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 يالتركيب السكان
 

 

 من عليها التعرف يمكن التي للسكان الكمية الخصائص  - : السكاني التركيب يعني * 
 . الديني و اللغوي و العرقي التركيب و االقتصادي التركيب و ، االسر بيانات

  

 : مثل مكتسب وبعضها ، الساللة ، السن ، النوع : مثل بيولوجي بعضها الخصائص هذة *
 . المهنة ، الدين ، اللغة ، المدنية الحالة

 
 

 
 



 التركيب العمري و النوعي للسكان                       
 

 (العوامل المؤثرة في دقة المعلومات بالتركيب العمري *)  
 
 لصفر أو خمسة مما يؤدي الى  جاذبية بعض االرقام في ذكر االعمار كاالرقام الزوجيةأو المنتهية با -1 

 .التراكم في فئة عمرية معينة      
   
 من االناث الشابات الى االدالء  باعمار أقل “ و هو ميل كثيرا“ يكاد يكون عالميا“ نفسيا“ هناك سببا -2 

 .من الحقيقية       
 
 لنقص واضح في فئة السن هناك ميل عام الى عدم ذكر االطفال الرضع في التعدادات ، وهذا يؤدي  -3 

 .اقل من سنة أو اقل من خمس سنوات      
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 .  ي الفئات العمرية التي يمكن تقسيم السكان اليها من حيث التركيب العمر*  
 
 ( .سنة  14 –صفر ) صغار السن  -1  
   
 ( .سنة  64 – 15) متوسط السن   -2  
 

 ( .سنة  65( ) + المسنون ) كبار السن   -3  
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 :العمر الوسيط للسكان *  
 
 اقتصادية و اجتماعية و ينتج  بالدرجة االولى عن تناقص معدليعزي التزايد في العمر الوسيط لعدة اسباب ديموغرافية و اقتصادية و _   
 

 .ن الوسيط و على العكس فقد يؤدي ارتفاع معدل الوفيات و المواليد الى هبوط الس. الوفيات و معدل المواليد الخام     
  
 .“ في حين ان المجتمعات المتقدمة هي االكبر سنا“ المجتمعات النامية هي األصغر سنا_   
 
 .اوربا التوجد دولة نامية تزيد فيها االعمار الوسيطة عن ادنى عمر وسيط في _  
 
 وترتبط بالتركيب العمري للسكان وتقوم . الى جملة عدد السكان العاملين ( صغار و كبار ) نسبة عدد السكان المعولين |  االعالة *  
 

 .ون فهم بعض افرادة فقط على اساس أن كل فرد في المجتمع مستهلك أما المنتج                 



 * ( :  التركيب النوعي ) العوامل التي تؤثر في نسبة النوع 
 

1-  ( .الوافدة يزيد نسبة النوع لزيادة عدد الذكور ) الهجرة الوافدة  أو المغادرة لكل من الذكور و االناث 
 

2-  تباين معدل الوفيات لكال النوعين في االعمار المختلفة. 
 

3-  األخطاء في البيانات التي يشملها التعداد مثل النقص في تسجيل عدد االناث. 
 

4-  الحروب التي تؤدي لزيادة عدد وفيات الذكور. 



 :  اشكال األهرام السكانية  
 

 ( .ويتمثل في الدول النامية ) القاعدة العريضة و الجوانب المنحدرة برفق نحو القمة الهرم ذو    *
 
 ( .يتمثل بمعظم دول اوربا وخاصة شمالها الغربي ) الهرم ذو القاعدة الضيقة والقمة المحدبة *   
 
 سن وهو يشبه الجرس ويتمثل بالواليات المتحدة الهرم السكاني ذو القاعدة المتوسطة وهو وسط بين الهرمين الفتي والم*   
 

 .و كندا     
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 السياسة السكانية     
    

   فبدأت ، عشر التاسع القرن نهاية العالم يسود كان الذي للسكان البطىء النمو العالم رأى حين السكانية بالسياسة االهتمام بدأ    
  فانعكس السكاني النمو معدالت ارتفاع الى أدى الذي أالمر . السكاني النمو معدل ورفع االنجاب بتشجيع تهتم الحكومات بعض    
 . التوازن فانعدم  السكاني والتركيب التوزيع في تغيرات احداث على    

 
 -:انواع السياسات السكانية     
       
 سياسة سكانية فورية و تشمل التدابير التي تهدف الى التخفيف على تأثيرات الزيادة التي لم يسبق لها مثيل في حجم  -1     

 .السكان وكثافتهم ونسبة المواليد المرتفعة         
 .  سياسة سكانية تاثيرية و تشمل التدابير والبرامج التي تهدف الى تخفيض معدالت الخصوبة والوفيات والنمو  -2     



 السياسة السكانية في غرب اوربا
 

   وتنقسم السياسة السكانية في غرب اوربا الى ثالث مجموعات
 

 ة كاملة في استخدام وسائل تنظيم وتضم بريطانيا وهولندا والدول االسكندنافية وتوجد في هذة الدول حري -: المجموعة االولى 
 .االسرة                      

 
 مع موقف المجموعة االولى من “ وهي تضم اسبانيا والبرتغال وايرلندا وموقف هذة الدول يتعارض تماما -:المجموعة الثانية 

 .عة بأي حق في تنظيم النسل حيث تنظيم االسرة حيث اليسمح لدول هذة المجمو                      
 

    .تنظيم االسرة وتضم بقية االقطار االوربية ويمكن لالفراد في هذة المجموعة ممارسة  -:المجموعة الثالثة 
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 السياسة السكانية في الوطن العربي                       
 
 وتنقسم الى خمس مجموعات هي  
 .س بالد ذات سياسة سكانية معلنة لتخفيض الخصوبة والنمو وتشمل مصر وتون  -:المجموعةاالولى  
  

 امج قومي مستقل وتشمل ثالث بالد فيها نشاط فعال لتنظيم االسرة من دون سياسة معلنة ومن دون برن -:المجموعة الثانية 
 .بلدان هي المغرب والجزائر ولبنان                       

 
 الخصوبة ولكنها تسمح بتنظيم  بالد متوسطة الدخل الترى انها بحاجة الى سياسة وبرامج قومية لتخفيض -:المجموعة الثالثة 

 .االسرة وتشمل كل من سوريا واالردن                      
 

 لمصدرة للبترول وتشمل اقطار بالد غنية تشجع زيادة السكان بكل وسيلة ممكنة وهي مجموعة البلدان ا -:المجموعة الرابعة 
 .ا شبة الجزيرة العربية البترولية والعراق وليبي                     

 
 تانيا والصومال وجيبوتي ووهي بالد فقيرة تعطي االولوية للتنمية على مسائل السكان وتشمل موري -:المجموعة الخامسة 

   .    السودان واليمن                        

 جامعة بغداد 
 ابن رشد  –كلية التربية للعلوم االنسانية  
 قسم الجغرافية  
 جغرافية السكان -  الثانيةالمرحلة  
 ندى نجيب سلمان .  استاذ مساعد  د : مدرس المادة  
 ( 9) المحاظرة   
 



 النظريات السكانية   
   
 ن تزايد السكان يتم وفق راى ان التزايد في عدد السكان يتوقف على التزايد في وسائل العيش وا  -:نظرية توماس مالثوس  -1 

 وقد وجهت انتقادات لنظرية مالثوس اذ ان انتاج .ابية متوالية هندسية بينما التزيد وسائل العيش اال بنسبة متوالية حس    
 .راعية التي اسهمت في تحقيق فائق كبير من الغذاء ا لغذاء على اساس متوالية عددية وذلك بسبب الثورة الصناعية والز    
  
 اد االزدحام السكاني في المراكز وتقوم على اساس ان ميل السكان الى التزايد سيتناقص بالطبيعة كلما ز  -:نظرية سادلر  -2 

 ( . في القدرة على االنجاب “ كثافة السكان يسبب نقصا) العمرانية     
 
 بموالرد الغذاء ، أي أن كلما “ عكسيا“ تقوم على اساس ان التزايد في عدد السكان يرتبط ارتباطا -:نظرية دبل داي  -3 

 قر يشجع على الخصوبة العالية ، وان االغنياء الذين لديهمتحسنت موارد الغذاء المتاحة أبطأت الزيادة في اعدادهم و ان الف    
 .كفاية من الغذاء عددهم في تناقص مستمر     

 
 بالتغيرات في معدالت النمو السكاني وتعد نظريته من “ و ثيقا“ يرى ان تطور اي مجتمع يرتبط ارتباطا -:نظرية جيني  -4 

      .التغير البيولوجي اكثر منه تغير اجتماعي او اقتصادي  النظريات الطبيعية العتقادة ان العامل الرئيسي فنمو السكان هو     
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