
 

 

 مقدمة تقرير عن البيانات السكانية ومصادرها

إن علم البيانات الّسكانيّة من العلوم المهّمة للغاية، وعبر التّاريخ كان أّول من ظهر في هذا العلم ابن خلدون من خالل 

ألماكن العمل االجتماعيّة حيث أنشأ أّول بحث مزود بمعلومات علميّة ونظريّة فيما يخص الّسكان تحليله للحالة االقتصاديّة 

والتّنمية االجتماعيّة، وعبر الّسطور التّالية، ومن خالل هذا التّقرير سوف نبيّن كل ما يخص البيانات الّسكانيّة بصورةٍ 

 .شاملة

 تقرير عن البيانات السكانية ومصادرها

الّسكانية عبارة عن عمل منهجي يتخصص في دراسة أعداد السّكان وجنسهم وثقافتهم وغيرها، تساعد الدراسات البيانات 

الّسكانية في وضع القواعد األوليّة من أجل دراسة المجتمعات البشريّة زيادة على استخدامها في معرفة عدد الّسكان ضمن 

ان أو نقصها تبعاً لإلحصائيات المعتمدة أو التغيرات المكانيّة أماكن معينة تساعد في معرفة سبب تزايد أعداد الّسك

 .والّزمانية للسكان والحاالت الّزوجية وعدد األبناء والمستوى الدراسيّ 

 معلومات عن البيانات السكانية ومصادرها

 :تلك البياناتكثيرةٌ هي المعلومات المتعلّقة بعلم البيانات الّسكانيّة، وفيما يلي سنتعرف أهم المعلومات عن 

 المشرف األساسي على البيانات المتعلقة بأعداد الّسكان هو البنك الّدولي وشعبة السّكان. 

  يتم الحصول على الّزيادة السكانية من خالل المعادلة ) معّدل الزيادة الطّبيعية + معّدل الّزيادة غير الّطبيعية

 .(1000×عدد الّسكان ÷

 الّسكاني من خالل )معّدل المواليد_ معّدل الوفيات ( توجد طريقة أخرى لمعرفة التزايد. 

  في الحالة التي يكون فيها معدل زيارة الوالدات مرتفع جداً بالنّسبة لمعدل الوفيات تكون زيادة طبيعيّة بالقيم

البة أما الموجبة بينما في الحالة التي يكون فيها معّدل الوفيات أكثر من الوالدات تكون زيادة طبيعيّة بالقيم السّ 

 .في حالة التّساوي تكون زيادة متوافقة متكافئة

 توجد عوامل عدة تؤثّر على الزيادة السّكانية منها العامل االقتصادّي، الّسياسي، االجتماعّي، الثّقافي. 

 يكون لهذه الزيادة الّسكانية أخطار تظهر على الدول وقدرتها المعيشية وتأمين االحتياجات. 

  ّكانية في المناطق المتحضرة في أعلى قيمها بسبب توافر فرص العمل واالحتياجات البشرية تكون الزيادة الس

 .الغذائية وغيرها والمواصالت في حين تكون في المناطق الريفية قليلة بشكل ملحوظ

 مفهوم التعداد وأهميته

فية والعمل على دراستها بشكل يختص في تجميع البيانات الشاملة لإلحصاء الّسكاني وأماكن السكن والمواقع الّجغرا

 :تحليلي وتقييمها كما يشمل الخصائص الديموغرافيّة للسكان، وتأتي أهميّته من خالل

  يوفّر بيانات كاملة إلحصاء السّكان وخصائصهم االقتصاديّة واالجتماعيّة والديموغرافيّة وما يرتبط بها من

 .معدالت النمو الّسكاني وقّوة العمل

  أساسيّة تعطي القدرة على تقييم وضع الّسكان في البالد من خالل الفترة التي تفصل بين التّعدادات إعطاء بيانات

 .إضافة إلى دراسة التغيرات التي حدثت خالل تلك الفترة

 توفير بيانات مرتبطة باألشخاص الغير مقيمين في البلد من ناحية الحجم والتّوزيع. 

 سقاطات السّكانية وإسقاطاْت القوى العاملةتوفير قاعدة للبيانات تعتمد عليها اإل. 

 تأمين قاعدة بيانات تساعد في دراسة الحاالت االجتماعيّة. 

 أنواع مصادر البيانات السكانية

التطور الذي وصلنا إليه في الوقت الّراهن أعطى سماحيّة الغوص في أبحاث الّدراسات الّسكانية الديموغرافيّة ومعرفة 

 :لحصول منها على التعداد الّسكاني، وهي في األنواع التّاليةالمصادر التي يمكن ا



 

 

 يبرز اهتمام هذه المصادر في دراسة التّعدد الّسكاني القائم ضمن منطقة معيّنة وأوقات  :مصادر ثابتة للبيانات

 .زمنيّة محددة تعتمد في ذلك على التّعداد الّسكاني والمسْح بالعيّنة

 ص في دراسة أعداد الّسكان وحركتها في البلد معتمدة على معدالت الوفيّات تخت :مصادر غير ثابتة للبيانات

 .والوالدات والحاالت الّزوجية والطّالق وتحوي مصدرين الّسجالت الحيويّة وسجاّلت الّسكان

 تحتوي جميع ما سبق من التّعداد الّسكاني والّسجالت الحيويّة وطريقة المسح  :مصادر أساسيّة للبيانات

 .الّسكان وسجاّلت

 تحتوي مراجع بأصول عديدة والتي من خاللها أصبح اإلنسان أن يحصل على  :مصادر ثانويّة للبيانات

 .معلومات حقيقيّة فيما يتعلق في أعداد الّسكان وخصائصهم

 أنواع البيانات اإلحصائية

ات اإلحصائية بالشكل الصحيح تعد هذه األنواع من المجاالت الهامة التي يجب دراستها وفهمها من أجل تطبيق الدراس

 :ومن أنواعها

 تحتوي هذه البيانات على أعداد تدل على كتلة اإلنسان وحجمه ومعّدل الذكاء وغيرها :البيانات العدديّة. 

 يتم فيها الدمح بين األعداد المحدودة والاّل نهائية والتي تكون بشكل منفصل :البيانات العددية المنفصلة. 

  تمثّل مجموعة القيم التي ال يمكن عدّها بشكل منفصل :المستمّرةالبيانات العددية. 

 تهتم في دراسة الخصائص الّسلوكية لشخص ما بأي شكل كان :البيانات النوعية. 

 هي عبارة عن خليط من البيانات العدديّة والنوعيّة حيث يتم ترتيب البيانات ضمن فئات  :البيانات الترتيبية

 .إليجاد القيمة الصحيحة

 همية التعداد السكانيأ

 :لتعداد السكان أهمية واضحة ال تقتصر فقْط في معرفة عدد السكان بل تتيح عدد من األشياء منها

 يشارك في تقديم أساسيات الدعم في كل ما يتعلق بالتّعداد الوطني الذي يتم تطبيقة ضمن كثير من دول العالم. 

  إحصائية صحيحة في المستقبلتجميع البيانات والتي تساعد على اتخاذ إجراءات. 

 دراسة توزيع األموال للحكومات وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم والمشاريع الناجحة. 

 معرفة معّدالت األمية السائدة في المجتمع. 

 فتح أبواب العمل الكبيرة أمام جيل الشباب وفتح األسواق التّجارية. 

  المستويات التابعة للفقر ضمن البالدالقدرة على معرفة معّدالت البطالة وتحديد. 

 جاهز للطباعة pdf خاتمة تقرير عن البيانات السكانية ومصادرها

إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا التّقرير الذي تحّدثنا فيه عن البيانات الّسكانية، وقد أدرجنا في سطوره أهم المعلومات 

ي اإلحصائيات التي يتم اعتمادها في األبحاث الّسكانية باإلضافة إلى عن الزيادة الّسكانية التي تحدث في البالد وما ه

الوصل لتعريف التعداد واألهميّة التّابعة له في توفير البيانات الّسكانية، وتعرفنا على أنواع البيانات اإلحصائية كافة 

 .ومصادر البيانات المتنوعة

 


