
 

 مقدمة تقرير عن النمو السكاني والكثافه السكانيه

نتناول في هذا التقرير المفصل النمو السكاني والكثافة السكانية، بحيث نتعرف على أسباب وعوامل هذا النمو السكاني 

المتزايد، حيث أن الحروب التي كانت تقوم وتتسبب في مقتل الناس وخاصةً فئة الشباب وبالماليين قد خّف أوارها 

مضى موجات من الغزو واالستعمار الذي أباد أعداداً هائلة،  وهدأت رحاها في الكثير من الدول التي شهدت فيما

وكذلك لعب التطور الصحي في كل أنحاء العالم دوراً غاية في األهمية في محاربة الجائحات التي كانت تفتك بالناس 

نضغاطمثل الكوليرا والجدري والحصبة، ولهذا نجد بأن النمو السكاني اليوم بحال من اإلنفجار، والكثافة في ا . 

 كم عدد سكان العالم الحالي :شاهد أيًضا

 تقرير عن النمو السكاني والكثافه السكانيه 

ألن هذا النمو   قوم مراكز األبحاث العالمية بمتابعة قضية النمو السكاني حول العالم عن كثب وبدافع االهتمام الكبيرت

الكبير والمطرد يشكل المخاطر على الماء والغذاء والدواء، وكذلك يؤدي إلى تقليص المساحات المتوافرة من حصة 

اتخاذ التوصيات من أجل تحديد التناسل وأحياناً بعض الدول تفرض كل فرد على العيش، وبالتالي تكثر االجتماعات و

القوانين الصارمة من أجل تحديد النسل وتقليص عدد الوالدات ليبقى هناك متسع من توفير الخدمات والرعاية الصحية 

 .واالجتماعية للسكان، وتأمين متطلبات المجتمعات

 مفهوم السكان

يعيشون على ظهر األرض ويمارسون فيها أعمالهم في كل بقعة من بقاعها  مفهوم السكان هو يعني البشر الذين

بحسب األماكن التي يشغلها البشر بشكل جماعي، والتجمعات السكانية هي قيام مجموعة من البشر بإشغال بقعة 

ي هذه البقعة تبعاً جغرافية معينة للعيش وقد تكون هذه البقعة الجغرافية قرية أو بلدة أو مدينة، ويتزايد عدد السكان ف

 للنمو أو الهجرة وطبيعة المكان،

 كم عدد سكان امريكا :شاهد أيًضا

 توزيع السكان في العالم

توزيع السكاني حول العالم بمستويات متباينة االختالف، فعلى مستوى القارة الواحدةمثل يوجد تباين واضح في ال

أوروبا فإن توزيع السكان يتراوح ما بين الثالثين واأللف نسمة في مساحة الكيلومتر المربع، وباالنتقال للمستوى 

بالمئة من سكان العالم، أما  60ان نسبة الدولي نجد أن التوزيع السكاني في الصين الشعبية ودولة الهند وحدهما تحوي

على مستوى األقاليم فإننا نجد التوزيع السكاني يتكاثف على المناطق الساحلية بشكل أكبر من المناطق الداخلية 

بالمئة 40واالستوائية، بينما على مستوى المدن في العالم يتوزع السكان بنسبة  .  

 توزيع السكان في العالم منتظم وغير منتظم

إن التوزيع السكاني في العالم هو توزيع غير منتظم، ففي بقعة جغرافية تتواجد فيها مقومات العيش والرزق يتزايد 

عدد السكان والتوزيع منتظم، بينما في الصحاري ال ينتظم توزيع السكان ألن عوامل االستقرار غير موجودة، ومن 

لخدمات والصناعات والزراعة والمناخ المعتدل والمبادالت العوامل التي تتحكم في انتظام توزيع السكان وجود ا

وتعميرها    التجارية ووجود المياه، وال يفوتنا ذكر العوامل التاريخية التي ساهمت بتنظيم توزيع السكان في أمكنة

 .دون غيرها كالهجرات األوربية إلى أمريكا عند اكتشافها

 كم عدد سكان السنغال :شاهد أيًضا
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 أسباب النمو السكاني في العالم

هناك مجموعة واسعة من األسباب التي تلعب دوراً كبيراً في النمو السكاني حول العالم، وتؤدي إلى زيادات مفرطة 

نفجار السكاني، ونورد هنا من تلك األسباب ما يليإلى حد اإل : 

 ففي الكثير من المجتمعات وخاصةً الدول الفقيرة أو النامية ال يوجد ضوابط للزواج المبكر  :الزواج المبكر

 .للشباب، ولذلك نرى بأنه في سن مبكرة يتزوج الشاب والفتاة وتتوالى الوالدات في كل سنة

  الوفياتكثرة الوالدات وقلة فضمن التطور الصحي والزواج المبكر تكثر الوالدات بشكل مفرط، ووجود  :

 .الرعاية الصحية خفف كثيراً من الوفيات في المجتمع الذي يتوالد بكثرة

 إن التطور في مستوى العيش وتحصيل الرزق صار أسهل مما كان  :تحسن المستوى المعيشي والصحي

مان، ولذلك هذا التطور يحافظ على حياة الناس من كثرة أسباب الموت قديماً من أعمال شاقة وانعدام األ

 .بوجود العالجات واللقاحات الطبية التي تقي من الجائحات القاتلة

 يلعب عدم تنظيم الوالدات الدور األكبر في نمو السكان، فهناك الكثير من المجتمعات  :عدم تنظيم الوالدات

 .التي ال تهتم بتحديد النسل

 رار السياسياالستق إن االستقرار السياسي بين الدول التي كانت تخوض الحروب والتي كانت تتسبب  :

بمقتل ماليين البشر، ساهم هذا االستقرار بالحفاظ على حياة الناس وزاد من رفاهية الحياة وتحسين مستوى 

لسكانيالعيش وتطور المنظومة الصحية العالمية وهذا سبب من األسباب الجوهرية في النمو ا . 

 حساب الكثافة السكانية

إن مصطلح الكثافة السكانية يعني هو المقياس الذي يتم استخدامه لقياس معدّل التواجد الّسكاني في بقعة ما، ولحساب 

م بتوزيع السكان على مساحة الكيلومتر فنجد كم شخصاً يشغل هذه المساحة وفق تقسيم الكثافة السكانية في أي بلد نقو

في دولة ما على مساحة الدولة نخرج بنتيجة اسمها الكثافة السكانية، أي األشخاص لكل كم مربع، فعندما عدد السكان 

ماليين كيلومتر مربع، عندها  510مليار نسمة، ومساحة األرض الكلية هي  7.5نعرف أن عدد سكان األرض 

شخص لكل كيلومتر  14.7ليون كم = م 510÷ مليارنسمة  7.5سنحسب الكثافة السكانية في جميع أنحاء العالم هي 

  .مربع

 خاتمة تقرير عن النمو السكاني والكثافه السكانيه

ونصل إلى ختام التقرير عن النمو السكاني والكثافة السكانية، بعد أن قمنا بعرض مفهوم النمو السكاني وحساب الكثافة 

في بقعة جغرافية معينة دون غيرها السكانية، وكذلك قدمنا جملة من األسباب التي تساهم في نمو السكان . 

 كم عدد سكان تايلند :شاهد أيًضا
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