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 اني ملراحل االنتقال احلضريالتحول السكَّ

 ةدراسة حتليلية يف الدميوغرافية احلضريَّ

 نادية صباح الكباجبيأ.م. و فراس عباس فاضل البياتي  م.أ.              

8/9/2019 تأريخ القبول:       24/7/2019 تأريخ التقديم:     
         

 المستخلص:
ِمضمونهاِفيِتتميزِالبشريةِالمجتمعاتِبهِمرِالذيِلحضرياِاالنتقالِنِ إِ          
ِالنموِفيِإيجابيِاثرِذاتِكانِماِمنهاِ،ِسواهاِالىِمرحلةِمنِتختلفِسكانيةِبتحوالت
ِبمثابةِتعدِالحضريةِللمراحلِالسكانيةِفالتحوالتِ،ِذلكِعكسِكانِماِومنهاِ،ِالسكاني

ِوغيرها....ِِوالصحيةِ،ِوالسياسيةِ،ِواالقتصاديةِ،ِاالجتماعيةِالحياةِطبيعةِتعكسِمرآة
ِوالتركيبِالحجمِحيثِمنِالمجتمعاتِلتلكِالسكانيِالواقعِفيِدوراِلعبتِبدورهاِوالتي

ِوالكشف.ِالعالمِفيِالسكانيِالتحولِمراحلِعلىِالتعرفِالىِالدراسةِ،هدفتِوالتوزيع
ِالباحثِداعتمِالبشريةِالمجتمعاتِفيِالحضريةِالتحوالتِواهمِالحضريِاالنتقالِعن

ِ:ِاآلتيةِالنتائجِالىِوتوصلِالبحثِفيِواالستقرائيِوالمقارنِالتاريخيِالمنهج
ِنرىِوقدِالبشرية،ِالمجتمعاتِبهاِمرتِواقعيةِسمةِذاتِحقيقةِالسكانيِالتحولِنإِ ِ.1

ِ.ِاليومِالعالمِبهاِيمرِالتيِللظروفِنتيجةِرابعاِتحوال

ِعامالِوكانِالبشريةِللمجتمعاتِلحضرياِاالنتقالِفيِساعدِالديموغرافيِالتحولِأنِ.2
ِ.ِالسريعِوالتطورِالحضريِالنموِفيِفاعال

ِفيِالنوعيةِالنقلةِبمثابةِكانتِعديدةِبمراحلِمرتِللبشريةِالحضريِاالنتقالِأنِ.3
ِ.ِالبشريةِالحياة

                                                 

 قسم علم االجتماع/كلية اآلداب/ جامعة الوصل . 
 قسم علم االجتماع/كلية اآلداب/ جامعة الموصل . 
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ِفيهاِتلعبِ،ِبهِخاصِسكانيِتمثيلِلهاِالحضريِاالنتقالِمراحلِمنِمرحلةِكلِأنِ.4
ِالمتغيراتِفيِالفعالِدورها....(ِوالثقافيةِواالقتصادية،ِ،ِاالجتماعية)ِِةالسائدِالظروف
ِ.ِالمرحلةِتلكِفيِالسكانية
 : المقدمة

ِللعقدِِِِِِِِِِِِ ِوكان ِالحالية ِبحلتها ِأصبحت ِحتى ِاجتماعية ِبمراحل ِالبشرية مرت
ِال ِالىِالحضرية ِالبداوة حديثةِالمتسلسلِلمراحلِاالنتقالِللمجتمعاتِالبشريةِمنِمرحلة

شيرِي،ِفسواهاِمنِالمراحلِاألخرىِميزتِوانفردتِبهاِكلِمرحلةِعنِتتحوالتِسكانيةِ
مجتمعاتِالىِأنِالنِبدراسةِتطورِالمجتمعاتِالبشريةِوسلسلةِانتقالِيالعلماءِالمهتمِآراء

ِ ِواالجتماعية ِالثقافية ِالنواحي ِفي ِبها ِخاصة ِبسمات ِتمتاز ِمرحلة ِواالقتصاديةكل
ِالعلماءِفيِعلمِاالجتماعِآراءعلىِذلكِالنواحيِالسكانيةِ،ِفيشيرِِوالسياسيةِ،ِونضيف

الىِأنِانتقالِالمجتمعاتِالبشريِوبلوغهاِالحضريةِابتداءِمنِالبداوةِومروراِثمِالريفِثمِ
المدينةِوالحضريةِاقتضتِتحوالتِجوهريةِفيِالنواحيِاالجتماعيةِوالثقافيةِواالقتصاديةِ

ِ.لفوارقِفيماِبينهاِوالسكانيةِهذهِالتحوالتِخلقِا
)ِاالطارِالمنهجيِِاألولتضمنِالبحثِالىِجانبِالمقدمةِأربعةِمباحثِ،ِضمِِِِِِِِ

للبحثِ(ِموضوعِالبحثِ،ِوأهدافِالبحثِ،ِوأهميةِالبحثِ،ِومنهجيةِالبحثِ،ِفيِحينِ
ضمِالمبحثِالثانيِ)التحولِالديموغرافيِاألسسِوالمراحل(ِوفيهِإيجازِعنِنشأةِالمفهومِ

ضمِ)المراحلِالتاريخيةِ المبحثِالثالثِأماالنظريةِومراحلِالتحولِالديموغرافيِ،ِوتطورِ
للنموِالحضري(ِوضمتِثالثةِمراحلِتاريخيةِكشفتِعنِاالنتقالِالحضريِفيِالعالمِ.ِ

ِفيِِأما ِالسكان ِصورة ِوفيه ِالحضري( ِللنمو ِالديموغرافي ِ)التمثيل ِضم ِالرابع المبحث
ِ.اهمِالنتائجِ،ِوالتوصياتِ،ِوالمصادرِِالمراحلِالتاريخيةِللتحضرِ.ِثم

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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 المبحث األول ... االطار المنهجي للبحث
  موضوع البحث: 

العلومِاالجتماعيةِتتداخلِِأنالِيخفىِعلىِالقارئِوالمتخصصِفيِالعلومِاالجتماعيةِ،ِ
االنتقالِالحضريِالذيِمرِبهِالمجتمعاتِالبشريةِِأنفيِموضوعاتهاِفيماِبينهاِ،ِولعلِ

يزِفيِمضمونهاِبتحوالتِسكانيةِتختلفِمنِمرحلةِالىِسواهاِ،ِمنهاِماِكانِذاتِتتم
اثرِايجابيِفيِالنموِالسكانيِ،ِومنهاِماِكانِعكسِذلكِ،ِفالتحوالتِالسكانيةِللمراحلِ
الحضريةِتعدِبمثابةِمرآةِتعكسِطبيعةِالحياةِاالجتماعيةِ،ِواالقتصاديةِ،ِوالسياسيةِ،ِ

ِوال ِفيِالواقعِالسكانيِلتلكِالمجتمعاتِمنِوالصحيةِ....ِوغيرها ِلعبتِدورا تيِبدورها
ِاهمِ ِللكشفِعن ِمحاولة ِالبحث ِهذا ِصفحات ِوفي ،ِ ِوالتوزيع ِوالتركيب ِالحجم حيث

ِالتحوالتِالسكانيةِلمراحلِاالنتقالِالحضريِوهوِموضوعِالبحثِ.
 أهداف البحث 

ِالبحثِفيِماِيليِ.ِأهدافتكمنِ
 لعالمِ.بيانِمراحلِالتحولِالسكانيِفيِا .1

 الكشفِعنِاالنتقالِالحضريِواهمِالتحوالتِالحضريةِفيِالمجتمعاتِالبشريةِ. .2

ِالتعرفِعلىِالسماتِالديموغرافيةِلكلِمرحلةِحضريةِ. .3
 أهمية البحث 

البحثِفيِانهِمحاولةِلبيانِالصورِالديموغرافيةِللمراحلِالحضريةِ،ِوهيِِأهميةيكمنِ
ِمحاولةِأولىِلمثلِهذاِالموضوعِ.

 لبحثمنهجية ا 
مددنِالدراسدداتِالوصددفيةِالتحليليددةِالتدديِتلتددزمِجمددعِالحقددائقِوتحليلهدداِوتفسدديرهاِِبحددثعدددِالي

ِمنِالمناهجِاآلتيةِ:ِِخلصِالباحثِفيِدراستهتفسيرًاِعلميًاِ،ِفقدِ
 المنهج التاريخي. .1
ِفدديِيدرسددهاِالتدديِالموضددوعاتِعددنِبحثددهِفدديِاإلنسددانِوظفهدداِالتدديِالقديمددةِالمندداهجِمددن

ِتاريخددددهِتسددددجيلِخدددداللِمددددنِاإلنسددددانيِالمجتمددددعِبدراسددددةِالطريقددددةِههددددذِوتهددددتمِمجتمعدددده،
ويقدومِهدذاِالمدنهجِعلدىِمبددأِاندهِيصدعبِفهدمِِفيدهِاالجتماعيةِواألحداثِوثقافتهِوحضارته
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.ِوعلدددىِالباحدددثِ(1)حاضدددرِالشددديءِدونِماضددديه،ِوذلدددكِألنِالحاضدددرِهدددوِنتدددا ِالماضدددي
وفِعلدددىِعوامدددلِتبددددلهاِالنظدددرِإلدددىِالماضددديِلتعقدددبِحددددوثِالظددداهرةِمندددذِبددددايتهاِوالوقددد

وانتقالهاِمنِوضعِإلىِآخر.ِفالظاهرةِاالجتماعيةِالِيمكنِانِتحدثِفيِفراغِألنهداِنتدا ِ
الماضيِوثمرةِعواملِعديدةِتفاعلتِبمدرورِاأليدامِوأعطتهداِوضدعهاِالدذيِتوجددِعليدهِفديِ

ِ.ِولقدِاستخدمِهذاِالمنهجِبينِطياتِالبحث.(2)ِالوقتِالحاضر
 المنهج المقارن. .2

ِوالحقدائقِالظدواهرِمقارندةِعلدىِتقدومِالتديِاالجتماعيدةِالدراسداتِفديِالمعتمددةِمنداهجالِمن
ِظروفهددداِوتفسددديرِحقيقتهددداِعدددنِللكشدددفِبدددبع ِبعضدددهاِالبشدددريةِوالمجتمعددداتِاالجتماعيدددة

ِفدديِمدداِظدداهرةِمقارنددةِأوِ،ِواحدددةِزمنيددةِحقبددةِفدديِالمقارنددةِتكددونِإنِعلددىِتشددابههاِومدددى
التحددولِالسددكانيِ)ِِمددثالًِِوتغييرهدداِتطورهدداِلمعرفددةِةمختلفددِزمنيددةِحقددبِفدديِالمجتمددعِنفددس

الصورِالديموغرافيةِللمراحلِالحضدريةِ،ِومدنِثدمِتمثيدلِِعلىِللوقوفِ،(لالنتقالِالحضري
ِعلدددىِالباحدددثِيسددداعدِالمدددنهجِوهدددذاِالتحدددولِالدددديموغرافيِلالنتقدددالِالحضدددريِفددديِالعدددالمِ،

ِنظددامينِأوِمجتمعددينِفدديِثتحدددِالتدديِوالمطددرودةِالمنتظمددةِاالجتماعيددةِالظددواهرِاكتشدداف
ولقددددد .(1)النسددددبيةِللتعميمدددداتِقابلددددةِواسددددتنتاجاتِالصددددحةِإلددددىِاقددددربِنتددددائجِإلددددىِوتوصددددله

ِاستخدم هذا المنهج بين طيات البحث.
ِ
ِ
ِ

                                                 

(1)ِ ِطِ ِاالجتماع، ِفيِعلم ِواألساليبِالتطبيقية ِاألسسِالنظرية ،ِ ِالعسل ِالجامعية1ِإبراهيم ،المؤسسة
 ِ.117،ِص1997للدراساتِوالنشر،ِبيروت،ِلبنان،ِ

محمدِالحسنِ،ِوِعبدالمنعمِالحسنيِ،ِطرقِالبحثِاالجتماعي،ِمديريةِدارِالكتبِللطباعةِِإحسانِِ(2)
 .25،ِص1982والنشر،ِجامعةِالموصل،ِالموصلِ،ِالعراقِ،ِ

(ِفراسِعباسِفاضلِألبياتي،ِعلمِاالجتماعِدراسةِتحليليةِللنشأةِوالتطور،ِدارِغيداءِللطباعةِوالنشر،3ِ)
ِ.42،ِص2012عمان،ِاألردن،ِ



 
 م2020/هـ1441                                 (                        81العدد ) –                          

 643 

 .المنهج االستقرائي .3

االسدددتقراءِهدددوِحكدددمِكلددديِلوجدددودِذلدددكِالحكدددمِفددديِجزيئددداتِذلدددكِالكدددل.ِأمددداِكلهددداِوهدددوِِأن
هدددوِاالسدددتقراءِالمشدددهورِبالنددداقصِويدددرىِبعددد ِالبددداحثينِأنِاالسدددتقراءِالتدددامِوأمددداِأكثرهددداِِو

االستقراءِوبحسبِقواعددِففرانسديسِبيكدونفِوِفِسدتيوارتِميدلف،ِهدوِالبحدثِعدنِالعلدةِمدنِ
حيددثِاندددهِيحددداولِحصدددرِعلدددةِظددداهرةِمددداِفددديِظددداهرةِأخدددرىِمعيندددةِوكدددانِأرسدددطوِقددددِعددددِ

،ِإنِالمددددنهجِ(1)ِاالسددددتقراءِانتقددددااًلِمددددنِالمعلددددومِإلددددىِالمجهددددولِمددددنِالجزئدددديِإلددددىِالكلددددي
االستقرائيِيقومِعلىِأساسِالمالحظةِالمنظمةِللظواهرِوفر ِالفرو ِوأجدراءِالتجداربِ

،ِفددددالمنهجِِ(2)ِوجمددددعِالبياندددداتِوتحليلهدددداِللتثبددددتِمددددنِصددددحةِالفددددرو ِأوِعدددددمِصددددحتها
االسدددتقرائيِقددددِوفدددرِلنددداِرؤيدددةِأساسددديةِوضدددروريةِلاحدددداثِعبدددرِطابعهددداِالتراكمددديِحيدددثِ

نهجِفيِالتعدرفِعلدىِالتحدولِالسدكانيِلالنتقدالِالحضدريِ،ِحيدثِقمنداِاستفدناِمنِهذاِالم
ولقدددِاسددتخدمِهددذاِالمددنهجِبددينِطيدداتِِبدراسددةِالجزيئدداتِتمهيدددًاِللوصددولِإلددىِالشددموليةِ.

ِالبحث.
 المبحث الثاني ... االنتقال الديموغرافي األسس والمراحل

ِمختلفِيجمعِفيهِالذيِدالموحِالمرجعيِاإلطارِإلىِالحاضرِلوقتناِاالجتماعِعلميفتقرِ
ِاعتبارهاِيمكنِوالتيِواالجتماعية،ِالسكانيةِالمتغيراتِعنِواألبريشيةِاالستقرائيةِالقضايا
ِالديموغرافيِالتحولِنظريةِذلكِمنِنستثنيِأنِويمكنِاجتماعية،ِديموغرافيةِنظرية

ِالديموغرافيِاالنتقال) )Demographic Transition Theoryِِأكثرِمنِوهي
ِلذلكِالسببِويعودِالسكانية،ِالدراساتِفيِواستخداماِوشيوعاِحداثةِالسكانيةِالنظريات

ِالسكانِاتجاهاتِفهمِعلىِيساعدِنظرياًِِإطاراِطياتهاِفيِتعطيِالنظريةِهذهِأن
ِالعشرينِالقرنِبدايةِفيِالنظريِالتصورِهذاِظهرِولقدِالعالم،ِفيِالسكانيةِوالتغيرات
ِوعلىِالسكان،ِعلىِوالوفياتِالمواليدِمعدالتِأبعادِإلىِمحتواهِفيِالضوءِمسلطا
ِوتسمىِفيها،ِالنوعيِالتركيبِعنِفضالِالمجتمعاتِفيِالسكانيِللهرمِالفئويِالتركيب

                                                 

ِ.25ِ،ِص1966مرادِوهبة،ِالمعجمِالفلسفي،ِدارِالثقافةِالجديدة،ِالقاهرة،ِِ(2)
(3ِ ِمصر،ِ( ِاإلسكندرية، ِالجامعية، ِالمعرفة ِدار ِالبحثِاالجتماعي، ِأصول ِحسن، ِالباسطِمحمد عبد

 .26،ِص1989
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ِفيِالتاريخيِالتحولِويعنيِالديموغرافي،ِاالنتقالِبنظريةِالديموغرافيِالتحولِنظرية
ِيسبقِوهوِ،ِضةمنخفِمستوياتِإلىِعاليةِمستوياتِمنِوالوفياتِالوالداتِمعدالت
ِوهو(ِانتقالياِنموا)ِيسمىِسريعِنموِعنهِينجزِمماِالوالداتِوانخفا ِالوفياتِانخفا 

ِ.وبعدهِاالنتقالِقبلِالنموِمنِاشد
ِالندريهِأدولف)ِالفرنسيِالديموغرافيِالعالمِإلىِالديموغرافيِاالنتقالِمفهومِأصلِويعودِ

ِ،(1945ِِنوتستاينِ)ِألمريكياِاالقتصاديِوضعهاِالمتكاملةِصياغتهِلكنِ،(1934ِ
ِنوتيستاين)ِويقسم ِتسلسلهاِبحسبِمتمايزةِأطوارِثالثةِإلىِالديموغرافيِاالنتقال(

ِاالنتقال،ِومرحلةِ،(االنتقالِقبلِما)ِالتقليديِالنظام:ِِِالتاليِالنحوِعلىِوهيِالتاريخي
ِ(ِ.االنتقالِبعدِما)ِالعصريِوالنظام

 . (1)التقليدي النظام: أوال
ِوِالطبيعي،)ِبالنظامِأيضاِويسمىِ،ِالديموغرافيِاالنتقالِمرحلةِيسبقِالذيِنظامالِوهو

ِفي%(30ِ)ِيتجاوزِإذِوالوالداتِالوفيات،ِمعدالتِبارتفاعِالنظامِهذاِويتميزِ،(البدائي
ِوهوِ،ِمعدوماِأوِضئيال(ِالطبيعي)ِالسكانيِالنموِمعدلِيكونِوبالتاليِ،ِاألحيانِاغلب
ِِمنعدمِأوِضعيفِلسكانياِالتزايدِأنِيعنيِما ِهذاِفيِالوالداتِمعدالتِارتفاعِأن.

ِمعدالتِارتفاعِنتيجةِيحصلِقدِالذيِالسكاني،ِاالندثارِمنِمحافظِعاملِالنظام
ِ.ِعشرِالثامنِالقرنِنهايةِحتىِسائداِالنظامِهذاِوكانِفيه،ِالوفيات

 . (2) االنتقالي النظام:  ثانيا
ِ(.االنخفا ِومرحلةِ،ِالرتفاعاِمرحلة:ِ)ِهماِمرحلتينِإلىِوتنقسم

ِِاالرتفاع مرحلة .1 ِبدايةِمعِتبدأِ،ِالديموغرافيِاالنتقالِمنِاألولىِالمرحلةِوهي:
ِ،(واالقتصاديةِوالصحية،ِاالجتماعية،)ِالمستوياتِتحسنِعنِالناتجِالوفيات،ِفيِالتراجع

                                                 

(1)ِِ ِلبنان، ،ِ ِبيروت ،ِ ِللعلوم ِالعربية ِالدار ِوالمحول، ِالثابت ِالسكان ِجغرافية ،ِ ِلبيب ِ،2004علي
 .112ص
(2ِ ِلبنان،ِ( ِبيروت، ،ِ ِوالنشر ِللطباعة ِالجيل ِدار ِالسكان، ِاجتماع ِعلم ِألبياتيِ، فراسِعباسِفاضل

ِ.179،ِص2013
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ِالسكانيِموالنِبدايةِِعلىِمؤشراِوهذاِمتزايدِارتفاعِفيِالوالداتِمعدالتِتبقىِبالقابل
 .ِالمجتمعِفي(ِالطبيعي)

ِيبدأِحالماِوتبدأِ،ِالديموغرافيِاالنتقالِمنِالثانيةِالمرحلةِوهي:ِِاالنخفاض مرحلة .2
ِعددهم،ِبتزايدِالسكانِيعيِعندماِذلكِويحصلِ،ِالخصوبةِتناقصِاثرِالوالداتِتراجع
ِلتعوي ِمضطرينِايعودِوِلمِأنهمِسيماِاإلنجابِمنِبالتقليلِالقرارِباتخاذِاألزوا ِويقوم

 .ِآبائهمِمثلِالوفيات

 العصري النظام مرحلة: ثالثا
ِيتناقصِإذِ،ِمنعدماِأوِضعيفاًِِالسكانيِالنموِيعودِوفيه(ِالنضجِمرحلة)ِأيضاِوتسمى
ِويكونِواالستقرار،ِالثباتِإلىِيصالِحتىِمستوياتهمِأدنىِإلىِوالوفياتِالمواليدِمعدلي
ِأنِبينهماِاالختالفِأنِإالِ،ِالتقليديِالنظامِفيِشانهِهوِكماِجداًِِبطيئاًِِالسكانيِالنمو
ِهذهِفيِأماِمعا،ِوالوفياتِالوالداتِمعدليِفيِارتفاعِعنِناتجِالبدائيةِالمراحلِفيِالنمو

ِالمواليدِمعدليِمنِكلِفيِالحادِاالنخفا ِبسببِبطيءِالسكانيِفالنموِالمرحلة
ِ.(1ِ)سنة75ِِيزيدِماِإلىِممتدِالمرحلةِهذهِسكانِبينِالحياةِوأمدِ،ِوالوفيات
ِتغيراتِتتضمنِبنائيةِبتغيراتِالسكانيةِالتغيراتِتلكِالديموغرافيةِالنظريةِوتفسر

ِمعدالتِوخاصةِالديموغرافيةِاالتجاهاتِإلىِوينظرِوسلوكية،ِواجتماعيةِاقتصادية
ِ.والتطورِالتحديثِلعمليةِنتيجةِمتباينةِبنائيةِلتغييراتِاستجابةِأنهاِعلىِالخصوبة

  الديموغرافي االنتقال نتائج 
ِ-:أهماِوتجديداتِوتغيراتِنتائجِعنهاِتتولدِللمجتمعاتِالديموغرافيِاالنتقالِعمليةِإن
ِالزيادةِتكونِالبدائيةِفالمرحلةِللسكان،ِالطبيعيةِالزيادةِمعدالتِفيِالحادةِالتغيرات .1

ِتصلِماِسرعانِمثِومنِ،ِالثانيةِالمرحلةِفيِالتدريجيِالتزايدِفيِتأخذِثمِطفيفةِفيها
ِمرحلةِإلىِليصلِأخرىِمرةِحادةِبصورةِالزيادةِمعدلِيتغيرِثمِاالنفجاري،ِالتزايدِإلى

ِتغيراتِإلىِباإلضافةِ،ِزمنيةِمراحلِإلىِتحتا ِالتقلباتِهذهِأنِنرىِالسكاني،ِاالستقرار
ِمنِمرحلةِكلِوانِوغيرها،...ِوالسياسيةِ،ِاالقتصاديةِوالعواملِالمجتمعية،ِالعواملِفي
 .غيرهاِعنِتميزهاِالتيِالخاصةِسماتهاِلهاِالمراحلِهذه

                                                 

 .2003ِ،172ِفايزِمحمدِالعيسوي،ِأسسِجغرافيةِالسكانِ،ِدارِالمعرفةِالجامعية،ِالقاهرة،ِِ(1)
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ِيؤثرِانهِإذِللمجتمع،ِالسكانيةِالتوليفةِفيِتغيراتِيحدثِالديموغرافيِاالنتقالِإن .2
ِفمثالِللسكان،ِيِالعمرِالتركيبِوخاصةِللمجتمعِالسكانيِالتركيبِعلىِمباشرِبشكل
ِتزيدِالمواليدِمعدالتِترتفعِموغرافيالديِالتحولِمنِالثانيةِالمرحلةِالسكانِيدخلِعندما
ِحادةِبصورةِوتتغيرِالسكاني،ِالهرمِبقاعدةِالمتمثلةِاألولىِالسكانيةِالفئةِاألطفالِنسبة
ِبصورةِتتزايدِالسنِكبارِنسبةِفانِاألخيرةِالمرحلةِفيِأماِ،ِعندماِالثانيةِالمرحلةِفي

 .األطفالِنسبةِوتنخف ِالسكانيِالهرمِقمةِتمثلِالتيِالعمريةِالفئةِواضحة

ِللمجتمعِواالقتصاديةِاالجتماعيةِبالتحوالتِويتأثرِيؤثرِالديموغرافيِالتحولِإن .3
ِسكانِنسبةِمنِيزيدِواالجتماعيِاالقتصاديِالتحسنِفانِبالبع ،ِبعضهاِويؤثر

ِتتزايدِالمؤثراتِزيادةِومعِواالجتماعية،ِاالقتصاديةِالتحوالتِفيِبدورهِيؤثرِمماِالحضر
ِاألخيرةِالمرحلةِإلىِيصلِحتىِالسكانيِالنموِمراحلِتغيرِمعِرالحضِسكانِنسبة
 .ِِِِالحضرِمنِالسكانِاغلبِويكون

ِتبدأِفهيِالمختلفة،ِالمراحلِسكانِفيِهائلةِاقتصاديةِوتحوالتِتغيراتِتحدث .4
ِتربطِالتيِالصناعيةِالمرحلةِثمِ،ِالمطورةِالزراعيةِالمجتمعاتِثمِالتقليديةِبالمجتمعات

ِوتعليم،ِصحةِمنِكافةِالنوعيةِالسكانِأحوالِوتحسنِالمعيشةِياتمستِوِتحسنِبها
ِللفردِويصبحِكثيراِترتفعِاألطفالِإنجابِتكلفةِإنِإالِالسكانِأعدادِقلةِمنِالرغمِوعلى
 .ِِِ(1)االستقرارِمرحلةِمعِفقطِيحدثِماِوهذاِمجتمعهِفيِقيمة

ِ:ِاآلتيويمكنِأنِنعبرِعنِالتحولِالديموغرافيِفيِالشكلِِِِِِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

                                                 

، المؤسسة الجامعية اجتماع السكان ( فراس عباس فاضل ألبياتي ، االتجاهات النظرية الحديثة في علم1)

 .45، ص2011للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان، 
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ِالديموغرافيِاالنتقالِمراحلِيبن(1ِ)ِرقمِالشكل
ِالديموغرافيِاالنتقالِسيرورة

ِِالوالدات
ِِالوفيات

ِ
ِ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِِِِِِِِِِِِ

ِالنظامِِِِِِِِِِِِِِاالنتقالِمرحلةِِِِِِِِِِِِِِِِالعصريِالنظامِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِالتقليدي

ِعلىِالديموغرافيِاالنتقالِانعكاسات
ِالطبيعيِالنموِِِِِِِِِِ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ويمكنِالقدولِأنِأولِاالنفجاراتِالسكانيةِالحاصلةِفيِالعالدمِحدثتِعندِقيدامِ)ِِِِِِِِِ
اءِماِيزيدِعنِحاجةِق.مِ،ِفأنتجتِمنِموادِالغذ6000ِالثورةِالزراعيةِ(ِحواليِعامِِ

ِحيثِنشاِ )ِ ِالحضرية ِالثورة ِقامتِ) ِوحدثِاالنفجارِالسكانيِالثانيِعندما السكانِ،
االقتصادِالسوقيِونشأتِعلىِأثرهِتجمعاتِسكانيةِفيِمواقعِاألسواقِلتبادلِالسلعِإذِ

 مرحلة 

 االنخفاض

 مرحلة

 االرتفاع
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ِإلىِ ِالمتزايدة ِالحاجة ِلتلبية ِالسكان ِمن ِكبيرة ِأعداد ِإقامة ِفي تسببتِاألسواقِوالتجارة
لعملِوالمنتجاتِالتيِأوجدتهاِكثرةِطلباتِأهلِالمدنِوحدثتِاالنفجارِالسكانيِِالثالثِا

عندماِقامتِاإلمبراطورياتِالكبيرةِالقديمةِِ)ِالمصريةِ،ِوالبابليةِ،ِواألشوريةِ،ِوالفارسيةِ
،ِواليونانيةِ،ِوالرومانيةِ(ِحيثِتطورِالتبادلِالتجاريِونمتِاألسواقِفيِاإلمبراطورياتِ

مليونِنسمة300ِِ،ِو200عددِالسكانِفيِالعصرِالرومانيِقيِالعالمِكلهِبينِوقدرِ
ِالتاليةِ،ِثمِحدثِاالنفجارِالسكانيِالرابعِ ِالنموِالسكانيِخاللِالستةِعشرِقرنا وتبطأ
عندماِقامتِ)ِالثورةِالصناعيةِ(ِفيِأورباِفيِالقرنِالسابعِعشرِفقدِحسنتِالمخترعاتِ

والطبِواستغاللِالمواردِمنِحياةِالبشرِوساهمتِفيِِوالمكتشفاتِفيِمجاالتِالصناعة
ِالحالةِ ِالسكاني ِالتخلخل ِحالة ِمن ِالعالم ِفانتقل ِ ِالحياة ِونوعية ِالسكاني ِالنمو زيادة

ِ.ِ(1ِ)الكثافةِالسكانيةِ
ِالمبحث الثالث ... المراحل التاريخية للنمو الحضريِِِِِِِِِِِِِِِ

دماِنتتبعِالسيرةِالتاريخيةِللنموِالحضريِ،ِيبدوِاألمرِالِيختلفِعنِالتحولِالسكانيِعن
منِصورِومفاهيمِِاآلنفالنموِالحضريِهوِكذلكِمرِبمراحلِتاريخيةِحتىِبلغتِماِاليهِ

ِ ِالمنطلقِنستطيع ِومنِهذا ِِأنومؤشراتِ، ِتاريخية ِمراحل ِثالثة لتحليلِِأساسيةنحدد
ِوذل ِمعين ِتنظيمي ِبمستوى ِمنها ِمرحلة ِتختصِكل ِالحضري ِالنمو ِعلىِاتجاهات ك

ِالنحوِاالتيِ:
 : مرحلة التحضر المبكر. األولىالمرحلة  

ِ ِالمرحلة ِهذه ِالحياةِِأولتمثل ِوجه ِتغير ِفيها ،ِ ِالبشري ِالتاريخ ِشهدها ِحضرية ثورة
البشريةِمنِحالةِجمعِوالتقاطِالغذاءِالىِعمليةِإنتاجهِ،ِوفيهاِأيضاِعرفتِألولِمرةِ

ق.ِم(800ِِِه،ِتبدأِهذهِالمرحلةِمنِسنةِ)حياةِاالستقرارِوالتوطنِالدائمِفيِمكانِبعين
أشكالِاالستقرارِالحضريِ،ِوفيِهذهِالمرحلةِِأولذلكِالتاريخِالذيِعرفتِفيهِالبشريةِ

ِ،ِمعتمدةِفيِ انتظمِسكانِالعالمِفيِمجتمعاتِانتشرتِعلىِمدىِصعيدِاكثرِاتساعا
ِاال ِوعرفت ِالبشرية ِالمجتمعات ِنمت ِحتى ِبه، ِالمحيطة ِالطبيعة ِعلى ستقرارِعيشها

                                                 

 .118،ِص1979ِعبدِالمجيدِعبدِالرحيم،ِعلمِاالجتماعِالسكاني،ِمكتبةِغريبِ،ِمصر،ِ(1)



 
 م2020/هـ1441                                 (                        81العدد ) –                          

 649 

ِ ِونستطيع ِالهجراتِوالتحوالتِالديموغرافية، نؤطرِمالمحِومميزاتِهذهِِأنالبشريِبعد
ِالمرحلةِفيِماِيأتيِ:

ِكشفتِ .1 ِفقد ،ِ ِالبشرية ِالمستوطنات ِوجدتِفيِِأثارظهور ِانه ِعن ِالتاريخ ِقبل ما
 (ِالفِنسمةِ.20_7ِمناطقِماِبينِالنهرينِمستوطناتِبشريةِيتراوحِحجمِسكانهاِ)ِ

ِمعِاالزدها .2 ِوالسلع ِالغذاء ِمن ِالفائ  ِوتبادل ِوالتجاري ِواالقتصادي ِالثقافي ر
 .ِاألخرىالمستوطناتِالبشريةِ

 المواطنةِأوالموقعِبدالِمنِالقرابةِ،ِكأساسِللعضويةِِأوالتأكيدِعلىِمحلِاإلقامةِ .3

(1 ).ِ
إضافةِالىِماِتقدمِكانتِهناكِمالمحِالتحضرِفيِظهورِالمدنِالعيشِبأسلوبِالحياةِ

ِدةِالتيِبدورهاِكانتِلهاِأبعادهاِعلىِسكانهاِ.ِالجدي
تعدِنقطةِاهتمامِِألنهاتعدِهذهِالمرحلةِمنِاكثرِمراحلِالتحضرِتغيرًاِواهتماماِ

المختصينِفيِالدراساتِالحضريةِوانهاِاألكثرِديناميكيةِحيثِانتقلِاإلنسانِفيهاِالىِ
ِعيشِمختلفةِكلياِعنِماِكانواِعليهِقبلِذلكِ.ِِأساليب

 :  (الحضري ) االنتقال الحضري لة الثانية : مرحلة األحياءالمرح
الثانيةِللبشريةِوهيِمكملةِلسابقتهاِ،ِحيثِبدأتِفيهاِِةتمثلِهذهِالمرحلةِاالنتقاليِِِِِ

عناصرِالتحضرِاكثرِوضوحًاِحيثِبدأتِالمدنِالمليونيةِبالظهور،ِوانتشرتِالثقافاتِ
رِالتكنولوجياِوالتقدمِالعلميِفيِمجاالتِوازدهرتِالحضاراتِوظهرتِوسائلِالنقلِوبواد

ِ(ِ ِالمستويات ِعلى ِالحيوية ِبالتغيرات ِمليئة ِمرحلة ِفكانت ،ِ ِالعلمي ِواإلنتا  الطب
االجتماعيةِ،ِواالقتصاديةِ،ِوالصحية،ِوالسكانية(ِ،ِفشهدِالعالمِارتفاعاِفيِمعدلِالنموِ

ِس ِواختلفِالمجتمعاتِفي ِالعالم ِفي ِالتحضر ِانتشار ياقاتِوأنماطِالحضريِوتواصل

                                                 

ِالجزء1ِ) ِاالجتماعِالحضريِ، ِعلم ،ِ ِالعاطيِالسيد ِعبد ِالسيد ِللنشرِوالتوزيع1ِ،ِط1( ِدارِالمسيرة ،
ِ.104،ِص2011عمانِ،ِاألردن،ِوالطباعةِ،ِ
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ِ ِويمكن ،ِ ِوالسياسيةِِأنالتحضر ِواالجتماعية ِالثقافية ِاختالفِاألنماط ِالى ِذلك نعزو
ِ.ِ(1)ِواالقتصاديةِوالديمغرافيةِفيها

وامتدتِهذهِالمرحلةِلتصلِفيِسياقاتهاِالىِمجتمعاتِالعالمِالثالثِوالتيِاحتمتِبظلهاِ
هذهِالمرحلةِمنِتطوراتِفيِنواحيِالحياةِاالجتماعيةِالمختلفةِوالتيِبدورهاِِأفرزتهوبماِ

ِالمجتمعاتِ،ِفضالِعنِذلكِبدأتِ ِفيِدورانِعجلةِالنموِفيِهذه كانتِعامالِحيويا
،ِومعِهذاِالتحضرِبدأتِِ(2)ِتصنيفاتِالمجتمعاتِعلىِأساسِتقدمهاِالحضريِوالعلمي

ِالبشريةِومنِاهمِهذهِالمشاكلِهيِ:ِالمشاكلِاالجتماعيةِتظهرِفيِالمجتمعات
 من المشكلة هذه الى النظر ويمكنِ ,العائلة تماسك عدم مشكلةِاألسرةعدمِتماسكِ .1

ِتماسك أوالهما ,ناحيتين  والتحامها العائلة تماسك عدم والثانية ,كوحدة العائلة عدم
 مجتمعِ. أو المتحضر بالمجتمع

ِومن ,العقلية والحالة السلوك نمط من يتأت الجريمة إن .والمخالفة والجنحة الجريمة .2
الخطورةِ في دونها هي التي األخرى واالنحرافات الجريمة ارتكاب في تساهم التي العوامل

 ورعايتهمِ، أبنائهم بتربية الوالدين اهتمام عدم الوالدين، بين التفاهم أو التجانس عدم )ِ:
 العقلي ،ِاالختالل الفرد أهداف وضوح عدم عن الناجم النفسي واالرتياح الرضا عدم

 يمكن ال التي لحاجات االجتماعية الضغوط بسبب أو العضوي التركيب في نقص بسبب
ِ.السوية بالطرق تلبيتها أو تحقيقها

 ,المدن في العربية األسر راحة تقلق المنخفضة األجور مازالت ,المحدود الدخل .3
 بالنسبة منخفضة أجور على يحصلون مازالوا المهرة غير العمال فإن علىِذلك وكمثال
 يصدر لم مهن في يعملون الناس من كثير فإن ذلك الى وباإلضافة.المعيشة لمستوى
ِالحد قوانين أية بصددها  والمرضى والعجزة المسنين أن كما .لاجور األدنى تقرر

                                                 

للنشرِوالتوزيعِوالطباعةِ،ِِسامةِ،ِدارِا1،ِط1،ِعلمِاالجتماعِالحضريِ،ِالجزءِسعيدِاحمدِهيكلِِ(1)
 .144،ِص2011عمانِ،ِاألردن،ِ

ميشيلِهاراِالمبوسِ،ِاتجاهاتِجديدةِفيِعلمِاالجتماعِ،ِترجمة:ِاحسانِمحمدِالحسنِ،واخرون،ِ(2ِ)
 .304،ِص2001العراق،ِِبيتِالحكمةِ،ِبغداد،ِ
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 حياة وعيشتهم الحتياجاتهم المطلوب األدنى منِالحد أقل هي دخول على يحصلون
 .المدن تتطلبها كريمة

 هذا كل ,ترملها أو منه طالقها أو لزوجته الزو  وهجر األسرة جو في التوتر ان .4
 األوالد على اإلشراف إمكانية عدم ذلك الى يضاف .المتحضرة لاسرة يسببِمشاكل

 الصعب من فإنه وكذلك .المعيشة مستوى ارتفاع بسبب األسرة ميزانية وارتباك, وتربيتهم
 أسر بجوار المدينة في األسرة تعيش الغالب وفي ,وتمتينها بىالقِر أواصر المحافظةِعلى

 أهم ومن .نفسها على وانطوائها األسرة انعزال أحيانا يسبب مما وهذا غريبةِعنها أخرى
 الخدمات ,التسهيالت توفير عدم ,السكن :السريع السكاني النمو الناجمةعن المشاكل
 .ِ(1)التشريعاتِ , الثقافية

ِك ِالمرحلة ِهذه ِالتحضرِأن ِصاحبت ِالتي ِالهائلة ِفالتغيرات ِتخبطيه ِصفة ِذات انت
ِالمجتمعاتِاحتاجتِالوقتِالكثيرِ ِسكان ِعلى ِصعبة ِظروفا ِخلقتِمعها والتكنولوجيا
للتأقلمِوالعيشِالرغيدِفمرتِبمراحلِعصبيةِابتداءاِمنِالفردِواألسرةِوالمجتمعِبشكلِعامِ

ِوالثورا ِالسيادة ِاجل ِمن ِوالصراعات ِالحروب ِمنِوظهرت ِوغيرها ِالحرية ِاجل ِمن ت
ِالمشاكلِالتيِسطرهاِالتاريخِفيِطياتهِ.

 المرحلة الثالثة : مرحلة التحضر السريع 
بدأتِمرحلةِجديدةِمنِمراحلِالنموِالحضريِحيثِنشطتِفيهاِبع ِالعواملِالتيِ
بلغتِقوةِتأثيرهاِعلىِمعدالتِالنموِالحضريِدرجةِمنِالوضوحِجعلتِالكثيرِمنِ

قونِعليهاِاسمِالثوراتِ،ِوتمثلِالثورةِالصناعيةِأولىِهذهِالثوراتِحيثِالمؤرخينِيطل
يتحققِمستوىِاإلنتا ِالزراعيِيكفيِلتوفيرِِأنكانِمنِالضروريِلنموِالمدينةِالحديثةِ

فائ ِالغذاءِوتطورتِطرقِالنقلِوالمواصالتِوازدهرتِالمدنِ،ِوقدِاقترنِالنموِ
للمدنِالحديثةِمماِانعكسِذلكِعلىِبناءهاِِالحضريِبتغيراتِجذريةِفيِاالسسِالوظيفية

جعلهاِذلكِتنفردِبخصائصِوميزاتِتنفردِعنِالمدنِفيِالعصورِالقديمةِِاأليكولوجي

                                                 

(1ِ ِخصائص( ،ِ ِاسعد ِسليم ِرسالةِ والنمو العمراني بالتطور وعالقتها التحضر عالء ،ِ االقتصادي
 وماِبعدهاِ.24ِِ،ِص2006ماجستيرِغيرِمنشورةِ،ِكليةِالدراساتِالعلياِ،ِجامعةِالنجاح،ِنابلس،ِ
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والوسطىِ،ِواخذتِهذهِالمدنِتطفوِعليهاِسماتِديموغرافيةِتختلفِعنِسابقاتهاِمنِ
ِ.ِ(1)يمةِانخفاظاِللنموِالسكانيِعلىِالمدنِالقدِوأكثرالمدنِتميزتِبمعدالتِبطيئةِ

ِنحددِمظاهرِالتغيرِلهذهِالمرحلةِبماِياتيِ:ِأنويمكنِ
اشباهِِأوفيِوقتناِالحاضرِالضواحيِِاآلننموِاطرافِالخارجيةِللمدنِايِماِيسمىِ .1

 المدنِاذاِصحِتعبيرناِلهذهِالمناطقِ.

التحامِالكثيرِمنِالمستوطناتِالحضريةِالتيِامتدتِعلىِطولِالطرقِالعامةِ .2
 المدينةِالىِخارجهاِلتمثلِشريطاِحضريًاِمتصاًلِ.ِوالرئيسيةِفيِمركز

تنميةِوتطويرِمراكزِحضريةِفرعيةِفيماِوراءِالمدنِالكبرىِلكلِمنهاِاطرافهاِومناطقِ .3
ِ(2)خدماتهاِ

ِنعبرِعنِمراحلِاالنتقالِالحضريِفيِالشكلِالتاليِ:ِأنويمكنِ
ِ(ِيوضحِمراحلِاالنتقالِالحضريِفيِالعالم2ِالشكلِرقمِ)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

عِالريفيِوالحضريِ،ِدارِالمعرفةِغريبِمحمدِسيدِاحمدِ،ِوالسيدِعبدِالعاطيِالسيدِ،ِعلمِاالجتما(1ِ)
 .350ِ،ِص1988ِالجامعيةِ،ِاإلسكندريةِ،ِمصرِ،ِ

 .109،ِصمصدرِسابقِ(ِالسيدِعبدِالعاطيِالسيدِ،ِعلمِاالجتماعِالحضريِ،2ِ)

مرحلة التحضر 
 املبكر

مرحلة األحياء 
 ضرياحل

 

مرحلة التحضر 
 السريع
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 المبحث الرابع ... التمثيل الديموغرافي للنمو الحضري
نقومِبتوليفةِحولِالتمثيلِالديموغرافيِللنموِالحضريِ،ِوأرتأىِِأنمماِتقدمِيمكنِ
ِيكونِهذاِالتمثيلِالديموغرافيِعلىِالنحوِالتاليِ:ِأنالباحثانِعلىِ

 التمثيل الديموغرافي لمرحلة التحضر المبكر .1

يعطيِالشكلِالديموغرافيِِأنحثِفيِالديموغرافيةِالحضريةِمنِالصعبِعلىِالبا
ِ ِكون ِالمرحلة ِلهذه ِالقصورِِأنالحقيقي ِمن ِالكثير ِيعاني ِلها ِالتاريخية الشواهد
ِ ِيمكن ِاننا ِاال ِاالعتمادِِأنوالغمو ِ، ِمنِخالل ِلها ِالديموغرافية ِاللوحة نرسم

ِالمرحلةِ،ِ ِاِأنعلىِالخصائصِالحضريةِالتيِكانتِتسودِهذه لمرحلةِهيِهذه
ِالمجمعا نشاء ِالمراحلِِتتمتازِباالستقرارِوالتوطينِوا  ِوهيِاحدىِاهم ،ِ البشرية

التاريخيةِفيِحياةِالبشريةِ،ِحيثِبدأِاألنسانِبالتعرفِعلىِاألنشطةِاالقتصاديةِ
ِواالجتماعيةِوالدينيةِبشكلِاكثرِدقةِوتوظيفهاِفيِالحياةِاليوميةِ.

ينِأولهماِ)ِارتفاعِمعدالتِالمواليدِواإلنجابِتميزتِهذهِالمرحلةِبنمطينِديموغرافي
ِالباحثونِالىِاالستقرارِوالتوطينِاالجتماعيِواالقتصاديِللمجتمعِ ِيعزوه ِوهذا )

،ِفيِالمقابلِارتفاعِفيِمعدالتِالوفياتِفيِهذهِالمرحلةِويعزىِذلكِِ(1)البشريِ
ِوالكوارث ،ِ ِوالحروب ِوالصراعات ِالقاتلة ِواألمرا  ِاألوبئة ِانتشار البيئيةِِالى

فضالِعنِمحدوديةِاإلنسانِفيِوقايةِنفسهِمنِهذهِاألوبئةِ،ِوالكوارثِالطبيعيةِ
ِاآلالف ِيعنيِ(2)ِالتيِطانتِتوديِبحياة ِالفترةِِأن.ِوهذا النموِالسكانيِفيِهذه

كانتِمحدودةِنموِسكانيِنسبيِنوعاِماِالنِالنموِالسكانيِالطبيعيِيتمثلِبحجمِ
ِموِالسكانيِ.الوالداتِ_ِحجمِالوفياتِ=ِالن

                                                 

ِط1) ،ِ ِالسكان ِجغرافية ِالحديثي، ِحمداي ِطه ِ ِجامعة2ِ( ِالموصل، ،ِ ِوالنشر ِللطباعة ِالكتب ِدار ،
268ِِ،ِص2000الموصلِ،ِ

ِ.57يِلبيبِ،ِجغرافيةِالسكانِالثابتِوالمحول،ِمصدرِسابقِ،ِصعلِ(2)
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للتحولِالديموغرافيِوهيِمرحلةِالنظامِالتقليديِِاألولىالمرحلةِِأنهذاِدليلِعلىِ
تنطبقِفيِمدلوالتهاِالسكانيةِعلىِمرحلةِالتحضرِالمبكرِ،ِوبالتاليِنستطيعِالقولِ

ِالمرحلةِالتقليديةِهوِتمثيلِديموغرافيِلمرحلةِالتحضرِالمبكرِ.ِأن
 ألحياء الحضري التمثيل الديموغرافي لمرحلة ا .2

ِفنشاتِِِِِِِِِ ِسابقتها ِعن ِخصائصها ِفي ِاختلفت ِطوياًل ِامتدت ِمرحلة هي
ِواالجتماعيةِ ِالصحية ِاألوضاع ِوتطورت ِالمدن ِوازدهرت ِالكبرى المدن
ِالمرحلةِبتغيراتِطرأتِعلىِالواقعِالسكانيِفيهاِ واالقتصاديةِوكذلكِتميزتِهذه

ِوكانتِوفقِمايليِ:
 جارات السكانية(نمو سكاني متزايد ) االنف .1

فالتقدمِالحاصلِفيِنواحيِالحياةِالمختلفةِكدِ)ِالتطورِاالقتصادي،ِتطورِِِِِِِِِ
النظمِاالجتماعية،ِالتقدمِالصحيِالعلميِ(ِالذيِكانِلهِالوقعِاألكبرِعلىِحالةِ
ِعلىِ ِانتصارا ِشكل ِمما ِملحوظ ِبشكل ِالوفيات ِمعدالت ِفانخفضت ،ِ السكان

فاعِفيِمعدالتِالنموِالسكانيِوظهرتِاالنفجاراتِاالوبئةِواالمرا ِ،ِوحصلِارت
السكانيةِفيِالكثيرِمنِالمجتمعاتِوازدادِحجمِسكانهاِبشكلِملحوظِ،ِوهذاِامتدِ

ِِ(ِاالفِمليونِ.3طويالِحتىِبلغتِاعدادِالسكانِفيِالعالمِتتجاوزِ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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 تراجع النمو السكاني ) االهتمام بحجم السكان وظهور السياسات السكانية( .2

ِِِِِِِِِِ(ِ ِبد ِوالمتمثلة ِالسكانية ِالمشاكل ِظهرت ِالسكانية ِالزيادة ِهذه مع
ِفضالِعنِالصراعاتِمنِاجلِالعيش(ِ ِاالمرا ِالمتفشية، المجاعاتِالغذائية،
ِفضالِعنِ ِالدولِ، ِكانِناقوسِخطرِيدقِفيِعرشِالملوكِورؤساء ِبدوره هذا

تيارِالمتشائمِجعلتِمنِمعرقلةِلنموِالمجتمعِوتنميتهِوهذاِالِأنهاصفنهاِالبع ِ
تطرحِهذهِقضيةِفيِحواراتهاِالدوليةِفاصبحتِقضيةِقوميةِتعانيِمنهاِِأنالدولِ

الكثيرِمنِالمجتمعاتِ،ِمماِقادِالىِظهورِاهتمامِدوليِتمثلِفيِعقدِمؤتمراتِ
سكانيةِعلىِالمستوىِالدوليِفيِاألممِالمتحدةِكمؤتمرِ)ِالمكسيك،ِوالقاهرةِ...(ِ

ِالطرقِالمشروعةِ،ِِالتيِنادتِبضرورة ِباستخدام ِالسكانِالمتزايد الحدِمنِحجم
ومعِالتقدمِالحضريِوالعلميِوالحضاريِللمجتمعاتِلجاتِالكثيرِمنِالدولِفر ِ

ِ ِارستِثقافة ِمما ِضبطِالنسلِ، ِواخذتِِاألسرةسياسة ِالنواة( (ِ ِاألسرةالصغيرة
ِالجهاتِالطبيةِفيِالعا ِادىِتستخدمِموانعِالحملِالتيِتفننتِبصناعتها لمِ.مما

ذلكِالىِتراجعِمعدالتِالمواليدِفيِالعالمِبشكلِملحوظِوهذاِجاءِنتيجةِلماِيليِ
ِبحسبِرايناِ:

 ارتفاعِمعدالتِالتحضرِفيِالمجتمعاتِ. .1

 النموِالحضاريِوالثقافيِللسكانِ. .2

 ابتكارِوتوفرِوسائلِمنعِالحملِ. .3

 تعقدِالحياةِالبشريةِ. .4

ورةِالديموغرافيةِلهذهِالمرحلةِففيِبدايتهاِواذاِماِاردناِالكشفِعنِالصِِِِِِِِِِ
ِمعدالتِ ِوارتفاع ،ِ ِاسلفنا ِالوفياتِكما ِبسببِقلة ِمرتفعا ِسكانيا ِهناكِنمو كان

ِ ِاخذت ِثم ِالسكاني( ِاالنفجار (ِ ِمعِِاألموراالنجاب ِالمواليد ِفانخفضت تتغير
ِاستمرارِانخفا ِالوفياتِواصبحِالنموِالسكانيِبطيءِ.
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ِ ِعلى ِدليل ِمرحلةِالمرحلِأنوهذا ِوهي ِالديموغرافي ِالتحول ِمراحل ِمن ِالثانية ة
ِالحضريِ،ِ ِاإلحياء ِعلىِمرحلة ِالسكانية ِتنطبقِفيِمدلوالتها ِاالنتقاليِ النظام

مرحلةِالنظامِاالنتقاليِالديموغرافيِهوِتمثيلِديموغرافيِِأنوبالتاليِنستطيعِالقولِ
ِلمرحلةِاإلحياءِالحضريِ.

  :ضر(مرحلة التحضر السريع ) عولمة التح .3

منِالمراحلِِألنهاقدِتكونِهذهِالمرحلةِمنِاكثرِمراحلِالتحضرِجدالِ،ِِِِِِِِِِ
التيِلهاِاالثرِالكبيرِفيِالحياةِالبشريةِوالتيِكانتِالفرشةِاالكثرِتهيئاِالنتشارِ
ِ،ِ ِصغيرة ِقرية ِالعالم ِمن ِجعلت ِالتي ِوغيرها ِواالتصاالت ِالحديثة التكنولوجيا

ِ ِبالنمو ِالمرحلة ِ،ِامتازتِهذه ِلالنسان ِوالثقافية ِالجوانبِاالقتصادية ِفي السريع
تمهيدِلهاِ،ِوانماِاخذتِوخاصةِبع ِالدولِِأوفاخذتِالثقافاتِتنتشرِبدونِقيودِ

ِهذاِ ،ِ ِلسكانها ِالحياة ِلتعملِعلىِتغييرِطبيعة ِجاهزة ِقوالبِثقافية ِباخذ النامية
ِبع ِالى ِيلجأ ِاالنسان ِفاخذ ِالديموغرافي ِالواقع ِعلى ِانعكس ِالوقائعِبدوره  

ِ،ِ ِالمجتمع ِوالِيرضىِبها ِشرعا ِمقبولة ِكانتِغير ِبعدما ِويمارسها الديموغرافية
تزينتِبحليةِجديدةِكد)ِقتلِالجنين،ِوعملياتِاالجها ِالمبكرة،ِواللجوءِِأنهاكونِ

رفعه،ِ...ِوغيرهاِمنِاالساليبِالحديثةِفيِالحدِمنِاالنجاب(ِِأوالىِعقدِارحمِ
،ِوالذيِبدورهِانعكسِسلباِفيِمؤشراتِالنموِالسكانيِِهذاِبدافعِالتحضرِوالثقافة

ِوالعملياتِالسكانيةِفيِالعالمِ.
ِهذهِ ِامتازت ِحيث ِالمرحلة ِلهذه ِالديموغرافية ِالصورة ِالكشفِعن ِاردنا ِما واذا
ِ،ِ ِالسكاني ِانخفا ِمعدالتِالنمو ِالى ِادى ِمما ِبانخفا ِاالنجابِ، المرحلة

ِسكانِ.غايةِالعالمِمنهاِبلوغِالحدِاالمثلِلل
ِدليلِعلىِ ِوهيِمرحلةِِأنوهذا ِمنِمراحلِالتحولِالديموغرافيِ ِالثالثة المرحلة

ِ،ِ ِالسريع ِالتحضر ِمرحلة ِعلى ِالسكانية ِمدلوالتها ِفي ِتنطبق ِالعصري النظام
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ِالعصريِالسكانيةِهوِتمثيلِديموغرافيِِأنوبالتاليِنستطيعِالقولِ ِالنظام مرحلة
ِلمرحلةِالتحضرِالسريعِالحضريةِِ.

ِالصفحاتِالسابقةِيتضحِلناِمايليِ:ومنِ
االنتقالِالحضريِفيِالعالمِصاحبهِتحولِسكانيِفيِالحجمِوالنوعِوالتوزيعِِأن .1
. 

لكلِمرحلةِحضريةِخاصيةِديموغرافيةِتتميزِفيِصفاتهاِعنِالمراحلِِأن .2
 .األخرى

 التحولِالديموغرافيِكانِسبباِفيِاالنتقالِالحضريِللمجتمعاتِ.ِأن .3

ِالتمثيلِالديموغرافيِلالنتقالِالحضريِبالمخططِالتاليِ.ِنوضحِأنويمكنِلناِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ِ(ِيوضحِالتمثيلِالديموغرافيِلالنتقالِالحضريِ.3الشكلِرقمِ)
ِ
ِ
ِ
 

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
  اهم نتائج البحث 

التحولِالسكانيِحقيقةِذاتِسمةِواقعيةِمرتِبهاِالمجتمعاتِالبشريةِ،ِوقدِِأن .1
 روفِالتيِيمرِبهاِالعالمِاليومِ.نرىِتحوالِرابعاِنتيجةِللظ

التحولِالديموغرافيِساعدِفيِاالنتقالِالحضريِللمجتمعاتِالبشريةِوكانِِأن .2
 عامالِفاعالِفيِالنموِالحضريِوالتطورِالسريعِ.

االنتقالِالحضريِللبشريةِمرتِبمراحلِعديدةِكانتِبمثابةِالنقلةِالنوعيةِِأن .3
 فيِالحياةِالبشريةِ.

لِاالنتقالِالحضريِلهاِتمثيلِسكانيِخاصِبهِ،ِتلعبِكلِمرحلةِمنِمراحِأن .4
فيهاِالظروفِالسائدةِ)ِاالجتماعيةِ،ِواالقتصادية،ِوالثقافية....(ِدورهاِالفعالِفيِ

 المتغيراتِالسكانيةِفيِتلكِالمرحلةِ.

 التحول السكاني 

االنتقال 
 احلضري 
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التحولِالسكانيِاخذِاتجاهاِمتذبذباِفينِالصعودِوالنزولِ،ِبينماِاخذِِأن .5
 حداِوهوِالصعودِوالرقيِفقط.االنتقالِالحضريِاتجاهاِوا

  التوصيات 
ِتوصلِالبحثِالىِالتوصياتِالتاليةِ:

يوصيِالباحثانِالىِتكثيفِالدراساتِفيِهذاِالمجالِوالرجوعِالىِالمراحلِ .1
 التاريخيةِواالجتماعيةِلهاِ.

فيِحياةِالبشريةِكونهاِأداةِفاعلةِِأهميةاالهتمامِبالظواهرِالسكانيةِلماِلهاِمنِ .2
 المجتمعِ.ِفيِتقدمِوتحضر

االستفادةِمنِتجاربِالمجتمعاتِفيِالتحضرِواليةِالتعاملِمعِالتحولِ .3
 الديموغرافي.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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Population transformation of the urban transition stages 

An analytical study of urban demography 

Asst.prof.Firas Abbas Fadel Al-Bayati 

Asst.prof.Nadia Sabah Al-Kababji    

Abstract 

          The urban transformation that human societies went 

through is characterized by its content of population 

transformations that differ from one stage to the other, some of 

which were not having a positive impact on population 

growth, including what was the other way around. Population 

transformations of urban stages are a mirror that reflects the 

nature of social, economic, and political life , Health .... and 

others, which in turn played a role in the population reality of 

these societies in terms of size, composition and distribution, 

the study aimed to identify the stages of population 

transformation in the world. And to uncover the urban 

transition and the most important urban transformations in 

human societies, the researcher adopted the historical, 

comparative and inductive approach Search and come to the 

following results: 

1. The population transformation is a fact of a realistic 

characteristic that human societies have gone through, and we 

may see a fourth transformation as a result of the conditions in 

the world today. 

2. That the demographic shift helped in the urban transition of 

human societies and was an effective factor in urban growth 

and rapid development. 

3. That the urban transition of mankind passed through several 

stages that were tantamount to a paradigm shift in human life. 

4. Each stage of the urban transition has its own population 

representation, in which the prevailing conditions (social, 

economic, cultural ....) play its effective role in the population 

variables at that stage. 


