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 إهداء
                      أول لبنة في ذلك                    الذين وضعوا                     إلى األساتذة األجالء  

                                       يد من األبحاث والدراسات العلمية في                              الكتاب، وهم وراء العد   
  .                               وال يبخلون بالمجهود أو المشورة                مجال علم االجتماع

                                                 إلى كل ذرة على أرض مصـر تتحـول بسـواعد           
         إلـى    . .                                                 الشباب والشابات لزراعة خضراء أو مصانع ورخاء      

  .                   ن علماني قيمة العمل ي             األب واألم اللذ
                                           الذي شارك في نصر أكتـوبر، ويقـود                   إلى الزوج 

     بـن   ال        إلـى ا    .  .                                    إلبداع والخلق والتطوير من موقعـه             مسيرة ا 
               إلـى األصـغر      .  .         ق الكفاح  ش                            األكبر الذي ورث الطموح وع    

  .                  صاحب األحالم الكبيرة
  ،  "         البطالـة  "                                    ذلك الجهد المتواضع عن موضوع           أهدي

                  إلى العلم لتجنب     .  .                                 التي تحتاج على الوعي بعواملها               تلك اآلفة   
              ومي لمشاركة                               عالج تكون بمثابة مشروع ق                      آثارها وإلى خطة  

                                                                شعبية ولنهضة اجتماعية تعيد لمصرنا قوتها ولشبابنا الثقـة         
  .          في غد مشرق

 سامية خضر صالح. د



 المقدمة
 

                                      معناها فقط مشـكلة تعطـل نسـبة                         إن البطالة ليس  
                                                              ملموسة من أبناء المجتمع لكن هي في حقيقة األمر مشـكلة           

ـ   ا       سياسـي    ا                                   فإذا كان ظاهرها يبدو اقتصادي          مركبة          فـإن    ا        بحت
                               وعواقب البطالة عديدة منهـا       .   ني م                       نها اجتماعي ثقافي، أ      باط

                                                         ارتفاع معدل الجريمة واالنحراف أو التعصـب والتطـرف         
                                          االجتماعي الذي قد يؤثر علـى أمـن                              وكذلك القلق واإلحباط  

  .                واستقرار المجتمع
                                                     يقول أحد علماء االجتماع الفرنسـيين أن االنقـالب         

                   زمة البترولية في                                              االقتصادي واالجتماعي الذي اندلع نتيجة األ     
                                                     لم يمر كمجرد حادثة عابرة لترجع األمور بعدها             ١٩٧٣     عام  

                                                               لحالتها الطبيعية بل اتسع التضخم وزادت البطالة وأصبح من         
                                                                المؤكد أنه ال بد من التحديث ليس فقط على مسـتوى لعبـة             

                               لكن كان هناك ضـرورة أن                                      الحوار والصراع داخل النقابات   
                               ى الجماهيرية، ، حيث دأبـت                                     تبرز الهيئات االجتماعية والقو   

                    عاما إبان خريف                                              كل النظم على التحول وبعمق لمدة عشرين      
   ). ١ (                      لتجنب االنهيار المركب    ١٩٧٣



                                                         وقد أدت الثورة التكنولوجيـة الثالثـة إلـى جـذب           
                                                             المزارعين وعمال الصناعة والخدمات إلى إنتاجيـة قاسـية         

  .                                             داخل منافسة دولية وقلق من ارتفاع نسبة البطالة
          ماليـين   ٣                             سا تؤكد اإلحصاءات أن أكثر من          ففي فرن 

            وتعتبـر       ١٩٩٢                                          فرنسي يصبحون بال عمل في نهاية عـام         
  .             أيرلنـدا                 ً                                      الحالة أشد سوءاً في دول أقل غنى مثل أسـبانيا،         

   ). ٢   % (  ١٠                             وفي إيطاليا وصلت البطالة إلى   .        اليونان
                                                          أما في مصر وفيما يتعلق بظاهرة البطالة السافرة فقد         

                          من قـوة العمـل عـام         %    ٨,٤    مي                          بلغت على المستوى القو   
      إلـى                    وبلغت نسبتها        ١٩٨٦     عام    %     ١٤,٧               وزادت إلى        ١٩٧٦

         وزادت      ١٩٧٥             في تعـداد      %    ٦,٨                في الريف نحو                قوة العمل   
                       في حـين ارتفعـت          ١٩٨٦                    في التعداد األخير      %     ١٣,٧     إلى  

                وهكـذا أصـبحت     .                                      البطالة في الحضر خالل هذين التعدادين  
                  ية على حد سواء                                                البطالة ظاهرة في المناطق الحضرية والريف     

                                                              خاصة مع انحسار تيار الهجرة الداخلية في مصر في الفترة          
                                                                األخيرة كما يدل على ذلك الثبات النسبي في توزيع السـكان           

   ). ٣   (    ١٩٨٦  ،     ١٩٧٦   ى                               بين الريف والحضر فيما بين تعداد



                                                      وتعتبر مشكلة البطالة فـي مصـر مشـكلة قوميـة           
        سـيطرة                                                    بالدرجة األولى والمحاوالت لتخفيضها ومحاولـة ال      

ـ   ى              عليها إنما ه                                          أساسـا بالعوامـل الديموجرافيـة        ة          مرتبط
                                                              وبالسياسة االقتصادية القائمة وتوجهاتها وكذلك التركيز على       
                                                              أهمية تطوير الصناعات الصغيرة إلى إعادة النظر في سياسة         

   ). ٤ (     عليم  ت  ال
ـ    "                                  إن بعض مشاهير االقتصاديين مثل         "  ن             بنـت هانس

"Ben Hansen"  ال يوجد بهـا                        يرى أن الزراعة المصرية               
                         ة للعامل الزراعي قوية                                            بطالة مقنعة بمعنى أن اإلنتاجية الحدي     

                                                 أنه توجد فـي الزراعـة المصـرية بطالـة           "     هانسن "        ويعتقد  
                                         من القوى العاملـة الدائمـة فـي          %  ٢٥                  موسمية تصل إلى    

                     وقـد زادت البطالـة     .                                   الزراعة محسوبة على أساس سـنوي     
           العـام                                                       المقنعة في اإلدارة الحكوميـة ومؤسسـات القطـاع        

   ات  ي                                                           وشركاته خالل الهجرة الهائلة التي حـدثت فـي السـتين          
                                                     ات من الريف إلى المدن الصناعية خاصـة مدينـة           ي        والسبعين

                  سكندرية وغيرهـا    ال                                          القاهرة والمحلة الكبرى وكفر الدوار وا     
                                                               وتقدر البطالة المقنعة في القطاع الحكومي وشركات القطـاع         



             جمالي عـدد                        في المتوسط من إ     %  ٤٠        إلى     ٣٠               العام بحوالي   
   ). ٥ (         العاملين 

           عاليـة                     يتحركون بمعدالت                             والسكان في الدول النامية   
                                                              من الريف إلى المدن بينما ال تظهر صفوات جديـدة بسـبب            

   ). ٦ (                    القديمة على أوضاعها           الصفوات  ة     محافظ
                                                         والبطالة في الدول المتقدمة تكـون نتيجـة للتقـدم          

    الت                                                            المستمر بسرعة متزايدة في فنون  اإلنتاج في كافة مجـا          
ـ                 ف األنـواع                                                    الحياة وإحالل التجهيزات الفنية الحديثـة لمختل

                                                         الموفرة لعمالة محل األيدي العاملة البشرية وهنـا                واألشكال
                                                                تتعايش المعدالت المرتفعة من البطالة مع الزيادة المسـتمرة         

        الـدخل                                                           في إنتاجية العمل ويتزايد الناتج القـومي ومتوسـط        
                     لمنح إعانات سـخية                                          السنوي الفردي بمعدالت مرتفعة تكفي      

                                                                لعمال غير مشتغلين أو متعطلين وكـذلك لوضـع أو تنفيـذ           
                                                          برامج كبرى إلعادة تدريب هؤالء العمال على وجوه عمـل          

                                 ً           أما في الدول المتخلفـة اقتصـادياً                               جديدة يحتاجها المجتمع،  
                 وإنمـا نتيجـة                                       نتيجة التقدم في فنون اإلنتـاج        ت               فالبطالة ليس 

                           ية والطبيعيـة المتاحـة                                        العجز عن استغالل الموارد البشـر     



                                                                للمجتمع بطريقة أفضل وهـذه هـي حالـة  البطالـة فـي              
   ). ٧ (    مصر 

                                                      ومن هنا تكون الرؤية مختلفة فـرغم أن الظـاهرة          
                                                              واحدة وهي البطالة فإن المجتمعات المتقدمة نجدها تسـارع         
                                                            بالحديث عن أهمية استغالل وقت الفراغ وعن المعاشات قبل         

                   ن عـبء األعمـال      م                                    الستين وعن مشاعر الحرية للتخلص      
                               عند التحـرر مـن الوظيفـة                    واالبتكار                     الثقيلة وعن اإلبداع  

                                                             وأهمية السفر والتنقل، كذلك عن العمل بنصف الوقت وهناك         
                                    من الفرنسيين ينعمـون بعطـالت        %  ٥٦                   إحصائية تؤكد أن    

                        اإلصـالحات االقتصـادية                                    خارج الـبالد، وذلـك بخـالف        
   ). ٨ (         المستمرة 
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                                                       إن التقاء الشريحة المثقفة وارتباطها عضويا بأهداف       
                                                                 المجتمع لمن األمور الحتمية التي تحتاجها المجتمعات النامية       

                                                           حد كل الجهود وللتغلب على التحـديات التـي تفرضـها              لتت
                                                          التغيرات االجتماعية حيث يمثل الشباب المصري من سـن          

   ). ٩ (                   من جملة عدد السكان   %   ١٩      سنة   ٢٥      إلى   ١٥
                                                         وأن التأثير المتراكم الستمرار الزيادة السكانية يمثل       
                                                                     كارثة بالنسبة للدول النامية وال سيما بالنسبة لمشكلة البطالـة          

                         سـنة ووصـلت إلـى         ٢٥              مرات خالل     ٧       ضاعفت          والتي ت 
  .    ١٩٨٦    عام   %     ١٤,٧

                                                      ورغم مخارج ظاهرة البطالة المتعددة فسيتم التركيز       
                                                                على ظاهرة البطالة من حيث عالقتها بمشكلة الزيادة السكانية         
                                                                ومحاور األمية والتعليم وآثارها السيئة داخل المجتمـع مـن          

ـ            ر                                                         تطرف وعنف حيث أن مستقبل التنمية والتصنيع في مص



                                                             مرتبط بسالمة القوى البشرية والقدرة على توجههـا بشـكل          
  .    سليم

                                                     وإذا كانت هناك عوامل أخرى غير النمو السـكاني         
                   النمـو السـكاني           فـإن                                          تعمل على فقر وتخلف العالم الثالث       

                                            يؤدي إلى التقليل من عائـد النمـو                                    المتزايد في الدول النامية   
   ).  ١٠ (  ت                                  فكلما تزايدت األفواه تزايدت المشكال  .         االقتصادي

                                     من أفراد القوى العاملـة قـد ال                        حشد عدد كبير         وإن  
                                    لتحريك التنمية حيـث أن أداء               كافيا                         يكون في حد ذاته عامال    

                                     ع منهم مرهون بقيام وتوفر المناخ                                 هؤالء األفراد للدور المتوق   
   ).  ١١ (                         االقتصادي والسياسي المالئم 

         إلى أقل          سنة     ١٥                                         ويبلغ عدد األفراد الواقعين في الفئة       
                                     ونسبتهم إلى جملة أفـراد القـوى               ألف      ٧,٤٠٣        سنة    ٠ ٥    من  

       فكـأن    %     ٢٤,٥                               ونسبتهم إلى جملة الجمهورية     %   ٧٢         العاملة  
                                                            عبء التنمية االقتصادية في مصر يقع علـى عـاتق ربـع            
             ً                                                سكانها تقريباً على الرغم من إسهام شرائح من صغار السن          

         وأن هذا    .                                   النشاط االقتصادي بصورة أو بأخرى                 وكبارهم في   
                                                     لعمري ألفراد القوى العاملة والسابق بيانه يكشـف                  التوزيع ا 

         تقريبا    تصل  "Dependecy Ratio"                     عن نسبة عالية لإلعالة 



                                    أي أن كل شخص من العاملين يعول          ٣   : ١                   إلى ما يقرب من     
   ).  ١٢ (                 ثالثة من المعولين 

                                                        وتعتبر ظاهرة البطالة عملة ذات وجوه مختلفة كلمـا         
ـ                           وية طالعتنا سلبيات م    ا        من ز              نظرنا إليها    ة                     تغيرة ومـع أهمي

                الثقافية من                                                    اآلثار االقتصادية السياسية فإن اآلثار االجتماعية     
                                                            وجهة نظر االقتصاديين والسياسيين أنفسهم تؤثر على أمـن         

                                وتحدث به تشـوهات خلقيـة                            ً      ً     المجتمع ألنها تهزه هزاً شديداً    
                                                              مختلفة ومظاهر انحرافية عديدة وتؤثر بالقطع علـى عجلـة          

  .         والتقدم     النمو
                                        التشوهات االجتماعيـة نـذكر التطـرف                 ومن تلك   

                                                          والتعصب والعنف والتي تنسـب فـي مجموعهـا لعوامـل           
                                                               اقتصادية بحتة مثل عدم وجـود فـرص للعمـل أو زيـادة              

   ).  ١٣ (                                               المتطلبات المادية وغموض المستقبل المهني للشباب 
           مركبـة                                              وتحت وطأة البطالة بما تجره من مشـاكل       

                        نجازات األمنية القومية                                             ينهار البناء القيمي للمجتمع وتتفكك اإل     
                                                               وتتحول أعداد غفيرة إلى الرغبة في التدمير وتكثر المخاطر         

                                  حيث تزداد وطأة المشاكل التـي        .                         واالعتداء على الممتلكات  
                                                                 تتعلق بمصير الشباب ويزداد الصراع ما بـين القـيم التـي            



                                                                 يفترض أن يؤمن بها الشباب والتي ال تحقق لـه أملـه فـي              
                             رتباط عائلي وتكوين أسـرة                                  الحصول على عمل ثم سكن وا     

   ).  ١٤ (                   وبين الواقع المعاش 
 : أهمية موضوع البحث:ثانيا

               ً                   البطالة إيماناً بخطورة تلـك                               لقد جاء االهتمام بمشكلة   
                                                            الظاهرة فالقضية ليست قضية مجتمع تتحول إحـدى فئاتـه          
                                                              لجماعة متعطلة عن العمل ولكن ألن تلك الجماعة المتعطلـة          

                               ك المجتمع تنشر بداخله بذرة                                     مع تزايدها تصبح وباال على ذل     
  .      خلله                        هدمه وتصبح أداة من أدوات

                                    يمثل الحدود الـدنيا لألعـداد           ١٩٦٠                وإذا كان عام    
                                        ألف فرد فقد وصل عدد المتعطلـين           ١٧٥    ين   ل               المطلقة للمتعط 

                مليون فـرد     ٢                    حين تجاوز رقم         ١٩٨٦                     أقصى مستوياته عام    
           وال قوة        له                                        وحين يشعر الشباب أنه متعطل وال حول         ).   ١٥ (

                                                             وأنه ال يستطيع أن يلبي مطالبه األساسية من مسكن وتكوين          
                                                         أسرة، حينئذ يرفض المشاركة ويستعذب الرفض ويتحول في        
                                                                 أحيان كثيرة إلى خارج على القانون ويشيع القلـق والتـوتر           

  .            داخل المجتمع
  :                                    وإذا كانت البطالة في مصر ترتبط عضويا



  .            دة في اإلنتاج                                             بالكثافة السكانية الرهيبة التي تلتهم كل زيا- أ
                                                       بضرورة تغيير وضع المرأة المصرية لتتحـرر مـن          - ب

                                                         أعباء الجهل والقيود االجتماعية ويصبح الشعور لـديها        
  .                                      باألمان ال يتركز فقط على زيادة عدد األوالد

                                                         كذلك تثير ارتفاع معدالت األميـة مالحظـات عديـدة           - ج
                                                      باإلضافة لنظام التعليم مع اإلشارة ألهميـة اإلصـالح         

                                                    صادي ونقل التكنولوجيا وفتح المجـال للمشـاركة            االقت
  .       الشعبية

                                                          تؤدي البطالة إلى انتشار الجريمة واالنحراف والتعصب        - د
  .       والتطرف

                                                        فما تزال الفجوة رهيبة بين دول تملـك تكنولوجيـا          
                        وتعتبـر قضـية نقـل                                           متطورة وأخرى تحاول اللحاق بهـا       

     ضايا                                                   من دول متقدمة إلى دول نامية من أخطر الق                    التكنولوجيا
                                   دولية ولعل آخرها ما يشاع مـن                                   التي تثار حولها منازعات     

                       وغيرها لجذب عـدد                                        محاوالت لبعض دول المنطقة العربية    
  .                                  من العلماء الروس العاطلين عن العمل

                                                        إن الخروج من أزمة البطالة لن يتـأتى إال بنهضـة           
                                                                    العلماء والمثقفين ومن لهم القدرة على التـأثير فـي مواقـع            



                          شى مـع واقـع الـبالد        ا                 تنسيق بصورة تتم                   مختلفة ليحدث ال  
                                                       ويكون التطبيق في ميادين العمل وظروفه المتشعبة                ومشاكلها

                                                             مع درجة من القناعة بأن المشاركة الشعبية مـع واضـعي           
              خاصـة أن                                                      ومنفذي القرار ال غنى عنها لنجاح خطة التنمية،       

                                                       المنظور المتكامل أصبح ضرورة من ضـروريات العصـر         
                                           يه ألن العزلة الزمانيـة والمكانيـة ال                               المتشابك الذي نعيش ف   

                                                                وجود لها مع تلك التغييرات السريعة المتالحقة التي تنـدفع          
  .        من حولنا

                                                       فظاهرة البطالة ليست مشكلة جانبية يمكن دراسـتها       
     تدني                                                             بعيدا عن المشاكل المختلفة داخل المجتمع بل هي نتيجة          

                                                             عوامل مختلفة وإن التباطؤ في عالجها يؤدي إلـى كـوارث           
                  وسط منظومـات                                             ماعية وأمنية متشعبة مما يحتم دراستها        اجت

  .               المجتمع وأنساقه
 :أهداف البحث: ثالثا

                                                    إذا كانت هناك ضرورة للنظر إلى الشباب بوصـفه         
                                                              جزءا من قوة العمل االقتصادي للقيام بدوره على أكمل وجه          
                                                              وإتاحة الفرص إلظهار مواهبه فإنه من األجدر أن يتم البحث          

                                           فع المعوقات التي تغتال حقه في الحياة                            عن حلول لمشاكله ود   



                                                           الشريفة عن طريق االندماج في المجتمع والبحث عن وظيفة         
                  وليس عالة أو     ا        ومنتج  ال      فعا  ا                                يفيد بها وطنه ويصبح بها عضو     

  .                              ال طاقة له حتى على إعاشة نفسه ال     مهم ا  كم
                                                         وإذا كانت مشكلة البطالة تؤرق الشـباب الـذي لـم           

                                   لما يسمعه عن أزمة العمل فماذا                                      يخرج بعد إلى الحياة العامة      
                                                                يكون حال طابور المتعطلين وما هي اتجاهاتهم مع العلم بأن          
                                                               تلك الظاهرة مركبة تتجمع فيها عوامل متعددة كما تسفر عن          
                                                              عديد من المشاكل مما يجعل األهداف في ذلك البحث تنقسـم           

  :   إلى
 : أهداف نظرية-١

                                                        التعرف على تصور المتخرج حـديثا لفـرص العمـل           - أ
                                                         المتاحة وكيفية الوصول لها ومبلغ إيمانـه بالتصـدي         
                                                        لتلك المشكلة سواء من الحكومة أو من القادرين على         

  .                                    إقامة مشاريع تفتح للشباب أبواب الرزق
                                                             فحص ثقافة الشباب تجاه ظواهر بعينها مثـل الكثافـة           - ب

                                                        السكانية والتي تعمل على رفع معدل البطالة وتزيـد         
                عيـه لألبعـاد                                 والتعـرف علـى مـدى و                من حدتها 

  .                                 االجتماعية واالقتصادية لتلك الظواهر



                                                           رصد مدى اتجاهه نحو برامج التعليم ومدى مسـايرتها          - ج
                                                     لسوق العمل من وجهة نظره، كذلك اتجاهه نحو عمل         

  .                        المرأة ودورها في المجتمع
 : أهداف تطبيقية-٢

  :                                       وتتم من خالل سؤال المتعطل لعدة أسئلة مثل
                ر أم عدة سنوات؟                        هل يتوقع العمل خالل شهو- أ
                                                  هل يحتاج التعيين إلى البحث المتواصل أم الوساطة؟- ب
                                      مدى عالقة الزيادة السكانية بالبطالة؟- ج

                                                        ولتحقيق هدف البحث كان من الضـروري التحقـق مـن           
  :              الفروض التالية

                                                   هل يؤدي ارتفاع الكثافة السكانية إلى انتشـار          –  )  ١
  .       البطالة

          خصـوبتها                                  ح عمالة المرأة في انخفـاض            هل تنج   )  ٢
  .                           ومن ثم انخفاض ظاهرة البطالة

                                                      هل يحتاج نظام التعليم إلى إصالح يتمشـى مـع            ) ٣
                                               المتطلبات االقتصادية باإلضافة إلى عالج مشكلة      
                                                  األمية ونقل التكنولوجيا وتدريب الشـباب علـى        

  .         حرف جديدة



                       ً                                هل ترتفع الجريمة طردياً مع انتشار البطالة مما          ) ٤
  .                     شعبية لتخطي تلك األزمة                           يلزم فتح المجال للمشاركة ال

 :المفاهيم األساسية للبحث: رابعا
 :الةط الب-أ

                                    الفجوة بـين النشـاط االقتصـادي              فى               تتمثل البطالة 
                    يبحثون عن عمل،                                                 والعمالة وفي الوقت الذي يزداد عدد الذين      

                                                وظائف بعض األعمال خاصة بالنسبة للرجال فـي                وتتقلص
               لنسـاء حيـث                            ويختلف األمر بالنسبة ل                       المؤسسات الصناعية 

                                                             يزداد الطلب عليهن في مجاالت بعينها مثل الصـحة، وفـي           
                                                               مجال التربية والتعليم كذلك في الخدمات الجماهيرية وغيـر         

   ).  ١٦ (    ذلك 
                  على أنـه شـخص        )            بطالة سافرة  (               وعرف المتعطل   

                                                                   ينتمي إلى القوة البشرية وراغب في العمل ومستعد له لكنه لم           
ـ                      الل األسـبوع              ً         ً                       يمارس نشاطاً اقتصادياً علـى اإلطـالق خ

                                                               المرجعي ولتشديد اإلحكام في تعريف البطالـة كـان القيـد           
   ).  ١٧   ) (                               انعدام العمل خالل األسبوع المرجعي (          الزمني هو 

                                                     وتعرف البطالة بأنها عدم تـوافر العمـل لشـخص          
                           ً                                   راغب فيه مع قدرته عليه نظراً لحالة سوق العمل، وتحـدد           



             العاملـة                                                        البطالة بنسبة المتعطلين بالقياس إلى مجموع األيدي      
) ١٨  .(   

                   الخاصة بالعمالـة                                     ويقضي التطبيق السليم للتعاريف     
       وعلـى    .           ً    ن اقتصـادياً   ي                                        والبطالة التفهم الكامل لتعريف النشيط    

  ن  ي                                                         أساس التعريف السابق ال يعتبر هـؤالء السـكان نشـيط          
                                                                   اقتصاديا إال إذا كانوا يشاركون أو يمكنهم المشاركة في إنتاج          

                            مـم المتحـدة للحسـابات                                          السلع والخدمات كما أقره نظام األ     
                                ن اقتصاديا حاليا مبني علـى       ي                     وقياس السكان النشيط    .        القومية

                                                              أساس هيكل العمالة والذي من أهم سماته تصـنيف األفـراد           
                                                             طبقا لنشاطهم في فترة مرجعية قصيرة طبقا ألولويات معينة         

        ن خارج   ي         ن، متعطل  ي                         تصنيف السكان إلى مشتغل                  تكون نتيجتها   
   ).  ١٩ (        حاليا                         القوى العاملة غير نشيطين

  "Structural unemployment"  ة    كلي             والبطالة الهي
                                                        وهي جوهر مشكلة التشغيل في االقتصاد المصري وتحـدث         

                                                          تغيرات على مدى طويل في تغير كثافة اسـتخدام أو                نتيجة
                                                             تطوير األساليب الفنية وطبيعة اإلنتاج بصورة تـؤدي إلـى          

   .                                                         التضاؤل المستمر في القدرة على خلق فرص عمل جديـدة         
                                                            وتسجل اإلحصاءات عن البطالة للذين يبحثون فقط عن العمل         



                                               وتشكل النساء المتزوجات الالتي يـرغبن فـي          .           وال يجدونه 
   ).  ٢٠ (                        ً                 العمل أكثر الفئات ارتفعاً في نسبة البطالة 

 seasonal"                                وتحـــدث البطالـــة الموســـمية 

unemployment"  ًأما   .                               في بعض المجتمعات الريفية         ً غالبا    
  "Sasual unemployment"        العارضة                    البطالة الطارئة أو 

                                                     في مجاالت الصناعة في حـاالت الطـوارئ التـي                وتحدث
ــل  ــف العم ــبب توق ــة    .                       تس ــة تكنولوجي ــاك بطال                              وهن

"Technological unemployment"   وتحدث في حاالت              
                                                           إحالل اآلالت محل العمال وحاالت الميكنة المختلفـة مثـل          

      حـول                                                         الحاسبات اإللكترونية وبطالـة التحـول وإعـادة الت        
"conversion – reconversion unemployment  

   عن       وتنتج   "Regional unemployment"          إقليمية       وبطالة
           قليم معين   إ                          ب الموارد الطبيعية في       ضو                        الكوارث الطبيعية أو ن   

   ).  ٢١ (                                 فتؤدي إلى بطالة على مستوى اإلقليم 
 Personal"ة شخصية ل بطا–ثانيا 

unemployment" ومن بينها: 
 "Ericitional nemployment"      كاكية             البطالة االحت - ١

 "Selective unemployment"                  البطالة االختيارية  - ٢



                                                نوعان آخران ال يوجدان إال في المجتمعـات              وهناك
 Disguised"                                         الناميـــة وهمـــا البطالـــة المقنعـــة 

unemployment"   في أن يعمـل               وتتمثل                     والبطالة المعنوية               
    خير        تـأ       إلـى                                                 العامل وال يعمل في نفس الوقت ويؤدي ذلـك          

                                                             الدورة اإلنتاجية وللتقاعس ويتضح ذلك حينما تتفكك األجهزة        
                                                                التي بها اإلشراف والرقابة وتتحكم العقلية والبيروقراطية في        

   ).  ٢٢ (                             توجيه منظمات اإلنتاج والخدمات 
                                                    نجاح الحكومة في تشغيل قدر كبير من العمالة             ورغم

             وعندما عجزت    .                                              إال أن تلك العملية أسفرت عن بطالة مقنعة       
                                                            حكومة فـي اسـتيعاب كـل العمالـة ظهـرت البطالـة               ال

   ).  ٢٣ (        السافرة 
                                                     وتظل مشكلة المتعلمين في مصر من أعقد المشـاكل         

                                   لهـذا فـإن مشـكلة بطالـة                                       حيث أن التعليم يمتص موارد،    
                              تزيد حدتها عـن مشـكلة                                       المتعلمين تشكل مشكلة اقتصادية   
             التـي مـن                  للمـوارد   ا   ديد ب                                   بطالة غير المتعلمين وهي تمثل ت     

                                                     استخدامها في خلق فرص عمل جديدة باإلضافة إلى               الممكن
                                                                   أن هذه الفئة تمثل أكثر العناصر ثورية بحكم تكوينها الثقافي          

          ويظل نمو    .                                   ها واستقاللها في مواجهة المجتمع                 وعدم مسئوليت 



                                                               الطلب على التعليم على النحو الذي يؤدي إلى نمو خريجـي           
           دالت نمـو                                                      كافة المستويات التعليمية بمعدالت تفوق كثيرا مع      

   ).  ٢٤ (                 فرص العمل الجديد 
 : المفهوم اإلجرائي للبطالة-٢

                                                        يقصد بالبطالة في هذا البحث بطالة سافرة أي عـدم          
                             نظرا لسوق العمل مع قدرته                                    توافر العمل لشخص راغب فيه    

                                                                 عليه أي ينتمي إلى القوة البشـرية ويسـتثنى مـن البحـث             
    رية                                                         المتعطلين الذين يبحثون عن عمل ويؤدون الخدمة العسك       

           خريجـي                 في هذا البحث                                        أو الخدمة العامة ويشمل المتعطلين      
                                                              المعاهد المتوسطة والعليا والجامعات ويتسـاوى فـي ذلـك          

                                           كما يتساوى الباحث عن عمل في القطـاع          .               اإلناث والذكور 
                وكـان القيـد      .                                             العام أو الخاص وكل الوقت أو بعض الوقت       

       ل خالل              انعدام العم  (                                          الزمني في تعريف البطالة شديد اإلحكام       
   ).              األسبوع المرجعي
  التخرجو الشباب حديث-٣

            الشـباب    ى                                      من المشكالت الصعبة التي تواجه دارس     
                                           حتى يتعين تمييز تلك الفئة من أفـراد                                تحديد من هم الشباب؟     

                                                             المجتمع عن الفئات األخـرى وبـالتركيز علـى المفـاهيم           



                                                                  المستخدمة في علم النفس نجد أنها تشير إلى الشباب إما على           
       صـغار   (                 أو على أنهـم       )  ن و                            كبار المراهقين أو المراهق    (      أنهم  

                                                         أما أولئك الذين يستخدمون المفهوم األول، فنـراهم          )        البالغين
                               كما لو كان بقايا من مظاهر                                         يميلون إلى اعتبار سلوك الشباب      

                                                        الذي تتميز به مرحلة الطفولـة، فيميلـون إلـى                     عدم النضج 
            دم المفهوم         ن يستخ  م                                            استخدام لفظة المراهقة وفي المقابل نجد       

            والنضـج                                                       الثاني أكثر تفاؤال ليعني اإلشارة إلى المسـؤولية       
            أن الشـباب    "K. Keniston"  "                  كينيـث كينسـتون     : "     ويؤكد

                    تخطى مرحلة التمرد                                            ببلوغه سن الرابعة والعشرين يكون قد       
   ).  ٢٥ (            عند المراهق 

                    فراد فـي مرحلـة      أل                                 وإذا كان يقصد بالشباب عادة ا     
                               البلوغ الجنسـي والنضـج،                                      المراهقة أي األفراد بين مرحلة    

                 ليشمل المرحلـة     "     جازل "                                      وأحيانا يستعمله، بعض العلماء مثل      
                               بيد أن الفترة التي تنتهـي        .                            العاشرة حتى السادسة عشرة       من  

                                                               فيها مرحلة الشباب غير محددة وقد يمدها البعض إلى حوالي          
   ).  ٢٦ (           سن الثالثين 

                                        لحاجة الشباب إلى األمان والحيـاة        "       ماركيوز "       ويشير  
                  بحيـاة خصوصـية     "                                    ية المسالمة وإلى استمتاع الفرد           الراض



                                                                 ينفرد بها، فالشباب ليسوا فئة اجتماعية هامشية مـن خـارج           
   ).  ٢٧   " (      النظام

                                                      والشباب يمر بمرحلة من التطـور البشـري تتسـم         
                                                                بالعديد من  الخبرات والعالقات الجديدة وهم يمثلون مرحلـة          

      لحاجة                                                         تغير فكري وفيزيقي وفترة محاولة وخطأ، تلعب فيها ا        
                               ً                   وإشباع حب االستطالع الطبيعي دوراً رئيسيا في                لالستكشاف

                                                                 توجيه الشباب، وتزداد أهمية الشباب حينما يمثلون قوة العمل         
                                                             األساسية ولذلك ينبغي دراسة اهتماماتهم وأنماط سلوكهم من        
                                                                  هذه الزاوية اإليجابية إذا أردنا تطوير نظام العمل واإلنتـاج          

   ).  ٢٨ (               في المجتمع ككل 
                                                   كان علماء السكان هم أول مـن حـاول تقـديم                 وإذا  

                                                              مفهوم للشباب حيث استندوا إلى معيار خارجي يتمثـل فـي           
       هنـاك                                                          السن الذي يقضيه الفرد في أتون التفاعل االجتماعي،         

                          رين وبذلك فهـو يحـدد        عش                                   من يؤكد أنهم من هم تحت سن ال       
                                                                    نقطة النهاية دون تحديد لنقطة البداية، وهناك من يؤكد أنهـم           

   ).  ٢٩ (                                    بين سن الخامسة عشر إلى سن الثالثين         من يقعون
                                              للمفهوم الذي قدمه علماء السكان هنـاك                وباإلضافة

ـ                                                  أيضا المعيار االجتماعي والنفسي الذي يتميز به                  ا الفـرد      م



                                                                  بالحيوية والحماس والقدرة على التعلم، أما المعيار البيولوجي        
                                                             فهو يركز على اكتمال البناء العضوي والوظيفي للمكونـات         

   ).  ٣٠ (                                اسية لجسم اإلنسان كالعضالت والغدد    األس
 : التخرجو الشباب حديث.المفهوم اإلجرائي

                                                    يقصد في البحث الحالي بالشباب حديثي التخرج من        
                                    الجامعية والمـؤهالت المتوسـطة                               انتهى من مرحلة الدراسة   

                                                           صناعية أو تجارية وفات على تخرجه من سنة إلـى سـت            
                 سـنة بحيـث       ٣٠             سنة إلى      ١٨                             سنوات وتم تحديد السن من      

                                                              يمكن أن تشمل العينة شـريحة المتخـرجين مـن المعاهـد            
  .         والجامعات

          مبلـغ     ٨٩ /  ٨٨                                        وإن كانت الدولة اعتمدت في ميزانية       
                                                       مليون جنيه لتشغيل الخريجين حملة المؤهالت الجامعية           ٥٥

    فإن   )   ٣١   (    ١٩٨٢                                   وحملة المؤهالت المتوسطة دفعة        ٨٣      دفعة  
           دود ذلـك                                                من مر على تخرجهم ست سنوات يصبحون في ح        

  .                  نسبيا حديثي التخرج
                               في فرنسا إلى جذب األنظار          ١٩٦٨                 وقد أدت أحداث    

                                         تكن يلتفت إليها قبل ذلك التاريخ،                                      بشدة إلى تلك الفئة التي لم     
                                                          وقد أدت ثورة المعلومات وتطور وسائل االتصـاالت إلـى          



                                                                سهولة انتقال األحداث وإمكانية تقليدها على غـرار انتقـال          
                             ً       ها بعض األغاني والموسيقى وأيضـاً                        رات المختلفة ومن   ث    المؤ

                                                             ألعاب الرياضة وغير ذلك مما يستهوي الشباب ويؤثر فيـه          
                                                              لذلك كان على الحكومات وحاملي مسئولية الدول والعـاملين         
                                                              في مجال الشباب، أن يتنبهوا لدراسة بعض الظواهر المدمرة         

   ).  ٣٢ (                           للمجتمع ومنها بطالة الشباب 
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 بعض العوامل المؤدية إلى البطالة
 العوامل الديموجرافية: أوال
 : الزيادة السكانية-١

                                                        إن مشكلة البطالة هي مشكلة تعتمـد علـى البنـاء           
                                                                   المتكامل للمجتمع لذلك فالتعامل معها يحتاج إلى تغيير البناء         
                                                          االجتماعي االقتصادي ويعتبر التوظف من الحاجات األساسية      

                                                           ن أي محاولة للقضاء على مشكلة البطالة في مصر يجـب            أ و
                                                                  أن تأخذ في االعتبار الزيادة السكانية المستمرة حيث سـبقتنا          
                                                                 الدول المتقدمة في اإلفراد للنظريات السكانية حتى انتهت إلى         

                                                                التوازن ما بين الموارد البشرية والموارد الطبيعية فـي               إقامة
  .      الدولة

           مبـادئ                 إلنسان إليجـاد                               وإن المحاوالت التي بذلها ا    
                   والبيولوجية هي                                              وأسس علمية لتحسين نسله وصفاته الوراثية     

        ً     جديـداً                                          ً      ً        محاوالت قديمة العهد غير أنها اكتسبت طابعاً علمياً       
    عام  "                أصل األنواع     "                      تشارلز دارون الموسوم   "                 بعد ظهور كتاب    

                       تطبيق بعض الدراسـات      "              فرنسيس كالتن  "         واستطاع    "     ١٨٥٩
                                   سل على اإلنسان نفسه وهو يقـول                                 الدارونية حول تحسين الن   

                                                هو العلم الذي يدرس العوامل والمتغيـرات                         إن علم اليوجينا  



                                                             التي تستطيع تحسين الصفات العنصرية لألجيال القادمـة أو         
                                                               تخلفها مهما كانت هذه الصفات جسـمانية أو عقليـة وقـد            
                                                               تطورت دراسة ذلك العلم بعد اعتماده على قوانين الدراسـة          

                                        على الزيجات البشرية وتحـدد معـدالت                            للعوامل التي تؤثر    
                                                  كما لعب العالم اإلخصائي االجتمـاعي اإلنجليـزي          .       الوالدة

                                                   الدور الكبير في تطور علم اليوجينا بعد تأليف          "            كارل بيرسن  "
   ).  ٣٣   " (    ١٩١١               قواعد العلم في  "     كتاب 

                                                        وإن مشكلة البطالة تستند إلى عدة عوامـل متنوعـة          
                        ية عنها فـي الـدول           النام                                    كما أن خطورتها تزداد في الدول       

                                                                 المتقدمة حيث تستطيع التكنولوجيا المتقدمة أن تزيد من معدل         
                                                                 الرفاهية في تلك الدول رغم أثرها السلبي على معدل العمالة          

  .                                        التي غالبا ما تصاب ببطالة مؤقتة أو دورية
                                                      أما في مصر فتؤكد البيانات خطورة البطالة سـواء         

                لتـي تتفـاقم                                                    من حيث زيادة حجمها أو أضرارها المركبـة ا        
                                       وضعف إمكانيات األفراد بها وفقـر        ا ه                  نتيجة تشعب مصادر  
  .                 خصائص السكان فيها



                                                     إن ظاهرة البطالة في مصر هي فـي المحـل األول           
                                                               مشكلة قومية ولها مصادر متعددة كما أن سلبياتها متنوعـة          

  .                          ومؤثرة على البناء االجتماعي
                                                    ويمثل السكان العنصر الدينامي ألي شكل من أشكال        

                                                      االجتماعي وبدون وجود العنصر البشري ينتفي وجود              البناء
                                                                البناء االجتماعي ألنه يرتبط بالسكان ارتباطا شديدا وال توجد         
                                                               ظاهرة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيـة إال وكانـت           
                                                             تخضع لظروف السياسات السكانية القائمة داخل ذلك المجتمع        

   عي                                                         حيث يكون العنصر البشري هو أساس أي تغيـر اجتمـا          
      أي         أن                                                    سواء داخل المجال الفكري أو المادي فضـال عـن         

                                                              زيادة أو نقص في السكان يؤثر على البناء االقتصادي وقوة          
   ).  ٣٤ (                               العمل كذلك على البناء االجتماعي 

 : اإلشكالية االجتماعية-٢
                                                   وكثيرا ما تتناقض السياسات االقتصادية في مصـر        

ـ                      ارى تجـاه                                                         مع نسق القيم الدينية فيجد األفـراد أنفسـهم حي
                                                         والدين بل قد يشتد الخالف الديني في موضوع بعينه                 السياسة

                                                            فال يعرف المرء أيهما يتبع ومن تلك الزاوية بالـذات تهـدر      
                                                                جهود الدولة وتفشل محاوالتها المكثفة في توجيه أبناء الوطن         



  ة           مصـيري    ها                                                تجاه مشاريع معينة يشتد حولها الخالف رغم أن       
   ال                     بعض األئمة والشيوخ                                       ومثال ذلك موضوع النسل حيث أن       

                                                             يزالون يسيطرون على العقول بعيدا عن روح المستقبل فـي          
                                                         حين أن االقتصاديين واألطباء والديموجرافيين واإلخصائيين      
                                                               في العالم الغربي هـم الـذين يقومـون بعـرض الحقـائق             
                                                           وتوضيحها ومن ذلك ما جاء في جريدة األخبار تحت عنوان          

                       النسل من األمور التي                                   من مواطن يقول أن تحديد        )       س و ج   (
                                                               يشتد حولها الخالف في قريتنا فإمام المسجد الشرقي يقـول           

                                                   إمام المسجد الغربي يعلن أنه حرام فهل تعرضون          .  .       بإباحته
  :                   ويرد الشيخ بقوله    .                                         هذه القضية على الشيخ متولي الشعراوي     

                                                                قد يرجع التحديد إلى المحافظة على صحة المـرأة أو عـدم            
             أو محافظـة     .                   ل وحضـانة األوالد                            قدرتها تحمل تبعات الحم   

                                                                المرأة على نفسها باعتدال جسمها مما يجعلهـا أقـدر علـى           
                              أما إذا كان تحديد النسـل        .                   أو ضيق المنزل                إعفاف زوجها، 

                    بذلك يدخل نفسه                                        الرزق فهذا هو الممنوع ألن اإلنسان           بسبب  
                                       ألن الرزق من اهللا واهللا هـو الـرزاق           .                     فيما ليس من مهمته   

) ٣٥  .(   



                                        ف اجتهاد إمام المسجد الشـرقي عـن            اختال        وبجانب
                                                              إمام المسجد الغربي وبجانب اختالف الشيخ عما تدعو إليـه          

            مشـاريع        إلـى                                                  الدولة حيث أنه في نفس الجريدة يتم الدعوة         
        فزيـون   ي                ويعـرض التل    "       الدكتور "                           تنظيم األسرة مثال مشروع     

                                                          المصري إعالنات بأالف الجنيهات للرغبة في نشـر قيمـة          
  .       التحديد

                                         ق أن هناك إشكالية اجتماعيـة داخـل                     يتضح مما سب  
                                                         المجتمع المصري تعمل على انفصام الشخصـية المصـرية         
                                                           فاجتهادات بعض األئمة تخالف أهداف الدولة وشعارها الذي        

                                         هو فم مفتوح مما يوجب علـى كـل                          كل طفل جديد           يؤكد أن 
        االجتهاد  "                   واألجدر أن يساير      .                                أسرة مصرية أن تقوم بالتحديد    

        فـي                وقد جـاء                       الذي يصلح لكل عصر               روح الدين     "        اإلنساني
                 فنحن نحتاج إلى      ".                                 وال تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة     "               كتابه العزيز   

                                                                  الدعوة لإلرادة الحرة التي ال تكتفي بمجرد الفهم العقلي بـل           
  .                               بإضافة الفاعلية المنتجة النشيطة

                                                      وفي الدول التي أخـذت بالتصـنيع أولـى علمـاء           
  ً                   راً بانخفاض معـدالت                           ً        والديموجرافيون اهتماماً كبي          االجتماع

    حيث   .                                                     المواليد والخصوبة التي صاحبت التحول الديموجرافي     



                                                             تشير الدالئل إلى محاوالت تنظيم األسـرة بتقليـل حجمهـا           
                                                         بطريقة أو بأخرى، ألن أنماط اإلنتاج االقتصادي أصـبحت         
                                                                من التعقيد بحيث تتطلب زيادة مستوى التعليم الذي يتطلبـه          

                             ح العدد الكبير من األطفال                                    الحراك االجتماعي ومن هنا يصب    
                                                              معوقا لتحقيق هذا الهدف أكثر منه عامال مسـاعدا لألسـرة           

                                                           ة أن قوانين العمل قللت من مساهمات األطفال في زيادة             خاص
   ).  ٣٦ (          دخل األسرة 

                بـأن السـكان      )     ١٨٣٤  –      ١٧٦٦ (                   وقد أعتقد مالتس    
                                                             يزدادون بموجب المتوالية الهندسية وتنص نظريته علـى أن         

                                               ضاعف نفسه بنفسه، بينمـا زيـادة المـواد                         الجنس البشري ي  
                                                               الغذائية تكون بموجب المتوالية العددية وقد شجعت نظريتـه         
                                                              على تشريع الئحة قانون الفقر في انجلترا، كذلك شجعت هذه          
                                                                النظرية المسؤولين في ألمانيا على تشريع الئحة منع الزواج،         
                                                            كما ساعدت نظريته على نشر وترسيخ فكرة تحديـد النسـل          

                                                       كنت المجتمعات من تحقيق التوازن بين عدد سـكانها                التي م 
                                  كما أثرت أفكاره على الحركـات        .                         وكمية مواردها الطبيعية  

                                                       االشتراكية واإلصالح االجتماعي في تطوير علـم تحسـين         
   ).  ٣٧ (                        النسل وعلم الديموجرافيا 



                                                ول تعداد أجري في مصر يرجع تاريخـه إلـى              أ   إن
               للسـكان فـي                                     م ويعود تاريخ أول عملية عد        .    ق     ٣٣٤٠     سنة  

                   حيث بلـغ عـدد        ١٨٠٠                                    مصر في العصور الحديثة إلى عام       
                   والذي بلغ فيه        ١٨٨٢                                مليون نسمة، ويعتبر تعداد         ٢,٥        السكان  

ـ          ٦,٧             عدد السكان      ي                                                 مليون نسمة بداية التعدادات الدورية الت
      ٤٨,٢                                 وقد بلغ عدد سـكان مصـر             ١٨٩٧                   بدأت اعتبارا من    
             فقـد بلـغ                              وبالنسبة لمعدل النمـو       .     ١٩٨٦                  مليون نسمة عام    

                   السـريع منـذ                                             في بداية ذلك القرن وبـدأ االرتفـاع         %    ١,٥
                                  وعـاود االرتفـاع مـرة أخـرى          %    ٢,٥           ات ليبلغ    ي       الخمسين
                                             وتؤكد البيانات أن معدل النمو السكاني           ١٩٨٦     عام    %     ٢,٨٠

                                                            الحالي يزيد من معدل البطالة ممـا يعـوق جهـود التنميـة       
                                                          ويقضي على آمال الشعب في االرتفاع بمسـتوى المعيشـة          

                          عدد سكان مصر فـي الحضـر      ١   /                 ضح من الجدول رقم    ويت
   ).  ٣٨   (    ١٩٨٦  –      ١٨٨٢                               والريف في السنوات التعدادية من 

                                                      وكان هناك دائما اختالف بين عدد النساء والرجـال         
                                                          وبين معدل الخصوبة في الريف والحضر فقد وصل تعـداد          

           مليـون     ١٣                وقد تضـمن          ٢٥,٩٨        على       ١٩٦٠             السكان عام   
                 تضمن التعـداد      ١٩٧٦    عام               امرأة وفي         ١٢,٩١٦            رجل مقابل   



                               امرأة وقد تبـين أن هنـاك               ١٧,٩٧٩               رجل مقابل          ١٨,٦٤٧
                                                                زيادة في عدد الرجال ويرجع ذلك إلى االهتمام بالذكور فـي           
                                                            مراحل السنوات األولى عن اإلناث مما يؤدي إلـى زيـادة           

                                                      وبالنسبة للمناطق الحضرية فقد وصل عدد السكان من          .      نسبته
         بمقدار     ١٩٧٦      عام  ا     مليون    ١٦      إلى     ١٩٦٠           ن في عام      اليي    م   ١٠

    ١٦      ً                                    سنوياً أما في الريف وصل التعـداد          %   ٣,١              زيادة قدرها   
                 بزيادة قدرها       ١٩٧٦        عام    ا        مليون   ٢١          مقابل       ١٩٦٠        عام    ا     مليون
  %     ٢,١٢     ً                                          سنوياً وقد كان معدل نمو السكان بوجه عام           %    ١,٥

                                                             ومع ذلك فقد أثبتت الدراسات أن معدل الخصوبة في الريف          
   ).  ٣٩ (                   أكثر منها في الحضر 

                                                      وقد تفاقمت مشكلة البطالة في مصر متفقه مع سلوك         
            خالل ربع                                                      الظواهر الديموجرافية حيث تبدو الزيادة السكانية     

                         ً                                        القرن األخير متعارضة تماماً مع ما تعلنه سياسة الدولة مـن           
    ٢٦                                                             أهداف تتعلق بالمتغير السكاني والحد مـن نمـوه فمـن            

     سكان      بلغ    )   ات ي          في الستين   %    ٢,٥             وبمعدل نمو      (    ١٩٦٠        مليونا  
            مليونـا     ٥٠                    مليون وفاق ال         ٤٠,٥          حوالي       ١٩٧٦          مصر عام   

                 خـالل العقـدين      %    ٢,٨                          بمعدل نمو متوسط حوالي        (    ١٩٨٦



                            مليونا مع نهاية القرن       ٦٧                                    األخيرين وتشير التوقعات إلى رقم      
   ).  ٤٠ (        العشرين 

                                                    ويشير الرئيس األمريكي السابق نيكسون في كتابـه        
                    ء بأكثر من لبنان          ملي                   أن العالم العربي    "                     انتهزوا هذه اللحظة   "

                                                              بسبب ما يعانيه من مشاكل ديموجرافية واقتصادية وسياسـية         
                                                               وفي مقدمتها المشكلة السكانية بشـكل خـاص فـي العـالم            
                                                       اإلسالمي ويشير إلى أن منطقة الشرق األوسط سيتضـاعف         

                     وأن معدالت النمو        ٢٠١٠                                     عدد سكانها الحالي قبل حلول عام       
                       ادة مما يهدد بتدهور                                            االقتصادي لن تستطيع استيعاب هذه الزي     

   ).  ٤١ (                               حاد في مجاالت التنمية االقتصادية 
 : النوعية السكانية-٣

      ١٩٧٦                                ً                وقد بلغت نسبة األطفال في مصر وفقاً لتعداد         
                                                من إجمالي عدد السكان وهي نسبة مرتفعة إذا          %   ٤٠       حوالي  

  %   ٢٥                                                         قورنت بالنسب السائدة في الدول المتقدمة وهي حوالي         
                                 ال على مجتمع نام يواجه شـتى                                    في المتوسط وتشكل عبئا ثقي    

   ).  ٤٢ (             مشاكل التخلف 
                                                      وعلى حين يوجد أربعة أطفال لكل خمسة أفراد فـي          

               هنـاك طفـالن      .                           سنة في الدول النامية      ٦٤  –    ١٥       من    ر    العم



                                                               معاالن فقط لكل خمسة أفراد في سـن العمـل فـي الـدول              
   ).  ٤٣ (         المتقدمة 

                                                       وهناك ميدان ظهر فيه اهتمام الـديموجرافيا وعلـم         
 Population"  "                 النوعية السكانية "              معا، هو ميدان         االجتماع 

Quality"        ولقد بدأ االهتمام بهذا الموضوع كضرورة ثقافية                                                     
   ).  ٤٤ (                                           وسيكولوجية فرضت نفسها على العلوم االجتماعية 

                                                     ومن أسباب الخلل االقتصادي زيادة نسبة أفراد غير        
                             ويتضح من نتاج التعـداد                                       منتجين يعتمدون على إنتاج غيرهم    

         سنوات   ٦                                            ارتفاع نسبة صغار السن واألطفال أقل من                معاودة  
                       سـنة وفـي حـين         ١٢                        سنوات إلى أقل من       ٦             واألفراد من   

           عن سنة       ١٩٧٩                                               انخفضت نسبة هذه الفئات العمرية في تعداد        
             وإن كانت       ١٩٨٦              في تعداد                               إال أنها عاودت االرتفاع        ١٩٦٠

                                                                      نسبة الزيادة في الفئة األولى أكبر من نسبة الزيادة في الفئـة            
       والذين   )       سنة   ٦٤  –    ١٢            األفراد من    (                     أما الفئة العمرية      .       لثانية ا

   من   %   ٦٣                                                يعتبرون عصب اإلنتاج فقد انخفضت نسبتهم إلى        
      في      ٦٤,٧                  بعد أن كانت         ١٩٨٦                                إجمالي عدد السكان في تعداد      

   ).  ٤٥   ( ٢   /                           كما هو مبين في الجدول رقم    ١٩٧٦      تعداد 



      ٤٠,٥            حـوالي        ١٩٧٦                              وقد بلغ سكان مصر في عام       
                    ومن المتوقع أن        ١٩٨٦                          يبلغ خمسين مليونا عام                  مليون وكاد   

            مليونا سنة      ٨٣         وإلى       ٢٠٠٠               مليون عام      ٦٦                 يصل إلى حوالي    
    ١٧                                                           أما بالنسبة للقوى العاملة فيصل العدد المتوقع إلى             ٢٠١٠
                                                 مليون فرد على التوالي وبـالرغم مـن أن            ٢١         وإلى    ا     مليون

                                                               معدل الزيادة السكانية ال ينعكس مباشرة على قـوة العمـل           
             سـنة وهـي        ٢٥  –    ١٥                                   ن بعد فجوة زمنية تقدر بحوالي          ولك

                                                               المدة الالزمة لكي يصل المواليد لسوق العمل وحينئذ ال تقل          
                                                                 المشاكل بل تزيد حيث أن تأثير التراكم السـتمرار الزيـادة           
                                                                  السكانية يمثل كارثة للدول النامية وخاصة بالنسـبة لمشـكلة          

   ).  ٤٦ (        البطالة 
                حتها بعد كـل                قد أثبتت ص    "      مالتس "                 ورغم أن نظرية    

                                                                هذه السنوات وأخذ بها الغرب واستطاع أن يقـيم المعادلـة           
                                                                 الصعبة بين عدد السكان والمـوارد المتاحـة إال أنـه مـن             
                                                          الواضح أن مؤسسات تنظيم األسرة في مصر لم تستطع رغم          
                                                               الخبرة الطويلة في هذا المجال أن تعمل على تخفيض نسـبة           

  ال                ادة السكانية                                          بشكل ملحوظ مما يؤكد أن مشكلة الزي              السكان  



                                                                يمكن أن ينظر لها من منظور واحد بل تحتاج إلـى دراسـة             
  .                              أنماط السكان ودورهم في المجتمع

             في الماضـي     "      مالتس "                               وعلى سبيل المثال لقد أوضح      
                                                                  أن التضخم السكاني الناجم عن زيادة المواليد له أثـر فـي            
                                                             حدوث كثير من الظواهر االجتماعية ومن ذلـك أن ارتفـاع           

                                                    يد له أثره على ظهور حقـائق اجتماعيـة غيـر                       معدل الموال 
   ).  ٤٧ (       مستحبة 

                                                   وال يمكن دراسة الظواهر االجتماعية باالعتماد على       
                                                       منهج االستبطان بل من الضروري العمل علـى مالحظـة          
                                                           الحقائق واألفعال االجتماعية للخروج بخطة عملية يمكن من        

   ال              إن هناك تداخ    "          دور كايم  "                                   خاللها الوصول لنتائج وكما يؤكد      
                                                         بين حياة الفرد وحياة الجماعة ومن العسـير فصـلهما عـن     

   ).  ٤٨ (    بعض 
                                                    لذلك كان لزاما تناول عناصر أخرى تسـاعد فـي          
                                                             رصد مشكلة البطالة بشكل علمـي، وإذا كانـت الدراسـات           
                                                               واألبحاث قد ربطت بين مشكلة البطالة والزيـادة السـكانية          
                                                           المكثفة فإنه من الضروري تناول العنصر النسائي وعالقاتـه    

  .              باإلنتاج البشري



 :العمالة النسائية: ثانيا
                                                   عرف الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصـاء الحالـة        

  :                  على النحو التالي ا                                    العملية لمن هم داخل قوة العمل وخارجه
 :داخل قوة العمل
  . ا                         يعمل لحسابه وال يستخدم أحد

  .                صاحب عمل ويستخدم
  .              يعمل بأجر نقدي

  .               ه بدون أجر نقدي و            يعلم لديه ذو
  .       متعطل     مشتغل

  .          متعطل حديث
 :خارج قوة العمل

  .          طالب متفرغ
  .             متفرغة للمنزل

  .       بالمعاش
  .         من ال يعمل

  .             عاجز عن العمل



 : المرأة داخل قوة العمل-١
          سـنة    ١٥   ن                                           وبناء على ذلك فقد كان توزيع المصريي      

  :                          على النحـو التـالي            العملية                حسب الحالة        ١٩٨٦             فأكثر لعام   
             مليون امرأة       ١,٥     نهم             مليون م      ١٢,٨        إجمالي                    داخل قوة العمل    

                                                 مليون رجل عامل وبهذا تمثل العمالة النسائية             ١١,٣        عاملة،  
          للذكور   %  ٩١       مقابل    %  ٩          حوالي       ١٩٨٦      لعام            فأكثر         سنة   ١٥

) ٤٩  .(   
                                             إليجاد العالقة بين البطالة والنوع فـي                   وفي محاولة 

                العددية لقـوة                                                    جمهورية مصر العربية فقد تم تحويل البيانات        
               المحافظات لسن                       نوع بأقسام ومراكز                              العمالة والبطالة حسب ال   

                              والصـادرة مـن الجهـاز           ١٩٨٦                        سنوات وأكثر لتعـداد        ٦
                             مئوية وتم التعبير عن تلك               إلى نسب      ،   )  ٥١ (   ،   )  ٥٠ (         المركزي  

                                                          النسب المئوية في خريطة خاصة بالبحث الحـالي توضـح          
                   هو مبين بالخريطة       ما   ك  .                           على محافظات الجمهورية          توزيعها

  . ١ /   رقم
                                  عالم الغربي على نحو ثابت منذ           ال                     لقد نمى السكان في   

                                                                  الحرب العالمية الثانية وظهر أن االفتراض القائل بأن النمـو          
                                                                التكنولوجي هو وحده الذي يمكن أن يفسر التغيرات السكانية        



                                                                افتراض مبالغ فيه فال يكفي مثال أن نفسـر التغيـرات فـي             
                                                          الخصوبة على أساس الطرق المبتكرة لضبط النسـل رغـم          

                                             افر مثل هذه الطرق إلى درجة كبيرة فـي                            إسهام المعرفة وتو  
                                                           تحديد حجم األسرة ولكن هناك سلسلة من العوامل األخـرى          
                                                             من طبيعة اجتماعية وسـيكولوجية، مثـل تحريـر المـرأة           
                                                             واستيائها من الحمل الزائد عن الحد وروح الحراك وتناقص         

   ).  ٥٢ (                           أهمية األسرة كوحدة اقتصادية 
 : عمالة المرأة وحجم األسرة-٢
  "   ون  كس  دي "                                      بط بين الدخل والخصوبة يؤكد عليه              إن الر 

                                                              بشكل كبير ويطالب أن يحتل اهتمام صـانعي القـرار فـي            
    عام   "               عزيز البنداري  "                             ذا االقتراح يشبه اقتراحات                المجتمع وه 

                    إقامة مشـروعات                 على ضرورة               ن حين أكدوا   ي    وآخر      ١٩٧٥
          المرأة                                                   صناعية في الريف من أجل الهبوط بمستوى خصوبة       

                                              جتماع أن معدالت األجور بالنسـبة للعمالـة                        ويؤكد علماء اال  
  "Fertility"                         في متغير الخصـوبة                        ً     ً    النسائية تلعب دوراً هاماً   

                    بوفرة فـالمرأة                  ً                              حيث يضع أهدافاً بديلة للسيدات من اإلنجاب      
                                                              وخاصة الريفية في مصر ال حول لهـا وال قـوة اقتصـاديا             

                                                      وتكون معتمدة على األب أو األخ أو الزوج ممـا                    ً واجتماعياً



            ً                                             ها تؤدي جهداً محدودا في النشاط االقتصادي وخاصة إذا             يجعل
                                                            كانت أمية ويصبح محور وظيفتها األساسية اإلنتاج البشـري         

) ٥٣  .(   
                                                       وجدير بالذكر أن إحصائيات تعـداد السـكان لعـام          

                        مـن الـذكور مقابـل        %     ٥٠,٩                          تشير إلى أن هنـاك           ١٩٨٦
                                                من اإلناث حسب إحصـائيات الجهـاز المركـزي           %     ٤٩,١

   ).  ٥٤ (  ء               للتعبئة واإلحصا
   ال                                                     إن المرأة العاملة عادة ما يكون عدد أوالدهـا قلـي      

                                                                وذلك حتى تستطيع أن توفق ما بـين عملهـا ومسـئولياتها           
                                                          األسرية بجانب ظهور عنصر أمان جديد يحل محـل كثـرة           

  .                                         األطفال وهو الدخل المادي واالستقالل االقتصادي
                                                     وهناك تشريعات تقدمها الحكومـة لتسـهيل عمالـة         

                                                  لك إما بهدف إيديولوجي لتحرير فئة النساء أو                        المرأة ويكون ذ  
   ).  ٥٥ (                         لمشاركة في اإلنتاج القومي  ل             بهدف اقتصادي 

                                                   ونحتاج في مصر لتشجيع عمالـة المـرأة بهـدف          
                            السـكاني ونرفـع مـن                                        ديموجرافي حتى نقلل من االنفجار    

                                   وكذلك مستوى معيشـة أسـرتها                       المرأة االقتصادي        مستوى  



                      الصـغيرة واألسـر                                         ويمكن تحقيق ذلك من خالل الصناعات     
  .       المنتجة

                                                  وهناك أهمية إلقامة مشروعات صناعية في الريـف        
                                                             من أجل الهبوط بمستوى خصوبة المرأة ودون أن يكون لذلك          
                                                            آثار سلبية من حيث تشغيل النساء فيها دون الذكور كما حدث      

                                                  حيث كان أغلب العاملين من النساء دون الذكور          "        ماليزيا "    في  
                                   في العالم النامي مـن أجـل         ا ر                            وهذا االقتراح يجد صدى كبي    

      ً   أيضـاً   "          باكسـتان  "                                     بمعدالت المواليد ويتضح ذلك في             الهبوط
                                                                   فهناك زيادة في القوى العاملة من النساء كما تقلدت المـرأة           

   ).  ٥٦ (        ف مؤثرة  ئ   وظا
 : عمالة المرأة بين االنكماش والتوسع-٣

                                                    وقد حث تغيرات واضحة في البيئة المصرية إبـان         
                                      ع في إنشاء المشـروعات الصـناعية                  وأدى التوس     ات   ي       السبعين

                                                                 الستيعاب مزيد من القوى العاملة وبالتالي كان أمام النسـاء          
                                                             فرص كبيرة للعمل في الصناعات التحويلية وقد غزت المرأة         

          كانـت                      فت للنظر فبينمـا    ال                                 مجال الصناعات التحويلية بشكل     
      من      ١٩٦١         في عام     %    ٢,٣                                   نسبة المشتغالت في هذا  النشاط       



                     ذه النسبة قد بلغت                                 ت في ذلك العام نجد أن ه                     إجمالي المشتغال 
   ).  ٥٧   (    ١٩٧١       في عام   %     ١١,٧

                    نجـد أن عـدد          ١٩٧٦          إلـى        ١٩٦٠                 وفي الفترة من    
                             بزيادة مضطردة وبالمثـل                                          النساء في القوى العاملة قد ارتفع     

      عـام    %    ٧,٩                                   القوى العاملة حيث ارتفع من                     تهم إلى جملة     جمل
ـ          ١٩٧٦     عام    %    ٨,٩        إلى       ١٩٦٠   ة                           على حين انخفضت العمال

      عـام    %    ٧,٧    من          انخفضت                                         الفعلية للنساء في تلك الفترة حيث       
         علـى                           ومع ذلك إن الطلـب         ١٩٧٦     عام    %    ٦,٨        إلى       ١٩٦٠

                          ارتفع العرض من العمالة                                           العمالة النسائية قد انخفض في حين       
   ).  ٥٨ (         النسائية 

                               الراغبات في العمل والقادرات                أن النساء              ومما سبق 
                  ة وتعـود هـذه           البطال                                         عليه قد واجهن في تلك الفترة مشكلة        

                                                                 البطالة إلى عدم قدرة البناء االقتصادي على استيعاب العمالة         
                                                               النسائية المتزايدة وليس إلى النسق األسـري االجتمـاعي أو          

  .              القيمي للمجتمع
               ً       أن هناك تفاوتـاً                  دات المختلفة  ا                    وتوضح بيانات التعد  

                      ينما يـزداد معـدل      ب     ً                                      كبيراً بين مستوى البطالة بين الجنسين ف      
         يصـل       ١٩٨٦                        بين الذكور في تعداد       %   ١٠       عن                البطالة قليال 



                           وتتسع الفجوة في تعـداد       %   ٢٤                                معدل البطالة بين اإلناث إلى      
      ١٩٧٦                                                   ، حيث بلغ معدل البطالة بين اإلناث في سـنة               ١٩٧٦

        في نفس                  بين الذكور                           أمثال معدل البطالة    ٥    لى    ع              إلى ما يزيد  
   ).  ٥٩ (      العام 

                                اتجه مؤشر االقتصاد العالمي                         وفي السنوات األخيرة  
     راكي     االشت        النظام          بانهيار   حد                                 لى السوق الحر حيث بلغ أقصى        إ

             ذلـك إلـى                 وقد أدى           الشرقية                                لالتحاد السوفيتي ودول أوروبا     
         وفـي            شـتراكية      اال           ة للـنظم                               الهياكل االقتصادية التابع       سقوط
  .              القطاع العام       مقدمتها

                                 أن المرأة أكثر إقباال مـن            راسات          من الد           وقد اتضح 
                                وفي القطاع العام وأقل إقباال                                      الذكور على العمل في الحكومة    

           ارتبـاط   :                             الخاص ويرجع ذلـك إلـى                            على العمل في القطاع   
                                                             النساء بالوظيفة المضمونة عن األعمال التي تنطـوي علـى          

                                       ة والقطاع العام أكثر حرصـا علـى                         فة، إن  الحكوم    ز     المجا
                                           بالمساواة بين الرجال والنسـاء فـي                               تطبيق القوانين الخاصة  

                                عات العمل في حين أن القطاع         وسا                       مجال التوظيف واألجور    
                                                               الخاص كثيرا ما يشترط في إعالنه لوظائفه أن يكون المتقدم          

   ).  ٦٠ (          من الذكور 



                                               مصر كما هو في باقي الدول االشتراكية كانت             وفي  
         إلـى                        من أكثـر الـدوافع                                           المعاناة من القطاع العام وسلبياته      

                                                          االتجاه لتشـجيع القطـاع الخـاص وتصـفية المؤسسـات           
                                العام كما نصـت قـوانين                     من  القطاع      سرة    الخا           االقتصادية  
            تم إنشـاء            كذلك                  والقطاع الخاص،           المستثمر            لخدمة         االستثمار

                                 في عمالتها على التكنولوجيا                     والتي اعتمدت             الصناعية      المدن
        بسبب                        فرص العمالة النسائية                أن تنخفض                        المتقدمة مما يحتمل  

  .                                وترتفع نسبة البطالة بين النساء                      تعاظم دور القطاع الخاص
                                                           د تؤدي تلك اآلثار إلى تزايد القدرة التناسلية للمرأة           وق

             لتـوفير                      النفقات الالزمـة                                  وارتفاع معدالت اإلعالة وارتفاع   
      ً   جهوداً                                     وهناك بعض الحكومات التي تبذل      .                  الخدمات التعليمية 

                                                             جادة للحد من معدالت المواليد مثل حكومات الهند، الصين،         
                    وبيـة، الفلبـين،                  كوريا الجن       النكا، ي                         باكستان، أندونيسيا، سير  

           المدارس   ى  حد إ                  نيبال حيث تذهب       ،                       ماليزيا، سنغافورة         تايوان،
       إلى               ات االقتصادية                                             الفكرية إلى القول بأنه لو وجهت المساعد      

              فـالنقود                          بصرف النظر عن اإلنتاج،               السكاني                  الحد من النمو  
             اإلنتاج فـي                  تأثير نمو                             وق تأثيرها مئات المرات            أن يف      يمكن

   ).  ٦١ (                     رفع مستوى دخل األفراد 



                                                     من المعروف أن المرأة العاملـة تتحلـى بصـفات          
      علـى                     والجسارة والقـدرة       دام     اإلق                           سيكولوجية واجتماعية مثل    

         الوحيـد                                               االجتماعي والتكيف وال يكون مصدر قوتها            الحراك
  .              العمل والمجتمع     بل         هو األوالد

                        من يظـن أن المـرأة          طئ   خ      حنا ي       عزيز              وكما يقول   
                     كما أن المرأة غير      )   مل ع  +                    امرأة غير عاملة     (                العاملة تساوي   
                        بل هو يرى أن المرأة       )       عمل –              امرأة عاملة    (                العاملة تساوي   

   ).  ٦٢ (           وإنتاجها                               هي إنسانة إيجابية من خالل عملها        العاملة 
                                     إلى العالقة بين عمالة المـرأة           ١٩٨٦       يانات          وتشير ب 
  %   ٩٦                لألميات وإلـى      %  ٥                   فتكون أقل من                    ومستوى تعليمها 

                             ج قوةالعمل على أساس أنهم                           بنظر إلى األفراد خار              للجامعيات  
                                ن وال يساهمون في اإلنتاج حتى       و               ن ألنهم مستهلك   و           أفراد معول 
                    دخـل علـى شـكل                                   مستقلين ماليا يحصلون على                 ولو كانوا 
                                  غير ذلك وتتميـز مصـر بنسـب                          أو إيجارات أو           معاشات  

                                          اث فبينما يصل معدل النشـاط المـنقح         ن                  مساهمة منخفضة لال  
                 فإنه ال يزيد        ١٩٨٦     عام  %   ٧٧                      سنة فأكثر حوالي       ١٥        للذكور  

                                                     فقط لإلناث وأن قلة مساهمة اإلناث في النشـاط           %  ١٠    لى ع
                                                    أدى إلى زيادة عبء اإلعالة وعبء اإلعالة فـي                  االقتصادي



                      من صـغار السـن       ال      معا    ١٥٢         منهم      ٢٨١                 مصر ثقيل يبلغ    
                   سنة مـن اإلنـاث       )   ٦٤  –    ١٥ (                               ومعظم المعالين من البالغين     

                منـتج فـي                              وبمعنى آخر كل فـرد      ال      معا    ١١٥            وهم حوالي   
                                                              المجتمع يعول في المتوسط ثالثة أفراد باإلضافة إلى نفسـه          

   ).  ٦٣   ( ٣   /                       كما هو موضح بالجدول رقم
                                                       وبالنسبة لسمة االرتفاع الكبير فـي معـدل البطالـة        

         سـنة     ٢٤  –    ١٥            العمـر                                    لإلناث في مصر وتركزها في فئة     
              يمكن تعليلها    )          في الريف     %   ١٧  –   ٢               في الحضر، و      %   ٤٤ (

               ً                      الح الذكور نظراً للمشكالت الخاصـة                           بتحيز سوق العمل لص   
                                                           بإجازات الوضع وتربية األطفال فصال مـن خلـل الهيكـل           
                                                             التعليمي لإلناث حيث تصل نسـبة غيـر المتعلمـات إلـى            

                                                     أما حملـة الشـهادات العليـا والمتوسـطة ودون            %     ٥٣,٤
                                                               المتوسطة فأعلى بكثير من الرجال باإلضافة إلى ارتفاع نسبة         

                    مقارنـة بالنسـبة      %   ٣٧                                    البطالة بـين غيـر المتزوجـات        
                                       األمر الذي يعكـس صـعوبة حصـول          %   ٣,٦           للمتزوجات  

                    حيث تتركز البطالة       مل                                     الرافدات لسوق العمل على فرصة ع     
                      كما ترتفع نسـبة      )      سنة   ٢٤  –    ١٥     فئة   (                     في فئة صغار السن     

   ).  ٦٤ (                      البطالة بالنسبة لإلناث 



                                                     وباإلشارة إلى الواليات المتحدة األمريكية كان معدل       
  %    ٩,٧          حوالي       ١٩٨٢                          لجميع العاملين في عام                      البطالة القومي   

       للذكور   %     ٢٤,٤        سنة     ١٩        إلى     ١٦                           وكان بين الشباب من سن      
  %     ٢٤,٧                                     لإلناث ويرتفع ذلك المعدل للسـود         %     ٢١,٨       مقابل  

   ).  ٦٥ (      للبيض   %     ١٨,٣                      عنه للبيض حيث يصل إلى 
   هم                                             تراوح فترة الرجوع للعمل مرة أخرى لمن         ت     وقد  

      في           أسابيع  ة        ن ثماني                                   سنة فيما فوق لمدة ال تقل ع         ٢٥        في سن   
                                                                 الواليات المتحدة األمريكية أما من هم في سن المراهقة فقـد           

          أسابيع   ة                                                  تتراوح فترة حصولهم على عمل مرة أخرى من ثالث        
                    ومـن المـرجح أن                                               بقليل ويصبح األمر أيسر بالنسبة لإلناث       

                                                            اإلناث يسجلون أنفسهم كراغبات في العمـل مـرة أخـرى          
                        خـاذلون فـي تسـجيل                                           فيرجعن أسرع من الذكور الـذين يت      

                                                               أسمائهم ونفس الشيء بالنسبة النجلترا حيث تعود المرأة إلى         
                  ويوضـح الجـدول       (                      أسرع من الرجـل                        العمالة مرة أخرى  

                                                           فترة البطالة تبعا للعمر مع مقارنة اإلناث بالذكور في           )  ٤ /   رقم
   ).  ٦٦ (                         الواليات المتحدة األمريكية 

                                                      وتؤكد الدراسـات أن عـالم األتوماتيـة والعقـول          
                                                       كترونية رغم أنه قضى على االختالف في قوة األجسـاد             االل



                                          أن سوق العمل في ذلك المجال يجتذب                               بين الرجل والمرأة إال   
                                                                      في البداية الرجال قبل النساء كما أنه قد تبين أن النسـاء ال             
                                                             يقبلن على العمل في مجاالت يكون التغير التكنولوجي فـي          

       سسـات      المؤ                                                    بدايته، وعامة تقبل المرأة علـى العمـل فـي           
         وطبقـا   " operators "                                       التكنولوجية فـي وظـائف التشـغيل        

                                                           لتوصيف العمل فإنـه البـد أن يكـون هنـاك مالحظـون             
                                      وعادة ما يكون هذا المشرف هـو        Supervisors         ومشرفون  

                                                               الرجل ليس لقصور في قدرات المرأة أو إمكانياتهـا ولكـن           
                            ال تجعل هناك عدالـة عنـدما    ف    لها  ب                          غالبا للمسؤوليات التي تك  

                                    ً                    لى نشاطها مثل الرجل الذي يكـون متفرغـاً تمامـا                  نحكم ع 
   ).  ٦٧ (        لوظيفته 

 : قيم المجتمع وعمالة المرأة-٤
                                        أن نأخذ في عين االعتبـار أن وضـع                        إال أننا يجب    

                                                                  المرأة العاملة المصرية ما زال في حالة انتقال مـن تـأخر            
                                         وأن قيم المجتمع ونظرته ما زالـت                         إلى تعليم وعمل،         وأمية  

                                         أة في العمـل وتجعـل الكثيـر مـن                               تؤثر على طموح المر   
                                     على وظيفة دون الرغبة والتفكير                              العامالت يكتفين بالحصول  

   ).  ٦٨ (                                           في رفع معدالت إنتاجها أو الوصول لمراكز عليا 



                                                      ومن المؤكد أن القيم داخل مجتمع من المجتمعات ال         
                         يزال فـي المجتمـع       ال                                        تقل قوة عن القوانين التشريعية حيث       

                            موضوع قيمة العمـل أو       ن  رو      ال يعي           ونساء  ل           المصري رجا 
                                                                 رفع معدل اإلنتاج أي اهتمام مما يجعل هناك مسئولية ملقـاة           
                                                          على عاتق المثقفين من الذكور واإلناث لالضطالع بـواجبهم        

                                                           تعميق تلك المفاهيم التي ال شك أن االهتمام بها سيحول               نحو  
                                                             مجتمعنا إلى مجتمع إنتاجي عامل قادر على استيعاب عـدد          

                                           ادر على قهر البطالة واإلعالة والمشاركة                          أكبر من الجنسين ق   
   ).  ٦٩ (              في صنع القرار 

                                                       ويحدث التردي بالنسـبة للتنميـة حينمـا تتنـاقض          
                                                                 السياسات واألهداف فتنادي الدولة بأهمية تنمية المـرأة فـي          
                                                          الوقت الذي تظهر فيه بعض األصوات التي تطالب برجوعها         

          ب البشري                                          ً              إلى المنزل وكأنها لم تخلق إال لتكون وعاءاً لإلنجا        
                                                              رغم أننا في حاجة لوقف نزيف اإلنتاج نتيجة خصوبة المرأة          

  .      في مصر
                                                     ورغم أن جميع األنشطة المستقبلية لبرامج اليونسكو       
                         ً                                          تتعلق بالرجال والنساء معاً بدون تمييز إال أن الفقـرة رقـم            

ـ    ٩٣  /   ٩٢                                في برنامج اليونسـكو لعـام         ١١١٧    رت  ا           قـد أش



                    يز تقدم النساء فـي                                       لضرورة تشجيع األنشطة الرامية إلى تعز  
                                                                جميع مجاالت التعليم والحاجة إلى برمج تعليمية تستند إلـى          
                                                              أدوار النساء في اإلنتاج االقتصادي وإعالـة األسـر وجـاء           

                                                أن اليونسكو سيشارك في تحضير وتنفيذ خطة            ١١١٩         بالفقرة  
                                                              عمل مشتركة بين الوكاالت بشـأن النسـاء والفقـر يزمـع            

                            الالتينيـة وفـي خطـة                                        االضطالع بها في أفريقيا وأمريكا    
                                                               الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤتمر قمة لمناقشة تدهور        
                                                              أوضاع المرأة الريفية لتشارك فيه دول وحكومـات العـالم          

     ٥١٠                        حيث تبين أن هناك          ١٩٩٢                فبراير عام      ٢٦   و  ٢٥     خالل  
                                                              ماليين امرأة أي ما يعادل عدد سـكان أوربـا والواليـات            

                           ستوى أقل من الحد األدنى                                        المتحدة األمريكية معا يعشن في م     
                                  من عدد نساء العـالم البـالغ         %   ٦٠                           للفقر، وهذا العدد يمثل     

                                                      مليون امرأة ومن المتوقع ازدياد عدد الفقـراء            ٩٩٠       عددهن  
   ).  ٧٠ (                   في نهاية التسعينات   %   ٧٠  ،   ٦٥              من النساء إلى 

                                                   وقد أوضحت الدراسات أن بعض الدول التي كانـت         
                  عن طريق تشـغيل                                               تعاني من الزيادة السكانية قد استطاعت       

  –             تـايوان    –         ماليزيا   (                                          النساء أن تنجح في تثبيت معدلها مثل        
                                                 في حين هناك دول اسـتطاعت أن تعمـل علـى             )         سنغافورة



           أورجواي  –             كولومبيا   –       الهند   (                               تخفيض معدل السكان بها مثل      
                                                    وتصبح مصر من الدول القليلة غير القادرة علـى           )        شيلي –

   ).  ٧١ (                             التحكم في مؤشرات الخصوبة بها 
            لتحريـر          إنجازات                           حققته الثورة الطبية من       ما     رغم   و

    لم                                                               نساء العالم من الحمل المتكرر وللتفرغ لبناء الشخصية بالع        
                                                              والعمل والقدرة على تكوين أسرة صغيرة مما يتيح الفرصـة          
                                                               أمام المرأة لمزيد من الخبرات والتجارب إال أن المؤسسـات          

  ر                                                          المعنية بتنظيم األسرة في مصر فشلت السـتثارة الشـعو         
                                                             باالستقالل للمرأة المصرية ممـا يعنـي أن نشـر الطـرق            
                                                             المبتكرة لوسائل ضبط النسل وحدها ليست كافية لتجنب تلك         
                                                                 الكارثة القومية وهي الزيادة السكانية التي تعمل على جلـب          

  .                                      مزيد من العاطلين ومن المشاكل االجتماعية
                                                   مما يؤكد ضرورة إقامة مشروعات صناعية لعمالـة        

                                               المناطق الريفية حتى ال يكون األوالد هـم                         المرأة خاصة في  
                                                             فقط مصدر األمان لها ولكن ما زالت هناك عناصـر تـؤثر            
                                                             على وعي المرأة المصرية بنفسها وتجعلها أسيرة فكر سلبي         
                                                            حيث تجهض لديها فكرة العمل واإلنتاج حين يسميه الـبعض          

  .                                خروجا على العرف والدين والتقاليد



        ن هناك   إ            دد بقوله،                                     ويشير محمد الغزالي في هذا الص     
                                                           من يتصرفون في قضايا المرأة كلها على نحو يهـز الكيـان       

        عوجـاج   ال                                                  الروحي واالجتماعي والثقافي ألمة أكلها الجهل وا      
   ).  ٧٢ (                                         لما حكمت على المرأة بالموت األدبي والعلمي 

   ا          مسـموع   ا                                           وتتميز المجتمعات العاملة بأن لها صـوت      
                هـي مجتمعـات                                      ، أما المجتمعات غير العاملة ف      ا       دولي  ا    ووزن

                                                            هامشية غير مؤثرة في مجريات األمور العالميـة، ويزخـر          
                                                                  العالم الثالث بأعداد هامشية غير منتجة وتلك األعداد ال تسهم          
                                                            في العملية اإلنتاجية بشكل مباشر وتحول دون تكوين رصيد         
                                                         من رؤوس األموال، ومن ناحية أخرى هـي عالـة علـى            

                    لمستهلكة دون عائد                                              الخدمات المتهالكة أصال وعلى الميزانية ا     
  .    نافع

                                                       ويتوقع علماء الديموجرافيا أنه كلما زادت مشـاركة        
                                                                  المرأة المتزوجة في قوة العمل قل ميلها إلى اإلنجـاب وقـد            
                                                          كشفت الدراسات التجريبية عن وجود عالقة عكسـية بـين          
                                                              التعليم وسلوك اإلنجاب عند النساء، حيث بلغ عدد األطفـال          

                               لمصرية الالتي تلقين تعليمـا                                       بالنسبة لكل مائة من الزوجات ا     
     ٥٨٣ (                                      بينما ارتفع هذا العدد حتى بلـغ          )  ال     طف    ٣٩٤ (      ً  جامعياً  



             بالنسبة لمن    )    ٧٠٣ (                       ً                لمن تلقين تعليما ثانوياً ووصل إلى         )  ال  طف
                                                             التعليم االبتدائي أما غير المتعلمات فقد بلـغ عـدد            ن      استكمل

   م                                                ويمكننا أن نقول أنه مقابل مائة طفل تلـده          )    ٧٠٨ (         أطفالهن  
ـ            مـن أم    ال     طف   ٨٧            ميات يولد    أ       صريات         إناث م              ات ملمـات      ه

                                 من أمهات حصلن على التعليم         ال     طف   ٦٣   و    .                   بالقراءة والكتابة 
   ).  ٧٣ (                                   من أمهات من ذوات الدرجات العلمية   ٥٣          الثانوي و 

 :سياسة التعليم: ثالثا
  التعليم بين العرض والطلب-أ

                                                         إن العالقة بين التعليم وبـين التنميـة االقتصـادية          
                                                      أو بين التعليم واحتياجـات السـوق المتطـورة                    واالجتماعية

                                                                  للمجتمع عالقة قديمة ويمكن القول أن نظم التعليم الحديثة في          
    لين  و                                                          أوربا خالل القرن التاسع عشر كانت نتيجة اقتناع المسؤ        

                                                                عن التعليم في ذلك الوقت بضرورة أن يتطور التعليم مع ما           
ـ              دف                                                            أحدثته الثورة الصناعية من تغيير وهذا أيضا كـان ه

                                                               محمد علي في مصر عندما أراد أن يكون دولة حديثة وقوية،           
                                        ليفي باحتياجات المجتمـع الجديـد        ا                            فقد أنشأ نظام تعليم حديث    

                                             من التوازن بالتكامل بين العرض والطلب        ا                 وكذلك ليوجد نوع  
   ).  ٧٤ (                                                على القوى العاملة حسب االحتياجات الفعلية للتنمية 



              البطالة فـي                                             وقد اتضح أنه بالرغم من ارتفاع معدل        
   من   %   ٥٠                                                   مصر بين خريجي المعاهد العليا والمتوسطة، فإن        

              أمـا الـذين     )      أمـي  (                                          القوى العاملة ال تعرف القراءة والكتابة     
               فتصل نسـبتهم     )             بدون شهادات  (                                يعرفون القراءة والكتابة فقط     

                             من إجمالي القوى العاملـة       %   ٧٠             من اإلجمالي     %     ٢٠,٥     إلى  
                      تعرف مجرد القـراءة                                              هم أميون في غالبيتهم وأن نسبة منهم        

                                                وهذا الوضع يؤدي دون شك إلى انخفاض معـدل           .         والكتابة
                                                              القراءة والكتابة، وهذا الوضع يؤدي دون شك إلى انخفـاض          

                                                  داء االقتصادي وتدني قـدرات العـاملين وعـدم           لأل       معدل ا 
                  ويرجـع ارتفـاع      .                                         استطاعتهم استيعاب فنون اإلنتاج الحديث    

              مهـا تقليـل                                                   مستوى األمية إلـى أسـباب مختلفـة لعـل أه         
                                                                 االستثمارات الموجهة إلى التعلـيم االبتـدائي مـع الزيـادة           
                                                              السكانية السريعة والمحصلة أن نصف عدد العاملين أمي وأن         

                                               يعرفون مجرد القراءة والكتابة كما هو موضح         %   ٢٠       حوالي  
                                              وبذا تكون إنتاجيـة االقتصـاد المصـري          ٥  /             بالجدول رقم 

                  في جنـوب شـرق                                                  ضعيفة بالمقارنة بكثير من الدول النامية       
         عـدد    ٦  /                                                    آسيا وغيرها من الدول كما يتضح من الجدول رقم        



                                                             المتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسـط خـالل         
   ).  ٧٥ (                                وعدد المعينين عن طريق الوزارة     ١٩٨٧  –      ١٩٧٧

 : التعليم والتنمية االقتصادية-٢
                                                     وقد أثبتت األبحاث االقتصادية الحديثة مـدى أثـر         

                                             مية االقتصادية، حيـث تبـين مـن إحـدى                            التعليم على التن  
                                                              الدراسات التي أجريت في الواليات المتحـدة األمريكيـة أن          

         حتـى       ١٩٢٩                                           من نمو الدخل الحقيقي ما بـين عـام            %   ٣٣
                                                          يعزي إلى تحسين مستوى التعليم للقوى العاملة، كما             ١٩٥٧

                                              من هذا النمو يمكن إرجاعها إلـى تحسـين           %   ٢٠          أن نسبة   
   ).  ٧٦ (                 ى العلوم اإلدارية                         المستوى التكنولوجي ومستو

                                                    أما في مصر فقد تضاعفت أعداد المدارس اإلعدادية        
                                                               مرات خالل العشرين عاما األولى كما أنها زادت إلى مـا             ٦

                         وبالنسبة للزيادة في        ١٩٨٨  /   ٧٨                  مرات في عام      ٩           يزيد على   
                                                               أعداد المدارس الثانوي العام فهي تبلغ نصف نسب الزيـادة          

                          بلغـت ثـالث مـرات خـالل                                   في المدارس اإلعدادية فبينما    
  /   ٨٧                فقط في عـام       %   ٤٧                                   العشرين عاما األولى نجدها بلغت      

                                                      ، وتمشيا مع التطور االقتصادي المطلوب تم االهتمام            ١٩٨٨
                                                                  بالتعليم الفني لمواجهة النقص في العمالـة نتيجـة هجرتهـا           



                                       ً                        للخارج حيث بلغت الزيادة في العشرين عاماً األولى ما يزيد          
  /   ٨٧            مرة في      ١١        إلى       ١٩٥٤ /  ٥٣                              على ستة أمثال ما كان في       

                      وكما توضـح نتـائج       %       ١١٠١,٢                      حيث بلغت النسبة         ١٩٨٨
                                                                 التعدادات األخيرة تزايد نسب من يعرفون القراءة والكتابة في         

      ٣٠,٤   ،      ٢٨,٥   ،      ٣٢,٦                                        الذكور عن اإلناث فهي على التـوالي        
     مـا   م            فقط لإلناث     %   ١٨   ،      ١٣,١      ١٢,٤                       للذكور في حين تبلغ     

   ).  ٧٧ (          مية اإلناث                             يؤكد ضرورة التركيز على محو أ
                                                  ومن خالل عدة دراسات في عدد من الدول اتضـح          
                                                                   أن البناء التعليمي والوظيفي يتغير بتغير التنمية االقتصـادية         
                                                                وقد تبين أنه يمكن تقسيم الدول إلى مجموعات طبقا إلنتاجية          

                      ذات إنتاجية عاليـة      :                                        العامل الواحد وهذه الفئات الثالث هي     
       إلى      ٧٧٠٠ (               ة متوسطة من       وفئ  )                      دوالر فأكثر سنويا       ١٥٠٠ (

        دوالر     ٧٠٠ (                       وفئة منخفضة أقل من       )                   دوالر في السنة       ١٥٠٠
                قد أنهت علـى      %   ٩٠                             وقد اتضح للفئة األولى أن        )          في السنة 

                            منهم قد أنهت على األقـل        %   ١٦                              األقل تعليمها االبتدائي وأن     
                                منهم قد أنهـت علـى األقـل          %    ٣,٨                       تعليمها المتوسط وأن    

                             مـن الفئـة ذات اإلنتـاج         %   ٥١                              تعليمها العالي في حين أن      
  %   ١٣                                                          المتوسط قد أنهت على األقل تعليمهـا االبتـدائي وأن           



                 من نفـس فئـة       %    ٢,٤                                       منهم قد أنهت تعليمها المتوسط وأن       
                               ومع ذلك فإن تلك القاعدة ال        .                                  اإلنتاج قد أنهت تعليمها العالي    

   ين          الدولت      هاتين                                                تنطبق على اليابان وكوريا الجنوبية حيث أن        
                        معروفتـان بكثافـة          همـا                 م عاليـة ولكن                  ان بنسبة تعلي   ت     مرتبط

   ).  ٧٨ (                            إنتاجهما فئة اإلنتاج المتوسط 
                                                        وقد أدت القيمة االجتماعية الكبيرة التي يحظى بهـا         

                                            مصر مع مزايا العمل الحكومي في الزيادة                            التعليم العالي في  
                                                         على طلب التعليم العالي خاصة من جانب اإلناث وتضاعف         

      ١٩٧٧             ألف عام      ٥٠   ن                                           أعداد خريجي التعليم العالي من أقل م      
                          وبهـذا وصـل رصـيد           ١٩٨٧                               إلى أكثر من مائة ألف عام       

                             مليون خريج وتبرز هـذه         ٠,٨                                الخريجين في هذه الفترة إلى      
                                                                  البيانات االتجاه المتزايد للبطالة حيث تشير إلى أن احتياجات         

            من خريجـي     %   ٥٠                                         القطاع الخاص من هذا العرض لم تتعد        
          حكومي لم   ل       قطاع ا                     وأن احتياجات ال       ١٩٨٢  –      ١٩٧٧         الدفعات  

  –      ١٩٨٣                      من خريجي الـدفعات       %    ١١٩                  تستوعب أكثر من    
                                                           والصورة أسوأ بالنسبة لخريجي التعليم المتوسط الفني            ١٩٨٧

                                          مليون خريج لم يستوعب القطاع الخاص          ٢,٩              فبلغ رصيدهم   



      ١٩٨١  –      ١٩٧٧                          مـن خريجـي الـدفعات         %   ٣٧          أكثر من   
) ٧٩  .(   

  ل                                                        ويعتبر التعليم بكل مسـتوياته اسـتثمارا للمسـتقب        
                                                             ووجود بطالة معناه فاقـد فـي ذات االسـتثمار وخسـارة            

  .                                     اقتصادية وما يتبعها من مشاكل اجتماعية
                         حدث تضخم كبير فـي          ١٨٣٢  –      ١٨٠٥          وفي عام   

                                                             الدول الصناعية أدى إلى محاولة االقتصاديين البحـث عـن          
  و   "            آدم سـميث   "                                          عالج وكان في مقدمة هؤالء االقتصـاديين        

        بفكـرة    "        مـالتس  "         خر ظهر                  وعلى الوجه األ    "    ساي   " "       ريكاردو "
   ).  ٨٠ (                          المتوالية الهندسية للسكان 

                                  طالما توجد بطالة فاالقتصاد غير       "    ساي "              وفقا لقانون   
                                                          مستقر فبالطالة تعني زيادة عرض العمل وانخفاض األجـر         
                                                               الحقيقي وتحفيز المنتجين على توظيف العمال وبالتالي تقليل        
                                                              البطالة فكل زيادة في التوظيف تنطوي علـى زيـادة فـي            

                              ب الخاص بها إذن فالسوق وحـده   ل                      العرض تخلق بدورها الط 
   ).  ٨١ (                  ر للنظام االقتصادي  ب         هو خير مد

 Mrs Jane"  "                                  وتعتبـر جـين هاليمينـد مارسـت    

Haldimand Marcet")   مــن أعظــم   )     ١٨٥٨  –      ١٧٦٩            



                                                              االقتصاديين في القرن التاسع عشر خاصة فيما قدمتـه مـن           
            ي الثـراء                                                   حوارات بعنوان مناقشة في االقتصاد السياسي وف      

                                             والذي انطلق مـن تحـت عبـاءة النظـام            "     كينز "             والفقر أما   
                                                                   النيوكالسيكي إال أنه أكد أن ذلك النظام مفرط فـي المثاليـة            
                                                               حيث اعترض على أن فكرة البطالة ستختفي إذا قبل العمـال           
                                                         تخفيضا في األجور بحيث يستوعب سوق العمل عددا آخـر          

           دولة وليس                                                   من العمال وهو يؤكد على ضرورة تدعيم دور ال        
                                  دعه يعمل دعه يمر لكنه كان يجـد   :                        معنى ذلك أنه ضد نظام    

                                                               أن إدارة النظام االقتصادي يجب أن تختص به الدولة، كمـا           
                                                                  أنه له رأي في القروض التي يجد أنها فعالة حين تكون مـن             

      من   ا                                                         خالل الدولة الديموقراطية التي تقيم بتلك القروض مزيد       
            فة لتشــجيع                                          المؤسســات فتمــتص أيــدي عاملــة باإلضــا

                                                           االستثمارات الخاصة والعامة وكذلك ترغيب األفـراد علـى         
                                                          االدخار في البنوك كل ذلك عن طريق استغالل حب اإلنسان          

  .                                                                للمادة فيكون اإلغراء لتلك المشاريع التي تزيد من األربـاح         
                                             قد حاول تغييـر التفكيـر للمجتمـع دون           "    كنز "             وبذلك يكون   

   ).  ٨٢ (                        المساس بالنظام االجتماعي 



                                                الحظ أن التحليل االقتصادي الحالي يأخذ بهذين           والم
                                                                    التفسيرين للبطالة معا البطالة الراجعة إلى زيادة تكلفة العمل         
                                                                  والبطالة الكنزيه الراجعة إلى عدم كفاية األسواق الداخلية أو         
                                                            الخارجية، فكثير من االقتصاديين يعتقـدون بعـدم وجـود          

         ول فكرة                                                      تعارض بين هذين التفسيرين بل على العكس يتم قب        
                                                                   التعايش بين هذين النوعين لتفسير البطالة المتنامية في العشر         

   ).  ٨٣ (             سنوات األخيرة 
                                 العمل بأنها كلمة اصـطالحية        ون               ويعرف االقتصادي 

                                                             تشمل جميع الجهود التي تبذل في سبيل الحصول على أجـر           
                             بدنيـة ولكـن إذا توقفـت     و                               سواء أكانت هذه الجهود عقلية أ  

                                     حد تعتبر غير كاملة حيـث تغفـل                                   تعاريف العمل عند هذا ال    
                                       ً                          الحقيقة الهامة وهي أن العمل يرتكز أساسـاً علـى النشـاط            
                                                            االجتماعي وكل مظاهر العمل تقريبا اجتماعيـة، واإلنتـاج         

                         باإلضافة إلـى أن طبيعـة      ..                               والخدمات أساسا عملية جماعية   
                                                          االقتصاد الصناعي يجعل كل األعمال معتمدة كل على اآلخر         

   ).  ٨٤ (                 أو التي نؤديها                    سواء التي ننتفع بها



 الواقع االجتماعيو التعليم -٣
                                                           ويلعب التعليم دورا أساسيا في تغييـر نمـط البنـاء           
                                                         االجتماعي كما أنه أحد لوازم اإلنسان العصري وضـرورة         
                                                          من ضروريات الديناميكية االجتماعية وهـو موصـل جيـد          
                                                         للتطور واإلصالح وإلى استغالل الطاقات دون العمل علـى         

   ).  ٨٥ (        إهدارها 
                                   أنه عن طريق النشـاط الـوظيفي         "     هيجل "          وقد كتب   

                                                               يشارك اإلنسان في استمرار حياته ولألجيال القادمة وللتقـدم         
                                                                عامة كمـا قـال أيضـا أن العمـل يميـز اإلنسـان عـن               

   ).  ٨٦ (        الحيوان 
                                                        وتنظر المادية التاريخية إلى الواقع االجتماعي علـى        

   ضي                                                         أنه واقع متغير يضم بين طياته تناقضات متصارعة ويف        
                                 ً                            هذا الصراع إلى تطور المجتمع دائماً إلى األفضل، في حين          
                                                                    أن البنائية الوظيفية تنظر إلى المجتمع باعتباره نسقا مترابطا         
                                                              داخليا ويقوم كل جزء من أجزائه بوظيفـة محـددة وهـذه            
                                                                الوظيفة هي التي تسـهم فـي تواجـد الواقـع االجتمـاعي             

   ).  ٨٧ (       مستقرا 



  "        مـاركس  "       ألعمال                                   ومهما كانت االنتقادات الموجهة     
                                                              فإنه يمثل وال شك مرحلة هامة لتطوير أفكار معظم من جاء           
                                                                من بعده كما طرح فروضا كانت جديدة في وقتها مثل القـوة            
                                                          العاملة، المادية التاريخية االغتراب والتي أصـبحت معـاني    

  .                       تستخدم في اللغة اليومية
                                   على أن الوضع النسـبي لألفـراد         "      ماركس "          وقد أكد   
                                                العالقة بين األفراد ووسائل اإلنتاج وهو ما                       يتشكل عن طريق  

                                                                   يؤكد نظرته المادية كما اهتم بتوضيح مكانة الفـرد بالنسـبة           
   ).  ٨٨ (              للمصدر والقوة 
  التعليم والعمل الوظيفي-٤

                                                        ن أرقام البطالة المطلقة ومعـدالتها تعطـي جانبـا           إ
                                                               أحاديا لصورة البطالة في مصر، إذ أن إمعان النظـر فـي            

                                              قام وتكوينها يبرز اتجاهات بالغة األهميـة                       مدلوالت تلك األر  
                                                                 لعل من أخطرها ارتفاع نسبة البطالة في المناطق الريفية في          
                                                          مصر وبمعدل أسرع من ارتفاع المعـدل علـى المسـتوى           

                                                         فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى قوة العمل في المناطق           .       القومي
            فـي عـام      %     ١٣,٧        إلى       ١٩٧٦         في عام     %    ٦,٨             الريفية من   

                                            ارتفعت تلك النسبة في المناطق الحضـرية                   ، في حين        ١٩٨٦



      ١٩٨٦             فـي عـام       %     ١٥,٨          إلـى        ١٩٧٦     عام    %     ١٠,٥    من  
) ٨٩  .(   

                                                         وتزيد البطالة في الريف نظرا لتعميق قيمـة العمـل          
                                                               الوظيفي بعيدا عن المدلول الريفي بالنسبة لشـباب الريـف          
                                                             الجامعي وما يمثله مما يرغب الشباب فـي تـرك موطنـه            

                             المتطورة والري الحـديث      ا  جي                              األصلي، كذلك انتشار التكنولو   
  .                     وما ينتج عنه من بطالة

                                                 وقد أوضحت الموازنة بين العرض والطـب علـى         
                                                        الخريجين وجود فائض كبير في بعض التخصصات الجامعية        
                                                    والمتوسطة وعجز في بعض التخصصات األخـرى فمـثال         
                                                              يوجد عجز في بعض نوعيـات العمالـة بالهيئـات العامـة            

                             من العاملين بها، بنسبة        ٦٠٠   ي                                واألجهزة المستقلة يقدر بحوال   
        حـوالي   (                                              وقد تبين أن الجانب األكبر مـن الفـائض            %   ٣٥

                                                       يتركز في الوظائف المكتبية، يليها وظائف الخـدمات          )     نصفه
                   فـى الوظـائف                                                المعاونة، كما ظهر جانـب مـن الفـائض        

                                                        التي تحتاج إلى تكلفة عالية في مرحلة التأهيـل                  التخصصية
                     لهندسـة الزراعيـة                                       الدراسي مثل الطب وبعض تخصصات ا     

                                         وقد تركز العجز فـي بعـض الوظـائف           .                  والعلوم والقانون 



                                                          التخصصية مثل التعليم والتمريض العالي وبعض الوظـائف        
                                                                الفنية والحرفية كالهندسة المساعدة والورش والنقل والفنـون        
                                                                  والعمارة وقد قدرت التكلفة المالية التي تتحملهـا الحكومـة          

     ٢٥٠                       اع الحكومي بحـوالي                                        كمرتبات للبطالة المقنعة في القط    
                                                                مليون جنيه سنويا مما دفع البعض بالقول بأن سياسة التوظف          
                                                               الحكومية قد تحولت إلـى مـا يشـبه ممارسـات الرعايـة             

   ).  ٩٠ (          االجتماعية 
                                                  إن ارتفاع البطالة بين حملة المؤهالت وخصوصـا        

                                                 يتمشى مع ما تؤكده البيانات من حيث تركز             ١٩٨٦         في عام   
                                       توسطة أي بعد االنتهاء مـن سـنوات                                البطالة في األعمار الم   

                                                          الدراسة مما يؤكد ضرورة توجيه سياسة التعليم مـن ناحيـة     
                                                       وفي الكشف عن نوعيات التخصص التي تضـاعف مقـدرة          
                                                              االقتصاد القومي عن استيعابها من ناحيـة أخـرى ويعتبـر           

                                                        المدارس الثانوية الزراعية هـم أكثـر المـؤهالت           و    خريج
                              غ معـدل البطالـة بيـنهم                                         المتوسطة تعرضا للبطالة حيث يبل    

                                                  وتتعرض اإلناث الملتحقات بسوق العمـل لمعـدالت          %   ٤٣
                                                   قارنة بالذكور وذلك لكافة أنواع التعليم الفني        م                  أعلى للبطالة بال  

                                                           وليس الجامعيون بأحسن حظا ممن هم دونهم في المسـتوى          



                                                            التعليمي بل تتفشى البطالة في بعض التخصصات بشكل أفدح         
                        بين خريجـي التعلـيم       %   ٤٦           لى حوالي    إ                  حيث وصل معدلها    

   في   %   ٣٠     على                             كلية أآلداب ويزداد المعدل       %   ٤٥         األزهري،  
                       للتجارة والزراعة أما     %   ٢٠                                   كليات العلوم والتربية والحقوق،     
                     ويتضـح ذلـك فـي        %   ١٦                                 المهندسون فتبلغ معدل البطالة     

   ).  ٩١   ( ٧  /           الجدول رقم
                                                       ومن تحليل بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامـة        

                                                  العاطلين والذي تم تمثيل بياناته كما هـو                        واإلحصاء لتوزيع 
                                              حسب الحالة التعليميـة والنـوع لعـام          ١  /                  مبين بالشكل رقم  

                                                         اتضح أن البطالة تزيد أوال في المؤهـل المتوسـط               ١٩٨٨
             لإلناث وقـد     %   ٥٠                    للذكور ويقترب من      %     ٣٠,٥           فتصل إلى   

                                                               يعود ذلك إلى أن التأهيل المتوسط في مصر خاصة الفني أو           
                                        تويات ضعيفة وال تساير مطالب السـوق                        الزراعي يخرج مس  

                                                                      المحلي من العمالة الفنية المدربة ويعود ذلك إلى أن هذه الفئة           
                                                            قد اختارت أو بمعنى آخر تم االختيار لها التعلـيم المتوسـط     

                                                المختلفة إما لضعف المستوى االجتمـاعي أو         ه           الفني بصور 
                                                                الرغبة في اإلنهاء المبكر للتعليم أو عدم حصول الطالب على          
                                                                    الدرجة الكافية التي كانت تؤهله للتعليم العام ومن ثم يصـبح           



                                                           هذا الطالب عرضة لعديد من االضطرابات النفسـية وعـدم          
                                                                القدرة على التحصيل باإلضافة إلى أن هذه المدارس الفنية ال          
                                                               يتوافر فيها اإلمكانيات الفعلية لتخريج عناصر مهرة رغم أن         

                          إلى العمالة الفنيـة                                               الحلقة التكنولوجية في مصر تفتقر كثيرا     
                                                             المتوسطة وعلى النقيض من ذلك فـإن فئـة مؤهـل فقـط             
                                                                   المتوسط تمثل أقل فئة في البطالة ويعود ذلك ألن هذه الفئـة            
                                                              تجتاز فترات تدريبية وتأهيلية بعد حصولها علـى المؤهـل          
                                                             المتوسط مما يصقلها ويرفع من قيمتها في سوق العمل حيث          

   ).  ٩٢ (    فقط   %    ٤,٧                          ال تتعدى نسبة البطالة فيها 
                                                         وتحتل فئة أمي في مصر المرتبة الثانية فـي نسـبة           

                                تقريبا ويعود ذلـك إلـى أن         %   ٢٢                         العاطلين حيث تصل إلى     
                                                               سوق العمل يحتاج إلى عمالة بأقل مستوى تعليم يقرأ ويكتب          
                                                             على األقل حيث ارتفعت التطبيقات التكنولوجية خاصة بالمدن        

               فئة مؤهل فوق                                                      الجديدة وتحتل فئة يقرأ ويكتب أقل بطالة بعد         
                              فقط ويعود ذلك إلى أن هذه        %    ٨,٥                    وسط حيث تصل إلى      ت   الم

      وفـي    .                                                      الفئة قادرة على استيعاب العمل المحدود وتوجيهـه       
                                            رتبط بتأهيل مسبق كما أنها على استعداد        ت                  مجاالت متعددة ال    

                                                            دائم للعمل في مختلف األعمال التي ال تحتاج إلـى مسـتوى         



                   البطالة لخريجي        تساوي ي                                 تعليم متخصص أو مهارات خاصة و     
                                                             الجامعات وما فوق ذلك مع مسـتوى أقـل مـن المتوسـط             

                                                    وهي أعلى نسبة بطالة عن مستوى فئة يقرأ ويكتب           %     ١٢,٥
                                                              ويعود ذلك إلى تزايد أعداد خريجي الجامعات كل عام كذلك          
                                                          رفض خريج الجامعة العمل في أعمال دون مستوى الشهادة         

   ).  ٩٣ (                      الجامعية الحاصل عليها 
                                         توزيع البطالة حسب الحالة التعليميـة                    تحلل بيانات    ب و

                                            ومقارنتها بمصر نجد أن فئة أمي فـي             ١٩٧٩                 في الهند لعام    
                        بعـد فئـة االنتسـاب        %     ١٩,٤                                الهند تمثل أعلى نسبة بطالة      

                                       ويختلف ذلك عن مصـر التـي تحتـل           %      ٣٠,٣٦         للجامعة  
                                                            المؤهل المتوسط أعلى نسبة بطالة ويتضح ذلك من الشـكل          

  .   اته                     والذي تم تمثيل بيان ٢  /    رقم
                                                           حيث تحتل فئة تعليم عالي في الهند أقـل فئـة فـي             
                                                                 البطالة وتقترب نسبتها من ما فوق التعليم العالي وتصل إلى          

                     كانت نسبة بطالة        ١٩٧٩                          وفي الهند وحسب بيانات       %     ٠,٨٥
                    وفئـة أقـل لـم        %     ٤,٥٧                  فئة يقرأ ويكتب      %     ١٩,٤          فئة أمي   

                       ثم فئة تعليم عـالي       %    ٤,٨                                  يحصل على تعليم فني فتصل إلى       
   ).  ٩٤   % (     ٠,١٤٥                               أما فئة فوق التعليم العالي فهي   %     ٠,٨٥



          وال تشـذ     %      ٠,١٤٥                                    وفي فئة ما فوق التعليم العالي       
      ومـن    %     ٠,٦٠                                                كثيرا فئة الدبلوم عن تلك النسب فتصل إلى         

                         تلك النسبة في الهنـد                                              خالل تحليل بيانات تلك الدول نجد أن      
                                في فئة لم يحصل على تعلـيم         %    ٤,٨                          تعلو لتصل البطالة إلى     

              في حـين أن      %    ٤,٧                              تقترب من نسبة يقرأ ويكتب                فني وهي   
                                                               التأهيل الفني أو الزراعي في مصر كان يمثل أعلى بطالـة           

                                          أما في الواليات المتحدة األمريكية وإذا        %     ٣٩,٩   ه         في مجموع 
                                        يتضح أن البطالة فئة تعليم أقـل            ١٩٦٢                    استدعينا إحصائيات   

     لفئة   %  ٧                   وتنخفض لتصل إلى      %   ١٠                    سنوات بالمدرسة     ٥    من  
                                                          من التعليم االبتدائي أما أقل من متوسط فإنها تصل                   من انتهى 

                                                         وتقل في فئة التعليم العالي للثـانوي لتصـل إلـى             %  ٥     إلى  
                                                             وتؤكد البيانات أن الذين لم ينهوا المرحلة العليا مـن            %    ١,٥

                                                              التعليم الثانوي وفوق المتوسط وصلت نسبة البطالة عنـدهم         
                                   وقد ترتفع تلك النسـبة لـرفض        %   ٢٩                      في شهر أكتوبر إلى     

                                                                    الذين لم يصلوا إلى أعلى مرحلة في التعليم الثاوي أن يعملوا           
   ).  ٩٥ (   هم  ؤ                                       في أعمال أقل من الفئة التي يعمل بها زمال

                                                     وقد تتشابه ظاهرة بطالة تعليم جامعي في مصر مع         
                                                                      بطالة فئة الذين لم يصلوا إلى المرحلة العليـا مـن التعلـيم             



           تين العمل                                                     الثانوي في الواليات المتحدة األمريكية لرفض الفئ      
                                                            في مهنة ال تتمشى مع المؤهل مع مالحظة التطابق من حيث           
                                                              احتالل فئة المؤهل المتوسط في كل من مصر والهند المرتبة          
                                                                األولى في البطالة على حين تحتل هذه الفئة فـي الواليـات            
                                                              المتحدة مرتبة متأخرة كما يالحظ أن األميين في كـل مـن            

           بفـرض أن    (        مريكية                                          مصر والهند وأيضا الواليات المتحدة األ     
              تحتل المرتبة    )                                  سنوات يعني األمية في أمريكا      ٥                تعليم أقل من    

                                                                الثانية في البطالة ويمكن التوصل إلى أن مطالب سوق العمل          
                                                                   بالنسبة للتعليم تكاد تكون متقاربة سواء كان ذلـك فـي دول            
                                                                متقدمة مثل أمريكا أو دول نامية مثل مصر والهند مع األخذ           

                                             والهند من النماذج التي تمتلك كـوادر                            في االعتبار أن مصر   
                                                                 علمية متقدمة وإن لم تزل قيمة التعليم في مصر لـم تصـل             
                                                             إلدراك وعي القاعـدة الجماهيريـة وال تحـاول الثقافـات           

  .                                            الجماهيرية أو الدينية التركيز على تلك القيمة
                                                         في حين أنه لم يكن العلم في اإلسالم من الكماليـات           

                                ة ويقول عليه الصالة والسـالم                                     أو ترفا إنما هو فريضة واجب     
                                                              طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما يقول العلماء           "



              فضل العـالم    "                                  ويقول أيضا فيما رواه الترمذي        "              ورثة األنبياء 
   ).  ٩٦   " (                        على أدنى رجل من أصحابي ى               على العابد كفضل

                                                     وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ضـرورة إيجـاد         
                          ان إضافي ما بين أعوام        إنس  )         مليون    ٥٠٠ (                فرص عمل لنحو    

                                                م في عصر تزداد فيه الميكنة وتتباين فيـه             ٢٠٠٠      و       ١٩٨٠
                                                            أسعار النفط وسيصيب الوطن العربـي نصـيبه مـن تلـك            

   ).  ٩٧ (                 دم مشكلة البطالة  ت             اإلحصائية وستح
                                                      وربما تكون التكنولوجيا الخاصـة بتصـنيع السـلع         
                                                               التصديرية هي األكثر إلحاحا في دول نامية مثل مصر والهند          

                                                                أن نقل التكنولوجيا المرتبط بهذه الفئة يتطلـب إيجـاد              على
                                                          أساس صناعي محلي وبدون تطوير هـذا األسـاس ال يـتم            
                                                                 االستفادة من مميزات معينة أهمها أن يكتسـب البلـد قـدرة            
                                                                 تكنولوجية ذاتية المولد وتؤدي تلك العوامل إلى مـا يسـمى           

   ).  ٩٨ (                                           بهجرة العقول من الدول النامية إلى المتقدمة 
                                            ن شراء أخصائي شاب أربـح بكثيـر مـن                حيث أ 

                                                                   تدريبه، فنفقات التعليم مرتفعة للغاية يشارك فيها الشاب نفسه         
                                                                  ووالده والشركات المعنية باألمر والهيئات العامة للدولة هـذا         
                                                               ما أفصح به أحد كبار رجال األعمال األمريكيين أثناء جولته          



                                                                لجمع األخصائيين في صناعته، كما أن النسبة الغالبـة مـن          
                                                             المهاجرين من العقول المصرية هم من الشباب أي من هـم           

   ).  ٩٩ (                     في سن العطاء واإلنتاج 



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 بعض اآلثار المترتبة على البطالة



 :بعض اآلثار المترتبة على البطالة
                                                     للبطالة انعكاسات سلبية تختلف حدتها من شخص إلى        

             دورا كبيـرا                                                    آخر ومن بيئة إلى أخرى وتلعب العوامل البيئية       
                                                                 في تحديد اآلثار المترتبة على البطالة وفي محاولة االختيـار          

                                     البطالة فسوف يتم التعرض إلـى         لى                        لبعض اآلثار المترتبة ع   
  :                                          عالقة البطالة باالنحراف من خالل عاملين محددين

  .        التطرف- ٢    .         الجريمة- ١
 :البطالة والجريمة: أوال

 : الجريمة في منظور بعض علماء االجتماع-١
                                                      ناقش معظم علماء االجتماع تأثير تقسيم العمل على         
                                                        إثارة المشاكل وخلق نوع من االرتباك الذي يؤثر على سـير    

  :                                                  المجتمع فتنتشر الجريمة به كمحصلة للتغيرات المختلفة
                                    يجد أن تقسيم العمل يقود إلى       "Conte"            وكان كونت   

                                                            تنافر المصالح حيث يندفع الكل في حرب ضد الكل ولكـي           
                                             هذه الحالة من الفوضى يفرض حـال شـبيها           "    ونت ك "       يتجنب  

                                                             بالحل الهويزي يتمثل باتفـاق اجتمـاعي وأخالقـي يسـود           
   ).   ١٠٠ (                                 المجتمع ككل وتفرضه الدولة بالقوة 



                     مجلـة الحوليـة     "Durkheim"                     وقد قسم دور كايم     
                                                            االجتماعية إلى سبعة أقسام وهي أول مجلـة سوسـيولوجية          

ـ     ا      خاص  ا                          متخصصة وقرر للجريمة قسم               ث اعتبـر                 بهـا حي
                                                        الجريمة هي موضوع بحث علم خاص هو علـم االجتمـاع           

   ).   ١٠١ (        الجنائي 
                           ء االجتماع الذين اهتمـوا      ما      من عل   "          دور كايم  "        ويعتبر  

                                                             بهوية الفعل االجتماعي وهو يقوم بتحليل العمل اإلجرامـي          
                                                           ويربط ذلك ببعض المتغيرات االجتماعية في إطار دراسـته         

                    التضـامن العضـوي                                           لتقسيم العمل ورؤيته للتضامن اآللي و     
                                                     الضوابط المعيارية التي تحكـم المجتمـع قـد            أن          ويشير إلى 

                                                             تواجه بعض التغيرات التي تصيبه وتؤدي إلـى نـوع مـن            
                                                            الفوضى والالمباالة وانتشارهما يؤكد حالة األنـومي الـذي         

               عن طبيعـة     ال                                            يعيشها األفراد داخل المجتمع وهو يضع سؤا      
                     ر داخل مدينـة أو                                                 الجريمة ويشير إلى وظيفة األلم الذي ينتش      

                                                                  داخل أحد األحياء حينما تقع مأساة، فقد يتوقف المـارة فـي            
                                                        الشوارع ويتكلمون عن ذلك الحدث وتستمر مناقشـاتهم فـي     
                                                            الزيارات المنزلية ويظهر السخط المشترك من خالل تبـادل         
                                                          تلك المشاعر الغاضبة وينتج غضب يمكـن مالحظتـه هـو           



           الغضـب                                                     غضب الكل من غير أن يكون لفرد بعينـه أنـه          
                                                           الجماهيري، وهـذا العنصـر المشـترك وهـذه الظـاهرة           

                                                      التي تظهر نتيجة الجريمة واأللم تحـدد الـدور           ة        االجتماعي
                                                                   السياسي للدولة والذي يتمثل في سيادة القانون الجنائي الرادع         

) ١٠٢   .(   
                                دور كبير فـي نظريـة علـم          "           لدور كايم  "          وقد كان   

        روبـرت   "   ل                                                اإلجرام في الواليات المتحدة األمريكية من خال      
                                 الذي تبنى مفهوم األنومي كأسـاس  "R. Merton"  "       ميرتون

                                                              لشرح الجريمة في مقاالت علمية كان أول طبعة لهـا عـام            
                                                 وركز ميرتون على تحليل المصـادر االجتماعيـة          .     ١٩٣٨

                                                         والثقافية النحراف السلوك حيـث أوضـح مـدى شـرعية           
      من   ا                                                        الحصول على المال كقيمة ثقافية والذي قد يمثل عنصر        

                                                             صر الجريمة خاصة إذا اعتبر المال قيمة في حـد ذاتـه               عنا
                                                               دون النظر من أي طريق يأتي هـذا المـال وأن المقيـاس             
                                                               المادي داخل المجتمع قد يؤدي إلى شرخ في استمرار البناء          
                                                         االجتماعي حيث ال يمكن تحديد طموح األفراد للحصول على         

                             تعرف في سوق األموال بأنها       "    مال "                         المال، خاصة وأن كلمة     
                                                           سبية وغير محددة مما يعمل على إسقاط كثير من األعراف           ن



                                                             والضوابط ويؤدي إلى انتشار األنومي وهـي حالـة فقـدان           
                    أن الوصـول إلـى       "       ميرتون "   ح    وض                          المعايير ومع ذلك فقد أ    

                                                             نظرية شاملة تتناول االنحراف هو شـيء مـا زال بعيـدا            
) ١٠٣   .(   

                     أفكـارا عديـدة     "Marx"                       وتتضمن كتابات ماركس    
                                                إلنتاج وأساليبها في المجتمعـات الرأسـمالية                    حول عالقات ا  

                                                            ودورها في خلق مناخ يزخر بالمتناقضات فيعمل على إنتاج         
                                                                المشاكل االجتماعية النفسية وهي أفكار لم يهتم بها معاصروه         
                                                              فقط بل مارست تأثيرا قويا على علماء االجتماع المحـدثين          
                                                            وظاهرة االغتراب هي واحدة من أكثر هذه المشاكل أهميـة          

                                                            ده وهي تشير إلى العزلة االجتماعية والنفسية للبشر وسط           عن
   ).   ١٠٤ (                  غيرهم من الجماهير 

                                                   ولقد استخدمت فكرة األنومي لإلشارة إلى اغتـراب        
                                                             الفرد عن المجتمع مما شجع بعض العلماء السياسيين علـى          
                                                                  تطبيقها على الدول النامية، وطبقا لهذا االستخدام يمكن تفسير         

                                    لتمرد  على أنها انعكاس لحالـة                                 أحداث الشغب والعصيان وا   
                                                            األنومي أو االغتراب عن المجتمع، وأنها عالمـة علـى أن           



                                                               النظام السياسي بحاجة إلى إعادة النظر في بعـض جوانبـه           
) ١٠٥   .(   

           العـالم  "William Bonger"  "              ولـيم بنجـر   "     ويعد 
                                                                الجنائي الهولندي في طليعة الجنائيين الذين يعزون اإلجـرام         

                                         ة العامة ويرى أنها نتيجـة األحـوال                             إلى األحوال االجتماعي  
                                                                االقتصادية السيئة وإلى مفاسد النظام الرأسمالي الذي يـدفع         

                                               ح والجريمة وأن الفقر والظلم الذي يتمثـل         و                 األفراد إلى الجن  
                                                             في تعطيل بعض األفراد عن العمل من ناحية وارتفاع أسعار          
                                                            السلع الضرورية للحياة من جهة أخرى هو المسـئول عـن           

                                                   تالس والتزوير وخيانة األمانة وأن أهم ما لفـت                   جرائم االخ 
                                                           النظر إليه في كتاباته في مطلع القرن الحالي أي قبل            "     بنجر "

                  يء في نشر جـرائم   ي                                     الحرب العالمية األولى أثر الصحافة الس 
                                                             عن طريق تضليل الرأي العام من جهة واستثارة ما أطلـق           

                                     عند اإلنسان من جهة أخـرى وذلـك          "  ة              غريزة المحاكا  "      عليه  
                                                           بنشر تفاصيل الجرائم الكبرى وصور المجني عليهم بقصـد         
                                                        إشباع حب االستطالع المرضي عند العامة أمـا أصـحاب          
                                                              الصحف وكلهم رأسماليون فال يهمهم إال الثراء بأية وسـيلة          
                                                                حتى ولو كان تسميم أفكار القراء ويتمشى ذلك الـرأي مـع            



                                                              الذين يعملون على تقديم األفـالم التـي تصـور الجـرائم            
   ).   ١٠٦ (                   صد الترفيه التجاري  ق      رمين ب     والمج

                                                      واإلنسان داخل الدولة يتكسب للحاجة وفي دائرة تلك        
                                                                الحاجة هو يخضع لقانون الدولة الذي يحدد القواعد ويحتـرم          
                                                               الملكية وهناك عقوبة لمن خرج عن القواعد المعمـول بهـا           

                                       فالجسم االجتماعي يشبه الجسم اإلنساني       .                   حتى يستمر النظام  
                                 إذن فعقوبة الجريمة تنظر فـي        .             ل في تناغم                   يحتاج لطاقة تعم  

                                                              الحقوق غير المشروعة التي تغتال القانون الذي يخرج مـن          
   ).   ١٠٧ (                                     تحت عباءة المجتمع وتطبقه سلطة الدولة 

 : الجريمة كظاهرة اجتماعية-٢
                                                    الجريمة كظـاهرة اجتماعيـة موجـودة فـي كـل           

   و                    متطورة، قديمة أ    و                                           المجتمعات اإلنسانية سواء أكانت بدائية أ     
                                                  متقدمة، فإن ما تتناوله من أنواع النشـاط          و                 حديثة، متخلفة أ  

                                                           في الزمان أو المكان ما دام أساس التجريم تابعـا            ا         ليس واحد 
                                                           لوجهة نظر المجتمع في زمان ما أو مكـان مـا والجريمـة        

 Sub"                        ً                           نسبية إلى الثقافات، أيضاً وإلى الثقافـات الفرعيـة   

Cultures"       بالثأر في صعيد                                        داخل المجتمع نفسه بينما األخذ                 



                                                                     مصر يعد قيمة كبيرة، نجد أنه في نظر القانون والثقافة الكلية           
   ).   ١٠٨ (                                   للمجتمع المصري جريمة ال يتسامح فيها 

                                                  فاختالف السلوك اإلنسـاني يرجـع إلـى اخـتالف          
                                                                الثقافات بما يتضمنه من قيم ومعـايير ومعتقـدات وتنشـئة           

ـ           ).    ١٠٩ (     ات،                                                  والقانون ال يلعب دورا واحدا في كل المجتمع
                                                               لذلك فإن تفسير الجريمة ال يمكن أن يكـون صـالحا لكـل             
                                                             األوقات ولكن لمجتمع معين في لحظة تاريخية معينة ولـذا          
                                                             يؤكد أنصار االتجاه النقدي على أن الجريمة يجب أن تدرس          
                                                              في إطار النزعة المادية، وأن تفسر في ضوء أسلوب اإلنتاج          

             س كمـا أن                                                        فوضع الفرد في المجتمع أو الطبقة ال بد أن يدر         
   ).   ١١٠ (                                        البعد التاريخي ال بد وأن يؤخذ في االعتبار 

  –  "                    تومـاس وزنـانيكي    "                              فالتفكك التنظيمي كما يقول     
                                                              نقص تأثير قواعد السلوك القائمة في األفراد كأعضاء جماعة         
                                                                 أو فشلها في اإلبقاء عليهم في حالة ضبط وقوى التفكك هـذه            

               قية المؤديـة                                                    موجودة في كل مجتمع وبالتالي انتشار الال أخال       
                                                             إلى إضعاف تكامل التراكيب في المنظمات، مما تعبر عنـه          
                                                                 الرذيلة والجريمة واالنحراف فإذا ما كثر عدد األفراد الـذين          
                                                                  ينتهكون قواعد السلوك تنهار النظم ويلزم إعادة التنظـيم أو          



                                                                 تجميد البناء ومن المشاكل غير المرغوب فيها البطالة والفقر         
                                    ك المشاكل بالتحسـين واالسـتبعاد                                والجريمة والبغاء وحل تل   

                                                               والمنع ليس في طاقة أي فرد أو جماعة بمفردها، بل يتطلب           
                                                            عمال جماعيا وهي لهذا تسمى مشاكل المجتمـع أو مشـاكل           

   ).   ١١١ (         اجتماعية 
                                                         وإن النبذ والبطالة آفة تنخر في جسم الوطن وتقلـل          
                                                                   من فاعلية عجلة التنمية ويعتبر الشـباب المـتعلم اسـتثمارا           

                                                       من الخطورة إهدارها أو تحويلهـا لخصـومة ضـد                  إيجابيا
  .       المجتمع

                                                      ورغم أن الدول الرأسمالية تعرف البطالـة بأوسـع         
                                                              معانيها وتضع من أجل ذلك الحلول أو تعالج األمـور مـع            
                                                      العمال لوقف إضراب أو تخريب قد يؤدي إلى قالقل سياسـة    
                                                              واسعة المدى إلى أن العاطلين قد يتجمعـون فـي منـاطق            

   ).   ١١٢ (                                 ؤرة للرذيلة وللمنحرفين والمجرمين              متخلفة تكون ب
                                                     وهناك أهمية أن يعمل المجتمع على االستفادة مـن         

                                        وذلك يعني، ضرورة أن يكون المجتمـع         .                     الموارد المتاحة له  
                                                             متكيفا حيث يجب أن يكون األفراد والجماعات في المجتمـع          



                                                                قادرين على التسليم بغايات محددة واالندفاع نحوها باعتبارها        
   ).   ١١٣ (                               محتملة للحاجات التي يشعرون بها         إشباعات 

                                                          وتتهم الدول النامية بأنها دول تكتظ بالسكان ويزيـد         
                                                               بها نسبة الفقر وإذا كان بعض العلماء يعترض على الـربط           
                                                                بين الفقر واإلجرام ويدللون على رأيهم بأن الفقـر مفهـوم           
                                                                  نسبي وأنه ليس كل فقير ال بد وأن يكون مجرمـا وأنـه إذا              

                                                  ءات زيادة نسبة الفقراء بين المجرمين إال أنه                    أظهرت اإلحصا 
                                                              بدأت تظهر جرائم أخرى بين الطبقات الغنية وهـي جـرائم           
                                                            الخاصة ولكنه على الرغم من ذلك يؤكدون أهميـة عامـل           
                                                             الفقر، حيث ذهب أنصـار المدرسـة االقتصـادية إلـى أن            
                                                            الجريمة وليدة بعض الظروف االقتصادية في مقدمتها الفقر،        

                                                    ة وقد اعتمد هؤالء العلماء على البيانات التـي                       العوز، البطال 
                                                            تشير إلى كثرة حوادث اإلجرام إبان األزمـات االقتصـادية          

) ١١٤   .(   
 : الجريمة ووسائل اإلعالم-٣

                                                   وفي محاولة لتكوين فكرة واضحة عن أثر الصحافة        
                                                           يء في نشر جرائم جديدة الستثمار ما أطلق عليه بنجـر            ي   الس
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                                                           العاطلين من أربـع صـحف قوميـة األهـرام، األخبـار،            
                                                         الجمهورية، المساء وقصدت أن أركز على الصحف القومية        

                               ض أن تنأى عن اإلثارة وكان ذلك     رو                         على أساس أنها من المف    
  :             وقد اتضح أن    ١٩٩٢                      لمدة شهر فقط هو يناير 

                                                      هناك اعتماد على خدع لفظية وعناوين مثيرة أشـبه         
                                                         شات أفالم السينما للجذب الجماهيري في قضـايا هتـك              بأفي

                                                           العرض، فمنذ جريمة اغتصاب فتاة المعادي أصبحت الجرائد        
                                                              المصرية تتعرض لجرائم مماثلة وكأنها مادة ترفيهية ولـيس         
                                                      الكتشاف الخلل التربوي واألخالقي واالجتماعي واالقتصادي      
                                                                من تلك العناوين للمنحـرفين مـن العـاطلين فـي جـرائم             

  :         غتصاب نجد  اال
                                                        استغاثت من عجوز حاول االعتداء عليها فسقطت فـي          - ١

  .                     براثن أربع ذئاب بشرية
  .       سكندرية ال                              بنت الغربية خطفوها ثالثة من ا- ٢
  .                                      السجن ثالث سنوات لعاطل اعتدى على طفلة- ٣
                                                         يخطفون زوجة ويعتدون عليها تحـت تهديـد السـنج           - ٤

  .        والمطاوي



                ا أخبار خفيفة                                          وإن تناول الصحف لنشر الجرائم وكأنه     
                                                               تفرض نفسها على المجتمع بالقبول أحيانا واالنصياع أحيانـا         
                                                           لبعض المضللين من ضعاف التنشئة واألخالق مما قد يثيـر          

  .                          أحيانا عندهم نزعة المحاكاة
                                                     فتتوالى تلك الجرائم وتزيد بدال من حصـرها عـن          
                                                             طريق التوجيه اإلعالمي السليم وبيان بشاعتها وتأثيرها وما        

                                                 إحباطات جماهيرية تنعكس على التكوين النفسـي                  تغرسه من   
  .                واالجتماعي لألفراد

                                                          أما بالنسبة لجرائم المخدرات لمن قـاموا بهـا مـن           
  :                                العاطلين فقد كانت العناوين كاآلتي

  .                                       في مقهى دندش الماكس فورت بدال من الشاي- ١
                                                         السباحة بالمالبس الرسمية أغرب مطاردة بين المباحث        - ٢

  .   دير                   وعصابة السرقة بالتخ
                                                     وقد اتضح من تصنيف الجرائم التي تـم تجميعهـا          
                                                                بالنسبة للعاطلين من الجرائد االربع أن القصـد األول كـان           

                    تليها جرائم هتـك       %)   ٣٨ (                                 بسبب السرقة حيث بلغت نسبتها      
                        ويتفق ذلك مع دراسـة        %)   ٢١ (                          العرض وتصل نسبتها إلى     

                                                             نادرة وهدان من أن الرغبة في الحصول على المـال مـن            



                                                          لبية للبطالة كنتيجة رئيسية لتزايد حجم البطالة فـي                   اآلثار الس 
                                                                اآلونة األخيرة نتيجة لعودة الحرفيين مـن الـدول العربيـة           
                                                         وتكدس الخريجين سواء مؤهالت متوسطة أو عليـا بـدون          
                                                               عمل وانتظار تعيينهم عن طريق القوى العاملة ممـا يـدفع           

   ة                                                    بعضهم لالنحراف للحصول على المال بطرق غير مشروع       
) ١١٥   .(   

                         جريمة لعاطلين علـى       ٢٥                        قد تبين من خالل نشر       و
                                                            مدى شهر كامل لتلك الصحف القومية األربعة أن العرض قد          

ـ                                             الجريمـة وانعكاسـاتها النفسـية        ى                       خال من تحليـل لمآس
                                                          واالجتماعية على من وقع عليهم الحـادث خاصـة وعلـى           

  .          أسرهم عامة
                                                    مما يعمل على تفريغ تلك األخبار مـن مضـمونها          

                                         التحذير والترهيب من الجرائم وتوسـيع                         الرئيسي وهو نشر    
                                                            نطاق التوعية حتى ال يسهل االنـزالق فيهـا خاصـة مـن             
                                                              العاطلين الذين ينضمون لشلل أصدقاء السـوء وقـد يكـون           
                                                           مسلسل قتل األزواج في مصر وما ينشر عن تقطيع الجثـة           
                                                              والتخلص منها عن طريق أكياس النايلون أكبر دليل على أن          

                                     ثارة المحاكاة عنـد مـن لـديهم                        يء يؤدي إلى إ    ي          العرض الس 



                            مون بارتكاب الجريمة بنفس     و                              االستعداد الرتكاب الجرائم فيق   
                                                            أسلوب النشر في الجرائد وتوضح الصفحات التالية أسـلوب         
                                                               اإلثارة المنشورة في الجرائد المصرية بعيدا عـن التحليـل          

  .                   الموضوع كمدخل للعالج
                                                      كما يتضح أن العاطل قاسم مشترك بين عديـد مـن           

                     وباألشـكال رقـم      ٩ / ٨                                  م كما هو مبين بالجدول رقـم              الجرائ
٤ / ٣ / ٠ .  

 : دراسة تحليلية للجريمة-٤
                                                      وتعد فترة التعطيل للشباب والبحث عن عمل حـافزا         
                                                             خطيرا لممارسة السلوك المضاد للمجتمع وقد تصبح العامـل         
                                                                األقوى أو السبب المباشر الذي يقود إلى السرقة أو النصـب           

                               ة العجز عن إشباع الحاجـات                                      أو خيانة األمانة وذلك في حال     
                                                               العادية حيث تعتبر األسرة نفسها قد تحللت من مسـؤولياتها          
                                                              نحوه وينظر له المجتمع على أنه هو المسؤول وحـده عـن            
                                                           كسب عيشه فهناك عالقة بين الفقر واالنحراف أو التعصـب          

                                                 ؤدي إليه الحاجة من فساد في السلوك واندفاع         ت               وما يمكن أن    
                                   ظروف الفتاة كثيرا عـن الشـاب                                نحو الجريمة وال تختلف     

                                                                 ولكن حالتها تكون أكثر تعقيدا ال سيما إذا كانت حاجة األهل           



                                                                تطالبها بالسعي للرزق للمعاونة في نفقات المنـزل وإعالـة          
   ).   ١١٦ (           صغار األسرة 

                                                         وأن أول ما استرعى انتباه الباحثين في دراساتهم أن         
       المنزل                                                            غالبية جرائم القتل التي ارتكبتها المرأة كان مسرحها         

                                         من مقترفـات تلـك الجـرائم أميـات           %   ٩٨              ما لوحظ أن     ك
   ).   ١١٧ (                          ويتمتعن ببناء جسمي متكامل 

                                                     ومع ذلك فإن أغلب مرتكبي الجرائم من المتهمـين         
                                                                 العاطلين هم من الذكور إذ تصل نسبتهم في الجنايـات إلـى            

        بلغت      ١٩٨٨         وعام       ١٩٨٧     عام    %     ٩٩,٦            وفي الجنح     %     ٩٩,٥
   ).   ١١٨ (          فهي ضئيلة                       جنايات أما نسبة اإلناث   %     ٩٩,٧

                                                    وكثيرا ما ينتاب المتعطل شعور بـالنقص يحرضـه         
                                                                على أن يقف من المجتمع موقفا عدائيا، إن سرا أو عالنيـة            
                                                            فإذا شعر بقبضة المجتمع قوية عليه خر صـريع الشـعور           

   ).   ١١٩ (                  باالغتراب واالضطهاد 
                   أن أكثر جرائم      ١١ /  ١٠ /                            وكما هو مبين بالجدول رقم    

                              ض واالغتصـاب وهـي جـرائم                                  البطالة السرقة وهتك العر   
                                                           مرتبطة بالرغبة في الحصول على المال وتأخر سن الزواج         
                                                               وإشباع الرغبات األساسية وإن التغير النسـبي فـي إعـداد           



                                                            المتهمين بصفة عامة كان يأخذ اتجاها باالنخفـاض عـامي          
                 ثم زادت النسبة     %     ٧,٠٩  %   ٢٠                     إذ كانت النسبة         ١٩٨٥   ،    ٨٤

                وترجع تلـك        ١٩٨٨   ،    ٨٧   ،    ٨٦       أعوام    %   ٥٨   ،   %  ٢٦       لتصبح  
                                                                 الزيادة إلى ارتفاع نسبة المتهمين العاطلين كنتيجة الرتفـاع         

  :                                     نسب البطالة في األعوام األخيرة حيث بلغت
     ١٩٨٣          بالنسبة     ١٩٨٤    عام   %  ٦
     ١٩٨٣               بالنسبة لعام     ١٩٨٥    عام   %   ١٢
     ١٩٨٣               بالنسبة لعام     ١٩٨٦    عام   %   ٤٧
     ١٩٨٣               بالنسبة لعام     ١٩٨٧    عام   %   ٩٧
   ٨٣  ١٩               بالنسبة لعام     ١٩٨٨    عام   %    ١٠٢

      ن هي   و                                                  وإن أكبر زيادة في الجنح التي ارتكبها العاطل       
  ،   ٨٧                                                        جنح سرقات السيارات حيث بلغت نسبة الزيادة عـامي          

          ، وســرقة  %   ٢٦٨  ،  %   ١٨٨                        وهــي علــى التــوالي     ١٩٨٨
                                                                  السيارات إما للتنزه بها أو بيعها للحصول علـى المـال وإن           
                                                                   أعلى نسبة للمتهمين العاطلين تقع بالنسبة لألميـين فبالنسـبة          

  و   %     ٧١,٥                  علــى التــوالي     ١٩٨٨  ،   ٨٧              ايــات عــامي     للجن
                    علـى التـوالي         ١٩٨٨   ،    ٨٧                       وبالنسبة للجنح عامي      %     ٦٦,٥
١٢٠   % (    ٥٧,٥  ،  %   ٤,٨   .(   



                                                       وتشير البيانات أنه بتحليل بعض جرائم الجنايات من        
                            مـن مرتكبـي جنايـات          ٥٤٢                              حيث نوعيتها نجد أن حوالي      

      ١٩٨٣                                                      السرقة عاطلون من إجمالي عدد المتهمين وذلك عام         
                         وبالنسـبة لمرتكبـي         ١٩٨٨     عام    %   ٤٤            إلى حوالي          وزادت  

      عـام    %   ١٢                                           جريمة هتك العرض واالغتصاب كانت النسبة       
                  وبالنسبة لمرتكبي    %   ١٩          حوالي       ١٩٨٨               أصبحت عام        ١٩٨٣

                  أصـبحت عـام         ١٩٨٣     عام    %    ٤,٤                           جرائم القتل العمد كانت     
                                      وبالنسبة لمرتكبي جرائم ضرب أفضـى        %  ٦          حوالي       ١٩٨٨

             وفـي عـام      %  ٦      والي      ح     ١٩٨٣                             إلى موت كانت النسبة عام      
                           وبالنسبة لجرائم الحريـق      %  ٥                        انخفضت النسبة إلى         ١٩٨٨

      ١٩٨٨              وفـي عـام       %   ١٩            حـوالي        ١٩٨٣                  العمد كانت عام    
    ١٢ /                           ويتضح ذلك من الجدول رقم      %  ٩                    انخفضت إلى حوالي    

) ١٢١   .(   
                                                       وفي بحث عن البطالة في العالم العربـي وعالقتهـا          

ـ            ة                                                          بالجريمة حيث تم تطبيق االستبيان على ثالث دول عربي
                                       تبين أن البطالة تؤدي إلى التـورط         )                     مصر، السودان، تونس   (

                                                            في صور سلوكية إجرامية متباينة ومستمرة يعتبر اإلجـرام         
                                                              أسلوبا مميزا لحياة العاطل وحين يغلب على العاطل الشعور         



                                                                 بالفشل والظلم يعمل على رد ذلك إلى المجتمع فيتخذ موقفـا           
                    لـيال مـا يلجـأ                                                     عدوانيا متمثال في الجريمة حيث يتبين أنه ق       

                                                          المجرم العاطل إلى مؤسسات الدولة المتخصصة مثل مكاتب        
                                                               العمل أو وزارة الشئون االجتماعية طلبا لمساعدته في إيجاد         
                                                                 عمل بديل أو لمساعدته وأسرته ماليا وفي الحـاالت القليلـة           
                                                                   التي يلجأ فيها المتعطل إلى هذه األجهزة الحكومية فإنه يعاني          

                              م اإلجراءات وضآلة المساعدات                               من سوء المعاملة وطول عق    
                                                               المالية وقد اتضح أن المجرم العاطل يتسم بتـدني مسـتوى           
                                                               المهارة في األعمال التي يمارسها مما يسهل االستغناء عنـه          
                                                                فيواجه الحاجة والفقر ومعظم الجرائم التي يرتكبها المجـرم         

   ).   ١٢٢ (                      تكون لشدة حاجته للمال 
    ها   ظهر                                      بعض االختبارات عن حقائق قد ال ت        ت     وكتشف

                                                             الفحوص الطبية والنفسية للفرد المجرم حيث تبين الفحـوص         
                                                   ود أي ميل للعمـل أو للحرفـة وراء انحـراف            ج          أن عدم و  

                                                           الشخص مما يسهل استغناء العمل عنه ويصبح فـي حاجـة           
                                                             للمال فيبدأ طريق االنحراف ومن أشهر االختبارات في هـذه          
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Black"   العالمـات المميـزة       ١٣  /         دول رقم  ج                ويتضح من ال                        
   ).   ١٢٣   ) (                العوامل اإلجرامية (

                                                       وبالنظر إلى القصد الجنائي الرتكاب الجريمة بالنسبة       
       تبـين    )     ١٩٨٨  –    ٨٣ (                                         للمتهمين العاطلين في الفترة الزمنية      

                                                                اآلتي في جنايات السرقة نجد أن القصد الجنائي الغالب هـو           
                         وبالنسبة لجنايات هتـك      %  ٨ ,  ٩٨                           الحصول على المال بنسبة     

                                                                العرض تأتي في المرتبة الثانية وهنا تكمن خطورة البطالـة          
       بـدون   (                                              عدم وجود مصدر رزق حيث أن الفرد العاطل        ى  وه
                                                       في حاجة ماسة إلى المال إلشباع رغباته وحيث يتعذر           )    عمل

                                                              الحصول على المال بالطرق الشرعية تأتي الطريقة البديلـة         
                                    جرائم السرقة ويمكن أيضـا أن                                  للحصول على المال وأغلبها   

                                                           نلقي الضوء على ظاهرة االتجار في المخـدرات أو علـى           
                                                                األقل المساعدة في ترويجها حيث أن العائد منها أكثر إغراء          

   ).   ١٢٤ (                          وهنا تكون الخطورة الكبيرة 
                                                      حيث يدخل في إطار النمط الطفيلي جرائم العـدوان         

            نفس جريـا                                                        على المال أو استغالل النفوذ، أو العدوان على ال        
                                                                وراء الغنى السريع أو جرائم الشرائح االجتماعيـة الداخلـة          
                                                              حديثا في تجارة المخدرات وكلها جرائم هدفها تحقيق شـكل          



  /                            ويتضح ذلك من الجدول رقم      )    ١٢٥ (                     اإلنجاز دون مضمونه    
١٤  .  

 :البطالة والتطرف الديني: ثانيا
                                                         وهناك اعتقاد أن العمل يعتبر من الصفات الديناميـة         

ـ                في المجت      وإن   .            والفـرد   ة                                     مع وهو عقد اجتماعي بـين الدول
                                                                 انتشار البطالة بين الشباب يمكـن أن يـؤدي إلـى العنـف             
                                                          والتطرف والجريمة حيث يشعر الشاب بالحقد على المجتمع        
                                                           الذي لفظه ويرفض أن يعطيه فرصة ليحقق ذاته ويتسـاءل          

                 ومـاذا يكـون   "It is not Fair"  "            أنه ليس عدال "         العاطلون 
                 ومـا المصـير؟          .....                          اذا ال نسـتطيع العمـل                   المستقبل؟ ولم 

) ١٢٦   .(   
                                       إلى أن القانون هو المعيار الحقيقي        "         ور كايم  د "     شير   ي و

                                                            للتضامن االجتماعي وقد أصر على القول بأن المجتمع الحق         
                                                           واالخالقيات المحقة ال توجد إال إذا اتضحت السـلطة فـي           
                                                             سلوك الفرد وعقله فالسلطة والنظام يشكالن سداة الشخصـية         

                                                           السلطة ال يستطيع الفرد أن يشعر بالواجب أو الحرية              ودون
   ).   ١٢٧ (         الحقيقية 



                            أن الدولة هـي نظـام       "weber"  "     فيبر "            وقد اعتبر   
                                                               سياسي تتميز على أي نظام سابق عليها، إنها نسـق يعمـل            
                                                                  بصورة أكثر فاعلية ولديها تأثير عظيم لتنظـيم القـوة فـي            

   ).   ١٢٨ (        المجتمع 
  العنف والتطرف بين الشباب-أ
                                                   ندما يظهر العنف والتطرف بين الشباب فإنـه ال           وع

ـ                                           يعني وجود قلة منحرفة بل إنه شعور ال                          باب بالمفارقـات      ش
                                                                   المذهلة التي تتأرجح بين إنجازاتهم التعليمية والمهنيـة مـن          
                                                              جانب وبين نصيبهم الحقيقي من الثروة والسلطة في مجتمعهم         

   هم                                                إنهم يشعرون أنهم قد فعلوا كل ما طلبه من          .              من جانب آخر  
                                                           المجتمع من حيث التفوق والتحصيل فهم هامشيون ال عمـل          
                                                              لهم وال حول وال قوة ومعظمهم ال يستطيع أن يلبي مطالبـه            
                                                            األساسية المشروعة مثل السكن والزواج ومـن هنـا يجـد           
                                                            البعض نفسه مدفوعا بمحاولة تغيير الواقـع عـن طريـق           
                                                          االندماج في جمعيات تتبنى تضخيم بعـض اآلداب والسـنن          

                                                         ة بحيث تمثل في حياة الشاب كل اإلسالم وتصبح اللحية                العملي
                                                             والمسواك والجلباب أهم قضايا اإلسالم ثم تظهر فكرة العنف         

   ).   ١٢٩ (                                          والتعصب والقوة والقهر والعجلة إلصالح النظام 



                                                          قد تنبه المسؤولون بالفيوم لتأثير مشكلة البطالة على        
  ل                                                          انتشار ظاهرة الجريمة والعنف والتطرف خاصة بعد إهمـا       

                                                             بحيرة قارون وانخفاض إنتاجها من األسماك وارتفاع الملوحة        
                                                              بها وبوار آالف األفدنة الزراعية، هجـرة الصـيادين إلـى           
                                                          بورسعيد وأسوان والمنزلة، وأصبحوا يعلنون عن مشـاريع        
                                                                بالفيوم لتشغيل الشباب ومنها حديث لمحافظ الفيوم يشير إلى         

             ص البطالـة                                                  اهتمامه إلقامة عديد من المشاريع بهدف امتصا      
) ١٣٠   .(   

                                                   وفي بحث موضوعه الدولة الشباب الجامعي تنميـة        
                                                   تم اإلشارة إلى ما يحدث من تدمير البيئة بهدف           )    ١٣١ (        البيئة  

                                                                التنمية السياحية وهي في الحقيقة خدعة اسـتثمارية لصـالح          
                                                            شركات المقاوالت وتم التحذير لخطورة البناء على بحيـرة         

                       ء األمـاكن الجميلـة                                             قارون بعد ما أصابها من جفاف واختفا      
        ى مـن    أ                                                 الخالبة وراء الخرسانات األسمنتية على مسمع ومر      

                                                                    الدولة التي ال تلتفت إلى ما يمر بها من أزمات نتيجة تلـوث             
                                                            وإن فقر البحيرة والزيادة السكانية المكثفـة والبنـاء           .       البيئة

                                                           المشوه وجفاف ينابيع الزراعة والصيد ومصدر الرزق مـع         
  .                            قة ال بد وأن يفرز تحوالت سلبية                       التغيير الذي أصاب المنط



 : التعصب والحماس المفرط-ب
                                                    وإن التعصب الحماسي المفرط لفكرة أو قضـية أو         
                                                           شخص قد يؤدي إلى أفعال فيها خطورة علـى الشـخص أو            
                                                            الناس وكثيرا ما يظهر التعصب كعـرض فـي البارانويـا           
                                                         والفصام البارانوي ويرى الـبعض أن المتعصـب يمـتص          

                                     صب ولكنـه ال يتعمـق فهمـه وإن                            ويتقمص موضوع التع  
                                                           التعصب بمعناه الضيق هو إحدى السمات البارزة للشخصيات        

   ).   ١٣٢ (                       شبه الفصامية والفصامية 
                                                    وقد أصبح المجتمع المصري يعج بتيـارات فكريـة         
                                                             غريبة عليه وزادت أسماء الجماعات الدينية وكنـا نعـرف          
                                                            جماعة اإلخوان المسلمين فأصبحنا نسمع عن الجهاد، الجهاد        

                                                                لجديد، جماعة التوقف والتبيين، والتكفير، تكفيـر الكـافر،          ا
                                                                جماعة السلف الصـالح ومـع تفـاقم البطالـة زاد العنـف             

                                            القيود على المرأة التي أصـبحت فـي          ت                 والتطرف كما زاد  
                                                              رأي غير القادرين على تلبية احتياجـاتهم األساسـية هـي           

                      لتحريم باسم الـدين     ا                                        المقصودة بأصل البالء ومن هنا سلسلة       
                                         مأل أفكار بعض الشباب حتى من الطـالب         ت            لتي أصبحت     وا

                                                              غير الخريجين والذين يتوقعون أن يالقوا نفس المصير بعـد          



      وكذلك   .                                                     التخرج وأن ينتظروا في طابور الباحثين عن العمل       
                                                             غير القادرين على فتح بيت وإقامة أسرة وعالقات اجتماعية         

  .     سليمة
     فـي                                                 إن التحويالت االجتماعية التي شهدها مجتمعنا       

                                                              السنوات األخيرة كانت في حد ذاتها تتسم بالتطرف ولم يكن          
                                          تشابه األشخاص مع المواقف فمعظم األفراد       ي                من الغريب أن    

                                                               المتطرفين دينيا ال يستطيعون تلبية مطالبهم المشروعة مثـل         
                                                             السكن والزواج خاصة أن معظم هـذه الجماعـات الدينيـة           

             جـوة بـين                                                        المتطرفة من الشباب قد اتسعت بالنسبة لهـم الف        
                                                                مستوى الطموح وبين القدرات الحقيقية تلك الفجوة التي مـن          
                                                           شأنها أن تفجر االضطراب النفسي على المسـتوى الفـردي          

   ).   ١٣٣ (                      وعلى المستوى االجتماعي 
                                                   ومن المؤكد أن تلك الجماعات تقوم إلرضاء حاجات        
                                             ً            ً           األفراد المنتمين إليها سواء اجتماعيا أو سياسياً أو اقتصـادياً          

                                                  ن األحداث الطائفية أصبحت المادة تلعب دورا ال                   وفي عدد م  
                                                                   يمكن إغفاله، وكثيرا ما يقدم أفراد التنظيم الحلول السـريعة          
                                                                للزواج بال مأذون وال مهر وال مؤخر كما قـد يـتم تـوفير              
                                                               المأوى بما يشبه العنابر إليواء الجميع يفصلهم عن بعضـهم          



   اد                                  في الوقت الذي ال يستطيع إعـد        .                        البعض ساتر من القماش   
  .                                     غفيرة من الشباب تلبية حاجاتهم األساسية

 : تساقط القدوة وإحباط الشباب-ج
                                                  يؤدي تساقط بعض المسؤولين وعلى فتـرات غيـر         
                                                             متباعدة سواء من المحـافظين أو رؤسـاء مجـالس إدارات           
                                                                 للشركات أو وزراء سابقين واتهامهم بتبديد المال العام خاصة         

                    ب العاطـل الحقـد                                                بعد مدة خدمة طويلة يثير في نفوس الشبا       
                                                               والغل وتضيع الثقة والقدوة الحسنة ويجد الشـباب العاطـل          

                                    األمر أنفسهم المتهمون بـاإلخالل       ى               حيث أن أول    ا          نفسه تائه 
                  حل مشاكل هـؤالء     ب   ن   ي                                       باألمانة كان ينبغي أن يكونوا المنوط     

                                                              الشباب الذين هم عاطلون عن العمل أو الذين يبحثون عـن           
                       ، كذلك فـإن هـروب                                        فرص أفضل لتحسين ظروفهم المادية    

                                                                 أثرياء االنفتاح بكميات هائلة من المكاسب المالية بعد تـرك          
                                                              صغار أفراد الشعب الذين ساهموا بأموالهم في بناء صـروح          

                                         ن اللصوص، يوغر نفوس الشباب العاطـل        ي              هؤالء المستثمر 
                                                             ويشعرهم بالظلم الواقع علـيهم وتسـاهم تلـك الـوغزات           

                   غير قـادر علـى                                              االجتماعية في تنشئة شباب مشوش فكريا       
                                                           امتالك قراره ومصيره ومستقبله ومع بـزوغ قـوة تجـار           



                                                             المخدرات وعرض ممتلكاتهم الواسعة والتمييع في األحكام ثم        
                                                           االنفالت من الجزاء والعقاب بدون مبررات مقنعة للجماهير        
                                                                يزيد من إحباط الشباب عامة والعاطل خاصة والذي يعتقد أنه          

                             ولكن الدولة ال تحميـه وال                                            يلتزم بما يتفق مع قوانين الدولة       
                                                             يجدها قادرة على وضع الضوابط الملزمـة للجميـع بـنفس           

            أن هـدفها       و                                               المقاييس، فيكون البحث عن جماعـات تقنعـه       
                                                            اإلصالح وتتعدد الوسائل بجهالة ويكون العنف والقتل وكلها        
                                                                أساليب متطرفة خارجة عن  القانون لكن يصبح لديها قانونها          

  .     الخاص
                               عري اإلعالمي واالنحطاط الفنـي           ً              وغالباً ما يؤدي ال   

                                                      في سرعة إنضاج األفكار المتطرفـة فـي مطـبخ الشـباب      
                                                             المتمرد على الواقع وفاقد األمل في حاضره واألمـان فـي           

  .       مستقبله
  القيم الدينية في مواجهة المشكلة-د

                                                  ويرى محمد توفيق السمالوطي أن اإلسـالم يوجـه         
               قـادر عليـه                                                       مشكلة البطالة والتسول بالدعوة إلى العمل لكل        

                                                               بوصفه األساس للتمايز بين الناس ويـرى الفقهـاء أن مـن            
                                                            واجب الحاكم اإلسالمي تأمين العمل لكل قادر عليه وعلـى          



                                                              الدولة تأمين وسائل العمل للعمال بغض النظر عـن درجـة           
                                           وقد خول اإلسـالم للحـاكم أن يلـزم          –                   بساطتها وتعقيدها   

              ظلما، كما                                                      أصحاب العمل بتشغيل العمال إذا امتنعوا من ذلك       
                                                                   أجاز له إلزام العاملين الراغبين في العمل الذي يجيدونه على          
                                                               ممارسة هذا العمل إذا اقتضت المصلحة ذلـك، كمـا ينبـه            
                                                                اإلسالم إلى خطورة البطالة لما يمكن أن تـؤدي إليـه مـن             

           إذا جلـس    "                                                   انحرافات فكرية وسلوكية فقد قال اإلمام أحمـد         
                    ا في أيـدي النـاس                                           الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أخذ م     

   ).   ١٣٤   " (                                        حتى لدى غير المسلمين داخل الدولة اإلسالمية
                                                  وتعتبر الطبقة الوسطى هـي اإلطـار االجتمـاعي         
                                                             الرئيسي لعملية اإلحياء اإلسالمي ويرجع ذلك إلى أن الطبقة         
                                                        الوسطى هي أساسا تعاني من المشكالت االقتصادي وهـي          

   اك                                                             التي تعلم أوالدها لكـي يصـبحوا وسـيلتها فـي الحـر            
                                                             االجتماعي إلى أعلى ثم هي التي يعاني أبناؤها من مشكالت          
                                                           اإلسكان والمواصالت والدخل المنخفض بإيجاز نجد أن أفراد        
                                                             الطبقة الوسطى هم الذين تتكثف لديهم مشاعر اإلحباط بسبب         
                                                               الطموحات العالية المتصاعدة تلك التـي أثارتهـا أعاصـير          

                حرمـان بسـبب                                                   االنفتاح من ناحية ثم هي التي تعاني من ال        



                                                                دخولها المنخفضة فيما يتعلق بإشباع حاجاتهـا مـن ناحيـة           
                                                           أخرى وقد أكدت دراسة ميدانية لظاهرة المحجبات في مصر         
                                                                 أنهم ينتمون إلى شرائح الطبقة المتوسطة في المجتمـع فقـد           

                                           من عينة المحجبات يقـع إجمـالي دخـل           %     ٣٥,٢         وجد أن   
     صـل                           جنيه يليهم نسـبة ت        ١٠٠  –    ٥٠                       أسرهم في الشهر بين     

     ١٠٠                             يقع الدخل الشهري ألسرهم بـين    %     ١٤,٤           على حوالي  
             مـن آبـاء      %     ٣٥,١                                   جنيها وهذا إلـى جانـب أن            ١٥٠  –

                                                            المحجبات من أصحاب المهن اإلدارية والتنفيذية المتوسـطة        
                                                               والمشتغلين بالتجارة وأعمـال البيـع وأن متوسـط الـدخل           

           جنيهـا      ١٥٠  –    ٥٠                                            الشهري للفرد من هذه الفئة يتراوح بين        
) ١٣٥   .(   

                                                   تشير مشاكل الشباب إلـى تنـاقض أساسـي فـي            و
                                                          المجتمعات الصناعية الراهنة بغض النظر عـن مشـروعية         

                                        فمثال الجامعة للجميع وجامعة األعـداد        .                   أساسها األيديولوجي 
                                                                الكبيرة تنشأ كظاهرة هامة في المجتمعات الصناعية ثم بعـد          
                                                              ذلك يتضح أن الجامعة للجميع تعني جامعة بال أحد تصاحبها          

                                                        نتيجة حتمية بينما تطلعات األفراد تتجاوز اإلمكانـات                بطالة ك 



                                                          االقتصادية، وثمة مراحل ثالث أساسية في اتجاهات ثالثـة         
  :                 لدى الشباب العاطل

                                                 هم ونقص قدرتهم المهنية، وفي حاجة إلى مزيد         ؤ          أنه خط  - ١
  .          من التدريب

  .                                               إنه خطأ أسرهم التي لم يكن لها االتصاالت الفعالة- ٢
                   الذي يتحول إلـى      "      الشرس "            المجتمع                         أنه الخطأ هو خطأ    - ٣

                            وثمة نتائج هامـة تحـدث        .                              أم سيئة بل إلى عدو أجنبي     
  :                     تأثيرها في الشباب حيث

  .                                           يبدو أنه ليس ثمة وظائف متاحة لطالبي العمل- ١
                                                           ليس في إمكان الشباب الحصول على وظيفة ثابتة مـن           - ٢

                                                        أول مرة فهم مبعدون عن سوق العمل الرسـمية وهـم           
   ).   ١٣٦ (                   في السوق السوداء               مضطرون لالنخراط

                                                      والواقع أن الدين في المجتمعات المتحضرة ليس فقط        
                                                                قوة موحدة ولكنه أيضا قوة يكون قوة مفرقة، بعبارة أخـرى           
                                                                     إذا كان الدين يوجد بين جماعات معينة إال أنه يثيـر أحيانـا             

   ).   ١٣٧ (                                           الصراع بين هذه الجماعات داخل المجتمع األكبر 
                      ر إلى أربـع فـرق                                   وقد صنف حسن البنا شعب مص     

              المؤمنـون    :                                                 استنادا إلى رأيه في جماعة اإلخوان المسـلمين       



                        وقد أفضت بنية النظام      .                                 والمترددون واالنتهازيون والخصوم  
                     داخل اإلخوان الزمـة      "      متعصب "                            االجتماعي إلى إفراز تيار     

                                                        شجار سياسي دنيوي تحول إلى مصادمات اجتماعية وأصبح        
                        وهدفا للعنف بدافع من                                         الخصوم السياسيون أفرادا وجماعات،     

                                                               روح دينية منغلقة على نفسها ترفض أي تفاهم مع أي فـرد            
                    وعلى الرغم من أن      .                                      ليس من اإلخوان حتى ولو كان مسلما      

                                                              السادات كان مؤمنا وكان على عالقة طيبة مع رجال الـدين           
                             إال أنه واجه في السـنتين        )               العلم واإليمان  (                    وكان ينادي بدولة    

                                      من الطالب الذين يطلقون على أنفسهم                              األخيرتين أفعاال عنيفة    
                                                          المتدينون وأعلن بوضوح وعلى المأل أن الجامعات وجـدت         

   ).   ١٣٨ (                                          من أجل العلم، إنما غير ذلك فخارج الجامعات 
                                                   ومع ذلك فما زالت الجماعات والفـرق اإلسـالمية         
                                                              المتشددة تعمل على جذب الشباب الذي يشعر بالتيه والضياع         

                                   م في إطار ما يسـمى بالتـدين                       ن منهم إلدخاله   ي            خاصة العاطل 
                                                               كعالج شاف للمشاكل التي يواجهونها ومن ثم يتم التحول إلى          

  .                                          العنف عند أول إشارة من قيادات تلك الجماعات
                                                       وأن كال من الرأسمالية الطفيلية واألصولية الدينيـة        
                                                        مدمرة لحضارة العصر حيث أن كال منهما مناقض لآلخـر          



                            بينهما أي عالقة يمكـن                                             فيحق لنا القول بأن ثمة عالقة جدلية      
      ففـي    )                    وحدة وصراع االضداد   (                                 أن يقال عنها أنها تعبير عن       

                                                                كولومبيا يعتبر كارلوس ليدر أكبر تاجر مخدرات في العـالم          
                              طن كوكايين إلى أمريكـا        ٣٣                               وينتظر محاكمته بتهمة إدخال     

                             وكارلوس هو الرأس المـدبر       .     ١٩٨٠   ،      ١٩٧٩           خالل عامي   
          من تجارة    %   ٨٠              تتحكم في                                      لرابطة ميدلين في كولومبيا التي    

                                                              الكوكايين وهو يمتلك جزيرة خاصة في الباهامـا يسـتغلها          
                                                            كمركز لتصدير الكوكايين ومع ذلـك فقـد أسـس الحركـة           

  )               أصولية دينيـة  (                                          الوطنية الالتينية وهي حركة يمينية متطرفة   
) ١٣٩   .(   

                                                    ومن المعروف أن الرأسمالية الطفيلية فـي مصـر         
         نشـر          عوامـل     من                                     وخاصة شركات توظيف األموال كانت      

  .                        األصولية الدينية في البالد



 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 
 

 الدراسة الميدانية



 :إطار الدراسة الميدانية: أوال
  منهج البحث-١

                      والتجريب بوجه عـام      :                               تم اتباع المنهج التجريبي    - أ
                                                        الدعائم الهامة التي ساعدت علـى رقـي العلـوم               إحدى    هو  

ـ          ه     وبلوغ                  ن المعـروف أن                                            ا إلى ما وصلت إليه من تقـدم وم
                                                              العلوم الطبيعية تستخدم المنهج التجريبي بنجاح ومرجع ذلك        
                                                               إمكان عزل الظواهر الطبيعية صناعيا والتحكم فيها وإمكـان         
                                                             تحقيق الظروف المتماثلة في عدد ال حصر له من التجـارب           

) ١٤٠   .(   
                                                      ويمكن للباحث االجتماعي أن يتبع المنهج التجريبـي        

                       التي تحـدد األحـداث                                    حيث يتحكم عن قصد ويدبر الظروف    
                    وتتضـمن التجربـة      .                                      التي يهتم بدارستها في أبسط صورها     

                                                               تغييرا في قيمة متغير واحد يسمى المتغير المستقل ويالحـظ          
   ).   ١٤١ (                                             ذلك التغير على متغير آخر يسمى المتغير التابع 

                                                       ويبدأ ذلك المنهج التجريبـي أو مـنهج االسـتقراء          
          ممين حتى   غ          معها م                                              بجزئيات أو مبادئ غير يقينية تماما نسير      

                                                              نصل إلى قضايا عامة، ويتم اللجوء في كـل خطـوة إلـى             
                                                              التجربة كي تضمن لنا صحة االستنتاج وهذا المـنهج يبـدأ           



                                                          بالمالحظة ويتلوها بالفرض ويتبعها بتحقيق الفرص بواسطة       
   ).   ١٤٢ (        التجريب 
                        تم اسـتخدام المـنهج       :                         استخدام المنهج المقارن    _  ب

                               بحوثين نحو العوامـل التـي                                      المقارن في تحديد اتجاهات الم    
                                                                 اختارها البحث، حيث أن المنهج المقارن ليس فقط كما يهـتم           
                                                             به دارسو علم االجتمـاع السياسـي علـى أسـاس تحليـل             

        مـوريس   "                     نـه كمـا يقـول        ك                              المجتمعات ونظمها السياسية ل   
                       األسلوب فـي مقارنـة   "Maurice Reuchlin"  "        ريشيلين

   ).   ١٤٣ (                   المتغيرات المختلفة 
                                     تعانة بـالمنهج اإلحصـائي والـذي                      كما تم االس   - ج

  .              صياغات إحصائية    إلى                                  يترجم البيانات والنتائج المأخوذة 
  وسائل جمع البيانات-٢

  :                     المالحظة بدون مشاركة- أ
                                                   وهذه المالحظة هي من األدوات  المسـتخدمة فـي          
                                                              جمع البيانات وكذلك المالحظة المباشرة للسـلوك وللتفاعـل         

                         ا مـع عينـة البحـث                                        االجتماعي وال يكون المالحظ مشارك    
) ١٤٤   .(   



                                إن مهمة االستبيان تتمثل فـي        :                     استمارة المقابلة  - ب
                                                              القياس وقد تم التركيز على بعض المتغيرات لقيـاس مـدى           
                                                                 العالقة بين تلك المتغيرات وبين مشكلة البطالة وقد اشـتملت          

  :                                    استمارة االستبيان على بعض بيانات مثال
                                                           بيانات أولية للمبحوث مثل االسم، العمر، الدخل، موقـع           )  ١

  .                                 ، عدد األخوة، مهنة الوالد، الوالدة ن    السك
                                                          بيانات تخدم البحث الحالي للتعرف على اتجاهات العاطل          )  ٢

  :                                في الحصول على عمل مثال السؤال عن
  .                                               سابق األعمال التي مارسها العاطل وفترة الممارسة-

  .       ي العمل                      أسلوب عدم االستمرار ف-
  .                      أسلوب البحث عن وظيفة-
  .                       النظرة إلى العمل الحر-
                                                      النظرة إلى وظيفة أدنى مسـتوى مـن الشـهادة           -
  .       العلمية

                                                 بيانات للتعرف على اتجاهات الشـباب العاطـل          )  ٣
  :                                                     تجاه بعض العوامل المؤثرة في انتشار ظاهرة البطالة مثال

  .                  الزيادة السكانية-
  .              عمالة المرأة-



  . م              سياسة التعلي-
                                                  بيانات تفيد التعرف على اتجاهات العاطل نحـو          )  ٤

  :                                         ثار المترتبة على البطالة وانعكاساتها مثال آل ا
                                                التعرف على اتجاهات العاطـل نحـو الجريمـة،     -

  .              التطرف، التعصب
  .                      كيفية قضاء وقت فراغه-
                                                بيانات للتعرف على توقعـه ألسـلوب معالجـة           )  ٥
  .       البطالة

  .               الهجرة اإلعارة-
  .           يم والتدريب             سياسة التعل-
  .                           المشاركة الشعبية وغير ذلك-

 : مجاالت  البحث-٣
                             يضم طابور الخريجين الطويل      :                    المجال الجغرافي  - أ

                                                              شبابا من مستويات متباينة ومن اتجاهات مختلفة وإن دراسة         
                                                           مشاكل الشباب بوجه عام ومشكلة البطالة بوجه خاص هـو          

        ماعيـة                                                      حق هؤالء الشباب على القائمين على الدراسات االجت       
                                                              حيث أن الشباب هو ذخيرة الوطن ومن العبث إهدار طاقتـه           

                   وتعتبـر مشـاكله      .                                       دون محاولة تجميعها لصالح المجتمـع     



                                                            المصيرية التي تتحدد من خاللها صـور المسـاهمة ألكثـر           
  .                            شرائح السكان قدرة على العطاء

                                                       وقد تم اختيار عينة من الشباب في حـدود الوقـت           
                             منـاطق سـكنية فقيـرة                                        والجهد واإلمكانات المتوفرة مـن    

                                                               ومتوسطة وراقية حيث أن التعليم لم يصبح حكرا على الفئات          
                                                                  القادرة بل أصبح هدفا عاما يسعى إليه الجميع إال أن تكـدس            
                                                              البطالة للخريجين في المستويات األدنـى هـو أكبـر مـن            

  .                المستويات العليا
                                 أحياء تمثـل فيهـا عينـة         ٦                         وقد اختيرت العينة من     

                           ً       ل عينة األحياء المتوسطة أيضـاً        مث  وت  %   ٤٠                 األحياء الشعبية   
                                         وقد تم اختيار األحياء الشـعبية مـن          %   ٢٠          والراقية    %   ٤٠

                                                          منطقة باب الشعرية وعين شمس وشـبرا وتمثـل منطقـة           
                                أما الحي الراقي فقد تـم        ا        متوسط  ا                          الزيتون وكوبري القبة حي   

  .                  اختيار مصر الجديدة
                                 تم اختيار العينة من الشـباب        :                  المجال البشري  - ب

      ومـن    .   ية  مل                                         ل من خريجي بعض الكليات النظرية والع           العاط
      وقـد    .                                                    خريجي بعض المعاهد الصناعية الزراعية التجاريـة      

                  مـن الـذكور و       %   ٨٠                                        روعي في اختيار العينة أنها تمثـل        



                     إحصـائيات الجهـاز           حسـب                          فقط من اإلناث ذلـك        %   ٢٠
   ).   ١٤٥   (    ١٩٨٦                             المركزي للتعبئة واإلحصاء لعام 

     ١٩٩١       ديسمبر   :                المجال الزمني- ج
 : وصف العينة-٤
                                 خريجا عاطال من خريجي بعـض         ٩٦              شملت العينة   

                                                           الجامعات المصرية وبعض المعاهد المتوسطة ويتراوح فئـة        
                                  سنة وتمثل الشريحة من خريجي        ٣٠  –    ١٨                   العمر للعينة من    

                        سنة بينمـا فئـات        ٢٤  –    ١٨                               المعاهد المتوسط فئات أعمار     
   ار                              الجامعات وتمثل هذه األعم     و            سنة خريج    ٣٠  –    ٢٥       أعمار  

  :                          للمبحوثين المعادلة التالية
                             سن المبحوث عند حصـوله      –                     سن المبحوث الحالي    

   ٥  –   ٢ (                                                       على المؤهل مضافا إليه سنوات البطالة بعد التخرج         
                                                          ويعتبر فترة البطالة بالنسبة للخريج فترة حرجة حيـث           )    سنة

                                                               يبدأ خاللها في البحث عن العمل وفقا لطموحاته ثم يصـطدم           
                                  كانه الحصول على وظيفة وبهـذا                                 بواقع سوق العمل وعدم إم    

                                                                يصل في نهاية المطاف إلى قبوله باألمر الواقع ووقوفه فـي           
  .              طابور العاطلين



 : طريقة اختيار العينة-٥
 Stratified)                                      تم اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقية 

Random)        وذلك من خالل تصنيف مجتمع البحث وتقسيمه                                               
                  يها وهي مسـتوى                                               إلى مجموعات وفقا للفئات التي ينطوي عل      

       وهـذه    )                         تعليم عالي أو متوسـط     (                               األحياء ثم الحالة التعليمية     
  .                                             المتغيرات تعتبر محاور رئيسية في اختيار العينة

                                                           وقد تم االستعانة عند اختيار العينة بمخبرين من أبناء         
  .                                                الحي ومن خاللهم تم تجميع المبحوثين بكل حي على حدة

 : األسلوب اإلحصائي-٦
                                   ئص العلم هي طبيعته األمبريقيـة                         إذا كانت أهم خصا   

                                                             فإن الخاصية التي تلي ذلك مباشرة هي مجموعة إجراءاتـه          
                                                                المحددة التي تبين كيف يمكن التوصل إلى النتائج وما تتصف          

                             وقد تـم اسـتخدام حسـاب         .                            به هذه اإلجراءات من وضوح    
                                                                 النسب المئوية وجدولتها في تحليل البيانات إلمكان المعالجـة         

                                           الترتيب النسبي واستخدام معادلة النسـب                        اإلحصائية لتحديد   
  .       المئوية



  سمات أساسية لعينة البحث-٧
                             مبحوثا عاطال من منـاطق        ٩٦                     اشتملت العينة على    

          واألحيـاء    %   ٤٠                                              متفرقة من القاهرة مثلت األحياء الشـعبية        
           ومن أسـر     %   ٢٠                           والراقية فقد مثلت نسبة       %   ٤٠          المتوسطة  

                لون على تعليم                                                ذات مستويات مختلفة حيث يمثل األباء الحاص      
      كمـا    %   ١٧                      التعليم العـالي      و   وذو  %   ٤٣                  عالي حتى متوسط    

                                                               تبين أن فئة األب الموظف هي التي تحتل المرتبـة األولـى            
                                                              بينما تحتل فئات غير الموظفين النسبة الباقية ولم يتبين           %   ٦١

                                  باء بما فيها األحياء الراقيـة       آل                                من العينة ظهور وظيفة عليا ل     
                فقط من إجمالي     %   ١٥          م تتعدى                                 اتضح أن عمالة الوالدة ل      د  وق

                           أما متوسط دخـل األسـرة        %   ٨٥                             العينة تمثل الموظفة فيها     
               مـن العينـة      %   ٨٣ (                                      للمبحوثين الذين أوضحوا دخل أسرهم      

             فـي حـدود      %   ٣٥               وهي كاألتي       ٣٠٠  –     ١٠٠             يتراوح بين   
         في حدود    %   ٢٣            جنيه و       ٢٠٠          في حدود     %   ٤٢            جنيه و       ١٠٠
           جنيهـا    ٠  ١٩                                              جنيه أي أن المتوسط العام يمكن حسابه            ٣٠٠

   ).            تقريبا سنويا
  =                   المتوسط العـام    

100
351004220023300 ×+×+×  

         جنيها    ١٨٨  = 



                                                       كما تبين أن متوسط دخل الفرد في هذه األسر حوالي          
  +            أخـوة     ٤   ( ٧             فراد األسرة    أ                             جنيها شهريا بحساب عدد        ٢٧

                                         ويعتبر هذا الدخل ضعيفا بالنظر إلـى         )         الوالدين  +          المبحوث  
                               واالرتفـاع المسـتمر فـي                                      أعباء المعيشة المتنوعة لألسرة   

  .                                     األسعار سواء لألساسيات أو حتى الكماليات
 مناقشة النتائج وتفسيرها: ثانيا

 : نتائج العينة-١
                             قد مارست عمال ما لمدد لم        %   ٦٢                     يتبين أن أكثر من     

                                                          تتعد شهرين وفي بعض الحاالت أقل من شـهر وال يـدخل            
                                                         ضمن هذه األعمال أي تعيينـات فـي وظـائف حكوميـة            

                                                   ي مجال الخدمات أو في المجال التجـاري وقـد                    ومعظمها ف 
                                           من هذه العينة بأنهم تركوا العمل لعدم         %   ٧٣                أوضح أكثر من    

                                                                اقتناعهم به أو لضآلة دخله باإلضافة إلى المجهود المطلـوب          
                                                            بذله وخصوصا عندما يكون محل هذا العمـل بعيـدا عـن            

  .      اإلقامة
                                  من العينة قد مارست عمال مؤقتا        %   ٢٩               وقد تبين أن    

          قد مارست    %   ١٠                               رست عمال موسميا وكذلك نسبة        ما  %   ٢٧



                     عمال في خالل فتـرة       %   ٤٠                               عمال متقطعا كما مارست نسبة      
  .               أيام محدودة فقط

  %   ١٧                                                 أما عن أسلوب البحث عن العمل فقد تبين أن          
                                                           من العينة تبحث بشكل متواصل عن العمل على حين تـرى           

                                                        أن السبيل الوحيد للعمل هو الواسطة وقـد انتهجـت            %   ٦٢
                                               طرق أخرى متعددة للبحث عـن العمـل مثـل            %   ٢١      نسبة  

                                                            البحث من خالل مكاتب العمل أو متابعـة اإلعالنـات فـي            
  .                                          الصحف والكتابة إليها أو السعي لها وغير ذلك

              التعيين مـن     %    ١٠٠                                 وعلى حين تنتظر العينة بنسبة      
           من العينة    %   ٣٤                                                  القوى العاملة النتشالها من البطالة فإن نسبة        

                                أشهر على األقل قـد تصـل         ٦                              ال تتوقع أن يحدث ذلك قبل       
                    أن هذا االنتظار ال      %   ٤٤                                 ثالث سنوات على حين ترى نسبة       

     مـن    %   ٣٠                                                  حدود له وال يعرفون متى سيحدث هـذا ويفقـد           
  .                                        العينة األمل في أن تصل إليهم خطابات تعيين

    فقط   %   ١٠                                             وعن توفير العمل الحر الدائم كبديل فإن        
    صعب          أن هذا     %   ٥١                                           من العينة ترى إمكانية ذلك بينما ترى        

                                 العمل الحر من مبدئه حيث ترى        %   ٣٩                     للغاية وترفض نسبة    



            بأنـه دون     %  ٢                                            أنه يكون غير مناسب للمؤهل وتصفه نسبة        
  .       المستوى
 بعض العوامل المؤدية إلى البطالة ورؤية -٢

 :العينة
                                                      إن ظاهرة البطالة تعتبـر محطـة لعـدة تغيـرات           
                                                              اقتصادية واجتماعية ونتيجة لخلـل فـي محـاور التطـوير           

                                                    ل الطاقات وهناك محاولة للتعـرف علـى محـاور                واستغال
                                                                  المشكلة وتشابكها مع غيرها من المشاكل مثل الكثافة السكانية         

   ،                                               عمالة المرأة المصرية ووضعها فـي المجتمـع        ،           المتزايدة  
                               وأهمية الصناعات الصـغيرة      ا                                سياسة التعليم ونقل التكنولوجي   

                                                                في هذا المجال ثم تأثير البطالة علـى انتشـار االنحـراف            
                                                           جرائم العنف والتطرف ودور كل ذلك على سلبية المشاركة          و

                                                           وتدهور خطط التنمية حيث تواجه بتحـديات مـن الصـعب           
  .        اختراقها

                                       من العينة بأن زيادة السـكان قـد          %   ٣٢            فقد أجابت   
                                                               من فرص العمل المتاحة وهذا ما أدى إلى البطالة وقـد             ت   قلل

   ان           ً                                                    أجابت أيضاً أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في حجـم السـك          
                                                                 ترجع إلى توقع استمرارية اتجاه معـدل الزيـادة الطبيعيـة           



                                                             الناتجة عن انخفاض معدل المواليد حيث ال يـنعكس معـدل           
                                                                  الزيادة السكانية مباشرة على قوة العمل ولكـن بعـد فجـوة            

                                  سنة وهي المدة الالزمة لكـي         ٢٠  –    ١٥                     زمنية تقدر بحوالي    
       تفـاع                                                         يصل المواليد لسوق العمل وهذا الزمن الطويل من ار        

                                                           الخصوبة واستمرارها على مستوى عال ال يلغي ما تسـببه          
                                                             من مشاكل وإنما يجعل منها مشكلة خطيرة فهي تمثل كارثة          

  .                                                    بالنسبة للدول النامية وال سيما بالنسبة لمشكلة البطالة
                                         بأن زيادة التعليم وانفتاحه قـد أدى         %   ٣١           تجد نسبة   

    ً                                                       أيضاً إلى زيادة المعـروض مـن حملـة المـؤهالت عـن             
  .               عروض من الوظائف   الم

                                                         وأن سياسة مجانية التعليم التي توسعت فيها الدولـة         
                            ً      ً         ات أدت إلى تزايد البطالة كماً ونوعـاً         ي                      بشكل كبير في الستين   

   ٧                                                              حيث أدت هذه الزيادة إلى تأجيل البطالة والتي تضـاعفت           
         وقـد     ٨٦     عام    %     ١٤,٧                     عاما ووصلت إلى       ٢٥           مرات خالل   

                       الة األميين في أوائل                                             تحولت إلى بطالة المتعلمين بدال من بط      
  .  ات ي      الستين



                               أن هناك خلال في نظام القوى        %   ٤٢                  بينما ترى نسبة    
                                                                العاملة وأسلوب التخطيط في تشغيل الشباب مما أدى إلى هذه          

  .       البطالة
                                                       وأن األرقام الخاصة بعـدد الخـريجين الـذين تـم           
                                                             توظيفهم بواسطة وزارة القوى العاملة حيـث تـم توظيـف           

                              عن طريق القوى العاملة عام                          من خريجي الجامعات      %     ٤٢,٣
                       وهي آخر سنة تـم          ١٩٨٢     عام    %     ٤٥,٢                ارتفعت إلى        ١٩٧٧
                                                        الخريجين عن طريق القوى العاملة قـد أدى إلـى                تعيين    فيها

   ).   ١٤٦ (                            وجود نوع من البطالة المقنعة 
                                   ترى أن رجوع العاملين من الدول        %  ٦             وهناك نسبة   

                                                                 العربية قد ساعد في زيادة مشكلة البطالة كما أجابـت نسـبة        
                                                            من العينة بأن عمل المرأة هو الذي أدى إلـى زيـادة              %   ٤٠

                                                                   مشكلة البطالة بين الذكور ومن المؤكد أن التعليم والعمل هما          
                                                              خطوتان أديتا إلى تغير وضع المرأة وإعطائها الحـق فـي           
                                                             القدرة على المشاركة في صنع القرارات وتقريـر المصـير          

          ن التهرب   م                                  المرأة لسلبيات المجتمع نوع                تحميل              وإن محاولة 
                                                             من المسئولية ومحاولة تحويل الدولة إلى جسم معوق ومـن          
                                                             األجدر البحث عن منافذ جديدة للعمل من تشجيع المشـاركة          



                                                            والجهود الذاتيـة ودعـم الصـناعات الصـغيرة وتسـهيل           
                                                            المعامالت دون المساس بحق المرأة في التواجد وسط ميدان         

  .      اإلنتاج
 :ر المترتبة على البطالةا اآلث-٣
      وفيما   .                                            البطالة على كل من الفرد ذاته والمجتمع            تؤثر  

       تشـعر    %   ٦٨                                                      يتعلق بالفرد ذاته أي العاطل فقد تبين أن نسبة          
          أن األسرة    %   ٣١                                         بأنها في وضع ضعيف داخل األسرة وترى        

                 بأن األسرة تنظر     %   ١٢                                          تنظر إليه على أنه عالة، بينما يشعر        
                            منهم هذه النظرة وتشـعره       %   ٨٣                          إليه بعطف وشفقة، يرفض     

  .      شديد    بضيق
                                                    ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى اهتـزاز شخصـية          
                                                                العاطل وعدم شعوره بالمكانة أو الفخر أو تحقيق الذات ومن          

                              بأن الشجار بينهم وبين ذويهم     %   ١٥                          ذلك المنطق أجابت نسبة     
                                      وتعبر تلك النسبة عن أسباب الشجار        .                    مستمر ألتفه األسباب  

        ن مـش        زم –                          مش القي حاجة اعملها      –       الضيق   (              بأنها نتيجة   
   ).                         أن األسرة تدفعهم لالنفعال–      وال بد 

                 بأنها كثيرا ما     %   ٩٤                               وعن قضاء الوقت أجابت نسبة      
                                                            تتزاور مع األصدقاء وهم العاطلون في الحي وعن اإلجابـة          



           بالتواجـد    %  ٦                                                 على السؤال ماذا يعملون فقد أجابـت نسـبة          
                  في التواجد فـي      %  ٤                                         غالبا في المسجد في حين أجابت نسبة        

                                      أجابت أنه غالبا ما تكون داخل المنـزل    %   ٢٥               السينما ونسبة  
                                              فقد أجابت بأنها حاولت الحصول على دراسات         %  ٣           أما نسبة   

         الوقت   ء                   تلك النسبة لمل    ت                                 وبالسؤال عن هدف الدراسات أجاب    
                              من هؤالء لم يحصلوا على أي        %    ١٠٠                         وقد تبين رغم هذا أن      

      مـرة   (                                                       مؤهل عال وكانت إجاباتهم في أخرى تذكر ما بـين           
   ).                             ا نروحش، لم نواظب على الدراسة             نسجل نفسنا وم

  ممارسة األنشطة-٤
              بالنفي بينما    %   ٨٧                                 وعن ممارسة أنشطة أجابت نسبة      

                                            باإليجـاب واختلفـت تلـك النسـبة فـي            %  ٩             أجابت نسبة   
                                                                    اهتماماتها وممارستها ما بين اجتماعية وفنية، أدبية ودينية أو         

  .                        ثقافية وغير ذلك من أنشطة
               جابـت نسـبة                                        وعن البحث عن جماعات لالنتمـاء أ      

                                                         نعم ولم تستطع أن تحدد تلك النسبة ألية جماعات هي           %   ٢٠
          أن البحث    %  ٨                                            أن تنتمي وفي أخرى تذكر أجابت نسبة               تريد  

  .                              عن عمل للتكسب هو الشاغل الوحيد



                                                       ومما يوحي أن تلك الفئة قد تنزلق مع جماعات دون          
            خاصـة وأن     .                                           أساس شرعي لمجرد أنها تبحث عـن عمـل        

                                          وعدم التكسب يعتبر مشـكلة حياتيـة                               الفراغ بالنسبة للشباب  
  .         ومستقبلية

                                                       وكثير من الشباب يعاني الحيرة والقلق وال يعرفـون         
                                                                    ميولهم الحقيقية، وال كيفية اختيار مستقبلهم المهني، كما يقـع          
                                                                   الكثير منهم فريسة التناقض بين الجديد والقديم من القيم وفي          

   اب                                                                 ظل هذا المناخ تزداد فعاليـة التيـارات المعاديـة للشـب           
                                                          المصري التي توسع الفجوة بين األجيال وتضـعف الـوالء          
                                                           واالنتماء للوطن وتؤكد االتجاهات الغيبية وتشجع التطـرف        
                                                              وتدعو إلى التسيب والسلبية، وتناهض الديمقراطيـة وتبنـي         
            ً                                               صيغا وأنماطاً سلوكية سقطت بالتجربة وجاوزتها متغيـرات        

   ).   ١٤٧ (      العصر 
 : المشاركة السياسية-٥

                                  من عينة البحث أجابت بأنـه ال         %   ٨٧                تبين أن نسبة  
                                                               فائدة من المشاركة السياسية ومن المعروف أنه كلمـا زادت          
                                                          درجة التناقضات االجتماعيـة انخفضـت حـدة المشـاركة          
                                            ً                   السياسية كما أن المشاركة السياسية ترتبط أيضـاً بـدرجات          



                                                                 الفكر والوعي وكل ذلك إما أن يزيد أو يقلـل مـن حمـاس              
                                   س تلك العينة متـدن وال تحمـل                                  الشباب وقد اتضح أن حما    

                                                                  بطاقة انتخاب وتؤكد تلك النسبة أن بطاقة االنتخاب لن تفيـد           
                                                               بما أن الدولة لم تحقق لهم األمل في حياة كريمة عن طريـق          

  .                حل مشكلة البطالة
                               بأنها ال تتبع أيـة أحـزاب         %    ١٠٠                  كما أجابت نسبة    

                                                              سياسية وبالسؤال عن هل لعدم اإليمان بفاعلية األحـزاب أو          
    أنه   %   ٩٥                                                    م الشعور بأي دور لها في المجتمع أجابت نسبة             لعد

              أنها ال تشعر     %   ٨٨                                           لعدم اإليمان بفاعلية األحزاب كما أجابت       
                                        ورغم أن هناك أهمية إلبـراز الـدور          .                    بدورها في المجتمع  

                                                                الذي يلعبه النظام الديمقراطي والمشاركة السياسية في تشكيل        
  .                الحياة االجتماعية
       قـد  "De Tocqueuille"  "            دي توكفيـل  "       حيث أن 

                                                              أبرز أهمية الجماعات الوضعية والتنظيمات الحرة كما أكـد         
                                                           أهمية األسلوب الذي تتبناه تلك الجماعات وضرورة توحدها        
                                                          وسط االنقسامات السياسية، فقد يكون هناك صراع لكـن ألن        
                                                              الكل يعمل في حكومة مستقلة فهم جميعا مرتبطـون بنسـيج           

                        رة وكل ذلـك محصـور                                       األحزاب السياسية والتنظيمات الح   



                                                            بسلطات الحكومة التي تـوفر للشـعب وسـائل المشـاركة           
   ).   ١٤٨ (         السياسية 

                                                    فاألحزاب السياسية ال يمكن أن تكون مجرد ديكـور         
                                                                 للنظام بل إن فاعليتها وديناميتها وقـدرتها علـى اجتـذاب           
                                                               الشباب وتنشئتهم التنشئة السياسية الالزمـة مـع تـدريبهم          

                     طور مسيرة الحيـاة     ي          ن بينهم                                  واختيار القيادات والزعامات م   
                                                               السياسية ويقوي من دعائم الوالء واالنتماء ويبني جيشا مـن          

                                                    على تسلم المسئولية فهو الصف الثاني من جيل          ا            الشباب قادر 
                                    السـاحة السياسـية واسـتمرار        ء                          تتبنى األحزاب تعليمه لمل   

  .      جتماعي ال                                      وجودها ولتجنب التبلد السياسي واإلحباط ا
  "          علي جلبي  "                     مع نتائج دراسة                           ويتوافق البحث الحالي  

                                                              بأن المشاركة السياسية تزيد بـين أعضـاء المجتمـع ذوي           
                                                                الفرص المهنية والدخل األعلى وأنها ترتبط إيجابيا بالمهنـة         
                                                                 وما توفره من دخل وما يعرف باسم المكانة االجتماعية العليا          

   ).   ١٤٩ (           في المجتمع 



 البطالة واالنحراف وعالقتها بالجريمة -٦
 :والتطرف

                                   أن الفراغ الفكري نتيجة البطالة       %   ٧٢             كدت إجابات    أ
             أن الفـراغ     %   ٦٣                                             قد يؤدي إلى الجريمة كما بينـت نسـبة          

                                                              االجتماعي قد يدفع إلى الجريمة وأن شـعور الشـاب بـأن            
            عن طريق    ال      فعا  ا                                         المجتمع قد لفظه ورفض أن يعتبره عنصر      

                                                                 العمل قد يستثير فيه اإلحساس بأنه منبوذ وعالة على المجتمع          
                                 بأن البطالة تؤدي إلى البحـث        %   ٢٢                 لك أشارت نسبة          ومع ذ 

                                                            عن عمل غير شريف مما يؤكد أن غالبية الشـباب يـرفض            
                   بعـدم االسـتجابة      %   ٨٧                                    العمل غير الشريف كمـا أجابـت        

                    أن البطالـة قـد       %   ٩٣                                  واالستسالم للمخدر في حين أشارت      
               االنـزالق مـع      %   ٧٥                                       تؤدي إلى التعلق بالخيال كما رفضت       

  .            أصدقاء السوء
                                                 عالقة البطالة بالتطرف فقد أظهر االسـتبيان               أما عن 

                                               بينت أن البطالة تؤدي إلى التطرف لفقـدان          %   ٨٨          أن نسبة   
                عـدم الحصـول             تجد أن   %   ٧٦                            األمل في العمل واتضح أن      

                                                             على مهنة يؤدي إلى التطرف فـي حـين اختلفـت النسـب             
                             من أن البطالة تؤدي إلـى        %   ٨٢     إلى    %   ٨٠                األخرى ما بين    



                                     ال وعدم التوافق االجتماعي مما قد                              االنزواء عن حياة االعتد   
  .                     يكون من نتيجته التطرف

                                مصدرا لزيادة العـرض فـي        ة                      وتمثل العمالة العائد  
                                                         سوق العمل المصري في وقت يعاني فيه االقتصاد المصري         
                                                                     من مشكلة البطالة المقنعة وتبلغ نسبة العمالـة العائـدة مـن            

    من  %   ٨٨                                       من العائدين ونسبة العمالة المؤهلة        %   ٧٣        الكويت  
                                 من العمالة العائدة من العراق       %     ١١,٥                       العائدين من الكويت،    

                                                               ومن المتوقع عودة نسبة كبيرة مـن العـاملين فـي األردن            
                                                               للمشاكل االقتصادية التي سيعاني منها األردن أما السـعودية         
                                                                 وبقية دول الخليج فإنه من المتوقع أن يحدث إبطـاء شـديد            

                مـام بتـأمين       الهت ل                                         لمعدالت النمو االقتصادي في تلك الدول       
                  ممـا يعنـي أن       )    ١٥٠ (                                   أنفسهم ضد أي غزو عراقي محتمل       

                                                             على اإلعالم مسئولية صياغة قيم ومفاهيم جديدة قد تساهم في        
                                                                   تخفيف حدة البطالة مثال نشر قيمة الجهود الذاتية فـي فـتح            
                                                             منافذ للعمل تجنب المجتمع كوارث عديدة حيـث أن عـودة           

                     األجـور وزيـادة                                                 العمال لها آثارها وانعكاساتها على هياكل     
  .                          حجم الفجوة التضخمية في مصر



  اإلعالم وجرائم العاطلين-٧
                                           فقط من العينة تتابع شراء جريدة يومية         %  ٤          تبين أن   

                                          أجابت ألن الجريدة ارتفع ثمنها في حين         %   ٧٨               وقد تبين أن    
                                                 أجابت بأنها ال تهتم بمعرفة األخبار وقد تبين          %   ٢٠          أن نسبة   

                           ات جذبا للقراء حيث أنه                                       أن صفحة الحوادث من أكثر الصفح     
                                         ال تشتري الجريدة اليومية إال أن نسبة         %   ٩٦                 رغم أن النسبة    

                                                     تقرأ الصحف حيث أجابت في أخرى تذكر بأنه إمـا            %   ٦٩
                                                          عن طريق األصدقاء أو المعارف أو األهل عند االسـترخاء          

  .                  داخل بعض محالت الحي
                        أبدت تعاطفا مع جرائم      %   ٢٢                       ومن المالحظ أن نسبة     

  –                     ظـروفهم صـعبة      –         معذورون   (          رى أنهم                   العاطلين حيث ت  
     مـن    %   ٩٢             وتلقي نسبة     )                 البنات تالفة  –                      سنه كبر ولم يتزوج     

                                                                    العينة اللوم على الدولة ألنها بعدم حلها لمشكلة البطالة تكون          
  .                        قد ساعدت على هذه الجرائم

  رؤية العينة للعالج-٨
                                             من مجتمعات العالم الثالث تفرض حلـوال         ا        إن كثير 

                              التصدي لها بشكل شمولي مما         عن       اضى                      جزئية للمشكلة وتتغ  
                                                            يؤدي إلى عالج مؤقت تتحول إلى مسكنات لفتـرة لتعـاود           



                                                             الظهور بصورة أكثر إلحاحا وفي حتمية المعالجة ترى نسبة         
                                                      أن المعالجة لمشكلة البطالة ضرورة قوميـة وهـذا           %    ١٠٠

                                                                 يتفق مع مفهوم الدولة حيث أنه في اآلونة األخيرة قد ازدادت           
                                            لة البطالة والحديث عـن حلولهـا علـى                         األضواء على مشك  

                                                              مختلف المستويات سواء في المنابر السياسية أو على مستوى         
                                                           رئيس الوزراء بل حتى مستوى رئـيس الجمهوريـة وبـدأ           

                         مشكلة البطالـة ويـرى      ل                                 اإلعالم في إعطاء مساحات كبيرة      
                                                       من العينة أن دور الدولة أساسي في عالج المشـكلة            %   ٩٣

                         وتحقيق المسـاواة فـي       %  ٦ ٨                          من خالل خلق فرص العمل      
         عـالج   -  %   ٨٠                                إعطاء أولية لعمالة الـذكور        %   ٧٤         التعيين  

                                  وتحقيق المساواة فـي التعيـين        %   ٨٦                      مشكلة زيادة السكان    
                                                            ورغم مطالبة العينة بالمساواة في التعيين إال أنه مـن            %   ٧٤

                                                             الواضح أنهم يرغبون في المساواة لتكون ضمانا إليجاد عمل         
          تطالب بأن   %   ٨٠                فقد تبين أن                                  ومهنة لهم فحسب أما غير ذلك     

  %   ٨٠                                              ية للذكور ومن المعروف أن نسبة العينـة          و          تكون األول 
                                          ورغم أن المساواة ال تنقسـم كمـا أن           .  ا    إناث  %   ٢٠      و    ا    ذكور

                                                                العدالة ال تتجزأ فإن هناك أهمية للبحث عـن العـالج عـن             
                                                            طريق فتح آفاق جديدة للعمل وليس عـن طريـق احتـرام            



                                الشى بذلك آدمية الفتاة علـى                                     الذكورة على حساب األنوثة فتت    
                                                             حساب الشاب باإلضافة وكما هو مبين فإن عمل المرأة يقلل          

  .                                              من إنجابها ويساعد على التقليل من مشكلة البطالة
                                                      وعن دور المشاركة الشعبية فـي المعالجـة فيـرى          

                                                         أنه من الممكن أن يكون لها دور إيجـابي حيـث أن              %   ٦٤
                      مصـانع أو خلـق                    يمكنهم فتح   ن                            هناك آالف المليونيرات الذي   

                                             أو من خالل مشـاريع جماعيـة كالصـناعات           %   ٦٠     عمل  
   %.  ٣٥        الصغيرة 

                                                    وعن اختيارات الشباب للهجرة كحل لمشكلة البطالة       
                                               من العينة تقبل الهجرة الدائمـة والبـاقي          %   ٣٣               فقد تبين أن    

                                                           تقبلها هجرة مؤقتة أما عن العمل في البالد الخليجيـة            %   ١٩
                          بول الفوري بينما وافقت        بالق  %   ٩٤                            والعربية فقد أجابت نسبة     

  .                                   على المبدأ وفيه ال بد أن يكون مدروسا  %  ٦     نسبة 



 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 

 بعض المقترحات للعالج



 :بعض المقترحات للعالج: أوال
                                                     تبين من العرض السابق لظاهرة البطالة أنهـا تنشـأ      
                                                         نتيجة الختالالت سياسية واقتصادية وهي مصدر لعدة مشاكل        

                  ة علـى زعزعـة      ر                    اح البطالـة قـاد                         اجتماعية حيث أن ري   
                                                         االستقرار واألمن ونشر شرارة االنحراف والجريمة وكـذلك        
                                                              التعصب والتطرف الديني والفتن الطائفية وكلها كوارث تفقد        

                                        والبطالة هي نتاج عدة مشاكل متشابكة        .                      اإلنسان هدفه للتنمية  
                                                                ومعقدة وقد اتضح أن الزيادة السكانية تلعب دورا موجبا في          

  .  ا      خاص  ا                                           ة كذلك تحتاج مكانة وعمل المرأة اهتمام                 نشر البطال 
                                                               وإن سياسة التعليم واالعتماد على التكنولوجيـا مـع نشـر           
                                                              الصناعات الصغيرة كلها أمور سنفرد لكل منها على حدة في          

  .                           بعض المقترحات المقدمة للعالج
  البطالة والزيادة السكانية-١

                                                      إذا كان السكان يمثلون العنصر الدينامي ألي شـكل         
                                                            أشكال البناء االجتماعي حيث أن العنصر البشـري هـو             من

                                                              أساس لكل تغير سواء مادي أو فكري أو اجتماعي فـإن أي            
                                                                    نقص أو زيادة في السكان بالتالي له تأثيره على البناء ككـل            
                                                             وإذا كان النشاط االقتصادي يخضع لخطة متكاملة وكثيرا ما         



        ي بـدا                                                      تفشل تلك الخطة نتيجة المعدل السكاني المرتفع والـذ   
        وعـاود    %    ٢,٥               ات فوصل إلى     ي                             االرتفاع السريع منذ الخمسين   

                             وتلك الزيادة ال تتمشـى          ١٩٨٦     عام    %     ٢,٨٠                االرتفاع ليبلغ   
                                                          بأي حال من األحوال مع الموارد المتاحة ممـا يخلـق فئـة      
                                                         متعطلة والمشكلة ليست مجرد قضية مجتمع تتحول إحـدى         

        عطلهـا                                                          فئاته لجماعة متعطلة عن العمل ولكن تلك الجماعة بت        
                                                                 تحمل في طياتها بذور تدمير المجتمع نفسه حيث أن الكثافـة           
                                                                السكانية المتزايدة تمثل اختالال في عدالة توزيـع الثـروات          
                                                            ومما ال شك فيه أن أسرة مكونة من زوج وزوجة وطفلـين            

      ممـا    .                                                         سيقل ما يؤول لها من مكاسب إذا زاد عدد أطفالهـا          
   ثم   .         رفاهيتها                                             بأن انخفاض عدد أفراد األسرة يزيد من          ح   يرج

                                                              هناك نوعية السكان وخصائصهم وقد ثبت أنه كلمـا ارتفـع           
                                                               مستوى ثقافة ومعيشة األفراد كلما عملوا على تنظيم أسـرهم          
                                                                وذلك دليل على أن الزيادة تكون بين األسر فقيرة المعيشـة           
   ا                                                              والفكر والثقافة وإن اإلنتاج البشري من تلك األسر سيكون ذ         

                           ما تقوم به الدولة مـن                                       خصائص منخفضة لذلك فإلى جانب      
                                                              اهتمام خاص بتلك المشكلة ال بد أن نلقـي الضـوء علـى             

  :        ضرورة أن



                                                      ينظر للزيادة السـكانية فـي المجتمـع بشـكل           - أ
                                                            جماهيري وقومي فإذا كنا نرفض النظرة األحادية في تحليل         
                                                                  أية مشكلة فإن هناك أهمية للنظرة الشاملة في عالج البطالـة           

                             ج مشروع تنظيم األسرة فـي                                      بمعنى أن يتم العمل على إدما     
  .                                حياة األمة ككل ومن ثم ضمير األفراد

                                                  تصبح األسرة المتفتحة والمدرسة والكلية ودور       - ب
                                         لتدعيم مشروع تنظيم األسـرة وهنـا         ا                      العبادة واإلعالم أبواق  

                                                               ينبغي أن نلقي الضوء على نسق القيم في المجتمع فال معنى           
                اآلخر يخـرج                                                    أن تنادي الدولة بالتنظيم في حين على الوجه       

                                                                   علينا أحد الدعاة ليتكلم عن أهمية الزيادة السكانية فـي قهـر         
           ويفوته أن    .                                                 أعداء اإلسالم وأن الزيادة هي خير من النقصان       

                                                             الغلبة ليس بعدد السكان وإنما بخصائص هؤالء السكان مـن          
    وأن   .                                                       فكر وإبداع وعقلية وصحة نفسية واجتماعية متوازنـة       

  .               عوامل البطالة                            الزيادة السكانية عامل هام من
                                                     البد من سن قانون العقوبـات لألسـر الكبيـرة           - ج

                                                  ت لألسر الصغيرة ولو معنويا وإعالميا ولـيكن ذلـك      آ     ومكاف
                                                                بتاريخ يعلن عن تطبيقه ألكثر من عام قـادم بشـكل يتـيح             
                                                               لألفراد التخطيط السليم، ويدخل في تلك العقوبات رفع الطفل         



                  الدراسة له وعدم                                                الثالث من بطاقة التموين وزيادة مصروفات       
                                                               إعطاء إجازة بدون مرتب لوالدة الطفل الثالث مـع تـوفير           
                                                           العيادات ألمراض النساء للكشف الدوري وتوفير وسائل منع        

  .                الحمل بدون مقابل
                                                 البحث عن وسائل طبية متطورة تخص الرجـال         - د

                                                        فال معنى من أن تتحمل المرأة كل تبعـات المشـاكل             .     ً أيضاً
                                  حتاج ذلك إلى توعيـة متأنيـة         وي  .                        دون مشاركة من األزواج   

  .                                                       وشرح طبي مستفيض يجعل هناك فرصة لتقبل تلك األمور        
                              مثل الصين والهنـد عـن        ل                            وال مانع من عرض تجارب دو     

          ل الجديد   ي                                فزيون ويؤدي ذلك ألن يكون الج      ي                طريق شاشة التل  
                                                                من اآلباء أكثر مرونة، خاصة إذا تبنى اإلعالم النشرة الطبية          

  .  سر                        بشكل اجتماعي في سهولة وي
                                                    إن الجماهير ال تتقبل أي مشروع قومي إال إذا          -  هـ

           ن التركيز   ا    ر و  ي                                               شعرت في قرارة نفسها أنه سيعود عليها بالخ       
                                                                على أن التكاثر السكاني يؤرق الحكومة ويلتهم كل زيادة في          
                                                            الدخل القومي ال بـد وأن يصـاحبه توعيـة بصـحة األم             
                                                          ومصاريف األب في إعالة أسرة كبيرة والبحث عـن عمـل           

                                                وال يمكن إغفال تلك األعـداد الغفيـرة مـن            .            طفل الجديد   لل



                                                             المصريين الذين يسافرون للدول النفطية ويـزدادون ثـراء         
                                                             ويعودون إلى مصر بعدد كبير من األطفال لذلك هناك أهمية          
                                                                 لتوجيه النظر إلى أن االستمتاع بالحياة ليس مرهونـا بعـدد           

       المتاح               من الوقت     ا                                         األطفال بل بحسن تربيتهم وإعطائهم مزيد     
                                                             وفرصة للعمل وإن الحياة بطفلين على األكثر أيسر من حجم          

  .            األسر الكبيرة
 : البطالة وعمالة المرأة-٢

                   جدران ومنعهـا     ة                                    إن اعتقال نشاط المرأة داخل أربع     
                                                               من العمل بحجة توفير ذلك العمل للعاطلين من الذكور هـو           
                                                           بكل المقاييس إجحاف لوضع المرأة المصرية ومناف لقانون        

                                                            ة الذي ال يفرق بين الرجل والمـرأة حيـث أن بطالـة                  الدول
                                                             المرأة عنصر من عناصر ارتفـاع نسـبة البطالـة وذلـك            

                                                       زها على اإلنتاج البشري لتحقيق ذاتها حيث اتضح من          ي    لترك
                                                                الدراسات التجريبية أن المـرأة العاملـة تتميـز بعناصـر           
                                                                 سيكولوجية واجتماعية ال تتمتع بها المرأة غير العاملـة وأن          

                                                           ة العاملة ينخفض عدد مرات اإلنجاب لديها وبالتالي عدد              المرأ
                                                             األوالد عنه لدى غير العاملة وليس معنى ذلك تشجيع العمل          



                                                               في الحكومة حتى تزيد البطالة المقنعة وتعيين كـل خـريج           
  :            ولكن المطلوب

                                                 نشر الصناعات الصغيرة في جميع المحافظـات        - أ
            أن مفهـوم                    ة بالذكور حيث     و                               والتركيز على إشغال اإلناث أس    

                                                                التنمية هو االستغالل األمثل للقـدرات المتاحـة وإن إقبـال           
                                                                 المرأة على العمل جزء هام في تلك التنمية بدال من إهدارها           

  .                      مزيد من األزمة السكانية و                 بمزيد من اإلنجاب، 
ــة  - ب ــة والحوراني ــي كرداس ــي قريت                                              إن تجربت

  ى                                                                 ونجاحهما يؤكد أن القرية المنتجة برجالها ونسائها قادرة عل        
                                                           رفع مستواها المعيشي ويشجع على تكرار النموذج اإلنتاجي        

  .                 ويزيل شبح البطالة
                                                     إن الجهود الذاتية إلقامة الورش الصغيرة تحتاج        - ج

                                                   ً         لنظرة قومية يتبناها اإلعالم بشكل مدروس كما تحتاج أيضاً         
                                                             ألن تؤازرها األحزاب المختلفة وال يمكن إغفال الدور الـذي         

                                      ادة حيث أن الجهود الذاتيـة فـي                                     يمكن أن تقوم به دور العب     
                                                   تضامن كل القادرين علـى محاربـة المشـاكل           ى         واقعها ه 
  .                   وخاصة مشكلة البطالة  .        القومية



                                                        وإن إيمان النساء بتلك الجهود الذاتية والمشاركة        - د
                                                               في إنشاء مزيد من الخدمات سواء داخل القرية أو المحافظة          

        هناك                                                      سيعمل على اإلسراع بتشغيل أعداد من الشباب ويصبح       
                                                              أماكن للجميع في سوق العمل بعيدا عن طـابور العـاطلين           

  .                           انتظارا لجهاز القوى العاملة
                                               وإذا كانت هناك دول استطاعت عـن طريـق         -  هـ

                                                                 تشغيل النساء بها أن تعمل على تثبيت معدل النمو السـكاني           
                       أو نجحت في تخفيضـه       )            سنغافورة –           تايوان   –         ماليزيا   (     مثل  

                            شيلي فإننا نحتاج في مصر      ،    اي                               مثل الهند، كولومبيا، أورجو   
                                                             إلى نشر تلك التجارب وبكثير من الشجاعة حتى نكسب خبرة          
                                                                   تؤهلنا للسيطرة على الزيادة السكانية المرتفعة والتـي تمثـل          

  .                         من عناصر انتشار البطالة ا    عنصر
      بين  ل                                             تؤكد الدراسات االجتماعية أنه ال يوجد تماث    - و

                      المعطلة حيث أن فئة                                               النمو السكاني واستغالل الطاقة النسائية      
                                                               النساء غير العامالت تشترك مع باقي الفئات من شيوخ إلـى           
                                        ً                         أطفال في التهام اإلنتاج القومي وتشكل عبئاً علـى العمالـة           

                سنة فـأكثر      ١٥                                              المنتجة وقد بلغت نسبة اإلناث العامالت من        
                       للذكور ويبلـغ حجـم       %   ٩١       مقابل    %  ٩          حوالي       ١٩٨٦      لعام  



                          ناث العامالت علما بـأن                                     اإلناث المتعلمات حوالي نصف اإل    
                           تشير إلـى أن هنـاك           ١٩٨٦                               إحصائيات تعداد السكان لعام     

            مما يحفـز     .          من اإلناث   %     ٤٩,١                   من الذكور مقابل      %     ٥٠,٩
  .                                      الهمم إلشراك النساء كعضو فعال في اإلنتاج

                                                        إن الفكر القائل بأن عمل المرأة يجب أن يكـون           - ز
                                                               للحاجة المادية هو فكر يحمـل فـي طياتـه روح التـردي             

                                                            محاولة إعاقة نصف المجتمع حيث يتم وأد قيمـة تحقيـق            و
                                                                 الذات بالمكانة االجتماعية الذي يحققها العمـل ممـا يهـدد           
                                                               مجتمعنا بالفشل لذلك يجب أن نشجع قيمة العمل الجاد ولكن          
                                                                   أن نشير على المرأة باختيار الوظيفة أو المهنة التي تتمشـى           

  .                مع ظروفها األسرية
                       مرحلة ازدهار بالنسـبة          ات كانت  ي                   إن فترة الستين   - ج

                                                              للمرأة المصرية بل وللمجتمع المصري بأكمله وكانت الدوائر        
                                                               اإلعالمية كلها تشجع تعليم المرأة وعملها وتقوى من إرادتها         
                                                              وتحفزها على اختيار طريقها بسهولة وإننا اليوم ونحن على         

                                      تنتشر في األجواء أصوات تدعو للتخلف       ٢٠٠٠            مشارف عام   
                                       باالكتئاب االجتماعي نتيجة انفصـام                           والردة وتصيب المرأة  

                                                            اآلراء من مشجع لدورها ومن محبط لعزيمتها ممـا يـدعو           



                                                              لضرورة وحدة الفكر النسائي لعمل جاد لتحدي ذلك التـردي          
                                        ألن البديل الوحيد سيكون اإلنتاج البشـري     .               وإلثبات وجودها 

  .                                      الذي هو سبب أساسي النتشار مشكلة البطالة
                         تعيد الكره مرات ومرات        و  ا                         قد تنجب المرأة بنات    - ط

                                                               للحصول على الولد الذكر سواء ذلك لرغبـة األب إذا كـان            
                                                               المجتمع يرفع من قيمة الذكورة على حساب األنوثة أو لرغبة          
                                                                 الزوجين إذا كانا يملكان المال ويخشيان تدخل األهـل لعـدم           
                                                               وجود الولد، وإن هناك أهمية لبحث تلك المشاكل التي تعمل          

                                         للوصول إلى الولد في ضوء إطار من                              على اإلكثار من النسل   
                                                             التشريع يحبذ التغيير تحت وطأة الضروريات الجماعية التي        

  .                                     من األسر تبحث عن األمان في خلفة الذكر ا    عداد ا     تجنب 
 : البطالة وسياسة التعليم-٣

                                                           إن العالقات بين التعليم وبين عمليـة نشـر الثقافـة           
           ت نتيجـة                                                     الصناعية في أوروبا خالل القرن التاسع عشر كان       

                                                               اقتناع المسئولين عن التعليم في ذلك الوقـت بضـرورة أن           
                                                                  يتطور التعليم مع ما أحدثته الثورة الصناعية من تغيير وهذا          
    ً                                                        أيضاً كان هدف محمد علي في مصر عندما أراد أن يكـون            

                   ليفي باحتياجات    ا                                                دولة حديثة وقوية فقد أنشأ نظام تعليم حديث       



                            التوازن والتكامل بـين          من  ا                                 المجتمع الجديد كذلك ليوجد نوع    
                                                            العرض والطلب على القوى العاملة حسب االحتياجات الفعلية        
                                                             للتنمية وفي الوقت الحالي أوضحت الموازنة بـين العـرض          
                                                         والطلب على الخريجين وجود فـائض كبيـر فـي بعـض            
                                                          التخصصات الجامعية والمتوسطة بدءا من الطب والهندسـة        

   ا                   ين أن هناك عجـز                                                وانتهاء إلى القانون والزراعة في حين تب      
                                                             في بعض الوظائف الفنية والحرفيـة كالهندسـة المسـاعدة          

  .             والورش والنقل
                                                   وإن ارتفاع البطالة بين حملة المؤهالت وخصوصـا        

                                                 يتمشى مع ما تؤكده البيانات من حيث تركز             ١٩٨٦         في عام   
                                                               البطالة في األعمار المتوسطة أي بعد االنتهاء مـن سـنوات           

                             سياسة التعليم مـن ناحيـة                                 الدراسة مما يؤكد ضرورة توجيه  
       ضـعاف   إ                                               والكشف عن نوعيات التخصص التي تؤدي إلـى         

                                                               مقدرة االقتصاد القومي نتيجة عدم استيعابها، لـذلك كانـت          
  :              هناك أهمية إلى

                                                         التوسع في التعليم الفنـي والحرفـي وأن إقامـة           - أ
                                                           المدارس والمعاهد لتلك التخصصات تحتاج لتمويـل مـادي         

                            متقدمة ومالحظين ومدرسين                               وآالت ومراكز تدريب وأجهزة   



                                                                وقد ال تستطيع الحكومة المصرية نتيجة أعبائها القيام بكـل          
                                                                تلك المتطلبات مما يستدعي من رسائل البث الثقافي المختلفة         
                                                               نشر قيمة الجهود الذاتية ففي مجتمعات أوروبـا والواليـات          
                                                                  المتحدة األمريكية تنتشر فكرة الجهود الذاتية لعالج الكثير من         

  .       المشاكل
                                                    أن تقوم الشركات والمصانع بإقامة وتمويل تلك        - ب

                                                              المؤسسات، وإذا كنا نعفي مالك العمـارات الـذين يبنـون           
                                                         من دفع الضرائب فإننـا نحتـاج ألن نعامـل مـن              ا    مسجد

                                                          يساهمون في بناء ورشة أو مصنع بنفس األسـلوب ألنهـم           
  .                                           سيقللون من عدد العاطلين الذين يبحثون عن عمل

                                ه مستعينا بالتكنولوجيا لـيس                           إن العمل في جوهر    - ج
                                                            إال تحرير اإلنسان لمصادر الطبيعة فتعمـل علـى تطـوير           

                                                     والعمل كمهنة وكصنعة ورفع مكانة التلميذ الصناعي         .      حياته
                                                             من األمور الهامة وإن األخذ باألبحـاث العلميـة وربطهـا           
                                                     بالمصانع والمؤسسات ضرورة من ضـروريات التطـوير        

  .                         للقضاء على جرثومة البطالة
                                             ذلك تشجيع القطاع الخاص وتطـويره وفـتح            ك - د

                                                                 مجال المشاريع للشباب وهو ما تقوم به الحكومة هذه األيـام           



                                                         ولكن هناك ضرورة لضمان آمال هؤالء الشـباب حتـى ال           
                                                                نضيع أهدافهم سدى وهناك أمثلة لشباب بعد أن استلم قطعـة           
                                                       أرض وحولها إلى أرض خضراء حاولت الحكومة انتزاعها        

                                            مما يؤكد أن النظم والقوانين تحتـاج                            منه دون مبرر واضح   
                                                             لمراجعة وثبات والتزام يعمل على تشجيع الشـباب للعمـل          
                                                                الحر وبناء جسور الثقة بينه وبـين الحكومـة، وأال تصـبح            

  .                                               الشهادة الجامعية هي طوق النجاة األوحد من البطالة
                                                 إن هناك أهمية لتحويل طموح الشـباب مـن          -  هـ

                               فية، كما أن هنـاك أهميـة                                        الدراسة الجامعية للدراسات الحر   
                                                           لتدعيم الريف بالصناعات الصغيرة حتى ال يهـاجر هـؤالء          
                                                            الريفيون إلى الحضر فيصبحون عالة على المدينـة وعلـى          
                                                           مرافقها ويتركون الريف للشيوخ والنساء واألطفال فتخسـر        
                                                               المناطق الريفية أفضل األبناء القادرين على العمل ومن جهة         

  .                   الة الشباب في الحضر                          أخرى تزيد تلك الهجرة من بط
                                        ع العمل الخاص والحرف المختلفة يجعل       ي          أن تشج  - و

                                                              الشباب يقبل عليها وال يصمم على دخول الجامعة ثم انتظار          
                                                                   تعيين القوى العاملة ولذلك فإن البرادة والحـدادة والتجـارة          



                                                       وصناعة الخزف والحياكة كلها حرف من الضروري توجيه        
  .                  أنظار الشباب إليها
 :الجريمة البطالة و-٤

                                                  منذ بداية وجود اإلنسان على سـطح األرض وهـو          
                                                            رافض للبطالة ودائم البحث عن الرزق ومحاولة الترقي من         
                                                          عصر إلى عصر ومن مرحلة إلى أخـرى وتعتبـر تنميـة            

   ..                                                            الموارد البشرية ضرورة علمية للخروج من أزمة البطالـة        
                                                           وفي فترة االزدهار يصبح العمل المنـتج الخـالق الصـيغة         

                                                      ف عليها وعندما تنتشـر البطالـة تصـبح مصـدرا                  المتعار
                                                              ألخطار أمنية يخلق بيئة مهنية لمزيد من الخلـل األخالقـي           

  .                                 الخالي من المعايير وتنتشر الجريمة
                                                      إن تكوين النظام يعتبر الميكانيزم األساسي فـي         - أ

                                                           خلق التكامل ويمكن تفسـير أحـداث الشـغب والجريمـة           
                    لة االغتراب الـذي                                             والعصيان والتمرد على أنها انعكاس لحا     

                                              والبطالة هي مشكلة تؤرق المجتمع معنى ذلك         .              يعيشه الشباب 
                                                              أن هناك أهمية ألن يعالجها المجتمع ككل وليس فرد واحـد           
                                                                ألن الجرائم التي تعكسها البطالـة نتيجـة ضـياع الشـباب            

  .                    ستصيب شظاياها الجميع



                                                 تعتبر صفحة الجريمة من الصفحات المقـروءة        - ب
                                          أبدت تعاطفا مع جرائم العاطلين كما        %  ٢٢                   للغاية وأن نسبة    

                                                         أوضحت نسبة عالية أن صفحة الحـوادث مـن الصـفحات           
                                                              المفضلة لديها مما يستدعي أن تعرض الجريمة بشـكل فيـه           
                                                            تحليل ألسباب وقوعها وتحذير مـن الوقـوع فـي بـراثن            

  .       االنحراف
                                                    إن جمع المال بطريقة شريفة يجـب أن يكـون           - ج

                           د للعمل الشريف مكانتـه                                         شعار العامل في كل مهنة حتى نعي      
   ألن    : "                                                    ودوره في المجتمع ويقول عليـه الصـالة والسـالم         

  "                                                             يحتطب أحدكم خير من أن يسأل الناس أعطـوه أو منعـوه           
                                                                   لذلك فإن نشر قيمة العمل مهما كان العائد يعيد لإلنسان ثقته           

  .        فينحرف ال                                 داخل المجتمع وأجدى من أن يكون عاط
              وال يهـزأ                                         يجب أن يساير اإلعالم شرف المهنة      - د

                  تبين أن المتسول     "                   الموظفون في األرض   "                      منها وأن أفالم مثل     
                                                          يحصل على مال أكثر من الموظف وذلك ليس بشيء جديـد           

                     حيث تتـزوج زوجـة       "                      انتبهوا أيها السادة   "                    كما أن فيلم مثل     
                                                            األستاذ الجامعي من تاجر قمامة جاهل متزوج وعنده أطفال         

            ء لموضـوع    ي ي           هو مثال س     ..                             لمجرد أنه غني يشرب ويسهر    



                                     لكنه ذبح القيم وأهدرها وجعـل        ا                          رديء فرغم أنه حقق نجاح    
  .                                              المادة هي المحرك األول لإلنسان وليس العمل الشريف

                                                  سجلت جرائم السرقة أعلى معدل بين العاطلين        -  هـ
                                                                 مما يؤكد أن اليد التي ال تعمل فهي تخـرب لـذلك فهنـاك              

      ٢٠٠٠                                               ضرورة لتوجيه نظر الشباب ونحن على مشارف عام     
                                                       ى رؤية أعمق الحتياجات السوق االقتصادي وحاجة تلـك           إل

                                                          السوق لخصائص األفراد ونوعيتهم وإمكانياتهم فالطلب على       
                                                                  عقلية تتعامل مع أجهزة الكمبيوتر سـتزداد كمـا أن إجـادة            
                                                             اللغات ستعين الشاب في إيجاد فرصته إليجاد عمل وتعتبـر          

    عية                                                            المدن الجديدة مصدرا هاما لعمالة الشباب سواء مدن صنا        
                                  أكتوبر أو مدن سياحية حيـث        ٦                           مثل العاشر من رمضان و      

  .                   تزخر بها شمال سيناء
                                                إن مسلسل جرائم هتك العرض في مصر يعتبر         - و

                                                                ظاهرة غير مألوفة لشعبها الذي يحترم المـرأة حيـث قـال            
                    عجبا لهذه الـبالد     (                            في ذكر مشاهداته عن مصر        "        هيرودوت "

                   بالتجارة ويعقـدن                                                 أن النساء فيها يذهبن إلى األسواق ويعملن        
                           ليس ثمة شعب قديم أو حـديث     " (        ماكس ملر "          كما قال     )       العقود

    وإن   )                                                            قد رفع منزلة المرأة مثل ما رفعها سكان وادي النيـل          



  ن  ي                                                            تلك الجرائم تعبر عن اختالل العالقة ما بين هؤالء المجرم         
  .                                                وأكثرهم عاطلون والسلطة كذلك ما بين المرأة والرجل

                           ة من المرأة التي تعترض                                  إنه انتقام الذكورة المنحرف   
                                                                طريقه وقد ال يستطيع أن ينالها ألنه عاطل وال يقـدر علـى             

                                                   ن نسق القيم لديه قد انهـار فأصـبح يتميـز            إ    ثم    .          فتح منزل 
                                                          بالعنف والرغبة في تحطيم من حوله فيعمل على االنقضاض         
                                                                 على المرأة التي في اعتقاده هـي تمثـل المنـزل والسـكن             

                             ه عاطل وال يمكن أن يملك كل                                  واألسرة والراحة الجنسية ولكن   
                           ولذلك فإن القصـاص مـن        .                                ذلك فتكون الرغبة في التحطيم    

                                                 ن يجب أال يتهاون فيه حتى ال تسـتباح تلـك            ي            هؤالء المجرم 
                                                              الجرائم حيث أن تكرارها فيه قلق وعدم اسـتقرار لألسـرة           

  .                             المصرية وللمجتمع المصري بأسره
                                                   غالبا ما يعيش هؤالء المجرمون فـي تجمعـات          - ز

                                          سوابق وقد أصبح السـجن فـي مصـر           ن             ية أو يكونو      مترد
ـ             ا                                                             مؤسسة تعليمية لمزيد من االنحراف لذلك فإن هناك اقتراح

                                                              بأن تقوم المؤسسات النسائية في مصر بجمع التبرعات لتعمم         
                                                           إقامة الورش داخل السجون فتتحول لمؤسسات إنتاجية يمكن        
                                                            أن يستفاد منها ومن ناحية أخرى تعمل على امتصاص طاقة          



                                                      ء المنحرفين في أعمال مفيـدة خاصـة وأن اعتـراض            هؤال
                                                               السيدات في الشارع المصري له آثار اجتماعية مدمرة لنفسية         
                                                             المرأة كذلك تعمل على نشر الروح االنهزامية داخل األسرة          
                                                                وال ننسى أنه رغم أن مصر لم تكن تعرف وأد البنات لكنـه             
                                                                عرف في الجزيرة العربية عندما كانت القبائل تغير بعضـها         

                                                       على بعض فتخطف البنات ويهتك عرضهن فيحـل الخجـل          
           وإن تحجيم     ..                                                   والعار على رجال القبيلة التي منها تلك األنثى       

                                                              نشاط المرأة في الشارع المصري نتيجة تلك الحـوادث هـو           
                                                            وأد اجتماعي لشخصـيتها ويجـب أن تكـون المـرأة أول            
                                                           المبادرين للبحث عن العالج من خالل الجمعيات والتنظيمات        

  .   ئية     النسا
                                                   أن تجار المخدرات من عوامل ارتفـاع نسـبة          - ج

                                                          الجريمة من سرقة إلى اختالسات إلى اغتصاب وهي دليـل          
                                                                 الرأسمالية الطفيلية العاطلة التـي تثـري دون عمـل وقـد            
                                                            يستسهلها البعض من ذوي النفـوس الضـعيفة فـي سـبيل            
                                                                الحصول على المال وأن تحرك الدولة وحدها لن يفيد إال إذا           

              وليس غريبـا     .                                زة الحكومة تعمل بتنسيق شديد                 كانت كل أجه  
                                                              أن الرئيس بوش في الواليات المتحدة األمريكية قد أعلن أن          



                                                              القضاء على تجارة المخدرات من أهم المبادرات في السياسة         
  .        األمريكية

 : التطرف الديني-٥
                                                 إن اإلحباط والسخط االجتماعي هو أحـد عناصـر         

               وضوعية للثواب                                             التطرف الديني نتيجة عدم وضوح معايير م      
                                                               والعقاب وتعتبر بطالة المتخرج حديثا إحدى العقوبات التـي         

                      لذلك العقـاب إال      ا                                            يواجهها الشباب المتعلم وهو ال يجد أسباب      
                                                     وهو عدم العدالة في توزيع الثروات ومن هنـا           ا       واحد  ا     تفسير

                                                                ينشأ التمرد والرفض ويعتبر نسق القيم من أكثـر الظـواهر           
                                  يث ال يساير التغيرات االقتصادية                                  خطورة في الدولة النامية ح    

                                                                واالجتماعية والسياسة بل قد يقف عقبة في سبيل التغير مـع           
                         فـالقيم تعطـي معنـى        .                                    عدم تحديث بعض القـيم القديمـة      

                                                        لإلنجازات االجتماعية وعندما يحدث الفشل في التوازن بـين    
                                                                    التغير وبين نسق القيم يكون البديل هو السلبية أو اإلحباط أو           

                                            رف والتعصب ويعتبر التطرف هو طرف الخيط                   العنف والتط 
                                                                أي التركيز من زاوية ضيقة عن االعتدال وهذا ما تقوم بـه            

                وأن اليـأس              الدين                   تصور أنها تطبق   ت                     بعض الجماعات التي    
                                                             من القيام بدور في المجتمع يعطي الفرصة للشباب لالنضمام         



ـ        ـ  ا                                           لجماعات تحمل في نفوسها كراهيـة وألم         لمـن   ا        ورفض
                    ن ومن ثم فـإن مـن    ي                 العمل وجعلهم عاطل                 اغتصب حقهم في    

                                                             واجب الدولة والمجتمع عالج تلك المشكلة قبل تفشيها وذلـك        
  :       عن طريق
                                                       هناك أهمية لتوضيح القيم والبحث عـن البـدائل          - أ

                                                                التي تعمل على تكيف الشباب مع الواقـع الموجـود ويبـدأ            
                                                              العالج مبكرا داخل المعاهد والجامعات العلمية بحيث يكـون         

                                                     لألنشطة الطالبية الثقافية التي تزيد مـن إبـداع                     هناك مكان   
  .                         الشباب وقدرته على االبتكار

           من الجمود     ال                                    إن األحزاب السياسية تحمل أطال     - ب
                                                            أضعاف ما تحمله الحركة والنشاط فالحماس مفقود ودورهـا         
                                                            باهت ويجب على لجان الشباب داخـل األحـزاب أن تقـوم            

               للعمـل أو                                                     بدورها على أكمل وجه سواء في مجال التوجيـه        
                                                              للتدريب كذلك فتح مجاالت جديدة للفكر الشبابي ليصبح هـو          

  .                                               نفسه الساتر القوي الذي يقف في وجه الفكر المتطرف
                                                     إن وسائل اإلعالم فاقدة لسياسة التنسيق وهامشية        - ج

                                                               التأثير فالهدف الوحيد الذي تضـعه أمامهـا هـو الجـذب            
   من                                                        الجماهيري بصرف النظر عن ماذا تعرضه تلك الوسائل         



                                                             بضاعة وتكون أغلبها مسطحة وهامشية وفيما عدا القليل من         
                                                         المعروض لذلك فإن دور وسائل اإلعالم يجـب أن يكـون           

  .                     وليس مجرد مأل الفراغ  يا     تنوير
                                                      إن الربط بين الدين والدنيا أمر ضروري لـذلك          - د

                                                             فإن اختيار األئمة المسـتنيرين فـي األحاديـث اإلعالميـة           
                            نفصام الذي يحدثـه بعـض                                    ضرورة قومية وال معنى من اال     

                                                                 الفقهاء الذين يتبنون اجتهادات مضادة للتنمية فيصيبون فكـر         
  .                                   الشباب بالجمود والشلل ومن ثم التطرف

                                                  إن كمية العري والجنس في أفيشـات األفـالم          -  هـ
                                                       والمسرحيات باإلضافة للمضمون المخجـل صـورة سـيئة         
                                                              لمجتمع نامي يبحث أفراده عن لقمة العـيش وعـن العمـل            

                                                          ر في أغلب األحيان تكون تلك الفنون الهابطـة التـي                 المستق
                                                             تصاحبها تتسم بالمستوى الرديء موجهة للرأسمالية الطفيلية       
                                                                 التي ال تعبأ بمستقبل الشباب ومشاكله وما يختلج في نفوسـه           

  .                                                نتيجة البطالة والبحث عن حياة أسرية وشقة واستقرار
                                                    إن األحاديث والتعليقات اإلعالمية عـن المـرأة         - و

                                                         رة غير الئقة هي روح انهزامية تجعـل مـن المـرأة               بصو
                                                                الشماعة التي تعلق عليها جميع المشاكل سواء مشاكل الزيادة         



                                                             السكانية أو مشاكل زحام المواصالت وأيضا مشكلة البطالـة         
                       لألنثى باإلضافة إلى                                         مما يعمل على خلق نوع من االضطهاد      

ـ               ا                                                               نمو شعور من العداء لها والتطرف فى معاملتهـا فيطالبه
                                                             هؤالء الذين لم يدرسوا الدين بروح سمحة أن تسـكت عـن            

         واسـمها    "               سورة المجادلة  "                                الكالم ألن صوتها عورة وينسون      
                                                              مأخوذ من حادثة امرأة ظلمها تعسف الرجـل فـي اختيـار            
                                                          الكالم فذهبت تعرض أمرها على الرسول صـلى اهللا عليـه           
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  .                                          في مسالة المهور فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر  "    عمر "
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                  كما أن النسـاء      .                                         ن كما يعمل الرجال، فعملن في الحقول          يعمل

  .                                                            كن يحاربن مع الرسول مثال نسيبة بنت كعـب المازنيـة          
                                                              ويطلب هؤالء المتطرفون أن تختفي المرأة وراء السواد الذي         

  .                                            يلفها ونسوا أنها تحج إلى بيت اهللا ووجهها مكشوف



 :توصيات البحث: ثانيا
 

                        وجيـه األنظـار إلقامـة                                  ترى الباحثة باإلضافة ألهمية ت - ١
                                                        التوازن بين عدد السكان وكمية المـوارد الطبيعيـة         
                                                       هناك أهمية أيضا للتركيز على علم تحسـين النسـل          
  .                                              والخصائص السكانية وإمكانيات األفراد داخل الدولة

               باإلضـافة                                                       إن الربط بين البطالـة والزيـادة السـكانية         - ٢
    مما   .                                            لضرورة إشغال المرأة عناصر ال يجب فصلها      

                                                     حتم أن تتجه المؤسسات الوطنية لتشـجيع الجهـود          ي
                                                     الذاتية إلقامة ورش صغيرة لعمالة الذكور واإلنـاث        

  .          على السواء
                                                        يجب على اإلعالم أن يبرز تجارب بعض الدول التـي           - ٣

                                                  هزمت البطالة في جنوب شرقي أسيا واستطاعت أن        
  .                                             تنشر الصناعات الصغيرة وتتصدى للزيادة السكانية

                                                المستنيرين هم الذخيرة الثقافيـة لنظـام                          إن رجال الدين   - ٤
                                                    يطمح في نجاح خطته وإن األوقـاف قـادرة علـى           
                                                          استثمار أموالها في إقامة المشاريع للشباب بالتنسـيق        



                                                    مع المتخصصين إلتاحة العمل لأليدي العاطلة وإقامة       
  .                   منازل لمحدودي الدخل

                                                             إن وسائل اإلعالم هي الوجهة المضيئة لقيم المجتمع وإن          - ٥
                                               العنف والجريمة والعري في األفالم والمسرحيات           نبذ  

                                                  ضرورة ال غنى عنها لتصحيح مسار الشباب وعـدم         
  .                                إعطائه الفرصة للمحاكاة أو التطرف

                   وتحتـاج بـرامج    ا         حضـاري  ا               فزيـون إبـداع   ي              يعتبر التل  - ٦
                                                   فزيون في مصر إلى األخذ بأساليب العلم والفـن          ي    التل

                                                       والثقافة وفتح المجال لمواهب الشـباب مـن جهـة         
                                               وإعالمهم بمجاالت العمل والتدريب من جهة أخـرى     

  .                                   مع توضيح فرص العمل في المدن الجديدة
                                                            عدم إغفال األعداد الغفيرة من المصريين الذين يعودون         - ٧

                                                       من الدول النفطية بعادات استهالكية ال تسـاهم فـي          
                                                        االقتصاد القومي مما يحتاج إلى جذبهم لصالح التنمية        

                            ضمان انتفاعهم المـادي                                وربطهم بالقيم المصرية مع   
  .                واستثمار أموالهم

                   ثـم يـتم نشـر        "                 الجريمة ال تفيد   "                          ليس كافيا وضع جملة      - ٨
                          المحاكاة بـل يجـب أن       ب                             جرائم تغري الشباب الفاسد     



                                                يستشار متخصصون في علـم الـنفس واالجتمـاع         
                                                    واألمن في عرض تلك الجرائم التي اتضح أنها تجد         

  .            لدى القراء ا        صدى كبير
                                        جال الدين المستنيرين لمشاكل المجتمع                      ضرورة تصدي ر   - ٩

                                                    بشكل سمح يساعد السكان على تنظيم نسلهم وادخار        
                                                        أموالهم واالنتفاع بتجارة شريفة واإليمان بقيمة العمل       
                                                    وبفتح مجاالت للشباب لربط أهداف الدولة بأهـداف        

  .                         األفراد ولوقف أسراب التطرف
ـ          -  ١٠    وق                                                           إن سياسة التعليم ال بد وأن ترتبط باحتياجات الس

                                                      مع رفع قيمة الحرفة والصنعة حتى ال تصبح الشهادة         
  .                                         الجامعية هي المسيطر الوحيد على فكر الشباب

                                                         هناك أهمية اتجاه المصانع للصرف علـى الدراسـات          -  ١١
                                                         العليا للماجستير والدكتوراه مما يشجع علـى إبـداع         
                                                     علمي يزيد طاقة اإلبداع الميكني والصناعي ويسـهم        

                             ة ويفتح مجاالت جديدة لـم                              في تشغيل األيدي العاطل   
                                                         تتطرق لها األساليب التقليدية في االقتصاد أو التجارة        

  .                   أو الزراعة وغير ذلك



                                                         يجب أن تتخلى األحزاب السياسية عن سـلبيتها فـي           -  ١٢
                                                    تكوين صف ثان من الشباب القادر علـى الحركـة          
                                                    والعمل وإقامة المشاريع ونشر الصناعات الصـغيرة       

                      طل بوجه مشرق لشباب                            الل اغتراب الشباب العا    ح إل
                                                       منتج وإن رجوع العاملين من الدول العربية نتيجـة         
                                                  حرب الخليج خاصة من الكويت والعراق قد أضـر         
                                                      بمصر وعمل على تفاقم مشكلة البطالة مما يزيد من         
                                                  تحدي تلك المعوقات للخروج من األزمة االقتصادية       

  .                                       االجتماعية بنصر جديد يحول الفشل إلى نجاح
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  الشباب حديثي التخرجبحث البطالة بين
 آلثار، العالجالعوامل، ا

 
                                     يان هو دراسـة اتجاهـات حـديثي         ب              هدف هذا االست  

                                                                  التخرج نحو البطالة، والعوامل المؤدية لها، وآثارها وكيفيـة         
  .     عالجها

                                                  وقد روعي أن تكون أسئلة االستمارة موجهة لبعض        
ـ                ول                                                          الشباب حديثي التخرج ولك الحـق فـي رفـض أو قب

                                                            االستمارة حيث أنها لن تستخدم إال فـي أغـراض البحـث            
  :      العلمي

  :                   أمام اإلجابة الصحيحة    ) √  (         ضع عالمة 
 :أوال عالقة الفرد العاطل بالعمل

                                هل مارست عمال خالل فترة بطالتك؟- ١
         (      )       أحيانا          (      )  ال          (      )    نعم 
   ل؟ م                                في حالة اإلجابة بنعم ما هذا الع- ٢

  )   (     مقتطع ) (      موسميا   )   (           لعمل مؤقتا             هل كان هذا ا
  )  (          أخرى تذكر   )   (         أليام فقط 



                                                   إذا كنت قد سبق ومارست عمال ما لماذا تركت          - ٣
         (      )           لضآلة دخله          (      )               عدم االقتناع به         العمل؟

           (      )              لمجهوده الكبير   )     (                       ال يتناسب مع المؤهل 
           (      )              بعده عن اإلقامة

  :                   التعيين يحتاج إلى- ٤
  ) (          مكاتب عمل  ) (               قراءة إعالنات  ) (          بحث متواصل

  )   (        توصية    )   (                           التسجيل في القوى العاملة 
        ) (                                االنتظار مع الشلل في أماكن معينة 

                                      هل سجلت نفسك في مكتب القوى العاملة؟- ٥
         (      )  ال           (      )    نعم 
                                         إذا كانت اإلجابة نعم، متى تتوقع تعيينك؟- ٦

    ( )              سنوات فأكثر  ٣  ) (    سنة   )   (         شهور  ٦        في حدود 
  ) (          أخرى تذكر  ) (      ال أمل  ) (               ال حدود لالنتظار 

  ) (  ال   ) (    نعم    :                   تتقبل العمل الحر- ٧
  :                                إذا كانت اإلجابة نعم فكيف تفضله- ٨

         (      )      حكومي      ) (         استثماري    )    (       خاص 
  )          (                أخرى تذكر        ) (      أجنبي 

  :                       إذا كانت اإلجابة ال ألنه- ٩



  ) (                    ال يحفظ للشخص كرامته   ) (                  ال يتناسب مع مؤهلي 
    ) (              رهق بشكل كبير  م )   (           بالفصل  ا               يجعل الفرد مهدد

 :ةالعوامل المؤدية إلى البطال: ثانيا
                                         في رأيك ما هي أسباب تفاقم مشكلة البطالة؟

         (      )                   الزيادة السكانية
         (      )                سياسة التعليم

         (      )                      انعدام وسائل التدريب
         (      )                    قلة الورش اإلنتاجية

         (      )                        عدم ابتكار أعمال حديثة
  )   (                                          التركيز في فرص العمل على المدن الكبيرة

  )    (                            ذاتية في إقامة المنشآت                انعدام الجهود ال
  )    (                                  عودة العمالة المصرية من الخارج

         (      )                             عمالة المرأة
  :                              تأثير البطالة على الفرد العاطل  :      ً ثالثاً
  :                         كيف تشعر بوضعك في األسرة- ١

         (      )                عالة على اآلخرين          (      )         وضع ضعيف 
             ) (                  عطفون على حالي     ي        (      )                في شجار دائم    

         (      )          ي لالنفعال  ن      يدفعون 



  :              جماعة الصحبة- ٢
         (      )                   عاطلون وغير عاطلون           (      )       عاطلون 

         (      )           أصدقاء جدد         (      )             أصدقاء قدامى 
  :               كيف تقضي وقتك- ٣

         (      )        أبحث عن           (      )               بدون خطة معينة 
         (      )           في السينما           (      )                أقضيه في المسجد 

  )   (                          في الشارع على أية ناصية           (      )   زل        في المن
                      هل واصلت أية دراسة؟- ٤

         (      )  ال            (      )    نعم 
  :                     إذا كانت اإلجابة نعم- ٥

                        هل حصلت منها على شهادة؟
         (      )          أخرى تذكر         (      )  ال           (      )    نعم 

 :ممارسة األنشطة: رابعا
                      هل تمارس أية أنشطة؟- ١

              ) (  ال           (      )    نعم 
  :                     إذا كانت اإلجابة نعم- ٢

         (      )          اجتماعية          (      )            أنشطة علمية
         (      )        رياضية         (      )       دينية



         (      )       فنية         (      )         ثقافية
  )          (                 أخرى تذكر

                                  هل تبحث عن جماعات لتنتمي إليها؟- ٣
         (      )       أحيانا           (      )  ال          (      )    نعم

  :          اإلجابة نعم         إذا كانت 
         (      )      فنية           (      )              جماعات أدبية 

         (      )        ثقافية           (      )        أدبية 
         (      )      علمية          (      )         اجتماعية

  )           (                أخرى تذكر
 المشاركة السياسية؟:      ًخامسا 

                           هل تناقش األمور السياسية؟- ١
         (      )   ال           (      )    نعم

         (      )        أحيانا  
  )          (          كر        أخرى تذ

                        هل تملك بطاقة انتخاب؟- ٢
         (      )  ال           (      )    نعم 
              صوتك االنتخابي ب           هل تشارك - ٣

         (      )  ال           (      )    نعم 



  :                   إذا كانت اإلجابة ال- ٤
                   تؤمن باالنتخابات؟   ال      هل ألنك

         (      )  ال           (      )    نعم 
  ؟ ا      معين ا             هل تتبع حزب- ٥

         (      )  ال           (      )    نعم 
                 ذا كانت اإلجابة ال   إ- ٦

                              هل ألنك ال تؤمن بفاعلية األحزاب؟
  )   (          أخرى تذكر          (      )  ال           (      )    نعم 
  :                          ال تشعر بدورها في المجتمع- ٧

  )   (          أخرى تذكر          (      )  ال           (      )    نعم 
 :البطالة واالنحراف: سادسا

  :                                   قد تؤدي البطالة إلى الجريمة نتيجة- ١
         (      )                 الفراغ االجتماعي    )   (                الفراغ الفكري
         (      )        للمال ج      االحتيا          (      )                الحاجة لآلخرين

         (      )                      البحث عن عمل غير شريف
         (      )              االستسالم للمخدر 

           (      )                 التعلق بالخيال
         (      )                      االنزالق مع أصدقاء السوء



  :                                  قد تؤدي البطالة إلى التطرف نتيجة- ٢
         (      )   ل                  فقدان األمل في العم

         (      )                         اليأس في الحصول على مهنة
         (      )                        االنزواء عن حياة االعتدال
         (      )                      عدم التوافق االجتماعي

  :                     اإلعالم وجرائم العاطلين  :      سابعا
                             هل تتابع شراء جريدة يومية؟- ١

         (      )        أحيانا         (      )   ال         (      )     نعم 
  :                 إذا كانت اإلجابة ال

         (      )            عرفة األخبار             ألنك ال تهتم بم
         (      )                        ألن الجريدة ارتفع ثمنها

  )         (               أخرى تذكر
  :                     إذا كانت اإلجابة نعم- ٢

                      هل تقرأ صفحة الحوادث؟
         (      )  ال            (      )    نعم
  :                     إذا كانت اإلجابة نعم- ٣

  :                                       هل تتعاطف مع مرتكبي الجرائم من العاطلين
         (      )         أحيانا          (      )   ال         (      )     نعم 



  :                     إذا كانت اإلجابة نعم- ٤
  )       (                 ألن العاطل معذور   )   (                    ألن الدولة مسؤولة
  )   (                 ألن الفراغ مدمر   )   (                  ألن الحاجة صعبة

  )          (                 أخرى تذكر
 :العالج: ثامنا

                                هل تعتبر البطالة مشكلة قومية؟- ١
              ) (          إلى حد ما           (      )  ال          (      )     نعم 
                                   هل دور الدولة أساسي في المعالجة؟- ٢

         (      )          إلى حد ما          (      )  ال           (      )    نعم 
  :                                    إذا كانت اإلجابة نعم فهل هذا من خالل- ٣

         (      )                      خلق فرص عمل للعاطلين
         (      )                           تحقيق المساواة في التعيين
         (      )                        عالج مشكلة زيادة السكان

            )  (                       تغيير سياسة التعليم
  :                                     هل الهجرة أحد الحلول لمشكلة البطالة- ٤

         (      )  ال            (      )    نعم 
  :                   إذا كانت اإلجابة نعم

  :                     فهل تقبل الهجرة لتكون



         (      )      مؤقتة            (      )      دائمة 
  :              إذا كانت مؤقتة

         (      )       سنتان          (      )       سنة 
         (      )      أكثر          (      )         سنوات  ٣

         (      )         ال أعلم 
                                ماذا تتوقع أن تحقق لك الهجرة؟- ٥

         (      )    ا      كبير ا   كسب
         (      )             خبرة كبيرة

         (      )                     رأسمال لمشاريع أخرى
         (      )            أخرى تذكر

  :                                    وماذا بعد العودة من الهجرة المؤقتة- ٦
         (      )                   أبحث عن عمل حكومي
         (      )                  أفضل مشاريع خاصة

         (      )                 ال يهم ماذا سأجد
  )          (                  أخرى تذكر

                                                   هل تهتم بأن يكون عملك يناسب مؤهلـك فـي           - ٧
  :                         الهجرة الدائمة أو المؤقتة

         (      )  ال            (      )    نعم 



  )          (                أخرى تذكر
                                                    هل يمكن أن تساهم المشاركة الشعبية في حـل          - ٨

  :             مشكلة البطالة
         (      )  ال            (      )    نعم 

  :                                  إذا كانت اإلجابة نعم فهل هذا من خالل
         (      )                  فتح مصانع جديدة

         (      )                    خلق مشروعات جديدة
         (      )                                مشاريع جماعية كالصناعات الصغيرة

         (      )             أخرى تذكر



 
 
 
 

 
 

 المالحق



 ١/ جدول رقم
عدد السكان حسب النوع في حضر وريف الجمهورية 

 في السنوات التعدادية من
١٩٨٦ – ١٨٢ 

 )باأللف (عدد السكان
سنة 
 جملة إناث ذكور النوع التعداد

نسبة كل 
من 

الحضر 
 والريف

نسبة 
 النوع

     ٩٩,٣ --     ٦٧١٢     ٣٣٦٧     ٣٣٤٥     جملة     ١٨٨٢
      ١٠٣,٣ --     ٩٦٦٩     ٤٧٥٥     ٤٩١٤     جملة     ١٨٩٧
      ١٠٧,٨     ١٧,٢     ١٩٣٠    ٩٢٩     ١٠٠١    حضر     ١٩٠٧

     ٩٩,٤     ٨٢,٨     ٩٢٦٠     ٤٦٤٤     ٤٦١٦    ريف 
      ١٠٠,٨      ١٠٠,٠      ١١١٩٠     ٥٥٧٣     ٥٦١٧     جملة 

      ١٠٠,٣ --      ١٢٧١٨     ٦٣٤٩     ٦٣٦٩     جمله     ١٩١٧
      ١٠٦,٦     ٢٦,٩     ٣٨١٠     ١٨٤٤     ١٩٦٦    حضر     ١٩٢٧

     ٩٦,٥     ٧٣,١      ١٠٣٦٨     ٥٢٦٧      ٥٠,٩٢    ريف 
     ٩٩,١      ١٠٠,٠      ١٤١٧٨     ٧١٢٠     ٧٠٥٨     جملة 

      ١٠٣,٩     ٢٨,٢     ٤٤٩٢    ٢٠٣     ٢٢٨٩    حضر     ١٩٣٧
     ٩٨,٧     ٧١,٨      ١١٤٢٩     ٥٧٥١     ٥٦٧٨    ريف 
      ١٠٠,٢      ١٠٠,٠      ١٥٩٢١     ٧٦٥٤     ٧٩٦٧     جملة 

      ١٠٢,٤     ٣٣,٥     ٦٣٦٣     ٣١٤٤     ٣٢١٩    حضر     ١٩٤٧
     ٩٦,٠     ٦٦,٥      ١٢٦٠٤     ٦٤٣١     ٦١٧٣    ريف 
     ٩٨,١      ١٠٠,٠      ١٨٩٦٧     ٩٥٧٥     ٩٣٩٢     جملة 

      ١٠٣,٧     ٣٨,٠     ٩٨٦٤     ٤٨٤٣     ٥٠٢١    حضر     ١٩٦٠
     ٩٩,٧     ٦٢,٠      ١٦١٢٠     ٨٠٧٣     ٨٠٤٧    ريف 
      ١٠١,٢      ١٠٠,٠      ٢٥٩٨٤      ١٢٩١٦       ١٣٠٠٦٨     جملة 

      ١٠٣,٩     ٤٠,٠      ١٢٠٣٣     ٥٩٠١     ٦١٣٢    حضر     ١٩٦٦
      ١٠٠,٣     ٥٨,٨      ١٧٦٩٢     ٨٨٣١     ٨٨٦١    ريف 

ــات                  تجمعـــ
         ظات حدود    محاف

١٠٨,٣    ١,٢    ٣٥١    ١٦٨    ١٨٣      

      ١٠١,٨      ١٠٠,٠      ٣٠٠٧٦      ١٤٩٠٠      ١٥١٧٦     جملة 
      ١٠٥,٤     ٤٣,٨      ١٦٠٣٧     ٧٨٠٩     ٨٢٢٨    حضر     ١٩٧٦

      ١٠٢,٥     ٥٦,٢       ٢٠٥٩٩٠      ١٠١٧٠      ١٠٤٢٠    ريف 
      ١٠٣,٧      ١٠٠,٠     ٣٦٢٧      ١٧٩٧٩      ١٤٦٤٨     جملة 

      ١٠٥,٧     ٤٣,٩      ٢١١٧٤      ١٠٢١٦      ١٠٨٧٨    حضر     ١٩٨٦
      ١٠٣,٩     ٥٦,١      ٢٧٠٣١      ١٣٢٥٤      ١٣٧٧٧    ريف 
      ١٠٤,٧      ١٠٠,٠      ٤٨٢٠٥      ٢٣٥٥٠      ٢٤٦٥٥  ة   جمل 



                                                   الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب        :       المصدر
                         جمهورية مصر العربية        ١٩٨٩  –      ١٩٥٢                 اإلحصائي السنوي   

  .  ١٤ ص  )     ١٩٩٠        يونيو –
 ٢/ جدول رقم

 التوزيع النسبي لفئات السن
 ١٩٨٦ – ١٩٦٠في التعدادات 

 

 سنة التعداد
نسبة األطفال 

 ٦أقل من 
 واتسن

 ٦األفراد 
سنوات إلى 

 ١٢أقل من 
 سنة

 األفراد
٦٤ – ١٢ 

 األفراد
 سنة ٦٥

 فأكثر

١٩٦٠ 
١٩٧٦ 
١٩٨٦ 

١٨,٩ 
١٧,٣ 
١٩,٢ 

١٦,٦ 
١٤,٤ 
١٤,٩ 

٦١,٠ 
٦٤,٧ 
٦٣,٠ 

٣,٥ 
٣,٦ 
٣,٩ 

                                          رفعت عبد الحميـد الدونشـري، تعـداد          :       المصدر
                                         السكان، تعداد السكان كمصـدر أساسـي       
                                      لإلحصاءات واالتجاهات السـكانية فـي      

                                   الجهاز المركزي للتعبئة العامـة      (      مصر،  
                                      واإلحصاء، مشروع األنشـطة السـكانية      

  )     ١٩٩٠                                 على مستوى المحليات، أكتـوبر      
  .  ٢٦ ص



 ٣/ جدول رقم
  سنة فأكثر١٥معدالت اإلناث 

 ١٩٨٦ –حسب الحالة التعليمية 
 

 معدالت النشاط الحالة التعليمية
 تقرأ وتكتب. أميات
 ابتدائي

 مؤهل أقل من المتوسط
 هل متوسطمؤ

 مؤهل فوق المتوسط
 الدرجة الجامعية وما يعلوها

٢,٥ 
٣,٦ 
٤,٠ 
٥٨,٣ 
٧٧,٥ 
٩٦,١ 

 
                                              فريال عبد القادر أحمـد، تعلـيم اإلنـاث           :       المصدر

                    الجهـاز المركـزي     (                     والتنمية االقتصادية   
                                        للتعبئة العامة واإلحصاء مشروع األنشطة     

  )     ١٩٩٠                                   السكانية على مستوى المحليـات،      
  . ٥ ص



 ٤/ جدول رقم
ناث بالذكور ة البطالة تبعا للعمر مع مقارنة اإلفتر

 في الواليات المتحدة األمريكية
 
السن

 
      النوع

١٦ 
– 
١٩ 

٢٠ 
– 
٢٤ 

٢٥ 
– 
٣٤ 

٣٥ 
– 
٤٤ 

٤٥ – 
٥٤ 

٥٥ - 
٦٤ 

  أسابيــع البطالــة  

 ١٠,٩ ١٢,٢ ٩,٤ ٨,٦ ٦,٥ ٤,٢      ذكــر

 ٩,٢ ٦,٧ ٥,٦ ٥,٥ ٤,٣ ٤,٩      إنــاث

 
 
Peter Sinclair, Unemployment Economic 
Theory And Evidence. (Copyright Peter 
Sinclair, New York, U.S.A., ١٩٨٧    ) p. ٢٥  . 



 ٥/ جدول رقم
التوزيع النسبي للعمالة حسب الحالة التعليمية 

 والنوع
 "نسبة مئوية "١٩٨٤لعام 

 
 الحالة التعليمية النــــــوع

 جملة إناث ذكور
     ٤٩,٩     ٥٣,٤     ٤٩,٢    أمي

     ٢٠,٥    ٣,٩    ٤,٣ ٢    كتب ي      يقرأ و
    ٤,٧    ٢,٦    ٥,٢                     شهادة أقل من المتوسط

     ١٤,٢     ٢٣,٤     ١٢,٠             شهادة متوسطة
                              شهادة فوق المتوسط وأقل من     

  ة ي              الشهادة الجامع
٢,٧    ٥,٧    ٢,٠    

                             حملة شـهادة البكـالوريوس     
                           والليسانس والدراسات العليا

٧,٩     ١٠,٧    ٧,٢    

    ٠,١    ٠,٣    ٠,٩         غير معين
     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠ اإلجمالــــــي



                                           محمد محروس إسماعيل، التعلـيم العـالي         :    صدر   الم
                      كتاب المؤتمر العلمي     .                  والبطالة في مصر  

ــع عشــر لالقتصــاديين  ــنوي الراب                                      الس
ــوفمبر   ٢٥  –    ٢٣           المصــريين    ،     ١٩٨٩           ن

          الجمعيــة  (                               المــوارد البشــرية والبطالــة 
                                      المصرية لالقتصاد السياسـي اإلحصـاء      

  .  ١٣ ص  )     ١٩٩١                  والتشريع، القاهرة 



 ٦/ جدول رقم
 المتخرجين من الجامعات والمعاهد إجمالي عدد

 ١٩٨٧ – ١٩٧٧ترة العليا والمتوسطة خالل الف
 

 مؤهالت عليا
مؤهالت متوسطة 
 ةــــالجمل وفوق المتوسطة

 السنة
عدد 
 الناجحين

عدد 
المعينين 

عن طريق 
 الوزارة

عدد 
 الناجحين

عدد 
المعينين 

عن طريق 
 الوزارة

عدد 
 الناجحين

عدد 
المعينين 

عن طريق 
 رةالوزا

١٩٧٧     
١٩٧٨     
١٩٧٩     
١٩٨٠     
١٩٨١     
١٩٨٢     
١٩٨٣     
١٩٨٤     
١٩٨٥     
١٩٨٦     
١٩٨٧     

٤٨٩٦٣      
٥٦٤٦١      
٥٦٤٥٥      
٦٠٢٠٩      
٦٧٠٢٩      
٧٣,٥٥      
٧٧٨١٧      
٨٤٧٤١      
١٤٢٦٩      
٩٧٨٣١      
١٠١٣١٣       

٢٠٧٠٦      
٢٥٠٩١      
٢٨٨٩٣      
٢٥٥١     
٣٩٣١٧      
٣٩٥٨٤      
١٣٩٢٦      
١٤٦٤٤      
١٢١٢٥      
٦٣٥٢٠      

-- 

١٢٧١٩٦       
١٢٨٧٥٢       
١٤٧٩١٤       
١٥٤٥٨١       
١٨٢٠٨٦       
١٩٧٨٣٦       
٢٢٤٠٧٩       
٢٤٧٩٤٩       
٢١٩٤٦٧       
٩     ٢٣٩٣٢  
٢٥٩٣٢٩       

٨١٦٥٥      
٨٥١٢٠      
٨٢٠١١      
٩٣٩١٠      
١٢٢٠٤٨       
٢٢٩١     
٢٢٩٥     
٣٠٦٥     
٢٤٣٣     
١٧٨٧     

-- 

١٧٦١٥٩       
١٨٥٢١٣       
٢٠٤٣٦٩       
٢١٤٧١٠       
٢٤٩١١٥       
٢٧٠٨٩١       
٣٠١٨٩٦       
٣٣٢٢٩٠       
٣١٢٧٣٦       
٣٣٧١٦٠       
٣٦٠٧٢٢       

١٠٢٣٦١       
١١٠٢١١       
١١٠٩٠٤       
١١٩٤٢١       
١٦١٣٦٥       
٤١٨٧٥      
١٦٢٢١      
١٧٧٠٩      
١٤٥٥٨      
١٥٣٠٧      

-- 
       ٧٠٩٩٣٢  ١      ٢٩٤٦٣٤       ٤٧٦٦١٥        ٢١٢٨١١٨       ٢٣٣٣١٧       ٨١٨٢٢٣       الجملة

 
  .  ١٢                                    محمد محروس إسماعيل، المرجع السابق، ص  :       المصدر



 معدالت البطالة بين حملة المؤهالت العليا
 حسب النوع والمؤهل

 ١٩٨٦تعداد 
نوع  جملــــة لم يسبق له العمل سبق له العمل

جملة إناثذكورجملة إناثذكورجملةإناثذكور المؤهل
ــب   *        طـ

       وتمريض
      زراعة

ــارة           تجـ
   اد     واقتص

         هندســـة 
      وفنون
     علوم

         تربيـــة 
  )   إلخ (

         دينــــي 
  )    أزهر (

     آداب 
  )   إلخ (

     حقوق
     أخرى

١٥,٦     
١,٦    
١,٧    
٢,٢    
٣,١    
٣,٤    
٢,٩    
٢,٩    
١,٧    
٢,٠    

٠,٤    
٠,٣    
٠,٥    
٠,٧    
٠,٧    
٠,٧    
-- 
٠,٧    
٠,٥    
١,٠    

١٢,٦     
١,٤    
١,٤    
٢,٠    
٢,٣    
١,٨    
٢,٩    
٢,٠    
١,٥    
١,٨    

١٤,٢     
١٨,٠     
١٩,٣     
١٣,٦     
٣٠,٢     
٣٠,٣     
٤٣,٤     
٣٨,٨     
٢٦,٤     
٢٤,٢     

٧,٤    
٣١,٤     
٢٧,٤     
١٦,٨     
٦,٠ ٣    
٣٠,٧     

-- 
٤٩,١     
٤٥,٤     
٧٢,١     

١٢,٨     
٢٠,٤     
٢١,١     
١٣,٩     
٣٢,٠     
٣٠,٦     
٤٣,٤     
٤٢,٩     
٢٨,٩     
٣١,١     

٢٩,٨     
١٩,٦     
٢٠,٩     
١٥,٨     
٣٣,٣     
٣٣,٧     
٤٦,٣     
٤١,٧     
٢٨,١     
٢٦,٢     

٧,٨    
٣١,٧     
٢٧,٩     
١٧,٥     
٣٦,٨     
٣١,٤     

-- 
٤٩,٨     
٤٥,٨     
٧٣,٢     

٢٥,٥     
٢١,٧     
٢٢,٥     
١٥,٩     
٣٤,٣     
٣٢,٤     
٤٦,٣     
٤٤,٩     
٣٠,٤     
٣٢,٩     

     ٢٥,٩     ٣١,٣     ٢٤,٤    ٢,٦ ٢     ٣٠,٨     ٢٠,٤    ٣,٣    ٠,٦    ٤,٠ جملـــة



   ة                                                    تتضمن خريجي كليات الطب البشري والبيطري والصيدل        * 
  .                     ومعاهد التمريض العليا

                                        عوض مختار هلودة البطالة فـي مصـر          :       المصدر
                                         قياسها وأساليب عالجها، كتاب المـؤتمر      
                                          العلمي السنوي الرابع عشر لالقتصـاديين      

ــوفمبر   ٢٥  –    ٢٣           المصــريين    ،     ١٩٨٩           ن
ــوا ــة                  د البشــرية والبط ر       الم ــة الجمعي                 ال

                                     المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصـاء     
  .   ٣٨٠ ص  )     ١٩٩١          القاهرة  ى       التشريع



 ٨/ جدول رقم
نماذج من الجرائم المنشورة ببعض الصحف 

 المصرية في الفترة من
  بواسطة أفراد عاطلين١٩٩٢ يناير ٢٤ – ٤

 
 العدد التاريخ االسم ةــــــالجريم م الجريــــــدة

   وال  ا          لجمالية ح              عاطلين با   ٥     حبس    ١
           قتل شقيقين

 ٣٨٣٨٦ ١٢/١/١٩٩٢ األهرام

 ١٣٨٩٦ ١٤/١/١٩٩٢ الجمهورية           ألف جنيه  ١٥               عاطلين سرقوا  ٦  ٢
     ك   ٢        سرق    ا      يوم   ٤٥           حبس عاطل     ٣

               ذهب من جواهرجي
 ١٢٣٨٨ ٢٣/١/١٩٩٢ األخبار

 ١٢٣٨٥ ٢١/١/١٩٩٢ األخبار                            حبس عاطل سرق موظفة بالتهديد  ٤
   دى                              السجن ثالث سنوات لعاطل اعت      ٥

         على طفلة
 ٢٤٦٢ ١١/١/١٩٩٢ أخبار اليوم

        مـن    ٣                          بنت الغربيـة خطفوهـا        ٦
          األسكندرية

 ١٢٦٨٥ ٢٠/١/١٩٩٢ المساء

 ٢٤٦١ ٤/١/١٩٩٢ أخبار اليوم      سنة  ١٥                  لص السيارات عمرها   ٧
   ٩                             ضبط كيلو حشـيش وطبنجـة         ٨

                                  مللي بحوزة بلطجي يتـاجر فـي       
                        المخدرات بمنطقة عين شمس

 ١٢٣٨٠ ٤/١/١٩٩٢ األخبار

                             سقطت عصابة كوارشي لسـرقة       ٩
                        الشقق والفيالت مسـروقات بــ

 ١٢٣٨٠ ١٤/١/١٩٩٢ األخبار



      شقة  ١٥                  نصف مليون جنيه من 
                                السباحة بالمالبس الرسمية أغرب       ١٠

                                 مطاردة بين المباحـث وعصـابة      
                السرقة بالتخدير

 ١٢٣٨٣ ١٧/١/١٩٩٢ األخبار

             الماكس فورث    )     دندش (          في مقهى      ١١
          بدل الشاي

 ١٢٦٨٧ ٢٢/١/١٩٢ المساء

 



 
 العدد التاريخ االسم ةــــــالجريم م الجريــــــدة

ــب مــوظفين لقطــر    ١٢                              ادعــى طل

           ألف جنيه  ٢٥            واستولى على 

 ١٣٨٩٦ ١٤/١/١٩٩٢ الجمهورية

                              مهندس كهرباء مزيـف ينصـب         ١٣

        مواطن  ٥٠    على 

 ١٢٣٨٨ ٢٣/١/١٩٩٢ األخبار

                               يخطفون زوجة ويعتدون عليهـا        ١٤

                         تحت تهديد السنج والمطاوي

 ١٢٣٨٨ ٢٣/١/١٩٩٢ األخبار

ــده    ١٥ ــل وال                                 يســتأجر عامــل ليقت

                               المتسول ويحصل علـى ثروتـه      

            إلتمام زواجه

 ١٢٣٧٨ ١٣/١/١٩٩٢ األخبار

 ١٢٣٧٨ ١٣/١/١٩٩٢ األخبار             لصوص المساجد   ١٦

          ي شـبرا    ح                      اإلعدام شـنقا لسـفا       ١٧

       الخيمة

 ٢٤٦٢ ١١/١/١٩٩٢ أخبار اليوم

                     نشـالين سـرقوا      ٣            القبض على      ١٨

         وظف كبير         شيكا من م

 ٣٨٣٨٢ ٨/١/١٩٩٢ األهرام

                             القبض على عصابة خطفت طفال        ١٩

           ألف دوالر   ١٣٠           وطلبت فدية 

 ٣٨٣٨٧ ١٣/١/١٩٩٢ األهرام

                                يخنقان عروسا لسرقة مجوهراتها       ٢٠

                      ويدفنان جثتها في حجرة

 ٣٨٤٣٣ ٢٨/١/١٩٩٢ األهرام

    قين  ي                         القبض على عجوز خطف شق       ٢١

                       من المنوفية وتسول بهما

 ٣٨٤٣٣ ٢٨/١/١٩٩٢ األهرام



                             اســتغاثت مــن عجــوز حــاول    ٢٢

                                 االعتداء عليها فسقطت في براثن     

             ذئاب بشرية ٤

 ٣٨٣٩١ ١٧/١/١٩٩٢ األهرام

 



 ١٠/ جدول رقم

 التغير النسبي في أعداد المتهمين في الجنح وأعداد العاطلين ونسب المتهمين العاطلين في إجمالي

  هو عام أساسي٨٣ ذلك باعتبار أن عام ١٩٨٨إلى عام  ١٩٨٣المتهمين بالنسبة للجنح خالل الفترة من عام 
  ١٩٨٨ ١٩٨٧ ١٩٨٦ ١٩٨٥ ١٩٨٤ ١٩٨٣ 

أنواع  م
 الجنح

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 رالتغي
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 %٧٤ %٤٥ ١٠٨٠ ٢٧٥٠ %٦٢ %٤٠ ١٠٢ ١٦٤٨ %١٣ %٢ ٦٩٩ ١٩٢٤ %١,٣ %١١ ٦٩٣ ١٦٨٥ %١٤ %٨ ٥٣٧ ١٧٣٧ ٦٢١ ١٨٩٤           سرقات مسكن  ١

 %٩٠ %٥١ ٥٥٧ ١٤٥٠ %١٣٢ %٦٢ ٦٨١ ١٥٥١ %٦٦ %٣١ ٤٨٥ ١٢٥٥ %٢٣ %٢ ٣٥٩ ٩٣٩ %٣٥ %١ ٣٩٥ ٩٦٥ ٢٩٣ ٩٥٩        متاجر  سر  ٢

 %٢٤١ %١٩٠ ٩٢ ٥١٤ %١٨٥ %١٥٩ ٧٧ ٤٥٨ %٢١٩ %١٢٢ ٨٦ ٣٩٢ %٤٨ %٥٨ ٤٠ ٢٧٩ %١٥ %٣٣ ٣١ ٢٣٦ ٢٧ ١٢٧            سرقات ماشية  ٣

 %٢٦٨ %٦٧ ٢٩٠ ٦٨٩ %١٨٨ %٨٧ ٣٠٥ ٧٧١ %١٥٨ %٨٢ ٢٧٣ ٧٥٠ %٥٢ %٣٠ ١٦٢ ٥٣٦ %٣٥ %٢ ١٤٣ ٤١٨ ١٠٦ ٤١٢             سرقات سيارات  ٤

 %١٠٢ %٥٧ ٢١١٩ ٥٤٠٣ %٩٧ %٥٨ ٢٠٦٦ ٥٤٢٨ %٤٧ %٢٦ ١٥٤٣ ٤٣٢١ %١٢ %٠,٠٩ ١١٧٤ ٣٤٣٩ %٦ %٢ ١١٠٩ ٣٣٥٦ ١٠٤٧ ٣٤٤٢          اإلجمالــي 

                                                     معهد التخطيط القومي جمهورية مصر العربية، مذكرة        (                                         لة على زيادة معدالت الجريمة في مصر                البطا        تأثير               نادرة وهدان،   :       المصدر
  .  ٤١ ص  )     ١٩٩١       مايو     ١٥٢٦           خارجية رقم 



 ١١/ جدول رقم
  المتهمين التغير النسبي في أعداد المتهمين في الجنايات األربع وأعداد العاطلين ونسب المتهمين العاطلين إلى إجمالي

  هو عامل أساسي١٩٨٣ ذلك باعتبار أن عام ١٩٨٨ حتى عام ٨٣الل الفترة من عام في أربع جنايات خ
  ١٩٨٨ ١٩٨٧ ١٩٨٦ ١٩٨٥ ١٩٨٤ ١٩٨٣ 

أنواع  م
 الجنايات

٥٠٥ 
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 نعاطلي
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 مينمته

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 %٩٦ %٣٢ ٩٤ ١٤٢٣ %٢٧ %٣٩ ٦١ ١٥٠٣ %٧٩ %٥٢ ٨٦ ١٦٣٦ %٥٠ %١٨ ٧٢ ١٢٧٢ %٦ %١٨ ٤٥ ١٢٧١ ٤٨ ١٠٨٠ الفل الحد  ١

ضرب أفضى   ٢
 إلى موت

٥ %٣٣ ٢ ٤٢٤ %٢٥٣ %٥٤ ٦٧ ٤٩٤ %٢٦ %٤٢ ١٤ ٤٥٥ %٢٦ %٠,٦ ٢٤ ٣٤٩ %٣٧ %١١ ١٢ ٣٥٥ ١٩ ٣٢١% 

هتك عرض   ٣
 واغتصاب

٦٥ %٩ ٣٨ ٢٠١ %١٧ %١٨ ٢٧ ٢١٨ %٣٥ %٣ ١٥ ١٧٩ %٦٥ %١٤ ٣٨ ٢١١ %٤ %١٠ ٢٢ ٢٠٤ ٢٣ ١٨٥% 

 %١٤٢ %١٣٥ ٢٣٢ ٦٥٢٨ %١٢٣ %١٢٩ ٢١٤ ٥١٦ %٦٩ %٩٢ ١٦٢ ٤٣٣ %٧٥ %٦٢ ١٦٨ ٣٦٤ %١٩ %٢٤ ١١٤ ٢٧٨ ٩٦ ٢٢٥ سرقة  ٤

 %١٠٦ %٤٢ ٣٨٤ ٢٥٧ %٩٨ %٥١ ٣٦٩ ٢٧٣١ %٤٩ %٤٩ ٢٧٧ ٢٧٠٣ %٦٢ %٢١ ٣٠٢ ٢١٩٦ %٤ %١٧ ١٩٣ ٢١١٦ ١٨٦ ١٨١١ إجمالـــي 

  .  ٤٠    ق، ص                         نادرة وهدان، المرجع الساب  :       المصدر
 



 ١٢/ جدول رقم

 العالقات المميزة
 )العوامل اإلجرامية(

قيمة كل 
عامل 
 بالنقط

 

                       من عدم وجود مسكن عائلي   ١٠               الفقر المدقع- ١
              ومن ترك العمل  
                                        بسبب النشأة أو بسبب الظـروف حتـى          ٨                 انعزالية نفسية- ٢

              انعدام الثبات
                     مثل حب الظهور، البدع  ٧                   أمراض نفسية أخرى- ٣
               نمو غير عادي–              تأخر في النمو   ٢     عادي  )   أ   (         ضعف عام   - ٤
         ضعف خفيف  

               ضعف عميق وغباء  ٦    شاذ  )  ب                                     (
  ) ٤ (      سنة   ١٧  –    ١٥  ٩                العقوبة األولى- ٥
  ) ٣ (      سنة   ٢٠  –    ١٨  
  ) ٢ (      سنة   ٢٥  –    ٢١  
  ) ١ (      سنة   ٢٥         زيادة عن   
  ) ٣   ( ٧  –   ٥   ، ) ٢   ( ٤  –   ٢   ، ) ١ ( ١  ٧   ٢٥                              عدد العقوبات الجسمية قبل سن - ٦
  ) ٤   ( ٧         زيادة عن   
                         أمراض نفسية عند األقارب- ٧

  )             قرابة الحواشي           (
           إدمـان   –                  إجـرام حقيقـي      (            حسب النوع     ٥

  )    خمور
                                           المدرسة، التدريب المهني، العمل، السلوك       ٨                  األحوال المعيشية- ٨

  .        االجتماعي
 -                      منزلية انعدام التربية   ٢                      تأثيرات خارجية سيئة- ٩
          سط إجرامي و       حالية  )   أ   ( 
        عالقات–       مهنة –     زواج   ٣        مستقبلة  )  ب (

    دار    . (                                                                         عبد الرحيم صدقي مقدمة في دراسة علـم اإلجـرام العـام والمعملـي               :       المصدر
  .   ١٢١ ص  )     ١٩٨٥                  المعارف، القاهرة، 



 ١٣/ جدول رقم
  إجمالي المتهمينالعاطلين ونسب المتهمين العاطلين إلىالتغير النسبي في أعداد المتهمين في الجنايات األربع وأعداد 

  هو عامل أساسي١٩٨٣ ذلك باعتبار أن عام ١٩٨٨ حتى عام ٨٣في أربع جنايات خالل الفترة من عام 
  ١٩٨٨ ١٩٨٧ ١٩٨٦ ١٩٨٥ ١٩٨٤ ١٩٨٣ 

أنواع  م
 الجنايات

٥٠٥ 
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 تغيرال
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بالنسبة
٨٣ 

 عدد
 متهمين

 عدد
 متهمين
 عاطلين

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 بالنسبة
٨٣ 

 التغير
 النسبي
 في أعداد
 متهمين
 عاطلين
 بةبالنس
٨٣ 

 %٩٦ %٣٢ ٩٤ ١٤٢٣ %٢٧ %٣٩ ٦١ ١٥٠٣ %٧٩ %٥٢ ٨٦ ١٦٣٦ %٥٠ %١٨ ٧٢ ١٢٧٢ %٦ %١٨ ٤٥ ١٢٧١ ٤٨ ١٠٨٠ الفل الحد  ١

ضرب أفضى   ٢
 إلى موت

٥ %٣٣ ٢ ٤٢٤ %٢٥٣ %٥٤ ٦٧ ٤٩٤ %٢٦ %٤٢ ١٤ ٤٥٥ %٢٦ %٠,٦ ٢٤ ٣٤٩ %٣٧ %١١ ١٢ ٣٥٥ ١٩ ٣٢١% 

هتك عرض   ٣
 واغتصاب

٦٥ %٩ ٣٨ ٢٠١ %١٧ %١٨ ٢٧ ٢١٨ %٣٥ %٣ ١٥ ١٧٩ %٦٥ %١٤ ٣٨ ٢١١ %٤ %١٠ ٢٢ ٢٠٤ ٢٣ ١٨٥% 

 %١٤٢ %١٣٥ ٢٣٢ ٦٥٢٨ %١٢٣ %١٢٩ ٢١٤ ٥١٦ %٦٩ %٩٢ ١٦٢ ٤٣٣ %٧٥ %٦٢ ١٦٨ ٣٦٤ %١٩ %٢٤ ١١٤ ٢٧٨ ٩٦ ٢٢٥ سرقة  ٤

 %١٠٦ %٤٢ ٣٨٤ ٢٥٧ %٩٨ %٥١ ٣٦٩ ٢٧٣١ %٤٩ %٤٩ ٢٧٧ ٢٧٠٣ %٦٢ %٢١ ٣٠٢ ٢١٩٦ %٤ %١٧ ١٩٣ ٢١١٦ ١٨٦ ١٨١١ إجمالـــي 

  .  ٤٨                                  مركز بحوث الشرطة، المرجع السابق، ص  :       المصدر



 ١/ شكل رقم
 طبقا) إناث/ ذكور(توزيع البطالة 

 للحالة التعليمية في مصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        نتائج بحث العمالة بالعينـة الربـع         .                                          الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء      :       المصدر
   ).  ٩١  ١٩                                 مشروع نظام معلمات العمالة؛ إبريل    . (    ١٩٨٨       الرابع 



  ٢/ شكل رقم
 توزيع البطالة اإلجمالية طبقا

 للحالة التعليمية
 
 
 

 
 
 
 
 

  :                                                                                              تم الحصول على بيانات توزيع  البطالة اإلجمالية طبقا للحالة التعليمية والخاصة بالواليات المتحدة من
  :           المصدر األول

Becker Joseph, I nAid of the Unemployment. (The Jhons Hopkins Press. 
Baltimore. Maryland. ١٩٦٥    ) p. ٣٣  . 

  :                          والبيانات الخاصة بالهند من
  :             المصدر الثاني

Robinson austen, Employment Policy In Developing country A Casestudy of 
India. (Volume ١  The Macmillan Press LTD. Printed In Hong Kong, ١٩٨٣    ) p. ٨٨  . 

  :             المصدر الثالث
        الربـع    .                                                                                عرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء نتائج بحث العمالة بالعينـة                              البيانات الخاصة بم  

  .  ٢٩                 المرجع السابق ص    ١٩٨٨        الرابع، 
  . ٢ /                                 وتم إدماج تلك البيانات في شكل رقم



 ٣/ شكل رقم



 ٤/ شكل رقم
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      في محاولة إليجاد العالقة بين البطالة والنوع في جمهورية مصر العربية فقد تـم              
         سنوات   ٦                                                                                    حويل البيانات العددية لفئة البطالة حسب النوع بأقسام ومراكز المحافظات لسن             ت

                                                                          الصادر من الجهاز المركزي إلى نسب مئوية تم التعبير عـن تلـك                  ١٩٨٦               وأكثر لتعداد   
                                                                                       النسب المئوية في خريطة خاصة بالبحث الحـالي توضـح توزيعهـا علـى محافظـات                

  .         الجمهورية
                                                       الحميد الدنوشري تعداد السـكان كمصـدر أساسـي             عبد      رفعت    :             المصدر األول 

                                                                                     لإلحصاءات واالتجاهات السكانية في مصر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصـاء           
  . ٩ ص  )     ١٩٩٠                                                مشروع األنشطة السكانية على مستوى المحليات أكتوبر 

                                                            مصطفى سالم جعفر، أضواء على كتـاب السـكان واألنشـطة             :               المصدر الثاني 
                                                                        توى المحافظات، اإلصدار األول للجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة                             السكانية على مس  

  )     ١٩٩٠             نـوفمبر      ١٥   ،    ١٤                                                          واإلحصاء مشروع األنشطة السكانية على مستوى المحليـات         
  .  ٢٢ ص



 أحداث دراسات عن تأثير السكان على البطالة
 

 ٢٠٠٣تقرير التنمية البشرية مصر 
                         فظـات الحضـرية إلـى                                                                 ترتفع نسبة قوة العمل إلى إجمالي السـكان فـي المحا          

                                                   ، وتنخفض في محافظـات الوجـه القبلـي إلـى             %)    ٣٥,٢ (                  ، خاصة بورسعيد      %)    ٣١,٣ (
                                 وذلك لهجرة القوى العاملة إلى        %)     ٢٢,٨ (                                           ، وتبلغ أقل قيمة لها في محافظة قنا           %)    ٢٦,١ (

  .                                       خارج هذه المحافظات بحثا عن فرص عمل أفضل
                       يـع العمالـة علـى                                                                   ويالحظ أن هناك اختالفات بين المحافظات فيما يتعلـق بتوز         

                                                                                         األنشطة الثالث الزراعة، الصناعة، الخدمات، وذلك وفقا لطبيعة كل محافظـة والنشـاط             
                                                                                             السائد بها، فيالحظ أن المحافظات الحضرية ترتفع فيها نسبة العمالة في نشاط الخـدمات              
                                                                                               ويليها العمالة في نشاط الصناعة، وتتضاءل العمالة فـي النشـاط الزراعـي، أمـا فـي                 

                                                                                      وجه القبلي فنجد أن أعلى نسبة للقوة العاملة توجد في نشاط الزراعة فهي تبلغ                         محافظات ال 
   ).                 أسيوط على الترتيب  /       المنيا (                    من إجمالي قوة العمل   %     ٥١,٧  ،  %  ٥٨              في بعض األحيان 

                                                                                      أما عن العاملين في الحكومة والقطاع العام فترتفـع نسـبتهم فـي المحافظـات               
                                      قبلي بصفة عامة، ويرجـع ذلـك لتركـز                                              الحضرية عنها في محافظات الوجه البحري وال  

     عـن    )                شاملة الجيـزة   (                                                             األنشطة الحكومية ومعظم المشروعات في المحافظات الحضرية،        
                                                                                        محافظات الوجه البحري والقبلي وذلك لنفس األسباب، فضال عن بعض التقاليد السـارية             

      ً                   كبيـراً مـن محافظـات     ا                                                           حتى اآلن في عمالة اإلناث، خاصة في الريف الذي يكون جزء        
  .                   لوجه القبلي والبحري ا



                                                                                ويالحظ ارتفاع البطالة في الحضر مقارنة بالريف، وبين الحاصلين على مؤهـل            
       وأسيوط    %)     ٣٥,٥ (                                                                      ثانوي، وما يعادله في جميع المحافظات، خاصة محافظات كفر الشيخ           

     فى                        ، بينما ينخفض هذا المعدل  %)    ٢٩,٢  ،  %    ٢٩,٨ (       وسوهاج 
                            أساسا إلى سوء تخصـيص                   ، ويرجع ذلك   %    ١٤,٢                             لمحافظات الحضرية إلى نحو      ا

                                                                                   االستثمارات بين المحافظات، وضعف قدرة االقتصاد على توليد فرص عمل، عالوة على            
   ). ١ (                                                        تفاوت المحافظات في عدد السكان وحجم وخصائص القوة العاملة 

                                                                                      ال توجد فروق كبيرة بين أحياء المحافظات الحضرية فيما يتعلق بقوة العمل كنسبة             
                                 نظرا لوجود عديد مـن المنشـآت       %   ٣٥   ،   %  ٣٠               راوح ما بين                                من إجمالي السكان، فهي تت    

                                                                                                الصناعية الكبيرة بها منذ فترة طويلة وتركز عدد من السكان في سن العمل في هذا الحي،                
                                                                                            وال يختلف الوضع كثيرا في مراكز محافظات الوجه القبلي هذا مع األخذ في االعتبار إنه               

                                         عا في عاصمة المحافظة بالمقارنة مـع                                                           في جميع الحاالت السابقة تكون النسبة أكثر ارتفا       
  .                     باقي المراكز أو المدن

                                                                                      وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي لقوة العمل بين األنشطة الـثالث الرئيسـية، وهـي              
                                                                                         الزراعة والصناعة والخدمات فإننا نجد أن جميع أحياء المحافظات الحضرية تنخفض بها            

                                ية باسـتثناء حـي الضـواحي                                                                 نسبة العمالة في النشاط الزراعي بسبب طبيعتها الحضـر        
                                       حيث ترتفـع فيهمـا النسـبة إلـى           )               محافظة السويس  (              وحي الجناين     )                محافظة بورسعيد  (
                                                                                على التوالي، ومن جهة أخرى تزداد نسبة العمالة في نشاط الخـدمات حيـث                 %)     ٣٦,٣ (

  )             بورسـعيد   ة     محافظ (                 في حي بورفؤاد      %     ٨٦,٤                      في حي مصر الجديدة       %     ٨٠,٦          يصل إلى   
   ). ٢ (                                    ء فيما بينها طبقا ألنواع الخدمات بها                   وتتفاوت باقي األحيا



                                                                                        تقديرا للعمق والخطورة المستقبلية لمثل هذه المشكلة السكانية تم إعداد إسـقاطات            
       ، وتم      ١٩٩٦                                                                                 قوة العمل بفرض ثبات نسب المساهمة في قوة العمل على ما كانت عليه عام               

  . ا                                                            تقدير إجمالي حجم قوة العمل المتوقع لكل من الذكور واإلناث سنوي
                                                   وذلك في جمهورية مصر العربيـة، وتبـين أن              ٢٠٢١             حتى عام        ٢٠٠٠         من عام   

          أي أن       ٢٠٢١        عام        ٢٩٠٨٧              ليصل إلى        ٢٠٠٠        عام        ١٨٧٧٩                                حجم قوة العمل قد تزايد من       
                                                                                      حجم قوة العمل سيصبح مرة ونصف حجمه الحالي بعد عشرين عاما، هذا بفرض ثبـات               

                                       وسع المتوقع في تعليم اإلناث وفـتح                                                               نسب المساهمة على الرغم من توقع زيادتها نتيجة الت        
               ً                                                          ، كما تبين أيضاً أن عدد فرص العمل الجديـدة المطلـوب توفيرهـا               ن                 فرص العمل أمامه  

                                                                                         سنويا تصل إلى نصف مليون فرصة عمل، ويتذبذب هذا العدد لتأثره بالتركيب العمـري              
  ة                                                                                       والنوعي من ناحية وعدة متغيرات كمستوى الخصوبة ونسب التقاعد عن العمل من ناحي            

   ). ٣ (     أخرى 
                                                                               أثبتت النظريات االجتماعية عكسية العالقة بين معدالت التوظيف ونمو السـكان           
                                                                                            ألنه كلما اشتد الجهد الذي يبذله الفرد لضمان تقدمه الشخصي في ميادين العمل، ضـعف               

                    ه المكانة األعلـى     ؤ                                                                       اهتمامه باإلنجاب ذلك ألنه يرى في هذا اإلنجاب عائقا يحول دون تبو           
                                                                              فراد إلى تقليل خصوبتهم ال بهدف ارتقاء المكانة االجتماعية فحسـب، بـل                             بل قد يلجأ األ   

   ). ٤ (                                          بهدف الحفاظ على المكانة االجتماعية الراهنة 
                          يقمن بأدوار اقتصادية         من                                                           وتنضم النساء إلى القوى العاملة بأعداد قياسية، ومنهن       

                   نفسـها وإعالـة                                                                               غير تقليدية، والمرأة كثيرا ما تكون المصدر الرئيسي أو الوحيد إلعالـة          
   ). ٥ (       أوالدها 



 :المراجع العربية
  ) UNDP                              معهد التخطـيط القـومي و          . (    ٢٠٠٣                                 تقرير التنمية البشرية مصر      - ١

  .  ٢٧  ،   ٢٦ ص
                               معهـد التخطـيط القـومي و          . (    ٢٠٠٣                                          تقرير التنمية البشرية مصـر عـام         - ٢

UNDP .(   ٣٤  –    ٣٣ ص  .  
  ض                                                          ، إسقاطات السكان المستقبلية لمحافظـات مصـر ألغـرا          ف             هشام مخلو  - ٣

  ز  ك    المر (                                   الجزء األول إجمالي الجمهورية          ٢٠٢١  –      ٢٠٠١                   التخطيط والتنمية   
  .  ٦٠  ،   ٥٩ ص  )     ٢٠٠٠                     الديموجرافي، القاهرة 

         المـرأة    :                              ، قرارات من أجل التنميـة         ١٩٩٥                                    نفيس صادق، حالة سكان العالم       - ٤
  .  ١١ ص  )     ١٩٩٦                     كتيب السكان والتنمية    . (                        والتمكين والصحة اإلنجابية

  .  ١١ ص  )     ١٩٩٥  UNEPA (     سكان                        صندوق األمم المتحدة لل- ٥
 



 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 قطاع اإلحصاء

 
 العمالة والبطالة

 في
 جمهورية مصر العربية

 
 :العمل من السكانقوة 

  :       كاآلتي(ILO)                                       يتم حساب قوة العمل طبقا للتعريف الدولي 
   ).            طبقا للدستور (      سنة   ٦٤  –    ١٥                الفئة العمرية - ١
                                                              ن على العمل ويعملون فعال أو يرغبون في العمل ويبحثـون            و                 األفراد القادر  - ٢

  .   عنه
   أو   )                               الذي يجري كل عشـر سـنوات       (                                            وتحسب قوة العمل من السكان في التعداد        

                                                                                              أبحاث العمالة بالعينة التي تجري سنويا باستخراج مجتمع األفراد داخل القـوة البشـرية              
  :                المجموعة اآلتية              ثم يستنزل منها  )                              سنة فأكثر وقادرون على العمل  ١٥       السكان  (

                                           وال يعملون وقت التعداد أوفي سنة بحـث         (                            الطلبة المتفرغون للدراسة     -
   ).               العمالة بالعينة

  .           ربات البيوت -

   ).                                القادرون على العمل وال يرغبون فيه (                  الزاهدون في العمل  -

                                                                                           ويعتبر المتبقي بعد ذلك قوة العمل الحقيقية طبقا لتعاريف منظمة العمـل الدوليـة               
(ILO).  
  .    نسمة  )         ١٩١٨٩٢٠٠   (    ٢٠٠١ / ١ / ١                 كون قوة العمل في        وبذلك ي

  .    نسمة  )         ١٥٠٣٢١٠٠ (                    قوة العمل من الذكور   )   أ   ( 
  .    نسمة  )        ٤١٥٧١٠٠ (                   قوة العمل من اإلناث   )  ب (
 



 البطالة
 

 :أسلوب حساب البطالة
  :                              تعريف البطالة بأنها حالة الفرد

  .                 القادرة على العمل - ١
  .             يرغب في العمل - ٢

  .                يبحث عن فرصة عمل - ٣

  .           مل المطلوبة              ال يجد فرصة الع - ٤

                                                      ويعتبر هذا البند إضافة علـى التعريـف الـدولي           (                        ليس له من مورد رزق       - ٥
    أرض  (                                                               حيث أنه وجد أن كثيرا من األفـراد يملكـون مـورد رزق                )        للبطالة

                            ويدعون البطالة رغبة فـي       )    إلخ    ...         ودائع –                عقارات ملك    –               زراعية مؤجرة   
  .                حجز وظائف حكومية

 
                                           اسها البطالة طبقا للتعـاريف الدوليـة                                               وهذه هي االعتبارات التي تحسب على أس      

(ILO).  
                       نسمة بنسـبة قـدرها       )        ١٦٩٧٨٠٠   (    ٢٠٠١ / ١ / ١                                 وبذلك يكون عدد المتعطلين في      

  .                 من جملة قوة العمل  %    ٨,٨
           من جملـة     %    ٤,٩             نسمة بنسبة     )       ٧٤٣٤٠٠ (                                إجمالي عدد المتعطلين الذكور       )    أ    ( 

  .                قوة العمل الذكور
           من جملـة     %     ٢٣,٠             نسمة بنسبة     )       ٩٥٤٤٠٠ (                               إجمالي عدد المتعطلين اإلناث       )  ب (

  .               قوة العمل اإلناث

             وهـي نسـبة     %     ١١,٢     هي     ٢٠٠٠                                      شبكة االنترنت أن نسبة البطالة في عام    ب     ظهر  
  .                  ولم تتعدل الشبكة    ١٩٩٤               البطالة في عام 

             وهـي نسـبة     %     ١١,٢     هي     ٢٠٠٠                                      شبكة االنترنت أن نسبة البطالة في عام    ب     ظهر  
  .                  ولم تتعدل الشبكة    ١٩٩٤               البطالة في عام 



 الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء
          قطاع اإلحصاء

 
 تطور قوة العمل والبطالة

 ونسبة قوة العمل إلى عدد السكان
 ٢٠٠٠ – ١٩٩١في جمهورية مصر العربية من عام 

 
البيانات

        السنوات
نسبة قوة العمل إلى عدد  المتعطلين قوة العمل

 %السكان 
٢٩,٠      ١٣٩٦٩       ١٥٨٨٥٧     ١٩٩١     
٢٨,٤      ١٤١٥٧       ١٥٨١٤٦     ١٩٩٢     
٢٨,٩      ١٨٠٠٨       ١٦٥٠٤١     ١٩٩٣     
٢٨,٨      ١٨٧٣١       ١٦٨١٢٢     ١٩٩٤     
٢٨,٤      ١٩١٠٤       ١٦٩٦٨٦     ١٩٩٥     
٢٨,٩      ١٥٣٥١       ١٧١٤٧١     ١٩٩٦     
٢٩,١      ١٤٤٦٥       ١٧٦٥٧٨     ١٩٩٧     
٢٩,١      ١٤٤٧٥       ١٨٠٢٧٧     ١٩٩٨     
٢٩,٤      ١٤٨١٨       ١٨٦١٧٠     ١٩٩٩     
٢٩,٧      ١٦٩٧٨       ١٩١٨٩٢     ٢٠٠٠     

  .                       البيان في نهاية السنوات



 الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء
          قطاع اإلحصاء

 
 توزيع المتعطلين حسب الحالة التعليمية 

 ٢٠٠٠ – ١٩٩١في جمهورية مصر العربية من عام 
 األرقام بالمئات

 الحالة االجتماعية
 
 
 

 السنوات
يقرأ  أمي

 ويكتب

شهادة أقل 
من 
 المتوسط

شهادة 
 متوسطة

شهادة فوق 
المتوسط وأقل 
 من الجامعي

شهادة في مستوى 
البكالوريوس والليسانس 

 وأعلى منها

غير 
 مبين

 ةـــالجمل

١٣٩٦٩ ٢ ٢٢٣٨ ١١٤٧ ٩٣٣٢ ٤٩٣ ٢٤١ ٥١٦     ١٩٩١ 
١٤١٥٧ - ٢٤١٠ ١٢٨٧ ٩٩٦٦ ١٧٤ ١٤٨ ١٧٢     ١٩٩٢ 
١٨٠٠٨ - ٢٧٠٠ ١٢٨١٦١٦٨١ ٢٨٥ ٢٦١ ٢٦٥     ١٩٩٣ 
١٨٧٣١ - ٢٦٤٦ ١٣٩٨٢١٥٢٤ ٢٦٨ ١٣٥ ١٧٦     ١٩٩٤ 
١٩١٠٤ - ٢٣٦٤ ١٤٥٠٢١٥٣٢ ٢٧٤ ٢٠٣ ٢٢٩     ١٩٩٥ 
١٥٣٥١ - ١٨٧٤ ١١٠٥٦١٠٢٧ ٤٠٥ ٣٨٠ ٦٠٩     ١٩٩٦ 
١٤٤٦٥ - ٢٣٤٠ ١٠٠٢٩١٣٥٧ ٣١٣ ٢١٢ ٢١٤     ١٩٩٧ 
١٤٤٧٥ - ٢٦٠٩ ١٠١٩٤١٢٧٨ ١٨٨ ١٢٥ ٨١     ١٩٩٨ 
١٤٨١٨ - ٢٧١٤ ١٠٣١٢١٢٦٧ ٢٤٤ ١٩٣ ٨٨     ١٩٩٩ 
١٦٩٧٨ - ٣٨١٦ ١١٣٤٩١٣٦٤ ١٥٤ ١٥٧ ١٣٨     ٢٠٠٠ 

  .                       البيان في نهاية السنوات
 

 



مقارنة نسب البطالة في الدول العربية 
من ١٩٩٩/١/١ حتى ٢٠٠٠/١/١
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مقارنة نسب البطالة في أفريقيا
من ١٩٩٩/١/١ حتى ٢٠٠٠/١/١
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 إعداد عقود الزواج وشهادات الطالق ومعدالتها العامة
Number & Crude Rates of Marriage & Divorce 

 
 عقود الزواج
Marriages 

 شهادات الطالق
Divorce السنوات 

YEAR د باأللفعد 
No. (000) 

 معدل
Rate 

 عدد باأللف
No. (000) 

 معدل
Rate 

١٩٨٢ 
١٩٨٣ 
١٩٨٤ 
١٩٨٥ 
١٩٨٦ 
١٩٨٧ 
١٩٨٨ 
١٩٨٩ 
١٩٩٠ 
١٩٩١ 
١٩٩٢ 
١٩٩٣ 
١٩٩٤ 
١٩٩٥ 
١٩٩٦ 
١٩٩٧ 
١٩٩٨ 
١٩٩٩ 
٢٠٠٠ 
٢٠٠١ 
٢٠٠٢* 

٤١٣ 
٤١٣ 
٤١٩ 
٤١٤ 
٤٠٦ 
٤٠٢ 
٤١٣ 
٣٩٢ 
٤٠٥ 
٤٠٠ 
٣٩٧ 
٤٣٢ 
٤٥٢ 
٤٧١ 
٤٨٩ 
٤٩٤ 
٥٠٤ 
٥٢٥ 
٥٩٢ 
٤٥٨ 
٤٥٢ 

٩,٣ 
٩,٤ 
٨,٩ 
٨,٥ 
٨,٥ 
٨,٢ 
٨,٢ 
٧,٥ 
٧,٦ 
٧,٣ 
٧,١ 
٧,٦ 
٧,٨ 
٧,٩ 
٨,٣ 
٨,٢ 
٨,٢ 
٨,٤ 
٩,٣ 
٧,٠ 
٦,٨ 

٧٠ 
٧١ 
٧٦ 
٧٣ 
٦٩ 
٦٩ 
٦٨ 
٦٥ 
٦٧ 
٦٤ 
٦٢ 
٦٥ 
٦٧ 
٦٨ 
٦٩ 
٧١ 
٧٢ 
٧٣ 
٦٨ 
٧٠ 
٦٣ 

١,٦ 
١,٦ 
١,٦ 
١,٥ 
١,٤ 
١,٤ 
١,٣ 
١,٢ 
١,٣ 
١,٢ 
١,١ 
١,١ 
١,٢ 
١,١ 
١,٢ 
١,٢ 
١,٢ 
١,٢ 
١,١ 
١,١ 
١,٠ 

 أرقام أولية * 
  من السكان المعدل لكل ألف

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر 

* Preliminary data 
Rate per 1000 Pop. 
Source : CAPMAS 

 



 
 
 
 
 

  جمهورية مصر العربيةيالعمل ومعدل البطالة فقوة 
 

Labor Force. And Unemployment Rate 
 
 

 السنة
Year 

 العملقوة 
Labor Force 

 المتعطلين
Unemployment 

 البطالةمعدل 
Unemployment 

Rate 
١٩٩٦ 
١٩٩٧ 
١٩٩٨ 
١٩٩٩ 
٢٠٠٠ 
٢٠٠١ 
٢٠٠٣ 

١٧١٤٧٠٥٢ 
١٧٦٥٧٨٠٠ 
١٨٠٢٧٧٠٠ 
١٨٦١٧٠٠٠ 
١٩١٨٩٢٠٠ 
١٩٦٦٦٤٠٠ 
٢٠١٧٦٠٠٠ 

١٥٣٥٠٧١ 
١٤٤٦٥٠٠ 
١٤٤٧٥٠٠ 
١٤٨٢٠٠٠ 
١٦٩١٨٠٠ 
١٧٨٠٠٠٠ 
١٩٩٧٠٠٠ 

٨,٩ 
٨,٢ 
٨,١ 
٨,٠ 
٨,٨ 
٩,١ 
٩,٩ 

 Source: CAPMAS الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالمصدر 

 
 
 
 

 



 

تطور نسب البطالة 
Progress of Unemployment Rate 
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Estimates of Labour Force by Gov. In 1/1/2002 & 1/1/2003 (1) 
 

١/١/٢٠٠٣ ١/١/٢٠٠٢ 
 عدد باأللف المحافظات

No. (000) 
 النسبة المئوية

% 
 عدد باأللف
No. (000) 

 النسبة المئوية
% 

Covernornte. 

 القاهرة 
 ةاإلسكندري
 السويس 
 دمياط
 الدقهلية
 الشرقية
 القليوبية

 كفر الشيخ
 الغربية
 المنوفية
 البحيرة

 اإلسماعيلية
 الفيوم
 المنيا
 أسيوط
 سوهاج

 قنا
 أسوان
 األقصر

 البحر األحمر
 الوادي الجديد
 شمال سيناء 
 جنوب سيناء

٢٢٣٤ 
٩٤٧ 
٢١٧ 
١٣٨ 
٣١٢ 
١٥٣٧ 
١٤٤٥ 
١٠٢٨ 
٧٧٩ 
١٢٤٥ 
١١٤٢ 
١٤٩٣ 
٢٧١ 
١٤٧٠ 
٧٢٤ 
٥٩٩ 
١١٠٤ 
٧٩٧ 
٨٧٢ 
٦١٨ 
٣١٤ 
٨٣ 
٥١ 
٥٨ 
٧٨ 
٨٥ 
٢٥ 

١١,٤ 
٤,٨ 
١,١ 
٠,٧ 
١,٦ 
٧,٨ 
٧,٤ 
٥,٢ 
٤,٠ 
٦,٣ 
٥,٨ 
٧,٦ 
١,٤ 
٧,٥ 
٣,٧ 
٣,١ 
٥,٦ 
٤,١ 
٤,٤ 
٣,١ 
١,٦ 
٠,٤ 
٠,٣ 
٠,٣ 
٠,٤ 
٠,٤ 
٠,١ 

٢٢٦٥ 
٩٧٤ 
١٦٨ 
١٤٣ 
٢٩٣ 
١٥٧١ 
١٥٢٥ 
١٠٢٦ 
٧٧٥ 
١٣٠٩ 
١٠٨٢ 
١٥١٥ 
٢٧٩ 
١٤٣١ 
٦٧٩ 
٦٠٥ 
١١٧١ 
٨٣٥ 
٨٤٢ 
٦٣٧ 
٣٠٧ 
٩٣ 
٦١ 
٦٢ 
٧٤ 
٨٤ 
٢٧ 

١١,٢ 
٤٠٩ 
٠,٨ 
٠,٧ 
١,٥ 
٧٠٩ 
٧,٧ 
٥,٢ 
٣,٩ 
٦,٦ 
٥,٥ 
٧,٧ 
١,٤ 
٧,٢ 
٣,٤ 
٣,١ 
٥,٩ 
٤,٢ 
٤,٣ 
٣,٢ 
١,٦ 
٠,٥ 
٠,٣ 
٠,٣ 
٠,٤ 
٠,٤ 
٠,٢ 

Cairo 
Alexaneria 
Port – Said 
Suez 
Damietta 
Dakahlia  
Sharkia  
Kalyobia 
Kafr – El – sheikh 
Gharbia 
Menoufia 
Behera 
Ismailia 
Giza 
Beni – Suef 
Favoum 
Menia 
Asyout 
Suhag 
Qena 
Aswan 
Luxur 
Red Sea 
El-Wadi El-Gidid 
Matrouh 
North Sinai 
South Sinai 

 Total ١٠٠ ١٩٧٧٦ ١٠٠ ١٩٦٦٦ الجملة

 
(1) Exclude Egyptians Abroad 
Source: CAPMAS 



 العمل بالمحافظاتقوة 
Labors Force Ey Goy in 1/1/2002 & 1/1/2003 

 

 
 البيانات ال تشمل المصريين بالخارج  )١(

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر 
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