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 لسكانا االجتماع علم لـ .. الواجب

 هو الديموجرافي التحول  : 

 بارتفاع تتميز أخرى حالة إلى منخفضة والوفيات الخصوبة فيها تكون حالة من السكان بتحويل الخاصة العملية -

 والوفيات  الخصوبة
  الخصوبة بارتفاع تتميز أخرى حالة إلى منخفضة الخصوبة فيها تكون حالة من السكان بتحويل الخاصة العملية -

 بانخفاض تتميز أخرى حالة إلى مرتفعة والوفيات الخصوبة فيها تكون حالة من السكان بتحول الخاصة العملية -

 والوفيات الخصوبة

 الوفيات بارتفاع تتميز أخرى حالة إلى منخفضة الوفيات فيها تكون حالة من السكان بتحويل الخاصة العملية -

 
 عام نشر الذي السياسي االقتصاد مبادئ كتابه في للسكان األمثل الحجم( كيناي) عرف:  

- 1881 

-  1888 
-  1181 
-  1199 
 

 سبنسر الحظ  : 

  قلة النسل بين السيدات غير المشتغالت في المهن الفكرية -

  ل بين السيدات المشتغالت في المهن الفكريةقلة النس -

 قلة النسل بين السيدات الالتي ينتمين إلى الطبقة العاملة  -

 كثرة النسل بين السيدات المشتغالت في المهن الفكرية -

 

 تشمل األساسية السكانية الخصائص : 

 المواليد والوفيات والهجرة وحجم السكان وتوزيع السكان -
 العمر والنوع والجنس أو العنصر -
 الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم والمهنة واإلسكان وغيرها -
 درجة التحضر والتصنيع والتنمية والحراك االجتماعي والطبقة واألسرة والقيم والثقافة -
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 تشمل للسكان االجتماعية الخصائص : 

 المواليد والوفيات والهجرة وحجم السكان وتوزيع السكان -

 ع والجنس أو العنصرالعمر والنو  -

 الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم والمهنة واإلسكان وغيرها -

 درجة التحضر والتصنيع والتنمية والحراك االجتماعي والطبقة واألسرة والقيم والثقافة -

 

 تشمل للمجتمعات البنائية المكونات :  

 السكان والوفيات والهجرة وحجم السكان وتوزيع -

 العمر والنوع والجنس أو العنصر -

 الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم والمهنة واإلسكان وغيرها -

 درجة التحضر والتصنيع والتنمية والحراك االجتماعي والطبقة واألسرة والقيم والثقافة -

 

 التشخيصية البحوث : 

  الدراسةهي التي تهتم باستطالع أبعاد الظاهرة موضوع  -

 هي التي تركز على رصد الظاهرة موضوع الدراسة كما هي في واقعها وسياقها -

 هي التي تهتم بإبراز العوامل والمتغيرات األساسية التي تحدث الظاهرة وتؤثر فيها -

  منها البحوث التي تعمل على تقويم السياسات السكانية -

 

 بمراحل السكان مجال في العلمي البحث يمر:  

 ثالثة -

 أربعة -

 خمسة -

  ستة -

 

 يساوي السكان عدد في النقصان أو الزيادة : 

  1999× عدد السكان ÷ عدد المواليد  -
 1999× ( 19 – 11)عدد النساء في سن اإلنجاب ÷ عدد المواليد   -
 1999× عدد اإلناث في نفس الفئة العمرية ÷ عدد المواليد أحياء في فئة عمرية معينة  -
 (عدد النازحين –عدد الوافدين ) –( عدد الوفيات –المواليد  عدد) -
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 تساوي العامة المواليد نسبة :  

  1999× عدد السكان ÷ عدد المواليد  -

  1999× ( 19 – 11)عدد النساء في سن اإلنجاب ÷ عدد المواليد  -

  1999× عدد اإلناث في نفس الفئة العمرية ÷ عدد المواليد أحياء في فئة عمرية معينة  -

 (عدد النازحين –عدد الوافدين ) –( عدد الوفيات –عدد المواليد )  -

 

 

 

 لكم بالتوفيق والنجاحتمنياتي 


