
 PDFبحث عن التعداد السكاني 

 

من أهم األمور التي تقوم بها أي دولة في سبيل الحصول على معلومات دقيقة ومفصلة إجراء التعداد السكاني لشعبها، وتكمن أهمية 

تحديد االحتياجات التي يحتاجها الناس، وكم التعداد السكاني في حصول الدولة على معلومات مفصلة ودقيقة ألهلها، مما يساعدها على 

 .تمكنها من التخطيط الجيد للمستقبل وفقًا لمعدالت الزيادة السكانية والمتطلبات التي تتطلبها هذه الزيادة

 

 المقدمة

 ل منطقة في معدل الزيادة السكانية، وهذا يحدد األولويات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية.يختلف كل مجتمع وك 

 .مثل توفير المساكن والمدارس والمستشفيات والبحث عن طرق لخلق فرص عمل جديدة الحتواء هذه الزيادة السكانية 

 افة المعلومات الدقيقة عن شعوبها.يعد التعداد السكاني من خصائص الدول المتقدمة التي تحرص على الحصول على ك 

 .وهذا يجعل اإلدارة شيئًا سهالً وبسيًطا ألن هذه المعلومات توضح لمشرفي إدارة الدولة المشكالت 

 .والتعامل معهم واضح وبسيط ألن لديهم كل المعلومات عن هذه المشاكل 

 

 ما هي مميزات التعداد السكاني؟

 سوف نذكر في الفقرات التالية ما هي مميزات التعداد السكاني:

 .يتم إجراء التعداد السكاني في كل بلد سنويًا من قبل المؤسسات المسؤولة عن التخطيط والسكان 

 .حيث يمتد التعداد الشامل لجميع المدن وجميع المناطق والقرى، وحساب السكان في جميع هذه المناطق 

 زايا إجراء التعداد السكاني هو الوصول إلى معلومات شاملة عن الناس وسكان المدن.من أهم م 

 .من خالل توفير معلومات واضحة عن عدد السكان وحجم الزيادة السكانية في هذا البلد 

 .مما يمكن الدولة من الوصول إلى حلول لمختلف المشاكل 

 ر سلبا على التنمية في هذا البلد.خاصة مشكلة زيادة الكثافة السكانية الهائلة التي تؤث 

 .حيث أن الزيادة في الكثافة السكانية ستبتلع أي جهد يبذل لتحقيق التنمية 

  ويتم استخدام المعلومات التي حصلنا عليها من خالل التعداد لتهيئة الظروف المناسبة للسكان ليحياوا حياة جيدة وخالية من

 السكانية.المشاكل بينما يواجهون زيادة في الكثافة 

 .وهي واحدة من أكثر المشاكل شيوًعا التي تواجهها البلدان ذات الموارد القليلة والبلدان النامية 

  والعديد من الدول تستخدم األساليب القديمة في التعدادات السكانية العامة، على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي وصلنا إليه

 وتوافر األساليب الحديثة.

 ى إهدار الكثير من الوقت والجهد والمال، وال يتم الحصول على المعلومات بدقة كافية.مما يؤدي إل 

 

 من اهم مصادر االحصاء السكاني؟

 سوف نذكر في الفقرات التالية من اهم مصادر االحصاء السكاني ونذكر طرق متابعة التعداد السكاني:

 طرق رصد ومتابعة التعداد السكاني، حيث تختار كل دولة الطريقة المناسبة لذلك.تتعدد  .1

 والمناسبة مع أهلها من أجل إجراء التعداد السكاني ورصد الزيادة السكانية. .2



 وذلك حسب ثقافة كل شعب والقدرات المتاحة لكل دولة. .3

 ء التعداد السكاني وال يستطيع تحمل تكلفة هذا األمر.حيث ال يستطيع عدد كبير من الدول استخدام األساليب الحديثة إلجرا .4

 لذلك، تلجأ هذه الدول إلى األساليب القديمة في إجراء التعداد السكاني الخاص بها. .5

 اذ ان هناك طريق للمسح الميداني وهو على القائمين على اجراء التعداد سواء من الشباب او غيرهم للنزول الى ارض الدولة. .6

 المناطق وجميع المنازل لعمل جرد للسكان بالمرور عبر جميع المنازل والمناطق في الدولة.وتمر عبر جميع  .7

 هذه طريقة قديمة تضيع الكثير من الوقت، والنتائج والمعلومات التي تم جمعها ليست دقيقة تماًما. .8

 نولوجيا الحديثة واألجهزة المتطورة.هناك طريقة أخرى تستخدم فيها الدول المتقدمة األساليب الحديثة والمتطورة من خالل التك .9

 وأيًضا من خالل اإلنترنت، حيث يكون الوصول إلى المعلومات في هذه الحالة أسهل. .10

 يوفر الكثير من الوقت والجهد، والنتائج والمعلومات دقيقة للغاية. .11

 

 أنواع معلومات التعداد السكاني

 سوف نذكر في الفقرات التالية أنواع معلومات التعداد السكاني:

 .ال يقتصر التعداد السكاني على تعداد السكان فقط، بل هناك عملية لجمع العديد من المعلومات عن السكان 

 .مما يفيد الدولة في العديد من الجوانب المختلفة ويساعدها على القيام بأشياء كثيرة 

 علومات والبيانات معلومات عن السكان، مثل األسماء والعناوين والمهن والحالة االجتماعية وغيرها من تتضمن أمثلة هذه الم

 المعلومات الشخصية.

 .يتم الحصول على هذه المعلومات من خالل طرح أسئلة مختلفة على السكان ويجيبون عليها مباشرة 

 المحيطة بهم، والتوصل إلى أسباب هذه المشاكل، ووضع الخطط  باإلضافة إلى تحديد رؤية السكان للعديد من المشاكل واألمور

 للتعامل معها.

 .لذلك فإن التعداد السكاني مهم للغاية، حيث أنه ال يقتصر على إحصاء السكان 

 .بل يمتد إلى جميع الجوانب التي تهم السكان ومشاكلهم من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة لهذه المشاكل 

 

 التعداد السكاني؟ما هو الهدف من 

 سوف نذكر في الفقرات التالية ما هو الهدف من التعداد السكاني:

للتعداد السكاني العديد من الفوائد والنتائج اإليجابية، حيث أنه من أولويات أي دولة الحصول على معلومات كافية ودقيقة عن  .1

 .السكان وبياناتهم

 مما يساعدها على إيجاد حلول لجميع المشاكل التي تعاني منها. .2

 يوفر التعداد السكاني الدقيق الذي يتم تنفيذه بشكل صحيح العديد من المعلومات والبيانات الصحيحة والمهمة للغاية. .3

م وتفضيالتهم ومعدل النمو ترجع أهمية التعداد السكاني إلى أنه يوفر بيانات إحصائية سكانية صحيحة عن المواطنين وأعداده .4

 وخصائص السكان.

 كما يفيد التعداد السكاني في معرفة المعلومات المتعلقة بالعمال والهجرة داخل وخارج الدولة. .5

 كما يوفر التعداد السكاني معلومات مهمة عن القوى العاملة المطلوبة في الدولة لدفع عجلة التنمية. .6

 المهمة في مختلف المجاالت مثل الصحة والتعليم واإلسكان التي تخدم السكان.يساعد التعداد السكاني في رسم الخطط  .7

 كما أن من أهم نتائج التعداد السكاني إعادة توزيع موارد الدولة بشكل عادل ومتوازن. .8

 

 ما هي أسباب زيادة الكثافة السكانية؟



 سوف نذكر في الفقرات التالية أسباب زيادة الكثافة السكانية:

  من أكثر المشاكل شيوًعا التي تواجه البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان ذات الموارد الشحيحة والتي يتخلف تنميتها عن

 الركب مشكلة االكتظاظ السكاني.

  على تلبية احتياجات السكان من المأكل والملبس والمسكن.وهي مشكلة كبيرة ألنها تجعل هذه الدول غير قادرة 

 .حيث أن الموارد شحيحة وغير كافية لكل هذه األعداد الضخمة التي تتزايد يوما بعد يوم 

  ومن أسباب الزيادة السكانية تعلق الناس بأوطانهم وحبهم للبالد التي نشأوا فيها حتى ال يتمكنوا من تركها واالنتقال إلى مكان

 د للعيش فيه.جدي

 .ويبقون في نفس المكان الذي يضيق مع مرور الوقت نتيجة الزيادة السكانية 

  أحد األسباب األكثر شيوًعا للكثافة السكانية هو قلة الوعي بين السكان وافتقار العائالت إلى المعرفة بعواقب وعواقب زيادة

 السكان بهذه الطريقة المرعبة.

 أن تعمل على نشر الوعي والثقافة بين الناس والسكان بضرورة ضبط حجم الزيادة السكانية. وهنا يأتي دور الدولة التي يجب 

 .تحديد عدد األطفال وتنظيم األسرة وإبالغهم بنتائج الزيادة السكانية والضغط الذي يسببه 

 .استهالك مرافق الدولة وكافة فرص العمل واالكتظاظ في جميع خدمات الدولة كالمدارس والمستشفيات 

 

 العالم معدل نمو السكان

 سوف نذكر في الفقرات التالية العالم معدل نمو السكان:

 .ال شك أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة كبيرة للكثيرين في البالد وتستنزف وتستهلك جميع مرافق وموارد البالد 

  ًللتطوير أو حسن استغالل هذه الموارد الكثافة السكانية تحول المجتمع من مجتمع منتج إلى مجتمع األمر الذي ال يترك مجاال

 استهالكي، وبقوة.

  وهذا يضغط على أسس الدولة أيًضا ويعمل على إضعافها، وهناك العديد من الحلول لمشكلة الكثافة السكانية والزيادة الكبيرة

 في أعداد السكان.

  التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لحل مشكلة الزيادة السكانية والعمل على نشر الوعي بين جميع االسر ومن اهم هذه الحلول

 والمقيمين.

  كما يجب عمل العديد من الحمالت اإلعالنية التي تشرح للناس خطورة قضية الزيادة السكانية وتبين لهم كيفية العمل على

 التخلص منها.

 نظيم األسرة المختلفة، والعمل على توفير مكاتب تنظيم األسرة في جميع المناطق والمناطق، ووضع حل لها من خالل أساليب ت

 والعمل على تفعيل دورها في تثقيف الناس.

 .العمل على توعية المرأة بدورها الهام في الحفاظ على بناء المجتمع وإبراز دورها 

 

 العوامل المؤثرة في كثافة السكان

 سوف نذكر في الفقرات التالية العوامل المؤثرة في كثافة السكان:

 

 العوامل الطبيعية

 .العامل الرئيسي في توزيع السكان هو العوامل الطبيعية. تجعل الطبيعة القاسية من الصعب على الناس التكيف والعيش فيها 

 وسائل للتغلب على قساوته، وعوامل طبيعية. باستثناء بعض البيئات التي ابتكرها اإلنسان 



 

 المناخ

 .يعتبر المناخ من أهم العوامل الطبيعية المؤثرة على توزيع السكان، حيث يؤثر على طبيعة التربة والغطاء النباتي 

 بمفردهاال  تعتبر الحرارة والبرودة الشديدة من العوامل الطاردة للسكان، ولكن درجة الحرارة المرتفعة ال تشكل عامل طرد

 .PDFوفق بحث عن التعداد السكاني 

  نجد أناًسا يعيشون في مناطق صحراوية ذات درجات حرارة عالية، حول مصادر المياه، ولكن اليوم مع التطور الحاصل، تمتد

 شبكات المياه في الصحاري.

  التي تتغلب على حرارة المناخ، كما نجد وتصبح مأهولة بالسكان، خاصة بعد تشييد المباني، وابتكار أساليب التكييف المختلفة

 في دول الخليج.

 .ولكن إذا اجتمعت درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة، يصبح من الصعب للغاية التكيف مع البيئة والعيش فيها 

  المدارية ويرجع ذلك إلى نمو النباتات الكثيفة، ووجود العديد من الحيوانات، والحشرات السامة، كما نرى في المناطق

 والمدارية.

 .أما البرودة الشديدة فال تشكل إغراء للعيش فيها، ألن البرد ال يصلح لجسم اإلنسان 

  وغياب الغطاء النباتي، إضافة إلى طول النهار والليل، وضعف ضوء الشمس كما هو الحال في أمريكا الشمالية وشمال آسيا

 وأوروبا.

  جنوب أمريكا الجنوبية، مثل قبائل أونا وأكالوف واإلسكيمو في الدائرة القطبية باستثناء بعض القبائل التي تعيش في أقصى

 الشمالية، فقد تكيفت أجسادهم مع هذه البيئة.

 

 الماء

 .وجود المياه سواء عن طريق هطول األمطار أو وجود مجاري مائية مثل األنهار والينابيع العذبة 

 طق تمطًرا هي المناطق المنتجة لألرز مثل الهند وجنوب اليابان وحوض نهر من أهم العوامل التي تجذب السكان، وأكثر المنا

 السند وغيرها.

  وهي مناطق ذات كثافة سكانية عالية، في حين أن المناطق التي توجد بها أنهار مثل حوض النيل وأوز باكستان، هي مناطق

 زراعية خصبة ومكتظة بالسكان أيًضا.

 وسيلة نقل تربط المناطق وفق بحث عن التعداد السكاني  ومع ذلك، تعتبر المسطحات المائيةPDF. 

 

 التضاريس

 .ال يعيش السكان في المناطق المرتفعة والمنحدرة، وذلك لصعوبة النشاط البشري، كما أنها تسبب داء المرتفعات 

  المناطق الحارة واالستوائية تلطف الجو.تزيد الجبال العالية في المناطق الباردة من برودة المناخ، بينما المرتفعات الجبلية في 

 .يجذب السكان إليها، كما نرى في هضبة البحيرات االستوائية ومرتفعات كينا وهضبة الحبشة 

  تعتبر مناطق السهول المعتدلة أكثر األماكن جذبًا للسكان، مثل سهول الهند والصين وباكستان ومصر وغيرها، باإلضافة إلى

 صالحة للزراعة أم ال.تأثير التربة على كونها 

 

 العوامل البشرية

 .العامل الديموغرافي الذي يشمل المواليد والوفيات وهجرة السكان، وكلها تؤثر على الكثافة السكانية في أي منطقة 



  عندما يتجاوز عدد المواليد عدد الوفيات، مع عدم وجود أسباب للهجرة، يصبح السكان في نمو مستمر وفق بحث عن التعداد

 .PDFكاني الس

  نوع الحرفة: عند وجود حرفة يعمل فيها الناس لكسب عيشهم، نالحظ كثافة سكانية في المنطقة، مثل المناطق الصالحة

 للزراعة، أو كثرة الصيد، أو وجود الزيت فيها.

  فيها وسائل االتصال النقل واالتصال: من العوامل المهمة النتشار السكان وحركتهم وتبادل المنتجات والسلع، نجد مناطق تكون

 أكثر كثافة من تلك الفقيرة فيها.

 .الحروب والمشاكل السياسية: نشوء حروب ومشاكل سياسية في المنطقة تؤدي إلى تهجير السكان أو قتلهم وإبادةهم 

 

 الدول األكثر اكتظاظاً في السكان

 ول األكثر اكتظاظاً في السكان:سوف نذكر في الفقرات الد

 م.  2010نسمة، وذلك حسب إحصائيات عام  1.341.335.000الصين: ويبلغ عدد سكانها  .1

 م.  2010نسمة، وذلك حسب إحصائيات عام  1.224.614.000الهند: ويبلغ عدد سكانها  .2

 م.  2010ئيات عام نسمة، وذلك حسب إحصا 310.384.000الواليات المتحدة األمريكية: ويبلغ عدد سكانها  .3

 م.  2010نسمة حسب إحصائيات عام  239.871.000إندونيسيا: ويبلغ عدد سكانها  .4

 م.  2010نسمة حسب إحصائيات عام  194.946.000البرازيل: ويبلغ عدد سكانها  .5

 م.  2010نسمة حسب إحصائيات عام  173.593.000باكستان: ويبلغ عدد سكانها  .6

 م.  2010نسمة حسب إحصائيات عام  158.423.000نيجيريا: ويبلغ عدد سكانها  .7

 م.  2010نسمة حسب إحصائيات عام  148.692.000بنغالديش: ويبلغ عدد سكانها  .8

 م.  2010نسمة حسب إحصائيات عام  142.958.000روسيا: ويبلغ عدد سكانها  .9

 م. 2010وذلك حسب إحصائيات عام  128.057.000اليابان: ويبلغ عدد سكانها  .10

 

 كان على القاراتتوزيع الس

 سوف نذكر في الفقرات التالية توزيع السكان على القارات:

 .القارة اآلسيوية هي أكبر قارة من حيث عدد السكان الذين يعيشون على أراضيها 

 .يقدر عدد سكانها بحوالي أربعة مليارات وثالثمائة ومليون شخص 

 ين أكبر دولة من حيث عدد السكان في هذه القارة، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي مليار وثالثمائة ألف نسمة.تعد الص 

  أما الكثافة السكانية فتقدر بنحو ستة وتسعين نسمة في الكيلومتر المربع. بينما احتلت القارة األفريقية المرتبة الثانية من حيث

 عدد السكان.

  بمليار ومئة مليون نسمة، وهي أكبر دولة من حيث عدد السكان، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من مائة يقدر عدد سكان نيجيريا

 وثمانية وسبعين مليون نسمة.

 .احتلت القارة األوروبية المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان، ويقدر عدد سكانها بنحو سبعمائة واثنين وأربعين مليون نسمة 

 قارة أمريكا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها خمسمائة وخمسة وستون مليون نسمة. تلتها في المرتبة الرابعة 

 .تلتها أمريكا الجنوبية، التي يقدر عدد سكانها بحوالي أربعمائة وسبعة ماليين شخص 

 .احتلت أوقيانوسيا المرتبة قبل األخيرة، ويبلغ عدد سكانها ثمانية وثالثين مليون نسمة 

 لقطبية الجنوبية في أسفل القائمة بعدد سكان محدود للغاية بسبب الظروف الجوية السائدة في تلك المنطقة.أخيًرا، جاءت القارة ا 

 



 الخاتمة

  تعد قضية السكان من أهم القضايا التي تهم العديد من الدول في جميع أنحاء العالم اليوم ، لخطورتها وامتدادها وتأثيرها على

 مناحي الحياة في الدول.جميع 

 .كما تؤدي الزيادة السكانية إلى استنزاف موارد الدولة 

  وعدم السماح لهم بتحقيق أي نجاح في مجال التنمية، وأن بعض الدول تعاني من انخفاض في عدد الشباب في مجتمعاتها نتيجة

 عزوف الشباب عن الزواج.

  خارج البالد مما يهدد بقاء المجتمع في حالة توازن في هذا البلد.مما يهدد هذا البلد ويجعله يبحث عن قوى عاملة من 

 .وبين مشكلة زيادة الكثافة السكانية في بعض الدول ومشكلة تناقص عدد السكان في بعض الدول األخرى 

  الدول المعلومات يلعب التعداد السكاني دوًرا كبيًرا ومهًما للغاية في الوصول إلى حلول لهذه المشكالت المختلفة. وإعطاء هذه

 والبيانات التي تمكنها من الوصول إلى الحل الصحيح لها.


