الدراسات السكانية ( نظري )

جامعة حماة

المحاضرة 2 :

كمية الزراعة

السنة الخامسة ( اقتصاد زراعي )

التحول الديموغرافي
فروع الديمغرافيا
تقسم الديموغرافيا إلى ثالثة أقسام :
 -1الديموغرافيا الصورية
ييتم بتحميل إحصائيات السكان وما يط أر عمييا من ذبذبات في ضوء مبادئ رياضية ،وذلك بيدف
تحديد قوانين العالقات الكمية الضرورية التي يمكن تطبيقيا عمى أية دراسة سكانية ،أو عمى دراسات سكانية
أجريت من قبل.
 -2الديموغرافيا الكبرى
ييتم بدراسة أعداد كبيرة من الناس ،أو بخصائص السكان ،أو اتجاىات المناطق الكبرى ،أو دراسة
المجتمعات الكبرى ،أو المجتمعات المحمية ،أو الوحدات السياسية بما فييا األقاليم العالمية واألمم والقبائل والدول
والمدن ،ومن أجل ذلك تعد دراسة العوامل التي تؤثر في معدل المواليد ومعدل الوفيات عند شعب معين أو
دراسة نماذج اليجرة موضع اىتمام الديموغرافيا الكبرى؛ أي أن معظم الدراسات الديموغرافية تندرج تحت
الديموغرافيا الكبرى.
 -3الديمغرافيا الصغرى
ييتم بدراسة األفراد والجماعات الصغيرة ،وليذا يوجو اىتمامو إلى دراسة السموك الفردي أكثر من
االىتمام باتجاىات الجماىير ،ومثال ذلك أن الديموغرافيا الصغرى تقوم بدراسة االتجاىات ونماذج السموك التي
تحدد األسر والممارسات الصحية التي تتبعيا واليجرة فييا .
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مفيوم التحول الديموغرافي
تشير ىذه العممية إلى وجود تغير في معدل نمو السكان الذي يعكس بدوره تزايداً غير متعادل من حيث
التغير في معدالت المواليد والوفيات ،وغالباً ما تحدث ىذه العممية نتيجة التصنيع أو التطورات العصرية ،فحتى
غاية منتصف القرن السابع عشر لم يكن عدد السكان في العالم يتازيد بأكثر من  %4.0سنوياً ،وكان عدد
سكان الكرة األرضية بحدود نصف مميار نسمة ،وبقدوم القرن الثامن عشر تضاعف عدد سكان العالم ليبمغ في
عام  0384مميار نسمة ،ثم طرأت زيادة سكانية مفاجئة خالل النصف األخير من القرن الثامن عشر والقرن
التاسع عشر ليصل عدد السكان في العالم عام  0831حوالي خمسة مميارات نسمة ،ويصف بعض الدارسين
ىذه التغيرات السكانية بأنيا تعبير عن " تحول ديموغرافي " أو " ثورة ديموغرافية " ،ولم يكن مصدر تمك الزيادة
ارتفاع معدالت المواليد فقط ،بل أيضاً كان انخفاض معدالت الوفيات .
وىذا ما دفع ببعض الباحثين إلى استخدام مصطمح " التحول الديموغرافي " لإلشارة إلى االنتقال من
مرحمة ارتفاع معدالت المواليد التي كان يقابميا ارتفاع معدالت الوفيات إلى مرحمة انخفاض معدالت الوفيات
وصوالً إلى مرحمة انخفاض معدالت المواليد التي تنتيي بتحقيق نوع من التوازن النسبي بين نسب الميالد ونسب
الوفاة .
أشكال التحول الديموغرافي
أوالً  -الزيادة الطبيعية
تُعد المواليد والوفيات أىم العوامل التي تؤثر في مستقبل السكان في أي قطر من األقطار ما لم تتدخل
عوامل خارجية كاليجرة أو الوفود ،ولذلك كانت مسؤولة عن الزيادة الطبيعية ،بينما كانت اليجرة والوفود مسؤولة
عن الزيادة غير الطبيعية ،وحالة المواليد والوفيات تتأثر بالعوامل االجتماعية واالقتصادية السائدة في اإلقميم ،بل
وتتأثر بوجية نظر الناس أنفسيم في الحياة ،وتمتاز األقطار الفتية بزيادة المواليد بينما األقطار اليرمة تقل فييا
نسبة المواليد.
وتُعد المواليد من أىم مكونات النمو السكاني ،فيي تفوق الوفيات واليجرة في الظروف العادية ،ولما
كانت المواليد تعمل عمى الزيادة في عدد السكان فإن ظاىرة الوفاة أيضاً تعمل عمى تناقصيم ،وليذا فإن الزيادة
الطبيعية لمسكان تتوقف عمى الفرق بينيما عمى اعتبار أن الدولة مغمقة تجاه اليجرة الدولية ،كما تتصل كذلك
بمسألة الزواج والطالق فيناك أقطار تشجع التبكير في الزواج ،كما أن ىناك أقطار ترتفع فييا نسبة الطالق
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واعادة الزواج وىنا تزداد نسبة المواليد ،بينما التأخير في الزواج واالقتصار عمى الزواج مرة واحدة يؤدي إلى قمة
المواليد .
ثانياً – الزيادة غير الطبيعية ( اليجرة )
تعد اليجرة عنص اًر رئيسياً من عناصر الدراسات السكانية ،وذلك ألنيا تُعد المصدر الثاني لتغير حجم
السكان بعد الزيادة الطبيعية ،كما أنيا تؤثر في خصائصيم الديموغرافية واالقتصادية ،حيث ُيعد التغير في
التركيب العمري والنوعي مثالً ناتجاً ميماً من نتائج اليجرة من اإلقميم أو إليو ،وبما أن اليجرة تعني انتقال

ال سكان من مكان آلخر فإن ذلك يعيد توزيع السكان في أي منطقة ،وما يترتب عمى ذلك من نتائج إيجابية
كتوفر األيدي العاممة والكفاءات أو نتائج سمبية مثل المشكالت السكانية واإلسكانية .
وتكون دوافع اليجرة عادةً واحدة والعامل المشترك األىم بينيا ىو عدم الرضا عن البيئة األصمية

لممياجرين مما يحفزىم لالنتقال إلى بيئة أخرى أكثر مالءمة ،وليا أنماط متعددة ويتميز كل منيا بخصائص
ديموغرافية خاصة ،ويمكن تقسيميا إلى ثالثة أقسام رئيسة من حيث المدى واالتجاه عمى النحو اآلتي :
 -0اليجرة الدولية  :تتمثل باالنتقال السكاني عبر حدود الدول .
 -2اليجرة الداخمية  :تتمثل بانتقال السكان بين أجزاء الدولة الواحدة .

 -8اليجرة المؤقتة  :تتمثل باالنتقال الجغرافي من مكان آلخر لفترة محدودة ،ثم ما يمبث المياجرون أن يعودوا
إلى مواطنيم األصمية ،وأبرز أمثمتيا ىجرة األيدي العاممة واالنتقال الموسمي لبعض السكان .
ويطمق عمى تغير عدد السكان من فترة زمنية إلى أخرى نتيجة العوامل الديموغرافية السابقة ( الوالدات
الوفيات – الزيادة الطبيعية – الزواج – الطالق – اليجرة ) مصطمح حركة السكان ،وىناك مؤشرات تصف ىذه
الحركة يمكن حسابيا بقيم مطمقة أو نسبية ( انظر الجزء العممي ) .

تركيب السكان
ُيعد التركيب السكاني مظي اًر ميماً من المظاىر الديموغرافية ،وذلك ألنو نتاج مجموعة من العوامل التي

تؤثر وتتأثر بو ،ويعني التركيب السكاني الخصائص الكمية لمسكان التي يمكن التعرف عمييا من بيانات التعداد
وأىم ىذه الخصائص التركيب العمري والنوعي واالقتصادي ،وتفيد دراسة تركيب السكان في معرفة ما يممك
المجتمع من موارد بشرية وتصنيفيا حسب قطاعات النشاط االقتصادي المختمفة .
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أوالً – التركيب العمري
يعد التركيب العمري من أىم العوامل التي ليا عالقة بالظواىر الديموغرافية واالقتصادية من مجتمع
آلخر ، ،فالمجتمع الفتي مثالً تتفوق فيو نسبة الشباب عمى باقي الفئات العمرية ،وىذا يدل عمى قوة السكان
اإلنتاجية وعمى الفعالية االقتصادية ليذا المجتمع ،كما تتميز ىذه الفئة العمرية عن غيرىا بارتفاع نسبة المواليد
أما األطفال والشيوخ فتعتبر فئات مستيمكة وغير منتجة ،كما ترتفع فييا نسبة الوفيات.
وتساعد دراسة التركيب العمري عمى التعرف عمى مستقبل نمو السكان ،ويقسم السكان إلى أربع فئات
عمرية بشكل عام :
 -0الفئة العمرية أقل من  01سنة· .
 -2الفئة العمرية (  ) 01 – 01سنة .
 -8الفئة العمرية (  ) 21 – 01سنة .
 -0الفئة العمرية أكثر من  21سنة· .
ثانياً – التركيب النوعي
بالرغم من أن أعداد الذكور واإلناث ليست متباينة تبايناً واسعاً في المجتمعات المختمفة ،فإن دراسة
التركيب النوعي تعد ميمة في دراسة السكان ،وذلك باعتبار أن النوع يحدد أدوار الفرد االجتماعية واالقتصادية
التي يقوم بيا في حياتو ،كذلك لما ليذا التركيب من نتائج عمى دراسة العمالة واليجرة ،ويمكن حساب نسبة
النوع عمى أساس قسمة عدد الذكور عمى عدد اإلناث وضرب الناتج بـ ( ،)044وتتأثر نسبة النوع في
المجتمعات ببعض العوامل أىميا :
 -0اليجرة الوافدة أو المغادرة لكل من الذكور واإلناث .
 -2تباين معدل الوفيات بالنسبة لكال النوعين في األعمار المختمفة .
 -8الحروب التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في وفيات الذكور .
 -0األخطاء أحياناً في البيانات التي يشمميا التعداد .
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ثالثاً – التركيب االقتصادي
تعد دراسة التركيب االقتصادي من العناصر الميمة في دراسة تركيب السكان ،فيمكن من خالل ىذه
الدراسة تحديد مالمح النشاط االقتصادي وأىمية عناصره وارتباطيا بظروف البيئة الجغرافية ،كذلك يمكن الوقوف
عمى نسب العمالة وحجميا وأىميتيا وخصائصيا المتعددة ومعرفة معدالت البطالة وتوزيعيا حسب العمر والنوع
والمينة وغير ذلك ،كما تسيم دراسة التركيب االقتصادي مباشرةً في تحديد حجم القوى العاممة في المستقبل

اعتماداً عمى اتجاه معدالت التغير في نمو السكان وخصائصيم االجتماعية ومساىمة اإلناث في القوى العاممة
والمستوى التعميمي لمسكان .
وبالرغم من المفيوم األساسي الذي يحدد النشاط االقتصادي ال يختمف كثي اًر من تعداد آلخر ،فإن
السكان ذوي النشاط االقتصادي يمكن تعريفيم بوجو عام بأنيم األفراد الذين يشتركون في تقديم العمل إلنتاج
السمع االقتصادية والخدمات ،ويتضمن ذلك ليس فقط العاممين وقت إجراء التعداد ،بل كذلك المتعطمين أي
القادرين عمى العمل والباحثي ن عنو ،وأي فرد يسيم بمجيود إنتاجي معين لممجتمع يمكن تصنيفو ضمن
األشخاص ذوي النشاط االقتصادي .
وىناك أنماط أخرى لمتركيب السكاني سوف نتناول دراستيا بشيء من التفصيل في الجزء العممي .

الظواىر السكانية وأنواعيا
أوالً  -حجم السكان
يقصد بحجم السكان عدد األفراد في مكان معين وفي وقت محدد ،وال تقتصر دراسة حجم السكان في
معرفة كم فرد يعيشون في مكان ما أو عمى مساحة من األرض محددة جغرافياً أو سياسياً في وقت محدد ،بل
يتعدى ذلك إلى معرفة عدد السكان عمى نفس المكان في فترة زمنية مغايرة ومقارنة الرقمين في زمنين مختمفين
لموقوف عمى أسباب الزيادة أو النقصان في الحجم والتنبؤ مستقبالً بالعدد الجديد.
ويتم الوقوف عمى حجم السكان عن طريق العدد أو اإلحصاء في مساحة صغيرة أو كبيرة ،وتكون
العممية طبعاً أسيل بالنسبة لألماكن التي تحوي عددا قميالً من السكان ،وقد وجدت مع مرور الزمن طريقة
اإلحصاءات السكانية التي تتم كل  04سنوات مرة واحدة ،ىذا إلى جانب التسجيالت الحيوية لحاالت المواليد
والوفيات والزواج والطالق وغيرىا.
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ثانياً  -توزيع السكان
عنصر ميماً ككل العناصر األخرى المكونة لمظواىر السكانية ،ويتدرج توزيع
ُيعد متغير توزيع السكان
اً

السكان بين المنطقة الكبيرة مثل القارة الكبيرة إلى المنطقة الصغيرة مثل القرية والريف ،وييتم عمم دراسة السكان
بمعرفة حجم السكان في مساحة محددة ،وذلك بيدف تحميل صورة التوزيع السكاني في الدولة أو اإلقميم أو
المحافظة أو القرية  ،ويرتبط توزيع السكان في المجتمعات المختمفة بعدد من العوامل الطبيعية واالقتصادية
واالجتماعية التي يختمف كل منيا في أىميتو النسبية من مكان إلى آخر ،وتتداخل ىذه العوامل مع بعضيا
البعض في شكل مترابط ومعقد في معظم األحوال في تحديد ترّكز السكان في مجتمع ما أو تشتتيم في مجتمع
آخر ،ومن المعروف أن السكان في منطقة محددة قد يوزعون أنفسيم من خالل عمميتين متمايزتين:
مفضل وينشئون بعد ذلك عالقات تجعل
األولى :حركة يتحرك السكان بموجبيا مع مصادر الثروة نحو مركز
ّ
من المكان الجديد منطقة عامرة بالحيوية والنشاط .

الثانية :حركة تعرف باسم االنتشار نحو الخارج وىي عممية يتحرك عمى أساسيا السكان بمصادر الثروة نحو
عمر جديداً ثم ينشئون عالقات وثيقة بمركز األصل.
منطقة غير مأىولة؛ أي يقيمون فييا اً
ثالثاً  -الكثافة السكانية
ىي الحجم النسبي لمسكان بالنسبة إلى المساحة التي يشغمونيا ،وتقاس الكثافة السكانية من خالل قسمة
عدد السكان عمى مساحة األرض ،ويعبر عنيا بمجموع عدد األشخاص في اليكتار الواحد أو في الكيمومتر
مربع أو الميل المربع ،وتتباين الكثافة السكانية بين المناطق المختمفة فنجدىا قميمة في المناطق الجبمية ذات
األرض غير القابمة لمزراعة كثي اًر ،ونجدىا عالية في المناطق ذات التجمعات الصناعية الكثيرة ،والواقع أن أفكار
الناس ومشاعرىم وتصرفاتيم تتغير تبعاً لكثرة العالقات بينيم ،وفي ىذه الحال فإن درجة القرابة بين الناس تقدم
دليالً عمى كثافة المجتمع وتؤثر في حاالت الوالدة والوفاة والزواج ،ولذلك فإن مجموع الوقائع الديموغرافية ترتبط
مع كثافة السكان ارتباط السبب بالنتيجة والنتيجة بالسبب ،كما ُيعد عامل الكثافة السكانية من أىم عوامل التمييز
كبير في المجتمع الريفي عنيا في المجتمع
اً
بين الريف والحضر حيث تنخفض الكثافة السكانية انخفاضاً

الحضري .
رابعاً  -نمو السكان
ىو اختالف حجم السكان في المجتمع عبر الفترات الزمنية المتباينة ،ويرتبط مفيوم النمو في السكان
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بمفيومي تضخم السكان وأزمة السكان ،وكميا مفاىيم ال تنفصل عن حركة السكان وتغيرىا ،وذلك ألنو
طالما كان السكان كتمة من البشر ال تعيش في حالة سكونية دائمة  ،بل تتميز بالحركة والتغير ،فإننا نالحظ أن
السكان في حركتيم وتغيرىم إنما قد يسيروا في اتجاه النمو نتيجة الزيادة في أعدادىم بفعل العوامل المختمفة مثل
المواليد واليجرة ،أو قد يسيروا في اتجاه عدم النمو نتيجة لمنقصان في أعدادىم بفعل عوامل أخرى مثل الوفيات
واليجرة أو غيرىا ،وبالتالي ىذه الزيادة أو النقصان في أعداد السكان وحجميم تسمى تغي اًر أو نمواً أو حركةً ،وقد
يكون النمو أو التغير في صورة ىائمة أو ضخمة وما يترتب عمى ذلك من تضخم في عدد السكان ،األمر الذي
قد يؤدي إلى أنواع من األزمات االجتماعية واالقتصادية  ،مما يجعل البعض ينظرون إلى النمو السكاني عمى
أنو أزمة سكانية أو انفجار سكاني .
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