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 ) عممي ( سكانيةالدراسات ال                                  جامعة حماة                              

 4كمية الزراعة                                                                    الجمسة العممية : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                                                 

 

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية  العوامل مجموعة –ثانيًا 

يؤدي إلى  االقتصادي والتطوريع التصن نأ عمىين الباحث معظميتفق  ادكي : االقتصادي والتطور يعالتصن -1
 يةعكس عالقة وجود المجال ىذا يف والدراسات بحاثاأل معظمتخفيض مستويات الخصوبة السكانية، وقد أثبتت 

 .المعاصر العالم بمدان يفيع التصن ودرجةية السكان الخصوبة مستوىبين 

بكبر حجم األسرة والتشجيع عمى  في البمدان النامية الحضرية : تتسم األسر الريفية –اإلقامة الريفية  -2
اإلنجاب، وذلك العتبارات اقتصادية واجتماعية، فنجد انتشار ظاىرة الزواج المبكر التي تتيح فرصة زمنية أطول 

االقتصادي وغيرىا من العوامل التي ترتبط بنمط حياة الفرد  مستوىاللإلنجاب وتعدد الزوجات وانخفاض 
 ومعيشتو .

التعميم : يرتبط حجم األسرة إلى حد ما بمستوى التعميم والتحصيل الدراسي لألبوين، وقد أثبتت الدراسات أن  -3
ىناك عالقة عكسية بين مستوى التعميم لألبوين وعدد األطفال الذين تنجبيم األسرة، حيث يعمالن عمى ترشيد 

 . سموك اإلنجاب بشكل يتفق مع حاجات الفرد وقدراتو وموارده

الحراك الطبقي : تشير الدراسات إلى أن األسرة صغيرة الحجم تتاح أماميا الفرصة إلمكانية حراكيا  -4
االجتماعي من طبقة أدنى إلى طبقة أعمى بالمقارنة مع األسرة كبيرة الحجم، ويقترن ذلك بتطور وجيات نظر 

عايتيم أصبحت عممية تكمف الكثير جديدة نحو ىذا الحراك ومن بينيا أن إنجاب األطفال وتربيتيم ومواصمة ر 
   أن يستثمر لالرتقاء الطبقي لألسرة . من الوقت والجيد والمال الذي يمكن

 العوامل الدينية والسياسية –ثالثًا 

 في ميماً  دوراً  وقوانينيا بتعاليميا االلتزام ىومد واألديان العقائد في االختالفيمعب :  الدينية المعتقدات -1
 . في العديد من بمدان العالم ونزوالً  صعوداً  الخصوبة تحديد

شكل واضح بالحروب بالحروب واألزمات االقتصادية : أكد الكثير من الباحثين أن الخصوبة السكانية تتأثر  -2
 واألزمات االقتصادية، بل أن حتى القمق والخوف من قيام الحرب يؤثر عمى الخصوبة .
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تؤثر السياسة السكانية التي تنتيجيا الدول تأثيرًا متباينًا في مستويات السياسة السكانية المعتمدة في الدولة :  -3
الخصوبة سواء كان في التشجيع عمى اإلنجاب أم في تحديده، ويدخل ضمن ذلك ما تصدره الدولة من تشريعات 

ع الحمل واإلجياض المتعمد إذا كانت تشجع عمى وقوانين تتعمق بالمكافآت المادية ومنع تداول وسائل من
 .   اإلنجاب، وتكون تشريعاتيا عكس ذلك إذا كانت تتجو نحو تحديد النسل وحجم األسرة

 وأخيرًا يمكن أن نستنتج من الدراسات التي أجريت عمى اإلنجاب ما يأتي : 

  . المتأخر الزواج من ىعمأ نجابإ معدالت عميو يترتب المبكر الزواج  -

 . الحمل فترات تباعد عميو يترتبالطبيعي  رضاعاإل  -

 . الدنيا االجتماعية الفئات من نجاباً إ قلأ العميا االجتماعية الفئات  -

 . المتعممين غير من نجاباً إ قلأ المتعممين  -

 . المتوسطة الثقافة ذوي وأ المثقفين غير من نجاباً إ قلأ العالية الثقافة صحابأ  -

 . الريف سكان من نجاباً إ قلأ المدن سكان  -

 .الدنيا المين صحابأ من نجاباً إ قلأ المدينة في العميا المين صحابأ  -

 الوفيات

 طبيعياً  يزيدون فالسكان، الخصوبة بعد لمسكان الطبيعي غرافيو الديم التغير في الثاني العنصر مثلت 
 تعكس معدالتيا أن كما، السكان تركيب ىعم مباشر تأثير لموفاة، و بالوفيات طبيعياً  نقصاً  وينقصون بالخصوبة

 . والثقافية واالجتماعية االقتصادية السكان حوالأ

 الوفيات أسباب

 : مجموعتين في تحديدىا يمكن ياتالوف معدالت في مجموعة من العوامل تؤثر 

 بالوسط تتعمق بيئية أي عن الحيوية ) الكائن الحي (؛ الخارجية األسباب من اً عدد تضم : األولى المجموعة
 : وأىميا الحي بالكائن المحيط الجغرافي
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 مألاو  لألسرة العامة الحياة بظروف مرتبط وىذا اإلنجاب، بعد أم الحمل فترة ثناءأ كان سواء : التغذيةسوء  -1
 المناطق بعض في يحصل كما الوفاة سبب ىو الحقيقي الجوع يكون كثيرة حاالت وفي ،عام بشكل والمجتمع
 . فريقياإ في خاصةً  العالم في المنكوبة

 ذلك ؤديي فقد : والمجتمع األسرو  األميات عند الصحي والوعي الصحية العناية ونقص األمراض انتشار -2
 الطبي العون وتقديم الحوامل باألميات العناية لعدم الوالدة قبل الوفيات نسبة تزداد وقد ،األطفال من الكثير بحياة
 أمراض توجد المناطق بعض وفي، ذلك وغير بأنفسين واالعتناء والعمل والطعام الحمل عن الالزم والوعي لين

 . وغيرىا المعدية واألمراض والشمل والبميارسيا كالمالريا مستوطنة

 تدخميا وال الصحية المقومات تمتمك الالسكن غير الصحي واكتظاظ األسر في البيوت الصغيرة التي  -3
 بعض من األمراض تنتقل وقد العذبة، المياه شبكات أو الصحي الصرف بشبكات مزودة وغير الشمس

 السكن وأماكن الحيوانات تمك بين صحي فصل وجود لعدم األرياف في نةالمدج   أو المدن في األليفة الحيوانات
 . النامية الدول أرياف في كثيرة حاالت في لمبشر

 اآلالف لقتل تودي قدو  سنوياً  تحدث التي والفيضانات والعواصفالكوارث الطبيعية : كالزالزل والبراكين  -4
 .المناطق من وغيرىا سياآ شرق وجنوب جنوب في الموسمية األمطار مناطق فيًا سنوي اآلالف مئات وأحياناً 

 من آالف عدة توفي عندما اليند في حصلحوادث التسمم الغذائي والتسمم من بعض الصناعات : كما  -5
 . الماضي القرن من التسعينات منتصف في السامة الغازات تسرب نتيجة البشر

 . الواحدة الدولة داخل أو الدول بين الحروب -6

 . ) والجوي والمائي البري ( المتنوعة النقل وسائل حوادث -7

 الوظيفي التركيب في سريع تغي ر إلى أو خمقية أسباب إلى عالتي ترج الكامنة األسباب ىي : الثانية المجموعة
 وأمراض الخبيثة األورام وكذلك حياتيم، من األولى األيام في الرضع وفيات إلى المؤدية العوامل وتعد لمجسم،
 ... . والدموي الدوري الجياز

في العالم  السائدة ىي والسرطان القمب أمراضوتتفاوت أسباب الوفيات تبعًا لفئات العمر، فنجد أن  
 المتوطنة واألمراض اليضمي الجياز أمراض فإن النامي العالم بمدان في أما السن، كبار بين خاصةً الغربي 

 ولؤ المس العامل ىي الرضع األطفال وفيات أن بالذكر وجدير الرضع، األطفال من خاصةً  كبيرةً  أعداداً  حصدت
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 البمدان في المعدالت تتدنى حين في األلف في 65 تبمغ حيث ،النامي العالم في الوفيات معدالت ارتفاع عن
 . األلف في 9 إلى لتصل المتقدمة

 لم لكنو منيا، الكثير وأزال نساناإل تيدد كانت التي الخارجية مراضاأل ىعم السيطرة من العمم تمكن وقد  
 من نساناإل تحول تاريخياً ، و بعضيا وعالج معرفتيا في كثيراً  تقدم نا  و  الداخمية مراضاأل ىعم القضاء في ينجح
 عمى اعتماداً  البيولوجية مراضاألى لإ المينة وأمراض البيئية واألمراض واالجتماعية المعدية مراضباأل الموت
 . واالجتماعي والصحي التقني التقدم

 الوفيات مقاييس

 وذلك ألنيا تشكل األساس في كل ما يأتي : تعد دراسة مقاييس الوفيات أمرًا ضرورياً  

 . واتجاىاتيا ومعدالتياوتحديد مستويات الوفيات  معرفة  -1

 . العالم دولية في الصح والبرامج يةلسكانياسات االس وضع  -2

قياس نسبة التغير السكاني؛ أي قياس تغير حجم السكان قبل وبعد كل تعداد سكاني وما يرتبط بذلك من   -3
 . يبيم وترك وكثافتيم السكانيع كتوز تأثير في متغيرات أخرى 

يئاتو الجغرافية ، كذلك في الدولة الواحدة بين وب العالم جزاءين مختمف أب المقارناتية مكانما تتيحو من إ -4
 ات السكان المختمفة . قطاع

 عمى النحو اآلتي :مقاييس عديدة لتحديد مستوى الوفيات ومعدالتيا  وىناك 

  الخام الوفيات معدل -1

 حاصل اً ذإ فيو ،سنة تكون ما غالباً  معينة فترة خالل السكان من مجموعة بين لموفاة اً وليأ اً مقياس يعد 
 تمك منتصف في السكان مجموع ىعم ما سنة في السكان من معينة مجموعة في المسجمة الوفيات عدد قسمة
 : السكان من لفاأل عن معبراً  المعدل ويكون ،السنة

 عدد الوفيات المسجمة خالل عام                             

 0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــمعدل الوفيات الخام  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العام ذلك منتصف في السكان مجموع                            
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 بالتقمبات يتأثر نوأ ذإ و،عمي عتمدي   مؤشراً  يكون ال قد واحدة سنة بيانات من المحسوب الوفيات معدلإن  
 بعض يعمد ولذلك ،المعدل ترفع قد كوارث وأ حداثأ أية بسبب ىخر أ ىلإ سنة من الوفيات عدادأ في

 . متتالية سنوات لثالث الخام الوفاة لمعدل كمتوسط الخام الوفيات معدل حساب ىلإ غرافيينو الديم

 الخام الوفيات معدل مميزات

 لموفيات العام ىالمستو  ىعم منو ستدلي   نأ ويمكن ،الحساب سيل الخام الوفيات معدل نأ بالرغم من 
 ومعدل الخام المواليد معدل بين الفرق يالتي ى الطبيعية لمزيادة الخام المعدل حساب في يستخدم نوأ كما

 مباشرة غير وأ مباشرةً  عالقة ليا كثيرة لعوامل تبعاً  لممجتمع الداخمي التركيب يأخذ ال نوأ الإ الخام، الوفيات
 . قامةاإل ومحل االقتصادية والحالة والمينة والنوعي العمري كالتركيب الوفاة ظاىرة وقوع ىبمد


