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 المرحمة الثانية : جغرافية السكان
 

 النمو السكاني وتطوره والمعادالت المستخدمة  . 1
يطمؽ عمى التغير في حجـ السكاف سواء بالزيادة أو النقصاف اسـ "النمو" ونمو السكاف، 

ثالثة عوامؿ ىي: المواليد والوفيات واليجرة. فال يتقرر نمو السكاف  الموجب والسالب، مصدره
نما بجميع تمؾ العوامؿ. وقد يتغير التوازف بيف ىذه العوامؿ مف وقت آلخر. وقد  بعامؿ واحد وا 
يتذبذب العدد البشري بيف الزيادة والنقصاف عبر التاريخ. إال أف االتجاه العالمي، في العصور 

 الزيادة . الحديثة يميؿ نحو
ـ. فمنػد 1811مميار نسمة في عػاـ  1مرت مالييف السنيف قبؿ أف يصبح عدد سكاف العالـ      
 نسػمةـ أصبح النمو السكاني يتسارع أكثر فػككثر وصػارت المػدة الالزمػة ة ػافة مميػار 19القرف 

 سػػنة 131إلػػى المميػػارات السػػابقة تػػزداد تقمصػػا مػػرة بعػػد أخػػرغ ولقػػد تتطمػػب بمػػوغ المميػػار الثػػاني 
وتتطمػب  1961 فػي عػاـ سػنة 34ـ وتتطمب الوصوؿ إلػى المميػار الثالػث 1931 السيما في عاـ
في  سنة لبموغ المميار الخامس 12ـ ثـ تقمصت ىذه المدة إلى 1975 عاـ سنة 15المميار الرابع 

ليصؿ عدد السػكاف حػوالي  المميار 2111 السادس عاـأي ا لموصوؿ إلى المميار   ـ1987 عاـ
سػػنة ،  14خػػالؿ  مميػػارات نسػػمة 7 فقػػد وصػػؿ عػػدد سػػكاف العػػالـ 2113فػػي عػػاـ ، امػػا مميػػار  6

( مميػػار نسػػمة ، وكػػذلؾ سػػوؼ يحتػػاج 8سػػنة اخػػرغ ليصػػؿ سػػكاف العػػالـ الػػى   14وسػػيحتاج الػػى 
( مميػػار نسػػمة حسػػب تقريػػر منظمػػة االمػػـ المتحػػدة ، ينظػػر 9الػػى   سػػنة اخػػرغ لموصػػوؿ 21الػػى 

 . (1الشكؿ  



 
 

لحااد القاارن النمااو السااكاني البطااي   ماادة قمااة عاادد سااكان العااالم خاا   مااا  ااو سااب  س/  
 الخامس عشر ؟

 مثػػؿ البػػراكيف والػػزالزؿ والحرافػػؽ والاي ػػانات التػػي تقتػػؿ  الطبيعيااة ضااعا اسنسااان  مااام الكااوارث
  منو الكثير.



 التػي تحػدت بصػورة متكػررة فػي العديػد مػف بقػاع العػالـ والتػي أثػرت سػمبا عمػى  المجاعات
  نمو السكاف في كثير مف مناطؽ العالـ.

  التػػي كانػػت تحصػػد سػػكاف القػػرغ ومػػدف بالكامػػؿ. فعمػػى سػػبيؿ  انتشااار ابوب ااة وابماارا
فػي كثيػر مػف بمػداف أوروبػا وقػد قتػؿ ىػذا  14مثاؿ فقد انتشر مرض الطاعوف في القرف ال

  الوباء حوالي مميوف ونصؼ مف سكاف انكمترا وحدىا.
  التي أودت بحياة الكثيريف وأثرت بدورىا في عممية نمو السكاف. الحرو  
الصناعي في القرن التاسا  بعد التطور سكان العالم  ما  و سب  الزيادة المتسارعة لعددس/  
 عشر؟

  كمػا ونوعػا فتطػور فنػوف الزراعػة أدغ إلػى تزايػد قػدرة ا رض عمػى  التحسن في إنتاج الغادا
 اةنتاج وتوفير الغداء ومواجية المجاعات. 

  ومػػػا صػػػحابو مػػػف تحسػػػف فػػػي فنػػػوف اةنتػػػاج ووسػػػافؿ النقػػػؿ أدغ إلػػػى تركػػػز  تطاااور التصاااني
السػػكاف فػػي بعػػض ا قػػاليـ وتزايػػدىـ فييػػا بشػػكؿ وا ػػح ذلػػؾ  ف التنميػػة االقتصػػادية تتطمػػب 
توفير أيدي عاممة ، إنتاج  خـ مع تخصص أكبر في مختمؼ الوظافؼ كما تتطمب أسواؽ 

  كبيرة تساىـ في استمرار اةنتاج.
 نتيجػة الوقايػة مػف ا مػراض الاتاكػة  لمعرفة البي ية وتحسن المستوى الصحي لمساكانتزايد ا

وتطػػػػػػػػػػػػػور ميػػػػػػػػػػػػػداف الصػػػػػػػػػػػػػيدلة والبيولوجيػػػػػػػػػػػػػا ووسػػػػػػػػػػػػػافؿ الطػػػػػػػػػػػػػب والتجييػػػػػػػػػػػػػزات المختماػػػػػػػػػػػػػة 
   مستشايات/أجيزة/معدات(

 أدغ إلػى إمكانيػات السػيطرة ولػو بشػكؿ نسػبي عمػى  التطور في مجاالت العماوم والتكنولوجياا
  لطبيعية وتالفي أخطارىا المحدقة.بعض الكوارث ا

 ف ػػػال عػػػفوذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ محاربػػػة الاقػػػر وا ميػػػة.  تحسااان ابحاااوا  االجتماعياااة لمساااكان 
  المؤثرات العقافدية  أثر الديف( السافدة لدغ الشعوب ومكتسباتيـ المتراكمة عبر التاريخ.

 عػالمي وذلػؾ با ػؿ او أوال فمند الحرب العالمية الثانية ارتاعت كثيرا نسػبة التزايػد السػكاني ال
ثػػـ التقػػدـ المحقػػؽ فػػي ميػػداف الصػػحة وبا ػػؿ التقنيػػات المسػػتحدثة فػػي البمػػداف المتقدمػػة ومػػف 

. وىػػذا دوف نسػػياف أو ثانيػػا  لمكافحػػة ا مػػراض وانتشػػار تمػػؾ الوسػػافؿ فػػي بمػػداف العػػالـ الثالػػث 
اعػات كبػرغ تعيػؽ ـ نز 1951تجاىؿ أنو بالرغـ مف الحروب والمجاعات لـ يعرؼ العالـ منذ 

تزايػػػده اليافػػػؿ  باسػػػتثناء أمػػػاكف محػػػدودة جػػػدا( بالمقارنػػػة عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ لمػػػا حػػػدث فػػػي 
التزايػػػػد البشػػػػري أثػػػػار مشػػػػكمة  ـ ىػػػػذا النمػػػػو الماػػػػاجىء فػػػػي21النصػػػػؼ ا وؿ مػػػػف القػػػػرف الػػػػػ 

مميػار نسػمة فػي فتػرة زمنيػة قصػيرة  4االناجار السكاني إذا أ يؼ إلى حجـ السػكاف حػوالي 
  سنة. 61جاوز لـ تت



 :  إف ىذا التطػور الػذي شػيدتو دوؿ وسػكاف العػالـ إلػى اليػوـ يرجػع أساسػا إلػى   مجم  القو
ظروؼ االستقرار النسبي وتنوع مصادر الغذاء وتحسف ظروؼ العػيش وسػيادة ا مػف والتقػدـ 

 الطبي بمعظـ أنحاء العالـ . 
 

 الدراسات السكانية ؟ بالمكانة الثانية من حيث اال مية  يس / لماذا يحت  دراسة النمو السكان
 

 . ومعرفة اعدادىـاتوزيع السكاف ب بالتغيرات السكانية سواء المتعمؽ منيا لكونو ييتـج / 
 

وبالنظر الى اىمية دراسة النمو السكاني اال اف الحصوؿ عمى البيانات الدقيقة اصبح أمرا        
يف عمى عدة معادالت ريا ية لدراسة  التغير في حجـ السكاف في متعذرا ، لذلؾ يعتمد الباحث

 منطقة ما وخالؿ فترة زمنية محددة  ، مستنديف بذلؾ عمى المقاييس التالية :
 مقدار الزيادة السكانية 
 مقدار الزيادة السنوية لمسكان 
  نسبة الزيادة السنوية لمسكان 

 . مقدار الزيادة السكانية  1
      

 المعنى الحرا المعادلة
 
 0ت – 1ز = ت

 زيادة السكاف ز
عدد السكاف في التعداد  1ت

 الالحؽ
عدد السكاف في التعداد  1ت

 السابؽ
 

 لتطبيؽ المعادلة : 
 ( نسمة 12111497( بمغ  1977مقدار الزيادة السكانية = عدد السكاف العراؽ   

 ( نسمة 8187231( بمغ  1965عدد السكاف العراؽ                            
 نسمة . 3913267=  8187231 – 12111497ت =  – 1ز = ت     

 
 . مقدار الزيادة السنوية لمسكان 2

      

 المعنى الحرا المعادلة
 مقدار الزيادة السنوية زس 



 
 0ت – 1ت    
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز س اااا

 ن

عدد السكاف في التعداد  1ت
 الالحؽ

عدد السكاف في التعداد  1ت
 السابؽ

 عدد السنوات بيف التعداديف ف
 

 
 

 لتطبيؽ المعادلة : 
 ( نسمة 12111497( بمغ  1977مقدار الزيادة السنوية = عدد السكاف العراؽ   

 ( نسمة 8187231( بمغ  1965عدد السكاف العراؽ                            
 ( سنة12عدد السنوات بيف التعداديف بمغ                          

 نسمة سنويا   325272=  12 ÷ 8187231 – 12111497زس =    
 . نسبة الزيادة السنوية لمسكان ) نسبة التغير السنوية (3
 

وتعتمد ىذه المعادلة عمى جممة عدد السكاف في تعداديف مختمايف ي اؼ الييا المدة الزمنية      
بيف التعداديف وىي الطريقة التي تعتمدىا الدافرة السكانية التابعة لالمـ المتحدة لحساب معدؿ 

عادلة النمو السكاني في مجتمع معيف ، ويمكف الحصوؿ عمى تحديد النمو السكاني مف خالؿ الم
 التالية :

 المعنى الحرا المعادلة
 
 
 

r نسبة الزيادة السنوية 
P1 عدد السكاف في التعداد الالحؽ 
P0 عدد السكاف في التعداد السابؽ 
t عدد السنوات بيف التعداديف 

 
ىذه المعادلة االكثر شيوعا  في الدراسات السكانية لذلؾ البد مف استيعابيا لماافدة المستقبمية    
 منيا :

  = 1018=   12/ 1=    12عدد السنوات بيف التعداديف 
  10483882244=  8187231  ÷ 12111497تعداد سابؽ =  ÷تعداد الحؽ 
 10483882244   Xy   1018( ندخؿ الارؽ الزمني بيف التعداديف ) 

100)1( 1 
oP

P
tr



   101321766559=  1 -  101321766559الناتج 
  101321766559الناتج  X 111   =302 % 

 

 . مراح  نمو السكان 2
اف الارؽ بيف معدلي الوالدات والوفيات ينتج عنيا تغيرا  في الحجـ السكاني لكوف الارؽ      

يمثؿ الزيادة الطبيعية لمسكاف الي مجتمع . ىناؾ اختالؼ كبير في معدالت الوالدات والوفيات 
مف دولة الخرغ بؿ حتى مف مكاف الخر  مف الدولة الواحدة . وعمى افتراض تشابة معدالت 

( الذي  النظرية الديموغرافية االنتقاليةمو السكاني لجميع الدوؿ فاف ىذا التشابو يطمؽ عميو   الن
( والذي أكتشؼ اف النمو الطبيعي يحصؿ في دورات مميزة ، ريموند بير توصؿ الييا العالـ   

فاي خالؿ الدورة الواحدة وفي مساحة معينة ووسط معيف فاف النمو يبدأ بطيفا  ثـ ما يمبث اف 
يتزايد بالتدريج وبنسبة ثابتة حتى يصؿ الى منتصؼ الدورة ، وبعد ىذه النقطة فاف الزيادة 

بح اقؿ حتى نياية الدورة .وجاء بعد   جيني االيطالي( لو ع المطمقة بالنسبة لموحدة الزمنية تص
( مراحؿ   3قانونا لشرح منحنى النمو السكاني ، وبعدة جاء   فرانؾ( ليقسـ النمو السكاني الى  

نمو مرتاع ، المرحمة االنتقالية ،  نمو التناقص المرتقب ( ، والميـ في االمر أكد العديد مف 
 وىي : ( مراح 5) انية تقسيـ مراحؿ النمو السكاني الى الميتميف بالدراسات السك

 : المرحمة المالثوسية 
%( يقابؿ ذلؾ ارتااع في 61-41تتميز بارتااع معدؿ الوالدات    البدافية ( المرحمة تسمى     

معدؿ الوفيات ، ويعزغ سبب ارتااع الوفيات الى االمراض واالوبفة والمجاعات والحروب بيف 
بااللؼ( اذ  251اسيـ في ارتااع معدالت وفيات االطااؿ لتصؿ الى   أكثر مف السكاف ، مما 

( سنة ، ليذا يبقى السكاف في حالة ثبات . جميع بمداف 15اف االطااؿ يموتوف قبؿ بموغ سف  
العالـ مرت بيذه المرحمة حتى القرف السابع عشر ، لكف بعض البمداف ال زالت موجودة مثؿ   

جزر جنوب شرؽ اسيا ( . ادت الطبيعة دورىا في زيادة اعداد الوفيات وسط افريقيا ، بعض 
 لكوف سكاف ىذه المناطؽ ال زالو يمارسوف حرؼ بدافية لمصيد والزراعة . 

    النمو السري مرحمة : 
التزايد السكاني المبكر( ، تتميز ىذه المرحمة زيادة الوالدات  –تسمى المرحمة   الشابة      

%( لذلؾ نجد اف الاجوة كبيرة بيف  31-21في معدؿ الوفيات الذي سجؿ بيف  يقابميا انخااض 
% مف سكاف العالـ ىذه المرحمة ، ويعزغ سبب انخااض 61  الوالدات والوفيات( ، يعيش 

الوفيات  مف ىذه المرحمة الى توفر الوسافؿ الصحية والوقافية والخدمات الطبية التي سيطرت 
ت شافعة سابقا  . يمكف مالحظة في بمداف   الدوؿ النامية في قارة عمى معظـ االمراض التي كان



اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية ( مف المرجح اف سكاف ىذه الدوؿ اف يزدادوف بشكؿ كبير خالؿ 
 ثالث عقود القادمة .

     المرحمة االنتقالية : 
ة بزيادة اعداد الوالدات عمى تسمى ىذه المرحمة   التزايد السكاني المتكخر( ، تتميز ىذه المرحم

الرغـ مف زيادة وعي الشعوب الى  رورة التحكـ في الوالدات يقابؿ ذلؾ انحدار كبير في معدؿ 
% مف دوؿ العالـ ، بدأت دوؿ ىذه المرحمة 21الوفيات ، اذ يعيش  مف ىذه المرحمة حوالي 

بااللؼ ، وكذلؾ في 11مو بتحديد النسؿ كما في دوؿ االتحاد السوفيتي السابؽ ليسجؿ معدؿ الن
الواليات الممتحدة االمريكية ودوؿ البرازيؿ ، االرجنتيف ويوغسالفيا وتركيا ليسجؿ معدؿ الوالدات 

11-15  . % 
     مرحمة النمو البطيئ : 

يعتبرىا بعض الباحثيف المرحمة االخيرة لكوف معدالت لموالدات والوفيات منخا ة جدا      
وبالتالي نجد اف الدوؿ ىذه المرحمة وصمت الى الثبات واالستقرار الديموغرافي ، حيث اف 

%(. كما في بريطانيا والمانيا . وتعد 106 – 105معدالت الوالدات والوفيات سجمت ما بيف  
سنة عمى اثر السياسة الحازمة في  21انموذجا فريدا وصمت ليذه المرحمة في غ وف الياباف 

% سنويا  . تمثمت في البمداف 1تخطيط العافمة و بط النسؿ ليجؿ معدؿ الزيادة الطبيعية فييا 
 غرب وشماؿ اوربا وامريكا الشمالية واستراليا ونيوزلندا.

       مرحمة االضمح : 
ه المرحمة شاذة عف بقية المراحؿ اناة الذكر وذلؾ اف الوفيات تشكؿ اعمى يمكف اعتبار ىذ      

نسبة بالمقارنة مع الوالدات ويعزغ ذلؾ الى سيادة  بط النسؿ وتحديدة بشكؿ واسع في تمؾ 
المجتمعات كما ىي الحاؿ في سويسرا التي تعد انموذجا ليذه المرحمة اذ مع التطور الصحي 

لمسكاف اصبح االنساف يعيش اطوؿ عمرا  واصبح جزءا مف المجتمع وارتااع المستوغ المعاشي 
السكاني والتي تمثؿ شريحة كبيرة لافات السف الكبيرة ، وبالنظر اف لكؿ انساف عمر محدد فاف 

 كبار السف يصموف الى مراحؿ الموت وىـ اكثر عددا مف الوالدات . 
خاصة في البمدان النامية . وفيما نجمت عن تزايد النمو السكاني مشاك  عديدة  وبصورة 

 :ياتي تمخيص اآلثار الناجمة من زيادة عدد السكان في تمك البمدان

اف الدخؿ القومي االجمالي ليذه الدوؿ يتكثر بالزيادة السكانية وبالتالي سوؼ تنخاض  .1
متوسطات الدخوؿ الاردية، واف نصيب الارد الواحد مف الدخؿ في ىذه البمداف قد يحافظ 

 18نسبتو في احسف االحواؿ. فاالطااؿ الجدد الذيف يولدوف يحتاجوف إلى اكثر مف عمى 
سنة حتى يصبحوا منتجيف. وليذا فاف الدولة تناؽ امواال كثيره مف دوف اف تكوف ىناؾ 

سنة( في اةنتاج، وىذا يعني زيادة المدة الالزمة  18مساىمة منيـ   أي مف ىـ دوف سف 



لقومي، كما اف الدولة  ستحتاج مدة اطوؿ لمعمؿ مف اجؿ الق اء مف اجؿ االرتااع بالدخؿ ا
 عمى التخمؼ.

الزيادة السريعة لمسكاف سوؼ تتطمب تمبية االحتياجات االستيالكية المتزايدة لالعداد السنوية  .2
الجديدة. وىذا يعني زيادة تحوؿ النشاط االنتاجي إلى انتاج واستيراد السمع االستيالكية حيث 

النتاجية في الدوؿ المتخماة غير قادرة عمى االستجابة لممتطمبات االستيالكية مما اف الطاقة ا
 يجبر ىذه الدوؿ عمى استيراد السمع مف الخارج الشباع حاجات مواطنييا.

الدوؿ النامية باستثناء الناطية منيا( تعاني مف البطالة المتزايدة   اليند ومصر وباكستاف  .3
والدورية والانية  االحتكارية( والمقنعة. فاالنتاج سوؼ لف يزيد وبنغالدش... الخ(: الموسمية 

با افة االعداد الااف ة إلى مجاالت العمؿ. اذ اف الزيادة السكانية في ىذه البمداف ليست 
فقط أعداد سوؼ توزع عمى قطاعات االنتاج المختماة حيث ستزيد مف حدة ومخاطر البطالة 

الوسافؿ  -بؿ وانتشار -نتاجية الاعمية لمارد الواحد و ظيورالمقنعة وانما بانخااض الطاقة اال
البيروقراطية في التعامؿ مما يعيؽ فعميا انجاز المعامالت عمى اختالؼ انواعيا سواء تمؾ 

 المتعمقة بكو اع المؤسسات ناسيا اـ بعالقتيا مع بع يا والعالـ الخارجي.
مية االقتصادية تواجو مشاكؿ عديدة مثؿ اف الدوؿ النامية وىي تعاني مف التخمؼ وأعباء التن .4

الصحة والتعميـ واالمف الغذافي والمشاكؿ االجتماعية كاةسكاف والنقؿ و المواصالت و 
غيرىا . و اف الزيادة السكانية ست اعؼ مف ىذه المشاكؿ حيث ت طر الدوؿ إلى إنااؽ 

المتجددة سنويا لمحاولة  جزء ال يستياف بو مف دخوليا و إيراداتيا السنوية عمى ىذه المشاكؿ
حميا او لمتخايؼ مف آثارىا، وىذا يتطمب اف تحوؿ الدوؿ المبالغ المخصصة لالستثمار مف 

 اجؿ تمبية حاجات االستيالؾ اليومي، وىذا يعني عمميا تكجيؿ عممية البناء االنتاجي.
التنمية. وينتج اف الزياده السكانية تشكؿ عقبة في سبيؿ تكويف رؤوس االمواؿ الالزمة لعممية  .5

مف ىذا االثر اف ت طر الدولة إلى االقتراض مف العالـ الخارجي مما يترتب عميو زيادة 
االعباء المالية عمى االقتصاد القومي والتي تزداد وطكتيا بزيادة حجـ الديوف، ىذا بافتراض 

 انو باالمكاف الحصوؿ عمى القروض بسيولة مف دوف شرط.
وؼ تزيد عدد مف ىـ دوف سف االنتاج، فالدوؿ المتخماة تعاني كما اف الزيادة السكانية س .6

برغـ اف عدد سكانيا كبير مف ارتااع نسبة االعالة. أي اف التوزيع العمري لمسكاف يتكوف 
سنة، بينما في الدوؿ المتقدمة ال تزيد  15% دوف سف 45-41مف قاعدة تبمغ بالمتوسط مف 

نسبة لمعمر المنتج حيث يرتاع في الدوؿ % عكس ذلؾ تماما بال25-21ىذه النسبة عف 
%. وىذه ىي 53% بينما ال يزيد في الدوؿ المتخماة عف  65-55الصناعية ليصؿ مف 

احد ا سباب وراء زيادة نسبة االستيالؾ السنوية . نخمص مف ذلؾ إلى القوؿ انو كمما زادت 
يالؾ، ويقمؿ مف ( عاما فاف ذلؾ سوؼ يزيد مف نسبة االست21نسبة مف ىـ دوف سنا لػ  



نسبة االدخار و بالتالي االستثمار المحمي العافمي. حيث سي طر رب العافمة في كؿ اسرة 
 إلى رفع المستوغ المعاشي الفرادىا المتزايديف باستمرار.

 

  اسسقاطات السكانية
االسقاط السكاني أو اةسقاط الديموغرافي ىو مجموعة حسابات تيدؼ إلى معرفة تطور      

. ومف  السكاف الكمي مستقبال باالستناد الى فروض تتعمؽ بتطور الخصوبة والوفيات واليجرة
المصطمحات المرتبطة بالمو وع: التنبؤات واالسقاطات. ا ولى تعبر عف المدلوالت االجتماعية 
واالقتصادية وتقـو عمى أساس اجتياد شخصي وليس عمى اساس فروض. بينما الثانية تعبر عف 

لمما ي  و تجري التقديرات السكانيةالت الديموغرافية البحتة معتمدة عمى البيانات المتاحة. المدلو 
و  1981والحا ر والمستقبؿ. وىنالؾ تقديرات لمدة ما بيف التعداديف مثال ما بيف تعدادي 

وىناؾ تقديرات لممستقبؿ ككف يكوف لعاـ  1993إلى 1985لمدد ما بعد التقدير مثال مف  1991
دورا أساسيا في وعادتا ما تستخدـ االسقاطات السكانية لممستقبؿ  كونيا تؤدي أو أكثر.  2131

، حيث توفر ا سس الكمية والبيانات ا ساسية  ق ايا التخطيط االقتصادي واالجتماعي
الحتياجات المخطط. فعف طريؽ اسقاط العوامؿ ذات العالقة   كمقادير القوة البشرية في 

ختماة ( في المستقبؿ تحت فرض عدـ تغير جوىري في سياسة الحكومة مستويات تعميمية م
، ومف ثـ يمكف صياغة الخطط  يمكف اجراء المقارنة الرقمية مع متطمبات تحقيؽ أىداؼ معطاة

الالزمة ةجراء التنقيحات ال رورية. وال يجوز عد االسقاطات نيافية حيث انيا عر ة  لممراجعة 
 والتنقيح. 

 


