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 ) عممي ( سكانيةالدراسات ال                                  جامعة حماة                              

 2كمية الزراعة                                                                    الجمسة العممية : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                                                 

 الثابتة غير األحوال

  الحيوية اإلحصاءات - ولا أ

 والوفيات المواليد وتضم الحيوية، لألحداث والدقيق المستمر التسجيل من الحيوية اإلحصاءات تنتج
 العام يمثل، و لسكانيةا التعدادات من عيداً  حدثأ ُتعد الحيوية اإلحصاءات أن المعروف ومن، والطالق والزواج
 الوفيات بتسجيل الكنائس يمزم لندن في محمي قانون صدر عندما وذلك الحيوي لإلحصاء بداية نقطة 2643
 متراكان في قانون صدر عندما 2649 عام في رسمي بشكل أبد الحيوي التسجيل نأ إال، الوفيات بقوائم وسميت

 الدول كل في ينتشر الحيوي التسجيل أبد ثم ومن ،والوالدات والوفيات الزيجات كل بتسجيل الكنائس يمزم
 .وربيةاأل

 محل الحكومية الدوائر حمت ذلك وبعد ،الحيوي التسجيل تطور تاريخ في تغيير نقطة 2948 العام وُيعد
 . الحيوية األحداث تسجيل في الكنيسة

 عدادا  و  بجمع حصائياإل والتقرير الرسمي التسجيل نياأب الحيوية حصاءاتاإل المتحدة مماأل تعرف
 ووفيات والوفيات حياءاأل المواليد تتضمن التي الحيوية حداثاألب المتعمقة حصاءاتاإل وتوزيع وعرض وتحميل

 . واالنفصال الرسمي الشرعي غير بالطفل واالعتراف والتبني والطالق والزواج جنةاأل

 الحيوي حصاءاإل عناصر

 ; اآلتية العناصر أىم الحيوي التسجيل يتضمن السابق المتحدة مماأل لتعريف وفقاً 

  التسجيل وتاريخ ومكانيا الوالدة وتاريخ واسمو وترتيبو وجنسو المولود عن بيانات تضم;  حياءاأل المواليد -2
 والمينة التعميمية والحالة والديانة الزواج وتاريخ قامةاإل كمكان الوالدين خصائص ىمأ ىعم الحصول يتم كما

 . والجنسية

 ةحادث عن وبيانات ، وعمره المعتادة وقامتإ ومكان جنسو حيث من المتوفى عن بيانات تتضمن;  الوفيات -3
 . ياتسجيم وتاريخ وسببيا ومكانيا تاريخيا تشمل الوفاة
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 خاصة بياناتى ال باإلضافة ، الحي المولود عن تجمع التي لتمك مشابيو بيانات تتضمن;  جنةاأل وفيات -4
 . الجنين وفاة بحادثة

 المعتاد قامةاإل ومكان كالعمر الزوجين عن المعمومات وبعض وتاريخو مكانو عن بيانات تتضمن;  الزواج  -5
 . وجدت نإ السابقة الزواج مرات وعدد والديانة والمينة التعميمي ىوالمستو 

 .الزواج تاريخ ذكر ىلإ ضافةإ ، الطالق عن تجمع التي البيانات كل تشمل; الطالق -6

 دون الزوجين بين االنفصال;  مثل ىخر أ حيوية بأحداث خاصة بيانات بتسجيل الدول بعض تقوم
 . االطفال وتبني الشرعي غير بالطفل واالعتراف الطالق

  السكانية السجالت - ثانياا 

 غرب شمال في إال تستخدم لم العشرين القرن بداية حتىو  ،شيوعاً  السكانية الدراسات مصادر قلأ دتع
 يحتوي فرد لكل بسجل الدول ىذه تحتفظ ، حيثوكوريا تايوان في وسطاأل الشرق وفي ،ةاالسكندنافي والدول ورباأ

 من أي ىعم تطرأ التي التغيرات تسجلكما  و،قامتإ ومكان واالقتصادية واالجتماعية الديموغرافية خصائصو ىعم
 . وقوعيا فور الخصائص ىذه

 الهجرة سجالت - ثالثاا 

 كأحد ألىميتيا الدولة داخل اليجرة حركة لتسجيل قانونية تشريعات وفق استحدثت مدنية سجالت ىي
 ماأ ،واجتماعي واقتصادي غرافيو ديم تأثير من ليا وما وتوزيعيم، السكان نمو في المؤثرة الميمة العناصر
 ة.قامواإل اليجرة دوائر ومن والجوية البحرية الموانئ سجالت من عادةً  فتستمد الخارجية باليجرة الخاصة البيانات

 لمسكان العامة الحركة

 حجم في تغير من عنيا ينتج وما والوفيات والزيجات المواليد بين القائمة العالقة ميكيةدينا بيا يقصد
التي  الطبيعية الزيادة وأ لمسكان الطبيعي بالنمو التغير ىذا ويعرف، النقصان وأ بالزيادة ذلك كانأ سواء السكان
 اليجرة طريق عن فيحدث الطبيعي غير السكان نمو ما، أ ككل العالم في السكاني لمنمو الوحيد المصدرتعد 
عادة توزيع في كبير حد ىال تتحكم التي  الحاالت بعض في اليجرة تمعب وقد ، ودولياً  محمياً  السكان توزيع وا 
 المعمومات وانتشار والنقل االتصال وسائل في حدث الذي التطور نأ كما، لمسكان السريع النمو في فاعالً  دوراً 
 . وعالمياً  قميمياً إ السكانية الخريطة في كبير تغيير حداثإ ىعم قادرة



3 
 

 السكان ) المواليد ( خصوبة

) ظاىرة  نسانياإل التناسل وأ بالتوالد المتصمة الكمية الظواىر ىعم لمداللة الخصوبة مفيوم يستعمل
 جمعياً  فييا المؤثرة والعوامل المواليد ومعدالت المواليد والدات تتناول دراسة وىي ،اإلنجاب ( في أي مجتمع

 تظير ال الذي الميت المولود والدة وبين حياءً أ ولدوا الذين طفالاأل والدات أي ؛الحية الوالدات بين اً دائم ميزويُ 
 من تختمف أنيا كما ،آلخر مجتمع من الخصوبة تختمف، و البكاء وأ كاالستيالل الحياة مظاىر من أي عميو
  .آلخر مكان

 الخصوبة نواعأ

  الفعمية الخصوبة -1

 عدد ىعم لمداللة الفعمية الخصوبة مصطمح الخصوبة ىعم فيطمق مواتاأل المواليد حساب ىملأُ  ما ذاإ
 نجبنأ امرأة 2111 ىناك كانت اذا مثالً ، فالنساء من مجموعة وأ امرأة جانب من فعالً  نجبواأُ  الذين طفالاأل

 . امرأة لكل طفل 3.6 الفعمية  الخصوبة متوسط نأ نجدف،  اً حي طفالً   3611

 الكامنة الخصوبة -2

 . العقم ذلك ضدقدرة عمى اإلنجاب، ويكون ال وأ جنةألا حمل ىعم المرأة قدرة ىعم يدل مفيوم

 الطبيعية الخصوبة -3

 ظاىرة ىنا الخصوبةد وتع ،النسل لتحديد مقصودة محاوالت أي تمارس ال التي المجتمعات في نجدىا
 عاداتو  الزواج عند العمر متوسط مثل االجتماعية العادات تباين مع معدالتيا ىمستو  ويتباين ،بحتة بيولوجية

 . ... والفطامالرضاعة الطبيعية 

 مقاييس الخصوبة السكانية

تقاس الخصوبة السكانية بمقاييس حسابية تختمف عادًة فيما بينيا تبعًا لمعمميات اإلحصائية المتبعة في  
الداللة الحصول عمييا، كما أن لكل مقياس مزاياه وعيوبو سواء من حيث سيولة الحصول عميو أو من حيث 

 التي يبرزىا، ومن أىم ىذه المقاييس ;
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 معدل المواليد الخام -1

يبين النسبة بين عدد المواليد األحياء في السنة إلى إجمالي عدد السكان في منتصف السنة لمنطقة 
 يعد نوأ كما،  معين مجتمع خصوبة عمى لمتعرف المستخدمة المقاييس بسطأ المعدل ىذا يعدو  جغرافية معينة،

 ويمكن صياغتو إحصائيًا عمى النحو اآلتي ;،  االستخدام شائعة المقاييس نم

 سنة ما خاللالمواليد األحياء عدد                          

 1111× ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــمعدل المواليد الخام  =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السنة تمك عدد السكان في منتصف                        

وقد سمي ىذا المعدل بالخام ألنو يبين الظاىرة الحيوية منسوبة إلى المجتمع ككل دون النظر إلى  
 التركيب السكاني المتباين من حيث العمر والنوع والنشاط االقتصادي .

 تمك في لمسكان الكمي العدد وكان،  اً مولود 746331ىو  3116م  عا بمد ما في الوالدات عدد كان ذاإ;  مثال
 ؟ 3116، فما ىو معدل المواليد في ىذا البمد خالل عام  اً شخص 38947423 السنة

                        746331 

 في األلف . 33.93=    2111× ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل المواليد الخام  =    

                      38947423 

 عمى النحو اآلتي ; التمييز بين ثالث مجموعات وفقًا لمعدل المواليد الخام مكنيو 

 دول مثل الصناعية الدول في وتتمثل ،لفاأل في :2 – 21 بين تراوحيذات معدل مواليد منخفض  دول – أ
 . واليابان وكندا المتحدة والواليات ورباأ غرب

 انخفضت التي النامية الدول وتشمل ،لفاأل في 41 ىلإ 31 بينتراوح يوسطي  دول ذات معدل مواليد -ب
 . وبنما شيميتو  والجابون وتونس مصر مثل الماضية ربعةاأل العقود في مواليدىا معدالت

 الدول معظم في النامية الزراعية الدول في وتتمثل ،لفاأل في 41 عنيزيد ذات معدل مواليد مرتفع  دول -ج
 . والالتينية ىالوسط وأمريكا واآلسيوية ريقيةفاإل
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 الخام المواليد معدل وعيوب يزاتم

 بين مقارنات إلجراء ويصمح ،قميمة بيانات ويتطمب ،والحساب الفيم سيل بأنو الخام المواليد معدل يتميز •
 . دقيقاً  كان ذاإ السكانية لمجموعاتا

، ألنو ال يدخل في اعتباره تركيب ال يفي بأغراض المقارنة الدقيقة في حالة البحوث الديموغرافية الدقيقة •
 في شكالاأل من شكل بأي تشارك ال سكانية مجموعات حسابو عند يضم نوأ كما، السكان النوعي والعمري

 . والشيوخ واألطفال عمرىن من الرابع العقد تجازون مواتيال مثل نجاباإل عممية

 


