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 مقدمة : 
، والتي يوليها المشتغلون به جانبا ال بأس  يعتبر السكان أحد الموضوعات العديدة التي تدخل ضمن اختصاصات علم االجتماع

إلى ذلك يتصور المهتمون بدراسة السكان في علم االجتماع مجموعة متباينة من الظواهر السكانية  واستنادا. به من اهتماماتهم
كما يرتب المشتغلون بعلم االجتماع والمهتمون بدراسة السكان عدة نتائج توضح . تنصرف إليها جهودهم في البحث والدراسة

 . ضرورة وأهمية دراسة هذه الظواهر السكانية في المجتمع
 ان ميدان للدراسة يف علم االجتماعالسك : 

أك مر ارتبااما والتصماقا بعلمم االجتمماع ، إال أنهما مما لب من أن أصمبحن  دراسة السكان أقدم من علمم االجتمماععلى الرغم من أن 
ويمكمن الوموأ أن النظمر إلمى السمكان باعتبمارهم أحمد مكونمات المجتممع، وواحمدا ممن مجماالت اهتممام همذا . عنمه بمأع علمم  خمر

وكان من نتيجة نظرتهم إلى العلم كان في مودمة االعتبارات والعوامل التي جعلن من السكان ميدانا للدراسة في علم االجتماع، 
، والذع يتوقف عليه وجود مختلف العناصر األخرى في هذا البناء، وخاصة في السكان باعتباره أهم عنصر في البناء االجتماعي

 . نظرعتطوير وبلورة هذا االتجاه ال
 الظواهر السكانية وأنواعها : 

، ومممن  ممم فمم نهم  ينظممر بعممم علممماء االجتممماع إلممى كممل كتلممة بشممرية تعممرف باسممم السممكان علممى أنهمما جسممم بشممرع ينمممو ويتحممر 
وينظمر المبعم ارخمر إلمى السممكان علمى أنمه عنصمر فمي البنمماء . ، كممما أن همذا البنماء يطمرأ عليمه التغيممر يتصمورون لهمذا الجسمم بنماء

  :كما فرقوا بني عدد من الظواهر السكانية سنحاول توضيح املقصود بها من أهمها جتماعي للمجتمع، اال
 :حجم السكان (1

هو عدد األفراد في مكان معين وفي وقن محدد ومعرفة ما إذا كان هذا العدد أكبر أو أصغر من عدد األفراد في نفم  المكمان 
لك معرفة ما المودار الذع سيصل إليه هذا العدد في المستوبل أو في وقمن ، وكذ ولكن في وقن سابق من هذا الوقن المعين

 .  خر الحق
 :تكوين السكان (2

، وممن مهمن وحمرف و وافمة أو مسمتويات تعليميمة  وهو مجموع الذكور واإلناث ومختلف أفراد المجتمع في فئات السن المتباينة
 . وزواجية وريفية وحضرية متعددة ومختلفة

 :توزيع السكان (3
، وقمد يوسمم السمكان داخليما إلمى السمكان المذين يعيشمون فمي المنمااق  تم توسيم السكان على أساس درجة التحضمر والتصمنيعي

، وسكان المنااق الحضرية الصمناعية السمابوة علمى  ، وسكان المنااق الحضرية الصناعية الجديدة الصناعية الحضرية المتودمة
،  إلى السكان الذين يعيشون في المنااق المحليمة الريفيمة التمي تعتممد علمى المم ارعوقد يوسم السكان داخليا . مرحلة الحضرية

  ....والسكان الذين يعيشون في المنااق الحضرية أو الضواحي

 الظواهر السكانية  :احملاضرة األوىل 
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 :الكثافة السكانية (4
  العالقة ما بين السكان ومساحة األرض التي يوطنها هؤالء السكانيشير مفهوم الك افة السكانية إلى . 
   ويعبمر عنهما بمجمموع عمدد األ مخا  فممي  قسممة عمدد السمكان علمى مسمماحة األرض :ممن خمالأ  الســكانية وتقـا  الكثافـة ،

 . الكيلومتر المربع أو الميل المربع
 :منو السكان (5

ويرتبط مفهموم .  اختالف حجم السكان في هذا المجتمع عبر الفترات ال منية المتباينةالموصود بنمو السكان في المجتمع هو 
، فالسكان  وكلها مفاهيم ال تنفصل عن فكرة حركة السكان وتغيرها. ان بمفهومي تضخم السكان وأزمة السكانالنمو في السك

إما قد يسيروا في اتجاه النمو نتيجة لل يادة في أعدادهم بفعل العوامل المختلفة م ل المواليد والهجرة وإما أن يسيروا في اتجاه 
  . غيرها ل عوامل أخرى م ل الوفيات والهجرة أوعدم النمو نتيجة للنوصان في أعدادهم بفع

 :التحول الدميوجرايف (6
 هو العملية الخاصة بتحوأ السكان من حالة تكون فيها الخصوبة والوفيات مرتفعة إلى حالمة أخمرى تتميم  بانخفماض الخصموبة 

 . والوفيات
 :التغري الدميوجرايف (7

ومع توالي حاالت الميالد والوفاة واالنتواأ ف ن العدد اإلجمالي . الهجرةو  والوفيات المواليد:  للتغير السكاني  ال ة عناصر هي
 . للسكان في منطوة ما قد يتغير

 ضرورة دراسة الظواهر السكانية يف اجملتمع : 
نحاوأ فيما يلي إلواء الضوء على ضرورة دراسة الظواهر السكانية من خالأ تناوأ الجوانب المهمة في السكان ممن وجهمة نظمر 

  .، والجوانب الدينامية م ل تغير أو نمو السكان حجم السكان:  االجتماع وهي الجوانب البنائية م لعلم 
 :ضرورة دراسة حجم السكان (1

،  إذا كنا نجد اليوم اهتماما بالسكان على أساس علمي ينصرف نحو دراسة حجم السكان والتغير في هذا الحجمم خمالأ الم من
، بل إلى ما تسهم بمه همذه  ف ن هذا االهتمام ال يرجع في النهاية أسباب علمية أكاديمية بحتة ، والتعرف على أسباب هذا التغير

، واقتمرا  الحلموأ المناسمبة للمشممكالت  الدراسمة فمي مجماأ الرفاهيمة اإلنسمانية مممن خمالأ زيمادة الموعي االجتمماعي فممي المجتممع
ستند إليها الخطمط االجتماعيمة الووميمة والومرارات والسياسمات ، ومن خالأ توفير الحوائق الموضوعية التي يمكن أن ت السكانية

 . واالستراتيجيات على المستويات المحلية والعالمية
 :الوعي االجتماعي (2

، كان إدرا  حويوة حجم السكان  لما كان اإلدرا  الصحيح والمعرفة الحق والفهم السليم هم مفتا  الوعي الفردع واالجتماعي
وذلمك . ا الحجم وفهم أسبابه بم ابة متطلب أساسي لتنمية وعي األفراد وتكوين الوعي االجتماعي بينهمومعرفة التغيرات في هذ
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ألن الفرد الذع تتا  له فرصة اإللمام بعدد األفراد الذين يهمونه ال مك فمي أنمه سيسمتفيد ممن همذه الحويومة فمي تموفير مما يحتما  
  .، وفي ترتيب معيشتهم إليه هؤالء األفراد في حياتهم

 :الرفاهية االجتماعية (3
 ألنها  الواقع أن الحوائق المتعلوة بحجم السكان والتغيرات في هذا الحجم تسهم في مجاأ الرفاهية االجتماعية واإلنسانية ،

تسمماعد علممى اقتممرا  الحلمموأ المناسممبة للمشممكالت السممكانية وعلممى تمموفير الحوممائق الموضمموعية التممي يمكممن أن تسممتند إليهمما 
 . لى المستويات المحلية والعالميةعية والسياسات واالستراتيجيات عالخطط االجتما

  ويمكن أن تفيد الحوائق المتعلوة بتوزيع السكان على األماكن الريفية والحضرية في تحديد نوعية المشروعات اإلنتاجية التي
لسممكان المختلمف فممي كممل ، وفمي تحديممد حجممم الخمدمات االجتماعيممة التممي تلم م عممدد ا تتفمق وحجممم السممكان فمي كممل منطوممة

 .منطوة
  كذلك يحتا  المجتمع وهو يضع سياسمته الدوليمة ويحمدد اسمتراتيجيته بمين االسمتراتيجيات العالميمة ويتخمذ قراراتمه السياسمية

، إلى أن يوف على الحوائق المتعلوة بحجم السكان  واالقتصادية والعسكرية في تعامله مع بوية الدوأ على الصعيد العالمي
ذلك ألن هذه الحومائق السمكانية المتعلومة بحجمم . على العالم وأسباب اختالف الحجم بين الدوأ والتغيرات فيها وتوزيعهم

 .السكان تعتبر بم ابة معلومات جوهرية في التعرف على قوة الدولة وعظمتها بين غيرها من دوأ العالم ومجتمعاته 
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 مقدمة : 
السكانية في الفكمر اإلنسماني اهتممام قمديم إذ أن دراسمة السمكان جمذبن انتبماه الكتماب والمفكمرين إن االهتمام بدراسة الظواهر 

، كما نشطن في ارونة المعاصرة من تاريخ الفكر اإلنساني نظم فكرية متباينة من أجل فهم الظواهر السكانية  منذ أقدم العصور
ومممن المهممم معرفممة وضممع علممم اجتممماع السممكان بممين الممديموجرافيا . وتحليلهمما وتفسممير مشممكالتها والتنبممؤ بأحوالهمما فممي المسممتوبل

 . والدراسات السكانية وتمي ه عنها من حيث الموضوع والتحليل والهدف
 الفكر السكاني القديم : 
كمان يتميم  بعنايتمه ،   ابن خلـدون  وباستثناءكتابات كونفوشيو  وأفالطون وأرسطو أن الفكر اإلنساني الوديم كما تجلمى فمي  (1

 .اسا بالعالقة بين حجم السكان وأهداف الدولة أو المجتمع أو بالويم المرغوب فيها داخل هذه الدولةأس
كمان اهتمامما غيمر موصمود فمي ذاتمه وإنمما   ،كتابات أفالطون وأرسطو علـ  وجـا اوصـو    أن الفكر السكاني كما اتضح في  (2

وتم ل ج ءا من تأمالتهما التي انطبعن بطابع ة الفاضلة يدخل ضمن تخطيطهما األم ل للصورة التي رسماها للمدينة اليوناني
 . م الي يصور ما ينبغي أن يكون

لمم يعتممد علمى البيانمات ،  كتابات كونفوشيو  وأفالطون وأرسطو وابن خلدونأن الفكر السكاني الوديم كما أفصحن عنه  (3
بالمالحظات اإلمبيريويمة التمي توفرهما البحموث  ، ولم يستعن بالمؤ رات وال السكانية التي تستند إلى الدراسات اإلحصائية

 . ، بودر ما كان يعتمد على األفكار الفلسفية أو التصورات الميتافي يوية الميدانية
 عوامل منو الدميوجرافيا والدراسات السكانية : 
 :زيادة سكان العامل (1

، ومما ترتمب عليهما ممن  الم إبمان الومرن التاسمع عشمرتعتبر ال يادة الرهيبة في أعداد السكان التي سجلها اإلنسان في كمل بوماع العم
مشماكل الحركممة السممكانية والهجممرة الخارجيمة والداخليممة والبطالممة ومشمماكل العمماأ وغيرهمما مممن صممور االنحمراف كانممن فممي مودمممة 

 .  العوامل التي أدت إلى تطور االهتمام بدراسة الظواهر السكانية
 :النمو الصناعي (2

ه على المجاالت التجارية واالقتصادية واإلنتاجية واالستهالكية وعلى حياة المدينة و ؤون العماأ إلى أدى النمو الصناعي وتأ ير 
 .  زيادة الوعي ونمو االهتمامات بالدراسات السكانية على المستويات الوومية والعالمية

 :منو وتقدم البحث العلمي واإلحصاء (3
سماليب وزيمادة اإلقبماأ عليهما فمي الدراسمات السمكانية علمى بلمورة فكمرة ساعد نمو وتومدم البحمث العلممي ممن حيمث المنماهج واأل

،  ، ويبعمدها عمن االتجاهمات النظريمة األساس أو المستوى اإلقليمي باعتباره األساس الذع يورب الدراسات السكانية من الواقمع

 الديـموجرافيا والدراسات السكانيةعلم اجتماع السكان بني : احملاضرة الثانية 
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واأ اإلقليميممة الوائمممة فممي البيئممات ويجسممد مبممدأ النسممبية االجتماعيممة الممذع يؤكممد أن المشمماكل السممكانية تختلممف بمماختالف األحمم
 . المحلية ويجعل الحلوأ العملية التي توترحها الدراسات السكانية نابعة من ابيعة اإلقليم ذاته

 :تقدم علوم البيولوجيا (4
النوعية  أدى التودم الذع ارأ على علوم البيولوجيا الحيوية واألن روبولوجيا الطبيعية إلى توفير ك ير من المعلومات حوأ الصفات

للسكان والخصائص الفي يوية والتعليمية والنفسية لهم وإلى توفير ك ير من الحوائق التي أفادت منها الدراسة العلمية للسكان في 
 . نموها وبلورة نظرياتها وقضاياها

 :تزايد احملاوالت العلمية اجلادة يف دراسة السكان (5
سمع عشمر عمدد مت ايمد ممن المحماوالت العلميمة الجمادة فمي دراسمة السمكان ممن ظهر في نهاية الورن ال امن عشر وبداية الورن التا

 . أم لتها تلك المحاوالت التي أسهم بها كل من بنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون وغيرهم
 (:مقال يف السكان)ظهور مؤلف روبرت مالتس  (6

مسممتوال يعتممممد علممى المنمماهج العلميممة وخاصمممة  والممذع يعتبممر أوأ مممن أرسممى دعمممائم الدراسممة العلميممة للسممكان وجعمممل منهمما كيانمما
 . ، وتخل أيضا ضمن مجموعة العلوم االجتماعية اإلحصائية منها

 ظهور علم اجتماع السكان : 
، ودراسمتها باعتبارهمما ظمواهر أساسمية غيممر  ظهمر علمم اجتمماع السممكان اسمتجابة للحما  إلممى فهمم وتفسمير الظمواهر السممكانية ذاتهما

جرافيا والدراسات السكانية الجغرافية واالقتصادية فمي اهتمامهما بدراسمة همذه الظمواهر انصمرفن بعيمدا ، خاصة وأن الديمو   انوية
 .عن تلبية هذه الحاجة

  1231 و 1221عامي ويرد ظهور علم اجتماع السكان إىل الفرتة ما بني . 
 جماالت اهتمام علم اجتماع السكان : 

هم في دراسة الظواهر السكانية إلى عدد من الميادين والمجاالت نحاوأ قسم المشتغلون بعلم اجتماع السكان مجاالت اهتمام
. فيما يلي إيجاز أهمها لما له قيمة في زيادة توضيح االختالف بين علم اجتماع السكان وبين الديموجرافيا والدراسات السكانية

 . :وهذه امليادين هي
   -أواًل 
  ينطوع عليه من ظواهر سكانية م ل حجم السمكان وتكموينهم وتموزيعهم ممن أك مر الميمادين جمذبا يعد ميدان بناء السكان وما

للباح ين الذين يوومون بتحليل ظواهر بناء األسرة وحجمها استنادا إلى نتائج الدراسات السوسيولوجية ألنماط األسرة وتغيرها 
دراسممات السوسمميولوجية لتغيممر بنمماء األسممرة ووظائفهمما ويوومممون بتحليممل ظممواهر تفكممك األسممرة م ممل الطممالا فممي ضممؤ نتممائج ال

 . االقتصادية والتعليمية والدينية
 ويستخدمون المؤ مرات المتباينمة . ويجرون تحليال للتكوين ال واجي في األسرة على ضؤ ابيعة التنظيم االجتماعي للمجتمع

عمممدالت الخصممموبة كمممما يوضمممحون أ مممر الوممميم علمممى الطبومممة والمكانمممة االقتصمممادية واالجتماعيمممة فمممي تحليمممل االختالفمممات فمممي م
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كما يحاولون تتبع أ ر ظروف التحضر والتصنيع والحمرا  . االجتماعية والمعايير والعادات والتواليد في تباين هذه المعدالت
 . االجتماعي وغيرها من الظواهر االجتماعية على الخصوبة والسلو  اإلنجابي

  -ثانيًا
 د الديموجرافيا بأن الشكل الوحيد للتغير السكاني والذع يتم ل في ال يادة والنوصان الذع يطرأ على حجم السكان إن اعتوا

جعلهممم يهتمممون بدراسممة التغيممرات فممي معممدالت الوفيممات والخصمموبة والهجممرة والتغيممرات فممي بنمماء السممكان باعتبارهمما مممن أهممم 
 . عوامل التغير السكاني

 ن في دراسته لظواهر التغير السكاني ال يرك  على معدالت الوفاة أو الخصوبة أو الهجرة أو غيرها غير أن علم اجتماع السكا
ويهمتم كممذلك بتحليممل . ، وإنممما يتنماوأ العوامممل االجتماعيمة التممي تحكممم معمدالت الوفيممات والخصموبة والهجممرة فمي حممد ذاتهما

،  ، والمسممتويات التعليميممة وحركممات الهجممرة وغيرهمما جممرةالنتممائج االجتماعيممة المترتبممة علممى معممدالت الوفيممات والخصمموبة واله
ويحمماوأ بلممورة نممماذ  تشممتمل علممى التفاعممل بممين المتغيممرات السممكانية واالجتماعيممة ويعتمممد عليهمما فممي تفسممير نمممو السممكان 

 . وتغيرهم
 منو وتطور علم اجتماع السكان : 

، ونوعممما مممن أنمممواع  اره أحمممد فممروع علمممم االجتممماعتفاعلممن عوامممل وظمممروف متباينممة أدت إلمممى ظهممور علمممم اجتممماع السمممكان باعتبمم
ولي  أدأ على ذلك من تلمك المظماهر والنتمائج التمي . الدراسات السكانية وقد أخذ هذا العلم في النمو والتطور بشكل واضح

 . حووها
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 مقدمة : 
 ن أن تبلممور ممما انتهممن إليممه مممن نتممائج اختلفممن ارراء بصممدد الدراسممات السممكانية وتحديممد مكانتهمما بممين العلمموم التممي اسممتطاع

إذ يممذهب الممبعم إلمى أن الدراسممات السممكانية وصملن بالفعممل إلممى مرحلمة العلممم بعممد أن جمعممن . وقضمايا فممي صممورة نظريمات
، بمل أن بعمم المشمتغلين بالسمكان قمد توصملوا بالفعمل إلمى  الحوائق ووضعن الفمروض وحاولمن أن تنظمهما فمي صمورة نظريمة

، بينمما تتميم  بموفرة  ن يرى المبعم ارخمر أن الدراسمات السمكانية فمي الوقمن الحاضمر تفتومر إلمى النظريمةولك. قوانين سكانية
 النتائج الج ئية بفضل الجهود المتتابعة التي أجرين في ميدانها لجمع هذه النتائج دون االهتمام 

 الممنوص إلممى التوممدم الممذع أحرزتممه ، ويرجعممون هممذا  بصممياغتها فممي بنمماء منسممق مممن المعرفممة يفسممر علممى أساسممه سمملو  السممكان
،  من ناحيمة الدراسات السكانية في ميدان البحوث اإلمبيريوية وإلى انشغالها بتطوير مناهج متماي ة لجمع البيانات وتحليلها

 . وإلى ما يتمي  به موضوع الدراسة السكانية وانتمائه إلى عدد من العلوم المتداخلة من ناحية أخرى
 وتودم تفسيرا  مجموعة من الوضايا المترابطة التي تووم على أساس المالحظة والتجريب عبارة عنموما والنظرية السكانية ع ،

 .، أو تنبؤا بعالقات يمكن مالحظتها والتحوق منها لظاهرة ما من الظواهر السكانية
 ؟ وهمل هنما   خمرىفهل تختلمف نظريمة علمم اجتمماع السمكان فمي وضمعها وابيعتهما عمن النظريمات فمي الدراسمات السمكانية األ

 ؟  ؟ وما أبعاد كل نظرية منها محاوالت لتصنيف نظرية علم اجتماع السكان
 تصنيف نظرية علم اجتماع السكان : 
 ولما كانن كل . تنطوع دراسة نظرية علم اجتماع السكان على محاوالت متباينة لتصنيف هذه المجموعة من الوضايا النظرية

فمي تصمنيف الوضمايا النظريمة فممن المتوقمع أن ال نجمد اتفاقما بمين محماوالت التصمنيف محاولة منها تستند إلمى معيمار مختلمف 
 . ههذ

 وعموما ترد محاوالت تصنيف نظرية علم اجتماع السكان إلى  الث على النحو التالي  : 
 احملاولة األوىل: 

 .، ونظريات اجتماعية نظريات ابيعية:  وتووم على توسيم النظريات إلى نوعين
 

أن الذع يتحكم في نمو السكان هو ابيعة اإلنسان نفسه وابيعة العالم الذع يعيش  :وهي التي يجمع بينها اعتواد واحد مؤداه 
ويوضممح لنمما هممذا االعتومماد كيممف كممان أصممحاب هممذه . وأنممه إذا كممان لننسممان سمميطرة علممى هممذا النمممو فهممي سمميطرة محممدودة.  فيممه

السكان يتمكنون به من معرفة ما حمدث فمي الماضمي ومما سميحدث فمي المسمتوبل، وكانمن النظريات يحاولون إيجاد قانون لنمو 
الووانين التي توصلوا إليها في الغالب تنكر كل تدخل لننسان وللويم اإلنسانية واالتجاهات في هذا النمو وتعتبره أمرا ابيعيا ال 

 .وجيني ومنهم سادلر ودويلدع وسبنسر وكوارد. يمكن لننسان أن يعوقه

 تصنيف نظرية علم اجتماع السكان: احملاضرة الثالثة 
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أن نمو السكان ال يرجع إلى قانون ابيعي  ابن وإنما يرجع إلى الظروف االجتماعية  :وهي التي يجمع بينها اعتواد واحد مؤداه 
وهذه الظروف تضم مجموعة من العوامل المختلفة التي يتحدد عددها وفوا للهيئات االجتماعية ،  التي تحيط بأعضاء المجتمع

كمممارأ ممممارك  وأرسمممين ديممممون ويمممدخل ضممممن أصمممحاب همممذا النممموع ممممن النظريمممات السمممكانية  . فمممي المجتممممع اإلنسممماني المختلفمممة
 . وكارسوندرز

 احملاولة الثانية: 
وتتم ل في تلك المحماوالت التمي تصمنف نظريمات السمكان علمى ضمؤ العواممل التمي تمؤ ر فمي نممو السمكان إلمى نظريمات بيولوجيمة 

 . نظريات اقتصاديةونظريات  وافية اجتماعية و 
 

  تذهب هذه النظريات إلى أن انخفاض الخصوبة الذع حدث فمي المدوأ المتودممة يرجمع بصمفة أساسمية إلمى انخفماض الومدرة
. غيمر أن أصمحاب همذا االتجماه اختلفموا فيمما بيمنهم فيمما يتعلمق بالعواممل الممؤ رة علمى همذه الومدرة. البيولوجية على اإلنجماب

نما يرى سادلر أن ارتفاع الك افة السكانية يؤدع بطريوة ابيعية إلى انخفاض الودرة علمى اإلنجماب، يشمير سبنسمر إلمى أن فبي
تعويد الحياة االجتماعية والتنظيم االجتماعي يتطلب من اإلنسمان أن يبمذأ جهمودا إضمافية للمحافظمة علمى حياتمه الذاتيمة وأن 

  .ذلك يؤدع إلى خفم قدرته على التوالد
  أمما العالممة اإليطمالي كممواردوجيني فومد اعتومد أن لكممل مجتممع دورة بيولوجيمة تممؤ ر علمى ك افمة السممكان وتمنعك  عليهما، ففممي

 ممم تميممل إلممى االنخفمماض فممي الطبوممات العليمما مممما يممؤ ر علممى . المرحلممة األولممى تكممون الخصمموبة مرتفعممة فممي جميممع الطبوممات
 . اإلنجاب في جميع الطبوات

 

 ويرجمع . المحور األساسي الذع تدور حوله هذه النظريات أن ال وا  واإلنجاب يتحمددان وفوما للظمروف االقتصمادية السمائدة
فومممد اعتومممد . التفسمممير االقتصمممادع للظمممواهر السمممكانية إلمممى عهمممد قمممديم، بمممل همممو أوأ تفسمممير قدممممه المفكمممرون لهمممذه الظممماهرة

، وكمان  دم سمميث ممن بمين مم لمي  ة هي التي تحمدد معمدالت الم وا  واإلنجمابالمفكرون التوليديون أن الظروف االقتصادي
 . هذا االتجاه

 وبمدأ مفهموم الحجمم األم مل  تطمورت النظريمة االقتصمادية الكالسميكية، وفي نهاية الورن التاسمع عشمر وبدايمة الومرن العشمرين ،
سممكان فممي كتابممه مبممادد االقتصمماد السياسممي الحجممم األم ممل لل( كينمماع)وعممرف . للسممكان يظهممر فممي كتابممات علممماء االقتصمماد

بأنه ذلك الذع يبلم  عنمده اإلنتما  أعلمى مسمتوى ممع افتمراض  بمات مسمتوى المعرفمة وسمائر الظمروف  1111الذع نشر عام 
 . السائدة
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أ تفسمير السملو  اإلنجمابي وممن  مم نممو ، كتلمك التمي تحماو  وهي مجموعة النظريات التي تعتمد على التفاعل ال ومافي دون غيمره
 . ، أو بالرجوع إلى مفهوم ال وافة التوليدية السكان بالرجوع إلى النسق الويمي السائد في المجتمع

 احملاولة الثالثة: 
 . ، والمدخل الراديكالي المدخل المحافظ:  وهي تلك المحاولة التي ترد نظريات السكان إلى مدخلين هما

 

 وأنمه فمي مراحمل التغيمر يختممل همذا التموازن ولكمن هنما  قموى اجتماعيممة أو  المذع يمرى أن المجتممع يميمل دائمما نحممو التموازن ،
 . بيولوجية تعمل دائما على إعادة هذا التوازن مرة  انية

  ويدخل في إاار هذا المدخل النظرع مجموعة نظريات سبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنج لي ديف.  
 

  الممذع يممرى أنممه إذا كانممن العوامممل الماديممة تلعممب دورا رئيسمميا فممي تحديممد معممدالت الخصمموبة فمم ن اإلاممار ال وممافي السممائد فممي
وأن رفممم هممذه العوامممل . المجتمممع والممذع غالبمما ممما يكممون انعكاسمما لهممذه الظممروف يممؤ ر بممدوره فممي معممدالت الخصمموبة هممذه

 .ره إلى صورة أخرى هو الطريق المؤدع إلى توليل معدالت الخصوبة واإلنجابواإلاار المرتبط بها ومحاولة تغيي
 ويدخل في إاار نظريات المدخل الراديكالي كارأ مارك  وكونت  وريابو كين وكوزلوف وغيرهم . 
 

 ويف احملاضرة القادمة سنناقش مقومات نظريات املدخلني احملافظ والراديكالي بالتفصيل إن شاء اهلل . 
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 :هربرت سبنسر (1
 وقممد عممرض سبنسممر قضممايا النظريممة . مفكممر اجتممماعي مشممهور عممرف باهتمامممه بممالتطور البيولمموجي االجتممماعي للومموى الطبيعيممة

 :وأهم أفكاره. 1091عام (  مبادد البيولوجيا )السكانية ضمن كتابه 
تبمدأ فمي وقمن ممن العمام يكمون فيمه المدفء  أن الغذاء الجيد ي يد الودرة على التناسل ألن الحياة عند ك ير ممن المخلوقمات  (1

 . كبيرا والمئونة الغذائية متوفرة والتي تسهل بدورها حياة الفرد مما يؤدع إلى ت ايد السكان
، نوصن  ، ألن المخلوقات كلما ارتفعن وتطورت من األ كاأ الدنيا للحياة أن هنا  تعارضا بين التناسل والنضو  الذاتي (2

، بينما األ كاأ العليا  التي ال تستطيع المحافظة على نفسها تتكا ر بدرجة كبيرة حتى ال تفنىخصوبتها فاألجسام العضوية 
لألجسام العضوية تنفق ج ءا كبيرا من قوتها ونشااها الحيموع فمي إنضما  ذاتيتهما وبنماء  خصميتها وال يتبومى لهما إال الوليمل 

 . لبذله في مجاأ التوالد واإلنجاب
السيدات المشتغالت في المهن الفكرية والالتي كن ينتسبن إلى ابوات عليا بسبب اإلجهاد  الحظ سبنسر قلة النسل بين (3

 .الذهني وعج هن عن إرضاع أافالهن ورعايتهم ومدهم بالغذاء الصحي
وعليممه قممرر سبنسممر أنممه كلممما ازداد ممما بذلممه الفممرد مممن جهممود لتأكيممد ذاتممه ووجمموده ونجاحممه ضممعفن جهمموده فممي اإلنجمماب  (4

 .والخلف
ء على ذلك تنبأ سبنسر بأن مشكلة ت ايد السكان ستختفي مع ما يصاحبها من  رور أخرى مادام اإلنسان ينشد الرقمي وبنا (5

 .ويبذأ جهودا كبيرة في سبيل ذلك
 واستندت إلى عوامل التطور االجتماعي في تفسير نمو السكان  وتمتاز أفكار سبنسر بأنها تم ل عمالً نظرياً مكتمل البناء ،

 :ومع ذلك كانت هناك بعض املالحظات النقدية عل  هذه األفكار منهاتوازن بين أفراده في المجتمع، وتحويق ال
 إال أنممه أغفمل عمددا  خممر ممن الشمواهد التممي  أنمه بمرغم حمر  سبنسممر علمى تمدعيم فروضممه بنماء علمى  ممواهد ممن الواقمع ،

جية فمي بنماء اإلنسمان بومدر مما ترجمع إلمى تخالف هذا الفرض وهي أن الخصوبة المتناقصة ال ترجمع إلمى تغيمرات فسميولو 
 .الرغبة واالختيار في تحديد حجم األسرة باستعماأ ما وفره العلم الحديث من وسائل حدي ة لضبط النسل

 ذلك أن المرأة التمي نالمن قمدرا ممن التعلميم البمد أن  نتعليم تؤ ر في الودرة على اإلنساوأن هنا  عوامل أخرى غير ال ،
 . سنة(39-29من )م فترات خصوبتها والتي تتمي  بها المرحلة العمرية تكون قد تجاوزت أه

 
 
 
 

  نظريات املدخل احملافظ يف تفسري الظواهر السكانية: احملاضرة الرابعة 
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 : كوارد جيين (2
 مفكر اجتماعي إيطالي اهتم بدرجة كبيرة بدراسة التغير السكاني باعتباره مؤ را على تطور وتغير المجتمع. 
  كن تلييصـها علـ  النحـو    مي والتمي 1012عام ( أ ر السكان في تطور المجتمع)وقد عرض جيني قضاياه النظرية في مؤلفه

  :التالي
 .، هي النشأة والتكوين والتودم واالزدهار واالضمحالأ والفناء سلم بأن المجتمع يمر بمراحل  الث (1
افتمرض أنمه فمي كمل مرحلمة ممن مراحمل تطمور وتغيمر المجتممع يمكمن أن نالحمظ خصمائص محمددة تميم  نممو السمكان ونتممائج  (2

 .انب المجتمعتترتب على هذا النمو تؤ ر في مختلف جو 
  :فالحظ م أخذ يبحث عن الشواهد الواقعية التي تؤكد االرتباط بين نمو السكان وتغير المجتمع  (3
 :مرحلة النشأة (1

وكان يصاحب ذلك النممو السمكاني عمدم وجمود اختالفمات . المجتمعات في مرحلة النشأة والتكوين تتمي  بمعدأ خصوبة مرتفع
ى ابومات مم ال، ولكمن نتيجمة لمما كمان يترتمب علمى الخصموبة المرتفعمة ممن زيمادة فمي حجمم اجتماعية واضحة بين سكانه وفئاته إل

 . السكان وك افتهم بدأ ينعك  أ ر ذلك على بناء المجتمع وأخذ يصاحبه تباين في األوضاع االجتماعية واختالف في الطبوات
 :مرحلة التقدم واالزدهار (2

وينتعش االقتصاد ويرتفمع مسمتوى المعيشمة وتعمم الرفاهيمة ويطمرد التصمنيع وفيها يحدث تناقص في الخصوبة ويول عدد السكان 
كما ت دهر الفنون والموسيوى واألدب ويشعر المجتمع بالسعادة واالامئنان على مستوبله ويصبح . وتنمو المدن وت دهر التجارة

 . أك ر ديمورااية
 :مرحلة االضمحالل والفناء (3

مما يؤدع إلى . يفية نتيجة لنمو التصنيع والتوسع في هجرة العمالة من الريف إلى الحضروفيها يول عدد السكان في المنااق الر 
، وقلممة الطلممب علممى الصممناعات فممي المدينممة وزيممادة اإلنتمما  علممى االسممتهال  فتحممل  إهممماأ األرض ال راعيممة وسممؤ حالممة الفالحممين

مممدن والطبوممات العليمما وتمم داد حالممة المجتمممع سممموءا األزمممات االقتصممادية ويمم داد التعممارض بممين أحممواأ الطبوممات العماليممة فممي ال
 . واضمحالال مما قد يعجل بفنائه واختفائه إال إذا لجأ المجتمع إلى الهجرة وإيجاد المستعمرات الجديدة

 :  كارسوندز الكسندر (3
 :هيو( سكان العالم)باحث انجلي ع اهتم بدراسة الظواهر السكانية وعرض قضاياه النظرية في مؤلف له بعنوان 

 .يسلم بأن السكان في أع مجتمع إما أن يكونوا قلة أو ك رة أو عند حد أم ل (1
 . م يفترض أن هنا  عالقة بين حجم السكان وبين موارد ال روة في المجتمع سواء أرض زراعية أو  روة معدنية أو غيرها (2
 المترتب على موارد ال روة به م أخذ يحصر األدلة على صحة افتراضه بالنظر إلى حويوة دخل الفرد في المجتمع و  (3
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وبناء على هذه الشواهد يذهب إلمى أنمه يمكمن اسمتخال  مويماس يمكمن بواسمطته التعمرف علمى مسمتوى الولمة أو الك مرة أو  (4
الم لى الذع قد يصل إليه السكان ويتم ل في أنه إذا كان متوسط دخمل الفمرد  خمذا فمي ال يمادة دأ همذا أن عمدد السمكان 

، وإذا   ، أما إذا كان متوسط الدخل في حالة استورار كان عدد السكان عند الحجم األم ل حد الولةفي هذا المجتمع عند 
   .كان المتوسط متجها نحو الهبوط تدريجيا ف ن عدد السكان يكون عند حد مت ايد

 : كنجزلي ديفز (4
، وعمرض  وموماالت فمي همذا الصمدد، ووضمع عمدة مؤلفمات  عالم اجتماع أمريكي أعار موضوع السكان جانبا كبيرا ممن اهتماماتمه

وتعمد نظريتمه ممن أك مر نظريمات المممدخل ( نظريمة التغيمر واالسمتجابة فمي التماريخ المديموجرافي الحمديث)قضماياه النظريمة فمي موالمه 
  :وميكن أن نليص أهم قضاياه النظرية عل  النحو التالي. المحافظ حرصا على التمسك بفكرة التوازن

تحاوأ تفسير التغير االجتماعي بالرجوع إلى عامل واحد فوط كالعامل االقتصادع م ال أو العامل يرفم ديف  النظريات التي  (1
ويمرى أن المجتممع يميمل دائمما نحمو التموازن بمين عمدد السمكان ومتطلبمات البنماء االجتمماعي أع المموارد التمي يجمب . ال وافي

ق األهداف الدينية والتربوية والفنية والترفيهية والسياسية ، أو بعبارة أخرى لتحوي تخصيصها للمحافظة على البناء االجتماعي
 . التي يرمي إليها المجتمع

 م يفترض أنه إذا اختل هذا التوازن يميل السكان إلى التكيف مع هذه الظمروف ممن خمالأ اسمتجابات متنوعمة كتمأخير سمن  (2
السمكان علمى مراحمل متعمددة كمأن يلجمأوا فمي  وقد تحدث استجابة. ال وا  أو االلتجاء إلى اإلجهاض أو إلى تنظيم األسرة

 . بادد األمر إلى تأخير سن ال وا ،  م يلجأوا م ال إلى اإلجهاض، وفي مراحل تالية يلجأوا إلى تنظيم األسرة أو التعويم
. ويحاوأ ديف  تطبيق نظريته على التطورات السكانية التي حمد ن فمي المدوأ المتودممة وأهمم همذه الظمروف هبموط المواليمد (3

ويرى أنه يتم ل في إمكانية االستفادة ممن الرفاهيمة المت ايمدة وممن الفمر  الجديمدة المتاحمة فتم داد بالتمالي تكماليف التنشمئة 
 .االجتماعية التي تهدف إلى إعداد الطفل لالستفادة من هذه الفر  الجديدة

انممن قممد اسممتوعبن بعممم جوانممب الواقممع ، ألنهمما إذا ك ويمكممن الومموأ أن نظريممة دافيمم  تعممد نظريممة اسممتاتيكية غيممر ديناميممة -
واسممتمدت منممه الشممواهد التممي تؤكممد افتراضمماتها، إال أنهمما أغفلممن جانبمما  خممر مممن جوانممب الواقممع لممه أهميتممه فممي الوصمموأ 
بالنظرية إلى أعلى مستوى من التجريد، ونعني به جانب الواقع الذع تشهده المجتمعات النامية في العالم ال الث والمذع 

 . عما  هدته المجتمعات المتودمة من ظروف التنمية يختلف جوهريا
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مفكـــر اجتمـــاعي مشـــهور عـــر  
باهتماما بالتطور البيولـوجي  
. االجتمـاعي للقــوى الطبيعيــة 
ــايا    ــر قضـ ــرر سبنسـ ــد عـ وقـ
النظرية السكانية ضمن كتابا 

 1211عام ( مبادئ البيولوجيا)

 

 
 

ــر اجتمــاعي إيطــالي اهــتم    مفك
ــتغري    ــة ال ــبرية بدراس ــة ك بدرج
السكاني باعتباره مؤشـرا علـ    

 .وتغري اجملتمع تطور

ــاياه    ــيين قضــ ــرر جــ ــد عــ وقــ
أثر السكان )النظرية يف مؤلفا 
 1212عام ( يف تطور اجملتمع

باحث اجنليزي اهتم بدراسة 
الظواهر السكانية وعرر 

قضاياه النظرية يف مؤلف لا 
 (سكان العامل)بعنوان 

عامل اجتماع أمريكي أعـار موضـوع   
ــبريا مـــــن     ــا كـــ ــكان جانبـــ الســـ

ــرر ق ــار وعــ ــاياه اهتماماتــ ضــ
نظرية التغري )النظرية يف مقالا 

واالســــــــــتجابة يف التــــــــــاري  
ــدميوجرايف اثـــديث  وتعـــد  ( الـ

نظريتا من أكثر نظريـات املـدخل   
ــك   ــ  التمسـ ــا علـ احملـــافظ حرعـ

 بفكرة التوازن
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 : كارل ماركس (1
، ورغم أنه لم يفرد لموضوع السكان مؤلفا خاصا ف نه عرض لبعم ارراء النظرية المتعلوة  مفكرا اجتماعيا ألمانيا( مارك )كان 

 :وفيما يلي أهم هذه اآلراء( رأس الماأ)نون بالسكان ضمن مؤلفه المع
 .يسلم مارك  بأن المجتمع يمر بمراحل متباينة في تغيره، استنادا إلى تغير اإلنتا  والنظام االقتصادع (1
 . ويفترض أن ت ايد السكان يرتبط بمعدأ التشغيل في النظام االقتصادع (2
  الرأسمالي، حيث الحظ وجود فائم في السكان نتيجة لمعدأ ووجد ما يدعم افتراضه هذا بناء على دراسته لنظام اإلنتا  (3

أو بعبمارة أخمرى يمؤدع تمراكم رأس المماأ فمي صمورة سملع إنتاجيمة . التشغيل المتناقص واختصار النفوات وتراكم رأس المماأ
 .انيإلى نوص الحاجة إلى العماأ مما يجعل وجودهم في اإلنتا  زائدا عن الحاجة نسبيا فيتحولون إلى فائم سك

بناء على هذه الحومائق عمدم وجمود فمائم فمي السمكان ممع وجمود نظمام اإلنتما  اال متراكي نتيجمة للتشمغيل ( مارك )ويتوقع  (4
 .الكامل والمتوازن بين ال يادة في رأس الماأ والعماأ، بحيث ال يوجد فائم سكاني ويول الفور والبؤس

ون عممام  ابممن للسممكان وإنممما لكممل مرحلممة مممن مراحممل تطممور مممن تحليالتممه إلممى الومموأ بأنممه لممي  هنمما  قممان( مممارك )ويصممل  (5
 . المجتمع واإلنتا  قانون خا  بها ينطبق عليها وحدها

وهممذا معنمماه أن الفوممر والبممؤس . تتال ممى مشممكلة زيممادة السممكان مممع تطممور المجتمممع ووصمموله إلممى مرحلممة اإلنتمما  اال ممتراكي (6
جودهممما إلممى عامممل بيولمموجي ي يممد أو يممنوص قممدرة اإلنسممان علممى باعتبارهممما مرتبطممان بمشممكلة ت ايممد السممكان ال يممدينان بو 

الخلممف واإلنسمماأ أو إلممى غيرهمما مممن العوامممل الطبيعيممة وإنممما يرجممع إلممى النظممام االقتصممادع الممذع يعجمم  عممن تشممغيل أفممراد 
 . المجتمع تشغيال كامال
 :أوجا النقد لنظرية ماركس

 .قضاياه النظرية ونتائج تحليالتهتحي ه للطبوة العاملة مما أ ر في ( مارك )يؤخذ على  -
ولكن نمو السكان . تصور مارك  أن النظام اال تراكي يول فيه ضغط السكان على الموارد وتحل فيه مشاكل ت ايد السكان -

من ناحية أخرى محكوم بعوامل أخرى منها الحرية الشخصية فيما يتعلق بال وا  والخلف، وهي عوامل ال يمكن إنكار أ رها 
 . الحدود والضغوط على موارد المجتمع في تجاوز

 : ريابوشكني (2
عالمة روسي ينطلق من نف  الوضايا التي انطلق منها مارك ، إال أنه يودم قضايا افتراضية وتفسيرية تختلف في مضمونها عن 

 :عل  النحو التالي( مارك )قضايا 
 .تصادع السائد في المجتمعإلى أن زيادة السكان تتوقف على ابيعة النظام االق( ريابو كين)يذهب  (1

  يف تفسري الظواهر السكانيةالراديكالي نظريات املدخل :  ةسماوااحملاضرة 
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فممي النظممام الرأسمممالي هنمما  فممائم فممي السممكان نتيجممة الطبيعممة االسممتغاللية والمتعارضممة بممين الوممائمين علممى  ممئون اإلنتمما   (2
 . االقتصادع والعماأ

ائمين في ظل نظام اإلنتا  اال تراكي لي  هنا  فائم في السكان نتيجة للطبيعة المتوازنمة فمي األهمداف والوسمائل بمين الوم (3
أمما الوسمائل التمي . ذلك أن الهدف الرئيسي من اإلنتا  هنا هو إ باع الرغبمات ولمي  تحويمق المربح لفئمة قليلمة. على  ئونه

يسممتعان بهمما فتتم ممل فممي االسممتفادة مممن كافممة الممموارد المتاحممة وخاصممة العمممل الممذع يعتبممر المصممدر الرئيسممي لل ممروة وموياسمما 
 . فيها الطاقة الذرية للويم، واستخدام كافة الطاقات بما

 : سيدني كونتز (3
ولكنا . في تفسير الظواهر السكانية على ضؤ العوامل االقتصادية( مارك )باحث اهتم بدراسة الظواهر السكانية، وتأ ر بأفكار 

 :وسع من نطاق هذا التفسري عل  النحو التالي
 .وظواهرهفي األخذ بنف  الوضايا المسلمة حوأ تغير المجتمع ( مارك )يتفق مع  (1
منـو السـكان يتوقـف علـ  عوامـل اقتصـادية        ولكنه يضع تفسيره الفرضي لظاهرة نمو السكان على نحو مغماير إذ يمرى أن (2

 . ثالثة هي مقدار العمل ونوع العمل ووظيفة األسرة
ــو    ( أ ــدار العمــل املطل ا  مممن قبممل إلممى أن فممر  العمممل المتاحممة هممي التممي تحممدد معممدالت المم و (  دم سممميث)وقممد أ ممار  :مق

 لمممممممذلك أضممممممماف واإلنجممممممماب، كمممممممما أن زيمممممممادة فمممممممر  العممممممممل فمممممممي المممممممدوأ الغربيمممممممة ارتبطمممممممن بهبممممممموط معمممممممدالت المواليمممممممد، 
 : اعاملين اقتصاديين هم( كونت ) 
وهو نموع ممن العممل ال يحتما  إلمى تكماليف ممما يمؤدع إلمى ارتفماع  : أو زيادة الطلب عل  العمل غري املاهر نوع العمل املطلو  ( ب

 . زيادة الطلب على العمل الماهر ال تؤدع بالضرورة إلى ارتفاع الخصوبةالخصوبة، في حين أن 
العالقة بين الخصوبة والدخل وانتهى إلى أنه إذا كان األغنياء أقل إنجابا ممن الفومراء فم ن ذلمك يرجمع ( كونت )وبذلك فسر  -

 .إلى أن ابيعة المهن التي يمارسها األولون تتطلب إعدادا كبيرا وتكاليف ك يرة
إلى أن التغير الذع ارأ علمى الوظمائف االقتصمادية لألسمرة فحولهما ممن وحمدة ( كونت )أ ار  :ظائف االقتصادية لألسرةالو ( ت

إنتاجيممة تحتمما  إلممى أيممد عاملممة ك يممرة إلممى وحممدة اسممتهالكية أفوممد األافمماأ قيمممتهم االقتصممادية وأدى بالتممالي إلممى انخفمماض 
ميمدان العممل ممما جعلهما ترغمب فمي الحمد ممن اإلنجماب لكمي ال تفومد  ومن ناحية أخرى فود خرجمن الممرأة إلمى. الخصوبة

 . األجر الذع تتواضاه نظير عملها
أضاف عامال مهما إلى التفسير الماركسي لنمو السكان وهو نوع العمل وما يتطلبه ممن تكماليف لنعمداد ( كونت )ورغم أن  -

 .هذا أ ر العوامل االجتماعية األخرى على اإلنجابوالتدريب والتنشئة وأ ره في معدالت الخصوبة إال أنه تجاهل ب
إلى ما الحظه من ظواهر سكانية في المجتمع الغربي، ولم يهتم بمما همو مالحمظ ممن ظمواهر فمي المدوأ ( كونت )كما استند  -

 . النامية، واستمرار معدالت المواليد والخصوبة في مستوى مرتفع رغم انتشار البطالة فيها
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 : كوزولو  (4
تي أعار الظواهر السكانية ك يمرا ممن اهتماممه، ووضمع  راءه فمي السمكان ضممن عمدد ممن مؤلفاتمه، ورغمم ترديمده رراء باحث سوفي

وميكـن   .إال أنه اور من تفسيراته ووسع من نطاقها لتشممل الظمواهر السمكانية واتجاهمات الخصموبة فمي المدوأ الناميمة( مارك )
 :إجياز هذه األفكار عل  النحو التالي

تحليله للظواهر السكانية في المدوأ الناميمة انطالقما ممن نفم  المسملمات الماركسمية حموأ تغيمر المجتممع ( وزولوفك)يبدأ  (1
 . وظواهره

ولكنمه حماوأ بعممد ذلمك فممي محاولتمه توسميع نطمماا التفسمير الماركسممي لظمواهر السمكان توممديم فمرض جديممد إذ يمرى أن نمممو  (2
 .ادية تتم ل في معدأ الوفيات ونوعية النشاط االقتصادعالسكان في الدوأ النامية يتوقف على عوامل غير م

 .والعوامل غير المبا رة العوامل المبا رةمن العوامل المؤ رة في اإلنجاب،  نوعينمي  كوزلوف بين   ( أ
متعددة ومتنوعة وتشمل بعم العوامل البيولوجية كالودرة على اإلنجاب وبعم العوامل النفسية كالرغبة في  ويرى أن األوىل -

 .اإلنجاب، وكذلك بعم العوامل االقتصادية االجتماعية كالودرة المادية على تربية األافاأ
فهي العوامل المادية، ومع أن تأ يرها في الخصوبة غير مبا ر، إال أنها تحدد أ ر العوامل األخرى،  أما العوامل غري املباشرة -

 .في التحليل النهائي أكبر األ ر على معدالت الخصوبةوالتي يكون لها . بل وتحدد أحيانا وجود هذه العوامل ذاتها
الدليل على ذلك أن الرغبة في تكوين أسرة كبيرة وهي رغبة منتشرة في معظم الدوأ النامية ترجمع فمي أصملها التماريخي إلمى  ( ب

رأع العمام وكمان الم. صعوبة الظروف الماديمة التمي كانمن تواجمه همذه المجتمعمات فمي الماضمي، أهمهما ارتفماع معمدأ الوفيمات
وهذه العوامل األيديولوجية . والوواعد األخالقية وقواعد ال وا  والتعاليم الدينية كلها تدعم التواليد المشجعة على اإلنجاب

التي تكونن حوأ نظام األسرة الكبيرة أصبحن بمرور ال من مستولة عن العوامل التي أوجدتها مما أدى إلى استمرار وجود 
 ختفاء السبب المادع الذع أوجدها وهو ارتفاع معدأ الوفيات األسرة الكبيرة رغم ا

غير أن بعم العوامل المادية األخرى المؤ رة على ارتفاع الخصوبة مازالن تلعب دورها في بعم المجتمعات الناميمة وهمي  ( ت
. رخيصمة وك يمرةعوامل مرتبطة بطبيعة النشاط االقتصادع في هذه الدوأ، وهو النشاط ال راعمي المذع يتطلمب أيمدع عاملمة 

وذلك بسبب سياسة االستعمار التي كانن ترغب دائما في الحصوأ على المواد الخام، فكانن تشجع ال راعة وتعمل على 
وهمذا همو أصمل المشمكلة االقتصمادية . وقد أدى ذلك إلى االكتظاظ النسبي بالسكان في المنااق ال راعيمة. تأخير الصناعة

 . لدوأ الناميةوالديموجرافية التي تعاني منها ا
إذ كممان األوأ يممرى أن الرأسممماليين هممم الممذين يشممجعون  ،(كوزولمموف)و ( مممارك )ومممن هنمما يتضممح مممدى التما ممل بممين  راء  -

الطبوة العاملة على ك رة اإلنجاب لكي يجدوا دائما فائضما ممن العمالمة يمكمنهم ممن خفمم األجمور باسمتمرار، وأ مار ال ماني 
لسبب في ال يمادة السمكانية التمي تعماني منهما المدوأ الناميمة ألنهما كانمن تريمد الحصموأ علمى إلى أن الدوأ االستعمارية هي ا

 . المواد الخام فتشجع ال راعة وتعمل على تأخير الصناعة
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 يف تفسري الظواهر السكانية املدخل الراديكالينظريات  ءاملع

 

 

 

 

 

 
 

 كارل ماركس

 

 

 

 

 
 

 ريابوشكني

 

 

 

 
 

 سيدني كونتز

 

 

 

 
 

 كوزولو 

 

 

 

 
 

مفكرا اجتماعيـا أملانيـار ورغـم    
ــكان   ــرد ملوضـــوع السـ أنـــا مل يفـ
مؤلفا خاعـا فننـا عـرر لـبعض     
اآلراء النظرية املتعلقة بالسـكان  

 (رأ  املال)ضمن مؤلفا املعنون 

 

ينطلــق مــن نفــس  عالمــة روســي 
 القضايا اليت انطلق منها ماركس
ر إال أنا يقدم قضـايا افرتاضـية   
وتفسريية ختتلـف يف مضـمونها   

 (ماركس)عن قضايا 

 

باحث سوفييت أعار الظواهر السـكانية كـثريا   
ر ووضــع اراءه يف السـكان ضــمن   مـن اهتمامـا  

ــا  ــن مؤلفاتـ ــدد مـ ــده آلراء   عـ ــم ترديـ ر ورغـ
اتا ووسع مـن  إال أنا طور من تفسري( ماركس)

نطاقها لتشمل الظواهر السكانية واجتاهـات  
 اوصوبة يف الدول النامية

 

ــث اهــتم بدراســة الظــواهر     باح
ــكانية ــار   الســـ ــأثر بأفكـــ ر وتـــ

ــاركس) ــواهر  ( مـ ــري الظـ يف تفسـ
ــؤ   ــ  ضـ ــكانية علـ ــل   السـ العوامـ

 االقتصادية
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 مقدمة : 
 إلممى معلوماتهمما وبياناتهمما ومعطياتهمما عممن اريممق  تنتمممي دراسممة السممكان إلممى تلممك المجموعممة مممن العلمموم اإلمبيريويممة التممي تصممل

 .المالحظة وتسجيل األحداث التي توع بطريوة ابيعية في العالم الخارجي
  والواقع أن المعطيات التي تبحث عنها تلك العلوم الوائمة على المالحظة منتشرة في المكان وال مان ممما يجعمل جمعهما فمي

 . نون من االنتشار في هذا النطااحاجة إلى عديد من المالحظين الذين يتمك
  وعلى هذا فمعطيمات دراسمة السمكان تجممع بمعرفمة مالحظمين ممدربين فمي عمليمات العمد يغطمون مسماحة كبيمرة ممن األرض أو

 .بمعرفة فرا من الموظفين المدربين على التسجيل لجمع وتسجيل األحداث الحيوية أو الحركات السكانية في هذا المكان
 لومات  ابتمة حموأ عمليمات التغيمر السمكاني تكمرار عمليمات تعمداد السمكان ممن وقمن رخمر واسمتمرار جممع ويتطلب توفير مع

ومن هنا كان التعمداد والتسمجيل الحيموع بم ابمة مصمادر أساسمية للمعلوممات ومنماهج حيويمة . المعلومات المسجلة عبر ال من
 .راسات السكانيةفي بحث الظواهر السكانية سواء في علم اجتماع السكان أو في الد

  وجمدير بالمذكر أن علمم اجتمماع السمكان باعتبماره نوعما مممن أنمواع الدراسمات السمكانية يعتممد علمى نفم  المنماهج واإلجممراءات
المنهجيممة المتبعممة فممي مختلممف الدراسممات السممكانية وخاصممة إجممراءات التعممداد والتسممجيل الحيمموع كطممرا فممي تمموفير البيانممات 

مد أيضا باعتباره فرعا من فروع علم االجتماع على مناهج وإجراءات البحث االجتماعي لتعينه ، كما يعت والمعطيات السكانية
ممن ناحيممة فممي التغلممب علممى مشممكالت التعمداد والتسممجيل الحيمموع وتسمماعد مممن ناحيممة أخمرى علممى تكملممة الممنوص فممي المممادة 

 . والمعطيات التي يوفرها التعداد والتسجيل الحيوع
 املعطيات السكانية : 
وسم المعطيات والمعلومات والحوائق والبيانات التي يتعامل معها دارس السكان سواء في الديموجرافيا أو الدراسات السكانية تن

 :إىل أربع جمموعاتالجغرافية أو االقتصادية أو علم االجتماع  
 اجملموعة األوىل: 
 علق بالمواليد والوفيات والهجرة وحجم السكان ، والتي تت وتشمل الخصائص السكانية األساسية الالزمة لكل دراسة سكانية

وتوزيممع السممكان وممما إليهمما وكلهمما معطيممات يجممد دارس السممكان رصمميدا ضممخما منهمما فممي توممارير التعممدادات أو كراسمماته وفممي 
 .الملخصات اإلحصائية وفي الكتاب السنوع لنحصاء أو غيرها

 اجملموعة الثانية: 
  م ل العمر والنوع والجن  أو العنصر والتي تؤ ر وتتأ ر بعوامل المواليد والوفيات وتتكون من الخصائص االجتماعية للسكان

والهجرة وتكوين السكان والبيانات المتعلوة بتلك الخصائص االجتماعية قد نجدها متوفرة في نف  المصادر ال ال ة السابق 
 . اإل ارة إليها في المجموعة األولى

 ( املعطيات السكانية ) منهج البحث يف علم اجتماع السكان: احملاضرة السابعة 

) 
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 اجملموعة الثالثة: 
 الجتماعية وأحواأ السكان، م ل ال وا  والطالا والدخل السنوع ومستوى التعليم والمهنة واإلسكان أو وتشمل األحداث ا

العمل والبطالة والسلو  االنتخابي وعضوية الح ب والصحة ومعدأ المرض والجريمة واألفعاأ االنحرافية واإلقامة في الريف 
 . الخ..والحضر وملكية المنازأ والسيارات

 لتممداخل واضمممح بممين متغيممرات المجموعمممة ال ال ممة وبممين المتغيمممرات أو المعطيممات السممكانية م مممل الممميالد والوفممماة والواقممع أن ا
فممال وا  والطمالا والممدخل والتعلميم تمؤ ر كلهمما فمي معممدأ المواليمد، كممما يمكمن أن يممؤ ر . والهجمرة وتكموين السممكان وحجمهمم

 .ةالدخل وتوفر فر  العمل في حالة اإلسكان وفي معدأ الهجر 
  وعلممى الممرغم مممن أنممه يجممب البحممث فممي البيانممات والمعطيممات المتعلوممة بمتغيممرات المجموعممة ال ال ممة حسممب الموضمموع، إال أن

غالبية هذه المعطيات نجدها متوفرة في توارير التعدادات وكراساته ومكاتب اإلحصائيات الحيوية والتسجيل الحيوع وخاصة 
أما المعلومات والحوائق الخاصة بالجريمة والجنما  نجمدها فمي إحصمائيات وتومارير . بيانات ال وا  والطالا والميالد والوفاة

كما نجد الحوائق المتعلوة بالووى العاملة والموارد البشمرية . البحث الجنائي وإحصائيات السجون ومكاتب رعاية األحداث
 .والعمالة في مكاتب العمل والتعبئة واإلحصاء 

 اجملموعة الرابعة: 
 ى مجموعممة المعطيممات والبيانممات المتعلوممة بالمكونممات البنائيممة للمجتمعممات وذلممك م ممل درجممة التحضممر والتصممنيع وتنطمموع علمم

 . والتنمية والحرا  االجتماعي والطبوة االجتماعية واألسرة والويم وال وافة
  سموا السمكان وخاصمة فمي علمم وتم ل متغيرات المجموعة الرابعة أك ر المتغيرات أهمية ألنها تم ل تصورات بنائية ابتكرها دار

م مل تفسمير التبماين فمي معمدأ الجريممة . االجتماع لتفسير التباين أو االختالف في متغيرات المجموعة األولى وال انية وال ال ة
ونسبة الذكورة إلى األنو ة ب رجاعه إلى درجة التحضر أو تفسير االختالف في معدأ الصحة والتكوين العمرع في ضؤ درجمة 

 . وهكذا التصنيع
 املصادر الرئيسية للمعطيات السكانية : 

يتم الحصوأ على معظم معطيات دراسة السكان من خالأ عملية االتصاأ بالسكان فرادى لتوديم المعلومات الخاصة بهم فمي 
ممن  ظل ظروف معينة أو حتى المعلومات المتعلوة بغيرهم من األ خا  أو يتم الحصوأ على بعم معطيات الدراسمة السمكانية

 . خالأ ارا غير مبا رة وتحليلية تفيد في الوقن نفسه عن المعلومات التي تم الحصوأ عليها مبا رة من األ خا 
 وتنطوي املصادر املباشرة للمعطيات السكانية عل  ثالثة أنواع هي: 

 .التعداد سواء الشامل أو بالعينة (1
 .نظام التسجيل الحيوع (2
 .عالم االجتماع البحث االجتماعي الميداني الذع يجريه (3



             
 KFU  (Nawi1408@ )أبو فيصل                              ــــــــــــــــــــ[  20  ]ــــــــــــــــــــ        صابر عبد الباقي                 / د علم اجتماع السكان

 

  أما املصدر غري املباشر للمعطيات السكانية: 
فهممو الممذع عممرف بممين دارسممي السممكان باسممم البيانممات الجمماه ة، ويم ممل مختلممف اإلحصممائيات والمعطيممات والبيانممات التممي يممتم 

رعيمة أو جانبيمة لويامهما الحصوأ عليها في إاار واجبمات أو أعمماأ إداريمة متباينمة والتمي تموفر معطيمات لدراسمة السمكان كنتيجمة ف
 .بمهامها وواجباتها هذه

  ويتطلب كل مصدر من هذه المصادر للمعطيات السكانية سلطة مرك ية منظمة عادة ما تكون الدولة، كما يتطلب جمع
ويتوقمف اكتمماأ ودقمة . البيانات السكانية من خالأ أع مصدر منها تعبئة موارد اقتصادية ضخمة ألنها عمليات مكلفمة

فره همممذه المصممادر ممممن معطيمممات ولدرجممة كبيمممرة علمممى االتجاهممات والمسمممتوى الفكمممرع للسممكان موضممموع الدراسمممة ممما تمممو 
 . السكانية وهكذا
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 تاري  التعداد: 
حيمث عمرف البمابليون أهميمة همذا العمد كمما .قبمل المميالد  3999يمرد المبعم عمليمة حصمر السمكان أو عمدهم إلمى عمام  -

 .إن كانن ابيعة هذه التعدادات غير معروفة و . عرفه الصينيون
 .كبداية حويوية ألوأ تعداد في العالم قام به الكوبيك   1666ويحدد البعم عام  -
 .أوأ تعداد في الواليات المتحدة األمريكية  1909 م أجرع عام  -
 . 1112،  وفي مصر عام 1111،  م في الهند عام 1191يليه تعداد انجلترا في عام  -
 تعدادعاملية ال : 

بالرغم من أنه قد  بن عدم دقة عمليات العد في بعم هذه  .من بالد العالم بنظام التعداد% 19أخذ حوالي  1069في عام 
كما أن توفر فر  التعداد قد اختلف . التعدادات، بسبب أن معظمها تتم على أساس توديرات عدد السكان أك ر منه عدا فعليا

نجمد أنمه تمم  1059فبينما يودر البعم أن  ل ي سكان أفريويا قد توفر لهمم فمر  التعمداد عمام . من مكان رخر إلى درجة كبيرة
 . من سكان أوروبا خالأ هذه الفترة% 199عد 
 تعريف التعداد : 
  التعمممداد عمليمممة إحصمممائية لهممما قيممممة كبيمممرة لكمممل بلمممد وهمممو المصمممدر األوأ للحومممائق السمممكانية الالزممممة للتخطممميط االجتمممماعي

، ويعتبممر ضممروريا للسياسممة الحكوميممة فممي المجمماالت المختلفممة وذلممك لتسممهيل علممى المسممتوى العممالمي والومموميواالقتصممادع 
 . نشااها في الحاضر والمستوبل كما أن لها ضرورتها في التحليالت العلمية وتوزيع وتغير السكان

 ية واالجتماعية المتعلوة بكل األ خا  ويعرف البعم التعداد بأنه عملية جمع وتنسيق ونشر للمعطيات السكانية واالقتصاد
والتعمداد عمليمة مكلفمة ويحتما  خطمة مسمبوة . في بلد ما أو في غيرها من المنااق المحددة في وقن محدد أو أوقات معينة

 .وإعداد وعمل متون يؤدع إلى إيجاز النتائج
 وأ عليمه عمن اريمق زيمارة مبا مرة لكمل كما يعرف البعم التعداد بأنه عد جميمع السمكان علمى المسمتوى الومومي، ويمتم الحصم

وهممي عمليممة كبيممرة ومعوممدة تممتم فممي تمماريخ محممدد علممى فتممرات منتظمممة كممل خممم  أو عشممر .  ممخص أو أسممرة فممي المجتمممع
 . سنوات
 التعداد عمليمة إحصمائية توموم علمى عمد جميمع السمكان علمى المسمتوى الومومي عمن اريمق ال يمارة المبا مرة أن  وميكن القول

ة فمي البلمد فممي وقمن محمدد أو أوقمات معينمة أو علمى فتممرات منتظممة كمل خمم  أو عشمر سمنوات،  ممم لكمل  مخص أو أسمر 
تنسمميق الحوممائق التممي تممم جمعهمما وتنشممر بعممد ذلممك ليسممتفاد منهمما فممي التخطمميط االجتممماعي واالقتصممادع ووضممع السياسممات 

  .الحكومية وغيرها على المستويات الوومية والعالمية
 

 (التعداد)  منهج البحث يف علم اجتماع السكان: احملاضرة السابعة 
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 :أهمية التعداد

 . االلت امات العسكرية والضريبية والعملية لألفراد في المجتمعتعيين  (1
التعممممرف علممممى عوامممممل الهجممممرة والخصمممموبة والخصممممائص االقتصممممادية ومحممممددات األمممممن االجتممممماعي التممممي صمممماحبن التنميممممة   (2

 .االجتماعية واالقتصادية في معظم البلدان 
الحكوممممات والمصمممالح وهيئمممات البحممموث سمممواء فمممي تممموفير المعطيمممات حممموأ الخصمممائص المهممممة للسمممكان والتمممي تحتاجهممما   (3

 .التخطيط أو السياسة أو التنفيذ أو في مواجهة وحل المشكالت اليومية والملحة 
 

 أسس التعداد : 
  يعرف بتعداد السكان الفعليهنا  أس  مختلفة لعد السكان، إما عد الناس الموجودين في لحظة زمنية معينة وهذا ما . 
 يعرف بتعداد السكان النظرعدين عادة في مكان معين وهو ما إما عد الناس الموجو  و . 
  أو الصممحيح فمي عممد السمكان والممذع يتبمع األسمم  المشمتركة فممي  يعمرف باألسمملوب الكامملوهنما  أسماس  الممث لعمد السممكان

 .  التعدادين النظرع والفعلي

 :اوصائص اجلوهرية للتعداد

 . ومة الوومية وأحيانا بالتعاون مع أجه تها المحليةبمعنى أن كل تعداد تراقبه وتجريه الحك : ةــــــابـــــرقـــــال (1
 .بمعنى أن ما يغطيه التعداد البد أال يتجاوز منطوة محددة بدقة :ددةـحـمــاألرر ال(2
 .بمعنى أن عملية العد يجب أن تشمل كل عضو في المجتمع داخل التعداد بدون حذف أو تكرار :ول ـــــمــــــشـــــال(3
 .اد في لحظة زمنية محددةبمعنى أنه يجب أن يجرع التعد :ت ـــــيــــوقـــتـــال (4

 :فرديةــالوحدات ال (5
بمعنى أن البيانات تم ل كل فرد بطريوة تساعد على توفير المعلومات حوأ كل أعضاء األسرة 

 . والجماعة أو المجتمع ككل
 .بمعنى أن التعداد ال يصل  كله النهائي إال إذا اكتملن بياناته ونشر على الجمهور :االكتمال والنشر (6

 

 

 التعداد إجراءات : 
 :ختطيط التعداد (1

يسممتل م التخطمميط للتعممداد مراجعممة السمملطة الحاكمممة مممن أجممل التعممداد، وتوممدير التكمماليف وتمموفير المي انيممة واختيممار األسممئلة التممي 
سممتوجه إلممى الجمهممور  ممم اختبممار أداة جمممع البيانممات وتحديممد المنممااق الجغرافيممة التممي يشممملها التعممداد  ممم التممدريب واإلعممداد 

 . يط النشرات والجداوأ واالحتياجات وإعالم الجمهوروتخط
 :تنفيذ التعداد (2

البد من التأكد من  موأ التعداد وعدم تكرار واكتماأ المنطوة التي قصد تغطيتها،  م تصميم استخبار يشتمل على التساؤالت 
ين، وأخيرا معالجة المعلومات التي تم التي يراد جمع استجابات حولها،  م إجراء موابالت مع جمهور المبحو ين بواسطة العداد

 . جمعها للوصوأ إلى معطيات منظمة ومنسوة ويمكن اإلفادة منها
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 :مشول التعداد (3
يبدو أن التباين الكبير وانتشار مواقمع اإلقاممة اإلنسمانية وتحمر  السمكان وصمعوبة التوصمل إلميهم يم مل عوبمة أساسمية فمي مواجهمة 

وبرغم الجهود المتتالية والتمويل الهائل ال ي اأ التعداد بعيدا عن الكماأ ولم يمتم بعمد . املالجهود نحو التعداد الكامل أو الش
اكتشاف األساليب المناسبة لسد هذا النوص، ومع ذلك فالمعطيات التي تم التوصل إليها تعتبر مكتملة بما فيه الكفاية وتصلح 

 . مها في مجاالت البحث واإلدارة األخرىألغراض بح ية متباينة، مع ضرورة تصحيحها حتى يسهل استخدا
 :تصميم كشف البحث (4

ويم ل تصميم كشف البحث أو االستخبار وإعداد التعليمات الالزمة لنجابة عليمه جانبما مهمما ممن جوانمب امرا بحمث الظمواهر 
األ خا  الذين يصممونها  والواقع أن هذه األدوات تعتبر إلى درجة كبيرة نتاجا لخبرة ودراية. السكانية وأدوات جمع معطياتها

 . أك ر منها تطبيوات لنظم قائمة على إجراءات موضوعية أو محددة بدقة
 :املقابلة الشيصية (5

وتتم مممل فمممي الموقمممف المممذع يحصمممل ممممن خاللمممه الومممائم بعمليمممة التعمممداد علمممى اإلجابمممات التمممي ت يرهممما استفسمممارات البحمممث لمممدى 
كمما . وقمات منهما معوقمات االتصماأ ممن دوافمع وحمواج  نفسمية واللغمةوتظهر في موقمف الموابلمة الشخصمية عمدة مع. المفحو 

يرجع خطأ االستجابة في الموابلة الشخصية إلى قيام العداد عادة بجمع المعلومات عن كل أعضاء األسرة من عضو واحد منهما 
 . عادة ما يكون عضو المن أ البال  والذع يسهل وجوده في المن أ عند الويام بعملية التعداد

 :مجهور التعداد (6
إذا كان جمهور التعداد يتم ل فمي كافمة السمكان أو فمي إجممالي مجمموع السمكان فمي البلمد المذع سميجرى بمه التعمداد فم ن نوعيمة 
المشكالت التي تواجه الوائمين على أمر التعداد تختلمف عمما إذا كمان الجمهمور يتم مل فمي جم ء فومط ممن همؤالء أو عينمة يجمرع 

ذلمك ألن األسماليب المحممددة التمي يسمتعان بهمما فمي اختيمار أو سممحب العينمة المناسممبة . علمى أحمواأ الكممل عليهما التعمداد للداللممة
 . تختلف باختالف ابيعة المجتمع والظواهر التي نووم بدراستها

 :معاجلة املعطيات (9
معطيات التي تم جمعها الخطوة المهمة هنا هي تصنيف المعطيات وتصميم فئات وأنساا التصنيف يرد إليها الكم الهائل من ال

والواقع أن عملية التصنيف واحدة من العمليات التي قد يكون لها تأ ير حيوع على تحليمل . وتطويعها ألغراض البحث والتطبيق
المعطيات وعلى االستنتاجات التي يمكن استخالصها فهنا  بنود م ل اللون والجن  والحالة ال واجية ت ير مشكالت كبيرة فيما 

 . صميم تصنيف مالئم لها من الناحية النظرية والتطبيويةيتعلق بت
 :إخراج التعداد (1

عادة ما يتم إخرا  نتائج التعداد في صورة تورير مكتوب حتى تتحوق الفائدة المرجوة منه ويظهر تورير التعداد في صورة جداوأ 
خمممرى اعتومممادا فمممي أنمممه ال يكمممون لهمممذه إحصمممائية بسممميطة أو مركبمممة حسمممب السمممن والنممموع باإلضمممافة إلمممى الخصمممائص السمممكانية األ
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على عممر الشمخص ونوعمه  -م ال  –الخصائص السكانية أية معنى بمع أ عن فئات السن والنوع، حيث تعتمد الحالة ال واجية 
 . وال يكون للع اب أو المت وجين أو المطلوين أع معنى إذا فصلناهم عن أعمارهم

 ععوبات التعداد : 
 الصعوبات املوضوعية: 
ان التعممداد عممال ال يوممدر عليمه غيممر الحكوممة، لممذا كانمن موضمموعاته وبنموده ومعطياتممه رهمن السياسممة االجتماعيمة التممي لمما كم -

 .تحددها الحكومة وتتأ ر كذلك بما تمليه الحكومة في هذا الصدد
التعمداد جمعمه ممن تؤ ر العوبات الجغرافية في السفر والتنول وظروف الجو الصعبة والنفومات والجهمد المالزم فيمما يسمتطيع  -

 .معطيات سكانية
 . يتأ ر التعداد باالختالفات ال وافية والعنصرية ومستويات التعليم بين السكان في مجتمع التعداد -
 الصعوبات الذاتية: 
تممدنا المعطيمات السمكانية التمي يوفرهما التعمداد بأوصماف توزيعيمة للمجتمعمات السمكانية أك مر ممما تممدنا بحومائق بنائيمة عممن  -

كممممما تممممرتبط معطيممممات التعممممداد . عممممات والمواقممممف االجتماعيممممة، إذ يفتوممممر التعممممداد إلحصممممائيات تتعلممممق باألسممممرة ممممم الالجما
بالتجمعممات االجتماعيممة أك ممر مممما تتعلممق بالجماعممات والتممي يمكممن اإلفممادة منهمما كمؤ ممرات علممى الخصممائص البنائيممة إال أن 

 وفرة من حيث الشكل والكمية المناسبة في التعداد المعطيات من النوع الذع يحتاجه التحليل السكاني ليسن مت
ويتوقف صدا و بات معطيات التعداد على الودرة على تحديد األ مخا  المذين يجمب أن نحصمل ممنهم علمى المعلوممات  -

الالزممة، كممما يتمأ ر الصممدا بعممدم رغبمة أو عممدم قممدرة األفمراد الممذين نجمممع ممنهم المعلومممات الضممرورية أو الشمك فممي أهميممة 
رة التعداد وإدالئهم ب جابات متناقضة فيما يتعلق بأعمارهم، وهكذا ال تخلو الحوائق التي تجمع بواسطة التعمداد ممن وضرو 

الغموض واإلبهام، كما أن هنا  صعوبات ك يرة تواجه حصر هذه الحوائق إذ يصعب وضع بعم النماس فمي فئمات معينمة أو 
 . يصعب تبويب بيانات النشاط االقتصادع
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 تاري  التسجيل اثيوي : 

ولي  لعملية جمع المعطيمات الحيويمة جمذور  ابتمة فمي التماريخ كمما . يم ل التسجيل الحيوع المصدر ال اني للمعطيات السكانية
هو الحاأ بالنسبة للتعداد، ولكنها عملية ترد بأصولها إلى العصور الوسطى، حيث جمعمن فمي ذلمك الوقمن بعمم اإلحصمائيات 

 م أصبح نظام التسجيل الحيوع نظاما عالميا، ومع ذلمك لمم تمتمكن إال بمالد قليلمة ممن إقاممة . بوات سكانية معينةالحيوية من ا
 . نظم كاملة للتسجيل الحيوع

 تعريف التسجيل اثيوي : 
  وهمي عمليمة تمتم عمن  هي األحداث التمي تومع خمالأ سمنة ميالديمة عموممايرى البعم أن الموصود بتسجيل األحداث الحيوية

اريق مشروعات التسجيل المصممة لويمد جميمع همذه األحمداث ممن مواليمد ووفيمات وهجمرة وحماالت الم وا  والطمالا وقمن 
 .حدو ها

 وعمليمممة التسمممجيل . فمممي أن األوأ تسمممجيل لألحمممداث وال ممماني تسمممجيل لأل مممخا  ويختلمممف التسمممجيل الحيممموع عمممن التعمممداد
وتعتبممر عمممال مكتبيمما موزعمما علممى العممالم بطولممه وهممو مممن السممهولة الحيمموع عمليممة إجباريممة ومجالهمما أضمميق مممن مجمماأ التعممداد، 

 . بمكان إلى الحد الذع اعتبر عمال مكتبيا
  وال وا  والطالا واالنفصاأ والهجر أن التسجيل الحيوع يهتم بتسجيل األحداث الحيوية م ل الميالد والوفاةويرى البعم .

ة، إلمى جانممب التغيمر فممي حالتممه المدنيمة التممي قممد تحمدث لممه خممالأ وتتعلمق هممذه األحمداث بممدخوأ الفممرد أو خروجمه مممن الحيمما
 .حياته

  وتمممدنا إحصممائيات التسممجيل الحيمموع بوسممائل قيمماس التغيممرات فممي السممكان بممين التعممدادات المختلفممة، كممما تفيممد فممي أغممراض
 . أخرى
 ء البالد لتسجيل األحمداث التسجيل الحيوع نظام حكومي تويمه الدولة في صورة مكاتب تنتشر في أرجاأن  وميكن القول

الحيوية بطريوة روتينية وإجبارية، تلك األحداث التي تتعلق بدخوأ الفرد أو خروجه من الحياة أو بالتغير في حالتمه المدنيمة 
التي قد تحدث له خالأ حياته، وخاصة حماالت المواليمد والوفيمات والهجمرة والم وا  والطمالا واالنفصماأ والهجمر، وذلمك 

  .ا أ ناء العامفي وقن حدو ه
 أهمية التسجيل اثيوي : 

تتم ل أهمية التسجيل الحيوع فمي اعتبماره مصمدرا مهمما وأساسميا ومبا مرا للمعطيمات السمكانية حموأ عواممل نممو وتغيمر السمكان 
حجم  كما تساعدنا على قياس التغيرات في السكان بين الفترات المختلفة سواء في. وخاصة عوامل المواليد والوفيات والهجرة

. ، أو فمي حجمم األسمرة وتكوينهما بمالنظر إلمى واقعمات الم وا  والطمالا واالنفصماأ والهجمر خصوصما أو تكوين أو توزيع السمكان

 منهج البحث يف علم اجتماع السكان: احملاضرة الثامنة 

 (التسجيل اثيوي والبيانات اجلاهزة )   

 ) 
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وال ك أن هذه المعطيات تفيد فمي التعمرف علمى اتجاهمات التطمور حاليما وفمي المسمتوبل، األممر المذع يمكمن االعتمماد عليمه فمي 
 . وضع الخطط والبرامج المناسبة

 بات التسجيل اثيويععو : 
 إال أن هممذه العمليممة  علممى الممرغم مممن أن التسممجيل الحيمموع يتنمماوأ مجتمعمما معينمما المفممروض أنممه المجتمممع السممكاني بأكملممه ،

، فومد تسممتبعد أجم اء مهمممة ممن المجتمممع نتيجمة إلهممماأ عمليمة التسممجيل فمي قطاعممات المجتمممع  تنطموع علممى بعمم العيمموب
وتختلف البيانات المحذوفة باختالف . في تنفيذ قوانين وتعليمات التسجيل فتحذف بعضهاأو قد يكون هنا  تراخ . بأكمله

، كممما يختلممف دقمة ومسممتوى تسممجيل  ، فومد يكممون تسممجيل المواليمد أك ممر دقممة واكتمماال مممن تسممجيل الوفيمات نموع الواقعممات
 . حدالمواليد والوفيات عن دقة تسجيل ال وا  والهجرة حتى لو كانن كلها تخضع لنظام وا

 كما تختلف مستويات الدقة من منطوة ألخرى داخل نف  البلد . 
 وبعمم ال يجمات ال انيمة  قد يكون التسجيل الحيوع عرضة ألخطاء التصنيف واحتساب بعمم المواليمد أحيماء والدات ميتمة ،

فتمرة زمنيمة ، أو يتمأخر التسمجيل  ، كما يتعمرض التسمجيل ألخطماء فمي تسمجيل األحمداث حسمب زمانهما ومكانهما زيجات أولى
 . لنهماأ في التبلي  م ال

 يصعب إتباع تعليمات نظام التسجيل كاملة أو إتباع التعليمات بطريوة واحدة بين الوائمين بالتسجيل في كل مكاتب التعداد  . 
 طريقة حتليل البيانات اجلاهزة : 
  ودراسمة الظمواهر السمكانية ممن أهمم كان حمر  البماح ين علمى االقتصماد فمي الوقمن والجهمد واإلمكانيمات فمي عمليمة البحمث

 .الدوافع التي جعلتهم يفكرون في استخدام بيانات في متناوأ اليد جاه ة ومعدة ألغراض غير البحث العلمي
  ودراسمة السمكان أخمذت صممورا متعمددة ممن أهمهمما السمجالت اإلحصمائية والتوممارير الرسممية بحيمث كممان تحليمل البيانمات التممي

 . أهم ارا دراسة السكان التي لها أهميتها واستخداماتها وخصائصها ووسائلها وعيوبهاتوفرها هذه األساليب من 
 تعريف طريقة حتليل البيانات اجلاهزة : 

همممي اريومممة غيمممر مبا مممرة تسمممتعين بالبيانمممات التمممي توفرهممما السمممجالت اإلحصمممائية والتومممارير الرسممممية، بحيمممث تسمممتعين بالسمممجالت 
سممكان والتوممارير الرسمممية التممي تصممدرها المؤسسممات الصممحية واالقتصممادية والحكوميممة اإلحصممائية التممي تصممدر عممن تعممدادات ال

والصمممناعية والتعليميممممة والتربويممممة والجمممموازات والهجممممرة والمؤسسممممات التجاريممممة والمصممممرفية والسياسممممية والنوابيممممة والومممموى العاملممممة 
وحجمهم ومهنهم والمستويات الصحية والمواليد والعسكرية وغيرها والتي تنطوع على بيانات تتعلق بالسكان ونوعهم وأعمارهم 

والوفيممات واألجممور وسمماعات العمممل والكفايممة اإلنتاجيممة ومعممدالت الجريمممة ومعممدالت التعلمميم والومموى العاملممة والممموارد البشممرية 
 . الخ...واإلنتا  الوومي
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 خصائص ومميزات طريقة حتليل البيانات اجلاهزة : 
 :منهاد عليها اريوة تحليل البيانات الجاه ة بعم الخصائص والممي ات المهمة تعك  ابيعة البيانات التي تعتم

أن بيانات السجالت اإلحصائية م ال قد تم جمعها على فترات متباينة األمر الذع يسهم بدوره في جعمل همذه البيانمات تفيمد  -
 . البيانات في الوقوف على اتجاهات التطور في جوانب الحياة االجتماعية التي تعبر عنها هذه

كما أن هذه البيانات قد جمعن في المجرى الطبيعي لوقوع األحداث مما يعك  موضوعيتها، بالموارنة بالبيانات التي يووم  -
 .بجمعها باح ون قد يؤ ر وجودهم في تعاون أفراد المجتمع وفي تحي هم

ا تعبمر عمن وحمدات كبمرى فمي المجتممع همي كما تتمي  هذه البيانمات بأنهما تممنح الباحمث فرصمة التعاممل ممع ممادة سمبق جمعهم -
الوريممة أو المدينممة أو الدولممة ككممل، وتعتمممد علممى المجممموع الكلممي للسممكان مممن خممالأ الحصممر الشممامل أو التعممداد أك ممر مممن 

 .اعتمادها على العينات، مما يضفي عليها قيمة وداللة في التفسير والتعميم
 استيدامات طريقة حتليل البيانات اجلاهزة : 
 استخدامات اريوة تحليل البيانات الجاه ة وتتنوع ما بين االستفادة منها في التحوق من بعمم الفمروض العلميمة وهمذا  تتعدد

عنممدما حمماوأ التحوممق مممن الفممرض الوائممل بالعالقممة بممين االنتحممار والتكامممل االجتممماعي عممن اريممق تحليممل ( دوركممايم)ممما حاولممه 
 . الدينية المختلفة وبين الع اب والمت وجين وغيرهم السجالت اإلحصائية عن االنتحار بين الجماعات

  وقمد تسممتخدم أيضمما السممجالت اإلحصممائية فمي اسممتكماأ بعممم مراحممل بحممث يجممرى حموأ ظمماهرة معينممة، ولممتكن ممم ال ظمماهرة
 . الجريمة بحيث تستخدم السجالت اإلحصائية والتوارير الرسمية في مرحلة التعرف على حجم الجريمة واتجاهاتها وهكذا

  سممتخدم السممجالت اإلحصممائية كممذلك فممي اختيممار حمماالت للبحممث تتميمم  بخصممائص محممددة يمكممن اعتبارهمما مممن بممين عينممة تو
البحممث األك ممر تعمومما، ذلممك أن هممذه السممجالت تفيممد فممي التعممرف علممى الخصممائص المتباينممة لجمهممور السممكان، األمممر الممذع 

 . ائص المفضلة في البحثيسهل معه اختيار حاالت ضمن هذه الفئات المختلفة لها بعم الخص
 عيو  طريقة حتليل البيانات اجلاهزة : 
  من أهم عيوب هذه الطريوة أن السجالت اإلحصائية والتوارير الرسمية تستخدم مفاهيم قد ال تتفق مع المفاهيم المستخدمة

 . في البحث ودراسة السكان
 لدخل وميل األفراد في هذا الصدد إلى توديم بيانات وأن ك يرا من بيانات هذه السجالت مشكو  فيها وخاصة فيما يتعلق با

 .غير دقيوة تهربا من الضرائب م ال
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 البحث االجتماعي السكاني : 
  رغم أن الج ء األكبر من المعطيات التي يستخدمها دارس السكان سمواء فمي المديموجرافيا أو الدراسمات السمكانية همي التمي

لتمي تجريهما معظمم المدوأ وكمذلك البيانمات الجماه ة والسمجالت الرسممية، إال أن دراسمة ترد في التعدادات الدوريمة للسمكان ا
السممكان فممي علممم االجتممماع ال تكتفممي بهممذه المصممادر المبا ممرة وغيممر المبا ممرة للمعطيممات السممكانية، وإنممما وسممعن الدراسممة 

ماع في إجراء التحليل االجتمماعي السوسيولوجية من نطاا هذه المصادر لتضيف إجراءات منهجية تحوق أهداف علم االجت
 . للظواهر السكانية وتفسير تباين هذه الظواهر في المجتمع

  ويم ل البحث االجتماعي للسكان إجراء منهجيما مبا مرا فمي تموفير المعطيمات السمكانية ويعمد بم ابمة أسملوب بمديل للحصموأ
ويختلف البحث االجتماعي عن هذه الطرا . الجاه ة على البيانات التي توفرها التعدادات ونظم التسجيل الحيوع والبيانات

في أن الغرض منه يكون أك ر تحديدا، حيث تصمم البحموث االجتماعيمة للحصموأ علمى معلوممات محمددة أو لعينمة محمددة 
 . من السكان

 مناهج البحث االجتماعي السكاني : 
 االجتمممماعي وخاصمممة الممممنهج التجريبمممي  يسمممتطيع دارس السمممكان ممممن وجهمممة نظمممر علمممم االجتمممماع أن يجمممد فمممي منممماهج البحمممث

والمنهج التاريخي ما يعينه على تحويق أهدافه من ناحية وعلى تجاوز  غرات اإلجراءات المنهجية األخرى في دراسة السكان 
 .من ناحية أخرى

 وفيما يلي عرر هلذين املنهجني: 
التوصممل إلممى الومموانين العامممة أو ال ابتممة عممن باعتبمماره يممدرس الظممواهر الحاضممرة أو الراهنممة ويحمماوأ :   -

الظواهر، ويعتمد في ذلك على المالحظة والوياس والتجربة ويصوغ قوانينه في صورة رياضية يودم لدارس السكان من وجهمة 
نظمممر علمممم االجتمممماع بمممديال لطمممرا التعمممداد والتسمممجيل الحيممموع، ويجعلمممه ال يومممف عنمممد حمممد األوصممماف التوزيعيمممة للتجمعمممات 

ية، وإنممما يمكنممه مممن إجممراء مالحظممات وقياسممات للظممواهر السممكانية فممي المجتمممع أو أحممد قطاعاتممه الريفيممة والحضممرية السممكان
والتوصممل إلممى العالقمممات ال ابتممة بممين الظمممواهر السممكانية واختبمممار الفممروض العلميممة المتعلومممة بتفسممير تبمماين همممذه الظممواهر فمممي 

 . المجتمع
ظواهر الماضي حيث يووم الباحث بالتنويب عنها في و ائق التاريخ وذلك لجمعهما  باعتباره يدرس:   -

ومحاولة التحوق منها ب تباع ارا التحليل والتركيب بهمدف البحمث عمن العالقمات السمببية بمين الحموادث الماضمية، كمما يممد 
ت التعمداد والتسمجيل الحيموع دارس السكان من وجهة نظمر علمم االجتمماع بأسملوب منهجمي يمكنمه ممن التغلمب علمى صمعوبا

وعممد قممدرتها علممى تتبممع التطممور التمماريخي للظممواهر السممكانية فممي التوصممل إلممى المعطيممات السممكانية التممي تفيممد فممي تتبممع تطممور 

 منهج البحث يف علم اجتماع السكان: احملاضرة التاسعة 

 (ي السكاني البحث االجتماع) 

 ) 
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،  م التوصل إلى العالقات السببية بينها والتي يمكن علمى ضموئها  االظواهر السكانية في الماضي والتعرف على عوامل تغيره
، والتممي يمكمممن اسممتنادا إليهممما وضممع الخطمممط والبممرامج لتجنمممب  نين التممي تحمممدد اتجاهممات التغيمممر فممي المسمممتوبلصممياغة الوممموا

 . مشكالت هذا التطور
 طرق البحث االجتماعي للسكان : 
  تسممتعين دراسممة السممكان مممن وجهممة نظممر علممم االجتممماع بطممرا المسممح االجتممماعي ودراسممة الحالممة إلممى جانممب اريوممة البيانممات

 .التوصل إلى المعطيات السكانية الالزمة لتحويق أهداف هذه الدراسة وإجراء التحليل االجتماعي لهاالجاه ة في 
  والواقع أن التعداد الشامل أو بالعينة يوترب في إجراءاته من المسح االجتمماعي كمما أن كمل تطمور يحمدث فمي نطماا المسمح

أخذ التعداد عن المسح االجتماعي ما تحوق له من خبرة  ، فود االجتماعي ينعك  على التعداد ويساعد على بلورته ونضجه
، وكيفية جمع هذه البيانات  في مجاأ تصميم أدوات جمع البيانات وصياغة األسئلة وتونينها وترتيبها وضمان صدقها و باتها

 . الخ...وتسجيلها  م معالجتها
 أدوات مجع البيانات : 

أن يسمتعين بمأدوات جممع البيانمات فمي البحمث االجتمماعي وخاصمة الموابلمة ب مكان دارس السكان من وجهة نظر علم االجتمماع 
إذ يتجاوز االستخبار العوبات الجغرافية في السفر والتنول والنفوات والجهد الالزم األمر الذع ال يتوفر . الشخصية واالستخبار

،  هم عمليممة اإلجابممة عممن التسمماؤالت، ويسممتطيع الباحممث أن يكسممب مممن خممالأ الموابلممة ود المبحممو ين مممما يسممهل علممي للتعممداد
، وكمذلك يسمتطيع أن يضمع فمي أدواتمه بنمودا تسماعد فمي التغلمب علمى اإلجابمات المتناقضمة  ويوضي على كل صور الشمك لمديهم

 . ومراجعتها، مما ي يد من درجة دقة وضبط وصدا و بات البيانات األمر الذع يفتور إليه التعداد
 مستويات التحليل : 
  السمممكانية فمممي التعمممداد أو التسمممجيل الحيممموع بطريومممة فرديمممة تمامممما، بحيمممث يسمممتدأ منهممما علمممى الخصمممائص تجممممع المعطيمممات

ونتيجة لذلك يتم تحليل المعطيات السكانية المتوفرة عن هذه المصمادر علمى مسمتوى الدولمة ككمل، . السكانية للدولة ككل
أو بطريوممة جماعيممة، بحيممث يسممتدأ منهمما علممى  غيممر أنممه فممي البحممث االجتممماعي للسممكان قممد تجمممع البيانممات بطريوممة فرديممة

 . الخصائص السكانية للدولة أو المدينة أو الورية أو الضاحية أو المنطوة المتخلفة أو جماعة األسرة أو األصدقاء أو غيرها
 وعلى هذا األساس فم ن دراسمة السمكان ممن وجهمة نظمر علمم االجتمماع تجمرع تحليالتهما للمعطيمات السمكانية علمى مسمتويات 

متباينة قد تكمون األسمرة أو الطبومة أو المدينمة أو الوريمة أو المجتممع األكبمر ، ممما يسماعد علمى تحويمق أهمداف علمم اجتمماع 
 .السكان في توديم تفسيره لتباين الظواهر السكانية في المجتمع

 أنواع البحوث االجتماعية السكانية : 
ع يسعى إليه دارس السكان، ولمذلك يمؤدع تنموع األهمداف فمي همذا يحدد نوع البحث االجتماعي للسكان بناء على الهدف الذ

 .الصدد إلى تنوع البحوث االجتماعية للسكان
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      وتصنف البحوث يف جمال السكانر كما تصنف يف أي جمال اخر من جماالت الدراسة االجتماعيـة إىل أربعـة أنـواع أساسـية
 :عل  ضؤ اهلد  منها كما يلي

 :عيةالبحوث الكشفية أو االستطال (أ
وهمذه البحمموث ال . وهمي التمي تهمتم باسمتطالع أبعماد الظمماهرة للتمهيمد لخطموات أخمرى ضمرورية بعمدها فممي عمليمة البحمث العلممي

 ؟  ، ماذا ، وإنما هي تحاوأ اإلجابة على سؤاأ يبدأ بكلمة االستفهام يتطلب فيها البدء بفروض علمية
 :البحوث الوعفية ( 

راسة كما هي في واقعها وسياقها بوصد اإلجابة على السؤاأ الذع يبدأ بكلمة االستفهام  التي ترك  على رصد الظاهرة موضوع الد
 .كيف
 :البحوث التشييصية (ت

التي تهتم ب براز العوامل والمتغيرات األساسية التمي تحمدث الظماهرة وتمؤ ر فيهما وهمي دراسمات غالبما مما توموم علمى اختبمار فمروض 
 .علمية حوأ الظاهرة

 :البحوث التقوميية (ث
البحوث التي تدرس مشروعات :  ، ومنها في مجاأ السكان الخاصة بتوويم المشروعات االجتماعية وخطط التنمية االجتماعيةو 

 .، أو البحوث التي تعمل على توويم السياسات السكانية م ل تنظيم األسرة
  ويالحظ أن هنا  بحوث قد تجمع في أهدافها بين ا نين أو أك ر من األهداف السابوة. 
 البحث يف جمال السكان مراحل : 
 :مرحلة اإلعداد للبحث (1

ابتمداء ممن صمياغة المشمكلة وتحديمد أهممداف البحمث واختيمار المشمكلة فمي ضممؤ الومراءات والخبمرات السمابوة، وتحديمد المممنهج 
المسممتخدم فممي البحممث، وكممذا اممرا وأدوات جمممع البيانممات وتحديممد عينممة البحممث واريوممة تصممميمها وحجمهمما وإعممداد مجتمممع 

 .ث وتهيئته إلجراء البحث وتدريب باح ي الميدانالبح
 :مرحلة إجراء البحث (2

 .وتتم ل في جمع البيانات من المصادر الميدانية التي حددها الباحث وكذلك مراجعة البيانات
 :مرحلة عرر البيانات وتفسريها (3

 .وتشمل وصف البيانات وتحليلها وتفسيرها واستخال  النتائج
 :مرحلة تقويم نتائج البحث (4

 .في ضؤ إااره النظرع والمنهجي  أو ما قد يلجأ إليه الباحث من نظريات
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 مقدمة : 
  يوصد بظواهر تغير السكان ظواهر نمو السكان وحمركتهم أو زيمادتهم ونوصمهم بفعمل عواممل المواليمد أو الخصموبة والوفيمات

 .والهجرة
 بينممما قممد يفممد إلممى . وفيممات بال يممادة أو النوصممان الطبيعيممةوتسمممى ال يممادة أو النوصممان التممي تممنجم عممن الفممرا بممين المواليممد وال

، أو قمد ينم   ممن السمكان مهماجرون إلمى الخمار ،  السكان مهاجرون من الخمار  فيمؤدع همذا إلمى زيمادة غيمر ابيعيمة بمالوفود
 :و التاليويمكن وضع هذه العالقة في معادلة بسيطة على النح. فيؤدع هذا إلى نوص غير ابيعي بالن و  في عدد السكان

  (عدد النازحين –عدد الوافدين ) –( عدد الوفيات –عدد المواليد = )ال يادة أو النوصان 
  وقد تكون ال يمادة الطبيعيمة ذات إ مارة سمالبة، إذا كمان عمدد الوفيمات أك مر ممن عمدد المواليمد، وهمذا يسمبب نوصما فمي جملمة

 .سالبة إذا زاد عدد النازحين على عدد الوافدين إلى المجتمع السكان، وتكون ال يادة غير ابيعية أو صافي الهجرة ذا إ ارة
  ويتجممه اهتمممام دارس السممكان نحممو تحليممل عوامممل المواليممد أو الخصمموبة والوفيممات والهجممرة باعتبارهمما عوامممل عليممة فممي تغيممر

 .السكان، ويحاوأ التعرف على معدالتها واتجاهاتها في المستوبل
   -أوال

 اتهامعدالتها واتجاه : 
     الومدرة البيولوجيمة علمى (  وبمين)   بمين اإلنجماب أو النسمل أو الخصموبة:  يفرق دارسو السكان عنـد تنـاوهلم ملوضـوع املواليـد

 ( .  عملية اإلنجاب فعالعلى أساس أن األولى هي )  الحمل والوالدة أو الخصوبة الحيوية
 
 

  أو ألنها تجهم نفسها وهي غير المرأة العويم ألنها تمنع الحمل سواء ت وجن المرأة أم لم تت و  أو الخصوبة الحيويةأما ، . 
  ب يجماد النسممبة األلفيمة للمواليمد عامممة إلمى عممدد ولموارنمة المواليمد فممي األقطمار المختلفمة يحسممب معمدأ المواليمد العممام وذلمك

 :على النحو التالي السكان جميعا في عام ما
 
 
  كان البد من إجمراء الموارنمة سنة 59 – 15لنساء في سن اإلنجاب وهو ما بين اولما كان عدد المواليد يتوقف على عدد ،

 :وذلك على النحو التالي إيجاد نسبة اإلنجاب التي تسمى عادة بالخصوبةأو 
 

 اوصوبة والبناء االجتماعي :احملاضرة العاشرة 

 

 

  

 

  واهدافه

 

 
 

 1999× عدد السكان ÷ عدد المواليد =  نسبة املواليد العامة

  1999× د النساء في سن اإلنجاب عد÷ عدد المواليد =  نسبة اوصوبة
 

 .هي نسبة المواليد األافاأ للنساء في سن الحمل  ونسبة اإلجنا 

 حتتاج إىل تركيز 
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   ولكن وجد بناء على الدراسات السكانية أن النساء ال يكن في درجة واحدة . معدل اوصوبة العامويسمى المعدأ السابق
الودرة على اإلنجاب في فئات السن المختلفة، حيث تكون المرأة دون العشرين من عمرها أقمل إنجابما ممن الممرأة  من حيث

بين العشرين وال ال ين  م تول قدرة المرأة على اإلنجاب تدريجيا، لذلك كان البد من إيجاد نسبة أو معدأ خصوبة خا  أو 
 :ي فئة عمرية معينة على النحو التالينوعي بوسمة عدد األفراد الذين يولدون ألمهات ف

 

 
 
 

 

  وعندما تووم الديموجرافيا بدراسة ظاهرة الخصوبة أو المواليمد بهمدف وصمف همذه الظماهرة السمكانية وتحليلهما وبيمان العالقمة
 .لدراسةالكمية بينها وبين غيرها من ظواهر سكانية أخرى، ف نها تستعين بم ل هذه المفهومات والمعدالت في إجراء هذه ا

توموم همذه الدراسمة فممي أوأ . فمم ال قمد نجمد هنمما  دراسمة ديموجرافيمة للسملو  اإلنجممابي والمواليمد والخصموبة فمي مصممر -
 . خطوة لها برصد نسبة المواليد الفعلية بين فئات السن المختلفة في أك ر من سنة أجرع عنها تعداد

أرقممام وحوممائق كميممة،  ممم تتجمماوز ذلممك بالتوصممل إلممى  فهممي علممى ذلممك تجممرع وصممفا لهممذه الظمماهرة بنمماء علممى ممما تمموفر مممن -
 .تحليل ينتهي بتحديد معدأ الخصوبة الكلية في المجتمع

وفي الخطوة التالية تجتهد في موارنة ما توصلن إليه ممن نتمائج بمما كمان عليمه السملو  اإلنجمابي أو المواليمد فمي فتمرات  -
ت، حتى يمكن أن تستنتج من هذه الموارنة اتجاه الخصوبة في سابوة من الفترات أو السنوات التي أجرع فيها التعدادا

 .مصر نحو ال يادة والنوصان
  وقد ال تتوقف الديموجرافيا عند هذه الخطوة، وإنما قد توارن معدأ الخصوبة الذع تحدده بمعدأ الخصوبة في مجتمعمات

 .الوصف والتصنيف والموارنة: ات هيمير التحليل الدميوجرايف بعدة خطووهكذا . أخرى أوربية أو عربية أو غيرها
 ثانيا-   
  يهتم بتفسير هذه الظواهر السكانية عن اريق ربطهما بغيرهما ممن ظمواهر اجتماعيمة أن التحليل الديموجرافي للظواهر السكانية

نظيمره فمي الحضمر، فم ن ربمط همذه  ف ذا كان التحليمل المديموجرافي يوضمح لنما أن معمدأ الخصموبة فمي الريمف ي يمد عمن. ونظم
الظاهرة وإرجاعها إلى مصمدرها فمي كمل ممن المجتممع الريفمي والمجتممع الحضمرع ي مرع بمال  مك ممن فهمنما ومعرفتنما ألصموأ 

فمم ذا كانممن الخصمموبة فممي المجتمممع الريفممي والحضممرع تصممدر عممن األسممرة فمماألمر يتطلممب أن نوممف علممى هممذا . هممذه الظمماهرة
 . تمراره وتغيره إذا أردنا أن نعمق فهمنا للظواهر المدروسةالمصدر من حيث وجوده واس

   

 1999× عدد النساء في نف  الفئة العمرية ÷ عدد المواليد أحياء في فئة عمرية معينة =  معدل اوصوبة اوا 

فمي فئمات العممر لجميمع الخصموبة النوعيمة عمن اريمق جممع معمدالت  حسا  معـدل خصـوبة كليـة   وبناء عليمه يمكمن 
 . 1999لفئة وقسمته على اإلناث،  م ضرب الناتج في اوأ ا
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  وإذا كانن األسمرة عبمارة عمن منظممة دائممة نسمبيا تتكمون ممن الم و  وال وجمة ممع األافماأ أو بمدونهم، فم ن الوظمائف الجنسمية
توتصمر بالضمرورة علمى همؤالء وممع ذلمك فم ن األسمرة ال . واألبوية كمبرر أوأ لهمذا النظمام تعتبمر ممن ممي اتهما فمي كمل ال وافمات

واألصمهار واألحفمماد الممذين يكونممون وحممدة  األفمراد أو تلممك الوظممائف فوممد تكمون أكبممر مممن ذلممك فتشممل األجممداد واألقممارب 
 . تسمى في بعم األحيان العائلة أو غيرها

 اوصوبة واألسرة : 
همما وعناصممر بنائهمما مممن عالقممات وأدوار علممى ضمموء ممما انتهممن إليممه تحلمميالت األسممرة فممي الريممف والحضممر مممن حيممث حجمهمما ونمط

المخ، تبلممورت نتمائج تميم  بمين أنمماط معينممة لألسمرة ذات البنماء االجتمماعي المتميم  والوظممائف ...ومراكم  وسملطة ووظائفمه وتغيرهما
مكننا من المتمي ة تنتشر أك ر من غيرها في المجتمعات الريفية في موابل أنماط مغايرة لألسرة تنتشر في المجتمعات الحضرية ت

  :عل  النحو التاليتفسير السلو  اإلنجابي والخصوبة في الريف وزيادة معدلها على نظيره في الحضر 
تختلممف األسممرة كجماعممة مكونممة مممن المم و  وال وجممة وأوالدهممما غيممر المتمم وجين الممذين يويمممون فممي سممكن واحممد عممن العائلممة   ( أ

ة وأوالدهما الذكور واإلناث غير المت وجين واألوالد المت وجين كجماعة تويم في سكن واحد ولكنها تتكون من ال و  وال وج
وأبنائهم وغيرهم من األقارب كالعم والعمة واالبنة األرمل والذين يويمون في نف  السكن ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية 

 :من حيثواحدة تحن إ راف رئي  العائلة 
 .أن حجم األسرة يصغر عن حجم العائلة -
 .سرة يتردد أيضا في المدينة ووجود العائلة يتردد أك ر في الوريةأن وجود األ -
 .أن األسرة هي الجماعة الورابية الوحيدة في مجتمع المدينة -
 .تم ل أصغر جماعة قرابية في الورية( انتماء عدة عائالت إلى أصل أو جد واحد)أن العائلة بالنسبة للورية  -

والممروابط الورابيممة المتعممددة ونمطهمما الممتممد عممددا مممن الوظممائف فممي المجتمممع ويحوممق انتشممار العائلممة ذات الحجممم الكبيممر  ( ب
فهي تحوق ألبنائها األمن االقتصادع واالجتماعي المذع يحتاجونمه وال يجدونمه . الوروع ال تستطيعه األسرة بالمعنى السابق

المميم  للحيماة الريفيمة إلمى عمدد كبيمر لدى غيرها من النظم، إذ يحتا  العمل ال راعي في الريف باعتباره النشماط األساسمي و 
وبما أن األسرة هي الوحدة االقتصادية واإلنتاجية في هذا المجتمع ف نه كلما كان حجم أعضمائها كبيمرا  . من األيدع العاملة

 . كلما زاد دخلها ومكنها ذلك من توفير األمن االقتصادع واالجتماعي ألعضائها
انوني السمليم إلنشماء األسمرة فمي المجتممع وعلمى األافماأ باعتبمارهم  ممار همذه الرابطمة يعلق على ال وا  باعتباره الطريق الوم ( ت

إذ تشار  ال وجة بك يمر ممن العمليمات اإلنتاجيمة داخمل المنم أ وخارجمه . الوانونية أهمية اقتصادية كبيرة في المجتمع الريفي
ألافمماأ فممي سممن مبكممرة فممي الريممف خاصممة وأن ويعمممل ا. وتسمماعد بممذلك زوجهمما علممى تمموفير ممموارد العمميش والحيمماة ألسممرتهما

العممل ال راعمي يتطلمب أيمدع عاملمة ك يمرة ورخيصمة وغيمر مدربمة، وبمدال ممن أن يكمون األافماأ عبئما اقتصماديا يصمبحون قمموة 
 . اقتصادية يعاونون والديهما مما ي يد رغبتهما في إنجاب الك ير من األافاأ
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نهما أسمرة أبويمة يحتمل فيهما المذكور مركم ا أعلمى ويتمتعمون بالسملطة، حيمث يعميش يتمي  البناء االجتماعي لألسرة في الريمف بأ ( ث
األبناء المت وجين مع رب األسرة في نف  السكن فمي حمين تنتومل الفتماة المت وجمة ممن منم أ أسمرتها وتنفصمل عمنهم بمجمرد 

سمرة ويحومق اسمتمرارها فمي ويحمل الشاب الذكر اسمم األ. ، خاصة إذا ما ت وجن من غير األقارب زواجها إلى بين زوجها
ويحوق األوالد المذكور نوعما ممن الضممان االجتمماعي لوالمديهم ألنهمم يكونمون مسمئولين . حين تتبع الفتاة زوجها بعد زواجها

 . عن الكبار في حالة المرض والشيخوخة وعن اإلناث وإعالتهم في حالة الترمل وغيرها
ى ممما تومموم بممه مممن أدوار باعتبارهمما زوجممة وأم وتممرتبط هممذه المكانممة بوظيفتهمما تتحممدد مكانممة المممرأة فممي األسممرة الريفيممة بنمماء علمم (  

فترتفمع مكانمة ال وجمة الخصميبة التمي اسمتطاعن أن . اإلنجابية فمي األسمرة وبعمدد األافماأ المذكور المذين تنجمبهم فمي حياتهما
يمر اإلنماث ويمنخفم وضمعها فمي تنجمب عمددا كبيمرا ممن المذكور وتومل مكانمة ال وجمة العوميم أو التمي لمم تنجمب فمي حياتهما غ

وتتسمم مكانمة الممرأة عمومما بالتبعيمة ل وجهما فهمي تخضمع لسملطة . األسرة ويعرضها ذلك للطالا أو ل وا  زوجها من أخمرى
 . ال و  وتووم بما يسند إليها من أدوار أخرى في نطاا األسرة

بء التنشمئة االجتماعيمة المذع يتحملمه الوالمدان، يسهم انتشار نمط األسرة الممتدة أو العائلة في الريمف فمي التوليمل ممن عم (  
ويجعل مسئولية تربية األافاأ مشاعا بين عدد كبير من البالغين في نطاا هذه األسرة، ويجعل األم توتصمر علمى مسمئوليتها 

 اا األسرةاألسرية في اإلنجاب ويخلصها من الشعور بالتنافر بين األدوار أو بالضغوط االجتماعية التي قد تشعر بها في نط
 . ، ونتيجة لمشاركتها في غير ذلك من نشااات خار  نطاقها كما هو الحاأ في المجتمع الحضرع

إذ كمان . تتمي  األسرة في الريف بتمسكها بمجموعة من الويم التي توجه حياتهما وسملوكها فمي مختلمف جوانمب همذه الحيماة ( خ
عمل في األرض بالنسبة للذكور أن قل اإلقباأ بين الريفيين على من نتائج انتشار قيم ال وا  المبكر بالنسبة لنناث وقيم ال

تعليم البنات وزاد اإلقباأ على إنجاب الذكور كما كان النتشار قميم االعتوماد بالومدر بمين المريفيين أ مره فمي الميمل بعيمدا عمن 
 . أو التعرض للوفاة الجهود الواعية لضبط حجم األسرة ولعدم األخذ باألساليب الصحية التي تولل من فر  المرض
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 السلوك اإلجنابي والطبقات االجتماعية : 
 كمذلك ممن المهمم ربطمه بالتركيمب . أوضحنا من قبل إمكانية تفسير الخصوبة على ضمؤ األسمرة وأنمااهما بمين الريمف والحضمر

 .الطبوي في المجتمع أو بالمستويات االقتصادية واالجتماعية المختلفة داخله
  دراسة العالقة بين السلو  اإلنجابي والطبوة االجتماعية قد نبعن من المناقشات التي تناولمن العالقمة بمين حجمم والواقع أن

، والتي ربط فيها الباح ون بين اختفاء األ كاأ الممتدة لألسرة وبين زيمادة معمدالت  األسرة والتودم االقتصادع واالجتماعي
 .  التصنيع والتحضر

 الطبقات االجتماعية : 
 ان موضوع االختالف بين النماس إلمى مسمتويات اجتماعيمة واقتصمادية ممن أك مر موضموعات البحمث فمي علمم االجتمماع إ مارة ك

سواء من حيث التسمليم بعمدم المسماواة بمين النماس فمي همذه المسمتويات أو . للجدأ والخالف بين الباح ين في هذا الميدان
 . ف وبالتالي كل مستوى ابوي وإمكانية االنتواأ بين هذه المستوياتحتى في تحديد األس  التي يووم عليها هذا االختال

  والطبوة االجتماعية تم ل ظاهرة مجتمعيمة وحويومة موجمودة وابيعيمة وهمي جماعمة منظممة نسمبيا وتتماسمك عمن اريمق مجموعمة
يترتممب علمى هممذا التماسممك و . الوميم والمعممايير والمعماني التممي تكممن وراء مرك همما الومانوني واالقتصممادع والمهنمي فممي المجتممع

والواقممع أن الطبوممات . داخليمما  ممعورا ابيعيمما يممربط بممين أفممراد هممذه الجماعممة وعممداًء خارجيمما مممع الطبوممات االجتماعيممة األخممرى
االجتماعية تعتبر مفتوحة تسمح في نف  الوقن للك ير من األفراد إما بالدخوأ فيها أو الخرو  منها األمر الذع يترتب عليه 

 . عية أو تنوال اجتماعيا يغير الناس فيه مراك هم رأسيا أو أفوياحركة اجتما
 اوصوبة والطبقات االجتماعية : 
 مممن أجممل فهممم وتفسممير االختالفممات فممي السمملو  اإلنجممابي علممى ضممؤ  يمكممن أن نميمم  بممين محمماولتين بممذلهما علممماء االجتممماع

تممربط المحاولممة األولممى بممين السمملو  . ي فممي المجتمممعاالختالفممات فممي المسممتويات االجتماعيممة واالقتصممادية والتركيممب الطبومم
وتممربط المحاولممة ال انيممة بممين السمملو  اإلنجممابي وإمكانيممة تنوممل األفممراد بممين . اإلنجممابي وبممين الوضممع الطبوممي داخممل المجتمممع

 . األوضاع الطبوية داخل هذا المجتمع
 احملاولة األوىل: 

ى ضممؤ الوضممع الطبوممي لألفممراد داخممل المجتمممع عممن مختلممف نظريممات نتجممن المحاولممة األولممى فممي تفسممير السمملو  اإلنجممابي علمم
السكان التي تربط بين السلو  اإلنجابي وبين المستوى االقتصادع االجتماعي لألفراد في المجتمع أو الوضمع الطبومي لهمم ممن 

س  التي يتماي  بناء عليها األفراد خالأ التعبير عنه بمفهوم الدخل أو المهنة وابيعة العمل أو التعليم أو ال روة أو غيرها من األ
والجماعممات فممي المجتمممع فوممد انطلممق البمماح ون يجممرون الدراسممات الواقعيممة التممي تممدعم أو تؤكممد ضممرورة إعممادة النظممر فممي هممذه 

 . العالقة

 اوصوبة والبناء االجتماعيتابع  :احملاضرة اثادية عشر 

 

 

  

 

  واهدافا
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 احملاولة الثانية: 
وضاع الطبوية داخل المجتمع ونتجن هذه المحاولة في تفسير السلو  اإلنجابي على ضؤ إمكانية تنول األفراد اجتماعيا بين األ

التي أ ارت إلى أن نمو السكان يسير ( أرسين ديمون)من نظريات السكان أيضا وكان في مودمتها الوضايا النظرية التي أضافها 
اأ في اتجاه ال يادة في األقاليم التي يتسم بناؤهما الطبومي بمالجمود ويسمير فمي اتجماه النوصمان فمي األقماليم التمي يسمهل فيهما انتوم

 . أعضاؤها في السلم االجتماعي
 التباين يف معدالت اوصوبة والقيم واملعايري االجتماعية : 

إن التباين في معدالت الخصوبة في المجتمع ال يرجع إلمى العواممل البيولوجيمة أو الومدرة البيولوجيمة علمى اإلنجماب لمدى النسماء 
وغيرها في مستوى ( ال وا )لوة بحجم األسرة وتكوين الوحدات األسرية في المجتمع وإنما تتحكم المعايير ال وافية والويم المتع

الخصوبة االما كانن هذه المعايير ج ءا ال يتج أ ممن المنظم االجتماعيمة فمي همذا المجتممع وال يجمب أن تكمون متناقضمة أو غيمر 
دد من المجتمعمات فمي فتمرات وعلى هذا نبدأ بتوضيح االختالف في معدالت الخصوبة في المجتمع ككل وفي ع. متسوة معها

 . نتناوأ االختالف في الويم وأ ره على الخصوبةتاريخية مختلفة  م 
 :االختال  يف معدالت اوصوبة (1

بموارنممة معممدالت الخصمموبة فممي المجتمعممات األوربيممة واألمريكيممة فممي الفتممرة التاريخيممة السممابوة علممى األخممذ بالتصممنيع بمعممدالت 
ة م ل سكان األكواخ في أمريكا والهند اتضح أن هنا  اختالفا في معمدالت الخصموبة فمي الخصوبة في مجتمعات أخرى متخلف

المجتمممع الواحممد فممي الفتممرات التاريخيممة المختلفممة وأن هنمما  تواربمما بممين معممدالت المواليممد بممين مجتمعممات مختلفممة فممي ظممروف 
الخصموبة فممي ضمؤ المعممايير والوميم ال وافيممة فممي والواقمع أنممه يمكمن تفسممير همذا التبمماين أو التوممارب فمي معممدالت . حضمارية واحممدة

 . المجتمع
 :أثر االختال  يف القيم االجتماعية واملعايري عل  اوصوبة (2

يسلم علماء االجتماع أنه عندما يواجه أعضاء المجتمع مشكلة قد يكون لها نتمائج اجتماعيمة مهممة، م مل مشمكلة اإلنجماب ومما 
الجماعة والمجتمع ف نهم يميلون عادة إلى تكوين حل لهذه المشكلة ذو اابع معيمارع يترتب عليها من نتائج مهمة على الفرد و 

ويوموم أفمراد . بحيث يصبح هذا الحل كمجموعة من قواعد السلو  في موقف معين ج ءا من مكونات ال وافة في هذا المجتممع
التلممويح لهممم بممال واب والعومماب علممى نحممو  المجتممع بعممد ذلممك بغرسممها أو بتعويممد األعضمماء ارخممرين علممى االمت مماأ لهمما مممن خممالأ

 .   صريح أو ضمني
 

أوضحن نتائج المسو  التي أجرين على عينات من سكان الصين أن ارتفاع معدالت الخصموبة بيمنهم يرجمع إلمى تمسمك همؤالء 
نوات الخصموبة الباقيمة علمى تعمويم مما فماتهم السكان بمعيار مشتر  يوجب عليهم ال وا  متمأخرا، لدرجمة أنهمم يجتهمدون فمي سم

على عك  سكان الهند حيث اتضح أن ارتفاع معدأ الخصوبة بينهم يرجع إلى ال وا  المبكر . فت داد معدالت الخصوبة بينهم
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مناسب وهكذا تؤ ر الويم االجتماعية الخاصة بتحديد التوقين ال. إلى الحد الذع ت داد معه فر  اإلنجاب مع اوأ مدة ال وا 
 . لل وا  على زيادة معدالت الخصوبة في المجتمع

 

اتضح أن الملكية وترتيبات العمل في عدد من بالد غرب أوروبا في الفترة السابوة على التصنيع كانن تشجع تأجيل الم وا  ممن 
وكممان لهممذه . ر لممدى المم وجين لكممي يتمكنمما مممن المم وا  واإلنجممابأجممل المحافظممة علممى مسممتويات اقتصممادية معينممة يجممب أن تتمموف

فمي حمين  . الترتيبات فضال عن الضوابط على العالقات الجنسية قبل الم وا  أ رهما فمي انخفماض معمدأ الخصموبة فمي همذه المبالد
ت الخصموبة بمين كان اختفماء همذه الضموابط فمي بعمم المجتمعمات غيمر الصمناعية ممن بمين األسمباب التمي نمتج عنهما زيمادة معمدال

 السكان 
 

المجتمعممات التممي تتميمم  بمعممدأ وفيممات عمماأ ومتغيممر غالبمما، يسممود بممين سممكانها اعتومماد ضمممني أو صممريح بممأن الك يممر مممن أعضمماء 
را بعمد الم وا  ومن  م تعلق أهمية كبيرة على إنجماب الم يمد ممن األافماأ مبكم. األسرة وخاصة األافاأ سرعان ما يفودون بالوفاة

قبل أن يلوى أحد األبوين أو كالهما حتفهم وأيضما حتمى تكمون حصميلتهما ممن اإلنجماب كبيمرة كضممان لهمما فمي مواجهمة كموارث 
 . فود الحد األدنى من عدد األافاأ الضرورع

 

واحممد أو جممد واحممد تؤكممد علممى قيمممة زيممادة معممدأ وجممد أن المجتمعممات ذات األنسمماا الورابيممة المتحممدة أو المشممتركة فممي أصممل 
الخصوبة أما المجتمعات ذات األنساا الورابية المتصلة بالنسب وتضم وحدات أسرية نووية والتي عادة ما يحدث بينها انشواا 

جتمعات ذات وانفصاأ ف نها تميل إلى تدعيم قيمة الخصوبة المنخفضة االما كانن العالقات االجتماعية بينها أقل قوة من الم
 . األنساا الورابية المشتركة

 

تتطلب مجموعة واسعة من أوجه النشاط في المجتمعات غير الصناعية أو النامية م ل نشااات اإلنتا  واالسمتهال  والمسماعدة 
ال راعمة أو الحمايمة ممن كبمر السمن  في أوقات األزمات والمرض وكبر السن وغيرها االعتماد الشديد على األافاأ فمي العممل فمي

 . أو غير ذلك من المسائل الجوهرية
 

الواقع أن الدراسات التي أجرين على البناء الداخلي لألسرة في العديد من المجتمعات توضمح أن تمركم  السملطة فمي يمد المذكر 
باألسرة وحجمها وتنظيمها ومشمكالتها ممع ال وجمة وتمسمك السمكان  وسيطرته وعدم مناقشته للموضوعات والوضايا ذات الصلة

 . بهذا األمر واإلجماع عليه كويمة وتوليد يضفي عليهم مكانة وأهمية له أ ره في زيادة معدالت الخصوبة إلى حد كبير
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 مقدمة : 
 ن في ضوئها التمييم  بمين مجتممع إن الوفيات كعامل فعاأ في تغير السكان وألهميته كمؤ ر على ك ير من السمات التي يمك

، بل أن االهتممام بدراسمة الوفيمات قمد سمبق االهتممام  ، فود حظي باهتمام الباح ين في مجاأ السكان العتبارات ك يرة و خر
،  وهذا يرجع إلى أن اإلنسان يسعى إلى توليل الوفيات أك ر من سمعيه إلمى توليمل المواليمد. بدراسة المواليد والخصوبة ذاتها

ومن هنا تودمن ارا دراسة الوفيات تودما . يتوقع أن يسهم اهتمامه بدراسة وفهم هذه الظاهرة في تحويق هذا الهدفوكان 
 . إحصائيا ملحوظا بينما ال ت اأ الطرا الفنية لدراسة الخصوبة بعيدة عن الكماأ

 ويوبمل األفمراد والجماعمات . شمرعوينظر الناس إلمى ال يمادة الكبيمرة فمي فمر  الحيماة التمي وفرهما الطمب كمكسمب للجمن  الب
 .، ويوبلون على التناسل كوسيلة لحفظ النوع البشرع على كل األساليب الطبية التي تؤدع إلى إاالة العمر

 ويستعين دارسو السكان في تناولهم لظاهرة الوفيات بعدد من األساليب والمفاهيم لوياس معدأ الوفيات واتجاهات تطورها  ،
. رة أساليب أخرى لتوقع الحياة أو التنبؤ بأمد الحياة المتوقع بالنسمبة للفمرد عنمد والدتمه فمي المجتممعويستندون إليها في بلو 

، وفمممي مومممدمتها الطبومممات  ويهمممتم علمممماء االجتمممماع ببيمممان الفمممروا فمممي معمممدأ الوفيمممات فمممي ضمممؤ المممنظم االجتماعيمممة المتباينمممة
 . االجتماعية

 الوفياتر معدالتها واجتاهاتها: 
 األافمماأ الرضممع مؤ مرا لممه داللتممه علممى درجممة التوممدم االجتمماعي واالقتصممادع الممذع حووممه السممكان الممذين  يعمد معممدأ وفيممات

 .عملية التنمية في هذا البلد اهلكما يعتبر من بين الشواهد التي تدلل على الكيفية التي تتم . ينتمي إليهم هؤالء السكان
 ي المجتمع ألنه قد لوحظ أن الوفيمات تعتممد إلمى درجمة كبيمرة علمى وترجع هذه األهمية للوفيات كمؤ ر على عملية التنمية ف

أك مر ممما تعتممد علمى ،  ، وظروف المجاعمات واألوبئمة والحمروب الظروف الصحية والمعارف الطبية وإتباع العادات الصحية
  .التاريخ المرضي لألفراد

  نسمبة عمدد  ذلمك المذع يعمرف بأنمهفيمات وموارنتهما، هو الموياس األك ر استخداما لدراسة الو  معدأ الوفيات الخاموربما كان
 .الوفيات التي تحدث بين سكان معينين خالأ سنة محددة إلى حجم السكان في منتصف هذه السنة

 
 

 االما كانن الوفيات تتأ ر بالتكوين العممرع ولكن لما كان معدأ الوفيات الخام ال يمدنا بمؤ ر دقيق على ظروف الوفيات .
السممكان فممي إجممراء  فكــر دارســوومممن هنمما . معممروف أن خطممر الممموت يختلممف لدرجممة كبيممرة بمماختالف العمممرخاصممة وأنممه مممن ال

موارنات دقيوة للوفيات في مجموعات السكان المختلفة من خالأ حساب منفصل لمعدالت الوفيات في كل جماعة عمرية 
 :التاليويعرف هذا المعدأ باسم معدأ الوفاة النوعي ويحسب ك. ونوعية أيضا للسكان

 

 الوفيات والطبقات االجتماعية :احملاضرة الثانية عشر 

 

 

 

  

 

  واهدافا

 

 
 

 1999× حجم السكان في منتصف نف  السنة ÷ عدد الوفيات بين السكان في سنة معينة =  معدل الوفيات اوام

 1999× عدد السكان في نف  السن أو النوع ÷ عدد الوفيات في سن أو نوع معين =  معدل الوفيات النوعي
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  وبناء على هذه المعدالت يمكن لدارس السكان إجراء دراسة حوأ معمدالت الوفيمات فمي مجموعمات سمكانية متباينمة، وهمذا
واتضممح منهمما أنممه فممي كممل جماعممة عمريممة تعلممو  1061ممما حاولتممه دراسممة للوفيممات موارنممة بممين الواليممات المتحممدة وبيممرو عممام 

وأن هنا  فروقا واضمحة فمي الوفيمات ممع اخمتالف فئمات . ا في الواليات المتحدةمعدالت وفيات الذكور في بيرو عن نظيرته
وأن معدالت الوفيات العمرية في كال البلدين يأخذ توزيعها  مكل حمدوة الحصمان حيمث . العمر في المجموعتين السكانيتين

سنة،  م  14-19بين فئة العمر  تعلو نسبيا في السنوات األولى للحياة  م تنخفم سريعا مع الطفولة، وتصل إلى أدنى حد
 . ترتفع تدريجيا وب بات حتى تصل إلى منتهاها مع كبر فئة العمر

  وقد يستخدم دارس السكان موايي  أخرى تمدنا بالصورة الكلية لظروف الوفيات من حيث معدالتها واتجاهاتها في السكان
وأ األك مر  ميوعا فمي همذا الصمدد، يعمرف بعضمها باسمم فود يلجأ دارس السكان إلى بناء نوعين من الجدا. موضوع االهتمام

ويعمرف . جدوأ الحياة والذع يلخص ظروف الوفيات حسب النوع والعمر التي تسود خالأ سنة معينة أو فترة قصيرة أخرى
البعم ال اني من الجداوأ باسم جدوأ حياة األجياأ أو الجماعات والذع يلخص خبرة الوفاة حسب النوع والعمر لجماعة 

 . والتي تمتد حياتهم عبر سنوات عديدة( جماعة من األ خا  ولدوا في نف  الوقن)معينة 
 الوفيات والطبقات االجتماعية:  
  تعتبر المعرفة المتعلوة بالفروا في المكانة االقتصادية االجتماعية وعالقتها بالفروا في معدالت المواليمد موضمع اهتممام ممن

 .حسين مستويات الصحة والرفاهيةجانب األ خا  الذين يعملون على ت
  ومن المعروف أن الوفيات ترتبط عكسيا بالمكانة االجتماعية واالقتصادية، إال أن الدراسات التي أجرين بهدف اختبار هذه

 . وهكذا ف ن هذا المجاأ يعد بوضو  واحدا من المجاالت التي تحتا  إلى م يد من البحوث. العالقة قليلة للغاية
 :املهنة (1
 ومممن المعتممرف بممه أن النمماس فممي . هنممة الشممخص تعتبممر عممامال حاسممما للغايممة فممي تحديممد مكانتممه االجتماعيممة واالقتصمماديةإن م

الطبوات االجتماعية العليا، كما تشير إليه المهنة، تتمي  بمعدأ وفيات منخفم عن تلك المعدالت في الطبوات االجتماعية 
 .الدنيا

  التي يعمل في ظلها، والمرتبات التي يحصل عليها، تحدد إلى درجة كبيرة ظمروف والعمل الذع يووم به الشخص، والظروف
ولذلك فم ن مهنمة الشمخص . حياته، كالمسكن الذع يعيش فيه، والمالب  التي يرتديها، والطعام الذع يأكله، واريوة الترفيه

 . تعتبر أحد العوامل الممكنة التي تحدد حالته الصحية
  ت الوفيمات بمين المهمن المختلفمة فمي الواليمات المتحمدة األمريكيمة واتضمح ممن دراسمته أن هنما  بمين معمدال( وتنمي)وقد قمارن

فممي األلممف بمين األ ممخا  غيمر المهممرة فممي  13عالقمة عكسممية بمين الطبوممة المهنيمة والوفيممات، إذ بلمم  معمدأ الوفيممات حموالي 
إلمى أن العالقمة العكسمية بمين  1059ج تعمداد كما أ مارت نتمائج دراسمة أجريمن علمى نتمائ. في األلف بين المهنيين 9موابل 
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المكانممة المهنيممة والوفيممات ال تمم اأ قائمممة فممي الواليممات المتحممدة، وأن مسممتوى الوفيممات بممين الطبوممات المهنيممة الممدنيا ال يمم اأ 
 . ضعف المستوى الموجود بين الجماعات اإلدارية والمهنية توريبا

 :املكانة االجتماعية االقتصادية (2
  م ، أن مستويات الصحة كمما 1021، والتي بدأت خريف عام (هاجر تاون)المبكرة لمدينة ( سيدنستريكر)أوضحن دراسة

كمما وجمد أن مومدار الرعايمة . حددت بواسطة تكرار حمدوث الممرض تصمبح فويمرة بشمكل ملحموظ كلمما تنماقص دخمل األسمرة
مممن حمماالت المممرض بممين الفوممراء كممانوا  فوممط% 43الطبيممة التممي يحصممل عليهمما الفممرد يوممل مممع انخفمماض حالممة الممدخل،  وأن 

 . من األسر الغنية% 99يترددون على الطبيب في موابل 
 وانته  إىل أن هناك حقيقتني واضحتني : 
 . هي أن معدأ المرض المالحظ كان عاليا بالنسبة للفوراء عنه بالنسبة لمن هم أفضل منهم من الناحية االقتصادية:  األولى -
ن هممذه األسممرة عموممما والتممي كانممن تتجمماوز المتوسممط فممي الظممروف االقتصممادية فممي هممذا المجتمممع هممي أ:  والحويوممة األخممرى -

 . تتمتع برعاية ابية كبيرة عن بوية السكان
   زيممادة ملحوظمة فممي حمدوث المممرض كلمما تنمماقص الممدخل وقمد أوضممحن دراسمة مسممحية أجريمن فممي عشمر موااعممات أن هنما

فمعمدأ األممراض . ومي أن هنا  ارتبااا قويا بين الصحة والحالة االقتصماديةكما أوضح المسح الصحي الو. السنوع لألسرة
وأك ممر مممن ذلممك وجممد . فممي األلممف بممين األ ممخا  المتواعممدين تنمماقص باسممتمرار كلممما زاد الممدخل 169الم منممة الممذع بلمم  

وع الحموادث والوفماة وتلومي المسح الصحي الوومي أن الحالة االجتماعية االقتصادية تمرتبط ارتبااما عكسميا بعمليمة تكمرار وقم
 . الرعاية الطبية

  ، مـن خـالل نتـائج    وقد برهن حدي ا علمى األ مر العكسمي للحالمة االجتماعيمة واالقتصمادية المنخفضمة علمى مسمتويات الصمحة
 :تؤكد

 .بين دخل األسرة ونسبة المرض وحاالت اإلصابة التي تلوى اهتماما ورعاية ابية  عالقة مبا رةوجود  -
 . بين الدخل وعدد أيام العمل التي يفودها الشخص نتيجة لمرض م من أو إصابات ةوعالقة عكسي -
  واليمممة  41أن وجمممود واسمممتخدام خممدمات المستشمممفيات ارتمممبط عكسمميا بالحالمممة االقتصمممادية عنممدما رتمممب ( بيممماأ)فوممد وجمممد

 . وموااعة في كولومبيا ابوا لمتوسط دخل الفرد
  فمممي المنممااق ذات الحالممة االقتصممادية الفويمممرة، م ممل منممااق التعممدين وال راعمممة أن معممدالت الوفيممات ( دورن)وبالم ممل أوضممح

 . زيادة على المعدالت المناظرة في المنااق ذات الحالة االقتصادية األوفر% 19المتدهورة بلغن حوالي 
  أمما . اق الفويمرةفمي األلمف فمي المنما 0،3فمي األلمف موابمل  1،3وكان معدأ الوفيمات بالنسمبة للمذكور فمي المنمااق األخيمرة

 . في األلف على التوالي 1،9في األلف في موابل  9،0اإلناث فكانن المعدالت 
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 توقع اثياة ومستويات التنمية البشرية: 
  ،يسممتطيع دارس السممكان أن يسممتفيد مممما يجمعممه بيانممات حمموأ ظمماهرة الوفيممات فممي رسممم جممدوأ حيمماة أع جماعممة أو مجتمممع

 .الحياة أو أمد الحياة لهذه الجماعة أو المجتمع خالأ فترة زمنية معلومةيمكن بناء عليه توضيح تطور توقع 
 ويواس أمد الحياة باستخدام أساليب إحصائية تعتمد على جدوأ الحياة ويحسب دائما عند المميالد أو عنمد أع فئمة عمريمة .

وهو يحسب باستمرار للمذكور . ومةوهو ببسااة عبارة عن عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الفرد الواحد في أع سنة معل
 . واإلناث كل على حدة

  وقد تطور استخدام موياس توقع الحياة أو متوسط العمر المتوقع وأصبح يستعان به في تحديد مستويات التنمية البشرية في
ات مممن الوممرن وقممد تحوممق هممذا التطممور مممن خممالأ حممر  البرنممامج اإلنمممائي لألمممم المتحممدة منممذ بدايممة التسممعين. بلممدان العممالم

العشرين على إصدار تورير سنوع للتنمية البشرية يتم من خالله ترتيب دوأ العالم ابوا لمستويات التنمية البشرية يعتمد على 
 :وتصنيف الدول إىل ثالث جمموعاتدليل التنمية البشرية باعتباره مركبا من مؤ رات نمطية قابلة للموارنة بين الدوأ، 

 .  و ال ة ذات تنمية بشرية منخفضة،  وأخرى ذات تنمية بشرية متوسطة،  عاليةدوأ ذات تنمية بشرية 
 ودليل التنمية البشرية عبارة عن موياس نسبي مركب من  ال ة مؤ رات هي : 

، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي معبرا  ، ومعدأ الوراءة والكتابة للبالغين العمر المتوقع عند الميالد
 .والر األمريكيعنه بالد

  ويالحظ أن المؤ رين األوأ وال اني لهمما صمفة الرصميد ويعكسمان أوضماع الصمحة والتغذيمة والمعرفمة فمي الدولمة، أمما المؤ مر
 . ال الث فيعبر عن قدرة الفرد على الحصوأ على الموارد الالزمة لحياة كريمة

  فيات في المنااق األقل نموا فود كان متوسط حدث تودم هائل في خفم الو  1009حتى عام  1059وفي الفترة من عام
عامما  62ووصمل إلمى  1055 -1059عاما في الفترة مما بمين  41توقع الحياة عند الميالد في المنااق األقل نموا حوالي 

ابوا لتوديرات األمم المتحدة كما تضاءأ الفارا بين المنااق األك ر واألقل نموا خمالأ  1005-1009في الفترة ما بين 
ويعد الطوأ الواضح لتوقع أمد . 1005 - 1009عاما في الفترة ما بين ( 12) 1059عاما في بداية  26ه الفترة من هذ

 . الحياة عند الميالد في الدوأ المتودمة بم ابة نتيجة لتودم الحضارة الغربية
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 مقدمة : 
 ة ت ايمدت معمدالتها فمي عمالم اليموم علمى نحمو ملحموظ والهجرة كعملية سكاني. تم ل الهجرة عامال له أهميته في تغير السكان

ومممن نظممام فممي اإلنتمما  زراعممي يومموم علممى . نتيجممة لتغيممر نظممام العمممل واإلنتمما  فممي اغلممب مجتمعاتممه مممن ال راعممة إلممى الصممناعة
تضمطرهم االستورار إلى نظام في اإلنتا  يووم على التصنيع حيث تجذب فر  العمل التي يوفرها أعدادا كبيرة من السكان ف

 .إلى التنول السكاني أينما توجد هذه المنشآت الصناعية
  ومن هنا ينظر إلى الهجرة باعتبارها عالمة بارزة على التغير االجتمماعي االمما كانمن عمليمة التصمنيع تصماحبها حركمات سمكنية

 .من الريف إلى الحضر ومن مدينة إلى أخرى في نف  البلد ومن مجتمع إلى أخر
 تعريف اهلجرة : 
 عملية انتواأ أو تحوأ أو تغير في يوي لفرد أو جماعة من منطوة اعتمادوا اإلقاممة فيهما إلمى منطومة  :بأنها  تعرف عملية الهجرة

وقمد تمتم همذه . ، أو ممن منطومة إلمى أخمرى خمار  حمدود همذا البلمد أخرى ، أو من منطومة إلمى أخمرى داخمل حمدود بلمد واحمد
وقممد تكممون . إرادتهممم وإنمما باضممطرارهم إلممى ذلمك قسممرا أو لهمدف خططممه المجتممعالعمليمة بمم رادة الفمرد أو الجماعممة أو بغيمر 

 . عملية االنتواأ والتحوأ في المكان المعتاد لنقامة من منطوة إلى أخرى على نحو دائم أو مؤقن
 مفهوم اهلجرة واملفهومات املرتبطة با:  
 الفاصلة بين هذا المفهوم وبين غيمره ممن مفهوممات أخمرى  وبناء على هذا التحديد لمفهوم الهجرة ينبغي لنا أن نرسم الحدود

 .مشابهة 
 ألن نول مكان اإلقامة في حالة الهجرة يترتب عليه بالضرورة نول حياة اإلنسمان المهماجر  فالمهاجرين يختلفون عن المتنولين

  .برمتها أما الذع ينتول بين مسكن و خر قد يظل يمارس حياته كلها في مكان السكن األوأ
 ما أن هنا  فارقا واضحا بين التنول االجتماعي والهجرة ذلك أن التنول االجتماعي يعتبر من قبيل تغيير المرك  االجتمماعي ك

كما أن الهجرة باعتبارها عملية . واالقتصادع وربما يتم هذا التغيير داخل منطوة واحدة في المجتمع دون حاجة إلى االنتواأ
المعتمماد وبالتممالي تغيممر جممذرع فممي حيمماة المهمماجر فهممي تنطمموع بممين اياتهمما علممى عمليممة تنوممل تغييممر في يوممي فممي مكممان اإلقامممة 

اجتممماعي، ذلممك ألن المهمماجر قممد يحوممق أ نمماء إقامتممه فممي منطوممة المهجممر مسممتوى مممن الحيمماة االجتماعيممة ويصممل إلممى بعممم 
  .ا وهجرهاالمراك  ويتمتع بمكانة اجتماعية اقتصادية لم تكن له في المنطوة التي انتول منه

 تصنيف اهلجرة : 
 :يوجد أنواع متباينة للهجرةر وميكن تصنيف هذه األنواع كالتالي 

 .على أساس المكان الذع يتم االنتواأ إليه (1
 .على أساس إرادة الوائم بها (2
 .على أساس ال من الذع تستغرقه هذه العملية (3

 اهلجرة :احملاضرة الثالثة عشر 

 

 

 

 

 

 واهدافا
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 :عل  أسا  املكان  (1
 :  نقسم اهلجرة إىل نوعني هماوهنا ت( المكان الذع ينتول إليه الفرد ) 

 

وهممي تشممير إلممى عمليممة انتومماأ األفممراد والجماعممات مممن منطوممة إلممى أخممرى داخممل المجتمممع أو إلممى منطوممة أخممرى فممي نفمم  هممذا 
الوقن  وتتمي  الهجرة الداخلية بأنها تأخذ تيارات واتجاهات عكسية، بمعنى أن منااق ارد السكان تجذب في نف . المجتمع

 .مهاجرين إليها، كما أن منااق الجذب السكاني تطرد السكان إلى خارجها
 :وهذا النوع األكثر انتشارًا وذلك للعوامل التالية 

 .عدم وجود مشكلة اللغة  - .قلة التكاليف  -
 .عدم وجود مشكلة التأ يرة  - .االستعداد النفسي لها  -

 

 وتنقسم اهلجرة الداخلية إىل نوعني: 
داخممل الدولممة الواحممدة وبممين منطوتممين يحمممالن نفمم  الصممفات ال وافيممة  إقلمميم إلممى  خممر أو مممن واليممة إلممى أخممرىهجممرة مممن  (1

 . والحضرية
وت داد هذه الظماهرة داخمل المجتمعمات كلمما زادت . ، وهي من أ هر أنواع الهجرات وأوضحهاهجرة من الريف إلى الحضر (2

اك  الصناعة الجديدة في الوقن الذع ي داد فيه سكان الريمف عمن المدن من خصائصها كمراك  جذب وكلما اتسع نطاا مر 
 .  حاجة العمل ال راعي الحويوي

 

وهي تشير إلى انتواأ عدد من أفراد المجتمع إلى مجتمع  خر البا للعممل أو فمراراً ممن اضمطهاد أو تطلعماً لفمر  أحسمن فمي    
 .الحياة

 :لية الرئيسية اليت شهدها العامل يف العصر اثديث فيما يلي وتنحصر اهلجرات اوارجية أو الدو
 .الهجرات الدولية داخل أوروبا - الهجرة األوربية الدولية فيما وراء البحار إلى أمريكا -
 .الهجرات األسيوية - .الهجرات األفريوية -

 

 :وقد مرت تيارات اهلجرة إىل أمريكا بفرتات ثالث
 . ديين بسبب مجاعة البطاا  واأللمان الذين تركوا بالدهم غالبا بح ا عن اللجوء السياسيمن االيرلن الفرتة األوىل
 .من االيطاليين وسكان  را أوروبا  الفرتة الثانية
 .كانن خالأ الحرب العالمية ال انية والتي ت ايد على إ رها معدأ المهاجرين إليها من مختلف أنحاء العالم الفرتة الثالثة

 

 .لهجرة األفريوية فكانن جبرية في معظمهاأما ا -
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 :تصنيف اهلجرة عل  أسا  اإلرادة (2
 :وه  تنقسم إىل نوعني( والموصود إرادة الوائم بالهجرة)

 

بلد  وتشمل كل أنواع الهجرة الداخلية أو الخارجية التي يووم بها األفراد أو الجماعات ب رادتهم في التنول من مكان أو منطوة أو
 .إلى  خر وتغيير مكان إقامتهم المعتاد دون ضغط أو إجبار رسمي

 

  ونعني بها نول أفراد أو جماعات من أماكن إقامتهم األصلية إلى أماكن أخرى، أو بعبارة أخرى إجبار السلطات لبعم األفراد
ة إجباريممة أو قسممرية خشممية حممدوث كمموارث ابيعيممة أو حممروب أو والجماعممات علممى النمم و  مممن منطوممة معينممة أو إخالئهمما بطريومم

 . فيضانات
   ولمذلك قممد يممدخل فممي هممذا النمموع كمل ممما يشممير إليممه مفهمموم التهجيممر م ممل عمليمات الهجممرة إلممى مديريممة التحريممر ومنطوممة أبممي

 .والنوبة الجديدة في مصر
 :عل  أسا  الزمن (3

 :م إىل نوعني تنقسوالموصود بها ال من الذع تستغرقه الهجرة وهي 
 

تم مل الهجممرة الدائممة عمليممة انتوماأ مممن منطومة اإلقامممة المعتماد إلممى منطوممة أخمرى وممما يصماحبه مممن تغيمر كامممل لكمل ظممروف حيمماة 
 .المهاجرين المويمين الذين يتركون محل إقامتهم األصلي نهائيا وال يعودون إليه مرة أخرى

 

ة التي ينتول فيها األفراد أو الجماعمات ممن منطومة إلمى أخمرى انتوماال مؤقتما، وممن أم لتهما الهجمرة بسمبب العممل وهي تم ل الهجر 
خار  أو داخل البلد لفتمرة مؤقتمة، م مل هجمرة العمالمة الفنيمة وغيمرهم إلمى بعمم المبالد التمي يتموافر فيهما فمر  العممل ومسمتويات 

لمهماجرين اسمم المهماجرين العائمدين والمذين يتمرددون بمين حمين و خمر علمى مموانهم ويطلق على هذا النوع من ا. األجور المرتفعة
 .األصلي نظرا الرتبااهم به ألسباب اجتماعية واقتصادية

 تقدير اهلجرة : 
تكشف عملية تودير الهجرة أو قياسها عن ك ير من الصعوبات التي يندر أن تصادفنا ونحن نجرع توديرا أو قياسا للخصوبة أو  

 :وهناك بعض االعتبارات اليت ينبغي أن تراع  ومنها. اتالوفي
ضرورة وضع تحديد واضح لمفهوم المكان المعتاد لنقامة حيث أن الهجرة تغيير للمكان، ذلك ألن األفراد أو الجماعات   -

 .قد يكون لهم أك ر من مكان واحد معتاد لنقامة وهذا ينطبق م ال على الطلبة والعسكريين ون الء السجون
 .تحديد واٍع لمفهوم الموان األصلي ومفهوم مكان المعيشة أو المصير والتفرقة بين المفهومين -
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ضرورة تحديد الفترة ال منية التي تودر خاللها الهجرة على أن تكون هذه الفترة محددة زمنيا بحوالي سنة واحدة، وأال ت يمد  -
التغيمرات فمي اإلقاممة كمل سمنة أو أك مر خمالأ همذه الفتممرة عمن ذلمك أو تطموأ ألن األفمراد والجماعمات قمد يووممون بعمدد ممن 

ولذلك ف ن إجراء تودير للهجرة خالأ فتمرة ت يمد علمى السمنة ال يوصملنا إلمى حويومة همذه التغيمرات وبالتمالي ال يسماعدنا علمى 
 .إجراء التودير الدقيق والصادا لحويوة الهجرة

 

ي أحد المنااق والذين ينتولون بين عدد متباين من المنمااق عن اريق حصر عدد األفراد ف معدل اهلجرة اوام ويحسب 
 . الفرعية

داخمل المجتممع األكبمر عمن اريمق قسممة عمدد المهماجرين خمالأ السمنة  معدل اهلجرة اوام إىل منطقة فرعيـة  ويحسب 
 .إلى هذه المنطوة الفرعية على عدد السكان في منتصف العام بالنسبة لهذه المنطوة نفسها

إلى الخار  خمالأ فتمرة عمام عمن اريمق قسممة عمدد المهماجرين للخمار  ممن همذا  اهلجرة من املوطن األعليمعدل  ويحسب 
 . الموان على عدد السكان في نف  الوقن في منتصف العام

أو المصير عن اريق قسمة عدد المهاجرين إلى المداخل علمى عمدد السمكان فمي  معدل اهلجرة إىل مكان املعيشة ويحسب 
 .منتصف العام هذا المكان في

ممن خممالأ حسماب الفممارا بمين معممدأ الهجمرة مممن المموان األصمملي ومعممدأ  معــدل اهلجــرة الصــايف حسمابويمكمن أيضمما  
 .الهجرة إلى موان المعيشة وقسمة العدد الناتج على عدد السكان في منتصف العام

 . معدالت اهلجرة من حيث النوع والعمر وهكذا حسابوباإلمكان أيضا  
 اهلجرة مصادر بيانات: 
تتعدد المصادر التي يستعان بها في الحصوأ على البيانات الخاصة بتودير الهجرة بين التعداد والتسجيالت والبيانات الجاه ة  

إذ تنطوع التعدادات م ال على بيانات تدأ على الموان األصلي وعلى موان المعيشة وعلى التنول . والمسو  أو االستوصاءات
ما تفيد البيانات التي توفرها نظم التسجيل اإلجبمارع لكمل تنومل ممن منطومة ألخمرى داخمل المجتممع ممن ك. من منطوة إلى أخرى

 . خالأ مكاتب السجل المدني م ال، ولكل تنول من مجتمع إلى  خر من خالأ مكاتب الجوازات والجنسية وغيرها
  حجم اهلجرة وخصائص املهاجرين: 
رف علمى حجممم الهجمرة وتفيمد موارنمة همذا الحجممم بحجمم الهجمرة فمي سممنوات يسماعد حصمر عمدد المهماجرين سممنوياً فمي التعم -

 .أخرى في التعرف على ال يادة أو النوص أو في تعوب اتجاه التغير في حجم الهجرة
ومن المتوقع أن يكون للمهاجرين بعم الخصائص النوعية والعمرية والتعليمية والمهنية والطبيعية وغيرهما تلمك التمي تميم هم  -

 . المهاجرينمن غير 
 
 
 
 



             
 KFU  (Nawi1408@ )أبو فيصل                              ــــــــــــــــــــ[  46  ]ــــــــــــــــــــ        صابر عبد الباقي                 / د علم اجتماع السكان

 

 
 تفسري اهلجرة : 
  -أوال
  ينظر إلى الهجرة باعتبارها عملية معودة وغير متجانسة وباإلمكان تحليلها من منظورات عديدة والفكرة األساسية في التراث

 .، تتخلص في أن السكان يهاجرون إلى الشماأ المهتم بالهجرة
 م حموأ أسمباب الهجمرة الدوليمة أوأ األفكمار 1964فمي عمام " كريجمر" تي قام بها علم االجتماع السويدع كانن الدراسة ال

 .في مجاأ الهجرة وقد رك  فيها على عوامل الطرد
  االتصمماأ، وتعممدد : العواممل األساسممية فممي الهجمرة الدوليممة فممي عماملين هممما 1115عممام " الفسممير"كمما حممدد العممالم الفرنسمي

 . بلدان المرسلة والمستوبلة للمهاجرينالعالقات بين ال
  مسحاً للمحددات الكبرى للهجرة الدولية1002عام " ماكدويل"و" جرينود" وقدم كل من. 

 

 :قد تصنف أسبا  اهلجرة الدولية إىل جمموعتني اثنتني فقط 

 .وعوامل الجذب  - .عوامل الطرد  -
 

 :نظرية عوامل الطرد واجلذ 
 ( .الع لة االجتماعية –االضطهاد  -الفور ) ل قد تكون عوامل الطرد بسيطة م -
 ( .كوارث بيئية  -الحروب -المجاعات) كما قد تكون صعبة م ل  -
 .ويمكن أن تكون عوامل الطرد بنائية م ل النمو السكاني -
 .كما قد يكون العامل البنائي ال اني الهوة السحيوة في الرفاهية بين الشماأ والجنوب -
 .عوامل الطرد كما تعتبر الحروب أحد -
وتؤدع التوترات العرقية إلمى الوتمل فمي أوقمات الحمرب وإلمى االضمطهاد فمي . كذلك يوجد االضطهاد في بعم دوأ العالم -

 .أوقات السلم
 .ويحتمل أن يكون الفور أكبر عامل وحيد يوف خلف تدفق تيارات الهجرة الحالية وفي المستوبل -
 .في البلدان النامية إلى حدوث هجرات في المستوبل وربما تؤدع الكوارث البيئية ومعظمها يوع -

 

  -ثانيا
ويم ممل ممما تودمممه المدينممة مممن . وغيممره مممن علممماء االجتممماع بدايممة االهتمممام النظممرع بممالهجرة إلممى المدينممة( زيمممل) ممكلن أفكممار 

وهذه الظروف االجتماعية العاممة دفعمن . يف من الشباب الطمو خدمات ومرافق وفر  عمل عناصر جذب للمهاجرين من الر 
 .بعم الدارسين إلى الووأ بنظريات اجتماعية تحاوأ تفسير حياة المهاجرين وقدرتهم على التعامل مع أوضاع المدينة

 اهلجرةتابع  :احملاضرة الرابعة عشر 

 

 

 

 

 

 واهدافا
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1) 
تفسيراً للهجرة من خالله ذكر " زلنسكي"د قدم وهي تفسر الهجرة من خالأ ربطها بالتغير االجتماعي الذع يمر به المجتمع فو

 :خم  مراحل تاريخية تمر بها المجتمعات، هي
  :مرحلة اجملتمع التقليدي (1

 .وكانن الهجرة فيه محدودة وذات اابع دورع إذ كان المجتمع ككل محصورا مكانيا بحسب الممارسات العرقية والتواليد
 :مرحلة اجملتمع االنتقالي (2

فاع سريع في معدالت اإلنجاب ومن  م زيمادة فمي السمكان نمتج عنهما هجمرة واسمعة وبالمذات الهجمرة الريفيمة والذع يتمي  بارت
 .الحضرية

 :مرحلة اجملتمع االنتقالي يف مراحلا املتأخرة (3
 .حيث تتولص معدالت ال يادة الطبيعية للسكان ويصاحبها تدهور في معدالت الهجرة

 :مرحلة اجملتمع املتقدم (4
دني معدالت اإلنجماب والوفماة وتمدني معمدالت الهجمرة الريفيمة الحضمرية واسمتبدالها بمالهجرة بمين الحواضمر أو الذع يتمي  بت

 .المدن واالنتواأ داخل الحواضر ذاتها

 :مستقبل اجملتمع املتقدم (5
 .ويتمي  بتدني الهجرة وأن ما تبوى منها سيكون هجرة بين المدن أو داخلها

 .أنه تفسير منحاز للتجربة الغربية وال يم ل ما مرت به المجتمعات األخرى غير الغربيةتمي  ب( زلنسكي)غير أن ما قدمه  -
2) 
  وتتفاعمل همذه ( والمهاجر ومجتمع الموصد مجتمع المنشأ)وهي   ال ة عناصرنظريته في الهجرة حيث يذكر " مانجالم"يودم

 .نظمة االجتماعية المشكلة للنسق االجتماعي مجاال للتفاعلالعناصر بعضها مع بعم  خذا عنصر ال من واأل
 أن عودة ( سيراز)فود اقتر  . وعلى المستوى الفردع، كان التركي  على عملية تأقلم وتكيف المهاجر مع المجتمع المضيف

 :تمي  إلى  ال ة أنواع انطالقا من مستوى تأقلمه وتكيفه في المجتمع المضيفالمهاجر يمكن أن 
ويفتمرض أن همؤالء . لون في التكيمف ممع المجتممع المضميف ويعمودون إلمى وامنهم األم باعتبمارهم مهماجرين فا ملينمن يفش (1

 . المهاجرين يمكن إعادة استيعابهم بسرعة في مجتمعهم األصلي، دون أن يكون لهم تأ ير تغييرع على المجتمع
لى المعاش، وممن  مم لمن يكمون لهمم أع تمأ ير يمذكر علمى األفراد الذين ال يعودون إلى مجتمعهم األصلي إال وقن اإلحالة ع (2

 .النسق االجتماعي االقتصادع
األفراد الذين عادوا بعد أن حوووا بعمم النجما  فمي المجتممع المضميف، ولمذلك يكونمون كلهمم اممو  ونشماط ومسمتعدين  (3

 . لالختراع واإلبداع في مجتمعهم األصلي
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 عوامل اهلجرة : 
   الممدوافع أو األسممباب التممي تممؤدع إلممى حممدوث الهجممرة بأنواعهمما المختلفممة ينبغممي توسمميم هممذه عنمدما نتحممدث عممن العوامممل أو

العوامل والتميي  بينها على أساس مجموعة العوامل التي تكمن في البالد المرسملة للمهماجرين وتعمرف باسمم عواممل الطمرد  مم 
 .عوامل الجذبمجموعة العوامل التي تكمن في البالد المستوبلة للمهاجرين وتعرف باسم 

  إذ تتم مممل عواممممل الطممممرد فمممي الهجممممرة الدوليمممة فمممي ظممممروف المممبالد المرسمممملة للمهممماجرين ممممن الناحيممممة الجغرافيمممة واالقتصممممادية
 . والديموغرافية والسياسية بحيث كانن هجرة األوربيين إلى أمريكا ترجع إلى زيادة السكان في أوربا وضآلة مساحة األرض

  في الهجرة الداخلية في ظروف البالد المرسلة للمهاجرين الجغرافية واالقتصادية والديموغرافية كما تتم ل عوامل الطرد أيضا
إذ أدى الورب في الموقع الجغرافي بمين محمافظتي البحيمرة واإلسمكندرية إلمى زيمادة نسمبة المهماجرين ممن البحيمرة . والسياسية

ة إلمى امرد السمكان منهما إلمى منمااق أخمرى همي فمي الغالممب كمما أدت الظمروف االقتصمادية للمنمااق الريفيم. إلمى اإلسمكندرية 
 . المنااق الحضرية والمدن الصناعية

  وتنحصمممر عوامممممل الجممممذب للمهممماجرين الممممدوليين فممممي ظممممروف المممبالد المسممممتوبلة لهممممم ممممن الناحيممممة الجغرافيممممة والديموغرافيممممة
لمتحمدة ممن حيمث مسماحات األرض الواسمعة إذ أدت عوامل الجذب الجغرافيمة فمي الواليمات ا. واالقتصادية والسياسية أيضا

وخصمموبتها و رواتهمما التعدينيممة إلممى أن يغممادر األوربيممون قممارتهم إلممى األمممريكتين رغممم أن مسممتوى المعيشممة فممي بالدهممم لممم يكممن 
 . وأدت عوامل الجذب السياسية باأللمان إلى تر  بالدهم إلى الواليات المتحدة. منخفضا بدرجة تدفعهم إلى الهجرة

 ر عواممممل الجمممذب للمهممماجرين داخليممما ممممن منطومممة ألخمممرى فمممي ظمممروف المممبالد المسمممتوبلة لهمممم ممممن الناحيمممة الجغرافيمممة وتنحصممم
 . واالقتصادية والسياسية أيضا

  وتممدفع عوامممل الجممذب االقتصممادية فممي أحممد المنممااق م ممل تمموفر مشممروعات العمممل وفممر  العمممل والممدخل المرتفممع والتعلمميم
 .اخلية إليها من منااق أخرىوالسكن المالئم إلى الهجرة الد

  وقد تدفع عوامل الجذب السياسية في أحد المنااق أيضما م مل االضمطهاد أو التفرقمة العنصمرية إلمى هجمرة ال نمو  فمي أمريكما
 . من الجنوب إلى الشماأ حيث يول االضطهاد في الشماأ عنه في الجنوب

 نتائج اهلجرة : 
1) 

 :مرسلة أو المستوبلة وتنحصر في سواء في البالد ال
ار ار االقتصادية في البالد المستوبلة وتتم ل في زيمادة اسمت مار المموارد الطبيعيمة واكتسماب أيمدع عاملمة جديمدة حيمث  -

 .   أن المهاجرين اغلبهم من الذكور في سن العمل
يمث الخصموبة والم وا  حيمث يالحممظ ار مار علمى تركيمب السمكان وتمتلخص هممذه ار مار فمي النموع والعممر وبالتمالي مممن ح -

 .زيادة نسبة الذكور وارتفاع نسبة متوسطي العمر
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2) 
 .نوص حجم العمالة في الريف -
 .ترك  العماأ في المدن واإلنتا  الصناعي -
 .ظهور الك ير من المشكالت م ل اإلسكان والمواصالت ومؤسسات الخدمة العامة والترفيه -
 .ن مظاهر السلو  المنحرف وارتفاع معدأ الجريمةانتشار الك ير م -
 .تفكك الروابط االجتماعية بين مختلف الجماعات المرتبطة قرابياً  -
 .زيادة االهتمام بالمدينة أدى إلى تخلف المجتمعات الريفية عن الحضرية -

 
 
 
 

 ..وهلل الحمد والمنة تم االنتهاء من إعداد المل مة 
 ..الدرجات  كل الدعوات لكم بالتوفيق بآعلى

 وال تنسوني من صالح دعواتكم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


