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 ) عممي ( سكانيةالدراسات ال                                  جامعة حماة                              

 5كمية الزراعة                                                                    الجمسة العممية : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                                                 

 معدل الوفيات لفئة عمرية -2

 اف في ذات الفئة عندىو نسبة في األلؼ لعدد الوفيات في فئة عمرية خالؿ السنة إلى عدد السك
 أي7 منتصؼ السنة؛

 عدد الوفيات في الفئة العمرية خالل السنة                      

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الوفيات لفئة عمرية = ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد السكان في ذات الفئة العمرية عند منتصف السنة                        

 

 دل الوفيات لفئة عمرية حسب الجنسمع  - 3

إلى عدد اإلناث أو  ىو نسبة في األلؼ لعدد الوفيات مف اإلناث )أو مف الذكور( في فئة عمرية معينة
 في ذات الفئة العمرية عند منتصؼ السنة؛ أي7 عدد الذكور

 في الفئة العمرية خالل السنة من اإلناث عدد الوفيات                         

  0111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفئة عمرية = ـــــــــــــــــــــــــــــــ اإلناث معدل وفيات

 في ذات الفئة العمرية عند منتصف السنة اإلناثعدد                             

 

 في الفئة العمرية خالل السنة من الذكور عدد الوفيات                           

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفئة عمرية = ـــــــــــــــــــــــــــــــ الذكور معدل وفيات

 في ذات الفئة العمرية عند منتصف السنة الذكورعدد                                

       

                       



2 
 

 معينة معدل الوفيات لحالة زواجيه - 4

أرمؿ ومطمؽ، لذلؾ نقوـ باختيار حالة واحدة معينة أو  متزوجبيف أعزب و  تنقسـ الحاالت الزواجية ما  
 7يأتيونقوـ بحساب معدؿ وفياتيا الذي يعطى كما 

 خالل السنة لحالة زواجية معينة عدد الوفيات                              

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــ معينة لحالة زواجية وفياتالمعدل 

 إجمالي عدد السكان عند منتصف السنة                                   

 تكوف أعمى معدالت الوفيات بالنسبة لمحاالت يات لحالة األرامؿ عادةً معدالت الوفولوحظ بالتجربة أف 
 الزوجية األخرى.

 الوفيات لحالة زواجية حسب الجنس معدل - 5

معدؿ  يعطىحيث  ،كاف أو أنثى المقصود بو ىنا أف نميز بيف نوع الجنس ذو الحالة الزواجية ذكراً 
 7اآلتيالوفيات عمى النحو 

 لحالة زواجية معينة خالل السنةالذكور أو اإلناث عدد وفيات                                            

  0111× ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الوفيات لمذكور أو اإلناث لحالة زواجية معينة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجمالي عدد السكان عند منتصف السنة                                                    

 ةمعدل الوفيات لمهنة معين - 6

ىو نسبة في األلؼ لعدد الوفيات مف بيف أفراد يمارسوف مينة معينة خالؿ السنة إلى عدد السكاف الذيف        
حاب المينة المحاليف عمى يزاولوف تمؾ المينة عند منتصؼ السنة، عمى أف يحذؼ مف البسط والمقاـ أص

 التقاعد، ويحسب إحصائيًا عمى النحو اآلتي 7 

 خالل السنةمن بين أفراد المهنة  عدد الوفيات                             

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــلمهنة معينة  وفياتالمعدل 

 إجمالي عدد السكان الذين يمارسون المهنة عند منتصف السنة                      
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ولة أو المؤسسات حتى تقـو الد فة أي مف الميف التي تسبب وفيات أكثريفيد حساب ىذا المعدؿ في معر 
 ألمنيـ وسالمتيـ.كبر لعاممييا بتوفير تسييالت أ

 معدل الوفيات  بسبب مرض معين -7

يدز( وىو يمثؿ ف يتـ حساب معدؿ الوفيات لمرض اإليتـ حساب معدؿ الوفيات بسبب مرض معيف )كأ
رضوا ليذا المرض عند معيف خالؿ السنة إلى عدد السكاف الذيف تعمرض نسبة في األلؼ لعدد الوفيات بسبب 

 أي7 منتصؼ السنة؛

 خالل السنةبسبب المرض  عدد الوفيات                                    

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــ بسبب مرض معين وفياتالمعدل 

  عند منتصف السنة المصابين بهذا المرض إجمالي عدد السكان                           

  حيث أف ىذه  ،بيف معدؿ الوفيات بسبب مرض معيف ونسبة الوفاة بسبب مرض معيف التمييزيجب
ؼ لعدد الوفيات بسبب مرض معيف خالؿ السنة إلى مجموع المتوفيف بسبب األخيرة تمثؿ نسبة في األل

 كؿ األمراض أو الحوادث الحاصمة عند منتصؼ السنة.
 مراض المستفحمة في المجتم  ومف ثـ يفيد حساب نسبة الوفاة السمطات المعنية في معرفة أي مف األ

 في حدود اإلمكاف. خذ جمي  التدابير لمقضاء عمييا أو التخفيؼ منيا عمى األقؿأ

 معدل وفيات األمومة  -8

إلى عدد السكاف عند  ىو نسبة في األلؼ لعدد وفيات النساء أثناء الحمؿ أو الوالدة خالؿ السنة
 أي7  منتصؼ السنة؛

 خالل السنةالنساء أثناء الحمل أو الوالدة  عدد وفيات                             

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــ وفيات األمومةمعدل 

 إجمالي عدد السكان عند منتصف السنة                                  

 معدل وفيات الرضع  -9

ويستثنى منيـ  ،يقصد بالوفيات الرض  األطفاؿ الذيف يموتوف قبؿ بموغيـ العاـ األوؿ مف عمرىـ
 7 اآلتيةيعطى وفؽ الصيغة ، و منذ الوىمة األولى األطفاؿ الذيف يولدوف أمواتاً 
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 خالل السنةالرضع  عدد وفيات                             

  0111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــ الرضع  وفياتالمعدل 

 عدد المواليد األحياء عند منتصف السنة                         

 ف استخدامو لممقارنة بيف لذلؾ يمك ،ال يتأثر معدؿ الوفيات الرض  بالتركيب العمري والنوعي لمسكاف
 البمداف .

 فقبؿ نياية الشير  ،يمكف التمييز بيف أسباب موت األطفاؿ الرض  قبؿ وبعد الشير األوؿ مف والدتيـ
ما تكوف  وؿ تكوف األسباب داخمية فيما يحممو الطفؿ نفسو مف أمراض، أما بعد الشير األوؿ فعادةً األ

وفي كال الحالتيف يمكف إعادة  ،عنيا مباشرة كتموث البيئة األسباب خارجية ويكوف المجتم  مسؤوالً 
 حساب ىذا المعدؿ.

 7لألسباب اآلتية دقيقاً  يعدوتجدر اإلشارة إلى أف معدؿ وفيات الرض  ال 

أثره  لو، وىذا السنة السابقةيكونوف قد ولدوا في م  أنيـ سنة معينة وفيات األطفاؿ في قد يحسب عدد  –أ 
 في حالة ما اذا كاف ىناؾ تفاوت كبير في المواليد مف سنة إلى أخرى. الكبير

 . ىناؾ فارؽ زمني بيف حدوث الوفاة واإلبالغ عنياقد يكوف  –ب 

، ويتـ البد مف تصحيحو حتى يكوف بسط الكسر المعدؿ ومقامو متجانسيف ا المعدؿ دقيقاً وحتى يصبح ىذ
 بطريقتيف 7 المجوء إلى التقريب

 طريقة البسط الكامل

يمثؿ الجزء األوؿ  تقسيـ عدد الوفيات في المقاـ إلى جزأيف، حيثتعتمد باختصار ىذه الطريقة عمى 
الثاني فيو مكمؿ لو مف مواليد العاـ السابؽ م  ترؾ البسط كما ىو الجزء أما ، نسبة معينة مف مواليد نفس السنة

 وتسمى النسبة المستخدمة بمعامؿ الفصؿ. 

 طريقة المقام الكامل

يأخذ األوؿ عدد وفيات  ،البسط إلى قسميف تقسيـف في ىذه الطريقة يتـ فييا عمى عكس األولى فإ
أما الثاني فيمثؿ عدد الوفيات مف بيف مف تمت والدتيـ في ، ةاألطفاؿ مف بيف المواليد المحسوبيف لنفس السن

 .ىو عميو كامالً  العاـ السابؽ م  ترؾ المقاـ عمى ما
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حد في أ 9000و 9006يد األحياء لعامي الموالو بيانات وفيات األطفاؿ دوف السنة مف العمر  كانت7  مثال
 7اآلتيالبمداف عمى النحو 

 دون سنة من العمر الوفيات المواليد األحياء العام

2119 979246 7272 

2101 922790 7327 

 

إذا عممت أف معامؿ الفصؿ السائد في ىذا البمد  ،9000ؿ وفيات األطفاؿ الرض  لسنة احسب معد7  المطموب
 ؟ وماذا تالحظ ؽ التصحيحيةائوبالطر  المعتادة ) دوف تصحيح(بالطريقة  %20ىو 

 الحل:

 دوف تصحيح7 9000الرض  لسنة ( حساب معدؿ وفيات األطفاؿ 0

 خالل السنةالرضع  عدد وفيات                            

  0111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــالرضع   وفياتالمعدل 

 عدد المواليد األحياء عند منتصف السنة                         

                         7327 

 في األلؼ 05.953=   0000× =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                    

                       922790  

 ؽ التصحيحية7   ائبالطر  9000(   حساب معدؿ وفيات األطفاؿ الرض  لسنة 9 

 بطريقة البسط الكامل:  -أ

                               7327 

  0000× ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعدؿ الوفيات الرض   = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                 0.2 ×979246  +0.4 ×922790  
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                           7327 

 في األلؼ 05.295=   0000× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 

                        920004.4  

 بطريقة المقام الكامل: -ب 

                   0.2×7272  +0.4×7327 

  0000× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعدؿ الوفيات الرض   = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                      922790  

                             7273.4 

 في األلؼ 04.670=   0000× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                      

                             922790  

  . كمعامؿ ترجيح ساىـ في تغيير معدؿ الوفيات يعدنالحظ أف معامؿ الفصؿ الذي إذًا  

 


