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 جامعة حماة                                                                                 الدراسات السكانية ) نظري (

  6كمية الزراعة                                                                                  المحاضرة : 

                     السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                           

 النظريات السكانية

 (4881نظرية جيني )كواردو جيني  –ثالثًا 

مفكر اجتماعي إيطالي اىتم بدرجة كبيرة بدراسة التغير السكاني باعتباره مؤشرًا عمى تغير وتطور  
 9991المجتمع، وعرض أفكاره وقضاياه النظرية في مؤلفو )أثر السكان في تطور المجتمع( الذي ُنشر في عام 

تو ومراىقتو وشبابو ورشده وشيخوختو وشبو جيني مراحل نمو السكان بدورة حياة اإلنسان منذ والدتو مرورًا بطفول
 ثم وفاتو، وفيما يأتي ممخص لنظرية جيني :

 : يمر المجتمع بثالث مراحل 

 النشأة والتكوين . -أ

 التقدم واالزدىار . -ب

 االضمحالل والفناء . -ج

  افترض أنو في كل مرحمة من مراحل تطور وتغير المجتمع نالحظ خصائص محددة تميز نمو السكان
 تترتب عمى ىذا النمو تؤثر في مختمف جوانب المجتمع البيولوجية واالقتصادية وغيرىا . ونتائج

 . أخذ يبحث عن الشواىد الواقعية التي تؤكد االرتباط بين نمو السكان 

 مرحمة النشأة والتكوين -أ

معدل  يرى جيني أن الشعب في المراحل األولى يتميز بالتجانس والبساطة وعدم التعقيد، ويرتفع فيو 
الخصوبة الناجم عن زيادة القدرة عمى اإلنسال بحكم الوراثة، لذلك يزداد نمو السكان إلى درجة تعقيد المجتمع 
والتفاوت الطبقي بين مكوناتو األساسية، ويصاحب ذلك اختالف في السموك اإلنجابي لمختمف الطبقات 

الموارد المتاحة وما ينطوي عمييا من  االجتماعية، وبسبب زيادة عدد السكان يتولد الضغط السكاني عمى
 انعكاسات أخرى .
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 مرحمة التقدم واالزدهار -ب

، ألن المواليد في المجتمع عندما ينتقل المجتمع إلى مرحمة التقدم واالزدىار يحدث تناقصًا في الخصوبة 
السكان تكون قد يحيون بنسبة صغيرة من سكان الجيل السابق في ىذه المرحمة، والنسبة األخرى من ىؤالء 

دخمت في عداد الوفيات قبل زواجيا، أو لم يستطع جزء منيا أن ينجب نساًل بعد الزواج، فضاًل عن أن نسبة 
اإلنسال بين الطبقات الصاعدة إلى أعمى السمم االجتماعي تتجو عمومًا نحو االنخفاض؛ أي باختصار يبدأ 

في جميع الطبقات نتيجة صعود أفراد من الطبقة الدنيا النقص في عدد المواليد في الطبقات العميا، ثم يظير 
لتشغل الفراغ الذي يوجد في الطبقات العميا، وعقم ىؤالء الصاعدين إلى طبقات أعمى ليس نتيجة الظروف 
االجتماعية المحيطة بصعودىم، لكن بسبب الضعف الذي ينتاب غريزة التناسل وىو مرحمة حتمية من مراحل 

 .دورة النمو السكاني 

ومن النتائج االقتصادية المترتبة عمى نقص السكان في ىذه المرحمة زيادة استغالل المستعمرات  
وانتعاش االقتصاد وارتفاع مستوى المعيشة، وتعم الرفاىية ويضطر لمتصنيع وتنمو المدن وتزدىر التجارة والفنون 

 تقبمو .واألدب والموسيقا، وبذلك يشعر المجتمع بالسعادة واالطمئنان عمى مس

 مرحمة االضمحالل والفناء -ج

في ىذه المرحمة من تطور المجتمع يقل عدد السكان في كثير من أجزاء المجتمع، حيث يتناقص عدد  
السكان في المناطق الريفية نتيجة نمو التصنيع والتوسع في ىجرة العمالة من الريف إلى الحضر فضاًل عن 

بة، مما يؤدي إلى إىمال األرض الزراعية نتيجة نقص األيدي تأثير عامل النقص الشديد في معدل الخصو 
وفي المدينة يقل الطمب ويزيد التعارض في  ،وتتدىور أحواليم االقتصاديةممة وزيادة حالة الفالحين سوءًا العا

في المدن والطبقات العميا حيث ينشب الصراع الطبقي بينيم، ويستمر معدل نمو  أوضاع الطبقات العمالية
ن باالنخفاض المتواصل حتى يقترب الشعب من حالة االنقراض النيائي ويعود السبب إلى حالة الحراك السكا

 االجتماعي الصاعد . 

 أهم مميزات نظرية جيني

 وثيقًا بالتغيرات في معدالت النمو السكاني بنسب مختمفة.  تطور أي مجتمع ارتباطاً يرتبط  -9

النظريات الطبيعية العتقاده بأن العامل الرئيسي في نمو السكان ىو التغير البيولوجي أكثر منو  مننظريتو  -1
 تغير اجتماعي أو اقتصادي . 
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 نسبة صغيرة نسبيًا من جيل واحد تولد أغمبية السكان في الجيل التالي .  -3

د بوجود قوة طبيعية حتمية تؤدي عتق  ي  رتفاع واليبوط الدوريان لمسكان، و ف عممية نمو الشعوب بأنيا االوص   -4
 ارتفاع الجماعات السكانية وىبوطيا .  إلى

التي تتناقص خالليا ثم النضج ثم الشيخوخة شبو دورة حياة الشعوب بدورة حياة الفرد تبدأ بالنمو السريع  -5
 أعداد السكان وتتدىور الخصائص الحضارية . 

 تعقيد وبارتفاع معدل الخصوبة. شعب في شبابو بالبساطة وعدم ال يتميز أي -6

حساب اآلخرين عن طريق  كمما تزايد عدد السكان يبدأ ضغطيم عمى األرض المتاحة فيحدث توسع عمى -7
 الحرب أو االستعمار أو كمييما معًا . 

يستمر تعقيد التنظيم االجتماعي واالقتصادي في التزايد ويصبحو تناقص في معدل النمو السكاني والسبب  -8
  .ولوجي بي

ثم يظير في جميع الطبقات نتيجة صعود أفراد في الطبقة  ،يبدأ النقص في عدد المواليد في الطبقات العميا -9
روف ليس نتيجة الظيوجد في الطبقات العميا، وعقم ىؤالء الصاعدين إلى طبقات أعمى  الدنيا لشغل الفراغ الذي

وىو مرحمة حتمية من مراحل  زيرة التناسلينتاب غ لكن بسبب الضعف الذي االجتماعية المحيطة بصعودىم،
 دورة النمو السكاني. 

دد برىا من العوامل الرئيسية التي تح، ويعتة ال سمطان لإلنسان عمييا تماماً التغيرات البيولوجية باطنيتكون  -91
     كما أنيا تحدد نمو السكان من ناحية الكيف ،خصوبتو وبقاءه (أو  اإلنجاب ) قدرتو عمىنمو السكان كميًا 

 ) الخصائص التي تميز حضارات اإلنسان ( . 

 االنتقادات الموجهة إلى نظرية جيني

  يفتر ض وجود قوة طبيعية تعمل عمى تحديد عدد السكان باالرتفاع واالنخفاض تتمثل بالعوامل البيولوجية
 فتراض يصعب قبولو .التي تؤثر عمى ضعف القدرة عمى اإلنسال وىو ا

  استمد الوقائع التي بنى عمييا نظريتو من تاريخ الشعوب التي تأتي في مقدمتيا اليونان والرومان، لكن
لوحظ أن ىناك شعوبًا مثل الصين واليند قد أخذت في تطورىا اتجاىًا مغايرًا لتطور المجتمع، وتميزت 
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ىذه النظرية عمى كل المجتمعات في كل  بدرجة عالية من الخصوبة، وبالتالي ال يمكن أن تنطبق
 األوقات كما يرى جيني .

  لم ينتبو جيني إلى العوامل األخرى التي تؤثر عمى انخفاض معدل نمو السكان مثل المجاعات والوفيات
 واإلجياض ... التي تسّير المجتمع في اتجاه يختمف كميًا عن االتجاه الذي تصوره .

 ا االضمحالل مثل قرطاجة وبابل وآشور... أن ىناك عوامل غير بينت دراسة الشعوب التي أصابي
 السكانية كانت سببًا في اضمحالليا تتمثل بعوامل حربية بحتة . العوامل

 (4011-4881نظرية سبنسر )هربرت سبنسر  –رابعًا 

يبذلو الفرد من  زداد ماافكمما ، بين الذاتية والتوالد في الطبيعة تنافراً  و يوجدنأ وفي نظريتسبنسر يؤكد 
 يعتقد أن الغذاء يزيد من القدرة عمى التناسلو  ،نجابجيوده في اإل تف  عُ ض  كمما  ونجاحو هكيد وجودأجيود لت

مما يساعد عمى وجود  كثير من المخموقات تبدأ في وقت من العام يكون فيو الدفء كبيرالوأشار أن الحياة عند 
عمى ذلك يؤدي الرخاء  حياة الفرد سيمة وتكفل حاجاتو في يسر، وبناءً وأن الغذاء المتزايد يجعل  ،غذائية مؤونة

  . إلى تزايد السكان

 يمكن استخالص النقاط اآلتية من نظرية سبنسر

 . الرخاء إلى تزايد السكانويؤدي  ،الغذاء الجيد من القدرة عمى التناسل يزيد -9

 المخموقات كمما ارتفعت وتطورت من األشكال الدنيا لمحياة، ألن تعارض بين التناسل والنضوج الذاتييوجد  -1
فإنيا  ت خصوبتيا، فإذا كانت األجسام العضوية الدنيا ضعيفة القدرة وال تستطيع المحافظة عمى نفسياص  قُ ن  كمما 

ذا كانت األشكال العميا لألجسام العضوية تنفق جزءاً   من قوتيا كبيراً  تتكاثر بدرجة كبيرة حتى ال تفنى، وا 
 .ونشاطيا في إنضاج ذاتيتيا وبناء شخصيتيا فإنو ال يتبقى ليا إال القميل لبذلو في مجال التوالد واإلنجاب  

 الالتيعمى ما ال حظو  من قمة النسل بين السيدات المشتغالت في المين الفكرية  دعم سبنسر اعتقاده بناءً  -3
بسبب اإلجياد الذىني والعجز عن  تناسمين ضعيفاً ، ويكون ينتسبن إلى طبقات عميا وينمن رعاية صحية أفضل
 إرضاع أطفالين ورعايتيم ومدىم بالغذاء الطبيعي.

فت قدرتو عمى اإلنجاب عُ أكد سبنسر أنو كمما ازداد ما بذلو الفرد من جيود لتأكيد ذاتو ووجوده ونجاحو ض   -4
 والتوالد .
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 االنتقاد الموجه إلى نظرية سبنسر

بوضع نظريتو في مسألة السكان بما ينسجم مع نظريتو العامة في التطور البيولوجي وفي الواقع ال اىتم سبنسر 
 تنطوي الحياة عمى ذلك الترابط الذي كشف عنو في نظريتو .

 المشكمة السكانية

تحظى المشكمة السكانية عمى المستوى العالمي بأىمية خاصة في عصرنا الحالي، وذلك نتيجة الزيادة 
( 5إلى ) 9951( مميار نسمة في عام 1.5رعة في عدد السكان، فقد تضاعف عدد سكان العالم من )المتسا

، وبمغ نمو السكان في العالم حاليًا مستوًى أعمى مما كان عميو في أي وقت مضى 9987مميار نسمة في عام 
  1195نسمة حتى عام  (  مميون91باألرقام المطمقة، حيث تتجاوز الزيادات السنوية في السكان أكثر من )

النامية تعاني  الموارد االقتصادية بحاجات البشر، وأصبحت الدول خاصةً  إيفاءكان من نتائج ىذه الزيادة عدم و 
، ويعد معدل النمو السكاني في العالم من مشكالت خطيرة أىميا نقص الطعام وتموث البيئة وأزمة اإلسكان

%( سنويًا، وىذا يعني أن سكان العالم 4عالم، إذ يبمغ نحو )العربي بصفة عامة من أعمى المعدالت في ال
العربي يتزايدون في الوقت الحاضر بما ال يقل عن سبعة ماليين نسمة سنويًا، وتصل معدالت النمو السكاني 

تسجل لبنان وتونس أدنى  بينما%( سنويًا، 3.5ألردن إلى أكثر من )في كل من السعودية وليبيا وقطر وسورية وا
  . معدالت النمو السكاني في العالم العربي إال إنيا مازالت معدالت مرتفعة إذا قورنت بالقياس العالمي

الخمل في التوازن بين موارد الدولة وحاجات السكان، أو بين معدالت  تعرف المشكمة السكانية بأنيا
انخفض مستوى المعيشة بالنسبة لألسرة كمما اتسعت الفجوة بينيما ، و التنمية االقتصادية ومعدالت النمو السكاني

تصل مشكمة التزايد ، و والفرد، وبالتالي ينحدر المستوى االجتماعي إلى مزيد من التخمف وعدم القدرة عمى اإلنتاج
 .السكاني في وقت ما إلى مرحمة يصعب فييا توفير الغذاء ومتطمبات الحياة البشرية األخرى لمجميع 

 آثار المشكمة السكانية

 ثار االقتصادية اآل - أوالً 

ارتفاع عبء اإلعالة نتيجة ارتفاع معدالت الخصوبة وارتفاع نسبة األطفال الذين يقع عبء إعالتيم عمى  -9
حيث تتسع قاعدة اليرم السكاني وتزداد نسبة غير القادرين عمى العمل من األطفال  ،مجموعة من المنتجين

 إضافة إلى كبار السن والمرضى والمرأة غير العاممة.
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 نتيجة لعدم التوازن بين النمو السكاني ونمو الناتج القومي فإن نصيب الفرد من الناتج القومي يتناقص -1
وبالتالي نصيبو من المساحة من المساحة المزروعة من األرض،  ردنصيب الف انخفاضويحدث ذلك نتيجة 

مما يؤدي إلى عدم كفاية المحاصيل الزراعية لحاجات السكان، ويعني ىذا نقص قدرة اإلعالة  المحصولية،
 لألرض التي يقصد بيا قدرة األرض عمى إنتاج الغذاء وتزويد سكانيا بمطالبيم المعيشية.

حيث  ،كافية لمتنمية لعدم وجود موارد مالية المستمرة إلى تعثر عممية التنمية نظراً  الزيادة السكانيةتؤدي  -3
وىذا يؤدي إلى تقمص فرص العمل وانتشار البطالة بين ، في التنمية الذي يحدثتمتيم الزيادة السكانية التقدم 

مع  فرص عمل خاصةً  عمى لمحصول القادرين عمى العمل، كما أن ىجرة السكان من الريف إلى الحضر سعياً 
، مما شكل مدن وزيادة الكثافة السكانية بياارتفاع نسبة كثافة السكان عمى األرض الزراعية أدى إلى تضخم ال

 عمى المرافق العامة وخمق مشاكل عديدة في اإلسكان والمواصالت وتوفير المياه والصرف الصحي . ضغطاً 
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