
 

 

 توجيهات الشباب الريفي نحو الهجرة والمشكالت الناتجة عنها 
 )دراسة وصفية بإحدي قري محافظة الدقهلية( 

 1أحمد محمد إبراهيم أحمد الشال 

 

  قسم االرشاد الزراعي والمجتمع الريفي، كلية الزراعة، جامعة المنصورة 1
 2020 نوفمبر 4ى ، الموافقة على النشر ف2020 أكتوبر 7 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
استهدفت الدراسة التعرف علي اتجاهات الشباب الريفي نحو  
الهجرة، والتعرف على اهم المشكالت المترتبة علي هجرة الشباب 

هذه  الري الجراء  طلخا  مركز  الكرما  ميت  قرية  اختيرت  وقد  فى، 
قوامها   عشوائية  عينة  علي  تجميع    110الدراسة  وتم  مبحوثا، 

وقد   الشخصية  بالمقابلة  استبيان  صحيفة  باستخدام  البيانات 
المئوية،  والنسب  التكرارات  البيانات  هذه  تحليل  في    استخدم 

الهجر  مشكالت  من  لكل  النسبية  األهمية  والمخاطر  وحساب  ة 
 الناتجة عنها. 

 وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج كان من أهمها:
أن مننن أهنننم األسننباب االجتماجينننة للهجننرة هننني  طلنننب  -1

أن منننننن أهنننننم األسنننننباب  -2. 2,48العمنننننل   بمتوسننننن  منننننرج  
االقتصنناد ة للهجننرة هنني   الحصننوو علننى عننرو  عمننل أف ننل ، 

أن مننن  -3. 3,49الحصننوو علننى حينناة أف ننل  بمتوسنن  مننرج  
أهنننم األسنننباب ال قاهينننة للهجنننرة هننني   الهجنننرة بتكسنننب المهننناجر 

أن منن أهنم  -4.  5,45عادات وتقاليند جددندة   بمتوسن  منرج   
النتنننائج االجتماجينننة للهجنننرة والتننني جننناءت بنسنننبة كبينننرة بل نننت 

أن مننن  -5هنني  تحسننين المسننتود المننادد والم يشننى .  8,71%
جنناءت بنسننبة كبيننرة بل ننت أهننم النتننائج االقتصنناد ة للهجننرة والتنني 

هننني   نقنننص القنننود العاملنننة فنننى بعننن  الننندوو و ينننادة  6,63%
أن منن أهنم النتنائج ال قاهينة للهجنرة   -6البطالة فى دوو أخرد .  

هننني   ينننادة القننندرات  %4,66والتننني جننناءت بنسنننبة كبينننرة بل نننت 
أن من أهم النتائج  -7العلمية لألشخاص الذدن ددرسون هناك . 

الشباب نحو الهجرة والتي جاءت بنسنبة كبينرة   المتعلقة بإتجاهات
هي  شباب ك ينر بيفكنر بجد نة بنرد عنر  للهجنرة  %9,70بل ت  

أن من أهم المشكالت االجتماجية للهجرة هني     -8خارج البلد .  

 -9.  7,40ال    النفسنى والتفكنا االجتمناعى  بمتوسن  منرج   
داد أن مننن أهننم المشننكالت االقتصنناد ة للهجننرة هنني   ارتفننا  أعننن
. 5,37المهننناجرين منننن الحنننرفيين والمنننزارعين   بمتوسننن  منننرج  

أن من أهم المشكالت ال قاهية للهجرة هي   التنرثر بح نارة   -10
أن  -11. 5,36الدولننة المهنناجر اليهننا وبل تهننا  بمتوسنن  مننرج  

منننن أهنننم مخننناطر الهجنننرة التننني  عرفهنننا أفنننراد العيننننة والتننني بلننن  
 عر  للموت غرقا .هي  الت 7,42المتوس  المرج  لها 

 المشكالت.-الهجرة -الشباب الريفيالكلمات المفتاحية: 

 المقدمة والمشكلة البح ية 
كانت الهجرة علي امتداد التاريخ البشري والتزال تساهم في 
إعمار االرض وتلعب دورا هاما في تالقي مجموعات بشرية 
حضارة   وبناء  الثقافي  بالتالقي  يسمح  مما  الثقافات,  متنوعة 

ن رغبة الفرد في التغلب إنسانية مشتركة وهي تشكل تعبيرا ع 
جديدة   حياة  وبدء  الفقر  والهروب من  الصعبة  الظروف  علي 
غير   التطور  ادي  وقد  الكريم،  العيش  في  الحق  له  توفر  قد 
الوقت   في  والمعلوماتية  واالتصال  االعالم  لوسائل  المسبوق 
الي   االنتقال  في  الراغبين  االفراد  عدد  زيادة  الي  الحاضر 

 اس للعولمة في بلدان العالم. اماكن توفر الشغل كانعك

وذلك  طبيعيا  امرا  عام  بشكل  الهجرة  ظاهرة  تعد  كما 
المناطق   باتجاه  االنسان  بحركة  االزل  منذ  الظاهرة  الرتباط 
االنتاجية  فيها  وتزداد  العمل  فرص  فيها  تتوفر  التي  والدول 
سعيا منه الي تحسين الظروف المعيشية وتامين الحد االدني  

الكريم الحياه  ان  من  معروف  هو  وكما  عائلته،  والفراد  له  ة 
الدول نفسها تحتاج الي حركة اليد العاملة إلدامة الحياة بكافة  
ورؤوس   والخدمات  السلع  حركة  الي  تحتاج  مثلما  تفاصيلها 
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ولقد   الخبرات،  وتبادل  االستثمارية  المشاريع  وإقامة  االموال 
 اضحت ظاهرة الهجرة في وقتنا الحاضر بمثابة سوق عالمي
من  الهجرة  ظاهرة  أصبحت  فقد  المستويات,  كل  يشمل 
الوطن   بلدان  تهدد  أصبحت  التي  والمقلقة  الحساسة  الظواهر 
الوطني   االقتصاد  علي  مباشرة  تاثيرات  من  لها  لما  العربي 

والثقافية، االجتماعية  احد   والنواحي  الظاهرة  هذه  تعد  حيث 
 اهم المقاومات في تنمية الدول النامية.

بالنسبة حسب    أما  النتائج  هذه  تنوعت  فقد  الهجرة  لنتائج 
تغييرا مخيفا   فكان هناك  البلد،  الهجرة وحجمها ضمن  نوعية 
ترتفع   أهلها  من  خاوية  األرياف  من  جعل  السكان  توزيع  في 
بها نسب اإلعالة ومن المدن مدنا مكتظًة بالسكان تعاني من 
العشوائية.   األحياء  إنشاء  ذلك  ويسبب  المشاكل،  من  الكثير 
ومن النتائج أيضا وجود نتائج اقتصادية فالمهاجرون منتجون 

لم   األشياء  من  كثير  إلى  بحاجة  وهم  تكن ومستهلكون 
موجودة، مما أدى لظهور مهٍن جديدة، لكن في الوقت نفسه  
الموارد   ونقص  العمالة  أجور  ارتفاع  إلى  وجودهم  أدى 

وهنا االقتصادية.  المشاكل  من  وغيرها  الرئيسيَّة  ك والخدمات 
أيضا نتائج اجتماعية يجب اإلشارة إليها منها: ارتفاع مستوى 
في  المهاجرين  وتجمع  الجريمة  وانتشار  واالنحراف  البطالة 
إلى   إضافة  مرعبة  فساد  بؤر  غالبا  تشكل  مزدحمة  مناطق 
مع  تنناسب  ال  التي  وتقاليدهم  لعاداتهم  المهاجرين  ممارسة 

 (. 2019)طعمة،   الحياة الجديدة

  ية المشكلة البح

انواعها  بكافة  الهجرة  ظاهرة  االخيرة  اآلونة  في  انتشرت 
مصر   في  واالقتصادية  االجتماعية  االوضاع  لتردي  كنتيجة 

خاص, بشكل  الريفي  القطاع  صعيد  وعلي  عام  ومع    بشكل 
بالذات   االستقالل  نحو  والسعي  التغير  في  الشباب  رغبة 

افضل, دائرة   وتوفير مستوي معيشي  في  الريفي  الشباب  يقع 
وبين  ذاتهم  تحقيق  في  ورغبتهم  احتياجاتهم  بين  الصراع 
خالل   وباالخص  للمجتمع  والضعيفة  المحدودة  القدرات 

االمر الذي قد يجعلهم بيئة خصبة   الخمس سنوات الماضية,

حتي  الهجرة  في  الرغبة  او  االتجاه  إما  المحظور  في  للوقوع 
ولو بطريقة غير مشروعة، او من خالل اللجوء الي سماسرة 

لسوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين  ا
يتقاضون عشرات اآلالف من الجنيهات مقابل إطالق الوعود  

اليها, الهجرة  يرغبون  التي  للدول  السوق    بالسفر  فأصبحت 
 السوداء لإلتجار وأحالمهم وآمالهم.

ونتيجة نقص الدراسات الخاصة بهجرة الشباب الريفي فإن  
دراسة تنحصر في اإلجابة علي األسئلة اآلتية:  مشكلة هذه ال

ماهي سمات وخصائص الشباب الذي يسعي للهجرة؟، ما هو 
اهم   ماهي  الهجرة؟،  بمخاطر  الريفي  الشباب  معرفة  مستوي 
المشكالت المترتبة علي هجرة الشباب المصري؟،  ماهي اهم  

 المشاكل والعوامل واالسباب الدافعة لهجرة الشباب؟.

 أهداف البحث 
 هات الشباب الريفي نحو الهجرة.  التعرف علي اتجا -1

التعرف على اهم المشكالت المترتبة علي هجرة الشباب   -2
هذه   من  للحد  التوصيات  من  مجموعة  اقتراح  مع  الريفى 

 المشكالت. 

 اإلطار النظري والمرجعي 

يعيشون   التي  بالدهم   سنويا   الناس  من  العديد  يغادر 
م وعادة  ُأخرى،  بالٍد  إلى  والعادات  عليها  بالثقافة  تختلف  ا 

التأقلم   على  فبجبرون  بالدهم،  عن  بها  االجتماعية  والتقاليد 
حتى يتمكنوا من العيش في المجتمع الجديد الذي وصلوا له،  
وخصوصًا في حال كانت إقامتهم فيه دائمة بعد مشاركتهم في 
التي   الجديدة  الدولة  إلى  دولتهم  من  للسفر  طويلة  رحلة 

على أرض تؤدي سيعيشون  التي  الرحلة  هذه  ويطلق على  ها، 
الهجرة مسمى  دائم  بشكل  ما  دولة  في  األفراد  استقراِر   إلى 

 (. 2018)أحمد، 
المصطلحات والمف المرتبطةهبعض  الشباب    ومات  بهجرة 

ومات البحثية أمرا ھالريفي: يعتبر تحديد المصطلحات والمف
البحث  الخصوص  وجه  وعلي  العلمي  البحث  في  ضروريا 
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المفاالجتم يعتبر  حيث  التي  ھاعي،  الرمزية،  الوسيلة  وم 
ب واھيستعين  المعاني  عن  للتعبير  االنسان  المختلفة  ا  فكار 

توصيلھب توضيحا  ھ دف  يلي  وفيما  الناس  من  لغيره  م  ھأا 
والمف في  ھالمصطلحات  المستخدمة  البحثية  ذا  ھومات 

 الصدد وتتضمن:
الشب )  اب:مفهوم  عوض  مفهوم  2002تمكن  تحديد  من   )

 لشباب من خالل عدد من المعايير تتلخص في اآلتي:ا
حيثثث يتحثثدد الشثثباب بأنثثه مرحلثثة عمريثثة  المعينننار الزمننني: -أ

تقثثثثع بثثثثين الخامسثثثثة عشثثثثر حتثثثثى الثالثثثثثين، وهثثثثذه المرحلثثثثة 
ليسثثثت منفصثثثلة عثثثن ب يثثثة مراحثثثل العمثثثر وخاصثثثة مرحلثثثة 
الطفولثثة والمراهقثثة وإنمثثا هثثي امتثثداد لهثثذه المرحلثثة األخيثثرة 

 بالذات.
: تشثثمل هثثذه المرحلثثة العمريثثة الجنسثثين المعينننار النننوعي -ب

 من الذكور واإلناث علي حد سواء.
تتميثثز هثثذه المرحلثثة باكتمثثال البنثثاء  المعينننار البيولننوجي: -ج

العضوي والوظيفي للمكونات األساسية للجسم كالعضثالت 
والغدد والتوافق العضلي ونمو األعضثاء التثي لهثا وظثائف 

 تناسق أجهزته. م واستكمالمعينة في بناء الجس
تتميز هذه المرحلة بنمو الوظائف العقليثة  المعينار العقلي:  -د

الثخ، إلثي جانثب القثدرة علثي  00كالتثذكر واإلدراك والتخيثل
اإلبثثثثثداع واالبتكثثثثثار والتفثثثثثوق العلمثثثثثي واكتسثثثثثاب المهثثثثثارات 
العقلية إلي جانثب زيثادة القثدرة علثي اتخثاذ القثرارات وحريثة 

 االختيار.
تتميز بأنها المرحلة، التي يتم فيهثا   لم يار السيكولوجي:ا  -هن

عمليثثثثثات تغيثثثثثر وارتقثثثثثاء فثثثثثي البنثثثثثاء الثثثثثداخلي للشخصثثثثثية 
ية تثأثرا واالستقرار النسبي فثي النضثج فثي جوانثب الشخصث

، وتكثوين الثذات وإدراك الفثرد للواقثع بعناصر الوراثة والبيئة
 ولحاجاته الوجدانية واإلدراكية بصورة أفضل.

تتميثز بأنهثا المرحلثة التثي يسثتوعب فيهثا   يار القيمي:الم   -و
الفثثثثثرد مجموعثثثثثة التوجهثثثثثات ال يميثثثثثة الكامنثثثثثة فثثثثثي السثثثثثياق 
االجتمثثثاعي مثثثن خثثثالل التنشثثثئة االجتماعيثثثة والتثثثي يمكثثثن 

فيها للفرد تحقيق التفاعل السوي واحتالل مكانة اجتماعية، 
وأداء دوره فثثثثثي البنثثثثثاء المجتمعثثثثثي وفقثثثثثا لمعثثثثثايير التفاعثثثثثل 

 ماعي القائمة والمحددة للعالقات داخل المجتمع.االجت
وهكثثذا ال تمثثثل مرحلثثة الشثثباب مرحلثثة نمثثو مفثثاج ، وإنمثثا 
هثثثثي اسثثثثتمرار طبيعثثثثي لعمليثثثثة التنشثثثثئة االجتماعيثثثثة، حيثثثثث أن 
مرحلثثثثثة الشثثثثثباب هثثثثثي مرحلثثثثثة انتقاليثثثثثة لهثثثثثا مقوماتهثثثثثا النفسثثثثثية 
واالجتماعيثثة والبيولوجيثثة والتاريخيثثة سثثواء كانثثت هثثذه المرحلثثة 

النتقالية هادئة أم عاصفة، فإن فهمهثا ومواجهتهثا مثرتبف بفهثم ا
كثثثل مرحلثثثة مثثثن مراحثثثل العمثثثر علثثثي حثثثدة ومقارنتهثثثا بالمراحثثثل 

 األخرى.
الشثثباب مرحلثة عمريثة محثددة مثثن خصنائص مرحلنة الشبنناب: 

بين مراحل العمر، وتتميز هذه المرحلة بالقابلية للنمو الجسمي 
تميثثثثثثز بثثثثثثالقوة والنشثثثثثثاط والنفسثثثثثثي والعقلثثثثثثي واالجتمثثثثثثاعي كمثثثثثثا ت

والسثرعة، كمثا أن الشثباب حثثديث الخبثرة ويفتقثد للتجربثة وشثثديد 
الحساسثثثية لاوضثثثاع المحيطثثثة، وهثثثذه الطاقثثثة الشثثثبابية تعتمثثثد 

 عليها المجتمعات في تقدمها ورقيها.
وعلي ذلك فالشباب يمثلون شريحة عمريثة محثددة بيولوجيثا 

أن مرحلثثثة  ونفسثثثيا واجتماعيثثثا، ومثثثن خثثثالل هثثثذا التحديثثثد نجثثثد
الشثثباب تتميثثز بمجموعثثة مثثن الخصثثائص تجعلهثثا تختلثثف فثثي 
طبيعتها عن المراحل السابقة والالحقة لمرحلة الشباب، ويمكثن 

 ( فيما يلي:2017 ،راها )حسنتإبراز هذه الخصائص كما 
يمتلك الشباب القثوة والعزيمثة والطاقثة    ء:العطا  على  القدرة -1

الطاقثثة الكامنثثة لثثدى التثثي يمكثثنهم تقثثديمها لهثثذا المجتمثثع، و 
هثثثثؤالء الشثثثثباب ال تنفثثثثذ ممثثثثا يجعثثثثل قثثثثدرتهم علثثثثى العطثثثثاء 
مسثثثثثتمرة، بينمثثثثثا تتميثثثثثز بثثثثثاقي المراحثثثثثل األخثثثثثرى المتقدمثثثثثة 
لاشثثثخاص بالضثثثثعف والتوقثثثثف عثثثثن العطثثثثاء نتيجثثثثة وهثثثثن 

 . الجسد والعقل
ال يسثتطيع األطفثال تحديثد األمثاني  : واألهنداف الطموحات -2

تثرتبف بثالواقع أو القثدرات   واألحالم الخاصة بهم، وغالبثا ال
الح ي يثثة التثثي تمتعثثوا بهثثا، أمثثا فثثي مرحلثثة الشثثباب يصثثبح 
األشثثثثثخاص قثثثثثادرين علثثثثثى تهديثثثثثد أهثثثثثدافهم وفقثثثثثا لقثثثثثدراتهم 
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ومثثواهبهم، ألن درجثثة وعثثيهم ومثثداركهم تكثثون مختلفثثة ممثثا 
 . يمكنهم من الوصول إلى مساعيهم

ال يسثثثتطيع األطفثثثال  : المسنننئوليات تحمنننل علنننى القننندرة -3
يكثثون  الشثثباب مرحلثثة المسثثئولية والواجبثثات، أمثثا فثثي تحمثثل

أكثر نضجا وقدرة على تحمل الواجبثات والمسثئوليات ألنثه 
 . يكون على درجة من القوة واإلرادة التي تؤهله لهذا

تتميثثثثز مرحلثثثثة الشثثثثباب بثثثثالعواطف  : العنننناطفي الن ننننج -4
المشثثاعر، حيثثث تبثثدأ األنوثثثة أو الرجولثثة  الجياشثثة ونضثثج

باإلكتمثثثال والرغبثثثة فثثثي الثثثزواج وتأسثثثيس أسثثثرة مكونثثثة مثثثن 
 . عدة أفراد

نالحثثأ أن الشثثباب فثثي هثثذه المرحلثثة  : والتسننر  االننندفا  -5
يكثثثثون أكثثثثثر تهثثثثورا فثثثثي اتخثثثثاذ القثثثثرارات، فثثثثال تتثثثثوفر لديثثثثه 

 . الحكمة الكافية بل يطغى عليه العنفوان والتسرع

يواجثثه الشثثباب الكثيثثر مثثن  : المتعننددة حنند اتالت مواجهننة -6
الع بات، وضثرورة اختيثار التخصثص العلمثي الثذي يمكنثه 
تحديد مستقبله، كما يقابل تحديات خاصة باألخالق حيثث 
يحثثثثثاط بثثثثثالكثير مثثثثثن الموانثثثثثع والمفاسثثثثثد التثثثثثي تنتشثثثثثر فثثثثثي 

 المجتمع وعليه أن يتجنبها ويقاوم الوقوع فيه.

 :للشباب األساسية االحتياجات

ومتعددة   كثيرة  احتياجات  تتطلب توجد  والتي  للشباب 
ضرورة اشباع لها حتى ال تؤدى الى حدوث المشكالت ومن 

 ( ما يلي: 2004هذه االحتياجات كما وضحها ناجي )

   :الحاجة الى ترمين المستقبل -أ
سوق   -1 مع  يتناسب  بما  وتخطيطه  التعليم  تيسير 

الفرص  -2العمل.    على  الحصول    -3.  تحقيق مبدأ تكافؤ 
حت مناسب  االحتياجثثات  عمل  توفير  خالله  من  يستطيع  ى 

له.   الالزمة  الذين    -4االساسثية  والمرات  الدراسة  وتوفير 
العمل.   على  للحصول  الشباب  التأمينات   -5يؤهالن  توفير 

المختلفة.   قضايا    -6االجتماعية  مع  للتعامل  تأهيلهم 
 ومشكالت المستقبل. 

 :الحاجة الى الزواج وتكوين األسرة -ب

وتأمينه.    -1 للشباب  االقتصادي  األمن  شجيع    -2توفير 
توفير التربية    -3. الدولة للمتزوجين بالوسائل المادية والمعنوية

أعراضهم  عليهم صيانة  تحفأ  التي  بالطرق  للشباب  الجنسية 
  .مقاومة التقاليد التي تفرق بين الجنسين -4وعفتهم. 

 ية:الحاجة الى م ل عليا واضحة وقيادة واج  -ج

 . تتضح األهداف العليا لدى الدولة الحاجة إلى ان  -1
االعالم.  -2 وسائل  عن طريق  الواعي  التوجيه  إلى   الحاجة 
الحاجة    -4   .الحاجة إلى ارتباط الشباب بالتراث القومي  -3

 إلى قادة متخصصين في المجاالت المختلفة.
االستعدادات    -د واست مار  الشخصية  دعم  الى  الحاجة 

 :الخاصة

1-  . الفراغ  وقت  استثمار  وسائل  فراغ   -2تهيئة  وقت  وفير 
توفير وسائل التث يف    -3  .كاف تستثمر فيه المواهب الشبابية

والبناء على    -4  .الهادف  الفساد  من حمالت  الشباب  حماية 
 .نحو يحفأ عليه هويته وقيمه وثقافته

 مشكالت الشباب: 

فيما  2016)  يري مصطفي تتمثل  الشباب  أن مشكالت   )
 :يلي

النفسية -أ الخوف   :المشكالت  بمشاعر  المرتبطة  تلك  وهي 
مواجهة  عنثد  الشباب  منها  يعاني  التي  واالرتباك  والخجل 
قد   كما  األخرين،  مع  التحدث  عند  أو  المختلفة  المواقف 
نتيجثة  والقلة  الثنقص  مشاعر  مثن  الشباب  بعض  يعثاني 
المستوى   انخفثاض  أو  الجسمي  القصور  لبعض 

االج أو  مما  االقتصادي  المظهر  لسوء  نتيجة  أو  تماعي 
 يؤدي بهم إلى فقدان الثقة بالنفس.

تعد مشاعر الحب في هثذه المرحلة    :المشكالت العاطفية -ب
واالستقرار  الذات  لتحقيق  األساسية  الحاجات  من 
االنفعالي، واذا فقدوا الحب في هذه المرحلة فإنهم يشعرون  

وفقدان وال  بالضياع  بالكآبة  ويشثعرون  وفي  الحماية  حزن، 
 هذه المرحلة يحاولون الظهور بمظهر الراشدين(. 

https://www.almrsal.com/post/462738
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توجد عالقة    :المشكالت االجتماعية ومن أبرزها األسرية  -ج
وبين   جهة  من  االجتماعي  والتكيف  التوافق  بين  قوية 
من   ملحوظا  بمشكالت   األسرية  العالقات  في  االستقرار 
بمشكالت  الخاصة  الدراسات  توجه  ولذلك  أخثرى،  جهة 

اهتماما توافق الشخصية في األسرة، ويقثول بعثض  األسرة  
عن   األول  المقام  فثي  المسئولة  هي  األسرة  أن  الباحثين 
الذي   العام  الشخصية، وهذا ما يمثل اإلطار  تكوين نمف 
يؤديها  التي  المختلفة  االجتماعية  األدوار  جميع  يغطي 
الفرد بالحياة، وهي األساس الذي يحيف باستجابات الفرد 

 تجاه بيئتثه التي يعيش فيها. المختلفة

الهوية   -د أزمة  أبرزها  ومن  الثقافية  من  :المشكالت  تعتبر 
اكتمال  عدم  عليها  يترتب  حيث  الشباب،  مشكالت  أهم 
الشباب   إحساس  تعني  وهثي  الناضثج،  الحب  على  القدرة 
هثم،   مثن  فهثم  علثى  يسثاعدهم  الذي  في مجتمع  بالضياع 

صا يمكن أن تعفيهم من هذا والتي تحديثد أدوارهثم فثي فر 
 االحساس.

الهجرة:   )مفهوم  الخرسان  أنها 2016عرف  علي  الهجرة   )
"االنتقال الجغرافي من مكان ألخر بقصد تغيير محل اإلقامة  
الدائمه فهي بذلك تؤثر ليس فقف على توزيع السكان وتباين  
كثافتهم في المكان فقف بل حتى في خصائصهم الديموغرافية  

والعمري   واالقتصادية النوعي  التركيب  في  التغيير  يعد  حيث 
نتاجا هاما من نتائجها إذ غالبا ما يهاجر الذكور من الفئات  
الوسطى بنسب أكبر من األناث وهذا ما يسبب ارتفاع نسب 
السكاني  الجذب  طق  منا  في  الفئات  هذه  من  الذكور 
نسبة  ارتفاع  يفسر  ما  الطاردة وهذا  المناطق  في  وانخفاضها 

 الريفية". في المناطق اإلناث
من الهجرة تمكن الكرعاوي هناك أنماط مختلفة  أنماط الهجرة:  

 :( من نلخيصها فيما يلي2020)
الهجثثثثرة الخارجيثثثثة )الدوليثثثثة( والداخليثثثثة: يقصثثثثد بثثثثالهجرة  -1

الخارجية "انتقال السكان من دولة إلى أخرى بهثدف تغييثر 
ى إقثثثامتهم بصثثثفة مؤقتثثثه أو دائمثثثة، مثثثن الدولثثثة األولثثثى إلثثث

الدولة الثانية، وبينمثا يقصثد بثالهجرة الداخليثة" االنتقثال مثن 
مكثثان إلثثى أخثثرى ومثثن قريثثة إلثثى أخثثرى أو مثثن مدينثثة إلثثى 
أخثثثثثرى أو مثثثثثن واليثثثثثة إلثثثثثى أخثثثثثرى، وداخثثثثثل نطثثثثثاق الدولثثثثثة 

 .  الواحدة

بين   االختالف  أوجه  إلى  اإلشارة  يمكن  الصدد  هذا  وفى 
اله أن  حيث  الخارجية  والهجرة  الداخلية  الداخلية  الهجرة  جرة 

تختلف عن الهجرة الخارجية فى عدة نواحي: فهي أقل تكلفة  
لمسافات   عادٌة  يكون  االنتقال  أن  بحكم  الدولية  الهجرة  من 
دولة   من  والخروج  الدخول  مشكالت  فإن  هذا  بجانب  قصيرة 
أن   على  باإلضافة  داخليٌا  المهاجر  تعترض  ال  أخرى  إلى 

حا فى  ومعقدة  صعبة  تكون  التكيف  الهجرة  مشكالت  لة 
الخارجية بعكس األمر فى معظم الهجرات الداخلية، وتختلف 
يتعلق  فيما  أيضٌا  الخارجية  الهجرة  عن  الداخلية  الهجرة 
مسافات   إلى  تكون  ما  غالبٌا  الخارجية  فالهجرات  بالمسافة، 
بعيده والعكس فى حالة الهجرات الداخلية، وكذلك فى البيانات 

للهجرة النوعين  تتميز  المتوفرة فى كال  الخارجية  الهجرة  فإن   ،
يتم حصر  حيث  الداخلية  الهجرة  إلى  بال ياس  البيانات  بوفرة 
والسفارات  العبور  بوابات  دولة من خالل  داخل كل  األجانب 
على   الحصول  فيصعب  الداخلية  الهجرة  فى  أما  وغيرها، 

 البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالمهاجرين داخليٌا.  
لهجثثرة الدائمثثة عمليثثثة انتقثثال مثثثن الهجثثرة الدائمثثة: تمثثثثل ا -2

منطقثثة اإلقامثثة المعتثثادة إلثثى منطقثثة أخثثرى، ومثثا يصثثاحب 
هثثذه العمليثثة مثثثن تغيثثر كامثثل لكثثثل ظثثروف حيثثاة المهثثثاجر 
الم يم الذي يترك محل إقامته األصلي بصفة نهائيثة بحثث 
ال يعثثود إليثثه مثثرة أخثثرى، وهنثثا البثثد أن نضثثع فثثى اعتبارنثثا 

 مختلفتين: عيينتحليل موقفين أو وضعين اجتما
استطاعة   • بالحرمان وعدم  الذي يتصف  الطارد:  الوضع 

أو   اقتصادية  أو  اجتماعية  ألسباب  فيه  البقاء  اإلنسان 
وانعدام   العمل  فرص  وقلة  األجور  انخفاض  مثل  نفسية 

 الضبف االجتماعي. 
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لنفس  • إليه  الناس  يستميل  الذي  الجاذب:  الوضع 
م مثل  عكسي  نحو  على  ولكن  السابقة  تتوفر األسباب  ا 

 فيه من أجور عالية وإمكانيات لتحقيق طموح األفراد. 
التى   -3 الهجرة  تمثل  فهي  الموسمية:  أو  المؤقتة  الهجرة 

أخرى   إلى  منطقة  من  الجماعات  أو  األفراد  فيها  ينتقل 
أو  العمل خارج  الهجرة بسبب  أمثلتها  انتقااٌل مؤقتٌا، ومن 

بالن لفترة مؤقتة، مثلما يحدث مثاٌل  البلد  لهجرة  داخل  سبة 
الفنية   العمالة  هجرة  أو  العمل  مواسم  فى  التراحيل  عمال 
العمل   فرص  فيها  تتوافر  التى  البلدان  إلى بعض  وغيرها 
من   النوع  هذا  على  ويطلق  المرتفعة،  األجور  ومستويات 
بين   يترددون  الذين  العائدين  المهاجرين  اسم  المهاجرين 

الرتباطهم   نظرٌا  األصلي  مواطنهم  على  وآخر  بهذا حين 
 الوطن ألسباب اجتماعية أو اقتصادية أو ربما سياسية .

الهجرة اإلجبارية: يتميز هذا النوع من الهجرة بثأن حركثة  -4
انتقثثثثال السثثثثكان فيثثثثه حركثثثثة مفروضثثثثة مثثثثن قبثثثثل الدولثثثثة أو 
الوالية أو أى جماعة علثى غيثره مثن األفثراد أو الجماعثات 

بتهم فهؤالء المهاجرين يعجزون عن اتخاذ قرار الهجثرة بثرغ
ويكون غيثر قثادرين حتثى علثى إختيثارالموقع الجديثد، فهثذه 
كلهثثا أمثثور تفثثرض علثثيهم مثثن قبثثل غيثثرهم . وتمثثثل تجثثارة 
الرقيق فى السابق مثاٌل صارخٌا على هذا النوع مثن الهجثرة 
، فقثثثثد كثثثثان تجثثثثار الرقيثثثثق يثثثثذهبون إلثثثثى أفري يثثثثا ويأخثثثثذون 

 العبيد بالقوة وينقلونهم فى بلدان أخرى.
ضطرارية: تشثبه الهجثرة االضثطرارية الهجثرة الهجرات اال -5

االجباريثثثة إلثثثثى حثثثثد كبيثثثثر مثثثثع وجثثثثود بعثثثثض التمييثثثثز بثثثثين 
الشثثثكليين فثثثالهجرة االضثثثطرارية تقثثثع عنثثثدما يكثثثون لافثثثراد 
بعض القوة لكى يضعوا قثرار للهجثرة مثع تعرضثهم لضثغف 

 قوى من قبل أحد القوة او السلطات تجبرهم على الهجرة.
ض االحيثثان سثثيئة، ال تحتمثثل وقثثد تكثثون الظثثروف فثثى بعثث

كمثثثثثا هثثثثثو فثثثثثى حثثثثثاالت القهثثثثثر، بحيثثثثثث يشثثثثثعر األفثثثثثراد بثثثثثأنهم 
مضثثثثطرون إلثثثثى الهجثثثثرة، ومثثثثع ذلثثثثك تظثثثثل ح يقثثثثة أن لثثثثثديهم 
االختيثثثثثثثار فثثثثثثثى اتخثثثثثثثاذ القثثثثثثثرار الثثثثثثثالزم. وهكثثثثثثثذا فثثثثثثثإن الهجثثثثثثثرة 
االضثثثثطرارية عبثثثثارة عثثثثن نقثثثثل أفثثثثراد أو جماعثثثثات مثثثثن امثثثثاكن 

ة أخثثثثرى أجبثثثثار إقثثثثامتهم األصثثثثلية إلثثثثى أمثثثثاكن أخثثثثرى أو بعبثثثثار 
السلطات لبعض األفراد أو الجماعات علثى النثزوح مثن منطقثة 
معينه أو إخالئها خشية كارثثة الثزالزل أو فيضثانات اوالحثروب 

 وما إليها.
الهجرات الحرة االرادية: تمثل كثل أنثواع الهجثرة الخارجيثة  -6

أو الداخلية التثى يقثوم بهثا أفثراد أو الجماعثات بثإرادتهم فثى 
ن أو منطقثثة أو بلثثد إلثثى آخثثر وتغيثثر مكثثان التنقثثل مثثن مكثثا

 إقامتهم المعتاد دون ضغف أو إجبار رسمى. 

ربمثثثثثا يكثثثثثون مثثثثثن الصثثثثثعب علثثثثثى دوافنننننع وأسنننننباب الهجنننننرة: 
األشخاص ترك أوطانهم واالنتقال إلى مكان آخر للعيش، لكن 
لسثثبب أو آلخثثر هنثثاك العديثثد مثثن العوامثثل التثثي تجثثذب أولئثثك 

ار الهجثثثرة واالنتقثثثال، األشثثثخاص ممثثثا يثثثؤدي إلثثثى تفضثثثيل خيثثث
 (:2019وفيما يلي ذكر ألهم دوافع الهجرة كما راه الخزاعلة )

الدوافع األمنية: تحقق عندما يشكل عيش الفرد داخل البلثد  .1
خطثثثثرًا ح ي يثثثثًا علثثثثى حياتثثثثه أو حيثثثثاة عائلتثثثثه، وذلثثثثك يعثثثثود 
للكثير من األسباب مثل الدين، أو الجنسية، أو العثرق، أو 

حتثثثثثثى االنتمثثثثثاء إلثثثثثثى منظمثثثثثثات أو االتجثثثثثاه السياسثثثثثثي، أو 
جماعات، مما يدفع األفثراد إلثى البحثث عثن مكثان آمثن ثثم  

 االنتقال إليه. 
الدوافع االقتصادية: تؤدي الدوافع االقتصادية والبحث عثن  .2

فثثثرص العمثثثل والرفاهيثثثة مثثثن أكثثثثر أسثثثباب الهجثثثرة انتشثثثارًا 
والتي تؤدي إلى انتقال األفراد من األماكن النامية إلى تلك 

 ألكثر ثراًء ومن المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. ا

الدوافع البيئية: تتمحور حول العوامل البيئية الطبيعيثة مثثل  .3
 جفاف المحاصيل، والتلوث البيئي، والكوارث الطبيعية. 

ة: هثثثثي العوامثثثثل التثثثثي تتعلثثثثق بتحسثثثثين  .4 الثثثثدوافع االجتماعيثثثث 
ت والنمثثثو نوعيثثثة الحيثثثاة لثثثدى األفثثثراد مثثثثل التعلثثثيم والخثثثدما

 .والتطور الوظيفي

تتسثثثبب الهجثثثرة سثثثواء آثنننار الهجنننرة علننني الفنننرد والمجتمنننع: 
الداخليثثثة أو الخارجيثثثة بآثثثثار بعضثثثها إيجثثثابي وبعضثثثها سثثثلبي، 
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وذلثثثك علثثثى كثثثل مثثثن المنثثثاطق الطثثثاردة للمهثثثاجرين والمسثثثتقبلة 
 لهم، وفيما يأتي بيان أهم آثار الهجرة على الفرد والمجتمع:

ة: فهي تغير مظثاهر النمثو الثديمغرافي اآلثار الديموجرافي (1)
وأعثثثداد السثثثكان وخصثثثائص تثثثركيبتهم المعهثثثودة، حيثثثث قثثثد 
يثثثثنقص عثثثثدد السثثثثكان فثثثثي المنثثثثاطق الطثثثثاردة بشثثثثكل غيثثثثر 
متوازن، فمثثال تثنقص فقثف أعثداد الثذكور، أو عثدد السثكان 
فثثي سثثن الشثثباب ، تثثاركين وراءهثثم خلثثال فثثي بنيثثة التركيثثب 

كاني، ونفثثس األمثثر فثثي السثثكاني أو مثثا يسثثمى بثثالهرم السثث
 المناطق الجاذبة للمهاجرين. 

اآلثثثثثثثثار االقتصثثثثثثثادية: وهثثثثثثثي تشثثثثثثثمل بعثثثثثثثض األنشثثثثثثثطة  (2)
المرتبطثثثة باالقتصثثثاد مثثثثل أعثثثداد القثثثوى العاملثثثة والكثثثوادر 
المؤهلة، والتأثير على سوق العمثل والبطالثة، وزيثادة نسثب 
االسثثثتهالك واالدخثثثار، ففثثثي المنثثثاطق الطثثثاردة تقثثثل القثثثوى 

ع األجثثثثور بينمثثثثا تقثثثثل الكثثثثوادر المؤهلثثثثة بمثثثثا العاملثثثثة وترتفثثثث
يسمى بظاهرة هجرة األدمغة، بينما في المنثاطق المسثتقبلة 
تزداد أعداد القوى العاملة وترتفع البطالة وتنخفض األجور 

 وما يسببه ذلك من آثار اجتماعية سلبية أحياًنا. 

اآلثثثثثثار االجتماعيثثثثثة: وهثثثثثي آثثثثثثار متنوعثثثثثة تختلثثثثثف بثثثثثين  (3)
د وبحسب حجم الهجثرة وطبيعثة الفئثة مناطق الجذب والطر 

المهثثثثاجرة مثثثثن الهثثثثرم السثثثثكاني، إضثثثثافًة إلثثثثى االختالفثثثثات 
الثقافيثثثة والتربويثثثة والوضثثثع االجتمثثثاعي، حيثثثث قثثثد يتسثثثبب 
ذلثثك بارتفثثاع نسثثبة الجثثرائم والسثثرقات فثثي منثثاطق الجثثذب، 
خاصثثة إذا كانثثت الهجثثرة كبيثثرة ومفاجئثثة، فثثي حثثين تعثثاني 

ت االجتماعيثثثثة مثثثثثل منثثثثاطق الطثثثثرد مثثثثن بعثثثثض المشثثثثكال
ضثثثثعف اإلشثثثثراف التربثثثثوي بسثثثثبب غيثثثثاب الوالثثثثد، وشثثثثعور 

 أهالي المهاجرين بفقدانهم. 

اآلثثثثثار السياسثثثثية والقانونيثثثثة: وهثثثثذه المشثثثثاكل تثثثثنجم عثثثثن  (4)
اخثثثثثتالف الثقافثثثثثات، وبسثثثثثبب طبيعثثثثثة القثثثثثوانين فثثثثثي الثثثثثدول 
القوميثثثثة، حيثثثثث قثثثثد يواجثثثثه المهثثثثاجرين بعثثثثض العنصثثثثرية 

 هجرات الكبرى.الفردية أو المؤسسية، وفي ال

 

 أهم النظريات المفسرة للهجرة 
والجذب:   -1 الطرد  و نظرية  الطرد  نظرية  من  تعد  الجذب 

األسباب  حددت  وقد  للهجرة،  المفسرة  النظريات  أبرز 
األساسية للهجرة في عاملين هما االتصال وتعدد العالقات  

المرسلة  البلدان  بين  وقد    القائمة  للمهاجرين.  والمستقبلة 
أ "بوج"  بهما اعتبر  تتميز  التي  والجذب  الطرد  سمتي  ن 

إليها   يهاجر  التي  البلدان  أو  للمهاجرين  األصلية  البلدان 
لكي   معينة  جماعات  اختيار  في  تساعد  متغيرات  الناس 

 .تهاجر من مكان أخر
واالضطهاد   الفقر  في  البسيطة  الطرد  عوامل  وتتمثل 
في   فتتجلى  القوية  الطرد  عوامل  أما  االجتماعية،  والعزلة 

الطبيعية، كما يمكن أن تكون  ا لمجاعات والحروب والكوارث 
أثره  و  السريع  السكاني  كالنمو  بنائية  عوامل  الطرد  عوامل 
أكثر   يكون  السكاني  والعامل  األخرى،  والموارد  الغذاء  على 
مواجهة   في  فعال  تناضل  التي  الفقيرة  الدول  في  وضوحا 

اآلخر في البنائي  العامل  الهو ة    مشكالت غذاء كبرى ويتمثل 
المرتبطة بالرفاهية بين الشمال والجنوب أو الحرب كعامل من 
عوامل الطرد بين األمم أو داخلها، أما عوامل الجذب فتتمثل 
القطاعات والمهن   العمل في بعض  المطردة على  الزيادة  في 
العرض   قدرة  عدم  ظل  في  مهاجرين  تستورد  العمل  فأسواق 

معين نوعية  على  الطلب  تلبية  على  العمال وهناك فيها  ة من 
الصناعية   الدول  على  تزحف  التي  الشيخوخة  عوامل  أيضا 

إلى   يؤدي  ما  الغربية  أوروبا  في  العمل  وبالذات  قوة  انكماش 
 (. 2013)إبراهيم،  وزيادة أعداد الخارجين من سوق العمل

تقوم هذه النظرية علي أساس أن المهاجر  نظرية القرار:    -2
عوامل نتيجة  الهجرة  قرارات  نفسية   يتخذ  منها  مختلفة 

واجتماعية واقتصادية، وتؤدي البيئة دورا أساسيا في جعل  
قرار  المهاجر  يتخذ  حيث  الهجرة،  قرار  يتخذ  االنسان 

في موطنه  الهجرة بنفسه إذا كانت احتياجاته غير متوفرة  
مكان ألخر،   الفرد من  يهاجر  أن  الممكن  فمن  األصلي، 

ال كأفراد  باآلخرين  يتأثر  القرار  وجماعات  وهذا  عائلة 
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الناجح   والحل  أهدافه  لتحقيق  فرصة  وهي  الرفاق، 
 ( . 2017للمشكالت التي يعاني منها  )مصلح،  

 الدراسات السابقة  

المشروعة  1) غير  الهجرة  نحو  الريفي  الشباب  اتجاه   )
 (: 2015بإحدد محافظة الجيزة )هيكل، 

الريفي   الشباب  اتجاه  مستوى  قياس  إلى  الدراسة  تهدف 
الهجر  مستوى  نحو  تحديد  البحث،  بمنطقة  المشروعة  غير  ة 

غير  الهجرة  بمفهوم  البحث  بمنطقة  الريفي  الشباب  معرفة 
الشباب  اتجاه  درجة  بين  العالقة  طبيعة  تحديد  المشروعة، 
المتغيرات   وبعض  المشروعة  غير  الهجرة  نحو  الريفي 
عوامل   على  التعرف  واالقتصادية،  واالجتماعية  الديموغرافية 

المتس الهجرة  الطرد  نحو  الريفي  الشباب  اتجاه  فى  ببة 
المشروعة ودول المقصد للرغبيين فى الهجرة، تحديد مستوى 
غير   الهجرة  بمخاطرة  البحث  بمنطقة  الريفي  الشباب  معرفة 

 المشروعة. 

-18وتم اختيار عينة من الشباب الريفي بالفئة العمرية )
زراعية،    40 ألراضي  حائزة  ريفية  ألسر  والمنتمين  سنة( 

وتم و  الجيزة  بمحافظة  المنصورية  قرية  فى  الدراسة  أجريت 
ديسمبر   شهر  خالل  البيانات  واستخدمت 2015جمع  م 

 استمارة االستبيان والمقابلة الشخصية لجمع بيانات الدراسة. 
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها، تبين 
الهجرة،  نحو  سلبي  اتجاههم  بقليل  العينة  ثلث  من  أكثر    أن 
توضح النتائج أن ما يقرب من نصف المبحوثين من الشباب 
غير   الهجرة  مفهوم  هي  ما  متوسطة  بدرجة  يعرفونه  الريفي 
الشرعية كما أن ما يقرب من ثلث المبحوثين مستوي معرفتهم 

وان   طبيعة   % 6مرتفع  كذلك  منخفضة  بدرجة  يعرف  منهم 
غير   الهجرة  نحو  الريفي  الشباب  اتجاه  درجة  بين  العالقة 
عالقة   وجود  النتائج  تبين  الديمغرافية  والمتغيرات  المشروعة 
غير  الهجرة  نحو  الشباب  اتجاه  درجة  بين  سالبة  ارتباطية 
الشرعية ودرجة معرفة الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية،  
انتشار  أن  على  اتفقت  المبحوثين  من  العظمي  الغالبية  إن 

الط أكبر عوامل  يمثل  العمل  أن  البطالة وقلة فرص  رد حيث 
هذا العامل يأخذ الترتيب األول، كذلك فإن جميع العوامل أو  
الهجرة غير   الريفي نحو  الشباب  اتجاه  الطاردة وراء  األسباب 
اقتصادية مادية فمنها   الشرعية انحصرت جميعها فى أسباب 
بااللتفاف  مرتبف  هو  ما  ومنها  والعمل  بالدخل  مرتبف  هو  ما 

والتعلي العمل  وسوق  من  والتكاليف  المبحوثين  رغبة  إن  م، 
لالتحاد   تتبع  كلها  دول  فى  انحصرت  قد  الريفي  الشباب 
واالنتعاش   التجارية  بالحركات  تشتهر  دول  وهي  األوروبي 
العينة  نصف  من  أكثر  أن  النتائج  تكشف  االقتصادي، 
متوسطا  المشروعة  غير  الهجرة  وتبعات  بمخاطر  معرفتهم 

نسبتهم   بلغت  إجمالي   % 23وأن    %53حيث  العينة    من 
 معرفتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية مرتفعا.

)بسمة  2) المصرية  القرية  على  الريفية  الهجرة  أثر   )
 (: 2017حسنين، 

الهجرة   ظاهرة  على  الضوء  إلقاء  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
الريفية الحضرية الريفية فى المجتمع المصري بوصفها ظاهرة  

القرية  اجتماعية وحركية سكانية ومعرفة أسبابها و  آثارها على 
الهجرة   ظاهرة  عن  الكشف  خالل  من  ومشكالتها  المصرية 
أسبابها  ومعرفة  المصري  المجتمع  فى  الريفية  الحضرية 
المختلفة  التغيرات  على  التعرف           ودوافعها، 

الثقافية( ومظاهر   –االجتماعية  –االقتصادية    –)اإليكولوجية
فى   المصرية  القرية  على  طرأت  التى  عملية  التحضر  ضوء 

الهجرة الحضرية الوافدة اليها، تناول المشكالت المختلفة التى  
الحضرية   الهجرة  عن  والمترتبة  الدراسة  مجتمع  منها  يعانى 
المشكالت  للحد من  ومقترحات  الريفية ومحاولة وضع حلول 

 التى يتعرض لها مجتمع البحث. 
مبحوث شملت كل من    441تم اختيار عينة عشوائية من  

فئاتهم  المهاجري باختالف  األصليين  القرية  وسكان  الوافدين  ن 
سندوب   منية  قرية  فى  الدراسة  وأجريت  والنوعية  العمرية 
الفترة من مايو   الدقهلية فى  المنصورة محافظة  التابعة لمركز 

يوليو    2015 استخدم    5حوالي    2016إلى  وقد  أشهر، 
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التعدادات  وبيانات  والمالحظة  الشخصية  بالمقابلة  استبيان 
 لعامة للسكان من جهاز التعبئة العامة واإلحصاء. ا

من   الهامة  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة  توصلت  وقد 
أهمها، تشهد قرية منية سندوب تزايدًا هائاًل فى حجم السكان 
ارتفع  العشرين حيث  القرن  الثاني من  النصف  وبخاصًة منذ 

من   السكان  فى    4531عدد  إلى  1960نسمة    10125م 
    م واستمر هذا االرتفاع حتى وصل إلى 1976  نسمة فى عام 

م، إن الزيادة الطبيعية ليست    2006نسمة في عام    22071
الهائل في حجم   التضخم  المسؤول عن  الوحيد  المصدر  هي 

 السكان. 
وأن   القرية  نمو  في  بارزًا  دورًا  الوافدة  الهجرة  تلعب  كما 

ن  الهجرة العكسية تشكل العامل األساسي في تزايد حجم سكا
القرية في العقود األخيرة، لقد تعددت عوامل الطرد التي تكمن 
مقدمتها  في  القرية  نحو  المدينة  العديد من سكان  وراء هجرة 
وغالء  اإليجارات  ارتفاع  في  متمثلة  االقتصادية  العوامل 
األسباب  إلى  باإلضافة  المدينة  في  التمليك  والشقق  المعيشة 

وضوضاء وازدحام  تكدس  من  عن   اإليكولوجية  ناهيك 
 األسباب االجتماعية.

وانخفاض   السكن  توفر  في  الجذب  عوامل  تجسدت  بينما 
على   عالوًة  بالمدينة،  مقارنًة  القرية  في  اإليجارات  أسعار 
المدينة ووجود   المباشر من  وقربها  المتميز  الجغرافي  موقعها 
والمدن   القرى  بجميع  تربطها  األجر  زهيدة  مواصالت  شبكة 

صائص الديموغرافية فى القرية إلى ارتفاع المجاورة، تشير الخ
من  ارتفعت  حيث  األخيرة  العقود  فى  خاصًة  الذكور  نسبة 

إلى  1976% فى عام  50,2 م فى  2006فى عام    %7,2م 
من   اإلناث  نسبة  انخفاض  فى    %3,47إلى    %8,49مقابل 

القرية  لسكان  العمري  البناء  في  تغيرات  حدوث  الفترة،  نفس 
%  44,2ر السن نحو التقلص من  تمثلت فى اتجاه فئة صغا

)30إلى   الفترة  خالل  الذي  %1976-2006  الوقت  فى   )
من  ارتفعت  حيث  االتساع  نحو  الشابة  الفئة  فيه  اتجهت 

 % في نفس الفترة. 67% إلى 52,5

اإليكولوجية  في خصائصها  تغير  القرية  شهدت  حين  فى 
تيارات   تزايد  مع  خاصًة  األخيرة،  العقود  خالل  والعمرانية 

الزراعية الهج األراضي  مساحات  تآكل  في  تمثلت  الوافدة  رة 
والزحف العمراني على األراضي الخصبة وتغير شكل وطريقة  
الطوابق  متعددة  الحديثة  والمباني  العمارات  وظهور  البناء 
لم   للسكن  جديد  نمف  الحديث، ظهور  البناء  أدوات  واستخدام 

ل التأجير  في  يتمثل  قبل،  من  القرية  فى  منتشرًا  لغير يكن 
للعديد   الثابت  للدخل  مصدرًا  أصبح  والذي  الجديد(  )اإليجار 
المهاجرين  تدفق  لزيادة  نتاجًا  يعد  وهو  القرية  أهالي  من 
العصري  المنزلي  األثاث  نمف  انتشار  القرية،  على  الوافدين 
نمف   اندثار  مع  الحديثة  الكهربائية  المنزلية  األجهزة  وكذلك 

المنزلية واألدوات  التقليدي  ما   األثاث  وهو  القديمة  البسيطة 
األفراد  على  تفرض  التي  المعاصرة  الحياة  طبيعة  مع  يتفق 
األنشطة  فى  بتحسين  القرية  تتمتع  العصر،  مسايرة  ضرورة 
أحدث   تبيع  التي  التجارية  المحالت  وانتشار  االقتصادية 
مستوى   بتحسن  القرية  تتمتع  المنزلية،  واألدوات  األجهزة 

بالن التعليمية والصحية  الخدمات والمرافق كذلك  للخدمات  سبة 
عالوة   القرية  سكان  تخدم  والتي  المتاحة  والمواصالت  والنقل 
على دخول التكنولوجيا المتطورة فى مجال االتصاالت، اتجاه 
سن الزواج نحو االرتفاع عند الجنسين وما صاحبه من ميل  
فئة غير المتزوج نحو االتساع في التعدادات األخيرة كما أكد 

يختف وتدخل  أن  القرابية  الروابف  على  القائم  الزواج  نمف  ي 
األسرة في اختيار شريك الحياة، تغير شكل األسرة في القرية  

الزواجية  األسرة  نمف  سار  نمف    )النووية(   حيث  تراجع  مقابل 
األسرة الممتدة مع ارتفاع الوعي الصحي والثقافي لدى سكان  

نحو واالتجاه  النسل  تنظيم  بمبدأ  وأخذهم  عدد    القرية  خفض 
األسرة  داخل  الوظيفية  األدوار  فى  تطورات  حدوث  األبناء، 
والسماح  المرأة  لمكانة  وتقدير  والمشاركة  التعاون  إلى  والميل 
لها بالخروج والمشاركة فى سوق العمل، سيادة نمف العالقات 
الجيران   بين  تعاطفٌا  وهناك  القرية  فى  الجيران  بين  الودية 

ض فى أوقات الشدة والفرح كما  ويقومون بمجاملة بعضهم البع
العقاب   سلطة  يحول  القرية  فى  الرسمي  الضبف  نمف  سيطرا 



 2020ديسمبر   -أكتوبر( 4العدد  41)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

290 

وفض المنازعات إلى الشرطة والقانون، انخفاض نسبة األمية 
االرتفاع  التعليمي نحو  المستوى  المتعلمين وميل  وتزايد نسبة 
المواصلة   على  والحرص  التعليم  على  اإلقبال  ضوء  فى 

وما الجامعية  الثقافي    للمرحلة  الوعي  ارتفاع  بعدها، 
ال يم  تختفي  أن  كادت  حيث  القرية،  لسكان  واالجتماعي 
نضوجٌا   أكثر  أصبح  المجتمع  وأن  الذكور  إلنجاب  المحبذة 
ثقافة   انتشار  للتعليم،  الفتاة  خروج  مع  خصوصٌا  وتطورٌا 
مسايرة  ومحاولة  القرية  فى  والمظهري  الترفى  االستهالك 

اء المدينة خاصة مع حدوث تغير  العصر وتقليد ومحاكاة أبن
المالبس   بيع  محالت  وانتشار  القرية  لسكان  العام  الزي  فى 
واتجاه بعض   القرية  فى  االستثمار  تعددت مجاالت  الجاهزة، 
اإلسكان   مشروعات  فى  أموالهم  استثمار  نحو  السكان 

مواد   فى  كالتجارة  الحديثة  التجارية  البناء والمشروعات 
ة نحو المشاركة فى قوة العمل بالقرية ومستلزماته، اتجاه المرأ 

المجال   عن  البعيدة  التقليدية  غير  العمال  لممارسة  وغزوها 
 الزراعي. 

 االجراءات المنهجية للدراسة 

أجريت هذه الدراسة في إحدي قري محافظة    الشاملة والعينة:
أختيرت  الكرما )مركز طلخا( حيث  ميت  قرية  الدقهلية وهي 

عشوائية بطريقة  قوامها  بسيط عينة  وعدد  مبحوثا،    110ة 
باستخدام نسمة  22945السكان   البيانات  تجميع  وتم   ،

الشخصية، وتم تجميع بيانات هذه   بالمقابلة  صحيفة استبيان 
 . 2020حتي مارس  2020الدراسة في الفترة من يناير 

 القياس الكمي للمت يرات البح ية
الشخصية: المت يرات  م  أوال:  علي  المتغيرات  هذه  ا  وتشتمل 

 يلي:
( باستمارة 1سن المبحوث وتم التعبيثثر عنثثه بالسثؤال رقم ) -1

 االستبيان. وتم قياسه كرقم مطلق.
النوع: وتم التعبير عنه بنوع المبحوث. ويتم التعبير عنه  -2

( رقم  أعطيت 2بالسؤال  وقد  االستبيان.  باستمارة   )

بالترتيب   اآلتية  األوزان  أنثي(  )ذكر،  اآلتية  االستجابات 
 .  2، 1ي: كما يل

الحالة الزواجية: استخدم ل ياس هذا المتغير السؤال رقم   -3
حالته  3) عن  مباشرة  المبحوث  بسؤال  اإلستمارة  من   )

اآلتية  االستجابات  أعطيت  وقد  استبيانه،  وقت  الزواجية 
)أعزب، متزوج، ارمل، مطلق( األوزان اآلتية بالترتيب كما  

 .  4، 3، 2،  1يلي: 
است  - 4 التعليمي:  السؤال  المستوى  المتغير  ل ياس هذا  خدم 

( من اإلستمارة بسؤال المبحوث مباشرة عن مستواه 4رقم )
التعليمية  المستويات  أعطيت  وقد  استبيانه،  التعليمي وقت 
فوق   مؤهل  متوسف،  مؤهل  اساسي،  تعليم  )أمى،  اآلتية 
متوسف، مؤهل جامعي، مؤهل فوق جامعي( األوزان اآلتية 

 . 6، 5، 4،  3،  2، 1بالترتيب كما يلي: 
نوع األسرة: ويقصد به الكيان المعيشى للشباب الريفى   - 5

من   القصر  وأوالدهما  والزوجة  الزوج  متضمنة  المبحوث 
حيث اإلقامة فى أسرة بسيطة مستقلة أو اإلقامة فى أسرة 
فى   اإلقامة  أو  العائلة  بيت  فى  منفصلة  شقة  فى  مركبة 

أفراد وجود  حيث  الكبيرة  العائلة  مع  ممتدة  آخرين    اسرة 
تربطهم درجة قرابة باألسرة، ويتم التعبير عنه بالسؤال رقم  

اآلتية  5) االستجابات  أعطيت  وقد  االستبيان.  باستمارة   )
بالترتيب   اآلتية  األوزان  وكانت  ممتدة(  مركبة،  )بسيطة، 

 . 3، 2، 1كما يلي: 
ويتم   -6 للمبحوث،  السكن  نوع  به  ويقصد  السكن:  نوع 

رقم   بالسؤال  عنه  وقد 6) التعبير  االستبيان.  باستمارة   )
اآلتية  األوزان  وكانت  إيجار(  )ملك،  االستجابات  أعطيت 

 . 2، 1 بالترتيب كما يلي:

المهنة األساسية: ويقصد بها المهنة األساسية التى يعمل   -7
إلى   قسمت  وقد  المبحوث،  )مزارع،    5بها  هى  أنواع 

تاجر/أعمال حرة، موظف حكومى، موظف قطاع خاص،  
بالسؤال رقم )بدون عمل( التعبير عنه  ( باستمارة 5، ويتم 



 ... الشباب الريفي نحو الهجرة والمشكالت الناتجة عنها توجيهات: أحمد محمد إبراهيم أحمد الشال

 

291 

التالية   األوزان  االستجابات  أعطيت  وقد  االستبيان. 
 علي الترتيب. 5،4،3،2،1

  ثانيا األسباب المرتبطة بظاهرة الهجرة:
)انتشثثار ويقصثثد بهثثا درجثثة وجثثود  األسننباب االجتماجيننة: -1

، األميثثثثة، زواج األبنثثثثاء، الفقثثثثر، نكبثثثثات مفاجثثثثأة، والبطالثثثثة
والمحسثثثثوبية والالعثثثثدل، وطلثثثثب عمثثثثل، والمثثثثرض، وطلثثثثب 
علثثثم، وتقليثثثد مثثثن سثثثبقه مثثثن الهجثثثرة، وهثثثروب مثثثن الخدمثثثة 
العسثثثثكرية، وتثثثثثردى األوضثثثثثاع الصثثثثحية، قلثثثثثة اإلمكانيثثثثثات 
المتثثثثثثوفرة للعثثثثثثالج، الرغبثثثثثثة فثثثثثثى االسثثثثثثتقالل عثثثثثثن األسثثثثثثرة، 

. وقثثثد أعطيثثثت االسثثثتجابات الهثثثروب مثثثن متاعثثثب عائليثثثة(،
، غيثثثثثثر 1، قليلثثثثثثة 2، متوسثثثثثثطة 3ة األوزان التاليثثثثثثة: كبيثثثثثثر 

 موجودة صفر.
)الحصثول ويقصد بها درجة وجثود   األسباب االقتصاد ة:  -2

علثثى عثثروض عمثثل أفضثثل، الحصثثول علثثى حيثثاة أفضثثل، 
ضثثيق المسثثاحة الزراعيثثة، الرغبثثة فثثى تكثثوين ثثثروة ماديثثة، 
سوء األوضاع االقتصادية فثى كافثة المجثاالت، قلثة فثرص 

وقثثد أعطيثثت العثثام والخثثاص(، العمثثل المتثثوفرة فثثى القطثثاع 
، قليلثثثة 2، متوسثثثطة 3االسثثثتجابات األوزان التاليثثثة: كبيثثثرة 

 ، غير موجودة صفر.1
)إكتسثثثاب ويقصثثثد بهثثثا درجثثثة وجثثثود  األسنننباب ال قاهينننة: - 3

عثثادات وتقاليثثثد مثثن بلثثثد الهجثثرة، وللهجثثثرة أثثثر سثثثلبى علثثثى 
الثثثثوازع الثثثثدينى لثثثثدى الشثثثثباب، الهجثثثثرة بتتسثثثثبب فثثثثى تغييثثثثر 

هجثثثرة بتكسثثثثب المهثثثاجر عثثثثادات وتقاليثثثد جديثثثثدة، ال ثثثيم، وال
والهجرة بتدى للى راجع قيمة وسف أهله، الهجرة بتعدل من 
السثثلوك السثثلبى للمهثثاجر، الهجثثرة بتخلثثى المهثثاجر يحثثافأ 

وقثثد أعطيثثت االسثثتجابات األوزان علثثى سثثلوكه اإليجثثابى(، 
، غيثثثثثر موجثثثثثودة 1، قليلثثثثثة 2، متوسثثثثثطة 3التاليثثثثثة: كبيثثثثثرة 

 صفر.
  تائج المترتبة على الهجرة:ثال ا: الن

ويقصثثثد بهثثثا درجثثثة الموافقثثثة علثثثى  النتنننائج االجتماجينننة: -1
)انتشثثثثثار األميثثثثثة، زواج األبنثثثثثاء، الفقثثثثثر، نكبثثثثثات مفاجثثثثثأة، 

والبطالثثة، والمحسثثوبية والالعثثدل، وطلثثب عمثثل، والمثثرض، 
وطلثثثب علثثثم، وتقليثثثد مثثثن سثثثبقه مثثثن الهجثثثرة، وهثثثروب مثثثن 

صثثثثثثثثحية، قلثثثثثثثثة الخدمثثثثثثثة العسثثثثثثثثكرية، وتثثثثثثثثردى األوضثثثثثثثاع ال
اإلمكانيثثثثات المتثثثثوفرة للعثثثثالج، الرغبثثثثة فثثثثى االسثثثثتقالل عثثثثن 

وقثثثثثثد أعطيثثثثثثت  األسثثثثثثرة، الهثثثثثثروب مثثثثثثن متاعثثثثثثب عائليثثثثثثة(،
، 1، قليلة 2، متوسطة 3االستجابات األوزان التالية: كبيرة  

 غير موجودة صفر.
ويقصثثثد بهثثثا درجثثثة الموافقثثثة علثثثي   األسنننباب االقتصننناد ة: -2

لحصول على حياة )الحصول على عروض عمل أفضل، ا
أفضثثل، ضثثيق المسثثاحة الزراعيثثة، الرغبثثة فثثى تكثثوين ثثثروة 
مادية، سوء األوضاع االقتصادية فثى كافثة المجثاالت، قلثة 

وقثثثد فثثثرص العمثثثل المتثثثوفرة فثثثى القطثثثاع العثثثام والخثثثاص(، 
، 2، متوسثطة 3أعطيت االسثتجابات األوزان التاليثة: كبيثرة 

 ، غير موجودة صفر.1قليلة 
ويقصثثثثثد بهثثثثثا درجثثثثثة الموافقثثثثثة علثثثثثي  قاهينننننة:األسنننننباب ال  -3

)إكتساب عادات وتقاليد من بلد الهجرة، وللهجرة أثثر سثلبى 
على الوازع الدينى لدى الشباب، الهجثرة بتتسثبب فثى تغييثر 
ال ثثثثيم، والهجثثثثرة بتكسثثثثب المهثثثثاجر عثثثثادات وتقاليثثثثد جديثثثثدة، 
والهجرة بتدى للى راجع قيمة وسف أهله، الهجرة بتعثدل مثن 

بى للمهثثثاجر، الهجثثثرة بتخلثثثى المهثثثاجر يحثثثافأ السثثثلوك السثثثل
وقثثد أعطيثثت االسثثتجابات األوزان علثثى سثثلوكه اإليجثثابى(، 

، غيثثثثثر موجثثثثثودة 1، قليلثثثثثة 2، متوسثثثثثطة 3التاليثثثثثة: كبيثثثثثرة 
 صفر.

 رابعا: توجه الشباب نحو الهجرة:
ويقصثثثثثد بهثثثثثا درجثثثثثة موافقثثثثثة المبحثثثثثوثين علثثثثثى اتجاهثثثثثات 

فئثثثثة ص متكا)المهثثثثاجر لديثثثثه فثثثثر الشثثثثباب نحثثثثو الهجثثثثرة وهثثثثى :
للحصول على عمل، والهجرة تساعد علثى تثوفير حيثاة كريمثة، 
والهجثثثثرة تسثثثثاعد علثثثثى الثثثثتخلص مثثثثن الضثثثثغوط النفسثثثثية التثثثثى 
يعثثانى منهثثا الفثثرد، والهجثثرة تزيثثد مثثن الخبثثرة العلميثثة والعمليثثة، 
وشثثثباب كثيثثثر بيفكثثثر بجديثثثة بثثثأى عثثثرض للهجثثثرة خثثثارج البلثثثد، 

الهجثثثثرة، الشثثثثباب مسثثثثتعد أن يتحمثثثثل العواقثثثثب المترتبثثثثة علثثثثى 
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الشثثثثباب أشثثثثجع أصثثثثدقائى علثثثثى الهجثثثثرة إلثثثثى الخثثثثارج، النثثثثاس 
مستعدة لتقديم كل مساعدة لمن يرغب بثالهجرة، النثاس بتبحثث 

وقثد  عن واسطة لمساعدة أوالدها فثى الحصثول علثى الهجثرة(،
، غيثر 2، سثيان 3أعطيت االستجابات األوزان التالية: موافثق 

 .1موافق 
 هجرة: خامسا: المشكالت الناتجة عن ال

ويقصثثثثثثثد بهثثثثثثثا مثثثثثثثدى وجثثثثثثثود  المشنننننننكالت االجتماجينننننننة: -1
الضثثثغف النفسثثثى والتفكثثثك المشثثثكالت االجتماعيثثثة التاليثثثة )

االجتماعى، والعزلة وكبت الحريات والغرائثز، والقلثق علثى 
األسثثثثرة واألهثثثثل واألبنثثثثاء فثثثثى البلثثثثد األم، والتربيثثثثة الهجينثثثثة 
لابنثثثاء فثثثى المهجثثثر والثثثوطن األم، صثثثعوبة االنثثثدماج فثثثى 
المجتمثثع الجديثثد، نشثثوء ظثثاهرة الثثزواج مثثن أجنبيثثات، تزايثثد 
نسثثبة الطثثالق ل يثثاب الثثزوج، إحسثثاس الثثزوج بالغربثثة لثثدى 

(، وقثثثثد أعطيثثثثت االسثثثثتجابات األوزان التاليثثثثة نحثثثثو عودتثثثثه
 .1، منخفض2، متوسف 3ل مشكلة: عالي درجة وجود ك

ويقصثثثثثثثد بهثثثثثثثا مثثثثثثثدى وجثثثثثثثود  المشنننننننكالت االقتصننننننناد ة: -2
إحباط العمالة الوطنية التى ة التالية )المشكالت االقتصادي

تنثثتج فثثى الهجثثرة، وارتفثثاع أعثثداد المهثثاجرين مثثن الحثثرفيين 
والمثثثثزارعين، ويثثثثؤدى لحثثثثدوث خلثثثثل مهنثثثثى فثثثثى الكفثثثثاءات 

، وقثثثد أعطيثثثت االسثثثتجابات األوزان التاليثثثة فثثثي اإلنتاجيثثثة(
 .1، منخفض 2، متوسف 3حالة وجودها: عالي 

هثا مثدى وجثود المشثثكالت ويقصثثد ب المشنكالت ال قاهينة: - 3
افتقثثاد ال ثيم والسثلوكيات التثثى تصثنع كيثثان الثقافيثة التاليثة )

المهاجر الثقافى والحضثارى والثدينى، وتخلثى الثبعض عثن 
الكثير من المبادئ والعادات واألعراف من أجل التأقلم مع 
الحيثثثثاة الجديثثثثدة، والتثثثثأثر بحضثثثثارة الدولثثثثة المهثثثثاجر إليهثثثثا 

(، وقثثثد أعطيثثثت االسثثثتجابات رى وبلغتهثثثا، والتمييثثثز العنصثثث
، 3األوزان التاليثثثة نحثثثو درجثثثة وجثثثود كثثثل مشثثثكلة: عثثثالي 

 .1، منخفض 2متوسف  
 
 

 سادسا: مستود معرفة الشباب الريفى بمخاطر الهجرة: 
ويقصثثثثثد بهثثثثثا معرفثثثثثة المبحثثثثثوثين بمخثثثثثاطر الهجثثثثثرة التاليثثثثثة 

التعرض للموت غرقا، والتعرض للسثجن، والتعثرض للترحيثل، )
متدنيثة، والمعاملثة السثيئة فثى دول المهجثر، والعمل فى أعمثال 

والتثثأثر بالعثثادات الغربيثثثة السثثيئة، االسثثتغالل فثثثى أعمثثال غيثثثر 
شثرعية، فقثدان جثثزء هثام مثن الثثثروة البشثرية، تهديثد المهثثاجرين 
لامن القومى، ضعف الشعور باالنتماء الوطنى، الحديث عن 

ت (، وقثثد أعطيثثت االسثثتجابامخثثاطر الهجثثرة فيثثه مبالغثثة شثثديدة
، 3األوزان التاليثثة نحثثو درجثثة المعرفثثة بمخثثاطر الهجثثرة: كبيثثرة 

 .1، منخفضة 2متوسطة 
 أدوات التحليل اإلحصائى: 

والمقاييس  األدوات  من  عدد  الدراسة  هذه  فى  أستخدم 
بالتكرارات  الجدولى  العرض  وهى:  الوصفية  اإلحصائيه 
الهجرة  لمشكالت  المرجح  والمتوسف  المئوية،  والنسب 

ا فى والمخاطر  عنها   وتحليلها    لناتجة  البيانات  معالجة 
 .وصفيا

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 أوال: المت يرات الشخصية: 

 سن المبحوث:   -1

التو يع العددي والنسنبة المئوينة لعيننة المبحنوثين   .1جدوو  
 بقرية الدراسة وفقًا للسن

 فئننات السن 
 ميت الكرما 

 %  عدد 
 5.4 6 سنة  20أقل من 

 19.1 21 سنة  29إلى  20من 

 50.0 55 سنة  39إلى  30من 

 25.5 28 سنة  60إلى  40من 

 100.0 110 اإلجمالى 

 المصدر: صحيفة االستبيان. 

( الجدول  من  الفئة 1يتضح  في  تقع  العينة  نصف  أن   )
)من   وان    39-30العمرية  العينة   % 5,25سنة(،  أفراد  من 

)من العمرية  الفئة  في  ان    60-40يقعون  وجد  كما  سنة(، 
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1,19%  ( العمرية  الفئة  في  يقعون  العينة  إجمالي  -20من 
العينة يقعون   %4,5سنة(، وأخيرا    30ألقل من   من أجمالي 

 سنة(. 20في الفئة العمرية )أقل من  
 نو  المبحوث:    -2

التو يع العددي والنسبة المئوينة لعيننة المبحنوثين   .2جدوو  
 بقرية الدراسة وفقًا للنو 

 النو  
 ميت الكرما 

 %  عدد 
 41.8 46 ذكر

 58.2 64 أنثى 

 100.0 110 اإلجمالى 

 المصدر: صحيفة االستبيان. 

من إجمالي العينة من  %2,58( أن 2يتضح من الجدول )
 من الذكور . %8,41اإلناث، 

 الحالة الزواجية للمبحوث:  -3

التو يع العددي والنسبة المئوينة لعيننة المبحنوثين .  3جدوو  
 م الزواجيةبقرية الدراسة وفقًا لحالته

 الحالة الزواجية 
 ميت الكرما 

 %  عدد 
 22.7 25 أعزب

 70.0 77 متزوج 

 4.6 5 أرمل

 2.7 3 مطلق 

 100.0 110 اإلجمالى 

 المصدر: صحيفة االستبيان. 

 

( أن أغلثثب أفثثراد العينثثة متزوجثثون 3يتضثثح مثثن الجثثدول )
مثثثثن  %7,22، فثثثثي حثثثثين وجثثثثد أن %70حيثثثثث يصثثثثل نسثثثثبتهم 
من إجمالي العينة من األرامل،   %6,4وأجمالي العينة أعزب،  

 فقف من إجمالي العينة  مطلق. %7,2وأخيرا 
 
 
 

 المستود التعليمى: -4

التو يع العددي والنسنبة المئوينة لعيننة المبحنوثين   .4جدوو  
 بقرية الدراسة وفقًا لحالتهم التعليمية 

 الحالة التعليمية 
 ميت الكرما 

 %  عدد 
 2.7 3 أمثثثثثثثى 

 - - أساسثثى تعليثم 

 13.6 15 مؤهثل متوسثثف 

 1.8 2 مؤهل فوق متوسف 

 55.5 61 مؤهثل جامعثى 

 18.2 20 مؤهل فوق جامعى 

 100.0 110 اإلجمثثالى 

 المصدر: صحيفة االستبيان. 

( أن حوالي نصف العينة حاصلون  4يتضح من الجدول )
بنسبة   وذلك  عالي  مؤهل  أفراد    % 5,55علي  إجمالي  من 

بينم أن  العينة،  وجد  حاصلون  18.2ا  العينة  إجمالي  من   %
من إجمالي    % 6,13علي مؤهل فوق جامعي، ووجد أيضا ان  

أن   ان  ويتضح  متوسف،  مؤهل  علي  حاصلون  العينة  أفراد 
وأخيرا    % 7,2 أميون،  العينة  إجمالي  من    % 8,1من  فقف 

 إجمالي العينة حاصلون علي مؤهل فوق متوسف.
 نو  األسرة:  -5

العددي والنسنبة المئوينة لعيننة المبحنوثين   التو يع  .5جدوو  
 بقرية الدراسة وفقًا لنو  األسرة

 نو  األسرة 
 ميت الكرما 

 %  عدد 
 70 68 بسيطة 

 30 29 مركبة

 100.0 110 اإلجمثثالى 

 المصدر: صحيفةاالستبيان 

( أن أكثر من نصف العينة ينتمون 5يتضح من الجدول )
نسبتهم   وتبلغ  البسيطة  ف%70لاسرة  أن  ،  حين    % 30ي 

 .ينتمون إلي األسرة المركبة
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 نو  المسكن: -6

التو يع العددي والنسبة المئوينة لعيننة المبحنوثين   .6جدوو  
 بقرية الدراسة وفقًا لنو  مسكنهم

 نو  السكن 
 ميت الكرما 

 %  عدد 
 81.8 90 ملك

 18.2 20 إيجار

 100.0 110 اإلجمثثالى 

 المصدر: صحيفة االستبيان 

ا من  العينة  6لجدول)يتضح  إجمالي  من  يقرب  ما  أن   )
نسبتهم   وبلغ  ملك  مسكن  في  حين  %8,81يعيشون  في   ،

 من إجمالي العينة يعيشون في مسكن إيجار.  % 2,18أن
 المهنة األساسية:   -7

التو يع العددي والنسنبة المئوينة لعيننة المبحنوثين   .7جدوو  
 بقرية الدراسة وفقًا لمهنتهم األساسية

 المهنة األساسية 
 يت الكرما م

 %  عدد 
 1.8 2 مزارع 

 51.8 57 تاجر/أعمال حرة 

 24.5 27 موظف حكومى 

 1.8 2 موظف قطاع خاص 

 20.0 22 بدون عمل

 100.0 110 اإلجمثثالى 

 المصدر: صحيفة االستبيان. 

( الجدول  من  العينة  7يتضح  نصف  من  أكثر  أن   )
ة، من إجمالي العين  %8,15يعملون أعمال حرة وتبلغ نسبتهم  

حكومية،   %5,24و وظائف  في  يعملون  العينة  إجمالي  من 
و  %20و العينة،  إجمالي  و  %8,1من  مزارعين    8,1يعملون 

  % 20% أيضا  يعملون موظفون في القطاع الخاص، وأخيرا  
 بدون عمل. 

 

 ثانيا: األسباب المرتبطة بظاهرة الهجرة: 
  األسباب االجتماجية:-1

 ( الجدول  من  األسبا8يتضح  أهم  من  االجتماعية (أن  ب 
"طلب   هي:  لها  المرجح  للمتوسف  وفقا  رتبت  والتي  للهجرة 

"البطالة"  2,48العمل"   "الفقر"  8,47،  "المحسوبية 2,47،   ،
،  3,38، "انتشار األمية"  39، "زواج األبناء"  5,45والالعدل"  

، "تردي األوضاع  2,37، "طلب العلم"  3,37"نكبات مفاجأة"  
"تقليد من سبقه2,36الصحية"   الهجرة"    ،  "المرض"  36من   ،

، "الهروب من  7,32، "قلة اإلمكانيات المتوفرة للعالج"  3,34
،  2,28، "هروب من الخدمة العسكرية"  8,30متاعب عائلية"  

 . 5,27"الرغبة فى االستقالل عن األسرة" 

  األسباب االقتصاد ة: -2
الجدول ) ( أن من أهم األسباب االقتصادية  9يتضح من 

تبت وفقا للمتوسف المرجح لها هي: "الحصول  للهجرة والتي ر 
أفضل"   حياة  علي  و"الحصول  أفضل"  عمل  عروض  علي 

مادية"  3,49 ثروة  تكوين  فى  "الرغبة  فرص  7,47،  قلة   "  ،
والخاص"   العام  القطاع  فى  المتوفرة  "سوء  5,47العمل   ،
المجاالت"   كافة  فى  االقتصادية  "ضيق   43األوضاع   ،

 . 3,32المساحة الزراعية" 
 األسباب ال قاهية:  -3

الجدول) من  الثقافية 10يتضح  األسباب  أهم  من  أن   )
للهجرة والتي رتبت وفقا للمتوسف المرجح هي: "الهجرة بتكسب 

جديدة"   وتقاليد  عادات  للى  5,45المهاجر  بتدى  "الهجرة   ،
، " الهجرة بتخلى المهاجر يحافأ  8,43راجع قيمة وسف أهله "

  " اإليجابى  سلوكه  تغيير    ، 7,30على  فى  بتتسبب  الهجرة   "
" لدى  5,40ال يم  الدينى  الوازع  على  سلبى  أثر  للهجرة   "  ،

" الهجرة"  7,39الشباب  بلد  من  وتقاليد  عادات  "إكتساب   ،
 . 3,35، "الهجرة بتعدل من السلوك السلبى للمهاجر" 7,36
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 لألسباب المرتبطة بظاهرة الهجرةقًا التو يع العددي والنسبة المئوية لعينة المبحوثين بقرية الدراسة وف  .8جدوو  

 األسباب االجتماجية 

المتوس    ميت الكرما 
 المرج 

 الترتيب 

 درجة وجودها 

 غير موجودة  قليلة  متوسطة  كبيرة

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
 السادس  3,38 9.1 10 18.2 20 27.3 30 45.5 50 انتشار األمية

 الخامس  39 8.2 9 14.5 16 33.6 37 43.6 48 زواج األبناء 

 الثالث 2,47 0.9 1 2.7 3 34.5 38 61.8 68 الفقر

 السابع 3,37 6.4 7 23.6 26 30.0 33 40.0 44 نكبات مفاجأة

 الثاني  8,47 2.7 3 3.6 4 23.6 26 70.0 77 البطالة 

 الرابع 5,45 1.8 2 6.4 7 33.6 37 58.2 64 المحسوبية والالعدل 

 األول  2,48 4.5 5 2.7 3 18.2 20 74.5 82 طلب عمل 

 الحادي عشر  3,34 11.8 13 23.6 26 30.0 33 34.5 38 المرض

 الثامن  2,37 7.3 8 21.8 24 31.8 35 39.1 43 طلب علم 

 العاشر 36 10.0 11 21.8 24 30.0 33 38.2 42 تقليد من سبقه من الهجرة

 الرابع حشر  2,28 20.0 22 26.4 29 33.6 37 20.0 22 هروب من الخدمة العسكرية 

 التاسع 2,36 11.8 13 17.3 19 32.7 36 38.2 42 تردى األوضاع الصحية 

 الثاني عشر 7,32   14.5 16 23.6 26 30.9 34 30.9 34 قلة اإلمكانيات المتوفرة للعالج 

 الخامس عشر  5,27 13.6 15 22.7 25 31.8 35 31.8 35 الرغبة فى االستقالل عن األسرة 

 الثالث عشر  8,30 15.5 17 26.4 29 32.7 36 25.5 28 عب عائلية الهروب من متا

 المصدر: صحيفة االستبيان.

 لألسباب االقتصاد ة المرتبطة بظاهرة الهجرةالتو يع العددي والنسبة المئوية لعينة المبحوثين بقرية الدراسة وفقًا  .9جدوو  

 األسباب االقتصاد ة 

المتوس    ميت الكرما 
 المرج 

 الترتيب 

 درجة وجودها 

 غير موجودة  قليلة  متوسطة  كبيرة

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
 األول   3,49 3.6 4 1.8 2 16.4 18 78.2 86 الحصول على عروض عمل أفضل 

 األول مكرر 3,49 2.7 3 3.6 4 15.5 17 78.2 86 الحصول على حياة أفضل 

 الخامس  3,32 11.8 13 20.9 23 45.4 51 20.9 23 ضيق المساحة الزراعية 

 الثاني  7,47 3.6 4 6.4 7 16.4 18 73.6 81 الرغبة فى تكوين ثروة مادية 

سوء األوضاع االقتصادية فى كافة  
 المجاالت 

61 55.5 30 27.3 15 13.6 4 3.6 
 الرابع 43

قلة فرص العمل المتوفرة فى القطاع 
 العام والخاص

82 74.5 15 13.6 9 8.2 4 3.6 
 الثالث 5,47

 لمصدر: صحيفة االستبيان.ا
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 التو يع العددي والنسبة المئوية لعينة المبحوثين بقرية الدراسة وفقًا لألسباب ال قاهية المرتبطة بظاهرة الهجرة .10جدوو  

 األسباب ال قاهية 

المتوس    ميت الكرما 
 المرج 

 الترتيب 

 درجة وجودها 

 قليلة  متوسطة  كبيرة
غير  
 موجودة 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
 السادس  7,36 8.2 9 21.8 24 31.8 35 38.2 42 إكتساب عادات وتقاليد من بلد الهجرة

للهجرة أثر سلبى على الوازع الدينى لدى  
 الشباب 

45 40.9 45 40.9 13 11.8 7 6.4 
 الخامس  7,39

 الرابع 5,40 7.3 8 8.2 9 40.9 45 43.6 48 الهجرة بتتسبب فى تغيير ال يم

الهجرة بتكسب المهاجر عادات وتقاليد 
 جديدة

67 60.9 34 30.9 4 3.6 5 4.5 
 األول  5,45

 الثاني  8,43 2.7 3 8.2 9 36.4 40 52.7 58 الهجرة بتدى للى راجع قيمة وسف أهله 

 السابع 3,35 8.2 9 23.6 26 35.5 39 32.7 36 الهجرة بتعدل من السلوك السلبى للمهاجر

هاجر يحافأ على سلوكه  الهجرة بتخلى الم
 اإليجابى

53 48.2 36 32.7 13 11.8 8 7.3 
 الثالث 7,40

 المصدر: صحيفة االستبيان.

 
 ثال ا: نتائج الهجرة: 

  النتائج االجتماجية: -1
الجدول)  من  االجتماعية 11يتضح  النتائج  أهم  من  أن   )

تحسين   هي:  الترتيب  علي  كبيرة  بدرجة  والموجودة  للهجرة 
الما بنسبة  المستوى  التفاوت %71.8دى والمعيشى  تزايد  ثم   ،

بنسبة   المجتمع  فئات  بين  اتجاه  %67.3الطبيعى  ثم   ،
بنسبة   واقتصادية  إنتاجية  مشروعات  عمل  نحو  المهاجرين 

بنسبة 8,61% الزواج  متطلبات  على  الشباب  قدرة  عدم  ثم   ،
والقلق  60.9% بالخوف  األبناء  إحساس  المهور،  غالء  ثم   ،

نسبته تساوت  وبلغت  حيث  يمكننى  %9,50م  أنه  أرى  ثم   ،
أحدثت  الهجرة  عائدات  الخارج،  فى  بحرية  رأيى  التعبير عن 
وبلغت  نسبتهم  تساوت  حيث  المصرية  القرى  فى  تغير 

المستمر من 1,49% التدخل  األب،  ل ياب  األمان  عدم  ثم   ،
أهل الزوج واألقارب فى شئونهم األسرية حيث تساوت نسبتهم 

التجمعات السكانية المزدحمة، نقص  ، انتشار  %3,47وبلغت  
،  %4,46العمالة داخل المجتمع حيث تساوت نسبتهم وبلغت  

بنسبة   اجتماعى  ضمان  شبكة  لى  توفر  الهجرة  أن  أرى  ثم 
، ثم ضعف سلطة األم وسيطرتها على األبناء بنسبة  5,44%
بنسبة  2,38% الجريمة  تفشى  ثم  تعاطى 8,31%،  وأخيرا   ،

 إجمالي العينة. من  %3,27المخدرات بنسبة 

للهجرة  االجتماعية  النتائج  أهم  من  أن  ايضا  ويتضح 
والموجودة بدرجة متوسطة علي الترتيب هي: عائدات الهجرة  
األب  ل ياب  األمان  عدم  المصرية،  القرى  فى  تغير  أحدثت 

وبلغت   نسبتهم  تساوت  الجانب  %4,36حيث  افتقاد  ثم   ،
الزواج،   على  الس   وتأثيره  والوجدانى  انتشار العاطفى 

وبلغت   نسبتهم  تساوت  حيث  المزدحمة  السكانية  التجمعات 
ثم5,35% شبكة  ،  لى  توفر  الهجرة  أن  وأرى  المهور،  غالء 

 ضمان اجتماعى،  
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 للنتائج االجتماجية للهجرة التو يع العددي والنسبة المئوية لعينة المبحوثين بقرية الدراسة وفقًا  .11جدوو 

 النتائج االجتماجية

 ا ميت الكرم 
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق بدرجة 
 متوسطة 

موافق بدرجة 
 قليلة 

 غير موافق 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
 7.3 8 6.4 7 19.1 21 67.3 74 تزايد التفاوت الطبيعى بين فئات المجتمع

 20.0 22 24.5 27 23.6 26 31.8 35 تفشى الجريمة

 15.5 17 21.8 24 35.5 39 27.3 30 تعاطى المخدرات 

 7.3 8 10.0 11 31.8 35 50.9 56 غالء المهور

 7.3 8 9.1 10 22.7 25 60.9 67 عدم قدرة الشباب على متطلبات الزواج

 2.7 3 6.4 7 19.1 21 71.8 79 تحسين المستوى المادى والمعيشى

 8.2 9 15.5 17 31.8 35 44.5 49 أرى أن الهجرة توفر لى شبكة ضمان اجتماعى

 6.4 7 26.4 29 31.8 35 35.5 39 فر لى األمن أرى أن الهجرة تو 

 7.3 8 15.5 17 28.2 31 49.1 54 أرى أنه يمكننى التعبير عن رأيى بحرية فى الخارج 

 14.5 16 14.5 16 32.7 36 38.2 42 ضعف سلطة األم وسيطرتها على األبناء

 10.9 12 11.8 13 26.4 29 50.9 56 إحساس األبناء بالخوف والقلق 

 8.2 9 8.2 9 36.4 40 47.3 52 مان ل ياب األب عدم األ

 9.1 10 15.5 17 28.2 31 47.3 52 التدخل المستمر من أهل الزوج واألقارب فى شئونهم األسرية

 7.3 8 8.2 9 35.5 39 49.1 54 افتقاد الجانب العاطفى والوجدانى وتأثيره الس  على الزواج

 5.5 6 9.1 10 36.4 40 49.1 54 ية عائدات الهجرة أحدثت تغير فى القرى المصر 

 5.5 6 6.4 7 26.4 29 61.8 68 اتجاه المهاجرين نحو عمل مشروعات إنتاجية واقتصادية 

 8.2 9 10.0 11 35.5 39 46.4 51 انتشار التجمعات السكانية المزدحمة 

 15.5 17 13.6 15 24.5 27 46.4 51 نقص العمالة داخل المجتمع

 ان.المصدر: صحيفة االستبي

 
وأرى أن الهجرة توفر لى األمن حيث تساوت نسبتهم وبلغت  

فى 8,31% بحرية  رأيى  عن  التعبير  يمكننى  أنه  أرى  ثم   ،
الخارج، والتدخل المستمر من أهل الزوج واألقارب فى شئونهم 

وبلغت   نسبتهم  تساوت  حيث  إحساس  %2,28األسرية  ثم   ،
ع نحو  المهاجرين  واتجاه  والقلق،  بالخوف  مل  األبناء 

وبلغت  نسبتهم  تساوت  حيث  واقتصادية  إنتاجية  مشروعات 
، ثم  % 5,24، ثم نقص العمالة داخل المجتمع بنسبة  4,26%

بنسبة   الجريمة  على  %6,23تفشى  الشباب  قدرة  عدم  ثم   ،
، وأخيرا تزايد التفاوت الطبيعى %7,22متطلبات الزواج بنسبة  

ى حيث بين فئات المجتمع، وتحسين المستوى المادى والمعيش
 من إجمالي العينة. % 1,19تساوت نسبتهم وبلغت 

وأخيرا من أهم النتائج االجتماعية للهجرة والموجودة بدرجة 
قليلة علي الترتيب هي: أرى أن الهجرة توفر لى األمن بنسبة 

بنسبة  4,26% الجريمة  تفشى  ثم  تعاطى % 5,24،  ثم   ،
بنسبة   لى شبك% 8,21المخدرات  توفر  الهجرة  أن  أرى  ثم  ة  ، 

ضمان اجتماعى، أرى أنه يمكننى التعبير عن رأيى بحرية فى 
الخارج، التدخل المستمر من أهل الزوج واألقارب فى شئونهم 

وبلغت   نسبتهم  تساوت  حيث  ضعف  %5,15األسرية  ثم   ،
بنسبة   األبناء  على  وسيطرتها  األم  نقص  %5,14سلطة  ثم   ،

بنسبة   المجتمع  داخل  األبنا%6,13العمالة  إحساس  ثم  ء ، 
بنسبة   والقلق  انتشار %8,11بالخوف  المهور،  غالء  ثم   ،

وبلغت   نسبتهم  تساوت  حيث  المزدحمة  السكانية  التجمعات 
عائدات  10% الزواج،  متطلبات  على  الشباب  قدرة  عدم  ثم   ،

الهجرة أحدثت تغير فى القرى المصرية حيث تساوت نسبتهم  
الجانب %1,9وبلغت افتقاد  األب،  ل ياب  األمان  عدم  ثم   ،

تساوت   حيث  الزواج  على  الس   وتأثيره  والوجدانى  العاطفى 
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، وأخيرا تزايد التفاوت الطبيعى بين فئات %2,8نسبتهم وبلغت  
اتجاه   والمعيشى،  المادى  المستوى  تحسين  المجتمع، 
بنسبة   واقتصادية  إنتاجية  مشروعات  عمل  نحو  المهاجرين 

 من إجمالي العينة.  % 4,6
  النتائج االقتصاد ة: -2

)   يتضح الجدول  االقتصادية  12من  النتائج  أهم  ( أن من 
نقص    : هي  الترتيب  علي  كبيرة  بدرجة  والموجودة  للهجرة 
القوى العاملة فى بعض الدول وزيادة البطالة فى دول أخرى  

الوظائف  %6,63بنسبة   خالل  من  الفرد  دخل  تحسن  ثم   ،
،  %60المتوفرة، تقليل فجوة الفقر حيث تساوت نسبتهم وبلغت  

ظه بنسبة ثم  قبل  من  موجودة  تكن  لم  جديدة  نشاطات  ور 
المهاجرين 2,58% العائد من  إجمالى  الدولة من  ثم تستفيد   ،

االقتصادية  %3,57بنسبة   التنمية  عملية  فى  اإلسراع  ثم   ،
الدولة  %4,56بنسبة   تطور   ، البطالة  مشكلة  عالج  ثم   ،

حيث  المجاالت  كل  فى  قوتها  وزيادة  للمهاجرين  المستقبلة 

، وأخيرا زبادة وتحسين اإلنتاج %5,54نسبتهم وبلغت  تساوت  
 من إجمالي العينة.  % 1,39والتصدير للخارج بنسبة 

للهجرة  االقتصادية  النتائج  أهم  من  أن  يتضح  كما 
زبادة وتحسين  الترتيب هي:  علي  متوسطة  بدرجة  والموجودة 

بنسبة   للخارج  والتصدير  الدولة  %2,38اإلنتاج  تطور  ثم   ،
للم بنسبة المستقبلة  المجاالت  كل  فى  قوتها  وزيادة  هاجرين 

عالج  7,32% االقتصادية،  التنمية  عملية  فى  اإلسراع  ثم   ،
وبلغت   نسبتهم  تساوت  حيث  البطالة  ثم  %8,31مشكلة   ،

بنسبة  المهاجرين  من  العائد  إجمالى  من  الدولة  تستفيد 
، ثم ظهور نشاطات جديدة لم تكن موجودة من قبل،  9,30%

الفقر فجوة  وبلغت    تقليل  نسبتهم  تساوت  ثم  %3,27حيث   ،
،  %5,24تحسن دخل الفرد من خالل الوظائف المتوفرة بنسبة  

وأخيرا نقص القوى العاملة فى بعض الدول وزيادة البطالة فى  
 من إجمالي العينة. %7,22دول أخرى بنسبة 

 

 للنتائج االقتصاد ة المرتبطة بظاهرة الهجرةقًا التو يع العددي والنسبة المئوية لعينة المبحوثين بقرية الدراسة وف  .12جدوو  

 النتائج االقتصاد ة 

 ميت الكرما 

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 متوسطة 

موافق بدرجة 
 قليلة 

 غير موافق 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
نقص القوى العاملة فى بعض الدول وزيادة البطالة فى دول  

 أخرى 
70 63.6 25 22.7 7 6.4 8 7.3 

 5.5 6 6.4 7 31.8 35 56.4 62 اإلسراع فى عملية التنمية االقتصادية 

 10.0 11 12.7 14 38.2 42 39.1 43 زبادة وتحسين اإلنتاج والتصدير للخارج

 7.3 8 7.3 8 27.3 30 58.2 64 ظهور نشاطات جديدة لم تكن موجودة من قبل

 6.4 7 9.1 10 24.5 27 60.0 66 تحسن دخل الفرد من خالل الوظائف المتوفرة 

 4.5 5 8.2 9 27.3 30 60.0 66 تقليل فجوة الفقر

 3.6 4 10.0 11 31.8 35 54.5 60 عالج مشكلة البطالة 

تطور الدولة المستقبلة للمهاجرين وزيادة قوتها فى كل  
 المجاالت 

60 54.5 36 32.7 10 9.1 4 3.6 

 4.5 5 7.3 8 30.9 34 57.3 63 تستفيد الدولة من إجمالى العائد من المهاجرين 

 المصدر: صحيفة االستبيان.
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ومن أهم النتائج االقتصادية للهجرة والموجودة بدرجة قليلة  
للخارج   والتصدير  اإلنتاج  وتحسين  زبادة  هي:  الترتيب  علي 

بنسبة  %7,12بنسبة   البطالة  مشكلة  عالج  ثم  ثم % 10،   ،
ال المتوفرة، تطور  دولة  تحسن دخل الفرد من خالل الوظائف 

حيث  المجاالت  كل  فى  قوتها  وزيادة  للمهاجرين  المستقبلة 
وبلغت   نسبتهم  الفقر  %1,9تساوت  فجوة  تقليل  ثم   ،

من  %2,8بنسبة موجودة  تكن  لم  جديدة  نشاطات  ظهور  ثم   ،
حيث  المهاجرين  من  العائد  إجمالى  من  الدولة  تستفيد  قبل، 

  ، وأخيرا نقص القوى العاملة فى %3,7تساوت نسبتهم وبلغت  
بعض الدول وزيادة البطالة فى دول أخرى، اإلسراع فى عملية  

وبلغت   نسبتهم  تساوت  حيث  االقتصادية  من    %4,6التنمية 
 إجمالي العينة. 

  النتائج ال قاهية: -3
( الجدول  من  الثقافية 13يتضح  النتائج  أهم  من  أن   )

زيادة  هي:  الترتيب  علي  كبيرة  بدرجة  والموجودة  للهجرة 
العلمية بنسبة   القدرات  هناك  يدرسون  الذين  لاشخاص 

تنوع  4,66% بسبب  المهاجرين  لاشخاص  الفكر  تنوع  ثم   ،

، ثم أرى أن الهجرة تساعد %6,63الحضارات والثقافات بنسبة  
بنسبة   أوالدنا  خبرة  زيادة  عادات  %5,55على  إكتساب  ثم   ،
بنسبة   المهاجرين  من  الكفاءات  %6,53وتقاليد  فقدان  ثم   ،

ت التى  بنسبة  والخبرات  الدولة  حدوث    % 8,51حتاجها  ثم   ،
بنسبة   األبناء  لدى  ودينة  وتربوية  ثقافية  ثم  %3,47فجوه   ،

بنسبة   ولغتها  المهاجرة  الدولة  بثقافة  تغير %4,46التأثر  ثم   ،
، وأخيرا زيادة مستوى الوطنية %5,44عاداتهم وتقاليدهم بنسبة  
 من إجمالي العينة. % 5,35والوالء واالنتماء بنسبة 

تضثثثثح أن مثثثثن أهثثثثم النتثثثثائج الثقافيثثثثة للهجثثثثرة والموجثثثثودة وي
بدرجة متوسطة علي الترتيب هي: حدوث فجوه ثقافية وتربويثة 
ودينثثثثة لثثثثدى األبنثثثثاء، تغيثثثثر عثثثثاداتهم وتقاليثثثثدهم حيثثثثث تسثثثثاوت 

، ثثثثثم زيثثثثثادة مسثثثثتوى الوطنيثثثثثة والثثثثثوالء %9,40نسثثثثبتهم وبلغثثثثثت 
، ثثثثثم إكتسثثثثاب عثثثثادات وتقاليثثثثد مثثثثن %3,37واالنتمثثثثاء  بنسثثثثبة 
، ثثثم فقثثدان الكفثثاءات والخبثثرات التثثى %4,36المهثثاجرين بنسثثبة 

، ثم أرى أن الهجرة تسثاعد علثى %6,33تحتاجها الدولة بنسبة 
 ، %30زيادة خبرة أوالدنا بنسبة 

 

 رةللنتائج ال قاهية المرتبطة بظاهرة الهجالتو يع العددي والنسبة المئوية لعينة المبحوثين بقرية الدراسة وفقًا  .13جدوو  

 النتائج ال قاهية 

 ميت الكرما 

 درجة وجودها 

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 متوسطة 

موافق بدرجة 
 قليلة 

 غير موافق 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
 3.6 4 6.4 7 36.4 40 53.6 59 إكتساب عادات وتقاليد من المهاجرين

تنوع الفكر لاشخاص المهاجرين بسبب تنوع الحضارات 
 فاتوالثقا

70 63.6 29 26.4 5 4.5 6 5.5 

 2.7 3 7.3 8 23.6 26 66.4 73 زيادة القدرات العلمية لاشخاص الذين يدرسون هناك 

 7.3 8 4.5 5 40.9 45 47.3 52 حدوث فجوه ثقافية وتربوية ودينة لدى األبناء

 6.4 7 20.9 23 37.3 41 35.5 39 زيادة مستوى الوطنية والوالء واالنتماء

 2.7 3 13.6 15 37.3 41 46.4 51 ر بثقافة الدولة المهاجرة ولغتهاالتأث 

 6.4 7 8.2 9 40.9 45 44.5 49 تغير عاداتهم وتقاليدهم 

 4.5 5 10.0 11 33.6 37 51.8 57 فقدان الكفاءات والخبرات التى تحتاجها الدولة 

 3.6 4 10.9 12 30.0 33 55.5 61 أرى أن الهجرة تساعد على زيادة خبرة أوالدنا

 المصدر: صحيفة االستبيان.
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الحضارات   تنوع  بسبب  المهاجرين  لاشخاص  الفكر  تنوع  ثم 
، ثم زيادة القدرات العلمية لاشخاص  %4,26والثقافات بنسبة  

 من إجمالي العينة.  %6,23الذين يدرسون هناك بنسبة 
والموجودة  للهجرة  الثقافية  النتائج  أهم  من  أن  ويتضح 

قليلة علي   الوطنية والوالء بدرجة  الترتيب هي: زيادة مستوى 
بنسبة   المهاجرة %9,20واالنتماء  الدولة  بثقافة  التأثر  ثم   ،

بنسبة   الهجرة تساعد على زيادة  %6,13ولغتها  أن  أرى  ثم   ،
، ثم فقدان الكفاءات والخبرات التى  % 9,10خبرة أوالدنا بنسبة  

هم بنسبة ، ثم تغير عاداتهم وتقاليد%10تحتاجها الدولة بنسبة  
يدرسون  2,8% الذين  لاشخاص  العلمية  القدرات  زيادة  ثم   ،

، ثم إكتساب عادات وتقاليد من المهاجرين  %3,7هناك بنسبة  
، وأخيرا تنوع الفكر لاشخاص المهاجرين بسبب %4,6   بنسبة

تنوع الحضارات والثقافات، حدوث فجوه ثقافية وتربوية ودينة 
وب نسبتهم  تساوت  األبناء حيث  إجمالي    % 5,4لغت  لدى  من 

 العينة.
 
 

 رابعا: توجه الشباب نحو الهجرة:

الجدول) من  اتجاهات 14يتضح  نتائج  أهم  من  أن   )
الشباب الريفي نحو الهجرة والتي جاءت بالموافقة وذلك علي  
للهجرة  عرض  بأى  بجدية  بيفكر  كثير  شباب  هي:  الترتيب 

بنسبة   جاءت  حيث  البلد  من %9,70خارج  تزيد  الهجرة  ثم   ،
العواقب  يتحمل  أن  مستعد  الشباب  والعملية،  العلمية  الخبرة 
لمساعدة   واسطة  عن  بتبحث  الناس  الهجرة،  على  المترتبة 
أوالدها فى الحصول على الهجرة حيث تساوت نسبتهم وبلغت  

، ثم المهاجر لديه فرص متكافئة للحصول على عمل  8,61%
كريمة%4,56بنسبة   حياة  توفير  على  تساعد  الهجرة  ثم   ، 
إلى  %5,55بنسبة   الهجرة  الشباب أشجع أصدقائى على  ، ثم 

بنسبة   من  %8,51الخارج  التخلص  على  تساعد  الهجرة  ثم   ،
بنسبة   الفرد  منها  يعانى  التى  النفسية  وأخيرا %50الضغوط   ،

بنسبة  بالهجرة  يرغب  لمن  مساعدة  كل  لتقديم  مستعدة  الناس 
 من إجمالي أفراد العينة. 8,31%

 
 

  يع العددي والنسبة المئوية لعينة المبحوثين بقرية الدراسة وفقًا التجاهات الشباب نحو الهجرة التو  .14جدوو 

 توجهات الشباب 

 ميت الكرما 

 غير موافق  سيان  موافق

 %  عدد  %  عدد  %  عدد 
 16.3 18 27.3 30 56.4 62 المهاجر لديه فرص متكافئة للحصول على عمل 

 15.4 17 29.1 32 55.5 61 ة الهجرة تساعد على توفير حياة كريم

 14.5 16 35.5 39 50.0 55 الهجرة تساعد على التخلص من الضغوط النفسية التى يعانى منها الفرد

 10.9 12 27.3 30 61.8 68 الهجرة تزيد من الخبرة العلمية والعملية

 8.2 9 20.9 23 70.9 78 شباب كثير بيفكر بجدية بأى عرض للهجرة خارج البلد

 16.3 18 21.8 24 61.8 68 ب مستعد أن يتحمل العواقب المترتبة على الهجرة الشبا

 24.5 27 23.6 26 51.8 57 الشباب أشجع أصدقائى على الهجرة إلى الخارج 

 28.2 31 40.0 44 31.8 35 الناس مستعدة لتقديم كل مساعدة لمن يرغب بالهجرة 

 17.3 19 20.9 23 61.8 68 على الهجرة الناس بتبحث عن واسطة لمساعدة أوالدها فى الحصول 

 المصدر: صحيفة االستبيان.
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كما يتضح أن من أهم نتائج اتجاهات الشباب الريفي نحو  
الهجرة والتي جاءت بالمحايدة وذلك علي الترتيب هي: الناس 

لتقديم كل مساعدة لمن يرغب بالهجرة بنسبة   ،  %40مستعدة 
الضغو  من  التخلص  على  تساعد  الهجرة  التى  ثم  النفسية  ط 

، ثم الهجرة تساعد على توفير %5,35يعانى منها الفرد بنسبة  
، ثم المهاجر لديه فرص متكافئة    % 1,29حياة كريمة بنسبة  

للحصول على عمل، الهجرة تزيد من الخبرة العلمية والعملية  
وبلغت   نسبتهم  تساوت  أشجع  %3,27حيث  الشباب  ثم   ،

، ثم الشباب %6,23سبة  أصدقائى على الهجرة إلى الخارج بن
بنسبة  الهجرة  على  المترتبة  العواقب  يتحمل  أن  مستعد 

، وأخيرا شباب كثير بيفكر بجدية بأى عرض للهجرة 8,21%
فى   أوالدها  لمساعدة  واسطة  عن  بتبحث  الناس  البلد،  خارج 

وبلغت   نسبتهم  تشاوت  حيث  الهجرة  على    % 9,20الحصول 
 من إجمالي أفراد العينة.

من   أن  نحو ويتضح  الريفي  الشباب  اتجاهات  نتائج  أهم 
هي:  الترتيب  علي  وذلك  الموافقة  بعدم  جاءت  والتي  الهجرة 
بنسبة  بالهجرة  يرغب  لمن  كل مساعدة  لتقديم  الناس مستعدة 

، ثم الشباب أشجع أصدقائى على الهجرة إلى الخارج  2,28%
، ثم الناس بتبحث عن واسطة لمساعدة أوالدها  %5,24 بنسبة

الحصول  بنسبة    فى  الهجرة  لديه  %3,17على  المهاجر  ثم   ،
فرص متكافئة للحصول على عمل، الشباب مستعد أن يتحمل  
وبلغت   نسبتهم  تساوت  حيث  الهجرة  على  المترتبة  العواقب 

بنسبة  3,16% كريمة  حياة  توفير  على  تساعد  الهجرة  ثم   ،
الضغوط  4,15% من  التخلص  على  تساعد  الهجرة  ثم   ،

، ثم الهجرة تزيد %5,14نها الفرد بنسبة  النفسية التى يعانى م
، وأخيرا شباب كثير  %9,10من الخبرة العلمية والعملية بنسبة  

من    %2,8بيفكر بجدية بأى عرض للهجرة خارج البلد بنسبة  
 إجمالي افراد العينة. 

 

 خامسا: المشكالت الناتجة عن الهجرة: 

 المشكالت االجتماجبة:  -1
( الجدول  من  أ 15يتضح  من  أن  المشكالت (  هم 

الترتيب  علي  لها  المرجح  للمتوسف  وفقا  للهجرة  االجتماعية 
االجتماعى   النفسى والتفكك  الضغف  القلق على  7,40هي:   ،

األم   البلد  فى  واألبناء  واألهل  الزوج  7,39األسرة  إحساس   ،
عودته   لدى  والغرائز 3,34بالغربة  الحريات  وكبت  العزلة   ،

الطالق ل5,33بنسبة   تزايد نسبة  الزوج  ،  ، نشوء  7,32 ياب 
، التربية الهجينة لابناء فى  2,32ظاهرة الزواج من أجنبيات  

األم   والوطن  فى 302المهجر  االندماج  صعوبة  وأخيرا   ،
 . 2,30المجتمع الجديد 

 المشكالت االقتصاد ة:  -2
 ( الجدول  من  المشكالت 16يتضح  أهم  من  أن   )

ع لها  المرجح  المتوسف  وفقا  للهجرة  الترتيب االقتصادية  لي 
،  5,37هي: ارتفاع أعداد المهاجرين من الحرفيين والمزارعين  

الهجرة   فى  تنتج  التى  الوطنية  العمالة  وأخيرا 3,35فقدان   ،
 . 7,31حدوث خلل مهني في الكفاءات اإلنتاجية 

 المشكالت ال قاهية:  -3
الجدول) من  المشكالت 17يتضح  نتائج  أهم  من  أن   )
للمت وفقا  للهجرة  هي: الثقافية  الترتيب  علي  لها  المرجح  وسف 

وبلغتها   إليها  المهاجر  الدولة  بحضارة  تخلى  5,36أثر   ،
المبادئ والعادات واألعراف من أجل   البعض عن الكثير من 

، افتقاد ال يم والسلوكيات التى  2,35التأقلم مع الحياة الجديدة  
الثقافى والحضارى والدينى   المهاجر  ، وأخيرا  32تصنع كيان 

 . 31العنصرى  التمييز
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 وفقًا للمشكالت االجتماجية الناتجة عن الهجرةالتو يع العددي والنسبة المئوية لعينة المبحوثين بقرية الدراسة  .15جدوو  

 المشكالت االجتماجية 

المتوس    ميت الكرما 
 المرج 

 الترتيب 

 ال منخف   متوس   عالى

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
 األول  7,40 7.3 8 12.7 14 30.9 34 49.1 54 تفكك االجتماعىالضغف النفسى وال

 الرابع 5,33 18.1 20 15.6 17 31.8 35 34.5 38 العزلة وكبت الحريات والغرائز 

القلق على األسرة واألهل واألبناء 
 فى البلد األم

55 50.0 29 26.4 15 13.6 11 10.0 
 الثاني  7,39

  التربية الهجينة لابناء فى المهجر
 والوطن األم

37 33.6 32 29.1 17 15.6 24 21.8 
 السابع 32

 الثامن  2,30 21.8 24 20.9 23 28.2 31 29.1 32 صعوبة االندماج فى المجتمع الجديد 

 السادس  2,32 23.6 26 10.0 11 33.6 37 32.7 36 نشوء ظاهرة الزواج من أجنبيات

 الخامس  7,32 16.4 18 20.0 22 32.7 36 30.9 34 تزايد نسبة الطالق ل ياب الزوج 

 الثالث 3,34 7.3 8 30.9 34 29.1 32 32.7 36 إحساس الزوج بالغربة لدى عودته

 

وفقننًا للمشننكالت االقتصنناد ة الناتجننة عننن التو يننع العننددي والنسننبة المئويننة لعينننة المبحننوثين بقريننة الدراسننة وفقننًا  .16جنندوو 
 الهجرة

 المشكالت االقتصاد ة 

توس   الم ميت الكرما 
 المرج 

 الترتيب 

 ال منخف   متوس   عالى

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
فقدان العمالة الوطنية التى تنتج فى 

 الهجرة. 
45 40.9 31 28.2 15 13.6 19 17.3 

 الثاني  3,35

ارتفاع أعداد المهاجرين من الحرفيين 
 والمزارعين

48 43.6 33 30.0 15 13.6 14 12.8 
 األول  5,37

خلل مهني في الكفاءات حدوث 
 اإلنتاجية

38 5,34 31 2,28 14 8,12 27 5,24 
 الثالث 7,31

 المصدر: صحيفة االستبيان 

 وفقًا للمشكالت ال قاهية الناتجة عن الهجرةالتو يع العددي والنسبة المئوية لعينة المبحوثين بقرية الدراسة وفقًا  .17جدوو  

  قاهية المشكالت ال 

األهمية   ميت الكرما 
 لنسبية ا

 الترتيب 

 ال منخف   متوس   عالى

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
افتقثثثثثاد ال ثثثثثيم والسثثثثثلوكيات التثثثثثى تصثثثثثنع 
كيثثثثثثثثان المهثثثثثثثثاجر الثقثثثثثثثثافى والحضثثثثثثثثارى 

 والدينى

35 31.8 34 30.9 19 17.3 22 20.0 

 الثالث 32

تخلثثى الثثبعض عثثن الكثيثثر مثثن المبثثادئ 
والعادات واألعراف مثثن أجثثل التثثأقلم مثثع 

 ة الجديدةالحيا

40 36.4 39 35.5 13 11.8 18 16.4 

 الثاني  2,35

التثثثثأثر بحضثثثثارة الدولثثثثة المهثثثثاجر إليهثثثثا 
 وبلغتها

37 33.6 50 45.5 8 7.3 15 13.6 
 األول  5,36

 الرابع 31 23.6 26 17.3 19 25.5 28 33.6 37 التمييز العنصرى 

 المصدر: صحيفة االستبيان.
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 وفقًا لمعرفة الشباب الريفى بمخاطر الهجرة المئوية لعينة المبحوثين بقرية الدراسة  التو يع العددي والنسبة .18جدوو 

 مخاطر الهجرة 

المتوس    ميت الكرما 
 المرج 

 الترتيب 

 ال منخف   متوس   عالى

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
 29 58.2 64 التعرض للموت غرقا

26.
4 

6 5.5 11 10.0 
 األول  7,42

 28 47.3 52 التعرض للسجن
25.
5 

19 17.3 11 10.0 
 الرابع 5,38

 35 50.9 56 التعرض للترحيل
31.
8 

11 10.0 8 7.3 
 الثاني  5,41

 30 54.5 60 العمل فى أعمال متدنية
27.
3 

5 4.5 12 10.9 
 الثالث 8,40

 27 51.8 57 المعاملة السيئة فى دول المهجر
24.
5 

5 4.5 21 18.1 
 الخامس  3,38

 36 40.0 44 غربية السيئةالتأثر بالعادات ال
32.
7 

13 11.8 17 14.5 
 السادس  2,36

 29 38.2 42 االستغالل فى أعمال غير شرعية
26.
4 

14 12.7 25 22.7 
 التاسع 33

 21 31.8 35 فقدان جزء هام من الثروة البشرية
19.
1 

19 17.3 35 13.8 
الحادي  7,27

 عشر

 21 38.2 42 تهديد المهاجرين لامن القومى
19.
1 

14 12.7 33 30.0 
 الثامن  3,33

 27 36.4 40 ضعف الشعور باالنتماء الوطنى
24.
5 

11 10.0 32 29.1 
 العاشر 8,30

الحثثثثديث عثثثثن مخثثثثاطر الهجثثثثرة فيثثثثه 
 مبالغة شديدة

47 42.7 25 
22.
7 

16 14.5 22 20.0 
 السابع 5,34

 المصدر: صحيفة االستبيان.

 
 هجرة: سادسا: مستود معرفة الشباب الريفى بمخاطر ال

( أن من أهم نتائج مستوي معرفة  18يتضح من الجدول )
الشباب الريفي للهجرة وفقا للمتوسف المرجح لها علي الترتيب 

غرقا   للموت  التعرض  للترحيل  7,2هي:  التعرض   ،5,41  ،
متدنية   أعمال  فى  للسجن  8,40العمل  التعرض   ،5,38  ،

المهجر   دول  فى  السيئة  بالعادا3,38المعاملة  التأثر  ت ، 
، الحديث عن مخاطر الهجرة فيه مبالغة  2,36الغربية السيئة  

القومى  5,34شديدة   لامن  المهاجرين  تهديد   ،3,33  ،
شرعية   غير  أعمال  فى  الشعور  33االستغالل  ضعف   ،

الوطنى   الثروة  8,30باالنتماء  من  هام  جزء  فقدان  وأخيرا   ،
 . 7,27البشرية 

 التوصيات 
 دالة في األجور. توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الع -1
العدالة   -2 مبدأ  وتحقيق  المحسوبيات  علي  القضاء 

 والمساواه.

لتحفيز   -3 الدراسية  البرامج  في  التدريب  علي  التركيز 
 الشباب علي التعلق بوطنهم وعدم االفراط فيه.

 فتح مجاالت الستثمار المؤهالت الشبابية. -4

 إشراك الشباب في الحياة السياسية.  -5

ا -6 من  التنموية  الخبرات  الدول  نقل  إلي  المتقدمة  لدول 
 النامية.
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ABSTRACT 

Rural Youth Orientations Towards Migration And The Resulting Problems 

(A Descriptive Study in one Village at Dakahlia Governorate) 
Ahmed . M. I. A.El-shal

The study aimed to identify the orientations of rural 

youth towards migration, and to identify the most 

important problems resulting from the migration of rural 

youth . 
The village of Mit al-Karma, Talkha Center, was 

chosen to conduct this study with a random sample of 

110 respondents. Data were collected using a personal 

interview questionnaire, and the frequency, percentages, 

and weighted average were used in the analysis of these 

data. 
The study reached a number of results, the most 

important of which were : 
1- One of the most important social reasons for 

immigration is "job demand", with a weighted average 

of 48.2. 2- One of the most important economic reasons 

for immigration is “getting better job offers, getting a 

better life” with a weighted average of 49.3. 3- That one 

of the most important cultural reasons for migration is 

“immigration, by which the immigrant acquires new 

customs and traditions,” with a weighted average of 

45.5. 4- One of the most important social consequences 

of immigration, which came at a large rate of 71.8%, is 

"improving the material and living standards." 5- One of 

the most important economic consequences of 

immigration, which came at a large rate of 63.6%, is 

"the shortage of the workforce in some countries and the 

increase in unemployment in others." 6- One of the 

most important cultural results of immigration, which 

came at a large rate of 66.4%, is "the increase in the 

scientific capabilities of people who study there." 7- 

One of the most important results related to youth trends 

towards immigration, which came in a large percentage 

of 70.9%, is "Many young people seriously consider 

any offer of immigration outside the country." 8- That 

one of the most important social problems of 

immigration is "psychological stress and social 

disintegration", with a weighted average of 40,7. 9- One 

of the most important economic problems of 

immigration is the "high number of migrant craftsmen 

and farmers" with a weighted average of 37.5. 10- One 

of the most important cultural problems of immigration 

is “being affected by the civilization of the country of 

immigration and its language,” with a weighted average 

of 36.5. 11- One of the most important migration risks 

known to the sample, with a weighted average of 42.7, 

is "exposure to death by drowning." 

 

 


