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  نعكاسه علي إحداث التكيفاالموروث الثق افي الشعبي و 
 االجتماعي داخل البالد الحاضة  

 دراسة انثروبولوجية  
 لعينة من الوافدين والنازحين األف ارقة المقيمين بالق اهرة  

                 [7] 
 (2)رشاد أحمدعبد اللطيف  -(1)مصطفي ابراهيم عوض -(1)حربيأحمد محمود محمد 

جامعة ، كلية الخدمة االجتماعية( 2جامعة عين شمس  ،معهد الدراسات والبحوث البيئية (1
 حلوان.

 لمستخلصا
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف الى أثار التقاء ثقافتان األفريقية ممثلة في الحكاية الشعبية 

كمثال (؛ ومحاولة كشف النوٌع من الّتأثُّر والتّأثير، واألخذ والعطاء بينهما،  االفريقية )النيجيرية
بصمٍت وهدوء؛  -عادة   -(، وهي ظاهرةٌ تحدثAcculturaltion« )التثاقف»فيما يعرف بّظاهرة 

ر، من الثّقاَفَتْين المتالقيَتْين( هضم العناصر الثقافية من الّطرف اآلخ حيث يتمُّ في كال الجانَبْين )
بطريقٍة شبه ال شعورية، وفوق ذلك؛ يتمُّ هذا الهضم بطريقٍة صحيٍة تزيد من قّوة تكيُّف الوافد 
ببيئته الجديدة .وفي الحالة المصرية االفريقية فأن التكيف بين الثقافتين هو اندامج لثقافات ذات 

 أصول مشتركة بعكس المقاومة التي يقوم بها التراث مقابل العولمة.
آلية للصمود في ظل دورات الضعف  الشعبيةحيث يمكن أن يكون التحلق حول الحكاية 

الحضاري، حيث عادة ما تميل الجموع البشرية للتكيف مع النمط السائد أيا كان، ويكون دور 
النخبة العارفة صاحبة االختيارات التي غالبا ما تنتمي لـ "القيم اإلنسانية األعلي"، هو الصمود 

ة والحفاظ على المختلف وتاريخ الذات الجمعي عبر التأكيد على اختيارات قيمية )ال والمقاوم
مادية( متخيلة وغائبة وموروثة.. تقف في وجه االنسحاق واالستالب الحضاري الذى تمثله 

( واحد وعشرون 21عينة الدراسة في ) تمثلت العولمة بكل حضورها المادي في هذا السياق.
وتدعيما   ،قابالت المتعمقة مع تلك الحاالت للتأكد من بعض البياناتحالة، حيث أجريت الم

لعمق الدراسة طبق الباحثون طريقة دراسة الحالة، إذ اختيرت واحد وعشرون حالة لدراستهم بشكل 
، تم جمع البيانات بواسطة عدة طرق مثل: المقابلة الشخصية البعوث االسالميةمركز في مدينة 

والمتعمقة، والمالحظة بالمشاركة، وصممت أداة بحث هي دليل العمل الميداني واشتملت على 
)تسعة( موضوعاات وسؤاال  منها أسئلة ذات فئات استجابة محددة، فضال  عن أسئلة وموضوعات 

فيها عن طريق المقابالت فيما يعرف بالطريقة  أخرى مفتوحة غير محددة اإلجابة، يتعمق
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للتعرف على ميكازنزمات أنثروبولوجية، ووزعت أداة البحث على جميع الحاالت.  -السوسيو
واستخدم الباحثون النظرية البنائية الوظيفية ونظرية اإلنساق كما  التغير التي اكتسبها الوافدون

 تائج أن هناك تغير حدث في تركيبة القيماستخدم المن هج االنثروبولوجي وقد اثبتت الن
محل الدراسة كما ووجد أن هناك تغيرا  حدث فى مجموعة القيم السائدة  اإلجتماعية في العينة

التى يحملها هؤالء المهاجرون من القبائل االفريقية "النيجيرية "وتحديد شكل سلوكهم فى مجتمعهم 
هم يليها القيم السياسية ثم االجتماعية وأخيرا  الجديد، حيث أتضح سيادة القيم االقتصادية بين

 الجمالية. 
وأوصت الدراسة الى ضرورة عدم التركيز كلية على الجانب االمني فقط في دراسة قضية 

الن دراسة المستوطنات البشرية  فارقة منهم داخل المجتمع المصريتواجد الوافدين خاصة اال
عية والخدمات العامة التي ال يحدث التكامل ليست كذلك فقط، بل هناك من النظم االجتما

بدونها، ومهما يكن من صعوبات فيجب على المهتمين بشأن تواجدين االفارقة بمصر اعتبار 
تكيف الوافدين اإلفارقة في المجتمع المصري هي من القوى الناعمة في مسألة االمن القومي 

ها بعدا أستراتيجيا مصر في افريقيا بعتبار  وهي الطريقة المثلي لتنمية دور المصري والبعد اإلفريقي
 .لالمن القومي
ألنها تساعد على االستقرار وتحقق  وصت بضرورة االهتمام بالعالقات األفريقيةأكما 

 الي التكيف مع البيئة الجديدة.التعاون وبالت
 

 مقدمة
من أكثر المصطلحات شيوعا  واستخداما ، وأنه  Cultureيعتبر مصطلح أو مفهوم الثقافة 

لم يحظ مفهوم من مفاهيم األنثروبولوجيا العامة بقدر ما حظى به مفهوم الثقافة من ثراء فى 
تعريفاته منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى اآلن، ويرجع الفضل فى ذلك إلى أن الثقافة هى 

أوسع التخصصات والكتابات انتشارا  السيما فى  موضوع األنثروبولوجيا الثقافية، التى تعتبر من
محيط األنثروبولوجيا األمريكية. وقد أدى هذا االهتمام المتزايد إلى ظهور بعض المصطلحات 
أو المفاهيم الرئيسية التى تتصل بمعالجة موضوع الثقافة والمجتمعات المحلية، ومنها على سبيل 

الثقافى، واالكتساب الثقافى، والتخلف الثقافى، وأنماط  المثال ال الحصر االتصال الثقافى، والتغير
 وغيرها. Sub- Culturesالثقافة، والثقافات الفرعية 

لى جانب ذلك ظهرت بعض االتجاهات األســـــــاســـــــية فى معالجة الثقافة، والتى يرى من  وا 
خاللها أصـــــــــــحاب كل اتجاه بأنهم يتميزون عن أصـــــــــــحاب االتجاهات األخرى فيما يتعلق بفهم 

ثقافة وتفسيرها، ومن هذه االتجاهات، اتجاه اإليكولوجيا الثقافية، واالتجاه التطورى واالنتشارى، ال
واالتجاه الوظيفى إلى جانب االتجاه الســــــــــــــيكولوجى المتصــــــــــــــل بوجه خا  بدراســــــــــــــة الثقافة 
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والشـــخصـــية، أو بمعنى أخر دراســـة الشـــخصـــية فى الثقافة، ودراســـة الثقافة فى الشـــخصـــية، إلى 
 Tylor, E.B., Primitive) من االتجــــاهــــات والنزعــــات المــــذهبيــــة والمنهجيــــةغير ذلــــك 

Culture2010). 
 

 مشكلة الدراسة
دراسة علياء  مثل تطرقت العديد من الدراسات الى دراسة ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية، -1

 بعنوان التغير االجتماعى للنازحين الدنكاوين فى القاهرة (:2010الحســــــــــــــين محمد كامل )
معهد البحوث والدراســــــات  - رســــــالة دكتوراه -دراســــــة ميدانية فى االنثروبولوجيا االجتماعية

والتى تحـــاول التعرف على التغيرات االجتمـــاعيـــة (، 2010) -جـــامعـــة القـــاهرة -ألفريقيـــةا
الناتجة عن نزوح بعض أفراد وعائالت قبائل الدنكا من موطنها األصـــــــلى جنوب الســـــــودان 

عوامل عدة منها الحروب.وهدفت الى التعرف على التغيرات التى طرأت نتيجة ل الي القاهرة
. كــل ذلــك لفــت نظرنــا الى حــالــة الطالب االفــارقــة لقبــائــل الــدنكــا على النظــام االجتمــاعي

 مين في مصر ويشكلون حالة مشابهة.المقي
ي كما قام رواد مدرســة شــيكاغوا كذلك بدراســة مشــكلة تكيف المهاجرين بالمدن، واآلثار الت

يمكن أن تخلفها الرواسب الثقافية بالمجتمع الحضري. وعالوة عن هذا بحثت في ظاهرة الهجرة 
، وهناك من بحث عن من بحث عن أسباب الهجرة الداخليةالعديد من الدراسات العربية، فهناك 

، وهنــاك من تنــاول بــالــدراســــــــــــــــة الظواهر ات الهجرة على التنظيم االجتمــاعيآثــار وانعكــاســــــــــــــــ
، وهناك من تطرق الى مشــــــــــــــكلة االندما  والتكيف التي تحدث من وراء الهجرات عيةاالجتما

االجتماعي للمهاجرين بمتغيرات مكررة في كل مرة، أصبحت من ثوابت العلم، بحيث نجدهم قد 
غفلوا وتغافلوا متغيرات رئيســـــة بخصـــــو  هذه المســـــألة. فكان ال بد علينا البعد عن الدراســـــات 

المتغيرات المدروســـــــــــــــة لنبحث وبالمتغيرات التي غفل عنها الباحثون النظرية وعن تناول نفس 
 البيضــــاء الدار المالكي، الرحمن عبد)الســــابقون وبمتغيرات نراها أكثر واقعية ومالمســــة للواقع. 

2016). 
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عند وفودهم على  االفريقية عن كيفية تشــــــــكل واعادة تشــــــــكل هوية األفراد ذوي االصــــــــول
تماعية والثقافية للوافدين فيها عن آليات تشـــكل الهوية الفردية واالج ، حيث بحثناالقاهرة للدراســـة

، أي البحث عن العوامل المؤثرة في تشكل هوية المهاجرين التي هي وليدة البيئة والمجال الجدد
االجتماعي التقليدي والحديث. وكنا قد انطلقنا من مجموعة من التســـــــاؤالت في أن المهاجر اما 

الثقافية، أم ينســــلخ منها ويبني هوية حضــــرية جديدة، أم يحدث له اغترابا   انه يحافظ عن هويته
 ثقافيا  وبالتالي يسعى الى العزلة االجتماعية والى العودة الى موطنه األصلي. 

بحكم مجال عملنا في مدن البعوث االســـــــالمية بأن المهاجرين الوافدين الى مصـــــــر  نعتقد
، وفي أنماط محددة من الوالء مســـــــتقرة في الســـــــلوك ، وبأســـــــاليبمتشـــــــبعين بذات جماعية قبلية

وااللتزامات وانســــــــــــاق الضــــــــــــبط والعالقات والتفاعالت، محملين بثقافة تقليدية ذات قيم وعادات 
وتقاليد وأعراف وسلوكات وأفعال وعقليات وتصورات لذواتهم وللحياة، وهي ليست من السهل أن 

من الزمن قد تطول أو تقصـــر حســـب كل حالة، تموت في البيئة الحاضـــنة الجديدة إال بعد مدة 
الثاقفية في بعض من المظاهر والســـمات الثقافية التقليدية كاللباس  وهذا ما يتجلى في الرواســـب

اعية البســــــــــــيطة التي واللهجة، والســــــــــــلوكات واألفعال االجتماعية، والتفاعالت والعالقات االجتم
 يحافظ عليها .

 

 تساؤالت الدراسة
بموروثه الثقافي هي التي  هاحتفاظو ، مهاجرللاسلوب الحياة الثقافية  هو هلسؤال رئيسي الى

أو يحدث له نوعا   ،للبلد الحاضـــــــن تدعوا به الى أن يندمج قســـــــريا  بالمجال االجتماعي والثقافي
 ؟من االنعزال االجتماعي واالغتراب الثقافي

 :آنفًا تساؤالت فرعية هي كاألتي اندرج تحت التساؤل الرئيس المذكور
هل اندما  المهاجر اجتماعيا  وثقافيا يعود الى قدرته في التمركز في الوسط االثقافي واتخاذ  .1

اســــــــتراتيجيات ادماجية في المجال الثقافي اســــــــتنادا الى مفردات الموروث الشــــــــعبي الثقافي 
 الخا  به؟

 على هذا االندما ؟هي اآلثار االجتماعية والثقافية التى ترتبت  ما .2
 ؟ي يمارسه ابناء تلك الدول في مصرهي أهم مظاهر الموروث الثقافي االفريقي الذ ما .3
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دما  مع الثقافة المصــرية التي ينتهجها الوافدون لالن االجتماعيماهي اســتراتيجيات التكيف  .4
 ؟الحاضنة

 ؟انعزلت عنه أم هل تفاعلت الخصائ  االجتماعية والثقافية لألفارقة مع المجتمع المصري .5
 

 أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:

 للعالقة بين مصر ودول افريقيا. رؤية الوافدين والنازحين من دول أفريقيا -1
لمســـــــــــتقبل العالقات بين مصـــــــــــر وهذه الدول  معرفة آراء الوافدين والنازحين من دول افريقيا -2

 االجتماعي.في احداث التكيف  ودور التراث الشعبي
توظيف الحكايات الشــــــــــــــعبية للتغلب على  لكيفية رؤية الوافدين والنازحين من دول افريقيا -3

 ت والمشاكل التى تواجههم في مصر.الصعوبا
فى  التوصــل لمقترحات حول أفضــل الســبل لالســتفادة من الوافدين والنازحين من دول افريقيا -4

 حل المشاكل التى تواجه عالقات مصر بالدول االفريقية.
 

 همية الدراسةأ
تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل مجموعة من المتغيرات واألحداث، التى يشهدها المجتمع 

وما ترتب عليه من عدم وضع دول المنابع  المصرى بعد تراجع دور مصر فى دول أفريقيا
لمصالح مصر المائية فى اعتبارها خاصة مع توقيع ستة دول على االتفاقية اإلطارية لتعاون 

 وتتبع أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات على النحو التالى: ومن ثمضاء مبادرة حوض النيلأع
ية، والدِّينية الكشف عن العالقة بين الموروث الثقافي الشعبي والُمحدِّدات االجتماعّية، والّرسم .1

 .في ُمجتمع البحث
 االنثروبولوجيا.من الموضوعات الهامة في ميدان علم  ُيعدُّ موضوع التراث الشعبي .2
، إلى مزيد من الدِّراسات اّلتي تكشف النِّقاب عن العالقات الحاجة الماّسة في ُمجتمعنا .3

 االجتماعية المتبادلة بين األفارقة المقيمين بمصر وأبناء المجتمع المصري.
 في المجتمع المصري . الّدور الّتنموي اّلذي تؤديه الجماعات االفريقية .4
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 وافدين والنازحين من دول أفريقيا نحو المجتمع المصرى.أهمية دراسة آراء ال .5
ألن الكثير منهم سوف يصبح من قادة الرأى عند عودتهم لبالدهم ومن ثم فإن غرس وتنمية  .6

 اتجاهاتهم اإليجابية نحو المجتمع المصرى يمكن أن تسهم فى خدمة مصر مستقبال .
 

 الدراسات السابقة  
 أفريقيا:ت خاصة بدور مصر تجاه دراسا

(: السةةةةياسةةةةة اللقافية المصةةةةرية فى أفريقيا 1996دراسةةةةة محمد عاشةةةةور محمد مهد  ) .1
التى عقدها معهد  -ضةةةةمم أعمال ندور مصةةةةر وأفريقيا: مسةةةةيرر الع مات فى عالم مت ير

تهدف هذه الدراسة إلى  1996مايو  27جامعة القاهرر فى  -البحوث والدراسات األفريقية
 تى تواجه السياسة الثقافية المصرية فى أفريقيا.التعرف على المعوقات ال

 :الدراسة الى نتائج منها توصلت
  غياب خطة واضـــــــــحة للمصـــــــــالح واألهداف المبتغاة من العملية التعليمية للطالب األجانب

 واألفارقة منهم بصفة خاصة.
 .غياب التنسيق بين األجهزة والمؤسسات المسئولة عن العالقات الثقافية مع أفريقيا 
 .غلبة االعتبارات السياسية اآلنية فى رسم وتنفيذ السياسات 
 .عدم الحر  على متابعة السياسات المطبقة ودعم الروابط العقلية التى تم إيجادها 
  عدم مالئمة بعض الســـــــــــــياســـــــــــــات التعليمية للواقع األفريقى، مثال ذلك توزيع الطالب على

 الكليات العملية والكليات النظرية )الشرعية(.
  افتقار الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع أبناء هذه المجتمعات األفريقية الدارســــــــــــــين فى

 مصر على نحو ينعكس سلبيا  على خبراتهم المكتسبة ومشاعرهم تجاه مصر وسياستها.
 تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية فى ما توصلت إليه من مالحظات ونتائج.

ة الحالية فى أنها تركز على األبعاد الثقافية للمشـــــكالت وتختلف هذه الدراســـــة عن الدراســـــ
 دون التطرق لباقى المشكالت.

وقد اســـــــــتفاد الباحث من هذه الدراســـــــــة فى التعرف على واقع وأحوال الســـــــــياســـــــــة الثقافية 
 المصرية تجاه أفريقيا فى عقد التسعينيات من القرن العشرين.
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كأدار  -الهيئة العامة ل سةةتع مات (: دور2009راسةةة على عبده محمود عبد الحميد )د .2
معهد البحوث والدراسةةةةات  -رسةةةةالة ماجسةةةةتير -للسةةةةياسةةةةة المصةةةةرية فى القارر األفريقية

تحاول هذه الدراسة التعرف على إحدى أدوات السياسة المصرية  جامعة القاهرر. -األفريقية
ية ومحورية الدور فى التعامل مع أفريقيا وهى الهيئة العامة لالســــــــــــتعالمات فبالرغم من أهم

الذى تقوم به الهيئة فى القارة األفريقية كأداة من أدوات تنفيذ الســـــــياســـــــة المصـــــــرية إال أنها 
عالميا  من جانب المســـــــئولين فى  الزالت تعانى من ضـــــــعف االهتمام المطلوب ســـــــياســـــــيا  وا 

باإلضـــافة مصـــر وبالرغم من الجهود التى تبذلها المكاتب اإلعالمية التابعة للهيئة فى القارة 
إلى النشـــــــــــــــاط الذى تقوم به اإلدارات الفرعية التابعة للهيئة فى الداخل لتعريف الجماهير 
المصــــــــــــــرية بالقارة األفريقية ومشــــــــــــــكالتها إال أن كل هذه الجهود ال تلفت االنتباه بالدرجة 
المطلوبة والتى تتناســب مع أهمية الهيئة ودورها فى تنفيذ الســياســة المصــرية وخاصــة الدور 

 لسياسى.ا
  :وتوصلت لنتائج منها

  نجاح الهيئة نسبيا  فى ظل إمكانياتها المحدودة فى القيام بدور فعال فى تقوية العالقات
 بمختلف القضايا األفريقية بشكل متعادل دون تفرقة. االهتمامو  األفريقية.المصرية 

 .عدم مسئولية الهيئة عن الكثير من أوجه القصور التى تظهر فى أدائها 
  ضعف أداء الهيئة يعود إلى ضعف الموارد المالية المتاحة بجانب وجود مشكالت أخرى إن

 تحتا  للتدخل من جانب المسئولين لعال  هذه المشكالت.
  تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية فى مجال االهتمام حيث يتفقان على محاولة إيجاد

 قات تنفيذ هذه السياسة.وسائل لتدعيم السياسة المصرية فى أفريقيا وبحث معو 
  تختلف هذه الدراسة مع الدراسة الحالية فى أنها تهتم بالقارة األفريقية ككل بينما الدراسة

 الحالية تهتم بدول حوض النيل فقط.
  استفاد الباحث من هذه الدراسة فى التعرف على أحد أهم األدوات التى يمكن استخدامها فى

 بما يسهم فى تنمية عالقات التعاون معها. تحسين صورة مصر لدى دول حوض النيل
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هذه الدراســـة للكشـــف عن  هدفت Henery, & Glyed "(1960:)دراسةةة نهنر ك كليد  .3
مشــكالت عدم تكيف الطلبة األجانب لالوافيدن ، والذين يدرســون بجامعة ســتانفورد بالواليات 

لضـــــغوط نفســـــية نتيجة المتحدة األمريكية وعما إذا كان هؤالء الطالب األجانب يتعرضـــــون 
 عدم تكيفهم مع البيئة الجديدة، وعما إذا كان ذلك له تأثير على سلوكياتهم.

واستخدمت الباحثة أدوات المقابلة واالستفتاء على عينة من هؤالء الوافدين متمثلة فى عدد 
 المختلفة. ( طالب وافد يمثلون الجنسية49)

 التى يتعرض لها الوافد تتمثل فى اآلتى:وتوصلت هذه الدراسة إلى أن غالبية المشكالت 
 .عدم تعاون الطالب اآلخرين معهم، وخاصة الجنسيات األخرى 
 .عدم ضبط الوقت، وعدم تناسب أسلوب االمتحانات مع قدراتهم 
 .عدم وجود عالقات شخصية ما بين الطالب الوافدين والطالب األمريكان 

الشهور الثالثة األولى تكون معنوياتهم  وأيضا  توصلت الدراسة إلى أن هؤالء الطالب خالل
منخفضة، إال أنها تتغير بعض الشيء مع مرور الوقت نتيجة بداية تكيفهم مع البيئة الجديدة 

 المحيطة بهم.
قد تناولت هذه الدراســـــة مشـــــكالت طلبة ما  (:1960ن )Livingstonدراسةةةة نليفنكسةةةتم  .4

 ا.وراء البحار الذين تلقوا علومهم فى جامعات بريطاني
وقد أوضـــحت هذه الدراســـة عدد من المشـــكالت التى يتعرض لها هؤالء الطالب الوافدين، 
وكان من أهم هذه المشـكالت هى المشـكالت االجتماعية، والتى توضـح عدم تكيف الطالب مع 
البيئة الجديدة، وما ينتج من ذلك فى صـــــــــــــعوبة وجود عالقات اجتماعية مع الطالب اإلنجليز، 

بالغربة والوحدة، وبالتالى يؤدى ذلك إلى االنعزال والتكتل مع مواطنيهم،  حيث يشــــــــــــــعر غالبيهم
باســـــــتثناء الطلبة الذين أمضـــــــوا مدة أطول فى إنجلترا فهم على قدرة أكبر من التكيف مع البيئة 

يجاد عالقات اجتماعية مع اآلخرين.  الجديدة، وا 
ام والمناخ واألزياء، وكذلك أيضـــــــــا  وجود مشـــــــــكالت ترجع إلى نتيجة اختالف نوعية الطع

باإلضافة أيضا  إلى شعورهم ببعض التميز العنصرى، مما يؤدى إلى زيادة عزلتهم ووجود أندية 
 خاصة بهم فقط.
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وقد تناولت هذه الدراسة مشكالت الطالبات بالجامعة ويقمن  (:1965ن )Senدراسة نسيم  .5
 -الهند -)الصــــــــــــين بدراســــــــــــة )التمريض( ويمثلون عدد من الدول تتضــــــــــــمن كال  من دول:

الشـــــــــــرق األقصـــــــــــى واألدنى(. وذلك من خالل الدراســـــــــــة فى جامعات  -أفريقيا -كومندوث
 إنجلترا.

( %25وتوصـــــلت هذه الدراســـــة إلى أن هؤالء الطالبات يعانون من مشـــــكالت، حيث أن )
من هؤالء الطالبات يعانون من مشكالت ترجع إلى عدم التكيف مع البيئة الجديدة، وخاصة فى 

 ف طبيعة المناخ عن األماكن التى أتوا منها، وكذلك أيضا  اختالف نوعية الطعام.اختال
باإلضـافة إلى مشـكالت ترجع إلى صـعوبة تكوين عالقات مع الطالب اآلخرين سـواء من 
جنســــــــــيات أخرى أو الطالب اإلنجليز، وخاصــــــــــة الطالبات األفريقيات الذين يشــــــــــعرون بالتميز 

 أو عند محاولة للحصول على سكن.العنصرى فى المحالت العامة، 
وأوضــــــحت الدراســــــة أيضــــــا  أن غالبية المشــــــكالت التى يتعرضــــــن لها ترجع أو ترتبط مع 

 الطالب الجدد.
تخدمت الباحثة للوصــــــــــــــول إلى هذه النتائج عدد من األدوات مثل: )أداتى المقابلة ســــــــــــــوا

 الطالبات(.وكذلك اختبار للغة اإلنجليزية يطبق على هؤالء  -واالستفتاء
 

 مف اهيم الدراسة
لفظ عام يعبر عن مجموعة متجانســـة من األشـــياء وهو عبارة عن تجريد للواقع  المفهوم هو:

( 1982)محمد الجوهرى، عبد اهلل الخريجى ) يســــــــــــــمح لنا بأن نعبر عن هذا الواقع من خالله.
  58). 
 :مصـــــــــــدر كلمة الوافد هو الفعل وفد وهى تعنى القدوم من مكان آخر غير  مفهوم الوافديم

المكــان الــذى حضــــــــــــــر إليــه أو قــدم إليــه وقــد عبرت المعــاجم اللغويــة عن ذلــك على النحو 
التـــالى:حيـــث ذكر القـــاموس المحيط أن )وفـــد( بمعنى قـــدم أو ورد.)القـــاموس المحيط   

417 ) 
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فودا  والوفود جمع الوافــد وهم أقوم يجتمعون فيردون كمــا ذكر المنجــد )وفــد( وفــد يفــد وفــدا  أو و 
ليهم يفد  (909البالد.)المنجد    أما المعجم الوســـــــــيط فقال عن الفعل )وفد( وفد على القوم وا 

 (1089وفدا  ووفودا  ووفادة بمعنى قدم وورد رسوال  فهو وافد.)المعجم الوسيط   
وردت كلمة وفد على أو إلى فى قاموس  وال يختلف المعنى كثيرا  فى اللغة اإلنجليزية فقد

 ,To come to arrive at, get to reach; to visit المورد عربى إنجليزى بمعنى قدم أو زار

pay a visit to  

 (1240)المورد عربى إنجليزى    delegation, deputationوفد: موفدون، قوم وافدون 
 :بمعنى الغيبة عن موطنه األصــــــــــلى مصــــــــــدر كلمة النزيح هى الفعل نزح  مفهوم النازحيم

واالنتقال إلى مكان بعيد عن دياره يكون غريبا  فيه وذلك برغبته الشــــــخصــــــية دون دعوة من 
أى جهــة لــه لمغــادرة موطنــه األصــــــــــــــلى وقــد عبرت المعــاجم اللغويــة عن ذلــك على النحو 

عــد عن التــالى.حيــث ذكر القــاموس المحيط )النزيح( أن النزيح هو البعيــد ونزح بــه تعنى ب
كمــا ذكر المنجــد )النزيح( بمعنى البعيــد.  (312ديــاره غيبــة بعيــدة.)القــاموس المحيط   

 .(800)المنجد   
أما المعجم الوســــــــــــــيط فقد قال عن )النزيح(. نزح نزحا  ونزوحا  أى بعد، وانتزح أى ابتعد 

ليزية فقد وال يختلف المعنى كثيرا  فى اللغـة اإلنج (953والنزيح البعيـد.)المعجم الوســــــــــــــيط   
ـــاموس المورد عربى إنجليزى فى نزح بمعنى اغترب أو هـــاجر أو  وردت كلمـــة )النزيح( فى ق

 رحل.
To emigrate, expatriate, leave or be far away from one's home or country; 

to depart, decamp, leave, go away, move away, to immigrate (to), to 

migrate. 

 (1166-1165إنجليزى    )المورد عربى
أمــا معجم المصــــــــــــــطلحــات المعــاصــــــــــــــرة فى العلوم اإلنســــــــــــــــانيــة فيرى أن النــازحين هم 

Displaced Persons ( 106(   2008بمعنى المشردون.)سمير جاد) 
أفراد يعيشون معيشة قريبة  وتعرف مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين النازحين بأنهم

 .(9(   2010ن.)علياء الحسين محمد كامل )من الالجئين وقد نزحوا مضطري
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 التراث الثقافي هو مصطلح شامل وواسع وهو قد يعرف على أنه : مفهوم الموروث اللقافي
الموروث غير المادي والخبرات التاريخية والمؤســـــــــســـــــــية الســـــــــابقة، وقد تعود للتقاليد التراثية 
والشـــــــعبية الثقافية القديمة وقد تكون الثقافة مجموعة من المهارات وأســـــــاليب إرســـــــال وتعليم 

حكايات والرياضـــــــــــــــات هي التراث الثقافي لبعض تقليدية، وقد تكون اللغة والقصــــــــــــــ  وال
 زام أبو الحمام المطور:ع)الشـــــــعوب والجماعات، أو مجاالت اإلعمار والمناظر الهندســـــــية 

 .(، التراث الشعبيالفلكلور
 

 اإلطار النظرى للدراسة
تجاه البنائى الوظيفى، الذى يعد من أهم مناهج البحث فى ترتكز هذه الدراسة على اإل

األنثروبولوجيا االجتماعية. باإلضافة إلى أن هذا االتجاه يتطلب استيعاب كل العالقات 
االجتماعية المكونة للبناء االجتماعى المستمر عبر الزمن، هذه االستمرارية تتسم بالديناميكية. 

جزاء يعد هذا االتجاه من أنسب االتجاهات لدراسة المجتمعات المتغيرة. والمجتمع عبارة عن أ ،لذا
هذه األجزاء ليست منفصلة عن بعضها فهى فى النهاية تعتبر وحدة متماسكة، لوجود تفاعل 
وتساند وظيفى بينها. واالتجاه البناء الوظيفى يفترض عن دراسة أى مجتمع وجود عالقات 
متبادلة وتساند وتفاعل بين النظم السائدة فى المجتمع بحيث يتعذر فهم أى نظام دون فهم 

الجتماعية األخرى لذا فإن أى تغير يطرأ على إحداها يؤثر فى بقية األنظمة األخرى األنظمة ا
الباحث  الذى يدعو . األمرالتكيف االجتماعي في المجتمعات الحاضنة مما قد يؤثر 
أن  ألي ثثقافة وافدةعند دراسته لخصائ   - من وجهة النظر البنائية الوظيفية -األنثروبولوجي
 وتواجد الوافدين فياعية ويتعرف على العالقات المتبادلة القائمة بينها. االجتم ايحلل نظمه

عبارة عن صراع ثقافى واجتماعى يشمل كل نظم وثقافة المجتمع، األفارقة في المجتمع المصري 
األمر الذى يستلزم معه  ،وبالتالى تؤدى إلى ظهور عناصر جديدة للتكيف االجتماعى والثقافى

 ميكانيزمات التكيف لدي الوافدين.وهامة فى إحداث تغيرات عميقة 
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فى المقام األول كثيرا  ما  تعليمية واقتصاديةالذى يهدف إلى تحقيق أهداف  تواجد الوافدينف
تؤلف وحدة  -وخاصة المجتمعات التقليدية -يترتب عليها تغيرات اجتماعية هامة ألن المجتمع

عضوية متكاملة ومتماسكة، وأى تغير يصيب أى نظام يؤدى إلى تغير مماثل فى األنظمة 
البد من مراعاة  . لذاالمجتمع االفريقي المقيم في مصر االجتماعية األخرى التى يتألف منها 

فال تكتفى بدراسة الجوانب  تواجد الوافدينالجوانب االجتماعية المختلفة عند دراسة موضوع 
بل ندرس أيضا  كل نظم وثقافة المجتمع، لكى نتجنب األخطاء  الثقافية والتراث الحكائي فقط

فلكل  ية الموروثة.التى قد تحدث عند تنفيذ أى مشروع يتناقض مع األفكار الدينية، أوالقيم الخلق
نشاط اجتماعى وظيفة يؤديها وتعد سببا  لبقائه، ويمكنه من خاللها تحقيق تكامله مع بقية األنشطة 

ق االجتماعى ياها بالساالجتماعية األخرى بحيث ال يمكننا فهم أية ظاهرة اجتماعية دون ربط
 (.238  2003علياء شكرى وآخرون: الكلى)
 كل تكون أجزاء بين العناصر إلى النسق مفهوم يشيرحيث : االجتماعية األنساق نظرية
 إلى وينظر. ككل النسق بنية داخل محددة وظيفة النسق اجزاء من جزء كل ويؤدى متناغم

 والنظام االقتصادى كالنظام فرعية، نظم أو فرعية أنساق من يتكون عام نسق بوصفه المجتمع
 هذه بين عالقات من يتخلق وما االجتماعية، العالقات ونظم، المدنية العالقات ونظم السياسى

 األنساق فى العامة النظرية هذه تطبيق ويمكن. وسيطة أنساق أو وسيطة نظم من االربعة النظم
 االجتماعية األنساق تحليل أو النسقى التحليل نظرية وتفيدالمجتمع االفريقي المقيم بمصر  على
 :يلى فيما االجتماع علم دراسات فى
 وخارجيا   داخليا   فريقياأل المجتمع بها يتكامل التى الطريقة على التعرف. 
 الحاضن. والمجتمع األسرة وبين فريقيةاأل رةساأل داخل المتشابكة النسقية العالقات دراسة 
 على المحافظة فى تؤديها التى والوظيفة ،للحكاية الشعبية المختلفة األساليب على التعرف 

 .السائد الثقافى النمط
 فريقياإل المجتمع فيه يقع الذى اإلقليمى النسق على التعرف. 
 الحفاظ  فى دورها خاصة ،المجتمع االفريقي فى ثقافيةال النخب تؤديه الذى ردو ال دراسة

 .(233  2009احمد زايد ، االسكندرية، ) 0على التراث الشعبي
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بما إن هوية الفرد هي كما اعتمدت على نظرية استراتيجيات الهوية "لكارمل كاميليري"، 
منظومة متكاملة ومترابطة من المعطيات المادية والنفسية والمعنوية واالجتماعية التي تنطوي 
على خاصة اإلحساس بالهوية والشعور بها كوحدة داخلية متناغمة تتمثل في الشعور باالستمرارية 

نوعين من االستراتيجيات من والكلية والتمايز والديمومة، وبحسب "كاميليري" يلجأ المهاجر إلى 
أجل تكيفه النفسي واالجتماعي، األول مرتبط بتجنب الصراع الثقافي وبإعادة الترابط واالنسجام 

، 2016)عزام أمين، الهوياتي، والثاني مرتبط بوظيفة تقدير الذات واإلحساس بالقيمة اإليجابية.
29-30) 

 

 اإلجراءات المنهجية
 العلمى من خالل اآلتى:استخدم الباحثون المنهج 

وهى خطوة أولية ضرورية لمعرفة أثر الموروث  دراسة استط عية لمجتمع الدراسة: -أ
الثقافي الشعبي على إحداث التكيف في المجتمع الحاضن بغرض استكشاف الواقع من خالل 

لمدن البعوث االسالمية لرؤية األوضاع واألحداث على الطبيعة، ألن ذلك يساعد فى  زيارة
زيادة ألفة الباحث بالمبحوثين واألشخا  الموجودين والمحيطين ساعد فى وضع تصور 

 مبدئى من الميدان.

يهدف المسح االجتماعى إلى الحصول على صورة  المسح االجتماعى للعينة: -ب
 الوافدينديناميكية متكاملة إلطار مجتمع معين، مما يستفاد به فى معرفة االثار المتبادلة بين 

والسكان االصليين والتى تعتمد عادة على دراسة التفاعالت والتأثيرات المتبادلة بين الجوانب 
معا، كما أن المسح االجتماعى بطريقة العينة يخدم الدراسات الوصفية  الثقافيةاالجتماعية و 

ألنه يهدف إلى وصف الواقع وتحليله مما يساعد على التنبؤ وأنه يعتمد على االتصال 
ر بالناس أو بعينة منهم، حيث تفيد هذه النتائج أو البيانات التى تجمع عن هذا الجزء المباش

مع مجتمع )العينة( فى استخال  نتائج ممثلة لمجتمع وخاصة وأنه كلما تعامل الباحث 
كبير الحجم كان من األنسب استخدام المسح االجتماعى للعينة حيث من الصعب إجراء 
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را لكثرة التكاليف والحاجة إلى مزيد من الوقت )عبد الباسط مسح شامل لمجتمع البحث نظ
 (.335،   1970محمد حسن، 

 اثر تواجد الوافدينن الدراسة الحالية تحاول معرفة إنوع الدراسة وصفية حيث : نوع الدراسة 
واستخدامهم لتراثهم من الحكاية الشعبية لتحقيق التكيف مع المجتمع  من االفارقة "النيجيرين

 .فضل فى الدراسةسلوب الوصفى هو األن اإلألذلك فقد وجد الباحث  الحاضن
 الطريقة هو المنهج يعتبر حيث االجتماعية، الدراسات في المنهج مفهوم: منهج الدراسة 

 األسئلة على ولإلجابة الحقيقة الكتشاف الظاهرة أو للمشكلة دراسته في الباحث يتبعها التي
 تلك إلى للوصول السبيل لنا يحدد الذي البرنامج وهو البحث يثيرها التي واالستفسارات

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو  ،( 85  ،2009 شفيق،)  اكتشافها وطرق الحقائق
 بدراسة يكتفي وال اإلنسان لدراسة شامل منهج هو له العلمي التعريفو  المنهج االنلروبولوجي

 تكوينه دراسة على اهتمامه يقصر أو المعقدة حياته مظاهر من واحد مظهر أو واحدة ناحية
نما فقط الفيزيقي  في سواء والثقافية واالجتماعية البيولوجية ومقوماته خصائصه بكل يحيط وا 
 .الحاضر أو القريب الماضي أو البعيد الماضي
 المعايشة على ويعتمد الكيفي المنهج من جزء فهو االجتماعية، الدراسات في تعريفه وأما
 وتفسير تحليل على يستند وهو الدراسة مجتمع ضمن فعلي بشكل فيه المعايشة وتكون والمالحظة

 كالعائلة اجتماعية نظم يتخذ الذي السلوك دراسة هو وكذلك الدراسة، موضع المشكلة أو الظاهرة
 ،عبدالحميد لطفي)  الدراس محل المجتمع داخل وغيرها واألعراف الدينية والعادات القرابة ونسق
1974،  49 ) 

 البشري للجنس والثقافية البيولوجية اإلنسانية الخصائ  وصف هو ،اإلنسان علم في وتعريفه
 والمتغيرة المترابطة واألنساق الثقافيةو  البيولوجية الصفات وتحليل االماكن سائر وفي األزمان عبر
 االجتماعية النظم وتحليل ووصف متطورة ومناهج ومقاييس نماذ  طريق عن وذلك

 .(53،   1974 ، الحميد، عبد لطفي،).لإلنسان
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 :أدوات الدراسة 
 االطالع على اإلحصاءات والوثائق. -1
 دراسة الحالة.   -2
 .اإلخباريين  -3
 ويقوم من  المتداولة، وثلبحلداة من أدوات القياس وجمع البيانات أهى  :دراسة الحالة

وتتميز  راء،أسئلة تتعلق بالقيم واالتجاهات أو األخاللها باحث أو عدد من الباحثين بطرح 
وحيث  ،هذه المنهجية بطابعها المباشر فى مواجهة المبحوث والحصول على البيانات مباشرة

وتسمح للباحث بالحصول  ،جابات مباشرةاألسئلة الشفهية واستيفاء اإل هيقوم الباحث بتوجي
تسمح للباحث بتوسيع األسئلة وتعميقها نها أكما  ،جابات تظهر فى مالمح المبحوثإعلى 

مية وساط التى تعانى من ارتفاع نسب االعند وجود الفرصة المناسبة وهى أيضا تناسب األ
ويجب التأكيد على أهمية أن يخلق الباحث جوا  من الثقة  من البيانات. ا  وتعطي حجما كبير 

وث باالرتياح واالطمئنان والعالقة الطيبة بينه وبين المبحوث لينتج عن ذلك شعور المبح
 ويتعامل مع البيانات بجدية.

 :شروط اختيار العينة 
 .جيريا ، بمدن البعوث االسالميةأن تكون أفراد العينة من جنسية ني (1)
 أن تكون النسبة المختاره للعينة ممثلة لمجتمع الدراسة. (2)
 ان تكون العينة من االفراد ذوي الخلفية التراثية نسبة التعليم.  (3)
  :عن طريق اإلخبارين وباالستعانة باألخصائيين اإلجتماعين العاملين كيفية اختيار العينة

 .بمدنالبعوث اإلسالمية
  :حجم العينة 

( واحد وعشرون حالة، من الوافدين من الجنسية النيجيرية حيث 21تمثلت في ) عينة الدراسة
أجريت المقابالت المتعمقة مع تلك الحاالت للتأكد من بعض البيانات، وتدعيما  لعمق الدراسة 
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طبق الباحث طريقة دراسة الحالة، إذ اختيرت واحد وعشرون حالة لدراستهم بشكل مركز في 
 ية ، مدينة البعوث االسالم

 حيث استخدم الباحثون الصدق الظاهري وذلك بعرض استمارات دليل : صدق أدوات الدراسة
( من المعهد العالي للخدمة 4( محكمين من ـعضاء هيئة التدريس منهم )9المقابلة على )

( 2( من أعضاء هيئة التدريس بكلية االداب بجامعة عين شمس و)3االجتماعية بالقاهرة و)
 ة قسم علم االجتماع جامعة بنها .من كلية التربي

 :مجاالت الدراسة 
واحد وعشرون حالة، من الوافدين من الجنسية  (21: يتكون من عدد من األفراد )المجال البشر 

 . النيجيرية
: ويقصد به النطاق المكاني إلجراء الدراسة وهو بالتحديد المنطقة البيئية التي المجال الج رافي

( وتكون في مدن البعوث األسالمية ال. 211،   2003)محمد شفيق، تجرى فيها الدراسة 
 تابعة لألزهر الشريف بمصر .

: ذلك الوقت الذي يستغرق فيه إعداد البحث بأكمله مع تخصي  فترة زمنية المجال الزمني
محددة يشار إليها مع الوضع في االعتبار القيود الزمنية والمصاعب التي تحد أو تعرقل تنفيذ 

، 2016أغسطس  15حتى  2014ابريل  15وات، وقد طبقت هذه الدراسة خالل الفترة من الخط
وهذا قد استغرقت الدراسة أكثر من عامين منذ تاريخ المناقشة لإلطار حتى الموافقة على 

 المناقشة. 
 

 نتائج الدراسة
 73أكد نسبة : ة االفريقية في مجتمع عينة البحث:السلوك االجتماعي في الحكاية الشعبي والً أ

% من عينة البحث أن البناء االجتماعي للحكاية الشعبية وأنظمته تعكس دور العالقات اإلنسانية 
واالجتماعية التي تتفاعل فيما بينها نتيجة التعاون االجتماعي والترابط األسري والتقارب العائلي، 

الزوا  أو الصداقة، وهي  ومن أّهم هذه العالقات الموجودة في الحكاية عالقات تُبنى على أساس
عالقات ودّية نجدها داخل األسر، والعالقات القرابية، وعالقات المصلحة التي تنشأ خار  هذا 

 النسيج تتمثل في العالقات االقتصادية والسياسية.
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من عينة البحث أّهم السلوكات التي ترتبط بالحياة االجتماعية واألسرية  %68أكد نسبه 
ألسرية والقرابية؛ فمن الواضح أّن الزوا  في الحكاية الشعبية هو من أّهم كالزوا  والعالقات ا

أسس الحياة لما له من أهمية بين أفراد المجتمع، ولهذا غطت الحكاية الشعبية نماذ  عديدة 
للزوا  كالزوا  الحر أو االختياري وما نجم عنه من اضطرابات أسرية في حكاية "االشياء 

ة "الملك االب " فيجري التأكيد على ضرورة "الزوا " لما له من أهمّية في تتداعى"، أّما في حكاي
 الحياة اإلنسانية.

الحكاية الشعبية النيجيرية تظهر بجالء أّن النسق القرابي ال ينتهي  من العينة أن %64أشار 
اية عند حدود األسرة الواحدة بل يمتّد إلى ما هو أبعد، فيشمل فئات اجتماعية أخرى كما في حك

"صاند أبن الَراِعي"التي تحدثنا فيها عن اختيار بطل الحكاية "صاند" لزوجة له من قرية أخرى، 
 مخالفا بذلك تقاليد عشيرته المتعارف عليها.

في مصر يعملون بدون تصاريح  قد تبين من خالل المعايشة الميدانية أن غالبية األفارقة
م في العمل بأجر مناسب إال أنها في الوقت عمل، صحيح أن هذه النقطة قد تحرمهم من حقوقه

 ذاته ال تعرضهم للمساءلة القانونية أو العقوبة أو الترحيل في حال تم اكتشافهم، 
( واحد وعشرون حالة، حيث أجريت المقابالت المتعمقة 21أما عن عينة الدراسة تمثلت في )

سة طبق الباحث طريقة دراسة مع تلك الحاالت للتأكد من بعض البيانات، وتدعيما  لعمق الدرا
الحالة، إذ اختيرت واحد وعشرون حالة لدراستهم بشكل مركز في مدينة البعوث االسالمية، تم 
جمع البيانات بواسطة عدة طرق مثل: المقابلة الشخصية والمتعمقة، والمالحظة بالمشاركة، 

ؤال منها أسئلة ( موضوعات وس9وصممت أداة بحث هي دليل العمل الميداني واشتملت على )
ذات فئات استجابة محددة، فضال  عن أسئلة وموضوعات أخرى مفتوحة غير محددة اإلجابة، 

أنثروبولوجية، ووزعت أداة  -يتعمق فيها عن طريق المقابالت فيما يعرف بالطريقة السوسيو
 البحث على جميع الحاالت.
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 يوضح البيانات األساسية لعينة الدراسة :(1) جدول
 النسبة المئوية% الحالة الدراسةمت ير 

 متزوجون الحالة االجتماعية للعينة
 عازبون

48% 
52% 

 المستوى التعليمي للعينة
 جامعي
 إعدادية

 االبتدائية والمتوسطة
 من يقرأ ويكتب

51% 
25% 
18% 
6% 

 الحالة متوسطة المستوى االقتصادي للعينة
 الحالة ضعيفة

61% 
39% 

 العمر
15-20 
21-25 
26-30 
31-35 
 وما فوق 36

12% 
15% 
52% 
16% 
5% 

متزوجون، والباقي غير متزوجون،  %48تبين من خالل المقابالت والمعايشة الميدانية أن 
، وأن العازبون ال يفضلون العودة إلى وطنهم بل ينتظرون %3والقليل منهم مطلقون بنسبة 

لمتزوجون نظرا  لثقل المسؤولية التوطين في بلد أخر أوروبي، وأكثر الذين يرغبون بالعودة هم ا
التي يتحملونها، ولكن هناك تباين بين من لديه عدد األسرة صغيرة يفضل التوطين في بلد أخر، 

 بينما من لديه عدد أفراد أسرة كبيرة فأنه يرغب بالعودة إلى الوطن.
سبة كما تبين أن المبحوثين يتباينون فيما بينهم في المستوى التعليمي إذ بلغت أعلى ن

ثم تليها الشهادة اإلعدادية،  %51شهادة حصل عليها المبحوثين هي الشهادة الجامعية بنسبة 
 ثم جاءت الشهادة العليا واالبتدائية والمتوسطة، وأقل نسبة جاءت من يقرأ ويكتب.

أغلب المبحوثين يعانون من مشكالت اقتصادية كبيرة إذ بلغ عدد الذين يعانون من مشكالت 
، ثم تلي حالتهم المتوسطة، كما أنهم يعانون من عدم وجود %61يفة وصلت إلى أقتصادية ضع

 فر  عمل تكفل لهم دخل منتظم.
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ُتعد عملية عرض  وصف وتحليل مشك ت المهاجريم األفارمة م في المجتمع المصري:لانيًا: 
تنطوي عليه النتائج وتفسيرها خطوة أساسية ينبغي أن تحظى برؤية علمية موضوعية ثاقبة لما 

ن إحاطة تحليل البيانات  من عملية نقل لحقائق الميدان إلى نطاق التحليل والتفسير العلمي، وا 
 بالحياد والموضوعية مسألة غاية األهمية من أجل تحقيق أهداف البحث.

 المشك ت االجتماعية:  .1
 في مدن البعوث االسالمية  لتوضيح المشكالت االجتماعية للوافدين االفارقة :(2جدول )

 النسبة المئوية% مت ير الدراسة
 %58 العزلة االجتماعية

 %12 القلق على زوا  البنات واألبناء
 %14 وقت الفراغ

 %7 الصراعات بين اآلباء واألبناء
 %9 صعوبة االختالط بسبب اللهجة

المشكالت االجتماعية يواجهون العديد من  تبين من الجدول السابق أن الوافدين االفارقة
 في البلد المضيف "مصر"، ويمكن حصرها في األتي:

ظهور الصراعات بين األبناء واإلباء في محيط األسرة بسبب اختالف أسلوب الحياة بين  -
المجتمع األصلي والمجتمع الحاضن، كما أن هذا الصراع له أسبابه األخرى منها تقدم وسائل 

 جديدة قد خلق نوع من الصراع بين اآلباء واألبناء.االتصال وتكيف األبناء مع حياة 
من أفراد العينة يشعرون بالعزلة االجتماعية، ثم يأتي قلق المبحوثين على زوا  البنات  58% -

، والكثير من المبحوثين أكدوا على أن المشكالت االجتماعية التي %12واألبناء بنسبة 
ول الفترة قد تصل الفترة الى عشر سنوات تعانيها األسرة في تزايد مستمر بسبب الغربة وط

بمنح الوافد تذكرة طيران لموطنه بعد  فف من هذه المعاناة قرار شيخ االزهرخالنهاء التعليم 
 . االنتهاء من كل مرحلة دراسية

من عينة الدراسة يشعرون بالتكيف النسبي إلى حد ما مع المجتمع المصري وليس  76% -
في للمجتمعين النيجيري والمصري، ومن المالحظ أثناء تكيف تام بسبب التقارب الثقا

المقابالت التي أجريت معهم أن هؤالء يحدوهم األمل بالعودة إلى الوطن أو أنهم يضعون 
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في حسابهم االنتقال إلى بلد ثالث، فضال  عن ذلك بعضهم يخر  من بلده ألول مرة ولم 
 يتعود على وجوده خار  نسقه الثقافي الذي نشأ فيه. 

 المشك ت االمتصادية: .2
  لتوضيح المشكالت التي تواجه االسر النيجيرية في مصر: (3جدول)

 النسبة المئوية% مت ير الدراسة
 %65 يعانون من مشكالت الفقر والبطالة والحرمان

 %20 القلق من نفاذ مدخرات األسرة
 %15 صعوبات نحول دون فتح مشاريع استثمارية

أن هناك مشكالت اقتصادية متزايدة باتت تعاني منها األسرة تبين من الجدول السابق 
المهاجرة، إذ مثلت مشكالت: البطالة والفقر والحرمان، نسبة كبيرة في الواقع االجتماعي؛ إذ رأى 

أن المهاجرون يعانون من مشكالت الفقر والبطالة  %65عدد من المبحوثين يصل عددهم إلى 
الذين ليس لديهم أي عمل، ثم يلي القلق على نفاذ مدخرات  وظهر ذلك بالنسبة لألسر واألبناء

، والبعض األخر أكد على عدم وجود دخل منتظم %20األسرة إذ بلغ عدد الذين يرون ذلك 
لألسرة بسبب عدم وجود عمل أو أنهم يعتمدون على بعض المصادر المادية من بلدهم األصلي 

من المبحوثين يرون أن هناك صعوبات كثيرة  %15فضال  عن  ،انتظامالتي ال تصل إليهم ب
تحول دون فتح مشاريع استثمارية في مصر، بعضها يرجع إلى أسباب اقتصادية وهي عدم توفر 
الرأسمال الكافي، وبعضها يتصل باإلجراءات اإلدارية التي تتطلب وقتا  طويال  وجهودا  متواصلة، 

 .وط طويلةلية فتح مشاريع تخضع لشر كما أن عم
 المشك ت التعليمية:  .3

 لتوضيح المشكالت التعليمية لالفارقة بمصر :(4جدول )
 النسبة المئوية% مت ير الدراسة
 %23 صعوبة المناهج

 وجود التكاليف عالية في المدارس األهلية لعدم في حال عدم
 حة من االزهر نم

70% 

 %7 اختالف اللهجة تمثل عائق للتعليم بالنسبة لألطفال
تعاني من مشكالت تربوية وتعليمية  تبين من خالل الدراسة الميدانية أن األسرة النيجيرية

في مصر، ويرون أنها تتركز في مسائل محددة منها: اختالف المناهج الدراسية بين المجتمع 
األصلي والمجتمع الحاضن "مصر" وذلك بسبب كثير من الصعوبات لتعلم األطفال واألبناء 
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من المبحوثين، والبعض األخر ال يرون صعوبة كبيرة في المناهج، يلي  %23سبة وذلك بن
، لعدم قبول أبنائهم في المدارس الحكومية، ثم أن اختالف %70التكاليف العالية للدراسة بنسبة 

، والحظ الباحث من خالل العمل الميداني %7اللهجة تمثل مشكلة تعليمية بالنسبة لألطفال بنسبة 
نهم يتحملون في سبيل ذلك مصاعب كبيرة أن المشكال ت التعليمية تشغل بال األبوين كثيرا  وا 

تتصل بالمصاريف اإلضافية وال سيما ما يتصل بالدروس الخصوصية، كما وجدت أن بعض 
األسر التي تم مقابلتها لم تستطع توفير التعليم المناسب ألبنائها مما أضطر بعض التالميذ 

 النقطاع عن الدراسة وعدم التسجيل فيها.وكثير من الشباب إلى ا
ولتوضيح ذلك فإن االزهر الشريف يقوم منح منح كاملة للتعليم لالفارقة وقد ساعد هذا 

الموجودين في مصر، ولكن  القرار في حل مشكلة التعليم المدرسي والجامعي للطلبة النيجيرين
نتيجة  ة التي تواجه بعض الوافديناألمر ال يخلو من وجود بعض العوائق البيروقراطية واإلداري

 عدم امتالكهم األوراق الكاملة.
 : المشك ت النفسية .4

 يوضح المشكالت النفسية لالفارقة النيجيريين :(5جدول )
 النسبة المئوية% مت ير الدراسة

 %84 الخوف والقلق من المستقبل
 %6 الخوف من مستقبل عائالتهم في البلد األصلي "نيجيريا"

 %4 ازدياد القلق والضغوط النفسية
 %3 االغتراب والغربة
 %2 الحنين إلى الوطن

 %1 عدم القدرة على التكيف السريع في المجتمع المصري
تبين من الجدول أعاله ردود أفعال الوافدين النيجيريين أثناء المقابالت الميدانية أنهم 

(، واتضح أن من أسباب القلق يأتي %84) يشعرون بالقلق الشديد إزاء المستقبل إذ بلغ عددهم
ضعف االقتصاد عدم استقرار البلد األصلي العمليات االرهابية لجماعة بوكو  في المرتبة األولي

ثم المصير المجهول، ثم تأتي في المرتبة الثالثة االنقطاع عن األقرباء، كما أن الهجرة  حرام
وافدة فهم يعيشون ظروف نفسية بالغة التعقيد، تركت أثار نفسية شديدة على االسرة النيجيرية ال

حيث تتوزع معاناتهم على النحو التالي: االكتئاب والضياع، ثم فقدان األصدقاء، فالعزلة التي 
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يشعر بها البعض والملل والقلق المستمر على مستقبلهم وطول فترة البقاء في المهجر وغياب 
 رؤية واضحة عن المستقبل 
يعانون من مشكالت  خالل سرد ما سبق من مشكالت أن الوافدون ولذلك يمكن القول من

وهذا يؤكد ما طرحه "هوفمان نوتني" في نظرية  نفسية حقيقية قد تمتد أثارها إلى األجيال القادمة،
النسق االجتماعي التي تؤكد أن اإلنسان كائن يحب االستقرار بطبيعته، لذا يجب أن تكون هناك 

ماعة إلى الهجرة، التي تعتبر منفذا  ومخرجا  لحاالت التوتر التي يعيشها دوافع قوية للفرد أو الج
في موطنه األصلي وشعوره بالحاجة إلى التغيير، لذا يرى أن الهجرة إلى بيئة جديدة أفضل من 
بيئته التي يعيش فيها للتقليل من التوتر، لكنه يكتشف بعد قليل أن البيئة الجديدة تولد ضغوطا  

ؤدي إلى خلق حالة من التوتر النفسي وعدم التوازن النفسي واالجتماعي )ذكري وصراعات قد ت
 (.587، 2013عبد المنعم، 

 .نيجيري والمصريالتشابه بين الموروث الثقافي ال -
من عينة البحث عل ى التشابه الكبير بين الحكاية الشعبية النيجيرية بأنواعها  %63أكد  -

 .معه من الحكاية الشعبية المصرية المختلفة مع ما استطاعوا التواصل
من عينة الدراسة أن الحكاية الشعبية تتجسد العديد من المكونات  %65يضا يري نسبة أو 

متمثلة في إيمانه بالقيم الدينية وروحه األبية الرافضــــــــــة  التي تعبر عن هوية الشــــــــــعب النيجيري
صــــراره على قيم الخير لالســــتعمار، وارتباطه بأرضــــه، وذكائه في اســــتغالل طاقاته، وحكمت ه، وا 

ومحاربته لنماذ  الشــــــــر، وواقعيته النابعة من التقييم الصــــــــادق لبيئته، ويظهر لنا أيضــــــــا  أهمية 
الرمز في الحياة النيجيرية وهي إحدى السمات الغالبة على أهل نيجيريا ، إضافة إلى اعتمادهم 

بيروت،    2008ثال العربية ألم.) أبو علي محمد توفيق، ا على أدوات التشـــبيه واالســـتعارة"
98). 

 

 النتائج
غياب خطة واضـــــــــحة للمصـــــــــالح واألهداف المبتغاة من العملية التعليمية للطالب األجانب  -

 واألفارقة منهم بصفة خاصة.
 غياب التنسيق بين األجهزة والمؤسسات المسئولة عن العالقات الثقافية مع أفريقيا. -
 رسم وتنفيذ السياسات.غلبة االعتبارات السياسية اآلنية فى  -
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 عدم الحر  على متابعة السياسات المطبقة ودعم الروابط العقلية التى تم إيجادها. -
عدم مالئمة بعض الســـــــــــــياســـــــــــــات التعليمية للواقع األفريقى، مثال ذلك توزيع الطالب على  -

 الكليات العملية والكليات النظرية )الشرعية(.
ع أبناء هذه المجتمعات األفريقية الدارســــــــــــــين فى افتقار الوعى المجتمعى بكيفية التعامل م -

 مصر على نحو ينعكس سلبيا  على خبراتهم المكتسبة ومشاعرهم تجاه مصر وسياستها.
 

 توصيات البحث
االفارقة خاصة  قضية تواجد الوافدينعدم التركيز كلية على الجانب االمني فقط في دراسة  .1

بل هناك ، مستوطنات البشرية ليست كذلك فقطالن دراسة ال منهم داخل المجتمع المصري
ومهما يكن من  ،امة التي ال يحدث التكامل بدونهامن النظم االجتماعية والخدمات الع

تكيف الوافدين اإلفارقة اعتبار بشأن تواجدين االفارقة بمصر صعوبات فيجب على المهتمين 
 لة االمن القومي المصري والبعد اإلفريقيفي المجتمع المصري هي من القوى الناعمة في مسأ

 .دور مصر في افريقيا بعتبارها بعدا أستراتيجيا لالمن القوميهي الطريقة المثلي لتنمية و 
الي ألنها تساعد على االستقرار وتحقق التعاون وبالت فريقيةضرورة االهتمام بالعالقات األ .2

 التكيف مع البيئة الجديدة. 
 . تعليم الجيد والبرامج التثقيفية الموجودة بمجتمع الدراسة وأهمها الاالهتمام بدعم الخدمات  .3
بشكل دقيق حتي  الداخل المصرييقترح الباحث ضرورة حصر وتسجيل المهاجريين الى  .4

نتجنب تكوين جيوب سواء اجرامية او تؤثر سلبا على العادات والقيم االجتماعية بالمنطقة 
 التي تستقبل تلك الهجرات.

 المجتمع المصري احث وضع ضوابط لعملية الهجرة من الدول المجاورة الى داخل يقترح الب .5
الستيعاب  خدمات التوثيق والرصد وتوفير مجتمع الثقافي والتراثي الشعبيضرورة االهتمام بال  .6

 المجتمع المصري.تفد الى مظاهر تراثية قد ال تالئم العادات واالعراف المصرية قد ايه
وكبار السن لتحقيق الضبط  الوافدينضرورة احتواء وتوظيف القيادات الطبيعية من  .7

في ظل نق  المعلومات التي يحيط باعداد المهاجريين وانشطتهم  للوافدينالمجتمعي 
 االقتصادية والسياسية. 
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اإلسراع في إيجاد األرضية األمنية المالئمة لعودة هؤالء المهاجرين إلى مناطقهم األصلية  .8
 ومساكنهم.

 ثقافات وتراثتشجيع المبادرات الخاصة من قطاعات المجتمع المدني للتواصل مع  .9
مششترك ثقافي يحقق التكيف المجتمعي للوافد واالمان المهاجرين ومحاولة التوصل إلى 

 .الثقافي واالجتماعي للمجتمع المصري
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ABSTRACT 

This study aims to identify the effects of the convergence of two 

African cultures represented in the African folk tale (Nigerian as an 

example); and try to uncover the type of influence and influence, and give 

and take between them, in what is known as the phenomenon of 
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"acculturation" (Acculturation), a phenomenon that usually occurs 

silently and quietly; On both sides, the cultural elements of the other side 

ar e digested in a subconscious manner and, moreover, these are digested 

in a healthy manner that increases the strength of the newcomer's 

adaptation to their new environment. In the African-Egyptian case, the 

adaptation between the two cultures is a merger of cultures of the same. 

Origins Unlike Strkh resistance by the heritage versus 

globalizationWhere can you be dreaming of a folk tale? On the difference 

and the history of self in the kindergarten (not material) imagined and 

absent and inherited  Stand in the face of crushing and alienation 

represents the study saple in (21) twenty-one cases. 
 

 


