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؟الورشةهذه لماذا 

!  توقعاتكم منها
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الورشة برنامج 

:  اليوم الثالث
لعمري الطرق المباشرة في قياس الوفيات والتركيب النوعي وا

للسكان وحساب معدالت الزيادة الطبيعية

:  اليوم األول
يه مقدمة حول التحليل الديمغرافي والبرامج المستخدمة ف

ومصادر البيانات 
:  اليوم الثاني

الهجرة الطرق المباشرة في قياس الخصوبة والحالة الزواجية و 
وطرق قياسها



:بالنتائج التاليةنخرج من هذه الورشة بمشيئة هللا 

.ة بهاالديمغرافي والمؤشرات الخاصالتحليلعلى أهم مبادئاالطالع •
.معرفة أهم البرامج المستخدمة في علم السكان•
ا توسيع مدارك المتدرب فيما يخض قضايا السكان وارتباطه•

.بتكنولوجيا المعلومات
لى معرفة أهم مؤشرات الوفيات والخصوبة والزواجية باإلضافة ا•

.الهجرة
، مختلفةقاعدة من الباحثين الجيدين في مجال السكان وعلومه البناء •

.  ةعمليوالتطبيقات الالمادة من خالل شرح 

الورشة األهداف المرجوة من 
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 Demographic)غرافي و بين مصطلحي التحليل الديمالتمييز علينا •
Analysis ) والدراسات السكانية(Population Studies) ،

كان إلى فاألول يهتم بالدراسات اإلحصائية لحجم وتركيب وتوزيع الس
اني يركز بينما الث. جانب مكونات النمو السكاني، وهو بيت القصيد هنا

العلوم على العالقات المتبادلة بين السكان من ناحية والمتغيرات في
.  االقتصادية واالجتماعية من ناحية أخرى 

ومعناها الناس والثانية Demoيتكون من كلمتين يونانيتين، األولى •
Garpheويقصد بهذا الوصف التصوير الرقمي. ومعناها الوصف

ألفراد للمجتمع السكاني والذي ينظر إليه بدوره على إنه مجموعة من ا
لم يتناول وبصفة عامة فأن علم الديمغرافيا هو ع. ممثلة بإحصاءات معينة

.الدراسة الكمية للسكان

(علم السكان)غرافياو الديمتعريف
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نظره تاريخية
كانًا في الوقت الحاضر م( علم السكان)يحتل اإلحصاء الديمغرافي •

ديثًا نسبيًا، بارزًا بين العلوم الحيوية، والعمل في هذا الميدان وإن كان ح
جرانت إال أنه ليس جديدًا بأكمله، ويعتبر المفكر اإلنجليزي جون 

ب أول من ربط السكان باإلحصاء واستخدم األسالي( 1624-1674)
:الرقمية في دراسة الوفيات في كتابه

Natural and Political Observations- Upon the Bills of 
Mortality) )

، ثم عالم الرياضيات (1834-1766)مالتسثم جاء دور توماس •
والذي ربط كال من الرياضيات ( 1874-1796)كيتليهالبلجيكي 

علم بشكل ومنذ الحرب العالمية الثانية تطور هذا ال. واإلحصاء بالسكان
ثل ملحوظ، وأدخلت الكثير من التحسينات والمصطلحات الجديدة م

.Vital Statisticsاإلحصاء الحيوي 



أهمية علم السكان
:دراسة المجتمعات البشرية وبنيتها وتغيرها من خالل

المواليد•
الوفيات•
الهجرة •

دراسة التغيرات السكانية
حجم السكان•
التركيب العمري والنوعي للسكان•

االسقاطات السكانية
متوسطة الو متغيرات الخصوبة المنخفضة تقديرات السكان حسب •

.والعالية والثابتة
7



أهمية علم السكان  .... تابع 

دراسة المؤشرات السكانية
معدل المواليد الخام•
معدل الوفيات الخام•
اإلجماليالخام و الخصوبة تمعدال•
معدل النمو السكاني•
معدالت اإلعالة اإلقتصادية•
متوسط العمر المتوقع•
وفيات الرضع واألطفال•
.وفيات األمهات•

8



(Rate)المعدالت ( 1)
ثاًل ذا كان القصد هو قياس كثافة حدوث حدث معين خالل وحدة الزمن مإ

تكإإرار وتقإإيس المعإإدالت. هإإذه الحالإإة معإإدالً فإإىفإإإن خإإارق القسإإمة يسإإمى 
ت بإإإين السإإإكان خإإإالل مإإإدة زمنيإإإة محإإإددة، والمعإإإدالالديموجرافيإإإةاألحإإإداث 

قسإمة عإدد تحسب بالنسإبة لمجمإوع السإكان، وتحسإب بالتىتلك هىالخام 
ف منتصإإإفإإإىكإإإل منهإإإا علإإإى تقإإإدير عإإإدد السإإإكان الديموجرافيإإإةاألحإإإداث 

وعإإدد السإإكان 1662كإإان 1996فمإإثال عإإدد المواليإإد خإإالل عإإام . السإإنة
. من السكان1000لكل 28.3مما يجعل معدل المواليد مساو 59313

الديموجرافيةأدوات القياسات 



(Ratio(النسبة ( 2)
. المقاموفيه يكون البسط جزء من المقام، بمعنى أن البسط أحد مكونات
ددد المواليوقد ال يكون للبسط عالقة بالمقام، مثل ان نحسب مثال نسبة ع

.إلى عدد الوفيات أو نسبة العزاب إلى األرامل

(Probability)االحتمال ( 3)
إحتمإإإالعإإإدد الحإإإاالت، مثإإإل إجمإإإالىعإإإدد الحإإإاالت الممكإإإن حإإإدوثها إلإإإى 

يتإإوق ىالتإإالبقإإاء علإإى قيإإد الحيإإاة، وهإإو يعنإإى متوسإإط عإإدد السإإنوات 
ب العمإر ضإوء معإدالت الوفإاة حسإفإىأن يعيشها الفرد ويتم حسابها 

. سنة معينةفى

الديموجرافيةأدوات القياسات .... تابع 



الديموجرافيةأدوات القياسات .... تابع 

Count))اإلجمالىالعدد ( 4)
ودة وفي يقع في منطقة محدديموجرافيالرقم المطلق للسكان أو أي حدث 

في مصر في عام  1853746مثال، بلغ عدد المواليد أحياء )وقت محدد 
ساس كل أالديموجرافيةوتعتبر األعداد الخام المتعلقة باألحداث (. 2006

.  األخرى اإلحصائيهالتحليالت 
(Proportion)التناسب ( 5)

هذا و. هو العالقة بين مجموعة فرعية من السكان وبين إجمالي السكان

ت مثال، كان)يعني قسمة مجموعة سكانية فرعية على مجموع السكان 

(.2014من إجمالي السكان في اليمن عام %28نسبة سكان الحضر 



يةالديموجرافأدوات القياسات .... تابع 

(Constant)الرقم الثابت( 6)
( 100000او حتي 1000او 100مثال، )اليتغيراختيارى هو رقم 

عن هذه يمكن أن تضرب فيه  المعدالت أو النسب أو المقادير للتعبير
مولودا 26)مثال فعلي سبيل ال. المقاييس بطريقة تجعلها تفهم بدرجة أكبر

. وتنسب معظم المعدالت لكل ألف من السكان(. من السكان1000لكل 
ي رقما تعن" ك"وفي المعدالت التي تظهر على الصفحات التالية فإن 

.ثابتا



ةالديموجرافيأدوات القياسات .... تابع 
(Cohort Measures)الفوجيةالمقاييس ( 7)

من اإلحصاءات التي تقيس األحداث التي تحدث لفوق أو مجموعةهى
وأكثر . منويجرى مالحظتها عبر الز ديموجرافىحدث فىالسكان تشترك 

منية األفواق شيوعا هي أفواق الميالد، أي مواليد السنة أو الفترة الز 
. الواحدة

(Period Measures)مقاييس الفترة الزمنية ( 8)
م خالل اإلحصاءات التي تقيس أحداثا تقع لكل السكان أو لجزء منههى

مثال )قع للسكان في الوا" الحصول على لقطة سريعة"فترة من الزمن، أي 
في 11.9هو 2004للسكان خالل عام اإلجمالىمعدل الوفيات 

(.األلف



اناإلطار العام لديناميكيات السك

أدبيات السكان( 4)المنهجية( 3)الخصائص( 2)المتغيرات( 1)

المواليد

الوفيات

الهجرة
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المحاضرة األولى إنتهت•

هل لديكم أي سؤال ؟؟؟



اليوم األول

المحاضرة الثانية

التحليل الديمغرافي
وتكنولوجيا  المعلومات



افيالتحليل الديمغر أهمية تكنولوجيا المعلومات في 
:األسبابباستخدام تقنية المعلومات وذلك لعدد منم السكانعلظىح

يات أن هذا العلم قائم على أسس علميه واضحة، تعتمد على علمي الرياض
ت في هذا من تقنية المعلومااإلستفادةواإلحصاء، فأصبح لزامًا أن يتم 

برامج الإستخداممن الوقت والجهد من خالل اإلستفادةالعلم، لكي يتم 
.السكانية الجاهزة

، إن مؤشرات ومخرجات هذا العلم شبه موحدة في جميع أنحاء العالم1.
راسة هذه وذلك لكي يتم عمل المقارنة فيما بين دول العالم المختلفة لد

وقعات هذه الدول فيما يخص خصائص السكان والتمابينالتباينات 
.المستقبلية

ال قامت منظمة األمم المتحدة وكبرى المنظمات الدولية العاملة في مج2.
لتعامل السكان ومكاتب اإلحصاء العالمية بإصدار برامج تسهل عملية ا

.المؤشرات الديمغرافيةإستخراقمع البيانات وكيفية 
في البداية تتطور باستمرار مع تطور تقنية المعلومات، فمثاًل على ذلك3.

، أما حاليًا فأغلبها تعمل DOSكانت أغلب هذه البرامج تعمل تحت بيئة 
.  WINDOWSتحت بيئة 



التحليل الديمغرافيأهم البرامج المستخدمة في 

اإلستغناءاليمكنيوجد العديد من البرامج السكانية، والتي تمثل مرجعية 
لمؤشرات اإستخراقعنا ألي مهتم بعلم السكان، والتي توضح كيفية 

:السكانية،، وأهم البرامج هي كما يلي
PASبرنامج التحليل االحصائي•
RUPبرنامج إسقاطات الحضر والريف •
PDPMبرنامج •
Spectrumبرنامج •
Mortpackبرنامج •
FIVFIVبرنامج •
خراقإستالبرامج والمواقع المرتبطة باإلنترنت، والتي تمكن من •

مثال ذلك موقع . المؤشرات السكانية والديمغرافية
www.measurdhs.com

http://www.measurdhs.com/


البرامج اآللية المستخدمة
يما يلالتحليل الديمغرافي البرامج اآللية المستخدمة في من أهم 

(Spectrum ،Mortpack ،PAS) ، ا أهميتههذه البرامج الثالثةو
:أسباب منها تعود الى ثالث 

لسكان، هذه الثالث البرامج تعتبر أهم البرامج المستخدمة في علم ا•
اد لألفر إستخراجهاوحيث وهي تغطي أغلب المؤشرات المطلوبة 

.العاملين في هذا المجال
، مما يسهل التعامل WINDOWSكل هذه البرامج تعمل في بيئة •

.معها ومراعاة للمستويات العلمية المختلفة للمشاركين
ميع ويمكن هذه البرنامج تتميز بأنها من البرامج التي في متناول الج•

.الحصول عليها مجاناً 



Spectrumبرنامج : أواًل 

ا ، ومفرداته خصص لعمل اإلسقاطات والتوقعات المستقبلية بجميع أنواعه
:كما يلي 

.نبذة مختصرة عن البرنامج•
.كيفية تحميله والتعامل معه•
اإلسقاطات السكانية•
إسقاطات التعليم•
.إسقاطات القوى العاملة•
.إسقاطات الصحة•
ويتميز بأنه يعمل باللغة العربية•



PASبرنامج : ثانيًا 

ة األمريكية، هذا البرنامج مكتب برامج التعداد بالواليات المتحدباصدارقام 
، مما يسهل Excelوقد تم تحديث هذا البرنامج ليعمل ضمن برنامج 

ل، هي التعامل معه ألي مستخدم، ويتكون هذا البرنامج من عدة فصو 
:كالتالي 

.مقدمة عامة عن البرنامج•
.تقييم بيانات العمر والنوع•
.بيانات الوفياتإحتساب•
.مؤشرات الخصوبةإحتساب•
.بيانات الهجرة•
.بيانات التحضر•
. اإلسقاطات السكانية •



Mortpackبرنامج : ثالثًا 

المؤشرات اقإستخر هذا البرنامج قسم السكان باألمم المتحدة ليتم باصدارقام 
والبرامج عدد المنهجياتو الديمغرافية والسكانية بالطرق الغير مباشرة، 

:، وهي كما يلي  (17)
.الطرق الغير مباشرة في تقدير وفيات األطفال والرضع•
20تقدير جدول توقع الحياة من خالل مؤشر توقع الحياة عند العمر •

.سنة
طفالتوقعات معدالت الخصوبة العمرية من خالل بيانات إجمالي عدد األ•
.للسكانالتقديرات الغير مباشرة للوفيات باستخدام التركيب العمري •
.طرق تقييم الوفيات المسجلة•
.تركيب جداول الحياة من البيانات الناقصة ونماذق لجداول الحياة•



البرنامج المرتبطة بشبكة االنترنت: رابعًا 

أخذت شبكة اإلنترنت أهمية قصوى ألي باحث أو طلب علمي، •
الشبكة ونتيجة لهذا التوسع أصبح لزامًا ألي طالب التعامل مع هذه

.من اإلمكانيات الهائلة المتوفرة فيهالإلستفادة
ال وقد قامت العديد من الشركات والمنظمات الدولية العاملة في مج•

لمؤشرات اإستخراقالسكان بتصميم مواقع لها تسمح بمعرفة كيفية 
الخاصة فيها، ومن ذلك مؤسسة ماكرو الدولية العاملة في مجال 

كانية المسوح الديمغرافية في جميع أنحاء العالم، وصممت برامج س
.يهاالمؤشرات التي يرغب فإستخراقتمكن الباحث أو الطالب من 



المستخدمةمج االبر .... تابع 

لى عاإلطالعإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية ومثال ذلك عند •
يمكننا موقع تقرير التنمية البشرية الصادر من األمم المتحدة، فأنه

، مما هاإحتسابهذه المؤشرات وطرق إستخراقبسهولة معرفة كيفية 
.يمكننا من تطبيقها على أي دولة لعمل المقارنة

ية ولذا سوف يتم إعطاء المشارك نبذه عن أهم هذه المواقع وكيف•
.الحصول على البيان السكان وطرق احتسابه



هم المؤسسات العاملة في مجاالت البحوث مثال أل
والدراسات السكانية

 .www.aprhc.orgالمركز االفريقي للدراسات السكانية

www.migrationpolicy.orgمركز سياسات الهجرة

reproductiverights.orgمركز الحقوق اإلنجابية 

www.cicred.orgاللجنة الدولية للدراسات الديمغرافية

مؤسسة ماكرو للدراسات الديمغرافية

www.measuredhs.com

الكتاب الديمغرافي السنوي

unstat.un.org/unsd/demographic

http://www.migrationpolicy.org/
http://reproductiverights.org/
http://www.cicred.org/
http://www.measuredhs.com/


افي هي في التحليل الديمغر عليهاعتمدنمن أهم المراجع العلمية والتي 
:كالتالي

إصدار –( رالكتيب العاش)الطرق الغير مباشرة في التحليل الديمغرافي•
.األمم المتحدة وقام بترجمته المركز الديمغرافي بالقاهرة

طبوعات م–الشلقانيمصطفى / للمؤلف د–طرق التحليل الديمغرافي •
.جامعة الكويت

–راق عبدالمجيد ف/ دللمولف-األسس اإلحصائية للدراسات السكانية•
.إصدار دار النهضة العربية

مكتب دليل السكان والتي اصدرها المشروع العربي لصحة األسرة وال•
.2009–الطبعة الرابعة –المرجعي للسكان 

ية إصدار مركز التدريب والدراسات السكان-أساسيات علم السكان•
.بجامعة صنعاء

تحليل الكتب الخاصة بالبرامج المستخدمة ضمن البرامج اآللية في ال•
.الديمغرافي



المحاضرة الثانيةإنتهت

هل لديكم أي سؤال ؟؟؟•



اليوم األول

المحاضرة الثالثة

مصادر البياناتأنواع و 



الديمغرافيةانواع البيانات
:إلى عمومايمكن َأن تصنف البيانات

َأو زمالئه تجمع هذه البيانات مباشرة بواسطة الباحث: البيانات األولية•
فع تكلفة لتحقيق أهداف معينة َأو لإلجابة على أسئلة معينة وعادة ترت

ها تحتوى على جمع هذه البيانات وتتطلب وقتا كثيرا ولكنها تتميز بكون
.معظم المعلومات التي يبحث عنها الباحث

هرية َأو سنوية تتوفر هذه البيانات في أشكال تقارير ش: البيانات الثانوية•
البيانات بأقل من الجهات العلمية أو التنفيذية  َأو غيرها وعادة تتوفر هذه

.  نها الباحثيبحث عالتىتكلفة ولكن قد ال تحتوى دائما على المعلومات 
. اليهاوتتميز هذه البيانات بسهولة الوصول 



انواع البيانات.... تابع 
تصديق عليها البصعويةتتسم البيانات الشخصية : البيانات الشخصية•

ي مريض يشتكى من المغص الكلو )او توثيقها ومثال على ذلك 
(.العتمادها على مقولة الشخص نفسة

البيانات ال يمكن التالعب بمثل هذه األنواع من: البيانات الموضوعية•
ستيرولكولو وذلك العتمادها على متغيرات موضوعية ومثال على ذلك 

وع من اكسيد الكربون الجو، هذه النثانىالدم، وملوثات الهواء مثل 
عن لبعدها القياس وفىمبنية النهاالبيانات تتمير بقوتها العلمية 

.  الشخصىالتأثير 



انواع البيانات.... تابع 

واء الحدث ساومثل تاريخ حدوث الظاهرة : البيانات الزمنية•
ثانية الساعة والدقيقة والواحياناالسنة اوالشهر اوباليوم 
ىفخاصة اهميةلها الزمينةواليانات، االحتجياجاتحسب 

.  المرتبطة بتغيير الزمنواالحداثالبحوث 



32م27/03/202204:35

أهم مصادر البيانات السكانية
التعدادات السكانية -1

والتعداديةمؤشرات التوزيع السكاني حسب التقسيمات اإلدارية •
التركيب العمري والنوعي •
.بالتعليم بمختلف أنواعهاإللتحاقمؤشرات •
.بين االطفالاإلقتصاديفي النشاط والمشاركهنسب العمالة •
.مؤشرات الخصوبة•
.وفيات الرضعو وفيات االطفال دون سن الخامسة•
.توقع الحياة عند الميالد•
.اإلعاقة•
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(ةاإلحصاءات الحيوي)السجالت الحيوية : 2
ول تُإعد السجالت الحيوية من أهم المصادر للبيانات السكانية ح•

ات عوامل نمو السكان، وخاصة المواليد والوفيات وقياس التغير 
يث حاالت السكانية خالل الفترات المختلفة، وفي تكوين األسرة من ح

رف على الزواق والطالق وغيرها، حيث تفيد هذه البيانات في التع
.اتجاهات تطور السكان في المستقبل

صائي التسجيل القانوني واإلح:ويقصد بنظام اإلحصاءات الحيوية•
والطالق للمعلومات عن الواقعات الحيوية كالوالدات والوفيات والزواق

. وغيرها
ربية عما وقد تحسنت أنظمة التسجيل الحيوي في العديد من الدول الع•

.كانت عليه من قبل نتيجة تطوير هذه األنظمة وتحديثها
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المسوح بالعينة: 3
  عن تعتبر مصدرًا من مصادر جمع البيانات بأسلوب أكثر تفصيالً •

خاصية أو مجموعة خصائص لفئة معينة من فئات المجتمع، 
سكان أو عدم توفر المسوح بالعينة المؤشرات المختلفة في غياب تعدادات ال•

.جودة ودقة المعلومات التي توفرها اإلحصاءات الحيوية
ات الحصول على مؤشرات وبيانات عامة على المستوى الوطني والوحد•

.  اإلدارية الرئيسية
ى اآلن، منذ السبعينات من القرن الماضي تتابع إجراء هذه المسوحات حت•

ة متعددة حيث تجري المسوحات الصحية الديمغرافية والمسوحات العنقودي
صحة و الخليحومسوحات صحة طفل اليونسيفالمؤشرات تحت إشراف 

العربي األسرة الخليجية والمشروع العربي لصحة األم والطفل والمشروع
.لصحة األسرة

:ة وسكانيةديمغرافيمن بيانات وماتوفرهوفيما يلي عرضًا لهذه المسوحات 
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(DHS)هيئة المسوح الديمغرافية : أوالً 
هيئة ، بدأت المسوح الديموغرافية والصحية التي تنفذه1984منذ عام •

قنية إلى المسوح الصحية الديموغرافية، وقد قدم هذا المشروع المساعدة الت
ةالخصوببلدا تشمل هذه البيانات 85مسحا في أكثر من 240أكثر من 

/ يةفيروس نقص المناعة البشر ، و األموصحة الطفل و تنظيم األسرةو 
.، ومؤشرات سوء التغذية بين األمهات واألطفالوالمالريا، اإليدز

.  انتوفير البيانات حول الصحة والسكان في هذه البلدالى هدف ت•
تنموية استخدامها في صياغة السياسات، وتخطيط البرامج الصحية والو 

. الشاملة
، ويمكن www.measuerdhs.comالنتائج متاحة على الموقع •

.ا الموقعالحصول على التقارير والدراسات الخاصة بهذه المسوحات من هذ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en|ar&u=http://www.measuredhs.com/topics/fertility/start.cfm&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhisY0HlIlhByZv3R3riSkz30klQNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en|ar&u=http://www.measuredhs.com/topics/fp/start.cfm&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhiEatH1o7FZg-_8aPa9oWLOFe4MoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en|ar&u=http://www.measuredhs.com/topics/mh/start.cfm&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhivmGJbOYQpxvXyrYLLN_bLIkl6Hg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en|ar&u=http://www.measuredhs.com/topics/hiv/start.cfm&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhh2H9ovoj-q3JpzqmvU390bW2aGtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en|ar&u=http://www.measuredhs.com/topics/malaria/start.cfm&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhh8BRt_W5AN-gr63niWF_xfuf6y8Q
http://www.measuerdhs.com،/
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(MICS)المؤشرات المسوح العنقودية متعددة :ثانياً 

ي توفير الذي أعدته اليونيسف يساعد البلدان فو برنامج اليهدف هذا•
.  البيانات للمقارنة دوليا من أجل رصد حالة األطفال والنساء

1990بدأت هذه السلسلة بعد مؤتمر القمة العالمي لألطفال عام •
ورة والذي حدد مجموعة األهداف التنموية والتي أصبحت تجرى بص

والثالثة 2000والثانية عام 1995دورية، أجريت الدورة األولى عام 
. يجري حاليا تنفيذ الدورة الرابعةو . 2005عام 

مؤشر لمتابعة حالة األطفال 100توفر حاليا هذه المسوح حوالي •
.  والنساء بما في ذلك المؤشرات الخاصة بحماية الطفل وحقوقه

ليمية تنشر نتائج هذه المسوحات من خالل التقارير الوطنية واإلق•
.www.childinfo.orgوالدولية كما تتاح على الموقع 
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(PAPFAM)المشروع العربي لصحة األسرة -ثالثاً 

ي للنهوض للمشروع العربإمتداداً يأتي المشروع العربي لصحة األسرة •
فريدًا بالطفولة، حيث يشكل المشروع العربي لصحة األسرة مثاالً 
يعها على للتعاون المثمر والبناء لعدة جهات عربية ودولية، التقت جم

هدف واحد؛ هو خدمة اإلنسان في المنطقة وبصفة خاصة الفئات
.األولى بالرعاية وهي المرأة والطفل وكبار السن

توفير مجموعة من المؤشرات الصحية يهدف المشروع الى •
التقدم المحرز واالجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تساعد في متابعة

بها نحو تحقيق األهداف التنموية الوطنية، واألهداف التي أوصت
.المؤتمرات العالمية للسكان والتنمية 

تي تم والالدورة الثانية وهناكبلدان العربية، ( 10)تم تنفيذ المشروع في •
.في بعض البلدان العربيةتنفيذها 
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المصادر الثانوية: 4
كتب اإلحصاءات الدورية 

ة بقضايا اإلحصاء والوزارات المعنيإجهزةكتب اإلحصاء السنوية التي تصدرها •
.الطفولة

ر السنوي بيانات دولية حول السكان ومنها التقريلالمؤسسات الدولية إصدارات •
سنوية عن الكتاب الديموغرافي للسكان لألمم المتحدة ومجلةو للتنمية البشرية، 

.حالة السكان في العام
قواعد المعلومات االلكترونية

تقديم بيانات التي تهتم بكترونيةنظم المعلومات االليوجد هناك العديد من قواعد •
، وهي قاعدة (DevInfo)عن واقع الطفولة، ومن أهمها قاعدة معلومات التنمية 

تساعد الدول بيانات أممية تستخدم لتجميع ونشر بيانات عن التنمية البشرية، و 
.في متابعة التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

يارة لالطالع على مزيد من التفاصيل أو لطلب نسخة من هذه القاعدة يمكن ز •
.www.devinfo.orgالموقع  



مقارنة بين مصادر البيانات
المحدوديةالميزات المفضلةالمصدر

ني
سكا

د ال
عدا

الت

رافيةيمكن تبويب البيانات لعدة مناطق جغ-1
ةالبيانات المبوبة خالية من خطاء العين-2
يمكن الحصول على بيانات عن األحداث-3

دثت التي حصلت والمجموعات السكانية التي ح
.لها في آن واحد

السل البيانات التي يتم جمعها مفيدة للس-4
.الزمنية طويلة األمد

.متقطع ولفترات زمنية متباعدة-1
دىالتي يتم جمعها محدودة الماوالتفاصيلالبيانات -2
ر تكون البيانات عن المتغيرات التي تختلف من وقت آلخ-3

.االجابةعرضة لخطأ 
.صعوبة التحكم في ظروف طريقة جمع البيانات-4
طنون الذين يقاالفرادصعوبة الحصول على معلومات عن -5

.في غير مناطق سكنهم
.يذعالي التكلفة المادية وكبير في حجمه عند التنف-6

نظام 
السجالت 
واالحصاء

ات
الحيوية

رافيةيمكن تبويب البيانات لعدة مناطق جغ-1
ةالبيانات المبوبة خالية من خطاء العين-2
واالحصاءاتإذا كان نظام السجالت -3

ن يوفر الحيوية يعمل بطريقة جديدة فانه يمكن أ
.ويةالحياالحداثبيانات معاصرة وحديثة لكل 

.االستمرارية المؤسسية-4
السل مناسب جدا لتوفير بيانات في شكل س-5

االمدزمنية طويلة وقصيرة 

ات الحاجة للحصول على تقديرات عن المجموعاليلبي-1
.السكانية المعرضة للخطر

.لالبيانات التي يتم جمعها محدودة المدى والتفاصي-2
طريقة عدم المرونة النسبية إلدخال تغيرات في المحتوى و -3

.التنفيذ
ه زمنيًا يصعب إدارته واإلشراف عليه لضخامته تنفيذ-4

ومكانياً 
رد يصعب تحديد األحداث الحيوية في حالة عدم وجود ف-5

.ملم جيدًا بالحدث



مصادر البياناتمقارنة بين ... تابع 
المحدوديةالميزات المفضلةالمصدر

المسوح
ةبالعين

يمكن الحصول على بيانات عن-1
التي حصلت والمجموعات االحداث

احدالسكانية التي حدثت لها في آن و 
.دةالمرونة في إدخال مواضيع متعد-2
طة يمكن التحكم في الظروف المحي-3

ذات المسوحاتبجمع البيانات في حالة 
.والتنفيذ الجيداالدارة

في حالة يسهل التخطيط له وتنفيذه-4
توفر البنية المساعدة على إجراءه

ي يمكن االستفادة من بياناته ف-5
في حالة تكوين وتحليل السالسل الزمنية

.المسح بنفس المنهجية

في الحصول علىإستخدامهاليمكن-1
رة أو تقديرات على مستوى المناطق الصغي

.األحداث النادرة
ة قد ينجم تبويب البيانات بصورة منفصل-2

.عنها حجم كبير لخطأ العينة
لف من البيانات عن المتغيرات التي تخت-3

ةاالجابآخر تكون عرضة لخطأ الىوقت 
شون اليعيالذين االفرادضعف تغطية -4

في أسر
ع المقارنة مابين مسح وآخر قد تخض-5

لظروف غير معلومة
ن ميداني مكثف وعاشرافالىيحتاق -6

قرب



افيالديمغر للتحليلالمصادر اإلحصائية مقارنة بين 
مصادر اإلحصاءات الديموجرافية البنود

اإلحصاءات الحيوية التعداد

هوووو الن وووام الوووذى ي ووومل علوووى -

ر التسوووجيل القوووانونى وجمووو  ون ووو

ة كوول مووا يتعلوود باألحوودا  الحيويوو

موووووون مواليوووووود، وفيووووووات، زوا ، 

.  طالق

"تعداد لألحدا " أى إنها -

بويوب العملية الكليوة التوى ت ومل جمو  وت

ن وور وإدخووال البيانووات وتقيوويم وتحليوول و

ية البيانوووووات الديموجرافيوووووة واالقتصووووواد

  واالجتماعيووة لكوول األفووراد فووى المجتموو

انوات أن إنو  يصونا البي. فى وقت معوين

يوة حسب العديد مون المتغيورات االجتماع

واالقتصوووووووادية والديموجرافيوووووووة لكووووووول 

الحصوووور "المجتموووو  فووووى وقووووت معووووين  

رؤيووووة "وبمعنووووى هخوووور هووووو ". ال ووووامل

لخصووواال السوووكان فوووى لح وووة زمنيوووة 

".ادمعينة هى لح ة جم  البيانات التعد

االتعري



للتحليل الديمغرافيالمصادر اإلحصائية ... تابع 
مصادر اإلحصاءات الديموجرافية البنود

اإلحصاءات الحيوية التعداد

ا الحيويوووة بموووتعتبووور دوريوووة اإلحصووواءات

نا بالفعل تتيح  لنا من نتااج متالحقة تساعد

ر غيووفووىعلووى معرفووة السووكان وأوصووافهم 

سنوات التعداد دون إجراء عملية حصر 

فعليووووة وكووووذلا تسوووواعدنا علووووى ضووووبط مووووا 

ينتعووودادنتوصووول إليووو  مووون تقوووديرات بوووين 

وعلووووى متابعووووة مووووا يكووووون قوووود طوووورأ موووون 

.تغييرات

يجووورى التعوووداد لمعرفوووة عووودد 

ينة لح ة زمنية معفىالسكان 

تلووووافووووىومعرفووووة توووووزيعهم 

اللح وووووووووة ذاتهوووووووووا حسوووووووووب 

يو  الخصاال المختلفة من ح

العمووور والنووووع والخصووواال 

األخووووووووووووورى االجتماعيوووووووووووووة 

.واالقتصادية واألسرية

األهمية

. إتفد على أن تكون سنة-

يمكن أن يعد الفرد أكثر من مرة-

على إن  من المفروضإتفد-

". لح ة معينة"تكون أن 

يعد الفرد مرة واحدة-

الفترة

الزمنية



يللتحليل الديمغرافالمصادر اإلحصائية .... تابع 
مصادر اإلحصاءات الديموجرافية البنود

اإلحصاءات الحيوية التعداد

البيانوووات التوووى تصوووا مجموعوووة

األحوودا  والحووواد  التووى تصوويب

  اإلنسووان منووذ والدتوو  حتووى وفاتوو

ولكوووووووون المتعووووووووارا عليوووووووو  أن 

اإلحصوووووواءات الحيويووووووة ت وووووومل 

حوواالت الوووالدة، الوفوواة، الووزوا ، 

تهوا الطالق، الهجرة، وتصدر بيانا

ور موو  تبوبيهووا وتصوونيفها فووى صوو

ن مختلفووة وبخصوواال متنوعووة موو

....حيوو  النوووع، المهنووة، العموور 

الخ

توزيووو  السوووكان حسوووب العمووور والنووووع 

والحالووووة الزواجيووووة والحالووووة التعليميووووة

كان والن اط اإلقتصادى بجانب عدد السو

اإلجمووالى بووالطب ، وعوودد السووكان حسووب

محوووول اإلقامووووة، كمووووا تموووودنا التعوووودادات 

رة ببيانووات عوون عالقووة الفوورد بوورب األسوو

وعووون مكوووان المووويالد، الجنسوووية، اللغوووة، 

.الدين، مدة الزوا 

البيانات

التى 

يوفرها



المصادر اإلحصائية للدراسات السكانية: رابعاً 
الديموجرافيةمصادر اإلحصاءات  البنود

اإلحصاءات الحيوية التعداد

يل تسجعدم القدرة على:نقص التسجيل( 1)

أغلبية األحدا  الحيوية فى منطقة

عدم الدقة فى التسجيل،وقد يرج  

ماح الحيوية وجود فترة السالتسجيالت

للتسجيل، بعض المعتقدات والعادات

(.تسجيل الذكورعدم )

األحداثمدى دقة التعريف لبعض ( 2)

ن دقة الحيوية فهناا دول كثيرة تخلط بي

ال من المواليد والوفيات فمثالتعريا 

ساعة وفيات 24يعتبر وفيات أقل من 

أجنة فى بعض المناطد، وفى مناطد 

.أخرى يتم تجاهلها

مازالت )الخطأ فى بيان أسباب الوفاة( 3)

النقاالبعضإحصاءاتها تعانى من 

(المبا رمثل معرفة سبب الوفاة

يسوووقط بعوووض : Coverageالتغطيةةةة (1)

تبعووا الخووتالا)األفووراد أو األسوور موون الحصوور 

د يسوكنون منواطإما ألنهم ( أساس إجراء التعداد

البودو األفراد مثولبعض إستقرارنااية، أو لعدم 

.الرحل وأفراد الجيش

عةةةةةةدم الحصةةةةةةول علةةةةةةى بيانةةةةةةات دقيقةةةةةةة(2)

Completeness :وندقوووووود يكووووووون العوووووودا

قود يخطوا الجمهوور مصدر هذه األخطاء، حيو 

فقود ( ياعفويوا  أو عمود)اإلدالء ببعض بيانواتفى

يجهووول األفوووراد أعموووارهم خاصوووة األميوووين وقووود 

يضوووللون عنهوووا بسوووبب أو سخووور مووون األسوووباب 

بيانووات الولتالفووى.الجنسوويةال خصووية أو بيووان 

ا المعيبووووة يجووووب التوعيووووة بالتعوووودادات وأهميتهوووو

.وسريتها

العيوب



م لليوالمحاضرة الثالثةإنتهت

:األول 

هل لديكم أي سؤال ؟؟؟•



اليوم الثاني

األولىالمحاضرة 

الطرق المباشرة في 
مؤشرات الخصوبةإحتساب



مفهوم الخصوبة

ى الفعلي ألاالنجابىإلى السلوك ( Fertility)تشير الخصوبة •
والذى يعبر ( Fecundity)وتختلف عن االنجاب . مجتمع

ر وتتأث. عن القدرة الفسيولوجية لألزواق على اإلنجاب
ا مجموعة سكانية مفىالخصوبة وهى عدد المواليد أحياء 

ر مباشرة بالقدرة على اإلنجاب وبسن الزواق ، ومدى توف
ومكانة اإلقتصاديةواستخدام وسائل تنظيم األسرة والتنمية 

.للسكانوالنوعىالمرأة والتركيب العمري 



:  معدل المواليد-1

(  د الخامويطلق عليه دائمًا معدل الموالي)يبين معدل المواليد •
.  سنة معينةفىعدد المواليد أحياء لكل الف من السكان 

السكان، وتعتبر المواليد عنصرا من عناصر التغير في حجم
شمل ويجب أال يخلط بين معدل المواليد ومعدل النمو الذى ي

.السكانىكل عناصر التغير 



عدل ويطلق عليه ايضا اسم م)معدل الخصوبة العام -2
(:  الخصوبة

مارهن هإإإإإو عدد المواليد احياء لكل الف من النساء اللواتي تتراوح أع•
.فإي سنة  معينة(سنة49-15(بين 

يد الخام ويعتبر معدل الخصوبة العام مقياسا أكثر دقة من معدل الموال•
التىع حيث أنه ينسب المواليد بدرجة اقرب الى مجموعة العمر والنإإو 

ويزيل هذا ( سنة49-15أي النسإاء بين )تتعإإإرض النجإإاب المواليإإد 
النوع في أي تباينات يمكن أن تظهر نتيجة اختالف توزيعات العمر و 

ر داللة وهكذا يكون المعدل العام للخصوبة مؤشرا أكث. إجمالي السكان
مكن ي. على التغيرات في السلوك االنجابي من معدل المواليد الخام

رض أيضا التوصل إلى معدالت الخصوبة لفئة معينة من العمر لغ
ف في المقارنة خالل فترة زمنية معينة وللتعرف على أوجه  االختال

.ظاهرة الخصوبة في أعمار مختلفة



:  معدل الخصوبة الكلية-3

رة حياتها إن عدد االطفال الذين تنجبهم المرأة بالفعل خالل فت•
التي وفي البالد. يمثل أحإإإإإإد مقاييس الخصوبةاإلنجابيه

ال الذين فيها معدالت المواليد قد يتباين عإدد االطفتتشابة
عندما يختلف مثال 24-20فئة العمر فىتنجبهم النساء 

ى النساء وعندما ينطبق هذا المقياس عل. توقيت هإإإإذه المواليد
سنة يطلق على هذا المقياس اسم 49الالتي تجاوزن سن 

معدل الخصوبة المكتملة



:  معدل الخصوبة المكتملة-4

التي ةالفوجييعتبر معدل الخصوبة المكتملة من المقاييس •
النساء من( فوق)تبين كم عدد االطفال الذين انجبتهم دفعة 

.  بالفعل خالل فترة قدرتهن على االنجاب
كل هو متوسط عدد المواليد أحياء الذين يمكن أن تنجبهم•

امرأة خإإإإالل حياتها، إذا كانت ستسير خإإالل كل سنوات 
ي سنة حياتها اإلنجابية طبقا لمعدالت الخصوبة العمرية ف

.معينة



:  معدل التكاثر اإلجمالي-5
المواليد الى متوسط عدداالجمالى( التوالد)التكاثريشيرمعدل•

(  اءمجموعة من النس)إمرأة يمكن ان تنجبهن الالتىاالناث 
نة سفىاذا تعرضت لمعدالت الخصوبة العمرية السائدة  

معدل ال ويالحظ ان هذا ال. معينة طوال فترة حياتها االنجابية
يشبه لىبالتايأخذ بعين االعتبار الوفيات بين االناث وهو 

يد معدل الخصوبة  الكلى اال أنه يحسب باستخدام الموال
.االناث فقط

مولودًا 6.2اليمن حوالى فىبلغ معدل الخصوبة الكلى : المثال
ىاالجمال( التوالد) فان معدل التكاثر وبالتالىلكل امرأة 

 =6.2X0.488مواليد لكل امرأة 3حوالى أى.



: الصافي( التوالد)معدل التكاثر -6
لحياه يساوى متوسط عدد المواليد االناث الباقين على قيد ا•

ذا ا( أو مجموعة من النساء)المإإإراة الالتي يمكن ان تنجبهن 
لى قيد تعرضت لمعدالت الخصوبة العمرية ومعدالت البقاء ع

صوبة الخمعدلىوهذا المعدل يشبه . سنة معينةفىالحياه 
دل اال أنه يختلف عن المعاالجمالىالكلى ومعدل التكاثر 

قيد الحياه األول حيث أنه يتعلق بالمواليد االناث الباقين على
بار نسب أنه يأخذ بعين االعتفىالثانىويختلف عن المعدل 

ان معدل البقاء على قيد الحياه، وبتطبيق ذلك على اليمن ف
مولودة 2.7خالل الفترة المذكورة يبلغ حواليالصافىالتكاثر 

.إمرأة انثى لكل 



: خصوبة مستوى اإلحالل -7

اء في  هو مستوي  الخصوبة الذي عنده ينجب فوق من النس•
رمعدلويعبالمتوسط  عددًا من البنات يكفي ليحل محلهن 

وى التوالد الصافي الإإذي يساوى الواحد الصحيح عن مست
زن وعندما تصل الخصوبة لمستوي اإلحالل يتوا. اإلحالل

دام عدد المواليد  تدريجيا مع عإدد الوفيات، وفي حالة انع
ية األمر، الهجرة من البالد واليها، يتوقف نمو السكان في نها

.ويصبح المجتمع مجتمعا مستقرا



األولى لليوم المحاضرة إنتهت

:الثاني 

هل لديكم أي سؤال ؟؟؟•



اليوم الثاني

الثانيةالمحاضرة 

مؤشرات الهجرة



الهجرة

لى تنص معظم دساتير الدول على حرية المواطن في اإلقامة ع
خارج أرض الوطن وعلى التنقل الكتساب رزقه في الداخل أو ال

دون عوائق

طقة انتقال األفراد من منطقة ما إلى منبانها : الهجرة وتعرف
أخرى 
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تعريف المهاجر

ف هناك صعوبات كبيرة من الناحية اإلحصائية في تعري
هوعلى أن المهاجرالديموجرافينالمهاجر ، ولذلك اتفق 

الشخص الذي يقيم بشكل مستمر في دولة أخرى ” 
لمدة أكثر من سنة أو الذي أعلن عندما دخل 
”الحدود عن نيته في البقاء لمدة أكثر من سنة



الهجرة في العصر الحديث

لسكاني تعد الهجرة أحد العناصر الثالثة المسئولة عن التغير ا
(الخصوبة ـ الوفيات ـ الهجرة ) 

وإذا كان من السهل جمع بيانات عن كل من الخصوبة 
قةوالوفيات إال أنه يصعب قياس الهجرة بنفس درجة الد
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أنواع الهجرة

طقة ما يقصد بها انتقال األفراد من من: الهجرة الداخلية 1.
.إلى منطقة أخرى داخل حدود الدولة 

طقة ما يقصد بها انتقال األفراد من من: الهجرة الخارجية 2.
.إلى منطقة أخرى خارج حدود الدولة 

رعيةغير شأو بطرق قانوني واألخيرة قد تتم بشكل 

60



61

دوافع الهجرة

، دافع اقتصادي بالدرجة األولى: الهجرة الداخلية 1.
ى حيث تتم من المناطق التي يقل فيها الطلب عل
وظف العمل إلى المناطق التي تتوافر فيها فرص الت

.أو تتوافر فيها فرص أفضل للمعيشة 
تكون دوافعها اقتصادية أو : الهجرة الخارجية 2.

خيرة سياسية أو دوافع علمية وبحثية ويطلق على األ
( .  Brain Drainنزيف العقول ) لفظ 
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البعد الزمني للهجرة

ي تتم حينما ينوي المهاجر اإلقامة ف: الهجرة المؤقتة 1.
.المهجر لمدة مؤقتة ثم العودة مرة أخرى إلى الوطن 

مرة تتم حينما ال ينوي المهاجر العودة: الهجرة الدائمة 2.
.أخرى إلى بلده األصلي 
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مقاييس الهجرة

تعد الهجرة أصعب الظواهر الديموجرافية من حيث القياس

:معادلة الموازنة 

Pt – Pt-1 = B – D + Min – Mout

وعلي  فإن صافي الهجرة يكون

(Min – Mout ) = (Pt – Pt-1 ) – ( B – D )



64

معدل الهجرة إلى الداخل-1

يقيس معدل الهجرة إلى الداخل النسبة بين عدد 

المهاجرين إلى داخل البلد وعدد سكان تلك البلد

عدد المهاجرين إلى الداخل

x1000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = معدل الهجرة للداخل 

إجمالي عدد السكان
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معدل الهجرة إلى الخارج-2

يقيس  معدل الهجرة إلى الخارج النسبة بين عدد 

المهاجرين خارج البلد وعدد سكان تلك البلد 

عدد المهاجرين إلى الخارج 

x1000ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = معدل الهجرة إلى الخارج 

إجمالي عدد سكان البلد



66

معدل الهجرة الصافي الخام-3

ما يقيس معدل الهجرة الصافي الخام أعداد المهاجرين في سنة

.لكل ألف شخص من السكان 

عدد المهاجرين للخارج–عدد المهاجرين للداخل 

x1000ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = المعدل الصافي 

إجمالي عدد السكان
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معدل الهجرة-4

يعبر معدل الهجرة عن مدى مساهمة الهجرة في النمو السكاني 

ية للدولة ، ويقاس بقسمة صافي الهجرة على الزيادة الطبيع

:كاآلتي 

Min)صافي الهجرة  – Mout ) 

x1000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = معدل الهجرة 

– B )الزيادة الطبيعية  D )



68

تأثير الهجرة على التركيب الديمغرافي
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يانتهت المحاضرة الثانية لليوم الثان

هل لديكم أي سؤال ؟؟



اليوم الثاني

الثالثةالمحاضرة 

المؤشرات الزواجية



مقدمة

شملتسكانيةكظاهرةالزواجإلىالزواجيةتشير

وخصائصالظاهرةهذهبهتحدثالذيالمعدل

إلىككذلوتشيرالزواج،برباطيرتبطونالذين

الاالنفصأوالطالقطريقعنالعالقةتلكزوال

.الزواجبطالنأوالترملأو



معدل الزواج-1
Marriage Rate

معدلهوالعلمياإلسم)الزواقمعدليعرف
من1000لكلالزيجاتعددبأنه(الخامالزواق
بنيمالمعدلوهذامعينةسنةفيالسكانإجمالي

األشخاصعددعلىوليسالزيجاتعددعلى
التاليةو األولىالزيجاتيشملأييتزوجون،الذين



العمر الوسيط عند الزواج األول-2
Median Age at First Marriage

قبلةمعينسنةفيمرةألوليتزوجون الذيننصفيتزوق
العمرسبويحت.العمرهذابعديتزوقونصفهمالوسيطالعمر

لكلسبةبالنمستقلةبصورةعادةمرةألولالزواقعندالوسيط
ارأعمفيعادةيتزوجناإلناثأنحيثواإلناث،الذكورمن

حواضتأثيرمرةألولالزواقعندالوسيطوللعمر.أصغر
إلنجابيةاالفترةطولمحدداتأهممنباعتبارهالخصوبةعلى
.العربيةللمرأة 



متوسط عمر )متوسط العمر عند الزواج األول -3
(العزوبية

عمر يعتبر هذا المتوسط من المؤشرات المهمة التي تصنف•
لمتوسط السكان المتزوجين في سنة معينة، حيث يشير هذا ا

تى إلى العمر عند الزواج األول من بين الذين سيتزوجون ح
عمر معين على افتراض عدم حدوث زواج أول قبل العمر 

عشر سنوات وبعد العمر خمسين سنة



متوسط سن الزواجإحتسابطريقة 



لنوعبحسب االيمنعند الزواج األول في متوسط العمر
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ذكر انثى كالالجنسين

1994 2004



Divorce Rateمعدل الطالق الخام -4

من1000لكلمعينةسنةفيالطالقحاالتعددإلى
مباستخداالمعدلهذاويحسبالسنة،هذهخاللالسكان

.طلقواالذيناألشخاصعددوليسالطالقحاالتعدد

ك×معينةسنةخاللالطالقحاالتعدد
العينةنفسفيالسكانعدد



م لليوالمحاضرة الثالثةإنتهت

:الثاني 

هل لديكم أي سؤال ؟؟؟•



اليوم الثالث

األولىالمحاضرة 
مؤشرات الوفيات



معدل الوفيات الخام -1
Crude Death Rate

كانالسبينمنالوفياتعددبقسمةالمعدلهذايحسب

عينةمفترةخاللمعينةمنطقةأومجتمعفيالمقيمين

فيالسكانعددعلى(تقويميةسنةعادة)الزمنمن

نة،السخاللالسكانعددمتوسطأوالسنةهذهمنتصف

(1000)وهوثابتعددفيالناتجويضرب



معدالت الوفيات العمرية -2
Age – Specific Death Rates

أنهابمعنىةالمختلفاألعمارعلىيختلفالوفياتوقعأنالثابتةالحقائقمن
منالبدنكاولذلكمنهاوالكبيرةالصغيرةاألعمارفيالسكانعلىوطأةأشد
لكياةالوفمعدالتمقارنةعندالسكانعددفيالعمريةاالختالفاتأثرعزل
.الصحيةاألحوالاختالفاتعنمعبراً الفرق يكون 

العمرحيثمناألفرادبينالفروق االعتبارفييأخذالعمريةالوفياتفمعدل
وهو،حدةعلىنوعولكعمريةفئةأوعمرلكلحسابهيمكنحيثوالنوع
،لوفاةامستوياتعلىللسكانالعمري التوزيعتأثيرمنيتخلصبذلك

مراحلجميعفياالناثبينالوفياتمنأعلىهيالذكوربينفالوفيات
.يرةاألخالسنواتفيوبالعكساألولىالخمسالسنواتفيوخاصةالعمر

تقديرعلىعمريةفئةكلفيالوفياتعددبقسمةالمعدالتهذهوتحسب
.السنةمنتصففيالفئةهذهسكان



معدل وفيات األطفال الرضع -3
Infant Mortality Rate

ىعلقرينةتتخذالتيالمؤشراتضمنيدرقالمعدلهذا
.الدولشتىفيواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةمستويات
لوغهمبقبلاألطفالوفياتعددبقسمةالمعدلهذاويحسب

يدالموالعددعلىتقويميةسنةخاللالعمرمناألولالعام
.السنةنفسخاللاألحياء



معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة -4
Neonatal and Post neonatal Mortality Rate 

وهماالرضعاألطفالبوفياتمرتبطينآخرينمؤشرينهناك
28مناقلوعمرهمتوفوامنوهم)الوالدةحديثىوفياتمعدل

عمرهمو توفوامنوهم)الوالدةحديثىمابعدوفياتومعدل(يوم
.(العمرمنشهر12منأقلوحتىيوم28بينيتراوح

الفترةغهمبلو قبلاألطفالوفياتعددبقسمةالمعدلهذاويحسب
ألحياءاالمواليدعددعلىتقويميةسنةخاللالعمرمنالمطلوبة

.السنةنفسخالل



معدل وفيات االطفال دون الخامسة-5
Under 5 Mortality Rate

نةمعيسنةخاللسنواتخمسمنأقلاألطفالوفياتعددهو
.السنةنفسخاللالمواليدإجمالىمن1000لكل

الخامسةسندون األطفالإلجمالىالمؤشرهذاحسابيمكن
.حدةعلىواإلناثالذكورمنلكلحسابهيمكنكما



نسبة وفيات األمهات-6
Maternal Mortality Ratio

نتيجةوفينيتالالتىالنساءعإإإإددالىاألمهاتوفياتنسبةتشير
لكلمعينةسنةفيوالنفاسوالوالدةالحملمخاطرلمضاعفات
السنةتلكفىحيةوالدة100000



وفيات األمهاتمعدل-7
Maternal Mortality Rate

ومامقسالنفاسأوالوالدةأوالحملبسبباألمهاتوفياتعدد
أياإلنجابسنفيالنساءأيالحملسنفيالنساءعددعلى
خاللاألمهاتوفياتعنويعبرسنة49-15العمريةالفئةفي
عدلمويعكس.اإلنجابسنفيسيدةألفمئةلكلمعينةسنة

لسائدةاالخصوبةومعدالتاألمهاتوفياتنسبةاألمهاتوفيات
.الوالدةومخاطرالحملباحتماالتويتأثر



توقع الحياه عند الميالد-8
Life Expectancy at Birth

المرء،عيشهايانيتوقعالتيالسنواتلعإإددالتقديري المتوسطهو
ينه،معسنةفيبالعمرالخاصةالوفاةمعدالتعلىبناءوذلك
والعمرعالنو حسإبكبيرةبدرجهيختلفالمقياسهذاأنوحيث

أيةلىوع.منفصلةبصورةعادةتقدمالفئاتهذهفانالحالي،
يوعاً شالمقاييساكثرهوالميالدعندالمتوقعالعمرفانحال،
.الحيإإإإإإاةلتوقع

الصحيةللظروفجيدامؤشراً الميالدعندالمتوقعالعمرويعتبر
.البلدفيالسارية



العمر

هاحتماالت الوفاتمعدالت الوفيا

عدد األشخاص 

يد الباقين على ق

ية الحياه فى بدا

الفئة العمرية

عدد الوفيات 

خالل الفترة 

العمرية

عدد السنوات 

يعيشهاالتى

الفوج بين 

الفئتين

مجموع 

التىالسنوات 

جيعيشها الفو

متوسط عدد 

السنوات 

الباقية من 

العمر

(1)(2)(3)(4=)

(2)x(3)

(5)(6)(7=)

(6)/(3)

2006الذكور األردنيون عام  

0.022640.02219100000221998003691109869.1أقل من سنة

1-40.001040.0041497781404390153681309669.7

5-90.000530.0026497376257486239642294366.0

10-140.000490.0024397119236485006593670461.1

*

*

85-890.204920.6775114677994448526632474.3

90-940.300060.789564733373712455147213.1

95-990.422550.85229996849200922662.3

100+0.5721511471472572571.7

2006النساء األردنيات عام 

0.020910.02053100000205398153736565673.7أقل من سنة

1-40.000910.0036497947356390935726750374.2

5-90.000440.0022297591216487416687656770.5

10-140.000370.0018497375180486426638915265.6

*

*



األولى لليوم المحاضرة إنتهت

:الثال  

هل لديكم أي سؤال ؟؟؟•



اليوم الثالث

الثانيةالمحاضرة 

التركيب العمري والنوعي
للسكان



سكانأهمية دراسة مؤشرات التركيب النوعي والعمري لل

مميزة يعتبر العمر والنوع من أكثر الخصائص األساسية ال•
حيث للسكان، ولكل مجتمع تكوينه السكاني المختلف من

ئة العمر والنوع، أي عدد أو نسبة الذكور واإلناث في كل ف
السكاني يكون لهذا التركيب أثر كبير على السلوكو . عمرية

.تقبلهواالجتماعي واالقتصادي لهذا المجتمع في حاضره ومس



أهمية دراسة مؤشرات التركيب النوعي ..... تابع 
والعمري للسكان

نمو السكاني الذي يزيد الالديموجرافي" المحرك"التركيب العمري مثل يُ •
بيرة وفي العديد مإإإإإن الدول النامية يضمن وجود نسب ك. أو يقلصه

ات مإإإإن السكان صغار السن استمرار السكان في النمو خالل فتر 
توى انخفاض الخصوبة، حتى بعد أن تنخفض الخصوبة إلإإإإإإإإى مس

".األسرة ذات الطفلين"اإلحالل أي 
العمرى ويمكن أن نلمس تأثير معدالت المواليد العالية على التركيب•

حوالي 2004في اليمن حيث بلغ متوسط عدد األطفال لكل امرأة عام 
الفئة ىفحيث أنه للمقارنة بين عدد السكان . ستة مواليد لكل منهن

ريةفي الفئة العمنسمة، بينما بلغ 907,781(سنة39-35)العمرية 
.نسمة2,938,147أقل من خمس سنوات 



(الهرمة)والمسنة ( الشابة)الشعوب الفتية 

، بينما (ابةش)تعتبر الدول النامية بصفة عامه مجتمعات فتية •
قل وت(" هرمة)مجتمعات مسنة "تعتبر معظم الدول المتقدمة 

15أعمار نصف سكان عدد كبير من الدول النامية عن 
من السكان فيها في سن % 4عاما، بينما قد يكون أقل من 

% 20ومن جهة أخري فإن أقل من . الخامسة والستين فأكثر
15تقل أعمارهم عنالمتقدمهمن سكان عدد كبير من الدول 

65من السكان في سن % 15بينما تكون أعمار . سنة
.  فأكثر



:  العمــــر الوسيط-1

ا منه هو العمر الذى يكون عنده نصف عدد السكان أكبر سن•
كان ونصفهم اآلخر أصغر سنا منه، كان العمر الوسيط لس

، بينما في اليمن بلغ ”2004عام فىعاما 25.4تونس 
.سنة15العمر الوسيط  حوالي 



متوسط العمر للسكان-2

هو متوسط أعمار السكان ويساوي إجمالي أعمار السكان •
تركيبة على عددهم، وهذا المؤشر تكمن أهميته في أنه يوضح

.السكان وهل هو مجتمع فتي أم مجتمع هرم



:  نسبة النوع-3

ن، نسبة النوع هي نسبة الذكور إلى اإلنا  في مجتم  معي•

من 100ويعبر عنـــــــها عادة في صورة عدد الذكور لكل 

نحو وتبلغ نسبة النوع عند الميالد في مع م الدول. اإلنا 

.  أنثى100من الذكور لكل 106أو 105

أنماط ، نتيجة الختالاتتفاوت بعد الميالدالنسبهغير أن هذه 

.لكل من الذكور واإلنا  داخل المجتم والهجرهالوفيات 



(: العمرية)الديموجرافيةنسبة االعالة -4

سنة وأكثر من 15أقل من )هي نسبة األفراد في سن اإلعالة 
.  بين السكان( 64-15)إلى األفراد في سن العمل ( سنة64

بة اإلعالة وعندما ال تتوفر بيانات أكثر تفصيال، تستخدم نس
لها ذلك التي يجب أن يتحماالقتصاديهغالبا كمؤشر لألعباء 

لذين الجزء المنتج من السكان، حتي ولو كان بعض االشخاص ا
بعض يباشرون عمال منتجا، و " معالون "أنهمتم تعريفهم على 

.اديةمعالين من الناحية االقتص" المنتج"األشخاص في السن 



الديمغرافيةنسب االعالة...تابع 

قل عدد األطفال أهى: لألطفالالديموجرافيةنسبة اإلعالة •
64-15)من السكان في سن العمإإإإل 100سنة لكل 15من 
.في فترة زمنية محددة( سنة

راد هي عدد األف: لكبار السنالديموجرافيةنسبة اإلعالة •
من السكان في سن 100لكل ( سنة فأكثر65)المسنين 

.في فترة زمنية محددة( سنة64-15)العمل 



: الهرم السكاني-5

ان من حيث  يعرض الهرم السكاني بالرسم البياني تكوين السك•
كل وبإبراز عدد أو نسبة الذكور واإلناث في. العمر والنوع

أي فئه من فئات العمر، يقدم الهرم صورة حية لخصائص
ة في مجتمع سكاني ويعادل مجموع الفئات العمرية والنوعي

كما يوفر الهرم السكاني. من السكان% 100الهرم السكاني 
كون في ، وتطريقة سهلة لفهم التركيبة العمرية الي مجتمع

.العادة طول الفئات العمرية له خمس سنوات



الهرم السكاني للسكانمثال على 



للتركيب العمري األنماط الثالثة 

ميعا يمكن أن يختلا سكان البلدان بصورة ملحو ة غير أنهم ج

ب ضمن ثالثة نماذ  عامة من التركياالندرا يتجهون إلى 

:العمري والنوعي

في ويتميز بوجود نسب أكبر من السكان: النمو المتزايد-1

.فاات العمر األصغر

ان في ويتميز بوجود نسب أصغر من السك: النمو المتباطئ-2

.فاات العمر األصغر

وية ويتميز بوجود أعداد متسا: النمو الثابت أو المتناقص-3

تدريجيا جمي  فاات العمر، وتتناقلفىمن السكان تقريبا 

.في فاات األعمار األكبر



أنماط األهرامات السكانية
ثابت ال
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النسبة المئوية للسكان
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النسبة المئوية للسكان

المتزايد

موريتانيا 2005
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النسبة المئوية للسكان



:  المقارنة  بين السكان

لبالد على سبيل المثال أي ا)عند إجراء مقارنات بين السكان •

، البد أن نأخذ في االعتبار أن(لديها معدل خصوبة أعلى

عملية اختالا التركيب العمري  لن يؤثر ب كل واضح على

فراد في فمعدالت الوالدة والوفيات، تتأثر بنسب األ. المقارنة

للة ويمكن أن  تؤدى إلى مقارنات مض. فاات العمر المختلفة

سبة لمعدل بصورة أكبر بالنسبة لمعدل الوفيات الخام منها بالن

.المواليد حي  تختلا معدالت الوفيات حسب العمر



: نسبة الحضر

د مناطفـىيمكن التعبير عــن السكان الــذين يعي ون •

وعــــادة مــا . السكاناجمالىحضرية كنسبة ماوية مـــن 

لمناطد تلا افىي كل الســـكان الباقون الذين ال يعي ون 

سكان اهل الريا، وعـــلى الرغم من ان بعض البالد 

الحضر تستخدم ايضا تعبيرا عن فاة وسيطة بين الريا و

". ب  الحضر" تسمى 

ة في وتعريا الحضر يختلا من بلد الى هخر، ولذا المقارن•

.نسبة الحضر يجب أن تُراعي ذلا



:  كثافة السكان

يعبر عن كثافة السكان عادة بعدد السكان لكل وحدة من مساحة •

مت غالبا ما تكون ألرقام كثافة السكان فاادة   اكبر اذا قد.االرض

التىكعدد السكان بالنسبة لكل وحدة من االرض الصالحة للزراعة أو

.يمكن  سكناها

  من وعلي سبيل المثال تم تقدير عدد السكان لكل كيلو متر مرب•

 خصا  في عام 98.4بـحوالىاجمالي مساحة االرض في سوريا 

 خصا لكل كيلو 328، غير ان نسبة الكثافة بلغت حوالي 2005

.2005عام فىمتر مرب  من مساحة االرض التي يمكن زراعتها 

 خال حساب متوسط عدد االاالخريوت مل مقاييس الكثافة المفيدة •

.زدحاماالالبرازالمقاييس احيانا هوتستخدم هذ. في كل بيت أو حجرة



م الثانية لليوالمحاضرة إنتهت

:الثال  

هل لديكم أي سؤال ؟؟؟•



اليوم الثالث

الثالثة واألخيرةالمحاضرة 

معدالت الزيادة الطبيعية للسكان



Natural Increaseالزيادة الطبيعية 

د بالنسبة في عدد الموالي( أو العجز)الزيادة الطبيعية هي الفااض 

للوفيات بين السكان خالل فترة زمنية معينة

م   ـــ  و= ز ط 

إلى الزيادة الطبيعية خالل فترة ( ز ط)حي  يرمز 

إلى عدد ( و)إلى عدد المواليد، وترمز (  م)زمنية، وترمز 

.الوفيات خالل تلا الفترة



معدل الزيادة الطبيعية
Rate of Natural Increase

أو )معدل الزيادة الطبيعية هو المعدل الذي يـــزيد ب  السكان 

( عجزأو)خالل  سنة معينة بسبب فااض في المواليد ( ينقل

.  سي للسكانبالنسبة للوفيات، ويعبر عن   كنسبة إلى العدد األسا

البالد وال ي مل هـــذا المعدل النتااج  المترتبة على  الهجرة إلى

.  أو منها

وفيات طرح معدل الباقىويتم حساب معدل الزيادة الطبيعية من 

من معدل المواليد مقسوما على اجمالي السكان في  منتصا

.العام



على معدل النمو معبرا عن  بنسب  70قسمة رقم ويتم ب
70، وبالتقريب يتضاعا حجم سكان بلد ما فيماوية

، واذا كـان معـدل %1عاما اذا كان معدل نمو سكانـ  
عاما، واذا 35فان عدد السكان يتضاعا في % 2النمـو 

.سنة23يتضاعا السكان في % 3كـان 

: لتضاعف عدد السكانة الالزمالسنوات 



معدل النمو السكاني 
Population Growth Rate

سنة في( أو ينقل)معدل النمو هو المعدل الذي يزيد ب  السكان 

عن  كنسبة معينة بسبب الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة، ويعبر

دل ويدخل في حساب مع. مـــــن العدد االساسي للسكانماوي 

النمو جمي  عناصر نمـــو السكان، الموالـــيد والوفيات، 

.والهجرة

معدل صافي +    معدل الزيادة     =   معدل النمو 

الطبيعية                 الهجرةالسنوى

(الخارجة–الداخل ( + )معدل الوفيات–معدل المواليد =)



:الطريقة األسية-أ
تستخدم هذه الطريقة في تقدير حجم السكان عن طريق النمو بين تعدادين )معدل نمو أسي(  ويمكن استخدام هذه الطريقة في 
تقدير حجم السكان اإلجمالي أو لفئات محددة من السكان مثل الذكور واإلناث وحجم السكان الحضر أو الريف عند أي نقطة زمنية في 

المستقبل باستخدام معدالت نمو محددة وتتمثل الطريقة باستخدام المعادلة التالية: 
 rtepopt   حيث أن  

 Po .)تشير إلى عدد السكان في سنة األساس )نقطة البداية 
 Pt .)تشير إلى عدد السكان في السنة المستهدفة )نقطة النهاية 
 R .تشير إلى معدل النمو السكاني السنوي المفترض 
 T .تشير إلى الفترة الزمنية بالسنوات بين نقطة البداية ونقطة النهاية 



الطريقة التركيبية-ب
حدإلىيساعدوشمولهاودقتهااألساسيةالبياناتتوفرإن

وفيالسكانتقديرفيدقةأكثرنتائجإلىالتوصلفيكبير
السكانيموللنالتركيبيةالطريقةاستخدامتمفقدالمجالهذا

ألمملالتابعالسكانقسمقبلمنباستخدامهاوالموصى
تغيراتممنمتغيركلوإسقاطتقديريتطلبوالذيالمتحدة
)والهجرةوالوفياتالخصوبة(هيوالتيحدةعلىالسكان

في(السكانمنفوقكلإسقاطيتمالطريقةهذهوبموجب
نسبباستخدامقادمةسنواتلخمسة)معينةعمريهفئة

لحياةاجداولمنعليهاالحصوليتمالتيالمناسبةالبقاء
.النموذجية



م الثالثة لليوانتهت المحاضرة 

الثال 

أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح


