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 ) عممي ( سكانيةالدراسات ال                                  جامعة حماة                              

                                                                   1كمية الزراعة                                                                    الجمسة العممية : 

 اد زراعي (                                          السنة الخامسة ) اقتص                                                                       

 السكانية الدراسات مصادر

 البيانات ىذه وتنقسم ،الديموغرافية والمعمومات البيانات ودقة توفر ىمد ىعم السكانية الدراسات تعتمد
 : ىما مجموعتين ىإل

 اإلقامة ومكان الميالد ومكان والنوع العمر وتشمل ،معينة زمنية فترة في السكان خواص عن معمومات -1
 . واالجتماعي االقتصادي والتركيب

 زيادة عمييم تطرأ التي والتغيرات الديموغرافي السكان تركيب في تؤثر التي الحيوية األحداث عن معمومات -2
 .  واليجرة والطالق الزواجيات و والوف الوالدات وتشمل ،نقصاناً  أو

 السكانية البيانات جمع وسائل

 : مجموعتين في إجماليا يمكن متعددة بوسائل السكانية والمعمومات البيانات ىعم نحصل

 . العينة ومسح التعدادات وتشمل،  محددة زمنية فترة في لمسكان الثابتة األحوال تتناول ى :األولالمجموعة 

 السكانية والسجالت الحيوية اإلحصاءات وتضم ) المتغيرة ( ، الثابتة غير األحداث تتناول : الثانية المجموعة

 . الهجرة وسجالت

 األحوال الثابتة

 Population Census التعدادات السكانية –أواًل 

 ونشر وتصنيف وتجميع لتنظيم الكمية العمميةبأنو  السكاني لمتعداد المتحدة األمم تعريف في جاء
 زمن وفي محددة جغرافية رقعة في معين مجتمع أفراد جميع عن واالجتماعية واالقتصادية غرافيةو الديم البيانات

 ىعم اقتصر إذا أما ، العام بالتعداد واحد زمن في القطر في السكان كل يشمل الذي التعداد ىيسم، و محدد
 . الجزئي بالتعداد ىيسم القطر من جزء أو السكان من قطاع
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 ىعم والتعرف الميمة وخصائصيم السكان لكل الشامل الحصر ىو السكاني لمتعدادواليدف الرئيس 
، وقد تطور التعداد السكاني عن نمطو القديم وفقًا لثالثة مسارات متالزمة عممت مجتمعًة وأنماطو المجتمع تكوين

 عمى زيادة فعاليتو كمصدر رئيس لمعمومات ضرورية عمى النحو اآلتي :

  واجتماعية اقتصاديةو  غرافيةو ديم خصائص وفق السكان لكل الشامل الحصر لفكرة التدريجي االنتشار -1
 .  الحكومية الدوائر بوساطة الرسمي ولالستخدام عامة عممية ألغراضذلك و 

  المختمفة التعداد عمميات لتنفيذ ، داريةاإل ساليباأل وتطوير المعمومات جمع ووسائل بطرق االرتقاء - 2
 واألسرة .  الفرد ىمستو  ىعم المعمومات سرية وضمان

 .النتائج سممأو  دقأ ىعم الحصول من لمتأكد وتنظيميا المطموبة المعمومات ونوعية دقة ضمان ىعم العمل - 3

 خصائص التعداد السكاني

  القانونية الصفة -1

 تمزم وقوانين تشريعات تستدعي إجبارية عممية يعد ألنو وذلك ،الحكومة إشراف تحت يكون أن يجب
 عممية التعداد إجراء فان ذلك ىإل باإلضافة ، المطموب الزمن في المطموبة البيانات بتقديم المجتمع أفراد جميع
 . وتنفيذه لو لمتحضير دائم حكومي جياز تخصيص تتطمب معقدة

  الشمول -2

 .جنسيتو عن النظر بصرف المجتمع أفراد من فرد لكل الشخصية األحوال كل التعداد بيانات تتضمن

  اآلنية -3

 . بوضوح محدد زمن في البيانات وجمع العد عممية إكمال يجب

  التعداد ةدوري -4

 عشر وأ خمس كل مثالً  منفصمةو  منتظمة زمنية فترات في التعداد إجراء ضرورة التعداد بدورية يقصد
 . المتحدة األمم في السكان دائرة أوصت كما سنوات

 التعداد جراءإ سسأ

 اآلتيين : سموبيناأل حدأ تباعاب دولة أي في الحصر عممية تتم
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تو  قامإ مكان عن النظر بغض التعدادفي يوم  مقيماً  يكون حيث الفرد حصر فيو يتم:  لمسكان الفعمي التعداد -1
 األصمية .

 .التعداد يوم تواجده مكان عن النظر بغض المعتادة وقامتإ مكان حسب الفرد فيو يعد:  النظري التعداد -2

 وقت المعتادة قامتيمإ مكان الي الغائبين رد عممية يتفادى ذإ ، والسيولة البساطةب الفعمي التعداد يتميز
 دقيقة غير رقامأ عن يسفر عيبو لكن ، واإلضافة الحذف عمميتي عند خطاءأ من ذلك ىعم يترتب قد وما التعداد

 . أخرى قاليمأ من سكاناً  لييمإ يضيف قد بل فقط االقميم سكان عدد يبين ال ذإ

 نتائج عن فيسفر ، المعتادة قامتيمإ مكان حسب شخاصاأل حصر فيو يتم الذي النظري التعداد ماأ
  التعداد يوم السكانية بالتحركات يتأثر ال ذإ ، التعداد وقت االقميم في دائمة بصفة المقيمين السكان عن دقيقة
 . واإلضافة الحذف عمميتي جراء من تحدث قد التي المكتبية لألخطاء ةً وعرض تعقيداً  كثرأ لكنو

 التعداد استمارة

 جغرافي بعضيا المختمفة البنود من عدداً  المتحدة االمم بيا وصتأ التي التعداد استمارة تتضمن
 . اجتماعية ىوأخر  اقتصادية معمومات ىال باإلضافة ، غرافيو ديم اآلخر وبعضيا

  الجغرافية الخصائص:  والً أ

 التعداد لحظة قامةاإل مكان -

 المعتاد قامةاإل مكان -

 الميالد مكان -

 قامةاإل فترة طول -

 العمل مكان -

  غرافيةو الديم الخصائص:  ثانياً 

 الجنس -

 العمر -
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 االسرة برب الصمة -

 الزوجية الحالة -

 الزواج عند العمر -

 الزوجية الحياة مدة -

 الزواج ترتيب -

 وفياتال عدد -

 الحياة قيد ىعم الباقين المواليد عدد -

 االجتماعية الخصائص:  ثالثاً 

 الجنس -

 والكتابة القراءة -

 المدرسة الي الذىاب -

 العممية المؤىالت – التعميمي ىالمستو  -

 العرقية المجموعة -

 المغة -

 الديانة -

 االقتصادية الخصائص:  رابعاً 

 االقتصادي النشاط نوع -

 المينة نوع -

 العممية الحالة -

 عيشال مصدر
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 Sample Survey العينة مسح:  ثانياً 

 من جزء بدراسة ذلك يتم حيث ،معين بمجتمع الخاصة المعمومات ىعم لمحصول المعاينة جراءاتإ تستخدم •
 .بالعينة المسح الجزء ىذا ىويسم فرادهأ جميع دراسة من بدالً  المجتمع ذاك

 . لمظاىرة بالنسبة الكمي المجتمع عن صادقة صورة تعطي بطريقة العينة اختيار يجب •

 . الفرد وليست سرةاأل ىي المعاينة وحدة تكون ما غالباً  السكانية العينات في •

 التعدادات من عمييا الحصول يمكن التي تمك من وتعقيداً  تفصيالً  كثرأ معمومات ىعم لمحصول العينة تستخدم •
 . العامة

 . والمال والجيد الوقت اختصار مميزاتيا من •

 معمومات قصور ظل في السكان حركة واتجاىات السكان حالة دراسة وىي الخاصة وظيفتيا لمعينةيبقى  •
 . العام التعداد

 . العام لمتعداد كبديل الدول من كثير في العينة استخدمت •


