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 ) عممي ( سكانيةالدراسات ال                                  جامعة حماة                              

 6كمية الزراعة                                                                    الجمسة العممية 4 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                                                 

 عدل وفيات األطفال حديثي الوالدةم -01 

إلى عدد  يوماً  88نسبة في األلف من عدد وفيات األطفال في سنة معينة الذين تقل أعمارىم عن  ىو
 أي: المولودين أحياء عند منتصف السنة؛األطفال 

 يوما   82وفيات األطفال في سنة معينة الذين تقل أعمارهم عن عدد                            

  0111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وفيات األطفال حديثي الوالدة  معدل 

 ةعدد المواليد األحياء عند منتصف السن                                    

 معدل وفيات اإلسقاط  -00

 د حاالت الوالدة عند منتصف السنةاأللف من عدد حاالت اإلسقاط خالل سنة إلى عد فييمثل نسبة 
 أي:

 حاالت اإلسقاط خالل السنةعدد                             

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــوفيات اإلسقاط  معدل 

 عدد حاالت الوالدة عند منتصف السنة                          

 مالحظات4

 . عدد حاالت اإلسقاطيا إلي مضافاً  عدد األطفال المولودين أحياء يمثل مقام ىذا المعدل -أ

 غرام أو أكثر. 666ة اإلسقاط بوزن ما يضاف الوزن كأن يقال حال في حاالت اإلسقاط عادةً  -ب

ىو أية حالة إسقاط  لكن األكثر شيوعاً  ، عمى فترة الحمل في تعريف حالة إسقاط الجنين بناءً تختمف الدول  -ج
 بغض النظر عن فترة حمميا.
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 ة نسبة الوفاة التناسبي -08

 أي: لى جميع الوفيات عند منتصف السنة؛سنة فما فوق إ 56األلف لعدد الوفيات من عمر  فيىي نسبة 

 سنة فما فوق خالل السنة 01الوفيات من عمر عدد                    

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــنسبة الوفاة التناسبية  

 عدد جميع الوفيات عند منتصف السنة                        

 المختمفة.تستعمل ىذه النسبة كمقياس منفرد لمقارنة الحالة الصحية الكمية بين المجتمعات 

 مقاييس الزواج والطالق

وتعتمد عمييا الشعوب في االحتفاظ بعددىا  ،يمثل الزواج ظاىرة اجتماعية شائعة بين جميع األمم       
 فسخاً  يعدحتى الطالق الذي  وتعويض نسميا، ونجد في كل البالد المتحضرة إحصاءات وافية عن الزواج

 :نذكرأن  والطالق يمكنلمرابطة الزوجية، ومن مقاييس الزواج 

 معدل الزواج الخام  -1

 :مالي عدد السكان عند منتصف السنة؛ أي ىو نسبة في األلف لعدد حاالت الزواج السنوية إلى إج    

 حاالت الزواج خالل السنةعدد                             

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الزواج الخام  

 د منتصف السنة عدد السكان عنإجمالي                        

يتم  حتىلذلك غير أن ىذا المعدل يتضمن األطفال الذين ىم دون سن الزواج، كما يتضمن المتزوجين، 
حسابو بشكل أفضل ليتضمن فقط األشخاص الذين ىم في سن الزواج وغير المتزوجين نقوم بحذف كل ىؤالء 

 : لنحصل عمى

 المعدل الصافي لمزواج -8

 حاالت الزواج خالل السنةعدد                             

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــالمعدل الصافي لمزواج 

 وجين عند منتصف السنة إجمالي عدد السكان في سن الزواج وغير المتز                        
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 معدل الزواج العام  -3

يأخذ في االعتبار االختالف في عدد السكان في سن الزواج من منطقة إلى أخرى، وذلك بقسمة عدد        
 أي أن: سنة فما فوق(؛ 15م في سن الزواج )حاالت الزواج السنوية عمى إجمالي عدد السكان الذين ى

 حاالت الزواج خالل السنةعدد                                    

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الزواج العام 

 سنة فما فوق ( عند منتصف السنة 00إجمالي عدد السكان في سن الزواج )                        

 الزواج العمري حسب الجنس معدل -4

  الزواج :ين السكان الذين ىم في سن في االعتبار االختالف في التركيب العمري ب يأخذ ىذا المعدل

 حاالت الزواج لمذكور أو اإلناث لفئة عمرية معينة خالل السنةعدد                                     

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الزواج العمري لمذكور أو اإلناث = ـــــــــــــــــــــــ

 إجمالي عدد السكان الذكور أو اإلناث لذات الفئة العمرية عند منتصف السنة                                         

 معدل الزواج الترتيبي -0

عادة الزواج الختالفيما في     الخصائص الديموغرافية واالجتماعيةيميز ىذا المعدل بين الزواج األول وا 
 :اآلتيوتعطى الصيغة العامة لكل نوع من ىذه األنواع عمى النحو 

 خالل السنة iحاالت الزواج من الترتيب عدد                               

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــ iمعدل الزواج من الترتيب 

 عند منتصف السنة iإجمالي عدد السكان في سن الزواج من الترتيب                                     

 . ترمز إلى رقم الزواج ،...i  =1 ،8 ،3حيث: 

i  =1  ويكون عدد السكان الذين ىم في سن الزواج ولم يسبق أن تزوجوا .أي الزواج األول ، 

i  =8 . أي الزواج الثاني، ويكون عدد السكان الذين ىم في سن الزواج وسبق أن تزوجوا مرة واحدة 

بالنسبة  لمفئة العمرية ونوع الجنس كأن نقول مثالً  يمكن أن تحسب ىذه األنواع من المعدالت وفقاً  مالحظة4
 في زواجيم األول:و  36-85لمذكور الذين ىم في فئة 
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 خالل السنة( 31-80لمذكور من الفئة ) 0عدد حاالت الزواج من الترتيب                           

  0111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       1 معدل الزواج من الترتيب

 لمذكور  1إجمالي عدد السكان في سن الزواج من الترتيب  (                      31-80لمذكور من الفئة ) 

 عند منتصف السنةمن ذات الفئة                                                                 

 معدل الطالق الخام  -6

 :مالي عدد السكان عند منتصف السنة؛ أيىو نسبة في األلف لعدد حاالت الطالق خالل السنة إلى إج     

 حاالت الطالق خالل السنةعدد                            

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الطالق الخام  

 إجمالي عدد السكان عند منتصف السنة                                 

 مثال4 

حالة، وكان عدد سكانو  11856ما يصل إلى  8618الطالق لبمد ما في سنة  إذا سجل عدد حاالت
 نسمة. ماىي قيمة معدل الطالق الخام؟ 8885336الرسمي عند منتصف السنة ىو 

                        00801 

 في األلف 0331=   0111× ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الطالق الخام  

                                 2880331 

مر بالنسبة من السكان يحدث طالق واحد بالتقريب خالل السنة، وكما ىو األ 1666ىذا يعني انو لكل        
ن ىذا المعدل سيتضمن األطفال الذين ىم دون سن الزواج حتى يتطمقوا، كما يتضمن لمعدل الزواج الخام فإ

أكثر فإننا نستخدم معدل صافي  حتى يكون المعدل معبراً ، لذلك ص الذين وقعوا في الطالق مسبقاً شخااأل
 : اآلتيالطالق الذي تكون صيغتو عمى النحو 

 الطالقمعدل صافي  -1  

 حاالت الطالق خالل السنةعدد                               

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= المعدل الصافي لمطالق 

 دد السكان في سن الزواج وغير المطمقين عند منتصف السنة إجمالي ع                         
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 المعدل في دراسة تأثير الزواج والطالق عمى حركة نمو السكان.يفيد ىذا 

 معدل الطالق العام  -2

 15ن الزواج )ىو نسبة في األلف لعدد حاالت الطالق إلى إجمالي عدد السكان الذين أعمارىم في س        
 :سنة فما فوق(؛ أي 

 حاالت الطالق خالل السنةعدد                                 

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الطالق العام 

 سنة فما فوق ( عند منتصف السنة 00إجمالي عدد السكان في سن الزواج )                          
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أو ناث المتزوجات لسكان عمى عدد الذكور المتزوجين أو اإلمن ا 1666يمثل عدد حاالت الطالق لكل     
 أي أن: كمييما أو الوسط الحسابي ليما؛

 حاالت الطالق خالل السنةعدد                                           

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الطالق لممتزوجين 

                                         إجمالي عدد السكان المتزوجين ) ذكور أو إناث أو كميهما ( عند منتصف السنة                              

 مثال4

حالة، احسب معدل الطالق لألشخاص  6766بفرض أن عدد حاالت الطالق الحاصمة في بمد ما ىو   
 1983115 ىوالمتزوجين مع العمم أن إجمالي عدد السكان المتزوجين الذين يصمون في منتصف ىذه السنة 

 نسمة :

                       6161 

 3308=   0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ =معدل الطالق لممتزوجين 

                              0383000 
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 حاالت الطالق لمذكور أو اإلناث لفئة عمرية معينة خالل السنةعدد                                  

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلناث=ـــــــــــــــــــــــمعدل الطالق العمري لمذكور أو 

 إجمالي عدد السكان الذكور أو اإلناث لذات الفئة العمرية عند منتصف السنة                                         
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إجمالي عدد السكان المتزوجين و حاالت الطالق خالل السنة إلى ىو نسبة في األلف لعدد المطمقين أ   
 أي أن: فعاًل عند منتصف السنة؛

 حاالت الطالق خالل السنةعدد                                 

  0111× ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــ الخاص الطالق معدل

 إجمالي عدد السكان المتزوجين فعال  عند منتصف السنة                                    


