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 ) عممي ( سكانيةالدراسات ال                                  جامعة حماة                              

 9كمية الزراعة                                                                    الجمسة العممية : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                                                 

 تركيب السكان

 . ىخر األ المجتمعات عن تميزه صفات المجتمع تكسب التي واالجتماعية الديمغرافية الخصائص يعني

  السكاني التركيب دراسة هميةأ

ناثاً  ذكوراً  لممجتمع الديموغرافية المالمح عن الكشف - 1  .وا 

 لممجتمع . العمري التوزيع توضح - 2

 . لممجتمع واالقتصادي االجتماعي التنظيم في تساعد - 3

 . واالقتصادية والتعميمية الصحية الخدمات تخطيط عمميات في تساعد - 4

 أنماط التركيب السكاني

 التركيب النوعي –أواًل 

ناث، وتحسب نسبة النوع بعدد   يقصد بو تقسيم المجتمع السكاني بحسب النوع ) الجنس ( إلى ذكور وا 
 ، أو عدد اإلناث لكل مئة من الذكور وفق الصيغة اآلتية :الذكور لكل مئة من اإلناث

 عدد الذكور

 111× ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة النوع  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد اإلناث

 عدد اإلناث

 111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو      نسبة النوع  = 

 عدد الذكور
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 التركيب العمري –ثانيًا 

العمرية، ودأبت معظم األدبيات الديموغرافية عمى تقسيم تركيب السكان عمى أساس الفئات يقصد بو  
 السكان إلى ثالث فئات رئيسية عمى النحو اآلتي :

 ( سنة . 14 – 1فئة صغار السن )  -1

( سنة وفئة 45-15قسم ىذه الفئة إلى فئتين : ) ونجد أحيانًا من ي، ( سنة 64 – 15فئة متوسطي السن )  -2
 سنة . (45-64)

 سنة فأكثر ( . 65السن ) فئة كبار  -3

 ويرتبط بالتركيب العمري لمسكان مفاىيم كثيرة أىميا نسبة اإلعالة واليرم السكاني :

 نسبة اإلعالة 

( سنة بأنيم معالين صغار 15السكانية عمى اعتبار أن من تقل أعمارىم عن ) تتفق معظم الدراسات 
أعمار أفراده بين  ما قطاع السكان الباقي الذي تتراوح، أ( سنة بأنيم معالين كبار64وأن من تزيد أعمارىم عن )

( سنة فيم يمثمون القطاع النشط اقتصاديًا الذي يتحمل عبء إعالة المجتمع، وتحسب نسبة إعالة 15-64)
 الصغار بالصيغة اإلحصائية اآلتية:

 سنة 15عدد السكان بعمر أقل من                                 

 111× ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة إعالة الصغا 

 ( سنة64-15عدد السكان بعمر )                               

 

 سنة 15سنة فأكثر من  65عدد السكان بعمر                                 

 111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأما نسبة إعالة الكبار  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( سنة64-15عدد السكان بعمر )                                    

عالة الكبار .   وتمثل نسبة اإلعالة الكمية مجموع نسبتي إعالة الصغار وا 
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 الهرم السكاني 

الشكل العام لميرم السكاني عمى طبيعة يعتمد و  ،عبارة عن عرض بياني لمسكان حسب العمر والنوع 
وُيرسم بأخذ أعداد السكان عمى شكل قيم مطمقة أو نسب مئوية ، من حيث مستويات الخصوبة والوفياتالمجتمع 

 11 ) أو عشرية ( سنوات 5 ) الفئات العمرية عمى شكل فئات خمسية، وجرت العادة أخذ  عمى المحور األفقي
صغار  ويكون والسكان اإلناث عمى اليمين، وضع السكان الذكور عمى اليسار، ويلمحور الرأسي( عمى ا سنوات
 تركيب لتوضيح جيدةً  داةً أ السكاني اليرمويعد  اليرم السكاني وكبار السن في قمتو،  دةفي قاع دائماً  السن

 . عالةاإل ونسب والوفيات المواليد لمعدالت اً ومؤشر  العمرية والفئات النوع حيث من السكان

  السكانية هراماتاأل تصنيف

  السريع النموذج - 1

 طفالاأل خاصةً  لوفياتا معدل في مستمرال النخفاضا نتيجة السريع النمو بصدد ىي التي البالد يمثل 
 ةالصغير  السن فئات في سكانو من( %  41 ) من كثرأ تركز بسبب عريضة اليرم ىذا قاعدة، وتكون  والرضع

 ( % 11 ) من قلأو  ،( سنة 65 – 15 ة )المتوسط السن فئات في( %  51 ) ونحو ،( سنة 15 ) من قلأ
 . النامية الدول غمب، ويمثل ىذا اليرم أالكبيرة السن فئات في

 النموذج البطيء -2

 ويتركز ،ضيقة، وتكون قاعدة ىذا اليرم الوفياتالمواليد و  يمثل البالد التي تتميز بانخفاض معدالت 
 .وىولندا وبريطانيا النمسا مثل ورباأ غرب دول ويمثل، ( سنة 65 – 15 المنتج ) الوسطي السن في السكان

  الثابت النموذج - 3

إلى  والوفيات المواليد تمعدال في االنخفاض من طويمة فترة بعد اتجيت بالد ويمثل، بالجرس شبيو 
 في يبدأ ثم ،اً نسبي عريضة بقاعدة ويتميز، الوفيات معدل انخفاض ىعم المحافظة مع االنجاب في نسبي اديازد

 ثمسنة (،  31 – 21 ) العمرية الفئات في االتساع في ويبدأسنة (،  11 - 11 ) العمر فئة في الضمور
 وكندا المتحدة الواليات، ويمثل منخفضة كمية عالةإ بنسب ويتميز، القمة يصل نأ ىلإ تدريجياً  يتقارب
 (. 1)الشكل
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  السمبي النموذج -4

  ضيقةويتميز بقاعدة  حد، ىدنأ ىلإ والوفيات المواليد معدالت فيو تنخفضمجتمعًا  النوع ىذا يمثل  
 . ورومانيا كالمجر ورباأ شرق دول ويمثل ، بالعمود شبيو وىو

 

 (1الشكل )

 2111اليرم السكاني في الواليات المتحدة األمريكية لعام 

 : اآلتي ليكن لدينا المجتمع السكاني  :  مثال

 أنثى ذكر الفئات

4-0 540 663 

9-5 456 436 

14-10 367 324 

19-15 278 235 

24-20 223 245 

29-25 165 167 

34-30 87 78 

39-35 34 16 



5 
 

 :يأتيويمكن تمثيل ىرمو السكاني كما 

 

 

 

 

 

 


