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 دور التمكيـن االقتصادي للشباب في الحد من الهجـرة غيـر الشرعية 
في جمهورية مصر العربية: دراسة ميدانية

د. داليا عادل رمضان الزيادى

 مدرس االقتصاد 
 كلية التجارة – جامعة عيـن شمس

جمهورية مصر العربية

امللخص 1

قامت الباحثة بدراسة دور التمكيـن االقتصادي للشباب في الحد من الهجـرة غيـر الشرعية في جمهورية مصر العربية - 
دراســة ميدانيــة، وتنــاول البحــث املحــاور التاليــة: التطــور التاريخـــي والنظريــات االقتصاديــة املتعلقــة بالهجـــرة غيـــر الشــرعية، 
غيـــر  الهجـــرة  فــي مصــر وأســبابها، وأســاليب مكافحــة  الشــرعية  غيـــر  الهجـــرة  فــي مصــر، وواقــع  التمكيـــن االقتصــادي  وواقــع 
الشــرعية فــي مصــر، وتــم إجـــراء دراســة ميدانيــة علــى أفــراد لــم يتمكنــوا مــن الهجـــرة غيـــر الشــرعية وكان إجمالــي عــدد مفــردات 
العينة الفعلية للشــباب 260 مفردة. وتم اســتخدام األســاليب اإلحصائية الوصفية التالية معامل االتســاق الداخلي ومعامل 
ألفاكرونبــاخ واألوســاط الحســابية واالنحـــرافات املعياريــة، كمــا تــم اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة االســتداللية التاليــة تحليــل 

التبايـــن أحــادى االتجــاه ومعامــل االرتبــاط بيـــرسون وتحليــل االنحــدار البســيط وتحليــل االنحــدار املتعــدد.

وتوصلــت الدراســة للنتائــج التاليــة وجــود تأثيـــر معنــوى ذو داللــة إحصائيــة بيـــن أبعــاد التمكيـــن االقتصــادي للشــباب فــي 
الحد من الهجـرة غيـر الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعدم وجود إختالفات جوهرية ألبعاد )دور التمكيـن االقتصادي 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة(، طبًقــا لخصائصهــم الديموجـــرافية )النــوع – الســن – املؤهــل التعليمــي – مســتوى  للشــباب 
الدخــل(، كمــا توصلــت الدراســة إلــى وجــود اختالفــات جوهريــة لُبعــد )الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة( طبًقــا 

لخصائصهــم الديموجـــرافية )النــوع – الســن – املؤهــل التعليمــي – مســتوى الدخــل(.

الكلمات املفتاحية: التمكيـن االقتصادي، األمية، البطالة، الفقر، الهجـرة غيـر الشرعية.

املقدمة

الهجـــرة غيـــر الشــرعية هــي الطريقــة التـــي يســلكها بعــض األشــخاص للســفر مــن بلــد آلخـــر بشــكل غيـــر قانونــي، ومــن أهــم 
األســباب التـــي تدفع األفراد للهجـــرة غيـــر الشــرعية هي الدوافع االقتصادية والتـــي تتلخص في البطالة وإنخفاض األجور وتدنى 
مســتوى املعيشــة وارتفــاع معــدالت الفقــر، وفــي املقابــل التطلــع إلــى العائــد املجـــزى فــي بــالد املهجـــر والتـــي تتمثــل فــي األجــور املرتفعــة 

والتقديـــر ومســتوى املعيشــة األفضل. 

مشكلة البحث
غيـــر  الهجـــرة  معــدالت  زيــادة  فــي  وتســاهم  التنميــة  علــى  تؤثـــر  التحديــات  مــن  االقتصــادي مجموعــة  التمكيـــن  يواجــه 

يلــي: مــا  التحديــات  هــذه  ومــن  الشــرعية 

مشكلة األمية

تعتبـــر األميــة مــن أهــم وأخطــر املشــكالت التـــي تواجــه جمهوريــة مصــر العربيــة فــي الوقــت الحاضــر باعتبارهــا مشــكلة 
قومية ذات أبعاد متعددة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وحضارية. فحالة الفقر في األساس ال تشيـــر إلى نقص الثـــروات 

 *  تم استالم البحث في  ديسمبر 2018، وقبل للنشر في .مارس 2019، وتم نشره في  يونيو 2020.

DOI: 10.21608/aja.2020.88313 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2020، ص ص 99- 132، 

قامــت الباحثــة بدراســة دور التمكيـــن االقتصــادي للشــباب فــي الحــد مــن الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة – 
دراســة ميدانيــة، وتنــاول البحــث املحــاور التاليــة: التطــور التاريخـــي والنظريــات االقتصاديــة املتعلقــة بالهجـــرة غيـــر الشــرعية، وواقــع 
التمكيـــن االقتصادي في مصر، وواقع الهجـــرة غيـــر الشــرعية في مصر وأســبابها، وأســاليب مكافحة الهجـــرة غيـــر الشــرعية في مصر، 
وتم إجـراء دراسة ميدانية على أفراد لم يتمكنوا من الهجـرة غيـر الشرعية وكان إجمالي عدد مفردات العينة الفعلية للشباب 260 
مفــردة. وتوصلــت الدراســة للنتائــج التاليــة وجــود تأثيـــر معنــوى ذو داللــة إحصائيــة بيـــن أبعــاد التمكيـــن االقتصــادي للشــباب فــي الحــد 
من الهجـــرة غيـــر الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعدم وجود إختالفات جوهرية ألبعاد )دور التمكيـــن االقتصادي للشباب في 
 لخصائصهــم الديموجـــرافية )النــوع – الســن – املؤهــل التعليمــي – مســتوى الدخــل(، كمــا توصلــت 

ً
جمهوريــة مصــر العربيــة(، طبقــا

الدراســة إلــى وجــود اختالفــات جوهريــة لبعــد )الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة( طبقــا لخصائصهــم الديموجـــرافية 
)النــوع – الســن – املؤهــل التعليمــي – مســتوى الدخــل(.
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واألمــوال فقــط بــل إلــى القــدرات اإلنســانية وضعــف درجــة الوعــي الثقافــي، فاألميــة 
 بقــدم مــع الفقــر، فاألفــراد الذيـــن ال يملكــون مهــارات أو معلومــات أو 

ً
تسيـــر قدمــا

معرفــة ال يســتطيعون رفــع مســتوى معيشــتهم،  ويوضـــح الجــدول رقــم )1( أعــداد 
الســكان واألمييـــن ونســبهم للشــريحة العمريــة مــن 15 ســنة فأكثـــر.

يتضـــح مــن الجــدول رقــم )1( انخفــاض نســبة األميــة فــي عــام 2017 لتصــل إلــى 
19.2% وبالرغــم مــن هــذا االنخفــاض إال إنــه مــازال هنــاك ارتفــاع فــي معــدل األميــة 
اســتيعاب جميــع  التعليمــي علــى  النظــام  إلــى عجـــز  هــذا االرتفــاع  ويـــرجع  فــي مصــر 
األطفــال الذيـــن هــم فــي ســن التعليــم االبتدائــي بســبب ازديــاد نمــو الســكان الســريع 
وقلــة املــوارد املاليــة املتاحــة للعمليــة التعليميــة، وارتفــاع نســبة الفاقــد التعليمــي 
)املتسربيـــن مــن التعليــم(، حيــث يــؤدى فقــر األســر االقتصــادي إلــى عــدم قــدرة اآلبــاء 

علــى ســداد املصروفــات املدرســية واســتخدام األبنــاء للقيــام ببعــض األعمــال للمســاهمة فــي تحمــل نفقــات األســرة.

مشكلة البطالة

البطالة مشكلة لها فروع وجذور تشمل جميع أوجه االقتصاد 
وقد تجعلها تتـراكم ويـزداد أمرها صعوبة بتـراكمها، ويوضـح الجدول 
رقم )2( إجمالي قوة العمل واملشــتغلون واملتعطلون ومعدل البطالة 

بجمهورية مصر العربية من عام 2007 حتـى عام 2017.

 فــي معــدل 
ً
يتضـــح مــن الجــدول رقــم )2( وجــود ارتفــاع مالحــظ

البطالــة مــن ســنة 2011 حيــث كان 12% وأخــذ فــي االرتفــاع إلــى أن 
حتـــى  طفيــف  انخفــاض  وانخفــض   ،2013 عــام  فــي   %13.2 وصــل 
اختــالل  إلــى  البطالــة  وتـــرجع ظاهــرة   ،2017 عــام  فــي  أصبــح %11.8 
أكثـــر  وبشــكل  العمــل،  وعــرض  العمــل  علــى  الطلــب  بيـــن  العالقــة 
 انخفــاض الطلــب علــى العمــل مقارنــة بعرضــه نتيجــة لعــدم 

ً
تحديــدا

التكافــؤ بيـــن املؤهــالت العلميــة وبيـــن املهــارات الالزمــة لســوق العمــل.

مشكلة الفقر

فــي   
ً
متمثــال املــادى  الحـــرمان  مــن  »حالــة  بأنــه  الفقــر  يعــرف 

الصـحـــى  الوضــع  وتدنــى   ،
ً
ونوعــا كمــا  الغــذاء  إســتهالك  إنخفــاض 

واملســتوى التعليمــى والوضــع الســكنى، وعــدم القــدرة علــى مواجهــة 
الضغــوط والظــروف الصعبــة كاملــرض واإلعاقــة والبطالــة وغيـــرها، وتعتبـــر األســر فقيـــرة إذا كان 
.)UNDP, 2006: 3( الدخــل غيـــر كافــى للحصــول علــى أدنــى مســتوى مــن االحتياجــات األساســية

ويوضـح الجدول رقم )3( نسبة الفقراء وفقا ملقياس الفقر الكلى )2000/1999 حتـى 2015(.

يتضـــح مــن الجــدول رقــم )3( وجــود ارتفــاع فــي نســبة الفقــراء مــن 16.7% إلــى 27.8% مــن 
2015، ويتضـــح مــن الجــدول رقــم )4( أن أعلــى نســبة فقــر عــام  إجمالــي ســكان الجمهوريــة عــام 
2015 تـــركزت في ريف الوجه القبلي حيث بلغت النســبة 56.7% من إجمالي ســكان الوجه القبلي.

وفي ضوء ما سبق تتمثل مشكلة البحث في طرح التساؤالت التالية:

هل توجد عالقة متوقعة ملشكلة األمية على زيادة الهجـرة غيـر الشرعية؟1- 

هل توجد عالقة متوقعة ملشكلة البطالة على الهجـرة غيـر الشرعية؟2- 

هل توجد عالقة متوقعة لتأثيـر مشكلة الفقر على الهجـرة غيـر الشرعية؟3- 

جدول رقم )1(
 عدد السكان واألميـن ونسبهم 

 بجمهورية مصر العربية
في الفئة العمرية من 15 فأكثـر

عدد السنة
نسبة عدد األميـنالسكان

األمية
2014
2015
2016
2017

58965427
60464248
61923571
63318585

14023912
13460175
12628410
12154123

%23.8
%22.3
%20.4
%19.2

املصدر: مركز معلومات الهيئة العامة لتعليم الكبار.

جدول رقم )2(
إجمالي قوة العمل واملشتغلون واملتعطلون

ومعدل البطالة من عام 2007 حتـى عام 2017
الوحدة: باملئات

إجمالي السنوات
قوة العمل

معدل املتعطلوناملشتغلون
البطالة %

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

238591
246520
253530
261800
265290
270205
276225
279445
284308
289335
29474

217239
225080
229750
238290
223459
235957
239737
242987
247788
253311
26006

21352
21440
23780
23510
31834
34248
36488
36458
36520
36023
3468

%8.9
%8.7
%9.4
%9.0

%12.0
%12.7
%13.2
%13.0
%12.8
%12.5
%11.8

أرقــام،  فــي  مصــر  واإلحصــاء،  العامــة  للتعبئــة  املركــزى  الجهــاز   - املصــدر: 
.47 ص   ،2019

- الجهــاز املركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، الكتــاب الســنوى اإلحصائــي، 
سبتمبـــر 2017.

جدول رقم )3(
نسب الفقراء في 

جمهورية مصر العربية 
)2000/1999 حتـى 2015( 

نسب الفقرالسنة
2000/1999
2005/2004
2009/2008
2011/2010
2013/2012
2014/2013

2015

%16.7
%19.6
%21.6
%25.2

%26.29
%27.8
%27.8

للتعبئــة  املركــزي  الجهــاز  املصــدر: 
العامــة واإلحصــاء، مصــر فــي أرقــام 

2017،  ص 113.
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أهداف البحث
تتمثل أهداف البحث في النقاط التالية:

التعــرف علــى أســباب الهجـــرة غيـــر الشــرعية واآلثــار االقتصاديــة أو االجتماعيــة 1- 
لظاهــرة الهجـــرة غيـــر الشــرعية بجمهوريــة مصــر العربيــة وأســاليب مكافحتهــا.

التعــرف علــى دور آليــات التمكيـــن االقتصــادي للشــباب ملواجهــة الهجـــرة غيـــر 2- 
الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.

الخـــروج بنتائــج وتوصيــات للحــد مــن الهجـــرة غيـــر الشــرعية مــن خــالل التمكيـــن 3- 
االقتصــادي للشــباب.

 فروض البحث
وقد تم تقسيم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:

الفــرض األول: يوجــد تأثيـــر معنــوى ذو داللــة إحصائيــة بيـــن أبعــاد التمكيـــن االقتصــادي للشــباب فــي الحــد مــن الهجـــرة 
غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وقــد تــم تقســيم هــذا الفــرض إلــى الفــروض الفرعيــة التاليــة:

يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن بعد األمية على الهجـرة غيـر الشرعية.1- 
يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن بعد البطالة على الهجـرة غيـر الشرعية.2- 
يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن بعد الفقر على الهجـرة غيـر الشرعية.3- 

الفــرض الثانــي: توجــد اختالفــات جوهريــة ألبعــاد )دور التمكيـــن االقتصــادي للشــباب فــي جمهوريــة مصــر العربيــة( طبًقا 
لخصائصهم الديموجـرافية )النوع – السن – املؤهل التعليمى - مستوى الدخل(.

الفرض الثالث: توجد اختالفات جوهرية لبعد الهجـرة غيـر الشرعية في جمهورية مصر العربية(، طبقا لخصائصهم 
الديموجـرافية )النوع – السن – املؤهل التعليمى – مستوى الدخل(.

أهمية البحث
تـرجع أهمية البحث إلى ما يلي:

إلقــاء الضــوء علــى إحــدى القضايــا املعاصــرة واملتمثلــة فــي الهجـــرة غيـــر الشــرعية بجمهوريــة مصــر العربيــة وذلــك مــن 1- 
خالل التـركيـــز على مفهوم التمكيـــن االقتصادي للشــباب.

الشــباب 2-  وتأهيــل  عمــل  فــرص  خلــق  إلــى  يــؤدى  والــذي  الشــامل  بمفهومــه  للشــباب  االقتصــادي  التمكيـــن  أهميــة 
الشــباب. لتمويــل  أفضــل  فــرص  وتوفيـــر  الصغيـــرة  املشــروعات  ودعــم   

ً
اقتصاديــا

زيادة قدرة الشباب على االستجابة للمتغيـرات في عاملنا املعاصر وقدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات الكبيـرة.3- 

أسلوب ومنهج البحث
يتضمن البحث جانبيـن:

وأيًضــا  املنشــورة  والدراســات  والبحــوث  والتقاريـــر  والدوريــات  الكتــب  علــى  االطــالع  خــالل  مــن  تــم  وصفــى:  جانــب 
باللغــة  العلميــة املتوافــرة  املــادة  العامليــة )اإلنتـــرنت( لتجميــع  مطبوعــات املؤتمــرات والبيانــات املتوافــرة بشــبكة املعلومــات 

البحــث. بموضــوع  املتعلقــة  واألجنبيــة  العربيــة 

جانــب ميدانــى2: تــم تصميــم قائمــة اســتقصاء موجهــة إلــى أفــراد لــم يتمكنــوا مــن الهجـــرة غيـــر الشــرعية لجمــع البيانــات 
القائمــة علــى  التــدرج بحيــث تحتــوى  خما�ســي   )Likert Scale( مــن مصادرهــا األساســية باســتخدام مقيــاس ليكــرت األوليــة 

متغيـــرات البحــث املســتقلة والتابعــة.  تــم تقســيم قائمــة االســتقصاء إلــى أربعــة أجـــزاء وهــي:

 لعــدم توافــر البيانــات الخاصــة بأعــداد املهاجريـــن غيـــر الشرعييـــن للقيــام بعمــل نمــوذج يـــربط املتغيـــرات 
ً
2   تــم اســتخدام أســلوب االســتبيان فــى الدراســة نظــرا

االقتصادية ببعضها، ومن الجديـــر بالذكر أن الباحثة قامت بالتوجه إلى كل من اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع الهجرة غيـــر الشرعية واالتجار 
بالبشــر واملتواجــدة بــوزارة الخارجيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة وإلــى إدارة الهجــرة بمركــز الدراســات واألبحــاث الســكانية بالجهــاز املركــزى للتعبئــة العامــة 

واإلحصــاء وأكــدوا للباحثــة عــدم توافــر البيانــات الخاصــة بأعــداد املهاجريـــن غيـــر الشرعييـــن.

جدول رقم )4(
نسب الفقر في جمهورية مصر 

العربية عام 2015

نسبة الفقراءالسنة
املحافظات الحضرية
حضر الوجه البحـرى
ريف الوجه البحـرى
حضر الوجه القبلى
ريف الوجه القبلى

%15.1
%9.7

%19.7
%27.4
%56.7

27.8إجمالي الجمهورية
العامــة  للتعبئــة  املركــزى  الجهــاز  املصــدر: 
واإلحصــاء، مصــر فــي أرقــام 2017، ص 115.
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الجـزء األول: خاص باملتغيـرات الديموجـرافية.- 

الجـــزء الثانــي: يتضمــن دور التمكيـــن االقتصــادي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ويشــمل ثالثــة أبعــاد وتمثــل املتغيـــرات - 
املســتقلة للبحــث وهــي األميــة والبطالــة والفقــر وتــم قياســهم فــي االعتمــاد علــى املقاييــس الــواردة فــي كل مــن

)Roser, 2017( و  )Elder, 2009( و )Kirsh, 2002(
والعبارات من  7  - 10    تخص البطالة. والعبارات  من  1  -  6    تخص األمية.  

والعبارات من  11- 15    تخص الفقر.

الجـــزء الثالث:  يتضمن الهجـــرة غيـــر الشرعية في جمهورية مصر العربية وتمثل املتغيـــر التابع للبحث وتم قياسه - 
.)Report, 2018(  فــي االعتمــاد علــى املقيــاس الــوارد فــي

وتتضمن العبارات من 16 – 25 وتم قياسهم في االعتماد على كل من

مجتمع وعينة البحث
مجتمع البحث: يشمل مجتمع البحث جميع الشباب ذكور وإناث في جمهورية مصر العربية.أ- 

حجم العينة: تم تحديد عينة من الشباب ذكور وإناث بالبحث وفقا للمعادلة التالية:ب- 

الخطأ املسموح به  =  1.96
ق )1 – ق (

ن

الخطــأ املســموح بــه فإنــه ســوف يمثــل 6 % وأن حــدود الثقــة بالنتائــج فــي صــورة نســبة 
مئويــة علــى أســاس حــدود الثقــة %95.

  1.96 =  6%
)0.5 – 1 ( × 0.5 

ن
×  3.8  =  2)0.06(

0.5 ×0.5
ن

=  0.0036
0.25 × 3.8

ن

- ن  =  278 مفردة  -  0.0036 ن  =  0.95  

000  حجم العينة:  278 مفردة- 

وعنــد  مفــردة   278 وهــي  املحســوبة  البحــث  عينــة  حجــم  الســابقة  العينــة  وتمثــل 
تحليــل قوائــم االســتقصاء تــم اســتبعاد عــدد 18 اســتمارة غيـــر كاملــة ومنقوصــة لتصبــح 
 
ً
العينــة الفعليــة هــي عــدد 260 مفــردة ويوضـــح الجــدول التالــي توصيــف عينــة البحــث وفقــا

 ألبعــاد دور التمكيـــن االقتصــادي للشــباب فــي الحــد مــن 
ً
للمتغيـــرات الديموجـــرافية ووفقــا

الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة:

يتضـح من الجدول السابق رقم )5( ما يلي:

السن 1-

أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفًقــا ملتغيـــر »الســن« يشيـــر إلــى أن أغلبيــة عينــة 
الدراســة تشــمل الفئــة العمريــة مــن )20-30 ســنة( بنســبة )60%(، ثــم الفئــة العمريــة 
ــر مــن 30 ســنة( بنســبه )25.8%(، ويليهــا الفئــة العمريــة )أقــل مــن 20 ســنة( بنســبة  )اكبـ

)14.2%( وفقــا لــردود عينــة الدراســة.

النــــوع 2-

عينــة  أن  إلــى   يشيـــر  »النــوع«  ملتغيـــر   
ً
وفقــا الدراســة  عينــة  مفــردات  توزيــع  أن 

)الذكــور( يحــوزون نســبه )94.6%(، فــي حيـــن بلغــت عينــة )اإلنــاث(، نســبة )5.4%( وفقــا 
الدراســة. عينــة  لــردود 

جدول رقم )5(
توصيف عينة الدراسة وفقا 

افية وفقا  للمتغيـرات الديموجـر
ألبعاد »دور التمكيـن االقتصادي 
للشباب في الحد من الهجـرة غيـر 

الشرعية في جمهورية مصر العربية«

النسبـةالعـدداملتغيــر
1-السن

14.2 %37أقل من20 سنة
60 %156من 20-30 سنة

25.8 %67أكثـر من 30 سنة
260100اإلجمـــالي

2- النوع
94.6 %246ذكــر
5.4 %14أنثـــى

260100اإلجمــالي
3- مستوى التعليم

45 %117امي
34.6 %90أقل من املتوسط

15.4%40متوسط
5 %13عالي

260100اإلجمــالي
4-الدخل

50.4 %131معدم
44.2 %115منخفض الدخل
5.4 %14متوسط الدخل

260100اإلجمــالي
مــن واقــع قوائــم  الباحثــة  إعــداد  مــن  املصــدر: 
االســتقصاء التـــي تــم تجميعهــا مــن املســتق�سى 

اإلحصائــي للتحليــل  والصالحــة  منهــم 



املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2020

103

مستوى التعليم 3-

 ملتغيـــر »مســتوى التعليــم » يشيـــر إلــى أن أغلبيــة عينــة الدراســة تشــمل الفئــة 
ً
أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــا

التعليميــة )أمــي( بنســبه )45%(، ثــم الفئــة التعليميــة )أقــل مــن املتوســط( بنســبه )34.6%(، يليهــا الفئــة التعليميــة )متوســط( 
بنســبة )15.4(، وأخيـــًرا الفئــة التعليميــة )عالــي( بنســبة )%5(.

الدخــــل 4-

أن توزيع مفردات عينة الدراسة وفًقا ملتغيـر »الدخل« يشيـر إلى أن أغلبية عينة الدراسة تشمل فئة الدخل )معدم( 
بنسبة )50.4%(، ثم فئة الدخل )منخفض( بنسبه )44.2%(، ثم في املرتبة األخيـرة فئة الدخل )متوسط ( بنسبة )%5.4(.

أساليب املعالجة اإلحصائية للبيانات

اعتمــدت الباحثــة فــي تحليــل البيانــات واختبــار صـــحة فــروض البحــث علــى مجموعــة مــن أســاليب التحليــل اإلحصائــي 
التـــي يتضمنهــا البـــرنامج اإلحصائــي الجاهــز )SPSS Version, 20.0( وتتمثــل هــذه األســاليب اإلحصائيــة فــي اآلتـــى:

-1 Descriptive Methods األساليب اإلحصائية الوصفية 

 -Standard Deviations االنحـرافات املعيارية -   Means           األوساط الحسابية

-2 Inferential Methods            األساليب اإلحصائية االستداللية

 -Cornbach’s Alpha                         معامل الثبات  -  Internal consistency             معامل االتساق الداخلى

 -         Person Correlation )معامل االرتباط )بيـرسون  -     One-way ANOVA    تحليل التبايـن احادى االتجاه

 - Simple Regression Analysis            تحليل االنحدار البسيط

 -Multiple regression Analysis              تحليل االنحدار املتعدد

الدراسات السابقة

علــى 1-  تطبيقيــة  دراســة  مــع  املشــروعة  غيـــر  للهجـــرة  املنظــم  التهريــب  )جـــريمة  بعنــوان   ،)2014 )مســاعد،  دراســة 
الجمهوريــة اليمنيــة( تناولــت الدراســة التعــرف علــى مفهــوم جـــريمة تهريــب املهاجـريـــن والتمييـــز بينهــا وبيـــن جـــريمة 
اإلتجار باألشــخاص، التعرف على األطراف الفاعلة في هذه الجـــريمة، واألنماط والطرائق التـــي تســتخدم في تنفيذ 
عمليــات تهريــب املهاجـريـــن، وإلقــاء الضــوء علــى عمليــات تهريــب املهاجـريـــن فــي اليمــن، وإظهــار القصــور فــي التشــريع 

اليمنــى ملواجهــة هــذه الجـــريمة.

دراســة )أحمــد، 2011(، بعنــوان »اآلليــات املعتمــدة مــن قبــل االتحــاد األوروبـــي ملواجهــة الهجـــرة غيـــر الشــرعية« تناولــت 2- 
الدراسة آليات مواجهة املخاطر املتـــرتبة عن ظاهرة الهجـــرة غيـــر الشرعية من خالل طرح بدائل إجـــرائية للحد من هذه 
الظاهــرة، وتحليــل اآلليــات املعتمــدة مــن قبــل االتحــاد األوروبـــي ملواجهــة االنعكاســات املتـــرتبة عــن الهجـــرة غيـــر الشــرعية.

دراسة )شعبان، 2007(، بعنوان »الهجـرة غيـر الشرعية الضرورة والحاجة« تناولت الدراسة حصر أسباب ودوافع 3- 
الهجـرة غيـر الشرعية وآثارها املختلفة وسرد الجهود الدولية املبذولة ملكافحة ظاهرة الهجـرة غيـر الشرعية.

 -4 ،»The Economics & Policy of Illegal Immigration in the United States بعنوان ،)Hanson, 2000( دراسة
وتناولت أثـر الهجـرة غيـر الشرعية على االقتصاد األمريكي ومنافسه املهاجـريـن غيـر الشرعييـن للعمالة املحلية من 
حيــث املهــارة وانخفــاض التكلفــة، ومكافحــة الهجـــرة غيـــر الشــرعية مــن خــالل فــرض رســوم علــى أربــاب العمــل الذيـــن 

يســمحون بتشــغيل هذه العمالة.

من خالل العرض السابق للدراسات السابقة العربية واألجنبية تستخلص الباحثة ما يلي:

اتفقت الدراسات املتعلقة بموضوع الهجـــرة غيـــر الشرعية على ضرورة الحد من الهجـــرة غيـــر الشرعية عن طريق 1- 
التشريعات والقوانيـن.
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بالنســبة ملجــال التطبيــق لــم تتنــاول أي دراســة ميدانيــة دور التمكيـــن االقتصــادي للشــباب مــن خــالل حــل مشــكلة 2- 
األميــة والبطالــة والفقــر فــي الحــد مــن الهجـــرة غيـــر الشــرعية بجمهوريــة مصــر العربيــة.

خطة البحث
يتناول البحث خمسة محاور وهي:

املحور األول: التطور التاريخـي والنظريات االقتصادية املتعلقة بالهجـرة غيـر الشرعية.- 

املحور الثاني: واقع التمكيـن االقتصادي في مصر.- 

املحور الثالث: واقع الهجـرة غيـر الشرعية في مصر وأسبابها.- 

املحور الرابع: أساليب مكافحة الهجـرة غيـر الشرعية في مصر.- 

املحور الخامس: اختبار مدى صـحة أو خطأ فروض البحث.- 

اإلطار النظري
املحور األول - التطور التاريخـى والنظريات االقتصادية املتعلقة بالهجـرة غيـر الشرعية

: التطور التاريخـى للهجـرة غيـر الشرعية
ً
أوال

ظهرت الهجـرة غيـر الشرعية منذ النصف الثاني من القرن العشريـن وتحديًدا بعد الحـربيـن العامليتيـن األولى والثانية 
حيث بدأت من الدول الفقيـرة إلى الدول املتقدمة وبالتحديد نحو القارة األوروبية بعد أن خـرجت هذه الدول من الحـربيـن 
منهكــة بشــرًيا واقتصادًيــا وبحاجــة إلــى أيــد عاملــة إلعــادة إعمــار بنيتهــا التحتيــة وصناعاتهــا، ولكــن تدريجًيــا أخــذت الهجـــرة نحــو 
هــذه القــارة تأخــذ الثــالث مراحــل التاليــة )عبــود، 2016: 188( املرحلــة األولــى: قبــل عــام 1985 وفــي هــذه املرحلــة كانــت الــدول 
األوروبيــة بحاجــة ماســة إلــى مزيــد مــن العمالــة القادمــة مــن الــدول الفقيـــرة، واملرحلــة الثانيــة: مــن عــام 1985 – 1995 والتـــي 
تميـــزت ببداية مزاحمة املهاجـريـــن الشرعييـــن إلى أبناء البلد األصلييـــن، واملرحلة الثالثة بعد عام 1995 وأهتمت فيها الدول 

األوروبيــة باتخــاذ إجـــراءات أمنيــة مشــددة مــن خــالل تنفيــذ قوانيـــن الهجـــرة.

: النظريات االقتصادية املتعلقة بالهجـرة
ً
ثانيا

إن النظريــات االقتصاديــة املتعلقــة بالهجـــرة عديــدة وتتطــرق إلــى تفسيـــر ظاهــرة الهجـــرة، وُيعــد أرنســت رافينستيـــن 
أن »الهجـــرة  اســتنتج  102( وقــد   :2012 )رشــيد،  الهجـــرة »1885«  فــي تفسيـــر  أول نظريــة  »Arnist Raffinistine« صاحــب 
محكومــة بعوامــل الدفــع والجــذب، حيــث تدفــع الظــروف االقتصاديــة الســيئة والفقــر الشــباب إلــى تـــرك أوطانهــم إلــى مناطــق 
أكثـــر جاذبيــة«، وفــى عــام 1966 قــد أعــاد إفيـــريت لــى )Everett Lee( صياغــة نظريــة رافينستيـــن حيــث ركــز بشــكل أسا�ســي علــى 
عناصر الدفع، كما فســرت النظرية النيوكالســيكية تورادو  )Torado, 1969(  )يورميد للهجـــرة، 2011: 25( الهجـــرة في إطار 
أن الفوارق في األجور أدت إلى انتقال املهاجـريـن من املناطق ذات األجور املتدنية إلى املناطق ذات األجور املرتفعة بهدف زيادة 
 )Sassen: 1988: 3236( »التـــي تناولتهــا »ساســكيا ساســن )World System Theory( »الدخــل، أمــا نظريــة »النظــام العالمــي

تؤكــد أن نمــاذج الهجـــرة تميــل إلــى تأكيــد تقســيم العالــم إلــى دول غنيــة ودول فقيـــرة.

ويـرى ستارك )Stark, 1991( أن هجـرة أحد أفراد العائلة باألسر الريفية يؤمن مصادر دخل العائلة ضد الفقر.

ومن خالل هذه النظريات نجد أن العامل االقتصادي عامل أسا�سي للهجـرة.

اقع التمكيـن االقتصادي في مصر املحور الثاني- و

التمكيـــن االقتصــادي هــو »قــدرة النســاء والرجــال علــى املشــاركة واملســاهمة فــي عمليــات النمــو مــن خــالل بنــاء القــدرات 
وتعزيـــزها لتســاهم فــي رفــع كفــاءة املشــاركة الفعالــة لألفــراد« )Women’s Economic Empowerment, 2011: 6(. ويعــرف 
 بأنــه »تعظيــم املشــاركة االقتصاديــة لألفــراد واملشــاركة فــي وضــع سياســات التنميــة، وتخفيــض معــدالت البطالــة، ودعــم 

ً
أيضــا

املناطــق الريفيــة، والحــد مــن ظاهــرة الفقــر« )قنديــل: 2006: 42(.
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 أهداف استـراتيجية التمكيـن االقتصادي

)Kabeer, 2005: 7  ( :تتمثل أهداف استـراتيجية التمكيـن االقتصادي في اآلتـى

املساواة بيـن الجنسيـن، وعدم التفرقة في شتـى املجاالت واملياديـن.1- 

وصول األفراد إلى املوارد االقتصادية.2- 

إنشاء بـرامج للتنمية التـي تؤكد على احتياجات الفقراء.3- 

زيادة وعي األفراد بحقوقهم، وحماية هذه الحقوق.4- 

القدرة على اتخاذ القرار االقتصادي.5- 

دعم أفكار املشروعات املتجددة وتنمية روح املبادرة والتشجيع على مزيد من اإلبداع واالبتكار لخلق مواطن عمل.6- 

تنشيط دور املجتمع املدنى في استيعاب الطاقات الشبابية املصدرة.7- 

العمــل،  فــي ســوق   واملشــاركة 
ً
أكثـــر عــدال أو  مــوارد أفضــل  مــن خــالل الحصــول علــى  التمكيـــن االقتصــادي  ويتحقــق 

األفــراد. القــدرات ويحســن حيــاة  بنــاء  الــذي يســاعد علــى  الجيــد  التعليــم  الحصــول علــى 

التعليم والتمكيـن االقتصادي في جمهورية مصر العربية

التعليــم والتمكيـــن االقتصــادي فــي مصــر أصبــح حــق لجميــع املواطنيـــن، ومــن ثــم يجــب توفيـــر التعليــم لجميــع املواطنيـــن 
، ويجــب إتاحــة فــرص متكافئــة لــكل املواطنيـــن مــن أجــل الحصــول 

ً
بجميــع فئاتهــم فــي الريــف أو الحضــر إنــاث كانــوا أم ذكــورا

علــى مســتوى تعليمــى يســتطيع أن يســاهم فــي رفــع مســتوى الفــرد االقتصــادي فــإن تحقيــق تكافــؤ الفــرص يــؤدى إلــى الحصــول 
علــى فــرص عمــل مناســبة واملســاهمة فــي نهضــة املجتمــع بشــكل فعــال واالشتـــراك فــي التنميــة االقتصاديــة، فتكافــؤ الفــرص 
التعليميــة ال يعنــى املســاواة فــي حــق التعليــم لــكل فــرد بــل يعنــى املســاواة فــي الفــرص التـــي تمكــن الطالــب مــن النجــاح والتخـــرج. 
ويوضـــح الجــدول رقــم )6( أعــداد الخـرجيـــن بالجامعــات واملعاهــد بالقطاعيـــن الحكومــى والخــاص، والجــدول رقــم )7( يوضـــح 

تطــور الحالــة التعليميــة مــن واقــع بيانــات التعــدادات )10 ســنوات فأكثـــر( فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.

جدول رقم )6(
أعداد الخـريجيـن بالجامعات واملعاهد من عام 2006/2005 إلى عام 2015/2014 )القطاع الحكومى والخاص(

الوحدة بالعدد

06/0507/0608/0709/08 /2009
2010

 /2010
2011

 /2011
2012

 /2012
2013

 /2013
2014

 /2014
20152017

311701318727324284324825316783332776321809325358189566252687367549خـريجو الجامعات الحكومية
7452949110726123941378710631911622310خـريجو الجامعات الخاصة

فــوق  الفنيــة  املعاهــد  خـــريجو 
املتوســط التابعــة لــوزارة التعليــم 

واألزهــر العالــى 

7910079593665646057152739544164732824249472095587348949

خـــريجو املعاهــد العليــا واألكاديميــات 
التابعــة لــوزارة التعليــم العالــى

8312789906944439002083685909897956976526521176604798636

-  2008/2007 مصر في أرقام، مارس 2009، ص 133. املصدر: 2007/2006 : مصر في أرقام، يونية 2008، ص 138.  
-  2010/2009، مصر في أرقام 2012، ص 124. 2009/2008، مصر في أرقام 2011، مارس 2011، ص 104.  

-  2015/2014: مصر في أرقام 2016 ص 126 – 127 – 130 – 131. 2013/2012، مصر في أرقام 2014، مارس، ص 128.   
2017       :  مصر في أرقام 2019 ص 151 – 152.

يتضـــح مــن الجــدول رقــم )7( تطــور الحالــة التعليميــة للشــباب فــي مصــر مــن واقــع بيانــات التعــدادات التـــي أجـــريت خــالل 
الفتـــرة )1996 -2017( وأعــداد الخـريجيـــن بالقطاعــى الحكومــى والخــاص يتبيـــن مــا يلــي:

انخفض معدل األمية للشباب من 29.6% عام 2006 إلى 25.8% عام 2017.- 

انخفضت نسبة من يقرأ ويكتب، فقد كانت 12.0% عام 2006، وإنخفضت إلى 9.9% عام 2017.- 
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إرتفعت نسبة الشباب الحاصليـن على املؤهالت عام 2017 بمختلف أنواعها وعلى الرغم من ذلك ذكرت الباحثة - 
عنــد عــرض مشــكلة البحــث الخاصــة باألميــة أنهــا مازالــت مرتفعــة وهــذا يتعــارض مــع متطلبــات ســوق العمــل لســد 
احتياجات الشــباب األساســية مما يعوق التمكيـــن االقتصادي لهم ونجد أيًضا انخفاض نســبة اإلنفاق العام على 
التعليــم إلــى إجمالــي اإلنفــاق العــام فــي بعــض الســنوات وانخفــض أكثـــر فــي عــام 2018/2017 ليصــل إلــى 7.9% كمــا 

يتضـــح فــي الجــدول رقــم)8(.

البطالة والتمكيـن االقتصادي في جمهورية مصر العربية

يواجــه الشــباب مشــكلة البطالــة نظــًرا لصعوبــة الحصــول علــى فــرص عمــل بســوق العمــل وتعتبـــر بطالــة الشــباب فــي 
مصــر مرتفعــة بــكل املقاييــس، فقــد بلــغ معــدل بطالــة الشــباب 11.8% فــي عــام 2017 كمــا هــو موضـــح بالجــدول التالــي، جــدول 

رقــم )9( قــوة العمــل ومعــدل البطالــة.

الفقر والتمكيـن االقتصادي في جمهورية مصر العربية

 مــن الحـــرمان فــي حقوقهــم: الحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي 
ً
إن الشــباب الذيـــن يعيشــون فــي حالــة مــن الفقــر يواجهــون صــورا

التعليــم، والحــق فــي العمــل، والحــق فــي املشــاركة والحــق فــي أن يتمتعــوا بالحمايــة ويوضـــح الجــدول التالــي نســبة الفقــراء بيـــن 
أقاليــم جمهوريــة مصــر العربيــة مــن عــام 2009/2008 إلــى عــام 2015.

يتضـــح مــن الجــدول رقــم )10( أن نســبة الفقــراء بيـــن أقاليــم جمهوريــة مصــر العربيــة فــي تـــزايد مســتمر ممــا يــؤدى إلــى 
لجؤهــم للهجـــرة غيـــر الشــرعية.

اقع الهجـرة غيـر الشرعية في مصر وأسبابها املحور الثالث- و

: مفهوم الهجـرة غيـر الشرعية:
ً
أوال

الهجـــرة غيـــر الشــرعية هــي »الهجـــرة خــارج املعاييـــر التنظيميــة للدولــة املرســلة أو دولــة العبــور أو الدولــة املســتقبلة 
للمهاجـريـــن، ومــن وجهــة نظــر الدولــة املســتقبلة فإنهــا تتضمــن الدخــول أو اإلقامــة أو العمــل بصــورة غيـــر قانونيــة فــي البــالد« 

.)Nccpimandtin.gov.eg(

ثانًيا: أسباب الهجـرة غيـر الشرعية:
البحث عن فرص عمل أفضل توفر لهم عائد مادي كبيـر وبالتالي تساعدهم على تحسيـن ظروفهم املعيشية.1- 

جدول رقم )7(
 تطور الحالة التعليمية من 

اقع بيانات التعدادات )10 سنوات فأكثـر(   و
في جمهورية مصر العربية

السنوات
199620062017الحالة

أمى
يقرأ ويكتب

مؤهل أقل من متوسط
مؤهل متوسط

مؤهل فوق املتوسط
مؤهل جامعى وأعلى

30.0
10.6
22.1

-
32.71*

4.6

29.6
12.0
19.4
25.8
2.5
9.6

25.8
9.9

19.8
29.1
3.1

11.8
املصــدر: - املركــز الديموجـــرافى بالقاهــرة، الشــباب فــي مصــر، مايــو 

.16 2003، ص 
-  الجهــاز املركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، مصــرف أرقــام، مــارس 

.46 2018، ص 

1)* (  عام 1996 : مؤهل فوق املتوسط + املؤهل املتوسط 
32.7 =

جدول رقم )8(
إجمالي االنفاق العام للدولة واالنفاق العام على التعليم

الوحدة: باملليون جنيه

اإلنفاق السنة
العام للدولة

اإلنفاق العام 
على التعليم

نسبة اإلنفاق العام على التعليم 
إلى اإلنفاق العام ) %(

2008/2007
2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2017/2016

*20181/2017

244061
343912
323917

403168.2
490589.7
533784.8
689327.4
789431.0

974.8
1207.1

30959
35897
41683

47053.7
51770.7
64034.5
80859.7
94354.6

95.0
96.3

12.7
10.4
12.9
11.7
10.6
12.0
11.7
12.0
9.7
7.9

بجمهوريــة  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  املركــزى  الجهــاز  الســنوى  اإلحصائــي  الكتــاب  املصــدر: 
مختلفــة. أعــداد  العربيــة،  مصــر 

1 )*( عامى 2016/2017 ، 2017/2018 : األعداد باملليار جنيه.
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يعانــي الكثيـــر مــن املهاجـريـــن غيـــر الشرعييـــن مــن الفقــر والبطالــة والظــروف 2- 
االقتصاديــة الصعبــة.

معظــم هــؤالء الشــباب ال يملكــون املســتوى التعليمــي الجيــد أو التدريــب الكافــي 3- 
الــذي يؤهلهــم لوظائــف ذات عائــد مجـــزي.

اعتقاد بعض الشباب بتحقيق ثـروة كبيـرة خالل مدة قصيـرة.4- 

اقع الهجـرة غيـر الشرعية في مصر: ا: و
ً
ثالث

»أشــارت الجمعيــة املصريــة لدراســات الهجـــرة أن نســبة املهاجـريـــن املصرييـــن إلــى 
الخــارج كانــت ضئيلــة حتـــى عــام 1974 عندمــا قامــت الحكومــة املصريــة بإلغــاء القيــود 
املفروضة على هجـــرة العمالة وقد تـــزامن ذلك مع إطالق املشروعات التنموية الكبـــرى 
فــي دول الخليــج العربـــي وليبيــا والتـــي تطلبــت عمالــة ماهــرة، ومــع توافــر عــدد كبيـــر مــن 
فــرص العمــل فــي الخــارج وبعائــد أعلــى مــن تلــك املقدمــة فــي مصــر، زاد عــدد املصرييـــن 
مــن  أكثـــر  إلــى  العــدد  1975 ليصــل  عــام  فــي  إلــى اآلالف  املئــات  مــن  بالخــارج  العامليـــن 
ثــالث مالييـــن فــي عــام 1983، اســتمر عــدد املهاجـريـــن املصرييـــن فــي ازديــاد حتـــى حـــرب 
الخليــج والتـــي انخفــض الطلــب بعدهــا علــى العمالــة املصريــة بســبب املنافســة القويــة 

.)www.egymig.net/en( اآلســيوية«  العمالــة  مــن 

وخــالل الفتـــرة التـــي شــهدت زيــادة عــدد املهاجـريـــن، نجــد أن البعــض قــد هاجـــر 
إلــى دول أمريــكا  فــي حيـــن هاجـــر آخـريـــن بشــكل دائــم  للعمــل؛  الخليــج  إلــى دول   

ً
مؤقتــا

الشــمالية والــدول األوروبيــة، وقــد اختــار العديــد مــن الطــالب املصريــون الذيـــن ســافروا 
للخــارج خــالل العديــد مــن الحقــب الزمنيــة البقــاء فــي دول املقصــد خاصــة فــي ظل ســهولة 
إجـــراءات الهجـــرة إلــى أوروبــا فــي ذلــك الوقــت. وقــد قــام هــؤالء بتكويـــن أســر وعالقــات 

وشــبكات كبيـــرة ســاعدت مصرييـــن آخـريـــن علــى الهجـــرة فــي وقــت الحــق.

كمــا أشــار »املركــز القومــي للبحــوث االجتماعيــة والجنائيــة بيـــن الشــباب املصــري 
الــذي يـــرغب فــي الهجـــرة بصــورة غيـــر شــرعية إلــى وجــود عشــر محافظــات تضــم أكبـــر 
عــدد مــن املهاجـريـــن غيـــر الشرعييـــن، وهــي: الشــرقية والدقهليــة والقليوبيــة واملنوفيــة 

والغربيــة والبحيـــرة وكفــر الشــيخ والفيــوم وأســيوط واألقصــر.

غيـــر  املصرييـــن  املهاجـريـــن  بعــض  أن  إلــى  تشيـــر  اإلحصــاءات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
الشرعييـن يصلون إلى اليونان ومالطا، تظل إيطاليا هي الوجهة املفضلة 
)/www.ncscr.org.eg( :ملعظــم املهاجـريـــن؛ ويـــرجع الســبب فــي ذلــك إلــى

بمالطــا -  باملقارنــة  بإيطاليــا  الجيــد  االقتصــادي  الوضــع 
واليونــان.

اجتــذاب القطــاع الغيـــر رســمي الكبيـــر بإيطاليــا للعديــد مــن - 
عــن  الباحثيـــن  املهاجـريـــن  مــن  املهــرة  وغيـــر  املهــرة  العمــال 

قانونــي. بشــكل  وعملهــم  إقامتهــم  يســتلزم  ال  حيــث  العمــل 

ألفــراد -  ميالنــو  مثــل  مــدن  فــي  املصريــة  الجاليــات  تشــجيع 
عائالتهــم أو أصدقائهــم أو معارفهــم مــن نفــس القــرى ممــن 
يبحثــون عــن فــرص عمــل واملعيشــة فــي إيطاليــا علــى الهجـــرة 

الشــرعية. غيـــر 

جدول رقم )10(
نسبة الفقراء بيـن أقاليم ج.م.ع لعام 2013/2012 

مقارنة بعام 2011/2010
الوحدة %

2008/ البيان
2009

 /2010
2011

 /2012
2013

2015

املحافظات الحضرية
حضر الوجه البحـرى
ريف الوجه البحـرى
حضر الوجه القبلى
ريف الوجه القبلى
محافظات الحدود

6.9
7.3

16.7
21.4
43.7
28.0

9.6
10.3
17.0
29.5
51.4
36.9

15.7
11.7
17.4
26.7
49.4
24.2

15.1
9.7

19.7
27.4
56.7

غيـر متاح
21.625.226.327.8اإلجمالي

أرقــام  مصرفــى  واإلحصــاء،  العامــة  للتعبئــة  املركــزى  الجهــاز  املصــدر: 
.114 ص   ،2016

جدول رقم )9(
 قوة العمل ومعدل البطالة 

) 15 سنة فأكثـر(

قوة السنة
معدل املتعطليـنالعمل

البطالة
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

17147
17658
18028
18617
19189
19666
20176
20646

208712
217918
228782
238591
246520
253530
261800
265290
270205
276225
279445
284308
289335

29.5

1535
1447
1448
1482
1692
1780
1997
2209

21538
24500
24343
21352
21440
23780
23510
31834
34248
36488
36458
36520
36023

3.5

8.9
8.2
8.1
8.0
8.8
9.1
9.9

10.7
10.3
11.2
10.6
8.9
8.7
9.4
9.0

12.0
12.7
13.2
13.0
12.8
12.5
11.8

املصدر: من عام 1996 إلى عام 2003: العدد باأللف
من عام 2004 إلى عام 2016: العدد باملئات

عام 2017: العدد باملليون
 ،2004 إبـــريل   ،2003 أرقــام  فــي  مصــر   :2003  :1996

.8 ص 
 ،2008 يونيــه   ،2008 أرقــام  فــي  مصــر   :2006  :2004

.59 ص 
2007: 2010: مصر في أرقام 2013، مارس، ص 30

العامــة  للتعبئــة  املركــزى  الجهــاز   :2014  :2011
.30 ص   ،2016 أرقــام  فــي  مصــر  واإلحصــاء، 

2015: 2016: مصر في أرقام 2018، ص 5.
2017 : ملخص مصر في أرقام 2018، ص 17.
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 ملحافظــات جمهوريــة 
ً
ويوضـــح الجــدول رقــم )11( التوزيــع النسبـــى للفقــراء وفقــا

مصــر العربيــة لعــام 2015.

يتضـح من الجدول  رقم )11( أن التوزيع النسبـي للفقراء في العشر محافظات 
التـــي تضم أكبـــر عدد من املهاجـريـــن غيـــر الشرعييـــن والالتـــى  يـــرتفع فيها نسبة الفقر 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة مرتبــة تنازليــا كمــا يلــي: أســيوط 66.0، األقصــر %41.2، 
الفيــوم 35.7، البحيـــرة 23.7، كفــر الشــيخ 19.4،  الغربيــة 16.5، املنوفيــة 16.0، 

الدقهليــة 15.1، الشــرقية 14.1، القليوبيــة 13.1.

أسباب الفقر في مصر

تلــك  وتتمثــل  مصــر  فــي  الفقــر  معــدالت  إلرتفــاع  أدت  التـــي  األســباب  تتعــدد 
يلــي: فيمــا  األســباب 

إرتفاع معدالت النمو الســكاني: حيث بلغ عدد الســكان 88962 ألف نســمة 1- 
فــي عــام 2015 ووصــل إلــى 95201 ألــف نســمة فــي عــام 2017 )الجهــاز املركــزي 
 )22 ص   ،2018 الســنوي  اإلحصائــي  الكتــاب  واإلحصــاء،  العامــة  للتعبئــة 
ويتـرتب على ذلك انخفاض معدل دخل الفرد عن طريق تخفيض االستثمار 
فــي رأس املــال البشــرى فنســبة املواليــد العاليــة تـــرتبط بالحصــول علــى تعليــم 

أقــل فــي الطفــل الواحــد وانخفــاض املســتوى التعليمــي وإنتشــار األميــة.

إجمالــي 2-  بلــغ  األميــة: حيــث  نســبة  وإرتفــاع  التعليــم  إنخفــاض مســتويات 
عــدد املتسربيـــن مــن التعليــم األسا�ســي 3303358 فــي عــام 2017 )الجهــاز 
 ،2018 الســنوي  الكتــاب اإلحصائــي  العامــة واإلحصــاء،  للتعبئــة  املركــزى 
ص 419(، وبلغــت نســبة األميــة 22.3% فــي عــام 2015، و19.2% وفــي عــام 
2017 كمــا هــو موضـــح بجــدول )1( صفحــة رقــم )1( ويــؤدى ذلــك إلــى تأخـــر 

املجتمــع وعــدم اندمــاج األفــراد فــي التنميــة.

البطالــة: تعتبـــر البطالــة أحــد األســباب الرئيســة إلنتشــار الفقــر حيــث بلــغ 3- 
معدل البطالة في مصر 12.8% في عام 2015 و11.8 % في عام 2017 كما 
هو موضـــح بالجدول رقم )2( وتـــرجع البطالة إلى ارتفاع نسبة األمية وعدم 

مالءمــة مخـــرجات التعليــم مــع احتياجــات ســوق العمــل الفعليــة.

النمــو االقتصــادي 4-  )12( أن معــدل  الجــدول رقــم  مــن  النمــو االقتصــادي: يتضـــح  تذبــذب وانخفــاض معــدالت 
يتذبــذب فــي الســنوات مــن 2007/2006 حتـــى عــام 2017/2016. ويعــد االنخفــاض الشــديد فــي هــذا املعــدل خــالل 

الســنوات األخيـــرة مــن أحــد أســباب إرتفــاع معــدالت الفقــر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة خــالل تلــك الفتـــرة.

إرتفــاع معــدالت التضـــخم حيــث بلــغ 23.3% خــالل عــام 2017/2016 ويعكــس معــدل التضـــخم ارتفــاع فــي أســعار 5- 
الســلع الغذائيــة األساســية والســلع االســتهالكية والخدمــات األخـــرى )وزارة التخطيــط، 2017: 50(.

انخفاض معدالت االستثمار واإلدخار: يـــرجع السبب الرئيس في تـــراجع معدالت النمو االقتصادي خالل السنوات 6- 
األخيـــرة، ومن ثم ارتفاع نســب الفقر إلى تـــراجع معدالت االدخار في املجتمع املصري وانخفاض معدالت االســتثمار.

املحور الرابع- أساليب مكافحة الهجـرة غيـر الشرعية في مصر

: اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع الهجـرة غيـر الشرعية واالتجار بالبشر:
ً

أوال

-1 .)Nccpimandtip.gov.eg(  2026 – 2016 االستـراتيجية الوطنية ملكافحة الهجـرة غيـر الشرعية

قامت اللجنة الوطنية بوضع استـراتيجية وطنية تقوم على تسعة محاور رئيسة وهي :

جدول رقم )11(
التوزيع النسبـى للفقراء وفقا 
ملحافظات ج.م.ع عام 2015

التوزيع النسبـى للفقراءاملحافظات
اإلجمالي
القاهرة

اإلسكندرية
بورسعيد
السويس
دمياط

الدقهلية
الشرقية
القليوبية

كفر الشيخ
الغربية
املنوفية
البحيـرة

اإلسماعيلية
الجيـزة

بنى سويف
الفيوم
املنيا

أسيوط
سوهاج

قنا
أسوان
األقصر

البحـر األحمر
الوادى الجديد

مطروح
شمال سيناء
جنوب سيناء

27.8
17.5
11.6
6.7

17.1
18.0
15.1
14.1
13.1
19.4
16.5
16.0
23.7
24.1
28.6
43.1
35.7
56.7
66.0
65.8
57.8
48.6
41.2
4.6

11.3
56.9
21.1
7.6

املصدر: الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، 
خصائــص األســر الفقيـــرة فــي مصــر 2015، إصــدار 

ديسمبـــر 2016، ص 3.
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رفع الوعي العام بقضية الهجـرة غيـر الشرعية.- 

مكافحــة -  جهــود  لدعــم  الالزمــة  املــوارد  تعبئــة 
الشــرعية. غيـــر  الهجـــرة 

غيـــر -  الهجـــرة  ملكافحــة  كأســاس  التنميــة  دعــم 
لفــرص  اإليجابيــة  البدائــل  وتوفيـــر  الشــرعية، 

مصــر. فــي  العمــل 

الهجـــرة -  ملخاطــر  عرضــة  األكثـــر  الفئــات  حمايــة 
الشــرعية. غيـــر 

رفع القدرة املعلوماتية في مجال الهجـرة غيـر الشرعية.- 

بنــاء وتفعيــل اإلطــار التشــريعي الداعــم ألنشــطة - 
مكافحــة الهجـــرة غيـــر الشــرعية.

تطويـر الرؤية املجتمعية لقيمة العمل.- 

تعزيـز التعاون اإلقليمي والدولي.- 

التعــاون الثنائــي واإلقليمــي والدولــي ملواجهــة ومنــع  2-
الهجـــرة غيـــر الشــرعية

التعاون الثنائيأ- 

 بالتعــرف علــى محــاور مشــروع قانــون رقــم 83 لســنة 2016 الــذي 
ً
أبــدت الــدول األوروبيــة واالتحــاد األوروبـــي اهتماًمــا

صاغتــه اللجنــة حــول مكافحــة الهجـــرة غيـــر الشــرعية وتهريــب املهاجـريـــن.

التعاون اإلقليميب- 

شــاركت اللجنــة الوطنيــة بدعــوة مــن وزارة الخارجيــة فــي سلســلة مــن االجتماعــات اإلقليميــة التـــي اســتضافتها مصــر 
لبحــث مســألة الهجـــرة غيـــر الشــرعية مــن إفريقيــا إلــى أوروبــا، وكان أبـــرزها:

اجتمــاع شــرم الشــيخ للجنــة تسييـــر مبــادرة االتحــاد األوروبـــي والقــرن اإلفريقــي حــول مســارات الهجـــرة )23 – 24 - 
إبـــريل 2015(.

وتهريــب -  البشــر  فــي  االتجــار  مكافحــة  حــول  اإلفريقــي  والقــرن  اإلفريقــي  االتحــاد  ملبــادرة  الثانــي  اإلقليمــي  املؤتمــر 
.)2015 سبتمبـــر   14-13 الشــيخ  )شــرم  املهاجـريـــن 

اجتماع كبار املسئوليـن الثالث للتحضيـر لقمة فاليتا )شرم الشيخ 29 أكتوبـر 2015(.- 

اجتماع املؤتمر الوزاري الثاني واجتماع كبار املسئوليـن الثالث ملبادرة االتحاد اإلفريقي ملكافحة تهريب املهاجـريـن - 
واالتجار في البشــر في منطقة القرن اإلفريقي )شــرم الشــيخ 3-4 يونيو 2016(

 بيـــن الجهــات الوطنيــة مــن أجــل طــرح مشــروعات تنمويــة خــالل االجتماعــات املشــار 
ً
قامــت اللجنــة الوطنيــة بــدورا تنســيقيا

إليهــا أعــاله، تهــدف إلــى مكافحــة الهجـــرة غيـــر الشــرعية علــى املســتوى اإلقليمــي والوطنــي. وقــد مثــل مشــروع نقــل خبـــرة اللجنــة 
، وأعلن الجانب األوروبـي 

ً
 للهجـرة غيـر الشرعية أحد أهم املشروعات التـي القت قبوال

ً
الوطنية للدول اإلفريقية األكثـر تصديـرا

إعطــاء أوليــة لتمويلــه مــن مــوارد الصنــدوق الطــارئ إلفريقيــا املقــرر تخصيصهــا لتمويــل املشــروعات املنبثقــة عــن عمليــة الخـــرطوم.

التعاون مع جامعة الدول العربية
لبحــث  العربيــة  الــدول  بجامعــة  والهجـــرة  الســكانية  السياســات  إدارة  مــع  حــوار  قنــاة  بفتــح  الوطنيــة  اللجنــة  بــادرت 
ســبل التعــاون بيـــن الجانبيـــن. وقــد أدى ذلــك إلــى قيــام الجامعــة العربيــة بدعــوة اللجنــة الوطنيــة للمشــاركة فــي مجموعــة مــن 

الفعاليــات التـــي نظمتهــا فــي هــذا املجــال أبـــرزها مــا يلــي:

اللجنــة  ســاهمت  حيــث  الهجـــرة  حــول  اإلقليميــة  التشــاور  عمليــات  وأمانــات  لرؤســاء  الخامــس  العالمــي  االجتمــاع 
.)2015 أكتوبـــر   22-21( املختلطــة  الهجـــرة  مــن  املوقــف  باســتعراض 

جدول رقم )12(
تطور معدل النمو 

االقتصادي املصري 
2017/2016 – 2007/2006

معدل النمو السنة
االقتصادي %

2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016

%7.1
%7.2
%4.7
%5.4
%1.8
%2.2
%2.2
%2.9
%4.7
%4.3
%4.2

واملتابعــة  التخطيــط  وزارة  املصــدر: 
متابعــة  تقريـــر  اإلداري،  واإلصــالح 
األداء االقتصادي، ســنوات مختلفة.

جدول رقم )13(
معدل االدخار واالستثمار خالل 
الفتـرة في جمهورية مصر العربية 

2017/2016 – 2007/2006

معدل السنة
االدخار

معدل 
االستثمار

2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016

%18
%16.2
%12.4
%14.3
%13
%8

%7.5
%5.2
%5.8
%5.8
%3.1

%21.2
%22.3
%19.3
%19.5
%17.1
%16.4
%14.2
%14.0
%14.3
%15.0
%15.3

املصــدر: وزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــالح 
االقتصــادي،  األداء  متابعــة  تقريـــر  اإلداري، 

ســنوات مختلفــة.
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التعاون الدولي:ج- 

:)IOM( التعاون مع املنظمة الدولية للهجـرة

قامــت املنظمــة الدوليــة للهجـــرة بتقديــم الدعــم للجنــة الوطنيــة التنســيقية ملكافحــة الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي مجــاالت 
مختلفــة أبـــرزها مــا يلــي:

تنظيم عدد من الندوات والحلقات النقاشية التـي استهدفت التوعية بمخاطر الهجـرة غيـر الشرعية وكيفية مكافحتها.- 

تقديــم الدعــم الفنــي لوحــدة التوثيــق املنبثقــة عــن اللجنــة حيــث أمــدت منظمــة الهجـــرة الدوليــة الوحــدة بعــدد 1000 - 
 
ً
كتــاب ووثيقــة دوليــة ذات صلــة بمكافحــة الهجـــرة غيـــر الشــرعية باللغــات العربيــة واإلنجليـــزية والفرنســية، فضــال

عــن شاشــة LCD، ومكتبــة لعــرض الكتــب.

)UNICEF( التعاون مع املكتب اإلقليمي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة

فــي ضوئهــا املكتــب بتقديــم الدعــم الفنــي  عقــدت اللجنــة لقــاءات مــع ممثــل مكتــب األمــم املتحــدة للطفولــة UNICEF، قــام 
لتعزيـــز إمكانات وحدة التوثيق املنبثقة عن اللجنة الوطنية، كما شــارك في ورشــة العمل التـــي نظمتها اللجنة لبحث مســألة الهجـــرة 

غيـــر الشــرعية لألطفــال غيـــر املصـحوبيـــن وذلــك كبدايــة ملشــاركة اليونيســيف فــي أنشــطة اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بهــذا الشــأن.

)UNODC( التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجـريمة

يعتبـــر القانــون النموذجـــي ملكافحــة تهريــب املهاجـريـــن بالنســبة ملكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجـــريمة أحــد 
املراجع الرئيسة التـــي استندت إليها اللجنة الوطنية في صياغة مشروع القانون الوطني حول مكافحة الهجـــرة غيـــر الشرعية 

وتهريــب املهاجـريـــن.

)ILO( التعاون مع منظمة العمل الدولية

عقــدت اللجنــة لقــاءات مــع ممثــل منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( لتبــادل األفــكار وطــرح القضايــا التـــي يمكــن التعــاون فيهــا 
مثــل التدريــب الفنــي للشــباب، ودعــم الصناعــات التقليديــة خاصــة مــع قــرب إطــالق االستـــراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الهجـــرة 

غيـــر الشرعية.

املشــاركة فــي املائــدة املستديـــرة حــول »املهاجـــرون املفقــودون املتنقلــون« التـــي نظمتهــا وزارة الداخليــة اإليطاليــة بالتعــاون 
مــع منظمــة الهجـــرة الدوليــة.

بعض النتائج امللموسة نتيجة التعاون الثنائى واإلقليمى والدولي ملواجهة ومنع الهجـرة غيـر الشرعية:

 في مواجهة الهجـرة غيـر الشرعية وقام بتوقيع إتفاق بقيمة 60 مليون 1- 
ً
اعتبار االتحاد األوروبـي مصر نموذجا ناجحا

يورو  – منح ال تـرد – من أجل تمويل مجموعة من املشروعات التنموية ملعالجة األسباب الجذرية املؤدية للهجـرة  
غيـر الشرعية )امللط: 2018(.

مشــروع مصــري إيطالــى مشتـــرك تــم تدريــب اآلالف مــن رجــال الشــرطة وشــرطة الحــدود فــي 22 دولــة إفريقيــة علــى 2- 
مكافحــة الهجـــرة غيـــر الشــرعية.

غيـــر 3-  الهجـــرة  ومنــع  ملكافحــة  التنســيقية  الوطنيــة  اللجنــة  مــع  بالتعــاون   )IOM( للهجـــرة  الدوليــة  املنظمــة  إصــدار 
الشرعية واإلتجار بالبشر سلسلة منشورات في يونيو 2017 تضمنت تعريف ظاهرة الهجـرة غيـر الشرعية وتحذيـر 
الشــباب بمخاطــر الهجـــرة غيـــر الشــرعية، كمــا تــم إطــالق إعــالن تليفزيونــى مصــور يلقــى الضــوء علــى الصعوبــات 
التـــي يواجههــا الشــباب فــي محاوالتهــم للهجـــرة غيـــر الشــرعية ويوضـــح مخاطــر الهجـــرة غيـــر الشــرعية وفــي عــام 2018 

 للهجـــرة غيـــر الشــرعية للتعريــف بمخاطرهــا.
ً
انتشــرت لوحــات إعالنيــة تحذيـــرية فــي املحافظــات األكثـــر تصديـــرا

ويمكن االستفادة من هذه النتائج من خالل:

تعزيـز روح اإلنتماء لدى الشباب، وغرس قيمة الوالء للوطن.1- 

توظيف البعد الديني، للتوعية بمخاطر الهجـرة غيـر الشرعية.2- 
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االهتمام بالتعليم الفني.3- 

توعية الشباب بأهمية املشروعات الصغيـرة ودعمها ألنها تستوعب الكثيـر من األيدى العاملة.4- 

اآلليات املختلفة ملكافحة الهجـرة غيـر الشرعية:

إطالق اللجنة الوطنية حمالت قومية للتوعية بمخاطر الهجـرة غيـر الشرعية من خالل: 1-

توعية املواطنيـن باملخاطر التـي يتعرض لها الشباب خالل رحلة الهجـرة غيـر الشرعية.أ- 

تسليط الضوء على البدائل املتاحة وأهمية التمسك باألمل واالستمرار في محاولة الحصول على فرصة عمل.ب- 

تخاطب الحملة الشباب مؤكدة دورهم في توعية بعضهم البعض.ج- 

واملتوســطة د-  الصغيـــرة  املشــروعات  تنميــة  جهــاز  قــروض  علــى  الحاصليـــن  املنتجيـــن  شــباب  مــن  مجموعــة  دعــوة 
واإلنتــاج. العمــل  فــي  الناجحــة  تجاربهــم  عــن  والحديــث  منتجاتهــم  لعــرض  الصغــر  ومتناهيــة 

بـــرامج تدريــب وتشــغيل لفئــة الشــباب وخاصــة الحـرفييـــن لدعــم الصناعــة املحليــة لجــذب الشــباب للعمــل اليــدوى،  2-
ويتــم ذلــك بالتعــاون بيـــن وزارة التـــربية والتعليــم والجمعيــات األهليــة.

إعادة تأهيل الشباب اللذيـن لن يتمكنوا من الهجـرة غيـر الشرعية وإعادة دمجهم في املجتمع. 3-

تحديد القرى والقطاعات الجغرافية املصدرة للهجـــرة  غيـــر الشــرعية وتوفيـــر بيئة عمل للشــباب بها من خالل إنشــاء  4-
صناعات في محيطها الجغرافى أو منح شــبابها أرا�سى صـحـــراوية للزراعة )حســانى، 2016(.

تغليظ العقوبة على املهربيـن وتكثيف الرقابة على املنافذ البحـرية لعمليات الهجـرة. 5-

ثانًيا: »بـركة غليون« أكبـر مزرعة لالستـزراع السمكي بالشرق األوسط )الهيئة العامة لالستعالمات(.

تم افتتاح مشــروع »بـــركة غليون« في 2017/11/18 بمحافظة كفر الشــيخ، وهي املزرعة األكبـــر في االستـــزراع الســمكي 
بالشــرق األوســط والتـــي تضــم عــدة مصانــع، ووحــدات زراعــة مكثفــة، وذلــك تحــت إشــراف الشــركة الوطنيــة للثـــروة الســمكية 
واألحيــاء املائيــة. ويعــد هــذا املشــروع تحــدى جديــد لــإرادة املصريــة حيــث تحولــت منطقــة »بـــركة غليــون« مــن أحــد املناطــق 

العشــوائية بمحافظــة كفــر الشــيخ ملنطقــة اســتثمارية عمالقــة.

أهــداف املشــروع: يهــدف هــذا املشــروع الضـــخم فــي املقــام األول لســد الفجــوة الغذائيــة فــي قطــاع األســماك. ويســاهم 
إلــى الحــد مــن الهجـــرة الغيـــر شــرعية، خاصــة أن محافظــة كفــر الشــيخ مــن املحافظــات املتصــدرة  املشــروع بنســبة كبيـــرة 
بنســبة كبيـــرة فــي عــدد الشــباب »املهاجـريـــن غيـــر الشرعييـــن«. حيــث يعمــل فــي املشــروع 5 آالف مــن أبنــاء محافظــة كفــر الشــيخ 
واملحافظــات املجــاورة، باإلضافــة لـــ 30 ألــف عامــل كعمالــة غيـــر مباشــرة. تســاهم إنتاجيــة مشــروعات الشــركة فــي تخفيــض 

.
ً
واردات األســماك بنســبة )27%( تقريبــا

مشروع بـركة غليون في سطور وأرقام:

الغليون: هو نوع من املراكب التـي كانت تستخدم في الصيد، بمنطقة مطوبس بكفر الشيخ.- 

 - )6( يســاوي  وهــو  )16(م3،  حوالــي  والــردم  الحفــر  كميــات  إجمالــي  وبلــغ  تقريبــا،  فــدان   )4000( املشــروع:  مســاحة 
أهرامــات مــن حجــم )الهــرم األكبـــر( وإجمالــي وزن كميــات الحديــد حوالــي )13( ألــف طــن، وهــو مــا يـــزيد علــى وزن 

الحديــد ببـــرج إيفــل بفرنســا.

املرحلة الثانية: وضع حجـر األساس للمرحلة الثانية على مساحة 2815 فدانا، وستكون مزارع نيلية »البلطي والبوري«.- 

مكونات املشــروع: يضم املشــروع مفرخ أســماك، وجمبـــري على مســاحة 17 فدان بطاقة 20 مليون أصبعية أســماك - 
بحـرية، و2 مليار يـرقة جمبـري، ومزرعة إنتاج األسماك البحـرية بإجمالي 453 حوض تـربية، 155 حوض تحضيـن، 
مســاحة الحــوض إلــى )150 متـــر( بطاقــة إنتاجيــة 3000 طــن أســماك/دورة تقريبــا، ومزرعــة إنتــاج الجمبـــري بهــا 655 
حــوض تـــربية مســاحة الحــوض 50 متـــر × 50 متـــر واألحــواض ذات صــرف مركــزي ومبطنــة بمشــمع بولــي إيثيليـــن علــى 
الكثافــة HDPE بطاقــة إنتاجيــة 2000 طــن جمبـــري/دورة تقريبــا، ومزرعــة إنتــاج أســماك امليــاه العذبــة بهــا 83 حــوض 
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مساحة الحوض 100متـــر × 200 متـــر بطاقة إنتاجية 2000 طن، كما يضم املشروع مركز أبحاث وتطويـــر وتدريب 
علــى 700 متـــر ويتكــون مــن معمــل جــودة امليــاه ومعمــل الغــذاء الحـــي ووحــدة اإلرشــاد والتدريــب، ومعمــل بيولوجيــة 

األســماك ومعمــل صـــحة وأمــراض األســماك، ومعمــل تـــركيب وجــودة األعــالف.

الشركة املسئولة عن املشروع: الشركة الوطنية لالستـزراع السمكي بالتعاون مع الجهات املعنية.- 

تكلفة املشروع: مليار و700 مليون جنيه.- 

املحور الخامس - اختبار مدى صـحة أو خطأ فروض البحث

: املقدمة
ً
أوال

تــم تحليــل العالقــة بيـــن »دور التمكيـــن االقتصــادي للشــباب فــي الحــد مــن الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر 
 )Spss version. العربيــة«، مــن خــالل مجموعــة مــن أســاليب التحليــل اإلحصائــي التـــي يتضمنهــا البـــرنامج اإلحصائــي الجاهــز

)20.0 إلثبــات مــدى صـــحة أو خطــأ  فــروض البحــث فــي ضــوء أهــداف الدراســة. كمــا يتضـــح مــن العــرض التالــي.

ثانًيا - الدراسة االستطالعية:

فــي قيــاس اســتجابات مفــردان العينــة  لتحديــد درجــة صالحيــة ومــدى االعتمــاد علــى قائمــة االســتقصاء املســتخدمة 
قامــت الباحثــة باســتخدام كل مــن:

معامل االتساق الداخلي Interconsistancy:أ- 

معامــل  علــى  يعتمــد  والــذي  االســتقصاء،  قائمــة  عبــارات  مــن  عبــارة  لــكل  املحققــة  النتائــج  مصداقيــة  درجــة  يقيــس   
االرتبــاط الخطــي البســيط لبيـــرسون وبالتالــي فمــن الضــروري أن يكــون املعيــار األسا�ســي هــو اختبــار معنويــة معامــل االرتبــاط

معامل كرونباخ ألفا )Cronbach’s Alpha:)αب- 

اعتمــدت الباحثــة علــى معامــل ألفاكرونبــاخ بهــدف قيــاس معامــل الثبــات والــذي يعبـــر عــن درجــة االعتماديــة، وذلــك علــى 
مستوى جميع املتغيـرات الخاصة بالتمكيـن االقصادي للشباب وبعد الهجـرة غيـر الشرعية.

وقــد قامــت الباحثــة بإجـــراء دراســة اســتطالعية علــى عينــة ميدانيــة مكونــة مــن )40( مفــردة مــن الشــباب الذيـــن لــم 
يتمكنــوا مــن الهجـــرة غيـــر الشــرعية للخــارج لكــي يتــم التأكــد مــن وضــوح عبــارات قائمــة االســتقصاء لــدى املســتق�سى منهــم.

وفيمــا يلــي عــرض لنتائــج التحليــل اإلحصائــي الخاصــة بحســاب كل مــن درجــة املصدقيــة )االتســاق الداخلــى ( ومعامــل 
الثبــات )ألفــا كرونبــاخ( ملتغيـــرات البحــث املســتقلة والتابعــة.

النتائج الخاصة بأبعاد التمكيـن االقتصادي )األمية-البطالة-الفقر( 1-

فيما يلي الجدول رقم )15( يوضـــح نتائج التحليل اإلحصائي الخاصة بحســاب درجة املصدقية ومعامل الثبات ألبعاد 
التمكيـن االقتصادي

يتضـح من الجدول رقم )14( ما يلي:

صالحية جميع العبارات على مستوى إجمالي أبعاد ) دور التمكيـن االقتصادي للشباب في جمهورية مصر العربية(، 
حيث جاءت معامالت االتساق الداخلي بمعنوية عند مستوى )0.05(، وقد تـراوحت هذه املعامالت بيـن )0.504 إلى0.831(، 
األمــر الــذي يعكــس قــوة قيــم املعامــالت ومــدى اقتـــرابها مــن الواحــد الصـــحيح ممــا يعكــس العالقــة بيـــن األبعــاد املختلفــة ومــدى 
تمثيلهــا ألبعاد)إجمالــي أبعــاد دور التمكيـــن االقتصــادي للشــباب فــي جمهوريــة مصــر العربيــة(، وهــذا مــا ينعكــس بشــكل 
كبيـــر علــى درجــة مصداقيــة هــذه األبعــاد. كمــا أكــدت قيــم معامــالت الثبــات )ألفــا كرونبــاخ ( )التمكيـــن االقتصــادي للشــباب( 
باالرتفاع وتـراوحت بيـن ) 0.784، ,830.( وهي أكبـر من ),7.( مما يعني القدرة علي االعتماد علي تلك املقاييس، يعكس درجة 

عاليــة فــي ثبــات قائمــة االســتقصاء املســتخدمة فــي التعبيـــر عــن أبعــاد التمكيـــن االقتصــادي للشــباب.
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جدول رقم )14(
درجة مصداقية النتائج املحققة باستخدام معامل االتساق الداخلي ومعامل الثبات

ألبعاد )التمكيـن االقتصادي للشباب في جمهورية مصر العربية( كمتغيـر مستقل

معامل االتساق العباراتاألبعاد
الداخلي

معامل الثبات
)ألفا كرونباخ(

1- األمية

 في عدم ألتحاقي بمهنة معينه.
ً
0.743**األمية سببا

0.784

 في تـركي للمدرسة.
ً
0.812**كثـرة املتعلميـن املتعطليـن سببا

0.543*املساهمة في دخل األسرة سبب تـركي للمدرسة.
0.675**العائد املادي من الحـرفة أفضل من العائد من التعليم.

0.760**تعلم حـرفة أحسن من أن أتعلم من جديد في فصول محو األمية.
0.612**ضعف تعليمي سبب في عدم ألتحاقي بعمل مناسب.

2- البطالة

0.613**البطاله سبب في تفكيـري في الهجـرة غيـر الشرعية.

0.809
0.504*سوق العمل محدود مقابل وجود عدد كبيـر من الخـريجيـن.

0.810**عدم قبول سوق العمل لي بسبب أن مناهج التعليم ال تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
0.763**قلة التدريب باملدارس والجامعات لتأهيلي لها دور في البطالة.

3- الفقر

0.842**ضعف تعليمي  سبب رئيس في مشكلة الفقر 

0.830
0.513*البـرامج الحكومية تحاول تحسيـن حالة الفقراء.

0.689**الفقر سبب من أسباب جعلني أفكر في الهجـرة غيـر الشرعية.
0.728**ال أعمل بأجتهاد للخـروج من دائرة الفقر.

0.638*يوجد ظروف خارجه عن إرادتـي للخـروج من الفقر.
*تشيـر إلى معنوية عند مستوى 0.05 **تشيـر إلى معنوية عند مستوى 0.01    

األبعاد الفرعية:

)األميــة(، حيــث جــاءت معامــالت االتســاق الداخلــي أ-  صالحيــة جميــع البنــود علــى مســتوى إجمالــي البعــد الفرعــي 
بمعنويــة عنــد مســتوى )0.05(، وقــد تـــراوحت هــذه املعامــالت بيـــن )0.543  إلــى 0.812(، األمــر الــذي يعكــس قــوة 
قيــم املعامــالت ومــدى اقتـــرابها مــن الواحــد الصـــحيح ممــا يعكــس العالقــة بيـــن األبعــاد املختلفــة ومــدى تمثيلهــا للبعــد 

الفرعــي )األميــة(، وهــذا مــا ينعكــس بشــكل كبيـــر علــى درجــة مصداقيــة هــذه األبعــاد.

صالحيــة جميــع البنــود علــى مســتوى إجمالــي البعــد الفرعــي )البطالــة(، حيــث جــاءت معامــالت االتســاق الداخلــي ب- 
بمعنويــة عنــد مســتوى )0.05( وقــد تـــراوحت هــذه املعامــالت بيـــن )0.504  إلــى 0.810(، األمــر الــذي يعكــس قــوة قيــم 
املعامــالت ومــدى اقتـــرابها مــن الواحــد الصـــحيح ممــا يعكــس العالقــة بيـــن األبعــاد املختلفــة ومــدى تمثيلهــا للبعــد 

الفرعــي )البطالــة(، وهــذا مــا ينعكــس بشــكل كبيـــر علــى درجــة مصداقيــة هــذه األبعــاد.

)الفقــر(، حيــث جــاءت معامــالت االتســاق الداخلــي ج-  صالحيــة جميــع البنــود علــى مســتوى إجمالــي البعــد الفرعــي 
بمعنويــة عنــد مســتوى )0.05(، وقــد تـــراوحت هــذه املعامــالت بيـــن )0.513  إلــى 0.842(، األمــر الــذي يعكــس قــوة 
قيــم املعامــالت ومــدى اقتـــرابها مــن الواحــد الصـــحيح ممــا يعكــس العالقــة بيـــن األبعــاد املختلفــة ومــدى تمثيلهــا للبعــد 

الفرعــي )الفقــر(، وهــذا مــا ينعكــس بشــكل كبيـــر علــى درجــة مصداقيــة هــذه األبعــاد.

النتائج الخاصة بالهجـرة غيـر الشرعية: 2-

يوضـح جدول )15( نتائج التحليل اإلحصائي الخاصة بحساب درجة املصداقيه ومعامل الثبات للهجـرة غيـر الشرعية.

ويظهر  ما يلي:

صالحيــة جميــع البنــود علــى مســتوى إجمالــي أبعــاد )إجمالــي بعــد الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة(، - 
حيــث جــاءت معامــالت االتســاق الداخلــي بمعنويــة عنــد مســتوى )0.05(، وقــد تـــراوحت هــذه املعامــالت بيـــن )0.526 
إلــى0.927(، األمــر الــذي يعكــس قــوة قيــم املعامــالت ومــدى اقتـــرابها مــن الواحــد الصـــحيح ممــا يعكــس العالقــة بيـــن 
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األبعــاد املختلفــة ومــدى تمثيلهــا ألبعاد)إجمالــي بعــد الحــد مــن الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة(، 
وهــذا مــا ينعكــس بشــكل كبيـــر علــى درجــة مصداقيــة هــذه األبعــاد.

أكــدت قيــم معامــل الثبــات )ألفــا كرونبــاخ ( علــى االعتماديــة علــى عبــارات الهجـــرة غيـــر الشــرعية بشــكل كبيـــر حيــث - 
بلــغ قيــم معامــل الثبــات Cronbach’s Alpha  0.853 ممــا يعكــس درجــة مــن ثبــات قائمــة االســتقصاء املســتخدمة فــي 

التعبيـــر عن بعد الهجـــرة غيـــر الشــرعية.

جدول رقم )15(
درجة مصداقية النتائج املحققة باستخدام معامل االتساق الداخلي ومعامل الثبات )ألفا كرونباخ(

ملكونات الهجـرة غيـر الشرعية كمتغيـر تابع

معامل االتساق العبارات
الداخلي

معامل الثبات
)ألفا كرونباخ(

0.611**أدرك مخاطر الهجـرة غيـر الشرعية 

0.853

0.803**لإعالم دور كافي في توعيتك بمخاطر الهجـرة غيـر الشرعية 
0.526*الهجـرة غيـر الشرعية هي الحل األمثل لحل مشكالتي.

0.927**أحدى أسباب الهجـرة غيـر الشرعية الحصول على فرصة عمل مناسبة لي.
0.678**أحدى أسباب الهجـرة غيـر الشرعية سوء األحوال االقتصادية 

0.720**يوجد توعية لي على االعتداءات التـي تحدث أثناء الهجـرة غيـر الشرعية لي.
0.867**أوافق على وجود رقابة ملنع الهجـرة غيـر الشرعية.
0.717**كنت أرغب في هجـرة دائمة وعدم العودة للوطن.

0.785**تقوم الحكومة املصرية بإقامة مشروعات استثمارية للحد من ظاهرة الهجـرة غيـر الشرعية.
0.657**تقوم الحكومة املصرية بتوفيـر فرص عمل للشباب للحد من ظاهرة الهجـرة غيـر الشرعية.

*تشيـر إلى معنوية عند مستوى 0.05 **تشيـر إلى معنوية عند مستوى 0.01   

ويوضـــح الجــدول رقــم )16( درجــة مصداقيــة النتائــج املحققــة باســتخدام معامــل االتســاق الداخلــي ومعامــل الثبــات 
إلجمالــي متغيـــرات البحــث املســتقلة وهــي أبعــاد التمكيـــن االقتصــادي واملتغيـــرات التابعــة الهجـــرة غيـــر الشــرعية

ا:  نتائج الوصف اإلحصائي ألبعاد الدراسة:
ً
ثالث

وفيمــا يلــي نتنــاول املقاييــس اإلحصائيــة الوصفيــة للمتغيـــرات البحثيــة، حيــث يوضـــح مــن بيانــات الجــداول الخاصــة بتلــك 
 الستجابات مفردات عينة الدراسة، 

ً
األبعاد، العبارات التـي حازت على أعلى درجات األهمية وأقل درجات األهمية وذلك وفقا

ثم يوضـح بالنسبة لكل بعد االتجاه العام الستجابات مفردات البحث. بالنظر إلي نسبة معامل االختالف والتـي )معادلتها األتي= 
االنحـراف املعياري÷ املتوسط الحسابـي × 100(. طبقا 
ألبعــاد الدراســة )دور التمكيـــن االقتصــادي للشــباب 
في الحد من الهجـرة غيـر الشرعية في جمهورية مصر 

العربيــة(

املتغيـرات املستقلة: وتشتمل على 3 أبعاد كما يلي:

الُبعد الرئيس األول: التمكيـن االقتصادي للشباب 
)كمتغيـــرات مســتقلة( ويتضمن ثالثــة أبعــاد كما 

يلي:

الُبعد األول - ُبعد األمية: ويشمل 6 عبارات بحثية:

يتضـح من الجدول رقم )17( ما يلي:

أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت - 
اتجاًها عاًما نحو املوافقة املرتفعة، على بعد 

جدول رقم )16(
درجة مصداقية النتائج املحققة باستخدام معامل االتساق الداخلي 
ومعامل الثبات )ألفا كرونباخ (إلجمالي املتغيـرات املستقلة والتابعة

معامل االتساق أبعاد الدراسةم
الداخلي

معامل الثبات
)ألفا كرونباخ(

1-التمكيـن االقتصادي للشباب
0.8850.784األمية1
0.8990.809البطالة2
0.9110.830الفقر3

0.9030.817إجمالي أبعاد: التمكيـن االقتصادي للشباب
0.9230.853إجمالي بعد: االهجـرة غيـر الشرعية

إجمالي أبعاد: دور التمكيـن االقتصادي 
للشباب في الحد من الهجـرة غيـر 

الشرعية في جمهورية مصر العربية

0.9170.842
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)األمية(، وذلك بمتوسط حسابـي 
اخــتــالف  وبــمــعــامــل   )4.35( ــــدره  قـ
بما  أي   ،)%8.54( قــــدره  مــعــيــاري 

يعادل نسبة اتفاق )91.46.%(.

العبــارات -  أكثـــر  مــن  كان  وقــد 
أهميــة فــي اإلجابــة علــى التـــرتيب:  
األســرة  دخــل  فــي  )املســاهمة 
ســبب تـــركي للمدرســة(، )ضعــف 
التحاقــي  عــدم  فــي  تعليمــي ســبب 
حـــرفة  )تعلــم  مناســب(،  بعمــل 
مــن  أتعلــم  أن  مــن  أحســن 
جديــد فــي فصــول محــو األميــة(، 
اختــالف  بمعامــالت  وذلــك 
 ،)%17.20( مقدارهــا   معياريــة 

.)%18.43(  ،)%17.43(

 أن أقــل العبــارات التـــي حــازت علــى أقــل موافقــة فــي اإلجابــة علــى التـــرتيب:  )العائــد - 
ً
كمــا يتضـــح مــن الجــدول: أيضــا

 فــي تـــركي للمدرســة( وذلــك 
ً
املــادي مــن الحـــرفة أفضــل مــن العائــد مــن التعليــم(، )كثـــرة املتعلميـــن املتعطليـــن ســببا
بمعامــل اختــالف معيــاري مقــداره  )20.61%(، )47.04%( وفقــا لــردود عينــة الدراســة.

بمعنــى أن األميــة هــي  ســبب عــدم األلتحــاق بالعمــل، واملســاهمة فــي دخــل األســرة ســبب تـــرك املدرســة وبالتالــي ضعــف - 
التعليــم كان ســبب فــي عــدم ألتحــاق بعمــل مناســب.

يتضـح من الجدول السابق أن إجابات عينة الدراسة تؤكد بأنه البد من مضاعفة الجهود للحد من األمية.- 

البعد الثاني - ُبعد البطالة: ويتضمن أربع عبارات:

يتضـح من الجدول )18( ما يلي:

أن اتجاهــات مفــردات عينــة البحــث قــد أظهــرت اتجاًهــا عاًمــا نحــو املوافقــة املرتفعــة، علــى بعــد )البطالــة(، وذلــك - 
بمتوســط حسابـــي قــدره )4.12( وبمعامــل اختــالف معيــاري قــدره )7.19%(، أي بمــا يعــادل نســبة اتفــاق )%92.81(.

وقــد كــان من أكثـر العبارات أهمية في اإلجــابــة على التـرتيب:  )عــدم قبول ســوق العمل لي بسبب أن مناهج التعليم - 
ال تـــتـــنـــاســـب مـــــع احـــتـــيـــاجـــات 
ســوق العمل(، )ســوق العمل 
ــــدود مـــقـــابـــل وجــــــــود عـــدد  ــــحـ مـ
وذلك  الخـريجيـن(،  من  كبيـر 
ــتـــالف مــعــيــاريــة  بــمــعــامــالت اخـ
 ،)%15.14( مـــــــــــقـــــــــــدارهـــــــــــا 

.)%15.15(

 - 
ً
كما يتضـح من الجدول أيضا

أن: أقل العبارات التـي حازت 
عــلــى أقـــل مــوافــقــة فــي اإلجــابــة 
عــلــى الــتـــــرتــيــب )قــلــة الــتــدريــب 
لتأهيلي  والجامعات  بــاملــدارس 
لها دور في البطالة(، )البطالة 

جدول )17(
املقاييس الوصفية )املتوسط الحسابـي واالنحـراف املعياري ومعامل االختالف( 

لُبعد »األمية«

املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

معامل 
االختالف

التـرتيب

 في عدم ألتحاقي بمهنة معينه.1
ً
4.140.81019.574األمية سببا

 في تـركي للمدرسة.2
ً
3.381.5947.046كثـرة املتعلميـن املتعطليـن سببا

3.970.6817.201املساهمة في دخل األسرة سبب تـركي للمدرسة.3

العائد املادي من الحـرفة أفضل من العائد من 4
4.460.9120.615التعليم.

تعلم حـرفة أحسن من أن أتعلم من جديد في 5
3.950.7218.433فصول محو األمية 

4.520.7817.432ضعف تعليمي سبب في عدم ألتحاقي بعمل مناسب.6
-4.350.378.54املتوسط العام إلجمالي بعد األمية

جدول )18(
املقاييس الوصفية

)املتوسط الحسابـي واالنحـراف املعياري ومعامل االختالف( لبعد »البطالة«

املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

معامل 
التـرتيباالختالف

4.121.3031.774البطالة سبب في تفكيـري في الهجـرة غيـر الشرعية.1
4.210.6315.152سوق العمل محدود مقابل وجود عدد كبيـر من الخـريجيـن.2

عدم قبول سوق العمل لي بسبب أن مناهج التعليم 3
4.000.6015.141ال تتناسب مع احتياجات سوق العمل  

قلة التدريب باملدارس والجامعات لتأهيلي لها دور 4
4.201.3031.103في البطالة.

-4.120.2967.19املتوسط العام إلجمالي بعد البطالة
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سبب في تفكيـري في الهجـرة غيـر 
ــــة( وذلــــــــــك بـــمـــعـــامـــالت  ــيـ ــ ــــرعـ ــــشـ الـ
اخـــــــتـــــــالف مـــــعـــــيـــــاريـــــة مـــــقـــــدارهـــــا 
)31.10%(،)31.77%(وفــــــــــــــــقــــــــــــــــا 

لردود عينة الدراسة.

حيــث -  بطالــة  وجــود  بمعنــى 
محــدود  العمــل  ســوق  إن 
مــن  كبيـــر  عــدد  وجــود  مقابــل 
الخـريجيـــن، وعــدم قبــول ســوق 
أن  بســبب  للخـريجيـــن  العمــل 
مــع  تتناســب  ال  التعليــم  مناهــج 

العمــل. ســوق  احتياجــات 

الُبعد الثالث - ُبعد الفقر: ويتضمن خمس عبارات:

يتضـح من الجدول )19( ما يلي:

أن اتجاهات مفردات عينة البحث أظهرت اتجاًها عاًما نحو املوافقة لحد ما، على ُبعد )الفقر(، بمتوسط حسابـي - 
)3.67( وبمعامل اختالف معياري قدره )8.89%(، أي بما يعادل نسبة اتفاق )%91.11(.

وقد كان من أكثـــر العبارات أهمية في اإلجابة على التـــرتيب:  )يوجد ظروف خارجه عن إرادتـــي للخـــروج من الفقر(، - 
)البـــرامج الحكوميــة تحــاول تحسيـــن حالــة الفقــراء(، )ال أعمــل باجتهــاد للخـــروج مــن دائــرة الفقــر(، )%16.08(، 

.)%28.03(  )%27.36(

 أن أقل العبارات التـــي حازت على أقل موافقة في اإلجابة:  )الفقر سبب من أسباب - 
ً
 كما يتضـــح من الجدول: أيضا

جعلنــي أفكــر فــي الهجـــرة غيـــر الشــرعية(، )ضعــف تعليمــي  ســبب رئيــس فــي مشــكلة الفقــر(، )%30.79( )%31.77(، 
وفقــا لــردود عينــة الدراســة.

 بمعنــى أن بالنســبة لبعــد الفقــر فــإن البـــرامج الحكوميــة تحــاول تحسيـــن حالــة الفقــراء، كمــا يوجــد ظــروف خارجــه - 
عــن إرادة عينــه البحــث للخـــروج مــن الفقــر.

ملخص ألبعاد  املتغيـر املستقل: دور التمكيـن االقتصادي للشباب:

يتضـح من الجدول )20( ما يلي:

أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما - 
نحــو املوافقــة ، علــى أبعــاد  املتغيـــر املســتقل » دور التمكيـــن 
قــدره  حسابـــي  بمتوســط  وذلــك   ،« للشــباب  االقتصــادي 

.)4.05(

وقــد كان مــن أكثـــر األبعــاد موافقــة فــي اإلجابــة علــى التـــرتيب:  - 
اختــالف  بمعامــالت  وذلــك  )الفقــر(،  )األميــة(،  )البطالــة(، 

.)%8.89(  ،)%8.54(  ،)%7.19( مقدارهــا 

مــن -  للحــد  للشــباب  االقتصــادي  التمكيـــن  أهميــة  بمعنــى 
الهجـرة غيـر الشرعية مما يدل على ضرورة االهتمام بتوفيـر 
لتحقيــق  الفقــر  مشــكلة  وحــل  األميــة  ومحــو  عمــل  فــرص 

للشــباب. االقتصــادي  التمكيـــن 

جدول )19(
املقاييس الوصفية

)املتوسط الحسابـي واالنحـراف املعياري ومعامل االختالف( لبعد »الفقر«

املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

معامل 
التـرتيباالختالف

4.121.3031.775ضعف تعليمي  سبب رئيس في مشكلة الفقر1
3.290.9027.362البـرامج الحكومية تحاول تحسيـن حالة الفقراء.2

الفقر سبب من أسباب جعلني أفكر في الهجـرة 3
4.161.2830.794غيـر الشرعية.

1.780.4928.033ال أعمل باجتهاد للخـروج من دائرة الفقر.4
3.980.6416.081يوجد ظروف خارجه عن إرادتـي للخـروج من الفقر.5

3.670.328.89املتوسط العام إلجمالي بعد الفقر

جدول )20(
املقاييس الوصفية )املتوسط الحسابـي واالنحـراف 

 املعياري واألهمية النسبية( 
ملخص أبعاد  املتغيـر املستقل

»دور التمكيـن االقتصادي للشباب«

املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

معامل 
التـرتيباالختالف

4.350.378.542األمية1
4.120.297.191البطالة2
3.670.328.893الفقر3

املتوسط العام 
-4.050.297.21إلجمالي البعد



املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2020

117

الُبعد الرئيس الثاني: الهجـرة غيـر الشرعية )كمتغيـر تابع( ويتضمن 10 عبارات:

جدول رقم )21(
املقاييس الوصفية )املتوسط الحسابـي واالنحـراف املعياري ومعامل االختالف( لبعد »الهجـرة غيـر الشرعية«

املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

معامل 
التـرتيباالختالف

4.051.5839.0610أدرك مخاطر الهجـرة غيـر الشرعية1
2.400.8234.388لإعالم دور كافي في توعيتك بمخاطر الهجـرة غيـر الشرعية2
2.730.7628.175الهجـرة غيـر الشرعية هي الحل األمثل لحل مشكالتي.3
4.490.9220.673أحدى أسباب الهجـرة غيـر الشرعية الحصول على فرصة عمل مناسبة لي.4
4.550.7416.292أحدى أسباب الهجـرة غيـر الشرعية سوء األحوال االقتصادية5
2.380.7732.527يوجد توعية لي على االعتداءات التـي تحدث أثناء الهجـرة غيـر الشرعية لي.6
4.620.7215.651أوافق على وجود رقابة ملنع الهجـرة غيـر الشرعية.7
2.751.0438.009كنت أرغب في هجـرة دائمة وعدم العودة للوطن.8
2.54.0.8031.576تقوم الحكومة املصرية بإقامة مشروعات استثمارية للحد من ظاهرة الهجـرة غيـر الشرعية.9

3.000.7525.104تقوم الحكومة املصرية بتوفيـر فرص عمل للشباب للحد من ظاهرة الهجـرة غيـر الشرعية.10
-3.400.288.37املتوسط العام إلجمالي بعد الهجـرة غيـر الشرعية

يتضـح من الجدول رقم )21( ما يلي:

أن اتجاهــات مفــردات عينــة البحــث قــد أظهــرت اتجاًهــا عاًمــا نحــو املوافقــة لحــد مــا، علــى ُبعــد )الهجـــرة غيـــر الشــرعية(، - 
وذلــك بمتوســط حسابـــي قــدره )3.40( وبمعامــل اختــالف معيــاري قــدره )8.37%(، أي بمــا يعــادل نســبة اتفــاق )%91.93(.

وقــد كان مــن أكثـــر العبــارات أهميــة فــي اإلجابــة علــى التـــرتيب:  )أوافــق علــى وجــود رقابــة ملنــع الهجـــرة غيـــر الشــرعية(، - 
)أحدى أسباب الهجـرة غيـر الشرعية سوء األحوال االقتصادية(، )أحدى أسباب الهجـرة غيـر الشرعية الحصول 
علــى فرصــة عمــل مناســبة لي(،)تقــوم الحكومــة املصريــة بتوفيـــر فــرص عمــل للشــباب للحــد مــن ظاهــرة الهجـــرة غيـــر 

الشــرعية(، وذلــك بمعامــالت اختــالف معياريــة مقدارهــا )%15.65(، )%16.29(،)%20.67(،  )%25.10(.

 أن أقــل العبــارات التـــي حــازت علــى أقــل موافقــة فــي اإلجابــة علــى التـــرتيب:  )لإعــالم دور كافــي - 
ً
كمــا يتضـــح مــن الجــدول: أيضــا

فــي توعيتــك بمخاطــر الهجـــرة غيـــر الشــرعية(، )كنــت أرغــب فــي هجـــرة دائمــة وعــدم العــودة للوطــن(، )أدرك مخاطــر الهجـــرة 
غيـــر الشــرعية( وذلــك بمعامــالت اختــالف معياريــة مقدارهــا )34.38%( )38.00%(، )39.06%( وفقــا لــردود عينــة الدراســة.

مما يدل على ضرورة وجود رقابة ملنع الهجـرة غيـر الشرعية، ومن أسباب الهجـرة غيـر الشرعية سوء األحوال االقتصادية - 
والحصول على فرصة عمل مناسبة،كما يوجد قصور لإعالم واملجتمع املدنى في التوعية بمخاطر الهجـرة غيـر الشرعية.

نتائج اختبارات الفروض:
الفرض األول: يوجد تأثيـر معنوى ذو داللة إحصائية بيـن أبعاد التمكيـن االقتصادي للشباب في الحد من الهجـرة غيـر 

الشرعية في جمهورية مصر العربية.

يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن بعد األمية على الهجـرة غيـر الشرعية.1- 

يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن بعد البطالة على الهجـرة غيـر الشرعية.2- 

يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن بعد الفقر على الهجـرة غيـر الشرعية.3- 

الفرض الثاني: توجد اختالفات جوهرية ألبعاد )دور التمكيـن االقتصادي للشباب في جمهورية مصر العربية( طبقا 
افية )النوع – السن – املؤهل التعليمى- مستوى الدخل(. لخصائصهم الديموجـر

الفــرض الثالــث: توجــد اختالفــات جوهرية لبعد )الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهورية مصر العربيــة(، طبقا لخصائصهم 
افية )النوع – السن – املؤهل التعليمى – مستوى الدخل(. الديموجـر
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وفيما يلي اثبات الفروض:

الفرض الرئيس األول:

يوجد تأثيـــر معنوي ذو داللة إحصائية بيـــن أبعاد التمكيـــن االقتصادي للشباب في الحد من الهجـــرة غيـــر الشرعية 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة

متغيـرات الفرض:

أثـر التمكيـن االقتصادي للشباب )متغيـر مستقل(- 

الهجـرة غيـر الشرعية )متغيـر تابع(- 

تم اختبار الفرض: من خالل معامل ارتباط بيـرسون واستخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط كما يلي:- 

أوال: معامل االرتباط بيـــن التمكيـــن االقتصادي للشباب 
والهجـرة غيـر الشرعية

استخدام معامل ارتباط بيـرسون.

مــن الجــدول رقــم )22( يتضــح أنــه توجــد عالقــة قويــة ذات 
داللة إحصائية بيـــن بعد التمكيـــن االقتصادي للشــباب والهجـــرة 
بمســتوى   )0.837( االرتبــاط  معامــل  بلــغ  حيــث  الشــرعية،  غيـــر 

معنويــة أقــل مــن )0.01(.

ثانيا:- تحليل االنحدار الخطى البســيط Simple Linear Regression لقياس تأثيـــر بعد التمكيـــن االقتصادي للشــباب 
والهجـرة غيـر الشرعية

-1 )R2( معامل التحديد

نجــد أن املتغيـــر املســتقل إجمالــي )التمكيـــن االقتصــادي للشــباب( يؤثـــر )70%( مــن التغيـــر الكلــي فــي املتغيـــر التابــع 
)الهجـــرة غيـــر الشــرعية(. وباقــي النســبة يـــرجع إلــى الخطــأ العشــوائي فــي املعادلــة أو ربمــا لعــدم إدراج متغيـــرات مســتقلة أخـــرى 

كان مــن املفــروض إدراجهــا ضمــن النمــوذج.

اختبار معنوية املتغيـر املستقل. 2-

باســتخدام اختيــار )t.test( نجــد أن املتغيـــر املســتقل )التمكيـــن االقتصــادي للشــباب(، ذو تأثيـــر معنــوي علــى املتغيـــر 
التابــع )الهجـــرة غيـــر الشــرعية(، حيــث بلغــت قيمــة »ت« )24.543( وذلــك عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن  )0.01(.

اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: 3-

النمــوذج  توفيــق  جــودة  معنويــة  الختبــار 
ككل، تــم اســتخدام اختبــار )F-test(، وحيــث إن 
قيمــة اختبــار )F-test( هــي )602.373( وهــي ذات 
معنويــة عنــد مســتوى أقــل مــن )0.01(، ممــا يــدل 
على جودة تأثيـر نموذج االنحدار على بعد الهجـرة 

ــر الشــرعية غيـ

معادلة النموذج:

 +  0.675  = الشــرعية  غيـــر  الهجـــرة  بعــد 
للشــباب االقتصــادي  التمكيـــن  أثـــر   0.837

جدول رقم )22(
العالقة بيـن التمكيـن االقتصادي للشباب والهجـرة غيـر 

الشرعية باستخدام معامل ارتباط بيـرسون 

معامل املتغيـرات
)r(االرتباط

مستوى 
املعنوية

النتيجة 
)الداللة(

إجمالي: التمكيـن االقتصادي 
دالة0.1**0.837**للشباب والهجـرة غيـر الشرعية

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(. 

جدول رقم )23(
تحديد معنوية تأثيـر أبعاد التمكيـن االقتصادي للشباب على الهجـرة غيـر 

الشرعية باستخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط

املتغيـر املستقل

املعلمات
املقدرة

iβ

قيمة »ت«
t. test

قيمة »ف«
F. test معامل

التحديد
R2 القيمة

مستوى 
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

70.0 %0.00**0.01602.373**0.3686.043 الجـزء الثابت
إجمالي أبعاد التمكيـن 

0.01**0.83724.543االقتصادي للشباب

*دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(.  **دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.  
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ومــن نمــوذج العالقــة اإلنحداريــة الســابق، يمكــن التنبــؤ بدرجــات الهجـــرة غيـــر الشــرعية، مــن خــالل قيــاس مؤشــرات 
التمكيـــن االقتصــادي للشــباب، وتطبيــق ذلــك النمــوذج، وهــو يــدل علــى أن:

كل زيادة  في مؤشرات أبعاد التمكيـــن االقتصادي للشباب قدرها )0.837( تؤدى إلى زيادة الهجـــرة غيـــر الشرعية - 
بمقدار واحد صـــحيح.

β )االرتبــاط(  ألبعــاد دور التمكيـــن االقتصــادي للشــباب -  مــن خــالل نمــوذج االنحــدار الســابق فنجــد ان معامــل 
ذو نســبة تأثيـــر جيــدة حيــث بلــغ )0.837(، علــى بعــد الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ويعتبـــر هــذا 

التأثيـــر معنــوى

إثبات الفرضية:

يتــم قبــول الفــرض اإلحصائــي القائــل بوجــود عالقــة قويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن التمكيـــن االقتصــادي للشــباب 
والهجـــرة غيـــر الشــرعية.

نتائج اختبار الفرض الفرعي األول: يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن بعد األمية على الهجـرة غيـر الشرعية.

متغيـرات الفرض

األمية)متغيـر مستقل( - الهجـرة غيـر الشرعية)متغيـر تابع(- 

تم اختبار الفرض: من خالل معامل ارتباط بيـرسون واستخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط كما يلي:- 

أوال:-معامل االرتباط بيـن بعد األمية والهجـرة غيـر الشرعية

يتضـح من الجدول رقم )24( ما يلي:

توجــد عالقــة قويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن األميــة والهجـــرة 
غيـــر الشــرعية، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.742( بمســتوى معنويــة 

أقــل مــن )0.01(.

ثانيا:- تحليل االنحدار الخطى البسيط Simple Linear Regression لقياس تأثيـر بعد األمية والهجـرة غيـر الشرعية.

-1 )R2( معامل التحديد

نجــد أن املتغيـــر املســتقل )إجمالــي األميــة( يفســر )55%( مــن التغيـــر الكلــي فــي املتغيـــر التابــع )الهجـــرة غيـــر الشــرعية(. وباقــي 
النسبة يـرجع إلى الخطأ العشوائي في املعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيـرات مستقلة أخـرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج.

اختبار معنوية املتغيـر املستقل. 2-

باســتخدام اختيــار )t.test( نجــد أن املتغيـــر املســتقل )األميــة(، ذو تأثيـــر معنــوي علــى املتغيـــر التابــع )الهجـــرة غيـــر 
مــن  )0.01(. أقــل  بلغــت قيمــة »ت« )17.752( وذلــك عنــد مســتوى معنويــة  الشــرعية(، حيــث 

اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: 3-

الختبــار معنويــة جــودة توفيــق النمــوذج ككل، تــم اســتخدام اختبــار )F-test(، وحيــث إن قيمــة اختبــار )F-test( هــي 
)315.126( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )0.01(، مما يدل على جودة تأثيـر نموذج االنحدار على أبعادالهجـرة غيـر 

الشــرعية

معادلة النموذج:

بعد الهجـرة غيـر الشرعية = 0.965 + 0.742 بعد األمية

جدول رقم )24(
العالقة بيـن بعد األمية والهجـرة غيـر الشرعية 

باستخدام معامل ارتباط بيـرسون 

معامل املتغيـرات
)r(االرتباط

مستوى 
املعنوية

النتيجة 
)الداللة(

إجمالي: بعد األمية 
دالة0.1**0.742**والهجـرة غيـر الشرعية

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(. 
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الســابق،  اإلنحداريــة  العالقــة  نمــوذج  ومــن 
يمكــن التنبــؤ بدرجــات الهجـــرة غيـــر الشــرعية، مــن 
خــالل قيــاس مؤشــرات بعــد األميــة، وتطبيــق ذلــك 

النمــوذج، وهــو يــدل علــى أن:-

األميةقدرهــا  بعــد  مؤشــرات  فــي  زيــادة   كل 
الشــرعية   الهجـــرة غيـــر  زيــادة  إلــى  تــؤدى   )  0.742(

صـــحيح. واحــد  بمقــدار 

مــن خــالل نمــوذج االنحــدار الســابق فنجــد 
β )االرتباط(  لبعد األمية نسبة تأثيـر  ان معامل 

جيــد حيــث بلغــت )0.742(، علــى بعــد الهجـــرة غيـــر الشــرعية ويعتبـــر هــذا التأثيـــر معنــوى.

يتم قبول الفرض اإلحصائي القائل بوجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية بيـن األمية والهجـرة غيـر الشرعية.

الفرض الفرعي الثاني: يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن بعد البطالة على الهجـرة غيـر الشرعية.

متغيـرات الفرض:

البطالة )متغيـر مستقل(- 

الهجـرة غيـر الشرعية )متغيـر تابع(- 

تم اختبار الفرض: من خالل معامل ارتباط بيـرسون واستخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط كما يلي:- 

أوال:- معامل االرتباط بيـن بعد البطالة والهجـرة غيـر الشرعية

يتضـح من الجدول رقم )26( ما يلي:

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن بعــد البطالــة والهجـــرة 
غيـــر الشــرعية، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.778( بمســتوى معنويــة 

أقــل مــن )0.01(.

ثانيا:- تحليل االنحدار الخطى البسيط Simple Linear Regression لقياس تأثيـر بعد البطالة والهجـرة غيـر الشرعية

-1 )R2( معامل التحديد

نجد أن املتغيـر املستقل إجمالي )البطالة( يفسر )60.4%( من التغيـر الكلي في املتغيـر التابع )الهجـرة غيـر الشرعية(. 
وباقــي النســبة يـــرجع إلــى الخطــأ العشــوائي فــي املعادلــة أو ربمــا لعــدم إدراج متغيـــرات مســتقلة أخـــرى كان مــن املفــروض إدراجهــا 

ضمــن النموذج.

اختبار معنوية املتغيـر املستقل. 2-

باستخدام اختيار )t.test( نجد أن املتغيـر املستقل )البطالة(، ذو تأثيـر معنوي على املتغيـر التابع )الهجـرة غيـر الشرعية(، حيث 
بلغت قيمة »ت« )19.833( وذلك عند مستوى معنوية أقل من  )0.01(.

اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: 3-

 )F-test( )F-test(، وحيــث إن قيمــة اختبــار  الختبــار معنويــة جــودة توفيــق النمــوذج ككل، تــم اســتخدام اختبــار 
هــي )393.346( وهــي ذات معنويــة عنــد مســتوى أقــل مــن )0.01(، ممــا يــدل علــى جــودة تأثيـــر نمــوذج االنحــدار علــى أبعــاد 

الهجـــرة غيـــر الشــرعية

جدول رقم )26(
العالقة بيـن بعد البطالة والهجـرة غيـر الشرعية 

باستخدام معامل ارتباط بيـرسون 

معامل املتغيـرات
)r(االرتباط

مستوى 
املعنوية

النتيجة 
)الداللة(

إجمالي: بعد البطالة 
دالة0.1**0778**والهجـرة غيـر الشرعية

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(. 

جدول رقم )25(
تحديد معنوية تأثيـر بعد األمية على الهجـرة غيـر الشرعية

باستخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط

املتغيـر املستقل

املعلمات
املقدرة

iβ

قيمة »ت«
t. test

قيمة »ف«
F. test معامل

التحديد
R2 القيمة

مستوى 
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

55 %0.00**0.01315.126**0.3686.043 الجـزء الثابت
0.00**0.74217.752إجمالي بعد األمية

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.       *دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. 
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معادلة النموذج:

بعدالهجـرة غيـر الشرعية= 0.782 + 0.778 

بعــد البطالــة 

الســابق،  اإلنحداريــة  العالقــة  نمــوذج  ومــن 
يمكــن التنبــؤ بدرجــات الهجـــرة غيـــر الشــرعية، مــن 
خالل قياس مؤشــرات ُبعد البطالة، وتطبيق ذلك 

النمــوذج، وهــو يــدل علــى أن:-

كل زيادة  في مؤشرات بعد البطالة قدرها - 
غيـــر  الهجـــرة  زيــادة  إلــى  تــؤدى   )  0.778(

الشــرعية بمقــدار واحــد صـــحيح.

β )االرتبــاط(  لبعــد البطالــة نســبة تأثيـــر جيــدة حيــث بلغــت -  مــن خــالل نمــوذج االنحــدار الســابق فنجــد ان معامــل 
)0.778(، علــى بعــد الهجـــرة غيـــر الشــرعية ويعتبـــر هــذا التأثيـــر معنــوى.

يتم قبول الفرض اإلحصائي القائل بوجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية بيـن بعد البطالة والهجـرة غيـر الشرعية- 

الفرض الفرعي الثالث: يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن ُبعد الفقر على الهجـرة غيـر الشرعية.

متغيـرات الفرض:

الفقر )متغيـر مستقل(- 

الهجـرة غيـر الشرعية )متغيـر تابع(- 

بيـــرسون -  ارتبــاط  معامــل  خــالل  مــن  الفــرض:  اختبــار  تــم 
واســتخدام أســلوب تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط كمــا يلــي:

أوال: معامل االرتباط بيـن بعد الفقر والهجـرة غيـر الشرعية:

يتضـح من الجدول رقم )28( مايلى:

توجــد عالقــة قويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن بعــد الفقــر والهجـــرة 
غيـر الشرعية، حيث بلغ معامل االرتباط )0.701( بمستوى معنوية أقل 

مــن )0.01(.

ثانيا: تحليل االنحدار الخطى البسيط Simple Linear Regression لقياس تأثيـر بعد الفقر والهجـرة غيـر الشرعية.

-1 )R2( معامل التحديد

نجد أن املتغيـر املستقل )إجمالي بعد الفقر( يفسر )49.1%( من التغيـر الكلي في املتغيـر التابع )الهجـرة غيـر الشرعية(. 
وباقــي النســبة يـــرجع إلــى الخطــأ العشــوائي فــي املعادلــة 
أو ربما لعدم إدراج متغيـرات مستقلة أخـرى كان من 

املفــروض إدراجهــا ضمــن النمــوذج.

اختبار معنوية املتغيـر املستقل. 2-

باســتخدام اختيــار )t.test( نجــد أن املتغيـــر 
علــى  معنــوي  تأثيـــر  ذو  الفقــر(،  )ُبعــد  املســتقل 
حيــث  الشــرعية(،  غيـــر  )الهجـــرة  التابــع  املتغيـــر 
مســتوى  عنــد  وذلــك   )15.772( »ت«  قيمــة  بلغــت 

.)0.01( مــن   أقــل  معنويــة 

جدول رقم )27(
تحديد معنوية تأثيـر بعد البطالة على الهجـرة غيـر الشرعية

باستخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط

املتغيـر املستقل

املعلمات
املقدرة

iβ

قيمة »ت«
t. test

قيمة »ف«
F. test معامل

التحديد
R2 القيمة

مستوى 
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

60.4%0.00**0.01393.346**0.7825.823 الجـزء الثابت
0.01**0.77819.833إجمالي بعد البطالة

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.    *دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. 

جدول رقم )29(
تحديد معنوية تأثيـر بعد الفقر على الهجـرة غيـر الشرعية باستخدام 

نموذج االنحدار الخطي البسيط

املتغيـر املستقل

املعلمات
املقدرة

iβ

قيمة »ت«
t. test

قيمة »ف«
F. test معامل

التحديد
R2 القيمة

مستوى 
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

49.1 %0.01**0.01248.745**0.84713.082 الجـزء الثابت
0.01**0.70115.772إجمالي بعد الفقر

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.     *دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. 

جدول رقم )28(
العالقة بيـن بعد الفقر والهجـرة غيـر الشرعية 

باستخدام معامل ارتباط بيـرسون 

معامل املتغيـرات
)r(االرتباط

مستوى 
املعنوية

النتيجة 
)الداللة(

إجمالي: بعد الفقر 
دالة0.1**0.701والهجـرة غيـر الشرعية

** دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(. 
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اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: 3-

الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل، تم استخدام اختبار )F-test(، وحيث إن قيمة اختبار )F-test( هي )248.745( 
وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )0.01(، مما يدل على جودة تأثيـر نموذج االنحدار على بعد الهجـرة غيـر الشرعية

معادلة النموذج:

بعد الهجـرة غيـر الشرعية= 0.847 + 0.701 بعد الفقر

ومن نموذج العالقة اإلنحدارية السابق، يمكن التنبؤ بدرجات الهجـــرة غيـــر الشرعية من خالل قياس مؤشرات بعد 
الفقــر، وتطبيــق ذلــك النمــوذج، وهــو يــدل علــى أن:-

كل زيادة  في مؤشرات الفقرقدرها )0.701 ( تؤدى إلى زيادة الهجـرة غيـر الشرعية بمقدار واحد صـحيح.- 

بلــغ -  β )االرتبــاط(  لبعــد الفقــر نســبة تأثيـــر جيــد حيــث  مــن خــالل نمــوذج االنحــدار الســابق فنجــد ان معامــل 
)0.701(، علــى بعــد الهجـــرة غيـــر الشــرعية ويعتبـــر هــذا التأثيـــر معنــوى.

يتم قبول الفرض اإلحصائي القائل بوجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية بيـن بعد الفقر والهجـرة غيـر الشرعية- 

االنحدار املتعدد

ومن الفرضيات السابقة يمكن ان نؤكد إثبات الفرضية القائلة: باستخدام تحليل االنحدار املتعدد

بوجــود تأثـــر ألبعــاد التمكيـــن االقتصــادي للشــباب )كمتغيـــرات مســتقلة( متمثلــة فــي أبعــاده )األميــة – البطالــة – 
الفقــر( علــى الهجـــرة غيـــر الشرعية)كمتغيـــر تابــع(. وذلــك باســتخدام أســلوب االنحــدار املتعــدد، لقيــاس هــذه التأثيـــرات كل 

علــى حــدة، وعمــا إذا كانــت تلــك التأثيـــرات جوهريــة ام إنهــا غيـــر دالــة إحصائًيــا.

Stepwise Multiple  Regression تحليل االنحدار املتعدد

يتضـح من الجدول رقم )30( ما يلي:

-1 )r( معامل ارتباط

توجــد عالقــة ايجابيــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن »التمكيـــن االقتصــادي للشــباب والهجـــرة غيـــر الشــرعية، حيــث بلــغ 
معامــل االرتبــاط )0.825( بمســتوى معنويــة أقــل مــن )0.01(.

-2 )R2( معامل التحديد

نجد أن املتغيـرات املستقلة إلجمالي أبعاد )التمكيـن االقتصادي للشباب(، تفسر )68%( من التغيـر الكلي في املتغيـر 
التابــع املتمثــل فــي الهجـــرة غيـــر الشــرعية وباقــي النســبة يـــرجع إلــى الخطــأ العشــوائي فــي املعادلــة أو ربمــا لعــدم إدراج متغيـــرات 

مســتقلة أخـــرى كان مــن املفــروض إدراجهــا ضمــن النمــوذج أو الختــالف طبيعــة نمــوذج االنحــدار عــن النمــوذج الخطــي.

اختبار معنوية املتغيـر املستقل. 3-

أن  نجــد   )t.test( اختيــار  باســتخدام 
التمكيـــن  عناصــر  املســتقلة،  املتغيـــرات 
أهــم  فــي  واملتمثلــة  للشــباب  االقتصــادي 
العناصــر تأثيـــرا )البطالــة -األميــة – الفقــر(، 
غيـــر  الهجـــرة  علــى  معنــوي  تأثيـــر  ذات  
الشــرعية، وذلــك عنــد مســتوى معنويــة أقــل 
  » β مــن  )0.05(. حيــث بلغــت قيــم البيتــا  »

التوالــي. )3.370(علــى   ،)4.81(  ،)7.844(

والفعــال  القــوى  التأثيـــر  بمعنــى 
ملعظــم أبعــاد عناصــر التمكيـــن االقتصــادي 

جدول رقم )30(
تحديد معنوية أهم عناصر التمكيـن االقتصادي للشباب تأثيـرا على الهجـرة 

غيـر الشرعية باستخدام نموذج االنحدار الخطي املتعدد

املتغيـر 
املستقل

املعلمات
املقدرة

iβ

t. testF. testR2

معامل 
التحديد

r
معامل 
االرتباط القيمة

مستوى 
املعنوية

مستوى القيمة
املعنوية

181.622**0.001%680.825
0.01**0.6165.063الجـزء الثابت

0.01**10.2824.81-األمية
0.01**20.4387.844-البطالة
0.01**30.1873.370-الفقر

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.       *  دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. 
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للشــباب ولكــن هــذه التأثيـــرات متفاوتــة علــى الهجـــرة غيـــر الشــرعية حيــث إن عامــل البطالــه هــو األكثـــر تأثيـــرا ويليــه األميــه 
الفقــر ثــم 

اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: 4-

الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل، تم استخدام اختبار )F-test(، وحيث إن قيمة اختبار )F-test( هي )181.622( 
وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )0.01(، مما يدل على جودة تأثيـر نموذج االنحدار على الهجـرة غيـر الشرعية.

معادلة النموذج:  5-

الهجـرة غيـر الشرعية =  0.282 األمية +  0.438 البطالة + 0.187 الفقر

ممــا يدلنــا علــى التأثيـــر الــدال والفعــال ملعظــم املتغيـــرات املســتقلة عناصــر التمكيـــن االقتصــادي للشــباب علــى الهجـــرة 
غيـــر الشــرعية

  يوضـح الشكل التالي أبعاد التمكيـن االقتصادي للشباب وتأثيـرها علي الهجـرة غيـر الشرعية

 4.81" ت" قيمة                                                   
 

 7.844" ت" قيمة                                         
 
 

 3.370" ت" قيمة                                                                      
 

68= التحديد معامل % 

 

 األمية

 البطالة

 التمكين

 االقتصادي

 للشباب

الشرعية غير  الهجرة  

 الفقر

وهذه مؤشرات مهمة تدل على درجة تأثيـر كل عامل مستقل من )أبعاد دور التمكيـن االقتصادي للشباب(، بذاته على 
الهجـرة غيـر الشرعية في جمهورية مصر العربية

الفــرض الثانــي:  توجــد اختالفــات جوهريــة ألبعــاد )دور التمكيـــن االقتصــادي للشــباب في جمهورية مصــر العربية(، طبقا 
افية  )النوع - السن- املؤهل التعليمي-مستوى الدخل( لخصائصهم الديموجـر

النوع 1-

تــم اســتخدام اختبــار »ت« لعينتيـــن مستقلتيـــن، لقيــاس معنويــة الفــروق طبقــا للمتغيـــرات محــل الدراســة فــإذا كان 
مستوى املعنوية أقل من )0.05(، دل على وجود فروق ذات تأثيـــر معنوي،  وإذا كان مستوى املعنوية اكبـــر من )0.05(، دل 

علــى عــدم وجــود فــروق ذات تأثيـــر معنــوي.

يتضـح من الجدول رقم )31( ما يلي:

داللــة -  ذات  فــروق  توجــد  ال 
إحصائية فيما يتعلق بمتغيـر عينة 
إلجمالــي  وفقــا  )النــوع(  الدراســة 
االقتصــادي  التمكيـــن  دور  )أبعــاد 
للشــباب( حيــث بلغــت قيمــة »ت« 
معنويــة  مســتوى  عنــد   ،)1.829(

.)0.05( اكبـــر 

اآلراء -  فــي  التوافــق  علــى  يدلنــا  ممــا 
بيـــن متغيـــر النــوع

جدول رقم )31(
اختبار »ت« لقياس معنوية الفروق بيـن استجابات عينة الدراسة ألبعاد )دور 
التمكيـن االقتصادي للشباب في جمهورية مصر العربية( باختالف متغيـر النوع

املتوسط العددالتوزيعاألبعاد
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

قيمة 
ت
t

القــرار
مستوى 
الداللةاملعنوية

-إجمالي: أبعاد 
دور التمكيـن 

االقتصادي للشباب

غيـر  2463.450.291.8290.40ذكر
دالة

142.380.33انثي
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العمر 2-

»ف«  اختبــار  اســتخدام  تــم 
تحليــل التبايـــن احــادى االتجــاه ألكثـــر 
لقيــاس  مستقلتيـــن،  عينتيـــن  مــن 
للمتغيـــرات  طبقــا  الفــروق  معنويــة 
مســتوى  كان  فــإذا  الدراســة  محــل 
علــى  دل   ،)0.05( مــن  أقــل  املعنويــة 
معنــوي،   تأثيـــر  ذات  فــروق  وجــود 
مــن  اكبـــر  املعنويــة  مســتوى  كان  وإذا 
فــروق  وجــود  عــدم  علــى  دل   ،)0.05(

معنــوي. تأثيـــر  ذات 

 )32( رقــم  الجــدول  مــن  يتضـــح 
يلــي: مــا 

ال توجــد اختالفــات معنويــة بيـــن 
آلراءهــم  وفقــا  املســتق�سي  اتجاهــات 
باختــالف متغيـــر )العمــر(، نحــو أبعــاد 
)دور التمكيـــن االقتصــادي للشــباب 
حيــث  العربيــة(،  مصــر  جمهوريــة  فــي 
عنــد   ،)1.399( »ف«  قيمــة  بلغــت 

.)0.05( مــن  اكبـــر  معنويــة  مســتوى 

املؤهل التعليمي 3-

»ف«  اختبــار  اســتخدام  تــم 
االتجــاه،  احــادى  التبايـــن  تحليــل 
ويتضـــح مــن الجــدول رقــم )33( مــا يلــي:

ال توجــد اختالفــات معنويــة بيـــن 
آلراءهــم  وفقــا  املســتق�سي  اتجاهــات 
باختــالف متغيـــر )املؤهــل التعليمــي(، 
نحــو أبعــاد )دور التمكيـــن االقتصــادي 

للشــباب فــي جمهوريــة مصــر العربيــة(، حيــث بلغــت قيمــة »ف« )1.479(، عنــد مســتوى معنويــة اكبـــر مــن )0.05(.

مستوى الدخل 4-

تم استخدام اختبار »ف« تحليل التبايـن احادى االتجاه، ويتضـح من الجدول رقم )34( ما يلي:

ال توجد اختالفات معنوية بيـن اتجاهات املستق�سي وفقا آلراءهم باختالف متغيـر )مستوى الدخل(، نحو أبعاد )دور 
التمكيـــن االقتصــادي للشــباب فــي جمهوريــة مصــر العربيــة(، حيــث بلغــت قيمــة »ف« )1.609(، عنــد مســتوى معنويــة اكبـــر 

مــن )0.05(.

إثبات الفرض:

يتــم قبــول الفــرض العدمــي القائــل بعــدم وجــود اختــالف ذو داللــة إحصائيــة ألبعــاد )دور التمكيـــن االقتصــادي للشــباب 
الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة(، طبقــا لخصائصهــم الديموجـــرافية  )النــوع - الســن- املؤهــل التعليمي-مســتوى الدخــل(

جدول رقم )32(
اختبار تحليل التبايـن احادى االتجاه »ف« لقياس معنوية الفروق ألبعاد )دور 

التمكيـن االقتصادي للشباب في جمهورية مصر العربية(  باختالف متغيـر )العمر(

املتوسط العددالتوزيعاألبعاد
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

قيمة 
ف
F

القــرار
مستوى 
الداللةاملعنوية

- إجمالي: أبعاد 
دور التمكيـن 
االقتصادي 

للشباب

373.430.24أقل من20 سنة
غيـر 1.3990.24

دالة
1563.470.29من 20-30 سنة

673.400.34أكثـر من 30 سنة

جدول رقم )33(
اختبار تحليل التبايـن احادى االتجاه »ف« لقياس معنوية الفروق ألبعاد )دور التمكيـن 

االقتصادي للشباب في جمهورية مصر العربية(  باختالف متغيـر )املؤهل التعليمي(

املتوسط العددالتوزيعاألبعاد
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

قيمة 
ف
F

القــرار
مستوى 
الداللةاملعنوية

-إجمالي: أبعاد 
دور التمكيـن 
االقتصادي 

للشباب

1173.460.31أمي

غيـر 1.4790.69
دالة

903.420.29أقل من املتوسط
403.470.25متوسط

133.450.30عالي

جدول رقم )34(
اختبار تحليل التبايـن احادى االتجاه »ف« لقياس معنوية الفروق ألبعاد )دور التمكيـن 

االقتصادي للشباب في جمهورية مصر العربية(  باختالف متغيـر )مستوى الدخل(

املتوسط العددالتوزيعاألبعاد
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

قيمة 
ف
F

القــرار
مستوى 
الداللةاملعنوية

-إجمالي: أبعاد 
دور التمكيـن 
االقتصادي 

للشباب

1313.450.29معدم
غيـر 1.6090.69

دالة
1153.430.31منخفض الدخل
143.580.17متوسط الدخل
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الفــرض الثالــث:  توجــد اختالفات 
جوهرية لُبعد )الهجـرة غيـر الشرعية 
ا 

ً
في جمهورية مصر العربية(، طبق

افية  )النوع   لخصائصهم الديموجـــر
- الســن - املؤهــل التعليمــي - مســتوى 

الدخل(

النوع 1-

»ت«  اختبــار  اســتخدام  تــم 
مــن  ويتضـــح  مستقلتيـــن،  لعينتيـــن 

يلــي: مــا   )35( رقــم  الجــدول 

داللــة  ذات  فــروق  توجــد 
بمتغيـــر عينــة  يتعلــق  فيمــا  إحصائيــة 
بعــد  إلجمالــي  وفقــا  )النــوع(  الدراســة 
)الحــد مــن الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة( حيــث بلغــت 
مســتوى  عنــد   ،)6.337( »ت«  قيمــة 
الذكــور  لصالــح   )0.05( أقــل  معنويــة 
مقابــل   ،)3.81( حسابـــي  بمتوســط 

.)2.32( لإنــاث  حسابـــي  متوســط 

العمر 2-

»ف«  اختبــار  اســتخدام  تــم 
تحليــل التبايـــن احــادى االتجــاه ألكثـــر 
مــن عينتيـــن مستقلتيـــن، ويتضـــح مــن 

يلــي: مــا   )36( رقــم  الجــدول 

بيـــن  معنويــة  اختالفــات  توجــد 
آلراءهــم  وفقــا  املســتق�سي  اتجاهــات 
باختــالف متغيـــر )العمــر(، نحــو ُبعــد 
الشــرعية  غيـــر  الهجـــرة  مــن  )الحــد 
حيــث  العربيــة(،  مصــر  جمهوريــة  فــي 
عنــد   ،)9.089( »ف«  قيمــة  بلغــت 
 )0.05( مــن  أقــل  معنويــة  مســتوى 
 30-20 لصالــح الفئــات العمريــة )مــن 
)أقــل  ســنة(،   30 مــن  )أكثـــر  ســنة(، 
مــن20  ســنة(،  بمتوســطات حســابية 

.)3.38(  ،)3.65(  ،)3.83(

املؤهل التعليمي 3-

»ف«  اختبــار  اســتخدام  تــم 
االتجــاه،  احــادى  التبايـــن  تحليــل 
ويتضـــح مــن الجــدول رقــم )37( مــا يلــي:

جدول رقم )35(
اختبار »ت« لقياس معنوية الفروق بيـن استجابات عينة الدراسة لبعد )الهجـرة 

غيـر الشرعية في جمهورية مصر العربية( باختالف متغيـر النوع

املتوسط العددالتوزيعاألبعاد
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

قيمة 
ت
t

القــرار
مستوى 
الداللةاملعنوية

-إجمالي: بعد )الهجـرة 
غيـر الشرعية في جمهورية 

مصر العربية(

  دالة0.02*2463.810.276.337ذكر
142.320.36انثي

* دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. 

جدول رقم )36(
اختبار تحليل التبايـن احادى االتجاه »ف« لقياس معنوية الفروق لبعد )الهجـرة 

غيـر الشرعية في جمهورية مصر العربية( باختالف متغيـر )العمر(

املتوسط العددالتوزيعاألبعاد
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

قيمة 
ف
F

القــرار
مستوى 
الداللةاملعنوية

- إجمالي: بعد )الهجـرة 
غيـر الشرعية في 
جمهورية مصر 

العربية(

373.380.26أقل من20 سنة
دالة0.03*9.089 1563.830.27من 20-30 سنة

673.650.31أكثـر من 30 سنة
*دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. 

جدول رقم )37(
اختبار تحليل التبايـن احادى االتجاه »ف« لقياس معنوية الفروق لبعد )الهجـرة 

غيـر الشرعية في جمهورية مصر العربية( باختالف متغيـر )املؤهل التعليمي(

املتوسط العددالتوزيعاألبعاد
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

قيمة 
ف
F

القــرار
مستوى 
الداللةاملعنوية

-إجمالي: بعد 
)الهجـرة غيـر 
الشرعية في 

جمهورية مصر 
العربية(

1173.410.31أمي

دالة0.05*4.229
903.780.29أقل من املتوسط

403.560.25متوسط
133.210.30عالي

*دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(.  **دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.   

جدول رقم )38(
اختبار تحليل التبايـن احادى االتجاه »ف« لقياس معنوية لبعد )الهجـرة غيـر 

الشرعية في جمهورية مصر العربية(  باختالف متغيـر )مستوى الدخل(

املتوسط العددالتوزيعاألبعاد
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

قيمة 
ف
F

القــرار
مستوى 
الداللةاملعنوية

-إجمالي: بعد )الهجـرة 
غيـر الشرعية في 

جمهورية مصر العربية(

1313.610.29معدم
دالة0.03*4.547 1153.570.28منخفض الدخل

143.280.17متوسط الدخل
*دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. 
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بعــد  نحــو  التعليمــي(،  )املؤهــل  باختــالف متغيـــر  املســتق�سي وفقــا آلراءهــم  اتجاهــات  بيـــن  توجــد اختالفــات معنويــة 
)الهجـرة غيـر الشرعية في جمهورية مصر العربية(، حيث بلغت قيمة »ف« )4.229(، عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. 
لصالح فئات املؤهل )أقل من املتوسط(، )متوسط(، )أمي(، )عالي(، بمتوسطات حسابية )3.78(، )3.56(، )3.41(، )3.21(.

مستوى الدخل 4-

تم استخدام اختبار »ف« تحليل التبايـن احادى االتجاه، ويتضـح من الجدول رقم )38( ما يلي:

بعــد  نحــو  الدخــل(،  )مســتوى  متغيـــر  باختــالف  آلراءهــم  وفقــا  املســتق�سي  اتجاهــات  بيـــن  معنويــة  اختالفــات  توجــد 
)الهجـــرة غيـــر الشــرعية في جمهورية مصر العربية(، حيث بلغت قيمة »ف« )4.547(، عند مســتوى معنوية أقل من )0.05( 

لصالــح لفئــات الدخــل )معــدم(، )منخفــض الدخــل(، )متوســط الدخــل(، بمتوســطات حســابية )3.61(، )3.57(، )3.28(.

إثبات الفرض:

يتــم قبــول الفــرض اإلحصائــي البديــل القائــل بوجــود اختــالف ذو داللــة إحصائيــة ألبعــاد )الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي 
- الســن - املؤهــل التعليمــي - مســتوى الدخــل(. جمهوريــة مصــر العربيــة(، طبقــا لخصائصهــم الديموجـــرافية )النــوع  

املحــور الســادس: النتائــج والتوصيــات املقتـــرحة للتمكيـــن االقتصــادي للشــباب للحــد مــن الهجـــرة غيـــر 
الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة:

خالصة النتائج والتوصيات:

فيما يلي عرض لنتائج الدراسة والتوصيات املقتـرحة بشأنها:

خالصة النتائج:

الفرض األول للبحث: يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن أبعاد التمكيـن االقتصادي للشباب في الحد من 
الهجـرة غيـر الشرعية في جمهورية مصر العربية.

تــم قبــول صـــحة الفــرض األول للبحــث بنــاًء علــى نتائــج الدراســة امليدانيــة للشــباب الذيـــن لــم يتمكنــوا مــن الهجـــرة غيـــر 
الشــرعية للخــارج وتــم التوصــل إليهــا مــن نتائــج الفــروض الفرعيــة التاليــة:

الفرض الفرعي األول: يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن بعد األمية على الهجـرة غيـر الشرعية.

وتــم قبــول صـــحة الفــرض الفرعــي األول حيــث تبيـــن تأثيـــر بعــد األميــة علــى ظاهــرة الهجـــرة غيـــر الشــرعية حيــث إن األميــة 
هــي ســبب عــدم االلتحــاق بالعمــل، واملســاهمة فــي دخــل األســرة ســبب تـــرك املدرســة وبالتالــي ضعــف التعليــم كان ســبب فــي عــدم 

التحــاق بعمــل مناســب.

الفرض الفرعي الثاني: يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن بعد البطالة على الهجـرة غيـر الشرعية.

وتــم قبــول صـــحة الفــرض الفرعــي الثانــي حيــث تبيـــن تأثيـــر بعــد البطالــة علــى ظاهــرة الهجـــرة غيـــر الشــرعية حيــث إن 
سوق العمل محدود مقابل وجود عدد كبيـر من الخـريجيـن، وعدم قبول سوق العمل للخـريجيـن بسبب أن مناهج التعليم 

ال تتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل.

الفرض الفرعي الثالث: يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية بيـن بعد الفقر على الهجـرة غيـر الشرعية.

وتــم قبــول صـــحة الفــرض الفرعــي الثالــث حيــث تبيـــن تأثيـــر بعــد الفقــر علــى ظاهــرة الهجـــرة غيـــر الشــرعية حيــث إن 
ضعــف التعليــم ســبب رئيــس فــي مشــكلة الفقــر، والبـــرامج الحكوميــة تحــاول تحسيـــن حالــة الفقــراء، كمــا يوجــد ظــروف خارجــه 

عــن إرادة عينــه البحــث للخـــروج مــن الفقــر، مــن أســباب التفكيـــر فــي الهجـــرة غيـــر الشــرعية الفقــر.
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الفرض الثاني للبحث:  توجد اختالفات جوهرية ألبعاد )دور التمكيـن االقتصادي للشباب في جمهورية مصر العربية(، 
افية  )النوع  - السن - املؤهل التعليمي - مستوى الدخل( طبقا لخصائصهم الديموجـر

تم رفض الفرض القائل بعدم وجود اختالف ذو داللة إحصائية ألبعاد )دور التمكيـن االقتصادي للشباب الشرعية 
في جمهورية مصر العربية(، طبقا لخصائصهم الديموجـرافية )النوع - السن - املؤهل التعليمي - مستوى الدخل(

الفرض الثالث للبحث:  توجد اختالفات جوهرية لبعد ) الهجـــرة غيـــر الشرعية في جمهورية مصر العربية(، طبقا 
افية  )النوع - السن - املؤهل التعليمي - مستوى الدخل( لخصائصهم الديموجـر

وتــم قبــول صـــحة الفــرض الثالــث حيــث تبيـــن وجــود اختــالف ذو داللــة إحصائيــة ألبعــاد )الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة(، طبقــا لخصائصهــم الديموجـــرافية )النــوع - الســن - املؤهــل التعليمــي - مســتوى الدخــل( كمــا يتضـــح 

مــن األتــي:

بالنســبة للنــوع تبيـــن مــا يلــي: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فيمــا يتعلــق بمتغيـــر عينــة الدراســة )النــوع( وفقــا - 
إلجمالــي ُبعــد )الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة( لصالــح الذكــور.

بالنســبة للعمــر تبيـــن مــا يلــي: توجــد اختالفــات معنويــة بيـــن اتجاهــات املســتق�سي وفقــا آلراءهــم باختــالف متغيـــر - 
)العمــر(، نحــو بعــد )الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة( لصالــح الفئــات العمريــة )مــن20-30 ســنة(.

آلراءهــم -  وفقــا  املســتق�سي  اتجاهــات  بيـــن  معنويــة  اختالفــات  توجــد  يلــي:  مــا  تبيـــن  التعليمــي  للمؤهــل  بالنســبة 
باختــالف متغيـــر )املؤهــل التعليمــي(، نحــو بعــد )الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة( لصالــح فئــات 

)أمــي(. املتوســط(، )متوســط(،  مــن  )أقــل  املؤهــل 

آلراءهــم -  وفقــا  املســتق�سي  اتجاهــات  بيـــن  معنويــة  اختالفــات  توجــد  يلــي:  مــا  تبيـــن  الدخــل  للمســتوى  بالنســبة 
باختــالف متغيـــر )مســتوى الدخــل(، نحــو بعــد )الهجـــرة غيـــر الشــرعية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة( لصالــح لفئــات 

الدخــل(. )متوســط  الدخــل(،  )منخفــض  )معــدم(،  الدخــل 

التوصيات

فــي ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة امليدانيــة مــن نتائــج تــم وضــع التوصيــات التاليــة للتمكيـــن االقتصــادي للشــباب للحــد 
من الهجـــرة غيـــر الشرعية:

: توصيات خاصة ببعد األمية للحد من الهجـرة غيـر الشرعية:
ً
أوال

تطويـــر محتــوى وبـــرامج محــو األميــة بحيــث يلبـــي االحتياجــات التعليميــة املختلفــة لالمييـــن بحـــسب رغبــات وحاجــات 1- 
املناطــق املختلفــة.

العمل على تأهيل األمييـن من خالل مراكز التأهيل املنهى.2- 

العمل على توفيـر فرص عمل مناسبة ملن انهوا البـرامج التعليمية والتدريبية.3- 

: توصيات خاصة ببعد البطالة للحد من الهجـرة غيـر الشرعية:
ً
ثانيا

ضــرورة الربــط بيـــن مخـــرجات التعليــم وحاجــة ســوق العمــل، والتنســيق مــع القطــاع الخــاص لتبنــي مشــروعات خـريجـــى 1- 
الجامعــات، ودعمهــم فــي إقامــة مشــروعات خاصــة.

اهتمام الدولة بتوفيـر مشروعات تستوعب طاقات الشباب ويستطيعون من خاللها اإلبداع في عملهم.2- 

تفعيل دور الجمعيات األهلية في توفيـر فرص العمل للحد من الهجـرة غيـر الشرعية من خالل:3- 

املشــروعات أ-  )منصــة  للتنميــة  االجتماعــي  الصنــدوق  مــع  بالتعــاون  عمــل  فــرص  توفيـــر  األهليــة  للجمعيــات  يمكــن 
يلــي: مــا  الصغيـــرة – مشــروعات( وذلــك مــن خــالل 

إتاحــة كافــة الخدمــات واملعلومــات للبــدء فــي تنفيــذ املشــروعات املتوســطة والصغيـــرة ومتناهيــة الصغــر أو تطويـــر ب- 
مشــروعات قائمــة.
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تقديم تســهيالت إئتمانية لشــباب الخـرجيـــن وأصـــحاب املؤهالت املتوســطة وأصـــحاب شــهادات محو األمية إلقامة ج- 
مشــروعات صغيـــرة تســاهم في التشــغيل وتـــزيد من النمو االقتصادي.

االهتمام بتدريب الشباب بما يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.د- 

ا: توصيات خاصة ببعد الفقر للحد من الهجـرة غيـر الشرعية:
ً
ثالث

يمكن للجمعيات األهلية تخفيض معدالت الفقر من خالل: 1-

فــي توليــد الدخــل ملواجهــة أ-  تدعيــم الشــباب مــن خــالل التوجيــه ملصــادر تمويــل املشــروعات الصغيـــرة للمســاعدة 
الفقــر والتخفيــف مــن حدتــه.

 مــن خــالل الجمعيــات األهليــة تهــدف إلــى تغييـــر فكــر الفئــات املختلفــة فــي ب- 
ً
القيــام بحملــة إعالميــة مصممــة جيــدا

بالقطــاع الحكومــى. التوظــف  املجتمــع تجــاه 

رفع مستوى التنسيق بيـن الجمعيات األهلية لتسهيل عملهما في الوصول إلى الفئات املحتاجة واملهمشة.ج- 

زيادة االستثمارات املوجهة إلى التعليم من خالل: 2-

تشجيع املشاركة املجتمعية والبحث الدائم عن حلول ابتكارية لحل مشكالت التعليم لدعمه وتطويـره.أ- 

تطويـر نظام التعليم بما يستجيب ملتطلبات ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال.ب- 

دمــج بنــك املعرفــة املصــري فــي العمليــة التعليميــة بمختلــف مراحــل التعليــم، بحيــث يكســب الطــالب القــدرة علــى ج- 
البحــث عــن املعلومــات، وحــل املشــكالت باســتخدام مختلــف مصــادر املعرفــة.

التعليــم د-  استـــراتيجية  واســتخدام  املــدارس  فــي  التكنولوجيــا  دمــج  خــالل  مــن  الفصــول  كثافــة  مشــكالت  مواجهــة 
املدمــج. اإللكتـــروني 

االهتمام بالتدريب املستمر للمعلميـن على األساليب الحديثة في التدريس.	- 

التوســع فــي إنشــاء الجامعــات األهليــة إلتاحــة الفرصــة أمــام األعــداد املتـــزايدة مــن الطــالب وتخفيــف العــبء عــن و- 
الحكوميــة. الجامعــات 

أن تـــركز العمليــة التعليميــة علــى تنميــة املهــارات التـــي تــؤدى إلــى اكتســاب الطــالب مهــارات التفكيـــر النقــدى وحــل ز- 
املشــكالت لتواكــب متطلبــات ســوق العمــل.

دعم االستقرار االقتصادي للشباب من خالل الدعم املباشر للشباب لزيادة الدخل وتحسيـن مستوى املعيشة. 3-

اإلجـراءات املباشرة ملواجهة املشكلة االقتصادية وتخفيض مشكلة الفقر وتحسيـن مستوى املعيشة: 4-

تقديم مساعدات مباشرة للفقراء عينية ونقدية من خالل وزارة التضامن االجتماعي.أ- 

رعاية صـحية مجانية من خالل الوحدات الصـحية التابعة لوزارة الصـحة.ب- 

إعادة هيكلة منظومة األجور في مصر لتوفيـر حياة كريمة للمواطن املصري.ج- 

إنشاء مراكز تدريب للخـريجيـن العاطليـن وتحويلهم إلى عمالة ماهرة.د- 

فــي الخــارج لعمــل مشــروعات اســتثمارية تخــدم االقتصــاد املصــري مــع 	-  جــذب رءوس أمــوال املصرييـــن العامليـــن 
الضريبيــة. باإلعفــاءات  وتحفيـــزهم  تعتـــرضهم  أي عقبــات  تذليــل 

: توصيات خاصة للحد من الهجـرة غير الشرعية:
ً
رابعا

تنفيذ بـرامج توعيه للشباب من خالل الجمعيات األهلية للحد من فكرة الهجـرة غيـر الشرعية.1- 

التـركيـز على الجوانب التـربوية وعلى املواطنة في البـرامج املدرسية لتحفيـز الشباب على التعلق بوطنهم.2- 

توفيـر فرص عمل مناسبة للشباب مع ضمان العدالة في األجور.3- 

تنفيذ حمالت إعالمية دورية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة عن مخاطر الهجـرة غيـر الشرعية.4- 
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قائمة استقصاء

موجهة للشباب الذيـن لم يتمكنوا من الهجـرة غيـر الشرعية للخارج

يـرجـى وضع عالمة ) √ ( أمام كل عبارة من العبارات التالية في الخانة التـي تعبـر عن رأيكم في هذه العبارة:

العباراتم
افق مو
بشدة

)5(

افق مو
)4(

افق  مو
إلى

حد ما )3(

غيـر 
افق  مو

)2(

غيـر 
افق  مو
بشدة)1(

 في عدم التحاقي بمهنة معينه.)1(
ً
األمية سببا

 في تـركي للمدرسة.)2(
ً
كثـرة املتعلميـن املتعطليـن سببا

املساهمة في دخل األسرة سبب تـركي للمدرسة.)3(
العائد املادي من الحـرفة أفضل من العائد من التعليم.)4(
تعلم حـرفة أحسن من أن أتعلم من جديد في فصول محو األمية.)5(
ضعف تعليمي سبب في عدم التحاقي بعمل مناسب.)6(
البطالة سبب في تفكيـري في الهجـرة غيـر الشرعية.)7(
سوق العمل محدود مقابل وجود عدد كبيـر من الخـريجيـن.)8(
عدم قبول سوق العمل لي بسبب أن مناهج التعليم ال تتناسب مع احتياجات سوق )9(

العمل.
قلة التدريب باملدارس والجامعات لتأهيلي لها دور في البطالة.)10(
ضعف تعليمي  سبب رئيس في مشكلة الفقر )11(
البـرامج الحكومية تحاول تحسيـن حالة الفقراء.)12(
الفقر سبب من أسباب جعلني أفكر في الهجـرة غيـر الشرعية.)13(
ال أعمل باجتهاد للخـروج من دائرة الفقر.)14(
يوجد ظروف خارجه عن إرادتـي للخـروج من الفقر.)15(
أدرك مخاطر الهجـرة غيـر الشرعية )16(
لإعالم دور كافي في توعيتك بمخاطر الهجـرة غيـر الشرعية )17(
الهجـرة غيـر الشرعية هي الحل األمثل لحل مشكالتي.)18(
أحدى أسباب الهجـرة غيـر الشرعية الحصول على فرصة عمل مناسبة لي.)19(
أحدى أسباب الهجـرة غيـر الشرعية سوء األحوال االقتصادية )20(
يوجد توعية لي على االعتداءات التـي تحدث أثناء الهجـرة غيـر الشرعية لي.)21(
أوافق على وجود رقابة ملنع الهجـرة غيـر الشرعية.)22(
كنت أرغب في هجـرة دائمة وعدم العودة للوطن.)23(
تقوم الحكومة املصرية بإقامة مشروعات استثمارية للحد من ظاهرة الهجـرة غيـر )24(

الشرعية.
تقوم الحكومة املصرية بتوفيـر فرص عمل للشباب للحد من ظاهرة الهجـرة غيـر )25(

الشرعية.
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Abstract

The Researcher made a field study study on the role of economic empowerment of youth in reducing 
the illegal immigration in Arab Republic of Egypt. The research dealt with the following axis: the historical 
development and economic theories related to illegal immigration, the fact of economic empowerment in 
Egypt, the fact of illegal immigration in Egypt and its reasons and the methods of controlling illegal immi-
gration in Egypt.

A field study was made on  individuals who were not able to immigrate illegally. The number of actual 
sample individuals of youth are )260 individuals(. The following descriptive statistical methods are used: 
The internal coherence coefficient, vaccronbach coefficient, the arithmetic mean and standard deviation. 
Also the following statistical deductive methods are used: the analysis of unidirectional variance, pearson 
correlation coefficient, simple regression analysis and multiple regression analysis.

The study reached the following results:

- The existence of moral effect of statistical function between the dimensions of economic empower-
ment of youth in reducing illegal immigration in Arab Republic of Egypt.

- There are no core difference between the dimensions of )the economic empowerment of youth in 
Arab Republic of Egypt( according to their demographic characteristics )sex – age – educational 
qualification – level of income(.

- The existence of core difference of the dimensions )illegal immigration in Arab Republic of Egypt( ac-
cording to their demographic characteristics )sex – age – educational qualification – income level(.

Key Words: Economic Empowerment – Illiteracy – Unemployment – Poverty – Illegal Immigration.


