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 المحاضرة االولى

مفهومها وعالقتها بالعموم االخرى. جغرافيت السكاى  
وىي حقل من حقول الجغرافية البشرية تيتم بدراسة الظاىرة السكانية عمى سطح  تعريفها:

السكان والحركة المكانية الجغرافي والتغير )النمو( وتركيب وتكوين  األرض من حيث التوزيع
من جية والسكان من جية  الطبيعية والحضارية بين البيئات ليم وتفسير العالقات الداخمية ما

      ..                                             اخرى سواء كان المكان صغيرا او كبيرا

ستقل ويركز عمى الطرق االحصائية في عمم كمي يدرس السكان كموضوع م عمم السكان:
معالجة خصائص السكان من حيث الحجم والتوزيع والتركيب والتغيرات التي تطرا عمييا 

                             .                            .والوفيات واليجرة بتأثير الخصوبة

: مجاالت جغرافية السكان       

ارقام السكان او اعدادىم المطمقة -1  
خصائص السكان وتشمل:  -2  
الخصائص الطبيعية )العمر, النوع. الساللة, الوضع الصحي والفكري(   -أ  

الخصائص االجتماعية )الحالة الزواجية, العائمة, الممكية, االقامة, التعميم, المغة,  -ب
 الدين, القومية(

حرفة, الدخل(الخصائص االقتصادية )الصناعة, ال -ج  
          (1)حركة السكان وتشمل : )الخصوبة, الوفيات, اليجرة, التغير( -3
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 عالقة جغرافية السكان بالعموم االخرى.

 

العمم والمعرفة فاألنسان ىو  يعد االنسان المحور الرئيسي لمدراسات التي يقوم بيا فروع     
لذلك نجد ان فروع العموم تكون احداىما مكممة لألخرى او الوسيمة والغاية من ىذه الدراسات 

يمكن ان تكون جغرافية   وليذه االسباب ال ون مجموعة متكاممة ىدفيا االنسانجمعيا تكبأ
الفروع من بين ىذه  السكان بمعزل عن فروع العموم االخرى . فيناك عالقات وتداخل ما

االجتماع, , ياضيات, الر ان نذكر )االحصاءذه العموم يمكن السكان ومن ى العموم وجغرافية
ىم ىذه العالقات ىي العالقة ( واالجغرافية العسكرية, وعموم اخرى ,االقتصاد, ىندسة المدن

  .                                                               (1)كانبين جغرافية الس ما

 

. فيما يعتمدان عمى الكم اال ان لكل منيما اىتمامو الخاص وعمم السكان )الديموغرافيا(    
. فالديموغرافي يعتمد عمى والبيانات االحصائية نب االحصائيابالجمن حيث االلمام والمعرفة 

. في حين يعمل والشخصية لمسكان وعالقتيم الكميةمختمف الخصائص الطبيعية والذىنية 
الجغرافي السكاني عمى تفسير العالقات الداخمية المعقدة بين الظواىر الطبيعية والبشرية من 

       ..                      لمكان او مكان اخرناحية والسكان من ناحية اخرى في ىذا ا
                                            

ومن ىذا فأن الجغرافي السكاني البد ان يستعين بالديموغرافيا وبعض الدراسات السكانية      
التحميل الديموغرافي ألنيا سوف تساىم  ان تخمو من دراسة مختصرة ألبسط اساليبال يمكن 

المنيجي لجغرافية السكان الن كمييما يساىما في دراسة مستقبل السكان في استكمال البناء 
                                                                    .(2)وتخطيط مواردىم

.                                                                                    
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.33,ص1776 باإلسكندرية, المعارف منشأة الناشر الثالثة, الطبعة السكان, جغرافية الرزاق, عبد يسري الجوىري,  (1) 
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 المحاضرة الثانية

   المصادر االحصائية لدراسة جغرافية السكان

المصادر االحصائية التي يعتمد عمييا الجغرافيون لمحصول عمى البيانات ىنالك العديد من 
 السكانية وفيما يأتي حصر اىم مصادر البيانات السكانية ::

لمسكانالتعداد العام  -4سجالت اليجرة   -3المسح بالعينة   -2التسجيل الحيوي   -1  

مصادر اخرى لمبيانات. -5  

ـ التسجيل الحيوي:1  

اما المقصود بالتسجيل الحيوي تبعا لتعريف االمم المتحدة ) ىو التسجيل الرسمي     
المتعمقة باألحداث والتقرير االحصائي لجمع واعداد وتحميل وعرض وتوزيع االحصاءات 

التي تتضمن المواليد االحياء والوفيات ووفاة االجنة والزواج والطالق والتبني   الحيوية
( وعميو يشمل التسجيل الحيوي عمى المتغيرات فصال الشخصيالعتراف الشرعي واالنوا

                                                                          االساسية االتية::

               ..                                   ـ الطالق3ـ الوفاة  2ـ المولود الحي  1
                                        

لقانون مدني فعندما يولد  تبعا ال يتم تسجيل الوقائع الحيوية في معظم بمدان العالم اال    
سجل مدني بين تاريخ حياتو منذ والدتو وحتى وفاتو  الفرد تولد معو الحاجة الى تسجيمو في

وارتباطو بأصولو وفروع اسرتو ويثبت شخصيتو وجنسيتو ويحفظ نسبة وديانتو من اجل حفظ 
يل ارة التسجى ادقائع الشخصية الموثوق بيا وتتولق الفرد في حياتو ومماتو وحفظ الو حقو 

                             ..                                الحيوي دائرة االحوال المدنية
                                                         

ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ـــ  
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 .34،ص2000بية للطباعة والنشر، بيروت، أبى عيانة ، فتحي محمذ، جغرافية السكان، الطبعة الخامسة، دار النهضة العر 



                                                .                       ـ المسح بالعينة:2
                                   

التعميم من الجزء الى الكل في سبيل الحصول  وىي عممية استنتاج احصائي تقوم عمى    
عمى بيانات توضح كل او بعض الخصائص السكان والعينة جزء من المجتمع تختمف عن 
 الحصر الشامل )التعداد العام( الذي يشمل كال افراد المجتمع وال بد من تقسيم الدولة المراد

عن مناطق  ام فرعية ويجري البحث. ويقسم كل اقميم الى اقسدراستيا بيذه الطريقة الى اقميم
ثم يتم حصر جميع المساكن الموجودة في المناطق المذكورة وعند  ,مختاره من تمك االقسام

البحث بيذه الطريقة يتم اختيار عينة عشوائية من بين تمك المساكن ليجري عمى اجراء 
عن طريق استمارة البحث . ويتم اجراء عمم النتائج لتشمل الدولة برمتياسكانيا البحث ثم ت

                                                                              .االستبيان

ـ سجالت الهجرة :3  

يمكن تقسيم اليجرة الى نوعين ىما ىجرة دولية وداخمية وىناك عدة مصادر يمكن      
االعتماد عمييا لمحصول عمى معمومات عن حجم اليجرة الدولية من بينيا : احصاءات 

 الحدود البرية واحصاءات وجوازات السفر وسجالت السكانونقاط  الموانئ )الجوية البحرية(
اما حجم اليجرة الداخمية فقياسيا اكثر صعوبة وتقاس  .وتصاريح االقامة والعمل لألجانب

اعتمادا عمى السجالت السكان الدائمة متوفرة ومن اسئمة التعددات السكانية  بالطريقة المباشرة
وطريقة محمي الميالد مباشرة باإلحصاءات الحيوية  لغيروكذلك المسوحات بالعينة وبالطرق ا

واالقامة وتكون بياناتيا اليجرة غير دقيقة حيث يتقاعس الكثير من السكان من اجراء 
تجري اال عندما  المعامالت لتغير محل السكن وقد تتأخر تمك المعامالت سنوات طويمة وال

                                                                     .تدعوا الحاجة ليا
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