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 مراحل النمو السكاني 
عجد مغ السخاحل الستسيدة لمشسػ الجيسػغخافي التي يسخ بيا الدكان و التي تعخف في  يخى بعس الباحثيغ وجػد

. وقج استشبصت ىحه السخاحل مغ التجخبة االوربية ، ()مجسػعيا بجورة الدكان او التحػل او االنتقال الجيسػغخافي
 ولكغ ىحا ال يعشي بالزخورة بان يتبع الدكان االخخون السدار نفدو. 

الجيسػغخافي نطخية تػلت إلى حج ما تحجيج العالقة بيغ التشسية االقترادية والتغيخ الدكاني. وكان )فخانظ  واالنتقال
، ضل حتى االن 89=5اول مغ قام برياغة ىحه الشطخية في مقال نذخ عام  Frank Notesteinنػتدتيغ( 

 .(5)يذكل الفكخ الستعمق بالدكان و التشسية
الجيسػغخافي التي تعكذ التغيخات االجتساعية اليائمة التي شيجتيا السجتسعات عشجما وعسػما فان نطخية االنتقال 

اتجيت نحػ سكشى السجن والترشيع، تعج احجى الشطخيات السقيجة التي اضافيا عمساء الدكان السعاصخون إلى 
ثل نسػذجا لمتصػر الفكخ اإلنداني. وقج جاءت ىحه الشطخية بعج أبحاث كثيخة عغ االتجاىات الدكانية، كسا تس

                                                           
)) الدكاني. راالنفجاجيسػغخافية او بالثػرة الزا وتدسى أي 
 .;6ص ،8>=5كانػن االول  ،69عجد  ،بغجاد ،الشذخة الدكانية ،نطخيات التشسية والدكان" "،غججانيت ابػ ل   ((5
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التاريخي يسكغ استخجامو في مقارنة تاريخ الدكان في العالع الغخبي باالتجاىات الدائجة في السشاشق التي لع 
.ومغ الشاحية التاريخية يالحع ان سكان دول اوربا الغخبية في السائة والخسديغ سشة (6)تذيج ثػرة صشاعية بعج

ادت دراسة الشسػ الدكاني الى محاولة تقديسو و (7)ي، بأربع مخاحل أساسية األخيخة قج مخوا خالل نسػىع الجيسػغخاف
الى مخاحل رئيدية او دورات ديسػغخافية تتسيد كل مشيا بدسات خاصة معيشة عمى تصػر السػاليج والػفيات فيحه 

الى اقاليع مختمفة  السخاحل ليا بعج زماني واخخ مكاني أي يسكغ تػزيعيا عمى العالع اليػم فيشقدع العالع تبعا ليا
 وفيسا يمي مخاحل الشسػ الثالث :

 المرحلة البدائية :-1
( 94-84( باأللف وارتفاع معجل الػفيات الى )99- 89بيغ ) السػاليج بحيث يتخاوح وتتسيد بارتفاع معجل 

باأللف مسا ادى ال بقاء االعجاد الدكانية االف مغ الدشييغ تديج ببطء وفي غيخ انتطام وحتى تتشاقز في بعس 
تؤدي الى زيادة معجل الػفيات عمى الخغع مغ ارتفاع معجل الػالدات ويتختب عمى ىحا انخفاض  ألنياالجيات 

 ( باأللف .9معجالت الشسػ في ىحه السخحمة الى )
واخخى بعج  شعػب العالع بيحه السخحمة التي سادت العالع في كل اجدائو حتى القخن الدادس عذخ خت كلموقج 

تقخيبا ومازال يعير حتى اليػم في ىحه السخحمة سكان بعس جيات وسط أفخيقيا وبعس الجدر  ىحا التاريخ ،
يع وحياة رشتعخف حياة الت لع تيوبعس السجتسعات الدراعية ذات البشاء االجتساعي القبمي التقميجي او الخيفي وال

فقج كان العامل الخئيذ الحي يجعل اإلندان عخضة لمسػت ىػ نقز الغحاء وتفذي األمخاض واألوبئة، ، السجنية 
ناهيظ عغ تأثيخ الحخوب. أضف إلى ذلظ أن قمة وسائل الخعاية الرحية والشطافة ونجرة الخجمات الصبية وتأخخ 

تعسل أيزا عمى رفع معجل الػفيات، وبالحات بيغ األشفال. وفي ضل الجػ العام، وسائل العالج واألدوية، كانت 
 .االقترادي واالجتساعي والفكخي، لمسجتسعات الدراعية الخاكجة يحبح كثخة اإلنجاب وارتفاع درجة خرػبة السخأة 

 المرحلة االنتقالية : -2
-59)  الى انخفاض ممحػظ في ندب الػفياتػ سخيع يخجع سوتعخف بسخحمة التدايج الدكاني السبكخ وتتسيد بش

( باأللف فتتدع اليػ بيغ السػاليج والػفيات وبالتالي 94-84( باأللف مع بقاء ندب السػاليج عمى ارتفاعيا )64
باأللف .وتجخل الذعػب في ىحه السخحمة مع  69الى حػالي  تختفع ندبة الديادة الصبيعية بحيث يرل متػسصيا

وجػد االستقخار واستتاب االمغ وانتذار التعميع والتقجم التقشي في مياديغ الصب والدراعة والرشاعة وىحا كمو يؤدي 

                                                           
2
 .13-13ص ، 3691، علم السكان، ترجمة د. دمحم صبحي عبد الحكيم، مكتبة مصر، القاهرة،  دنيس هـ. رونج ((
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وىشاك عجة أسباب تفدخ سبب االتجاه التشازلي لسعجل الػفيات في تمظ السخحمة  الى انخفاض معجل الػفيات.
ويأتي في مقجمة ىحه العػامل زوال خصخ السجاعات بعج ان تحققت الثػرة الدراعية، وتصػرت أساليب الدراعة 
وارتفاع مدتػى اإلنتاج واإلنتاجية، فزال عغ تػافخ وسائل الشقل و السػاصالت وسخعة نقل الفػائس الغحائية مغ 

 تقالية ثابتا تقخيبا.مكان آلخخ. اما معجل السػاليج فقج ضل خالل ىحه السخحمة االن
وقج مخت اوربا في ىحه السخحمة مغ القخن الدابع عذخ حتى مشترف القخن التاسع عذخ ومخت اليابان خالليا  

في الشرف االول مغ القخن العذخيغ وما زالت تعير في ىحه السخحمة كثيخ مغ اقصار العالع كالريغ واليشج 
ي . ويصمق بعس الكتاب عمى ىحه السخحمة اسع )الثػرة وباكدتان وإنجونيديا ومعطع جيات الػشغ العخب

 الجيسػغخافية ( كسا يصمق عمييا البعس االخخ )االنفجار الدكاني (.
ومغ اىع خرائز ىحه السخحمة، ان الرشاعة أصبحت ىي السجال الخئيذ لإلنتاج والجخل والتػضيف عمى عكذ 

وبدبب ذلظ حجثت اعادة في تػزيع الدكان. فبعج ان كان  السخحمة الدابقة التي كانت تعتسج عمى الشذاط الدراعي،
الجدء االكبخ مغ الدكان مخكدًا في الخيف، أصبحت السجن، بسا تعج بو مغ صشاعات وخجمات ورواج ىي مخاكد 

 الجحب الدكاني، حيث ارتفع معجل التحزخ عمى حداب نقز ندبة الدكان السذتغميغ بالدراعة.
جػىخي ىد العالقة السدتقخة التي كانت قائسة مغ قبل بيغ السعجل العالي لمسػاليج وفي ىحه السخحمة حجث اختالل 

والسعجل السختفع لمػفيات. فقج بجأ تعجيل عمى ىحه الفكخة وبدخعة، األمخ الحي أدى إلى حجوث نسػ انفجاري في 
 الدكان في تمظ السخحمة.

 (  المرحلة االستقرارية )مرحلة النضوج السكاني-3
وباالنخفاض الػاضح الحي شخأ عمى معجل السػاليج، وفي الػقت نفدو  ه السخحمة بالشسػ البصيء لمدكانوتتسيد ىح

كان معجل الػفيات يػاصل انخفاضو أيزا، بدبب التصػر االقترادي واالجتساعي والرحي الحي حجث خالل 
ن تكػن ندبة الػفيات قج انخفزت فبعج ارتفاع مدتػى السعيذة تتجو ندبة السػاليج الى اليبػط بعج ا ىحه السخحمة

ومسا تججر االشارة  ( باأللف54و ; ليا وىػ يتخاوح بيغ ) مغ قبل خالل السخحمة االنتقالية ووصمت الى ادنى حج
إليو ان االنخفاض الحي شخأ عمى معجل الػفيات خالل ىحه السخحمة كان أبصأ بكثيخ مغ ذلظ االنخفاض الحي 

ن ىحه السخحمة قج تسيدت بخرائز وضخوف معيشة، أثخت مػضػعيا في معجل شخأ عمى معجل السػاليج. عمى ا
بالتجريج بيغ ندبة السػاليج وندبة الػفيات وتقل تبعا  ةوبحلظ تزيق اليػ  السػاليج واتجيت بو إلى االنخفاض الحاد.

وتتسيد ىحه السخحمة لحلظ ندبة الديادة الصبيعية وحيشئح ال يديج الدكان اال بقجر ضئيل فيتحقق الشزػج الدكاني 
سشة او اكثخ وبارتفاع مدتػى السعيذة وبارتفاع ندبة الذيػخ وانخفاض ندبة  4;بصػل متػسط العسخ اذ يبمغ 
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االشفال الى مجسػع الدكان . ووصمت الى السخحمة االستقخارية في الػقت الحاضخ دول شسال غخب اوربا 
 .ووسصيا وامخيكيا الذسالية واليابان 

بعج ان تخسخت العػامل التي أدت إلى  معجالت السػاليج والػفيات الى اكثخ مغ السخحمة الثالثة .  وبدبب انخفاض
اضعاف معجل السػاليج وتخفيس معجل الػفيات، مسا جعل الشسػ الدكاني يشخفس. وأىع مالمح ىحه السخحمة ىػ 

السػاليج يتحبحب في حجود ان معجل الػفيات قج كف عغ مػاصمة انخفاضو، في الػقت الحي اصبح فيو معجل 
تترف بانخفاض شجيج لمديادة  مرحلة رابعةنجج بعس الباحثيغ مغ يسيد  بديصة ججا، ىبػشا أو ارتفاعا.

سالبا  ( باأللف كسا في السجخ والدػيج وقج اتجو بعس ىحه السعجالت اتجاىاً  >.5 - : الصبيعية تتخاوح بيغ )
 بدبب زيادة معجالت الػفيات عمى معجالت السػاليج كسا في الشسدا والسانيا .

بيا الجورة الدكانية مغ الخصأ ان تشطخ الييا كقانػن ثابت لمشسػ الدكاني وال بج ان تسخ  خان ىحه السخاحل التي تس
 بيا كل دولة .

  معدالت النمو السنوية في العالم.
 الث مجسػعات مغ حيث معجالت الشسػ الدكاني :ويسكغ تقديع العالع الى ث

 .الدول ذات النمو السكاني الشديد االنخفاض-1
%( وتذسل ىحه السجسػعة جسيع دول القارة 5في ىحه السجسػعة يقل السعجل الدشػي لمديادة الدكانية عغ )

اد الدػفيتي ويالحع ان ىحه السجسػعة االوربية باستثشاء البانيا واسبانيا وايخلشجا كحلظ تذسل الػاليات الستحجة واالتح
قج اكتطت سكانيا نتيجة لمثػرة الرشاعية والتقجم السادي الكبيخة ىحا ساعج باالتجاه نحػ تحجيج الشدل اما بالدواج 
الستأخخ او عغ شخيق الػسائل االخخى لتحجيج الشدل وتعتبخ ىحه الجول في مخحمة الشزج الدكاني التي تتسيد 

مة الػفيات قمة كبيخة وتقتخب اليابان مغ ىحه السجسػعة اتت الى مجسػعة الثانية مغ ناحية معجل بقمة السػاليج وق
 الشسػ .

 الدول ذات النمو السكاني المعتدل .-2
%( وتذسل ىحه السجسػعة عجدا كبيخا مغ الجول يسكغ تقديسيا الى 6و 5ويتخاوح فييا السعجل الدشػي لمشسػ بيغ )

 قدسيغ :
ييا معجل السػاليج ومعجل الػفيات وتعتجل فييا الديادة الصبيعية كسا ىػ الحال في كشجا خفس فشدول ي -أ

واالرجشتيغ واورغػاي واليابان واسبانيا واستخاليا ونيػزلشجا وكميا دول ذات مدتػى معيذي مختفع كالسجسػعة الدابقة 
الديادة الدشػي لمدكان مغ معجليا ولكشيا تختمف عشيا في وصػل ىجخات خارجية الى بعزيا مسا يديج مغ معجل 

 في الفئة االولى كسا تػجج في بعزيا االخخ مػارد كثيخة مدتغمة تذجع عمى زيادة الشدل واليجخة .
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دول تدداد فييا معجالت السػاليج ومعجالت الػفيات مسا يجعل الديادة الصبيعية مشخفزة وتذسل ىحه  -ب
ستػائية الغابػن غيشيا ببيدا و .مػريذيػس . الكاميخون كسا تذسل السجسػعة بعس الجول االفخيقية مثل غيشيا اال

ىايتي . جسايكا .شيمي في امخيكيا الالتيشية والريغ وكػريا في اسيا ومغ السسكغ ان يدداد معجل الديادة الصبيعية 
 ليحه الجول في حالة ارتفاع مدتػاىا السعيذي وزيادة العشاية الرحية . 

 كاني المرتفع .الدول ذات النمو الس-7
%( وتخجع ىحه السعجالت الدخيعة في 6يختفع معجل الديادة الدكانية الدشػية في ىحه السجسػعة مغ الجول عغ )

الشسػ الى انخفاض ندبة الػفيات مع بقاء معجل السػاليج مختفعا كشتيجة لمعشاية الرحية واالستقخار الدياسي 
ا مغ عػامل وتذسل بقية دول العالع . ويدداد معجل الديادة الدشػية والدياسة الحكػمية السذجعة لإلنجاب وما اليي

 لمدكان في بعس دول افخيقيا وامخيكيا الالتيشية والسشصقة العخبية في اسيا .
 


