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 جامعة حماة                                                                                 الدراسات السكانية ) نظري (

  3كمية الزراعة                                                                                  المحاضرة : 

                     السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                           

 نظريات التحول الديموغرافي
 

 نظرية النمو السكاني الطبيعي ) التحول الديموغرافي (  –أواًل 

، واستنتج أن النمو الطبيعي يمر في دورات ريموند بيرلقامت ىذه النظرية عمى أساس تجارب قام بيا  
بطيئة في بادئ األمر، ثم يتزايد بالتدريج بنسبة ثابتة حتى يصل إلى منتصف الدورة، بعد ذلك تأخذ الزيادة 

ى ذلك تم تقسيم مراحل النمو السكاني إلى ، وبناًء عمالديموغرافية المطمقة بالتناقص التدريجي حتى نياية الدورة
 أربع مراحل عمى النحو اآلتي : 

 المرحمة البدائية  -1

تتميز بارتفاع معدل المواليد والوفيات، حيث يصل معدل الوفيات إلى أرقام كبيرة، كذلك يرتفع معدل 
ن نصف األطفال يموتون قبل في األلف، كما أن أكثر م 052وفيات األطفال الرضع ارتفاعًا كبيرًا قد يصل إلى 

وصوليم سن الخامسة عشرة، وذلك نتيجة تعرض السكان في ىذه الفترة إلى األوبئة والمجاعات، وىذه الحالة 
البدائية التي يعيشيا المجتمع السكاني تجعمو عاجزًا عن المالءمة بين الوالدات التي تمثل عدد األفواه المفتوحة 

تحديد عددىم بما يتناسب مع كمية الطعام يترك السكان أمرىم لمطبيعة لتتولى عنيم والطعام الالزم ليا، وبالتالي 
المتوفرة، وتمثل ىذه المرحمة حقبة ما قبل الثورة الصناعية في أوربا، وال يوجد إقميم في العالم حتى الوقت الحالي 

سبيل المثال في  اء العالم عمىيمر بيذه المرحمة إال بما ندر عند بعض المجتمعات المنعزلة والمتفرقة في أنح
 فريقيا .وسط إ

ومن المالحظ في ىذه المرحمة أن معدل الوفيات يبدأ بالتناقص في حال التطور وتحّسن الظروف 
 االقتصادية والخدمات االجتماعية والصحية والقضاء عمى األوبئة لتبدأ المرحمة الثانية من الدورة .

 المرحمة الديموغرافية الشابة -2

 أيضًا بمرحمــة التزايد السـكاني المبكر، كما يطمق بعــض الكتاب عمـى ىـذه المرحمــة اسـم الثورة تعرف
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الديموغرافية أو االنفجار السكاني، وتتميز ىذه المرحمة بالنمو المتزايد السريع لمسكان الناتج عن انخفاض معدل 
 ( دة الطبيعية في السكان ) الفرق بين المواليد والوفياتالوفيات وارتفاع معدل الوالدات، وبالتالي ترتفع نسبة الزيا

ويتميز اليرم العمري لمسكان باتساع القاعدة؛ أي ارتفاع نسبة الصغار، ودخمت الدول في ىذه المرحمة نتيجة 
أدى إلى خفض  مما ،التطور العممي الذي مكن من السيطرة عمى األمراض الوبائية والتطور الثقافي والصحي

وتعيش معظم الدول النامية في ىذه المرحمة في الوقت الحالي،  فيات وبقي معدل المواليد عمى حالو،معدل الو 
 ثالث مراحل فرعية لنمو السكان في المرحمة الثانية :ويمكن مالحظة 

 نمو صغير في بداية المرحمة . -أ

 نمو وسطي سريع حين انخفضت معدالت الوفيات بشكل كبير . -ب

 نياية المرحمة تتجو لبداية انخفاض في معدالت المواليد .نمو بطيء في  -ج

 لمرحمة االنتقاليةا -3

تعرف بمرحمة التزايد السكاني المتأخر، ويطمق عمييا أيضًا مرحمة النمو الثانوية، وىي المرحمة التي 
بقميل من معدل في األلف أكثر  02تعيشيا الدول ذات الخصوبة المتوسطة ، حيث يكون معدل المواليد حوالي 

%، ويمعب تخطيط 0في األلف، وبذلك ال تتجاوز الزيادة الطبيعية أكثر من  55الوفيات الذي يبمغ حوالي 
وتنظيم األسرة دورًا ميمًا في خفض مستويات الخصوبة، وتعد ىذه المرحمة أولى المراحل التي تضم سكانًا من 

 العالم المتقدم والنامي معًا .

 يء مرحمة النمو البط -4

مرحمة الثبات واالستقرار  ىي المرحمة األخيرة في الدورة الديموغرافية، وتشمل الدول التي وصمت إلى
الديموغرافيين، حيث ينخفض فييا معدل المواليد ومعدل الوفيات انخفاضًا ممحوظًا، وبالتالي ىبوط معدل النمو 

% سنويًا كما ىو الحال في دول 2.0إلى  ، حيث يصل متوسطولى أدنى مستوياتو في العالمالسكاني فييا إ
شمال وغرب أوربا، كما تمثل اليابان في آسيا نوعًا فريدًا في العيد الحديث، حيث استطاعت أن تمر من المرحمة 

% 2.0الثالثة إلى المرحمة الرابعة التي تعيشيا حاليًا في أقل من عشرين سنة وبمغ معدل النمو السكاني فييا 
 سنويًا .
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 نظرية المراحل السكانية – ثانياً 

 لسموكوفقًا  السكاني النمو مراحل النظرية ىذه وتفسر ، مينت االقتصادي إلى النظرية ىذه جذور ترجع
 ، وىذه المراحل ىي :ذلك عن ولةالمسؤ  العوامل توضيح عن فضالً  والوفيات، المواليد معدالت من كل

 السكاني السكون مرحمة  :األولى المرحمة

 ىذه تميزت وقد قبميا، وما الوسطى العصور فترة في المتخمفة البدائية المجتمعات المرحمة بيذه مرت لقد
 المناطق بين االتصال وانقطاع المواصالت حالة لسوء نتيجةً  والمجاعات الداخمية الحروب بانتشار الفترة

 من كل بارتفاع المرحمة ىذه وتميزت ،المجاعات لمناطق الغذائية المواد توصيل عمى القدرة وعدم المختمفة،
 حجم كان ولذلك ،صفراً  السكاني النمو معدل كان وبالتالي الوقت، نفس في الوفيات ومعدل المواليد معدل
 .المجتمعات ىذه في ثابت شبو السكان

 وسوء والحروب والمجاعات المعدية األمراض وانتشار األوبئة تفشي إلى الوفيات معدل ارتفاع ويعود
 أن عن فضالً  األسرة، تنظيم لقواعد إدراكيم عدم إلى المجتمعات ىذه مواليد معدل ارتفاع يرجع كما ، التغذية
 .المرتفع الوفيات معدل لتعويض المواليد لمعدل العنان تطمق العائمة

 البطيء السكاني النمو مرحمة  :الثانية المرحمة

 األوربية الدول وكافة متراإنك في الصناعية الثورة أيام بعد بيذه المرحمة المتقدمة الصناعية الدول مرت
 تم حيث االقتصادي، التقدم من قدراً  بحدوث الفترة ىذه تميزت وقد منتصفو، وحتى عشر التاسع القرن أوائل منذ

 بين التجاري التبادل عمميات وبدأت الخارجي، بالعالم االتصال درجة وزادت األىمية، الحروب عمى القضاء
 المجاعات عمى القضاء تم وبالتالي والتغذية، واالستيالك الدخل مستوى نتحسّ  عمى انعكس الذي األمر الدول،
، وكانت نسبة الزيادة السكانية بينما بقي معدل الوفيات مرتفعاً  قميالً  االنخفاض في الوفيات معدل بدأ ولذلك

 % سنويًا .5بمعدل 

 المعتدل السكاني النمو مرحمة  :الثالثة المرحمة

 الثورة قيام من سنة مئة بعد أي عشر التاسع القرن منتصف منذ أوربا دول المرحمة بيذه مرت
 في انعكس مما العامة، الصحة برامج عمى الحكومي اإلنفاق في زيادة بحدوث الفترة ىذه وتميزت الصناعية،

 واكتشاف الجدري وضد الحصبة ضد المختمفة المقاحات اكتشاف نتيجة األمراض عالج قائطر  في تقدم حدوث
 رغم إلى أقل من المرحمة السابقة الوفيات معدل انخفاض بفعل السكانية الزيادة في أخرى طفرة وحدثت ،سمينالبن
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 معدل في انخفاض إلحداث الالزمة االجتماعية التغيرات بطء نتيجة األقصى حده عند يزال ال المواليد معدل أن
  العالم سكانعدد  لمضاعفة كافياً  المعدل ىذايكون و % سنويًا ، 0إلى  السكانية الزيادة معدل ووصل المواليد،

 .سنة 35 كلمرة تقريبًا 

 المرتفع السكاني النمو مرحمة  :الرابعة المرحمة

 استفادة أقصى استفادت التي النامية العالم دول منًا وكثير  األوسط الشرق دول اآلن المرحمة بيذه يمر
 واكتشاف الفني التقدم بفضل المعيشية أوضاعيا وتحسنت والوقاية، العالج في الطبي التقدم ثمار من ممكنة
 تحسن عن فضالً  العامة، الصحة برامج في كبير نبتحسّ  المرحمة ىذه وتتميز، الطاقة ومصادر الطبيعية الموارد

 إلى أدى مما الوفيات، معدل في كبير انخفاض حدوث عمى ذلك انعكس ولقد، والتغذية الدخول مستويات
 السكانية الزيادة معدل ارتفعمرتفعًا، و  المواليد معدل بقاء معأقل من المرحمة السابقة  إلى الوفيات معدل انخفاض

وىو كاٍف  تاريخياً  السكاني لمنمو معدل أقصى مينت نظر وجية من المعدل ىذا ويمثل ،% سنويًا 0 إلى
 .سنة 23 كل مرة واحدة السكان عدد لمضاعفة

  السكاني الثبات أو السكون مرحمة  :الخامسة المرحمة

 تم مرحمة أنيا إال مينت، إلييا يشر لم المرحمة وىذه ،حالياً  واليابان أوربا دول اآلن المرحمة بيذه يمر
 الدول بيذه الصناعية الثورة أن حيث، المتقدمة الدول ىذه بيا مرت التي السكاني التحول مراحل من استنباطيا

 االجتماعي واإلدراك التحضر عوامل وبدأت ،العشرين القرن مطمع مع والحضارية االجتماعية آثارىا تحدث بدأت
 العالية المادية بالمستويات االستمتاع نحو اآلباء واتجو ،المجتمع في تدب وتنظيم األسرة النسل تحديد ألىمية

 مستقل لدخل وتحقيقيا العمل إلى بخروجيا المرأة واستقمت ،العائمية والمسؤوليات األسرية الروابط من والتخفيف
 عمى وترتب، ممكن حد أقصى إلى النسل تنظم وراحت، بفرديتيا االستمتاع في رغبتيا وزادت ،الرجل دخل عن
 . معدلي المواليد والوفيات إلى أقل معدل ليما في انخفاض ذلك

 لكن الصفر إلى يصل يكاد السكانية الزيادة معدل أن حيث من األولى المرحمة تشبو المرحمة وىذه 
األوبئة  و  األمراض تفشي و الشديد الفقر عن ناتجاً  السكاني السكون كان األولى المرحمة ففي مختمفة، ألسباب

 من حد بأقصى االستمتاع في اآلباء ورغبة الشديدة الرفاىية عن ناشئ الخامسة المرحمة في السكاني السكون أما
 .البالد ىذه في أحرزوه الذي والحضاري المادي التقدم

 النمو ومعدل الفرد دخل متوسط بين عكسية عالقة وجود السكانية المراحل نظرية نتائج أىم من ولعل
 النمو معدل يزداد وبالتالي الدولة، في تقدم حدوث في ذلك انعكس كمما الفرد دخل متوسط ارتفع وكمما السكاني،
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 حدث ما وىذا السكاني، بالسكون والمتميزة الخامسة بالمرحمة الدولة مرور عمى ينعكس الذي األمر االقتصادي،
 . واليابان ألمانيا في بالفعل

 األوربية الدول في الديموغرافي التحول نظرية -ثالثًا 

 السكاني لمتاريخ الثالث المراحل بنفس تمر المتقدمة الدول جعل الذي السبب تفسير النظرية ىذه تحاول
 األدب في يعرف ما كبير حد إلى تمخص لمسكان التطورية المراحل وىذه ،مختمفة بدرجات لكن الحديث

 الغربية أوربا لدول السكاني التحول مراحل بتقسيم تودارو قام وقد الديموغرافي، التحول بنظرية لمسكان القتصادي
  عمى النحو اآلتي : الديموغرافي التحول لنظرية وفقاً  مراحل ثالث إلى

 البطيء والنمو السكاني الثبات مرحمة: األولى المرحمة

 المواليد معدالت الرتفاع نتيجةً  بطيء أو ثابت فييا السكاني النمو معدل بأن المرحمة ىذه تميزت
 .المواليد معدالت أو أقل قمياًل من مساوية بنسبة الوفيات معدالت وارتفاع

 الديموغرافي التحول مرحمة:  الثانية المرحمة

 نتيجةً  وذلك ،األولى بالمرحمة مقارنة السكاني النمو معدالت في ارتفاع بحدوث المرحمة ىذه تميزت
 إلى أدى مما ،المواليد معدالت في انخفاض يصاحبو لم االنخفاض ىذا أن إال الوفيات، معدالت النخفاض

 الصناعية الدول المرحمة ىذه سادت وقد ،متناقصة بمعدالت ثم متزايدة بمعدالت السكاني النمو معدل ارتفاع
 .  نيايتو قرب وحتى عشر التاسع القرن منتصف منذ المتقدمة

  السكاني االستقرار مرحمة:  الثالثة المرحمة

 مع المرحمة ىذه بدأت وقد الصفر، إلى ووصولو السكاني النمو معدل بانخفاض المرحمة ىذه تميزت
 فيوالوفيات  المواليد معدالت بدأت حيث ، المواليد الوفيات معدالت عمى التأثير في والتقدم التنمية قوى تزايد

 .اآلن حتى العشرين القرن أوائل من المرحمة بيذه الصناعية الدول مرت وقدووصمت إلى أدناىا،  االنخفاض

 التحول لنظرية طبقاً  الثالث العالم لدول السكاني التحول مراحل بتقسيم تودارو قام أخرى ناحية من
 بثالث الثالث العالم دول تمر حيث الغربية، أوربا دول بيا مرت التي المراحل عن تختمف التي لديموغرافيا

 :ىي مراحل
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 بارتفاع المرحمة ىذه وتميزت عشر، التاسع القرن بداية مع المرحمة بيذه الثالث العالم دول مرت :األولى المرحمة
الزواج في سن مبكرة، والتشجيع عمى حجم  بسبب أوربا دول من أكبر بدرجة النامية الدول في المواليد معدل

 السكاني النمو معدلوكان  ويقابل ارتفاع معدل المواليد ارتفاع في معدل الوفيات لكن بنسبة أقل، األسر الكبيرة،
 .سنوياً % 5 حوالي

 حتى 5552 من الفترة خالل الثالث العالم دول بيا مرت حيث ،الديموغرافي التحول مرحمة :الثانية المرحمة
  الوفيات معدل انخفاض بسبب وذلك السكاني، النمو معدل ارتفاع بحدوث المرحمة ىذه وتميزت ، 5565
 بحوالي السكاني النمو معدل زيادة إلى أدى مرتفعًا، مما المواليد معدل بقاء مع العامة الصحة لتحسن كنتيجة
 .سنوياً %  0.5

 :الدول من مجموعتين بين ونميز ،اآلن حتى 5565 عام من بداية الثالث العالم دول بيا مرت :الثالثة المرحمة

 حيث وماليزيا، تايالندو  وكوبا الجنوبية وكوريا تايوان من كل تضم التي النامية الدول من األولى المجموعة -أ 
 سكاني نمو معدالت تحقق ألنيا نظراً  الديموغرافي لتحوليا الثالثة المرحمة الدول من المجموعة ىذه دخمت

  الصحي لمتقدم نتيجةً  الوفيات معدل انخفاض بسبب % سنويًا،5.5وصمت إلى  سريع بشكل متناقصة
 .المعيشة مستويات الرتفاع نتيجةً  المواليد معدل ضاانخفو 

 األوسط الشرق دول مثل التخمف شديدة النامية الدول غالبية تضمالتي  النامية الدول من الثانية المجموعة -ب 
فريقيا  معدالت ألن نظراً  ،% سنوياً 0.5حوالي  السكاني النمو معدل بارتفاع الدول من المجموعة ىذه وتتميز ،وا 
 الوفيات معدل في نخفاضالم يحدث  الوقت نفس في، المعيشة مستويات انخفاض بسبب مرتفعة مازالت المواليد
 .المعيشة مستويات وانخفاض الفقر استمرار بسبب السابقة المرحمة من أكثر

 ( الجزئي المستوى عمى المواليد معدالت) لمسكان الحديثة النظرية -رابعًا 

 أو الجزئي المستوى عمى المواليد معدل محددات بدراسة األخيرة السنوات في االقتصاديين اىتمام تزايد
 المرحمة تصاحب التي المواليد معدالت في الممحوظ االنخفاض لتفسير محاولة في وذلك ،األسرة مستوى عمى
 الجزئية االقتصادية المبادئ إلى االقتصاديون استند وقد ،المتقدمة الدول سادت التي الديموغرافي لمتحول الثالثة
شروط  تحت المختمفة السمع استيالك من المستمد إشباعو مستوى تعظيم ومحاولة المستيمك بسموك يتعمق فيما

 .المختمفة لمسمع النسبية واألسعار المتاح الدخل
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 الدخل أثر تحميل تطبيق يمكن وبالتالي ،االستيالكية السمع من خاصاً  اً نوع األطفال أن النظرية تفترض
 .استيالكية اً سمع باعتبارىم األطفال عمى إلحاللاو 

 حسب النظرية الحديثة لمسكان األسرة في األطفال لعدد المحددة العوامل

 :يمي فيما تتمثل العوامل من بمجموعة يتحدد األسرة في األطفال عدد أن النظرية تفترض

 مع األسرة في األطفال عدد زيادة المتوقع فمن حاليا عمى األخرى العوامل ثبات بافتراض : العائمي الدخل -5
 .الدخل مستوى و األطفال عدد بين طردية عالقة توجد ولذلك ،الدخول مستويات زيادة

 : التكمفة من نوعين إلى األطفال تربية تكمفة تنقسم حيث :األطفال تربية تكمفة -0

 .الخ...صحية ورعاية وكساء غذاء من األطفال تربية تكمفة:  مباشرة تكمفة - أ

 لعمميا تركيا حالة في األم من الضائع العائد في تتمثل : البديمة الفرصة تكمفة أو مباشرة غير تكمفة - ب
 تكمفة بين عكسية عالقة وجود المتوقع منو  ،حاليا عمى األخرى العوامل ثبات بافتراض األطفال لرعاية وتفرغيا
 .المواليد عدد انخفاض عمى يشجع األطفال تربية تكمفة فارتفاع،  وعددىم األطفال تربية

 عدد في انخفاض األخرى السمع أسعار ارتفاع عمى يترتب األخرى العوامل ثبات مع : األخرى السمع أسعار -0
 عكسية عالقة وجود المتوقع من ولذلك ،استيالكية سمعة باعتبارىم األطفال محل السمع ىذه تحل حيث ،األطفال

 .األطفال وعدد األخرى السمع أسعار بين

 العوامل ثبات مع األخرى االستيالكية السمع لصالح األذواق تحول عمى يترتب: المستيمكين تفضيالت -4
 األخرى السمع إحالل نتيجة األطفال عدد في انخفاضوبالتالي يحدث  ،األخرى السمع عمى الطمب تحول األخرى
 .األطفال محل
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