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تشكلت مع الوجود اإلنساين منذ القدم وقد عرف التاريخ  ,سبثل اذلجرة ظاىرة اجتماعية     
, بل ساعلت دد الثقايف بُت العديد من الشعوبإنسانية كثَتة , وقد ساعلت اذلجرة يف إغلاد التع

بل ىناك العديد من يف تكوين وبناء كثَت من اجملتمعات ومل تكن دوافعها اقتصادية أو معيشية 
لذلك فإن اذلدف  ؛بيعية واالضطهاد السياسي والديٍتادلربرات األخرى كاحلروب واألحداث الط

, وكذلك التعرف على األسباب رف على ظاىرة ىجرة الشباب للخارجمن ىذه الدراسة ىو التع
اليت  واالقتصادية , وما ىي النتائج واآلثار االجتماعيةاإلنسانية اليت تؤدى إىل اذلجرة والدوافع

مبحوثا من الشباب  02طبقت الدراسة على عينة تكونت من , وقد زبلفها اذلجرة على اجملتمع
ة جلمع البيانات الذكور ادلهاجرين للخارج وقد ًب االعتماد على استمارة االستبيان كأداة رئيسي

العديد من , وقد خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج أعلها أن ىناك حول ىذه الدراسة
مثل الرغبة  األسباب االقتصادية واالجتماعية كدوافع أساسية تدفع بالشباب للهجرة إىل اخلارج

, وكذلك لتحسُت الوضع ادلادي وتأمُت ادلستقبل لو وعائلتو , وكذلك يف احلصول على العمل
 جودة يفلتكوين شخصيتو وتنمية ثقافتو من خالل االستفادة بالوسائل التعليمية احلديثة ادلو 

, إضافة إىل ذلك عدم اىتمام احلكومة يف ادلوطن األصلي بفئة الشباب الدول اليت ىاجر إليها
 من حيث االىتمام بقدراهتم ومهاراهتم وتنميتها .

ص الكفاءات إضافة إىل ذلك ىناك العديد من اآلثار اليت زبلفها اذلجرة على اجملتمع منها نق    
, وكذلك نقص العناصر ادلنتجة يف إمكانية تنمية اجملتمع يل من, والتقلالعلمية داخل اجملتمع



                                         األسباب والنتائج –هجرة الشباب اللييب للخارج  العاشر              العدد-رللة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

566 

 

, العالقات األسرية للشخص ادلهاجر , إضافة إىل التفكك يفجملتمع واطلفاض يف مستوى اإلنتاجا
 . ليت ترىب عليها يف رلتمعو األصليوتركو للعادات والتقاليد ا

SYNOPSIS OF THE STUDY 

 

 The immigration is a social phenomenon has been formed with 

human existence during ages, the history witnessed  many human 

immigrations which contributed to find out cultural diversity between 

civilizations also contributed to build and develop societies, but the their 

motives is not economical or financial, there are countless reasons of 

immigration most youths immigrate for such reasons as:  wars, natural 

disasters and political and religious conflicts, therefore the aim of this 

study is to find out the meaning of youth immigration phenomenon abroad 

, the reasons and the human motives to immigrate, also the social and 

economic reasons and effects which created by immigration?. 

     This study has been applied to a sample of 20 young men of males 

immigrated abroad, this questionnaire has been relied upon as a main 

method to collect information about this study. 

    This study has summarized in important items, there are many social 

and financial reasons as a main motives push the youth to immigrate 

abroad like the desire to get a job, to improve financial situation and 

insure his future and his family’s future, to form his personality and 

develop his culture by using the advantage of modern teaching aids 

existed in the countries that have been immigrated to, in addition to that 

the government is not interested of native citizen of  youth category of 

their abilities, skills and developing it. 

     Furthermore, there are many effects of immigration  on society 

as follows, the lack of scientific competencies within the society and 

detraction of the possibility of developing the society, the Lack of 

productive elements in society and a decline in the level of production, 

and disintegration of family relations of a migrant, leaving the habits and 

traditions that raised on them in his. 
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 ادلقدمة
صبحت تصنف يف الًتتيب من حيث أحيث  ؛ة غَت الشرعية باتت ظاىرة عادليةظاىرة اذلجر     

, وقد تفاقمت ىذه الظاىرة كثَتاً يف الوقت ادلتاجرة بادلخدرات واالسلحة خطورهتا االجرامية بعد
, واعلال مراقبة ي يف ميدان االتصال ووسائل النقلالراىن خصوصًا بسبب التطور التكنولوج

احلدود واالوضاع االقتصادية واالمنية واالجتماعية السيئة اليت سادت العديد من 
  (11،ص1991،بوحجلةأ.)اجملتمعات

, شلرات العبور اليت عرفها العامل ىمأىل الوقت احلايل من إويعترب اجملتمع اللييب منذ القدم     
يف كتبهم العديد من  ويذلل على ذلك العديد من كتب الرحالة القدماء وادلعاصرين الذين دونوا

ت بُت قارٌب علية موقع ليبيا اجلغرايف يف حركة التنقالت وادلواصالأحداث اليت تثبت الوقائع واأل
ليوم تربز بشكل هنا اأال إ, علية قد ارتبطت باحلركة التجاريةن كانت ىذه األإوروبا, و أفريقيا و أ
ىل إضافة إ, عندما وجدت ليبيا نفسها الدويل بقضية اذلجرة غَت الشرعيةىتمام كثر مع تزايد االأ

صبحت أظلا إيف احلركة التجارية, و  لدورىاالقضية, ال يهدف خرى معنية بشكل مباشرأدول 
خرى قاصدين الدول أرلتمعات  أبناء وأالكثَت من ادلهاجرين من أبنائها راضيها شلرات يسلكها أ

 الغربية.
ن قضية ىجرة الشباب للخارج أثارت الكثَت من احلوارات وادلناقشات من العديد إلذلك ف    

 ؛عداد ادلهاجرين السيما من فئة الشبابأتزايد , وخاصة بعد ن ادلنظمات ادلهتمة هبذه الظاىرةم
أصبحت  ن العديد من الدول وخاصة ادلتقدمةىم ثروات اجملتمع, وألأن ىذه الشرػلة تعترب أل

غراءات للشباب عالية التأىيل جلذهبا , وكانت منظمة اذلجرة العادلية  تتنافس اليوم يف تقدمي اإل
ىل الدول الصناعية إالكفاءات من الدول النامية  قد أثارت ادلخاطر النامجة عن ىجرة أصحاب

حيث  ؛شارت منظمة الصحة العادلية إىل ىجرة الكفاءات الطبية من الدول النامأ, فمثاًل ادلتقدمة
 3.4حبوايل   0222قدرت النقص يف عدد العاملُت يف اجملال الطيب على ادلستوى العادلي عام 

جراءات للحد اذ العديد من اإلالذي يتطلب ازبمر , األ(3، 2010مرزوق، ,)مليون شخص
 من ىذه الظاىرة.
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باب سوضوع ىجرة الشباب اللييب للخارج, دلعرفة األن ىذه الدراسة اىتمت دبإمن ىنا ف    
ول أل, وقد تضمنت ىذه الدراسة ثالثة زلاور رئيسية ,تناول احملور اوالنتائج على اجملتمع اللييب

, ىدافها وتساؤالهتا الرئيسيةأعليتها و أشكلة الدراسة و , من حيث مجراءات ادلنهجية للدراسةاإل
ما خبصوص احملور الثاين فقد تضمن الرؤية النظرية أ, داة الدراسة والدراسات السابقةأو والعينة 

, ومن ٍب سباهبا ونتائجها بشكل عامأقضية و للدراسة احلالية من حيث التعريف دباىية ىذه ال
 ثالث اجلانب ادليداين وربليل نتائج الدراسة .تناول الفصل احملور ال

  مشكلة الدراسة
, ومن الظواىر ي العامأتعترب ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية من ادلواضيع ادلهمة اليت أثارت الر       

غم من أن ىا ادلوضوع قدمي , على الر ىل يومنا ىذاإاخر القرن العشرين و أاليت يشهدىا العامل منذ 
صبحت اذلجرة مشكلة أ, ولكن اليوم رف التاريخ ىجرات بشرية  كثَتةوقد عنسانية  قدم اإل

خرى سواء كانت من دول أىل إن اختلفت درجة احلدة من دولة أتعاين منها أغلب الدول حىت و 
منية جتماعية واألوضاع االاىرة ذلا تأثَتىا ادلباشر على األ, فهي ظو ادلقصدأو العبور أادلنشأ 

, شلا دفع العديد من الدول وخاصة ادلتضررة منها دية والثقافية والسياسيةواالقتصاوالسكانية 
 جراءات الفعلية دلعاجلتها واحلد منها.هتمة هبا إىل ازباذ العديد من اإلوادلنظمات ادل

ىم أوروبا من أفريقيا ودول جنوب أوتعد منطقة حوض البحر ادلتوسط ما بُت مشال          
, وخصوصًا يف الوقت احلايل ىذه الظاىرة على مستويات عادلية فيها وأكثر ادلناطق اليت ذبري

, صعدةوضاع رلتمعية سيئة على كافة األأنتيجة دلا تعانيو العديد من الدول وخاصة العربية  من 
, وخاصة بعد التغَتات اليت طرأت صبح يعاين كثَتًا من ىذه ادلشكلةأوليس ببعيد رلتمعنا اللييب 

اجملتمع اللييب بحت مشكلة اذلجرة تواجو حيث أص؛احلياة االجتماعيةب يف كثَت من جوان
, وأصبحنا نشاىد ونسمع يومياً دبا يسمى "قوارب ادلوت" فراده وخاصة بُت فئة الشبابألك وكذ

يطاليا وكثَت من الدول الغربية ىروباً إىل إاليت تضم الكثَت من الشباب الليبيُت الذين يهاجرون 
وقت , وخاصة يف الصادية السائدة يف اجملتمع اللييبعية والسياسية واالقتمن االوضاع االجتما

وضاع السائدة ادلرتبطة بالعديد من العوامل سواء االنقسام احلايل واليت نتجت عن سوء األ
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ن ىؤالء الشباب يقع عليهم أ, والشك و الضغوط احلياتية وادلعيشيةأو االجتماعي, أالسياسي 
ن اجملتمع أ, وخاصة ليهم يف ىذه ادلهمةإحوج أعنا والنهوض بو وضلن كبَت يف بناء رلتم  عبء

, وىؤالء الشباب ؽلثلون الصعوبات اليت ربول عن النهوض بواللييب مازال يعاين من الكثَت من 
كادؽلية  اليت والثقافات ادلختلفة والتخصصات األطلبة اجملتمع نظرًا دلا يتميزون بو من ادلهارات 

 تنهض باجملتمع.
صبحت أبحث واالستقصاء لذلك إن دراسة ىذه الظاىرة ورصدىا وإعطاؤىا حقها من ال     

 04102ن ىناك ما يقارب من أوضحت ادلنظمة الدولية للهجرة أ, وخاصة بعدما ضرورة ملحة
ول من سنة إليطاليا من ليبيا خالل النصف األمهاجرًا ما بُت ليبيُت وغَت ليبيُت عربوا ادلتوسط 

 نظمة اذلجرة الدولية(ف.) م0212
وكذلك كان من الواجب االىتمام هبا لعدم اىتمام احلكومات هبذه الظاىرة وعدم           

عداد ادلهاجرين الليبيُت يف اخلارج , والسيما أو منظمات رمسية توضح أحصائيات رمسية إوجود 
 صبح اجملتمع اللييب نقطة وصول وانطالق ذلذه الظاىرة .أن أبعد 
 -ٌب:جابة عن التساؤل اآللدراسة يف اإلىنا ؽلكن ربديد مشكلة ا من     

ثارها االجتماعية على آ رة الشباب اللييب للخارج ؟ وماهيسباب احلقيقية ذلجماهي األ
 اجملتمع اللييب ؟

 مهية الدراسةأ
أىم عليتها يف كون الشرػلة ادلراد دراستها ىم من فئة الشباب الذين ؽلثلون أتستمد الدراسة     

داد ودورىم  علشباب الزالت يف طور التكوين واإلن فئة االسكانية حاضراً ومستقباًل , وأل الفئات
, نظرًا لتعدد التخصصات اليت يزاولوهنا وتنوع ادلستويات االجتماعية كبَت يف هنضة اجملتمع

اجملتمع , لذلك والثقافية اليت يتمتعون هبا وذبعلهم أكثر تأىيالً  للتأثَت يف سلتلف قوى وفئات 
وضاع اليت يعاين منها اجملتمع اللييب , تها لالستفادة منها يف معاجلة األوجب االىتمام هبا وتوعي

 تاحة الفرصة الستغالذلا من قبل اجملتمعات االخرى.إوعدم 
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 -علية الدراسة يف بعض النقاط التالية:أمن ىنا تكمن     
علية وىو ظاىرة ىجرة من األوعلى جانب كبَت  اً وواقعي اً حيوي اً تعاجل ىذه الدراسة موضوع -1

 و نتائجها على اجملتمع.أسباب خارج , سواء يتعلق ذلك دبعرفة األالشباب لل
تسلط نتائج الدراسة الفرصة للتعرف على واقع الظاىرة وكيفية مواجهتها واحلد من نتائجها  -0

 السلبية.
تقدمو من نتائج وتوصيات ومقًتحات  دبا اً تطبيقي امام صناع القرار تصور أتضع ىذه الدراسة  -4

 سباب اذلجرة وكيفية احلد من االثار السلبية ذلجرة الشباب للخارج.أحول 
علية ىذه الدراسة يف زلاولة توعية اجملتمع وكذلك الفئة ادلستهدفة هبذه الظاىرة وسلاطرىا أتكمن   -3

 و اجملتمع الذي ينتمون اليو.أنفسهم أعلى الشباب 
 هداف الدراسة أ

 -ىداف االتية:ىل ربقيق األإمن خالل الدراسة احلالية تسعى الباحثة    
 التعرف على حجم ظاىرة ىجرة الشباب اللييب للخارج. -1
 ىل اخلارج.إسباب الدافعة ذلجرة الشباب التعرف على األ  -0
 التعرف على نتائج ىذه الظاىرة على اجملتمع اللييب. -4
ثار ظاىرة  ىجرة آو التقليل من أم يف احلد ن تسهأتقدمي توصيات ومقًتحات من ادلمكن   -3

 الشباب للخارج على اجملتمع.
 تساؤالت الدراسة

يضم البحث تساؤاًل رئيسيًا وىو ماىي ادلربرات الرئيسية وراء ظاىرة ىجرة الشباب اللييب    
 -علها:أسئلة فرعية أثاره االجتماعية على اجملتمع, ويتفرع من ىذا التساؤل عدة آللخارج وماىي 

 ما مدى وجود ىذه الظاىرة يف اجملتمع يف الوقت احلايل؟ -1
 سباب احلقيقية ذلجرة الشباب للخارج؟ماىي األ  -0
 ما نتائج ىذه الظاىرة على اجملتمع اللييب؟ -4
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 الدراسات السابقة
 -ثارىا من جوانب سلتلفة :آوفيها نعرض لعدد من الدراسات اليت تناولت مشكلة اذلجرة و      

 . 1915دراسة مسعود طفطاف ، "أثر اذلجرة اخلارجية على التماسك االسري"  -1
, من رة اخلارجية  على اجملال العائليىدفت ىذه الدراسة إىل الكشف عن اجلوانب السلبية للهج

تمع سرة عن اجمل, وكذلك تفكك األبناءدراسة أثرىا على العالقة الزوجية, وتربية األخالل 
 .دبختلف صورهسري والتفكك األ

سر األسرة من أ 022عينة من اسر ادلهاجرين بلغت حوايل ة على جريت ىذه الدراسأو   
ه الدراسة على استمارة االستبيان, , وقد اعتمد الباحث يف ىذاجلزائرية ادلهاجرة للخارج

 -, وقد توصل ىذه الدراسة اىل العديد من النتائج اعلها :واستخدم منهج دراسة احلالة
جرة اخلارجية اىل التفكك االسري يف اجلوانب وخاصة فيما يتعلق باجلوانب الوطنية من ادت اذل -1

 صلي .تزاماهتم ادلعنوية حيال وطنهم األحيث انتماءاهتم وال
شعر دبشاكل عامة نامجة غلب أسر ادلهاجرين تأن إسري جزئي حيث أىل تفكك إدت اذلجرة أ -0

ىل الصراعات إ ومشاجرات سلتلفة الدرجات تصل, ومشاكل على العالقات الزوجية , عن اذلجرة
 سر ادلهاجرين والتفكَت يفأعلال االسري يف والتوترات, باإلضافة إىل وجود أشكال من اإل

 سر واجملتمع الذي تعيش فيو .الطالق وضعف الروابط بُت ىذه األ
, وذلك من خالل وجود كك يف شخصية أفراد أسر ادلهاجريندت اذلجرة اخلارجية إىل تفأ -4

% من عينة البحث شلا 27سر ادلهاجرين بنسبة أاضطرابات نفسية وأمراض عصبية حادة يف 
 (1297. )طفاف ,سريثر ذلك على التماسك األأ

 . 1990دراسة عبد الغين غاًل "ادلهاجر ادلصري: دراسة سوسيوانثروبولوجية"  -2
دلصريُت يف ادلملكة العربية السعودية من استهدفت ىذه الدراسة التعرف على ادلهاجرين ا     

سرية والدؽلغرافية والتعرف على الروابط والعالقات ئصهم االجتماعية واالقتصادية واألحيث خصا
بناء اجملتمع ادلضيف وعوامل تشكيل ىذه العالقات , وكذلك أالجتماعية اليت تربط بينهم وبُت ا
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صلي بُت ىؤالء ادلهاجرين وموطنهم األ طالتعرف على ظلط العالقات االجتماعية الذي يرب
 وأقارهبم يف ىذا الوطن .

, خرىأية وعلى االستبيان من ناحية وقد اعتمد الباحث على الطريقة االنثروبولوجية من ناح    
وقد عايش الباحث ادلهاجرين يف السعودية مخس سنوات كاملة  , وقد طبق االستبيان على عينة 

 امرأة من ادلهاجرات . 22جرين  و رجاًل من ادلها 372قدرىا 
وقد خلص الباحث إىل عدد من االستنتاجات اعلها ,إن نسق العالقات االجتماعية الذي       

يربط ادلهاجر بأىلة وأبناء وطنو بادلهاجرين ادلصريُت يف اخلارج وبأبناء اجلاليات االخرى وبأبناء 
, وتقتصر عالقات دلضيف نفسو من ادلهاجراجملتمع ا اجملتمع ادلضيف ما ىو إال استجابة دلوقف

, يف حُت ال تقوم عالقات تذكر بُت تمع ادلضيف على عالقات العمل فقطادلهاجر بأبناء اجمل
ادلهاجرين ادلصريُت وأبناء اجلاليات االخرى ,واألثر الذي ربدثو اذلجرة اخلارجية يف عالقة ادلهاجر 

وضع اسرة ادلهاجر من حيث اصطحابو زوجتو بأسرتو وذويو ؼلتلف اختالفًا واضحًا طبقًا ل
, وقد ادى اصطحاب ادلهاجر لزوجتو وأوالده إىل مزيد معو أو تركو ذلم بادلوطن االصلي واوالده

من الًتابط والتماسك داخل اسرة ادلهاجر الزواجية, يف حُت أدى ترك الزوجة وعدم اصطحاهبا 
ادلهاجر وزوجتو  إىل حدوث تفكك ىذه االسرة كما أدى اىل اغًتاب بُت

 (1222غاًل,.)وأوالده
 .1991هجرة ادلغاربة إىل اخلارج " دراسة بشري محدوش "تطور دواعي  -3

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على التطورات اليت عرفتها ىجرة ادلغاربة إىل اخلارج خالل      
واالجتماعية القتصادية ا لسنوات السابقة على فًتة الدراسة,وخاصة تطور اخلصائصا

, وعلى عالقاهتم مع جرة عليهم  وعلى اسرىم وأوالدىم, وآرائهم حول تأثَت اذلللمهاجرين
, وادلشاكل اليت يعانون هتموتطلعاهتم ومشاريعهم االقتصادية وربويالظمات ادلغربية ادلغرب وادلن

 .منها
, ادلغاربة يف فرنسامن ادلهاجرين  وقد ًب االعتماد على وسيلة االستبيان وطبقت على عينة   

 شخصاً. 1022حيث بلغت ىذه العينة 
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% من دوافع اذلجرة 22ن الدوافع االقتصادية سبثل يف ادلعدل أوقد بينت نتائج الدراسة         
ة عقود األخَتة وقد تطورت ىذه الدوافع خالل األربعايضًا عائلية ودراسية واجتماعية, اليت ىي 

منتصف السبعينات حُت أغلقت اوروبا أبواهبا يف وجو , وخاصة منذ من القرن العشرين
,  لكنها بقيت ف ي طلفضت اعلية الدوافع االقتصادية, فااجرين من خارج االرباد االورويبادله

 (1229ادلرتبة االوىل  لصاحل الدوافع العائلية والدراسية .)محدوش ,
ة من الشباب زلاويل سري واالجتماعي لدى فئاسة أيت محودة حكيمة "التوافق األدر    

 . 2012اذلجرة غري الشرعية " 
هتدف الدراسة اىل التعرف على مشكالت التوافق االسري واالجتماعي لدى فئة من      

, وًب حث على ادلنهج الوصفي االرتباطي, وقد اعتمد البلشباب زلاويل اذلجرة غَت الشرعيةا
, ًب تطبيقها على عينة فق االجتماعيالنفسي وكذلك التوااستخدام مقاييس الختبار التوافق 

 شاب شلن حاولوا اذلجرة السرية من اجلنسُت . 19تكونت من 
 -ما خبصوص فرضيات الدراسة :أ   

 يعاين الشباب زلاويل اذلجرة غَت الشرعية من سوء التوافق االسري -
 يعاين الشباب زلاويل اذلجرة غَت الشرعية من سوء التوافق االجتماعي  -
موجب ودال إحصائيا بُت التوافق االسري والتوافق االجتماعي لدى فئة من  يوجد ارتباط -

 الشباب زلاويل اذلجرة غَت الشرعية .
  -وتوصلت الدراسة اىل العديد من النتائج منها :

,  ب يعانون من سوء التوافق االسرين الشباأًب تأكيد صحة الفرضية االوىل للدراسة وىي  -
اىل التوافق  الساسية اليت تقدم ادلساندة االجتماعية للفرد للوصولحيث ان االسرة ىي الدعامة ا

و الفقر يف ىذا الدعم والعطف يؤدي بدوره لسوء أوعليو فان انعدام النفسي واالجتماعي, 
و زلاولة  ألعمل  شلا قد  يدفع بو  للتفكَت التوافق االسري للشباب خاصة اذا كان عاطال عن ا

ل نتائج الدراسة ًب التأكد من صحة الفرضية الثانية بشكل جزئي اذلجرة  غَت الشرعية,من خال
, فواقع الشباب يف وطنهم يتميز بافتقادىم يعانون من سوء التوافق االجتماعين الشباب أوىي 
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الوسائل االساسية للحياة لذلك غلدون انفسهم مدفوعُت ومرغمُت على النزوح دبا اهنم يون أن 
, فهم تحسن وغَت قابل لذلك يف ادلستقبللي ال يشجع على الوضعهم ادلزري مرتبط بواقع زل

يبحثون عن فرص عيش خارج مناطقهم ,وبالتايل فهم يبحثون عن ىوية اجتماعية جديدة دبا أن 
 العالقات االجتماعية يف رلتمعهم ؽلكن ان تكون معيقة لتحسن معيشتهم .

بُت مستوى التوافق  2.27عند دلت نتائج الدراسة على وجود ارتباط موجب ودال إحصائيًا  -
 (2012.) حكيمة ، االسري والتوافق االجتماعي لدى فئة الشباب زلاويل اذلجرة غَت الشرعية 

من خالل العرض السابق للدراسات اليت تناولت موضوع اذلجرة من عدة جوانب تتضمن     
و أى مستوى الشخص ادلهاجر أعليتها  واألدبيات اخلاصة هبا وكذلك االثار اليت زبلفها عل

, حيث تناولت كل اف  وكذلك دراسة عبد الغٍت غاًل , كما جاء يف دراسة مسعود طفطعائلتو
يف سري وضعف االسرة وكيف تؤدي اىل التفكك اإل منهما األثار اليت تًتكها اذلجرة على

ف على مربرات ىل التعر إ, يف حُت صلد ان دراسة محدوش تطرقت العالقات االجتماعية واالسرية
و الدواعي ادلتعلقة هبجرة الشباب يف اخلارج , اما ما يتعلق بدراسة أيت حكيمة أىجرة الشباب 

, يف حُت أن الدراسة احلالية سري واالجتماعي للشباب ادلهاجرينحيث تناولت دراسة التوافق اال
ة اليت تكمن مجعت بُت كل الدراسات السابقة وحاولت البحث يف االسباب والدواعي االساسي

, كذلك ما جتماعية واالقتصادية على اجملتمعثارىا االأوراء ظاىرة اذلجرة وكذلك التعرف على 
فئة الشباب من اجلنسُت الذكور غلبها على أيتعلق بالعينة يف الدراسات السابقة حيث تركزت 

 ن الدراسة احلالية ركزت على فئة الشباب من الذكور فقط .أ, يف حُت ناثاإلو 
 اإلجراءات ادلنهجية  للدراسة: 

 هتدف إىل وصف الظاىرة , اليتاسة احلالية من الدراسات الوصفيةيعترب ظلط الدر        
ع البيانات الالزمة للبحث , وًب استخدام استمارة االستبيان كأداة أساسية يف مجادلدروسة

ستخدام احلقيبة البيانات با, وًب ربليل تمدت الباحثة على العينة العمدية,وقد اعاحلايل
 حصائية للعلوم االجتماعية.اإل
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  رلاالت الدراسة : 
داة أليبيا , وقد ًب تطبيق  –اجملال اجلغرايف أو ادلكاين , أجريت ىذه الدراسة يف مدينة مصراتة  -

 الدراسة على فئة من الشباب اللييب من عدة مناطق اجملتمع اللييب وادلهاجرين باخلارج .
, اضلصر اجملال البشرى ذلذه الدراسة يف فئة الشباب )الذكور( ادلهاجرين خارج ليبيا لبشرىاجملال ا -

فرادىا بشكل مقصود أوقد ًب االعتماد على العينة ادلقصودة يف ىذه الدراسة , حيث ًب انتقاء 
ن ىذه اخلصائص ىم, وألفراد دون غَت لتوفر بعض اخلصائص يف ىؤالء األ من قبل الباحثة نظراً 

 02حيث تكونت عينة الدراسة احلالية من  ؛ءات الرئيسية يف الدراسة احلاليةجراضمن اإل من
 فرداً من ادلهاجرين خارج ليبيا.

 .ف0212-2-42إىل  0212-7-1أشهر من ربعةأاستغرقت الدراسة ادليدانية اجملال الزمٌت, -
 منهج الدراسة

عن الظاىرة ادلدروسة,  تعترب ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية اليت تعطي تقريرًا وصفياً     
, وكذلك سباب الرئيسية وراء ظاىرة اذلجرةدراسة احلالية رباول الكشف عن األن الونظرًا أل

عترب انعكاساهتا على اجملتمع , لذلك جلأت الباحثة اىل استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي الذي ي
 من أكثر البحوث استخداما يف علم االجتماع.

 داة الدراسةأ
والبيانات حول الظاىرة  اعتمدت الباحثة على استمارة االستبيان يف مجع ادلعلومات    

, نظرا ألهنا طبقت على عينة من ادلهاجرين بيقها عن طريق الربيد االلكًتوين, وقد ًب تطادلدروسة
 الليبيُت باخلارج .

 لنظري للدراسة طار ااإل
 ماهية اذلجرة وأنواعها -واًل:أ

ادلتخصصُت يف العلوم  احتل مفهوم اذلجرة مساحة واسعة من التحليل عند كثَت من      
, ويشتق لفظ خرآو اخلروج منو قصد االقامة يف بلد أفاذلجرة ىي مغادرة بلد  ؛االجتماعية

,  يضًا من " ادلهجرةأخر, ويشتق آ ىلإاذلجرة لغويًا من "اذلجر" وىو انتقال االنسان من حال 
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ن أويرى البعض  (190،ص1914،)الرازي،خرىأرض أىل إرض وادلهاجرة " أي ترك األ
 .ةو ادلؤقتأقامة الدائمة بقصد اإلخرى أاذلجرة بصفة عامة ىي االنتقال اجلغرايف من منطقة إىل 

ء تركو,ويقال ىجر الشيء إذا , وىجر الشيو ادلغادرةأاذلجرة بأهنا الًتك  وتعرف   
 (51،ص1910.)اجلرجور،تركو

, فاجلغرافيون وعلماء السكان يعتربوهنا الباحثون للهجرة تعريفات متنوعة لذلك فقد أعطى      
مادياً , حبثًا عن شروط حياة أفضل اىل منطقةإ السكان من منطقة ظاىرة جغرافية وتعٍت انتقال

و أتيادي للفرد , ٍب ينتج عن ذلك تغَت مكان االستقرار االعوروحيًا ومعنويًا ونفسياً 
 (105، 1992، .)القصرياجلماعة

, طلبًا للتغيَت يف ىل منطقة اخرىإوبالتايل فان اذلجرة تشَت اىل حركة الناس من موقع جغرايف     
, وكل و للبحث عن عملأم تعرضهم لالضطهاد الديٍت أعن الطعام  ظروفهم سواء أكانت حبثاً 

 ذلك يعترب حبثاً عن فرص حياة منتجة أكثر وأفضل .
  -وقد اتفق الكثَت على ضرورة توفر أحد العاملُت يف ادلهاجر وعلا :   

 نسان وطنو هنائياً .ىجرة اإل -1
,  فقد عرف ادلؤسبر العادلي للعملوبالتايل, دلهاجر إليو من أجل العيش والعملقامة يف البلد ااإل  -0

للعمل, ويقصد االقامة  ىل بلد طلباً إجنيب يصل أنو كل أ, ادلهاجر ب1201انعقد يف روما  الذي
، 1914،ميد.)عبد احلىل بلد للعمل فيو بصورة مؤقتةإ, وىذا نقيض العامل الذي يصل الدائمة

12) 
ىل بلد إصلي فراد دلوطنهم األو رلموعة من األأن اذلجرة ىي عملية مغادرة الفرد إومن ىنا ف   

و ألسباب  أ, و لغرض التعليمأ, حبثًا عن العمل و قصَتةأستقرار فيو دلدة طويلة خر هبدف االآ
 و توفَت حياة أفضل من تلك اليت يعيشوهنا يف موطنهم االصلي .أو اقتصادية أسياسية 

 نواع اذلجرةأ
لقد عرضت الكثَت من التعريفات اليت تناولت موضوع اذلجرة أنواعًا متعددة للهجرة ؽلكن     

 -اختصارىا على النحو التايل:
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سرية, أردية وىجرة ىل ىجرة فإويتفرع ىذا الصنف -: تصنيف اذلجرة من حيث ادلهاجر.1
ماكن سكنهم أ, من بعيداً و أفراد منفردين قريبًا وىجرة مجاعية, فاذلجرة الفردية اليت تشمل األ

ادلهاجر عدم العودة إىل سرية فهي عندما يقرر ما األأ, صلي  لألسباب اليت دفعتهم للهجرةاأل
سرتو, أما اذلجرة اجلماعية, أليو ويصطحب معو عد ادلهاجر صلي واالستقرار يف البلموطنو األ

، 1992، لقصري.)االكوارث واحلروبوغالبًا ما تنجم عن سر فهي تشمل اجلماعات واأل
110) 

وىي ىجرة العلماء وتشمل نزوح محلة الشهادات العلمية  -: هجرة الكفاءات العلمية .2
ادلختلفة سواء كانت يف الطب او اذلندسة او العلوم االجتماعية واصحاب التكنولوجيا 

لإلفادة  وادلخًتعُت والباحثُت يف شىت اجملاالت الذين يقع عليهم عاتق فهم التكنولوجيا وتوظيفها
 (42, 0222منها يف تنمية رلتمعهم.) رشيد ,

فاذلجرة الداخلية ىي عملية انتقال االشخاص واجلماعات  -: اذلجرة الداخلية واخلارجية .3
, أما ة اىل منطقة اخرى يف نفس اجملتمعمن موقع جغرايف اىل اخر داخل اجملتمع, او من منطق

و طلباً أاد اجملتمع اىل رلتمع اخر طلبًا للعمل اذلجرة اخلارجية فتحدث بانتقال عدد من افر 
 (220، 1991)جليب،لتحسن ظروف ادلعيشة.

 -وتأخذ اذلجرة اخلارجية ثالثة أنواع :
 يقوم هبا ادلهاجرون يف مواسم معينة. -ىجرة مومسية :-1
وفيها ينتقل الفرد إىل اخلارج دلدة زلددة هبدف ربقيق مكاسب معينة ٍب  -ىجرة مؤقتة : -0

 يعود إىل موطنو االصلي.
ستيطان البالد وىي ىجرة االفراد خارج اوطاهنم بصفة هنائية وا -ىجرة دائمة :-4

 (125،  1992، .)القصريادلقصودة
 أسباب اذلجرة

سباب ن كانت معظم األإخر و آ واضحًا من مهاجر إىلجرة إخالفًا زبتلف اسباب اذل    
حوال ادلؤقتة, واليت تنتهي يف كل األ وأحيان سواء يف اذلجرات الدائمة متشاهبة يف كثَت من األ
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, ويعترب العامل األعظم يف اطلفاض ادلستوى قليم ادلهاجرإصلي واالستقرار يف إىل تغَت ادلوطن األ
وفر ادلناطق اليت تت إىلىل اذلجرة إالدوافع اليت تدفع الكثَتين ىم أو الفقر من بُت أاالقتصادي 

 مكانيات ادلعيشية اجليدة.فيها العوامل االقتصادية واإل
كذلك تتنوع اسباب الطرد واجلذب ادلرتبطة يف العديد من العوامل يف اختيار مكان اذلجرة      

وادلتمثلة يف فرص العمل ادلتاحة وادلهارات الفردية واالجور ادلنخفضة يف ادلكان االصلي, كما 
 .يضاف اىل ذلك العوامل السياسية والدينية واحلروب واالختالفات احلضارية

 (2000،302عيانة ،)ابو 
 -سباب اذلجرة يف االٌب:أوؽلكن تلخيص أىم  
عدم وجود فرص عمل كافية للشباب وتشجيعهم على العمل واالنتاج , وكذلك ارتفاع نسبة -1

البطالة وما صاحبها من حاالت االكتئاب والضغوط النفسية واالجتماعية اليت سيطرت على 
 ىل اذلجرة للخارج.إالشباب فدفعتهم 

, حد أفرادىاأسر اليت يهاجر االقتصادي السريع بُت كثَت من األمن االزدىار  ظهور حاالت -0
مر الذي يشكل اليت تليب طموحات الشباب ادلتحمس, األٍب االنبهار باحلياة الفردية واحلريات و 

 سباب اذلجرة.أحد أىم أ
ضغوطات احلياة السياسية والنزاعات العسكرية واالقتصادية من قبل كثَت من احلكومات   -4

 وخاصة يف البلدان العربية.
وحيث التقدم االقتصادي والعمراين  ؛االنبهار باحلياة الغربية من حريات وتنوع يف الثقافات-3

 ليو ادلهاجر.إالذي ينتمي  واحًتام القوانُت وحقوق االنسان, وىذا كثَتاً ال يتوفر يف اجملتمع
رلاالت تناسب  وطاهنم ال توفر ذلمأن إحيث  ؛نواع اذلجرةأجرة العقول من أخطر تعترب ى-7

ىل ضعف ادلردود وادلقابل ادلادي لتخصصاهتم واجملاالت اليت يعملون إضافة إ, مستوياهتم العلمية
 فيها .
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وجودة يف ادلىل العوامل البيئية وعوامل الطقس وادلناظر اجلغرافية غَت إسباب ترجع أىناك -2
وطاهنم شلا تدفع الشباب اىل الرغبة يف مشاىدة تلك الطبيعة واالستقرار يف ادلناطق ادلهاجر أ

 (324، 1991)السيد،  .إليها
 ثار ادلرتتبة على اذلجرةاآل 

و يف اجملتمعات والدول أعات والدول ادلستقبلة تًتتب على اذلجرة نتائج وآثار سواء يف اجملتم     
 ادلرسلة ذلؤالء ادلهاجرين .

فمثاًل من الناحية السكانية تؤدي اذلجرة إىل تغَتات يف نسبة النوع سواء من حيث الطرد      
عداد الشباب أحيث ربدث اذلجرة تغَتًا يف التوزيع السكاين فهي تعمل على زيادة  ؛و اجلذبأ

رفع معدالت  إىلمر الذي يؤدي ر على الًتكيب العمري للسكان فيو, األاجلديد وتؤثيف ادلوطن 
صلي ىذه الفئة من السكان شلا يؤثر على الًتكيب العمري يفقد ادلوطن األ اخلصوبة يف حُت

السكان واحتمال اطلفاض مستويات اخلصوبة فيو , كذلك ال تؤدي اذلجرة فقط اىل تغيَت عدد 
ىل إو يستغلوهنا ,كذلك تؤدي أراضي اليت ؽلارسون نشاطهم عليها بيعة األواظلا يف مساحة وط

, ليت اعتاد عليها يف موطنو االصليو حرفتو اأتغَتات مهنية, حيث كثَتًا ما يغَت ادلهاجر مهنتو 
 (49.)رشيد، صليُت قد يغَتون حرفتهم على ضوء اذلجرات اجلديدةن السكان األأكما 
انب االقتصادي , حيث تؤثر اذلجرة يف استثمار ادلوارد الطبيعية يف ما فيما يتعلق باجلأ     

البالد ادلستقبلة للمهاجرين وذبعلها تكتسب ايادي عاملة جديدة , الن ادلهاجرين يف الغالب 
يكونون من الكور الذين يقعون يف سن العمل واالنتاج , وكذلك تؤدي اذلجرة اىل انتقال رؤوس 

وتغيَت يف الوضع االقتصادي , فينعكس سلبًا على مناطق الطرد  االموال من مكان اىل اخر
حيث تنقص فيها االيادي العاملة وترتفع فيها االسعار اخلاصة بالسلع او تتناقص فيها , وكذلك 

 اسعار االراضي الزراعية واسعار ادلنازل.
بالنسبة  ة وفنيةدمغة والعقول تعد خسارة مالية وعلمية وتقنين خسارة األإىل ذلك فإضافة إ    

, أي خسارة يف ادلال الذي استثمر يف تعليمهم وتثقيفهم وتدريبهم من للبلد ادلرسل للمهاجرين
 منها مردودًا ماليا ناحية وخسارة يف توظيف علومهم وخرباهتم يف البالد االجنبية اليت غلٍت



                                         األسباب والنتائج –هجرة الشباب اللييب للخارج  العاشر              العدد-رللة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

522 

 

انياتو دبا ػلقق التنمية , بداًل من توظيفها يف موطنهم االصلي للنهوض بو واستثمار امكواقتصادياً 
 (129، 1992.) القصري، الشاملة جملتمعهم 

يضاً أا تشمل ظلإىل ذلك ال تقتصر اذلجرة على الناحية االقتصادية والسكانية و إضافة إ    
خر آىل إ, حيث بانتقاذلم  من مكان ثار االجتماعية للهجرة كبَتةالناحية االجتماعية, فاآل

, وقد تضعف تلك االجتماعية اليت تربطهم مع ذويهميقطعون روابطهم وصالهتم وعالقاهتم 
, كذلك يفقد  رد من معظم التزاماتو االجتماعيةالعالقات االجتماعية مع اقاربو وقد يتخلص الف

يف كل فوائد الًتابط االجتماعي , الن البلد ادلهاجر اليو تفتقد لتلك ادلميزات ونتيجة النشغالو 
ن ادلهاجر أو اقاربو , كذلك أالعمل واحلياة اجلديدة شلا يًتتب عليو عدم اىتمامو دبواصلة ذويو 

ال ػلصل على مركز او مكانة اجتماعية يف رلموعات او طبقات اجملتمع ادلهاجر اليو بطريقة آلية 
عن , فانقطاع ادلهاجر خالل فًتة من التجارب االجتماعيةبل غلب أن يسعى اىل ذلك من 

مجاعتو واىتماماتو االساسية وانفصالو عن الطبقة اليت كان ينتمي اليها ردبا يدفع بو إىل ان ػلجز 
لنفسو مكانا يف اجملموعات اجلديدة , وان يضع نفسو يف ادلستوى االجتماعي الذي سيعمل فيو 

, الغريبادلواطن االصيل ويتخذ دور اجملتمع اجلديد, اذ انو مضطر اىل ان ؼللع عن نفسو دور 
فان عملية قبولو يف ادلوطن اجلديد واستقراره بو قد ال تكون سارة او سريعة , اضافة اىل ذلك 
فان ادلهاجرين قد يصادفون العديد من ادلشاكل العنصرية واللغوية ومشاكل متعلقة بالدين 

 .) السعدي،والسياسة شلا غلعلهم يعيشون يف عزلة ويسبب ذلم الضغط النفسي واالجتماعي 
1991 ،201) 

ثار االجتماعية للهجرة ىي عملية التكيف االجتماعي نتيجة الختالف كذلك من بُت اآل      
, فًتى بعضًا من ادلهاجرين يتمسك بعاداتو اهتم وباألخص الطقوس الدينيةثقافاهتم وعاد

البلد  وتقاليده , والبعض االخر يبتعد عن عاداتو االجتماعية شلا يًتتب عليو صعوبة التكيف يف
ادلهاجر اليو , وقد ربدث اضطرابات نفسية وخاصة بُت االبناء الن االباء يعيشون يف اجواء 

, ولكن االبناء ؽلزقهم التفاوت بُت عادات زلة بسبب العادات ادلتأصلة لديهمنفسية ضاغطة ومنع
ما ربدث , اضافة إىل لك فان اذلجرة كثَتا ادلوجود يف البلد ايل يعيشون فيواىلهم والعادات 
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, شلا يًتتب عليو حدوث العديد من ادلشاكل االحياء يف الدول ادلهاجر إليها ازدحام يف كثَت من
ن اذلجرة نتائجها كبَتة على إؽلة واالضلراف, والعديد من ادلشاكل االجتماعية, وبالتايل فمثل اجلر 

, ويف سلتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية و البلد ادلستقبل للمهاجرينأالبلد ادلهاجر منو 
 والثقافية والسكانية . 
    -:نتائج الدراسة ادليدانية

                  ( يوضح خصائص العينة1جدول رقم )  -وال :أ  
 النسبة % العدد   خصائص العينة 

 العمر
 

19-02 - - 
01-04 - - 
03-02 9 32 

 22 10 02كثر من أ
 22 10 عزبأ االجتماعيةاحلالة 

 32 9 متزوج
 - - مطلق

 - - رملأ
 ادلستوى التعليمي

 
 7 1 عداديإ

 32 9 ثانوي
 37 2 جامعي

 12 0 فوق اجلامعي
 02 3 معلم ادلهنة قبل اذلجرة

 7 1 طبيب
 02 3 تاجر

 02 3 مهندس
 47 2 عاطل عن العمل

 122 02 دائمة صفة اذلجرة
 - - مؤقتة

 02 3 تركيا بلد اذلجرة
 42 2 يطالياإ

 7 1 فرنسا
 17 4 السويد
 12 0 ىولندا
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 7 1 مريكاأ
 12 0 اصللًتا

 7 1 دلانياأ

  -( ما يلي :1يتضح من اجلدول رقم )
, وقد بُت من الذكور من ادلهاجرين للخارج شاباً  02يبلغ احلجم الكلي لعينة الدراسة احلالية  -

, % 22بنسبة  02كثر من أيف الفئة  عمارىم أفراد العينة تراوحت أغلب أن أاجلدول السابق 
 .02 – 03% تقع يف الفئة  العمرية من 32يف حُت ان نسبة 

 % 32% ًب تليها فئة ادلتزوج بنسبة 22فراد العينة من فئة العزاب بنسبة قدرىا أغلب أ -
 تليها ادلستوى الثانوي بنسبة % ًب 37فراد العينة ذات مستوى تعليمي جامعي بنسبة أغالبية  -

, واخَتا مستوى تعليمهم عايل فوق اجلامعي % من افراد العينة12% , يف حُت ان نسبة  32
 .% نسبة تعليمهم اعدادي7اءت نسبة ج

% كانت  02, وبنسبة % 47عن العمل قبل اذلجرة  بنسبة فراد العينة عاطلُت أصلد ان أغلب  -
% 02, وبنسبة ذلجرة% مهنتهم تاجر قبل ا 02نسبة  , وكذلكمهنتهم قبل اذلجرة معلم

 % مهنتهم قبل اذلجرة طبيب .7, يف حُت ان نسبة مهنتهم مهندس
 كل أفراد العينة صفة ىجرهتم دائمة يف البلد الذي ىاجروا اليو . -
,ٍب تليها يطالياإىل إعينة الدراسة ىاجروا % من 42ما ما يتعلق ببلد اذلجرة حيث صلد ان نسبة أ -

ىل إعينة الدراسة ىاجروا  % من 17, ٍب نسبة ىل تركياإ% من العينة ىاجروا  02ة نسب
, % من العينة يف اصللًتا 12نسبة  , وكذلكىل ىولنداإد العينة ىاجروا فراأ% من 12, والسويد
% من 7ن نسبة  إخَتًا أمريكا و أىل إ%  ىاجرت 7ىل فرنسا ٍب نسبةإ%  ىاجروا 7ونسبة 

 ىل ادلانيا.إفراد العينة قد ىاجروا أ
 
 
 
 



                                         األسباب والنتائج –هجرة الشباب اللييب للخارج  العاشر              العدد-رللة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

522 

 

 سباب اخلاصة هبجرة الشباب اللييب للخارج( يوضح األ2جدول رقم ) -ثانيا :
 ر.م

  األسباب
ادلتوسط  ال حلد ما نعم 

 احلسايب

 

االضلراف 

 ادلعياري

 

 معامل

 الختالفا

 
 % العدد % العدد % العدد

 2.22 2.42 1.12 - - 12 0 22 19 ربسُت الوضع ادلادي 1

 2.04 2.39 1.47 - - 47 2 27 14 محلوأعدم توافر عمل يالئم التخصص العلمي الذي  0

 - - 1.22 - - - - 122 02 الرغبة يف احلصول على عمل 4

 2.37 2.22 1.47 12 0 17 4 27 17 االستثمار للدخول يف مشاريع اقتصادية   وذبارية 3

 2.39 2.22 1.92 17 4 72 12 47 2 عدم استقرار البالد 7

 2.34 2.27 1.22 12 0 72 12 32 9 انتشار مظاىر الفساد والرشوة واحملسوبية 2

 2.02 2.71 1.37 - - 37 2 77 11 عدم تطبيق القانون يف اجملتمع اللييب 2

 2.27 2.00 1.27 - - 7 1 27 12 عدم اىتمام احلكومات بالشباب وتوفَت متطلباهتم 9

 2.27 2.00 1.27 - - 7 1 27 12 ادلستقبل يل ولعائليتلتأمُت  2

 2.32 2.29 1.37 12 0 07 7 27 14 انتشار مظاىر الظلم وغياب العدالة 12

 2.42 2.22 1.37 7 1 47 2 22 10 العادات والتقاليد ادلقيدة للحريات الشخصية 11

 2.43 2.79 1.47 7 1 07 7 22 13 خرآقامة دائمة يف بلد إالرغبة يف احلصول على  10

 2.93 2.21 0.22 32 9 02 3 32 9 لغرض الزواج 14

 2.32 2.29 1.37 12 0 07 7 27 14 جانبلالستفادة من خربات األ 13

 2.22 2.42 1.12 - - 12 0 22 19 من أجل بناء ثقافة شخصية يف سلتلف اجملاالت 17

 2.22 2.42 1.12 - - 12 0 22 19 اخلارجلالستفادة من الوسائل العلمية احلديثة ادلوجودة يف  12

 2.37 2.22 1.47 12 0 17 4 27 17 ليو إنتمي أالشعور باالغًتاب داخل اجملتمع الذي  12

 1.23 1.20 1.22 37 2 - - 77 11 خرين الذين ىاجروا قبليتقليد اآل 19

 2.22 2.91 1.27 02 3 07 7 77 11 لشعوري بعدم وجود التقدير واالحًتام 12
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على  ( وكذلك من خالل استجابات ادلبحوثُت 0نستقرأ من خالل بيانات اجلدول رقم )    
سباب أىم فراد العينة, حيث سبثل ىذه األأليها إ, أن ىناك عدة أسباب أشار فقرات اجلدول

, حيث سبثل السبب ذلجرة للخارج وترك موطنهم االصليىل اإالدوافع االساسية اليت دفعتهم 
فراد العينة  أث حصدت ىذه الفقرة على اجابات كل يبة للحصول على عمل حاالول يف الرغ

سباب االساسية وىو عدم اىتمام ىم األأ, كما جاء يف ادلرتبة الثانية احدى % 122بنسبة 
, وكذلك السبب من أجل تأمُت ادلستقبل %27شباب وتوفَت متطلباهتم بنسبة احلكومات بال
% من عينة الدراسة  22, وقد اشارت نسبة اد عينة الدراسة% من افر  27نسبة يل ولعائليت  ب

على أن اىم دوافعهم االساسية ذلجرهتم للخارج ىي من أجل بناء ثقافة شخصية يف سلتلف 
% من العينة ان السبب الرئيسي ىو لالستفادة من 22رلاالت احلياة  , يف حُت أكدت نسبة 

% كانت استجاباهتم حول  22, وكذلك نسبة  الوسائل العلمية احلديثة ادلتوفرة يف اخلارج 
 ربسُت الوضع االقتصادي ليكون ادلربر الرئيسي ذلجرة الشباب للخارج .

اقتصادية وكذلك ثقافية واجتماعية صرح هبا  اً سبابأن ىناك أوبالتايل ؽلكن استنتاج      
ن إ, حيث للهجرة للخارجسباب اليت تؤدي ساسية واألىم العوامل األأواليت اعتربوىا  ونادلبحوث

لو, وكذلك تأمُت  تفكَت الشباب يف احلصول على العمل ادلناسب وربسُت وضعو ادلادي
, واحساسو بالتهميش وعدم االىتمام بو من قبل انظمة اجملتمع وحكومتو, اضافة مستقبل عائلتو

تمعت لتكون من اىل تعترب الوسائل احلياتية واحلديثة ادلتوفرة يف الدول ادلتقدمة, مجيعها اج
ىل اخلارج, وتتفق تلك النتائج مع دراسة كل من إاالسباب الرئيسية اليت تشجع الشباب للهجرة 
سباب اذلجرة تكمن يف العوامل أىم أن من بُت أ" بشَت محدوش "ودراسة "ايت حكيمة "يف 

 االقتصادية وادلادية, وكذلك عدم اىتمام احلكومات بشرػلة الشباب.   



                                         األسباب والنتائج –هجرة الشباب اللييب للخارج  العاشر              العدد-رللة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

522 

 

 اجملتمع نتائج اذلجرة على -ثالثاً :
( ؽلكننا القول أن  4وكما جاءت يف اجلدول رقم ) ونمن خالل البيانات اليت أدىل هبا ادلبحوث   

حيث أكد أغلب أفراد العينة أن من بُت النتائج  ؛تؤدى إىل نتائج كربى على اجملتمعاذلجرة 
, اجملتمع تقليل من إمكانيات تنميةاألساسية للهجرة على اجملتمع األصلي أهنا تؤدى إىل ال

فالشباب إحدى أىم شرائح اجملتمع وعليها يعول يف استغالل إمكانيات اجملتمع وكذلك تنميتو 
دبا يعود بالنفع والفائدة على اجملتمع ومجيع أفراده ولكن هبجرة الشباب فإن اجملتمع سيفقد  ئووبنا

تمع وإمكانية تنميتو أىم فئاتو بل إحدى أىم ركائز ثرواتو ,, وبالتايل سيؤثر ذلك سلبا على اجمل
 يف شىت اجملاالت .

% من عينة الدراسة أجابت على أن من 27إضافة إىل ذلك نستقرأ من  البيانات أن نسبة     
 اجملتمع واطلفاض بُت اآلثار االقتصادية اليت زبلفها اذلجرة على اجملتمع ونقص العناصر ادلنتجة يف

ة الدراسة على أن من آثار اذلجرة ىي نقص , إضافة إىل ذلك صلد تأكيد عينمستوى اإلنتاج
الكفاءات العلمية داخل اجملتمع وىذا ما الحظتو الباحثة من خالل زبصصات ادلبحوثُت 

, طب, وكذلك معلمُتادلهاجرين حيث أن ىناك نسبة منهم زبصصاهتم  تقع يف رلال ال

ادلتوسط  ال حلد ما نعم  النتيجة ر.م
 احلسايب
 

االضلراف 
 ادلعياري
 

معامل 
االختال

 ف
 

 % العدد % العدد % العدد

 2.42 2.22 1.72 7 1 32 9 77 11 ىل االختالل يف تركيب السكانإتودي اذلجرة  1
 2.47 2.72 1.22 7 1 72 12 37 2 ىل اطلفاض يف مستوى اخلصوبةإتؤدي اذلجرة  0
ىل نقص العناصر ادلنتجة يف اجملتمع واطلفاض إتؤدي اذلجرة  4

 يف مستوى االنتاج
17 27 7 07 - - 1.07 2.33 2.12 

 2.43 2.79 1.47 7 1 07 7 22 13 تؤدي اذلجرة اىل ضعف العالقات االسرية 3
قارب  ضعف العالقات االجتماعية مع األىلإتؤدي اذلجرة  7

 صدقاءواأل
11 77 9 32 1 7 1.72 2.22 2.42 

 2.32 2.29 1.22 12 0 32 12 72 12 تؤدي اذلجرة اىل التفكك االسري 2
قارب يف حياة ىل واألىل احلد من تدخل األإتؤدي اذلجرة  2

 الشباب
13 22 7 07 1 7 1.47 2.79 2.43 

ىل ضعف التمسك بالعادات والتقاليد إتؤدي اذلجرة  9
 االجتماعية

17 27 7 07 - - 1.07 2.33 2.12 

 2.42 2.22 1.72 7 1 32 9 77 11 ىل ضعف الوازع الديٍتإتؤدي اذلجرة  2
 2.27 2.00 1.27 - - 7 1 27 12 ىل نقص الكفاءات العلمية داخل اجملتمعإتؤدي اذلجرة  12
 - - 1.22 - - - - 122 02 مكانيات تنمية اجملتمعإىل التقليل من إتؤدي اذلجرة  11
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, أو ىجرة رأس عقولنواع اذلجرة ىي ىجرة الأن من  أخطر أومهندسُت ,, وىذا يؤكد على 
,  تمع باستغالل قدراهتا وزبصصاهتا, وال شك أن ذلذه الفئة أعلية كربى يف تنمية اجملادلال البشرى

% من عينة الدراسة أن ىناك العديد من اآلثار االجتماعية اليت زبلفها 22كذلك اشار نسبة 
ىاجر الفرد من غَت  , خاصة إذاتمع منها ضعف العالقات األسريةاذلجرة سواء على الفرد أو اجمل

أسرتو شلا ػلدث تفككا يف العالقات األسرية بُت أفراد أسرتو وكذلك ربقق اذلجرة نوع من احلرية 
, وكذلك عدم التقيد توبالنسبة للشباب حيث تؤدى إىل عدم تدخل االىل واألقارب يف حيا

العادات والتقاليد بالعادات والتقاليد اليت تعارف عليو يف رلتمعو فبهجرتو قد تضعف قوة تلك 
, وتتفق تلك النتائج مع دراسة "مسعود طفطاف " سبارس ضغطًا على حياتو يف اخلارجوال 

سرة اء األسرة ىي التفكك  يف بنثار اليت تًتكها األن من اآلإحيث ودراسة "عبد الغٍت غاًل " 
 سرية واالجتماعية للمهاجر.وكذلك ضعف العالقات األ

  التوصيات :
النتائج اليت توصلت إليها الباحثة ؽلكن تقدمي مجلة من التوصيات للحد من ىذه يف ضوء 
 -الظاىرة :

توعية أفراد اجملتمع تامة بأخطار ظاىرة اذلجرة وال سيما أن ىذه الظاىرة باتت تشكل ظاىرة  -1
 دولية عادلية تسعى حللها كثَت من ادلؤسسات وادلنظمات خاصة اليت هتتم حبقوق اإلنسان .

من خالل  لندوات وورش العمل من خالل ادلؤسسات التعليمية واالجتماعية وكذلكعقد ا -0
, لتوضيح سلاطر ظاىرة اذلجرة وكلك لتشجيع ادلهاجرين للعودة وسائل اإلعالم ادلختلفة

 ألوطاهنم واالستفادة من خرباهتم وقدراهتم دبا زبدم وطنهم األصلي . 
عاطلُت على العمل حسب قدراهتم توفَت فرص عمل مناسبة لفئة الشباب وخاصة ال -4

 واختصاصاهتم ومهارهتم ودبرتبات مناسبة .
زلاولة االىتمام بفئة الشباب وجذهبم لالستفادة من قدراهتم وخاصة نوعية احلكومات  -3

واألنظمة السياسية عليهم االىتمام هبذه الشرػلة ألهنا أىم ثروات اجملتمع وعليها يقع عاتق 
 بناءه وتنميتو .
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عامل االقتصادي يعترب من أىم العوامل األساسية للهجرة لذلك وجب معاجلة الوضع دبا أن ال -7
االقتصادي من قبل ادلسؤولُت يف اجملتمع سواء يف منح الشباب قروض للمساعلة يف ادلشاريع 
الصغَتة اليت تنمى قدراهتم وتنمى اجملتمع , وكذلك رفع ادلستوى ادلعيشي لألسر , وللفئات 

 لمية والتدريسية يف اجملتمع .ذات الكفاءة الع
   ادلراجع   

مراجعة ىشام عبدهللا,  ثار االجتماعية للعودلة,اآل –ضىعمران ابوحجلة  حاالت فو  -1
 . 1222,بَتوت,ادلؤسسة العربية للنشر 

, الندوة االقتصادية الثالثة ت وأثرىا على التنمية االقتصاديةىجرة الكفاءا ,نبيل مرزوق -0
 .0212,سوريا ,العشرون, مجعية العلوم االقتصاديةو 

 ادلنظمة الدولية للهجرة. -4
 .1297ثر اذلجرة اخلارجية على التماسك االسري , اجلزائر ,أمسعود طفطاف,  -3
 . 1222سكندرية, ادلكتب اجلامعي احلديث, ألعبد الغٍت غاًل ,ادلهاجر ادلصري,ا -7
اخلارج , الرباط , مطبوعات اكادؽلية ادلملكة بشَت محدوش, تطور دواعي ىجرة ادلغاربة إىل  -2

 .0222ادلغربية , 
سري لدى فئة من الشباب زلاويل اذلجرة غَت الشرعية, دفاتر علم أيت محودة حكيمة,التوافق األ -2

 .0210االجتماع , رللة علمية تصدر عن قسم علم االجتماع , جامعة اجلزائر , 
 .1293بَتوت , دار التنوير العريب,زلمد بن ايب بكر الرازي, سلتار الصحاح ,  -9
 .1292ىل ادلدن , دمشق , إتوفيق اجلرجور , اذلجرة من الريف  -2

 . 1220ىل ادلدينة, بَتوت دار النهضة , إ, اذلجرة من الريف عبد القادر القصَت-12
 . 1223, دور ادلهاجرين اجلزائريُت بفرنسا يف احلركة الوطنية , اجلزائر, زوزو عبد احلميد-11
 .0222, العربية واخلربات الفنية , عمان زلمد رشيد , اذلجرة وىجرة الكفاءات العلمية -10
, , علم اجتماع السكان, االسكندرية, دار ادلعرفة اجلامعيةالرازق جليبعلي عبد  -14

1229. 
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 .0222, سكندرية , دار ادلعرفة اجلامعية فتحي ابو عيانة , جغرافية السكان , اال -13
, االسكندرية دار ادلعرفة اجلامعيةعبد العاطي السيد , علم اجتماع السكان ,  السيد -17

1229. 
, ن , منشأة ادلعارف , االسكندرية عباس فاضل السعدي, دراسات يف جغرافية السكا -12

1229. 
 


