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 اإلسقاطات العددية - 4
وما . تعتبر اإلسقاطات الديموغرافية، بحكم طابعها االستشرافي، أداة ممتازة للتخطيط

فتئت أهميتها تتزايد في مجال التنبؤ االقتصادي إلى حد أنها أصبحت تعتبر شرطًا 
ى واإلسقاطات السكانية تستخدم في عدة ميادين ُيذآر منها، عل. أساسيًا ألي دراسة جّدية

 :سبيل المثال، ما يلي
 

 السياسات والبرامج السكانية •
 عواقب انخفاض معدالت الخصوبة في البلدان المتقدمة 
عواقب المعدالت المرتفعة للخصوبة في بلدان افريقيا جنوب الصحراء على سبيل  
 المثال

 االقتصاد •
 االستهالك 
 اإلنتاج 

االحتياجات من ( الحكومية تدبير شؤون الموارد البشرية في الشرآات واإلدارات 
 )القوى العاملة في المستقبل، حاالت التقاعد، الترقيات، وما إلى ذلك

 ...)اإلسكان، تشييد مختلف المرافق الجماعية(التنظيم الحضري  
 التعليم •

 المسؤول عن تخطيط التعليم على إدارة اإلسقاطات العدديةفي ميدان التعليم، تساعد 
فمن . ذلك أن التطورات يمكن أن تترتب عليها آثار غير متوقعة. شؤون النظام التعليمي

المهم، على سبيل المثال، تقدير عدد األطفال في السن المدرسية في المستقبل لكي 
 .يتسنى االستعداد على نحو أفضل لتلبية االحتياجات ووضع الخطط لتمويل التكاليف

عن التخطيط إعداد إسقاطات وانطالقًا من اإلسقاطات الديموغرافية يمكن للمسؤول 
ولكن قبل الحديث عن هذه . عديدة أخرى آاإلسقاطات المتعلقة بأعداد تالميذ المدارس

اإلسقاطات األخيرة يجدر تحديد ووصف مختلف المراحل التي تمر بها عملية إعداد 
 .اإلسقاطات الديموغرافية

 
 اإلسقاطات الديموغرافية 4.1

 التعريف 4.1.1
وغرافية هي جملة نتائج حسابية تحدد معالم تطور السكان في المستقبل اإلسقاطات الديم

وعندما تكون الفروض المصوغة انطالقًا . باالستناد إلى فروض قد تتحقق وقد ال تتحقق
من الوضع المالحظ مرجحة التحقق إلى حد ما، فإن األمر يتعلق في هذه الحالة 

الفروض مرجحة، فإن األمر يتعلق حينئذ وبالمقابل، إذا بدت هذه . بتوقعات ديموغرافية
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من سنة ( تجرى عادة آلجال قصيرة ديموغرافيةالتنبؤات وال. بتنبؤات ديموغرافية
 ).واحدة إلى خمس سنوات

وفي المخطط العام لعملية إعداد اإلسقاطات ُيفترض أن يتم االلتزام بعدد معين من 
في ) خصوبة وحرآة الهجرةالوفيات وال(المبادئ، أي بتحليل الوضع الديموغرافي 

. وفي هذه الحالة األخيرة يمكن اعتماد عدة فروض. الماضي والحاضر والمستقبل
ويقتضي هذا المخطط أن يتم أيضًا تحديد نقطة البداية لإلسقاط، والفترة التي يشملها 
والتي ينبغي أال تكون طويلة جدًا تفاديًا لتفاقم أوجه الاليقين في هذه العملية، وعدد 

لفروض التي يتعين اعتمادها، وأخيرًا الطريقة التي يتعين اتباعها والتي يتوقف ا
 .اختيارها على مستوى الدقة المطلوبة

 
 البيانات الضرورية 4.1.2

يمكن إجراء اإلسقاطات على المستويات المحلي واإلقليمي والوطني، وحتى العالمي، 
ولهذا الغرض فإنكم تحتاجون إلى . ووفقًا لبعض المتغيرات مثل عامل الذآورة واألنوثة

 :بيانات عما يلي
، )الترآيب بحسب الجنس وبحسب العمر(المجموعة السكانية األساسية  •

ونقطة البداية لإلسقاط، والمستوى الذي ترغبون في اتخاذه قاعدة إلجراء 
ويحدد حجم هذه المجموعة عادة من خالل عمليات التعداد . اإلسقاطات

عدم وجود عمليات تعداد، يحدد حجم المجموعة السكاني، وفي حالة 
وفي هذه الحالة األخيرة يوصى بإلحاح . السكانية من خالل إجراء تقديرات

بأن تكون المجموعة السكانية المعتمدة آأساس إلجراء اإلسقاط هي 
آانون الثاني من سنة األساس لإلسقاط /المجموعة المحددة في أول يناير

 السنة؛وليس أي تاريخ آخر خالل 
ويمكن الحصول . مستويات الخصوبة والوفيات والهجرات في سنة األساس •

عادة على البيانات المتعلقة بالوالدات والوفيات عن طريق نظام تسجيل 
وفي حالة عدم آفاية هذا النظام، يمكن تقدير مستويات . الحالة المدنية

 مثل(الخصوبة والوفيات من خالل استقصاءات ديموغرافية محددة 
االستقصاء العالمي بشأن الخصوبة وسلسلة االستقصاءات الديموغرافية 

 ).والصحية
وأما الهجرات الداخلية والدولية فيمكن قياس حجمها عن طريق السجالت السكانية، التي 

وإن . ال تعمل بشكل صحيح إال في بعض البلدان المتقدمة، أو عن طريق عمليات التعداد
 وعن مكان اإلقامة بين تاريخين للتعداد يساعد على تقييم طرح أسئلة عن مكان الوالدة

 .حرآات الهجرة
وقبل القيام بأي استخدام للبيانات المستخلصة من التعداد، ينبغي التحقق من موثوقيتها 

فالعديد من . تحاشيًا لعدم االتساق في هذه البيانات وألي أخطاء أخرى في تفسيرها
ما يخص اإلعالنات الخاطئة عن العمر أثناء عمليات البلدان النامية تواجه مشكالت في

وتعزى هذه األخطاء إلى جهل العمر الحقيقي أو إلى ظواهر تتعلق . التعداد السكاني
ولذلك ينبغي . بتعّمد التصريح بعمر أصغر أو أآبر من العمر الحقيقي ألسباب شخصية

 .تصحيح هذه البيانات قبل استخدامها
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 اهر الديموغرافية في المستقبلفروض عن تطور الظو 4.1.3
وهذه الفروض، التي . تمثل صياغة الفروض العامل األساسي في منهجية اإلسقاطات

تصاغ استنادًا إلى الواقع الوطني، تتناول االتجاهات المتعلقة بالخصوبة والوفيات 
 .والهجرات

م األخصائيين  حددتها األمم المتحدة إلسقاطاتها واعتمدها معظ–وثمة ثالثة مبادئ عامة 
 تحكم صياغة الفروض التي تعتمد عليها التوقعات الديموغرافية، وهذه المبادئ هي –

 :التالية
 
 عدم استخدام سيناريوهات آارثية آالحروب والمجاعات واألوبئة؛ •
 نسمة، تجرى 300 000بالنسبة للبلدان التي يقل عدد سكانها عن  •

 دل النمو السكاني؛اإلسقاطات على المستوى الوطني مع مراعاة مع
ينبغي تحديد الفسحة القصوى الحتماالت تطور الظواهر الديموغرافية عبر  •

 ).الحد األعلى والحد المتوسط والحد األدنى(ثالثة فروض مختلفة 

•  
 الخصوبة

استنادًا إلى االتجاهات الماضية والراهنة، يجرى إسقاط لتطور هذه الظاهرة باستخدام 
وجه الخصوص عن تطور المتغيرات االجتماعية االقتصادية المعلومات المتوافرة على 

مثل مستويات التعليم ومعدالت النشاط المهني للنساء، وهما عامالن مرتبطان، آما هو 
وأخيرًا، يمكن أن تستند صياغة الفروض بشأن تطور . معلوم، بمستويات الخصوبة

ج تنظيم األسرة المطبقة الخصوبة في المستقبل إلى األهداف التي تحددها سياسات وبرام
 .في العديد من البلدان النامية

 
 الوفيات

في إسقاطات األمم المتحدة، يعطي فرض تطور الوفيات، بالنسبة للحد المتوسط، آسبًا 
 سنة لكل فترة خمس سنوات خالل مدة اإلسقاط، وذلك بالنسبة لمتوسط 2.5بمقدار 

ل اإليضاح، إذا أخذنا حالة بلد ما وعلى سبي.  سنة55عمر متوقع عند الوالدة يقل عن 
  سنة في50يكون فيه متوسط العمر المتوقع عند الوالدة 

 سنة آل خمس سنوات خالل مدة اإلسقاط، 2.5، فإن هذا البلد سيكسب 2000عام 
 ولتكن مثًال

وعلى ذلك، فإن الفرض هنا هو أن متوسط العمر المتوقع سيكون . 2000-2010
وهذا الكسب، الذي يتناقص . 2010 سنة في عام 55  و2005 سنة في عام 52.5

 سنة، يجري تعديله في أآثر األحيان تبعًا ألوضاع البلدان ولوتيرة 55بعد بلوغ مستوى 
وهكذا فإن هذا الكسب ُخفض إلى سنتين، بل وأقل من ذلك، . تطور معدل الوفيات فيها

، زيد هذا الكسب إلى وفي المقابل. في بعض بلدان افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا
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ثالث سنوات أو أآثر في بعض بلدان أمريكا الالتينية وغرب آسيا التي تشهد انخفاضًا 
 .سريعًا نسبيًا في معدالت الوفيات

 
 الهجرات

إن صياغة الفروض بشأن الهجرات هي أآثر تعقيدًا إلى حد بعيد من صياغة الفروض 
تقلبات السياسات التي تتبعها البلدان في المتعلقة بالظواهر األخرى، وذلك ألنها تخضع ل

ويترتب . وهناك أيضًا المشكلة المتعلقة بموثوقية البيانات ومدى توافرها. ميدان الهجرة
على ذلك أنه على المستوى الوطني تجرى اإلسقاطات في أآثر األحيان على أساس 

 المحلي فإن وأما على الصعيد. فرض هجرة في مستوى الصفر بالنسبة للهجرات الدولية
األمر غير ذلك، حيث أن تحرآات السكان أآبر حجمًا إلى حد بعيد ويمكن أن تكون لها 

 .انعكاسات على الترآيب السكاني وعلى تطوره
 

 8النشاط رقم 
 . مليون نسمة15 آان عدد سكان أحد البلدان 2000في عام 

غير خالل السنوات نفترض أوًال أن معدل النمو السكاني الطبيعي لم يت: الفرض األول
 ؟2010آم سيكون عدد سكان هذا البلد في عام %. 3العشرين الماضية وظل يساوي 

وبالنظر إلى .  يالحظ انخفاض في معدل النمو السكاني1990منذ عام : الفرض الثاني
% 2 إلى 2000في عام % 2.5هذا التطور، ُيفترض أن معدل النمو سينخفض من 

 انطالقًا 2010لغرض، آم سيكون عدد السكان في عام ووفقًا لهذا ا. 2010في عام 
 مليون نسمة، ومع مراعاة انخفاض منتظم في 15 هو 2000من أن عددهم في عام 

  نقطة مئوية في السنة؟0.05معدل النمو بمقدار 
هذا البلد ذاته وضع برنامجًا فعاًال في مجال السكان يستهدف الوصول : الفرض الثالث

، أي معدل 2010 طفل في عام 2.5ألطفال لكل امرأة يساوي إلى عدد متوسط من ا
في هذا الحالة، آم سيكون عدد سكان هذا البلد في عام %. 1.5نمو سكاني بنسبة 

 نقطة مئوية في 0.1، مع مراعاة وجود انخفاض منتظم في معدل النمو بمقدار 2010
 السنة؟

 ما هي النتيجة التي تستخلصها من هذا التمرين؟
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 د اإلسقاطات الديموغرافيةإعدا 4.1.4
انطالقًا من الترآيب السكاني بحسب الجنس وبحسب العمر، ومن مستويات الخصوبة 
والوفيات المشاهدة في سنة معينة، يتمثل الهدف األساسي في إسقاط هذه الخصائص 

وباستعمال هذه . وهذا يؤدي إلى تقدير معدالت توقعية أو إسقاطية. على المستقبل
ن حساب عدد الباقين على قيد الحياة واستكمال الجدول بإجراء إسقاطات المعدالت يمك

 .للوالدات
يتوفر آخر تقدير لعدد األفراد ) نقطة البداية لإلسقاط (tفي النقطة الزمنية  ) أ(

 .في المجتمع موضع الدراسة
 يكون مشفوعًا بتقدم للسكان في t+5 أو t+1 إلى النقطة tاالنتقال من النقطة  )ب(

 :ملالعمر يش
تقدمًا مجردًا في العمر حيث يزداد عمر آل جيل بمقدار سنة  •

 واحدة أو خمس سنوات؛
انخفاضًا في عدد األفراد في آل جيل نتيجة لحاالت الوفاة  •

 .التي طرأت خالل الفترة موضع الدراسة
 .حساب عدد المواليد الباقين على قيد الحياة من الفترة المعنية )جـ(
 

 اقين على قيد الحياةحساب عدد المواليد الب
والفروض التي يمكن . )26(يجرى هذا الحساب على أفواج من األفراد المولودين

فاستنادًا إلى عدد الوفيات في سنة معينة . صياغتها تتعلق فقط بتطور معدل الوفيات
ولكن بدًال . يمكن استنتاج عدد األفراد الباقين على قيد الحياة في السنة أو الفترة التالية

 االعتماد على عدد الوفيات، وهو عدد يصعب تحديده في بعض األحيان عندما ال من
يكون هناك نظام للتسجيل في الحالة المدنية يعمل بشكل جيد، ُيكتفى بإجراء تقدير لعدد 

ويتم ذلك، على سبيل المثال، بحساب نسبة األفراد من نفس . الباقين على قيد الحياة
وبذلك يتم . سيظلون أحياء بعد سنة أو خمس سنواتالفوج، ومن عمر معين، الذين 

 .التوصل إلى ما يسمى باحتماالت البقاء أو المعدالت التوقعية
 

نالحظ . 1995 طفل ولدوا في عام 420 000لنفرض أن فوجًا معينًا يضم  :مثال
وهنا يكون .  طفل توفوا في تلك السنة دون أن يبلغوا عامهم األول2 100أن 

 :هو) 0P1ويكتب (على قيد الحياة بين العمرين صفر وسنة واحدة احتمال البقاء 
 

                     

والجيل هو مثال على الفوج . لفوج مجموعة من األفراد الذين شهدوا حدثًا معينًا في وقت واحدُيقصد با )26(
 .وُيقصد به مجموعة من األفراد المولودين في السنة ذاتها
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      420000 

  
ون  D-Pxوتوسعًا،   x = 1+xx  يك

      Px  P

 xيمثل عدد السكان في العمر  Px :حيث 
   Dx  عدد الوفيات في العمرx 

 
 
 

لمفردة، يستخدم األخصائيون وبدًال من إجراء الحساب على األعمار بالسنوات ا
وتظل ).  سنوات، الخ9-5، 4-0: مثال(الديموغرافيون الفئات العمرية الخمسية 

 .الصيغة المبينة أعاله على حالها
 

ولّما آان معدل الوفيات بين الرجال مختلفًا عن معدل الوفيات بين النساء، فإن من 
 .لعمر أو الفئات العمريةالضروري حساب المعدالت التوقعية بحسب الجنس وبحسب ا

وفي حالة عدم توافر بيانات عن الوفيات، يمكن استخدام نماذج لجداول الوفيات أو البقاء 
ومن مزايا هذه الجداول أنها تبّين مختلف . على قيد الحياة التي تعّدها األمم المتحدة

بيد أنه ينبغي . مستويات الوفيات المناظرة للزيادة في متوسط العمل المتوقع عند الوالدة
توخي الحذر في استخدامها نظرًا ألنه من غير المؤآد أن البلدان المعنية ستلتزم حتمًا 

 .باستخدام النماذج المقترحة
وبعد حساب المعدالت التوقعية، ال يبقى سوى تطبيقها على الجماعة السكانية المعنية 

 األعمار أو الفئات للسنة األولى من الفترة المشمولة بعملية اإلسقاط على مختلف
 .العمرية للحصول على الترآيب السكاني بحسب الجنس أو العمر في المستقبل
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  )أ (مثال مصر). باآلالف(حساب جدول للبقاء على قيد الحياة : 14الجدول رقم 
 

المعدالت  2000الفئات العمرية
 التوقعية

2005 

0-4 011 8 0.991  
5-9 801 7 0.996 936 7 
10-14 193 8 0.996 771 7 
15-19 541 7 0.994 158 8 
20-24 258 6 0.992 498 7 
25-29 187 5 0.990 208 6 
30-34 801 4 0.988 133 5 
35-39 238 4 0.985 743 4 
40-44 980 3 0.980 174 4 
45-49 377 3 0.969 901 3 
50-54 458 2 0.951 273 3 
55-59 757 1 0.918 338 2 
60-64 476 1 0.867 612 1 
65-69 176 1 0.794 279 1 
 1 898 0.590 1 633  وما فوق70

    
Nations Unies (2001), Estim :المصدر ns et projections de la atio

population mondiale. Révision 2000. 
 .الحد المتوسط لفروض األمم المتحدة )أ(
 

بالنسبة لإلسقاطات على مدى خمس سنوات في المثال المعروض أعاله، ال توجد هناك 
). هؤالء األطفال لم يولدوا بعد (2005 في عام 4-0 بالنسبة للفئة العمرية بيانات

 .ولذلك فإن المرحلة التالية تتمثل في إجراء إسقاط للوالدات
 

 اإلسقاطات المتعلقة بالوالدات
إذا آان حساب الباقين على قيد الحياة يجرى انطالقًا من الترآيب بحسب الجنس والعمر 

سقاطات المتعلقة بالوالدات تجرى على أساس الترآيب بحسب لمجمل السكان، فإن اإل
 .وبحسب مستوى الخصوبة)  سنة49-15أي (العمر لإلناث فقط في سن اإلنجاب 

ويكون . ُيبدأ بحساب المعدالت التوقعية للخصوبة :المرحلة األولى
ذلك بتحديد معدالت الخصوبة الراهنة ثم صياغة 

نظر الحدود ا(فروض بشأن تطورها في المستقبل 
 ؛)الثالثة المعتمدة لدى األمم المتحدة
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ُيحسب متوسط عدد النساء انطالقًا من العدد  :المرحلة الثانية
اإلجمالي الراهن للسكان والعدد اإلجمالي المتوقع مع 

 مراعاة عدد الوفيات؛
 5مضروبة بـ (تطبق المعدالت التوقعية للخصوبة  :المرحلة الثالثة

على ) ات عمرية تمتد لخمس سنواتألن األمر يتعلق بفئ
متوسط عدد النساء بحسب الفئات العمرية، وذلك 

ثم يقسم عدد المواليد . للحصول على عدد الوالدات
بحسب نسبتي األنوثة والذآورة وهما على التوالي 

 مولود 1000أي من بين آل  (0.512 و 0.488
وبعد ذلك ).  ذآرًا512 أنثى و 488يكون هناك عادة 

على هؤالء المواليد احتماالت البقاء على قيد ُتطبق 
 الحياة في السن

 سنوات للفترة المعنية، وذلك للحصول على عدد 0-4
الباقين على قيد الحياة من هذه الفئة العمرية بعد خمس 

 .سنوات
 

  )أ.(مثال مصر). باآلالف(اإلسقاطات المتعلقة بالمواليد : 15الجدول رقم 
 

 
 

الفئات العمرية
إلناث عدد ا

 من السكان
2000 

عدد اإلناث 
 من السكان
2005 

متوسط عدد 
اإلناث من 
 السكان
2000-
2005 

معدل 
الخصوبة 
 المتوقع
2000-
2005 

)( 0٪

 
عدد الوالدات 

 المتوقع

15-19 6623  9843  8233  34 655 
20-24 0303 

506 2 
 6433 

009 3 
 3363 

757 2 
 180 

186 
9982 
569 2 

 
2529 

-
-
3034 
35-39 

329 2 486 2 407 2 109 310 1 
068 2 309 2 188 2 51 553 

40-44 9701 
699 1 

 0462 
941 1 

 0082 
820 1 

 14
2 

 139
21 

 
4-49 5
      

.Nations Unies (2001), Estimations et proje ctions de la population mondiale. Révision 2000 :المصدر
 .متحدةالحد المتوسط لفروض األمم ال )أ(
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 9النشاط رقم 
إلجراء اإلسقاط المتعلق بالسكان في ) ومصادرها(فّكر في مختلف البيانات الالزمة 

 .إشرح المراحل المختلفة لعملية الحساب هذه. 2005  و2000بلدك بين عامي 
 

 توقعات فرعية 4.2
 

عديدة تمثل التوقعات السكانية بحسب الجنس وبحسب العمر نقطة االنطالق إلسقاطات 
أخرى مثل اإلسقاطات المتعلقة باألقسام السكانية، التي تتحدد استنادًا إلى المعدالت 

معدالت العزوبة والنشاط المهني والقيد في : مثل(بحسب الجنس وبحسب العمر 
ففيما يخص اإلسقاط المتعلق بأعداد التالميذ، ينبغي أن يتم ). المدارس، وما إلى ذلك
 :فقًا للمراحل الثالث التاليةإجراء هذا اإلسقاط و

إسقاط المعدالت الصافية للمقيدين في المدارس من األطفال في سن التعليم  •
ال بد من اإلشارة إلى أن المعدالت الصافية . االبتدائي، على سبيل المثال

ولذلك ينبغي أال تتجاوز %. 100للقيد في المدارس تتراوح بين صفر و 
 %.100ي، أي نسبة المعدالت المسقطة الحد الثان

هذه المرحلة من العملية تعتبر سهلة . إسقاط عدد السكان في سن التعليم •
فعندما تتوافر اإلسقاطات الديموغرافية، يكفي القيام بحساب عدد . نسبيًا

-6األشخاص القابلين لاللتحاق بالتعليم استنادًا إلى الفئة العمرية المعنية، 
 . سنة على سبيل المثال11

عدالت المسقطة للقيد في المدارس على األعداد المتوقعة للسكان تطبق الم •
 .بحسب الجنس والعمر للتوصل إلى إسقاطات ألعداد تالميذ المدارس

ويجدر التذآير هنا بأن الغرض من إجراء اإلسقاطات ألعداد التالميذ هو المساعدة على 
وهذا . لتمويل الالزمةتقدير التكاليف اإلجمالية للتعليم ووضع الخطط لتأمين وسائل ا

اإلجراء يعتبر مناسبًا على وجه الخصوص في حالة التخطيط لمشروع أو برنامج مثل 
فانطالقًا من هدف محدد في خطة التعليم، يكون من الضروري في ". التعليم للجميع"

) من حيث عدد األطفال الذين يتعين إلحاقهم بالمدارس(الواقع تقييم الجهود المطلوبة 
 .يف الالزمة لتحقيقهوالتكال

إسقاطات أعداد السكان في سن التعليم في بلدان ) 16الجدول (وتجدون في الملحق 
لهذه البلدان في ) الفئات العمرية(افريقيا جنوب الصحراء استنادًا إلى البنية التعليمية 

 .مستوى التعليم االبتدائي
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 مستقبل األفواج المدرسية 4.3
 النهجان المستعرض والطولي: فيالتحليل الديموغرا 4.3.1

لقد آان التحليل الديموغرافي وطرائقه وتقنياته منطلقًا لتحليالت في آثير من المجاالت 
والتحليل الديموغرافي يقوم على نوعين متميزين من . األخرى ومن بينها ميدان التعليم

ى أيضًا والنوع األول، ويسم. المالحظة المستعرضة والمالحظة الطولية: المالحظة
 يتيح قياس تجليات ظاهرة سكانية معينة خالل التحليل المستعرض أو التحليل اآلني،

ويتمثل مبدأ هذه العملية في . )27(فترة زمنية قصيرة، وهي سنة تقويمية في أآثر األحيان
إسقاط أوضاع وأنماط سلوك مشاهدة لدى جماعات مختلفة خالل سنة معينة على 

وبذلك فإن متوسط العمر المتوقع عند الوالدة المحسوب . فرادمجموعة افتراضية من األ
، على سبيل المثال، يعطي فكرة عما سيكون عليه متوسط مدة الحياة 2000في عام 

لألشخاص المولودين في ذلك العام، باعتبار ظروف الوفاة المالحظة بحسب فئات 
تعرضة بحدث ظرفي مثل ويمكن أن تتأثر المؤشرات المس. األعمار خالل الفترة المعنية

انتشار وباء النزلة الوافدة الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل الوفيات في سنة معينة، 
أو اعتماد قانون يسّهل إجراءات الطالق ويمكن أن يؤدي في تلك السنة إلى زيادة عدد 

وهذه األحداث الظرفية ال تنبئ بالضرورة بما ستكون . حاالت الطالق، وما إلى ذلك
ومن أجل التوصل إلى تحليل أفضل . ليه االتجاهات المقبلة لظاهرة من الظواهرع

لتجليات الظاهرة المعنية في سنة محددة، فإنه يتعين مقارنتها بتجليات تلك الظاهرة في 
التحليل وهنا يأتي دور النوع الثاني للتحليل الديموغرافي، وهو . السنوات السابقة

فأنماط . ساسيًا للدراسات القائمة على البيانات المستعرضة الذي يعتبر مكّمًال أالطولي
سلوك األفراد المالحظة بالنسبة لمعظم الظواهر الديموغرافية تتحدد تبعًا للتاريخ 

 .الماضي، ومن ثم فإن هذا النوع من التحليل يهدف إلى إبراز وقائع هذا التاريخ
انية افتراضية فإن التحليل وإذا آان التحليل المستعرض يتناول تواريخ مجموعات سك

والتحليل الطولي يندرج في ما يجدر تسميته . الطولي يتعلق بتواريخ مجموعات حقيقية
بالمالحظة المتصلة التي تتمثل في متابعة مستمرة أو استعادية عبر الزمن لعينة من 
. األشخاص ومالحظة حدث واحد أو عدة أحداث يعيشونها حاليًا أو عاشوها في الماضي

أو " الجيل"المجموعات التي يتعين على األخصائي الديموغرافي دراستها تعرف باسم و
" الجيل"وتبعًا للمعنى الذي يقصده األخصائيون الديموغرافيون، فإن مصطلح ". الفوج"

وأما مصطلح . يشير إلى مجموعة من األفراد ولدوا خالل السنة التقويمية ذاتها
 فيشير إلى مجموعة من األفراد الذين عاشوا ، وهو مصطلح أآثر عمومية،"الفوج"

وبذلك يشار إلى فوج مواليد سنة . حدثًا ديموغرافيًا واحدًا خالل سنة تقويمية معينة
، 2002، أي مجموع األفراد الذين ولدوا في تلك السنة، وفوج متزوجي سنة 2002

 .أي مجموع األفراد الذين تزوجوا شرعًا في تلك السنة
، الذي يعتمد على التاريخ اإلحصائي لألفواج، يقتضي توافر مشاهدات والتحليل الطولي

وهذا الشرط ليس من السهل دائمًا توفيره، وذلك مما يجعل . عبر فترات زمنية طويلة
 .)28(هذه الدراسات نادرة نسبيًا

                     

)27( Pressat, Roland : « Les méthodes en démographies ». Paris, PUF, Que sais-je, n° 1964, 1981, 127p. 
 .71فسه، ص المصدر ن )28(
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نسبة إلى ( في مخطط لكسيس التحليل الديموغرافيوقد تجسد هذان النوعان من 
الذي يساعد )  الذي اقترح هذا المخطط في نهاية القرن التاسع عشراإلحصائي األلماني

 .على تحديد االختالف في التموضع الزمني للقياسات المستعرضة والطولية
 

 تحليل أفواج التالميذ 4.3.2
وتستعمل . ُيستخدم تحليل أفواج التالميذ في إطار تقييم الفعالية الداخلية والهدر في التعليم

ل تقنيات مماثلة للتقنيات المستخدمة في تحليل األفواج في مجال في هذا التحلي
في المجال " الفوج"وعلى غرار التعريف المستخدم لمصطلح . الديموغرافيا

الديموغرافي، يمكن هنا تعريف فوج التالميذ بأنه مجموعة من التالميذ يدخلون في 
اتها، ثم يمّرون، آل على الصف األول من مرحلة تعليمية معينة خالل السنة المدرسية ذ

طريقته الخاصة، باألحداث التعليمية مثل االنتقال إلى الصف األعلى، والرسوب، 
 .)29(والتسرب، والنجاح النهائي في نهاية السنة األخيرة من المرحلة التعليمية المعنية

يمكن إجراء تحليل أفواج التالميذ بثالث طرائق مختلفة بحسب نوع البيانات المراد 
 :معهاج
طريقة الفوج الحقيقي، وهي طريقة مثالية للحصول على تقييم دقيق للهدر  •

ولكن من المؤسف أن هذه الطريقة، التي تستند إلى متابعة . في التعليم
متواصلة لتقدم التالميذ طوال المرحلة التعليمية المعنية أو إلى تحليل 

 الذين ارتقوا من استعادي للسجالت المدرسية يتيح استبيان أعداد التالميذ
صف إلى صف أعلى على مر الزمن، هي طريقة باهظة التكلفة وتتطلب 

وباإلضافة إلى ذلك، فهي تفترض وجود سجالت مدرسية . وقتًا طويًال
وبالنظر إلى هذه الصعوبات، . جيدة وموثوقة تضم معلومات عن آل تلميذ
 .فإن طريقة الفوج الحقيقي هذه قّلما ُتستخدم

الظاهري، التي تفترض توافر بيانات عن أعداد المقيدين في طريقة الفوج  •
. المدارس وأعداد الراسبين في آل سنة دراسة على مدى سنتين متتاليتين

أو (وتتمثل هذه الطريقة في مقارنة عدد التالميذ المقيدين في الصف األول 
 في سنة معينة بعدد التالميذ في الصفوف المتعاقبة) السنة األولى للدراسة

خالل السنوات المتتالية، مع افتراض أن النقص في عدد التالميذ من 
بيد أن هذه الطريقة، التي ما زالت . صف إلى آخر يمثل عدد المتسربين

ُتستخدم بكثرة حتى اآلن، تظل محدودة الجدوى، ال سيما فيما يخص تقييم 
ن وباإلضافة إلى ذلك، فإ. عدد المتسربين الذي يظل مجرد تقييم تقريبي

االفتراض بأن التالميذ إّما أن يرتقوا إلى الصف األعلى أو يتسربوا، يعني 
اإلغفال التام لمسألة الرسوب، مع أن الرسوب يشكل عامًال هامًا في تقييم 

غير أن هذه الطريقة تناسب البلدان التي . الفعالية الداخلية للنظام التعليمي
 .رسوبتعتمد نظام االرتقاء اآللي، أي حيث ال يوجد 

                     

)29( Forum consultatif international sur l’éducation pour tous : « Education pour tous : bilan en l’an 2000. Directives 
techniques ». UNESCO, Paris, 1998, p . 45. 
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وهذه الطريقة، التي تعتبر أآثر مالءمة من . طريقة الفوج المعاد تشكيله •
الطريقتين السابقتين، تفترض توافر بيانات عن عدد التالميذ المقيدين 
. وعدد الراسبين في آل سنة دراسة على مدى سنتين مدرسيتين متتاليتين

ة الرئيسية لتدفقات واستنادًا إلى هذه المعلومات يمكن تقدير المعدالت الثالث
معدل االرتقاء إلى الصف األعلى، ومعدل الرسوب، : التالميذ وهي

وبعد . 100ومعدل التسرب الذي يكمل مجموع المعدلين السابقين إلى 
وبعد ذلك . حساب هذه المعدالت يمكن تحليلها أوًال بالنسبة لكل سنة دراسة

 معين بغية استنتاج يمكن استخدامها إلعادة تشكيل تدفقات التالميذ لفوج
 .مؤشرات أخرى للفعالية الداخلية

 
 

مثال على حساب معدالت تدفق التالميذ باستعمال بيانات تتعلق بعدد التالميذ المقيدين 
 .وعدد الراسبين

 
عدد التالميذ المقيدين وعدد الراسبين في آل سنة دراسة في بلد معّين، : البيانات األولية

 .1994 و 1993
 

1 ةسنة الدراس
702 
123 

 2
058 
111 

 3 
69

الخريجون 6 5 4
   عدد 1993
 المقيدين

0 95630 
69 

478 
56 

311 
41 

735 
19 

   عدد 1993
 المقيدين

700 
129 

882 
113 

433 112758 
78 

692 
62 

429 
45 

  

 539عدد الراسبين
33 

067 
27 

545 
33 

740 
22 

476 
20 

513 
14 

  

 
فعلى سبيل . لبيانات الواردة أعاله حساب المعدالت الثالثة لتدفق التالميذتتيح عينة ا

في ) الصف األول( تلميذًا المقيدين في سنة الدراسة األولى 123 702المثال، من الـ 
1993: 

% 27.1، أي نسبة 1994 في الصف األول في 33 539رسب  - 1
 ؛)123 33/702 539(

 تلميذًا المقيدون في الصف الثاني 113 882( تلميذًا 86 815ارتقى  - 2
إلى الصف الثاني، أي نسبة ارتقاء )  راسبًا27 067 ناقصًا 1994في 
 ؛%70.2تبلغ 
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 123 702% (2.7 تلميذًا، أي نسبة 3 348) ترك المدرسة(تسّرب  - 3
 ).33 549  و86 815ناقصًا حاصل جمع 

؛ تسّرب 0.271= سوب ؛ ر0.702= ارتقاء : وبذلك تكون معدالت التدفق الثالثة
 %.100، أي نسبة 1، ومجموعها يساوي 0.027= 
 

وبتطبيق نفس الطريقة في الحساب، بالنسبة لكل صف على حدة، يتم الحصول على 
 :معدالت التدفق لمختلف الصفوف المتعاقبة

 
 سنة الدراسة
معدل االرتقاء

1 2 3 4 5 6 
 0.7020.7100.585 0.6060.5470.478
0.3270.3630.351 0.2710.2440.351 معدل الرسوب
0.0270.0460.0640.0670.0900.171 معدل التسرب

 
 1000تتيح هذه المعدالت وضع المخطط البياني للتدفق بالنسبة لفوج افتراضي يضم 

 :تلميذ طوال المرحلة التعليمية المعنية على أساس الفروض الثالثة التالية
ُتطّبق على صف معّين نفس معدالت الرسوب واالرتقاء والتسرب، سواء آان  - 1

التلميذ قد وصل إلى هذا الصف باالرتقاء المباشر أو بعد الرسوب مرة واحدة 
 ؛)فرض المسار المتجانس(أو عدة مرات في صفوف سابقة 

 
في أي من الصفوف الالحقة خالل ) مستجدين(عدم وجود تالميذ إضافيين  - 2

  تلميذ؛1000ترة الحياة الدراسية للفوج المؤلف من ف
ينبغي أن يكون هناك تحديد واضح لعدد مرات الرسوب المسموح بها لكل  - 3

 .تلميذ
 تلميذًا الذين استهلوا دراستهم في السنة األولى من 123 702من أجل تتبع مسيرة الـ 

بع في التحقيقات  في غينيا، وآما هو مت1993المرحلة التعليمية المعنية عام 
الديموغرافية، سيجري التعبير عن البيانات المتعلقة بهذا الفوج في شكل مؤشرات لكل 

أي في "ومن ثم فإن جميع العمليات الحسابية يعّبر عنها بنسبة ألفية .  تلميذ1000
 على هذا الفوج االفتراضي 1وعلى ذلك، وعند تطبيق معدالت التدفق للصف ". األلف

 متسربًا 27، و %)27.1 (1 راسبًا من الصف 271 تلميذ نجد 1000المؤلف من 
وعند تطبيق معدالت التدفق %). 70.2 (2 مرتقيًا إلى الصف 702، و %)2.7(

 راسبًا 171 الذين وصلوا إلى هذا الصف، نجد 702 على هؤالء التالميذ الـ 2للصف 
إلى الصف  مرتقيًا 499، و %)4.6( متسربًا 32، و %)24.4 (2من هذا الصف 

ويالحظ أنه يمكن الحصول على الخط . ، وهكذا حتى الصف األخير%)71 (3
القطري األول من المخطط البياني عن طريق عملية ضرب معدالت االرتقاء المتتالية 
. في أعداد التالميذ المرتقين، والمبينة داخل أطر، بالنسبة للصفوف والسنوات المتتالية
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سرب للحصول على الخطوط القطرية الثاني والثالث ثم تطبق معدالت الرسوب والت
 .والرابع من المخطط البياني

فعلى سبيل المثال، . يمكن استخالص بعض المالحظات الهامة من هذا المخطط البياني
 46 تلميذ الذين دخلوا في السنة األولى من الدراسة، 1000من العدد األصلي البالغ 

 السادسة مضروبًا في معدل االرتقاء إلى السنة  للمرتقين إلى السنة97العدد (فقط 
حصلوا على شهادتهم في نهاية المرحلة التعليمية بدون ) 0.478السادسة، وهو 

أي أنهم رسبوا ( حصلوا على الشهادة بتأخير سنة واحدة 88رسوب في أي صف؛ و 
 بعد 84 حصلوا على الشهادة بعد الرسوب في صفين؛ و 99؛ و )في صف واحد

 .في ثالثة صفوفالرسوب 
 

. وهذا المخطط البياني يتيح من جهة أخرى حساب المؤشرات الرئيسية للناتج التعليمي
فعلى سبيل المثال، تشير األرقام المبينة في المربعات السفلى إلى عدد التالميذ الذين 

وعلى ذلك، .  بحسب الصفوفمعدالت البقاءيصلون إلى صف معين، وهذا يتيح حساب 
وصلوا إلى السنة الثانية %) 95.8( تلميذ في الفوج 1000 من الـ 958يالحظ أن 
وإنه من السهل الحصول على هذه األرقام للجزء العلوي من المخطط . من الدراسة

البياني عن طريق حساب مجموع عدد المرتقين في صف معّين خالل السنوات 
جمالي للخريجين في ويمكن بهذه الطريقة الحصول على العدد اإل. المدرسية المتتالية

ويتبين من هذا ). 84 + 99 + 88 + 46 (317نهاية المرحلة التعليمية، وهو هنا 
 تلميذًا، أي 317 تلميذ لم يحصل على الشهادة سوى 1000أنه من الفوج المؤلف من 

 %.32نسبة 
 

، وهو العالقة النسبية بين العدد ُمعامل الفعاليةويمكن أيضًا حساب مؤشرات أخرى مثل 
العدد اإلجمالي (التالميذ الالزم للحصول على خريج /المثالي اإلجمالي للسنوات

والعدد اإلجمالي ) x 6 317للخريجين مضروبًا في إجمالي مدة المرحلة التعليمية، أي 
. التالميذ الذي استخدمه الفوج المعني، مع احتساب حاالت الرسوب/الحقيقي للسنوات

التالميذ بإجراء عملية جمع، بالنسبة لكل /ي للسنواتويمكن الحصول على العدد الحقيق
سنة من سنوات الدراسة، للعدد األصلي للتالميذ المقيدين وعدد الراسبين من هذا العدد 

 يساوي حاصل جمع الـ 1التالميذ للصف /وعلى ذلك، فإن عدد السنوات. األصلي
، 1994ين في  الراسب271، والـ 1993 تلميذ الذين التحقوا بالمدرسة في 1000

، وهّلم جرًا بالنسبة 1996 الراسبين في 20، والـ 1995 الراسبين في 74والـ 
 .للصفوف التالية

 
التالميذ، يكفي /وبعد الحصول على العدد المثالي اإلجمالي والعدد الحقيقي للسنوات

 :وبعبارة أخرى. تحديد النسبة بينهما للحصول على معامل الفعالية
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، وهي نسبة %29.1، أو x 6/537 6 = [0.291 317= [معامل الفعالية 
 .ضعيفة إلى حد ما

 
 

، يمكن )317(التالميذ وعدد الخريجين /واستنادًا إلى العدد اإلجمالي الحقيقي للسنوات
، وهو عدد يمكن الحصول عليه عدد سنوات الدراسة بالنسبة لكل خريجأيضًا حساب 

ويمكن حينئذ .  سنة20.6كون حاصل القسمة بتقسيم العدد األول على العدد الثاني، في
مقارنة هذا العدد األخير بالعدد المثالي لسنوات الدراسة الالزم لتخّرج التلميذ في 

 . سنوات في المثال الحالي6المرحلة التعليمية المعنية، وهو 
 إن األرقام المذآورة أعاله تتيح التوصل إلى استنتاج مفاده أن الفعالية الداخلية ضعيفة

نسبيًا وأن معدل الهدر مرتفع في النظام التعليمي المعني، ال سيما بسبب ضخامة عدد 
وبذلك فقد تطّلب هذا النظام التعليمي ثالثة أضعاف المدة العادية . الراسبين والمتسربين

 .ومن ثم فإن مستوى الفعالية فيه منخفض جدًا بالمقارنة بالتكاليف.  خريجًا317إلنتاج 
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