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 ينــــترشحـــالم  وراتـــــشــنممخطط خاص ب
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 حـــــــــترشــــــالمن  ــات عــومـــــعلـــة مــــاقـــبط 

 االســــم نصر الدين

 اللقـــب عريس

-سعيدة –جامعة الدكتور موالي الطاهر   المؤسسة األصلية 

أو  هل أنتم منتمـــون لمخبـــر بــحث نعم
 ؟ وحدة بحث

 )نعم / ال(

عضو مبخرب تطوير للبحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية فرقة علم النفس جبامعة الدكتور موالي 
 الطاهر سعيدة.

 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، اسم 
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 *مجال البحث علم النفس

 *انظر نهاية هذا المخطط لقائمة المجاالت.
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8102العدد الثالث نوفمرب   تاريخ الصدور 

ميسوم ليلي  –عريس نصر الدين  اسم  ولقب المؤلفين ) بما فيهم  
أنت، حسب ترتيب الظهور في 

 (األصليالمقال 

 موجز ) خالصة (

اجلزائر تفاقم ظاهرة اهلجرة غري الشرعية واليت تعترب مشكلة حساسة كوهنا متس مجيع شرائح اجملتمع؛ حيث تعدت فئة الشباب وأصبحت متس تعرف 
اقف ا يف مو اإلناث واألطفال القصر. هذه الفئة األخرية واليت الزالت يف مرحلة النمو واالكتشاف وحتتاج إىل رعاية ومتابعة مستمرة فهي ترمي بنفسه

املشكالت النفسية لألطفال املهاجرين غري الشرعيني  جتعلها تعيش معانات وأزمات أكثرها نفسية. وبالتايل أصبح من األمهية مبكان التعرف على
حالة ذكر ولتحقيق الغرض من هذا البحث مت اختيار  ومعرفة معاشهم النفسي من خالل التطرق ألهم امليكانيزمات الدفاعية اليت يعتمدون عليها.

اعتمدنا على كل من  املقابلة واملالحظة وقائمة املقابلة  قد. و حيث مت اختياره على أساس حماولته اهلجرة سرا ،سنوات 01يبلغ من العمر 
 التشخيصية ملشكالت الطفل حملمد السيد عبد الرمحن.

عوامل متعددة كالفقر والتسرب  إىلهاجرين غري الشرعيني يرجع وتؤكد النتائج املتوصل إليها يف جمملها أن منشأ املشكالت النفسية لألطفال امل
واملشكالت  ،الالاستقرار ،الغضب ،وان مشكالت القلق ،احلالة تعاين من اضطرابات نفسية واضحة أنكما تشري النتائج  ،وقلق املستقبلاملدرسي 

وان من أهم امليكانيزمات الدفاعية اليت اعتمدت عليها احلالة للخفض من حدة التوتر  ،السلوكية واالنفعالية تتصدر جدول األبعاد العيادية للحالة
 والقلق لديها هي اإلسقاط واإلنكار.

 كلمات مفتاحية

 املشكالت النفسية اهلجرة غري الشرعية   
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 شروط النشر

محكمة تعنى بنشر الدراسات  دولية علميةمجلة  المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

العلوم التربوية والعلوم النفسية واألرطفونيا، وكل ما له عالقة بالبحوث  والبحوث في ميدان

باللغات العربية واالنجليزية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد  والدراسات التربوية والنفسية

 التالية:

ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم وأكاديمية  أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة   -

 قرارا بذلك.الباحث إ

 صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور. 20 أن يكون المقال في حدود -

أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق   -

المراجع بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في تهميش 

 والمصادر.

تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة  -

اإلنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

ث ال يزيد عدد )حيمجتمعين، ود مائتي كلمة للملخصينوالبريد االلكتروني وملخصين، في حد

  14للملخص العربي و   Traditional Arabic 14أسطر بخط  10أسطر الملخص الواحد عن 

Times New Roman للملخص باللغة االنجليزية. 

بين  1.00بمسافة  14مقاسه   Traditional Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 Times New 14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasاألسطر، بالنسبة للعناوين تكون 

Roman. 

 جب أن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر اإلمكان.ي -

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة، واإلجراءات  -

نهج والعينة  وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالم

 .النتائج ومناقشتها

المراجع داخل المتن ، ويشار إلى .(APA)تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس -

أو ذكر اإلسم الكامل للمؤلف، بذكر االسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، 

 .بين قوسين السنة

م الرابطة األمريكية لعلم يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظا -

 .النفس

 لمقاالت المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.ا -

 المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها. -

التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون يحق لهيئة التحرير إجراء بعض  -

 المساس بالموضوع.

وذلك ضمن قالب  قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، ي -

 إلى البريد اإللكتروني: المجلة 

-  

psychology@democraticac.de 



 

 كلمة العدد
من ضمرة إن المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية تأتي هذه ال   

لعهد برلين لتؤكد مرة ا–إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا 
دم ن تقبينها وبين جل الباحثين من مختلف المنابر العلمية والبلدان أي

دة ضمن هذا العدد المتميز قراءات مختلفة وفق مقاربات معرفية متعد

رية لقضايا وظواهر تمس بالدرجة األولى علم النفس بجل ميادينه النظ
 اعيةوالتطبيقية، وكذا علوم التربية بمختلف مناحيها النفسية اإلجتم

 والتربوية.

لك ولعل تنوع المقاالت وفق المواضيع المطروحة راجع باألساس لذ   
ي ا التضايثرة القالثراء الذي يميز العلوم النفسية والتربوية من جهة، ولك

ة شاروجب معالجتها من قبل الباحثين والدارسين والتي تسعى المجلة لإل

ر إليها في كل مرة بحثا عن الجديد وعن التميز في ظل البحث عن نش
رأة رة جمالمعرفة اإلنسانية بكل أبعادها ومناهلها التي تقدم لنا في كل 

 .ن أعداد المجلةعلمية للتناول والطرح وهو ما نسجله في كل عدد م

ولية مسؤ لقد كان لكثرة المقاالت المرسلة من قبل المهتمين والباحثين   
كدت ألتي اتقع على عاتق المجلة بهيئاتها التحريرية والعلمية اإلستشارية 

ا مرة أخرى واجب المسؤولية الذي يقف أمامها تلبية وخدمة لباحثيه

 عرفةفي كل مجاالت الم خاصة وأن المجلة هي مجلة الباحثين والدارسين
 بوية،الترالمتخصصة أو القريبة أو تلك العلوم المجاورة للعلوم النفسية و

ين وبذلك تفتح المجلة نوافذها كي تكون مصدرا ومرجعا علميا للباحث

 اءاتوالطالب الذين هم بأمس الحاجة لمثل هذه المنابر العلمية والفض
ميع الج عن خطواتها بما يخدم المعرفية التي تتالقح فيها األفكار معبرة

 كل من زواياه الخاصة والمتعددة.

شروا ين نإن المجلة تقف في كل مرة وقفة إحترام أمام كل الباحثين الذ   
ل أبحاثهم ضمن أعدادها المختلفة، وبذلك تؤكد إستمراريتها من خال

ور منظ األقالم التي تقدم إضافة كل مرة للعلوم النفسية والتربوية وفق

عن  اهيمي ومقارباتي يخدم النشر العلمي بالدرجة األولى، والباحثمف
 ة.سانيالعلم والمعرفة بالدرجة الثاني مسهما بذلك في تنمية معرفية إن

 الدكتورة: خرموش منى

 رئيس التحرير



 المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

 2018 نوفمبر 03، العدد برلين-ألمانيا  المركز الديمقراطي العربي

 فهرس المحتويات

 صفحة                                                      

 

تطوير التعليم ومخرجاته في دولة اإلمارات العربية المتحدة بين 

 وتحديات المستقبلمتطلبات الواقع 
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 .10..................................................................الميسري
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دراسة عيادية  المشكالت النفسية لألطفال المهاجرين غير الشرعيين

 الجزائر-لحالة بمدينة تلمسان

 .145....................................أ.ميسوم ليلى، د.عريس نصر الدين
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 المشكالت النفسية لألطفال المهاجرين غير الشرعيين

 الجزائر-دراسة عيادية لحالة بمدينة تلمسان
 د.عريس نصر الدين

 قسم علم النفس، جامعة سعيدة: الجزائر

 أ.ميسوم ليلى

 جامعة تلمسان: الجزائر

 

عتبر توالتي  ،ظاهرة الهجرة غير الشرعيةل ا متزايداتعرف الجزائر تفاقمملخص: 

تمس لمشكلة حساسة كونها تمس جميع شرائح المجتمع، حيث تعدت فئة الشباب 

مو هذه الفئة األخيرة والتي الزالت في مرحلة الن ،اإلناث واألطفال القصر

ف مواق رمي بنفسها فيفهي ت ،تحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرةالتي واالكتشاف و

ت مشكالال وأزمات أكثرها نفسية، وبالتالي أصبح التعرف على ةتجعلها تعيش معانا

 ومعرفة معاشهم ضرورة أساسية، النفسية لألطفال المهاجرين غير الشرعيين

 لتحقيقا، والنفسي من خالل التطرق ألهم الميكانيزمات الدفاعية التي يعتمدون عليه

م تسنوات، حيث  10تم اختيار حالة ذكر يبلغ من العمر  الغرض من هذا البحث

 قابلةمن الماعتمدنا على كل  وقد ي،سربشكل لهجرة لاختياره على أساس محاولته 

 ن.لرحماوالمالحظة وقائمة المقابلة التشخيصية لمشكالت الطفل لمحمد السيد عبد 

ال سية لألطفالنتائج المتوصل إليها في مجملها أن منشأ المشكالت النف أكدت

ي عوامل متعددة كالفقر والتسرب المدرس إلىالمهاجرين غير الشرعيين يرجع 

 اضحة،والحالة تعاني من اضطرابات نفسية  أنوقلق المستقبل، كما تشير النتائج 

لية ستقرار، والمشكالت السلوكية واالنفعاعد االوان مشكالت القلق، الغضب، 

لتي ية اة، وان من أهم الميكانيزمات الدفاعتتصدر جدول األبعاد العيادية للحال

 ار.إلنكاعتمدت عليها الحالة للخفض من حدة التوتر والقلق لديها هي اإلسقاط وا

رين، مهاج، األطفال الالهجرة غير الشرعية ،المشكالت النفسيةالكلمات المفتاحية: 

  األطفال المهاجرين، االميكانيزمات الدفاعية.، الميكانيزمات الدفاعية

 مقدمة:

تمثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي تشهدها    

والتي تحتل بها الصدارة عالميا بين الدول التي يحاول  ،الجزائر في األيام األخيرة

 مواطنوها الهجرة بطريقة غير شرعية نحو أوروبا، حيث صرحت)منية الغانمي،

شاب جزائري منذ بداية سنة  2360أكثر من  أن( على موقع العربية نت 2017

تم إيقافهم عند محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوربا، وهذه مؤشرات  2017

هذه الفترة، وقد رافق في على تزايد هذه الظاهرة في الجزائر بشكل غير مسبوق 
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انعكست تمر بها الجزائر والتي  تيتنامي هذه الظاهرة األزمة االقتصادية والمالية ال

أصبحوا منشغلين بمشاكل البالد بدال ف ،على األوضاع االجتماعية والنفسية للشباب

وعمت حالة اليأس لديهم وجعلتهم يندفعون نحو الهجرة  ،من إيجاد حل لمشاكلهم

، لبلدان يعتقدون بأنها ستوفر لهم مستوى عيش أفضل وتكون مكانا لتحقيق أحالمهم

 بها االهتمامتزايد و سنة،ال هلفتة لالنتباه هذوأضافت أن هذه الظاهرة أصبحت م

بسبب التسويق اإلعالمي الكبير الذي رافقها بعد انتشار فيديوهات صورت رحالت 

وهذا عبر مواقع  ،مجموعة من الشباب وضمت األطفال ليصل األمر إلى الرضع

 التواصل االجتماعي.

ن هذا م االكبار كونهم جزءبالتالي أصبحت هذه الظاهرة أمر يشغل الصغار قبل    

خرا عن محاوالت ؤثرون فيه، حيث أصبحنا نسمع مؤالمجتمع يتأثرون به وي

يجازفون  ،للهجرة غير الشرعية ألطفال ال تتجاوز أعمارهم العشر سنوات

إلى  جعناربأرواحهم ويركبون قوارب الموت دون التفكير في العواقب، وبالتالي إذا 

ب بسبب تذمر لدى الشباواليأس الحباط، أن كل من اإلأسباب الظاهرة يمكن القول 

ا لكن إذة، وانتشار اآلفات وغيرها من األسباب النفسية واالجتماعي ،الفقر ،البطالة

 ،جيةيولورجعنا للطفل الذي هو مازال في مرحلة النمو واالكتشاف والتغيرات الفيز

ن ذي كاهو الدافع الالهوية، فما  أزمةوربما لم يصل حتى لمرحلة المراهقة وعيش 

وراء محاولته الهجرة، هل هو حب االكتشاف أم هي صراعات وأزمات نفسية 

 يتخبط فيها هذا الطفل، ووجد في الهجرة غير الشرعية منفذ ومهرب من هذه

ر المهاج قصد معرفة إذا كان الطفلب ناهذا المنطلق الرئيسي لعمل كانف ،المشكالت

منا ية والتطرق لمعاشه النفسي، وبالتالي قغير الشرعي يعاني من مشكالت نفس

فال األط هي أهم المشكالت النفسية التي يعاني منها بطرح التساؤالت التالية: ما

يها إل يلجئونهي الميكانيزمات الدفاعية التي  المهاجرين غير الشرعيين؟ وما

 للخفض من حدة التوتر والقلق لديهم؟ 

 الحالية إلى:تهدف الدراسة  أهمية الدراسة:أهداف و

ر الكشف عن أهم المشاكل النفسية التي يعاني منها األطفال المهاجرين غي-

 الشرعيين.

ير ين غتوضيح أهم الميكانيزمات الدفاعية التي يلجئون إليها األطفال المهاجر-

 الشرعيين للخفض من حدة التوتر والقلق.

نة آلوا كبيرا في اترجع أهمية الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة تلقي رواج-

سيما إذا  خطيرة تهدد حياة األفراد ومعاشهم النفسي، اكان لها آثار حيث ،األخيرة

 ، كما ترمي إلى التعرف على مختلف المشاكل النفسيةحصرناها لدى األطفال

 جانبوالميكانيزمات الدفاعية لدى هذه الشريحة قصد إثراء هذا الموضوع في ال

ن فال مالمنظمة العالمية لحقوق األط إليهما تدعوا  البحثي، وتسليط الضوء حول

 أجل لفت االنتباه لهذه الشريحة من األطفال والتكفل والعناية بها.  



 ليلى أ.ميسوم الدين، نصر د.عريس    الشرعيين غير المهاجرين لألطفال النفسية المشكالت

 

147 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 منهجية الدراسة:

لنفسية ايتناول بالدراسة المشكالت  من البحوث الوصفية، البحث الحالي كغيره   

تيجة نمعاشهم النفسي وكذا التعرف على  غير الشرعيين، األطفال المهاجرينلدى 

ينا ما علوعليه كان الز واتخاذها كمأوى لهم، ،لهجرتهم غير الشرعية لبلدان أخرى

 ه،بة لاألدوات والطرق المناس واختيار إتباع الوصف والتحليلي منهجا للدراسة،

ابلة ة المقتقني "االعتماد على الطرق واألدوات التالية: نالقيام بهذا البحث استخداملو

ة والمالحظة لتكوين تصور عام عن هؤالء األطفال، واستخدام قائمة المقابل

بند يقيس مختلف المشكالت  150المكونة من التشخيصية لمشكالت الطفل 

بد محمد السيد عواالضطرابات االنفعالية والمشكالت النفسية لدى األطفال ل

 .الرحمان

 ثل األدوات المستخدمة في هذه الدراسة فيما يلي: تتم أدوات الدراسة:

ت جمع هي تقنية أساسية من تقنيا"( دسيقول )كمال بكراش، المقابلة العيادية: 

هي المعطيات، فهي تزود الباحث بفهم شامل للمشكلة التي هو بصدد دراستها و

 "،عبارة عن لقاء يجمع بين المريض والمعالج في جو تسوده الثقة واالنسجام

مع لى جفي هذه الدراسة المقابلة النصف موجهة وذلك للوصول إ انواستخدم الباحث

 تشخيص الحالة.في بيانات ومعطيات دقيقة تساعدنا 

ل ية تكمتعتبر المالحظة أداة أساس"( دسيقول )كمال بكراش،  المالحظة العيادية:

وك ظة سلكل من المقابالت واالختبارات حيث يتمكن من خاللها الباحث من مالح

 الحظةفي الدراسة الحالية الم انوقد استخدم الباحث، الحالة المراد دراستها"

 المباشرة والتي كان الهدف منها مالحظة عدة جوانب كاالستجابات الحركية

 واالنفعالية وأسلوب الكالم وكذا المظهر الجسماني.

البحث جل تحقيق أهداف أن م قائمة المقابلة التشخيصية لمشكالت الطفل:

ية والوصول إلى نتائج موضوعية، اعتمد الباحث على قائمة المقابلة التشخيص

 نسبلمشكالت الطفل لمحمد السيد عبد الرحمن، وتعتبر هذه القائمة األداة األ

ه ن هذلدراسة االضطرابات االنفعالية والمشكالت السلوكية عند األطفال، وتتكو

 بندا. 150القائمة من 

 للمقياس: يةالسيكومترالخصائص 

 قام معد المقياس بالتحقق من صدق المقياس عن طريق إخضاعصدق االختبار: 

 ،لعاملياليل درجات أفراد العينة للتقنين للتحليالت اإلحصائية باستخدام أسلوب التح

هذه للكلية جة اوذلك الستخراج معامالت ارتباط البنود الممثلة لألبعاد المختلفة بالدر

هة جمن  ستخراج معامالت االرتباط البينية بين أبعاد المقياساألبعاد، ومن تم ا

ند ال عوالدرجة الكلية للمقياس من جهة أخرى، فكانت معامالت االرتباط بعضها د

خر دال عند مستوى الداللة المعنوية والبعض اآل 0.05مستوى الداللة 

 .(2012:58،عريس نصر الدين)0.01
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ن تم ار، ومالمقياس بطريقة إعادة إجراء االختبتم التأكد من ثبات ثبات االختبار: 

د من ل بعحساب معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة في المرتين بالنسبة لك

اللة دتوى أبعاد المقياس، فكانت جميع معامالت ثبات المقياس دالة إحصائيا عند مس

، ينصر الدعريس ن) تمتعه بدرجة مقبولة من الثبات إلىمما يشير  0.05معنوية 

2012 :58.) 

ين بإعطاء درجت ،يتم تصحيح كل مقياس فرعي على حدة كيفية تصحيح االختبار:

جة ا درعطى لهي "أحياناـ "واإلجابة ب "،نعمـ "على كل سؤال أجاب عنه المبحوث ب

لى عارات وبذلك فان عدد العب يعطى لها درجة الصفر، "الـ "أما اإلجابة ب ،واحدة

عريس نصر الدين، كل مقياس فرعي يساوي الدرجة الكلية على هذا المقياس)

2012 :58.) 

عريس نصر الجدول التالي يبين األبعاد العيادية للقائمة ومتوسطاتها الحسابية)

 (:: 201259، الدين
 المتوسط البنود األبعاد

 9 09والرقم 01الرقمبنود تنحصر ما بين  9يحتوى على القلق

بنود تنحصر ما بين الرقم  10يحتوى على الغضب

 20والرقم10

10 

 21بنود تنحصر ما بين الرقم 13يحتوى على المخاوف المرضية

 34والرقم

13 

 7 42والرقم 35بنود تنحصر ما بين الرقم 7يحتوى على المشكالت المنزلية

 9 52والرقم 43ر ما بين الرقمبنود تنحص 9يحتوى على مشكالت العالقة مع الرفاق

بنود تنحصر ما بين الرقم  14يحتوى على االضطرابات السلوكية

 67والرقم53

14 

 9 77والرقم 68بنود تنحصر ما بين الرقم 9يحتوى على اضطرابات النوم

 4 82والرقم 78بنود تنحصر ما بين الرقم 4يحتوى على اضطرابات االخراج

 9 92والرقم 83بنود تنحصر ما بين الرقم 9يحتوى على الالاستقرار

 93بنود تنحصر ما بين الرقم 18يحتوى على مشكالت مدرسية

 111والرقم

18 

 112بنود تنحصر ما بين الرقم 10يحتوى على مشكالت التغذية والصحة

 122والرقم

10 

 123بنود تنحصر ما بين الرقم 17يحتوى على هالوس حسية

 140والرقم

17 

 141بنود تنحصر ما بين الرقم 9يحتوى على سيكوسوماتيةاضطرابات 

 150والرقم

9 
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 اإلطار النظري:

 تعريف الهجرة غير الشرعية:.1

إلى  وترجع هذه الصعوبة باألساس من الصعب إيجاد مفهوم دولي دقيق للهجرة،  

رمي تعدد المفاهيم المقدمة من طرف الدول الختالف األغراض واألهداف التي ت

  .(:198411 )زوزو عبد الحميد، تحقيقهاإلى 

 ن دولةياسية مالهجرة هي التي يعبر فيها الفرد أو الجماعة الحدود الجغرافية والس   

رون، )عثمان حسن وآخ معينة إلى دولة أخرى بهدف اإلقامة الدائمة أو المؤقتة

2008: 15.) 

( المهاجر 1986:21أكلي، )قزو محمد  Garlis luis وقد عرف قارليزلويس   

 و لمدةأائمة من يغادر بلده لإلقامة في دولة أجنبية إقامة د أنه كلغير الشرعي على 

 طويلة لقضاء حاجات يراها ضرورية.

شخص  " فيعرف المهاجر غير الشرعي بأنه كل BITأما المكتب الدولي للعمل "   

ذلك ل ،ةالزميدخل أو يقيم أو يعمل خارج وطنه دون حيازة الترخيصات القانونية ال

 ساعد)غير قانونيةيعتبر مهاجر غير شرعيا أو سري أو بدون وثائق أو في وضعية 

 .(15: 2012 رشيد،

أما المفوضة األوروبية فتعتبر الهجرة غير الشرعية هي كل دخول عن طريق    

البر أو البحر أو الجو إلى إقليم دولة عضو بطريقة غير قانونية بواسطة وثائق 

أو من خالل الدخول إلى منطقة  ،اعدة شبكات الجريمة المنظمةمزورة أو بمس

الفضاء األوروبي ) االتحاد األوروبي( بطريقة قانونية من خالل موافقة السلطات 

ومن ثم البقاء بعد انقضاء الفترة المحددة أو تغيير غرض  ،بالحصول على التأشيرة

اللجوء السياسي الذين  البوفيبقون دون موافقة السلطات، وأخيرا هنالك طا ،الزيارة

 2012 )ساعد رشيد، ال يحصلون على الموافقة على طلبهم لكنهم يبقون في البالد

:15). 

 6/211وتعرف الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري حسب األمر رقم    

بأنها دخول شخص أجنبي إلى التراب الوطني  ،1966جويلية 21المؤرخ في 

 ،ق جلي)على عبد الرزا بطريقة سرية أو بوثائق مزورة بنية االستقرار أو العمل

2005: 207). 

لية ما أما التعريف اإلحصائي للهجرة، فيعتبر كل حركة من خالل الحدود الدو   

دة لم ذه الحركةعدا الحركات السياحية تدخل ضمن إحصائيات الهجرة، فإذا كانت ه

 ىعل) سنة فأكثر تحسب هجرة دائمة، وإن كانت أقل من سنة تعتبر هجرة مؤقتة

 .(2005 جلي، الرزاق عبد

ريب تصنيفات بينها محمد الغ 4وعموما يمكن تفسير مفهوم الهجرة من خالل    

 كالتالي: )سنة المرجع أو في المرجع( عبد الكريم
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خر لهجرة قصرية أو اختيارية من مكان آلتفسير وفق محك سيكولوجي باعتبار ا-

 .تحت أي سبب كان

 ة أوتفسير وفق محك زمني باعتبار الهجرة وقتية أي تكون لفترة محدودة زمني-

 دائمة من مكان آلخر.

د حدو تفسير وفق محك جغرافي باعتبار الهجرة داخلية أو خارجية، أي تتم داخل-

 الدولة أو خارجها.

ن ى اعتبار أنها قد تكون هجرة فردية أو جماعية متفسير وفق محك عددي عل-

 مكان إلى آخر.

ية حيث يفسر المحك السيكولوجي للهجرة غير الشرعية من خالل األسباب النفس

ية لنفسالتي يعيشها الفرد المهاجر غير الشرعي في بالده األصلي، كاالحباطات ا

يجة ن نترد، التي تكوالمتكررة الناجمة عن الصراعات اليومية المتراكمة على الف

مية اليوالمعاناة من الفقر والحرمان، كما ترجع إلى الضغوط النفسية المتكررة و

ث التي يتحملها الفرد، أو جراء صدمات نفسية متعددة إما ناجمة عن الكوار

امل لى عالطبيعية أو الحروب األهلية أو غيرها من األحداث الصادمة، كما نشير إ

 رضى النفسي عن المعاش اليومي في البالد األصلي.أخير وهو عامل عدم ال

مثل )قتة وهذه الهجرة تأخذ عدة أشكال، إما تكون دائمة )بغرض االقامة( أو مؤ   

 العودة إلى الوطن بعد تحسن األوضاع(، وذلك من خالل تجاوز حدود الدولة

 ذهاألصلية إلى دولة أخرى يظن المهاجر أنها ستحقق له معاش أفضل، وتكون ه

الهجرة فردية أو جماعية )كالهروب من الحروب األهلية ولكن بطريقة غير 

 شرعية(.  

 أسباب الهجرة غير الشرعية:.2

دي إلى أن ؤ( هناك أسباب كثيرة ت588: 2018 نوال طارق إبراهيم،( حسب   

 تكون الهجرة غير الشرعية وهي هجرة خارج القانون وتكون دون إرادة دولة

ء ختبامما يؤدي إلى اال ،تقديم طلب إذ يدخل المهاجر بشكل سرياالستقبال ودون 

ع دوافخوفا من العثور عليه وسجنه أو إعادته إلى خارج الحدود، وهناك أسباب و

 للهجرة غير الشرعية وهذه األسباب تتمثل:

 لتنميةلى اوهذه األسباب تكون بالنسبة للبلدان التي تفتقر إ األسباب االقتصادية:

م فبعض الدول ال تقو ،قلة فرص العمل وانخفاض مستويات المعيشةوتعاني من 

وفر يبتحسين توظيف عائدات صادراتها في برامج التنمية الوطنية بالقدر الذي 

ي حيث أن تدني مستويات األجور تؤد ،فرص عمل ألكبر عدد من شرائح المجتمع

ى ما باألشخاص للبحث عن فرص عمل تحسن من وضعه االقتصادي في دول أخر

لى عوهذا سببه السيطرة من طرف الدول المتقدمة  ،إلى الهجرة يلجئونيجعلهم 

 اقتصاد بعض الدول الضعيفة.
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 بأجهزتها أنظمة شمولية دكتاتوريةإن وقوع الدول تحت  األسباب السياسية:

دية الغارقة في الفساد وغياب الديمقراطية التي تؤدي إلى قمع الحريات الفر

 اهرةعيل القانون من بين العوامل التي تؤدي إلى ازدياد ظوالجماعية وعدم تف

ف يؤدي بالحكومات إلى صر ،الهجرة، كما أن انعدام هذا االستقرار السياسي

 عطيلمما يخلق آثار كبيرة من ضعف الخدمات وت ،ميزانياتها للتسليح والتجنيد

 األعمال تدفع البعض للهجرة غير الشرعية. 

ضعف الوالء  ( فيدس )حمدي شعبان، تي تتمثل حسبوال األسباب االجتماعية:

سري ك األكما أن التفك ،الدول المتسلل إليها أقارب فيواالنتماء للوطن مع وجود 

ها للتي اوسوء العالقات االجتماعية لها دور في اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية 

حت تلدول أن وقوع ا هجرة، كمامخاطر وآثار سلبية في حالة اللجوء لمثل هكذا 

ات لحرياأنظمة شمولية دكتاتورية بأجهزتها الغارقة بالفساد التي تؤدي إلى قمع 

د زديااالفردية والجماعية وعدم تفعيل القانون من بين العوامل التي تؤدي إلى 

 ظاهرة الهجرة.

 :عرض ومناقشة النتائج

 :عرض نتائج دراسة الحالة

للقاء سنوات، ذو مستوى تعليمي ابتدائي، تم ا 10عصمان طفل يبلغ من العمر    

يه س لدولي إنه منشغلاألول معه بمساعدة الوالدين ألنه رفض التحدث معنا، يقول 

 وقت للجلوس معنا.

ة المرتب تنتمي الحالة إلى عائلة فقيرة، األم ربة بيت واألب حذاء، وهو يحتل   

م فهو ل رضيةنسبة للترتيب العائلي، أما بالنسبة للسوابق المالثالثة بين إخوته بال

لة يذكر أنه أصيب بمرض، وال يعاني من أي مرض فيما يخص الوضع الراهن للحا

 .محاولتين للهجرة غير الشرعية إخفاقعيش بوالية تلمسان بعد يحاليا  ووه

فقاء رة من تعرفنا على الحالة في منزله بعد أن انتهى من المشاجرة مع جماع   

 اوأنهم فقدو ،السوء، حيث صرح الوالدين أنهم عاجزون على التحكم في ابنهم

 تحملي إنه الالسيطرة عليه في سن مبكرة، ودائما يتذمر ويشكو من الوضع، يقول 

د لوحيالفقر والجوع وهو يعرف الحل وأن عبور البحر للضفة األخرى هو المنفذ ا

رف عن سلوكياته المنحرفة منذ الصغر، حيث بالنسبة له، كما تحدث الوالدين ع

 جمع بالتدخين والمخدرات والشجارات والسرقة خاصة في اآلونة األخيرة من أجل

 المال ليدفعه مقابل ترحيله إلى اسبانيا.

صرح أنه سوف يحاول مرارا وتكرارا حتى تنجح  ،من خالل تحدثنا مع الحالة   

اولة والخوف من البحر أو الغرق أو المحاولة، وعند سؤاله عن الخوف من المح

جابنا بالمقولة الشهيرة لدى أو ،فقد أنكر ذلك به، الموت أو أن تمسكه الشرطة

)يعني يلتهمني  المهاجرين غير الشرعيين "ياكلني الحوت وما يكلنيش الدود"

، كما تحدث عن زمالء السمك في العرض البحر على أن أموت في تراب الوطن(
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ة وتمت بنجاح وهو يتواصل معهم ويعلموه بالوضع الذي يختلف له قاموا بالهجر

ويقول حسب تصريحه "جنه" عايشين"  ،حسبه اختالفا كبيرا عن وضعه الحالي

كما أنه يرجع كل  ،ويقول أن بقاؤه في البالد يراه هو الموت الحقيقي بالنسبة إليه

لدول التي يصفها هذه المعاناة والفقر والوضع المأساوي الذي يعيشه إلى سياسة ا

بأبشع الصفات، ويقول:" في هذه البالد ما توصلش الحقرة الخيانة والجوع، تقرا 

" )بمعنى أن الناس في الجزائر ال يستطيعون الوصول وال ماتقراش غير كيف كيف

 إلى أهدافهم بسبب الظلم والخيانة والفقر، وأنه تدرس أو ال فاألمر سيان(.

ئها ولة يملبالنسبة إلى الوضع العاطفي العالئقي، تصرح األم أن الحالة عاشت طف   

نه أاألم  تقولالعطف والحنان الذي وفره الوالدان والجو العائلي مع أخواته البنات، و

د الوحي لذكرابالرغم من الفقر إال أنهم حاولوا أن يلبوا جميع رغباته خاصة أنه كان 

 لوالديه. 

 هم رجالة لعالقته مع جماعة الرفاق، فيصرح الحالة أن أصدقاءه كلأما بالنسب   

بون سجون يرتك إنهم خريجووالتي تصفهم األم برفقاء السوء حيث تقول  ،وشجعان

 جرائم مختلفة ويكبرونه سنا.

لمرة اوفي آخر مقابلة مع الحالة حدثنا عن محاوالته للهجرة، حيث اتفق في    

 120) ممليون سنتي 12حي الذي يسكنه ودفع لهم مبلغ األولى مع جماعة من نفس ال

إبالغ بقام ، لكن المحاولة باءت بالفشل ألن والده علم باألمر وألف دينار جزائري(

غ فع مبلى ودالشرطة فتم إيقاف المحاولة، أما في المرة الثانية فاتفق مع جماعة أخر

والية اطئ بني صاف لوتم اإلقالع من ش ألف دينار جزائري(، 80) مالين سنتيم 8

 ،انياومرة أخرى باءت المحاولة بالفشل وهذا بعد وصولهم إلى اسب ،عين تموشنت

وتم القبض عليهم من طرف الشرطة وبعد قضاء أسبوع تم إرجاعهم إلى أرض 

م لنه كما يقول أ ،الوطن، ويقول أنه سوف يعاود المحاولة إلى أن ينجح أو يموت

 ه فيأو ظلمة البحر أو من سجنه وانه يفضل سجن يخف من المحاولة أو من البحر

 السجون االسبانية.

هي  من طرف الحالة استعمالهافيما يخص اآلليات الدفاعية التي تبين لنا    

 زريةاإلسقاط، بحيث تسقط سبب الرغبة في الهجرة غير الشرعية على الحالة الم

لى وع ،ات األخيرةالتي يعيشونها وعلى التقشف الذي تشهده الجزائر في السنو

الة الح الحكام الذين يحكمون للنهب والسرقة ال لتسيير شؤون الشعب، كما تستعمل

ي فيشه آلية دفاعية أخرى وهي اإلنكار، فيحاول من خاللها إنكار الخوف الذي يع

جة نتي أعماق البحر وظلمة البحر، وكذا إنكار حالة التوتر والقلق التي يعيشها

 الشرعية.لتحضيره للهجرة غير 

ا ا رفضمن خالل تطبيق قائمة المقابلة التشخيصية لمشكالت الطفل تلقين: مالحظة

 شغالأ، وأن لديه ةممل إنهامن طرف الحالة لوال مساعدة وإصرار الوالدين وقال 

 خارجا ويريد إتمامها وكانت النتائج كاآلتي:



 ليلى أ.ميسوم الدين، نصر د.عريس    الشرعيين غير المهاجرين لألطفال النفسية المشكالت

 

153 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 عدمو، الغضب معاناة الحالة من مجموعة من االضطرابات النفسية أهمها: القلق-

ات لدرجاالستقرار باإلضافة إلى االضطرابات السلوكية واالنفعالية حيث أن كل ا

 المحصل عليها أثناء قياس هذه االضطرابات كانت تفوق المتوسط.

لة لمقابمن خالل ما أسفرت عليه نتائج المقابالت، وكذا قائمة ا خالصة التشخيص:

 د الرحمان تبين ما يلي:التشخيصية لمشكالت الطفل لمحمد السيد عب

ا على مادهمحاولة الحالة إخفاء توترها وقلقها وكذا شعورها بعدم االستقرار واعت-

 اإلنكار واإلسقاط كآليتين دفاعيتين.

  تحسر الحالة من الوضعية اآلنية والمصرح بها مباشرة خالل المقابالت. -

 وهذا حسب ما ،سوء تكيف الحالة مع المحيط الخارجي فهو كثير الشجارات -

 صرحت به الحالة وكذا الوالدين.

من  اضحاوكما لمسنا من خالل المقابالت قلق الحالة وعدم استقرارها، وهذا كان  -

 .انلرحماخالل تطبيق قائمة المقابلة التشخيصية لمشكالت الطفل لمحمد السيد عبد 

 : مناقشة النتائج

لة دام الحاالحالة، يتضح لنا جليا استخمن خالل النتائج المتوصل إليها بدراسة    

لحالة فا ،اإلنكار واإلسقاط كآليتين دفاعيتين للخفض من حدة التوتر والقلق لديهم

ن يعيش معاناة نفسية وقلق واضح، فهو يلجأ إلى حل يقربه من الموت بحثا ع

كذا يه وفوإيجاد منفذ لمعاناته والفقر الذي ترعرع  ،التخلص من الوضعية الراهنة

 حيث تحدث عن البطالة حتى ولو كانت ،مضمون الذي ينتظرهالالمستقبل غير 

وتر تهناك شهادة جامعية، لكن التفكير في الهجرة غير الشرعية جعله يعيش في 

جرة ومن جهة أخرى اله ،وهل سينجو من الغرق ،نجح العمليةتوقلق من جهة هل س

 قاربوارع وال لغة وال أسوف تكون إلى وجهة مجهولة إلى بلد ال نعرف له ال ش

التي  فكاروبالرغم من محاولة إنكاره لهذه األ ،إليه يلجأوال طريقة عيش وال مأوى 

سه نفاء بأنها جنة وكل ما نطلبه يتوفر في الحين إلرض اإلقناعومحاولة  ،تراوده

 وكذلك أمام اآلخرين.  فيهاوإخفاء حجم المعاناة التي يتخبط 

ق صدر القلتعاني من مجموعة من المشكالت النفسية، ويت تضح لنا أن الحالةإكما    

 التخلصرة وجدول األبعاد العيادية لهؤالء األطفال، نظرا لتفكيرهم الدائم في الهج

اق إلخفاوكيف ستجرى األمور باإلضافة إلى التفكير في النجاح وفي  ،من المعاناة

 ة على الصعيدوكذا التفكير في الموت، كما نجد مشكلة عدم االستقرار خاص

ه  يا وأنن ثرالنفسي، إذ لديه اقتناع تام أن مكانه ليس في هذا البلد وأنه خلق ليكو

 مشكالتفال غريب في هذا الوطن وأنه ال يمكن االعتماد على والديه دائما، وبالتالي

 ،لحالةري االسلوكية واالنفعالية ما هي إال آلية للتخلص من مشاعر الخوف التي تعت

ة الذي مارسه عليه الفقر من جه اإلقصاءتأكيد البقاء وتعويض  وبالبحث عن

 وسياسة الحكام من جهة أخرى.
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 :خاتمة

اجرين المه تطرقنا من خالل بحثنا هذا إلى دراسة المشكالت النفسية لدى األطفال   

سنة ل الغير الشرعيين نظرا لتفشيها بينهم خاصة في األشهر األخيرة الماضية خال

د للح بالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة ،الحالية

نظرا لعدم  من هذه الظاهرة الخطيرة، إال أنها مازالت تمثل خطرا حقيقيا بالمجتمع،

لهذه  ئيسيالتركيز بشكل دقيق على المستويات السيكولوجية والتي تعتبر المنشأ الر

ة ة والحلول االقتصادية السطحيالظاهرة، فقط ركزت فقط على الحلول األمني

د ونوا قة يكواإلهمال التام للجانب النفسي، فاألفراد قبل تفكيرهم في محاولة الهجر

ة سياسبمرحلة من القلق والتوتر والضغط والتفكير في المستقبل والتأثر ب امرو

 ا فيالدولة والتقشف، كل هذه المحطات التي يمرون بها تكون ممهدة ألن يفكرو

هجرة، ي الغير الشرعية وبالتالي إذا كان التدخل في مرحلة تسبق التفكير ف الهجرة

 مة علىلقائ، وهذا ما أظهرته نتائج البحث انكون قد بدأنا معالجة المشكل من جذوره

ير غحالة عصمان وضرورة التكفل النفسي واالجتماعي بفئة األطفال المهاجرين 

اسط ي أولكي ال تتفشى هذه الظاهرة ف الشرعيين وحمايتهم من الناحية القانونية،
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 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

Psychological problems of illegal immigrant children 

Clinical study of one case in Tlemcen, Algeria 

Abstract: Algeria witnesses an excessive growing of the 

phenomenon of illegal immigration, which has become a 

sensitive problem that affects all segments of society including 

girls and children. Those children who are still in the stage of 

growth and discovery and needs constant care and follow-

upthrow themselves in situations that lead them to encounter 

psychological suffering and crises. It is therefore important to 

identify the psychological problems of illegal immigrant 

children and to know their psychological pension by addressing 

the most important defensive mechanisms on which they 

depend on. To achieve the purpose of this research, we selected 

a case of a ten-year-old boy; he was chosen on the basis of his 

attempt to migrate secretly. We have relied on the interview, 

the observation and the diagnostic interview list of the 

children's problems by Mohamed El Sayed Abdel Rahman. 

The results indicate that the origin of the psychological 

problems of illegal immigrant children is due to multiple 

factors such as poverty, school dropout and fear from the future 

events. The results also indicate that the case suffers from 

obvious psychological disorders; problems of anxiety; anger; 

instability; behavioral and emotional problems that are found 

on the top the of the clinical dimensions of the situation; and 

that one of the most important defensive mechanisms on which 

the situation was based to reduce the tension and anxiety is the 

projection and denial. 

Keywords: Psychological Problems; Illegal Immigration; 

immigrant children; defensive mechanisms. 
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