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ة ل حالة صحيّ و تزايدهم  ميثّ  ،ساسي  يف  البناء االجتماعيكان  العنصر األالسّ  لميثّ  :مةمقد  
والباحثني  رين  خر من  املفكّ يف حني يعتِب البعض اآل،رض ة الستمرار احلياة  فوق هذه األوحضاريّ 

بعاد  تتطلب احللول االستباقية من طرف الدولة. فمن خالل  دة  األدة و متعدّ تزايدهم مشكلة  معقّ 
وذلك  بعد  مخس سنوات من إنشاء  1950كان  على سكان العامل يف عام السّ  تتبع واقع  منوّ 

وحبسب  ،عدد أنّ سبيل املثال ال احلصر، جند  .مليار نسمة 2.6األمم املتحدة، كان  يقدر ب 
وليصل    1999مليارات نسمة سنة   6رض حوايل دة، فقد بلغ عدد سكان األتقديرات األمم املتحّ 

ن يصل عدد سكان العامل  مع هناية سنة أع .  و من املتوقّ   2011مليارات سنة  7كثر من أ
ل معدّ  ىل  اجتاهإساسا أكان  ترجع هذه احلركية يف عدد السّ  ،مليار نسمة 7.67حنو  2019

ن يصل عدد أع حيث  من املتوقّ ؛كاين عداد السّ ر  مباشرة  يف  مستقبل التّ ي يؤثّ اخلصوبة   الذّ 
كانية وقعات السّ ،  و ذلك  وفق تقرير "التّ 2100مليارًا حبلول العام   11كثر من أسكان العامل 
 حدة.ؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتادر عن إدارة الشّ العاملية" الصّ 

قت  ألمهية فالسفة يف  احلضارات القدمية البائدة  تطرّ الفكرين و املالكثري من  أّن و من املعروف 
ل كان  يشكّ كثرة تزايد عدد السّ   أّن ينيني جند الصّ  هم "ففي كتابات الفالسفةدكان و عدالسّ 
اخنفاض دخل الفرد الواحد واخنفاض يف   اىل إىل ةه فهذا  سيؤدي ال حمالذا زاد عن حدّ إف ما،تضخ

ن ال أىل ضرورة إ ىق أفالطون  يف  مجهوريته املثل.كما تطرّ  يف دولة ما كان ككلّ ياة السّ حمستوى 
ولة  تسم  للدّ مثل لسكان املدينة الفاضلة، و الّت باعتباره العدد األ  5040كان   يتعدى عدد السّ 

 االقتصادية املناسبة هلم. روفبرعايتهم و محايتهم  و توفري  الظّ 
 ناسل عند الفقراء جتنبا للفقر. إذ أنّ ث عن حتديد  التّ ل من حتدّ أوّ الفيلسوف أرسطو   نّ أو ال شك 

ال   أكِب من معدل زيادة األرض املستغلة تؤدي إىل خالفات اجتماعية كان مبعدلزيادة عدد السّ 
 ولة.عب من طرف الدّ كفل مبصاحل الشّ تسم  بالعمل   بالتّ 

كان عن ينيني واليونانيني ترمي إىل زيادة عدد السّ للصّ  ومان فقد طرحوا سياسة سكانية مغايرةا الرّ أمّ 
أساسية  يادة قوة حربية هائلة ووسيلةم رأوا يف هذه الزّ ألهنّ  ؛كاثرواحلث على التّ  واجطريق تشجيع الزّ 

 .مِباطورية كِبىإلبناء 
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من  وذلك هبدف   نتباه الباحثني و الكثري من  العلماء عِب الزّ اهرة  لفتت  اهذه الظّ  أنّ و منه جند 
صحاب أومساعدة   ،كانسقاطها على واقع منو السّ إاهرة و ر هذه الظّ زات تطوّ دراسة خواص و ِميّ 

رة يف حكم يف  العوامل املؤثّ كيفية التّ   حول القرار يف احلكومات  على وضع سياسة سكانية رشيدة 
 نمية املستدامة.نمية  و التّ ي خيدم  التّ كاين  املقبول الذّ مو السّ حتقيق النّ  كاين بغيةمو السّ النّ 

مية مات للتنّ حد املقوّ أفهوم االقتصادي احلديث  و املالعنصر البشري ثروة حسب  أّن وال شك      
ا ة ِمّ زة ختدم اقتصاد املعرفويد عاملة ِميّ  ،االستثمار  فيهم  مبا خيلق منهم  كفاءات  عالية ذا تّ إ

 على استقرارها وبقائها.    ظقي مبجتمعاهتم  و احلفاوالرّ  ،يسم  هلم من خدمة متطلباهتم  املعيشة

ميغرايف  حسب الِبنامج الوزاري حليل الدّ وهذه املطبوعة عبارة على جمموعة من احملاضرات  ملقياس التّ 
جذع مشتك  علوم اقتصادية  جتارية و علوم   LMDانية  نظام  ل.م.دنة الثّ هة لطلبة السّ موجّ 
 ستاذ يبحث يف اجملالأ لكلّ  ابيداغوجي عاو  مرج،طالب جمتهد  لكلّ  ياساسعا أمرج سيري. يعتِبالتّ 

الب من البحث املستمر على بعض و املطبوعة مكتوب بأسلوب راقي و بسيط يغين الطّ . نفسه 
وء على  كافة حماور الِبنامج الوزاري و تسليط الضّ  تّ حيث  ؛روس املختلفةاملواضيع يف البحوث و الدّ 

 :يتهو كاآل
 :يتىل فصلني كاآلإتقسيم حمتوى املطبوعة   و لإلحاطة بكافة مواضيع املقياس  تّ 

الب ف الطّ و فيه يتعرّ   :يةيمغرافيا: المفاهيم واألساسظري حول علم الد  طار الن  اإل:لو  الفصل األ
 :كانية  منهاميغرافيا السّ ساسية  حول الدّ على جمموعة من املفاهيم األ
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 ية.اإلطار الن ظري حول علم الد يمغرافيا: المفاهيم األساس األو ل: الفصل
ـــد: الظـــواهر املتعلقـــة بعـــدد و يف احلضـــارات القدميـــة بكـــّل القضـــايا  رجال الدولةالفالســـفة واهتم  تمهي
إحصـاء  اجلنـود .وكـانو عدد العبيـد و مكّونات اجليش  هم؛ حيث انصب اهتمامهم حولمنو السكان و 

إعطـاء بعـض األوامـر و مبـين علـى املالحظـة و االجتماعيـة، و الّسياسية  السكان يدخل ضمن االعتبارات
إىل االهتمـام هبـذا  تصـل األفكـار بالّتايل ملو التقليل منه حسب املصلحة العاّمة . وسواء بزيادة النسل أ

كمــــا نشــــط يف الــــزمن املعاصــــر مــــن التّــــاري  اإلنســــاين أفكــــار   منفصــــل عــــن بقيــــة العلــــوم . الفــــرع كعلــــم
يـة متباينــة مـن أجـل فهــم الظّـواهر الّســكانية وحتليلهـا، وتفسـري مشــكالهتا والّتنبـؤ بأحواهلــا فكر  نظريـاتو 

 يف املستقبل.
 مفاهيم أساسية في علم الد يمغرافيا : المبحث األو ل
 علم الد يمغرافيا  لمحة تاريخية حول: المطلب األو ل

 : Demographyعريف علم الد يمغرافيات .1
  2010حسب كتاهبم الصادر عن جامعة كمِبيج لسنة  :  Poston Jr, Dudley L, 2010 تعريف

ت تقدمي    Population and society: An introduction to demographyو املوسوم بعنوان  
البشرية  جناسعي لألبيعي واالجتماالتاري  الطه العلم الّذي يدرس أنّ  على الّدميغرافياعلم  تعريف

ويقدم  خالقية.ألة وظروفهم الجسمية والعقلية واتغيراتهم العامكان والرياضية للسالمعرفة أيضا و 
شتقة من اللغة اليونانية وتتألف من امل و دميوغرافيا، صطل مل هذا الكتاب االصول االمتولوجية 

(1)مقطعني، 
(demo) أّما املقطع الثّاين .، الّت تعين الّشعب(Graphia)  و الكتابة عين الوصفت التو 

و اول من استعمل هذا املصطل  هو  .(الكتابة حول السكان) هو دميوغرافيامصطل  ليكون معىن 
تعريف  القاموس الّسكاين لألمم املتحدة  وحاء يف.  1855سنة  chille Guillardاالحصائي البلجكي 

 . (2)"نمو احلجم والبناء وال من حيث" الّدراسة العلمّية للعنصر البشري  هبأنلعلم الدميغرافيا 

                                                      
(1)

 Poston Jr, Dudley L., and Leon F. Bouvier. Population and society: An introduction to 

demography. Cambridge University Press, 2010.  
(2)

Xie, Yu. "Demography: Past, present, and future." Journal of the American Statistical 

Association 95.450 (2000): 670-673. 
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أي الّدراسة اإلحصائية  ؛الدميوغرافيا هي الّتحليل الّديناميكي :Thomas, Richard K,2018تعريف
كما تعرف علم :2000.تعريف بلحسني بلري، (1)تطبيق اإلحصاء على الّدراسة الّسكانية للّسكان مع

مسببات ونتائج  الرياضيةو القوانني اإلحصائية  ،وباستعمالالدميغرافيا بأهّنا الّدراسة الّسكانية لألرقام 
 (2)،هذه الّتغريات وتأثريات البناء االجتماعي ككّل على الّظواهر الّسكانية.

بالدراسـات  علـم يهـتم الـّدميغرافيا الّسـكانية: والجغرافيـا    علم الد يمغرافيا الس ـكانية الفرق بين .2.1
. يف حــــني أّن اجلغرافيــــا وزيــــادهتم الطبيعيــــة العــــددي هلــــماإلحصــــاء  اإلحصــــائية للّســــكان مــــن جانــــب

 املنـــاطق الّداخليـــة علـــى مســـتوى  تـــوزيعهم اجلغـــرايفو الّســـكان منـــو زيـــادة  ســـبب ترّكـــز علـــى  الّســـكانية
 جنــد أنّ  وأحيانــا يف العــامل ككــّل. ويف الوقــت نفســه الــّدويل وأ الــوطين واألقــاليم اجلغرافيــة علــى املســتوى

 يشتكان يف العديد من املواضيع .و متكاملتان  اجلغرافيا الّسكانيةو الّسكانية  الدميغرافيا

 : المتعل قة بالد يمغرافيا بعض المصطلحات  .2.2

 عدد األفراد يف مكان معنّي ويف وقت حمّدد.هو :  حجم الس كان - أ

هي مقياس دميوغرايف يستخدم لقياس معدل تواجد الّسكان يف منطقة ما.  الكثافة الس كانية: - ب
 وهي تساوي: عدد الّسكان مقسوم على مساحة األرض الّت يتواجد فيها الّسكان.

اختالف حجم الّسكان يف اجملتمع عِب الفتات الزمنية املتباينة ،ويرتبط هو  الس كان :منو  -ج
.بتضخم وأزمة الّسكان

 : هي عبارة عن الفارق بني عدد املواليد وعدد الوفيات. بيعيةالز يادة الط   - ح
 : هي الفارق بني اهلجرة الوافدة واهلجرة املغادرة. صافي الهجرة - خ

 اهلجرة. –الوفيات  –املكّونة من : املواليد  توايل احلاالت الّثالثهو :  الت غي ر الس كاني - د

مجاعة من منطقة اعتادوا اإلقامة فيها  ولفرد أتغرّي فيزيقي  وحتّول أ وهي عملية انتقال أ:الهجرة  - ذ
من منطقة إىل أخرى خارج و من منطقة إىل أخرى داخل حدود بلد واحد، أو إىل منطقة أخرى، أ
 حدود هذا البلد.

 .(3)ارتفاع يف معّدل الوالدات يقابله اخنفاض يف الوفياتهو و  : االنفجار الس كاني - ر

                                                      
(1)

 Thomas, Richard K. "Introduction to Applied Demography." Concepts, Methods and 

Practical Applications in Applied Demography. Springer, Cham, 2018. 1-17. 
(2)
 . 139 -121، 2000 ، 10 ،إنسانيات ، تطور النماذج إنتاج السكان إعادة ،بلريبلحسين  
(3)
 .41،ص1993أفريل، ليبيا، اهلادي ابو لقمة ، االنفجار السكاين ،جامعة السابع ، 
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 املقيمون احلاضرون + الّزوار. وهم الّسكان الس كان الفعليون: - ز

 : وهم الّسكان املقيمون احلاضرون + املقيمون الغائبون. الس كان القانونيون - س

وراء االهتمام بعلم الّسكان  األسباب ال شك أنّ   :أسباب االهتمام بالد راسات الس كانية .1
 : متعّددة ،نذكر منها

 لرجال  األخصائيني يف جمال الّسكان وحىتو جمال خصب للخِباء  متّثل الّدراسات الّسكانية
من خالل األحباث العلمية  طرق الّتحكم فيهاو تطّورها و حتليل ظاهرة الّسكان، و فهم  الّسياسة من
 ية .نمو ما يتطلبه من خطط واستاتيجيات تو  الّتعدد الّسكاين، مبستقبل حىت الّتنبؤو األكادميية ،

 الوعي االجتماعي يف اجملتمع .زيادة  تسم  الّدراسات يف هذا اجملال من 
 الّتغريات الّسكانية على املستوى احمللي  السياسية املناسبة ملواجهةو  اقتاح احللول اخلطط االجتماعية

 والّدويل. 

الّدراسات املوضوعية  يهتم علم الّسكان مبجموعة من(1) مجاالت دراسة علم الديمغرافيا: .2
 : ال احلصرعلى سبيل املثال  الواقعية، نذكر منهاو 
  .دراسة العنصر البشري 
 والّتوزيع اجلغرايف هلم. الّتعداد الّسكاين و العدد  دراسة 
   نتائج الزّيادة والّنقص يف عدد الّسكان. و دراسة مسببات 
  التّكز الّسكاين. و دراسة الكثافة الّسكانية 
  الديانة. –الّنوعية الّسكانية كاملهن و دراسة املمّيزات الثّقافية 
  .دراسة خصائص الّساللية 

 .دراسة الزواج والّطالق واملواليد والوفيات واهلجرة 
 اجملتمع الواحد.  القطاعي يفو اجلغرايف  دراسة الّتوزيع الّسكاين 
 الّتعليميةّ  . و  دراسة احلالة الّصحية 

                                                      

(1)
 JONES, Stephanie H.; ST. PETER, Claire C.; RUCKLE, Mary M. Reporting of 

demographic variables in the Journal of AppliedBehaviorAnalysis. Journal of 

AppliedBehaviorAnalysis, 2020. 
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  مسببات الوفيات يف اجملتمع .و  الّدوليةو دراسة اهلجرة الّسكانية احمللية 
 : الد يمغرافيا دراسة علمأهمي ة  .3

اجملتمعات  بنيةو الّسكاين ،نمو الو توزيعهم و عدد الّسكان  نقص ويدرس حجم زيادة أ علم الّدميغرافيا
إىل جانب خصائص كّل جمتمع من الّناحية االجتماعية واالقتصادية .  بشكل تفصيليو بشكل كلّي 

 معدالت والعوامل الّت تؤثر يف الّسكانكّل شيء عن  مكنتنا الّدراسات الّدميغرافية من معرفة
أهّم خصائصه و احلجم األمثل لبقاء اجملتمع  من إدراك الوالدات ووفيات واهلجرة . فهذا العلم مكننا

 أمهية دراسة تكمنو  البعيد. والّتنبؤ مبا ستؤول إليه يف املستقبل القريب أو  االقتصادية.و االجتماعية 
  توزيع الّسكان  جانب إىل املراحل الّت مر هباو اجملتمعات و تكوين األسر  فهم  يف علم الّدميغرافيا

يف دولة  درجة حتضرهمو من الريف اىل احلضر،   العوامل املؤثرة يف حتركاهتمو  حسب املناطق اجلغرافية
  من املناطق. يف منطقةو أ ما

  إّن العالقة التبادلية بني هذين املتغريين: االقتصادية والموارد الس كاني نموال بين العالقة .4
الّسكاين نمو حماولة إبقاء اإلنتاج الغذائي يسري مبوازاة ال مشكلةتبقى و .من بلد إىل آخر  متباينة عالقة

. فعلى الرغم من زيادة قوة العمل يف الزراعة إاّل أّن ذلك ال يكفي يف أوقات ضعف (1)من الّضروريات
تأثري  كان له االقتصادي  فالعامل للّتنمية.الّسكاين يشكل هتديدا حمتمال نمو فال (2)مواسم الغلة. 

كانت مستويات املعيشة للّسكان  واض  يف خمتلف املراحل الّدميغرافية، ففي اجملتمع الزراعي يف أوروبا
 يف هذهو النشاط االقتصادي الطّاغي داخل هذا اجملتمع، هو كان الّنشاط الّزراعي و جّد منخفضة ،

لكن و  نظرا لدورهم االقتصادي الفّعال داخل األسرة؛ جّد مرغوب فيه؛  إجناب األطفال كان املرحلة
هذه النزعة لدى األسر. الّشيء نفسه   قلة الّتحضرو التكنولوجيا و الصناعة  وتوجه اجملتمع حن  مع

 العادية تتكّون من  كانت العائلة حيث على مستوى األرياف يف اجلزائر؛و  حدث يف الّدول العربية
الثقايف و الصناعي  التأثريو  املدن ومّث بدأ هذا النوع من األسر خيتفي بسبب التوجه حن أكثر،و  أفراد 10

العامل ككل سيواجه ضغوطا ال حتتمل و  سبعة مليارات نسمة يف العامل، يوجد أكثر من اليوم عليهم.

                                                      
 (.2016االقتصادي يف اجلزائر." ) الدميوغرايف وعالقته بالنمو أوصيف, حممد. "النمو(1)
ي ، خملوف هشام وعبد القادر جمدي "السكان واملكان: اإلطار الدميوغرايف واالجتماعي واالقتصادي يف ربع القرن القادم. معهد التخطيط القوم (2)

 .09، ص2010مصر، 
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من  لتجنب الكارثةو  (1)متوقع.هو كما   2050عندما يرتفع هذا العدد إىل تسعة مليارات، حبلول عام 
الّسكاين احلايل يف الدول النامية يسري نمو ضبط الوالدات. ان النمو و معّدالت ال زيادة الّضروري

% سنويا. أّما يف الدول الّنامية حاليا 1.5بسرعة كبرية. يف أوروبا وأمريكا الشمالية مل يتجاوز أبدا 
منها: ما أيّد الطرح الذي جاء به العامل   دراسات يف هذا املوضوع%.. فال4اىل  2يتاوح بني هو ف

هناك دراسات أثبتت و .  دخل الفرد الّسكان على لعدد العكسيو بّينت الّتأثري الّسليب  حيث مالتوس؛
املدن الكبرية ، فالبطالة و الّتضخم الّسكاين حيدث ضغوطا كبرية على الدول  فال شك أنّ .العكس

اء، االختناقات املرورية وانتشار اجلرائم و املدن قياسا باألرياف إىل جانب تلوث اهلدائما عالية يف 
صانع هو ترابطية . فاإلنسان   عالقة الّسكايننمو ال والتنمية االقتصادية   واألمراض . فالعالقة بني

 ال خيدم الّتنمية على املدى الطويل. نفسه تزايده يف الوقت والّتنمية، 
إحصاء  تطبيق القدمية إىل اجملتمعات مل ترق أغلب: م علم الد يمغرافيا عبر الت اريخهو مفو. نشأة 6

بوادر علم  بدأت يف منتصف القرن الثّامن عشرو غري املباشر بالّسكان،  رغم اهتمامهم سكاين
*على يد اإلحصائي اإلجنليزي ألّول مرة رهو الّدميغرافيا يف الظّ 

(John Graunt)1662 سنة 
الذي و Natural and Political Observations .. made upon the bills of mortalityبعنوان

هذا ال ينفي و الّسكاين . نمو إحصاء الوفيات، ومقارنتها مع الوالدات الستنتاج معدل ال قام مبحاولة
اجملتمعات البدائية و   الفالسفة القدامى بالظواهر الّسكانيةو الكثري من االهتمام لدى املفكرين   وجود

 : نذكر من بني هؤالءو   كانت شبه سطحية   لكن دراستهمو املختلفة ؛ مكّوناهتاو 
 مثل :نقص الغذاء،  دراسة األسباب املؤثرة يف عددهم حاول الّذيو  الفيلسوف كونفوشيوس

حىت غالء الزجيات. كما طالب رجال السياسة آنذاك و  جانب الزواج املبكر األوبئة إىلو احلروب 
أّول  كونفوشيوس  بضرورة خلق الّتناسب بني كّل من مساحة األرض وحجم الّسكان. كما يعتِب

الشعوب الصينية والكورية واليابانية  فيلسوف صيين من كانت تعاليمه وفلسفته ذات تأثري يف حياة
                                                      

(1)
Chang, Tsangyao, et al. "The relationshipbetween population growth and economic growth 

over 1870-2013: Evidence from a bootstrapped panel-Granger causality test." University of 

Pretoria, Department of Economics working paper 2014 31 (2014).  
كان تاجرًا ثريًا يف لندن، اشتهر بكونه مع صديقه وليم بيت أحد أوائل علماء John Graunt : 1620أبريل 24ولد بتاري   جون جرونت*

هو أول إحصائي حيصل على زمالة اجلمعية امللكية يف لندن، وأول عامل درس أسباب الوفيات، واشتغل كثريا يف مجع وحتليل البيانات  .السكان
بناًء ان، الدميوغرافية، كما اشتغل على تطوير جدول احلياة ، وهو جدول يُلخص فرص البقاء على قيد احلياة حسب السن أو املرحلة ألفراد جمموعة سك

 على معدالت املواليد والوفيات. 
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كاناً من الذين طالبوا بتنقل السكان من املناطق املزدمحة إىل األقل س كما كان من األوائل ...(.
 لتجنب الزحام.

  الّت  و كان اهتمامه بالفلسفة و اليوناين ، أهّم الفالسفة يف العهد يعتِب أفالطون أحد:أفالطون
كان اهتمامه واضحا  املدينة الفاضلةو رية هو اجلم يف كتابهو كانت تشكل العلم اجلامع لكل العلوم . 

 االنعكاس االجيايب لعدد السكانو اليونانية ،يف الوحدة السياسية  أثرهو احلجم األمثل للسكان  حول
 من األصل اليوناين على الدولة ِمّا يسم  للحكومة باحملافظة على رفاهية وأمن املواطنني .

رية إىل أنه ينبغي على احلكام أْن يثبتوا عدد السكان يف املدينة هو فلقد أشار أفالطون يف كتابه اجلم
5040عند حد أمثل ال يتعدد العدد 

، على أْن يعوضوا ما فقد من جراء األمراض واحلروب حىت (1)
احلكومة  أفالطون بعدم مساح تبقى الدولة يف احلد املتوسط وذلك عن طريق تنظيم عقود الزواج. ورأى

بة، هذا إىل جانب اهتمام احلكومة وإشرافها على هو بالزواج إاّل للزوجني الذين ختمن أْن ينجبا ذرية مو 
 لزوجية وتنظيمها.أدق شؤون احلياة ا

  ه على الوحدة السياسية أثر و ويتمحور تركيز اهتمام هذا الفيلسوف باحلجم األمثل للسكان
 األغذية يتناسب معو  عدد مثايل، هومواطن دون عبيد  5040إّن العدد  حيث رأى ؛اليونانية

يف جبل   على عدد اآلهلةبناء  أفالطون هلذا العدد كان اختيارو  .املنتوجات املمكن توفريها يف املدينة و 
 أهمّ  من بنيو ديين وأسطوري يقّدسه اليونان  العدد فيه احتام عىن أنّ مب زوس ؛  زعيمهمو  أوملبيوس
 وصية أفالطون إىل احلكام أْن تبث عدد السكان يف املدينة عند احلد األمثل، جيب:أفكار 

 أّواًل: حتديد الّزواج. 

 .(2)مثّ: حتديد الّنسل
 مثّ: منع اهلجرة إىل البالد. 
يف حال اخنفاض النسبة يوصي بالّتشجيع و  حالة عدد السكان نفسه على احلاكم مراقبة ويف الوقت  

أعطى احلق للتجنس ،اشتاكية النساء و على الزواج والّتحفيز على الّنسل ،ومكافأة الفرص باملال ،
ما يقره احلاكم ويرىب األطفال معًا حيث ال واألطفال فجميع النساء هن زوجات جلميع الرجال وهذا 

                                                      
(1)

Jowett, Plato B. "Plato on Population and the State." Population and Development Review 

12.4 (1986): 781-798. 
 .2013مؤسسة هنداوي للنشر و التوزيع، مصر ، .أحالم الفالسفةسالمة موسى، (2)
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من هم أبناؤه ، أما الذين ينجبون أطفال خارج  أبواه، وأْن ال يعرف األبوان يعرف كل طفل من هم
 عن هذا التقليد يصبحون أبناء غري شرعيني.

 ومن الوصايا الت وجهها إىل احلاكم:

 اهلابطة . وإىل ساللة الساقطة أطلب أفالطون التخلص من املواليد املشوهني واملنتمون   - أ
 نص  بالتمارين الرياضية واخللقية للرجال والنساء.

الزواج يف نظر أفالطون يكون بالقرعة حتت رقابة ويل األمر، كما ينبغي أن خنتار له أبوين قويني  - ب
 صحيحني .

 30ن يفضل للرجل أن ينجب بني سو «. املرأة إال إذا كانوا بصحة جيدةو يتناسل الرجل  ال -ت
  «.بعد يدفع ضريبة  ومل يتزوج35 الرجل الذي بلغ سنو «.سنة  22و20املرأة بني و سنة 45و
 - أرسطوAristotle 

خاصة يف ما خيص و أستاذه ،   األساسية مع اختلف يف الكثري من املواضيعو  أكثر واقعية وارسط كان
 موضوع السكان؛ حيث قام بتصنيف الّسكان على ثالث أسس:

 اجملتمع: األسرة، القرية مثّ املدينة. وحدات -1
بدورها إىل طبيعية وغري طبيعية، فاملهن الطبيعية هي الصيد والزراعة، أّما غري  املهن: ويقّسمها -2

 الطّبيعية فهي الصناعة والتجارة.
بني الرجال والنساء بناء  على التفريق حسب االستعداد الطبيعي وأرسط عمل العمر واجلنس: -3

الدولة مجيعهم من اإلغريق، جيمعون  واجلسمانية والعقلية ؛لكنه اشتط أْن يكون مواطنعلى القدرات 
 .(1)الّشعوب اجلنوبيةو بني حيوية الّشعوب الّشمالية 

مشتقة من اللغة اليونانية، مبعىن هذه الكلمة و ، 1850مصطل  الّدميوغرافيا ألول مرة عام  استعمل
اخلصائص الّسكانية، من حيث توزيع األفراد على جمموعة وصف البشر، وهي: علم يهتم بدراسة 

  .معدالت نسبية، مثل: الوالدة، والوفاة، والفئة العمرية، واملرحلة الدراسية، وغريها
 
 

                                                      
(1)

Kreager, Philip. "Aristotle and open population thinking." Population and 

DevelopmentReview 34.4 (2008): 599-629. 
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  يمغرافياهم نظريات علم الد  أ: المطلب الث اني
I.  النقصان يف عدد السكان يعود  وأّن التغري بالزيادة ا  هذه النظريات تفتض: الن ظريات الط بيعية

 ضعف العامل البيولوجي لإلجناب.إىل 

 

 Malthus ماس مالتوسنظرية تو 

 : االقتصادي توماس مالتوسوحياة المفكر  نبذة عن -

ميسورة احلال، كان  إجنليزيةمن أسرة  1766فيفري  13 بتاري  ولد مالتوس : نبذة عن حياته .1.1
 .جان جاك روسوومن معارف جون هيوم للفيلسوف والده مالك أراٍض مثقف، وصديق شخصي

 1784ام ع كامِبيدج،  (Jesus Collge) "البيت حىت دخوله "كلية يسوع يفتلقى مالتوس تعليمه 

؛حيث ختصص يف الرياضيات ؛لكّنه درس أيضا العديد من املواضيع وقد حصل على اجلوائز التقديرية 
مقال حول مبدأ مؤلفاته حصل على لقب املاست ،ومن أهّم  .واليونانية، الالتينية، اإلجنليزيةيف 

كبرية  نظرة تشاؤميةو  وصاغ فيه نظريته حول السكان والّت أثارت ضجة(1).1798نشره سنة  السكان
  عماًل يف اجملتمع ،فلن يكون له ؛حيث ورد فيها أّن الّرجل الذي ليس له من يعيله ،والّذي ال ميلك

يف وليمة الطّبيعة ؛حيث ال صحن له بني  ال فائدة منهو عضهو نصيب من الغذاء على أرضه ف
 ر قانون رظهو بعد  جاءت نظريته اجلدير بالّتنويه أنّ و   لطّبيعة تأمره مبغادرة الّزمن.الصحون. فإّن ا

*ما يسمى وأتراجع الغلة 
 la loi de turgot  1768سنة. 

االقتصاد باحث اقتصادي إجنليزي ختّصص يف و كما جند أّن توماس مالتوس كان رجل دين، 
وضع نظرية متكاملة يف الّسكان ؛وقد فرضها على علم االقتصاد عندما حيث  ؛والّدميوغرافيا السياسي

أشار إىل وجود عامل جيب دراسته إىل جانب اإلنتاج والّتوزيع والتّبادل ، ذلك ألّن العالقة وطيدة بني 
تطّور عدد الّسكان وتطّور كمية اإلنتاج، ويكون مالتوس بذلك قد أدخل من خالل ذلك عنصري 

كما و  . الّت كانت آنذاك تدرس وحتّلل على أسس سكوينو يف الّدراسات االقتصادية ، الّزمن واحلركة
                                                      

(1)
Malthus, Thomas Robert. Population: the first essay. Vol. 31. University of Michigan Press, 

 يؤدي إىل مشكالت و تكلفة و تناقص يف االنتاج.  فإضافة املزيد من العمال.قانون تناقص العائدات هو مبدأ أساسي لالقتصاد*  .1959

  
.قانون تناقص العائدات هو مبدأ أساسي لالقتصاد* يؤدي إىل مشكالت و تكلفة و تناقص يف االنتاج. فإضافة املزيد من العمال  

 

 

https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
https://www.marefa.org/1784
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
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بداية مظاهر األزمة االقتصادية لسنة و  ر فتة النظام الرأمسايلهو معلوم فإّن نظريته تزامنت مع ظهو 
**

أسباب األزمة املتمثّلة يف: فقر الفالحني  الت عرفتها الّثورة الّصناعية. فأرجع مالتوس 1847
واحلرفيني وانتشار البطالة إىل الطبيعة األزلية البيولوجية وليس إىل طبيعة عالقات االستغالل 

” مقال حول مبدأ السكان“، 1796عام ” األزمة“: توماس مالتوسمن أهم مؤلفات و  االجتماعية .
ذلك عن عمر و  1834ديسمِب  23يوم  تويف.1820سنة ” مبادئ االقتصاد السياسي“و 1798عام 
 عاماً. 68

تأثر مالتوس بالفلسفة الليِبالية وكان واسع االطالع على أفكار :الت وجه الفكري لمالتوس  .2.1
فالسفة األنوار من قبيل هيوم وروسو، وكان مطلعا على أفكار املدرسة الكالسيكية يف االقتصاد، 

 .ديفد ريكاردوعلى صحبة مع  كانو  آدم مسيثحيث قرأ كتابات 
 ال خيتلف عليهما  انطلق مالتوس من فكرتني أساسيتني: نظرية توماس مالتوس أهم  ما جاء في

 :اثنان ومها

  حياة اإلنسان.و إّن الغذاء ضروري لبقاء 

  ال يتغري غِب الزمن.و ضروري  األنثىو إّن الشغف بني اجلنسني الذكر 

القانون الطبيعي ضمن كتاب "مقال حول مبدأ السكان  ما يسمي بنظريةو أ جاءت نظرية مالتوس
الثانية والثالثني . فاملفكر مالتوس تنبأ  كان عمره حوايلو لة هو بصفة جم 1798نشره ألول مرة عام "

إذا ارتفع زيادهتم فسيكون لذلك نتائج وخيمة يف املستقبل القريب .من ام العناصر  بأن عدد الّسكان
 : نذكر ما يلي املناهضنيو الت اثارت زوبعة من املؤيدين و السكاين نمو املتعلقة بال احلساسة

 إن وترية الّتكاثر الّدميغرايف أسرع من وترية ازدياد احملاصيل الزراعية يف تلك املرحلة  مالتوس يري
البشر عموما يتكاثرون   والّسكان أ، فبحسب نظريته فإّن تفوق كميات الغذاء املتوفرة لالستهالكو 

(1)سنة وفقا ملتتالية هندسية  25كّل 
ّن الّسكان إذا أخذنا األرض كّلها ... وفرضنا أفحسب مقاله  .

 16؛  8؛  4؛  2: ؛ 1احلالني يعادلون ألف مليون ؛ فإّن األنواع البشرية سوف تتزايد حسب األرقام 
؛  6؛  5؛  4؛  3؛  2؛  1أخل بينما يزداد القوت حسب األرقام :512...256؛  128؛  64؛  32؛ 

                                                      
الت مشلت  1836حينما شهدت بريطانيا البلد الرأمسايل األكثر تطورا ظهور أول أزمة اقتصادية، وأعقبتها أزمة عام  1825البداية كانت عام **

 التيأثرتعلىِبيطانياوالوالياتاملتحدةوفرنساوأملانيا.1847ثم أزمة عام الواليات املتحدة األمريكية، 
 
 .1984 ،،ربيع األول 84رافة املالتوسية اجلديدة "،الكويت، سلسلة كتاب عامل املعرفة، العدد رمزي زكي، املشكلة السكانية وخ(1)

https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/d3b4d325-24c0-41cb-b8d7-2e7f0846c4e9
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/b8c43faa-b23e-4364-b605-9c26a4e46b3f
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. وعلي ذلك فخالل قرنني يكون عدد السكان بالنسبة للمواد الغذائية كنسبة  أخل10... 9؛  8؛  7
13إىل  4096؛وبعد ثالثة قرون  10إىل  512

؛ أي أن أعداد السكان تتضاعف بعد كل ربع قرن  (2)
 .(2)ال حتصىو ية خطرية ال تعّد نمو عوائق ت يسببو وستستمر يف الزيادة إىل ما ال هناية 

 
 مبتتالية هندسية العدد الّسكاين تطّور01الش كل رقم 

 
Source:https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus 

 للّتحكم يف وترية تكاثر  وأوض  مالتوس أّن اجملتمع جمِب أن يضع قيودا على الفقراء خصوصا
إىل زيادة معدل  مالتوسمن خالل مقاله دعا و على إنتاج الغذاء. أعدادهم مبا يتوافق إمكانيات اجملتمع

الوفيات بني الفقراء معتِبًا أّن مجيع األطفال الّذين يولدون فوق احلاجة عليهم أن ميوتوا. وأّكد أنّه 
علينا أن نتصرف من خالل تسهيل عمل الطبيعة بداًل من احلماقات الت نرتكبها يف إعاقة عمليات »

تعمل عملها من خالل ” قوانني الطبيعة“فإّن ترك تكاثرهم و حىت يف حالة عدم االلتزام  و(3)الطّبيعة .
غريزة  األمراض، وكثرة احلروب حتت طائلة إعادة التوازن إليه وإرجاع األمور إىل نصاهبا عِب تفشي

 البقاء عند اإلنسان.

  ّاختالل التوازن بني عدد الّسكان من جهة وإنتاج الغذاء الالزم  كما أشار هذا املفكر إىل أن
االقتصادية واالجتماعية اخلطرية من فقر وجوع،  الرئيسي وراء انتشار املشاكل السببهو إلطعامهم 

 .وبروز التسول ، التشرد واحتاف الّنصب والّسرقة
                                                      

 

 
(2)

Woods, Robert. Theoretical population geography. London: Longman, 1982 
(3)

Malthus, Thomas Robert, Donald Winch, and Patricia James. Malthus:'An Essay on the 

Principle of Population'. Cambridge University Press, 1992. 
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 عليها أن تتوقف عن من  املساعدات لطبقة الفقراء، باعتبار أهّنذه  حبسب مالتوس، فإّن الّدولة
 تشجعهم على التكاثر. املساعدة

 تعيق زيادة الّسكان ؛حيث اعتِب أّن العائق النهائي والغري و العوامل الت تضبط أ يف*حبث مالتوس
خاصة يف حالة اجملاعات  ،ويكون احلاجة إىل الغذاءهو أمام زيادة الّسكان  الذي يقفو  املباشر

بقوة يف ختفيض عدد الّسكان ويف كّل جمتمع و املباشرة والت تعمل باستمرار  الكِبى .أّما العوائق
 : نفها إيل صنفنيفص

  عوائق إيجابية-1

نسبة الوفيات،   تزيد يفو وهي متعّددة وخمتلفة وتشمل كّل عوامل البؤس الت تنقص عدد السكان 
كاحلرف املضرة بالّصحة واألعمال الشاقة ،مثل تشغيل األطفال ، والفقر وتربية األطفال إىل جانب 

 .األوبئة واجملاعاتو األمراض 

السكان عن طريق خفض نسبة املواليد ، وقسمها إيل منو هي موانع تؤثر يف و  : العوائق المانعة -2
 : قسمني

عن تكوين  ِما يبعد وتشمل االختالط اجلنسي الفوضوي ، وامليول اجلنسية غري الطبيعية : الّرذيلة -أ
 نموالو ختفيض الوالدات  تسهم يف العالقات غري الّشرعيةو  إجناب األطفال . فالرذيلةو األسر 
 .(((1)الّسكاين

 االمتناع عن الزواج مع االحتفاظ بسلوك عفيف طول مدة االمتناعهو ف: الضبط األخالقي -ب

 خيفض من عدد السكان.و .

دينية  (1)مالتوس العديد من االنتقادات واجهت نظرية : مالتوس االنتقادات الموجهة لنظرية .4.1
 : نذكر منها اقتصاديةو 

                                                      
ويف هذا الكتاب إشارة ألول مرة بأن مالتوس مل .»قانون السكان« .مؤلفا ضخما يف جملدين حتت عنوان1830توماس سادلر يف عام نشر ميشيل*

 Townsedتونسد «يبتكر نظرية السكان و اهتمه ،بسرقها من
، ص 2018/2019ماي قاملة، اجلزائر،  08رسالة دكتوراه ، جامعة  االستاتيجيات و التهديدات، :خري الدين توايت، االمن الغذائي العاملي ((1)
41. 

(1)
،ص 2010 ، السنة10الباحث االجتماعي، العدد االقتصاد و اجملتمع، دراسو مقارنة ، جملة  النظريات السكانية و انعكاساهتا على طافر الزهري ، 
69. 
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 ، ليست علمية يف حتديد النسل باعتباره رجل دين و أمهل دور وسائل منع احلمل ألسباب دينية
 تلك الطّرق آنذاك. كانت الكنيسة ضد استعمالو 

  افتاض صحي  نظريا) أي من هو إّن افتاض مالتوس بأّن الّسكان يتزايدون وفق متتالية هندسية
ل التحقيق من الواقع ؛حيث ال ميكن الّتصور بأّن جهة الّنظريات الرياضية ( إاّل أّن ذلك مستحي

الّسكان سيتضاعفون هندسيا إىل ماال هناية .وكذلك زيادة الغذاء حسب متتالية حسابية ال يصدق 
 يف كّل زمان ومكان.

  مضاعفة اإلنتاج إىل و دوره يف زيادة ،و التطور التكنولوجي و مل يؤخذ يف احلسبان التطور العلمي
 الّسكاين.نمو ابتكار وسائل منع احلمل لتقليل ال جانب دور العلم يف

  تناول مالتوس يف حديثه عن الّسكان ووسائل املعيشة املوارد الغذائية فقط دون اعتبار لبقية نواحي
استخدام  –املعيشية األخرى الّت تتحدد مستوى معيشة الّسكان مثل ) توفر املوارد الطبيعية 

 االجتماعي (. األساليب التكنولوجية والتّنظيم

 خاصة بعد قيام الثورة  قد يكون عامال مشجعا على اإلنتاج الّسكايننمو أمهل إمكانية أّن ال
حي على  مثال  الصنيو  هذا ما حدث فعال يف العديد من الّدولو الّتطور التكنولوجي و الصناعية ،

 ذلك.

 : مالحظاتواستنتاج  .5.1
ألف وفاة  311بأرواح  تداعيات فريوس كورونا الّذي ضرب؛ فلقد كانت  للّنظرية املالتوسية تأييداو 
، فهذا  2020هبذا الفريوس حول العامل خالل شهر جوان من سنة  ماليني مصاب 5أكثر من و 

تصرحيات أطلقها رئيس الوزراء الِبيطاين بوريس و نظرية مالتوس  الوباء قرب الوجهات النظر بني
من مّث حتّول إىل أوروبا إىل بؤرة للفريوس؛ حيث  والّصني  بعد تفشي فريوس كورونا يف *جونسون
رمبا أعلى  -سريتفع عدد احلاالت بشكل حاد، والواقع أّن العدد احلقيقي للحاالت أعلى»صرّح : 
كما أكد هذا األخري أّن «. من عدد احلاالت الّت أكدناها حىت اآلن عن طريق الفحوصات -بكثري

كما أطلق نظرية   .بسبب اإلصابة بالفريوس« أحباءها قبل األوانستفقد »الكثري من العائالت: 

                                                      
 : Alexander Boris de Pfeffelباإلجنليزية، نيويوركيف 1964جوان 19مواليدمن  ألكساندر بوريس دي بيفل جونسون*

Johnsonزعيم احلزب احملافظوهو  .اململكة املتحدة يف ورئيس الوزراء ،مؤرخو  صحايفو  روائيبريطاين و  ياسي، سبوريس جونسون معروف باسم 

 ..2019يوليو 23منذ

https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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الّنظرية ليس مثة مانع من إصابة عدد   ردود فعل سلبية واسعة. تعين هذه "مناعة القطيع" الت القت
لكن األغلبية  هم كبار السن خاصةو األضعف صحيا هو كبري من الّسكان . املهم أّن من سيموت 

، وذلك (1) 1923للمرة األوىل يف عام  herd immunity :اعة القطيعاستخدام ُمصطل  من.(تنجو
عندما لوحظ أّن ه بعد تطويرر عدد كبرٍي من األطفال ملناعٍة ضد احلصبة، فإنا عدد اإلصابات 

، وهذا يعين إعادة الّتوازن للكرة األرضية الّت تضيق بسكاهنا. فمن املعروف )اجلديدة قد اخنفض مؤقًتا
أّن الّرعاية الّصحية مكّلفة مليزانيات الّدول األوربية بشكل خاص ،وعدد املسنني فيها مرتفع .ومبا أّن 

املسنني، أودى فريوس كورونا حبياة العديد من  النظام االمِبيايل يفكر جبيبه فقط فليسل ديه مانع أن
 . فذلك أرب  وأرخص

 Michael Thomas Sadler: مايكل توماس سادلرنظرية 
توماس سادلري مصل  اجتماعي وباحث اقتصادي كان : توماس سادلر نبذة عن حياة  .1.2
يف  1870جانفي  3من مواليد يوم  .إيرلنداو من ِملكة بريطانيا العظمى  سياسيا

قانون الّسكان  بعنوان أّلف كتابه الّشهريو اهتم باملسائل الّسكانية  ،سنيلستون 
. اوت 29ومات يف 1830سنة 

(2)
1835 

من : Thomas Sadlerمايكل توماس سادلرأهم  ما جاء في نظرية  .2.2
تذهب هذه الّنظرية إىل أّن اخنفاض اخلصوبة : نذكر ما يلي أهّم ما جاء يف نظريته حول الّسكان

البيولوجية  وأساسية إىل اخنفاض القدرة الفيزيولوجية أالذي حدث يف الدول املتقدمة يرجع بصفة 
 .(3)على اإلجناب

  سيتناقص بالطبيعة كّلما زاد االزدحام الّسكاين يف املراكز العمرانية؛  ميل السكان إىل الّتزايد :
 القدرة على اإلجناب. نقصا يف تسببو كثافة الّسكان تسبب نقصاً يف اإلقبال على التكاثر ف

                                                      
(1)

 Fine, Paul, Ken Eames, and David L. Heymann. "“Herdimmunity”: a rough guide." 

Clinical infectious diseases 52.7 (2011): 911-916. 
(2)

 Sadler, Michael Thomas. The Law of Population: A Treatise, in Six Books; in Disproof of 

the Super fecundity of Human Beings, and Developing of the Real Principle of Their Increase. 

Vol. 1. John Murray, 1830. 
(3

 
))
Hiller, Ernest T. "A culture theory of population trends."Journal of Political Economy 38.5 

(1930): 523-550.  
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  طبيعية ، وال عالقة هلا و بصورة آلية و عند سادلر: هي عملية تتحكم يف نفسها  التّناسلو الّتكاثر
هو الفقر ، فالعوامل البيولوجية هي الّت تتحكم يف عدده. فحرمان اإلنسان من الّسعادة و بالبؤس 

 اإلجناب.و الّذي يدفعه للّتناسل 

 والّذي  الّسكاين،نمو يتحكم يف زيادة ال قانونهو و  ينّظم زيادة البشرلسادلر:  الطبيعي القانون
 يتناسب عكسيا مع عدده.

  وهذا ما  الّسكاين،نمو ال يشّجع على تناقص جمتمع الرفاه إىل الّتحّول من اجملتمعات الزراعية
 زيادة الرفاهو  الّثورة الّصناعية تراجع مع جمتمعات الّتاري  البشري. فعدد الّسكان حدث عِب

 ا.تلقائي الّتكنولوجياو 

   مالتوس يف مستقبل الّسكان من أكثر تفاؤال توماس سادلرنظرية 
 .استبعد تأثري املوانع اإلجيابية يف زيادة الّسكان ،كما

 Herbert Spencer :  هربرت سبنسر نظرية.3
يعتِب سبنسر أحد أكِب املفكرين Herbert Spencer :هيربرت سبنسر :نبذة عن حياة .3.1
صاحب هو  ومن أسرة متوسطة ،  1820أفريل من سنة  27بريطاين ولد يوم  فيلسوفو  اإلجنليز

يعّد سبنسر واحدا من مؤسسي علم و لداروين بعد ذلك،  الّذي نسبو  مقولة البقاء لألصل 
1903تويف سنة  األب الثاين له بعد أوجست كونت الفرنسي.هو االجتماع احلديث، و 

(1). 
 : سبنسر هربرتما جاء في نظرية  أهم   1.1.3

اجليد يزيد القدرة على الّتناسل ؛ألّن احلياة عند كثري من املخلوقات  الغداء يعتقد هذا الفيلسوف أنّ –أ
تبدأ يف وقت من العام يكون فيه الدفء كبريا واملؤونة الغذائية متوفرة والّت، تسهل بدورها حياة الفرد 

 .ِمّا يؤدي إىل تزايد الّسكان
من الطّبقة  ، نوع كأنّه يقّسم البشر إىل نوعنيو يفرق هذا املفّكر بني الّتناسل والّنضوج الّذايت،  -ب

الّتكاثر بدرجة كبرية و ال تستطيع االلتقاء خبصوبتها ، توّجه قّوهتا إىل البقاء من خالل الّتناسل و الدنيا 
الفئة من اجملتمع  واألفراد أ الثّاين من الّنوعو األشكال العليا لألجسام العضوية أ حىت ال تفىن، بينما

فهي تنفق جزءا كبريا من قّوهتا ونشاطها احليوي يف إنتاج ذاتيتها وبناء شخصيتها ،وال يتبقى هلا إالّ 

                                                      
(1)

Offer, John, ed. Herbert Spencer: critical assessments. Vol. 2. Taylor & Francis, 2000. 
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كنتيجة جند أّن املخلوقات كّلما ارتفعت وتطّورت من و  .القليل لبذله يف جمال التوالد واإلجناب
 وبتها تلقائيا.األشكال الّدنيا للحياة، نقصت خص

عند العامالت يف املهن الفكرية والاّليت كن ينتسنب إىل  يقلو التّناسل ينخفض  أنّ  الحظ سبنسر -ج
طبقات عليا بسبب اإلجهاد الذهين ،وعجزهن عن إرضاع أطفاهلن ورعايتهم ومّدهم بالغذاء 

 .الّصحي

لتأكيد ذاته ،ووجوده وجناحه ضعفت د هو سينسر أنّه كّلما ازداد ما يبذله الفرد من ج  املفكربنّي  -د
(1)ده يف اإلجناب واخللفهو ج

. 

وبناء على ذلك تنّبأ سبنسر بأّن مشكلة تزايد الّسكان ستختفي مع ما يصاحبها من شرور  -هـ
 .أحالمهو حتقيق ذاته و أخرى مادام اإلنسان ينشد الرّقي 

   عِب حقيقيتني اجملتمع ومراحل تطّورهقّدم هذا الفيلسوف : 
إّن احلقيقة الرّئيسية للّتطّور تتمّثل يف احلركة من اجملتمعات البسيطة إىل املستويات  :احلقيقة األوىل 1-

 املختلفة من اجملتمعات املركبة ؛فاجملتمع املرّكب انبثق عن اجملتمع البسيط ، ومركب املركب عن املركب

سر تتحد يف العشائر، ويتكّون مركب ويتكّون اجملتمع البسيط من األسرة، أّما املركب يتكّون من أ ،
 . دول واملركب ) كمجتمعاتنا ( من قبائل تتحّد يف أمم أ

بنّي أّن مناذج من الّتطور خمتلفة إىل حد ما ؛فالّتحّول من اجملتمع العسكري إىل  الثّانية : احلقيقة2-
الّتعاون اإلجباري يشيع يف اجملتمع العسكري بينما يسود  على سبيل املثالو اجملتمع الّصناعي خيتلف ، 

  . الّتعاون االختياري يف اجملتمع الّصناعي

 Corrado Gini: نظرية كوارد جيني للس كان .4

 جيين عامل  وكوراد:Corrado Gini  عن كوارد جيين نبذة -
، اهتم بدارسة  1884ماي  23بتاري   كتب عن الّنظرية البيولوجية للّسكان. ولد إحصاء إيطايل

حول عالقة  1920سنة  الّسكان يف تطّور اجملتمع كتاب أثر يف نشر نظريتهو  العلوم االجتماعية
الّذي يقيس درجة االرتباط بني توزيع و جيين لإلحصاء  مبعامل الّدخول العاملية باإلحصاء ،كما يعرف

1965املداخيل ومعطيات الّتنمية . تويف بتاري  
(2). 

                                                      
 .69، ص  2008-2007االخضر زكور ، دور التعليم العايل يف تنظيم االسرة اجلزائرية ـ رسالة ماجيست ، جامعة منتوري قسنطينة ،اجلزائر، سنة  (1)

(2) Gini, Corrado. "The Italian demographic problem and the fascistpolicy on population." 

Journal of Political Economy 38.6 (1930): 682-697. 
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 :نظرية كوارد جيني في أهم  ما جاء 1.4 
، فكّل جمتمع مير بدورة  بالعوامل البيولوجية الّسكانمنو   لربطه جيين من الّنظريات الطّبيعية تعّد نظرية

إمهاال شبه كّلي للعوامل االجتماعية  أمهل يف نفس الّسياقو ، كثافتهو ه منو  بيولوجية تؤثر يف
 : ما يلي هذه الّنظرية متّيزت به ما من أهمّ و  االقتصادية يف ذلك.و 
مرحلة الّتقدم واالزدهار  الّنشأة والتكوين مثّ  ميّر مبراحل ثالث، هي مرحلة كّل جمتمع من اجملتمعات  -أ
 .يف األخري مرحلة االضمحالل والفناءو ،
اختالفات عدم وجود  يف هذه املرحلة تتمّيز اجملتمعات مبعدل خصوبة مرتفع نتيجة:مرحلة الن شأة -1

وارتفاع خصوبته يدفع  عدم وجود تباين طبقي يتتب عليه انسجامو ، اجتماعية واضحة بني سكانه
 إىل زيادة يف حجم الّسكان وكثافتهم. 

 

تتناقص خصوبة اجملتمع نتيجة حتسن األوضاع  يف هذه املرحلة :مرحلة الت قدم واالزدهار -2
جمتمعات أكثر حتضر ؛ مكّونة من مدن وتطور  الّدخول يف  الرفاهية بسبب والّتوجه حنو االقتصادية ،

للمجتمع   ارتفاع نسبة الّسعادةو حتسن يف الّدميقراطية و  املوسيقيو اآلداب و ازدهار للفنون و جتاري 
 ككّل.

مع إمهال  الحتاف الّتصنيع اهلجرة من الريف إىل املدنو  زيادة الرفاه :مرحلة االضمحالل والفناء -3
أزمات متتالية   يكون االستهالك أكِب من اإلنتاج ِمّا يسّبب مع مرور الوقتو األرض الزراعية ، 

وتزداد حالة اجملتمع سوءا واضمحالال، ِمّا قد يعجل بفنائه إاّل إذا جلأ اجملتمع إىل  صراعات طبقيةو ،
 .اهلجرة وإجياد املستعمرات اجلديدة

 ببساطة العالقات.و بدايته باخلصوبة العالية و يف شبابه  يتمّيز  شعبو أي جمتمع |أ -

مّث مير مبرحلة نمو ال تتباطأ يف مث الّسريعنمو الو حياة اجملتمع مثلها مثل حياة الفرد تبدأ بالنشاط ،   -
  الّشيخوخة.

يتوسعون على حساب الغري من خالل اهلجرة  كّلما شعر األفراد يف اجملتمع بالّضغوطات الّسكنية   -
 احلرب.و ستعمار اال وأ

 الّسكاين.نمو تؤدي إىل تناقص يف ال االقتصاديةو تعقيدات احلياة االجتماعية  -
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مّث يف مجيع الطّبقات نتيجة   يبدأ الّنقص يف عدد املواليد يف الطّبقات الّسكانية العليا يف اجملتمع  -
حتمي يف  عقمهو إلجناب يف ا عقم هذه الطّبقات العلياو للطّبقات الدنيا فيصيبهم ما أصاهبم،  ارتقاء
 الّسكاين.نمو دورة ال

 تقهقرها.و ارتقاء اجملتمعات  تتحكم يف طبيعية يسّلم هذا املفكر يف وجود قوة  -

 يف الّتحكم فيها. ال قدرة لإلنسانو هي باطنية  العوامل البيولوجية كلّ  -

 

 ThomasDaubleday:دوبلدي  نظرية
من بني أهّم  دوبليدايتوماس  يعتِب : نبذة عن توماس دوبليداي 

كانت و  1790اقتصادي بريطاين، ولد سنة و سياسي و املرموقة كمصل  اجتماعي شاعر  الّشخصيات
 :The True Law of Population بعنوان:" القانون الصحي  للّسكان"  رةهو كتابات مش له عّدة
 .1870. تويف سنة 1842سنة 
 : ما جاء في نظرية دبلداي  أهم  
، أّن الزيادة يف عدد الّسكان ترتبط ارتباطًا عكسًيا بإمدادات الغذاء؛ وهذا يعين أّن  يرى دوبلداي -

 األماكن الت يوجد هبا إمدادات غذائية أفضل ستظهر زيادة بطيئة يف عدد الّسكان.
ميكن مالحظة الزيادة الّسكانية املستمرة يف األماكن الّت تعاين من أسوأ اإلمدادات الغذائية ؛ أي  -
 .(1)ر الناس بني احلدين توجد مناطق هبا إمدادات غذائية جيدة ميكن حتملها وهنا الّسكان ثابتونأفق
( أّن تناول الِبوتني العايل يقّلل 1952يف وقت الحق )و على أساس قانون دوبليداي ، قال كاست  -

( إىل 1976أشار طومسون ولويس ) من خصوبة الّسكان ويقّلل تناول الِبوتني املنخفض، ومع ذلك
عدم وجود أساس علمي لالعتقاد بأّن عوامل مثل الكثافة الّسكانية ونسبة تناول الِبوتني، والوفرة 

 النسبية لتناول الّسعرات احلرارية هلا تأثري كبري وملحوظ على اخلصوبة.
 

                                                      
(1)

 Hardin, Garrett. Population, evolution, and birth control. 1969.  
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محاياته؛ حيث أّن و دا حلفظه هو تبذل الطّبيعة جو يرى دبلداي أّن النوع البشري يف تعرضه للخطر  -
يف تزايد داخل الطّبقة الفقرية ، أّما الطّبقة و عدد هذا األخري يف تناقص مستمر داخل الطبقة الغنية 

 .املتوسطة فنسبة التوالد داخلها ثابتة
 

II. إىل حتديد   تفتض وجود عوامل اجتماعية يتأثر هبا الّسكان فتجعلهم مييلون: الن ظريات االجتماعية
لألســــرة الصــــغرية احلجــــم باتبــــاع وســــائل تنظــــيم الّنســــل وذلــــك دون أن تتغــــري طاقتــــه  يتجــــهو اإلجنــــاب، 
 : نذكر ما يلي من بني أهّم هذه النظرياتو البيولوجية. 

 Karl Marx: كارل ماركس نظرية.1
، يف 1818 ماي 5لد كارل ماركس يوم و: حياة كارل ماركس نبذة عن

الثّاين يف أسرة ميسورة احلال  االبنهو حاليا، و  أملانيابروسيا، الواقعة شرق 
دية هو تنتمي إىل الطبقة الوسطى، وتتكّون من تسعة أبناء، ينحدر أبوه "هاينريش ماركس" من عائلة ي

من أجل الّتمكن من  1816كان من جتار مزارع الكروم. اضطر األب إىل اعتناق الِبوتستانتية سنة و 
الوظائف العمومية يف أملانيا. وحوال امسه  د يفهو ج اليِمارسة مهنة احملاماة بعد صدور قوانني متنع ولو 

لندية، مثّ هو دية هو فهي "هنرييتِبسبورغ" تنحدر من عائلة ي  أّما أّمه ."هرشل" إىل "هاينريش"من 
انتقل إىل  ، مثّ األملانية  ،تلقى ماركس تعليمه الثّانوي مبدينة ترير1825اعتنقت املذهب اللوثري عام 

؛ وقد خترج بدرجة الدّكتوراه  1836برلني لدراسة الّتاري  والفلسفة جبامعة فريدريش فيلهلم يف مارس 
من كلية الفلسفة من إحدى أعرق اجلامعات األملانية. كتب ماركس العديد من املؤلفات،  1841سنة 
د السياسي"، "نظريات فائض "رأس املال" ،ومن مؤلفاته كذلك "مسامهة يف نقد االقتصا كتاب  أمّهها

القيمة"، "بيان احلزب الشيوعي"، "بؤس الفلسفة"، "اإليديولوجيا األملانية"، "أطروحات حول 
 مبدينة لندن إجنلتا. 1883مارس  14تويف كارل ماركس يف  .دية"هو فيورباخ" و"املسألة الي

 : لكارل ماركس الت وجه الفكري .1.1
تأثر أثناء إعداده و تأثّر ماركس يف بداية حياته اجلامعية بالفيلسوف األملاين جورج فريدريش هيغل، 

بعد تنقله و لرسالة الدكتوراه بالفلسفات املادية، وكانت النزعة اإلحلادية ونقد الّدين يطبعان نقاشاته ، 
ن، وشارل فوريي؛ وقد ساهم كّل إىل فرنسا تـََعراف على أفكار االشتاكيني الفرنسيني مثل :سان سيمو 

بعد نيل درجة الدّكتوراه يف الفلسفة  إىل الّشيوعية الثوريةو ذلك يف حتّوله من املثالية اهليغلية إىل املادية 



يمغرافيا علم حول الن ظري اإلطار د.سيساني ميدون   األساسية المفاهيم: الد  الفصل األول    

 

20 

 

وجتربة قصرية يف جمال الصحافة، بدأ اهتمام ماركس بدراسة االقتصاد السياسي أثناء إقامته يف باريس 
كرين يف هذا اجملال مثل :آدم مسيث، ديفيد ريكاردو، جون كتابات أهم املف ، درس1843سنة 

 أنّ و الرأمسايل يف االستمرار،  بعدم قابلية النظام ستوارت ميل، وجون باتيست سي، تنّبأ يف دراساته
 .حتمية تارخييةهو حتّول اجملتمع اإلنساين إىل الّنمط االشتاكي يف اإلنتاج 

 

 : نظرية كارل ماركس حول الس كان .2.1
 فشل  الّنظام الرأمسايل الّذي نظرية كارل ماركس، فاملشكلة الّسكانية تعود يف األصل إىل فيما خيص

وما يرافق  البؤسو األّول عن الفقر  املسؤولهو بالّتايل فالّنظام الرأمسايل و يف توفري العمل للجميع، 
 ذلك من مشكالت.

  لن و اشتاكي يقضي على مشكلة الّسكان، الرأمسايل إىل نظام  الّتحول من نظام اإلنتاج  يري أنّ و
الّنظام االشتاكي الّذي له  احلل يف يقّدم االقتصاديو فقر وبؤس. فهذا الفيلسوف  يكون هناك

 توفري مناصب العملو اخلدمات من جهة و توفري السلع، و  اإلنتاج اآلليات الكفيلة للرّفع من مستويات
 . (1) من جهة أخرى احلّد منها و للّتخلص من البطالة

 زوال الطبقات وبناء اجملتمع الشيوعي كفيل خبلق انسجام سكاين، األمر الذي يساهم ال  أنّ  يرى
 .(2)عكس ما تنتجه الرأمسالية من طبقية تكوين جمتمعات منسجمةو حياة السكان ، يف حتسني حمالة

االقتصادية الّت تؤثر العوامل األخرى غري  جتاهل: االنتقادات الموجهة لنظرية كارل ماركس .3.1
 . احلقيقي للّسكان مثل الّزواجنمو يف ال
    Kingsley Davis :االستجابيوالت غير الد يمغرافي نظرية .2

مؤرخ و عامل هو  Kingsley Davis:نبذة عن كينغ سلي ديفيس  .1.1
أعار موضوع الّسكان جانبا كبريا من اهتماماته، ووضع عّدة ،1908 أوت 20بتاري   ولد أمريكي

مقاالته نظرية الّتغري واالستجابة يف التّاري   من بني أهمّ و مؤلفات ومقاالت يف هذا الصدد ،
.1997فيفري  27يوم  تويف ،1963الدميوجرافيا احلديث نشر سنة 

 Davis: Kingsley ديفز هم  ما جاء في نظرية كنجزليأ .2.2
                                                      

 .2020، دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت، لبنان, .الشيوعية واإلنسانية يف شريعة اإلسالم،.عباس حممود العقاد(1)
(2)

Hollander, Samuel. "Marx and Malthusianism: Marx's secular path of wages." The 

american economic review 74.1 (1984): 139-151. 
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  ّهذه األسر   اجملتمعات يدفعو يف بعض األسر  االخنفاض يف الوفيات حدوث يفّسر هذا املفكر أن
 .(1)عدد الوالدات املرغوب فيها و الّتقليل من الزجيات و إىل تغري سلوكها اإلجنايب ،

 التوازن بني عدد الّسكان ومتطلبات البناء االجتماعي؛  إىل خلق نوع من يرى أن اجملتمع مييل غالبا
بعبارة أخرى لتحقيق األهداف  واالجتماعي، أأي املوارد الّت جيب ختصيصها للمحافظة على البناء 

 .الّدينية والّتبوية والفنية والّتفيهية والّسياسية الّت يرمي إليها اجملتمع

   إذا اختل هذا الّتوازن مييل الّسكان إىل الّتكيف مع هذه الظروف من خالل استجابات متنوعة
  حتدث االستجابة الّسكانيةو ألسرة، إىل تنظيم ا وإىل اإلجهاض أ اللجوء وكتأخري سن الزواج أ

 الّتتيب الّتايل : اللجوء إىل تأخري سن الزواج ، اإلجهاض، ويف مراحل تالية تكون تكون وفق مبراحل
 .الّتعقيم وبتنظيم األسرة أ

 : ARSENE DUMONTرسين ديمونالت شابك االجتماعي ألواالرتقاء  نظرية.3

 عمل كأستاذ 1849باحث فرنسي يف علم الّدميغرافيا ولد بتاري  : أرسين ديمون نبذة عن .1.3
 .1902 السكاين ، تويف سنةنمو الو الّتطور  حول اشتهر بأفكارهو ستاسبورغ ،  يف جامعي

II.3.  إىل العوامل االجتماعية يف تفسري  هذا املفّكر مال  : ديمون أرسين أهم  ما جاء في نظرية
على االرتقاء االجتماعي ؛فإّن احتمال  بدأ اإلنسان يف مسار البحثالقدرة على اإلجناب، فكّلما 

االهتمام   فاالرتقاء يبعده عن اإلجناب؛و يبدأ يف االبتعاد عن فكرة الّزواج و عنده ينقص  الّتوالد
 وسطه الطّبيعي. فاالرتقاء يبعده عن إذا مل يكن لهو  ال يفكر يف زيادة عدد أفرادهاو باألسرة ،

جين  أفراده إىل عدم االهتمام  األفراد يف الّسلم الطّبقي االجتماعي تمع يسم  برقيفكّلما كان اجمل -
يعيق طموحهم  ويؤخرهم أ تكوين األسرة واإلجناب  تكوين األسر ؛ ألهّنم يرون أنّ و باخللف 

 .بالّتايل يالحظ نقص ملحوظ يف نسبة املواليدو الّشخصي .

كّلما كثر عددهم  و يف الّسلم االجتماعي ، الّتقدمو بني الفرد  املفّكر دميون تربيتهم عندو  فاألطفال -
 كّلما زاد هذا العائق.

 و عايل، توفري مستوى تعليميو يساعد على تربيتهم هو قليال ف إذا كان عدد األطفال يف األسرة  -
 العكس صحي .و توفري الّرعاية الصحية هلم 

                                                      
(1)

Davis, Kingsley. "The theory of change and response in modern demographic history." 

Population index 29.4 (1963): 345-366. 



يمغرافيا علم حول الن ظري اإلطار د.سيساني ميدون   األساسية المفاهيم: الد  الفصل األول    

 

22 

 

 :للسكان الس ماوية الد يانات المطلب الث الث :نظرة 

يانة .1  السكانيمنو لل المسيحيةو اليهوديةنظرة الد 

 نموال آراء حول  ما جاؤوا به منو  نظرة املفكرينو اإلسالمية  الّنظرة الّدينية هنالك فرق كبري بني
باختالف أيديولوجياهتم و الّت ينتمون هلا  واألنظمة االقتصادية باختالف مدارسهم ذلكو الّسكاين ، 

تشجعان على و  تدافعان كانتا الّديانة املسيحيةو دية هو فكّل من الّديانة الي للّسكان،.أّما النظرة الّدينية 
الّديانة   أن جتد أنّ  الزيادة الّسكانية ،وحترما قتل األطفال وضّد حتديد النسل. ومن التناقضات الغريبة

 د العذريةيف الوقت نفسه متجّ و حتّرم االجهاض وبيع األطفال ، واملسيحية من جهة متّجد الزواج 
 يف أغلب انتشار البؤس آنذاكو  احلروبو بسبب اجملاعات   العزوف عن الّزواج؛ فالّتناقص الّسكاينو 

إىل الزّيادة يف اإلجناب  يدعون يف احلضارات القدمية كان الكثري من رجال الدينو دول أوروبا . 
املصنعة  الّدول متوازن يرى أنّ   هناك اجتاه فكري  الّتناسل. ويف نفس الّسياق البّد من التّنبيه أنّ و 
حترص كّل احلرص على تكثري الّنسل يف دوهلم فقط، وتعمل جاهدة بكل ما أوتيت من  املتقّدمةو 

 لكن يف الوقت نفسه تعمل جاهدة والرّيادية. و القيادية  خصوبة جمتمعاهتم قوة للحفاظ على خِبة
خاّصة يف الّدول و األخرى ،  البلدانالسكاين يف  نموالو الّتسارع  اخلوف منو على زرع الّرعب 

يف اجملتمعات اإلسالمية؛  لكثرة النسل  من اآلثار الّسلبية الرّأي العام  يلو هتو  إلضعاف  اإلسالمية
محالت تنظيم الّنسل وتنظيم األسرة، وحتبيذ االكتفاء بطفل واحد، و  ينّظمون املؤمترات جتدهم حيث

 دفعهم للعزوف عن اإلجناب.و   ثبيطهمبأقل األمثان فقط لت ونشر موانع احلمل
 :الس كاني  منولل نظرة الد يانة اإلسالمية.2
ختتلف يف و يف بعض النقاط  فيما خيص الّديانة اإلسالمية فهي تتقاطع مع الّديانات الّسماوية أّما

املالتوسية  الّنظريات تناقض متاما  الّنظرة اإلسالمية  جوهرية وعقائدية أخرى، كما أنّ  عناصر
الزواج و املادة. فالّدين االسالمي حيث على التكاثر و احلديثة القائمة على العقل  الّنظريات األرضيةو 

 له اهلل سّخرو أصل املخلوقات ، هو اإلنسان   الغداء ؛ لكن اإلنسان كمتغرّي مثله مثل ال ينظر إىلو (1)
َوَما مرْن َداباٍة “تكّفل اهلل سبحانه بأمر الّرزق، فقال تعاىل ف خدمة له.و لصاحله  الّسماءو ما يف األرض 

)6د:هو يفر اأْلَْرضر إرالا َعَلى اللاهر ررْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستَـَقراَها َوُمْستَـْوَدَعَها ُكلٌّ يفر كرَتاٍب ُمبرنٍي )
فاملوارد  .*

                                                      
 .2013، جملة آداب الفراهيديالبعد االجتماعي للزواج قبل االسالم وبعده دراسة تارخيية مقارنة ،  احل الشمري ،ص(1)

 . 06سورة هود اآلية  *
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اآليات يف و  غريه من املخلوقات ،و كافية يف مجلتها إلشباع حاجة اإلنسان و من خلق اهلل   االقتصادية
من ال يقدر على محل الرزق و يقدر  ملن بالّرزقو بالقوت  اهلل تكّفل تدّل على أنّ  كثرية الكرمي القرآن

هو يـَْرزُقـَُها َوِإيَّاُكْم وَ وََكأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة اَل َتْحِمُل ِرْزقـََها اللَُّه “:وختزينه من احليوانات، وذلك بقوله
60العنكبوت:”)السَِّميُع اْلَعِليمُ 

*
خلق اإلنسان  من اآليات الكريمة أن ه بي ن في الكثيراهلل و)

نَّْحُن نـَْرزُقـُُهْم  َواَل تـَْقتـُُلوا َأْواَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْماَلقٍ  ويقول اهلل عز وجل الر زق مكفول له.ولعبادته 
َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيًرا )ِإنَّ  َوِإيَّاُكمْ  ويقول الّرسول صلى اهلل عليه وسلم: تزوجوا الودود  .**(31قـَتـْ

وما حيتاجون إليه  (1)التوازن بني زيادة الّسكان نستنتج ِمّا سبق أنّ و  .الولود، فإين مكاثر بكم األمم
 من موارد ال يكون بتخفيض عدد الّسكان، وإمّنا بزيادة اإلنتاج والقصد يف االستهالك ونبذ الّتبذير.

 : للس كان نظرة ابن خلدون.3
 : Ibn Khaldoun نبذة عن حياة العالمة ابن خلدون .1.3
لد يف تونس عام و  زيد عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي.و أبهو 

رائٌد يف الّتخصصات احلديثة لعلم االجتماع هو هجرية(. كان مؤرًخا وعاملا تارخيًيا، و  732م ) 1332
مارس من  19،تويف ابن خلدون يف “مقدمة ابن خلدون“ والّدميوغرافيا اشتهر بشكٍل كبرٍي بسبب كتابه

 بالقاهرة مصر. 1406عام 
دون الت فاؤلية حول أهمي ة نظرة ابن خل: به ابن خلدون حول الس كان أهم  ما جاء .2.3

 كثرة الّسكان عنصر اجيايب يساهم يفو تعداد  مقدمته أنّ  حيث اعتِب يف الس كان في بناء الد ولة.
 .له دور كبري يف حتقيق الّتنميةو من  القّوة للّدولة ، 

تتمّيز كّل مرحلة مبجموعة من اخلصائص ،كما و مبراحل  مير تطّور اجملتمع يف أي دولة  كما اعتِب أنا   
زيادة معدالت املواليد  يعرف اجملتمع المرحلة األولىتؤثر كّل مرحلة على عدد املواليد والوفيات ففي 
رة ) أنا هو ويزيد عددهم؛ فقد ذكر يف مقدمته املش منوونقص يف معدالت الوفيات، مبا يؤثر على 

إىل قوهتا، والّسبب يف ذلك أّن الّناس إذا حصل هلم امللك والتف كثر التف يزيد الدولة يف أوهلا قوة 
تقسيم العمل فيزيد اإلنتاج ويزيد  والتناسل والولد(. كما يشري ابن خلدون أّن زيادة الّسكان تدفع حن

                                                      
 .60سورة العنكبوت اآلية *

 .31سورة االسراء اآلية  **
 .2018جامعة مولود معمري, دكتوراه ، رسالة.،الرضائية يف عقد الزواج يف القوانني و الفقه اإلسالمي .ملوشي عادل ،(1)
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الدخل، ومن مّث يزيد الطّلب على الّسلع فتنشأ صناعات جديدة، وحتصل زيادات أخرى للّدخل، 
.)... 

يف املقابل و ملحوظ يف معدل اخلصوبة واملواليد،  يبدأ باخنفاض  يف املرحلة الثّانية من تطّور اجملتمع أّما 
 يرتفع معدل الوفيات.
جانب بعض الّثورات  إىل اجملاعات واألوبئة يف اجملتمع األخرية فتظهر بعض وأّما يف املرحلة الثّالثة 

هم، ويرجع ابن خلدون الّسبب يف نقص الغذاء، من نسلو واالضطرابات ِمّا يقّلل نشاط الّسكان 
 .وانتشار اجملاعات إىل الّتف والفساد واالحنطاط الّسياسي واألخالقي، وليس لزيادة الّسكان

االحنطاط و أرجع ابن خلدون الّسبب يف نقص الغذاء وانتشار اجملاعات إىل الّتف والفساد  -
 .السياسي واألخالقي، وليس لزيادة الّسكان كما ادعى مالتوس

 الّدخل، ومن مّث زاد زيادة الّسكان أدت إىل تقسيم العمل فزاد اإلنتاج وزادأقّر ابن خلدون أّن  -
 (1)الطّلب على الّسلع فنشأت صناعات جديدة ِمّا مس  بزيادة الّدخل.

 ؛ ففي املرحلة األوىل شهد اجملتمع ات مّرت مبراحل تطّوريةأّن اجملتمع رأى ابن خلدون يف مقّدمته -
ويف  نشاط الّسكان خصوبتهم عالية نتيجة تطّورا يف عدد الوالدات ونقص يف الوفيات؛ حيث كانت

خّفض معدل اخلصوبة  كثرة احلروب ِمّا  واألوبئة و نوعا من اجملاعات  املرحلة األخرية عرف اجملتمع
 لديهم.

باإلشارة إىل وجود دورات  ذلكو على األقل  ّن احلركة الّسكانية مرت مبرحلتنيبنّي ابن خلدون أ -
سكانية عظمى ودورات سكانية صغرى، مشريًا إىل أثر القوى الطبيعية والوبائية يف إحداث تلك 

على و الّدورات، وبالتّايل فقد مّيز بني العوامل الطبيعية والبشرية يف إحداث تلك الدورات الّسكانية. 
 سنوات الّسبع العجاف من الّدوراتو ما حدث يف مصر يف عهد سيدنا يوسف  ذكر أنّ  سبيل املثال
 .الصغرى

 
 
 
 

                                                      
 .08،ص 2012عماد مطري الشمري، نغم اكرم، ألفكار السكانية يف كتابات ابن خلدون، اجلامعة املستنصرية العراق،  (1)



يمغرافيا علم حول الن ظري اإلطار د.سيساني ميدون   األساسية المفاهيم: الد  الفصل األول    

 

25 

 

 مصادر جمع البيانات اإلحصائية الد يمغرافية : المبحث الثاني
 : المصادر اإلحصائية للبيانات : المطلب األو ل

املؤسسات  الوثائقية كحصيلة لنشاط العديد من وإّن عملية مجع البيانات من مصادرها الّتارخيية أ
تلك املؤلفات املتوفرة يف املكتبات وغريها تضّم العديد من املعطيات  ووالشركات والوزارات وغريها ،أ

 .اإلحصائية والّت جيب الرجوع إليها من قبل الباحث 

 :مهاوميكن أن تقسم مصادر البيانات إىل قسمني : أقسام البيانات الس كانية .1
تدرس توزيع السكان وخصائصهم كالنوع والعمر واحلالة الزوجية والّنشاط : مصادر البيانات الث ابتة أ.

 .والوضع الّسكين
 -الّتعدادات الّسكانية -تؤخذ من: إىل جانب حجم السكان وتوزيعهم، وتركيبهم، وهذه املصادر

.املسوح الّسكانية
(1) 

 تشمل جممل البيانات املتعلقة حبركة السكان املأخوذة من:: مصادر البيانات غير الث ابتة ب.
 اإلحصاءات احليوية عن املواليد والوفيات. -
 .سجالت اهلجرة -الطالق.و اإلحصاءات احليوية عن الزواج  -
 : إىل كما ميكن تقسيمها  
 أصلية وهي من اجلهة الّت تقوم جبمعها كالّتعداد الّسكاين -

 .الّت تقوم بنشر البيانات بعد تسلمها من جهتها األصلية ثانوية وهي تلك اجلهات -.

 ثالثة أنواع من تعتمد الّدراسات الّسكانية على: المصادر اإلحصائية للد راسات الس كانية.2
 :هي كاآليتو  املصادر اإلحصائية

صورة ثابتة عن الّسكان عند و املصدر الرئيسي للّدراسات هو  Census : الت عداد الس كاني .1.2
يعّد املس  بالعينة و خصائصهم يف بلد معني. و   توزيعهمو تركيبتهم   حيث يتم دراسة معني؛ تاري 

 بالّتفصيلو  سوف نتوّسع فيهو من الّسكان.  أحد األساليب للّتعداد الّسكاين للحصول على البيانات
 فيما يأيت. 

 يف كون الّسكاينالعّد  خيتلف اإلحصاء احليوي عن: Vital Statistics اإلحصاء الحيوي .2.2
جند أّن الّسكان هم من  يف هذا الّنوع دائمة ، كذلكو عملية تسجيل مستمرة هو  اإلحصاء احليوي

                                                      
 .14 -12،ص 2000فتحي حممد ابو عيانة ، دراسات يف علم السكان، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بريوت، (1)
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كإثبات ألسرمهو الّت حتدث هلم  مكاتب الّسلطات احلكومية عن الوقائع احليويةو مصاحل  يبلغون
على املستوى  م بإرساهلاهذه املصاحل تقو و . احلقوق كالشخصيـة ،والّنسب واجلنسية والوراثة...اخل

 عملية على العموم فاإلحصاء احليويو شهريا .  وأ أسبوعيا يوميا للمصاحل املركزية لإلحصاء  األعلى
 املصاحل إذا كانتو كاألنتنيت ، خاصة باستعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة  أكثر فاعلية وعصرية 

  حسب يتوقف جناح اإلحصاء احليوي والّتجمعات السكانية ،  قرب املتخصصة كالبلديات اجلوارية
 جتاوهبم مع الّسجالت احليوية.و حتضر الّسكان 

ولألخطاء باإلحصاءات احليوية أثر متجمع عكس التعدادات السكانية وتؤثر على معدالت املواليد، 
عام  % 84.5ل حبركة املواليد ففي اجلزائر بلغ معدل الشمو  .عن الوقائع احليويةفأحيانا ال يتّم الّتبليغ 

 مولودا فقط. 85 مولود ال يسجل سوى 100 ؛وهذا يعين أنّه من كلّ  1965

 وإىل االستقراءات أ-يف بعض احلاالت -يلجأ الباحثون  : المسوح الد يمغرافيةوالعي نات  .3.2
املسوح جمموعة فرعية وعينة عشوائية من و الوقت إلعدادها، و تتمّيز بقلة تكاليفها و  املسوح بالعينة

هي بيانات تؤخذ من جزء من و سنوات،  03ميكن إجراؤه كّل و سريعة  نتائجا املس  يقّدمو اجملتمع، 
الّتعداد   املسجلة يف األخطاءو  بسبب القصور يلجأ إىل هذا األسلوبو تعّمم على كّله، و اجملتمع 
البحوث بالعينة أكثر ثراء وتوضيحـا للظواهـر  تكوناحليوي ؛حيث ميكن أن  يف اإلحصاء و الّسكاين

االجتماعية كاخلصوبة والوفيات واهلجرة الداخلة والوفيات واإلنتاج و الّدميوغرافية واالقتصادية 
 االستهالك ،وتطّور أسعار الّسلع واخلدمات والعمالة والبطالة.و 

أحّد أهّم مصادر و يعتِب املس  اإلحصائي من البحوث بالعينة :تعريف المسح اإلحصائي1.3.2
ي يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية على املستويني الدويل واحمللي، نمو البيانات الالزمة للتخطيط الت

يستعمل و  تعداد آخر.و وتكمن أمهيتها يف أهّنا توفر بيانات تغطي الفتات الطويلة نسبيا بني تعداد 
وتكون هذه  إحصائي" لوصف أسلوب مجع املعلومات من عينة من األشخاص، مصطل  "مس 

أحيانا تفوض هيئة و  ."العّينة" عادًة جمرد جزء صغري من اجملموعات الّسكانية اخلاضعة للّدراسة
 االجتماعيةو القطاعات االقتصادية  حكومية إجراء مس  إحصائي جلمع معلومات حول بعض

 وبالِبيد أ ومبا يف ذلك عِب اهلاتف أ بطرق كثرية ميكن املسوحو لبالد. الّصحة يف او كوضع الّتعليم 
 شخصياً.
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على العموم ، ال توجد و يف املسوح اإلحصائية ، يعتمد حجم العينة: اختيار حجم العينة. 2.3.2
 شبه اتفاق على أنّ  لكن هناكو الختيار حجم العينة ميكن استعماهلا لكافة املس  اإلحصائي.  قاعدة

 كقاعدة يعتمد عليها. فعلى سبيل املثال،   حجماً معتدالً للعينة يكفي من الّناحية اإلحصائية والعملية
يف االستطالعات الوطنية للحصول على معلومات معقولة  تكون جّد كافية شخص ألف العينان من

ن أن يثري الّت ميك خمتلف اخلصائص حتمل  عن املواقف واآلراء الوطنية، فالعّينة من ألف شخص
 الوضعو  لصناع القرار حول أوضاع النّاس تقدمي معلومات كافيةو الّسكان ، الّدراسة حول إمجايل

جيب أن .يف الوقت املناسبو االجتماعي ، ِمّا يساعد على اختاذ اإلجراءات املناسبة ،و االقتصادي 
وجيب أال تكون  إجراء املس  اإلحصائي فقط مجع معلومات إحصائية عن موضوع معنّي. يراعي عند

وعلى أي شخص يطلب  .كحيلة للّتسويق ولنشاطات ِماثلة ومصّممة لتؤدي النّتائج حمّددة مسبقاً ،أ
 .منه اإلجابة على استطالع للرأي العام أن يقّرر أّوالً إذا كانت األسئلة منصفة

 وشهرية أ وتكون أسبوعية أ  دورية لتقدمي تقارير: الجهة المسؤولة عن القيام بالمسوح. 3.3.2
  املسموعة كالتلفزيونو املرئية   اإلعالم عِب وسائل للقيام مبسوح املراكز البحثية تلجأ بعض سنوية ؛إذ

حول  هبدف استطالع الرأي العام عِب صفحات األنتانتو حىّت عِب الصحافة املكتوبة ،و  والراديو 
صائي ليست استطالعات للرأي املس  اإلحدولة. كما أّن  ويف مدينة أ املهمة جمموعة من القضايا

 يف نفس السياق ، جند أنّ و  علمي حمدد. وجتاري أ والعام، إمّنا معظمها موجه إىل هدف إداري أ
متثل مصدرًا هامًا من املعرفة العلمية األساسية. وجيري رجال االقتصاد وعلماء  املسوح اإلحصائية

مسوح إحصائية لدراسة قضايا مثل: الدخل  النفس وأصحاب املهن الطبية والعلماء السياسيون ...اخل
 آرائهم. فمن القضايا الت يطرحها املس  اإلحصائيو ،سلوك املنتخبني  وأمناط االنفاق لدى األسر

 : نذكر على سبيل املثال
 لكّل أسرة.و العامة  مسوح إحصائية مستمرة لألطفال وأسرهم لدراسة االحتياجات التبوية -
تستعمل بعض املؤسسات املصنعة للسيارات املس  اإلحصائي لتتبني مدى رضا زبائنها عن  -

 سياراهتا.

"جيري "املكتب األمريـكي لإلحصاء السكين  -
مس  إحصائي لشهر للحصول على معلومات عن  *

 نسبة والبطالة.

                                                      
*U.S. Bureau of the Census. 
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لتحديد كمية  مس  إحصائي دورياً  **جتري الوكالة األمريكية لسياسة وحبوث الّرعاية الّصحية   -
 املال الّت ينفقها النّاس على خمتلف أنواع الرعاية الصحية.

 يقرأه املشتكون. اجملالت مسوح إحصائية ملعرفة ما حيب أنو جتري بعض الصحف  -

العملية اجلامعة والشاملة هو التعداد الّسكاين بأنّه يعرف :  تعريف الت عداد الس كاني وخصائصه .3
من أجل مجع وتصنيف وتقييم ،ونشر املعلومات الّت تتعلق بأعداد السكان من حيث توفري البيانات 

. وكذلك  نوع اجلنس ... اخلو السن و الّلقب و الّدميوغرافية من حيث املعلومات الشخصية من االسم 
األفراد املتواجدين يف دولة ما يف خالل  املعلومات املتعلقة باجلانب االقتصادي واالجتماعي جلميع

عرفت احلضارات القدمية التعدادات الّسكانية ؛حيث لقد و  (1)فتة زمنية معينة غالًبا حتسب األعوام.
لفرض   يف الّدرجة األوىل لكنو بعّد عدد الّسكان ليس فقط ملعرفة الّصاحلني منهم للّتجنيد ؛ قاموا

تعّد الّتعدادات السكانية من أهم مصادر مجع املعلومــات حلاضر وجبايـة الضرائب. أّما يف الوقت ا
تعرف و يف تاري  حمّدد ؛حيث يتّم مجـع معلومات عن عدد الّسكان وتوزيعهم وتركيبتهم .  حول

الّدائرة الّسكانية التابعة لألمم املتحدة الّتعداد بأنّه العملية اخلاّصة بتجميع وتبويب ونشر البيانات 
فتات  وجزءا منها يف فتة زمنية معينة أ واالقتصادية واالجتماعية لكافة سكان الدولة أو الّدميوغرافية 
 زمنية معينة .

وامتد إىل  1790والواليات املتحدة سنة ، 1660ك سنة وأّول تعداد يف العصر احلديث جرى يف كيوب
؛ولكنه يتصف  1856اجلزائر كان عام  وأّول تعداد سكان يف 1800-1790بقية الدول األوروبية بني ،
 باخنفاض الّدقة والّشمول.

هي كما  تكمن أمهية الّتعداد الّسكاين يف جمموعة من العناصر األساسية  :الس كاني أهمية الت عداد.4
 : يلي

i. متكن البيانات املستخرجة من الّتعداد  :الحديثةوالدقيقة  جمع ونشر البيانات الد يموغرافية
من البيانات األساسية  توفري متطلبات الدولة لرسم السياسات من االجتماعية السكاين من الناحية

 .كّل متطلبات خطط التنميةو  عن السكان واملساكن،

                                                      
**

U.S. Agency for Health Care Policy &Research. 
 .14.36، على الساعة 12/05/2020، شوهد يوم  :https://www.stats.gov.sa/arاهليئة العامة لإلحصاء ، من موقع(1)

https://www.stats.gov.sa/ar
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ii.  إطار حديث لكافة األحباث  : األساسية لصناع القرار في الدولةتوفير البيانات اإلحصائية
اإلحصائية املتخصصة الت جترى بأسلوب العينة مثل: حبث القوى العاملة، ومس  إنفاق ودخل 
األسرة، والبحوث الّدميوغرافية كاخلصوبة والوفيات واهلجرة، والبحوث الصحية والتعليمية، والبحوث 

.اخلاصة باملساكن
(1) 

 هبدف رسم االحتياجات الّسكانية من جهة، ومن جهة أخرى  : تصميم العي نات الس كانية
 .استخدامها كأساس موثوق به يف إجراء الّدراسات والبحوث الت تتطلبها برامج التنمية

  توزيع األموال العاّمة للدولة،  يف يساهم الّتعداد الّسكاين: المؤشرات الس كانيةوتوفير البيانات
توفري البيانات دورياً لقياس التغري إىل جانب  .عادل لكّل فئات اجملتمع وباألخص فئة الّسكانبشكل 

احلادث يف اخلصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء املقارنات احمللية واإلقليمية والدولية، ومراجعة 
 وتقييم التقديرات السكانية املستقبلية.

 السكاينمهية التعداد أ 02 الشكل رقم

 من إعداد الباحث.  المصدر
 : المستخلصة من إجراء التعداد السكاني نتائج.5
تتعّرف الّدولة على نسبة اإلناث والذكور، وعلى نسبة البطالة املوجودة، وبعدها يتم عمل  - ت

 .املشاريع الت تتناسب مع مجيع الفئات؛ حىت يعاجلوا مشكلة البطالة
                                                      

،  22، العدد جملة كلية التبية األساسية للعلوم التبوية واإلنسانية، السكانية الت جرت يف العراق عرض وتقييمسعد عبد الرزاق حمسن، التعدادات (1)
 .534، ص 2015

 

توفير البيانات  
االحصائية 

ساسية   األ
لصناع القرار 
 في الدولة 

جمع ونشر 
البيانات 

الديموغرافية 
واالجتماعية 
واالقتصادية 

 للسكان

    

تصميم العينات  •
السكانية  لرسم  
االجتياجات 
االجتماعية و 
 االقتصادية 

توفير البيانات  
و المؤشرات  
السكانية و 
الخصائص 
 السكانية 
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األسواق الّت حدثت هبا نسبة  والقطاعات االقتصادية  ميكن الّتعداد الّسكاين من معرفة حالة  - ث
 . املناسبة ملعاجلتها الطرق البحث على كلّ و ، وكذلك معرفة نسبة التضخم، نمو ال

معرفة نسبة الّشباب املوجودين بالدولة، وبالتايل توفري األعمال الّت تتناسب معهم كقوة إنتاجية  - ج
  املستقبل.يف

 : الكثافة الس كانية حساب بعض أنواع.6

هي مقياس يستخدم لقياس عدد األشخاص القاطنني  Population densityلكثافة الس كانيةا . أ
ملنطقة  وملدينة أ وحنسب الكثافة السكانية لدولة ما أ ميكن أنو الواحد. يف منطقة ما .  2يف الكلم 
 معينة. سكانية

 : حساب الكثافة الس كانية

 
 الواحد. 2يف الكلم  نسمة18.08=  2381740/ 43050000=  الكثافة الس كانية في الجزائر

جاف  -  مساحة الكرة األرضيةو مليار نسمة  8هو  2020بفرض عدد سكان العامل لسنة و  /1مثال
 . أحسب الكثافة الّسكانية للعامل.2مليون كلم 510هو  –مياه و 

 2نسمة للكلم 15.68=  8000000000/510000000كثافة السكانية يف العامل = 

 

 الغري حمسوبة احسب الكثافة السكانية للدول : 2مثال
 الكثافة/

2في كلم نسمة
 

2السطح / كلم 
 السكان/ 

 مليون نسمة 

 رقم الدولة

فلسطنيدولة  4.98 6020 827.2  1.  

  .2 فرنسا 65.13 549087 .............

  .3 املغرب 36.47 446550 81.67

  .4 تونس 11.69 163610 ................

  .5 اليمن 29.16 527970 .................

  .6 جنوب أفريقيا 58.56 1219090 48.04

 2)نسمة / كلم  النتيجة (2عدد الّسكان / املساحة كلم =الكثافة الس كانية
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  .7 السويد 10.04 447420 .................

  .8 اجلزائر 43.05 2381740 ..............

  .9 روسيا 145.87 17098250 .........

  .10 كندا 37.41 9984670 3.747

 2يف الكلم نسمة18.08=  2381740/ 43050000=  الكثافة السكانية في الجزائرالحل/
 الواحد.


تعطي الكثافة الفيزيولوجية فكرة عن العالقة بني عدد الّسكان : الفيزيولوجية الكثافة حساب - أ

 الدولة. وواملوارد الزراعية املتوافرة يف املنطقة أ
 ،(1)مساحة األرض الزراعية عدد السكان /  =الفيزيولوجية الكثافة

الكثافة الزراعية هي عبارة عن نسبة السكان الزراعيني على مساحة : حساب الكثافة الزراعية . ب
 األراضي املزروعة.

 .مساحة األراضي الزراعية / لريفاالكثافة الزراعية = عدد سكان     

 عدد الّسكان / جمموع الدخليقيس هذا املؤشر و : الكثافة االقتصادية . ت

                                                      
(1)

ttps://ar.wikipedia.org/wiki, seen on: 08-06-2020. 

 الدول الكثافة الرقم
 دولة فلسطني 827.2  .1
 فرنسا 118.6  .2
 املغرب 81.67  .3
 تونس 71.45  .4
 اليمن 55.23  .5
 جنوب أفريقيا 48.04  .6
 السويد 22.44  .7
 اجلزائر 18.08  .8
 روسيا 8.531  .9
 كندا 3.747 10
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 .درجة التزاحم= عدد الّسكان / عدد الغرف الّسكنية يف الدولة  : حساب درجة الت زاحم . ث

 
 : إجراء التعداد خصائص: المطلب الثاني 

 األساسية إلجراء تعداد سكاين إن  الّشروط  من بني أهمّ : الت عداد الس كاني خصائص  .1
 : العناصر اآلتية  تتوفر فيه

 
 الت عدادإجراء  خصائص  03الش كل رقم 

 
 من إعداد الباحث: المصدر

 احلكومة وأ  مؤسسات الدولة وحتت إشراف جهاز أ أي تقوم : الرسميةوالقانونية  الص فة -أ
 الّت يكون فيها األفرادو الّتشريعات املنظمة للعملية، و اإلطار القانوين  وجود  الّتعداد يستلزمو إلعداده ،

هي عملية إحصائية صعبة تتطلب تنظيما وختطيطا وتكاليفا و للقوانني املعمول هبا.  جزءا منها وفقا
  .مادية

بغض النظر عن اجلنسية أحيانا ، ويشمل  : جيب أن يشمل الّتعداد كّل فرد يف الدولة الش مولية -ب
 مجيع رعاية الّدولة يف اخلارج حىّت يكتسي الطّابع الّشمويل.

خصائص 
التعداد 
 السكاني

  الدورية

 الفردية
  اآلنية

 الشمولية

الصفة  
القانونية 
  و الرسمية
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ويف آن واحد، وعادة حيّدد يوم واحد  يف الدولة : جيب مجع البيانات من كّل الّسكان اآلنية- ح
هلذا الغرض تكون فيه احلياة طبيعية، وكما أنّه من أكثر الظواهر اجلغرافية تغرّيا ففي كّل حلظة 

 يولد إنسان وميوت آخر ويهاجر آخر ثاين. 
(1)ومات الّشخصية الواردة يف استمارة الّتعدادجيب أن يديل كّل فرد بنفسه عن املعل الفردية : -د

. 

عشر سنوات لغرض و : جيب أن جيري التعداد بصورة دورية يف أوقات منتظمة كل مخس أ الد ورية -و
 تسهيل مهمة الباحثني يف عملية املقارنة بني الّدول .و  لدراسةو ،كما وصت به منظمة األمم املتحدة 

 : جيري الّتعداد بثالث طرق خمتلفة وهي طرق إجراء الت عداد :.2
 طرق إعداد الّتعداد الّسكاين  04الش كل رقم 

 
 من إعداد الباحث : املصدر 

تواجدهم يف يوم  أماكنو  : وفيها يعّد الّسكان حسب مناطقDe Factoطريقة الت عداد الفعلي - أ
شخص ما  و. فعلى سبيل املثال لمقيمني يف الفنادق  والّتعداد حىّت وإن كانوا زائرين يف ذلك اليوم أ

من  فيسجل مستغامن مبدينة  ليوم واحد لقضاء عطلة الّتعداد سافر  يومو  يف والية تيارت يسكن
يتّم حصر الّسكان حسب مكان و سكان تلك املدينة . ويتمّيز الّتعداد هبذه الطّريقة بالبساطة ، 

 تواجدهم.

 ،كان حسب مناطق إقامتهم املعتادةخالله عّد السّ ويتّم من :De Juroطريقة الت عداد النظري -ب
 صادف أحد من أفراد األسرة غائبا يف يوم الّتعداد ،فإنّه يسّجل مع أسرته يف حمل إقامته الدائم. وإذا

                                                      
جملة احباث كلية التبية ، العراق على التنمية االجتماعية "انعكاسات تأخر إجراء التعداد السكاين يفحارث حازم أيوب, فراس عباس فاضل البيايت، (1)

 .427ص ،2012سنة  12االساسية، العدد 

داد طريقة التع  
 الفعلي 

عداد طريقة الت  
ظريالن    

عداد الفعلي الت  
ظري الن   –  
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يوم الّتعداد سافر ووجد يف املدينة اجلزائر العاصمة فال و  تيارت مثال يسكن يف مدينة فالّشخص الذي
. لذلك يعِّب هذا  لكن ينسب إىل مدينته األصلية تيارتو العاصمة ؛ مع سكان املدينة  يسجل

يوفر نتائج عن حركات الّسكان  الّتعداد عن واقع التوزيع اجلغرايف للّسكان .أّما عيوبه فإنّه ال
 .(1)املومسية

جيمع بني الّتعدادين السابقني ؛أي يسجل الّسكان حسب هو : و الن ظري –الت عداد الفعلي  -ج
 إقامتهم املعتادة واملوجودين يف آن واحد.مناطق 

 
 :مكو ناتها والس كاني  استمارة الت عداد :المطلب الث الث

يشتمل التعداد  .مع سرية البيانات الّدقةو لة هو السّ  جيب أن يراعى يف استمارات الّتعداد الّسكاين   
الت تصب هبا األهداف املرجوة فاستمارات الّتعداد السكاين هي األداة : العام على ثالث استمارات

مراجعة ومعاجلة وإدخال و مجع البيانات  من التعداد؛ حيث إّن مجيع العمليات السابقة من مرحلة
 ونشر نتائج هنائية تصب يف استمارات الّتعداد.

 لتتوافق مع لقد أوصت األمم املتحدة أن حتمل الّتعدادات الّسكانية احلد األدىن من البياناتو  
  على العموم وجب تقسيمها إىل ولكن واحتياجات الدول وقدراهتا املادية والعلمية والفنية؛ظروف 
األساسية تكون من الدرجة األوىل  أقسام من حيث األمهية . ومن مّث فإّن البيانات ذات األمهية ثالثة

اطع لتحليل وتبوب البيانات حسب التصنيف املتق يف كّل البلدانو  يف مجيع الّتعدادات الّسكانية،
واحلالة  كعالقة اخلصوبة بالّسن والتعليم واملهنة والريف واحلضر، وتفسري املعلومات بعضها ببعض،

 الثّالث حسب األولوياتو  يرتب القسم الثّاينو . املهنية والعملية وغريها من اخلصائص الّسكانية
 باختالف الّدول.و 

لّت أوصت هبا األمم املتحدة عددًا من البنود تتضمن استمارة الّتعداد ا: استمارة الس كن مكو نات
املتعّلقة ب اجلانب اجلغرايف مّث اخلصائص الّدميغرافية، إىل جانب املعلومات أمّهها : البيانات  املختلفة

وجب تكوينها من العناصر الّتالية على  اجتماعية ؛أيو دينية و املتعّلقة من جوانب متعّددة اقتصادية 
احلالة  اإلمجايل للّسكان وعدد الّسكان يف كّل دولة ،التكيب النوعي، التكيب العمري،العدد : األقل

،نوع "عدد األطفال األحياء" الّلغة األّم ، احلالة الّتعليمية ، اخلصوبةو الزواجية، ، حمل امليالد واجلنسية 
                                                      

 .425حارثحازمأيوب, مرجع سبق ذكره، ص (1)
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منه و .احلالة العمليةحضري ، عدد أفراد األسرة ، الّنشاط االقتصادي واملتعطلون،  والّسكن ريفي أ
 : كاآليت استمارة الّتعداد ميكن تقسيم مكّونات

 
 األساسية  التعداد الّسكاين مكّونات استمارة 01: الجدول رقم

 : الخصائص الجغرافية : اوالً 
 

 الخصائص االجتماعية: ثالثاً 

 مكان اإلقامة حلظة التعداد -
 مكان اإلقامة املعتاد -
 مكان امليالد -

 فتة اإلقامةطول  -

 مكان العمل -

 القراءة والكتابة-اجلنس -
 املستوى التعليمي -الذهاب إىل املدرسة -

 الديانة -اللغة - اجملموعة العرقية-املؤهالت العلمية -

 

 الخصائص االقتصادية: رابعاً  :الخصائص الديمغرافية : ثانياً 

 العمر -اجلنس -
 احلالة الزوجية -الصلة برب األسرة -

 مدة احلياة الزوجية -العمر عند الزواج -

 عدد املواليد األحياء -ترتيب الزواج -

 عدد املواليد الباقني على قيد احلياة -

 نوع املهنة -نوع النشاط االقتصادي -
 مصدر املعيشة - احلالة العملية -الصناعة -

 

 من إعداد الباحث : المصدر

نقلل من الكثافة  والعديد من الطرق الت ميكن أن حنّد أهناك   : طريق عالج الزيادة الس كانية.4
 : السكانية نذكر منها

تعمل كّل مؤسسات الدولة بالتقرب من املواطنني بنشر الوعي الكامل لدى األسر حول سلبيات  -
 ومن مثّ على اجملتمع. الزيادة السكانية على مستوى األسرة الواحدة ،

واحلمالت اإلعالنية الت توض  سلبيات الزيادة الّسكانية ،وطرق توعية الّناس من خالل الِبامج  -
 تنظيم األسرة.

 ورشات تنظيم األسرة يف كّل مكان يف الدولة حىّت تستطيع األسرة فهم كيفيةو تكوين مكاتب  -
 الّتنظيم .

احلّد  رها يفدو و ترقية دور املرأة يف اجملتمع ومشاركتها يف اختاذ القرارات املصريية املتعلقة بالّدولة،   -
 العشوائية .و الزّيادة الّسكانية غري املدروسة  من
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 التركيبة الس كانية وأدوات تحليلها: المبحث الث الث
 الن وعية.وتعريف التركيبة الس كانية العمرية  : المطلب األو ل

اجلنس أ جمتمع ما من حيث  بلد ما اخلصائص الّسكانية يف يف دراسة تتمّثل التكيبة الّسكانية 
خصائص تركيب الّسكان  تعتِب حيثاالقتصادية ؛ و إىل جانب دراسة األنشطة االجتماعية  والعمر

فالتكيبة  ترتبط ارتباطا وثيقا مبتغريات احلركة الّسكانية يف جمتمع من اجملتمعات.و من األمور املهمة ،
كان اخلصائص الكمّية يقصد بتكيب السّ و  الّسكان. مفصلة عن صورة ولنا فكرة أ الّسكانية متن 

هيكل جدير بالذكر هاهنا أّن هو ِمّا و للّسكان الّت ميكن احلصول عليها من التعدادات الّسكانية . 
بلد آخر بسبب العوامل املختلفة الّت سنغطيها يف  إىل الّسكان خيتلف من جمتمع إىل آخر ومن بلد

من حيث اجلنس )النوع(،ومن دراسة الّسكان  هو على العموم فالتكيب الّسكاينو  .مواضيع خمتلفة
.حيث فئات األعمار ويرسم هذا الّتوزيع عادة بشكل رسم بياين يدعى )هرم الّسكان

(1)
( 

  :تتأثر نسبة الجنس في المجتمع بعدد من العوامل، أهم ها - أ
 االختالفات يف معدالت اهلجرة ، حيث ترتفع معدالت اهلجرة بني الرجال. 

 التغريات يف معدالت الوفيات بني النساء والرجال. 

 يتم التحقيق يف األخطاء يف البيانات من خالل التعداد ، مثل: احلد من تعداد اإلناث. 

 احلرب؛ حيث تؤدي إىل زيادة وفيات الرجال. 

التكيب العمري على توزيع الّسكان حسب الّسن ؛ أي تقسيم  يطلق :التركيب العمري - ب
م التكيب هو الّسكان حسب فئات أعمارهم )فئة صغار الّسن ، فئة الّشباب ، وفئة كبار الّسن(. ملف

العمري أمهّية يف توضي  العمليات الدميغرافية ؛كمعرفة الفئة العمرية الت ترتفع بينهم نسبة اهلجرة 
 اخل. وتنقسم م يف عمليات الّتخطيط من حيث الّسكن وتوفري فرص العمل،كما يساعد معرفه

 هي كااليتو  :التكيبة العمرية إىل ثالث فئات عمرية رئيسية

  الفئة غري الفعالة همو :سنة  15الس كان األقل من. 

  يتم متييزهم كمجموعات إنتاجية يف اجملتمع وغالًبا ما يهاجرون ويتحركون:64و 15الس كان بين. 

  وهم جمموعة إنتاج منخفضة يف اجملتمع: 65الس كان األكبر من. 

                                                      
يوضياف جامعة حممد ، رسالة دكتوراه ، 1830-1518التكيبة السكانية للمجتمع اجلزائري و إسهاماهتا خالل العهد العثماين .عبد اجمليد ,شيماء(1)

 .2019املسيلة كلية العلوم االنسانية واالجتماعية, 
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  مقاييس التركيبة الس كانية : المطلب الث اني

معدل  - املعدل الّنوعي - : للس كان نجد الن وعيةو. أهم  مكو نات مقاييس التركيبة العمرية 1
 اهلرم الّسكاين -   اإلعالة الكلّية

؛  اإلناث((و))الذكور التكيب الّنوعي على توزيع الّسكان حسب النوع  يطلق: التركيب الن وعي -ا
م أمهية مثل : معرفة عدد الذكور وعدد اإلناث هو عدد اإلناث . وهلذا املف أي نسبة الذكور إىل

نسبة عدد الرجال إىل وهو هلّم جرا. و حاجيات... و جامعات و ،واحتياجات كّل منهما من مدارس 
  النساء يف اجملتمع.

 
  : احسب ما يلي /مثال

 من اجلزائر  9999من عينة مكونة من   تركيبة الّسكان اخلاص هبيكلو اآليت   من اجلدول : مثال
 تطبيق حساب بعض النسب . .حناول 2018 ذلك لسنةو 
 .9999اجملتمع االفتاضي املكون من  هلذا  أحسب المعدل الن وعي -
 . 9999سنة عن هيكل سكاين مقدر ب  15احسب معدل الفئة الّسكانية األقل من  -
 -سنة 65اقل من و  15فوق  -  أحسب نسبة الّسكان يف سن الّنشاط االقتصادي -

 سنة فما فوق.  65أحسب نسبة الّسكان البالغني  -

 ذكور+ اناث الذكور االناث الفئة العمرية
00 117 124 241 

04 الى 01من   458 485 943 

15الى  00  1464 1549 3013 

64الى  15من   3151 3204 6355 

69الى  65من   113 117 230 

74الى  70من   74 71 145 

79 الى 75من   60 57 117 

84الى  80من   42 38 80 

فما فوق 85من   ..... 30 29 59 

 9999 5065 4934 المجموع

 x 100)عدد الذكور يف اجملتمع / عدد اإلناث  (= المعدل النوعي لدينا :الحل 

 )عدد الذكور يف اجملتمع / عدد االناث( =المعدل النوعي 
x100 
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 x  102.65% 100  = )4934/  5065 ( املعدل النوعي =

 % 11.8 سنوات= 5 نسبة الفئة الّسكانية األقل من -
 .9999املقدر و  من إمجايل الّسكان % 11.5هو دون اخلامسة من العمر  عدد الوالدات -الّتعليق 

 % 63.55 هوسنة  65األقل من و  15نسبة الفئة الّسكانية فوق  -
 ،%06.31 هوفما فوق  65البالغني  نسبة الّسكان  -

 ما يسمىو عبء اإلعالة ؛ أ مقياس ميكن أن ندرس من التكيب العمريو :الكلية  معدل اإلعالة.3
الفئة الت متارس  حيثالعمري للّسكان من  الّتوزيع يبنّي لنا جّد مهمّ  مقياسوهو معدل اإلعالة، 

 إاّل قياسهو اإلعالة ما  كما أّن معدل عبء.، الفئة الت ال متارس نشاط اقتصاديو  نشاط
 الّت يقع عليهاو سنة ،  65سنة وأقل من  15الفئة العمرية بني  من اجملتمع ؛ تتكّون من لشرحية
 65األشخاص البالغني و سنة  15األقل من  هم األطفالو الفئة غري القادرة على العمل : إعالة
فما فوق . ومعدل اإلعالة يعِب عن مدى العبء الذي يلقيه الّسكان يف فئات عمرية معينة  سنة

.على باقي الفئات يف اجملتمع
(1) 

 : كاآليت معدل اإلعالة الكلية

 
 .100بضرب يف   حيسب معدل االعالة املئوي بنفس الطريقةو 
 . للمثال التالي أحسب عبء اإلعالة : مثال 

 عبء االعالة المجموع فما فوق 65 65و 15بين   ستة 15األقل من  الد ول

 1-  36.45 58.15 5.40 100 71.96 

2-  40.60 55.48 3.92 100 ...... 

3- 37.82 57.81 4.37 100 ........ 

4- 50 40 10 100 ........ 

6- 42.20 52.70 5.10 100 ........... 

 أكمل اجلدول. على نفس املنوالو .17.96=  5.40/58.15+36.45  -1  الحل /

                                                      
النمو الدميوغرايف و خصائص سوق العمل يف اجلزائر ، جملة العلوم االنسانية و االجتماعية ، ورقلة،  ،فضيل عبد الكرمي& ,حممد صالـي (1)

 .17،2014العدد

 60فأكِب + عدد السكان  15السكان فما فوق / عدد  سنة 65 عدد السكان فما أقل + سنة 15عدد السكان من = معدل اإلعالة الكلية

 سنة فما أقل
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 الهرم الس كاني: المطلب الث الث

رسم بياين مزدوج أفقي ميّثل الّسكان حسب اجلنس هو اهلرم الّسكاين، : تعريف الهرم الس كاني.1
والعمر. يتم وضع األعمار على احملور العمودي، والعمر صفر يف األسفل، واحلد األقصى للعمر يف 

العكس  واألعلى. فيما يتعلق هبذا احملور، يتّم وضع الذكور على اليسار، واإلناث على اليمني ، أ
 ووميكن التعبري عن األرقام باآلالف أ .كّل فتة بواسطة أشرطة أفقية  بينهما. مّث يتّم متثيل األرقام يف

يتّم وضع سنوات امليالد أحيانًا و باملاليني، حسب حجم الّسكان املعنيني على جوانب الرسم البياين، 
 يرسم اهلرم السكاين بوضع صغار السن يف قاع اهلرم السكاين وكبار السن يف قمته. يتم - جبوار العمر

 .(1)ا قياس نسبة السكان يف احملور األفقي يف اهلرم السكاين باملليونغالب
 هي :و يمكن تصنيف األهرام الس كانية إلى ثالثة أنواع أساسية.2

: يسمى أحيانًا عريض القاعدة ،ويتمّيز بنسب كبرية من الّسكان يف الهرم الس كاني الموس ع -أ
 ه سريع.منو  السن نتيجة ارتفاع مستوى اخلصوبة.األعمار الصغرى ويف املقابل نسب صغرى من كبار 

 قمة اهلرم غري كبرية.و القاعدة واسعة،  جند أنّ  يف هذا النوع الفئات العمرية
ه يتاجع منو : يتمّيز بنسب أقل من الّسكان يف األعمار الّصغرى. الهرم الس كاني المتقلص -ب 

 كاهل. جمتمعأي هذا  مع الزمن. الفئات العمرية تتكز يف الوسط؛

: يتمّيز هذا الّنوع بنسب متقاربة من الّسكان يف الفئات العمرية املختلفة الث ابت الهرم الس كاني-ج 
 القّمة كبرية ؛أي أنّه جمتمع شائ .و  قاعدته صغرية هذا اجملتمع بطيء.منو . 

 

  

 

الثابت  الهرم  Stationary  المتقلص الهرم Contracting  الهرم الموسع Expanding 

                                                      
(1)

 Foot, David K., and Rosemary A. Venne. "Population, pyramids and promotional 

prospects." Canadian Public Policy/Analyse de Politiques (1990): 387-398. 
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 :(1)لألهرام الس كانية كاالتي  الث انوية بعض األشكال كما يمكن تمييز
 وميتاز بقاعدة مستطولة ضيقة وقّمة أكثر اتساعا؛«  champignon »شكل الفطر ·    

 وميتاز بقاعدة واسعة وقّمة مذببة مستطولة؛«  pyramidal »شكل هرمي ·    
 القّمة؛و وميتاز بقاعدة مذببة تزداد اتساعا كّلما ارتفعنا حن«  poire »شكل الفلفلة ·    
 عدة تزداد يف االتساع قبل أن ختتنق بشكل سريع؛ميتاز بقا « pagode » شكل·    
 ميتاز بقاعدة واسعة ختتنق يف الوسط مثّ تعاود االتساع حىت القّمة؛«  sablier »شكل ساعة رملية ·
ميتاز بقاعدة ضيقة خمتنقة تزداد اتساعا يف  « ballon de rugby »شكل كرة القدم األمريكية ·    

 القّمة .الوسط مث تعاود االختناق حىت 
املركب يتطلب ترتيب و عمل اهلرم الّسكاين بنوعيه البسيط :رسم هرم سكاني بسيط خطوات.3

 :البيانات بشكل معني ، يف برنامج اإلكس ، يلخص يف اآليت 
 أسفله. موض  يف اجلدولهو ترتيب البيانات حسب ما  -
لدى الذكور لقيم سالبة حىت نتمكن من نقل هذه القيم اىل جهة اليسار من  قيم اخلانات حنّول  -

ميكن  و كآخر مرحلة. قيم الّسن ليتّض  الرسم ،مّث نعّدل أّوال اإلناثو قيم الذكور  ندخلو اهلرم. 
 كذلك. رسم اهلرم الّسكاين يدويا ميكنو  spssو برامج خمتلفة للقيام هبذه العملية كاالكسل استعمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
(1)

Herrero, Carmen, Ricardo Martínez, and Antonio Villar. "Population structure and the 

humandevelopment index." Social IndicatorsResearch 141.2 (2019): 731-763. 
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 : موض  يف ورقةهو ترتيب البيانات حسب ما الهرم السكاني البسيط 
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 الس ن اإلاث الذكور

124 117 0 

485 458 01 - 04 

524 496 05 - 09 

416 393 10 - 14 

352 337 15 - 19 

395 380 20 - 24 

438 424 25 - 29 

447 442 30 - 34 

407 399 35- 39 

324 320 40 -44 

272 275 45 - 49 

233 235 50 - 54 

186 187 55 - 59 

151 151 60 - 64 

117 113 65 - 69 

71 74 70 - 74 

57 60 75 - 79 

38 42 80 - 84 

29 30 85 
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عناصر  ثالثة التّكيز على هرم سكاين البد من للتعليق على : الت عليق على الهرم الس كاني.4
سوف نتطرق هلذه العناصر  والتعميم ،  ثالثاو مث تفسري اهلرم  وصف اهلرم الّسكاين أّوال : هيو أساسية 

 : بالّتفصيل كاآليت
منو كيف ي من بني األنواع املدروسة. نوع الهرم السكانينصف  هناو : وصف الهرم الس كاني.1

 .النوعيةووصف الفئات العمرية  أخرياو هذا اهلرم 

 أدت إىل هذا الوصف. الّت أي ذكر بعض األسباب : تفسير الهرم.2

 ذكر االجتاه العام للمجتمع الّسكاين بناء على ما سبق.وهو : تعميم .3

تعتِب دراسة التّكيب العمري والنوعي لسكان، ذات أمهية كبرية؛  : الهرم الس كاني أهمية دراسة.5
وذلك ألهّنا تكشف املالم  الدميوغرافية للجنسني، كما حيّدد التكيب العمري للفئات املنتجة، والّت 

العوامل املؤثرة يف دّقة املعلومات حول التّكيب من و تكون مبثابة املعيل للفئات العمرية األخرى. 
 -اجلنس األنثوي-اجلنس األنثوي الّذي ال يديل بعمره احلقيقي؛ بل يقدم ؛ والّنوعي للّسكانالعمري 

أرقاما أقل، كما أّن استثناء الرضع يف التعدادات الّسكانية يؤدي إىل تقلص يف الفئة العمرية لألطفال 
 .(1)دقة معلوماتهو مكّونات اهلرم الّسكاين   دون الّسنة يؤثر على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
(1)

http://www.andi.dz/index ,Seen on: 14/06/2020 at 11.25. 

http://www.andi.dz/index
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 :الخالصة 
كانت املسألة الّسكانية موضع اهتمام العلماء والفالسفة منذ وجود تلك اجملتمعات ؛فأي فكر كان 
هدفه حتقيق مستوى أفضل من احلياة للعنصر البشري، فقد وّجه الفالسفة القدامى عنايتهم بأمور 

وميكن القول بأّن  الّسكان من حيث شؤون حياهتم املعاشية وتنظيم العالقات بينهم وبني احلكام،
إاّل  بعض الّنسبو  ما املقاييسو معظم الّنظريات الفلسفية والّسياسية استهدفت الّسكان يف اجملتمع. 

خمتلف أهم ِميزاته . أّما  واخلصائص الّسكانية جملتمع من اجملتمعات   يف معرفة ملساعدة الباحثني
تطّورها . فهي دراسات و املشكلة الّسكانية  احملاوالت عِب الزمن لفهمو األفكار  مجلة  الّنظريات فهي

معرفة احلجم األمثل للّسكان يف مكان و املتاحة ، العالقة بني الّسكان واملوارد الطّبيعية تدرس علمية
تطّور حجم الّسكان من حيث معدل اخلصوبة الّسكانية )متوسط عدد  وزمان معنّي .كما تدرس

ستقبال ومعدل الوفيات واهلجرة. فأغلب هذه الّنظريات األطفال لكل امرأة( ومدى إمكانية توقعه م
 الّتطور الّسكاين.  فهمو بشكل تراكمي يف معرفة  سامهت



 

 

 

 : انيالث  الفصل 
 للمجتمع الّدميوغرافية املكّونات 

 
 

 

 
الخصوبة  مقاييس : المبحث األو ل

 السكاني و الزواجالنمو 

 مقاييس اخلصوبة    : املطلب األّول  
  مقاييس الّنمو الّسكاين  :املطلب الثاين  
 املطلب الثّالث : مقاييس الّزواج و الّطالق   

 

  

 

 
 

 س الوفياتيمقاي : الثانيالمبحث 
 مفهوم الوفاة لغة و اصطالحا   : املطلب األّول

 مقاييس الوفيات  :  املطلب الثّاين     
 معدالت وفيات  إضافية املطلب الثّالث  :      

 

 

 

 

 
 

 منحنى لورنزو السكانية الهجرةحقيقة  : الثالمبحث الث  
 مفهوم اهلجرة  :املطلب األّول       

 :اأسباهبو  اهلجرة مقاييس :   ايناملطلب الثّ   
 منحىن لورنز و املعامل اجليين   : الثاملطلب الثّ   
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 عطاءإو  ،كاينالسّ نمو كيب العمري تساعد على فهم عوامل الدراسة التّ  أنّ ال شك  : تمهيد
فدراسة بعض   وع يف اجملتمع.النّ و ن اهلجرة على جممل فئات السّ و  غريات احليويةألثر التّ  تفسريات
 املرأةب هلا عالقة الّت  االجتماعيةو ميغرافية ، االقتصادية العوامل الدّ  أهمّ   تساعدنا يف معرفة املقاييس
من  كاثرالتّ و  الوفيات وأاخلصوبة  فقياس ؛ين الدّ و العادات و احمليط العائلي  ثرأبو  باألسرةو باألخص 

طفال يف ة األسر ألمهيّ بعض األ  رةظبنو   سلبوسائل تنظيم النّ و  اجملتمع املقاييس املتابطة بثقافة
 لتحقيق  ناث يف اجملتمعات الغربية يتأخر مقارنة باجملتمعات العربيةاإلو لدى الذكور  واجفالزّ  ؛حياهتم
ثاره على خصوبة املرأة آله  فالعمل خارج البيت للمرأة، للحصول على وظيفة وأ الطموحات  بعض

 جمتمع. عدد املواليد يف أيّ على و 
 

 : الزواجوالسكاني  نموال، الخصوبة  مقاييس  : لو  المبحث األ
 اهتم كان من القضايا الّت قصان يف عدد السّ النّ و يادة الزّ  إنّ  :  س الخصوبةيمقاي  : لو  المطلب األ 
احية من النّ   كبرية  تأثرياتهلا   أي جمتمع اخلصوبة يفمنذ القدم . فمشكلة  احلكوماتو املفكرون  هبا

. ففي (1)املعقول نموال واملثايل ذ كاينشكل اهلرم السّ و ياسات السّ  يف رسمو  االجتماعيةو االقتصادية 
 جانب إىل  الطالق ةاهر ظتفشي  وخروج النساء للعمل و  العزوف عن الزواج يتزايد فيه يالوقت الذّ 

يف  الت اخلصوبةؤثر يف معدّ ت أصبحتمور هذه األ كلّ   ،بابسرة لدى الشّ ألعدم االهتمام بتكوين ا
رهتم للحياة ظنو  موالهتمو ذواقهم أيف و حياة البشر  ثرت العوملة يفأحيث ؛غلب دول العامل أيف و اجلزائر 

فرص املرأة يف اإلجناب تقل عند وصوهلا إىل منتصف الثالثينيات من  أنّ حيث جند  ؛إلجنابا  يفحىّت و 
عانت  الّت   يف اجملتمعات مرتفعة املبكر كانت جدّ   نسب الزواج أنّ على سبيل املثال  . فنجدالعمر
  أهمّ الد كأحد و تربية األو سرة أتفكر يف بناء   كانت املرأةو  ،ام االحتاللأياجلوع يف اجلزائر و الفقر 

 ،حتسن الظروف املعيشيةو طور لة التّ ظول حتت مغلب الدّ أ املفاهيم يف تاليوم تغريّ لكن  ؛اهتماماهتا 
 كاينالسّ نمو مقاييس ال واخلصوبة  سيمقاي :يت كاآل هيو  ،نواعأثالثة  إىل س اخلصوبةيتنقسم مقايو 
 . ((2)كاينالسّ نمو س معدالت اليمقايو 

                                                      
(1)

 Schultz, T. Paul. "Population policies, fertility, women's human capital, and child quality." 

Handbook of development economics 4,2007, p1. 
(2)

 Palamuleni, Martin E. "Decomposition of South African crude birth rates." Southern 

African Journal of Demography 37 ,2011,p40 
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 يستعملها املقاييس الّت و  كانيةاملؤشرات السّ  جمموعة من تشملو  : س الخصوبةيمقاي  .1
 :من بينهاميغرافيون الدّ 

 حلساب املقاييس أهمّ من  Crude birth rate: (CBR) المواليد الخام معدل حساب  .1.1
حياء املواليد األ لف لعددألنسبة من ا لهذا املقياس ميثّ و  ،نة منطقة جغرافية معيّ  وأ خصوبة اجملتمع

ه ألنّ ؛يسمى معدل املواليد اخلام "اخلام"  ،نةيف منتصف السّ  نكامجايل عدد السّ إعلى   نةخالل السّ 
تتميز مبعدالت مواليد خام  دول كما جند  .كانالسّ اجلنس بني و ال يأخذ بعني االعتبار فروق السن أ

 أنّ حيث جند  ؛ فريقيةيرتفع هذا املعدل يف بعض الدول اإل بينما لفيف األ 14و 10بني  منخفضة
 خالل األطفالا تلد العديد من ، وهذا يعين أهنّ  النساء يف تلك البلدان لديها معدل خصوبة مرتفع

 .(1)حياهتم

  لكل  18تعتِب عالية ، وتعتِب معدالت أقل من  1000لكل  30معدالت املواليد اخلام أكثر من
 : آليتحصائيا كاإ  املواليد اخلام معدل حيسبو  منخفضة. 1000

 

  𝟏𝟎𝟎𝟎𝒙 
 عدد  املواليد  األحياء  يف سنة

ةالسن      عدد السكان  يف  منتصف 
=  أو  معدل املواليد اخلام

 : أن   حيث 

    CBR - :  ّمعدل املواليد اخلام ،  لميث 
 B - :  ّنة،حياء خالل السّ األ عدد املواليد لميث  

PMY -    :   ّنة.منتصف السّ  يفكان عدد السّ   لمتث 
 1000000هو نة السّ يف مدينة ما خالل  حياءعدد املواليد األ أنّ لنفرض  : 01تطبيقي رقم  مثال

 معدل املواليد اخلام. وجدأ .نسمة 54000000 نةالسّ  فكان يف منتصكان عدد السّ و  ،مولود حي 

   18.51  =1000* 54000000/ 1000000 معدل املواليد اخلام =  : الحل      
CBR = 1000000 / 54000000*1000 = 18.51         ‰.   

 اىل حد كبري. هذا معدل مرتفعو  .نسمة1000مولود لكل  18أي  : عليقالت       

                                                      
 . 2016املستنصرية ،العراق ، اجلامعة  جملة الدراسات االساسية، قار، ذي حمافظة يف اجلغرايف وتوزيعها السكانية اخلصوبة جواد ، مقاييس مؤيد  (1)

CBR = (B / PMY) * 1000 
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: دل الخصوبة العاممع    .2.1
(2)

 ( GFR ) General fertility rate  النسبة بني عدد املواليد هو
وهذا املعدل ،سنة( من مزاياه 49-15األحياء يف السنة إىل إمجايل عدد اإلناث يف سن احلمل )

 شارةاإلِمّا جتدر و .  هن خارج فتة احلمل الطبيعيةيستبعد مجيع الذكور كما يستبعد اإلناث اللوايت 
 وأمنع احلمل  نوع من وسائل خال أيّ إد ة دونأهي خصوبة املر و  خصوبة طبيعية توجد أنّههنا  إليه
ىل إ انالزوج وأة أاملر  أتلج  حيث؛ تسمى باخلصوبة الوجهة الّت و  ،لوكياتمن السّ  هغري و جهاض اإل

 سل.لتنظيم النّ و   وسائل منع احلمل استعمال

 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒙 
 عدد  املواليد  األحياء  يف سنة

  عدد اإلناث من عمر(𝟗𝟒 −𝟏𝟏 )   
=  وأ معدل اخلصوبة العام

 حياء يف السنة ،عدد املواليد األ متثل :  B -  ، اخلصوبة العامة متثل معدل  GFR:-:  إن   حيث   
     - NF (15-49) :  سنة 49و 15يف سن احلمل بني  ناثاإل عدد همو، 
 Age-specific fertility : : )التفصيلي ( معدل الخصوبة العمرية النوعية الخاصة  .3.1

rates  - أي حساب معدل  ؛نة من العمرمعيّ  يف فئة امرأة 1000معدل املولود لكل  أي حساب
  : حيسب كااليتو  عمارمن األ لفئةاخلصوبة 

 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒙 
 عدد املواليد خالل السنة لإلناث ( الوالدات ) يف فئة عمرية  

 عدداإلناث يف نفس الفئة العمرية يف متصف السنة    
=  معدل اخلصوبة التفصيلي 

                    

 وأ  
  :إن   حيث

ASFRa -     :  اخلاصةمعدل اخلصوبة العمرية النوعية ،  
 Ba -       :  عدد املواليد خالل السنة لإلناث ) الوالدات ( يف فئة عمريمتثل ،  

Fa_MY -     :  السنة،عدد اإلناث يف نفس الفئة العمرية يف منتصف متثل 
 : يمعدل الخصوبة الكل    .4.1

(1)
Total fertility rate  مؤشر يقيس متوسط عدد املواليد األحياء

ي الذّ و  ف امرأة خالل حياهتا اإلجنابيةأل حلوايلغالبا و ، نساء( خالل فتة حياهتا جمموعةو لكل امرأة )أ
، ويتأثر هذا املعدل سنة  49و 15سن  بني لكن يف الغالب ما يكونو  ؛ألخرىخيتلف من دولة 

                                                      
(2)

 .191،ص  2008 عمان، األردن، حامد ، دار السكاين االجتماع علم البدو، اهلدي عبد خليل 
(1)

 Hauer, Matt, Jack Baker, and Warren Brown. "Indirect estimates of total fertility rate using 

child woman/ratio: a comparison with the Bogue-Palmore method." PloS one 8.6 ,2013. 

GFR =   B / NF (15-49) 
 
 

ASFRa = (Ba/Fa_MY) x1000 
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ن عند الزواج لإلناث ونسبة ترمل اإلناث يف سن اخلصوبة ومدي استعمال وسائل تنظيم مبتوسط السّ 
) الفرق  ةوعادة ما تكون فئة خمسي ، طول الفئة العمريةيضرب هذا املعدل يف و  ،احلمل

 : (2)يتحصائيا كاآلإوحيسب  )سنوات 5

 5 𝑥 
 جمموع معدالت اخلصوبة  العمرية النوعية  اخلاصة  أللف امرأة  

  1000   
=  معدل اخلصوبة الكلي 

                                  

 
 وا
  نة،متثل عدد الوالدات خالل السّ  bx :  معدل اخلصوبة الكلي، متثل :  TFR  :أن  حيث    

 :  fx   جناب،سن اإل يفناث متثل عدد اإل :  n  ّسنوات، 05غالبا ما تكون و ل طول الفئة متث   

ر عدد حيث قدّ  ؛ 2020اخلاص مبجتمع لسنة و لدينا اجلدول التايل  : 02التطبيقي رقم المثال   
 : المطلوب نة .نسمة خالل السّ  10000000  سكانه بـــ

 املواليد اخلام هلذا اجملتمع. حسبأ 
 وعية اخلاص. اخلصوبة العمري النّ  معدل اجلدول حبساب كملأ 

 العام احسب معدل اخلصوبة . 

 .احسب معدل اخلصوبة الكلي 

 حياءد األالموالي فئات العمر 
bx 

 ناثعدد اإل

fx 
 معدل الخصوبة العمري 

GFR 
15-20 8660 55000 157.45 
20-25 6800 42280 160.83 
25-30 5910 52220 113.17 
30-35 6850 37800 181.21 
35-40 9000 47600 159.19 
40-45 3809 31800 119.77 
45-49 600 32466 18.48 

 139.15 299166 41629 المجموع
 :إن  من خالل الجدول ف : الحل

                                                      
 .64، ص 2017، اجلزائر، 02التبية ، العدد ،جملة السراج يف .بونقارت منوذج باستخدام اجلزائر سكان خصوبة ، حتليل. فضيلة, شعويب (2)

TFR = ∑ GFR 1 * 5 +GFR2*5…GFR n *5 

/1000 

40 49

15 20

bx
TFR n

fx
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  نة * كان يف منتصف السّ عدد املواليد األحياء يف سنة / عدد السّ   = معدل المواليد الخام
1000 

 نة.كان يف السّ نصف عدد السّ ى للحصول عل على اثنني كانم عدد السّ ال نقسّ أوّ 
 ‰ 8.78=  1000*  5000000 / 43940  معدل المواليد الخام = منهو 

 .ما ىل حدّ إ منخفضة ه نسبةذهو  ،لف نسمة أ مواليد لكلّ  8 ي حوايلأ  : عليقالت  
  دناه.أيف اجلدول  ل اخلصوبة العاممعدّ و وعية اخلاص اخلصوبة العمري النّ  معدل 

GFR 157.45 160.83 113.17 181.21 159.19 119.77 18.48 139.15 
 
    157.45 ( ( مج   = يمعدل الخصوبة الكل x 5( +) 160.83 x 5( +) 113.17 x 5( + 

      ) 181.21 x 5(+)159.19 x 5( +) 119.77 x 5(   +) 18.48 x 5(  ( =4550.5    
      لف امرأة.أ لكلّ   4.55 =4550.5/1000  =يمعدل الخصوبة الكل    
   4.55 == 4550.5 /100  TFR  

دات بيولوجية مثل العمر والقدرة على تتأثر اخلصوبة مبحدّ  : رة في الخصوبةالعوامل المؤث   .5.1
نفسية .  ودينية أ والزواج ودميوغرافية واقتصادية وسياسية أ :اإلجناب وحمددات اجتماعية مثل

وبالرغم من ذلك ميكن تقسيم العوامل  ،دة تتداخل يف تفسريها عوامل عديدةاخلصوبة ظاهرة معقّ و 
 خرىأو  خفضه يف جمتمع من اجملتمعات إىل عوامل نفسية داخلية وأ،ة رة يف رفع مستوى اخلصوباملؤثّ 

 .(1)االجتماعيو خارجية هلا عالقة باحمليط االقتصادي 
 :هامهّ أمن و  :اخليةالعوامل الد   - 1.5.1

  العوامل المؤثرة أثناء الحياة الزوجية: -أ 
 .)العمر عند الدخول يف احلياة الزوجية )سن الزواج : مبكر/متأخر  

 العزوف عن الزواج. واستمرار العزوبة أ  
 ) أسلوب الزواج ) واحدة ، متعدد  
  .نسبة النساء اللوايت مل يدخلن احلياة الزوجية 
  ّة الفاصلة بني زواج وآخر. املد 

                                                      
 ،1العدد اإلنسانية، فلسطني، للبحوث اإلسالمية اجلامعة جملة النصريات ، خميم يف املرأة خصوبة على املؤثرة العوامل عبد، سليمان حسام (1)

 .152، ص 2016
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 مدة احلياة الزوجية  
  . االمتناع االختياري 
 املرض.  واالمتناع اإلجباري بسبب العجز أ 
  : التعرض للحملرة في العوامل المؤث   - ب
 عدم القدرة على اإلجناب بسبب العقم الطبيعي .  

 موانع احلمل واستخدام وسائل تنظيم األسرة أ .  

 عدم القدرة على اإلجناب ألسباب اختيارية .  
  : رة في الحمل والوضعالعوامل المؤث   -ج 
 . اإلجهاض القهري 

   اجلنني.اإلجهاض االختياري ألسباب اختيارية املؤدية لوفاة 
 :ميكن حصرها يف و  :العوامل الخارجية - 2.5.1

 : ويــأيت تــأثري  ،علــيم اخنفضــت اخلصــوبة أكثــر مــا ارتفــع مســتوى التّ ه كلّ أنّــشــارة هنــا جيــدر اإل التعلــيم
  ايل :التّ  وحعليم على اخلصوبة على النّ التّ 
  ر على مستوى املعيشة وطريقة حياة الفرد.يؤثّ  -
 منعه.  وعليم نفسه احلصول على املعلومات الالزمة لتأجيل احلمل أالتّ يستطيع اإلنسان من خالل  -

 مني. مفاهيم ووسائل تنظيم األسرة تلقي قبوالً أكِب لدى املتعلّ  يعتقد أنّ  -
 عليم. واج مع ارتفاع مستوى التّ ن عند الزّ يرتفع متوسط السّ  -
  : طفــال عــدد األ  يــزدادو ،ســرة طفــال يف األعــدد األ مــا قــلّ مــا كــان نــوع العمــل عقلــي كلّ كلّ المهنــة

   تعتمد على العمل اجلسدي.املهن الّت  أصحابلدى 

   العكس صحي .و خل تعين القدرة على إعالة عدد كبري من األطفال الدّ  زيادة خل :الد 

   مـــا ازدادت نســـبة ه كلّ أنّـــراســـات ظهـــرت الدّ أ ة العمـــل )عمـــل المـــرأة( :مشـــاركة المـــرأة فـــي قـــو
 اخلصوبةالعامالت اخنفضت معدالت 

 املعيشــة ومــا ينطــوي  ومنــط احليــاة أ الشــك أنّ  المدينــة : ويــف أاإلقامــة فــي الر   نمــط الحيــاة بــين
 . خصوبة لدى للمرأةو عليه من قيم وتقاليد يؤثر على حجم األسرة 

   أشهر يف املتوسط 4من املعلوم أن الرضاعة الطبيعية تؤجل احلمل حوايل  ضاعة الطبيعية:الر . 
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   ما ارتفع سـن الـزواج فكلّ ،له تأثري كبري على اخلصوبة  سن الزواج نّ إخرى فأمن جهة  واج :سن الز
 .(1)التعرض للحمل  وتقلصت فتة اإلجناب أ

   ـــة :الد ـــديانات الســـنويةأ  حتـــث يان  إىل ويـــدع يســـالمي الـــذّ اإل نيالـــدّ  منهـــاو علـــى الـــزواج  غلـــب ال
 هذا السياق.كثرية يف  حاديث النبويةألاو تعدد الزوجات و كاثر التّ 

 العادات والتقاليد هلا تأثري اخلصوبة سلباً وإجياباً . أنّ الشك  :والعادات والتقاليد 

 الكثــري مــنو  ســائل تنظــيم األســرةو ســامهت  موانــع الحمــل( : وانتشــار وســائل تنظــيم األســرة )أ 
  . دوية كموانع للحمل يف اخنفاض اخلصوبةاأل

 
 :  كانيالس   نموالمقاييس   :المطلب الثاني  
بيعية يادة الطّ تتأثر الزّ  : Natural Population Increase كانللس  بيعية يادة الط  الز  م هو مف -.2
لة يف اهلجرة غريات املسجّ التّ  ىل جانبإ الوفيات والوالدات  غري يفقدار التّ مبي دولة أكان يف للسّ 
ا يف ؛أمّ بيعية يادة الطّ عدد الوفيات تكون الزّ فعندما يزيد عدد املواليد على  ،اهلجرة اخلارجية و اخلية الدّ 
 وبيعية. يادة الطّ سالب للزّ  شريادة يف الوالدات فذلك مؤ عن معدل الزّ  ارتفاع معدالت الوفيات حالة

  إنّ هكذا فو  ،حيل عن هذه الدنيا  عددو حلظة  ل يف كلّ عدد كبري من الوالدات تسجّ   أنّ الشك 
الفرق بني معّدالت املواليد ومعّدالت الوفيات اخلاصة  ادجيبإ نقوم كانبيعية للسّ يادة الطّ الزّ  حلساب

ما يسمى و أ بيعيةالطّ  يادةالزّ سب حتو .  مبجتمع ما يف دولة ما خالل فتة زمنية معينة تقدر غالبا بسنة
 : نذكر منها ة طرقكاين بعدّ السّ نمو معدل ال

 وأ  الوفيات اخلامعدد  –املواليد اخلام  عدد=  بيعية الخاميادة الط  الز   -أ  

 : أن حيث  
 : NPI   ّبيعية،يادة الطّ ل الزّ متث 
births  :  ّنة ،خالل السّ  واليدامل عددل متث 

 deaths  :  ّنة،خالل السّ  ل عدد الوفياتمتث                             

                                                      
(1) McFadden, Clare, and Marc F. Oxenham. "Rate of natural population increase as a 

paleodemographic measure of growth." Journal of Archaeological Science: Reports 19 

(2018): 352-356.  

NPI = Births - deaths 
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    بيعيةالطّ  يادةالزّ  معدل :بيعيةيادة الط  معدل الز (RNI ) عدد طرح طريق عن حمسوب إحصاءهو 
كان يف منتصف مجايل عدد السّ إ قسمتها علىو  ،معينة ملنطقة اخلام الوفيات عدد من اخلام الوالدات

 اهلجرة RNI يستبعد. معينة دولة سكانمنو  كيفية عن فكرة ميغرافينيللدّ  املعدل هذا يعطي نة.السّ 
 .(1)فقط والوفيات الوالدات أساس على كاينالسّ نمو ال على مؤشراً  يعطي اِمّ  ، واخلارجية الداخلية

  1000𝑥 
 الزيادة الطبيعية  اخلام

 امجايل عدد السكان يف منتصف السنة 
=  معدل الزيادة الطبيعية

مع  مولود 145600 هويف اجلزائر  يف مدينة ما عدد املواليد نّ أذا فرضنا إ : 03تطبيقي رقم  مثال
قدر و  .نسمة  846820 يقدر بـسنة هناية نفس السنة  عدد سكاهنا خالل كانو ، 2020هناية سنة 

  .07563املدينة بـ  لتلكعدد الوفيات 

 معدل الزيادة الطبيعية.احسب  -2 .الزيادة الطبيعية  احسب -1 : املطلوب
 423410  = 846820/2  = الذيو  مجايل عدد السكان يف منتصف السنةإجند  -الأوّ  : الحل

 نسمة. 69970 = 75630 -145600  = اخلام الطبيعية الزيادة -

  1000𝑥 
75630−145600

 423410
=  معدل الزيادة الطبيعيةمنه و   ،معدل الزيادة الطبيعية

=       165.25 ‰ 
كاين حبسب توفر السّ نمو يتوقف حساب معدل الو  : كانيالس  منو حساب معدل ال.3  
طريقة تتوقف على  كلّ   و ،نمو ة طرق حلساب معدل الكما ذكرنا سابقا فهنالك عدّ و   ،حصائياتاإل

صايف و بيعية ادة الطّ الزيّ  حصائيات حولاإل :ذا توفرت لدينا إف ،حصائيات املتوفرة اإل وأ املطلوب
 : تطبيق هذا القانون فيمكن ،املغادرة اهلجرةو اهلجرة الوافدة  الفرق بني ميثلون  همو  ،املهاجرين 

 

1.3.                                 

  -أ
   الزيادة   الطبيعية  +  صايف اهلجرة

  عدد السكان يف منتصف السنة 
=  معدل النمو السكاين 

  𝟏𝟎𝟎𝒙 
   عدد  السكان  يف   السنة املدروسة

=  السنة  اوالسابقة  سنة املقارنة    معدل النمو السكاين 

                                                      
 .78، ص 2011-2010جامعة املنصورة ، مصر، سنة  .السكان، رسالة ماجستري جغرافية يف ، دراسة خمتار،اهلجرة حممد خمتار احلسانني، (1)

R= P2-P1 /P1 X 100 
R = (p2/p1) -1 x100 

 

 
 

 

 : البسيطة ريقةكاني بالط  حساب المعدل الس  
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يف دولة   نسمة 840000 قدر بـ  2010ل لسنة وّ التعداد األ  أنّ بافتاض  : 04تطبيقي رقم  مثال - أ
 : نسمة . املطلوب 1150000 عدد السكان حوايل بلغ 2020اين سنة عداد الثّ التّ جراء إبعد و ما. 
 كاين هلذه الدولة.السّ نمو ال حسب نسبةأ

 كانعدد الس    نةالس   
 840000 2010 لو  العداد األ

 1150000 2020 التعداد الثاني 
 ℅ 136.90   السكاني نمو معدل ال
السكاني نمو نسبة ال

 هي 
 136.90- 100  =

36.90 ℅ 
      

من بني أهّم الطرق املستعملة حلساب                                                          .3.2
 : (1)ايلوذلك باتباع القانون التّ ، سيةريقة األالطّ معدل النمو الّسكاين، جند 

 سيةاأل كاني بالطريقةالس  نمو معدل القانون حساب  -

R  : ّنويكاين السّ السّ نمو ل معدل المتث، 
 :P2 ّاملدروسة خريةنة األكان يف السّ ل عدد السّ ميث،  
 : P1 ّساسي سنة األأ ؛نة السابقة كان يف السّ ل عدد السّ ميث،  

: t الفتة الزمنية  ،  
Ln   : بيعيل اللوغاريتم الطّ ميثّ و،  
 )ه ( 2 س=  ن س سيةاأل بالطريقة كانعدد الس   قانون تقدير -

ن*ر
  

 

 pn : ّن س نرمز هلا بالرمزو  نة املراد تقدير عدد سكاهناالسّ  لمتث، 
P2 :  2بالرمز س نرمز عليهاو  ابقالسّ  وأخري كاين األهي سنة التعداد السّ و، 

(exp) :E 
 ،)هـ (  نرمز هلا بالرمزو  ّية واللوغاريتم الطبيعيّ اسل أساس للدالة األسميثّ و  *

                                                      
، 2012،جملة كلية التبية ، العراق ،  السكانية اإلسقاطات يف دراسة النجف حملافظة السكاين احلجم مطر، مستقبل كزار هاشم لطيف (1)
 .311ص

 
 
 

1 p2
R= ln

t p1

 

r*t
pn=p2*(exp)  

  : سيةريقة األالط  ب كانيمو الس  حساب معدل الن  
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r  :  ر نرمز له بالرمزو  يةاسسكاين بالطريقة األالسّ نمو متثل معدل الو، 
t : ن  نرمز له بالرمزو  كاين املراد تقديرهالتعداد السّ و ابق نوات بني التعداد السّ هي عدد السّ و، 
 : ية بالقانون التايلاسسريقة األكان بالطّ السّ  ميكن تقدير عددو  

 

 ، 1990مليون نسمة سنة  32000000اجلزائر بلغ   سكان أنّ بفرض : 05تطبيقي رقم  مثال -
 . 2020يف سنة  مليون نسمة 42000000ىل إارتفع و  ،مليون نسمة  59312914 ىلإارتفع و 
كان لسنة السّ  حجمقدر  مثّ  ،سيةاأل السكاين باستعمال الطريقةنمو معدل ال حسبأ : المطلوب 

2025. 

 T = 30    p2= 42000000      p1= 32000000       لدينا  : الحل

   كانيالس  منو ل الحساب معد : 
 
 
 

1 42000000
R = ln

30 32000000

       

              %  0.90السكاين = نمو معدل ال   
       2025 كان لسنةتقدير عدد الس 

     أي  رن هـ x 2س = ن س  : القانون لدينا

  (0.009x5)

2025
P =42000000*2.71828 

 .نسمة 43933169 = 2025عدد سكان الجزائر لسنة    
  

ة بعدّ  كانميكن تقدير عدد السّ :                                                                    .2.2
 يتزايدونكان عدد السّ  أنّ تفتض  الّت و  احلسابية طريقة املتوالية العددية ؛سطها أبمن  لعلّ و  طرق

هذه و  أغلب اجملتمعات،على املدى الطويل يف  قال يتحقّ  ذاته هذا حبدّ و  ،سنة  مبقدار ثابت كلّ 
 : (1):تيةآلاهي  ريقةالطّ 

                                                                                                                                                                      
م أنه حيث. الطبيعيّ  واللوغاريتم األسّية للدالة كأساس... e=2.71828 يولر عدد بأمهية عراف الذي يولر ليونارد إىل الفضل يعود  *  لفكرة قدا

 (.1748) الالهناية حتليل يف مقدمة كتاب يف واألسّية املثلثّية الدوال لتصنيف املتسامية الدالة
 .309مطر، مرجع سبق ذكره ، ص  كزار هاشم لطيف (1)

R= 0.009          

(R*t)
Pn=P2*(exp)  

1 2
ln

1

p
R

t p

 
  

 

  : لتقدير السكان الحسابية طريقة المتوالية العددية
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+ مقدار الزيادة  عدد السكان يف السنة السابقة للتعداد = ما سنة في كانالس   تقدير عدد 
   فرق السنوات xالسكانية السنوي 

                       د  x )ن(+  1س ن = س
 / ن 1س -2س د = حيث

 :إن  حيث 
  PN مزنرمز له بالرّ و ا املراد تقدير عدد سكاهن نةل السّ متثّ  - س ن
 .P1 لّرمزبا له نرمزو  ابقالسّ  التعداد يف كانالسّ  عدد -1س

 .P2 لّرمزله با نرمزو خري األ كان يف التعدادعدد السّ  -2س

 .t  نرمز هلا بالرمزو نوي مقدار الزيادة السّ  متثل - ن
  /لوّ األ نكاالسّ  تعداد - خرياألو  كان الثاينتعداد السّ  = نويةالسّ   كانيةمقدار الزيادة السّ  متثل -د

  :منهو  dنرمز هلا بالرمز و  ولني.األ عددينالفتة الزمنية بني التّ  مقسوم على
 1990 نسمة سنة 40000 يف مدينة تيارت بلغ كانعدد السّ  أنّ بافتاض  : 06تطبيقي رقم  مثال -
 .  2001نسمة سنة  60000 ىلإقفز و 

 . 2030و 2020لسنة  حسب عدد سكان والية تيارتأ : المطلوب
 ذلكو  نة الواحدةيف السّ  يادة ّ حنسب مقدار الزّ  مثّ  ،ديناعدالفتة الزمنية بني التّ  حنسب الأوّ    : الحل 

اتج على عدد النّ  منقسّ  ل مثّ وّ األ كاينالسّ داد التعّ و ،خري كاين األالسّ  عدادالفرق بني سنة التّ  حبساب
 .  t مزنرمز له بالرّ و  ، ديناعدسنوات بني التّ 

 ،  t = 11 سنة. t = 2001- 1990 =11حساب  -
 نسمة 40000=  1990 عدد سكانو   ، نسمة 60000 = 2001  عدد سكان سنة  : لدينا  

    نسمة 1818  = 11/  40000 -60000  = السنوي  كانيةيادة الس  الز   مقدار -

 2020 كان سنةتقدير عدد الس   - أ

 t = 19    ،   d  =  1818   
 نسمة . x 19=  34542 1818=   سنة 19 لـ مقدار الزيادة السكانية(d*t)حنسب  -
  . نسمة 94542=  34542+ 60000 = 2020 لسنة كانعدد الس   منهو 
 2001 تعداد سنةوهو  2030 لسنة  اقرب تعداد نأخذو   2030كان لسنة عدد السّ  تقدير -2

PN =P2+(t x d)    

d = P2-P1/n 
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ينتج و  ،سنة 29وهو  ديناالتعدالفرق الزمين بني  يف  كانية السنويةنضرب مقدار الزيادة السّ   منهو  
 لدينا
  1818 x 29 =  52722 .نسمة 
 . نسمة 112722=  52722+60000  = 2030عدد السكان لسنة منه و 
 

 كان ال يتزايدونعدد السّ   أنّ ريقة تفتض هذه الطّ  :                                           .3.4
من صيغ القانونية و ا قاعدة حساب الرب  املركب كأهنّ و  لكن مبعدل ثابتو  ؛عدد ثابتو أسنويا مبقدار 

 : هلا
-

 ن )نوي+ معدل الزيادة السّ x ) 1 سابقة سنة يف كانالسّ  عدد = معينة سنة في كانالس   عدد 

         : إنّ حبيث 
n : ّن ، نرمز هلا بالرمزو  نواتل عدد السّ متث 
r :  ّخرى ،أسنة  إىلكان من سنة نوية للسّ كانية السّ يادة السّ ل معدل الزّ متث 

P2  ّخرينة التعداد األكان يف السّ السّ  ل عددمتث، 
Pn  ّنة ،سنة معيّ  يف كانل عدد السّ متث 

2 : يتاهلندسي من خالل تطبيق القانون اآلنمو ال نقوم حبساب معدل الأوّ 
1 *100

1
n

p
r

p

 
   
 

 

مضــربا ل األوّ  يسـاوي احلـدّ  (1)حـد مـن حـدود املتتاليــة اهلندسـي كــلّ   إنّ  : مـن خـواص املتتاليـة اهلندسـية 
  تسبق هذا احلد املعني.مرفوعا إىل قوة تساوي عدد احلدود الّت  باألساس

 ق من صحة هذه اخلاصة بالعودة مباشرة إىل صيغة احلد النوين.نستطيع التحقّ 
 املتتالية اهلندسية ستكون : فإنّ  rواألساس  aهو ل ه إذا كان احلد األوّ والواقع أنّ 

1 2 3 4 11: 1 : 1 : 1 : 1 :...................: 1 na a r a r a r a r a r (1)      
 ذلك احلد. تسبق الّت  احلدود عدد تساوي احلدود هذه من حد أي يف r ة أي عددقوّ  إنّ منه فو  -
 حدود لوغاريتمات فإنّ  ،موجب كذلك وأساسها موجبا اهلندسية املتتالية يف لاألوّ  احلد كان إذا

 هذه من حدّ  كلّ  لوغاريتم لنأخذ ذلك من حققللتّ .عددية متوالية حدود هي اهلندسية املتوالية
 :احلدود

                                                      
 .310املرجع نفسه ، ص  (1)

 nPn = P 1+r
2  

 كانالمتوالية الهندسية للس   طريقة
  : السكان
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 1990 نسمة سنة 40000 يف مدينة تيارت بلغ كانعدد السّ  أنّ بافتاض : 07رقم  تطبيقي مثال 
فقط ملقارنة النتائج  06رقم  ابقالسّ  خذنا املثالأ : مالحظة . 2001نسمة سنة  60000 قفز اىلو 
 املتوالية لكن باستعمال طريقةو ؛ 2030و 2020لسنة  املطلوب : احسب عدد سكان والية تيارت.

 .اهلندسية

   لدينا  : الحل nPn = P2 1+r 
6000011 الهندسيمنو ال لنحسب معد    1 *100

40000
r
 
   
 

    r = 0.0375  منهو   

 : 2020تقدير عدد السكان لسنة 
 nPn = P 1+r

   أي 2

  19P = 60000 1+0.0375
2020 

P =1207602020 
 : 2030 لسنة كانالس   عدد تقدير

 10P = 60000 1+0.0375
2030 

P = 86703
2030 

هتتم و  ،كانعلم السّ  الباحثون يف يتطرق هلا واهر التّ الظّ  همّ أبني  الق منالطّ و واج ظاهرة الزّ  -   
 حدّ أ  صبحت التكنولوجياأو ، حيوية بسجالت سلالنّ  ظحبف قةباإلحصائيات املتعلّ غلب دول العامل أ
كاين عداد السّ تّ القيقة عن حصائيات الدّ تقدمي اإل هبدف مةول املتقدّ دوات املستعملة يف الدّ األ همّ أ
 لف نسمة. أ لكلّ  كنسبة  واج حتسبالت الزّ معدّ و  (1) ،مكوناته و 

 القالط  و واجالز   سيمقاي : الثالث   المطلب
  : واجالزّ  سيمقاي .1

                                                      
رسالة ماجيستري ، جامعة وهران ، السانية، كلية العلوم  -"جالة سيدي بلعباس -العوامل املفسرة لظاهرة الزواجية يف اجلزائر "شعدو كرمي ،  (1)

 .19، ص 2014-2013 االجتماعية، اجلزائر ، سنة
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  Crude marriage rate : واج الخامل الز  معد   - أ
(2)

(CMR)  عدد حاالت الزواج خالل  لميثّ و
 : وفقا للعالقة التالية حيسبو  نةكان يف منتصف السّ عدد السّ  مقسوم على جمموع نةالسّ 

 1000 𝑥 
 عدد  حاالت  الزواج  خالل السنة  

  امجايل عدد السكان  يف  منتصف السنة  
=  او معدل الزواج اخلام 

  ، نةل عدد حاالت الزجيات خالل السّ متثّ :  M، اخلام واجل الزّ ميثل معدّ   : -  CMR : ان حيث
-  P :  نة.كان يف منتصف السّ مجايل عدد السّ إمتثل  

 يتدارك هذا املقياس عيوبGeneral mariage rate (GMR) ايفالصّ  وأ العام  واجل الز  معد   - ب
قادرين الغري و  ،سنة  15قل من األ طفالفئة األ  كان منعدد السّ  حذف حيث يتمّ  ؛ابقل السّ املعدّ 

عليه و واج اخلام. ل الزّ قانون حساب معدّ  وذلك من املقام يف ، كذا فئة املتزوجني  وواج على الزّ 
  : يتكاآل  حيسب ايفواج الصّ فمعدل الزّ 

 1000 𝑥 
 عدد  حاالت  الزواج  خالل السنة  

  امجايل عدد السكان  يف  سن الزواج 
=  او  معدل الزواج العام (الصايف )

 P 15، متثل عدد حاالت الزجيات خالل السنة  - Mمعدل الزواج العام ، مثل - GMR :أن  حيث 

 سنة فما فوق، 15 واجكان يف سن الزّ مجايل عدد السّ إ متثل  +
بلغ و نسمة .  1500000 قدر بـ 2020 يف هناية سنة عدد سكان مدينة وهران  أنّ لنفتض  : مثال 

جمموعة من   لوالية وهران حصاءمت لنا مصاحل اإل قدّ و  ،زجية 80000السنة  عدد الزجيات يف نفس
  : حصائيات خنتصرها يف اجلدول التايلاإل

 لمنتصف السنة حصائياتإ    حصائيات سنويةإ    
ة ئالف

  العمرية
عدد  

  كانالس  
عدد حاالت 

 الزيجات
 ة الكلي  

عدد الذكور  
واج في سن الز  

غير و
 متزوجينال

ناث في عدد اإل
 واجسن الز  

 متزوجينالغير و

15-20 147000 1150 15000 2400 
20-25 156000 12600 15600 6000 

                                                      
اململكة العربية السعودية ،  اهليئة العمة لإلحصاء ، (2)

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/mdl_lzwj_lkhm.pdf ،  على الساعة  06/2020/ 10لوحظ يوم
16.03. 

CMR = M / P X 1000 

GMR  =   M/ P 15+ 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/mdl_lzwj_lkhm.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/mdl_lzwj_lkhm.pdf
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25-30 800000 17000 7200 10300 
30-35 130000 21000 6300 12000 
35-40 350001 15000 4900 9000 
40-45 90000 7500 3000 4600 
45-49 42000 5750 2000 3700 
 48000 54000 80000 1500000 المجموع

 واج اخلام.حسب معدل الزّ أ -  : المطلوب

 ايف.الصّ  العام حسب معدل الزواجأ -

 نسمة 750000 =2/  1500000  = نةالسّ  كان يف مدينة وهران يف منتصفعدد السّ  : الحل
 ‰ x 1000  =   106.66 750000/  80000 = واج اخلام يف مدينة وهرانل الزّ معدّ  -

 ‰ x 1000 =   784.31 102000/ 80000 = ايفالصّ -العام   واجل الزّ معدّ  -

 :Age-sex specific marriage rates ( SMR) ة العمريةئحسب الف واج العمريل الز  معد    - ت
 تقلّ و  ، سنة 35وسنة  20نة تكون بني معيّ  فئة عمرية يف تكِب عدد من الزجياأغالبا ما ينحصر  (1)

الزواج  سن يأخذ هذا املقياسفئة  لكلّ نسبة  دقّ أ لتحديدو  ،خرى ت العمرية األفئاسبة يف الهذه النّ 
 ،دةحمدّ  ةفئة عمري واج يفل الزّ هبدف حتديد معدّ   بعني االعتبار  اثناإلو من الذكور  اجلنسني لدى

خيتلف سن زواج املرأة و ى ،خر أىل إعادات بالد و من ثقافة و  ،ىل دولة إدولة  واج خيتلف منفسن الزّ 
حسب  وحسب الفئة العمرية  واجل الزّ يقيس معدّ  ايل فهذا املقياسبالتّ و  ،جلعن سن زواج الرّ 

 : يتكاآل حصائياإسب حيو اجلنس. 

1000 𝑥 
 عدد حاالت الزواج لذكور من فيئة عمرية معينة 

  امجايل عدد السكان الذكور من  تلك الفيئة  من الذكور يف نصف السنة  
=  معدل الزواج العمري لفيئة الذكور

                        وأ
    
ل عدد متثّ   Mxmللذكور، حسب الفئة العمرية واج العمريمعدل الزّ تمثل  ASMRm : أن   حيث 

كان الذكور لتلك الفئة يف مجايل عدد السّ إمتثل   Pxmعمرية معينة ، فيئة واج لذكور منحاالت الزّ 
 نة ،نصف السّ 

                                                      
(1

Unated nations ,Population division
,
 :From : 

https://www.un.org/en/development/desa/population, seen on 09-06-2020. 

ASMRm  =   Mx /px * 1000 

https://www.un.org/en/development/desa/population
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1000 x 
معينة  عدد حاالت الزواج عمرية فيئة من لإلناث   

السنة   امجايل عدد السكان من االناث الفيئة تلك  من  نصف يف االناث    
= الزواج معدل لفيئة العمري االناث  

 
  :أنحيث 

- ASMRw  ّلإلناث  حسب الفئة العمرية واج العمريل معدل الزّ متث، 

- Mxw  ّنة ،عمرية معيّ  فئة ناث منواج اإلل عدد حاالت الزّ متث 

- Pxw  ّنة ،كان الذكور لتلك الفئة يف نصف السّ مجايل عدد السّ إل متث 
 ،سنة 20 -15 ناثفئة اإل زجية من 61450 يبلغ  جزائرية  مدينة  عدد الزجيات يف كان ذاإ : مثال 
عدد  بالنسبة للذكور فقد بلغو  642000  هذه املدينة ففي ، نفس الفئة ي منالكلّ  ناثبلغ عدد اإلو 

معدل الزواج  حسبأ - : المطلوب ذكر من نفس الفئة. 731000 ذلك من بنيو  41300الزجيات 
 من نفس الفئة. معدل الزواج العمري لفئة الذكور احسب مثّ  ،سنة 20 -15بني  ناثاإل العمري لفئة

 PXw،  سنة 20 – 15الفيئة  يفحالة زواج من االناث  M xw= 61450  : المعطيات : الحل 
 =  PXwو .Mxm  =122000-نفس الفيئة السكانية  االناث من امجايل عدد  642000= 

731000. 
  ناثإلالعمري لفئة اواج معدل الزّ  

ASMRw  =   61450 /642000 *1000    

   ‰  95.71 = 20 -15 بني ناثواج العمري لفئة اإلمعدل الزّ     

 واج العمري لفئة الذكورمعدل الزّ  -3

  ASMRm  =   41300 /731000 *1000     

  ‰ 56.49  =20- 15ن بني ة الذكور يف السّ ئواج العمري لفمعدل الزّ 

 ،سرةأ عدم القدرة على تنظيمو وجني خفاق يف االستمرار بني الزّ اإل هو : القالط   سيمقاي.2
إلنقاذ   خر حلآ نفسه يف الوقتهو لكن و  ؛طفال األ ار كبرية على نفسيةآثو  له مساوئ القالطّ و 

واج مرة رفني احلق يف الزّ وجة مبرسوم قضائي مين  الطّ وج والزّ الفصل بني الزّ  أنّهمنهما. كما يعرف ب كلّ 
  .(1)أخرى

                                                      
(1) 

Unated nations ,Population division, from https://www.un.org, Op cit. 

ASMRw  =   Mxw /pxw *1000 
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لف لعدد حاالت من األ نسبةوهو  Crude Divorce Rate (CDR) : الق الخاممعدل الط   - أ
 : يتحيسب كاآلو  ،كان يف منتصف السنةجمموع عدد السّ  على نة يف دولة مايف السّ  القالطّ 

1000 𝑥 
 عدد  حاالت الطالق  يف السنة  

  امجايل عدد السكان  يف  السنة منتصف 
=   وأ معدل الطالق اخلام

 ، متثل عدد حاالت الطالق يف السنة : DIVO  معدل الطالق اخلام ، متثل : CRD  : أن   حيث 
P : منتصف السنة، يفمجايل عدد السكان إ متثل 
خطاء الواردة بعض األ يعدل هذا املعدلو  General Divorce Rate : معدل الطالق العام  - ب
هبدف   نةكان يف منتصف السّ مجايل عدد السّ إمن  طفالاأل  استثناء حيث يتم ّ ؛ابق املعدل السّ  يف

 .(1) الق فقطضة للطّ املعرّ و ة املتزوجة ئالف يف هذا املعدل حصر

 1000 𝑥 
 عدد  حاالت الطالق  يف السنة  

  امجايل عدد السكان من الفيئة العمرية 15 + 
=    معدل الطالق العام

 
 وأ

 ، متثل عدد حاالت الطالق يف السنة :  DIVOالق اخلام ،معدل الطّ  متثل : GRD : أن   حيث  
P 15 + :  ّمن الفئة ، سنةيف منتصف الّ  فما فوق سنة 15ة ئكان من الفمجايل عدد السّ إ لمتث 

يساعدنا هذا و  Age-Specific Divorce Rate : يةالعمر  الفئة الق حسبل الط  معد    ت. 
وحتسب ،كانية اخنفاضها يف فئة من الفئات السّ و أ مدى ارتفاعها و  نسبة الطالق  املقياس بتحديد

 : يتحصائيا كاآلإ

 1000 𝑥 
 عدد  حاالت الطالق  يف  فيئة عمرية  

 امجايل عدد االناث يف نفس الفيئة  العمرية يف منتصف السنة 
=   معدل الطالق حسب العمر

 
 أو
 

                                                      
(1) Kunz, Phillip R., and J. Lynn England. "Age-specific divorce rates." Journal of Divorce 

12.1 , 1989,p 114. 

 

CDR = Divo / p x 1000 

GDR = Divo / p 15 +  x 1000 

ASDR W = Divo _fx /P m_fx 
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ل عدد حاالت متثّ  : Divo_fx العمرية ، الفئة الق حسبمتثل معدل الطّ : ASDRW : أنّ حيث   
 نة من النساء،الق يف فئة عمرية معيّ الطّ 

Pm_fx :  نة.ناث يف الفئة العمرية املدروسة يف منتصف السّ عدد اإل مجايلإمتثل 
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 الوفيات  سيمقاي : انيالمبحث الث   
عدد   أنّ جند  فمن جهة ،سنة اهلل يف خلقهو  لإلنسان ميغرافية املالزمةالدّ  واهرمن الظّ  الوفيات
بنسب متفاوتة حسب درجة خصوبة و   جيابيا يف زيادة عدد السكان يف اجملتمعإيساهم  الوالدات

خللق نوع من  كانقليل من عدد السّ التّ خرى تعمل الوفيات على أ من جهةو  ،اجملتمع املدروس 
 بيعي .وازن الطّ التّ 

 بعد حرق اجلثة ر إاّل تتحرّ  الو الروح تظل حبيسة يف اجلسد  أنّ  -على سبيل املثال-ويعتقد البوذيون 
 ؛ تتناس  األرواح أنّ  يعتقدونف البوذيون اأمّ ولذا تراهم حيرقون جثث موتاهم ؛ ،وانفجار اجلمجمة

فهي ة احلة اخلريّ الروح الصّ  أمّ  ،ر تتطهّ نزير حىّت اخل وأالكلب :ريرة تعاد يف جسد حقري مثل لروح الشّ فا
خروج الروح من اجلسد بواسطة هو املوت أّن سالمية فنجد الديانة اإل يفو . ةتنتقل يف األجساد اخلريّ 

 . )ربكم ترجعونملك املوت ، قال اهلل تعاىل: ) قل يتوفاكم ملك املوت الذي وّكل بكم مث إىل 
11السجدة 

انتقال الروح من اجلسد إىل ما  هوواملوت عند املسلمني  ؛ويساعده كوكبة من املالئكة  *
مفارقة هو املوت  أنّ فق مجيع احلضارات اإلنسانية لكن على العموم تتّ و  ؛عذابو أعد هلا من نعيم أ

 للجسد.
 اصطالحاوم الوفاة لغة هو مف : لو  المطلب األ

 وظيفية وأنشاط  أيّ  أداء وأ ،نمو توقف الكائنات احلية هنائيا عن الهو موت  : فاةتعريف الو  
 .خر.آنشاط حيوي  أيّ  وأفكري واألكل والشرب والتّ  نفسكالتّ 

مفرد: ج َوفَيات: َمْوٌت، توقُّف   وفاة (1).الفناءو  املوت تعين وفيات مجع اللغة يف : لغة الوفاة فتعري 
 .احليوياة لإلنسان، وانعدام نشاط موجات املّ  "أدركتهكامل ودائم للوظائف 

د تتعدّ و  ،ياحل كائنالإهناء مجيع الوظائف البيولوجية الت يقوم هبا هو  : اصطالحا تعريف الوفاة 
 ،اجلفاف ،جويعالتّ  ،القتل ،االنتحار ،املرض ،التغذية سوء ،الشيخوخة :نذكر منها و سباب الوفاة أ

  .....هلّم جرا.الصدماتو احلوادث 
ماغ الدّ  ومبا أنّ …ورة الدموية ال رجعة فيه يف الدّ  توقف الذي ؛وقفهي التّ   : علميا تعريف الوفاة 

 ال يستطيع أن يبقى حًيا سوى بضع دقائق ) أربع دقائق تقريًبا ( عند انقطاع التوية الدموية ، فإنّ 

                                                      
 .11سورة السجدة، اآلية  *

 .133 ص ، 3441 املشرق، لبنان، دار بريوت ، 14 ط اإلعالم ، و اللغة املنجد يف  (1)
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بض ، وتوقف الدم عن اجلوالن القلب عن النّ ل األعضاء تأثرًا وموتًا نتيجة توقف أوّ هو الدماغ 
 نفسمهما استمر التّ و  ،نسان ماغ يف اإلهي موت الدّ  علميا فاملوتو  .واجلريان يف األوعية الدموية

 م من الشرايني واألوردة ) ما عدابل وتدفق الدّ ؛بض من القلب استمرار النّ ف، ساعدةامل بواسطة اآللة

الدموية توقفا تاما ال  الدماغ قد توقفت حياته ودورته احلياة طاملا أنّ ماغ ( ال يعتِب عالمة على الدّ 
 .رجعة فيه

 
  Measures of mortality الوفيات سمقايي  : انيالمطلب الث   

  حسب  واع املعدالتأن ختتلفو  ،جمتمع  أيّ ساسية يف األ املقاييس من بني تعتِب معدالت الوفيات
 هذه املعدالت.  تكِب فئة أيّ يف و   سباباألملعرفة و  ،املراد دراسته  اهلدف

 وأمدينة  وأدولة  يفمقياس لعدد الوفيات وهو   Crude Death Rate : ل الوفيات اخلاممعدّ   - أ
  .كانايل عدد السّ إمجنة مقسوم على منطقة معيّ 

  1000 𝑥 
 عدد الوفيات يف سنة معينة

  جمموع السكان يف نصف السنة
=  او معدل الوفيات اخلام

مجايل إ هي: Pmل عدد الوفيات يف السنة،متثّ  : Nd  معدل الوفيات اخلام، لمتثّ  : CRD: إن  حيث 
 (1)نة،كان يف منتصف السّ عدد السّ 

 : ايلاجلدول التّ  حسب هو  يف دولة اجلزائر 2018لسنة الوفيات و كان عدد السّ  أنّ بفرض  :مثال 

 المغرب الجزائر 
في منتصف  كانعدد الس   

 نةالس  
21000000 17000000 

 168000 193.000 نةفي نهاية الس   عدد الوفيات
 ولتني.الدّ  يفاخلام  حسب معدل الوفياتأ : املطلوب 

 : بالنسبة للجزائر  : الحل

CRD  =  193000 / 21000000 x 1000     منهو    CRD =  09.19 
            بالنسبة للمغرب          

                                                      
(1) https://www-doh.state.nj.us/doh-shad/view/sharedstatic/CrudeDeathRate.pdf  

CDR = Nd / P m x 1000 

https://www-doh.state.nj.us/doh-shad/view/sharedstatic/CrudeDeathRate.pdf
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CRD  =  168000 / 17000000 x 1000     منهو    CRD =  9.88 
كبرية من متوت نسبة   Cause-specific death rate  (1) : ببالس   حسب الوفيات معدل   - ب
تبقى أمراض القلب و ،تعود ألمراض غري معدية ومزمنة   ؛قددة متعدّ  ألسباب  العامل البشر حول بين

الوفيات  لتصنيف 2016حة العاملية لعام وفقًا لتقديرات منظمة الصّ  األكثر فتكا على مستوى العامل
 جنمت عنها أكثر من نصف كانت األسباب العشرة الّت و  البلد،و حسب السبب، العمر، اجلنس، 

بالعامل مرض  2016مليون وفاة يف عام  56.4 بلغ عددها %( من أصل الوفيات الّت 54الوفيات )
  حتصد األرواح يف العامل.ا من أكِب األمراض الّت ماغية مهكتة الدّ القلب والسّ 

  :العوامل المؤدية للوفاة : 02الجدول رقم 

 المؤدية للوفاة العواملوسباب األ                        
اقتصادية   ديمغرافيةعوامل  

 اجتماعيةو
 سبب الوفاة صحية عوامل   سلوكية عوامل  

مراض أ  م املرتفعضغط الدّ  دخني التّ   خلمستوى الدّ  يخوخةالشّ  -ن السّ 
القلب 
 التاجية 

 

 كر املرتفعنسبة السّ   تناول الكحول  عليممستوى التّ   اجلنس  
 وزن اجلسم  زيادة عادات الغذاء الوظيفة  العرق
يف  اختالل

 الكروموزوم
ارتفاع يف نسبة  اخلمول اجلسمي البيئة  

 الكوليستول 
 : المصدر

http://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx?Page_ID=1244&PageDetailID=1328 

1000 𝑥 
 عدد الوفيات الناجتة عن سبب ما يف سنة ما 

  جمموع عدد السكان يف نصف السنة
=  معدل الوفيات حسب السبب

                                    
               وأ

                                                      
(1) https://www.measureevaluation.org/resources/training/online-courses-and-resources/non-

certificate-courses-and-mini-tutorials/multiple-decrement-life-tables/lesson-2. 

 

CSDR  =  ND fc / P x1000 

https://www.measureevaluation.org/resources/training/online-courses-and-resources/non-certificate-courses-and-mini-tutorials/multiple-decrement-life-tables/lesson-2
https://www.measureevaluation.org/resources/training/online-courses-and-resources/non-certificate-courses-and-mini-tutorials/multiple-decrement-life-tables/lesson-2
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عدد الوفيات الناتج عن  لمتثّ  : NDfcبب،ل الوفاة حسب السّ ل معدّ متثّ   CSDR :  إّن: حيث
 نة،السّ  يف سبب معنّي 

 Px :  ّنة،كان يف منتصف السّ مجايل عدد السّ إل متث 
معدالت  تتباين Age-Specific Death Rate (ASDR) : حسب الفئة العمرية الوفيات لمعد   

كبري   حدّ  إىلفالوفيات ترتبط  على العمومو  ،األعمار خمتلف فئاتالذكور واإلناث وبني  الوفاة بني
الكثري من  فيه  معدل الوفيات اخلام مقياس أنّ جند لذلك  .الرضع األطفالببفئات األعمار الكبرية و 

ربط هو ة و أكثر دقّ  لكونه ؛ل الوفيات حسب الفئة العمرية يكمن يف معدّ  فاحلل لذلكو النقائص 
 .(1)وع والعمرالوفيات بالنّ 

1000 𝑥 
 عدد الوفيات لفئة  عمرية معينة

 امجايل عدد الوفيات لتلك الفيئة العمرية يف نصف السنة
=  معدل الوفيات حسب الفيئة العمرية

 
      وأ 

 
ASDR :  ّمعدل الوفيات حسب الفئة العمرية  لمتث ، 

ND _sa :  ّعدد الوفيات لفئة عمرية معينة لمتث ،  
p_sa :  نةلتلك الفئة العمرية يف منتصف السّ  مجايل عدد الوفياتإ،  
 بلغ سنة ( يف اجلزائر85-70يف الفئة العمرية ) 2020يف سنة  عدد الوفيات  أنّ بافتاض  : مثال
 . 200900  ر بــاملقدّ و الوفيات من نفس الفئة العمرية  ايلإمجذلك من و ، 15200
 = العمرية الفئة حسب الوفيات معدل   ،        ASDR=  15200 /200900 x 1000 : الحل 
75. 65 ‰ 

: النوعية معدل الوفيات - ت
(2)

 (SSDR) Sex-Specific Death Rate  هذا املعدل يعطينا و
 يفالوفيات تكون عالية  أنّ غلب الدول جند أ يفو  ،ناث اإلو أمن الذكور  نسبة الوفيات حسب اجلنس

  : ل بالطريقة التاليةميكن حساب هذا املعدّ و جنس الذكور. 

                                                      
(1)

 http://adph.org/healthstats/assets/Formulas.pdf 

 
(2) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/technicalnotes.pdf, seen on 

10/06/2020 ,at 16.20. 

ASDR=  ND _sa /p_sa x 

1000 

http://adph.org/healthstats/assets/Formulas.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/technicalnotes.pdf


د.سيساني ميدون      للمجتمع الديموغرافية المكونات الفصل الثاني    
 

68 

 

1000 𝑥 
 عدد الوفيات الذكور يف سنة 

 امجايل عدد السكان الذكور يف نصف السنة
=  معدل الوفيات الذكور

1000 𝑥 
 عدد الوفيات االناث يف سنة 

 امجايل عدد السكان االناث يف نصف السنة
=  معد الوفيات اإلناث

وكان جمموع  8620 سنة ( يف اجلزائر64-60عدد الوفيات للذكور يف الفئة العمرية ) بلغ  : مثال  
 . معدل الوفيات للذكور يف تلك الفئةهو فما  1222280الفئة العمرية املذكورة يف منتصف السنة 

 .‰ 7.07 =الوفيات الذكور  معدل   ومنه    SSDR=  8620 /1222280 x 1000 : الحل 
 

  : ضافيةإ  معدالت وفيات : الثالث  المطلب 
حسب احلاجة  توظفخرى أكثرية  تطرقنا هلا ، هنالك معدالت الّت معدالت الوفيات  ىل جانبإ 
  حصائيةالقوانني اإلو   س الوفاةيجمموعة من مقاي سوف نعرضو حسب اهلدف املدروس. و 

  : لدراستها
مجايل عدد املواليد إقل من سنة / لألطفال الرضع األ عدد الوفيات = طفال الرضعمعدل وفيات األ

 x 1000  يف السنة
يف تلك  حياءمجايل عدد املواليد األإنة / جنة يف السّ من األ = عدد الوفيات جنةاأل عدد وفيات

 x 1000 السنة
كان يف مجايل عدد السّ إنة / السّ  يفنة مهنة معيّ  يفعدد الوفيات  = معدل الوفيات حسب المهنة

 x 1000 نفس املهنة
 يفمجايل الوفيات إنة / السّ  يفحوادث املرور  يف عدد الوفيات = حوادث المرور في عدد الوفيات
 x 1000 تلك السنة
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 منحنى لورنز و  السكانية الهجرةحقيقة  : الثالمبحث الث  
 م الهجرة هو مف : لو  المطلب األ

عن  بيعية القاسية حبثاالطّ روف الظّ  هروبا من نسان اهلجرة عِب التاري عرف اإل : تعريف الهجرة.1
على العموم  و. ةخمتلف هجرة بأهدافاليوم يعرف العامل حركات  دّ حلو ،مناسبة  مناطق عيشو ظروف 
 خرمن مكان آل هلماالنتقال اجلغرايف و  كانتلك احلركة املكانية للسّ أنّه على  اهلجرةتعريف  ميكن

  اإلقامة نطلق عليه تسميةكان هذا االنتقال بقصد تغيري حمل   فإذا ؛بقصد تغيري حمل اإلقامة الدائمة
المتهاهنم  نقل املستمرظروف معيشتهم التّ و تفرض عليهم حياهتم  ينالذّ و ركة البدحل ا بالنسبة،أمّ اهلجرة 
 اعتبار حركتهم فال ميكن،الفصلية يف مواسم احلصاد  الرعيو  مناطق العمل ىلإنقل التّ و  عيمهنة الرّ 

تكاد  فهي حركات ،كانية اإلقامة من تلك احلركة السّ تغري حمل  ونتستهدف م الهنّ أل ؛نوع من اهلجرة 
عايش مع ظروف للتّ  خرتنقالت يومية من مكان آل حيانيف بعض األو ذات طبيعة مومسية  تكون
(1)ثةو املور  يدخل تنقلهم ضمن عاداهتمو احلياة 

 . 
فزيادة عدد املهاجرين  ؛وعية النّ و تركيبتهم الكمية و كان السّ  تغيري حجم اهلجرة تعمل على أنّ ال شك و 

من جهة و  ،ولةاملناطق التابعة للدّ و كان عن طريق املواليد يف املدن  زيادة عدد السّ إىلمن جهة تؤدي 
 كان.سباب الكامنة وراء نقص عدد السّ من األ حركة اهلجرة خرى قلةأ

مشتٌق من الكلمة الُثالثّية )َهَجَر(، ومعناها الّرحيُل عن لفٌظ  اهلجرة لُغًة: : تعريف الهجرة لغة .1.1
الَتخلّي عن شيٍء ما، وأيضًا تُعرُف اهلجرة بأهّنا انتقاُل األفراد من مكاٍن إىل آخر بغرضر  واملكان، أ

 .االستقرار يف املكان اجلديد

يف  لالستقرار األمّ  املنطقة وأالبلد  وأالدولة  مرنَ  هي االنتقالُ و  : تعريف الهجرة اصطالحا .1.2
تكون و مجاعّي  وأ فرديّ  بشكلٍ  االنتقالُ  فيها يتمّ  الت أفراد حركة وهي، آخر بلدٍ  وأمنطقة  وأمدينة 

 فصيل.ق هلا بالتّ متعددة سنتطرّ  راجعة ألسباب
شخص أقام يف دولة أجنبية ”ه املهاجر على أنّ  تعرف األمم املتحدة : المهاجر عريفت  .1.3

، وبغض النظر عن الوسيلة ةكرهي وألكثر من سنة بغض النظر عن األسباب سواء كانت طوعية أ

                                                      
(1)

 ANGUS, Ian et BUTLER, Simon. Too many people?: population, immigration, and the 

environmental crisis. Haymarket Books, 2011. 

 

https://refugeesmigrants.un.org/ar/definitions


د.سيساني ميدون      للمجتمع الديموغرافية المكونات الفصل الثاني    
 

70 

 

هنالك فرق  أنّ  ىلإشارة من اإل البدنا هو  “.غري نظامية واملستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أ
 الالجئ.و بني املهاجر 

يوجد خارج دولة ”ه كل شخص يـَُعراف على أنّ  فالالجئ بشأن الالجئني، 1951تفاقية ال اوفقً ف
 وجنسيته أ ودينه أو جنسيته بسبب ختوف مِبر من التعرض لالضطهاد ألسباب ترجع إىل عرقه أ

ف يفتقر إىل القدرة خوّ ياسية، وأصب  بسبب ذلك التّ آرائه السّ  وانتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أ
  .“مل تعد لديه الرغبة يف ذلكو حبماية دولته أعلى أن يستظل 

 : نوعين من المهاجرين هماالت نويه إلى د من بكما ال 
هبدف   نفسها ولةداخل الدّ  أخرى إىلي يهاجر من منطقة خص الذّ الشّ وهو   : اخلالمهاجر للد   -
 .(1)قامة فيهااإل
 خرى.أىل دولة إصل شخص ينتقل من دولته األ يعتِب مهاجر دويل كلّ   : المهاجر للخارج -

 املهاجر انتقال على دولتني مبوافقة تتمّ  هجرة تعتِب هجرة شرعية كلّ  " : رعيةالش   الهجرة تعرف.  4.1

 املستقبلة. ولةالدّ  إىل األصلي موطنه من
 احلدود عِب قانوينالغري و شروع املغري  خولالدّ  حماولة هيو  : رعيةش  الير تعريف الهجرة غ .5.1

 وفيها ،املستقبلة ولةالدّ  إىل املشروع خولللدّ  الالزمة روطقيد بالشّ التّ  دون األخرى ولللدّ  اإلقليمية
 وأاالقتصادية و ري الظروف االجتماعية يلتغو  العمل عن حبثاً  آخر إىل موقع من اجلماعة وأ الفرد ينتقل

 وأ اجلوية وأ البحرية وأ الِبية حدودها عِب حدود دولة ما إىل سللبالتّ غالبا ما تكون و  رف ديين.ظل
 مزورة. تأشريات وأ بوثائق رعيةالشّ  منافذها أحد عِب ولةالدّ  إىل الدخول
 : نذكر منها ،واع أنة عد   لىإتنقسم الهجرة و :شكال الهجرةأ. 1.6

الكفاءات و خصصات صحاب التّ أو اليد العاملة املاهرة  ترتكز على استقدامو  : الهجرة االنتقائية -
ي يفقد الذّ  األمّ  كبرية على البلد وع من اهلجرة يكون له آثارهذا النّ و  ،البلد املستقبل  يفتوفرة املغري 

 روات البشرية.نوع من هدر للثّ وهو  العلماء ليستفيد منها غريهو العقول و خرياته 
للهجرة من  اجلماعات وألظروف قهرية تدفع باألفراد و  هذه هجرة اضطراريةو  : هجير القسريالت   -

نظام  غالبا ما تكون اهلجرة القسرية نامجة على اهلروب منو  ،خرىأدول  وأىل مناطق إقامتهم إمكان 
من معه هو و على سبيل املثال هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم هاجر و  ،اضطهاد وأحكم مستبد 

                                                      
 .89خمتار، مرجع سبق ذكره ،ص  حممد خمتار احلسانني،  (1)
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تباع رسول أي تعرض له القتل الذّ و عذيب من التّ و هروبا من املشركني رضوان الّله عليهم  ابةالصحّ  من
 .سلمو صلى الّله عليه  اهلل
 دولية وأوطنية  اس يف يد عصاباتيقع فيه الكثري من النّ  كل من اهلجرةهذا الشّ و  : جار بالبشراالت  - 

 وأروب احللظروف املهاجر اهلارب من  وأنتيجة عدم وجود قنوات هجرة قانونية من جهة  صةمتخصّ 
لكن و ؛مقابل املال   لدول أوروبية تسفريهمو وراق األ تومههم هذه العصابات بتوفري  ؛حيثاعات اجمل

 ارجتّ ولية تقوم باالهذه العصابات الدّ   نّ أل ؛مواهلمأو الكثري من هؤالء املهاجرين يفقدون حريتهم 
 عضائهم .أ بيعو قتلهم  وأعارة للدّ  وأكعبيد  بيعهمو  بالبشر باستغالهلم

 : رة للهجرةالمفس  ظريات الن   .2
اهلجرة ترجع إىل  إنّ ف ؛ظرية حسب هذه النّ  : push –pull theory الجذبورد الط  نظرية  - أ

يدفعهم ملغادرة وطنهم حبثا على عوامل  اِمّ  رادفلبعض األ وازن االجتماعي واالقتصادياختالل التّ 
 .(1)خرىأدولة  وأمكان آخر و مغرية جتذهبم حن

الّت أدت افعية ظرية بالدّ هتتم هذه النّ  : Migration Decision Theory قرار الهجرة - ب
خيتار املكان و ،أهدافه توجهه و  امسبق دحيدّ  املهاجرأّن  ترى  حيث ؛قرار اهلجرة  هاملهاجر الختاذب

 ه .أيلتنفيذ ما استقر عليه ر   من خالل وضع خطة عمل يعد له العدةو ي يريد قصده مسبقا الذّ 

  selectivity and differentials in migration الهجرة في مايزاتوالت   االنتقائية نظرية - ت
 أحدكون الفقر يغالبا ما و  ،فراد األ ر علىثّ ؤ ت اغطة هي الّت روف الضّ الظّ  فإنّ  ظريةبناء على هذه النّ و 

صلية بسبب بعدم االنسجام يف اجملتمعات األ ز هذا النوع من املهاجرينيتميّ .هذه األسباب  أهمّ 
 االضطهاد.و فكك األسري أالتّ و أالفساد 

ظرية حسب هذه النّ  psychoanalysis and migration فسي للهجرةالن   حليلنظرية الت    - ث
 لفأوّ  ؛ض لصدمات نفسيةتعرّ  أنبعد   فسينسان يكون دائم البحث عن االستقرار النّ اإل  إنّ ف

رحم  على دتعوّ  اجلنني ألنّ ؛ صدمية جتربة وهي أمه رحم يغادر عندما شخص تكون أيّ يعرفها  هجرة
 ،اجلديد الواقع مع كيفلتّ ا صعوبةو جتعله يشعر باخلوف  أصوات مساع يف يبدأ يولد وعندما ‘أّمه

صادمة.  مؤملة جتربة وهي الفطام عند هأمّ  ثدي مغادرته عن للفرد صدمة لتشكّ  الّت  انيةالثّ  واهلجرة
 ات.حتقيق الذّ و فسي النّ  وازنالتّ  نفاهلجرة لبعض البشر هي رحلة للبحث ع ايلبالتّ و 

                                                      

 
(1)

 .148، ص 2016، سنة 68العراق ، العدد عبود ، اجتاه طلبة اجلامعة حنو اهلجرة للخارج، جملة الفت  ،  إمساعيل أمحد 



د.سيساني ميدون      للمجتمع الديموغرافية المكونات الفصل الثاني    
 

72 

 

 فسي للمهاجر عموماهي نظرية تدرس اجلانب النّ و  Acculturation theory ثاقفالت   نظرية -ج
 همّ أمن  و ،قصدها الّت اجلهة  وأوصوله للدولة املستقبلة  مبجرد تغريات نفسية إىلحيث يتعرض ؛

  : يغريات نذكر ما يلهذه التّ 
 .جديد وسكن جديد مكان يف والعيش لإلقامة االنتقال يف لتتمثّ  مادية اتتغريّ  -
 . تلفخم جديد غذائي وضع يف لتتمثّ  بيولوجية تغريات -
 .اجلديدة األوساط مع جديدة اجتماعية عالقات تغريات نامجة عن 
 مع الوضع اجلديد كمهاجر. كيفالتّ  الفرد حملاولة نتيجة وسلوكية نفسية تغريات -
 الهجرة: تصنيفاتو أنواع.3
نذكر منها على سبيل ، دةمتعدّ  تصنيفاتو هلا تقسيمات  فنجد دةمتعدّ و نواع اهلجرة كثرية أ أنّ مبا  

 تصنيفات اهلجرة. 01رقم  كلالش         : املثال ال احلصر

 
 . عداد الباحثإمن  : المصدر

 اإلرادة: حسب تصنيف الهجرة .1.3
هبدف البحث عن  يقدم على اهلجرة بناء على رغبتهو خص رادة الشّ إأي مبحض   هجرة اختيارية:  ( أ

 .(1)غري ذلك وأفرصة عمل 

                                                      
(1)

 Okólski, Marek, ed. European immigrations: Trends, structures and policy implications. 

Amsterdam University Press, 2012. 

الهجرة أنواع  

الزمنية املدة حسب اجلغرايف النطاق حسب   
 حسب

اإلرادة حسب  

 اختيارية

 إجبارية

 املؤقتة

 الدائمة

 داخلية

 خارجية

 سياسية

 دينية

 مهنية

الكمحسب   

 فردية

 مجاعية
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 ،غالبا ما يكون التهجري من طرف مستعمرو ما يسمى بالتهجري بالقوة وهو  :هجرة إجبارية  ( ب
على و   مكرها على اهلجرة جيِبو  ،حريته و رادته إخص من الشّ  عندما يسلب جباريةإتكون اهلجرة و 

 ن.ياجبار اإل  التهجري و  سبيل املثال النفي
 : تصنيف الهجرة حسب الكم  .  2.3

 تكون على شكل مجاعات .و  سرةاأل وأفراد جمموعة من األ حيث يشتك فيها : هجرة مجاعية ( أ
 من شخص واحد.و هنا يكون قرار اهلجرة قرارا فرديا و  : هجرة فردية ( ب

 منية:ة الز  المد   حسبتصنيف الهجرة  .3.3
العودة للبلد  مثّ  ألداء عمل وأإلمتام دراسة  جلهنا تكون اهلجرة ملدة قصرية األو  اهلجرة املؤقتة: ( أ
 صل.األ
جديد بغية االستقرار فيه بشكل هنائي دولة  وأمكان   ائمة: وهي انتقال الشخص إىلاهلجرة الد ( ب

 واالستقرار فيها. 
 طاق الجغرافي:الن   حسبتصنيف الهجرة  .3.3

 ياسي الواحد. اجلغرايف والسّ طاق النّ  وولة أالدّ  و تكون داخل نفس اإلقليم أهجرة داخلية: وهي الّت  ( أ
 . حدود الدولة اهلجرة خارج نطاقل يف تتمثّ و هجرة خارجية:  ( ب

 األسباب: حسبتصنيف الهجرة  .5.3
 بسبب خرآبلد مستقبل  إىل صليبلدهم األهجرة األشخاص من  ل يفتتمثّ و  هجرة سياسية: أ(

  معارضة للحكم.و سياسية  خالفات
ي الذّ  بسبب االضطهاد كانجملموعة من السّ  وأ شخاصاأل لبعضاهلجرة  تشملو  هجرة دينية: ب( 

 . يينالدّ  املعتقد واملذهب أ بسبب له اتعرضو 
صحاب أحيث يهاجر ؛على البلدان النامية  رةمؤثّ و مكلفة  جدّ  هي هجرةو :  هجرة مهنية ج( 

حيث  ؛البقاءعلى  معيشية تساعدهم ظروفو حميط  لعدم وجود بلداهنم العلمية العقولو  الكفاءات
 .عم الدّ  وسائل كلّ ا هناك  جيدو 

 العلمية.راسة االنتقال من مكان ملكان هبدف استكمال الدّ هو هجرة العلم: و   د( 
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  :هاأسبابو الهجرة سيمقاي : انيالمطلب الث  
حصائيات العبور عِب إ و كانيةعدادات السّ على التّ  ولغلب الدّ أتعتمد  :  س الهجرةيمقاي .1

 وأاخلية الدّ  اهلجرة لتسجيل ة طرقهنالك عدّ و  ،املوانئ إلحصاء املهاجرين و يف املطارات  اجلمارك
  : نذكر منها، اخلارجية

: رق المباشرةال : الط  أو      

ي دولة من أ يفقة حلصر عدد املهاجرين رق املطبّ شهر الطّ أهي من بني و  : طريقة محل الميالد -
 ؛حتديد مكان امليالد بدقة كاين حولعداد السّ يف التّ  طرح سؤال تقوم هذه الطريقة علىو  ،دول العامل
مكان ميالدهم  مهاجرين من خاللو ،حسب مكان الوالدة  نيصليأىل سكان إكان م السّ حيث يقسّ 

 صلي.األ
 يف لطاتالسّ  بإبالغداريا إكان جبار السّ إ يفتكمن هذه الطريقة و  : قامةر مكان اإليطريقة تغي -

عدد املهاجرين على املستوى  حتديدو ذلك لتسهيل العمل اإلحصائي و ،قامة اإل مكان ريحالة تغي
 ويل.الدّ و  اخليالدّ 
  مصاحل اهلجرة قبلحصائيات حول املهاجرين من هي طريقة تقوم جبمع اإلو  : حصاءات العبورإ -

 قامة. اإلغيريت  تسهر على تسجيلالّت و ،  حوال املدنيةمصاحل األو دوليا 

: المباشرة الط رق غير : ثانيا  

لتعددين لعدد  حصائيات احليويةاإل رتوفّ  على تقوم هذه الطريقة : طريقة معادلة الموازنة - ج
على  تصاغ هذه املعادلةو  ، ديناعدالتّ كال   يفبيعية يادة الطّ ر البيانات حول الزّ توفّ  ىل جانبإ كانالسّ 
(1) يلالتاّ و حالنّ 

: 

عدد ( - )اينعداد الثّ كان يف التّ عدد السّ  – لوّ األداد يف التعّ  كانعدد السّ ( = افيةالهجرة الص   
 )عدادين تّ الوفيات بني ال –عدادين بني التّ   الوالدات

 أو 

 افية ،ل اهلجرة الصّ متثّ  : :NM إن  حيث  
P2  خري،األ كاينعداد السّ تّ ال 
P1  ابق،كاين السّ عداد السّ تّ ال 

                                                      
 .80 ، ص 2015-2014بسكرة ، سنة  علم السكان ، جامعة حممد خيضر شوقي قامسي ، مطبوعة حماضرات يف مقياس (1)

NM = [ ( P2 – P1 ) – (births 2-1 - deaths 2-1 ) 
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 Births عدادين ،التّ  يف الفرق بني عدد الوالدات 
Deaths ينعدادالتّ  يفالوفيات  الفرق بني ، 

  : طرق حساب الهجرة .2
 دولة إىلخارجية  من دول لعدد الوافدين  لفهي نسبة من األو  : معدل الهجرة الوافدة.  1.2

 .غري قانونية و أبطريقة قانونية  مؤقتةو أدائمة   قامةإاحلصول على  مضيفة هبدف

  وأ  1000× عدد السكان ÷ عدد الوافدين من اخلارج  =معدل الهجرة الوافدة     
 : حيث أن 

IM   ّمعدل اهلجرة الوافدة ، لمتث 
 NI عدد الوافدين من الخارج ، 

P كان= عدد الّس، 
 ينالذّ   شخاصوهم جمموع األ لفنسبة من األ كذلكوهو   : ل الهجرة المغادرةمعد    .2.1

 خر. آإلقامة يف بلد  صليغادروا بلدهم األ
 وأ 1000×كان عدد السّ ÷ عدد املغادرين = ل الهجرة المغادرة معد  

  : حيث أن 

DR :  ّل اهلجرة املغادرة ،معد 
: E املغادرين عدد ، 

P : كانعدد الّس، 
لعدد املهاجرين   لفألنسبة من اهو  net migration rate : افيل الهجرة الص  معد   .3.2

 .(1)كانم على عدد السّ يقسّ  الكلّ  املغادرين نطرح منها عدد املهاجرين الوافدين

جمموع عدد (÷املغادرينعدد املهاجرين  - الوافدين=)عدد املهاجرين  افيل الهجرة الص  معد   
 1000× كان السّ 

  وأ
  : حيث أن 

NMR -  ّايف ،الصّ  ل اهلجرةمعد 
                                                      

 .80، املرجع نفسه، ص  قامسي شوقي (1)

IM = NI ÷ P × 1000 

DR = E ÷ P × 1000 

NMR = [ ( I - E ) / PMY ] x 1000 
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I -  ّل عدد الوافدين،متث 
- E  ّل عدد املغادرين ،متث 

PMY - نة ،يف منتصف السّ   كانعدد الّس لمتثّ و 
   ايفاهلجرة الصّ  لكما حيسب معدّ   

 . يسمى كذلك بمعدل الهجرة العام   : جماليل الهجرة اإلمعد   .3.4

1000 𝑥 
+ عدد املهاجرين املغادرين   عدد املهاجرين الوافدين 

 عدد السكان يف نصف السنة
 =   اهلجرة االمجايل

هي  و 2018لسنة  الواليات المتحدة األمريكية دولة  حصائيات حولإ لديناأن  بفرض  : مثال
 : تيكاآل

 2020 2018سنة  
ملنتصف   مريكاأعدد سكان 
 2018سنة 

15000000 16200000 

 2655000 2465000 عدد املهاجرين الوافدين
 19500 22700 عدد املهاجرين املغادرين

 .2020ثم لسنة  2018معدل الهجرة الصافي لسنة  المطلوب حساب 

   2018بالنسبة لسنة  -  ايلالقانون التّ   لدينا  : الحل 
Net Migration = I –E / P MY X 1000 

Net Migration = 24650 – 94700 / 300000000 

 16.28  = معدل الهجرة الصافي

 القرية ، املدينة، وأ هلهأ  تدفع اإلنسان إىل تركد األسباب الّت تتعدّ : افعة للهجرةسباب الد  األ .3
اجتماعية  وأاقتصادية  من ظروف هروبا  مكان آخر ىلإ  هلجرة  يهاف أنش الّت ولة الدّ  وأ املنطقة
 تكون ساسية الّت األ سبابميكن ذكر بعض األو . حتسني حياته ككلّ و  اتعلى حتقيق الذّ  حبثاو ،نة معيّ 
   : فيما يلي اهلجرة وراء
حيث يهاجر اإلنسان  ؛وأبرز أسباب اهلجرة أهمّ  الكوارث الطبيعية أحدّ  : تعدّ الكوارث الطبيعية  (1

 .(1)رث الطبيعيةمن األماكن الت تتعرض لسيول وفيضانات وبراكني ومناطق الزالزل وغريها من الكوا
                                                      

جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية ، سورية ،  وآثارها، أسباهبا أسبانيا حنو املغرب من الشرعّية غري اهلجرة جمد خربوط، ، ,قنوع نزار (1)
 .229، ص 2013، 35العلوم االقتصادية و القانونية، العدد  سلسلة
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من مواطن السكن فرارًا بأنفسهم  التوترات والعنف للهجرة اجلماعية وتدفع احلروب   :الحروب (2
 ا على أرواح عائالهتم. ظحفاو 
الفكري،  و: قد يدفع االضطهاد سواء الديين ، السياسي، االجتماعي ، العنصري أاالضطهاد  (3

بلدان فيها هامش من احلرية واملساواة وعدم  وأىل مناطق إ  تفضيل اهلجرة ىلإ شخاصبعض األ
 االضطهاد. 

لقمة العيش  للهجرة حبثا على تدفع البشر الّت  ساسيةسباب األالفقر من األ أنّ ال شك  الفقر:  (4
  .ألبنائهمو هلم 
هنالك و ،يصون هلم كرامتهم  عمل خارجيا حبثا على وأداخليا  فرادقد يهاجر بعض األ العمل:  (5

 خصصات العالية. التّ و صحاب الكفاءات أ ةخاصّ   حالمهأتحقيق لفرصة  ىمن يهاجر حبثا عل
طور العلمي ومواكبة التّ  علمهي هجرة للتّ و ،ول هجرة من نوع خاص تشهد بعض الدّ  م:عل  الت    (6

 ول األكثر تقدماً.والتكنولوجي يف الدّ 
 :الهجرة لظاهرة فسيريةماذج الت  بعض الن  

ما و ضغوط البيئة تنجم عن  اهلجرةأّن يار صحاب هذا التّ أيرى  :للهجرة  وسيولوجيةظرية الس  الن  
عليه ميكن تصنيف اهلجرة  ك يف قواعد الضبط االجتماعي والروابط االجتماعية،يصاحبها من تفكّ 

لـوك بسبب السّ  حيدث هـذاو كوهنـا انتحـار أنـاين ؛ريـة اهلجرة السّ :وفق نظرية "دوركامي" إىل ثالثة أنواع
كوهنا انتحار إيثاري: وحتدث هذه و أ ، يعيش فيهاقافة الّت انفصال الفرد عن الثّ و زعـة الفرديـة املتطرفـة النّ 

أشخاص متشبعني بفكرة اهلجرة غري  واحلالة عندما يكون الفرد مرتبطا ارتباطا وثيقا جبماعات أ
احلياة فساد و تعفن  نتيجة معياريّةالأي  :Anomie أنومي انتحار خري كوهناقد تكون يف األو  ؛رعيةالشّ 

 خالق يف اجملتمع.على األ اانقالهبو  االقتصادية يف اجملتمعو السياسية 
 

 :الجذبورد نظرية الط  

من  1885 الهجرةيف تفسري  نظريةل صاحب أوّ (Arnist Raffinistine) رافينستينعّد أرنيست ي
من القوانين (1)."الهجرةمه بعنوان "قوانني ي قدّ املقال الذّ ذلك يف و ، الهجرةخالل وضعه لقوانني 

 : ما يلي Raffinistineي توصل إليها الت  

                                                      
 . 2016التحضر واهلجرة، افريقيا الشرق، الدار البيضاء  سيسيولوجياعبد الرمحن املالكي، مدرسة شيكاغو ونشأة  (1)
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  مسافات قصرية إىليهاجر األغلبية العظمى من املهاجرين .  

  مراكز التجارة والصناعة الكِبى على خطوات. ىلإهة موجّ اهلجرة 

  ّميالً للهجرة من الرجالأكثر و اهلجرات قصرية املسافة  يفضلنساء الن .  

 روف االقتصاديةالظّ  دوافع اهلجرة أهمّ  من .  

  ّيفية.ميال للهجرة من سكان املناطق الرّ  سكان املدن أقل 
ة دت األسباب األساسيّ رة للهجرة، وقد حدّ ظريات املفسّ اجلذب من أبرز النّ و رد نظرية الطّ  تعدّ  

 ؛املستقبلة للمهاجرينو د العالقات القائمة بني البلدان املرسلة تعدّ و االتصال :مها :للهجرة يف عاملني
 البلدان الّت و أ ،ز هبما البلدان األصلية للمهاجرين تتميّ اجلذب الّت و مست الطرد  وقد اعتِب "بوج" أنّ 
 .خرآنة لكي هتاجر من مكان ات تساعد يف اختيار مجاعات معيّ اس متغريّ يهاجر إليها النّ 

ة فتتجلى رد القويّ ا عوامل الطّ العزلة االجتماعية، أمّ و االضطهاد و لطرد البسيطة يف الفقر ل عوامل اوتتمثّ 
نمو الكوارث الطبيعية، كما ميكن أن تكون عوامل الطرد عوامل بنائية كالو احلروب و يف اجملاعات 

 .املوارد األخرىو أثره على الغذاء و ريع كاين السّ السّ 

احلدود القومية"، اهلجرة و  ظرية أيضا بنظرية "عابرهذه النّ  تعرف :وليةنظرية تخطي الحدود الد  
سفر و تنقل  ىل زيادةإ قل احلديثةالنّ  سامهت وسائل حيث ؛اجتماعي هلا طابعظرية مبوجب هذه النّ 

  لكنو  ؛ةول الغنيّ  الدّ إىلاملناطق الفقرية و ول االنتقال من الدّ  إىل بقاتشغف بعض الطّ و  ،فراد األ
 .مبجتمعاهتم األصلية  عالقة حمافظةاملهاجرين الوافدين  عالقة بقىت
استمرار ظاهرة اهلجرة عن طريق إقامة الروابط االجتماعية بني  إنّ :دوام الهجرة وبكات أنظرية الش   

فراد من أ يعمل على جتميع مهاجر كلّ  أنّ جند  ؛صال بينهمحلقة االتّ  لميثّ  املهاجرين وغري املهاجرين
ي صليف بلده األلألشخاص من حميطه  م مساعدات ماديةنا يقدّ احيأو  ،فرصة للهجرة  منحهمو  عائلته

 .على اهلجرة العمل على تشجيعهمو   ،
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 المعامل الجينيومنحنى لورنز الث المطلب الث  
 

مريكي كونراد لورانز األ ءحصانسبة لعامل اإل مسي منحىن لورنز : : Lorenz curveمنحنى لورنز 
conrad lorenz   ّاملساحة...اخل. و  خلالدّ و كان العالقة بني السّ   كيفية توضي  1905 سنة ي بنّي الذ

 . (1)كان مثايل هل تركز السّ و  كانلسّ اتركز و عرف على درجة البعد ه حياول التّ أنّ أي  ؛
هذا  مدى ابتعاد ملتغري ما Cummulative distributionاكمي وزيع التّ يسمى بالتّ و منحى لورنز 
العالقة  ل لناميثّ و ،على شكل مربع يف الغالب  عبارة على رسم بياين  هوو  ،وزيع املتساويالتّ  املتغري عن

 وأ  كانالسّ  نرصد فيه فئاتو  ،فقي حموه األ يكون على متغري مستقل لألوّ متغريين ، املتغري ا بني
يرصد  وسي أعلى احملور الر  ابع فيكونا املتغري التّ أمّ نسب . و أرقام أ على شكل الدخل وذلكو مكتسب
عدالة توزيع و فراد بني األ ذا كانت العالقة املدروسةفإ ،مجايلاتج احمللي اإلالنّ و  خلنسب الدّ  وأاملساحة 

قطة من النّ  أمستقيم يبد روري وضع خطمن الضّ  إنّ ف  سممن الرّ  الدخل يف اجملتمع. كما يتض 
هناك و  ،وزيع املثايل خط التّ  وأامة ة التّ ااملساو  اخلط خبطهذا  ىيسمو  ،ثنيثلم إىلاملربع  ميقسّ و فر صّ ال

 حالة تساوي بني لنقطة عليه متثّ  كلّ   نّ أل ؛مسي هبذا االسمو  ،ماثلتسمية خط التّ  من يطلق عليه
 ل عليه.خل املتحصّ الدّ  وأيها ل يقطنون عاملساحة الّت و كان السّ 

 Lorenz Curve منحىن لورنز  : 02كل رقم الش  

 
 https://ar.wikipedia.org/wiki : املصدر                 

                                                      
(1)

 Kleiber, Christian. "The Lorenz curve in economics and econometrics." Advances on 

Income Inequality and Concentration Measures. Routledge, 2008. Pp 247-264. 
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نريد و  ،قارة كلّ مساحة  و  عدد سكانب قاملتعلّ و  ايللدينا اجلدول التّ  : رقم .... مثال تطبيقي  .1.1
منحىن  تطبيق : المطلوب ال . أم عادال ؛إن كان هذا الّتوزيعكان على املساحة توزيع السّ  ندرس أن

 .اهرةالظّ لورنز على 

الكثافة 
   كانيةالس  

المساحة 
     2/كلم 

/  كانعدد الس   
 مليون نسمة 

   القارة

    سياآ 4342 44.6 97

    روباأو  743 9.9 75

   فريقياإ 1138 30.1 38

 مريكا الجنوبية أ 623 17.8 35

 مريكا الشمالية أ 358 24.3 15

   وقيانوسياأ 39 7.8 5

      العالم 7243 134.5 54

نلخصها يف  ،ساسية ألاملرور مبجموعة من املراحل ا إىل  لتطبيق منحىن لورنز حنتاج : الحل   .3.3.3
 : خطوات عملية

نسبة  ذلك حبسابو ، نسب إىل املساحةو كان عدد السّ   نقوم بتحويل ولىالخطوة األ .2.3.3
ىل إ قارة املساحة لكلّ  ريقة حنسب نسبةبنفس الطّ و ، كان يف العاملايل عدد السّ إمج إىلكان عدد السّ 

 : يتحنصل على اجلدول اآلو  الثيةالثّ  ريقةباستعمال الطّ و ،ة يف العامل جمموع املساحة الكليّ 

 
الكثافة 

كانيةالس    

2المساحة /كلم  كان / عدد الس   
 مليون نسمة

 القارة

97 44.6 59 .9 سياآ   

75 9 .9 وباأور  10.3   

38 30.1 15 .7 فريقياإ   
35 17 .8  8 .6 مريكا اجلنوبيةأ   

15 24.3 4 .9 مريكا الشماليةأ   

5 7.8 0 .6 وقيانوسياأ   

 العالم %100 134.5 54
ع كرار املتجمّ باستعمال التّ  املساحةو كان نسب السّ   نقوم بتتيب: انيةالخطوة الث   .2.1.1

 اعدالصّ 



د.سيساني ميدون      للمجتمع الديموغرافية المكونات الفصل الثاني    
 

81 

 

 التكرار المتجمع 
 الصاعد

الكثافة 
 السكانية

/المساحة  

2كلم   

/   عدد السكان
 مليون نسمة

 القارة

 السكان المساحة
سياآ 59.9 44.6 97 59,9 33,2  

40,5 70,2 75 9 .9 روباأو  10.3   

62,9 85,9 38 30.1 15 .7 فريقياإ   
76,1 94,5 35 17 .8  8 .6 مريكا اجلنوبيةأ   

94,2 99,4 15 24.3 4 .9 مريكا الشماليةأ   

100.0 100.0 5 7.8 0 .6 وقيانوسياأ   

 العالم %100 134.5 54  
كان كمحور للسّ  اعدع الصّ كرار املتجمّ يف التّ  اكميةسب التّ نستعمل النّ   : لثةالخطوة الثا   .4.1.1

 املساحةو كان من السّ  سب التاكمية لكلّ نستعمل النّ  منحىن لورنز مثّ  يف خط املساواة لرسمو فقي أ
باستعمال برنامج  وأميكن رسم منحىن لورنز يدويا العالقة بني املتغريين.  إظهار و ،لرسم منحىن لورنز

 من لكلّ  اعدع الصّ كرار املتجمّ التّ  بداية يف ضافة صفرإ  ومن الضروري اإلشارة إىل أنّ  .ليكساأل
 .ا يكون الرسم دقيقحىّت  املساحةو  كانالسّ 

 
 

 منحىن لورنز  ليق علىالتعّ  : ابعةاخلطوة الرّ  .5.1.1
   ما كانت املساحةفكلّ  : المساواةخط و رنزمنحنى لو  على المساحة المحصورة بين عليقالت 

ما كلّ و  ،املساحة و كان وزيع بني السّ التّ  يفوجود العدالة  هذا على عدم ما دلّ كبرية كلّ  بني اخلطني
 .ادكان ذلك جيّ  ااقتب منحىن لورنز من خط املساواة كلمّ 

التكرار المتجم  
 الصاعد

 السكان المساحة

0 0 

33,2 59,9 

40,5 70,2 

62,9 85,9 

76,1 94,5 

94,2 99,4 

100.0 100.0 
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    و  باملائة من املساحة 20يتوزعون على  كانباملائة من السّ  20 أنّ  نالحظ : وزيعالعدالة في الت 
 كانبني السّ   العالقة نالحظو لكن لو ؛قاط الواقعة على خط املساواة املثايلمن مجيع النّ يء نفسه الشّ 
 يقطنون يف مساحة  كانباملائة من السّ  80 املقدرة على خط لورنز ، فعلى سبيل املثال جندو املساحة و 
كما  ،احةكان على السّ عدم عدالة يف توزع السّ و  هنالك اكتظاظ أي ؛باملائة من املساحة 60 قل منأ

  باملائة من املساحة . 40على  يتكزون نو املتبق ن باملائةيعشر   أنّ ن نستنتج أميكن 

 
Population concentration rate : ركزمؤشر الت   .2

يسم  هذا املؤشر من دراسة توزيع  (1)
 وأ مدى تركز ر يبنّي املؤشّ ذا إقليم ما ، فه وأ يف مدينة ما كاينالسّ  كزالّت  باألخص معرفةو كان السّ 

نصف جمموع الفرق  كلشحتسب نسبة التكز إحصائيا على و  كان يف مكان جغرايف ما.تشتت السّ 
ذا كانت هذه إف ؛سبة املئوية للمساحة والنسبة املئوية لعدد السكان يف كل منطقة ما املوجب بني النّ 

 ما دلّ سبة كلّ ما قلت هذه النّ كلّ و ،ركز كبري يف تلك املنطقة هنالك ت أنّ ذلك على  سب كبرية دلّ النّ 
ذلك على وجود تركز مثايل لتوزيع  فر دلّ من الصّ  كزنسبة الّت  ما اقتبتكلّ و شتت. التّ  ذلك على

 كان. السّ 
 
  وأ                         

  : إن  حيث                   
X :  ّالكلية، قليماإل مساحة مجلة إىلاملنطقة ملساحة املئوية ل النسبةمتث 
Y : قليم الكلية،مجلة سكان اإل إىلالنسبة املئوية لعدد سكان املنطقة  لثّ مت 

 كان لبعض السّ  إمجايل من املئوية والنسبة الكلية املساحة من املئوية سبةالنّ  أن  بافتراض  : مثال  .1.2

 ز مع التعليق.كّ حسب نسبة الّت أ يت .هي كاآل يف اجلزائراملناطق  .1.1

 
 

                                                      
(1)

 Sato, Yasuhiro, and Kazuhiro Yamamoto. "Population concentration, urbanization, and 

demographic transition." Journal of Urban Economics 58.1 ,2005,p45. 

 

ص  ) مج  (س  - 1

2
=نسبة التركز   

1

2
PCR X Y   
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النسبة المئوية من   المدن 

 س - المساحة الكلية
كان جمالي عدد الس  إمن  النسبة المئوية 

  ص - ما فى دولة
  مجموع الفرق الموجب بين

 ص  –س 
 7.7 7.8 15.5  - أ

 15.2 25.8 10.6  - ب
 0.3 36.9 37.2  - ت
 12.1 7.2 19.3  - ث
 13.2 21.1 7.9  - ج
 8.7 1.2 9.9  - ح

 57.2 %100 %100 المجموع

   = كانيالس   نسبة التركز : الحل  
1

PCR = 57.2 = 28.6
2 

Corrado Giniلإلحصائي اإليطايل ، نسبة Gini coefficient معامل جيين : معامل جيني  .3
* 

من أكثر املؤشرات شيوعًا يف قياس املساواة يف توزيع الدخل القومي للدولة على  يعتِب جيين(و )كوراد
استخدامه من العديد من املنظمات الدولية ويف مقدمتها  ويتمّ ، 1912إطالقه يف  ي تّ املواطنني والذّ 
إلظهار مدى يستخدم هو ف .وزيعه يعطي قياسا رقميا لعدالة التّ يين بأنّ اجلعامل املميتاز البنك الدويل. 

دولة  يفكان على السّ  خلتوزيع الدّ  هنالك من يستعمله لقياسو ز، كيالّت  وكان إىل التشتت أميل السّ 
يتم احلصول على وتتلخص فكرته حبساب املساحة احملصورة بني منحىن لورنز وبني خط املساواة ما. 
 ما يسمى وأ ،واة ااملسط معامل جيين من خالل قسمة املساحة احملصورة بني منحىن لورنز وخ قيمة
 سفلأهذا املثلث يقع  و، (BCD( على املساحة الكلية للمثلث )Aخط العدالة ) وأ ماثلالتّ خط 
 .حال انطباق منحىن لورنز على خط العدالة املطلقة تكون قيمته مساوية للواحد  يف، املساواة  خط
قيمة املعامل مساوية للصفر الصحي  ، فهنا نقول  كانت أّما إذاوجود عدالة مطلقة .  منه نستنتجو 

 . حالة عدم وجود العدالة املطلقةإهّنا 

فر زادت عدالة ما اقتبت القيمة من الصّ فر والواحد، وكلّ قيمة املعامل تنحصر بني الصّ  إنّ ف،عموما و 
النسب املئوية يرسم منحىن لورينز  وزيع.ما اقتبت من الواحد اخنفضت عدالة التّ خل، وكلّ توزيع الدّ 

                                                      
*
 Corrado Gini, born on, 23 May 1884 – Rome, 13 March 1965.He was an Italian statistician, 

demographer and sociologist who developed the Gini coefficient. 
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 وأكثر األفراد أباكمي للمتلقني، بدًءا يف مقابل العدد التّ  تلقيه ي تّ خل الذّ التاكمية إلمجايل الدّ 
املساحة بني منحىن لورينز واخلط  لقياس فضل املؤشراتأفهذا املؤشر من فقرًا.  االكثر األسر

. (1)مئوية للحد األقصى للمساحة حتت اخلطعبري عنها كنسبة التّ  يتمّ و  االفتاضي للمساواة املطلقة،
ن عدم يتضمّ  100منه يكون مساواة مثالية، بينما مؤشر و ، 0يين يكون يساوى اجلؤشر امل فإنّ  ومن مثّ 

 ة طرق حلساب معامل جين.هنالك عدّ  و مساواة مثالية.

 

 أي ؛منحىن لورنز الواقعة حتت منحىن لورنز / املساحة وخط املساواة  املساحة بني  =معامل جني 

 وأ 
 

 ابقة،السّ  فئةلاخل دل اكميالتّ  سيبكرار النّ التّ  لميثّ  SI-1 ، التكرار النسيب للدخل ميثل SI : أن  حيث 
NI  سر ،األ لفئاتالتكرار النسيب  هيو G جيين، يرمز ملعامل و 
 سر أللدينا نسبة من جمموع ا أنّ بفرض  : مثال

(SI+SI-1)NI Si + si -1 
النسبة التراكمية  

خلللد    

التكرار النسبي 
خللد  ل    SI 

نسبة من مجموع  
سراأل   NI  

   اسم المدينة

0.029 0 .124  0.124 0 .176    تيارت 
0.039 0.368 0.226 0 .114    غليزان 
0.070 0.564 0.337 0 .135    وهران 

                                                      
(1)

 ROUGOOR, Ward; VAN MARREWIJK, Charles. Demography, growth, and global 

income inequality. World Development, 2015,p288. 
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0.043 0.726 0.389 0 .073    معسكر 
0.245 1.040 0.651 0 .234  بلعباس 
0.150 1.443 0.792 0 .106    سعيدة  
0.294 1.792 1 .000 0 .164   األغواط 
0.871     

 : معامل جيتي إن  تطبيقا للقانون ، فو،الجدول  فيبناء على ما جاء  :  الحل 

1 0.871G   

1 0.871G     منهو G = 0.129  
  يتكاآل معامل جيين هندسيا ميكن حساب :  

  نسب مداخيلهمو كان نسب عدد السّ بايل اخلاص اجلدول التّ  لدينا أنّ  لنفرض  مثال

بة سالن
 التراكمية
 للمداخيل 

النسبة 
التراكمية 
لعدد 

كانالس    

نسب 
   المداخيل

نسب إلىمقسم   كانعدد الس     

  10%  جدا الفقراء  كانالسّ  طبقة 4 20 4

  %30طبقة الفقراء من الدرجة الثانية  10 40 14

20 املتوسطة الطبقة % 14 60 28  

 30% احلال ميسوري  طبقة 24 80 52

10غنياءاأل طبقة % 48 100 100   

 حسب معامل جيني أ ثم   رسم منحنى لورنزأ : المطلوب
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  :  اليةتباع اخلطوات التّ الجياد معامل جيين إميكن -

 )x 100 ا،ب،ج التمركز / مساحة املثلث مساحة(جيين =  معامل
 X القاعدة نصف طولمساحة املثلث =  احلصول عليها بتطبيق القانون يتمّ  ب، ج ،أ مساحةلدينا  

 االرتفاع 
 100االرتفاع يساوي و  100تساوى  منحىن لورنز  لدينا القاعدة حسب الرسم

 املقام  دائماو هذه القيمة متثل  و X 100(    =5000 50 (  =،ب،ج أ مساحة المثلث إن  ف منهو
A +B  

 =قانون معامل جيني
𝐴

𝐴+𝐵
𝐺  منهو     =

𝐴

5000
  

𝑥1+𝑥2+𝑥3+𝑥4+𝑥5 = معامل جيين إنّ ف اعاله   كلمن الشّ و  

5000
 

 املثال هذا حسب  x5 اىل x1كل من  جياد قيمةإ، ميكننا حساب املساحة باستخدام بعض القوانني 
×  القاعدة=  ضالعاأل متوازي مساحةاالرتفاع ، ×  القاعدة=  نالمعي   مساحة : للتذكري فانو 

  االرتفاع
 .  االرتفاع×  القاعدة طول نصف=  المثلث مساحة    

X1 =   ) ½ القاعدة x االرتفاع( /أيّ   2  x1  تساوي ½) 4 ) – 20 x 20  = 160  

 X2 =   ½) 20- 4( + )40-14(*20= 420 
X3 = ½  ) 40-14(+) 60-28(*20=580 
X4=  ½) 60-28(+) 80-52(*20= 600 
X5= ½ )80-52(*20= 280 

0
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𝑥1+𝑥2+𝑥3+𝑥4+𝑥5 = لدينا معامل جيني

5000
280+600+580+420+160 = معامل جينيمنه و    

5000
 

2040 = معامل جيني

5000
 % 40.8  أيّ   0.408 = 

فر والواحد، قيمة املعامل تنحصر بني الصّ  إنّ معلوم فهو كما    :جينيعليق على قيمة معامل الت   
ما اقتبت من الواحد اخنفضت عدالة خل، وكلّ فر زادت عدالة توزيع الدّ ما اقتبت القيمة من الصّ وكلّ 
 وزيع.التّ 
 
  :مختلفة  تمارين .4

 اشرح نظرية ،كايناالنفجار السّ  وكان السّ  ظريات موضوعناقشت الكثري من النّ 01 : مرين رقمالت  
جيابية ما الفرق بني العوائق اإلو  ؟ ما هي االنتقادات املوجهة لهو فكار أما جاء به من  همّ أو مالتوس 

 ؟ املانعة العوائقو 

 :اليةظريات التّ النّ   جاءت يفالّت  فكاراأل همّ أكمل اجلدول التايل بإعطاء أ : 02 التمرين رقم

  توماس سادلرنظرية 
Thomas 

Sadle 

- ........................................................................... 
- ........................................................................... 
- ........................................................................... 
- ........................................................................... 

هربرت نظرية 
  سبنسر

Herbert 
Spencer 

- ........................................................................... 
- ........................................................................... 
- ........................................................................... 

............................................................................. 
جيينو كوراد نظرية  

 Corrado 
Gini 

- .......................................................................... 
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

................................................................................. 
 سئلة التاليةجب على األأ : 03 رين رقمالتم  
  ؟حصائية قسام البيانات اإلأماهي 

  ؟ كانيةراسات السّ حصائية للدّ املصادر اإل همّ أما هي 
  ؟ حصائياملس  اإلو كاين عداد السّ فرق بني التّ الما 
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  ؟ كاينعداد السّ التّ  خصائص همّ أاذكر 
  ما الفرق بني تعداد و ، كاينالسّ  عدادجراء التّ إطرق  أهمّ ما هيDe Facto  تعداد وDe Juro ؟ 

 

             .  اجلمل اخلاطئة فقطصحّ  ، أخط وأبصح جب أ : 04السؤال رقم 
م يف كان عملية بيولوجية تتحكّ تكاثر السّ  أنّ مشيل سادلر  ىير  ظرية االجتماعيةحسب النّ  - 1

   نفسها.

          عداد.عمل التّ  قامتهم العادية حلظةإكان يف عملية حصر السّ هو  ظريعداد النّ التّ  -2

        . كانالسّ نمو د الرئيسي لهي احملدّ  بالتايلو اهلجرة و الوفيات  اخلصوبة غالبا ما تفوق -3

 كان مبتوالية هندسية . ، يتزايد عدد السّ  حسب نظرية مالتوس  -4

5- Demography  وصف :اسم يوناين يقصد منه Graphy  البشروDemos     . 
 الجمل الخاطئة  ح. صح  أخطوأجب بصح أ : 1السؤال :الحل

 ...صحيح.  م يف نفسها.تتحكّ  عملية بيولوجية كانتكاثر السّ  نّ أ  مشيل سادلر ىير  بيعيةظرية الطّ حسب النّ  -

 صحيح.... عداد .اكن تواجدهم حلظة عمل التّ أميف  كانعملية حصر السّ هو  عداد الفعليالتّ  -

  ....صحيح.. ..... كانالسّ نمو د الرئيسي لهي احملدّ  ايلبالتّ و ،اهلجرة و الوفيات  غالبا ما تفوقاخلصوبة  -

 يتزايد عدد السكان مبتوالية هندسية. .أخطكان مبتوالية حسابية . ، يتزايد عدد السّ  حسب نظرية مالتوس  -

- Demographyوصف :اسم يوناين يقصد منه Graphy  أخط ..البشرو.....Demos   
Demography  وصف :  يقصد منه غريقيإاسم Graphy  البشرو. 

 
وعدد ،نسمة  84000هو  2010 سنة كان يف هنايةتعداد السّ   أنّ بفرض  :05مرين رقم الت  

 150هو )أقل من سنة(  وعدد وفيات األطفال الرضع ،حالة 1000هو نفسها نة الوفيات خالل السّ 
حالة وعدد األطفال املولودين  50هو ( خالل السنة 25-30وعدد وفيات الفئة العمرية )،حالة 

يف   نسمة 6000 هو( 25-30كان يف الفئة العمرية )وعدد السّ ،طفل  2000هو أحياء خالل السنة 
 .2010سنة  هناية

 معدل الوفيات الرضع؟ أحسب  - أ

 (؟25-30لفئة العمرية)لمعدل الوفيات  أحسب - أ
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 معدل الوفيات اخلام؟ أحسب -ت 
 

 يف نفس السنة حياءأطفال املولودين األعدد  : الحل
طفال املولودين لف من األأ لكلّ  حالة  75  = 1000*  2000/  150  =معدل وفيات الرضع  
 حياء.أ
  يف الفئة كانمن السّ  لفأ حالة لكلّ  16.66  =3000/ 50  ( =25-30 لفئة عمرية معدل الوفيات 
(30-25) 
  لف نسمةأ حالة لكلّ   23.80 = 1000* 42000/ 1000 معدل الوفيات اخلام = 
 
وذلك  ، 2000/ 31/12:ناث يف سن احلمل يف هناية توزيع اإل لميثّ  يتاآل اجلدول : 06رقم  مرينالت  

 توضي  مع  كمل اجلدولأ : املطلوب . ىالقر و حدى املدن إيف  حبسب فئات العمر وعدد املواليد
 املختلفة.القوانني و  العمليات

  م  عمر األ
معدل الخصوبة العمرية النوعية  في بلدية مدينةفي 

 الخاص

سن  ناث يفعدد اإل
 2000يف سنة  احلمل

عدد املواليد يف سنة 
2000 

ناث يف عدد اإل
 2000سنة 

عدد 
املواليد 
يف سنة 
2000 

معدل 
اخلصوبة 
العمرية 
النوعية 
يف  اخلاص
 املدينة

معدل اخلصوبة 
العمرية النوعية 

 يف القرية اخلاص

15-19 25854 442 ............... 604 34.19 45.5 

20-24 .................... 1388 21542 1870 133.84 ................. 

25-29 ..................... 1887 17520 2225 206.59 ................. 

30-34 ......................... 1508 13686 1708 200.77 ................. 

35-39 ...................... 838 8632 876 146.65 .................. 

40-44 10706 392 8822 529 73.22 119.92 

45-49 7040 62 6792 127 17.61 37.39 

 153.36 119.54 7939 .............. 6517 109028 مجموع

:الحل
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 النوعية الخاصمعدل الخصوبة العمرية  في بلدية   في مدينة  

ناث عدد اإل
 سن احلمل يف

يف سنة 
2000 

عدد املواليد يف سنة 
2000 

ناث يف سنة عدد اإل
2000 

عدد املواليد يف 
 2000سنة 

معدل اخلصوبة 
العمرية النوعية 

 يف املدينة اخلاص

معدل اخلصوبة 
العمرية النوعية 

 يف القرية اخلاص

25854 442 26549 604 34.19 45.5 

20741 1388 21542 1870 133.84 173.61 

18268 1887 17520 2225 206.59 253.99 

15022 1508 13686 1708 200.77 249.59 

11428 838 8632 876 146.65 2002.96 

10706 392 8822 529 73.22 119.92 

7040 62 6792 127 17.61 37.39 

109028 6517 103530 7939 119.54 153.36 

 

 𝟏𝟎𝟎𝟎 : الحل𝒙 
 عدد املواليد خالل السنة لإلناث ( الوالدات ) يف فئة عمرية  

 عدداإلناث يف نفس الفئة العمرية يف متصف السنة    
=  معدل اخلصوبة النوعي اخلاص 

*   )نةيف نصف السّ    7413274.  (=  1000* 604/45.5 = 2000ناث يف سنة عدد اإلمعدل 
 نةيف السّ  26549.45  = 2

 نةيف السّ   20741.18  = 2*   )نةيف نصف السّ   5910370.  (=1000*133.84/ 1388 = -1

 نةيف السّ   0618268.  = 2*  )نةيف نصف السّ  039134.  ( = 1000* 206 59./1887=  -2

 نةيف السّ   15022 .16  = 2* )نةيف نصف السّ  087511.  ( =1000*200.77/ 1508  = -3

 نةيف السّ  57. 11428   = 2*   )نةيف نصف السّ    285714.  (=  1000*146.65/  838=  -4

 )القرية (معدل اخلصوبة العمرية النوعي اخلاص

 ومنه  يف نصف السنة  10771  = 2/  21542=  -5

 173.61 = 1000* 10771/ 1870 =النوعي اخلاص  العمري معدل اخلصوبة
 ومنه  يف نصف السنة  8760  =2/ 17520=  -6

 253.99 = 1000* 8760/ 2225 =النوعي اخلاص  العمري معدل اخلصوبة

 للباقي ******* نفسها العملية ******
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 2010مليون نسمة يف منتصف عام  50كان يف إحدى الدول تعداد السّ  بفرض أنّ : 07تمرين رقم 
 .مليون حجرة 25وعدد حجرات املساكن 2 مليون كم 4 ولةوكانت مساحة هذه الدّ ،

 كن.كان وكثافة السّ السّ كثافة  حسب كالً منأ -أ 

هو مليون نسمة فما  60هو ـ 2015ولة يف منتصف عام كان هلذه الدّ تعداد السّ  بفرض أنّ  -ب
 كان.نوية للسّ يادة السّ معدل الزّ 

  2كم  شخص لكلّ                         كثافة السكان -أ  الحل:

  حجرة. شخص لكلّ                       كنكثافة السّ    -ب 
 ايل فإن:وبالتّ  ،بسنة املقارنة  2015بسنة األساس وسنة 2010  تسمى سنة  -ج

 مليون نسمة.                         كنمعدل الزيادة السنوية يف عدد السّ 

من الصني  لكلّ  2018الدخل سنة و كان سب التاكمية للسّ النّ   أنّ  بفرض: 08التمرين رقم  
عدالة توزيع  رسم منحىن لورنز للمقارنة بنيأ :املطلوب يتكاآلهو  ، مريكيةالواليات املتحدة األو 
 تائج.على النّ  عليقمع التّ  ولتنيخول يف الدّ الدّ 




 

 
 
 
 

سنة  خالل خلمريكية من حيث توزيع الدّ الواليات املتحدة األو الصني  مقارنة بنيل سم ميثّ الرّ  :الحل
2014 

50
12.5

4
 

50
2

25
 

50 60
2

5


 

   الواليات المتحدة االمريكية            الصين

النسبة  

   التراكمية للسكان
(%) 

النسب التراكمية 

 (%)  للدخل

 النسبة

للسكان التراكمية    
(%) 

 النسب

للدخل التراكمية   (%) 

0 0,00 0 0,00 

10 0,92 10 1,88 

20 2,84 20 5,14 

30 5,81 30 9,66 

40 9,95 40 15,41 

50 15,44 50 22,45 

60 22,55 60 30,92 

70 31,75 70 41,09 

80 43,95 80 53,58 

90 61,43 90 69,90 

100 100,00 100 100,00 
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  ات .ئ فإىلمة مقسّ  سكانية طبقات 06نة من مكوّ   لدولة ما يةسر فقات األالنّ  : لدينا 09تمرين رقم 
 . ولةالدّ  هلذه إلجياد معمل جيين ام اجلدولإمتاملطلوب 

(SI+SI-

1)NI 
SI +SI-1 

النسبة 
 التراكمية 

 للنفقات 

 نسبة
نفقات 

سر األ
 الشهرية

Si 

Ni  

 للفئات النسبة
 كانيةالس  

سر نفقات األ
 الشهرية

S 

 

 كانعدد الس  

    3000 2000 

    4200 6000 

    36500 10000 

    24100 14000 

    7200 18000 

    2000 22000 

  100 100 77000 72000 

 
   : الحل

(SI+SI-

1)NI 

SI +SI-1 

النسبة 
 التراكمية 

 للنفقات 

نفقات  نسبة
سر األ

 الشهرية
Si 

Ni  

 للفئات النسبة
 السكانية

سر نفقات األ
 الشهرية

S 

 

 كانعدد الس  
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0.001 0.038 0.039 0.027 3000 2000 

0.007 0.092 0.055 0.084 4200 6000 

0.014 0.101 0.474 0.139 36500 10000 

0.152 0.786 0.312 0.194 24100 14000 

0.101 0.405 0.094 0.25 7200 18000 

0.292 0.955 0.026 0.306 2000 22000 

المجموع  100 100  0.567

77000 
 المجموع 

72000  

 

1 :لدينا  ( 1)G SI SI NI     منهو 
1 (0.567)G    

  = G%43.3 أي 0.433 

ىل إمة مقسّ  سكانية طبقات 06نة من مكوّ   لدولة ما  يةسر النفقات األ لدينا : 10مرين رقم الت  
سفل أ مة لكاستعن بالقوانني املقدّ  ، ولةالدّ  هلذه جياد معمل جيينإل متام اجلدولإ : لمطلوبا  اتئف

 هذا اجلدول.
 

Qi     راكمية النسبة ال
(NI*CI)cu

m 

Ni*C

I 

Ci  

سبة الن  
للفئات 

كانية الس    

Pi  

النسبة  
 التراكمية 

تللنفقا  

Ni  
التكرار 

المتجمع 
الصاعد 
 للنفقات

نفقات 
سر ألا

هريةالش    

كانيةالفئات الس    

   2000  3000 3000 0 - 4000]  [   

   6000  7200 4200 4 000-8000]  [ 

   10000   36500 8 000-12000] [ 

   14000   24100 12 000-16000]  [ 

   18000   7200 16 000-20000]  [ 

   22000   2000 2 0000-24000] [ 

 
 قوانين

 مساعدة
6

1

_
100

Ni cum
pi x

Ni




  

*

Ni Ni cum
QI

Ni Ni





 1

k

i

k

i

qi
G

pi
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ل عن العديد من املشكالت ؤو العامل الوحيد املسهو السكاين ليس نمو ال :11مرين رقم الت  
 :بل يشتك يف ذلك العديد من العوامل األخرى مثل؛ول  تقف يف وجه الدّ حديات الّت والتّ 
قة باألنظمة ياسية االستعمارية وسوء توزيع الغذاء إىل جانب بعض العوامل املتعلّ قسيمات السّ التّ 
 ظرحتدث لنا عن وجهات النّ  يف فقرة  تعاين منها أجزاء كثرية من العامل.ياسية واالجتماعية الّت السّ 
 :بني
 اجلديدة.املالثوسية .1

 وجهات النظر الدينية الت مثلتها النظرة اإلسالمية والكنيسة الكاثوليكية..2
 وجهة النظر الواقعية ملعاجلة الفقر والتنمية..3
العوائق  ل يفتتمثّ  ةابيجيشكل موانع إ كنية يفصاغ مالتوس احللول للمشكلة السّ  : 12مرين رقم الت  
 معدل املواليد هنا ختفيضأ من شالّت  موانع سلبيةو  ،وبئة...األو معدل الوفيات كاحلروب   تزيد منالّت 

ي أر    فيهاتوضّ  كتب مقالأ  هلّم جرا.منع الفقراء من الزواج... جراءاتإو  كتأخر سن الزواج
 مع ؟توازن للمجتني اجملموعتني يعيد التّ اهل تطبيق هو  ،مالتوس
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  :انيخالصة الفصل الث  
 كانوأعداد السّ ،كانية من ناحية الفرق بني الوالدات والوفيات يادة السّ ميغرافيون بالزّ غلب الدّ أيهتم   
 هم وتركيبهم العمري ومعدالت اإلعالة االجتماعية واالقتصادية. كذا ينصبمنو ىل جانب معدالت إ

 اأهن من شالّت  وغريها من األساليب،املقاييس واألساليب الرياضية واإلحصائية  عملهم على دراسة
القدرات  خللق حالة توازن بني لالبحث عن احللو و كانية للمجتمعات كيبة السّ وء على الّت تسليط الضّ 
 بيعية.ل ندرة املوارد الطّ ظرض يف تكاثر العنصر البشري فوق األو  ،االقتصادية

حيث تؤدي زيادة املواليد  ؛كانيةاخلصوبة يف التكيبة السّ  ألثرطرق لقد حاولنا يف هذا الفصل التّ و 
كانية . كما ينجم عن الزيادة السّ سكاينالتاكم العددي يف قاعدة اهلرم الّ  إىل نقص معدل الوفياتو 
هذا الوضع و  ،البطالة يف اجملتمع و غذية مية ، نقص يف التّ األو مستوى الفقر  يفثار بالغة يف ارتفاع آ

ب تكلفة ا يسبّ ىل اخلارج ِمّ إدمغة هروب األو رعية شّ المواج من اهلجرة غري أتدفق  إىلبدوره يؤدي 
 . اجملتمع ككلّ و االقتصاد  مرتفعة على
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لعلم  قناتطرّ  حيث؛ املقرر الوزاري حسب جمموعة من احملاور راسةتناولنا من خالل هذه الدّ   :الخاتمة
لتحليل العوامل  مؤشراتهو  ساليبهأر طوّ و  ،الرياضيةو حصائية دواته اإلأله  ىل علمإل ي حتوّ الذّ  ميغرافياالدّ 

كانية سقاطات السّ جراء اإلإو نبؤ التّ  إىل باإلضافة،يف دولة ما  مناط توزيعهمأو  كاين السّ غرّي احملددة للتّ 
للمشاكل  املناسبة اد احللولجيصحاب القرار بإأو  ،لني تساعد احمللّ الّت  كانيةواهر السّ دراسة الظّ و 

 كان املتسارعة. زيادة عدد السّ  نامجة عاالجتماعية النّ و االقتصادية 
وعي كيب النّ الّت و مصادر البيانات  وء علىاين ، حاولنا تسليط الضّ الثّ و  لوّ فمن خالل الفصل األ  
 الّت و  ،كانيةظريات السّ النّ  أهمّ ىل إشارة اإل بيعية معيادة الطّ حساب معدل الزّ و  كانالعمري للسّ و 

من  احلدّ  كيفيةو  كان ،نالفالسفة حول مشكلة السو وجهة نظر بعض املفكرين  ناءعطاإحاولت 
وضع   تفاقم املشكلة االقتصادية يف حال عدم ىلإتؤدي   الّت و غري مدروسة  تزايدهم بنسب
 وازنات الكِبى.التّ  توعوية تسهم يف خلق برامجو  ،سياسات وقائية

 حتليل ومن خالل البيانات  رسم االستاتيجيات نهأمن ش ميغرايفحليل الدّ التّ  إنّ معلوم ، فهو فكما   
قياس الوفيات وقياس اخلصوبة  مع املباشرةاملباشرة وغري  رقبالطّ  كانوالعمري للسّ  ،وعيالنّ كيب الّت 

دورة احلياة عندما يفوق   تأثر مباشرة علىكان من املواضيع احلساسة الّت موضوع السّ  يبقىو . واهلجرة
 فكار االقتصادية احلديثةاألو ظر لألفكار املالتوسية وجهة النّ  حيث تِبز؛ نتاجاملتوفر من اإل استهالكهم
جيال. الت املعاشية بني األحوّ التّ  علىاحلفاظ و وازنات خللق التّ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراج 

 



 قائمة المصادر والمراج 
 

98 

 

  06سورة هود ،  اآلية . 
  60سورة العنكبوت ، اآلية. 
  31سورة االسراء ، اآلية. 

   11سورة السجدة، اآلية. 

 قائمة المراجع:
 باللغة العربية: المراجع 

 الكتب:  .1

،ص  2008خليل عبد اهلدي البدو ،علم االجتماع السكاين ، دار حامد عمان، األردن،  .1
191. 

 .2013مؤسسة هنداوي للنشر و التوزيع، مصر ،  .أحالم الفالسفة سالمة موسى، .2
النشر و ، دار القلم للطباعة و .الشيوعية واإلنسانية يف شريعة اإلسالم ،.عباس حممود العقاد .3

 .2020التوزيع، بريوت، لبنان, 
عبد الرمحن املالكي، مدرسة شيكاغو ونشأة سيسيولوجيا التحضر واهلجرة، افريقيا الشرق،  .4

 . 2016الدار البيضاء، 
 .133، ص  3441، بريوت لبنان، دار املشرق،  14املنجد يف اللغة و اإلعالم ، ط  .5

 المذكرات والرسائل الجامعية: .2

دور التعليم العايل يف تنظيم االسرة اجلزائرية ـ رسالة ماجيست ، جامعة منتوري االخضر زكور ،  .1
 .69، ص  2008-2007قسنطينة ،اجلزائر، سنة 

اهلجرة ، دراسة يف جغرافية السكان، رسالة ماجستري. جامعة  احلسانني، خمتار حممد خمتار، .2
 .78، ص 2011-2010املنصورة ، مصر، سنة 

االستاتيجيات و التهديدات،  رسالة دكتوراه ، جامعة  :االمن الغذائي العامليخري الدين توايت،  .3
 .41، ص 2018/2019ماي قاملة، اجلزائر،  08
رسالة  -"جالة سيدي بلعباس -العوامل املفسرة لظاهرة الزواجية يف اجلزائر "شعدو كرمي ،  .4

، ص 2014-2013زائر ، سنة  ماجيستري ، جامعة وهران ، السانية، كلية العلوم االجتماعية، اجل
19. 



 قائمة المصادر والمراج 
 

99 

 

التكيبة السكانية للمجتمع اجلزائري و إسهاماهتا خالل العهد العثماين  .عبد اجمليد ,شيماء .5
جامعة حممد يوضياف املسيلة كلية العلوم االنسانية  ، رسالة دكتوراه ، 1518-1830

 .2019واالجتماعية, 
دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بريوت، فتحي حممد ابو عيانة، دراسات يف علم السكان،  .6

 .14 -12،ص 2000
ملوشي عادل ، الرضائية يف عقد الزواج يف القوانني و الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه. جامعة  .7

 .2018مولود معمري, 
 ومحاضرات ملتقيات .3

1. Chang, Tsangyao, et al. "The relationship between population growth and economic growth 

over 1870-2013: Evidence from a bootstrapped panel-Granger causality test." University of 

Pretoria, Department of Economics working paper 2014 31 (2014). 

امسي ، مطبوعة حماضرات يف مقياس  علم السكان ، جامعة حممد خيضر  بسكرة ، .  شوقي ق2 
.80، ص  2015-2014سنة   

 

 علمية مجالت .4

، 68أمحد إمساعيل عبود ، اجتاه طلبة اجلامعة حنو اهلجرة للخارج، جملة الفت  ، العراق ، العدد  .1
 .148، ص 2016سنة 
 -121، 2000 ،  10 إنسانيات ،  النماذج، تطور  إعادة إنتاج السكان ، بلمري بلحسن .2

139 . 
"انعكاسات تأخر إجراء التعداد السكاين يف فراس عباس فاضل البيايت، , حارث حازم أيوب .3

 ، 2012سنة  12، العدد جملة احباث كلية التبية االساسية،  العراق على التنمية االجتماعية
 .427ص
خصوبة املرأة يف خميم النصريات،  جملة اجلامعة حسام سليمان عبد، العوامل املؤثرة على  .4

 .152، ص 2016، 1اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، فلسطني، العدد
جملة كلية  ، سعد عبد الرزاق حمسن، التعدادات السكانية الت جرت يف العراق عرض وتقييم .5

   .534، ص 2015،  22، العدد التبية األساسية للعلوم التبوية واإلنسانية



 قائمة المصادر والمراج 
 

100 

 

عويب, فضيلة. ، حتليل خصوبة سكان اجلزائر باستخدام منوذج بونقارت.،جملة السراج يف التبية ش .6
 .64، ص 2017، اجلزائر، 02، العدد 

جملة آداب  صاحل الشمري،  البعد االجتماعي للزواج قبل االسالم وبعده دراسة تارخيية مقارنة،  .7
 .2013،  الفراهيدي

االقتصاد و اجملتمع، دراسو مقارنة ، جملة  النظريات السكانية و انعكاساهتا على طافر الزهري ،  .8
 .69،ص 2010، السنة 10االجتماعي، العدد  الباحث

عماد مطري الشمري، نغم اكرم، ألفكار السكانية يف كتابات ابن خلدون، اجلامعة املستنصرية  .9
 .08، ص 2012العراق، 

 الشرعّية من املغرب حنو أسبانيا أسباهبا وآثارها،  جامعة اهلجرة غريقنوع نزار, جمد خربوط،  .10
، 35تشرين للبحوث و الدراسات العلمية ، سورية ، سلسلة  العلوم االقتصادية و القانونية، العدد 

 .229، ص 2013
لطيف هاشم كزار مطر، مستقبل احلجم السكاين حملافظة النجف دراسة يف اإلسقاطات  .11

 .311، ص2012التبية ، العراق ، السكانية ،جملة كلية 
النمو الدميوغرايف و خصائص سوق العمل يف اجلزائر ، جملة  ،فضيل عبد الكرمي  ,حممد صالـي .12

 .17،2014العلوم االنسانية و االجتماعية ، ورقلة، العدد
خملوف هشام وعبد القادر جمدي "السكان واملكان: اإلطار الدميوغرايف و االجتماعي  و  .13

 .09، ص2010يف ربع القرن القادم. معهد التخطيط القومي ، مصر،  االقتصادي
مؤيد جواد ، مقاييس اخلصوبة السكانية وتوزيعها اجلغرايف يف حمافظة ذي قار، جملة الدراسات  .14

 . 2016االساسية،  اجلامعة املستنصرية ،العراق ، 
 .41،ص1993اهلادي ابو لقمة، االنفجار السكاين ،جامعة السابع افريل، ليبيا، .15
 

  االجنبيةالمراجع باللغة: 

 :الكتب باللغة االجنبية  .5
 :االجنبيةالمراجع باللغة 

1. Angus, Ian et Butler , Simon. Too many people?: population, immigration, and the 

environmental crisis. Haymarket Books, 2011. 



 قائمة المصادر والمراج 
 

101 

 

2. Malthus, Thomas Robert, Donald Winch, and Patricia James. Malthus:'An Essay on 

the Principle of Population'. Cambridge University Press, 1992. 

3. Offer, John, ed. Herbert Spencer: critical assessments. Vol. 2. Taylor & Francis, 

2000. 

4. Okólski, Marek, ed. European immigrations: Trends, structures and policy 

implications. Amsterdam University Press, 2012. 

5. Poston Jr, Dudley L., and Leon F. Bouvier. Population and society: An introduction 

to demography. Cambridge University Press, 2010. 

6. Sadler, Michael Thomas. The Law of Population: A Treatise, in Six Books; in 

Disproof of the Superfecundity of Human Beings, and Developing of the Real 

Principle of Their Increase. Vol. 1. John Murray, 1830. 

7. Woods, Robert. Theoretical population geography. London: Longman, 1982. 

 

vi. المقاالت باللغة االجنبية: 
1. Davis, Kingsley. "The theory of change and response in modern demographic 

history." Population index 29.4 (1963): 345-366. 

2. Fine, Paul, Ken Eames, and David L. Heymann. "“Herd immunity”: a rough guide." 

Clinical infectious diseases 52.7 (2011): 911-916. 

3. Foot, David K., and Rosemary A. Venne. "Population, pyramids and promotional 

prospects." Canadian Public Policy/Analyse de Politiques (1990): 387-398. 

4. Gini, Corrado. "The Italian demographic problem and the fascist policy on 

population." Journal of Political Economy 38.6 (1930): 682-697. 

5. Hauer, Matt, Jack Baker, and Warren Brown. "Indirect estimates of total fertility rate 

using child woman/ratio: a comparison with the Bogue-Palmore method." PloS one 

8.6 ,2013. 

6. Herrero, Carmen, Ricardo Martínez, and Antonio Villar. "Population structure and the 

human development index." Social Indicators Research 141.2 (2019): 731-763. 

7. Hiller, Ernest T. "A culture theory of population trends." Journal of Political 

Economy 38.5 (1930): 523-550.  

8. Hollander, Samuel. "Marx and Malthusianism: Marx's secular path of wages." The 

american economic review 74.1 (1984): 139-151. 

9. JONES, Stephanie H.; ST. PETER, Claire C.; RUCKLE, Mary M. Reporting of 

demographic variables in the Journal of Applied Behavior Analysis. Journal of 

Applied Behavior Analysis, 2020. 

10. Jowett, Plato B. "Plato on Population and the State." Population and Development 

Review 12.4 (1986): 781-798. 

11. Kleiber, Christian. "The Lorenz curve in economics and econometrics." Advances on 

Income Inequality and Concentration Measures. Routledge, 2008. Pp 247-264. 

12. Kreager, Philip. "Aristotle and open population thinking." Population and 

Development Review 34.4 (2008): 599-629. 

13. Kunz, Phillip R., and J. Lynn England. "Age-specific divorce rates." Journal of 

Divorce 12.1 , 1989,p 114. 

14. Malthus, Thomas Robert. Population: the first essay. Vol. 31. University of Michigan 

Press, 1959.  

15. McFadden, Clare, and Marc F. Oxenham. "Rate of natural population increase as a 

paleodemographic measure of growth." Journal of Archaeological Science: Reports 

19 (2018): 352-356. 



 قائمة المصادر والمراج 
 

102 

 

16. Palamuleni, Martin E. "Decomposition of South African crude birth rates." Southern 

African Journal of Demography 37 ,2011,p 44. 

17. Rougoor, Ward; VAN MARREWIJK, Charles. Demography, growth, and global 

income inequality. World Development, 2015,p288. 

18. Sato, Yasuhiro, and Kazuhiro Yamamoto. "Population concentration, urbanization, 

and demographic transition." Journal of Urban Economics 58.1 ,2005,p45. 

19. Schultz, T. Paul. "Population policies, fertility, women's human capital, and child 

quality." Handbook of development economics 4,2007, p1. 

20. Thomas, Richard K. "Introduction to Applied Demography." Concepts, Methods and 

Practical Applications in Applied Demography. Springer, Cham, 2018. 1-17. 

21. Xie, Yu. "Demography: Past, present, and future." Journal of the American Statistical 

Association 95.450 (2000): 670-673. 

 

vii. المواقع االلكترونية 

1. ttps://ar.wikipedia.org/wiki, Seen on: 08-06-2020. 

2.
 
http://www.andi.dz/index , Seen on: 14/06/2020 at 11.25. 

3. https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/mdl_lzwj_lkhm.pdf , seen on, 10/06/2020 at 

15.30. 

4. https://www.stats.gov.sa/ar.seen on :  10/06/2020  at 12.30.  

8. https://www.un.org/en/development/desa/population, seen on  09-06-2020. 

9. https://www-doh.state.nj.us/doh-shad/view/sharedstatic/CrudeDeathRate.pdf. 

10. https://www.measureevaluation.org/resources/training/online-courses-and-

resources/non-certificate-courses-and-mini-tutorials/multiple-decrement-life-tables/lesson-2. 

11. http://adph.org/healthstats/assets/Formulas.pdf. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/ , seen on 10/06/2020 ,at 16.20. 

 

 

  

 
 

file:///C:/Users/allah%20akbar/Documents/ملاك
http://www.andi.dz/index
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/mdl_lzwj_lkhm.pdf
https://www.stats.gov.sa/ar.seen
https://www.stats.gov.sa/ar.seen
https://www.un.org/en/development/desa/population
https://www-doh.state.nj.us/doh-shad/view/sharedstatic/CrudeDeathRate.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/training/online-courses-and-resources/non-certificate-courses-and-mini-tutorials/multiple-decrement-life-tables/lesson-2
https://www.measureevaluation.org/resources/training/online-courses-and-resources/non-certificate-courses-and-mini-tutorials/multiple-decrement-life-tables/lesson-2
http://adph.org/healthstats/assets/Formulas.pdf

