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 جغرافيت السكان
كىي حقؿ مف حقكؿ الجغرافية البشرية تيتـ بدراسة الظاىرة السكانية عمى سطح األرض  تعريفيا:

الجغرافي كالتغير )النمك( كتركيب كتككيف السكاف كالحركة المكانية ليـ كتفسير  مف حيث التكزيع
الطبيعية كالحضارية مف جية كالسكاف مف جية اخرل سكاء كاف  بيف البيئات الداخمية ماالعالقات 

                                                                       المكاف صغيرا اك كبيرا.

عمـ كمي يدرس السكاف كمكضكع مستقؿ كيركز عمى الطرؽ االحصائية في معالجة  عمم السكان:
 خصائص السكاف مف حيث الحجـ كالتكزيع كالتركيب كالتغيرات التي تطرا عمييا بتأثير الخصكبة

                                                                            كالكفيات كاليجرة .

: مجاالت جغرافية السكان       

ارقاـ السكاف اك اعدادىـ المطمقة -1  
خصائص السكاف كتشمؿ:  -2  
الخصائص الطبيعية )العمر, النكع. الساللة, الكضع الصحي كالفكرم(   -أ  
الخصائص االجتماعية )الحالة الزكاجية, العائمة, الممكية, االقامة, التعميـ, المغة, الديف,  -ب

 القكمية(
الخصائص االقتصادية )الصناعة, الحرفة, الدخؿ( -ج  
  ؿ : )الخصكبة, الكفيات, اليجرة, التغير(حركة السكاف كتشم -3

                          
 عالقة جغرافية السكان بالعموم االخرى.

يعد االنساف المحكر الرئيسي لمدراسات التي يقـك بيا فركع العمـ كالمعرفة فاألنساف ىك      
احداىما مكممة لألخرل اك الكسيمة كالغاية مف ىذه الدراسات لذلؾ نجد اف فركع العمـك تككف 

يمكف اف تككف جغرافية السكاف   كليذه االسباب ال كف مجمكعة متكاممة ىدفيا االنسافجمعيا تكبأ
 الفركع مف العمكـ كجغرافيةبيف ىذه  بمعزؿ عف فركع العمـك االخرل . فيناؾ عالقات كتداخؿ ما

الجتماع, االقتصاد, ىندسة ا, ياضيات, الر ذه العمـك يمكف اف نذكر )االحصاءالسكاف كمف ى
كاف بيف جغرافية الس ىـ ىذه العالقات ىي العالقة ما( كاالجغرافية العسكرية, كعمـك اخرل ,المدف

. فيما يعتمداف عمى الكـ اال اف لكؿ منيما اىتمامو الخاص مف حيث كعمـ السكاف )الديمكغرافيا(
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. فالديمكغرافي يعتمد عمى مختمؼ نب االحصائي كالبيانات االحصائيةبالجاااللماـ كالمعرفة 
. في حيف يعمؿ الجغرافي كالشخصية لمسكاف كعالقتيـ الكميةالخصائص الطبيعية كالذىنية 

السكاني عمى تفسير العالقات الداخمية المعقدة بيف الظكاىر الطبيعية كالبشرية مف ناحية كالسكاف 
                                                 مف ناحية اخرل في ىذا المكاف اك مكاف اخر.

كمف ىذا فأف الجغرافي السكاني البد اف يستعيف بالديمكغرافيا كبعض الدراسات السكانية ال      
التحميؿ الديمكغرافي ألنيا سكؼ تساىـ في  اف تخمك مف دراسة مختصرة ألبسط اساليبيمكف 

ساىما في دراسة مستقبؿ السكاف كتخطيط استكماؿ البناء المنيجي لجغرافية السكاف الف كمييما ي
                                                                                     .مكاردىـ

   المصادر االحصائية لدراسة جغرافية السكان

ىنالؾ العديد مف المصادر االحصائية التي يعتمد عمييا الجغرافيكف لمحصكؿ عمى البيانات 
 السكانية كفيما يأتي حصر اىـ مصادر البيانات السكانية ::

لمسكافالتعداد العاـ  -4سجالت اليجرة   -3المسح بالعينة   -2التسجيؿ الحيكم   -1  

مصادر اخرل لمبيانات. -5  

ـ التسجيل الحيوي:1  

اما المقصكد بالتسجيؿ الحيكم تبعا لتعريؼ االمـ المتحدة ) ىك التسجيؿ الرسمي كالتقرير     
التي   المتعمقة باألحداث الحيكيةاالحصائي لجمع كاعداد كتحميؿ كعرض كتكزيع االحصاءات 

العتراؼ الشرعي تتضمف المكاليد االحياء كالكفيات ككفاة االجنة كالزكاج كالطالؽ كالتبني كا
            ( كعميو يشمؿ التسجيؿ الحيكم عمى المتغيرات االساسية االتية::فصاؿ الشخصيكاالن

                                                      .ـ الطالق3ـ الوفاة  2ـ المولود الحي  1

لقانكف مدني فعندما يكلد الفرد  تبعا ال يتـ تسجيؿ الكقائع الحيكية في معظـ بمداف العالـ اال    
تكلد معو الحاجة الى تسجيمو في سجؿ مدني بيف تاريخ حياتو منذ كالدتو كحتى كفاتو كارتباطو 

ؽ الفرد في بأصكلو كفركع اسرتو كيثبت شخصيتو كجنسيتو كيحفظ نسبة كديانتو مف اجؿ حفظ حقك 
يؿ الحيكم دائرة االحكاؿ ارة التسجى ادقائع الشخصية المكثكؽ بيا كتتكلحياتو كمماتو كحفظ الك 

                                                                                      .المدنية
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                                                                           ـ المسح بالعينة:2

التعميـ مف الجزء الى الكؿ في سبيؿ الحصكؿ عمى  كىي عممية استنتاج احصائي تقكـ عمى    
بيانات تكضح كؿ اك بعض الخصائص السكاف كالعينة جزء مف المجتمع تختمؼ عف الحصر 

دراستيا بيذه  الشامؿ )التعداد العاـ( الذم يشمؿ كاؿ افراد المجتمع كال بد مف تقسيـ الدكلة المراد
عف مناطؽ مختاره مف تمؾ  اـ فرعية كيجرم البحث. كيقسـ كؿ اقميـ الى اقسالطريقة الى اقميـ

البحث بيذه ثـ يتـ حصر جميع المساكف المكجكدة في المناطؽ المذككرة كعند اجراء  ,االقساـ
عمـ النتائج الطريقة يتـ اختيار عينة عشكائية مف بيف تمؾ المساكف ليجرم عمى سكانيا البحث ثـ ت

                            .عف طريؽ استمارة االستبيافالبحث . كيتـ اجراء لتشمؿ الدكلة برمتيا

ـ سجالت اليجرة :3  

يمكف تقسيـ اليجرة الى نكعيف ىما ىجرة دكلية كداخمية كىناؾ عدة مصادر يمكف االعتماد      
عمييا لمحصكؿ عمى معمكمات عف حجـ اليجرة الدكلية مف بينيا : احصاءات المكانئ )الجكية 

كتصاريح االقامة  الحدكد البرية كاحصاءات كجكازات السفر كسجالت السكافكنقاط  البحرية(
اعتمادا  اما حجـ اليجرة الداخمية فقياسيا اكثر صعكبة كتقاس بالطريقة المباشرة .كالعمؿ لألجانب

عمى السجالت السكاف الدائمة متكفرة كمف اسئمة التعددات السكانية ككذلؾ المسكحات بالعينة 
كطريقة محمي الميالد كاالقامة كتككف بياناتيا اليجرة مباشرة باإلحصاءات الحيكية  لغيركبالطرؽ ا

غير دقيقة حيث يتقاعس الكثير مف السكاف مف اجراء المعامالت لتغير محؿ السكف كقد تتأخر 
           ..                 تجرم اال عندما تدعكا الحاجة ليا تمؾ المعامالت سنكات طكيمة كال

                            

ـ التعداد العام لمسكان :4  

التعداد ىك العممية الكمية لجمع كتجييز كتقسيـ كتحميؿ كنشر البيانات الديمكغرافية      
في الدكلة كاالقتصادية كاالجتماعية في قطر اك جزء منو في فترة زمنية محدده عف جميع االفراد 

                                                                            .المحدد االقميـ اك

 كتتـ ىذه العممية عف طريؽ اجراءات دكرية عمى فترات متساكية مف السنكات يسجؿ فييا كؿ فرد 
                               .دكف اجراء عممية التعداد الفعميةمف السكاف مف نسمة الى اخرل 
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   :ديث بعدة خصائص فيما يمي ابرزىاويتصف التعداد الح

كذلؾ بشمكؿ كؿ فرد مف المنطقة المحددة )الدكلية اك اقميـ منيا ( عند التعداد  ـ الشمولية :1
 سكاء كاف مكاطنا اـ اجنبيا دكف حذؼ اك تكرار كما يشمؿ جميع رعايا الدكلة في الخارج .

كقت اليو كما يجب اف تستند البيانات : ام اف يعد الشخص في لحظة التعداد اك اقرب  ـ اآلنية2
 المعدة الى فترة زمنية محدده كمعرفة تعريفا جيدا ألنو في كؿ لحظو يطرأ تغير في بيانات السكاف 

: ينبغي اجراء التعداد تحت اشراؼ الحككمة كفؽ تشريعات معينة فالتعداد  ـ االشراف الحكومي3
عممية احصائية ضخمة تتطمب تخطيطا كتنظيما كتكاليؼ باىضو كما يتطمب تضافر كزارات 

                                                     كمصالح كىيئات حككمية عديدة ال جرائو .

  : كذلؾ بأدالء كؿ فرد عف المعمكمات الشخصية المطمكبة في استمارة التعداد ـ الحصر الفردي4
, المينة , االلماـ بالقراءة كالكتابة كغيرىا ....() مثؿ العمر    

كتعني اجراء التعداد في اكقات منتظمة ) كؿ خمس اك عشر سنكات ( لكي تسيؿ  ـ الدورية :5
المقارنة الزمنية كالمكانية سكاء بيف الدكؿ اك بيف اقاليـ الدكلة الكاحدة كاستخداميا في تقرير 

                                                              .المختمفة االتجاىات الديمكغرافية

كىك اف يجرم تحديد المنطقة المشمكلة بالتعداد تحديدا دقيقا مف  ـ تحديد المنطقة الجغرافية :6
في الدكؿ .اجؿ اعداد البيانات كنشرىا حسب االقاليـ االدارية   

 بيانات التعداد حسب المناطؽ الجغرافية لمقطر لكي يتمكفنشر : كىك تبكيب ك  ـ التبويب والنشر7
 الباحثكف كالمعنيكف مف دراستيا كاالستفادة منيا في الميداف التخطيطي حاضرا كمستقبال .

 

 ف الطرؽ المتبعة في اجراء التعداد فيي تختمؼ مف دكلة: االطرق المتبعة في اجراء التعداد
ثالث طرؽ ىي :: اعألخرل كعمى العمـك يجرم التعداد باتب  

: ىك عدد السكاف حسب اماكف كجكدىـ فعال يكـ التعداد بغض ـ التعداد الواقعي او الفعمي1  
اك مقيميف في الفنادؽ . ىذا االسمكب بيانتوالنظر عف محؿ اقامتيـ المعتاد حتى لك كانكا زائريف   

الحقيقية لتكزيع السكاف حسبال يمكف االعتماد عمييا في التخطيط ألنيا ال تعبر عف الصكر   
 اقامتيـ المعتادة.
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 كفيو يعد االفراد بالرجكع الى اماكف سكناىـ الدائمة كليس حسب مكاف تكاجدىـ :ـ التعداد النظري2
 ؿ مع عائمتو في المكاف الذم يقيـليمة العد كاف صادؼ غياب احد افراد العائمة فانو مع ذلؾ يسج

 فيو دائما .

 , ام تسجيؿ السكاف حسب اماكفىك يجمع بيف التعداديف السابقيف النظري : ـ التعداد الفعمي _3
.اقامتيـ المعتاد كالمكجكديف فيو في آف كاحد   

 مراحل جمع بيانات التعداد التي تتم بأربعة مراحل ىي:

المرحمة التمييدية: كتتضمف كضع الخطة العامة  ألجراء التعداد, ام تحديد االسمكب لمعممية  -1
اما يسجميا العداد نفسو اك رب االسرة اك كالىما.بحيث   

التي يضعيا العدادكف بعد المرحمة الميدانية: تتضمف جمع البيانات فعميا في ضكء الخطة  -2
 تكزيعيـ عمى المناطؽ.

مرحمة التجييز: كىي تصنيؼ البيانات كعرضيا في جداكؿ كرسـك تحدد خالليا طريقة  -3
كالىما( كتحضر النماذج لعممية التجييز كالصحائؼ كالبطاقات  التجييز )اليدكم اك االلي اك

 االحصائية.                                                                                  

مرحمة تقكيـ البيانات كتحميميا: تتضمف تقكيـ نتائج العمؿ في المراحؿ الثالث السابقة كقد  -4
النتائج كاعداد البحكث عمى اساسيا كالبد مف نشر النتائج التعداد كبأسرع كقت. تتعداىا الى تحميؿ   

 

 التطور التاريخي لمتعداد واصنافو حسب مستوى الدقة

 اف فكرة تعداد الناس ىي فكرة قديمة عرفيا االنساف منذ اقدـ العصكر كلكف يمكف القكؿ اف
ككؿ  سبقت النصؼ الثاني مف القرف السابع عشرالتعدادات الحديثة لـ تكف معركفة في الفترة التي 

 ما كاف معركفا ىك اعداد قكائـ بالسكاف كبدافعي الضرائب اك الممتمكات الثمينة كلـ تكف القكائـ
 االكلى تيدؼ الى تعداد كافة السكاف اك عينة نمكذجية بؿ اكلئؾ الذيف يقعكف في اصناؼ خاصة

كبدأ التعداد الحديث يبرز لمكجكد في النصؼ  ية.كرؤساء االسر اك مف في عمر الخدمة العسكر 
الدكلي لإلحصاء اسس التعدادات الحديثة  الثاني مف القرف السابع عشر كبعد اف كضع المؤتمر
.                              دكؿ العالـ فانتشرت عممية التعداد الى معظـ الدكؿ االكربية كبقية  
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:الثة اصناف الى ث ويمكن تصنيف مستوى التعداد    

ػ تعداد متقدـ الدقة يمكف الكثكؽ بو .1  

ػ التعداد متكسط الدقة.2  

ػ تعداد يقـك عمى مجرد التخميف ال يمكف الكثكؽ بو .3  

 المجاالت الرئيسية  التي تستفيد من البيانات السكانية :

 تساعد البيانات السكانية في ثالث مجاالت رئيسية  كىي :

كادارية كتخطيط (.ػ تكجيو السياسة كالتخطيط كاالسقاط ) اىداؼ سياسة 1  

ػ التعرؼ عمى االتجاىات الديمكغرافية السائدة كبرامج العمؿ القائمة عمييا .2  

ػ الدراسة العممية لمعالقات المتداخمة ما بيف الظكاىر الديمكغرافية كمقكمات التنمية االقتصادية 3
 كاالجتماعية .

ل التي تتضمنيا استمارة التعدادــ الحقو  

عف خصائص الفرد كاىـ ىذه الحقكؿ تضـ استمارة التعداد السكاني محتكيات كثيرة كحقكؿ متعددة 
 ىي ::

ػ المعمكمات الجغرافية )مكاف الشخص لحظة التعداد كالريؼ كالحضر (.1  

ػ المعمكمات العائمية ) افراد العائمة كرئيس العائمة (.2  

(. الشخصية ) الجنس كالعمر كالحالة الزكجية كمكاف الكالدةػ الصفات 3  

ػ الخصائص االقتصادية ) النشاط االقتصادم عمى اختالؼ (.4  

ػ الخصائص الحضارية ) المغة كالقكمية كالديانة (.5  

ػ الخصائص الثقافية ) التعميـ (.6  

ػ الخصكبة كالكفيات.7  

ػ االسكاف.8  
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ق .تطور التعدادات السكانية بالعرا  

 كبكشر تسجيؿ السكاف في انحاء العراؽ 1926تشكمت دكائر النفكس في العراؽ في اكائؿ عاـ 
ككاف سكاف العراؽ بمغ عددىـ  1928تشريف االكؿ كانتيى في اكاخر عاـ  1في  1927عاـ كافة
 كبعد ذلؾ اعيدت 1931نسمة كفشمت العممية كالغيت مف قبؿ الحككمة عاـ  (269686954)

( نسمة كبعد ىذه التجارب ىناؾ تجارب 362136174السكاف ) كبمغ عدد 1934عاـ المحاكلة في
                                                 داف تعداد السكاف جرت في العراؽ :جادة في مي

( نسمة .468166815كبمغ عدد السكاف ) 1947ػ تعداد عاـ 1  

( نسمة .663396969كبمغ  عدد السكاف ) 1957ػ تعداد عاـ2  

( نسمة .869976239كبمغ عدد السكاف ) 1967ػ تعداد عاـ 3  

( نسمة .1269996497كبمغ عدد السكاف ) 1977ػ تعداد عاـ 4  

( نسمة .1663356199كبمغ عدد السكاف ) 1987ػ تعداد عاـ 5  

( نسمة .2269466999كبمغ عدد السكاف ) 1997ػ تعداد عاـ 6  

ـ مصادر اخرى لمبيانات :5  

 عف السكاف كخصائصيـ المختمفة مثؿتقكـ منظمات دكلية عديدة بإصدار احصاءات متنكعة      
 المكتب االحصائي لألمـ المتحدة كمنظمة الصحة العالمية كاليكنسكك كمكتب العمؿ الدكلي
 كالمنظمات الخاصة بالطفكلة كغيرىا ككميا تصدر دكريات خاصة بيا كاىـ تمؾ الدكريات الكتاب

 السنكم لمسكاف الذم تصدره الدائرة االحصائية في المنظمة الدكلية بنيكيكرؾ . ككذلؾاالحصائي 
 القتصادية خاصة بيا عف بيانات السكاف كنكاحي الدكلة تصدر مطبكعاتدكؿ العالـ ىي االخرل 

                                                                                 كاالجتماعية.
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 منى السكان
ثالثة  ىك التغير في حجـ السكاف سكاء بالزيادة اك النقصاف كمصدر ىذا التغيير :نمو السكان   

التكازف بيف  كيتأثر نمك السكاف بجميع تمؾ العكامؿ كقد يتغيرعكامؿ ىي المكاليد كالكفيات كاليجرة 
                                                              ىذه العكامؿ مف كقت الى ألخر .

 زيادة السكان وطرائق قياسيا:

شيد اؿ عالـ تغيرا كاضحا بيف الزيادة كالنقص في سكانو عبر مراحمو التاريخية اال اف       
حديثا ىك الزيادة المستمرة لمسكاف فيما عدا بعض الدكؿ كالدنمارؾ كدكؿ اكربية  العالمي االتجاه

كما تختمؼ  ,ة بسبب االنخفاض في عدد المكاليدتكاجو نقصا في الزيادة الطبيعي بدأت اخرل اذ
)تمثؿ نسبة مئكية عادة ( كثيرا بيف سكاف المناطؽ المتقدمة كالناحية  معدالت الزيادة السنكية

 المتقدمة كيككف مرتفعا في الدكؿ النامية خاصة بعد الحرب فتظير كاطئة كثابتة في المناطؽ
كيتأثر نمك السكاف بعاممي الزيادة الطبيعية  ,السكاني العالمية الثانية مما ادل الى مشكمة االنفجار

بيف عدد المكاليد كعدد الكفيات اما اليجرة فيي  الطبيعية ىي الناتجة عف الفرؽ كاليجرة فالزيادة
اتجاىيا الى اك مف قص حسب اك بالتنا الحركة السكانية عبر الحدكد اذ يتحدد تأثيرىا بالتزايد

اما اليجرة النازحة تعد عامال في  فاليجرة الكافدة تعد عامال في تزايد سكاف الدكلة الجاذبة ,الدكلة
                                                                .الدكلة الطاردة تناقص سكاف

                                                                

 ــ طرق قياس نمو السكان

يعد معدؿ الزيادة الطبيعية مف بيف اكثر المقاييس الشائعة إليجاد نمك السكاف . كيعد اساسا       
مسكاف كتظير التغير في حجـ السكاني في منطقة ما عندما تتكفر نتائج التعدادات العامة ل لدراسة
كتقدير حجـ السكاف في المستقبؿ اك كما يطمؽ عميو اسقاطات السكاف عمى   التنبؤ  في اىميتو

التغير كيمكف استخراج ىذا المعدؿ بطرؽ مختمفة منيا طريقة الريح المركب اك  معدؿ فرض ثابت
                       .              كالطريقة المتكالية اليندسية كالكسيط اليندسي الفائدة المركبة
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المعادلة التي تعتمدىا الدائرة السكانية  النمك كىنا سنختار معادلة االمـ المتحدة الستخراج معدؿ
: لألمـ المتحدة كىي  

  

r=  ( √  
  

  - 1) x 100 

 

 حيث اف :

معدؿ النمك السنكم =  r 

عدد السكاف في التعداد االحؽ   p1 

عدد السكاف في التعداد السابؽ =  po 

عدد السنكات بيف التعداديف   =t 

 

( 25599999ككاف عددىـ ) 2912( نسمة عاـ 49599999مثاؿ : بمغ عدد سكاف دكلة ما )
                              كلة ؟النمك السنكم لسكاف ىذه الد استخرج معدؿ 2999نسمة عاـ 

r=  (√  
  

  - 1) x 100 

r = ( √        
        

   -1) x 100 

r = ( √          - 1) x 100 

r = (1.393 – 1 ) x 100 

r = 393 x 100 

r = 3.9 



10 

 

(في المستقبؿ السكاف المتكقعمعادلة االسقاطات السكانية )عدد   

Pn = po ( 1+  
   
 )n 

 pn= عدد السكاف المتكقع في سنة اليدؼ

 po= عدد السكاف في سنة االساس

معدؿ النمك السكاني السنكم بيف   =r 

عدد السنكات بيف سنتي االساس كاليدؼ  = n 

نسبة النمك ككانت  2912( نسمة في عاـ 159999مثاؿ : بمغ عدد سكاف محافظة االنبار )
بافتراض ثابت معدؿ النمك  2925%( استخرج عدد السكاف المتكقع عاـ 269السنكية لمسكاف )
                                                                               السنكم لمسكاف؟

Pn= 2.9  / 100  = 0.029 

Pn= 2.9  / 100  = 0.029 + 1= 1.029 

ترفع لمقكل   Xy    المدة   سنة 13

Pn = 10450106409  

 بالتعداد السابؽ لنحصؿ عمى سنة اليدؼ x يضرب الناتج 

Pn = 10450106409 x 1500000 = 2175159    2925عدد السكاف عاـ  
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 نمو السكان في العالم

التاريخية شيد العالـ تقمبات كاضحة بيف الزيادة كالنقصاف في سكانو عمى امتداد معظـ دكراتو      
 االتجاه العالمي حديثا ىك الزيادة المستمرة لمسكاف كلقد صار ىذا االتجاه عاما حتى اصبح امرا اال

كتشر الدالئؿ الى اف السبب في زيادة سكاف العالـ ىك نجاح االنساف في التغمب عمى  طبيعيا.
لخصكبة عمى المكت )اليالؾ( أيا كانت ىذه االسباب مع بقاء معدالت ا اسباب الكثير مف

طبيعية كطاؿ امد كىذا االمر متصؿ اساسا بالتقدـ نسبة الزيادة ال الكفيات كارتفعت ارتفاعيا فقمت
               كاالقتصادم فضال عف التطكر التكنمكجي كاالجتماعي . الطبي )الكقائي كالعالجي(

القديمة مف خالؿ النتائج لقد امكف كضع بعض التصكرات لحياة االنساف كاعداه في العصكر    
 كصمت الييا الدراسات األنثركبكلكجيا كتمؾ المعينة بالتاريخ الجيكلكجي كتاريخ الحضارات التي
التطكر كغيرىا كاستطاع التكصؿ الى تقديرات ألعداد السكاف كخاصة قبؿ الميالد اما االعداد  كعمـ
ة مف الدقة ككما مكضح في الجدكؿ فكانت كاقعية كقريب 1659تكضح النمك السكاني ما بعد  التي
:االتي  

 نمو سكان العالم حتى نياية القرن العشرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة التغير% عدد السكان السنة

 -- 0022222 مليون سنة
قبل الميالد 022  0222222 -- 
قبل الميالد 0022  02222222 2020%  

0 002222222 2020%  

0002 022222222 200%  

0022 022222222 2020%  

0002 022222222 200%  

0022 022222222 200%  

0002 0222222222 200%  

0022 0022222222 200%  

0002 0022222222 200%  

0222 0000222222 200%  

0200 0222222222 200%  

0200 0222222222 200%  
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 يبمغ عدده اف معطيات ىذا الجدكؿ تؤشر عدة حقائؽ كىي اف االنساف عاش زمنا طكيال قبؿ اف
 ربع مميار نسمة كما اف زيادتو بدأت تأخذ كتائر سريعة نسبيا منذ بداية التاريخ الميالدم عمى اف
 ىذه الكتائر تسارعت اكثر بعد منتصؼ القرف السابع عشر كبذلؾ تقمصت السنكات الالزمة

لتضاعؼ عدد السكاف في العالـ في التاريخ الحديث الى قرنيف فقط بعد اف احتاج ا لمضاعفة
كبعد ذلؾ تقمصت السنكات  1859عاما كقد تضاعفت بعد مئتيف سنو عاـ  (1659االكؿ حكالي )

عمى التكالي  1975ك 1929سنة في عامي  55فقد احتاج الى  اما التضاعؼ بعدهسنو  79الى 
 59ام انو سيحتاج  2925( ثمانية مميارات عاـ 8) كسيتضاعؼ كيصبح عدد السكاف ما يقارب

مميارات( اف  8مميارات الى  4السكاف مف ) ليتضاعؼ عدد 2925الى عاـ  1975اـ سنة مف ع
الكحيدة بؿ اف ىناؾ ظاىره  المعدؿ البطيء لنمك السكف لـ يكف الظاىرة الديمكغرافية المتميزة

سنة  22الى  18 ديمكغرافية اخرل ليا اىميتيا كىي انخفاض معدؿ متكسط العمر الذم تدرج مف
                                       فترة ما قبؿ العصكر الكسطى في اكربا .عاما في  35تـ 

في زيادة مستمرة ككانت زيادة سكاف قارة اسيا )باستثناء القسـ كمف ىذا يتضح اف عدد السكاف 
ىي السبب المباشر في نـ سكاف العالـ كمازاؿ االسيكييف يمثمكف الغالبية  االسيكم مف ركسيا(

العددم كلكف معدؿ الزيادة في سكانيا قد انخفض  بشرية جمعاء كما اف ال كربا اثرىاالعظمى لم
الى حد كبير خالؿ القرف الحالي كتتمتع كؿ مف امريكا الالتينية كافريقيا بزيادة كبيرة تفكؽ مخيمتيا 

 مميارات نسمة( كسيتكزع 8سيجتاز عدد سكانو ) 2925في اكربا كمف المتكقع اف العالـ في عمـ 
 1669969996999نسمة( كافريقيا ) 4659969996999ىذا العدد السكاني تقريبا عمى اسيا )

نسمة(  79969996999نسمة( كاركبا سيصؿ اكثر ) 1619969996999نسمة( كامريكا الالتينية )
نسمة( كاما عؿ  3769996999نسمة( كاستراليا كنيكزلندا ) 34569996999كامريكا الشمالية )
تككف الصيف صاحبة الرقـ االكبر في عدد السكاف كسيصؿ تقريبا الى اكثر مف مستكل الدكؿ ف

نسمة( كالكاليات  1619969996999نسمة(  كبعد اف تجاكز عددىـ االف ) 1649969996999)
( مميكف كالبرازيؿ في امريكا الجنكبية 312المتحدة في امريكا الشمالية سيصؿ الى اكثر مف )

ندكنيسيا  ( مميكف نسمة299سيتجاكز ) ( مميكف نسمة 279عمى الدكؿ االسالمية سيصؿ الى )كا 
( مميكف نسمة كجميكرية مصر العربية 399كنيجيريا عمى افريقيا سيصؿ عدد سكانيا اكثر مف )

التي سيصؿ اكثر  ( مميكف نسمة كدكلة ركسيا في اكربا99عمى الدكؿ العربية كالتي سيصؿ الى )
                       ..                          في اكربا 2925( مميكف نسمة عاـ 159مف )
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 مراحل النمو السكاني

ادت دراسة النمك السكاني الى محاكلة تقسيمو الى مراحؿ رئيسية اك دكرات ديمكغرافية تتميز       
نيا بسمات خاصة معينة عمى تطكير المكاليد كالكفيات فيذه المراحؿ ليا بعد زماني كاخر كؿ م

مراحؿ  مكاني ام يمكف تكزيعيا عمى العالـ اليـك فينقسـ العالـ تبعا ليا الى اقاليـ مختمفة كفيما يمي
                                                                               النمك الثالث:

ـ المرحمة البدائية :1  

 ( باأللؼ كارتفاع معدؿ الكفيات الى55 – 45كتتميز بارتفاع معدؿ المكاليد بحيث يتراكح بيف )   
   ( باأللؼ الذم يرجع سببو االكبئة كاالمراض كنقص الغذاء كانتشار المجاعات فضال59 -49)

انتظاـ  كفي غير مف السنيف تزيد ببطء عف الحركب مما ادل اؿ بقاء االعداد السكانية االؼ
دؿ تتناقص في بعض الجيات ألنيا تؤدم الى زيادة معدؿ الكفيات عمى الرغـ مف ارتفاع مع كحتى

            ( باأللؼ .5المرحمة الى )كيترتب عمى ىذا انخفاض معدالت النمك في ىذه  الكالدات
 دت العالـ في كؿ اجزائو حتى القرف السادسكقد مرت كؿ الشعكب العالـ بيذه المرحمة التي سا   
ريقيا كبعض تقريبا كمازاؿ يعيش حتى اليكـ في ىذه المرحمة سكاف بعض جيات كسط افر عش

المجتمعات الزراعية ذات البناء االجتماعي القبمي التقميدم اك الريفي كالتي لـ  الجزر ك بعض
                                                           المدنية . حياة التصنيع كحياةتعرؼ 

ـ المرحمة االنتقالية :2  

 محكظ في نسب كتعرؼ بمرحمة التزايد السكاني المبكر كتتميز بنمك سريع يرجع الى انخفاض م  
اليكه     ( باأللؼ 59 – 49( باأللؼ مع بقاء نسب المكاليد عمى ارتفاعيا )29 – 15الكفيات )

  25كبالتالي ترتفع نسبة الزيادة الطبيعية بحيث يصؿ متكسطيا الى حكالي  اتبيف المكاليد كالكفي
التعميـ . كتدخؿ الشعكب في ىذه المرحمة مع كجكد االستقرار كاستتاب االمف كانتشار األلؼب

ات . لتقني في مياديف الطب كالزراعة كالصناعة كىذا كمو يؤدم الى انخفاض معدؿ الكفيا كالتقدـ
في ىذه المرحمة مف القرف السابع عشر حتى منتصؼ القرف التاسع عشر كمرت  اكربا كقد مرت

كمازالت تعيش في ىذه المرحمة كثير مف ي النصؼ االكؿ مف القرف العشريف ف ف خالليااليابا
كاليند كباكستاف كاندكنيسيا كمعظـ جيات الكطف العربي . كيطمؽ بعض  عالـ كالصيفاقطار ال

)االنفجار الثكرة الديمكغرافية( كما يطمؽ عمييا البعض االخر)اسـ المرحمة ىذهالكتاب عمى 
                                                                                   السكاني(.
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ـ المرحمة االستقرارية )مرحمة النضوج السكاني( :3  

مستكل المعيشة تتجو نسبة المكاليد الى     تتميز ىذه المرحمة بالنمك البطيء لمسكاف فبعد ارتفاع 
ت الى اليبكط بعد اف تككف نسبة الكفيات قد انخفضت مف قبؿ خالؿ المرحمة االنتقالية ككصم

( باأللؼ كبذلؾ تضيؽ اليكة بالتدريج بيف نسبة المكاليد 19ك 7حد ليا كىك يتراكح بيف ) ادنى
يعية كحينئذ ال يزيد السكاف اال بقدر ضئيؿ فيتحقؽ كتقؿ تبعا لذلؾ نسبة الزيادة الطبكنسبة الكفيات 

كبارتفاع سنة اك اكثر 79ىذه المرحمة بطكؿ متكسط العمر اذ يبمغ  نضكج السكاني كتتميزال
نسبة االطفاؿ الى مجمكع السكاف . ككصمت الى سبة الشيكخ كانخفاض مستكل المعيشة كبارتفاع ن

ككسطيا كامريكا الشمالية كالياباف  اربماؿ غرب اك المرحمة االستقرارية في الكقت الحاضر دكؿ ش
بعض الباحثيف مف لمرحمة الثالثة , نجد مف ا كبسبب انخفاض معدالت المكاليد كالكفيات الى اكثر

 (باأللؼ كما  968 -966اكح بيف )يميز المرحمة رابعة تتصؼ بانخفاض شديد لمزيادة الطبيعية تتر 
المعدالت اتجاىا سالبا بسبب معدالت الكفيات عمى  في المجر كالسكيد كقد اتجو بعض ىذه

                                                        .المكاليد كما في النمسا كالمانيامعدالت 

ك التي تمر بيا الدكرة السكانية مف الخطأ اف تنظر الييا كقانكف ثابت لمنماف ىذه المرحمة     
                                                          .كؿ دكلة بياالسكاني كال بد اف تمر 

الرسـ البياني يمثؿ المراحؿ التي مر بيا معدؿ النمك السنكم لمسكاف منذ القدـ كحتى الكقت 
                                     الحاضر اذ نالحظ االنخفاض في معدؿ الكالدات كالكفيات:
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 ـــ معدالت النمو السنوية في العالم .

 كيمكف تقسيـ العالـ الى ثالث مجمكعات مف حيث معدالت النـ السكاني :

ـ الدول ذات النمو السكاني الشديد االنخفاض .1  

%( كتشمؿ ىذه المجمكعة 1المعدؿ السنكم لمزيادة السكانية عف ) في ىذه المجمكعة يقؿ     
االكربية باستثناء البانيا كاسبانيا كايرلندا كذلؾ تشمؿ الكاليات المتحدة كاالتحاد جميع دكؿ القارة 

المجمكعة قد اكتظت سكانيا نتيجة لمثكرة الصناعية كالتقدـ المادم  ي  كيالحظ اف ىذهالسكفيت
اما بالزكاج المتأخر اك عف طريؽ الكسائؿ االخرل  ؿه نحك تحديد النسالكبيرة ىذا ساعد باالتجا

التي تتميز بقمة المكاليد كقمة الكفيات  لتحديد النسؿ كتعتبر ىذه الدكؿ في مرحمة النضج السكاني
    قمة كبيرة كتقترب الياباف مف ىذه المجمكعة اتت الى مجمكعة الثانية مف ناحية المعدؿ النمك .
   

ـ الدول ذات النمو السكاني المعتدل .2  

 بيرا مف الدكؿ( كتشمؿ ىذه المجمكعة عددا ك% 2ك  1يف )كيتراكح فييا المعدؿ السنكم لمنمك ب
قسميف : يمكف تقسيميا الى  

دكؿ ينخفض فييا معدؿ المكاليد كمعدؿ الكفيات كتعتدؿ فييا الزيادة الطبيعية كما ىك الحاؿ في  أــ
كندا كاالرجنتيف كاكرغكام كالياباف كاسبانيا كاستراليا كنيكزلندا ككميا دكؿ ذات مستكل معيشي مرتفع 

زيد مف كالمجمكعة السابقة كلكنيا تختمؼ عنيا في كصكؿ ىجرات خارجية الى بعضيا مما ي
معدؿ الزيادة السنكم لمسكاف مف معدليا في الفئة االكلى كما تكجد في بعضيا االخر مكارد كثيرة 

                                                      مستغمة تشجع عمى زيادة النسؿ كاليجرة .

طبيعية منخفضة دكؿ تزداد فييا معدالت المكاليد كمعدالت الكفيات مما يجعؿ الزيادة ال -ب
, غينيا االستكائية الغابكف غينيا, بيسا كتشمؿ ىذه المجمكعة بعض الدكؿ االفريقية مثؿ

, شيمي في امريكا الالتينية كالصيف كككريا في شيكس, الكاميركف كما تشمؿ ىايتي, جمايكامكري
ا المعيشي تكاىاسيا كمف الممكف اف يزداد معدؿ الزيادة الطبيعية ليذه الدكؿ في حالة ارتفاع مس

                                                                       .كزيادة العناية الصحية
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الدول ذات النمو السكاني المرتفع : ـ3  

%( كترجع ىذه 2ىذه المجمكعة مف الدكؿ عف )يرتفع معدؿ الزيادة السكانية السنكية في      
المعدالت السريعة في النمك الى انخفاض نسبة الكفيات مع بقاء معدؿ المكاليد مرتفعا كنتيجة 

مف عكامؿ  نجاب كما الييالمعناية الصحية كاالستقرار السياسي كالسياسة الحككمية المشجعة لأل
السنكية لمسكاف في بعض دكؿ افريقيا كامريكا . كيزداد معدؿ الزيادة كتشمؿ بقية دكؿ العالـ

                                                            .تينية  كالمنطقة العربية في اسياالال

 نمو السكان في الوطن العربي
لقد مر نمك السكاف في الكطف العربي بعدة مراحؿ تبايف فيما بينيا النمك السكاني ما       
النمك السمبي كالبسيط كالمعتدؿ كشديد االرتفاع كىذا مرتبط بعدة عكامؿ أىميا العامؿ بيف 

االقتصادم كالحركب كالعامؿ الصحي كعدـ كجكد خدمات كتكفرىا , كمف أىـ ىذه المراحؿ كالتي 
:                                                                                تقسـ كاآلتي  

:لمسكان مرحمة النمو السمبي -1  
عاـ كتبدأ مف سقكط بغداد عمى يد ىكالكك كتنتيي عند مطمع  699تمتد ىذه المرحمة لحكالي     

ستكل المعيشية كعدـ تكفر القرف التاسع عشر كقد انتشرت فييا األكبئة كاألمراض كىبكط م
كف كاف معدؿ الكفيات يصؿ باأللؼ كل 59, ككاف معدؿ الكالدات في ىذه الفترة يصؿ الخدمات

                                             باأللؼ مما أدل إلى أف يككف النمك سمبي . 59إلى 
مرحمة النمو البطيء: -2  

 كىي مرحمة اتساع النشاط الحرفي كبداية العمؿ التجارم كتمتد ىذه المرحمة ما بيف   
العالمية األكلى كالتي أدت إلى انتياء اإلمبراطكرية ( حيث انتيت بانتياء الحرب 1899-1929)

العثمانية كظيكر الحككمات العربية كالتشكيالت السياسية الحديثة كقد شيدت ىذه المرحمة حدكث 
صدار تشريعات كقكانيف في  تطكرات االقتصادية كاتجاه الدكلة العثمانية إلى إجراء إصالحات كا 

لمستكل االقتصادم كاالجتماعي كأدت بتأثيرىا عمى الكاقع األقطار العربية أدت إلى تغير في ا
( باأللؼ مما جعؿ الزيادة الطبيعية 35الديمكغرافي العربي مف خفض معدؿ الكفيات إلى حكالي )

             ..                   ( باأللؼ15ات كالكفيات تصؿ إلى )الناتجة عف الفرؽ بيف الكالد
مرحمة النمو المعتدل: -3  

( حيث اختفت الدكلة 1959-1929كىذه المرحمة مرتبطة بالسكؽ العالمية كتمتد ما بيف ) 
العثمانية كتقاسمت الدكؿ األكربية السيطرة عمى أقطار الكطف العربي كفي ىذه الفترة ظيرت 
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التشكيالت السياسية العربية الحديثة كما تبعو مف تطكرات اقتصادية كتغيرات اجتماعية كتعميمية 
ية كاتساع في بناء البنى االرتكازية  في قطاعات الزراعة كالصناعة كتكسيع قطاع الخدمات كثقاف

استمرار  الصحية كالبمدية كاالرتفاع النسبي في المستكل المعيشي كخاصة في المدف مما أدل إلى
( باأللؼ في الكقت الذم استمر فيو معدؿ الكالدات مرتفعا 27انخفاض معدؿ الكفيات ليصؿ إلى )

%( ليصؿ عدد السكاف 18) ( باإللؼ كىذا يعني إف معدؿ الزيادة الطبيعية كاف45فكاف بحدكد )
                                            .( مميكف نسمة74مة إلى ما يقارب )في نياية المرح

                                      
مرحمة النمو المرتفع : -4  

خالؿ سنكات النصؼ الثاني مف القرف العشريف كحتى اآلف كقد شيدت كتمتد ىذه الفترة 
ىذه الفترة تحكالت كبيرة في الجكانب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية بسبب االستقالؿ السياسي 
أدل إلى اعتماد الحككمات العربية سياسة التخطيط كالتنمية بيدؼ اإلسراع في التحكيالت 

بالتالي رفع المستكل المعاشي ككاف مف نتائج التغيرات االقتصادية االقتصادية كاالجتماعية ك 
كاالجتماعية عمى األحكاؿ الديمكغرافية كخاصة عمى معدؿ الكفيات كمتكسط عمر اإلنساف حتى 

( سنة . إما الكفيات فقد 62( سنة مع إف المعدؿ العاـ تجاكز )79كصؿ في بعض األقطار إلى )
( باإللؼ , إما عف 9طب كالصحة العامة ككصؿ معدليا إلى )أثرت في ىبكطيا استخدامات ال

( باإللؼ في بداية الفترة حتى كصؿ اآلف إلى 47كاقع الكالدات فقد استمر بمعدالتو العالية مف )
( باإللؼ مما جعؿ 23( باإللؼ ككاف معدؿ الكفيات في بداية الفترة ما يقارب )37ما يقارب )

                                        .( باإللؼ28ما يقارب )ية يصؿ إلى معدؿ الزيادة الطبيع
إف ما يميز ىذه المرحمة عمى صعيد التنمية االقتصادية كاالجتماعية ىك اقتراب القرية العربية مف 
المدينة بفضؿ شبكات الطرؽ الكاسعة كالطرؽ الريفية ككذلؾ تتميز ىذه المرحمة بأنيا بدأت بنمك 

                                     .نمك سريع كلكف يتجو نحك التباطؤ إلىسريع ككصمت اآلف 
 

 تطور سكان الوطن العربي
بمغت تقديرات السكاف في الكطف العربي خالؿ القرف العشريف كبداية القرف الكاحد كالعشريف 

 1975( مميكف نسمة , إما سنة 74) 1959( مميكف نسمة كبمغ سنة 3665بمغ ) 1999ففي سنة 
( مميكف نسمة كمف 28168ما يقارب)  2999( مميكف نسمة ككصؿ عددىـ عاـ 128) فقد بمغ

                            ( مميكف نسمة .499ما يقارب)  2925المتكقع إف يصؿ عددىـ عاـ 



18 

 

إما مف ناحية التكزيع العددم لحجـ السكاف في الكطف العربي فقد احتمت مصر المركز األكؿ     
( مميكف نسمة تمتيا  89ناحية عدد السكاف حسب التقديرات فقد بمغ عدد السكاف حكالي )مف 

(  33ك)  ( 34بعدىا عمى التكالي بػ )كف نسمة كجاءت المغرب ك الجزائر ممي ( 39السكداف )
( مميكف 25( مميكف نسمة كالسعكدية )39مميكف نسمة كالعراؽ بالمرتبة الخامسة بعدد ما يقارب )

( مميكف نسمة 19كتكنس ) ( مميكف نسمة ,21( مميكف نسمة كسكريا )22ليمف )نسمة كا
( 4( مميكف نسمة كالككيت )4( مميكف نسمة كفمسطيف )6( مميكف نسمة كليبيا )9كالصكماؿ )

كفي , ( مميكف نسمة9األردف ما يقارب ) ( مميكف نسمة كبمغ عدد سكاف في4مميكف نسمة كعماف )
 ( ألؼ  نسمة كالبحريف859( مميكف نسمة كفي قطر )8مة كاإلمارات ) ( مميكف نس4لبناف بمغ )

                  .( ألؼ نسمة799نسمة كجزر القمر ) ( ألؼ859( ألؼ نسمة كجيبكتي )759)
أما اليـر السكاني لممجتمع العربي مف ناحية تركيب السكاف مف حيث فئات السف الكبيرة      

( فأكثر فيتصؼ بارتفاع نسبة األطفاؿ كصغار 65( )64 – 15 ( ك)15كالمحددة بػ اقؿ مف ) 
( كاف ارتفاعيا سيككف عمى حساب فئة الشباب كالقادريف عمى العمؿ 15السف فئة  اقؿ مف ) 
%( , أما فئة كبار السف 69%( في حيف ترتفع عالميا أكثر مف ) 59كالتي تقؿ نسبتيـ عف )

الغربية فقد  %( أما في أكربا6بة ضئيمة اقؿ مف )( فأكثر فيي ما زالت تشكؿ نس 65كالشيكخ) 
                                                                         .%(15كصمت إلى )

                                               
 نمو السكان في العراق

الكطف العربي مف مراحؿ النمك  يعد العراؽ احد األقطار العربية كبالتالي فاف ما مر بو  
السكاني قد مر بو العراؽ كاف الذم تأثر بو العراؽ تاريخيا كتأثر بو الكطف العربي كذلؾ قد اثر 

عمى يد المغكؿ كلحد اآلف كاف  1258عمى النمك السكاني في ىذا البمد فمنذ سقكط بغداد عاـ 
بح في القرف العشريف نمك سريعا متأثرا النمك السكاني سمبيا فبعد ذلؾ أصبح بطيئا ثـ معتدال كأص

                     بالعكامؿ التي أثرت بالعمـك عمى نمك سكاف الكطف العربي خالؿ ىذه المدة .
( كىذه أكؿ محاكلة 2968954) 1927بمغ سكاف العراؽ حسب تسجيؿ السكاف سنة      

تـ إجراء تسجيؿ السكاف مف  1935ـ إلحصاء السكاف في الدكلة العراقية الحديثة إلغائو , كفي عا
جرت أكؿ تجربة جادة  1947( نسمة كفي عاـ 3213174جديد كبمغ عدد سكاف ىذا التسجيؿ )

( نسمة , ككصؿ 4816185) 1947إلجراء تعداد سكاني كبمغ عدد سكاف العراؽ بمكجب تعداد 
بمغ عدد  1965ـ , كفي التعداد التالي عا 1957( نسمة عاـ 6339969عدد سكاف العراؽ إلى )
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( نسمة , كقد زاد 12129497بمغ عدد سكاف )  1977( نسمة , كفي تعداد 8997239سكاف )
في تعداد ( نسمة , إما 16335999)  1987عاـ   دد سكاف العراؽ  ككصؿ حسب تعدادع

( نسمة كحسب تقديرات كزارة التخطيط العراقية لعاـ 22946999) ففقد بمغ عدد سكا 1997
( 35( نسمة إما اآلف فيقدر عدد سكاف العراؽ حكالي )29682999د سكاف )بمغ عد 2997

                               .2913رة التخطيط العراقية في عاـ مميكف نسمة حسب بيانات كزا
إف الزيادة الحاصمة في عدد السكاف ناتجة عف التطكر االقتصادم كاالجتماعي      

خرل تسبب زيادة سكانية حتى كصؿ معدؿ نمك السكاف حاليا إلى ككذلؾ الزيادة السكانية ىي األ
%. أما ما يخص معدؿ المكاليد فقد 1.9 1947حتى  1999% بينما ظؿ لفترة طكيمة مف عاـ 3

 (47.3( إلى )1975-1979بيف ) ( كانخفض ما1955-1959( باأللؼ مابيف )49.9كاف )
-1959بيف ) ؼ . أما الكفيات فقد كانت ما(باإلل37.7باأللؼ ككصؿ معدؿ الكالدات اآلف إلى )

 ( باأللؼ كفي نياية14.6( إلى )1975-1979بيف ) (باأللؼ كانخفضت ما21.9( )1955
                                                          .( باأللؼ6.5القرف الماضي بمغت )

السكاف بعد مصر كالسكداف كقد احتمت العراؽ المرتبة الخامسة عربيا مف حيث عدد 
% تقريبا مف سكاف الكطف العربي كىذا يجعؿ العراؽ بيذه المكاليد 9كالجزائر كالمغرب كبنسبة 

% بأنو يمر 3العالية كالذم صاحبو انخفاض في عدد الكفيات كبمعدؿ نمك سنكم قريب مف 
                           .ت المعدؿ المرتفع في نمك السكانيبالمرحمة االنتقالية كضمف الدكؿ ذا

 
 35إف النظرة إلى ىذا التطكر في حجـ سكاف العراؽ كالذم كصؿ حاليا إلى ما يقارب   

سنة تضاعؼ حجـ السكاف إلى ضعفيف كىذه الزيادة لـ يكف  39مميكف نسمة انو خالؿ ما يقارب 
 ؿ كؿ محافظة .تكزيعيا عدديا أك كثافيا بصكرة منتظمة بيف المحافظات العراقية أك حتى داخ

كما في الجدكؿ السابؽ فقد احتمت بغداد ما  2997حسب تقديرات كزارة التخطيط العراقية لعاـ 
مميكف نسمة كجاء بعدىا  7يقارب مف الربع كنسبة مف حجـ السكاف الكمي بعدد سكاني أكثر مف 

يكف نسمة ثـ بابؿ مم 1.8مميكف نسمة كالسميمانية بػ  1.9مميكف نسمة ثـ البصرة بػ  2.8نينكل بػ 
              كذم قار كديالى كاربيؿ كاالنبار كالقادسية كالنجؼ كبعدىا تأتي المحافظات األخرل .
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" 2007" تقديرات السكان حسب المحافظات لسنة   

السكان عدد المحافظة لنسبة%ا  2المساحة/كم  لحسابيةا لكثافةا   
 11656.6 613 24.1 7145470 بغداد
 86.8 32380 9.5 2811091 نينوى
 100.3 19070 6.4 1912533 البصرة

لسميمانيةا  1893617 6.4 13368 141.7 

 244.2 6763 5.6 1651565 بابل
 118.6 13626 5.4 1616226 ذي قار
 75.0 20813 5.3 1560612 ديالى
 117.2 13165 5.2 1542421 اربيل
 10.8 138000 5 1485985 االنبار

 40.7 29279 4 1191403 صالح الدين
 38.8 27855 3.6 1081203 النجف
 62.6 17012 3.6 1064950 واسط

 116.4 8507 3.3 990483 القادسية
 86.8 10391 3 902019 كركوك
 176.4 5034 3 887859 كربالء
 58.4 14103 2.8 824147 ميسان
 12.1 51000 2.1 614997 المثنى
 47.2 10715 1.7 505491 دىوك

  68.8 431694 100 29682081 المجموع
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 العوامل المؤثرة في نمو السكان

 يتحدد النمك السكاني بعاممي :

ـ الزيادة الطبيعية وتنجم عن الفرق بين المواليد والوفيات .1  

الخارجية والداخمية .ـ اليجرة وىناك نوعان من اليجرة ىما 2  

الىالداث اوال:   

تحدد الزيادة الطبيعية بالفرؽ بيف الكالدات كالكفيات فاف كانت الكالدات اكثر مف الكفيات كانت 
الزيادة ايجابية كاف كانت الكفيات اكثر مف الكالدات كاف النمك سالبا كيحسب معدؿ الكالدات 

ام عدد المكاليد لكؿ الؼ شخص مف المجتمع السكاني . ككاف معدؿ الكالدات مع نياية باأللؼ 
باأللؼ اما في الدكؿ  16باأللؼ كبمغ في الدكؿ المتطكرة  27القرف الماضي قد بمغ بالنسبة لمعالـ 

 األلؼب 32, كامريكا الالتينية باأللؼ16لؼ, امريكا الشمالية باأل14, اكربا باأللؼ31فبمغ  النامية 
                                                                 .باأللؼ16, كاستراليا كنيكزلندا 

 الخصوبة واالنجاب :

يستعمؿ مصطمح الخصكبة في عمـ السكاف لمداللة عمى العدد الفعمي لممكاليد االحياء ام انيا 
                الفعمي لمسكاف.عممية انجاب االطفاؿ فعال كتستخدـ الخصكبة لمداللة عمى التكاثر 

 تاةاالنجاب ىو قابمية المرأة عمى التولد في سن الحمل بغض النظر عن كونيا زوجة او فاما 
ام اف االنجاب يستخدـ لمداللة عمى القكة الكامنة كتعد الخصكبة  مف بيف ابرز القضايا السكانية 
التي اخذت الدكؿ تعيرىا اىمية بالغة منذ منتصؼ القرف الماضي كاصبحت في نظر الحككمات 

عامال  ظاىرة ترتبط ارتباطا كثيقا بمشكمة التنمية االقتصادية كاالجتماعية فمنيا ما يعد الخصكبة
معكقا لتقدميا البد مف العمؿ عمى الحد منيا كالى جانب ذلؾ ىنالؾ حككمات ترل في الزيادة 

ير حاجتيا السكانية عامال ميما لتقدميا كاستثمارىا كلذلؾ كضعت خططا لتحقيؽ زيادة سكانية تسا
                                                                    .كتتفؽ مع مراحؿ تطكرىا

كقد جرل العراؼ عمى ربط الخصكبة ال الرجؿ كذلؾ لسببيف االكؿ اف المرأة ىي كعاء الحمؿ كحاممة           
الجنيف كالثاني اف مدة االنجاب عند المرأة محدكدة بسف البمكغ كسف اليأس كىذاف السبباف ىما المحدداف بالفعؿ 

                                                                            جاؿ.لمخصكبة كىما ال يتكفراف بالصكرة نفسيا لمر 



22 

 

مقاييس الخصوبة      

ىناؾ عدة مقاييس ديمكغرافية تداكليا الباحثيف عمى تحديد مستكيات الخصكبة كاتجاىا كمنيا    
التكاثر الصافي معدؿ الخصكبة العاـ كمعدؿ الخصكبة الكمي كمعدؿ التكاثر االجمالي كمعدؿ 

                                    كبنسبة االطفاؿ الى النساء كفيما يأتي بعض ىذه المقاييس ::

:ـ معدل المواليد العام1  

افية ىك النسبة بيف عدد المكاليد االحياء السنكم كجممة عدد السكاف في منتصؼ العاـ لمنطقة جغر 
                                                        :          معينة كىك عمى النمك االتي

 عدد المواليد االحياء في عام معين                           
 0222____________________   ×  معدل المواليد الخام =

 عدد السكان في منتصف العام                          

 
كقد بمغ عدد السكاف في  2999( عاـ 8596999العراؽ )مثاؿ : بمغ عدد المكاليد االحياء في 

                         ( نسمة , جد معدؿ المكاليد الخاـ .2969996999منتصؼ نفس العاـ )

                 معدؿ المكاليد الخاـ = :الحؿ 
      

        
 

 

1999×969293معدؿ المكاليد الخاـ =   

باأللؼ2963معدؿ المكاليد الخاـ =   

:معدل الخصوبة العام ـ2  

( سنة كىك عمى النحك 49ػػ  15ىك النسبة بيف العدد السنكم لممكاليد كعدد االناث في سف الحمؿ )
 االتي :

عدد المواليد االحياء في سنة ما لمجتمع معين                              
 0222×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الخصوبة العام = 
 عدد االناث في سن الحمل في منتصف العام نفسه                           

 
( مكلكد ككاف عدد النساء في منتصؼ 999999( )2999مثاؿ: بمغ عدد المكاليد االحياء لسنة )

( سنة جد المعدؿ الخصكبة 49ػػ  15العمرية ) ( نسمة في الفئة5999999نفس السنة قد بمغ )
 العاـ
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           الحؿ :  

      
= معدؿ الخصكبة  

1999×9618معدؿ الخصكبة العاـ =   

باأللؼ 189معدؿ الخصكبة العاـ =   

:كىناؾ عدة مقاييس اخرل  

 العوامل المؤثرة عمى تباين الخصوبة

الخصكبة كتحديد عدد المكاليد كاىـ ىذه العكامؿ :عدة عكامؿ تؤدم الى التبايف في معدالت ىناؾ   

اثبتت االبحاث االحصائية كاالجتماعية كجكد عالقة اكيدة بيف الفقر : ـ العامل االقتصادي1
المكاليد تيبط عادة بيف العكائؿ ذات المستكل المعيشي العالي اع معدالت المكاليد ام اف نسبة كارتف

انخفاض مستكل المعيشة الفردم كانخفاض معدؿ المكاليد مع ام الميسكريف كتزداد شيئا فشيئا ب
                                                  .ل االفرادارتفاع الدخؿ يرافقو الكعي الثقافي لد

لمعكامؿ الثقافية اثر كاضح في معدالت المكاليد اذ اف المرأة المثقفة اقؿ مف  :العامل الثقافي ـ2
في انجاب االطفاؿ كينخفض عدد المكاليد كمما ارتفع مستكل تعميـ المرأة فيناؾ  زميمتيا الجاىمة

اتجاه نحك الزكاج المتأخر بيف اكثر النساء تعمما كمف المالحظ اف االبكييف االكثر تعميما اكثر 
اجة ادارية في تنظيـ االسرة كتككف العالقة عكسية بيف معدؿ الخصكبة كنسبة النساء العامالت لمح

                                                                .قت كالجيد في تربية الطفؿلمك 

كيقصد بالعكامؿ االجتماعية كالعكامؿ المرتبطة بحياة الفرد نفسو كطرؽ  :االجتماعي ـ العامل3
كاآلراء التي كرثيا عف ات عمية فضال عف اثر الديف كالمعتقد معيشتو كالعقائد كاالفكار التي تييمف

الماضي ىذه كميا عكامؿ تككف شخصية كالفرد تؤثر عمييا كتحركيا الكاجية التي ترغب فييا فنجد 
                 .كالتقاليد كطرؽ المعيشة كاالفكارالخصكبة تتبايف حسب اختالؼ الديف كالعادات 

الريفي يفضؿ االسرة الكبيرة  ىناؾ عالقة عكسية بيف الخصكبة  كالتحضر فالمجتمع ـ التحضر:4
بينما المجتمع المتحضر يميؿ معظميـ الى تفضيؿ االسرة الصغيرة فالمجتمعات الفالحية تحتاج 

    .في المجتمعات الفالحية التقميديةالى االيدم العاممة مف الصغار  النيـ عكنا لمفالح كخاصة 
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ثر عدد مف المكاليد مف قبؿ الزكجة ككذلؾ انجاب اك مرتبطة بالزكاج المبكر :عوامل اخرىـ 5
كعكامؿ مرتبطة بالعرؽ كالطائفة كسياسة الدكلة مف ناحية لمتأثير عمى الزكج في االبقاء معيا 

                                                                    تشجيع اك تحديد الخصكبة.

ككما يأتي:تميز مستكيات الخصكبة في الدكؿ النامية بعض السمات التي  كيمكف تحديد  

تأثرت بعض دكؿ العالـ النامي التي تتميز بضخامة سكانيا بانخفاض الخصكبة بنسب  -1
باأللؼ كىك  2865نحك  1995-1999متفاكتة مثؿ اليند التي بمغ معدؿ المكاليد فييا خالؿ عاـ 

 اقؿ بكثير مما كانت الحككمة تأممو.

سبة النساء المتزكجات المكاتي ال يرغبف في انجاب المزيد مف االطفاؿ كقد بمغت تمؾ ارتفاع ن -2
% في ككريا مما ادل الى االستمرار في انخفاض مستكيات الخصكبة.72% في نيباؿ 39النسبة   

زيادة درجة  االرتباط في الدكؿ النامية بيف سمكؾ الخصكبة كالعكامؿ االقتصادية كاالجتماعية  -3
ية كالسياسية عمى نقيص الدكؿ المتقدمة حيث يقؿ تاثير ىذه العكامؿ.كالدين  

تزايد السياسات السكانية الحككمية المتجية نحك تخفيض معدالت النمك اذ اف ىنالؾ رغبة  -4
% مف سكاف العالـ النامي في 81متزايدة بيف الحككمات لتخفيض معدؿ النمك حيث يعيش نحك 

كاني اقؿ ىك المرغكب فيو كما في الصيف.دكؿ اعمنت حككماتيا اف نمك س  

تنكع سبؿ معالجة الخصكبة المرتفعة مف خالؿ دعـ برامج تنظيـ االسرة كبعد مؤتمر السكاف  -5
 -ركزت الدكؿ النامية عمى اىمية التنمية االجتماعية 1974العالمي الذم انعقد في بخارست عاـ 

 االقتصادية بكصفو عامال مؤثرا في خفض الخصكبة.

ليا اثار ضارة عمى صحة االميات كاالطفاؿ باإلضافة الى اثارىا ف ارتفاع مستكيات الخصكبة ا
 السمبية عمى نطاؽ كحدة االسرة كفيما يأتي ابرزىا: 

جيد ألفراد االسرة. اضعاؼ المقدرة عمى تأميف مستكل معيشي -1  

خارج محكر االسرة. الحد ممف امكانية فتح مجاالت التفاعؿ االجتماعي االقتصادم لممرأة -2  

تقميؿ امكانية تاميف رعاية صحية جيدة لألطفاؿ في االسرة. -3  
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اثـــيـىفـالثانيا:   
ىي االنتياء التام لجميع مظاىر الحياة في اي وقت عرفت منظمة الصحة العالمية الكفاة :     

الحياة بعد  بعد حدوث الوالدة الحية) توقف الوظائف الحيوية بعد الوالدة دون القدرة عمى
السكاف كنمكىـ الكفيات مف الظكاىر الديمكغرافية كالجغرافية الميمة كالمؤثرة في تكزيع , االغماء (
كيؤدم تبايف ظركؼ البيئة كالحالة االجتماعية الى تبايف معدالت الكفيات مف بمد ألخر كتركيبيـ 

ديا كاجتماعيا يرتفع فييا راعية اقتصاالز  ل داخؿ القطر الكاحد ففي البالدكمف منظمة الى اخر 
يا حيث ينخفض فييا المعدؿ المذككر ففي معدؿ الكفيات عمى عكس الدكؿ المتقدمة صناع

       .باأللؼ 665لياباف الى باأللؼ كفي حيف ينخفض في ا 2861بنغالدش يبمغ معدؿ الكفيات 
              

كالكفيات عنصر ميـ يؤثر في السكاف فيـ يزيدكف زيادة طبيعية بالمكاليد كينقصكف نقصا 
طبيعيا بالكفيات كال تقتصر اىمية الكفيات في ضبط عدد السكاف النيائي فقط بؿ تتعدل ذلؾ الى 
تككيف السكاف انفسيـ مف حيث فئات العمر كالجنس ففي بعض انماط السكاف تزداد كفيات 

ار السف عامة كفي بعضيا تزداد كفيات كبار السف كاحيانا يككف الذككر اكثر االطفاؿ كصغ
تعرضا لممكت مف االناث كبعض الشعكب تيمؿ اطفاليا مف االناث فتزداد الكفيات بينيف كقد 

كاالقميات القكمية ايضا ترتفع الكفيات بيف االقمية العنصرية اذا كانت مف السكد اك الممكنيف 
دخكليا كبالتالي المستكل االقتصادم كاالجتماعي . كلكف عمى العمـك فأف النخفاض مستكيات 

اتجاىات الكفاة دائما في ىبكط تدرجي يخضع في ظركفو المختمفة الى درجة التقدـ االجتماعي 
كالتكنمكجي باستثناء ما تحدثو الحكادث الفجائية كالحركب كالزالزؿ كالبراكيف كالفيضانات 

                                        مال في مستكل معدؿ الكفيات.كالمجاعات التي تحدث خ

 طرق قياس الوفيات :

معدل الوفيات الخام -1  

كىك مف اكثر المعدالت اك المقاييس شيكعا حيث يمثؿ نسبة جميع الكفيات المسجمة خالؿ السنة 
                            :غة الرياضية ليذا المعدؿ كما يميمعينة مف عدد السكاف الكمي كالصي

                                                           عدد الوفيات المسجلة خالل العام   
0222× ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معدل الوفيات الخام =  

                                                              ام عدد السكان في منتصف الع
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كمف مزايا ىذا المقياس اف يكضح مستكل الكفيات لممجتمع بأكممو عمى الرغـ مف اختالؼ ىذه  
.بيف الفئات العمرية المختمفة ككذلؾ بيف الجماعات المككنة لممجتمع النسبة ما  

. ـ معدل الوفيات االطفال الرضع2  

المعدؿ يدخؿ ضمف المعدالت الخاصة كالتفصيمية حسب فئات العمر كالجنس كىك معدؿ  كىذا
كفيات االطفاؿ مف يقؿ عمرىـ عف السنة بيف كؿ الؼ مكلكد حي في العاـ كيمكف صياغتو 

                                                                                   إحصائيا :
                                            سنة من  اقلالطفال بعمر عدد وفيات ا

0222×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معدل وفيات االطفال الرضع =  
                                              دد المواليد االحياء لنفس السنةع

ىذا المعدؿ لمكفيات الرضع دليال معبرا عف ظركؼ مستكل المعيشة كالظركؼ الصحية كيعتبر     
 كيكجد ايضا مقاييس اخرل لقياس معدؿ الكفيات كىي اكثرمف السكاف مجمكعة  العامة السائدة في

  المينة . معدالت بحسب العمر كالنكع ككذلؾ بحسب السبب ك معدؿ الكفيات حسب تفصيال منيا

: اسباب الوفيات  

 اـ عالميا ىك االنخفاض اذا لـ تحصؿ حكادث فجائية لكنوخلمعدؿ الكفيات ال السائداالتجاه  اف
فينالؾ اسباب  يختمؼ مف مجتمع الى اخر لكف االنساف ميما طاؿ عمره لكنو في النياية سيمكت

ىنالؾ داخمية تتعمؽ بالجكانب الكراثية اذ تنتقؿ االمراض مف الجد الى االب ثـ الى االحفاد, ك 
      :يمكف اجماؿ اسباب الكفيات ما يميك  اسباب خارجية تتعمؽ بالحكادث التي تصيب االنساف,

                                                                              ــ االمراض:1     

كخاصة االطفاؿ تمكف العمـ مف ازالة خطر كثير مف االمراض التي كانت تيدد االنساف     
كالعالجي كاكتشاؼ الكثير مف االمصاؿ كالمضادات الحيكية كلكنو لـ  كيفضؿ تقدـ الطمب الكقائي

كمتكسطي االعمار اكثر  كانت كفيات االطفاؿ  لؾلذبعد في عالج امراض الشيخكخة ك  ينجح
          ة :انخفاضا مف كفيات الشيكخ كيمكف تقسيـ االمراض المسببة لمكفاة الى مجمكعات االتي

 البيكلكجية ] امراض القمب, السكر , السرطاف [

 االجتماعية ] السؿ , النزالت المعكية , فقر الدـ [

[ ئيدالمعدية ] الككليرا , التيفك   
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كتختمؼ ىذه المجمكعات المرضية في التأثير عمى معدالت الكفيات مف مجتمع سكاني الى     
اف تنتشر في المجتمعات الصناعية في حيف تنتشر امراض القمب كالسرط اخر حيث نالحظ اف

كامراض الطفكلة كسكء التغذية كاالمراض التي تصيب  االمراض الطفيمية كاالمراض المعكية
 تبايف االمراض المسببة لمكفاة ما بيف االميات اثناء فترة الحمؿ في المجتمعات النامية . ككذلؾ

                                              خ.الفئات العمرية لمسكاف مف اطفاؿ كشباب كشيك 

ـ انخفاض دخل الفردي :2  

يؤثر انخفاض مستكل المعيشة في نكعية الغذاء الذم يستطيع الفرد الحصكؿ عميو كفي نكعية     
السكف كنمطو كفي فرص التعميـ كفي إمكانية الحصكؿ عمى الخدمات الصحية كالعالجية . فقد 

ارتباطا كثيقا بيف معدالت الكفيات كمتكسط دخؿ الفردم فكمما انخفض الدخؿ ظير اف ىناؾ 
                                                الفردم ارتفع معدؿ الكفاة السيما كفاة االطفاؿ .

ـ الحوادث الفجائية :3  

رة كالمتخمفة مف اسباب الكفيات االخرل الحكادث الفجائية كىذه تصيب المجتمعات المتطك     
كتتمثؿ بالحركب كالزالزؿ كالبراكيف كالفيضانات كالحرائؽ كالمجاعات كالدىس . كعمى الرغـ اف 
جميع المجتمعات السكانية معرضة ليذه الحكادث لكنيا تختمؼ فيما بينيا في االستعداد لمكاجية 

                                             .ميؿ مف خسائرىا المادية كالبشريةىذه الحكادث كالتق

 الزيادة الطبيعية 

الزيادة الطبيعة الفرؽ بيف مجمكع المكاليد كالكفيات كىي اما عدديا اك نسبيا كفي الحالة  تمثؿ
االخيرة تككف النسبة الى مجمكع السكاف عمى اساس مئكم اك الفي باإلشارة الى سنة معينة كاحيانا 

كمعدؿ الزيادة الطبيعية ىك نسبة , ميزاف المكاليد كالكفيات يطمؽ عميو النمك الطبيعي اك ما يسمى
زيادة المكاليد عمى الكفيات الى متكسط عدد السكاف في الحقيبة المرصكدة كيمكف حسابو بحسب 

                                                                              الصيغة االتية :
                                                        الوفيات عدد المواليد ــــ عدد

0222× ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ معدل الزيادة الطبيعية الخام =  
                                                           عدد السكان منتصف العام
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كبمغ عدد الكفيات في نفس العاـ  1987[ عاـ 43889في سنغافكرة ] مثاؿ : بمغ عدد المكاليد
جد معدؿ الزيادة الطبيعية  ( نسمة2613999( ككاف عدد السكاف في منتصؼ العاـ)13173)

                                                                                       .الخاـ

×1999  
           

       
معدؿ الزيادة الطبيعية الخاـ =    

×1999      

       
 معدؿ الزيادة الطبيعية الخاـ =

لؼألاب 1167=1999×96911بيعية الخاـ =معدؿ الزيادة الط  

 

اهلجرة )احلركت املكانيت للسكان (ثالثا:   

:مفيوميا  

تدعى مكان بانيا حركو انتقال السكان من ارض تدعى مكان االصل الى اخرى تعرؼ اليجرة    
االنتقال تبدل محل االقامة اي ىي انتقال السكان من منطقو جغرافية الى  الوصول ويتبع ذلك

االقامة ولو لفترة محدودة وىو امر ينطبق عمى السكان  اخرى وتكون عادة مصحوبة بتغير محل
                               . .                      المستقرين الذين ليم محالت اقامة ثابتة

كمف العكامؿ االساسية التي تؤدم الى اليجرة عكامؿ جذب كعكامؿ طرد فعكامؿ الجذب تجتذب 
فيتكجيكف اليو المياجريف كعكامؿ الطرد تدفع السكاف الى ترؾ المكاف كاليجرة منو السكاف المكاف  

: ىناك نوعان من اليجرة وىي  

دكف عبكر الحدكد السياسية : كىي التي تتـ مف منطقو ألخرل في دكلة ما ـ اليجرة الداخمية1
                                                                 .لمدكلة

: كتسمى ايضا اليجرة الدكلية كىي التي يعبر فييا المياجر الحدكد السياسية ـ اليجرة الخارجية2
                                              .ولدكلة ما اك اكثر في انتقال

ال يمكف اعتبار حركات الرعاة الفصمية كفي الزراعة المنتقمة كانتقاؿ االؼ المسمميف ألداء فريضة 
  الحج السكف كاماكف العمؿ كميا اك تصنيفيا ضمف اليجرة كلكنيا تدخؿ في تحركات السكاف .
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ــ الفرق بين اليجرة والنزوح       

      كىناؾ ايضا اختالفات في الخصائص ما بيف اليجرة كالنزكح كىي :يما اكجو تشابو بين ىناؾ

مف اكجو التشابو تكجد تنقالت كتحكالت لعدد كبير مف االفراد كاستقراىـ في بالد  ـ التشابو :1
  يةر اك سنيف اك بصكرة نيائاجنبية كيقطعكف مسافات كيمكثكف مددا متفاكتة تتراكح بيف بضعة اشي

الراضي كقمة ا ةيجرة دائميو اك قريبة مف الدائميمف اكجو االختالؼ اف اسباب ال ـ االختالف:2
اما اسباب النزكح استثنائية كىي حكادث ال تتكرر كال تتجدد في الغالب  .الزراعية اك قمة االجكر

                                                         .زالزؿ  كالبراكيف كالحركب كغيرىاكال

اما أكجو االختالؼ االخرل فاليجرة انتقاؿ كتحكؿ اختيارم مف قبؿ افراد يرغبكف في تحسيف 
احكاليـ الذيف يعممكف بكعي كادراؾ اما النزكح فيحدث بصكرة عامة ضد اكلئؾ الذيف ييميـ االمر 

. كذلؾ اليجرة تككف ألعداد قميمة مف السكاف بينما النزكح اتيـمف اجؿ ىدؼ كاحد ىك انقاذ حيك 
                                   يككف لعدد كبير كاحيانا يككف اجالء منطقة كاممة مف سكانيا.

 خواص اليجرة :

 يتصؼ المياجركف بخصائص عديدة ابرزىا ما يأتي ::

ػ كمما زادت المسافة بيف محؿ الميالد كمحؿ االقامة الجديد زادة نسبة الذككر ككمما زادة المسافة 1
                                                        .تقؿ كاذا قصرت المسافة كانت اكبر

 فئات ( سنة كتقؿ في35 – 15ػ تتركز النسبة العظمى مف المياجريف عاده في فئات السف )2
                                                                            .السف االخرل

                                            .سنة 35الذككر عدد االناث فكؽ سف ػ يفكؽ عدد 3
رة الحج ككذلؾ ػ يفكؽ عدد االناث عدد الذككر تحت العشريف كتمتاز النساء عاده باليجرة القصي4

                   االمر بالنسبة لرحمة العمؿ اليكمية التي يقطعيا بعض الناس بيف المحالت .
.يجرة مف الشبابػ يككف الشيكخ ككبار السف اقؿ ميال لم5  
.تعميـ غير المياجريف في المتكسط ػ اف درجة تعميـ المياجريف اعمى مف درجة6  
 اليجرة مف ابناء الريؼ كتككف اليجرة مف الريؼ الى المدينة كيككفػ سكاف الحضر اقؿ رغبة في 7

.معظميـ مف القادريف عمى االنجاب  
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ةـــــــــرة الداخميــــــــاليج  

 كىي احد انكاع اليجرة كتعني ) انتقاؿ السكاف مف منطقة الى اخرل داخؿ الدكلة الكاحدة (.

 االنتقاؿ يككف المسافة قصيرة كمشاكؿ الخركجىذه اليجرة تككف اسيؿ مف اليجرة الدكلية بحكـ 
ألخرل ال تعترض المياجر داخميا , اضافة الى اف االستعداد النفسي لميجرة  كالدخكؿ مف دكلة

ال تكاجو المياجريف داخميا بينما نككف احدل المشاكؿ التي  اخميا يككف اكثر كاف مشكمة المغةد
الداخمية تككف اكبر مف حجـ اليجرات الدكلية كليا . ليذا نجد اف حجـ اليجرات تكاجو المياجريف د  

:خصائص اليجرة الداخمية  

.سافة التي يقطعيا المياجر داخمياػ قصر الم1  
.مية متقابمة كتأخذ اتجاىات عكسيةػ تككف تيارات اليجرة الداخ2  
.ئؿ سف الرشداية سف المراىقة كاكاػ معظـ المياجريف تككف اعمارىـ في ني3  
.ركة اك حككمة ( كقد تككف عشكائيةػ قد تككف اليجرة الداخمية منظمة ) يقـك بالتنظيـ ش4  

 مصادر بيانات اليجرة الداخمية

 ىناؾ ثالثة مصادر لبيانات اليجرة كىي ::

ـ المسح بالعينة3ـ سجل السكان       2ـ التعداد     1  

 طرق قياس اليجرة الداخمية

المباشرةاوال : الطريقة   

 لقياس حجـ اليجرة الداخمية بالمقياس المباشر تكجو اربعة اسئمة في التعداد كىي :

ػ ايف كلدت ؟ ام تحديد محؿ الميالد .1  
ػ ايف كنت قبؿ خمس سنكات مف التعداد .2  
ػ ماىي المدة التي مضت عمى  سكناؾ ىنا ) في مكاف التعداد (3  
المكاف )مكاف التعداد(ػ ايف كنت تسكف قبؿ المجيء الى ىذا 4  

 كمف خال االجابة عمى ىذه االسئمة يمكف تصنيؼ السكاف مجمكعتيف :

المياجريف ) ام المقيميف ( رالمياجريف , كغي  
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, اك االشخاص مكاف يختمؼ عف مكاف كالدتيـ فالمياجركف ىـ االشخاص المعدكديف في     
تسجيميـ في التعداد . اك الذيف اقامكا في مكاف اقامتيـ االخير يختمؼ عف مكاف  الذيف يككف مكاف

اك اكلئؾ الذيف اقامكا منذ عدة سنكات في مكاف يختمؼ عف مكاف  التعداد لمدة تقؿ عف اعمارىـ
                                                                          اقامتيـ يـك التعداد.

مباشرة الثانيا : الطريقة غير   

:س الغير المباشر بالطرؽ االتيةيمكف حساب اليجرة بالمقياك   

:ـ بواسطة االحصاءات الحيوية1  

كذلؾ بحساب الفرؽ بيف الزيادة الكمية لمسكاف كالزيادة الطبيعية كتعتمد ىذه الطريقة عمى مصدريف 
كاالحصاءات الحيكية  ىي تعدادات السكاف لحساب الزيادة الكمية في كؿ فترة تعدادية احصائييف

                                                        .في الفترة ذاتيا لحساب الزيادة الطبيعية

:الميالد واالقامة لـ بواسطة مح2  

تعتمد ىذه الطريقة عمى مصدر احصائي كاحد ىك تعدادات السكاف كتستخدـ في ىذه الطريقة 
               ف االقامة كقت التعداد . كمف عيكب ىذه الطريقة :مقارنة بمكا جداكؿ محؿ الميالد

 أػ احصاءاتيا ال تتضمف الكفيات بيف المياجريف .

معرفة عدد مرات التحرؾ في الفترة بيف التعداديف.يصعب  -ب  

تعذر معرفة زمف اليجرة عمى كجو التحديد . -ج  

ارية .عدـ دقة بيانات محؿ الميالد بسبب تغير الحدكد االد -د  

:ـ طريقة نسبة البقاء3  

كتتـ ىذه الطريقة بحساب كتتبع فئة عمرية مف السكاف بحساب الفترة الفاصمة بيف التعداديف كفي   
تعتبر كؿ فئة مجمكعة قائمو بذاتيا ك بذلؾ يمكف احتساب عدد السكاف الباقيف عمى  ىذه الطريقة

افتراض بقائيـ في نفس محؿ اقامتيـ ام لـ مف فئات السكاف عمى  قيد الحياة في كؿ فئة عمرية
                                                    .تحرؾ سكاني بينيـ الى مجتمع اخر يحدث
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كباستبعاد عدد الكفيات التي حدثت في كؿ فئة تحصؿ عمى حجـ الفئة المتكقع التعداد التالي كاف  
لسكاف منطقة معينة عف طريؽ التعداد يدؿ عمى حجـ  العدد المتكقع كالعدد الفعمي الفرؽ بيف ىذ

                                         .كجكد اخطاء في التعداد اليجرة الصافية بافتراض عدـ

 ــ معدالت اليجرة الداخمية

 يمكف تمييز اربعة معدالت لميجرة كعما يأتي :

(ـ معدل اليجرة الوافدة ) الداخمة1  

بيف عدد المياجريف الكافديف الى المنطقة خالؿ مدة محددة كبيف جممة عدد السكاف كىك النسبة ما 
كمعادلتو كاالتي : في منتصؼ المدة  

                                                       المهاجرين الداخلين الى المنطقة عدد
0222×ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الهجرة الوافدة = ـــــ  
                                                       عدد سكان المنطقة في منتصف المدة 

ـ معدل اليجرة المغادرة )الخارجة(2  

كىك النسبة ما بيف عدد المياجريف المغادريف مف المنطقة خالؿ مدة محدكدة كبيف جممة عدد 
المدة كمعادلتو كاالتي : السكاف في المنتصؼ  

                                                               عدد المهاجرين من المنطقة
 0222×ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــمعدل الهجرة المغادرة = 
                                                           منتصف المدة   عدد سكان المنطقة 

.ـ معدل اليجرة الصافية3  

كىك النسبة ما بيف الفرؽ بيف عدد المياجريف الى المنطقة كعدد المياجريف مف المنطقة الى جممة 
 عدد السكاف في منتصؼ نفس المدة كمعادلتو كاالتي :

                              اجرين من المنطقةعدد المه –ة قعدد المهاجرين الى المنط
 0222   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة = معدل الهجرة الصافي

  في منتصف المدة     عدد سكان المنطقة                                          
 اليجرة الكمية.ـ معدل 4

كىك النسبة ما بيف مجمكع عدد المياجريف الى المنطقة كعدد المياجريف مف المنطقة الى جممة 
 عدد سكاف المنطقة كمعادلتو كاالتي :
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 عدد المياجريف الى المنطقة + عدد المياجريف مف المنطقة                     
 المدة   منتصؼ عدد سكاف المنطقة                                1999×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعدؿ اليجرة الكمية= 

 

 العوامل المؤثرة في اليجرة الداخمية .

 العامل الجغرافي ويشمل:

كمما كانت الدكلة عظيمة المساحة كتحتكم عمى اقاليـ مناخية كنباتية كمكارد  :أـ حجم الدولة
عمى تمييد المسرح الجغرافي لتحركات السكاف الداخمية فاألقطار الكبيرة  اقتصادية متعددة ساعدت

فييا اليجرات الداخمية بينما الدكؿ الصغيرة ال تجد بديال ليا سكل اليجرة الخارجية الحجـ تنشط 
                            فمثال نجد اف خمس سكاف الكاليات المتحدة يغيركا مساكنيـ كؿ عاـ .

ما  تيا باإلضافة الىتؤثر المسافة تأثيرا كبيرا في حركة اليجرات الداخمية كاتجاىا المسافة : -ب
المسافة يؤدم دكرا في الطرد كالجذب مف تأثير في اتجاه تيارات اليجرة فأف عامؿ  تحدده عكامؿ
االتجاه كيالحظ كجكد ارتباط عكسي بيف اليجرة كالمسافة كيتجو اغمب المياجريف  تحديد ىذا

                                                                                لمسافة قصيرة .

يالحظ اف اليجرة مف اقميـ ألخر اك مف محافظة الى اخرل داخؿ الدكلة  :العامل االقتصاديــ 2
االقتصادية المتكفرة في ىذا االقميـ اك ذاؾ . كمعظـ اليجرات الداخمية  الكاحدة قد يرتبط بالمكارد
عكامؿ الجذب السيما تكمف عكامؿ الطرد الى المدف التي تتكفر فييا  اليـك ىي مف الريؼ حيث
ضخما مف العماؿ في الريؼ المجاكر . ام اف اليجرة الداخمية مرتبطة  الصناعة التي تجد رصيدا
فكمما ازداد الطمب عمى االيدم العاممة ازدادت حركة المياجريف مف  بالكضع االقتصادم العاـ

                                                                           الريؼ الى المدينة .

يتمثؿ ىذا العامؿ بالزيادة الطبيعية كيربط بعض الباحثيف بيف ارتفاع نسبة  :العامل الديموغرافيــ 3
في الريؼ كبيف قمتيا في المدف كما يترتب عمى الفرؽ بيف الزيادة  االنجاب كالزيادة الطبيعية

ابناء الريؼ الى المدف . مف اليجرة الطبيعية في المكانيف  
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تسير سياسة اليجرة الداخمية في بعض الدكؿ نتيجة لخطة تفعميا  :السياسة السكانية لمدولةـ 4
الدكلة التي تشرؼ عمى تنفيذىا بما يتفؽ مع برامج تطكرىا االقتصادم .. مثؿ قياـ االتحاد 

سيبيريا لتعميرىا . ة الىالسكفيتي السابؽ عمى تنظيـ اليجر   

 نتائج اليجرة الداخمية

اثار اقتصادية ايجابية كسمبية في منطقتيف االصؿ كالكصكؿ لمتغير الحاصؿ  ػ لميجرة الداخمية1
 دة مما يؤثر تأثيرا سمبيا فيالزراعية في المناطؽ الريفية الطاردة لسكانيا بش في تركيب العمالة

 كؿ االحكاؿ ذات اثار سمبية كفاءة العمؿ الزراعي غير اف اليجرة مف الريؼ الى المدف ليست في
د عجز المناطؽ الصناعية في الريؼ لسصفيا تساعد عمى تخفيؼ  البطالة بؿ قد تككف نافعة بك 

                                                                                     .بالعمالة

ػ تتمخض مف اليجرة الداخمية تكسع المدف كازدياد عدد سكانيا كترتب عمى ذلؾ اتساع مساحات 2
في  المدف كالضغط الذم يشكمو ىؤالء العماؿ عمى المدف اذ انيـ يرىقكف المرافؽ الخدمية  

عف قصكرىا عف رية كيجعمكنيا غير قادرة عمى خدمة السكاف االصميف فضال ضالمناطؽ الح
                                                                          .ستيعاب الكافديفا

 كانية كمشكالت عدـ  ػ ظيكر الكثير مف المشاكؿ في المدف كخاصة تمؾ التي زادة كثافتيا الس3
     كالصحية العامة كتعميـ كاألندية كدكر الرعاية  االنسجاـ كمشكالت االسكاف كالمكصالت 

 .يكمؼ الدكلة مبالغ اضافي ىائمة االجتماعية كباقي مؤسسات الخدمة العامة كتكفير ىذه الخدمات
 ارتفاع الجرائـ كالسرقة ػ ضعؼ الركابط االجتماعية لمفرد المياجر كانتشار التيارات الشاذة ك 4

       .متفاعال مع عكامؿ اجتماعية اخرل كالتسكؿ المرتبط الى حد ما الى االزدحاـ السكاني

 جاذب حيثػ نتائج الديمكغرافية حيث تؤدم اليجرة الى تغير نسبة النكع في المجتمعيف الطارد كال5
تغير في النسب لفئات عمرية  يؤلؼ الشباب الذككر الجزء االعظـ مف المياجريف . كىذا يؤدم الى

  ى المدف كما يأخذ اليـر    جريف مف االرياؼ المحددة حيث ترتفع نسبة صغار السف بيف الميا
                                   .اف عميو في المدف السابقة لميجرةالسكاني شكال مخالفا لما ك

 عمى العمـك اف لميجرة الداخمية نتائج ايجابية كسمبية عمى الريؼ كالمدف ككمييما يتأثر بيذه النتائج

 



35 

 

ية :انواع اليجرة الداخمػػ   

.ظة الى اخرل داخؿ الدكلة الكاحدةػ اليجرة مف اقميـ الى اخر كمف محاف1  

.النصؼ الثاني مف القرف العشريف ػ اليجرة مف الريؼ الى المدف كقد حدثت مثؿ ىذه اليجرة في2  

ةــــــــــــــــــــرة الدوليــــاليجػػ   

يعبر فييا المياجر الحدكد السياسية لدكلة مفيكميا : ىي اليجرة الخارجية اك اليجرة الدكلية كالتي 
ما اك اكثر في انتقالو .فاليجرات الدكلية ىي اليجرات الخارجية التي شيدت تحركات           

                                                      .دكد السياسيةالسكاف عبر الح

داخمية بسبب :في الغالب تككف اليجرة الخارجية اصعب مف اليجرة ال  

ػ تككف المسافة المقطكعة في اليجرة الدكلية طكيمة في الغالب .1  

ػ تعرض المياجر الدكلي مشاكؿ الخركج كالدخكؿ مف دكلة ألخرل .2  

ػ تكاجو المياجر الدكلي مشكمة المغة التي ال تكاجو المياجريف داخميا .3  

مف اليجرة الداخمية . ػ االستعداد النفسي لميجرة الدكلية غالبا ما يككف اقؿ4  

ػ يكاجو المياجر الدكلي مسألة التكيؼ مع المجتمع الجديد حيث سيكاجو مصاعب كعقبات مف  5
جراء العالقات الجديدة التي تنشأ بيف القادميف الجدد كالسكاف االصميف .         

الزيادة اك النقصاف في ميجرة الدكلية اىمية ديمكغرافية اكبر مف اليجرات الداخمية ال نيا تعني اما ل
 % كفي39المتحدة بأكثر مف  سكاف الدكلة فنجد اف اليجرة الدكلية ساىمت بنمك سكاف الكاليات

.                                           % كفي استراليا69% كفي كندا 15امريكا الالتينية   

يجرة الخارجية .المصادر التي يمكن طرقيا الحصول عمى المعمومات المتعمقة بال   

كاف االعتماد عمى ىذه  تستمد اليجرة الدكلية بياناتيا مف سجالت اليجرة عند حدكد الدكؿ   
الى الحقيقة ذلؾ ال نيا ال تتضمف سكل بعض الحقائؽ عف المياجريف كككنيا  ال يؤدمالسجالت 

كاالجتماعي الذم  انية تسجؿ حالة المياجر في اثناء عبكرىا الحدكد دكف اعتبار لمتغير الكظيفي
سيطرأ عميو في الدكلة المستقبمة .كعمكما تكجد عدة مصادر يمكف عف طريقيا الحصكؿ عمى 

                                                 المعمكمات المتعمقة في باليجرة الخارجية كىي :
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     .   فف الداخمةسػ احصاءات المكانئ البحرية حيث تقدـ كشكفات بأسماء المسافريف عمى ال1
                                      .   حصاءات الحدكد البرية كتككف اقؿ دقة مف المكانئا ػ2
                             .ػ جكازات السفر كىذا مف المصادر القديمة لمعرفة عدد المياجريف3
     .    تبيف اليدؼ مف الرحمةكثائؽ التي ػ سجؿ السكاف كينتج عنو احصاءات عمى اساس ال4
ػ احصاءات المطارات الجكية كىـ القادميف عف طريؽ النقؿ الجكم .5  

 دوافع اليجرة الدولية :

اف تككف ىجرة دائميو كدكف  ىناؾ نكعاف مف اليجرة الدكلية بحسب مدة االقامة كىما اما
دة االقامة في اليجرة الدكلية ام مدل الحياة كىجرة اخرل مؤقتة لفترة محدكدة كمع اختالؼ مرجعة 
ميعا تخضع لعدـ القناعة بما ىك مكجكد كىذا الذم يحفز الناس ليفتشكا عف جية اخرل جلكنيا 
الباحثيف يعتبركف اف الحافز الرئيسي ىك عدـ رضا االفراد عف اكضاعيـ االقتصادية  كمعظـ

 كعمكما يمكف تصنيؼ دكافع اليجرة الى ما يأتي :

حيث يأخذ تكزيع السكاف عالميا كحركتيـ حسب  :ب التوازن االقتصادي القائمطراـ اختالل واض1
ما يشكؿ ام نشاط كالميف المتصمة بو مف اساس اقتصادم كيرتبط ىذا التكزيع بمناطؽ النشاط 

                                                                            االقتصادم االساسي

تتعاكف قكل الطرد كالجذب في تشكيؿ نمط اليجرة كتحديد احجاميا  :قوى الطرد والجذبـ  تأثير 2
دكافع اقتصادية كسياسية كديمكغرافيةاتجاه تياراتيا ككراء ىذه القكل ك   

ضطيادات ككذلؾ كمنيا البحث عف الحرية الدينية كالسياسية كالفرار مف اال :الدوافع النفسيةـ 3
. كىناؾ عكامؿ اخرل متداخمة مع ما ذكر مف عكامؿ ط بالجماعةالرتباا عامؿ نفسي اخر ىك

ساىمت في قياـ اليجرة الدكلية مثؿ النمك السكاني اليائؿ في البمداف النامية كالنظـ التعميمية 
كارتفاع الدخؿ لدل االسر المياجرة كاتساع اليكه بيف البمداف المتقدمة تطكر كسائؿ االتصاالت ك 

                                                                              كالبمداف النامية.
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 ــ نتائج اليجرة الدولية

قبمة لممياجريف كىي اف المناطؽ المست: ـ النتائج العددية والنتائج الناجمة عن التغيير المكاني1
اراضي جديدة كتسجؿ االحصاءات تغير السكاف ثـ تتسع المدف كتستغؿ  تحتضف اعداد جديدة مف

الطاردة تشيد انكماشا في عدد سكانيا  االماكفاعداد السكاف كزيادة كثافتيا كعمى  العكس فاف 
                                                       .كاضمحالال في عدد مدنيا كفقرا في ريفيا

تؤدم اليجرة الى تغير نسبة النكع في المجتمعيف الطارد كالجاذب كما  :النتائج الديموغرافيةـ 2
.ابقة لميجرة كقد يتخذ شكال غريبايأخذ اليـر السكاني شكال  مخالفا لما كاف عميو في الفترة الس  

ي البيئة بأناس كثيريف كمختمفيف ف كىذه النتائج تحدث نتيجة االختالط ـ النتائج البيولوجية:3
تغيرات في االحفاد نتيجة ليذا االختالط . اضافة الى تغيرات في صحة الجديدة مما يؤدم الى 
                                    .كانتشار امراض جديدة غير معركفة االفراد كمقاكمة االمراض

بسبب اختالؼ طرؽ المعيشة بيف الجماعات  النتائج السياسية والعنصرية )مشاكل االحتكاك(: ـ4
كقد يصادفكف بعض المشاكؿ المتعمقة  البشرية قد يؤدم ىذا الى االحتكاؾ كبعض المشاكؿ

                     .كالسياسة كسياسة التمييز العنصرمالعنصرية كالمغكية كمشاكؿ تتعمؽ بالديف 

ر كما يتبع انتقاؿ رؤكس االمكاؿ مف مكاف ألخكمف النتائج االقتصادية  :النتائج االقتصاديةـ 5
       .دم عمى المكانيف في طرفي اليجرةاالقتصاذلؾ مف تغير الكضع 

 
 - طبيعة اليجرات الدولية في الوقت الحاضر

اختمفت اليجرات الدكلية التي حدثت عقب االكتشافات الجغرافية كالتي تمت في عصر   
النيضة عف اليجرات القديمة في إنيا كانت حركات فردية كليست ىجرات قبمية أك جماعية كاف 
معظـ ىذه اليجرات كانت اختيارية . أما حديثا فقد تغير طابع اليجرة الدكلية فأصبحت أكثر 

معقبات التي كضعتيا الدكؿ سكاء كانت الكاليات المتحدة أك استراليا كالدكؿ االخرل تنظيما نتيجة ل
كاليجرة بيف القارات ىي اليـك اقؿ كمقتصرة عمى العماؿ  لالتفاقات التي أبرمت بيف الدكؿكنتيجة 

برؤكس أمكاؿ كافية ككذلؾ  كالفنييف كمكظفي إدارة المؤسسات التجارية كاالقتصادية كالمزكديف
                                                                                      .تجارال
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 تيارات اليجرة الدولية :
 

اليجرات األوربية :-1  
كىي اليجرة باتجاه العالـ الجديد بعد اكتشافو منذ بداية  ات األوربية في ما وراء البحار:اليجر  -أ 

.         ( مميكف69بػ )لسادس عشر كقدركا القرف ا  
كىي اليجرة التي حدثت داخؿ القارة بسبب الثكرة الصناعية  :اليجرة داخل القارة األوربية -ب

ككذلؾ الحرب العالميتيف األكلى كالثانية كما نتج عنيا مف تبدالت سياسية كتغير في الحدكد 
                                                                                    السياسية.

اليجرات اآلسيوية  :-2  
كىي ىجرة ضئيمة بالقياس إلى الحجـ السكاني الكبير كيقدر عدد اآلسيكييف الذيف يعيشكف 

, لصيف , اليند ,باكستاف , اليابافمميكف , كاىـ الدكؿ المصدرة لميجرة فيي ا 29خارج بمدىـ 
يسيا, ككذلؾ ىجرة الييكد , اندكنالماليك, بكرما, سيالف, تايالندؿ المستقبمة فيي , كاىـ الدك ككريا

.إلى فمسطيف  
 

اليجرات اإلفريقية : -3  
( 29كىي ىجرات خرجت مف القارة كتشمؿ الزنكج عف طريؽ تجارة الرقيؽ كقدر عددىـ بػ )

فرنسا مميكف نسمة ككذلؾ الذيف خرجكا لدكافع اقتصادية كسياسية مف بالد المغرب العربي إلى 
سكاء قبؿ اإلسالـ أك بعد ظيكره كمصدرىا جزيرة  كىناؾ ىجرات استقبمتيا إفريقيا كمنيـ العرب

العرب كالينكد الذيف جمبكىـ البريطانييف ككذلؾ األكربيكف الذيف جاءكا عمى شكؿ مستعمريف 
                                .جرة لأليدم العاممة داخؿ القارة كاستكطنكىا كىجرة الثالثة ىي الي
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 التىزيع اجلغــــــــــــــرايف للسكان
 

إف التكزيع الجغرافي لمسكاف يختمؼ في اغمب األقطار العالـ مف منطقة ألخرل ,فنجدىـ     
ينتشركف في منطقة كأحيانا في مناطؽ أخرل ,إذ تكجد مناطؽ حضرية حديثة كبيرة الحجـ ال 

بينما تكجد مساحات كاسعة مف الجباؿ كالصحارم تقؿ  تشغؿ إال مساحات محدكدة مف األرض
 فييا كثافات السكاف إلى درجة كبيرة بحيث يصؿ إلى شخص أك اقؿ في الكيمك متر المربع الكاحد

ذلؾ  كباإلضافة إلى تبايف تكزيع السكاف العالـ بيف منطقة كأخرل فاف تكزيعيـ يككف غير منتظـ,
معقدة لمغاية كمع تميزىا بدرجة مف الثبات النسبي إال أنيا الف الصكرة العالمية لتكزيع السكاف 

                                 . شؾ في أنيا ستشيد تغيرا مممكسادائمة التغير في تفاصيميا كال
كليس أدؿ عمى عدـ انتظاـ في تكزيع السكاف مف إف حكالي نصؼ سكاف العالـ )سكاف جنكب 

با بما فييـ سكاف أكر المعمكرة كاف خمس سكاف العالـ ) مساحة% مف ال19شرؽ أسيا( يعيشكف فكؽ
                      .% مف المساحة المعمكرة أيضا5فكؽ يعيشكف  (سكاف ركسيا األكربية

 
 ويمكن تقسيم اليابس من الكرة األرضية بصفة عامة إلى قسمين :

الالمعمكر  -2    المعمكر  - 1  
كيتخمؿ المعمكر جيكب صغيرة غير معمكرة  كيصعب كضع حدكد دقيقة بيف المعمكر كالالمعمكر,

 كيعمؿ اإلنساف باستمرار عمى دفع حدكد المعمكر عمى حساب الالمعمكر,  كتقدر مساحة المعمكر
                                                        .% مف جممة مساحة اليابس39بحكالي

 ويمكن تقسيم مناطق  التوزيع الجغرافي لمسكان إلى ثالثة نطاقات :
نطاؽ التركز السكاني الرئيسي . -1  
نطاؽ التركز السكاني الثانكم . -2  
نطاؽ الالمعمكر )الخالي مف السكاف تقريبا( -3  
نطاق التركز السكاني الرئيسي : -اكال  

النطاؽ:باإلمكاف تمييز ثالث مناطؽ سكانية داخؿ ىذا   
أسيا الموسمية : -1  

كتضـ القسـ الشرقي كالجنكب الشرقي كالجنكب مف قارة أسيا كتشمؿ: الصيف كالياباف كككريا     
كاليند الصينية كتايالند كبكرما كماليزيا كاندكنيسيا كالفمبيف كسيالف كشبو جزيرة اليند كبنغالدش 
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% مف سكانو بالزراعة 69لعالـ ,كيشغؿ كشماؿ فيتناـ. كيضـ ىذا اإلقميـ أكثر مف نصؼ سكاف ا
             .السيكؿ الساحمية كأكدية األنيار % مف مساحة العالـ كيتركزكف في14.3عمى رقعة 

النطاق األوربي: -2  
% مف مساحة األرض كيتركز معظـ ىؤالء السكاف 5.8كيتركز فيو ما يقارب ربع سكاف العالـ في 

ا كشرقيا كيشمؿ سكاف القسـ األكربي مف االتحاد السكفيتي في المناطؽ الصناعية في غرب أكرب
                             .نمسا كسكيسرا كاسبانيا كالبرتغاؿكألمانيا كبريطانيا كفرنسا كبمجيكيا كال

النطاق األمريكي: -3  
مف  كيشغؿ المنطقة الشمالية الشرقية مف الكاليات المتحدة كىي اصغر مساحة كاقؿ عدد أك كثافة

% مف سكاف العالـ كالكاليات التي تقع ضمف 4المنطقتيف السابقتيف كيسكف ىذه المنطقة حكالي 
                          ىذه المنطقة ىي األكثر ازدحاما بالسكاف كمف أكثرىا عمرنا كصناعة .

    .الزراعةافتيـ كيعمؿ غالبيتيـ في فييا يزدحـ السكاف كترتفع كث منطقة وادي النيل ودلتا: -4
    

نطاق التركز الثانوي: -ثانيا  
ابرز ىذه المناطؽ جنكب شرؽ استراليا كساحؿ إفريقيا الغربي كجنكب شرؽ أمريكا الجنكبية     

كالتجمعات السكانية في أمريكا الكسطى كعمى ساحؿ المحيط اليادئ كالسكاحؿ الجنكبية كالسيكؿ 
طف العربي كمنابع البتركؿ في الشرؽ األكسط كشرؽ الكسطى بالكاليات المتحدة كسيكؿ أقطار الك 

                                            .قة مف البرازيؿ كاألرجنتيف كشيميأفريقيا كأماكف متفر 
كيمكف القكؿ إف معظـ سكاف العالـ يعيشكف في المناطؽ الساحمية أك بالقرب مف السكاحؿ 

      بط بذلؾ مف عكامؿ مناخية كاقتصادية كعكامؿ أخرل.كيبتعدكف عف المناطؽ القارية كما يرت
   

نطاق الالمعمور : -ثالثا  
األرض كيتمثؿ بالمناطؽ اآلتية : % مف مساحة79كيككف ىذا النطاؽ نحك   

كىذا يشغؿ ربع مساحة اليابس كيتضمف المناطؽ الصحراكية الحارة  النطاق الصحراوي: -1
 كالمعتدلة في النصؼ الشمالي كالجنكبي مف الكرة األرضية كيشمؿ :

النطاؽ الصحراكم اإلفريقي األسيكم مف المحيط األطمسي حتى كسط أسيا كيشمؿ الصحراء  -أ
 إيراف كأفغانستاف كصحارم كسطالكبرل كصحراء بالد العرب كصحراء بالد الشاـ كصحراء كسط 

                                                        .% مف مساحة اليابس29أسيا كتحتؿ 
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صحارم النصؼ الجنكبي مف الكرة األرضية كتشمؿ صحراء استراليا ك كميارم في جنكب  -ب
                                           غرب أفريقيا كبتككنيا كاتاكما في أمريكا الجنكبية .

كيشغؿ نحك ربع مساحة اليابس كيتمثؿ في :النطاق البارد:  -2  
نطاؽ اكراسيا الشمالي: كيمتد مف سكاحؿ النركيج إلى سكاحؿ المحيط اليادئ عبر سيبيريا. -أ  
 : كيشمؿ شماؿ كندا كأالسكا جزيرة غرينالند كمجمكعة الجزر الشماليةنطاؽ أمريكا الشمالية-ب

.                                                            لمقارة          
مميكف كيمك متر مربع كىذه المساحة ال يقيـ  14القارة المتجمدة الجنكبية: كتقدر مساحتيا بػ  -ج

                                         إنساف كاحد بصفة دائمة .
.لجبمية في العركض العميا كالكسطىمازكف ككذلؾ المناطؽ امثؿ حكض األ مناطق أخرى -3  

 
 العوامل المؤثرة في توزيع السكان وكثافتيم

 
اإلنساف قكة مغيرة كمعدلة أحيانا أخرل. كعمى قدر مف الحضارة كالتنمية كانت تحدياتو      

كنتائجيا في الزماف كاستجاباتو , كتكزيع السكاف ما ىك إال عممية ديناميكية مستمرة تختمؼ أسبابيا 
يمكف تصنيؼ المؤثرات التي تؤدم إلى تبايف تكزيع السكاف عمى الكرة األرضية إلى ثالث  كالمكاف

                                                                                 مجمكعات :
كالمكارد الطبيعية .العكامؿ الطبيعية كالمناخ كأشكاؿ سطح األرض كالتربة أوال/  

العكامؿ االقتصادية مثؿ نكع النشاط االقتصادم )الحرفة( كالنقؿ.ثانيا /  
افية كالحركب العكامؿ التاريخية كاالجتماعية مثؿ عمر االستيطاف البشرم كالعكامؿ الديمكغر ثالثا/

 كالسياسة الحككمية.
 

 أوال / العوامل الطبيعية
طقة ألخرل كاآلثار المباشرة ليذه العكامؿ في الجماعات يختمؼ تأثير ىذه العكامؿ مف من    

البشرية ليس ليا كزف باستثناء بعض اآلثار المحسكسة ألنكاع مف المناخ . كمجمكعة العكامؿ 
الطبيعية ىي عمى العمـك المسؤكلة بالدرجة األكلى عف إبعاد الناس مف استيطاف الناس الجيات 

                                                                               غير المعمكرة.
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 وتتضمن ىذه المجموعة العوامل اآلتية :
يمعب دكرا أساسيا في تبايف تكزيع السكاف ليس فقط بصكرة مباشرة عمى التنظيـ المناخ :  -1

كالزراعية ,لذلؾ  البشرم كلكف بصكرة غير مباشرة أيضا مف خالؿ تأثيره عمى التربة كالحياة النباتية
نجد إف الكثافة السكانية قميمة جدا كمعدكمة في المناطؽ الباردة ككذلؾ المناطؽ الصحراكية بسبب 

    البركدة الشديدة كالجفاؼ كبالمقابؿ نجد إف السكاف يزدحمكف في المناطؽ ذات المناخ المعتدؿ .
كزيع السكاف كتشير يمعب شكؿ سطح األرض في التأثير بشكؿ كبير عمى ت التضاريس: -2

الحقائؽ التكزيعية إلى انخفاض كثافة السكاف باالتجاه الراسي أم اف ىناؾ عالقة عكسية بيف 
االرتفاع ككثافة السكاف كىك انعكاس لمصعكبات في استغالؿ البيئات الجغرافية المرتفعة كمدل 

ج الغذاء كالف التكيؼ ليا بسبب صعكبات مثؿ انخفاض درجات الحرارة كصعكبات ترتبط بإنتا
                                                       .س يحدد المساحات القابمة لمزراعةالتضر 

يظير تأثير التربة في تبايف تكزيع السكاف بطريقة غير مباشرة مف حيث تأثيرىا في التربة :  -3
ية كتربة مناطؽ التندرا . لذلؾ نجد إف التربة الصحراك اج الغذاء كتباينو بيف مكاف كأخرإنت

كالبكدزكؿ في الغابات الصنكبرية كترب الالترايت الحمراء كتربة المناطؽ الجبمية يتفؽ تكزيعيا 
إف  كعمى النقيض مف ذلؾ .مح تمؾ األنكاع مف الترب لإلنباتكحدكد الالمعمكرة حيث ال تص

كتربة المكيس كميا مصدر جذب الترب الغرينية كالترب البركانية كالترب البنية كالترب الجيرنكـز 
لمسكاف كما في جنكب كشرؽ أسيا كدلتا النيؿ كفي شماؿ ككسط الصيف ككذلؾ الترب الطفيمية في 

                                                                                   كسط أكربا.
إف لممعادف كمصادر الطاقة تأثير كاضحا في تكزيع  الخامات المعدنية ومصادر الطاقة: -4

السكاف حيثما كجدت القدرة التقنية األساسية كالتنظيـ االجتماعي الستغالؿ المكارد كىذه المكارد ليا 
جعميا تختمؼ تأثير مباشر كغير مباشر فاجتذاب السكاف لمقياـ بعمميات التعديف تأثير مباشر فيما ي

ا اآلثار الغير مباشرة فيي أىـ مف المباشرة فالمكارد التعدينية كثيرا ما . أمفي مناطؽ غير معمكرة
                                                     ف.ب الصناعة كالصناعة  تجذب السكاتجذ

:ثانيا / العوامل االقتصادية  
تتصدر العكامؿ مف حيث إف العكامؿ الطبيعية ال تقرر لكحدىا شكؿ تكزيع السكاف رغـ أنيا      

       .ع السكافقكة التأثير ككمما تقدمت المجتمعات قؿ تأثير العكامؿ الطبيعية فييا عمى تكزي
كباإلمكاف تصنيؼ مجمكعة العكامؿ االقتصادية إلى :   
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تؤثر الحرفة عمى نمط تكزيع السكاف ككثافتيـ في  نوع النشاط االقتصادي )الحرفة( : -1
الماضي كالحاضر كتتدرج الكثافة في االرتفاع مف حرفة الصيد إلى حرفة الرعي فالزراعة 

                                                         كالصناعة حيث تصؿ الكثافة أقصاىا.
يف إلى تجمع الناس كازدحاميـ كبالعكس يؤدم تركز الصناعة في مكاف مع الصناعة : -2

فالمناطؽ التي يقؿ فييا النشاط الصناعي تتميز بقمة عدد سكانيا . كتمعب أنكاع الصناعة في 
تبايف تركز السكاف فكؿ صناعة تختمؼ في التأثير عمى جذب السكاف كحجميـ فالصناعات 

خرل . ككفؽ ذلؾ فالصناعة االستخراجية تختمؼ عف الصناعات التحكيمية ككذلؾ الصناعات األ
                                                    .ـ تؤثر في النمط التكزيعي لمسكافحيثما تقك 

تعتبر طرؽ المكاصالت مف العكامؿ الميمة المؤثرة في تكزيع السكاف ككثافتيـ  المواصالت : -3
سكاف كازدحاميـ كعميو , فاف طرؽ فالمكقع بالنسبة لخطكط المكاصالت اثر كاضح في اجتذاب ال

المكاصالت ككسائؿ النقؿ سكاء كانت برية أـ مائية تعتبر المسؤكؿ األكؿ في زيادة عدد السكاف 
كاتساع المدف كيتضح ذلؾ عندما يظير العمراف ممتدا عمى طكؿ الطرؽ المائية كطرؽ السيارات 

          التي تمتد في كؿ اتجاه .كالسكؾ الحديد في شكؿ أشرطة مف المساكف كالمصانع كغيرىا 
 

 ثالثا/ مجموعة العوامل التاريخية واالجتماعية :
يتناسب عدد السكاف مع قدـ االستيطاف البشرم طرديا فكمما كاف  عمر االستيطان البشري: -1

االستيطاف في المنطقة قديـ زادت الكثافة السكانية كتعميو فاف عمر االستيطاف البشرم يفسر 
ك ارتفاع الكثافات بؿ كيفسر األنماط التكزيعية لمسكاف كيتضح ذلؾ مف مقارنة مساحة انخفاض أ

                    .ية أك استراليا في العالـ الجديدكسكاف أكربا في العالـ القديـ بقارة أمريكا الشمال
تب عمييا كيتمثؿ ىذا العامؿ في المكاليد كالكفيات كاليجرة التي يتر  العامل الديموغرافي: -2

, فإذا كانت المكاليد كالكفيات تؤثر في تكزيع منطقة ألخرلاختالؼ معدالت النمك السكاني مف 
                                           .جرة تتمخض عف إعادة تكزيع السكافالسكاف فاف الي

تؤدم الحركب كالمشكالت السياسية السكانية التي تتبعيا الدكلة  الحروب والعوامل السياسية : -3
تؤدم جميعيا إلى تبايف في تكزيع السكاف فقد تؤدم اليجرة أك التيجير اإلجبارم مما يؤثر في 

بية إباف الحرب إعادة تكزيع السكاف بيف مناطؽ العالـ المختمفة كما جعؿ بيف أقطار القارة األكر 
                                                                              .العالمية الثانية
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 الكثافت ومعايريها :
إف دراسة أعداد السكاف بصكرة مجردة مف دكف اعتبار لممساحة ال تكفي كحدىا إلعطاء صكرة    

المساحية الف كاضحة عف التكزيع الجغرافي لمسكاف كدرجة تزاحميـ كالمقارنة فيما بيف الكحدات 
السكاف يرتبطكف ارتباطا مباشرا باألرض كالكثافة السكانية تعد مقياسا الستجابة اإلنساف لمبيئة التي 

                                                             .يعيش فييا كمقدار التفاعؿ بينيما
ىي نسبة عدد السكاف إلى كحدة المساحة التي يعيشكف عمييا كيعبر  بالكثافة السكانية : كيقصد

 عنيا بكحدة مساحية بالكيمك متر مربع كالميؿ المربع أك اليكتار أك أم كحدة مساحية أخرل سكاء
                                                             .كانت ىذه الكحدة كبيرة أـ صغيرة

كثافة السكانية تعد مقياسا الستجابات اإلنساف لمبيئة التي يعيش فييا كتستخدـ في ألجؿ ىذا فاف ال
تحديد درجة االزدحاـ السكاني كقدرة األرض عمى اإلعالة لذلؾ تعد الكثافة السكانية مف الكسائؿ 
المالئمة كالمظمة في إف كاحد لتقـك بتبايف تكزيع السكاف ,كىنالؾ أنكاع مف الكثافات التي تكضح 

                                          :كاألرض كالمكارد االقتصادية كىي العالقة بيف السكاف 
ىي ابسط أنكاع المقاييس كأكثرىا استخداما كأكسعيا  الكثافة السكانية الحسابية )العامة( :-1

جممة عدد  انتشارا في الدراسات السكانية كىي تكضح العالقة بيف السكاف كاألرض كتعني ببساطة
السكاف في كحدة مساحية معينة كحسابيا يحتاج إلى أرقاـ مجمكعتيف مختمفتيف ىي المساحة 

                                                           كالسكاف كتأخذ بذلؾ الصيغة اآلتية :
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحسابية في منطقة ما = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكثافة                                              جممة عدد السكاف  
                                             المساحة اإلجمالية

 
كىي النسبة بيف عدد السكاف إلى المساحة المعمكرة مف  الكثافة الصافية )الفيزيولوجية( :-2

أم إننا نستبعد المساحة األجزاء غير المأىكلة بالسكاف كالصحارم كاألقاليـ القطبية  الدكلة فقط
كالغابات الكثيفة , كتفضؿ ىذه الكثافة عمى الكثافة العامة كبخاصة في األقطار التي يتركز 
سكانيا في نسبة صغيرة مف مساحتيا مثؿ السعكدية كليبيا كىي كسيمة أفضؿ مف الكثافة الحسابية 

س العالقة بيف السكاف كاألرض كيتـ احتسابيا بإيجاد العالقة بيف السكاف كالمساحة المستغمة لقيا
                                                                  اقتصاديا أك المزركعة فعال .

                        عدد السكاف 
                     المساحة المعمكرة                       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكثافة الصافية = ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كىي النسبة بيف عدد العامميف في الزراعة في مكاف معيف كالمساحة  الكثافة الزراعية : -3

األرض كىذه الكثافة المزركعة  فعال كبذلؾ تأخذ كظيفة السكاف بنظر االعتبار فضال عف كظيفة 
                                .لزراعي كتصمح في المناطؽ الريفيةتناسب الدكؿ ذات االقتصاد ا

    عدد العامميف في الزراعة
ػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكثافة الزراعية = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       المساحة المزركعة فعال 

 
كىي نسبة سكاف الريؼ إلى المساحة الكمية التي يعيشكف عمييا كىذه النسبة  الكثافة الريفية : -4

 تحسب أبناء الريؼ بغض النظر عف كظائفيـ كاألعماؿ التي يمارسكنيا كمكانيا .
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكثافة الريفية = ػػػػػػػػػػػػػػ عدد سكاف الريؼ  
  المساحة الكمية
 

ىناؾ عدة طرؽ لحسابيا, أحد ىذه الطرؽ ىي طريقة معرفة مجمكع : الكثافة االقتصادية -5
الدخؿ القكمي كعدد السكاف كيعني )النسبة بيف مجمكع الناتج القكمي كعدد السكاف ( كتعكس ىذه 

                        كخبرتو في استغالؿ مصادر البيئة الطبيعية .الكثافة مدل قدرة اإلنساف 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكثافة االقتصادية = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     عدد السكاف  

 مجمكع الناتج القكمي
 

إلى المساحة األرض  الحضر )سكاف المدف(كىي النسبة بيف السكاف  الكثافة الحضرية: -6
المعمكرة كقد يستخدـ المقاـ لمجمكع مساحة المنطقة الحضرية أك المساحة المبنية أك المساحة 
     الصافية بعد استبعاد غير المشغكؿ أك المساحة اإلجمالية لمقطع بما فييا الشكارع كالساحات .
    
  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكثافة الحضرية = ػػػ عدد سكاف المدف  
  المساحة المعمكرة
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بعض كحدات المساحة -  
2ـ1999999ـ = 1999×ـ1999( =2الكيمك متر المربع )كـ  
3997699ياردة =1769×ياردة  1769الميؿ المربع )ميؿ( =  

2ـ1متر = 1×متر 1متر مربع )ـ( =  
متر مربع 19999اليكتار =   

متر مربع 2599الدكنـ العراقي =   
 أقاليم العالم السكانية

 مف خالؿ معرفة الكثافة السكانية في العالـ يمكف تميز األقاليـ السكانية اآلتية :
 199تزيد كثافة السكاف في ىذا اإلقميـ في المتكسط عف  قميم الكثافة الشديدة االرتفاع :إ -1

ىذه المناطؽ بكضكح في غرب أكربا كفي أجزاء منيا بالذات مثؿ المممكة كتظير مثؿ  2نسمة /كـ
المتحدة كىكلندا كبمجيكيا كالدنمارؾ كألمانيا الغربية كسكيسرا كايطاليا ,كفي شرؽ أكربا يقتصر 
كجكدىا عمى ىنغاريا كبكلندا كالجيؿ كالسمكفاكي ,كيرجع سبب التركز إلى التطكر الصناعي في 

                                              كفي المراكز التجارية الكبرل . معظـ ىذه المناطؽ
إما في إفريقيا فتزداد الكثافة في كادم النيؿ كركاندا كبكركندم كدكؿ افريقية أخرل ,كفي أسيا فتزداد 

, أخرلالبحريف كلبناف كدكؿ أسيكية الكثافة في الياباف كشرؽ الصيف كاليند كبنغالدش كفيتناـ ك 
كفي أمريكا الالتينية فتكجد في بعض الجزر مثؿ ىايتي كجمايكا كالسمفادكر كبكرتكريكك كمعظـ 
ىذه الدكؿ زراعية إال الياباف فتركزت الكثافة في المناطؽ الخصبة الزراعية كالتي بسبب الظركؼ 

اظ السكاف االجتماعية لسكاف ىذه المناطؽ اكتظت بالسكاف اكتظاظا شديدا ال يعادلو إال اكتظ
                                                      بالمناطؽ الصناعية كسيكؿ السند كغيرىا.

 2/كـ199كاقؿ مف  59تتراكح كثافة السكاف في ىذه المناطؽ بيف  إقميم الكثافة المرتفع : -2
نكبيا مثؿ النمسا كيتمثؿ في أكربا في مناطؽ كثيرة مثؿ اسبانيا كالبرتغاؿ كدكؿ شرؽ أكربا كج

كركمانيا كبمغاريا كيكغسالفيا كاليكناف كألبانيا . كيالحظ إف ىذه المنطقة تطكرت صناعاتيا ىي 
األخرل كلكف الزراعة مازالت تمعب دكرا بارزا في حياة سكانيا ,إما في قارات العالـ األخرل فترتفع 

ؼ ىذه الدكؿ عف جنكب شرؽ أسيا الكثافة السكانية نسبيا في الصيف كالككيت كنيجيريا كال تختم
المكتظة بسكانيا كاعتمدت عمى الزراعة بسبب مالئمة المناخ المكسمي كصالحيتو إلنتاج الكثير 

جتماعية لسكاف ىذه المناطؽ التي          مف المحاصيؿ الغذائية كالتجارية كسبب الظركؼ اال
                                                            .كثرة اإلنجاب كزيادة السكاف شجعت
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كيشمؿ  2نسمة /كـ 59-25تتراكح الكثافة في ىذا اإلقميـ بيف  إقميم الكثافة المتوسطة : -3
المناطؽ محدكدة في أكربا مثؿ ايرلندا كركسيا ,كفي أسيا يشمؿ ىذا اإلقميـ كؿ مف بكرما ككمبكديا 

المغرب كتكنس كغانا كغيرىا مف الدكؿ كيشمؿ كسكريا كاليمف كأفغانستاف ,كفي إفريقيا يشمؿ 
المكسيؾ كىندكراس في أمريكا الكسطى كمعظـ ىذه المناطؽ تعتمد عمى الزراعة كفي بعضيا 

                                                        .ات اقتصادية تالئـ النمك السكانيإمكاني
                                                        

كتنتمي  2نسمة/كـ25كاقؿ  مف 19تتراكح كثافة السكاف فيو بيف  إقميم الكثافة المنخفض : -4
بسبب إف مناطقيا  اإلسكندنافيةإلى ىذه المجمكعة بعض الدكؿ الشمالية مف أكربا كمنيا الدكؿ 

يراف في أسيا كالقسـ الشرقي مف إفريقيا كجنكبي ا كبعض دكليا شديدة البركدة كتشمؿ الكس كا 
الغربية كتختمؼ األسباب المؤدية إلى قمة تركز السكاف ما بيف كجكد الصحارم كالغابات أك بسبب 
طبيعة حرفة السكاف كالزراعة البدائية أك الرعي أك أسباب أخرل . كىناؾ دكؿ تنتمي ليذه 

ؿ بيرك كفنزكيال المجمكعة منيا الكاليات المتحدة كخاصة مناطقيا الغربية لكجكد الجباؿ كدكؿ مث
كالغابات كالصحارم كأسباب أخرل كككلكمبيا كشيمي كالبرازيؿ كتبايف األسباب ما بيف كجكد الجباؿ  

 
 2نسمة /كـ 19تقؿ كثافة السكاف في مناطؽ ىذا اإلقميـ عف  إقميم الكثافة شديد االنخفاض: -5

.تكثر في الدكؿ العالـ الجديدكتشمؿ بقية دكؿ العالـ  كتزداد في الدكؿ اإلفريقية بكجو عاـ كما   
 

في كؿ مف األمريكيتيف كاستراليا. كيمكف تقسيـ دكؿ ىذا اإلقميـ إلى مجمكعتيف:    
دكؿ يقؿ فييا السكاف بسبب ظركؼ البيئة القاسية التي تمنع استقرار السكاف في كثير مف  -1

كشماؿ اكراسيا كالقارة  أجزائيا أك في بعض جياتيا كتشمؿ بعض المناطؽ القطبية الشديدة البركدة
القطبية الجنكبية كالمناطؽ الصحراكية كشبو الصحراكية مثؿ السعكدية كمناطؽ تقع ضمف 

تي الصحراء لكبرل اإلفريقية كمناطؽ أخرل بسبب كثرة الغابات كما في إفريقيا مثؿ الككنغك كجيبك 
                                                                                     كالنيجر.

الدكؿ الحديثة العيد في اليجرة كاالستثمار االقتصادم كتشمؿ كندا كالمناطؽ الشمالية الباردة  -ب
كما تشمؿ معظـ دكؿ األرجنتيف كبكليفيا ك باراغكام كاستراليا ككميا دكؿ يمكف زيادة سكانيا كبيرة 

                                                                     لك فتحت أبكابيا لميجرة .
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 تركيب السكان وتكىينهم
إف لكممة تركيب أك تككيف السكاف مفيـك كاسع يشمؿ جميع الحقائؽ لمسكاف التي يمكف        

ىذه  قياسيا كغالبا ما تحدد الطبيعة البيانات التي يمكف الحصكؿ عمييا مف التعدادات دراسة
الخصائص مف زكاياىا المختمفة )الطبيعية كاالقتصادية كاالجتماعية ( كغيرىا مف الخصائص التي 
تكسب المجتمع شخصية تميزه عف غيره مف المجتمعات كقد بدا الجغرافيكف ييتمكف بدراسة ىذه 

ظياره تباينيا اإلقميمي بيف األقطار كاألقاليـ كبيف المناطؽ الحضرية كالري فية كبيف الخصائص كا 
المجمكعات العرقية المختمفة في الدكلة الكاحدة فضال عف دراسة العكامؿ التي تؤثر في ىذا التبايف 

                                                 .طيا بالظركؼ الديمكغرافية األخرلكمدل ارتبا
رية كتصنيفيا حسب إف دراسة تركيب السكاف تفيد في معرفة ما يممكو المجتمع مف مكارد بش

ادة قطاعات النشاط االقتصادم المختمفة كمعرفة عالقتيا في تكزيع السكاف كنمكىـ كعالقتو بالزي
                                                                   .الطبيعية كتأثيره عمى اليجرة

 كيقسـ التركيب السكاف إلى عدة أنكاع منيا:
النوعي :التركيب  -1  

ناث.  يعني ىذا المفيـك تقسيـ المجتمع السكاني إلى ذككر كا 
التركيب العمري: -2  

 يعني معرفة التركيب العمرم لمسكاف مكزعة عمى فئات السف عددا كنسبة لكؿ مجمكعة.
التركيب االقتصادي: -3  

 يعني ىذا التركيب معرفة السكاف ذك النشاط االقتصادم .
التركيب القومي : -4  
ي ىذا التركيب معرفة السكاف حسب القكمية التي ينتمكف إلييا .يعن  
التركيب الديني : -5  

 يعني ىذا التركيب معرفة السكاف حسب الديانة التي يمارسيا .
التركيب التعميمي: -6  

تمع لسكاني حسب التحصيؿ العممي .يعني ىذا التركيب تقسيـ المج  
التركيب الزواجي : -7  

إلى عزاب كمتزكجيف أك أرامؿ أك مطمقيف كىناؾ تراكيب أخرل مثؿ التركيب يعني تقسيـ السكاف 
 المغكم كالتركيب المرضي .
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التركيب النوعي - 1 
ناث كيعبر عف التركيب النكعي لمسكاف     يعني ىذا المفيـك تقسيـ المجتمع السكاني إلى ذككر كا 

ييا بقسمة عدد الذككر عمى ( مف اإلناث كنحصؿ عم199بنسبة النكع  كىي نسبة الذككر لكؿ )
                                               ( ككاالتي :199عدد اإلناث كنضرب الناتج في )

         عدد الذككر
199× ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػنسبة النكع = ػػػػػػػػػػػػػػػ          عدد اإلناث 

ذا تساكل عدد الذككر مع عدد اإلناث تككف      ( فإذا زاد عدد الذككر عمى 199نسبة النكع )كا 
اف عدد الذككر ( إذا ك199( في حيف تقؿ النسبة عف )199عدد اإلناث كانت النسبة أكثر مف )

                                                                          .اقؿ مف عدد اإلناث
سكاف إلى عدة أسباب منيا : انو ككف الفرد ذكرا أك كترجع أىمية دراسة التركيب النكعي لم     

أنثى يعتبر محددا أساسيا لحاجتو كأدكاره االجتماعية كاالقتصادية التي يقـك بيا في حياتو ككذلؾ 
                   .كالزكاج كاليجرة كالتكزيع المينيما ليذا التركيب مف تأثير في المكاليد كالكفيات 

عداد العالقات االجتماعية كاالقتصادية الميمة عمى كجكد تكازف بيف إكيتكقؼ الكثير مف    
كال تخضع بيانات النكع لما تخضع لو بيانات السف مف أخطاء عند  النكعيف )الذككر كاإلناث (.

.كذلؾ عند ذكر النكع بطبيعة الحاؿذكرىا فالخطأ محتمؿ الكقكع عند ذكر العمر كليس األمر   
النكعي بسمسمة مف نسب النكع ألعمار مختمفة أم عدد الذككر لكؿ فئة  يتصؼ التركيب          

( مف 199( مف الذككر مقابؿ )195مف اإلناث في نفس العمر كعادة تككف نسبة النكع الكالدة )
اإلناث في الدكؿ التي تتكفر لدييا إحصاءات جيدة كتختمؼ تمؾ النسبة قميال بيف دكلة كأخرل , أك 

سو مف سنة ألخرل كبما إف معدالت الكفيات الخاصة بالعمر تككف عادة أعمى في البمد الكاحد نف
( , ثـ 199بيف الذككر منيا بيف اإلناث لذلؾ تتالشى الفركؽ تدريجيا حتى تصؿ النسبة إلى )

يأخذ عدد اإلناث بالزيادة عف عدد الذككر كيستمر ذلؾ مع التقدـ بالعمر . إف االبتعاد عف ىذا 
                           .الكبيرة لفئات عمر معينة فو ينتج أحيانا عف اليجرةالنمط الذم تـ كص

 كتتأثر نسبة النكع بعدة عكامؿ ىي مسؤكلة عف الفركؽ في نسبة النكع كىي :
.ك الخارجة لكؿ مف الذككر كاإلناثاليجرة الداخمة ا—1  
.كال النكعيف في األعمار المختمفةتبايف معدؿ الكفيات ل -2  
.رلحركب التي تؤدم الى زيادة كبيرة في كفيات الذكك ا -3  
االخطاء في البيانات اثناء التعداد سكاء مف قبؿ العداديف اك مف قبؿ االسر.   -4  
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ـ 1997تكزيع سكاف محافظة االنبار حسب النكع كالعمر سنة   
 نسبة النكع النسبة% اناث النسبة% ذككر الفئات العمرية

9 –  4  95735 9.3 94951 9.3 191 
5 –  9  85487 8.3 82962 8 194 
19 – 14  79857 7 67658 6.6 195 
15 – 19  69646 6 58237 5.7 194 
29 – 24  47388 4.6 46777 4.6 191 
25 – 29  39791 3.9 38826 3.7 192 
39 – 34  28597 2.8 29888 2.9 96 
35 – 39  16978 1.6 29263 2 79 
49 – 44  19196 1.8 19295 1.9 199 
45 – 49  12428 1.2 14463 1.4 86 
59 – 54  19555 1 9571 9.9 119 
55 – 59  7741 9.7 6963 9.6 111 
69 – 64  4842 9.5 5425 9.5 89 
65 – 69  5196 9.5 5452 9.5 94 
79  - 74  3973 9.3 4299 9.4 71 
75 – 79  2199 9.2 2735 9.3 77 
89 – 84  1519 9.2 1833 9.2 82 
فأكثر  – 85  1515 9.1 1993 9.2 76 

 89 9.1 397 9.1 273 غير مبيف
 199.3 49.9 519899 59.1 512837 المجمكع الكمي

 
ريــــــب العمــالتركي -2 

يبيف التركيب العمرم لمسكاف عدد كنسبة كؿ مجمكعة مف المجمكعات السكاف مكزعة عمى فئات   
يقؿ اىمية عف التركيب  كالتركيب العمرم ال السف كيمكف تقسيميا الى فئات خمسيو اك عشرية .

النكعي اذ يتكقؼ معدؿ الكفيات في السكاف الى حد ما عمى نسبة كؿ فئة مف فئات العمر بالنسبة 
الى مجمكع السكاف حيث تتبايف معدالت الكفيات في كؿ فئة مف الفئات المذككرة فيي ترتفع في 

 الرتفاع في فئات السف المتأخرة .تعكد الى افئات السف المبكرة ثـ تنخفض في فئات الشباب ك 
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كتعد بيانات السف كما أكردتيا التعدادات السكانية المصدر الرئيسي لدراسة التركيب العمرم بالرغـ 
اف ىذه البيانات ال تككف دقيقة بنسبة كاممة كذلؾ راجع لمخطأ في ذكر األعمار سكاء كاف متعمدا 

ارىف بأقؿ اك غير متعمد كذلؾ راجع الى جاذبية بعض األرقاـ عف غيرىا كذكر بعض النساء بأعم
مف الحقيقة كعدـ ذكر األطفاؿ الرضع في التعدادات كمف ذلؾ يبدك اف بيانات السف المستقاة مف 

                                      .خمك مف األخطاء التبميغ عف العمرالتعدادات السكانية ال ت
                                      

اسي في جميع التحميالت السكانية ألسباب منيا :كمعرفة التركيب العمرم أمر أس  
يعتبر السف اىـ صفات الفرد الخاصة التي تحدد كيؼ يفكر ككيؼ يعمؿ كماذا يحتاج . -1  
  .كاقتصاديا المطمقة كالنسبية بكصفيا محددات ذات اىمية اجتماعيا اىمية فئات العمر -2
لعالقة عامؿ السف بمعدالت المكاليد كالكفيات اىمية التركيب العمرم في التحميالت السكانية  -3

.لة الزكجية كحاالت اليجرة كغيرىاكالحا  
 

 وباالمكان تقسيم السكان الى ثالث فئات عمرية رئيسية :
( سنة كتمثؿ مرحمة الطفكلة كالمراىقة )الفئة غير منتجة (.14 – 9الفئة ) -1  
)الفئة المنتجة (.( سنة كتمثؿ الفئة البالغة  64 – 15الفئة )  -2  
ة كتمثؿ فئة كبار السف كالشيكخ .فاكثر ( سن -65الفئة ) -3  

كاختالؼ نسب ىذه المجمكعات لو اثر كبير عمى نصيب الفرد مف اإلنتاج كالخدمات العامة 
اف معرفة نسبة اإلعالة التأمينات اك ضمانات االجتماعية كمدل قدرة الدكلة عمى مكاجية أعباء 

لحقيقية يمكف استخراجو مف المعمكمات الخاصة بالمجمكعات الرئيسية الثالث كنسبة اإلعالة ا
                                                                         لمسكاف كتعني بيما :
سنة ك  15ىي النسبة المئكية الغير قادريف عمى العمؿ ) األطفاؿ اقؿ مف  نسبة إعالة السكان :

       .( سنة 64 – 15النشاط االقتصادم )سنة ( الى جممة السكاف ذكم  65الشيكخ اكثر مف 
     

         سنة ( 64سنة + الشيكخ اكثر مف  15) األطفاؿ اقؿ مف 
199× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبة إعالة السكاف= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                ( سنة 64-15السكاف ذك النشاط االقتصادم ) 

 
ىي نسبة عدد األشخاص مف السكاف الغير عامميف الى جممة عدد  نسبة اإلعالة الحقيقية :

 السكاف العالميف .
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        عدد السكاف الغير عامميف 

199× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبة اإلعالة الحقيقية = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          جممة عدد السكاف العامميف   
 

ليذا فاف التعرؼ عمى التركيب العمرم مف اىـ عكامؿ الديمكغرافية لمداللة عمى قكة السكاف     
اإلنتاجية كمقدار حيكيتيـ كما انو يشير الى اتجاه نمكىـ كيمقي ضكءا مفسرا عمى نسبة المكاليد 

ب كاالحتياطات المطمك كالكفيات بينيـ كىذا يمكف المخطط مف المكازنة بيف االمكانيات التي لديو 
                                                               .تغطيتيا خالؿ فترة زمنية معينة

 
 اليرم السكاني :

اف اسيؿ انكاع التمثيؿ البياني لمتركيب النكعي كالعمرم ىك اليـر السكاني كىك مف المقاييس      
الميمة التي تقكـ البيانات االكلية عف تككيف السكاف مف حيث العمر كالنكعي . كيتككف اليـر مف 

فئة مف احداثي افقي كاخر عمكدم كيبيف االحداثي االفقي النسب المئكية اك االعداد الطمقة لكؿ 
فئات العمر بالنسبة الى جية السكاف مقسمة الى ذككر كاناث في حيف يبيف االحداثي الراسي فئات 

                                                     .ذاتيا سكاء كانت خماسية اك عشريةالسف 
جانب  كتمثؿ اعداد السكاف اك نسبيـ عمى شكؿ مستطيالت مكازية لممحكر االفقي كيخصص

كيمثؿ اسفؿ المستطيؿ فئة االكلى مف العمر ثـ يرتفع الى فئات االعمى  لإلناثالذككر كجانب 
                                            .ية ليصؿ الى فئات األعمار العميابمستطيالت متكاز 

كيمخص ىـر السكاف بام مجتمع سكاني حالة سكانو االجتماعية كاالقتصادية خالؿ فترة معينة 
كالحركب كاالزمات االقتصادية ككميا تؤثر  كاألكبئةكاف تككف قرف مف الزمف كما مر بو احداث 

ة ككذلؾ في اليـر السكاني كتترؾ اثارىا عميو كيميز حالة السكاف مف فتكة اك نضج اك شيخكخ
                                                                   .ر عميو مستقبؿ السكافيظي
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لمسكان لفئات السكان العمرية الخمسية النسب المئوية  

 
 

 
 الفئات العمرية

م1997  
 النسبة % المجموع النسبة % اناث النسبة % ذكور

0 –  4  95735 9.3 94951 9.3 190686 18.6 
5 –  9  85487 8.3 82062 8 167549 16.3 
10 –  14  70857 7 67658 6.6 138515 13.6 
0  –  14  252079 24.9 244671 23.9 496750 48.5 

15 –  19  60646 5.7 58237 5.7 118883 11.7 
20 –  24  47388 4.6 4677 4.6 94165 9.2 
25 –  29  39701 3.8 38826 3.8 78527 7.7 
30 –  34  28597 2.9 29888 2.9 58485 5.7 
35 –  39  16078 2 20263 2 36341 3.6 
40 –  44  19196 1.9 19205 1.9 38401 3.7 
45 –  49  12428 1.4 14463 1.4 26891 2.6 
50 –  54  10555 0.9 9571 0.9 20126 1.9 
55 –  59  7741 0.7 6963 0.7 14704 1.4 
60 –  64  4842 0.5 5425 0.5 10267 1 
15 –  64  247172 24.3 249618 24.3 496790 48.5 
65 –  69  5106 0.5 5452 0.5 10558 1 
70 –  74  3073 0.4 4290 0.4 7363 0.7 
75 –  79  2100 0.3 2735 0.3 4835 0.5 
80 –  84  1519 0.2 1833 0.2 3352 0.4 
فاكثر  - 85  1515 0.2 1993 0.2 3508 0.3 

 0.1 580 0.05 307 0.05 273 غير مبين
فاكثر  –65  13586 1.7 16610 1.7 30196 3.0 

 100 1023736 49.9 510899 49.9 512837 المجموع الكمي
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م 1997ىرم سكان محافظة االنبار لسنة   

 
 العوامل لممؤثرة في اليرم السكاني :

في تشكيؿ اليـر السكاني منيا :ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر   
العكامؿ االساسية تؤثر في السكاف في مختمؼ الظركؼ مثؿ المكاليد كالكفيات كاليجرة . -1  
عكامؿ طارئة مثؿ الحركب كالمجاعات كاالمراض كاالكبئة كىي عكامؿ شاذة لظركؼ غير  -2

 عادية كاف استمرت اثارىا في اكثر مف جيؿ .
 تقسيم المجتمعات البشرية تبعا لشكل اليرم السكاني

 يمكف تقسيـ المجتمعات البشرية تبعا لشكؿ اليـر السكاني الى ثالث انكاع :
المجتمع السكاني الشاب : -1  

سنة ( كحكالي  15% مف سكانو في فئات السف الصغيرة ) اقؿ مف  49كفيو يتركز اكثر مف 
% في فئات السف 19 ( سنة كاقؿ مف64-15% مف السكاف في فئات السف المتكسطة )59

( كفي ىذا النمكذج ترتفع نسبة المكاليد مف يجعؿ 1سنة( انظر لمشكؿ ) 65الكبيرة )اكثر مف 
قاعدة اليـر عريضة كحيث ترتفع ايضا نسبة الكفيات مما يجعؿ درجات اليـر سريعة االنحدار 

السكاف كسكانو كبير عمى السكاف العامميف إلعالتيـ ما يقارب نصؼ  كيقع في ىذا المجتمع عبئ
 في دكر الشباب كالقدرة عمى اإلنجاب كما في الكطف العربي كاالقطار النامية .

ذكور                                  اناث      
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المجتمع السكاني الناضج : -2  
 

قاعدة اليـر في ىذا المجتمع ليست عريضة كجكانبو ترتفع راسيا قبؿ اف تصؿ الى قمة اليـر       
( يتميز ىذا 2سنة ( انظر لمشكؿ ) 64 -15. كيتركز السكاف في فئات السف   الكسطى ) 

المجتمع بانخفاض معدالت المكاليد كالكفيات كلكف عدد المكاليد كافيا لتعكيض السكاف كتجدد 
 % .12% , 64% , 24ث تبمغ النسب المئكية لمفئات الثالث عمى التكالي في اكربا االجياؿ حي

               
المجتمع السكاني في حالة الشيخوخة : -3  
 

% مف السكاف كيتركز سكاف في الفئة الكسطى كيزداد 29ال يمثؿ صغار السف اكثر مف       
( كمعدالت المكاليد تككف منخفضة 3لمشكؿ )عدد كبار السف في المرحمة االخيرة مف العمر انظر 

كما ىك الحاؿ في فرنسا فعدد مكاليدىا ال يكاد يكفي لتجدد االجياؿ لذلؾ ىرميا يرتكز عمى قاعدة 
                                    ضيقة كلكف ال ينتيي بقمة مدببة بسبب ارتفاع معدؿ العمر .

عاما فاكثر الى االطفاؿ فيما بيف  65اعمارىـ الى كىناؾ معدؿ نقيس بو االفراد الذيف يصؿ 
عاما كيطمؽ عميو معدؿ التعمر اك الشيخكخة كيحسب عمى النحك االتي : 14الميالد ك  

 
 

199×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعدؿ التعمر ) الشيخكخة ( = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         عاما فاكثر (65السكاف )  
         ( عاما فاقؿ 14االطفاؿ )

 
كيكضح تطكر ىذا المعدؿ كثيرا مف االمكر التي تتعمؽ بمعدالت المكاليد كأمد الحياة اك تكقع 

 الحياة كما يعكس كثير مف مالمح المجتمع االقتصادية كاالجتماعية .
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 اشكاؿ اك انكاع اليـر السكاني عمى مستكل العالـ
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  3-التركيب االقتصادي
 

يمكف تقسيـ السكاف مف حيث التركيب االقتصادم الى عدة تقسيمات مف بينيا اف تحسب       
القكة البشرية كتضـ كؿ االفراد الذيف يمكف اف تشغؿ قكتيـ سكاء البدنية كالعقمية في العمؿ كاالنتاج 

لقكة كبيذا فإنيا تضـ كؿ السكاف فيما عدا االطفاؿ كالشيكخ كالعجزة عجزا تاما . كمعنى ذلؾ اف ا
البشرية تضـ الذيف يعممكف فعال كالذيف يمكف ليـ اف يعممكا نظرا ألنيـ في اعمار العمؿ كاالنتاج 

           كليذا فاف القكة البشرية تضـ فئتيف :كاما االطفاؿ كالشيكخ فيعرفكف بخارج القكة البشرية 
 

مكف اك كانكا متعطميف عف قكة العمؿ كىـ االفراد في سف العمؿ مف الذككر كاالناث الذيف يعم -أ
 العمؿ رغـ طمبيـ لمعمؿ .

قكة خارج العمؿ رغـ انيـ في سف العمؿ مثؿ الطمبة كالسجناء كربات البيكت . -ب  
كىناؾ عالقة كثيقة بيف التركيب السكاف العمرم كالنكعي كبيف قكة العمؿ كمعدؿ اإلعالة كلممرأة 

المرأة تختمؼ الصكرة عف المجتمعات التي  اىمية خاصة في ذلؾ في المجتمعات التي تعمؿ فييا
 ال تعمؿ فييا المرأة .

كتتبع اىمية التركيب االقتصادم لممجتمع مف ككنو اساس لكضع خطط المستقبؿ سكاء في 
 مشركعات التنمية االقتصادية اك في مجاالت الخدمات العامة .

 
االوجو التسعة اآلتية :وقد تبنى قسم اإلحصاءات في األمم المتحدة تقسيم االنشطة الى   

الزراعة كالغابات كالصيد . -1  
التعديف كأعماؿ المناجـ كالمحاجر . -2  
الصناعة . -3  
البناء كالتشييد. -4  
الكيرباء كالغاز كالمياه . -5  
التجارة . -6  
النقؿ كالتخزيف كالمكاصالت . -7  
الخدمات . -8  
أم اعماؿ اخرل غير مدرجة في التصنيؼ اعاله . -9  
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 السكان ذو النشاط االقتصادي :
ىـ االفراد الذيف يشترككف في تقديـ العمؿ إلنتاج السمع كالخدمات كيشمؿ القادريف عمى العمؿ 

 الباحثكف عنو خالؿ فترة زمنية محدكدة .
كيرتبط بيؤالء السكاف )معدؿ النشاط الخاـ ( كىك النسبة المئكية لمسكاف النشطيف اقتصاديا الى 

ه النسبة تكضح العالقة بيف حجـ السكاف الكمي كبيف السكاف الذيف يقكمكف جممة السكاف كىذ
 بالعمؿ الذم تعتمد عميو الحياة االقتصادية في المجتمع كيحسب كاألتي :

 
          قكة  العمؿ

199× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػمعدؿ النشاط الخاـ = ػػػػػػػػػػ           جممة السكاف 
 االشخاص الذين يدرجون تحت قطاع القوة العاممة :

اعضاء االسر بدكف اجر كالعامميف لحسابيـ الخاص . -1  
المدنيكف كافراد القكات المسمحة . -2  
العاممكف العاطميف كالمتعطمكف كيضمنيـ الذيف يبحثكف عنو الكؿ مرة . -3  
االشخاص الذيف بصكرة مؤقتة في النشاط االقتصادم . -4  
الخدـ في المنازؿ . -5  
 

 العالقة بين التركيب العمري والعمل
 
تنخفض نسبة السكاف العامميف في االقطار التي ترتفع فييا نسبة االطفاؿ كالمسنيف كتتكقؼ نسبة 
العامميف في فئات السف المختمفة عمى مدل فتكه سكانيا فيكثر العامميف مف فئات السف الصغرل 

كيكثر العاممكف مف كبار السف في الدكؿ التي بمغت مرحمة الشيخكخة .كالكسطى في الدكؿ الفتية   
 

 السكان والموارد االقتصادية
بدأت زيادة السكاف تثير كثيرا مف التساؤالت حكؿ مدل كفاية المكارد االقتصادية كمكارد الغذاء    

لفالسفة كالسياسييف خاصة كمدل التناسب بيف النمك السكاني كتنمية المكارد لذلؾ اىتـ المفكركف كا
كغيرىـ بيذه المسالة كبنك النظريات عديدة حكؿ ىذه المسالة كمف النظريات السكانية الحديثة 
)نظرية الحجـ االمثؿ لمسكاف( التي تربط بيف حجـ المكارد االقتصادية كبيف عدد السكاف في 

دخؿ الفرد أم متكسط المجتمع , اذ اف مقياس افتقار االقميـ السكاني كازدحامو بيـ ىك متكسط 
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الدخؿ القكمي فإذا ظؿ ىذا المتكسط في انخفاض كاف ىذا دليال عمى اف االقميـ تعدل مرحمة 
الحجـ االمثؿ لمسكاف كبدا في االزدحاـ بيـ . كاذا اردنا اف نضع ىذه العالقة عمى ىيئة معادلة 

رض في جانب لعفإننا نضع المكارد الطبيعية في جانب كعدد السكاف في جانب االخر أم ا
                                                                     .كالطمب في جانب االخر

اما في ناحية العرض فتضع كمما يتعمؽ بالمكارد الطبيعية )زراعة, الرعي , التعديف , انتاجية      
لكجية لمسكاف . اما عف الطمب فال المكارد كدرجة ثباتيا( ككذلؾ نأخذ بنظر االعتبار الميارة التكنك 

يكفي اف تعرؼ عدد المستيمكيف فقط بؿ البد مف معرفة درجة االستيالؾ اك مستكل المعيشة التي 
                                                                              .افيحيياىا السك

كقد ظيرت تغييرات ثالثة تقيس العالقة بيف السكاف كالمكارد كىي االفتقار السكاني      
كاالكتظاظ السكاني كانسب السكاف كلكف كجكد ىذه المصطمحات اك كصؼ مجتمع ما باحدىا ال 
يعني عالقة ابدية , كثـ تطكر مستمر في كؿ مف االقطار كيؤدم اختالؼ دخؿ الفرد كبعض 

كاالجتماعية السائدة في المجتمع كتغيير اساليب التجارة الدكلية كالمرحمة العادات االقتصادية 
التكنكلكجية التي تمر بيا الشعكب كؿ ذلؾ يمكف اف يؤدم الى انتقاؿ المجتمع الكاحد مف مرحمة 
الى اخرل , كما اف عدد السكاف الذم يعتبر انسب السكاف في احد المجتمعات قد يككف افتقارا 

                                                                       .يـ اخرلاقال سكانيا في
 

 انسب السكان :
كيقصد بو انو عدد السكاف يتناسب مع المكارد بحيث تككف فرص العمالة كالدخؿ كالمستكل      

نخفض الى االقتصادم لمسكاف في افضؿ درجاتيا كلك افترضنا اف سكاف الجزر البريطانية حاليا ا
عشرة مالييف فاف مستكل المعيشة ينخفض كثيرا النو سيترتب عمى انخفاض عدد السكاف تعطيؿ 
جزء مف المكارد كتقميص الخدمات كمف ناحية اخرل فمك افترضنا اف عدد السكاف جزر البريطانية 

جات قد ازدادكا حتى اصبحكا مائة مميكف فاف ذلؾ سيؤدم الى قصكر المكارد عف الكفاء بالحا
السكانية مما يؤدم الى انخفاض مستكياتيـ كعمى ىذا االساس فربما يككف انسب السكاف لمجزر 

                                            .( مميكف نسمة55د الحالي تقريبا )البريطانية ىك العد
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 االكتظاظ السكاني :
 

مف المكارد كيمكف اف يحدث ذلؾ اما  كىك ما يحدث عندما يتزايد السكاف بمعدالت اسرع       
نتيجة زيادة السكاف اك نقص المكارد اك نقص الطمب عمى العمؿ اك ليذه االسباب مجتمعة , 

               .زف في النمك بيف السكاف كالمكاردكبمعنى اخر ىك يحدث عندما ال يككف ىناؾ تكا
           

االكتظاظ السكاني المطمؽ فيحدث  فأما والنسبي ويمكن التمييز بين االكتظاظ السكاني المطمق
حيف يتـ الكصكؿ الى الحد االقصى مف االنتاج كمع ذلؾ تبقى مستكيات المعيشة منخفضة , اما 
االكتظاظ النسبي فيحدث عندما يككف االنتاج اقؿ مف الكفاء بحاجة السكاف مع امكانية زيادة 

ة ذلؾ في مصر كجنكب تظاظ المطمؽ كمف امثمكاالكتظاظ النسبي اكثر شيكعا مف االك جلإلنتا
                                                                                  . شرؽ اسيا

                                                                                  
 االفتقار السكاني :

باستثمار المكارد بكامؿ  حدكثو اذا كاف عدد السكاف اقؿ مف اف يسمحىك أمر يمكف          
, اك حيث يمكف لممكارد اف تكفي عدد اكبر مف السكاف دكف اف يؤدم ذلؾ الى خفض طاقاتيا

مستكل المعيشة اك كجكد بطالة . كاالفتقار السكاني المطمؽ نادر الحدكث إال في المجتمعات 
الت المكاليد بحيث ال تككف فييا نسبة تعكيض كافية اك انتاج المنعزلة التي تنخفض كمنيا معد

تطكير المكارد اقتصادم يتفؽ مع غنى المكارد . اما االفتقار السكاني النسبي فيكجد حيث ال يككف 
                                                                            .كاستثمارىا بكفاية

                                                                              
 السكان والغذاء

بدا االنساف  يبحث عف غذائو في مرحمة مبكرة مف كجكده عمى االرض اطمؽ عمييا اسـ      
المرحمة البدائية لجمع الغذاء ثـ جاءت مرحمة التخصص في جمع الغذاء كالصيد ثـ جاءت 
المرحمة الثالثة كىي مرحمة احتراؼ الزراعة كمع تطكر االساليب كالطرؽ لزراعة االراضي  كؿ ىذا 

كتعتبر االرض بمفيكميا االنتاجي الزراعي المكرد  لإلنسافاالمف الغذائي  مف اجؿ تحقيؽ
المكاد الغذائية التي يعتمد عمييا االنساف كعميو فاف مساحة االرض الزراعية  إلنتاجاالساسي 

                                 .لإلنسافعامؿ ميـ في تحديد ما يمكف الحصكؿ عميو مف غذاء 
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كالطريقة التي تتبع في تحديد كفاية التغذية في أم دكلة ىي اف يحسب مقدار ما ينتجو البمد       
مف المكاد الغذائية كيضاؼ الى ذلؾ ما يستكرده منيا كيحذؼ ما يصدره الى الخارج اك يعيد 
تصديره كيقسـ الناتج عمى عدد السكاف كبذلؾ يمكف تحديد النصيب مف كحدات حرارية اك سعرات 

               .        .لمبذكؿ في االنتاج كالنشاط العاـية لتعكيض الجسـ عف المجيكد اضركر 
كاذا لـ يحصؿ االنساف عمى ما يحتاجو مف غذاء فانو يحس بالجكع كاذا استمد الجكع فترة      

طكيمة فيصبح جكع مزمف كيؤدم الى نقص في التغذية كىك اف يقؿ ما يحصؿ عميو االنساف عف 
صحة مكفكرة كحياة تفيض حيكية كنشاط كالجكع نكعاف  لإلنسافالحد االدنى الالـز الذم يكفؿ 

ىك الكمي كجكع مستتر كىك الجكع النكعي الف حاجة االنساف ال تتكقؼ عمى كمية جكع ظاىر ك 
الغذاء كحده بقدر ما تعتمد عمى انكاع الغذاء كاسمكب التغذية الف الطعاـ ال يمد االنساف بالطاقة 

كفر فقط كانما يمده بمجمكعة مف العناصر االساسية لبناء ىيكمو الحي البالغ التعقيد كالبد اف تت
                                                              .ه العناصر في غذاء االنسافىذ

                                                              
 العجز الغذائي :

عدـ كفاية االنتاج الغذائي لمحاجة السكانية كىك اف االنتاج الغذائي ال يساعد التزايد  ككى   
لسكاني كال يزيد بالسرعة نفسيا كالبمداف التي تعاني مف العجز الغذائي تتعرض لخطر الجكع كعدـ ا

                                                    .غذائية الذم تحصؿ عميو كما كنكعاكفاية ال
العجز الغذائي اما الفيض الغذائي كيعني اف كمية الغذاء المنتج اكبر مف حاجة السكاف كيتكزع 

                                                    .طؽ الكرة االرضيةكالفيض الغذائي عمى منا
اف زيادة عدد السكاف في العالـ يعني اف عددا اكبر مف االفكاه فتحتاج الى الطعاـ كاف       

ة لتكفير الغذاء لسكاف الضغط عمى االراضي الزراعية سكؼ يشتد كثافة كاالراضي المتكفرة كافي
العالـ اليـك كفي المستقبؿ القريب بشرط اتباع نظـ زراعية قابمة الستمرار كالمحافظة عمييا كالنظـ 

كيمكف تقسيـ العالـ الى اربع , ؾ التي ال تؤدم الى افقار البيئةالزراعية القابمة لالستمرار ىي تم
قة حرارية غذائية كبركتينات كىي :مناطؽ غذائية عمى اساس ما يصيب الفرد الكاحد مف طا  

مناطق الفيض الغذائي : -1  
 كتشمؿ قارة اكربا كركسيا كامريكا الشمالية كاكقيانكسيا كاالرجنتيف كتضـ نحك ربع سكاف العالـ .
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مناطق عالية التغذية : -2  
لشيمي كدكؿ  باإلضافةكتشمؿ الياباف كككريا الجنكبية كبعض اقطار غرب اسيا كجنكب افريقيا 

% مف سكاف العالـ.13اخرل كتضـ نحك   
مناطق معتدلة التغذية : -3  

كتشمؿ بعض اقطار الشرؽ االكسط كباكستاف كشماؿ شرؽ امريكا الجنكبية كيقرب عدد سكانيا 
 مف ثمث سكاف العالـ.

مناطق ضعيفة ورديئة التغذية : -4  
يقيا كاكساطيا كقسـ مف دكؿ شرقيا كتشمؿ اقطار جنكب اسيا االستكائية كالمدارية كغرب افر 

 كبعض اقطار امريكا الالتينية كيزيد عدد سكاف ىذه المناطؽ اكثر مف ربع سكاف المعمكرة .
 

 السياسة السكانية :
ىي مجمكعة مف االجراءات التي تتخذىا الدكلة لمتأثير عمى االتجاىات السكانية لتحقيؽ       

الكـ كالكيؼ , أم ىي جممة مف التدابير المباشرة كغير نتيجة ديمكغرافية محددة مف ناحية 
االجتماعية  المباشرة بقصد التأثير الكمي كالنكعي عمى السمكؾ الديمكغرافي كفي الخصائص

كقد درجت السكانية كالتنمية المستدامة  كفي احداث التكازف المتطمبات ,كاالقتصادية لمسكاف
اساليب كعادات تحقؽ ليا ما تعتمد ىذه المجتمعات المجتمعات البشرية منذ اقدـ العصكر عمى 

أنيا الحياة االفضؿ سكاء مف كجو النظر االقتصادية كاالجتماعية بؿ اف ىذه االساليب تمثؿ 
بدكرىا انعكاسيا بالكاقع االقتصادم كالبناء االجتماعي كالقيـ السائدة كفي الكقت الحاضر تتبع 

ض الجماعات في داخؿ المجتمع الكاحد اك الدكلة قد معظـ دكؿ العالـ سياسات سكانية كحتى بع
                                       .ر كسياسات سكانية متعارضة احياناتككف ليا كجيات نظ

كعمى الرغـ مف اف مصطمح ) السياسة السكانية ( يقترف كثيرا ببرامج تنظيـ االسرة         
كاإلقالؿ مف معدالت نمك السكاف فميس ثمة ما يمنع مف كجكد سياسات سكانية تيدؼ زيادة نمك 
السكاف سكاء عف طريؽ الزيادة اك عف طريؽ اليجرة كقد تختمؼ السياسة السكانية لمدكؿ مف فترة 

رل ففي فترات معينة شجعت ىذه الدكؿ زيادة معدؿ النمك كتجدىا في فترات اخرل زمنية ألخ
تسعى لإلقالؿ مف معدؿ النمك كقد كصمت دكؿ عديدة مف العالـ الى حد انو صار تنظيـ اختيارم 
 لألسرة كما في عدة دكؿ في اكربا كال يمكف اعتبار السياسة السكانية مرتبطة بضبط المكاليد كانما 
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ة سكاء منيا الدكلية اك الداخمية كالتي عف طريقيا يعاد تكزيع السكاف بغض النظر مف اليدؼ اليجر 

                             .عسكريا فيذا يعتبر سياسة سكانية سكاء كاف اقتصاديا اك سياسيا اك
 ىناك عوامل تشترك في تحديد السياسة السكانية لممجتمعات وىي :

المرتبطة بالمستكل المعيشي. العكامؿ االقتصادية -1  
القيـ الدينية كالحضارية كاالجتماعية السائدة في المجتمعات . -2  
حدكد حرية الفرد في تقرير ما يتعمؽ بحياتو الخاصة . -3  

تتبايف أىداؼ السياسات السكانية المعاصرة كما تختمؼ كسائؿ الى تمؾ األىداؼ كعمى       
ـ السياسات السكانية ىك خفض معدالت الزيادة السكانية فاف الرغـ مف اف اليدؼ االساسي لمعظ

المدل الذم يصؿ إليو ىذا الخفض يختمؼ مف دكلة ألخرل كال تكاد تكجد دكلة في العالـ تيدؼ 
الى الكصكؿ بالنمك الى مرحمة الصفر أم تثبيت عدد السكاف عند حد معيف أم اف االختالؼ في 

                                  مدة الزمنية التي تستغرقيا ...الدرجة التي يراد الكصكؿ إلييا كال


