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 الملخص:
 

على دولة معينة وانماا تشام  تعتبر جريمة االتجار باالعضاء البشرية من اخطر الظواهر الدولية والتقتصر      

العديد من الدول , وتعتبر مصر معبر ومصب لالتجار نظرا لموقعها الفريد وتوسطها لدول العاالم النناى والفقيار 

, لذا تعتبر مصر من اكثر الادول تارارا بهاذل الجريماة , وتهادر الدراساة تقيايم االبعااد االجتماعياة الما ارل علاى 

 رية .ظاهرل االتجار باالعضاء البش

واوضااحا الدراسااة ا  ماان اكثاار االساابال الم ديااة لظاااهرل االتجااار بالعضاااء البشاارية عااد  وجااود قااانو  ياانظم 

التبرع باالعضاء البشرية ومع ارتفاع نسبة الفقر ساهم فى زيادل اعاداد الضاحايا وذلان مان خاالل العاماد المااد  

ع وتحد من اباحية التبارع باالعضااء البشارية من خالل بيع االعضاء , وكذلن من عد  وجود قوانين صارمة تمن

ولم يضع المشرع ا  قانو  صارمة تمنع االتجار بالعضاء البشارية م كادا علاى اناا اتااة بيئاة خصابة لسماسارل 

 االتجار باالعضاء البشرية .

كاذلن اوضااحا الدراساة ا  يالبيااة الضاحايا مماان يعاانو  ماان التفتان االساار  واكاا الدراسااة ا  اكثار مناااط  

 ريف بالتماسن والتجانس والتتاف  انتشار هذل الظاهرل فى المناط  الحضرية مقارنة بامناط  الريفية لما يتمتع ال
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ABSTRACT 
 

     The offense of trafficking in human organs of the most serious international 

phenomena are not limited to a particular state, but include many of the countries, 

Egypt is crossing the mouth of trafficking due to its unique position and mediating 

for the world's rich and poor, so Egypt is one of the most affected by such crime 

States and the study aims to assess the social dimensions affecting on the 

phenomenon of trafficking in human organs. 

 

     The study showed that the most common reasons leading to the phenomenon of 

trafficking in human organs absence of a law regulating donor organs with the rise in 

the poverty rate contributed to the increase in the number of victims through the 

physical return through the sale of organs, as well as the absence of strict laws to 

prevent and limit the pornographic donor organs The legislator did not put any strict 

law prohibits trafficking in human Baleda stressing that allowed a fertile 

environment for brokers trafficking in human organs.. 

 

     The study also showed that the majority of victims who suffer from family 

disintegration and Oct study that more areas of the spread of this phenomenon in 

rural areas compared to urban Bamnatq to enjoy the rural cohesion and harmony and 

solidarity. 

 المقدمة:
 

يعااد التنياار السااريع ماان  هاام ساامات العصاار , حيااو التقااد  العلمااا والتقنااا واااورل االتصاااالت وتتنولوجيااا      

ومحلياا  وماا يترتاب علاى ذلان مان تاداعيات  اارت فاا م تلاف  المعلومات , وسيادل المتنيرات المعاصرل عالميا  
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مجاالت الحيال اإلنسانية اجتماعيا  واقتصاديا  وسياسيا  واقافيا  على المستو  العالما عموما  وعلى مساتو  الادول 

 النامية بصفة خاصة . 
      

ات إيقاعاات ساريعة هاا اىخار  , , ذ -للتقد  الذي شهده العاالم  –ولقد  ضحا الجريمة , وعلى خط مواز      

و خااذت  بعااادا  حديثااة لاام نتاان نرلفهااا ماان قباا  , وماان ااام فقااد توايااد إدراا المجتمااع الاادولا ل طااورل الجريمااة 

تبعاا لتلان التنيارات  –فاا مطلاع اىلفياة الثالثاة  –فعاالم الجريماة ,  المعاصرل التا  ملتها ظارور العصار عليهاا

امم  والتاا تنادرج عموماا تحاا مفهاو  يالجريماة المنظماة   ت تلاف تماماا عان يموج بارلوا  مان الجار  -المعقدل 

الجريمة التقليدية من حيو مفهومها , وآاارها , و ساليب ارتتابها , كما  صبحا تلان اىنمااط تصاطبا بالصابنة 

    2005العلميةيحسنا درويش عبد الحميد: 
 

الظواهر االجتماعية اإلنحرافية  العابرل القارات وتوامن ذلان بيد    الواقع الزال يشير إلى بروز العديد من      

خاصااة  –مااع إخفاااا سياسااات مواجهااة الفقاار ممااا حاادا بمنظمااات الجريمااة الدوليااة , وكااذا بعاا  اىشاا ا  

إلى اللجوء إلى طرا  خر  لرفع مستويات معيشتهم ولو على حساال  جساادهم  و  بناامهم  -بالمجتمعات الفقيرل 

  .2000االتجار بالبشر بت   شتالا من  خطر جرامم عالمنا المعاصراياالمم المتحدل و  وذويهم , ويعد
      

كمااا    االتجااار بالبشاار مصااطلع تعااارر عليااا العااالم فااا حقبااة زمنيااة الزمااا عصاار الرقياا  إلااى    جاااء      

طاان العااالم لمعالجااة هااذه اإلسااال  فعماا  برحتامااا اإللهيااة علااى معالجااة هااذه الظاااهرل إلااى    تاام تصاافيتا , ولقااد ف

 القضية بعد مرور عدل قرو  , حيو توالى صدور التدابير والتشريعات واالتفاقيات الدولية التا حرما ذلن.
      

ومن ام تعد جرامم االتجاار بالبشار ظااهرل دولياة , ال تقتصار علاى دولاة معيناة ,  وإنماا تمتاد لتشام  العدياد مان 

ا و نماطها من دولاة إلاى  خار  طبقاا  لنظارل الدولاة لمفهاو  االتجاار بالبشار الدول الم تلفة والتا ت تلف صوره

ومااد  احترامهااا لحقااوا اإلنسااا  , ووفقااا  لعاداتهااا وتقالياادها واقافتهااا والتشااريعات الجناميااة النافااذل فيهااا فااا هااذا 

 .2010عوني محمود قنصوهالمجال , والنظا  السياسا المتبع بها 
      

دولاة مصادر ومعبار  2006ريار متتاب اىمام المتحادل والم ادرات والجريماة الصاادر عاا  وتعد مصار وفقاا  لتق

 ومصب لالتجار باىفراد بناء على عدد الحاالت التا تم رصدها ذلن المتتب

وإ  كانا تلن الجريمة تهدد جميع دول العالم , إال  ناا وباالنظر إلاى موقاع مصار االساتراتيجا باعتبارهاا نقطاة 

تا  ساايا و فريقيااا , وهمااول الوصاا  بينهمااا وبااين قااارل  وروبااا , فضااال عاان ربطهااا بااين البحاارين التقاااء بااين قااار

  .2008سهير عبد المنعمياىحمر والمتوسط ؛ فإ  مصر  كثر ترارا  بهذه الجريمة باعتبارها  هم دول العبور

 

 : أهمية الدراسة
 
 

هتما  بموضوع بياع اىعضااء امدمياة , وماا يمثلاا هاذا تهتم الدراسة باىهمية المجتمعية المرتبطة بويادل اال     

الجر  من طعن لمبد  الترامة اإلنسانية و انتشار وتعاظم حجم هذه الظاهرل ياالتجار فا اىعضااء البشارية  فاا 

العديد من المناط  وتعدتعد الدراسة الراهنة امتدادا للدراسات السابقة وإ  كانا الدراسة الراهنة قد ركوت علاى 

وصف السوسيولوجا ىبعاد جريمة االتجار باىعضاء البشرية فا مصر اجتماعيا واقافيا إال  نها اختلفاا عان ال

الدراسات السابقة من حيو اىهدار والمجاالت البحثية المتانية والبشريةوومن ام ترجع  همية دراساة موضاوع 

لتاا  فرزتهاا اىبعااد الحديثاة للجريماة و حاد االتجار باىعضاء البشرية باعتباره  حد الموضاوعات بالناة الدقاة ا

 صور الجريمة الُمنظمة التا باتا تُمث  خطرا  داهما  يهدد سيادل القانو  واستقرار الُمجتمعات.
 

 :مشكلة الدراسة
 

ولما كا  التحدي التبير الذي واجا علم االجتماع مناذ ترسيساا وال ياوال هاو إمتانياة تقاديم تحساينات متنامياة      

قع اإلنسانا ارتتازا على دعامم علمية من فهم لهذا الواقع , ولقادرات اإلنساا  علاى الاتحتم باا وقادر مناساب للوا

  ,  ومن هذه المتنيرات ما طر  على الساحة من جرامم منظماة لعا  مان  برزهاا جريماة 1من التنب  بمتنيراتا  ي

                                                    تتحااااااااادد فاااااااااا االتجاااااااااار باىعضااااااااااء البشااااااااارية , فاااااااااإ  مشاااااااااتلة الدراساااااااااة الراهناااااااااة يمتااااااااان  

 محاولة اإلجابة على التساؤالت اآلتية : 
 

 ما  هم العوام  االجتماعية الم ارل على ظاهرل االتجار باىعضاء البشرية فا المجتمع المصري ؟ -1

                                                           

(
1

سوتاري : النظرية االجتماعية والواقع اإلنساني ، ترجمة علي فرغلي ، القاهرة المركز القومي برتي ال(  

للترجمة ، ط
1

  9م، ص:2015، 
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 دروسة ؟ ما التصور المقترة من منظور علم االجتماع للت فيف من حدل الظاهرل الم -2
 

 

 أهداف الدراسة : 
 

الوقاور علاى اىبعاااد االجتماعياة والثقافياة الماا ارل علاى ظاااهرل االتجاار باىعضااء البشاارية فاا المجتمااع  -    

 المصري

محاولة التوص  إلى تصاور مقتارة مان منظاور علام االجتمااع للت فياف مان حادل الظااهرل المدروساة فاا   -    

 سة الميدانية . ضوء ما تسفر عنا نتامج الدرا

 

 مصطلحات الدراسة:
 

i.  : مفهوم االتجار بالبشر 
 

االتجار : مصدر يقصد با البيع والشراء بقصاد الحصاول علاى رباع وهاو التجاارل , وإذا كاا  محا  التجاارل 

 مشروعا  كانا مشروعة كاالتجار فا السلع والبضامع

" بمثابااة تجااارل يياار مشااروعة فااا البشاار  ويعاارر االتجااار بالبشاار فااا الموسااوعة الحاارل ويتيبااديا علااى  نااا :

ىيراض العبودية المتوايدل هاا االساتنالل الجنساا التجااري المصاطلع بااإلكراه  و الشات  المعاصار للعبودياة 

  1والرا . ي
 

كما يعرر االتجار بالبشر هو تجنيد  و نق   و استال  اىشا ا  عان طريا  التهدياد  و اسات دا  القاول  و  ي 

اإلكراه  و االختطار  و االحتيال  و ال داع  و إساءل است دا  القول  و استنالل ضاعف  و إعطااء نوع من  نواع 

  و تلقا دفعات  و فوامد للحصول على موافقة ش ص يتمتع بالسيطرل على ش ص آخر بهدر االستنالل . 

سات دا  القاول  و ييرهاا ويعرر على  نا تجنيد ونق  وإيواء  و استقبال اىش ا  مان خاالل وساام  التهدياد  و ا

من  ساليب اإلكراه واالختطار والتووير وال داع وسوء است دا  السلطة  و موقف ضاعف  و إعطااء  و اساتال  

 دفعات مالية  و خدمات للحصول على موافقة الش ص على    يسيطر على ش ص آخر من  ج  استناللا

امياة منظماة بتجمياع اىشا ا  دو  رضااء مانهم, ويقصد بتجارل اىعضاء البشارية " قياا  فارد  و جماعاة إجر

 بالتحاي   و اإلكراه, حيو يتم نوع  عضاء ه الء الضحايا ول

 

 أوالً : نوع الدراسة : 
 

تقع الدراسة تحا نمط الدراساات الوصافية , ويعتبار هاذا الناوع مان الدراساات مناسابا  لموضاوع الدراساة,       

ها وتحلي  نتامجها وتفسيرها بدقة حياو تعتماد علاى الطارا واىدوات حيو إنها تهدر إلى تحديد الظاهرل ووصف

التمية  و التيفية لمعالجة البيانات والتا تتمث  فاا اىسااليب اإلحصاامية ساعيا  إلاى صاياية النتاامج  و التعميماات 

  .2ووصوال  إلى طرة عدد من التوصيات والقضايا العلمية التا تسفر عنها الدراسةي
 

 :هج المستخدمثانيا : المن

الماانهج المالماام لهااذه الدراسااة هااو ماانهج المسااع االجتماااعا بالعينااة اىماار الااذي يساااعد علااى دراسااة شاااملة       

متعمقااة ال تتتفااا بوصااف  و إدراا الواقااع وإنمااا تاادرس هااذا الواقااع دراسااة وافيااة عميقااة فااى وجااوده ووظامفااا 

باحو  و مجموعاة بااحثين خاالل فتارل زمنياة لجماع  ., ويقو  با 3وماضية وحاضره واستمرارية ومد  جدواهي

المعلومات والبيانات عن مجتمع معين , وقد تجمع البيانات من ك  عضو من المجتمع اإلحصاما  و عيناة منتقاال 

  4بعنايةي
 

 ثالثا : مجاالت الدراسة : 

  المجال المكاني :-1     
عتبارهااا مركااوا للقاارارات والتنظيمااات المعنيااة بحقااوا تقتصاار الدراسااة الميدانيااة علااى محافظااة  القاااهرل با      

 : اإلنسا  ومتافحة االتجار بالبشر وذلن على النحو التالا 

                                                           

(
1
)En Wikipedia .Org. / Wiry/ Human Trafficking. 

 .185م، ص 1982عبد الباسط محمد حسن: أصول البحث االجتماعي، القاهرة، مكتبة وهبة،  ( 2
ي

3
طااارا البحاااو و سااااليبا , اإلساااتندرية , دار الجامعياااة ,  فاااا, دراساااة  العلماااااالجتمااااع والمااانهج  علاااممحماااد :    محماااد علاااى

 . 668,  1981,  3ط

ي
4

 . 203  ,  2000 بو المجد للطباعة بالهر  ,  ار, القاهرل , د االجتماعا  محمد عبد السميع عثما  : مناهج البحو 
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الجامعات : تم اختيار كلية امدال جامعة عين شمسيقسم االجتماع   , كلية امدال جامعاة القااهرل يقسام  -

قسام االجتمااع جامعاة  –راساات اإلنساانية االجتماع  , كلية ال دماة االجتماعياة جامعاة حلاوا  , كلياة الد

 اىزهر .

تم اختيار ك  من المجلس القوما لألموماة والطفولاة , اللجناة الوطنياة التنسايقية لمتافحاة  ومناع االتجاار  -

 بالبشر التابعة لوزارل ال ارجية كإطار لعينة الممارسين الميدانيين .

 مية .تم اختيار المركو القوما للبحوث االجتماعية والجنا -
 

  المجال البشري : -2

تاام اختيااار عينااة ماان ال بااراء اىكاااديميين والممارسااين لجهااود العماا  االجتماااعا فااا مجااال متافحااة الجريمااة  

 المنظمة بمحافظة القاهرل على النحو التالا :

عيناة عمديااا ماان  عضاااء هيئااة التاادريس علاام االجتماااع وال دمااة االجتماعيااة بجامعااة اىزهاار , وجامعااة  -

  مفااردات ماان الباااحثين فااا 10 مفااردل عينااة عمديااا قوامهااا ي40ا  , وجامعااة عااين شاامس قوامهااا يحلااو

 المركو القوما للبحوث االجتماعية والجنامية 

عينة عمدياا مان ال باراء فاا المجاال الميادانا مان كا  مان المجلاس القاوما لألموماة والطفولاة وقوامهاا  -

  مفاردل , وبهاذا بلاا 10تافحة  ومنع االتجار بالبشر قوامهاا ي  مفردل , و اللجنة الوطنية التنسيقية لم11ي

  71إجمالا عينة ال براء. ي

عينة  عمديا مان الفئاات المساتهدفة المساتهدفة مان واقاع الظارور المعيشاية والحالاة السوسايو اقتصاادية  -

   مفردل .63ي

 

 ة  شهر.المجال الومنا : وها فترل جمع البيانات من الميدا  وتقدرها الباحثة بست -2

 

 : أدوات الدراسة : رابعاً 
 

 تمثلا  دوات الدراسة فيما يلا : 

دلي  مقابلة مقننة طب   على ال باراء الميادانيين واىكااديميين بهادر الوقاور علاى اىبعااد االجتماعياة  -  

والثقافية لظاهرل االتجار باىعضاء البشرية فا مصر وتصور مقترة من منظور علم االجتماع البيئا 

 عالجتها من خالل  المقابالت المفتوحة.فا م

اسااتبار  تاام تطبيقااا  علااى عينااة ماان الفئااات المسااتهدفة ماان واقااع الظاارور المعيشااية والحالااة السوساايو  - ل

   مفردل 63اقتصادية قوامها ي

وقد قاما الباحثة بتصميم كا   مان دليا  المقابلاة  ,و االساتبار اعتماادا  علاى اإلطاار النظاري للدراساة  - ت

يتعل  ب صامص و بعاد االتجار فاا اىعضااء البشارية فاا مصار اجتماعياة  , وقاد روعاا سواء فيما 

فااا تصااميم اىدوات سااهولة العبااارات ووضااوة  لفاظهااا بحيااو ال تحماا   كثاار ماان معنااى , وكااذلن    

 تعتس بدقا ما وضعا من اج  قياسا 

 ة  واالستبار كما يلا:وقد  سفرت ال طوات السابقة عن تحديد محاور و بعاد ك  من دلي  المقابل - ث
 

دلياا  مقابلااة مقننااة طباا   علااى ال بااراء المياادانيين واىكاااديميين بهاادر الوقااور علااى اىبعاااد االجتماعيااة  أوال:

والثقافية لظاهرل االتجار باىعضاء البشرية فا مصر وتصور مقترة من منظور علم االجتماع البيئاا فاا 

 .معالجتها

 

 البيانات األولية.

 د االجتماعية محور األبعا -1

  . 8-1البعد االقتصادي  وتمثلا العبارات من ي  -  

  . 14-9وتمثلا العبارات من ي    البعد التعليما  - ل

  . 21-15البعد الم سساتا   وتمثلا العبارات من ي  - جـ

 

 (. 37 -33محور البعد البيئي  : وتمثله العبارات من )  -2

  عبارل كما تحددت  وزا  واساتجابات دليا  86فا صورتا اىولية ي  ومن ام فقد بلا عدد عبارات دلي  المقابلة 

 المقابلة  على النحو التالا :

 

 ال إلي حد ما نعم وزن االستجابة             
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 العبارات 

 1 2 3 الموجبة

 3 2 1 السالبة

 

 وفيما يلا عرض لمراح  قياس الصدا الظاهري والثبات للمقياس :
 

 المقابلة  " صدق المحكمين " :الصدق الظاهري لدليل  - أ
 

تاام عاارض دلياا  المقابلااة  فااا صااورتا المبدميااة علااى مجموعااة ماان السااادل المحتمااين ماان  ساااتذل ال دمااة      

االجتماعياة بجاامعتا حلاوا  , والفياو  , وكلياة التربياة جامعاة اىزهار باإلضاافة إلاى بعا  ال باراء المياادانيين 

  محتما  20لقرية وعددهم يالم تصين برجهول ال دمات القاممة با
ي* 
وذلن بهدر اختبار الصدا الظااهري لادلي   

ا  علاى ذلان فقاد تام  حاذر لت  عباارل , وبنااء%   80المقابلة  وذلن بعد االعتماد على درجة اتفاا ال تق  عن ي 

 بع  العبارات , وإضافة بع  العبارات , وتعدي  صياية بع  العبارات , ومن اام فقاد وصا  عادد عباارات

  عبارل 27دلي  المقابلة  بعد اختبار الصدا الظاهري إلى عدد ي 
ي* 

 , وصنفا عباراتا كالتالا:

 .محور اىبعاد االجتماعية 

  .  6-1البعد االقتصادي  وتمثلا العبارات من ي  -  

  .  12-7البعد التعليما  وتمثلا العبارات من ي  -ل

  .  16-13البعد الم سساتا   وتمثلا العبارات من ي  -جـ
 

 (. 27 -25محور البعد البيئي  : وتمثله العبارات من )  -3
 

 االتساق الداخلي " الصدق اإلحصائي " : -ب

بحسااال معاماا  االتساااا الااداخلا لتاا  عبااارل وذلاان ماان خااالل حسااال معاماا   –بعااد ذلاان  –قامااا الباحثااة     

  مفاردل 20ي  دلي  المقابلة  علاا عادد ي االرتباط بين درجة ك  عبارل والدرجة التلية لدلي  المقابلة  وذلن بتطب

  كمااا جاااءت جميااع العبااارات دالااة عنااد 0.96  و ي 0.66ال بااراء المت صصااين  لعبااارات دلياا  المقابلااة  بااين ي 

  .0.01مستو  معنوية ي 

 ثبات دليل المقابلة : -جـ

 Re – Test – Testتباار اعتمدت  الباحثة فاا حساال معاما  اباات دليا  المقابلاة  علاى طريقاة إعاادل االخ     

حيو تم إعادل تطبي  دلي  المقابلة  على نفس العينة  بعد مضا فتارل زمنياة ال تقا  عان  سابوعين وحصالنا علاى 

درجة االختبار فا التطبي  اىول ودرجة االختبار فا التطبي  الثانا لت  مسائول علاى حادل, وقاد قاماا الباحثاة 

طبيقين للتركد من مد  ابات دلي  المقابلة  وذلن باسات دا  معاما  ارتبااط بعد ذلن بحسال معام  االرتباط بين الت

بيرسو  والذي يحدده القانو  التالا 
 1ي

: 

 

 ر =

 

 مجـ س مجـ   –  مجـ س   

]   مجـ س 
2
ي مجـ س    – 

2
[ ]   مجـ    

2
يمجـ     -

2
] 

  وقد كانا معامالت ابات دلي  المقابلة  كما يلا:

 

 وضح معامالت ثبات دليل المقابلة  باستخدام معامل ارتباط بيرسون( ي1جدول رقم ) 

 

 معامل الثبات األبعاد المحاور م

 0.66 اقتصادي  اىبعاد االجتماعية   1

 0.75 تعليما  

 0.68 م سساتا   

 0.81  المحور كت  

 0.70 قيما   االبعاد الثقافية  2

                                                           
 

ي* 
 ءل والفاعلية للمسئولين فا صورتا النهامية.    مقياس التفا3 نظر ملح  رقم ي 

 1ي
راسااات تطبيقيااة فااا اإلحصاااء محمااد عبااد السااميع عثمااا  , إكاارا  ساايد يااالل : اإلحصاااء االجتماااعا , د 

 . 310,   :  2005, القاهرل , دار  بو المجد للطباعة والنشر , الوصفا
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 0.88 اعالما    

 0.85  المحور كت   

 0.81  ور البعد البيئا  مح 

 0.88 معام  ابات دلي  المقابلة  كت 

 مم سب  يتضع    معام  ابات دلي  المقابلة  قوي ويمتن    يعول عليا فا الدراسة الميدانية.

 

 الصدق الذاتي لدليل المقابلة : -د

ن مااد  ابااات اىدال  و الصاادا الااذاتا  حااد  نااواع الصاادا اإلحصاااما لالسااتمارل  و  دال البحااو للتركااد ماا     

, ويتم بحسال الجذر التربيعاا لمعاما  اباات االساتمارل وقاد كاا  معاما  الصادا الاذاتا  االستمارل بين القياسين

   .0.94  = ي 0.938للمقياس ي 

 

ثانيا : استبار االبعاد االجتماعية علىى عينىة مىن المتىرددين مىن الفئىات المسىتهدفة ، وقىد اتىتمل االسىتبار فىي 

 األولية على المحاور واألبعاد التالية : صورته

 البيانات اىولية.   -1

عبارات مفتوحة تقايس االبعااد االجتماعياة والثقافياة والبيئياة المرتبطاة بظااهرل االتجاار باالعضااء  -2

 البشرية تضمنا ما يلا :

 مدي السماع عن الظاهرل المدروسة  -  

 مصادر السماع بالظاهرل المدروسة  - 

 ن اش ا  محددل باعا اعضاءها .مدي السماع ع - 

 مدي انتشار ظاهرل بيع االعضاء بالمجال المتانا . - 

 المتنيرات االجتماعية للفئات التا باعا اعضاءها . - 

 مد  انتشار سرقة االعضاء البشرية. - 

 االبعاد الم سساتية والفردية المسئولة عن انتشار الظاهرل . - 

 اهرل .االبعاد االجتماعية فا انتشار الظ - 

 االبعاد الم سساتية فا مواجهة اماار السلبية للظاهرل . - 

 البعد القانونا للظاهرل من حيو : السماع بالقانو  , ومدي تنفيذه , وامتانيات تنفيذه . - 

 

 )ب( المجال البشري : 

شىية ناصىر قامت الباحثة بإجراء مسح بالعينة لجمهور مستهدف بالظاهرة المدروسة من منطقة منشية من     

 ( مفردة . 63والدويقة ممن تطوعوا للبحث وقد بلغ  إجمالي العينة  )

 خصائص مجتمع الدراسة : 

 

 متخصصين االكاديمين والميدانيين أوال : وصف مجتمع الدراسة من الخبراء وال

 وصف عام لمفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمتخصصين  : - أ

 

 جتمع الدراسة من الخبراء والمتخصصين  بحسب النوع :يوضح توزيع مفردات م (2جدول رقم )

 

 وحدة المعاينة          

 النوع

 خبراء اكاديمين  خبراء ميدانيين 

 % ك % ك 

 50 25 85.7 18 ذكور

 50 25 14.3 3 إناث

 100 50 100 21 اإلجمالي

       

نسابة اإلنااث وقاد يرجاع ذلان إلاى طبيعاة  بالنظر إلى الجدول الساب  يتضع    نسبة الذكور  على بتثيار مان     

وخصااامص الظاااهرل المدروسااة وتركااو الااذكور فااا معالجتهااا لمااا لهااا ماان طبيعااة قااد تتطلااب  حيانااا حضااور 

الم تمرات  و االشتراا فا فرا بحثياة موساعة مماا يقاد اليتفا  وطبيعاة وخصاامص النسااء فاا مصار كمجتماع 

ميين مان النسااء نظارا الرتبااط منظماات المجتماع المادنا فاا %  من ال براء اىكاادي63.6شرقا  فا حين    ي
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هااذه الظاااهرل بالناااث  كثاار ماان يياارهن بساابب ال صااامص ال اصااة بااالمر ل كضااحية لالتجااار بالبشاار بصااوره 

 الم تلفة مما قد يجد معا الرج  صعوبة فا التعام  مع بع  الوقامع الش صية للمر ل 
 

 مع الدراسة من الخبراء والمتخصصين  بحسب السنيوضح توزيع مفردات مجت ( 3جدول رقم ) 
 

 وحدة المعاينة    

 السن

الخبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراء 

 الميدانيين 

الخبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراء 

 األكاديميين 

 % ك % ك

 28 14 28.6 6 سنة  30أقل من  -أ

 12 6 14.3 3 39-30 -ب

 8 4 52.4 11 49-40 -ج

 52 26 4.8 1 سنة فأكثر 50 -د

 100 50 100 21 اإلجمالي

 

%  بالنساابة 52ساانة فااركثر    مثلااا  علااى نساابة ي 50يتضااع ماان الجاادول  عاااله    الفئااة العمريااة ي             

لل براء الميدانيين  , وقد يرجاع ذلان إلاا  تاراكم ال بارات البحثياة واىكاديمياة  , فاا حاين بلناا الفئاة العمرياة 

رتبااط العما  الميادانا  فاا هاذه الظااهرل %  بالنسابة ال باراء الميادانيين  نظارا   ال52.4   على نسبة ي49-40ي

 بحدااة االن راط فا قضية االتجار باىعضاء البشرية 

 

 يوضح توزيع مفردات المجتمع الدراسة من المسؤلين بحسب محل اإلقامة (4جدول رقم )
 

 وحدة المعاينة     

 

 محل اإلقامة 

خبىىىىىىىىىىىىىىىىراء ا 

 ميدانيين 

 خبراء اكاديمين 

 % ك % ك

 46 23 57.1 12 بالقاهرة 

 26 13 9.5 2 ريف  

 28 14 33.3 7 حضر 

 100 50 100 21 اإلجمالي

%  وقاد يرجاع ذلان إلاى وجاود تركاو 48.6بالنظر إلى الجدول الساب  يتضع    نسبة المقيمين بالقاهرل بلنا ي 

وياة البحاو العلماا  جهول البحو العلما و جهول صنع القرار فيما يتعل  باالتجار بالبشر بالقااهرل ماا يعناا مرك

 الموسع يقوميا  وصنع القرار والحاجة إلى اإلقامة بالقرل منها . 

 

 يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمتخصصين  بحسب المؤهل الدراسي (5جدول رقم )

 

 وحدة المعاينة        

 المؤهل

خبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراء  خبراء ميدانيين 

 أكاديميين 

 % ك % ك

 24 12 47.6 10 مؤهل عالي

 36 18 38.1 8 ماجستير 

 40 20 14.3 3 دكتوراه

 100 50 100 21 اإلجمالي
 

%  تلتهاا 40.5تشير بيانات الجدول الساب  إلى    فئة الحاصلين على دكتوراه  بلنا  على نسابة عموماا ي       

 اىخيرل  نسبة الحاصلين على الماجستير فا جاءت نسبة الحاصلين على م ه  عالا فا المرتبة

 

يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمتخصصين  طبقىا لسىنوات الخبىرة فىي  ( 6جدول رقم ) 

 مجال االتجار باألعضاء البشرية 
 

 وحدة المعاينة            

 سنوات الخبرة 

 خبراء أكاديميين  خبراء ميدانيين 

 % ك % ك

 26 23 28.6 6 أقل من خمس سنوات   -أ
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 42 21 23.8 5 سنوات 10 -5من  -ب

 12 6 47.6 10 فأكثر – 11من  -ج

 100 50 100 21 اإلجمالي
 

%  من إجمالا عينة ال باراء والمت صصاين  قاد امضاوا سانوات خبارل 47.6يتضع من الجدول الساب    ي     

تعويا  علاى المبحاواين فا مجال االتجار باىعضاء البشرية  كثر من إحد  عشر سنة ما يعتاس  معاا إمتانياة ال

 فا دقة تقييم اىبعاد االجتماعية والثقافية للظاهرل المدروسة 

 

 ثانيا وصف مجتمع الدراسة من عينة الفئات المستهدفة لظاهرة االتجار باألعضاء البشرية : 

 بحسب متغير النوعضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة يو ( 7جدول رقم )

 

 الترتيب  النسبة %  التكرار  المتغير 

  1 %  63.5  40 ذكر

  2 %  36.5  23 أنثي 

  %  100  63 مجموع 

 

( إلى أن أغلب المبحوثين من الفئات المستهدفة  محل الدراسىة مىن الىذكور  حيىث 6تشير معطيات جدول رقم )

نسىىبة % ، وهىىذا يشىىير إلىىى ارتفىىاع نسىىبة ارتفىىاع  36.5% ، بينمىىا بلىىغ  اإلنىىاث  نسىىبة  63.5يمثلىىون نسىىبة 

الذكور في العينة أكثر من اإلناث وهو ما يعبر عن طبيعة وخصائص المجتمع المصري  من تخوف اإلنىاث مىن 

 المشاركة في مثل هذه األبحاث وهو احد الصعوبات التي واجهت الباحثة في جمع البيانات 
 

 (يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة وفقاً للحالة االجتماعية   8جدول رقم )
  

 الترتيب  النسبة %  التكرار  الحالة االجتماعية  م 

  1 %  91  58 متووج    

  3 %  4.8  3  رم   ل 

 4 %  3.2  2 مطل   ج 

  %  100 63 المجموع 

% ،  ويليهىا  91( أن المبحوثين مجتمع الدراسة المتىزوجين يمثلىون نسىبة 7تشير معطيات الجدول رقم )     

 % ،  3.2% ، وأخيراً المطلق ويمثلون نسبة  4.8األرمل ويمثلون نسبة 
 

 (يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة وفقاً للسن9جدول رقم )
  

 الترتيب  النسبة %  التكرار  فئات العمر  م 

  1 %  39.7  25 سنة 40ـ ىق  من  30   

  2 %  39.7  25 سنة  45ـ ىق  من  40 ل 

  3 %  17.5  11 سنة  60ـ ىق  من  50 ج 

  4 %  3.1  2 سنة فركثر  60 د 

  %  100  63 المجموع  
 

% ، وتتفىق  39.7سنة جىاءت فىي المركىز األول بنسىبة  30( أن من هم فوق 8تشير معطيات الجدول رقم )   

 60% ، وجاءت فىي المرتبىة األخيىرة مىن هىم فىوق  39.7سنة يمثلون نسبة  45مها نسبة  ومن هم أقل  من 

% . ، ومعطيىىات الجىدول علىى هىىذا النحىو توضىح أن أغلىىب المبحىوثين مىن مجتمىىع  3.1سىنة ويمثلىون نسىبة 

 ما يتفق ونتائج الجدول السابق سنة فأكثر وهو  45سنة فأكثر ، و  30الدراسة يمثلون المرحلة العمرية 

 

 يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة وفقاً لمصدر الدخل (10جدول رقم )
     

 الترتيب  النسبة %  التكرار  مصدر الدخل  م 

  3 %  11.1  7 حتوما    

  2 %  17.5  11 قطاع خا   ل 

  4 %  3.2  2 بالمعاش  ج 
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  1 %  68.2  43 حرفا  د 

  %  100  63 ع المجمو 
 

% من العينىة يعملىون أعمىاال حرفيىة ويحتلىون المركىز األول  68.2( أن نسبة 9توضح معطيات الجدول رقم )

% يعملىون بالقطىاع الحكىومي ويحتلىون المركىز  11.1تلتها نسبة العاملين  بالقطاع الخىاص ، ويليهمىا نسىبة 

 % بالمعاش ويحتلون المركز . 3.2الثالث  ، ونسبة 

 

 (يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي11ل رقم )جدو
     

 الترتيب  النسبة %  التكرار  المؤهل العلمي   م 

  1 %  71.4  45  ما    

 2 %  11.1   7 يقر  ويتتب  ل 

  3 %  9.5  6  ق  من المتوسط . ج 

  4 %  4.8  3 متوسط / فوا متوسط  د 

  5 %  3.2  2 م ه  عالا  ه 

  %  100  63 المجموع  

 

 11.1% مىن عينىة  الدراسىة مىن األميىين  ، ويليهىا نسىبة  71.4( أن نسىبة 10توضح معطيات الجدول رقىم )

% مىن الحاصىلين  4.8% مىن فئىة اقىل مىن المتوسىن ، ونسىبة  9.5% من فئة يقرأ ويكتىب  ، ويليهىا نسىبة 

 %مؤهل عالي .  3.2على مؤهل متوسن ، ونسبة 

 

 .يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقاً لمحل الميالد    (12جدول رقم )
     

 الترتيب  النسبة %  التكرار  مدة العضوية / العمل   م 

  3 %  6.3  4 ريف  أ 

  2 %  11.1  7 حضر  ب 

  1 %  82.6  52 مجتمع عشوائي  ج 

  %  100  63 المجموع  

% مىن عينىة الدراسىة مىن مواليىد مجتمعىات عشىوائية  82.6أن نسىبة ( 11توضح معطيات الجدول رقم )     

مما يعني أنهم أكثر عرضة لالستهداف باالتجار باألعضاء البشرية فضال عن ضعف فرص الترقىي االجتمىاعي 

 أو الحراك الطبقي   . 

 

 )ج( المجال الزمني : 
 

م حتىىى 21/4/2015ذلىىم مىىن تىىاري  اسىىتغرقت الدراسىىة الميدانيىىة فتىىرة زمنيىىة تقىىرب مىىن سىىتة  أتىىهر و     

 م . 15/11/2015

 

 خامًساً : المعالجة اإلحصائية المالئمة لنوع البيانات وطبيعتها : 

 بالنسبة للبيانات التمية المرتبطة باستجابات المبحواين فقد تم است دا  المعامالت اإلحصامية التالية :          

 عبارات اىداتين .حسال النسب المئوية لت  عبارل على حدل من  -1

حسال الدرجة المعيارية وذلن باست دا  فترل اىوزا  المرجحة من خالل تحديد وز  لت  اساتجابة "  -2

بحيااو ترخااذ االسااتجابة ي نعاام   اااالث درجااات , و ي إلااى حااد مااا   درجتااين , و ي ال   درجااة واحاادل 

                             ي نعااام   درجاااة واحااادل , و  بالنسااابة للعباااارات الموجباااة ,  ماااا العباااارات الساااالبة فترخاااذ االساااتجابة

 ي إلى حد ما    درجتين , و ي ال   االث درجات , وذلن باست دا  المعادلة التالية :

 ج×  1ل +×  2  + ×  3العبارات الموجبة . الدرجة المعيارية =  -

 ي جـ  = ال    يل  = إلى حد ما    حيو ي   = نعم  

 ج ×  3ل + ×   2  + ×  1. الدرجة المعيارية =  العبارات السالبة -

 ي جـ  = ال    يل  = إلى حد ما    حيو ي   = نعم  

 

 درجة التحق , لت  عبارل علا حدل من عبارات اىداتين , وتتو  من خالل العالقة: -3

 الدرجة المعيارية  
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 عد ال ا  بها استنادا  إلى ما يلا: ويتم تحديد درجة تحق  ك  عبارل فا  إطار الب

 فإ  العبارل ال تتحق  مطلقا . 1إذا كانا ر= -

 فإ  العبارل تتحق  بدرجة تامة . 3إذا كانا ر=  -

 فإ  العبارل تتحق  بدرجة ضعيفة .  1.4≥ ر   <1إذا كانا ر =  -

 فإ  العبارل تتحق  بدرجة متوسطة  1.8≥ ر   <1.4إذا كانا ر =  -

 فإ  العبارل تتحق  بدرجة كبيرل . 2.6≥ ر   < 1.8ا ر= إذا كان -

 

 حسال الوز  النسبا لت  استجابة من االستجابات الثالث باست دا  المعادلة التالية:-4

 

 الوز  النسبا  

 

= 

 عدد تترارات االستجابة

 مجموع تترارات نفس االستجابة فا محورها

 

الدرجاة المعيارياة وذلان بالنسابة لتا  عباارل فاا إطاار  حسال الترتياب باين العباارات باسات دا  فتارل -5

 بعدها .

اختباار   يكاا -6
2
 Ch1 Square لمعرفاة داللاة الفاروا باين اساتجابات  فاراد عيناة الدراساة ؛ لتحدياد حسان

 المطابقة بين الواقع والمشاهد باست دا  المعادلة امتية :

 

كا
2
  

 

= 

  2ا -1ي ا
2
  

  .0.01وذلن عند مستو  معنوية ي
ا
2
 

 عرض وتفسير نتائج الدراسة الميدانية .

أوال : عرض وتفسير استجابات عينة الدراسة من الخبىراء والمتخصصىين حىول االبعىاد االجتماعيىة والثقافيىة 

 لظاهرة االتجار باالعضاء البشرية .

 

ظاااهرل عاارض وتفسااير اسااتجابات عينااة الدراسااة ماان ال بااراء والمت صصااين حااول االبعاااد االجتماعيااة ل -  

 باالعضاء البشرية . االتجار

 عرض وتفسير استجابات عينة الدراساة مان ال باراء والمت صصاين حاول االبعااد البيئياة لظااهرل االتجاار - ل   

 باالعضاء البشرية .

ثانيىىا : عىىرض وتفسىىير اسىىتجابات عينىىة الدراسىىة مىىن الفئىىات المسىىتهدفة باالتجىىار  حىىول االبعىىاد االجتماعيىىة 

 ر باالعضاء البشرية لظاهرة االتجا

وتفسير استجابات عيناة الدراساة مان الفئاات المساتهدفة  حاول عارض االبعااد االجتماعياة لظااهرل االتجاار  -أ

 باالعضاء البشرية .

عاارض وتفسااير اسااتجابات عينااة الدراسااة ماان الفئااات المسااتهدفة  حااول االبعاااد البيئيااة لظاااهرل االتجااار  -ل

 باالعضاء البشرية .

 

                          يبىىىين اسىىىتجابات عينىىىة الدراسىىىة مىىىن الخبىىىراء والمتخصصىىىين حىىىول االبعىىىاد االجتماعيىىىة  (13جىىىدول رقىىىم )

 ) البعد االقتصادي  (  لظاهرة االتجار باالعضاء البشرية

 العـــــبارل  

 االستجابة 
درجاااة 

 التحق 
 الترتيب

قيماااااااااااة 

 2كا

مسااااتو  

 الداللة
 من فضـــة متوسطــة عاليـــة

 % ا % ا % ا

زياااااادل نسااااابة البطالاااااة  تجعااااا   1

 دالا 49.1 6 2.67 1.4 1 29.6 21 69 49 البع  يلجر إلا بيع اعضاما 

معظم من يتعرض لهذه الظااهرل  2

مااان ذوي الاااادخ  الماااان ف  او 

 الفقراء .

 دالا 60.8 5 2.71 4.2 3 19.8 14 76 54

   = درجة التحق  



 .واخرون... هالة محمد عمر

 109 

يفتقد الفقراء واالطفاال العااملين   3

ية قانونية  ضد  االتجاار إلى حما

 باالعضاء البشرية .
 دالا 76.4 2 2.78 2.8 2 15.5 11 81.7 58

سااااااعد قاااااانو  تنظااااايم التبااااارع  4

باالعضااااء البشااارية فاااا زياااادل 

 الضحايا والسماسرل 

 دالا 59.5 1 2.95 0 0 4.3 3 95.7 68

يسااااتن  المتاااااجرو  باالعضاااااء  5

البشرية   ظارور بعا  الفئاات 

 ل على اىعضاء.الفقيرل للحصو

 دالا 15.3 4 2.73 0 0 26.8 19 73.2 52

 انتشار جرامم اختطار اىطفال 6
 دالا 21.4 3 2.77 0 0 22.5 16 77.5 55

 

%ماان ال بااراء والمت صصااين   كاادوا ا  قااانو  تنظاايم التباارع بالعضاااء   95.7يبااين الجاادول الساااب     نساابة 

ادل الضحايا من خالل العامد الذي ينتظره الفقيار مان بياع العضاو  , وتوامنا من ارتفاع نسبة الفقراء ساهم فا زي

%  تحقا  ذلان الاى حاد ماا 4.3  وبدرجة تاوافر كبياره , بينماا ياري ي2.95وقد جاءت هذه العبارل بوز  نسبى ي

  ويتفا  ذلان ماع التاراث 0.01وتوجد فروا ذات داللاة احصاامية باين المتوقاع والمشااهد عناد مساتو  معنوياة ي

 .ي للدراسة الحالية النظر
 

العبااارل ييفتقااد الفقااراء واالطفااال العاااملين إلااى حمايااة قانونيااة  ضااد  االتجااار مىىن  بينمااا جاااء فااا الترتيااب الثااانا

  2.78ي % ماان ال بااراء اكاادوا ذلاان , وقااد جاااءت العبااارل بااوز  نساابى 81.7باالعضاااء البشاارية .  نجااد    

  0.01صااامية بااين المتوقااع والمشاااهد عنااد مسااتو  معنويااة يوبدرجااة تحقاا  كبيااره وتوجااد فااروا ذات داللااة اح

ويتف  ذلن مع التراث النظري للدراسة الحالية  حيو ا  القانو  فاا اباحتاا التبارع باالعضااء البشارية لام يضاع 

محاذير صارمة فيما يتعل  بالبيع وهو ما جعلا سالبا لحقوا الفقراء  وم كدا على مناخ خصب لسماسرل االتجار 

 ضاء .باالع
 

% مان  77.5وفا الترتيب الثالو جاءت انتشاار جارامم اختطاار اىطفاال وعاد  وجاود قاانو  صاار  . نجاد    

  وبدرجااة تحقاا  كبيااره وتوجااد فااروا ذات داللااة 2.77ال بااراء اكاادوا ذلاان , وقااد جاااءت العبااارل بااوز  نساابى ي

ع التاراث النظاري للدراساة الحالياة    ويتفا  ذلان ما0.01احصامية بين المتوقاع والمشااهد عناد مساتو  معنوياة ي

سااعة حتاا يمتان فاتع محضار باذلن  48حيو ا  القانو  اشترط عند االبالغ عن حاالت تنياب االطفاال مارور 

وهو ما يتيع وقتا كافيا الرتتال جريمة سرقة اعضاء االطفال والقااء جثاثهم فاا امااكن متطرفاة كاالمقطم او فاا 

 ي العا  من الصحافة واالعال  ويتس  ذلن مع التراث النظري للدراسة .الصحاري وهو ما اكدتا اتجاهات الر 

بينما جاءت العبارل المرتبطة بويادل نسبة البطالة  تجع  البع  يلجر إلا بيع اعضاما فاا الترتياب االخيار حياو 

ذلان  %  مان ال باراء يارو  امتانياة تحقا 29.6%  مان ال باراء الاا ماوافقتهم علاا العباارل مقابا  ي69 شار ي

, وتوجااد فااروا ذات داللااة احصااامية بااين المتوقااع 2.67بدرجااة متوسااطة  وقااد تحققااا العبااارل بدرجااة مرتفعااة 

  ويتف  ذلن مع التراث النظري للدراسة الحالية ويرجع ذلان إلاى اناا علاى 0.01والمشاهد عند مستو  معنوية ي

لتو  وعيا مناسبا ب طورل االتجار باالعضااء الريم من ارتفاع معدالت البطالة بين شبال ال ريجيين إال  نهم يم

 البشرية .

 

عىرض وتفسىير اسىىتجابات عينىة الدراسىة مىىن الخبىراء والمتخصصىين  حىىول االبعىاد االجتماعيىة لظىىاهرة  -ب

 االتجار باالعضاء البشرية)البعد التعليمي  ( .

 

جتماعيىة) البعىد التعليمىي (  (   استجابات عينة الدراسة من الخبراء والمتخصصين  حول االبعىاد اال14جدول )

 لظاهرة االتجار باالعضاء البشرية

 العـــــبارة م

 درجـــة الممارســة
درجىىىىىىىىة 

 التحقق
 2قيمة كا الترتيب

مسىىىىتوى 

 الداللة
 منخفضـــة متوسطــة عاليـــة

 % ك % ك % ك

زيىىىادة نسىىىبة الجهىىىل سىىىبب  1

رئىىىيس فىىىي زيىىىادة ضىىىحايا 

 االتجار باالعضاء 

 داله 59.5 1 2.95 0 0 4.3 3 95.7 68

معظىىىم مىىىن يتعىىىرض لهىىىذه  2

 الظاهرة من االميين .
 داله 15.3 4 2.73 0 0 26.8 19 73.2 52
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يفتقىىىد انصىىىاف المتعلمىىىين   3

حاصل علىى  –)يقرأ ويكتب 

تىىىهادة اتمىىىام مرحلىىىة مىىىن 

التعلىىىيم االساسىىىي( الىىىوعي 

بخطورة االتجىار باالعضىاء 

 البشرية 

 داله 21.4 3 2.77 0 0 22.5 16 77.5 55

ال توجىىىىد منىىىىاهج دراسىىىىية  4

تتضىىىىمن الىىىىوعي بخطىىىىورة 

 االتجار باالعضاء البشرية 

 داله 49.1 6 2.67 1.4 1 29.6 21 69 49

الخالف حول رأي الدين في  5

االتجىىار باالعضىىاء البشىىرية 

 يزيد من المشكلة 

 داله 60.8 5 2.71 4.2 3 19.8 14 76 54

عىىىدم وجىىىود خطىىىن قوميىىىة  6

الىىوعي العىىام بمخىىاطر  لرفىىع

عمالىىىة األطفىىىال باعتبىىىارهم 

 عرضة لالتجار 

 داله 76.4 2 2.78 2.8 2 15.5 11 81.7 58

%مان ال بااراء والمت صصااين   كاادوا ا  قاانو  تنظاايم التباارع باالعضاااء   95.7يباين الجاادول الساااب     نساابة 

امد الذي ينتظره الفقيار مان بياع العضاو  , وتوامنا من ارتفاع نسبة الفقراء ساهم فا زيادل الضحايا من خالل الع

%  تحقا  ذلان الاى حاد ماا 4.3  وبدرجة تاوافر كبياره , بينماا ياري ي2.95وقد جاءت هذه العبارل بوز  نسبى ي

  ويتفا  ذلان ماع التاراث 0.01وتوجد فروا ذات داللاة احصاامية باين المتوقاع والمشااهد عناد مساتو  معنوياة ي

س ذلن وعا ال باراء بتاراير الجماود التشاريعا علاى الظااهرل موضاوع الدراساة النظري للدراسة الحالية, ويعت

 والحاجة الى مراجعة البناء التشريعا بشت  مستمر 

العباارل يعاد  وجاود خطاط قومياة لرفاع الاوعا العاا  بم ااطر عمالاة اىطفاال مىن  بينما جاء فا الترتيب الثاانا

  2.78ي راء اكدوا ذلن , وقاد جااءت العباارل باوز  نسابى% من ال ب 81.7باعتبارهم عرضة لالتجار  نجد    

  0.01وبدرجااة تحقاا  كبيااره وتوجااد فااروا ذات داللااة احصااامية بااين المتوقااع والمشاااهد عنااد مسااتو  معنويااة ي

ويتف  ذلن مع التراث النظري للدراساة الحالياة  ويرجاع ذلان إلاى نادرل ال طاط الموجهاة لرفاع الاوعا بم ااطر 

بشرية وعمومية تناول تلن ال طط لظاهرل االتجاار بالبشار كتا  وعاد  تفصايلها لتا  مجاال االتجار باالعضاء ال

 منها .

حاصىل علىى تىهادة اتمىام  –يفتقىد انصىاف المتعلمىين )يقىرأ ويكتىب وفا الترتيب الثالو جاءت العبرال المتعلقة 

% مان  77.5يو  نجاد    بانتشاار.ح مرحلة من التعليم االساسي( الوعي بخطىورة االتجىار باالعضىاء البشىرية

  وبدرجااة تحقاا  كبيااره وتوجااد فااروا ذات داللااة 2.77ال بااراء اكاادوا ذلاان , وقااد جاااءت العبااارل بااوز  نساابى ي

  ويتفا  ذلان ماع التاراث النظاري للدراساة الحالياة  0.01احصامية بين المتوقاع والمشااهد عناد مساتو  معنوياة ي

ديهم انتشاار الظاااهرل باين اوسااط تعليمياة من فضااة , وا  حياو ا  ال باراء يارو  فاا ضااوء ال بارل الميدانياة لا

 يالبية الضحايا ممن تمي  خبراتهم التعليمية الا االن فاض 

بينما جاءت العبارل يال توجد مناهج دراسية تتضمن الوعا ب طاورل االتجاار باالعضااء البشارية   فاا الترتياب 

%  مان ال باراء يارو  امتانياة 29.6لعباارل مقابا  ي%  من ال براء الا موافقتهم علاا ا69االخير حيو  شار ي

, وتوجاد فاروا ذات داللاة احصاامية باين 2.67تحق  ذلن درجاة متوساطة  وقاد تحققاا العباارل بدرجاة مرتفعاة 

  ويتف  ذلن مع التراث النظري للدراساة الحالياة ويرجاع ذلان إلاى  0.01المتوقع والمشاهد عند مستو  معنوية ي

شارل الا  همية الحفااظ علاى الصاحة واعضااء الباد  ييار انهاا قاد ال تتاو  ذات عالقاة وجود منهج متضمنة اال

 مباشرل بقضية االتجار باالعضاء البشرية .
      

عرض وتفسير استجابات عينة الدراسة من الخبراء والمتخصصين  حىول االبعىاد االجتماعيىة لظىاهرة االتجىار 

 باالعضاء البشرية)البعد المؤسساتي  ( .

 

(  يبىىين اسىىتجابات عينىىة الدراسىىة مىىن الخبىىراء والمتخصصىىين  حىىول االبعىىاد االجتماعيىىة ) البعىىد 15ول )جىىد

 المؤسساتي  (  لظاهرة االتجار باالعضاء البشرية                          

مستوى  2قيمة كا الترتيبدرجىىىىىىىىة  االستجابة العـــــبارة 
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 منخفضـة متوسطة عاليـة
 الداللة التحقق

 % ك % ك % ك

غالبيىىىة الضىىىحايا ممىىىن يعىىىانون  1

 دالة 39.563 2 2.87 0 0 12.7 9 87.3 62 من التفكم االسري

تجاهىىىىىل دور العبىىىىىادة لظىىىىىاهرة  2

 االتجار باالعضاء البشرية
 دالة 26.042 3 2.80 0 0 19.7 14 80.3 57

قصىىىىىىىىور الىىىىىىىىدور التوعىىىىىىىىوي  3

للجمعيىىىىىىات االهليىىىىىىة بقضىىىىىىية 

 اء البشرية  االتجار باالعض

 دالة 21.423 4 2.77 0 0 22.5 16 77.5 55

قصور دور القىادة المحليىين فىي  4

تحقيىىىىىىىىق منظومىىىىىىىىة الضىىىىىىىىبن 

 االجتماعي 

 دالة 108.620 1 2.90 1.5 1 7 5 91.5 65

 

قصىىورا فىىي  دور القىىادة % ماان ال بااراء والمت صصااين   كاادوا ا  هناااا   91.5يبااين الجاادول الساااب     نساابة 

  وبدرجاة تاوافر 2.90, وقد جااءت هاذه العباارل باوز  نسابى يي تحقيق منظومة الضبن االجتماعي المحليين ف

%  تحق  ذلن الى حد ما,  وتوجد فروا ذات داللاة احصاامية باين المتوقاع والمشااهد عناد 7كبيره , بينما يري ي

إلاى تواياد االعتمااد علاى   ويتف  ذلن مع التراث النظاري للدراساة الحالياة, ويرجاع ذلان 0.01مستو  معنوية ي

القياادات الشاعبية  –القضاء ....وييرها   وتراجع دور القادل المحليين يكبار السان  –االجهول الرسمية يالشرطة 

 والطبيعية   فشال اختالل منظومة القيم االجتماعية التقليدية الجمعية  وتمث  القيم الفردية .

% مان 87.3  نجد    البية الضحايا ممن يعانون من التفكم االسريغالعبارل يمن  بينما جاء فا الترتيب الثانا

  وبدرجااة تحقاا  كبيااره وتوجااد فااروا ذات داللااة 2.78ي ال بااراء اكاادوا ذلاان , وقااد جاااءت العبااارل بااوز  نساابى

  ويتفا  ذلان ماع التاراث النظاري للدراساة الحالياة  0.01احصامية بين المتوقاع والمشااهد عناد مساتو  معنوياة ي

لن إلىرهمية دور البناء االسري فا تقديم  وجا الرعاياة والحماياة والرقاباة ىعضاامها وهاو الادور الاذي ويرجع ذ

شاهد م خرا تراجعا ملحوظا ازاء المتنيرات المعاصرل كالعولمة وال ص صة وتواياد نساب الطاالا والعنوساة 

 ونسب االسر وحيدل العام  .
 

بتجاه  دور العبادل لظاهرل االتجار باالعضاء البشرية.حيو  نجد    وفا الترتيب الثالو جاءت العبرال المتعلقة 

  وبدرجاة تحقا  كبياره وتوجاد فاروا 2.80% من ال براء اكدوا ذلن , وقد جااءت العباارل باوز  نسابى ي80.3

  ويتف  ذلن ماع التاراث النظاري للدراساة 0.01ذات داللة احصامية بين المتوقع والمشاهد عند مستو  معنوية ي

الية  حيو ا  ال براء يرو  انحسار دور العبادل فا النشاطات الدينية التقليدية من عبادات وعقامد ومعاامالت الح

 ال يراعى فا معظمها مستجدات العصر .
 

بينمااا جاااءت العبااارل يقصااور الاادور التوعااوي للجمعيااات االهليااة بقضااية االتجااار باالعضاااء البشاارية  فااا      

%  ماان ال بااراء 22.5%  ماان ال بااراء الااا مااوافقتهم علااا العبااارل مقاباا  ي77.5ي الترتيااب االخياار حيااو  شااار

, وتوجاد فاروا ذات داللاة 2.77يرو  امتانية تحقا  ذلان درجاة متوساطة  وقاد تحققاا العباارل بدرجاة مرتفعاة 

بيا   ويرجاع ذلان إلاى  تواياد دور هاذه الجمعياات نسا0.01احصامية بين المتوقع والمشاهد عند مستو  معنوياة ي

فيما يتعل  بالقضية المدروسة كش صيات اعتبارية تساند السلطة التتنفيذية فا ساد الانقص فاا هاذا المجاال علاى 

الريم مما تواجها تلن الجمعيات من جمود تشريعا ومعوقات تمويلية . ويتف  ذلن مع التراث النظاري للدراساة 

 الحالية.

 

الخبىىراء والمتخصصىىين حىىول البعىىد البيئىىي   لظىىاهرة  ثانيىىا  :  عىىرض وتفسىىير اسىىتجابات عينىىة الدراسىىة مىىن

 االتجار باالعضاء البشرية .

 

( يبين استجابات عينة الدراسة من الخبىراء والمتخصصىين حىول )البعىد البيئىي  الريفىي  ( لظىاهرة 16جدول )

 االتجار باالعضاء البشرية 

 العـــــبارة م

 درجـــة الممارســة
درجىىىىىىىىىىىىة 

 التحقق
 2قيمة كا الترتيب

مستوى 

 منخفضـــة متوسطــة عاليـــة الداللة

 % ك % ك % ك
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تحىىىىىىىول خصىىىىىىىائص           1

المجتمىىىىىع الريفي)التماسىىىىىم 

التكافىل (  دون  –والتجانس 

تعىىىىىىرض سىىىىىىكانه لظىىىىىىاهرة 

 االتجار باالعضاء البشرية                  

70 98.6 1 1.4 0 0 2.98 

مكىىىىرر 2

وكىىىىىىذلم 

تسىىىىاوت 

معهىىىىىىىىىا 

   العبارة

 داله 67.056

يتعىىىىىرض سىىىىىكان المنىىىىىاطق  2

الحضىىىىرية لالثىىىىار السىىىىلبية 

لنقل االعضاء البشرية باكثر 

 من سكان  المناطق الريفية 

 داله 67.056 2 2.98 0 0 1.4 1 98.6 70

يمثىىىىل المجتمىىىىع العشىىىىوائي  3

بيئىىىة حاضىىىنة لظىىىاهرة نقىىىل 

 البشرية  االعضاء
 داله  1 3 0 0 0 0 100 71

 

يمثىل المجتمىع العشىوائي بيئىة % مان ال باراء والمت صصاين   كادوا اناا   100.ب     نسابة يبين الجدول الساا

  وبدرجاة 3, وقاد  جااءت هاذه العباارل باوز  نسابى يحاضنة لظاهرة نقل االعضاء البشرية في الترتيب االول  

قل االعضاء البشىرية يتعرض سكان المناطق الحضرية لالثار السلبية لنت العبارل تحق  مطلقة  , بينما , وجاء 

تحىىول فااا الترتيااب الثااانا وقااد تساااوت معهااا فااا الترتيااب الثااانا العبااارل :   بىىاكثر مىىن سىىكان  المنىىاطق الريفيىىة

التكافىىل (  دون تعىىرض سىىكانه لظىىاهرة االتجىىار باالعضىىاء  –خصىىائص المجتمىىع الريفي)التماسىىم والتجىىانس 

ذلم إلىى تمثيىل العشىوائيات لكافىة خصىائص المجتمىع البشرية ويتسق ذلم مع التراث النظري للدراسة ويرجع 

 المتخلف في قطاعيه الريفي والحضري .    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


