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اإلنجابية والصحة السكان

: تمهيد

السكان حيثي: Demography) الديموغرافيا(علم من البشرية المجتمعات دراسة تناول
دراسة ويشمل الكمية، النواحي من والسيما العامة وخصائصها وتطورها وبناُؤها حجمها

وغيرها والخصوبة كالوفيات الديموغرافية الظواهر واالجتماعيةعالقات االقتصادية بالظواهر
والزمان بالمكان  .وربطها

المذاه دراسة السكان علم تطورويتناول إيضاح لغايات السكانية، النظريات أو الديموغرافية ب
االقتصادية االعتبارات إلى باالستناد وذلك نتائجها، وإبراز وتوقعها، الديموغرافية الظواهر

وغيرها الديموغرافية. واالجتماعية السياسات رسم النظريات هذه إلى يستند السياسة(وقد
ا) السكانية التدابير تتناول تركزالتي التي والنظريات الديموغرافية الظواهر تغير في تؤثر لتي

بالموارد السكان عالقات .على

الديموغرافية الظواهر عالقات دراسة يشمل الديموغرافيا علم فإن التعريف هذا إطار وفي
وإنما بسيطة ليست مجتمعة العالقات هذه طبيعة أن حيث واالجتماعية، االقتصادية بالظواهر

تتممتعدد ال التغيرات هذه آثار بأن علماً نفسه، الوقت في وتبادلية واالتجاهات المحاور ة
ووضع اإلنمائي التخطيط عملية في الديموغرافية العناصر أهمية وتأتي بعضها، عن بمعزل
المتغيرات من غيرها مع جنب إلى جنباً شمولي إطار ضمن معها التفاعل وضرورة السياسات

واالق ومعدلاالجتماعية السكان بحجم ترتبط المثال سبيل فعلى بها، وتتأثر تؤثر التي تصادية
في السكان لحجم التغيرات كتلك واالقتصادي االجتماعي الصعيد على مباشرة تغيرات نموهم

العمل الدخل) 64-15(سن في تغيير عنها ينجم قد التي ذاتها، العمل قوة حجم وفي عاماً،
م الفرد نصيب وفي القوميالقومي الناتج .  ن

لغايات مرجعية كوثيقة اإلعالمي الدليل هذا إعداد تم : وقد

بمختلف .1 اإلعالميين كافة لدى السكانية والتحديات بالقضايا والمعرفة الوعي ترسيخ
المؤسسات كافة في السكانية بالمسائل المعنية الجهات مع بالتعاون ومواقعهم شرائحهم

األردن في  .الوطنية

المملكةالتعري .2 في وآلياتها السكانية البيانات بمصادر  .ف
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لتكوين .3 العلمية بالمعارف والتزويد والتنمية السكان بين المتبادلة بالعالقات التوعية

أبعادها بكافة والتنمية السكان بقضايا التعامل من تمكن علمية  .خلفية

الس .4 النمو على المترتبة لآلثار الحلول القتراح التفكير المطرداستثارة  .كاني

للفصل والخاصة العامة :األهداف

العامة-1 :األهداف

التالية1-1 بالمصطلحات :التعريف

السكان(الديموغرافيا   )علم

 التعداد  

الخام   المواليد  معدل

الخام   الوفيات  معدل

المرجعي   اإلحصائي  المجتمع

بالعينة    المسح

السكاني   النمو  معدل

الوافدة    الهجرة

السكاني    ةالفرصة

الوسيط    العمر

والريف    الحضر

السكاني    الهرم

السكانية    الكثافة

الكلي   اإلنجاب  معدل

التفصيلية   العمرية الخصوبة  معدالت

اإلنجابية   األسرة/ الصحة  تنظيم

المستدامة    التنمية

القومي    الناتج

البيئي    النظام
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يلي1-2 ما :بيان

السكان   علم دراسة من الغاية توضيح

البيانات    السكانيةمصادر

الحيوي   التسجيل في والديموغرافية الحيوية  األحداث

للسكان   والنوعي العمري التركيب أهمية  معرفة

السكانية   التغيرات دراسة  أهمية

الصحية   والخدمات التعليم على الطلب وازدياد السكاني النمو بين  العالقة

البيئي   التوازن اختالل  سبب

النمو   وتيرة إبطاء وراء السعي  السكانيسبب

يلي1-3 بما :التذكير

العناصر   )السكانية(الديموغرافيةأهمية

التعداد   أهداف تعداد، أول في السكان عدد و األردن في السكاني التعداد تواريخ

 السكاني

الحيوي   التسجيل استخدام  دوافع

للسكان   العمري التركيب دراسة  أهمية

خف   في ساهمت التي العوامل األسرة، تنظيم الوفياتغايات معدل  ض

األردن   في المستدامة التنمية تواجهها التي  التحديات

البشرية   والموارد السكان بين التوازن تحقيق يتطلبها التي  األمور

يليالتعرف1-4 ما :على

بالعينة   المسح بيانات فوائد

العمري   التركيب  مقاييس

السكاني   النمو  عناصر

الحمل   لموانع الرئيسة  المصادر

الطبيعيةفوائد    الرضاعة

للسكان   الوطنية اإلستراتيجية  .محاور
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: بينالمقارنة1-5

لألعوام   والوفيات المواليد )2008-1952( معدالت

للسكان   العمري التركيب حيث من والمتقدمة النامية  الدول

األردن   في العمرية الفئات لجميع واإلناث الذكور  عدد

على1-6 الجداولالمقدرة إلىتحليل وصوالً :واألشكال

العمرية   بالمراحل يتعلق فيما األردن سكان وصف
العمرية   اإلعالة نسبة احتساب طريقة تحديد
األردن   في للسكان الطبيعية الزيادة نسبة  إيجاد

األردن   في للسكان الجغرافي التوزيع تفاوت أسباب  تحديد

األردن   في الزواجيه الحالة  وصف

 

عالتمكن1-7 البرهنة : لىمن

األردن   في السكاني النمو معدل ارتفاع
الرضع   األطفال ووفيات الصحي الوضع بين العالقة
العمل   عن والتعطل السكاني النمو بين  العالقة

 

1-8  !"#$ %&'() *+ ,&+-".$ ,/0!12$ 345+ 67809

على1-9 :التدليل

اإلسالم   صدر عصر في العزل ظاهرة إباحة
زيا   في القسرية الهجرات األردندور في السكان عدد  دة

إقتراحات1-10 :وضع

األردن   في المفرط السكاني النمو من للحد .اقتراحات

المملكة   محافظات على السكان توزيع في للعدالة .اقتراحات

الصحراوية   المناطق في للسكن المالئمة الظروف لتوفير  .اقتراحات

والبيئة   والموارد السكان بين للتوازن  .اقتراحات

 

لعام1-11 السكانية االحتياجات الحالي2020وصف السكاني النمو على بناء م
عن1-12 للتحدث الالزمة المعرفة :امتالك
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للسكان   األعلى المجلس ومهمة رؤية
للسكان   األعلى المجلس  مهمات

للسكان   الوطنية  اإلستراتيجية

البيئة1-13 على اإلنساني النشاط تأثير توضيح
1-14  ! " #$%& '($)&*+#,  -. /01234 ! *5)64  '7 "589

الخاصة-2 :  األهداف

اإلستراتيجية2-1 ومحاور وأهداف للسكان األعلى المجلس ورسالة بمهمات ودراية معرفة
للسكان .الوطنية

السكانية2-2 بالمصطلحات ودقيقة واضحة ).الديموغرافية(معرفة

ال2-3 وكيفية السكانية البيانات بمصادر الصحفيةمعرفة الكتابة خالل من معها  .تعامل

المملكة2-4 في السكاني النمو معدل ارتفاع بأسباب واضحة  .معرفة

به2-5 المرتبطة والقضايا للسكان والنوعي العمري التركيب بأهمية .معرفة

أخرى2-6 دول مع باألردن المتعلقة السكانية والمعلومات البيانات مقارنة على  .القدرة

المجتمعم2-7 نوع حسب السكاني الهرم بأنماط هرم(عرفة  ).فتي،

بين2-8 السكانية الكثافة التفاوت، خالل من السكاني التوزيع في الخلل معرفة من التمكن
الخلل لمعالجة طرق واقتراح المملكة  .المحافظات

من2-9 الصحالتمكن المناطق في للسكن المالئمة الظروف لتوفير طرقاً  .راويةاقتراح

الكلي2-10 الخصوبة بمعدل وعالقتها فيها المؤثرة والعوامل السكانية التغيرات معرفة
التفصيلية العمرية الخصوبة  .ومعدالت

األردن2-11 في اإلنجاب مستويات خفض في ساهمت التي العوامل  .معرفة

دراية2-12 وعلى منه اإلسالمية الشريعة وموقف األسرة بمفهوم واضحة بمعرفةمعرفة
عليها الحصول ومصادر والتقليدية الحديثة األسرة تنظيم  .وسائل

اإلسالم2-13 صدر عصر في العزل ظاهرة بشيوع المتعلقة األدلة .معرفة

الماضية2-14 السنوات خالل األردن سكان حجم تغير في القسرية الهجرات بتأثير  .معرفة

المس2-15 التنمية تواجهها التي التحديات السكانيةمعرفة بالزيادة وعالقتها األردن في تدامة
والتعليمية الصحية الخدمات على الطلب والفقر.... وزيادة بالبطالة وربطها الخ

لعام السكانية  .2050واالحتياجات
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لصحة2-16 الطبيعية الرضاعة وأهمية األردن في لألطفال الغذائية بالحالة اإللمام لديه
والطفل  .المرأة

البيئيمعرفة2-17 التوازن اختالل وأسباب البيئة على اإلنساني النشاط بتأثير واضحة
المحدودة البيئية والموارد السكان بين الخلل مواطن معالجة  .وطرق

السكاني2-18 النمو وتيرة إبطاء إلى الدائم السعي سبب بيان على  .القدرة

وأ2-19 للسكان األعلى المجلس ورسالة بمهمات ودراية اإلستراتيجيةمعرفة ومحاور هداف
للسكان  .الوطنية

 

السكانية-3 البيانات مصادر

الحالية الديموغرافية االتجاهات على التعرف في األساسية المرجعية السكانية البيانات تعد
التنمية ومقومات الديموغرافية الظواهر بين المتداخلة العالقات تعكس التي والمستقبلية،

االقتصادي والتخطيطبأبعادها السكانية السياسة توجيه في تساعد كذلك والثقافية، واالجتماعية ة
األردنية.  اإلنمائي الدولة لنشأة األول العقد منذ السكانية البيانات إلى الحاجة ظهرت فقد.  وقد

عام للسكان عد إجراء حوالي1928تم آنذاك بلغ قد اإلمارة سكان عدد أن ألف235وأظهر
وأنش عامنسمة، العامة اإلحصاءات دائرة توفير1949ئت على الوقت ذلك منذ عملت والتي ،

الناشئة الدولة حياة مناحي كافة في للمستقبل التخطيط لغايات السكانية المعلومات من . المزيد

هي األساسية المصادر تعد حيث والثانوية باألساسية السكانية البيانات مصادر وتتمثل
المتعارف والمعلوماتالمصادر للبيانات االستراتيجي المخزون بوصفها دولياً والسائدة عليها

يلجأ وال الموضوع، هذا في يهمنا ما وهو العالم، دول من كثير في تقليداً أصبحت إذ السكانية،
األساسية التقليدية المصادر بيانات توفر عدم حالة في إال الثانوية .للمصادر

األساسية 3-1 :المصادر

للسكانالت. أ العام عداد

في السكانية والمتغيرات الخصائص لدارسة األساسية المصادر أهم من السكان تعداد يعد
البيانات ونشر وتصنيف جمع إلجراءات الشمولية العملية بأنه دولياً التعداد ويعرف ما، مجتمع

خال الدولة، في المجتمع أفراد جميع عن واالجتماعية واالقتصادية إسنادالديموغرافية فترة ل
محدد األردن. زمني في والمساكن للسكان العام للتعداد الزمني اإلسناد لحظة تحددت فمثالً

األول9/10بليلة1994عام كانون شهر في1994من البيانات جمع أعمال كافة وانتهت ،
يوم مساء عام15التعداد األول  .1994كانون
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إسناد: الًأو فترة خالل السكان تمثل التي والمعلومات البيانات من استراتيجي مخزون توفير
التعداد، بيانات جمع أعمال كافة فيه تتم يوم بآخر وانتهاء للتعداد ليلة بأول ابتداء محددة، زمني

عام األردن في والمساكن للسكان العام للتعداد الزمني اإلسناد فترة عن ذكره سبق .1994كما

معينة: ثانياً زمنية سلسلة في نقطة تعداد كل باعتبار الديموغرافية المتغيرات اتجاهات  .  معرفة

يعكس إذ الوطني، التخطيط عملية ترفد مهمة قومية ضرورة التعداد يعد تقدم ما ضوء وفي
األقاليم، حسب واالجتماعية االقتصادية بأبعادها السكانية المتغيرات مختلف وهذهالتعداد

التنموي التخطيط دعائم أهم تعد مجتمعة القضايا. المتغيرات بوضوح التعداد يبرز لذلك وإضافة
والهجرة كالبطالة المهمة، .السكانية

 

- - ./! 01 234567%! 8! !"#$%! :

التالية الرسمية التعدادات إجراء األردن في : تم

عام -1 وُأجري للمساكن األول العام 1952التعداد

بتاريخالتعدا -2 وُأجري والمساكن للسكان الثاني العام  18/11/1961د

بتاريخ -3 وُأجري والمساكن للسكان الثالث العام  10/11/1979التعداد

بتاريخ -4 وُأجري والمساكن للسكان الرابع العام  10/12/1994التعداد

بتاريخ -5 وُأجري والمساكن للسكان الخامس العام  2/11/2004التعداد

هذه ساعدت الجغرافيوقد وتوزيعهم السكان عن أساسية معلومات توفير على التعدادات
الوطنية السياسات رسم في ساعد الذي األمر المساكن، وخصائص العمري وتركيبهم

اإلنمائي .والتخطيط
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الحيوي. ب التسجيل

وفقاً المدنية األحوال سجالت في الحيوية للواقعات والمستمر الدائم اإللزامي التسجيل
به المعمول التشريع إطار في حكومي قرار بموجب المتخذة القانونية ويتناول. لإلجراءات
الحياة إلى الفرد بدخول تتعلق التي والديموغرافية الحيوية األحداث كل ) الوالدة(التسجيل

منها المدنية)الوفاة(وخروجه حالته على تطرأ التي التغيرات إلى باإلضافة طالق،(، زواج،
اإلقامةترم مكان نقل يلي) الخ...ل، ما التسجيل المواليد: ويشمل الوفيات، أحياء، المواليد

الزواج إبطال الزواج، األجنة، وفيات واالنفصال)إلغاَؤه(أمواتاً، الطالق وتنص.  ،
المدنية السجالت تتضمنها التي المعلومات سرية على القانونية .اإلجراءات

التسجيل - استخدامات الحيويأهمية

والنسب  .أ والطالق والوفاة والزواج الميالد إلثبات مهمة قانونية وثائق . الخ....توفير

عمليات  .ب في للمساعدة السكان، جميع عن دقيقة بيانات إلى الحكومات حاجة سد
المختلفة . التخطيط

األردن - في الحيوي :التسجيل

في مبكراً والوفاة الوالدة لحاالت الحيوي التسجيل شرقبدأ إمارة نشوء قبل وذلك األردن،
النفوس.  األردن تسجيل نظام تطبيق بالمواليد( وابتدأ الممثلة األساسية الحيوية الوقائع تسجيل

عامة1926عام) والوفيات .بصورة

المدن في المخاتير عاتق على تقع الحيوية الوقوعات تسجيل في الرئيسية المسؤولية وكانت
وأ والبادية، اإلمارة،والقرى عهد في العامة الصحة لدائرة التابعة الصحة مكاتب على يضا

الصحة بوزارة بعد فيما تعرف أصبحت .والتي

بتاريخ الرسمية مهماتها بممارسة المدنية األحوال دائرة بدء القانون1/7/1977ومع بموجب
وزارة1973لسنـة) 34(رقم من الحيوي التسجيل نظام مسؤولية انتقلت فقد إلى، الصحة

العائلة دفتر إصدار لتشمل مسؤولياتها تعددت والتي والجوازات المدنية األحوال دائرة
السفر وجوازات ، الشخصية دور.  الخ.. والبطاقة االختيارية والهيئات للمخاتير يزال وال هذا

والوفاة الوالدة عن التبليغ إجراءات في .محدود

السنوي السكانية النشرات تضمنت عاموقد منذ الصادرة المتحدة لألمم خاصة1951ة بيانات
دائرة زالت وال والوفيات، المواليد إحصائيات والمتضمنة األردن، في الحيوية بالواقعات
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الحيوية األحداث بتسجيل تعنى التي الحيوية السجالت لتحسين جهدها تبذل المدنية : األحوال

الطالق الزواج، الوفاة، .الوالدة،

ا الخامويمكن الوفيات معدل من كل معدالت احتساب في الحيوية السجالت بيانات من الستفادة
الخام المواليد رقم1ومعدل الجدول ).1(أنظر

رقم )1(الجدول

الفترة خالل األردن في الحيوية )2008–1952(المعدالت

الخام السنة المواليد معدل

لكل( األحياء المواليد السكان1000عدد  )من

الخام الوفيات معدل

لكل( الخام الوفيات السكان1000عدد  )من

1952 50 20 

1961 47 14 

1979 32 8 

1997 28 6 

2002 29.1 5 

2007 29.1 7 

2008 29.1 7 

السنوية: المصدر   اإلحصائية العامة/ النشرات اإلحصاءات دائرة

بالعينة. ج المسح

البي لجمع عملية هو بالعينة منالمسح يتكون الذي اإلحصائي، للمجتمع ممثل جزء عن انات
اإلحصائي بالمجتمع اصطالحاً ويعرف عنهم، البيانات جمع يراد الذين السكان مجموع

تجمع التي والبيانات السكان، من الجزء ذلك هي إذن فالعينة السكان(المرجعي، خصائص
برمته) الخ...وتوزيعهم السكاني المجتمع ذلك على بيانات. وتنطبق جمع بالعينة المسح ويتيح

السكانية الظواهر أبعاد وقياس السكان خصائص عن البطالة(تكميلية الهجرة، .... الوفيات،

لضخامته) الخ نظراً عليها الحصول الشامل التعداد يتيح ال .التي

الحص بقصد الشامل، التسجيل على المعتمد التقليدي للنظام بديالً العينة أسلوب علىويعد ول
عنهم البيانات توفير المطلوب للسكان ديموغرافية ظروف.  معطيات تحت العينة لهذه ويمكن

في االقتصاد عن فضالً ذاتها، الظروف في الشامل التسجيل من دقة أكثر بيانات توفر أن معينة،
والنفقات والجهد مسك.  الوقت من البيانات جمع أسلوب العينات هذه في يتبع ما إلىوغالباً ن

المسوح بيانات جمع أجل من خصيصاً يعملون الذين الباحثين من فرقة خالل من مسكن،
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بالعينة المسح بيانات فوائد ومن معينة، دراسات لغايات وقلة: السكانية المرونة، السرعة،
.النفقات

العامة اإلحصاءات دائرة نفذتها التي األردن في بالعينة السكانية :المسوح

الخصو   األردنيةمسوح 1972،1976بة

األسرية   والصحة الخصوبة 1983مسح

األسرية   والصحة الخصوبة 1990مسح

والمساكن   للسكان العام للتعداد المصاحب 1994المسح

األسرية   والصحة السكان 1997مسح

األسرية   والصحة السكان 2002مسح

األسرية   والصحة السكان 2007مسح

األسرية   والصحة السكان 2009مسح

العقود في األردن شهدها التي السكانية التغيرات معرفة من المتعاقبة المسوح هذه مكنت وقد
ذات واالحتياجات والمشكالت التغيرات هذه واتجاهات الماضي القرن من األخيرة األربعة

.األولوية

الثانوية3-2 المصادر

الحكومية المؤسسات أو المستشفيات أو المدارس سجالت اإلداريةمثل كالسجالت األخرى
التي. فيها السنوية اإلحصائية التقارير األردن في األخرى الثانوية المعلومات مصادر ومن

األردنية الوطنية والمؤسسات الوزارات .تصدرها

من لعدد تعود والتي العالمية اإللكترونية الشبكة على المواقع عدد في تزايداً اليوم نشهد كما
األر قواعدالمؤسسات إلى الوصول فرص للمستخدم توفر وكلها والخاصة، العامة دنية

السكانية .المعلومات
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األردن في السكاني الوضع
وتزايده: أوالً السكان حجم

حوالي األردن سكان عدد عام5.3بلغ والمساكن للسكان العام التعداد حسب نسمة مليون

مرات2004 تسع حوالي السكان عدد ازداد حيث عام، عليه كان بما بلغ1952مقارنة إذ ،

السنة تلك في السكان من586عدد أكثر إلى العدد وارتفع نسمة، عام900ألف ،1961ألف

عام نسمة مليوني من أكثر من1979وإلى أكثر وإلى نتائج) ماليين4(، في جاء كما نسمة

عام حال. 1994تعداد على الراهن السكاني التزايد استمر سكانوإذا عدد يصل أن فيتوقع ه

حوالي إلى القرن9المملكة هذا من األول الربع انتهاء عند .ماليين

حوالي بلغ المملكة سكان عدد أن إلى العامة اإلحصاءات لدائرة األولية التقديرات 6وتشير

عام من شباط شهر بحلول نسمة .2010مليون

رقم  )1(الشكل

األردن سكان حجم

الشكل في السكان أعداد السكاني) 1(وباستخدام النمو معدالت حساب الفترات2يمكننا خالل

الشكل في والمبينة السكانية التعدادات بلغ)  2(بين قد السكاني النمو معدل متوسط أن فنجد

الفترة% 4.8 حرب(1979–1952خالل تأثير و)1967الحظ الفترة% 4.4، 1979في

الثانية(1994– الخليج حرب تأثير و)الحظ هذا2004-1994للفترة% 2.6، وحتى ،
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غضون في السكان عدد يتضاعف أن يمكن حيث المقاييس بكل جداً عالياً يعتبر األخير المعدل
النحو28 هذا على المعدل هذا استمر إذا . عاما

رقم )2(الشكل

ب للفترات السنوي السكاني النمو التعداداتمعدل السكانيةين

والوفيات المواليد من كل لمعدل قراءة يرافقه وفي لم الوفيات معدل انخفاض أن نجد المسجلين
الشكل في يتضح كما المواليد معدل في متناسب ).3(انخفاض

رقم )3(الشكل

الخام والوفيات المواليد معدالت

4.8
4.4

2.6

0

1

2

3

4

5

6

1952-1979 1979-1994 1994-2004

%
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أن دوليةوبما هجرات تشهد التي الدول من األمر3األردن هذا فإن ، منه وخارجة إليه قادمة
مهمة آثار من للهجرة لما ونشرها، وتحليلها الهجرة بيانات برصد تعنى دائرة إنشاء يقتضي
وتوزيعاته وتكوينه السكان لحجم بالنسبة خاصة األردن؛ في الحياة مراحل كافة على

.الجغرافية

السب المواليدإن معدل ارتفاع إلى يعود السكان إعداد لزيادة الرئيسي معدل4ب أظهر ولقد
من المعدل انخفض حيث األخيرة، السنوات في االنخفاض بعض حتى50المواليد باأللف

إلى الماضي القرن من السبعينات حاليا37.3ًمنتصف معدل. باأللف .5الوفياتوانخفاض

الوفاة معدل كان حين الماضي) 16( في القرن من الخمسينات خالل السكان من باأللف
إلى عام) 7(وانخفض الهجرة2008في استمرار األردن في السريع النمو أسباب ومن

بين6الوافدة ما عددهم يتراوح والذي والتي تقريبا350ً، مليون نصف إلى وافد عامل .ألف

عد أن السكانية والمسوح التعدادات بيانات عاموتشير األول المليون إلى وصل األردن سكان د
في1964 ثالثاً ومليوناً عاماً، عشر ثالثة في آخر مليوناً وأضاف وأضيف10، سنوات،

الخامس المليون وكذلك سنوات، ست غضون في الرابع .المليون

األردن في للسكان والنوعي العمري  التركيب

توزيع للسكان والنوعي العمري بالتركيب والجنسيقصد العمرية الفئات حسب ذكوراً(السكان
العريضة)وإناثاً العمرية الفئات حسب السكان توزيع يتم ما وغالباً من: ، أقل السن صغار فئة

المنتجين15 فئة السن64-15عاماً، كبار وفئة التركيب65عاماً، ويمثل فأكثر، عاماً
وذ سكانية أهرامات شكل على عادة والنوعي دولالعمري بين المقارنات تسهيل لغايات لك

.العالم

من ويعتبر السكاني، الهيكل لدراسة الفقري العمود للسكان والنوعي العمري التركيب ويشكل
تركيبه سكاني مجتمع لكل أن حيث مجتمع، أي لسكان المميزة األساسية الخصائص أهم

على الكبير أثره التركيب ولهذا به، الخاص والنوعي االجتماعيالعمري السكاني السلوك
.واالقتصادي
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بين اإلقليمي التباين لمعرفة السكاني التركيب دراسة على الديموغرافيين اهتمام انصب وقد
العرقية والجماعات المجتمعات وبين والريف الحضر وبين واألقاليم التركيب.  الدول ويؤثر

األس الخدمات على واضح بشكل األسر وحجم والنوعي كالخدماتالعمري للمجتمع اسية
األخرى االجتماعية والخدمات والمواصالت والنقل واإلسكان والصحية .التعليمية

للسكان-1 والنوعي العمري التركيب أهمية

في تفيدنا أن يمكن للسكان والنوعي العمري التركيب دراسة : إن

الخصوبة  .أ اتجاهات على وتأثيرها الديموغرافية الخصائص والهجرةوالو7تحليل فاة

السنوي السكاني والنمو الطبيعية الزيادة .وحركة

والنقل  .ب واإلسكان والصحة كالتعليم األساسية الخدمات من السكان احتياجات تقدير

االحتياجات لهذه والتخطيط األخرى، االجتماعية والخدمات .والمواصالت

وا  .ج واالقتصادية الديموغرافية التغيرات واتجاهات مستويات للسكانمعرفة . الجتماعية

االقتصادية  .د الفعاليات من اإلنتاجي والجانب االستهالكي الجانب .تشخيص

العمرية  .ه الفئة أهمية تهيئ) 64-15(تحديد والتي العمل قوه تمثل التي الفئة باعتبارها

السكانية الفرصة المجتمع8لمرحلة .في

ل العمري التكوين حيث من تختلف العالم دول أن الثالث،والمعلوم المجموعات هذه بين سكانها
الهجرة وصافي والوفيات المواليد معدالت في أخرى اختالفات التوزيع هذا يعكس .إذ

الدول معظم تضم بينما فتية، سكانية مجتمعات بأنها عامة بصفة النامية الدول وتمتاز هذا،
عدد سكان نصف أعمار وتقل هرمة، أو مسنّة سكانية مجتمعات الدولالمتقدمة من كبير

الـ عن من) 15(النامية أقل يكون قد بينما والستين% 4عاماً، الخامسة سن في السكان من
يتجاوزها من. أو أقل فان أخرى جهة تقل% 25ومن المتقدمة الدول من كبير عدد سكان من

الـ عن سن) 15(أعمارهم في الدول هذه في السكان نسبة تبلغ بينما أكثر65سنة، % 15أو

.تقريباً

                                                 
مجتمع7 ألي الفعلي اإلنجابي  .   السلوك
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أن العربي الوطن سكان بيانات أعمارهم% 43.5وتشير تقل العربي، العالم سكان من تقريباً
و) 15(عن بين% 53.5سنة أعمارهم تتراوح سكان64–15منهم نسبة تبلغ بينما سنة،

سن في هم الذين العربية أكثر65البالد المتحدة%.( 3أو األمم منظمات ومنشورات تقارير
2005/2006.(

بالفتوة األردن سكان وصف سكاني9ويمكن تعداد أحدث بيانات تشير حيث الجدول(، انظر
حوالي)  2(رقم أن وحوالي% 37.3إلى العمر، من عشـرة الخامسة دون هم السكان من

السكــان و%) 48.30(نصف العمر من العشرين فئة% 59.4دون في السكان من
و64-15األعمار العمـر65أعمارهم% 3.3، فئة في ويقع فوق، فما بما64-20سنة ،

العاملة% 48.46نسبته بالقوى المجتمع تمد التي الرئيسية الفئة هم يكون. وهؤالء وهكذا
للسكان الوسيط أن20.3العمر أي متساويين نصفين إلى السكان يقسم الذي العمر وهو سنة

والنص% 50 العشرين، سن دون السكان العشرينمن سن فوق اآلخر اإلحصاءات. ( ف دائرة
باألرقام/ العامة ).2008األردن

العمري-2 التركيب للسكان–مقاييس النوعي

يلي ما للسكان العمري للتركيب الشائعة المقاييس : من

الوسيط   اآلخر:العمر والنصف منه اكبر السكان عدد نصف يكون الذي العمر يعني و
وا منه سناً عنأصغر يقل العربي العالم في الوسيط بين) 20(لعمر ما يتراوح إذ عاماً،

وسوريا16-19.5 والجزائر والعراق األردن في بين. سنة ما يتراوح 27-24بينما

المتحدة العربية اإلمارات قطر، البحرين، العربي، الخليج دول في الدول.  سنة وفي
على للسكان الوسيط العمر يزيد فيها،) 30(المتقدمة الخصوبة النخفاض نظراً عاماً

السن صغار نسبة انخفاض .وبالتالي

الجنس   عنها: نسبة ويعبر معين، مجتمع في اإلناث إلى الذكور نسبة هي الجنس نسبة
لكل الذكور عدد صورة في اإلناث100عادة 10.من

نحو الدول معظم في الميالد عند الجنس نسبة ل106أو105وتبلغ الذكور .  أنثى100كلمن

من لكل والهجرة الوفيات أنماط الختالف نتيجة الميالد، بعد تتفاوت الجنس نسبة أن غير
السكاني المجتمع داخل واإلناث األردن.  الذكور في الجنس نسبة بلغت لعام) 106(وقد
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2008
أعداد11 على الذكور أعداد بزيادة العربي الوطن في للسكان النوعي التركيب ويتميز ،

الجنس نسبة تتجاوز بحيث لكل) 103(اإلناث، في.  أنثى) 100(ذكور الجنس نسبة وتتأثر
عربية دول في الذكور أعداد نسبة ترتفع فمثالً والسياسة، والهجرة الوفيات بأنماط مجتمع أي
من كبيرة أعدادا تستقبل الدول هذه أن إذ المتحدة، العربية واإلمارات والبحرين كقطر

فيهاالمهاجرين للعمل  .الذكور

رقم الجدول بيانات من المجتمع) 2(ويالحظ في اإلناث نسبة من أعلى الذكور نسبة أن
بلغت حيث هناك106األردني، أن لكل106أي نسبة. أنثى100ذكور أن كذلك ويالحظ

باستثناء المذكور الجدول في المذكورة العمر فئات جميع في اإلناث نسبة من أكبر الذكور
األعمار .سنة54-30فئات

رقم  )2(جدول

عام نهاية في العمر وفئة الجنس حسب المملكة سكان 2008عدد

العمر  فئة

الجنس المجموع إناث ذكور الذكور(نسبة عدد

اإلناث100لكل  % عدد % عدد % عدد )من

0-4 382890 12.70 362970 12.81 745860 12.75 105.5 

5-9 378080 12.54 359610 12.67 737690 12.61 105.1 

10-14 359990 11.94 339670 12 699660 11.96 106.0 

15-19 330440 10.96 311890 10.99 642330 10.98 105.9 

20-24 321100 10.65 298420 10.53 619520 10.59 107.6 

25-29 275570 9.14 248000 8.75 523570 8.95 111.1 

30-34 238190 7.90 219870 7.76 458060 7.83 108.3 

35-39 192960 6.40 177930 6.29 370890 6.34 108.4 

40-44 142310 4.72 134400 4.74 276710 4.73 105.9 

45-49 100100 3.32 95290 3.37 195390 3.34 105.0 

50-54 74170 2.46 72660 2.57 146830 2.51 102.1 
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55-59 63920 2.12 66540 2.24 130460 2.23 96.1 

60-64 59700 1.98 53790 1.89 113490 1.94 111 

65+ 95580 3.17 93960 3.29 189540 3.24 101.7 

 106.3 100 5850000 100 2835000 100 3015000 المجموع

العامة: المصدر*  اإلحصاءات السنوي/ دائرة اإلحصائي  2008الكتاب

 

اإلعالة   س: العمريةنسبة في األشخاص نسبة اإلعالةوهي من(ن 15أقل

من وأكثر العمل) سنة64سنة سن في األشخاص السكان) سنة64-15(إلى  .12بين

وهي للسكان العمري التركيب في التغير لقياس تستخدم التي المؤشرات من اإلعالة نسبة وتعد
المنتج الجزء ذلك يحملها أن يجب التي االقتصادية األعباء على كمؤشراً غالباً منتستخدم

لوجود.  السكان العمرية، اإلعالة نسبة ارتفعت الخصوبة معدالت ارتفعت كلما أنه والمؤكد
اإلعالة بنسب طردياً ارتباطاً السكان فتوة ترتبط لذلك السكان، بين األطفال من كبيرة أعداد

 .العمرية

الحقيقية   اإلعالة غي: )االقتصادية(معدل أو العاملين غير السكان مجموع النشطيننسبة ر
اقتصادياً النشيطين األفراد عدد إلى األعمار جميع من العاملة(اقتصادياً وتعرف)القوى ،

االقتصادية اإلعالة بمعدل  .أيضا

العمل، سن في السكان على الملقى اإلعالة عبء ارتفاع األردن في السكان فتوة على ويترتب
اإلعالة نسبة بلغت عمره69إذ شخص لكل لعام64-15شخصاً ال2004سنة بينما ،

األوروبية47تتجاوز الدول بطالة. في نسبة هناك ألن مضلالً يكون قد لألردن الرقم وهذا
لعام حوالي2006عامة أن%)25.0واإلناث% 11.9الذكور% (14بلغت الحقيقة وفي ،

و% 20 أنفسهم ويعيلون فعالً يعملون األردنيين اإلع% 80من نسبة أن أي الةآخرين،
هي آخرين5: 1الحقيقية وأربعة نفسه يعيل عامل شخص كل أن أي ،.

السكاني-3 : الهرم

لفهم سهلة طريقة يوفر كما السكان، لخصائص ملخصة حية صورة السكاني الهرم يعكس
مجتمع ألي العمرية .التركيبة

                                                 
رقم12 رقم1ملحق  .   15بند
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مت بمستطيالت العمرية الفئات وتمثل مزدوج، تكراري مدرج عن عبارة ثقلهاوالهرم مع ناسبة
الكلي المستطيل يساوي أن ويجب وإناثا، ذكوراً السكان لمجموع النسبية أهميتها أو النسبي

األحياء% 100للهرم األفراد جميع الهرم من معينة فئة عند السطح ويمثل السكان، حجم من
قم إلى وصعدوا زمنية، فترات خالل الحياة قيد على زالوا وال يعيشون كانوا إذالذين الهرم ة

دفعة تولد عام كل في انه والمعلوم األفواج، من الحياة قيد على تبقى ما المستطيالت تمثل
تعلو التي األفواج فيه تنتقل الذي الوقت في الهرم، قاعدة في وتظهر السكان، إلى لتنضم جديدة

الو بسبب منه أعضاء ثابتة بصورة يفقد ما، سن في الفوج يكبر وعندما أعلى، وقدإلى فاة،
الهجرة بسبب يخسر أو فيه.  يكسب فتكثر السكان من موسع هرمي بشكل األردن ويتصف

مبين هو كما سناً األكبر الفئات في السكان عدد نسبياً فيه ويقل والشباب األطفال فئات نسبة
رقم الشكل .)4(في
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رقم )4(الشكل

عام لألردن السكاني 2008الهرم

الجغرافي-4 السكانيةالتوزيع والكثافة : للسكان

السكان عدد وفي المساحة في متفاوتة محافظة عشرة اثنتي إلى األردن األردن،يقسم زال وال

الجغرافي التوزيع سوء من يعاني األقاليم على التنمية مكاسب لتعميم المبذولة الجهود كل رغم

ع اإلثنتي المحافظات في السكاني التوزيع يتفاوت حيث واضحللسكان، بشكل يتركز. شرة إذ

الرئيسة%) 72( الثالث المحافظات في السكان واربد(من الزرقاء نفسه)عمان، الوقت وفي ،

مما العاملة قواها وحجم سكانها عدد في ملحوظ نقص من تعاني أخرى تجمعات هناك أن نجد

وال الجنوبية والمناطق البادية في الحال هو كما فيها، التنمية مسيرة مبينيعيق هو كما شرقية،

رقم الجدول ).3(في

رقم )3(الجدول

نهاية في والجنس المحافظات حسب المملكة سكان 2008عدد

كم اإلقليم/ المحافظة للسكان السكان 2المساحة النسبي السكانية %التوزيع  الكثافة

 298.9 38.7 2265100 7579 العاصمة

 350.2 6.7 391900 1119 البلقاء

 183.1 14.9 871600 4761 ءالزرقا

 155.6 2.5 146300 940 مادبا
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 62.8 3674900 14399 الوسط
255.2 

 662.4 17.8 1041300 1572 اربد

 10.4 4.7 275000 26541 المفرق

 428 3.0 175500 410 جرش

 320.2 2.3 134500 420 عجلون

 56.2 27.8 1626300 28943 الشمال

 65.3 3.9 228200 3495 الكرك

 37.1 1.4 81900 2209 الطفيلة

 3.4 1.9 111200 32832 معان

 18.5 2.2 127500 6900 العقبة

 12.1 9.4 548800 45436 الجنوب

 65.9 100.0 5350000 88778 المجموع

العامة: المصدر اإلحصاءات السنوي،دائرة اإلحصائي 2008الكتاب

إلى أساسي بشكل التفاوت هذا األر: ويعزى الديموغرافيةطبيعة والهجرات الجغرافية، دن
مصادر بتوفر تتعلق ألسباب المدن إلى األرياف من الداخلية الهجرة وتيارات الخارجية،
والعمل، الصحية والخدمات والمرافق التعليم حيث من أفضل بفرص تتمثل والتي المعيشة،

االستثمارية المشاريع توزيع تفاوت إلى .باإلضافة

جد بيانات رقمتشير تبلغ% 63أن) 3(ول الذي الوسط إقليم في يعيشون السكان من تقريبا
و% 17مساحته فقط، المملكة مساحة مساحته% 28من وتبلغ الشمال إقليم في يعيشون تقريبا

السكان% 32 من تبقى وما المملكة، مساحة ومساحته%) 9(من الجنوب إقليم في يعيشون
المملكة% 51 مساحة محا. من بنسبةتحتل المحافظات جميع بين األولى المرتبة العاصمة فظة
بنسبة% 38.8بلغت اربد محافظة تليها المملكة، سكان مجموع بنسبة% 17.8من والزرقاء
تشكل14.9% هذه الثالث المحافظات فإن وبذلك السكان% 72، .من

فيعرف المدن سكان أو الحضر سكانهأما عدد سكاني تجمع أي أنه فماآال5على نسمة ف
ويعتبر العديد% 82.6فوق، في التحضر نسبة تضاهي النسبة وهذه حضراً، األردن سكان من

المتقدمة البلدان أقصاها. من تبلغ حيث وأخرى، محافظة بين التحضر درجة أو نسبة وتختلف
المفرق و الكرك في وأدناها والزرقاء العاصمة والزرقاء. في عمان مدن أن أيضا يعني وهذا

المعنية المحافظات في مهيمنة مدن أن. هي اعتبرنا الحضر% (50وإذا الحد) نسبة هو
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المفرق محافظتي أن سنجد الريفية، والمحافظات الحضرية بالمحافظات نسميه ما بين الفاصل
ريفيتان محافظتان هما فقط .والكرك

السكانية :الكثافة

الس عدد بقسمة العامة السكانية الكثافة المملكةتتمثل مساحة على لألردن الحالي وتبلغ13كان ،
حوالي األردن في حالياً السكانية كم65.9الكثافة لكل النسبة2شخصاً هذه أن والمعلوم ،

فوق يتوزع ال السكان عدد أن حيث الموارد على السكاني الضغط مدى تعكس ال ألنها مضلله
حوالي يسكن إذ متوازنة، بصورة البلد فيمن% 90مساحة المساحة،% 10السكان من

الن السكان% 90نظراً من خالية جافة صحراوية أراضٍ هي تقريباً األردن مساحة ولذا. من
الفيزيولوجية السكانية الكثافة إلى هنا اإلشارة من بد األردن14ال سكان غالبية أن حيث

الشمالي الجزء في الرمثا وحتى مادبا من امتداداً المرتفعات وهذايقطنون البالد، من الغربي
المساحة في السكان كثافة وتتراوح الطبيعية، بالموارد السكان عالقة على حقيقياً مؤشراً يعطي

الفيزيولوجية(المأهولة السكانية بين) الكثافة ما المملكة للكم425إلى400من .2نسمة

األسرة وحجم االجتماعية : الحالة

تعني االجتماعية فيمدى(الحالة الزوجين بين الزواج رباط وفك وخصائصه الزواج حاالت
لعام) المجتمع للسكان العام التعداد بيانات التي2004وتشير للسكان الزواجية الحالة أن

السابق التعداد منذ تغيرت قد االجتماعية الحالة مقومات أهم على1994تعتبر وأصبحت ،
الشكل في المبين الحالة)5(النحو وهذه في، والترمل والطالق الزواج لمعدالت انعكاس هي

الزواج في التأخر بسبب الزواج لهم يسبق لم البالغين السكان فنصف ماضية، عقود عدة
المعيشة ونفقات التعليم سنوات تزايد على قد. المترتب األردنية األسرة حجم متوسط أن كما

الشكل في موضح هو كما اآلخر هو فبلغ) 6(تغير األسرةأدناه حجم أفراد5.4متوسط
عام تعداد كان2004حسب أن عام6.1بعد تعداد و1994حسب تعداد6.7، حسب أفراد

.1979عام

                                                 
رقم13 رقم1ملحق  . 84بند

رقم14 رقم1ملحق  .   85بند
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رقم ) 5(الشكل

األردن لسكان النسبي وأكثر15( التوزيع لعام) سنة الزواجية الحالة 2004حسب

رقم )  6(الشكل

األردنيةمتوسط األسرة حجم
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السكانية التغيرات

الـوالدةي حاالت توالي مع زمنية فترات خالل السكانية الخصائص على الطارئ التحول مثل
واالنتقـال إلى)الهجرة( والوفـاة الكلية الخصوبة معدالت انخفاض ذلك على مثال وأبسط ،

منذ الفترة خالل الثالثةالنصف األلفية مطلع وحتى الماضي القرن في السبعينات ( منتصف

وثقافية) 3.7إلى7.4من واقتصادية اجتماعية عوامل السكانية. نتيجة التغيرات أهمية وتنبع
اإلنجابية الصحة وخدمات الصحية الرعاية خدمات تطور مدة لتقييم مؤشرات باعتبارها

التعليمية والخدمات األسرة منوتنظيم كل خفض في بوضوح تنعكس والتي معدالت: وغيرها
واألمهات الرضع األطفال وفيات ومعدالت الكلية .الخصوبة

عام منذ والخمسية الثالثية التنمية خطط وضع عند االعتبار بعين المتغيرات هذه أخُذت وقد
واالقتصادية1999 االجتماعية المتغيرات ضمن السكاني المكون إدماج تم األردن،حيث في

التخطيط وزارة قبل من والخمسية الثالثية واالقتصادية االجتماعية التنمية خطط ضمن وذلك
التنمية خطة في كما الدولي، واألجندة2003-1999والتعاون األردن كلّنا كوثيقتي تالها وما

األردنية .   الوطنية

السكاني: ثانياً النمو عناصر

مجتمع أي في السكان هييتغير ثالثة مباشرة أسباب تأثير والهجرة: نتيجة والوفيات . المواليد

يتأثر ال فبعضها أخرى؛ إلى دولة من الثالثة العناصر هذه من عنصر كل تأثير ويختلف
بين الفرق في ويتمثل طبيعياً تغيراً فيها السكاني التغير يكون وبهذا إيجاباً، أو سلباً بالهجرة

أما والوفيات، فيالمواليد الحال هو كما السكاني النمو في حاسماً دوراً تلعب الهجرة كانت إذا
نتحدث وعندئذ االعتبار بعين الهجرة تأثير أخذ من بد فال للمهاجرين المستقبلة والدول األردن

السكاني النمو الطبيعية(عن الزيادة أو الطبيعي الهجرة+ التغير ).صافي

اإلنجاب-1

عا بشكل اإلنجاب أحياءيعرف أطفال إنجاب على الزوجين قدرة أنه على عدة.م وهناك
الذين األطفال عدد متوسط وهو الكلي اإلنجاب ومعدل المواليد معدل أهمها لإلنجاب مقاييس

اإلنجابية حياتها خالل امرأة تنجبهم أن قدرتها) 49-15(يتوقع سنوات خالل ستسلك كانت إذا
معدال مع يتمشى مسلكاً اإلنجاب معينةعلى سنة في العمر حسب الحالية اإلنجاب ويبين. ت

نتائج) 7(الشكل حسب األخيرة الثالثة العقود في المعدل هذا في حصل الذي االنخفاض
إليها المشار للسنوات المتتالية األسرية :المسوحات
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رقم )7(الشكل

الكلي اإلنجاب معدل

تتبعنا إذا عمرهاأما أكملت التي األردنية للمرأة الفعلي أي المكتمل الكلي اإلنجاب مسار
الشكل في موضحاً فنجده الخمسين سن بلغت أي األسرية) 8(اإلنجابي للمسوحات وفقاً

تالحظ؟ فماذا المذكورة، للسنوات
 

رقم  )8(الشكل

المكتمل الفعلي الكلي اإلنجاب معدل

على بل السنوية الوالدات عدد انخفاض بالضرورة يعني ال اإلنجاب معدالت انخفاض إن
الشكل من تالحظ فماذا أال) 9(العكس، رسمياً؟ المسجلة السنوية الوالدات عدد عن أدناه
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السبب ويعود أعاله، بينا كما اإلنجاب معدالت انخفاض رغم باستمرار تتزايد أنها تالحظ
أ إلى ذلك أصبحتوراء اإلنجاب سن في والنساء الفتيات عدد خاصة السكانية القاعدة ن

أنثى ونصف مليون حوالي حالياً عددهن يبلغ إذ ،وسيرتفع) 49-15أعمارهن(كبيرة، سنة
عام مليونين إلى هذه2020عددهن إلى حالياً الموجودات طفلة المليون تدخل عندما ،

القادمة القليلة السنوات في .المجموعة

 

رقمال )9(شكل

السنة في المواليد عدد

عامالن ساهم لقد األردن؟ في اإلنجاب مستويات انخفاض وراء المباشرة األسباب هي ما لكن
هما االنخفاض هذا في :مباشران

األول األول:العامل الزواج عند العمر األول: ارتفاع الزواج عند السن تأخير وبالتالييعني
األول الزواج عند العمر متوسط عند( ارتفاع الزواج لهم سبق من أعمار مجموع قسمة يعني

عددهم على األول زواجهم نسبة) حصول انخفاض األول الزواج عند العمر ارتفاع عن وينجم
واإلنجاب) 49-15(المتزوجات للحمل المعرضات الزواج. أي نمط في التغير جاء وقد
وت الثالثينوتأخره في ولإلناث للذكور واإلنجاب والعنوسة العزوبية مستويات على ذلك أثير

تأخر إلى أدى مما اإلناث أمام العالي ثم الثانوي التعليم فرص تزايد نتيجة الماضية، سنة
شك بال األول الزواج عند حاجات. العمر وظهور الحاجات وتزايد األسعار ارتفاع عمل كما

م(جديدة الشباب) ثالالسيارة إحجام إلى األجور بمستوى قياساً المعيشة تكاليف وارتفاع
بناء في واالستمرار الشروع بنفقات الوفاء من يتمكنوا ال أن منهم خشية الزواج عن الذكور

جديدة العمرية. أسرة المجموعة في اإلناث نسبة فإن الذكر، السابقة والعوامل للتغيرات ونتيجة
اللواتي15-49 منسنة األردن في الماضية سنة الثالثين خالل انخفضت قد الزواج لهن سبق
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إلى% 66 السبعينات منتصف بمقدار% 57في أي مقدارها% 9اليوم، مئوية وبنسبة نقطة
عمرا14%ً األصغر الفتيات بين الزواج لهن سبق من نسبة في االنخفاض معظم جاء ولكن ،

سبق) 20-30( من نسبة انخفضت فقد الجدولسنة، في المبين النحو على الزواج ) 4(لهن

الزواج( تأخر تأثير ).الحظ

رقم )4(الجدول

المجموعة في الزواج لهن سبق اللواتي اإلناث سنة34-15نسبة

 العمر

الزواج(%)نسبة لهن سبق  اللواتي

الماضية سنة الثالثين خالل التغير  نسب

السبعينات منتصف  اآلن في

15-19 20  6  -14 

20-24 64  37 -27 

25-29 87  69 -18 

30-34 95  79   -16 

العالمي: المصدر الخصوبة األسرية1976مسح والصحة السكان األردن2007ومسح  .في

الثاني الحمل:العامل موانع استعمال معدل وتزايد األسرة تنظيم برامج على والتركيز االهتمام
و األسر من األخيرة العقود الجدولفي في مبين هو ).5(كما

األسرة( طفل: تنظيم كل بين الزمنية والفواصل أطفالهما عدد لتنظيم الزوجان إليه يلجأ ما

الحمل لتجنب النسل تنظيم وسائل استخدام انه على العادة في األسرة تنظيم ويفهم ).وآخر،

رقم )5(الجدول

األسرة تنظيم وسائل يستعملون الذين األزواج أجرتهانسب التي الخصوبة مسوح حسب

العامة اإلحصاءات دائرة

 2007 2002 1997 1990 1983 1976 البيان

الحديثة  42 41 38 27 21 17 %الوسائل

التقليدية  15 15 15 13 5 6 %الوسائل

الوسائل(المجموع كافة

(% 

23 26 40 53 56 57 

لعام:المصدر الخصوبة وال1976مسح الخصوبة األسريةومسح األسرية1983صحة والصحة السكان ومسح ،

 .1990،1997،2002،2007لألعوام
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وهي األسرة تنظيم وسائل من مجموعتان : هناك

الحديثة-أ األنثوي،:الوسائل الواقي الذكري، الواقي باإلبر، الحقن اللولب، الحبوب،
الرغوة المطاطي، الغشاء الطارئ/الغرسات، الوسائل الذكريالهالم، التعقيم األنثوي، التعقيم .  ة،

التقليدية-ب العزل:الوسائل الدوري، الصرفة،/االمتناع الطبيعية الرضاعة الخارجي، القذف
الحديثة من فعالية أقل التقليدية الوسائل أن  .والمعلوم

وهما وضبطه اإلنجاب تنظيم مجال في األهمية من كبيرة درجة على أمران : وهناك

الحملالمعرف   منع بوسائل ة
الحمل   منع وسائل  .استعمال

أن إلى األردن في المختلفة األسرية والصحة الخصوبة مسوح بيانات النساء% 100تشير من
إلى النسبة ووصلت الحمل، لمنع كوسائل واللوالب الحبوب يعرفن حالياً % 98المتزوجات

و التعقيم، يعرفن والحق% 90ممن الذكري بالواقي التييعرفن المرأة تعرف المتوسط وفي ن،
المختلفة الحمل موانع من أنواع عشرة الزواج لها . سبق

أن المسوحات آخر بيانات تشير كل8كما أعمارهن10من متزوجات قد49-15نساء كن
ما وقت في الحمل لمنع وسيلة رقم. استعملن الجدول بين االستعمال) 4(وكما نسبة فإن

الح لموانع منالحالي ملحوظة بصورة ارتفعت قد األزواج قبل من حوالي% 23مل إلى
حديثة% 41منها% (56 عامي) موانع بين. 2002-1976بين الحمل موانع استعمال ويزداد

عمراً األكبر أنجبن) سنة44-30(النساء اللواتي النساء3والنساء وبين أكثر، أو أطفال
والنس الثانوية، فوق تعليماً الوسطالمتعلمات وإقليم الحضر في حوالي. اء أن من% 60كما

بذلك القيام ينوين األسرة تنظيم وسائل حالياً يستعملن ال اللواتي .المتزوجات

وهي الحديثة الحمل موانع على األزواج منها يحصل رئيسية مصادر أربعة :وهناك

العام -1 الرسمي(القطاع وشبه الرسمي الحك) الحكومي المستشفيات ومراكزويشمل ومية
الخدمات ومستشفيات الجامعات ومستشفيات الصحية والمراكز والطفولة األمومة

الملكية .الطبية

والصيدليات -2 واألطباء الخاصة المستشفيات ويشمل الخاص .القطاع

والهيئات -3 األسرة وحماية لتنظيم األردنية الجمعية وتضم الحكومية غير المنظمات
.األخرى

وتمث -4 الدولي الدوليةالقطاع الغوث لوكالة التابعة الصحية المراكز .له
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وفوائده األسرة تنظيم غايات

هي غايات ثالث األسرة لتنظيم أن القول :يمكن

األول   المولود .تأجيل

األول   المولود إنجاب بعد المواليد بين  .المباعدة

األطف   من به المرغوب العدد إلى الزوجين وصول بعد اإلنجاب عن  .الالتوقف

 

اآلتي الوجه على استثناء دون األسرة أفراد لكافة فوائد األسرة : ولتنظيم

مضاعفات   عن ناجمة مخاطر والمتكررة المتقاربة األحمال ذات األم تواجه
المخاطر تشتمل حيث الحامل، األم وفاة احتماالت ازدياد إلى باإلضافة والوالدة الحمل

والمتقارب المتكررة لألحمال وتهتكالمصاحبة والنزيف الدم وفقر الحمل تسمم أمراض ة
. الرحم

يحد   والمتقاربة المتكررة والوالدة الحمل في االستمرار فإن باألطفال يتعلق فيما
ومن ووفاته المولود صحة اعتالل احتمال من ويزيد أسرتها، رعاية على األم قدرة من

تقسيم إلى مضطرة ستكون حيث طفل، لكل تخصصه الذي بينالوقت ووقتها جهدها
كاملة رعاية إلى بحاجة هم الذين يليه. األطفال والذي الحمل بين فترة أنسب فان ولهذا

من كاف قسط على الحصول من خاللها األم تستطيع كي األقل على أعوام ثالثة هي
يحصل نفسه الوقت وفي الالحق، للطفل استعداداً صحياً فقدته ما وتعويض الراحة

ع األول الطبيعيةالطفل الرضاعة وخاصة الرعاية من كاف وقت . لى

التي   الوالدات ثلث حوالي أن الدراسات أحدث أظهرت بالزوجين يتعلق وفيما
الزوجين من رغبة أو تخطيط دون كانت األخيرة السنوات خالل األردن في وقعت

األسرة تنظيم خدمات تحسين إلى الماسة الحاجة على يدل مما األحمال، والتوعيةبتباعد
 .حولها

األسرة تنظيم من اإلسالمية الشريعة موقف

وأهم السكانية والبرامج السياسات في واألساسي الجوهري العنصر األسرة تنظيم عدي
أهدافها نجاح وأسباب اإلنجابية الصحة عام. مرتكزات عقد الذي الرباط مؤتمر عرض وقد

تنظي1971 من اإلسالم مواقف الستعراض األسرةبالمغرب قيام: "م هو األسرة تنظيم إن
أو الحمل لتأجيل ومأمونة مشروعة وسيلة باستخدام إكراه وبدون بينهما بالتراضي الزوجين
المسؤولية نطاق في وذلك واالقتصادية، واالجتماعية الصحية ظروفهما يناسب بما تعجيله،
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وأنفسهما أوالدهما اإلسالمي( "نحو التراث في األسرة عمران. د–تنظيم الرحيم –عبد

للسكان335ص المتحدة األمم صندوق .)1994مطبوعات

الوسائل واقتناعهما باختيارهما الزوجان يتخذ أن على األسرة لتنظيم اإلسالمي المفهوم يستند
الزمان من معينة لفترات إيقافه أو الحمل فترات بتباعد كفيلة يريانها والتي شرعاً المباحة

عليها اقتناعويتفقان بعد الزوجان يختاره إنساني سلوك المعنى بهذا األسرة فتنظيم بينهما، فيما
األم لصحة مراعاة وطمأنينة الطفل) الزوجة(ومعرفة .وصحة

بين المباعدة بمبدأ األخذ على صريحة داللة تدل آية من أكثر الحكيم الذكر في ورد وقد
يشير حيث عليه، والحث األسرة تنظيم أي الحملاألحمال من األم تعانيه ما إلى الكريم القرآن

تعالى قوله في في"والرضاعة وفصاله وهن على وهناً أمه حملته بوالديه اإلنسان ووصينا
لقمان.." (عامين تعالى)14آية-سورة اهللا وقول كاملين"، حولين أوالدهن يرضعن والوالدات

الرضاعة يتم أن أراد البقرة.." (لمن ).233آية-سورة

تعالى األحمال) حولين(فقوله بين المباعدة مبدأ إلى سورة. يشير في تعالى قوله كذلك
وحمله): "15(اآلية/األحقاف كرهاً ووضعته كرهاً أمه حملته إحسانا بوالديه اإلنسان ووصينا

شهراً ثالثون بين.." وفصاله المباعدة على أيضا واضحة و صريحة داللة تدل اآلية فهذه
األسرةاألحما وتنظيم .ل

هو وكما ذلك، الشريفة النبوية األحاديث أثبتت كما األسرة تنظيم اإلسالم أحكام أجازت وقد
عنه اهللا رضي اهللا عبد بن جابر رواه الذي التالي الصحيح الحديث في على"وارد نعزل كنا

الرسول ينهنا) ص(عهد للزو"( فلم المنوية الحيوانات التقاء منع العزل ببويضةيعني ج
مانع استخدام أو الزوجة رحم خارج اإلنزال طريق عن الحمل/ الزوجة تجنب لغايات ) عازل

أخرى رواية ينزل"وفي والقرآن نعزل الحديث" كنا راوي سفيان ينهى"وزاد شيئا كان لو
القرآن لنهانا اهللا". عنه عبد بن جابر رواه الذي الشريف الحديث عنه-وفي اهللا أن-رضي

وسلم عليه اهللا صلى النبي فقال تحمل أن لها يريد ال جارية عن سأله النبي جاء اعزل: "رجال
لها قدر ما سيأتيها فإنه شئت إن جانب". عنها من األكبر باالهتمام الحديث هذا حظي وقد

الرسول ألن والمعاصرين القدامى وسلم-الفقهاء عليه اهللا وإن-صلى بلسانه، العزل ذكر
ا وأنهذكر الفترة، تلك في الناس أذهان في كانت ممارسته أن على داللة مباشرة باالسم لعزل

وسلم- عليه اهللا النصح-صلى أن ريب وال الشك تحتمل ال بطريقة به السماح توضيح أراد
اهللا رسول وسلم-من عليه اهللا تجز-صلى لم بينما إباحته، على دليل أكبر هو مباشرة
الشريعة األسبابأحكام كانت مهما النسل تحديد األسرة.اإلسالمية تنظيم على العمل أجيز وقد

أبرزها هامة :العتبارات

األوالد .1 وكثرة الحمل تتابع بسبب صحتها تدهور أو األم حياة على .الخوف
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الغيلة .2 من عليه خيف لو كما والدته بعد الحمل مستقبل على وقوع(الخوف يعني
م التي الفترة في مولوداًالحمل ترضع األم زالت في)  ا ووقوعه الحمل فترة لتقارب

قبله من فيها ترضع األم زالت ما التي  .الفترة

شبابها .3 ودوام المرأة جمال بقاء في  .الرغبة

والرضاع .4 والنفاس الطلق آالم من وتحرزها المرأة  .تأفف

تربيتهم .5 تضطرب أو صحتهم تسوء أن األوالد على  .الخوف

 

االعتب هذه وحسنوكل األوالد وصحة األم بصحة العناية وجوب عن تنبثق وغيرها ارات
األسباب هذه اجتمعت فإذا وعقولهم، أبدانهم في قوتهم على والمحافظة وتربيتهم رعايتهم

المواليد بين المباعدة بمبدأ يأخذا أن للزوجين يباح فإنه تباعد( ونحوها فترة إيجاد يعني مما
لغاي األحمال بين عامانزمنية وأقلها والطفل األم صحة من). ات أيضا ينبع األسرة وتنظيم

الكريمة والحياة الالئق المعيشي المستوى ضمان وأهمية ضرورة تأكيد على اإلسالم حرص
إنجاب وتبعات تكاليف بتغطية القيام على القدرة األسرة لرب ليكون معا، والمجتمع لألسرة

التربي تربيتهم من وتمكينه دوناألطفال المادية إعالتهم على وقدرته السليمة، والدينية العلمية ة
لهم التعليم فرص وتوفير .ضنك

الوفيات-2

الوفيات بمعدل عادة الوفيات وتقاس السكاني، التغير عن المسئول الثاني العنصر هي الوفيات
السك من ألف كل من السنة خالل الوفيات عدد عن عبارة هو الذي العام أو ويبلغالخام ان،

الوفيات لعام7معدل العامة اإلحصاءات دائرة تقديرات حسب معدل2004باأللف وهو ،
كان حيث جداً عام18منخفض و1961في .1979عام11،

المعيشة، ظروف في النسبي التحسن منها االنخفاض، هذا في العوامل من العديد ساهمت لقد
والصح االجتماعية التأمينات أنظمة الوقائيةوإنشاء الصحية الخدمات وتوفر في(ية، تتمثل

والصحة البيئة صحة وخدمات السارية، األمراض ضد والمطاعيم األمصال خدمات تقديم
الصحي والتثقيف تقدمها( والعالجية) المدرسية التي العالجية الصحية الخدمات في تتمثل

والمستشفيات الصحية والعيادات ا). المراكز أن سابقا الوالداتذكرنا عن ناتج السكاني لنمو
عام ففي الطبيعية، الزيادة تسمى وهذه الوفيات، منها في2004مطروحا المواليد عدد بلغ

العام150248األردن نفس في السنوية17389وتوفى الطبيعية الزيادة تكون وبهذا
.نسمة142859= 17389–150248
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الخام الوفيات معدل يعك) باأللف7(إن أيضاال يعكس بل البلد في الصحي الوضع س
الصحي للوضع الحقيقي االنعكاس فهو الرضع األطفال وفيات معدل أما العمري، التركيب

عامه يكمل لم حي مولود ألف كل من الوفيات عدد أنه على المعدل هذا ،األولويعرف
من الرضع األطفال وفيات معدل وأدى. 2002عام22إلى1961عام151وانخفض

الحياة توقع في زيادة إلى الرضع األطفال وفيات معدل في األجل(االنخفاض أو العمر متوسط
استمرت إذا اإلنسان يعيشها أن يمكن التي اإلضافية السنوات عدد متوسط يعني والذي المتوقع

حالها على بالعمر الخاصة الوفاة لمعدالت بالنسبة الحالية من) االتجاهات الوالدة سنة54عند
الجنسين( عام) كال عام62إلى1961في حوالي1979سنة 70.6(2004عام71.5وإلى

و ). لإلناث72.4للذكور

الوفاة احتمال أن نجد حيث األطفال وفيات من الحد في مهماً دوراً المواليد بين المباعدة وتلعب
بمقدار يزداد المولود عمر من األولى السنة الط% 56في ولد عامينإذا من أقل مرور قبل فل

عن األردني المجتمع في ضرورة تصبح األحمال بين المباعدة فإن ولهذا سبقه، من والدة على
الرضاعة فترة طول في ملحوظة وزيادات األسرة، تنظيم وسائل استخدام زيادة .طريق

الهجرة-3

القسري الهجرة من موجات ثالث األردن استقبل الماضي القرن نصف بعدفي األولى جاءت ة،
عام بحوالي1948حرب العدد وقدر عام400.000، حرب بعد الثانية الموجه وجاءت ،

حوالي1967 المرة هذه المهاجرين عدد وبلغ إسرائيل، قبل من الغربية الضفة واحتالل
أخرى350.000 خليجية ودول الكويت من شخص مليون ربع حوالي بعودة األخيرة وتمثلت ،

أز عامنتيجة الثانية الخليج وحرب ضغوطات1991-1990مة الموجات هذه فرضت ولقد ،
األردن في الطبيعية والموارد العامة الخدمات على .كبيرة

الغربي العالم إلى دائمة هجرة يهاجرون الذين عدد فيقدر الدولية، الهجرة بخصوص أما
ثالثة بحوالي واستراليا وكندا، المتحدة، الواليات العمالة،وخصوصا هجرة أما سنوياً، آالف

في يعملون الذي األردنيين بآالف فتتمثل عدة، سنوات تدوم قد ولكنها مؤقتة هجرة فهي
بحوالي هؤالء عدد ويقدر العربي، الخليج دول وباقي الوافدة. 350.000السعودية العمالة أما

جا التي العاملة األيدي فهي آسيا شرق جنوب ودول وسوريا مصر، للعملمن األردن إلى ءت
عدد بخصوص التقديرات وتتفاوت واألردنيات، األردنيون عنها يعزف التي القطاعات في

عامل مليون نصف وجود إلى التقديرات بعض وتشير .هؤالء
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واستدامتها: ثالثاً التنمية على السكانية التأثيرات

من الثاني النصف خالل والتنمية السكان بموضوع االهتمام للنموازداد نتيجة العشرين؛ القرن
مماثل اقتصادي نمو يواكبه لم والذي النامية؛ المجتمعات معظم شهدته الذي الكبير السكاني

نفسه المجتمعات. وبالمستوى بين عام بشكل تتفاوت الموضوع هذا أهمية أن نالحظ لذا
بالمجت يعرف وما فيها الفردي الدخل مستوى بارتفاع تتميز التي التيالمتقدمة النامية، معات

اقتصادية صعوبات تواجه والتي مطّرداً، سكانياً نمواً المنصرمة الخمسة العقود في عرفت
أفرادها معيشة مستوى على سلباً .تنعكس

الذي التعريف ذلك هو شموالً، واالجتماعية االقتصادية التنمية تعريفات أكثر أن والمعلوم
أنها على بو: ينص يمكن التي وخاصةالعملية لألفراد، المادي المعيشة مستوى تحسين اسطتها

منهم الفقيرة السكانية. (الفئات التربية في المرجعي والتعليم/ الكتاب التربية ).وزارة

لتلبية والطبيعية البشرية الموارد من المتاح واستغالل إدارة بأنها المستدامة التنمية وتعرف
بعين تأخذ والتي الحاضرة المتاحةاالحتياجات الموارد من القادمة األجيال احتياجات االعتبار

سالمتها على والمحافظة البيئة مراعاة السكانية. (مع التربية في المرجعي وزارة/ الكتاب
والتعليم ).التربية

غاية أيضاً وهم متعددة احتياجات لهم بل فحسب، المعلومات أنظمة في أرقاماً ليسوا السكان إن
الت الجهود وأداتهاكل وعمادها ال. نموية فعلية، بصورة السكان معيشة مستوى يتحسن ولكي

حقيقي نمو يتحقق أن األسعار(بد ارتفاع تأثير استبعاد بعد القومي) أي الدخل ما(في مجمل
معينة سنة خالل ما مجتمع في االقتصادية والخدمات السلع من معدالت)  ينتج تفوق بمعدالت

وبدو السكاني، القوميالنمو الناتج في ارتفاع أي سيأكل السريع السكاني النمو فإن هذا ( ن

معينه فترة في وخدمات سلع من مضاف إنتاج من القومي االقتصاد يحققه ما قيمة ،)وهو
موارده بشح يتعلق ما منها فيه، المستدامة التنمية تهدد عديدة تحديات األردن يواجه نعلم وكما

كالما األساسية الالزمةالطبيعية واالستثمارات المالية موارده بشح يتعلق ما ومنها والطاقة، ء
موارده بإدارة المتعلقة ومنها العمل، فرص وخلق البشرية وموارده التحتية بناه لتطوير
والتي المرتفعة السكاني النمو معدالت التحديات قائمة رأس على يبقى ولكن التنموية، وجهوده

أصل األمر واقع في وجذورهاتمثل األردنية .المشكالت

واالجتماعية، االقتصادية والتنمية السكان بين متبادلة عالقة هناك أن األمور بدهيات ومن
نسبة وترتفع ، مرتفعة السكاني النمو معدالت تصبح مرتفعة اإلنجاب معدالت تكون فعندما

القطاعات كافة في صعبة مشكالت ذلك على ويترتب المجتمع في وخاصةاألطفال التنموية
وغيرها واإلسكان العمل وسوق والبيئة والغذاء والمياه والصحة التعليم مثل ، منها األساسية
والبنية االجتماعية وبالخدمات للمواطنين األساسية باالحتياجات المتصلة الحيوية القطاعات من
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وتقدمهم ورفاهم لبقائهم ضرورية وكلها ال. التحتية، إن البعض يقول حيثوقد من سكان
إال التنمية، مسيرة في يؤثر الذي الوحيد العامل ليسوا وتزايدهم وحجمهم العمرية خصائصهم
وفي الوطنية والبرامج السياسات كافة تأخذ ألن الضرورية الحاجة نغفل أن نستطيع ال أننا

وأفرا المجتمع احتياجات على السكاني التزايد تأثير بالحسبان التنمية قطاعات السلعكافة من ده
أخرى جهة من شأنهم ورفعة تقدمهم إلى والحاجة جهة من المختلفة على. والخدمات ولنأخذ

األساسية االجتماعية الخدمات من الوطنية االحتياجات على السكاني النمو تأثير المثال سبيل
والطاقة والمياه العمل فرص وكذلك والصحة الجدول. كالتعليم لتقدي) 6(ويبين راتملخصاً

عام وحتى اآلن من مختارة لسنوات األساسية السكانية االحتياجات ظل2020بعض إذا
الحالي وضعه على األردن في الراهن السكاني .التزايد

)6(جدول

حاله على الراهن السكاني التزايد ظل إذا الرئيسية السكانية االحتياجات ببعض ملخص

2040 2030 2020 2010 2008 المتغيرات

علىعد الراهن السكاني التزايد ظل إذا السكان د

نسمة(حاله  )مليون

5.85 6.4 8.2 10.3 
12.6 

التعليم سن في األطفال ) سنة17-4(عدد

 بالمليون

1.9 2.0 2.4 3.0 
3.5 

األطفال لتعليم الجارية –سنة17-4الكلفة

دينار  مليون

566 583 711 899 
1050 

السنوية المائية األغراضاالحتياجات لكافة

أساس( سنويا140ًعلى للفرد مكعباً –) متراً

مكعب متر  مليون

819 896 1148 1442  

1764 

للسكان الصحية دينار–الكلفة  3.2 2.6 1.29 927. مليار

4.0 

اإلحصاءا: المصادر ودائرة الطاقة المياه، الصحة، والتعليم، التربية وزارات ومنشورات السنوية العامةالتقارير .ت
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التعليم-1 على السكاني النمو تأثير

البشرية الموارد إلعداد طويلة ولسنوات كبيرة موارد إلى التعليمية الخدمات تقديم يحتاج
التعليم سن في الذين للسكان نوعاً ومتطورة كماً كافية تعليمية خدمات تقديم خالل من وتأهيلها

بين( أنه)سنة17-4مثالً المعلوم ومن حاله، على األردن في السكاني النمو معدل استمر إذا
التعليم سن في السكان عدد يستمر من) سنة17-4(فسوف ليقفز عام كل ) 1.91(باالرتفاع

سنة في عام) 2.4(إلى) 2008(مليون بحلول من2020مليون ماليين توفير ذلك وسيتطلب ،
تر وسوف العام، ذلك وحتى اآلن من التعليمية كماالفرص لذلك تبعاً للتعليم الوطنية الكلفة تفع

الجدول في مبين ). 6(هو

السن صغار من المتزايدة األعداد استيعاب أجل من المتاحة الموارد كافة تسخير إن
التعليم، جودة تحسين في الستثمارها كافية أمواالً يترك ال المدارس في والشباب والمراهقين

الكبا تعليم في الستثمارها والتطوراتأو المستجدات وتستوعب لتواكب مهاراتهم وتنمية ر
أبقينا إذا حتى أنه أي للمواطنين، والخدمات السلع وتقديم إنتاج مجال في والتكنولوجية العلمية
الستيعاب سنة كل كبيرة إضافية أموال إلى بحاجة فإننا الراهن حالها على التعليم نوعية

في األطفال من المتزايدة علىاألعداد المترتبة اإلضافية الكلفة لتغطية وكذلك التعليم، سن
التعليمية العمليات مدخالت أسعار .ارتفاع

من اإلجمالي االلتحاق معدل زيادة إلى% 99وبافتراض عام% 100حالياً فإن2012بحلول ،
الشكل انظر األساسية المرحلة في أقل طلبة أعداد يعني اإلنجاب معدل وكذلك) 10(خفض

الثانويةف المرحلة والغرف) 11الشكل(ي المعلمين من المطلوب العدد خفض عن فضالً
كبيراً وفراً يحقق مما .الصفية
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الثانوية المرحلة في الطالب أعداد

 

  
 !"#$% :&'()*$ +*,-% .*/#$% / 01,) 89#5:$% +*, 23'()$% 4#5$% 1672007-2040( 

الصحة-2 على السكاني النمو تأثير

مختل بطرق السكان صحة على يؤثر السكاني التزايد فإن الصحية، الرعاية مجال في فةأما
في األردن سكان عدد سيستمر الراهن حاله على السكاني التزايد معدل استمر إذا فمثالً،

إلى ليصل عام) 8.2(التزايد بحلول اإلنفاق2020مليون حجم زيادة يستوجب الذي األمر ،
إلى ليصل الصحة على البحث2.6الوطني في اآلن من التفكير علينا يتعين ولذا ، دينار مليار

مص أوالًعن المواطن جيب ستكون األحوال كل في وهي الحيوية، االحتياجات لهذه تمويل ادر
األردني الفرد يدفعها التي المختلفة والنفقات الضرائب طريق عن .وأخيراً
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بحاجات للوفاء معينة صحية خدمات إلى الحاجة تزايد السكاني للتزايد المهمة التأثيرات ومن
كاأل معينة سكانية الجددمجموعات والمواليد الوالدة وحديثي الحوامل ثبات. مهات أن كما

إلى الصحة قطاع على اإلجمالي اإلنفاق سيرفع اإلنجاب عام4.0معدل بحلول دينار مليار
الشكل2040 ). 12( انظر

رقم )12(الشكل

الصحية الرعاية لتقديم الجارية النفقات

للسكان: المصدر األعلى التنمية(عرض/ المجلس على السكاني النمو )2040-2007أثر

فسوف الراهن وضعها عند األردن في حالياً السائدة السنوية المواليد معدالت استمرت ما وإذا
إلى ليصل آخر بعد عاماً السنوي المواليد عدد عام) 216(يتصاعد مولود لذا2020ألف ،

الوطنية اإلستراتيجية تنفيذ على العمل األمر المواليديتطلب معدل خفض تستهدف التي للسكان
الطبيعي السكاني التزايد ضبط أجل من األردن في وزيادة) الوفيات-المواليد(السنوي

ورفاه صحة وتحسين الصحة على اإلنفاق خفض في يسهم ذلك كل ألن المواليد، بين المباعدة
الشكل انظر سواء حد على واألسرة واألطفال  ).  13( األم
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رقم )13(الشكل

السنوي المواليد عدد

 

للسكان: المصدر األعلى التنمية(عرض/ المجلس على السكاني النمو )2040-2007أثر

ويعود لهم، مخطط غير ثلثهم إلى تصل األردن في المواليد من عالية نسبة أن المعروف ومن
غ حاجات لديهم األردن في األزواج من عالية نسبة أن إلى األسرةذلك تنظيم لخدمات ملباة ير

حالياً( المتزوجات للسيدات المئوية النسبة من) 49-15(وتعني مزيد إنجاب يردن ال اللواتي
ال ولكنهن معينة زمنية لحظة في اآلن من األقل على سنتين بعد ولكن يردن أو األطفال

هذه اإلنجابية رغباتهم لتحقيق للحمل مانع أي حالياً وبجودةوال). يستعملن توفيرها يتعين تي
اإلنجابية وحقوقهم رغباتهم تحقيق من األزواج يتمكن كي  .عالية

والتغذية-3 السكان

األمهات خاصة األسرة ألفراد الغذائي الوضع في األسرية والعمليات السلوكيات تؤثر
ا النساء نسبة أن والمعلوم األردن، في متعددة صورا التأثير هذا ويأخذ فيواألطفال، للواتي
الحديد عوز عن ناجم دم فقر أو للحديد عوز أو دم فقر ولديهن اإلنجاب ،%32.2سن

هو22.5%،40.6% مما أقل األردن في الدم فقر مستوى فإن عامة وبصورة التوالي، ،على
الالتينية أميركا في عليه هو مما أعلى ولكن وآسيا، أفريقيا مجتمعات في والدول%) 31(عليه

بالعازبات%)13(ةالمتقدم مقارنة المتزوجات بين األردن في الدم فقر يرتفع متوقع هو وكما ،
الحوامل%)21.83مقابل% 37.6(  بغير قياسا الحوامل بين %).29.3مقابل% 42.3(،

نقص عن الناجم الدم فقر مستوى عن مماثلة نتائج إلى والصحي الديموغرافي المسح وأشار
اللو النساء بين نسبتهالحديد بلغت حيث الزواج، لهن وسبق اإلنجاب سن في % 29.1اتي
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الحوامـل بيـن أعلـى نسبتـه وكانـت الخفيـف، المستـوى مـن معظمـه كان ولكـن
المرضعات وغيـر الحوامـل بغيـر وربما%)27.4و% 28.2مقابل% 37(قياسـا ،

أن إلى ذلك مدعمات% 28يعود يأخذن لم األردن في الحوامل الحملمن أثناء دائرة. (الحديد
األسرية والصحة السكان مسح العامة، ).162-161ص2002اإلحصاءات

حصيلة وهو السمنة، بمستوى الخاص المؤشر للسكان التغذوية الحالة على المؤشرات ومن
كتلة بمقياس المؤشر هذا ويعرف بالمتر، مقاسا الطول مربع على بالكيلوغرام الوزن قسمة

وا هوالجسم، له الطبيعي األردن. 24.9–18.5لمدى في السيدات كل بين المقياس هذا ويبلغ
نصف26.6 من أكثر أن األردن في المقلقة األمور ومن الطبيعي، المدى من أعلى بذلك وهو

عن%) 54(السيدات يزيد الجسم لكتلة مقياس في2م/كغم25لديهن زيادة لديهن أن أي ،
سمينات أنهن أو األسرية(. الوزن والصحة السكان مسح العامة، اإلحصاءات دائرة

).156ص2002

الرضاعة ككل، واألسرة واألطفال لألمهات الجمة الفوائد ذات التغذوية الممارسات ومن
األردن في األمهات من جدا عالية نسبة أن من الرغم وعلى الثدي، من %) 94(الطبيعية

بع الثدي من مواليدهن إرضاع في الرضاعةيشرعن مدة أن المؤسف من أنه إال الوالدة، د
األردن في الصرفة فقط(الطبيعية أمه حليب على المولود اعتماد تصل) أي وال جدا قصيرة

األمهات من عالية نسبة ألن واحد، شهر أخرى%) 73(إلى أغذية إدخال في مبرر دون يبدأن
العم من السادس الشهر يتموا أن قبل أطفالهن غذاء بعدهإلى ينصح الذي العمر وهو ر،

أوالً أمه من الطفل يرضع أن بعد تعطى أن على األغذية هذه مثل إدخال في دائرة(بالتفكير
األسرية والصحة السكان مسح العامة، ).148-147ص2002اإلحصاءات

هي إضافية مؤشرات بثالث األسرة في الخامسة سن دون لألطفال التغذوية الحالة وتقاس كما
العمر(تقزمال إلى الطول الطول(والهزال) نسبة إلى الوزن الوزن) نسبة نسبة(ونقص

العمر إلى مسح)الوزن آخر في الخامسة سن دون األطفال ووزن طول قياس تم وعندما ،
أن تبين األردنية منهم% 10.1لألسر تقزم األطفال% 1.6لديهم نسبة أما شديد، تقزم لديهم

هزال لديهم الجسمنح(الذين الوزن% 2.4فبلغت)يلو في نقص لديهم من نسبة بلغت حين في
المزمن التغذية نقص على مؤشر سابق،% ( 4.9وهو مرجع العامة، اإلحصاءات دائرة

).155-152صفحة

األطفال بين أخرى مؤشرات إلى بالنظر األطفال تغذية عن المعلومات من مزيداً 59-6ونجد

ث حوالي أن وجد فقد الهيموجلوبين%) 34.2(لثهمشهرا، من متدنية مستويات دمأيلديهم فقر
إلى لتصل النسبة هذه األطفال% 65وترتفع العامة(شهرا11ً-10بين اإلحصاءات / دائرة

األسرية والصحة السكان عوز). 159-158ص2002مسح أن وجد أخرى دراسة وفي
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األطفال بين هو59-12الحديد ال% 26.1شهراً الحديدوفقر عوز عن الناجم أما% 10.1دم
فيتامين إلى  The Hashemite Kingdom ofبينهم% 15.1فبلغ) أ(العوز

Jordan,Ibid,p.91-95(

 

والفقر-4  السكان

من الفقيرة األسر نسبة عامي% 11إلى% 10.5ارتفعت ارتفعت2005-2002بين وربما ،
التضخ معدالت بسبب اآلن ذلك من أكثر الماضيانإلى العامان شهدها التي األعلى وبلغت. م

األردن في الفقر خط دون السكان مع2005عام% 14.7نسبة ،2002عام% 14.2مقارنة
السكاني التزايد بسبب أكبر بصورة ارتفع قد الفقراء عدد أن إال طفيف ارتفاع هذا أن ورغم

السنتين هاتين الريف. بين في الفقراء الحضرأع%) 22.8(ونسبة في عليه هي مما بكثير لى
الفقر%) 13.1( نسب بين طردية عالقة فهناك الريفية، األسرة حجم كبر إلى ذلك يعود وقد

إلى الفقر نسبة ترتفع وبينما األسرة، عن% 37.1وحجم أفرادها عدد يزيد التي األسر بين
إلى تنخفض حجمها% 1.1عشرة التي األسر اإلحصاء(فرد2-1بين العامةدائرة / ات

االقتصادية اإلحصاءات األسرة-مديرية ودخل نفقات ).2005مسح

والعمالة-5 السكان

السكان أعداد في سريع نمو حصول على والراهنة الماضية العالية اإلنجاب معدالت وتعمل
يعرفون الذين وهم عمل عن الباحثين فيهم بمن العاملة القوى في وبالتالي العمل سن في

العملبالمتع عن فإن. طلين مرتفعة زالت وما كانت األردن في اإلنجاب معدالت أن وبما
معدالت تفوق القادمة عشرة الخمس السنوات في مرتفعة سنوية بمعدالت ستنمو العاملة القوى

ككل السكان بحوالي. نمو حالياً األردن في العاملة القوى حجم شخص،) 1.3(ويقدر مليون
يبلغ أن المتوقع حواليومن عام) 1.9(حجمها متوسطها2020مليون يبلغ سنوية بزيادة أي ،

الصافي سنة)ألف40(السنوي كل عمل فرصة ألف أربعين لخلق حاجة هناك أن أي ،
معدالت ترتفع سوف وإال العمل، في والراغبين العمل سوق إلى الجدد الداخلين الستيعاب

الحا مستواها فوق حالياً السائدة من. ليالبطالة مزيداً يتطلب جديدة عمل فرص خلق إن
ويجب وكلفة، استثمار دون تخلق ال العمل فرصة ألن سنة، كل والخاصة العامة االستثمارات
عشرة الخمس السنوات في العمل سن سيدخلون الذين األردنيين أن بالنا عن يغيب ال أن

أ الماضية، عشرة الخمس السنوات في فعالً ولدوا قد فعالًالقادمة يتطلب وضع أمام أننا ي
عاجلة بصورة لهم جديدة عمل فرص .خلق
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المياه-6 على السكاني النمو تأثير

رغم سنوياً المنتجة المياه من األردني الفرد حصة تراجع في األردن في السكاني النمو وتسبب
من أكثر من الفرد حصة انخفضت إذ المياه، مصادر تنمية في الدولة مكعبم500جهود تر

حوالـي إلى الستينات عام) 140(في في سنوياً مكعب األردن2008متر وضع الذي األمر ،
المياه في العالم دول أفقر سنوياً(بين للفرد مكعب متر ألف هو المائي الفقر الشكل). خط انظر

اإلجمالي) 17( احتياجاتنا فإن حاله على األردن في الراهن السكاني النمو استمر منوإذا ة
حوالي من سترتفع حوالي194المياه إلى الحاضر الوقت في سنوياً مكعب متر 415مليون

عام في سنوياً مكعب متر رقم(2040مليون الشكل نحتاج)14انظر سوف أننا أي ،221

ولغاية اآلن من اإلضافية المياه من مكعب متر .2040مليون

رقم )14(الشكل

المطلوبة المياه المنزليةكمية الحاجات لتغطية

 

 

البيئي-7 والنظام السكان

بأنه البيئي النظام تتفاعل: يعرف حية غير وأخرى حية مكونات من تتألف طبيعية وحدة
وفق وتأثرا تأثيرا العالقات الحية وغير الحية المكونات فيه وتتبادل اآلخر، البعض مع بعضها

لتستمر دينامكياً توازناً متوازن الحياةنظام استمرارية في دورها أداء . في

التالي الوجه على البيئة على اإلنساني النشاط تأثير :ويتضح

من   الكثير تدمير إلى البيئية النظم في الحضارية وأنشطته بأدواته اإلنسان تدخل أدى
من معدل حدوث إلى اآلن أدى الذي األمر الحية، للكائنات الطبيعية المواطن
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يزيد الـاالنقراض خالل وقت أي في معدله عن ضعفا خمسين سنة100.000عن
الكائنات من للعديد الطبيعية المواطن فقدان هو ذلك في األساسي والسبب الماضية،
الطبيعة مصادر فقدان يعني الحيوي التنوع فقدان بأن القول ويمكن البرية، الحية

. المهمة

ش   على البيئية للنظم الدمار من المزيد الوقودهناك لحرق نتيجة الحراري االحتباس كل
والبترول(الحفري الجوي) الفحم الغالف في الكربون أكسيد ثاني نسبة تزايدت حيث
تتضمن. بانتظام قد أنها إال مؤكدة غير زالت ال الظاهرة لهذه المدى بعيدة والنتائج

جا إلى المناخية، التغيرات من وغيرها الحرارة درجة في ملحوظة اإلخاللزيادة نب
البيئية النظم وإنتاجية الحية الكائنات أنواع بين  .بالتوازن

األوزون   طبقة مع مثالً الكلور على المحتوية المركبات بتفاعل األوزون طبقة . تدمير

األشعة من للمزيد يسمح الذي األمر األوزون طبقة كثافة إقالل التفاعالت هذه وتسبب
ل الجوي الغالف من البنفسجية منفوق عددا مسببة الحيوي المحيط إلى لوصول

الجلد سرطان مثل الحية باألنسجة الضارة  .التأثيرات

على وتتوقف ومتباينة معقدة بينهما الصالت ولكن وثيقا، ترابطا مرتبطان والبيئة السكان إن
محددة متشابك. ظروف عالقات هي والتنمية البيئية والموارد البشرية الموارد بين ةفالعالقة

المياه شح صاحبه الذي البيئي بالتدهور مهددا أصبح اإلنسان حققه الذي فالتقدم ومعقدة،
الصرف مرافق كفاية وعدم والمياه الهواء وتلوث للزراعة الصالحة األراضي وتدهور
االقتصادي النمو مواصلة على األرض قدرات تهدد مجتمعة العوامل وهذه الصحي،

السكاني االنفجار المواليد(وامتصاص معدالت بقاء عن الناجم السكان حجم ارتفاع تزايد يعني
الوفاة معدالت في انخفاض مع خالل). مرتفعة من باهظة وبشرية اقتصادية تكاليف وتفرض

المبكرة والوفاة .المرض

والغذاء الماء عن والبحث األساسية والخدمات الغذاء على الطلب وتزايد السكان نمو مع
الطاقة البيئةوموارد لحماية متزايدة تحديات ذلك يطرح البيئة على أثر من ذلك عن ينجم وما

المستدامة التنمية الموارد. وتحقيق من الحاضر أجيال احتياجات تلبي التي التنمية وهي
الموارد هذه من القادمة األجيال بحاجة المساس دون . الطبيعية

أو صناعية كانت سواء البشرية األنشطة استغاللفازدياد تكثيف إلى أدى عمرانية أو زراعية
على األنظمة هذه قدرات تفوق بمعدالت البيئية األنظمة مختلف من الطبيعية الموارد

بين. التعويض العالقة وأن مختلفة بيئية عوامل تراكمات محصلة هي الطبيعية فاألنظمة
ا وسلوكياته اإلنسان تأثير بفعل متشابكة البيئية والنظم .لمعيشيةالسكان
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للسكان: رابعاً الوطنية اإلستراتيجية

أول كانون من الثالث في للسكان األعلى المجلس تشكيل رئيس2002تم دولة برئاسة
السكانية بالقضايا المعنية الوطنية واللجان والمجالس الوزراء من عدد وعضوية الوزراء

الم المجتمع ولمؤسسات وأهلية حكومية لقطاعات الوطنيةوممثلين الجهود في ليساهم دني،
االقتصادي والنمو السكاني النمو بين المواءمة خالل من المستدامة التنمية تحقيق إلى . الرامية

تكون األردن في للسكان وطنية إستراتيجية إعداد للمجلس العامة األمانة مهام مقدمة في وكان
المستدا التنمية غايات مع ومضمونها أهدافها في ضرورةمنسجمة اعتبارها في تأخذ التي مة

في وذلك االقتصادي النمو ومتطلبات السكان بين المواءمة لتحقيق اإلنجابي السلوك ترشيد
تراثنا يكتنزها التي واألعراف القيم ومنظومة وينسجم السمحة شريعتنا تجيزه ما حدود

.االجتماعي

االستط على للسكان الوطنية اإلستراتيجية مضامين التحدياتواستندت لتأثيرات المدروس الع
ومستقبله األردن حاضر على والتنموية للمجلس. السكانية العامة األمانة جهود تكللت وقد
رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس وثيقة29/1/2002تاريخ) 195(بموافقة على

للسكان الوطنية أ). 2020-2000(اإلستراتيجية على الوطنية اإلستراتيجية محاوروتقوم ربعة
هي :رئيسة

اإلنجابيةا   . لصحة

المستدامة   والتنمية  .السكان

المرأة   وتمكين الجنسين بين واإلنصاف  .العدالة

السلوك   وتغيير واإلعالم التأييد وكسب  . الحفز

وأحكام اإلسالمية الشريعة أحكام من الرئيسة مرتكزاتها للسكان الوطنية اإلستراتيجية وتستمد
وال إنجابالدستور في األسرة حق ومنها اإلنسان، وحقوق الديموقراطية ومبادئ الوطني ميثاق

من تمكنها التي والوسائل المعلومات على والحصول األطفال، من مناسباً تراه الذي العدد
المجتمع وثقافة الحنيف اإلسالمي الدين تعاليم مع ينسجم بما حريتها بكامل قرارها اتخاذ

.وقيمه

فقدولإلستراتيج والبيئية، الطبيعية للموارد المستدامة اإلدارة تعزيز في دورا للسكان الوطنية ية
وضع في االهتمام هذا تمثل وقد الوطني، المستوى على الكبير االهتمام البيئة موضوع نال
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السكاني النمو بين التوازن إيجاد إلى رئيس بشكل تهدف التي للسكان الوطنية اإلستراتيجية
اال ضغوطاتوالنمو إلى السكاني التزايد يؤدي حيث المستدامة، التنمية يحقق بما قتصادي

الطبيعية والمراعي والغابات والمياه كالسكن مجاالت عدة في هائلة التوازن. بشرية بدأ فقد
المنتجات على الطلب تزايد وبالتالي السكانية الزيادة نتيجة عقود عدة منذ باالختالل البيئي

وال المجاالتالزراعية مختلف في البشرية النشاطات واتساع .صناعية

والتنمية المتزايد االقتصادي والنمو السكان بين الترابط ألوجه الواعي اإلدراك من وانطالقاً
اإلنمائية، اإلستراتيجيات في السكانية القضايا دمج ألهمية العميق الفهم ومن المستدامة،

للسكان الوطنية اإلستراتيجية اإلدارةتضمنت تعزيز ألهمية منها إدراكا بالبيئة خاصا جزءاً
خالل من وذلك والبيئية الطبيعية للموارد :المستدامة

التشجيع .1 بغرض واإلعالمية واإلدارية، والتشريعية االقتصادية التدابير وتنفيذ وضع
البيئي التدهور ومنع للموارد األمثل .المستدام

والكف .2 المتكاملة اإلدارة وعناصراعتماد والطاقة المياه مصادر إدارة في االقتصادية اءة
الغذائي .اإلنتاج

الشبكات .3 من الفاقد وتخفيض التردي من المياه نوعية على  .المحافظة

استخدام .4 نوعية وتحسين والغذائي المائي االستهالك وترشيد الغذاء جودة من التأكد
 .الطاقة

من .5 والتخلص التلوث من والمياه الهواء سليمةحماية بطرق  .النفايات

الحيوي .6 التنوع على والمحافظة األراضي  .حماية

آثارها .7 تقويم وفي البيئية اإلدارة في الديموغرافية البيانات  .استخدام

خالل .8 من والبيئة والموارد السكان بين التوازن تحقيق على  :العمل

المياه   على والطلب العرض بين التوازن اختالل من  الحد

اخت   من الغذائيةالحد الموارد على المحلي والطلب اإلنتاج بين التوازن  .الل

المحلية   الطاقة موارد استغالل كفاءة  .رفع

البيئية   والظروف السكان حجم بين التوازن  .تحقيق

والريفية   الحضرية المناطق بين للسكان الجغرافي التوزيع في التوازن  .تعزيز

 

أهد ضمن اإلنجابية الصحة إدراج أن بيئية،والشك أبعاد له للسكان الوطنية اإلستراتيجية اف
األطفال عدد سوى المرأة تنجب لم فإذا البيئة، حماية على سيساعد اإلنجابية الصحة فتحسين

إلى األسرة تنظيم وسائل استخدام معدالت رفع خالل من وذلك به ترغب عام% 65الذي
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عام% 70و2010 األقل أ2020على ستكون األسرة فان السكاني، والنمو حجما صغر
جهة من الخدمات على والطلب السكاني النمو بين التوازن تحقيق على يساعد مما أبطأ سيكون

أخرى جهة من الموارد تخفيف. ومحدودية على السكاني النمو وتيرة إبطاء يساعد حيث
الم موارد له تتعرض الذي االستنزاف حجم من ويقلل البيئية، الموارد على والطاقةالضغط ياه

وغيرها واألرض الغذاء على .والطلب

يتطلب والبيئة والموارد السكان بين التوازن وتحقيق وثيقاً، ترابطاً مترابطان والبيئة السكان إن
أهمها وتدابير أمور :عدة

المناطق   في السكانية الكثافة خفض من ذلك يتبع وما السكاني النمو معدل تخفيض
بالسكان .المزدحمة

والريفتع   الحضر بين للسكان الجغرافي التوزيع في التوازن .زيز

الزراعية   لألغراض األراضي استصالح في .التوسع

المعدالت   إلى التلوث نسبة وخفض البيئة حماية أجهزة تفعيل خالل من بالبيئة االهتمام
عالمياً بها .المسموح

ت   برامج بتبني وذلك البيئية التوعية ونشر البيئي وتعزيزالتثقيف للبيئة، وطنية وعية
وتوعيتهم البيئة لحماية الوطنية اإلستراتيجيات أهداف تنفيذ في المجتمع مشاركة
خلق في اإلنسان دور وتوضيح البيئة، قضايا معالجة في للمشاركة المتاحة بالسبل
وبين بينها والربط البيئة على الحفاظ في إيجابيا دوره جعل وآلية للبيئة المشاكل

.ميةالتن
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  Demographic Glossary 
  

 

Demography: الديموغرافيا

كلمة من األول باليونانية" ديمو"المقطع وهو" الناس"يعني الثاني ويعني" جرافي"والمقطع
البشرية" للمجتمعات العلمية والكثافة،" الدراسة والتوزيع، والتكوين، الحجم، الدراسة وتشمل

تغيراتوالنمو، أي وأسباب واالقتصادية واالجتماعية الديموغرافية الخصائص من ذلك وغير
التغيرات هذه وعواقب العناصر هذه  .في

االقتصادية بالظواهر الديموغرافية الظواهر عالقات دراسة أيضا الديموغرافية وتشمل
والديم االقتصادية الديموغرافية بالدراسة هذه تدعى وعندئذ االجتماعيةواالجتماعية .وغرافية

الحيوية Vital Statistics: اإلحصاءات

والطالق والزواج واألجنة الرضع وفيات الوفيات، المواليد، عن الديموغرافية  .البيانات

السكاني Population Registration: التسجيل

أ جميعا للسكان واالقتصادية واالجتماعية الديموغرافية الخصائص عن بيانات لقسمتجميع و
مستمرة بصورة وتسجيلها  .منهم

للسكان العام Population Census: التعداد

واالقتصادية الديموغرافية البيانات ونشر وتطبيق جمع إلجراءات الشمولية العملية
محدد زمني إسناد فترة خالل الدولة في المجتمع أفراد جميع عن . واالجتماعية

الفعلي Defacto: التعداد

حص إقامتهموهو مكان عن النظر بغض التعداد يوم وجودهم أماكن حسب السكان عدد ر
زواراً كانوا ولو حتى .المعتادة

النظري : Dejur: التعداد

المعتادة إقامتهم وبحسب العد لحظة وجودهم أماكن حسب السكان حصر أو عدد .وهو



٦٠

 

 

بالعينة Sample Survey: المسح

جز عن البيانات لجمع عملية السكانهو مجموع من يتكون الذي اإلحصائي للمجتمع ممثل ء
المرجعي اإلحصائي بالمجتمع اصطالحياً ويعرف عنهم البيانات جمع يراد إذن. الذي فالعينة

تجمع التي والبيانات السكان من الجزء ذلك وتوزيعهم(هي السكان وتنطبق) الخ... خصائص
برمته السكاني المجتمع ذلك  .على

وا Family: لعائلةاألسرة

اإلحصائية، األسرة فيقال التعداد في وتوصف البلدان باختالف تعريفها يختلف إحصائية وحدة
االجتماعية االعتبارات بسبب معناها يوسع أو البيولوجية األسرة على معناها يقصر وقد

وقرين األسرة رب وتشمل األساسية األسرة أو الزواجية األسرة على فتطلق تهاالقتصادية
معهما يعيشون الذين المتزوجين غير  .وأبناءهما

يعيشون الذين األفراد من جملة من تتألف اقتصادية اجتماعية إحصائية وحدة المعيشية واألسرة
الدار أو البيت لفظ مجازا عليها يطلق وقد واحدة دار في الدقيق. معا التعريف ويتفاوت

بتفاوت عام بوجه األسرة أو المعيشية البحوثلألسرة بتفاوت وأحيانا .المجتمعات

الذين األفراد من مجموعة من المعيشية األسرة تتكون دولياً عليه المصطلح للتعريف وتبعاً
األساسية الوجبات وفي المسكن في .يشتركون

Race: العرق

المميزة الجسدية الصفات بحسب ذلك يكون ما وغالباً العرقي األصل حسب السكان تصنيف
الوجهللشخص مالمح أو الجلد، لون .مثل

جيل أو Cohort: فوج

زمنية فترة في المولودين األفراد جملة االصطالح وفي الواحد، الزمان أهل اللغة في ومعناه
الميالدية التقويمية السنة تكون ما غالباً في. محددة ولكنه والطائفة الجماعة اللغة في والفوج

اشتركوا الذين األفراد فترةاالصطالح عبر مالحظتهم وتجري مؤقتة ديموغرافية ظاهرة في
المتزوجين فوج مثل للجيل مرادف المعنى بهذا وهو المواليد فوج يقال كأن محدودة، زمنية

السنة يكون ما غالباً محدود زمن في جميعاً تزوجوا  .للذين
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والجنس العمر حيث من السكان  Population By Age- Sex Structure :تكوين

ويعتبر العمر فئات من فئة كل في واإلناث الذكور نسبة أو عدد حسب السكان تكوين هو
بالخصوبة المتعلقة الماضي التجاهات المجمعة النتيجة والجنس العمر حيث من السكان تكوين
أساسي متطلب والجنس العمر حيث من السكان بتكوين الخاصة والبيانات والهجرة، والوفاة

أ وتحليل البياناتلوصف من كثيرة أخرى  .نواع

الوسيط Median Age: العمر

منه سناً اصغر ونصفهم منه سنا اكبر السكان عدد نصف عنده يكون الذي العمر .هو

الجنس Sex Ratio: نسبة

لكل الذكور عدد بالنسبة100وهي أو محددة عمرية فئة في سواء السكان بين اإلناث من
السكان  .لكافة

األطف النساءنسبة إلى  Child- Women Ratio :ال

لكل العمر من الخامسة من اقل األطفال سن1000عدد بين السكان من 49-15امرأة

الخصوبة حول تحديداً أكثر بيانات تتاح ال عندما الدقيق غير المقياس هذا  .ويستخدم

العمرية اإلعالة Age Dependency Ratio: نسبة

يعت أعمار في األشخاص معاليننسبة فيها من"برون و15اقل فأكثر65سنة إلى" سنة
العمل سن في السكان) سنة64-15(األشخاص  .بين

االقتصادية اإلعالة  Economical Dependency Rate: معدل

النشيطين األفراد عدد إلى األعمار جميع من اقتصادياً النشيطين غير السكان بنسبة وتقاس
.اقتصادياً
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ال  Young Population :سكانفتوة

العمر بانخفاض ويتصفون والشبان، والصبية األطفال من عالية بنسبة السكان يتصف حين
العام التعداد حسب األردن سكان ذلك ومثال محتمل، عال بنمو يتصفون ثم ومن الوسيط

والمساكن أن1994للسكان حيث سن% 4،41، دون األردن سكان .15من

المسنو Old Population: نالسكان

ومن المسنين أو العمر من متوسطة مرحلة في األشخاص من عالية بنسبة يتصفون ما سكان
أقل نمو باحتمال يتصفون فأنهم  .ثم

السكاني Population Pyramid: الهرم

الذكور نسبة وإبراز والجنس العمر حيث من السكان تكوين البياني بالرسم السكاني الهرم يبين
سكانواإلن أي لخصائص حية صورة السكاني الهرم ويعكس العمر، فئات من فئة كل في اث

مجتمع ألي العمرية التركيبة لفهم سهلة طريقة ويوفر  .كما

الخام المواليد Crude Birth Rate: معدل

لكل األحياء المواليد عدد معينة1000وهو سنة في السكان  .من

العام الخصوبة General Fertility Rate: معدل

لكل األحياء المواليد عدد بأنه بين1000يعرف أعمارهن تتراوح اللواتي النساء 49-15من

معينة سنة في  .عاماً

الكلي الخصوبة Total Fertility Rate: معدل

قدرتها سنوات خالل ستسلك كانت إذا حياتها خالل امرأة تنجبهم الذين األطفال عدد متوسط
مسلكاً اإلنجاب معينةعلى سنة في العمر حسب الخاصة الخصوبة معدالت مع  .يتمشى

المكتملة الخصوبة Completed Fertility Rate: معدل

اإلنجابية حياتها فترة خالل النساء من فوج ضمن امرأة تنجبهم الذين األطفال  .عدد
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اإلجهاض Abortion Ratio: نسبة

لكل اإلجهاض حاالت لعدد التقديري معينة1000الرقم سنة في األحياء المواليد  .من

األمومة Parity: مرتبة

ول الذين األحياء األطفال المثالعدد سبيل على قلنا وإذا قبل، من امرأة المرتبة"دتهم في نساء
قلنا" الثانية وإذا طفلين، اآلن حتى أنجبت منهن كالً أن يعني ذلك صفر"فإن مرتبة " نساء

اآلن حتى أطفاالً ينجبن لم إنهن  .فمعناه

الشرعيين غير المواليد Illegitimacy  Rate: معدل

غي األحياء المواليد لكلعدد الشرعيين المتزوجات1000ر غير النساء أو(من عازبات
مطلقات أو بين) أرامل أعمارهن تتراوح معينة49-15الالتي سنة في .عاماً

الشرعيين غير المواليد Illegitimacy  Ratio: نسبة

لكل الشرعيين غير األحياء المواليد متزوجة1000عدد غير أو(امرأة أرامل أو عازبات
السنة) لقاتمط تلك من األحياء المواليد إجمالي إلى منسوباً معينة سنة .في

المواليد انتعاش  Baby Boom :فترة

عام من الثانية العالمية الحرب تلت التي الفترة بارتفاع1964-1946وهي تتميز وكانت
ونيوزيلندا واستراليا وكندا المتحدة الواليات في للمواليد المطلق  .العدد

المواليد إخفاق Baby Bust: فترة

سريع بانخفاض تتميز وكانت المواليد انتعاش فترة أعقاب في مباشرة جاءت التي الفترة وهي
المتحدة الواليات في ذلك مثال قبل، من تسجل لم متدنية مستويات إلى الخصوبة معدالت في

واستراليا كندا مثل األخرى المتقدمة الدول .وبعض

 

اإلنجا Reproductive Health: بيةالصحة

التناسلي بالجهاز المتعلقة األمور جميع في واجتماعياً وعقلياً بدنياً كاملة رفاه حالة هي
اإلعاقة أو المرض من السالمة مجرد وليست وعملياته، الصحة. ووظائفه تعني ولذلك

عل وقدرتهم ومأمونة، مرضية جنسية بحياة التمتع على الناس قدرة اإلنجاب،اإلنجابية ى
حق على ضمناً، األخير الشرط هذا ويشتمل وتواتره، وموعده اإلنجاب تقرير في وحريتهم
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والميسورة والفعالة المأمونة األسرة تنظيم أساليب واستخدام معرفة في والمرأة الرجل
القانون، مع تتعارض ال والتي يختارانها التي الخصوبة تنظيم وأساليب نظرهما، في والمقبولة
أن من المرأة تمكن التي المناسبة الصحية الرعاية خدمات على الحصول في الحق وعلى
بالصحة متمتع وليد إلنجاب الفرص أفضل للزوجين وتهيئ والوالدة، الحمل فترة بأمان .تختار

األسرة  Family Planning: تنظيم

األزهر تنظيم: تعريف وسائل واقتناعهما باختيارهما الزوجان يتخذ يريانهاأن التي النسل
بينهما فيما عليها يتفقان الزمان من معينة لمدة إيقافه أو الحمل فترات بتباعد  .كفيلة

آخر واألبوية:تعريف الزوجية بمسؤولياتهما األبوين توعية إلى يرمي الذي المجهود ذلك
ص ذرية إنجاب على واحرص األطفال لمستقبل احتياطاً أوفر وجعلهما ومعنوية الحةمادية

لهما تكفل مشروعة وسيلة باستخدام بينهما وبالتراضي إكراه دون لقيامهما وذلك سليم، ونسل
الصحية ظروفهما مع يتناسب بما تعجيالً أو تأجيالً والوالدة الحمل مواعيد في التحكم

والمكانية واالقتصادية .واالجتماعية

الزواجية Naptiality: الحالة

الزواج حاالت السكان) اتالزيج(عدد بين الزواج ارتباط وفك .وخصائصه

الخام الزواج Crude Marriage Rate: معدل

الزواج حاالت معينة1000لكل) الزيجات(عدد سنة في السكان إجمالي  .من

الزواج إعادة Remarriage Rate: معدل

لكل أكثر أو الثانية للمرة الزواج إعادة مرات س1000عدد الذين األشخاص زواجهممن بق
أعمارهم الذين والنساء الرجال معينة54-15من سنة في  .سنة

الخام الطالق Crude Divorce Rate: معدل

لكل الطالق حاالت عدد1000عدد باستخدام المعدل هذا ويحتسب معينة، سنة في السكان من
طلقوا الذين األشخاص عدد وليس الطالق  .حاالت
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Mortality: الوفيات

مصطلحتشير ويشمل السكاني، التغير عناصر من كعنصر الوفاة حاالت إلى الوفيات ظاهرة
منهم قسم بين أو بينهم الوفاة وقوع مدى تقيس التي المعدالت جميع الوفيات أطلق. معدل وإذا

السنوي األولي المعدل أدق بوجه أو األولي الوفيات معدل أفاد تقييد دون المصطلح هذا
العامة متوسط. للوفيات على الكاملة التقويمية السنة غضون في الوفيات عدد قسمة خارج وهو

السنة تلك في السكان  .عدد

الخام الوفيات Crude Death Rate: معدل

الوفيات الخام(معدل الوفيات معدل اسم أيضاً عليه كل) ويطلق بين الوفيات عدد 1000هو

معينة سنة في السكان  .من

ا حسب الوفيات Age Specific Death Rate: لعمرمعدل

لكل معينة عمرية فئة في الوفيات معينة1000عدد سنة في العمرية الفئة لنفس السكان .من

الوالدة حديثي وفيات Neonatal Mortality Rate: معدل

من األقل األطفال بين الوفيات لكل28عدد سنة في العمر من أحياء1000يوماً المواليد من
تلك .السنةفي

الوالدة حديثي بعد ما وفيات Post neonatal Mortality Rate : معدل

بين أعمارهم تتراوح الذين المواليد لوفيات السنوي المواليد28العدد من ألف لكل وسنة يوما
معينة سنة في  .أحياء

 

المخاضية المواليد وفيات perinatal  Mortality Rate: معدل

بعد األجنة وفيات الحمل28عدد من متأخرة(أسبوعاً مرحلة في األجنة إلى) وفيات باإلضافة
لكل العمر من أيام سبعة من األقل المواليد من الوفيات األحياء1000عدد المواليد .من

الرضع وفيات Infant Mortality Rate: معدل

لكل معينة سنة في عام من األقل الرضع الوفيات أحي1000عدد المواليد السنةمن تلك في  .اء
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األمومة وفيات Maternal Mortality Ratio: نسبة

لكل النفاس أو الوالدة أو الحمل مضاعفات بسبب النساء بين الوفيات من100,000عدد
معينة سنة في أحياء  .المواليد

األمهات وفيات Maternal Mortality Rate: معدل

أو الوالدة أو الحمل مضاعفات بسبب معينة سنة في للحمل نتيجة يتوفين الالتي النساء عدد
لكل اإلنجاب) 100,000(النفاس سن في النساء .من

المرضية Morbidity: الحالة

السكان بين علة أو مرض انتشار  .مدى

الحاالت Cases Rate: معدل

لكل معين لمرض المسجلة الحاالت معينة100,000عدد سنة في السكان  .من

اإلصابة Incidence Rate: معدل

بالمرض لإلصابة يتعرضون الذين السكان إلى منسوب بمرض يصابون الذين األشخاص عدد
محددة زمنية وحدة .لكل

 

االنتشار Prevalence Rate: معدل

لكل معين زمن في معين مرض من يصابون الذين األشخاص السكان1000عدد من
المرضال لهذا  .معرضين

اإلماتة Case Fatality Rate: معدل

المرض بهذا المصابين األشخاص إلى معين مرض بسبب يموتون الذين األشخاص  .نسبة

الحياة  Life Expectancy :توقع

الحالية االتجاهات استمرت إذا إنسان يعيشها أن يمكن التي اإلضافية السنوات عدد متوسط
عل للوفاة حالهابالنسبة االستخدام. ى حيث من شيوعاً األكثر هو الميالد عند الحياة .وتوقع
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الحياة Life Table: جدول

لمعدالت وطبقاً معين، سكاني لمجتمع سن كل في الوفاة واحتمال المتوقع للعمر جدولي عرض
الوقت ذلك في السائدة بالعمر الخاصة وكامل. الوفيات منظمة صورة الحياة جداول ةوتقدم

السكان بين الوفاة .لظاهرة

العمر life span: أمد

المثلى الظروف ظل في البشر يصله أن يمكن الذي للعمر األقصى  .الحد

Migration: الهجرة

تدعى أخرى إلى المغادرة مكان أو األصلي المكان تدعى ارض من المرء انتقال الهجرة
اال يتجاوز أن بشرط الوصول مكان أو المقصود إداريةالمكان منطقة حدود األقل على . نتقال

مقام له ليس من على الغالب في الهجرة مفهوم ينطبق إقامة(وال محل يدخل. ثابت) أي فال
األقطار من كثير في البدو أشباه وال البدو أو. فيه الوقتية والنقلة الهجرة بين أحياناً ويفرق

ع الغيبة طول هما معيارين باعتماد الوقتية مدةالمرحلة أو اإلقامة ومدة األصلي المكان ن
المقصود بالمكان  .الحضور

الداخلية Immigration: الهجرة

آخر إداري تقسيم في اإلقامة بغرض فيها يقيم التي اإلدارية للمنطقة شخص مغادرة أو. عملية
البلد داخل إدارية منطقة دخول المحافظة(عملية أو المديرية المثال سبيل منقادماً) على

مقر إقامة بغرض معينة حدود عبر الناس تنقل وهي اإلقامة، بغرض أخرى إدارية منطقة
للسكان ودائم  .جديد

الخارج إلى Emigration: الهجرة

الدائمة اإلقامة بغرض أخرى دولة إلى المرء مغادرة  .عملية

الصافية Net Migration: الهجرة

ع والخارج الداخل إلى للهجرة الصافي ويعبراألثر معينة، زمنية فترة في ما منطقة سكان لى
نقص أو زيادة صورة في .عنها
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الهجرة صافي :معدل

لسكان والخارجة الداخلة الهجرة عمليتي لمحصلة النهائي التأثير الهجرة صافي معدل يعكس

لكل النقصان أو بالزيادة عنه ويعبر ما، معينة) 1000(منطقة سنة في المنطقة سكان .من

الوافدةا Immigration: لهجرة

اإلقامة بغرض أخرى دولة من انتقاال ما دولة دخول  .عملية

الخارج إلى الهجرة Emigration Rate: معدل

لكل األصلية منطقتهم يغادرون الذين المهاجرين في1000عدد المنطقة تلك في السكان من

معينة  .سنة

الوافدة الهجرة Immigration Rate: معدل

لكلعدد المعالم محددة جغرافية منطقة إلى يصلون الذي الوافدين سكان1000المهاجرين من

معينة سنة في الجهة  .تلك

والجذب"نظرية Push- Pull Theory": الطرد

األصلية المنطقة في الظروف أن ترجح هجرة نظرية والبطالة(وهي السكان) كالفقر تدفع

أخرى أماكن إلى المنطقة تلك ايجابيةخارج جذب مناطق رئيسية(تمثل عناصر توفر بسبب

العمل وفرص المرتفعة المعيشة  ).كمستويات

السكاني  Population Growth: النمو

فترة في السكان بين والهجرة والوفيات المواليد عناصر تفاعل نتيجة للسكان اإلجمالية الزيادة

معينة .زمنية

الطبيعية  Natural Increase :الزيادة

نقصان(فائض معينة) أو زمنية فترة في السكان بين الوفيات عن المواليد عدد .في
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الطبيعية الزيادة Rate Of Natural Increase: معدل

نقص(زيادة السكان) أو به يزيد الذي المعدل وهو معينة، زمنية فترة في الوفيات عن المواليد

ينقص( ا) أو في فائض بسبب معينة سنة عجز(لمواليدخالل عنه) أو ويعبر للوفيات بالنسبة

للسكان األساسي العدد إلى  .كنسبة

السكاني النمو  Population Growth Rate :معدل

السكان به يزيد الذي ينقص(المعدل الهجرة) أو وصافي الطبيعية الزيادة بسبب معينة سنة في

للسكان األساسي العدد من مئوية كنسبة عنه  .ويعبر

الصفريالن السكاني السكاني(مو النمو  Zero Population Growth): انعدام

المواليد عدد يتعادل وعندما الصفر إلى نموهم معدل يصل عندما السكان وضع تعادل يتحقق

المغادرة الهجرة إلى باإلضافة الوفيات عدد مع الوافدة الهجرة إلى .باإلضافة

للسكان الدافعة Population Momentum: القوة

نتيجة االحاللي المستوى إلى الخصوبة تصل أن بعد وذلك االستمرار نحو السكاني النمو اتجاه

اإلنجاب سنوات في السكان مجموعات  .تركز

السكانية Population Projections: اإلسقاطات

معينة افتراضات أساس على السكان، عدد في المستقبل في تحدث التي التغيرات حساب

خبراءبالنسبة يستخدم ما وغالبا والهجرة، والوفاة الخصوبة معدالت في االتجاهات لمستقبل

افتراضات إلى استنادا ذاتهم للسكان وعالية ومتوسطة، منخفضة، بدائل السكانية الدراسات

المستقبل في المعدالت هذه تغير كيفية حول  .مختلفة

السكان عدد Negative Population Growth: تناقص

السكانحال عدد انخفاض  .ة

سكاني Population Explosion: انفجار

به يتميز الذي والسريع الضخم السكاني للنمو العالي االتجاه وصف في يستخدم تعبير هو

الوفيات معدل عن كبيرة بدرجة العالمي المواليد معدل ارتفاع عن والناتج العشرون القرن

.العالمي
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مستقر نمو حالة في Stable Population: السكان

والوفيات المواليد معدالت بقاء بسبب مستقر، عمري وتكوين ثابت بمعدل ينمون السكان
الزمن من كافية فترة امتداد على ثابتة  .محددة

الثابت Stationary Population: المجتمع

صفراً النمو معدل فيه يبلغ ثبات حالة في معد(السكان مع المواليد معدل تساوي لبسبب
ثابتاً) الوفيات والنوعي العمري التركيب  .ويكون

المغلق Closed Population: المجتمع

في التغيرات فإن ثم ومن نازحة أو وافدة هجرة ألية فيه السكان يتعرض ال الذي المجتمع هو
الطبيعية الزيادة طريق عن تحدث السكان فقط(حجم والوفيات  ).المواليد

التوازن Balancing Equation: معادلة

زمنيين حدين بين السكاني التغير إجمالي لتقدير تستخدم أساسية ديموغرافي صيغة أو-وهي
األخرى العناصر تكون أن شريطة السكاني التغير عناصر من معروف غير عنصر تقدير

السكاني التغير عناصر جميع التوازن معادلة وتشمل الهجرة... معروفة، الوفيات، المواليد،
منهاللب والهجرة  .الد

للسكان األمثل Optimum Population: الحجم

معين حد عن الزائد بالعدد بالمقارنة معينة سنة في تحقيقه يمكن الذي للسكان األمثل العدد
الحد ذلك عن ينقص الذي  .والعدد

السكان لمضاعفة الالزم Doubling Time: الوقت

ك ما منطقة سكان تلزم التي السنوات المعدلعدد أساس على الحالي عددهم يتضاعف ي
معين وقت في السكاني للنمو  .الراهن

للسكان األقصى Higher Size Of Population: الحجم

الحياة بأسباب مدهم يمكن الذين معين بيئي اجتماعي نظام في المقيمين للسكان األقصى  .الحجم
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السكنية الوحدة أو House Hold: المسكن

مع أسرة المسكنمأوى حجم ويقاس النهر، أو البحر في مركبا أو خيمة المأوى كان ولو يشية
وعدد المسكن حجم على االزدحام درجة وتتوقف السكنية وبالمساحة غرفه، أو حجراته بعدد

به والمسكن. القاطنين المتخلخلة، والمساكن المكتظة المساكن لتمييز االزدحام معايير وتعتمد
ال المسكن أو احدالشاغر به يقيم ال مسكن  .خالي

السكانية Population Density: الكثافة

مربع ميل لكل األشخاص عدد المثال سبيل وعلى األرض، مساحة من وحدة لكل السكان عدد
مربع متر كيلو لكل  .أو

الفيزيولوجية Physiological Density: الكثافة

األراض مساحة على السكان عدد قسمة حاصل عن المنتجةعبارة أنواع(ي بكثافة المستغلة
البشري الدولة) االستخدام  .في

Urbanization: التحضر

الحضر في يعيشون الذين السكان نسبة في  ).المدن(نمو

Urban: الحضر

يشير حضري وتعبير ريفيا، أو حضريا يعتبر لما تعريفها في كبيرة بدرجة الدول تختلف
يسك التي المدن إلى أساسية أساسية2000نهابصفة بصفة يعملون الذين السكان من أكثر آو

زراعية غير نشاطات  .في

الكبيرة المدينة Metropolitan Area): المتروبوليتان(منطقة

ضواحي بها ويحيط مركزها في رئيسية مدينة على تشمل منطقة في كبير سكاني تجمع
واقتصادياً اجتماعياً بها .مرتبطة
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الديم Demographic Transition: وغرافياالنتقال

منخفضة، مستويات إلى عالية مستويات من والوفيات المواليد معدالت في التاريخي التحول

سريع سكاني نمو إلى ذلك يؤدي ثم ومن الخصوبة، انخفاض عادة يسبق الوفيات وانخفاض

االنتقال فترة  .خالل

السكانية الديموغرافية/ الفرصة  Demographic Opportunity: النافذة

حيث الديموغرافية التحوالت وتتبع تصاحب التي االيجابية المجتمعية التغيرات من مجموعة

العمل سن في السكان النمو معدل خاللها يبدأ فترة إلى المجتمع معدل) 64-15(يدخل يتجاوز

المعالة الفئات من(نمو من15أقل ).سنة65وأكثر

السكانية Population Policy: السياسة

وتحددها الدولة تتبناها التي المباشرة وغير المباشرة والمعايير اإلجراءات من مجموعة

السلوك ترشيد إلى بمجملها تهدف والتي الحكومية وغير الحكومية المؤسسات وتصوغها

المتا والموارد السكاني النمو بين المواءمة وتحقيق الديموغرافية بالعناصر المتعلق حةالسكاني

إلى يؤدي بما الجغرافي توزيعه وفي المجتمع خصائص في ايجابي تغيير وإحداث المجتمع في

واالجتماعي االقتصادي .الرفاه
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مقـــــدمةال

هذا اإلعالمـيجاء السـكانالدليل مجـاالت فـي لإلعالميـين مرجعـا ليشـكل

اإلنجابيـة الصـحة في وخاصة إقـرارا/ المتعددة السـكانية والفرصـة األسـرة تنظـيم

ولمسـاعدة المتعـددة، الوسـائل خـالل مـن اإلعالميـون بـه يقـوم الذي الدور بأهمية

رسائلهم تقديم على بكـلاإلعالميين أدوارهـم أداء مـن تمكـنهم مهنية وقواعد أسس وفق

وسهولة .يسر

يتطلـب بذاتـه، قائمـاً إعالميـاً فنـاً أصبحت المتخصصة اإلعالمية الكتابة وألن

والمختصـين الخبـراء مـن عـدد مـع بالتعـاون للسكان األعلى المجلس قرر التخصص

ليكـو الـدليل هـذا إعداد اإلعالم وسائل في الكتابة ومسـاعداًبمجاالت ومرشـداً هاديـاً ن

والمهــارات الفنــون مختلــف باســتخدام الســكان بمواضــيع الكتابــة فــي لإلعالميــين

.الصحفية

أن علـى الحـرص تـم فقـد ومتنوعـة، متعددة اإلعالمية الكتابة فنون كانت ولما

تقـديم مـع وسـيلة، كـل حسـب وخصوصـياتها الفنون هذه لكل جامعاً الدليل هذا يكون

وا فـياألمثلة المتنوعـة الفنيـة المهـارات اإلعالميـين إلكسـاب التوضـيحية، لشـواهد

المجال بهذا .الكتابة

الـدليل هـذا خـالل من المجـاالتإيجـادونأمل فـي متخصصـين إعالميـين

تحقيق في المساهمة شأنها من والتي .للسكاناألعلىالمجلسأهدافالسكانية،
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الصـحهذاوسيركز الفنـون تطويـع علـى وسـائل،فيةالدليل مـن واالسـتفادة

وأدوارهااإلعالم وتثقيـف،وأهدافها توعيـة فـي المجلـس ورؤى غايـات تحقيـق فـي

ألن ذلــك الثقافيــة، ومســتوياتهم أعمــارهم اخــتالف علــى المجتمــع، شــرائح جميــع

علـى القـادرة العناصـر أهـم مـن يعـدون المتنوعـة الرسائل ينقلون الذين اإلعالميين

السـكإيصال والصـحةالرسائل بالفرصـة/ اإلنجابيـةانية والتعريـف األسـرة تنظـيم

.السكانية

وسـائل تسـعى التـي األهـداف وأهـم أبرز من تعد والتوجيه واإلرشاد فالتوعية

العـام الـرأي علـى تـأثير مـن األهـداف هذه على يترتب لما نظراً تحقيقها، إلى اإلعالم

المتلقين اتجاهات وتغيير تعديل خالل .من

اإل اإلنجابيةفيعالمييندور والصحة السكان بقضايا الخاصة الوطنية الجهود دعم

تسـتوجب التـي الكتابـات مـن السـكان مجال في اإلعالمية الكتابة التعـرفتعد

متخصصـة، ومعـارف مفاهيم تدريبيـةعلى دورات فـي اإلعالميـين إشـراك تتطلـب

سـيعزز الـذي األمر السكانية، القضايا مع التعامل فـيلكيفية اإلعالميـة قـدراتهم مـن

تتسـملألهدافالترويج توعيـة رسـائل وتوجيـه المجتمـع، داخـل السـكانية والرؤى

للكثيـر واالتجاهـات والسـلوكيات اآلراء تغييـر فـي والفاعليـة المهنية من عالية بدرجة

الخاطئة المفاهيم والصـحة،من السـكانية القضـايا ،/ اإلنجابيـةحـول األسـرة تنظـيم

وتنميتهاوتعزيز االيجابية والسلوكيات .االتجاهات

السـكان مجـاالت فـي للكتابـة اإلعالميين تأهيل ألهمية ضـرورة،ونظرا نـرى

اإلعالميين من جيل السـكانيةوتـأهيلهمإعداد بالقضـايا تـدريبهم،وتعـريفهم ثـم ومـن
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دوريـة إعالميـة رسـائل عـرض خـالل من وفنونها الصحفية القوالب في ذلك لتوظيف

السـكانية،تتض بالقضـايا المـواطنين لتوعيـة وآراء، وتحلـيالت معلومات عـرضومن

والمقـاالت والتحقيقـات والتقارير توضـح،اإلخباريـةوالتحلـيالتاألخبار أبعـادالتـي

السكانية القضـاياوأهميتهاالقضايا لهـذه المجتمعـي الـدعم وحشـد الضـوء،، وتسـليط

النظرة لتعديل المجتمع فئات وحفز الصـحةعليها قضـايا بعـض عـن / اإلنجابيـةالسلبية

األسرة والعزوة،تنظيم والسكان الكثرة من خاطئة بمفاهيم المتصلة .الخ..أو

اإلعالمية الكتابة فنون

وأ وقوالبهــا اإلعالميــة الكتابــة فنــون لتتعــدد كانــت ســواء ةافلصــحســاليبها

االلكترونية أو لوسائلالمطبوعة خـاللةسـموعوالمةالمرئيـاإلعالمأو مـن ونهـدف ،

الخاصـة والـرؤى األهـداف خدمـة فـي توظيفها بهدف الفنون، بهذه التعريف الدليل هذا

والصحة علـىاإلنجابيةبالسكان السـكانية هـذهوجـهوالفرصة وضـمن الخصـوص،

وإبـراز بتركيـز ولكـن المباشـرة غيـر أو المباشـرة األساليب نستخدم لتحقيـق،الفنون

اإلع الرسالة أوأهداف الـدليل هـذا ضـمن سـتتوفر والتـي والتثقيـف التوعية في المية

السكانية بالقضايا للتعريف المختصة الجهات من .تباعا

وحقــائتتكــون معلومــات مــن أنواعهــا بمختلــف اإلعالميــة الكتابــة قفنــون

وتفاصيل واقتباسات أنو. ومالحظات يمكـن ممـا أكثـر معلومـات اإلعالمـي لدى يكون

وهنا المعلومـاتيستعملها، مـن ممكـن قـدر أكبـر اسـتخدام علـى التركيز من بد ال

اإلعالميـة المـواد في السكانية بالقضايا المعلومـاتالمتعلقة هـذه مناسـبة مراعـاة مـع

لها التطرق المراد األساس المـادة،للقضية فـي الحقـائق جميع حشو ال،وعدم قـد ألنهـا
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االنتباه اوتؤدي،تشد لدى المعلومات الو،لمتلقـيلتداخل ألنـه محلهـا غيـر فـي تكـون

اإلعيمكن القصص بسـهولة،فهم بالمعلومـات المثقلة تحتـاجتلـكوخاصـةالمية التـي

السكانية القضايا حال هو كما والمفاهيم والمعدالت للنسب وفهم وتحليل .لتفسير

اإلعالميـة المـادة فـي واألحـداث المعلومـات كل حشو يحاول الذي واإلعالمي

يتس تمريرهـاقد فـي يـنجح ال وقـد أهدافها، تحقيق عن األفكار وإبعاد الجمهور بملل بب

واإلطالة الحشو بسبب بها، يعمل التي اإلعالمية الوسيلة .عبر

تحقيـق فـي توظيفهـا المـراد للمعلومـات الجيد االنتقاء اإلعالمي العمل ويتطلب

أهميـة األكثـر والمعلومـات القصـص اختيار خالل من تحقيـقوال،الهدف إلـى هادفـة

اإلعالميـة المـادة فـي أو اإلعالميـة الوسـيلة في إلدراجها المرجوة وتحديـداألهداف ،

أحـداثها، وتسلسـل تحديـدترتيب هـو اإلعالميـين مـن للعديـد األصـعب أن رغـم

القصة خارج تركها يجب التي .المعلومات

الصـ الكتابـة فنـون خـالل من المتعددة، وظائفها عن الصحافة التـيتعبر حفية،

والمقـاالت والتحقيقـات واألحاديـث والتقارير األخبار على فـن،تشتمل كـل ويضـطلع

تتـداخل والتـي تحقيقهـا، إلـى الصـحافة تسـعى التـي الوظائف بإحدى الفنون هذه من

بينها فيما والتفسـير. أيضاً والشـرح واإلخبـار اإلعـالم علـى الوظـائف هـذه وتقـوم

والتعليم والتثقيف وظائفوالتوعية من ذلك إلى .وما

وفقـا ولكـن السـكانية، القضـايا فـي الصحفية الكتابة فنون جميع استخدام ويمكن

األعلـى المجلـس أجراهـا التـي لإلعالميـين التدريبيـة االحتياجـات تحديد جلسة لنتائج

مؤخرا القصـصيفض،للسكان على التركيز للتحقيقـات،والمقـاالتاإلخباريـةل إضـافة
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العا واالستقصائيةبنوعيها كشـفدية أو نشـاطات، عـن اإلعـالم فـي ذلـك كـان سواء

محـد ونشـاطات بـرامج عـن اإلخبـار أو وتحليلهـا، أرقـام تفسير أو أومعلومات دة،

بالقضايا والتوعية التوعيـة،. السكانيةالتوجيه وتقـدم جديـدة معلومـات تقـدم فاألخبـار

بـ وتفيـد وآراء، معلومات تقدم الصحفية والتوجيـهوالتقارير والتوعيـة واإلخبـار اإلعالم

الشـرح بوظيفـة تـنهض التـي الصـحفية للمقـاالت بالنسـبة الحـال وكذلك واإلرشاد،

والتـ العـام الـرأي لتعبئة التغييـروالتفسير، وإحـداث اتجاهاتـه، علـى المطلـوبأثير

السلوكيات في .والمرجو

الكتابـ فنـون مـن فـن كل استخدامات عن تفصيلياً الحديث الوقبل الصـحفية، ة

تبحـث اآلن حتـى تـزال مـا الصحافة، بينها ومن اإلعالم وسائل أن إلى اإلشارة من بد

المعنيـ المؤسسات بين مشترك فهم نظـراًعن السـكانية بالقضـايا فـياإلعـالمدورلـة

القضايا، بهذه بـيناألمرالتعريف الهـوة لـردم مشـتركاً حراكـاً يتطلـب اإلعـالمالذي

المؤسسات .وهذه

يإ فذ الصـحفية التغطيـة علـى تركـز اإلعـالم وسائل أن للمناسـباتالحظ قـط

بأ األخـرىوالنشاطات الصـحفية الكتابـة فنـون اسـتخدام يتعـدى وال بسـيطة، الإخبار

األخرى الصحفية الفنون من وغيرها والمقاالت واألحاديث كالتقارير .نادرا،

حـو اآلراء اسـتعراض نسـتطيع الصـحفية التقـارير السـكانيةففي القضـايا ل

فيوكذلكاألرقاموتبيان .األخرىالفنونالحال
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للكتابة عامة  قواعد

ا   األدب بين وسطى هي اإلعالمية األديب–لراقياللغة فـال–لغة المحكيـة، اللغة أو

والم والشعراء األدباء من النخبة لغة لمستوى العامـة،ترتقي لغة نحو تتراجع وال بدعين

القضا اللغةوفي تركز السكانية والتحليلاإلعالميةيا والشرح التفسير الكتابة،على فيجب

متناولب في تكون وواضحة مشوقة الفئاتلغة والثقافيةمختلف المحافظةاالجتماعية مع ،

المعتمدعلى للتعريف وفقا المصطلحات  .تفسير

اإلعالمي والتـوعلى العـام الفهـم لغاية بعناية الكلمات الحـدثاختيار تناسـب ي

المستهدف والجمهور التعريـف،والمجتمع يجـب سـكانية مصـطلحات هنـاك أن خاصة

كمعـدالت ، حسابها وكيفية وتفسيرها السـكانيوالخصـوبةاإلنجـاببها النمـو ومعـدل

السكاني والتسجيل السكانية  .الخ...والتغيرات

اإلعالمـيو األجنبيـةتجنـبعلى المتخصصـةالمصـطلحات خاصـةواللغـة

ا وغير الواضحة غير المفسرةالطبية غير والعبارات مثال(لمألوفة الحياة توقع ).سن

الصحفي :الخبر

تقـديم علـى ويقـوم الصـحفية، الكتابـة فنـون أقـدم مـن الصـحفي الخبر يعد

والمشـكالت والقضايا والظواهر األحداث عن جديدة معلومـاتي،معلومات وصـف وهـو

وواضـح وصادق وموضوعي سـيتم،دقيق أو يـتم أو تـم قـرار أو إجـراء أو لحـدث

وهـي،مستقبال عليهـا المتعـارف الستة األسئلة على ،متـى،أيـن،مـاذا،مـن(ويجيب

وكيف ).لماذا
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اإلخبارية(Who) من المعلومة تتناولها التي الجهة أو  الشخص

حدث؟(What)ماذا  ماذا

الحدث؟(Where)أين وقع  أين

الحدمتى(When) متى  ؟ثوقع

الحدثالسبب(why)لماذا أو المعلومة تغطيه الذي الهدف  أو

الحدث؟(How)كيف وقع  كيف

اإلنســانية االهتمامــات والرعــب(وضــمن والشــفقة والغيــرة والكــره كالحــب

اإلنسانية السـكانية)  والتضحية القضـايا فـان للنشـر القابـل الخبر متطلبات من تعد التي

فعند لذا المجال، هذا ضمن تضـمينتقع الصـحفي علـى بالسـكان متعلقـا الحدث يكون ما

البحث مدار السكانية القضية عن معلومات مثـال. الخبر إعالميـا إليـه نسـعى مـا وهذا

وفاة( حدثت إنأثناءإذا يقـال كـأن الهـدف، خدمـة اجـل من السبب ذكر فيجب الوالدة

كثرة بسبب كانت الفقـأواإلنجابالوفاة عـن النـاتج التغذيـة بكثـرةسوء والمـرتبط ر

).اإلنجاب

علـىوإذا التركيـز فيجـب الفتـرتين ونظـام التعلـيم بسوء يتعلق الخبر أنكان

األمـر السـكاني، النمـو زيـادة فـي يتمثل الفترتين ونظام الصفية الغرف ازدحام أسباب

تهـدف وتوعيـة وتوجيهـاً جهـة، مـن وإخبـاراً إعالماً يتضمن هنا الخبر أن يعني الذي

تنظي المواليدإلى زيادة وعدم األسرة .م

حالة في واأما كـالجنس بالغرائز تهتم التي قضـايالجـرائماألخبار كانـت فـإذا ،

التثقيـفالسكان بـاب مـن بالحـادث العالقـة أو السـبب ذكـر يجب منها إي في طرفا
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والتعريف الصـحة،والتوعية تخـدم معطيـات على هنا التركيز تنظـيم/ اإلنجابيـةفيجب

كـذكراألسرة السـكانية والقضـايا السـكانية المواليـدأهميـةوالفرصة بـين المباعـدة

الخبـر،بذلكاألديانوعالقة أساسـيات ضـمن قصـيرة جمـل خـالل مـن ذلـك وكل

على اإلجابة ولمـاذا(وخاصة فـي) كيف أساسـا ذلـك واعتبـار الخبـر، عناصـر مـن

الخبر يحصـل. صياغة مـا علـى القـراء إطـالع الهدف هنا مجتمعـاتهم،ويكون فـي

المجتمع أفراد .وتوعية

في هذا البسيطويتم الـذيالخبر واحـدة،وهو قضـية أو واحـداً حـدثاً يتنـاول

نعـرض كـأن الظـاهرة، أو القضـية أو الحـدث بهذا المتعلقة المعلومات خاللها من تقدم

عن السكانية"خبراً الفرصة معلومـات" إطالق أو إطالقهـا، رعـى مـن يتضـمن بحيـث

ا المواطنينعن حياة تحسين في ودورها السكانية  .لفرصة

حالة في المركبأما ويسـتندالخبر معلومـة مـن أكثـر علـى يحتـوي والذي

علـى تطغـى ال بحيـث المعلومـات ذكـر فـي التوسـع يجب فهنا مصدر، من أكثر إلى

جـزء أنهـا ويعتقـد ملـل دون قراءتهـا مـن القارئ ليتمكن األخرى والمعلومات الحدث

الخبـرمن مصـدر أن علـى التركيـز مـع المهمـة عناصره إحدى على وأجابت الخبر،

مختصاً يكون أن .يجب

ذلك ضـمن(ومثال تـوائم ألربعـة الكـرك فـي سـيدة لـوالدة خبراً نعرض أن

أطفـال، تسـعة إلـى األسـرة أفـراد عدد يرفع مما غيرهم، أطفال خمسة من مكونة أسرة

جميعهم توائم ثالثة تضع أخرى سيئةوسيدة صحية حالة .)في
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مجـاال هنـاك كـان إن معلومـات حشـو في األخبار أنواع استغالل من مانع وال

السكانية بالفرصة أن،متعلقاً ثنايـاه فـي يشـار السياسـي فـالخبر اإلنجابيـة، والصـحة

السـكانية الزيـادة مـن الحـد ضـرورة إلـى االنتخابيـة حملته في أشار الفالني المرشح

الس بين موازنـةللموائمة فـي رصـدت مـثال الحكومـة وان االقتصـادية، والموارد كان

ورفـع منخفضـة سـكاني نمـو نسـب إلى للوصول السكانية للحمالت مالية مبالغ الدولة

القـومي، والـدخل الفرد دخل تلبيـةوالتعلـيمالتربيـةوزارةوانمستوى عـن عـاجزة

موا علـى موازنتهـا قدرة لعدم التعليمية العملية المتزايـدأعـدادجهـةمتطلبات ةالطلبـة

السكانية والهجرات الطبيعي النمو بسبب .سنويا

حال االقتصـاديةوفي الفقـراألخبار بـين العالقـة كلفـة إلـى اإلشـارة يمكـن

وكثرة فـياإلنجابوالبطالة السـكانية الفرصـة استغالل على أنقبـلاإلنتـاجوالتركيز

زمنها . يتالشى

التنمويةأما ربطهافيماألخبار السـكانكن قضـايا الغـذائي،: مثـال(مع األمـن

السـكاني وزيـادةاالزدحام األطفـالالسـياراتأعـدادوالمـروري حقـوق وعمالـة،

والتقني،،األطفال المهني التدريب للمرأة، االقتصادي ) الخ...التمكين

فـي الرياضـيةأما الحمـالتاألخبـار تبنـي علـى الرياضـيين حـث فـيمكن

ل السكاناإلعالمية تخـدمو،قضايا وشـعارات عنـاوين تحـت رياضـية مسـابقات إقامة

أبعادها بكافة السكانية .القضية

الصـحيةوفي وخاصـة والعلميـة والدينيـة واالجتماعيـة والفنية الثقافية ،األخبار

طـابع تأخـذ أن فيجـب السـكان عـن معلومـات أي بإضـافة منها االستفادة يمكن والتي



٨٥

 

 

وح والتثقيف، لكثرةالتوعية االنتقاد العـزوةاإلنجـابتى فـيوأهميـةومفـاهيم الـذكر

 .األسرة

تفاصـيل دون واألحـداث المعلومـات يسـرد أي مجـردا، الخبر جاء إن وحتى

مفسـر إلـى المجـرد الخبـر تحـول وبذلك للفكرة، الداعمة بالمعلومات رفده فيجب عنها

اإلعالمية الحملة يخدم .بما

بصـف االلتـزام عند صـياغتهااتويراعى اإلعالميـة ومفـرداتالمـادة بجمـل

للمعنـى المغـاير والتفسـير التأويـل تحتمـل ال وواضـحة، للقـارئ ومفهومـة بسيطة

اللغـة،المقصود فـي مفهومـة تكـون ال قـد وعلميـة صـحية معلومات هناك أن خاصة

أن،اإلعالمية علـى المسـتهدف الجمهـور يناسـب بمـا وتوضـيحها، تفسيرها يجب لذا

ال المصـادرتكون وموثوقـة صـحيحة أو،معلومـات تـدخل دون للقـارئ نقلهـا ويـتم

دون المعلومـات مـن التحقـق مـع صـدقتيها، في التشكيك إلى تؤدي أن يمكن إضافات

أو االفتراضـات أو الـذاكرة على سـرية،ثانويـةالمصـادرالاالعتماد علـى والحفـاظ

لحساسـية الخبر في المعنيين الشخوص أو والحالة رغبـةالمصدر وحسـب ، الموضـوع

.المصدر

التالية القوالب استخدام يمكن األخبار تغطية  :وعند

المعكوس   الهرم في: قالب التدرج على يعتمد حيث استخداماً األكثر اإلخبارية القوالب من

مقدمت وتركز األهمية، حسب المعلومات فيهتقديم األهم المعلومة على األولى اسطره أو

التفا وفي المـادة،الخبر، ثنايـا بين السكان قضايا عن معلومات أي توظيف يمكن صيل

اإل معدالت وارتفاع السكاني للنمو مقلقة نسب عرضـناكإظهار إذا أننا ذلك ومثال نجاب،
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أن يجب المحاضر قاله ما فإن السكانية، الفرصة عن المختصين ألحد محاضرة عن خبراً

نقول كأن األقوال من غيره ال: يتقدم زيـادة..... سيدأكد على ستعمل السكانية الفرصة أن

المعلومـات تـأتي ذلـك وبعـد لديهم، الحياة مستوى وتحسين األردنيين تشغيل معدالت

أهمية األقل .واألقوال

التجميع   اإلخباريـة: يالقالب القـيم ذات األخبـار تجميـع على الكتابي القالب هذا يقوم

وغالب واحدة، مادة في ونشرها موضوعاًالمتساوية وتتناول قصيرة األخبار هذه تكون ما اً

بينهـا يفصـل مجمعة قصيرة أخباراً خالله من نعرض بحيث بينها، ما يربط واحداً عاماً

موضـوعات تتنـاول التـي كاألخبار تيبوغرافية، فواصل أية أو قصيرة فرعية عناوين

الصحة موضوعات أو السكانية  .اإلنجابيةالفرصة

المعت   الهرم الموضـوعات:دلقالب عـرض بطبيعة الكتابة قوالب من غيره عن ويمتاز

السـكانية والموضوعات اإلخبارية، القصص عرض في ويستخدم الزمني، التتابع حسب

الزواجذات قبل ما الطبي الفحص عن خبراً نعرض كأن واإلنسانية، االجتماعية الطبيعة

الش أصر ذلك ومع سلبية، كانت النتيجة أن إلى وبعـدونشير الـزواج، علـى والفتاة اب

معاقاً طفالً أنجبا زواجهما على عام  . مرور

:الصحفيةالمقدمات

علـى التعـرف السـكانية بالقضـايا المتعلقـة اإلعالميـة المادة إعداد عند يراعى

إلـى النظـر لفـت لغـرض توظيفهـا وكيفيـة السـتخدامها المالئمـة المقـدمات أنواع

أ مراعـاة مع المثار، تتناسـبالموضوع قصـيرة تكـون أن يجـب الناجحـة المقدمـة ن
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دقيقة واضحة، موجزة، الموضوع، أو،وحجم القـراءة لمتابعـة القـارئ اهتمـام وتثيـر

االستماع أو .المشاهدة

والصـحة السـكان قضـايا عـن الكتابـة فـي اسـتخدامها يمكن التي والمقدمات

:هياإلنجابية

ال: التلخيصية   معلومات تلخص المقدمة أوهذه الكلمات من ممكن قدر بأقل اإلعالمية مادة

السبب ذكر خالل من فيها السكاني بالموضوع المتعلقة المعلومة حشو من بد فال المساحة

التثقيف أو والتعريف يـؤدي(للتوعية ال الحمل لموانع األمثل سـلبياتإلـىاالستعمال

الفقرات)صحية من يؤخذ الغالب في العنوان والن فاألولـى، عنوانـا، السـبب يكـون

صحية" النتكاسات يؤدي ال الحمل لموانع السليم  ".االستعمال

ذلـك: الخلفيـة   ويوظـف اإلعالمية، بالمادة وارتباطها الشخصية أو الحدث لخلفية تشير

تكون أن مثل إبرازها يراد السكاني الموضوع عن محددة نقطة عن بالحديث المادة بربط

البطالة عن الفئةوأرقامهاالمادة واستغالل السكانية الفرصة أهمية على نركز فهنا المقلقة،

في الفرصةاإلنتاجالشبابية سنوات  .خالل

مفاجئ: القنبلة   لحدث مفاجئة حياتها( .جملة فقدت حملها مضـار)لكثرة على يركز وهنا ،

المواليد بين المباعدة أهمية أو واألحمال اإلنجاب  .كثرة

مقاعدهم( تتجاوز الصفسبوطلبة لبيان) رة الصـفالطـالبعددكثرةوذلك فـي

 . الواحد

لهـذا: التناقض   مفسرا المتن يكون الحالة هذه وفي صحيح، أو منطقي غير لتناقض تشير

الحالة أو الوحيد(التناقض الخبز رغيف إلى العاشر طفلها بين) انضم للعالقة يشار وهنا ،

وكثرة  .اإلنجابالفقر
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الجملة: االقتباس   االقتباستكون يكون بحيث المادة، في المذكورين أقوال من المقدمة في

والفتا، من(جديدا دزينة فلدي وقهري فقري زاد الثاني النـوماألطفـالزواجي وقلـة ،

العمل في التركيز  ).أفقدني

مجازية   معاني لقتلته: (اقتباس رجال الفقر كان بكثرة.. لو نفسك تقتل الرافداإلنجابفال

 ).للفقراألول

الحكمة   أو األساسـيةاللج: المثل الفكرة يخدم بما المتلقي انتباه لجذب الحكمة أو للمثل وء

الفنـون على المقدمات من النوع هذا استخدام يقتصر أن ويفضل الخبر، عليها يقوم التي

مثالً كالمقال والتحليلية  .التفسيرية

الحالة: الوصفية   أو الحدث أن(وصف بعد وحيدا علـى" الفقر"أقعدهيعيش يقوى ال فهو

عن حياته طوال حديثه رغم واألقارب األوالد عنه تفرق فقد يعيله، من يجد وال الحراك،

 ).العزوة

الطرافة   أو الطرائ: الغرابة أو الغرائب وفـي(فذكر االثنتين، ففقد والعزوة المال طلب

وتفرقاألوالدكثرةأنالتفسير المصاريف لكثرة بثروته في..)األوالدعنهذهبت ويتم ،

توضيح ذلكاالمتن  .لكيفية

طرفين: الحوار   بين الحوار على القـراءة(تقوم يحسـن وال الخـامس الصف ) تجاوز

الطلبة..ويوضح استفادة دون يحول الصفوف  ..اكتظاظ

اإلعالمية: التفسيرية   المادة لمعلومات وتوضيحا تفسيرا المباعـدة(تقدم على يحث الدين

وفقابي المواليد لمـن" .. الكريمةلآليةن كاملين حولين أوالدهن يرضعن أرادوالوالدات

الرضاعة يتم عامين"و" أن في وفصاله  ".حمله
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عالقـة: الخبرية   لها معلومة عن الخبر عناصر إحدى ذكر يفضل وهنا الخبر على تركز

ولماذا كيف عنصري وخاصة السكاني  .بالموضوع

اإلجابـةتبدأ: االستفهامية   عن للبحث القارئ ويدفع بالمادة يتعلق استفهامي هـل(بسؤال

والجسور االنفاق كثرة) ؟السيرأزماتتنهي أن تعرض المتن النمووفي بسبب السيارات

ذلك دون يحول .السكاني

غريبة: المثيـرة   فكرة على الحنة(تحتوي من الحملواألعشابخلطات قال.. تؤخر من

يوضح والطب الطبيعيةأنذلك والرضاعة العزل كان الحمل لعدم  ).السبب

السـكانية: الشخصية   الفرصة عن كمتحدث الموضوع مدار شخصية من جانبا .. تعرض

فـياإلنتاجفرصة بكثرة متواجدة المدربة البشرية والقوى القومي الدخل لتحسين مواتية

لقلةامرأةأوالمجتمع سعيدة حياة العكسواألوالداإلنجابتعيش .أو

اإلنجابيةخباراألمصادر والصحة السكان :لموضوعات

اسـتُطلعت الـذين واإلعالميـين الصحفيين من العديد السـكانآراؤهـمكشف قضـايا أن

وسـائلهماإلنجابيةوالصحة لـدى اهتمامـا تشكل ال السكانية ولـدىاإلعالميـةوالفرصة ،

األالقارئ في يركز حيث تعكس، التي المحدودة حفـالًنشـاطاًخبار الشخصـيةأو علـى

تكون الغالب وفي محدودة المصادر وان القضية، :وليس

 .للسكاناألعلىالمجلس .1

الصحة .2 .وزارة

أل .3 عارضة الفرصـةلقاءات عـن للحـديث ويقـود والبطالـة الفقر عن تتحدث سر

والصحة  .اإلنجابيةالسكانية
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الد .4 الصـحةرجال عن للحديث فـيورأاإلنجابيـةين الشـرع الحمـلي موانـع

المواليداألسرةوتنظيم بين  .والمباعدة

عالقـة .5 لهـا صـحية مواضـيع حـول واإلرشـاد النصح لتقديم باألسـرةاألطباء

المرأعلىاألحمالوتأثيراألسرةتنظيم/ اإلنجابيةوالصحة والطفلصحة  .ة

الدراسات .6 في للحـديثمختصون بـالفقرالسكانية السـكانية الزيـادة عالقـة عـن

البطالـةوقل بـين العالقـة تفسـير أو الخـدمات، علـى والضـغط العمل فرص ة

وكثرة  .اإلنجابوالفقر

كالتنميـة .7 اجتماعيـة ونشـاطات بـرامج تقدم التي الرسمية والمؤسسات الوزارات

وشؤون العملوالمرأةاألسرةاالجتماعية ووزارة  .واإلحصاءات،

الصحية .8 بالمواضيع المهتمة المدني المجتمع السكانمؤسسات  .وقضايا

وغيـر الرسـمية والمؤسسـات الـوزارات تنفـذها التـي والبرامج النشاطات إن

وا المـدنيالرسمية والمجتمـع الدوليـة بالتغطيـةلمنظمات جميعهـا تحظـى أن يجـب ،

حفـز الصـحفيين وعلـى األخـرى، الصـحفية بـالفنون واالستكمال والمتابعة اإلخبارية،

ونشـاطا برامج لتنظيم الجهات نظـراًهذه عنهـا، والكتابـة تغطيتهـا ليـتم توعويـة، ت

تحقيق في اإلنجابيـأهدافألهميتها للصـحة الوطنيـة والخطـة للسـكان األعلى ةالمجلس

السكانية الفرصة سياسات .ووثيقة

لمجرياتها التفصيلية التغطية تتطلب التي النشاطات هذه على األمثلة  :ومن

مسابقات   علىتنظيم وطنيكتابية بالصحةمستوى السكانيةاإلنجابيةتتعلق  .والفرصة

السكانيةإعالميةمسابقات   القضايا في المثارة المواضيع  . حول
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والجامعات   المدارس في وخاصة السكانية بالمشكالت للتوعية فنية معارض  .إقامة

متاحا   ذلك كان كلما السكانية القضايا عن للحديث والمحاضرات الندوات  .عقد

سن   مؤتمرات السكانيةعقد بالقضايا عالقة ذات وأبحاث دراسات بها تقدم  .وية
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الصحفي  :التقرير

الصـحفيون ويعمـل والتحقيـق، الخبـر بـين صـحفي كفن الصحفي التقرير يقع

آراء وعـرض األخبـار، عرضـتها التـي المعلومـات ومتابعـة استكمال على خالله من

المعلومات بهذه والمختصين .المعنيين

ع من الصحف بالقضـيةتهدف القـراء اهتمـام إثـارة إلى الصحفية التقارير رض

المشكلة أو الحديث أو الظاهرة وسائلوإعطائهاأو في أوسع .اإلعالمحيزا

قليلـة أنهـا يلمـس السـكانية القضـايا تتنـاول التي الصحفية للتقارير المتابع إن

وسائلوإذاجداً، متباعـدةاإلعالمتناولتها زمنيـة فتـرات علـى صـفحاتتكون فـي أو

الفت غير وبشكل .داخلية

يل حولهايوفيما صحفية تقارير كتابة يمكن التي األفكار من :نماذج

اإلخبارية   الصحفية  :التقارير

والمعلومـات األحـداث على تستند التي التقارير علـى(وهي تقـوم أنهـا بمعنـى

الم)أخبار تنظمهـا التـي النشـاطات كافـة ألن ومتعددة، متنوعة فهي الوطنيـة، ؤسسـات

التقـارير خـالل مـن معالجتهـا يمكن السكانية بالقضايا العالقة ذات األردن، في والدولية

.اإلخبارية

الصحة: الحدث عن .اإلنجابيةمحاضرة
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المجلس: الخبر ورشةاألعلىنظم عنللسكان الـدينتدريبية رجـال فـيواألطبـاءدور

المحاضـرة.. المحاضـروتنـاول.. األسـرةتنظيم/ اإلنجابيةالصحة وهـدفت

............إلى

كالتالي نعرضه :أو

العمل ورشة نظمهـاأوصت بـيناألعلـىالمجلـسالتي المباعـدة بضـرورة للسـكان

المواليد

وأقــوال ومحاورهــا الورشــة أهــداف عــن معلومــات اإلخباريــة التغطيــة وتتضــمن

إليها خلصت التي والتوصيات بها .المتحدثين

الكتاب التقريريةأما فـية وتعرضـها الورشـة معلومـة على تعتمد فإنها الحدث، هذا عن

ثـم ومـن بهـا، المشـاركين مـن عدد آراء وتتناول وملخص، مكثف بشكل التقرير مقدمة

قـد التقريـر خاتمـة وفـي نظمتهـا، التي الجهة ورأي الورشة، موضوع في مختص رأي

أو الورشـة، محتويـات ألبرز تلخيصاً الصحفي فـييعرض ودورهـا ألهميتهـا تقييمـاً

تقنـع حالـة كأخـذ أجلـه، مـن نظمت الذي الهدف بأهميـةالقـارئتحقيق المشـاهد أو

المواليد بين .المباعدة

منهـا يجعـل أن الصـحفي يسـتطيع الصـحف، تنشـرها التي األخبار غالبية إن

األخبـار فـي عليـه كانـت ممـا أكبـر ووظـائف أدواراً تؤدي إخبارية، صحفية تقارير

وتفسـر تشـرح الخبـر فـي المعلومـة وهنا القراء، لدى أقوى يكون تأثيرها فإن وبالتالي

.وتوضح
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آخر :مثال

العمل: الحدث فرص لتوفير تدعو .مسيرة

عـن: الخبر العاطلين من اآلالف فـيشارك المهنيـةالعمـل النقابـات نظمتهـا مسـيرة

المجلس مع بالتعاون هـامشاألعلـىوالعمالية علـى بـاليومللسـكان االحتفـال

للسكان الفقر..العالمي العمال..أو الخ.... أو

أخرى بطريقة الخبر نعرض قد :أو

وعمال نقابيون والمجلـستقدم والعماليـة المهنيـة النقابـات نظمتهـا التي المسيرة

تـدعواألعلى والتي العجلـةإلـىللسكان لتحريـك الشـبابية الفئـة اإلنتاجيـةاسـتغالل

واالقتصـاديإلىوالدعوة السـكاني النمـو بـين بهـا(الموائمـة المشـاركون ورفـع

منها وشعارات ........).يافطات

كتابـة إلـى فتتعـداها اإلخبـاري، الجانب على التغطية تقتصر ال أن أردنا إذا أما

مكثـف بشـكل المعلومـة عـرض هـو الصحفي من المطلوب فإن حولها، إخباري تقرير

االلتقاء ثم ومن مشـاركتهمومختصر، دواعـي لعـرض بهـا، المشـاركين مـن عدد مع

السكانية القضايا دعم في .وأهميتها

التالي النحو على التقرير هذا كتابة :وتكون

المشـاركة: المقدمة وحجـم ومسـارها رعايتهـا حيـث من المسيرة وهو الحدث تتضمن

تنظيمها من والغرض ثالثة. (بها أو فقرتين تتعدى ال ).بحيث
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التق تـدعم: ريرجسم ودالئـل وأرقـام المشـاركين من عدد وآراء أقوال خالله من نعرض

إبرازها المراد السكانية القضايا أهداف .وتؤيد

الرأي   :تقارير

التـي والمعلومـات، اآلراء عـرض علـى الصحفية التقارير من النوع هذا ويقوم

جوانبهـا كافة من السكانية بالقضايا األم. تُعنى مـن عـدد يلـي كيفيـةوفيمـا علـى ثلـة

السكانية القضايا عن الصحفية الكتابة في التقارير من النوع هذا .استخدام

اإلعالم وسائل كثـرةتستطيع مضـار خاللهـا مـن تتنـاول تقـارير تعرض أن

والنفسـيةاألحمال االجتماعيـة حيـاتهم علـى وانعكاسـاتها ذلـك، على والتغلب والمواليد

والد المجتمع ونظرة .ينواالقتصادية،

التقرير هذا أنـواعومقدمة مـن ذلـك إلـى ومـا وصـفية، أو اقتباسية أو تلخيصية تكون

بها البداية يمكن التي قـوالً. االستهالل نقتـبس أو المعانـاة، جوانـب أبـرز نعـرض كأن

المتحدثين ألحد مؤثراً أو .بارزاً

التقرير جسم وفـقوفي أو األشـخاص، وفـق عرضـها يـتم أن فإمـا لـآلراء، نعرض

أقوالـه لكـل ونعـرض ومـؤثراً، ومعروفـا صريحاً معين باسم نبدأ كأن وعـنالمحاور،

المعيشـي الوضـع علـى ذلـك وانعكـاس والمواليـد األحمـال كثـرة ومبررات أسباب

فأقوالهلألسرة، الثالث ثم فأقواله الثاني الشخص آخـريليه رأيـاً تأخـذ أن يفضـل والتـي

تك ويؤيد األحمال كثرة إلى يميل نموذجيـةال أسرة بحيـثوين محـاور وفـق أو وهكـذا،

الثـاني المحـور يليـه المتحـدثين، جميـع أقـوال خالله من ونعرض األول بالمحور نبدأ

المحاور نهاية حتى وهكذا المتحدثين، أقوال .مع
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المحـاور بحسـب ولـيس األشـخاص أقـوال بحسب التقرير جسم عرض ويفضل

قناعة وحسب التقرير، عليها يقوم وأخيـراًالتي أوالً ذلـك ويعتمـد أهـم، فأيهمـا الصحفي

العرض أسلوب يختار الذي فهو الصحفي، .على

المعنيـين أحـد لـرد عـرض التقريـر جسـم يتضـمن أن األفضـل من ويكون

ذلـك،والمختصين مـن والـديني الشـرعي الموقـف لنـا يحدد دين رجل مع نلتقي كأن

خطورة لتبيان األسرة أطباء أحد مع األموااللتقاء صحة على .ذلك

دوري بشـكل التقـارير هـذه مثـل عـرض ضـرورة علـى التأكيد يجب وهنا

من الفائدة تتحقق حتى فـيومستمر، السـكانيةنشرها بالقضـايا والثقافـة الـوعي زيـادة

السلوك في والتغيير التأثير لتحقيق .مثالاإلنجابيوصوال

بشكل تناولها يمكن التي األفكار من العديد :دوريوهناك

تعرض   بالصحةتقارير عالقة ذات فئة .األسرةتنظيم/ اإلنجابيةآراء

الصحة   حول المواطنين مع ميدانية وسلوكيات/ اإلنجابيةتقارير  .مفاهيم

المرأة   تمكين تدعم التي الصناديق مشروعات من األسر استفادة مدى عن  .تقارير

تعرض   العاملينتقارير أوآراء الصناعية المدن الشبابيةفي المراكز أو حـولالجامعات

السكانية والفرصة السكان  .قضايا

بعـد   صـحتها على للمحافظة المرأة تتخذها أن الواجب األمور على الضوء تلقي تقارير

 .اإلنجاب

والتنمية   السكان بقضايا المعنية المؤسسات وأدوار عمل طبيعة عن التوعيـةتقارير فـي

القضايا الخدمابهذه تقديم  .توفي
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االقتصادية   بالظروف ربطها مع الزواج عن الشباب عزوف عن  .تقارير

تـوزيعهم   وسـوء السـكان زيـادة نتيجة المرورية واألزمات األطفال عمالة عن تقارير

ال المدن في وتركزهم الخدماتالجغرافي على ضغطا يشكل مما  .كبرى

وا   فهمهم مدى لتبيان متنوعة اجتماعية فئات مع ميدانية السكانيةتقارير للفرصة  .ستيعابهم

ذلك   وأسباب الفتيات بين العنوسة معدالت زيادة عن  .تقارير

الصحفي :الحديث

أو جديـدة، معلومـات تقـديم بهـدف الحـوار، علـى يقوم الذي الصحفي الفن هو

طريفة أو مسلية جوانب تقديم أو معينة، نظر وجهات وشرح آراء .عرض

يأخذوالحديث رئيالصحفي همامستويين :سيين

األول وسهولة: المستوى بيسر اإلعالم لوسائل تتحدث التي .المصادر

الثاني يبـذل: المستوى الـذين أو صـحفية، بأحاديـث اإلدالء عـن تحجـم التي المصادر

معينة آليات وفق بالحديث إلقناعهم جهدا .الصحفي

األول مـنالمستوى وغيـرهم السكانية، بالقضايا المعنيون الصـحةالمسـئولينهم عـن

وغيرهاالرأيوبيان التطوعية والجمعيات المدني المجتمع ومؤسسات . الشرعي

الثاني المستوى كثـرةما مـن المتضـررون والفقـراإلنجـابفهـم السـكاني والنمـو

القصـة.. والبطالة مـن ويقتـرب الصـحفي، الحديث شكل يأخذ هؤالء مع والحوار الخ،

تصلح وقضايا حاالت كبناء .إخباريةلقصةالصحفية،
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أهـداف إلـى العـودة يحـتم السـابقين المسـتويين مع صحفية أحاديث إجراء إن

نظر(الحديث ووجهات آراء عرض جديدة، معلومات ).تقديم

نحـاورهم الـذين األشـخاص فـإن جديـدة، معلومات على بالحصول يتعلق ففيما

يكونــوا أن ووامســئولينيجــب مســؤولياتهم عــن ونحــاورهم ، جبــاتهم،ومختصــين

لمؤسساتهم المستقبلية والخطط تواجههم، التي .والعقبات

علــى يقتصــر الحــديث مــن النــوع الخــدماتالمســئولينوهــذا تقــديم عــن

والتثقيفوالمسئولين التوعية .عن

الحديث من النوع هذا على هـو) المعلومـاتي(أو) اإلخبـاري(ويطلق هدفـه ألن

عـن جديـدة وأخبار جديدة، معلومات التوعيـةتقديم بـرامج وعـن السـكانية، القضـايا

األمـينوغ مـع حـواراً نجـري أن ذلـك ومثـال المجـال، هذا في المعلومات من يرها

التـي والمعوقـات المجلـس وبـرامج نشـاطات السـتعراض للسـكان األعلـى للمجلس

وخدماته لتوجهاته المستقبلية والرؤى برامجه تنفيذ . تعترض

مع صحفياً حواراً نجري أن للحـديثمسئولةأو األردنـي النسـائي االتحـاد فـي

وتوضـيح أسـرهن ودعـم تمكيـنهن أجـل من للنساء تقدم التي التنموية المشروعات عن

عليهـا اإلقبـال ومـدى المشـاريع هـذه من المستفيدات والنساء المشروعات هذه تفاصيل

تنفيذها تعترض التي .والمعوقات

والشخ للفكـرة اختيـاره بعـد اإلعالمي عـنعلى المعلومـات يجمـع أن صـية

سـيحاور التي األسئلة بموجبها ويحدد فـيالمسـئولالفكرة فقـط يعتمـد ال وأن حولهـا

السابقة خبرته على .حواره
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خـالل مـن تحقيقـه فيـتم معينـة، نظر ووجهات آراء بعرض المتمثل الهدف أما

مـع إجراؤهـا يتم التي غيـرالحوارات، مـن والمختصـين فـيالمسـئولينالمعنيـين

عـن الـدين رجـال أحـد مـع حـواراً نجـري كأن اإلنجابية، والصحة السكان قطاعات

حـواراً نجـري أو منهـا، التقليـل وكيفيـة ومخاطرها وحجمها أسبابها حيث من العنوسة

وممارسـات المراهـق مـع التعامـل وكيفيـة المراهقة مرحلة عن للحديث األطباء أحد مع

أحـد مع حواراً نجري أو ظـاهرةالمراهقين، عـن االجتمـاع علـم أسـاتذة أو البـاحثين

وأسرهم األطفال على وانعكاساتها األطفال .عمالة

أحاديـث عليهـا يطلـق والتـي الصـحفية األحاديـث مـن أخـرى أنواع وهناك

مـن المسـتهدفين األشـخاص خاللهـا مـن نحـاور أن يمكـن والتـي الشخصية عرض

اإلن الصحة وقضايا السكانية والسياسات .جابيةالبرامج

األردنيـة، اإلعـالم وسـائل فـي ينـدر األحاديـث من النوع هذا أن القول ويمكن

األشـخاص، هـؤالء إخفاقـات أو نجاحـات علـى الضوء إلقاء في أهميته من الرغم على

لآلخرين والتثقيف التوعية جوانب من وكمدخل منها، والدروس العبرة .التخاذ

المـ الشـباب أحد مع حوار إجراء ذلك ونسـتعرضومثال الكحـول، علـى دمنين

علـى إدمانـه ثـم ومـن السـوء برفاق والتقائه المدرسة، من تسربه من ابتداء حياته سيرة

حـواراً نجـري أن أو والقضـايا، المشـكالت مـن للعديد وتعرضه المخدرات، أو الكحول

المؤسسـات إحـدى إلـى فلجـأت زوجهـا، وفـاة بعد والفقر العوز تعاني كانت امرأة مع

الـزمنالدا مـرور بعـد أصـبح صـغيراً شروعاً وأنشأت مالي قرض على وحصلت عمة

مـن ذلـك إلـى ومـا المـواطنين، من كبيرة أعداداً وتشغّل جيد بدخل عليها تعود مؤسسة
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والصـحة السـكان لقضـايا دعمـاً عليهـا الضـوء إلقـاء يمكـن التـي الكثيرة الحاالت

.اإلنجابية

الصحفي :التحقيق

الفن يقومهو واسـعالذي عـدد اهتمـام مـدار قضـية أو مشكلة في البحث على

مـع المقـابالت بـإجراء ويقـوم والتحليـل، والتفسـير بالشـرح لها فيعرض الناس، من

لمـاذا وخاصـة التحقيـق لعناصـر مكتملـة مـادة إلى للوصول المعنية الجهات ؟مختلف

والصـحة؟وكيف السـكان قضـايا معالجـة فـي واسع المجال وهذا كـالفقرةاإلنجابيـ،

السـكاني بالنمو وربطهما مسـتوىوالبطالة تحسـين فـي ودورهـا السـكانية والفرصـة

المـدارسالمعيشة، واكتظـاظ ، والتعلـيم بالصـحة وربطـه اإلنجاب واألزمـاتوكثرة

علـى والضـغط والفقـر الرسـمية الـدوائر فـي المعـامالت علـى والطوابير المرورية

وك األسـباب فـي البحث وخاصة تحقيـقالحلـولإيجـاديفيـةالخدمات، خـالل ومـن ،

األسباب وتفسير الموضوع، على الضوء تسليط يمكن التحقيق .أهداف

التـي القضـية أو بـالفكرة النـاس إقنـاع محاولـة إلـى يهدف التحقيق كان ولما

سـلوكياته على التأثير خالل من الصـحفيةميتناولها، الفنـون مـن يعـد فإنـه وآرائهـم،

ا مجال في التاليةالمناسبة لألسباب وذلك السكانية :لقضايا

تفاصـيلها: أوالً بكافـة اإلعالميـة الرسـائل بتقديم تسمح التي الصحفي التحقيق فن طبيعة

جوانبها كافة من المشكلة أو القضية أو الظاهرة الستعراض .المطلوبة،
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والصـور: ثانياً والرسـوم والمسـتندات الوثـائق لنشـر المجـال يتـيح الفـن هـذا إن

التحقيـقو موضـوع بـين الثقـة وتـدعيم تعزيـز شـأنها مـن التي اإلحصاءات،

.والمتلقي

هـذا فـي عـام، بشـكل المحليـة صحفنا في الصحفي التحقيق ندرة المتابع ويلمس

أبرزها من األسباب من عدد إلى ذلك ويعزى :المجال،

التركيز   ألالمياإلععدم السكانية الظواهر هذه واالعلى السياسي الهم أوسـعن قتصادي

للرأوألإلعالممجاال استقطابا العامكثر  .ي

العالقة   والصحةاإلعالمبينوأهدافهاتبيان بالسكان . اإلنجابيةوالمعنيين

تحقيقه   إنجاز في الصحفي يستغرقه الذي إلى(الوقت الصحفي فيلجأ طويالً، وقتاً يأخذ قد

بديلة صحفية  ).أنماط

العديد إجراء نستطيع أننا إلـىإال نسـعى التـي األهـداف تخدم التي التحقيقات من

المختصـين مـن عدداً مع خالله من نستعرض السكانية الفرصة عن تحقيق كإجراء تحقيقها،

فئـةوالمسئولين حساب على الشباب فئة من السكان عدد وزيادة السكان عدد انخفاض أهمية

السك االحتياجات حجم على ذلك وانعكاس والمعالين مستوىالشيوخ تحسين إلى يؤدي مما انية

المواطنين . معيشة

المقبلين آلراء فنعرض الزواج، قبل الطبي الفحص عن صحفية تحقيقات نجري أن أو

وآلراء واإلناث الذكور من الزواج الصحيةمسئولينعلى الحكومية المراكز عنالمسئولةعن

يمكن أننا كما الدين، ورجال األطباء وآلراء الفحص عـنهذا متعـددة تحقيقـات نجري أن

المرأة تصيب التي السرطانات من وغيرها الثدي  .سرطان
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مواضـيع فـي االستقصـائي التحقيـق يلعبـه أن يمكـن الـذي الدور هنا ويبرز

في وخاصة السكانية، صـحةاألحمـالكثـرةتأثيرالقضايا وتـأثيرألماعلـى والطفـل،

الموارد على السكانية واسـتنزافللتلـوإحداثهاالزيادة ، والتسـول البطالـة وزيـادة وث

األ في المائية وخاصة الغذائية المـدارسالموارد مـن والتسـرب األطفـال، وعمالـة ردن،

.وغيرها

الصحفي :المقال

وتفسـيره وتحليلـه ومواقفـه آرائـه عـن كاتبـه فيها يعبر ذاتية كتابة عن عبارة

الناس تهم التي والقضايا األحداث على األدبـي،وهـ. وتعليقه منهـا عـدة أنـواع علـى و

عالمـي،اإلدعائي،الـفنـي،الرياضـي،القتصـادي،االسياسـي،الصـحفي،العلمي،ال

كالشـرحاألتقـويمي،التوجيهي،ال المقـال أغـراض تسـتغل أن يجـب لـذا يـدلوجي،

قضـايا عـن التعبيـر فـي واإلمتـاع التسلية وحتى واإلرشاد والتوجيه والتعليق، والتفسير

 .السكان

هـذه فـي الصـحفيون يكتبهـا التـي الصـحفية المقـاالت نـدرة هو والمالحظ

والولوج ثمإلىالمجاالت السياسي المطلـوبلخـدماتياالمقال فـإن لـذلك فاالقتصـادي،

في الكتابة الصحفيين علـى،ألنماطاجميعمن المقـاالتواإلخباريـةالقصـةوالتركيـز

شر من المقال به يقوم لما نظراً يقـومالصحفية، التـي لألفكـار وتقيـيم وتحليل وتفسير ح

.عليها
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مقاالت كتابة الـذينتقييميهإن المشـهورين، الصـحفيين مـن وخاصـة وتوعوية

علـى والتـأثير جهـة، مـن القـراء علـى التـأثير شأنه من عالية، قراءة بحجم يحظون

بـ فـي وتحلـيالتهم الصـحفيين بـآراء األخـذ فـي وذلك التوعوية، البرامج رامجمعدي

.الحقة

اإلخبارية  :القصة

وفـق يحللـه الخبـر أو الحـدث مـن جانبـا يأخـذ إخباري، قصصي سردي فن

للقالـب وفقـا وتشـويق تفسـير فيـه جامـد غيـر بأسـلوب وشـخوص، ومكان زمان

الكتابة في المتبع  .واألسلوب

والغائـب للمعلومـات األساسـي والمصـدر الحـدث أطـراف عـن البحث ويتم

و منها، الـذيوالمهم ومـا القصـة أهميـة وبيـان للقصـة األساسي المحور وضع ثم من

.ستحدثه

جوانـب علـى والتركيـز الخبـر مـن أكثـر للمادة بعد إعطاء إلى القصة وتهدف

الجزئيـات عـن وتكشـف المجتمـع، من قريبة وتكون اإلنساني الطابع عليها يغلب محددة

الفكـرة اختيـار ويتم العموميات، عن وتبتعد مـنوالتفاصيل بعنايـة المناسـبة الرئيسـية

اإلخباريـة القصـة لبنـاء شـرط الحدث الن األحداث، المـرأة. ( خالل رفـاه.. تمكـين

لكثرة-لألسرة سيدة عـددهاأسرةرفاهية–األحمالوفاة لكثـرةأسـرة–لقلـة فقيـرة

اخوانهمأطفال-األوالد قوت لتأمين لواقـع)يعملون تفصـيلي سـرد خاللهـا مـن ويتم ،

وذلـك الحياتيـة، مسـيرتها فـي سـلبي أو إيجـابي طابع ذات كانت سواء الحاالت، هذه
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كـي لآلخـرين ومنفعـة عظـة ذات ولتكـون جهـة من بعينها الحالة على الضوء إللقاء

سلبية كانت إذا مجاراتها لتجنب أو لهم قدوة باتخاذها إما منها .يستفيدوا

الجوا علـى التركيـز فـي أهمية ذات القصة انـهوتعد وخاصـة السـكانية، نـب

بالقضـية للتعريـف عـدة أهـداف تحقيـق في استغاللها مـنيمكن المزيـد وعـرض ،

لهـا نتعـرض التـي الحـاالت عبـر اآلخـرين وتثقيـف لتوعية وذلك حولها، التفاصيل

منها اإلنسانية .وخاصة

والتلفزيون لإلذاعة :الكتابة

جهـدا يتطلـب والتلفزيون اإلذاعة مجال في العمـلالكتابة لطبيعـة نظـرا أكبـر

وتعدد والمسموع المرئي البـثالمرجعفي مسـاحة ومحدوديـة المنـدوبون. يـات فهنـاك

علـى التركيـز يجـب ولكـن بالموضـوع، قناعـة على يكونوا أن يجب وكلهم والمدراء

أو السـكانية بالقضـايا العالقـة ذات اإلخباريـة القصـص إلنتـاج والمحررين المندوبين

ال مفاهيم سـكانيةاإلنجابيـةصحةإدخال ومفـاهيم السـكانية ضـمنأخـرىوالفرصـة ،

والمسـموعة المرئيـة المـؤثرات اسـتخدام مـع المناسـبة والقوالـب والبـرامج األخبار

والمواد البرامج في المؤثرة .والرسوم

المسـتمع، ألذن مكتوبـة والتلفزيـون اإلذاعـة قصـص تكـون أن مراعاة ويجب

واضـ نص كتابة المندوبين يمكـنوعلى ال ألنـه الفهـم، وسـهل المحادثـة سـمة لـه ح

علـ ثانيـة نظـرة ويلقي الخلف إلى يعود أن والتلفزيون اإلذاعة التـيىلجمهور القصـة

األولى المرة في جيدا يفهمها  .لم
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اإلشـارة أن إلـى االنتبـاه يجـب والمسـموع المرئـي في مطلوب اإليجاز والن

ومحـدو خاطفة تكون أن يجب السكانية إالللقضية والتوضـيح التفسـير إمكانيـة لعـدم دة

أن اإلذاعـة لمقدمـة يمكـن ال كمـا متخصصـة ومسـاحات مقـابالت أو بـرامج ضمن

أو نقطتـين أهـم والتلفزيـون اإلذاعـة كاتـب ينتقي ذلك، من وبدال األسئلة جميع تتضمن

التالية الجملة في األخرى النقاط ويضع المقدمة، في ويستعملها نقاط  .ثالث

ا إلـىويجب أقـرب والتلفزيـون اإلذاعـة أخبـار كتابـة أسـلوب أن إلى النتباه

المطبوعـة األخبـار كتابـة أسلوب من اإلذاعـة. المحادثة صـحفيي علـى ينبغـي لـذا

ولفظهـا المصـطلحات معرفـة مـن ويتمكنـوا يتكلمـون مثلمـا يكتبـوا أن والتلفزيون

الصور اختيار وعند القصص في المشاعر  .ومراعاة

لل االلكترونيةالكتابة :مواقع

بـ أقـل الـنص أن إلى االلكترونية المواقع في االنتباه الكتابـة% 50ـيجب عـن

مـن أكثـر علـى المعلومـات لتوزيـع الـروابط مـن االسـتفادة ويمكن الورقية، للنسخة

متعلقـا الموضـوع كـان إذا وخاصـة المعلومـات من مزيدا المستخدم وإلعطاء صفحة،

ال مع السكانية، المواقـعبالقضايا محتـوى يقـرؤون ال االنترنـت شـبكة مستخدمي أن علم

طريقة إلى يعمدون بل كلمة محددة" مسح"كلمة جملة أو عبارات منتقين .النصوص،

االلكترونيـة المواقـع إعالميـي على التركيز يجب علـىولذلك الضـوء تسـليط

طرق عدة باستخدام المادة بداية في محدودة التشـعبية(كلمات تالـروابط أن كـونممكـن

الطرق هذه يمكن). إحدى طريقةكذلك :تنويع
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مختلف: الطباعة   بلون أو مائل أو عريض بخط العبارات بعض كتابة  .مثل

محتـوى: العناوين   مجمـل يلخص وقويا، واضحا المادة، رأس في العنوان يكون أن يجب

.المادة

مع   ذات فرعية عناوين ضمن السكانية القضية عن المطلوب  .نىإدخال

إليهـا،   واإلشـارة ومفاهيمهـا السكانية بالقضية والخاصة الدالة واألشكال الرموز استخدام

القوائم في إلـى. خاصة واللجـوء الفقرات بعض مقدمة في اإلشارات أو الرموز فاستخدام

معنى الفقرة وإعطاء القارئ نظر لفت في يساعد والقوائم  .التعداد

السكانية   القضية عن تريد ما النوضع الواحدة للفقرة واحدة فكرة سـوف(ضمن القـراء

إضافية فكرة أي من  ).يهربون

السكانية   بالقضية الخاصة الفقرات تكون أن االهتماممراعاة النمدار األولـى الفقرات في

بطريقة المعكوس(الكتابة انتشاراًهيالهرم االلكترونيةاألكثر الصحافة  ).في

الك أجهزة عبر القراءة بـرمبيوتوتعد الورقية النسخ من بطئا أن%25أكثر وحتـى ،

يقـرأ عنـدما الراحة عدم من بنوع يشعر ما غالبا اإلحصائية، هذه يعرف ال الذي المستخدم

الحاسوب جهاز عبر مكتوباً .النص

عامة  مالحظات

بين   للعالقة االعتماد نموذج عالقة نختار أن المهم الاإلعالميينمن على فيوالقائمين عمل

والصحة السكان تكـوناإلنجابيةقضايا أن علـى يركـز النموذج فهذا السكانية والفرصة

العالقة طرفي بين المتبادل التعاون على قائمة والمصادر اإلعالميين بين .العالقة
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االجتماعي   التبادل نموذج من نستفيد بين: قد العالقة استمرار بكيفية يعنى اإلعالميـينالذي

الهـدفوالمصادر وتحقيـق خدمـة بهدف االجتماعي والتواصل االحترام من أساس على

السكانية بالقضايا المتعلقة  .المنشود

الزيـارة   خـالل من األطراف جميع بين الثقة على ومبنية مفتوحة العالقات إبقاء ضرورة

والعامة االجتماعية العالقات .وإقامة

والمفاهي   والنسب األرقام عرض في الدقة  .والمصطلحاتواألسماءمتوخي

في   الكتساهم في المتخصصين لإلعالميين إعالمية، هيئة أو جمعية والمهتمـينإيجاد ابـة

السكانية  .بالقضايا

أو   شرعية أو طبية معلومات أية تعرض المختصةإحصاءاتال المصادر خالل من  .إال

كثيرة   وامرأة مثال فقراء ألشخاص مسيئة شخصية صوراً تنشر  .مالاألحال

الموسـمية   االحتفاالت على وتقتصر محددة، السكان قضايا في كتابتك تكون ال أن احرص

الجهات تنظمها السكانيةالمسئولةالتي بالقضايا  .والمعنية

تكـون   أن يجـب فـال للقراء، بها تتوجه التي الصحفية الكتابة فنون في التنويع على اعمل

والح التقرير اكتب ، األخبار على والقصـةمقتصرة المقـال علـى وركـز والتحقيق ديث

 .اإلخبارية

والصحة   السكان مجال في الكتابة على وحريصاً متابعاً السـكانيةاإلنجابيةكن والفرصـة

ومتواصل دوري  .بشكل

بالسكان   المعنية الجهات من تنظيمها يتم التي والبرامج النشاطات جميع في  .شارك
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اإلعالمية الحمالت

الحم تنظيم لهـايتطلب والتخطـيط السـكانية القضـايا مجـال فـي اإلعالميـة لة

أدوا واختيـار األسس، لهـاوضع ستخصـص التـي الفئـات لكـل المناسـبة اإلقنـاع ت

فريـق خـالل مـن ذلـك ويـتم والهـدف، الرؤيـة تحديـد بعـد الرسالة وإعداد الحملة،

أق وتـوافر اإلسـتراتيجية ويعـد واإلداريـة الماليـة االحتياجـات يدرس سـاممتخصص

والتنفيـذ والتنسـيق العمـل آليـات األقسـام منسقو ويتولى مساندة، وفنية وإعالمية إدارية

فـي ولكـن العمـل، وانتهـاء التقويم مرحلة إلى بالتنفيذ ومرورا والتصميم اإلعداد من بدأ

ألسـباب مسـتمرة الحملـة تظل أن يجب السكان الهـدفمجاالت علـى اإلبقـاء أهمهـا

يالمعلن ما بحسب للسـكانوهو األعلـى المجلـس النمـو(حدده بـين التـوازن تحقيـق

الوصول أجل من المتاحة والموارد النمـوإلىالسكاني معـدالت خفـض المـواطن، رفـاه

تنظـيماإلقبالتشجيعالسكاني، بـرامج واالسـتثماراألسـرةعلـى للفرصـةاألمثـل،

االعتبار) السكانية بعين األخذ تكـونأنمع كلهـاهـذهإلحـدىالحملة ولـيس القضـايا

تتشتت ال لكي .والرؤىاألهدافمجتمعة،

ذات والعلميـة البحثيـة أو األرشـيفية سـواء األوليـة المعلومـات تجهيز ويجب

المستهدفة والجماعات السكانية بالقضايا .الخ..العالقة

الوسائل اختيار يجب صـفاتاإلعالميةكما علـى التعـرف بعـد للحملـة المناسبة

الوسائل المجتمـعهذه فـي توافرهـا ومـدى المعنـي، الجمهور إلى الوصول في وقدراتها

واختيـار والرسـائل اإلعالميـة المـواد إلعـداد العاملين توجيه ذلك ويلي عليها، واإلقبال
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والعالقـات الدعايـة بحمـالت للقيـام وعمليـا نظريا وإعدادها وتدريبها المساندة العناصر

.العامة

إنتا الحمالت مع نـدواتويترافق مـن المناسـبة واألنشـطة اإلعالميـة المـواد ج

وإعالنـات وملصـقات وكتيبات وصور عمل وورش فـي.. ومحاضرات ويراعـى الـخ،

المتعلقـة والمفـاهيم الحملـة، أهـداف علـى مطلعا خبيرا اإلعالمية الحملة فريق يضم أن

مسـتعدا المجتمـع، بنوعيـة عارفاً واإلعالن، والدعاية السكانية للقيـامبالقضايا ومـؤهال

.بعمله

اسـتخدام فـي وفنيـين ومصـور ورسـام للنصـوص كاتبـا الفريـق يضم كما

علـى ومشـرفين العامـة، العالقـات فـي وخبراء بصرية أو سمعية سواء الفنية األجهزة

التأييـد وكسـب اإلعالميـة الحمـالت بعـض في األمر يتطلب وقد والميداني، الفني العمل

والم الرأي بقادة الديناالستعانة وشيوخ .واألطباءجتمعات

والثقـة واإلقناعيـة، الخطابيـة المهـارات ناحيـة مـن جيدا العمل فريق يعد وأن

مهارا وامتالك الشخصية وقوة وخاصـةتبالنفس والبحـث التصـرف، وحسـن االتصال

عليها اإلجابة يملك التي األسئلة .في

ا وخطـة الماليـة الكلـف دراسـة يجب الحملة خطة إعداد الميـدانيوعند لعمـل

المسـتهدفين إلـى والوصـول الحملـة فـي المشـاركة تحفيز على العمل سماتها من التي

العوائق .وإزالة

لألهـداف التأييـد كسـب بهـدف االتصـال أنشطة كافة تستخدم اإلعالمية والحملة

الوسـائل بكـل فـيهم التـأثير ومحاولـة بالمعلومـات المستهدف الجمهور وإمداد المعلنة،
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مـنواإلمكا ويـتم واإلقنـاع، االتصـال وسـائل جميـع خالل من المتوفرة واألساليب نات

إلى التطرق الوسائل هذه :خالل

المجلـس   وعمـل اهتمامات وذات السكانية بالقضايا المتعلقة والقوانين األعلـىالقرارات

القضايا هذه بمتابعة المعنية والمؤسسات  للسكان،

تفع   بهدف والقوانين القرارات تعديلهامناقشة أو  .يلها

السكانية   بالقضايا المتعلقة  .المشكالت

المستهدفة   والفئات القرار صناع على تأثيرها، ومدى اإلعالمية بالحملة الخاصة  .النتائج

اإلقبال   عدم الحملةأوأسباب مع  .التفاعل

عارضتها   والتي الحملة أيدت التي  .الفئات

الحملة   واجهت التي والقضايا الرسـالة–ميةإعال(المشكالت نوعيـة الوسـيلة، اختيـار

مدنينوالمضمو ومجتمع وإداريين إعالميين من العاملين المالية، أو اللوجستية اإلدارة ،.( 

معها   التعامل والية إفشالها في تساهم التي أو الحملة إلنجاح تدخلت التي  .الجهات

وهل   أغراضها، وأدت ومؤثرا واضحا الرسالة هدف كان المسـتهدفيناهتأثارتهل مـام

مدى وما سلوكياتهم في إلجراءوأثرت عليهاالحاجة  .تعديل

:الحمالتتصميم

القائم الحمـالتيواجه تصـميم مـاعلى خصوصـاً المشـكالت مـن مجموعـة

تواجـدها وأمـاكن سـنها حيـث مـن يخاطبهـا التي الجماهير نوعية باختالف منها يتعلق

وا بها تقوم التي األعمال اوطبيعة والمعتقـداتختالف األجيـالالهتمامـات األكبـربـين

اال.الشابةواألجيالسناً الرسـالة تصـميم أمـر تجعـل وغيرهـا المشكالت تصـاليةهذه
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المرغوب األثر إحداث إلى يؤدى يتطلـبوالتأثيربما الـذي األمـر التعقيـد بالغـة مسألة

المناسب بالشكل الرسائل هذه لتصميم خاصة جهود الحـالبذل هـو كمـا الجمهـور، فـي

والصـحة السكان بقضايا المـواطنيناإلنجابيـةالمعني غالبيـة ليشـمل يتسـع والـذي ،

واالجتماعية االقتصادية وأوضاعهم وبيئاتهم ثقافاتهم اختالف على . األردنيين،

إعداد أجل تومن تحقيـقحملة سـبيل وفـى مسـتقرة، ضـوابط إليجـاد سـعى

المنشودة الهييجباألهداف كافة أوزيارة أهليـة كانـت سـواء المعنيـة والمؤسسـات ئات

الذي األمر للجماهيريحكومية، التوجه منستلزم ودهمالمعنية كسب .ودعمهمخالل

ال إعداد حملةخطوات

بـيننإ مـا تتعـدد بالسـكان المتعلقـة المجـاالت فـي طرحها المراد البرامج

حولهاإلنجابيةالصحة المواقف وتتباين السكانية منهـاوالفرصة بعـض فـي تتوحـد او ،ا

يقف فيما الشديد الحذر من بد يثاال وما الال تصـميم فـإن لـذلك قضـايا، من يعـدحملـةر

األساسية األمور أومن النجـاح، فـرص من تزيد الجمـاهيرالتي أنشـطةعـنفـور ن

أي.الحملة فإن عام لهـةناجحـحملةوبشكل بـد أناال الخطـواتتمـن علـى حتـوى

 :التاليةاألساسية

المشكلة    .تحديد

الحقائق   عن  .البحث

األهداف    .تحديد

باالتصال   المقصود الجمهور  .تحديد

ا    .لحملةتخطيط
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ال    .حملةتنفيذ

النتائج    .تقييم

ال تصميم التالياوتنفيذهحمالتويتم النحو :على

المشكالت: أوالً ):القضايا(تحديد

األولى الخطوة أووةدالجيـللحملـةاإلعـدادفـيتتمثل القضـايا طبيعـة تحديـد

سي التي ال.تناولهاتمالمشكالت تواجـه التـي القضـايا أو المشكالت علـىوتختلف قـائمين

يواجـهالحملة بينمـا عاديـة، غيـر جهـوداً حلها يتطلب صعبة مشكالت يواجه فبعضهم ،

ببساطة حلها الممكن من عادية مشكالت اآلخر علـى.البعض فـإن األحـوال كـل وفـى

بالالقائ باإلضـافةحملةم الجماهير، اتجاهات على لمـالتـوخيالتعرف والحـذر الحيطـة

يث أن اللباقـةايمكن بمنتهـى معهـا يتعامـل وأن متوقعـة غيـر متاعب أو مشكالت من ر

. والذكاء

ا رجـال علـى يصـعب بدرجـة تتنـوع لكنهـاالتصـالوالمشكالت حصـرها،

عام بشكل التاليةفيتنحصر األشكال :إحدى

السلبيةالت .1 االنطباعات على :غلب

وتتطور تنمو االنطباعات هذه فإن نفـوروعادة إلـى تـؤدي مـنجمـاهيرالوقد

إلـىمساندتهاأوحملةال االنطباعـات هـذه سبب يعود بقضـيةاتافتراضـوربما سـلبية

النسل وتحديد المواليد بين المباعدة بين الخلط عند يحصل كما ما، .سكانية
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ا .2 بإعداد محددةحملةلااللتزام زمنية فترة :خالل

بال القائم تواجه التي األساسية المشكلة مـاحملةإن تـوفرغالبـاً عـدم مـن تـأتي

الخبرة يمتلك تحديـدبـالكادر حيـث مـن للحملـة المسـبق التخطـيط سـوء أو حمالت

للمعنيين الخبرات حسب أنفسـهم.الحملةذبتنفيالمسؤوليات يجـدوا أن الممكـن فـيفمـن

الامو عليهـقف لايحسـدون باإلعـداد تـأخرهم إنحمالتهـمنتيجـة وحيـث أنشـطة،

بايعاموفيتجرىالحمالت القـائم فإن تأجيلها، يمكن وال محدد نفسـهلحملـد يجـد فـية

بتجاوزهـا الكفيلـة السبل عن يبحث أن معها يجب حقيقية قـد.ورطة إلـىيعمـدوهنـا

الخبـرة أصـحاب العالاستشارة مكاتـب مـع التعـاون واإلعـالنأو العامـة … قـات

خاللهـ مـن يقـدم حمـالت إلجـراء يهـدف كان إذا موضـوعاتخصوصاً أو أفكـارا ا

.ةجديد

:بالفعلةقائمحملةتطوير .3

ال مــن كثيـراً الحمــالتإن توصــل مســتمرة باســتراتيجيات مؤسســاتتــرتبط

المستهدفب بالجمهور األخذ ممـاعينمع بـذلك مسـتفيدة قـائم هـو مـا تطوير االعتبار

تغيرات من حولها القـائم.يحدث يحـرص أن يجب العلـىوهنا مـنحمـالتتصـميم

االنزالق الفنيـةفيعدم واألسـاليب الوسـائل مـن واالسـتفادة الرتيبة، الروتينية المواقف

إلجـراء مسـتمرة دوريـة بصـفة النتـائج مراجعـة وجـوب مع له، أتيحت كلما الحديثة

ذلـك األمـر تطلب إذا الالزمة ال.التعديالت تطـوير رجـالحملـةوعنـد علـى يجـب

التاليةتصالاال األهداف أعينهم نصب يضعوا :أن

الجمهور   ثقة على .المحافظة
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بأن   والمعارضة المحايدة الجماهير .حقيقيةةمصلحاألمرهذابلهمإقناع

الجماهير   حركة ومتابعة ولهـاالمستهدفةمراقبة تبـرز قد التي المواقف وتعديل لتصحيح

الحملةعالقة .بموضوع

الحقائق: ثانياً عن :البحث

بال القائم يحدد يحملةعندما التي القضايا أو اليبغـنالمسائل مـع جمـاهيرإثارتهـا

التعرفالمستهدفة عليه أساسـيةيتوجب عناصـر علـى التركيـز ويمكـن أسـبابها، على

معرفةفي مثل االتصالي :العمل

سيستخدمها   التي .الوسائل

الم   .تبعةاألساليب

االتصال   .كلفة

بالوسيلة   الجمهور اهتمام .درجة

المستخدمة   واألساليب الوسائل .فعالية

وآلية   .التقييمالمتابعة

بالحملةالعلىويجب يمثلـونهمقائمين من االفـيأو انالعمليـة يجـدواتصـالية

التالية لألسئلة :إجابات

مننماذا   بالضبط  .الحملةريد

الم   لدىوضوعهل المستهدفالمقبول  .جمهور
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نستطيع   بالعاداتأنهل األمر اتصل إذا وخاصة بأريحية، المستهدف للجمهور قضايانا نقدم

والصحة والدين  . والتقاليد

مدى   والمواجهةالقدرةما اإلقناع والطروحاتعلى  .باألفكار

المحرجةنهل   األسئلة على الرد  .والمتعمقةستطيع

باليوف للقـائم البد األحوال يقـومحملـةكل أن وعليـه البحـوث، إجـراء مـن

على للتعرف الميدانية المعنـيبالدراسة علـىالجمهور والتعـرف عديـدة، جوانـب مـن

واالوءراالآ تشغلهمالرغبات التي والمسائل األسـلوب.تجاهات تحديـد يجـب هـذا وعلى

إليها التوصل يتم التي البيانات من واالستفادة للبحث الفيالمناسب .ملةحتصميم

األهداف: ثالثاً :تحديد

ناجحة، بحمالت السـؤالينبغيللقيام تحقيقـه:التـاليتأمل المطلـوب هـو مـا

؟ بالضبط

ال نجـاح إلـى أدعـى ذلك كان كلما محدداً الرد كان النتـائجحملـةوكلما وبلـوغ

مثـل. المرجوة محـددة غيـر أهداف على االعتماد عدم للدعايـة: "ويجب لنـوعاإلعـداد

الصـحةالقضية علـى التركيـز نريـد عـام بشـكل والقول بها التعريف المراد السكانية

له"بعموميةاإلنجابية معنى ال هدف هذا ألن بعنايـة. ، تحديـده فيجـب الجيـد الهـدف أما

ال: "مثل المواليدجماهيرتعريف بين المباعدة ".بأهمية

اإلعالنــات بعــدد الهــدف نجــاح قيــاس عــدم كــمفــيويجــب أو الصــحف

المطبوعـةالم الملصـقات أو الموزعة الـ… نشورات بعـدد النجـاح يقـاس ردودإنمـا

الوحصاليتمالتياإليجابية بعد عليها مـنل بـد ال وهنـا ، أهميـةإلـىاإلشـارةحملـة
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السـلوكياتاألثردراسات فـي التغيـر مـدى لقيـاس سـنوات بعـد عـادة تكـون التي

التي .الحملةأحدثنهاوالمفاهيم

نوعا وتـأثيريإع: نواألهداف علمـاً. المـي الجمهـور بإحاطـة تقـوم فعنـدما

القـادمبقائمة للشـهر بالقضية الخاصة األهـدافاألنشطة قبيـل مـن يعتبـر هـذا فـإن

بغـرض المختلفـة االتصـال وسـائل اسـتخدام إلـى تسعى عندما أما قبـولاإلعالمية،

معها والتفاعل للقضية األهدافالمجتمع قبيل من يعتبر هذا .لتأثيريةافإن

وقياسـها معايرتهـا نسـبياً السـهل مـن للتأثير الهادفة تحصـر. والحمالت كـأن

الزيادة إلىفيمقدار يحضرون من التدريبيـةعدد الـردودالورش زيـادة خـالل مـن أو

نحو لطروحاتالحملةموضوعاتاإليجابية الجمهور وتقبل .الحملةوأفكار،

بوالو لـيس جهـود من بذلت مهما عمليـة،حمالت غيـر أهـداف إنجـاز سـعها

باآلتي تتصف أن يجب الجيدة :واألهداف

واقعية   تكون .أن

المثالية   عن تبتعد .أن

ال   ممكنة أو ميسورة تكون .نالمأن

المغاالة   عن تبتعد . أن

للتطبيق   قابلة تكون .أن

تكون   .لقياسلقابلةأن

المتاحـة الماليـة االعتبـارات مراعـاة يجـب األهـداف وضع الوعند وربمـا ،

اإلنجاز وحـدها،علىيتوقف يففـيالميزانية الحـاالت إنجـازاتمكـنبعـض تحقيـق
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ننكـرمقبولة أن نسـتطيع ال لكـن قليلة، مالية تكاليف اضمن المـادياثـر فـيلعامـل

أفضـل واسـتخدام العناصـر بأفضـل االسـتعانة إمكانيـة من يحسن ألنه النجاح، فرص

وأحدثها .الوسائل

إلى عنصـروباإلضافة مراعـاة األهـداف وضـع عنـد بد فال المالية االعتبارات

وطبيعتهـا، منهـا المرجـو الغـرض علـى للحملـة الـالزم الوقت تحديد ويعتمد الوقت،

والتثقيف التوعية سـريعةفحمالت الـزمنإيقاعهـافـيتكـون حمـالتأمـاوقصـيرة

فيجـبإلىوالهادفةالتأثير السلوك وقتـاأنتغيير والتنفيـذاإلعـدادفـيأطـولتأخـذ

كل وعلى الحملتينأنيجباألحوالوالزمن لكال الزمنية الفترة .تحدد

التالية األشكال أحد األهداف تأخذ :وقد

الرسالة   على الضوء االتصال(إلقاء هدف هي ).التي

للرسالة   المتقن .التوزيع

الرسالة   .تقبل

المواقف   .تغيير

العلني   السلوك .تغيير

الترو يتم البنـودعادة أمـا األولـين، البندين على أنتتطلـبفإنهـااألخـرىكيز

بالرسـالةتتوفر لالهتمـام النية الجمهور لالقتنـاعلدى ثـممونبالمضـوالقابليـة ومـن

السلوك/بهااألخذ . تغيير
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الجمهور: رابعاً :تحديد

ال يكـون أن االتصـاليةمتلقـييجب الرسـائل مختلـف تفسـير علـى قـادراً

والظـروف. كبإدرا األهـداف مراعـاة علـى التأكيـد مـن بـد ال الجماهير تحديد وعند

الجمـاهير بقيـة مـن أهـم جمهـور دائماً يوجد ال أنه على التأكيد إلى باإلضافة المحيطة،

الجمهور تحديد عند يلي ما باالعتبار نأخذ أن يجب عام وبشكل :األخرى،

العالقة   ذات الجمهور خصائص استخدام المهم بقيةمن استخدام يتم ثم ومن لتحديده بالموقف

والجنس والسكن كالعمر العالقة ذات .الخصائص

كبيراً   كان وإن معقوالً الجمهور حجم يكون جمـاهيرفييجبأن إلـى تقسيمه الحالة هذه

.فرعية

وخصائص   صفات باستخدام الجمهور تحديد يتم ال أنه بمعنى مانعاً جامعاً التحديد يكون أن

التعريـف)ضيقة(جداًدقيقة ضمن الجمهور أفراد كل إلدخال المجال يتيح ال الذي األمر ،

التعريف توسيع يجوز ال أنه بمعنى صحيح يجعـل) فضفاضاً(يصبحوالعكس الذي األمر

التعريف هذا ضمن يدخلون مقصودين غير .أفراداً

وسا   باستخدام المحددة الجماهير هذه إلى الوصول الممكن من يكون المتاحةأن االتصال .ئل

ال: خامساً :حملةتخطيط

السبب عن نسأل أن بد ال الخطة وضع إيضـاحفـيعند يعنـى وهـذا االتصـال،

وأولوياتها األهداف البـدءمجموعة يكـون أن ذلك خطـوة،هـدفبومعنى كـل وتجعـل

تسـيرفي الخطـة أن نضـمن وبـذلك باألهـداف، عالقـة لهـا الطريـقفـياالتصال

.الصحيح
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ومـاوبع االتصـال، موضـوع حـول يـدور أن يجب عما االستفسار يجب ذلك د

للجمهور يقال أن يجب وكيفيـة. الذي النهـائي التصـور تحـدد التـي هـي العملية وهذه

المواقف .تهيئة

منو بد البـدءال قبـل األسـئلة، مـن مجموعـة حـول كافية إجابات فـيتوافر

صياغتها نعيد والتي البرنامج :كالتاليوضع

يجـرىم   ما أن أم لتحقيقها، السعي يتم وواضحة محددة أهداف توجد وهل األهداف؟ هي ا

مبعثرة؟ لمهام تجميع مجرد هو

أن   وجوب نرى والتي والمؤثرة؟ المهمة القوى هي وما لالتجاهات؟ الحاضرة الحالة هي ما

باالتصاليقوم يسالقائم لكي صحيحاً تقديراً وتقديرها كاملة دراسة يتحركبدراستها أن تطيع

صحيح؟ بشكل

الهـدف   هـي الجماهير كانت وإذا إليها؟ الوصول يجب التي الجماهير وصف تحديد تم هل

لل بتنفيـذاوغايتهحملةاألساسي القيـام قبل جيد بشكل ودراستها تحديدها يتم أن نرى فإننا

.حملةال

تنف   دون تحول قد التي العقبات معرفة وجوب نرى وهنا العقبات؟ هي الما جـزءحملةيذ أو

هـذه تتركز ماذا وحول الجماهير، لدى معارضة اتجاهات وجود مدى معرفة ويجب منها،

أخذها ليتم خلفها تقف التي والجهات البعينالمعارضة وضع عند .وتنفيذهاحملةاالعتبار

جيد   بشكل الفرص هذه من االستفادة وجوب نرى وهنا المتاحة؟ أو السانحة الفرص هي ما

مهمالن عنصر المجالفيالتوقيت . هذا

التي   الحالية األنشطة هي بهايما السـكانيةقوم بالقضايا مناسـبتهاالمعنيون مـدى ومـا ،

السائدة؟  للظروف
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أنشطة؟   من اآلخرون به يقوم الذي ما

تعمل   السابقة األنشطة مـافيهل على الفعل ردة قبيل من أنها أم المرسومة األهداف إطار

اآل به خرون؟قام

منطقي؟   بشكل متابعتها وتتم األنشطة تسير بحيث شمولية بنظرة المراجعة تتم هل

لالتصـال   المناسـبة واألساليب الوسائل تحديد تم وهل تام؟ بشكل الوضع دراسة تمت هل

واختيار تحديد تم وهل ،بالجماهير؟ المشجعات مـعالعوائدالمحفزات، يتفق وبما المناسبة

الجماهير تقياهتمامات تم وهل والوسـائليومصالحهم؟ ستسـتخدم التي االتصال وسائل م

األخرى؟

والتي   المتاحة والفنية والبشرية المادية اإلمكانات هي التما ؟ااستخدامهحملةستطيع

النتائج: سادساً وتقييم الحملة تنفيذ

لل خطـة وضع كان يعنـىييعنـحملـةإذا ذلـك فـإن للنجـاح خريطـة رسـم

ع تحديد شـكضرورة ال الـذي واألمـر للنشـاط، زمنـي جدول وتحديد النجـاح، ناصر

ا تتناسـب أن األفضـل ومـن اغتنامهـا، يجـب فـرص ثمة هناك أن مـعلحمـالتفيه

منظم وبشكل الظروف لتناسب اإلمكانات تطوير أي الفعلية، .الظروف

اإلنجـازات لقيـاس وسـيلة وجـود بدون النتائج معرفة قياس يمكن بـد،وال وال

أنشطةمن من نشاط بكل القيام بعد أشكالها بكافة الجماهير فعل ردود . الحملةمتابعة

الوهناك لنجاح االتصـال بمتطلبـات مـعحملـةقـائمة يتناسـب بمـا نـذكرها

وهي السكانية القضايا :حمالت

النشاط   بوسع تعطيةالسابقاتهل المعنيحولامؤشرأن ؟الجمهور
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االستعانة   باإلمكان الجماهيرخرينباآلهل فئات ؟لتحديد

يمكن   تفيـدهل مجموعات إلى الجمهور تقسيم المعنيين من مواقـفتحليـلفـيالطلب

المعنية ؟الجماهير

تجـار،   مـوظفين، طـالب، المجموعات؛ هذه نوعية على التعرف باإلمكان رجـال،هل

؟..نساء،

ال   على القائمين بين تنسيق هناك القوائمحملةهل هذه مجموعـاتإلعداد إلـى وتقسـيمها

نوعية؟

بمتابعـة   المهتمـين مثل خاصة بصفة المهمة المجموعات على التعرف يتسنى قضـاياهل

والصحة السكانية والفرصة العاماإلنجابيةالسكان الرأي ؟…واتجاهات

تحد   باإلمكان المهل القطاعات تأييدها؟طلوبيد

اعتباره   يجوز فريق هناك مجممنتمياهل من هذاألكثر ينتمي المجموعات وألي نوعية وعة

الفريق؟

تعارض   هناك جمعهافيهل تم التي مصـادر(البيانات تختلـف عنـدما خـاص وبشكل

؟)البيانات

المتأنية؟   الدراسة من والمزيد التدخل تتطلب مشاكل أو أزمات يوجد هل

وتأثير   قول لهم الذين اآلخرين برأي االستئناس تم االتصال؟فيهل

هو   االكتفـاءمن يجـوز الذي الجمهور هو ومن مباشرة؟ به االتصال يمكن الذي الجمهور

المباشر؟ غير باالتصال معه

الرياضية؟   األندية وشباب الجامعات طالب مثل معاً ضمها يمكن مجموعات هناك هل

االتصال؟   ألغراض المواقف لمتابعة سنتبعها التي الوسائل هي ما



١٢٢

 

 

قائم   لالتصال أدوات هناك منهاهل االستفادة يتسنى بالفعل المقترحة؟فية االتصال أنشطة

بالفعل   القائمة االتصال قنوات على التعرف نستطيع يستفدهل لم مثـلمنهـاوالتي بعـد

واألندية األخرى؟النقابات المدني المجتمع ومؤسسات الشبابية  والمراكز

المراجع

العامة .1 اإلحصاءات الس: دائرة اإلحصائية .نويةالنشرات

ومستقبالً .2 حاضراً العربي العالم سكان الرحيم، عبد للسـكان،-عمران، المتحـدة األمـم صندوق

.1988نيويورك

السكان .3 دليل كين، وتوماس هوبت السكان،-آرثر مرجع .1998مكتب

السكانية، .4 التربية في المرجعي الكتاب والتعليم، التربية .1998وزارة

اإل .5 التقارير الصحة، السنويةوزارة .حصائية

العربي، .6 الوطن في السكانية والنظريات السياسات .1992اليونسكو،

األردن .7 في للسكان الوطنية اإلستراتيجية للسكان، األعلى  .2020-2000المجلس

اإلنجابية .8 للصحة الوطنية العمل الثانية/ خطة للسكان) 2012-2008( المرحلة األعلى المجلس ،،

2008.
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ا االلصحفيةاألعمال بالمسابقة السكانيةالفائزة االولى–عالمية المجلسالسنة نظمها التي

العام للسكان 2009األعلى

الصحفي التحقيق

قلق تسارعه على السكاني النمو الدولةلألسرةبقاء على وكلفة

الرباعي-الرأيصحيفة زياد

عائلة المستلزمات) 30( محمدأمتجهد تأمين في رغمعاما والمدرسية المعيشية

االجتماعية التنمية ووزارتا الملكي الديوان يقدمها التي المساعدة والجمعياتواألوقافحمالت

البر كحملة المتعددة والحمالت خاللأموتكيةواإلحسانالخيرية من الفقراء لمساعدة علي

ال وكسوة المدرسية والحقيبة الخير حاجياقوافل وتامين والشتاء رمضانعيد .ت

منأمتقول لغيرها مثال وهي مطالبةاألردنيةاألسرأالفمحمد فانا افعل ماذا

لسبعة يومي للمدرسةأطفالبمصروف رضيعةأصغرهميذهبون الثانويةوأكبرهمطفلة في

والكتب الدفاتر عن عدا هذاواألقالمالعامة ، ،أمناإذاوالمساطر يومنا عاملفاألبقوت

دنانيرإن،مياومة ثالثة يوميته تتجاوز فال فيإلىعمل يومه يمضي الشتاء وفي خمسة،

البيت

بأموتعزو تصفه الذي حالها المالزماألطفاللكثرةالمأساويمحمد والفقر والبطالة

رغم المواليد-األسرةتنظيمأنتعلمأنهالحالتها، بين شرعا-المباعدة عقليةأنإالمباح

تصر متوارثةالزوج بمفاهيم االلتزام .عزوةاألوالدأنعلى
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منإضافةفهي تعاني تعانيها التي كثرةأمراضللفاقة الجسديواإلرهاقاإلنجاببسبب

لتجهيزباألطفالللعنايةالمستمر مبكرا تصحو فهي تطاقاألطفال، ال ضجة وسط للمدارس

يريد هذا كتبهأنبين عن يبحث وذاك حوأخريلبس وتلكعن السندويشه تكفيها ال وهذه ذائه

المصروف زيادة .الخ... تريد

تعانيها التي الصعبة النفسية كثرةأموالحالة عن وناتجة العائالت اغلب تماثل محمد

بحسب النفسأطباءالتفكير تجعلهموألبسهماألطفالاطعمأينمنعلم حياة كغيرهم ليعيشوا

ناتجة صحية مشكالت دون التغذيةينمون سوء معإلىمشيرةعن تواجهها األوالدحاالت

العالج كلفة انخفاض رغم تستطيع وال يمرضون النإلىأخذهمفهم ، الصحية المراكز

سيكوناألولالطلب االكتفاءإعطاؤهميجبللطبيب وليس جيدة غذائية قيمة ذات وجبات

فقط والشاي ينجحأنتتمنىمحمدأمأنوالغريب. وجدإن.. بالخبز الثانويةأطفالهاال في

حكوميةألنهاوصلوهاأن بعثات على حصلوا لو حتى تدريسهم تستطيع لن الظروف كل تحت

من منح كانتأيأو اليوميألنهاجهة المصروف أو الكتب ثمن تأمين عن عاجزة ستكون

المعهد أو .للجامعة

صحة في والطفلاألمتراجع

واأخصائي يبينالنسائية حمودة مصطفى الدكتور عمليةأنلتوليد لالماإلنجابتوالي

ترهق صحية لمضار يؤدي المواليد بين المباعدة الجنينأواألموعدم على سلبا وتؤثر ال

وتكون بحاجةإذاضرراأكثروالطفل فهي وصحيا، مناسبا لألم الغذاء يكن فيهاإلىلم ألغذية

ال والفيتامينات والكلس لحليبالحديد بحاجة والطفل أواألممتنوعة، طعام يوازيه ال الذي

الغذاء من الفائدة يفقدان واالم الرضيع الطفل وكالهما صناعي، بطنإذاحليب في جنين تكون



١٢٥

 

 

فترةاألم تكراراإلرضاعخالل مع الصحية المشكالت وتزداد بيناإلنجاب، مباعدة دون

الساألحمال في األم تتقدم عندما .نوخاصة

تربوية ومعضلة تعليمي ضغط

تصريحات في تشدد والتعليم التربية علىمسئوليهاوزارة اأندائما أسبابهممن

الواحد الصف في الطلبة عدد وارتفاع الحكومية المدارس على خمسينأكثرإلىالضغط من

الطبيعية الزيادة معدالت ارتفاع هو .طالبا

يجب المعدل يسعى% 1.4دونماإلىيتراجعأنوهذا الذي المعدل نفس وهو

حمالتهاألعلىالمجلس خالل من تحقيقه وسائلاإلعالميةللسكان محتلف عبر والتوعوية

ضغطا. االتصال الخارج من المتتابعة الهجرات منذأخروشكلت الحكومية، المدارس على

عامي الرئيسي الفلسطينية عودة1967و1948الهجرات حربيالمغتربأالفثم اثر ين

االجتياح1991و1990الخليج مئاتللعراقاألميركيثم وتواجد الوافدةأالف، العمالة من

تناهزاألردنفي المدارسأوالدلهمأصبحعاملألف300والتي زواجهنفي بعد وخاصة ،

.األردنياتمن

الخا المدارس من والمنقولين الجدد الطلبة معضلة عام كل تواجه إلىصةفالتربية

ارتفاع بسبب قدرةأقساطالحكومية وعدم الخاصة تراجعاألسرالمدارس وسط عليهم االنفاق

وفقا المدارس في الطلبة فعدد الدراسيإلحصائياتالدخول، للعام والتعليم التربية وزارة

طالب،1.6زهاء2008-2009 وفي% 71مليون الحكومية، المدارس في منهم
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يتجاوز. طالبألف240الجامعات عددهم فان المعلمين في نقص عن الدائم الحديث ورغم

،معلمألف83

السكاني النمو في تسارع

سكان مناألردنفعدد تاريخاإلحصائياتالمقدر حتى بلغ2009/ 17/6العامة

وكل5.9 ، والزوار الوافدين عدا نسمة طفل3مليون يولد .دقائق

الذيإن االلتزامأعدادعارتفاأوجدهالضغط دون الوطنيةباإلستراتيجيةالمواليد

الهادفة تقليلإلىللسكان على تساعد خطة وفق الطبيعية السكاني النمو معدالت أعدادتقليل

معدل بخفض البالغاإلنجابالمواليد لكل3.6الكلي مولود2.4إلى2007عامامرأةمولود

عامامرأةلكل ك2020بحلول منه الخدميةتعاني فالمؤسسات المجتمع، قطاعات افة

متكررة كمساعدات سنويا الماليين مئات تقدم عددهالألسروالمساعدة يتزايد التي الفقيرة

بحدود وهو الدولي البنك من المعتمد الفقر لرقم وتبعا الدراسات حسب المملكة في 500سنويا

.لألسرةدينار

ف العدد كبيرة الفقيرة العائالت التيواغلب والبطالة بالفقر مرتبطة العالية الخصوبة

السنوات خالل تراجعت بحدوداألخيرةوان وحجم%13تبقى نفقاتاألسرة، مسح بحسب

الفقر2004لعاماألسرةودخل بؤر مناطق في الوطنيلألسرةأفراد8إلىيرتفع معدله بينما

الكلي5.4 الخصوبة معدل ويبلغ ب5.6، الفقر بؤر في المستوى2زيادةطفل من طفل

).3.6(الوطني
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ب93.0يبلغاإلعالةمعدلأنوالالفت مقارنة الفقر بؤر ويرتبط68.4في وطنيا

ال% 45.8أنبذلك سنمن دون الفقر بؤر في ونسبةسنة15سكان بؤر19.7األمية، في

تبلغ حين في الوطني% 7.9الفقر، المستوى .على

والبطالة الفقر متالزمة

اقتصاديون يماثلأنيرى محمد أم بطالةاألسرأالفحال عن الناتج الفقر تعاني التي

فيهاألوالدوكثرةاألسرةرب ترتفع وقت للسلعاألسعارفي الحكومي الدعم ويتراجع

عومتاألساسية التي المحرقات والخاصةأسعارهاوخاصة الحكومية الوظائف وانحسار ،

وحرفيين، متعلمين تكفيللجميع ال متواضعة برواتب فهي الوظائف هذه وجدت وان

دخان وثمن سريعة ووجبة العمل لتكوينلألغلبيةلمواصالت الفرد تؤهل واإلنفاقأسرةفكيف

بعدد عائلة الخمسةأطفالعلى حجمأنإذأفراديتجاوز دائرةأرقامبحسباألسرةمتوسط

لكل5.4بلغ2007لعامالعامةاإلحصاءات ونسبةأسرةفردا .%68.4بلغتاإلعالة،

الخدمات ضغط

اليابانية المؤسسة مع العامل السكاني الخبير منجايكاويحذر الملكاوي المنعم عبد

والصحةأن السكانية القضايا لمعادلة السكان تفهم التعليميةاإلنجابيةعدم والخدمات جهة من

جهة من التحتية المأخرىوالبنى في ضعفا احتياجاتسينتج تلبية في وعجزا المحلية وارد

في متواضعة تبقى النمو نسبة تم وخاصة إلىبحاجةواألردناألحوالأحسنالسكان،

فقط% 9إلىارتفاعها الطبيعية السكانية الزيادة وحجم لعامفمعد.لتتناسب بلغ السكاني النمو ل
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للسكان)% 2.2(2007 الطبيعية الزيادة كانت حين و%2.1في فإن، المعدالت هذه ضمن

يبلغ السكان عدد لتضاعف الالزم .سنة31.5الوقت

الطموح تقتل تحديات

المجلس دراسات عاماألعلىوحسب تأسس الذي سمو1973للسكان من بمبادرة

يهدفاألميرة و طالل بنت االقتصاديةإلىبسمة والموارد السكاني النمو بين التوازن تحقيق

أجل من الفردالمتاحة حياة نوعية يواجههاواألسرةتحسين التي التحديات كلفة األردنفان

لمعدالت المستقبلية االنعكاسات سبيلاإلنجابنتيجة على تناهز السكاني النمو على المرتفعة

عام حتى التعليم7.8كتقريب2030المثال كلفة على زيادة دينار واألساسيمليار ،6.2

في زيادة دينار توفيرمليار وضرورة الصحية الرقمألف228منأكثرالنفقات وهذا وظيفة

نتيجة ازدياد العمالةاألزماتفي سوق على المؤثرة المتتالية العالمية فياألردنيةاالقتصادية

بعدأوالخارج الداخل في المؤهلة الصناعية المناطق في المصانعإغالقالعمالة من .العديد

مواجهةسيكوناألهموالتحدي يعدأزمةفي حيث والطاقة فيأفقررابعاألردنالمياه دولة

نفطية، مصادر وبال مائيا، بمقدارإذالعالم الفرد نصيب والطاقة،% 48سيتناقص المياه في

في الفرد تتجاوزاألردنفحصة بمقدار145ال العالمي المستوى عن بعيدة سنويا مكعبا مترا

مكعبا355 .مترا
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قائمةمعادالت تعد لم

قسم من الحسبان الحكيم عبد الدكتور االجتماعية االنثربولوجية في الخبير يقول

اليرموك جامعة في فيأسبابأناالنثربولوجية ال قائمة تعد لم السكان عدد لزيادة الدعوة

وحجةاألردن العربية المنطقة في للعملأنوال بشرية لقوى حاجة وحتىواإلنتاجهناك

العربيللصر بلأصبحتاإلسرائيلياع بشرية كثرة تتطلب ال الحديثة التكنولوجية الن باهتة

والجيوش الزراعة في وحتى العمال من الكثير عن تغني مدربة ونوعية مهنية .كفاءة

مع ترافق والذي العربية الدول في المرتفع السكاني فالنمو العكس على بل ويضيف

الجهل الواألميةازدياد النفطيةرغم الخالفأخرثروة وذهب نامية دول وأبقاها العربية الدول

حدوثها يتوقع كان تنمية بكل والحروب .العربي

السكانية للزيادة صحةتأثيروليس على فقط التعليميةاألمسلبي ،لألطفالوالمكتسبات

الخدماتبل كافة على الجامعة.تنعكس في السابقة السكانية سلمىاألردنيةالخبيرة الدكتورة

توضح طبيعياأنالخضيري كان سواء السكاني يجبأوالنمو االعتباريأخذأنطارئا بعين

منشاة المدنأولكل في الفوضى تدب ال حتى والسيارات المشاة لمرور وجسر طريق حتى

حاصل هو مناآلنكما الثالث العالم دول معظم الخدمية،أزماتفي المرافق كافة في

ا والتعليميةوخاصة والصحية الخضيري. لمرورية يوجدأنوتبين السكان، توزيع أزمةسوء

، فيفإقليمتنموية رغم% 63يشغلهاألردنالوسط المملكة سكان ،%6.2مساحتهأنمن

الشمال ومساحة% 28وفي السكان فانأما،%32.6اإلقليممن السكان% 9الجنوب من

المملكة51.2يشغلون مساحة الوضع.من فان والسكان االجتماع علم في مختصون وبحسب
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والتفكك الجريمة نسبة لزيادة يؤدي المقلق اغلباألسريالسكان في هو كما والفقر والبطالة

العالم .دول

وصفية حالة والتغذية التعليم

الخالد هبة بناتأمعاما،32وتوضح يشغلنيأننيلثالث يعد ولم العدد بهذا اكتفيت

هدفيأنجبأنرةضرو بل تعليمبأطفاليالعنايةاألولذكرا، من لهم الكريمة الحياة وتأمين

من الحديثة التكنولوجيا على لالطالع بحاجة فهم الرفاهية، من شيء فيها وحياة صحي ومأكل

وفضائيات وانترنت عليها. كمبيوتر التي الحالة حكومية مدرسة في معلمة هبة وتصف

مأ بأنها حتى..ساويةالمدارس عنأناكتظاظ، يعجز المعلم وان اللوح، تصل الطلبة مقاعد

المصروفإعطاء قلة من الطلبة معاناة عن فضال كثرتهم، بسبب التعليم من حقهم الطلبة

برنامج تطوير ثم يوميا، فيتامين حبة توزيع التربية وزارة دفع مما البيتية، التغذية وضعف

وجبة لتقدم المدرسي الحليبالغذاء من والفاكهةأوكاملة والبسكوت احد. العصير ويكشف

المدارس من تسرب فهناك المدارس تعيشها وصحية معيشية معضلة عن المدارس مدراء

المالية الضائقة عمالةلألهاليبسبب في ازدياد .األطفالوهناك

حاالتأما تنامي فهي الصحية الطالباتالتقملالمعضلة من،بين أنذلكواالهم

للمعايير وفقا التعليم نوعية لتحسين المبذولة الجهود رغم سنويا تتراجع التعليم مخرجات

فينحصر مواجهته، تستطيع ال للطلبة مضطرد بازدياد عام كل تتفاجأ التربية ولكن العالمية،

حساب على ومبان ومدرسين وكتب مقاعد من الضرورية المستلزمات تأمين في عملها

وا الحديثةالنوعية التربوية مديرازدحامأما. لمفاهيم فيلخصها الصحية والمراكز المستشفيات

اسميهما ذكر عدم فضال حكومي مستشفى في عاملة وممرضة صحي مراجعينمركز كثافة
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تناهز لفترة ومواعيد دائم وازدحام الرعاية من المطلوب نصيبهم يأخذون سواءاألشهرال

العمليات أو .للمراجعة

تتحققمنيةأ علها

وقعت وان محمد حالهامأساةأم تقارن عندما وخاصة نادمة فأنها المواليد عدد ارتفاع

يتمتعاآلخرينبحال الذين تدفعأطفالهممن ال بالكريمة، تصفها ذلبأسرهمبحياة نحو

فتقول وتعليميالحاجة، عملي تواضع رغم بقلةأنإلىسأسعى أوالدي وعدماإلنجاباقنع

بكثرةإلىااللتفات الخاص االجتماعي والموروث والقال واإلصرارلعزوةاواإلنجابالقيل

يحسنواإنلألسرمعضلةأصبحوافاألطفالالذكورإنجابعلى الإدارتهملم والتي وتربيتهم

لالمإالتكون فائدة بينهم الحمل فترات تباعد أو عددهم .والمجتمعواألسرةبمحدودية

هذه معدلاألقوالولعل رفع في تسهم وأسرية صحية لجان نشاطات على مطلعين بحسب

تنظيم وسائل النسب%41.9منأكثرإلىاألسرةاستخدام عاموهي حتى التي لمإذ،2007ة

النس سنواتترتفع خمس خالل عام% 7.0بمقدارإالبة كانت رغم)%41.2(2002،حيث

والدعم والتوعية الترويج والدوليةليةاألهحمالت .والحكومية

 



١٣٢

 

 

والطبيعية البيئية الموارد بمكونات يتربص السكاني النمو ارتفاع

عجلون منطقة في الشجرية الغابات من  جزء

من بيئي"تخوفات جسيمة" انفجار أضرارا العيش بمتطلبات يلحق

الغد عطيات-صحيفة فرح

بسا" غول"يتربص السكاني النمو نسبة البيئيـةارتفاع المـوارد وعناصر مكونات ئر

كـ المملكة في فريسته" شبح"والطبيعية على لالنقضاض .يستعد

لتصـل فحسـب، السـلبي التأثير على المملكة سكان تزايد مخاطر حدود تقتصر وال

بـ معها تنذر بيئي"درجة نوعـاً" انفجار ويفوقه كماً المتوقع السكاني االنفجار يوازي محتمل

ي ما حيث والصحةمن والزراعة الخصوص، وجه على بالمياه، تلحق جسيمة أضرار من رتبه

العموم وجه على العيش متطلبات من وسواها .والتعليم

يسـوقها ودالئـل مؤشرات ثمة إن بل فحسب، وتحليالت توقعات مجرد األمر وليس

بـمسئولون تشي معنيون البيئية"وخبراء الكارثة حجم كوار" عظم من يتبعها الوما شتى، ث

وأخـرى العامـة الصـحة تطاول حدود إلى تتعدها بل والغذاء والهواء الماء تلوث عند تقف

بها التنبؤ  .يصعب

نسبته بما حاليا المملكة في السكان نمو معدل هـذا%2.5ويقدر اسـتمرار وينـذر ،

إلى المنظورة التوقعات بحسب ليصل األردن سكان حجم بتضاعف نسمة7.35المعدل مليون

حوالي2020العام العام8.36وإلى نسمة .2030مليون
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بدورها تزيد والتي األردن إلى القسرية الهجرات للسكان، الطبيعي النمو إلى ويضاف

الطبيعية الموارد على بين. العبء ما األردن استقبل هجرة آخر ألـف500إلـى450وفي

التطبيق للدراسات النرويجي المعهد تقديرات بحسب بتكليـف" فافو"يةنسمة مسحا أجرى الذي

العام في بغداد احتالل بعد األردن إلى وفدوا الذي العراقيين وصفات أعداد حول الحكومة من

2003.

خطورتـه درجـة يكشـف الطبيعية، موارد على هائل ضغط ثمة المقابلة، الجهة في

واحدة اآلن وهي المملكة، وطأته تحت ترزح الذي الكبير المائي دولالعجز أفقـر أربـع من

األرضية الكرة طرفي في مائيا األفقر لتكون وبجدارة مرشحة باتت إنها بل .مائيا،

إلـى وصل والطلب التزويد بين العجز فإن المياه، وزارة إحصائيات أحدث وبحسب

العام586 في مكعب متر إلى2007مليون سيصل العجز هذا أن إلى الدراسات تشير ،457

ا بحلول .2022لعاممليونا

المياه في كذلك الحال كان الحياة"وإذا النمـو"إكسير نسـب اسـتمرار مخاطر فإن ،

حالها على وصحية"السكاني وزراعية بيئية كوارث معها الحياة،"ستحمل مناحي شتى تطاول ،

.وخبراءمسئولينوفق

ا أعداد زيادة إن الجنيدي فارس البيئة لوزارة العام األمين يقول ذلك وماوفي لسكان،

العمراني، التوسع وامتداد المياه، شح مشكلة تفاقم من الرقعـة"يرافقها اختفـاء فـي يسـاهم

عليها الحفاظ نحاول التي ".الزراعية

للمملكة اإلجمالية المساحة منها89.213وتبلغ مربعا، مربعـا88.884كيلومترا كما

عن يقل ما الزراعية واألراضي الغابات تشكل مسـاحة%1يابسة، تبلـغ حين في فقط، منها

المائية مربعا329المناطق .كيلومترا
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والصـحراء المتوسط األبيض البحر حوض مناخي من مزيج هو األردن في والمناخ

يسود بينما البالد، من والغربية الشمالية المناطق في المتوسط حوض مناخ يسود حيث القاحلة،

البالد غالبية في الصحراوي ولطيفوب. المناخ الصيف في وجاف حار الطقس فإن عام، شكل

بين ما الحرارة درجات معدل يتراوح حيث الشتاء، في وفـي25و12ورطب مئوية درجة

الحرارة درجات تصل الصحراويةإلىالصيف المناطق في سقوط. األربعينات معدل ويتراوح

بين ما و50األمطار الصحراوية المناطق في السنة في الشـماليةمل800ملم المرتفعات في م

السنوات بعض في ثلوج شكل على بعضها يتساقط .حيث

أن الجنيدي ميـاه"ويؤكد مـن الطبيعية الموارد على ضغطا تسبب السكان عدد زيادة

الضـارة الغازات انبعاثات من البيئة على السيارات أعداد زيادة آثار ترتبه عما عدا وزراعة،

ف تلوثات من تسببه وما الجومنها ".ي

الجنيدي يقول الطمأنينة، من قليل ولو لبث لـدينا"وسعيا وكحكومـة كـوزارة نحن

مثل السكاني، النمو لمواجهة ولـيساستراتيجيهاستراتيجيات المتجددة، الطاقة على المحافظة

الشمسية الطاقة مثل بدائل إيجاد بل الثقيل الوقود على االعتماد مشـاريع"فقط هنـاك أن كما ،

البحريناست وقناة الديسي، مياه جر مشروعا أهمها للمياه كل). الميت-األحمر(راتيجية وفي

فإن المسـتقبلية"األحوال السكانية التوقعات كل وتراعي األمد طويلة وفـق"االستراتيجيات ،

.الجنيدي

بعد الديسي مياه مشروع والدة عسير"وتسجل بأهم"مخاض المضي لتثبيت مهما ثقال ،

نحومشرو بكلفة المملكة تاريخ في استراتيجي مائي المائية1.7ع الموازنة لرفد دوالر، بليون

بنحو سنويا100األردنية مكعب متر .مليون
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أربـع مـدار على التقديرية كلفته تبلغ الذي البحرين مشروع فإن نفسه، الوقت وفي

على تنفيذها يمتد نحو40مراحل مقبلة، دوالر،10عاما طاقتـهباليين توسـيع إلى يسعى

إلى لتصل الطويل المدى على سنويا700اإلنتاجية مكعب متر .مليون

 

المستشـار البيئـي، الخبير يقول إليه، ذهب فيما البيئة لوزارة العام األمين مع يتفق أن وبعد

الهوى أبو طارق الزرقاء سيل تأهيل إعادة لمشروع يسـببها"الفني التـي اآلثار ندرس نحن

السكانيالن الطبيعية. مو الموارد على يؤثر ذلك أن وخصوصا السكانية، الكثافة مواقع ودرسنا

الزراعية واألراضي المياه رأسها ".وعلى

الهوى أبو الزرقـاء"ويتابع في فمثال السكانية، بالزيادة الثمن تدفع من هي البيئة دوما

إلى يصل الجوفية المائية للموارد إنهاك ا% 200هناك لهامن الطبيعية ".لحمولة

أن إلى الزرقـاء"ويلفت حوض وتدهور وجفافه الزرقاء سيل تلوث إلى أدى الضغط

الـ أنظمـة20خالل علـى العبء زيادة مثل جدا خطيرة بيئية مشاكل وظهور الماضية سنة

الصحي ".الصرف

أن الهوى أبو يؤكد تأخـ"وكذلك، المسـتقبلية للمشـاريع والخطـط ذاالستراتيجيات

السكاني للنمو البيئية الكلفة أن"باالعتبار عن فضال الطبيعية"، المناطق ال"أيضا" تدهور جزء

التخطيط من ".يتجزأ

الجمعيـة تخـوف الكوفحي أحمد األردنية البيئة جمعية في التنفيذي المدير يخفي وال

األر"الذي ألن المياه، بقضية يتعلق فيما اآلن وحتى التسعينيات منذ أفقرامتد من دولأربعدن

السكاني التزايد طبعا والسبب العالم في ذلك". مائيا على الكوفحي أن"ويزيد من اآلن نتخوف

واحد رقم أي العالم في مائيا دولة أفقر إلى  ".نتحول
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لتشمل تمتد أنها بيد المياه، عند السكاني التزايد مشكلة تنحصر العمرانـي"وال التوسع

األراضي على دولةوالزحف ونحن صحراء% 80الزراعية مساحتها ".من

المحافظة أهمية إلى يلفت أن الباقيـة"وبعد بالمائـة العشرين األراضـي" على مـن

أن إلى الكوفحي يشير الميـاه،"الزراعية، علـى متزايد بطلب يترافق أيضا العمراني الزحف

العقارية األخيرة الضخمة المشاريع مع ".وخصوصا

الكو يغفل أنوال إلى اإلشارة حـول"فحي للحكومـة مؤشرا تعطي السكانية التوقعات

المتزايد السكاني النمو مخاطر لمواجهة اتخاذها الواجب واإلجراءات ".الخطوات

الكوفحي يقول األمر، فعال"ولمواجهة بحاجة تجمـعإلستراتيجيةنحن شاملة، وطنية

القطاعات المياه(...) كل على يندرج التأثير آثـارألن يتبعهـا ولكـن ثانيا، والزراعة أوال

األخرى الخدمات وبقية وتعليم صحة من القطاعات كل على ".جسيمة

أن إلى"الواقعاإلستراتيجيةتالمس"ويجب يدعو الذي الكوفحي وفق القطاع"، إشراك

إعدادها في القرار صانع مع الموضوع، بهذا الرئيسي المتأثر باعتباره السكان، ".الشعبي،

السكاني النمو مخاطر لمواجهة الحالية الخطط الكوفحي الخطط"ويقول. وينتقد لألسف

طويلـة استراتيجيات تكون ال فهي الفزعة، بنظام عليها نشتغل ونحن الواقع تالمس ال الحالية

كبير خطأ وهذا فرعية خطط بل ألن"األمد وذلك لمخاطرالمسئولين"، واعين غير الحكوميين

السكا  ".نيالنمو
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اإلخبارية القصة

السكاني من" التزايد الفجة"يزيد في" اإلسقاطات بهم ويلقي الفقراء العوز"على  "هاوية

الفقر: خبراء تزايد من للحد النسل تنظيم حول الناس لدى خاطئة  اعتقادات

الغد الراعي-صحيفة   أشرف

الثمان وأطفالها صدام، أم األربعينية مرتفع يةتتكوم حافة على تقبع متهاوية، غرفة في

مع وتعاني النصر، جبل منطقة أكبادها في الفجة"فلذات الفقر سكاني"إسقاطات خبير وفق ،. 

من كبير لعدد إنجابها أن لذهنها يتبادر ال علي أم أن الخبير يزيـد ويضيف األطفال،

تأمين على قادرة تكون لن وأنها بخاصة مأساتها،  .تهماحتياجا من

أمام عاجزة باتت المنازل، تنظيف في تعمل التي صدام فأم فحسب، هذا أطفالها وليس

ليقترن زوجها تركها أن بعد لهم، كريمة حياة توفير عن  .بأخرى الثمانية،

وإن حتى األسرة، تنظيم لمفاهيم وزنا يقمن ال كثيرات، من واحدة صدام عصـف أم

مج في أطفالها، وحياة بحياتها الرسميةالفقر أرقامه تتضارب آفـة تمع نسـبة حول والمستقلة،

إلى الرسمية األرقام تلك تشير حين ففي فيه؛ تتجـاوز الفقر ال النسـبة هذه تقـول%14أن ،

إن ربع"المستقلة يكبل نسمة"األردنيين الفقر ماليين بستة عددهم المقدر ،. 
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يف جديد، طفل الحياة أبواب يدق دقائق، ثالث كل مرور علىومع عينيه كـريم، تح بعيش أمل

أضحى بلد تلبية" عجز"في عن فيه المحلية يشكل الموارد المواطنين، وفقاً"هاجساً"احتياجات ،

إلى المواطنين دعوا نسلهم" الختصاصيين  ."تنظيم

علي أم تقول نفسه، السياق في أخرى قصة معـه"في ورزقته بيجي وبهـذه ،"الولد

تبرر أن تحاول لدعوات11لـإنجابهاالكلمات منتبهة غير بــ فرداً، المتكـررة الخبراء

اإلنجاب" معدالت السلبية" خفض االنعكاسات من نسـبتي للحد ارتفـاع مثل السكاني، للتزايد

وتعزيز والبطالة، الفقر تـأمين ثنائية على األسرة رب قدرة لعدم األسري، والتفكك الجريمة،

حياة أع متطلبات بلد في عامإستراتيجيةدسوية، حتى تستمر للسكان،  لمعالجة2020وطنية

 ."االختالالت"هذه

متفقين األسرة، حجم ومتوسط الفقر، آفة أرقام ارتفاع بين ربطوا مـع الخبراء بـذلك

إن قالت علمية إلى"دراسات يصل الفقيرة األسرة حجم غيـر فرد7.5متوسط حجم يبلغ فيما

 ."فرد5.8الفقيرة

زو أن األبناءبيد كثرة في يرى علي، أبو وعزوة"جها عنـدما"جاهاً والـديهما تنفع ،

الشيخوخة أبواب  .يطرقان

النسل لتنظيم الشرعية بالحرمة يعتقد الذي علي أبو أبنائي"ويقول بصعوبة أتم تعليمهم

ذلك من تمكنت النهاية في ولكني يفنده"بالغة، ما وهو لـدى ، الـوعي زيادة إلى دعوا خبراء

يضمنا بما نسلهم، تنظيم بضرورة كريما لمواطنين عيشا  .لهم
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معيقـات، جملـة المملكـة في اإلنجابية والصحة النسل تنظيم قضايا أهمهـا وتواجه

ونقص باإلنجاب، المتعلق القرار اتخاذ على المرأة قدرة كيفيـة محدودية في المدربة الكوادر

خبراء بحسب النسل، تنظيم بضرورة الزوجة  .إقناع

المشكلة حول الصادرة العلمية، الدراسات كافة أن إلى الخبراء فـي ويشير السـكانية

النمو نسبة ارتفاع بين وثيقة عالقة وجود إلى لفتت إلـى المملكة، الحاجـة وازديـاد السكاني

اعتقادات الناس لدى فيما والمياه، حرمـة الغذاء مثل لنسلهم، تنظيمهم دون تحول خاطئة دينية

اإلجرا  .ءهذا

النسـل تنظـيم حرمة بعدم دينيا، المواطنين توعية إلى الخبراء دعوات عبـر وبرغم

من الكاملة االستجابة عدم يعزوا أن حاولوا أنهم إال المساجد، إلى خطباء أسـباب"المواطنين

أعداد تقليص إلى يسعى الغرب بأن كاالعتقاد  ."المسلمين سياسية

بالتعاون للسكان األعلى المجلس والشـؤونويعمل األوقـاف وزارة والمقدسـات مع

الصحة مجال في المساجد وأئمة الوعاظ تدريب على بآثارها اإلسالمية للتوعية  .اإلنجابية،

إلى يشير الذي بالواقع الوعي إلى هؤالء الموارد" خَلل"ويدعو معادلة والسـكان، في

نحو فيه االقتصادي النمو نسب تبلغ بلد على% 3توزع% 6في والباقي منها السكاني، النمو

المجلس أعلنه كان لما وفقا العام، الدين  .سابقاً لخدمة

السكان" أعداد ارتفاع بسبب الرفاهية من محروم األردني بهذه"المواطن أستاذ ، حاول الكلمات

حسين التطبيقية البلقاء جامعة في االجتماع ارتفـاع علم مشـكلة حـول حديثه بدء الخزاعي،

 .السكان
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أنويرى االقتصادية"الخزاعي الموارد يستنزف المتزايد السكاني ما الضغط للمملكة،

والبطالة كالفقر السلبية بآثاره مجتمعية توعية الفتا"يتطلب أن ، هذه"إلى بمعالجة بدأت المملكة

النسل تنظيم قضايا طرح عبر متأخر الزيادة  ".ةبصورة

أن على مهت"وشدد غير حاليا السياسات السـكانية،صانعي بالقضايا يعمـقمين مـا

مواجهته من ويحد  ".االمشكلة

من أكثر أن مفادها أرقاما الخزاعي بتنظيم14وأورد نادت دينية، منـذ فتوى النسل

عام1937عام الوطن1988وحتى أنحاء بمختلف الماضي، القرن   ".العربي من

أهمية على وتطوير"وأكد السياسات وضع من المخططين وتنفيـذها البـرامجتمكين

والتنمية السكان بقضايا الوعي تعزيز إلى"لغايات داعيا متخصصـة، ضرورة"، نـدوات عقد

إلى طريقها تجد جذرية، حلوال وتضع المشكلة هذه ".التطبيق تبحث

أبو محمد األردنية الجامعة في السابق الشريعة كلية عميد أوضح ذلك، أن إلى يحيـى

بالمباعدة" النسل األحوالتنظيم في شرعاً جائز األحمال تصـبح بين عندما ومستحب العادية،

قاطنيها احتياجات تأمين على قادرة غير  ".الدولة

أن الشـرع"وأضاف يحرمه ما هو اإلنجاب بمنع النسل المـواطنين"تحديد أن بيـد ،

وتحديده النسل تنظيم بين األحيان من كثير في  .يخلطون

ت جواز على يحيى أبو بأنواستدل النسل وسـلم"نظيم عليه اهللا صلى الرسول صحابة

اإلنجاب دون تحول أساليب يتبعون ".كانوا
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على الفقر آلفة السلبية اإلسقاطات تتزايد الدعوات، هذه ظل الذين وفي ال"المواطنين،

األحيان من كثير في النسل،" يلقون تنظيم لضرورة تعصف باال قد التي السلبيات يتجنبوا حتى

 .اتهمبحي

 


