـ     

من % ٥٢يشكلون نسبة     عاطالً نزيالً ٢٦ بلغ تكرار النزالء مرتكبي هذه الجريمة        وقد،  إحصائية  

% ٤٨ غير عاطل يشكلون نسـبة        نزيالً ٢٤مجموع مرتكبي جريمة تعاطي المخدرات ، مقابـل        

في دراسته من  ) ٣( ذهب إليه فرج     واختلفت هذه النتيجة مع ما    . من مجموع مرتكبي هذه الجريمة      

 .أن جريمة تعاطي المخدرات تتأثر بدرجة كبيرة بمشكلة البطالة 
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 فـروق  عدم وجود    إلىكذلك توصلت نتائج هذه الدراسة       : جريمة شرب المسكرات     -و     

قـد بلـغ    و ٠،٠٥٩ ، إال أن مستوى الداللة كان قريب من الداللة حيث بلغ             ذات داللة إحصائية    

مـن مجمـوع    % ٧٢,٢ يشكلون نسبة     نزيالً ١٣النزالء العاطلين المرتكبين لهذه الجريمة      تكرار  

من مجموع مرتكبـي    % ٢٧,٨ نزالء غير عاطلين يشكلون نسبة       ٥مرتكبي هذه الجريمة ، مقابل      

في دراسته من أنه ال     ) ١(واتفقت هذه النتيجة مع ما وصل إليه عجوة         . جريمة شرب المسكرات    

 .ئية بين النزالء العاطلين وغير العاطلين في شرب المسكرات توجد داللة إحصا

وجود ارتباط للحالة المهنية بنوعية الجريمة حيث كانت الفروق في نوعيـة                 مما سبق يتضح    

توصـلت   كما .الجرائم المالية   اغلب الجرائم وخصوصا في     الجريمة لصالح النزالء العاطلين في      

فروق ة المهنية بالجرائم المالية والجرائم غير المالية ، وقد كانت ال          ارتباط للحال  وجودالدراسة إلى   

 .  المالية لصالح النزالء العاطلينفي الجرائمذات داللة إحصائية 

فـي   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين النزالء العاطلين وغيـر العـاطلين              وكذلك يتضح      

ماعـدا فـي جـرائم      في هذه الجرائم      العاطلين وكانت هذه الفروق لصالح النزالء    الجرائم المالية   

غسيل [ أما في    ، حيث لم تكن الفروق ذات داللة إحصائية         ]التزوير والتزييف وتهريب المسكرات   [

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة     يتضح كذلك  و. فلم تكن هناك فروق لصالح العاطلين     ]موالألا

جريمـة  [ماعـدا فـي     ئم غيـر الماليـة      بين النزالء العاطلين وغير العاطلين في الجرا      إحصائية  

  . حيث وجد فيها فروق ذات داللة إحصائية لصالح غير العاطلين]األخالقيات

الكسـب  من خالل ما سبق يتضح أن الجرائم التي يكون الهدف من ارتكابها الحصول على                     

الهـدف مـن     هي التي تتأثر بدرجة كبيرة بمشكلة البطالة بعكس الجرائم التـي ال يكـون                المادي

ما يالحظ سابقاً ال تتأثر بدرجة كبيرة بمشـكلة         ـوالتي ك دي  الماالكسب  ابها الحصول على    ـارتك

 . البطالة 

 بحيـث أن    . بالجرائم الماليـة    عالقةً للبطالِةمن خالل كل ما سبق توصلت الدراسة إلى أن               

 وبـأن   ، الكسـب المـادي     العاطلين يتجهون أكثر للجرائم التي يكون الهدف من ارتكابها تحقيق           

الزيادة في أعداد العاطلين تؤدي إلى زيادة في ارتكاب الجرائم وخصوصا التي يكون الهدف مـن                

 . ارتكابها الكسب المادي

 

                                                 
  .١٣٣مرجع سابق ، ص ) . هـ ١٤٠٦(  عجوة ، عبد الفتاح - ١



 ٩٤

 

 التوصيات ٢ – ٥

 :انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات وهي 

ـ  :  التصدي لمشكلة البطالة في المجتمع يستلزم        :أوالً        ، املة بمفهـوم البطالـة      اإلحاطة الش

وتصـنيف خصـائص    ،  وتقدير حجمها وخصائص كل نـوع منهـا         ،  وتحديد أنواعها ومسبباتها    

ومسـتوى التحصـيل العلمـي ،       ،  ونوع الجنس   ،  الباحثين عن عمل من حيث التوزيع الجغرافي        

ـ ولكـي تتحقـق اإل    . وبالتالي يمكن تقديم الحلول العملية لها في األجلين القصير والطويل             ةحاط

 :الشاملة البد من العمل على اتخاذ العديد من الخطوات منها 

 بـإجراء الدراسـات المسـحية        في الجامعات والجهات ذات العالقة      قيام مراكز البحوث   –     أ  

 .     وذلك للوقوف على حجم البطالة واتجاهاتها المستقبلية ؛ الواسعة في المجتمع 

ة خاصة بالقوى العاملة بجانب التعدادات السكانية من أجل          الدعوة إلجراء مسوحات دوري    –    ب  

 .توفير سالسل زمنية عن حجم وتركيب قوة العمل 

تقود إلى الجريمة ، وعلى ذلـك       يمكن أن    في ضوء بعض النتائج يتضح أن البطالة         :     ثانياً  

  .مل ـيجب مواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل الحقيقية لكل قادر وراغب في الع

تضييق نطاق االستقدام وتقييـده     وذلك من خالل    . عمالة األجنبية    العمل على خفض ال    :ثالثاً       

من خالل فرض رسوم عالية لزيادة التكلفة ، وخصوصاً على العمالة األجنبيـة غيـر المـاهرة ،     

 .والتي يمكن أن يقوم بعملها الفئات المتسربة من مراحل التعليم المختلفة واألميين 

إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للنظام التعليمي والتدريبي المعمول به ، بغيـة إعـادة              : رابعاً       

 :وذلك من خالل . تكييفه وفق المتغيرات التي تطرأ على واقع المجتمع 

 النظر في إلزامية التعليم ، ووضع الضوابط التي تحقق هذا التعلـيم اإللزامـي ، وذلـك                  –     أ  

 المتسربين من التعليم العام واألميين لتهيئتهم للعمل باعتبارهم من الفئـات األكثـر              لمعالجة مشكلة 

 .تعرضاً للبطالة واالنحراف 

 وفق حاجات سوق العمل ، وقـد يقتضـي ذلـك            – ومن ضمنه الجامعي     –تنويع التعليم    – ب   

 ألعـداد افتتاح أقسام وتخصصات أو زيادة سعة بعض التخصصات المهمة والتـي ال تتسـع إال                

 .بسيطة 
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في ضوء نتائج الدراسة أتضح أن للبطالة عالقة بالجرائم المالية ، وعلى ذلك البد               :خامساً       

ورعايتهم وأسرهم بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية      ،  تخصيص معاشات للعاطلين عن العمل      من  

نعهم من اللجـوء    وذلك كمدخل عالجي ووقائي لمواجهة صعوبة الحياة ولم       ؛  والجمعيات الخيرية   

 .إلى أساليب غير شرعية لتأمين حاجاتهم وحاجات أسرهم 

الحد من الروافد األخرى المساندة للبطالة والمغذية للجريمة وذلـك عـن طريـق              : سادساً       

ـ ويتم ذلك   . االهتمام بالتنشئة األسرية السليمة ، والوقاية من االنحراف          ، دعم القـيم اإلسـالمية      ب

وتعميق مفهوم المواطنة الحقة من خـالل مختلـف البـرامج التعليميـة             ،  لديني  وتقوية الوازع ا  

 . والتوعوية من قبل األجهزة المعنية 

توعية الشباب في أن العمل الشريف ال يعيبه شئ طالما أنه ال يخـالف الشـريعة                : اً  سابع     

ة بتوعية المـواطنين    وذلك من خالل تكثيف جهود الجهات المعني      . اإلسالمية وال يخالف النـظام     

 هو  اآلخرينوأن العمل ال يعاب بل الجلوس عالة على         ،  بأنهم أحق بالوظائف من العمالة األجنبية       

 .    الذي يعاب 

وتوسيع مجـال البحـث     ،  دعوة الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات حول البطالة         : اً  ثامن     

 .ك بشكل دوري ليشمل فئات سكانية ومناطق مختلفة من المملكة وذل

 دعوة الباحثين للقيام بالمزيد من الدراسات والبحوث المتعمقة للكشف عـن عالقـة              :اً  تاسع     

البطالة بالجريمة واألمن ، إذ أن هذه الدراسة ال تعدو أن تكون مكملة لما سـبق مـن دراسـات                    

 .ومنطلقات ألعمال بحثية جديدة في المستقبل 
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 ة ـالصـخالـ ٣ – ٥

    لقد قامت هذه الدراسة بتناول مشكلة البطالة من منظور أمني وذلك لمعرفة عالقتها      

  بمدينة الرياض منإصالحية الحائرنزالء  ، ولقد طبقت هذه الدراسة على بالجرائم المالية

 .  السعوديين

ة وعالقتها  الدراسة والتي ركزت على مشكلة البطالمشكلةاستعراض  في الفصل األول تم وقد     

 وخصوصا الجرائم  ، حيث قد تدفع البطالة اإلنسان العاطل إلى ارتكاب الجرائمبالجرائم المالية

والمتلخص في  الدراسة  وتم تناول أهمية. التي يكون الهدف من ارتكابها تحقيق الكسب المادي

ت عن البطالة من جريقلة الدراسات التي أنظرا ل بالجرائم الماليةا لمعرفة عالقة البطالة سعيه

وتم كذلك .  لمشكلةألسلوب العلمي في دراسة مشكلة البطالة لفهم هذه ال هاإتباعو، منظور أمني 

بطالة من منظور  أساساً إلى تناول مشكلة التهدففي الفصل األول تناول أهداف الدراسة والتي 

ن ـة بيـمعرفة نسبة البطال، انطالقا من الوقوف على  بالجرائم المالية عالقتها أمني وذلك لمعرفة

 والظروف مدى ارتباط الخصائص الذاتيةومعرفة  ،  من السعودينة الحائرـنزالء إصالحي

مدى ارتباط الحالة المهنية بنوعية معرفة و ، بالحالة المهنيةاالجتماعية واالقتصادية للنزالء 

ما ومعرفة رائم غير المالية ، ومعرفة مدى ارتباط الحالة المهنية بالجرائم المالية والجالجريمة ، 

 الجرائم المالية في لنزالء العاطلين وغير العاطلينإذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين ا

 . كذلك تناول الفصل األول التعريفات اإلجرائية للدراسة . الجرائم غير الماليةوفي 

بعد  . بعض اآلثار الناجمة عنها تناول البطالة بتعريفها ، واستعراضتم  وفي الفصل الثاني     

البطالة في الدول  : أقسام هي ثالثة وقسمت إلى حجم مشكلة البطالة في دول العالمذلك تم تناول 

والتي تم التوصل  . البطالة في الدول العربية، و البطالة في الدول الناميةو، الصناعية الرأسمالية 

 درجة المعاناة من هذه مع تفاوتمشكلة البطالة من خاللها إلى أن جميع دول العالم تعاني من 

بعد ذلك تم تناول موقف و. الطبيعي  البطالة تناول نظرية ارتفاع معدل بعد ذلك تم .المشكلة 

بعد ذلك . بالنهي عن البطالة والحث على العمل وكسب الرزق اإلسالم من البطالة والذي تلخص 

 باالشتراك –العاطل عن العمل قد تدفع به البطالة أن يث ح بالجرائم الماليةتم تناول عالقة البطالة 
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وبالتحديد التي يكون الهدف من ارتكابها لى االنحراف وارتكاب الجرائم إ –مع عوامل أخرى 

وذلك ألن البطالة ترتبط بآثار سلبية عديدة اقتصادية واجتماعية ونفسية تظهر . الكسب المادي 

 .اآلثار السلبيـة منفـردة أو مجتمعـة إلى االنحراف على الفرد والمجتمـع وقد تودي هذه 

الجريمة في اللغة ومفهوم الجريمة ، وتناول معنى الجرائم المالية كذلك تم في الفصل الثاني تناول 

، وإلقاء الضوء على الجريمة في الشريعة اإلسالمية وعلى التكافل االجتماعي في اإلسالم ودوره 

  .في التقليل من آثار البطالة

 أحمد  دراسةتم تناولحيث      كذلك تم في الفصل الثاني تناول الدراسات السابقة ذات العالقة ، 

على عالقة البطالة بالجريمة واالنحراف في الوطن العربي ، والتي ركزت حويتي ، وآخرون 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك ارتباط بين السلوك االنحرافي والظروف االقتصادية 

بعنوان البطالة واألمن ، أما في دراسة محمد عبد اللطيف فرج . طالة مختلفة ومن ضمنها البال

فتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن مشكلة البطالة من أهم المشكالت التي تواجه دول العالم ، 

 .تماعي  السياسي والترابط االجوأشارت النتائج لهذه الدراسة إلى أن البطالة تمثل تهديدا لالستقرار

البطالة خطرها وسبل مواجهتها ، توصلت نتائج هذه الدراسة :  بعنوان  إبراهيم الجويروفي دراسة

أما دراسة إبراهيم الدوسري والتي ركزت على دراسة . إلى أن للبطالة ارتباط قوي بالجريمة 

ت نتائج هذه  وتوصل،البطالة بين خريجي التعليم الثانوي والجامعي في منطقة الرياض التعليمية 

% ٢٠الدراسة إلى وجود عدد كبير من العوامل المؤثرة في حدوث البطالة ، وعلى وجود نسبة 

هـ وهو ما يعني احتمال ١٤١١ وذلك في عام ،من البطالة من عينة الدراسة من غير الجامعيين 

 عبد اطفع دراسة  وفي.زيادة النسبة اآلن أو شمولها باقي الخريجين من المستويات األخرى 

 أول الدراسات العربية التي ركزت على البطالة في العالم العربي والتي تعتبر منالفتاح عجوة 

 وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن البطالة تؤدي إلى السلوك المنحرف ،ها بالجريمة ـوعالقت

 . ة والنفسيواإلجرامي إذا توافرت في الفرد العاطل بعض العوامل االقتصادية واالجتماعية 

 استخدمت منهج المسح االجتمـاعي       تم تناول منهجية الدراسة والتي     وفي الفصل الثالث            

يتكون من نـزالء إصـالحية     والذي   مجتمع الدراسة وتم في هذا الفصل تناول      .  عن طريق العينة  

تتكـون    والتي عينة الدراسة  وتناول الفصل الثالث     . في فترة إجراء الدراسة       من السعوديين  الحائر

ـ   من السعوديين ائر  ـة الح ـمن عينة عشوائية من نزالء إصالحي      ـ ـلغ ع ـ ، ويب  )٣٥١(ا  ـدده

وتم .  نزيل) ٣٤٠(تـم تـوزيع االستبانات على أفراد العينة عشوائياً واستجاب منهم           حيث   نزيل

 مـن أن    استخدام االستبانة لجمع البيانات لهذه الدراسة ، وتم اختبار صدق محتوى االستبانة للتأكد            
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االستبانة تقيس فعالً الشيء الذي وضعت لقياسه بعرضها على مجموعة من المحكمين ، كما تـم                

وتم في هـذا الفصـل       . دخال التعديالت على االستبانة وفقاً لما أسفرت عنه مقترحات المحكمين         إ

 الرزمة (  برنامج هاتحليل بيانات الدراسة ل هذه  استخدمت   ، حيث    أساليب المعالجة اإلحصائية  تناول  

 مثـل  ي استخدام أساليب اإلحصاء الوصـف كما تم) . Spss  -اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

  .٢تم استخدام اختبار كا والنسب المئوية

 الـذي   في الفصـل الخـامس     تم عرض نتائج الدراسة والتي تم مناقشتها              وفي الفصل الرابع  

 :       ة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يليحيث توصلت الدراس. تناول المناقشة والتوصيات 

أن نسبة العاطلين بين النـزالء بلغـت         ، توصلت الدراسة إلى      في نسبة البطالة بين النزالء         

وهذا مؤشر على أن العاطلين عن العمل يتجهون للجريمـة          ،  من مجموع عينة الدراسة     % ٦٢,٦

  . أكثر من غيرهم

ارتباط للعمر بالحالة المهنيـة حيـث   وجود  توصلت الدراسة إلى  : الخصائص الذاتيـة  وفي       

 لصالح العاطلين حيث كشفت البيانات أن أعلـى فئـة عمريـة             ، فكانت فروق ذات داللة    كانت ال 

هذه الفئة المنتجة ذات الطاقة العالية يجـب        ، و  ] سنة ٣٠ إلى   ١٨من  [للمبحوثين هي الفئة العمرية     

خر في العمل الشرعي ـ حرجة ذات طاقة يجب أن تس      فئةن هذه الفئة    تسخيرها بتوفير العمل لها أل    

 بالحالة المهنية حيث كانت الفروق      لمستوى التعليمي توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط ل      وكذلك   .

 ولغير العـاطلين    ]التعليم األقل من الجامعي   [ لصالح العاطلين في فئة      ذات داللة إحصائية، وكانت   

وكذلك وجود   . وهذا مؤشر على أن غير المتعلمين أكثر عرضة للبطالة         ]ى فأعل الجامعي[في فئة   

لصـالح   ، وكانت فروق ذات داللة إحصائية     ارتباط للحالة االجتماعية بالحالة المهنية حيث كانت ال       

 ، وهو أمر قد يعود إلى صعوبة توفير متطلبات الزواج للعاطلين األمر             ]العزاب[في فئة    العاطلين

 لإلحباط أو توفير هذه المتطلبات بطرق غير مشروعة إذا لم يجد عمل يوفر له من                الذي قد يدفعه  

  .المال ما يستطيع به توفير متطلبات الزواج 

 ارتباط لمستوى الحي بالحالة المهنية      وجودتوصلت الدراسة إلى     ،   وفي الظروف االجتماعية       

 ، وكذلك   ]الحي الشعبي [طلين في فئة    وكانت لصالح العا  ،  ذات داللة إحصائية    حيث كانت الفروق    

 خصوصاً جـاءوا     منهم وبذلك يمكن القول بأن معظم النزالء والعاطلين        ، ]الحي المتوسط [في فئة   

ـّمن أحياء شعبية ومتوسطة ينتشر الفقر عادة فيها وقد ت          ول هذه األحياء إلى منـاطق إلنتـاج        ـُح

 لتكرر مداهمة الشرطة للحـي بالحالـة         ارتباط توصلت هذه الدراسة إلى وجود     كذلك   .المجرمين  

 ، ]تتكرر بكثرة [فئة  في   وكانت لصالح العاطلين     ،فروق ذات داللة إحصائية     ال المهنية حيث كانت  



 ٩٩

  الجـرائم فيهـا    تنتشروهو األمر الذي يعني أن نسبة كبيرة من النزالء العاطلين جاءوا من أحياء              

 ، وهو ما قـد  مر طبيعي نظراً لكثرة ما يشاهده     األمر الذي يولد لدى العاطل إحساس بأن الجرائم أ        

ارتباط لسـوابق األصـدقاء بالحالـة       كما توصلت هذه الدراسة إلى وجود        .يساعد على انحرافه    

 هذه الفروق لصالح العاطلين في فئـة        اتضحتو،  فروق ذات داللة إحصائية     المهنية حيث كانت ال   

 أن النزالء العاطلين يصاحبون من سبق        وهذا مؤشر على    ، ]من سبق ودخل أحد أصدقاءه السجن     [

توصلت نتائج هذه    كذلك   .لهم ارتكاب الجرائم وهو ما يمهد لهم الطريق نحو االنحراف مع الوقت             

فروق ذات داللة إحصائية    ارتباط لبطالة األصدقاء بالحالة المهنية حيث كانت ال       الدراسة إلى وجود    

 وهـذا   ، لصالح النزالء العاطلين     ]دقاء عاطلين من يوجد لديه أص   [هذه الفروق في فئة     اتضحت   و ،

بيئة النزالء العاطلين األمر الذي قد يؤدي إلى أن تكون البطالة أمر            في  مؤشر على انتشار البطالة     

توصلت نتائج الدراسة إلى      كذلك .طبيعي لدى أفرادها مما يترتب عليه عدم البحث بجد عن عمل            

فروق ذات داللة إحصائية ،      بالحالة المهنية حيث كانت ال     ارتباط لسوابق األصدقاء العاطلين   وجود  

النزالء لصالح   ]ن سبق ودخل أحدهم السجن    ومن لديه أصدقاء عاطل   [ هذه الفروق في فئة      اتضحتو

توصـلت   كذلك   . وهذا مؤشر على سهولة انحراف العاطلين وسلوكهم طريق الجريمة           ، العاطلين

فـروق ذات داللـة     لنزيل بالحالة المهنية حيث كانـت ال      ارتباط لسوابق ا  نتائج الدراسة إلى وجود     

 لصـالح النـزالء     ]من سبق وارتكب جريمـة أخـرى      [ هذه الفروق في فئة      اتضحت و ،إحصائية  

الدراسة  كذلك توصلت    .وهذا مؤشر على سهولة انحراف العاطلين وارتكابهم للجرائم          ، العاطلين

 ،فروق ذات داللـة إحصـائية       ية حيث لم تكن ال    ارتباط لعدد السوابق بالحالة المهن    إلى عدم وجود    

عدد السوابق  [ وفئة   ] سوابق ٤ إلى   ١عدد السوابق من    [فروق في فئة    يالحظ وجود   لكن رغم ذلك    

انحـراف العـاطلين واتجـاههم       سهولة   يؤكدوهو   ، لصالح النزالء العاطلين     ]سوابق فأكثر  ٥من  

 .الرتكاب الجرائم 

 ارتباط لدور النزيل في النفقـة       أن هناك قد توصلت الدراسة إلى     ف : وفي الظروف االقتصادية       

غيـر  [ هذه الفروق فـي فئـة        اتضحت و ،فروق ذات داللة إحصائية     بالحالة المهنية حيث كانت ال    

 وهذا مؤشـر علـى معانــاة        ، زالء العاطلين ـح الن ـ لصال ]قائمين بالنفقة على أنفسهم وأسرهم    

أسرته ، وهـو األمـر      المساهمة في النفقة على     ة على نفسه و   النزيل في صعوبة توفير المال للنفق     

ارتبـاط  توصلت الدراسة إلـى وجـود        كذلك   .الذي قد يدفعه لتعويض ذلك عن طريق الجريمة         

 هذه  اتضحت و ،فروق ذات داللة إحصائية     للحصول على المساعدات بالحالة المهنية حيث كانت ال       

 وهذا مؤشر جيـد أن      ، لصالح النزالء العاطلين     ]من يحصل على مساعدات مالية    [الفروق في فئة    

ولكـن يالحـظ أن     ،  يحصل العاطلين على مساعدات مالية تساعدهم في مواجهة مصاعب الحياة           
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هة ـ ما يعني زيادة معاناتهم في مواج      ووه،   ال يحصلون على مساعدات مالية        عاطل  نزيالً ١٢٦

توصلت الدراسة إلـى    كذلك   .ي مساعدات   ول على أ  ـاعب الحياة دون عمل ودون الحص     ـمص

 اتضـحت  و ،فروق ذات داللة إحصائية     ارتباط لمستوى الدخل بالحالة المهنية حيث كانت ال       وجود  

 لصالح العاطلين بينما كانت الفـروق لصـالح         ]الدخل القليلة والمنعدمة  [هذه الفروق في مستويات     

العاطلين دخلهم قليـل جـداً       وهذا مؤشر على أن اغلب       ، ]الدخل األعلى [غير العاطلين في فئات     

غلـب العـاطلين لتـوفير    أونسبة كبيرة منهم ال دخل لهم مما يؤكد الحالة الصعبة التي يواجههـا              

الـذهاب لمكتـب     فيعند العاطلين    أن التكرار األكبر    الدراسة إلى  فقد توصلت  .متطلبات الحياة   

م الذهاب لمكتـب العمـل       أسباب عد  وفي.  ]من سبق وذهب إلى مكتب العمل     [ لصالح   كانالعمل    

أن التكرار األكبر عند العاطلين الذين لـم يـذهبوا          لمن لم يسبق له ذلك فقد توصلت الدراسة إلى          

  عاطالً  نزيالً ٢٥حيث يوجد    ]بسبب عدم االحتياج له   [في فئة   لعاطلين  ا لصالح   لمكتب العمل كان    

 يوجـد  ] عدم حمل مؤهالت   بسبب[وفي فئة   من مجموع النزالء العاطلين ،      % ٢٨,١يشكلون نسبة   

بسـبب تعقيـد    [في فئة   و ،   من مجموع النزالء العاطلين   % ١٩,١يشكلون نسبة     عاطالً  نزيالً ١٧

 ٨يوجد   ]الذين لم يسمعوا بمكتب العمل من قبل      [، وفي فئة     عاطالً  نزيالً ١٤ كان هناك  ]اإلجراءات

 ، وفي فئـة     ]ان مكتب العمل  بسبب الجهل بمك  [ونفس التكرار السابق كان في فئة       ،  نزالء عاطلين   

 خمسـة نـزالء     يوجد ]بسبب عدم االهتمام  [ نزالء عاطلين ، وفي فئة       ٧ يوجد ]بسبب بعد المكتب  [

 هم رغم بطالت  ]بسبب عدم االحتياج له   [ لمكتب العمل    والم يذهب   عاطالً نزيالً ٢٥ووجود   ، عاطلين

بسبب بعد مكتب   [  _راً لتعطله نظ_  وهو المحتاج له      العمل م يذهب لمكتب  ل من العاطلين    البعضو

يؤكـد   ]بسبب عدم االهتمام  [ أو   ]ه من قبل  بسبب عدم السماع ب   [ أو   ]بسبب الجهل بمكانه  [ أو   ]العمل

 غير جادين في البحث عن عمل ولربمـا يـدخلون فـي       _وأن كانوا قلة    _ أن نسبة من العاطلين     

عند العاطلين الذين ذهبوا     ر األكبر أن التكرا كما توصلت الدراسة إلى      .تصنيف البطالة االختيارية    

لصالح النزالء العاطلين الذين    كان  المساعدة من مكتب العمل      مدى الحصول على     فيلمكتب العمل   

% ٨٧,٩ نزيل عاطل يشكلون نسـبة       ١٠٩هم  قد بلغ تكرار   ف ]لم يجدوا المساعدة من مكتب العمل     [

 وشـكلوا   ]ا مساعدة من مكتب العمـل     وجدو[  عاطالً  نزيالً ١٥  مقابل النزالء العاطلين من مجموع   

 وهذا مؤشر على أن مكتب العمل ال يستطيع وحـده           ، من مجموع النزالء العاطلين   % ١٢,١نسبة  

أن يستجيب لطلبات البحث عن عمل من العاطلين لكثرتهم أو لقلة الوظائف التي يستطيع المكتـب                

ب أنه لم يوفر له عمـل رغـم         وقد يكون ذلك مما يجعل العاطل ينقم على مجتمعه بسب         . توفيرها  

فـي  عند العاطلين    أن التكرار األكبر   توصلت الدراسة إلى     كذلك .ذهابه للجهة المسئولة عن ذلك      

 والذين بلـغ تكـرارهم      ]بحثوا عن عمل ولم يجدوا    [ لصالح العاطلين الذين     كانأسباب عدم عملهم    
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وجود دخـل خـارجي     [لى   نزالء عاطلين سبب عدم عملهم إ      ١٠بينما ارجع   ،   عاطل    نزيلٍ ١٣٧

وكـان  ،   ]عدم الرغبة في العمـل    [سبب عدم العمل إلى       عاطالً نزيالً ١٥ وكذلك ارجع     ، ]يكفيهم

 ، وكذلك كـان هنـاك   ]عدم وجود عمل يناسبهم  [ارجعوا سبب البطالة إلى       عاطالً نزيالً ٢٤هناك  

 مرهق مقابـل أجـر      أن العمل الذي يجدونه كان    [ارجعوا سبب عدم عملهم إلى        عاطالً نزيالً ٢٧

رغم أن عدم عمل الغالبية كان بسبب عدم وجود العمل رغم بحثهم عنه             الوهذا مؤشر على    ،   ]قليل

كمـا   .إال أنه يعني أن نسبة ال بأس بها من العاطلين كان تعطلهم اختياري رغم وجود العمـل                  ،  

بطالـة فـي ارتكـاب      في دور ال  عند العاطلين    أن التكرار األكبر  توصلت نتائج هذه الدراسة إلى      

الذين يرون أن البطالة هي السـبب الـذي دفعهـم           [ لصالح النزالء العاطلين في فئة       كانالجريمة  

من مجموع  % ٧١,٨ عاطل يشكلون نسبة      نزيلٍ ١٥٣ حيث يوجد في هذه الفئة       ]الرتكاب الجريمة 

دفعهم الرتكـاب   أن البطالة ليست هي السبب الذي       [ يرون    عاطلٍ  نزيلٍ ٦٠النزالء العاطلين مقابل    

ويعني ذلك من وجهـة نظـر        .من مجموع الـنزالء العاطلين     % ٢٨,٢ وشكلوا نسبة    ]الجريـمة

نوي بين البطالة والجريمة وقد يرجع ذلك       ـالغالبية العظمى من النزالء العاطلين وجود ارتباط مع       

م ـنمي من شعوره  والتي ت ،  ياً  ـادياً واجتماع ـة على الفرد اقتص   ـإلى االنعكاسات السلبية للبطال   

 في مصدر مصاريفهم في فترة      أن التكرار األكبر عند العاطلين    وتوصلت الدراسة إلى     .باإلحباط  

 شكلوا نسـبة     عاطالً  نزيالً ٦٣هناك  حيث كان    ]من الجريمة [يصرفون  لصالح الذين   البطالة كان   

 بطالـة واألمـن   وهذا مؤشر على العالقة السلبية بـين ال       . من مجموع النزالء العاطلين     % ٢٩,٦

دهم فـي  ـة كمصدر يساعـون إلى الجريمـين يتجهـ حيث أن نسبة أكثر من ربع العاطل  الجنائي

 . في حال انتشار البطالة بنسب كبيرة  الجنائياألمر الذي يشكل تهديداً لألمن، مصاريفهم 

اك ارتباط أن هنإلى  الدراسة توصلتفقد  ، وفي مدى ارتباط الحالة المهنية بنوعية الجريمة    

للحالة المهنية بنوعية الجريمة حيث كانت الفروق ذات داللة إحصائية ، واتضحت هذه الفروق 

  .وخاصة المالية لصالح النزالء العاطلين في أغلب الجرائم 

 توصلت الدراسة  والجرائم غير المالية فقدوفي مدى ارتباط الحالة المهنية بالجرائم المالية    

كانت الفروق ذات داللة في وقد مالية الجرائم غير المالية والجرائم بالللحالة إلى وجود ارتباط 

حيث بلغ تكرار النزالء العاطلين مرتكبي الجرائم المالية لصالح النزالء العاطلين الجرائم المالية 

 نزيل غير ٥٦من مجموع مرتكبي الجرائم المالية ، مقابل % ٧١,١ نزيل عاطل شكلوا نسبة ١٣٨

 .من مجموع مرتكبي الجرائم المالية % ٢٨,٩انت جرائمهم مالية وشكلوا نسبة عاطل ك
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في  ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين النزالء العاطلين وغير العاطلينوفي     

فروق ذات داللة د  الدراسة إلى وجوتوصلتفقد المالية ، غير في الجرائم الجرائم المالية و

الح ـروق لصـانت هذه الفـ وك، لين وغير العاطلين في الجرائم الماليـة بين العاطإحصائية

جريمة السرقة وجريمة ترويج المسكرات وجريمة تهريب المخدرات [في  لينـالنزالء العاط

 في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الدراسة إلى بينما توصلت  .]وجريمة ترويج المخدرات

ة إحصائية ـفروق ذات داللحيث كان هناك  ]جريمة األخالقيات[ي  ماعدا فالجرائم غير المالية

 .لصالح غير العاطلين 

بحيث  ،   بالجرائم المالية      ومن خالل كل ما سبق توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة للبطالة             

أن العاطلين يتجهون أكثر للجرائم التي يكون الهدف من ارتكابها تحقيق الكسب المادي  ، وبـأن                 

زيادة في أعداد العاطلين تؤدي إلى زيادة في ارتكاب الجرائم وخصوصا التي يكون الهدف مـن                ال

 .ارتكابها الكسب المادي 

لة البطالة في المجتمـع     التصدي لمشك أن   منها   وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات          

قدير حجمها وخصائص كـل     حاطة الشاملة بمفهوم البطالة وتحديد أنواعها ومسبباتها وت       يستلزم اإل 

نوع منها وتصنيف خصائص الباحثين عن عمل من حيث التوزيـع الجغرافـي ونـوع الجـنس                 

ة لها في األجلين القصير والطويل      ـومستوى التحصيل العلمي ، وبالتالي يمكن تقديم الحلول العملي        

ادة التكلفـة ،  تضييق نطاق االستقدام وتقييده من خالل فرض رسوم عالية لزي         وكذلك الحث على     .

وخصوصاً على العمالة األجنبية غير الماهرة ، والتي يمكن أن يقوم بعملها الفئات المتسربة مـن                

النظر في إلزامية التعليم ، ووضع الضوابط التي تحقق هـذا            و .مراحل التعليم المختلفة واألميين     

واألميـين لتهيئـتهم للعمـل      التعليم اإللزامي ، وذلك لمعالجة مشكلة المتسربين من التعليم العـام            

تخصيص معاشات للعاطلين عن العمل      و .باعتبارهم من الفئات األكثر تعرضاً للبطالة واالنحراف        

ورعايتهم وأسرهم بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية وذلك كمـدخل عالجـي        

ية لتـأمين حاجـاتهم     ووقائي لمواجهة صعوبة الحياة ولمنعهم من اللجوء إلى أساليب غير شـرع           

الحد من الروافد األخرى المساندة للبطالة والمغذية للجريمة وذلك عن طريـق        و .وحاجات أسرهم   

توعية الشباب في أن العمل الشـريف        و .االهتمام بالتنشئة األسرية السليمة والوقاية من االنحراف        

توجيـه المزيـد مـن    و. ـظام ال يعيبه شئ طالما أنه ال يخالف الشريعة اإلسالمية وال يخالف الن        

االهتمام نحو الرعاية االجتماعية والدينية والتدريبية للمحكوم عليهم داخل السجون لتأهيلهم لمرحلة            

لباحثين إلجـراء المزيـد مـن       ادعوة  كما أوصت الدراسة ب   . ما بعد السجن ودمجهم في المجتمع       
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 ومناطق مختلفة من المملكة وذلك      الدراسات حول البطالة وتوسيع مجال البحث ليشمل فئات سكانية        

للقيام بالمزيد من الدراسات والبحوث المتعمقة للكشف عن عالقة البطالة          تهم  دعو، و بشكل دوري   

بالجريمة واألمن ، إذ أن هذه الدراسة ال تعدو أن تكون مكملة لما سبق مـن دراسـات ومنطلـق                    

 .ألعمال بحثية جديدة في المستقبل 

 فالحمد والشكر هللا وإن     ن اجتهادي الشخصي ، فإن وفقت في هذه الدراسة        وهذه الدراسة تعبر ع      

ـ أسأل اهللا الع  خالفت الصواب فاستغفر اهللا العظيم وفوق كل ذي علم عليم و            العظـيم أن ينفـع      يل

 .المسلمين بهذه الرسالة وأن يجعلها في ميزان حسناتنا ، والحمد هللا رب العالمين 
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. معجم مصطـلحات القـوى العاملــة      ) . م  ١٩٨٤( بدوي ، أحمد ، ومـصطفى ، محمد         - ٦

 . مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية 

 . )٧٩( األمن والحياة ، العدد .البطالة والجريمة ) . م١٩٨٩(الجابري ، رضا - ٧

 ) .٢٨٦١: (جريدة االقتصادية السعودية ، العدد  – ٨

 ) .٨٣٨٠(، ) ٨٠١٥(: جريدة الشرق األوسط األعداد   - ٩

ألمن مجلة ا . البطالة خطـرها وسبل مواجهتها     ) . هـ١٤١٢( الجوير ، إبراهيم بن مبارك       - ١٠

   .١٢٦ - ١٢٥، ص ص ، العدد الخامس 

 المستقبل العربـي   .البطالة في الوطن العربـي     ) . م  ١٩٩٦(  الحلفي ،  عبدالجبار عبود       - ١١

 .   )٢٠٩(عدد ـ، ال



 ١٠٥

عالقـة البطالـة    ) . م١٩٩٨( حويتي ،أحمد ،وبدر ، عبد المنعم ، وديالو ، دمبـا تيرنـو               - ١٢

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض  . عربيبالجريمة واالنحراف في الوطن ال

: القاهرة   . يةـأزمة البطالة وسوء استغالل الموارد العرب     ) . م  ١٩٨٩(  الخضري ، سعيد     - ١٣

 .   دار النـهضة العربية

المحددات االجتماعية لتوزيع الجريمة علـى      ) . هـ  ١٤١٥(  الخليفة ، عبد اهللا بن حسين        - ١٤

 . مركز أبحاث مكافحة الجريمة:  ،الرياض  الكتاب السنوي ، العدد الثاني.دينة الرياض أحياء م

 . دار حنين: عمان .دراسات في التخطيط والتنمية ). م ١٩٩٥( خميس ، موسى يوسف - ١٥

المشروع الوطني للتوظـيف بالقطـاع     ) .  هـ   ١٤١٨(  داغستاني ، عبد العزيز إسماعيل       - ١٦

  . دار الدراسات االقتصادية: الرياض  . الخاص

. تدريب العمالـة أو اسـتفحال البطالــة         ) . هـ  ١٤٢٠(  الدخيل ، عبد العزيز محمد       -  ١٧

 . الـتدريب والتقنية ، العدد السابع

البطالة بـين خريــجي التعلـيم الثــانوي         ) . هـ  ١٤١٣(  الدوسري ، إبراهيم مبارك      - ١٨

مركـز  :  ، الريــاض     الكتاب السنوي ، العـدد األول     . والجامعي في منطقة الرياض التعليمية    

  . ١٠٩ – ٧٥أبـحاث مكـافحة الجريمة ، ص ص

دار : الرياض  . كيف عالج اإلسـالم البطالـة     ) . هـ  ١٤٢١(   الرماني ، زيد بن محمد        - ١٩

 . الصميعي

ـ         ) . هـ  ١٤١٩(  الروبي ، ربيع محمود      - ٢٠ ة التكافـل االجتمـاعي والوقايـة مـن الجريم

 العلوم االجتماعية ودورها في مكافحـة جـرائم العنـف           –بحوث المؤتمر الدولي    . واالنحراف  

  . والتطرف في المجتمعات اإلسالمية ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية

 مسـاهمة   –األزمـة االقتصـادية العالميــة الراهنــة       ) . م  ١٩٨٥(  زكـي ، رمزي     - ٢١

 . هد العربي للتخطيطالمع:  الكويت .نحـو فهـم افضل 

تحليل ألخطر مشكالت الرأسمالية    -االقتصاد السياسي للبطالة    ) . م  ١٩٩٧( زكي ، رمزي     - ٢٢

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون و االداب : ، الكويت  ) ٢٢٦( عالم المـعرفة  . المعاصرة

 في همــوم     تأمـالت اقتصادية  –في وداع القرن العشرين     ) . م  ١٩٩٩(  زكي ، رمزي     - ٢٣

 . دار المستقبل العربي: القاهرة . رية وعالمية ـمص
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: القـاهـرة  . قضـايا مزعجة   .  مشكلة البطالة في مصـر     ) .م  ١٩٩٣(  زكي ، رمزي     - ٢٤

 .مكتبة مدبولي

 . ) ٣١(عالم االقتصاد العدد .البطالة والعمالة في عصر جديد) . م١٩٩٤( زهران ، سعد - ٢٥

ـ    ـأثر الزك ) . م  ١٩٩٠( م  ـد بن إبراهي  السحيباني ، محم   _ ٢٦ ـ  ـاة علـى تشغي وارد ـل الم

 . المؤلف: الرياض  . اديةـاالقتص

منشـورات جامعـة    : الكويت  . علـم اإلجرام والعقـاب    ) .  م   ١٩٨٠(  السراج ، عبود     - ٢٧

 .  الكويت

 . فاءدار ص:  عمان .ضحايا الجريمة _ علم المجني عليه ) . هـ ١٤٢٠( السعد ، صالح  - ٢٨

. سبل مواجهة البطالة على الصعيد القومي ووسائلها        ) . م  ١٩٩٢(  صبري ، عبد الرحمن      - ٢٩

 . ٧١شـئون عربية ، العدد 

 . دار المعارف:  القاهرة .علم اإلجرام ) .  م ١٩٧٣(  الصيفي ، عبد الفتاح - ٣٠

الثقافة المصـرية   : القاهرة   . دليل اختيار العينة    .)هـ١٤٢٠( الضحيان ، سعود ضحيان      - ٣١

 .للطباعة والتوزيع والنشر 

دار :  الرياض   .الجريمة والعقوبة والمؤسسات اإلصالحية     ) .  م   ١٩٩٨( ب ، احسن     طال - ٣٢

 .الزهراء 

 .دراسات في علـم االجتمـاع الجنـائي         ) .  م   ١٩٨٣(  الطخيس ، ابراهيم عبد الرحمن       - ٣٣

 .  دار العلوم للطباعة والنشر: الرياض 

دراسة تحليلية لمشكلة البطالـة     ) . م  ١٩٩٨( طالحفه ، حسين ، والفهداوي ، خميس خلف          - ٣٤

 . مركز الدراسات األردنية:  األردن .م ١٩٩٦ – ١٩٦٨في االقتصاد األردنـي خالل الفترة  

الـفـيـصل . ماذا بـعـد مليار عاطل عن العمل       ) . م٢٠٠٠( عبد الرحمن ، خير الدين       - ٣٥

 .  )٢٨٧(عدد ـ، ال

البطالـة في العـالم العربــي وعالقتــها       ) . هـ  ١٤٠٦(  عجوة ، عاطف عبد الفتاح       - ٣٦

 . المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب: الرياض . بالجريمة 

) . م  ١٩٩٤(، أحمـد      العدل ، أنور ، و عويضة ، محمد ، والغرباوي ، محمد ، وإبراهيم              - ٣٧

 .   )١٥٧(االقتصاد اإلسالمي،العدد :قتصادي لبعض الدول اإلسالمية البطالة خطر يهدد التقدم اال



 ١٠٧

مجلـة كليـة   . األبعاد  اإلدارية واالقتصادية للبطالة ) . م ١٩٨٠ - ٧٩(  علوي ، حسين     - ٣٨

 .         العلوم اإلدارية المجلد السابع

 .  الوضـعي  لقـانون مقارنا با التشريع الجنائي اإلسالمي    ). م  ١٩٩٧(  عودة ، عبد القادر      - ٣٩

  .   مؤسسة الرسالة: بيروت 

 . دار الندوة الجديدة: بيروت  . إحياء علوم الدين). ت . د (   الغزالي ، أبوحامد- ٤٠

تحقيـق   . اإلحسان في تقريب صحيح ابـن حبـان       .  الفارسي ، عالء الدين علي بن بلبان         - ٤١

  .مؤسسة الرسالة: بيروت ) .  م ١٩٨٨( ووط ـب االرنـشعي

نـدوة السكـان واألمن فـي      . البطالة واألمن ) . م  ١٩٩٦(  فرج ، محمد عبد اللطـيف       - ٤٢

العـالم العربي ، المؤتمر السادس والعشرون لقضايا السكان في دول الشرق األوسـط وأفريقيـا               

  .   ١٧٣ – ١١٦م ، المركز الديموجرافي بالقاهرة ، ص ص١٩٩٦ ديسمبر ١٩ – ١٧وآسيا ، 

ـ - ٤٣ ة وأثرهـا في الظاهــرة     ـالشريعة اإلسالمي ) . م  ١٩٨١( امي ، حمود بن ضاوي       القث

 . الدار السعودية: جدة . ة ـاإلجرامي

االقتصـاد  . دور الزكاة في عالج مشـكلة البطالـة         ) . هـ  ١٤٠٧(  القرضاوي ، يوسف     - ٤٤

  .   )٦٢( دد ـالع ي ،ـاإلسالم

نظرة على التطورات   ) . م  ١٩٩٦(  االسكوا   –سيا   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آ     - ٤٥

 .  األمم المتحدة: نيويورك . تقرير أولي –م ١٩٩٦االقتصادية في منطقة االسكوا في 

 .   دار اللواء: الرياض . كنز العمال ) . هـ ١٣٩٩(  المتقي ، علي - ٤٦

ـ . اقتصاد العمل في الفقه اإلسـالمي   ) . م  ١٩٩٧(  مجيد ، ضياء     - ٤٧ مؤسسـة  : كندرية االس

 . شباب الجامعة

نـظـرة إلى الـحاضر   : الوقاية من الجريمة    ) . هـ١٤١٦(  محسن ، عبد الحميد أحمد         - ٤٨

 .  ، المجلد الرابعالفكر الشرطي ، العدد األول. لإلعداد للمستقبل 

 . المجلس القومي للبحوث: السودان . مشكلة العطالة). م ١٩٧٤( محمد ، عمر محمد علي - ٤٩

بحـث مقــدم لنـدوة       . البطالة والسـلوك المنحرف  ) .  م   ٢٠٠١(  مسلم ، عدنان أحمد      - ٥٠

 . المجتـمع واألمن ، كلية الملك فهد األمنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية



 ١٠٨

تحقيق محمـد ناصـر      . مختصر صحيح مسلم  .  المنذري ، الحافظ زكي الدين عبد العظيم         - ٥١

 .  دار ابن عفان: الخبر ) .  هـ ١٤١١(الدين األلباني 

التشريع الجنائي  . مفهوم الجريمة في اإلسالم     ) . هـ  ١٤٠٥(  الهويش ، محمد بن إبراهيم       - ٥٢

    .مركز أبحاث مكافحة الجريمة: ، الرياض ، الكتاب الثالث 
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 ملحق االستبانة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 )رعاكم اهللا ( األخوة الرتالء يف إصالحية احلائر بالرياض            
 السـالم عليكم ورحـمة اهللا وبركـاته

 
دراسة بعنوان  ـ     مع مزيد من الدعوات الطيبة لكم ، بودي اإلحاطة بأنني أقوم ب           

 إصـالحية الحـائر      نـزالء   دراسة مسحية على   – جرائم المالية بالعالقة البطالة   " 
وقد تم تصميم االستبانة التي بين أيديكم لغـرض جمـع            "   من السعوديين  بالرياض

حيث تهدف الدراسة إلـى تنـاول مشـكلة البطالـة           . المعلومات الخاصة بالدراسة    
 .والحلول المناسبة لها 

ستكـون موضع العــناية واالهتــمام           والمعلومات التي سترد في االستبانة      
ولذلك ال حاجة لذكر    . والسـرية التامة ، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العـلمي          

 .  االسم في االستبانة 
     وتقبلوا شكري وتقديري إلعطائي بعض من وقتكم لإلجابة على أسئلة االستبانة           

 .ولكم كل االحترام والتقدير 
ه أن يشرح صدورنا و يفرج كربنا ويجمعنا مع من نـحـب فـي                   ادعوا اهللا جل شأن   

وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن         . مستقر رحـمـته أنه سـمـيع مجيب        

 .تبع هداه إلى يوم الدين 

 

 محمد بن علي السهلي:                                                      الباحث 
 اكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية                                       
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  وكتابتا لبعض األسئلةأمامها  )  (أختر اإلجابة المناسبة بوضع عالمة 
 .سنة    )       (  : العمر – ١
 
 : المستوى التعليمي – ٢

      (   الثانوي   شهادة – ٣       (   )                     فما دون شهادة ابتدائي   – ١    
( 

         فأعلى جامعي – ٤            (   )                            المتوسط شهادة – ٢    
(   ) 

 
 : الحالة االجتماعية – ٣

 (   ) مطلق          – ٣(   )                         أعزب          – ١    
 (   ) أرمل           – ٤(   )                          متزوج         – ٢    

 
 :  المهـنة – ٤

             (   )              يعمل – ١    
         (   )           ال يعمل  – ٢    

  
 :مستوى الحي السكني الذي تسكن فيه  – ٥

 (   ) حي شعبي                    – ٣(   )            حي راق                  – ١    
 (   ) على أطراف المدينة          – ٤(   )            حي متوسط              – ٢    

 
 : نوع السكن – ٦

 (   ) بيت شعبي       – ٣           (   )       فيال              – ١    
)  (                         تذكر (  أخرى – ٤(   )                  شقة             – ٢    

( 
 
  هل تتكرر بكثرة مداهمة الشرطة للحي الذي تسكن فيه ؟– ٧

  (   )ال             _ ٢(   )                       نعم                _ ١    
 
  هل أحد من أصدقائك له سوابق في اإلجرام ؟– ٨

         (   ينطبقال  _ ٣(   )        ال            _ ٢(   )           نعم              _ ١    
( 
 
 
  هل كان من بين أصدقائك من هو عاطل عن العمل ؟  – ٩

ال ينطبق        _ ٣          (   )     ال         _ ٢(   )           نعم              _ ١     
(  ) 

 
  كم عددهم ؟– ١٠

 (      )يذكر العدد    _  ١     
 (   )ال ينطبق         _ ٢     



 ١١٢

  لماذا كانوا عاطلين ؟– ١١
 (   ) ال يرغبون في العمل         – ٣     (   )      عدم وجود عمل مناسب    – ١    
                          )) (تذكر (  أسباب أخرى – ٤   (   )       في التعليم    ألنهم ما يزالون – ٢    
 (   )ال ينطبق      _ ٥    
  هل لك أصدقاء عاطلون عن العمل دخلوا السجن ؟- ١٢    
       (   )ينطبق ال – ٣(   )         ال           – ٢(   )            نعم             – ١   
 
   هل أحد من أقاربك سبق ودخل السجن ؟– ١٣
       (   )ينطبق ال – ٣(   )        ال            _ ٢(   )          نعم              _ ١   
 
  هل سبق لك ارتكاب جريمة أخرى قبل ارتكابك هذه الجريمة ؟– ١٤
  (   ) ال          – ٢(   )                         نعم           –  ١   
 
 عدد هذه الجرائم ؟كم " نعم" لمن أجاب بـ – ١٥
 جريمة(       )  يذكر العدد     _  ١    

 
  هل أنت القائم بالنفقة على نفسك وأسرتك ؟– ١٦
 (   ) ال         – ٢(   )                    نعم           – ١    

 
  هل كنت تحصل على مساعدات مالية ؟– ١٧
 (   ) ال         – ٢         (   )                    نعم  – ١    

 
 
 : مقدار المساعدات المالية التي كنت تحصل عليها – ١٨
 ريال    ١٢٠٠ – ريال ٩٠٠ – ٤ (   )                     ٣٠٠إلى أقل من  – ريال – ١    

  (   ) 
 ريال          ١٢٠٠أكثر من  – ٥    (   )          ٦٠٠إلى أقل من  – ريال  ٣٠٠ – ٢    

(   ) 
             يوجد مساعدات ال – ٦     (   )          ٩٠٠إلى أقل من  – ريال ٦٠٠ – ٣    

(   ) 
 
 :  موعد الحصول على المساعدات المالية – ١٩
       (   )     كل سنة                –٤(   )                   شهرياً                  – ١    
 (   ) ليس لها وقت محدد    – ٥(   )                   كل ثالثة اشهر        – ٢    
 (   )      يوجد مساعدات     ال– ٦(   )                    كل ستة اشهر         – ٣    
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 : مستوى الدخل الشهري لك قبل الدخول لإلصالحية – ٢٠
 (   )     ريال      ٢٤٩٩   إلى   ٢٠٠٠ – ٥(   )       ريال     ٤٩٩   إلى    ١٠٠ –  ١    
 (   ) ريال      ٢٩٩٩   إلى   ٢٥٠٠ – ٦(   )       ريال      ٩٩٩   إلى  ٥٠٠  –  ٢    
     (   )       ريال فأكثر    ٣٠٠٠ –  ٧   (   )     ريال  ١٤٩٩   إلى   ١٠٠٠ –  ٣    
     (   )           يوجد دخل   ال – ٨ (   )     ريال      ١٩٩٩ ى     إل١٥٠٠ –  ٤    

 
 : مستوى الدخل الشهري ألسرتك – ٢١
          (   )٤٩٩٩   إلى   ٤٠٠٠  – ٥  (   )  ال             اقل من الف ري– ١    
  )(   ريال فأكثر              ٥٠٠٠ – ٦        (   )   ١٩٩٩ى      إل١٠٠٠ – ٢    
                     (   )يوجد دخل ال – ٧     (   )     ٢٩٩٩لى      إ٢٠٠٠  – ٣    
     (   )     ٣٩٩٩    إلى   ٣٠٠٠  – ٤    

 
  ما الجريمة التي ارتكبتها ودخلت  اإلصالحية بسببها ؟– ٢٢
          (   )ترويج مخدرات    _ ٨(   )              سرقة                       _ ١    

 (   ) اغتصاب                   – ٩  (   )              تزوير                    _ ٢    
 (   )            هتك عرض                 _ ١٠   (   )              تزيـيـف عملة       _ ٣    
       (   )ربة             مضا _ ١١        (   )         اختالس                – ٤    
    (   )  قـتـل                – ١٢ (   )                تهريب مسكرات       _ ٥    
 ) (                  )تذكر (  أخرى  – ١٣ (   )              ترويج مسكرات        _ ٦    
  (   )        تهريب مخدرات          _ ٧    

      
 ة الباقية للعاطلين فقطاألسئل

 
  هل عدم حصولك على عمل كان وراء السبب الذي دفعك الرتكاب الجريمة ؟– ٢٣
 (   )      ال           – ٢(   )             نعم         –  ١    

 
  لماذا لم تكن تعمل ؟ – ٢٤
 (   ) ال ارغب في العمل                     –  ١    
 (   )مل ولم اجد                 بحثت عن ع–  ٢    
 (   ) عدم وجود عمل يناسبني                – ٣    
 (   ) لي دخل خارجي يكفيني                 – ٤    
 (   ) العمل الذي اجده مرهق وقليل األجر  – ٥    

 

  ما طول المدة التي كنت عاطالً عن العمل فيها ؟– ٢٥
                (   )           أقل من شهر        _ ١    
 (   ) شهور    ٦من شهر إلى أقل من  _ ٢    
 (   )        شهور إلى سنة              ٦من  _ ٣    

 (   )أكثر من سنة                      _ ٤     

 

  هل سبق وذهبت إلى مكتب العمل للبحث عن عمل ؟– ٢٦ 



 ١١٤

 (   ) ال      – ٢             (   )              نعم    – ١    

 

  ) :٢٦في سؤال رقم " ال " لمن أجاب بـ (  أسباب عدم الذهاب إلى مكتب العمل – ٢٧
 (   ) الني راضي بعملي             – ٦(   )        بعد مكتب العمل              – ١    
   (   ) تمام                 عدم االه–٧(   )         تعقيد اإلجراءات              – ٢    
   (   )    عدم االحتياج له           – ٨  (   )         اجهل مكان مكتب العمل   – ٣    
 )  (               )تذكر (  أسباب أخرى  –  ٩ (   )     مؤهالت          عدم حمل– ٤    
   (   )       لم اسمع به من قبل         – ٥    

 

في سؤال رقم " نعم"لمن أجاب بـ ( هل وجـدت المساعدة عند الذهـاب إلى مكتب العمل  – ٢٨
٢٦:  (  
  (   )        ال        – ٢              (   )            نعم       – ١    

 
 )يمكن اختيار اكثر من خيار (  من أين تصرف قبل دخولك اإلصالحية وأنت بدون عمل ؟ – ٢٩
 (   )باالقتراض من الغير        _ ٥(   )         دخراتي السابقة           من م _ ١    
 (   )من الجــريمة             _ ٦ (   )          من أعمال مؤقتة              _ ٢    
  )                         (  أخرى _ ٧ (   )          من مساعدات مالية حكومية   _ ٣    
 (   )ن مساعدات مالية أسرية      م _ ٤    

 
 ؟سبق لك العمل  هل - ٣٠
 (   )        ال    – ٢        (   )               نعم   – ١    

 
  ما هو سبب تعطلك عن عملك السابق ؟– ٣١

 (   )طردت من العمل            _ ٤(   )     مللت من العمل                      _ ١     
)  (                   تذكر ( أسباب أخرى  _ ٥(   )     العمل كان مرهق مقابل أجر قليل   _ ٢     

( 
                      (   )ينطبق ال – ٦(   )      ألبحث عن عمل افضل              – ٣     

 
 

ة االستبانة ،   تقبل فائق الشكر والتقدير على إعطائي الوقت لإلجابة على أسئل         …       أخي النزيل   
 .  سيتعامل معه ألغراض علمية فقط وبسرية تامة إجاباتوثق تمام الثقة بأن ما ورد فيها من 

 يشرح صدورنا و يفرج كربنا ويجمعنا مع من نـحـب في مسـتقر             أنادعوا اهللا جل شأنه           
داه إلى  وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ه          .  رحـمـته أنه سـمـيع مجيب   

 .يوم الدين 
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