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يالحظ اليوم أن دول العامل املختلفة واملنظمات الدولية بدأت تويل املـسائل الـسكانية              
 وتكرس العديد من املؤمترات والندوات احمللية والدولية لدراسة ،ياسات السكانية أمهية خاصةوالس

وال غرابة أن مجيع دول العامل املتقدمة منها والسائرة يف طريق التطور             .القضايا السكانية املختلفة  
 مظاهر الدولة   تويل البيانات السكانية األولوية الكربى، بل وتذهب اآلراء إىل اعتبارها أحد أهم           

وأصبح من الثابت يف العصر احلاضر أنه ال ميكن حتقيق درجات متقدمة مـن              . العصرية املتقدمة 
التطور دون وجود خطة أو برامج اقتصادية واجتماعية حمددة األهداف واإلستراتيجيات، تعمـل        

ذ خططها املختلفة   وأنه ال ميكن لدولة ما أن تنجح يف إعداد أو تنفي          . األطراف املعنية على تنفيذها   
  .دون وجود بيانات سكانية دقيقة ومعربة

يرغب الدميوغرافيون والباحثون العلميون وكل مستخدمي البيانات السكانية يف احلصول          
ميكن أن تتحقـق يف الواقـع ألن         لكن هذه الرغبة ال   . على معطيات سكانية خالية من األخطاء     

ن تنطوي على نسبة معينة من      ت األخرى البد أ   اإلحصاءات السكانية شأا شأن مجيع اإلحصاءا     
لكن . ، سواء مجعت بياناا عن طريق التعداد أم التسجيل احليوي أم غري ذلك من الوسائل              اخلطأ

حجم ذلك اخلطأ يتوقف على العقبات اليت تعترض التسجيل من جهة وعلى طرائق مجع البيانات               
  .من جهة أخرى

.   البياناتاستخدامف على حجمها ومعرفة أوجه أما تقدير مدى خطورة األخطاء فتتوق   
فبعض التطبيقات ميكن إجراؤها حىت ولو كانت البيانات املستعملة تشوا بعض األخطاء، بينما             

هلذا فإنه عند معاجلة أية مـشكلة، جيـب أن          .  األخرى بيانات أكثر دقة    ماتااالستخدتتطلب  
دراسـة  القدر الكايف الذي يسمح بـإجراء       نعرف ما إذا كانت البيانات اليت ستستعمل دقيقة ب        

 البيانات الدميوغرافية يف حـساب املعـدالت، أم يف          استعملناوسواء  . مقبولة هلذه املشكلة أم ال    
، لرسم اخلطط العامة للتنمية، ووضع الربامج الطويلـة         ياالجتماعو ياالقتصادجماالت التخطيط   

 االجتاهاترافية حول مستقبل السكان، وحتديد       وإجراء التنبؤات الدميوغ   ،األمد أو القصرية األمد   
، فإن قبول النتائج اليت نتوصل إليها يعتمد بالدرجة          تطور العوامل والظواهر السكانية    الرئيسية يف 
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وعليه فتقيـيم هـذه     . األوىل على مدة الثقة يف البيانات األساسية وعلى مدى دقة هذه البيانات           
 يعتربان خطوة أساسية البد منها  لنجـاح أيـة دراسـة      البيانات وتقييمها والتحقق من نوعيتها    

  .نستعمل فيها تلك البيانات
يف  ملا له من فائدة قـصوى     تقييم البيانات السكانية     النظر يف    بات من األمهية مبكان إذاً    

، ليس يف أعمـال     تقدير أعداد السكان يف املستقبل    تقدمي بيانات خالية من األخطاء تستخدم يف        
 .ل يف إجراء البحوث والدراسات االقتصادية واالجتماعية املختلفةالتخطيط فحسب ب

  
  : أمهية البحث-

إن البيانات املتوفرة من التعداد أو من مصادر أخـرى          لقد أصبح من احلقائق املسلم ا       
الميكن استخدامها ووضعها موضع التطبيق قبل القيام بعملية تقومي شاملة هلا، وذلك ملعرفة مدى              

 تسبق استخدام   صار شديد إن مرحلة تقومي بيانات التعداد      ا، ودرجة الثقة ا، وباخت    دقتها ومشوهل 
ـ  البيانات، وهي على درجة بالغة من األمهية حيث يتم اكتشاف نقاط القوة والضعف يف              ، ذهه

  .كما ويتم استخدام أحدث األساليب العلمية املتطورة الختبار نوعية وطبيعة البيانات املتوفرة
  

نوعيتها، ملا لتلك البيانات    والبيانات السكانية   طرائق تقييم    لدراسة   البحثهذا  سنكرس     
  . يةاالجتماعية واالقتصادمن أمهية كبرية للدراسات السكانية و
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  : مصادر األخطاء يف التعداد-

التسجيل احليوي و اإلحصاءات السكانية سواء كان مصدرها التعداد العام للسكان أ
يف عملية وقف حجمها على األسلوب املستخدم يف عملية مجع البيانات أمعرضة ألخطاء يتو

 كما تتوقف أمهية هذه األخطاء بعد حتديد حجمها على احلالة اليت تستخدم فيها .التسجيل
 من الدقة ال  حيث تتطلب بعض ااالت توافر بيانات سكانية على مستوى عاٍل،البيانات

  :  وميكن تبويب أخطاء البيانات يف جمموعتني أساسيتني.ىيتطلب األمر توافره يف جماالت أخر
   : أخطاء الشمول-

  : أخطاء الشمول ترجع إىل واحد أو أكثر مما يلي
عدم تسجيل و فراد داخل هذه األسر أاأل و بالنسبة موعة من األسر أ:قصور العد -

   .بعض الواقعات احليوية
  .الواقعات احليويةو  لألفراد أالتسجيل أكثر من مرةو  أي احلصر أ:تكرار العد -
سوء االستخدام و  حيث تتعرض بعض السجالت للفقد أ:عيوب يف املراحل اإلدارية -

  .عند نقلها من وحدات حملية إىل وحدات أكربو أثناء تداوهلا يف مراحل جتهيز البيانات أ
 تشاهد .فاوتةالتكرار فيه يكون ذلك بدرجات متو ويف العادة تتعرض التعدادات لقصور العد أ
الرحل ونزالء املؤسسات العامة واملشردين واملقيمني و هذه احلالة عند عد الفئات اخلاصة مثل البد

 أما .تكراره بدرجة أكثر من غريهاو يف أماكن متطرفة إذ تتعرض هذه البيانات لسقوط العد أ
   .احلالة الغالبةو التسجيل احليوي فإن املشاهد فيه أن قصور التسجيل ه

   : أخطاء احملتوى-
  : كن تقسيمها إىل اآليتميأخطاء احملتوى 

 ويرجع هذا النوع من األخطاء إىل عدم إعطاء اإلجابة املناسبة على :أخطاء اإلجابة -
 عن العمر ويعترب اإلبالغ اخلاطئ. ة التسجيلقائمو األسئلة الواردة يف استمارة التعداد أ

   .خلطأمن األمثلة التقليدية على هذا النوع من ا
إىل و  وترجع إىل فشل العداد وعدم متكنه من توجيه األسئلة بدقة أ:أخطاء العدادين -

  .اون القائم بالتسجيل يف عملية قيد الواقعات احليوية
 وتنشأ هذه األخطاء أثناء التجهيز الفين للبيانات وخاصة أثناء :أخطاء جتهيز البيانات -

  .ادها للنشرعملية وضع الدليل وتبويب البيانات وإعد
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 وملا مل يكن من السهل سرد .بعض البياناتو واألخطاء السابقة من املمكن هلا أن تصيب كل أ
كل ما ميكن أن يصيب البيانات من أخطاء فسوف نكتفي هنا بشرح األخطاء اليت يتعرض هلا 

السكانية  ويعترب العمر من أهم البيانات .بيان العمر حيث إنه من أكثر البيانات عرضة لألخطاء
 ولكن هذا البيان رغم أمهيته أصبح حمدوداً يف الوقت ، عنها يف خمتلف الدراساتليت ال يستغىنا

 ،احلاضر مبجموعة من العوامل أمهها ثقافة السكان ومدى انتشار التعليم يف خمتلف مناطق الدولة
   . من العواملعند تسجيل الواقعات احليوية وغريهاو ومستوى الدقة يف مجع بيانات التعداد أ

   :واألخطاء اليت تتعرض هلا بيانات األعمار ميكن تقسيمها إىل قسمني أساسيني
   .أخطاء يف الشمول النسيب لعملية العد من خمتلف فئات العمر -١
  .أخطاء يف التبليغ عن العمر -٢

   :ومن األمثلة على اخلطأ من النوع األول ما يلي
 ففي التعداد نالحظ إغفال .مار معينةالزيادة يف احلصر ألشخاص من أعو القصور أ -

   .حصر كثري من األطفال دون سن اخلامسة
 فبعض األسر ال تقيد أطفاهلا عند الوالدة ويستتبع ذلك ،أخطاء يف التبليغ عن املواليد -

  .ذكرها خطأ خوفاً من العقوباتو عدم ذكرها يف بيانات التعداد أ
  .ئات العمر املختلفةأخطاء يف تسجيل الوفيات بالنسبة للسكان يف ف -

  : أما عن اخلطأ من النوع الثاين فمن أسبابه
   .اجلهل بالسن -
  .تعمد ذكر عمر غري صحيح -
  .اإلمهال يف اإلدالء عن العمر بدقة -
  .عدم فهم السؤال أثناء مجع البيان -

  وفيه يلجأ الشخص إىل تقدير عمره،واخلطأ الناتج عن اجلهل بالسن يطلق عليه خطأ تقدير العمر
  :  ويف العادة يأخذ شكل هذا اخلطأ أحد حالتني،أحداث معينةو دون االستعانة بوقائع أ

يتركوا لتقدير العداد و  فيذكرون أعماراً تبعد عن الواقع أ،عدم معرفة الناس بأعمارهم -
   .ال يستطيع ختمني السن بدقةووه

 وإن كانت أخف   وهذه احلالة،عدم تذكر البعض لتواريخ ميالدهم وبالتايل أعمارهم -
 .من األوىل إال أا تؤدي إىل نفس اخلطأ
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ساساً إىل جهل الناس بأعمارهم فقد تعطي أوعموماً إذا كان سبب اخلطأ يف العمر يرجع 
 وطاملا أن هذا ،نتائج التعداد صورة قريبة إىل حد معقول من التوزيع العمري احلقيقي للمجتمع

 أما إذا .أقل ضرراً بالنسبة لنتائج التعدادو  فه،لتعمداو النوع من األخطاء بعيد عن التحيز أ
  : كانت األعمار تذكر غري صحيحة عمداً فريجع وجود حتيز يف التوزيع العمري إىل حالتني

   .اإلنقاص يف العمرو املبالغة أ -
  .األخطاء اليت تنتج من تفضيل أعمار معينة -

ة من التعداد أو من مصادر أخـرى        إن البيانات املتوفر  لقد أصبح من احلقائق املسلم ا       
الميكن استخدامها ووضعها موضع التطبيق قبل القيام بعملية تقومي شاملة هلا، وذلك ملعرفة مدى              
دقتها ومشوهلا، ودرجة الثقة ا، وعملية التقومي هذه تتم يف مرحلتني، املرحلة األوىل وهي املرحلة               

راء عملية االتساق بني بياناا، وإصدار أحكـام        اليت جتري فيها مراجعة اجلداول، ومقارنتها وإج      
أولية عن صحتها ومنطقيتها وانسجامها مع التقديرات السكانية السابقة، ومع املصادر األخـرى             
للبيانات، وباختصار شديد إا مرحلة تقومي بيانات التعداد قبل نشرها، أما املرحلة الثانية فتـأيت               

سبق استخدام البيانات، وهي على درجة بالغة مـن األمهيـة           بعد إصدار النتائج، وهذه املرحلة ت     
حيث يتم اكتشاف نقاط القوة والضعف فيها، كما ويتم استخدام أحدث األسـاليب العلميـة               

  .املتطورة الختبار نوعية وطبيعة البيانات املتوفرة
 وهو أمر غـري     ،٢٠٠٤  عام ستطيع تقومي كافة نتائج التعداد    نهذا البحث ال  من خالل   

ن نظراً للتعداد وغزارة هذه البيانات وتنوعها، وحيتاج األمر إىل العديـد مـن الدراسـات                ممك
املتخصصة لذلك فسوف يتوجه هذا البحث إىل دراسة بيانات التركيب العمري والنوعي حتديداً،             

    . مع اإلشارة إىل مشولية التعداد
نها، وخارجيـاً أي مـع       تفحص مدى اتساقها داخلياً، أي فيما بي       : يعين تقييم البيانات 

البيانات املستقاة من تعدادات أو مسوحات أخرى، مع مالحظة مدى الترابط بـني البيانـات،               
 اخلطأ وأبعاده،   اجتاهاتو تلقي عملية  التقييم بدورها الضوء على         . ومدى مقبولية هذه البيانات   

  . أنواع التنقيحات والتعديالت املناسبة والضروريةاقتراحمما يساعد على 
ف من حيث القوة والدقـة       تؤدي هذا الغرض، لكنها ختتل     اليتوهناك الكثري من الطرائق     

 وكيفيـة   ، وعليه فإن أساليب  التنقيح والتصحيح جيب أن يتناسب مع نوعية األخطاء            والتكاليف
كما أنه جيب اإلشارة إىل عدم املغاالة والتمادي يف التنقيح والتعديل، خـارج حـدود            . وقوعها
  .واملنطق وذلك خوفاً من تعريض املعطيات ألنواع جديدة من األخطاءاملعقول 
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ومن املفيد أن ننظر إىل بيانات العمر والنوع معاً، ألن األخطاء يف األعمار غالبـاً مـا                 
كما تتأثر هذه البيانات    .  للنوع، وتظهر بدرجة أشد يف توزيع السكان حسب النوع         تتفاوت تبعاً 

  .فئات العمرفيات لشىت بأخطاء تسجيل املواليد والو
 دقة إحصاءات السكان حسب فئات العمـر        اختبارطرائق  يف هذا البحث    سنتناول هنا   

والنوع، ألن بيانات التوزيع العمري والنوعي للسكان يف اتمع ذات أمهية كربى يف عمليـات               
ية يف   وعلى أساسها تتم عملية اإلسـقاطات الـسكان        يةاالجتماعو يةاالقتصادالتخطيط للتنمية   

والواقع أن هناك أساليب خمتلفة لتقيـيم       . املستقبل، وتتوقف على دقتها مقبولية هذه اإلسقاطات      
فاملقاييس ختتلف تبعاً   . بيانات العمر والنوع، ختتلف حسب الغرض وحسب فئات توزيع السكان         

 اسـتخدام هلذا البد مـن     .  لتوزيع البيانات حسب آحاد العمر أو حسب فئات عمرية مخسية         
  . صحة البيانات اليت ننظر يف مدى دقتهاالختبارسلوب املناسب األ
  
   :أساليب اختبار جودة البيانات -

تتشابه األنواع األساسية من األساليب اليت ميكن استخدامها يف اختبار جودة البيانات 
 .ةبيانات اهلجرو اإلحصاءات احليوية أو السكانية سواء كان موضوع املعاجلة بيانات التعداد أ

ويرجع هذا التشابه يف املعاجلة من جهة إىل ارتباط الظواهر الدميوجرافية فيما بينها ومن جهة ثانية 
   .إىل ارتباطها مع الظواهر االقتصادية واالجتماعية األخرى

و ويهدف األسلوب املستخدم يف اختبار دقة البيانات السكانية إىل مقارنة جمموعتني أ
 وتقدير ما إذا كان هناك توافق ،مفترضةو القة حمددة معلومة أأكثر من اإلحصاءات بينها ع

 كما أن اخلطوات اليت تتطلبها املقارنة ليست واحدة وتتوقف على احلالة ،عدم توافقو بينهما أ
 وأساليب االختبار وإن كانت ختتلف حسب املصدر إال أنه بصفة عامة ميكن .املستخدمة
  :كالتايلتقسيمها 
   

  - املقارنة الداخلية -  فحص البيانات-١
لسكان حسب آحاد    ل ٢٠٠٤  عام بيانات تعداد ميكننا إذا ألقينا نظرة سريعة على توزع        

   ٢٤ و   ١٤ مثـل    الـيت آحادهـا الـرقم أربعـة       هنالك تفضيل لألعمار     العمر أن نالحظ بأن   
عـن  يف امللحق أن األعداد يف هذه األعمار تزيد         ) ١(حيث يبني اجلدول رقم      . اخل ... و   ٣٤و  

الرقم ثالثة وتزيد أيضاً عن األعداد يف األعمار اليت آحادها          الرقم  األعداد يف األعمار اليت آحادها      
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باإلضافة لألعمار اثنني ومثانية واثنـا عـشر        . اإلناث واإلمجايل ومخسة، وذلك لبيانات الذكور     
  .وتسعة عشر

  : مقارنة البيانات بتشكيل متوقع- ٢
ضح لنا أثر جاذبية بعض األرقام دون الوقوف على درجـة           بالنظرة السريعة للبيانات يت   

لذلك فإنه لتقدير حجم اخلطأ يف تلك األرقام يلجأ رجـل اإلحـصاء إىل إجـراء                . اخلطأ فيها 
 يف هـذه    .من تعداد سـابق   لمجتمع  ل أخرى، منها مقارنة نتائج التعداد بنمط متوقع         اختبارات

 املدروس، ونقارن   يف هذا التعداد  ع  للمجتمرماً   وه من تعداد سابق   للمجتمع   الطريقة نشكل هرماً  
 ، هلـا   مقنعاً وهذه الفروقات إما أن جند تفسرياً     . نقصاناًأو  بني اهلرمني فنجد الفروقات إما زيادة       

  .وإما أن نعتربها نامجة عن أخطاء يف أرقام التعداد
 )١(الشكل البياين رقم 

أهرام السكان لالعوام ١٩٨١ - ١٩٩٤ - ٢٠٠٤
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 - ١٠ -

 معتمدين التركيب ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ و ١٩٨١لسكانية لألعوام قمنا برسم األهرام ا
  . )١(الشكل البياين رقم يف بني النسيب للتوزيع السكان حسب العمر والنوع كما هو م

أن هنالك احنرافات واضحة بني التركيب العمري لبيانات ) ١(نالحظ من الشكل البياين رقم 
  من االحنرافات بني نتائج التعدادين أكرب ١٩٨١ عن بيانات تعداد عام ٢٠٠٤تعداد عام 

   ٩-٥ و ٤-٠ ، تركزت هذه االحنرافات يف الفئات العمرية األوىل ١٩٨١ وعام ١٩٩٤عام 
ولدراسة هذه االحنرافات بشكل أدق قمنا برسم الشكل .  أكثر من باقي الفئات١٤-١٠و 

  بني تعداديالذي يوضح هذه االحنرافات وفق الفئات العمرية والنوع ) ٢(البياين رقم 
  .١٩٨١ وعام ٢٠٠٤عام 

  
 )٢(الشكل البياين رقم 

الفرق بين الترآيب العمري بين تعدادي 2004-1981
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الذآور اإلناث

  
  

 واضحة بني التركيبني وخاصة يف الفئات ت احنرافا)٢(يوضح الشكل البياين رقم 
 اليت تظهر أن نسبة أعداد السكان يف هذه الفئات العمرية عام ١٤-١٠ و ٩-٥ و ٤- ٠العمرية 
 أساسي إىل اخنفاض لإن هذه االحنرافات تعود بشكو ، ١٩٨١ها عام  أصغر من نسبت٢٠٠٤

   ٣,٨ إىل ١٩٨١ عام ٦,٨من معدالت اخلصوبة بشكل كبري خالل هذه الفترة 
 مما أدى إىل اخنفاض نسبة أعداد ،يف امللحق) ٥( كما هو مبني يف اجلدول رقم ٢٠٠١عام 

  . السكان يف هذه الفئات العمرية األوىل
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أيضاً احنرافات واضحة بني التركيبني يف الفئات ) ٢(كل البياين رقم كما يظهر الش
اليت تظهر أن نسبة أعداد   ٤٤-٤٠ و ٣٩-٣٥ و ٣٤-٣٠ و ٢٩-٢٥ و ٢٤-٢٠العمرية  

االحنرافات يف  لكن ، ١٩٨١ أكرب من نسبتها عام ٢٠٠٤السكان يف هذه الفئات العمرية عام 
 إن هذه االحنرافات تعود .ات يف باقي الفئات العمرية أكرب من االحنرافالفئات العمرية األوىل

بشكل أساسي إىل اخنفاض معدالت الوفيات العمرية خالل هذه الفترة كما هو مبني يف اجلدول 
   ٢٤- ٢٠يف امللحق مما أدى إىل ارتفاع نسبة أعداد السكان يف هذه الفئات العمرية  ) ٦(رقم 

  . ٤٤-٤٠ و ٣٩-٣٥ و ٣٤- ٣٠ و ٢٩-٢٥و 
  

  : البقاءنسب - ٣
 ٢٠٠٤لقد أظهرت الطريقة السابقة احنرافات بني  التركيب العمري لنتائج تعداد عام 

 لدراسة هذه االحنرافات بشكل أدق قمنا بإجراء إسقاطات سكانية ١٩٨١عن نتائج تعداد عام 

باالعتماد على نسب البقاء احملسوبة من خالل تطور معدالت  ∗٢٠٠٤ألعداد السكان عام 
 ني الواردة يف اجلدول٢٠٠١ إىل عام ١٩٨١ ومعدالت اخلصوبة خالل الفترة من عام الوفيات

  .يف امللحق) ٧(فتوصلنا إىل النتائج الواردة يف اجلدول رقم يف امللحق ) ٦( ورقم )٥(رقم 
 والتقديرات اليت توصلنا ٢٠٠٤قمنا حبساب ورسم الفروقات بني نتائج التعداد عام 

  الشكل البياين ب  البقاء ومعدالت اخلصوبة العمرية كما هو موضحإليها باالعتماد على نسب
 ضئيلة بني التقدير والنتائج الفعلية للتعداد ما عدا الفئات احنرافاتأن هنالك  يبنيالذي ) ٣(رقم 

الفئات العمرية مجيع أعداد السكان يف لكن بشكل عام  ٢٤-٢٠ و ١٩-١٥ و ٩-٥العمرية 
من أعداد السكان يف الفئات العمرية املقابلة هلل يف تعداد عام  هي أصغر ١٩٨١من تعداد عام 

  يف التعداد  ٤-٠ العمرية ةالفئ سنة، أي أن أعداد السكان يف ٢٣ قدرها  بإزاحة٢٠٠٤
  .٢٠٠٤ يف تعداد عام ٢٨-٢٣يف الفئة العمرية السكان  هم نفسهم ١٩٨١عام 

يف امللحق حيث مت ) ٦( رقم ومت تدقيق ذلك باستخدام نسب البقاء الواردة يف اجلدول
 بنسب البقاء وبناًء عليه مت تقدير أعداد السكان ١٩٨١حساب ضرب أعداد السكان يف تعداد 

  .٢٠٠٤ ومل جند لألعداد يف هذه الفئات احنرافات عن نتائج تعداد عام ٢٠٠٤عام 

                                                 
   . ٢٠٠٤ لدينا مؤشرات دقيقة عن صايف اهلجرة، ومل تؤخذ بعني االعتبار عند إسقاط أعداد السكان عام تتوفر  ال- ∗
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  نسب البقاء ومعدالت اخلصوبة فإن بيانات أي ميكننا القول انه باالعتماد 
   ميكن االعتماد عليها وإا دقيقة يف مجيع الفئات العمرية ماعدا الفئات ٢٠٠٤تعداد 
       .١٥-١٠ و ٩- ٥العمرية 

  )٣(الشكل البياين رقم 
مقارنة بين نتائج تعداد عام 2004 وتقدير أعداد السكان
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  : حتليل النسب املقدرة على أساس البيانات- ٤
ة النوع لكـل فئـة       نسب - ١: لدراسة مدى دقة إحصاءات العمر من املفيد أن حنسب        

 نسبة العمر لكـل  - ٢. عمرية، وهي عدد الذكور يف تلك الفئة إىل كل مئة أنثى من نفس الفئة  
فئة عمرية، وهي عدد األشخاص يف تلك الفئة إىل كل مئة من متوسط عدد األشخاص يف الفئتني   

عمرية ميكننـا   إن حساب هاتني النسبتني من أجل كل الفئات ال        . ااورتني بالنسبة إىل كل نوع    
من احلكم على مدى صحة البيانات اليت حبوزتنا والكشف عن األخطاء اليت قد تقع يف أعـداد                 

  .بعض الفئات
  : النوع حتليل نسب-

ن نسب النوع جيب أال تتغري من عمر إىل آخر إال بصورة متدرجة جداً، حتددها بصفة إ
 فتتبع نسبة .ني يف خمتلف فئات العمررئيسية نسبة النوع عند الوالدة والفروق بني وفيات النوع

 تكون مرتفعة عند امليالد يف األعمار املبكرة مث تأخذ ،العمرحسب يف تدرجها منطاً ثابتاً النوع 
 فاملواليد السنوية تنقسم بالتساوي بني الذكور .بعد ذلك يف التناقص التدرجيي مع تقدم العمر

ه الزيادة بني الذكور عند امليالد سوف يقابلها واإلناث مع زيادة خفيفة بني الذكور على أن هذ
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إن نسبة النوع عند امليالد ال ميكن ألسباب بيولوجية أن و. بعد ذلك زيادة من النساء البالغات
.  من املواليد الذكور١٠٥ من املواليد  اإلناث ١٠٠حدود ضيقة وعادة يقابل كل يف تتغري إال 

والبيانات اليت تقع خارج هذه احلدود تكون % ١٠٨-١٠٢وغالباً تنحصر النسبة يف املدى 
  . مشكوكاً فيها

 فإذا تصادف وكانت ،وعملياً من النادر جداً أن حتدث أخطاء يف اإلبالغ عن النوع
نسبة النوع عالية فال يرجح أن يكون السبب خطأ يف ذكر النوع بل قد يرجع السبب إىل نقص 

   .يف التسجيل ألحد النوعني
واحنرافاا عن نسب النوع ) ٥(والشكل البياين رقم يف امللحق ) ٢(يبني اجلدول رقم 

يالحظ أن نسب النوع ،  ٢٠٠٤عام بيانات تعداد وفق اليت حسبت لكل آحاد العمر املائة 
 وهي ضمن املدى املقبول أما نسب النوع ١٠٨لألعمار من الصفر حىت العمر مخسني دون 
 وهي خارج املدى املقبول وتكون البيانات ١١٠ن لألعمار األكرب من مخسني سنة فهي أكرب م

 ويعود ذلك ألن أعداد اإلناث تقريباً يف مجيع األعمار األكرب من .يف هذه األعمار مشكوك فيها
السبب يف هذا هو أن اإلناث قد يكون و ، من أعداد الذكور يف هذه األعمارأكثرمخسني ذكرت 

   .أكثر خطأ يف ذكر العمر من الرجال
  

 )٥(البياين رقم الشكل 
انحرافات نسب النوع عن المائة   
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أما إذا اعتمدنا الفئات اخلماسية يف حتليل نسب النوع فتكون النتائج كما هو مبني يف 
  ) .١٠(و ) ٩(يف امللحق واألشكال البيانية ذات األرقام ) ٤(اجلدول رقم 

  
 )٩(الشكل البياين رقم 

انحرافات نسبة النوع عن المائة
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الثمانيـة جلميـع    أن احنرافات نسب النوع عن املائة دون        ) ٩(يبني الشكل البياين رقم     

فهي أكرب من    ٧٤-٧٠للفئة   النوع   ةأما نسب .  وهي ضمن املدى املقبول    ٦٩األعمار دون العمر    
   . وهي خارج املدى املقبول وتكون البيانات يف هذه األعمار مشكوك فيها١٠

  
  )١٠(الشكل البياين رقم 

وع االنحرافات في نسب الن
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مرية واليت تليهـا    أن احنرافات نسب النوع بني كل فئة ع       ) ١٠(يبني الشكل البياين رقم     
هـذه االحنرافـات    أمـا   .  وهي ضمن املدى املقبول    ٦٠صغرية جداً جلميع األعمار دون العمر       
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 خارج املدى املقبول وتكون البيانات يف هـذه         وميكن اعتبارها فهي أكرب    ٦٠لألعمار أكرب من    
 .األعمار مشكوك فيها

  
  : حتليل نسب العمر-

،  األرقام املتقدمةباستثناء، ب أن يكون قليالً جداًرقم مئة جي العمر عن ال نسباحنرافإن 
) ٢(يبني اجلدول رقم  . احلاالت اليت تشاهد فيها تقلبات كربى يف معدالت الوالداتوباستثناء

نسب العمر واحنرافاا عن املائة اليت ) ٨ و ٧ و ٦(يف امللحق واألشكال البيانية ذات األرقام 
، يالحظ أن نسب العمر تتشابه إىل حد ٢٠٠٤التعداد عام حسبت لكل آحاد العمر وفق بيانات 

كبري بني الذكور واإلناث مادون العمر مخسني واحنرافاا عن املائة قليلة وميكن الركون إليها أما 
يف األعمار املتقدمة فوق العمر مخسني تتساوى تقريباً األخطاء يف ذكر العمر بني اإلناث 

. فوق العمر مخسنيأكرب من احنرافاا عند الذكور مر لإلناث  نسب العتاحنرافاوالذكور، لكن 
   . فيها رغبة النساء يف ذكر عمر أصغر من احلقيقةتزدادوقد تكون هذه الفترة من العمر هي فترة 

  
 )٦(الشكل البياين رقم 

انحرافات نسب العمر للذآور عن المائة   
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 )٧(الشكل البياين رقم 
انحرافات نسب العمر لإلناث  
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 )٨(الشكل البياين رقم 
انحرافات نسب العمر لإلجمالي عن المائة   
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 فتكون النتائج كما هو مبني يف اجلدول العمريل نسب  الفئات اخلماسية يف حتلااعتمادنب
  ) .١٢(و ) ١١(يف امللحق واألشكال البيانية ذات األرقام ) ٤(رقم 
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 )١١(الشكل البياين رقم 
انحراف نسب العمر عن المائة
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أن احنرافات نسب العمر عن املائة صغرية جـداً جلميـع           ) ١١(يبني الشكل البياين رقم     

   ٥٩-٥٥للفئـتني    العمـر  ةأمـا نـسب   . ل وهي ضمن املدى املقبـو     ٥٥األعمار دون العمر    
 فهي أكرب وهي خارج املدى املقبول وتكون البيانات يف هذه األعمار مشكوك فيها             ٦٩-٦٥و  

  . ألعداد اإلناث أكرب من االحنرافات لدى الذكورتمع مالحظة أن االحنرافا
  

 )١٢(الشكل البياين رقم 

ر االنحرافات في نسب العم
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Male Female

  
    

لعمر بني كل فئة والفئة الـيت تليهـا      أن احنرافات نسب ا   ) ١٢(يبني الشكل البياين رقم     
للفئـتني   العمـر  ةأما نسب .  وهي ضمن املدى املقبول    ٥٥صغرية جداً جلميع األعمار دون العمر       

فهي أكرب وهي خارج املدى املقبول وتكون البيانات يف هـذه األعمـار              ٦٩-٦٥ و   ٥٩-٥٥
  .رافات لدى الذكور ألعداد اإلناث أكرب من االحنت مع مالحظة أن االحنرافامشكوك فيها
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  : قياس دقة بيانات األعمار - ٥
 ،تنتشر يف الدول املختلفة إحصائياً ظاهرة إعطاء بيانات غري سليمة على سؤال العمر

 قد .عند اإلبالغ عن األحداث احليوية للمواليد والوفياتو سواء كان ذلك يف استمارة التعداد أ
تغلني يف مجع البيانات يف هذه الدول كما قد يعود ذلك بصورة رئيسية إىل نقص يف خربة املش

 ، فالغالبية منهم ال حتتفظ باملستندات الدالة على أعمارهم،يعود إىل انتشار األمية بني السكان
 حىت يف الدول املتقدمة .كما أن من أرباب األسر من ال يتذكر تاريخ ميالد بعض أفراد أسرته

ن حيث توجد نزعة عند البعض إىل عدم ذكر العمر إحصائياً تتفاوت درجة الدقة يف هذا البيا
   .إىل تعمد إعطاء بيانات خاطئةو بدقة أ

إن املشاكل اليت تنتج  عن األخطاء يف تبويبات العمر ال ترجع فقط إىل صفة التكرار يف حدوثها                  
 بعـض  .ولكن إىل أن ظهورها يؤدي نسبياً إىل خطأ يف تبويبات خصائص السكان حسب العمر     

 على سبيل املثال عند استخدامها يف       ،ويبات يشكل قاعدة أساسية يف التحليل الدميوجرايف      هذه التب 
بناء جداول احلياة ويف إعداد تقديرات السكان ويف تركيـب املؤشـرات املعدلـة للمواليـد                

  . اخل...والوفيات
 لقياس مدى وجود تفضيالت آلحاد عمر       استخدامهاهناك عدد من املؤشرات اليت ميكن       

  . هذه املؤشراتأهم يلي ذكر  وفيما.معني
   .االحنراف عن النسبة املثلى .١
  .ويبل مؤشر .٢
  .زماير مؤشر .٣
  .مؤشر باش .٤
  .طريقة سكرتارية األمم املتحدةمؤشر  .٥

وبصفة خاصة جيب مالحظة أن بعض هذه الطرق يهدف إىل قياس مدى التفضيل يف األعمار 
   .أكثر من حتديد دقة بيان العمر مبعناه الواسع

   :االحنراف عن النسبة املثلى - أ
  : ميكن تلخيص خطوات هذه الطريقة فيما يلي

 تضم كل جمموعة أعداد السكان املدونة ،يقسم عدد السكان الكلي إىل عشرة جمموعات -
   .٩ ، ... ، ٢ ،١ ،٠عند األعمار اليت تنتهي بكل رقم من األرقام العشرة 
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بة املئوية لعدد سكان اموعات إىل حتسب يف كل جمموعة من اموعات السابقة النس -
  .عدد السكان الكلي

من جمموع السكان سوف % ١٠ يكون من املتوقع أن جند ،عندما تذكر األعمار بدقة -
منهم عند العمر % ١٠ كذلك ،يذكرون أعمارهم عند العمر الذي ينتهي بالرقم صفر

 اليت ينتهي كل منها الذي ينتهي بالرقم واحد وهكذا بصورة مماثلة عند باقي األعمار
 يف النهاية تكون لدينا عشرة .برقم معني من األرقام الباقية وذلك حىت الرقم تسعة

  .جمموعات تكون التوزيع العمري
حتسب احنرافات النسب املئوية يف كل جمموعة من اموعات العشرة عن النسبة املثلى  -

  .%١٠وهي 
خذ نصف اموع ليكون دليالً على جتمع االحنرافات بصرف النظر عن اإلشارة ويؤ -

  .-∗مدى دقة اإلبالغ عن العمر
  

  )١(اجلدول رقم 
   عن النسب املثلى للذكور تاالحنرافا

٩٠-٠ الذآور  %١٠االنحرافات عن  النسبة 
٠٫٠١٤ ٠٫١١٤ ١٠٤٧٩٢٠ ٠ 
٠٫٠٠٣ ٠٫١٠٣ ٩٤١١٤٩ ١ 
٠٫٠٠٩ ٠٫١٠٩ ٩٩٧٢٦٥ ٢ 
٠٫٠٠٢- ٠٫٠٩٨ ٨٩٩٥٩٤ ٣  
٠٫٠١٣ ٠٫١١٣ ١٠٣٢٦٨٤ ٤ 
٠٫٠٠١- ٠٫٠٩٩ ٩٠٨٣٦٦ ٥  
٠٫٠٠٥- ٠٫٠٩٥ ٨٦٦٩٤٦ ٦  
٠٫٠٠٩- ٠٫٠٩١ ٨٣٥٦٢٦ ٧  
٠٫٠١١- ٠٫٠٨٩ ٨١٦٤٣٤ ٨  
٠٫٠١١- ٠٫٠٨٩ ٨١٩١٨١ ٩  

المجموع   ٠٫٠٠٠ ١ ٩١٦٥١٦٥ 

  
  

                                                 
 والكبرية هناك حتسني ميكن إدخاله على هذه الطريقة ويتلخص يف االستغناء عن أعداد السكان يف األعمار الصغرية -∗

  . سنة٧٢-٢٣واالكتفاء يف عملية احلساب بأعداد السكان يف املدى العمري من 
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  )٢(اجلدول رقم 
   عن النسب املثلى لإلناثتاالحنرافا

٩٠-٠ اإلناث  %١٠االنحرافات عن  النسبة 
٠٫٠١٨ ٠٫١١٨ ١٠٢٤٣٧٤ ٠ 
٠٫٠٠١ ٠٫١٠١ ٨٧٧٢٨٠ ١ 
٠٫٠٠٩ ٠٫١٠٩ ٩٤٣٥٥٢ ٢ 
٠٫٠٠٥- ٠٫٠٩٥ ٨٢٤٩٦٦ ٣  
٠٫٠١٥ ٠٫١١٥ ٩٩٩١٥٣ ٤ 
٠٫٠٠١- ٠٫٠٩٩ ٨٥٩١٩٩ ٥  
٠٫٠٠٦- ٠٫٠٩٤ ٨١٩٢٥٤ ٦  
٠٫٠١٠- ٠٫٠٩٠ ٧٨١٥٥٣ ٧  
٠٫٠١٢- ٠٫٠٨٨ ٧٦٦٩١١ ٨  
٠٫٠٠٨- ٠٫٠٩٢ ٧٩٧٦٥٥ ٩  

المجموع     ٠٫٠٠٠ ١ ٨٦٩٣٨٩٧ 

  
  )٣(اجلدول رقم 

   عن النسب املثلى لإلمجايلترافااالحن
٩٠-٠ اإلجمالي  %١٠االنحرافات عن  النسبة 

٠٫٠١٦ ٠٫١١٦ ٢٠٧٢٢٩٤ ٠ 
٠٫٠٠٢ ٠٫١٠٢ ١٨١٨٤٢٩ ١ 
٠٫٠٠٩ ٠٫١٠٩ ١٩٤٠٨١٧ ٢ 
٠٫٠٠٣- ٠٫٠٩٧ ١٧٢٤٥٦٠ ٣  
٠٫٠١٤ ٠٫١١٤ ٢٠٣١٨٣٧ ٤ 
٠٫٠٠١- ٠٫٠٩٩ ١٧٦٧٥٦٥ ٥  
٠٫٠٠٦- ٠٫٠٩٤ ١٦٨٦٢٠٠ ٦  
٠٫٠٠٩- ٠٫٠٩١ ١٦١٧١٧٩ ٧  
٠٫٠١١- ٠٫٠٨٩ ١٥٨٣٣٤٥ ٨  
٠٫٠٠٩- ٠٫٠٩١ ١٦١٦٨٣٦ ٩  

المجموع     ٠٫٠٠٠ ١ ١٧٨٥٩٠٦٢ 

  
 أن قيمة مؤشر النسب املثالية صفر أي أن )٣ و ٢ و ١( ذات األرقام نالحظ من اجلداول 

 ويدل هذا على أن األعمار ذكرت .%١٠النسب عند آحاد األعمار العشرة تقريباً تساوي 
حظ التفضيل لبعض األرقام اليت آحادها بالنسبة للذكور الرقمني صفر  رغم أننا نال،بدقة

وأربعة أما بالنسبة لإلناث األرقام صفر وأربعة ومثانية وبالنسبة لإلمجايل األرقام صفر وأربعة 
 .  ومثانية كما هو مبني يف اجلداول أعاله
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  :  القياسيWhipple رقم ويبل -ب
 سنة ٢٣يف األعمار احملصورة يف املدى العمري من يهدف هذا الدليل إىل قياس التراكم 

اخلمسة و  يقتصر البسط على أعداد السكان املدونة يف األعمال اليت تنتهي بالصفر أ. سنة٦٢إىل 
من جمموع تكرارات السكان من هذه األعمار % ٢٠ أما املقام فيشتمل على ،داخل هذا املدى

  : والصيغة املستخدمة هي
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حنصل على هذا الرقم بتقسيم جمموع عدد األشخاص ذوي األعمار املنتهية بأحـد              أي  
 وتتـراوح   .٦٢ حىت   ٢٣ على مخس اموع الكلي لعدد األشخاص من سن          ٥ أو   ٠الرقمني    

ـ        (قيمة هذا املؤشر بني املئة كحد أدىن           ٠عندها اليكون هناك أي تركيز على األعمار املنتهية ب
ويعترب   ).٥ أو   ٠عندها يكون هناك حتيز تام لألعمار املنتهية بـ         ( كحد أقصى    ٥٠٠و ) ٥أو  

رقم ويبل مقياساً فعاالً لدقة األعمار وهو ميكننا من الكشف عن أفضلية بعض األرقـام ويـتم                 
يقيس إال أفـضلية األرقـام، وأنـه         ولكن العيب الرئيسي يف هذا املؤشر أنه ال       . حسابه بسهولة 

 . فقط٥ و٠ضيل إال للرقمني شف التفاليك
  

  )٤(اجلدول رقم 
  جماميع الذكور واإلناث ملؤشر ويبل
 اإلجمالي اإلناث الذآور العمر

٦٢-٢٣  ٣٥٠٨٦٦١ ٣٣٦٨٥٣٠ ٦٨٧٧١٩١
٦٠-…-٣٥-٢٥  ٧٣٤٠٠٥ ٧١٧٥٤٦ ١٤٥١٥٥١

١٠٤٫٥٩٩ قيمة المؤشر ١٠٦٫٥٠٧٣ ١٠٥٫٥٣٣٧

  
 ١٠٦,٥ للذكور و١٠٤,٦هي  أن قيمة مؤشر ويبل )٤(رقم نالحظ من اجلدول 

قريبة من املائة أي أن األعمار ذكرت بدقة للذكور واإلناث  لإلمجايل وهي ١٠٥,٥لإلناث و 
واإلمجايل، رغم أننا نالحظ أن قيمة مؤشر ويبل لإلناث أكرب منه عند الذكور أي أن األعمار 

  .  ذكرت بدقة عند الذكور أكثر من اإلناث
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  :   القياسيMyers رقم مايرز  -جـ
 إذا نظرنا إىل كل جمموعة من اموعات اليت تنتهي برقم من النسب املثلىيف الطريقة 

 فمثالً . جند أن العدد يف كل جمموعة مييل إىل االخنفاض مع تقدم الرقم النهائي،األرقام العشرة
عداد السكان يف اموعة اليت تنتهي بالرقم صفر أكرب من جمموع أعداد السكان يف أجمموع 

اموعة اليت تنتهي بالرقم واحد وهذا بدوره أكرب من جمموع أعداد السكان يف اموعة اليت 
 وذلك ألن عدد السكان يف كل جمموعة تالية أكرب بسنة كاملة عن ، اخل،... ، تنتهي بالرقم اثنني

د حتيزت  معىن ذلك أن طريقة  االحنرافات عن النسبة املثلى ق.عدد السكان يف اموعة السابقة
 وحىت يزول أثر هذا التحيز البد من إعطاء باقي .للرقم صفر على حساب باقي األرقام األخرى

   .-∗زاألساس يف دليل مايرو  وهذا ه،األرقام نفس الفرصة اليت أعطيت للرقم صفر
  يدل هذا الرقم على أوجه التفضيل أو عدم التفضيل لكل رقم مـن األرقـام العـشرة                 

يد هذه األفضلية جيب أن نأخذ ااميع املتتالية لألعداد يف كل من األعمار              ولتحد .٩ إىل   ٠من  
 مـن   االنتقالويالحظ أن هذا املؤشر اليعطينا نتائج دقيقة، ألن         . ام العشرة املنتهية برقم من األرق   

                                                 
من السنوات، فبعد ) n(يف مدى ) j( هي جمموع األشخاص الذين يبلغون عن أعمار تنتهي بالرقم Pj إذا فرض أن زاألساس النظري ملقياس ماير -∗

)m ( من السنوات األوىل مبتدئني بالعمر)m+x (موع املختلط للسكانجند أن ا .  

)٠، ١، ٢، ........٩ = j                                          (

9

0
j i j

i

p p
=
∑         

  : حيث
Pj – موعات العشرة للمجاميع اليت تنتهي بالرقمالعدد املختلط من السكان يف ا )j .(  

i jp -موع الذي ينتهي بالرقم  ا)i ( يف كل جمموعة)j(.   

  : جند أن) x( ترمز إىل عدد السكان يف العمر N(x)إذا كانت 

( ) ( ) ( ) ( )
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  ). j(املنتهية بالرقم ) kj(ومن هنا نستنتج تراكم األعمار 
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اير أنه إذا ذكرت األعمار بدقة يف التعداد، فإن كالً من هذه النسب تكون متساوية تقريباً وقريبة من ولقد بني م. حيث يعترب املقام عن إمجايل عدد السكان
  . لذلك يكون جمموعها دليالً على اخلطأ. من جمموع السكان% ١٠
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ولتاليف هذا العيب مت ضرب ااميع بعدد ما،        . االخنفاضرقم إىل آخر جيعل هذه ااميع متيل إىل         
وهكذا فإن كل   . حبيث تكون النتيجة بالنسبة لكل رقم متساوية تقريباً مع نتائج األرقام األخرى           

وبأخذ جمموع القـيم    . من اموع الكلي تقريباً   % ١٠جمموع من هذه ااميع جيب أن يساوي        

  .∗ ااميع املختلطة عن عشر اموع العام حنصل على رقم مايرزالحنرافاتاملطلقة 
ت قيمة رقم مايرز تساوي صفراً فنحكم بأنه ليس هناك تفضيل ألي رقم مـن               إذا كان 

 فإننا حنكم بوجود تفضيل لـبعض األرقـام،   ١٨٠ و٠األرقام العشرة، أما إذا كانت القيمة بني        
 . فعندئذ الميكن الركون إىل هذه البيانات١٨٠لكن إذا كانت أكرب من 

  
  )٥(اجلدول رقم 

  حساب مؤشر مايرز للذكور
٩٠- ١٠ آورالذ  ٩٠- ٢٠                  
٠٫٧٢- ١٠,٧١٧ ٦،٠٦٣،١٣٦ ٥٢٤١٨٦١ ٨٢١٢٧٥ ٩ ١ ٥٨٢٤٢٩ ٨٢١٢٧٥ ٠  ٠٫٧٢ 
٠٫٧٢ ٠٫٧٢ ٩,٢٨٠ ٥،٢٤٩،٩٢٤ ٣٨٥٥١٤٤ ١٣٩٤٧٨٠ ٨ ٢ ٤٨١٨٩٣ ٦٩٧٣٩٠ ١ 
٠٫٠٦ ٠٫٠٦ ٩,٩٤٤ ٥،٦٢٥،٩٠١ ٣٤٦١٧٧٣ ٢١٦٤١٢٨ ٧ ٣ ٤٩٤٥٣٩ ٧٢١٣٧٦ ٢ 
٠٫٩٢ ٠٫٩٢ ٩,٠٨١ ٥،١٣٧،٥١٤ ٢٥٨١٤٨٢ ٢٥٥٦٠٣٢ ٦ ٤ ٤٣٠٢٤٧ ٦٣٩٠٠٨ ٣ 
١٫٥٥- ١١,٥٥٥ ٦،٥٣٧،٠٨٠ ٢٧٠٧٦٧٠ ٣٨٢٩٤١٠ ٥ ٥ ٥٤١٥٣٤ ٧٦٥٨٨٢ ٤  ١٫٥٥ 
٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٩,٩٧٢ ٥،٦٤١،٨٠٠ ١٧٤٥٧١٢ ٣٨٩٦٠٨٨ ٤ ٦ ٤٣٦٤٢٨ ٦٤٩٣٤٨ ٥ 
٠٫٢٩ ٠٫٢٩ ٩,٧٠٨ ٥،٤٩٢،٢٦٢ ١١٨٦٩٤٧ ٤٣٠٥٣١٥ ٣ ٧ ٣٩٥٦٤٩ ٦١٥٠٤٥ ٦ 
٠٫١٣ ٠٫١٣ ٩,٨٧٣ ٥،٥٨٥،٦٢٤ ٧٧٠٣٠٤ ٤٨١٥٣٢٠ ٢ ٨ ٣٨٥١٥٢ ٦٠١٩١٥ ٧ 
٠٫٣٠ ٠٫٣٠ ٩,٦٩٦ ٥،٤٨٥،٢٢٧ ٣٥٧٩٣٦ ٥١٢٧٢٩١ ١ ٩ ٣٥٧٩٣٦ ٥٦٩٦٩٩ ٨ 
٠٫١٧- ١٠,١٧٥ ٥،٧٥٦،٣٠٠ ٠ ٥٧٥٦٣٠٠ ٠ ١٠ ٣٥٨٤٥٠ ٥٧٥٦٣٠ ٩  ٠٫١٧ 

 ٤٫٨٩٣ ٠٫٠٠٠ ١٠٠ ٥٦٥٧٤٧٦٨ ٢١٩٠٨٨٢٩ ٣٤٦٦٥٩٣٩     ٤٤٦٤٢٥٧ ٦٦٥٦٥٦٨ المجموع

  

                                                 
  :  كما يليز الناحية العملية ميكن تلخيص تركيب مقياس مايرمن ∗

  . ١٠ من العمر ي معني ابتداًءد السن يف مدى عمرتؤخذ أعداد السكان حسب آحا -
، ) فأكثر١٠(حتسب جمموع األعداد يف مجيع األعمار اليت تنتهي برقم منا األرقام العشرة بالنسبة لفئتني عمريتني، فمثالً  -

 ).  فأكثر٢٠(
 . ٠، ...،٨، ٩ أما جماميع الفئة الثانية فتضرب يف املعامالت ١٠، ... ، ٢، ١تضرب جماميع الفئة األوىل يف املعامالت  -
 . جبمع ناتج  العمليتني السابقتني فنحصل على العدد املختلط للسكان بالنسبة إىل كل رقم -
 . ١٠٠حتسب نسبة اموعة يف كل رقم إىل اموع الكلي مث تضرب الناتج يف  -
 . زفنحصل على دليل ماير% ١٠جتمع االحنرافات املطلقة عن النسبة  -

  



 

 - ٢٤ -

  
  )٦(اجلدول رقم 

  لإلناثحساب مؤشر مايرز 
٩٠- ١٠ اإلناث  ٩٠- ٢٠                  
١٫٣١- ١١,٣١١ ٦،٠٩٧،٩٧٨ ٥٢٨٧٣٨٣ ٨١٠٥٩٥ ٩ ١ ٥٨٧٤٨٧ ٨١٠٥٩٥ ٠  ١٫٣١ 
٠٫٩٩ ٠٫٩٩ ٩,٠١٥ ٤،٨٦٠،١٠٤ ٣٥٦٥٠٤٠ ١٢٩٥٠٦٤ ٨ ٢ ٤٤٥٦٣٠ ٦٤٧٥٣٢ ١ 
٠٫١٨ ٠٫١٨ ٩,٨٢٤ ٥،٢٩٦،٥٠٨ ٣٢٦٠٠١٢ ٢٠٣٦٤٩٦ ٧ ٣ ٤٦٥٧١٦ ٦٧٨٨٣٢ ٢ 
١٫٤٢ ١٫٤٢ ٨,٥٨١ ٤،٦٢٦،٤٣٨ ٢٣٠٦٤٤٢ ٢٣١٩٩٩٦ ٦ ٤ ٣٨٤٤٠٧ ٥٧٩٩٩٩ ٣ 
٢٫٠٠- ١٢,٠٠٠ ٦،٤٦٩،٦٢٥ ٢٧١٨٣٤٥ ٣٧٥١٢٨٠ ٥ ٥ ٥٤٣٦٦٩ ٧٥٠٢٥٦ ٤  ٢٫٠٠ 
٠٫١٠ ٠٫١٠ ٩,٩٠٣ ٥،٣٣٨،٨٨٦ ١٦٤٨١٧٢ ٣٦٩٠٧١٤ ٤ ٦ ٤١٢٠٤٣ ٦١٥١١٩ ٥ 
٠٫٣٧ ٠٫٣٧ ٩,٦٣١ ٥،١٩٢،٦٣١ ١١١٩٦٨١ ٤٠٧٢٩٥٠ ٣ ٧ ٣٧٣٢٢٧ ٥٨١٨٥٠ ٦ 
٠٫٣٤ ٠٫٣٤ ٩,٦٦٤ ٥،٢١٠،٤٤٨ ٧١٨٢٠٨ ٤٤٩٢٢٤٠ ٢ ٨ ٣٥٩١٠٤ ٥٦١٥٣٠ ٧ 
٠٫٤٩ ٠٫٤٩ ٩,٥١٤ ٥،١٢٩،٣٥٥ ٣٣٤٠٢٩ ٤٧٩٥٣٢٦ ١ ٩ ٣٣٤٠٢٩ ٥٣٢٨١٤ ٨ 
٠٫٥٦- ١٠,٥٥٨ ٥،٦٩٢،٠٦٠ ٠ ٥٦٩٢٠٦٠ ٠ ١٠ ٣٥٨٩٣٧ ٥٦٩٢٠٦ ٩  ٠٫٥٦ 

 ٧٫٧٣٦ ٠٫٠٠٠ ١٠٠ ٥٣٩١٤٠٣٣ ٢٠٩٥٧٣١٢ ٣٢٩٥٦٧٢١     ٤٢٦٤٢٤٩ ٦٣٢٧٧٣٣ المجموع

  
  )٧(اجلدول رقم 

  لإلمجايلحساب مؤشر مايرز 
٩٠- ١٠ اإلجمالي  ٩٠- ٢٠                  
١٫٠١- ١١,٠٠٧ ١٢،١٦١،١١٤ ١٠٥٢٩٢٤٤ ١٦٣١٨٧٠ ٩ ١ ١١٦٩٩١٦ ١٦٣١٨٧٠ ٠  ١٫٠١ 
٠٫٨٥ ٠٫٨٥ ٩,١٥٠ ١٠،١١٠،٠٢٨ ٧٤٢٠١٨٤ ٢٦٨٩٨٤٤ ٨ ٢ ٩٢٧٥٢٣ ١٣٤٤٩٢٢ ١ 
٠٫١١ ٠٫١١ ٩,٨٨٦ ١٠،٩٢٢،٤٠٩ ٦٧٢١٧٨٥ ٤٢٠٠٦٢٤ ٧ ٣ ٩٦٠٢٥٥ ١٤٠٠٢٠٨ ٢ 
١٫١٦ ١٫١٦ ٨,٨٣٧ ٩،٧٦٣،٩٥٢ ٤٨٨٧٩٢٤ ٤٨٧٦٠٢٨ ٦ ٤ ٨١٤٦٥٤ ١٢١٩٠٠٧ ٣ 
١٫٧٧- ١١,٧٧٢ ١٣،٠٠٦،٧٠٥ ٥٤٢٦٠١٥ ٧٥٨٠٦٩٠ ٥ ٥ ١٠٨٥٢٠٣ ١٥١٦١٣٨ ٤  ١٫٧٧ 
٠٫٠٦ ٠٫٠٦ ٩,٩٣٨ ١٠،٩٨٠،٦٨٦ ٣٣٩٣٨٨٤ ٧٥٨٦٨٠٢ ٤ ٦ ٨٤٨٤٧١ ١٢٦٤٤٦٧ ٥ 
٠٫٣٣ ٠٫٣٣ ٩,٦٧١ ١٠،٦٨٤،٨٩٣ ٢٣٠٦٦٢٨ ٨٣٧٨٢٦٥ ٣ ٧ ٧٦٨٨٧٦ ١١٩٦٨٩٥ ٦ 
٠٫٢٣ ٠٫٢٣ ٩,٧٧١ ١٠،٧٩٦،٠٧٢ ١٤٨٨٥١٢ ٩٣٠٧٥٦٠ ٢ ٨ ٧٤٤٢٥٦ ١١٦٣٤٤٥ ٧ 
٠٫٣٩ ٠٫٣٩ ٩,٦٠٧ ١٠،٦١٤،٥٨٢ ٦٩١٩٦٥ ٩٩٢٢٦١٧ ١ ٩ ٦٩١٩٦٥ ١١٠٢٥١٣ ٨ 
٠٫٣٦- ١٠,٣٦٢ ١١،٤٤٨،٣٦٠ ٠ ١١٤٤٨٣٦٠ ٠ ١٠ ٧١٧٣٨٧ ١١٤٤٨٣٦ ٩  ٠٫٣٦ 

 ٦٫٢٨٠ ٠٫٠٠٠ ١٠٠ ١١٠٤٨٨٨٠١ ٤٢٨٦٦١٤١ ٦٧٦٢٢٦٦٠     ٨٧٢٨٥٠٦ ١٢٩٨٤٣٠١ المجموع
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  )١٣(الشكل البياين رقم 

تفضيل األرقام وفق مؤشر مايرز 

-2.50

-2.00
-1.50

-1.00
-0.50

0.00
0.50

1.00
1.50

2.00

0123456789

Male Female Total

  
  

 للذكور ٤,٩هي أن قيمة مؤشر مايرز ) ٧ ، ٦ ، ٥(ذات األرقام نالحظ من اجلداول 
ألن جمال قيمة مؤشر مايرز هي بني الصفر يبة من الصفر قر لإلمجايل وهي ٦,٣ لإلناث و٧,٧و
 ويدل هذا على .%١٠أن النسب عند آحاد األعمار العشرة تقريباً تساوي ، وهذا يعين ١٨٠و

 رغم أننا نالحظ التفضيل لبعض األرقام اليت آحادها بالنسبة للذكور ،أن األعمار ذكرت بدقة
صفر وثالثة وأربعة وبالنسبة لإلمجايل األرقام صفر وثالثة الرقم أربعة أما بالنسبة لإلناث األرقام 

 كما هو مبني يف الشكل البياينرغم أن فروقاا عن الصفر أصغر من قيمة مؤشر مايرز،  ،وأربعة
  . )١٣(رقم 

  
   :Bachiطريقة باش  -د

 لتحديد األفضلية زمن حيث املبدأ تتكون هذه الطريقة من تطبيق مكرر لطريقة ماير
اختري املدى العمري بدقة و  وكما سبق بيانه ل.ة اليت تعطي لكل رقم من األرقام العشرةالنسبي

من مجلة األشخاص داخل هذا املدى عند األعمار اليت تنتهي % ١٠فإننا نتوقع أن جند حوايل 
   .بكل رقم من األرقام العشرة



 

 - ٢٦ -

لية يف مديني عمريني ألسباب نظرية وأيضاً لتلبية متطلبات العملية فإن متوسط األعداد الك
جيب نسبتهم إىل عدد األشخاص املبلغ عنهم داخل هذين املديني يف كل رقم ائي من األرقام 

  : العشرة بعد ذلك تكون العالقات اآلتية
 يف ،٧٠ ،٦٠ ،٥٠ ،٤٠ ،٣٠النسبة املدونة من عالقة األعداد املدونة يف األعمار  -١

  .)٧٥-٢٦) (٢٥-٧٤(املتوسط إىل األعداد يف املديني العمريني 
 يف املتوسط إىل األعداد ٧١ ،٦١ ،٥١ ،٤١ ،٣١النسبة من عالقة األعداد يف األعمار  -٢

   .)٧٦-٢٧ (،)٧٥-٢٦(يف املديني العمريني 
 يف املتوسط إىل كل ٧٢ ،٦٢ ،٥٢ ،٤٢ ،٣٢النسبة من عالقة األعداد يف األعمار  -٣

  .)٧٧- ٢٨ (،)٦٧- ٢٧(األعداد يف املديني العمريني 
   باإلضافة إىل ٦٣ ،٥٣ ،٤٣ ،٣٣سبة اليت تشكلت من األعداد يف األعمار الن -٤

 يف املتوسط إىل كل األعداد املدونة يف املديني العمريني ٧٣ ،٢٣األعداد يف األعمار 
)٧٣- ٢٤ (،)٧٢- ٢٣(.  
 باإلضافة إىل نصف ٦٤ ،٥٤ ،٤٤ ،٣٤النسبة اليت تشكلت من األعداد يف األعمار  -٥

 يف املتوسط إىل كل األعداد املدونة يف املديني العمريني ٧٤ ،٢٤األعداد من األعمار 
)٧٤- ٢٥ (،)٧٣- ٢٤(.  
 باإلضافة إىل نصف ٦٥ ،٥٥ ،٤٥ ،٣٥النسبة اليت تشكلت من األعداد يف األعمار  -٦

 يف املتوسط إىل كل األعداد املدونة يف املديني العمريني ٧٥ ،٢٥األعداد من األعمار 
)٧٥- ٢٦ (،)٧٤- ٢٥(.  
 باإلضافة إىل نصف ٦٦ ،٥٦ ،٤٣ ،٣٦ة اليت تشكلت من األعداد يف األعمار النسب -٧

 يف املتوسط إىل كل األعداد املدونة يف املديني العمريني ٧٦ ،٢٦األعداد يف األعمار 
)٧٦-- ٢٧ (،)٧٥- ٢٦(.  
   باإلضافة إىل ٦٧ ،٥٧ ،٤٧ ،٣٧النسبة اليت تشكلت من األعداد يف األعمار  -٨

 يف املتوسط إىل كل األعداد يف املديني العمريني ٧٧ ،٢٧ار نصف األعداد يف األعم
)٧٧- ٢٨ (،)٧٦- ٢٧(.  
 يف املتوسط إىل كل األعداد يف ٦٨ ،٥٨ ،٤٨ ،٣٨ ،٢٨النسبة من األعداد يف اإلعمار  -٩

  .)٧٤-٢٥) (٧٣-٢٤(املديني العمريني 
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ياس ويؤخذ جمموع االحنرافات املوجبة فقط كمق% ١٠حتسب بعد ذلك االحنرافات عن 
  .٩٠ فإن املدى يتراوح فيه هذا الدليل بدءاً من صفر وينتهي عند ا ولذ.لدليل باش

  
  )٨(اجلدول رقم 

  للذكور باشحساب مؤشر 

٧٠،٦٠-١٠ الذآور  المجموع اإلضافة 
متوسط 
 النسبة الفئتين

الفرق عن 
١٠ 

١٫٠ ١٠,٩٥ ٣٣٤٥٨٦٤ ٣٦٦٤٠٩   ٣٦٦٤٠٩ ٠ 
٠٫٩- ٩,٠٦ ٣١٩٨٥٩٥ ٢٨٩٧٢١   ٢٨٩٧٢١ ١  
٠٫٩- ٩,٠٩ ٣٠٦٠٦١٦ ٢٧٨١٤٩   ٢٧٨١٤٩ ٢  
٠٫٩- ٩,١٢ ٣٦٦٤٣٢٦ ٣٣٤٢٩٠ ٩١٧٥٤ ٢٤٢٥٣٦ ٣  
٢٫٠ ١٢,٠٥ ٣٤٩٣٧٦٩ ٤٢٠٩٢١ ١١٢٦٦٧ ٣٠٨٢٥٤ ٤ 
٠٫٣ ١٠,٣٠ ٣٣٤٠٣١٨ ٣٤٤١٣٦ ٨٩٣٤٩ ٢٥٤٧٨٧ ٥ 
٠٫١- ٩,٨٦ ٣١٩٨٥٩٥ ٣١٥٢٦٦ ٧٨١٦٩ ٢٣٧٠٩٧ ٦  
٠٫١- ٩,٨٧ ٣٠٦٠٦١٦ ٣٠٢٠٨٨ ٨١١١٧ ٢٢٠٩٧١ ٧  
٢٫٢- ٧,٨٢ ٣٦٦٤٣٢٦ ٢٨٦٦٦٢ ٦٩٥٨٠ ٢١٧٠٨٢ ٨  
١٫٩- ٨,١٣ ٣٥٠٢٥٥٠ ٢٨٤٧٨٥ ٧٢٣١١ ٢١٢٤٧٤ ٩  
            ٣٫٣ 

  
  )١٤(الشكل البياين رقم 

تفضيل بعض األرقم وفق مؤشر باش للذآور

-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

0123456789
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  )٩(اجلدول رقم 

  لإلناث باشحساب مؤشر 

٧٠،٦٠-١٠ إناث  المجموع اإلضافة 
متوسط 
 النسبة الفئتين

الفرق عن 
١٠ 

٣١٩٧٦٦٤ ٣٦٨٠١٧   ٣٦٨٠١٧ ٠ ١٫٥ ١١,٥١ 
٣٠٥٣٧٨٦ ٢٦٨٢٩٨   ٢٦٨٢٩٨ ١ ١٫٢- ٨,٧٩  
٢٩١٨٩٦٣ ٢٦٢٦٤٩   ٢٦٢٦٤٩ ٢ ١٫٠- ٩,٠٠  
٣٥١٣٣٧٣ ٣٠٠٢٧٦ ٨١٣٣٩ ٢١٨٩٣٧ ٣ ١٫٥- ٨,٥٥  
٣٣٤٩٧١٦ ٤٢١٩٢٧ ١١٣٥٠٢ ٣٠٨٤٢٥ ٤ ٢٫٦ ١٢,٦٠ 
٣١٩٣٦٢٦ ٣٢٤٧٦٤ ٨٤٨٤٧ ٢٣٩٩١٧ ٥ ٠٫٢ ١٠,١٧ 
٣٠٥٣٧٨٦ ٢٩٧٤٣٣ ٧٤١٤٤ ٢٢٣٢٨٩ ٦ ٠٫٣- ٩,٧٤  
٢٩١٨٩٦٣ ٢٨١٦٨١ ٧٦٢١٨ ٢٠٥٤٦٣ ٧ ٠٫٣- ٩,٦٥  
٣٥١٣٣٧٣ ٢٦٦٥٠١ ٦٦٢١٨ ٢٠٠٢٨٣ ٨ ٢٫٤- ٧,٥٩  
٣٣٥٥٦٦٨ ٢٨٤٢٦٣ ٧٣٥٦٦ ٢١٠٦٩٧ ٩ ١٫٥- ٨,٤٧  
            ٤٫٣ 

  
  

  )١٥(الشكل البياين رقم 
ضيل بعض األرقام وفق مؤشر باش لإلناث

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

0123456789
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  )١٠(اجلدول رقم 
  لإلمجايل باشحساب مؤشر 

Total ٧٠،٦٠-١٠  المجموع اإلضافة 
متوسط 
 النسبة الفئتين

الفرق عن 
١٠ 

٦٥٤٣٥٢٨ ٧٣٤٤٢٦   ٧٣٤٤٢٦ ٠ ١٫٢ ١١,٢٢ 
٦٢٥٢٣٨٠ ٥٥٨٠١٩   ٥٥٨٠١٩ ١ ١٫١- ٨,٩٢  
٥٩٧٩٥٧٩ ٥٤٠٧٩٨   ٥٤٠٧٩٨ ٢ ١٫٠- ٩,٠٤  
٧١٧٧٦٩٨ ٦٣٤٥٦٥ ١٧٣٠٩٢ ٤٦١٤٧٣ ٣ ١٫٢- ٨,٨٤  
٦٨٤٣٤٨٥ ٨٤٢٨٤٨ ٢٢٦١٦٩ ٦١٦٦٧٩ ٤ ٢٫٣ ١٢,٣٢ 
٦٥٣٣٩٤٤ ٦٦٨٩٠٠ ١٧٤١٩٦ ٤٩٤٧٠٤ ٥ ٠٫٢ ١٠,٢٤ 
٦٢٥٢٣٨٠ ٦١٢٦٩٨ ١٥٢٣١٢ ٤٦٠٣٨٦ ٦ ٠٫٢- ٩,٨٠  
٥٩٧٩٥٧٩ ٥٨٣٧٦٩ ١٥٧٣٣٥ ٤٢٦٤٣٤ ٧ ٠٫٢- ٩,٧٦  
٧١٧٧٦٩٨ ٥٥٣١٦٢ ١٣٥٧٩٧ ٤١٧٣٦٥ ٨ ٢٫٣- ٧,٧١  
٦٨٥٨٢١٨ ٥٦٩٠٤٨ ١٤٥٨٧٧ ٤٢٣١٧١ ٩ ١٫٧- ٨,٣٠  
            ٣٫٨ 

  
  

  )١٦(الشكل البياين رقم 

تفضيل بعض االرقام وفق مؤشر باش 
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0.0

1.0

2.0

3.0

0123456789

 
  

  واألشكال البيانية ذات ) ١٠ ، ٩ ، ٨(نالحظ من اجلداول ذات األرقام 
 لإلمجايل ٣,٨ لإلناث و٤,٣ للذكور و٣,٣هي أن قيمة مؤشر باش ) ١٦، ١٥، ١٤( األرقام 

 أن ألن جمال قيمة مؤشر باش هي بني الصفر والتسعني، وهذا يعين من الصفر  جداًقريبةأي 
ويدل هذا على أن األعمار ذكرت %. ١٠ب عند آحاد األعمار العشرة تقريباً تساوي النس
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بدقة، رغم أننا نالحظ التفضيل لبعض األرقام اليت آحادها بالنسبة للذكور واإلناث واإلمجايل 
  .   رغم أن فروقاا عن الصفر أصغر من قيمة مؤشر باشالرقم أربعة والرقم مثانية والرقم تسعة

  
  :شر األمانة العامة لألمم املتحدة لدقة العمر والنوع  مؤ-هـ

تتطلب مجيع الطرق السابقة توافر توزيع السكان حسب آحاد السن وقد وجد أن جتميع 
اقترحت األمم  .األعداد يف فئات عمرية مخسية قد يساعد يف تقليل صايف خطأ اإلبالغ عن العمر

ة أضعاف القيم املطلقة للتغريات يف نسب النوع  حيسب عن طريق مجع ثالث عاماًاملتحدة معياراً
 كل فئة عمرية عن نصف جمموع الحنرافبني فئة عمرية وفئة عمرية أخرى تليها، والقيم املطلقة 
  :  وميكن تلخيص اخلطوات فيما يلي.الفئتني العمريتني على الطرفني ااورين للذكور ولألناث

   .ة لكل فئة عمريةحتسب نسبة النوع للسكان بالطريقة املعتاد -١
  .توجد الفروق املتتالية هلذه النسب مع إمهال اإلشارة -٢
 حساا يةمع مراعاة عدم إمكان(تستخرج نسبة العمر للسكان لكل نوع على حدة  -٣

  .مث توجد أيضاً الفروق املتتالية بني هذه النسب) للفئتني األوىل واألخرية
توسطات والفروق املتتالية لنسبة املذلك حتسب متوسطات الفروق املتتالية لنسبة النوع ك -٤

  .الفروق املتتالية لنسبة العمر من اإلناثاملتوسطات و و،العمر من الذكور
 : ويتشكل املقياس املقترح من اموع التايل -٥

UNM = 3A + B + C  
  :حيث

 A:متوسط نسبة النوع .  
 B:متوسط نسبة العمر للذكور .  
 C:متوسط نسبة العمر لإلناث .   
تلف هذا املؤشر عن سابقيه، بقابليته للتطبيق عندما التتوفر لدينا بيانات عن التكـوين    خي

ومن ميزات هذا املؤشـر     . العمري حبسب آحاد السن، إمنا تتوفر بيانات عن فئات عمرية فقط          
أيضاً أنه يتأثر يف الوقت نفسه بأخطاء الشمول، وباألخطاء العمرية، إضافة إىل التفضيل يف أعمار               

 ويعطينا هذا املؤشر   .دقة التركيب العمري بشكل عام     وبذلك نعكس صورة أوضح ملدى    . ينةمع
  . ويكون مفيداً للمقارنة بني بيانات وأخرى ،اخلطأفكرة عامة عن درجة 
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  :وأما احلكم على مدى جودة البيانات باستعمال هذا املؤشر فيكون كما يلي
وإذا كانـت   . نات بأا مألوفة إىل حد مقبـول       فتوصف البيا  ٢٠إذا كانت قيمة املؤشر أقل من       

 فمعـىن   ٤٠أما إذا كانت أكرب من      .   فعندئذ توصف البيانات بأا متوسطة الثقة       ٤٠ - ٢٠بني
  .ذلك أن البيانات الميكن الركون إليها

  
  )١١(اجلدول رقم 

   األمانة العامة لألمم املتحدة لدقة العمر والنوعحساب مؤشر 
 نسبة النوع

بة العمر ذآورنس ١٠٦٫٠   النوعتانحرافا االنحرافات إناث االنحرافات ذآور نسبة العمر إناث 

٠٫١ ٠٫١ ٣٫٨ ٣٫٨ ٣٫٤ ٣٫٤ ١٠٤ ١٠٣ ١٠٦٫١ 

٣٫٦- ٩٥ ٩٦ ١٠٧٫١  ٤٫٩- ٣٫٦  ١٫٠ ١٫٠ ٤٫٩ 

١٫٨- ٤٫٦ ٤٫٦ ٤٫٥ ٤٫٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥٫٤  ١٫٨ 

١٫٨- ٥٫٨ ٥٫٨ ٥٫١ ٥٫١ ١٠٦ ١٠٥ ١٠٣٫٥  ١٫٨ 

٥٫٩- ٩٥ ٩٤ ١٠٢٫٦  ٥٫٤- ٥٫٩  ١٫٠- ٥٫٤  ١٫٠ 

٣٫٩- ٩٦ ٩٦ ١٠٢٫٤  ٣٫٥- ٣٫٩  ٠٫٢- ٣٫٥  ٠٫٢ 

٠٫٨ ٠٫٨ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٧ ٠٫٧ ١٠١ ١٠١ ١٠٣٫١ 

١٫٥ ١٫٥ ١٫٢ ١٫٢ ١٫٣ ١٫٣ ١٠١ ١٠١ ١٠٤٫٦ 

٥٫٨- ٩٣ ٩٤ ١٠٦٫٨  ٦٫٨- ٥٫٨  ٢٫٢ ٢٫٢ ٦٫٨ 

٠٫٧ ٠٫٧ ٤٫٤ ٤٫٤ ٤٫٠ ٤٫٠ ١٠٤ ١٠٤ ١٠٧٫٥ 

٩٫٩- ٨٧ ٩٠ ١٠٩٫٩  ١٣٫٢- ٩٫٩  ٢٫٤ ٢٫٤ ١٣٫٢ 

٦٫٦- ٦٫٨ ٦٫٨ ٠٫٦ ٠٫٦ ١٠٧ ١٠١ ١٠٣٫٣  ٦٫٦ 

١٢٫٤- ٨٥ ٨٨ ١٠٩٫٢  ١٤٫٧- ١٢٫٤  ٦٫٠ ٦٫٠ ١٤٫٧ 

٣٫٣- ١٠١ ٩٧ ١١١٫٥  ٢٫٣ ٢٫٣ ٠٫٧ ٠٫٧ ٣٫٣ 

١٢٤٫٩                 

 ٢٫٠ ٥٫٥ ٤٫٦ وسطي االنحرافات

  16.2 قيمة المؤشر
  

  أقـل  وهـي    ١٦,٢هـي   قيمـة املؤشـر     أن  ) ١١(مـن اجلـدول رقـم        نالحظ
  .  وميكن الوثوق افتوصف البيانات بأا مألوفة إىل حد مقبول ٢٠من 

قد يتأثر بالتقلبات العرضية بالنسبة للسكان الذين يكون لكن مؤشر األمم املتحدة 
 ،يوضح لنا استخداماً موفقاً للطريقة ٢٠٠٤ أعداد السكان يف تعداد عام إال أن .عددهم صغرياً

   .ل أي تقلبات عرضيةسكان كبري بدرجة تسمح بإغفاالفعدد 
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ومن ميزات طريقة األمم املتحدة على طرق ويبل ومايرز وباشي أن الرقم الذي حنصل عليه يتأثر 
 العمربالفروق يف مدى مشول التعداد يف فئات العمر املختلفة وباألخطاء العمدية يف ذكر 

  .عامةوبتفضيل بعض األرقام وبالتايل يعكس صورة أوضح ملدى دقة التوزيع العمري 
 

 املطبقة لقياس مدى دقة البيانات السكانية جتدر اإلشارة إىل          االختباراتأهم  دراسة  بعد  
 حلساب األرقام القياسية املـستخدمة يف       EXCEL  باستخدام برنامج   خاصاً أننا أعددنا برناجماً  

 .ية يف اجلمهورية العربيـة الـسور      ٢٠٠٤ دقة بيانات العمر، وطبقناه على بيانات تعداد         اختبار
  . )١٢(رقم وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول 

  
  )١٢(اجلدول رقم 

   يف سورية2004األرقام القياسية لقياس دقة بيانات األعمار مطبقة على بيانات تعداد 

 Myers Whipple Bachi UN ٢٠٠٤تعداد 
Male 4.893 104.60 3.30   
Female 7.736 106.51 4.27   
Total 6.280 105.53 3.78 16.15 

   
  :مايلي )١٢( رقم اجلدوللنا يبني 

 وهو جمـال مقبوليـة      )٠-١٨٠( ن قيمة رقم مايرز لإلناث والذكور تقع ضمن اال        إ .١
   .البيانات مع وجود تفضيل لبعض األرقام

وهو جمال مقبولية   ) ٥٠٠-١٠٠(ن قيمة رقم ويبل لإلناث والذكور، تقع ضمن اال          إ .٢
   .عض األرقامالبيانات مع وجود تفضيل لب

أن البيانـات    مما يدل على     ٢٠ من الرقم    أقلأما مؤشر األمانة العامة لألمم املتحدة فإا         .٣
  .موثوقة

منها لإلناث مما يدل      قيمة رقم مايرز وويبل للذكور أصغر      نإكما يبني اجلدول السابق      .٤
  .على أن بيانات العمر اخلاصة بالذكور أدق من بيانات العمر اخلاصة باإلناث
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 حلساب األرقام EXCEL باستخدام برنامج هأعددناالذي ربنامج قمنا بتطبيق ال
 يف للحضر والريف ٢٠٠٤على بيانات تعداد   دقة بيانات العمراختبارالقياسية املستخدمة يف 

  )١٣(رقم  نيوكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول، اجلمهورية العربية السورية
  .)١٤(ورقم 

 
  )١٣(اجلدول رقم 

 الريف يف 2004األرقام القياسية لقياس دقة بيانات األعمار مطبقة على بيانات تعداد 
٢٠٠٤ريف  Myers Whipple Bachi UN 

Male 6.182 102.52 3.52  
Female 10.189 104.51 5.19  
Total 8.154 103.51 4.29 21.56 

 
  )١٤(اجلدول رقم 

 احلضر يف 2004مطبقة على بيانات تعداد األرقام القياسية لقياس دقة بيانات األعمار 
٢٠٠٤حضر  Myers Whipple Bachi UN 

Male 4.252 106.18 3.13  
Female 5.976 108.10 3.69  
Total 5.008 107.11 3.40 15.72 

  
  :مايلي) ١٤(ورقم  )١٣(ني رقم بني اجلدولي
 مقبوليـة    وهو جمـال   )٠-١٨٠(  تقع ضمن اال   للحضر والريف ن قيمة رقم مايرز     إ 

مـع  ، علماً بأن قيمة هذا املؤشر يف الريف أكرب من قيمته يف احلضر ويدل هذا                البيانات
   . يف الريف أكثر من احلضروجود تفضيل لبعض األرقام

وهو جمال مقبولية   ) ٥٠٠-١٠٠(، تقع ضمن اال     للحضر والريف ن قيمة رقم ويبل     وإ 
   .البيانات مع وجود تفضيل لبعض األرقام
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أن  مما يدل علـى      ٢٠ من الرقم    للحضر أقل مؤشر األمانة العامة لألمم املتحدة      مة  قيأما   
أن مما يدل علـى      ٤٠-٢٠ بني الرقمني    ٢١,٥٦قيمته للريف فهي  أما  البيانات موثوقة،   

  .البيانات يف الريف متوسطة الثقة
منـها   أصـغر يف الريف واحلضر     قيمة رقم مايرز وويبل للذكور       أن نيكما يبني اجلدول   

أدق مـن   يف الريف واحلـضر     لإلناث مما يدل على أن بيانات العمر اخلاصة بالذكور          
  . أيضاًبيانات العمر اخلاصة باإلناث

  
 حلساب األرقام EXCEL باستخدام برنامج هأعددناالذي ربنامج قمنا بتطبيق ال

،  ظاتيف احملاف ٢٠٠٤على بيانات تعداد   دقة بيانات العمراختبارالقياسية املستخدمة يف 
  ).١٥(رقم وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول 

 
  )١٥(اجلدول رقم 

  وفق احملافظات 2004األرقام القياسية لقياس دقة بيانات األعمار مطبقة على بيانات تعداد 
 Myers Whipple Bachi UN  المحافظات

Male 3.374 103.33 1.99  
Female  دمشق  2.03 104.10 3.580
Total 3.330 103.70 2.01 17.11 
Male 2.962 103.59 2.04  

Female  ريف دمشق  2.57 105.50 4.283
Total 3.599 104.51 2.29 18.97 

Male 4.040 103.63 2.57  

Female  حمص  3.72 106.53 6.638
Total 5.304 105.05 3.13 18.01 

Male 4.119 102.80 2.61  

Female  حماة  3.87 105.18 7.811
Total 5.920 103.96 3.16 19.19 

Male 2.277 100.74 1.52  

Female  طرطوس  1.74 100.93 3.990
Total 3.022 100.83 1.61 14.18 

Male الالذقية 2.078 101.39 1.33  
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Female 3.818 102.61 1.86  

Total 2.917 101.99 1.59 17.14 

Male 7.736 110.99 5.82  

Female  حلب  6.91 113.72 11.078
Total 9.355 112.32 6.35 25.79 

Male 10.589 102.56 5.92  

Female  دير الزور  8.57 102.58 16.908
Total 13.697 102.57 7.23 37.69 

Male 9.313 106.85 5.89  

Female  الرقة  8.16 109.58 14.831
Total 12.005 108.19 6.97 40.30 

Male 7.236 101.57 5.29  

Female  الحسكة  6.11 104.24 10.348
Total 8.759 102.90 5.70 35.15 

Male 5.399 103.66 3.32  

Female  إدلب  4.66 105.24 9.106
Total 7.211 104.44 3.98 20.04 

Male 2.517 99.38 2.15  

Female  السويداء  1.76 100.78 3.587
Total 2.998 100.10 1.93 19.43 

Male 2.962 101.66 2.32  

Female  درعا  3.44 103.70 5.780
Total 4.326 102.66 2.87 16.20 

Male 4.188 98.32 2.33  

Female  القنيطرة  2.52 100.60 5.232
Total 4.292 99.44 2.42 39.93 

 
  :مايلي )١٥( رقم بني اجلدولي
 وهو جمال مقبوليـة     )٠-١٨٠(  تقع ضمن اال   ظاتيف مجيع احملاف  ن قيمة رقم مايرز     إ 

   تليهـا  ١٣,٧هي يف حمافظـة ديـر الـزور    ذا املؤشر هلقيمة أعلى ، علماً بأن  البيانات
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يف هاتني احملافظتني أكرب من      تفضيل لبعض األرقام  أن هنالك   يدل هذا    ١٢حمافظة الرقة   
   .التفضيل املوجود يف باقي احملافظات

وهـو جمـال   ) ٥٠٠-١٠٠( تقع ضمن اـال   مجيع احملافظاتيفن قيمة رقم ويبل    وإ 
أعلى قيمة هلذا املؤشر هـي       ، علماً بأن  مقبولية البيانات مع وجود تفضيل لبعض األرقام      

تفـضيل لـبعض    يدل هذا أن هنالـك  ١٠٨ تليها حمافظة الرقة  ١١٢يف حمافظة حلب    
   .اقي احملافظات يف هاتني احملافظتني أكرب من التفضيل املوجود يف باألرقام

:  التاليـة  يف احملافظـات   ٢٠ من الرقم    أقلمؤشر األمانة العامة لألمم املتحدة      قيمة  أما   
، ريف دمشق ، طرطوس ، الالذقية ، محاة ، محص ، السويداء ، درعا ، ادلب ،                   دمشق

 يف ٤٠-٢٠قيمته بني الـرقمني  أما أن البيانات يف هذه احملافظات موثوقة،     مما يدل على    
ــةاحمل ــات التالي ــة : افظ ــرة ٤٠الرق ــزور ٣٩,٩ ، القنيط ــر ال    ،٣٧,٧ ، دي

 هـذه احملافظـات   أن البيانـات يف     مما يدل على       ، ٢٥,٨ ، حلب    ٣٥,١٥ احلسكة  
  .متوسطة الثقة

منـها   أصـغر  مجيع احملافظات يف   قيمة رقم مايرز وويبل للذكور       أنكما يبني اجلدول     
أدق مـن    مجيع احملافظـات  يف  صة بالذكور   لإلناث مما يدل على أن بيانات العمر اخلا       

 . أيضاًبيانات العمر اخلاصة باإلناث
لكننا نرى أنه الميكن الركون إىل النتائج اخلاصة باحملافظات ألنه التتوفر بيانـات عـن                

 ومل تؤخذ مثل هذه البيانات يف عني االعتبار عن حساب           اهلجرة الداخلية بني احملافظات،   
ـ           فإن ا  قيم هذه املؤشرات،   ثر ؤهلجرة إىل احملافظة اجلاذبة أو من احملافظة الطاردة سوف ت

على التركيب العمري وبالتايل سوف تتأثر قيم مجيع هذه املؤشرات املستخدمة يف تقييم             
  . البيانات السكانية
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  - النتائج والتوصيات -

  

  ، البحـث  انقدم فيما يلـي أهـم النتـائج الـيت توصـلنا إليهـا يف هـذ                  
  .مناسبة نراها التوصيات اليتو

  : النتائج-أوالً 

 .اخل...  و ٣٤ و ٢٤ و ١٤ تفضيل لألعمار اليت آحادها الرقم أربعة مثل يوجد -١

   عن بيانات تعداد٢٠٠٤ احنرافات بني التركيب العمري لبيانات تعداد عام توجد -٢
   ٩-٥ و ٤-٠األوىل  ، تركزت هذه االحنرافات يف الفئات العمرية١٩٨١عام 

  وتعود هذه االحنرافات بشكل أساسي إىل  .من باقي الفئات أكثر ١٤- ١٠و 
   ١٩٨١ عام ٦,٨الفترة من  اخنفاض معدالت اخلصوبة بشكل كبري خالل هذه

 .٢٠٠١ عام ٣,٨إىل 

 عن بيانات تعداد عام ٢٠٠٤ احنرافات بني التركيب العمري لبيانات تعداد عام توجد -٣
 ٣٤-٣٠ و ٢٩-٢٥ و ٢٤-٢٠ حنرافات يف الفئات العمرية اال هذهتركزت  ١٩٨١

    اليت تظهر أن نسبة أعداد السكان يف هذه الفئات العمرية٤٤-٤٠ و ٣٩-٣٥و 
تعود هذه االحنرافات بشكل أساسي إىل و ، ١٩٨١ أكرب من نسبتها عام ٢٠٠٤عام 

 .اخنفاض معدالت الوفيات العمرية خالل هذه الفترة

 وهي ضمن املدى ١٠٨ دون إن نسب النوع لألعمار من الصفر حىت العمر مخسني -٤
 وهي ١١٠املقبول أما نسب النوع لألعمار األكرب من مخسني سنة فهي أكرب من 

  . خارج املدى املقبول وتكون البيانات يف هذه األعمار مشكوك فيها

إن احنرافات نسب النوع بني كل فئة عمرية واليت تليها صغرية جداً جلميع األعمار دون  -٥
  هذه االحنرافات لألعمار أما . ى املقبول وهي ضمن املد٦٠العمر 

 خارج املدى املقبول وتكون البيانات يف هذه وميكن اعتبارهافهي أكرب  ٦٠أكرب من 
 .األعمار مشكوك فيها

ن نسب العمر تتشابه إىل حد كبري بني الذكور واإلناث مادون العمر مخسني واحنرافاا إ -٦
يف األعمار املتقدمة فوق العمر مخسني تتساوى  أما ،عن املائة قليلة وميكن الركون إليها
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 نسب العمر لإلناث تتقريباً األخطاء يف ذكر العمر بني اإلناث والذكور، لكن احنرافا
تكون هذه الفترة من العمر هي  وقد. أكرب من احنرافاا عند الذكور فوق العمر مخسني

 .أصغر من احلقيقة  فيها رغبة النساء يف ذكر عمرتزدادفترة 

 وهي ٥٥إن احنرافات نسب العمر عن املائة صغرية جداً جلميع األعمار دون العمر  -٧
فهي أكرب وهي  ٦٩- ٦٥ و ٥٩-٥٥للفئتني  العمر ةأما نسب. ضمن املدى املقبول

 مع مالحظة أن خارج املدى املقبول وتكون البيانات يف هذه األعمار مشكوك فيها
 .افات لدى الذكور ألعداد اإلناث أكرب من االحنرتاالحنرافا

إن قيمة مؤشر النسب املثالية صفر أي أن النسب عند آحاد األعمار العشرة تقريباً  -٨
ويدل هذا على أن األعمار ذكرت بدقة، رغم أننا نالحظ التفضيل %. ١٠تساوي 

لبعض األرقام اليت آحادها بالنسبة للذكور الرقمني صفر وأربعة أما بالنسبة لإلناث 
 .  عة ومثانية وبالنسبة لإلمجايل األرقام صفر وأربعة ومثانيةاألرقام صفر وأرب

 وهو جمـال مقبوليـة      )٠-١٨٠( ن قيمة رقم مايرز لإلناث والذكور تقع ضمن اال        إ -٩
   .البيانات مع وجود تفضيل لبعض األرقام

وهو جمال مقبولية   ) ٥٠٠-١٠٠(ن قيمة رقم ويبل لإلناث والذكور، تقع ضمن اال          إ - ١٠
   . وجود تفضيل لبعض األرقامالبيانات مع

أن البيانـات    مما يدل على     ٢٠ من الرقم    أقلأما مؤشر األمانة العامة لألمم املتحدة فإا         - ١١
  .موثوقة

منها لإلناث مما يدل على أن بيانات العمر   قيمة رقم مايرز وويبل للذكور أصغرنإ - ١٢
 .اخلاصة بالذكور أدق من بيانات العمر اخلاصة باإلناث

 وهو جمـال مقبوليـة      )٠-١٨٠(  تقع ضمن اال   للحضر والريف م مايرز   ن قيمة رق  إ - ١٣
مـع  ، علماً بأن قيمة هذا املؤشر يف الريف أكرب من قيمته يف احلضر ويدل هذا                البيانات

   . يف الريف أكثر من احلضروجود تفضيل لبعض األرقام
قبولية وهو جمال م  ) ٥٠٠-١٠٠(، تقع ضمن اال     للحضر والريف ن قيمة رقم ويبل     إ - ١٤

   .البيانات مع وجود تفضيل لبعض األرقام
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أن  مما يدل على ٢٠ من الرقم للحضر أقلمؤشر األمانة العامة لألمم املتحدة قيمة أما  - ١٥
أن مما يدل على  ٤٠-٢٠ بني الرقمني ٢١,٥٦قيمته للريف فهيأما البيانات موثوقة، 

   .البيانات يف الريف متوسطة الثقة

منها لإلناث مما يدل على أن  أصغريف الريف واحلضر ل للذكور  قيمة رقم مايرز وويبنإ - ١٦
 أدق من بيانات العمر اخلاصة باإلناثيف الريف واحلضر بيانات العمر اخلاصة بالذكور 

 .أيضاً

 وهو جمال مقبوليـة     )٠-١٨٠(  تقع ضمن اال   يف مجيع احملافظات  ن قيمة رقم مايرز     إ - ١٧
 تليها حمافظة   ١٣,٧ؤشر هي يف حمافظة دير الزور       ، علماً بأن أعلى قيمة هلذا امل      البيانات

 يف هاتني احملافظتني أكرب من التفضيل تفضيل لبعض األرقام يدل هذا أن هنالك    ١٢الرقة  
   .املوجود يف باقي احملافظات

وهو جمال مقبولية ) ٥٠٠-١٠٠( تقع ضمن اال يف مجيع احملافظاتن قيمة رقم ويبل إ - ١٨
أعلى قيمة هلذا املؤشر هي يف حمافظة  ، علماً بأنبعض األرقامالبيانات مع وجود تفضيل ل

 يف هاتني تفضيل لبعض األرقام يدل هذا أن هنالك ١٠٨ تليها حمافظة الرقة ١١٢حلب 
 .احملافظتني أكرب من التفضيل املوجود يف باقي احملافظات

: ظـات التاليـة   يف احملاف  ٢٠ من الرقم    أقلمؤشر األمانة العامة لألمم املتحدة      قيمة  أما   - ١٩
، ريف دمشق ، طرطوس ، الالذقية ، محاة ، محص ، السويداء ، درعا ، ادلب ،                   دمشق

 يف  ٤٠-٢٠الرقمني   قيمته بني أما  أن البيانات يف هذه احملافظات موثوقة،       مما يدل على    
   ، ديــــر ٣٩,٩ ، القنيطــــرة ٤٠الرقــــة : احملافظــــات التاليــــة

أن البيانات يف هـذه     مما يدل على     ،     ٢٥,٨ ، حلب    ٣٥,١٥ ،  احلسكة     ٣٧,٧الزور  
  .احملافظات متوسطة الثقة

منها لإلناث مما يدل على أن  أصغريف مجيع احملافظات  قيمة رقم مايرز وويبل للذكور نإ - ٢٠
 أدق من بيانات العمر اخلاصة باإلناثيف مجيع احملافظات بيانات العمر اخلاصة بالذكور 

 .أيضاً

 اخلاصة ١٩٨١ هي أفضل من بيانات تعداد عام ٢٠٠٤أخرياً إن بيانات تعداد عام  - ٢١
بالتركيب العمري والنوعي، وهو أمر بالغ األمهية، ويدل على حتسن مستوى العمل 
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وعلى توفر نوعية جيدة من الفنيني واملختصني الذين سامهوا يف هذه العملية مبختلف 
     .  مراحلها

  : ـ  التوصياتثانياً

  :التاليةقة أن نقدم التوصيات ميكننا على ضوء النتائج الساب
 واستخدامها لكافة األغراض، وإن ٢٠٠٤ميكن الركون إىل بيانات التعداد عام  -١

  .  نسبة اخلطأ يف مشول البيانات ودقتها تقع ضمن احلدود املقبولة

الرقة ،  دير الزور ، احلسكة ، :  جيب التركيز على بيانات احملافظات التالية -٢
 .نات التعدادات اخلاصة ذه احملافظاتحلب ،  وذلك لتحسني بيا

ال ميكن الركون إىل النتائج اخلاصة باحملافظات ألنه التتوفر بيانات عن اهلجرة  -٣
الداخلية بني احملافظات، ومل تؤخذ مثل هذه البيانات يف عني االعتبار عن 
حساب قيم هذه املؤشرات، فإن اهلجرة إىل احملافظة اجلاذبة أو من احملافظة 

دة سوف تؤثر على التركيب العمري وبالتايل سوف تتأثر قيم مجيع هذه الطار
 .املؤشرات املستخدمة يف تقييم البيانات السكانية

  
تقدمي تقييم لبيانات التعـداد      يف   سامهناقد  العلمي املتواضع    البحثنأمل أن نكون يف هذا      

  .مةاملهبعض املقترحات تقدمي بعض النتائج وويف سورية،  ٢٠٠٤السكاين لعام 
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  )١(اجلدول رقم 
  ٢٠٠٤توزيع أعداد السكان حسب آحاد السن والنوع يف سورية عام 

 المجموع أنثى ذكر

 %  Count  % Count  % Count ٢٠٠٤تعداد 
0 226645 2.5% 213779 2.5% 440424 2.5% 
1 243759 2.7% 229748 2.6% 473507 2.6% 
2 275889 3.0% 264720 3.0% 540609 3.0% 
3 260586 2.8% 244967 2.8% 505553 2.8% 
4 266802 2.9% 248897 2.9% 515699 2.9% 
5 259018 2.8% 244080 2.8% 503098 2.8% 
6 251901 2.7% 237404 2.7% 489305 2.7% 
7 233711 2.5% 220023 2.5% 453734 2.5% 
8 246735 2.7% 234097 2.7% 480832 2.7% 
9 243551 2.7% 228449 2.6% 472000 2.6% 
10 238846 2.6% 223108 2.6% 461954 2.6% 
11 215497 2.3% 201902 2.3% 417399 2.3% 
12 226837 2.5% 213116 2.4% 439953 2.5% 
13 208761 2.3% 195592 2.2% 404353 2.3% 
14 224348 2.4% 206587 2.4% 430935 2.4% 
15 212920 2.3% 203076 2.3% 415996 2.3% 
16 219396 2.4% 208623 2.4% 428019 2.4% 
17 216763 2.4% 202426 2.3% 419189 2.3% 
18 211763 2.3% 198785 2.3% 410548 2.3% 
19 217180 2.4% 210269 2.4% 427449 2.4% 
20 204374 2.2% 208005 2.4% 412379 2.3% 
21 186149 2.0% 172954 2.0% 359103 2.0% 
22 191769 2.1% 182620 2.1% 374389 2.1% 
23 165944 1.8% 150773 1.7% 316717 1.8% 
24 200252 2.2% 201772 2.3% 402024 2.2% 
25 163996 1.8% 158619 1.8% 322615 1.8% 
26 145244 1.6% 140212 1.6% 285456 1.6% 
27 152020 1.7% 144972 1.7% 296992 1.7% 
28 132113 1.4% 127362 1.5% 259475 1.5% 
29 133977 1.5% 137977 1.6% 271954 1.5% 
30 134662 1.5% 135656 1.6% 270318 1.5% 
31 116443 1.3% 112861 1.3% 229304 1.3% 
32 115487 1.3% 112915 1.3% 228402 1.3% 
33 106367 1.2% 100392 1.2% 206759 1.2% 
34 124176 1.4% 121590 1.4% 245766 1.4% 

 السن 
بالسنوات 
 الكاملة

35 112850 1.2% 109058 1.3% 221908 1.2% 
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36 102088 1.1% 100386 1.2% 202474 1.1% 
37 101934 1.1% 99156 1.1% 201090 1.1% 
38 100567 1.1% 94978 1.1% 195545 1.1% 
39 98197 1.1% 96532 1.1% 194729 1.1% 
40 104346 1.1% 102142 1.2% 206488 1.2% 
41 83879 0.9% 79496 0.9% 163375 0.9% 
42 82078 0.9% 76098 0.9% 158176 0.9% 
43 68671 0.7% 63432 0.7% 132103 0.7% 
44 87949 1.0% 86984 1.0% 174933 1.0% 
45 73864 0.8% 69607 0.8% 143471 0.8% 
46 71283 0.8% 65996 0.8% 137279 0.8% 
47 63239 0.7% 57626 0.7% 120865 0.7% 
48 62377 0.7% 58097 0.7% 120474 0.7% 
49 56664 0.6% 55266 0.6% 111930 0.6% 
50 63862 0.7% 64411 0.7% 128273 0.7% 
51 48202 0.5% 41753 0.5% 89955 0.5% 
52 52317 0.6% 46939 0.5% 99256 0.6% 
53 44167 0.5% 36503 0.4% 80670 0.5% 
54 59843 0.7% 60017 0.7% 119860 0.7% 
55 42667 0.5% 38762 0.4% 81429 0.5% 
56 41368 0.5% 37380 0.4% 78748 0.4% 
57 35018 0.4% 29929 0.3% 64947 0.4% 
58 33974 0.4% 29467 0.3% 63441 0.4% 
59 35656 0.4% 36112 0.4% 71768 0.4% 
60 37758 0.4% 39291 0.5% 77049 0.4% 
61 24895 0.3% 21314 0.2% 46209 0.3% 
62 28267 0.3% 26697 0.3% 54964 0.3% 
63 23331 0.3% 18610 0.2% 41941 0.2% 
64 36286 0.4% 39834 0.5% 76120 0.4% 
65 25406 0.3% 22490 0.3% 47896 0.3% 
66 22358 0.2% 19527 0.2% 41885 0.2% 
67 20780 0.2% 18752 0.2% 39532 0.2% 
68 20164 0.2% 17741 0.2% 37905 0.2% 
69 21957 0.2% 22787 0.3% 44744 0.3% 
70 25781 0.3% 26517 0.3% 52298 0.3% 
71 16302 0.2% 12874 0.1% 29176 0.2% 
72 17490 0.2% 15145 0.2% 32635 0.2% 
73 17563 0.2% 11904 0.1% 29467 0.2% 
74 25082 0.3% 25232 0.3% 50314 0.3% 
75 14701 0.2% 11075 0.1% 25776 0.1% 
76 11093 0.1% 8075 0.1% 19168 0.1% 
77 10214 0.1% 7464 0.1% 17678 0.1% 
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78 7046 0.1% 5073 0.1% 12119 0.1% 
79 10644 0.1% 9155 0.1% 19799 0.1% 
80 9876 0.1% 9759 0.1% 19635 0.1% 
81 5325 0.1% 3883 0.0% 9208 0.1% 
82 6218 0.1% 4582 0.1% 10800 0.1% 
83 3866 0.0% 2512 0.0% 6378 0.0% 
84 6907 0.1% 7163 0.1% 14070 0.1% 
85 2702 0.0% 2186 0.0% 4888 0.0% 
86 2004 0.0% 1468 0.0% 3472 0.0% 
87 1699 0.0% 1057 0.0% 2756 0.0% 
88 1054 0.0% 760 0.0% 1814 0.0% 
89 1355 0.0% 1108 0.0% 2463 0.0% 
90 1770 0.0% 1706 0.0% 3476 0.0% 
91 698 0.0% 495 0.0% 1193 0.0% 
92 913 0.0% 720 0.0% 1633 0.0% 
93 338 0.0% 281 0.0% 619 0.0% 
94 1039 0.0% 1077 0.0% 2116 0.0% 
95 242 0.0% 246 0.0% 488 0.0% 
96 211 0.0% 183 0.0% 394 0.0% 
97 248 0.0% 148 0.0% 396 0.0% 
98 641 0.0% 551 0.0% 1192 0.0% 
99             
 %0.1 15527 %0.1 7346 %0.1 8181 غير مبين

 %100.0 17874589 %100.0 8701243 %100.0 9173346 المجموع

  
  )٢(اجلدول رقم 

  نسب النوع ونسب العمر واحنرافاهتا عن املائة

آحاد 
 المجموع أنثى ذكر السن

  نسبة
 لنوع ا

انحراف 
  النسب
 عن 
 المائة

نسبة 
العمر 
 للذآور

نسبة 
العمر 
 لإلناث

نسبة 
العمر 
 لإلجمالي

انحرافات 
نسب 
العمر 
للذآور 
عن 
 المائة

انحرافات 
نسب 
العمر 
لإلناث 
عن 
 المائة

انحرافات 
نسب 
العمر 

لإلجمالي 
عن 
 المائة

0 226645 213779 440424 1.06 0.06             
1 243759 229748 473507 1.06 0.06 0.97 0.96 0.97 0.03 0.04 0.03 
2 275889 264720 540609 1.04 0.04 1.09 1.12 1.10 -0.09 -0.12 -0.10 
3 260586 244967 505553 1.06 0.06 0.96 0.95 0.96 0.04 0.05 0.04 
4 266802 248897 515699 1.07 0.07 1.03 1.02 1.02 -0.03 -0.02 -0.02 
5 259018 244080 503098 1.06 0.06 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
6 251901 237404 489305 1.06 0.06 1.02 1.02 1.02 -0.02 -0.02 -0.02 
7 233711 220023 453734 1.06 0.06 0.94 0.93 0.94 0.06 0.07 0.06 
8 246735 234097 480832 1.05 0.05 1.03 1.04 1.04 -0.03 -0.04 -0.04 
9 243551 228449 472000 1.07 0.07 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 



 

 - ٤٦ -

10 238846 223108 461954 1.07 0.07 1.04 1.04 1.04 -0.04 -0.04 -0.04 
11 215497 201902 417399 1.07 0.07 0.93 0.93 0.93 0.07 0.07 0.07 
12 226837 213116 439953 1.06 0.06 1.07 1.07 1.07 -0.07 -0.07 -0.07 
13 208761 195592 404353 1.07 0.07 0.93 0.93 0.93 0.07 0.07 0.07 
14 224348 206587 430935 1.09 0.09 1.06 1.04 1.05 -0.06 -0.04 -0.05 
15 212920 203076 415996 1.05 0.05 0.96 0.98 0.97 0.04 0.02 0.03 
16 219396 208623 428019 1.05 0.05 1.02 1.03 1.02 -0.02 -0.03 -0.02 
17 216763 202426 419189 1.07 0.07 1.01 0.99 1.00 -0.01 0.01 0.00 
18 211763 198785 410548 1.07 0.07 0.98 0.96 0.97 0.02 0.04 0.03 
19 217180 210269 427449 1.03 0.03 1.04 1.03 1.04 -0.04 -0.03 -0.04 
20 204374 208005 412379 0.98 -0.02 1.01 1.09 1.05 -0.01 -0.09 -0.05 
21 186149 172954 359103 1.08 0.08 0.94 0.89 0.91 0.06 0.11 0.09 
22 191769 182620 374389 1.05 0.05 1.09 1.13 1.11 -0.09 -0.13 -0.11 
23 165944 150773 316717 1.10 0.10 0.85 0.78 0.82 0.15 0.22 0.18 
24 200252 201772 402024 0.99 -0.01 1.21 1.30 1.26 -0.21 -0.30 -0.26 
25 163996 158619 322615 1.03 0.03 0.95 0.93 0.94 0.05 0.07 0.06 
26 145244 140212 285456 1.04 0.04 0.92 0.92 0.92 0.08 0.08 0.08 
27 152020 144972 296992 1.05 0.05 1.10 1.08 1.09 -0.10 -0.08 -0.09 
28 132113 127362 259475 1.04 0.04 0.92 0.90 0.91 0.08 0.10 0.09 
29 133977 137977 271954 0.97 -0.03 1.00 1.05 1.03 0.00 -0.05 -0.03 
30 134662 135656 270318 0.99 -0.01 1.08 1.08 1.08 -0.08 -0.08 -0.08 
31 116443 112861 229304 1.03 0.03 0.93 0.91 0.92 0.07 0.09 0.08 
32 115487 112915 228402 1.02 0.02 1.04 1.06 1.05 -0.04 -0.06 -0.05 
33 106367 100392 206759 1.06 0.06 0.89 0.86 0.87 0.11 0.14 0.13 
34 124176 121590 245766 1.02 0.02 1.13 1.16 1.15 -0.13 -0.16 -0.15 
35 112850 109058 221908 1.03 0.03 1.00 0.98 0.99 0.00 0.02 0.01 
36 102088 100386 202474 1.02 0.02 0.95 0.96 0.96 0.05 0.04 0.04 
37 101934 99156 201090 1.03 0.03 1.01 1.02 1.01 -0.01 -0.02 -0.01 
38 100567 94978 195545 1.06 0.06 1.01 0.97 0.99 -0.01 0.03 0.01 
39 98197 96532 194729 1.02 0.02 0.96 0.98 0.97 0.04 0.02 0.03 
40 104346 102142 206488 1.02 0.02 1.15 1.16 1.15 -0.15 -0.16 -0.15 
41 83879 79496 163375 1.06 0.06 0.90 0.89 0.90 0.10 0.11 0.10 
42 82078 76098 158176 1.08 0.08 1.08 1.06 1.07 -0.08 -0.06 -0.07 
43 68671 63432 132103 1.08 0.08 0.81 0.78 0.79 0.19 0.22 0.21 
44 87949 86984 174933 1.01 0.01 1.23 1.31 1.27 -0.23 -0.31 -0.27 
45 73864 69607 143471 1.06 0.06 0.93 0.91 0.92 0.07 0.09 0.08 
46 71283 65996 137279 1.08 0.08 1.04 1.04 1.04 -0.04 -0.04 -0.04 
47 63239 57626 120865 1.10 0.10 0.95 0.93 0.94 0.05 0.07 0.06 
48 62377 58097 120474 1.07 0.07 1.04 1.03 1.04 -0.04 -0.03 -0.04 
49 56664 55266 111930 1.03 0.03 0.90 0.90 0.90 0.10 0.10 0.10 
50 63862 64411 128273 0.99 -0.01 1.22 1.33 1.27 -0.22 -0.33 -0.27 
51 48202 41753 89955 1.15 0.15 0.83 0.75 0.79 0.17 0.25 0.21 



 

 - ٤٧ -

52 52317 46939 99256 1.11 0.11 1.13 1.20 1.16 -0.13 -0.20 -0.16 
53 44167 36503 80670 1.21 0.21 0.79 0.68 0.74 0.21 0.32 0.26 
54 59843 60017 119860 1.00 0.00 1.38 1.59 1.48 -0.38 -0.59 -0.48 
55 42667 38762 81429 1.10 0.10 0.84 0.80 0.82 0.16 0.20 0.18 
56 41368 37380 78748 1.11 0.11 1.07 1.09 1.08 -0.07 -0.09 -0.08 
57 35018 29929 64947 1.17 0.17 0.93 0.90 0.91 0.07 0.10 0.09 
58 33974 29467 63441 1.15 0.15 0.96 0.89 0.93 0.04 0.11 0.07 
59 35656 36112 71768 0.99 -0.01 0.99 1.05 1.02 0.01 -0.05 -0.02 
60 37758 39291 77049 0.96 -0.04 1.25 1.37 1.31 -0.25 -0.37 -0.31 
61 24895 21314 46209 1.17 0.17 0.75 0.65 0.70 0.25 0.35 0.30 
62 28267 26697 54964 1.06 0.06 1.17 1.34 1.25 -0.17 -0.34 -0.25 
63 23331 18610 41941 1.25 0.25 0.72 0.56 0.64 0.28 0.44 0.36 
64 36286 39834 76120 0.91 -0.09 1.49 1.94 1.69 -0.49 -0.94 -0.69 
65 25406 22490 47896 1.13 0.13 0.87 0.76 0.81 0.13 0.24 0.19 
66 22358 19527 41885 1.14 0.14 0.97 0.95 0.96 0.03 0.05 0.04 
67 20780 18752 39532 1.11 0.11 0.98 1.01 0.99 0.02 -0.01 0.01 
68 20164 17741 37905 1.14 0.14 0.94 0.85 0.90 0.06 0.15 0.10 
69 21957 22787 44744 0.96 -0.04 0.96 1.03 0.99 0.04 -0.03 0.01 
70 25781 26517 52298 0.97 -0.03 1.35 1.49 1.41 -0.35 -0.49 -0.41 
71 16302 12874 29176 1.27 0.27 0.75 0.62 0.69 0.25 0.38 0.31 
72 17490 15145 32635 1.15 0.15 1.03 1.22 1.11 -0.03 -0.22 -0.11 
73 17563 11904 29467 1.48 0.48 0.83 0.59 0.71 0.17 0.41 0.29 
74 25082 25232 50314 0.99 -0.01 1.55 2.20 1.82 -0.55 -1.20 -0.82 
75 14701 11075 25776 1.33 0.33 0.81 0.67 0.74 0.19 0.33 0.26 
76 11093 8075 19168 1.37 0.37 0.89 0.87 0.88 0.11 0.13 0.12 
77 10214 7464 17678 1.37 0.37 1.13 1.14 1.13 -0.13 -0.14 -0.13 
78 7046 5073 12119 1.39 0.39 0.68 0.61 0.65 0.32 0.39 0.35 
79 10644 9155 19799 1.16 0.16 1.26 1.23 1.25 -0.26 -0.23 -0.25 
80 9876 9759 19635 1.01 0.01 1.24 1.50 1.35 -0.24 -0.50 -0.35 
81 5325 3883 9208 1.37 0.37 0.66 0.54 0.61 0.34 0.46 0.39 
82 6218 4582 10800 1.36 0.36 1.35 1.43 1.39 -0.35 -0.43 -0.39 
83 3866 2512 6378 1.54 0.54 0.59 0.43 0.51 0.41 0.57 0.49 
84 6907 7163 14070 0.96 -0.04 2.10 3.05 2.50 -1.10 -2.05 -1.50 
85 2702 2186 4888 1.24 0.24 0.61 0.51 0.56 0.39 0.49 0.44 
86 2004 1468 3472 1.37 0.37 0.91 0.91 0.91 0.09 0.09 0.09 
87 1699 1057 2756 1.61 0.61 1.11 0.95 1.04 -0.11 0.05 -0.04 
88 1054 760 1814 1.39 0.39 0.69 0.70 0.70 0.31 0.30 0.30 
89 1355 1108 2463 1.22 0.22 0.96 0.90 0.93 0.04 0.10 0.07 
90 1770 1706 3476 1.04 0.04 1.72 2.13 1.90 -0.72 -1.13 -0.90 
91 698 495 1193 1.41 0.41 0.52 0.41 0.47 0.48 0.59 0.53 
92 913 720 1633 1.27 0.27 1.76 1.86 1.80 -0.76 -0.86 -0.80 
93 338 281 619 1.20 0.20 0.35 0.31 0.33 0.65 0.69 0.67 



 

 - ٤٨ -

94 1039 1077 2116 0.96 -0.04 3.58 4.09 3.82 -2.58 -3.09 -2.82 
95 242 246 488 0.98 -0.02 0.39 0.39 0.39 0.61 0.61 0.61 
96 211 183 394 1.15 0.15 0.86 0.93 0.89 0.14 0.07 0.11 
97 248 148 396 1.68 0.68 0.58 0.40 0.50 0.42 0.60 0.50 
98 641 551 1192 1.16 0.16             
99                       
             0.11 1.11 15527 7346 8181 غير مبين
             0.05 1.05 17874589 8701243 9173346 المجموع

  
  )٣(اجلدول رقم 

  ٢٠٠٤ والنوع يف سورية عام مرالعتوزيع أعداد السكان حسب 
 Total Age أنثى ذكر

Group Count  % Count  % Count  % 
0-4 1273681 13.9% 1202111 13.8% 2475792 13.9% 

5-9 1234916 13.5% 1164053 13.4% 2398969 13.4% 

10-14 1114289 12.1% 1040305 12.0% 2154594 12.1% 

15-19 1078022 11.8% 1023179 11.8% 2101201 11.8% 

20-24 948488 10.3% 916124 10.5% 1864612 10.4% 

25-29 727350 7.9% 709142 8.1% 1436492 8.0% 

30-34 597135 6.5% 583414 6.7% 1180549 6.6% 

35-39 515636 5.6% 500110 5.7% 1015746 5.7% 

40-44 426923 4.7% 408152 4.7% 835075 4.7% 

45-49 327427 3.6% 306592 3.5% 634019 3.5% 

50-54 268391 2.9% 249623 2.9% 518014 2.9% 

55-59 188683 2.1% 171650 2.0% 360333 2.0% 

60-64 150537 1.6% 145746 1.7% 296283 1.7% 

65-69 110665 1.2% 101297 1.2% 211962 1.2% 

70-74 102218 1.1% 91672 1.1% 193890 1.1% 

75+ 100804 1.1% 80727 0.9% 181531 1.0% 

  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٤٩ -

  )٤(اجلدول رقم 
  نسب النوع ونسب العمر واحنرافاهتا 

  الفئات

   العمرية

  نسبة

  النوع

نسبة 

العمر 

 ذكورلل

نسبة 

العمر 

 ناثلإل

  االنحرافات 

  نسبة في 

  ذكورللالعمر 

االنحرافات 

نسبة في 

لإلناثالعمر 

انحرافات 

 نسبة النوع

0-4 106.0           
5-9 106.1 103 104 3.4 3.8 0.1 
10-14 107.1 96 95 -3.6 -4.9 1.0 
15-19 105.4 105 105 4.5 4.6 -1.8 
20-24 103.5 105 106 5.1 5.8 -1.8 
25-29 102.6 94 95 -5.9 -5.4 -1.0 
30-34 102.4 96 96 -3.9 -3.5 -0.2 
35-39 103.1 101 101 0.7 0.9 0.8 
40-44 104.6 101 101 1.3 1.2 1.5 
45-49 106.8 94 93 -5.8 -6.8 2.2 
50-54 107.5 104 104 4.0 4.4 0.7 
55-59 109.9 90 87 -9.9 -13.2 2.4 
60-64 103.3 101 107 0.6 6.8 -6.6 
65-69 109.2 88 85 -12.4 -14.7 6.0 
70-74 111.5 97 101 -3.3 0.7 2.3 
75+ 124.9          

  
  )٥(اجلدول رقم 

  ت اخلصوبة العمريةتطور معدال
  * يف سورية ٢٠٠١ إىل عام ١٩٨١ من عام خالل الفترة

 الفئات العمرية 1981 1993 1999 2001
58 37 48.5 80 [ 19 – 15 ]  
165 150 153 249 [ 24 – 20 ]  
189 195 193.3 314 [ 29 – 25 ]  
177 164 181.4 294 [ 34 – 30 ]  
121 116 145.6 237 [ 39 – 35 ]  
42 49 81.6 133 [ 44 – 40 ]  
17 20 36.6 59 [ 49 – 45 ]  
769 731 840 1366 TFR 
٦٫٨ ٤٫٢ ٣٫٦ ٣٫٨ TFR 

   ، ونتائج البحث المتعدد ١٩٩٤ ، ١٩٨١ ، ١٩٧٠ ، ١٩٦٠نتائج التعداد لألعوام : المصدر -*
  .  ٢٠٠١، ونتائج مسح صحة األم ١٩٩٩ األغراض



 

 - ٥٠ -

  
  )٦(اجلدول رقم 
  ية لإلناثلعمرتطور معدالت الوفيات ا

   ٢٠٠١ - ١٩٧٩خالل الفترة من يف سورية  
  نسبة البقاء  ٢٠٠١  ١٩٩٩  ١٩٧٩  الفئات العمرية
[ 4 – 0 ] ١٤,٨٩  5.88 4.24 ٠,٩٨٨٨  

[ 9 – 5 ]  ٢,١١  0.50 0.33 ٠,٩٩٦٩  

[ 14 – 10 ]  ١,١٢  0.40 0.23 ٠,٩٩٨١  

[ 19 – 15 ]  ١,٦٤  0.60 0.34 ٠,٩٩٧٩  

[ 24 – 20 ]  ٢,٦٩  0.90 0.63 ٠,٩٩٦٦  

[ 29 – 25 ]  ٢,٤٥  1.10 0.82 ٠,٩٩٥٢  

[ 34 – 30 ]  ١,٦٠  1.40 1.06 ٠,٩٩٤٠  

[ 39 – 35 ]  ٢,٤١  1.80 1.21 ٠,٩٩٢٦  

[ 44 – 40 ]  ٤,٣٣  2.60 1.69 ٠,٩٨٩٦  

[ 49 – 45 ]  ٤,٦٤  3.90 2.62 ٠,٩٨٤٧  

[ 54 – 50 ]  ٥,٥٧  6.00 3.44 ٠,٩٧٥١  

[ 59 – 55 ]  ١٦,٣٩  9.10 6.57 ٠,٩٦٢٠  

[ 64 – 60 ]  ٢٧,١٢  14.60 9.48 ٠,٩٣٩٥  

[ 69 – 65 ]  ٣٦,٠٤  24.80 24.00 ٠,٩٠٦٨  

[ 74 – 70 ]  ٤٩,٤٩  42.70 42.01 ٠,٨٦٢٥ 
[ 79 – 75 ]  ٦٣,٣٦  73.20 50.23  

  65.19 158.50  ١٣٢,٦٧   فأكثر٨٠ [ 

الدميوغرافية وما يتصل ا من بيانات اقتصادية كشوفات البيانات ، ١٩٨١و  ١٩٧٧ اإلحصائية اتاموع: املصدر -(*)
    .٢٠٠٠جنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا عام لواجتماعية للبلدان األعضاء يف ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٥١ -

  )٧(اجلدول رقم 
   العمروفقتوزيع أعداد السكان تقدير 

  ٢٠٠٤ يف سورية عام 
٢٠٠٤تقدير عدد السكان   

Age Group Count  % 
0-4 2,521,657 0.14 

5-9 1,980,003 0.11 
10-14 2,170,444 0.12 
15-19 2,267,099 0.13 
20-24 2,108,240 0.12 
25-29 1,494,812 0.08 
30-34 1,186,662 0.07 
35-39 977,082 0.05 
40-44 874,685 0.05 
45-49 723,481 0.04 
50-54 527,299 0.03 
55-59 497,633 0.03 
60-64 313,891 0.02 
65+ 257,429 0.01 

 % 100 17,900,418 المجموع

  
  


