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 الحركة الطبيعية للسكان

  ( : عبارة تطلق على التغير في عدد السكان نتيجة للفارق بين عدد الوالدات وعدد الوفيات الحركة الطبيعية للسكان
 .( في فترة زمنية محددة

 وهويفسر بتدني عدد الوفيات ” االنفجار الديموغرافي “ يشهد العالم حاليا ارتفاعا كبيرا في عدد السكان بوصف بـ 

 
 

 : تراجع الوفيات -1  

 علل / تراجعت نسبة الوفيات في البلدان لصناعية اوال ثم النامية ؟؟ 

 تقدم الطب 
  انشار الرعاية 
 تحسن نظام التغذية  

 م 17في االلف في اوروبا  في القرن  40علل/ بلغ معدل الوفيات   
  سوء التغذية 
  عدم اإللمام بقواعد الصحة 
  قصور وسائل مكافحة المرض 
 االوبئة والمجاعات والحروب  

 
  بااللف . 10عظم الدول المتطورة دون مفي الوقت الحاضر انخفضت نسبة الوفيات في 

 40الدول العربية فهو اليتعدى  لبانخفض معدل وفيات الرضع في اغ%  
  سنة  60ارتفع متوسط عمر االنسان في الدول العربية فبلغ 
  تختلف اسباب الوفاة والموت واحد فالدول الغنية اليموت سكانها بسبب المجاعات او التغذية بل بسبب المراض

 المعدية وسوء التغذية ام الدول النامية فبسبب االمراض كاسرطان والقلب وانسداد الشرايين 
 

 مراحل النمو السكاني
  حدثت حركاتوكافحت البشرية خالل حقب طويلة من تاريخها ضد المجاعات واالمراض واالوبئة  

 .مد وجزر سكانية 
  كان النمو السكاني بطيئا مما وفر شيئ من التوازن الديموغرافي 
   التكنولوجي والتقدم وسيطرة االنسان على يجة للتقدم تم تسارعت حركة النمو السكاني ن18مع القرن

 الطبيعة
 ق.م( :3500في نهاية العصر الحجري )

  حسن اإلنسان األول ادوات الصيد 
 ) استخدم الرماح مما سهل له الصيد فتضاعف عدد سكان االرض اربع مرات  وهي  )الثورة االولى 

 

 :  لجديداالعصر الحجري 

  االستقرار وخزن الغذاء فتزايد عدد السكان ومع اكشاف الزراعة انتقل االنسان من حالة الترحل الى
 وممارستها حدث االنفجار السكاني الثاني .) الثورة الثانية (

  تحول االنسان االول الى مزارع ينتقي الحبوب والنبات ويدجن الحيوان فبدء عدد سكان المعمورة
 بالتزايد 
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 التاريخ الحديث :

 م17كثيرة فحتى القرن  اتسم بتقلبات ديموغرافية 

 كان عدد السكان يرتفع تارة وينخفض تارة اخرى علل ذلك 
 بسبب الحروب واألوبئة والمجاعات 

 
 :  الثورة الديموغرافية الثالثة

  م بسبب قيام الثورتين الصناعية والزراعية اللتين احدثتا تغيرات مهمة 20م وبلغت ذروتها بالقرن 18بدات في القرن
 بمجمله .شملت العالم 

  م هو قرن االختراعات واالكتشافات العلمية والطبية مما حد بشكل كبير من اسباب الوفاة18والن القرن 
  ادت الثورة الصناعية الى تطوير الوسائل الزراعية وتوفير وسائل االنتاج لالزمة لقيام الثورة الزراعية التي زادت

 .احتياجاته االساسيةمن قدرة االنسان على انتاج غذائه وتوفير 

 
 :  مرحلة التحول الديموغرافي

  (يرتفع معدل النمو الطبيعي : )   الحالة االولى : يتدنى معدل الوفيات ويرتفع معدل الوالدات 
  (  يهبط معدل النمو: )          الحالة الثانية : انخفاض الوفيات وانخفاض الوالدات 
 (يصبح النمو بطيئا   : )              فاع الوفيات الحالة الثالثة : ارتفاع الوالدات وارت 

 

 

 السياسات السكانية
 

 .(هي مجموعة االجراءات التي تتخذها الدولة بهدف التأثير في تطور السكان ): ما السياسة السكانية
ات وهي تؤثر وتشمل تنظيم قوانين الهجر تشمل التشريعات المتعلقة بالعائلة والزواج ووسائل تنظيم االنجابو   

   سلبا او ايجابا على حجم السكان وتوزعهم الجغرافي
 
 

 :  قد تترجم هذه االجراءات في سياسات
  تشجع االنجاب والزواج المبكر فال تسهل الوصول لوسائل منع الحمل 
  تشجع استقدام المهاجرين 
 سياسات مقيدة تحدد النسل وعدد االوالد وتمنع الزواج المبكر فال تضع قيودا امام انتشار وسائل  او تشجع

 على استقدام المهاجرين  تنظيم االنجاب والقيودا  
 

 :  أهداف السياسات السكانية
 التأثير سلبا او ايجابا في النمو السكاني 
 التصدي لمشكلة نقص الموارد الغذائية 

مشجعة على  المتطورة دفع التناقص المستمر لعدد السكان وارتفاع نسبة المسنين الى اتباع سياسةفي البلدان 
.االنجاب اعتمدتها السلطات المختصة  
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 الشك ان استغالل موارد المعمورة بشكل عقالني يسمح بتأمين الغذاء لضعف عدد سكان العالم . —

ذيةبنغالدش مثال: تعاني مشكله دائمة ومزمنه في التغ —  
رضع البد من ايجاد حلول ناجعة لمشاكل البلدان النامية من اعباء سوء التغذية واالمراض ومعدالت وفيات ال —

 المرتفعة  
 

 يجب طرح المشكلة على مستوى االستهالك غير المتكافئ بين الدول  —
بالمئة من االنتاج العالمي للطاقة والمعادن . 40الى  30تستهلك الواليات المتحدة  —  

ى حساب من اعتماد سياسة اكثر انصافا تكفل رفع مستوى استهالك البلدان النامية من هذه الضرورات عل البد —
 الدول المتقدمه 

:  السياسات السكانية في البلدان النامية  

سياسة ان اكثر من ثمانين دولة نامية في العالم وافقت على مشاريع تنظيم االسرة لكن المعتقدات الدينية وال
 السائدة غالبا ماتنعكس على االهداف التي تسعى اليها هذه المشروعات 

 السياسات السكانية في البلدان النامية ؟ هداف أ /علل

 ي تنظيم الوالدات بغية تسهيل النمو االقتصاد 

  تنمية القدرات البشرية 

  تنشيط دور المرأة في المجتمع 

 السياسات السكانية في البلدان المتطورة و السياسات السكانية في البلدان النامية ؟وضح 
 

 : اعتمدت دول سياسات اكثر مرونة في االلتزام بسياسة الحد من التزايد السكاني مصر وتونس. الدول النامية 

  الصين ( –باكستان –سياسة إجبار المواطنين على الحد من النسل ) الهند اعتمدت بعض الدول 

 :شرعت قوانين تشجع تقديم المساعدات العائلية بأشكالها وايجاد حل لمشكلة تدني الخصوبة الدول الصناعية 

 

: تختلف الوسائل المستعملة عمليا من اجل تنظيم االسرة باختالف درجات التزم ومن ابرز هذه الوسائل —  
 . الضغط ، المساعدات المالية - ةالدعاي -اإلقناع

 
 الهجرات السكانية الداخلية

—  
 

 :  الهجرات الموسمية والنهائية
 الهجرات السكانية السكانية عن الحركات العادية للسكان من حيث اسبابها ومظاهرها ونتائجها  ختلفت 

  تشكل تحوال في نمط حياة السكان النها قد تكون نهائية .و
(يه او فقيرة)دول غنتنتج حركة الهجرات غالبا بسبب دوافع إقتصادية وترتبط بالتفاوت االقتصادي للسكان   
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  : تترتب على حركة الهجرة آثار مهمه منها 
 إعادة توزيع سكان المعمورة 
  . وتبادل االفكار والتقنيات وانماط العيش 

 

 الهجرات الموسمية والمؤقته :

 الموسمية والمؤقته بسمتين :تتصف الهجرات   

 المدة الزمنية المحدودة 

 طابعها الدوري 

لكنها يشكالن مؤشرا لوضع صعب تعاني منه مناطق الرحيل وبالتالي فإن نقص الموراد يدفع السكان الى هذا 
 النوع من الهجرات

 يوجد اختالف بين كال من الهجرات الموسمية والهجرات المؤقته ؟؟ وضح ذلك 

 

  في اوروبا كانت الهجرات المؤقته شائعة في القرن الماضي لكنها لم تعد موجودة الن الرجال كانو يعملون في
االعمال الشاقه بالزراعه ثم يرحلون الى المدن للبحث عن فرص عمل تاركين زوجاتهم بالقرى إلستثمار المحصول 

 الزراعي . 

 
 ؟ مناطق النزوحما النتائج المترتبة على الهجرات الداخلية في 

   يعتبر رحيل الشباب المتعلمين النازحين خسارة لبلدانهم 

 للنشاط الزراعي تدهور ملحوظ   

 
 
 
 
 

 الهجرات الموسمية مؤقتهالهجرات ال
 

  تشكل احدى ميزات المجتمعات الريفية 
 يمار س المهاجرون نشاطا تجاري او حرفيو
  
 الى المدن  المهاجرون مناطقم بإتجاهيغادر

ليغيرو طريقة تفكيرهم وهذه الهجرة اليحددها 
  تعاقب الفصول

 

 
  تشكل احدى ميزات المجتمعات الزراعية و

 تخضع لوتيرة واضحة تحددها فصول السنه 

 
 يستمر المهاجرون في ممارسة نشاط زراعي  
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 السكان والموارد

 
 .تناول المفكرون منذ عدة قرون مسألة التزايد السكاني واعتقدو انه المحدود في عالم محدود الموارد 

  بحث في مبدأ السكان ” حلل مالتوس هذه المشكلة في كتابه الشهير” 
  حاول مالتوس ان يبين سرعة تزايد السكان  بصورة تفوق تزايد الموارد  وان هذا الخلل سيؤدي الى المجاعة

  المحالة
 ضبط الوالدات دعا مالتوس الى. 
 على ان الحروب واألوبئة تسهم في تجنب هذه الكارثة اكد. 

 
ابرزها : " يطرح تطور السكان مجموعة معضالت"  

 . االنفجار الديموغرافي 
  ندرة المواد االولية 
  ازمة الطاقة 
  انتشار المجاعات 
  زيادة حدة الفقر في البلدان النامية 

 
 مسألة المواد األولية ومصادر الطاقة :

 الوضع الحالي والتوقعات : -أ
 علل / تزداد سرعة استهالك المواد األولية في العالم بشكل مثير للقلق؟؟

   بسبب ارتفاع عدد السكان 

 . التزايد السريع لإلستهالك الفردي في الدول الغنية 
  غير قابلة للتجدد المستهلكة المواد 

  فإن الكثيرين يطرحون مشكلة نفاذها .وبالتالي 
  يستحيل تحديد جحم االحتياطي الموجود للمواد االولية ويستحيل التنبؤ بوقت نفاذها 

 
 :  للثروات في العالمالتوزع الالمتساوي 

  يبزر التوزع الحالي إلحتياطي المواد األولية في العالم مفارقة اساسية تتمثل في ان المواد األولية التي يتم
 وضح ذلك . استخراجها في بعض البلدان غالبا ما يتم استهالكها في بلدان اخرى 

 

  يحتفظ الشرق األوسط بثلثي احتياطي النفط في العالم اال ان سكان الشرق االوسط اليستهلكون سوى نسبة
 ضئيلة من النفط المستخرج من اراضيهم 
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  السكان والبيئة

 

  / بدأ المسؤلون في البلدان الصناعية والبلدان النامية يهتمون بمسألة العالقة بين السكان والبيئة منذ علل
 ؟؟  السبعينات

 ويعود هذا االهتمام الى سببين : 

  التزايد السكاني 
  االذى الذي لحق بالبيئة واالرث الطبيعي 

 

 البيئة قبل الثورة الصناعية  وبعدها : 
 غير االنسان منذ ظهوره معالم البيئة التي يعيش فيها كيف ذلك ؟؟

  حرق االشجار  –الرعي  –برزت هذه التغيرات تظهر بالبيئة منذ العصر الحجري الجديد واحدثتها الزراعه
 .والنفايات الناتجة عن السكان 

 م ؟؟  18بقي االذى الذي لحق بالبيئة محدودا نسبيا حتى القرن  / علل

 الن الوسائل التقنية المؤذية لم تكن متطورة 

  اختلف االمر كليا زادت فعالية التقنيات الصناعية فألحقت مزيدا من الضرر بالبيئة .مع بروز الحضارة الصناعية 

 
 منذ الحرب العالمية الثانية تدهورت البيئة في البلدان الصناعية .علل ذلك 

  نظرا الى الكميات الهائلة من النفايات الغير قابلة لالتالف 

 : المجاالت التي طالها التدهور
 

امل ووسائل بالهواء وهي مواد كيميائية تصدر من المعهذه المواد زاد التلوث في البلدان الكبيرة ) بالمدن ( بقيت  —
 النقل وبعض مشتقاتها من الكبريت .

ذي يسبب ضبابا او امطارا حامضيةثاني اوكسيد الكبريت الينجم عنه   —  

عبر الهواء لتغطي مناطق اخرى .بعض الملوثات يصدر الكربون ومشتقاته تنتقل هذه الملوثات  —  

—  

  المياه العذبة : 
تها واليوم بات يزداد في الوقت الراهن تلوث المياه العذبة بالماضي كان التخلص من النفايات امرا سهال بسبب قل —

 امرا صعبا بسبب كثافتها .

  من مصادر تلوث المياه المنظفات والمواد الكيميائية  وتحتوي بعضها على الفسفور 
  تحتوي بعض النفايات على مثل هذه المكونات السامة 

 
  تلوث المحيطات : 
 . بسبب تسرب النفط الناتج عن حوادث عديدة تتعرض لها ناقالت البترول عبر البحار 

  استخراج الغاز من صهاريج حامالت النفط في البحار العميقة 

  النفايات الصناعية والمواد السامةيين طن مال 5تبلغ كمية الهيدروكربون التي ترمى سنويا في البحار نحو 
 : التدهور العام للبيئة 
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 يشمل هذا التدهور العالم بأثره او مساحات شاسعة منه مثل التلوث الجوي . —
ة نظرا لتأثيره المضر اعتبر المختصون ان ارتفاع نسبة ثاني اوكسيد الكربون في الجو يمثل تهديدا للبيئة الطبيعي —

يرفع من درجة حرارة االرض .على المناخ والن   

 

 التدهور المحلي للبيئة: 
 هو أكثر وضوحا مقارنه بالتدهور العام  

 يوجد عالقة بين نسبة التلوث المرتفع في هذه التجمعات وعدد االصابات بسرطان الرئة .  
 ية .تعتبر المواد الموجودة في جو هذه المدن والناتجة عن محركات السيارات المسببة لألمراض السرطان  

 

 . بات مؤكدا ان تلوث البيئة يرتبط بنمط من المجتمعات الصناعية منذ الحرب العالمية الثانية 

 سم بعض األنماط االنتاجية واالستهالكية التي تؤدي الى التلوث البيئي ؟؟ 
  النمو ارتفاع نسبة التلوث يحدده بشكل اساسي البحث عن الربح والسعي لزيادة االنتاج اللذان طلقا حركة

 اإلقتصادي .
  توجه البلدان الغنية نحو مزيد من االستهالك واالسراف هو ما يهدد البيئة اكثر من تزايد نمو السكان 

 
لقادمة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة االجيال امفهوم التنمية المستدامة :   —

 على تلبية احتياجاتها

 


