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  مقدمة

االثر الكبري يف وضع اسس  من الدراسات السكانية من اهم املواضيع اليت تم ا الدول ملا هلا أصبحت

احمللية، والتخطيط للمستقبل االجتماعي  الظروفتتفق مع اليت التنمية ومالمح السياسات السكانية 

ميكن من خالهلا  من الدول فإن توفر البيانات السكانية ضرورة حيوية لكل دولة. وعليه، واالقتصادي للدول

احلصول على املعلومات الدميوغرافية االساسية بشكل دوري ودقيق وذلك من خالل التعدادات السكانية 

   .طالق،...اخل) سجيل احليوي: مواليد، وفيات، هجرة، زواج،واملسوح والسجالت االدارية (الت

من  هائالً  اً الذي اجرته دائرة االحصاءات العامة مؤخراً كم 2015العام للسكان واملساكن  التعداد وقد وفر

وتركز هذه واملساكن. من خالهلا الوقوف على كافة اجلوانب اخلاصة بالسكان  ميكناالحصائية اليت  البيانات

وتناولت  .يف االردنللسكان "اخلصائص الدميوغرافية وتقييم الرتكيب العمري والنوعي"  حتليل على الورقة

 .السكانية واجلنسية والكثافة واجلنسالعمر حسب  هموتوزيعهم ومعدالت منو  السكان جمحتليل حل اً ضيا

 الفاصلة بني التعدادات باإلضافة إىلوذلك بغرض اجراء مقارنات بني الفرتات  تناولت الورقه تطورهمكما 

دميوغرافية لتقييم الساليب العديد من االومت تطبيق  .الوقوف على الفرصة السكانية وتداعياا املستقبلية

بيانات الرتكيب العمري والنوعي للسكان وذلك على مستوى اموع الكلي للسكان يف اململكة والسكان 

  .االردنيني داخل االردن

  

  

  المدير العام                                                                                                        

  الزعبيسعيد قاسم د.                                                                                         
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  هدف الدراسة

االجتماعية  اجلوانبهتمام كبري ملا له من دور مهم يف التأثري على حياة األفراد من إالسكان بحيظى موضوع 

، إىل جانب تأثري املتغريات السكانية وارتباطها الوطيد خبصائص اتمع وغريها من اجلوانبواالقتصادية 

غيري اجتاهاا وتطوراا، وقيمه وتقاليده والسياسات اليت تتخذها احلكومات للتدخل يف حل مشكالته أو ت

من هنا برزت أمهية الدراسة يف التعرف على اتمع السكاين يف االردن من النواحي الدميوغرافية واالجتماعية 

  واالقتصادية وحجم السكان وتوزيعام حسب اجلنس والعمر واجلنسية. 

  أهمية الدراسة

ردن، بشكل عام ما الرتكيب العمري والنوعي للسكان يف األاخلصائص الدميوغرافية وتقييم مهية دراسة أتتمثل 

   :يلي

  التعدادات يف الفرتات الفاصلة بني التزايد السكاين  •

  اخلصائص السكانية التعرف على  •

 تقييم دقة وجودة بيانات الرتكيب العمري والنوعي  •

  وانعكاسااالقاء الضوء على الفرصة السكانية  •

  السكان  ألعدادعرض التوقعات املستقبلية  •

  الدراسة منهجية

التعداد العام للسكان واملساكن  للبيانات اليت مت احلصول عليها من الوصفي أسلوب التحليل مت اتباع

 التعرف علىالتعداد احلايل والتعدادات السابقة دف نتائج سيتم إجراء مقارنات بني  كما ،2015

مقارنات الدولية لبعض جداول للالتوزيعات النسبية واملعدالت باإلضافة إىل وذلك باستخدام  التباينات

وأساليب ، بعض املقاييس الرياضية (الوسط احلسايب والوسيط)كما مت استخدام املؤشرات الرئيسية للسكان.  

 وأسلوب  مم املتحدة،سكرتارية األ كأسلوببتقييم بيانات الرتكيب العمري والنوعي   تتعلقمتعددة  علمية

  "مايرز".وأسلوب  ""ويبل
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  الفصل االول: السكان في المملكة

  تطور حجم السكان

الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة أن امجايل عدد   2015بينت نتائج التعداد العام للسكان واملساكن 

وقد تطور عدد سكان اململكة منذ مطلع عقد  .نسمة  9,531,7121قد بلغ  فعلياالسكان الذين مت عدهم 

كرب عاما. وكانت الزيادة األ 55مرات خالل  10كثر من أالستينيات من القرن املاضي، حيث تضاعف 

املتتالية إىل  اهلجراتموجات ىل إ ارتفاع عدد السكان. ويعود 2011خالل العقد املاضي وخاصة منذ عام 

عام ألف نسمة يف  586 لمملكةلعدد السكان االمجايل وقد بلغ  .مبا فيها اهلجرة القسرية واللجوء األردن

عدد  بلغ حىت، وتواصل هذا االرتفاع 1961عام يف ألف نسمة  900 حوايل وارتفع ليصل إىل ،1952

تعداد عام  وأظهر. 1994مليون نسمة يف عام  4.23وإىل  1979مليون نسمة يف عام  2.12السكان 

5.1إىل ليصل لسكان اارتفاع عدد  2004
4
  ألف نسمة.   

وقد تناقصت هذه النسبة  ،1979عام يف من جمموع السكان % 95.8حوايل وقد شكل السكان األردنيون 

غري تزايد طفيف يف أعداد مما يشري إىل  2004يف عام  % 92.3وإىل  1994عام يف %  92.4لتصل إىل 

 نتائج التعداد أما حسب .2004و 1979 عامي% ما بني  3.6مبا مقداره املقيمني داخل اململكة االردنيني 

السكان  عدد بلغفقد ،  2015 يف عام حصاءات العامةجرته دائرة اإلأالذي  العام للسكان واملساكن

% من  31% من امجايل سكان اململكة مقابل حوايل  69حوايل  أو مليون نسمة  6.6 حوايل ردنينياأل

لهجرات القسرية اليت جنمت لمليون نسمة)، وذلك نتيجة  1.3ردنيني نصفهم تقريبًا من السوريني (غري األ

أثرت هذه اهلجرات على كافة اجلوانب احلياتية يف و وما واكبها من حروب. يف املنطقة  السياسية األزماتعن 

  . وشكلت ضغوطا كبرية على كافة املوارد األردن

                                                           
 2015التعداد العام للسكان والمساكن  1
 1979 التعداد العام للسكان والمساكن 2
 1994التعداد العام للسكان والمساكن  3
 2004التعداد العام للسكان والمساكن  4
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عقود طويلة من الزمن،  لايد املستمر يف أعداد السكان من أكرب التحديات اليت يواجهها األردن ويعترب التز 

حتديا إضافيا مما أدى إىل صعوبات يف حتقيق أهداف التنمية كما شكلت قلة املوارد املتاحة الطبيعية واملادية 

   فرتات الزمنية املختلفة.الخالل  يف حجم سكان اململكة ) التغريات1( رقم ويوضح الشكل يف األردن.

  

  2015 - 2004 السنواتحسب اجلنسية خالل  سكان اململكة) 1شكل(

  

  2015املصدر: الكتاب االحصائي السنوي 

  النمو السكاني 

يف أعداد السكان كان نتيجة طبيعية الذي شهده األردن خالل العقود الزمنية السابقة  إن التزايد املستمر

وقد بلغ معدل  الذي يعترب من أعلى املعدالت املسجلة عامليا.لالرتفاع اجلوهري يف معدل النمو السكاين، 

معدالت ارتفاع املعدل إىل ارتفاع %، ويعزى  4.4حوايل  1994 -1979فرتة الالنمو السكاين خالل 

  .خالل تلك الفرتة االردنيني وخاصة من العمالة الوافدةاإلجناب بشكل رئيسي وارتفاع أعداد غري 
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حيث وصل إىل   التدرجيي باالخنفاض السكاين أخذ معدل النمو من القرن املاضي، ويف بداية التسعينات

 2015و 2004 عاميبني  بشكل حاد النمو السكاينوارتفع معدل ، 2004و 1994عامي % بني  2.6

اىل  ارتفاع معدل النمو السكاينويعود السبب الرئيسي يف  .2015و 2004 عامي% بني  5.3ليصل إىل 

الف اآل مئات تدفق اليت أدت إىل اململكة نتيجة لألوضاع السياسية يف املنطقة الداخلة إىلرية ساهلجرة الق

أن املفوضية السامية لالجئني وتشري البيانات الصادرة عن  .2011الالجئني السوريني منذ مطلع عام من 

من غري  لفأ 600ىل ما يقارب إباإلضافة  ،ألف 650حوايل عدد السوريني املسجلني كالجئني قد بلغ 

 لألردنيني حنو االستقرار عند املستوى النمو السكاين  ، يالحظ ميل معدلوباستبعاد عامل اهلجرة املسجلني.

املشار للمحافظات بني التعدادين  السكاينوباحتساب معدل النمو . 2015-2004فرتة ال% خالل  2.4

حيث للمملكة اعلى من املعدل العام  معدالت منو سكاين العاصمةو  املفرق يتسجلت حمافظ اليهما، فقد

والزرقاء واربد  العاصمة يتردنيني يف حمافظبلغت نسبة السكان غري األو  على التوايل. % 6.2% و 7.0بلغ 

  على التوايل. غري االردنيني سكانلل من اموع الكلي% 15.1% و15.5و% 42.1

    

   فرتات زمنية خمتارة) معدالت النمو السكاين خالل 2شكل(

  
 

  2015املصدر: الكتاب االحصائي السنوي 
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  الهجرة الداخلية

خر دف مكان اقامة معني ومكان اقامة آبني لألفراد واجلماعات  تعرب اهلجرة الداخلية عن احلركة املكانية

االستقبال يف حني أا يف منطقة  يف ارتفاع معدل النمو السكاينوتساهم اهلجرة الداخلية  .الدائمةاالقامة 

للسكان واملساكن  نتائج التعداد العامختفيض حجم السكان يف منطقة اإلرسال. وأشارت تعمل على 

كان اإلقامة السابق قد استنادا إىل مكان اإلقامة احلايل وم ردنينيبني األ ن معدل اهلجرة الداخليةأ 2015

إقامة أمهام وقت والدم لإلقامة يف مكان مكان غريوا ردنيني ألمن ا%  5.4ن حوايل أ، و % 2.04غ بل

آخر. وتشري هذه املعطيات إىل أن توافر اخلدمات مبختلف أنواعها قد ساهم يف االستقرار السكاين 

  لألردنيني. 

 احلايل والسابق اإلقامةحسب مكاين احملافظات واىل من ) معدالت اهلجرة الداخلة واخلارجة 1( اجلدولويبني 

 على معدلأقد سجلت حمافظة العقبة . ويالحظ أن ومكان االقامة احلايل إقامة االم وقت والدة الفردحسب مكان و 

على حمافظة الطفيلة أالتوايل. وسجلت على % 19.9و% 7.6األسلوبني حيث بلغ للهجرة الداخلة لكال 

حني بلغ معدل يف  % 4.2معدل للهجرة اخلارجة باعتماد أسلوب مكاين اإلقامة احلايل والسابق حيث بلغ 

ن معظم احملافظات ، يتبني أللمحافظاتصايف اهلجرة معدل وباحتساب  .% 10.1اهلجرة احلياتية اخلارجة 

 قامة السابق (هجرة جارية) مايل ومكان اإلقامة احلامكان اإل أسلوب كانت طاردة للسكان وذلك حسب

ىل إ باإلضافةهذه احملافظات ، كما كانت كانت جاذبة للسكاناليت   عدا حمافظات العقبة والبلقاء والعاصمة 

  حسب اسلوب اهلجرة احلياتية.حمافظة املفرق جاذبة للسكان 
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  2015 واحلياتية للسكان حسب احملافظة،) معدالت اهلجرة الداخلة واخلارجة اجلارية 1( جدول رقم

 المحافظة
 معد�ت الھجرة الحياتية معد�ت الھجرة الجارية

 الخارجين الداخلين الخارجين الداخلين

 3.71 5.48 1.3 2.3 العاصمة

 7.22 9.33 2.9 4.0 البلقاء

 7.89 7.53 3.8 2.0 الزرقاء

 8.52 5.09 2.9 1.5 مأدبا

 4.45 2.31 1.3 1.1 اربد 

 4.51 5.27 1.9 1.6 المفرق

 6.92 3.71 2.7 1.2 جرش

 9.95 3.48 3.4 1.1 عجلون

 8.36 3.92 2.6 1.5 الكرك

 10.10 4.95 4.2 1.8 الطفيلة

 8.19 3.69 2.5 1.3 معان

 5.73 19.93 3.8 7.6 العقبة

 5.43 5.43 2.04 2.04 المجموع

          2015 الداخلية والدوليةاهلجرة ورقة عمل املصدر:                   

  

  2015 ) معدل صافي الهجرة الداخلية في المحافظات حسب الهجرة الجارية والهجرة الحياتية،3شكل رقم (

  
  2015 اهلجرة الداخلية والدوليةورقة عمل املصدر:   
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  /النوعنسبة الجنس

 ذكر لكل 105 تصل إىلأي جمتمع سكاين يف وقت الوالدة  النوعن نسبة أتشري األدبيات الدميوغرافية إىل 

 1979لكافة سكان اململكة حسب نتائج تعدادي  106.0و 109.7هذه النسبة  بلغتوقد  .أنثى  100

 103 و 107بني حيث تراوحت ما ،كثريًا بالنسبة للسكان األردنينيهذه النسبة   ومل ختتلف. 2004و

 199.7لسكان غري األردنيني لتصل إىللارتفعت هذه النسبة قد و  حسب نتائج التعدادين املشار إليهما.

 واخنفضت لتصل إىل 1994 حسب نتائج تعداد 210.1 إىل ارتفاعها وواصلت 1979 حسب نتائج تعداد

غري االردنيني أن معظم السكان  مما يشري إىل 2004 واملساكن حسب نتائج التعداد العام للسكان 143.7

بلغت ، فقد 2015العام للسكان واملساكن  ما حسب نتائج التعداد. أهم من الذكوراملقيمني يف اململكة 

 من همغالبية غري األردنيني  نأيؤكد مما  ردنينيلغري األ 135.5 مقابل 103.8 حوايل ردنينيألل نسبة اجلنس

   ).2أنثى (اجلدول رقم  100ذكر لكل   112.5، ويف املقابل فقد بلغت نسبة اجلنس لسكان اململكة الذكور

  

  حسب الجنسيةفي التعدادات السكانية  النوعنسبة  )2( جدول

  غير أردني  أردني  المجموع  السنة

1979  109.7  107.0  199.7  

1994  109.2  104.2  197.4  

2004  106.0  103.4  143.7  

2015  112.5  103.8  135.5  

  املصدر: نتائج التعدادات العامة للسكان واملساكن للسنوات املذكورة

  
قـــد بلغـــت ن هـــذه النســـبة أتبـــني ي ،الفئـــات العمريـــة اخلمســـية حســـبللســـكان  نســـبة اجلـــنسوعنـــد احتســـاب 

وبشــــكل حــــاد لتصــــل إىل  19-15باالرتفــــاع بعــــد الفئــــة العمريــــة وأخــــذت ، 14-0يف الفئــــة العمريــــة  105.3
بـني يف الفئـات العمريـة مـا . وتشـري البيانـات إىل تذبـذب قيمـة نسـبة اجلـنس 29-25يف الفئة العمريـة  120.7
ممــــا يشــــري اىل ان  94.4اقـــل نســــبة للجـــنس حيــــث بلغـــت  +80وســــجلت الفئـــة العمريــــة . 54و 30العمـــرين 

    )3رقم (جدول توقعات احلياة للذكور من توقعات احلياة لإلناث اعلى



13 
 

  2015والجنسية،  حسب الفئة العمرية النوع) نسبة  3جدول رقم ( 

 أنثى ذكر الفئة العمرية

 نسبة الجنس

اجمالي 

 المملكة

 نسبة الجنس

  غير اردنيين

 الجنس نسبة

 االردنية

4-0 532918 561280 105.3 106.0 105.0 

9-5 571516 597975 104.6 104.5 104.7 

14-10 490522 519876 106.0 105.7 106.1 

19-15 449302 498519 111.0 121.8 106.7 

24-20 426835 519140 121.6 153.8 108.0 

29-25 370765 459841 124.0 162.6 104.4 

34-30 338461 395939 117.0 158.7 97.5 

39-35 298499 352691 118.2 169.5 98.0 

44-40 256601 304330 118.6 183.5 98.2 

49-45 214842 258567 120.4 193.9 100.6 

54-50 162648 187189 115.1 171.9 100.2 

59-55 117340 127359 108.5 143.1 98.6 

64-60 80824 86254 106.7 124.1 101.5 

69-65 68161 67492 99.0 111.2 95.5 

74-70 47124 52668 111.8 115.7 110.7 

79-75 31759 32428 102.1 95.2 103.7 

+80 26771 25276 94.4 88.3 96.1 

 103.2 135.5 112.5 5046824 4484888 المجموع

   دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 

  
يظهـــر مـــن خـــالل  ،حســـب الفئـــات العمريـــة اخلمســـيةغـــري االردنيـــني وعنـــد احتســـاب نســـبة اجلـــنس للســـكان 

باالرتفــاع بعــد الفئــة ، وأخــذت 14-0يف الفئــة العمريــة  105.4 حــوايل أن هــذه النســبة قــد بلغــت ) 3اجلــدول( 
. وتشـــري البيانـــات إىل تذبـــذب 49-45يف الفئـــة العمريـــة  193.9وبشـــكل حـــاد لتصـــل إىل  19-15العمريـــة 

اقـــل نســـبة  +80. وســـجلت الفئـــة العمريـــة 54و 20بـــني العمـــرين يف الفئـــات العمريـــة مـــا قيمـــة نســـبة اجلـــنس 
  .انثى 100ذكر لكل  88.4بلغت للجنس حيث 
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   2015في المملكة حسب الجنسية والفئات العمرية الخمسية،  النوع) نسبة 4شكل (

  
  دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 

)، سنة 15إىل ثالث فئات عمرية هي: فئة صغار السن (أقل من وتنقسم اتمعات السكاين حسب العمر 

سكان للالعمري  الرتكيبويتميز  .فأكثر) سنة 65وفئة كبار السن (عاما) ،  64-15( القوى البشريةوفئة 

 الرتكيبكبري يف   تشابهأظهرت النتائج يشكل فيه صغار السن نسبة كبرية. و حيث بأنه تركيب فيت  االردنيني

 65فئة كبار السن (باستثناء السكانية التعدادات يف كافة اململكة مقارنة بالسكان األردنيني  لسكانالعمري 

 وارتفاع توقعات احلياة للجنسني. سنة فأكثر) اليت بينت ارتفاعا نتيجة لتحسن الظروف الصحية للسكان

العام للسكان تعداد ال% حسب نتائج  34.5سنة)   15(أقل من  لألردنيني صغار السنبلغت نسبة  وقد 

املخزون من القوى سنة الذين يشكلون  64-15يف حني بلغت نسبة الذين أعمارهم  ،2015 واملساكن 

العمري للسكان  الرتكيبوال خيتلف  .% 4.2 سنة فأكثر) 65كبار السن (بلغت نسبة  و %  61.3 البشرية

غري من  وبلغت نسبة الذين يف األعمار املنتجة ،ردنينيأللللملكة و  الرتكيب العمري كثرياً عن   ردنيني غري األ

  %. 63.5سنة)  64-15( االردنيني
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   2015التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية العريضة وحسب الجنسية لعام ) 5شكل (

  

   2015، تعداد دائرة االحصاءات العامةاملصدر:  

   الهرم السكاني

) 9- 5ميل قاعدة اهلرم حنو التقلص مقارنة بالفئة العمرية الالحقة (اهلرم السكاين إلمجايل السكان يتضح من 

مما يشري إىل اخنفاض معدالت اإلجناب خالل السنوات اخلمس السابقة للتعداد. وتبدأ نسب السكان 

باالخنفاض بعد هذا العمر وبشكل متسق بني اإلناث يف حني أن هناك تزايدا يف نسب السكان الذكور 

مة اهلرم حنو التقلص نتيجة للهجرة الدولية االجيابية. كما يالحظ ميل ق  24-20وخاصة يف الفئة العمرية 

وبشكل عام، فإن اهلرم يعكس الرتكيب العمري الفيت لسكان  نتيجة الرتفاع معدالت الوفاة يف األعمار املتقدمة.

  اململكة والذي يتصف بقاعدة عريضة مقارنة بالفئات العمرية االخرى. 
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  2015) اهلرم السكاين للمملكة عام 6شكل (

  

  دائرة االحصاءات العامةاملصدر:   

  2015) اهلرم السكاين لألردنيني عام 7شكل (

  

  دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 
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طبيعيا كان الفئات العمرية   حسبالسكان توزيع ن أاهلرم السكاين لألردنيني يالحظ من كما هو متوقع و 

من  طفال دون اخلامسةكما لوحظ  تقلص حصة األ  .لتعدادات السابقةوأخذ نفس النمط املشاهد يف ا

  .جناب، والتأخر يف سن الزواج، والذي  يعود اىل اخنفاض معدالت اإلالعمر

  غرافيةو االعالة الديم

صغار السن (اقل من غريهم من ارتفاع العبء الذي يتحمله املعيلون ل ةاإلعالة الدميوغرافي نسبةارتفاع  يعكس

الرتكيب العمري للسكان، حيث يشري نسبة اإلعالة عكس تكما   سنة فأكثر). 65سنة) وكبار السن ( 15

فرد لكل  116ت هذه النسبة إىل تركيب عمري معمر. وقد بلغ اىل تركيب عمري فيت واخنفاضهإ اارتفاعه

فرداً  82لتصل إىل بشكل حاد  ت، مث اخنفض1979يف عام سنة)  64- 15(فرد يف األعمار املنتجة  100

فرد حسب  61.4وإىل  2004فرد عام  68.2 لتصل إىلبعد ذلك ت النسبة اخنفاضها وواصل. 1994عام 

وال شك أن االخنفاض احلاد يف قيمة هذا املؤشر يعود  . 2015نتائج التعداد العام للسكان واملساكن 

   األردن.الذي شهده مستويات اإلجناب  يفبشكل رئيسي إىل االخنفاض اجلوهري 

  ) معدل االعالة الدميوغرايف خالل سنوات التعداد8شكل (

    
  دائرة االحصاءات العامةاملصدر:          
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  متوسط حجم األسرة الخاصة 

يقصد باألسرة اخلاصة تلك األسرة اليت هلا رب أسرة وهي عبارة عن فرد أو أكثر يشغلون وحدة سكنية 

مستقلة (أو جزء منها) ويسامهون معا يف اإلنفاق من دخل رب األسرة أو بعض أفرادها وقد ال تكون بني 

  أفراد األسرة صلة قرابة و من الشائع أن يشرتك أفراد األسرة يف وجبات الطعام أو بعض منها.

يف األردن اخنفاض متوسط حجم األسرة للسكان  2015 بينت نتائج التعداد العام للسكان واملساكن

 %).19.4(أي مبعدل اخنفاض بلغ  2004فردًا عام  5.4يف حني بلغ  1979فردًا عام  6.7حيث بلغ 

والشك إن االخنفاض املالحظ يف متوسط حجم األسرة للسكان قد يكون عائدا إىل اخنفاض مستويات 

اإلجناب يف األردن وإىل الضغوط االقتصادية املتمثلة يف ارتفاع تكلفة اإلجناب وما يرتتب عليه من نفقات 

أسرة أي ان  1,977,534ان عدد االسر بلغ   2015على خمتلف اجلوانب. وقد بينت النتائج التعداد 

%). ومبقارنة متوسط حجم االسرة 10.0فرد، (أي مبعدل اخنفاض بلغ  4,82متوسط حجم االسرة 

بالتعدادات السابقة، يتبني ان حجم االسرة استمر باالخنفاض التدرجيي خالل االربعة عقود االخرية. 

   ة.يبني اجتاهات حجم االسرة خالل العقود االربعة املاضي )9والشكل رقم (

  ) اجتاهات حجم االسرة يف االردن9شكل (

  

  دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 
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  التوزيع الجغرافي للسكان 

يتأثر التوزيع اجلغرايف للسكان بعوامل عديدة أمهها اهلجرتني الداخلية واخلارجية وتباين مستوى التطور 

  االجتماعي واالقتصادي يف منطقة دون أخرى.  

% يقيمون يف حمافظة العاصمة 42إىل أن حوايل مخسي السكان  4 رقم وتشري األرقام الواردة يف اجلدول

% على التوايل، حيث تعترب هذه احملافظات مراكز 14.3% و 18.6وحدها، تليها حمافظتا اربد والزرقاء 

جذب للسكان ملا تتمتع به من ظروف اجتماعية واقتصادية لتوافر فرص العمل فيها من جهة وكوا مراكز 

اختالفات جوهرية يف هذه النسب بني الذكور واالناث  جتارية هامة يف اململكة من جهة أخرى ومل يالحظ

  وذلك حسب احملافظات.

% من السكان يقيمون 8أخذ األقاليم بعني االعتبار، حيث يالحظ أن حوايل  عندويبدو هذا اخللل واضحاً 

يف إقليم اجلنوب (حمافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة) وتشكل مساحة هذا اإلقليم نصف املساحة 

% من السكان يعيشون يف إقليم الشمال يتوزعون على حوايل ثلث املساحة 28.7كلية للمملكة، وأن ال

% يف إقليم الوسط (حمافظات العاصمة والبلقاء 63.5الكلية للمملكة، يف حني يقيم حوايل ثلثي السكان 

الرئيسي يف زيادة % فقط من املساحة الكلية للمملكة. ويعزى السبب 16.2) الذي يشكل دباأوموالزرقاء 

عمان اليت تعترب مركزًا إداريًا وجتاريًا واقتصاديًا جاذباً  العاصمةم ضالرتكز السكاين يف هذا اإلقليم إىل أنه ي

  للسكان وخباصة الذكور للبحث عن فرص أفضل للعمل.
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 )باأللف نسمة العدد( 2015 و 2004 لعامي ) التوزيع النسيب للسكان يف اململكة حسب احملافظة واجلنس4جدول (

 المحافظة
2004 2015(1)

 

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور
 42.0 41.4 42.6 38.8 38.9 38.7 العاصمة
 5.2 5.1 5.2 6.7 6.6 6.7 البلقاء

 14.3 14.3 14.3 14.9 14.9 15.0 الزرقاء
 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 مادبا

 18.6 19.1 18.1 17.8 17.9 17.7 اربد
 5.8 5.9 5.6 4.7 4.6 4.7 املفرق

 2.5 2.5 2.4 3.0 3.0 3.0 جرش

 1.8 1.9 1.8 2.3 2.3 2.3 عجلون

 3.3 3.4 3.3 3.9 4.0 3.9 الكرك

 1.0 1.0 1.0 1.4 1.5 1.4 الطفيلة

 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9 1.9 معان

 2.0 1.8 2.1 2.1 1.9 2.2 العقبة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
 9532.0 4485.0 5047.0 5350.0 2592.3 2757.7 العدد

2015 ،2004املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن    

  . 

 %59 احلضر قد ارتفعت من وبالنظر إىل توزيع السكان حسب احلضر والريف، يالحظ أن نسبة سكان

% يف كل من حمافظات العاصمة والزرقاء واربد 90، وجتاوزت هذه النسبة 2015 عام %90.3 إىل 1979 عام

لنسبة  يف حني سجلت ادىن قيمة حمافظات البلقاء وعجلون والعقبة، يف-%85 82%وتراوحت هذه النسبة بني 

 إىل 41% واخنفضت نسبة سكان الريف من.  54%السكان يف املناطق احلظرية يف حمافظة معان اذ بلغت

 يف حمافظة الزرقاء بينما كانت 4%يف حمافظة العاصمة 3% فهي مل تتجاوز املذكورين التعدادين بني %9.7

ويرجع السبب يف هذا التفاوت أساساً إىل   .يف مناطق ريفية حمافظة معان من السكان الذين يقطنون 46%

طرأت على معدالت واىل التغريات اليت  2015و1979اختالف تعريف كل من احلضر والريف بني التعدادين

النمو السكانية، وإىل التغيريات املتكررة يف احلدود اإلدارية للعديد من التجمعات السكانية، وخباصة احلضرية 

، انظر )منها، باإلضافة إىل أن املناطق احلضرية جاذبة للسكان بطبيعتها (االقتصادية على وجه اخلصوص

   ).10الشكل (



21 
 

  2015اململكة،) نسبة احلضر والريف يف 10شكل (

  

  2016دائرة االحصاءات العامة، الكتاب االحصائي السنوي املصدر: 

  تقييم بيانات التركيب العمري والنوعي للسكانالفصل الثاني: 

  تقديم   

بشكل عام وبعد انتهاء اجراء التعداد العام للسكان واملساكن يصبح لدينا نتائج وبيانات سكانية تتعلق 

والنوعي للسكان، وال بد من اجراء تتبعه كافة الدول حول بيانات التعددات وهو عملية بالرتكيب العمري 

تقيم هلذه البيانات، لتحديد مدى جودا ودقتها، الن هذه البيانات سوف يتم االعتماد عليها للدولة 

سقاطات بشكل عام يف رسم اخلطط والسياسات السكانية املستقبلية وذلك من خالل اجراء التقديرات واال

  السكانية على اساس علمي سليم، واليت كلما كان مستوى الدقة فيها عايل تنعكس على التخطيط السليم .

ومع تزايد اهتمام الدول باإلحصاءات الدميوغرافية اصبحت بيانات العمر والنوع من املتغريات االساسية 

خلدمات االساسية ومما حيقق االستغالل لوصف الرتكيبة السكانية وللقيام بالتخطيط السليم لتوفري كافة ا

  االمثل ملوارد الدولة بشكل صحيح.

وقد ظهرت احلاجة اىل ضرورة تقييم بيانات التعداد اليت كثريا ما ترتبط تلك االخطاء بعدد من  املعيقات 

  واليت منها :

90.3

9.7

حضر ريف
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  االخطاء اليت تواجه دقة التسجيل يف املنطقة حمل الدراسة  •

  مجع البيانات  االساليب املستخدمة يف •

  عوامل اجتماعية وثقافية مثل االمية او اخنفاض مستوى التعليم  •

  كفاءة طرق مجع البيانات املطبقة سواء بالطرق التقليدية الورقية او الطرق احلديثة االلكرتونية •

  التأثر بالعادات والتقاليد خصوصا لإلناث او دقة تسجيل العدادين للبيانات  •

  البشري املدىل بالبيانات خصوصا مبدى امهية هذه البيانات ملتخذي القرارمدى وعي العنصر  •

ويضاف اىل ذلك ان التوزيع العمري والنوعي للسكان  له امهية كبريه  لدى املخطط يف دراسة تغريات 

او السكان وخصائصهم سواء (التعليمية او الصحية او الزواجية او االجتماعية او تغريات اخلصوبة عند املرأة 

  فاوت من منطقة ألخرى. تسن االجناب او معدالت الوفيات واخلصوبة)  مع العلم ان هذه االخطاء ت

(التعداد العام للسكان والمساكن  2015ملكة ملا في تقييم بيانات التركيب العمري والنوعي للسكان

2015(  

فيما بينها، وخارجًيا أي مع بدايًة يعرف تقيم بيانات العمر على انه تفحص مدى اتساقها داخلًيا، أي 

البيانات من تعدادات أو مسوحات  أخرى سابقة، مع مالحظة مدى الرتابط بني البيانات، ومدى مقبولية 

هذه البيانات، وعملية التقييم بدورها تلقي الضوء على اجتاهات اخلطأ وأبعاده، مما يساعد على اقرتاح أنواع 

  التعديالت املناسبة والضرورية.

الكثري من الطرق اليت تؤدي هذا الغرض، لكنها ختتلف من حيث القوة والدقة، وعليه فإن أساليب وهناك 

التنقيح والتصحيح جيب أن تتناسب مع نوعية األخطاء وكيفية وقوعها، كما أنه جيب اإلشارة إىل عدم 

تعريض املعطيات ألنواع املغاالة والتمادي يف التنقيح والتعديل خارج حدود املعقول واملنطق وذلك خوفًا من 

جديدة من األخطاء، كما انه جيب أن ننظر إىل بيانات العمر والنوع مًعا، ألن األخطاء يف األعمار غالًبا ما 

تتفاوت تبًعا للنوع، وتظهر بدرجة أشد يف توزيع السكان حسب النوع كما تتأثر هذه البيانات بأخطاء 

  تسجيل املواليد والوفيات لشىت فئات العمر.
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السكان حسب فئات العمر والنوع، والواقع أن هناك  بياناتسنتناول يف هذا البحث طرائق اختبار دقة 

أساليب خمتلفة لتقييم بيانات العمر والنوع، ختتلف حسب الغرض وحسب فئات توزيع السكان. فاملقاييس 

بد من استخدام ختتلف تبًعا لتوزيع البيانات حسب آحاد العمر أو حسب فئات عمرية مخسية هلذا ال

  .األسلوب املناسب الختبار صحة البيانات اليت ننظر يف مدى دقتها

  أساليب اختبار جودة البيانات

تتشابه األنواع األساسية من األساليب اليت ميكن استخدامها يف اختبار جودة البيانات السكانية سواء كان 

  بيانات اهلجرة.موضوع املعاجلة بيانات التعداد أو اإلحصاءات احليوية أو 

ويرجع هذا التشابه يف املعاجلة من جهة إىل ارتباط الظواهر الدميوغرافية فيما بينها من جهة، ومن جهة اخرى 

  إىل ارتباطها مع الظواهر االقتصادية واالجتماعية.

ءات ويهدف األسلوب املستخدم يف اختبار دقة البيانات السكانية إىل مقارنة جمموعتني أو أكثر من اإلحصا

يرز، امفرتضة مثل وضع اوزان لألعمار يف اسلوب معالقه اليت بينها عالقة حمددة معلومة مثل نسبة النوع أو 

وتقدير ما إذا كان هناك توافق بينهما أو عدم توافق، كما أن اخلطوات اليت حتتاجها املقارنة ليست واحدة 

  وتتوقف على احلالة املستخدمة.

  العمر المقدرة على أساس البياناتو  (الجنس) تحليل نسب النوع

  قبل ان نبدأ بدارسة مدى دقة إحصاءات العمر من املفيد أن حنسب ما يلي 

  نسبة النوع لكل فئة عمرية، وهي عدد الذكور يف تلك الفئة إىل كل مئة أنثى من نفس الفئة •

نسبة العمر لكل فئة عمرية، وهي عدد األشخاص يف تلك الفئة إىل كل مئة من متوسط عدد  •

  األشخاص يف الفئتني املتجاورتني  بالنسبة إىل كل نوع. 

إن حساب هاتني النسبتني من كل الفئات العمرية ميكننا من احلكم على مدى صحة البيانات اليت حبوزتنا 

  يف أعداد بعض الفئات.والكشف عن األخطاء اليت قد تقع 
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  Sex Ratio  (الجنس) تحليل نسبة النوع

انثى وتتناقص  100ذكر مقابل  105تعرف باا عدد الذكور لكل مائة من االناث وتبلغ عموما عند امليالد 

نسبة النوع مع تقدم العمر،  وقد تصل اىل ان مثانية  من كل عشرة معمرين هم نساء يف بعض دول العامل، 

وأن نسب النوع جيب أال تتغري من عمر إىل آخر إال بصورة متدرجة جًدا، حتددها بصفة رئيسية نسبة النوع 

العمر، فتتبع نسبة النوع منطًا ثابًتا يف تدرجها  عند الوالدة والفروق بني وفيات النوعني يف خمتلف فئات

حسب العمر، تكون مرتفعة عند امليالد يف األعمار املبكرة مث تأخذ بعد ذلك يف التناقص التدرجيي مع تقدم 

العمر،  فاملواليد السنوية قد تنقسم بالتساوي بني الذكور واإلناث مع زيادة خفيفة بني الذكور على أن هذه 

   الذكور عند امليالد سوف يقابلها بعد ذلك زيادة من النساء البالغات.الزيادة بني

 100إن نسبة النوع عند امليالد ال ميكن ألسباب بيولوجية أن تتغري إال يف حدود ضيقة وعادة يقابل كل   

انات والبي   )%108 - %102(من املواليد الذكور، غالًبا تنحصر النسبة يف املدى  105من املواليد اإلناث 

. جتدر االشارة انه من النادر جًدا أن حتدث أخطاء يف  موضع نظراليت تقع خارج هذه احلدود تكون 

اإلبالغ عن النوع، فإذا تصادف وكانت نسبة النوع عالية، ال يرجح أن يكون السبب خطأ يف ذكر النوع بل 

املستجيب  كأن يقومادات  قد يرجح السبب إىل نقص يف التسجيل ألحد النوعني، وهذا نتيجة لبعض الع

  بإخفاء عدد االناث مثال.

حسب  2015نسبة النوع احملسوبة من بيانات التعداد العام للسكان واملساكن  5ويوضح اجلدول رقم 

  احملافظات واحلضر والريف وكذلك لألردنيني وغري االردنيني .
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   2015، حسب احملافظات وحسب الريف واحلضر وحسب اجلنسية (اجلنس) ) نسبة النوع5جدول (

  المحافظة
  نسبة النوع

  لألردنيين

  نسبة النوع

  لغير األردنيين

  نسبة النوع

  إجمالي

  نسبة النوع

  الحضر

  نسبة النوع

  الريف

 117.9 115.9 115.9 143.4 102.9  العاصمة

 118.5 115.4 115.9 197.4 102.7  البلقاء

 127.6 111.6 112.2 128.9 105  الزرقاء

 110.2 112.6 112.1 161.0 104.2  مأدبا

 108.8 106.8 106.9 108.4 104.5  اربد

 109.9 104.9 106.4 108.4 104.9  المفرق

 110.3 107.7 108.3 115.8 105.4  جرش

 108.2 105.7 106.1 126.9 103.8  عجلون

 103.9 113.4 109.4 174.9 101.6  الكرك

 110.9 109.5 109.8 242.8 104.3  الطفيلة

 106.4 102.7 109.8 173.9 103.8  معان

 113.4 133.4 130.3 227.4 106.2  العقبة

 111.3 112.7 112.5 135.5 103.8  المملكة

  دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 

وهذه النسبة   108نالحظ عند حتليل اجلدول اعاله أن نسب النوع لألردنيني داخل االردن بلغت دون 

) ، أما نسب النوع لغري االردنيني داخل 108 -102املئوية تقع ضمن املدى املقبول واحملدد يف الفرتة (

وهي خارج املدى املقبول واملذكور اعاله، باستثناء حمافظيت اربد واملفرق، من  110االردن  فهي أكرب من 

والعد يف احملافظات املذكورتان قد بلغتا درجة  املمكن ان تكون عملية استفاء البيانات يف مرحليت احلصر

عالية من الدقة انعكست على نسب النوع، وكذلك فان التواجد السوري يف تلك احملافظات كان على شكل 

املفرق والقرى احلدودية ملا هنالك من وجود عالقات بني  الالجئني يف حمافظة اسر خاصة يف خميمات

العائالت يف تلك املناطق. اما خبصوص مؤشر نسبة النوع االمجايل فهو ضمن املدى املقبول يف حمافظات 

اربد واملفرق وجرش وعجلون والكرك والطفيلة ومعان اما باقي احملافظات ( العاصمة و البلقاء و الزرقاء 

) فهي خارج احلد املألوف ويرجع ذلك بسبب نسبة النوع لغري االردنيني كما هو يف اجلدول دبا والعقبةأوم

، 103تقريبا اعاله مما يؤثر على نسبة النوع امجاال، ومن املالحظ ان نسبة النوع لألردنيني داخل االردن هي 
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النوع مقبولة اىل حد ما، اذا  ، اما يف احلضر والريف فنسبة135اما نسبة النوع لغري االردنيني فهي تقريبًا  

  111.3اما يف الريف  112.7سجلت يف احلضر 

يتبني من اجلدول أعاله  وجود توازن مقبول يف نسب النوع االمجالية بالنسبة لألردنيني داخل احملافظات وتقع 

يف تسجيل ) ومتساوية تقريبا بني الريف  واحلضر مما يدل على  دقة عالية 108-102يف جمملها يف الفرتة (

منطقة  العقبة بيانات النوع خصوصا حمافظات اقليم الشمال واجلنوب عدا العقبة، ويعود ذلك بسبب كون

اقتصادية خاصة وهذا يزيد من جذب العمالة الوافدة من فئة الذكور وخاصة من اجلنسية املصرية اليت ال 

تسجيل لبيانات النوع، كما اسر خاصة، وبشكل عام شهدت احملافظات افضل  شكل دها علىجيكون توا

واظهرت النتائج جودة بيانات النوع عموما، والنتائج مقبولة وتعرب عن دقة وعناية يف مشول العد وميكن 

 ةمقارن 11الوثوق ا ويظهر التوزيع بشكل ال بأس به يف احملافظات خصوصا لألردنيني، يوضح الشكل رقم 

  حسب اجلنسيةبني احملافظات لنسب النوع 

  

  2015، ) نسبة النوع حسب احملافظات وحسب اجلنسية11( شكل

  
  دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 

   .108- 102 د الشكل اعاله ان نسبة النوع عند االردنيني يف كافة احملافظات ضمن املدى املقبولؤكي 
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  2015، الريف واحلضرمناطق ) نسبة النوع حسب احملافظات و 12شكل (            

  

  دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 

  

  2015، لكة حسب الفئات العمريةم) نسبة النوع للم13شكل (

   

   دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 
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  2015و 2004لكة من واقع تعدادي ماالمجالية للم) مقارنة بني نسب النوع 14شكل (

  
  دائرة االحصاءات العامةاملصدر:   

  

     2015 اململكة ،) نسبة النوع حسب الفئات العمرية اخلمسية6جدول (

  الفئات
  الجنس

  النوع  نسبة  المجموع
  ذكور  اناث

>1  101733  107042  208775  105  

1 -4  431395  454473  885868  105  

5 -9  571791  598252  1170043  105  

10-14  490863  520194  1011057  106  

15-19  449104  498541  947645  111  

20-24  426586  518875  945461  122  

25-29  370469  459481  829950  124  

30-34  338378  395712  734090  117  

35-39  298500  352692  651192  118  

40-44  256600  304330  560930  119  

45-49  214844  258560  473404  120  

50-54  162647  187185  349832  115  

55-59  117340  127361  244701  109  

60-64  80824  86259  167083  107  

65-69  68157  67493  135650  99  

70-74  47124  52669  99793  112  

75-79  31753  32423  64176  102  

+80  26782  25280  52062  94  

 113 9531712 5046822 4484890  المجموع

                                         دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 
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اذ   2015و 2004ان هناك تفاوت كبري يف نسبة النوع بني تعدادي  السابق 14يالحظ من الشكل رقم  
، أما خبصوص نسبة النوع 2004بفارق سبعة نقاط عما كانت يف تعداد   2015ارتفعت النسبة يف تعداد 

  :السابق 6حسب الفئات العمرية اخلمسية،  فكانت النتائج كما هي مبينة باجلدول رقم  2015لتعداد 
يوجد احنرافات  ان نسب النوع للفئات العمرية تقرتب كثريا من احلد املقبول وال  6يتبني ايضاً من اجلدول رقم 

  د ان بيانات العمر والنوع قد مت استيفاؤها بشكل دقيق. ؤكة مما يؤيد ويكبري 

فيها ولكن  اً مشكوك )108-102(قد تكون البيانات يف هذه األعمار اليت تقع خارج احلد املقبول وهو 

وهذا امر معروف يف مجيع  الذكورالعمر من  االدالءخطأ يف لل عرضة بسبب أن اإلناث أكثر تقبلميكن ان 

  التعدادات.

  Age Ratioتحليل نسبة العمر 

حتسب عندما يكون عدد السكان مبوبا يف فئات عمرية متساوية الطول(مخسية أو عشرية) وذلك بقسمة  

عدد السكان يف كل فئة عمرية على متوسط عدد سكان الفئتني السابقة والالحقة والقيمة املتوقعة لنسبة 

طاء حتسب لكل ،  واي احنراف عن هذه النسبة يدل على وجود اخ100العمر ( القيمة املثلى ) هي 

ضئيال جدا،   100الفئات العمرية عدا االوىل واالخرية لذلك جيب ان يكون احنراف نسبة النوع عن الرقم 

ستثناء االعمار املتقدمة فاذا كان الفرق قليال كان اخلطأ قليال والعكس صحيح،  وعادًة ما يتم إوذلك ب

تعداد، قد يعود ذلك بصورة رئيسية إىل نقص يف العمر يف استمارة ال اسئلةإعطاء بيانات غري سليمة على 

خربة املشتغلني يف مجع البيانات وقد يعود إىل وجود األمية بني السكان أيضا ، فالغالبية منهم ال حتتفظ 

باملستندات الدالة على أعمارهم، كما أن من أرباب األسر من ال يتذكر تاريخ ميالد بعض أفراد أسرته، حىت 

إحصائًيا تتفاوت درجة الدقة يف هذا البيان حيث توجد نزعة عند البعض إىل عدم ذكر  يف الدول املتقدمة

  العمر بدقة أو إىل تعمد إعطاء بيانات خاطئة.

إن املشاكل اليت تنتج عن األخطاء يف العمر ال ترجع فقط إىل صفة التكرار يف حدوثها، ولكن ايضاً ظهورها 

لسكان يف الفئات العمرية، مثال يصبح هنالك اختالف  على يؤدي اىل خطأ يف اخلصائص الدميغرافية ل

سبيل املثال عند استخدامها يف بناء جداول احلياة ويف إعداد االسقاطات والتقديرات السكانية ويف تركيب 

  .غريها املؤشرات للمواليد والوفيات
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  2015، ) نسب العمر والنوع للمملكة  حسب  الفئات العمرية7جدول ( 

 الفئات

  العمرية
  نسبة النوع 

  نسبة العمر   نسبة العمر   نسبة العمر 
انحراف 

  نسبة 

انحراف 

  نسبة 
  انحراف نسبة 

  العمر اجمالي   العمر اناث   العمر ذكور    اجمالي  اناث  ذكور 

<1 105             

1-4 105 129 128 128 28.9 28.1 28.5 
5-9 105 123 124 123 22.8 24.0 23.4 

10-14 106 95 96 95 -5.1 -3.8 -4.5 
15-19 111 96 98 97 -4.0 -2.1 -3.1 
20-24 122 108 104 106 8.3 4.1 6.4 
25-29 124 100 97 99 0.5 -3.1 -1.2 
30-34 117 97 101 99 -2.6 1.2 -0.9 
35-39 118 101 100 101 0.8 0.3 0.6 
40-44 119 100 100 100 -0.4 0.0 -0.2 
45-49 120 105 102 104 5.2 2.5 4.0 
50-54 115 97 98 97 -3.0 -2.1 -2.6 
55-59 109 93 96 95 -6.8 -3.6 -5.3 
60-64 107 89 87 88 -11.5 -12.9 -12.1 
65-69 99 97 107 102 -2.8 6.5 1.7 
70-74 112 105 94 100 5.4 -5.7 -0.1 
75-79 102 83 86 85 -16.8 -14.1 -15.5 
80+ 94             

             113  مجموع

  دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 
  

كل فئة من االعمار هلا نفس   حبيث انمن املفرتض ان تكون مجيع بيانات العمر للفئات العمرية موزعة 

الفرصة كما يف الفئات االخرى ، وان اعداد الذكور يقارب او يساوي اعداد االناث باعتبار ما يقابل كل 

  الذكور.انثى من  100

،  كما يالحظ أن نسب  100يتبني من اجلدول اعاله  وجود احنراف لنسب العمر لإلناث والذكور عن   

  العمر تتشابه إىل حد كبري بني الذكور واإلناث واحنرافاا عن املائة قليلة مما يؤكد دقة استيفاء بيانات العمر.
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  2015و  2004ع  بني تعداد ) مقارنة نسب العمر للجنسني  حسب نسب النو 8جدول (

  الفئات العمرية 
2015 2004 

  نسبة العمر للذكور   نسبة العمر لإلناث  نسبة النوع  نسبة العمر للذكور   نسبة العمر لإلناث  نسبة النوع

0-4 105     105     

5-9 105 112 111 105 102 102 

10-14 106 96 95 105 101 102 

15-19 111 98 96 106 98 97 

20-24 122 104 108 107 107 106 

25-29 124 97 100 111 96 99 

30-34 117 101 97 108 103 102 

35-39 118 100 101 108 101 101 

40-44 119 100 100 106 98 97 

45-49 120 102 105 105 92 92 

50-54 115 98 97 102 90 90 

55-59 109 96 93 96 105 96 

60-64 107 87 89 112 101 112 

65-69 99 107 97 107 99 98 

70-74 112 74 84 101     

75+ 99     97     

  دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 

نسب بني الوجود تغري يف  2015و 2004نالحظ من اجلدول أعاله عند عمل مقارنة بني تعدادي 

  واالقتصادي يف املنطقة.التعدادين ويعود السبب يف ذلك اىل وجود اللجوء السوري والوضع السياسي 

  اساليب التحليل الديموغرافي في تقييم البيانات المتعلقة بالعمر والنوع

تتنــوع اســاليب التحليــل يف تقــيم بيانــات العمــر والنــوع الــيت ميكــن اســتخدامها لقيــاس مــدى وجــود تفضــيالت 

االعمــار اكثــر مــن آلحــاد عمــر معــني مــع مالحظــة ان بعــض هــذه الطــرق ــدف اىل قيــاس مــدى التفضــيل يف 

  ثالثة طرق تعترب رئيسية يف تقيم بيانات العمر والنوع. حتديد دقة بيان العمر ويف هذا البحث سنتطرق اىل
  Whipple’s Indexمقياس ويبل -1

 Myer’s Index" مايرز" مقياس -2

    United Nation Age – Sex Accuracy Indexاملتحدة األمم سكرتارية مقياس -3
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   Whipple’s Indexمقياس ويبل

بصـفر   مقياس لدقة تسجيل االعمار يف التعداد ويبـني درجـة تفضـيل االعمـار يف االرقـام الـيت تبـدا احادهـاهو 

 ٦٢ إىل سـنة ٢٣ مـن العمـري املـدى يف احملصـورة األعمـار يف الـرتاكم قيـاس إىل الـدليل هذا يهدفو  او مخسة

 هـذا داخـل اخلمسـة أو بالصـفر تنتهـي الـيت راألعمـا يف املدونـة السـكان أعـداد علـى البسـط يقتصـرنة  ، و سـ

  ، انظر امللحق   األعمار هذه من السكان تكرارات جمموع من % ٢٠ على فيشتمل املقام أما املدى،

 )500و100ترتاوح قيمة دليل أو مقياس ويبل بني ( 

  ، 5و 0دل ذلك على عدم وجود حتيز أو تفضيل للرقمني  100إذا كانت القيمة 

  5و0هية ب تدل ذلك على أنه مل يبلغ إال عن األعمار املن 500إذا كانت القيمة 

  والتصنيف التايل لدرجة دقة البيانات مقرتح بصدد مؤشر ويبل :

  اإلدالء بالعمر بدرجة عالية يف الدقة                           105أقل من                    

  اإلدالء بالعمر متوسط                109.9إىل  105من                    

  اإلدالء بالعمر تقريباً صحيح                 124.9إىل  110من                    

  اإلدالء بالعمر غري دقيق (ضعيف)                174.9إىل  125من                    

  اإلدالء بالعمر  غري دقيق على اإلطالق                             175من +                   

حسابه  ويعترب رقم ويبل مقياًسا فعاال لدقة األعمار وهو ميكننا من الكشف عن أفضلية بعض األرقام ويتم

بسهولة ولكن العيب الرئيسي يف هذا املؤشر أنه ال يقيس إال أفضلية األرقام، وأنه اليكشف التفضيل إال 

 فقط.  0و  5للرقمني 
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 2015، مؤشر ويبل حسب اجلنس واجلنسية ) 9جدول (

  

 

  

  

  

  ) مقارنات  مؤشر ويبل حسب التعدادات السكانية10جدول (

  

  

  

  

  

 إلمجايل 111 و لإلناث 110و  للذكور 112هي  لمملكة ل ويبل مؤشر قيمة اعاله أن اجلداول من نالحظ

يالحظ خبصوص مؤشر  واإلناث للذكور بدقة ذكرت األعمار أن أي املائة من قريبة وهي الذكور واالناث

الردنيني ان قيمة املؤشر لالناث اكرب من الذكور وهذا يعين ان بيانات العمر للذكور قد ذكرت بدقة لويبل 

 منه أكرب غري االردنينيللذكور  ويبل مؤشر قيمة أن )9( دولاجلخالل  منن املالحظ ، وماعلى من االناث 

يتبني من مؤشر ويبل . من الذكور أكثر االناث عند بدقة األعمار ذكرت أن أي غري االردنيات االناث عند

 ان هذا التحيز بعترب مقبوال حسب اال ان هناك حتيزا لالعمار اليت تنتهي بصفر ومخسه مقارنة بسنوات سابقة

  .مقياس ويبل

Myer’s Indexمقياس "مايرز"     

 كل يف العدد أن جند ،)9-0( العشرة األرقام من برقم تنتهي اليت اموعات من جمموعة كل إىل نظرنا إذا

 بالرقم تنتهي اليت اموعة يف السكان أعداد جمموع فمثال  النهائي الرقم تقدم مع االخنفاض إىل مييل جمموعة

 اجمالي  اناث ذكور الجنسية 

 107 107 106 االردنيني

 121 118 122 غري االردنيني

 111 110 112 اجمالي

 دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 

 اجمالي اناث ذكور  التعداد 

2015 112 110 111 

2004 100 101 101 

1994 99 101 100 

1979 110 120 110 

 دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 
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 أعداد جمموع من أكرب بدوره وهذا واحد بالرقم تنتهي اليت اموعة يف السكان أعداد جمموع من أكرب صفر

  .اخل ... اثنني، بالرقم تنتهي اليت اموعة يف السكان

 معىن السابقة اموعة يف السكان عن عدد كاملة بسنة أكرب تالية جمموعة كل يف السكان عدد ألن وذلك 

 من البد التحيز هذا أثر يزول وحىت األخرى األرقام باقي حساب على صفر للرقم حتيز حيصلقد هأن ذلك

 مايرز مبعىن اخر يدل دليل يف األساس هو وهذا صفر، للرقم أعطيت اليت الفرصة نفس باقي األرقام إعطاء

 هذه ولتحديد )٩ إىل ٠ (من العشرة األرقام من رقم لكل التفضيل عدم أو التفضيل أوجه على الرقم هذا

 هذا أن ويالحظ العشرة األرقام من برقم املنتهية األعمار من كل يف املتتالية ااميع نأخذ أن جيب األفضلية

 ولتاليف االخنفاض إىل متيل ااميع هذه جيعل آخر إىل من رقم االنتقال ألن دقيقة، نتائج يعطينا ال املؤشر

 مع تقريًبا متساوية رقم لكل بالنسبة النتيجة تكون ، حبيث(أوزان) ما بعدد ااميع ضرب مت العيب هذا

 الكلي اموع من % ١٠ يساوي أن جيب ااميع هذه من كل جمموع فإن وهكذا األخرى األرقام نتائج

  .تقريًبا

 قيمة كانت إذا .مايرز رقم على حنصل العام اموع عشر عن ااميع الحنرافات القيم املطلقة جمموع وبأخذ

 القيمة كانت إذا أما العشرة من األرقام رقم ألي تفضيل هناك ليس بأنه فنحكم صفرًا تساوي مايرز مؤشر

 الوثوق ميكن ال فعندئذ 90نم أكرب كانت إذا األرقام لكن لبعض تفضيل بوجود حنكم فإننا )90و  0 (بني

البيانات ذه.  

  

  2015، وحسب اجلنسية لكال اجلنسني)  نتائج مؤشر مايرز 11جدول (

 اجمالي اناث ذكور  الجنسية

 3.24 5.27 2.96 اردني

 7.63 8.85 7.92 غير اردني

 4.51 6.21 4.51 اجمالي 

 دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 
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  حسب نتائج التعداد السكاين  ) نتائج مؤشر مايرز  لكال اجلنسني12جدول (

 اجمالي اناث ذكور التعداد

2015 4.5 6.2 4.5 

2004 1.9 2.9 2.3 

1994 2.2 3.8 2.9 

1979 4.4 10.5 7.3 

 دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 

االخنراط يف ثقافة اللجوء والوافدين اال ان وحسب مؤشر مايرز تبني ان مجع بيانات االعمار  بالرغم من 

كانت على درجه عالية من الدقة وحسب الظروف الراهنة وهذا يدل على وعي مشاهد وتدريب عايل 

   .املستوى ومتابعة جادة ملراحل احلزم واحلصر والعد حيث كانت النتائج جيدة واالحنرافات ضئيلة

  United Nation Age – Sex Accuracy Index  مقياس سكرتارية األمم المتحدة

 والنوع معا  ويتلخص يف قيمة واحدة تعكس العمر  معاً يعتمد هذا املؤشر على حساب نسبة النوع والعمر  

 توفري بيانات احصائية منشورة حسب العمر والنوع للسكان يف فئات اهلدف من استخدام هذا املؤشر و 

يقلل من نسبة اخطاء تفضيل العمر الرقمي  مخسيةعرض االعمار يف صيغة فئات عمرية اذ ان  عمرية مخسية

 3تعتمد هذه الطريقة بصورة اساسية على حساب  ولكنه ال يزيل مجيع االخطاء يف الشمول واحملتوى حادلأل

ويف حالة نسب النوع  يةمؤشرات تتعلق بنسب النوع والعمر للسكان ذكور واناث يف فئات عمرية مخاس

جتري مالحظة االختالف بني كل جمموعة عمرية واليت تليها بصرف النظر عن االشارة (الناتج املطلق سواء 

بينما يف حالة نسب العمر لكل من الذكور واالناث جتري مالحظة االحنرافات   مقدار سالب او موجب)

توى جودة البيانات ويستخدم هذا االسلوب حلساب دليل خاص بتحديد مس 100رقم لواالختالفات عن ا

وتتطلب هذه الطريقة توفر توزيع السكان حبسب الفئات ة حاد غري متاحاالعندما تكون بيانات العمر 

ومن شان ذلك ان يساعد على تقليل صايف خطا االبالغ عن العمر وقد اقرتحه قسم  العمرية اخلمسية

لعمر والنوع ويعد من اجنح املقاييس خاصة عند املقارنة بني تحدة لقياس دقة بيانات االسكان باالمم امل
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 حسب السكان توزيع توافر السابقة الطرق مجيع تتطلب . يف حنيمنطقتني او تعدادين او اكثر لنفس الدولة

 عن اإلبالغ خطأ صايف تقليل يف يساعد قد مخسية عمرية فئات يف جتميع األعداد أن وجد السن آحاد

 للتغريات املطلقة القيم أضعاف ثالثة مجع طريق عن حيسب عاًما معيارًا األمم املتحدة اقرتحتلذلك  .العمر

 عن نصف عمرية فئة كل الحنراف املطلقة والقيم تليها، أخرى عمرية وفئة عمرية فئة النوع بني نسب يف

  ولإلناث للذكور املتجاورين الطرفني على العمريتني جمموع الفئتني

 حبسب التكوين العمري عن بيانات لدينا تتوفر ال عندما للتطبيق بقابليته سابقيه، عن املؤشر هذا خيتلف

 نفسه الوقت يف يتأثر أنه املؤشر أيًضا هذا ميزات ومن فقط عمرية فئات عن بيانات تتوفر إمنا السن، آحاد

 ملدى أوضح صورة نعكس وبذلك أعمار معينة يف التفضيل إىل إضافة العمرية، وباألخطاء الشمول، بأخطاء

 بني للمقارنة مفيًدا ويكون اخلطأ، درجة عن عامة املؤشر فكرة هذا ويعطينا عام بشكل العمري الرتكيب دقة

  :يلي كما فيكون املؤشر هذا باستعمال البيانات جودة مدى على احلكم وأما .وأخرى بيانات

  .مقبول حد إىل مألوفة بأا البيانات فتوصف 20 من أقل املؤشر قيمة كانت إذا

  .الثقة متوسطة بأا البيانات توصف فعندئذ 40-  20كانت بني  وإذا

  .ا الوثوق ميكن ال البيانات أن فمعىن ذلك   40  من أكرب كانت إذا أما

 مدى يف بالفروق يتأثر عليه حنصل الذي الرقم أن ومايرز ويبل طرق على املتحدة األمم طريقة ميزات ومن

 وبالتايل األرقام بعض وبتفضيل العمر ذكر يف العمدية وباألخطاء املختلفة العمر فئات يف التعداد مشول

  .عامة العمري التوزيع دقة ملدى أوضح صورة يعكس

)  نتائج مؤشر سكرتارية االمم املتحدة  مقارنة بتعدادات سابقة وحسب اجلنسية  واحلضر والريف و لكال 13جدول (

  2015، اجلنسني

 تعدادات سابقة  2015 تعداد المؤشر

 2004 1994 1979 اجمالي اردني ريفمناطق ال حضرمناطق ال

 4.2 5.1 6.1 4.7 4.5 4.4 4.6 عالمة العمر ذكور

 3.6 4.8 5.5 4.2 4.5 4.3 4.1 عالمة العمر اناث

 3.3 7.9 5.4 4.6 3.1 5.1 4.2 عالمة النوع

 UN 21.2 23.9 18.4 20.5 27.7 33.5 17.9مؤشر

 دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 
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سكرتارية االمم املتحدة اىل وجود درجة متوسطة من الدقة واجلودة يف بيانات تسجيل العمر  اسلوب شريي

فقط املقيمني يف االردن فقد كانت النتيجة  لألردنينيمؤشر سكرتارية االمم املتحدة  اما خبصوص ،  والنوع 

 بلغت  النتيجة االمجالية،  اجراء تقديرات سكانية مستقبليةيفوميكن االعتماد عليها  تعرب عن دقة عالية جدا 

كانت قريبة جدا من درجة الدقة العالية وهذا اجناز يضاف اىل   املوجودة  مع كل الظروف والعقبات 20.5

    .تعدادجهود العاملني يف ال

  الفرصة السكانية الفصل الثالث:

يعود اىل فرتة زمنية يكون فيها التطور » غرافيةو اهلبة الدمي«مفهوم الفرصة السكانية أو ما يعرف بـ   

عن الفئات » اقتصادياالنشطة «غرايف لدولة ما قد أظهر وبوضوح تفوق نسبة الفئة العمرية العاملة و الدمي

عاماً) ، وتستمر فرتة الفرصة السكانية  65عاماً) وكبرية السن (أكثر من  15العمرية صغرية السن (أقل من 

   ى.رات معينة ختتلف من دولة اىل أخر عاماً) حسب مؤش 40- 30ما بني (

  الفرصة السكانية محددات 

  اعلى مستوى هلا.يف . نسبة السكان يف اعمار القوى البشرية 1

  ادىن نسبة هلايف . نسبة االعالة العمرية 2

من الفرصة السكانية دميوغرافيا  خالل الفرتة ما بني التعداد العام للسكان واملساكن لعام  األردنوملعرفة موقع 

 ال بد من الوقوف على املتغريات التالية : 2015وتعداد  2004

  .حجم االسرة االردنية .1

  غرافية .و .معدل االعالة الدمي2

  .الكلية .معدالت االجناب3

  حجم االسرة االردنية -أ

، 2004اخنفاض حجم االسرة االردنية مقارنة بتعداد  2015اظهرت نتائج التعداد العام للسكان واملساكن 

، مسجال 2004فرد عام  5.4مقابل  2015فردا لعام  4.8حيث بلغ متوسط عدد افراد االسرة االردنية 

  وهذا مؤشر على اجتاه االردن حنو الفرصة السكانية.% 10.7اخنفاض بلغت نسبته 
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فردا حسب  4.6وكانت حمافظة العاصمة االقل حبجم االسر، حيث بلغ متوسط عدد افراد االسرة فيها 

وعجلون  ، فيما كانت حمافظيت املفرق4.8، تلتها حمافظة الزرقاء مبتوسط عدد افراد بلغ 2015نتائج تعداد 

  على الرتتيب. 5.07و  5.16لغ متوسط عدد افراد االسرة فيهما االعلى حبجم االسر حيث ب

  

  2015و 2004) متوسط حجم االسرة االردنية من نتائج تعدادي عام 15شكل (

  
  2004و2015دائرة االحصاءات العامة، تعداد املصدر: 

5.4
4.82

0

1

2

3

4

5

6

2004 2015

رة
الس

م ا
ج

 ح
ط

وس
مت

 



39 
 

  

   2015و 2004) متوسط حجم االسرة االردنية حسب احملافظة من نتائج تعدادي عام 16شكل (

  
  2004و2015دائرة االحصاءات العامة، تعداد املصدر: 

  

  

  معدالت االنجاب الكلية  - ب

يرجع سبب اخنفاض حجم االسرة االردنية اىل اخنفاض معدل االجناب الكلي يف اململكة، اذ بلغ خالل آخر 

، حيث استفاد اتمع 1976خالل مسح عام  7.4مقابل  3.5حوايل  2012مسح للصحة االسرية عام 

االمناط التقليدية االردين من التغريات االجتماعية واالقتصادية اليت اسهمت يف حدوث حتوالت هامة يف 

وكذلك تراجع ظاهرة الزواج املبكر عما كانت عليه يف املاضي، وزيادة نسبة  ،يف اململكة لإلجناباملرتفعة 

   مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي.
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 2012-1976) معدالت االجناب الكلية يف اململكة خالل السنوات 17شكل (

  
  2012السكان والصحة االسريةمسح املصدر: 

  

  معدل االعالة الديموغرافية -ج

ان اخنفاض متوسط عدد افراد االسر، واخنفاض معدالت االجناب يف االردن يؤدي  اىل اخنفاض يف نسبة 

عاما يقابله ارتفاع يف حجم السكان الذين هم  15السكان الذين هم دون سن العمل وتقل اعمارهم عن 

وبالتايل حتقق مفهوم الفرصة السكانية. حيث تشري نتائج التعداد العام للسكان  )64-15( يف سن العمل 

، 2004سنة مقارنة بتعداد  15اىل اخنفاض نسبة السكان الذين فئة اعمارهم اقل من  2015واملساكن 

. وبينت النتائج اىل ازدياد نسبة السكان 2004 عام يف 37.3مقابل  2015 عام يف 34.6حيث بلغت 

، 2004عام 59.4مقابل  2015عام  61.1) سنة ، اذ بلغت نسبتهم 64-15الذين هم يف سن العمل (

يف  3.3سنة من  65االمر الذي صاحبه كذلك ارتفاع طفيف يف نسبة السكان يف الفئة العمرية اكثر من 

  . 2015يف تعداد  4.2اىل  2004تعداد 
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  2015) توزيع السكان االردنيني يف احملافظات حسب الفئات العمرية العريضة من نتائج تعداد 14جدول (

 المحافظة

2004 2015 

 15أقل من  +65 15-64 سنة 15أقل من 
 سنة

64-15 65+ 

 32.7 62.4 5.0 3.5 61.4  35.1 العاصمة

 35.1 60.9 4.0 3.3 58.8 37.9 البلقاء

 35.6 60.6 3.8 3.0 58.0 38.9 الزرقاء

 34.8 61.3 3.8 3.3 58.8 38.0 مادبا

 35.1 60.9 4.0 3.4 58.9 37.8 اربد

 38.5 58.2 3.3 2.8 56.3 40.9 املفرق

 36.9 59.8 3.3 2.9 56.3 40.8 جرش

 36.1 59.9 3.9 3.7 56.2 40.1 عجلون

 35.9 60.1 4.0 3.6 59.5 36.9 الكرك

 37.3 59.5 3.2 2.9 56.1 41.1 الطفيلة

 36.8 59.6 3.6 3.0 58.1 39.0 معان

 38.2 59.6 2.2 2.2 59.2 38.6 العقبة

 4.2 61.1 34.6 3.3 59.4 37.3 المجموع

  2004و2015دائرة االحصاءات العامة، تعداد املصدر: 

  

منو الفئة السكانية يف أعمار القوى  2015حيث نالحظ من خالل نتائج تعداد السكان واملساكن لعام 

سنة، وفوق  15سنة) متفوقا بشكل كبري على منو فئة املعالني يف األعمار دون سن  64 -15البشرية من ( 

 سنة، اي ان جمتمعنا االردين االن حاليا هو جمتمع شاب وفيت وهناك ارتفاع يف حجم قوة العمل.  64سن 

على  سوق عمل قوي مرن يسبقه وجود نظام تعليمي وتدرييب قادران ارتفاع حجم قوة العمل يتطلب خلق 

 موائمة سوق العمل الستثمار التغريات يف تركيبة اتمع االردين اليت تؤكد مضي االردن حنو الفرصة

ومقارنتها  2015وعند النظر اىل معدالت االعالة الدميوغرافية حسب نتائج تعداد السكان لعام  السكانية.

نالحظ اخنفاض معدل االعالة على مستوى اململكة، حيث بلغت معدالت االعالة  2004د بنتائج تعدا

 100شخص معال مقابل كل  61. اي ان هناك  2004لعام % 68.4، مقابل 2015% لعام 61.4

شخص عام  100شخص معال مقابل كل  68، بينما كان هناك 2015شخص يف سن العمل عام 
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سنة مضافا اليها  15عالة الدميوغرافية هو نسبة السكان صغار السن دون ، اذ ان املقصود مبعدل اال2004

  سنة.  64 – 15سنة اىل جمموع السكان يف االعمار  65نسبة السكان كبار السن فوق 

 

  2015و2004) معدل االعالة يف اململكة حسب نتائج تعدادي 18شكل (

 
  2004و2015دائرة االحصاءات العامة، تعداد املصدر: 

  

ن اخنفاض معدالت االعالة ان يؤدي اىل زيادة االدخار العام واخلاص، وزيادة االستثمار ورأس أان من شإذ 

املال االمر الذي يتطلب احملافظة على االستقرار الكلي لراس املال ( ضبط االسعار ) وتوفري سوق مايل كفؤ 

  السكانية . حلشد املدخرات وتوجيهها حنو االستثمار لالستفادة االمثل من الفرصة

اىل ان حمافظة العاصمة سجلت اقل النسب يف  2015اشارت نتائج تعداد السكان واملساكن لعام  

. فيما سجلت حمافظيت املفرق والعقبة 59.8% تلتها حمافظة البلقاء %55معدالت االعالة، حيث بلغت 

   % على الرتتيب.75.2% و 79النسبة االعلى يف معدالت االعالة حيث بلغت 
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  2015و  2004معدل االعالة على مستوى احملافظة خالل تعدادي ) 15جدول (

 2015 2004 المحافظة

 55.0 62.9 العاصمة

 59.8 70.2 البلقاء

 66.4 72.3 الزرقاء

 61.0 70.1 مادبا

 66.4 69.9 اربد

 79.0 77.7 املفرق

 69.9 77.7 جرش

 67.9 78  عجلون

 62.7 68 الكرك

 65.3 78.4 الطفيلة

 66.4 72.2 معان

 75.2 68.9 العقبة

 61.3  68.4 المملكة

 دائرة االحصاءات العامةاملصدر: 

وللمحافظة على ختفيض معدالت االعالة ال بد من العمل على عدة امور على مستوى اتمع نذكر منها 

(على سبيل املثال ال احلصر) تشجيع االستثمار يف املناطق الريفية ومناطق التنمية ، تعزيز تنظيم االسر، رفع 

يل مع موائمة خمرجات التعليم مع سوق الوعي حول القضايا السكانية، واالستثمار يف التعليم والتعليم العا

 العمل وحتسني التوجيه املهين للطالب يف املدارس الثانوية . 

تشري اىل ان االردن على اعتاب الفرصة  2015كما الحظنا فان نتائج التعداد العام للسكان املساكن لعام 

االجناب واخنفاض يف معدل السكانية، حيث ان هناك اخنفاض يف حجم االسر  واخنفاض يف معدالت 

االعالة خالل فرتة العشر سنوات املاضية، وبالتايل ال بد من االستفادة من هذه الفرتة اليت قد تستمر 

لسنوات طويلة كما استفادت منها الدول االوروبية يف اية القرن املاضي حيث كانت متر ذه املرحلة مما 

يف تلك الفرتة، حيث جند اوروبا اليوم متقدمة اقتصاديا بالرغم من ادى اىل بناء اقتصاديات قوية هلذه الدول 

ان الرتكيبة العمرية متيل اىل ان هذه اتمعات هرمة. يف حني جند ان الرتكيبة العمرية تؤكد قدرة اجليل احلايل 

تمع االردين على االعتناء باجليل السابق وتقدمي الرعاية الالزمة له وهو ما يفتقده اتمع االورويب، يف ا

اضافة اىل قدرة اتمع االردين على فتح جماالت جديدة يف االنتاج كالصناعة والزراعة وغريها من ااالت 

   املنتجة واليت حتتاج لفئة الشباب .
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  سياسات لالستفادة من الفرصة الديموغرافية

   .توسيع سوق العمل وزيادة مرونته.1

   ليم العايل مع احتياجات مكان العمل..حتسني املوائمة بني نظام التع2

   .تعزيز املواقف من التدريب املهين والفين وزيادة برامج التدريب.3

   .تعزيز دور ومسامهة القطاع اخلاص يف صياغة السياسات وحتديد االولويات.4

   لة..االستمرار يف حتسني قانون الضمان االجتماعي لتحقيق اعلى قدر من املشاركة يف القوى العام5

   .زيادة االنفتاح االقتصادي اجلاذب لالستثمار املشغل للقوى العاملة.6

   .زيادة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.7

   .الدخول يف االتفاقيات الدولية لتعزيز الصادرات االردنية يف السوق العاملي.8

   .حتسني البيئة االستثمارية وزيادة القدرة التنافسية.9

   احلماية االجتماعية والرعاية االجتماعية..توسيع سياسات 10

  االستعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السكانية

 .التأكيد على ضرورة تغطية املسنني يف مبادرات الضمان االجتماعي.1

  .دعم اجلهود الرامية إىل تطوير تأمينات جديدة، مثل التأمني ضد البطالة وتأمني األمومة. 2 

   الرواتب التقاعدية جلعلها مستدامة..االخنراط يف إصالحات 3

  الفصل الرابع: االسقاطات المستقبلية للسكان

تعكس اإلسقاطات السكانية التغريات اليت حيتمل حدوثها على حجم وتركيب السكان مستقبال على أساس 

طات نتائج افرتاضات معينة بالنسبة لالجتاهات املستقبلية ملعدالت اخلصوبة والوفاة واهلجرة. وتوفر اإلسقا

اختالف االفرتاضات. وعادة ما يتم افرتاض تغري يف عناصر النمو السكاين كأحد  خمتلفة حسب

  لإلسقاطات  وكذلك ثباا يف السناريوهات االخرى وحسب اراء اللجنة الفنية. السيناريوهات

  تكمن أمهية إجراء اإلسقاطات السكانية مبا يلي:
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تعترب العوامل الدميوغرافية عناصر مؤثرة يف التغريات االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف أي منطقة، كما  •

  أا تتأثر بالظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية وغريها من الظروف 

 تستخدم االسقاطات السكانية يف العديد من األغراض كالتخطيط ويف اال االجتماعي واالقتصادي •

  والصحي والزيادة املتوقعة يف قوة العمل واجتاهاا.  

تعترب اإلسقاطات املتعلقة بالتقسيمات اإلدارية ذات أمهية عالية يف التنمية احمللية على مستوى احملافظات  •

  واأللوية واالقضية لتحديد األولويات  التنموية . 

  د األولوياتدعم رامسي السياسات ومدراء الربامج يف جمال التخطيط وحتدي •

  لقطاعات.االدقة يف  البيانات السكانية  املستقبلية للتخطيط املستقبلي لكافة  •

  السكانية والتقديرات االسقاطات

، ففي التطبيق يف فقط بينهما االختالف يكمن لكن السكانية، التقديرات مع السكانية االسقاطات تتشابه

روف ظبناًء على نتائج آخر تعداد مت تنفيذه ويف ضل ال احلاضر للوقت السكان عدد حساب يتم التقديرات

 فرتة خالل السكان عدد تقديرفيتم فيها  االسقاطات أما .(اي بدون وجود عوامل غري طبيعية مؤثرة) الراهنة

سنة مثًال) يقوم الباحث الدميوغرايف بوضع عدد  50(ملدة  طويلة قادمة سنوات إىل متتد قد مستقبلية زمنية

  :يما يلمن الفرضيات العلمية اخلاصة بعدد من العوامل املؤثرة على حجم السكان وتشمل هذه العوامل 

  عدد السكان حسب العمر واجلنس يف سنة األساس. .1
  . معدل اإلجناب الكلي2
  . توقع احلياة حسب اجلنس3
  . حجم اهلجرة الدولية الصافية4
  . نسبة اجلنس وقت الوالدة5
  . جدول احلياة املناسب للمنطقة حتت الدراسة6
  . منط اخلصوبة املناسب للمنطقة حتت الدراسة7

الذي حيتوي على برجمية  SPECTRUM نظام خالل ويتم ادخال هذه الفرضيات واستخراج النتائج من
RABID  ،  كأعداد السكان وتوزيعهم حسب العمر وبالتايل استخراج عدد كبري من املؤشرات السكانية
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وذلك للسنوات اليت يتم حتديدها  ومعدالت اخلصوبة واالحالل ومعدالت الوفيات واالعالة العمرية...اخل
  من قبل الباحث. مسبقاً 

  اخلاصة بالسكان نورد منها مايلي:البيانات  اهم مت االستفادة من الربجمية السابقة يف استخراج عدد من

  التوقعات المستقبلية نتائج 

تبني انه حسب وذلك للسكان االردنيني  2050-2015بعد اجراء االسقاطات السكانية خالل الفرتة 

وسريتفع  2030و 2015بنسبة الثلث ما بني عامي الفرضيات املقرتحة ان عدد السكان االردنيني سريتفع 

د لتوفري كافة املستلزمات و اجلهتضاعف  وهذا يتطلب، 2050-2015% خالل فرتة االسقاطات 68بنسبة 

نسبة اجلنس للسكان  وستبقى .يف الدولة اذ ان هذا االرتفاع سيؤثر على كافة اجلوانب احلياتيةللسكان 

  ضمن املدى احلايل.االردنيني 

  

  

  

  )نسمة باملليونالسكان ( 2050-2015خالل فرتة االسقاطات السكانية حسب اجلنس ) عدد السكان االردنيني 16جدول (

  مجموع  االناث  الذكور السنة

2015 3.31 3.20 6.51 

2020 3.68 3.56 7.24 

2025 4.04 3.91 7.95 

2030 4.37 4.24 8.61 

3035 4.69 4.54 9.24 

2040 5.00 4.84 9.84 

2045 5.30 5.12 10.42 

2050 5.57 5.38 10.95 
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واشارت النتائج اىل ان نسبة السكان االردنيني يف الفئات العمرية الصغرى ستنخفض اىل الربع حبلول عام 

اي ان هناك اخنفاض يف معدالت االجناب يف اململكة وسرتتفع نسبة من هم يف الفئة العمرية املنتجة  2050

وهذا يتطلب توفري فرص عمل اضافية لتخفيض معدالت البطالة اليت  %65.6من الناحية االقتصادية اىل

ميكن ان تنتج عن هذا االرتفاع اذا مل يتم تدارك االمور واجراء التخطيط الصحيح للسياسات السكانية، 

سنة فأكثر ستزيد مبقدار  65ونتيجة للتحسن الصحي يف اململكة فإن نسبة السكان الذين تبلغ اعمارهم 

  وسيكون على عاتق الدولة توفري املستلزمات اخلاصة هلذه الفئة من السكان. 2050الضعف عام 

 ويعترب معدل االعالة الدميوغرايف من املؤشرات اخلاصة بالسكان فمن خالل بيانات العمر بلغ هذا املعدل 

يل نصف اي ان حوا 53.0وسينخفض حبلول اية فرتة االسقاطات السكانية اىل   2015عام  64.0

 64-15سكان يف اململكة هم مسؤلون من الناحية االقتصادية على االفراد الذين هم خارج الفئة العمرية ال

  عاماً.

) نسبة السكان االردنيني حسب الفئات العمرية العريضة ومعدل االعالة 17جدول (

  2050-2015الدميوغرايف خالل فرتة االسقاطات 

 الفئة العمرية  
  معدل االعالة الديموغرافي

 +65 15-64 0-14 السنة

2015 34.6 61.2 4.2 63.5 

2020 33.3 62.4 4.3 60.1 

2025 31.1 64.2 4.7 55.7 

2030 29.8 64.5 5.7 55.0 

3035 27.5 65.6 6.9 52.5 

2040 25.8 66.2 8.0 51.1 

2045 24.8 66.3 8.9 50.8 

2050 24.1 66.4 9.5 50.6 
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  الجداول  1ملحق 

  لكال اجلنسني حسب احملافظات 2004مع نتائج مؤشر ويبل  2015) مقارنة نتائج مؤشر ويبل 18جدول (

2004 2015 
 المحافظة 

 اجمالي  انثى ذكر  اجمالي  انثى ذكر 

 العاصمة  114.0 112.8 115.0 101 101 100

 الزرقاء 110.4 108.8 111.8 101 102 100

 البلقاء 111.4 110.3 112.2 101 103 100

 مادبا 113.8 113.1 114.5 99 99 99

 اربد 106.8 106.9 106.7 101 101 101

 املفرق 112.1 111.9 112.3 100 99 100

 جرش 109.2 109.3 109.1 102 103 101

 عجلون 105.6 105.3 105.9 101 102 100

 الكرك 106.1 104.7 107.4 99 99 98

 الطفيلة 105.8 106.7 105.0 95 95 95

 معان 110.4 108.9 111.8 100 101 100

 العقبة 115.0 112.1 116.8 102 103 102

 المملكة  111.4 110.3 112.3 101 100 101

  العامة االحصاءات دائرة: املصدر

  حسب احملافظات ولكال اجلنسني 2004ونتائج مؤشر مايرز  2015) مقارنة بني نتائج مؤشر مايرز 19جدول (

  العامة االحصاءات دائرة: املصدر

 المحافظة 
2015 2004 

 اجمالي  انثى ذكر  اجمالي  انثى ذكر 
 2.50 2.80 2.20 5.30 6.45 5.38 العاصمة 

 2.10 2.70 1.50 4.12 6.0 4.25 الزرقاء

 2.60 3.50 1.70 4.61 6.63 4.60 البلقاء

 3.00 4.20 2.10 5.44 7.02 5.72 مادبا

 1.80 2.50 1.50 3.95 5.64 3.73 اربد

 3.80 4.80 2.90 5.14 7.61 4.84 املفرق

 2.10 3,3 1.70 4.15 6.38 3.68 جرش

 2.30 2.70 2.10 2.62 4.97 2.78 عجلون

 3.20 3.50 3.10 3.82 5.35 3.74 الكرك

 3.00 4.00 2.40 3.49 5.05 3.69 الطفيلة

 4.40 4.30 4.60 5.11 5.83 5.58 معان

 3.70 4.90 3.00 5.51 6.96 6.04 العقبة

 2.30 2.90 1.90 4.51 6.21 4.51 المملكة 
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  2015و 2004لعامي  حسب احملافظات لألردنيني  )UN( )  نتائج مؤشر سكرتارية االمم املتحدة20جدول (

 المحافظات
2015 2004 

 اجمالي اجمالي اردنيين

 20.8 26.4 19.4 العاصمة 

 21.5 23.8 23.3 الزرقاء

 19.5 29.1 21.2 البلقاء

 26.1 22.3 18.8 مادبا

 16.1 18.1 16.7 اربد

 26.8 24.9 31.2 املفرق

 16.1 24.6 23.4 جرش

 19.8 21.9 23.1 عجلون

 24.9 26.8 20.6 الكرك

 23.8 29.6 26.7 الطفيلة

 28.9 40.3 42.2 معان

 46.0 47.0 32.1 العقبة

 17.9 22.7 18.4 المملكة 

  العامة االحصاءات دائرة: املصدر                        

  

     2015، حسب اجلنس واجلنسية )UN()  نتائج مؤشر سكرتارية االمم املتحدة 21جدول (           

  
  
  
  
  
  

  العامة االحصاءات دائرة: املصدر            

  
  
  

UN 
 المملكة الجنس مؤشر ويبل مؤشر مايرز

 اجمالي

18.4 

 ذكر 106 2.96

 انثى  107 5.27  األردنيين

 اجمالي  107 3.24

22.7 

 ذكر 112 4.51

 انثى  110 6.21 جماليإلا

 اجمالي  111 4.51
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  نتائج مقارنة لنتائج بعض الدول العربية املختارة) 22جدول (

 مؤشر ويبل مؤشر مايرز الجنس اسم الدولة
دليل ا�مم 

 )UNالمتحدة (

 2015 -االردن 
  112  4.5 ذكر 

  110  6.2 انثى  22.7

  111  4.5 مجموع

  2007-فلسطين
 100 2.0 ذكر 

 102 3.7 انثى  19.2

 101 2.6 مجموع

  2005-الكويت
 105 3.7 ذكر 

 105 3.1 انثى  13.3

 105 3.4 مجموع

  2004- سوريا
 105 4.7 ذكر 

 107 7.5 انثى  16.6

 106 6.0 مجموع

  2004-المغرب
 108 7.9 ذكر 

 118 12.2 انثى  33.6

 113 10.0 مجموع

  2006- مصر
 150 25.2 ذكر 

 2018 38.5 انثى  24.5

 197 31.5 مجموع

  2008-السودان
 218 41.0 ذكر 

 235 45.4 انثى  42.9

 227 43.3 مجموع

  2004-اليمن
 249 43.5 ذكر 

 271 51.3 انثى  38.9

 260 47.2 مجموع

  

  نتائج مؤشر سكرتارية االمم املتحدةل) مقارنة بني الدول العربية 23جدول ( 

 )UN(دليل األمم المتحدة  الدولة 

 16.5  2004 سوريا

 19.2  2007 فلسطين

 22.7 2015 االردن

 24.5  2006  مصر

 33.6  2004 المغرب

 38.9  2004  اليمن

 42.9  2008 السودان
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  التعاريف 2ملحق 

  .اىل صايف اهلجرة للسكان باإلضافةالفرق بيع عدد املواليد وعدد الوفيات  السكاني:النمو  •

 .الفرق بني عدد املواليد وعدد الوفياتالنمو الطبيعي للسكان:  •

 أنثى. 100عدد الذكور لكل  :نسبة الجنس •

 65نسبة السكان صغار السن (دون اخلامسة عشرة من العمر وكبار السن  الديموغرافي: معدل اإلعالة •

 سنة. 64-15السكان يف األعمار  سنة فأكثر) إىل جمموع

 عدد املواليد السنوي لكل ألف من السكان.  :معدل المواليد الخام •

 عدد الوفيات السنوي لكل ألف من السكان. :معدل الوفيات  الخام •

  ميثل هذا املقياس عدد األفراد يف اتمع مقسوما على عدد األسر يف ذلك اتمع متوسط حجم األسرة: •

يقصد باهلجرة انتقال األفراد من منطقة ما إىل منطقة أخرى. سواء كان ذلك داخل حدود  مفهوم الهجرة: •

اهلجرة الدولة، وهو ما يطلق عليه اهلجرة الداخلية، أو اهلجرة خارج حدود الدولة وهو ما يطلق عليه 

الدولية. وقد تتم اهلجرة بشكل قانوين، أو قد تتم من خالل تسرب املهاجر إىل الدولة املقصودة بطرق 

  .غري شرعية

وهي انتقال األفراد واجلماعات من مكان اقامتهم املعتاد إىل مكان آخر داخل حدود الهجرة الداخلية:  •

لسياح والعمال واملوظفني الذين ينتقلون من منازهلم الدولة دف االقامة الدائمة، باستثناء البدو الرحل وا

إىل مكان عملهم يومياً. ويف األردن يعترب الفرد مهاجرًا هجرة داخلية إذا أمضى على األقل فرتة ستة 

  .2015شهور يف مكان االقامة احلايل وذلك حسب ما مت اعتماده يف تعداد عام 

  الذي ولد فيه إىل مكان آخر داخل حدود الدولة.وهي هجرة الفرد من املكان الهجرة الحياتية:  •

تستند إىل مكان اإلقامة احلايل ومكان االقامة السابق، على أن تكون ضمن حدود  الهجرة الجارية: •

 الدولة.
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يعرف هذا املؤشر بأنه مسامهة اهلجرة يف النمو الكلي للسكان، الهجرة الصافية السنوية:  •

 حجم اهلجرة اخلارجة وحجم اهلجرة الداخلة.صايف اهلجرة بأنه الفرق بني  يعرف

  معادالت القياس 3ملحق 

  

  = النمو السكانيمعدل  •
  الوفيات+ صايف اهلجرة عدد – املواليد عدد

100 X 
  عدد السكان

  = النمو الطبيعي للسكانمعدل  •
  عدد الوفيات –عدد املواليد 

X100 
  عدد السكان

  = نسبة الجنس •
  عدد الذكور

X100 
  االناثعدد 

  = الديموغرافي معدل اإلعالة •
  )فأكثر 65 السكان+  سنة 15 دون السكان عدد(

100 X 
  )سنة  64- 15 األعمار يف السكان عدد(

  = معدل المواليد الخام •
  عدد املواليد

1000 X 
  عدد السكان

 X 1000  عدد الوفيات  = الخام  الوفيات معدل •
  عدد السكان

  = األسرة حجم متوسط •
  عدد االسر

 
  عدد السكان

  =  معدل الهجرة الكلية •
  حجم اهلجرة الداخلة + حجم اهلجرة اخلارجة

X 100  
  إمجايل عدد السكان

  = معدل الهجرة الداخلة •
  حجم اهلجرة الداخلة

X 100  
  إمجايل عدد السكان

  X 100  حجم اهلجرة  = معدل الهجرة الخارجة •



53 
 

  إمجايل عدد السكان

  = الهجرة الصافيةمعدل  •

حجم  -حجم اهلجرة الصافية (حجم اهلجرة الداخلة 

  X 100  اهلجرة اخلارجة)

  إمجايل عدد السكان
  

  طريقة احتساتب مؤشر ويبل 

 : هي املستخدمة والصيغةطريقة االحتساب 
  

                  
 علـى ٥ أو ٠ الـرقمني بأحـد املنتهيـة األعمـار ذوي األشخاص عدد جمموع بتقسيم الرقم هذا على حنصل أي

   )500-100(بني املؤشر هذا وترتاوح قيمة . ٦٢ حىت ٢٣ سن من األشخاص لعدد الكلي اموع مخس
  ) 5 او   0ب  املنتهية األعمار على تركيز أي هناك يكون ال أدىن (عندها كحد 100

  )  5 أو 0 ب املنتهية لألعمار تام حتيز هناك يكون أقصى (عندها كحد 500 و
 حسـابه ويـتم األرقـام بعـض أفضـلية عـن الكشـف مـن ميكننـا وهـو األعمـار لدقـة فعاال مقياًسا ويبل ويعترب رقم

 إال التفضـيل يكشـف وأنـه ال األرقـام، أفضـلية إال يقـيس ال أنـه املؤشـر هـذا يف الرئيسـي العيـب ولكـن بسـهولة
  .فقط 0و  5 للرقمني

  

  طريقة احتساب مؤشر مايرز 

  :يلي كما مايرز مقياس تركيب تلخيص ميكن العملية الناحية من
  10 العمر من ابتداءً  معني عمري مدى يف السن آحاد حسب السكان أعداد تؤخذ  - 1
 عمريتني، لفئتني بالنسبة العشرة األرقام منا برقم تنتهي اليت األعمار مجيع يف األعداد جمموع حتسب  - 2

 فأكثر  20فأكثر ،  10 فمثال 
 يف فتضرب الثانية الفئة جماميع أما 10 ، .....، 2، 1 املعامالت يف األوىل الفئة جماميع تضرب - 3

  8،9، ... ، 1، 0 املعامالت
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  .رقم كل إىل بالنسبة للسكان املختلط العدد على فنحصل السابقتني العمليتني ناتج جبمع   - 4
  100 يف الناتج تضرب مث الكلي اموع إىل رقم كل يف اموعة نسبة حتسب  - 5
 .مايرز دليل على فنحصل % 10 النسبة عن املطلقة االحنرافات جتمع  - 6

  تكون اجلداول كالتايل : 2015ولتطبيق  ذلك على بيانات التعداد السكاين 

  تظهر النتائج التالية  2-1النقاط من 

  2015) السكان يف اململكة حسب آحاد العمر وحسب اجلنسية ،24جدول (

  

 احاد العمر
 اناث

 احاد العمر 
 ذكور

 احاد العمر 
 اجمالي

10-90 20-90 
 

10-90 20-90 
 

10-90 20-90 

0 420011 315949 
 

0 477154 367483 
 

0 897165 683432 

1 371807 271938 
 

1 421882 315694 
 

1 793689 587632 

2 363091 263113 
 

2 412162 307667 
 

2 775253 570780 

3 453961 252744 
 

3 400264 298899 
 

3 746750 551643 

4 318215 225344 
 

4 370015 271858 
 

4 688230 497202 

5 366326 271513 
 

5 423265 321344 
 

5 789591 592857 

6 301103 214861 
 

6 347722 254622 
 

6 648825 469483 

7 308827 221098 
 

7 349858 255558 
 

7 658685 476656 

8 292460 203906 
 

8 340082 240284 
 

8 632542 444190 

9 289303 197339 
 

9 342357 232957 
 

9 631660 430296 

 2437805 3485104 مجموع
 

 2866366 3884761 مجموع
 

 5304171 7262390 مجموع
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  اجلنسني لكال مفصل جدول شكل على مفصل بشكل التالية  النتائج تظهر)  6-3( من النقاط

  2015، لالناث) نتائج مؤشر مايرز حسب آحاد العمر 25جدول (

 احاد العمر 

 العمود*وزنه العمود*وزنه وزن وزن اناث

مجموع 
 ا�وزان 

نسبة   
 النسبة  مجموع 

10-
  النسبة

القيمة 
 الوزن  المطلقة 

من  20-91 10-90 20-90  10-90  20-90 10-90
 ا�جمالي

*100 

0 420011 315949 1 9 420011 2843541 3263552 0.109 10.94 -0.94 0.94 

1 371807 271938 2 8 743614 2175504 2919118 0.098 9.78 0.22 0.22 

2 363091 263113 3 7 1089273 1841791 2931064 0.098 9.82 0.18 0.18 

3 453961 252744 4 6 1815844 1516464 3332308 0.112 11.17 -1.17 1.17 

4 318215 225344 5 5 1591075 1126720 2717795 0.091 9.11 0.89 0.89 

5 366326 271513 6 4 2197956 1086052 3284008 0.110 11.00 -1.00 1.00 

6 301103 214861 7 3 2107721 644583 2752304 0.092 9.22 0.78 0.78 

7 308827 221098 8 2 2470616 442196 2912812 0.098 9.76 0.24 0.24 

8 292460 203906 9 1 2632140 203906 2836046 0.095 9.50 0.50 0.50 

9 289303 197339 10 0 2893030 0 2893030 0.097 9.69 0.31 0.31 

 6.21   100.0 1 29842037         2437805 3485104 مجموع
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 تنويه : **

            

            

 2015،  للذكور) نتائج مؤشر مايرز حسب آحاد العمر 26جدول (

 احاد العمر 

 العمود*وزنه العمود*وزنه وزن وزن ذكور 

 مجموع االوزان 

نسبة   

 مجموع 
 النسبة 

 الوزن  القيمة المطلقة   النسبة-10

 100* من االجمالي 20-91 10-90 20-90  10-90  20-90 10-90

0 477154 367483 1 9 477154 3307347 3784501 0.111 11.06 -1.06 1.06 

1 421882 315694 2 8 843764 2525552 3369316 0.099 9.85 0.15 0.15 

2 412162 307667 3 7 1236486 2153669 3390155 0.099 9.91 0.09 0.09 

3 400264 298899 4 6 1601056 1793394 3394450 0.099 9.92 0.08 0.08 

4 370015 271858 5 5 1850075 1359290 3209365 0.094 9.38 0.62 0.62 

5 423265 321344 6 4 2539590 1285376 3824966 0.112 11.18 -1.18 1.18 

6 347722 254622 7 3 2434054 763866 3197920 0.093 9.35 0.65 0.65 

7 349858 255558 8 2 2798864 511116 3309980 0.097 9.68 0.32 0.32 

8 340082 240284 9 1 3060738 240284 3301022 0.097 9.65 0.35 0.35 

9 342357 232957 10 0 3423570 0 3423570 0.100 10.01 -0.01 0.01 

 4.51   100.0 1 34205245         2866366 3884761 مجموع

 2015، امجايل) نتائج مؤشر مايرز حسب آحاد العمر 27جدول (

 احاد العمر 

 العمود*وزنه العمود*وزنه وزن وزن اجمالي

 مجموع االوزان 

نسبة   

 النسبة  مجموع 
10-

  النسبة

القيمة 

 المطلقة 
 الوزن 

10-90 20-90  10-90  20-90 10-90 20-91 
من 

 االجمالي
*100 

0 897165 683432 1 9 897165 6150888 7048053 0.111 11.08 -1.08 1.08 

1 793689 587632 2 8 1587378 4701056 6288434 0.099 9.88 0.12 0.12 

2 775253 570780 3 7 2325759 3995460 6321219 0.099 9.94 0.06 0.06 

3 746750 551643 4 6 2987000 3309858 6296858 0.099 9.90 0.10 0.10 

4 688230 497202 5 5 3441150 2486010 5927160 0.093 9.32 0.68 0.68 

5 789591 592857 6 4 4737546 2371428 7108974 0.112 11.17 -1.17 1.17 

6 648825 469483 7 3 4541775 1408449 5950224 0.094 9.35 0.65 0.65 

7 658685 476656 8 2 5269480 953312 6222792 0.098 9.78 0.22 0.22 

8 632542 444190 9 1 5692878 444190 6137068 0.096 9.65 0.35 0.35 

9 631660 430296 10 0 6316600 0 6316600 0.099 9.93 0.07 0.07 

 4.51   100.0 1 63617382         5304171 7262390 مجموع
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) يف االعمار يالحظ ان 9-0التفضيل او عدم التفضيل لكل االحاد العشرة (غالبا يبني هذا الدليل اوجه 
اضافة لتفضيل االناث الرقم صفر دون الذكور   لإلناثبالذات ولكال اجلنسني وخاصة  5هناك تفضيل للرقم 

مبعىن ان النساء خاصة الاليت  خاصة من قبل االناث  1/6/9كما يالحظ عدم التفضيل خلانات الرقم 
وبنفس الطريقة حيسب مؤشر تنتهي بصفر او مخسة  عمارأبيدلني عادة  1/6/9 باألرقامن تنتهي اعماره

  .مايرز للمحافظات ومناطق الريف واحلضر
  

  معادلة مؤشر مايرز 

  
  
  

  طريقة احتساب مؤشر سكرتارية االمم المتحدة 
  
 .عمرية فئة لكل املعتادة بالطريقة للسكان النوع نسبة حتسب -١
 .اإلشارة إمهال مع النسب هلذه املتتالية الفروق توجد -٢
 األوىل حساا للفئتني إمكانية عدم مراعاة (مع حدة على نوع لكل للسكان العمر نسبة تستخرج -٣

  .النسب هذه بني املتتالية الفروق أيًضا توجد مث واألخرية)
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 من لنسبة العمر املتتالية والفروق املتوسطات كذلك النوع لنسبة املتتالية الفروق متوسطات حتسب -٤
  .اإلناث من العمر لنسبة املتتالية والفروق واملتوسطات الذكور،

  :التايل اموع من املقرتح املقياس ويتشكل -٥
 

UNM = 3A + B + C 
 :حيث
:A النوع نسبة متوسط  
:B للذكور العمر نسبة متوسط 
:C لإلناث العمر نسبة متوسط.   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



59 
 

  المراجع

  2004دائرة االحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 

  2015دائرة االحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 

  2015 اهلجرة الداخلية والدوليةورقة عمل 

  2015تقرير النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان واملساكن 

  )2050-2015يف اململكة للفرتة الزمنية ( نياإلسقاطات السكانية لألفراد املقيمتقرير 

  1987الدميوغرايف، اعداد الدكتور عاطف خليفة مستشار االمم املتحدة للسكان  لالتحلي


