
 مقدمة موضوع تعبير عن التعداد السكاني 

دها بالتعرف على االحتياجات التي اّن معرفة التعداد السكاني هو واحد من المواضيع التي تهتم بها الدول من أجل الحصول على معلومات تفصيلية ألعداد السكان، وبذلك يساع

لمتطلبات التي تتطلبها هذه الزيادة، بحيث ان كل دولة تختلف نسبة يحتاجها المواطنون، باإلضافة الى التخطيط الجيد المستقبل بحيص يتم حساب معدل الزيادة السكانية ومعرفة ا

 .س والمستشفياتالزيادة السكانية فيها، وبالتالي يتم على هذا األساس تحديد األولويات التي تحتاج اليها المشروعات التنموية كتوفير المساكن والمدار

 موضوع تعبير عن التعداد السكاني 

كما يُعدّ التعداد السكاني بأنه من   ة ما، مما يساهم في معرفة عدد فرص العمل التي يحتاجها سكان المنطقة،أنه يساهم في معرفة عدد السكان في منطقيعتبر التعداد السكاني ب

البلد بشكل جيد والتعامل مع جميع المشاكل التي سمات الدول المتقدمة التي تهتم بأن يكون لديها معلومات دقيقة وتفصيلية عن عدد سكانها، وبالتالي يسهم في إدارة المنطقة أو 

 .تواجهها، ومن أهمية الحديث حول التعداد السكاني سيتم استعراض موضوع تعبير لكل ما يخص التعداد السكاني

 مفهوم التعداد السكاني

على أنها مجموعة سكانية من اجل استخالص معلومات دقيقة، كما يتمثل   يُعرف الّسكان بأنهم مجموعة من األفراد التي تعيش في منطقة معينة، حيث يتم دراسة هذه المجموعة

واالقتصادية المختارة للسكان، كما  التعداد السكاني بأنه عباره عن العدد الكامل للسكان الذين يشغلون منطقة معينة، وجمع معلومات عن الخصائص الديموغرافية واالجتماعية 

 .[1]ن خالل عدد المواليد، أو من خالل الخسائر وهي بتمثل بالوفيات أو هجره السكانيتم تعديل هذه المعلومات باستمرار م

 يطرق رصد التعداد السكان

تتناسب مع خصائص  نةهناك طرق مختلفة لرصد التعداد السكاني في مختلف الدول، حيث تختلف طرق رصد الدول لعدد السكان بحيث أن كل منها يعتمد على منهجية معي 

، فقد تلجأ للتعداد من خالل السكان، وبذلك فإن عدد السكان لكل دولة يتوافق مع عدد من الخصائص األساسية، بحيث يتم احتساب عدد السكان داخل الحدود إقليمية محددة

 :[2]استخدام الطرق التقليدية أو الطرق التكنولوجية الحديثة ومن أبرز هذه الطرق ما يلي

 .المسح الميداني •
 .الرجوع للسجالت أو االشتراك مع آليات جمع البيانات •
 .األجهزة المحمولة وأنظمة المعلومات الجغرافية المكانية واإلنترنت •

 

 



 ي أنواع بيانات التعداد السكان

داد السكاني، فهي تشمل معرفة كل ما يتعلق بالفرد بكافة المجاالت، ومن أبرز أنواع البيانات التي  هناك العديد من المعلومات التي يتم جمعها من السكان أثناء القيام بإحصاء التع

 :[3]يتم جمعها أثناء هذه اإلحصائيات ما يلي

 .وحجمهاوهي تشمل على العمر، والجنس، والحالة االجتماعية، وعدد أفراد األسرة   :الخصائص األساسية في السكان •
 .وهي تشمل عدد القوى العامله، واسم الوظيفة، ومكان العمل، والصناعة في التوظيف  :الخصائص االقتصادية  •
 .وهي تشمل معرفة المعلومات التي تتعلق بالتحصيل العلمي ومحو األمية :الخصائص التعليمية  •
 .مكان الميالد، ومدة اإلقامة، باالضافة إلى معلومات الهجرة حيث تتمثل في عن جمع معلومات حول مكان االقامه، :الخصائص الجغرافية  •
 .وهي التي تتمثل في جمع معلومات عن المواليد والوفيات بشكل مباشر  :الخصائص الحيوية  •

 سمات التعداد السكاني 

ينات التي يتم جمعها هدفها فهم الدولة للظروف االجتماعية واالقتصادية هناك سمات معينة ومحددة يتم اللجوء إليها قبل القيام بجمع بيانات أولية حول عدد السكان، حيث أن الب

 :[3]والديمغرافية للفرد، ومن أهم السمات التي يضعها الباحثون عند التعداد السكاني ما يلي

 .تعداد كل فرد بشكل منفصل، بحيث يتم تسجيل خصائص كل شخص داخل األسرة •
 .خاص ونوع من المباني ومكان العيش بزمن معين ومحددتعداد األش •
 .تغطية إقليم معين بشكل دقيق، بحيث يشمل كل شخص موجود أو مقيم في نطاقه •
 .سنوات 10التعداد على فترات منتظمة محددة عادةً كل   •

 مفهوم الكثافة السكانية 

ات الكثافة السكانية من خالل تحديد وهي تُعرف بعدد األشخاص في منطقة ما، بحيث يكون هذا العدد غير متجانس بين المناطق الجغرافية المختلفة، كما يمكن االستفاده من بيان

ع وتكاثر وهجرة البشر، أّما نوع الكثافة السكانية فهو يرتبط بالطريقة المعلومات الديموغرافية وتقيم العالقات مع النظم البيئية، حيث أّن الكثافة السكانية تساهم في وصف موق

تكون منخفضة عندما يتوزع عدد  المستخدمة في حسابها، فقد تكون الكثافة السكانية مرتفعة عندما يتوزع عدد كبير من األفراد في مساحة أرض صغيرة كالهند وبنغالدش، وقد

 .[4]األرض كروسياقليل من األفراد على مساحة كبيرة من 

 

 

 



 أسباب الكثافة السكانية 

 :[5]هناك العديد من األسباب التي تساهم في الكثافة السكانية ومن أبرزها ما يلي

 .انخفاض معدل الوفيات •
  .النقص في معدالت تعليم اإلناث •
 .لةاستخدام وسائل منع الحمل غير المستغ •
 .زيادة كبيرة في معدل الهجرة من منطقة إلى أخرى بسبب الحروب الدامية •
 .الزيادة في إنتاج الطعام والمحاصيل وتوزيعها على مستوى العالم •
 .الزواج المبكر الذي يعتبر من العادات االجتماعية السائدة في بعض المناطق •
 .ولوجيتطوير وتحسين الرعاية الصحية في ظل التطور العلمي والتكن  •

 طرق عالج الكثافة السكانية 

ة، ومن أبرز تنتج عن الكثافة السكانيتتنوع وتتعدد الحلول في معالجة مشكلة الكثافة السكانية، حيث ينبغي على الدولة اتخاذ العديد من اإلجراءات للحد من األضرار التي قد 

 :[4][5]الطرق التي تساهم في حل هذه المشكلة ما يلي

 .تعزيز التنمية المستدامة التي تستهدف النهوض بكافة القطاعات االجتماعية واالقتصادية والصحية والقانونية الستيعاب هذه الزيادة •
 .يم اإلنجاب وعدد أفراد األسرة، وخاصة بين النساء غير المتعلمات أو ذو مستوى متدني بالتعليمالوعي حول أهمية تنظ •
 .تضخم الّسكانيمحاولة إيجاد فرص عمل والحد من البطالة من خالل تشجيع االستثمار وفتح الباب أمام الزيادة تجنبًا للمشاكل االجتماعية التي ترافق ال •
 .ل اإلنتاجيتتمثل بتحسين القدرات البشرية للحد من هذه الظاهرة، وتطوير المعرفة التي يمتلكها األفراد وتحسين مهاراتهم مما يسهم في تحسين المجا تحقيق التنمية البشرية التي  •
 .عالجة مشكلة ُشّح المياهتسخير الدولة للموارد المتوافرة بحيث يتم االستفادة منها بشكل أكبر، واستغالل األراضي الفارغة واالهتمام بتحلية المياه المالحة لم •

 ي فوائد التعداد السكان

عالم، فهي تساهم في اتخاذ قرارات معينة بحسب التعداد، ومن أبرز الفوائد يات السكان في دول ما، أو في كافة الدول حول الائصح هناك فائدة كبيرة وعظيمة من معرفة إ

 :[2]والمميزات التي تمتلكها الدولة من وراء إحصاء عدد السكان ما يلي

 .مساعدة القطاع الخاص على اتخاذ القرارات •
 .الحصول على العدد األفضل من ممثلي الشعب في الحكومة •
  .اذ قرارات مستقبلية وزيادة التخطيط للتنمية االجتماعية واالقتصاديةاتخ •
 .التوزيع األفضل لألموال الحكومية والتعليم والصحة، باإلضافة إلى عمل البحوث األكاديمية واألسواق التجارية •
 .دالت األميه بين السكانالمساهمة في تقدير األهداف اإلنمائية لأللفية الخاصة بالدول، فهي توضح معدالت البطالة ومع •



 .الحصول على معلومات قيّمة لعدد السكان بحيث ال يمكن الوصول إليها بسهولة •
 .تطوير السياسات والتخطيط التشغيلي للخدمات العامة وتخصيص التمويل •

  

  

 خاتمة موضوع تعبير عن التعداد السكاني 

أن  لحديث حول مفهوم التعداد السكاني حيثيُعدّ موضوع تَعبير عن التعداد السكاني بأنه أحد المواضيع المهمة التي تخص الدول بأكملها، فقد تناولنا وإيّاكم باقة ُمتكاملة من ا

رصد التعداد السكاني، وانتقلنا  التعداد السكاني يساهم في تهيئة الظروف المناسبة من أجل حصول السكان على حياة جيدة وخالية من المشاكل، وقد أوضحنا في الموضوع طرق 

ف على مفهوم الكثافة السكانية وأسبابها وطرق عالجها، وأيًضا فوائد  في الحديث حول أنواع بيانات التعداد السكاني، وبيان أهم سمات التعداد السكاني، ونختم أخيًرا في التعر

 .التعداد السكاني

 


