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  :مقدمة -أوال

 اجتماعيةةعامة مبا تنطوي عليه من أمناط التنقل واحلراك ظاهرة بصفة تعد اهلجرة 
وتربز املالمح االجتماعية االقتصادية لتلك الظةاهرة    ،متعددة األبعاد واحلدود  نيةوسكا

 بيد أن اهلجرة .للمداخل األساسية   تنمية اجملتمعات احملليةحتليل وتفسري علماء االجتماع 
غري املشروعة منطًا خمتلفًا من أمناط تلك الظاهرة املركبة . وهي أقرب إىل املشكالت منهةا 

ال سيما أن البةاثني    امليةدان  ،الظواهر السوية، ومن هنا كان نعتها بالالمشروعة  إىل
 انتهوا إىل ارتباطها بالتداعيات السلبية واملعوقة ذات الطابع األمين اجلنةايي ، والسياسةي

 ،االجتماعي ، فضاًل عن األضرار واألخطار اليت تواجه الشباب جسميًا ونفسيًا وعقليةًا و
عفت الشروط والظروف والضغوط اجملتمعية املتعددة الةيت اكتنفةت ثيةاة ولذلك تضا

تضاعفت فاعليات جتارة البشر ومحلت معهةا وةورا كذلك و ,املهاجرين غري الشرعي 
شةرايح لومناذج من التعامل غري األخالقي، وذلك باستنزاف القدرات البشةرية واملاليةة 

 جمتمعات العامل النيالث .  ت الدنيا الراغب    العمل وجلهم من الفقراء والطبقا
زادت موجات النزوح إىل العامل املتقدم عرب املواقع واحلدود املتطرفة للةدو   لقدو
تضاعفت أشكا  االستغال  مع ضعف وقصور وسايل احلمايةة واألمةن .  ولذااملصدرة،

ا وحبرا ، ودخلت زمر التحايل وعصابات اإلجرام طرفًا مهمًا   خمتلف عمليات النقل  بر
مبا تنطوي عليه من تناقضات أوقعت أعداد كبرية من الشباب   شراك الضرر واإلوةابة 
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واملوت قبل بلوغ أي من التوقعات املنتظرة أو مستويات الطموح املأمولة . من أجل ذلةك 
مشكلة اهلجرة غري املشروعة على املستوى العام .وقطعةت  لدراسة كانت األمهية اجملتمعية

النوعية شوطًا بالغ األمهية   حتليل املشكلة وتفسريها طبقًا لألهداف املختلفةة  الدراسات
 اليت تبناها الباثنيون   امليدان .

 Social من سياق عمليات التفاعل االجتماعي  لذلك يتخذ البحث الراهن      
interaction Process   وعوامل الطرد واجلذبPush and Pull Factors 

، والرغبة   احلراك  Dysfunctionو املعوقة  Eu functionsشجعة والوظايف امل
املهين واالجتماعي،  فضاًل عن رؤى مجهور املبحوث  لذواهتم منطلقات مهمة لتحليل 

، وذلك لبلوغ الشبكات االجتماعية أمهية   التحليل إعطاء نظريةوتفسري املشكلة , مع 
 التنمية. غايات تتصل بتقييم دور احلراك السكاين  

 - :: مشكلة البحثثانيا
تلعب اهلجرة دورًا كبريًا   احلراك االجتماعي، على أساس أن اهلجرة ناجتة عن السعي     

لتحس  ظروف وأثوا  األفراد واجلماعات اجتماعيًا واقتصاديًا، ِلما تتيحه مةن فةر  
قةي االقتصةادي متعددة   التعليم والعمل ومستوى عاٍ  من الدخل، ومن مث حتقية  الر

 تكةوينواالجتماعي لألفراد، خاوة وأن هناك اعتقادًا سايدًا بأن املهاجرين مييلةون إىل 
 .طبقة اجتماعية أعلى من عامة السكان فاعلة ضمن 'Active identitiesكيانات

تتعدد وتتنوع األطراف املتعاملة مع املهاجرين غري الشرعي  منيلما تتشعب العناور و    
كيفية تزيد األمر  وأخرىمشكلة ،األمر الذي يضع الباثث أمام معطيات كمية املكونة لل
السيما وأن هذه املعطيات جتمع ب  ثقاي  متضاربة أثيانًا، ومبالغ فيها تارة  ،تعقيدا 

( 1).أخرى، ومشكوك   وحتها تارة ثالنية على حنوها ما فصلته بعض الدراسات املباشرة 
بووفها مركبًا من العمليات داخل سياق احلراك والتنقل على وتنطوي اهلجرة غري الشرعية 

أساليب سرية مستترة ،وأخرى ظاهرة تعرب عن األهداف املشروعة،كما تكتنف هذا السياق 
واخلداع ، جبانب املخاطرة واملواجهات غري احملسوبة، فضال عن املعاناة  مظاهر التحايلأيضا 

تذهب أدراج الرياح أو ال تأيت إال مبردود ضئيل ال البدنية والنفسية وجتشم التكاليف اليت 
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يتالءم حبا  مع مستويات الطموح أو ثيازة فر  العمل عند ثدودها الدنيا . ولذلك فإن 
حتليل ميكانيزمات التفاعل وثدود االلتقاء ب  عناور اجلذب والتنافر بالنسبة جملتمع 

 كل األطراف من مكونات جانب شرح عمليات االتصا  والتفاهم ب  املهاجرين إىل
 (.2الدراسة الراهنة )

لقد كانت اهلجرة هبدف االستقرار والتوطن هلا أسباهبا اليت جتعلها تنشط أثيانا وختمد     
أثيانا آخري، إال أن التصاعد املضطرد   اهلجرة غري املشروعة جعلها تتحو  من ظاهرة 

 إيل طبيعتها غري الرمسية والال إيل مشكلة عاملية يصعب حتديد ثجمها الفعلي بالنظر
نظامية،اليت توفر عناور البنية السرية واملستترة.ولذلك تتفاوت اإلثصاييات وتتضارب 
التقديرات الكمية بشأهنا . ورغم مشوهلا علي املستوي العاملي للذكور واإلناث إال أهنا 

و مجهورية مصر مشكلة ذكورية بالدرجة األويل   كل الدو  العربية واإلسالمية عامة 
 العربية  خاوة. 

ويبدو أن املكونات الالمشروعة للتهريب البشري على مستوى كل من " النشاط       
الفردي" و" النشاط اجلمعي املنظم " تطرح بنودًا مهنية اثترافية تأخذ " ويغ الشبكة " اليت 

ات القانونية وفنيات متارس نشاطًا هتريبيا يرتكز إىل خربات تقنية   جما  البحث عن النيغر
التعامل مع قضايا اهلجرة واجلنسية والسفر واإلقامة مما يشكل منظومة التحايل وتقن  أمناط 

املشروع، أو إكساهبا طابع الصحة والسالمة فيما يقع ضمن " تسويغ  السلوك غري
على أن مشكلة اهلجرة .  Legalize of propitiation  (3)احملظورات أو تربيرها" 

ولذلك ال تستقل   أهدافها  ،مشروعة اشتقاق أو انبنياق أعلي ملوضوع اهلجرة بعامةالال
جرافية والضغوط االقتصادية والسياسية متعددة وومقاودها عن األوضاع االجتماعية الدمي

الشدة ،   الوقت الذي تتصل برؤى شباب املهاجرين وأسرهم واجملتمع احمللي. ولذلك 
آلثار املشجعة ضمن السياق التحليلي للمشكلة. ويبدو  ذلك مقررًا جتتمع اآلثار املعوقة وا

  ش  الوظايف املعوقة بالنسبة للوسايل أما الوظايف املشجعة فتتصل أكنير ما تكون 
 وتبقي القراين  الكمية قيد اإلثبات والتحقي . ،بالغايات
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ة   إثداث وتتمنيل مشكلة البحث الراهن   الكشف عن دور اهلجرة غري الشرعي     
احلراك االجتماعي للمهاجرين وأسرهم من عدمه، مع تعيي  عالقة هذا الدور بالتنمية 

 احمللية.
 - :أهداف البحث -ثالنيا   

يهدف البحث الراهن إىل الكشف عن الطبيعة الدينامكية للهجرة غري املشروعة      
ربية وأوروبية مبا تنطوي عليه بووفها منطا للحركة واالنتقا  من القرية املصرية إىل بلدان ع

من عمليات ومضام  اجتماعية متعددة أبرزها منظومة التفاعل ب  عوامل الطرد 
ثراك اجتماعي متعدد اآلثار واجلذب،ودور التحوالت االجتماعية النيقافية   إثداث  

  للمهاجرين وأسرهم.
 أمهها : وينبني  عن اهلدف العام للبحث جمموعة من األهداف الفرعية      
ظروف عمل املهاجرين قبل اهلجرة وبعدها واملشكالت اليت عانوا الكشف عن  -1

 منها.
 . غري الشرعيةالتعرف علي أهم العوامل الطاردة واجلاذبة املرتبطة باهلجرة  -2
 قبل اهلجرة . وناليت اختذها املهاجر -املسارات –الكشف عن اإلجراءات العملية   -3
 أثناء رثلة اهلجرة و  بلد املهجر. ونليت تعرض هلا املهاجررود املخاطر املتعددة ا -4
تقييم املخرجات التنموية ومظاهر االرتقاء اليت انعكست علي األوضاع االقتصادية  -5

 واالجتماعية والنيقافية للمهاجرين وأسرهم   املوطن األولي.
  - تساؤالت البحث : -رابعا
هل سامهت اهلجرة غري الشرعية    داه:ينطل  البحث الراهن من تساؤ  رييسي مؤ     

 حتقي  ثراك اقتصادي واجتماعي لدي املهاجرين وآسرهم من عدمه؟
 ؟ ما العوامل الطاردة واجلاذبة املرتبطة باهلجرة غري الشرعية و 

 وينبني  عن التساؤ  الرييسي جمموعة تساؤالت فرعية هي :      
 وما املشكالت اليت عانوا منها؟ ما ظروف عمل املهاجرين قبل اهلجرة وبعدها -1
 ما العوامل الطاردة واجلاذبة املرتبطة باهلجرة غري الشرعية ؟ -2
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 ما اإلجراءات العملية اليت قام هبا املهاجر إلمتام عملية اهلجرة غري الشرعية؟ -3
 ما املخاطر اليت تعرض هلا املهاجر أثناء رثلة اهلجرة و  بلد املهجر. -4
امهت اهلجرة غري الشرعية   حتقي  ثراك اقتصادي واجتماعي إيل أي مدي س -5

 لدي املهاجرين وآسرهم من عدمه؟
 - :خامسا : مفاهيم البحث

 illegal emigrationاهلجرة غري الشرعية :  -1
هي اهلجرة اليت تتم بطرق غري قانونية أو غري مشروعة ومن مقومات الالمشروعية هنا      

(. 4وسايل غري قانونية   االنتقا  والدخو  إيل بلةد املقصةد ) استخدام وثاي  مزورة أو
  وهى نوع من اهلجرة السرية املناهضة للقانون، ويصبح املنتسبون إليها أشةخا  خمةالف

توفرها ثقوق اإلنسان ، فةإذا مةا  اليتللقوان  املنظمة للهجرة عامة, ويفتقدون احلماية 
تقوض إدعاءه حبسن النية،  نظاميية بشكل غري احلدود الدول  emigrantجتاوز املهاجر 

 ووقع حتت طايلة االستبعاد لكونه مذنبا. ويستخدم أثيانا مصطلح اهلجرة غري النظاميةة 
irregular immigration  للتعبري عن خمالفة املهاجر للنظم والقواعد املنظمة للهجرة

 املوثقةة" اخلارجية الدولية .وىف ثةاالت دةددة يتكةرر مصةطلح "اهلجةرة غةري
undocumented  migration   لعدم توافر الوثاي  واملستندات الدالةة علةى .

جواز السفر هةو   مشروعية الدخو  إىل بلد املقصد .وقد يصبح الغرض احملدد للدخو  
 unauthorizedالوثيقة املعتمدة وهناك وياغة "اهلجرة غري املصةرح هبةا رمسيةا".

emigration  تصريح بالعمل أو الدراسة أو الزيارة أو غريها مةن ومؤداها عدم وجود
 جانب مكاتب العمل أو اجلهات املعتمدة للتصرحيات .

مستمرة ب  مفاهيم الشرعية والالشرعية وقواعد الدخو  واإلقامة  جدليةو هناك عالقة    
 ذياألمر الةوالتوثي  وعمليات هتريب البشر والسرية والتستر والتلفي  والدس والتزوير . 

يعقد من طبيعة مشكلة اهلجرة غري الشرعية ويضع الباثث املدق    مواقف منيرية للحةرية 
وباعنية علي التناقض واخللل   التصور والتقدير. فاهلجرة غري الشرعية هى ذلك النمط من 
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يتم بطرق غري قانونية بسبب وعوبات ولتحقي  أهداف اقتصةادية  الذياهلجرة اخلارجية 
 (.5)واجتماعية 

 illegal alienاملهاجر غري الشرعي : -2
غري شرعي وينوي البقاء   الدولة املهاجر إليها بةدون ثة   الدولة بشكلشخص يدخل 

قانوين.واملهاجر غري الشرعي هو املهاجر غري امللتزم بالطرق القانونية نظرا لصعوبة السةفر 
 . (6)ووعوبة اهلجرة الشرعية 

ي  إىل فئت  رييسيت  وذلك   الدو  املهاجر إليها: الفئة وينتمي املهاجرين غري الشرع    
األوىل وتضم  املهاجرين الطوعي  الذين ليس معهم مستندات, والفئةة النيانيةة وتضةم 
املهاجرين اجملربين الذين ال حيملون مستندات ) الالجئ ( وقد مت بشكل رمسي التفري  ب  

فئة منفصلة بواسةطة املعاهةدات  نجملربين يعتربوالنوع  ثىت اآلن، وذلك ألن املهاجرين ا
الدولية لذا من املهم التفرقة بينهم.ويبقي املهاجرون غةري الشةرعي  الةذين ال حيملةون 
مستندات متنقل  بشكل غري رمسي من دولة إىل أخرى، و حياولون بعد ذلك أن حيصةلوا 

رون ألسةباب على مستندات هوية, ومعظم الذين يهاجرون بشكل غةري رمسةي يسةاف
 (7)اقتصادية.
 :احلراك االجتماعي -3

 يعةةا احلةةراك االجتمةةاعي ثركةةة األفةةراد مةةن وضةةع اجتمةةاعي إىل 
آخر " أعلى أو أسفل " وهو نوع من التغري ىف الطبقات االجتماعية والسلم االجتمةاعي . 

خةرى، ىف املوسوعة الدولية لعلم االجتماع بأنه االنتقا  من فئةة أو شةرحية إىل أ هعرفتو
وعمليًا يقصد به االنتقا  املها لفرد أو مجاعة من وضع إىل آخر،وما يصاثب ذلك مةن 

  واحلراك املها واالجتماعي كالمها يشريان إىل تغري  .ارتفاع أو اخنفاض ىف املكانة املهنية
األوضاع االجتماعية واالقتصادية واملهنية وعودًا أو هبوطًا وهذا يعا وجود وةلة قويةة 

 .(8)هما بين
 طبقة من اجلماعة أو الفرد انتقا  هو االجتماعي احلراك أن )سورك  بترمي( ويرى

 آخر، اقتصادي اجتماعي مستوى أو أخرى طبقة إىل مع  اجتماعي اقتصادي مستوى أو
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 إىل االنتقا  هذا يكون وقد ، الفرد ودخل وظيفة   مستوى تغري االنتقا  هبذا يرتبط حبيث
ويشري الباثنيون ىف جما  دراسة احلراك االجتماعي خاوة إىل وجةود  . فلأس إىل أو أعلى

حلدوثه  منها شبكة العالقات االجتماعية واهلجرة  Determinantsآليات أو دددات 
 (.9ومدى املشاركة االجتماعية. )

و  ضوء املفاهيم السابقة حيدد الباثث مفهومًا إجراييًا للهجرة غري الشرعية علي 
نتقا  من دولة إىل دولة أخرى وأثيانًا إىل دولة ثالنية أي ب  احلدود السياسية للدو  أهنا اال

وخارج ثدود الدولة األولية أي املوطن األولي للشخص أو األشخا  وذلةك هبةدف 
اإلقامة الدايمة أو املؤقتة،بدون وثاي  سفر أو جوازات سفر وبدون تأشريات )إذن دخو ( 

ا السلطات املختصة باهلجرة واجلوازات أي بدون اتفاق مسب  وبدون بطاقات إقامة متنحه
 وخمطط ب  الدو  املهاجر إليها والدو  املهاجر منها.

واملفهوم اإلجرايي للمهاجرين غري الشرعي   هم أولئك الذين يدخلون أي دولةة 
بدون أوراق رمسية خاوة باهلجرة الوافدة ، وكذلك هؤالء الذين يدخلون بدون تصريح ، 

، أو يةدخلون ولكنهم جتاوزوا مدة تلك التصاريحأو بوثاي  مزورة ، أو بتصاريح مؤقتة ، 
 عن طري  التسلل عرب احلدود.

أما احلراك االجتماعي فهو انتقا  الفرد أو اجلماعة من طبقة أو مستوي اجتماعي 
اقتصادي مع  إيل طبقة أخري أو مستوي اجتماعي اقتصادي آخر  وقةد يكةون هةذا 

 قا  إيل اعلي أو إيل أسفل،وهو علي عالقة بالتنمية احمللية.االنت
 - الدراسات السابقة: -سادسا

تتباين مواقف الباثني    جما  اهلجرة غري الشرعية طبقةًا لطبيعةة كةل حبةث  
وأطروثاته وخاوة ما يتصل منها بأغراض البحث وتساؤالته الرييسية األمر الذي يوجب 

نصرف مباشرة إىل توظيف نتايج البحوث السةابقة خلدمةة على الباثث خيارات دددة ت
مفردات حبنيه على حنو انتقايي .  وثيث يهدف البحث الراهن إىل الكشف عةن الطبيعةة 
الدينامكية للهجرة غري املشروعة بووفها منطا للحركة واالنتقا  من القريةة املصةرية إىل 
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م  اجتماعيةة متعةددة أبرزهةا بلدان عربية وأوروبية مبا تنطوي عليه من عمليات ومضا
منظومة التفاعل ب  عوامل الطرد واجلذب ،ورود و حتليل وتفسري العالقة ب  اهلجرة غري 

 لدي املهاجرين وأسرهم.الشرعية واحلراك االجتماعي 
و  ضوء ما تقدم انتقي الباثث عددا من الدراسات والبحوث واليت منها دراسةة "       

( اليت تناولت قضية اهلجرة اخلارجية الالمشةروعة مةن 10) م(2013فازتيودي سواريس)
هدفت  إىل الكشف عن العالقات املتبادلةة واليت  الربازيل إىل الواليات املتحدة األمريكية.

ب  أوساط الشباب املهاجر من ناثية والعوامل الشخصةية املةؤثرة   مةواقفهم وبة  
  جما  النقل والسمسرة والتزييف وغريهةا  املنظمات والوكاالت شبه املشروعة اليت تعمل

 من األعما  املناظرة .
وقد استخدم الباثث   حتليله السري الذاتية للمهاجرين العايدين للةوطن األم بشةكل      

مؤقت أو دايم وذلك للووو  إىل ثقاي  تتصل بطبيعة البنية األساسية لنس  اهلجةرة غةري 
كبة. ويؤكد الباثث على تعدد فر  االتصا  والتواوةل املشروعة ذات األبعاد واحلدود املر

ب  مجاعات املهاجرين من خمتلف األجيا  ثيث يعد رويد اخلربات والتجةارب السةابقة 
 إطارًا مرجعيًا لكل األطراف املتفاعلة داخل عملية اهلجرة .

هن ، ويستفاد من هذه الدراسة   وياغة بعض دددات العمل امليداين   البحث الةرا    
السيما ما اتصل منها بالوسايل غري املشروعة لبلوغ الغايات املقبولة واملقررة لدى الشةباب 

 وما خيص مستويات الطموح حنو اخلروج من دايرة العوز والفقر .
دمد سعيد عبد اجمليد، ووجدي شفي  عبةد   -و ركزت الدراسة اليت أعدها الباثنيان     

( هبةدف 11ة واهلجرة غري الشرعية   اجملتمع الريفي )م ( علي العومل2011)   -اللطيف
الكشف عن أثر العوملة على تدفقات اهلجرة غري الشرعية من ثيث اجتاهات املبحوث  حنو 
اهلجرة اخلارجية ودوافعهم من خال  خرباهتم املباشرة ، ومن ثيث اآلثار والنتايج املترتبةة 

إليها الباثنيان تكرار اهلجرة ألكنير من بلةد  علي هجرهتم. ومن ب  أهم النتايج اليت توول
% . كما 92.8وفقًا لعوامل اجلذب والطرد اليت واجهها املهاجرون وجاءت نسبة التكرار 

وعلي .عرب املبحنيون عن أن سلبيات اهلجرة غري الشرعية أقل بكنيري من اجيابياهتا   نظرهم 
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ة ب  عوامل النجةاح وازديةاد اجلملة  دلت نتايج البحث على وجود عالقة ارتباطيه دال

موجات اهلجرة وأن املتغريات اجلاذبة اليت وفرهتا العوملة االقتصادية والتكنولوجية من أهةم 
عوامل اجلذب . وقد قلل جمتمع البحث كنيريًا من اثر عوامل الفشل اليت قد حيةيط هبةذه 

 شجعات .التجربة واملعوقات اليت قد تقف أمام الراغب    اهلجرة   مقابل امل
م(   دراسةتها عةن التحليةل 2011كما عرضت " سعدية كرم إمام عبد العزيز)    

وانتهت إيل جمموعة من النتايج منهةا أن  (12السوسيولوجى للهجرة غريالشرعية للشباب )
هناك دوافع للسفر من مصر سياسية منيل ضعف املشاركة السياسية للشةباب و دةددات 

ت األجور وسوء األثوا  املعيشية ودددات اجتماعية منيةل اقتصادية منيل اخنفاض معدال
داولة حتس  مستوى املعيشة ودددات ثقافية منيل حتو  النس  القيمةى لةدى الشةباب 
وسيادة قيم االستهالك والربح السريع ودددات نفسية منيل داكاة النماذج الناجحة مةن 

تام باآلثار السلبية للهجرة غةري  الشباب املقيم  ىف قراهم .و أن معظم الشباب على وعى
الشرعية والعواقب املترتبة عليها منيل القبض عليهم و فرض الغرامات علةيهم . وتتمنيةل 
 عوامل اجلذب ىف الطابع االنتقايي للهجرة إىل ايطاليا استنادا إىل معايري رأس املا  البشرى . 

تمع اجلزايري أبعادهةا (اهلجرة السرية   اجمل13()2009وتناولت دراسة دمد رمضان)   
وعالقتها باالغتراب االجتماعي وانتهت الدراسة إيل جمموعة من النتايج أمههةا الشةعور 
 ،باهنيار قيم االنتماء واهلوية داخل اجملتمع كانت بووفها أثد أسباب اهلجرة غري الشةرعية

ملشكالت الةيت فقدان النيقة بالنفس ، الفشل   مقاومة التحديات وا ،الشعور بعدم العدالة 
وىف دراسة ماجةدة     عترب من أهم عوامل الطرد .تواجه املبحوث    جمتمعهم األولي ت

(  سياسات التنمية البشرية كمدخل للحد مةن اهلجةرة غةري 14") 2008إمام ثس  
الشرعية ،وكشفت الباثنية   دراستها أن املهاجر إىل أوربا ال يكون مشغوال بالتغلب على 

انشغاله بتحقي  تطلعاته وطموثاته حلياة أفضل, كما أشارت إىل أثةر التقليةد الفقر,بقدر 
واحملاكاة كسلوك ثاكم ألمناط اهلجرة   بعض القرى املصرية اليت شهدت موجات كنييفة 
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النتقا  العمالة منها إىل اخلارج عرب طرق مشروعة أو غري مشروعة , حبيث يساند األفةراد 
    عالقات القرابة واجلوار أو جتمعات الشباب . بعضهم البعض وتشجعهم   ذلك

السياسة االجتماعيةة ومواجهةة (2007)و  دراسة إميان شريف ، ووفية عبد العزيز   
( و من أهم النتايج اليت انتهت إليها الدراسة  أن 15اهلجرة غري الشرعية قرية تطون منوذجا)

( عامًا ، ومن العةزاب 40-20%( من املهاجرين من الشباب الذكور ما ب  ) 99.1)
(وهناك مؤشرات إثصايية تد  على أن معظةم املهةاجرين مةن ذوي  %78.3بنسبة )

املؤهالت املتوسطة وذوي املهارات املهنية احملدودة وقد تكبد املهاجرون من الشباب نفقات 
كبرية دون عايد يذكر كما واجهوا مشكالت االبتزاز واالضطهاد فضاًل عةن التةوترات 

 ار السلبية اليت يصعب إثصاؤها .واآلث
ويستفاد من هذه الدراسة أن فر  النجاح لبعض فئات املهاجرين ال متنيةل إال قةدرا      

يسريا من الطموثات اليت يعلقها الشباب علي اهلجرة غري الشرعية بووفها طريقا للعمةل 
شةل تكةون الناجح وان تعدد وور املعوقات حيو  دون التطلعات السيما وان نتايج الف

مزدوجة األثر   ضوء التكاليف والنفقات الباهظة السابقة علي السفر جبانةب األزمةات 
النفسية احلادة . وهذا ما يوجه الباثث   دراسته احلالية علي املستوي املنهجي من خال  

 التحديد الدقي  ألساليب وأدوات البحث املستخدمة .
ري الشرعية إىل أوربا عرب بلةدان ( اهلجرة غ16" ) 2007وىف دراسة على احلوت

املغرب العريب" كشفت أن احملرك األو  هلذه اهلجرة غري الشرعية هو العامل االقتصةادي , 
أوضةحت الدراسةة   كما جبانب عوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية ،

جةذورها  نتايجها أن كل املؤشرات والدراسات ال تزا  قاورة على أن تعاجل املشكلة من
وتقتلع أسباهبا احلقيقية ,وترى أن العالج الفعلي للمشكلة هو التنمية   بلدان املنشأ الةيت 

  تنطل  منها اهلجرات بكل أنواعها شرعية وغري شرعية .
(: األبعةاد االجتماعيةة 2005كما عرضت دراسة " ربيع كما  كردى وةا  )     

( وكشفت الدراسة عن جمموعة من النتايج مةن 17اليا)والنيقافية هلجرة املصري  الريفي  إىل ايط
أن هناك عوامل متعددة لعبت دورا ىف هجرة ثاالت الدراسة بطريقة غري شرعية وتتمنيةل  أمهها
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احلصو  على أجر عا  ( وعوامل اجتماعية منيل ) الزواج  –ىف العوامل االقتصادية منيل )البطالة 

ية واالجتماعية شبكة اهلجرة على مستوى األسرة بناء مسكن( ويدعم تلك العوامل االقتصاد –
وشبكة اهلجرة املرتكزة على مساسرة السفر واملهرب  و شبكة اهلجرة املرتكزة علةى األقةارب 

كما كشفت الدراسة عن سيادة األسرة النووية إما ببناء مسكن مستقل أو السةكن ىف منةز  .
 متعدد الطواب  أو شراء شقة مبدينة الفيوم.

م (  حبث بعنوان الوفيات عند احلةدود  2000)   chris Burr رض شريزبار كماع   
(  ويستفاد من هذا البحث   الكشف عةن دور 18تأثري ثارس البوابة على اهلجرة غري الشرعية)

الوسطاء وشبكات السماسرة   عمليات اهلجرة غري املشروعة وتعدد أشةكا  املغةامرات غةري 
وىف دراسة بشري محدوش الضحايا من الراغب    حتس  ظروفهم . احملسوبة اليت أودت بعشرات 

 ( تطور دواعي هجرة املغاربة للخارج  " 19بعنوان ")
الدراسة أن تطور الدوافع االقتصادية حتتل املرتبة األوىل لةدى املهةاجرين  أوضحت      

والدميوجرافيةة ,وأكدت أن تطور دوافع اهلجرة مرتبط بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية 
اليت عرفها املغرب من جهة ,وأوربا الغربية من جهة ثانيةة ,ومةرتبط كةذلك بتطةور 

كما جةاءت   إستراتيجية املهاجر املغريب إىل اخلارج , وإستراتيجية املغريب املقيم   أوربا .
(" بعنوان اهلجرة غري الشةرعية 1999()20)  judit juhaszدراسة جوديت جوهوهاز 

والبطالة   اجملر "هبدف حبث عالقة اهلجرة اخلارجية غةري الشةرعية بالعمةل والتشغيل 
 والتشغيل   قطاع االقتصاد غري الرمسي . 

ومن ب  أهم النتايج ارتباط هذا القطاع االقتصادي اخلفي أو غري املسةجل بطبيعةة      
ة األمر الةذي املهاجرين ومستويات الطموح احملدودة هلم  فهم فئة تقبل باألجور الرخيص

يفيد أوحاب األعما  خاوة وان األجور الرخيصة تتصل باخلدمات االجتماعية والصحية 
غري املكلفة وينطوي ذلك على ثقاي  أخرى ذات مردود اجتماعي ثقا  قد يكون معوقةا 
تارة ومشجعًا تارة أخرى . ويبقى هؤالء املهاجرين   عزلة بنايية وانفصا  اجتماعي فضاًل 

الشبكات االجتماعية بينهم واتصاهلا خبفايا السمسرة واالجتار بالبشر . وىف دراسة  عن تعدد
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 "Nimfa B. Ogena  &  1999)Gordon F. Dejong )(21) عن اهلجرة "
الداخلية واحلراك املها ىف تايالند ثيث قاما بدراسة تأثري اهلجرة الداخلية املؤقتة والدايمةة 

ارد األسرية والقدرات الفردية على اجتاهات احلراك ) الصةاعد ىف تايالند ، ومدى تأثري املو
اهلابط ( للعما  املهاجرين من املناط  الريفية وشبه احلضرية إىل العاومة بانكوك ثيث  –

دلت نتايج الدراسة على أن ظاهرة اهلجرة املؤقتة واملتكررة بصةورة متزايةدة وةاثبها 
احلراك املها اهلابط ، أما اهلجرة الدايمةة فقةد معدالت مرتفعة من التنقل املها األدىن و

واثبها ثراك مها واعد وهابط على ثد سواء مع ارتفاع معدالت احلةراك الصةاعد 
("    أسباب هجرة الشباب 1982( )22)Lynn Jamiesonنسبيًا .ويكشف حبث " 

تمةاء للمكةان من املناط  الريفية إىل احلضرية ، أن دددات ارتباط اإلنسان باملكان كاالن
وغريها مل تعد قاعدة هامة ىف بقاء اإلنسان مبوطنه ثيث تدفعه أسباب متعةددة للهجةرة 
أبرزها البحث عن فر  عمل أفضل ومميزة عنها باملوطن األولي أو التخلص من مشةكلة 
البطالة ورغبة ىف حتقي  خربات وجتارب ختتلف عن جيل اآلباء ، وقدر عا  ومتميةز مةن 

اهلجرة من شباب عايالت   ة واملهنية ، ويالثظ كذلك أن معظم الراغب  الفر  التعليمي
التأثري   للعايلة ومهنة األب حتديدًا تلعب دورًا مهمًا  املهينالطبقة الوسطى ، وأن التاريخ 

على فر  ثراك االبن ، واكتساب اخلربات والتجارب املهنية ثىت مع تنقل االبن وهجرته 
 . املهيننيل أثد أهم أشكا  احلراك مي اجلغرا ، فاحلراك 

 تعقيب     
مت عرضها ثيث جسدت رؤى  السابقة اليتكانت تلك مناذج خمتصرة لبعض الدراسات     

سب   نظرية وأخرى ميدانية وجهت الباثث أثناء مراثل إعداد هذا البحث. و  ثدود ما
 نستخلص  احلقاي  التالية :

عابرة للحدود وأهنا انبنياق أو إفراز لظاهرة اهلجرة أن اهلجرة غري الشرعية متنيل مشكلة  -1
االجتماعيةة  -بووفها قضية سكانية مهمة ذات تكوين مركب أو متعةدد األبعةاد

 وتؤثر   تنمية اجملتمعات البشرية بشكل متصل . -واالقتصادية واألسرية 
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اوةة   أن الدراسات السابقة أفادت الباثث منهجيًا وميدانيًا   دراسته الراهنة خ  -2

جما  أدوات مجع البيانات و  االعتماد على إطار نظري ماليم يرتكز إىل السةياقات 
واليت تتس  مع طبيعة   micro Sociologiaاحملدودة النطاق امليكروسوسيولوجيا 

 القضايا املطروثة .
يتف  البحث الراهن مع الدراسات السابقة   تناوهلا ملوضوع اهلجرة غري الشةرعية   - 3
فة خاوة, من ناثية األسباب الدافعة, واملشكالت املترتبة عليها وكذلك أطروثةات بص

البحث امليداين كأثد املتطلبات الضرورية للمسامهة   إجياد ثلو  هلذه املشكالت للحةد 
 أو التخفيف منها.

خيتلف البحث الراهن عن الدراسات  والبحوث السابقة   أن معظةم الدراسةات  -  4
ركزت على اهلجرة من ثيث, األسباب, واآلثار املترتبة عليها بينما يركةز والبحوث قد 

البحث الراهن علي عالقة اهلجرة غري املشروعة باحلراك  االقتصادي واالجتماعي واملهةين 
.باإلضافة إيل أشكا  املخاطرة سواء املرتبطة حبياة راغيب اهلجرة أو بأمواهلم أو مبمتلكةاهتم 

 أو أسرهم. 
 - :لتوجه النظري للبحثسابعًا: ا

من ب  متطلبات البحوث امليدانية املباشرة وجود منوذج نظري لتفسري الظاهرة أو 
املشكلة دل البحث بشرط أن يتالءم هذا النموذج مع موضوع البحث وأهدافه وتساؤالته 
وثيث أن اهلجرة غري الشرعية من املوضوعات السكانية اليت تنسب إىل إطار مرجعةي ذو 

ة حبراك السكان الذي جيسد بعض الديناميات االجتماعية  املرتبطة بالتنمية فقد وجةد عالق
ما يتالءم  Middle Range Theoriesالباثث   بعض النظريات متوسطة املدى 

مع الكفاءة التفسريية هلذا النوع من اهلجرة وذلك بعد استقراء حملتوي القضايا واحلقاي   اليت 
وماتيا لكل ما له ولة وثيقة بالبحث الراهن حتقيقًا لقاعدة منهجيةة تضمن أيضًا انتقاء معل

مؤداها توجيه النظرية للبحث مث تطوير النظرية للحقاي  امليدانية ضمن منظومة التباد  بة  
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وفيما يلي إثبات لبعض النماذج ذات الداللة   التحليل والتفسري     "األفكار" و "احلقاي " 
 رعية .ملشكلة اهلجرة غري الش

  Network Theory( نظرية الشبكة:  1)
إن مفهوم شبكة اهلجرة هو مفهوم ذو تاريخ طويل يعود إىل كل من ولةيم تومةاس       

" اللذان لعبا دورًا دوريًا ىف شةرح    Thomas , znaniecki،فلوريان زنانيكي " 
ميكةن تعريةف و (.23) وتفسري شبكات اهلجرة , وهو مفهوم يتطلب الكنيري من التفصيل

الشبكة على أهنا جمموعة من الروابط والصالت ب  األشخا  الةذين يشةكلون زمةر 
املهاجرين وغري املهاجرين ىف املوطن األولي من خال  روابط القرابة والصداقة واألوةل 
املشترك , وهذه الروابط ضرورية لتحقي  احلراك املكاين ألهنا تقلل من خمةاطر وتكةاليف 

تزيد من واىف عوايد اهلجرة , وتتشكل روابط شبكة اهلجرة مةن ذخةرية  االنتقا  وأيضا
االتصا  واملعلومات , ثيث يعتمد عليها األفراد ىف احلصو  على فر  العمل ىف اجملتمةع 
املقصود , وعندما تتسع شبكات اهلجرة فإهنا تقلل من تكاليف وخماطر االنتقا  مبا يةؤدى 

 (. 24)توسيع دايرة احلراك إىل زيادة اثتمالية اهلجرة ومن مث
وتسعى نظرية الشبكة على مستوى امليكرو إىل تفسري كيفية االتصاالت ب  اجلهات       

الفاعلة ذات التأثري على قرارات اهلجرة , وغالبا ما يكون ذلك عن طري  الربط ب  
ميتد املهاجرين وأفراد عايالهتم ومع فر  العمل سواء قبل وووهلم أو بعد وووهلم , و

من الوسطاء والسماسرة ومالك قوارب النقل طاق شبكات االتصا  ليشمل أطرافا أخرى ن
 وغريهم .
" إىل انه عند انتقا  أعداد كبرية من املهاجرين من  Masseyويذهب  ماسى"  

منطقة معينة إىل منطقة أخرى حتدث عملية تسمى اخلربة التراكمية , ثيث تزيد العالقات 
ت املنشأ من معدالت اهلجرة , وعليه يعترب تباد  املعلومات وتكوين عالقات املتعددة جملتمعا

النيقة مبنيابة اللبنة األساسية لشبكة اهلجرة , فاملهاجرون غالبا ال يعرفون الكنيري عن سوق 
أسواق   العمل , وميتلك أقارهبم معلومات ثو  فر  العمل ومعدالت األجور املتوفرة 
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أيضا يعتمد املهاجرون على عالقات النيقة غري الرمسية للحد من بلد املقصد , و  العمل 

 (" .25ارض املهجر كما يرى " جرانوفيتر )  املخاطر اليت قد تواجههم 
كما يشري " ماسى " إيل أن مواجهة تكاليف اهلجرة لألفراد الذين يغادرون ملناط   

كلفة هلم , خاوة إذا كان جديدة يعتمد على وجود عالقات اجتماعية وبالتاىل تكون غري م
ذلك األمر ينطوى على دخو  بلد ما بدون أوراق أو وثاي  , وتكون هذه التكاليف 
منخفضة بالنسبة للمهاجرين الذين لديهم أقارب أو أودقاء ىف بلد املقصد فهم ينشئون 
 معهم روابط اجتماعية حتكمها عالقات الصداقة أو القرابة اليت تشكل التزامات ضمنية منيل
توفري فر  العمل وتقدمي املساعدات املادية أو املعنوية هلؤالء املهاجرين اجلدد . وهكذا فان 
النمو املستدام ذاتيا من الشبكات الىت تعمل علي اخلفض التدرجيى للتكاليف, وبالتاىل فان 
كل مهاجر جديد من شانه أن يوسع الشبكة مبا جيعلها ىف هناية املطاف خالية من املخاطر 

 ( 26ري مكلفة .)وغ
إن الكفاءة التفسريية لنظرية الشبكة االجتماعية تكمن أساسا   البنية الرييسة      

للعالقات اليت تنمو داخل اجلماعات ذات االرتباط الوثي  "األسرة واألودقاء " مث متتد إيل 
 جماالت أوسع داخل النس  االجتماعي. ولذلك تتجاوز العالقات  ب  زمر املهاجرين 
ثدود الرفاق  إيل ثيز السماسرة  والوسطاء  وهذه األخرية من نوع  مغاير اجتماعيا  
للجماعات  األليفة  ولكنها تكتسب مكانة  إستراتيجية  بالنسبة للرفاق من املهاجرين  غري 
الشرعي   وذلك بالنظر إيل ما تقدمه من خدمات متكن الراغب   اهلجرة من اجتياز 

لسفر وخماطره . ومن هنا فان اعتبارات الدور واملكانة تبقي عامال مهما العقبات  وعواي  ا
 –مزورة –  تيسري احلصو  علي ما تتطلبه اإلقامة   بلد املقصد من وثاي  غالبا ما تكون 

وتبقي كل شبكات اهلجرة غري املشروعة علي اتصا  بكل من املهاجر وأسرته وهذا ما 
 اء دراسة السري الذاتية.تكشف عنه وقايع املشاهدة واستقر

نظرية اجتماعية بالدرجة األوىل ; إذ أهنا ترى انه العالقات االجتماعية وتعد نظرية شبكة    
جيب فهم عملية اهلجرة ىف سياق أوسع للنس  من ثيث العالقات االجتماعية واالقتصادية 
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األودقاء وجهات  ب  خمتلف البلدان ىف خمتلف املناط  مع إبداء االهتمام بدور األسرة و
التفاعل األخرى , فهى تلعب دورا هاما ىف مساندة املهاجرين ومساعدهتم على االستقرار 
واحلفاظ على ولتهم باملنز  , ويتشكل هذا التوجه من خال  نظرية عامة توضح تطور 

 (27احلياة االجتماعية . )
بط الشبكة على ومتيل اهلجرة إىل توسيع نطاقها مع مرور الوقت , ثيث تنتشر روا 

نطاق واسع ىف منطقة اإلرسا  , ويتمكن األفراد الراغبون ىف اهلجرة بفعل ذلك دون 
وعوبة .ويرتبط ثجم تدف  اهلجرة ب  البلدين بتلك الفوارق ىف معدالت األجور 
والتوظيف , ثيث تؤثر هذه املتغريات ىف تعزيز أو تنيبيط معدالت اهلجرة كما أهنا تسهم ىف 

وخماطر االنتقا  النابعة من منو شبكات اهلجرة بشكل تدرجيى عرب الزمن خفض تكاليف 
(. ويضيف البعض أن اهلجرة أوبحت ذات طابع مؤسسى , من خال  تشكيل 28)

ووياغة وإعداد شبكات وروابط , وبالتاىل فهى تستقل بشكل تدرجيى عن تلك العوامل 
 ( 29الىت تسببت ىف اهلجرة سواء كانت فردية أو أسرية.) 

القرارات الفردية  شبكة العالقات االجتماعية ترتكز إيل أن نظرية تقدير الباثث  و      
الىت يتخذها املهاجرون والىت تربطهم مع أفراد األسرة واألودقاء بشبكات من املهاجرين 
مع منطقىت األول والووو  , وعلى هذا النحو , فان أفراد هذه الشبكة يعملون على 

ىف منطقة االستقبا  . وثيث تتسع فر  العمل املشفوعة بأماكن اإلقامة تشجيع اهلجرة 
املأمونة وكنيافة االتصا  والترابط يزداد تأثري وفاعلية الشبكات   كل من بلد اإلرسا  
وموطن االستقبا  فضال عن تراجع املخاطر وقلة التكاليف سواء كانت مادية أو معنوية 

(30.) 
 Pull Push Theory (31:)  ( نظرية الطرد واجلذب 2)  

تشكل عمليات اجلذب والطرد منظومة فاعلة ىف ديناميةات احلةراك الفيزيقةي 
وثراك املعتقدات واألفكار والقيم املؤثرة بشكل نشط ىف اهلجرات البشرية وينطوي ذلةك 
على تفاويل مركبة من بنود التفاعل داخل السياق العام للهجرة )من وإىل(    أي جمتمةع 

لذلك يصلح منوذج الطرد واجلذب لتحليل كل أنواع اهلجرة واحلراك االجتماعي وال كان .
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ختتلف كنيريا عمليات اجلذب والطرد بالنسبة للهجرة غري الشرعية عنها ىف جمةا  اهلجةرة 
الشرعية املنظمة وإمنا تبقى التفرقة أكنير اتصاال باحملددات املناهضة للقوان  املنظمة للهجةرة 

تعامل منيل السماسرة والقناوة ودترىف االجتار بالعمالة البشرية ,ولةذلك وبعض أوساط ال
فكةرة االنتقةاء داخةل العمليةات  Bogueعلى ما يري بوجيو  –تنيري هذه النظرية 

Selectivity among Processes  ومؤداها وجود سياق من املمارسات الىت ميكن
هاجرين املنظورة ثسب معطيات القدرة إخضاعها للنظر واختاذ القرارات املاليمة لشرحية امل

على اجملاسرة ومكابدة املعاناة ، وحتمل التكاليف واملخاطر احملتملة . ويؤثر   عملية االنتقاء 
قوة وعم  وشدة عوامل اجلذب   مقابل عوامل الصد والقوى الطاردة فإذا ما تكافةأت 

من دتر  السفر وشةبكات  )-القوى الطاردة مع القوى اجلاذبة تع  علي أوساط التعامل
التدخل لترجيح كفة القوي اجلاذبة مع طرح التسهيالت الالزمة وترك  –التهريب وغريهم( 

املهاجر فترة للمراجعة وثيث تتباين مواقف الشباب ثيا  كل مةن الضةغوط الطةاردة 
ة والعوامل اجلاذبة فإن وسايط التنظيم غري املشروع تنشط موظفة بعض املهاجرين   زيةاد

 فاعلية زماليهم وتنمية قوى االلتئام منعًا للتنازع ب  عوامل الطرد واجلذب . 
هذا وتستخدم مواقف القهر والضرورة لترجيح قوى اجلذب وذلك بإثةارة نةوازع      

واهتمامات جديدة   دو  املقصد عن طري  الرسايل املزيفة اليت تنشرها خةال  رثلةة 
ن للمعلومات الوافدة املرجحة لنجاح )السفريات( مرهونة الذهاب . وتكون قابلية املهاجري

بأساليب التشوي  والقدرة على وياغة اثتماالت سةارة وتنبةؤات تتجةاوز العقبةات 
والصعوبات خال  فترة قليلة قادمة . و  تقدير الباثث أن احلسابات اخلاوة بعوامل الطرد 

عقبات السفر عنةد بلةوغ  واجلذب تنشط   أوساط املهاجرين   ثاالت التغلب علي
 الرثالت بلد املقصد .

   The fated Gambler Theory( نظرية املقامرة القدرية : 3)
املشفوع   ثاالت متكررة باحلوادث اليت ال سبيل إىل جتنبها  fatalيعد البعد القدري      

ا منظةورا. من التوقعات احملتملة بالنسبة لشرايح املهاجرين غري الشرعي  من الشباب بعةد
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ومع أن اإلميان بالقضاء والقدر خريه وشره من مكونات العقيدة لدى أرباب الةديانات إال 
أن السعي حنو الظروف والشروط املهلكة أمر درم ومكروه . ولذلك فإن قراءة واسةتقراء 
وقايع احلا  والبيانات املنشورة واملوثقة عما يتعرض له املهاجرون غري الشرعي  وةادمة . 

 يتصل التحليل والتفسري هنا. بنزعة التفاؤ  والتشاؤم بووفها بناًء عقايد يةا وفلسةفيا وال
وإمنا ينصرف البيان إىل اختالط األداء املشروع لدى املهاجرين مبنظومة مركبة من األنشطة 
ومظاهر السلوك القايم علي اجملاسرات غري احملسوبة وأساليب الدس واخلةداع والتلفية  ، 

 ثتيا  واألوهام واالبتزاز اليت تكتنف رثالت اهلجرة من البداية ثىت النهاية .ووور من اال
  -(:32وفيما يلي أهم قضايا نظرية املقامرة القدرية  )

خيتلف منط اهلجرة اخلارجية غري املشروعة عن ساير أشكا  اهلجرة الداخلية واخلارجية  -1
يتباين عن موجات النزوح اليت تتم  األخرى منيل اهلجرة من الريف إىل احلضر والعكس كما

 ضمن سياق ما يسمى بنزيف هجرة العقو  حنو الدو  الصناعية املتقدمة  غالبا . 
تؤكد الوقايع الكمية والكيفية أن اهلجرة غري الشرعية ترتبط باالنتقا  من الدو  النامية  -2

املادية والنفسية الةيت والفقرية إىل الدو  املتقدمة. ولذلك تبقي هذه الدو  أسرية الضغوط 
 تؤثر كنيريا علي سلوك املهاجرين . 

تتصف شرايح املهاجرين هنا خبصايص مهنية ومستويات تعليمية واقتصةادية وثقافيةة -3
ترجح عدم توفر اإلمكانات الفنية الالزمة اليت تتوفر   دو  املقصد . وبالتايل اتسام املهةن 

 ين وتكون األجور منخفضة عادة . واألعما  اليت يلتح  هبا املهاجرون بالتد
تكتنف اهلجرة غري املشروعة العديد من املخاطر واملغامرات واجملاسرات غري احملسةوبة، -4

فضاًل  عن مظاهر االحنراف واملالثقة والفشل املشفوع   ثاالت كنيرية، بترثيل الشباب 
 أو التعرض لالعتقا  واحلبس وذلك خال  رثلة الذهاب والعودة. 

اد التكاليف املالية ملنيل هذه اهلجرات وتكون دفوفة باخلساير وتعجةز الضةمانات تزد-5
 الشفهية عن الوفاء بنفقات الرثلة ثيا  فشلها . 



 اهلجرة غري الشرعية واحلراك االجتماعي حبث ميداين   قرية مصرية

 
ختضع اهلجرة غري املشروعة للوسطاء والسماسرة وأرباب التسفري املزيف عرب أسةاليب -6

غةري السةوي مةع  الكذب واالثتيا  والنصب ويشكل هؤالء وسيطًا نشطًا   التعامل
 موجات اهلجرة املتتالية . 

تعتمد اهلجرة غري املشروعة على انتهاك قواعد القانون   كةل مةن البلةد املرسةلة -7
Receiving country  ودولة املقصدDestination country   . 

 Absoluteترتكز مدخالت العمل والتشغيل على املصادفات والعشةوايية املطلقةة -8
Randomly نسياق واالDriftage   وتتكرر هذه العمليات خال  احلراك املكةاين .

فضاًل عن عمليات الغدر واخليانةة والالمبةاالة  Falsityكما تتصف بالزيف والضال  
 وكلها تشكل طايفة من القيم واملعايري املعوقة والسلبية . 

ايف الظاهرة تنطب  على اهلجرة غري الشرعية مقوالت التحليل االجتماعي لكل من الوظ-9
manifest functions  والوظايف املستترةlatent functions  كما خيضع منوذج

والوظايف  dysfunctionاهلجرة غري الشرعية ملنظومة التوازن ب  " الوظايف املعوقة " 
وترجح الشواهد البحنيية تفوق النعوت واآلثار السلبية املعوقةة  eufunctionsاملشجعة 

  معدالت الفشل واإلخفاق والعودة القسرية والتعرض لإلوابة واملرض على حنو ما يتمنيل 
 واملوت فضاًل عن املعاناة البدنية والنفسية .

و  ضوء ما تقدم بيانه من بنود منوذج نظرية املقامرة والقدرية انتهى إىل إقةرار هةذا      
الشرعية من خةال  السياق التحليلي بووفه ذو كفاءة نسبية   تفسري مشكلة اهلجرة غري 

التقاء املكونات غري املشروعة باملكونات املشروعة مع أسبقية األوىل على النيانية بةالنظر إىل 
غلبة العناور السلمية واملعوقة وغري القانونية على هذه املشكلة أو األوسةاط الفاعلةة   

 وياغتها.
دولية، أنه من الصعب يكشف هذا العرض  الساب  ألهم النظريات املفسرة للهجرة ال      

االعتماد على نظرية منفردة عن اهلجرة الدولية، ثيث يوجد تكامل ب  تلك النظريات، إذ 
جند أن اجلانب أو اجلوانب الىت أغفلتها إثدى هذه النظريات تكملها النظرية األخرى. 
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ث إن فنظرية شبكة اهلجرة  تؤثر   عالقات األقارب واجلريان ىف اختاذ قرار اهلجرة، ثي
تلك العالقات تسهم ىف التغلب على كنيري من العقبات الىت يواجهها املهاجرون. وتعكس 
تأثري العالقات والروابط االجتماعية كالقرابة والصداقة واألسرة على اختاذ األفراد لقرار 
اهلجرة , ثيث أن هذه العوامل تقلل من خماطر وتكاليف اهلجرة سواء املادية أو املعنوية 

رين اجلدد , وذلك بتقدمي املعلومات واملساعدات هلم وتوفري فر  العمل وأماكن للمهاج
اإلقامة , وعليه فإذا كانت نظرية الشبكة تعتمد ىف أساسها على تباد  املعلومات وتكوين 
عالقات النيقة ب  املهاجرين وجمتمع املقصد , وتسلم هذه النظرية بان اهلجرة سواء كانت 

ا تقوم على اختاذ القرار , فهو إما أن يكون قرارا فرديا أو قرار مجاعيا فردية أو أسرية فإهن
 حبيث يبقي لألسرة دور فيه عن طري  تشجيع أبنايها على اهلجرة . 

تعد نظرية عوامل اجلذب والطرد من أكنير النظريات شيوعا   حتليل األسباب  كما 
طة على أن هناك عوامل طاردة  اليت تدفع األفراد إىل اهلجرة.وتعتمد هذه النظرية ببسا

شديدة الوطأة علي املهاجرين   بلداهنم األولية تقابلها عوامل جاذبة هلم   املنطقة 
املضيفة. ولقد وضع فكرة النظرية رافنشتاين الذي قام بتحليل بيانات اهلجرة   اجنلترا 

ل الطرد   حتديد وويلز والذي استنتج أن عوامل اجلذب عادة ما تكون أكنير أمهية من عوام
قرار اهلجرة، إذ أن الرغبة   حتس  املستوى املادي للفرد تكون أقوى من الرغبة   اهلروب 

 من وضع سيئ   املوطن األولي للمهاجر. 
 ثامنًا: اإلجراءات املنهجية للبحث:

 نوع البحث:  -1
قةة بة  ينتمى هذا البحث إيل البحوث التفسريية , وذلك ألنه حياو  تفسري العال    

 اهلجرة غري الشرعية واحلراك االجتماعي من خال  حبث ميداين بقرية مصرية .
 منهج البحث وأدواته : -2

اعتمد البحث الراهن على اجلمع ب  االجتاه  الكمي والكيفي وذلك ضمن سياق ووفي 
املسح  منهج حنو البحث اجته فقد لذاحتليلي يتالءم مع أهداف البحث وتساؤالته . 
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سؤاال ،  36ولتحقي  ذلك مت تصميم استبيان باملقابلة ، مكون من   بالعينة جتماعياال

 يضم كل منها بنودًا تتصل مبضمون القضايا دل التحليل و يشتمل على احملاور التالية:
 اخلصايص االجتماعية واالقتصادية للمبحوث . -
 ظروف العمل ومشكالته. -
 العوامل اجملتمعية املؤثرة   احلراك   -
 العوامل الدافعة واجلاذبة  للهجرة غري الشرعية. -
 اإلجراءات العملية املرتبطة بالسفر للخارج. -
 الواقع املعاش للمبحوث    املهجر. -
  اآلثار االقتصادية و االجتماعية املترتبة علي اهلجرة غري الشرعية . -
حليل الكيفي فهي وقد مت إخضاع االستبيان للتحكيم وطرق النيبات والصدق. أما أداة الت   

واليت وقع اختيارها بطريقة انتقايية  Autobiographies تطبي  أسلوب السري الذاتية
مشلت بيانات مفصلة  عن التجربة الذاتية لكل من املهاجر وأسرته  خال  سياق زمين  
استعان فيه الباثث باملذكرات اليومية  اليت تتطلب رود املعلومات فيها  ما ب  ثالث إيل 

بع مقابالت  مطولة  وجاء تركيز الباثث علي عدة داور ضمت كل من مواقف أر
االتصا  بالوسطاء والسماسرة وإجراءات التسفري ووسايل النقل،واألخطاء اليت تعرض هلا 
املهاجر  وموقف أسرته   البلد األولي من مشروع اهلجرة وإسهاماهتا   النفقات .هذا 

مبوقع العمل   بلد املقصد  وساير أنواع املعاناة وظروف  باإلضافة  ايل اخلربة املباشرة
السكن  واإلقامة  والعمل انتقاال إيل فترة إقامته   البلد املهاجر  إليها  وما واجهه من 
مشكالت  وانتهاء بتجاوز املراثل الصعبة  وما تبعها من استقرار وثاالت التمكن  من 

 ر االرتقاء  والصعود  وحتقي  األهداف املنشودة.األداء  واالجناز  وما حتق  له من مظاه
وهنا جتدر اإلشارة إيل أن هذا اإلجراء املنهجي طبقه عدد من الباثني  اذكر منهم  

  دراسته اثد الزعماء كما استخدمه روبرت ردفيلد   paul Radinبو  رادين  
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Robert Redfield دراسة ما أطل  عليه اجملتمع الشعيب  Folk Society 
 وطبقه اوسكار لويس    دراسته علي اثدي األسر املكسيكية. 

 جماالت البحث: -3   
 اجملا  اجلغرا :  -أ      

يتمنيل اجملا  اجلغراىف للبحث الراهن ىف قرية ديروط الشريف وهي اثدي قري مركز 
. وتضم (33)ألف نسمة 40486ديروط  دافظة أسيوط. ويبلغ تعداد سكان القرية ثوايل 

والقرية   أسرة تقريبا .6748عايلة ويصل فيها عدد األسر ثوايل  40لقرية ثوايل ا
،وهبا خصايصها االجتماعية و االقتصادية والنيقافية تعد قرية متحولة ،تأثرت بالتحديث كنيريا

عدد من األفراد هاجروا منذ السبعينات بطرق غري مشروعة إيل بعض الدو  العربية منيل 
يت ،السعودية،وبعض الدو  األوربية منيل إيطاليا،اليونان ،فرنسا ليبيا،العراق ،الكو

وثدث هلم ثراك اجتماعي واقتصادي  ومهين هلم  .األمريكية،كندا،الواليات املتحدة 
 ، ومن مث وقع اختيار الباثث عليها دون غريها من القري.وألسرهم 

 عينة البحث:  -ب
بالقرية ، وطبقًا  -هجرة غري شرعية -نظرا لعدم وجود إثصاءات رمسية عن املهاجرين    

-خلطوات املنهج العلمى واألسلوب اإلثصايي ىف اختيار العينة، فقد مت ثصر املهةاجرين 
من خال   اإلخباري  بالقرية  ومن سب  هلم اهلجرة بطري  غري شرعي   -هجرة غري شرعية

 أسرة.90مهاجر مينيلون  90وبلغ عددهم بالقرية 
و  ضةوء   جمتمع البحث سوى ثجم هةذا اجملتمةع فقةط. معلومات عن وال توجد 

 االستشارات اإلثصايية حتدد ثجم العينة ثسب املعادلة اإلثصايية التاليةة : 

)P1(Px)1N(d
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 ثيث أن:

N   ،مفردة 90= ثجم اجملتمع 
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2x     وهى تسةاوى  0.05( ومستوى معنوية 1عند درجة ثرية ) 2= قيمة كا

3.841 
P (0.5السكان ) = نسبة 
d درجة الدقة املطلوبة = 

n* ثجم العينة املطلوبة = 
وبتطبي  املعادلة السابقة على هذه املعطيات حنصل على ثجم العينة املطلوبة كمةا 

 يلى:

= 73 
(3.841) (90) (0.5) (1 - 0.5) 

n* = (0.05)2 (90-1) + (3.841) (0.5) (1-
0.5) 

 اجملا  البشري:   -ج  
مفردة من املهاجرين الذين عادوا  73البحث على عينة  قوامها  استمارة بي مت تط    

بالقرية ومت استبعاد ثالث استمارات غري  ةم املقيمهتأسر أثد أفراد إيل أرض الوطن أو
 70مكتملة وبذلك يكون عدد االستمارات الصحيحة اليت مت تفريغها وحتليلها 

 ثالة متعمقة بأسلوب السري الذاتية. ( دراسات9استمارة. باإلضافة إيل إجراء )
 اجملا  الزمين: -د

استغرق مجع البيانات امليدانية أربعة أشهر بدأت من شهر يوليو وثيت أواخر سبتمرب 
 م.2013

 تاسعًا :حتليل وتفسري البيانات.
يندرج حتت هذه البيانات ما يتصل بتوزيع مفردات البحث ثسب فئات العمر والنوع     

 عليمية وثجم األسرة واحلالة الزواجية وغريها من احلقاي  الدميجرافية.واحلالة الت
 أوال:اخلصايص االجتماعية واالقتصادية للمبحوث :

 العمر: -1
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   8,62بةاحنراف معيةاري قةدره  سنة34,6بلغ املتوسط احلسايب ألعمار املبحوث      
عاما كما هةو موضةح 56عاما واحلد األقصى  22وكان احلد األدىن ألعمار املبحوث  

ب  فئات  إثصاييةوجود فروق ذات داللة  اإلثصاييوأوضح التحليل  (1رقم ) باجلدو 
بلغت نسبة املبحةوث     السن ، وهذا يعين أن معظم أفراد العينة من فئة الشباب ،ثيث

هي الفئة القادرة علي العمةل وتعد  %78,57( 41-22عاما)42الفئة العمرية أقل من 
عاما( مةن 56-42( تقع  أعمارهم   الفئة )%21,43وذلك مقابل نسبة ) ، والترثا 

تقةع   مقدمةة كما أوضحت الدراسةات السةابقة  أفراد عينة البحث. فقضية اهلجرة
أجندة الشباب الذين يواجهون مشكالت البطالة  هذا فضةال عةن رغبةاهتم   وأولويات

 (. 34 ون   جمتمعهم)الطموثة اليت قد ال تتحق    معظم احلاالت كما ير
 النوع: -2

( أن أمجايل عينة املهاجرين مجيعهم من الةذكور بنسةبة 2يتضح من اجلدو  رقم )      
%(  ويكشف هذا عن ضخامة املخاطر والصعوبات اليت تكتنف رثلة اهلجةرة ، 100)

إيل أن واليت ال يقوي عليها إال الشباب والرجا  ، واليت ال تناسب طبيعة اإلناث.باإلضافة 
مصر جمتمع عريب أسالمي شرقي حتيط  األننيى مبجموعة من القيم والعادات اليت تضةعها   
قالب يصون عرضها  وكرامتها داخل الوطن فما بالنا إذا كانت رثلة اهلجرة خلارج الوطن 

 ومع إناث   العادة غري معروف  لدي املهاجرين .
 احلالة التعليمية: -3

      ايي عن وجود فروق ذات داللة بة  املسةتويات التعليميةة كشف التحليل اإلثص    
  املرتبةة األويل  تصدر أوحاب املؤهالت املتوسطة لتيارات اهلجرة غري الشةرعية  ثيث
% مث تساوت نسبة الذين يقرؤون ويكتبون مع احلاول  علي مؤهالت جامعية  53بواقع 

بحث وجاء األميون   املرتبة األخرية % من أمجايل عينة ال 20ثيث بلغ نسبة كل منهما 
 % من عينة البحث .7بنسبة 
وتلك نتايج تتس  مع دور التعليم وتأثريه   دينامية احلراك االجتماعي بكل أشةكاله       

دعمه الوقايع الكيفية   معظم احلاالت اليت مشلتها يؤكد ذلك ووي ،مهنيا وثقافيا واقتصاديا
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ثت للمبحوث  التعبري احلر عن الذات والنشاط   عبةارات دالةة الدراسة املتعمقة اليت أتا

 حتمل مضام  اجتماعية تنموية  مؤثرة.
 احلالة الزواجية:-4
ب  احلاالت االجتماعية  إثصاييةداللة  ذاتوجود فروق  اإلثصاييأوضح التحليل       

املطلقون % أعزب. و42,86%   مقابل 54,86  العينة ثيث بلغت نسبة املتزوج  
% ، علي أن حتو  املعايري اخلاوة بالزواج شهدت ثراكا اجتماعيا 2,86واألرامل بنسبة 

  اجتاه االنتقاء اجليد بعد ارتقاء مستويات الطموح والتطلع. وهذا مةا تؤكةده بشةدة 
 دراسات احلالة.

 ثجم العايلة: -5
ت  أفراد كشف التحليل اإلثصايي عن وجود فروق ذات داللة ب  ثجم عايال      

يتراوح  ( ينتمون ألسر ثجمها %80الغالبية  العظمي من املهاجرين )عينة  البحث ف
علي ث   أن املهاجرين الةذين  -جبانب الزوجة واألب واألم  -أفراد  8-5ما ب  

%  ، وهذا يشري إيل 12,86أفراد فأكنير تصل إيل  تسعة يزيد عدد أفراد  أسرهم عن 
يكون    معظم  األثوا  هةو الةدافع   و ووالديه وأخوته ه أن ثجم  أسرة املهاجر

ويتف  ذلك  مع نظرية الطرد واجلذب  ثيث تعتمةد األساسي للهجرة غري الشرعية .
هذه النظرية على أن هناك عوامل طاردة  شديدة الوطأة علي املهةاجرين   بلةداهنم 

 األولية تقابلها عوامل جاذبة هلم   املنطقة املضيفة.
 عية املسكن قبل وبعد اهلجرة:نو -6
  الوضع السةكين  فروق ذات داللة إثصاييةعن وجود كشف التحليل اإلثصايي       

يعكس التحسن االقتصادي    أوضاع األسر بعد اهلجةرة  ممةنيال    وبعدها،قبل اهلجرة 
ينة امتالك مسكن  مستقل، ويكشف عن عوامل  الطرد  املتصلة بالفقر واليت دفعت أفراد ع

تب  النتايج  ثيث البحث للهجرة غري الشرعية  لتحس   أوضاعهم، أتت مبردود مشجع.
إيل بيةت قبةل اهلجةرة  (  %86)  ثدوث حتو    اإلقامة من بيت ملةك مشةترك
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مل تكن   ثيازة أسر  %11,43بنسبة  ت،امتالك فيال بعد اهلجرة، ( %67,14مستقل)
 عينة البحث قبل اهلجرة . 

 ف املسكن ألفراد اسر العينة قبل وبعد اهلجرة:عدد غر  -7
عن اخنفاض نسبة االزدثام و زيادة احليةز كشفت البيانات امليدانية ودراسات احلالة      

%  مقارنة بالوضةع 90املكاين املخصص للفرد داخل مسكن األسرة بعد اهلجرة ، بنسبة 
ري إيل حتسن احلالة  السكنية %  وهناك فروق إثصايية ذات داللة ،  مما يش53قبل اهلجرة 

ألسر املبحوث  بعد اهلجرة، وارتقاء مستوي العيش .وهذا ما يؤكده  التحليل اإلثصايي ، 
 وتلتقي هذه النتيجة مع احلقاي  الكيفية    دراسة احلالة. 

 ثانيا :ظروف العمل ومشكالته:
  احلالة العملية: -8
ومهين واعد لدي أفراد عينةة ماعي جتاثراك كشف التحليل اإلثصايي عن وجود     

ثيث  من خال  احلالة العملية ونوع العمل وان هناك  فروق ذات داللةالبحث بعد اهلجرة 
كشف البحث امليداين عن اختفاء ظاهرة البطالة بعد اهلجرة ، والتحو  من العمل الزراعي 

كانوا قبةل  % من ثجم العينة 52,86واحلكومي إيل أنشطة اقتصادية أخري،و أن نسبة 
اهلجرة  يعانون من البطالة  وعدم وجود فر  عمل  وهو ما دفعهم للهجرة ،أمةا الةذين 

% كانوا يعملون   أعما  زراعيةة 27,14( منهم %47,14كانوا يعملون فنسبتهم )
% يعملون   وظايف ثكومية ، وتغريت احلالة املهنية لعينة البحةث 18,57،جبانب نسبة

% .  كما ثدث ثراك وتغري   100أفراد العينة يعملون بنسبة  بعد اهلجرة  وأوبح كل
نوع املهنة  فقد اخنفضت نسبة العامل    األعما  الزراعية  واحلكومية بعد اهلجرة لتصةل 

% علي التوايل .وتالشت ثاله البطالة متاما وأوبح كل أفراد العينة بعد 10% ،17,4إيل 
أرض الوطن أو من بقي   بلد املهجةر بعةد أن  اهلجرة يعملون  سواء من رجع منهم إيل

% من ثجم العينةة يفضةلون 70وف  أوضاعه، كما يتب  من اجلدو  الساب  أن نسبة 
األعما  احلرة علي األعما  الزراعية أو التوظيف مبؤسسات الدولة وهيئاهتا . وهذا تغةري 

 كيفي حنو احلراك املهين .
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 عدد داوالت السفر: -9
عينة البحث  للخارج  بطرق  سفر أفراد( إثصاء داوالت 9اجلدو  )يتضح من      

شرعية  ومل تنجح مما أضطرهم للسفر بطرق غري شرعية ثيث يكشف حتليل اجلدو  
( ثاولوا للسفر مرة واثد بينما ما يزيد %54,29الساب   أن ما يزيد علي نصف العينة )

مرت  . كما لوثظ أن مخس  ( كرروا احملاوالت بطريقة شرعية%25,71علي الربع )
( قد ثاولوا السفر ثالث مرات  فأكنير إال أن مجيع هذه احملاوالت باءت %20املبحوث  )

 بالفشل مما أضطرهم حملاوالت السفر بطرق غري مشروعة.
 الدو  اليت هاجر إليها أفراد عينة البحث:  -10
( سةافروا إيل دو  %67حةث )أن ثلنيي عينة الب يتضح من حتليل البيانات امليدانية       

أجنبية ،وجاء ترتيبها كما يلي : ايطاليا ،اليونان ، فرنسا، الواليات املتحدة األمريكية،كندا. 
(  هاجروا لدو  عربيةة وخاوةة الكويةت  %33علي ث  أن ثوايل ثلث املبحوث  )

والةىت  شبكة العالقات االجتماعية الىت يتخذها املهةاجرونوذلك يرجع إيل  والسعودية .
تربطهم مع أفراد األسرة واألودقاء بشبكات من املهاجرين مع منطقىت األول والووو  , 
وعلى هذا النحو , فان أفراد هذه الشبكة يعملون على تشجيع اهلجرة ىف منطقة االستقبا  
. وثيث تتسع فر  العمل املشفوعة بأماكن اإلقامة املأمونة وكنيافة االتصةا  والتةرابط 

 وفاعلية الشبكات   كل من بلد اإلرسا  وموطن االستقبا  فضال عن تراجةع يزداد تأثري
 .املخاطر وقلة التكاليف سواء كانت مادية أو معنوية

 :أوضاعهم بتوفي  أفراد عينة البحث قامكيف  -11
كشف التحليل اإلثصايي عن وجود فروق ذات داللة ب  أفراد عينة البحث ولصا        

عن تنوع طرق توفي  املهاجرين حتليل البيانات امليدانية  قد أوضحوالنسبة األعلى،
ألوضاعهم   بلد املهجر، ماب  احلصو  علي إقامة بشكل قانوين داخل بلد املهجر ، 

% 48,6الزواج للحصو  علي اجلنسية ، الكفيل هو املسئو  عن ذلك ، وذلك بنسب 
 %  علي التوايل  . %32.8  ، 14,3،
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 الدافعة للهجرة: ثالنيا: العوامل
تكمن دوافع اهلجرة غري الشرعية   ثزمة من العوامل االقتصةادية واالجتماعيةة        

والنيقافية، إضافة إىل تغري   منظومة القيم النيقافية واالجتماعية بشكل مسح بتفشي الظاهرة، 
دفع هلجرة ورمبا تكون مرشحة للزيادة خال  الفترة القادمة، وذلك   ضوء ازدياد عوامل ال

هؤالء الشباب سواء فيما يتعل  بكون هذه العوامل دلية الصنع أو إقليمية وثىت دولية وما 
يدفع الناس إىل اهلجرة هي عوامل دفع وعوامل جذب, وعوامل الدفع تتمنيل   األشياء اليت 
ة تدفع الناس إىل أخذ قرار اهلجرة, أي العوامل السلبية   بلد الشخص الذي تدفعه للهجةر

كالبطالة, والزيادة السكانية, والفقر, والغالء, وغريها من املشكالت اليت تعد من عوامةل 
الدفع للهجرة, و  مقابلها عوامل اجلذب, واليت تتمنيل   احلوافز اليت يراها الشةخص   

 بلد جديدة كاالقتصاد القوي الذي يتوفر من خالله فر  العمل. 
مل أن تتسبب العوامل اجملتمعيةة   هجةرة ومبجرد هجرة بعض الشباب من احملت

شباب آخرين أيضًا، وأثد أسباب ذلك منو الشبكة االجتماعية اليت تعمل علةى خفةض 
النفقات, وزيادة فوايد اهلجرة وألن اثتماليه هجرة الشباب تكون أكنير، لذا فإن املهةاجر 

ر, ولذلك فقةد الشاب من احملتمل أن يكون لديه ومن ب  أوحابه ونظرايه من هو مهاج
تكون استفادته من شبكات اهلجرة أكنير, وعرب الوقت من املمكن أن تنشأ ثقافة اهلجرة   

. علي أن وقايع دراسة احلالةة  (35) أثد اجملتمعات ثيث تكون اهلجرة هي طري  الشباب
باستخدام أسلوب السري الذاتية تضيف ثقاي  كيفية عن دور الشبكات االجتماعية فهةذه 

جتمع ب  قيم املغامرة واجملاسرة واملخاطرات املتعددة وب  اجللد والصرب والترقب  الشبكات
واالنتظار من ناثية أخري. كما تفيد   الكشف عن أمهية روابط األلفة والزمالة من ناثية 
ووالت القرابة من جانب ثاين وحتمل هذه الشبكات الكنيري مةن املتناقضةات القيميةة 

واجلةداو   أثريها سلبيا   مواقف معينة  واجيابيا   مواقف أخةريوالسلوكية اليت كان ت
 . التالية توضح العوامل االقتصادية واالجتماعية الدافعة للهجرة

 العوامل االقتصادية الدافعة للهجرة: -12
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يتضح من اجلدو  أن العوامل االقتصادية قد سامهت بشكل كبري   دفع املبحةوث         

الشرعية  ويأيت   مقدمتها اخنفاض األجور ،الرغبة   حتس  دخل األسةرة إيل اهلجرة غري 
و تأم  مستقبلها  ،مع التأكيد علي أمهية هذين العامل   من مجيةع املبحةوث  بنسةبة 

%، ويلي ذلك   الترتيب قلة فر  العمل املتاثة   مصر  ، ظةروف املعيشةة   100
( من إمجةايل عينةة البحةث . %85,71) مصر وعبة، ثيث أجاب عن هذين العامل 

وجاءت الدافع للسفر من اجةل شةراء ارض وعقةارات    املرتبةة النيالنيةة  بنسةبة 
%(. ويليه  ، بناء بيت مستقل، وعمل مشروع استنيماري، تدبري نفقات الزواج 82,85)

% علي التوايل، وأخريا اهلروب من املشاكل 42,86%,57,14%،78,57وذلك نسبة
 %.7،14نسبةالعايلية ب

 العوامل اجملتمعية الدافعة للهجرة: -13
عن تعدد العوامل اجملتمعية الدافعة للهجرة الغري الشرعية  (13) تكشف بيانات اجلدو     

، و يأيت   مقدمة هذه العوامل الفشل   ثةل مشةكالت الفقةر و البطالةة بنسةبة 
ي وظيفة مناسبة بنسبة %( ، و كذلك شيوع الرشاوى و الوساطة   احلصو  عل72.85)
( و أخريا ضةعف %57.29%( و ضعف فر  االستنيمار و قلة املشروعات بواقع )70)

( و كةذلك %27.14دور األثزاب السياسية   قدرهتا علي استيعاب طاقات الشباب )
 (.%14.29الشعور باالضطهاد الديين بنسبة )

 : اجلاذبة   بلد املهجرالعوامل   -14
دو  عن الكنيري من العوامل اليت جتذب املهاجرين لبالد املهجةر ، و تكشف بيانات اجل   

جاء   مقدمتها أن بالد املهجر فيها فر  العمةل متاثةة أكنيةر مةن مصةر بنسةبة 
%(، ويلي ذلك النجاح االجتماعي الذي يظهره املهاجر عند عودته لبلده و ذلك 87.14)

( ، و لوجةود بعةض %71.42( ، و جناح الذين هاجروا قةبلهم )%82.85بنسبة )
( ، وثب العةيش   بعةض دو  أوربةا ، و %48.57املعارف   بلد املهجر بنسبة )

 ( .%32.85اكتساب خربات جديدة و مهارات ثياتية بنسبة )
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 رابعا : اإلجراءات العملية املرتبطة بالسفر للخارج 
 العناور اليت شجعت أفراد عينة البحث علي اهلجرة: -15
ل اإلثصايي عن وجود فروق ذات داللة ب  أفراد عينة البحةث فيمةا كشف التحلي    

العناور اليت شجعت أفراد عينة البحث علي اهلجرة غري الشرعية  ولصةا  النسةبة يتصل 
أقارهبم و أودقايهم هةم  ( من إمجايل عينة البحث أن%55,71نسبة )األعلى فقد أجاب 

( منهم ساعدهم بعض السماسةرة للسةفر %30الذين شجعوهم علي اهلجرة ، و نسبة )
( من املبحوث  مل يساعدهم أو يشجعهم أثد علي %14.29  ث  جند أن ) 0للخارج 
 0السفر 
 :املقدمة للمهاجرين أو التسهيالت اتاملساعد أنواع -16
نوع التسهيالت اليت شجعت أفراد عينةة  دراسة احلالة عنكشفت البيانات امليدانية و    

( من خال  األغراء بفروة عمل   بلد %82,85متنيلت بنسبة ) واليتالبحث علي اهلجرة  
جزييةة  ( من هذه التسهيالت متصلة مبساعدات ماديةة %17,14املهجر وبقيت نسبة )

ل اهلجرة للوسطاء و السماسةرة قد دفعوا مبالغ مالية مقابثيث أجاب مجيع املبحوث  بأهنم 
الذين متت عملية اهلجرة من خالهلم سواء كان ذلك ببلد املهاجر األولي أو ببلد املهجةر. 

تكرارات الدفع املايل من املتطلبات الضرورية اليت ثبت أيضا من خال  املقابالت  أنوالواقع 
 واألساليب الكيفية   دراسة احلالة.

 أفراد عينة البحث مقابل اهلجرة:در املبالغ اليت دفعها امص -17
تكشف بيانات اجلدو  عن اخنفاض املستوي االقتصادي للمهاجرين و أسةرهم و و   

( من املبحوث  باعوا ممتلكات أسرهم لدفع املبةالغ %58.58الدليل علي ذلك أن )
( %21,42وأن ما يزيد علي مخس املبحوث ) 0املطلوبة منهم للوسطاء و السماسرة 

وأن مخس العينةة  عرب السن ه املبالغ من خال  مدخراهتم املالية اليت مجعوها دفعوا هذ
 .  قاموا باقتراض هذه املبالغ من أقارهبم أو أودقايهم

وكشف التحليل اإلثصايي عن وجود فروق  ذات داللة ب  أفراد عينةة البحةث   
 مصدر املبالغ اليت دفعوها من أجل السفر  للخارج .
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 .املعاش للمبحوث    املهجر  خامسا: الواقع

 جماالت عمل أفراد عينة البحث   املهجر والصعوبات اليت واجهتهم: -18
،   بلد املهجةرعن تعدد جماالت العمل بالنسبة للمهاجرين  تكشفت البيانات امليدانية    

( ، أي عمةل يةدر %30ثيث جاء العمل   جما  السياثة  واملطاعم   املقدمة بنسبة )
( ،و كةذلك العمةل   خةدمات البنةاء و املعمةار بنسةبة %28.57ليها دخال )ع
( ، %12.85%( ،و جاء العمل   جماالت الصناعة و األعما  الكتابية بنسبة )17.14)

 0( فقط %11.42و أخريا جاء العمل   األعما  الزراعية لدي املهاجرين بنسبة )
ة العظمي )ما يقرب من ثالثة أرباع عينةة ( عن أن الغالبي19تدلل بيانات اجلدو  )و    

(مل تكن لديهم أي خربات   جماالت العمل اليت التحقوا هبا %72.85البحث ( بواقع )  
  بلد املهجر ، مما يشري إيل ضخامة الصعوبات و املخاطر الةيت قةد تكةون واجهةتهم 

 0خصووا   بداية العمل هبذه اجملاالت 
%( من عينة البحث قد واجهتهم وةعوبات  58.57أن ) ( 20يتب  من اجلدو  )و     

( %41.42مجة أثناء قيامهم بأعماهلم و وظايفهم   بلد املهجر ، علي ثة  جنةد أن )
منهم مل تواجههم أي وعوبات خاوة بالعمل و إمنا تكيفوا مع احليةاة   بلةد املهجةر 

 0بسرعة
واجهها املهاجرون متنيلةت   ( أن الصعوبات اليت 21يتضح من بيانات اجلدو  ) كما   

ثالثة أنواع من الصعوبات ، جاء   مقدمتها عدم أجادة لغة سكان بلد املهجةر بنسةبة 
%( ، و يليها عدم أجادة األعما  اليت يقومون هبا و قلة خةربهتم فيهةا بنسةبة 53.66)
بة %( ، و أخريا وعوبات تتعل  بعدم التكيف مع زمالء العمل   بلد املهجر بنس43.90)
(29.27. )% 
(  عن آليات التكييف مع الصةعوبات الةيت واجهةت 22تفصح بيانات اجلدو  )و     

املهاجرين   بلد املهجر وذلك من خال  ثالثة مسارات  ،و كان أوهلا داوالهتم املستمرة 
( ،و ثانيها مساندة األقرباء و األودقاء هلم بنسبة %53,66  تعلم لغة بلد املهجر بنسبة )
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%( ، و أخرها ثصوهلم علي دورات تدريبية   تنمية املهارات العمليةة الةيت 39,24)
  0(%29,27انعكست باإلجياب علي األعما  اليت يقومون هبا ، و ذلك بنسبة )

(  تعدد أوجه استفادة املهاجرين من عملية اهلجةرة ، و 23اجلدو  رقم  ) كما يوضح   
بالتايل حتقي  حتسن لألوضةاع االقتصةادية و جاء   مقدمتها حتقي  مكاسب مادية ، و 
و جاء اكتساب اخلربات   املرتبة  0( %100االجتماعية ألسر املهاجرين و ذلك بنسبة )

( و اثتلت الفسح و الفرجة علةي بةالد جديةدة مل يعهةدها %72.85النيانية بنسبة )
مةن  ( ، علي ث  كانت داوالت اكتساب اخلةربات%50املهاجرون من قبل بنسبة )

 ( من إمجايل استجابات املبحوث . %60خال  تعلم مهن جديدة بنسبة )
( تنوع مصادر املعلومات اليت ثصل عليها املهاجرون عن  24اجلدو  ) ويكشف حتليل   

( ، و يلةيهم %44,29بلد املهجر ، ثيث كان األودقاء و األقارب   املقدمة بنسةبة )
%( ،  12,85األعالم التقليدية بنسةبة ) ( و جاءت وسايل%24,29السماسرة بنسبة )

أما شبكة االنترنت فقد سامهت   اكتساب املهاجرين بعض املعومات عن بلد املهجةر ،و 
 (.%18,57ذلك بنسبة )

جابوا ( قد أ%51,42( أن ما يزيد عن نصف املهاجرين بواقع )25يوضح جدو  )و    
( أفادوا بةأهنم %48.57بينما جند) بأهنم وجدوا بلد املهجر منيلما مسعوا عنها   مصر، 

وال توجد فةروق  ذات  0وجدوا بلدان املهجر أفضل بكنيري عما مسعوا عنها قبل اهلجرة 
داللة  إثصايية ب  أفراد عينة البحث   مدي وحة ما مسعه من معلومات عن بلد املهجر 

 قبل وبعد اهلجرة.
ء باخلارج من عدمه  والةذي ( مدي رغبة املهاجر   البقا26يكشف حتليل جدو  )و   

يتضح منه أن املهاجرين رغم أهنم قد ثققوا جناثات متعددة و   مقةدمتها النجاثةات 
( يرغبون   العودة إيل مصر و يتركوا %74,29االقتصادية إال أن الغالبية العظمي منهم ) 

العةودة  بينما ربع عينة البحث فقط هم الذين يفضلون البقاء باخلارج علةي 0بلد املهجر 
 0لبلدهم 
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( رأي أفراد عينة  البحث   تقييم جتربة اهلجرة غةري الشةرعية و 27يوضح جدو  ) و  

( أهنا جتربةة %54,29تقييمهم هلا ،  ثيث أفاد ما يزيد علي نصف عينة البحث بواقع )
( من العينة رأوا أهنا جتربة معقولة هلةا %38,57ممتازة هلا فوايد عديدة ،   ث  جند أن )

( من العينة %7.14بينما رأي ) 0اجيابيات و هلا سلبيات ، و لكن اجيابياهتا تفوق سلبياهتا 
أن هذه التجربة كانت جتربة سيئة بالنسبة هلم ثيث أهنم تضرروا منها علي كافة املستويات 

0 
 العوامل واألسباب الدافعة للهجرة:  -28
كعوامل   (%85.71بنسبة ) بة األويل   املرتاألسباب االقتصادية  جاءت العوامل و      

، يليها العوامةل االجتماعيةة  وأسباب دافعة للهجرة غري الشرعية لدي أفراد عينة البحث
(   ثة  %78.57( و تأيت األسباب النفسية   املرتبة النيالنية بنسبة)%82.85بنسبة )

الشةرعية بنسةبة جاءت األسباب السياسية   هناية ترتيب العوامل الدافعة للهجرة غةري 
(27.57.")% 

 تأثر األوضاع االقتصادية للمبحوث بعد اهلجرة: درجة -29
كشف التحليل اإلثصايي عن وجود فروق  إثصايية ذات داللة ب  أفراد عينة البحث     

ودراسات فيما يتصل باحلراك االقتصادي ألفراد عينة البحث فقد كشفت البيانات امليدانية 
وضاع االقتصادية للمهاجرين و أسرهم بعد اهلجرة عن قبلها ، و تبة  حتسن األ احلالة عن

هلةم زادت ،  املاديةة( مةن العينةة بةان الةدخو  %97,14ذلك من خال  إدالء )
( من عينةة %78,71%( أوبحت لديهم ثيازات أراض مباين و عقارات ، )85.71)

( %75.71ا أن )كم 0  -بيت / قيال –فاخرة  البحث أوبحوا ميتلكوا مساكن مستقلة
( استطاعوا بعد اهلجرة شراء سيارات %67.14أوبحت لديهم ثيازات زراعية  ، و أن )

 بعد اهلجرة. ألسرهممالكي خاوة 
 )بعد اهلجرة(  : عينة البحث تأثر املستوى املعيشي ألسر درجة -30



 سني أنور مجعةح/دكتور                                                                                                        

 كشف التحليل اإلثصايي عن وجود فروق إثصايية ذات داللة ب  املستوي املعيشةي    
 ثيث أوضحت البيانات امليدانية  عن قبلها اهلجرة  بعد عينة البحث  ألسر

أن اهلجرة بصفة عامة  قد أثرت تأثريا إجيابيا    حتس  أوضاع املهةاجرين االقتصةادية 
 األجهةزةثيازة ، و %100بنسبة  زيادة مستوي املعيشة بصفة عامة  ،وانعكس ذلك  

علي   ملرتفعة ومن بينها أجهزة التكييف واحلاسوب وغريها،واملنقوالت ذات القيمة ا املنزلية
 ، فضال عن التحةو  النةوعي   %98,57بنسبة  وأثجامها وأعدادها أنواعهااختالف 
 %.92,86بشكل أفضل بنسبة  املساكن إعادة بناء

 تأثر املستوى التعليمي ألسر عينة البحث )بعد اهلجرة(  : درجة -31
صايي  للبيانات امليدانية عن وجود فروق إثصايية ذات داللةة كشف التحليل اإلث       

ب  املستوي التعليمي ألسر عينة البحث بعد اهلجرة عن قبلها  ثيث زادت نسبة االهتمةام 
% 31,43% مقابةل 68,57باستكما  تعليم األبناء واإلخوة واألخوات لتصةل إيل 

علةي من أقةدموا  نسبة زادت .كما أجابوا بأن املستوي التعليمي ألفراد األسرة مل يتغري
% من ثجةم 77,14   ثضانات  ومدارس خاوة  واإلخوة األبناءدخو  الصغار من 

 % بعد اهلجرة.  27،14العينة بعد اهلجرة مقابل 
 مدي تأثر الرعاية الصحية ألسر عينة البحث )بعد اهلجرة(  : -32

يادة الرعاية الصحية بعد اهلجةرة كشف التحليل اإلثصايي  للبيانات امليدانية عن ز       
وأن هناك فروق إثصايية ذات داللة  ثيث قل استعما  الووفات البلدية   العالج بنسبة 

زادت بينمةا  .54,29، واستخدام أدوية من الصيدليات دون كشف طةيب % 57.86
  .% 90 بنسبةالذهاب إيل طبيب متخصص   ثالة املرض 

 عية ألسر عينة البحث )بعد اهلجرة(  :درجة تأثر املشاركة اجملتم -33
كشف التحليل اإلثصايي  للبيانات امليدانية عن زيادة املشاركة اجملتمعية بعد اهلجةرة      

ألفراد عينة البحث وان هناك فروقا ذات داللة ثيث زادت املشاركة باملةا    األعمةا  
، ، تقدمي مساعدات  %75.71املشاركة   املناسبات االجتماعية  ،%77.14التطوعية 
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% وذلك بعد 71.43%،تقدمي الرأي والنصح واملشورة72.85عينية ومادية للمحتاج  

 اهلجرة عن قبلها.
 تأثر املكانة االجتماعية ألسر عينة البحث )بعد اهلجرة(  : درجة-34
أثرت اهلجرة تأثريا اجيابيا وأثدثت ثراكا اجتماعيا ثيث ارتفعت املكانةة االجتماعيةة   
مهاجر وأسرته بعد اهلجرة بشكل واضح  وملموس وهو ما الثظه الباثث  من خةال  لل

 زيادة مقابالته مع أفراد عينة البحث ومن خال  دراسات احلالة املتعمقة واليت كشفت عن
%، التعامل مع ميسوري احلا  وقادة الرأي   92,86مع أفراد األسرة والعايلة  العالقات
مع العايالت الكبرية ،مع تغري ملموس   معةايري االختيةار  املتعال % ،88,58القرية 

%،،حتسن نظةرة أهةل القريةة للمهةاجر 85,71 للزواج وعالقات النسب واملصاهرة
 وقد كذلك كشفت وقايع السري الذاتية عن ثراك ثقا  متعدد األبعاد. %84,29وأسرته

ثيةث  ايية ذات داللةكشف التحليل اإلثصايي  للبيانات امليدانية عن وجود فروق إثص
ارتفعت مكانة املهاجر وأسرته بعد اهلجرة لتحسن أوضاعه االقتصادية اليت أثدثت ثراكا 

 اجتماعيا واعدا غري من نظرة جمتمع القرية هلم.
 عاشرا : النتايج العامة للبحث :

ينصرف هذا اجلزء من البحث ووب املزاوجة ب  البيانات الكمية واحلقاي  الكيفيةة       
هبدف الووو  إيل تفسري ميكن من املقابلة ب  ثقاي  امليدان والسياق النظري وذلك طبقا 

 -للنس  ألتتابعي التايل:
كشفت نتايج البحث الراهن أن مجيع املبحوث  كانوا يعانون من البطالةة قبةل  (1)

رغم أهنم بذلوا داوالت عديدة للبحث عن عمل داخةل مصةر ،و لكةن بالاهلجرة 
ءت بالفشل . و يضاف ايل هذا داوالهتم للسفر خارج مصر بطرق شرعية داوالهتم با

( %54.29، و لكن دون جدوى . ثيث لوثظ أن ما يزيد علي نصف املبحوث  )
ثاولوا جتربة السفر بطرق شرعية ملرة واثدة ، و ما يزيةد عةن ربةع املبحةوث  

ملبحوث  ثاولوا %( كرروا داولة السفر مرت  بطرق شرعية ، و إن مخس ا25.71)
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ذلك ثالث مرات فأكنير ، إال أن مجيع هذه احملاوالت مل تعد مبردود تنموي لدي هذه 
 الفئة. . 

كشفت نتايج البحث الراهن عن اخنفاض معدالت البطالة لدي املبحةوث  بعةد  (2)
% من ثجم العينة من عدم وجود فر  52,86اهلجرة عما قبلها  ثيث كان يعاين 

 ثراك اجتماعي ومهين وةاعد اهلجرة ، وبعد اهلجرة  ثدث عمل داخل الوطن قبل
%، كما تبة  أن 100ترتب عليه ثصو  مجيع أفراد العينة علي فر  عمل بنسبة 

( يفضلون األعما  احلرة علي العمل احلكومي   مؤسسةات %70غالبية املبحوث  )
أسهمت   عةزوف الدولة و قطاعاهتا املختلفة . باإلضافة إيل أن اهلجرة غري الشرعية 

( قبل اهلجةرة %27.14املهاجرين عن القيام باألنشطة الزراعية ثيث بلغت النسبة )
 (.فقط.وهذا تغري نوعي   تنمية اجملتمع.%17.14،  ث  كانت بعد اهلجرة )

إيل بلةدان  -مصةر -تعددت العوامل الدافعة لقيام املبحوث  باهلجرة من بلدهم (3)
العوامل االقتصةادية و اجملتمعيةة . و متنيلةت العوامةل املهجر ، و يأيت   مقدمتها 

االقتصادية   : اخنفاض األجور   مصر ، و داولة تأم  مستقبل األسرة ماديةا ، و 
قلة فر  العمل املتاثة أمام الراغب    العمل ، و الرغبة   شراء عقارات أو أراضةي 

استنيمارية تدر دخةال علةي زراعية و كذلك بناء البيوت و داولة إقامة مشروعات 
 أسرهم و التدبري املايل لنفقات الزواج .                                                              

أما فيما يتعل  بالعوامل اجملتمعية فجاءت  مشكالت البطالة و الفقر   مقدمتها ،  
و ضةعف فةر   و تالها شيوع الرشاوى و الوساطة   احلصو  علي فر  عمل ،

االستنيمار و قلة املشروعات اليت تنفذ علي مستوي اجلمهورية ، و ضعف دور األثزاب 
 السياسية ، و كذلك الشعور باالضطهاد الديين .

ومن هنا ميكن القو  أن البيانات امليدانية تشري إيل تصدر العوامل الدافعة للهجرة ، و       
( ، مث %82.85امل االجتماعيةة بنسةبة )( ، و تليها العو%85.71جاء ذلك بنسبة )

( ،   ث  جاءت األسباب السياسية   هناية %78.57العوامل النفسية   املرتبة النيالنية )
 ( .%28.57العوامل الدافعة للهجرة ، و ذلك بنسبة )
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احلالة مع بعض املؤشرات الكمية علي حنو ما تةد  نتايج  دراسة  بعض هذا وتلتقي      

ثيث ورد علي لسان املبحوث "  أنا من عايلة مسةيحية فقةرية  دراسة احلالة  عليه وقايع
والدي ميلك معمل تفريخ بلدي  ومع الوقت  وضعف اإلمكانيات توقةف املعمةل عةن 
التفريخ، فالفقر وسوء األثوا  االقتصادية ورغبيت   مساعدة والدي وأخويت ، ووجةود 

 عالوة علي القسر النفسي وساعدوا أهاليهم أقارب  لنا   كندا سافروا وحتسنت ظروفهم
كل ذلك  جعلين أراسل ابن خاليت واطلب منه املساعدة   السفر لزيارته دون أن أفصح له 
عن قرار اهلجرة للعمل وليس للزيارة والسياثة . وبعدما سافرت قةررت عةدم العةودة  

اعية وعبة . وسةاعدين وتعاطف معي ابن خاليت عندما علم أن أثوالنا االقتصادية واالجتم
 .  احلصو  علي عمل مث شاركين بعد عام   مطعم "

وتتف  هذه النتيجة مع دراسة " سعدية كرم " و اليت أشارت إيل أن هنةاك  دوافةع       
اقتصادية منيل اخنفاض األجور و سوء األثوا  املعيشية و دددات ثقافية منيل حتو  النسة  

قيم االستهالكية و عوامل نفسية منيل داكةاة النمةاذج القيمي لدي الشباب و انتشار ال
وهنا جتدر اإلشارة إيل وجود التقاء هنةا ( .36الناجحة من الشباب املقيم  بنفس قراهم )

 ب  األفكار اليت جاءت هبا نظرية الشبكة  وب  الواقع املباشر للبحث. 
قةدمتها تكمن عوامل اجلذب لدي املهاجرين   جمموعةة مةن العوامةل    م (4)

النجاثات العديدة اليت ثققها كنيري من املهاجرين عقب عودهتم ملصر ، و كذا جنةاح 
آخرين   بلدان املهجر،و اتساع فر  العمل املتاثة   هذه البلدان  عن منييالهتةا   
مصر ، مع وجود أفراد آخرين معروف  لدي املبحوث    بلدان املهجر ، و كذا ثب 

وربا لتوافر سبل احلياة الكرمية لألفراد ، و الرغبة   اكتسةاب العيش   بعض بلدان أ
وتبدو هنا العالقة  خربات ثياتية و مهارات سلوكية تعود بالنفع علي ثياة املهاجرين .

 الوثيقة ب  عوامل اجلذب وفر  النجاح   األداء ،اليت ثبت عمليا تكرارها.
ملية املرتبطة بالسفر لبلدان املهجر كشفت البيانات امليدانية عن تعدد اإلجراءات الع (5)

( املصةدر األو  %55.71و وعوبتها   آن واثد . و يعترب األقارب و األودقاء )
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هلذه اإلجراءات اخلاوة مبساعدة ذويهم علي السفر منيلهم .كما أن مساسةرة السةفر 
ة %( مينيلون الداعم النياين   تسهيل إجراءات اهلجرة غري الشرعية ، و نسبة قليلة30)

( هي اليت اعتمدت علي ذاهتا   إهناء إجةراءات %15جدا من املهاجرين ال تتعدي )
 السفر مما جعلهم يتكبدون وعوبات عديدة و خماطر ال ثصر هلا . 

و لقد شكل األغراء باحلصو  علي فروة عمل ببلد املهجر من قبل األقارب و األودقاء    
ن يسلكوا هذا املسار ، كما جاءت املساعدات دعما كبريا   اقتناع الراغب    اهلجرة أ

( %20املادية للمهاجرين من قبل أقارهبم و  أودقايهم   املرتبة النيانية نسبة تقترب من )
تعترب شبكات اهلجرة غري الشرعية من أهم العوامل اليت تساعد على هذا النوع  هلذا فقط .

 األشخا  الذين سب  هلم اهلجرة من اهلجرة ، فشبكة اهلجرة هي جمموعة من العالقات ب 
القرابة والصداقة واألول ، وغري املهاجرين   املوطن األولي من خال  عالقات 

 ( .37)املشترك
" -   Fazito D . Soaresوتتف  هذه النتيجة مع دراسة " فازتودي و سواريس     

مةن خمتلةف والذين أشارا إيل تعدد فر  االتصا  و التواول ب  مجاعات املهاجرين 
األجيا  ثيث يتوفر رويد اخلربات و التجارب لدي بعضهم ومينيل إطارا مرجعيا لكةل 

 ( .38األطراف املتفاعلة داخل دايرة اهلجرة غري الشرعية )
ميكن القو  أن رثلة اهلجرة غري الشرعية اكتنفتها الصعوبات و التحديات منةذ   (6)

وا مبالغ مالية للوسطاء و السماسةرة البداية ، و يدلل علي هذا أن مجيع املبحوث  دفع
الذين ساعدوهم   إمتام إجراءات هذه الرثلة . و من مث فان املهاجرين بةدءوا هةذا 

( منهم ببيع ممتلكات %58.58املسار بتراكم الديون عليهم ، و ذلك من خال  قيام )
ي مخةس أسرهم لدفع املبالغ املتف  عليها مع الوسطاء و السماسرة . و أن ما يزيد عل

( دفعوا هذه املبالغ من مدخراهتم املالية اليت مجعوها عرب سنوات %21,42املبحوث  )
هذه املبالغ من أقارهبم أو أودقايهم  باقتراضو أن اخلمس الباقي منهم قاموا  0عمرهم 

 0علي أمل أن يقوموا بسدادها بعد جناح جتربة اهلجرة 
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تيجة وعلي ثد قو  املبحةوث: "رثلةة ( هذه الن 2و تؤكد بيانات احلالة رقم )    

( جنيةه 2000(جنيه و املبلغ ده كونت دوش منه )15000السفر لليونان كلفتين )
 و بعدما أحتسنت األمور رديت له هذا املبلغ ".  و عمي هو اللي دفع باقي املبلغ .فقط ، 

أن املهةاجرين  ويلتقي هذا االستنتاج مع دراسة "إميان شريف ، و وفية عبد العزيةز "     
. ( 39تكبدوا نفقات كبرية دون عايد يذكر ، كما واجهوا مشكالت االبتزاز و االضةطهاد )

"، و الذي كشف فيةه chris Burrكما تتف  هذه النتيجة مع البحث الذي أجراه  شريزبار
تعدد أشةكا  ثيث  عن دور الوسطاء و شبكات السماسرة   عمليات اهلجرة غريالشرعية،

غري احملسوبة و اليت أودت حبياة عشرات الضحايا من الراغب    حتس  ظةروفهم  املغامرات
 0(40املعيشية )

تعددت أشكا  املخاطر اليت تعرض هلا املهاجرون ، و تباينت معدالهتا ، ثيث تب  أن مةا  (7)
يقرب من ثالثة أرباع  عينة البحث مل تكن لديها أي خربات   جماالت العمل اليت التحقوا 

  بلد املهجر ، و هذا ما ترتب عليه خماطر أخري منيل انتقاهلم من جما  عمل آلخةر و  هبا
عدم االستقرار   مكان واثد ، باإلضافة إيل اخنفاض أجورهم لضعف خرباهتم بالعمةل   

كما أن عدم إجادة لغة سكان بلد املهجر ، إضافة إيل القصور   إجةادهتم  0هذه اجملاالت 
مون هبا ، و كذلك وعوبة التكيف مع زماليهم   جماالت العمل املختلفة لألعما  اليت يقو

0 
وبناءا علي ما سب  مل جيد املهاجرين بدا من احملاولة املستمرة لتعلم لغة بلد املهجةر ، و     

طلب املساعدة من أقارهبم و أودقايهم ملواجهة خماطر احلياة   بلد املهجةر ، و كةذلك 
ات التدريبية لتنمية املهارات العملية لديهم مما انعكس باإلجيةاب ثصوهلم علي بعض الدور

 .علي األنشطة و األعما  اليت يقومون هبا 
من جناثات أسرية و اقتصادية إال أن الغالبية العظمي  ه املهاجرونا ثققمم رغموعلي ال     

افية واجتماعيةة جلين النيمار بعد االغتراب والعتبارات ثق منهم يرغبون   العودة إيل مصر 
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يفضلون البقاء باخلارج علةي العةودة  ( %25,71)مقابل ، ( %74.29واليت منيلت )
 لبلدهم .

% بأهنا ممتازة 54,29وعن تقييم جتربة اهلجرة من وجهة نظر املهاجرين وأسرهم أجاب    
% أجابوا بأن التجربة سيئة نظرا ملا تعرضوا له من 7,14% بأهنا معقولة   ث  38,58،
احلةاالت الةيت قةام بعض األمهية مبكان اإلشارة إيل مقتطفات من دراسة اطر.لذا من خم

الباثث بتحليلها ، ثيث يصور واثب احلالة األويل هذه املخاطر بقوله :" استمرت رثلة 
السفر طوا  الليل وجزء من النهار. وعند دخولنا املياه اإلقليمية االيطالية ثسب  ماوةدر 

ستعداد لنزو  املياه عند االقتراب من الشاطئ تةوترت مشةاعر الكةل إلينا من أوامر باال
وسرعان ما انطلقت وفارات اإلنذار الصادرة من ثرس السواثل وعقب ذلك بدأ مجيةع 
زماليي من الركاب القفز ىف املياه من اجل اهلرب وعقب ذلك مسعنا طلقات روا  وقةد 

أنا ومخس من املغامرين من اهلرب ملسافات ليست طويلة ومتكنت  سبحواكنت من ب  من 
ودخو  مناط  عمرانية مل اعرف عنها شيئا, واالختباء ب  جتمعات املارة ,ثةيت اليةتم 
القبض علينا ورجوعنا لبالدنا ،وكانت خربة من سبقونا تؤكد أن احلراك وسط اجلموع ىف 

ا الرأي ما أشار ضوء النهار أفضل من التوارى عرب األنفاق وداخل احلداي  ليال".و يؤيد هذ
إلية واثب احلالة النيالنية و الذي أشار إيل كنيرة املخاطر اليت تعرض هلا أثناء اهلجرة بقوله: 
" كانت هذه الرثلة   غاية السوء ثيث األمواج الشديدة و اجلوع و اإلرهاق ، و عندما 

تةأرجح  وولنا إيل جنوب ايطاليا ، و   مكان مل نستطع حتديد معامله علت األمواج ، و
املركب بنا فسقط عدد كبري   مياه البحر ، و قفز البعض اآلخةر و بةدأت وةيحات 
االستغاثة ، ثيث ظهرت فرق اإلنقاذ البحري اليت انتشلت الكنيريين و غرق البعض   هذه 

و كنت من الناج  ، و تعرضنا مجيعا للتحقي  معنا ، و بدأت التحريات بسبب  0الرثلة 
 0" املهاجرهلوية اليت تنيبت شخصية كنيرة ثاالت إنكار ا

و استطرد واثب احلالة قايال : "   يوم من األيام اعترضنين الشةرطة   اثةد 
امليادين و هنا ظهر اخلوف و االرتباك ،فتم إيقا  و التحقي  معي ، و تفتةيش األوراق 

 ملغةادرة املوجودة معي ، و مَلا تب  للشرطة أين مقيم بصفة غري شرعية أمهلوين أسبوع 
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و خال  هذه املدة جنحت بفضل مساعدة أقاريب   تغيري دل عملي و إقةاميت  0البالد 

و لوال استمراري   هذا العمل و اإلقامة ملدة عام  ما كنت ثصلت علي اإلقامةة  0
 بشكل شرعي "

و تتف  هذه النتيجة   أيضا مع دراسة كل مةن " دمةد سةعيد عبداجمليةد " ،  
و اللذان أشارا   دراستهما إيل أن املبحوث  أكةدوا علةي أن ووجدي شفي  " 

 (41سلبيات اهلجرة الغري شرعية أقل بكنيري من اجيابيتها )
كشفت البيانات امليدانية عن تعدد أوجه استفادة املهاجرين من جتربة اهلجةرة ، و  (8)

جاء   مقدمتها حتقي  مكاسب مادية ، و من مث ترتةب عليةة حتسةن األوضةاع 
و كذلك اكتساب املهارات و اخلربات اهلامة ، و  0تصادية و االجتماعية ألسرهم االق

الرغبة   التعرف علي بلدان جديدة مل يعهدها املهاجر من قبل ، وأخريا الرغبة   تعلم 
 0مهن/ثرف جديدة بشكل دقي    بلدان املهجر

ه : " خةال  فتةرة مل و يتف  مع هذه النتيجة ما ذكره واثب احلالة األويل بقولة       
تتجاوز العام متكنت من الوفاء بالديون والقروض ىف كل من "بلدى املولةد واملقصةد"و 
بدأت انظم أموري احلياتية واملالية " وكما يتف  مع هذا الكالم ما يسرده واثب احلالةة 
النيالنية بقولة " أنا دخلت   مشروع مشترك لبناء قرية سياثية   شرم الشيخ مةع كةل 

كما أنين بعد أن انتهيت من متطلبات أسريت سأفتح مطعم بيتزا  0اريب املقيم    ايطاليا أق
   مصر "

كشفت نتايج البحث الراهن عن حتسن األوضاع االقتصادية للمهاجرين وأسرهم   (9)
( من املبحوث  بان دخوهلم زادت بعد %97.14بعد اهلجرة عن قبلها ، ثيث أفاد )

و عقةارات  ,( منهم أوبح لديهم بعد اهلجرة مبةان %85.71كما أن ) 0اهلجرة 
( أوبحوا ميتلكةون مسةاكن %78.57و يضاف إيل هذا أن ) 0سكنية ميتلكوهنا 

( من املهاجرين %75.71كما تب  أن ) 0قبل اهلجرة عليه  مستقلة بعكس ما كانوا 
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( مةن املبحةوث  %67.14زراعيةة ، و أن ) اأوبحوا بعد اهلجرة ميتلكون أرضة
 0تطاعوا بعد اهلجرة شراء سيارات مالكي خاوة هبماس

كشفت املعاجلة اإلثصايية للبيانات امليدانية عن وجود اختالف دا  إثصةاييا    (10)
 مةنالوضع السكين قبل اهلجرة و بعدها ، ثيث تب  النتايج ثدوث حتو  من اإلقامة 

( و هذا يعكس التحسةن %63( إيل بيت ملك مستقل )%86بيت ملك مشترك )
كما  0االقتصادي   أوضاع األسر بعد اهلجرة مبا انعكس علي امتالك مسكن مستقل 

 0أن نسبة االزدثام   املسكن الواثد قد اخنفضت بعد اهلجرة عن قبلها 
كان للهجرة دور كبري   اختفاء ظاهرة البطالة لدي املبحوث  ، و اليت كانت  (11)

   العمل الزراعي إيل العمل   كما أن هناك حتوال 0( %48متواجدة لديهم بنسبة )
  اجملا   األمر الذي يدعم النظرة الدونية أنشطة أخري نظرا الرتفاع عوايدها ، 

 0و التحو  عن العمل احلكومي و االجتاه حنو العمل احلر ،الزراعي 
تب  من البيانات امليدانية حتسن األوضاع االقتصادية بشكل عام بعد اهلجةرة ممةا  (12)

اب علي ثالة السكن و توافر اخلدمات و األجهزة املنزلية بةه ، ثيةث انعكس باإلجي
  0( %98,57زادت ثيازة األدوات و األجهزة املنزلية بعد اهلجرة بنسبة )

كشفت البيانات امليدانية عن حتسن املستويات التعليمية ألسر املهاجرين بعد اهلجرة  (13)
ألخوة و األخوات لتعليمهم بعةد و ا األبناءعن قبلها ، و ظهر ذلك جليا   استكما  

( و كةذلك دخةو  األبنةاء %31( وكانت النسبة قبلهةا )%69اهلجرة بنسبة )
( قبل %23( بعد اهلجرة   مقابل نسبة )%78احلضانات و املدارس اخلاوة بنسبة )

  0اهلجرة 
تشري البيانات إيل ارتفاع نسبة الرعاية الصحية للمهاجرين و أسرهم بعد اهلجةرة  (14)

و من مظاهر ذلك زيادة نسب ذهاب املرضي إيل أطباء متخصص  بنسبة  0ها عن قبل
( ، %57,86%( ، والبعد عن استخدام الووفات البلدية   العةالج بنسةبة )90)

 0 %54,29دون كشف طيب بنسبة استخدام ادوية من الصيدليات 
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كان مةن  وإذا 0انعكست جتربة اهلجرة اجيابيا علي املشاركة اجملتمعية للمبحوث   (15)

املتف  علية أن املشاركة اجملتمعية تتوقف بدرجة كبرية علي حتسن األوضاع االقتصادية 
التحسن قد حتق  بالفعل لدي املهاجرين مما زاد من مشاركتهم اجملتمعيةة    فإن هذا
و من وور املشاركة لديهم : تقدمي الرأي و النصةح و املشةورة بنسةبته  0قريتهم 

( ، و املشةاركة %75.71كة   املناسبات االجتماعيةة )%( ، و املشار77.14)
( ،و أخريا تقدمي مسةاعدات ماديةة و %77,14باملا    األعما  التطوعية بنسبة )

( و مما يؤيد هذه النتيجة ما ذكره واثب احلالةة %72,85عينية للمحتاج  بنسبة )
ا أتةربع بفلةوس النيالنية بقوله :" أنا أقوم بدبح عجل   عيد األضحى كل سنة ، كم

أقاريب خصووا  بساعدكنيرية للجمعية اخلريية من أيام ما كنت   الكويت ، و يرضوا 
 احملتاج  منهم بكل ما أستطيع "

( أظهرت نتايج البحث امليداين أن اهلجرة أثدثت ثراكا اجتماعيا واعدا لدي أفراد 16)   
بعد اهلجرة  بنسةبة   ة والعايلةالعالقات مع أفراد األسرعينة البحث وأسرهم ، فقد حتسنت 

%،كما زاد التعامل مع ميسوري احلا  وقادة الةرأي والفكةر   القريةة بنسةبة  92,86
بنسةبة  التعامل مع العايالت الكبرية والةزواج مةن أبنةايهم ومصةاهرهتم و %،88,57
 .  %84,29بنسبة %،وزيادة نظرة وتقدير  أهل القرية للمهاجر وأسرته بعد اهلجرة85,71

عندما سأله الباثث:عن مدي استفادته من  و مما يؤيد هذه النتيجة ما ذكره واثب احلالة    
أنا استفدت كتري ، ثققت مكاسب مادية  واحتسن وضعي االجتمةاعي  قايال اهلجرة أجاب

واالقتصادي... عملت مشاريع استنيمارية وعلمت والدي كويس .كل ده من السفر  اللةي 
ثققت يل طموثايت ، وأوبح عندي ارض زراعية وارض مباين وفيال  هبا اعتربه فروة ممتازة  

كل الكماليات وعلمت أوالدي   مدارس خاوة ودخلوا اجلامعةة ،  ووضةعنا   القريةة  
أوبح ممتاز وبقي لينا وعلينا يعين بقينا مستورين ومتداخل  وأي عيلة تتمين تناسبنا  تاخد مننا 

ساعد أهلنةا وبن نساهم   املشروعات اخلريية بالقرية  -وته هو وإخ –أو تدينا ، وأوبحنا 
 ،ولوال السفر الواثد منا ماكنش يقدر يساعد ثد جبنيه واثد .
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( أبرزت النتايج أن لألقارب و األودقاء دورا كبريا   إقناع و تشجيع املبحةوث  علةي 17)
سرهم ، و جاء ذلةك بنسةبة اهلجرة حملاولة حتس  أوضاعهم االقتصادية و االجتماعية هلم و أل

و تتف  هذه النتيجة مع األفكار و الرؤى النظرية ألوحاب نظرية الشبكة ذلك  %0( 55.71)
و غريهم ( يةروا   Masseyأن سلسلة العالقات طبقا ملنظور هؤالء العلماء ) من أمنيا  ماسي 

القتصةادية بة  أنه جيب فهم عملية اهلجرة   سياق أوسع من ثيث العالقات االجتماعية و ا
خمتلف األفراد و اجلماعات و البلدان مع أبراز الدور األكرب لألودقاء و األقارب و األسةر   
مساعدة املهاجرين من خال  هذه الشبكات اليت تضم أيضا بعض املعارف مةن السماسةرة و 

ت و تتشكل شبكة العالقات لدي املهاجرين من خال  ثجم املعلومات و االتصاال 0الوسطاء 
اليت يعتمدون عليها   احلصو  علي فر  العمل   بلد املهجر و تقليل املخاطر و املشكالت و 

 . (42زيادة درجات احلراك االجتماعي )
ب  اهلجرة غةري الشةرعية للمبحةوث  و  ارتباطيهوجود عالقة  إيلتشري النتايج   (18)

و من أهةم القةراين و  0 همألسرحتقيقهم ملستويات مرتفعه من احلراك االجتماعي هلم و 
علي ذلك حتسن مستواهم االقتصادي و الوضع السكين و زيادة دخوهلم ما الدالة  الشواهد 

كما أهنةم  0بعض املشروعات االستنيمارية اليت تدر دخال مناسبا هلم  إقامةساعدهم علي 
كةذلك ازداد   ثيةاهتم اليوميةة ، و  األسرةاملنزلية اليت حتتاجها  األجهزةغالبية  اقتنوا

الصغار،و ازداد أيضا الوعي الصحي لديهم و اعتيةادهم  أخواهتمو  أبنايهماهتمامهم بتعليم 
كما كان للهجرة  0هبم ظروف وحية سيئة  أملتاملتخصص  كلما  لألطباءعلي الذهاب 

طبع تأثريا اجيابيا و فاعال   ارتفاع مشاركتهم اجملتمعية   قريتهم بأشكاهلا املتعددة ، و بال
ساعدهم علي هذا حتس  مستواهم االقتصادي بعد اهلجرة و اكتساهبم خلربات و مهارات 

  0جديدة من سكان بلدان املهجر 
" كةان  عن الوقايع السابقة ثيث يقو  املبحوث  هذا وتفصح بيانات احلالة الرابعة      

و عمارات و  يأراضو مَلا سافرت و بقي عندي فلوس و  0ناقص عندي الفلوس و التعليم 
 وأوالدي 0موديل ، روثت انتسبت   اجلامعة و ثصلت علي مؤهل جامعي  آخرعربية 

 أثسةنبيتعلمةوا  أوبحواعامة ، و منهم اللي   اجلامعة و النيانوية   ال ثاليا منهم اللي 
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و مقدرش يةدخلين ثانويةة  فقري دخلت مدرسة التجارة  والدي  كان ملا أنا  تعليم و لكن

 0ن مشوارها طويل و مكلف جدا" ألعامة 
 ثادي عشر : الرد علي تساؤالت البحث :

بلوغها و طرثها  إيلاليت سعي الباثث  من األهداف الراهن جانبا مهما  البحث ثق      
املعقدة و  املشكالتو ثيث أن اهلجرة غري الشرعية من  0من حبنيه  األويل  الصفحات 

ور العالقات املناهضة للقواعد و وقانوين و الغري  اءاألداليت تكتنفها الكنيري من مظاهر 
ة نتايج ترجح بلوغ شرحي إيلعن ال مشروعيتها فقد متكن الباثث الووو   فضالالنظم 

املهاجرين دل البحث ملستويات من احلراك االجتماعي االقتصادي النيقا  الذي يصب   
التنموية املنشودة كان علي  افاألهد إيلالووو   أنو علي الرغم من  0الصعيد التنموي 

ة فإن وقايع هذا البحث مضافا حملقررة لبلوغ الغايات الصحياثساب ال مشروعية الوسايل 
تبقي علي مستوي املوضوع ذات داللة علمية وعملية  أخريمن حبوث  سبقهما  إليها

 0جديرة بالتقدير 
لتساؤالت االخري اليت لبعض ا أيضاو يبقي الرد علي تساؤالت البحث  ثاضر و منيري    

 ذلك علي النحو التايل :  إثباتو ميكن  0حبوث نوعية  إيلحتتاج 
كشف البحث عن طبيعة املعادلة ب  العوامل الطاردة و اجلاذبة خال  العمليات و • 

املراثل اليت خربها املهاجرون و قد سامهت اهلجرة غري الشرعية بالرغم من خماطرها و 
و يتجلي ذلك بشكل واضح بالنسبة ملن  .راك واعد للمهاجرينجماسراهتا   حتقي  ث

سلبا  – التأثريو ثيث ميتد  0اوز الصعوبات و العقبات و الكوارث املتكررة جتمتكنوا من 
  Developmental Mobilityاسر املهاجرين فان احلراك التنموي  إيل – إجياباو 

 .املنشأ و التوجيه  أسريتطا  كل من 
وف عمل املهاجرين قبل اهلجرة كانت شديدة العم  و الشدة و هذا رد ظر أنثبت  •  

  األو .ا  الفرعي ؤعلي الس
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املغامرة و اجملاسرة  أمناطتفاعلت كل العوامل الطاردة و اجلاذبة ضمن طايفة العمليات و • 
 مراألو لكن العايد و املردود   هناية  ,هتم   املهاجرين سلبيا و اجيابيا خال  رثال أثرت

كان مؤثر   االرتقاء بكل مستويات احلياة و العيش لدي معظم املهاجرين و هذا هو الرد 
  .علي التساؤ  الفرعي النياين

لعمليات عديدة من السمسرة و االبتزاز و  -دل البحث – املهاجرينخضع كل • 
ميا و البحث ك نتايجنيرية و تدعم كوهي  ،فضال عن املخاطر اليت تعرضوا هلا ،تيا ثاال

  .كيفيا و هذا رد علي التساؤ  الفرعي النيالث
لقد جاء تكيف املهاجرين داخل دو  املقصد علي حنو معقد و مركب التفاويل و • 

والظروف اليت اكتنفت ثياهتم  وجتاوزوها بتعلم اللغة  تفاعلوا مع كل الشروط  لكنهم
 .الفرعي الرابع  اجملحفة للعمل و هذا رد علي التساؤ والتدريب  وقبو  الشروط 

 أليهاالنتايج اليت توول  ذلكتنمويا بارز و قد دعمت  إسهاماثققت اهلجرة الغري شرعية • 
تقدير داللتها املعنوية علي حنو ما تؤكد الوقايع الكمية   عدد من اجلداو   أمكنالبحث و 
 19، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 7،8 أرقامداو  اجلخاوة  اإلثصايية

،20 ،28 ،32 ،34 ،37 0 
الوقايع الكيفية    إيلإضافة  0.001هذه القيم املعنوية املرتفعة عند مستوي  تؤكدو 

االرتقاء    إيل أدياالقتصادي كان واعدا و   االجتماعي احلراك دراسات احلالة أن
 حتقي  مراتب إيل، بل و جتاوز ذلك  آسرهماملكانة االقتصادية االجتماعية للمهاجرين و 

 0للنمو النيقا  و املهين فضال عن املشاركة   تنمية اجملتمع احمللي 
 البحث.ثاين عشر  : توويات 

هذا  البحث   بندها اخلامس تقييم املخرجات التنموية اليت باتت  أهدافتضمنت       
بيد وجود خمرجات اجيابية ملنيل هذا النوع من اهلجرة "  0واضحة   الرد علي التساؤالت 

املشروعة " يضع الباثث أمام أمور درية  فإذا كانت اهلجرة اخلارجة املشروعة هي  غري
فكيف ميكن للباثث   امليدان أن يقدم توويات لنمط من  أخالقياالنمط املقبو  قانونيا و 

شكالت املصاثبة للهجرة غري املشروعة فضال عن املخاطر و املاحلراك املرفوض ؟ الواقع أن 
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رؤية الباثث  إيلنتايج هذا البحث تقضي  أن إالا احنرافيا من زوايا متعددة اعتبارها سلوك

 لعدد من التوويات يراها مفيدة   جما  اهلجرة اخلارجية و ذلك علي النحو التايل 
للتقن  الذي يرضي دو  املقصد و  خضوعهالتوسع   نظام تباد  العمالة ب  الدو  و  (1)

  .دو  املهجر
جيد الكتساب  إطارب املهين للشباب   سياق التلمذة التقنية بووفها االهتمام بالتدري  (2)

 .املهارات و اخلربات 
للعمل باملشروعات الصغرية خاوة  إخضاعهماستقطاب الراغب    اهلجرة اخلارجية و  (3)

 .الصناعية فيها 
ة تنظم و تشجيع العمالة اخلارجية املؤسسية من خال  املعلومات املتاثة عنها لدي جمموع (4)

 .الدو  الراغبة فيها 
مواجهة كافة التنظيمات الوسيطة و غري املشروعة من السماسرة و املتاجرين بالقوي  (5)

 0البشرية 
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 املالث                                                       

 ( يوضح احلالة العمرية ألفراد عينة البحث وقت اهلجرة1جدو  رقم )                      
 01, 0دالة عند  **18,2=2كا % عدد احلالة العمرية

22-26 17 24,29  

27-31 12 17,14  

32-36 10 14,29  

37-41 16 22,86  

42-46 8 11,43  

47-51 5 7,14  

52-56 2 2,86  

  100 70 اإلمجايل

   8,62باحنراف معياري قدره  34,6املتوسط احلسايب ألعمار املبحوث          
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 16,81= 01, 0عند مستوى اجلدولية  2قيمة كا 6درجة احلرية =                

 (   يوضح توزيع أفراد العينة ثسب النوع2جدو  رقم )      
 % عدد  النوع

 100 70 ذكر 
 - - أننيي
 100 70 اإلمجايل

 ( يوضح احلالة التعليمية ألفراد عينة البحث3جدو ) 
 احلالة التعليمية

 
 0,001دالة عند  **29,89=2كا % عدد 

  7,14 5 أمي
  20 14 بيقرأ ويكت

  52,86 37 مؤهل متوسط
  20 14 مؤهل جامعي

  100 70 اإلمجايل
 16,27= 0,001اجلدولية عند مستوى  2قيمة كا  3درجة احلرية =             

 (احلالة الزواجية  ألفراد عينة البحث4جدو )                                        
 احلالة الزواجية

 
 0,001دالة عند **  30,67=2كا % عدد

  42,86 30 أعزب       

  54,26 38 متزوج

  2,86 2 مطل  /أرمل 

  100 70 اإلمجايل

 13,82= 0,001اجلدولية عند مستوى  2قيمة كا  2درجة احلرية =                   
 ( يوضح ثجم عايلة أفراد عينة البحث5جدو )                                

 0,001دالة عند  **26,67=2كا % عدد ثجم العايلة

  7,14 5 أفراد5اقل من 
5-6 31 44,29  
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7-8 25 35,71  

  12.86 9 فأكنير 9
  100 70 اإلمجايل

 16,27= 0,001اجلدولية عند مستوى  2قيمة كا  3درجة احلرية =                       
 فراد البحث( يوضح وفة املبحوث   عينة أ6جدو  )                  

 دالة**14,35= 2كا % عدد  وفة املبحوث

 0,01عند 40 28 املهاجر نفسه

  31,43 22 أب

  17,14 12 ابن  

  11,43 8 زوجة

  100 70 اإلمجايل

 11,34= 0,01اجلدولية عند مستوى  2قيمة كا  3درجة احلرية = 
 جرة لعينة البحث(    يوضح نوعية املسكن الساب  قبل اهلجرة واحلايل  بعد اهل7) 

 2كا ٪ تكرار نوعية املسكن احلايل  ٪ تكرار نوعية املسكن الساب  
 وداللتها

 45,52 21,43 15 بيت ملك مشترك 85,71 60 بيت ملك مشترك
 67,14 47 بيت ملك مستقل 14,29 10 بيت ملك مستقل

 11,43 8 ڤيال - - ڤيال
 100 70 اإلمجايل 100 70 اإلمجايل
 13,815= 0,001اجلدولية عند مستوى  2قيمة كا   2رية = درجة احل

 (  عدد غرف املسكن للفرد قبل اهلجرة وبعدها8جدو  )
 عدد غرف املسكن

 قبل اهلجرة
 عدد غرف املسكن ٪ تكرار

 بعد اهلجرة
 وداللتها 2كا ٪ تكرار

 84,79 35,71 25 غرفة لكل فرد  - - غرفة لكل فرد 
دالة عند 
0,001 

 54,29 38 غرفة لكل فردين  14,28 10 فردين  غرفة لكل
 10 7 غرفة لكل ثالثة  52,86 37 غرفة لكل ثالثة 
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   - غرفة لكل أربعة أفراد  32,86 23 غرفة لكل أربعة أفراد 

 100 70 اإلمجايل 100 70 اإلمجايل 
 16,368= 0,001اجلدولية عند مستوى  2قيمة كا 3درجة احلرية =        
 ظروف العمل ومشكالته: ثانيا :

 ( احلالة العملية قبل اهلجرة وبعدها9جدو  )
 

 احلالة العملية ونوع العمل
 وداللتها  2قيمة كا بعد اهلجرة قبل اهلجرة

 ٪ تكرار٪ ٪ تكرار
 89,71 - - 52,86 37 ال يعمل

 17,14 12 27,14 19 أعما  زراعية 0,001دالة عند 
 10 7 18,57 13 موظف ثكومى

 2,86 2 1,43 1 ثرىف
 70 49 - - أعما  ثرة

 100 70 100 70 اإلمجايل
 18,465= 0,001اجلدولية عند مستوى  2قيمة كا 4درجة احلرية =             

 
 (  يوضح  مدي داولة من ال يعملوا    البحث عن عمل قبل اهلجرة 10جدو  )    

 % عدد  داولة البحث عن عمل
 100 37 نعم
 - - ال

 100 37 اإلمجايل
 ( يوضح عدد داوالت السفر للخارج بطريقة شرعية  ومل تنجح داوالتك11جدو  )     

 % عدد داوالت السفر
 54,29 38 مرة

 25.71 18 مرتان

 20 14 ثالث مرات فأكنير
 100 70 اإلمجايل

 (  يوضح الدو  اليت هاجر إليها أفراد عينة البحث 12جدو )
 % عدد الدولة
 25,7 18 ايطاليا
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 22,9 16 اليونان
 8,6 6 فرنسا

 5,7 4 الواليات املتحدة األمريكية
 4,3 3 كندا

 25,7 18 الكويت
 7,1 5 السعودية

 100 70 مجلة
 ( يوضح   كيف وف   أفراد عينة البحث أوضاعهم  بعد دخوهلم  البلد بطري  غري   شرعي 13جدو  ) 

 0,001دالة عند 32,51=وداللتها 2كا % عدد أوضاعهمكيف وف   أفراد عينة البحث 
 2قيمةة كةا    3درجة احلرية =         48,6 34 احلصو  علي إقامة 

 16,27= 0,001اجلدولية عند مستوى 
 

 4,3 3 احلصو  علي جنسية 
 14,3 10 الزواج للحصو  علي اجلنسية

 32,8 23 الكفيل هو املسئو 
 100 70 اإلمجايل
 ثالنيا العوامل الدافعة واجلاذبة  للهجرة غري الشرعية:      

 ( يوضح أهم العوامل االقتصادية  الدافعة للهجرة غري الشرعية 14جدو )             
 % عدد أهم العوامل االقتصادية  

 85,71 60 قلة فر  العمل   مصر  

 82,85 58 اشتري ارض وعقارات  

 100 70 تأم  مستقبل األسرة

 100 70 خنفاض األجور ومستوي املعيشةا

 57,14 40 اعمل مشروع استنيماري

 85,71 60 ظروف املعيشة   مصر وعبة

 100 70 اثسن دخلي

 78,57 55 ابين بيت  

 42,86 30 تدبري نفقات الزواج
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 7,14 13 هروب من مشاكل عايلية

 70ن=                         
 هم العوامل  اجملتمعية  الدافعة للهجرة غري الشرعية (  يب  أ15جدو  )          

 % عدد أهم العوامل اجملتمعية  الدافعة للهجرة

 70 49 احلصو  علي وظيفة مناسبة    مصر يلزم واسطة كبرية أو دفع رشوة

 57,14 40 ضعف فر  االستنيمار وقلة املشروعات

 14,29 10  االضطهاد الديين     

 27,14 19 علي استيعاب طاقات الشبابضعف قدرة األثزاب 

 72,85 51 الفشل   ثل املشاكل  االجتماعية الفقر والبطالة

   70ن=

                                 
 (  يوضح  العوامل اجلاذبة للهجرة غري الشرعية   16جدو  )                                     

 % عدد العوامل اجلاذبة 

 48,57 34 س من البلد  اعرفهم سبقوين هناكفيه نا-

 31,42 22 لدي أقارب هناك  

 57,14 40 هناك فر  عمل أكنير

 82,85 58 وورة النجاح االجتماعي الذي يظهره املهاجر عند عودته

 32,85 23 أثب أن أعيش   أوربا ثيث احلضارة

 20 14 أقنعين اثد  مساسرة  السفر للخارج

 32,85 23 ارات عمليةاكتساب خربات ومه

 71,42 50 هناك داوالت ناجحة ممن هاجر قبلي

   70ن=

 رابعا : اإلجراءات العملية املرتبطة بالسفر للخارج                       
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 ( العناور الىت شجعت أفراد عينة البحث على اهلجرة16جدو  )

 18,40= 2كا % ك م  اللى ساعدك / شجعك على اهلجرة
 55,71 39 وأودقاء ىف اخلارجأقارب 

 0,001دالة عند 
 30 21 مساسرة سفر
 14,29 10 ال أثد
  70 اإلمجايل

 13,815= 0,001اجلدولية عند مستوى  2قيمة كا   2درجة احلرية =                         
 (    يوضح  نوع املساعدة .18جدو  )                       

 % عدد  نوع املساعدة
 82,85 58 األغراء بفروة عمل

 17,14 12 مساعدة مادية
 100 70 اإلمجايل
 (19جدو  )                          

 يوضح  عما إذا كان أفراد عينة البحث  قد دفعوا مبالغ مالية مقابل اهلجرة        
 % عدد  ياتري أنت دفعت فلوس

 100 70 نعم
 - - ال

 100 70 اإلمجايل
 (  يوضح   مصدر املبالغ اليت دفعها أفراد عينة البحث 20جدو  )

 وجبت الفلوس دي من 
 

 وداللتها 2كا % عدد

 20,09 21,42 15 كنت دوش فلوس
 20 14 استلفت من قريب / ودي     0,001دالة عند 

 58,58 41 بعت بعض ممتلكات األسرة
 100 70 اإلمجايل

 13,815= 0,001اجلدولية عند مستوى  2كاقيمة   2درجة احلرية =            
 خامسا :الواقع املعاش للمبحوث    املهجر:

 ( يوضح   جما  عمل أفراد العينة   املهجر 21جدو  )              
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 % عدد جماالت العمل 

 11,42 8 الزراعة                                 
 12,85 9 الصناعة  وأعما  كتابية 

 17,14 12 ء                              خدمات بنا
 30 21 السياثة واملطاعم
 28,57 20 أي عمل يدر دخل

 100 70 اإلمجايل 
                                  

 
 
 
 
 
 (  يوضح  22جدو  ) 

 مدي خربة أفراد عينة البحث   جما  العمل الذ ي التحقوا به
 % عدد غلت فيهكان عندك خربة   اجملا  اللي اشت

 27,14 19 نعم
 72,85 51 ال

 100 70 اإلمجايل
           

 (  يوضح  الصعوبات اليت واجهت أفراد عينة البحث   العمل23جدو  )    
 % عدد هل واجهتك وعوبات 

 58,57 41 نعم
 41,42 29 ال

 100 70 مجلة
 (   يوضح 24جدو  )                           

 وع الصعوبات اليت واجهت أفراد عينة البحث   العمل الذي التحقوا بهن        
 % عدد نوع الصعوبات 
 43,90 18 عدم إجادة العمل

 29,27 12 وعوبة  التكيف مع زمالء  العمل
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 53,66 22 وعوبات تتعل  بعدم إجادة اللغة

   41ن= 
 لصعوبات (   يوضح  كيف تغلب أفراد العينة علي ا 25جدو  )         

 % عدد الصعوباتكيفية التغلب علي 
 29,27 12 منيت مهارايت من خال  دورات تدريبية

 53,66 22 أتعلمت اللغة   
 39,24 16 مساندة ودي /قريب/بلديايت  

   41ن=    
                      

 
 (   يوضح   ما الذي  أستفاده املهاجر من اهلجرة  26جدو  )

 % عدد ن اهلجرةمدي االستفادة م
 50 35 اتفرجت علي بالد جديدة

 100 70 ثققت مكاسب مادية
 60 42 أتعلمت مهنة جديدة

 72.85 51 اكتسبت خربة  
 100 70 حتس  الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة

   70ن=
 (    يوضح مصدر معلومات املهاجر عن بلد املهجر     27جدو  )                  

 % عدد املعلوماتمصدر 
 44,29 31 أوحاب/ أقارب

 18,57 13 االنترنت
 12,85 9 وسايل األعالم

 24,29 17 مساسرة
 100 70 اإلمجايل

 (   يوضح  مدي وحة ما مسعه املهاجر عن بلد املهجر قبل اهلجرة28جدو  )            
 وداللتها 2كا % عدد مدي وحة معلوماته عن بلد املهجر

  0,06 51,42 36 مسعتنعم زي ما 
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 غري دالة  48,57 34 أفضل عما مسعت

 100 70 اإلمجايل
 3,84=0.05،   عند مستوى 6,635=  0.01اجلدولية  عند مستوى  2قيمة كا    1درجة احلرية = 

 ( يوضح  رغبة املهاجر   البقاء باخلارج من عدمه   29جدو  )              
 % عدد هل ترغب   البقاء باخلارج

 74,29 52 العودة    
 25,71 18 البقاء باخلارج  

 100 70 اإلمجايل
         

 
    اهلجرة؟ جتربة ( يوضح  رأي أفراد العينة   تقييم   30جدو  ) 

تقييم جتربة 
 اهلجرة

 % عدد

 54,29 38 ممتازة
 38,57 27 معقولة
 7,14 5 سيئة

 100 70 اإلمجايل
                    

 ( يوضح   ترتيب األسباب الدافعة للهجرة غري الشرعية من وجهة نظر عينة البحث  وأسرهم.  31جدو  )
الترتي % عدد أسباب اهلجرة      

 ب
 1 85,71 60 أسباب اقتصادية
 4 28,57 20 أسباب سياسية

 2 82,85 58 أسباب اجتماعية
  78،57 55 أسباب نفسية

    70ن=
 70جة تأثر  ألوضاع االقتصادية للمبحوث  بعد اهلجرة ن=( يوضح در32جدو  )  

 
 

 =2قيمة كا درجة التأثري األوضاع االقتصادية
 مل تتغري زادت
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 ٪ ك ٪ ك م
 **18,51 24.29 17 75.71 53 ثيازة )امتالك( األرض الزراعية 1
 **17,86 14.29 10 85.71 60 ثيازة أرض مباىن وعقارات 2
 **8,33 32.86 23 67.14 47 الكىثيازة سيارة م 3
 **62,22 2.86 2 97.14 68 زيادة الدخل السنوى لألسرة 4
 **22,86 21.43 15 78.57 55 امتالك مسكن مستقل 5
  19,14 13.4 80,86 56,6 املتوسط العام 

 3,84=0.05،   عند مستوى 6,635=  0.01اجلدولية  عند مستوى  2قيمة كا    1درجة احلرية = 
 
 
 

 (  يوضح درجة تأثر  املستوى املعيشى لألسرة ثاليا )بعد اهلجرة(   33جدو  )
 
 
 م

 املستوى املعيشى
 

  درجة التأثري
 قلت مل تتغري زادت =2قيمة كا

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
 **51,42 - - 7,14 5 92,86 65 إعادة بناء املسكن بشكل أفضل 1
ثيازة األدوات املنزلية الكهربايية  2

جة، بوتاجاز...اخل وذات السعر )ثال
 املرتفع

69 98.57 1 1.43 - - 66.06** 

 - - - - - 100 70 زيادة مستوى املعيشة بصفة عامة 3
    2,86 2 97,14 68 املتوسط العام 

 3,84=0.05،   عند مستوى 6,635=  0.01اجلدولية  عند مستوى  2قيمة كا    1درجة احلرية = 
 ثر  املستوي التعليمي  لألسرة ثاليا )بعد اهلجرة(  يوضح درجة تأ 34جدو  )

 
 
 م

 2قيمة كا درجة التأثري املستوي التعليمي
 قلت مل تتغري زادت

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
استكما  األبناء واألخوة واألخوات  1

 لتعليمهن .
 دا  **9,66 - - 31,43 22 68.57 48
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دخو   الصغار من األبناء واألخوة  2

 و مدارس خاوة   ثضانات 
 دا  **20,63 - - 22,86 16 77,14 54

    27,14 19 72,86 51 املتوسط العام 
 3,84=0.05،   عند مستوى 6,635=  0.01اجلدولية  عند مستوى  2قيمة كا    1درجة احلرية = 

 يوضح درجة تأثر  الرعاية الصحية لألسرة ثاليا )بعد اهلجرة(    35جدو  )
 
 
 م

 =2قيمة كا درجة التأثري ةالرعاية الصحي
 قلت مل تتغري زادت

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
استعما  الووفات البلدية ىف  1

 العالج
 دا  **37,15 57.86 40 41.43 30 - -

استخدام أدوية من الصيدلية دون  2
 كشف طىب

 دا  **13,91 54,29 38 21,43 15 24.28 17

الذهاب إىل الوثدة الصحية أو  3
 كومىاملستشفى احل

 دا  **34,46 47.14 33 52.86 37 - -

 دا  ** 68,88 - - 10 7 90 63 الذهاب إىل طبيب خمتص 4
  32,5 22,75 35 24,5 32,5 22,75 املتوسط العام 

 3,84=0.05،   عند مستوى 6,635=  0.01اجلدولية  عند مستوى  2قيمة كا    1درجة احلرية = 
 ركة اجملتمعيةة(  يوضح درجة تأثر املشا36جدو  )

 
 
 م

  درجة التأثري املشاركة اجملتمعية
 مل تتغري زادت 2قيمة كا

 ٪ ك ٪ ك
 **20,63 22.86 16 77.14 54 املشاركة باملا  ىف األعما  التطوعية 1
 **12,65 28.57 20 71.43 50 تقدمي الرأى والنصح واملشورة 2
 **18,51 24.29 17 75.71 53 املشاركة ىف املناسبات االجتماعية 3
 **17.62 27.14 19 72.85 51 تقدمي مساعدات عينية ومادية للمحتاج  4
  25,71 18  74,29 52 املتوسط العام 

 3,84=0.05،   عند مستوى 6,635=  0.01اجلدولية  عند مستوى  2قيمة كا    1درجة احلرية = 
 

 ة ثاليا )بعد اهلجرة(  يوضح درجة تأثر  املكانة االجتماعية لألسر –37جدو  )
  درجة التأثري املكانة االجتماعية  –و  
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 م

 2قيمة كا قلت مل تتغري زادت
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 دا  **51,43 - - 7,14 5 92,86 65 العالقات مع أفراد األسرة والعايلة  1
التعامل مع ميسوري احلا  وقادة  2

 الرأي والفكر   القرية
 دا  **41,65 - - 11,43 8 88,57 62

 دا  **30,23 - - 17,14 12 82,86 58 املغاالة   املهور 3
التعامل مع العايالت الكبرية والزواج  4

 من أبنايهم ومصاهرهتم
 دا  **35,71 - - 14,29 10 85,71 60

نظرة وتقدير  أهل القرية لك وألسرتك  5
 بعد السفر

 دا  **32,91 - - 15,71 11 84,29 59

 دا  **11.2 - - 30 21 70 49 ام بالسفر  والرثالت واملصايفاالهتم 6
اخذ رأيك  عند عودتك من السفر  7

   أمور هتم أهل القرية
50 71.43 20 28.57 - - 12,65** 

    15,91 11,14 84,09 58,86 املتوسط العام 
 3,84=0.05وى ،   عند مست6,635=  0.01اجلدولية  عند مستوى  2قيمة كا    1درجة احلرية = 

 
 
 
 

 


