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 جامعة حماة                                                                                 الدراسات السكانية ) نظري (

  7كمية الزراعة                                                                                  المحاضرة : 

                     السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                           

 ثار االجتماعيةاآل -ثانيًا 

نامية تعجز الدول في مجال التعميم عن توفير المدارس التي تستوعب أعداد األطفال خاصًة في الدول ال -1
 التعميم ... . فتزداد األمية ويزداد أعداد التالميذ في الفصول وتتدىور حالة

كما  حيث تعجز المستشفيات عن استيعاب أعداد المرضى،، في مجال الرعاية الصحيةيحدث نفس األمر  -2
من الغذاء إلى  انخفاض نصيب الفرد، ويؤدي في أعدادىا اإلمكانيات المادية في األجيزة والمعامل عجزاً تعاني 

 نقص قدرة األفراد عمى العمل ومقاومة األمراض مما يزيد من أعداد المرضى وتزداد المشكمة حدة.

ل السكنية في مناطق كثيرة وتسوء األحوا ،راجع أعداد المساكن الالزمة لسكن األسرةتت في مجال اإلسكان -3
 نقص المرافق والطرق والمواصالت.نتيجة 

من مشكمة اإلسكان في المدن  عمللمحصول عمى فرص  ن من الريف إلى المدن سعياً ىجرة السكاتزيد  -4
ومحدودي الدخل وأصحاب  التي تضم الفقراء ويؤدي إلى ظيور مناطق سكنية عشوائية غير مناسبة صحياً 

 المين اليامشية.

 والثقافية  اض االجتماعيةمر انتشار العديد من األفي  عن الزيادة السكانية  ةجناتتسيم العوامل البيئية ال -5
.... التي تؤثر عمى العالقة خفاق العاطفيكثرة حاالت الطالق واإلو  االغترابو  سريالتفكك األمثل سرة داخل األ
 األسرية .

   ثار البيئيةاآل -ثالثًا 

تحدث تأثيرات  السكانية فاألنشطة ،ونظميا المختمفة ةبالبيئ اً وثيق يرتبط النمو السريع في عدد السكان ارتباطاً  -1
 . ، وتتسبب في حدوث تغييرات في النظم البيئية المتنوعةالسكان تمبي احتياجات يمختمفة في موارد األرض الت

تناقص و  ث اليواء والماء والتربة والغذاءإلى تمو  تؤديألنشطة البشرية التي دة عدد السكان تزداد اانتيجة زي -2
وظيور ، الغابات، وتناقص لحية سواء الحيوانية أو النباتيةبعض الكائنات ا واختفاء ،والتصحرخصوبة التربة 
 ... . األوزون واألمطار الحمضيةمثل ثقب طبقة  مشكالت بيئية
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ترتبط المشكمة السكانية بارتفاع معدالت االستيالك واستخدام التكنولوجيا والتنمية والبيئة في عالقة معقدة  -3
 مموس في حياة البشر ورفاىيتيم .متشابكة تؤثر بشكل واضح وم

 مواجهة المشكمة السكانية

 السكانية من خالل اتباع األساليب اآلتية: المشكمةيمكن مواجية 

عداد األطفال  (1  الريف .أطفال  اصةً وبدنيًا خ صحياً فكريًا و استثمار مرحمة الطفولة وا 

 .مخططة لمتنمية الشاممةمثل لمموارد الطبيعية والبشرية وتوجيييا وفق برامج الستخدام األا (2

 نسان والموارد والبيئة .العمل عمى تحقيق التوازن وعدم إىدار الطاقة والموارد والتوفيق بين أنشطة اإل (3

 . زيادة االىتمام بموضوع تنظيم األسرة في المجتمعات المحمية ذات الثقافات المتباينة (4

ة الموارد الطبيعية واستخداميا وتوجيييا وفق من خالل تخطيط االقتصاد القومي وتنمي التنمية االقتصادية  (5
 . برامج مخططة لمتنمية الشاممة

من خالل توسع األراضي الزراعية وزيادة اإلنتاج الزراعي والتوسع في التصنيع تنمية الموارد الزراعية  (6
 الزراعي .

 وتحسين مركز المرأة ،ونشر الخدمات الصحية، التعميماالرتقاء بمستوى من خالل  التنمية االجتماعية (7
 . الصحي والبيئيو  الثقافي النيوض بالوعي؛ أي خدمات رعاية األمومة والطفولةو 

 العممية الحديثة . االكتشافاتالحد من االستيالك وتشجيع االدخار واستخدام ل من خالتنمية التصنيع  (8

 السياسات السكانية

الناحية الديمغرافية حاضرًا ومستقباًل، وتشمل ىذه تتبع كل دولة سياسة محددة لتنظيم سموك سكانيا من      
السياسة مجموعة اإلجراءات والمخططات والبرامج التي تستيدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الييكمي 

 لمسكان من الناحية الكمية والنوعية، بما يالئم حاجات المجتمع ومتطمبات نموه ورفاىية مواطنيو.

 السكانيةتعريف السياسة 
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إدارية أو أية إجراءات برامج تشريعية  تعرف السياسة السكانية أو الديمغرافية عمى أنيا مقاييس أو
 حكومية أخرى بقصد تعديل أو تغيير االتجاىات الديمغرافية القائمة لصالح رفاىية المجتمع.

 تبرة عند إجراء السياسة السكانيةالخيارات واألولويات المع

برامج  لكنيا تشمل أيضاً  ،السياسة السكانية عمى معالجة مشكمة الزيادة السريعة في عدد السكانال تقتصر       
وتنظيم  ،والتوزيع المكاني المتوازن لمسكان ،لتنشيط نمو السكان في بعض البمدان، وتنظيم ىجرة السكان وحركتيم

ما تيدف ىذه السياسة ، كينيا اجتماعياً ومساىمة المرأة في النشاط االقتصادي وتمك ،حركة وتوزع القوى العاممة
إلى تحسين مستوى معيشة السكان ورفاىيتيم، وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعمق 

 .بالسموك الديمغرافي بشكل عام

 باآلتي : لبمد ما ويمكن تمخيص الخيارات واألوليات المعتبرة عند إجراء السياسة السكانية 

 بي عمى األىداف والغايات المرجوة.النس التركيز -1

 ين المرأة والمساواة بين الجنسين.إعطاء األولوية لتمك -2

 الصحة اإلنجابية الواسع النطاق.التركيز عمى تبني مفيوم  -3

 مسنين واألسر التي ترأسيا النساء .مناصرة الفقراء وال -4

 الديمغرافية في خطط التنمية.ياسة إيجاد بيئة مشجعة إلدماج أىداف الس -5

 نوع السياسة السكانية  العوامل المؤثرة عمى

دولة ما التي عمييا أن  فيىناك العديد من العوامل التي تؤثر عمى نوع السياسة الديمغرافية المتخذة 
 :عمى النحو اآلتيتأخذىا بمحمل الجد عند رسم ىذه السياسة 

  العوامل االجتماعية -1

وامل، حيث نجد بعض ، ويأتي الدين في مقدمة ىذه العالديمغرافية بالحياة االجتماعية السياسةيتأثر نوع 
ما تتبع سياسة ديمغرافية رافضة لتحديد النسل  غالباً  عمى حياة األفراد مؤثراً  دوراً الدين فييا الدول التي يمعب 

 لكنيا قد تقبل خيارات أخرى تتعمق بتنظيم النسل.

 اديةالعوامل االقتص -2
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السياسة ، حيث تتبع الدولة يؤثر المستوى االقتصادي وأنماط اإلنتاج في الدولة عمى نوع السياسة المتبعة
مكانياتيا المادية والبشرية،  ى الحاجة إلى اليد العاممة الظروف االقتصادية عموتنعكس الديمغرافية التي تتناسب وا 

 تؤثر عمى سياسات اليجرة والنمو السكاني. مثومن 

 مل السياسية واالعتبارات القوميةالعوا -3

و دول مجاورة ذات حجم أتمك الميددة من قبل دولة  خاصةً تسعى الدول الصغيرة الى زيادة عدد سكانيا   
                                                                                                كاني كبير.س

 الديمغرافيةاسة مقومات السي

 :اآلتيةتشتمل السياسة الديمغرافية من وجية النظر النموذجية أو التصورية عمى العناصر 

 السابقة والحالية وتحميل أسبابيا.البحث في االتجاىات الديمغرافية  -1

 خالل بياناتيا السابقة والحالية. التنبؤ بالتغيرات الديمغرافية المستقبمية من -2

لنتائج االقتصادية واالجتماعية ليذه األنماط المتوقعة من التغيرات السكانية وتحديد أىميتيا من تقييم وتقدير ا -3
 ظور المصالح واالىتمامات القومية.من

لمتغيرات المطموبة ومنع حدوث  إجراء وتطوير المقاييس واإلجراءات الالزمة التي يكون تصميميا مناسباً  -4
 تغيرات غير مرغوب فييا.

    اس مدى فاعمية السياسة السكانية مؤشرات قي

من خالل  ،ومستوى كفايتيا وتأثيرىا فاعمية السياسة السكانيةىناك عدد من المؤشرات تدلنا عمى مدى         
 تطبيق السياسة السكانية خالل فترة وك اإلنجابي ومعدل النمو السكانيدراسة مستوى التغير الذي حصل في السم

 ومن ىذه المؤشرات: ،مؤشرات في بداية الفترة ونيايتيامقارنة أرقام الو 

 أثر السياسات السكانية في استخدام وسائل تنظيم األسرة -1

عندما تكون السياسة رسمية  خاصةً  السكانية يساعد عمى تنظيم األسرةلوحظ أن استخدام السياسات 
عندما نجد أن استخدام  خاصةً لكن تظل فاعمية وكفاية السياسة السكانية بمختمف مستوياتيا منخفضة  ،ومعمنة
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وصمت  في حال الكفاية والفاعمية جيدةوتكون  ،في أحسن حاالتو% 55ة ئل تنظيم األسرة ال يصل إلى نسبوسا
 % وأكثر . 85النسبة إلى حدود 

 ؤشر معدالت الخصوبةأثر السياسات السكانية وفعاليتها عمى م -2

  ت سياسة سكانية محددة أم لم تتبعيالحظ تراجع معدالت الخصوبة الكمية في معظم البمدان التي اتبع      
ومن  ،ى معدل الخصوبة وأدت إلى تراجعووىذا يعني أن ثمة عوامل أخرى غير السياسات السكانية قد أثرت عم

  زيادة مساىمتيا في النشاط االقتصادي وغيرو  تزايد تعميم المرأة و  زيادة الوعي في السموك اإلنجابي ىذه العوامل
تشجيع زيادة الخصوبة قد حققت زيادة في لإلى جانب ذلك نالحظ أن الدول التي اتبعت سياسة سكانية ، ذلك

ل التي اتبعت سياسة لخفض كما أن الدو  ،انية وفعاليتياوىذا يعني كفاية السياسة السك معدل الخصوبة فييا،
 فاعمية السياسة السكانية فييا ونجاحيا.أيضًا ىذا يوضح لنا ، و في تحقيق ذلك أيضاً  قد نجحت الخصوبة
ولما كانت المقارنة تساعد في الحكم عمى سالمة ظاىرة معينة أو عدم سالمتيا كالسياسة السكانية وأثرىا        

، وىذا يؤشر إلى انخفاض كفاية وفعالية ربيةمعدالت الخصوبة في الدول الععمى الخصوبة، فإننا نالحظ ارتفاع 
وىذا يؤكد الحاجة إلى سياسات أكثر  ،ي تيدف إلى تخفيض معدالت الخصوبةالسياسات السكانية القائمة الت

 فاعمية وتأثير.

 أثر السياسات السكانية وفعاليتها في معدالت المواليد -3

 المتباينة في سياستيا السكانية مختمف الدول المتشابية أولوحظ تراجعًا واضحًا في معدالت المواليد في       
األمر الذي يدل أن ىناك عوامل أخرى غير السياسة السكانية تؤثر عمى معدالت المواليد إلى جانب ىذه 

وفي بعض األحيان رغم تشابو توجيات السياسة السكانية نالحظ تباين النتائج في رفع أو خفض  ،السياسة
 كتزايد التعميم وتزايد السكانية وقوة تأثير عوامل أخرى وىذا يدل عمى خفض تأثير السياسات ،معدالت الوالدات

 مساىمة المرأة بالنشاط االقتصادي .

ذا قارنا معدالت المواليد في الوطن العربي بمثيالتيا العالمية نجد ارتفاعًا واضحًا في معدال      ت المواليد وا 
 وغير ضعيفاً ح لنا أن تأثير السياسات السكانية في معدالت المواليد ما يزال وىذا يوض، لصالح الدول العربية

 كاف إلحداث انخفاض ضروري في معدالت المواليد في الوطن العربي .

 أثر السياسات السكانية وفعاليتها في معدالت الوفيات -4
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األمر الذي يدل عمى تشابو نالحظ تراجعًا واضحًا في معدالت الوفيات خالل العقود الثالثة األخيرة 
وىذا يوضح جودة  ،لصحية والعناية بصحة األم والطفلتأثير السياسة السكانية التي تسعى إلى تحسين األحوال ا

 وفعالية السياسات السكانية المتبعة .

بالرغم من تراجع معدالت الوفيات في الدول العربية إلى أن ىذه المعدالت ما تزال مرتفعة مقارنة 
 األمر الذي يتطمب زيادة مستوى الفاعمية والتأثير األخرى، تيا في الدول المتقدمة وبعض الدول الناميةبمثيال

 لمسياسة السكانية خاصًة ما يتعمق بالخدمات الصحية والغذائية والثقافية والمعاشية بصورة عامة .

 أثر السياسات السكانية وفعاليتها في معدالت النمو السكاني  -5

وىكذا نجد أن  ،دة أو ثبات معدل التزايد السكانيدف الرئيسي لمسياسات السكانية ىو خفض أو زياالي     
معدالت النمو السكاني واتجاىات التغير فييا تعد من المؤشرات الرئيسة التي توضح لنا كفاية السياسات 

 السكانية وفاعميتيا.

 أمثمة عن السياسات السكانية

السكانية من بمد إلى آخر تبعا لمظروف التاريخية واالقتصادية والثقافية لكل تتباين أشكال السياسة 
 فيما يأتي بعض األمثمة :و  ،مجتمع أو دولة ما

 السياسة السكانية في فرنسا

الذي سعى  1945تحددت معالم السياسة الديمغرافية لمسكان في فرنسا من خالل قانون األسرة لعام       
تربية األطفال بالعدد الكافي، حيث تعطى ليذه وثانييما  تشجيع تكوين إنشاء أسرةأوليما لتحقيق ىدفين أساسيين 

عفاءات ضريبية  لدور الحضانة واالستشارات الطبية  أو بمبالغ رمزية اشتراكات مجانيةو األسر منح مالية وا 
ردع كل ممارسات التعاطي إلى خدمات التأمينات االجتماعية، وفي الجانب المقابل  والوجبات المدرسية، إضافةً 

كما تضمنت التشريعات الفرنسية تشجيع اليجرة الدولية من  بوسائل منع الحمل وأعمال اإلجياض،والمتاجرة 
 . والمياراتلى فرنسا خاصة بالنسبة لأليدي العاممة ا  و 

 السياسة السكانية في السويد
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 تعدا وفي كثير من دول أوروبا الغربية حيث تتشابو السياسة السكانية في السويد مع نظيرتيا في فرنس       
بأنيا يجب االىتمام بمسائل الرفاىية الفردية والحرية الشخصية إلى  لإلنجاب، لكنيا ترى أيضاً  داعمةسياسة 

 . جانب بقاء المعونات والمساعدات الكيفية والخدمات الحكومية التي توفرىا لألسر

  السياسة السكانية في الهند

أخرى اتجيت نحو مناىضة اإلنجاب  عمى عكس البمدين السابقين فان السياسة السكانية في اليند ودول     
اليدف ىو كيفية تقييد وتقميص معدل الزيادة السكانية بغرض  كانحيث  حكم أنديرا غاندي،في فترة  خصوصاً 

مج لتنظيم وتخطيط األسرة من خالل ىذا اليدف وضع برا واقتضىالتنمية االقتصادية ورفع مستويات المعيشة، 
توفير وسائل ضبط النسل ومنع الحمل، ومع أن األعراف والقوانين المحمية والدولية تحرم وتجرم اإلجياض، إال 
أن اليند كدولة سمحت بالتخمص من الحمل بدعوى الحفاظ عمى صحة األم الحامل، كما صدرت تشريعات 

 الحجم الكبير. ذاتاألسر  تقضي بالتعقيم اإلجباري ومعاقبة أرباب

 

 

 


