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 املفهوم وعوامل النشأة والتطورالدميغرافيا: : احملاضرة األوىل
 
 

 :متهيد
املعاصر من تعاظم أمهية الدراسات السكانية، وتوسع مسح التزايد السكاين املتسارع الذي يشهده العامل  

 نطاق البحث فيها يف شىت أقطار املعمورة، وذلك ملا هلا اثر مباشر يف الكثري من املتغريات الدولية منها واحمللية.
 . االشتقاق اللفظي:1
 أطلق عليه البعض مسمى اإلحصاء احليوي. -
ية، داللة على دراسة السكان وأحواهلم من منظور اجتماعي. قبل أن مساه إميل دوركامي املورفولوجيا االجتماع -

 يستقر به املطاف يف األخري عند مصطلح الدميغرافيا.
" يف كتابه "مبادئ اإلحصاء GUILLARD ASILاول من استخدم مصطلح دميغرافيا "اشيل غيار" " -

 .1855البشري أو الدميغرافيا املقارنة" 
مبعىن العلم أو الدراسة الوصفية،   graphyوتعين الناس أو السكان، و  DEMOSاشتقه من لفظتني يواننيتني،    -

 لتصبح العبارة تعين العلم املهتم بوصف السكان ودراساهتم دراسة إحصائية.
 . تعريف الدميغرافيا:2

أسيل غيار: "متثل التاريخ الطبيعي واالجتماعي للجنس البشري، وهو ابملعىن الضيق الدراسة الرايضية  .1
 الفيزيقية واحلضارية والفكرية واألخالقية. للسكان من حيث حتركاهتم العامة وأحواهلم  

: دراسة الظواهر ذات الصلة ابلسكان، مثل املواليد والوفيات واهلجرة، wellcoxاألمريكي "ويلكوكس"   .2
 وكذلك دراسة العوامل اليت تؤثر يف هذه الظواهر.

 وميكن يف إطاره تعريفها "تدرس حجم السكان وتوزيعهم وتركيبهم وتغرياهتم"، حيث:
 : عدد الوحدات أو األفراد الذين يتكون منهم اجملتمع.جم السكانح ✓
: يشري إىل ترتيب السكان من حيث املكان والزمان، ويندرج ضمن هذا التوزيع مثال سكان األرايف التوزيع ✓

 واملدن خالل فرتة زمنية حمددة.
 : ويعين بعض اخلصائص الدميغرافية كالسن، اجلنس، احلالة الزواجية ..الرتكيب ✓
: ويدل سواء على الزايدة أو النقصان احلاصل يف جمموع من السكان، أو احد العناصر املكونة له، التغري ✓

 وذلك عن طريق الوالدات، الوفيات أو اهلجرة. 



 

 . عوامل تطور علم السكان:3
 االنفجار السكاين:أ.  

نمو بدورات ارتفاع واخنفاض ظل النمو السكاين طيلة العهود املاضية يتسم بطابع دوري، مير فيه معدل ال 
على مستوى العامل كله، وهو ما جعل خط النمو السكاين اثبتا عند نفس املستوى تقريبا، غري أن الذي حدث مند 

 منتصف القرن التاسع عشر مسح بتحقيق قفزة نوعية يف عدد السكان:
 مليون نسمة.  250سنة: حوايل    2000قبل حوايل   ✓
 (.17مليون نسمة )القرن  500سنة تضاعف فاصبح    1600بعد  ✓
 (.1800مليار نسمة )سنة   01سنة تضاعف العدد اىل   200بعد  ✓
 (.1930مليار نسمة )سنة  02سنة: تضاعف العدد اىل    130بعد  ✓
 (.1974مليار نسمة )سنة    04سنة فقط: تضاعف العدد اىل   44بعد  ✓
 (.2019مليار نسمة )سنة   08الوقت احلايل عدد السكان حوايل   ✓

التوسع املسجل يف جمال استخدام املسوح امليدانية والتطور يف مناهج وتقنيات ب. تقدم البحث يف علم اإلحصاء:  
 البحث والتحليل واالعتماد عليها للتنبؤ واختاذ القرارات.

ما أاتح التطور اهلائل يف جمال العلوم الطبية منذ مطلع القرن السابع عشر، و ج. التطور العلمي والتكنولوجي: 
صاحب ذلك من تطور مماثل يف جمال العلوم الصيدالنية، من القضاء على الكثري من األمراض واألوبئة، نتج عنه 

 اخنفاض يف معدالت الوفيات، وحتسن مستوايت الرعاية الصحية املقدمة.
هناك الكثري من املؤسسات الدولية املختصة، سواء تلك اليت كانت ترعاها منظمة   د. نشأة هيات دولية متخصصة:

 األمم املتحدة كاملكتب اإلحصائي لألمم املتحدة، منظمة الصحة العاملية، منظمة األمم املتحدة للسكان.



 

 السياق التارخيي لتطور الدميغرافيااحملاضرة الثانية: 
 احلضارات القدمية.  املرحلة األوىل:
 لدى الصينيني:

اهتموا مبحاولة حتقيق التوازن األمثل بني األرض والسكان. مثل ما جاءت هبا كتاابت "كونفوشيوس" 
 وعدد من الفالسفة، وحبثهم عن  احلد األمثل للسكان ومعوقات منوهم:

 الوفيات تزداد نتيجة قلة الغذاء. -
 معدالت وفيات األطفال.الزواج املبكر يقود إىل ارتفاع   -
 احلروب حتد من منو السكان. -
 تكاليف مراسيم الزواج الباهظة تقلل معدالت اإلقبال على الزواج. -

 لدى اليواننيني:
امجع الفالسفة اليوانن يف الدعوة إىل ضرورة حتقيق حجم سكاين اثبت، للمحافظة على األمن والنظام يف  

السكان من انحية الدفاع واألمن أكثر من اهتمامهم بعالقة السكان ابلنواحي املدينة واهتموا مبشكلة حجم 
 االقتصادية.

فأفالطون يقول انه على احلكام أن يثبتوا عدد السكان عند حد امثل، على أن يعوضوا ما فقد من أقراهنم 
، 5040ملدينة يف حدود  من جراء األمراض أو احلروب، عن طريق تنظيم عقود الزواج. واقرتح أن يكون عدد سكان ا

فان زاد فمن الضروري حتديد النسل، وتنظم اهلجرة، وإذا اخنفض فالواجب تشجيع الزواج وأتسيس دوائر تعمل على 
 منح اجلنسية للمهاجرين كآخر إجراء.

أما أرسطو فقد كان يرى أن أفضل حجم مناسب للمدينة هو أن تضم اكرب عدد ممكن من السكان، حبيث  
 احلاجات الضرورية هلم، واذا كانت الزايدة كبرية فهناك عوامل تسهم يف منعها: كرمي األطفال يف العراء تستطيع توفري
 واإلجهاض.

 لدى الرومان:
كانوا أكثر اهتماما بفوائد السكان العسكرية أكثر من أي شيء آخر، لذلك فقد اظهر الكتاب وفالسفة  

لعزوبية، ونظرهتم للزواج ابعتباره أساس النسل، فقد كانت تشريعاهتم الرومان اهتمام ابلغ بزايدة السكان، ورفضهم ل
 حتث على ذلك، فأعطت امتيازات خاصة للمتزوجني وإجناب األطفال وحجبتها عن العزاب.

 يف احلضارة العربية اإلسالمية:
 ابرز من تكلم على الظاهرة السكانية هو ابن خلدون: 

مستوى املعيشة، ألهنا تسمح بزايدة تقسيم العمل وتنوع املهن، الزايدة السكانية عامل مساعد على رفع   -
 وشعور ابألمن عسكراي وسياسيا وهبا يتطور العلم.

التغري يف حجم السكان يواكب التقلبات االقتصادية، فالرخاء االقتصادي واالستقرار السياسي يؤداين  -
 ياة البذخ.إىل الزايدة، الرتفاع املواليد وقلة الوفيات، وميل الناس إىل ح



 

يف عهد ضعف الدولة يضطر احلكام إىل فرض الضرائب العالية، فيكون ذلك ابدرة التدهور السياسي  -
 والكساد االقتصادي وقلة السكان.

 املرحلة الثانية: عصر التنوير.
مالحظات "اجنليزي"، أول من حاول القيام أبحباث منظمة يف جمال الدميغرافيا، يف كتابه ، " جون جرانت

، حدد فيها أسباب الوفيات، وأدرك مدى أتثر الوالدات ابلعوامل 1662" عية وسياسية حول قوائم الوفياتطبي
 االجتماعية، والوضع االقتصادي السائد.

، أكد على أمهية 1690" احلساب السياسي"االجنليزي"، كتابه " william petty ويليام بييت 
توجيه السياسات احلكومية. اهتم ابلتنبؤ السكاين، واقتصادايت املقاييس اإلحصائية يف حل مشاكل االقتصاد، و 

التحضر، تركيب السكان، القوى العاملة ..ابرز أمهية الفوائد املالية واإلدارية  لكثرة السكان، فقلة السكان هي الفقر 
 احلقيقي.
ث "املاين": املؤسس الثاين للدميغرافيا، صاحب أول حب johann sussmilshجوهان سومسلش  

" درس منط تغري الرتكيب اجلنسي مع تطور العمر، وقام بعدة حساابت ملعدالت النظام اإلهليشامل عن السكان "
 الوالدة والوفاة والزواج.
" درس الظواهر االجتماعية اإلدارية القابلة لإلحصاء سواء الفيزايء االجتماعيةبلجيكي: " أدولف كيتليه

والوفيات والزواج واهلجرة أم غري سوية كاإلجرام واالنتحار يف خمتلف الظروف واألحوال، كانت سوية كالوالدات 
والغاية منها الوصول إىل الكشف عن القوانني اخلاضعة هلا يف زايدهتا أو نقصاهنا ويف أتثرها مبختلف العوامل 

 االجتماعية.
 املرحلة الثالثة: مطلع القرن العشرين:

امل مدرسة يف علم السكان، من خالل أعمال جمموعة من الباحثني خاصة عند بدأت تتشكل يف فرنسا مع 
 ، حتت أتثري ظاهرتني متعارضتني عملتا يف نفس االجتاه:2حتسن الوضع بعد احلرب العاملية  

 .1939ومها الفقر السكاين يف فرنسا وتقدم اجملتمع حنو الشيخوخة واالنقراض منذ   -
 النامية.  التزايد السكاين املفرط يف الدول -

 أمهية الدميغرافيا:
تسليط الضوء على اجملتمع البشري كالعمر، اجلنس، املهنة، الدين، التعليم، احلالة الزواجية، اللغة، حمل  ✓

 الوالدة ..، ابعتبار أن وصف السكان هو يف الوقت ذاته وصف النظام االجتماعي.
 واملتوسط، وما سيطرأ عليهم من تغريات يف املستقبل.التنبؤ والتوقع مبعدالت النمو السكاين القصري   ✓
 معرفة وتقدير حاجيات اجملتمع املادية كالصحة، التعليم، قوة العمل. ✓
 مؤشر على مستوى الرفاه االجتماعي، أو الفقر املدقع. ✓
متكن من معرفة عدد السكان النشيطني وغري النشيطني، وتوزيع القوى العاملة على خمتلف األنشطة  ✓

 صادية كالزراعة، الصناعة، التجارة.االقت



 

 عالقة علم السكان ابلعلوم األخرىاحملاضرة الثالثة: 
 متهيد:

يتمتع علم السكان بروابط مع جل العلوم االجتماعية، واليت تتقاطع مجيعها عند حماولة فهم مقدار التغري  
خصوبة، الرتكيب السكاين ..( واجتاهاته، وذلك حتت ضغط جمموعة الطارئ على الظاهرة السكانية )وفاة، هجرة، 

 الظروف واملتغريات اليت حتيط به يف حياته اليومية، كاجلماعة واملكان واإلنسان والعادات والتقاليد والدين، ..
 عالقة علم السكان بعلم االجتماع:

أن السكان يشكلون العنصر  موضوع دراسة علم االجتماع هو اجملتمع من حيث بنائه وتغريه، وحيث ✓
 األساسي يف اجملتمع، فإهنم ابلتايل يدخلون يف دائرة اهتمام علم االجتماع.

يعتمد علم االجتماع يف حتليله للظواهر االجتماعية على املعطيات الدميغرافية واملتغريات السكانية، )األسرة  ✓
 واملدينة، واجلماعات واألقليات والطبقات االجتماعية،...(

فاد علم السكان من علم االجتماع، حيث حرص على توفري الشروط النظرية واملنهجية لعلم اجتماع است ✓
السكان، وتثبيت دعائم استقالله ومتيزه، من خالل توفري القضااي االمربيقية عن املتغريات السكانية  

 ظواهر السكانية.واالجتماعية، ومتكينه من االستعانة مبناهج وأدوات البحث االجتماعي يف دراسته لل
 عالقة علم السكان بعلم النفس:

جلأ كينز يف تفسريه للعوامل املتحكمة يف حتديد الطلب على االستهالك والطلب على االستثمار إىل التحليل  
النفسي لسلوك املستهلكني والرأمساليني، "أن الناس مييلون إىل زايدة استهالكهم كلما تزايد حظهم"، وهو القانون 

ى انه له صالحية مطلقة ابعتباره متصل ابلطبيعة اإلنسانية. وأبدى العديد من علماء النفس يف السنوات  الذي رأ
األخرية، اهتمام متزايد مبعاجلة عدد من املواضيع ذات االرتباط الوثيق ابلسلوك الدميغرايف، من بينها عمليات حتديد 

الكثري من املهتمني والدارسني هلذا التخصص، معرفة  النسل، وذلك رغم كوهنا مسالة دميغرافية حبتة، حيث حاول
 الدوافع اليت تصنع الفوارق يف استجاابت األفراد، فتدفع البعض إىل كثرة اإلجناب وبعضهم اآلخر إىل قلته.

 عالقة الدميغرافيا ابالنثروبولوجيا:
االجتماعية والثقافية هتتم بوصفه   االنثروبولوجيا الطبيعية تدرس املواصفات الطبيعية لإلنسان، واالنثروبولوجيا 

ظاهرة اجتماعية، هلا منط معني ابملعيشة والسلوك والعقائد والتقاليد. وهي املعطيات اليت ابت يستفيد منها علماء 
السكان يف بعض دراساهتم، وال سيما ما تعلق منها ابلبحث يف األصول الساللية والثقافية لسكان جمتمعات معينة، 

لك ما يعرف بتمييز العنصر والتفاوت يف اخلصائص النوعية لبعض السكان دون غريهم، ومن أمثلة ولقد تولد عن ذ
ذلك اجلهود اليت بذهلا العلماء لدراسة التغريات النوعية والساللية اليت تطرأ على السكان حتت أتثري اهلجرة واالنعزال، 



 

لوجية، كما حاولوا إثبات وجود عالقات أساسية وقسم بعضهم سكان العامل على أساس دوائر ومناطق ثقافية واثنو 
بني هذه األجناس، تساعد على معرفة الثقافة األصلية واحلياة الفكرية األوىل ألقدم السالالت، والعالقة الزمانية بني 

 الثقافات بني السكان يف خمتلف القارات.
 عالقة علم السكان ابلعلوم السياسية:

لغ األمهية يف تشكيل األحداث الدميغرافية، وعلى سبيل املثال صدر يف تلعب املتغريات السياسية دور اب 
الياابن عقب هناية احلرب العاملية األوىل، قانون يبيح بل ويشجع على عمليات العقم واإلجهاض، وقد أدى ذلك 

د هذا احلق إىل إىل اخنفاض املواليد، وكذلك الصني اليوم، مبنح كل أسرة احلق إبجناب طفل واحد، مع إمكانية متدي
طفل اثن إذا كان الطفل األول بنت، إىل تغري جذري يف الرتكيب السكاين للمجتمع الصيين، كما أن القوانني املتعلقة 
بعملية اهلجرة )منع/ترخيص( واملتبعة يف الكثري من الدول، تؤثر على عدد السكان وتوزيعهم بطريقة ملحوظة سواء  

 أو إىل خارجها.كانت هذه اهلجرة داخل البلد فقط 
 عالقة الدميغرافيا ابلعلوم االقتصادية:

العالقة بني االقتصاد والدميغرافيا ذات طابع أزيل، ذات أتثري متبادل، ففي حني حيدد تطور االقتصاد طبيعة  
االقتصادي السمات األساسية للنمو السكاين وتركيبه، فان حجم السكان وتركيبهم يؤثران أيضا يف وترية النمو 

 ومستوايته ونوعية اخليارات الواجب اعتمادها.
وهو ما جعله حمط اهتمام احلكومات، لتحقيق الرفاه االقتصادي، عن طريق دراسة العالقة بني حجم  

 السكان واملوارد الطبيعية واإلنتاج ومدى كفايته، ومن شواهد ذلك:
اهلجرة(، إذ انه يف أوقات الكساد تقل اهلجرة إىل أتثري املتغريات االقتصادية على معدل احلراك السكاين ) ✓

 داخل البالد، ويف أوقات االنتعاش االقتصادي فإهنا تزيد.
األحوال االقتصادية تؤثر يف اخلصوبة، وارجع العلماء ذلك إىل أن األوضاع االقتصادية السيئة قد دفعت  ✓

 الشباب لإلحجام عن الزواج.
ة لسياسة التامني االجتماعي يف املستقبل، أن نعرف الرتكيب العمري كما يستوجب ملعرفة املتطلبات املالي ✓

 للسكان يف املستقبل.
 نتج عنه قيام حقلني معرفيني:

: األسس واملبادئ املنهجية اخلاصة ببحث العالقة بني تطور السكان وتطور اجملتمع اقتصاد السكان •
 والقواعد املنهجية لالقتصاد السياسي.يف جوانبه االقتصادية، معتمدا على املبادئ  

: ويتناول أتثري اجلوانب االقتصادية يف عملية إعادة النتاج، معتمد يف حتليلها ابلدميغرافيا االقتصادية •
 على املبادئ املنهجية واملقوالت احملددة يف علم اقتصاد السكان.



 

 عالقة الدميغرافيا اباليكولوجيا:
ارتباط قوي بقضية السكان، ودلك الن الزايدة السكانية املتسارعة هلا دور  ترتبط االيكولوجيا االجتماعية 

كبري يف فهم الكثري من املشاكل االيكولوجية املطروحة، إذ أن تلك الزايدة السكانية ترفع من استنزاف املوارد، وتزيد 
، جراء التضخم املسجل من حدة الصراع على مساحان األراضي املزروعة، كما تتسبب يف ارتفاع معدالت التلوث

 يف حجم النفاايت املنزلية، وتزايد استخدام وسائل النقل مما يؤدي لتصاعد حجم التلوث اهلوائي. 
 عالقة الدميغرافيا ابجلغرافيا:

تنقسم اجلغرافيا اصطالحا إىل حقلني معرفيني: اجلغرافيا الطبيعية واليت تركز جل اهتمامها على دراسة مظاهر  
يعية، كالسالسل اجلبلية واألهنار، .. واجلغرافيا البشرية أو جغرافيا السكان كما يسميها البعض، سطح األرض الطب

مع توسع اهتمام اجلغرافيا إىل العنصر البشري ونشاطاته ومظاهر ذلك على سطح األرض،   20واليت ظهرت يف القرن  
ختالفات املكانية لتوزيع وتركيب وهجرة ومنو حيث ابتت هتتم حبسب اجلغرايف االجنليزي كالرك، بتحليل التباين واال

 السكان وعالقتها ابلبيئة الطبيعية.
كما تعد دراسة اهلجرة السكانية من ابرز مالمح االرتباط بني العلمني، وذلك الن اهلجرة ظاهرة دميغرافية   

ا إحصائيا توفره الدميغرافيا، تتحكم فيها جمموعة متنوعة من العوامل، واليت تتطلب يف قراءهتا واستشعار أمهيتها أساس
ويف حتليلها أساسا جغرافيا تفسر من خالله أسباب الوفود ودوافع النزوح. كما تعين العالقة القائمة بني العلمني 
بدراسة مستقبل السكان وختطيط مواردهم، عن طريق حتديد اجتاه النمو السكاين داخل رقعة إقليم ما، معتمدة يف 

 اليت تؤدي إىل توفر عوامل اجلذب والطرد به.ذلك على دراسة الظروف  
 عالقة الدميغرافيا ابلطب:

حرص فريق من العلماء على دراسة السكان من النواحي الصحية، فعمدوا إىل حبث نسبة األمراض املتوطنة،  
ال البيئية الطبيعية  ونسبة الوفيات واملواليد ومتوسط العمر والقوة واحليوية، وربط هذه األمور وما إليها ابلظروف واألحو 

وابلنظام والتغذية، ومدى كفايتها للتعويض عن اجلهود املبذولة أو صالحيتها للنمو الصحي، كما يفسرها يف ضوء 
احلالة الثقافية االقتصادية ابلنسبة للمستوايت االجتماعية املتباينة، وغريها من العوامل اليت هلا صلة مباشرة ابحلالة 

 الصحية.
اجلغرافية، تزداد فيها نسبة األمراض املتوطنة وتكثر نسبة الوفيات بني املواليد. ويف بعض  فبعض البيئات 

البيئات الريفية حيث تتوزع التكتالت البشرية، ال تكون فرص العدوى الوابئية مبثل احلال يف البيئات الصناعية، اليت 
 بنسبة اكرب.يشتد فيها تركز السكان على حنو يزيد من احتماالت انتقال العدوى  

 
 



 

 عالقة الدميغرافيا بعلم األحياء:
كثريا ما يهتم الدميغرايف ابلتغريات البيولوجية اليت تطرأ على جسم اإلنسان، وبكل ما يتعلق ابلنواحي  

 الفسيولوجية والتشرحيية له، حيث تعترب املعطيات املتعلقة ابخلصوبة والوفاة من أهم املتغريات اليت يهتم هبا الدميغرايف
عادة. فبالنسبة لألوىل مثال، جند أن الكثري من العلماء ابدوا اهتمام ابلغ بتتبع مستوايت اخلصوبة )املمكنة منها أو 
الفعلية(، وعوامل اختالف نسبتها من جمتمع إىل آخر، وكذا اختالفها بني مكوانت اجملتمع الواحد. أما الوفاة، فقد 

، الرتباط الوفاة ابملتغريات البيولوجية، مثال كما ختضع سياسة حتديد حظيت بقسط وافر من اهتمام علم البيولوجيا
النسل كثريا الختبارات بيولوجية هامة واليت تتعلق أساسا ابستئصال الرحم، اإلجهاض، شيوع كثرة استعمال أدوات 

 منع احلمل.
 عالقتها بعلم التغذية:

وثيقا، إذ جند من علماء السكان من يتخذ من سوء تتصل الدراسات السكانية ببحوث التغذية اتصاال  
التغذية أو قوهتا أو وفرهتا مقياسا للكثافة السكانية، فحني تسوء التغذية يكون ذلك يف الغالب عامال من عوامل 
الزايدة السكانية، إىل جانب ما حيتمل أن يكون من تنظيم اجتماعي تدرجيي، يرتكز على سوء التغذية وعدم حتقق 

ة االجتماعية، األمر الذي يرتتب عليه أن يكون االستهالك الغذائي لبعض الطبقات، دون ما حيتاج إليه الفرد العدال
 لالحتفاظ مبستوى صحي مالئم.

وهذا هو السر وراء انتشار أمراض مثل البالجرا النامجة عن سوء التغذية، والعكس كذلك إذا ما كانت  
وف يتخذ مظهرا من مظاهر اقرتاب حجم السكان من حده األمثل، والذي التغذية مالئمة، فانه يف هذه احلالة س

 يسمح بتحقيق الرفاهية لسكانه، وما يقال عن التغذية ينجر أيضا عن اخلدمات الصحية والثقافية والرعاية الصحية.



 

 احملور الثاين: مصادر البياانت السكانية.
 مصادر البياانت الثابتةاحملاضرة الرابعة: 

 متهيد:
تتسم الدراسات السكانية حباجتها املاسة لتوفر تدفق دائم ودوري للبياانت اخلاصة ابلسكان، بشكل  

يتماشى مع التغريات اليت تشهدها اجملموعات السكانية، سواء ما تعلق منها ابملوطن االصلي لالفراد، مستواهم  
والثقايف، مكان االقامة، حالتهم الزواجية، عدد افراد اسرهم ..، حيث تتوقف جناعة وصدقية  السوسيو اقتصادي،

 .كل التحاليل والقراءات التشخيصية وعملية التنبؤ بعد ذلك، على مدى صدقية ما هو متاح لديها من بياانت
 . انواع املصادر السكانية:1

هتتم مصادر البياانت الثابتة بدراسة الرتكيب السكاين وتوزعه عرب اقليم    الثابته/املتغرية:مصادر البياانت  أ.  
ما ضمن اجال زمنية حمددة، مستخدمة يف حتقيق ذلك التعداد السكاين وطريقة املسح ابلعينة. يف حني تدرس 

والوفيات وسجالت الزواج،  مصادر البياانت غري الثابتة حركة السكان يف اجملتمع، عن طريق سجالت املواليد،
 والطالق وسجالت اهلجرة، وتضم هي كذلك نوعني من املصادر ومها السجالت احليوية وسجالت السكان.

تتضمن املصادر االساسية للمعطيات السكانية االصناف االربعة السابقة:  مصادر اساسية/اثنوية:ب. 
ة، وسجالت السكان، اما املصادر الثانوية فهي تتضمن التعداد السكاين، طريقة املسح ابلعينة، السجالت احليوي

 بعض املراجع ذات االصول املتعددة.
 . التعداد السكاين:2

يعترب من اهم مصادر احلصول على البياانت السكانية، نظري ما يتميز من مسات وامهية كبرية، واليت جعلته  
 املصادر االكثر استخداما بني ابقي املصادر االخرى.

 مسات التعداد السكاين:مفهوم و 
يعرف التعداد السكاين ابنه جمموعة العمليات اخلاصة جبمع وتصنيف ونشر البياانت الدميغرافية، االقتصادية  

واالجتماعية اخلاصة يف وقت معني جبميع االفراد يف اقليم معني. يف حني يعرفه املكتب االحصائي لالمم املتحدة 
وتقومي وحتليل البياانت الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية املتعلقة بكل االفراد يف  ابنه العملية الكلية جلمع وجتهيز

 قطر او جزء حمدد املعامل من قطر ويف زمن معني.
 شروط التعدادات:

: ويعين وجوب اشتمال كل شخص يف االقليم دون جتاوز او تكرار، كما جيب ان يغطي التعداد الشمول .1
 .التابعة لدولة مامجيع البالد  

 .: وذلك عرب تسجيل البياانت املتعلقة بكل فرد يف االسرة على حداالتعداد االنفرادي .2



 

 ..: ويقصد به ضرورة ان تنسب مجيع حقائق التعداد اىل فرتة زمنية حمددة كاليوم الواحد واالسبوعالتزامن  .3
اجلغرافية، واملتغريات الدميغرافية واالقتصادية  : اي جتميع وتبويب ونشر البياانت لالقاليم التجميع .4

 .واالجتماعية املختلفة
منية منتظمة بني تعداد واخر، )يف الغالب ز : جيب اعداد التعدادات السكانية خالل فرتات  الدورية احملددة .5

سنوات(، وذلك من اجل توفري بياانت قابلة للمقارنة. حيث ان سلسلة زمنية من   10-05يرتاوح ما بني  
 التعدادات جتعل من السهل تقومي املاضي، ووصف احلاضرر والتنبؤ ابملستقبل.

 السياق التارخيي لنشاة وتطور التعداد السكاين:
سنة ق م، حيث عرف البابليون  3000تشري مصادر اىل ان عملية حصر وعد السكان تعود اىل حوايل  

القدمية االخرى، امهية التعداد وضرورته لتسيري شؤون  والصينيون وقدماء املصريني والرومان والكثري من احلضارات
 .حياهتم

اما يف العصر احلديث، فيعترب الكثريون ان مدينة نورمبورغ االملانية، تعد موطن اول عملية تعداد سكاين  
ابلنسبة ، 1449حقيقي اجرى يف هذه املرحلة، وذلك عندما متكنت من القيام ابحصاء كامل سكاهنا يف عام 

 .1800للجزائر اجري اول تعداد سكاين اابن العهد الرتكي سنة 
، من ادراج االسس احلديثة للتعدادات السكانية،  1872وقد مكن انعقاد املؤمتر الدويل لالحصاء سنة  

 االخذ به، وذلك واملسامهة يف الدفع ابلكثري من الدول االوروبية والنامية، اليت مل يسبق هلا املبادرة ابجراء اي تعداد يف
الدول للتخلي عن اجراء تعداداهتا، قبل ان يعاد  اجربتاىل غاية اندالع احداث احلربني العامليتية االوىل والثانية، 

% من 80اخذت حوايل  1960. وتشري البياانت الدولية اليوم اىل انه منذ سنة بعد احلرباستاانفها مرة اخرى، 
 .بالد العامل بنظام التعداد

 ة التعداد السكاين:امهي
 .تعيني االلتزامات العسكرية والضريبية والعملية لالفراد يف اجملتمع  ✓
 .التعرف على عوامل كاهلجرة، اخلصوبة، واخلصائص االقتصادية، وحمددات االمن االجتماعي ✓
 لرسم اخلطط العلمية ومواجهة املشاكل احلياتية.  مهم ✓

 انواع التعداد السكاين وطرق تنفيذه:
 الفعلي:  التعداد

ويقوم على تدوين مجيع االشخاص احلاضرين يف مساكنهم او اماكن املعيشة االخرى يوم اجراء التعداد.  
ويف هذا النوع من احلصر تطرح اشكالية عد االشخاص املسافرين، او ممن يعملون يف الليل يف يوم التعداد، لذلك 

البقاء يف بيوهتم يف يوم التعداد حىت االعالن عن  جلأت العديد من الدول على منع التنقل والطلب من السكان
 هنايته، بغرض حصر السكان يف اماكن تواجدهم لتسهيل عملية التعداد.



 

 التعداد احلقيقي:
ويقوم على اساس ضرورة رجوع كل شخص احصي يف غري موطنه االصلي اىل املكان الذي يسكنه عادة،  

يعيشون اعتياداي يف نفس الدار يف استمارات التعداد، بضمهم احلاضرين والغائبني وذلك بتسجيل مجيع االفراد الذين  
مؤقتا عن الدار او االسرة، مع استبعاد الزائرين الذين لديهم مكان اقامة اعتيادي يف مكان اخر من التسجيل، مع 

 حصرهم يف اماكن اقامتهم االعتيادي.
 التعداد النظري والفعلي:

كان املقيمني بشكل دائم واملتواجدين بشكل مؤقت وقت العد يف ان واحد، حبيث ويتم فيه تسجيل الس 
 تكون االستمارة مقسمة اىل ثالث اقسام:

 القسم االول: يتضمن العد الفعلي. ✓
 القسم الثاين: يتضمن االشخاص الغائبون متاما. ✓
 القسم الثالث: يضم االشخاص املوجودون مؤقتا. ✓

 التعدادات السكانية:الطرقة املتبعة يف اجراء  
ويقوم فيه العون املكلف جبمع املعلومت، بزايرة االسرة ومقابلة كل عضو على  طريقة املقابلة املباشرة: .أ

انفراد، وتسجيل االفادات اليت يديل هبا يف استمارة التعداد. وميكن لرب االسرة ان يديل ابملعلومات نيابة 
 .عن بعض افرادها

وتتمثل يف تويل كل رب اسرة او احد اعضائها، مهمة تدوين املعلومات   االسري:طريقة احلصر الذايت او   .ب
اخلاصة ابسرته على استمارة واحدة، يتم توزيعها عليهم من قبل االعوان املكلفني ابلعد مث عودهتم الحقا 

 .وتعد هذه الطريقة اليوم.  جلمعها
 التحضريات الالزمة لتنفيذ التعداد السكاين:

طابع مركزي، كما   أجهزة إحصاء ذاتتتبىن كل الدول يف العامل    طري التعداد السكاين:من يشرف على ات .أ
توىل عملية اجراء التعدادات السكانية  ذي يلديوان الوطين لالحصاء يف اجلزائر، .. وال لهو احلال ابلنسبة 

 . واملسوحات العينية الرئيسية
يستهدف جمموعة متعددة من اجلوانب، بعضها ذو طابع جغرايف كاعداد اخلرائط وقوائم   التحضري التقين: .ب

االماكن )االحياء، املساكن ..(، وبعضها توثيقي كتحديد مقدار احلاجة اىل البياانت احلكومية سواء املركزية 
 .ح التعدادعائي حتسيسي من اجل جنا د  منها او احمللية، املشاريع، والعمل وبعضها االخر ذو طابع  

ختضع قائمة املواضيع اليت يتوجب مراعاهتا عند االستعداد الجراء اي تعداد سكاين، اىل   احملتوى واجلدولة: .ت
عملية املوازنة بني مقدار احلاجة اىل بياانت معينة، واملوارد الالزمة لتنفيذ برامج التعداد، مع اعطاء احلاجت 



 

اجلماعات و ب االستشارة من اهليئات واملصاحل احلكومية املختلفة،  طللذلك يالوطنية واحمللية االمهية االوىل،  
 االستشارية اليت تضم خرباء من خمتلف االختصاصات، للمشاركة يف صياغة حمتوايت االستبيان.

: وتشتمل على املكان املوجود وقت التعداد و/او مكان االقامة االعتيادي، مكان اخلصائص اجلغرافية ✓
 ة، مكان االقامة السابق، حمل العمل، ...امليالد، فرتة االقام

االسرة، احلالة الزواجية، العمر عند الزواج،   برب: كاجلنس، العمر، العالقة  اخلصائص الشخصية واالسرية ✓
امد الزواج، االطفال املولودين احياء، االطفال الباقني على قيد احلياة، اجلنسية، معرفة القراءة والكتابة، 

 احلضور املدرسي، املؤهالت التعليمية، اجلماعة الوطنية او االثنية، اللغة، الدين، ..
ط االقتصادي، املهنة، الوضع يف العمل )صاحب العمل، عامل ..(، : نوع النشااخلصائص االقتصادية ✓

 مصدر املعيشة الرئيسي، الدخل الشهري، ..
ابرزها القيام ابملراجعة امليدانية للبياانت ، وتتضمن جمموعة من احملطات املعاجلة االحصائية للبياانت: .ث

ة االلية للبياانت، يتبعها بعد ذلك الشروع اجملمعة، لتدقيق ما هو موجود فيها، مث الشروع يف عملية املعاجل
 يف جدولة البياانت املعاجلة مث تقومي النتائج احملصل عليها من خالل هذا التعداد.

 :عيوب التعداد السكاين
 عيوب حملية:

 .، ال سيما فيما يتعلق اعمار االشخاص وخاصة النساء وكبار السنالتناقض يف االجاابت ✓
تنشر التتعداد السكاين هبا اال بعد مرور مدة طويلة، وذلك بسبب التكاليف املالية الكثري من االقطار ال  ✓

 .املعتربة اليت تتكبدها يف كل مرة
تلعب االحداث السياسية، دورا سلبيا يف اخفاق التعدادات السكانية وابتعادها عن اغراضها احلقيقية،  ✓

 .س الطريقة وبنفس الدقةحيث قد ال متس التعدادات مجيع االفراد املعنيني هبا بنف
 عيوب على املستوى اخلارجي:

هبا ، وهذا يؤدي   ةخاصدورة معينة  االختالف يف اجراء التعدادات بني خمتلف دول العامل، فكل دولة ختتار   ✓
 اىل عدم امكانية معرفة عدد السكان واحواهلم خالل نفس الفرتة يف عدد كبري من الدول.

طريقة اخذ التعداد ختتلف من دولة الخرى، فبعض الدول تنتهج طريقة العد الفعلي، والبعض االخر اتخذ  ✓
 بطريقة العد احلقيقي، كما ان هناك دول اخرى اتخذ ابلطريقتني معا.

يف تقسيم السكان حسب الرتكيب العمري، فالفئة العمرية اخلمسية هي الغالبة يف معظم دول العامل  لف  ختت ✓
 .التعدادات يف العامل، ولكن هناك من الدول من تتبع الفئات العمرية العشرية



 

 . املسح ابلعينة:3
 مفهوم املسح ابلعينة:

لك انطالقا من ذالتعميم الذي يسمح ابالنتقال من اجلزء اىل الكل، و وهي طريقة استنتاجية، وتقوم على  
مبدا عملها والذي يقوم على استخدام العينات املعربة عن التمثيل السكاين احلقيقي، من اجل احلصول على بياانت 

 قد تشمل سكان منطقة معينة او دولة ككل، وتبيان بعض او كل اخلصائص السكانية فيها.
 دام املسح ابلعينة:حماوالت استخ

يتم استخدام املسوح ابلعينة اما بطريقة مستقلة، وذلك من اجل الوقوف على بعض االحوال السكانية   
جملتمع منعزل، مل يتعرض لعمليات التسجيل الدورية بشكل منتظم. كما يتم استخدامه كاداة مكملة للتعدادات  

 .ا بني اجراء التعداد واملسح ابلعينةالسكانية، حيث اصبحت اليوم العديد من الدول متزج م
 طرقة العمل ابلعينة:

 تصميم استمارة استبيان. ✓
 تصميم العينة: ✓

وذلك من اجل ضمان الوصول اىل نتائج ميكن تطبيقها على اجملتمع السكاين ابكمله، وذلك من خالل 
يتفادى من خالهلا القائمون على اعداد احلرص على ضرورة مراعاة سحب العينة وفقا لقواعد حمددة ومضبوطة بدقة،  

هذه املسوح الوقوع يف اخطاء التحيز، وهو ما من شانه ان يتيح احلصول على عينة ممثلة المجايل سكان اجملتمع، 
 وتكون بدايتها ب:

 تقسيم كل اقليم اىل اقاليم فرعية. ✓
 اختيار مناطق من تلك االقاليم الفرعية. ✓
 لك املناطق املذكورة.حصر مجيع املساكن املوجودة يف ت ✓
 تعميم النتائج احملصل عليها لتشمل االقليم والدول ابكملها. ✓



 

 مصادر البياانت املتغريةاحملاضرة اخلامسة: 
 . السجالت احليوية:1

 املفهوم والنشاة:
وتسجيل كل من: املواليد، الوفيات اهلجرة، الزواج، الطالق،  عد  وهي عبارة عن احصائيات سنوية، هتتم ب   

 .هي عملية اجباريةو وغري ذلك من الوقائع احليوية فور حدوثها تسجيال قانونيا.  
القرن السادس عشر يف اورواب، حيث كانت الكنيسة تقوم جبمع االحصائيات احليوية عن   يفالبداية االوىل   

ابدرت بعض الدول االوروبية ابلقيام هبذه التسجيالت ويف  18لثاين من القرن الطبقات السكانية، ويف النصف ا
مقدمتها السويد، من خالل انشاء ادارة مدنية حتل حمل الكنيسة يف تسجيل هذه االحصائيات بطريقة منظمة. اما 

 يف العصر احلايل، فقد اصبح التسجيل احليوي نظام عاملي تلتزم به كافة الدول
 ات احليوية:امهية االحصاء

 االحصاء احليوي، يف كون انه ليس من املمكن القيام بدراسة العوامل املؤثرة يف حجم السكان امهية 
( سنوات وليس 10-05ابستخدام بياانت التعداد السكاين فقط، ابعتبار ان هذا االخري يعد عملية دورية )كل 

تضمن الكثري من العناصر والتفاصيل احليوية اخلاصة سنوية، كما ان البياانت اليت يوفرها التعداد السكاين ال ت
ابلسكان. وهو ما من شانه ان يسمح لنا بقياس التغريات السكانية بني فرتات خمتلفة، سواء من حيث احلجم او 

 الرتكيب او التوزيع، والكشف عن اجتاهات التطور السكانية للمجتمع حاليا ومستقبال لتمهيد خطط التنمية.
 فعالية السجالت احليوية:  عوائق حتد من 

 عدم تسجيل املواليد، كما هو عليه احلال ابلنسبة للمناطق النائية. ✓
 غفال تسجيل املواليد االانث حبكم العادات والتقاليد يف الكثري من دول العامل الثالث.إ ✓
 الكثري من الرضع ميوتون قبل تسجيلهم يف السجالت احليوية كمواليد او وفيات. ✓
 .تسجيل الوالدات فور حدوثها وذلك حىت ابلنسبة للدول الغربيةعدم   ✓
 او السبب.تسجيل الوفيات ال سيما ابلنسبة لالطفال الرضع، من دون االشارة اىل نوعية اجلنس او السن   ✓
 األوروبية.اخللط بني الزواج الرمسي وغري الرمسي خاصة ابلنسبة لالقطار   ✓

 سجالت السكان:
ث واالقل انتشارا، مقارنة بغريها من املصادر االخرى املستخدمة يف هذا االطار، وتعد من الوسائل االحد  

وهو عبارة عن ملف خاص بكل فرد يفتح عند والدته ويغلق األوروبية، حيث اخذت به حىت االن بعض الدول 
 .بوفاته. وهذا السجل تدون عليه كافة املعلومات املتعلقة به



 

 الثالث: النظرايت الدميغرافيةاحملور 
 الفكر االجتماعي عند مالتوساحملاضرة السادسة: 

 (؟ 1834-1766من هو توماس روبرت مالتوس )
-1806، وأستاذا للتاريخ وعلم االقتصاد )1797كان كاتبا متفوقا والتحق كاهنا بكنيسة اجنلرتا  
رواب يشهد تغريات، أدت حلدوث ارتفاع نسيب (، يف زمن كان فيه التنظيم االجتماعي واالقتصادي يف أو 1834

بطيء يف معدالت السكان، يعترب مالتوس لدى الكثري من املهتمني ابملسالة السكانية املؤسس احلقيقي هلذا احلقل 
 من الدراسات، الستخدام األسلوب العلمي واإلحصاء لدعم أفكاره حول حركة السكان، ومنوهم.

 ظروف تبلور الفكر املالتوسي:
، وما ترتب عليه من بروز جمموعة من املشاكل 19زايدة يف أعداد السكان يف بقاع العامل إابن القرن ال ✓

 السكانية اخلطرية كالبطالة، السكن، الفقر، االحنراف، ..
األزمة السياسية والسوسيواقتصادية اليت خلفتها الثورة الفرنسية، بفعل األفكار اليت اندت هبا واليت مل تلقى  ✓

 من قبل مالتوس وأمثاله املدافعني بشدة عن النظام السياسي يف اجنلرتا.  الرتحيب
تقدم البحث يف ميادين اإلحصاء، ما مسح ابكتشاف مناهج جديدة تفيد يف حتليل اجتاهات اخلصوبة،  ✓

 وتزايد استخدام املسوح امليدانية، لتحديد العوامل املؤثرة يف توقيت املواليد ومعدالهتا.
العلوم البيولوجية، واليت أعدت معلومات حول السالالت البشرية وصفات السكان )النوعية، التقدم يف  ✓

 الفيزيقية، النفسية(.
 مضمون نظرية مالتوس:

بدون توقيع، قبل أن يعيد نشره  1789" أصل املشكلة السكانيةقدم مالتوس أفكاره األوىل يف كتابه " 
" مالحظات عن آاثر القوانني الغالل، و"1803" السياسي رسائل يف االقتصادمرة أخرى منقحا مذيال، و"

ابملقارنة ما بني الزايدة الطبيعية واملوارد املعيشية،  مالتوس، قام 1815" حبوث يف طبيعة وتطور الريع، و"1814
 وحذر من املخاطر النامجة عن كثرة النسل، وكان الغرض األساسي من إجراء هذه الدراسة، هو اإلجابة على سؤالني

 حددمها ومها:
 ما هي النتيجة النامجة عن زايدة السكان إذا تركت تعمل بال مانع؟ ✓
 ما هي الزايدة يف غلة األرض يف أحسن ظروف الكفاح اإلنساين لزايدهتا؟ ✓

 وقد خلصت هذه الدراسة إىل اعتماد جمموعة من النتائج، أمهها:



 

 مصاحبةهناك تناسب طردي بني حجم السكان واملوارد الغذائية، والزايدة يف عدد السكان ال بد أن تكون   ✓
 للزايدة يف املوارد الطبيعية.

 سبب الفقر يف اجملتمع هو أن عدد السكان أكثر من العدد الكايف إلشباع حاجات السكان. ✓
 تاج ما يتطلبه البقاء اإلنساين من غذاء.أن قدرة اإلنسان على التناسل اكرب من قدرة األرض على إن ✓

سنة ما مل تواجه صعوابت، على أساس متتالية هندسية  25تبني أن الزايدة السكانية تتضاعف يف كل 
(، أي أن سكان العامل سيواجهون 1.2.3.4(، واملوارد الغذائية على أساس متتالية حسابية وعددية )1.2.4.8)

 رض املزروعة تضل كما هي.مشكلة نقص الغذاء. الن مساحة األ
 موانع زايدة السكان:

: من خالل إسهامها يف خفض نسبة املواليد، تعتمد على إرادة املوانع الوقائية )عوامل غري مباشرة( .1
اإلنسان، فإذا كان قادرا ماداي على الزواج فعليه أن يتزوج، أما إذا كان غري قادر فعليه أتخري سن الزواج، 

 عالقات اجلنسية، كما تتضمن أيضا الرذيلة، العالقات اجلنسية غري الطبيعية ..أو اللجوء إلمهال ال
األمراض  ثل: تشمل كافة العوامل اليت تؤدي إىل قصر فرتة احلياة وزايدة نسبة الوفيات، ماملوانع االجيابية .2

 واألوبئة، العمل ابملهن غري الصحية، الفقر، احلروب واجملاعات، الرتبية السيئة للسكان ..
وقد انتقد مالتوس كثريا الفقراء الذين يتزوجون كي ينجبوا أطفاال ليس هلم مكان شاغر على مائدة الطبيعة، 

 فوا ذنبا مبعارضتهم قوانني الطبيعة.وليس هلم احلق يف طلب املعونة من املؤسسات اخلريية، ما دام قد اقرت 
 تقييم عام لنظرية مالتوس:

 استندت أفكاره إىل بعض االفرتاضات املخالفة للواقع، فمثال قانون التكاثر اهلندسي للسكان ال يصح. .1
استند إلثبات صحة قانونه بشان الزايدة يف إنتاج الغذاء، حسب املتتالية احلسابية على جمموعة من األفكار  .2

 الدقيقة، ومن بينها:  غري
هذا القانون لكي يتحقق، يتعني التسليم ابن وسائل اإلنتاج ال تتطور، وقد اثبت الواقع أن اإلنتاج الغذائي  •

 ميكن أن يستمر يف الزايدة على حنو تدرجيي.
 املوارد الغذائية.اعترب النشاط الزراعي هو املصدر الوحيد للغذاء، مهمال املصادر األخرى اليت تسهم يف زايدة   •
 وجهة نظره لإلنسان أحادية، إذ يعد مستهلكا فقط بينما احلقيقة انه منتج ومستهلك معا. •
استند يف تفسريه ظاهرة الفائض السكاين إىل مفهوم الكثافة الفيزيولوجية )العضوية( )العالقة بني حجم  •

 نتاجية لألرضي األقل خصوبة.السكان ومساحة األرض الصاحلة لالستغالل(، فأمهل أمهية الطاقات اإل
 عملية التكاثر البشري بيولوجية حبتة منعزلة عن احمليط السوسيوثقايف الذي يعيش فيه اإلنسان.  يعترب .3
 ال ميكن التعرف على مدى زايدة السكان يف وجود املوانع أو عدم وجودها.فرضية غامضة النه،  .4



 

 مزااي النظرية:
 صاء دوري للسكان يف كل من اجنلرتا، اسكتلندا وبالد الغال.إبح 1800سنة منذ كان هلا دور رئيسي 

تعد مبثابة القاعدة الفكرية اليت قامت عليها التفسريات الالحقة، حول طبيعة العالقة األزلية القائمة بني الزايدة و 
 االقتصادية.السكانية والتنمية، حيث أتثر هبا الكثري من رواد العديد من احلقول املعرفية ال سيما  

 :َخَلص مالتوس يف حبثه إىل نتائج

ال يوصي بزايدة أجور العمال، ألنه إن زادت أجورهم تزوجوا مبكرًا وأجنبوا مزيداً من األطفال مما سيؤدي  -
 إىل زايدة السكان زايدة تفوق الزايدة املتاحة يف الطعام فيعود الفقر من جديد.

على العاطلني، فهذا سيؤدي إىل التشجيع على الكسل، ال داعي لزايدة الضرائب املخصصة لإلنفاق  -
تاح.

ُ
 وسيجعل عدد أفراد األسرة يزداد فتتضاعف األفواه بسرعة أكثر من تضاعف الطعام امل

 اقرتح وقف اإلعاانت عن الفقراء، وعدم التصدي للمشروعات اخلاصة )احلرة(. -
ني واملستهلكني وبني العاملني وأصحاب ترك قانون العرض والطلب ليقوم بدوره يف العالقات بني املنتج -

 العمل.
 اقرتح وضع العوائق أمام الزواج املبكر خلفض نسبة املواليد. -



 

 النظرايت الطبيعية يف علم السكاناحملاضرة السابعة: 
 متهيد:

السكاين احلاصل بشكل صحيح وكامل، شكل االخفاق الذي صاحب النظرية املالتوسية، وعجزها عن ادراك وتفسري النمو  
دافعا قواي لظهور نظرايت جديدة تسعى لتفسري الواقع اجلديد للمشكلة السكانية، اتسمت بكوهنا اكثر تفائال، مستمدة ذلك من الواقع 

 .الذي نشات فيه والذي كان يشهد تقدما كبريا يف جمايل الزراعة والصناعة
 :Doubleday(1870-1790). نظرية دابلداي  1

 :، اىل ان 1837" املنشور سنة  القانون احلقيقي للسكانيذهب دبلداي يف كتابه " 
 (.عالقة عكسية بني املوارد الغذائية والزايدة السكانية)  زايدة التغذية تؤدي اىل تناقص القدرة االجنابية للسكان  ✓
 األثرايء.بني    وأقل،  الفقراءتكاثر السكان اكثر لدى   ✓

 هذه النظرية حىت عهد قريب، اال اهنا انطوت على جمموعة من نقاط ضعف، منها:  رواجوعلى الرغم من   ✓
 مل يفرق دبلداي بني القدرة على االجناب وبني النمو الفعلي للسكان. ✓
 واقعيان.  لمية وال ميكن اجلزم هبما مطلقا، ومها ما جيعلهما غريعال تسندمها اية حقائق    عالقة الزايدة ابلفقر والثراء ✓

 :Sadler(  1835-1780. نظرية سادلر )2
يعترب سادلر مصلحا اجتماعيا، كما كان من رجال االقتصاد املعاصرين ملالتوس، والذي اابن عن اهتمام جلي ابملسالة السكانية   

 :"، والذي ذهب فيه اىلقانون السكانواملسمى "  1830ترمجه يف كتابه الصادر عام  
 .الزايدة يتناقص كلما زاد احلجم السكاين، وهو ما يعين ان التكاثر عملية تتحكم يف نفسها بنفسهاامليل البشري اىل   ✓
 ."قدرة االنسان على التناسل تتناسب عكسيا مع عدده"  العوامل البيولوجية تتدخل يف محاية اجملتمع االنساين من التضخم، ✓
 .ر ابلسعادة والغىن بني افراد اجملتمع الزايدة يف السكان ال تتاثر ابلبؤس والرذيلة، وامنا تتاث ✓

 ورغم التفائلية اليت طبعت افكاره، اال اهنا مع ذلك مل ختلو من العيوب مما عرضها لوابل من االنتقادات، ابرزها: ✓
مقدرة على امهاهلا لدراسة كل احلقائق املعروفة عن منو السكان، من ذلك مثال ان الصينيني واهلنود .. يعدون من اكرب الشعوب   ✓

 التناسل، ولكنهم يعانون يف الوقت عينه كثرة السكان اخلطرية.
مل يفرق على القدرة على االجناب والنمو الفعلي للسكان، اذ ان القدرة على االجناب قد تكون كبرية، ومع ذلك قد يكون النمو   ✓

 الفعلي للسكان قليال، بسبب كثرة حاالت الوفيات على سبيل املثال.
 :Spencer(  1903-1850هربرت سبنسر ) .3

"، والذي ضمنه االسس البيولوجيةفيلسوف ومفكر اجنليزي، اشتهر بفكره االجتماعي املرتكز على التفسري البيولوجي، مؤلفه " 
 :، حيث يرى سبنسر ان 1854فيه اراءه ضمن فلسفة الرتكيب واجتاهات السكان اليت وضعها عام 



 

النسان لضمان تقدمه الشخصي يف بعض امليادين كالعمل والتعليم وغريها، تراجع اهتمامه ابلتكاثر  زاد اجلهد الذي يبذله اكلما   ✓
 .ال سيما لدى النساء، الن ذلك يتطلب منهن وقتا وطاقة ويصيبهن ابلضعف

 .االقبال على االنسال  زايدةالزايدة الغذائية تؤدي اىل   ✓
رها، فزايدة السكان تدفع االنسان اىل االمام، النه حيث اكثر على زايدة السكان متثل السبب االساسي لرقي الشعوب وتطو  ✓

 استغالل املوارد املتاحة. 
 لكن هذه اجلهود مل ختلو هي االخرى من العيوب، منها: ✓

ال تنطوي على ذلك  ةسعيه احلثيث لصياغة نظرية سكانية، تنسجم مع نظريته العامة حول التطور البيولوجي، غري ان احليا ✓
 اذا كان هناك تنافر بني التناسل والنضج الذايت لالفراد فهو ذو امهية قليلة بكل اتكيد.، فالرتابط

مثال معدالت اخلصوبة املتناقصة ليست ، فحرصه على تدعيم نظريته بشواهد واقعية، مل تكن كافية وال ممثلة جلميع االحتماالت ✓
، بقدر ما تكون ايضا نتيجة االلتجاء الستخدام وسائل حديثة لتحديد النسل، او النظام نتاجا للتغريات الفيسيولوجية فقط

 القيمي والثقايف السائد يف اجملتمع ..
 :Corrad Gini(  1965-1884. نظرية كوراد جيين )4

اثر  ري يف اجملتمع، يف كتابه "يعد كوراد جيين مفكر اجتماعي ايطايل، اهتم بدراسة التغري السكاين ابعتباره مؤشرا على التغري السا 
، والذي اوضح فيه ان العامل السكاين يعمل بصورة ما على تغري طبيعة السكان، وهي التغريات اليت 1912"  السكان يف تطور اجملتمع

 ختتلف بصورة او ابخرى ابختالف الطبقات االجتماعية فيه.
 مرحلةوكل  ،  (التدهور، مرحلة  مرحلة التقدم،  مرحلة النشاة)  حياة الفردانبىن تصوره هذا على اساس ان التطور االجتماعي يشبه  

 .نتائج ترتتب على النمو، وتؤثر يف خمتلف جوانب اجملتمع البيولوجية واملورفولوجية واالقتصادية وغريهاو تتميز خبصائص حمددة  
 ".اجملتمع يكون مكتضا ابلسكان لذلك تبدأ اهلجرةتتميز اجملتمعات يف مرحلة نشاهتا بزايدة اخلصوبة، اما يف مرحلة التقدم فان  "

 غري ان هذا التصور الذي صاغه كوراد جيين مل خيلو هو االخر من االنتقادات والتحفظات، منها: ✓
يعتقد جيين بوجود قوة طبيعية حتدد عدد السكان ابلزايدة اوالنقصان، وتظهر يف العمليات البيولوجية، وقد اثبتت الدراسات  ✓

 العلمية احلديثة خطا التفسري استنادا اىل طبيعة غامضة ال يستطيع االنسان التحكم فيها وضبطها.
استمد جيين رؤيته انطالقا من دراسته لتاريخ بعض االمم القدمية كاليوانن والرومان، وهو ما ال ميكن اعتباره تعميما ابعتبار ان  ✓

 ات مغايرة لذلك.بعض الشعوب االخرى كاهلند والصني كانت هلا اجتاه
العوامل اليت تؤدي اىل التقليل من النمو السكاين عديدة وليست فقط احلروب واهلجرة، ومن بينها جند االجهاض، واالوبئة،  ✓

 .اجملاعات، ارتفاع نسبة الوفيات ..، وهي عوامل مل يلتفت هلا جيين



 

 االجتماعية يف جمال دراسة السكانالنظرايت احملاضرة الثامنة: 
 :نظرة ماركس للنمو السكاين.  1

، التشكيك يف قوانني مالتوس، والقائلة ابن املوارد ال ميكنها أن تنمو بنفس القدر الذي ينمو به السكان  -
 يزيدون على نطاق قدرته على إعالتهم.افراد    وشقاء اإلنسان يعود إىل ميله الطبيعي إلجنابوان  

 على زايدة الكمية املتاحة من الغذاء والسلع األخرى.القدرة   لعلم والتكنولوجيارأى ل -
النتيجة الطبيعية للنمو السكاين هي الزايدة اجلوهرية يف اإلنتاج، ذلك أن كل عامل ينتج كمية من اإلنتاج  -

 روة اكرب وليس فقرا. اكرب مما حيتاجه، ومن مث فانه يف اجملتمع املنظم تنظيما جيدا تؤدي زايدة السكان إىل ث
 فلماذا وكيف حيدث الفقر إذن؟

حالة الفقر تعود إىل الرأمسالية، لعدم إاتحة الفرص لتشغيل كل أفراد اجملتمع، فاآلالت تتزايد بسرعة تفوق 
نقص احلاجة إىل العمال، ووجود هذا بسبب تزايد العمال، فيحدث فائض يف السكان ملعدل التشغيل املتناقص، 

العمال، سيدفع العمال إىل زايدة إنتاجهم حىت حيافظوا على وظائفهم. وهي األوضاع اليت تنبأ ماركس الفائض من 
أبهنا سوف تتحول تدرجييا إىل عامل مدمر للمجتمع الرأمسايل، وذلك من خالل إاثرة حالة من السخط العام مث 

الزايدة السكانية، من خالل التشغيل  الثورة ضد هذه األوضاع، تنتهي إبقامة نظام اشرتاكي تتالشى فيه مشكلة
 املتوازن بني رأس املال والعمال.

 االنتقادات املوجهة إىل أفكار كارل ماركس:
 .أعاب ماركس على مالتوس حتيزه للطبقات احلاكمة، إال انه كرر نفس اخلطأ من خالل حتيزه لطبقة العمال ✓
التزايد السكاين، مهمال العوامل األخرى كاحلرية اعتقد ماركس أن االشرتاكية جتنب اجملتمعات ويالت  ✓

 الشخصية فيما يتعلق ابلزواج واالنسال، وهو ما ال يتفق مع طبيعة البشر احلياة االجتماعية للسكان.
مل تقدم شرحا حول القسم اخلاص بكون كل مرحلة من مراحل التطور االجتماعي، تنتج عالقات خمتلفة  ✓

 القتصادية.بني النمو السكاين والتنمية ا
يرى أن االجتاهات الدميغرافية يف الدول االشرتاكية ختتلف كلية عن غريها يف الرأمسالية، غري أن واقع احلال  ✓

 .عكس ذلك، حيث مل ختتلف بني النظامني
 . نظرية إميل دوركامي:2

 القرى واألرايف.زايدة السكان يف املدن تتم وفق آلية ختتلف عن اآللية اليت تتم هبا زايدة لدى سكان   -
 يزداد السكان يف األرايف بفضل النمو الطبيعي، بينما تتحقق زايدة السكان يف املدن بفعل اهلجرة. ✓
ليس من الضروري أن يكون سكان املدن كبريا، بل أن طبيعة احلياة وما تفرضه عليهم تكفي الن يدخل  ✓

 عمال واألفعال بينهم.األفراد يف عالقات وروابط محيمية وقوية لتسهيل عملية تبادل األ



 

 .عملية تقسيم العمل أكثر سهولة كلما ازداد عدد أفراد اجملتمع ✓
 .سكان اجملتمع يتجهون دوما حنو التكيف بعضهم مع البعض اآلخر ✓

 أهم االعرتاضات اليت صاحبت نظرية دوركامي:
 عية على نظريته.اهتم جبانب واحد هو )تقسيم العمل االجتماعي(، مع طغيان املسحة النفسية واالجتما ✓
 على األوضاع اخلدماتية والثقافية.  هالتقدم التكنولوجي وانعكاسبسبب  اغفل التغريات اليت تواجه اجملتمع،   ✓
ليس من السهل حتديد طاقة أي جمتمع ما يف قدرته على استيعابه ألفراد هذه الطاقة، كانت وال زالت  ✓

 .موضع شك ال سيما يف اجملتمعات الصناعية والتكنولوجية
 (: 1902-1840نظرية ارسني دميون ).  3

يفقد اهتمامه ابالسرة  ارتقائهستوايت اعلى يف بيئته االجتماعية، ويف ملالفرد مييل اىل البحث عن الصعود  -
 ، يالحظ يف املدن الكبرية.من الناحية االجتماعية على التناسل  تهقل قدر تفجيد الوقت الكايف لتكوينها  فال  

بني اجملتمعات املتقدمة مثل فرنسا والنامية مثل اهلند، ففرنسا حيث استقرت الدميقراطية هناك تفاوت كبري  -
 .كان االنتقال من طبقة اىل طبقة اخرى سريعا، ترتب عليه خفض معدل املواليد اىل درجة كبرية

 االنتقادات املوجهة الفكار دميون:
هبوط نسبة املواليد يف فرنسا، وغريها من الدول اليت ما يعاب عليه هو انه مل يعطي تفسريا كامال السباب  

تشهد اخنفاضا يف معدل املواليد، وذلك رغم االمهية اليت حتوزها يف جمال توجيه االهتمام اىل دور العوامل االجتماعية 
 يف تزايد السكان او تناقصه.

 :K. Davisنظرية كنجزيل ديفز  .4
عدد السكان ومتطلبات البناء ) على اعادة توازنه من الداخلاجملتمع يتضمن ايضا قوى اجتماعية تعمل  -

، واليت يقصد هبا املوارد اليت جيب ختصيصها للمحافظة على البناء االجتماعي، او بعبارة اخرى (االجتماعي
 حتقيق االهداف واملرامي اليت يصبو اليها اجملتمع، سواء كانت دينية او تربوية او سياسية او ترفيهية، ..اخل. 

اذا اختل هذا التوازن سواء الزدايد عدد السكان او بسبب االخالل مبتطلبات البناء االجتماعي او لكالمها  -
معا، فان السكان مييلون اىل التكيف مع هذه الظروف، وذلك من خالل استجاابت متنوعة يسميها 

 .سرةابملتغريات الوسيطة، كتاخري سن الزواج، او اللجوء اىل االجهاض واىل تنظيم اال
 التحفظات اليت اثريت حوهلا: ✓

 .تعد من اكثر نظرايت املدخل احملافظ حرصا على التمسك بفكرة التوازن  ✓
 .الواقع الذي تشهده اجملتمعات النامية يف العامل الثالث  الهنا اغفلتتعترب نظرية استاتيكية غري دينامية،   ✓



 

 يف علم السكانالنظرايت االقتصادية احملاضرة التاسعة: 
 . املسالة السكانية يف املذهبني التجاري والطبيعي:1

لعنصر البشري، ومل امهل ااملذهب التجاري يؤكد على دور الربح التجاري يف تكوين الثروة االجتماعية،  -
 .يهتم ابملسالة السكانية

ظهرت يف فرنسا مدرسة الطبيعيني، واليت كان معظم منظريها من مالك األراضي الزراعية   18منتصف القرن   -
بني معديل النمو السكاين لدى   ففرقواالواسعة، ومن هنا اهتموا بعنصر العمل وعلى رأسه العنصر البشري،  

 تجة.الطبقات الغنية والطبقات الفقرية، أي طبقة مالك األراضي والطبقة املن
 . النظرية االقتصادية الكالسيكية:2

نشاط  الن عدم تدخل الدولة يف أي وجه من أوجه النشاط االقتصادي،  دعت املدرسة الكالسيكية اىل 
األفراد أفضل من نشاط الدول، نظرا ملا ميتازون به من فعالية ومقدرة على استغالل املوارد، لذا جاء تعرضها للمسالة 

باطها ابحلالة االقتصادية، وذلك من منطلق تركيزهم على دور األفراد يف استغالل املوارد السكانية من حيث ارت
 املتاحة، وهو التعرض الذي مسح بطرح عدد كبري من الرؤى النظرية.

وترى أن استمرار النمو السكاين، سيؤدي إىل زايدة املعروض من األيدي العاملة   نظرية مستوى الكفاف: ✓
سنة، إىل هبوط األجر الذي حيصل عليه  25يف اجملتمع، وابلتايل سيؤدي ذلك بعد فرتة طويلة قدرها 

العامل إىل دون مستوى الكفاف. ونتيجة لذلك سرتتفع معدالت الوفيات بني العمال مما يسبب إنقاص 
روض من األيدي العاملة يف اجملتمع، فريتفع مستوى األجور مرة أخرى، إىل فوق مستوى الكفاف، وهو املع

الذي تفرتض فيه هذه النظرية انه سوف يؤدي تشجيع الزواج وتزيد بذلك معدالت الوالدة، وعندئذ سيزداد 
 ارت ميل.اهم روادها جون ستيو املعروض من األيدي العاملة على املدى البعيد مرة أخرى،  

واهم روادها ساي، سبنيور ..، وتنص أن الزايدة املستمرة يف رأس املال والعمال  نظرية الوضع الساكن: ✓
ستؤدي هلبوط عائد رأس املال املستخدم يف العملية اإلنتاجية، مما يصبح فيه املخزون من رأس املال اثبتا، 

ى املعيشة السائد يف اجملتمع، وهذا سيخلف بينما تصل مستوايت األجور إىل نقطة تتعادل عندها مع مستو 
اخنفاض الطلب ، توقف الثروة القومية ورأس املال املستخدم أاثر خطرية على األوضاع االقتصادية أمهها:

 اخنفاض أجورهم.،  على العمال
حسب ديفيد ريكاردو: هذا القانون بسبب زايدة السكان، دون أن يقابل ذلك  نظرية الغلة املتناقصة: ✓

حيث يعتقد فريق أن السكان قاموا بزراعة األراضي تعرض النتقادات،    ة يف األراضي الصاحلة للزراعة.زايد
األقل خصوبة وليست اخلصبة كما افرتض ريكاردو، وهبذا فان التزايد السكاين ال يشكل أية مشكلة يف 



 

ولوجيا، يستطيع ابتكار األجل الطويل على النمو االقتصادي. أما الثاين فاإلنسان من خالل زايدة التكن
 .أساليب إنتاجية ختفف من مفعول هذا القانون 

 . النظرايت االقتصادية احلديثة:3
طرح ألول مرة على يد ادم مسيث، معتربا أن اإلنسان جاهد دائما للوصول إىل العدد : نظرية احلد األمثل ✓

للعائد ابلنسبة إىل الفرد الواحد، وذلك األمثل، والذي معناه العدد الذي يتيح احلصول على أعلى متوسط  
مبراعاة كل من طبيعة البيئة، درجة املهارة املستخدمة من قبل اإلفراد، وكذا طبيعة وعادات الناس الذين 
يعنيهم األمر وتقاليدهم، وعندئذ يتحكم اإلنسان بشكل عام يف عدد أفراده بقصد الوصول إىل احلد 

ت حيث يتمايز من زمن إىل آخر. واعتقد كارسندرز أن منو السكان األمثل، والذي يتسم بكونه غري اثب
خيضع لسيطرة اإلنسان نفسه، نظرا ألنه حمكوم بتفاعله مع بيئته الفيزيقية واالجتماعية، وعدده على هذا 

 األساس يتغري من وقت آلخر تبعا لتغري هذه التفاعل.
نظرية، انه إذا كان السكان يزيدون مبعدل يرى روبرت بولدوين صاحب هذه ال نظرية الفجوة السكانية: ✓

اعلي من زايدة متوسط دخل الفرد، فان االقتصاد القومي كله سيقع يف املصيدة، حيث تسوء األوضاع 
االقتصادية كلها ويتدهور الوضع املعيشي، وال تسري عملية التنمية ابملعدل املرغوب فيه. وعلى العكس من 

سط مبعدل يفوق معدل منو السكان، فان االقتصاد القومي سينتعش ذلك، إذا زاد دخل الفرد يف املتو 
 وعندئذ تتعزز عملية التنمية ويزداد التكوين الرأمسايل.

ظهرت بسبب بعض احلقائق مثل ارتفاع معدالت النمو السكاين، بطالة،   نظرية عرض العمل غري احملدود: ✓
ارتفاع معدالت األجور،   ،اع مستوى اإلنتاجيةيتسم ابرتف)  ازدواجية اقتصادية بفعل وجود قطاع صناعي فيت

قطاع –يف مقابل قطاع زراعي تقليدي (، تكنولوجيا متقدمة وقدرة حمدودة على خلق فرص توظيف
، حيث يرى يف هذا (يتسم بوجود بطالة مقنعة، وتكنولوجيا حمدودة، وضعف األجور، ..اخل) -الكفاف

هذا الوضع السكاين لدفع عجلة التنمية االقتصادية  الصدد ارثر لويس، انه من املمكن االستفادة من
 حينها، إذا أمكن سحب عدد من العمال الزراعيني الزائدين عن حاجة هذا القطاع.

يعتقد سدين كونتز ابن الطلب على العمال على املدى البعيد يؤثر يف منو  نظرية الطلب على العمل: ✓
لدول النامية ألول مرة، يعمل على زايدة الطلب من السكان، الحظ ابن دخول الصناعة إىل اقتصادايت ا

كافة الفئات، ونتيجة لذلك مييل عدد السكان إىل الزايدة بسبب عاملني ومها هبوط معدالت الوفاة من 
 جهة، وزايدة معدالت اخلصوبة من جهة أخرى.



 

 احملور الرابع: عوامل النمو السكاين
 خلصوبةاحملاضرة العاشرة: 

 متهيد:
تعد اخلصوبة من العناصر الرئيسية قي جمال الدراسات السكانية، وهي اليت يعزى اليها االثر الفعال واملباشر يف التغريات السكانية   

هذه االخرية يف اهنا ليست اليت تشهدها اجملتمعات، وذلك ليس فقط الهنا غالبا ما تفوق معدالت اهلجرة والوفيات، بل لكوهنا تتميز عن  
 حتمية يفضي اليها االنسان، ومن مثة فهي اقل ثباات منها.

 تعريف اخلصوبة:
 كثرة الكأل والعشب يف مكان ما، ومنه خصيبة وذهن خصيب.  :لغة 

 .القدرة على احلمل وهتيؤ البويضة للتلقيح بعكس العقم:  يف علم االحياء :اصطالحا
 .فخصوبة الزوجني هي عدد اطفاهلما الذين يولدون احياء  (.خصوبة واقعية)  العدد الواقعي ملن يولدون احياء  :يف علم السكان

 .املقدرة الفيزيولوجية على االجناب او القدرة على احلمل(.  اخلصوبة الطبيعية)القدرة على االنسال  
 العوامل املؤثرة يف اخلصوبة:

على الزواج املبكر وشيوع الزواج، مما يؤدي اىل ارتفاع اخلصوبة. ويفسر ذلك حسب كنجزيل ديفيز االسرة املمتدة تشجع   حجم االسرة:
 .ابن املالمح البنائية لالسر املمتدة )مثل التضامن السوسيواقتصادي(، تشجع على شيوع ظاهرة الزواج املبكر وكرب حجم االسرة

 .اىل ان املام الزوجات بوسائل منع احلمل، عملية تؤدي اىل اخنفاض اخلصوبة:  الدراساتتشري اليوم نتائج العديد من    وسائل منع احلمل:
سرعان ما تبدأ يف  لكن، ال تبدو واضحة يف الفئات العمرية االوىل، سن الزوجختتلف معدالت اخلصوبة ابختالف  الرتكيب العمري:

 املبكر يعد احد العوامل الرئيسية املسؤولة عن ارتفاع اخلصوبة.  فزواجهالزوجة  ااما    سنة.  34-30الربوز ابتداء من الفئة العمرية 
االمية متثل بيئة مشجعة على ارتفاع نسبة اخلصوبة، وان للتعليم اتثري مباشر يف خفض معدالهتا، وذلك  التقدم يف التحصيل العلمي:

 من خالل:
 حيد التعليم من عمل االطفال داخل املنزل وخارجه. ✓
 ل مكلفني ماداي، بدال من ان يكونو منتجني.التعليم جيعل االطفا ✓
 .نظام التعليم جيعل االطفال عبئا على االسرة واجملتمع على حد سواء ✓
 يعجل التعليم حبدوث التغري االجتماعي والثقايف، وميكن من خلق ثقافات جديدة مكان الثقافات التقليدية يف اجملتمع. ✓
 تعليم الزوجة يكون اشد اتثريا على اخلصوبة من تعليم الزوج.، فالزوجة  يزداد اتثري التعليم بشكل اكرب يف حالة تعليم ✓
حترر املراة وخروجها للعمل، مثل ختتلف معدالت اخلصوبة بني االقطار، بفعل العديد من العوامل السوسيوثقافية واالقتصادية،  ✓

 والقضاء على التقاليد والعادات البالية ..
 



 

 مقاييس احتساب اخلصوبة:
 الزايدة الطبيعية للسكان:معدل  

ويستخرج هذا املعدل ابخذ صايف املواليد والوفيات ونسبتها اىل عدد السكان يف منتصف السنة اليت اخذ هلا صايف املواليد   
 والوفيات، والذي يرتجم رايضيا ابلقاعدة التالية:

  منتصف السنة/ عدد السكان يف  x  1000عدد الوفيات )يف سنة واحدة(    –م.ز.ط = عدد املواليد  
 

 معدل املواليد اخلام:
 / عدد السكان يف منتصف السنة  x  1000م.و.خ = عدد املواليد االحياء يف السنة  

 
ويبني هذا املقياس املستوى العام للخصوبة منسوب اىل اجملتمع ككل، دون النظر اىل الرتكيب السكاين املتباين من حيث النوع   

واخلصائص الدميغرافية االخرى، وهو ما ال يسمح له ادراك الفوارق والتباينات املوجودة يف مستوى اخلصوبة بني الطبقات والعمر والنشاط  
 املختلفة.

 معدل اخلصوبة العام:
والغرض منه حتديد معدل االانث احملتمل ان يكن امهات، وذلك عرب استبعاد مجيع الذكور وجمموعات اخرى من االانث خارج  

 ( سنة، حيث يتم احتسابه عن طريق القاعدة التالية:49-15فرتة احلمل الطبيعية، من دون اللوايت يقعن بني فئيت العمر )
 ( سنة يف منتصف السنة49-15/ عدد االانث يف سن )  x  1000م.خ.ع = عدد املواليد االحياء يف السنة  

 
 نسبة االطفال اىل النساء يف سن احلمل:

االستخدام، ويستخدم يف حالة عدم وجود احصاءات حيوية كاملة ميكن منها اشتقاق املعدالت السابقة، وهو مقياس شائع  
 حيث حنصل عليه كااليت:

 سنوات /عدد النساء يف سن االجناب  05ن.أ.ن.س.ح = عدد االطفال اقل من  
 

ر اتثريا كبريا على دقة هذا املقياس، والذي جند ان ويرتبط هذا املقياس ابلتعداد السكاين، ولذلك فان الدقة يف بياانت التعداد تؤث 
من ابرز عيوبه هو ان قيمة البسط، اي عدد االطفال الذين هم دون اخلامسة، ميثل الباقي على قيد احلياة، جمموع الذين مت اجناهبم خالل 

لن تنتج مقياسا دقيقا، وتكون داللتها يف   اخلمس سنوات السابقة على التعداد، وعلى ذلك فان النسبة بينهم وبني النساء يف سن احلمل
 الغالب غري مباشرة، وتستخدم يف مقارنة مستوايت اخلصوبة بصفة عامة بني االقاليم او بني بعض االقطار.



 

 الوفياتاحملاضرة احلادية عشر: 
 متهيد:

جيعل منها عامل ابلغ التاثري يف تغيري الرتكيبة السكانية، كما اهنا مؤشر متثل هدرا للمورد البشري يف اي جمتمع انساين، وهو ما  
مهم على عديد الظواهر اليت ميكن يف ضوئها التمييز بني جمموعة سكانية واخرى، وبني جمتمع واخر يف اي مكان وزمان. فهي تعد حدث 

 حيوي تتجمع وتسجل له االحصائيات.
 تعريف الوفاة:

 .املوتو املنية،  :  لغة 
 .فهي انتهاء شخصية الفرد، وذلك يعين ان املوتى ال يعدون اشخاصا يف نظر القانون املدين  :املنظور القانوين

 .ياة اثر توقف االجهزة اجلسمية عن اداء مهامها، او توقف مظاهر احليةاحلانتهاء    :اطبي
 .حدوث والدة حيةاالنتهاء التام جلميع مظاهر احلياة يف اي وقت بعد :  منظمة الصحة العاملية

 االسباب املفضية اىل الوفاة:
 اىل:  وتعد مسبب رئيسي للوفاة يف الكثري من الدول الفقرية، ال سيما تلك اليت تقع يف افريقيا، ميكن تصنيفها  االمراض: .1
نذكر: امراض وتسمى اصطالحا ابمراض العصر، وتنجم عن تدهور بيولوجي يصيب مكوانت اجلسم، ومن امثلتها    :البيولوجية -

 .يف الدول الصناعية املتقدمةا ترتفع معدالهت.  القلب والشرايني والذحبات الصدرية، السكري والسرطان 
قابلة لالنتقال من شخص الخر، من خالل االتصال بني الناس، من ابرزها: الكولريا، املالراي، االيدز، السعال الديكي،   :املعدية -

 .وئيد، .. وهي االمراض اليت تزيد معدالت االصابة هبا يف الدول النامية مقارنة ابملتقدمةالدفترياي، التهاب السحااي، التيف
 وتنتشر غالبا بني سكان الدول املتخلفة، وتسمى كذلك ابمراض الفقراء، من شاكلة السل، االمعاء وفقر الدم .. :اجتماعية -
يؤثر سلبا على نوعية غذاء ماليني البشر، وكذا نوعية السكن ومنطه وفرص التعليم، .. قد اثبتت الدراست احلديثة وجود   :الفقر .2

 زاد معدل الوفاة خاصة عند االطفال.  الدخلارتباط وثيق بني معدالت الوفيات ومتوسط الدخل الفردي، فكلما اخنفض  
الكثري من مناطق العامل، حيث تتسبب اىل جانب ازهاق ارواح عشرات االالف  وتعد اهم العوامل املباشرة للوفاة يف :احلروب .3

 أيضا.من سكان الدول املتصارعة، يف نقص حاد يف معدل الوالدات  
قدر عدد الكوارث الطبيعية على تنوع اصنافها )اعاصري، فياضاانت، براكني، زاللزل ..(، اليت تعرض هلا  الكوارث الطبيعية: .4

 .كارثة  6367( ابكثر من  2003-1974 على مدار الفرتة املمتدة ما بني )اجملتمع االنساين
وابتت اليوم تعد عامل حاسم يف ازهاق ارواح حياة االالف من االفراد سواء يف البالد املتقدمة منها والنامية  احلوادث املرورية: .5

 .لف مناطق العاملعلى حد سواء، وذلك جراء املعدالت القياسية اليت ابتت تسجلها سنواي يف خمت
 
 



 

 مقاييس احتساب الوفيات:
 معدل الوفيات اخلام:

وهو ابسط املقاييس واكثرها شيوعا، كونه ميثل جمموع الفئات العمرية والنوعية يف سنة معينة اىل عدد السكان الكلي، ومسي  
 والنوعي، ويكتب ابلصيغة الرايضية التالية:ابخلام النه ال ايخذ بعني االعتبار الفروق يف الوفاة حسب الرتكيب العمري  

 / عدد السكان يف منتصف السنة  x  1000م.و.خ = عدد الوفيات خالل سنة معينة  
وهلذا املعيار مزااي عديدة، من امهها انه يبني مستوى الوفاة جملتمع ابكمله يف سنة ما، اال ان عملية مقارنة الوفيات بني اجملتمعات  

 .ات سكانية متنوعة على اساس املعدل اخلام، تعترب غري مفيدة جدا وغالبا ما تكون خادعةاملختلفة، او جمموع
 معدل الوفيات حسب العمر:

يف حتليل بياانت الوفاة، واليت جيب ان تكون مبوبة حسب الرتكيب العمري، اين تعد الفئات العمرية  مهمامتغريا  يعترب العمر 
 ب معدالت الوفيات اخلاصة ابلعمر، واتخذ معادلته الصيغة الرايضية التالية:سنوات الصورة الشائعة يف حسا  05ذات  

 / عدد سكان هذا العمر يف منتصف السنة  x  1000معدل الوفيات يف سن ما = العدد السنوي للوفيات هبذا العمر  
بني الفئات السكانية او الطوائف املختلفة   ويفيدان هذا املقياس كثريا يف جمال احكام ودقة عقد املقارنة بني اجملتمعات املختلفة، او 

ني داخل اجملتمع الواحد، كما يفيد ايضا يف االشارة اىل الدور الذي تلعبه متغريات دميغرافية متنوعة مثل )العمر، النوع، مدة املباعدة ب
 الوالدات ..( يف تغري التاثري على هذا احلدث احليوي.

 معدل وفيات الرضع:
يكون مرتفعا دائما على معدل الوفيات اخلام، ويعكس و االت وفاة االطفال يف السنة االوىل من ميالدهم، يقيس هذا املعدل ح 

 ، ويكون اخنفاضه اول خطوة يف مسار اخنفاض مستوى الوفيات يف اجملتمع ككل، ويتم احتسابه:تقدم الدول صحيامدى  
 / عدد املواليد االحياء خالل نفس السنة  x  1000م.و.رضع = عدد حاالت وفيات االطفال )اقل من سنة( 

 معدل وفيات االطفال حديثي الوالدة:
ويسمى ايضا بوفيات املواليد املبكرة، وذلك الن جزء معترب من وفيات الرضع يتاثر بظروف امليالد اليت تلي مباشرة حلظة امليالد،   

 االول من العمر، وهي اليت يتم احتساهبا ابلصيغة:واليت جرت العادة على قياسها مبعدالت الوفيات للشهر  
 / ع االطفال املولودين خالل نفس الشهر  x  1000م.و.أ. اقل من شهر = ع الوفيات يف الشهر االول من امليالد  

 معدل الوفيات حسب السبب:
العامة واالمراض السائدة وتفاوت   وهي املعدالت املستخدمة يف دراسة الوفيات يف اجملتمعات املختلفة، حيث يبني مستوى الصحة 

دورها يف الوفيات اليت حتدث لالفراد. وتصنف الوفيات يف الكثري من االقطار حسب االسباب اليت ادت اليها، وتعد هذه املعدالت 
 اساسا مهما ملقارنة الدول حسب مستواها الصحي السائد. وحتسب كما يلي:

 / جمموع السكان يف نصف السنة  x  100000ما م.و. حسب السبب = العدد السنوي لوفيات سبب  
 



 

 معدل الوفيات حسب املهنة واحلالة االجتماعية واالقتصادية:
وترجع امهية معدالت الوفيات املهين، اىل قدرته على حتديد خماطر الوفاة املرتبطة ابملهن املتعددة اليت يشملها النشاط االقتصادي  

يف  املهمةاجر والصناعات الكيماوية اكثر خطورة من العمل املكتيب، او التجاري .. كما ان االمور يف اجملتمع، فالتعدين والعمل يف احمل
 معدالت الوفيات املهنية ان تكون خاصة ابلعمر والنوع، وذلك الختالف املهن اختالفا كبريا يف الرتكيب العمري النوعي للعاملني هبا.

 جداول احلياة:
الوفيات حسب العمر والنوع على ما يعرف جبداول احلياة واليت تعترب ادق من املعدالت اليت سبق   كما تعتمد كثريا عملية دراسة 

ذكرها، واليت هي عبارة عن جداول احصائية تنشأ على اساس الظروف السائدة للوفاة حيث يبني مستواها عند اي فئة عمرية خالل فرتة 
ابمد احلياة، والغرض من هذه اجلداول هو حساب عدد الوفيات لكل فئة عمرية،  اساس معينة وتوقع احلياة عند هذه الفئة او ما يعرف

وعدد الباقني على قيد احلياة، ومتوسط عدد السنوات اليت حيتمل ان يعيشها كل منهم، حيث تعتمد دقة هذه اجلداول على الدقة يف 
يف الدول املتقدمة، وابلرغم من ذلك فان جانبا كبريا من  االحصاءات احليوية والتعدادات السكانية، ومن مثة فانه من السهل انشائها

 الوفيات يتم دون الرجوع اليها.



 

 اهلجرةاحملاضرة الثانية عشر: 
 متهيد:

تعد اهلجرة ظاهرة سوسيوجغرافية متيز هبا السكان على مر العصور، ومثلت عامال له فعاليته املباشرة يف تغري  
معادلة الرتكيبة السكانية الي جمتمع ما، االمر الذي جعلها حمط اهتمام خمتلف احلقول املعرفية، واليت انتهت 

 الستخالص عدد من احلقائق اليت تلقي الضوء على: املقصود هبا، عواملها ..
 تعريف اهلجرة:

 أخرى.خلروج من ارض اىل . وامن اهلجر، وهي ضد الوصل ومنها التهاجر اي التقاطع : لغة
 (.مكان الوصول او االستقبال)، اىل مكان اخر األصل(مكان ) عملية انتقال السكان من :اصطالحا

شريطة ان يرافق ذلك تغري يف حمل السكن الدائم. حيث تتم هذه العملية ابرادة الفرد او اجلماعة، او ابضطرارهم اىل 
 حنو دائم او مؤقت .. على ذلك قصرا او هلدف خططه اجملتمع، كما ان تكون عملية االنتقال 

 العوامل املؤثرة يف اهلجرة:
 عوامل سوسيوثقافية ونفسية: ✓
نتقام، او حىت من اضطهاد ذوي النفوذ ونظم احلكم يف بلداهنم، االضحااي لقضااي الثار و تفادي الوقوع  -

 جراء معارضتهم لتوجهاهتا واالساليب اليت تتبعها يف ادارة دفة احلكم.
الرغبة يف التحرر من سطوة االعراف والعادات والتقاليد البالية، واليت هتيمن بشكل مطلق على تفاصيل  -

 والسعي لتغيري شكل حياهتم والسري هبا حنو افاق اخرى.حياهتم،  
تشكل رمز التصميم على جتاوز ظروف املاضي وارهاصاته، وهي احلالة اليت تتغذى من شعورهم بوجود  -

 فجوة بني ما ميتلكونه وبني ما يعتقدون اهنم يستحقون احلصول عليه.
 العوامل االقتصادية: ✓

ف واالقاليم الداخلية ظروف قاسية ال يستطعون حتملها، وهو ما وذلك من خالل فرضه على سكان االراي 
 كان يتم تصحيحه عن طرق اهلجرة اىل املدن او خارج احلدود مباشرة، زذلك يف ضوء ما يلي:

ظلت ملكية االراضي طيلة عقود طويلة، تتمركز يف يد قلة من املالك، يف الوقت  طبيعة امللكية الزراعية: ✓
غلبية الساحقة من الفالحني سوى قوت عملها، مما يؤدي لتحول غالبية السكان اىل الذي مل متتلك فيه اال

 لألراضي.مستاجرين  
بسبب طبيعة العمل الزراعي املومسي الذي يطغى على نشاط هذا القطاع،  ضعف االنتاجية الزراعية: ✓

الضرائب والرسوم املختلفة، ما جيعل املستخلص من كمضافا اليه ضخامة االلتزامات املالية املرتتبة عليهم،  
 االرابح غري كاف الشباع متطلبات املزارعني.



 

بات حجم املساحات املزروعة، مما يرتتب عليه بفعل تفشي اعداد اليد العاملة يف ظل ث تفشي البطالة: ✓
 .اخنفاض فرص التوظيف، ال سيما يف ظل اقرتان ذلك بنمو تكنولوجيا حديثة

 الالاستقرار السياسي واالمين: ✓
تسجل النزاعات السياسية واالضطراابت االمنية، حضورها كمعطى مؤثر بشكل مباشر يف الصيغ والرتاكيب  

حركة هجرة االفراد واجلماعات من مناطق الصراع، اىل جانب االنقالابت العسكرية، مبا  النهائية، املفضية اىل بعث
يعنيه ذلك من انفالت امين ومواجهات مسلحة بني اطراف النزاع، مما يؤدي اىل خلق حركات هتجري اجباري داخل 

 احلدود االقليمية للبالد او حىت االمتداد خارجها.
 الكوارث الطبيعية: ✓

كالزالزل والرباكني والفياضاانت واالعاصري ..واليت تتسبب يف تدمري املساكن وترك املاليني بال ماوى، يف  
وقت يظل فيه مسار اعادة التاهيل عملية بطيئة وصعبة، ما جيعلها مضطرة للنزوح صوب االقاليم االكثر اماان داخلية 

 .كانت ام خارجية
 تصنيف اهلجرة:

 حسب املقصد: ✓
 وتشري اىل عملية انتقال من منطقة اىل اخرى داخل احلدود السياسية واالدارية للمجتمع   اهلجرة الداخلية:

اهنا ال تعرض القائمني هبا اىل التعقيدات  هلا ميزةنفسه، حيث يرتتب عن هذا احلراك تغري حمل السكن الدائم، 
 .متثل مشكلة يف القيام هبااالدارية، كما اهنا قليلة التكاليف، اىل جانب ان اللغة ال  

عملية تنقل السكان عرب حدود الدول، ليس فقط حنو الدول اجملاورة بل ايضا من قارة اىل   اهلجرة الدولية:
 ويتفرع اىل نوعني اخرين:.  اخرى، دون ان يكون للمسافات املقطوعة اعتبار كبري يف تعريف هذا النوع من اهلجرة

يقرر املهاجر االستقرار يف بلد الوصول، حيث يبادر لقطع روابط التواصل كليا او جزئيا : وفيها  هجرة خارجية دائمة
 .مع بلده االصلي ليندمج يف جمتمعه اجلديد، كما حدث مع االوروبيني الذين هاجروا اىل العامل اجلديد يف االمريكيتني

لبا للدراسة او العالج او النقاهة او : وهي اهلجرة اليت يقوم هبا البعض بشكل مؤقت، اما ط هجرة خارجية مؤقتة
 .العمل والتجارة، ليعودوا فيها املهاجرين بعد حصوهلم على مبتغاهم

 حسب ارادة القائمني هبا: ✓
: وتشمل اهلجرة بشقيها الداخلية واخلارجية، وتنبع من رغبة حرة يف التنقل من مكان الخر، وتغيري اهلجرة االرادية

 ر رمسي، سواء كان صادرا من قبل هيئات او اشخاص او اية ظروف قهرية اخرى.حمل االقامة دون ضغط او اجبا
: ونعين هبا كل عمليات النقل او التنقل االجباري، الذي يتعرض له السكان املقيمني يف حمالت اهلجرة االضطرارية

او االمنية كاحلروب   اقامتهم االصلية ويدفعهم اىل التوجه حنو اماكن اخرى، سواء كان بتدبري من طرف السلطات..
 والنزاعات املسلحة.



 

 حسب الزمن الذي تستغرقه: ✓
: وتتمثل يف مغادرة موطن االقامة االصلي، وعدم العودة اليه هنائيا حتت اي ظرف كان، مع ما اهلجرة الدائمة

 يصاحب ذلك من تغري جذري يف كامل الظروف احمليطة حبياة املهاجرين.
رة املؤقتة، وتعين انتقال السكان حنو مناطق اخرى بغرض االستقرار واالقامة لفرتة : كما تسمى ابهلجاهلجرة الدورية

 حمدودة، مث ما يلبثوا ان يعودوا ادراجهم اىل مواطنهم االصلية.
 االاثر النامجة عن اهلجرة:

للبالد املرسلة للمهاجرين يرتتب عن اشتداد حركة اهلجرة، مجلة من االاثر املباشرة وغري املباشرة، سواء ابلنسبة   
 او املستقبلة هلم، وذلك على اكثر من صعيد.

 ااثر اهلجرة اخلارجية:
تؤثر اهلجرة الدولية يف جمال استثمار املوارد الطبيعية يف البالد املستقبلة  على الصعيد االقتصادي: ✓

 .للمهاجرين، حيث جتعلها تكتسب ايد عاملة جديدة
خاصة فيما يتعلق بسمات النوع والعمر والعنصر، اذ انه غالبا ما يكون  السكاين:على صعيد الرتكيب  ✓

هذه النسبة يف البالد احلاضنة للمهاجرين، وتنخفض يف بلداهنم   املهاجرون من الذكور، االمر الذي تزيد معه
 االصلية عما هي عليه.

 ااثر اهلجرة الداخلية:
خمتلف اقطار العامل اليوم يف مدن عمالقة، تزداد حدة مشكالهتا تقطن نسبة هائلة من سكان    تضخم املدن: ✓

 .يوم بعد اخر مع تزايد معدالت االزدحام فيها
يقوم اببتالع العقار الفالحي احلراك السكاين    جانب معترب منه  استنزاف العقار الفالحي والعمالة الزراعية: ✓

يقي الستقرار االقتصاد الزراعي للكثري من احملاذي للمدن بعد جتريفه، على ما يشكله ذلك من هتديد حق
 .الدول النامية، حيث تنخفض االنتاجية الزراعية بسبب استنزافها املستمر

وتعد احدى نواتج عملية اهلجرة، حيث تفيد النتائج اليت خلصت هلا هيئة االمم املتحدة  ازمة السكن: ✓
يار نسمة يعيشون يف ظل شروط مصنفة مل  01حول "حالة املدن يف العامل"، عن وجود حوايل    2001سنة  

 .سكان العامل امجع من   1/6كوضعية بدون ماوى، وهو ما ميثل  
االشكال الذي يعزى يف   وهوتشهد مدن اليوم ارتفاع مستوى تلوثها البيئي بكل اشكاله،    التلوث البيئي: ✓

 .جانب كبري منه اىل ازدايد الكثافة السكانية
دن بشكل مباشر على املناخ احمللي، ابعتبار اهنا تتحول اىل مصائد حرارية، يؤثر اكتظاظ امل  التغري املناخي: ✓

 متتص االشعاع الشمسي عرب سطوح مبانيها، كما تنتج احلرارة اليت تنطلق من االالت اليت حتتويها.



 

اليت حتت وطأة الفقر الشديد جيعل منهم عبئا ثقيال على املناطق املستقبلة هلم، و   اهلجرة  اهلامشية احلضرية: ✓
 .تعجز عن توفري فرص العمل املناسبة هلم ابحلجم والسرعة املطلوبتني

ويتم على اساس مدى قابلية املهاجرين الريفيني، الستساغة ما تزخر به البيئة   اشكالية عدم التكيف: ✓
 .احلضرية اليت وفدوا اليها من عناصر سوسيوثقافية

 مقاييس احتساب اهلجرة الداخلية:
 المجايل السكان:نسبة اهلجرة  

وحتتسب بقسمة جمموع املهاجرين للداخل واخلارج )م( على امجايل السكان املعرضني للهجرة يف منتصف 
 الفرتة )ك( مضرواب يف االلف، والذي ميكن التعبري عنه رايضيا ابلقانون التايل:

 x  1000ر = م / ك  
 معدل اهلجرة الصافية:

املهاجرين اىل املنطقة من عدد املهاجرين من املنطقة، على جمموع عدد ومتثل احلاصل الناجم عن طرح عدد   
 سكان املنطقة، واليت يعرب عنها ابلصيغة:

 ف( –)و    –ك    –ص = ك ن  
 

ومبعىن اخر فهو ميثل الفرق بني املعدلني االول والثاين، ويوضح مدى ما كسبته املنطقة من املهاجرين اذا  
ه اذا كان سالبا. وامهيته تكمن يف توضيح الفروق االقليمية بني مناطق اجلذب كان الفرق موجبا، ومدى ما خسرت

 .ومناطق الطرد داخل حدود الدولة الواحدة
 نسبة اهلجرة الصافية:

وتستخرج بقسمة صايف اهلجرة )الوافدة والنازحة(، على امجايل السكان مضرواب يف االلف، واليت ترتجم  
 رايضيا:

 x  1000ج / ك    –ر ص = ل  
 نسبة اهلجرة الصافية من االمجالية:

ويعرب عنها اصطالحا ب )ر م(، وهي حتتسب بقسمة صايف اهلجرة )احلاصل الناجم عن الفرق بني اهلجرة  
 الوافدة والنازحة( على اهلجرة االمجالية )اي جمموع الوافدين والنازحني معا(، وهو ما ميكن التعبري عنه رايضيا:

 x  1000ج / ك + ج    –ر م = ل  
 

ويعكس ارتفاع هذه النسبة، وجود هوة قوية من الداخل اىل اخلارج او العكس، اما اخنفاضها فيعين ان عدد  
 الوافدين يقرتب من عدد النازحني، اي ان حركة اهلجرة متعادلة تقريبا.


