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الهجرة ( الحركة المكانية لمسكان )
تعريف الهجرة
انتقال األفراد أو الجماعات البشرية من موطنيم األصمي بصفة دائمة أو مؤقتة إلى مناطق أخرى أكثر
مالءمةً لطموحاتيم الممحة ،وأكثر استق ار اًر واستجابةً لما لقوه في بيئاتيم القديمة.
أنواع الهجرة
بناء عمى الحدود الجغرافية

ً
 -1الهجرة الداخمية
يقصد بـيا انتقال األفراد والجماعات بصورة دائمة أو مؤقتة داخل حدود الوطن أو الدولة؛ أي من مجتمع
محمي إلى مجتمع محمي آخر ألسباب ودوافع عديدة ،قد تكون مادية كضيق العيش والبحث عن فرص عمل
جديدة ،أو بسبب الكثافة السكانية التي تجبر الدولة أو األفراد أنفسيم بإعادة االنتشار ،أو لدوافع مناخية كتفضيل
األماكن ذات الطقس المعتدل ،أو لدوافع حضارية كوجود مرافق وخدمات متطورة في األقاليم المياجر إلييا.
 -2الهجرة الخارجية
انتقال السكان من بمد إلى آخر ألسباب ودوافع اقتصادية أو سياسية أو عممية .
تختمف اليجرة الداخمية عن اليجرة الخارجية لخمسة أسباب عمى النحو اآلتي ( أسباب االختالف بين
اليجرة الداخمية والخارجية ):
أ -تكمفة اليجرة الداخمية قميمة مقارنة بالخارجية لكون المسافة قصيرة .
ب -ال يواجو المياجر بالداخل مشاكل الحصول عمى تأشيرة دخول مقارنة باليجرة الخارجية .
ج -مشكمة المغة غالباً ما تنتفي في حالة اليجرة الداخمية .
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د -االستعداد النفسي المريح لممياجر بالداخل مقارنةً بالمياجر نحو الخارج .
ه -وجود تيارات واتجاىات عكسية لميجرة الداخمية عن طريق قدوم أناس جدد لممناطق المياجر منيا من
مناطق أخرى بالبالد.
بناء عمى حرية االختيار

ً
 -1الهجرة االختيارية
حركة وانتقال األشخاص من مكان إلى آخر باختيار المياجر ورغبتو دون التدخل من أي جية أخرى.
 -2الهجرة اإلجبارية
تحدث حين تجبر السمطات بعض األشخاص عمى المغادرة لفرد أو جماعة كما حدث لمعرب في
فمسطين  ،وقد تحدث اليجرة اإلجبارية نتيجة الغزو المسمح أو بسبب الكوارث كالزالزل والسيول وغيرىا .
بناء عمى الفترة الزمنية

ً
 -1الهجرة الدائمة أو المستقرة
ىي اليجرة التي يغادر فييا المياجر موطنو األصمي ليستقر في مكان آخر بصفة دائمة .
 - 2الهجرة المؤقتة
ىي التي يقضي فييا المياجر فترة من الزمن قد تطول او تقصر في منطقة ما ثم يعود إلى مكان إقامتو
األصمية .
 - 3الهجرة الموسمية
تحدث سنوياً حيث ينتقل فييا فريق من العمال في فصل من فصول السنة إلى منطقة غير مكان
إقامتيم الدائمة كما في موسم الحصاد مثالً .
بناء عمى العدد

ً
 -1الهجرة الفردية  :ىي انتقال فردي .
 -2الهجرة الجماعية  :تشترك فييا العديد من األسر .
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ويمكن أن نميز بين اليجرة المباشرة التي تعني انتقال الفرد مباشرةً من مكانو األصمي إلى مكان

الوصول  ،بينما اليجرة المتدرجة تعني اليجرة من الريف إلى المدينة الصغيرة ثم إلى المدن الكبرى .
قياس الهجرة

تساىم اليجرة في إضافة عدد من السكان إلى مجتمع ما عن طريق وفود أشخاص من خارجو ،كما
يفقد المجتمع بعضاً من سكانو إذا نزح أشخاص منو إلى مكان آخر ،ومن أىم الطرائق التي تستخدم في قياس
اليجرة اآلتي :
 -1طريقة محل الميالد
تعتمد ىذه الطريقة عمى مصدر إحصائي واحد فقط ىو تعداد السكان ،حيث تستخدم جداول محل
الميالد مقارنة بمكان اإلقامة وقت التعداد ،فالسكان الذين يعدون في منطقة (  ) Aمثالً وليسوا من مواليد ىذه
المنطقة فإنيم في ىذه الحالة يعتبرون مياجرين من المناطق التي ولدوا فييا إلى المنطقة (  ،) Aوبالمثل فإن
السكان الذين عدوا في المناطق األخرى وكانوا من مواليد منطقة (  ) Aفإنيم أيضاً يعتبرون مياجرين من
المنطقة (  ) Aإلى تمك المناطق.
وعند استخدام ىذه الطريقة في عدة تعدادات متتالية فإنو يمكن معرفة تطور حركة اليجرة الداخمية
في الدولة ،وتوضح ىذه الطريقة حركة تبادل المياجرين بين المناطق اإلدارية في البالد ،كذلك في تحديد تيارات
اليجرة وكثافتيا واتجاىاتيا ،إضافةً إلى أن ىذه الطريقة تفيد أيضاً في معرفة أصول المياجرين ونسبتيم إلى
جممة سكان المنطقة التي ىاجروا إلييا أو منيا.
عيوب هذه الطريقة
أ  -حدوث األخطاء عند ذكر مكان الميالد وبالذات لدى كبار السن الذين أمضوا فترات طويمة في مكان
اإلقامة.
ب -عند سؤال رب األسرة عن مكان ميالد بقية أفراد األسرة فقد ال يعير اىتماماً كبي اًر ألماكن والدة ىؤالء
األف ارد.
ج -قد تزيد المشكمة عندما تتغير الحدود اإلدارية بين المناطق وبالتالي يصعب تحديد مكان الميالد عمى
المسمى الجديد خاصةً عندما يكون المياجر قد غادر مكان ميالده منذ فترة طويمة ولم يعد يربطو بو أي رابط.
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د -إن موظف التعداد سوف يقوم بعد السكان حسب مكان وجودىم ليمة التعداد ،وبالتالي قد يسجل البعض عمى
أنيم مياجرون ظاىرياً مع أنيم ليسوا كذلك ،مما يؤدي إلى صعوبات في مقارنة تطور حركة اليجرة بعكس
الوضع في حالة طريقة العد حسب مكان اإلقامة المعتاد.
ه -ال تبين ىذه الطريقة سوى الفرق بين مكان المولد ومكان اإلقامة ،ومن ثم فإنيا ال تبين عدد السكان الذين
ىاجروا في فترة زمنية معينة ،كما أنيا ال تبين أيضاً التحركات المتعددة لنفس السكان منذ خروجيم من منطقة
األصل حتى وصوليم إلى منطقة الوصول.
عمى الرغم من سمبيات ىذه الطريقة فإنيا تعد من أكثر الطرق نجاعة في تحديد حركة اليجرة الداخمية،
وذلك لسيولة الحصول عمى البيانات وتوافرىا .
 -2طريقة معادلة الموازنة
ُيعتمد في ىذه الطريقة عمى بيانات اإلحصاءات الحيوية من جية ،وعمى بيانات التعداد العام لمسكان

من جية أخرى ،ويتطمب قياس اليجرة بيذا األسموب توفر البيانات اآلتية بين تعدادين:
 إجمالي عدد السكان في التعداد الثاني.
 إجمالي عدد السكان في التعداد االول.
 مجموع الوالدات في فترة ما بين التعدادين.
 مجموع الوفيات في فترة ما بين التعدادين.
ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة اآلتية :

حجم الهجرة = الزيادة اإلجمالية لمسكان بين التعدادين – الزيادة الطبيعية
عيوب هذه الطريقة
أ -صعوبة معرفة مكان القدوم أو الوصول ألي فئة من المياجرين .
ب -تحتاج إلى توافر تعدادين ال يفصميما عدد كبير من السنوات.
ج -أن تكون البيانات قابمة لممقارنة من حيث المجال والدقة واألقسام الجغرافية لمدولة ،وىذا يتعذر وجوده لدى
كثير من الدول خاصةً التي ال تستخدم النظام الدوري في عد السكان.
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د -سوف تنتقل أخطاء اإلحصاءات الحيوية مباشرةً إلى تقديرات اليجرة.
 -3طريقة نسبة البقاء
تقوم ىذه الطريقة عمى دراسة خصائص المياجرين كالعمر والنوع ،وتعتمد عمى ما يعرف بنسب البقاء
أي احتمال بقاء فوج من السكان في فئة عمرية معينة في تعداد معين إلى التعداد التالي في المكان نفسو
وت تطمب ىذه الطريقة بيانات عن عدد السكان حسب العمر والنوع في تعدادين متتاليين ،ثم معرفة نسبة البقاء
التعدادية في كل فئة عمرية معينة التي يمكن أن تطبق عمى السكان في التعداد األول حتى يمكن أن يتم تقدير
عدد السكان المتوقع أن يظل عمى قيد الحياة في التعداد التالي ،والفرق بين ىذا العدد التقديري المتوقع وبين عدد
السكان الذي بينو التعداد الثاني يكون ىو اليجرة الصافية المقدرة.
تمتاز ىذه الطريقة خاصةً عند توافر البيانات المطموبة التي يصعب توافرىا لدى كثير من الدول وعمى
وجو الخصوص النامية بأنيا تعطي نتائج جيدة عن تقدير اليجرة الداخمية.
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