
اذاعة مدرسیة عن التعداد السكاني
ھناك العدید من المصطلحات الھامة التي تمر في حیاة الدول وشعوبھا، ومن واجب الدولة تعلیم ھذه المصطلحات ألفراد الدولة

وخاصة في مرحلة الدراسة المبكرة، حتى یكون لدیھم العلم والدرایة الكافیة بھا وأھمیتھا في حیاة الدول، ومن تلك المصطلحات یأتي
مصطلح التعداد السكاني الذي یعد من أھم أعمال ھیئة اإلحصاء في أي دولة، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم ھذه اإلذاعة المدرسیة عن

التعداد السكاني، وفق عناصرھا الكاملة.
مقدمة اذاعة مدرسیة عن التعداد السكاني

من خیر ما نبدأ بھ قولنا وعملنا أن بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � على نعمھ في كل وقٍت وحین، والصالة على سیدنا محمد
الطاھر األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وأما بعد:

أبنائنا الطلبة والسادة أعضاء ھیئة التدریس الكرام وكل من حضر معنا ھا ھنا، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، صباح یمأله األمل
والجد واالجتھاد في طلب العلم والتعلم، ھذه الوصیة التي أوصانا بھا نبي هللا -علیھ الصالة والسالم- وأمرنا بھا هللا عز وجل، فالعلم
ھو سبیل اإلنسان لإلرتقاء والعلو والسمو بنفسھ وبدینھ وبحیاتھ، وما قدومنا إلى المدرسة إلى من أجل ھذه الغایة النبیلة، وكما تعودنا
في إذاعتنا المدرسیة الصباحیة أن نقدم كل یوم شي جدید من العلم، حتى ینتفع بھ طالبنا األعزاء، سنقدم الیوم ھذه اإلذاعة المدرسیة

عن موضوع یھم البشریة جمعاء، وھو موضوع التعداد السكاني، ولنستمع جمیعاً ما اجتھد بتحضیره الطالب األعزاء حول ھذا
الموضوع.

اذاعة مدرسیة عن التعداد السكاني
في تسلسل فقرات اإلذاعة المدرسیة، فإن خیر ما نبدأ بھ ھو ذكر اآلیات القرآنیة التي تتعلق بموضوعنا، وتتسلسل باقي الفقرات

بعدھا وفق التالي:
فقرة القرآن الكریم عن التعداد السكاني

أعزائي الطالب، لقد أوصانا هللا تعالى في كثیر من اآلیات القرآنیة أن نكثر من نسل المسلمین في كل بقاع الدنیا، وذلك لما لھ من
فوائد على تقویة الدین، وأترك المیكروفون اآلن للطالب ……. لیسمعنا ما تیسر لھ من القرآن الكریم، فلیتفضل مشكوراً:

َك{اْلَمالُزمالئي الطالب، قال هللا تعالى في كتابھ العزیز:● الَِحاُت َخْیٌر ِعْنَد َربِّ ْنَیا َواْلَباقَِیاُت الصَّ َواْلَبُنوَن ِزیَنُة اْلَحَیاِة الدُّ
اإلسالم.قوةفيوسبباًلعبده،هللامنحھمازینةوھو]،1[أََمًال}َوَخْیٌرَثَواًبا

إِْذ أَْنُتْم َقلِیلٌ{َواْذُكُرواولذلك أمر باإلكثار من نسل المسلمین في بقاع األرض، وفي ذلك قال هللا تعالى في كتابھ العزیز:●
َفُكُمأَْنَتَخافُوَناْألَْرِضفِيُمْسَتْضَعفُوَن اُسَیَتَخطَّ َدُكْمَفآَواُكْمالنَّ َباِتِمَنَوَرَزَقُكْمِبَنْصِرِهَوأَیَّ یِّ ].2[َتْشُكُروَن}َلَعلَُّكْمالطَّ

{َفقُْلُتكما أن من نعم هللا اإلكثار من األموال واألوالد، فھو الذي یخلقھم ویرزقھم ویرزق أھلھم، قال هللا تعالى في ذلك:●
اٍت َوَیْجَعلْ َلُكْم َماَء َعَلْیُكْم ِمْدَراراً * َوُیْمِدْدُكْم ِبأَْمَواٍل َوَبِنیَن َوَیْجَعلْ َلُكْم َجنَّ ُھ َكاَن َغفَّاراً * ُیْرِسِل السَّ ُكْم إِنَّ اْسَتْغفُِروا َربَّ

].3[أَْنَھاراً}
فقرة الحدیث الشریف عن التعداد السكاني

في فقرة الحدیث الشریف عن التعداد السكاني، نفسح المجال للطالب …. كي یذكر لنا بعض ما ورد من األحادیث الشریفة عن
التعداد السكاني، فلیتفضل مشكوراً

لقد تناولت بعض األحادیث الشریفة، ما قام بھ النبي -علیھ الصالة والسالم- من إحصاء ألعداد المسلمین في فترات من●
معینة من حیاة اإلسالم في عھده، ومن ذلك نذكر ما رواه حذیفة بن الیمان -رضي هللا عنھ- في صحیح البخاري عن ھذا

اِس، َفَكَتْبَنا لھ أْلًفا وَخْمَس ِمَئِة{َقالَ النبيُّ َصلَّى هللاُ علیھالموضوع، إذ قال: وسلََّم: اْكُتُبوا لي َمن َتَلفََّظ باإلِْسَالِم ِمَن النَّ
َثَنا َعْبَداُن، ُجلَ َلُیَصلِّي وْحَدهُ وھو َخاِئٌف. َحدَّ َرُجٍل، َفقُْلَنا: َنَخاُف وَنْحُن أْلٌف وَخْمُس ِمَئٍة، َفلَقْد َرأَْیُتَنا اْبُتلِیَنا، حتَّى إنَّ الرَّ

].4[ِمَئٍة}َسْبِعإلىِمَئٍةِستِّبْیَنماُمَعاِوَیَة:أبوَقالَِمَئٍة.َخْمَسَفَوَجْدَناُھْماألْعَمِشَعِنَحْمَزَة،أِبيعن
فقرة أھمیة التعداد السكاني

إن التعداد السكاني ھو جزء من واجب كل دولة حول العالم تجاه شعبھا، وذلك لما لھ من فوائد وأھمیة في حیاة الناس وتحسینھا،
وھذا ما سوف یخبرنا عنھ الطالب …… فلیتفضل مشكوراً:

یساعد التعداد السكاني الدولة على النظر في احتیاجاتھا االقتصادیة المستقبلیة.●
یساعد في تحدید مستوى معیشة الشعب وكیفیة تحسینھ.●
یزود الحكومة بإحصائیات لتحدید مستوى البطالة في الدولة.●
یساعد الحكومة في التوزیع األمثل لموارد البلد.●
یوفر للحكومة فكرة عن السكان المختلفین في أجزاء مختلفة من البالد مما یساعد في توفیر المرافق االجتماعیة المناسبة●

مثل اإلسكان والمیاه والكھرباء والطرق والمدارس والمستشفیات والتي تعود بالنفع على المواطنین
فقرة ھل تعلم عن التعداد السكاني

ھناك العدید من المعلومات الھامة التي تتعلق بالتعداد السكاني، الذي تقوم بھ الدول في فترات محددة من الزمن، ألھداف كثیرة، وفي
سبیل تعلم المزید عن التعداد السكاني، أفسح المجال للطالب ….. لیعلمنا المزید عنھ في فقرة ھل تعلم، فلیتفضل مشكوراً:



ھل تعلم أن التعداد السكاني یساعد في الكشف عن العدد اإلجمالي لألشخاص الذین ھم في سن العمل والذین یعملون بأجر●
أو العاطلین عن العمل.

ھل تعلم أن نتیجة التعداد السكاني تساعد بشكل كبیر في اتخاذ قرارات المستثمرین الدولیین فیما یتعلق بأماكن االستثمار●
في الدولة

ھل تعلم أن الوكاالت الدولیة والحكومات تعتمد على نتائج التعداد السكاني في تقدیم المساعدة وغیرھا من المساعدات●
للدول التي تحتاجھا.

ھل تعلم أن التعداد السكاني یساعد الحكومة على معرفة المناطق في الدولة التي یكون فیھا عدد السكان مرتفًعا أو●
منخفًضا، فیما یتعلق بمساحة األرض.

فقرة سؤال وجواب عن التعداد السكاني
في سبیل تقدیم أكبر كم ممكن من المعلومات عن التعداد السكاني، نواصل منح الكثیر منھا من خالل فقرة سؤال وجواب، التي یقدمھا

لنا الطالب …… فلیتفضل مشكوراً:
ما ھو تعریف التعداد السكاني؟السؤال:●
ًالجواب:● من قبل جھات رسمیة أو حكومیة تتعلق بالدولة ذاتھا، وتشمل العملیةالتعداد السكاني ھو عملیة ممنھجة تتم غالبا

برمتھا جمع معلومات عامة عن السكان بما في ذلك أعدادھم.
ما ھو الھدف األساسي من التعداد السكاني؟السؤال:●
المقیمین على أرض الدولة سواء كانوا من مواطنیھا أم المقیمین،التعداد السكاني إلى جمع المعلومات عنیھدفالجواب:●

وتحقیق التوازن بین موارد الدولة واقتصادھا والمتواجدین فیھا.
متى یتم التعداد السكاني؟السؤال:●
واحدة.یتم التعداد السكاني عادة كل عشر سنوات مرةالجواب:●
من ھو المسؤول عن عملیة التعداد السكاني؟السؤال:●
ھو األجھزة الرسمیة التابعة للحكومة أو الدولة، وقد یكونالمسؤول عن عملیة التعداد السكاني بشكل رسميالجواب:●

ھناك جھات أخرى دولیة.
فقرة عیوب التعداد السكاني

لكل عمل في الحیاة العدید من الفوائد الكبیرة، وتقاس فوائده بمردوده اإلیجابي على حیاة اإلنسان والمجتمع الذي ینتمي إلیھ، وفي
المقابل من ذلك، قد تكون لھ بعض العیوب التي یمكن تقبلھا في حال كان ھناك فوائد أكبر من العیوب، ولذلك، نفسح المجال حاالً

للطالب ….. الذي سوف یذكر لنا بعض عیوب التعداد السكاني، فلیتفضل مشكوراً:
یعتبر التعداد السكاني طریقة مكلفة للغایة لجمع البیانات.●
یستغرق التعداد السكاني المزید من الوقت والجھد إلكمال مھمة جمع البیانات.●
في التعداد السكاني، ھناك فرصة كبیرة لوقوع أخطاء إحصائیة.●

خاتمة اذاعة مدرسیة عن التعداد السكاني
إلى ھنا أعزائي الطلبة نصل إلى نھایة إذاعتنا المدرسیة عن التعداد السكاني، التي قدمنا فیھا معلومات ھامة وثمینة تقوي معرفة

طالبنا وجنود المستقبل، عن ھذه العملیة الممنھجة التي ھدفھا خدمة المواطن والدولة التي ینتمي إلیھا على حٍد سواء، وقبل أن
نودعكم على أمل اللقاء بكم في القریب العاجل بإذن هللا، البد لنا من التنویھ إلى ضرورة التعاون مع العاملین والموظفین المكلفین من
قبل الجھات المختصة ألداء ھذه العملیة بنجاح، فھي تھدف لتقدیم األفضل إلى المواطنین، وفي الختام، نسأل هللا الصحة والعافیة لنا

ولكم، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.


