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Abstract                                  
         The main purpose of this study is to explain the relation between the population and 

social structure by interpret the demographical traits of Arabic society .                                                                               

The study also trys to show how population growth effect the social structure in 

Arabic society . and how the development effect population  In other words , one of the main 

objective of this study is show the relation between vital process of population , as fertility , 

motility and socio-economic and cultural order.                                                                                  

        In general the problem of population in Arabic society obvious in the relation between 

population and natural resources and the distribution population in different Arabic country.                                             

 
THE METHOD OF RE RESEARCH : 

This is analytical descriptive study rested mainly on official records , consumes united 

reports , and other  work by some national institution . In addition to scientific research s, 

adequate to this study.               

The research hop from this study to support the library of sociological Arabic by 

scientific work – and to distinguish the different factors that preventing the development of 

Arabic society from achieving its objectives.                                                                                                                  

                                                                                            

The study either includes the following topics :       

1- The concepts of the population growth fertility , and social structure .                                                    

2- The elements of research – as the important , mains , and research problem .                                    

3- The populations tends and socio – cult rural transformation in Arabic society.                               

Conclusion : 
As a result of this study , the population explolosion    as resulted of the different 

between the high birth -  rates and less mortality –rates its responsible about the socio-

economic problems in Arabic countries.          

        


