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  6يحاضرة رقى:

 انتربيت نهعهىو االنسانيت انكهيت

 انجغرافيت انقسى

 جغرافيت انسكاٌ انًادة

 انثانيت انًرحهت

 0202- 0202 انسنت انذراسيت

 االول انفصم انذراسي

 د. اياد دمحم يخهف انًحاضر

 ويقاييسها انىاعها انهجرة عنىاٌ انًحاضرة بانهغت انعربيت

 Migration, its types and measures بانهغت االنكهيزيتعنىاٌ انًحاضرة 

 انًراجع وانًصادر

 د. طه حًادي انحذيثي جغرافيت انسكاٌ

 د. عبذهللا عطىي جغرافيت انسكاٌ

 عهى انسكاٌ انذيًىغرافيا االجتًاعيت د. ينير عبذهللا

الشسو كعامل من عوامل  )الحركة السكانية لمدكان(  Immigration اليجرة
 الدكاني:
 مفيوميا:

تعرف اليجرة بانيا حركة انتقال الدكان  من ارض تدعى مكان االصل الى اخرى تدعى مكان 
انتقال الدكان من مشظقة جغرافية الى  االنتقال تبدل محل االقامة أي ىيالهصهل  ويتبع ذلك 

ظبق عمى الدكان شيقامة وله لفترة محدودة وىه امر اخرى وتكهن عادة مرحهبة بتغيير محل اال
 السدتقرين الذين ليم محالت اقامة ثابتة

 جرة عهامل الجذب وعهامل الظرد فعهامل الجذب ومن العهامل التي االساسية التي تؤدي الى الي
تدفع الدكان الى ترك السكان  الظرد يهن اليو مياجرين وعهاملتجتذب الدكان الى السكان فيتهج

 واليجرة مشو
 اليجرة وىي:ىشاك نوعان من 
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وىي التي تتم من مشظقة ألخرى في دولة ما دون عبهر الحدود الدياسية  اليجرة الداخمية:-1
 لمدولة

وتدسى ايزا اليجرة الدولية وىي التي يعبر فييا السياجر الحدود  اليجرة الخارجية:-2
 الدياسية لدولة ما او اكثر في انتقالو.

في الزراعة الستشقمة وانتقال االف السدمسين ألداء  حركات الرعاة الفرمية واعتبار  يسكن ال
 فريزة الدكن واماكن العسل كميا او ترشيفيا ضسن اليجرة ولكشيا تدخل في تحركات الدكان.

 بين اليجرة والشزوح الفرق -
 ىشاك اوجو تذابو بين اليجرة والشزوح وىشاك ايزًا اختالفات في الخرائص ما بين اليجرة والشزوح وىي:

 : التذابو -1
من اوجو التذابو تهجد تشقالت وتحهالت لعدد كبير من االفراد واستقرارىم في بالد اجشبيو  

ويقظعهن مدافات ويسكثهن مددًا متفاوتة تتراوح بين بزعة اشير او سشين او برهره نيائية 
 قاطعو

 : الختالفا -1
كقمة االراضي الزراعية او قمة اوجو االختالف ان اسباب اليجرة دائسيو او قريبو من الدائسيو  من 

االجهر. اما اسباب الشزوح استثشائية وىي حهادث ال تتكرر وال تتجدد في الغالب كالزالزل 
 .والبراكين والحروب وغيرىا

اما اوجو االختالف االخرى فاليجرة انتقال وتحهل اختياري من قبل افراد يرغبهن في تحدين 
ا الشزوح فيحدث برهره عامو ضد اولئك الذين ييسيم احهاليم الذين يعسمهن بهعي وادراك ام

 ىدف واحد ىه انقاذ حياتيم.االمر ومن اجل 
 خواص اليجرة

 يترف السياجرون بخرائص عديده ابرزىا ما يأتي:

كمسا زادت السدافة بين محل السيالد ومحل اإلقامة الجديد زادت ندبة الذكهر وكمسا زادت -1
 كانت اكبر السدافة تقل واذا قررت السدافة

 سشو وتقل في فئات الدن االخرى.(  35-15)تتركز الشدبة العظسى من السياجرين عاده في فئات الدن -2
 سشو. 35يفهق عدد الذكهر عدد االناث فهق سن -3
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الحج   ز الشداء عاده باليجرة القريرةيفهق عدد االناث عدد الذكهر تحت سن العذرين وتستا-4
 وكذلك االمر بالشدبة لرحمة العسل اليهمية التي يقظيا بعض الشاس بين محالت 

 يكهن الذيهخ وكبار الدن اقل مياًل لميجرة من الذباب-5
 تهسطسان درجة تعميم السياجرين اعمى من درجة تعميم غير السياجرين في ال-6
جرة من الريف الى السديشة سكان الحزر اقل رغبو في اليجرة من ابشاء الريف وتكهن الي-7

 ويكهن معظسيم من القادرين عمى االنجاب.
 اليجرة الداخمية

 وىي احد انهاع اليجرة وتعشي )انتقال الدكان من مشظقو الى اخرى داخل الدولة الهاحدة(.
ىذه اليجرة تكهن اسيل من اليجرة الدولية بحكم االنتقال يكهن لسدافة قريره ومذاكل الخروج 

أضافو الى ان االستعداد الشفدي لميجرة  .دولو ألخرى ال تعترض السياجر داخميا والدخهل من
داخميًا يكهن اكثر وان مذكمة المغة ال تهاجو السياجرين داخميًا بيشسا نكهن احدى السذاكل التي 
تهاجو السياجرين دوليًا. ليذا نجد ان حجم اليجرات الداخمية تكهن اكبر من حجم اليجرات 

 الدولية.
 رائص اليجرة الداخميةخ
 قرر السدافة التي يقظعيا السياجر داخمياً -1
 تكهن تيارات اليجرة الداخمية متقابمة وتأخذ اتجاىات عكديو-2
 معظم السياجرين تكهن اعسارىم في نياية سن السراىقة واوائل سن الرشد-3
 ن عذهائيةوقد تكه  قد تكهن اليجرة الداخمية مشظسو)يقهم بالتشظيم شركو او حكهمة(-4

 مرادر بيانات اليجرة الداخمية
 ىشاك ثالثة مرادر لبيانات اليجرة وىي :

 السدح بالعيشة -3    سجل الدكان    -2    التعداد   -1
 طرق قياس اليجرة الداخمية

 اواًل: الطريقة السباشرة
 لقياس حجم اليجرة الداخمية بالسقياس السباشر تهجو اربعة اسئمو في التعداد وىي:

 ولدت؟ أي تحديد محل السيالداين  -1
 اين كشت قبل خسس سشهات من التعداد -2
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 اك ىشا)في مكان التعداد(شالتي مزت عمى سك سدةالما ىي  -3
 اين كشت تدكن قبل السجيئ الى ىذا السكان)مكان التعداد( -4

 ومن خالل اإلجابة عمى ىذه األسئمة يسكن ترشيف الدكان الى مجسهعتين:
 أي السقيسين(وغير السياجرين) ،جرينالسيا

آو االشخاص الذين  .فالسياجرون ىم االشخاص السعدودين في مكان يختمف عن مكان والدتيم
يكهن مكان اقامتيم االخير يختمف عن مكان تدجيميم في التعداد. آو الذين اقامها في مكان 

مكان  التعداد لسدة تقل عن اعسارىم او اولئك الذين اقامها مشذ عدة سشهات في مكان يختمف عن
 اقامتيم يهم التعداد.

 ثانيًا: الطريقة الغير مباشره.
 ويسكن حداب اليجرة بالسقياس غير السباشر بالظرق األتية:

 بواسطة االحراءات الحيوية -1
وذلك بحداب الفرق بين الزيادة الكمية لمدكان والزيادة الظبيعية وتعتسد ىذه الظريقة عمى 

احرائيين ىي تعدادات الدكان لحداب الزيادة الكمية في كل فتره تعدادية مردرين 
 واالحراءات الحيهية لحداب الزيادة الظبيعية في الفترة ذاتيا.

 .بواسطة محل السيالد واإلقامة -2
تعتسد ىذه الظريقة عمى مردر احرائي واحد ىه تعدادات الدكان وتدتخدم في ىذه الظريقة 

 :ومن عيهب ىذه الظريقة ن اإلقامة وقت التعداد.رنو بسكاجداول محل السيالد مقا
 احراءاتيا ال تتزسن الهفيات بين السياجرين  -أ

 يرعب معرفة عدد مرات التحرك في الفترة بين التعدادين -ب
 تعذر معرفة زمن اليجرة عمى وجو التحديد -ج
 عدم دقو بيانات محل السيالد بدبب تغير الحدود اإلدارية. -د
 ندبة البقاءطريقة  -3

وتتم ىذه الظريقة بحداب وتتبع فئو عسريو من الدكان بحداب الفترة الفاصمة بين التعدادين وفي 
ىذه الظريقة تعتبر كل فئو مجسهعو قائسو بذاتيا وبذلك يسكن احتداب عدد الدكان الباقين عمى 

اقامتيم أي لم  قيد الحياة في كل فئو عسريو من فئات الدكان عمى افتراض بقائيم في نفس محل
يحدث تحرك سكاني بيشيم الى مجتسع اخر .وباستبعاد عدد الهفيات التي حدثت في كل فئو 
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تحرل عمى حجم الفئو الستهقع في التعداد التالي وان الفرق بين ىذا العدد الستهقع والعدد الفعمي 
م وجهد لدكان مشظقو معيشو عن طريق التعداد يدل عمى حجم اليجرة الرافية بافتراض عد

 اخظاء في التعداد
 معدالت اليجرة الداخمية

 يسكن تسييز اربعة معدالت لميجرة وعسا يأتي :
 معدل اليجرة الوافدة)الداخمة( -1

وىه الشدبة ما بين عدد السياجرين الهافدين الى السشظقة خالل مده محدده وبين جسمو عدد 
 الدكان في مشترف السدة ومعادلتو كاالتي:  

 عدد السياجريين الداخمين الى السشطقة                                                 
  111×   --------------------------معدل اليجرة الوافدة=

 جسمة عدد سكان السطقة                                                

 معدل اليجرة السغادرة)الخارجة(-2
السياجرين السغادرين من السشظقة خالل مده محدودة وبين جسمة عدد وىه الشدبة ما بين عدد 

 الدكان في مشترف السدة ومعادلتو كاالتي:
 عدد السياجرين من السشطقة   

 111× ---------------------=  معدل اليجرة السغادرة
 جسمة عدد سكان السشطقة     

 معدل اليجرة الرافية.- 3
عدد السياجرين الى السشظقة وعدد السياجرين من السشظقة الى وىه الشدبة ما بين الفرق بين 

 جسمة عدد الدكان في مشترف نفس السدة ومعادلتو كاالتي:
 عدد السياجرين من السشطقة-عدد السياجرين الى السشطقة                          

 111× ------------------------------------= معدل اليجرة الرافية
 جسمة عدد سكان السشطقة                                       

 معدل اليجرة الكمية.-4
وىه الشدبة ما بين مجسهع عدد السياجرين الى السشظقة وعدد السياجرين من السشظقة الى جسمو 

 ومعادلتو كاالتي: عدد سكان السشظقة
 عدد السياجرين الى السشطقة + عدد السياجرين من السشطقة                           
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 111×  --------------------------------------=  معدل اليجرة الكمية
 جسمة عدد سكان السشطقة                                        

 


