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يحتاج اإلعالميون إىل املساعدة؛ ليقدموا للجمهور معلومات واضحة وبسيطة، وتعّد 

بالفرصة  لتعريفه  بالغة؛  أهمية  ذات  الدميوغرافية  أو  السكانية  والتعاريف  املفاهيم 

السكانية.

الجوانب   بكل  لعالقتها  الدميوغرافية؛  واملفاهيم  للتعاريف  اإلعالميون  يحتاج  كام 

السكانية أو االجتامعية أو االقتصادية؛ ملساعدتهم يف تقديم رسائلهم اإلعالمية للجمهور 

مبا يسهم يف تعزيز الثقافة السكانية، وزيادة الوعي بأهمية استثامر الفرصة السكانية.

Demography :الدميوغرافيا

تتكون كلمة "دميوغرافيا" من مقطعني، وهام: االول: "دميو" ويعني يف اليونانية الناس، 

الحجم، والرتكيب  والتي تشتمل عىل  السكان  : "خصائص  ، ويعني  واآلخر وهو "جرايف" 

العمري والنوعي ، والتوزيع الجغرايف، وعنارص النمو السكاين كاإلنجاب والوفاة والهجرة.

Vital Statistics :اإلحصاءات الحيوية

إحصاءات املواليد، والوفيات، والزواج، والطالق.

Population Register :السجل السكاين

سجل وطني لكل أفراد املجتمع، ويتضمن بعض الخصائص الدميوغرافية واالجتامعية 

واالقتصادية.

Population Census :التعداد العام للسكان

عملية إحصائية شاملة لجمع البيانات الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية عن كل 

أفراد منطقة ما خالل فرتة زمنية محددة.

مصطلحات سكانية
Population Concepts
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 Defacto Census :التعداد الفعيل

عملية إحصائية شاملة لجمع البيانات الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية عن كل 

النظر إىل مكان  أماكن وجودهم دون  أفراد منطقة ما خالل فرتة زمنية محددة حسب 

إقامتهم املعتادة.

 Dejure Census :التعداد النظري

عملية إحصائية شاملة لجمع البيانات الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية عن كل 

أفراد منطقة ما خالل فرتة زمنية محددة حسب أماكن إقامتهم املعتادة.

Sample Survey :املسح بالعينة

عملية إحصائية؛ لجمع البيانات عن جزء من املجتمع.

Household :األرسة

فرد أو أكرث يشغلون وحدة سكنية مستقلة، أو جزءا منها. ولألرسة رئيس )رب األرسة( 

ويسهم أفرادها يف اإلنفاق من دخل رب األرسة و/ أو بعض أفرادها. ومن الشائع وجود 

صلة قرىب تربط معظم أفراد األرسة الواحدة بعضهم ببعض، كام أنه من الشائع أيضاً أن 

يشرتك أفراد األرسة يف وجبات الطعام أو بعضها. 

Family :العائلة

فرد أو أكرث يشغلون وحدة سكنية مستقلة، أو جزءا منها. ولألرسة رئيس )رب األرسة(، 

ويسهم أفرادها يف اإلنفاق من دخل رب األرسة و/ أو بعض أفرادها. ويرتبط أفراد العائلة 

برابطة الدم، كام أنه من الشائع أيضاً أن يشرتك أفراد األرسة يف وجبات الطعام أو بعضها. 

Race :الِعرق

تصنيف السكان حسب األصل الِعرقي، ويكون غالباً حسب الصفات الجسدية املميزة 

للشخص مثل: لون البرشة أو مالمح الوجه.
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Cohort :الفوج

بخصائص  الفوج  يرتبط  وقد  محددة.  زمنية  فرتة  يف  املولودين  االفراد  مجموعة 

املتزوجني وغريها  املواليد وأفواج  افواج  املصطلح عىل  يتيح إطالق هذا  معينة؛ مام 

من االفواج.

 Population Age- Sex Structure :تركيب السكان حسب العمر والجنس

توزيع السكان حسب االعامر اإلفرادية أو الفئات العمرية والجنس )الذكور، اإلناث(، 

املتعلقة  املايض  التجاهات  نتيجة  والجنس  العمر  حيث  من  السكان  تركيب  ويعّد 

البيانات  من  كثرية  أخرى  أنواع  لوصف  أساسياً  ومتطلباً  والهجرة،  والوفاة  بالخصوبة 

وتحليلها.

Median Age :العمر الوسيط

العمر الذي يكون عنده نصف عدد السكان أكرب سناً منه، ونصفهم أصغر سناً منه.

Sex Ratio :نسبة الجنس

عدد الذكور لكل 100 من اإلناث. 

 Child- Women Ratio :نسبة األطفال إىل النساء

عدد األطفال دون الخامسة من العمر لكل 1000 امرأة يف األعامر )15-49 سنة(.

Age Dependency Ratio :نسبة اإلعالة العمرية

نسبة األفراد يف األعامر بني أقل من 15 سنة، و65 سنة فأكرث إىل األفراد يف سن العمل 

)15-64 سنة(.

 Economical Dependency Ratio :معدل اإلعالة االقتصادية

نسبة السكان غري النشيطني اقتصادياً إىل عدد األفراد النشيطني اقتصادياً.
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 Young Population :فتّوة السكان

ارتفاع نسبة السكان صغار السن )دون الخامسة عرشة من العمر( من املجموع الكيل 

للسكان مام يعني ارتفاع نسبة اإلعالة الدميوغرافية يف املجتمع.

Aging Population :السكان املسنون

املتوسطة واملتقدمة وانخفاض نسبة صغار  العمرية  الفئات  السكان يف  ارتفاع نسبة 

السن )دون الخامسة عرشة من العمر(.

Population Pyramid :الهرم السكاين

وسيلة ايضاح بيانية لرتكيب السكان حسب العمر والجنس أو أي خصائص أخرى.

Crude Birth Rate :معدل املواليد الخام

عدد املواليد احياء لكل 1000 من السكان يف سنة معينة.

General Fertility Rate :معدل اإلنجاب العام

عدد املواليد أحياء لكل 1000 من النساء يف االعامر )15-49 عاماً ( يف سنة معينة.

Total Fertility Rate :معدل اإلنجاب الكيل

االنجابيــة  حياتها  طيلة  االنثى  تنجبهم  أن  املتوقع  من  الذين  األطفال  عدد  متوسط 

)15- 49 سنة( يف ظل معدالت االنجاب التفصيلية السائدة حسب العمر.

Completed Fertility Rate :معدل االنجاب املكتمل

متوسط عدد املواليد أحياء الذين تم انجابهم من قبل االنثى طيلة حياتها اإلنجابية 

)15-49 سنة(. 

  Cohort Analysis :التحليل الفوجي

متابعة السلوك الدميوغرايف لفوج من السكان يشرتك بصفة معينة عىل مدى الحياة، أو 
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خالل فرتات زمنية متتالية، وعىل سبيل املثال: دراسة السلوك اإلنجايب لفوج من النساء ولد 

بني عامي 1940و1945 طيلة حياتهن االنجابية، وتعّد املعدالت املشتقة من هذا التحليل 

الفوجي مقاييس فوجية.

 Gross Reproduction Rate :معدل اإلحالل اإلجاميل

اإلناث(  )أو مجموعة من  األنثى  تنجبهن  أن  املتوقع  الاليت من  اإلناث  متوسط عدد 

خالل حياتها االنجابية يف ظل املعدالت التفصيلية السائدة لإلنجاب حسب العمر.

Net Reproduction Rate :معدل اإلحالل الصايف

 متوسط عدد اإلناث الاليت من املتوقع أن تنجبهن األنثى خالل حياتها االنجابية يف 

ظل املعدالت التفصيلية السائدة لإلنجاب حسب العمر، واحتامالت الوفاة السائدة حسب 

العمر. ويعني معدل اإلحالل قدرة االمهات عىل إنجاب إناث ليحللن مكانهن.

Replacement Level of Fertility :املستوى اإلحاليل لإلنجاب

مستوى اإلنجاب الذي يكون عنده لدى جيل من النساء عدد من البنات يكفي ليحل 

الذي  الصايف  اإلحالل  معدل  يساوي  اإلحالل  مستوى  فإن  التعريف  ومبقتىض  محلهن، 

للداللة عىل اإلنجاب عند مستوى  أيضاً  الكيل  قيمته واحد، ويستخدم معدل اإلنجاب 

اإلحالل. 

وعندما يكون معدل البقاء عىل قيد الحياة مرتفعاً يكون معدل اإلنجاب الكيل 2.1 هو 

املعدل عند مستوى اإلحالل.

Abortion Rate :معدل اإلجهاض

عدد حاالت اإلجهاض لكل 1000 امرأة، يف األعامر )15-49 عاماً( يف سنة معينة.

  

Abortion Ratio :نسبة اإلجهاض

سنة  يف  أحياء  املواليد  من   1000 لكل  اإلجهاض  حاالت  لعدد  التقديري  الرقم 

معينة.
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Parity :مرتبة األمومة

عدد األطفال الذين انجبتهم امرأة  أحياء من قبل. فعىل سبيل املثال عبارة "نساء يف 

املرتبة الثانية" تعني أن كالً منهن أنجبت حتى اآلن طفلني، و "نساء يف مرتبة صفر" تعني 

أنهن مل ينجنب أطفاالً حتى اآلن.

Reproductive Health :الصحة اإلنجابية

التناسيل  بالجهاز  املتعلقة  واجتامعياً يف جميع األمور  وعقلياً  حالة رفاه كاملة بدنياً 

ووظائفه وعملياته، وليست مجرد السالمة من املرض أو اإلعاقة. وتعني الصحة اإلنجابية 

قدرة الناس عىل التمتع بحياة جنسية ُمرضية ومأمونة، بحيث تتمتع املرأة والرجل بالحرية 

الرجل  يف تقرير اإلنجاب وموعده وتواتره، ويشتمل هذا الرشط األخري ضمناً عىل حق 

واملرأة يف معرفة واستخدام أساليب تنظيم األرسة املأمونة والفعالة وامليسورة واملقبولة 

يف نظرهام، وأساليب تنظيم اإلنجاب التي يختارانها، والتي ال تتعارض مع القانون، وعىل 

الحق يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية املناسبة التي متكن املرأة من أن تختار 

بأمان فرتة الحمل والوالدة، وتهيئ للزوجني أفضل الفرص إلنجاب وليد متمتع بالصحة.

Family Planning :تنظيم األرسة

املجهود الذي يرمي إىل توعية األبوين مبسؤولياتهام الزوجية واألبوية املادية واملعنوية، 

وجعلهام أوفر احتياطاً ملستقبل األطفال، وأحرص عىل إنجاب ذرية صالحة ونسل سليم، 

لهام  تكفل  باستخدام وسيلة مرشوعة  بينهام  فيام  وبالرتايض  إكراه  دون  لقيامهام  وذلك 

الصحية  ظروفهام  مع  يتناسب  مبا  تعجيالً  أو  تأجيالً  والوالدة  الحمل  مبواعيد  التحكم 

واالجتامعية واالقتصادية واملكانية.

Marital Status :الحالة الزواجية

عدد حاالت الزواج )الزيجات( وخصائصه وفك ارتباط الزواج بني السكان، بحيث يتم 

السائدة يف  الزواج  أمناط  اىل  والتعرف  عنه  االحجام  أو  الزواج،  عىل  اإلقبال  مدى  إظهار 

املجتمع.
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Crude Marriage Rate :معدل الزواج الخام

عدد حاالت الزواج )الزيجات( لكل 1000 من إجاميل السكان يف سنة معينة. 

Remarriage Rate :معدل إعادة الزواج

عدد مرات الزواج للمرة الثانية أو أكرث لكل 1000 من األشخاص الذين سبق زواجهم 

من الرجال والنساء الذين أعامرهم 15 سنة فأكرث يف سنة معينة.

Crude Divorce Rate :معدل الطالق الخام

املعدل  هذا  ويحتسب  معينة،  سنة  يف  السكان  من   1000 لكل  الطالق  حاالت  عدد 

باستخدام عدد حاالت الطالق وليس عدد األشخاص الذين طلقوا.

Mortality :الوفيات

مصطلح  ويشمل  السكاين،  التغري  عنارص  من  رئيسياً  عنرصاً  الوفيات  ظاهرة  تعد 

معدل الوفيات جميع املعدالت التي تقيس مدى وقوع الوفاة بني السكان، أو بني قسم 

منهم. 

Crude Death Rate :معدل الوفيات الخام

عدد الوفيات بني كل 1000 من السكان يف سنة معينة.

Age Specific Death Rate :معدل الوفاة التفصييل حسب العمر

العمرية يف  الفئة  الوفيات يف فئة عمرية معينة لكل 1000 من السكان لنفس  عدد 

سنة معينة.

Neonatal Mortality Rate :معدل وفيات حديثي الوالدة

عدد الوفيات بني األطفال األقل من 28 يوماً من العمر يف سنة لكل 1000 من املواليد 

أحياء يف تلك السنة.
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Post Neonatal Mortality Rate  :معدل وفيات ما بعد حديثي الوالدة

العدد السنوي لوفيات املواليد الذين ترتاوح أعامرهم بني 28 يوماً واقل من سنة لكل 

1000 من املواليد أحياء يف سنة معينة.

Prenatal Mortality Rate :معدل وفيات املواليد ما حول الوالدة

متأخرة(  مرحلة  يف  األجنة  )وفيات  الحمل  من  أسبوعاً   28 بعد  األجنة  وفيات  عدد 

باإلضافة إىل عدد الوفيات من املواليد الذين اعامرهم أقل من سبعة أيام لكل 1000 من 

املواليد أحياء يف سنة معينة.

Infant Mortality Rate :معدل وفيات الرضع

عدد الوفيات من املواليد الذين أعامرهم اقل من سنة واحدة لكل 1000 من املواليد 

أحياء يف سنة معينة.

Maternal Mortality Rate :معدل وفيات األمهات

عدد النساء الاليت يتوفني بسبب مضاعفات الحمل أو الوالدة أو النفاس يف سنة معينة 

لكل 100,000  والدة حية يف تلك السنة.

Morbidity :الحالة املرضية

انتشار مرض أو أعراض مرضية بني مجموعة من السكان. 

Cases Rate :معدل الحاالت

عدد الحاالت املسجلة ملرض معني لكل 100,000 من السكان يف سنة معينة.

Incidence Rate :معدل اإلصابة

عدد األشخاص الذين يصابون مبرض منسوب إىل 1000 أو 100,000 من السكان الذين 

يتعرضون لإلصابة باملرض لكل وحدة زمنية محددة.
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Prevalence Rate :معدل االنتشار

السكان  من   1000 لكل  معني  زمن  يف  معني  مبرض  يصابون  الذين  األشخاص  عدد 

املعرضني لهذا املرض.

Case Fatality Rate :معدل اإلماتة

نسبة األشخاص الذين ميوتون بسبب مرض معني إىل مجموع املصابني بهذا املرض.

 Life Expectancy :توقع الحياة

الحالية  االتجاهات  استمرت  إذا  الفرد  يعيشها  أن  املتوقع  السنوات  عدد  متوسط 

ملعدالت الوفاة عىل حالها. 

Life Table :جدول الحياة

ملجتمع  األعامر  من  عمر  كل  يف  الوفاة  واحتامل  املتوقع  العمر  يبني  إحصايئ  جدول 

سكاين معني استنادا إىل املعدالت التفصيلية للوفاة حسب العمر. 

Life Span :أمد العمر

الحد األقىص للعمر الذي ميكن أن يصله البرش يف ظل الظروف املثىل.

Migration :الهجرة

انتقال الفرد من مكان إقامته إىل مكان إقامة آخر ومكوثه يف هذا املكان مدة زمنية 

ال تقل عن ستة أشهر. وهناك أنواع من الهجرة منها الهجرة الحياتية: التي تعني االنتقال 

من مكان الوالدة إىل مكان إقامة آخر، والهجرة الحالية: التي تعني انتقال الفرد من مكان 

إقامته السابقة إىل مكان إقامة آخر.

Immigration :الهجرة الداخلة

انتقال الفرد من منطقة لإلقامة يف منطقة أخرى. وقد يكون االنتقال داخل الحدود 
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السياسية للدولة أو خارجها   ويعترب الفرد مهاجراً هجرًة داخلة يف مكان اإلقامة الجديد يف 

حني يعّد مهاجراً خارجاً يف مكان إقامته السابقة مبارشة لهجرته األخرية. 

 Internal Migration : الهجرة الداخلية

انتقال الفرد من منطقة اىل أخرى داخل حدود الدولة الواحدة بهدف االقامة ملدة ال 

تقل عن ستة أشهر.

Emigration :الهجرة إىل الخارج

انتقال الفرد من دولته إىل دولة أخرى بغرض اإلقامة لفرتة زمنية ال تقل عن ستة أشهر.

Net Migration :الهجرة الصافية

 الفرق بني الهجرة الداخلة والهجرة الخارجة.

 Net Migration Rate:معدل صايف الهجرة

الخارجة  والهجرة  الداخلة  الهجرة  لنتائج  النهايئ  التأثري  الهجرة  صايف  معدل  يعكس 

ويعرب عنه بالزيادة أو النقصان.

Immigration :الهجرة الوافدة

عملية دخول دولة ما انتقاالً من دولة أخرى بغرض اإلقامة.

Emigration Rate :معدل الهجرة إىل الخارج

تلك  يف  السكان  من   1000 لكل  األصلية  منطقتهم  يغادرون  الذين  املهاجرين  عدد 

املنطقة يف سنة معينة.

Immigration Rate :معدل الهجرة الوافدة

لكل 1000 من  إىل منطقة جغرافية محددة  الذي يصلون  الوافدين  املهاجرين  عدد 

سكان تلك املنطقة يف سنة معينة.
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Push- Pull Theory :"نظرية "الطرد والجذب

ما  منطقة  يف  الطاردة  كالعوامل  للهجرة  املحددة  بالعوامل  تتعلق  نظرية 

مناطق  يف  لإلقامة  املنطقة؛  تلك  ملغادرة  السكان  تدفع  التي  والبطالة،  كالفقر 

املعيشية  والظروف  العمل،  فرص  توافر  للهجرة  الجاذبة  العوامل  ومن  أخرى، 

املالمئة وغريها.

 Population Growth :النمو السكاين

التغري يف حجم السكان نتيجة الزيادة الطبيعية والهجرة الصافية.

 Population Growth Rate :معدل النمو السكاين

املعدل الذي يزيد به السكان )أو ينقصون(، يف سنة معينة نتيجة للزيادة الطبيعية 

وصايف الهجرة.

 Natural Increase :الزيادة الطبيعية

زمنية  فرتة  يف  السكان  بني  الوفيات  عن  املواليد  عدد  يف  نقصان  أو  فائض 

معينة.

Rate of Natural Increase :معدل الزيادة الطبيعية

الفرق بني املواليد والوفيات خالل فرتة زمنية معينة.

 Zero Population Growth :)النمو السكاين الصفري )انعدام النمو السكاين

الخارجني مع عدد  املهاجرين  وتساوي عدد  الوفيات،  املواليد مع عدد  تساوي عدد 

املهجرين الداخلني.

Population Momentum :القوة الدافعة للسكان

اتجاه النمو السكاين نحو االستمرار، وذلك بعد أن تصل مستويات اإلنجاب إىل املستوى 

اإلحاليل؛ نتيجة تركز مجموعات السكان يف سنوات اإلنجاب.
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Population Projections :اإلسقاطات السكانية

حساب التغريات املستقبلية يف عدد السكان استناداً إىل افرتاضات معينة بالنسبة ملستقبل 

االتجاهات يف معدالت اإلنجاب والوفاة والهجرة الصافية. وعادة ما يتم استخدام ثالثة سيناريوهات 

أو افرتاضات يف إعداد اإلسقاطات السكانية هي: السيناريو املنخفض واملتوسط واملرتفع.

Population Explosion :انفجار سكاين

القرن  به  متيز  الذي  الرسيع  السكاين  للنمو  املرتفع  االتجاه  يستخدم يف وصف  تعبري 

العرشون، والناتج عن ارتفاع معدل املواليد العاملي بدرجة كبرية عن معدل الوفيات العاملي.

Stable Population :السكان يف حالة منو مستقر

الذين ينمون مبعدل ثابت وتكوين عمري مستقر،  يطلق هذا الوصف عىل السكان 

بسبب ثبات قيم معدالت املواليد والوفيات عىل امتداد فرتة كافية من الزمن.

Stationary Population :املجتمع الثابت

ويدلل عىل السكان يف حال الثبات، حيث يبلغ فيه معدل النمو صفراً ؛ بسبب تساوي 

معدل املواليد مع معدل الوفيات، ويكون الرتكيب العمري والنوعي ثابتاً.

Closed Population :املجتمع املغلق

املجتمع الذي ال يتعرض السكان فيه ألية هجرة وافدة أو خارجة، تحدث التغريات يف 

حجم السكان عن طريق الزيادة الطبيعية )املواليد والوفيات فقط(.

Balancing Equation :معادلة التوازن

 صيغة دميوغرافية أساسية تستخدم لتقدير إجاميل التغري السكاين بني فرتتني زمنيتني، 

أو تقدير عنرص غري معروف من عنارص التغري السكاين رشيطة أن تكون العنارص األخرى 

معروفة، وتشمل معادلة التوازن جميع عنارص التغري السكاين، ومنها  )املواليد، الوفيات، 

الهجرة إىل البالد والهجرة منها(.
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Optimum Population :الحجم األمثل للسكان

العدد األمثل للسكان الذي ميكن تحقيقه يف سنة معينة مبقارنة العدد الزائد عن حد 

معنّي مع العدد الذي ينقص عن ذلك الحد.

Doubling Time :الوقت الالزم ملضاعفة السكان

ملعدل  الحايل طبقاً  يتضاعف عددهم  ما يك  منطقة  تلزم سكان  التي  السنوات  عدد 

النمو السكاين السائد يف وقت معني.

Housing Unit :املسكن أو الوحدة السكنية

عبارة عن مبنى بأكمله، او جزء من مبنى، له جدران وسقف، أعد أصالً لسكن أرسة 

املسح،  وقت  التشييد  تحت  أو  مغلقا،  أو  خاليا  كان  وإن  حتى  أكرث  أو  واحدة  معيشية 

ويتكون املسكن من غرفة أو أكرث مع منافعها، وله باب مستقل عن املساكن األخرى يؤدي 

مبارشة ، أو عن طريق ممر أو درج إىل الطريق العام دون املرور مبساكن أخرى، وال تعّد 

املباين املهجورة التي ال تصلح لسكن اآلدميني مساكن. 

Population Density :الكثافة السكانية

عدد السكان لكل وحدة من مساحة األرض كعدد األفراد يف امليل املربع الواحد، أو 

الكيلو مرت املربع الواحد.

Physiological Density :الكثافة الفيزيولوجية

عبارة عن حاصل قسمة عدد السكان عىل مساحة األرايض املنتجة )املستغلة بكثافة 

لكل أنواع االستخدام البرشي( يف الدولة.

Urbanization :التحرض

ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون يف الحرض )املدن(.
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Urban :الحرض

يختلف تعريف الحرض بني الدول بدرجة كبرية، فمنها ما يستخدم خواص معينة العتبار 

املثال،  الصناعة عىل سبيل  كنسبة املشتغلني يف  أو ريفياً  التجمع السكاين تجمعا حرضياً 

أو  كتجمع حرضي  السكاين  التجمع  لتحديد  كخاصية؛  السكان  يستخدم حجم  ما  ومنها 

ريفي كام يف األردن، حيث يعّد أي تجمع سكاين يقطنه 5 آالف نسمة فأكرث تجمعاً حرضياً.

Demographic Transition :االنتقال الدميوغرايف

التحول التاريخي يف معدالت املواليد والوفيات من مستويات مرتفعة إىل مستويات 

االعالة  نسبة  وانخفاض  السكاين،  النمو  معدالت  انخفاض  إىل  يؤدي  مام  منخفضة، 

الدميوغرافية بشكل ملحوظ.

 Demographic Opportunity :الفرصة السكانية/ النافذة الدميوغرافية

مجموعة من التغريات املجتمعية اإليجابية التي تصاحب وتتبع التحوالت الدميوغرافية، 

حيث يدخل املجتمع إىل مرحلة يبدأ خاللها منو الفئة السكانية يف سن العمل )15-64سنة( 

بالتفوق بشكل كبري عىل منو فئة املعالني )أقل من 15سنة و65 سنة فأكرث(.

Population Policy :السياسة السكانية

مجموعة من اإلجراءات، واملعايري املبارشة وغري املبارشة التي تتبناها الدولة، وتحددها 

وتصوغها املؤسسات الحكومية وغري الحكومية، والتي تهدف يف مجملها إىل ترشيد السلوك 

السكاين املتعلق بالعنارص الدميوغرافية، وتحقيق املواءمة بني النمو السكاين واملوارد املتاحة 

يف املجتمع، وإحداث تغيري إيجايب يف خصائص املجتمع، ويف توزيعه الجغرايف مبا يؤدي إىل 

الرفاه االقتصادي واالجتامعي.

 


