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 ملخص
-0222)خالل الفرتة دولة  81 باجتاهاهلجرة التونسية  حمدداتهدفت هذه الدراسة إىل قياس 

املعدل النسيب أن حجم سكان تونس،  أظهرت نتائج القياسو . منوذج اجلاذبية باستخدام وذلك ،(0282
واحلدود  االستعماريريخ التاو ، اللغة عدد البطالني وعدد خرجيي اجلامعات يف تونس، لدخل الفرد احلقيقي

عامل األثر السليب لبينما ظهر  .هلا أثر إجيايب يف زيادة تدفقات اهلجرة التونسية حنو اخلارج ،املشرتكة
 .عدم معنوية متغري حجم سكان دول املقصدإىل جانب  املسافة

 .ل، منوذج اآلثار العشوائيةمعطيات باندول املقصد، ، التونسيةاجلاذبية، اهلجرة منوذج  :يةكلمات مفتاح
  JEL : C23 ،F22،C69 اتتصنيف

Abstract:  

This study aimed at measuring the determinants of Tunisian migration 

to 18 countries during the period (2000-2016), using the gravity model. The 

results of the measurement showed that the size of the population of 

Tunisia, the relative rate of real per capita income, the number of 

unemployed and the number of university graduates in Tunisia, language, 

colonial history and common borders, have a positive effect in increasing  
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Tunisian migration flows abroad. While the negative impact of the distance 

factor and the variable size of the population of the destination countries 

were not affected. 

Keywords: Gravity model, Tunisian immigration, destination countries, 

panel data, random effects model. 

JEL Classification : C23, F22, C69 

 مقدمة .6
ة األحباث إىل حتديد العوامل الدافعالدراسات و سعت الكثري من  ،الدوليةاهلجرة ظاهرة لفهم  

خمتلف األساليب  باستخدامسواء يف الدول األصل أو دول املقصد وذلك  الدوليةواجلاذبة حلركة اهلجرة 
أحد أهم النماذج الذي يعترب  منوذج اجلاذبيةأشهر هذه النماذج ومن بني  .والنماذج اإلحصائية الكمية

اهلجرة ك  ،بني بيئتني جغرافيتني االقتصاديةلتدفقات ااملرتبطة ب املستخدمة يف التحليل اإلحصائي للظواهر
لنجاحه التجرييب يف تفسري هذه  نظرا  وذلك ، إخل...، التجارة الدوليةاالستثماراتالدولية، حركة العمالة، 

منوذج  "Levinsohn"وليفنسون  "Leamer"حيث يصف ليمر . التدفقات يف اإلقتصاد العاملي
 .(,p11 2004 Marton Balint,) "من أوضح وأقوى ما توصل إليه علم االقتصاد "اجلاذبية بأنه 

واملتغريات احملددة إلنبعاث  وبذلك يشكل موضوع هذا البحث رصد وحتديد خمتلف العوامل 
، باإلعتماد 0282و 0222اهلجرة الدولية مقتصرين على حالة تونس خالل الفرتة املمتدة ما بني سنيت 

وقد أوردنا هذا التحديد حىت ال كيز على اهلجرة التونسية اخلارجة، ونشري أنه سيتم الرت  .على منوذج اجلاذبية
يكون هناك نوع من اللبس بينها وبني أنواع أخرى من اهلجرات الشبيهة بالظاهرة اليت هي مركز اهتمامنا 

تدفقات  محدداتماهي  :، وبذلك نصوغ التساؤل الرئيسي التايل(اهلجرة التونسية الوافدة) ا البحثهبذ
  ؟(0202-0222)التونسية نحو الخارج خالل الفترة  الهجرة

جيب نفيها أو إثباهتا  جمموعة من الفرضيات نصوغ من خالل هذا اإلشكال :البحثفرضيات  .0.0
 :تتمثل

املستقبلة للهجرة تأثريا  إجيابيا  وسلبيا  على حركة اهلجرة  دولالتونس و لكل من سكان اليؤثر حجم  −
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 التونسية على التوايل؟ 
يؤثر املعدل النسيب لدخل الفرد احلقيقي بني تونس والدول املستقبلة للهجرة تأثريا  إجيابيا  على حركة  −

 اهلجرة التونسية؟
 يؤثر عدد البطالني وعدد خرجيي اجلامعات تأثريا  إجيابيا  على حركة اهلجرة التونسية؟ −
 تأثريا  سلبيا  على حركة اهلجرة التونسية؟يؤثر عامل املسافة اجلغرافية بني تونس والدول املستقبلة للهجرة  −
اللغة املشرتكة، والتاريخ اإلستعماري املشرتك بني تونس يوجد عالقة إجيابية لعامل احلدود املشرتكة،  −

 والدول املستقبلة للهجرة على حركة اهلجرة التونسية؟ 
 :تتمثل يفنسعى من خالل هذا البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف  :أهداف البحث. 0.0
يف جمال اهلجرة الدولية، مع حتديد العالقة الرياضية وأهم اجلانب النظري لنموذج اجلاذبية  استعراض −

 .بني األقاليم اجلغرافية اهلجرةاملتغريات اليت يتضمها هذا النموذج، واليت تستخدم يف تفسري تدفقات 
خالل الفرتة الواقعة ما  دول اإلقامة حسب هاعتوز  و تطور حركة اهلجرة التونسية حنو اخلارج  استعراض −

 .، مع حتديد األسباب الدافعة إىل ذلك(0282-0222)بني 
خالل الفرتة الواقعة ما بني  وزن العوامل اليت تؤثر على حركة اهلجرة التونسية حنو اخلارج حتديد −

ألصحاب القرار بتبين السياسات اليت حتد من هجرة التونسيني باعتبارها ، مما يسمح (0222-0282)
 .للموارد البشرية التونسية استنزافمتثل 

بأسلوبه الوصفي  االستنباطياملنهج  على االعتمادسيتم ، ملعاجة موضوع البحث :البحث منهج .1.0
التحليلي الكمي  هأسلوبو القياس، املستخدم يف عملية للهجرة و منوذج اجلاذبية مفهوم وذلك للتطرق إىل 

أسلوب القياس الكمي لتطبيق منوذج اجلاذبية  باستعمال االستقرائياملنهج و . حركة اهلجرة التونسيةتحليل ل
-0222)الدول خالل الفرتة من عينة  باجتاهقياس العوامل املؤثرة على حركة اهلجرة التونسية من أجل 

0282). 
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 الهجرةوذج الجاذبية وتطبيقاته في مجال مفهوم نم .1
مفهوم منوذج اجلاذبية للهجرة وخمتلف املتغريات اليت تضمنها هذا  نتناول يف هذا اجلزء من الدراسة 

  :حتديد الصيغة الرياضية لنموذج املقرتح للقياس، وذلك على النحو التايلالنموذج، إىل جانب 
  :للهجرة مفهوم نموذج الجاذبية 6.1

من طرف االقتصادي كاري  8122سنة   (Gravity models)ظهرت مناذج اجلاذبية تارخييا،
"H.Carey" الذي طبق ألول مرة مبدأ فيزياء نيوتن على دراسات العلوم االجتماعية (Fred 

Bonhomme, 2004, p10).  قام رافنستني  8111ويف سنة"Ravenstien"  بتطبيق مفهوم اجلاذبية
ليفسر قوة اجلذب يف  "Reilly’s" 8398بينما إستخدمه رايل سنة . يف دراسة اهلجرات السكانية

 ،0281 ،العبادلةعلي حممد علي ) "Reailling model" التجارة يف املناطق الكبرية يف منوذجه املسمى
إىل كل من تنربجن إقتصادية قياسية أول حماولة لتقدمي هذا النموذج على شكل دالة  تعودو  .(44 ص
"Timbergen" )8320(  وفيهونني"Pöyhönen" )8329( حيث أرجعا العوامل اليت تقف وراء ،

عنها بالناتج احمللي  تدفق التجارة السلعية بني الدول حول العامل إىل كتلة النظام االقتصادي للدول معربا  
 Bernard) نقل البضائعشر لتكلفة ول كمؤ اإلمجايل لكل دولة واملسافة فيما بني هذه الد

Guillochon et Annie Kawecki,2006,p92).  وكانت هذه الدالة ممثلة يف العالقة الرياضية
321  :(,p380282 Ozan Saray, Kadir Karagoz,) التالية /)..(



ijjiij
DYYAT  

ij
T :من الدولة  ات السلعيةتدفقالi  حنو الدولةj.      

  A  :اجلذب ثابت. 
ji

YY  .اممقاس بالناتج احمللي اإلمجايل هل jو الدولة  iلدولة كل من ااحلجم االقتصادي ل: ,

ij
D : بني الدولتني ( بالكيلومرتات أو األميال)املسافة iوj  . 

ميثله وبشكل عام األساس النظري لنماذج اجلاذبية للهجرة فإن  فيما يتعلق بظاهرة اهلجرة،و  
هذه صف حيث ت. "random utility maximization"العشوائي  تعظيم املنفعةمنوذج  عموما  

نتقل ما إالفائدة اليت يتلقاها الفرد من العيش يف بلد معني مقارنه بالفائدة املتوقعة اليت يتلقاها إذا  نماذجال
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ذبيه الوجهة مثل ي العوامل اليت تزيد من جاأ)من الفوائد املتوقعة  وتشمل املقارنة كال  . يلهات بدهإىل وج
مثل املسافة أو سياسات اهلجرة غري "إىل املقصد  أرة من املنشوتكاليف اهلج( املتوقعة رباحرتفاع األإ

مل اهذا النموذج لتحديد خمتلف العو  ستخدمأول من إوإن  .(,p20282 Raul Ramos ,)"املواتية
 "Lowry and Lee"لوري ويل  القرن املاضي، ستينياتيف  منذ الظهور األويل له املؤثرة يف حركة اهلجرة

من خالل  تنربجناملقرتحة من طرف  للتجارةمنوذج اجلاذبية صيغة ين يف ذلك على معتمد 8322سنة 
وبذلك مت حتديد الصيغة . اهلجرةحتويل املتغريات حبيث تتناسب مع املتغريات املرتبطة ب عن طريق هتنقيح

على النحو  "Basic Gravity Model"يف شكله األساسي لنموذج اجلاذبية يف جمال اهلجرة العامة 
  :(, p1300282Daniela BUNEA ,) التايل ..../)..(



ij

B

jiij
DPPGM 

ij
M :األصل دولةمن  جرةاهل أو تدفقات حركة i  املقصد دولةحنو j.  

G  :اجلذب ثابت.       
 ji

PP    .j املقصدو  i دولة األصلكل من السكان يف  احلجم : ,
 ij

D : املسافة بني الدولتني iوj . 
بني  تصادية قياسية تفسر حركة اهلجرةيف حالته العامة دالة إق للهجرةوبذلك ميثل منوذج اجلاذبية  

، وعكسيا  مع تكاليف النقل اليت تفرضها املسافة بني الكتلة السكانية هلمامع  قطرين بالتناسب طرديا  
من خالل توظيف تتحول هذه املعادلة إىل شكل خطي تصادي ألغراض التحليل االقو   .البلدين

 :كاآليتلتصبح  . Ln" (2016, p65 ,Jacques Poot and other)"اللوغاريتم 
  )()()()(

ijjiijt
DLnPLnPLnGLnMLn   

 عتمادا على ثالث متغرياتإ، اهلجرةيالحظ يف هذه املعادلة اخلطية تفسري لوغاريتم تدفقات 
ولوغاريتم  دولة املقصد سكانولوغاريتم حجم  دولة األصل سكانمتمثلة يف لوغاريتم حجم  أساسية

وميكن استخدام معلمات النموذج . املسافة بينهما ، 0282 وليد عبد مواله،) كمقياس ملرونة وو
 تزيد تدفقات اهلجرةحيث  .املسافة بينهماو تني الدول لتفسري مستوى حجم سكان تدفقات اهلجرة (9ص



 تحليل العوامل المؤثرة على حركة الهجرة الدولية باستخدام نموذج الجاذبية                     بودية فاطمة.د        

 -(0202-0222)دراسة حالة تونس خالل الفترة  -                                                     
 

15 

يف حني تنخفض هذه التدفقات  ،%8 بـ i الدولة سكانإذا زاد حجم  %عدلمبعلى وجه التحديد 
   .%8املسافة بينهما بنسبة و  j حجم سكان الدولة إذا زادت  %و%B بـ j و iبني الدولتني 

 :للهجرة متغيرات نموذج الجاذبية توسع 1.1
تفسر جزءا   "العالقة"منوذج اجلاذبية األساسي للهجرة تائج التطبيقية إىل أن متغريات تشري الن 

 توسيع إىل 8322سنة  لوري ويلبعد منوذج لذلك عمد الكثريون . بسيطا  من التغريات يف تدفقات اهلجرة
، إجتماعية، متغريات إقتصاديةإدراج ب وذلك حمددات اهلجرة الدولية إضافة إىل املسافة وحجم السكان

 بنموذج اجلاذبية املوسع وبذلك أصبح هذا النموذج يعرف .إخل...سياسية تارخيية، بيئية، جغرافية،
"Generalized Gravity Model" ،2016) الذي أعطيت له الصيغة العامة على الشكل التايل, 

p130 Daniela BUNEA ,): 
 

ijij

jiijt

DLnXB

XBPLnPLnBGLnMLn









)()ln(

)ln()()()(

24

1321 

حيث 
1

X للمتغريات التفسريية  متثل متجه"vector of explanatory variables"  اليت
الدفع  عواملاخلارجة، ويطلق عليها  هلجرةاعلى واليت تشجع األصل  لدولةا تتميز هبااليت  السمات تصف

بينما  .إخنفاض الدخل، إرتفاع معدالت البطالة، إرتفاع األسعار مثل
2

X متثل متجه للمتغريات التفسريية 
وتعرف واليت تشجع على اهلجرة الوافدة، اليت تصف امليزات املختلفة اليت تتمتع هبا دولة املقصد أو الوجهة 

ىل إولإلشارة  .(Daniela BUNEA, 2016, p130) كإرتفاع فرص التنمية عموما    بعوامل اجلذب
 :عينة من الدراسات السابقة على النحو التايل إىلنستند  أوضح  بشكلالتفسريية هذه املتغريات 

 حتديد العوامل  من خالهلا حاوال وقد. " Raul Ramos and Jordi Suriñach "دراسة لـ  •
  ENCدولة والدول اجملاورة هلا 02املمثلة يف EU حركة اهلجرة بني دول اإلحتاد األورويب املؤثرة على 

 عدد من املتغريات املفسرة نموذجالوقد ضم  ،(0282-8322)بإستخدام منوذج اجلاذبية خالل الفرتة 
 :(,p 130289 Raul Ramos and Jordi Suriñach , ) تظهر يف العالقة التالية
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ijijjtitijt
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:حيث

ijt
M : رصيد املهاجرين من دولة األصلi إىل دولة املقصد j  يف السنةt. 

jtit
PopPop  .tيف السنة  jو i الدولةكل من عدد السكان يف  : ,

ij
Dist :عاصمة الدولة بني  غرافيةات اجلملسافاi عاصمة الدولة j  مقاسة بالكيلومرتات. 

ij
Contiguity : يعرب عن التجاور اجلغرايف بني الدولتني متغري ومهي i وj. 

ij
Comlangoff :يعرب عن وجود لغة مشرتكة بني الدولتني  متغري ومهي i وj. 

ij
Colony :يعرب عن وجود تاريخ إستعماري مشرتك بني الدولتني  متغري ومهي i وj. 

 
itjt

GDPpcGDPpc  دولـة األصـلالفروق النسبية يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بني  ميثل: /
 .tالسنة يف  دولة املقصدو 

ijt
u :،حد اخلطأ العشوائيLog : ،تعرب على اللوغاريتمi :دول اإلحتاد األوريب، j  :الدول اجملاورة لإلحتاد. 

 هدفت هذه الدراسة إىل ."Joshua Lewer and Hendrik Van den Berg " دراسة لـ •
معتمدين على قائمة بيانات لـ  OECDقياس حمددات اهلجرة بني دول منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية 

تضمن قد و . (0222-8338) للفرتة لاذبية مع تطبيق أسلوب معطيات بانبإستخدام منوذج اجلدولة  82
 :(,p1660221 Joshua Lewer, Hendrik Van den Berg ,) التاليةمنوذجهما املتغريات 

 

ijtjijij

ijijijjiij

uhumanalinkaContaLanga
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:حيث
ij

imm :املهاجرين من دولة األصل  عددi إىل دولة املقصد j. 

ji
poppop  .jو i الدولةكل من عدد السكان يف  : ,

ijt
rely : املعدل النسيب لدخل الفرد بني دولتنيi وj. 

ij
dist :عاصمة الدولة بني  غرافيةات اجلملسافاi عاصمة الدولة j  مقاسة بالكيلومرتات. 

ij
Stock : صول من الدولة األذو عدد السكانi  يف الدولة املقيمون وj. 

ij
Lang :يعرب عن وجود لغة مشرتكة بني الدولتني  متغري ومهي i وj. 
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ij
Cont :بني الدولتني ( التجاور اجلغرايف) ةمشرتك حدوديعرب عن وجود  متغري ومهي i وj. 

ij
link :يعرب عن وجود روابط إستعمارية مشرتكة بني الدولتني  متغري ومهي i وj. 

j
human :دول املقصديف ( دارس الثانويةااللتحاق بامل) مستوى رأس املال البشري j. 

ijt
u :،حد اخلطأ العشوائيLn :متعرب على اللوغاريت. 

وقد أجرى من خالهلا حتليال  للهجرة بني مقاطعات رومانيا  ."Daniela BUNEA "دراسة لـ  •
 ا على النحو التايلنبينه  منوذج اجلاذبية املعتمد من طرفه، وأدرج عدة متغريات يف"الداخليةاهلجرة "
(,p1390282Daniela BUNEA ,): 

),,,,,,,,,( CRIMDENSROADAMNURBEDUERURGDPPOPfM 

 .حركة اهلجرة بني مقاطعات رومانيا: M:حيث 
POP :عدد السكان لكل مقاطعة يف رومانيا. 
GDP:الناتج احمللي اإلمجايل للفرد كمقياس ملستوى األجور. 

UR:(املسجلني مقسوم ا على عدد السكان النشطني يف كل مقاطعة عدد العاطلني)ل البطالة معد. 
ER :(املقاطعةكل عدد املوظفني املدنيني مقسوما على إمجايل عدد سكان  )التوظيف  معدل. 

EDU:  كمقياس ملستوى املنافسة على الوظائف  نسمة 8222خرجيي اجلامعات لكل عدد. 
URB : (سكان احلضر مقسومون على سكان الريف)درجة التحضر. 

AMN :ة طول أنابيب الصرف الصحي العام) مؤشر وسائل الراحة(km
2

طول أنابيب توزيع الغاز +  (
km)الطبيعي 

2
km)طول شبكة إمدادات مياه الشرب +  (

2
 8222لكل  املساحات اخلضراء احلضرية+  (

  .لبنية التحتيةا كمقياس ملستوى( نسمة
ROAD: 822كثافة الطرق العامة لكل km

 .لبنية التحتيةا كمقياس ملستوى  للبنية التحتية  2
DENS:  واالزدحاماإلكتظاظ  كمقياس ملستوى( عدد السكان لكل كيلومرت مربع)الكثافة السكانية. 

CRIM: (من السكان 822222عدد األشخاص احملكوم عليهم بشكل قاطع لكل )معدل اإلجرام  
 .االجتماعيكمقياس للسلوك 
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 :المقترحللهجرة نموذج الجاذبية  3.2
بالنسبة اجلاذبية منوذج ت اليت شاع إستخدامها يف تقدير باإلشارة إىل املتغريا: تحديد متغيرات النموذج •

للعوامل املؤثرة على حركة اهلجرة  األثر الكمي قياسمن أجل  الدول، و فيما بني لتفسري تدفقات اهلجرة
لنموذج نتخذ الصيغة األساسية ، (0282-0222)خالل الفرتة ( الدولة حمل الدراسة)يف تونس  الدولية

   :على النحو التايليف شكله اللوغارمتي دراستنا 

ijtijijijij

ititijtjtitijt

ColonyBordLangLnDist

LnEduLnNuLnRpcLnPopLnPopLnM









3217

543210

  
 :من خالل اجلدول التايل مع حتديد اإلشارة املتوقعة لكل متغري ،متغريات هذا النموذج فيما يلي توصيفو 

 توصيف متغيرات نموذج الجاذبية المقترح: 0 الجدول
 اإلشارة المتوقعة التوصيف الرمز

ijt
M  عدد املهاجرين من دولة األصلi  إىل دولة املقصدj  يف السنةt . / 

it
Pop  عدد السكان الدولةi  يف السنةt. 1

(+) 

jt
Pop  عدد السكان الدولةj  يف السنةt. 2

(-) 

ijt
Rpc  املعدل النسيب لدخل الفرد احلقيقي بني الدولتنيi وj   كمقياس ملستوى األجور

 .tيف السنة  بينهما

 

3
(+) 

it
Edu  الدولة  خرجيي جامعاتعددi  يف السنةt. 4

(+) 

it
Un  عدد البطالني يف الدولةi  يف السنةt. 5

(+) 

ijt
Dist املقصدبني عاصمة دولة  املسافة اجلعرافية i  دولة املصدر عاصمة وj  6 .بالكيلومرتات

(-) 

ijt
Lang  لوجود لغة مشرتكة بني الدولتني  8متغري ومهي يأخذi و j  1 .خبالف ذلك 2و

B(+) 

ijt
Bord

2 .خبالف ذلك 2و  j و iمشرتكة بني الدولتني  حدودلوجود  8متغري ومهي يأخذ  
B(+) 

ijt
Colony  بني الدولتني  تاريخ إستعماريلوجود  8متغري ومهي يأخذi و j  3 .خبالف ذلك 2و

B(+) 

 .الباحثةعداد إمن  :المصدر
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ونشري أيضا  أن 
621

,.....,  : متثل معلمات النموذج بالنسبة للمتغريات التفسريية الكمية، ومبا
، بينما أن املعادلة يف شكل لوغاريتمي مزدوج ميكن تفسريها كمرونات

521
,.....,   متثل معلمات

 .Lnوليس يف صورة  Levelالنموذج بالنسبة للمتغريات التفسريية الكيفية اليت مت التعبري عنها يف صورة 
ijt

 :حد اخلطأ العشوائي .Ln :تعرب على اللوغاريتم الطبيعي.  
t : متثل سنوات الدراسةt = 2000, 2001……., 2016. 
i : تونساملمثلة يف  األصل للمهاجريندولة i = Tun. 
j : املمثلة يف عينة الدراسة  مقصد املهاجريندولةj = Fra, Ger,..….,Can.  

خالل الفرتة الواقعة ما بني سنة  حركة اهلجرة التونسيةتغطي الدراسة  :عينة الدراسة ومصادر البيانات •
منطقة أمريكا،  تتمثل يف منطقة أوروبا، املنطقة العربية،مناطق  ثالثدولة من  81 بإجتاه 0282و 0222

 .منطقةلنا قائمة الدول حسب كل  ظهري التايلواجلدول 

 دول عينة الدراسة: 0 الجدول

 عينة الدول ورمزها لمهاجرينمقصد ا
 

 ،(Hol) هولندا ،(Bel) بلجيكا ،(Swi) سويسرا ،(Ita) إيطاليا، (Ger)، أملانيا (Fra)فرنسا  يةأوروبمنطقة ال 
   (Ast)النمسا 

 

 السعودية ،(Egy) مصر، ( (Mau) موريتانيا، (Lib) ليبيا ،(Mor) املغرب، (Alg) اجلزائر العربية المنطقة
(Sau) ،قطر (Qat) ، اإلمارات (Emi)، عمان (Oma)  

 (Can) ، كندا(USA) أ.م.الو ةأمريكيمنطقة ال
 .من إعداد الباحثة :المصدر

، فقد مت احلصول القياس اجلاذبية املعتمد يف عمليةريات منوذج وبالنسبة ملصادر البيانات املتعلقة مبتغ
نما عدد خرجي اجلامعات من تقارير عدد املهاجرين التونسيني من وزارة الشؤون اخلارجية التونسية، بيعلى 

املعدل النسيب لدخل الفرد احلقيقي، عدد السكان،  الديوان الوطين لإلحصائيات التونسي، يف حني أن
املمثلة يف اللغة  ملسافة واملتغريات الومهية وفيما يتعلق مبتغري ا .ة بيانات البنك الدويلمن قاعد عدد البطالني

املشرتكة، احلدود املشرتكة، التاريخ اإلستعماري، مت احلصول عليها من قاعدة معطيات مركز الدراسات 
Mayer and Zignago الذي وضعه CEIIاملستقبلية واملعلومات الدولية 

 . 0221سنة  
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 82ولتقدير هذا النموذج يستخدم يف ذلك أسلوب الدمج بني السالسل الزمنية واملك ونة من   
والبيانات املقطعية اليت تعرب عن عدد دول  0282إىل  0222سنة والناجتة عن تغطية الفرتة السنوية من 

بل إجياد معادلة وق. مشاهدة 922، وبذلك يكون عدد املشاهدات املعتمد عليها دولة 81الدراسة والبالغة 
  .اجلزء املوايليف  خالل فرتة الدراسة حركة اهلجرة التونسية نستعرض تطور للهجرة التونسيةاجلاذبية 

 (0202-0222)لفترة ل التحليل اإلحصائي لحركة الهجرة التونسية .1
ركة اهلجرة التونسية حنو اخلارج خالل الفرتة الواقعة ما بني حلتقييم نتناول يف هذا اجلزء من الدراسة 

 :قامة كما يليدول اإل حسب هاعتوز  و  حجمها تطور إستعراض، وذلك من خالل  (0222-0282)
  %19.9تستأثر حبوايل إذ  املناطق األكثر إستقبال للهجرة التونسية،تصدر ت :المنطقة األوروبية .6.1

والشكل املوايل يوضح لنا التوزيع النسيب ، (0282-0222)نسيب للفرتة الواقعة ما بني  كمتوسط
  .خالل الفرتة السابقة الدول األوروبية املستقبلةحسب  للمهاجرين التونسيني

 (0202-0222)التوزيع النسبي للتونسيين المقيمين في منطقة أوروبا خالل الفترة : 6 الشكل

 
 .وزارة الشؤون اخلارجية التونسيةعلى معطيات  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

أوروبا  حنو املهاجرين التونسينييتضح لنا أن عدد  8وامللحق من خالل حتليل بيانات الشكل 
مبعدل منو بلغ يف  0282 سنة مهاجر 766 140 1 إىل 0222 سنة مهاجر 075 589من  ارتفع

إىل قرب اجلغرايف  للمهاجرين التونسيني يعود استقبالتصدر أوروبا املناطق األكثر  وإن .%1.3 املتوسط
 . تكلفة التنقل بينهما خبالف مناطق أخرى من العامل اخنفاضعكس يف وقارة أوروبا والذي ين تونسبني 

67,4% 

16% 

8,3% 

2,3% 1,4% 0,9% 0,7% 3% 
 فرنسا

 إيطاليا

 ألمانيا

 بلجيكا

سويسر
 ا
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منطقة أوروبا مبتوسط نسيب بلغ  اهلجرة التونسية يفتستحوذ فرنسا على النسبة األكرب من إمجايل 
 461 436من  فرنسا باجتاهالتونسيني  ملهاجرينعدد ا رتفعاوقد  .(0282-0222) خالل الفرتة 22.4%
تفسري  ويرجع .مهاجر 300 117 بزيادة قدرت بـ 0282 سنة مهاجر 578 736إىل  0222سنة  مهاجر
 متثلتالتارخيية اليت العالقات  إىل، حركة اهلجرة التونسية يف أوروبافرنسا على حوايل ثلثي  استحواذسبب 
متميزة،  اقتصاديةو لغوية وثقافية متشاهبة عالقات ترتب عنها ، واليت فرنسي مباشر لتونس استعمارشكل 

ط تأيت إيطاليا يف املركز الثاين بـمتوس .مما جيعل الوجهة الفرنسية أفضل وجهة بالنسبة للمهاجر التونسي
سوى سرا وهولندا والنمسا يكل من بلجيكا و سو ، بينما مل تشكل  %1.9مث أملانيا بـ ، %82نسيب بلغ 

 %2.2و %2.3و %8.4و %0.9أوروبا بنسب مل تتجاوز  نسب ضعيفة من إمجايل عدد املهاجرين يف 
  .%9األوروبية يف بند أخرى بنسبة مل تتجاوز  الدوليف حني أدرجت باقي . على التوايل

. يف املتوسط %84.4األوروبية بنسبة بلغت  املنطقةيف الرتتيب الثاين بعد تأيت  :المنطقة العربية .1.1
 .(0282-0222) للفرتة الدول العربية للمهاجرين التونسيني يفوالشكل التايل يوضح لنا التوزيع النسيب 

 (0202-0222)خالل الفترة  ين المقيمين في المنطقة العربيةالتوزيع النسبي للتونسي :1 الشكل

 

 .وزارة الشؤون اخلارجية التونسيةعلى معطيات  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

املنطقة العربية  باجتاه املهاجرين التونسينيعدد  أن 1من خالل بيانات الشكل وامللحق يتضح لنا 
 144 183  إىل 0222 سنة التونسينيمن إمجايل املهاجرين  13.1%بنسبة  مهاجر 547 91من  ارتفع

ونشري هنا أن املنطقة العربية هي دمج بني املنطقة املغاربية  .0282 سنة 13.3% تقريبا  ثابتة بنسبة مهاجر
وتضم اجلزائر وليبيا واملغرب  64.7%النسيب األكرب خالل فرتة الدراسة بـ اليت تستحوذ على النصيب 

ويرجع تفسري النصيب النسيب  .وتضمن باقي الدول العربية 35.3%بـ واملنطقة الشرق األوسطية وموريتانيا، 

50% 

13,3% 

11,6% 

9% 
4,3% 

2,8% 

2,4% 
 ليبيا 4,8% 0,3 1,5%

السعود
 ية

 الجزائر

اإلمارا
 ت
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تشابه البيئات العربية من حيث الظروف إىل األوروبية األقل الذي حصدته املنطقة العربية مقارنة باملنطقة 
لبعض الدول العربية  االقتصاديةالطبيعية وأسلوب املعيشة واحلياة يف تلك الدول باإلضافة لتأثر الظروف 

 .من حيث قلة دخل الفرد باملقارنة بالدخول الفردية للدول األوروبية
بـوزن نسيب بلغ يف  ها من حركة اهلجرة التونسيةنصيبقائمة الدول العربية من حيث ليبيا  تصدرت

 .ليت مرت هبا ليبيابسبب األحداث ا 0280 إبتداءا  من سنةيف هذه احلركة ، رغم الرتاجع 50%املتوسط 
، هذا إىل جانب على هذه النسبة الستحواذهاويعترب عامل احلدود املشرتكة بني البلدين املفسر الرئيسي 

 13.3%تليها كل من السعودية واجلزائر بـ  .الشغل مقارنة بتونس الفردي وتوفر مناصبالدخل  ارتفاع

، 2.4%، عمان بـ 2.8% ، املغرب بـ4.3%قطر بـ  ،9%بـ  ، تأيت بعدمها اإلماراتعلى التوايل 11.6%و
وهي تعترب بذلك من أقل الوجهات اليت يتوجه  0.3%وأخريا  موريتانيا بنسبة مل تتجاوز  ،1.5%مصر بـ 

 الدول العربيةبينما تدخل باقي  .يز هذه الدولةمي ذيال االقتصاديلتونسي بسبب العامل جر اإليها املها
   .4.8%ضمن بند أخرى بنسبة 

للفرتة من  من إمجايل عدد املهاجرين التونسيني 2.9% حصة أمريكا مل تتجاوز:المنطقة األمريكية .1.1
والشكل املوايل . األخرى املناطقمن بني  األخري ما قبلجعلها حتتل التصنيف  مما، (0222-0282)

 .دول أمريكا خالل الفرتة املذكورة للمهاجرين التونسيني يفيوضح لنا التوزيع النسيب 
 (0202-0222)خالل الفترة  التوزيع النسبي للتونسيين المقيمين في منطقة أمريكا :1الشكل 

 
 .وزارة الشؤون اخلارجية التونسيةعلى معطيات  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

52,7% 41,9% 

5,4% 

 كندا
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 املهاجرين التونسيني يفتوضح لنا أن عدد  8إن حتليل املعلومات الواردة يف الشكل وامللحق 
، مبعدل زيادة 0282سنة  مهاجر 831 49 إىل 0222 سنة مهاجر 863 16أمريكا إجته إىل الزيادة من 

الضعيفة مقارنة  حصة أمريكاوميكن إرجاع  .املتوسط خالل الفرتة السابقة يف 12.2% سنوي قدر بـ
 تكلفة النقل بني تونس ودول أمريكا، مما  ارتفاعالبعيدة الذي يرتجم يف إىل عامل املسافة  باملناطق األخرى

 .اللغة اختالفعامل ه املنطقة، يضاف إىل ذلك حيول دون رغبة املهاجر التونسي بتوجه إىل دول هذ
 52.7%بنسب  املستقبلة للمهاجرين التونسينيمن أهم الدول األمريكية  أ.م.والو كنداتعترب  

بسبب البلدين  باجتاهعرفت اهلجرة التونسية زيادة معتربة خالل فرتة الدراسة وقد . على التوايل 41.9%و
أ .م.الو حنواملهاجرين إرتفع عدد فتح باب اهلجرة أم التونسيني خاصة فيما يتعلق بالكفاءات العلمية، إذ 

 968 32 قدر بـ معترببفارق زيادة  2016 سنة مهاجر 831 49 إىل 0222 سنة مهاجر 863 16من 
خالل الفرتة  مهاجر 822 20  قدرت بـ شهدت هي األخرى زيادة وهذا ما ينطبق على كندا اليت ،مهاجر
 .5.4%األمريكية ضمن بند أخرى بنسبة  الدولبينما تدخل باقي . السابقة

مجايل عدد من إ 0.4%اليت تساهم حبوايل  فريقيةاأل املنطقة هناك املنطقةإضافة إىل هذه 
 609 3حوايل  0282سنة حنو منطقة أفريقيا  ، حيث بلغ عدد املهاجرون التونسييوناملهاجرين التونسيني

وإن ضعف مستوى الدخل ملعظم الدول األفريقية والنزاعات . 0222 سنة مهاجر623   مقابل مهاجر
  .بإجتاه هذه املنطقة اهلجرة التونسيةعائق أمام توسع حركة  السياسية يشكل

 (0202-0222) خالل الفترةوتحليل نموذج الجاذبية للهجرة التونسية  قياس .4

تدفقات اهلجرة التونسية على املقرتح اجلاذبية اليت يتضمنها منوذج تغريات أجل حتديد أثر املمن  
مث حتليل النتائج  ،لقياسئم لتحديد النموذج املالب، نقوم أوال  (0282-0222)خالل الفرتة  دولة 81بإجتاه 

 :احملصل عليها وذلك على النحو التايل
نعتمد على إختباري من أجل حتديد النموذج املالئم لبيانات الدراسة  :تحديد النموذج المالئم .6.4
كما   وذلك من أجل املفاضلة بني النماذج الثالث (test Hausman)وهومسان ( test Chow)شاو 

 :يلي
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للمفاضلة بني النموذجني نعتمد على إختبار  :المفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج اآلثار الثابتة •
 :(012 ، ص0282 عميش عائشة،) شاو املبين على الفرضيتني التاليتني

                                    0
H: هو النموذج املالئم التجميعي النموذج.  

                                    1
H :منوذج اآلثار الثابتة هو النموذج املالئم. 
 .لتحديد النموذج األكثر مالئمة شاوواجلدول التايل يوضح لنا نتائج إختبار 

 شاونتائج إختبار : 1 الجدول

 

 .Eviews 9الربنامج اإلحصائي  خمرجات :المصدر

2من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن اإلحتمال املوافق إلحصائية 
 (2.2222)  أقل

وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وبالتايل منوذج اآلثار الثابتة هو النموذج  5% من
 .مما يشري إىل أمهية تضمني اآلثار املقطعية واآلثار الزمنية املالئم لبيانات الدراسة،

بعدما مت التأكد من وجود تأثريات فردية من  :المفاضلة بين نموذج اآلثار الثابتة واآلثار العشوائية •
، ال بد من فحص طبيعة هذا األثر، حبيث جيب معرفة ما إذا كانت من نوع اآلثار شاوخالل إختبار 

أي اإلختيار بني منوذج اآلثار الثابتة ومنوذج اآلثار العشوائية، وذلك من خالل إختبار . عشوائيةالثابتة أو ال
 :(021 ، ص0280 ،حيي زكريا اجلمال) هومسان املبين على الفرضيتني التاليتني

                                    0
H:  املالئممنوذج اآلثار العشوائية هو النموذج.  

                                    1
H :منوذج اآلثار الثابتة هو النموذج املالئم. 

 .واجلدول التايل يوضح لنا نتائج إختبار هومسان لتحديد النموذج األكثر مالئمة
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 نتائج إختبار هوسمان: 4 الجدول

 
 .Eviews 9الربنامج اإلحصائي  خمرجات :المصدر

أكرب من مستوى تشري نتائج إختبار هومسان أن اإلحتمال املقابل إلحصائية هذا اإلختبار  
05.00000.1 أي 5% املعنوية prob وعليه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية العدم مبعىن أن ،

 .عن منوذج اآلثار الثابتة للهجرة التونسيةمنوذج اآلثار العشوائية هو املناسب لبيانات منوذج اجلاذبية 
 :العشوائيةتحليل نتائج نموذج اآلثار  1.4

 ،(0282-0222)دولة خالل الفرتة  81منوذج اجلاذبية للهجرة التونسية حنو  قياسإن نتائج عملية  
 :يلخصها اجلدول التايل ،للقياسبإعتباره أفضل أسلوب  العشوائيةباإلعتماد على أسلوب اآلثار 

 (0202-0222) لفترةـلالمتعلق باآلثار العشوائية للهجرة التونسية مخرجات نموذج الجاذبية : 5 الجدول

Variable Coefficient t-statistic Variable Coefficient t-statistic 

C *-61.335 -6.4102 
ij

Dist **-0.6586 -2.0302 

it
Pop *4.2475 6.2046 

ij
Lang *0.2789 3.2862 

jt
Pop n.s 

0.1899 0.3727 
ij

Bord *0.6086 5.5304 

ijt
Rpc *0.1928 2.6734 

ij
Colony *2.7413 3.0347 

it
Nu *0.5533 5.3866 statF   47.7545 

it
Edu  *0.1865 4.6073  staFob Pr 0.0000 

2

R 0.5797  WatsonD  1.0385 

 .معنويغري  n.s، %1معنوي عند  **، %8معنوي عند  * .20 عتماد على امللحقباإل باحثةعداد الإمن  :المصدر

 :على الشكل اللوغارمتي كالتايل النموذجوميكن صياغة 

ijijijijit

itijtjtitijt

ColonyBordLangLnDistLnEdu

LnNuLnRpcLnPopLnPopLnM

741.2608.0278.0658.0186.0

553.0192.0189.0247.4335.61
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 :وفقا  للنقاط التالية النتائجميكن تشخيص و 
، وهذا اهلجرة التونسية حنو اخلارجحركة من التغريات احلاصلة يف  %11حنو  النموذج متغرياتتفسر  •

2وفقا  ملعامل التحديد املصحح

R،  إىل عوامل أخرى غري  %40بينما ترجع النسبة الباقية واملقدرة بـ
هذا إىل جانب ثبوت املعنوية الكلية . مدرجة يف النموذج، وبالتايل فهو منوذج ذات قوة تفسريية مقبولة

000.0إلحصائية فيشر احملسوبة االحتماليةللنموذج، إذ أن القيمة 
cal

F  1أقل من حد املعنوية% 
 .وبالتايل فإن معامالت النموذج ختتلف عن الصفر

، مرن أثر إجيايب معنويكان له حيث  ، يتوافق مع اإلشارة املتوقعةتونس سلوك  متغري حجم سكان إختذ •
. %4.04مبعدل  حركة اهلجرة التونسيةيف رتتب عنه الزيادة ي %8إذ أن الزيادة يف حجم السكان بـ 

وهذا يعين أن املهاجر التونسي  ،دول املقصد سكانعلى متغري حجم  ُيالحظ غياب األثر املعنويبينما 
   .ال يضع يف إعتباراته حجم سكان الدولة اليت يرغب باهلجرة إليها

 بني تونس ودول املقصدمستوى األجور الذي يعكس لدخل الفرد احلقيقي  يظهر متغري املعدل النسيب •
املقصد مستوى األجور يف دول يتفق مع العالمة املتوقعة، حيث أن إرتفاع وهو ما بأثر إجيايب معنوي 

 .%2.83مبعدل إليها  حركة اهلجرة التونسيةيف لزيادة ؤدي إىل اي %8مقارنة بتونس بـ 
وهذا ما يظهر من خالل أثره  ترب عامل البطالة حمدد هام يف زيادة حركة اهلجرة التونسية حنو اخلارجيع •

ينجم عنه الزيادة يف عدد املهاجرين  %8 بـ اإلجيايب املعنوي، إذ أن الزيادة يف عدد البطالني التونسيني
حيث أن  ،نسبيا   ولكن بأثر أقلواألمر ينطبق هو اآلخر على عدد اخلرجني . %2.11التونسيني بـ 

    .%2.81 بـ يف عدد املهاجرينيؤدي إىل زيادة  %8الزيادة يف عدد اخلرجني بـ 
املسافة اجلغرافية الذي أستخدم كمؤشر تقرييب لنفقات النقل كان له أثر سليب معنوي عند متغري  إن •

عدد املهاجرين يف  اخنفاضاملسافة بني تونس وكل دولة يرتتب عنه أن الزيادة يف  حيث، %1مستوى 
للمهاجرين  استقباال املناطقاملغاربية من أكثر املنطقة األوروبية و لذا كانت ، %2.21بـ  التونسيني
   .بشكل عام اهلجرةبسبب القرب اجلغرايف الذي يرتتب عنه إخنفاض يف تكاليف  التونسيني
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عنوي عند م أثر إجيايبب احلدود املشرتكةو مثلة يف اللغة والتاريخ اإلستعماري تامل ملتغريات الومهيةاتظهر  •
على وتقدر مسامهة اللغة اليت تعرب  .تونسمن  اهلجرةركة حلحمفزات تعترب وبالتايل فهي  ،%8مستوى 

ولكنها تعترب أقل أمهية مقارنة بـعامل  2.02بـ  مهاجروجهة وبلد  سهولة التخاطب بني بلد األصل
وهذا ، 0.28الذي كان له أكرب أثر قدر بـ التاريخ اإلستعماري عامل و  ،2.22الذي بلغت أثره احلدود 

 .فيما بني الدول حركة اهلجرةيف تدفق التارخيي يدل على أمهية الربط 
 :ميكن إمجال أهم النتائج والتوصيات املتوصل إليها من خالل هذا البحث من خالل ما يلي :خاتمة .5

 :النتائج النظرية والتجريبية اليت مت التوصل إليها يف هذا البحث فيما يلي تتمثل أهم :نتائج البحث .0.5
. اهلجرة بني األقاليم اجلغرافيةحمددات  يف قياس يعترب منوذج اجلاذبية من أشهر النماذج الذي أستخدم −

 .وسياسية وتارخيية وغريها واجتماعية اقتصاديةإذ يتضمن متغريات 
للمهاجرين التونسيني بتوزيع نسيب بلغ يف املتوسط  استقباهلااألول من حيث تأيت منطقة أوروبا يف املركز  −

 .%2.4، وأخريا  منطقة أفريقيا بـ %0.3 املنطقة األمريكية ،%84.4، تليها املنطقة العربية بـ 19.9%
قياس وحتليل العوامل املؤثرة على حركة اهلجرة التونسية إن النموذج املناسب لبيانات الدراسة من أجل  −

 .يتمثل يف النموذج العشوائي (0282-0222)خالل الفرتة  دولة 81حنو 
على العموم، حيث  مقبول للهجرة التونسية حنو اخلارج بأنهتتميز القوة التفسريية للنموذج اجلاذبية  −

إىل عوامل أخرى غري مدرجة يف  %40بينما ترجع النسبة الباقية واملقدرة بـ  ،%11نسبته قدرت 
 .النموذج

 باستثناء اإلشارات املتوقعةمع سلوكا  يتوافق  اختذتاجلاذبية متغريات كل تشري النتائج التجريبية أن   −
 .متغري حجم سكان دول املقصد

 :نفي أو إثبات الفرضيات كما يلياملتوصل إليها ميكن  من خالل النتائج :فرضيات البحث اختبار. 0.5
حلجم سكان تونس على حركة اهلجرة التونسية حنو  ثبوت الفرضية اليت تنص على وجود أثر إجيايب −

 .تنفى يف حالة املتغري املتعلق حبجم سكان الدول املستقبلة للهجرة التونسيةاخلارج، بينما 
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للمعدل النسيب لدخل الفرد احلقيقي على حركة اهلجرة  اليت تنص على وجود أثر إجيايب ثبوت الفرضية −
 . التونسية حنو اخلارج

لعدد البطالني وعدد خرجيي اجلامعات على حركة اهلجرة  اليت تنص على وجود أثر إجيايب ثبوت الفرضية −
 .التونسية حنو اخلارج

 .حركة اهلجرة التونسية حنو اخلارجعلى امل املسافة لع اليت تنص على وجود أثر سليب ثبوت الفرضية −
لعامل احلدود املشرتكة، اللغة املشرتكة، والتاريخ  اليت تنص على وجود أثر إجيايب ثبوت الفرضية −

  .حركة اهلجرة التونسية حنو اخلارجاملشرتك على  االستعماري
يف ضوء نتائج البحث وألن طبيعة بعض متغريات البحث ال ميكن للدولة أن  :البحث توصيات .1.5

تسيطر عليها، ولكن ميكن أن تؤثر على املتغريات األخرى، ميكن تقدمي توصيات عامة واليت ميكن 
 :ألصحاب القرار اإلستئناس هبا ومن أمهها

 فعليا   إليها حيتاج ختصصات فتح خالل من العمل وسوق التونسية اجلامعات بني ما الربط إىل السعي −
، وبالتايل التقليل من إستنزاف الدويل مما يساهم ذلك يف احلد من إرتفاع معدل البطالة العمل سوق

 . املوارد البشرية التونسية
مواصلة الدراسة يف بالدهم مع  للطلبةلكربى يف تونس مم ا يضمن إحداث فروع للجامعات األجنبية ا −

مما حيد هذا من هجرة الكفاءات العلمية  .خارجية تنم ي مكتسبـاهتم العلمية املشاركة يف ترب صات
 .التونسية

 تدريب، أو تعليم على حصوهلم بعد اخلارج من العائدين للطلبة ا  معين ما  دع أو مساعدات الدولة ميتقد −
 يتعني ذلك، إىل باإلضافة. أوطاهنم إىل للعودة املرتفعة اإلنتاجية ذوي األفراد جلذب منها حماولة يف

 مما مناسبة بعوائد هلم عمل فرص توفري ضرورة تشمل األفراد هؤالء من االستفادة حملاولة برامج وضع
 التأكد بعدم شعورهم نتيجة العودة تأجيلهم أو ترددهم حالة يف بالعودة القرار ختاذإ على يساعدهم

 .موطنه يف مالئمة عمل فرصة وجود من
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، باعتبار أن تونسيال املايلاجملهود  يفة املسامه على لتحفيزهم املهاجرين جتاهإ حتسيسية حبمالت القيام −
 .حتويالت املهاجرين متثل أحد القنوات لتوفري العملة الصعبة
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 توزيع التونسيون المقيمون في الخارج حسب دول الدول المستقبلة: 0الملحق  

 
Source : Tunisie- Ministère des Affaires Etrangères. 
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