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 ملخص: 

 العالقة بين السكان والتنمية من الموضوعات التي اهتم بها المختصين في مجال الديموغرافيا واالقتصاد ومتخذي القرار. إن

المستخدمة في تحليل العمليات في المجتمع. وعلى أساسها يمكن  اإلحصائيةهي نظام للبيانات  والمؤشرات الديموغرافية

. تحاول الدراسة التعرف على المؤشرات الذين يعيشون في منطقة معينة الوصول الى نتائج حول عدد وبنية السكان

 دراسة أن الدراسة فيالحضرية ومدى ارتباطها بما تحقق من تنمية. وتظهر أهمية  أبهاالديموغرافية للتنمية في منطقة 

ظام لتي بدورها ترتبط بتطور النالديموغرافية للتنمية توضح معدالت نمو السكان ومعدالت المواليد والوفيات، وا المؤشرات

 التي تقدم للسكان. ونوعية الخدماتالصحي 

 المواليد وتوضيح معدالتالحضرية  أبهاتهدف الدراسة إلى تحقيق االتي: التعرف على معدالت نمو السكان في منطقة 

ن في نسبة صغار الس والتعرف علىالحضرية  أبهاالحضرية. ومعدالت الوفيات السنوية في منطقة  أبهاالسنوية في منطقة 

اطها الحضرية ومدى ارتب أبهاالحضرية. وتحاول الدراسة التعرف على المؤشرات الديموغرافية للتنمية في منطقة  أبهامنطقة 

بما تحقق من تنمية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي: لوصف الوضع الراهن للمؤشرات الديموغرافية 

وي في منطقة التنم وأثرهاالكمي: وتم استخدامه لقياس المؤشرات الديمغرافية  والمنهج التحليليالحضرية.  أبهانطقة للتنمية بم

وان تطور الخدمات الصحية في المنطقة  معقول،معدل نمو السكان في المنطقة  إنوتوصلت الدراسة الى الحضرية  أبها

الحياة بين السكان في المنطقة وان المنطقة شهدت  أمدكما انعكس على طول  األطفال،انعكس على تقليل معدل الوفيات بين 

 السكان.طفرة تنموية متوازنة مع حجم 

  الحضرية، تنمية أبها ديموغرافية، مؤشرات مفتاحية:كلمات   
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Geographical analysis of demographic indicators of development 

 in a region Urban Abha                              

 

Abstract 

The relationship between population and development is one of the topics of interest to 

specialists in the field of demography, economics and decision-makers. Demographic indicators 

are a system of statistical data used to analyze processes in society. On this basis, conclusions 

can be reached about the number and structure of the population living in a particular area. The 

study attempts to identify the demographic indicators of development in the urban area of Abha 

and the extent of their relevance to the development achieved. The importance of the study 

shows that the study of demographic indicators of development clarifies the rates of population 

growth and birth and death rates, which in turn are related to the development of the health 

system and the quality of services provided to the population. 

The study aims to achieve the following: To identify the population growth rates in the urban 

area of Abha and to clarify the annual birth rates in the urban Abha region. And annual death 

rates in the urban area of Abha, and to identify the proportion of young people in the urban area 

of Abha. The study tries to identify the demographic indicators of development in the urban area 

of Abha and the extent of their relevance to the development achieved. To achieve the objectives 

of the study, the descriptive approach was used: to describe the current situation of demographic 

indicators of development in the urban Abha region. And the quantitative analytical approach: It 

was used to measure demographic indicators and their developmental impact in the urban area of 

Abha. The study concluded that the population growth rate in the region is reasonable, and that 

the development of health services in the region was reflected in reducing the mortality rate 

among children, as it was reflected in the longevity of life among the population in The region 

and that the region witnessed a developmental boom balanced with the size of the population. 

  Keywords: demographic indicators, urban Abha, development 

 



 
 
 

 

 

  مقدمة:

تعتبر التنمية من العناصر األساسية لالستقرار والتقدم اإلنساني واالجتماعي، وهي عبارة عن عملية تقدم وتطور نحو  

وتركز على تحقيق الرقي والتقدم في مجاالت الحياة  بأشكالها ،شامل باستمرار تتفاوت  أوبشكل جزئي  األفضل تكون

في  إمكانياتهواإلنسانية ، والمضي قدما باإلنسان نحو االستقرار المعيشي والرفاهية، وتلبية متطلباته بما يتماشى مع احتياجاته 

 كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية .

 اهتم بها المختصين في مجال الديموغرافيا واالقتصاد ومتخذي القرار. العالقة بين السكان والتنمية من الموضوعات التي  إن

في ظل هذا التحول إلى األفضل ، يستطيع السكان زيادة  التنمية.وأن تلبية االحتياجات األساسية لإلنسان هي جزء هام من 

دد بنية وع، ومن خاللها يمكن استنتاج  الديموغرافية اإلنتاج وتحقيق المزيد من التنمية ، ومن هنا تأتي أهمية المؤشرات 

 السكان الذين يعيشون في منطقة معينة وبالتالي يمكن التعرف على الحالة الصحية والفرص االقتصادية داخل هذا المجتمع.

 وتشكل العوامل الديموغرافية الكثير من التحديات والفرص المعقدة التي تواجهها المجتمعات، والتي يرتبط عدد منها بالنم

 (.6م، ص0202االقتصادي والتنمية، )بلوم،

 الدراسة:مشكلة 

وية الحضرية نهضة تنم أبهانتيجة الجهود المبذولة ألحداث التنمية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، شهدت منطقة 

 ضريةالح أبهاللتنمية في منطقة الديموغرافية المؤشرات  علىتحاول الدراسة التعرف  فيها.انعكست على جميع القطاعات 

  .ومدى ارتباطها بما تحقق من تنمية

 التالية:ومن ثم تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت 

 الحضرية؟ أبهامنطقة  السكاني فيالنمو  / ما معدل1 

  ؟الحضرية أبها في منطقة/   كم يبلغ معدل المواليد 0

  ؟الحضرية أبها في منطقة/   كم يبلغ معدل الوفيات 3

 ؟الحضرية أبها/ كم تبلغ نسبة صغار السن في منطقة 4

 الحضرية؟ أبهاما أثر المؤشرات الديموغرافية على مسار التنمية في منطقة / 5

  الدراسة:أهداف 

 االتي:تهدف الدراسة إلى تحقيق 

 الحضرية. أبها/ التعرف على معدالت نمو السكان في منطقة 1



 
 
 

 

 

 الحضرية.  أبها/ توضيح معدالت المواليد السنوية في منطقة 0

 الحضرية أبها/ توضيح معدالت الوفيات السنوية في منطقة 3

 الحضرية أبها/ التعرف على نسبة صغار السن في منطقة 4

 :ومنهجيتها أهمية الدراسة

تي وال والوفيات،الت المواليد معدالت نمو السكان ومعد ألنها توضحللتنمية مهمة الديموغرافية  تعتبر دراسة المؤشرات

دِر وشرح واقعها ، وتحقيق قوتوزيعها الجغرافي ، للسكان،نوعية الخدمات التي تقدم  بدورها ترتبط بتطور النظام الصحي و

 للسكان ، والذيكاِف منها ينعكس على اإلنتاج والقدرة على العمل مما ينعكس ذلك على مستوى الدخل والمعيشة بالنسبة 

 بدوره يوضح تطور المنطقة وتنميتها .

 التالية:لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المناهج 

 الحضرية. أبهاللتنمية بمنطقة الديموغرافية لوصف الوضع الراهن للمؤشرات  الوصفي:/ المنهج 1

 الحضرية أبهاالتنموي في منطقة  وأثرهاالديمغرافية  اتمؤشرالوتم استخدامه لقياس  الكمي:/ المنهج التحليلي 3

 

 الحضرية: أبهاجغرافية منطقة 

 الحضرية: أبهاالموقع الجغرافي لمنطقة  -1

( و  43،    40 : 9 ( وتنحصر بين خطى طول ) 11  : 33،    11 :  55بين دائرتي عرض )   الحضرية  أبهاتقع منطقة 

تشكل بمجملها  تجمعا قرويا  341وخميس مشيط واحد رفيدة ( وكذلك  أبها) الحضرية على عدة مدن وهي: أبهاشتمل منطقة ت

 أبهاوترتفع منطقة ، ( 1)  خريطة رقم، كما يتضح من  0كم  1105ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة متصالً حضرياً متكامالً .

كة في الممل األمطارقة باعتدال مناخها وبأعلى معدالت لهطول متر فوق مستوى سطح البحر . لذا تتميز المنط 0012الحضرية 

 الموسمية الغزيرة.  األمطارالعربية السعودية لتعرضها لموسم 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 الحضرية أبهاموقع منطقة ( 1خريطة رقم )            

 

 (ArcGis10.3بواسطة برنامج ) DEMالمصدر/ من عمل الباحثتين باالعتماد على نموذج االرتفاع الرقمي 

  التضاريس:

 األجزاءفي  البحر وخاصامتر فوق سطح  0122متر الى  1122بالتدرج من منسوب  الحضرية تتميز أبهاتضاريس منطقة  

ذلك  يليثم  توية،مسالجنوبية الغربية من المنطقة حيث تتميز بالمنحدرات الشديدة وبصفة عامة تتميز بعض المناطق بسفوح شبه 

منحدرات عسير والتي تتميز بأنه يحدها شرقا سلسة جبال السروات وتمتد بمحاذاة السهول الساحلية وساحل البحر األحمر، بطول 

بينما يبلغ أقصى اتساع لها في أقصى  (،06ص  م:1991الوزارة لتخطيط المدن ،  والقروية وكالةالشئون البلدية  )وزارةكم  112

لبحر التي تتميز بشدة االنحدار تجاه ا األوديةكم تقريبا". كما توجد بعض المنحدرات الساحلية التي تخترقها بعض  152الجنوب 

 (.0)رقم  الشرق. خريطةاألحمر واالنحدار التدريجي نحو 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 الحضرية أبهاالتضاريس في منطقة  (2)خريطة رقم 

 

  (ArcGis10.3بواسطة برنامج ) DEMمن عمل الباحثتين باالعتماد على نموذج االرتفاع الرقمي المصدر/ 

  / المنـاخ:4

 متر حيث يتراوح المتوسط 0222الحضرية بصفة عامة باالعتدال حيث توجد المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن  أبهايتميز مناخ 

وكانت اقل شهور العام حرارة هو شهر  التوالي.في محطات أبها وخميس مشيط على  م° 10.6-°  10.3السنوي للحرارة من 

 في° 15.3وبلغ  أغسطسشهر  فيبينما كانت اقصى متوسط للحرارة ° 12.1وفى خميس مشيط ° 9.9 أبها فييناير حيث بلغ 

 خميس مشيط.  °15.5و أبها

 وبشكل عام تنشط الرياح في أشهر ديسمبر ويناير أبها.عن الرياح فتسود الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على مدينة  أما

 1و 6مشيط تصل الى  خميس وفى أبها في التوالي عقدة على 1و 1 حواليوفبراير ومارس حيث تصل متوسط سرعتها الى 

باتجاه الجنوب والجنوب الغربي.  عقدة 6و 5الصيف فتقل سرعة الرياح الى  نفس الشهور باتجاه الجنوب أما في فصل فيعقدة 

 السنة،بينما يرتبط هبوب الرياح على مدينة خميس مشيط بالتوزيع الفصلي لشهور 

أما  عقدة، 6و 4فخالل أشهر نوفمبر حتى أبريل تسود الرياح الجنوبية الى الجنوبية الغربية بمتوسط سرعة يتراوح ما بين  

  عقدة. 6ل أشهر الصيف فتكون الرياح شمالية شرقية بمتوسط سرعة خال



 
 
 

 

 

وفي الصيف تتعرض هذه المناطق لهبوب التيارات الحارة الجافة القادمة من صحراء الربع الخالي محملة بذرات الرمال ؛ مما 

ل فصل الربيع حيث التي تسقط على غرب منطقة عسير خال األمطار(.تتركز  01، ص 1911تجعل الجـو مكفهر ) حيدر ، 

فصول السنة من حيث كمية األمطار المتساقطة والتي تكون نتيجة عن التقاء الكتل الهوائية فوق البحر  فيحتل المرتبة األولى ت

 لباردةا( ،  كما تسقط األمطار على أبها الحضرية في فصل الشتاء نتيجة للرياح الخفيفة  01، ص  1995،   دبياألحاألحمر  ) 

 المحملة بالرطوبة والتي تهب من الناحية الجنوبية والجنوبية الغربية متأثره بالبحر األحمر والمنحدرات الغربية .   

 الحضرية: أبهاالمؤشرات الديموغرافية للتنمية بمنطقة 

الخصائص  وهي السكان،علم السكان، هي عبارة عن دراسة لمجموعة من خصائص  أو( Demographyالديموغرافيا )

نمية ومنها العوامل االجتماعية مثل الت النوعية،والتوزيع والنمو والحجم باإلضافة الى الخصائص  السكانية،الكمية ومنها الكثافة 

 والثروة. والتعليم والتغذية 

دد والبنية علم يهدف الى دراسة المجتمعات البشرية من حيث الع أنهام الديموغرافيا 1951كما عرفت األمم المتحدة عام 

  الكمية.والتطور والخصائص العامة والدراسة 

لوصول وعلى أساسها يمكن ا المجتمع.المستخدمة في تحليل العمليات في  اإلحصائيةالديموغرافية هي نظام للبيانات المؤشرات 

م تساعد في وهذه القي مطلقة،فالمؤشرات الديموغرافية هي قيم  معينة.الى نتائج حول عدد وبنية السكان الذين يعيشون في منطقة 

المؤشرات الديموغرافية الرئيسية الوصول الى نتائج حول رفاهية المجتمع وصحته  السكان. وتتيحتقدير التغييرات في بنية 

 االقتصادي.ونشاطه 

تسهم دراسة و المجتمعات،المعقدة التي تواجهها لها دور كبير في تشكيل كثير من التحديات والفرص  فالمؤشرات الديموغرافية

التنموية، وذلك و الظاهرات السكانيةالمؤشرات الديموغرافية في فهم قضايا السكان والتنمية وبالتالي فهم العالقات المتبادلة بين 

مناسب ال اإلطاروضع  ويساهم ذلك في التنمية،من خالل تحديد وتحليل اثار المتغيرات السكانية والديموغرافية على عملية 

 للسياسة السكانية والتنموية في المجتمع.  

 راسة المؤشرات السكانية التالية:الحضرية من خالل د أبهاوتتم دراسة المؤشرات الديموغرافية في منطقة 

  حجم السكان 

  نمو السكان 

  معدل المواليد 

  معدل الوفيات 

  نسبة صغار السن 

 الحياة  أمد 

 



 
 
 

 

 

  الحضرية:  أبهاالسكان في حجم /1

( ، حسب  نسمة 111599)  الحضرية  أبهايبلغ عدد سكان  محدد. حيث( في مكان ووقت األفرادحجم السكان هو عدد السكان )

من سكان  %36ويمثلون  نسمة( ، 054.092ويبلغ عدد سكانها )    أبهايتوزعون على ثالثة مدن هي  ـ ه1435إحصاءات عام 

احد رفيدة من سكان المنطقة ، ومدينة  %59.5ويشكلون  نسمة( 463.06خميس مشيط ويبلغ عدد سكانها) المنطقة ، ومدينة 

مما يعني ان اكثر (.1والشكل رقم ) (1جدول رقم )من سكان المنطقة ،  %1.9ويمثلون  نسمة (  6.913ويبلغ عدد سكانها )   

 الحضرية يتركزون في  أبهامن نصف سكان 

 (.50ص ه،1442 الرؤية العمرانية الشاملة لحاضرة ابها،)السكان. من حيث عدد  رفيدة احد واقلهم أبهاتليها  مشيط،خميس 

 للذكور،من السكان  %51.1بنسبة بلغت  اإلناثالحضرية ارتفاع نسبة الذكور عن نسبة  أبهاويالحظ على سكان منطقة  

 (.0شكل رقم ) لإلناث.من السكان  40.9%

 الحضرية أبهامنطقة  دنتوزيع السكان على م(    1جدول رقم )

 نسبة االناث نسبة الذكور عدد السكان المحافظة

 % 43.2 % 51.2 463306 خميس مشيط

 % 40.4 %51.6 054092 أبهامدينة 

 %44.9 % 55.1    62913 احد رفيدة

 % 40.9 %  51.1  111599 المجموع

الرؤية العمرانية الشاملة هـ و1435المرصد الحضري البها الحضرية  على بياناتعمل الباحثتين اعتمادا  المصدر: من

 ـ ه1442لحاضرة ابها،

 الحضرية أبهاعدد السكان في مدن ( 1شكل رقم )
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مؤشرات المرصد الحضري البها الحضرية ومدن منطقة عسير )التقرير  المصدر/ من عمل الباحثتين اعتمادا على بيانات

  ،ه(1435الشامل 

  

 الحضرية أبهانسبة الذكور الى االناث في منطقة (  2شكل رقم )      

 

 

مؤشرات المرصد الحضري البها الحضرية ومدن منطقة عسير )التقرير  المصدر/ من عمل الباحثتين اعتمادا على بيانات

  ،ه(1435الشامل 

 الحضرية: أبها في منطقة/ نمو السكان 2

 عينة.مهو تزايد عدد السكان بشكل متصاعد خالل فترة زمنية  المجتمع، كماحجم السكان في في اختالف  يقصد بهنمو السكان  

السكان في منطقة معينة. وله مجموعة من التأثيرات أهمها الضغط على الموارد عدد ويمثل زيادة  (.196ص م،1914، )الجيلي

 ىلعكس حجم السكان ومعدل نموهم عنالعاملة والخدمات. كما ي األيدينسبة  الطبيعية، وارتفاع نسبة الطلب على الغذاء، وزيادة

 صوبة والهجرة الدولية.القوى األساسية المتمثلة في معدالت الوفيات والخعدد من 

 %0هـ لينخفض الى 1435في عام  سنويا %0.4بلغ  بها معدل نمو السكان إنالحضرية نجد  أبهاوبتتبع نمو السكان في منطقة 

 ،%0.4وفي خميس مشيط  %0.5 أبهاالسكان بين مدن المنطقة حيث بلغت في مدينة  معدالت نمووتتباين  هـ.1442في عام 

 إنونالحظ  ،(96هـ،ص1435،بها الحضرية ومدن منطقة عسير مؤشرات المرصد الحضري أل. )%0.0رفيدة  أحدفي بلغت و

يات المواليد والوف في:تتمثل محددات نمو السكان ومنخفضة، حيث  متقاربة،الحضرية  أبهانسبة نمو السكان في مدن منطقة 

  والهجرة.
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 التنمية:مخططات النمو السكاني على  أثر

و السكاني للنم إنواالقتصاديين حول اثر النمو السكاني على التنمية ، حيث يري بعضهم  الديموغرافيينتختلف وجهات نظر  

النمو  إن مسيرة التنمية ، حيث تأخرمما يعمل على  المجتمعسلبياً على التنمية وذلك  الن الزيادة السكانية تشكل عبئاً على  أثرا

العمل وبالتالي ظهور مشكلة البطالة في المجتمع ، كما تؤدي الزيادة في عرض قوة العمل الى السكاني يزيد من عرض قوة 

ما م من غذاء وتعليم وتدريب، أفرادهاعلى الوفاء باحتياجات  األسرعلى قدرة  مما يؤثرخفض األجور ، وبالتالي قلة الدخل 

لية يساهم في عم لألفراد والتأهيلالتدريب  إنالعمال غير المؤهلين والمدربين في سوق العمل . كما  أعداديؤدي الى زيادة في 

كما ان النمو السكاني المتزايد يؤدي الى زيادة الطلب على السلع   النمو المتزايد للسكان يؤخر عملية التنمية. إن إال التنمية،

 التنمية.يق مسيرة مما يع الخدمات،االستهالكية والضغط على قطاع 

سكاني يزيد النمو ال أنحيث  للتنمية،ويشكل دافع  المجتمع،على التنمية في  إيجابيا أثراللنمو السكاني  أنيري  األخروبعضهم 

يعني  مام السكان، إجماليالى  المنتجة(أي زيادة القوة العاملة في المجتمع )الفئة  العمل(،من نسبة الشباب في المجتمع أي )قوى 

م، 0219)زايد، التنمية.العاملة الشابة القادرة على العمل واإلنتاج والعطاء والمساهمة في تنفيذ مشروعات  األيديتوفر 

 (.535ص

 (المواليد)الخصوبة/ معدل 3 

 ام(ععدد المواليد لفترة معينة )كل  إجماليويتم تعريف معدل الخصوبة بانها نسبة  السكاني،تعتبر المواليد اهم محددات النمو  

وتحديد نوعه ومعدالتها  ثباته،فهو يسهم في نمو وزيادة حجم السكان او  شخص.  ألفالسكان لكل  إجماليمن األطفال الى 

  .أخرتتفاوت من مجتمع الى 

ي مدن المنطقة حيث مثلت مدينة ، ويتباين هذا المعدل فنسمة ألفمولود لكل 02.1الحضرية  أبهاللمواليد في  الخام بلغ المعدل

مولود 9.6، واحد رفيدة نسمة ألفد لكل مولو 15.1خميس مشيط تليها ، نسمة ألفمولود لكل 33.1اليد بلغ اعلى معدل للمو أبها

ويرتبط   (.3شكل رقم ))  ،(165،صه1435 عسير،ومدن منطقة المرصد الحضري البها الحضرية  نسمة )مؤشرات ألفلكل 

غ مدل . حيث بلاإلنجابمفهوم المواليد بالخصوبة باعتبارها تشير الى المعدل الفعلي للمواليد، كما تشير الى القدرة على 

  ألفطفل لكل  92.5الحضرية  أبهاالخصوبة العام في 

سيدة في  ألفطفل لكل 69.3 ،أبهاسيدة في مدينة  ألفطفل لكل 133.3سيدة، ويتباين هذا المعدل بين مدن المنطقة حيث بلغ 

)مؤشرات المرصد الحضري البها الحضرية ومدن منطقة عسير رفيدة.  أحدسيدة في  ألفطفل لكل 43.6 مشيط،خميس 

 ،(10هـ،ص1435،

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 الحضرية أبهالخام في مدن منطقة معدل المواليد ا( 3)شكل رقم       

 

       

مؤشرات المرصد الحضري البها الحضرية ومدن منطقة عسير )التقرير  المصدر/ من عمل الباحثتين اعتمادا على بيانات

  ،ه(1435الشامل 

 معدل الوفيات / 4 

عدد  جماليإعدد الوفيات في السنة على  إجماليبقسمة  معدل الوفيات ويتم حساب، وفيات من العوامل الحيوية للسكانتعتبر ال

ت تختلف معدال .األفرادعدد  إنقاصتعمل على  إنهاكما  ،وتركيبهم السكان تؤثر على حجم إنهاحيث  شخص. ألفالسكان لكل 

، باإلضافة الى األسباب الطبيعية التي تحدث بسبب في المجتمع نفسهومن فترة زمنية الى أخرى  أخرالوفيات من مجتمع الى 

د الوفيات بين األطفال (. واهتمت األمم المتحدة بتقليل عد143ص م،0212،وغيره. )كرداشةالحوادث والجرائم والحروب 

 . م.(0215-0222)لعام  األلفية أهدافالهدف الرابع من  وأدرجته

حيث بلغت وفيات األطفال الرضع )اقل من   طفل. ألفوفاة لكل  حالة 15.6  الحضرية أبهافي منطقة عدد وفيات األطفال بلغ 

وفي  أبها،طفل في مدينة  ألفحالة وفاة لكل  12.1تتباين بين مدن المنطقة، حيث بلغت  طفل، ألفحالة وفاة لكل  6.1سنة( 

 ( . 4)شكل رقم  طفل بمدينة احد رفيدة. ألفحالة وفاه لكل  5.1و طفل، ألفحالة وفاة لكل 1.9 مشيط بلغتمدينة خميس 

)مؤشرات المرصد الحضري البها الحضرية ومدن  .طفل ألفوفاة لكل  حالة 1.9الخامسة بينما بلغت وفيات األطفال دون سن 

حيث بلغت  (.5)الشكل رقمالحضرية حسب  أبهاوتتباين هذه النسبة بين مدن منطقة   ،(152هـ،ص1435،منطقة عسير 

 ألفحالة وفاة لكل 12.0طفل في مدينة خميس مشيط،  ألفحالة وفاه لكل  0.9و أبها،طفل في مدينة  ألفحالة وفاه لكل 13.6

ة الحضرية. وانخفاضها في مدين أبهاعن بقية مدن منطقة  أبهاويالحظ ارتفاع هذه النسبة في مدينة رفيدة.  أحدطفل في مدينة 

 خميس مشيط بالرغم من ارتفاع عدد السكان بها.

 

 

 

خميس مشيطابها

احد رفيدة



 
 
 

 

 

 الحضرية أبهامن سنة في مدن منطقة  الرضع اقلمعدل وفيات  (:4شكل )

 

مؤشرات المرصد الحضري البها الحضرية ومدن منطقة عسير )التقرير  المصدر/ من عمل الباحثتين اعتمادا على بيانات

  ه(1435الشامل 

 

 الحضرية أبهامعدل وفيات األطفال دون الخامسة في مدن منطقة  (5شكل )

 

 

مؤشرات المرصد الحضري البها الحضرية ومدن منطقة عسير )التقرير  الباحثتين اعتمادا على بياناتالمصدر/ من عمل 

  ه(1435الشامل 
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 وهي (140ص  م،0215)عاشور،الصحية، المؤشرات التي يحكم بها على تحسن الخدمات  أحدويعتبر معدل وفيات الرضع 

والتي توضح مدى االهتمام والعناية بالمولود قبل والدته وخالل السنة األولى من  المنطقة،تعكس مراحل التنمية التي مرت بها 

من  %12. ويتضح ذلك من خالل االهتمام بالخدمات الصحية بالمنطقة، حيث بلغ عدد المستشفيات المخصصة لألطفال عمره

الصحية  تتباين المستشفيات. ت األطفالمما انعكس إيجابيا على خفض معدل وفيا الحضرية، أبهامنطقة جملة المستشفيات في 

من جملة المستشفيات في مدينة  %15.1حيث بلغ توفر المستشفيات الخاصة باألطفال  ألخري، ةالمخصصة لألطفال من مدين

 أحدمن جملة المستشفيات في مدينة  %122وبلغت نسبة  مشيط،من جملة المستشفيات في مدينة خميس  %11.4، وبلغت أبها

. مما أدى %122كادر مؤهل بنسبة  إشرافحيث تتم الوالدة تحت  اإلنجابلحظة  األمكذلك االهتمام بصحة يالحظ و .رفيدة

)مؤشرات ) (،حيلكل مائة الف مولود  أم)حالة وفاة 11.6حيث بلغت  المنطقة،ذلك الى خفض نسبة وفيات األمهات في 

 أبهاوهذا يعكس تطور الوضع الصحي في منطقة ، (161ه،ص1435،المرصد الحضري البها الحضرية ومدن منطقة عسير 

  الحضرية. 

 / نسبة صغار السن: 4

ارتفاع نسبة صغار السن تعني ارتفاع نسبة  .فئة غير منتجة )معالة( وهي سنة، 15صغار السن هم األطفال األقل من عمر     

وهذا ينعكس على الجهود المبذولة إلحداث  صحية،لسد احتياجاتهم من غذاء وملبس وتعليم ورعاية  اإلنفاق ، وارتفاعاإلعالة

 (. 144م،ص0215)عاشور ،التنمية. 

 

وتتباين هذه  . أي ما يزيد عن ثلث السكان المنطقة،جملة السكان في  من، %35.1الحضرية  أبهابلغت نسبة صغار السن في 

رفيدة بلغت  أحد، وفي %31.6خميس مشيط بلغت نسبة صغار السن  وفي %32.9 أبهافي حيث بلغت  مدنها،النسبة بين 

ة ئوتصنيف فئة صغار السن الى فئتين هما : الف( ، 10هـ ،ص1435مؤشرات المرصد الحضري البها الحضرية ،) .42.9%

ويالحظ   .(6)الشكل رقم    ( و 0ول رقم )  الجد كما يبين ذلك  سنة(  14سنة الى 5، والفئة من )وات األقل من خمسة سن

 أبها، بل في منطقة دينة خميس مشيط ومدينة احد رفيدةسنة( في م 14سنوات الى  5) فاع نسبة األطفال في السن ما بينارت

مما يعني هناك فئة كبيرة من صغار السن سوف تصل في وقت قريب الى فئة اإلنتاج والعمل مما يساهم في توفير  الحضرية،

 االيدي العاملة التي تساهم بدورها في المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية االقتصادية في المنطقة.

 الحضرية أبها مدن منطقةفئات صغار السن في  ( توزيع2جدول رقم )

 المدينة
 توزيع السكان حسب العمر

 سنوات5 -14 من   سنوات 5من اقل 

 %9.1 %01.1 أبها

 %05.6 %10.2 خميس مشيط

 %01.5 %13.4 احد رفيدة

 %01.5 %15.1 الحضرية أبها

مؤشرات المرصد الحضري البها الحضرية ومدن منطقة عسير )التقرير  المصدر/ من عمل الباحثتين اعتمادا على بيانات

 ه(1435الشامل 



 
 
 

 

 

 

 الحضرية أبهامدن منطقة  السكان حسب فئات السن فيتوزيع   (6) شكل

 

مؤشرات المرصد الحضري البها الحضرية ومدن منطقة عسير )التقرير  المصدر/ من عمل الباحثتين اعتمادا على بيانات

 ،ه(1435الشامل 

 / امد الحياة 6

تعكس مجمل األوضاع المعيشية والصحية  وهي (،141ص م،0215يقصد بأمد الحياة )توقعات الحياة عند الميالد( )عاشور،

حيث يرتبط مستوى المعيشة بمستوى الدخل والذي بدوره يؤثر على نوعية الغذاء والتي تؤثر صحة الفرد ومقدرته  للسكان،

 واإلنتاج.على العمل 

 حيث ،واإلناثتفاوت متوسط امد الحياة في المنطقة بين الذكور يسنة، و س14.2الحضرية  أبهابلغ متوسط امد الحياة في منطقة 

)مؤشرات المرصد الحضري البها  سنة.15.0بلغ متوسط امد الحياة عن االناث  بينما‘سنة  10.1بلغ متوسطة عند الذكور 

، (1شكل رقم )ويالحظ ارتفاع امد الحياة عند االناث اكثر من الذكور ، (151هـ،ص1435الحضرية ومدن منطقة عسير ،

فهن اقل عرضة  اإلناثطر المهنة ، والحركة من اجل العمل ، على عكس ويرجع السبب في ذلك الى تعرض الذكور الى مخا

 لمخاطر المهنة والعمل.
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 الحضرية أبهابالسنوات في  واإلناثالعمر المتوقع عند الميالد للذكور  (7) شكل رقم

 

 

 

مؤشرات المرصد الحضري البها الحضرية ومدن منطقة عسير )التقرير  المصدر/ من عمل الباحثتين اعتمادا على بيانات

 ه(1435الشامل 

  

 الخاتمة:

الى ظهور العديد من الدراسات السكانية التي  أدى مما المتحدة،اهتمام عالمي خاصة من قبل األمم القضايا السكانية  نالت دراسة

 . وتلعب المؤشراتمن القضايا المتعلقة بالجوانب الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية الكثيروجهت اهتمامها لمناقشة 

الحضرية نمو معتدل في السكان يتوازن مع المشروعات التنموية  أبهاالديموغرافية دورا هاما في التنمية. ويالحظ على منطقة 

ض معدل وفيات األطفال نتيجة للتحسين الكبير في ويتوافق مع الخدمات المقدمة للسكان، ويظهر ذلك بوضوح في انخفا

عمره. كذلك يالحظ انخفاض في نسبة المواليد من  األولىالخدمات الصحية المقدمة لهم من قبل والدة الطفل وحتى السنين 

ها التنمية التي حظيت ب تطور مستوياتدرجة الوعي لدي السكان. وكل ذلك يوضح  ذلكوانخفاض نسبة صغار السن، ويعكس 

 الحضرية. أبهامنطقة 
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محمد بن  ( المدخل إلى الطقس والمناخ والجغرافيا المناخية ، الرياض ، جامعة األمام م1995 / األحيدب: إبراهيم سليمان )1
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 علم اجتماع السكان، دار المعرفة الجامعية، القاهرة. ، (م 1914علي عبد الرزاق ) الجيلي:/ 0

م العوامل الديموغرافية يمكن ان تكون محركاً قوياً لعملية التنمية االقتصادية 0202في عام  (، السكانم0202ديفيد )بلوم: / 3

 م.0202 والتنمية، مارس ووتيرتها، التمويل

 ، مطبوعات نادي أبها األدبي.  أبها( الجغرافيا الزراعية لمنطقة عسير،  م1911محمد )  حيدر: أحمد   / 4

، مجلد ب. جامعة االخوة  50م(، السكان و التنمية )مفاهيم وأسس نظرية(، مجلة العلوم اإلنسانية، عدد 0219ريم ): زايد/ 5

 منتوري، قسنطينة ، الجزائر

 م ( ، علم السكان، عالم الكتب الحديث..0212/ كرادشة: منير عبد هللا )6
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