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 مقدمة: 

 

باتت مشكلة التسول تغزو مجتمعاتنا بأساليبها واشكالها المختلفة فهي  اياة ق يميمية  يين كانيت 

تما س من بعض ش ائح والفئات االجتماعية المعمومة ايتصاميا أو من بعض الفئات الت  تعان  

ام اضييا معينيية او اوح اال تياجييات الخاصيية ي ولكيين فيي  الويييت ال ييال  اصييب ت مهنيية وبييما 

ابتكا  اساليب متعممق ف  التسول كما ضمت الااة ق جميع الفئيات والشي ائح العم يية المتسول ب

 ومن كال الجنسين . 

ومن المال ا فعال انه ال تكام تخلو الشيوا   بممينية ال يياض مين المتسيوالت وت تفيع اعيمامةن 

طنين خاصة ف  شه   مضان والمواسم المينية وةن يفضلن االماكن الت  تع ف اكتاااا بالموا

 والتجمعات السكانية وف  االسواق وامام البنوك والمساجم وال مائق والم اكز التجا ية الكب ى .  

وعلى ةاا االساس تعتب  مشكلة تسول النساء يضية اجتماعية الى جانيب انهيا ةميا وطنييا ليسيت 

مسؤولية مؤسسة بيل ةي  مسيؤولية الجمييع والياح يعني  تاياف  جهيوم كيل االفي ام والمؤسسيات 

 االجتماعية والتعليمية والثقافية ف  المجتمع . 

العوامييل المؤمييية الييى تسييول نسيياء فيي  المجتمييع السييعومح لييالك ت يياول الم اسيية ال الييية ت ميييم  

.وت مييم المعوييات المت تبة على تسول نساء ف  المجتميع السيعومح  اآلثا  باإلضافة الى  ت ميم

  الت  ت م من تسول النساء ي

في  ال يم مين  تسيول النسياء صانع  القي ا ات مؤش ات التخطيطية  الت  تساعم  توصل للالثم  

 و مايتهن .  لسعومحف  المجتمع ا

 :  مشكلة الدراسة

 ف  والمجتمع الف م منها يعان  الت  الخط ق الم ضية االجتماعية المشكالت من التسول يعتب 

 فضال واالن  اف الجنوح أسباب أ م . فانتشا  التسول  يعم ان  افا عن السلوك وةو مكان كل

العمل . وخ وجا عن العامات والتقاليم والقيم السائمق ف   ف  وأخاليياته المجتمع لقيم منافاتها عن

 المجتمع . 

االجتماع  ي  و لها العميم من اآلثا  السلبية  والتعايش االمن على وتشكل مشكلة  التسول تهميما

على المجتمع من مختلف المجاالت االيتصامية واالجتماعية واالمنيةي فهو يؤث  على ال  كة 

ش عمم كبي  من االشخاص عالة على المجتمع مما يعطل   كة النمو االيتصامية  ين يعي

 االيتصامح ويعوق تطو  المجتمع وتقممه 
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( Biamabie, 2008)  كما ان ةاه المشكلة لها ابعام اجتماعية ومامية ي يتمثل البعم االجتماع

م المامح فيتمثل ف  فك ق امتهان التسول واالعتيام على مما سة ةاه االفة االجتماعية . أما البع

ف  مشكلة الفق  الت  يتم  لها عن ط يق التسول فالغالبية العام  من المتسولين يعانون من 

مشكالت مثل البطالة والفق  والتفكك االس ح وغالبا ما يمفعهم الك الى ا تكاب اكث  الج ائم 

 .(RespectandResponsibilit,2003)خطو ق 

مايز اساليبها وا توائها على اشكال متعممق ومتنوعة علنية وبال غم الى تعمم وسائل التسول وت

وا يانا مستت ق ومخول فئات جميمق اليها منها النساء . وال غم من االةتمام الم ل  والمول  

بقضايا الم أق المختلفة ي اال ان النساء من أةم فئات المجتمع استخماما للتسول ي كما أن ةاه الفئة 

  نسبة يعيشن ف  ا وف صعبة ويتع ضن لل  مان سواء الجزئ  أو مازالت تعان  من ا تفا

( ان التسول لمى النساء يعوم الى عوامل 2014الكل  . ويم أكمت م اسة )  مصبايح ي 

 ايتصامية واجتماعية منها التفكك االس ح والفق  والبطالة. 

ح باعتبا  ان النساء ونا ا لما تمثله ااة ق النساء المتسوالت من خطو ق على المجتمع السعوم

المتسوالت يمثلن فئة مهمة ف  تنشئة االبناء ي االم  الاح تنعكس باألثا  السلبية على المجتمع . 

فالم أق  بصفتها م و  ال ياق االس ية واالس ق م و  ال ياق االجتماعية فأن أح يضية تمسها او 

تها وتنشئة ابناءةا .ويم كشفت  تؤث  على عطائها واموا ةا االجتماعية ستؤث  بالتال  على  يا

 م اسة  )  

  ) Webstar ,  2013      

ان نسبة االنان المتسوالت تزيم عن الاكو  و ان نسبة االعالة ت تفع بين المتسولين ال سيما 

 االنان منهم .

والمجتمع السعومح ا م المجتمعات الت  تنتش  فيها ةاه المشكلة  ين تشي  اال صاءات الى 

اعمام المتسولين من سنة الى سنة اخ ى .فقم كشف تق ي  اصم ته وزا ق الشؤون ا تفا  

االجتماعية  ول  جم ونوعية التسول ف  المملكة ان عمم المتسولين من السعوميين وغي ةم بلغ 

%( وف  المقابل كان عمم السعوميين 89كل غي  السعوميين بينهم نسبة )\( يشط22784) 

%( من اجمال  عمم المتسولين ف  مختلف مناطق المملكة 11نسبة )( مواطنا ومواطنة ب2536)

ي والك تبعا إل صائيات وزا ق الشؤون االجتماعية . ويم تزايم العمم ف   ين بلغ عمم 

( ) وزا ق الشؤون االجتماعية  ( وتعتب  فئة النساء المتسوالت 3459المتسولين من المواطنين )

مفا  عن نفسها  ين ان ةاه الفئة ض ية مجموعة من من الفئات الت  ال تملك مقومات ال

 الا وف والعوامل البيئية واالجتماعية وااليتصامية
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" ما واقع تسول النساء في المجتمع وف  ضوء ما سبق يمكن ت ميم مشكلة الم اسة ف  

 السعودي 
 والحلول الممكنة للحد منها ؟ "  

 اهمية الدراسة:

 

الم اسات المهمة والمفيمق من الناجية العلمية والعملية اا يتناول / تعم الم اسة ال اةنة من 1

مشكلة ةامة تخص فئة مهمة من فئات المجتمع وة  النساء المتسوالت بهمف مع فة العوامل 

واالثا  االجتماعية وااليتصامية والااتية المت تبة على تسولهن بغية الخ وج بنتائج وتوصيات 

 . ه الااة ق السلبيةيمكن ان تسهم ف  ال م من ةا

 ان  افيهي سلوكيات يصا بها الت  األمنية المشكالت إ مى المجتمع ف  التسول / تعم ااة ق2

 كالج ائم بالم أقي الم تبطة خاصة بهي الج يمة معمالت وت فع المجتمعي استق ا  ف  تؤث 

 واألخاليية.  االيتصامية والج ائم بالبش  االتجا  وج ائم ال مومي عاب ق المنامة

/ يعتب  التسول مؤش  لوجوم مشكلة القف  ي كما يكشف عجز مؤسسات المجتمع الممن  3

 ومنامات ال عاية االجتماعية ال تواء الفق اء الم تاجين . 

 / يلة الم اسات الت  اج يت على ااة ق تسول النساء ف  المجتمع السعومح .4

الت  تؤث  على  التشوةات االجتماعية هو من/ يعتب  التسول ماه  غي   ضا ح للمجتمعي ف5

عن السلوك وخ وجا عن العامات الف م والمجتمع اجتماعيا وايتصاميا وامنياي كما يعم ان  افا 

 مع السعومح .والتقاليم والقيم السائمق ف  المجت

/ استفامق الجهات المسؤولة والمهتمة بااة ق التسول ومكاف تها كوزا ق الماخلية ووزا ق 6

 لشؤون االجتماعية لوضع الخطط الالزمة والب امج الويائية لل م من ةاه الااة ق .ا

 تت مم اةماف ةاه الم اسة ف  :  

  .نساء ف  المجتمع السعومح الالعوامل المؤمية الى تسول / ت ميم 1

  .نساء ف  المجتمع السعومح الالمت تبة على تسول   اآلثا  /  ت ميم 2

 تسول النساء ف  المجتمع السعومح ./ ت ميم معويات   3

 . تسول النساء ف  المجتمع السعومح لل م منمؤش ات التخطيطية  توصل الى ال/  4
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 :الدراسات السابقة 

ةـ  ( : 1426ـــ م اسة )الم زوق  ي   

بعنوان  ج يمة االتجا  بالنساء واالطفال وعقوباتها ف  الش يعة االسالمية والقانون المول  

.ةمفت الم اسة الى التع يف بعقوبة الج يمة ف  الش يعة االسالمية مقا نتا بالقانون المول  . 

ويم توصلت نتائج الم اسة الى ان ةم  ال قوق وضعف القوانين والفسام االما ح من عوامل 

شجيع عصابات الج يمة المنامة . وان الفق  والبطالة ة  من اسباب انتشا  التسول .       ت  

م  ( : 2006ـــ  م اسة )   المنان  ي  

ويم اكمت الم اسة على ان  غياب الضبط والقانون الواضح لل ماية االجتماعية ي باإلضافة الى 

موا م والخممات وانتشا  معمالت االضط ابات االمنية وزيامق عمم السكان ف  ال ضآلة ال

البطالة وانتشا  الجهل  وتمةو  العاليات االس ية واال تياج الشميم من اسباب انتشا  التسول 

.6ف  السومان . باإلضافة الى التغي ات االجتماعية وااليتصامية الت  تشهمةا البالم  

م  ( :2009ـــ م اسة )   مصابيح   ي  

ن ال اجة واالمتهان " ةمفت الم اسة  الى مع فة االسباب الت  بم اسة بعنوان " التسول بي

تؤمح بالمتسوالت ال ت اف  التسولي وةل للتفكك االس ح عالية با ت اف بعض النساء 

للتسول . ويم اكمت نتائج الم اسة  على ان التسول يعتب  من المشكالت االجتماعية الم ضية 

كان وتعكس الكثي  من الاواة  السلبية على جميع الت  يعان  منها الف م والمجتمع ف  كل م

القطاعات كما انها ا م اسباب الجنوح واالن  اف فضال على منافاتها لقيم المجتمع واخاليياته . 

كما توصلت الى معام المب وثات متأث ات بوايعهن االجتماع  الاح يعمل على تهميشهن 

انتهن ماخله وةاا ما يمفع بهن الى االيبال وايصاءةن من المجتمع الاح يشع ةن بعمم ت قيق مك

على السلوك االن  اف  المتمثل ف  امتهان التسول وةاا لت قيق التوافق النفس  واالنمماج 

 االجتماع  .  

(م 2009  يال ميث    م اسة ) ـــ  

بعنوان " ااة ق التسول وأث ةا االجتماع  وااليتصامح واألمن  "وةمفت الم اسة الى التع ف 

ى  جم تلك الااة ق وعلى الخصائص االجتماعية وااليتصامية للقائمين بها والويوف على عل

العوامل واالسباب واال وال االجتماعية الت  أمت الى اهو ةا واستف ال نموةا وتبيان االثا  

االجتماعية وااليتصامية واالمنية المت تبة عليها ونوعية الاين يقومون بها ومع فة االليات الت  



6 
 

أوصى الف يق الب ث  بض و ق معم الجهات اات العالية بمكاف ة التسول باألف ام و يتبعونها ي

وتنسيق جهومةاي وي ى الف يق الب ث  أةمية ضبط وم ايبة  موم المملكة لمنع التسلل الاح 

التخلف واإليامة غي    يؤمح غالًبا إلى التسولي ووضع الضوابط واإلج اءات الناامية لمنع

يت ح البا ثون القيام ب ملة إعالمية لتوعية األف ام بخطو ق أية بعم أماء ال ج أو العم ق. والناام

 .    التسول على المجتمعي والتع يف بآثا ه الخطي ق ف  الجوانب االجتماعية واألمنية وااليتصامية

 )Onoyase,  2010)   ـــ م اسة 

"من مناو  المتسولين وةمفت الط ق الفعالة لمكاف ة التسول ف  شوا   نيجي يا " بعنوان   

الم اسة م اسة الط ق الفعالة لمكاف ة التسول ف  الشوا   كما ي اةا المتسولون وتوصلت 

الم اسة الى عمق نتائج منها ان التسول ف  الشوا   مشكلة من يمم الزمن ومتأصله ف  نيجي يا 

ت  تبالها ال كومة ف   االت متعممق باستخمام جهات تنفيا القانون لتخليص وا تبطت الجهوم ال

 الشوا   من المعوزين .

( :   2011ـــ  م اسة )  الشلهوب ي        

بعنوان معويات مكاف ة التسول ف  المملكة الع بية السعومية ويم ةمفت الى ت ميم االموا  

ع  ف  مجال مكاف ة التسول .وتوصلت الى والمسئوليات الت  يقوم بها االخصائ  االجتما

الم اسة عن المعويات المجتمعية لمكاف ة التسول ةو االفتقا  الى وجوم است اتيجية لمكاف ة 

ااة ق التسول ويلة عمم مكاتب مكاف ة التسول ف  الممينة الوا مق مما يزيم من عبء العمل 

لى مكاتب مكاف ة التسول .كما ان على االخصائ  االجتماع  نتيجة لزيامق عمم المتسولين ع

انتشا  البطالة ف  المجتمع السعومح يزيم من اعمام الم تاجين وبالتال  المتسولين ف  المجتمع . 

  

( : 2013ـــ )  الش فات ي   

وكانت بعنوان )ااة ق التسول و كمها وآثا ةا ط ق عالجها ف  الفقه االسالم  ( ويم    

التسول الكشف عن اسباب وموافع التسول والويوف على ةمفت الم اسة الى مع فة صو  

الط ق الناجمة ف  عالج ةاه الااة ق . توصلت الى عمق نتائج نها تع ض األطفال والنساء الى 

مخاط  المةس على مفت يات الط ق واالشا ات الضوئية ي تع ض النساء الى مخاط  

ممان وت ويج المخم ات والس يات االن  اف واالج ام فتز   باو  االج ام واالن  اف كاإل

 .  والزنا واالغتصاب

  :  تساؤالت الدراسة

 تت م تساؤالت ةاه  الم اسة ف   : 
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 المؤمية الى تسول النساء ف  المجتمع السعومح  ؟   العوامل/ التساؤل االول  : ما  1

 ؟ / التساؤل الثان  : ما اآلثا  المت تبة على تسول النساء ف  المجتمع السعومح 

                                           / التساؤل الثالن : ما ة  معويات  ال م  من تسول النساء ف  المجتمع السعومح ؟                                                   3

ء / التساؤل  ال ابع  :  ما ة   المؤش ات التخطيطية  الت  تساعم  ف  ال م من  تسول النسا4

 ف  المجتمع السعومح ؟ 

 مفاهيم الدراسة :    

 سيتم ف  ةاه الم اسة معالجة عمق مفاةيم نا يا واج ائيا وة  :   

 /   تسول النساء :1

ي جع اصل كلمة تسول ف  اللغة الى : سول ي ويقصم بالك است خاء البطن . ) ابن مناو  ي 

 (  350بمون ي 

التسول بأنه : طلب الصمية من االف ام ف  الط ق ويع ف معجم المصطل ات االجتماعية 

 (37مي1997العامة ) بموح ي 

كما يع ف بأنه سلوك شاا يلجأ اليه من ال يهتمون بعامات وتقاليم المجتمع ويمثلون جماعة 

 عاطلة تهوى االستجماء بمال من العمل الش يف.

الال والمسكنة ف  االماكن  : كل انث  اه ت بماه ف  ةاا الم اسة: النساء  سولت يع فو     

العامة واستخممت ال يل والخم  الستم ا  عطف الناس و  متهم لل صول على المال او منفعة 

 عينية .

:االجراءات المنهجية للدراسة   

 -نوع الدراسة :  

تعتب  ةاه الم اسة من الم اسات الوصفية الت ليلية ي اا يتضمن الب ن الوصف  تق ي  

ة ي وت ميم ابعامةا بمية .  ين يمكن الب ن الوصف  من ال صول على خصائص ااة ق معين

معلومات مييقة تصو  الوايع وتسهم ف  ت ليله ي االم  الاى يساعم ف  توضيح مشكلة الم اسة 

والوصول الى مجموعة من النتائج الت  تفس  الموضو  المم وس ي لالك فأن ةاه الم اسة تقوم 
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الى تسول نساء ف  المجتمع السعومح  باإلضافة الى الكشف عن  على ت ميم  العوامل المؤمية

اآلثا  المت تبة  ) الااتية ي  و االجتماعية  ي و االيتصامية ( على تسول النساء الك للتوصل 

 للمؤش ات التخطيطية  الت  تساعم  ف  ال م من  تسول النساء ف  الم تمع السعومح ؟ 

  -منهج الدراسة:

االجتماع  من انسب المناةج استخماما ومناسبة لهاه الم اسة وسوف يتم  يعتب  منهج  المسح

استخمام المسح االجتماع  عن ط يق المسح الشامل لجميع المتسوالت المقبوض عليهن ف  

 مكاتب مكاف ة التسول  .

 ادوات جمع البيانات : 

 سيتم تصميم استبانة الم اسة على الن و التال  :

ـــ استبانة موجهه لألخصائيات االجتماعيات العامالت ف  مكاتب مكاف ة التسول ف  وزا ق 

 الشؤون االجتماعية ف  المملكة .  

ــ مليل مقابلة للمسؤولين ف  اما ق مكاف ة التسول ف  زا ق الشؤون االجتماعية . ومم اء مكاتب 

 عية وعلم االجتما  وعلم النفس . مكاف ة التسول وبعض الخب اء والمتخصصين الخممة االجتما

  مجاالت الدراسة :

 -تت مم مجاالت الم اسة ف  :

 / المجال المكان  للم اسة : وزا ق الشؤون االجتماعية  .) مكاتب مكاف ة التسول  (  1

 ( شه   12/ المجال الزمن  للم اسة : من المتويع ان تستغ ق الم اسة )2

  ._ فت ق االطال  المكتب  ي واعمام الم اسة النا ية يوالك بتجميع المامق النا ية من المكتبات 

 _ فت ق اعمام االماق وت كيمها واختبا ةا ميمانيا .  

 _ فت ق جمع البيانات من الميمان . 

 _ فت ق جمولة النتائج واالجابة على التساؤالت واستخ اج التق ي  النهائ  للم اسة . 

/ المجال البش ح :4  
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ــ   ص  شامل لجميع األخصائيات االجتماعيات العامالت ف  مكاتب مكاف ة التسول ف  

 وزا ق الشؤون االجتماعية.

ــ   جميع المسؤولين ومم اء مكاتب مكاف ة التسول . الخب اء و المتخصصين ف  الخممة 

.االجتماعية وعلم االجتما  وعلم النفس    


