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 احملاضرة االوىل

:النقاط األساسية  
 .مقدمة•
 .السكان ميدان للدراسة في علم االجتماع•
 .الظواهر السكانية وأنواعها•
             .ضرورة دراسة الظواهر السكانية•

:مقدمة  
واستنادا . ا البأس به من اهتماماهتميعترب السكان أحد املوضوعات العديدة اليت تدخل ضمن اختصاصات علم االجتماع، واليت يوليها املشتغلون به جانب

. إىل ذلك يتصور املهتمون بدراسة السكان يف علم االجتماع جمموعة متباينة من الظواهر السكانية تنصرف إليها جهودهم يف البحث والدراسة
.الظواهر السكانية يف اجملتمعكما يرتب املشتغلون بعلم االجتماع واملهتمون بدراسة السكان عدة نتائج توضح ضرورة وأمهية دراسة هذه   

 
:السكان ميدان للدراسة في علم االجتماع  

وميكن . آخرعلى الرغم من أن دراسة السكان أقدم من علم االجتماع، إال أهنا ما لبثت أن أصبحت أكثر ارتباطا والتصاقا بعلم االجتماع عنه بأي علم 
مع، وواحدا من جماالت اهتمام هذا العلم كان يف مقدمة االعتبارات والعوامل اليت جعلت القول أن النظر إىل السكان باعتبارهم أحد مكونات اجملت

يف علم االجتماع، وكان من نتيجة نظرهتم إىل السكان باعتباره أهم عنصر يف البناء االجتماعي، والذي يتوقف عليه  من السكان ميدانا للدراسة 
.صة يف تطوير وبلورة هذا االجتاه النظريوجود خمتلف العناصر األخرى يف هذا البناء، وخا  

 
:الظواهر السكانية وأنواعها  

ء، كما ينظر بعض علماء االجتماع إىل كل كتلة بشرية تعرف باسم السكان على أهنا جسم بشري ينمو ويتحرك، ومن مث فإهنم يتصورون هلذا اجلسم بنا
أن هذا البناء يطرأ عليه التغري. وينظر البعض اآلخر إىل السكان على أنه عنصر يف البناء االجتماعي للمجتمع،  كما فرقوا بني عدد من الظواهر 

 السكانية سنحاول توضيح املقصود هبا من أمهها:
:حجم السكان -3  

سابق من هذا  هو عدد األفراد يف مكان معني ويف وقت حمدد ومعرفة ما إذا كان هذا العدد أكرب أو أصغر من عدد األفراد يف نفس املكان ولكن يف وقت
.الوقت املعني، وكذلك معرفة ما املقدار الذي سيصل إليه هذا العدد يف املستقبل أو يف وقت آخر الحق  

:تكوين السكان -2  
تعددة حضرية موهو جمموع الذكور واإلناث وخمتلف أفراد اجملتمع يف فئات السن املتباينة، ومن مهن وحرف وثقافة أو مستويات تعليمية وزواجية وريفية و 

.وخمتلفة  
:توزيع السكان -1  

تقدمة، يتم تقسيم السكان على أساس درجة التحضر والتصنيع، وقد يقسم السكان داخليا إىل السكان الذين يعيشون يف املناطق الصناعية احلضرية امل
وقد يقسم السكان داخليا إىل السكان . ضريةوسكان املناطق احلضرية الصناعية اجلديدة، وسكان املناطق احلضرية الصناعية السابقة على مرحلة احل

....الذين يعيشون يف املناطق احمللية الريفية اليت تعتمد على املزارع، والسكان الذين يعيشون يف املناطق احلضرية أو الضواحي  
:الكثافة السكانية -4  

.نها هؤالء السكانيشري مفهوم الكثافة السكانية إىل العالقة ما بني السكان ومساحة األرض اليت يقط  
.ربعوتقاس الكثافة السكانية من خالل قسمة عدد السكان على مساحة األرض، ويعرب عنها مبجموع عدد األشخاص يف الكيلومرت املربع أو امليل امل  
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:منو السكان -5  
ويرتبط مفهوم النمو يف السكان مبفهومي تضخم . اينةاملقصود بنمو السكان يف اجملتمع هو اختالف حجم السكان يف هذا اجملتمع عرب الفرتات الزمنية املتب

وكلها مفاهيم ال تنفصل عن فكرة حركة السكان وتغريها، فالسكان إما قد يسريوا يف اجتاه النمو نتيجة للزيادة يف أعدادهم . السكان وأزمة السكان
مو نتيجة للنقصان يف أعدادهم بفعل عوامل أخرى مثل الوفيات واهلجرة بفعل العوامل املختلفة مثل املواليد واهلجرة وإما أن يسريوا يف اجتاه عدم الن

.أوغريها  
:التحول الدميوجرايف -6  

. هو العملية اخلاصة بتحول السكان من حالة تكون فيها اخلصوبة والوفيات مرتفعة إىل حالة أخرى تتميز باخنفاض اخلصوبة والوفيات   
:التغري الدميوجرايف -7  

 للتغري السكاين ثالثة عناصر هي: املواليد والوفيات واهلجرة. ومع توايل حاالت امليالد والوفاة واالنتقال فإن العدد اإلمجايل للسكان يف منطقة ما قد يتغري.
:ضرورة دراسة الظواهر السكانية يف اجملتمع  

حناول فيما يلي إلقاء الضوء على ضرورة دراسة الظواهر السكانية من خالل تناول اجلوانب املهمة يف السكان من وجهة نظر علم االجتماع وهي اجلوانب 
 البنائية مثل: حجم السكان، و اجلوانب الدينامية مثل: تغري أو منو السكان. 

:ضرورة دراسة حجم السكان -3  
ن، والتعرف على أسباب هذا إذا كنا جند اليوم اهتماما بالسكان على أساس علمي ينصرف حنو دراسة حجم السكان والتغري يف هذا احلجم خالل الزم

ية من خالل التغري، فإن هذا االهتمام ال يرجع يف النهاية أسباب علمية أكادميية حبتة، بل إىل ما تسهم به هذه الدراسة يف جمال الرفاهية اإلنسان
قائق املوضوعية اليت ميكن أن تستند إليها زيادة الوعي االجتماعي يف اجملتمع، واقرتاح احللول املناسبة للمشكالت السكانية، ومن خالل توفري احل

 اخلطط االجتماعية القومية والقرارات والسياسات واالسرتاتيجيات على املستويات احمللية والعاملية 
 

:الوعي االجتماعي -2  
جم السكان ومعرفة التغريات يف هذا ملا كان اإلدراك الصحيح واملعرفة احلق والفهم السليم هم مفتاح الوعي الفردي واالجتماعي، كان إدراك حقيقة ح

وذلك ألن الفرد الذي تتاح له فرصة اإلملام بعدد . احلجم وفهم أسبابه مبثابة متطلب أساسي لتنمية وعي األفراد وتكوين الوعي االجتماعي بينهم
.د يف حياهتم، ويف ترتيب معيشتهماألفراد الذين يهمونه الشك يف أنه سيستفيد من هذه احلقيقة يف توفري ما حيتاج إليه هؤالء األفرا  

                                           
:الرفاهية االجتماعية -1  

رتاح احللول املناسبة الواقع أن احلقائق املتعلقة حبجم السكان والتغريات يف هذا احلجم تسهم يف جمال الرفاهية االجتماعية واإلنسانية، ألهنا تساعد على اق
سكانية وعلى توفري احلقائق املوضوعية اليت ميكن أن تستند إليها اخلطط االجتماعية والسياسات واالسرتاتيجيات على املستويات للمشكالت ال
.احمللية والعاملية  

 
وحجم السكان يف كل وميكن أن تفيد احلقائق املتعلقة بتوزيع السكان على األماكن الريفية واحلضرية يف حتديد نوعية املشروعات اإلنتاجية اليت تتفق 

.منطقة، ويف حتديد حجم اخلدمات االجتماعية اليت تلزم عدد السكان املختلف يف كل منطقة  
 

عسكرية يف تعامله مع كذلك حيتاج اجملتمع وهو يضع سياسته الدولية وحيدد اسرتاتيجيته بني االسرتاتيجيات العاملية ويتخذ قراراته السياسية واالقتصادية وال
على الصعيد العاملي، إىل أن يقف على احلقائق املتعلقة حبجم السكان وتوزيعهم على العامل وأسباب اختالف احلجم بني الدول  بقية الدول

ذلك ألن هذه احلقائق السكانية املتعلقة حبجم السكان تعترب مبثابة معلومات جوهرية يف التعرف على قوة الدولة وعظمتها بني . والتغريات فيها
ول العامل وجمتمعاتهغريها من د  
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 احملاضرة الثانية

 : النقاط األساسية

 مقدمة -

 .الفكر السكاين القدمي -

 .عوامل منو الدميوجرافيا والدراسات السكانية -

 .ظهور علم اجتماع السكان -

 .جماالت اهتمام علم اجتماع السكان -

 .منو وتطور علم اجتماع السكان -

 :مقدمة

ر السكانية يف الفكر اإلنساين اهتمام قدمي إذ أن دراسة السكان جذبت انتباه الكتاب واملفكرين منذ أقدم العصور، كما إن االهتمام بدراسة الظواه
ؤ بأحواهلا يف نشطت يف اآلونة املعاصرة من تاريخ الفكر اإلنساين نظم فكرية متباينة من أجل فهم الظواهر السكانية وحتليلها وتفسري مشكالهتا والتنب

 .ومن املهم معرفة وضع علم اجتماع السكان بني الدميوجرافيا والدراسات السكانية ومتيزه عنها من حيث املوضوع والتحليل واهلدف. لاملستقب

 :الفكر السكاين القدمي

ساسا بالعالقة بني حجم أن الفكر اإلنساين القدمي كما جتلى يف كتابات كونفوشيوس وأفالطون وأرسطو وباستثناء ابن خلدون، كان يتميز بعنايته أ -3
 .السكان وأهداف الدولة أو اجملتمع أو بالقيم املرغوب فيها داخل هذه الدولة

أن الفكر السكاين كما اتضح يف كتابات أفالطون وأرسطو على وجه اخلصوص، كان اهتماما غري مقصود يف ذاته وإمنا يدخل ضمن ختطيطهما  -2
 .نانية الفاضلة ومتثل جزءا من تأمالهتما اليت انطبعت بطابع مثايل يصور ما ينبغي أن يكوناألمثل للصورة اليت رمساها للمدينة اليو 

إىل أن الفكر السكاين القدمي كما أفصحت عنه كتابات كونفوشيوس وأفالطون وأرسطو وابن خلدون، مل يعتمد على البيانات السكانية اليت تستند  -1
وال باملالحظات اإلمبرييقية اليت توفرها البحوث امليدانية، بقدر ما كان يعتمد على األفكار الفلسفية أو  الدراسات اإلحصائية، ومل يستعن باملؤشرات

 .التصورات امليتافيزيقية

 :عوامل منو الدميوجرافيا والدراسات السكانية

 :زيادة سكان العامل -3
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العامل إبان القرن التاسع عشر، وما ترتب عليها من مشاكل احلركة السكانية  تعترب الزيادة الرهيبة يف أعداد السكان اليت سجلها اإلنسان يف كل بقاع
اسة الظواهر واهلجرة اخلارجية والداخلية والبطالة ومشاكل العمال وغريها من صور االحنراف كانت يف مقدمة العوامل اليت أدت إىل تطور االهتمام بدر 

 .السكانية

 :النمو الصناعي -2

ت أثريه على اجملاالت التجارية واالقتصادية واإلنتاجية واالستهالكية وعلى حياة املدينة وشؤون العمال إىل زيادة الوعي ومنو االهتماماأدى النمو الصناعي وت
 .بالدراسات السكانية على املستويات القومية والعاملية

 :منو وتقدم البحث العلمي واإلحصاء -1

ج واألساليب وزيادة اإلقبال عليها يف الدراسات السكانية على بلورة فكرة األساس أو املستوى اإلقليمي ساعد منو وتقدم البحث العلمي من حيث املناه
 باعتباره األساس الذي يقرب الدراسات السكانية من الواقع، ويبعدها عن االجتاهات النظرية، وجيسد مبدأ النسبية

األحوال اإلقليمية القائمة يف البيئات احمللية وجيعل احللول العملية اليت تقرتحها الدراسات االجتماعية الذي يؤكد أن املشاكل السكانية ختتلف باختالف  
 .السكانية نابعة من طبيعة اإلقليم ذاته

 :تقدم علوم البيولوجيا -4

الصفات النوعية للسكان واخلصائص الفيزيقية أدى التقدم الذي طرأ على علوم البيولوجيا احليوية واألنثروبولوجيا الطبيعية إىل توفري كثري من املعلومات حول 
 .والتعليمية والنفسية هلم وإىل توفري كثري من احلقائق اليت أفادت منها الدراسة العلمية للسكان يف منوها وبلورة نظرياهتا وقضاياها

 :تزايد احملاوالت العلمية اجلادة يف دراسة السكان -5

قرن التاسع عشر عدد متزايد من احملاوالت العلمية اجلادة يف دراسة السكان من أمثلتها تلك احملاوالت اليت أسهم ظهر يف هناية القرن الثامن عشر وبداية ال
 .هبا كل من بنيامني فرانكلني وتوماس جيفرسون وغريهم

 (:مقال يف السكان)ظهور مؤلف روبرت مالتس  -6

منها كيانا مستقال يعتمد على املناهج العلمية وخاصة اإلحصائية منها، وختل أيضا والذي يعترب أول من أرسى دعائم الدراسة العلمية للسكان وجعل 
 .ضمن جمموعة العلوم االجتماعية

 :ظهور علم اجتماع السكان

ن الدميوجرافيا أظهر علم اجتماع السكان استجابة للحاج إىل فهم وتفسري الظواهر السكانية ذاهتا، ودراستها باعتبارها ظواهر أساسية غري ثانوية، خاصة و 
 .والدراسات السكانية اجلغرافية واالقتصادية يف اهتمامها بدراسة هذه الظواهر انصرفت بعيدا عن تلبية هذه احلاجة

 .3211و 3221ويرد ظهور علم اجتماع السكان إىل الفرتة ما بني عامي 
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 :جماالت اهتمام علم اجتماع السكان

اهتمامهم يف دراسة الظواهر السكانية إىل عدد من امليادين واجملاالت حناول فيما يلي إجياز أمهها ملا له قيمة  قسم املشتغلون بعلم اجتماع السكان جماالت
 :وهذه امليادين هي. يف زيادة توضيح االختالف بني علم اجتماع السكان وبني الدميوجرافيا والدراسات السكانية

 :ميدان بناء السكان: أوال

ا ينطوي عليه من ظواهر سكانية مثل حجم السكان وتكوينهم وتوزيعهم من أكثر امليادين جذبا للباحثني الذين يقومون يعد ميدان بناء السكان وم
ة مثل الطالق بتحليل ظواهر بناء األسرة وحجمها استنادا إىل نتائج الدراسات السوسيولوجية ألمناط األسرة وتغريها ويقومون بتحليل ظواهر تفكك األسر 

 . الدراسات السوسيولوجية لتغري بناء األسرة ووظائفها االقتصادية والتعليمية والدينيةيف ضؤ نتائج 

 

ويستخدمون املؤشرات املتباينة على الطبقة واملكانة االقتصادية . وجيرون حتليال للتكوين الزواجي يف األسرة على ضؤ طبيعة التنظيم االجتماعي للمجتمع
كما .  معدالت اخلصوبة كما يوضحون أثر القيم االجتماعية واملعايري والعادات والتقاليد يف تباين هذه املعدالتواالجتماعية يف حتليل االختالفات يف

 .حياولون تتبع أثر ظروف التحضر والتصنيع واحلراك االجتماعي وغريها من الظواهر االجتماعية على اخلصوبة والسلوك اإلجنايب

 

 :ميدان التغري السكاين -ثانيا

 قاد الدميوجرافيا بأن الشكل الوحيد للتغري السكاين والذي يتمثل يف الزيادة والنقصان الذي يطرأ على حجم السكان جعلهم يهتمون بدراسةإن اعت
 . التغريات يف معدالت الوفيات واخلصوبة واهلجرة والتغريات يف بناء السكان باعتبارها من أهم عوامل التغري السكاين

 

سكان يف دراسته لظواهر التغري السكاين ال يركز على معدالت الوفاة أو اخلصوبة أو اهلجرة أو غريها يف حد ذاهتا، وإمنا يتناول غري أن علم اجتماع ال
ويهتم كذلك بتحليل النتائج االجتماعية املرتتبة على معدالت الوفيات واخلصوبة . العوامل االجتماعية اليت حتكم معدالت الوفيات واخلصوبة واهلجرة

عتمد عليها يف اهلجرة، واملستويات التعليمية وحركات اهلجرة وغريها، وحياول بلورة مناذج تشتمل على التفاعل بني املتغريات السكانية واالجتماعية ويو 
 .تفسري منو السكان وتغريهم

 :منو وتطور علم اجتماع السكان

باره أحد فروع علم االجتماع، ونوعا من أنواع الدراسات السكانية وقد أخذ هذا تفاعلت عوامل وظروف متباينة أدت إىل ظهور علم اجتماع السكان باعت
 .وليس أدل على ذلك من تلك املظاهر والنتائج اليت حققها. العلم يف النمو والتطور بشكل واضح
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 حملاضرة الثالثةا

 :التقاط األساسية

 .مقدمة -

 .تصنيف نظرية علم اجتماع السكان -

 :مقدمة

إذ . ء بصدد الدراسات السكانية وحتديد مكانتها بني العلوم اليت استطاعت أن تبلور ما انتهت إليه من نتائج وقضايا يف صورة نظرياتاختلفت اآلرا
ية، يذهب البعض إىل أن الدراسات السكانية وصلت بالفعل إىل مرحلة العلم بعد أن مجعت احلقائق ووضعت الفروض وحاولت أن تنظمها يف صورة نظر 

ولكن يرى البعض اآلخر أن الدراسات السكانية يف الوقت احلاضر تفتقر إىل . بعض املشتغلني بالسكان قد توصلوا بالفعل إىل قوانني سكانية بل أن
 النظرية، بينما تتميز بوفرة النتائج اجلزئية بفضل اجلهود املتتابعة اليت أجريت يف ميداهنا جلمع هذه النتائج دون االهتمام

 

بناء منسق من املعرفة يفسر على أساسه سلوك السكان، ويرجعون هذا النقص إىل التقدم الذي أحرزته الدراسات السكانية يف ميدان  بصياغتها يف
ىل عدد ية وانتمائه إالبحوث اإلمبرييقية وإىل انشغاهلا بتطوير مناهج متمايزة جلمع البيانات وحتليلها، من ناحية، وإىل ما يتميز به موضوع الدراسة السكان

 .من العلوم املتداخلة من ناحية أخرى

 

الظواهر السكانية، والنظرية السكانية عموما عبارة عن جمموعة من القضايا املرتابطة اليت تقوم على أساس املالحظة والتجريب، وتقدم تفسريا لظاهرة ما من 
 .أو تنبؤا بعالقات ميكن مالحظتها والتحقق منها

ع السكان يف وضعها وطبيعتها عن النظريات يف الدراسات السكانية األخرى؟ وهل هناك حماوالت لتصنيف نظرية علم فهل ختتلف نظرية علم اجتما 
 اجتماع السكان؟ وما أبعاد كل نظرية منها؟

 :تصنيف نظرية علم اجتماع السكان

وملا كانت كل حماولة منها تستند إىل معيار . ايا النظريةتنطوي دراسة نظرية علم اجتماع السكان على حماوالت متباينة لتصنيف هذه اجملموعة من القض
 .خمتلف يف تصنيف القضايا النظرية فمن املتوقع أن ال جند اتفاقا بني حماوالت التصنيف هذه

 :وعموما ترد حماوالت تصنيف نظرية علم اجتماع السكان إىل ثالث على النحو التايل

 :احملاولة األوىل

 .نظريات طبيعية، ونظريات اجتماعية: إىل نوعني وتقوم على تقسيم النظريات
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 :النظريات الطبيعية -أ

وأنه إذا كان لإلنسان . وهي اليت جيمع بينها اعتقاد واحد مؤداه أن الذي يتحكم يف منو السكان هو طبيعة اإلنسان نفسه وطبيعة العامل الذي يعيش فيه
االعتقاد كيف كان أصحاب هذه النظريات حياولون إجياد قانون لنمو السكان يتمكنون به من  ويوضح لنا هذا. سيطرة على هذا النمو فهي سيطرة حمدودة

ة واالجتاهات معرفة ما حدث يف املاضي وما سيحدث يف املستقبل، وكانت القوانني اليت توصلوا إليها يف الغالب تنكر كل تدخل لإلنسان وللقيم اإلنساني
 .ومنهم سادلر ودويلدي وسبنسر وكواردوجيين. ميكن لإلنسان أن يعوقه يف هذا النمو وتعتربه أمرا طبيعيا ال

 :النظريات االجتماعية -ب

أعضاء اجملتمع، وهي اليت جيمع بينها اعتقاد واحد مؤداه أن منو السكان ال يرجع إىل قانون طبيعي ثابت وإمنا يرجع إىل الظروف االجتماعية اليت حتيط ب
ويدخل ضمن أصحاب هذا . عوامل املختلفة اليت يتحدد عددها وفقا للهيئات االجتماعية املختلفة يف اجملتمع اإلنساينوهذه الظروف تضم جمموعة من ال

 .النوع من النظريات السكانية كارل ماركس وأرسني دميون وكارسوندرز

 

 :احملاولة الثانية

تؤثر يف منو السكان إىل نظريات بيولوجية ونظريات ثقافية اجتماعية وتتمثل يف تلك احملاوالت اليت تصنف نظريات السكان على ضؤ العوامل اليت 
 .ونظريات اقتصادية

 :النظريات البيولوجية -أ

غري أن . تذهب هذه النظريات إىل أن اخنفاض اخلصوبة الذي حدث يف الدول املتقدمة يرجع بصفة أساسية إىل اخنفاض القدرة البيولوجية على اإلجناب
فبينما يرى سادلر أن ارتفاع الكثافة السكانية يؤدي بطريقة طبيعية . اختلفوا فيما بينهم فيما يتعلق بالعوامل املؤثرة على هذه القدرةأصحاب هذا االجتاه 

افية إىل اخنفاض القدرة على اإلجناب، يشري سبنسر إىل أن تعقيد احلياة االجتماعية والتنظيم االجتماعي يتطلب من اإلنسان أن يبذل جهودا إض
 .للمحافظة على حياته الذاتية وأن ذلك يؤدي إىل خفض قدرته على التوالد

 

كون اخلصوبة أما العالمة اإليطايل كواردوجيين فقد اعتقد أن لكل جمتمع دورة بيولوجية تؤثر على كثافة السكان وتنعكس عليها، ففي املرحلة األوىل ت
 . بقات العليا مما يؤثر على اإلجناب يف مجيع الطبقاتمث متيل إىل االخنفاض يف الط. مرتفعة يف مجيع الطبقات

 :النظريات االقتصادية -ب

ويرجع التفسري االقتصادي للظواهر . احملور األساسي الذي تدور حوله هذه النظريات أن الزواج واإلجناب يتحددان وفقا للظروف االقتصادية السائدة
فقد اعتقد املفكرون التقليديون أن الظروف االقتصادية هي اليت حتدد معدالت . فكرون هلذه الظاهرةالسكانية إىل عهد قدمي، بل هو أول تفسري قدمه امل

 .الزواج واإلجناب، وكان آدم مسيث من بني ممثلي هذا االجتاه
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ل للسكان يظهر يف كتابات علماء ويف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تطورت النظرية االقتصادية الكالسيكية، وبدأ مفهوم احلجم األمث
بأنه ذلك الذي يبلغ عنده اإلنتاج أعلى  3888احلجم األمثل للسكان يف كتابه مبادئ االقتصاد السياسي الذي نشر عام ( كيناي)وعرف . االقتصاد

 . مستوى مع افرتاض ثبات مستوى املعرفة وسائر الظروف السائدة

 :النظريات الثقافية االجتماعية -1

لنسق القيمي موعة النظريات اليت تعتمد على التفاعل الثقايف دون غريه، كتلك اليت حتاول تفسري السلوك اإلجنايب ومن مث منو السكان بالرجوع إىل اوهي جم
 .السائد يف اجملتمع، أو بالرجوع إىل مفهوم الثقافة التقليدية

 

 :احملاولة الثالثة

 .املدخل احملافظ، واملدخل الراديكايل: ىل مدخلني مهاوهي تلك احملاولة اليت ترد نظريات السكان إ

 :نظريات املدخل احملافظ -3

ما على إعادة هذا الذي يرى أن اجملتمع مييل دائما حنو التوازن، وأنه يف مراحل التغري خيتل هذا التوازن ولكن هناك قوى اجتماعية أو بيولوجية تعمل دائ
 .املدخل النظري جمموعة نظريات سبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنجزيل ديفزويدخل يف إطار هذا . التوازن مرة ثانية

 :املدخل الراديكايل -2

با ما يكون انعكاسا الذي يرى أنه إذا كانت العوامل املادية تلعب دورا رئيسيا يف حتديد معدالت اخلصوبة فإن اإلطار الثقايف السائد يف اجملتمع والذي غال
وأن رفض هذه العوامل واإلطار املرتبط هبا وحماولة تغيريه إىل صورة أخرى هو الطريق املؤدي إىل تقليل .  معدالت اخلصوبة هذههلذه الظروف يؤثر بدوره يف
 .ويدخل يف إطار نظريات املدخل الراديكايل كارل ماركس وكونتز وريابوشكني وكوزلوف وغريهم. معدالت اخلصوبة واإلجناب

 

 

 .مقومات نظريات املدخلني احملافظ والراديكايل بالتفصيل إن شاء اهلل ويف احملاضرة القادمة سنناقش
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 احملاضرة الرابعة
:التقاط األساسية  

.هربرت سبنسر -1  
.كوارد جيني  -2  
.الكسندر كارسوندز -3  
.كنجزلي ديفز  -4  
:هربرت سبنسر -1  

مبادئ )وقد عرض سبنسر قضايا النظرية السكانية ضمن كتابه . طبيعيةمفكر اجتماعي مشهور عرف باهتمامه بالتطور البيولوجي االجتماعي للقوى ال
:وأهم أفكاره. 3213عام ( البيولوجيا  

ألن احلياة عند كثري من املخلوقات تبدأ يف وقت من العام يكون فيه الدفء كبريا واملئونة الغذائية متوفرة  أن الغذاء الجيد يزيد القدرة على التناسل -أ
.ا حياة الفرد مما يؤدي إىل تزايد السكانواليت تسهل بدوره  

ألن املخلوقات كلما ارتفعت وتطورت من األشكال الدنيا للحياة، نقصت خصوبتها فاألجسام أن هناك تعارضا بين التناسل والنضوج الذاتي،  -ب
لعليا لألجسام العضوية تنفق جزءا كبريا من قوهتا العضوية اليت ال تستطيع احملافظة على نفسها تتكاثر بدرجة كبرية حىت ال تفىن، بينما األشكال ا

.ونشاطها احليوي يف إنضاج ذاتيتها وبناء شخصيتها وال يتبقى هلا إال القليل لبذله يف جمال التوالد واإلجناب  
اد الذهين وعجزهن بسبب اإلجه الحظ سبنسر قلة النسل بين السيدات المشتغالت في المهن الفكرية والالتي كن ينتسبن إلى طبقات عليا -ج

.عن إرضاع أطفاهلن ورعايتهم ومدهم بالغذاء الصحي  
.وعليه قرر سبنسر أنه كلما ازداد ما بذله الفرد من جهود لتأكيد ذاته ووجوده وجناحه ضعفت جهوده يف اإلجناب واخللف -د  
أخرى مادام اإلنسان ينشد الرقي ويبذل جهودا كبرية يف  وبناء على ذلك تنبأ سبنسر بأن مشكلة تزايد السكان ستختفي مع ما يصاحبها من شرور -هـ

.سبيل ذلك  
بني أفراده يف ومتتاز أفكار سبنسر بأهنا متثل عمال نظريا مكتمل البناء، واستندت إىل عوامل التطور االجتماعي يف تفسري منو السكان وحتقيق التوازن 

 اجملتمع، ومع ذلك كانت هناك بعض املالحظات النقدية على هذه األفكار منها:
صوبة أنه برغم حرص سبنسر على تدعيم فروضه بناء على شواهد من الواقع، إال أنه أغفل عددا آخر من الشواهد اليت ختالف هذا الفرض وهي أن اخل -

باستعمال ما وفره العلم  املتناقصة ال ترجع إىل تغريات فسيولوجية يف بناء اإلنسان بقدر ما ترجع إىل الرغبة واالختيار يف حتديد حجم األسرة
.احلديث من وسائل حديثة لضبط النسل  

م فرتات وأن هناك عوامل أخرى غري التعليم تؤثر يف القدرة على اإلنسال، ذلك أن املرأة اليت نالت قدرا من التعليم البد أن تكون قد جتاوزت أه -
.سنة(11-21من )خصوبتها واليت تتميز هبا املرحلة العمرية   

:جيني كوارد  -2  
.مفكر اجتماعي إيطايل اهتم بدرجة كبرية بدراسة التغري السكاين باعتباره مؤشرا على تطور وتغري اجملتمع  

 وقد عرض جيين قضاياه النظرية يف مؤلفه )أثر السكان يف تطور اجملتمع( عام 3232 واليت ميكن تلخيصها على النحو التايل:
.النشأة والتكوين والتقدم واالزدهار واالضمحالل والفناءسلم بأن اجملتمع مير مبراحل ثالث، هي  -أ  

 افرتض أنه يف كل مرحلة من مراحل تطور وتغري اجملتمع ميكن أن نالحظ خصائص حمددة متيز منو السكان ونتائج ترتتب على هذا النمو تؤثر يف -ب
.خمتلف جوانب اجملتمع  

:اط بني منو السكان وتغري اجملتمع فالحظمث أخذ يبحث عن الشواهد الواقعية اليت تؤكد االرتب -ج  
:مرحلة النشأة -1  
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وكان يصاحب ذلك النمو السكاين عدم وجود اختالفات اجتماعية واضحة بني سكانه . اجملتمعات يف مرحلة النشأة والتكوين تتميز مبعدل خصوبة مرتفع
من زيادة يف حجم السكان وكثافتهم بدأ ينعكس أثر ذلك على بناء  وفئاته إىل طبقات مثال، ولكن نتيجة ملا كان يرتتب على اخلصوبة املرتفعة

.اجملتمع وأخذ يصاحبه تباين يف األوضاع االجتماعية واختالف يف الطبقات  
:مرحلة التقدم واالزدهار -2  

. التصنيع وتنمو املدن وتزدهر التجارةوفيها حيدث تناقص يف اخلصوبة ويقل عدد السكان وينتعش االقتصاد ويرتفع مستوى املعيشة وتعم الرفاهية ويطرد 
.كما تزدهر الفنون واملوسيقى واألدب ويشعر اجملتمع بالسعادة واالطمئنان على مستقبله ويصبح أكثر دميقراطية  

:مرحلة االضمحالل والفناء -3  
مما يؤدي إىل إمهال األرض الزراعية وسؤ . ف إىل احلضروفيها يقل عدد السكان يف املناطق الريفية نتيجة لنمو التصنيع والتوسع يف هجرة العمالة من الري

ال حالة الفالحني، وقلة الطلب على الصناعات يف املدينة وزيادة اإلنتاج على االستهالك فتحل األزمات االقتصادية ويزداد التعارض بني أحو 
مما قد يعجل بفنائه واختفائه إال إذا جلأ اجملتمع إىل اهلجرة وإجياد الطبقات العمالية يف املدن والطبقات العليا وتزداد حالة اجملتمع سوءا واضمحالال 

.املستعمرات اجلديدة  
:الكسندر كارسوندز -3  

:وهي( سكان العامل)باحث اجنليزي اهتم بدراسة الظواهر السكانية وعرض قضاياه النظرية يف مؤلف له بعنوان   
.و كثرة أو عند حد أمثليسلم بأن السكان يف أي جمتمع إما أن يكونوا قلة أ -3  
.مث يفرتض أن هناك عالقة بني حجم السكان وبني موارد الثروة يف اجملتمع سواء أرض زراعية أو ثروة معدنية أو غريها -2  
.مث أخذ حيصر األدلة على صحة افرتاضه بالنظر إىل حقيقة دخل الفرد يف اجملتمع واملرتتب على موارد الثروة به -1  
الشواهد يذهب إىل أنه ميكن استخالص مقياس ميكن بواسطته التعرف على مستوى القلة أو الكثرة أو املثلى الذي قد يصل إليه  وبناء على هذه -4

وسط السكان ويتمثل يف أنه إذا كان متوسط دخل الفرد آخذا يف الزيادة دل هذا أن عدد السكان يف هذا اجملتمع عند حد القلة، أما إذا كان مت
متزايد كان املتوسط متجها حنو اهلبوط تدرجييا فإن عدد السكان يكون عند حددد السكان عند احلجم األمثل،وإذا استقرار كان ع الدخل يف حالة  

:كنجزلي ديفز  -4  
مقاله عامل اجتماع أمريكي أعار موضوع السكان جانبا كبريا من اهتماماته، ووضع عدة مؤلفات ومقاالت يف هذا الصدد، وعرض قضاياه النظرية يف 

)نظرية التغري واالستجابة يف التاريخ الدميوجرايف احلديث( وتعد نظريته من أكثر نظريات املدخل احملافظ حرصا على التمسك بفكرة التوازن. وميكن 
 أن نلخص أهم قضاياه النظرية على النحو التايل:

ويرى أن اجملتمع . مل واحد فقط كالعامل االقتصادي مثال أو العامل الثقايفيرفض ديفز النظريات اليت حتاول تفسري التغري االجتماعي بالرجوع إىل عا -3
بعبارة  مييل دائما حنو التوازن بني عدد السكان ومتطلبات البناء االجتماعي أي املوارد اليت جيب ختصيصها للمحافظة على البناء االجتماعي، أو

.هية والسياسية اليت يرمي إليها اجملتمعأخرى لتحقيق األهداف الدينية والرتبوية والفنية والرتفي  
ىل مث يفرتض أنه إذا اختل هذا التوازن مييل السكان إىل التكيف مع هذه الظروف من خالل استجابات متنوعة كتأخري سن الزواج أو االلتجاء إ -2

دئ األمر إىل تأخري سن الزواج، مث يلجأوا مثال وقد حتدث استجابة السكان على مراحل متعددة كأن يلجأوا يف با. اإلجهاض أو إىل تنظيم األسرة
. إىل اإلجهاض، ويف مراحل تالية يلجأوا إىل تنظيم األسرة أو التعقيم  

ويرى أنه يتمثل يف إمكانية . وحياول ديفز تطبيق نظريته على التطورات السكانية اليت حدثت يف الدول املتقدمة وأهم هذه الظروف هبوط املواليد -1
لالستفادة من من الرفاهية املتزايدة ومن الفرص اجلديدة املتاحة فتزداد بالتايل تكاليف التنشئة االجتماعية اليت هتدف إىل إعداد الطفل االستفادة 

.هذه الفرص اجلديدة  
ت منه الشواهد اليت تؤكد وميكن القول أن نظرية دافيز تعد نظرية استاتيكية غري دينامية، ألهنا إذا كانت قد استوعبت بعض جوانب الواقع واستمد

واقع الذي افرتاضاهتا، إال أهنا أغفلت جانبا آخر من جوانب الواقع له أمهيته يف الوصول بالنظرية إىل أعلى مستوى من التجريد، ونعين به جانب ال
.التنميةتشهده اجملتمعات النامية يف العامل الثالث والذي خيتلف جوهريا عما شهدته اجملتمعات املتقدمة من ظروف   
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 احملاضرة اخلامسة
:التقاط األساسية  

.كارل ماركس  -1  
.ريابوشكين -2  
.سيدني كونتز -3  
.كوزولوف  -4  
:كارل ماركس  -1  

كان )ماركس( مفكرا اجتماعيا أملانيا، ورغم أنه مل يفرد ملوضوع السكان مؤلفا خاصا فإنه عرض لبعض اآلراء النظرية املتعلقة بالسكان ضمن مؤلفه املعنون 
:وفيما يلي أهم هذه اآلراء( رأس املال)  
.يسلم ماركس بأن اجملتمع مير مبراحل متباينة يف تغريه، استنادا إىل تغري اإلنتاج والنظام االقتصادي -3  
.ويفرتض أن تزايد السكان يرتبط مبعدل التشغيل يف النظام االقتصادي -2  
 

اإلنتاج الرأمسايل، حيث الحظ وجود فائض يف السكان نتيجة ملعدل التشغيل املتناقص واختصار ووجد ما يدعم افرتاضه هذا بناء على دراسته لنظام  -1
أو بعبارة أخرى يؤدي تراكم رأس املال يف صورة سلع إنتاجية إىل نقص احلاجة إىل العمال مما جيعل وجودهم يف اإلنتاج . النفقات وتراكم رأس املال

.ائض سكاينزائدا عن احلاجة نسبيا فيتحولون إىل ف  
 

 بناء على هذه احلقائق عدم وجود فائض يف السكان مع وجود نظام اإلنتاج االشرتاكي نتيجة للتشغيل الكامل واملتوازن بني الزيادة يف رأس( ماركس)ويتوقع 
.املال والعمال، حبيث ال يوجد فائض سكاين ويقل الفقر والبؤس  

س هناك قانون عام ثابت للسكان وإمنا لكل مرحلة من مراحل تطور اجملتمع واإلنتاج قانون خاص هبا من حتليالته إىل القول بأنه لي( ماركس)ويصل  -5
.ينطبق عليها وحدها  

 
وهذا معناه أن الفقر والبؤس باعتبارمها مرتبطان مبشكلة تزايد . تتالشى مشكلة زيادة السكان مع تطور اجملتمع ووصوله إىل مرحلة اإلنتاج االشرتاكي -6

إىل ال يدينان بوجودمها إىل عامل بيولوجي يزيد أو ينقص قدرة اإلنسان على اخللف واإلنسال أو إىل غريها من العوامل الطبيعية وإمنا يرجع  السكان
.النظام االقتصادي الذي يعجز عن تشغيل أفراد اجملتمع تشغيال كامال  

:أوجه النقد لنظرية ماركس  
 - يؤخذ على )ماركس( حتيزه للطبقة العاملة مما أثر يف قضاياه النظرية ونتائج حتليالته.

ولكن منو السكان من ناحية أخرى حمكوم . تصور ماركس أن النظام االشرتاكي يقل فيه ضغط السكان على املوارد وحتل فيه مشاكل تزايد السكان -
.ر أثرها يف جتاوز احلدود والضغوط على موارد اجملتمعبعوامل أخرى منها احلرية الشخصية فيما يتعلق بالزواج واخللف، وهي عوامل ال ميكن إنكا  

:ريابوشكين -2    
على النحو ( ماركس)عالمة روسي ينطلق من نفس القضايا اليت انطلق منها ماركس، إال أنه يقدم قضايا افرتاضية وتفسريية ختتلف يف مضموهنا عن قضايا 

:التايل  
 3- يذهب )ريابوشكني( إىل أن زيادة السكان تتوقف على طبيعة النظام االقتصادي السائد يف اجملتمع.

.يف النظام الرأمسايل هناك فائض يف السكان نتيجة الطبيعة االستغاللية واملتعارضة بني القائمني على شئون اإلنتاج االقتصادي والعمال -2  
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ذلك أن اهلدف . يف األهداف والوسائل بني القائمني على شئونهيف ظل نظام اإلنتاج االشرتاكي ليس هناك فائض يف السكان نتيجة للطبيعة املتوازنة  -1
أما الوسائل اليت يستعان هبا فتتمثل يف االستفادة من كافة املوارد املتاحة . الرئيسي من اإلنتاج هنا هو إشباع الرغبات وليس حتقيق الربح لفئة قليلة

. ، واستخدام كافة الطاقات مبا فيها الطاقة الذريةوخاصة العمل الذي يعترب املصدر الرئيسي للثروة ومقياسا للقيم  
:سيدني كونتز -3    

باحث اهتم بدراسة الظواهر السكانية، وتأثر بأفكار )ماركس( يف تفسري الظواهر السكانية على ضؤ العوامل االقتصادية. ولكنه وسع من نطاق هذا 
:التفسري على النحو التايل  

 3- يتفق مع )ماركس( يف األخذ بنفس القضايا املسلمة حول تغري اجملتمع وظواهره.
وع ولكنه يضع تفسريه الفرضي لظاهرة منو السكان على حنو مغاير إذ يرى أن منو السكان يتوقف على عوامل اقتصادية ثالثة هي مقدار العمل ون -2

.العمل ووظيفة األسرة  
 
ص العمل املتاحة هي اليت حتدد معدالت الزواج واإلجناب، كما أن زيادة فرص من قبل إىل أن فر ( آدم مسيث)وقد أشار : مقدار العمل المطلوب -أ

 العمل يف الدول الغربية ارتبطت هببوط معدالت املواليد، لذلك أضاف ) كونتز( عاملني اقتصاديني مها:
يف مما يؤدي إىل ارتفاع اخلصوبة، يف حني أن أو زيادة الطلب على العمل غري املاهر وهو نوع من العمل ال حيتاج إىل تكال: نوع العمل المطلوب -ب

.زيادة الطلب على العمل املاهر ال تؤدي بالضرورة إىل ارتفاع اخلصوبة  
  

 العالقة بني اخلصوبة والدخل وانتهى إىل أنه إذا كان األغنياء أقل إجنابا من الفقراء فإن ذلك يرجع إىل أن طبيعة املهن اليت ميارسها( كونتز)وبذلك فسر 
.ولون تتطلب إعدادا كبريا وتكاليف كثريةاأل  
إىل أن التغري الذي طرأ على الوظائف االقتصادية لألسرة فحوهلا من وحدة إنتاجية حتتاج إىل أيد عاملة  ( كونتز)أشار  :الوظائف االقتصادية لألسرة -جـ

ومن ناحية أخرى فقد خرجت املرأة إىل ميدان . فاض اخلصوبةكثرية إىل وحدة استهالكية أفقد األطفال قيمتهم االقتصادية وأدى بالتايل إىل اخن
.العمل مما جعلها ترغب يف احلد من اإلجناب لكي ال تفقد األجر الذي تتقاضاه نظري عملها  

 
التنشئة وأثره يف أضاف عامال مهما إىل التفسري املاركسي لنمو السكان وهو نوع العمل وما يتطلبه من تكاليف لإلعداد والتدريب و ( كونتز)ورغم أن 

.معدالت اخلصوبة إال أنه جتاهل هبذا أثر العوامل االجتماعية األخرى على اإلجناب  
إىل ما الحظه من ظواهر سكانية يف اجملتمع الغريب، ومل يهتم مبا هو مالحظ من ظواهر يف الدول النامية، واستمرار معدالت املواليد ( كونتز)كما استند 

.ع رغم انتشار البطالة فيهاواخلصوبة يف مستوى مرتف  
:كوزولوف  -4    

إال أنه طور من ( ماركس)باحث سوفييت أعار الظواهر السكانية كثريا من اهتمامه، ووضع آراءه يف السكان ضمن عدد من مؤلفاته، ورغم ترديده آلراء 
:وميكن إجياز هذه األفكار على النحو التايل .تفسرياته ووسع من نطاقها لتشمل الظواهر السكانية واجتاهات اخلصوبة يف الدول النامية  

 3- يبدأ )كوزولوف( حتليله للظواهر السكانية يف الدول النامية انطالقا من نفس املسلمات املاركسية حول تغري اجملتمع وظواهره.
 

يرى أن منو السكان يف الدول النامية يتوقف ولكنه حاول بعد ذلك يف حماولته توسيع نطاق التفسري املاركسي لظواهر السكان تقدمي فرض جديد إذ  -2
.على عوامل غري مادية تتمثل يف معدل الوفيات ونوعية النشاط االقتصادي  
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ويرى أن األوىل متعددة ومتنوعة وتشمل بعض العوامل . بني نوعني من العوامل املؤثرة يف اإلجناب، العوامل املباشرة والعوامل غري املباشرة ميز كوزلوف( أ)
على يولوجية كالقدرة على اإلجناب وبعض العوامل النفسية كالرغبة يف اإلجناب، وكذلك بعض العوامل االقتصادية االجتماعية كالقدرة املادية الب

.تربية األطفال  
أما العوامل غري املباشرة فهي العوامل املادية، ومع أن تأثريها يف اخلصوبة غري مباشر، إال أهنا حتدد أثر العوامل األخرى، بل وحتدد أحيانا وجود هذه العوامل 

 ذاهتا. واليت يكون هلا يف التحليل النهائي أكرب األثر على معدالت اخلصوبة.
 

وهي رغبة منتشرة يف معظم الدول النامية ترجع يف أصلها التارخيي إىل صعوبة الظروف املادية الدليل على ذلك أن الرغبة في تكوين أسرة كبيرة  -ب
وكان الرأي العام والقواعد األخالقية وقواعد الزواج والتعاليم الدينية كلها . واجه هذه اجملتمعات يف املاضي، أمهها ارتفاع معدل الوفياتاليت كانت ت

عوامل وهذه العوامل األيديولوجية اليت تكونت حول نظام األسرة الكبرية أصبحت مبرور الزمن مستقلة عن ال. تدعم التقاليد املشجعة على اإلجناب
 اليت أوجدهتا مما أدى إىل استمرار وجود األسرة الكبرية رغم اختفاء السبب املادي الذي أوجدها وهو ارتفاع معدل الوفيات 

 
املؤثرة على ارتفاع اخلصوبة مازالت تلعب دورها يف بعض اجملتمعات النامية وهي عوامل مرتبطة بطبيعة غير أن بعض العوامل المادية األخرى  -ج

وذلك بسبب سياسة االستعمار اليت كانت . اط االقتصادي يف هذه الدول، وهو النشاط الزراعي الذي يتطلب أيدي عاملة رخيصة وكثريةالنش
وقد أدى ذلك إىل االكتظاظ النسيب بالسكان يف . ترغب دائما يف احلصول على املواد اخلام، فكانت تشجع الزراعة وتعمل على تأخري الصناعة

.وهذا هو أصل املشكلة االقتصادية والدميوجرافية اليت تعاين منها الدول النامية. اعيةاملناطق الزر   
 

ومن هنا يتضح مدى التماثل بني آراء )ماركس( و )كوزولوف(، إذ كان األول يرى أن الرأمساليني هم الذين يشجعون الطبقة العاملة على كثرة اإلجناب 
م من خفض األجور باستمرار، وأشار الثاين إىل أن الدول االستعمارية هي السبب يف الزيادة السكانية لكي جيدوا دائما فائضا من العمالة ميكنه

.اليت تعاين منها الدول النامية ألهنا كانت تريد احلصول على املواد اخلام فتشجع الزراعة وتعمل على تأخري الصناعة  
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 احملاضرة السادسة
:التقاط األساسية  

.دمةمق -  
.المعطيات السكانية -  
.المصادر الرئيسية للمعطيات السكانية -  

:مقدمة  
األحداث اليت تقع تنتمي دراسة السكان إىل تلك اجملموعة من العلوم اإلمبرييقية اليت تصل إىل معلوماهتا وبياناهتا ومعطياهتا عن طريق املالحظة وتسجيل 

.بطريقة طبيعية يف العامل اخلارجي  
الذين  املعطيات اليت تبحث عنها تلك العلوم القائمة على املالحظة منتشرة يف املكان والزمان مما جيعل مجعها يف حاجة إىل عديد من املالحظني والواقع أن

.يتمكنون من االنتشار يف هذا النطاق  
ة من األرض أو مبعرفة فرق من املوظفني املدربني وعلى هذا فمعطيات دراسة السكان جتمع مبعرفة مالحظني مدربني يف عمليات العد يغطون مساحة كبري 

.على التسجيل جلمع وتسجيل األحداث احليوية أو احلركات السكانية يف هذا املكان  
. الزمن ويتطلب توفري معلومات ثابتة حول عمليات التغري السكاين تكرار عمليات تعداد السكان من وقت آلخر واستمرار مجع املعلومات املسجلة عرب

ن ن هنا كان التعداد والتسجيل احليوي مبثابة مصادر أساسية للمعلومات ومناهج حيوية يف حبث الظواهر السكانية سواء يف علم اجتماع السكاوم
.أو يف الدراسات السكانية  

ءات املنهجية املتبعة يف خمتلف وجدير بالذكر أن علم اجتماع السكان باعتباره نوعا من أنواع الدراسات السكانية يعتمد على نفس املناهج واإلجرا
عا من الدراسات السكانية وخاصة إجراءات التعداد والتسجيل احليوي كطرق يف توفري البيانات واملعطيات السكانية، كما يعتمد أيضا باعتباره فر 

اد والتسجيل احليوي وتساعد من فروع علم االجتماع على مناهج وإجراءات البحث االجتماعي لتعينه من ناحية يف التغلب على مشكالت التعد
.ناحية أخرى على تكملة النقص يف املادة واملعطيات اليت يوفرها التعداد والتسجيل احليوي  

 
:المعطيات السكانية  

ية أو االقتصادية أو تنقسم املعطيات واملعلومات واحلقائق والبيانات اليت يتعامل معها دارس السكان سواء يف الدميوجرافيا أو الدراسات السكانية اجلغراف
 علم االجتماع  إلى أربع مجموعات:

:المجموعة األولى  
ا إليها وكلها وتشمل اخلصائص السكانية األساسية الالزمة لكل دراسة سكانية، واليت تتعلق باملواليد والوفيات واهلجرة وحجم السكان وتوزيع السكان وم

التعدادات أو كراساته ويف امللخصات اإلحصائية ويف الكتاب السنوي لإلحصاء أو  معطيات جيد دارس السكان رصيدا ضخما منها يف تقارير
.غريها  

:المجموعة الثانية  
ين السكان وتتكون من اخلصائص االجتماعية للسكان مثل العمر والنوع واجلنس أو العنصر واليت تؤثر وتتأثر بعوامل املواليد والوفيات واهلجرة وتكو 

.ك اخلصائص االجتماعية قد جندها متوفرة يف نفس املصادر الثالثة السابق اإلشارة إليها يف اجملموعة األوىلوالبيانات املتعلقة بتل  
 

:المجموعة الثالثة  
لسلوك وتشمل األحداث االجتماعية وأحوال السكان، مثل الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم واملهنة واإلسكان أو العمل والبطالة وا

.اخل..خايب وعضوية احلزب والصحة ومعدل املرض واجلرمية واألفعال االحنرافية واإلقامة يف الريف واحلضر وملكية املنازل والسياراتاالنت  
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فالزواج . جمهملسكان وحوالواقع أن التداخل واضح بني متغريات اجملموعة الثالثة وبني املتغريات أو املعطيات السكانية مثل امليالد والوفاة واهلجرة وتكوين ا

.والطالق والدخل والتعليم تؤثر كلها يف معدل املواليد، كما ميكن أن يؤثر الدخل وتوفر فرص العمل يف حالة اإلسكان ويف معدل اهلجرة  
 

ملعطيات جندها متوفرة يف وعلى الرغم من أنه جيب البحث يف البيانات واملعطيات املتعلقة مبتغريات اجملموعة الثالثة حسب املوضوع، إال أن غالبية هذه ا
أما املعلومات واحلقائق . تقارير التعدادات وكراساته ومكاتب اإلحصائيات احليوية والتسجيل احليوي وخاصة بيانات الزواج والطالق وامليالد والوفاة

كما جند احلقائق املتعلقة . ألحداثاخلاصة باجلرمية واجلناح جندها يف إحصائيات وتقارير البحث اجلنائي وإحصائيات السجون ومكاتب رعاية ا
. بالقوى العاملة واملوارد البشرية والعمالة يف مكاتب العمل والتعبئة واإلحصاء  

 
:المجموعة الرابعة  

اعي والطبقة جتموتنطوي على جمموعة املعطيات والبيانات املتعلقة باملكونات البنائية للمجتمعات وذلك مثل درجة التحضر والتصنيع والتنمية واحلراك اال
. االجتماعية واألسرة والقيم والثقافة  

 
ري التباين أو االختالف ومتثل متغريات اجملموعة الرابعة أكثر املتغريات أمهية ألهنا متثل تصورات بنائية ابتكرها دارسوا السكان وخاصة يف علم االجتماع لتفس

تباين يف معدل اجلرمية ونسبة الذكورة إىل األنوثة بإرجاعه إىل درجة التحضر أو تفسري مثل تفسري ال. يف متغريات اجملموعة األوىل والثانية والثالثة
.االختالف يف معدل الصحة والتكوين العمري يف ضؤ درجة التصنيع وهكذا  

 
 المصادر الرئيسية للمعطيات السكانية:

دى لتقدمي املعلومات اخلاصة هبم يف ظل ظروف معينة أو حىت يتم احلصول على معظم معطيات دراسة السكان من خالل عملية االتصال بالسكان فرا
وقت املعلومات املتعلقة بغريهم من األشخاص أو يتم احلصول على بعض معطيات الدراسة السكانية من خالل طرق غري مباشرة وحتليلية تفيد يف ال

.نفسه عن املعلومات اليت مت احلصول عليها مباشرة من األشخاص  
 

:ر المباشرة للمعطيات السكانية على ثالثة أنواع هيوتنطوي المصاد  
.التعداد سواء الشامل أو بالعينة -3  
.نظام التسجيل احليوي -2  
.البحث االجتماعي امليداين الذي جيريه عامل االجتماع -1  

وميثل خمتلف اإلحصائيات واملعطيات والبيانات أما املصدر غري املباشر للمعطيات السكانية فهو الذي عرف بني دارسي السكان باسم البيانات اجلاهزة، 
هامها اليت يتم احلصول عليها يف إطار واجبات أو أعمال إدارية متباينة واليت توفر معطيات لدراسة السكان كنتيجة فرعية أو جانبية لقيامها مب

.وواجباهتا هذه  
 

عادة ما تكون الدولة، كما يتطلب مجع البيانات السكانية من خالل أي  ويتطلب كل مصدر من هذه املصادر للمعطيات السكانية سلطة مركزية منظمة
ويتوقف اكتمال ودقة ما توفره هذه املصادر من معطيات ولدرجة كبرية على . مصدر منها تعبئة موارد اقتصادية ضخمة ألهنا عمليات مكلفة

.االجتاهات واملستوى الفكري للسكان موضوع الدراسة السكانية وهكذا  
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 احملاضرة السابعة
 منهج البحث يف علم اجتماع السكان

 التعداد
 

:التقاط األساسية  
.عاملية التعداد -.                            تاريخ التعداد -  
.أمهية التعداد -.                          تعريف التعداد -  
.تعداداخلصائص اجلوهرية لل -.                            أسس التعداد -  
.صعوبات التعداد -.                       إجراءات التعداد -  
 

:تاريخ التعداد  
وإن كانت طبيعة هذه . قبل امليالد، حيث عرف البابليون أمهية هذا العد كما عرفه الصينيون 1111يرد البعض عملية حصر السكان أو عدهم إىل عام 

أول تعداد يف  3721كبداية حقيقية ألول تعداد يف العامل قام به الكوبيك، مث أجري عام   3666وحيدد البعض عام . التعدادات غري معروفة
. 3882، ويف مصر عام 3883، مث يف اهلند عام 3813الواليات املتحدة األمريكية يليه تعداد اجنلرتا يف عام   

:عالمية التعداد  
لرغم من أنه قد ثبت عدم دقة عمليات العد يف بعض هذه التعدادات، بسبب أن با. من بالد العامل بنظام التعداد% 81أخذ حوايل  3261يف عام 

فبينما . كما أن توفر فرص التعداد قد اختلف من مكان آلخر إىل درجة كبرية. معظمها تتم على أساس تقديرات عدد السكان أكثر منه عدا فعليا
. من سكان أوروبا خالل هذه الفرتة% 311جند أنه مت عد  3251 يقدر البعض أن ثلثي سكان أفريقيا قد توفر هلم فرص التعداد عام  

:تعريف التعداد  
وى العاملي التعداد عملية إحصائية هلا قيمة كبرية لكل بلد وهو املصدر األول للحقائق السكانية الالزمة للتخطيط االجتماعي واالقتصادي على املست

االت املختلفة وذلك لتسهيل نشاطها يف احلاضر واملستقبل كما أن هلا ضرورهتا يف التحليالت والقومي، ويعترب ضروريا للسياسة احلكومية يف اجمل
. العلمية وتوزيع وتغري السكان  

غريها من  ويعرف البعض التعداد بأنه عملية مجع وتنسيق ونشر للمعطيات السكانية واالقتصادية واالجتماعية املتعلقة بكل األشخاص يف بلد ما أو يف
.والتعداد عملية مكلفة وحيتاج خطة مسبقة وإعداد وعمل متقن يؤدي إىل إجياز النتائج. ق احملددة يف وقت حمدد أو أوقات معينةاملناط  

وهي . معكما يعرف البعض التعداد بأنه عد مجيع السكان على املستوى القومي، ويتم احلصول عليه عن طريق زيارة مباشرة لكل شخص أو أسرة يف اجملت
. كبرية ومعقدة تتم يف تاريخ حمدد على فرتات منتظمة كل مخس أو عشر سنواتعملية    

لبلد يف وقت وميكن القول أن التعداد عملية إحصائية تقوم على عد مجيع السكان على املستوى القومي عن طريق الزيارة املباشرة لكل شخص أو أسرة يف ا
عشر سنوات، مث تنسيق احلقائق اليت مت مجعها وتنشر بعد ذلك ليستفاد منها يف  حمدد أو أوقات معينة أو على فرتات منتظمة كل مخس أو

. التخطيط االجتماعي واالقتصادي ووضع السياسات احلكومية وغريها على املستويات القومية والعاملية  
 

:أهمية التعداد  
على عوامل اهلجرة واخلصوبة واخلصائص االقتصادية وحمددات األمن  التعرف -تعيني االلتزامات العسكرية والضريبية والعملية لألفراد يف اجملتمع  -

. االجتماعي اليت صاحبت التنمية االجتماعية واالقتصادية يف معظم البلدان  
ذ أو يف توفري املعطيات حول اخلصائص املهمة للسكان واليت حتتاجها احلكومات واملصاحل وهيئات البحوث سواء يف التخطيط أو السياسة أو التنفي -

. مواجهة وحل املشكالت اليومية وامللحة  
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:أسس التعداد  
ودين عادة يف هناك أسس خمتلفة لعد السكان، إما عد الناس املوجودين يف حلظة زمنية معينة وهذا ما يعرف بتعداد السكان الفعلي، وإما عد الناس املوج

لعد السكان يعرف باألسلوب الكامل أو الصحيح يف عد السكان والذي  وهناك أساس ثالث. مكان معني وهو ما يعرف بتعداد السكان النظري
. يتبع األسس املشرتكة يف التعدادين النظري والفعلي  

 
:الخصائص الجوهرية للتعداد  

 3- الرقابة: مبعىن أن كل تعداد تراقبه وجتريه احلكومة القومية وأحيانا بالتعاون مع أجهزهتا احمللية.
 2- األرض احملددة: مبعىن أن ما يغطيه التعداد البد أال يتجاوز منطقة حمددة بدقة.

 1- الشمول: مبعىن أن عملية العد جيب أن تشمل كل عضو يف اجملتمع داخل التعداد بدون حذف أو تكرار. 
 4- التوقيت: مبعىن أنه جيب أن جيري التعداد يف حلظة زمنية حمددة.

 5- الوحدات الفردية: مبعىن أن البيانات متثل كل فرد بطريقة تساعد على توفري املعلومات حول كل أعضاء األسرة واجلماعة أو اجملتمع ككل.
 6- االكتمال والنشر: مبعىن أن التعداد ال يصل شكله النهائي إال إذا اكتملت بياناته ونشر على اجلمهور. 

 
 إجراءات التعداد:

:تخطيط التعداد( أ)  
لطة احلاكمة من أجل التعداد، وتقدير التكاليف وتوفري امليزانية واختيار األسئلة اليت ستوجه إىل اجلمهور مث اختبار أداة يستلزم التخطيط للتعداد مراجعة الس

. هورمجع البيانات وحتديد املناطق اجلغرافية اليت يشملها التعداد مث التدريب واإلعداد وختطيط النشرات واجلداول واالحتياجات وإعالم اجلم  
:التعدادتنفيذ ( ب)  

ع استجابات البد من التأكد من مشول التعداد وعدم تكرار واكتمال املنطقة اليت قصد تغطيتها، مث تصميم استخبار يشتمل على التساؤالت اليت يراد مج
طيات منظمة ومنسقة حوهلا، مث إجراء مقابالت مع مجهور املبحوثني بواسطة العدادين، وأخريا معاجلة املعلومات اليت مت مجعها للوصول إىل مع

. وميكن اإلفادة منها  
:شمول التعداد  

التعداد الكامل أو  يبدو أن التباين الكبري وانتشار مواقع اإلقامة اإلنسانية وحترك السكان وصعوبة التوصل إليهم ميثل عقبة أساسية يف مواجهة اجلهود حنو
داد بعيدا عن الكمال ومل يتم بعد اكتشاف األساليب املناسبة لسد هذا النقص، ومع وبرغم اجلهود املتتالية والتمويل اهلائل ال يزال التع. الشامل

ها يف ذلك فاملعطيات اليت مت التوصل إليها تعترب مكتملة مبا فيه الكفاية وتصلح ألغراض حبثية متباينة، مع ضرورة تصحيحها حىت يسهل استخدام
. جماالت البحث واإلدارة األخرى  

:تصميم كشف البحث  
ع ميثل تصميم كشف البحث أو االستخبار وإعداد التعليمات الالزمة لإلجابة عليه جانبا مهما من جوانب طرق حبث الظواهر السكانية وأدوات مجو 

 والواقع أن هذه األدوات تعترب إىل درجة كبرية نتاجا خلربة ودراية األشخاص الذين يصمموهنا أكثر منها تطبيقات لنظم قائمة على. معطياهتا
. إجراءات موضوعية أو حمددة بدقة  

:المقابلة الشخصية  
وتظهر يف موقف املقابلة . وتتمثل يف املوقف الذي حيصل من خالله القائم بعملية التعداد على اإلجابات اليت تثريها استفسارات البحث لدى املفحوص

ما يرجع خطأ االستجابة يف املقابلة الشخصية إىل قيام العداد ك. الشخصية عدة معوقات منها معوقات االتصال من دوافع وحواجز نفسية واللغة
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عادة جبمع املعلومات عن كل أعضاء األسرة من عضو واحد منها عادة ما يكون عضو املنزل البالغ والذي يسهل وجوده يف املنزل عند القيام 
. بعملية التعداد  

:جمهور التعداد  
ن أو يف إمجايل جمموع السكان يف البلد الذي سيجرى به التعداد فإن نوعية املشكالت اليت تواجه القائمني إذا كان مجهور التعداد يتمثل يف كافة السكا

ذلك ألن . على أمر التعداد ختتلف عما إذا كان اجلمهور يتمثل يف جزء فقط من هؤالء أو عينة جيري عليها التعداد للداللة على أحوال الكل
. ا يف اختيار أو سحب العينة املناسبة ختتلف باختالف طبيعة اجملتمع والظواهر اليت نقوم بدراستهااألساليب احملددة اليت يستعان هب  

:معالجة المعطيات  
ض البحث اخلطوة املهمة هنا هي تصنيف املعطيات وتصميم فئات وأنساق التصنيف يرد إليها الكم اهلائل من املعطيات اليت مت مجعها وتطويعها ألغرا

واقع أن عملية التصنيف واحدة من العمليات اليت قد يكون هلا تأثري حيوي على حتليل املعطيات وعلى االستنتاجات اليت ميكن وال. والتطبيق
 استخالصها فهناك بنود مثل اللون واجلنس واحلالة الزواجية تثري مشكالت كبرية فيما يتعلق بتصميم تصنيف مالئم هلا من الناحية النظرية

. والتطبيقية  
:إخراج التعداد (ج)  

سيطة أو مركبة عادة ما يتم إخراج نتائج التعداد يف صورة تقرير مكتوب حىت تتحقق الفائدة املرجوة منه ويظهر تقرير التعداد يف صورة جداول إحصائية ب
معىن مبعزل عن فئات السن  حسب السن والنوع باإلضافة إىل اخلصائص السكانية األخرى اعتقادا يف أنه ال يكون هلذه اخلصائص السكانية أية

على عمر الشخص ونوعه وال يكون للعزاب أو املتزوجني أو املطلقني أي معىن إذا فصلناهم عن  -مثال  –والنوع، حيث تعتمد احلالة الزواجية 
. أعمارهم  

 
:صعوبات التعداد  

:الصعوبات الموضوعية  
موضوعاته وبنوده ومعطياته رهن السياسة االجتماعية اليت حتددها احلكومة وتتأثر كذلك مبا  ملا كان التعداد عمال ال يقدر عليه غري احلكومة، لذا كانت -

.متليه احلكومة يف هذا الصدد  
.تؤثر العقبات اجلغرافية يف السفر والتنقل وظروف اجلو الصعبة والنفقات واجلهد الالزم فيما يستطيع التعداد مجعه من معطيات سكانية -  
. الختالفات الثقافية والعنصرية ومستويات التعليم بني السكان يف جمتمع التعداديتأثر التعداد با-  
 

:الصعوبات الذاتية  
قف االجتماعية، إذ متدنا املعطيات السكانية اليت يوفرها التعداد بأوصاف توزيعية للمجتمعات السكانية أكثر مما متدنا حبقائق بنائية عن اجلماعات واملوا -

كما ترتبط معطيات التعداد بالتجمعات االجتماعية أكثر مما تتعلق باجلماعات واليت ميكن اإلفادة . حصائيات تتعلق باألسرة مثاليفتقر التعداد إل
سبة منها كمؤشرات على اخلصائص البنائية إال أن املعطيات من النوع الذي حيتاجه التحليل السكاين ليست متوفرة من حيث الشكل والكمية املنا

د يف التعدا  
دم ويتوقف صدق وثبات معطيات التعداد على القدرة على حتديد األشخاص الذين جيب أن حنصل منهم على املعلومات الالزمة، كما يتأثر الصدق بع -

تعلق رغبة أو عدم قدرة األفراد الذين جنمع منهم املعلومات الضرورية أو الشك يف أمهية وضرورة التعداد وإدالئهم بإجابات متناقضة فيما ي
ذ بأعمارهم، وهكذا ال ختلو احلقائق اليت جتمع بواسطة التعداد من الغموض واإلهبام، كما أن هناك صعوبات كثرية تواجه حصر هذه احلقائق إ

. يصعب وضع بعض الناس يف فئات معينة أو يصعب تبويب بيانات النشاط االقتصادي  
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 احملاضرة الثامنة
 منهج البحث يف علم اجتماع السكان

لتسجيل احليوي والبيانات اجلاهزةا  
:التقاط األساسية  

.                          تعريف التسجيل احليوي -  .تاريخ التسجيل احليوي -  
.صعوبات التسجيل احليوي - .أمهية التسجيل احليوي -  
.طريقة حتليل البيانات اجلاهزة -  

:تاريخ التسجيل الحيوي  
وليس لعملية مجع املعطيات احليوية جذور ثابتة يف التاريخ كما هو احلال بالنسبة للتعداد، ولكنها . ثاين للمعطيات السكانيةميثل التسجيل احليوي املصدر ال

مث أصبح نظام . عملية ترد بأصوهلا إىل العصور الوسطى، حيث مجعت يف ذلك الوقت بعض اإلحصائيات احليوية من طبقات سكانية معينة
. امليا، ومع ذلك مل تتمكن إال بالد قليلة من إقامة نظم كاملة للتسجيل احليويالتسجيل احليوي نظاما ع  
:تعريف التسجيل الحيوي  

يرى البعض أن املقصود بتسجيل األحداث احليوية هي األحداث اليت تقع خالل سنة ميالدية عموما وهي عملية تتم عن طريق مشروعات التسجيل 
.واليد ووفيات وهجرة وحاالت الزواج والطالق وقت حدوثهااملصممة لقيد مجيع هذه األحداث من م  

وعملية التسجيل احليوي عملية إجبارية وجماهلا أضيق من . وخيتلف التسجيل احليوي عن التعداد يف أن األول تسجيل لألحداث والثاين تسجيل لألشخاص
. ة مبكان إىل احلد الذي اعترب عمال مكتبياجمال التعداد، وتعترب عمال مكتبيا موزعا على العامل بطوله وهو من السهول  

وتتعلق هذه األحداث بدخول . ويرى البعض أن التسجيل احليوي يهتم بتسجيل األحداث احليوية مثل امليالد والوفاة والزواج والطالق واالنفصال واهلجر
.ل حياتهالفرد أو خروجه من احلياة، إىل جانب التغري يف حالته املدنية اليت قد حتدث له خال  

. ومتدنا إحصائيات التسجيل احليوي بوسائل قياس التغريات يف السكان بني التعدادات املختلفة، كما تفيد يف أغراض أخرى  
، ية وإجباريةوميكن القول أن التسجيل احليوي نظام حكومي تقيمه الدولة يف صورة مكاتب تنتشر يف أرجاء البالد لتسجيل األحداث احليوية بطريقة روتين

واليد تلك األحداث اليت تتعلق بدخول الفرد أو خروجه من احلياة أو بالتغري يف حالته املدنية اليت قد حتدث له خالل حياته، وخاصة حاالت امل
. والوفيات واهلجرة والزواج والطالق واالنفصال واهلجر، وذلك يف وقت حدوثها أثناء العام  

:أهمية التسجيل الحيوي  
يل احليوي يف اعتباره مصدرا مهما وأساسيا ومباشرا للمعطيات السكانية حول عوامل منو وتغري السكان وخاصة عوامل املواليد والوفيات تتمثل أمهية التسج

كما تساعدنا على قياس التغريات يف السكان بني الفرتات املختلفة سواء يف حجم أو تكوين أو توزيع السكان، أو يف حجم األسرة . واهلجرة
والشك أن هذه املعطيات تفيد يف التعرف على اجتاهات التطور حاليا . بالنظر إىل واقعات الزواج والطالق واالنفصال واهلجر خصوصا وتكوينها

. ويف املستقبل، األمر الذي ميكن االعتماد عليه يف وضع اخلطط والربامج املناسبة  
:صعوبات التسجيل الحيوي  

اول جمتمعا معينا املفروض أنه اجملتمع السكاين بأكمله، إال أن هذه العملية تنطوي على بعض العيوب، فقد على الرغم من أن التسجيل احليوي يتن -
أو قد يكون هناك تراخ يف تنفيذ قوانني وتعليمات . تستبعد أجزاء مهمة من اجملتمع نتيجة إلمهال عملية التسجيل يف قطاعات اجملتمع بأكمله

بيانات احملذوفة باختالف نوع الواقعات، فقد يكون تسجيل املواليد أكثر دقة واكتماال من تسجيل الوفيات،  وختتلف ال. التسجيل فتحذف بعضها
. كما خيتلف دقة ومستوى تسجيل املواليد والوفيات عن دقة تسجيل الزواج واهلجرة حىت لو كانت كلها ختضع لنظام واحد  

. البلدكما ختتلف مستويات الدقة من منطقة ألخرى داخل نفس   -  
 قد يكون التسجيل احليوي عرضة ألخطاء التصنيف واحتساب بعض املواليد أحياء والدات ميتة، وبعض الزجيات الثانية زجيات أوىل، كما يتعرض -

. التسجيل ألخطاء يف تسجيل األحداث حسب زماهنا ومكاهنا، أو يتأخر التسجيل فرتة زمنية لإلمهال يف التبليغ مثال  
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.  عليمات نظام التسجيل كاملة أو إتباع التعليمات بطريقة واحدة بني القائمني بالتسجيل يف كل مكاتب التعداديصعب إتباع ت -  
:طريقة تحليل البيانات الجاهزة  

يفكرون يف  كان حرص الباحثني على االقتصاد يف الوقت واجلهد واإلمكانيات يف عملية البحث ودراسة الظواهر السكانية من أهم الدوافع اليت جعلتهم
.استخدام بيانات يف متناول اليد جاهزة ومعدة ألغراض غري البحث العلمي  

من أهم طرق ودراسة السكان أخذت صورا متعددة من أمهها السجالت اإلحصائية والتقارير الرمسية حبيث كان حتليل البيانات اليت توفرها هذه األساليب 
. وخصائصها ووسائلها وعيوهبا دراسة السكان اليت هلا أمهيتها واستخداماهتا  

:تعريف طريقة تحليل البيانات الجاهزة  
ر عن تعدادات هي طريقة غري مباشرة تستعني بالبيانات اليت توفرها السجالت اإلحصائية والتقارير الرمسية، حبيث تستعني بالسجالت اإلحصائية اليت تصد

واالقتصادية واحلكومية والصناعية والتعليمية والرتبوية واجلوازات واهلجرة واملؤسسات السكان والتقارير الرمسية اليت تصدرها املؤسسات الصحية 
حجمهم التجارية واملصرفية والسياسية والنقابية والقوى العاملة والعسكرية وغريها واليت تنطوي على بيانات تتعلق بالسكان ونوعهم وأعمارهم و 

واألجور وساعات العمل والكفاية اإلنتاجية ومعدالت اجلرمية ومعدالت التعليم والقوى العاملة ومهنهم واملستويات الصحية واملواليد والوفيات 
. اخل...واملوارد البشرية واإلنتاج القومي  

:خصائص ومميزات طريقة تحليل البيانات الجاهزة  
 تعكس طبيعة البيانات اليت تعتمد عليها طريقة حتليل البيانات اجلاهزة بعض اخلصائص واملميزات املهمة منها:

جتاهات أن بيانات السجالت اإلحصائية مثال قد مت مجعها على فرتات متباينة األمر الذي يسهم بدوره يف جعل هذه البيانات تفيد يف الوقوف على ا -
. التطور يف جوانب احلياة االجتماعية اليت تعرب عنها هذه البيانات  

يف اجملرى الطبيعي لوقوع األحداث مما يعكس موضوعيتها، باملقارنة بالبيانات اليت يقوم جبمعها باحثون قد يؤثر  كما أن هذه البيانات قد مجعت  -
.وجودهم يف تعاون أفراد اجملتمع ويف حتيزهم  

قرية أو املدينة أو الدولة ككل، كما تتميز هذه البيانات بأهنا متنح الباحث فرصة التعامل مع مادة سبق مجعها تعرب عن وحدات كربى يف اجملتمع هي ال  -
وتعتمد على اجملموع الكلي للسكان من خالل احلصر الشامل أو التعداد أكثر من اعتمادها على العينات، مما يضفي عليها قيمة وداللة يف 

.التفسري والتعميم  
:استخدامات طريقة تحليل البيانات الجاهزة  

عندما حاول ( دوركامي)ة وتتنوع ما بني االستفادة منها يف التحقق من بعض الفروض العلمية وهذا ما حاوله تتعدد استخدامات طريقة حتليل البيانات اجلاهز 
نية التحقق من الفرض القائل بالعالقة بني االنتحار والتكامل االجتماعي عن طريق حتليل السجالت اإلحصائية عن االنتحار بني اجلماعات الدي

. ني وغريهماملختلفة وبني العزاب واملتزوج  
 وقد تستخدم أيضا السجالت اإلحصائية يف استكمال بعض مراحل حبث جيرى حول ظاهرة معينة، ولتكن مثال ظاهرة اجلرمية حبيث تستخدم السجالت

. اإلحصائية والتقارير الرمسية يف مرحلة التعرف على حجم اجلرمية واجتاهاهتا وهكذا  
ر حاالت للبحث تتميز خبصائص حمددة ميكن اعتبارها من بني عينة البحث األكثر تعمقا، ذلك أن هذه وتستخدم السجالت اإلحصائية كذلك يف اختيا

السجالت تفيد يف التعرف على اخلصائص املتباينة جلمهور السكان، األمر الذي يسهل معه اختيار حاالت ضمن هذه الفئات املختلفة هلا بعض 
. اخلصائص املفضلة يف البحث  

:يل البيانات الجاهزةعيوب طريقة تحل  
. السكان من أهم عيوب هذه الطريقة أن السجالت اإلحصائية والتقارير الرمسية تستخدم مفاهيم قد ال تتفق مع املفاهيم املستخدمة يف البحث ودراسة

 بيانات غري دقيقة هتربا من وأن كثريا من بيانات هذه السجالت مشكوك فيها وخاصة فيما يتعلق بالدخل وميل األفراد يف هذا الصدد إىل تقدمي
.الضرائب مثال  
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 احملاضرة التاسعة
 منهج البحث يف علم اجتماع السكان

 البحث االجتماعي السكاين
:التقاط األساسية  

.البحث االجتماعي السكاين -   
.مناهج البحث االجتماعي السكاين -  
.طرق البحث االجتماعي السكاين -  
.أدوات مجع البيانات -  
.التحليل مستويات -  
.أنواع البحوث االجتماعية السكانية -  
.مراحل البحث يف جمال السكان -  
 

:البحث االجتماعي السكاني  
الدورية للسكان رغم أن اجلزء األكرب من املعطيات اليت يستخدمها دارس السكان سواء يف الدميوجرافيا أو الدراسات السكانية هي اليت ترد يف التعدادات 

ظم الدول وكذلك البيانات اجلاهزة والسجالت الرمسية، إال أن دراسة السكان يف علم االجتماع ال تكتفي هبذه املصادر املباشرة وغري اليت جتريها مع
املباشرة للمعطيات السكانية، وإمنا وسعت الدراسة السوسيولوجية من نطاق هذه املصادر لتضيف إجراءات منهجية حتقق أهداف علم االجتماع 

. التحليل االجتماعي للظواهر السكانية وتفسري تباين هذه الظواهر يف اجملتمعيف إجراء   
وفرها وميثل البحث االجتماعي للسكان إجراء منهجيا مباشرا يف توفري املعطيات السكانية ويعد مبثابة أسلوب بديل للحصول على البيانات اليت ت

تلف البحث االجتماعي عن هذه الطرق يف أن الغرض منه يكون أكثر حتديدا، حيث وخي. التعدادات ونظم التسجيل احليوي والبيانات اجلاهزة
. تصمم البحوث االجتماعية للحصول على معلومات حمددة أو لعينة حمددة من السكان  

:مناهج البحث االجتماعي السكاني  
صة املنهج التجرييب واملنهج التارخيي ما يعينه على حتقيق يستطيع دارس السكان من وجهة نظر علم االجتماع أن جيد يف مناهج البحث االجتماعي وخا

.أهدافه من ناحية وعلى جتاوز ثغرات اإلجراءات املنهجية األخرى يف دراسة السكان من ناحية أخرى  
 وفيما يلي عرض هلذين املنهجني:

نني العامة أو الثابتة عن الظواهر، ويعتمد يف ذلك على املالحظة باعتباره يدرس الظواهر احلاضرة أو الراهنة وحياول التوصل إىل القوا فالمنهج التجريبي
وجيعله والقياس والتجربة ويصوغ قوانينه يف صورة رياضية يقدم لدارس السكان من وجهة نظر علم االجتماع بديال لطرق التعداد والتسجيل احليوي، 

من إجراء مالحظات وقياسات للظواهر السكانية يف اجملتمع أو أحد ال يقف عند حد األوصاف التوزيعية للتجمعات السكانية، وإمنا ميكنه 
  .لظواهر يف اجملتمعقطاعاته الريفية واحلضرية والتوصل إىل العالقات الثابتة بني الظواهر السكانية واختبار الفروض العلمية املتعلقة بتفسري تباين هذه ا

يقوم الباحث بالتنقيب عنها يف وثائق التاريخ وذلك جلمعها وحماولة التحقق منها بإتباع طرق باعتباره يدرس ظواهر املاضي حيث  أما المنهج التاريخي
التحليل والرتكيب هبدف البحث عن العالقات السببية بني احلوادث املاضية، كما ميد دارس السكان من وجهة نظر علم االجتماع بأسلوب 

احليوي وعد قدرهتا على تتبع التطور التارخيي للظواهر السكانية يف التوصل إىل  منهجي ميكنه من التغلب على صعوبات التعداد والتسجيل
بينها واليت املعطيات السكانية اليت تفيد يف تتبع تطور الظواهر السكانية يف املاضي والتعرف على عوامل تغريها، مث التوصل إىل العالقات السببية 

هات التغري يف املستقبل، واليت ميكن استنادا إليها وضع اخلطط والربامج لتجنب مشكالت هذا ميكن على ضوئها صياغة القوانني اليت حتدد اجتا
. التطور  

 



     http://www.ckfu.org/vb/ 22 أختكم بنت جند  ..والرمحه دعواتكم لوالدي باملغفرة 

:طرق البحث االجتماعي للسكان  
ت املعطيا تستعني دراسة السكان من وجهة نظر علم االجتماع بطرق املسح االجتماعي ودراسة احلالة إىل جانب طريقة البيانات اجلاهزة يف التوصل إىل

.السكانية الالزمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة وإجراء التحليل االجتماعي هلا  
لى التعداد والواقع أن التعداد الشامل أو بالعينة يقرتب يف إجراءاته من املسح االجتماعي كما أن كل تطور حيدث يف نطاق املسح االجتماعي ينعكس ع

سح االجتماعي ما حتقق له من خربة يف جمال تصميم أدوات مجع البيانات وصياغة األسئلة ويساعد على بلورته ونضجه، فقد أخذ التعداد عن امل
. اخل...وتقنينها وترتيبها وضمان صدقها وثباهتا، وكيفية مجع هذه البيانات وتسجيلها مث معاجلتها  

:أدوات جمع البيانات  
إذ . ع البيانات يف البحث االجتماعي وخاصة املقابلة الشخصية واالستخباربإمكان دارس السكان من وجهة نظر علم االجتماع أن يستعني بأدوات مج

العقبات اجلغرافية يف السفر والتنقل والنفقات واجلهد الالزم األمر الذي ال يتوفر للتعداد، ويستطيع الباحث أن يكسب من  االستخباريتجاوز 
التساؤالت، ويقضي على كل صور الشك لديهم، وكذلك يستطيع أن يضع يف  ود املبحوثني مما يسهل عليهم عملية اإلجابة عن المقابلةخالل 

إليه  أدواته بنودا تساعد يف التغلب على اإلجابات املتناقضة ومراجعتها، مما يزيد من درجة دقة وضبط وصدق وثبات البيانات األمر الذي يفتقر
. التعداد  

:مستويات التحليل  
ونتيجة لذلك يتم . أو التسجيل احليوي بطريقة فردية متاما، حبيث يستدل منها على اخلصائص السكانية للدولة ككلجتمع املعطيات السكانية يف التعداد 

قة حتليل املعطيات السكانية املتوفرة عن هذه املصادر على مستوى الدولة ككل، غري أنه يف البحث االجتماعي للسكان قد جتمع البيانات بطري
يث يستدل منها على اخلصائص السكانية للدولة أو املدينة أو القرية أو الضاحية أو املنطقة املتخلفة أو مجاعة األسرة أو فردية أو بطريقة مجاعية، حب

. األصدقاء أو غريها  
 

سرة أو الطبقة وعلى هذا األساس فإن دراسة السكان من وجهة نظر علم االجتماع جتري حتليالهتا للمعطيات السكانية على مستويات متباينة قد تكون األ
.يف اجملتمعأو املدينة أو القرية أو اجملتمع األكرب ، مما يساعد على حتقيق أهداف علم اجتماع السكان يف تقدمي تفسريه لتباين الظواهر السكانية   

 
:أنواع البحوث االجتماعية السكانية  

سكان، ولذلك يؤدي تنوع األهداف يف هذا الصدد إىل تنوع البحوث حيدد نوع البحث االجتماعي للسكان بناء على اهلدف الذي يسعى إليه دارس ال
.االجتماعية للسكان  

 وتصنف البحوث يف جمال السكان،  كما تصنف يف أي جمال آخر من جماالت الدراسة االجتماعية إىل أربعة أنواع أساسية على ضؤ اهلدف منها كما يلي:
 

:البحوث الكشفية أو االستطالعية( أ)  
وهذه البحوث ال يتطلب فيها البدء بفروض . تم باستطالع أبعاد الظاهرة للتمهيد خلطوات أخرى ضرورية بعدها يف عملية البحث العلميوهي اليت هت

 علمية، وإمنا هي حتاول اإلجابة على سؤال يبدأ بكلمة االستفهام، ماذا؟ 
:البحوث الوصفية( ب)  

.يف واقعها وسياقها بقصد اإلجابة على السؤال الذي يبدأ بكلمة االستفهام كيفاليت تركز على رصد الظاهرة موضوع الدراسة كما هي   
:البحوث التشخيصية( ج)  

.الظاهرةاليت هتتم بإبراز العوامل واملتغريات األساسية اليت حتدث الظاهرة وتؤثر فيها وهي دراسات غالبا ما تقوم على اختبار فروض علمية حول   
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:البحوث التقويمية( د)  
البحوث اليت تدرس مشروعات مثل تنظيم األسرة، أو البحوث : اصة بتقومي املشروعات االجتماعية وخطط التنمية االجتماعية، ومنها يف جمال السكانواخل

.اليت تعمل على تقومي السياسات السكانية  
 ويالحظ أن هناك حبوث قد جتمع يف أهدافها بني اثنني أو أكثر من األهداف السابقة 

:بحث في مجال السكانمراحل ال  
:مرحلة اإلعداد للبحث -1  

وكذا طرق ابتداء من صياغة املشكلة وحتديد أهداف البحث واختيار املشكلة يف ضؤ القراءات واخلربات السابقة، وحتديد املنهج املستخدم يف البحث، 
.وهتيئته إلجراء البحث وتدريب باحثي امليدان وأدوات مجع البيانات وحتديد عينة البحث وطريقة تصميمها وحجمها وإعداد جمتمع البحث  

:مرحلة إجراء البحث -2  
.وتتمثل يف مجع البيانات من املصادر امليدانية اليت حددها الباحث وكذلك مراجعة البيانات  

:مرحلة عرض البيانات وتفسيرها -3  
.وتشمل وصف البيانات وحتليلها وتفسريها واستخالص النتائج  

:ئج البحثمرحلة تقويم نتا -4  
.يف ضؤ إطاره النظري واملنهجي  أو ما قد يلجأ إليه الباحث من نظريات  
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 احملاضرة العاشرة
 اخلصوبة والبناء االجتماعي

:التقاط األساسية  
.مقدمة -   
.اخلصوبة معدالهتا واجتاهاهتا -  
.اخلصوبة واألسرة -  

:مقدمة  
.السكان وحركتهم أو زيادهتم ونقصهم بفعل عوامل املواليد أو اخلصوبة والوفيات واهلجرة يقصد بظواهر تغري السكان ظواهر منو  

بينما قد يفد إىل السكان مهاجرون من اخلارج فيؤدي . وتسمى الزيادة أو النقصان اليت تنجم عن الفرق بني املواليد والوفيات بالزيادة أو النقصان الطبيعية
هذا إىل زيادة غري طبيعية بالو فود، أو قد ينزح من السكان مهاجرون إىل اخلارج، فيؤدي هذا إىل نقص غري طبيعي بالنزوح يف عدد السكان. وميكن 

 وضع هذه العالقة يف معادلة بسيطة على النحو التايل:
(عدد النازحني –عدد الوافدين ) –( عدد الوفيات –عدد املواليد = )الزيادة أو النقصان   

يعية ذات إشارة سالبة، إذا كان عدد الوفيات أكثر من عدد املواليد، وهذا يسبب نقصا يف مجلة السكان، وتكون الزيادة غري طبيعية وقد تكون الزيادة الطب
.أو صايف اهلجرة ذا إشارة سالبة إذا زاد عدد النازحني على عدد الوافدين إىل اجملتمع  

صوبة والوفيات واهلجرة باعتبارها عوامل علية يف تغري السكان، وحياول التعرف على معدالهتا ويتجه اهتمام دارس السكان حنو حتليل عوامل املواليد أو اخل
.واجتاهاهتا يف املستقبل  

 
:معدالتها واتجاهاتها: الخصوبة -أوال  

مل والوالدة أو اخلصوبة احليوية على يفرق دارسو السكان عند تناوهلم ملوضوع املواليد بني اإلجناب أو النسل أو اخلصوبة وبني القدرة البيولوجية على احل
أما اخلصوبة احليوية سواء تزوجت املرأة . أساس أن األوىل هي عملية اإلجناب فعال، ونسبة اإلجناب هي نسبة املواليد األطفال للنساء يف سن احلمل

. أم مل تتزوج أو ألهنا متنع احلمل، أو ألهنا جتهض نفسها وهي غري املرأة العقيم  
وملقارنة املواليد يف األقطار املختلفة حيسب معدل املواليد العام وذلك بإجياد النسبة األلفية للمواليد عامة إىل عدد السكان مجيعا يف عام ما على النحو 

 التايل:
3111× عدد السكان ÷ عدد املواليد = نسبة املواليد العامة   

وملا كان عدد املواليد يتوقف على عدد النساء يف سن اإلجناب وهو ما بني 35 – 51 سنة، كان البد من إجراء املقارنة أو إجياد نسبة اإلجناب اليت تسمى 
 عادة باخلصوبة وذلك على النحو التايل:

  3111× عدد النساء يف سن اإلجناب ÷ عدد املواليد = نسبة اخلصوبة 
انية أن النساء ال يكن يف درجة واحدة من حيث القدرة على اإلجناب ولكن وجد بناء على الدراسات السك. ويسمى املعدل السابق  معدل اخلصوبة العام

اإلجناب  يف فئات السن املختلفة، حيث تكون املرأة دون العشرين من عمرها أقل إجنابا من املرأة بني العشرين والثالثني مث تقل قدرة املرأة على
تدرجييا، لذلك كان البد من إجياد نسبة أو معدل خصوبة خاص أو نو عي بقسمة عدد األفراد الذين يولدون ألمهات يف فئة عمرية معينة على 

 النحو التايل:
3111× عدد النساء يف نفس الفئة العمرية ÷ عدد املواليد أحياء يف فئة عمرية معينة = معدل اخلصوبة اخلاص    

ات العمر جلميع اإلناث، مث ضرب الناتج يف طول الفئة وبناء عليه ميكن حساب معدل خصوبة كلية عن طريق مجع معدالت اخلصوبة النوعية يف فئ
. 3111وقسمته على   
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بني غريها من ظواهر وعندما تقوم الدميوجرافيا بدراسة ظاهرة اخلصوبة أو املواليد هبدف وصف هذه الظاهرة السكانية وحتليلها وبيان العالقة الكمية بينها و 
.واملعدالت يف إجراء هذه الدراسة سكانية أخرى، فإهنا تستعني مبثل هذه املفهومات  

تقوم هذه الدراسة يف أول خطوة هلا برصد نسبة املواليد الفعلية بني فئات . فمثال قد جند هناك دراسة دميوجرافية للسلوك اإلجنايب واملواليد واخلصوبة يف مصر
. السن املختلفة يف أكثر من سنة أجري عنها تعداد  

ظاهرة بناء على ما توفر من أرقام وحقائق كمية، مث تتجاوز ذلك بالتوصل إىل حتليل ينتهي بتحديد معدل اخلصوبة فهي على ذلك جتري وصفا هلذه ال
.الكلية يف اجملتمع  

ت اليت أجري أو السنواويف اخلطوة التالية جتتهد يف مقارنة ما توصلت إليه من نتائج مبا كان عليه السلوك اإلجنايب أو املواليد يف فرتات سابقة من الفرتات 
.فيها التعدادات، حىت ميكن أن تستنتج من هذه املقارنة اجتاه اخلصوبة يف مصر حنو الزيادة والنقصان  

. ة أو غريهاوقد ال تتوقف الدميوجرافيا عند هذه اخلطوة، وإمنا قد تقارن معدل اخلصوبة الذي حتدده مبعدل اخلصوبة يف جمتمعات أخرى أوربية أو عربي
.الوصف والتصنيف واملقارنة: حليل الدميوجرايف بعدة خطوات هيوهكذا مير الت  

  
:التحليل االجتماعي للخصوبة -ثانيا  

فإذا كان التحليل . أن التحليل الدميوجرايف للظواهر السكانية يهتم بتفسري هذه الظواهر السكانية عن طريق ربطها بغريها من ظواهر اجتماعية ونظم
ل اخلصوبة يف الريف يزيد عن نظريه يف احلضر، فإن ربط هذه الظاهرة وإرجاعها إىل مصدرها يف كل من اجملتمع الدميوجرايف يوضح لنا أن معد

فإذا كانت اخلصوبة يف اجملتمع الريفي واحلضري تصدر عن األسرة . الريفي واجملتمع احلضري يثري بال شك من فهمنا ومعرفتنا ألصول هذه الظاهرة
. ذا املصدر من حيث وجوده واستمراره وتغريه إذا أردنا أن نعمق فهمنا للظواهر املدروسةفاألمر يتطلب أن نقف على ه  

ول هلذا النظام وإذا كانت األسرة عبارة عن منظمة دائمة نسبيا تتكون من الزوج والزوجة مع األطفال أو بدوهنم، فإن الوظائف اجلنسية واألبوية كمربر أ
ومع ذلك فإن األسرة ال تقتصر بالضرورة على هؤالء األفراد أو تلك الوظائف فقد تكون أكرب من ذلك فتشمل  .تعترب من مميزاهتا يف كل الثقافات

. واألصهار واألحفاد الذين يكونون وحدة تسمى يف بعض األحيان العائلة أو غريها األجداد واألقارب   
:الخصوبة واألسرة  

حلضر من حيث حجمها ومنطها وعناصر بنائها من عالقات وأدوار ومراكز وسلطة ووظائفه على ضوء ما انتهت إليه حتليالت األسرة يف الريف وا
وتغريها...اخل، تبلورت نتائج متيز بني أمناط معينة لألسرة ذات البناء االجتماعي املتميز والوظائف املتميزة تنتشر أكثر من غريها يف اجملتمعات الريفية 
يف مقابل أمناط مغايرة لألسرة تنتشر يف اجملتمعات احلضرية متكننا من تفسري السلوك اإلجنايب واخلصوبة يف الريف وزيادة معدهلا على نظريه يف احلضر 

 على النحو التايل: 
د ختتلف األسرة كجماعة مكونة من الزوج والزوجة وأوالدمها غري املتزوجني الذين يقيمون يف سكن واحد عن العائلة كجماعة تقيم يف سكن واح (أ)
واالبنة  كنها تتكون من الزوج والزوجة وأوالدمها الذكور واإلناث غري املتزوجني واألوالد املتزوجني وأبنائهم وغريهم من األقارب كالعم والعمةول

:األرمل والذين يقيمون يف نفس السكن ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية واحدة حتت إشراف رئيس العائلة من حيث  
.ر عن حجم العائلةأن حجم األسرة يصغ -  
.أن وجود األسرة يرتدد أيضا يف املدينة ووجود العائلة يرتدد أكثر يف القرية -  
.أن األسرة هي اجلماعة القرابية الوحيدة يف جمتمع املدينة -  
.متثل أصغر مجاعة قرابية يف القرية( انتماء عدة عائالت إىل أصل أو جد واحد)أن العائلة بالنسبة للقرية  -  
ألسرة باملعىن وحيقق انتشار العائلة ذات احلجم الكبري والروابط القرابية املتعددة ومنطها املمتد عددا من الوظائف يف اجملتمع القروي ال تستطيعه ا (ب)

اعي يف الريف فهي حتقق ألبنائها األمن االقتصادي واالجتماعي الذي حيتاجونه وال جيدونه لدى غريها من النظم، إذ حيتاج العمل الزر . السابق
ومبا أن األسرة هي الوحدة االقتصادية واإلنتاجية يف هذا اجملتمع . باعتباره النشاط األساسي واملميز للحياة الريفية إىل عدد كبري من األيدي العاملة

. فإنه كلما كان حجم أعضائها كبريا كلما زاد دخلها ومكنها ذلك من توفري األمن االقتصادي واالجتماعي ألعضائها  
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ية اقتصادية كبرية يف يعلق على الزواج باعتباره الطريق القانوين السليم إلنشاء األسرة يف اجملتمع وعلى األطفال باعتبارهم مثار هذه الرابطة القانونية أمه (ج)
وفري موارد العيش واحلياة إذ تشارك الزوجة بكثري من العمليات اإلنتاجية داخل املنزل وخارجه وتساعد بذلك زوجها على ت. اجملتمع الريفي

ويعمل األطفال يف سن مبكرة يف الريف خاصة وأن العمل الزراعي يتطلب أيدي عاملة كثرية ورخيصة وغري مدربة، وبدال من أن يكون . ألسرهتما
. األطفال عبئا اقتصاديا يصبحون قوة اقتصادية يعاونون والديهما مما يزيد رغبتهما يف إجناب الكثري من األطفال  

جني مع رب األسرة يتميز البناء االجتماعي لألسرة يف الريف بأهنا أسرة أبوية حيتل فيها الذكور مركزا أعلى ويتمتعون بالسلطة، حيث يعيش األبناء املتزو ( د)
تزوجت من غري يف نفس السكن يف حني تنتقل الفتاة املتزوجة من منزل أسرهتا وتنفصل عنهم مبجرد زواجها إىل بيت زوجها، خاصة إذا ما 

وحيقق األوالد الذكور نوعا من الضمان . وحيمل الشاب الذكر اسم األسرة وحيقق استمرارها يف حني تتبع الفتاة زوجها بعد زواجها. األقارب
  .االجتماعي لوالديهم ألهنم يكونون مسئولني عن الكبار يف حالة املرض والشيخوخة وعن اإلناث وإعالتهم يف حالة الرتمل وغريها

األسرة وبعدد األطفال  تتحدد مكانة املرأة يف األسرة الريفية بناء على ما تقوم به من أدوار باعتبارها زوجة وأم وترتبط هذه املكانة بوظيفتها اإلجنابية يف( هـ)
تقل مكانة الزوجة العقيم أو اليت فرتتفع مكانة الزوجة اخلصيبة اليت استطاعت أن تنجب عددا كبريا من الذكور و . الذكور الذين تنجبهم يف حياهتا

وتتسم مكانة املرأة عموما بالتبعية . مل تنجب يف حياهتا غري اإلناث وينخفض وضعها يف األسرة ويعرضها ذلك للطالق أو لزواج زوجها من أخرى
. لزوجها فهي ختضع لسلطة الزوج وتقوم مبا يسند إليها من أدوار أخرى يف نطاق األسرة  

 منط األسرة املمتدة أو العائلة يف الريف يف التقليل من عبء التنشئة االجتماعية الذي يتحمله الوالدان، وجيعل مسئولية تربية األطفال يسهم انتشار( و)
ني فر بمشاعا بني عدد كبري من البالغني يف نطاق هذه األسرة، وجيعل األم تقتصر على مسئوليتها األسرية يف اإلجناب وخيلصها من الشعور بالتنا

يف  األدوار أو بالضغوط االجتماعية اليت قد تشعر هبا يف نطاق األسرة، ونتيجة ملشاركتها يف غري ذلك من نشاطات خارج نطاقها كما هو احلال
. اجملتمع احلضري  

ان من نتائج انتشار قيم الزواج إذ ك. تتميز األسرة يف الريف بتمسكها مبجموعة من القيم اليت توجه حياهتا وسلوكها يف خمتلف جوانب هذه احلياة( ز)
لذكور كما  املبكر بالنسبة لإلناث وقيم العمل يف األرض بالنسبة للذكور أن قل اإلقبال بني الريفيني على تعليم البنات وزاد اإلقبال على إجناب ا

األسرة ولعدم األخذ باألساليب الصحية اليت  كان النتشار قيم االعتقاد بالقدر بني الريفيني أثره يف امليل بعيدا عن اجلهود الواعية لضبط حجم
. تقلل من فرص املرض أو التعرض للوفاة  
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 احملاضرة احلادية عشرة
:التقاط األساسية  

.السلوك اإلنجابي والطبقات االجتماعية -  
.الطبقات االجتماعية -  
.الخصوبة والطبقات االجتماعية -  
.معاييرالخصوبة والقيم االجتماعية وال -  

:السلوك اإلنجابي والطبقات االجتماعية  
كذلك من املهم ربطه بالرتكيب الطبقي يف اجملتمع أو باملستويات . أوضحنا من قبل إمكانية تفسري اخلصوبة على ضؤ األسرة وأمناطها بني الريف واحلضر

.االقتصادية واالجتماعية املختلفة داخله  
اإلجنايب والطبقة االجتماعية قد نبعت من املناقشات اليت تناولت العالقة بني حجم األسرة والتقدم االقتصادي  والواقع أن دراسة العالقة بني السلوك

.  واالجتماعي، واليت ربط فيها الباحثون بني اختفاء األشكال املمتدة لألسرة وبني زيادة معدالت التصنيع والتحضر  
:الطبقات االجتماعية  

اس إىل مستويات اجتماعية واقتصادية من أكثر موضوعات البحث يف علم االجتماع إثارة للجدل واخلالف بني الباحثني كان موضوع االختالف بني الن
سواء من حيث التسليم بعدم املساواة بني الناس يف هذه املستويات أو حىت يف حتديد األسس اليت يقوم عليها هذا االختالف . يف هذا امليدان

.وإمكانية االنتقال بني هذه املستوياتوبالتايل كل مستوى طبقي   
 

عاين اليت تكمن والطبقة االجتماعية متثل ظاهرة جمتمعية وحقيقة موجودة وطبيعية وهي مجاعة منظمة نسبيا وتتماسك عن طريق جمموعة القيم واملعايري وامل
ليا شعورا طبيعيا يربط بني أفراد هذه اجلماعة وعداًء خارجيا مع ويرتتب على هذا التماسك داخ. وراء مركزها القانوين واالقتصادي واملهين يف اجملتمع

والواقع أن الطبقات االجتماعية تعترب مفتوحة تسمح يف نفس الوقت للكثري من األفراد إما بالدخول فيها أو اخلروج . الطبقات االجتماعية األخرى
. الناس فيه مراكزهم رأسيا أو أفقيامنها األمر الذي يرتتب عليه حركة اجتماعية أو تنقال اجتماعيا يغري  

:الخصوبة والطبقات االجتماعية  
ت االجتماعية ميكن أن منيز بني حماولتني بذهلما علماء االجتماع من أجل فهم وتفسري االختالفات يف السلوك اإلجنايب على ضؤ االختالفات يف املستويا

وتربط احملاولة الثانية بني . األوىل بني السلوك اإلجنايب وبني الوضع الطبقي داخل اجملتمع تربط احملاولة. واالقتصادية والرتكيب الطبقي يف اجملتمع
.السلوك اإلجنايب وإمكانية تنقل األفراد بني األوضاع الطبقية داخل هذا اجملتمع  

 
:المحاولة األولى  

اخل اجملتمع عن خمتلف نظريات السكان اليت تربط بني السلوك اإلجنايب نتجت احملاولة األوىل يف تفسري السلوك اإلجنايب على ضؤ الوضع الطبقي لألفراد د
مل أو وبني املستوى االقتصادي االجتماعي لألفراد يف اجملتمع أو الوضع الطبقي هلم من خالل التعبري عنه مبفهوم الدخل أو املهنة وطبيعة الع

ألفراد واجلماعات يف اجملتمع فقد انطلق الباحثون جيرون الدراسات الواقعية اليت تدعم التعليم أو الثروة أو غريها من األسس اليت يتمايز بناء عليها ا
.أو تؤكد ضرورة إعادة النظر يف هذه العالقة  

:المحاولة الثانية  
ن نظريات السكان أيضا وكان ونتجت هذه احملاولة يف تفسري السلوك اإلجنايب على ضؤ إمكانية تنقل األفراد اجتماعيا بني األوضاع الطبقية داخل اجملتمع م

اليت أشارت إىل أن منو السكان يسري يف اجتاه الزيادة يف األقاليم اليت يتسم بناؤها الطبقي ( أرسني دميون)يف مقدمتها القضايا النظرية اليت أضافها 
.يباجلمود ويسري يف اجتاه النقصان يف األقاليم اليت يسهل فيها انتقال أعضاؤها يف السلم االجتماع  
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:التباين في معدالت الخصوبة والقيم والمعايير االجتماعية  
وإمنا تتحكم املعايري  إن التباين يف معدالت اخلصوبة يف اجملتمع ال يرجع إىل العوامل البيولوجية أو القدرة البيولوجية على اإلجناب لدى النساء يف اجملتمع

وغريها يف مستوى اخلصوبة طاملا كانت هذه املعايري جزءا ال يتجزأ من ( الزواج)األسرية  الثقافية والقيم املتعلقة حبجم األسرة وتكوين الوحدات
وعلى هذا نبدأ بتوضيح االختالف يف معدالت اخلصوبة يف . النظم االجتماعية يف هذا اجملتمع وال جيب أن تكون متناقضة أو غري متسقة معها

.ية خمتلفة مث نتناول االختالف يف القيم وأثره على اخلصوبةاجملتمع ككل ويف عدد من اجملتمعات يف فرتات تارخي  
:االختالف في معدالت الخصوبة( 1)   

معات أخرى متخلفة مبقارنة معدالت اخلصوبة يف اجملتمعات األوربية واألمريكية يف الفرتة التارخيية السابقة على األخذ بالتصنيع مبعدالت اخلصوبة يف جمت
كا واهلند اتضح أن هناك اختالفا يف معدالت اخلصوبة يف اجملتمع الواحد يف الفرتات التارخيية املختلفة وأن هناك تقاربا مثل سكان األكواخ يف أمري

والواقع أنه ميكن تفسري هذا التباين أو التقارب يف معدالت اخلصوبة يف ضؤ . بني معدالت املواليد بني جمتمعات خمتلفة يف ظروف حضارية واحدة
.قيم الثقافية يف اجملتمعاملعايري وال  

 
:أثر االختالف في القيم االجتماعية والمعايير على الخصوبة( 2)  

نتائج مهمة  يسلم علماء االجتماع أنه عندما يواجه أعضاء اجملتمع مشكلة قد يكون هلا نتائج اجتماعية مهمة، مثل مشكلة اإلجناب وما يرتتب عليها من
مييلون عادة إىل تكوين حل هلذه املشكلة ذو طابع معياري حبيث يصبح هذا احلل كمجموعة من قواعد السلوك  على الفرد واجلماعة واجملتمع فإهنم

ويقوم أفراد اجملتمع بعد ذلك بغرسها أو بتعويد األعضاء اآلخرين على االمتثال هلا من . يف موقف معني جزءا من مكونات الثقافة يف هذا اجملتمع
  . العقاب على حنو صريح أو ضمينخالل التلويح هلم بالثواب و 

 
 )أ( قيم التوقيت المناسب للزواج:

يوجب أوضحت نتائج املسوح اليت أجريت على عينات من سكان الصني أن ارتفاع معدالت اخلصوبة بينهم يرجع إىل متسك هؤالء السكان مبعيار مشرتك 
على عكس سكان . ية على تعويض ما فاهتم فتزداد معدالت اخلصوبة بينهمعليهم الزواج متأخرا، لدرجة أهنم جيتهدون يف سنوات اخلصوبة الباق

وهكذا تؤثر . اهلند حيث اتضح أن ارتفاع معدل اخلصوبة بينهم يرجع إىل الزواج املبكر إىل احلد الذي تزداد معه فرص اإلجناب مع طول مدة الزواج
.يادة معدالت اخلصوبة يف اجملتمعالقيم االجتماعية اخلاصة بتحديد التوقيت املناسب للزواج على ز   

 
 )ب( قيم السماح بالعالقات الجنسية قبل الزواج:

على مستويات  اتضح أن امللكية وترتيبات العمل يف عدد من بالد غرب أوروبا يف الفرتة السابقة على التصنيع كانت تشجع تأجيل الزواج من أجل احملافظة
وكان هلذه الرتتيبات فضال عن الضوابط على العالقات اجلنسية قبل . لكي يتمكنا من الزواج واإلجناباقتصادية معينة جيب أن تتوفر لدى الزوجني 

يف حني كان اختفاء هذه الضوابط يف بعض اجملتمعات غري الصناعية من بني األسباب اليت . الزواج أثرها يف اخنفاض معدل اخلصوبة يف هذه البالد
السكان  نتج عنها زيادة معدالت اخلصوبة بني  

 
 )ج( قيم تعويض وفيات األطفال:

ال سرعان ما اجملتمعات اليت تتميز مبعدل وفيات عال ومتغري غالبا، يسود بني سكاهنا اعتقاد ضمين أو صريح بأن الكثري من أعضاء األسرة وخاصة األطف
زواج قبل أن يلقى أحد األبوين أو كالمها حتفهم وأيضا حىت ومن مث تعلق أمهية كبرية على إجناب املزيد من األطفال مبكرا بعد ال. يفقدون بالوفاة

.تكون حصيلتهما من اإلجناب كبرية كضمان هلما يف مواجهة كوارث فقد احلد األدىن من عدد األطفال الضروري  
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 )د( قيم تدعيم الروابط القرابية:
أو جد واحد تؤكد على قيمة زيادة معدل اخلصوبة أما اجملتمعات ذات وجد أن اجملتمعات ذات األنساق القرابية املتحدة أو املشرتكة يف أصل واحد 

وبة األنساق القرابية املتصلة بالنسب وتضم وحدات أسرية نووية واليت عادة ما حيدث بينها انشقاق وانفصال فإهنا متيل إىل تدعيم قيمة اخلص
. ت ذات األنساق القرابية املشرتكةاملنخفضة طاملا كانت العالقات االجتماعية بينها أقل قوة من اجملتمعا  

 
 )هـ( قيم االعتماد على األطفال:

ات واملرض تتطلب جمموعة واسعة من أوجه النشاط يف اجملتمعات غري الصناعية أو النامية مثل نشاطات اإلنتاج واالستهالك واملساعدة يف أوقات األزم
. الزراعة أو احلماية من كرب السن أو غري ذلك من املسائل اجلوهريةوكرب السن وغريها االعتماد الشديد على األطفال يف العمل يف  

 
 )و( قيم تركز السلطة في يد الذكور:

مناقشته الواقع أن الدراسات اليت أجريت على البناء الداخلي لألسرة يف العديد من اجملتمعات توضح أن متركز السلطة يف يد الذكر وسيطرته وعدم 
الصلة باألسرة وحجمها وتنظيمها ومشكالهتا مع الزوجة ومتسك السكان هبذا األمر واإلمجاع عليه كقيمة وتقليد للموضوعات والقضايا ذات 

.يضفي عليهم مكانة وأمهية له أثره يف زيادة معدالت اخلصوبة إىل حد كبري  
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 احملاضرة الثانية عشرة
:التقاط األساسية  

.مقدمة -  
.تها واتجاهاتهاالوفيات، معدال -  
.الوفيات والطبقات االجتماعية -  
.توقع الحياة ومستويات التنمية البشرية -  

:مقدمة  
تمام إن الوفيات كعامل فعال يف تغري السكان وألمهيته كمؤشر على كثري من السمات اليت ميكن يف ضوئها التمييز بني جمتمع وآخر، فقد حظي باه

وهذا يرجع إىل أن . ت كثرية، بل أن االهتمام بدراسة الوفيات قد سبق االهتمام بدراسة املواليد واخلصوبة ذاهتاالباحثني يف جمال السكان العتبارا
ذا اإلنسان يسعى إىل تقليل الوفيات أكثر من سعيه إىل تقليل املواليد، وكان يتوقع أن يسهم اهتمامه بدراسة وفهم هذه الظاهرة يف حتقيق ه

.دراسة الوفيات تقدما إحصائيا ملحوظا بينما ال تزال الطرق الفنية لدراسة اخلصوبة بعيدة عن الكمال ومن هنا تقدمت طرق. اهلدف  
 

ويقبل األفراد واجلماعات على كل األساليب الطبية اليت تؤدي . وينظر الناس إىل الزيادة الكبرية يف فرص احلياة اليت وفرها الطب كمكسب للجنس البشري
.لون على التناسل كوسيلة حلفظ النوع البشريإىل إطالة العمر، ويقب  

يف بلورة ويستعني دارسو السكان يف تناوهلم لظاهرة الوفيات بعدد من األساليب واملفاهيم لقياس معدل الوفيات واجتاهات تطورها، ويستندون إليها 
ويهتم علماء االجتماع ببيان الفروق يف معدل الوفيات . يف اجملتمعأساليب أخرى لتوقع احلياة أو التنبؤ بأمد احلياة املتوقع بالنسبة للفرد عند والدته 

.يف ضؤ النظم االجتماعية املتباينة، ويف مقدمتها الطبقات االجتماعية  
:الوفيات، معدالتها واتجاهاتها  

يعد معدل وفيات األطفال الرضع مؤشرا له داللته على درجة التقدم االجتماعي واالقتصادي الذي حققه السكان الذين ينتمي إليهم هؤالء السكان. 
وترجع هذه األمهية للوفيات كمؤشر على عملية التنمية . كما يعترب من بني الشواهد اليت تدلل على الكيفية اليت تتم يها عملية التنمية يف هذا البلد

طبية وإتباع العادات الصحية، وظروف اجملاعات يف اجملتمع ألنه قد لوحظ أن الوفيات تعتمد إىل درجة كبرية على الظروف الصحية واملعارف ال
.واألوبئة واحلروب، أكثر مما تعتمد على التاريخ املرضي لألفراد  

 
ورمبا كان معدل الوفيات الخام هو املقياس األكثر استخداما لدراسة الوفيات ومقارنتها، ذلك الذي يعرف بأنه نسبة عدد الوفيات اليت حتدث بني سكان 

.ة حمددة إىل حجم السكان يف منتصف هذه السنةمعينني خالل سن  
3111× حجم السكان يف منتصف نفس السنة ÷ عدد الوفيات بني السكان يف سنة معينة = معدل الوفيات اخلام   

 
وأنه من املعروف أن خطر خاصة . ولكن ملا كان معدل الوفيات اخلام ال ميدنا مبؤشر دقيق على ظروف الوفيات طاملا كانت الوفيات تتأثر بالتكوين العمري

ومن هنا فكر دارسو السكان يف إجراء مقارنات دقيقة للوفيات يف جمموعات السكان املختلفة من . املوت خيتلف لدرجة كبرية باختالف العمر
خالل حساب منفصل ملعدالت الوفيات يف كل مجاعة عمرية ونوعية أيضا للسكان. ويعرف هذا املعدل باسم معدل الوفاة النو عي وحيسب  

:كالتايل  
.3111× عدد السكان يف نفس السن أو النوع ÷ عدد الوفيات يف سن أو نوع معني = معدل الوفيات النوعي   

ات مقارنة وبناء على هذه املعدالت ميكن لدارس السكان إجراء دراسة حول معدالت الوفيات يف جمموعات سكانية متباينة، وهذا ما حاولته دراسة للوفي
واتضح منها أنه يف كل مجاعة عمرية تعلو معدالت وفيات الذكور يف بريو عن نظريهتا يف الواليات  3263يات املتحدة وبريو عام بني الوال
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وأن معدالت الوفيات العمرية يف كال البلدين . وأن هناك فروقا واضحة يف الوفيات مع اختالف فئات العمر يف اجملموعتني السكانيتني. املتحدة
ها شكل حدوة احلصان حيث تعلو نسبيا يف السنوات األوىل للحياة مث تنخفض سريعا مع الطفولة، وتصل إىل أدىن حد بني فئة العمر يأخذ توزيع

.سنة، مث ترتفع تدرجييا وبثبات حىت تصل إىل منتهاها مع كرب فئة العمر 31-34  
 

فقد يلجأ . فيات من حيث معدالهتا واجتاهاهتا يف السكان موضوع االهتماموقد يستخدم دارس السكان مقاييس أخرى متدنا بالصورة الكلية لظروف الو 
دارس السكان إىل بناء نوعني من اجلداول األكثر شيوعا يف هذا الصدد، يعرف بعضها باسم جدول احلياة والذي يلخص ظروف الوفيات حسب 

ض الثاين من اجلداول باسم جدول حياة األجيال أو اجلماعات والذي ويعرف البع. النوع والعمر اليت تسود خالل سنة معينة أو فرتة قصرية أخرى
.واليت متتد حياهتم عرب سنوات عديدة( مجاعة من األشخاص ولدوا يف نفس الوقت)يلخص خربة الوفاة حسب النوع والعمر جلماعة معينة   

:الوفيات والطبقات االجتماعية  
تصادية االجتماعية وعالقتها بالفروق يف معدالت املواليد موضع اهتمام من جانب األشخاص الذين يعملون تعترب املعرفة املتعلقة بالفروق يف املكانة االق

.على حتسني مستويات الصحة والرفاهية  
ومن املعروف أن الوفيات ترتبط عكسيا باملكانة االجتماعية واالقتصادية، إال أن الدراسات اليت أجريت هبدف اختبار هذه العالقة قليلة للغاية. وهكذا فإن 

 هذا اجملال يعد بوضوح واحدا من اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من البحوث. 
 

:المهنة -1  
ومن املعرتف به أن الناس يف الطبقات االجتماعية العليا، كما تشري . إن مهنة الشخص تعترب عامال حامسا للغاية يف حتديد مكانته االجتماعية واالقتصادية

.تميز مبعدل وفيات منخفض عن تلك املعدالت يف الطبقات االجتماعية الدنياإليه املهنة، ت  
 

يعيش فيه،  والعمل الذي يقوم به الشخص، والظروف اليت يعمل يف ظلها، واملرتبات اليت حيصل عليها، حتدد إىل درجة كبرية ظروف حياته، كاملسكن الذي
.ولذلك فإن مهنة الشخص تعترب أحد العوامل املمكنة اليت حتدد حالته الصحية. الرتفيهواملالبس اليت يرتديها، والطعام الذي يأكله، وطريقة   

 
بني معدالت الوفيات بني املهن املختلفة يف الواليات املتحدة األمريكية واتضح من دراسته أن هناك عالقة عكسية بني الطبقة املهنية ( وتين)وقد قارن 

كما أشارت نتائج دراسة . يف األلف بني املهنيني 7يف األلف بني األشخاص غري املهرة يف مقابل  31والوفيات، إذ بلغ معدل الوفيات حوايل 
إىل أن العالقة العكسية بني املكانة املهنية والوفيات ال تزال قائمة يف الواليات املتحدة، وأن مستوى الوفيات بني  3251أجريت على نتائج تعداد 

.ل ضعف املستوى املوجود بني اجلماعات اإلدارية واملهنية تقريباالطبقات املهنية الدنيا ال يزا  
 

:المكانة االجتماعية االقتصادية -2  
م ، أن مستويات الصحة كما حددت بواسطة تكرار حدوث 3223، واليت بدأت خريف عام (هاجر تاون)املبكرة ملدينة ( سيدنسرتيكر)أوضحت دراسة 

كما وجد أن مقدار الرعاية الطبية اليت حيصل عليها الفرد يقل مع اخنفاض حالة . اقص دخل األسرةاملرض تصبح فقرية بشكل ملحوظ كلما تن
. من األسر الغنية% 71فقط من حاالت املرض بني الفقراء كانوا يرتددون على الطبيب يف مقابل % 41الدخل،  وأن   

 
: وانتهى إىل أن هناك حقيقتني واضحتني  

. ملالحظ كان عاليا بالنسبة للفقراء عنه بالنسبة ملن هم أفضل منهم من الناحية االقتصاديةاألوىل، هي أن معدل املرض ا  
.عن بقية السكانواحلقيقة األخرى هي أن هذه األسرة عموما واليت كانت تتجاوز املتوسط يف الظروف االقتصادية يف هذا اجملتمع تتمتع برعاية طبية كبرية   
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كما أوضح . يف عشر مقاطعات أن هناك زيادة ملحوظة يف حدوث املرض كلما تناقص الدخل السنوي لألسرةوقد أوضحت دراسة مسحية أجريت 
يف األلف بني األشخاص  361فمعدل األمراض املزمنة الذي بلغ . املسح الصحي القومي أن هناك ارتباطا قويا بني الصحة واحلالة االقتصادية

وأكثر من ذلك وجد املسح الصحي القومي أن احلالة االجتماعية االقتصادية ترتبط ارتباطا عكسيا . لاملتقاعدين تناقص باستمرار كلما زاد الدخ
.بعملية تكرار وقوع احلوادث والوفاة وتلقي الرعاية الطبية  

 
وجود عالقة مباشرة بني  وقد برهن حديثا على األثر العكسي للحالة االجتماعية واالقتصادية املنخفضة على مستويات الصحة، من خالل نتائج تؤكد

 دخل األسرة ونسبة املرض وحاالت اإلصابة اليت تلقى اهتماما ورعاية طبية، وعالقة عكسية بني الدخل وعدد أيام العمل اليت يفقدها الشخص
 48عندما رتب  أن وجود واستخدام خدمات املستشفيات ارتبط عكسيا باحلالة االقتصادية( بيمال)فقد وجد . نتيجة ملرض مزمن أو إصابات

. والية ومقاطعة يف كولومبيا طبقا ملتوسط دخل الفرد  
 

زيادة على % 31أن معدالت الوفيات يف املناطق ذات احلالة االقتصادية الفقرية، مثل مناطق التعدين والزراعة املتدهورة بلغت حوايل ( دورن)وباملثل أوضح 
. ة األوفراملعدالت املناظرة يف املناطق ذات احلالة االقتصادي  

يف  7،2أما اإلناث فكانت املعدالت . يف األلف يف املناطق الفقرية 2،1يف األلف مقابل  8،1وكان معدل الوفيات بالنسبة للذكور يف املناطق األخرية 
.يف األلف على التوايل 8،7األلف يف مقابل   

:توقع الحياة ومستويات التنمية البشرية  
مما جيمعه بيانات حول ظاهرة الوفيات يف رسم جدول حياة أي مجاعة أو جمتمع، ميكن بناء عليه توضيح تطور توقع يستطيع دارس السكان أن يستفيد 

.احلياة أو أمد احلياة هلذه اجلماعة أو اجملتمع خالل فرتة زمنية معلومة  
وهو ببساطة عبارة عن عدد . د أو عند أي فئة عمريةويقاس أمد احلياة باستخدام أساليب إحصائية تعتمد على جدول احلياة وحيسب دائما عند امليال

.وهو حيسب باستمرار للذكور واإلناث كل على حدة. السنوات اليت يتوقع أن يعيشها الفرد الواحد يف أي سنة معلومة  
 

وقد حتقق هذا . رية يف بلدان العاملوقد تطور استخدام مقياس توقع احلياة أو متوسط العمر املتوقع وأصبح يستعان به يف حتديد مستويات التنمية البش
يتم من التطور من خالل حرص الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة منذ بداية التسعينات من القرن العشرين على إصدار تقرير سنوي للتنمية البشرية 

ره مركبا من مؤشرات منطية قابلة للمقارنة بني الدول، خالله ترتيب دول العامل طبقا ملستويات التنمية البشرية يعتمد على دليل التنمية البشرية باعتبا
.دول ذات تنمية بشرية عالية وأخرى ذات تنمية بشرية متوسطة وثالثة ذات تنمية بشرية منخفضة: وتصنيف الدول إىل ثالث جمموعات  

 
ودليل التنمية البشرية عبارة عن مقياس نسيب مركب من ثالثة مؤشرات هي: العمر املتوقع عند امليالد، ومعدل القراءة والكتابة للبالغني، ومتوسط نصيب 

.الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل معربا عنه بالدوالر األمريكي  
قدرة الفرد على ويالحظ أن املؤشرين األول والثاين هلما صفة الرصيد ويعكسان أوضاع الصحة والتغذية واملعرفة يف الدولة، أما املؤشر الثالث فيعرب عن 

.صول على املوارد الالزمة حلياة كرميةاحل  
حدث تقدم هائل يف خفض الوفيات يف املناطق األقل منوا فقد كان متوسط توقع احلياة عند امليالد يف املناطق  3221حىت عام  3251ويف الفرتة من عام 
طبقا لتقديرات األمم املتحدة   3225-3221بني عاما يف الفرتة ما  62ووصل إىل  3255 -3251عاما يف الفرتة ما بني  43األقل منوا حوايل 

. 3225 -3221عاما يف الفرتة ما بني ( 32) 3251عاما يف بداية  26كما تضاءل الفارق بني املناطق األكثر واألقل منوا خالل هذه الفرتة من 
. ضارة الغربيةويعد الطول الواضح لتوقع أمد احلياة عند امليالد يف الدول املتقدمة مبثابة نتيجة لتقدم احل  
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 احملاضرة الثالثة عشرة
:التقاط األساسية  

.تعريف الهجرة -  
.تصنيف الهجرة -  
.تقدير الهجرة -  

:مقدمة  
 واهلجرة كعملية سكانية تزايدت معدالهتا يف عامل اليوم على حنو ملحوظ نتيجة لتغري نظام العمل واإلنتاج يف. متثل اهلجرة عامال له أمهيته يف تغري السكان

ومن نظام يف اإلنتاج زراعي يقوم على االستقرار إىل نظام يف اإلنتاج يقوم على التصنيع حيث جتذب فرص . اغلب جمتمعاته من الزراعة إىل الصناعة
.العمل اليت يوفرها أعدادا كبرية من السكان فتضطرهم إىل التنقل السكاين أينما توجد هذه املنشآت الصناعية  

رة باعتبارها عالمة بارزة على التغري االجتماعي طاملا كانت عملية التصنيع تصاحبها حركات سكنية من الريف إىل احلضر ومن ومن هنا ينظر إىل اهلج
. مدينة إىل أخرى يف نفس البلد ومن جمتمع إىل أخر  

:تعريف الهجرة  
قة اعتادوا اإلقامة فيها إىل منطقة أخرى ، أو من منطقة إىل أخرى تعرف عملية اهلجرة بأهنا عملية انتقال أو حتول أو تغري فيزيقي لفرد أو مجاعة من منط

وقد تتم هذه العملية بإرادة الفرد أو اجلماعة أو بغري إرادهتم وإمنا . داخل حدود بلد واحد، أو من منطقة إىل أخرى خارج حدود هذا البلد
ال والتحول يف يف املكان املعتاد لإلقامة من منطقة إىل أخرى على حنو وقد تكون عملية االنتق. باضطرارهم إىل ذلك قسرا أو هلدف خططه اجملتمع

. دائم أو مؤقت  
:مفهوم الهجرة والمفهومات المرتبطة به   

وبناء على هذا التحديد ملفهوم اهلجرة ينبغي لنا أن نرسم احلدود الفاصلة بني هذا املفهوم وبني غريه من مفهومات أخرى مشاهبة       
ألن نقل مكان اإلقامة يف حالة اهلجرة يرتتب عليه بالضرورة نقل حياة اإلنسان املهاجر برمتها أما الذي ينتقل بني  المتنقلينخيتلفون عن  فاملهاجرين    

.مسكن وآخر قد يظل ميارس حياته كلها يف مكان السكن األول   
تماعي يعترب من قبيل تغيري املركز االجتماعي واالقتصادي ورمبا يتم هذا واهلجرة ذلك أن التنقل االج االجتماعي التنقلكما أن هناك فارقا واضحا بني 

كما أن اهلجرة باعتبارها عملية تغيري فيزيقي يف مكان اإلقامة املعتاد وبالتايل تغري . التغيري داخل منطقة واحدة يف اجملتمع دون حاجة إىل االنتقال
لية تنقل اجتماعي، ذلك ألن املهاجر قد حيقق أثناء إقامته يف منطقة املهجر مستوى من جذري يف حياة املهاجر فهي تنطوي بني طياهتا على عم

.احلياة االجتماعية ويصل إىل بعض املراكز ويتمتع مبكانة اجتماعية اقتصادية مل تكن له يف املنطقة اليت انتقل منها وهجرها   
:تصنيف اهلجرة  

:ألنواع كالتايل يوجد أنواع متباينة للهجرة، وميكن تصنيف هذه ا   
.على أساس املكان الذي يتم االنتقال إليه -3  
.على أساس إرادة القائم هبا -2  
.على أساس الزمن الذي تستغرقه هذه العملية -1  

: على أساس المكان -1  
 ) املكان الذي ينتقل إليه الفرد ( وهنا تنقسم اهلجرة إىل نوعني مها : 

. ملية انتقال األفراد واجلماعات من منطقة إىل أخرى داخل اجملتمع أو إىل منطقة أخرى يف نفس هذا اجملتمعوهي تشري إىل ع: الهجرة الداخلية -1
اطق وتتميز اهلجرة الداخلية بأهنا تأخذ تيارات واجتاهات عكسية، مبعىن أن مناطق طرد السكان جتذب يف نفس الوقت مهاجرين إليها، كما أن من

. خارجهااجلذب السكاين تطرد السكان إىل  
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:وهذا النوع األكثر انتشاراً وذلك للعوامل التالية  
قلة التكاليف -   

عدم وجود مشكلة اللغة -  
االستعداد النفسي هلا -   

عدم وجود مشكلة التأشرية  -  
 وتنقسم الهجرة الداخلية إلى نوعين:

. طقتني حيمالن نفس الصفات الثقافية واحلضريةهجرة من إقليم إىل آخر أو من والية إىل أخرى داخل الدولة الواحدة وبني من -3  
وتزداد هذه الظاهرة داخل اجملتمعات كلما زادت املدن من خصائصها كمراكز . هجرة من الريف إىل احلضر، وهي من أشهر أنواع اهلجرات وأوضحها -2

.  اجة العمل الزراعي احلقيقيجذب وكلما اتسع نطاق مراكز الصناعة اجلديدة يف الوقت الذي يزداد فيه سكان الريف عن ح  
:الهجرة الخارجية -2  
.وهي تشري إىل انتقال عدد من أفراد اجملتمع إىل جمتمع آخر طلبا للعمل أو فراراً من اضطهاد أو تطلعاً لفرص أحسن يف احلياة     
:ليوتنحصر اهلجرات اخلارجية أو الدولية الرئيسية اليت شهدها العامل يف العصر احلديث فيما ي     

.اهلجرة األوربية الدولية فيما وراء البحار إىل أمريكا  
.اهلجرات الدولية داخل أوروبا-  

.اهلجرات األفريقية   
.اهلجرات األسيوية  

 وقد مرت تيارات اهلجرة إىل أمريكا بفرتات ثالث:
.با حبثا عن اللجوء السياسيكانت الفرتة األوىل من االيرلنديني بسبب جماعة البطاطس واألملان الذين تركوا بالدهم غال-  
.والفرتة الثانية من االيطاليني وسكان شرق أوروبا-  
. والفرتة الثالثة كانت خالل احلرب العاملية الثانية واليت تزايد على إثرها معدل املهاجرين إليها من خمتلف أحناء العامل-  

.أما اهلجرة األفريقية فكانت جربية يف معظمها  
:أساس اإلرادة تصنيف الهجرة على -2  

 )واملقصود إرادة القائم باهلجرة( وهى تنقسم إىل نوعني:
:الهجرة اإلرادية -1  
خر وتغيري مكان وتشمل كل أنواع اهلجرة الداخلية أو اخلارجية اليت يقوم هبا األفراد أو اجلماعات بإرادهتم يف التنقل من مكان أو منطقة أو بلد إىل آ   

.و إجبار رمسيإقامتهم املعتاد دون ضغط أ  
:الهجرة الجبرية أو القسرية – 2  

ى النزوح من ونعين هبا نقل أفراد أو مجاعات من أماكن إقامتهم األصلية إىل أماكن أخرى، أو بعبارة أخرى إجبار السلطات لبعض األفراد واجلماعات عل
ولذلك قد يدخل يف هذا النوع كل ما . روب أو فيضاناتمنطقة معينة أو إخالئها بطريقة إجبارية أو قسرية خشية حدوث كوارث طبيعية أو ح

.يشري إليه مفهوم التهجري مثل عمليات اهلجرة إىل مديرية التحرير ومنطقة أبيس والنوبة اجلديدة يف مصر  
:على أساس الزمن -3  

:واملقصود هبا الزمن الذي تستغرقه اهلجرة وهي تنقسم إىل نوعني   
دائمة عملية انتقال من منطقة اإلقامة املعتاد إىل منطقة أخرى وما يصاحبه من تغري كامل لكل ظروف حياة املهاجرين متثل اهلجرة ال :الهجرة الدائمة

.املقيمني الذين يرتكون حمل إقامتهم األصلي هنائيا وال يعودون إليه مرة أخرى  
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: الهجرة المؤقتة  
قة إىل أخرى انتقاال مؤقتا، ومن أمثلتها اهلجرة بسبب العمل خارج أو داخل البلد لفرتة وهي متثل اهلجرة اليت ينتقل فيها األفراد أو اجلماعات من منط

ويطلق على هذا النوع من . مؤقتة، مثل هجرة العمالة الفنية وغريهم إىل بعض البالد اليت يتوافر فيها فرص العمل ومستويات األجور املرتفعة
.ون بني حني وآخر على موطنهم األصلي نظرا الرتباطهم به ألسباب اجتماعية واقتصاديةاملهاجرين اسم املهاجرين العائدين والذين يرتدد  

:تقدير الهجرة  
وهناك بعض . تكشف عملية تقدير اهلجرة أو قياسها عن كثري من الصعوبات اليت يندر أن تصادفنا وحنن جنري تقديرا أو قياسا للخصوبة أو الوفيات   

:ى ومنهااالعتبارات اليت ينبغي أن تراع  
ن مكان ضرورة وضع حتديد واضح ملفهوم املكان املعتاد لإلقامة حيث أن اهلجرة تغيري للمكان، ذلك ألن األفراد أو اجلماعات قد يكون هلم أكثر م - 

.واحد معتاد لإلقامة وهذا ينطبق مثال على الطلبة والعسكريني ونزالء السجون  
.مكان املعيشة أو املصري والتفرقة بني املفهومني حتديد واٍع ملفهوم املوطن األصلي ومفهوم -  
طول ألن األفراد ضرورة حتديد الفرتة الزمنية اليت تقدر خالهلا اهلجرة على أن تكون هذه الفرتة حمددة زمنيا حبوايل سنة واحدة، وأال تزيد عن ذلك أو ت -

ل هذه الفرتة ولذلك فإن إجراء تقدير للهجرة خالل فرتة تزيد على واجلماعات قد يقومون بعدد من التغريات يف اإلقامة كل سنة أو أكثر خال
.السنة ال يوصلنا إىل حقيقة هذه التغريات وبالتايل ال يساعدنا على إجراء التقدير الدقيق والصادق حلقيقة اهلجرة  

وحيسب معدل اهلجرة اخلام . تباين من املناطق الفرعيةوحيسب معدل اهلجرة اخلام عن طريق حصر عدد األفراد يف أحد املناطق والذين ينتقلون بني عدد م
ام إىل منطقة فرعية داخل اجملتمع األكرب عن طريق قسمة عدد املهاجرين خالل السنة إىل هذه املنطقة الفرعية على عدد السكان يف منتصف الع

.بالنسبة هلذه املنطقة نفسها  
فرتة عام عن طريق قسمة عدد املهاجرين للخارج من هذا املوطن على عدد السكان يف نفس  وحيسب معدل اهلجرة من املوطن األصلي إىل اخلارج خالل

. الوقت يف منتصف العام  
.موحيسب معدل اهلجرة إىل مكان املعيشة أو املصري عن طريق قسمة عدد املهاجرين إىل الداخل على عدد السكان يف هذا املكان يف منتصف العا  

رة الصايف من خالل حساب الفارق بني معدل اهلجرة من املوطن األصلي ومعدل اهلجرة إىل موطن املعيشة وقسمة العدد وميكن أيضا حساب معدل اهلج
.الناتج على عدد السكان يف منتصف العام  

. وباإلمكان أيضا حساب معدالت اهلجرة من حيث النوع والعمر وهكذا  
:مصادر بيانات الهجرة  

. هبا يف احلصول على البيانات اخلاصة بتقدير اهلجرة بني التعداد والتسجيالت والبيانات اجلاهزة واملسوح أو االستقصاءاتتتعدد املصادر اليت يستعان     
كما تفيد البيانات اليت . إذ تنطوي التعدادات مثال على بيانات تدل على املوطن األصلي وعلى موطن املعيشة وعلى التنقل من منطقة إىل أخرى

سجيل اإلجباري لكل تنقل من منطقة ألخرى داخل اجملتمع من خالل مكاتب السجل املدين مثال، ولكل تنقل من جمتمع إىل آخر توفرها نظم الت
. من خالل مكاتب اجلوازات واجلنسية وغريها  

:حجم الهجرة وخصائص المهاجرين   
احلجم حبجم اهلجرة يف سنوات أخرى يف التعرف على الزيادة أو  يساعد حصر عدد املهاجرين سنوياً يف التعرف على حجم اهلجرة وتفيد مقارنة هذا -

.النقص أو يف تعقب اجتاه التغري يف حجم اهلجرة  
.رينومن املتوقع أن يكون للمهاجرين بعض اخلصائص النوعية والعمرية والتعليمية واملهنية والطبيعية وغريها تلك اليت متيزهم من غري املهاج -  
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 احملاضرة الرابعة عشرة
:التقاط األساسية  

.تفسير الهجرة -  
.عوامل الهجرة -  
.نتائج الهجرة -  

:تفسري اهلجرة  
:النظريات المفسرة للهجرة الدولية -أوال  

، تتخلص يف رةينظر إىل اهلجرة باعتبارها عملية معقدة وغري متجانسة وباإلمكان حتليلها من منظورات عديدة والفكرة األساسية يف الرتاث املهتم باهلج     
.أن السكان يهاجرون إىل الشمال  

م حول أسباب اهلجرة الدولية أول األفكار يف جمال اهلجرة وقد ركز فيها 3764يف عام  "كريجر" كانت الدراسة اليت قام هبا علم االجتماع السويدي       
.على عوامل الطرد  

االتصال، وتعدد العالقات بني البلدان املرسلة : يف اهلجرة الدولية يف عاملني مها العوامل األساسية3885عام  "الفسير"كما حدد العامل الفرنسي     
. واملستقبلة للمهاجرين  

.مسحاً للمحددات الكربى للهجرة الدولية3222عام " ماكدويل"و "جرينود" وقدم كل من      
: قد تصنف أسباب اهلجرة الدولية إىل جمموعتني اثنتني فقط   

وعوامل اجلذب  -          عوامل الطرد     -   
:نظرية عوامل الطرد واجلذب  

(العزلة االجتماعية –االضطهاد  -الفقر )قد تكون عوامل الطرد بسيطة مثل  -  
(كوارث بيئية  -احلروب -اجملاعات) كما قد تكون صعبة مثل       
.وميكن أن تكون عوامل الطرد بنائية مثل النمو السكاين -  
.لبنائي الثاين اهلوة السحيقة يف الرفاهية بني الشمال واجلنوبكما قد يكون العامل ا  -  
.كما تعترب احلروب أحد عوامل الطرد  -  
.وتؤدي التوترات العرقية إىل القتل يف أوقات احلرب وإىل االضطهاد يف أوقات السلم. كذلك يوجد االضطهاد يف بعض دول العامل  -  

.ف تدفق تيارات اهلجرة احلالية ويف املستقبلوحيتمل أن يكون الفقر أكرب عامل وحيد يقف خل - 
.ورمبا تؤدي الكوارث البيئية ومعظمها يقع يف البلدان النامية إىل حدوث هجرات يف املستقبل-  

:التفسير البنائي الوظيفي للهجرة الداخلية -ثانيا  
وميثل ما تقدمه املدينة من خدمات ومرافق وفرص .  املدينةوغريه من علماء االجتماع بداية االهتمام النظري باهلجرة إىل (زيمل) شكلت أفكار   

وهذه الظروف االجتماعية العامة دفعت بعض الدارسني إىل القول بنظريات . عمل عناصر جذب للمهاجرين من الريف من الشباب الطموح
.اجتماعية حتاول تفسري حياة املهاجرين وقدرهتم على التعامل مع أوضاع املدينة  

 
:التغير االجتماعينظرية  -1  

وهي تفسر اهلجرة من خالل ربطها بالتغري االجتماعي الذي مير به اجملتمع فقد قدم "زلنسكي" تفسرياً للهجرة من خالله ذكر مخس مراحل تارخيية 
 متر هبا اجملتمعات، هي:
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.ل حمصورا مكانيا حبسب املمارسات العرقية والتقاليداهلجرة فيه حمدودة وذات طابع دوري إذ كان اجملتمع كك وكانت: مرحلة اجملتمع التقليدي -3  
والذي يتميز بارتفاع سريع يف معدالت اإلجناب ومن مث زيادة يف السكان نتج عنها هجرة واسعة وبالذات اهلجرة الريفية : مرحلة اجملتمع االنتقايل -2

.احلضرية  
. الت الزيادة الطبيعية للسكان ويصاحبها تدهور يف معدالت اهلجرةحيث تتقلص معد: مرحلة اجملتمع االنتقايل يف مراحله املتأخرة -1  
الذي يتميز بتدين معدالت اإلجناب والوفاة وتدين معدالت اهلجرة الريفية احلضرية واستبداهلا باهلجرة بني احلواضر أو املدن : مرحلة اجملتمع املتقدم -4

.واالنتقال داخل احلواضر ذاهتا  
.هلجرة وأن ما تبقى منها سيكون هجرة بني املدن أو داخلهاويتميز بتدين ا: قدممستقبل اجملتمع املت -5  

.متيز بأنه تفسري منحاز للتجربة الغربية وال ميثل ما مرت به اجملتمعات األخرى غري الغربية (زلنسكي)غري أن ما قدمه   
: نظرية التنظيم االجتماعي  -2  

وتتفاعل هذه العناصر بعضها مع بعض ( جمتمع املنشأ وجمتمع املقصد واملهاجر)ذكر ثالثة عناصر وهي نظريته يف اهلجرة حيث ي "مانجالم"يقدم     
.آخذا عنصر الزمن واألنظمة االجتماعية املشكلة للنسق االجتماعي جماال للتفاعل  

وعلى املستوى الفردي، كان الرتكيز على عملية تأقلم وتكيف املهاجر مع اجملتمع املضيف. فقد اقرت ح )سيراز( أن عودة املهاجر ميكن أن متيز إىل 
 ثالثة أنواع انطالقا من مستوى تأقلمه وتكيفه يف اجملتمع املضيف:

ويفرتض أن هؤالء املهاجرين ميكن إعادة . من يفشلون يف التكيف مع اجملتمع املضيف ويعودون إىل وطنهم األم باعتبارهم مهاجرين فاشلني -3
. هم األصلي، دون أن يكون هلم تأثري تغيريي على اجملتمعاستيعاهبم بسرعة يف جمتمع  

األفراد الذين ال يعودون إىل جمتمعهم األصلي إال وقت اإلحالة على املعاش، ومن مث لن يكون هلم أي تأثري يذكر على النسق االجتماعي  -2
.االقتصادي  

، ولذلك يكونون كلهم طموح ونشاط ومستعدين لالخرتاع واإلبداع يف األفراد الذين عادوا بعد أن حققوا بعض النجاح يف اجملتمع املضيف -1
. جمتمعهم األصلي  

:عوامل الهجرة  
ها على أساس عندما نتحدث عن العوامل أو الدوافع أو األسباب اليت تؤدي إىل حدوث اهلجرة بأنواعها املختلفة ينبغي تقسيم هذه العوامل والتمييز بين   

يف البالد املرسلة للمهاجرين وتعرف باسم عوامل الطرد مث جمموعة العوامل اليت تكمن يف البالد املستقبلة للمهاجرين  جمموعة العوامل اليت تكمن
.وتعرف باسم عوامل اجلذب  

سياسية حبيث كانت هجرة إذ تتمثل عوامل الطرد يف اهلجرة الدولية يف ظروف البالد املرسلة للمهاجرين من الناحية اجلغرافية واالقتصادية والدميوغرافية وال
. األوربيني إىل أمريكا ترجع إىل زيادة السكان يف أوربا وضآلة مساحة األرض  

إذ أدى القرب يف . كما تتمثل عوامل الطرد أيضا يف اهلجرة الداخلية يف ظروف البالد املرسلة للمهاجرين اجلغرافية واالقتصادية والدميوغرافية والسياسية
كما أدت الظروف االقتصادية للمناطق . حمافظيت البحرية واإلسكندرية إىل زيادة نسبة املهاجرين من البحرية إىل اإلسكندرية املوقع اجلغرايف بني 

. الريفية إىل طرد السكان منها إىل مناطق أخرى هي يف الغالب املناطق احلضرية واملدن الصناعية  
إذ أدت عوامل . د املستقبلة هلم من الناحية اجلغرافية والدميوغرافية واالقتصادية والسياسية أيضاوتنحصر عوامل اجلذب للمهاجرين الدوليني يف ظروف البال

األمريكتني  اجلذب اجلغرافية يف الواليات املتحدة من حيث مساحات األرض الواسعة وخصوبتها وثرواهتا التعدينية إىل أن يغادر األوربيون قارهتم إىل
وأدت عوامل اجلذب السياسية باألملان إىل ترك بالدهم إىل . دهم مل يكن منخفضا بدرجة تدفعهم إىل اهلجرةرغم أن مستوى املعيشة يف بال

. الواليات املتحدة  
. ضاوتنحصر عوامل اجلذب للمهاجرين داخليا من منطقة ألخرى يف ظروف البالد املستقبلة هلم من الناحية اجلغرافية واالقتصادية والسياسية أي  

ة ل اجلذب االقتصادية يف أحد املناطق مثل توفر مشروعات العمل وفرص العمل والدخل املرتفع والتعليم والسكن املالئم إىل اهلجرة الداخليوتدفع عوام
.إليها من مناطق أخرى  
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من اجلنوب إىل الشمال حيث يقل  وقد تدفع عوامل اجلذب السياسية يف أحد املناطق أيضا مثل االضطهاد أو التفرقة العنصرية إىل هجرة الزنوج يف أمريكا
. االضطهاد يف الشمال عنه يف اجلنوب  

:نتائج الهجرة  
: نتائج الهجرة الدولية  -1  

 سواء يف البالد املرسلة أو املستقبلة وتنحصر يف :
يدة حيث أن املهاجرين اغلبهم من الذكور يف اآلثار االقتصادية يف البالد املستقبلة وتتمثل يف زيادة استثمار املوارد الطبيعية واكتساب أيدي عاملة جد--

.   سن العمل  
نسبة  اآلثار على تركيب السكان وتتلخص هذه اآلثار يف النوع والعمر وبالتايل من حيث اخلصوبة والزواج حيث يالحظ زيادة نسبة الذكور وارتفاع- -

.متوسطي العمر  
:نتائج الهجرة الداخلية -2  

.نقص حجم العمالة يف الريف - 
.ركز العمال يف املدن واإلنتاج الصناعيت - 

.ظهور الكثري من املشكالت مثل اإلسكان واملواصالت ومؤسسات اخلدمة العامة والرتفيه - 
.انتشار الكثري من مظاهر السلوك املنحرف وارتفاع معدل اجلرمية - 
.تفكك الروابط االجتماعية بني خمتلف اجلماعات املرتبطة قرابياً  - 

.باملدينة أدى إىل ختلف اجملتمعات الريفية عن احلضرية زيادة االهتمام - 
 

 

 

 

 متت حبمد اهلل
 دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه

 أختكم بنت جند
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 اسئله من احملاضرة االوىل
 نبدآآآآ

؟..رسها االساسية اليت يددراسة السكان أحد املوضوعات  -3  
 علم السكان 
 علم النفس 

 علم االجتماع
 

؟..اكثر العلوم أقرابن بدراسة السكان -2  
 علم االقتصاد 

 علم الصحه العامه
 علم االجتماع

؟..ماهي عدد الظواهر السكانية اليت فرقوا العلماء بينهما -1  
 حجم السكان
 تكوين السكان
 توزيع السكان

 الكثافة السكان
 مجيع ماسبق

؟..دعدد األفراد يف مكان معني ويف وقت حمدهو  -4  
 حجم السكان
 تكوين السكان
 توزيع السكان

 الكثافة السكان
؟..وهو جمموع الذكور واإلناث وخمتلف أفراد اجملتمع يف فئات السن املتباينة -5  

 حجم السكان
 تكوين السكان
 توزيع السكان

 الكثافة السكان
؟..تحضر والتصنيعيتم تقسيم السكان على أساس درجة ال -6  

 حجم السكان
 تكوين السكان
 توزيع السكان

 الكثافة السكان
؟.العالقة ما بني السكان ومساحة األرض اليت يقطنها هؤالء السكان -7  

 حجم السكان
 تكوين السكان
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 توزيع السكان
 الكثافة السكان

؟..اض اخلصوبة والوفياتحالة تكون فيها اخلصوبة والوفيات مرتفعة إىل حالة أخرى تتميز باخنفهي  -8  
 تكوين السكان

 التحول الدميوجرايف )السكاين(
 النمو السكاين

؟..(منو اسكان)من عوامل زيادة عدد السكان  -2  
 املواليد واهلجرة

 الوفيات واهلجرة
 املواليد واهلجرة والوفيات

؟..(عدم النمو)من عوامل اخنفاض عدد السكان  -31  
 املواليد واهلجرة

 الوفيات واهلجرة
 املواليد واهلجرة والوفيات

؟..ماهي ثالثة عناصر  التغري الدميوجراف -33  
 املواليد واهلجرة اخلصوبه

 الوفيات واخلصوبه واهلجرة 
  املواليد والوفيات واهلجرة 

؟...فماهي اجلوانب من وجهة نظر علم االجتماع مهمة يف السكانجوانب  دراسة الظواهر السكانية  -32  
ديناميةواجلوانب ال   

  اجلوانب البنائية
 اجلوانب البنائية الدينامية

؟..سكان على أساس علمي ينصرف حنو دراسة حجم السكان والتغري يف هذا احلجم خالل الزمنال اهتمام -31  
 ضرورة دراسة حجم السكان

 الوعي االجتماعي
 الرفاهية االجتماعية

؟..ةاحلجم تسهم يف جمال الرفاهية االجتماعية واإلنساني احلقائق املتعلقة حبجم السكان والتغريات يف هذا -34  
 ضرورة دراسة حجم السكان

 الوعي االجتماعي
 الرفاهية االجتماعية

؟..اإلدراك الصحيح واملعرفة احلق والفهم السليم هم مفتاح الوعي الفردي واالجتماعي -35  
 ضرورة دراسة حجم السكان

 الوعي االجتماعي
 الرفاهية االجتماعية
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 احملاضرة الثانية
؟..إن االهتمام بدراسة الظواهر السكانية يف الفكر اإلنساين اهتمام -3  

 جديد
 أقدم العصور

  قدمي
 

؟...ن هؤالء املفكرين اهتموا الفكر اإلنساين القدمي كما جتلى يف كتابات كونفوشيوس وأفالطون وأرسطو ابن خلدو   -2  
 اهتماما غري مقصود يف ذاته

  بالعالقة بني حجم السكان وأهداف الدولة أو اجملتمع
 مل يعتمد على البيانات السكانية

 
؟..اهتمامهما أن الفكر السكاين كما اتضح يف كتابات أفالطون وأرسطو -1  

  بالعالقة بني حجم السكان وأهداف الدولة أو اجملتمع
 مل يعتمد على البيانات السكانية

 اهتماما غري مقصود يف ذاته
 

؟...لسكاين القدمي كما أفصحت عنه كتابات كونفوشيوس وأفالطون وأرسطو وابن خلدونأن الفكر ا -4  
 مل يعتمد على البيانات السكانية اليت تستند إىل الدراسات اإلحصائية

 اهتماما غري مقصود يف ذاته
 بالعالقة بني حجم السكان وأهداف الدولة أو اجملتمع

 
؟..سكانية اىلم عوامل الدميوجرافيا والدراسات الستنق-5  

 مخسة
 اربعه
 سته

 
؟..من عوامل منو الدميوجغرافيا لدراسة السكانية زيادة منو سكان العامل ظهرت يف القرن -6  

 الثامن عشر
 التاسع عشر
 السابع عشر

؟.....من عوامل الدميو جغرافيا والدراسات السكانية هي -7  
 زيادة السكان 
 منو الصنلعي 

حصاءمنو وتقدم البحث العلمي واإل  
 مجيع ماسبق
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؟..ظهرت حماولة علميه جاده وكانت من ابرزها عاملني -8  
 بنيامني فرانكلني وتوماس جيفرسون

وبنيامني فرانكلني روبرت مالتس  
 وتوماس جيفرسون و ربرت 

 
؟..منو الدميوجرافياوالدراسات السكانية وهو هناك عامل مهم ويعترب من اهم عوامــل  -2  

اتقدم علوم البيولوجي  
 منو وتقدم البحث العلمي واإلحصاء

 ظهور مؤلف روبرت مالتس )مقال يف السكان(
 

؟.. يعترب أول من أرسى دعائم الدراسة العلمية للسكان وجعل منها كيانا مستقال يعتمد على املناهج العلمية وخاصة -31  
 ابن خلدون

 مالتس
 توماس

 
؟..علم اجتماع السكان إىل الفرتة ما بني عاميظهور  -33  

  3221 و3211
3241و  3211  
3221و3231  

؟..جماالت أهتمام علم اجتماع السكان  -32  
 ميدانيني

 ثالثة مايدين
 سبعة مايدين

؟.. يف زيادة توضيح االختالف بني علم اجتماع السكان وبني الدميوجرافيا والدراسات السكانيةماهي امليادين اليت ظهرت  -31  
 ميدان بناء السكان

  السكاينميدان التغري
 مجيع ما ذكر

 
؟.. من أكثر امليادين جذبا للباحثني الذين يقومون بتحليل ظواهر بناء األسرة وحجمها يعد -34  

 ميدان التغري السكاين
 ميدان بناء السكان

 ميدان التغري السكاين وبناء السكان
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 احملاضرة الثالثة
؟..ى أساس املالحظة والتجريب،عبارة عن جمموعة من القضايا املرتابطة اليت تقوم عل -3  

 النظرية السكانية
 النظرية علم اجتماع
 النظرية االقتصادية

؟..هناك ثالث حماوالت لتصنيف علم اجتماع السكان احملاولة األوىل تقسم اىل نوعني -2  
 نظريات طبيعية واجتماعية

 نظريات البيولوجية واالقتصادية
 نظريات مدخل احملافظ والراديكايل

؟..اليت جيمع بينها اعتقاد واحد مؤداه أن الذي يتحكم يف منو السكان هو طبيعة اإلنسان نفسه وطبيعة العامل الذي يعيش فيهوهي -1  
 نظريات االجتماعية

 نظريات الطبيعية
 نظريات االقتصادية

  ؟..من أصحاب النظريات الطبيعية -4
  كارل ماركس وأرسني دميون وكارسوندرز
 سادلر ودويلدي وسبنسر وكواردوجيين 

  سبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنجزيل ديفز

؟أعضاء اجملتمعوهي اليت جيمع بينها اعتقاد واحد مؤداه أن منو السكان ال يرجع إىل قانون طبيعي ثابت وإمنا يرجع إىل الظروف االجتماعية اليت حتيط ب-5  
 نظريات االقتصادية
 نظريات االجتماعية

 نظريات الطبيعية
؟..اب النظريات االجتماعية من أصح -6  

  سادلر ودويلدي وسبنسر وكواردوجيين
  سبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنجزيل ديفز
 كارل ماركس وأرسني دميون وكارسوندرز 

 
؟..حماولة الثانية بتصنيف نظريات السكان على ضؤ العوامل اىل ثؤثر يف منو السكان اىل  -7  

 نظريات طبيعية واجتماعية
 نظريات البيولوجية واالقتصادية ثقافية اجتماعية

 نظريات مدخل احملافظ والراديكايل
؟..أن اخنفاض اخلصوبة الذي حدث يف الدول املتقدمة يرجع بصفة أساسية إىل اخنفاض القدرة البيولوجية على اإلجناب -8  

 النظريات االقتصادية 
 النظريات البيولوجية
 النظريات الراديكايل
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؟.. لسكانية يؤدي بطريقة طبيعية إىل اخنفاض القدرة على اإلجنابارتفاع الكثافة ا -2  
 ماركس
 سبنسر
 سادلر

ىل أن تعقيد احلياة االجتماعية والتنظيم االجتماعي يتطلب من اإلنسان أن يبذل جهودا إضافية للمحافظة على حياته الذاتية وأن ذلك يؤدي إ -31
؟.. خفض قدرته على التوالد  

 سبنسر
 سادلر

ونابن خلد  
؟..تطورت النظرية االقتصادية الكالسيكية، وبدأ مفهوم احلجم األمثل للسكان يظهر يف كتابات علماء االقتصاد-33   

 هناية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن
 هناية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع

 هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
؟.. 3888لسكان يف كتابه مبادئ االقتصاد السياسي الذي نشر عام احلجم األمثل ل -32  

 ابن خلدون
 سادلر
 كيناي

 
؟..احملاولة الثالثة اليت ترد نظريات السكان اىل مدخلني مها -31  

 مدخل احملافظ والراديكايل
 مدخل اجتماعية وبيولوجية

 مدخل احملافظ وبيولوجية
 

؟..من أصحاب النظريات املدخل احملافظ  -34  
  كارل ماركس وأرسني دميون وكارسوندرز

 سبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنجزيل ديفز
  سادلر ودويلدي وسبنسر وكواردوجيين 
 

؟..من أصحاب النظريات املدخل الراديكايل -35  
 كارل ماركس وكونتز وريابوشكني وكوزلوف 

  سادلر ودويلدي وسبنسر وكواردوجيين
   يل ديفزسبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنجز 
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 احملاضرة الرابعة
؟..هو  ضمن كتابه مبادئ البيولوجيا التطور البيولوجي االجتماعي للقوى الطبيعية عرف باهتمام -3  

  الكسندر كارسوندز
 هربرت سبنسر 

  كوارد جيين
قلة النسل بني السيدات املشتغالت يف  و الذايت أن هناك تعارضا بني التناسل والنضوجو  أن الغذاء اجليد يزيد القدرة على التناسلمن اهم أفكاره  -2

؟..هو العامل املهن الفكرية  
 هربرت سبنسر 

  كوارد جيين
 كنجزيل ديف

؟..هناك بعض االنتقادات أو املالحظات النفديه على أفكار هربرت سبنسر -1  
الفرضفروضه بناء على شواهد من الواقع إال أنه أغفل عددا آخر من الشواهد اليت ختالف هذا   

املرأة اليت نالت قدرا من التعليم البد أن تكون قد جتاوزت أهم فرتات خصوبتهاان  هناك عوامل أخرى غري التعليم تؤثر يف القدرة على اإلنسال  
 مجيع ما سبق 

 
؟.مفكر اجتماعي اهتم بدرجة كبرية بدراسة التغري السكاين باعتباره مؤشرا على تطور وتغري اجملتمع -4  

  ارسوندزالكسندر ك
 كنجزيل ديف
  هربرت سبنسر

 كوارد جيين
 

؟..عام( أثر السكان يف تطور اجملتمع)جيين قضاياه النظرية يف مؤلفه  كوارد  عرض -5  
3233 
3232 
3231 

؟..ع من اهم هذه القضاياعرض جيين قضاياه النظرية يف مؤلفه أثر السكان يف تطور اجملتم -6  
.التكوين والتقدم واالزدهار واالضمحالل والفناءنشأة و  أن اجملتمع مير مبراحل ثالث  

و السكانأن يف كل مرحلة من مراحل تطور وتغري اجملتمع ميكن أن نالحظ خصائص حمددة متيز من   
عاط بني منو السكان وتغري اجملتممث أخذ يبحث عن الشواهد الواقعية اليت تؤكد االرتب  

 مجيع ماسبق
 

؟..هي مرحلة يصاحب ذلك النمو السكاين عدم وجود اختالفات اجتماعيةتتميز مبعدل خصوبة مرتفع وكان  -7  
 النشأة والتكوين 

 االضمحالل والفناء
دم واالزدهار لتقا  
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هي  جارةحيدث تناقص يف اخلصوبة ويقل عدد السكان وينتعش االقتصاد ويرتفع مستوى املعيشة وتعم الرفاهية ويطرد التصنيع وتنمو املدن وتزدهر الت -8
؟.ةمرحل  

 التقدم واالزدهار 
 النشأة والتكوين 

 االضمحالل والفناء
 

؟..هي مرحلة  يقل عدد السكان يف املناطق الريفية نتيجة لنمو التصنيع والتوسع يف هجرة العمالة من الريف إىل احلضر -2  
 النشأة والتكوين 

 االضمحالل والفناء
  دم واالزدهارلتقا

؟..هو ( سكان العامل)وعرض قضاياه النظرية يف مؤلف له بعنوان اهتم بدراسة الظواهر السكانية  -31  
  كوارد جيين

 الكسندر كارسوندز 
زكنجزيل ديف  

 هربرت سبنسر
؟..اذكريها بدراسة الظواهر السكانية وعرض قضاياه النظرية يف مؤلف له بعنوان سكان العامل الباحث الكسندر اهتم -33  

ا قلة أو كثرة أو عند حد أمثلأن السكان يف أي جمتمع إما أن يكونو   
.أن هناك عالقة بني حجم السكان وبني موارد الثروة يف اجملتمع سواء أرض زراعية أو ثروة معدنية أو غريها  
.أخذ حيصر األدلة على صحة افرتاضه بالنظر إىل حقيقة دخل الفرد يف اجملتمع واملرتتب على موارد الثروة به  

 مجيع ماسبق
؟..ماهو  سكان جانبا كبريا من اهتماماته، ووضع عدة مؤلفات ومقاالت يف هذا الصددأعار موضوع ال -32  

  الكسندر كارسوندز
 كنجزيل ديفز
رهربرت سبنس  
 كوراد جيين

؟..من أهم نقاط النقد املوجه اىل ديفز  -31  
.املواليدتطبيق نظريته على التطورات السكانية اليت حدثت يف الدول املتقدمة وأهم هذه الظروف هبوط   

.يرفض النظريات اليت حتاول تفسري التغري االجتماعي بالرجوع إىل عامل واحد فقط كالعامل االقتصادي مثال أو العامل الثقايف  
إذا اختل هذا التوازن مييل السكان إىل التكيف مع هذه الظروف من خالل استجابات متنوعة يرفض   

 مجيع ماسبق
 

؟..وتعد نظرية ثابة غري متغريه هو املدخل احملافظ حرصا على التمسك بفكرة التوازن وتعد نظريته من أكثر نظريات -34  
 كوراد جيين

 كنجزيل ديفز
رهربرت سبنس  
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 احملاضرة اخلامسة
؟..مل يكن متخصص يف السكان والكان عرض فيها لبعض اآلراء النظرية املتعلقة بالسكان ضمن راس املال  -3  
ريابوشكني   

.سيدين كونتز  
  كارل ماركس.

.كوزولوف  
 

؟..اذكري أهم اآلراء لكارل ماركس  -2  
 بأن اجملتمع مير مبراحل متباينة يف تغريه، استنادا إىل تغري اإلنتاج والنظام االقتصادي

.ويفرتض أن تزايد السكان يرتبط مبعدل التشغيل يف النظام االقتصادي  
ملعدل التشغيل املتناقص واختصار النفقات وتراكم وجود فائض يف السكان  الحظ ج الرأمسايلووجد ما يدعم افرتاضه هذا بناء على دراسته لنظام اإلنتا 

 رأس املال
ينائض سكاتراكم رأس املال يف صورة سلع إنتاجية إىل نقص احلاجة إىل العمال مما جيعل وجودهم يف اإلنتاج زائدا عن احلاجة نسبيا فيتحولون إىل ف  

 مجيع ماسبق
 

؟..هاكي اليوجد فائض سكاين نتجة لتشغيل الكامل والتواوزن بني الزياة يف راس املال والعمال كانت من اراءيف نظام االشرت  -1  
 ريابوشكني

.سيدين كونتز  
  كارل ماركس.

.كوزولوف  
؟..هليها من اراءيصل من حتليالته اهنا ليس هناك قانون عام ثابت للسكان وامنا لكل مرحلة من مراحل تطور اجملتمع قانون خاص ينطبق ع -4  

 ريابوشكني
.سيدين كونتز  

  كارل ماركس.
.كوزولوف  

الفقر والبؤس متاسببه أمنا سبب بيولوجي او سبب طبيعي أمنا  مع تطور اجملتمع ووصوله إىل مرحلة اإلنتاج االشرتاكي تتالشىمشكلة زيادة السكان  -5
؟..ه مل هو اجملتمع الذي يوجد فيه الفقر والبؤس كانت من اراءسبب اقتصادي آلن اجملتمع الذي يعجز عن تشغيل أفراده تشغيل كا  

 ريابوشكني
.سيدين كونتز  

  كارل ماركس.
.كوزولوف  

؟..هناك بعض أوجه النقد لنظرية ماركس  -6  
.حتيزه للطبقة العاملة مما أثر يف قضاياه النظرية ونتائج حتليالته  

ن رد وحتل فيه مشاكل تزايد السكاواأن النظام االشرتاكي يقل فيه ضغط السكان على امل  
 مجيع ماسبق
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؟..عالمة روسي ينطلق من نفس القضايا اليت انطلق منها ماركس، إال أنه يقدم قضايا افرتاضية وتفسريية ختتلف يف مضموهنا -7  
 ريابوشكني

.كارل ماركس   
.سيدين كونتز  

.كوزولوف  
؟..ريابوشكنيأذكري أهم قضايا  -8  

.على طبيعة النظام االقتصادي السائد يف اجملتمع أن زيادة السكان تتوقف  
 النظام الرأمسايل هناك فائض يف السكان نتيجة الطبيعة االستغاللية واملتعارضة بني القائمني على شئون اإلنتاج االقتصادي والعمال

وسائل بني القائمني على شئونهنظام اإلنتاج االشرتاكي ليس هناك فائض يف السكان نتيجة للطبيعة املتوازنة يف األهداف والال  
 مجيع ماسبق

؟..يف تفسري الظواهر السكانية على ضؤ العوامل االقتصادية( ماركس)وتأثر بأفكار  باحث اهتم بدراسة الظواهر السكانية -2  
 ريابوشكني

.كارل ماركس   
 سيدين كونتز.

.كوزولوف  
؟..ري فماهي فسر بظواهر السكان وتوسع من نطاق هذه التفس سيدين كونتز - 31  

.بنفس القضايا املسلمة حول تغري اجملتمع وظواهره  
 منو السكان على حنو مغاير إذ يرى أن منو السكان يتوقف على عوامل اقتصادية ثالثة هي مقدار العمل ونوع العمل ووظيفة األسرة

 مجيع ماسبق
 

؟... أن فرص العمل املتاحة هي اليت حتدد معدالت الزواج واإلجناب -33  
.ارل ماركسك   

.سيدين كونتز  
 آدم مسيث 
.كوزولوف  

 
؟..أذكري العوامل األقتصادية اليت تتوقف عند منو السكان  -32  

 مقدار العمل ونوع العمل ووظيفة األسر ة 
  مقدار العمل املطلوب

 الوظائف االقتصادية لألسرة
؟..تكاليف مما يؤدي إىل ارتفاع اخلصوبةزيادة الطلب على العمل غري املاهر وهو نوع من العمل ال حيتاج إىل  -31  

ة مقدار العمل ونوع العمل ووظيفة األسر   
 مقدار العمل املطلوب 

 الوظائف االقتصادية لألسرة
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فاض  اخنأن التغري الذي طرأ فحوهلا من وحدة إنتاجية حتتاج إىل أيد عاملة كثرية إىل وحدة استهالكية أفقد األطفال قيمتهم االقتصادية وأدى إىل-34
؟..اخلصوب  

ة مقدار العمل ونوع العمل ووظيفة األسر   
  مقدار العمل املطلوب

 الوظائف االقتصادية لألسرة
 

األولون  العالقة بني اخلصوبة والدخل وانتهى إىل أنه إذا كان األغنياء أقل إجنابا من الفقراء فإن ذلك يرجع إىل أن طبيعة املهن اليت ميارسها فسر -35
؟..كبريا وتكاليف كثريةتتطلب إعدادا    
.كارل ماركس   
 سيدين كونتز.

  آدم مسيث
.كوزولوف  

؟. سيدين كونتزما هي أوجه النقد  -36  
هل هبذا التفسري املاركسي لنمو السكان وهو نوع العمل وما يتطلبه من تكاليف لإلعداد والتدريب والتنشئة وأثره يف معدالت اخلصوبة إال أنه جتا أضاف  

  الجتماعية األخرى على اإلجنابأثر العوامل ا
 الحظه من ظواهر سكانية يف اجملتمع الغريب، ومل يهتم مبا هو مالحظ من ظواهر يف الدول النامية

 مجيع ماسبق 
 

ال أنه طور إ( ماركس)باحث سوفييت أعار الظواهر السكانية كثريا من اهتمامه، ووضع آراءه يف السكان ضمن عدد من مؤلفاته، ورغم ترديده آلراء  -38
؟..من تفسرياته ووسع من نطاقها لتشمل الظواهر السكانية واجتاهات اخلصوبة يف الدول النامية  

.كارل ماركس   
.سيدين كونتز  

  آدم مسيث
 كوزولوف.

 
؟..كوزولوفماهي افكار  -32  

تمع وظواهرهحتليله للظواهر السكانية يف الدول النامية انطالقا من نفس املسلمات املاركسية حول تغري اجمل  
 حماولته توسيع نطاق التفسري املاركسي لظواهر السكان تقدمي فرض جديد إ

 أن منو السكان يف الدول النامية يتوقف على عوامل غري مادية
 مجيع ماسبق

 
؟..ماهي العوامل املؤثرة يف اإلجناب  -21  

 العوامل املباشرة والعوامل غري املباشرة.
.والعوامل غري املباشرة  

امل املباشرةالعو   
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 احملاضرة السادسة
؟..دراسة السكان تنتمي من تلك اجملموعة من العلوم  -3  

 االنسانية
 الدميوجرافيا
 اإلمبرييقية

 
؟ ..تعريف املعطيات السكانية -2  

  وتشمل األحداث االجتماعية وأحوال السكان
تنقسم املعطيات واملعلومات واحلقائق والبيانات اليت يتعامل معها دارس السكان سواء يف الدميوجرافيا أو الدراسات السكانية اجلغرافية أو االقتصادية أو 

 علم االجتماع 
 تشمل اخلصائص السكانية األساسية الالزمة لكل دراسة سكانية

؟..من املعطيات السكانية اجملموعه االوىل هي   -1  
 تشمل اخلصائص السكانية األساسية الالزمة لكل دراسة سكانية

ألحداث االجتماعية وأحوال السكانتشمل ا  
 تتكون من اخلصائص االجتماعية للسكان

 
؟..متثل اجملموعة االوىل اىل  -4  

 العمر والنوع واجلنس أو العنصر واليت تؤثر وتتأثر بعوامل املواليد والوفيات واهلجرة وتكوين السكان
أو العمل والبطالةالزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم واملهنة واإلسكان   

 تتعلق باملواليد والوفيات واهلجرة وحجم السكان وتوزيع السكان
 

؟..من املعطيات السكانية اجملموعه الثانية هي  -5  
 تشمل اخلصائص السكانية األساسية الالزمة لكل دراسة سكانية

 تتكون من اخلصائص االجتماعية للسكان
 تشمل األحداث االجتماعية وأحوال السكان

 
؟..متثل اجملموعة الثانية اىل  -6  

 الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم واملهنة واإلسكان أو العمل والبطالة
 تتعلق باملواليد والوفيات واهلجرة وحجم السكان وتوزيع السكان

 العمر والنوع واجلنس أو العنصر واليت تؤثر وتتأثر بعوامل املواليد والوفيات واهلجرة وتكو ين السكان
 

؟..من املعطيات السكانية اجملموعه الثالثة هي  -7  
 تتكون من اخلصائص االجتماعية للسكان

 تشمل األحداث االجتماعية وأحوال السكان
 تشمل اخلصائص السكانية األساسية الالزمة لكل دراسة سكانية
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؟..اىل  لثالثةمتثل اجملموعة ا -8  
جم السكان وتوزيع السكانتتعلق باملواليد والوفيات واهلجرة وح  

 العمر والنوع واجلنس أو العنصر واليت تؤثر وتتأثر بعوامل املواليد والوفيات واهلجرة وتكوين السكان
 الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم واملهنة واإلسكان أو العمل والبطالة

 
؟..من املعطيات السكانية اجملموعه الرابعة هي  -2  

اخلصائص االجتماعية للسكانتتكون من   
 وتنطوي على جمموعة املعطيات والبيانات املتعلقة باملكونات البنائية للمجتمعات

 تشمل األحداث االجتماعية وأحوال السكان
 

؟..اىل  لرابعةمتثل اجملموعة ا -31  
 درجة التحضر والتصنيع والتنمية واحلراك االجتماعي والطبقة االجتماعية واألسرة والقيم والثقافة

 تتعلق باملواليد والوفيات واهلجرة وحجم السكان وتوزيع السكان
 العمر والنوع واجلنس أو العنصر واليت تؤثر وتتأثر بعوامل املواليد والوفيات واهلجرة وتكوين السكان

 
؟..هي  صادر الرئيسية للمعطيات السكانيةامل -33  

دى لتقدمي املعلومات اخلاصةدراسة السكان من خالل عملية االتصال بالسكان فرا  
ها مباشرة يتم احلصول على بعض معطيات الدراسة السكانية من خالل طرق غري مباشرة وحتليلية تفيد يف الوقت نفسه عن املعلومات اليت مت احلصول علي  

 مجع ماسبق
 

  ؟..ى تنطوي املصادر املباشرة للمعطيات السكانية عل -32
.نةالتعداد سواء الشامل أو بالعي  

.نظام التسجيل احليوي  
  البحث االجتماعي امليداين الذي جيريه عامل االجتماع

 مجع ماسبق
  ؟..ى املباشرة للمعطيات السكانية عل غري تنطوي املصادر -31

 عرف بني دارسي السكان باسم البيانات اجلاهزة
باهتا ة لقيامها مبهامها وواجتوفر معطيات لدراسة السكان كنتيجة فرعية أو جانبي  

ت يتم احلصول عليها يف إطار واجبا ميثل خمتلف اإلحصائيات واملعطيات والبيانات اليت  
 مجيع ماسبق

؟..يتطلب كل مصدر من هذه املصادر للمعطيات السكانية -34  
 سلطة مركزية منظمة عادة ما تكون الدولة،

 مجع البيانات السكانية من خالل أي مصدر منها تعبئة موارد اقتصادية 
 ودقة ما توفره هذه املصادر من معطيات ولدرجة كبرية على االجتاهات واملستوى الفكري للسكان

 مجيع ماسبق
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 احملاضرة السابعة 
؟..الذي قام به الكوبيك عام اول تعداد با العامل  -3  

3721 
3666 
3882 

 
؟..اول تعداد يف الواليات املتحدة األمريكية عــام  -2  

3666 
3813 
3721 

 
؟..3813عام تعداد د اول تعداد يليه بع -1  

 اهلند
 اجنلرتا
 مصر

؟..تعريف تعداد  -4  
 عملية إحصائية هلا قيمة كبرية لكل بلد وهو املصدر األول للحقائق السكانية الالزمة للتخطيط االجتماعي واالقتصادي على املستوى العاملي والقومي

تاجها احلكومات واملصاحل وهيئات البحوث سواء يف التخطيطتوفري املعطيات حول اخلصائص املهمة للسكان واليت حت  
 التعرف على عوامل اهلجرة واخلصوبة واخلصائص االقتصادية وحمددات األمن االجتماعي اليت صاحبت التنمية االجتماعية

 
؟..ماهي امهية التعداد -5  

الجتماعي اليت صاحبت التنمية االجتماعيةالتعرف على عوامل اهلجرة واخلصوبة واخلصائص االقتصادية وحمددات األمن ا  
 توفري املعطيات حول اخلصائص املهمة للسكان واليت حتتاجها احلكومات واملصاحل وهيئات البحوث سواء يف التخطيط

ع تعيني االلتزامات العسكرية والضريبية والعملية لألفراد يف اجملتم  
 مجيع ماسبق

 
؟..هو  السكان الفعلي بتعداد هناك أسس خمتلفة لعد السكان  -6  

 هو عد الناس املوجودين يف حلظة زمنية معينة وهذا ما يعرف
عد الناس املوجودين عادة يف مكان معنيهو   

نعد السكان يعرف باألسلوب الكامل أو الصحيح يف عد السكا  
 

؟..نظري هو بتعداد السكان ال هناك أسس خمتلفة لعد السكان -7  
نكامل أو الصحيح يف عد السكاعد السكان يعرف باألسلوب ال  

 هو عد الناس املوجودين عادة يف مكان معني
عد الناس املوجودين يف حلظة زمنية معينة وهذا ما يعرفهو   
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؟..وهي  اخلصائص اجلوهرية للتعدادهناك  -8  

 الرقابة و األرض احملددة و الشمول و التوقيت و الوحدات الفردية و االكتمال والنشر
التوقيتو الشمول و   
راالكتمال والنشو  الوحدات الفرديةو   
 

؟..هو  جيب أن جيري التعداد يف حلظة زمنية حمددة -2  
  الرقابة

 الشمول 
 التوقيت 

 
؟..أن كل تعداد تراقبه وجتريه احلكومة القومية وأحيانا بالتعاون مع أجهزهتا احمللية -31  

 الرقابة 
 الشمول 
  التوقيت

 
؟..عضو يف اجملتمع داخل التعداد بدون حذف أو تكرار أن عملية العد جيب أن تشمل كل -33  

 الشمول 
 التوقيت

 االكتمال والنشر
 

؟.أن البيانات متثل كل فرد بطريقة تساعد على توفري املعلومات حول كل أعضاء األسرة واجلماعة أو اجملتمع ككل -32  
 التوقيت

 االكتمال والنشر
 الواحدات الفردية

 
؟..إجراءات التعداد -31  

 ختطيط التعداد تنفيذ التعداد إخراج التعداد 
 مشول التعداد مجهور التعداد

  إخراج التعدادمجهور التعداد 
 

؟..صعوبات التعداد هي  -34  
 موضوعية وذاتية
 مجهور ومعاجلة
 كالمها خاطئه
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 احملاضرة الثامنة
؟..يعترب املصدر الثاين من املعطيات السكانية -3  

 التعداد
 التسجيل احليوي.

لبحث االجتماعي امليداين الذي جيريه عامل االجتماعا  
؟..تعريف التسجيل احليوي -2  

هي األحداث اليت تقع خالل سنة ميالدية عموما وهي عملية تتم عن طريق مشروعات التسجيل املصممة لقيد مجيع هذه األحداث من مواليد ووفيات 
 وهجرة وحاالت الزواج والطالق وقت حدوثه

اسيا ومباشرا للمعطيات السكانية حول عوامل منو وتغري السكان وخاصة عوامل املواليد والوفيات واهلجرةمصدرا مهما وأس  
 هي طريقة غري مباشرة تستعني بالبيانات اليت توفرها السجالت اإلحصائية والتقارير الرمسية

؟..صعوبات التسجيل احليويمن  -1  
اين بأكملهيتناول جمتمعا معينا املفروض أنه اجملتمع السك  

 ختتلف مستويات الدقة من منطقة ألخرى داخل نفس البلد
 عرضة ألخطاء التصنيف واحتساب بعض املواليد أحياء والدات ميتة

ديصعب إتباع تعليمات نظام التسجيل كاملة أو إتباع التعليمات بطريقة واحدة بني القائمني بالتسجيل يف كل مكاتب التعدا  
 مجيع ماسبق

 
؟..ليل البيانات اجلاهزة هي من طرق حت -4  
عملية البحث ودراسة الظواهر السكانية من أهم الدوافع يف استخدام بيانات يف متناول اليد جاهزة ومعدة ألغراض غري البحث العلمي   

فرها هذه األساليب من أهم طرق ودراسة السكان أخذت صورا متعددة من أمهها السجالت اإلحصائية والتقارير الرمسية حبيث كان حتليل البيانات اليت تو 
وخصائصها ووسائلها وعيوهبا دراسة السكان اليت هلا أمهيتها واستخداماهتا  

 مجيع ماسبق 
؟..تعريف طريقة حتليل البيانات اجلاهزة -5  

 هي طريقة غري مباشرة تستعني بالبيانات اليت توفرها السجالت اإلحصائية والتقارير الرمسية
خالل سنة ميالدية عموما وهي عملية تتم عن طريق مشروعات التسجيل املصممة لقيد مجيع هذه األحداث من مواليد ووفيات هي األحداث اليت تقع 

 وهجرة وحاالت الزواج والطالق وقت حدوثه
 مصدرا مهما وأساسيا ومباشرا للمعطيات السكانية حول عوامل منو وتغري السكان وخاصة عوامل املواليد والوفيات واهلجرة

 
؟..طريقة حتليل البيانات اجلاهزة بعض اخلصائص واملميزات املهمة -6  

جتاهات أن بيانات السجالت اإلحصائية مثال قد مت مجعها على فرتات متباينة األمر الذي يسهم بدوره يف جعل هذه البيانات تفيد يف الوقوف على ا
اتالتطور يف جوانب احلياة االجتماعية اليت تعرب عنها هذه البيان  

ثر وجودهم يف أن هذه البيانات قد مجعت يف اجملرى الطبيعي لوقوع األحداث مما يعكس موضوعيتها، باملقارنة بالبيانات اليت يقوم جبمعها باحثون قد يؤ 
 تعاون أفراد اجملتمع ويف حتيزهم

لى يف اجملتمع هي القرية أو املدينة أو الدولة ككتتميز هذه البيانات بأهنا متنح الباحث فرصة التعامل مع مادة سبق مجعها تعرب عن وحدات كرب   
 مجيع ماسبق
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؟..عملية التسجيل احليوي تكون  -7  
 عملية إجبارية وجماهلا أضيق من جمال التعداد

 مصدرا مهما وأساسيا ومباشرا للمعطيات السكانية
 قياس التغريات يف السكان بني التعدادات املختلفة

 
؟..احليوية جذور ثابتة يف التاريخ كما هو احلال بالنسبة للتعداد، ولكنها عملية ترد بأصوهلا إىل وليس لعملية مجع املعطيات -8  

زمنيةالعصور ال  
 العصور الوسطى

 العصور ابتدائا
 

؟..استخدامات طريقة حتليل البيانات اجلاهزةماهي  -31  
عندما حاول التحقق من الفرض القائل بالعالقة بني االنتحار ( دوركامي)حاوله  تتنوع ما بني االستفادة منها يف التحقق من بعض الفروض العلمية وهذا ما

 والتكامل االجتماعي
 تستخدم أيضا السجالت اإلحصائية يف استكمال بعض مراحل حبث جيرى حول ظاهرة معينة

ابني عينة البحث األكثر تعمق وتستخدم السجالت اإلحصائية كذلك يف اختيار حاالت للبحث تتميز خبصائص حمددة ميكن اعتبارها من  
 مجيع ماسبق 

 
حاول التحقق من الفرض القائل بالعالقة بني و طريقة حتليل البيانات اجلاهزة وتتنوع ما بني االستفادة منها يف التحقق من بعض الفروض العلمية  -33

؟..هو  االنتحار والتكامل االجتماعي  
 ابن خلدون 

 دوركامي
نتجوست كو   

 
؟..تسجلني مها تسجيل احليوي عن التعداد يف وخيتلف ال -32  

 لألحداث و لألشخاص 
و لالحصائيات لألشخاص  
و للتعداد لألحداث  

؟..رى البعض أن التسجيل احليوي يهتم بتسجيل األحداث احليوية مثلي -31  
 امليالد والوفاة والزواج والطالق واالنفصال واهلجر 

 املواليد والوفيات واهلجرة وحجم السكان
عمر والنوع اجلنس ال  

؟..عيوب طريقة حتليل البيانات اجلاهزةمن  -34  
 أن السجالت اإلحصائية والتقارير الرمسية تستخدم مفاهيم قد ال تتفق مع املفاهيم املستخدمة يف البحث ودراسة السكان

 أن كثريا من بيانات هذه السجالت مشكوك فيها وخاصة فيما يتعلق بالدخل وميل األفراد
 مجيع ماسبق



     http://www.ckfu.org/vb/ 56 أختكم بنت جند  ..والرمحه دعواتكم لوالدي باملغفرة 

 احملاضرة التاسعة
؟..البحث االجتماعي السكاين هو  -3  

  هي اليت ترد يف التعدادات الدورية للسكان اليت جتريها معظم الدول وكذلك البيانات اجلاهزة والسجالت الرمسية
 وهي اليت هتتم باستطالع أبعاد الظاهرة للتمهيد خلطوات أخرى ضرورية بعدها يف عملية البحث العلمي

بإبراز العوامل واملتغريات األساسية اليت حتدث الظاهرة وتؤثر فيها وهي دراسات غالبا ما تقوم على اختبار فروض علمية حول الظاهرة هتتم  
 

؟..اىل منهجني هي  البحث االجتماعي السكاين هجنينفسم امل -2  
 املنهج التجرييب واملنهج التارخيي
 املنهج السكاين واملنهج التجرييب

لتارخيي واملنهج الدميوجرافيا املنهج ا  
 

؟..املنهج التجرييب هو  -1  
 يدرس الظواهر احلاضرة أو الراهنة وحياول التوصل إىل القوانني العامة أو الثابتة عن الظواهر

حليل والرتكيب هبدف البحث يدرس ظواهر املاضي حيث يقوم الباحث بالتنقيب عنها يف وثائق التاريخ وذلك جلمعها وحماولة التحقق منها بإتباع طرق الت
 عن العالقات السببية بني احلوادث املاضية

 وهي اليت هتتم باستطالع أبعاد الظاهرة للتمهيد خلطوات أخرى ضرورية بعدها يف عملية البحث العلمي
 

؟..املنهج التارخيي  -4  
لية البحث العلميوهي اليت هتتم باستطالع أبعاد الظاهرة للتمهيد خلطوات أخرى ضرورية بعدها يف عم  

 يدرس الظواهر احلاضرة أو الراهنة وحياول التوصل إىل القوانني العامة أو الثابتة عن الظواهر
يدرس ظواهر املاضي حيث يقوم الباحث بالتنقيب عنها يف وثائق التاريخ وذلك جلمعها وحماولة التحقق منها بإتباع طرق التحليل والرتكيب هبدف البحث 

 عن العالقات السببية بني احلوادث املاضية
 

؟..من اهم الطرق با البحث االجتماعي السكاين هي  -5  
 طرق املسح االجتماعي طرق دراسة احلالة طرق البيانات اجلاهزة

البيانات اجلاهزةطرق دراسة احلالة طرق   
رق املسح االجتماعيط  
؟..ماهي أدوات مجع البيانات يف البحث االجتماعي  -6  

 االسخبار واملقابلة
 املقابلة و التعداد

 التسجيل واالسخبار
؟..جتمع املعطيات السكانية يف التعداد أو التسجيل احليوي بطريقةمن مسويات التحليل  -7  

 شامله
 زوجيه
 فردية
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؟..أنواع البحوث االجتماعية السكانية ماهي -8  
  البحوث الكشفية أو االستطالعية

 البحوث الوصفية
البحوث التشخيصية   
وث التقومييةالبح   

 مجيع ماسبق 
 

؟..هتتم باستطالع أبعاد الظاهرة للتمهيد خلطوات أخرى ضرورية بعدها يف عملية البحث العلمي -2  
 البحوث الكشفية أو االستطالعية 

 البحوث الوصفية
 البحوث التقوميية

 
؟..بتقومي املشروعات االجتماعية وخطط التنمية االجتماعية -31  

البحوث التشخيصية   
  البحوث التقوميية
 البحوث الوصفية

؟..بإبراز العوامل واملتغريات األساسية اليت حتدث الظاهرة وتؤثر فيها -33  
 البحوث الوصفية

 البحوث التشخيصية
 البحوث التقوميي

 
؟..االستفهام كيف تركز على رصد الظاهرة موضوع الدراسة كما هي يف واقعها وسياقها بقصد اإلجابة على السؤال الذي يبدأ بكلمة -32  

 البحوث الوصفية
 البحوث التقوميية
 البحوث التقوميي

؟..اىل  تصنف يف أي جمال آخر من جماالت الدراسة االجتماعية -31  
 ثالثة
 اربعة

 مخسة
؟.مراحل البحث يف جمال السكانمن -34  

 مرحلة اإلعداد للبحث
 مرحلة إجراء البحث

 مرحلة عرض البيانات وتفسريها
  نتائج البحثمرحلة تقومي 

 مجيع ماسبق
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 احملاضرة العاشرة
؟..تغري السكان هو -3  

 منو السكان وحركة السكان
 حركة السكان

 منو السكان
 

؟..يف عدد السكان  النقصان و الزيادة -2  
 = )عدد املواليد – عدد الوفيات( – )عدد الوافدين – عدد النازحني(

3111× عدد السكان ÷ عدد املواليد =   
3111× عدد النساء يف نفس الفئة العمرية ÷ واليد أحياء يف فئة عمرية معينة عدد امل=   

 
؟..يف عدد السكان  نسبة اخلصوبة -1  

(عدد النازحني –عدد الوافدين ) –( عدد الوفيات –عدد املواليد = )  
 = عدد املواليد ÷ عدد السكان × 3111

3111× اء يف نفس الفئة العمرية عدد النس÷ عدد املواليد أحياء يف فئة عمرية معينة =   
 

؟..يف عدد السكان  معدل اخلصوبة اخلاص -4  
(عدد النازحني –عدد الوافدين ) –( عدد الوفيات –عدد املواليد = )  
3111× عدد السكان ÷ عدد املواليد =   

 = عدد املواليد أحياء يف فئة عمرية معينة ÷ عدد النساء يف نفس الفئة العمرية × 3111
 

؟..اهي عوامل حركة السكانم -5  
 املواليد أو اخلصوبة 

 الوفيات 
 اهلجرة

 مجيع ماسبق 
 

؟..أن التحليل الدميوجرايف للظواهر السكانية يهتم -6  
 بتفسري هذه الظواهر السكانية عن طريق ربطها بغريها من ظواهر اجتماعية ونظم

يوضح لنا أن معدل اخلصوبة يف الريف يزيد عن نظريه يف احلضر   
 مجيع ماسبق

؟..هي اجلماعة القرابية الوحيدة يف جمتمع املدينة -7  
 األسرة 
 العائلة 

 قرية
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؟..التحليل الدميوجرايف هي هبا مير ملراحل اليتاماهي  -8  
الوصف    

 التصنيف 
 املقارنة

 مجيع ماسبق
؟..متثل أصغر مجاعة قرابية يف القرية -2  

 األسرة 
 قرية

 العائلة 
 

بأهنا أسرة الجتماعي لألسرة يف الريف حيتل فيها الذكور مركزا أعلى ويتمتعون بالسلطةيتميز البناء ا -31  
 أبوية
 ممددة
 ريفية

 
ية اقتصادية كبرية يعلق على الزواج باعتباره الطريق القانوين السليم إلنشاء األسرة يف اجملتمع وعلى األطفال باعتبارهم مثار هذه الرابطة القانونية أمه -33
  ؟..يف

 اجملتمع الريف
 اجملتمع العائلي

 اجملتمع احلضري
 تقوم هذه الدراسة يف أول خطوة هلا برصد نسبة املواليد الفعلية بني فئات السن املختلفة يف أكثرو هناك دراسة للسلوك اإلجنايب واملواليد واخلصوبة  -32
؟..وهي  

 دميوجرافية 
 اجتماعية
 سكانيه

االجتماعية الذي يتحمله الوالدان وجيعل مسئولية تربية األطفال مشاعا بني عدد كبري من البالغني يف نطاق هذه من عبء التنشئة  انتشارتساهم يف  -31
؟..األسرة  

 املمتدة أو العائلة 
 احلضرية
 املتقدمه

بالنسبة لإلناث وقيم العمل يف انتشار قيم الزواج املبكر  و متسكها مبجموعة من القيم اليت توجه حياهتا وسلوكها يف خمتلف جوانب هذه احلياة -34
؟..هي األسرة  األرض بالنسبة للذكور  

 الريفية
 احلضرية
 املمتدة
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 احملاضرة احلادية عشرة
؟..اليت تناولت العالقة  دراسة العالقة بني السلوك اإلجنايب والطبقة االجتماعيةماهي ال -3  

 حجم األسرة والتقدم االقتصادي واالجتماعي
ني اختفاء األشكال املمتدة لألسرة ربط فيها الباحثون ب  

 زيادة معدالت التصنيع والتحضر
 مجيع ماسبق 

 
...ين يف اجملتمعوطبيعية وهي مجاعة منظمة نسبيا وتتماسك عن طريق جمموعة القيم واملعايري واملعاين اليت تكمن وراء مركزها القانوين واالقتصادي وامله -2  

 السلوك اإلجنايب 
 الطبقة االجتماعية

 اخلصوبة
؟.. تربط احملاولة األوىل حماولتني بذهلما علماء االجتماع من أجل فهم وتفسري همااخلصوبة والطبقات االجتماعية منيز بين -1  

 بني السلوك اإلجنايب وبني الوضع الطبقي داخل اجملتمع
 بني السلوك اإلجنايب وإمكانية تنقل األفراد بني األوضاع الطبقية داخل هذا اجملتمع

يع ماسبقمج  
؟..الثانيةتربط احملاولة  حماولتني بذهلما علماء االجتماع من أجل فهم وتفسري همااخلصوبة والطبقات االجتماعية منيز بين -4  

 بني السلوك اإلجنايب وبني الوضع الطبقي داخل اجملتمع
 بني السلوك اإلجنايب وإمكانية تنقل األفراد بني األوضاع الطبقية داخل هذا اجملتمع

 مجيع ماسبق
 

توى تفسري السلوك اإلجنايب على ضؤ الوضع الطبقي لألفراد داخل اجملتمع عن خمتلف نظريات السكان اليت تربط بني السلوك اإلجنايب وبني املس -5
؟..عاالقتصادي االجتماعي لألفراد يف اجملتم  

 احملاولة االوىل 
 احملاولة الثانية
 احملاولة الثالثة

؟.. جنايب على ضؤ إمكانية تنقل األفراد اجتماعيا بني األوضاع الطبقية داخل اجملتمعتفسري السلوك اإل -6  
 احملاولة االوىل 
 احملاولة الثانية
ثةاحملاولة الثال  

 
األقاليم اليت يسهل فيها  أشارت إىل أن منو السكان يسري يف اجتاه الزيادة يف األقاليم اليت يتسم بناؤها الطبقي باجلمود ويسري يف اجتاه النقصان يفب قام -7

؟..انتقال أعضاؤها يف السلم االجتماعي  
  أرسني دميو ن
 ابن خلدون

 جوست كونت
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؟..إمنا على  التباين يف معدالت اخلصوبة يف اجملتمع ال يرجع إىل العوامل البيولوجية أو القدرة البيولوجية -8  
 تتحكم املعايري الثقافية والقيم املتعلقة حبجم األسرة وتكو ين الوحدات األسرية

األسرة وتكوين الوحدات األسريةكثافةتتحكم املعايري الثقافية والقيم املتعلقة    
األسرة وتكوين الوحدات األسريةنقصان تتحكم املعايري الثقافية والقيم املتعلقة   

 
؟..متثل ظاهرة جمتمعية وحقيقة موجودة وطبيعية -2  

 السلوك اإلجنايب 
 الطبقة االجتماعية

صوبةاخل  
 

؟..اتتتطلب جمموعة واسعة من أوجه النشاط يف اجملتمعات غري الصناعية أو النامية مثل نشاطات اإلنتاج واالستهالك واملساعدة يف أوقات األزم -31  
 قيم تركز السلطة يف يد الذكور

 قيم االعتماد على األطفال
 قيم تعويض وفيات األطفال

 
؟..ء الداخلي لألسرة يف العديد من اجملتمعات توضح أن متركز السلطة يف أن الدراسات اليت أجريت على البنا -33  

 قيم تركز السلطة يف يد الذكور
 قيم االعتماد على األطفال
 قيم تعويض وفيات األطفال

 
؟..أن اجملتمعات ذات األنساق املتحدة أو املشرتكة يف أصل واحد أو جد واحد تؤكد على قيمة زيادة معدل اخلصوبة -32  

يم تعويض وفيات األطفالق  
 قيم تدعيم الروابط القرابية

 قيم االعتماد على األطفال
 

يسود بني سكاهنا اعتقاد ضمين أو صريح بأن الكثري من أعضاء األسرة وخاصة األطفال  اجملتمعات اليت تتميز مبعدل وفيات عال ومتغري غالبا -31
؟...سرعان ما يفقدون بالوفاة  

الذكور قيم تركز السلطة يف يد  
 قيم االعتماد على األطفال
 قيم تعويض وفيات األطفال

 
؟..ميكن تفسري هذا التباين أو التقارب يف معدالت اخلصوبة و  هناك تقاربا بني معدالت املواليد بني جمتمعات خمتلفة يف ظروف حضارية واحدة -34  

 املعايري والقيم الثقافية يف اجملتمع
  القيم وأثره على اخلصوبة

قة االجتماعيةالطب  
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 احملاضرة الثانية عشرة
 

؟.. الوفيات كعامل فعال يف -3  
 حجم السكان
  تغري السكان
 زيادة السكان

 
 2- يعد مؤشرا له داللته على درجة التقدم االجتماعي واالقتصادي الذي حققه السكان الذين ينتمي إليهم هؤالء السكان معدل ..؟

 معدل وفيات األطفال الرضع
ات اخلاممعدل الوفي  

 معدل الوفيات النوعي
 

؟.اخلام يف عدد السكان الوفيات معدل  -1  
 = عدد الوفيات بني السكان يف سنة معينة ÷ حجم السكان يف منتصف نفس السنة × 3111

.3111× عدد السكان يف نفس السن أو النوع ÷ عدد الوفيات يف سن أو نوع معني =   
3111× عدد النساء يف نفس الفئة العمرية ÷ ينة عدد املواليد أحياء يف فئة عمرية مع=   

 
؟..معدل الوفيات النوعي يف عدد السكان -4  

3111× حجم السكان يف منتصف نفس السنة ÷ عدد الوفيات بني السكان يف سنة معينة =   
 = عدد الوفيات يف سن أو نوع معني ÷ عدد السكان يف نفس السن أو النوع × 3111.

3111× عدد النساء يف نفس الفئة العمرية ÷ ء يف فئة عمرية معينة عدد املواليد أحيا=   
 

؟.. دراسة حول معدالت الوفيات يف جمموعات سكانية متباينةوهذا ما حاولته مقارنة بني الواليات املتحدة وبريو عامكانت هناك    -5  
3261 
3263  
3262 

 
؟..هي  واالقتصادية تعترب عامال حامسا للغاية يف حتديد مكانته االجتماعية  -6  

 مهنة 
ةاملكانة االجتماعية االقتصادي  

 جدول احلياة
؟..هو  معدالت الوفيات بني املهن املختلفةقارن  -7  

 وتين
رسيدنسرتيك  

 دورن
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؟..وهي  أن هناك عالقة بني الطبقة املهنية والوفيات وتين اتضح من دراسة -8  
 عكسية
 متبادلة
 مطابقة

؟..كانت دراسة  بواسطة تكرار حدوث املرض تصبح فقرية بشكل ملحوظ كلما تناقص دخل األسرة مستويات الصحة كما حددت -2  
 وتين

 سيدنسرتيكر
 دورن

 
والية ومقاطعة يف كولومبيا طبقا ملتوسط دخل  48أن وجود واستخدام خدمات املستشفيات ارتبط عكسيا باحلالة االقتصادية عندما رتب  وجد -31
؟..الفرد  

رسيدنسرتيك  
ندور   

 بيمال
 

قق هذا تطور استخدام مقياس توقع احلياة أو متوسط العمر املتوقع وأصبح يستعان به يف حتديد مستويات التنمية البشرية يف بلدان العامل وقد حت -33
؟..التطور من خالل حرص الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة منذ   

 بداية السبعينات من القرن العشرين
القرن العشرين من الثمانيناتبداية   

 بداية التسعينات من القرن العشرين
 

؟.. وتصنيف الدول إىل ثالث جمموعات -32  
 دول ذات تنمية بشرية عالية 

ذات تنمية بشرية متوسطة دول   
ذات تنمية بشرية منخفضةدول   

 مجيع ماسبق
؟..دليل التنمية البشرية -31  

  عبارة عن مقياس نسيب مركب
يكلعبارة عن مقياس نسيب    
جزىىي عبارة عن مقياس نسيب  

؟..دليل التنمية البشرية عبارة عن مقياس نسيب مركب من ثالثة مؤشرات هي -34  
العمر املتوقع عند امليالد   

 معدل القراءة والكتابة للبالغني
 متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي

 مجيع ماسبق
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ةاحملاضرة الثالثة عشر   
؟..يفمتثل اهلجرة عامال له أمهيته  -3  

 حجم السكان
  تغري السكان
 زيادة السكان

؟..عملية اهلجرة بأهنا عملية انتقال أو حتول أو تغري فيزيقي لفرد أو مجاعة من منطقة اعتادوا اإلقامة فيها إىل منطقة أخرىهي  -2  
 اخلصوبة

 اهلجرة
 الوفيات

؟..هناك أنواع متباينه للهجر لذا تصنقت اأنواعها اىل  -2  
كان الذي يتم االنتقال إليهس املعلى أسا  

 على أساس إرادة القائم هبا
الزمن الذي تستغرقه هذه العملية على أساس  
 مجيع ماسبق

؟..الذي ينتقل إليه الفرد إىل نوعني مها  على أساس املكانتصنف اهلجرة  -1  
 اهلجرة الداخلية اهلجر ة اخلارجية

اهلجرة اجلربية أو القسرية اهلجرة اإلرادية  
اهلجرة املؤقتة الدائمةاهلجرة   

 
؟..وهي تشري إىل عملية انتقال األفراد واجلماعات من منطقة إىل أخرى داخل اجملتمع أو إىل منطقة أخرى يف نفس هذا اجملتمع  -4  

 اهلجرة الداخلية 
اخلارجية ةاهلجر   

  اهلجرة اإلرادية
؟..التاليةوذلك للعوامل يف اهلجرة الداخلية  النوع األكثر انتشاراً هناك  -5  

عدم وجود مشكلة اللغة قلة التكاليف   
عدم وجود مشكلة التأشرية  االستعداد النفسي هلا  

 مجيع ماسبق
؟..تنقسم اهلجرة الداخلية إىل  -6  

 هجرة من إقليم إىل آخر أو من والية إىل أخرى داخل الدولة الواحدة 
هاهجرة من الريف إىل احلضر، وهي من أشهر أنواع اهلجرات وأوضح  

 مجيع ماسبق
؟..وهي تشري إىل انتقال عدد من أفراد اجملتمع إىل جمتمع آخر طلبا للعمل أو فراراً من اضطهاد أو تطلعاً لفرص أحسن يف احلياة   -7  

  اهلجرة الداخلية
 اهلجر ة اخلارجية
  اهلجرة اإلرادية
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؟..تنقسم اهلجرة اخلارجية اليت شهدها العامل يف العصر احلديث اىل  -8  
  .هلجرات الدولية داخل أوروباا

واالفريقية اهلجرات األسيوية  
 مجيع ماسبق

؟..وهى تنقسم إىل نوعني تصنيف اهلجرة على أساس اإلرادة القائم باهلجرة -2  
اخلارجية ةاهلجر  اهلجرة الداخلية  

 اهلجرة اإلرادية اهلجرة اجلربية أو القسرية
اهلجرة املؤقتة اهلجرة الدائمة  

 أنواع اهلجرة الداخلية أو اخلارجية اليت يقوم هبا األفراد أو اجلماعات بإرادهتم يف التنقل من مكان أو منطقة أو بلد إىل آخر وتغيري وتشمل كل - 31
؟..مكان إقامتهم املعتاد دون ضغط أو إجبار رمسي  

اخلارجية ةاهلجر   
 اهلجرة اإلرادية 

 اهلجرة اجلربية أو القسرية
؟..من أماكن إقامتهم األصلية إىل أماكن أخرىنقل أفراد أو مجاعات  -33  

  اهلجرة اإلرادية
 اهلجرة اجلربية أو القسرية

اهلجرة املؤقتة اهلجرة الدائمة  
؟..على أساس الزمن الذي تستغرقه اهلجرة وهي تنقسم إىل نوعني تصنيف اهلجرة  -33  

اخلارجية ةاهلجر  اهلجرة الداخلية  
و القسريةاهلجرة اجلربية أ اهلجرة اإلرادية  

 اهلجرة الدائمة اهلجرة املؤقتة
؟..عملية انتقال من منطقة اإلقامة املعتاد إىل منطقة أخرى وما يصاحبه من تغري كامل لكل ظروف حياة املهاجرين -32  

  اهلجرة اإلرادية
هلجرة اجلربية أو القسريةا  

 اهلجرة الدائمة 
؟..خرى انتقاال مؤقتا، ومن أمثلتها اهلجرة بسبب العمل خارج أو داخل البلد لفرتة مؤقتةينتقل فيها األفراد أو اجلماعات من منطقة إىل أ -31  

 اهلجرة املؤقتة
  اهلجرة اإلرادية

هلجرة اجلربية أو القسريةا  
 

؟..حجم اهلجرة وخصائص املهاجرين  -34  
حبجم اهلجرة يف سنوات أخرى يف التعرف على الزيادة أو  يساعد حصر عدد املهاجرين سنوياً يف التعرف على حجم اهلجرة وتفيد مقارنة هذا احلجم

.النقص أو يف تعقب اجتاه التغري يف حجم اهلجرة  
رينومن املتوقع أن يكون للمهاجرين بعض اخلصائص النوعية والعمرية والتعليمية واملهنية والطبيعية وغريها تلك اليت متيزهم من غري املهاج  

 مجيع ماسبق
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رةاحملاضرة الرابعة عش  
رة وقد ركز فيها على م حول أسباب اهلجرة الدولية أول األفكار يف جمال اهلج3764كانت الدراسة اليت قام هبا علم االجتماع السويدي  يف عام  -3

؟..هو  عوامل الطرد  
 كرجير
 الفسري
 جرينود

 
؟..هو  عالقات بني البلدان املرسلة واملستقبلة للمهاجرينالعوامل األساسية يف اهلجرة الدولية يف عاملني مها االتصال وتعدد ال3885حدد عام  -2  

 كرجير
 الفسري
 جرينود

 
؟.. دم كل منق مسحاً للمحددات الكربى للهجرة الدولية3222عام يف  -1  

 جرينود و ماكدويل
كرجيرو   الفسري  
ماكدويلو  جرينود  

 
؟..مها  دولية إىل جمموعتني اثنتنيتصنف أسباب اهلجرة ال -4  

ياسية وعوامل اقتصاديةعوامل س   
 عوامل الطرد وعوامل اجلذب 

عوامل اجتماعية عوامل السكان   
 

؟.. وغريه من علماء االجتماع بداية االهتمام النظري باهلجرة إىل املدينة شكلت أفكار -5  
 زميل

 زلنسكي
 ماجنالم

؟..تفسرياً للهجرة من خالله ذكر مخس مراحل تارخيية متر هبا اجملتمعات قدم -6  
 زميل

 زلنسكي
 ماجنالم

؟..ذكر زلنسكي مخس مراحل تارخية متر هبا اجملتمعات وهي  -7  
مرحلة اجملتمع االنتقايل مرحلة اجملتمع التقليدي  

 مرحلة اجملتمع االنتقايل يف مراحله املتأخرة
  مستقبل اجملتمع املتقدم مرحلة اجملتمع املتقدم

 مجيع ماسبق
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؟..هو  ر ثالثة عناصر وهي جمتمع املنشأ وجمتمع املقصد واملهاجريقدم نظريته يف اهلجرة حيث يذك -8  
 ماجنالم

 زميل
 زلنسكي

 
؟..هو  تأقلمه وتكيفه يف اجملتمع املضيفأن عودة املهاجر ميكن أن متيز إىل ثالثة أنواع انطالقا من مستوى  اقرتح -2  

 سرياز
 زميل

 زلنسكي
 

؟...ب ومن مث زيادة يف السكان نتج عنها هجرة واسعة وبالذات اهلجرة الريفية احلضريةوالذي يتميز بارتفاع سريع يف معدالت اإلجنا -31  
 مرحلة اجملتمع التقليدي
  مرحلة اجملتمع االنتقايل

   مرحلة اجملتمع املتقدم
؟..ويتميز بتدين اهلجرة وأن ما تبقى منها سيكون هجرة بني املدن أو داخلها -33  

 مرحلة اجملتمع االنتقايل
اجملتمع االنتقايل يف مراحله املتأخرة مرحلة  

 مستقبل اجملتمع املتقدم 
 

؟..متيز عودة املهاجرين إىل ثالثة أنواع انطالقا من مستوى تأقلمه وتكيفه يف اجملتمع املضيف -32  
 من يفشلون يف التكيف مع اجملتمع املضيف ويعودون إىل وطنهم األم باعتبارهم مهاجرين فاشلني

  يعودون إىل جمتمعهم األصلي إال وقت اإلحالة على املعاشاألفراد الذين ال
 األفراد الذين عادوا بعد أن حققوا بعض النجاح يف اجملتمع املضيف،

 مجيع ماسبق
 

؟..تنحصر على  الدوليةاهلجرة من نتائج اهلجرة  نتائج  -31  
اغلبهم من الذكور يف سن الطبيعية واكتساب أيدي عاملة جديدة حيث أن املهاجرين اآلثار االقتصادية يف البالد املستقبلة وتتمثل يف زيادة استثمار املوارد 

 العمل
لذكور وارتفاع نسبة متوسطي العمراآلثار على تركيب السكان وتتلخص هذه اآلثار يف النوع والعمر من حيث اخلصوبة والزواج حيث يالحظ زيادة نسبة ا  

 مجيع ماسبق
؟..جرة الداخليةمن نتائج اهلجرة  نتائج اهل -34  

 زيادة االهتمام باملدينة أدى إىل ختلف اجملتمعات الريفية عن احلضرية
ومؤسسات اخلدمة العامة والرتفيه ظهور الكثري من املشكالت مثل اإلسكان واملواصالت  

 انتشار الكثري من مظاهر السلوك املنحرف وارتفاع معدل اجلرمية
 مجيع ماسبق


