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 الخصوبة السكانٌة: تباٌن العوامل المؤثرة فً

داخل المجتمع الواحد نتٌجة لعوامل  ألخرىومن مجموعة سكانٌة  ألخرومن مكان  آلخرتختلف الخصوبة من مجتمع 

اثر بالغ فً حجم  إلىاجتماعٌة واقتصادٌة وبٌئٌة وسٌاسٌة .وٌؤدي هذا االختالف فً مستوٌات الخصب السكانً 

خصائصهم المختلفة. ومن هنا فان دراسة تباٌن مستوى الخصوبة من األمور المهمة التً ٌهتم بدراستها السكان وفً 

 العوامل المؤثرة هً:.واهم هذه الجغرافٌون

 عمر الزواج للمراة وطول مدة الحٌاة الزوجٌة:-1

ومعنى ذلك سنة( 49تعزى اهمٌة العمر عند الزواج االول الى ان القدرة الباٌلوجٌة للمراة تتوقف عند سن معٌنة )

لى االنجاب اما اذا نظررٌا ان المراة التً تبدا حٌاتها التناسلٌة فً سن مبكرة ٌكون امامها وقت طوٌل من القدرة ع

تزوجت فً سن متاخرة فان المدة التً تتعرض خاللها للحمل ستكون اقل.كما ان القدرة الباٌو لوجٌة للمراة على 

 سنة حتى ان فرص االمومة تقل مع التقدم فً العمر. 33االنجاب تقل بعد عمر ال

 

 التعلٌم:-2

لعوامل الفعالة والموثرة على مستوى الخصوبة واتجاهها ٌعد التعلٌم بصورة عامة وتعلٌم االناث بصورة خاصة من ا

فً اي مجتمع اذ ان العالقة بٌن التعلٌم والخصوبة عالقة عكسٌة كون مدة الخصوبة قد تتداخل مع المراحل التعلٌمٌة 

ن ـــة ععلى مستوى العالم فعلى سبٌل المثال اظهرت دراس وهذه العالقة العكسٌة موكدة واثبتتها الكثٌر من الدراسات

ت ــالـحاصــموالٌد ولل 7بلغ  ان متوسط عدد الموالٌد االحٌاء للنساء االمٌات 1998عام  الخصوبة فً محافظة بغداد

 مولود. 2.3موالٌد اما الحاصالت على شهادة البكالورٌوس فبلغ  4على الشهادة االبتدائٌة 

 

 عمل المراة:-3

العوامل الموثرة فً خفض مستوٌات الخصوبة للعالقة العكسٌة بٌن تعد مشاركة المراة فً النشاط االقتصادي من 

العمل والخصوبة وهذه العالقة واضحة فً الدول الصناعٌة اكثر منها فً الدول غٌر الصناعٌة وفً المناطق الحضرٌة 

الذي  اكثر منها فً المناطق الرٌفٌة.وٌتضح تاثٌر عمل المراة على خفض مستوٌات الخصوبة من خالل نوع العمل

تمارسه ومقدار االجر الذي تتقاضاه والفترة الزمنٌة التً تقضٌها المراة خارج المنزل بحٌث ٌنشا تعارض فعلً بٌن 

 عمل المراة من جهة ودورها فً انجاب االطفال ورعاٌتهم من جهة اخرى.

 

 

 



 الدخل: -4

قة عكسٌة اي ان ارتفاع الدخل ٌودي تشٌر الدراسات المختلفة الى ان العالقة بٌن متوسط الدخل والخصوبة هً عال

الى انخفاض الخصوبة والعكس صحٌح.وهذا االنخفاض فً مستوى الخصوبة ال ٌرجع بشكل مباشر الى زٌادة الدخل 

وانما ٌرتبط بمجموعة عوامل اخرى تمٌل الى التغٌر والتحسن مع ارتفاع مستوى الدخل كالتعلٌم والصحة ونمط الحٌاة 

 الحضرٌة وغٌرها.

 

 لـــدٌــن:ا-5

ان لالنتماء الدٌنً اثره على الخصوبة من خالل وضع الزوجٌن الدٌنً الذي ٌكون مرتبط بمجموعة من القٌم توثر فً 

حٌث ان الدٌن ٌبث فً اتباعه مفاهٌم اخالقٌة واجتماعٌة حول الغرض من الزواج والعائلة والتاكٌد على الخصوبة 

ق او السماح بتعدد الزوجات وكذلك قد ٌضع عقوبات صارمة تجاه بعض اهمٌة النسل وتشجٌع الزواج او تحرٌم الطال

وسائل تحدٌد النسل المحرمة كاالجهاض.وقد اثبتت العدٌد من الدراسات ان مستوٌات الخصوبة تختلف باختالف 

ا ان االنتماء الدٌنً او الطائفً حٌث ان الخصوبة بٌن المسلمٌن هً اعلى من نظٌرها عند المسٌحٌٌن والٌهود كم

 الخصوبة لدى المسٌح الكاثولٌك هً اعلى من المسٌح البروتستانت.

 

االستٌطان:ٌعد نوع االستٌطان الحضري او الرٌفً احد العوامل التً قد تفسر تباٌن مستوٌات الخصوبة بٌن منطقة -6

لك الى اختالف بارتفاع درجة التحضر والعكس صحٌح.وٌعود ذواخرى اذ غالبا ما ٌقترن انخفاض مستوٌات الخصوبة 

القٌم السائدة فً كلٌهما حٌث ٌنتشر الزواج المبكر وتعدد الزوجات فً الرٌف كذلك االختالف فً مدى انتشار التعلٌم 

والذي غالبا ما ٌكون منخفضا فً الرٌف وبالتالً سٌنعكس على متوسط العمر عند الزواج لالناث ومدى استعمال 

 النشاط االقتصادي.وسائل تحدٌد النسل ومساهمة المراة فً 

 

 وسائل تحدٌد النسل:-7

ان تحدٌد النسل امر عرفته البشرٌة منذ القدم حٌث اهتم الناس بتحدٌد حجم عوائلهم السباب اقتصادٌة او اجتماعٌة 

فً الحٌاة الدٌنٌة واالجهاض.اما ومن اقدم الطرق التً عرفها االنسان هً واد االطفال والزواج المتاخر واالنخراط 

الوسائل الحدٌثة فهً عدٌدة كالحبوب والحقن المانعة للحمل وغٌرها.وٌرى البعض انه ال ٌصح ان ٌعزى انخفاض 

الخصوبة فً اي مكان الى شٌوع وانتشار وتوفر وسائل الحمل بل الى مدى االقبال على استخدام تلك الوسائل والذي 

 ل الموثرة على الخصوبة.ٌتاثر باالنتماء الدٌنً ومستوى التعلٌم وغٌرها من العوام

 

 السٌاسة السكانٌة:-8

تعرف الٌاسة السكانٌة بانها مجموعة البرامج واالجرات الحكومٌة التً تهدف الى تغٌٌر اتجاهات السكان الحالٌة او 

جوانب عدة  تعدٌلها من اجل رفع مستوى المعٌشة وتحقٌق الرفاهٌة للمجتمع.ومفهوم السٌاسة السكانٌة واسع وٌشمل

 احدها االنجاب وهذا ما ٌهمنا اذ تنقسم سٌاسة الول السكانٌة حول االنجاب الى قسمٌن:

سٌاسة سكانٌة موٌدة لالنجاب وذلك لتحقٌق واحد من عناصر القوة السٌاسٌة للدولة او لتوفٌر الموارد البشرٌة -ا

نٌا واٌطالٌا والٌابان قبل الحرب العالمٌة الثانٌة على الالزمة الستثمار موارد الدولة وقد اتبعت هذه السٌاسة كل من الما

 سبٌل المثال.



سٌاسة سكانٌة معارضة لالنجاب وذلك عندما تكون قدرة الولة االنتاجٌة غٌر كافٌة السٌما اذا ماكان النمو السكانً -ب

وباكستان ومصر او قد  سرٌعا لدرجة انه ٌمتص كل الجهود المبذولة لتحسٌن مستوى المعٌشة كما هو الحال فً الهند

 ٌكون السبب هو رغبة الولة فً ابقاء مستوى المعٌشة مرتفعا .

 

 :عوامل بٌولوجٌة -9 

من المحددات البٌولوجٌة المؤثرة فً معدالت الموالٌد اذ لوحظ وجود بعض االختالفات  اإلنجابٌةتعد الساللة والصحة 

بٌن القدرة  للفروقاتكل هذا االختالف  إرجاعانه ال ٌمكن فً معدالت الموالٌد بٌن بعض المجموعات الساللٌة غٌر 

كانتشار بعض العادات والتقالٌد المفضلة إلنجاب عوامل حضارٌة  إرجاع ذلك إلىبقدر  وأخرىبٌن ساللة  اإلنجابٌة

جد أن عدد اكبر من األبناء فً تلك البٌئات التً ٌعٌشون فٌها وأفضل مثال على ذلك ما هو مالحظ فً البرازٌل إذ و

 332للنساء من أصول أسٌوٌة و 312مولود لكل مئة امرأة متزوجة و 332أعداد الموالٌد للسكان الملونٌن أعلى وبلغ 

 للنساء السود.


