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 الداخمية .العهامل المؤثرة في الهجرة 
 العامل الجغرافي:-1
 حجم الدولة:-أ

كمسا كانت الجولة عغيسة السداحة وتحتؾي عمى اقاليؼ مشاخيو ونباتيو ومؾارد اقتراديو متعجدة ساعجت عمى 
تسييج السدخح الجغخافي لتحخكات الدكان الجاخمية فاألقظار الكبيخة الحجؼ تشذط فييا اليجخات الجاخمية بيشسا الجول 

ال تجج بجياًل ليا سؾى اليجخة الخارجية .فسثال نجج ان خسذ سكان الؾاليات الستحجة يغيخوا مداكشيؼ كل  الرغيخة
 عام.

 المدافة:-ب
تؤثخ السدافة تأثيخًا كبيخًا في حخكة اليجخات الجاخمية واتجاىاتيا فباإلضافة الى ما تحجده عؾامل الظخد والجحب 

امل السدافة يؤدي دورًا في تحجيج ىحا االتجاه ويالحظ وجؾد ارتباط مؽ تأثيخ في اتجاه تيارات اليجخة فأن ع
 يتجو اغمب السياجخيؽ لسدافو قريخه.و  عكدي بيؽ اليجخة والسدافة

 العامل االقترادي:-2



يالحظ ان اليجخة مؽ اقميؼ ألخخ او مؽ محافغة الى اخخى داخل الجولة الؾاحجة قج يختبط بالسؾارد االقترادية 
ىحا االقميؼ او ذاك .ومعغؼ اليجخات الجاخمية اليؾم ىي مؽ الخيف حيث تكسؽ عؾامل الظخد الى الستؾفخة في 

السجن التي تتؾفخ فييا عؾامل الجحب السيسا الرشاعة التي تجج رصيجا ضخسا مؽ العسال في الخيف السجاور. 
االيجي العاممة ازدادت حخكت  أي ان اليجخة الجاخمية مختبظة بالؾضع االقترادي العام فكمسا ازداد الظمب عمى

 السياجخيؽ مؽ الخيف الى السجيشة.
 العامل الديمهغرافي:-3

يتسثل ىحا العامل بالديادة الظبيعية ويخبط بعض الباحثيؽ بيؽ ارتفاع ندبة االنجاب والديادة الظبيعية في الخيف 
 السكانيؽ مؽ ىجخة ابشاء الخيف الى السجن .وبيؽ قمتيا في السجن وما يتختب عمى الفخق بيؽ الديادة الظبيعية في 

 الدياسة الدكانية لمدولة:-4
تديخ سياسة اليجخة الجاخمية في بعض الجول نتيجة لخظة تفعميا الجولة التي تذخف عمى تشفيحىا بسا يتفق مع 

 ىا.سيخ عى تشغيؼ اليجخة الى سيبيخيا لتبخامج تظؾرىا االقترادي ..مثل قيام االتحاد الدؾفيتي الدابق عم

 نتائج الهجرة الداخمية
ميجخة الجاخمية. اثار اقترادية ايجابية وسمبية في مشظقتي االصل والؾصؾل لمتغيخ الحاصل في تخكيب ل-1

سمبيا في كفاءة العسل الدراعي غيخ  تأثيخاالعسالة  الدراعية في  السشاطق الخيفية الظاردة لدكانيا بذجة مسا يؤثخ 
ان اليجخة مؽ الخيف الى السجن ليدت في كل االحؾال ذات اثار سمبية بل قج تكؾن نافعة بؾصفيا تداعج عمى 

 تخفيف البظالة في الخيف لدج عجد السشاطق الرشاعية بالعسالة.
ذلػ اتداع مداحات السجن  تتسخض مؽ اليجخة الجاخمية تؾسع السجن وازدياد عجد سكانيا وتختب عمى -2

انيؼ يخىقؾن السخافق الخجمية في السشاطق الحزخية ويجعمؾنيا  يذكمو ىؤالء العسال عمى السجن اذوالزغط الحي 
 غيخ قادرة عمى خجمة الدكان االصمييؽ فزال عؽ قرؾرىا عؽ استيعاب الؾافجيؽ

لدكانية كسذكالت عجم االندجام كثافتيا ا دتاكل في السجن وخاصو تمػ التي زاعيؾر كثيخ مؽ السذ-3
ومذكالت االسكان والسؾاصالت والرحية العامة والتعميؼ واألنجية ودور الخعاية االجتساعية وباقي مؤسدات 

  .الخجمة العامة وتؾفيخ ىحه الخجمات يكمف الجولة مبالغ اضافي ىائمة
رتفاع الجخائؼ والدخقة والتدؾل السختبط الى ضعف الخوابط االجتساعية لمفخد السياجخ وانتذار التيارات الذاذة وا-4

 حجما الى االزدحام الدكاني متفاعال مع عؾامل اجتساعية اخخى.
نتائج ديسؾغخافية حيث تؤدي اليجخة الى تغيخ ندبة الشؾع في السجتسعيؽ الظارد والجاذب حيث يؤلف الذباب -5

لشدب لفئات عسخية محجدة حيث تختفع ندبة الحكؾر الجدء االعغؼ مؽ السياجخيؽ .وىحا يؤدي الى تغيخ في ا



صغار الدؽ بيؽ السياجخيؽ مؽ االرياف الى السجن كسا يأخح اليخم الدكاني شكال مخالفا لسا كان عميو في السجة 
 الدابقة لميجخة .

 عمى العسؾم ان لميجخة الجاخمية نتائج ايجابية وسمبية عمى الخيف والسجن وكمييسا يتأثخ بيحه الشتائج.
 اع الهجرة الداخمية:انه 
 اليجخة مؽ اقميؼ الى اخخ ومؽ محافغة الى اخخى داخل الجولة الؾاحجة .-1
 .الشرف الثاني مؽ القخن العذخيؽ في اليجخة مؽ الخيف الى السجن وقج حجثت مثل ىحه اليجخة -2

 الهجرة الدولية 
ىي اليجخة الخارجية او اليجخة الجولية والتي يعبخ فييا السياجخ الحجود الدياسية لجولة ما او اكثخ في  مفههمها:

 انتقالو. فاليجخات الجولية ىي اليجخات الخارجية التي شيجت تحخكات الدكان عبخ الحجود الدياسية.
 في الغالب تكؾن اليجخة الخارجية اصعب مؽ اليجخة الجاخمية بدبب :

 ن السدافة السقظؾعة في اليجخة الجولية طؾيمة في الغالب .تكؾ -1
 .ألخخى تعخض السياجخ الجولي مذاكل الخخوج والجخؾل مؽ دولة -2
 تؾاجو السياجخ الجولي مذكمة المغة التي ال تؾاجو السياجخيؽ  داخميا.-3
 االستعجاد الشفدي لميجخة الجولية غالبا ما يكؾن اقل مؽ اليجخة الجاخمية .-4
يؾاجو السياجخ الجولي مدالة التكيف مع السجتسع الججيج حيث سيؾاجو مراعب وعكبات مؽ جخاء العالقات -5

 الججيجة التي تشذا بيؽ القادميؽ الججد والدكان االصمييؽ .
اليجخة الجولية اىسية ديسؾغخافية اكبخ مؽ اليجخات الجاخمية ألنيا تعشي اما الديادة او الشقران في سكان الجولة 

% وفي 15%وفي امخيكا الالتيشية 33شجج ان اليجخة الجولية ساىست بشسؾ سكان الؾاليات الستحجة بأكثخ مؽ ف
 % .51% وفي استخاليا 63كشجا 

 . المرادر التي يمكن  عن طرقها الحرهل عمى المعمهمات المتعمقة بالهجرة الخارجية
الجول وان االعتساد عمى ىحه الدجالت ال يؤدي الى تدتسج اليجخة الجولية بياناتيا مؽ سجالت اليجخة عشج حجود 

الحكيقة ذالػ ألنيا ال تتزسؽ سؾى بعض الحقائق عؽ السياجخيؽ وكؾنيا انية تدجل حالة السياجخ في اثشاء 
عبؾرىا الحجود دون اعتبار لمتغييخ الؾعيفي واالجتساعي الحي سيظخا عمية في الجولة السدتقبمة . وعسؾما تؾجج 

 سكؽ عؽ طخيقيا الحرؾل عمى السعمؾمات الستعمقة في باليجخة الخارجية وىي :عجة مرادر ي
 احرائات السؾانئ البحخية حيث تقجم كذؾفات بأسساء السدافخيؽ عمى الدفؽ الجاخمة .-1
 احرائات الحجود البخية وتكؾن اقل دقو مؽ السؾانئ .-2



 السياجخيؽ .جؾازات الدفخ وىحا مؽ السرادر القجيسة لسعخفة عجد -3
 ثائق التي تبيؽ اليجف مؽ الخحمةسجل الدكان ويشتج عشو إحراءات عمى اساس الؾ -4
 احراءات السظارات الجؾية وىؼ القادميؽ عؽ طخيق الشقل الجؾي .-5

   دوافع الهجرة الدولية
الحياة  ىودون رجعة أي مج ىشاك نؾعان مؽ اليجخة الجولية بحدب مجة االقامة وىسا اما ان تكؾن ىجخة دائسيو  

كشيا جسيعا تخزع لعجم القشاعة لوىجخة اخخى مؤقتة لفتخة محجودة ومع اختالف مجة االقامة في اليجخة الجولية  
بسا ىؾ مؾجؾد وىحا الحي يحفد الشاس ليفتذؾا عؽ جية اخخى ومعغؼ الباحثيؽ يعتبخون ان الحافد الخئيدي ىؾ 

 ترادية وعسؾما يسكؽ ترشيف دوافع اليجخة الى ما يأتي :عجم رضا االفخاد عؽ اوضاعيؼ االق
 واضطراب التهازن االقترادي القائم :  لاختل  -1

حيث يأخح تؾزيع الدكان عالسيا وحخكتيؼ حدب ما يذكل أي نذاط والسيؽ السترمة بو مؽ اساس اقترادي 
 االساسي .لتؾزيع بسشاطق الشذاط االقترادي ويختبط ىحا ا

   الجذب: تأثير قهى الطرد و -2
تتعاون قؾى الظخد والجحب في تذكيل نسط اليجخة وتحجيج احجاميا واتجاه تياراتيا ووراء ىحه القؾى دوافع 

 اقترادية وسياسية وديسؾغخافية
 الدوافع النفدية . -3

 االرتباط ىؾضظيادات وكحلػ عامل نفدي اخخ ومشيا البحث عؽ الحخية الجيشية والدياسية والفخار مؽ اال
. وىشاك عؾامل اخخى متجاخمة مع ما ذكخ مؽ عؾامل ساىست في قيام اليجخة الجولية مثل الشسؾ  بالجساعة

جخل لجى االسخ السياجخة الدكاني اليائل في البمجان الشامية والشغؼ التعمسية وتظؾر وسائل االتراالت وارتفاع ال
 بيؽ البمجان الستقجمة والبمجان الشامية . ليؾواتداع ا

 الدوليةنتائج الهجرة 
 النتائج العددية والنتائج الناجمة عن التغيير المكاني . -1

السشاطق السدتقبمة لمسياجخيؽ تحتزؽ اعجاد ججيجة مؽ الدكان ثؼ تتدع السجن وتدتغل اراضي ججيجة  ان وىي
د وتدجل االحراءات تغيخ اعجاد الدكان وزيادة كثافتيؼ وعمى العكذ فأن االماكؽ الظاردة تذيج انكساشا في عج

 سكانيا واضسحالاًل في عجد مجنيا وفقخا في ريفيا
 النتائج الديمهغرافية . -2



تؤدي اليجخة الى تغيخ ندبة الشؾع في السجتسعيؽ الظارد والجاذب كسا يأخح اليجم الدكاني شكال مخالفا لسا كان 
 عمية في الفتخة الدابقة لميجخة وقج يتخح شكال غخيبا 

 النتائج البيهلهجية . -3
فاد حجيجة مسا يؤدي الى تغيخات في االالشتائج تحجث نتيجة لالختالط بأناس كثيخيؽ ومختمفيؽ في البيئة الجوىحه 

نتيجة ليحا االختالط . اضافة الى تغيخات في صحة االفخاد ومقاومة االمخاض وانتذار امخاض ججيجة غيخ 
 معخوفو .

 النتائج الدياسية والعنررية )مذاكل االحتكاك( -4
ف طخق السعيذة بيؽ الجساعات البذخية قج يؤدي ىحا الى االحتكاك وبعض السذاكل وقج يرادفؾن بدبب اختال 

 بعض السذاكل الستعمقة بالعشرخية والمغؾية ومذاكل تتعمق بالجيؽ والدياسة كدياسة التسييد العشرخي 
 النتائج االقترادية. -5

وما يتبع ذلػ مؽ تغيخ الؾضع االقترادي عمى ومؽ الشتائج االقترادية انتقال رؤوس االمؾال مؽ مكان ألخخ 
 السكانيؽ في طخفي اليجخة .

 طبيعة الهجرات الدولية في الهقت الحاضر  -
اختمفت اليجخات الجولية التي حجثت عقب االكتذافات الجغخافية والتي تست في عرخ الشيزة عؽ اليجخات 

عية وان معغؼ ىحه اليجخات كانت اختيارية . القجيسة في انيا كانت حخكات فخدية وليدت ىجخات قبمية او جسا
اما حجيثًا فقج تغيخ طابع اليجخة الجولية فأصبحت  اكثخ تشغيسا نتيجة لمعكبات التي وضعتيا الجول سؾاء كانت 

 الؾاليات الستحجة او استخاليا والجول االخخى ونتيجة لالتفاقات التي ابخمت بيؽ الجول .
قل ومقترخه عمى العسال والفشييؽ ومؾعفي ادارة السؤسدات التجارية واالقترادية واليجخة بيؽ القارات ىي اليؾم ا

 والسدوديؽ بخؤوس امؾال كافية وكحلػ التجار .
 تيارات الهجرة الدولية :

 الهجرات االوربية . -1
 . اليجخات االوربية في ما وراء البحار - أ

 ( مميؾن 63وىي اليجخة باتجاه العالؼ الججيج بعج اكتذافو مشح بجاية القخن الدادس عذخ وقجروا بـ )
 الهجرة داخل القارة االوربية . - ب

 نتجعالسيتيؽ االولى والثانية وماوىي اليجخة التي حجثت داخل القارة بدبب الثؾرة الرشاعية وكحلػ الحخب ال
 عشيا مؽ تبجالت سياسية وتغيخ في الحجود الدياسية .



 . الهجرات االسيهية  -2
يؼ نالحيؽ يعيذؾن خارج بمجاوىي ىجخة ضئيمة بالكياس الى الحجؼ الدكاني الكبيخ ويقجر عجد اآلسيؾييؽ 

جول السدتقبمة واىؼ ال .كؾريا  .اليابان  .باكدتان  .اليشج  .( مميؾن واىؼ الجول السرجرة لميجخة فيي الريؽ 23)
 وكحلػ ىجخة الييؾد الى فمدظيؽ  .إنجونيديا  .تايالنج  .سيالن .بؾرما  .فيي الساليؾ 

 الهجرات االفريقية . -3
( مميؾن ندسو 23بـ ) عجدىؼ ج عؽ طخيق تجارة الخقيق وقجروىي ىجخات خخجت مؽ القاره وتذسل الدنؾ 

وكحلػ الحيؽ خخجؾا لجوافع اقترادية وسياسية مؽ بالد السغخب العخبي الى فخندا وىشاك ىجخات استقبمتيا افخيكيا 
ومرجرىا جديخة العخب واليشؾد الحيؽ جمبؾىؼ البخيظانييؽ وكحلػ  بعج عيؾره وومشيؼ العخب سؾاء قبل االسالم ا
 دتعسخيؽ واستؾطشؾىا وىجخة ثالثة ىي اليجخة لأليجي العاممة داخل القارةاالوربيؾن الحيؽ جاءوا عمى شكل م

 


