
 الموارد البشرٌة

 :تعرٌف

 هً كل بشري ٌستهدف اٌجاد منفعة ما اوزٌادتها سواء كان جهداً :الموارد البشرٌة-

عملٌاً او ذهنٌاً او فنٌا او تربوٌا او ادارٌا او غٌرها مما ٌقوم به االنسان وٌحقق له 

 .منفعة خاصة به او للمجتمع ككل

 هً التً تحول الموارد الطبٌعٌة الى موارد اقتصادٌة ذات :واٌضاً الموارد البشرٌة-

 .منفعة

 الموارد البشرٌة تحول الموارد الطبٌعٌة الى موارد اقتصادٌة ذات منفعة كٌف؟*

اإلنسان هو الغاٌة من اٌجاد المنافع وزٌادتها وهو الوسٌلة لذلك، فهو ٌنتج الموارد 

 .االقتصادٌة من الموارد الطبٌعٌة الستخدامها فً انتاج السلع والخدمات التً ٌستهلكها

 متى تعتبر الموارد البشرٌة موارد اقتصادٌة؟*

عندما تحقق منفعة بطرٌقة مباشرة او غٌر مباشرة، وهً قابلة للتطوٌر والتنمٌة من 

 .خالل التعلٌم والتدرٌب

 

 ماهً الجوانب االقتصادٌة المتعلقة بالموارد البشرٌة؟

 اعداد السكانوتوزٌعاتهم  من حٌث المكان والنوع والعمر ومستوى التعلٌم

 :اعداد السكان فً العالم

تشٌر اغلب المصادر الى ان اعداد السكان فً العالم كانت ثابته لعدة مالٌٌن من السنٌن 

تتزاٌد خاللها او تقل بنسبة ضئٌلة اعتماداً على تقلبات المناخ والظواهر الطبٌعٌة 

 .المختلفة والمجاعات واالوبئة والحروب

م بدأت اعداد سكان العالم فً التزاٌد السرٌع ولقد ادى ذلك 1650اال انه مع بداٌة عام 

التزاٌد المطرد لسكان العالم الى الخوف واالشفاق على كفاٌة الموارد المتاحة إلنتاج 

 .كمٌات من السلع المطلوبة ألعالتهم



لم تكن هذه الزٌادة السرٌعة والكبٌرة فً اعداد السكان متوازنة بٌن القارات، فلقد كانت 

 1950-1650اوروبا واسٌا تتزاٌد بدرجة أكبر من باقً القارات بٌن عامً 

م بشكل كبٌر؛بسبب الهجرة 1850ولكن امرٌكا فلقد بدأت زٌادة عدد سكانها بعد عام 

 من اوروبا الى امرٌكا

 

ولتفسٌر هذا التزاٌد فً اعداد السكان والتفاوت الزمنً فً حدوثه بالنسبة للقارات *

 "النظرٌة السكانٌة االنتقالٌة"وضعت نظرٌة وتسمى 

 :وتقسم الى ثالث مراحل

 المرحلة البدائٌة  -1

 المرحلة االنتقالٌة -2

 المرحلة االستقرارٌة -3

 

 :المرحلة البدائٌة

تتمٌز بالتذبذب مستوٌات العٌش لألفرادوالجماعات، واٌضاً الراحة والعٌش السهل 

لكن فً المقابل تجور علٌهم .. بسبب االحوال المناخٌة الممطرة وبالتالً ٌتزاٌد اعدادهم

من وقت آلخر عوامل بٌئٌة صعبه من الجفاف واالوبئة والزالزل بالتالً ٌزٌد اعداد 

 "نستنج بالتالً انها مرحلة تتمٌز بكثرة الموالٌد واعداد الوفٌات " ...الوفٌات 

 (وبالتالً ركود وثبات فً اعداد السكان)

 

 : المرحلة االنتقالٌة

تتمٌز هذه المرحلة بمحاربة االمراض والسٌطرة على جوانب الطبٌعة مثل الفٌضانات 

وزٌادة انتاجها الزراعً وغٌره من السلع والخدمات مما ادى الى زٌادة اعداد الموالٌد 

او المحافظة على أعدادها العالمٌة كما كانت فً المرحلة البدائٌة وتقلٌل عدد الوفٌات 

لذا فان سكان اوروبا دون غٌرها من القارات قد " بعكس ما كانت علٌه المرحلة البدائٌة 

تزاٌدت بدرجة ملحوظة وتمر اغلب الدول النامٌة حالٌا بهذه المرحلة مما ٌجعل اعداد 

 .سكانها تتزاٌد بصورة مطردة، مما ٌجعلها مسؤولة عما ٌسمى باالنفجار السكانً

 متوسط عمر الفرد فً المرحلة االنتقالٌة ٌزداد عن المرحلة البدائٌة؟ -

 نتٌجة الرتفاع مستوٌات الدخل وتوافر الغذاء والرعاٌة الصحٌة

 



 

 :المرحلة االستقرارٌة

 مرحلة ثبات اعداد السكان او انخفاضهم ولكن ألسباب تختلف عن المرحلة البدائٌة،

فأنها اعداد الموالٌد تقل النخفاض الخصوبة بسبب ارتفاع سن الزواج وتحدٌد النسل 

ومن .. وفً الجانب االخر فان اعداد الوفٌات تقل اٌضاً بسبب ارتفاع الرعاٌة الصحٌة

خطورة هذا الوضع ان نسبة الشٌوخ قد تفوق نسبة الشباب وتمر الدول األوربٌة حالٌا 

بهذه المرحلة حٌث ٌقل النمو السكانً الذي قد ٌصل الى الصفر وربما سالب وخاصة 

مما ٌقلل حجم < --فً الدول االسكندنافٌة وفرنسا حٌث تزٌد عدد الوفٌات عن الموالٌد 

 .القوى العاملة وبالتالً االستعانة باألٌدٌالعاملة الوافدة للدول النامٌة

 

أعداد السكان فً العالم تعتمد أساساً على الظروف التً تؤثر على كل من معدالت 

 .والوفٌاتالموالٌد 

 

 ماذا ٌحدث إذا فاقت معدالت الموالٌد معدالت الوفٌات؟-

 . كما حدث فً المرحلة االنتقالٌةوٌحدث اعداد السكان سوف تزداد 

 

 

المراحل الثالث لها عالقة وثٌقة بالدخل الوطنً والفردي ، ففً الرحلة البدائٌة فإن -

دخل الفرد قلٌل جداً ثم ٌرتفع فً المرحلة االنتقالٌة وٌزداد أكثر فً المرحلة 

االستقرارٌة 

 

 ثم  ٪٢،١معدل الزٌادة السنوٌة فً أعداد السكان فً الدول النامٌة قلٌلة الدخل كان 

   ٪١،٨انخفض الى 

اما بالنسبة للدول النامٌة متوسطة الدخل فقد كان معدل الزٌادة السنوٌة اعداد السكان -

   ٪١،٥ ثم انخفض الى  ٪١،٨

   ٪١،٧ الى  ٪١،٩كما انخفض اٌضاً فً الدول النامٌة عالٌة الدخل من

  خالل الفترتٌن االولى والثانٌة على التوالً

 

 



  الثالث؟هذه الدول تمر بأي مرحلة من المراحل 

  .االنتقالٌةالمرحلة 

 

 للدول الصناعٌة التً تعتمد على نظام السوق فهً اقل دول بالنسبةنالحظ اٌضاً أنه  -

 حٌث كانت األوربٌةالعالم بالنسبة لمعدل الزٌادة فً اعداد السكان ، وخاصة فً الدول 

   فً الثانٌة ٪٠،٧ االولى وارتفعت الى الفترة فً  ٪٠،٦

 

  الدول؟اي مرحلة قد وصلت الٌه هذه 

مرحلة االستقرار السكانً 

 

وبصفة عامة ٌمكننا معرفة مما ذكرنا سابقاً ان الدول النامٌة تمر بالمرحلة االنتقالٌة 

 .القرٌبب األوفر الى زٌادة اعداد السكان حالٌاً وفً المستقبل يوتسهم بالنص

العوامل التالٌة التً حدثت فٌها مؤخراً والتً قد حدثت سابقاً للدول وذلك بسبب 

 :المتقدمة وكان لها نفس التأثٌر االقتصادي

التطور والتقدم التقنً فً مجال اإلنتاج الزراعً الذي أدى الى رفع مستوٌات  -١

 .والغذاءالمعٌشة 

 .الفتاكةالتطور والتقدم التقنً فً مجال الطب الذي أدى الى انخفاض األوبئة -٢

 فً انتاج المزٌد من وسائل العٌش أسهماستخدام التقنٌة فً اإلنتاج الصناعً قد  -٣

 تأثٌر غٌر مباشر فٌزٌادة اعداد الموالٌد وانخفاض وأثرالفرد،المرٌحة وزاد دخل 

 ؟اعداد الوفٌات

انتشار التعلٌم العام وارتفاع المستوى الثقافً عبر المدارس ووسائل النشر االجتماعً 

 .والصحفكالمذٌاع 

 

 :الداخلٌةالهجرة 

 على اعداد سكانه او ال ٌؤثرهً إعادة توزٌع السكان لقطر او أي جزء منه ولكنه 

 .العالمسكان 

 

 

 



 :الجماعٌةالهجرة 

 غفٌره من اوروبا وبأعدادكما حدث فً القرن الثامن عشر هجرات جماعٌة كثٌرة  -

 مما شكل سكانهما الحالٌٌن على حساب سكانهما االصلٌٌن وهم الهنود األمٌركتٌنالى 

 .الحمر

وفً القرن التاسع عشر هاجرت جموع غفٌرة من انجلترا الى استرالٌا و نٌوزلندا و -

   .جنوب افرٌقٌا حٌث كانت هذه المناطق من اهم المستعمرات البرٌطانٌة

 

 الحالً؟لماذا خفت حدة الهجرات الجماعٌة عبر األقطار او القارات فً قرننا 

 نتٌجة للقٌود الكثٌرة التً فرضتها الدول المستقبلة للمهاجرٌن -١

 .أسباب اقتصادٌة او سٌاسٌة او امنٌة او اجتماعٌة -٢

 

 الهجرة؟ أنواع أخطرما هً 

هجرة الموارد البشرٌة المؤهلة وهً ما تعرف بهجرة األدمغة من الدول النامٌة الى 

الن .  األولى اهم مورد تحتاجه للنهضة والنموأفقد االمر الذي اقتصادٌاً،الدول المتقدمة 

العوامل الطاردة فً الدول التً تهاجر منها الموارد البشرٌة اقوى من العوامل الجاذبة 

فً الدول التً تهاجر الٌها الموارد البشرٌة فً كثٌر من الحاالت ولكن تضافر كل من 

 عوامل الطرد وعوامل الجذب وتزامنها ٌزٌد الحافز للهجرة بدرجة أكبر

 

 الدول النامٌة تعانً بصفة خاصة من نوع اخر من الهجرة ؟-

هً الهجرة الداخلٌة التً تتجه من الرٌف الى المدن فً القطر نفسه 

 

 وضرورٌة؟متى تكون هذه الهجرة نافعة 

  أدت هجرة الموارد البشرٌة من الرٌف الى زٌادة إنتاجٌة العمال الذٌن لم ٌهاجرواإذا-١

 العمالة انتقالها الى المدن الى سد عجز وأدى -٢

رفع عائداتها ودخلها  -٣

 

 

 

 



 مضار؟ولكنها اٌضاً أدت الهجرة هذي الى 

 اذ انها أدت الى انخفاض اإلنتاج الزراعً -١

 انتشار السكن العشوائً فً المدن -٢

 زٌادة معدالت الجرٌمة وتلوث البٌئة وزٌادة الضغط على الخدمات العامة -٣

انتقال راس المال المستثمر من الرٌف الى المدن  -٤

 

فً المحصلة النهائٌة فإن األوضاع تتردى فً الرٌف والمدن معاً نتٌجة لهذا النوع من -

 .الهجرة

 وللحد من هذه الهجرة فإن الحكومات فً الدول النامٌة تتخذ اجراءات قانونٌة وادارٌه

   واإلدارٌة؟ نجاحاً من القانونٌة أكثرلماذا اإلجراءات االقتصادٌة ولكن 

 إنتاجٌة الفرد فً الرٌف انخفاض)الن سبب هذا النوع من الهجرة اصالً اقتصادٌاً 

 (.وارتفاعها فً المدن نتٌجة لتركٌز االستثمارات فً المدن

كما ان بعض الحكومات فً الدول النامٌة تتبع ما ٌعرف بسٌاسة تخفٌض اسعار -

الطعام والتً تستهدف الى تخفٌض تكالٌف المعٌشة على العمال والموظفٌن الذي ٌقطن 

اغلبهم فً المدن الكبرى الذٌن ٌعتمدون على مراتبهم فقط خوفا من نفوذهم السٌاسً ، 

وتسعى الحكومات السترضائهم عن طرٌق وضع سقف اعلى على اسعار منتجات 

 ٌودي وهذا. معٌشتهم المدن مما ٌقلل تكالٌف ألهلالرٌف لكً تنخفض اسعار الطعام 

 توزٌع الدخل بإعادةالى تخفٌض دخل اهل الرٌف وارتفاعه فً المدن وهذا ما ٌعرف 

  .من الرٌف الى المدٌنة

 

 :الهجرةوللحد من 

 .االبتعاد عن السٌاسات التً تمنح مٌزات لسكان المدن على حساب سكان الرٌف -١

  .تحسٌن شروط التبادل التجاري بٌن المدن والرٌف وزٌادة االستثمارات فٌه -٢

ولكن هذا ال ٌعنً العمل على إٌقاف الهجرة الداخلٌة نهائٌة بل ٌجب ان تستمر طالما 

انها تسهم فً تخصٌص الموارد البشرٌة تخصٌصاً امثل عبر المكان وتؤدي الى زٌادة 

 عكس ما تصل درجةالدخل القومً، ولن ٌجب ان تتخذ هذه السٌاسات للحد منها عندما 

 .ذكرنا

 



  :المىازد السكان والطلة علً أعداد

 رسزخذَ ٚاٌخذِبد اٌزٟ ِشزك ِٓ اٌطٍت ػٍٝ اٌسٍغ اللزصبد٠خاٌطٍت ػٍٝ اٌّٛاسد ا-

 .ئٔزبخٙبفٟ 

اْ اٌطٍت ػٍٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌسٍغ ٚاٌخذِبد ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌزمذَ اٌزمٕٟ ٚاٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ -

ٚاٌّسزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌخٍف١خ اٌحعبس٠خ فعال ػٓ اٌذخً ٚاٌمٛح اٌششائ١خ ٚاٌزٚق 

 .ٚاٌدٕس ٚاٌؼّش

 اٌزٟ رسزخذَ االلزصبد٠خ ػٍٝ اٌّٛاسد ِٚٓ ثُ اٌطٍت اٌىٍٟ ػٍٝ اٌسٍغ ٚاٌخذِبد ٚثّبْ

سبسٟ الاٌسىبْ رؼزجش اٌّحذد افبٔبػذادفشاد ال ٠سبٚٞ ِدّٛع ِب ٠طٍجٗ ائٔزبخٙبفٟ 

 ،فبْ(والمعسفحتافتساض ثثاخ المستىي التقىي والعلم )ٚ.  ٚاٌخذِبد ػٍٝ اٌسٍغٌٍطٍت

دٞ ٕاٌٝ ص٠بدح اٌطٍت ػٍٝ اٌّٛاسد اٌزٟ رسزخذَ فٟ  ٔٛ  و١ّبد ِزضا٠ذح ِٓ اٌسٍغ ئٔزبجرٌه ٠

.  ٚاٌخذِبد

ٌٝ اٌّض٠ذ ِٓ رح٠ًٛ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ اٌٝ ادٞ ؤٚ٘زٖ اٌض٠بدح فٟ اٌطٍت ػٍٝ اٌّٛاسد د

 اٌسىبْ ٚاٌزغ١ش فٟ اٌّسزٜٛ اٌزمٕٟ أػذادِٛاسد الزصبد٠خ اػزّبدا ػٍٝ ِؼذي اٌض٠بدح فٟ 

 . سد ٌٍّٛااللزصبدٞاٌزٞ ٠ض٠ذ اٌؼشض ا

 افتساض ثثاخ المستىي التقىي مهم للغايح في هري الحالح؟-

٤ْ ص٠بدح اٌسىبْ ٠ّىٓ اال رإدٞ اٌٝ ص٠بدح اٌطٍت ػٍٝ اٌّٛاسد االلزصبد٠خ ا٤خشٜ ئرا 

اسرفغ اٌّسزٜٛ اٌزمٕٟ ثح١ث ٠ّىٓ ص٠بدح ئٔزبج اٌسٍغ ٚاٌخذِبد ثذْٚ اٌحبخخ اٌٝ ِض٠ذ 

 . ِٓ االسض ٚاٌؼًّ

ػذاد اٌسىبْ ٚاٌطٍت ػٍٝ اٌّٛاسد اٌٝ أ ث١ٓ لخ اٌذساسبد اٌزٟ رجحث فٟ اٌؼالأددٌٚمذ -

صً اٌطج١ؼٟ اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رٛاوت رضا٠ذ ال راد االلزصبد٠خاٌجحث فٟ و١ّخ اٌّٛاسد ا

ٌٚىٓ صؼٛثخ السضِثً ٌٍسىبْ فٟ سلؼخ ِؼ١ٕخ ِٓ االػذاد اٌسىبْ ٚو١ف١خ رحذ٠ذ اٌؼذد اأ

ِثً ٘زٖ اٌذساسبد رىّٓ فٟ اخزالف اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ اٌّزبحخ وّب ٚٔٛػب ِٓ 

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ رخزٍف ِٓ أٞ ٔٛػ١خ اٌسىبْ اْوّب . ٢خش ِٚٓ ثٍذ ا٤سظ٣خشٜ

 ِٚٓ ٚلذ ٢خش، ِٓ ِىبْ ئٔزبخ١زٙب ِٚٓ ثُ ٚرذس٠جٙب ٚخجشارٙبح١ث ِسزٜٛ رؼ١ٍّٙب 

 رؼٛي ػذدا ِؼ١ٕب ِٓ اْسض رسزط١غ ال سلؼخ ِؼ١ٕخ ِٓ اثبٌْٚىٓ ٠ّىٓ اٌمٛي .خشاال



ْ ِسزٜٛ اٌّؼ١شخ س١ٕخفط ئػذاد اٌسىبْ ف١ٙب فأرا صادد ئاٌسىبْ ثّسزٜٛ ِؼ١شٟ ف

 .اٌسىبْ ػٓ احز١بخبد فبئعخْ اٌّٛاسد سزىْٛ ئػذاد اٌسىبْ ف١ٙب فأ لٍذ ٚارا

 (مثل للسكانالتالحجم ا) ٠سّٝسض حبخبد سىبٔٙبالاٌٛظغ اٌزٞ رىزفٟ ف١ٗ ا-

 تاكتظاظ)٠سِّٝثً الفٟ اٌٛظغ ااػذادُ٘ اٌٛظغ اٌزٞ رض٠ذ ف١ٗ ٔاػذاد اٌسىبْ ػٓ -

 .ِّب ٠دؼٍٗ ِىبٔب غبسدا رضداد اٌٙدشح ِٕٗ(السكاوي 

ِثً ال فٟ اٌٛظغ اأػذادُ٘خ١ش ٚ٘ٛ اٌزٞ رىْٛ ف١ٗ ٔاػذاد اٌسىبْ ٔالً ِٓ الاِب اٌٛظغ ا-

ِّب ٠دؼٍٗ ِٕطمخ خزة ٌٍٙدشح ٚخبصخ ِٓ إٌّبغك اٌّىزظخ (السكانقليل )ف١سّٝ 

  . ِٕبغك غبسدح٤ٔٙبثبٌسىبْ 

 ٔزبج االلخ ث١ٓ ٔاػذاد اٌسىبْ ٚالاٌغ (1)اٌشىً 

ففٟ اٌجذا٠خ رىْٛ ٔاػذاد اٌسىبْ  . ٚئٔزبخ١ز٠ُّٙثً اٌؼاللخ ث١ٓ ٔاػذاد اٌسىبْ  (١)اٌشىً 

ٚثبصد٠بد ٔاػذاد اٌسىبْ ٚثجبد اٌّٛاسد . خشٜاللزصبد٠خ االل١ٍٍخ ثبٌٕسجخ ٌٍّٛاسد ا

ػّبي ال اأداءٔزبج ثّؼذي ِزضا٠ذ،ٚرٌه ٔز١دخ ٌٍزخصص فٟ الخشٜ ٠ضداد االالزصبد٠خ ا

 ف١ٙب ٠جذأ٠ٚسزّش رٌه ٕاٌٝ ٔاْ ٔصً ٕاٌٝ ٔمطخ . اٌّخزٍفخ ِّب ٠ض٠ذ فؼب١ٌخ اٌؼًّ ٚ ٕأزبخ١زٗ

ظبفٟ الًِ اا اٌغأٞ أأزبخ١خ. ٔزبج ثّؼذي ِزٕبلص وٍّب رضا٠ذد ٔاػذاد اٌسىبْالرضا٠ذ ا

لصٝ ٚػٕذ الٔزبج ٕاٌٝ اٌحذ اال ِٓ ٕأزبخ١خ اٌؼبًِ اٌزٞ سجمٗ ٕاٌٝ ٔاْ ٠صً االًرصجح 

ِثً ، اللزصبد٠خ اٌّزبحخ لذ ٚصً اٌحذ االرٌه ٠ىْٛ ػذد اٌسىبْ ِمبسٔب ثبٌّٛاسد ا

ٚثؼذ ٘زٖ اٌّشحٍخ . لصٝ الٚثبٌزبٌٟ ٠ىْٛ ٔص١ت اٌفشد ِٓ إٌبرح اٌمِٟٛ لذ ٚصً حذٖ ا

دٞ ٕاٌٝ أخفبض ا ٔٛ ٔزبج اٌىٍٟ ح١ث رصجح ٕأزبخ١خ الفبْٕ ٔاٞ ص٠بدح فٟ ٔاػذاد اٌسىبْ ر

٠ٚؼزمذ اٌىث١ش ِٓ اٌّٙز١ّٓ ثأزبخ١خ اٌؼًّ فٟ اٌمطبع اٌضساػٟ  . ظبفٟ سبٌجخالاٌؼبًِ ا



٪ ِٓ اٌسىبْ فٟ ِؼ١شزُٙ ثطش٠مخ ِجبششح اٚ غ١ش ٨٠فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ، ح١ث ٠ؼزّذ 

 . ِجبششح ػٍٝ ٘زا اٌمطبع

فبْ ئٔزبخ١خ اٌؼًّ فٟ ٘زٖ اٌذٚي سبٌجخ ٚأْ أٞ رخف١ط فٟ ا٠٤ذٞ اٌؼبٍِخ فٟ ٘زا اٌمطبع 

س١إدٞ ػٍٝ ص٠بدح اإلٔزبج اٌٝ اْ رصً االٔزبخ١خ اٌحذ٠خ ٌٍؼًّ اٌٝ اٌصفش ثّض٠ذ ِٓ 

ٚػٕذ رٌه ٔصً اٌٝ ٔمطخ ألصٝ أزبج ٚاٌٝ اٌحذ ا٤ِثً ِٓ . رخف١ط ا٠٤ذٞ اٌؼبٍِخ 

 . اػذاد اٌسىبْ اٌز٠ٓ ٠ؼزّذْٚ فٟ ِؼ١شزُٙ ػٍٝ ٘زا اٌمطبع

 :ولكي تىطثق هري الىظسيح المعتمدج علً قاوىن تىاقص الغلح يشتسط

ثجبد حدُ ٚٔٛػ١خ وً اٌّٛاسد غ١ش اٌجشش٠خ  -١

. ثجبد اٌّسزٜٛ اٌزمٕٟ ٚاٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ-٢    

 اٌحصٛي ِٕٙب ػٍٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّٛاسد أِىٓفبٕرا اصداد حدُ اٌّٛاسد غ١ش ثشش٠خ ٚ

فعً، فبْٕ ال ٚرغ١ش اٌّسزٜٛ اٌزمٕٟ ٚ ِسزٜٛ اٌؼٍُ ٚ اٌّؼشفخ ٕاٌٝ االلزصبد٠خا

 .ٔزبج س١شرفغ ٕاٌٝ ٔاػٍٝال ِٕحٕٝ ااِٞثً ٌٍسىبْ س١ضداد الاٌحدُ ا

 
 

صل الطثيعي ؤاعداد السكان ،كميا هىالك عدج اللتحديد العالقح تيه المىازد ذاخ ا-

لزصبد٠خ فعالً ػٓ الِٓ ٔاّ٘ٙب اٌىثبفخ اٌسىب١ٔخ ٚ اٌىثبفخ اٌضساػ١خ ٚ اٌىثبفخ امعاييس 

  . ح ٔاٚ اٌطبلخئِٟزٛسػ دخً اٌفشد ٚ ِزٛسػ اسزٙالن اٌفشد ِٓ اٌّٛاسد اٌغزا

 :(جالسكاوي)ـ الكثافح الحساتيح 1

رم١س اٌىثبفخ ِزٛسػ ٔاػذاد اٌسىبْ فٟ اٌى١ٍٛ ِزش اٌّشثغ ِٓ ِسبحخ اٌمطش اٌى١ٍخ ، 

 .ٚرحست ِٓ خًٍ لسّخ ػذد اٌسىبْ ػٍٝ ِسبحخ اٌمطش. ٚرسّٝ ثبٌىثبفخ اٌسىب١ٔخ 

= الكثافح السكاويح 
ػذداٌمطش اٌسىبْ

ِسبحخ 
 

. ٚوٍّب اصدادد اٌىثبفخ اٌسىب١ٔخ لً ٔص١ت اٌفشد ِٓ ِسبحخ اٌمطش

 



 :العيىب

 ٚرٌه الْٔاْ ٘زا اٌّؼ١بس ١ٌس دل١مب فٟ اٌزؼج١ش ػٓ اٌّٛاسد اٌّزبحخ ٌٍفشد  -１

 .فمػرؼزّذ ػٍٝ اٌّسبحخ ٚٔٛػ١زٙب الحدُ اٌّٛاسد 

سض رؼزّذ ثبظبفخ ٕاٌٝ ِسبحزٙب ػٍٝ خصٛثخ رشثزٙب ٚٔٛع ٚ ال افأزبخ١خ

و١ّخ اٌّؼبدْ اٌّٛخٛدح ف١ٙب فعً ػٓ غمسٙب ٚ ِٕبخٙب ٚ ِٛلؼٙب ٚ ِسزٜٛ 

 ٌزا فأٗ ِٓ اٌّّىٓ .اٌزم١ٕخ ٚ ِمذاس اٌّؼشفخ ٚاٌؼٍُ ثبٌٕسجخ ٌٍز٠ٓ ٠سزخذِٛٔٙب

أْ ٔدذ ثٍذاً ل١ًٍ اٌىثبفخ اٌسىب١ٔخ ٌٚىٓ سىبٔٗ افمش ِٓ ثٍذ اخش رٞ وثبفخ 

ِٓ  (٢وُ/ٔسّخ٩٥)فّثالً، ٔدذ أْ اٌىثبفخ اٌسىب١ٔخ فٟ أٚسثب . سىب١ٔخ ػب١ٌخ

أػٍٝ اٌىثبفخ اٌسىب١ٔخ فٟ خ١ّغ اٌمبساد ا٤خشٜ، ٚفٟ افش٠م١ب ألً ِٓ ثم١خ 

، ٌٚىٓ ثبٌشغُ ِٓ رٌه فاْ اٌفشد ٤ٚسٚثٟ ٠زّزغ (٢وُ/ٔسّخ١١)اٌمبساد 

ثّسزٜٛ ِؼ١شٟ أػٍٝ ثىث١ش ػّب فٟ ثم١خ اٌمبساد ث١ّٕب ٠ؼبٟٔ اٌفشد فٟ أفش٠م١ب 

ٚ٘زا ٠دؼً اٌىثبفخ اٌسىب١ٔخ ػبخضح ػٓ اٌزؼج١ش . ِٓ اٌفمش ٚاٌدًٙ ٚاٌّشض

 . ػٓ و١ّخ اٌّٛاسد اٌّزبحخ ٌٍفشد

 

٠ىفٟ حزٝ ٌٍّمبسٔخ ث١ٓ اٌّٛاسد اٌّزبحخ فٟ اٌمطش ا٠عباًل٘زا اٌّؼ١بسٚ -２

 ٔاْ غٍخ الْ ِسبحخ اٌمطش ثبثزخ االٔفسٗ فٟ فزشاد ص١ِٕخ ِخزٍفخ ٚ رٌه 

 ثبوزشبف اٌّض٠ذ ِٓ اٌّٛاسد اٌح٠ٛ١خ ٔاٚ ٢خشسض لذ رخزٍف ِٓ ٚلذ الا

 . أحسبس ثؼعٙب

 

 . اٌّسزٜٛ اٌزمٕٟ ٚ ِمذاس اٌؼٍُ ٚ اٌّؼشفخ ثزغ١شلذ ٠زغ١شأٗ  وّب  -３

فمذ وبٔذ ثؼط اٌذٚي اٌصحشا٠ٚخ وذٚي ِدٍس اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍد١خ اٌؼشث١خ 

ل١ٍٍخ اإلٔزبج ٚاٌذخً ٌٚىٓ ثؼذ اْ اوزشف فٟ صحشائٙب اٌجزشٚي اصداد دخٍٙب 

ثمذس ٍِحٛظ ٚاصجح اٌفشد ف١ٙب ٠زّزغ ثذخً اػٍٝ ثىث١ش ِّب وبْ ػ١ٍٗ فٟ 

 اٌسبثك ثً اصجح اغٕٝ ِٓ ٚصفبئٗ فٟ اٌىث١ش ِٓ دٚي اٌؼبٌُ 
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سض اٌّضسٚػخ، ٚرحست ِٓ الفشاد فٟ اٌى١ٍٛ ِزش اٌّشثغ ِٓ االٟٚ٘ اٌزٟ رحذد ػذد ا

  .خالي لسّخ ػذد اٌسىبْ ػٍٝ اٌّسبحخ اٌّضسٚػخ

= الكثافح الززاعيح 
 ػذد اٌسىبْ

اٌّسبحخاٌّضسٚػخ 
 

٠ىفٟ ٌزحذ٠ذ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّٛاسد اٌجشش٠خ أ٠عبال ٌىٓ ٘زا اٌّؼ١بس 

 .ٚئْ وبْ افعً ِٓ سبثمٗثبٌذلخ اٌّطٍٛثخ 

 

 :العيىب

 .٠ؼزّذ ػٍٝ لطبع ٚاحذ ٚ٘ٛ اٌمطبع اٌضساػٟ -１

ث١ّٕب ،  ثٕسجخ ل١ٍٍخ فٟ إٌبرح اٌمِٟٛ ئال٠سُٙال لطبس ٔدذ ٔاْ ٘زا اٌمطبع ال ففٟ ثؼط ا

لزصبد٠خ ال٠شغً ح١ضا ِٓ ِسبحخ اٌمطش ٔاوجش ِٓ اٌّسبحبد اٌزٟ رشغٍٙب وً اٌمطبػبد ا

 . ا٤خشٜ ِدزّؼخ

 ػٍٝ اً رؼزّذ وٍٟال خش ٢ٚسض اٌضساػ١خ رخزٍف ِٓ لطش ال ائٔزبخ١خ -２

 ٕاٌٝ رٌه ػٍٝ إٌّبخ ٚاٌطمس ثاظبفخ رؼزّذ ٚئّٔباٌّسبحبد اٌّضسٚػخ فمػ 

  . ٚاٌزٕظ١ُٚإلداسحِٚسزٜٛ اٌزم١ٕخ 

 ٌؼذد اٌّضاسػ١ٓ ِٓ اٌّئ٠ٛخٕٚ٘بٌه ِؼ١بس آخش ٠زؼٍك ثبٌمطبع اٌضساػٟ ٚ٘ٛ إٌسجخ 

 :ِدّٛع اٌسىبْ، ٠ٚحست وّب ٠ٍٟ

𝟏𝟎𝟎= وسثح المزازعيه لمجمىع السكان  ×
ػذداٌسىبْ اٌّضاسػ١ٓ

ػذد 
 

 اٌّضاسع ل١ٍٍخ ٚوٍّب وبٔذ ٔسجخ اٌسىبْ اٌز٠ٓ ئٔزبخ١خفىٍّب اسرفؼذ ٘زٖ إٌسجخ وبٔذ 

ْ اسرفبع ٤ٚرٌه . خشٜ ل١ٍٍخال اٌمطبػبد ائٔزبخ١خخش٠ٓ وج١شح وبٔذ الغؼبَ اإل٠ؼٍّْٛ 



 اٌؼًّ ِسزخذَ فٟ اٌضساػخ أغٍترذي ػٍٝ اْ ال ٌسىبْ أسجخ اٌّضاسػ١ٓ ٌّدّٛع 

  ِسزخذِخ فٟ ٘زا اٌمطبعأ٠عبخشٜ ال اٌّٛاسد افبٔأغٍت

 اٌسىبْ ِؼ١بسا ٌذسخخ إٌّٛ ئخّب١ٌأػذاد ٔسجخ اٌّشزغ١ٍٓ ثبٌضساػخ ِٓ أصجحذٌٚمذ 

ٚوٍّب اسرفؼذ ٘زٖ إٌسجخ فٟ لطش ِب صٕف وذٚي ٔب١ِخ ٚوٍّب أخفعذ . لزصبدٞالا

 صٕف اٌمطش وذٌٚخ ِزمذِخ الزصبد٠ب، ِغ ثؼط اسزثٕبءاد

 

 :الكثافة االقتصادٌة 

لتفادي جوانب القصور المرتبطة بالكثافة الحسابٌة، والتً تأخذ فً االعتبار كل مساحة 

من األفضل استخدام مجموع المساحة المستغلة فً جمٌع القطاعات االقتصادٌة . القطر 

وهً الزراعة والصناعة والخدمات، للحصول على الكثافة االقتصادٌة، والتً تحسب 

 : كالتالً 

:    الكثافة االقتصادٌة 
عدداقتصادٌا السكان

 مجموع المساحات المستغلة 
 

وبالرغم من إن هذه الكثافة أكثر دقة فً التعبٌر عن العالقة بٌن الموارد البشرٌة 

ومن ذلك إن إنتاجٌة . والموارد االقتصادٌة، فهً ال تخلو من بعض القصور أٌضا 

 . القطاعات االقتصادٌة المختلفة قد التعتمد كثٌرا على مساحة األراضً المستخدمة فٌها

باإلضافة إلى صعوبة الحصول على البٌانات الالزمة لحساب هذه الكثافة بالدقة 

المطلوبة وذلك ألنها تتطلب الحصول على جمٌع المساحات المزروعة ومساحات 

المصانع ومرفقاتها ومساحات األراضً المستخدمة للسكن والترفٌه والخدمات وما الى 

مما . كما ان بعض االنشطة االقتصادٌة تتداخل فٌما ٌتعلق باستخدامهالألرض . ذلك 

 . ٌزٌد عملٌة الحصول على البٌانات الالزمة بالدقة المطلوبة صعوبة وتعقٌدا 

إن االعتماد على مساحة األرض سواء استخدمت كل مساحة القطر أو المساحات 

المزروعة أو مساحات جمٌع القطاعات االقتصادٌة، لٌؤدي إلى تحدٌد دقٌق للعالقة 

الفعلٌة بٌن الموارد الطبٌعٌة والموارد البشرٌة، الن العالقة بٌن اإلنتاج والدخل من جهة 



تعتمد على متغٌرات كثٌرة اخرى ومساحة األرض من جهة أخرى غٌر ثابتة، وإنما 

 : منها 

 خصوبة االرض  -1

 الموقع  -2

 المناخ  -3

 مستوٌات التقنٌة  -4

 العلم  -5

 المعرفة  -6

 

 : نصٌب الفرد من الدخل الوطنً 

ٌتم تحدٌد هذا المعٌار بالحصول على قٌمة المنتجات القطاعات االقتصادٌة المختلفة لكً 

تتحصل على الدخل الوطنً ثم نقسمه على عدد السكان للحصول على نصٌب الفرد من 

 . إجمالً ذلك  الدخل 

= نصٌب الفرد من الدخل القومً
 الدخل الوطنً

عدد السكان
 

 فكرة واضحة عن توزٌع الدخل الوطنً ألنه ٌقٌس يمن عٌوب هذا المعٌار انه ال ٌعط

متوسط نصٌب الفرد من الدخل القومً والذي قد ٌكون اغلبه من نصٌب فئة قلٌلة من 

 . السكان 

 

  : 1994نصٌب الفرد فً بعض األقطار عام 

 دوالر للفرد فً 80 التً بلغ نصٌب الفرد من الدخل الوطنً فٌها حوالً :رواندا 

 العام، وهو اقل رقم فً العالم 

 دوالر فً ذلك العام، 37930 التً بلغ نصٌب الفرد من الدخل الوطنً فٌها :سوٌسرا 

 وهو اعلً رقم فً العالم 

 



ٌرجع سبب هذا المفارقات الى ارتفاع مستوى التقدم االقتصادي والتقنً والمعرفً 

والتخلف االقتصادي والتقنً والمعرفً فً رواندا , واالستقرار السٌاسً فً سوٌسرا  

 . الً تمٌزت بعدم االستقرار السٌاسً والحروب االهلٌة فً السنوات االخٌرة 

إن الفرق فً نصٌب الفرد من الدخل الوطنً فً الدول النامٌة قلٌلة الدخل من جهة 

والدول الصناعٌة من جهة أخرى كبٌرة للغاٌة، إن الفرق ٌتزاٌد بمرور الزمن ألن 

نصٌب الفرد من الدخل الوطنً فً الدول الصناعٌة ٌتزاٌد بمعدل اكبر من تزاٌده فً 

 :ومن أهم أسباب ذلك الدول النامٌة،

 نوعٌة الموارد الطبٌعٌة وسهولة تحوٌلها إلى موارد اقتصادٌه -1

  ارتفاع إنتاجٌة الموارد البشرٌة فً الدول الصناعٌة -2

  مستوٌات التقنٌة الرفٌعة التً تستخدمها  -3

شروط التبادل التجاري بٌن هاتٌن المجموعتٌن من دول العالم التً تمٌل دائما  -4

لمصلحة الدول الصناعٌة عدم االستقرار السٌاسً والحروب األهلٌة التً تتمٌز 

 بها الدول النامٌة األقل دخال، بأكثر من غٌرها 

 

مما ٌزٌد القلق على الوضع االقتصادي بالنسبة للفرد فً الدول النامٌة قلٌلة الدخل 

 وازدٌاد إعداد سكانها

 فً زٌادة أعداد سكانها ألنه نومن ذلك ٌتضح أن علة الدول النامٌة قلٌلة الدخل ال تكم

بالرغم من تزاٌدهم فقد ازداد نصٌب الفرد من الدخل الوطنً وبالرغم من انخفاض 

نسبة الزٌادة فً سكان الدول األكثر دخال فقد انخفضت نسبة الزٌادة فً نصٌب الفرد 

وإنما تكمن علل الدول النامٌة فً كٌفٌة زٌادة المنفعة من مواردها الطبٌعٌة . من الدخل

وذلك بزٌادة إنتاجٌة مواردها البشرٌة، وتنمٌتها وتطوٌرها بالتعلٌم والتدرٌب والتثقٌف 

 . وبحسن اإلدارة 

 


