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 ) عممي ( سكانيةالدراسات ال                                  جامعة حماة                              

 8كمية الزراعة                                                                    الجمسة العممية : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                                                 

 الهجرة ) الحركة المكانية لمسكان (

 معدالت الهجرة

 عدد الوافدين إلى المنطقة                                  

 111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معدل اليجرة الوافدة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -1

 إجمالي عدد السكان في المنطقة                                 

 

 من المنطقة النازحينعدد                                     

 111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــمعدل اليجرة المغادرة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -2

 إجمالي عدد السكان في المنطقة                                 

 

 قةعدد النازحين من المنط –عدد الوافدين إلى المنطقة                                  

 111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل صافي اليجرة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -3

 إجمالي عدد السكان في المنطقة                                            

لكونو يمثل فارق عدد  يعكس معدل اليجرة الصافي مدى تأثير اليجرة عمى إجمالي عدد سكان المنطقة
 لذلك يمكن أن يتغير إلى ثالثة حاالت:   ،إلى مجموع عدد السكان النازحين إلى عدد الوافدين نسبةً 

 موجبًا .معدل اليجرة الصافي يكون  عدد الوافدين فإن <عدد النازحين  إذا كان 
 معدل اليجرة الصافي يكون سالباً  عدد الوافدين فإن >عدد النازحين  إذا كان . 
  معدل اليجرة يكون معدوماً  النازحين = عدد الوافدين فإنإذا كان عدد. 
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 عدد الوافدين إلى المنطقة  + عدد النازحين من المنطقة                                 

 111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل اليجرة الكمية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -4

 إجمالي عدد السكان في المنطقة                                            

 الهجرة ىعم المترتبة اآلثار

 معينة وثقافية واقتصادية غرافيةو ديم خصائص ذات سكانية مجموعات نأ ذ، إانتقائية ظاىرة اليجرة تعد 
 المياجرين حركة تؤثر نأ الطبيعي ومن ، والوصول صلاأل مكاني في والطرد الجذب لعوامل تستجيب التي ىي

 حيانأ في وسمباً  حياناأل بعض في يجاباً إ صلاأل المجتمع ىوعم الجديد المجتمع ىعم المختمفة بخصائصيم
 : يأتي فيما الوصولو  صلاأل مكان في اليجرة آثار ىمأ تحديد ويمكن أخرى،

 غرافيةو ديم آثار - والا أ

 :الخصوبة ومستويات والنوعي العمري والتركيب السكان حجم ىعم ديموغرافياً  اليجرة تؤثر 

 السكان حجم في التغيرات عمى الهجرة تأثير -1

 اليجرةأسيمت  مثالً ،  صلاأل مكانفي  السكان نقصانو  الوصول مكانل السكان زيادة في اليجرة تساىم
 بعامل سمبياً  يرلنداإ تأثرت بينما، )  ستراليا، أ كندا، المتحدة الواليات ( الجديد العالم سكان عدد زيادة في الدولية
 . عشر التاسع القرن بداية في المتحدة الواليات إلى السكان من الكثير غادرىا عندما اليجرة

 تأثير الهجرة عمى التركيب النوعي والعمري -2

 في نسبتيم زيادة إلى يؤدي الذي مراأل ،العمل ىعم القادرين الذكور من المياجرينلوحظ أن معظم 
 العمري التركيب في الداخمية اليجرة ثرأ يظير، كذلك المرسمة البالد في نسبتيم وانخفاض المستقبمة البالد

 نسبة عن الحضرية المجتمعات في الذكور نسبة ترتفع حيث ،والحضر الريف سكان بين المقارنة عند والنوعي
من الفئة العمرية  الشباب نسبة وترتفع ،ناثاإل من المياجرين نسبة تفوق الذكور من المياجرين نسبة نأل ناثاإل
 . ى القر  في عنيا الحضر فيسنة  15-33

 الخصوبة عمى الهجرة ريثتأ -3



3 
 

 من واتضح ،نجاباإل سن في وىن يياجرن النساء غالبية نأ ذإ ،الخصوبة معدالت ىعم اليجرة تؤثر  
 غير بالنساء مقارنةً  طفالاأل من قلأ اً عدد ينجبن الريف من المياجرات النساء نأ الدراسات بعض خالل

 . المياجرات

 اقتصادية آثار - ثانياا 

 الوطن إلى الميجر دول من موالاأل رؤوس انتقال ( الدخل وزيادة االقتصاد نمو في ميماً  دوراً  اليجرة تمعب -1
 . صلاأل ماكنأ في البطالة وتخفيف والثروة ) صمياأل

 بعض في المعيشة ىمستو  يرتفع حيث ) المدن إلى الريف ( الداخمية لميجرة االقتصادي ثراأل يظير -2
  فقيرة اصالً  وىي المحمية الخدمات ىعم الضغط من تقمل كما ، المياجرين تحويالت بسبب الريفية المناطق

 . الريف شباب من كثير منيا يعاني التي والمقنعة الظاىرة البطالة من وتقمل

  اجتماعية آثار - ثالثاا 

 : في االجتماعية اليجرة ثارآ تتمثل

  جديد مجتمع مع التكيفة ريفي ثقافة تكون ما اً بوغال بثقافتو المياجر ىعميكون التأثير  : االجتماعي التكيف -1

 . المدن في السكاني االكتظاظ -2

 . المشردين طفالاأل عدادأ وزيادة والجريمة والمرض الفقر مثل االجتماعية المشكالت من كثير فشيت -3

 حياناً أ المياجر يجعل مما، ) وغيرىا والدين والعادات المغة ( الجديدة المجتمعات في االنصيار صعوبة -4
 . الدولية اليجرة في ذلك ونجد حضارية عزلة في يعيش

  فريقياإ وجنوب المتحدة الواليات في بين البيض والسود مثالً  ،المجتمع داخل العنصرية النزاعات ورظي -5
 . كندا في ميزكنواإل الفرنسيين المياجرين وبين ،البرازيل جنوب في يطاليينواإل لماناأل المياجرين وبين

 لمسكان التغير العام

 لىإ ضافةً يمثل حصيمة الفعاليات الحيوية السائدة في المجتمعات السكانية؛ أي الوالدات والوفيات إ
 من وحسابو اتجاىاتو والتعرف عمى العام السكان النمو أو لمسكان العام التغير متابعة كن، ويماليجرة يصاف
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بتعدادين لغرض  تتعمق يانات إجماليةب عمى الحصوليكفي  ذية؛ إلدور ا يةالسكان التعدادات نتائج ياتمعط
 الحصول عمى المقاييس اآلتية :

 األول التعداد يف السكان عدد  - يرخاأل التعداد يف السكان عدد = التغير السكاني (مقدار ) يةالسكان الزيادة مقدار -1

 

 األولعدد السكان في التعداد  –عدد السكان في التعداد األخير                                            

 111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــمقدار الزيادة السكانية السنوية   -2

 ادينعدد السنوات بين التعد     أو مقدار التغير السكاني السنوي                          

 

 األولعدد السكان في التعداد  –عدد السكان في التعداد األخير                                        

 111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة الزيادة السكانية   -3

 إجمالي عدد السكان في التعداد األول                           أو نسبة التغير السكاني    

 

 تستخدم ىذه الطريقة عندما تتوافر بيانات تعدادين حسب المعادلة اآلتية : السنوي : السكاني معدل النمو -4

   [(
  
  
)

 
 
  ]      

R- السنوي . السكاني معدل النمو 

P1- . عدد السكان في التعداد األخير 

P0- . عدد السكان في التعداد األول 

t- . عدد السنوات ما بين التعدادين 

مالحظة : قد تكون نتيجة المقاييس السابقة إيجابية أو سمبية؛ أي قد يكون هناك زيادة في عدد السكان ما 
 بين التعدادين أو هناك تناقص في عدد السكان ما بين التعدادين .
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 مثال

ألف نسمة في عام  21613، وازداد إلى  2111ألف نسمة في عام  16721كان عدد سكان سورية  
 . 2111-2111 السنوي لسورية خالل الفترة السكاني طموب حساب معدل النمو. والم 2111

 الحل

P1 = 20619 

P0 = 16720 

t = 2010 – 2001 = 9 

   [(
     

     
)

 
 
  ]           


