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لمحة عامة عن الوحدة التدريبية

 اإلسقاطات ووضع السيناريوهات

حول من البرنامج التدريبي " اإلسقاطات ووضع السيناريوهاتالخامسة "الوحدة التدريبية إلى أهال بكم 
 القطاع التربوي. تخطيط

 
اإلسقاط محور التخطيط التربوي إذ انها تساهم في تحويل األهداف المرجوة إلى سيناريوهات  منهجياتتشكل 

 قابلة للقياس. هي أدوات أساسية للحوار في مجال السياسات وصياغة االستراتيجيات التربوية.
اإلسقاطات إنها تسمح بتقييم متطلبات تنفيذ السياسات المخطط لها والتعبير عن نتائجها باألرقام. وتسمح 

 .الزمةإلى حسابات الموارد المالية والمادية والبشرية ال لضروريةونماذج المحاكاة بترجمة المهام ا
 

المتغيرة والتي  لتحاقاالمعدالت ساب تحافي  -حجم وهيكلية وتغيرات السكان -تدخل البيانات الديمغرافية
موال الالزمة األقيم التي يجب فتحها وعدد المعلمين المطلوبين أو  )الفصولالصفوف (تستخدم لتقدير عدد 

 للتوسع المؤسسي.
صالحيتها وفائدتها على  دوافتراضات مستقبلية. وتعتم تستند االسقاطات والمحاكاة على نظرة مستقبلية

 االفتراضات ومدى اقتراب هذه االفتراضات من الظروف الحقيقية.
 

لقرارات السياسية الرئيسة "في أعلى الهرم وفي اسفله" و"ما بعد التنفيذ". ففي المسقط في ا االلتحاقيؤثر 
وارد الم -أعلى الهرم، تعلم اإلسقاطات المخططين وصانعي القرار بآثار القرارات المحتملة وجدوى قراراتهم

قابلة للتطبيق وذات كلفة التي تتطلبها البدائل المختلفة وبالتالي الخيارات التي تكون المالية والمادية والبشرية 
معقولة. بعد اتخاذ القرارات، يسمح  تطبيق اإلسقاطات إثر عملية التنفيذ بضمان تطبيق فعال من خالل التحقق 
من التقديرات ومراجعتها عند توافر بيانات جديدة. ويمكن بالتالي تعديل اإلجراءات المتخذة وإدخال حلول 

 جديدة إذا لزم األمر.
 

 اإلسقاطات والمحاكاة أدوات مهمة ال للرصد والتخطيط فحسب بل لإلدارة أيضاً.ومن هنا تشكل 
 

 

 

 :الهدف العام
  

كيفية استخدام تقنيات اإلسقاطات وأدوات المحاكاة عند وضع سيناريو الوحدة التدريبية  تعرض هذه
 ./ قطاعيةكمي لوثيقة خطة وطنية

 



 
 

 

 محتوى الوحدة:
 

 .والمنهجية العامةمراجعة المفاهيم  �

 .لتحاقتقنيات تحليل التدفق واستخدامه في إسقاطات اال �
  لوجستية.طرق إسقاط المتطلبات البشرية وال �
 طرق إسقاط المتطلبات المادية �
 الجدوى المالية ووضع السيناريوهات. �

 
 

 
 نتائج التعليم المتوقعة

  
 يتوقع أن يصبح المتدّرب قادرا ً على : خامسةند االنتهاء من هذه الوحدة التدريبية الع
 التعرف إلى المتغيرات الرئيسة في تقدير عدد الطلبة  الملتحقين؛ �

 تطبيق تقنيات اإلسقاط األساسية المستخدمة عادة في التخطيط التربوي بمساعدة الكمبيوتر؛ �

والتدفق في عدد  إدراك نتائج مختلف السياسات التي تؤثر في تنظيم القبول / االنتقال والمشاركة �

 الطلبة الملتحقين والموارد البشرية والمادية والمالية الالزمة؛

 فهم فائدة نماذج المحاكاة في التخطيط وتحليل السياسات وتنظيم الحوار في مجال السياسات. �

 

األنشطة:

بقراءة المواد فتجيب عن كل  األنشطة. نقترح أن تبدأخالل هذه الوحدة التدريبية ستجد سلسلة من  �
زمالئك خالل جلسات المجموعة التي  ءنشاط بشكل فردي ومن ثم أن تقارن وتناقش النتائج وآرا
 واحداً للمجموعة عن كل نشاط.  اجابةينظمها منسق المجموعة. وأخيراً على مجموعتك أن تعد 

 
 قــراءات:

  

 
 Chang, G.-C. and Radi M.. 2001. Educational planning through computer simulation. 

Education policies and strategies 3. U.N.E.S.C.O 

 /:g/ro.ocsetion.uncadueinesm./http: اإللكتروني INESMوندعوكم إلى زيارة موقع 

اإللكتروني عبارة عن بوابة مشتركة بين الوكاالت أطلقتها فرقة العمل المعنية بنماذج    INESM  إن موقع 
محاكاة التعليم ضمن موقع اليونسكو. وتهدف هذه البوابة إلى تسهيل تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة 

في مجال نماذج محاكاة التعليم وتقدم معلومات مفيدة حول سياقات ونواحي نماذج المحاكاة في التخطيط 
  المحاكاة وخصائصها وأهدافها.التربوي باإلضافة إلى مقاربات لوضع نماذج المحاكاة ونماذج أو تطبيقات 
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 منهجياتوال لتعريفاتمفاهيم اإلسقاطات وا  .1القسم 
 

 -الستكشاف المستقبلاد عدة منهجيات اعتمتم م واإلنسان يرغب في معرفة ما يخبئه المستقبل. منذ القد
 ووضع السيناريوهات والتحليل المستقبلي. التنبؤات والتنجيم واإلسقاطات والتوقعات ونماذج المحاكاة

المختلفة. من المفيد التمييز بين مفاهيم اإلسقاط  المنهجياتولضمان وضوح المناقشة وتفادي الخلط بين 
لها غير مقبولة عالمياً لذا من المهم رادفة والتوقع والتحليل المستقبلي. غير أن المصطلحات والمفاهيم الم

 بوضوح. ةوالممارسات المختلف نهجياتتحديد انواع الم
 

 
 

 

 هدف القسم:
  

بشكل رئيس إلى ضمان فهم المتعلمين للفرق ببين مفاهيم مثل اإلسقاطات والتوقعات القسم هذا  يهدف
ليها اط الشائعة االستخدام التي يشار إونماذج المحاكاة والتحليل المستقبلي وتزويد المتعلمين بتقنيات اإلسق

 التدفق.عادة بنموذج 
 

 

 محتوى القسم:
 

 وصف مختلف أنواع المفاهيم في اإلسقاطات وتحليلها؛ �

 .الحسابات)و(الفرضيات لتحاقتقنيات إسقاط اال �
 

 

 : التعليم المتوقعةنتائج 
  
 يتوقع أن يصبح المتدّرب قادرا ً على : 1القسم ند االنتهاء من ع

 باإلسقاطات وبمجال المحاكاة وشرحها؛تحديد معنى مختلف المفاهيم المتصلة  �

 المستقبلي؛ اللتحاقتحديد الخطوات األساسية في تقدير ا �

 تطبيق التقنيات المماثلة مع األخذ في االعتبار االفتراضات الضمنية والبيانات المطلوبة. �

 

األنشطة:
 

 .القسمهذا في  6إلى  1ل على األنشطة مسيطلب إليكم الع �
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 مقدمة عامة لمفاهيم اإلسقاط. 1الفصل 
 

يهدف هذا الفصل بشكل رئيس إلى مساعدتكم على فهم الفرق بين اإلسقاطات والتنبؤات ونماذج المحاكاة 
 والتحليل المستقبلي.

 
 

 اإلسقاط 1.1
. اتجاه(توجه) منحنى البيانات في السنوات الماضيةبعبارات دقيقة، يشير اإلسقاط إلى االستقراء على أساس 

سيستمر كما كان عليه في  -أكان عبارة عن نمو أو تراجع -على افتراض أن االتجاه لتحاقفيتم إسقاط اال
 الماضي.

 
 :الطريقة

هندسي باالستناد إلى إحصاءات العددي أو الزيادة التكمن الطريقة السريعة السهلة في احتساب معدل 
 ات الماضية وتطبيق هذا المعدل على بيانات أكثر حداثة لتمديد االتجاه.السنو

نقاط من وإعداد منحنى بمجموعة  ةاالتجاهات الماضي لأما الطريقة األكثر تعقيداً بقليل فتقوم على تحلي
القصير. القياس. ومهما كان األسلوب المستخدم، ال يشكل االستقراء أي فائدة سوى لإلسقاطات على المدى 

أما بالنسبة إلى اإلسقاطات الطويلة األمد، فتكمن المصاعب في تحديد االلتواءات في المنحنى أي النقاط 
مثالً بسرعة أكبر من النمو السكاني طالما  لتحاقبح سلبياً. فقد ينمو االصالنمو أو ي لالتي يتباطأ عندها معد
بالمدرسة، الذين هم في السن القانوني جميع األطفال % ولكن عندما يتم التحاق 100لم تبلغ نسب القبول الـ
ر مفاجئ يزي معدل النمو السكاني، وهذا يصح إذا لم يطرأ أي تغياستقر ليويولتحاق سيتراجع معدل نمو اال
 على معدالت التدفق.  

 لتحاقاالأال وهو تحديد العوامل الرئيسة المحددة لنمو السكان و لتحاقاالثمة أسلوب أكثر تعقيداً إلسقاط 
السكاني، يتطلب ذلك إسقاطات منفصلة لمعدالت الوالدات مو . في ما يتعلق بالنةعلى حدوإسقاط كل منها 

 سناللسكان في عمل اإلسقاط ل، فيجب 2، كما سنرى في القسم  لاللتحاقوالوفيات والهجرة. أما بالنسبة 
 منفصل.ومعدل القبول ومعدالت التدفق المختلفة بشكل مدرسة ال القانوني

 
ذا إما سيحدث في المستقبل بل تحاول عرض ما قد يحصل  فإلى وصبعبارات أدق، ال تهدف اإلسقاطات 

 صالحية اإلسقاطات على صالحية االفتراضات المحددة. يهيمنت بعض الظروف المعينة. وتعتمد بالتال
 

 في ما يلي أمثلة نموذجية عن اإلسقاطات:
 إسقاطات السكان �
  لتحاقاالإسقاطات  �
 اإلسقاطات االقتصادية �
 إسقاطات اليد العاملة �

 

  



 
 

 . التنبؤ2-1
إلى تقدير المستقبل األكثر احتماالً. هدفها  -على عكس اإلسقاطات -بالمعنى الضيق للكلمة، تسعى التنبؤات

 المستقبل.تأمين معلومات حول االتجاهات المستقبلية بثقة عالية نسبياً ولكن طبعاً ال يمكن التأكد أبداً من 
 

 الطرق: 
تلفة عن تلك المحددة. ولكن ال بد من إعطاء مؤشر خملإلسقاطات دائما قد ال تكون الطرق المستخدمة 

ر لتحليل وترجمة االتجاهات الماضية خالل فترة زمنية كبهتمام أالدرجة احتمال حصولها. عادة ما يولي 
التغيير" أي التغيرات التي بالكاد تلحظ في الوقت  أطول بغية تحديد التغيرات المحتملة في االتجاه و "بذور

 الراهن ولكنها قد تصبح مهمة جداً في المستقبل.
 

مع التركيز  نادراً ما تستخدم االستقراءات البسيطة إلعداد التنبؤات. وتعطي األفضلية إلسقاط مكونات فردية
غالباً ما تستخدم نماذج اقتصادية فادية العاملة والتوقعات االقتص يديلتوقعات االعلى العالقة بينها. أما 

 .المعنيينقياسية معقدة جداً يتضمن بعضها متغيرات تعكس سلوك مختلف فئات 
 

 أمثلة: 
شائع (ويستخدمها المزارعون  توقعات احوال الطقس مثال نموذجي عن نوع التوقعات التي تتم بشكل

 حالة الطقس.ة أن أحداً ال يهتم بإسقاطات حظوخبراء مراقبة الحركة الجوية وآخرون كثر). تجدر المال
 

 داالقتصادية وتوقعات اليد العاملة. وتختلف هذه عن إسقاطات الي تهنالك أمثلة أخرى نذكر منها التوقعا
 العاملة بوجود سيناريو واحد فقط مقترح؛ ويمكن اعتباره محتمالً لدرجة دعم توجه السياسة التربوية.

السريع،  كنولوجيباضطرابات اقتصادية عالية وبالعولمة والتغير الت يتميزالذي ولكن في الوقت الحاضر 
أصبح إعدادا توقعات اليد العاملة صعباً جداً ويخاطر القليل جداً  من المخططين في إعدادها. في الواقع، 

 استبدلت توقعات اليد العاملة بإسقاطات اليد العاملة بناًء على افتراضات مختلفة ومتغيرة (أي المحاكاة).
 

 المحاكاة ونماذج المحاكاة  3.1
متغير واحد. مثالً قد يمكن النظر في  يستكشاف أثر خيارات سياسات مختلفة فتهدف المحاكاة إلى ا

لتحاق االفتراضات حول معدالت التسرب لمعرفة كيفية تأثير كل من الخيارات في اتجاهات اال مجموعة من
تعليم المدرسي. يتعلق مثال آخر عن المحاكاة بمعاينة نتائج االفتراضات المختلفة حول تنظيم التدفق بعد ال

الثانوي العام أو التعليم المهني  مافتراضات قائمة على معدل االنتقال إلى التعليلتحاق (االبتدائي على نمو اال
 أو الحياة العملية).

يمثل نموذج المحاكاة سلوك نظام معين خالل مجموعة من المعادالت الرياضية التي تربط متغيرات النتائج 
 ار ( متغيرات مستقلة).( متغيرات تابعة) بمتغيرات القر

 

ربط القبول في نظام تربوي بالسكان في سن ب االلتحاقإسقاطات  جفي مجال التعليم، يمكن تطوير نموذ
في الصفوف السابقة للسنة السابقة. حالما  االلتحاقطلبة الملتحقين بالصفوف المختلفة بوعدد ال مدرسةال

إلى المعلمين  لطلبةالالزمين من خالل تطبيق نسبة ا عدد المعلمينيمكن احتساب  االلتحاقتوضع إسقاطات 



 
 

وبالطريقة نفسها عدد قاعات التدريس الجديدة الالزمة، إلخ. لقد كان هذا األمر يستغرق وقتاً طويالً بالطريقة 
اليدوية ولكنه أصبح اآلن سهالً  وسريعاً جداً بفضل تكنولوجيا المعلومات وخاصة الكمبيوترات الصغيرة. 

علم الديموغرافيا واالقتصاد والعديد من الحقول األخرى، أصبح استخدام نماذج المحاكاة منتشراً وكما في 
 جداً في التعليم.

 
على غرار اإلسقاطات، ال تحاول المحاكاة ونماذج المحاكاة توقع ما سيحصل في المستقبل. هدفها تبليغ 

قد يحصل فيما لو أخذت بعض التطورات صانعي القرار والالعبين الرئيسيين اآلخرين في المجتمع بما 
الخاصة مجراها أو اعتمدت إجراءات محددة. من خالل تسليط الضوء على نتائج الخيارات المختلفة قد 

 تساهم في اختيار البديل األنسب بناًء على كل الشروط والقيود.
 

للسنة األساس للسنوات الماضية تعتمد صالحية نموذج محاكاة بالدرجة األولى على دقة البيانات المتوافرة 
األخرى. كما تعتمد على الناء الرياضي للنموذج ( هل تشمل كل المتغيرات والعناصر التي تؤثر في 

 المتغيرة التي سيتم تقديرها؟) وعلى صالحية االفتراضات المعتمدة.
 

لك إال أنه ال ينصح جرت العادة أن يتم تطوير عوامل متغيرة عدة. ولكن مع أن سرعة الكمبيوتر تسمح بذ
منها مع جمع كل االحتماالت المكنة. يجب أن يكون لكل عامل متغير منطقة واتساقه  تبإعداد العشرا

 أشبه " بالسيناريو". يالخاص وأن يمثل فلسفة معينة لتطوير النظام ككل فيصبح بالتال
 

ادل في التعليم. ونادراً ما يُستخدم عملياً، غالباً ما تستخدم مصطلحات اإلسقاط والتوقع والمحاكاة بشكل متب
استقراء القيد وحده إال على المدى القصير جداً ( سنة أو سنتان). في الواقع قد يكون الهدف من اإلسقاط 

يتم حينها إدخال تعديل في المعايير الرئيسة  داختبار مدى تغيير اعتماد إجراء محدد لالتجاه السابق أيضاً. وق
) المعدالت السابقة التي تعكس سلوك 1م احتمال الفرضية مع األخذ بعين االعتبار (إلى اإلسقاط: يجب تقيي
) اإلجراءات التي سيتم إدخالها على األرجح. خالل هذا القسم سنشير بشكل عام 2بعض كبار الفاعلين و(

 لحالية.إلى إسقاطات القيد عند التحدث عن استكشاف المستقبل بناًء على االتجاهات الماضية السياسات ا
 
 

 . التحليل المستقبلي4-1
 
المستقبل البعيد أكثر من اإلسقاطات والتوقعات. وهو ال يهدف إلى إسقاط في التحليل المستقبلي  بحثي

وال إلى تمديد االتجاهات المشابهة لتلك المحددة في الماضي بل  لالهيكليات الحالية على المدى الطوي
باألحرى إلى المساعدة في تشكيل المستقبل عبر إدخال السيناريوهات الموافقة الحتماالت المستقبل المختلفة 

ه. في النقاشات. ومن الناحية المثالية يجب أن يساعد في تحديد الهدف الطوير األجل الذي يود المجتمع تحقيق
األجل أو الرؤيا المستقبلية بالذات هي ما يوضح الخيارات المتاحة ويرشد القرارات  لهذا الهدف الطوي

 والخطوات. 
  



 
 

 الطرق: 
على غرار اإلسقاطات والتوقعات) إلى تحليل االتجاهات الماضية والحالية. يستند التحليل المستقبلي (

الكاد تكون ملحوظة في الحاضر والتي قد تخلف آثاراً ويتطلب تحليل "بذور التغيير" أي العناصر التي ب
مهمة في المستقبل اهتماماً خاصاً. ولكن قد ال يكون العديد من العوامل التي ستساعد في صنع المستقبل قد 

على غرارا اكتشاف تكنولوجيا جديدة أو تغير في نمط الخصوبة أو التحليل ( حصل بعد أثناء إجراء
موجات الهجرة أو أزمة اقتصادية أو مالية).لذا يجب استكماله عبر تحديد دقيق اضطرابات سياسية تطلق 

للعناصر الرئيسة التي قد تؤثر على األرجح في االتجاهات المستقبلية واستشارة مختلف الخبراء الذين قد 
 تختلف وجهات نظرهم إزاء أهمية العوامل المختلفة.

 

جل للمجتمع والتي يجب ان يلتزم بها أكبر قدر ممكن من األ وبما أن المسألة تتعلق بتحديد أهداف طويلة
، فمن الضروري استكمال العمل الكمي بتحليل دوافع البيئة المحيطة وأصحاب المصلحة. وفي مؤثرينال

مجال التعليم يجب إثارة أسئلة على غرار ما يلي: كيف سيكون الطلب على تعليم األطفال والعائالت 
فيات االجتماعية؟ ما العوامل التي قد تحفز هذا الطلب؟ من جهة أخرى كيف والشباب من مختلف الخل

سيكون طلب أصحاب العمل على األشخاص المتعلمين؟  وما المهارات التي يتطلبونها؟ إلى أي مدى قد 
يساهم أصحاب العمل في تعليم القوى العاملة وتدريبها؟ كيف ستؤثر التكنولوجيا الجديدة في طريقة توفير 

 وغيرها من األسئلة ذات العالقة.عليم والتدريب وهل سيؤثر ذلك في الكلفة؟ الت

 
 . وضع السيناريوهات5-1

يشكل وضع السيناريوهات جزءاً أساسياً من معظم العمل المستقبلي. فالسيناريو مجموعة من األحداث التي 
قطة االنطالق ألي سيناريو ما نتصورها في المستقبل مع وصف لما قد يكون المستقبل عليه حينها . وتكون ن

 ما الذي قد يحدث إذاً..؟يلي: 

ومتناسقة لمساعدة صانعي السياسات على صياغة  علميةالنهائي في تأمين المعلومات بطريقة   فيكمن الهد
 العام. وهو يتضمن الخطوات التالية:  نقاشالخيارات وإلطالق الواالستراتيجيات  

 تحديد المتغيرات الرئيسة؛ .1
 )؛مؤثرينتفسيري ( أبرز االتجاهات وبذور التغيير وفهم استراتيجيات  ال تحليل .2
 ؛المؤثرينافتراضات أساسية حول التغيرات الرئيسة واستراتيجيات  .3
 خيار أوجه المستقبل المحتملة؛ .4
 وضع السيناريوهات. .5

 
تلف اي يجب أن تكون االفتراضات المختلفة الموضوعة لمخكل سيناريو باالتساق ( يجب أن يتسم

 –اي يجب أن ينظر في خيار منطقي ويستحق العناء ويجب أن يكون مالئماً وواقعياً (المستويات منطقية). 
فقد تكون مثالً بعض االفتراضات المتعلقة بسلوك مجموعات معينة غير واقعية إطالقاً). ويجب أن يكون 

 المختلفين).اً ( تسهل قراءته وفهمه من قبل المؤثرين والمعنيين شفاف
وتتسم أفضل السيناريوهات بالشمولية وبالكمال: فهني تغطي كل نواحي المجتمع والعالقة المتداخلة بين 

النوع من السيناريوهات في مختلف  امختلف العوامل المكونة له. وتعد الفرق المتعددة االختصاصات هذ



 
 

نذكر تمرين وضع النماذج مؤسسات األبحاث الجامعية والمنظمات الدولية. ومن األمثلة على علم مماثل 
للتوسع الديموغرافي واالقتصادي برعاية منتدى روما والذي نتج عنه نشر  ليةالعالمي حول القيود الما

وهنالك مثال آخر حول النموذج العالمي من أميركا الالتينية  ).11972التقرير الشهير حدود النمو ( ميدوز، 
مجتمع جديد ال وجود فيه  صراحة أن التعليم هو وسيلة لخلقر الذي وضعته مؤسسة باريلوتشي والذي يعتب

). ومنذ ذلك 21976(كارثة او مجتمع جديد، مركز بحوث التنمية الدولية،  للجهل والفقر وغياب العدالة
 2020العالمي واإلقليمي، مثالً العالم عام  الحين، أطلق العديد من األعمال المستقبلية األخرى على النطاق

)؛ آسيا الناشئة: التغيرات والتحديات (بنك التنمية 31997)، OECDتعاون والتنمية االقتصادية ((منظمة ال
 ).51994) ومناظير طويلة األجل لغرب أفريقيا (نادي الساحل، 19974اآلسيوي، 

 

جرى أيضاً إعداد خطط ومستقبليات تربوية طويلة األجل على المستوين اإلقليمي والوطني. وتتضمن 
) الذي أثار جدالً دولياً واسعاً ومؤخراً العمل 61966النموذج األسيوي لتطوير التعليم (اليونسكو،األمثلة 

التطلعي الذي أجراه معهد تراينغل لألبحاث حول دولتي جنوب أفريقيا وإندونيسيا. ولكن العمل المستقبلي 
لمذكورة أعاله ونادراً ما يُدرج في مجال التعليم أقل شمولية بطبيعته من الدراسات المتعددة االختصاصات ا

 يا لما يجب أن يبدو عليه المجتمع في المستقبل.ؤفي ر

  

                                                      
 .حدود النمو. تقرير لمشروع نادي روما حول مأزق البشرية. لندن: أيرث أيالند.1972ميدوز، دينس ل. وشركاه،  1
 . كارثة أو مجتمع جديد: نموذج عالمي من أميركا الالتينية. أوتاوا: مركز بحوث التنمية الدولية.1976هيريرا، أ.و.وشركاه،  2
3 OECD.1997 نحو عصر عالمي جديد. باريس: 2020، العالم عام :OECD 
 .آسيا الناشئة : تغيرات وتحديات1997بنك التنمية اآلسيوي،  4
 نادي الساحل. -OECD: س.مناظير طويلة األجل لغرب أفريقيا. باري1994بونز، ر.  5
 . باريس : اليونسكو. 1980/1965.نموذج آسيوي لتطوير التعليم. مناظير لـ1966اليونسكو.  6



 
 

 لتحاق. طرق وتقنيات إسقاط اال2الفصل 
ومن  7االلتحاقلى المبادئ األساسية لنموذج التدفق المستخدم إلسقاط األول إسيتطرق هذا الفصل من القسم 

ثم سيعاين مختلف انواع االفتراضات التي قد يضعها المخططون حول مكونين رئيسين ألي إسقاط 
راً مثاالً ومعدالت تحرك التالميذ عبر النظام المدرسي وسيعرض أخي 8وباألخص عدد المقبولين الجدد

 .9نموذج التدفقمفصالً عن كيفية عمل 
 

 لتحاقاال. نموذج التدفق إلسقاط 1-2
نموذج التدفق. وكما يوحي االسم، إنه يسمح باحتساب في لمدرسي األكثر شيوعاً االلتحاق اإسقاط  عمليةتعد 

 بين سنتين دراسيتين عبر النظام التربوي.طلبة تدفقات ال
 

 . معدالت التدفق 1-1-2
: قد ينتقل إلى الصف التاليةفي نهاية السنة المدرسية ، يكون أمام التلميذ ثالثة احتماالت بالنسبة إلى السنة 

 التالي أو يعيد الصف أو يتسرب من النظام. 
 وبالتالي يشتمل نظام التدفق على ثالثة معدالت تدفق مختلفة: 

 )؛promotion rate )p معدل الترفيع إلى صف أعلى �
 )؛repetition rate)r معدل اإلعادة  �
 ).drop rate)d معدل التسرب  �

 
الذين سيكونون في هذا الحالة في السنة طلبة نسبة مئوية ويمثل نسب الكل من هذه المعدالت بشكل أتي ي

 التالية.
 

 100* )الطلبة(الترفيع إلى السنة التالية /  = p معدل الترفيع إلى صف أعلي 
 100* )الطلبة(اإلعادة في السنة التالية /  =  r معدل اإلعادة

 100* )الطلبة(التسرب في السنة التالية/  = d معدل التسرب
 
 

وتجدر المالحظة إلى أن احتساب معدالت التدفق يعتمد على بيانات سنتين دراسيتين متتاليتين. وإن مجمع 
 % d + r + p  =100%                   100قيم المعدالت الثالثة يكون 

 
% 70، إذا كان معدل الترفيع يمكننا احتساب الثالث. مثالً  3) تدفق من أصل 2إذا كانا نعرف معدلي (

 d  =100-  )20+70 = (10                % فسيحتسب معدل التسرب كما يلي:20ومعدل اإلعادة 
 

                                                      
 enrollmentااللتحاق  7
  new admissionالمقبولين الجدد  8
 flow modelنموذج التدفق  9



 
 

 :1النشاط  

 
بين الصف األول والصف السادس للسنتين  الطلبةالذي يصف تدفقات و 1استخدم المعلومات في الرسم 

الحتساب معدل اإلعادة ومعدل الترفيع إلى صف أعلى ومعدل  2010/2009و  2009/2008الدراسيتين 
 احتساب الصف األول كمثال. يما يليصف. فالتسرب لكل 

 
  2010/2009و  2009/2008. تدفقات التالميذ بين السنتين الدراسيتين 1الرســم 

 

منهم الصف األول في  طالبا 9,917، يعيد 2009/2008في الصف األول عام  طالبا 69,438من أصل 
10/2009. 

      : معدل اإلعادةيوازي إذاً 
438,69

917,9  *100   =14.3 

 .10/2009تلميذاً إلى الصف الثاني في  51,337ويترفع 

   على الشكل التالي:  معدل الترفيعيمكن احتساب 
438,69
337,51 *100  = 73.9 

 

 11.8) = 14.3+73.9( -100     :معدل التسرببالتالي صبح يُ 

 

 يمكنكم االن احتساب معدالت التدفق لمختلف الصفوف.

 معدل التسـرب  معدل الترفيع  معدل اإلعادة  
    1الصف 
    2الصف 
    3الصف 
    4الصف 
    5الصف 
    6الصف 

 



 
 

 . استخدام التدفق إلجراء اإلسقاطات2-1-2

 طلبةمثالً  من مجموعتين فرعيتين. الطلبةلنظام المدرسي، تتألف مجموعة ا عند كل مستوى (صف) من
 :2الصف 

 1أولئك الذين ترفعوا من الصف  -
 2وأولئك الذين يعيدون الصف  -

في السنة الدراسية  1في الصف  الطلبةعدد  من 2الصف الذين ترفعوا حديثاً إلى  الطلبةيمكن احتساب عدد 
 السابقة.

)E1  1، مجموع عدد التالميذ في الصف ) * (p1 2إلى الصف  1، معدل الترفيع من الصف.( 

 

 

 في السنة الدراسية السابقة. 2في الصف  الطلبةمن عدد  2معيدي الصف ويمكن احتساب 

)E2 ،2مجموع عدد التالميذ في الصف ) * (r2 2، معدل اإلعادة لتالميذ الصف.( 

 

 

 بطريقة حسابية كما يلي:  2في الصف  االلتحاقيمكننا صياغة 

 )E1* p1) + (E2* r2=  (2في الصف  االلتحاق

 في السنة السابقة  1= مجموع القيد في الصف  E1حيث: 

p1             2إلى الصف  1= معدل الترفيع من الصف  

E2            في السنة السابقة 2الصف  = مجموع القيد في 

r2            2الصف  = معدل اإلعادة في 

 

 

 

 

 



 
 

 :2النشاط 

 احتساب عدد التالميذ المرفعين إلى صف أعلى والمعيدين

في  طالب 900في الصف األول االبتدائي و طالب1000 ، وفي محافظة معينة، كان هنالك 2009عام 
% ومعدل اإلعادة في 70موازياً لـ 2إلى الصف  1. يتوقع أن يكون معدل الترفيع من الصف 2الصف 
 ؟2010عام  2الذين سيكونون في الصف  الطلبةما عدد  %.20موازياً لـ  2الصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبق عملية الحساب نفسها على الصفوف األخرى.

في كل الصفوف باستثناء الصف األول. ففي الصف األول هنالك االلتحاق  لقد رأيتم االن كيف يحتسب
 معدل قبول جديد وسيكون مجموع القيد في الصف األول كما يلي: 

  

الذين يعيدون الصف األول والذين يحتسب عددهم بالطريقة نفسها كالسنوات  الطلبة +القبول الجديد 
 األخرى.

 كما يلي:  وتكون الصيغة الحسابية

 )E1*r1+ ( 1= 1صف القيد في ال

 حيث: 

 لهذا العام 1= القبول الجديد في الصف  1

E1  للسنة السابقة 1= مجموع القيد في الصف  

r1  =1الصف  معدل اإلعادة في 



 
 

 :3النشاط  

 للسنة الدراسية المقبلة. 1الصف طلبةتقدير 

 في الصف األول ثانوي في بلد معيّن. طالبا 760,000، كان هنالك 2007عام 

يسجل معدل و .672,000و  658,000هم على التوالي  2009و  2008الجديد والمتوقع قبولهم لعامي 
 % ويتوقع أن يبقى على هذا المستوى.15اإلعادة الحالي في الصف األول 

 ؟ 2009 و 2008 في 1في الصف  االلتحاقكم سيكون مجموع 

 

 .................: ...................2008في الصف األول لعام  االلتحاق

 :.................................... 2009في الصف األول لعام  االلتحاق

 

 

 

 

 

 

 

 

ديناميكياً مرتكزاً على المقارنة بين إحصائيات سنتين متتاليتين  اً وذج التدفق بميزة كونه نموذجميتمتع ن
والتسرب (حيث يجب توقع االتجاهات  والتوفيق بينها. ويتم الحصول على معدالت الترفيع واإلعادة

والتخطيط لها ) كنسبة عدد المقبولين الجدد والمعيدين والمتسربين المجلين في مختلف مستويات أو صفوف 
 ).ن، 1-ن) إلى العدد "األولي" المسجل في السنة السابقة (1+ن، نالسنة الدراسية(

طلب هذه الطريقة االتساق بين التعدادات تتن دقة هذا األسلوب تعتمد على ذلك: هذه نقطة حاسمة أل
أو أي إخفاق في اإلجابة على المسح سيخفف  بالمسح أي تغيير في النطاق المشمولان ( حصائية للسنتيناإل

طالب من دقة المعدالت).كما يتطلب استخدام هذا األسلوب جمع معلومات أساسية عن الصف الذي كان فيه 
جديداً أو معيداً  الطالبذي يتطلب في معظم الحاالت معرفة ما إذا كان معيّن في السنة السابقة األمر ال

المخططين من تعقب ورصد  ين. وحتى لو كان هذ األسلوب األكثر مالءمة لتمكالذي تتم دراستهللصف 
 من صف إلى صف آخر إال أنه يعتمد بدرجة كبيرة على نوعية المسوحات اإلحصائية. الطلبةتدرج 

 



 
 

 فرضيات اإلسقاط. اختيار 2-2

 عند إجراء أي إسقاط يستخدم نموذج التدفق، يجب وضع افتراضين رئيسيين بالصورة التالية: 

 .1االتجاه في معدالت االلتحاق الجديد (أو القبول الجديد) في الصف  �
 االتجاهات في معدالت التدفق. �

من في زقبل إجراء اإلسقاط. ولكي يكون اإلسقاط ذا مغ سيستخدمأية فرضية  ى المخطط أن يقررعل
الضروري أن ترتبط الفرضيات المختارة بصورة وثيقة بالوضع الفعلي للنظام المدرسي أو بأهداف السياسة 

 التربوية.

 

 .االتجاهات في معدالت االلتحاق الجديد1-2-2

سبق أن رأينا أنننا بحاجة إلى تقديرات لعدد الملتحقين او المقبولين الجدد في الصف الدراسي األول لكل من 
مختلفة لوضع فرضيات مناسبة  منهجيات ك. هنالااللتحاقإسقاط من اجل السنوات المشمولة في اإلسقاط 
 لالتجاهات في المقبولين الجدد. 

دد على معدل القبول أو على معدل االنتقال وفقاً لكل حالة. وسنتطرق ولين الجبسقاطات المقإيجب أن ترتكز 
 المقاربات المختلفة باإلشارة إلى معدل القبول ولكن سينطبق المنطق نفسه على معدل االنتقال. إلى

 

(أو عدد مستهدف من أرقام القبول)  يمكن تحقيقه في 10وضع معدل قبول مستهدف ىاألولنهجية تتضمن الم
سيحقق في فترة زمنية  11من السنوات. وأبسط وضع يكون في بلد ما حدد معدل قبول مستهدفعدد محدد 

 سنوات. علينا بعدئذ تقدير المعدالت للسنوات المتوسطة. 10أو  5محددة لنقل 

   

الثانية إعداد المجموعة من السيناريوهات التجاهات القبول المستقبلية. واإلجراء العادي نهجية وتتضمن الم
قبول. تعد مجموعة من سيناريوهات اتجاهات القبول مستهدفات محددة للعندما ال يحدد بلد ما  يكون

 المستقبلية بناًء على ما يلي: 
 تدقيق مفصل في اتجاهات القبول الحالية؛ �
 تقييم لالهتمامات الوطنية من حيث الطلب المحتمل على التعليم؛  �
 توافر الموارد. �

لى صنع مر الذي سيؤدي إالمرتكزة على مجموعة من الخيارات، األ وسيطلق النقاش بفعل اإلسقاطات
سياسات تربوية أكثر تفصيالً. وبواسطة الكمبيوتر يمكن إعداد عدد كبير من اإلسقاطات بناًء على 

 الفرضيات المختلفة.

                                                      
سنة معدل القبول اإلجمالي: عدد الطلبة المقبولين ألول مرة في أول سنة دراسية مقسوماً على مجموع عدد األطفال في سن الرسمي لاللتحاق بال 10

 الدراسية األولى.
الوحدة التدريبية استخدمنا معدالت القبول اإلجمالية بدالً من صافي معدالت القبول (حسب العمر)؛فاستخدام المعدالت خالل القسم األول من هذه  11

ساسية. اإلجمالية يسهل عملية االحتساب. وفي أي حال، حيثما تكون معدالت القبول منخفضة، ال تكون مشكلة القبول المبكر أو المتأخر المشكلة األ
% ويصبح من الضروري النظر في مشكلة القبول المتأخر أو 100مهماً فقط عندما يكون المعدل اإلجمالي أقرب إلى  تفي المعدالويصح استخدام صا

 المبكر بالتفصيل.



 
 

المقبولين أي في  الطلبة غيرعدد ثانية على افتراض حصول انخفاض في النهجية يرتكز أحد تطبيقات الم
الذين ال يستطيعون االلتحاق بالتعليم الثانوي. مثالً، لنفترض ان بلداً ما سجل معدل  لطلبةالنسبة المئوية ل

% 50. وقد يكون احد السيناريوهات استهداف تخفيض معدل عدم القبول بنسبة 2003% عام 44قبول قدره 
 ما يلي: . وسيكون معدل عدم القبول لتلك السنة ك2013بحلول 

 

2
)10044(  72=28-100  %72وبالتالي، سيكون معدل القبول .....   28%= �

 
وهذا يعني أننا سنزيد تدريجياً  .12الخطي متداديمكن حينها احتساب معدالت القبول المتوسطة بواسطة اال

 معدالت القبول كما يلي: 
 

 ، ستكون الزيادة في معدل القبول :  2003و  2013بين عامي 
 

T2013 – T2003 =72 –  44  =28  
سنوات بين السنة األساس والسنة الهدف. لذا لو افترضنا زيادة خطية (الزيادة نفسها بالمعنى  10هنالك 

 المطلق سنة بعد سنة) فستكون الزيادة كما يلي لكل سنة .
 2.8وسيزيد معدل القبول سنوياً بمعدل ...... 2.8 =10/28

 

46.8=2.8+44=2.8+ T2003= T2004 
 

49.6=208+46.8=2.8+ T2004= T2005 

 

�  
�  
�  

 

72=2.8+69.2=2.8+ T2012= T2013 
 

  

                                                      
 Linear interpolationاالمتداد الخطي  12



 
 

 :4النشاط  

 خطي  امتدادمعدالت القبول المسقطة: 

إبقاء مع  2013% عام 70إلى  2003% عام 53نريد زيادة إجمالي معدل القبول بشكل منتظم من 
وقيمة  بين القيمة في سنة االساسما قيم الفي احتساب ا المنحى سمى هذالزيادة السنوية مستقرة. وي
كم يجب ان يزيد معدل  الخطي. متداد زيادة خطية) باالوالتي عادة ما تكون (  المستهدف في السنة االخيرة

 ؟2013إلى  2003م سيكون معدل القبول في كل سنة من كالقبول كل سنة و

 53% : 2003  ، 1 للصف االولمعدل القبول 

 ....... : 2004  ، 1 للصف االولمعدل القبول 

 ....... : 2005  ، 1 للصف االولمعدل القبول 

 ....... : 2006  ، 1 للصف االولمعدل القبول 

 ....... : 2007  ، 1 للصف االولمعدل القبول 

 ....... : 2008  ، 1 للصف االولمعدل القبول 

 ....... : 2009  ، 1 للصف االولمعدل القبول 

 ....... : 2010  ، 1 للصف االولمعدل القبول 

 ....... : 2011  ، 1 للصف االولمعدل القبول 

 ....... : 2012  ، 1 للصف االولمعدل القبول 

% 70 : 2013  ، 1 للصف االولمعدل القبول   

 

 

 

 

  



 
 

مفيداً عند تحديد أهداف القبول لكل منطقة في بلد ما. وقد يكون البحث عن نهجيات النوع من المهذا قد يكون 
 تقليص نسبي في معدل عدم القبول لكل منطقة أكثر عدالً وواقعية من معدل هدف واحد لكل المناطق.

تبار االتجاهات ى بعين االعلواألنهجية الثالثة، فلنلخص ما سبق. ال تأخذ المنهجية قبل الخوض في الم
 الثانية على االتجاهات الحديثة.نهجية الماضية أو الحديثة فيما تركز الم

(اقتران) ل لكل سنة كدالة نهجية الثالثة. ويُحدد عدد القبوفي النماذج الموجهة نحو الموارد تُستخدم المأما 
من السنة السابقة ضمن حدود  الباقين في النظام الطلبةللميزانية المسقطة وتكاليف الوحدة المسقطة وعدد 

 عدد السكان في سن القبول القانونية.
المختلفة التجاهات القبول من المهم اإلشارة إلى أن الدول ال تعتمد نهجيات في ختام هذا النقاش حول الم

جميعها على تحديد أهدافها من معدالت القبول أو أعداد المقبولين الجدد. فبعضها يحدد أهدافه من حيث 
 في المدرسة. الطلبةالمدرسي أي عدد   االلتحاقالي إجم

 

 . االتجاهات في معدالت التدفق 2-2-2
 

يتوافر االستعداد نظرياً، يمكن تحقيق أي هدف لحاالت القبول الجديدة خالل أي إطار زمني شرط طبعاً أن 
لتوفير الموارد الضرورية للمباني والعاملين والتجهيزات وإذا كان هنالك طلب على التعليم (انتقال عدد 

من االبتدائي واستعداد األهل إلرسال أطفالهم إلى المرحلة التالية). ولكن هنالك حدود  الطلبةكاٍف من 
االلتحاق ع دائماً سقفاً لمعدالت لمستوى إجمالي القيد المدرسي الذي يمكن تحقيقه. فمعدالت التدفق، تض

 اإلجمالية.
 

وإذا ما أخذنا معدالت الترفيع واإلعادة والتسرب معاً فهي تحدد الكفاءة الداخلية للنظام المدرسي كما رأينا 
 حول اإلحصائيات للتخطيط التربوي. 2 في الوحدة التدريبية

ونوعية  الطلبة دمة وتحفيز المعلمين ومعدالت التدفق هذه تحددها عوامل كأساليب التدريس المستخإن 
اآلثار  لتكميممعلومات كافية ، حالياً ، على االقل لسوء الحظ ال تعطينا األبحاث التربويةاولئك الطلبة، و

المالئمة لالتجاهات   تعلى الكفاءة الداخلية. وبالتالي، يصعب اختيار الفرضيا لعوامالمحتملة لمثل تلك ال
  مختلفة.نهجيات من حيث معدالت الترفيع واإلعادة والتسرب. هنالك ثالث م

 

خالل السنة األخيرة التي تتوافر لدينا معلومات عنها ثابتة.  مالحظةتتعلق األولى بإبقاء معدالت التدفق ال
بإمكانية تفادي المخاطر المرتبطة . فهو يتميّز االلتحاقوربما يشكل هذا أكثر الفرضيات شيوعاً في إسقاط 

ات معتمدة باقتراح التغييرات دون التمكن من تبريرها. ولكن من سيئاتها أنها تفشل في اتخاذ أية إجراء
 لتحسين معايير التعليم.

 
األولى المنهجية األخيرة ثابتة، وتشبه هذه  تة خالل السنواالحظالثانية إبقاء معدالت التدفق الم وتتضمن

والفرق الوحيد يكمن في كونها ال ترتكز على معدالت سنة واحدة فقط بل على متوسط المعدالت المحتسبة 
هي أنها تسوي التقلبات بين السنوات المنفردة  نهجيةسنوات. ميزة هذه الم 5خالل فترة زمنية أطول مثالً 

 استثنائية.وتتجنب أن تكون المعدالت في السنة األساس قد جاءت نتيجة ظروف 

 



 
 

ون االفتراض العادي في حدوث تحسن في ويكالثالثة على زيادة معدالت التدفق تدريجياً. نهجية وتقوم الم
نهجية الكفاءة الداخلية مع ارتفاع معدالت الترفيع وتراجع معدالت اإلعادة و/أو التسرب. وتحتاج هذه الم

عايير التعليمية مع انه ال يمكن إثبات الرابط المباشر دائما إلى دعم مجموعة من اإلجراءات العملية لزيادة الم
 بين اإلجراءات المتخذة ومعدالت التدفق المتحسنة.

 
لترفيع التلقائي إلى الصف األعلى كما قد يحصل في ا ألغيت اإلعادة من خالل اعتماد اال إذإعلى أية حال (

أساس أن  ىمعدالت الترفيع أو اإلعادة علالتعليم االبتدائي) من الحكمة عدم توقع تغيرات سريعة في 
التجارب توحي بأن هذين المعدلين ال يتطوران إال ببطء شديد جداً. ويصعب أكثر شرح التغيرات في معدل 

(على ها غير المرتبطة ببالمدارس وتلك التسرب وتحديده كمياً إذ تعتمد التغيرات على العوامل المرتبطة 
مرتبطة  ةة الفرصة الضائعة لألهل إللحاق أطفالهم بالمدرسة؛ ومشاكل محددغرار التكاليف المباشرة وتكلف

 ما بعد سن معينة إلخ.) .بالبقاء في المدرسة مثالً بالنسبة لإلناث 
 

حول التقلبات اإلجمالية في معدالت التدفق الثالثة لكل صف بين السنة األولى يتم وضع الفرضيات حالما 
اعتماد اتجاه ثابت  ة التالية على تقدير المعدالت لكل سنة متوسطة.  قد تقررواألخيرة لإلسقاط، تقوم المهم

في  تعزيزيظهر التغير نفسه من سنة إلى أخرى أو النظر في التغيرات في سنوات معينة مع فترات 
مالءمة األكثر . وسيعتمد الخيار على االحتمال (ما بين االسا والمستهدف النهائي) السنوات الوسيطة

 ية للنظام التربوي في البلد المعني.وواقع

 

 
 . مثال على نموذج تدفق قيد االستعمال3-2-2

 4في التعليم االبتدائي في بلد يتكون فيه التعليم االبتدائي من  االلتحاقلعرض نموذج التدفق سوف نسقط 
 صفوف. يمكنكم طبعاً تطبيق اإلجراء نفسه على أي مستوى تربوي مهما كان عدد الصفوف فيه.

 
سنة وسنة المستهدف النهائي (سنة نهائية). وتكون  مسبق لسنة أساسويفترض أي تمرين إسقاط اختيار 

عادة ما نعتمد أحدث سنة تتوافر عنها إحصاءات األساس أول سنة في السلسلة وهي نقطة انطالق اإلسقاط. 
القيد  1. ويقدم الجدول  2012. وفي هذا المثال ستكون السنة األساس سنة كاملة وموثوقة كسنة أساس

 الكلي لتلك السنة لكل من الصفوف األربعة في التعليم الثانوي.
 

 2010رحلة الثانوية في العام م. القيد في كل صف من ال1الجدول 
 القيدالصف
 13,500 1الصف
 12,560 2الصف
 11,800 3الصف
 10,640 4الصف

 48,500 المجموع
 
 
 



 
 

 10 بعدهي أبعد سنة في المستقبل يتم تقدير القيد فيها. مثالً قد نود أن نحدد هدفنا النهائي هدف مستسنة ال
سنوات أو أقل (إسقاط قصير األجل) أو ما بين  5سنوات أو أكثر في المستقبل (إسقاط طويل األجل ) أو 

 .2015سنوات (إسقاط متوسط األجل) وسنجري اإلسقاط للسنة الهدف  10,5
نهجية في إعداد الفرضيات بشأن االتجاهات في المقبولين الجدد. سوف نستخدم المتكمن الخطوة األولى 

تحديد معدل قبول  -أعاله 2-2-1التجاهات القبول المفصلة في القسم نهجيات الثالث األولى من الم
 مستهدف.

 

 :5النشاط  

 إسقاط الملتحقين ( المقبولين ) الجدد
 .10,910، كان عدد المقبولين الجدد في الصف األول الثانوي 2010عام 

 5وهذا الهدف يجب تحقيقه بشكل منتظم خالل  13,110حدد بـ  2015عدد المقبولين الجدد المستهدفين لـ 
 .سنوات

 ثانوي: ول الاقترح إسقاطاً للمقبولين الجدد في الصف األ

 : 2010 عدد المقبولين الجدد
       
10,910  

 ...... : 2011 المقبولين الجدد عدد
 ...... : 2012 عدد المقبولين الجدد
 ...... : 2013 عدد المقبولين الجدد
 ...... : 2014 عدد المقبولين الجدد
 13110 : 2015 عدد المقبولين الجدد

 

 

 

 

 

 
علينا أن نقرر في المرحلة التالية ما ستكون عليه فرضياتنا حول االتجاهات في معدالت التدفق. سنستخدم 

باستخدام متوسط معدالت التدفق في  –أعاله  2-2-2المنهجية الثانية لمعدالت التدفق المفصلة في القسم 
 السنوات السابقة كثابتة.

 
 .2وسطات معدالت التدفق هذه في الجدول بالنسبة إلى البلد في مثلنا هذا، ستعرض مت



 
 

 . متوسط معدالت التدفق لالستخدام في اإلسقاطات2الجدول 
 معدل التدفق حسب الصف  نوع المعدل

 معدالت الترفيع 

 %69=  2إلى الصف  1من الصف 
 %75= 3 إلى الصف    2من الصف

 %85=  4الصف إلى  3 الصف  من
 %60 إلى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي = 4 الصف  من

 معدالت اإلعادة

 20%=  1الصف 
 17%=    2الصف
 12%=  3 الصف 
 35%=  4 الصف 

 
في  ةالمذكور االلتحاقأن مجموع  ىاحتسابها. ستر كالذي يفصل كل التدفقات التي علي 3انظر إلى الجدول 

، كما أدخل فيه المقبولون الجدد لكل من السنوات الممتدة بين 3الجدول أعاله قد أدخل أصالً في  1الجدول 
 .5التي احتسبتها في النشاط  2015و 2010

 
في  االلتحاقمن مجموع % 20. 1الصف. أوالً انظر إلى الذين يعيدون 2011اآلن اإلسقاط للعام  احسب

 . 2011، سيعيدون سنتهم عام 2010عام  1الصف 
 

=  1الصفمعيدو 
100

500.13*20  =2,700 

 
 . إسقاط القيد باستخدام نموذج التدفق3الجدول 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
           10,910 التالميذ الجدد 
            1معيدو الصف 

           13,500  1إجمالي القيد في الصف 
           12,500 2إلى الصف  1رفعون من الصف تالم

           2معيدو الصف 
            2إجمالي القيد في الصف 

           11,800 3إلى الصف  2رفعون من الصف تالم
           3معيدو الصف 

            3إجمالي القيد في الصف 
           10,640 4إلى الصف  3رفعون من الصف تالم

           4معيدو الصف 
           4القيد في الصف إجمالي 

           48,500 مجموع القيد
           الخريجون 

 



 
 

االن احتساب مجموع  ك. يمكن2011" في عمود السنة 1ضع الرقم الذي احتسبناه لسطر "معيدو الصف 
 :2011لعام  1القيد في الصف 

 14,050معيد =  2,700من المقبولين الجدد +  13,500
 

 .2إلى الصف واآلن فلنوجه انتباهنا 
 

 2010عام  1في الصف 13,500. من مجموع القيد البالغ 2إلى الصف  1أوالً إلى الترفيع من الصف انظر
 .2011عام  2إلى الصف  %69سوف يترفع 

 

100
500.13*69 =9,315 

 
. 2الصف أيضاً في معيدي  فكر. ثم  2011في عمود  2"إلى  1الصفرفعون من تهذا الرقم مقابل "الم ضع

 معيدون. 17%منه  12,560هو  2010عام  2الصف مجموع القيد في 

100
560.12*17 =2,135 

 
كل لذا يتم تدوير  جزء من طالبعلى فعليا ال يمكن الحصول ولكن  2,135.2 هو الرقم الدقيق في الواقع(

 ).عدد صحيح بإلى أقر كسر

 .2011" في عمود 2الصف معيدو هذا الرقم في " ضعل
 

المعيدين  + 2إلى الصف 1من المرفعين من الصف 2011عام  2الصف وبالتالي يُصاغ مجموع القيد في 
 9,315+2,135=11,450                  . 2الصف من 

 
  



 
 

 :6النشاط  

 إسقاط القيد للسنة القادمة 
 : 3رقم  إلكمال الجدول 2011في  4و3 اآلن مجموع القيد في كل من الصفين ب احس

 
للحصول على مجموع القيد  3الصف احسب عدد معيدي ثم  2الصف الذين سيترفعون من  الطلبةعدد  احسب .1

 .2. احرص على استخدام معدالت التدفق الصحيحة من الجدول 2011للعام  3للصف 

 .4على مجموع القيد في الصف  لتحصل 4الصف  وومعيد 4إلى الصف  3الصف معدالت الترفيع من احسب  .2

( يُستخرج عدد الخريجين من معدل الترفيع من  2011عدد خريجي المرحلة األولى من التعليم الثانوي للعام احسب .3

 ).4الصف 

إلى  2012من لألعوام  4إلى  1لكل من الصفوف  االلتحاقباحتساب إسقاطات  3واالن أكمل الجدول
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توخي الدقة مع إعطاء ويمكن لكل صف ولكل سنة من فترة اإلسقاط. كما  االلتحاققيم االن على ت لقد حصل
يعطينا اإلسقاط عدد  االمعيدين. كمعدد المرفعين إلى صف أعلى و الطلبةتفاصيل عن كل صف حول عدد 

الذين أتموا بنجاح المرحلة األولى من التعليم الثانوي في كل من السنوات  الطلبةالخريجين وهو عدد 
 المسقطة.

صف األخير في أي مرحلة من النظام نهاية ال مالحظة: عند احتساب معدل الترفيع إلى صف أعلى في
نجاح الصف المرفعين إلى المرحلة التالية وأولئك الذين أتموا ب الطلبةالتربوي، يصعب أحياناً التمييز بين 

 ولكنهم لن يتابعوا التعليم.
 

والسبب يكمن في أن اإلحصائيات تغطي عادة األفراد الملتحقين بالمرحلة التالية عندما تم جمع البيانات وال 
في الصف األخير من المرحلة السابقة ولم يلتحقوا بالمرحلة التالية. وتزداد تشمل األفراد الذين نجحوا 

عيد بعض الخريجين السنة لزيادة فرص قبولهم في المرحلة التالية (وضع يُسجل األمور تعقيداً عندما ي
 بصورة خاصة في التعليم االبتدائي).

 



 
 

 .نماذج إسقاط أخرى 4-2-2
 

يعتمد خيار األسلوب حيث الطريقة الوحيدة المستخدمة في التخطيط التربوي هي  إسقاط نموذج التدفقليس 
 على أهداف المخطط وحاجاته.

 
وفيما خص التعليم االبتدائي في الدول المتقدمة التي أنجزت تقريباً تعميم التعليم، تعتمد التغيرات في القيد 

سنوات في التعليم االبتدائي. 10إلى 6 الفئة العمرية  بشكل أساسي على التقلبات الديمغرافية لعدد الطفال في
بشكل متزايد بما أن األطفال الذين سيرتادون  ومع انحسار افق التوقعات، يصبح علم السكان مشكوكاً فيه

، فإن المشكلة األولى وهي مشكلة كبيرة تقوم على توقع يالمدرسة في مرحلة الحقة لم يولدوا بعد. وبالتال
 تطور معدل الوالدات.

 
تحدد نطاق التوسع التي من شأنها أن خرى فرضيات حول الموارد المتاحة للتعليم وتتضمن النماذج األ

 التربوي عند مختلف المستويات ( إنها موجهة نحو الموارد). متمل في النظاالمح
الدول استخدام معدالت القيد الصافي(بأخذ  عاتجاه معدالت القيد الماضية. بوس شكلهنالك أسلوب آخر وهو 

الثانوي) واحتساب  مأكان في التعليم االبتدائي أ الرسمي للمدرسة سواءسن الفي  طلبةالمجموعة الكاملة لل
 .13اإلسقاطات بناًء على الدالة للوجستية

لدول التي ال تتوافر لديها معدالت القيد الصافي، تتم اإلسقاطات من خالل معدالت القيد اإلجمالي لوبالنسبة 
 باستخدام االرتداد الخطي.

 
ال يتميّز أي منها بالميزة وقد يكون بعضها أكثر مالءمة وأقل استهالكاً للوقت ويستلزم بيانات أقل. ولكن 

وإدخال وتسليط الضوء على عوامل نمو السكان/ الخريجين من التعليم االبتدائي الطلبة الكبيرة لتحليل تدفق 
هذه العوامل ومعدالت قبول أعلى والتقلبات في معدالت الترفيع واإلعادة والتسرب. ويشرح تداخل 

نه أفضل التدفق بشكل مفصل في هذه الوحدة التدريبية أل . لقد ُعرض نموذجااللتحاقالتغيرات التي تصيب 
 ةفي مرحلة محددة من النظام التربوي. ويوفّر نتائج مفصلة كفاية لخدم االلتحاقنموذج يشرح اتجاهات 

 أغراضنا.
 

 2ستالحظون بالتأكيد أوجه الشبه بين نموذج التدفق وتحليل الفوج كما هو موصوف في الوحدة التدريبية 
فاءة الداخلية أثناء الحصة المتعلقة بإحصائيات التخطيط التربوي. ويرتكز كالهما على االفتراض حول الك

في  الطلبةالحدد إال في الصف األول وأن معدالت التدفق تنطبق بشكل أحادي على  الطلبةبانه ال يتم قبول 
هنالك فروقات مهمة. ال  معدالت القبول الجديدة والترفيع والمعيدين على حد سواء. ولكن –الصف نفسه 
على من المقبولين الجدد  ةسنة مجموععلى فوج واحد بل على عدة أفواج وهو يدخل كل  طيقتصر اإلسقا

 اهالمطلقة منااللتحاق وأننا أثناء اإلسقاط نكون معنيين أكثر بأرقام  افرضي. كمما يحدث مع فوج  سعك
 بالنسب المستخدمة في تحليل الفوج. 

 

                                                      
13 http://ybesdic,ybesci,irg/unages/0014/001459/14591f,pdf ورقة خلفية معدة لتقرير الرصد  2008/02/01، مأخوذ في

 .2006العالمي بشأن توفير التعليم للجميع لعام 
 
 



 
 

 .إسقاطات القيد على الكمبيوتر/ الحاسوب2القسم 

جاهز تقريباً لالستخدام بمجرد تكييفها  اتتوافر أدوات محاكاة مختلفة ومتعددة لدى وزارات التعليم. بعضه
النظام التربوي في البلد (مثالً عدد الصفوف في المرحلة) وال تحتاج إلى مهارات متخصصة  وضع وسياقل

األخرى من الصفر بناًء على إطار مقولب ويستلزم  والنماذج عض األدواتبكما ويتم بناء الستخدامها. 
 .14مهارات أكثر لتطويرها. هذا النوع من األدوات يتناسب أكثر مع التنظيم الوطني وأهداف السياسات

 

 

 

 هدف القسم:

خاصة تلك  رالكمبيوتيقدم هذا القسم المراحل المختلفة المتعلقة بإجراء إسقاطات القيد باإلضافة إلى محاكاة 
 .Excelالتي تستخدم برمجيات 

 

 :محتوى القسم  
 

المتعلقة بإحصائيات وتلك  2ريبية دالمعروضة في الوحدة الت جترتكز التقنية على مفاهيم تحليل الفو
 من هذه الوحدة. 1التخطيط التربوي وتقنيات اإلسقاط المعروضة في القسم 

 4هذا ستبدأ باإلسقاطات المحوسبة. وستمكنك التمارين الممتدة من هذا القسم وصوالً إلى القسم  2مع القسم 
 .تتعلق بالسياق في بلدك من بناء وحدة محاكاة تكون بمثابة قالٍب إلجراء إسقاطات

دد. المدرسي للسنوات المقبلة وفقاً لسيناريو مح االلتحاقجدوالً يعرض إسقاطات  ستبني Excelباستخدام 
 بعد إعداد الجدول ستتمكن من استخدامه لسيناريوهات مختلفة.

 

 
 التعليم المتوقعة:نتائج 

 : يتوقع أن يصبح المتدّرب قادرا ً على 2القسم ند االنتهاء من ع

 ؛االلتحاقيضم البيانات الضرورية الحتساب إسقاط  Excelإنشاء ملف  �
 اإلسقاطات؛ كتابة صيغة واستخدام كل دالة الزمة الحتساب هذه �
استخدام هذ النموذج لسيناريوهات بديلة بناًء على الفرضيات المختلفة المتعلقة بتغيرات ظروف  �

 القبول والتدفق.

 
                                                      

 المحاكاة.المذكور في " قراءات مقترحة" للحصول على لمحة عامة عن نماذج  INESMيرجى االطالع على الموقع اإللكتروني لـ 14



 
 

 
 األنشطة:

 . 1وإنجاز النشاط  2سيطلب منكم إعداد استمارة العمل ذاتها المعروضة في هذا القسم  �
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 . إدخال البيانات المتوافرة 1الفصل 

الصحيحة عبر استخدام  الياوأدخل البيانات مع التأكد من وضع المعلومات في الخ Excelفتح صفحة ا
). هذا سيمكنك من عمدةعنوان مع عدد السطور واأل Excelفي لية العمل المالئمة ( لكل خ خالياعناوين 

 تلك المعروضة في هذا القسم.مع مقارنة نتائجك بسهولة اكبر 

 

o  أدناه 2و1: إدخال البيانات كما في الشاشتين 1الخطوة 

 التالية:  لبياناتستبدأ بإدخال ا

 ؛2015الصف االبتدائي األخير، القيم الحالية والمقدرة للعام  طلبة �
 السكان في سن القبول الرسمية للتعليم الثانوي؛  �
 . 2006و 2005واإلعادة لعامي  االلتحاق �

الصف األخير  طلبة 8وفي السطر ، 14في سن الـطلبة من استمارة العمل هذه أدخل ال 6في السطر 
 ).المزودة بصيغة والتي يجب ملؤها على الشاشات بمربع خالياالتم تمييز ابتدائي.( 

 

 في ما يتعلق بالصف األول من التعليم الثانوي طلبةالسكان وال بيانات. إدخال 1الشاشة 

 

 

ستدخل ، كما في الشاشة أدناه ة التاليةوالخطالحالي  اللتحاقا المتوافرة عن ناتابيالإدخال سيكون 
قم . أدخل البيانات األخرى. 2005السنة  Eوسيوازي العمود  21السطر في  1في الصف  االلتحاق

 ).�( الرمز  SUMحسب السنة بواسطة صيغة الجمع ب االلتحاق) لمجموع 25سطراً (السطر اد عدبإ



 
 

بيانات القيد واإلعادة. إدخال 2الشاشة 

 

 
أيضاً البيانات المأخوذة من التعداد المدرسي حول اإلعادة. ستدخل  لتحاقفي هذا الجدول المتعلق باال

سطراً لمجموع اإلعادة حسب  وقم بإعداد 29معيدو الصف األول في السطر  ادخل 2الشاشة في  اكم
 السنوات.

 
(  �" باستخدام رمز automatic sumالجمع التلقائي " يجب احتساب سطر المجموع بواسطة دالة

في شريط األدوات في أعلى الشاشة). إنها طريقة للتأكد أيضاً من إدخال البيانات بشكل صحيح. في 
 واإلعادة لكل سنة دراسية. االلتحاق" أي جمع sum صيغة " قم بانشاء 33و25السطرين 

 
 من البيانات التي أدخلتها.  دنتيجتك تأك؛ إذا اختلفت 2الشاشة قارن نتائجك بنتائج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

o  المعلومات المتعلقة بالقبول واحتساب : إدخال2الخطوة 

بناًء على هذه المعلومات يمكنك احتساب القبول للسنتين. ستستخدم الفراغ بين الشاشة األولى والثانية 
 إلدخال المعلومات المتعلقة بالقبول.

  
 والمؤشرات المرتبطة بالقبولاحتساب القبول . 3الشاشة 

 
في  االلتحاقمثالً من مجموع  2005عام  1القبول عبر طرح عدد المعيدين في الصف  قيمةحدد 

 . E29 – E21ة التالية = غ. يكون استخدام عناوين الخانات بالصي 2005عام  1الصف 
بواسطة المعلومات المتعلقة حالما تحتسب القبول يمكنك قياس معدل االنتقال ومعدل القبول اإلجمالي 

 : 14االبتدائي واألطفال في السن الـ طلبةب
 

 D8/E12. الصيغة هي = 13احتسب معدل االنتقال في السطر  �
 

.أو يمكنك 100إبقاء الشكل العادي وقسمة/ضرب الصيغة بـ الشكل لعرض نسبة مئوية. يمكنك الحظ
م على الشاشة كنسب مئوية فيما تتم كما حصل هنا: إنها تعرض القي Excelاختيار صيغة % في 

على الشاشة في ما يستخدم  2006لعام  48.3%الحسابات في الوحدة األصلية (مثالً تظهر نسبة 
Excel 0.483 .(في الحساب 

 E6/E12والصيغة هي =  14احتسب معدل القبول اإلجمالي في السطر  �
   
   

  
الحتساب معدالت القبول والتدفق ها العناصر التي تحتاجبعد إكمال هذا الجزء من التمرين أصبح لديك 

 ولتنويعها خالل الفترة التي يغطيها اإلسقاط  تماشياً مع الفرضيات المختلفة.
 ال تنسى أن تحفظ الملف!



 
 

 الفرضيات. 2الفصل 

 
o  إسقاط المقبولين الجدد: 3الخطوة 

 مستهدفةعليك آلن إدخال القيمة ال، 2006و  2005 سبق أن احتسبت معدالت القبول واالنتقال لعامي
 ).2015  مستهدفة( افتراض يتعلق بالقبول في السنة ال 2015لسنة 

من تالميذ المرحلة  70%إن هدف السياسة التربوية المتعلق بااللتحاق بالتعليم الثانوي هو في التحاق 
نتقال كمتغيرة قرار ومعدل القبول . علينا إذاً اختيار معدل اال 2015االبتدائية بالتعليم الثانوي في العام 

 اإلجمالي كنتيجة وهي متغيرة تابعة.

 

 إسقاط المقبولين الجدد. 4الشاشة 

 

سنة األساس حتى السنة االستكمال لمعدالت االنتقال من االن أن تحدد الصيغة التي تعطيك  عليك
 أي المعدالت المسقطة. مستهدفةال

 
من قيمة معدل السنة األساس  2015في السنة  Rtarget مستهدفةللحصول على قيمة معدل السنة ال

Rbase  يمكن توضيح الزيادة  2015و  2006بين هي (الفترة التي يغطيها اإلسقاط  2006لسنة ،(
 السنوية كما يلي: 

 

 

 + Y :R(year-1)وسيكون معدل االستكمال الداخلي في سنة 
Rbase - Rtarget 

2006-2015 
 
 

 بكاملها .  يصح ذلك إذا كانت الزيادة خطية أي إذا كانت الزيادة نفسها كل سنة طوال الفترة

 

Rbase - Rtarget 
2006-2015 



 
 

 هنالك احتمال آخر يرتكز على إدخال متتالية هندسية وهي تكون على الشكل التالي:

 

 بمعدالت الستكمال الداخلي الخطي. 2007فلنمأل اآلن صيغة معدل االنتقال لعام 

 

 المقبولون الجدد، إسقاط قيم معدالت االنتقال المتوسطة. 5الشاشة 

 
وهذا ما نوصي به  N13لى إ G13ضروري جداً إذا كنت تريد نسخ الصيغة من 15إن رمز "$"

 بشدة.

 كما يلي: 2007وبالتالي، تصبح صيغة معدل االنتقال لعام 

  =9/($F13 - $O13) +F13  

 .2007لعام  50.7%فنحصل بالتالي على معدل انتقال 

 : فإن قيمها قد حددت مسبقاً! ةهدفمستتنسخ السنة الأن ال يمكنك أن تنسخ على طول السطر ولكن احذر 

 يجب أن تحصل على النتيجة التالية: 

 

 المقبولون الجدد، إسقاط قيم معدالت االنتقال . 6الشاشة 

 
                                                      

 Excel) نُعلم برنامج F$13$) أو قبل كليهما ( مثالً F$13) أو قبل سطر ( مثالً F13$في أي صيغة، إن وضعنا رمز $ قبل أي عمود (مثالً  15
 بعدم تغيير العمود أو السطر أو كليهما على التوالي عند نسخ الصيغة.



 
 

مضروباً بمعدل االنتقال. مثالً في  2006في عام  8الصف  طلبةناتج  2007الجدد لعام  الطلبةيشكل 
 تكون الصيغة التي يجب إدخالها كما يلي:  2007الجدد في  الطلبةلية وهي خ G12لية الخ

 =G13 *F8 

الحتساب المقبولين الجدد اآلخرين. على شاشتك يمكنك رؤية   2015انسخ الصيغة وصوالً إلى عام 
 .طالبا 374,664حيث بلغ القبول  2015 ةهدفمستالجدد وصوالً إلى السنة ال الطلبةالتغيرات في عدد 

 

 الجدد   الطلبةإسقاط معدل قبول . 7الشاشة 

 يمكنكم االن احتساب معدل القبول اإلجمالي نتيجة إلسقاط المقبولين الجدد. 

 

 الجدد، إكمال الجدول  الطلبة. 8الشاشة 
 

 
 

o  إسقاط معدالت التدفق4الخطوة : 

 ما يلي:  3أدخل على الخطوة 

 سنة األساس؛معدالت التدفق في  الصيغة التي بواسطتها تحتسب -
 ؛ ةهدفمستمعدالت التدفق المختارة للسنة ال -
 ).2015و 2006الصيغة لتحديد القيم المتوسطة من القيم الطرفية ( -

ما هو مبين أدناه ك. نقترح أن تضعها 2006معدالت التدفق لكل الصفوف في نهاية عام  بأوالً احتس
 من مقارنة نتائجك بنتائجنا بسهولة أكبر. لتتمكن 



 
 

 :E37إدخال الصيغة التالية في  ، عليك2005الحتساب معدل الترفيع للصف األول في نهاية 

=E21/(F30-F22) 

 في السنة السابقة) 1/ عدد التالميذ في الصف 2006في  2المعيدون في الصف  -2006في  2( القيد في الصف 

 

 : E44، عليك إدخال الصيغة التالية في 1الحتساب معدل اإلعادة في الصف 

=E21/F29 

 .في السنة السابقة) 1عدد التالميذ في الصف / 2006في ( عدد المعيدين في الصف األول 

 معدل اإلعادة. –معدل الترفيع  -1تحتسب معدالت التسرب بإدخال هذه الصيغة: معدل التسرب = 

 

 ) 1إعداد الصفحة العمل لفرضيات معدالت التدفق (. 9الشاشة 

 

هدف. أدخل فرضياتك لمعدالت التدفق للسنة الهدف مستيمكنك اآلن إدخال فرضيات معدالت التدفق للسنة ال
. في مرحلة الحقة من هذه الوحدة التدريبية ستنظر في سيناريوهات مختلفة محتملة ولكن حالياً 2015

 هي وفقاً للمقترح أدناه:  لنفترض أن أهداف العدالت

 معدل اإلعادة معدل التسرب 

 2 15 1الصف 
 2 10 2الصف 
 2 15 3الصف 
 2  4الصف 



 
 

 هو 2015في عام  1إن معدالت الترفيع هي نتيجة هذه الفرضيات. مثالً معدل الترفيع في الصف 
0.37=O51-O44 

 
 )2إعداد صفحة العمل لفرضيات معدالت التدفق (. 10الشاشة 

 
 

معلومات عن الدخول إلى المستوى التالي. تعطينا  4الصف  طلبةالمتعلقة بمعدالت إتمام  بياناتتستلزم ال
. ويمكننا استخدامه كمعدل 2006للمستوى األعلى في  12% مقدارهالمعلومات المتوافرة معدل انتقال 

. نفترض أن قيمة هذا المؤشر هي ثابتة للسنوات المسقطة التالية. فيكون 2005في نهاية  4ترفيع الصف 
 حينها نتيجة افتراض معدلي اإلعادة والترفيع : 4معدل التسرب للصف 

 %100 - %2.1 - %12  =%85.9   

 االستكمال  الداخلي للمعدالت.ى عليك االن أن تتول
 

 المسقطةمعدالت التدفق . 11الشاشة 

 



 
 

 المستقبلي  االلتحاق. إسقاط 3الفصل
o  لتحاق: إسقاط اال5الخطوة 

 بناًء على فرضياتك.االلتحاق تقوم المرحلة الثالثة من مهمتك على احتساب 
 

 )25نسخة عن النتائج المحتسبة في السطر (االلتحاق احرص على وجود سطور لنتائج مجموع 
اليا إلدخال المعلومات في الخ أدناه. تنبه 14و  13كما هو معروض في الشاشة االلتحاق ومعدل 

 الموازية لتلك المذكورة في مثالنا.
كانوا ملتحقين  نالمعيدين الذي +المقبولين الجدد االلتحاق يتضمن مجموع  ، 2007امع 1للصف

 : G21لية فتكون الصيغة التي ستدخل إلى الخ 2006عام  1بالصف 
=F44*F21+G21 
 

F44= 2006في نهاية  1معدل اإلعادة في الصف 

 2المرفعين إلى الصف 2006في 1الصف من الطلبة االلتحاق ، يتضمن مجموع 2007عام  2للصف
 :G22لية . وبالتالي تكون الصيغة التي ندخلها إلى الخ2007في  2في الصف+ الطلبة  2007في 

 
=F45*F22+F37 *F21 F37= 2006في نهاية  2إلى 1الصف  الترفيع منمعدل 
 2006في نهاية  2الصفمعدل اإلعادة في  =F45و  
 

إلى  G21بعد إدخال الصيغة إلى صفحة العمل للصفوف األربعة كلها، يمكنك نسخ مجموعة الخانات (
G24 12السنوات المسقطة األخرى ( الشاشة  أعمدة) في.( 

 
 لتحاقإسقاط اال. 12الشاشة 

 
 
 
 

  



 
 

o  احتساب معدل القيد اإلجمالي 6الخطوة : 
 اإلجمالي.االلتحاق ومعدل  االلتحاق أوالً، أعد صفحة العمل الحتساب مجموع 

 
 اإلجمالي  لتحاقإعداد الجدول إلسقاط معدل اال. 13الشاشة 

 
 F60=F25توازي صيغة الخانة 

 لى كل السنوات المسقطة.عانسخ الصيغة 
 

للسنوات المسقطة، يمكنك أيضاً احتساب معدل  14-17بما انه جرى تقدير عدد السكان في الفئة العمرية 
 .22.2%أو F59/F60اإلجمالي يوازي االلتحاق كان معدل  2007اإلجمالي. مثالً عام االلتحاق 

 وتكون النتائج كالتالي:  
 

 إسقاط معدل القيد اإلجمالي 14الشاشة 

 
 

 قواعد يجب تذكرها !
 ال تدخل أبداً المعلومات نفسها مرتين؛ -
 تستخدم ابداً النسخ للقيم بل استخدم الصيغ (=)؛ال  -
 مكنك استخدام األلوان لتحديد أنواع البيانات المختلفة:ي -

 البيانات األساس من السنوات الماضية  �

 ةهدفمستفرضيات للسنة ال �

 للسنوات التي تقع ما بين سنة األساس والسنة االخيرة للخطة الفرضيات المحتسبة للفترة المتوسطة �



 
 

 
 :1النشاط 

 
 وضع السيناريوهات 

يمكن استخدام صفحة عملك الحالية اآلن إلعداد سيناريوهات مختلفة. مثالً على مر السنوات المشمولة في 
اإلجمالي ارتفاُع معدل االنتقال أو تراجع االلتحاق اإلسقاط قد تود االطالع على اآلثار التي يخلفها في معدل 

 نتائج اإلبقاء على اتجاه معدالت التدفق الحالية.كبير في معدالت التسرب أو 
 

 إذا لم يطرأ أي تغيير؟ -السيناريو أ
 االفتراضات المطبقة في هذا التمرين هي التالية: 

 ا هي لكل سنوات اإلسقاط.مستبقى معدالت التدفق في التعليم الثانوي ك
 . 2015بشكل ثابت وصوالً إلى السنة  70%ويتوقع أن يزيد معدل االنتقال من االبتدائي إلى 

التعليم الثانوي خالل هذه الفترة الزمنية؟ حدد الزيادة المئوية في  فيااللتحاق جاه مجموع تما ا -
 .2015إلى  2006من االلتحاق 

 2006ما االتجاه الذي يؤثر في نسبة إجمالي السكان في سن التعليم الثانوي الملتحقين بالمدرسة من  -
 ؟2015إلى 

 ما االتجاه في عدد الخريجين خالل الفترة الزمنية  حدد الزيادة المئوية في الخريجين؟ -
 

 السيناريو ب

أدناه.  2015في هذا السيناريو يخطط البلد إلجراءات سياسة تقليص معدل التسرب. وتعرض الغايات للعام 
يُفترض أن ترتفع معدالت الترفيع بالسرعة نفسها لتراجع معدالت التسرب وبالتالي ستبقى معدالت اإلعادة 

 على حالها. لذا، تكون االفتراضات الجديدة المختارة لهذا السيناريو كما يلي:

 ؛2015بحلول  10%ستتراجع معدالت التسرب تدريجياً إلى 

التراجع في معدالت التسرب يعنى زيادة موازية في معدالت الترفيع  معدالت الترفيع إلى صف أعلى :
 .2006وسيبقى معدل االنتقال كما كان عليه عام 

 المسقط.االلتحاق  أدخل افتراضك الجديد وقارن -
ما االستنتاجات التي يمكنك استخالصها حول الميزات الناتجة عن تراجع معدالت التسرب وما  -

 ها؟المشكالت التي قد يتسبب ب
 
 

 سيناريوهات أخرى
أن  لك ديمكنك اآلن اختيار افتراضات مختلفة وبناء سيناريو معياري أو سيناريو مرتكز على االتجاه. يعو

تختار السيناريو الذي تريد استكشافه. ستتمكن حينها من استكشاف آثار التغيرات المدخلة إلى المعايير  
 .االلتحاقالمختلفة في 



 
 

 
بقيمة مالزمة أكيدة (إنه يطلعنا على عدد الشباب الذين سيلتحقون بالمدرسة أو ال ). هذه االلتحاق يتمتع توقع 

إلعداد وتنفيذ سياسة تربوية وهي  -مع أنها ليست الوحيدة وال هي كافية -هي المعلومات المحورية المطلوبة
لمطلوبة (مبان وتجهيزات هذه من حيث الموارد اااللتحاق وتوقع آثار إسقاطات  ستستلزم أيضاً قيا

 موظفون).و
 

سيُعنى البسيطة؛ فهو  االلتحاق مسألة لومن هنا سيتوسع النقاش حول اإلسقاطات في الجزء التالي فيتجاوز ا
 بإسقاطات الموارد الالزمة.

 

  



 
 

 والمعلمين والتجهيزات  )الفصولالصفوف (. إسقاطات القطاعين العام/الخاص و3القسم 
 

بشرية والمادية في المستقبل، من المهم تحديد الموارد المن الطلبة حالما تضع اإلسقاطات العدد المتوقع 
 في شروط التعليم المؤاتية. هؤالء الطلبةة إللحاق المختلفة الالزم

 إلى مستلزمات مالية طلبةوستسمح تقديرات كل المستلزمات البشرية والمادية بترجمة السيناريو المسقط لل
 (سنعالج هذا الجزء في القسم التالي).

 
 

 :هدف القسم 
المعنية بإعداد إسقاطات الموارد البشرية والمادية باإلضافة إلى محاكاة  ةيقدم هذا القسم المراحل المختلف

 .Excelالكمبيوتر خاصة تلك التي تستخدم برمجيات 
 

 :محتوى القسم  

 
 تنظيم الحسابات؛ �
 المعلمين والتجهيزات والمنشآت.إسقاط المتطلبات من  �

 

 
 التعليم المتوقعة:نتائج 

 
 : يتوقع أن يصبح المتدّرب قادرا ً على 3عند االنتهاء من القسم 

يضم البيانات األساسية الضرورية الحتساب االحتياجات المسقطة من الموارد  Excelإنشاء ملف  �
 البشرية والمادية؛

 الزمة الحتساب هذه اإلسقاطات؛كتابة الصيغ واستخدام كل دالة  �
استخدام هذا النموذج لسيناريوهات بديلة بناًء على االفتراضات المختلفة المتعلقة بتغيرات شروط  �

 التعليم والتجهيزات.-التعلم
 
 
 
 
 
 



 
 

 تنظيم الحسابات  .1الفصل 
إسقاط الموارد  ). ويجري1ال بد من إجراء سلسلة من العمليات عند التعامل مع نماذج المحاكاة (الرسم 

الملتحقين ومن االفتراضات المتعلقة بشروط التعليم  لطلبةالبشرية أو الوسائل المادية المستلزمة من عدد ا
 (تنظيم الصف أو الرصد أو الشروط المادية).

 يجري عندئذ إسقاط مستلزمات التمويل من حيث الموارد الضرورية واستخدام نظام التكلفة.
 

 ى المتطلبات المالية.من القيد إل1الرسم 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ستعتمد طريقة الحساب الذي ستختارها على نوع البنود و األهداف المحددة والروابط بين المتغيرات.

 عليك دائماً أن تبحث عن طريقة:

 تكون قريبة من نظام التنظيم واإلدارة الحالي؛ �
 تسمح صراحة بإدخال األهداف في التقديرات؛ �
 وتكون بسيطة. �

 

فلنعاين اآلن بتفصيل أكبر، مع التركيز بشكل أساسي على األمثلة، تسلسل التقديرات الالزمة للحصول على 
 .بنيةالمتطلبات من المعلمين وتكاليف األجور الكلية باإلضافة إلى المتطلبات من األ

  

 المدرسيلتحاق أ. أهداف اال

 عدد الطلبة

 ب. شروط التعليم 
 تنظيم الصفوف

 التوظيف

 الشروط المادية

 ج. الموارد المطلوبة
 معلمون 

 موظفون آخرون 

 معدات 

 كتب مدرسية 

 مبان

 التكلفة أنظمة د. 
 األجور

 تكاليف التجهيزات 

 تكاليف البناء

 ه. المستلزمات المالية 
 اإلنفاق على األجور

 اإلنفاق الجاري

 اإلنفاق الرأسمالي



 
 

 .قاعات التدريس 1-1

ره ويمكننا يفصل يبقى على حاله أو إذا استطعنا إسقاط طريقة تغيصف/في كل  الطلبةإذا افترضنا أن عدد 
 .2ن في الرسم يحينها استخدام طريقة مباشرة كما هو مب

 

 . تقدير لعدد قاعات التدريس الجديدة المطلوبة2الرسم 

 

  

 

 

 

فصول صفوف/فصل مثالً، إذا كان هنالك صف/في كل  الطلبةإن كنت ال تعرف كيف سيتطور معدل عدد 
أهداف تتعلق بنظام الدوامين(في  هناكا كان يس أو تعقد في مباٍن مؤقتة، أو إذعدة من دون قاعات للتدر

 .الطلبةالتعليم االبتدائي) فقد تضطر إلى الخوض في الخطوة المتوسطة للصفوف أو مجموعات 

 

 .تقدير المطلوب من قاعات التدريس لنظام الدوامين 3الرسم 

 

 

 

 

 

  

 الطلبة.1

 في كل فصل الطلبة.نسبة 2

التدريس عدد قاعات .3
 الجديدة

 .عدد قاعات التدريس4

 .حجم الفصل2

 الطلبة .1
 .عدد الفصول3

 .عدد الفصول4

 .فصول ذات دوامين5

قاعات .عدد 6
 التدريس



 
 

 .تقدير المتطلبات من قاعات التدريس الجديدة بالنسبة إلى المجموعات4الرسم 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 . المتطلبات من المعلمين 2-1

 ةأمثلفيما يلي عدة النظر فيها.  يجبعلى األهداف التي عتمد دائماً الطريقة التي سيتم اختيارهم بها ست
 عقيد:متدرجة في الت

أكانت المرحلة ابتدائية أو ثانوية. سواء . عليك إعداد إسقاطات عدد المعلمين لمرحلة تعليمية معينة 1لاالمث
 الطلبةالفصل. افترض أن نسبة الصف/إشارة إلى التغيرات في المنهاج أو حجم  ةتقدم أهداف السياسة أي وال

 الطلبةومن نسبة  الطلبةإلى المعلمين تبقى ثابتة، كما يمكنك تقدير المستلزمات من المعلمين مباشرة من قيد 
 .5إلى المعلمين وفقاً للرسم 

 

 .تقدير المستلزمات من المعلمين 5الرسم 

 

  

 

 

 

 

 .التحاق الطلبة 1

 .حجم المجموعة 2

 .عدد المجموعات3

 المجموعة إلى  .نسبة4
 قاعة التدريس

.عدد 5
 /الصفوفالفصول

عدد . 6
 /الصفوف الفصول

 الجديدة

 .الكلفة7

 الطلبة .1

 إلى المعلمين  الطلبة.نسبة 2
 .عدد المعلمين3



 
 

إلى المعلمين خالل   الطلبةتغيير نسبة السياسة ن استخدام هذه الطريقة المباشرة أيضاً إذا كان هدف كيم
 تطبيق الخطة. وتكون الخطوات حينها بسيطة جداً:

 إلى المعلمين. الطلبةإسقاط نسبة  �
 تقدير عدد المعلمين. �

 

للتعليم االبتدائي مع األخذ بعين االعتبار هدف  الالزمين: عليكم إعداد اإلسقاطات لعدد المعلمين 2ل االمث
 .6استخدام تسلسل التقديرات في الرسم  مفي كل فصل أو مجموعة. يمكنك  الطلبةتغيير عدد 

 

 في كل فصل/مجموعة الطلبة.تقدير المستلزمات من المعلمين باالستناد إلى عدد 6الرسم 

 

 

 

 

 

 

 االحتساب كما يلي: عملية يكون ترتيب  

 ؛/الصفإسقاطات حجم الفصل �
 تقدير عدد المجموعات؛ �
 إسقاطات نسبة المعلمين إلى المجموعات؛ �
 تقدير عدد المعلمين. �

 

: عليك إعداد إسقاطات عدد معلمي الثانوي مع األخذ بعين االعتبار التغير في ساعات التعليم في 3المثال 
بعض الصفوف. تزداد عملية االحتساب تعقيداً وتستلزم العمل عبر الخطوات المتوسطة لعدد الفصول 

 .7التعليم وفقاً للرسموساعات 

  

 الطلبة .1

 .حجم الفصل 2

 .عدد المجموعات3

 .نسبة المعلمين إلى المجموعة 4

 المعلميند .عد5



 
 

 . تقدير المستلزمات من المعلمين باالستناد إلى عدد ساعات التعليم7الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

الحسابات وفقاً للمقررات للتمكين من تخطيط المستلزمات من المعلمين في مختلف المقررات. ويمكن إجراء 
 وتكون خطوات التقدير هي التالية:

 لكل صف؛ /الصفإسقاط حجم الفصل �
 لكل صف؛ /الصفوفتقدير عدد الفصول �
 إسقاط الجداول الزمنية للفصول بموجب تواريخ إدخال المناهج الجديدة؛ �
 لساعات التعليم؛ زمالتقدير العدد ال �
 إسقاط متوسط ساعات عمل المعلم. �

 

 .المستلزمات من المعلمين الجدد3-1

توازي الحاجة  يوظف المعلمون  الستبدال الموظفين المغادرين ولضمان الزيادة الالزمة في عدد المعلمين.
مجموع المعلمين الذين  ون كل سنة في المدرسةـنّ قرر لمرحلة ما بعد االبتدائي) يعيإلى معلمين جدد (لكل م

غادروا في السنة السابقة وعدد المعلمين اإلضافيين الالزمين. عند التخطيط لتدريب المعلمين، عليك األخذ 
 في االعتبار المدة المطلوبة لتدريب معلم جديد.

 

 .تقدير المستلزمات من المعلمين الجدد8الرسم 

 

 

 

 

 الطلبة في كل صف  .1

.حجم الفصل 2

 .عدد الفصول3

.الجدول الزمني لكل 4
 فصل

 .ساعات التعليم5

.متوسط الساعات 6
 معلملكل 

.عدد 7
 المعلمين

 .المغادرون 2 1-.المعلمون في السنة ن1

 .المعلمون الباقون3

.المستلزمات من المعلمين 4
 في السنة ن

.المستلزمات من 5
 المعلمين الجدد



 
 

 . اإلنفاق المسقط4-1

يمكن إعداد إسقاطات اإلنفاق بناًء على العاملين والبناء والتجهيزات وعلى تطبيق نظام التكلفة: معدل كلفة 
وكلفة شراء كتاب مدرسي ومقعد، إلخ. يمكن إسقاط تكلفة األجر لمعلم واحد، وكلفة البناء لقاعة تدريس 

 الوحدات كنسبة ثابتة أو متغيرة لمالءمة األهداف المحددة أو األهداف المرتبطة بمتغيرات أخرى.

 

 ملخص طريق اإلسقاط!
 مثال: إسقاط المقبولين الجدد

سيتم الذي  ومرتبط بالمتغيرأصالً (السكان في سن السادسة) تم عمل اسقاط له   مالئم متغيراختيار  -
 إسقاطها؛

 تحديد النسبة التي تربط بين المتغيرين ( معدالت القبول). -
 أربع خطوات إسقاط:

 .احتساب النسب من السنوات الماضية؛1
 ؛ةهدفمست.تحديد فرضية حول قيمة النسبة للسنة ال2
 .إسقاط القيم  المتوسطة للنسبة وفقاً لهذه الفرضية؛3
 المتغير الثاني للسنوات المسقطة..احتساب 4

 
 

 مثال عن تسلسل الحسابات: 
كون المتغير الجديد ي . نتيجة لذلك،الطلبةتريد إسقاط عدد الكتب المدرسية المستلزمة وهو يعتمد على عدد 

 سيتم إسقاطه: عدد الكتب المدرسية. الذي

 الطلبة.نسبة الكتب المدرسية إلى  هي : الطلبةمع عدد  الذي سيتم إسقاطهالنسبة التي تربط المتغير 

 

 . المستلزمات من الكتب المدرسية5-1

 

 
 



 
 

) على الشكل (2010-2011)، اإلسقاط حتى 2005-2006يكون تسلسل الحسابات (السنة األساس 
 التالي:
 ).1.7الواحد للسنة الماضية ( إنها تساوي  لطالبنسبة الكتب المدرسية إلى ا تحتسبأوالً،  �

 
كتب مدرسية لكل  3(لنقل  2010-2011ثانياً، تضع افتراضاً حول السنة األخيرة من الفترة  �

 ) ما يمكنك من إسقاط النسب.طالب
 
 
 .الطلبةأخيراً، يمكنك احتساب عدد الكتب المدرسية للسنوات المتوقعة بضرب هذه النسب بعدد  �

المطلوب من الكتب المدرسية المستقبلي ، يكون طالبكتب مدرسية لكل  3إلى  1.7مع ارتفاع النسبة من 
 .2010-2011لى أكثر من مليون كتاب في إمرتفعاً  752,087أعلى بكثير من الرقم الحالي وقدره 

  



 
 

 . التطبيق على نموذج كمبيوتر2الفصل 
لمواصلة بناء النموذج عبر تطبيق تسلسل الحسابات المعروض أعاله، سنسقط على التوالي عدد 

 وقاعات التدريس والمعلمين والكتب المدرسية والمقاعد باإلضافة إلى إنفاق الميزانية. /الصفوفالفصول
 

o  احتساب توزع القيد بين العام / والخاص 7الخطوة : 
 

 للتمييز بين القطاعين العام/ والخاص. االلتحاقاآلن إسقاطات  ستقسم
 

 .اإلعداد إلسقاط القيد في القطاعين العام والخاص15الشاشة 

 
بناًء على عدد  2006عام  1الحتساب النسبة المئوية للقيد العام في الصف F78أدخل الصيغ في الخانة 

 ).F21( 1) ومجموع القيد في الصفF68في المدارس الرسمية ( 1التالميذ في الصف
 

F21/F68= F78 
 

لالستكمال  صيغ التقليديةال) كهدف مؤقت و O 78(الخانة  2015لعام  oفي العمود  87.6أدخل هدف 
. كرر األمر للصفوف األخرى. قبل إعداد سيناريوهات مختلفة Nإلى  Gمن  عمدةالداخلي الخطي في األ

كما في السنة   2006باستخدام القيم ذاتها لعام  1في القطاع الخاص، ابدأ من الصف االلتحاقحول اتجاه 
 االسقاط.المستهدفة في فترة 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 القطاعين العام والخاصسقاط القيد في إ. 16الشاشة 

 
 .F82-100=F84الخاص في الخانة  االلتحاقثم احتسب نسبة 

إلى  21اخيراً يمكنك احتساب القيد في المدارس الحكومية عبر ضرب القيد لكل صف على حدة (السطر 
 ).81إلى  78) ونسبة الصف المطابق في المدارس الرسمية (السطر 24

 
 حسب الصفالعام سقاط القيد إ. 17الشاشة 

 
  



 
 

o  طلبة: عدد الفصول ( مجموعات ال8الخطوة ( 
في  الطلبةفي المدرسة الرسمية باستخدام متوسط عدد  طلبةلهذه الغاية، سيرتبط عدد الصفوف بعدد ال

 أو حجم الفصل. –كل فصل 
فصالً في  12,549يحتسب عدد التالميذ في كل فصل للسنوات الماضية أوالً (من البيانات المتعلقة بالـ

 ر أحجام الفصول.ي) ثم يُسقط بتطبيق افتراض حول طريقة تغي2006المدارس الرسمية عام 
 

 . اإلعداد إلسقاط الفصول18الشاشة 

 
 

وتستخدم صيغة  هي نفسها للسنة األساستكون القيمة المقترحة للسنة األخيرة من فترة التوقع 
 استقراء داخلي خطي بين السنة األساس والسنة األخيرة.

 
 في كل فصل لطلبة.إسقاط عدد الفصول، ا19الشاشة 

 

 
وعددهم في كل فصل للسنوات المسقطة، يمكن احتساب عدد  الطلبةبما أننا نعرف اآلن مجموع عدد 

 .2007الفصول لفترة التوقع انطالقاً من عام 
 

)/ حجم الفصل ( السطر 68في المدارس الحكومية ( السطر  1= القيد في الصف 91: عدد التالميذ في السطر 1مثالً للصف 
99.( 

 



 
 

 
 /الصفوف. إسقاط عدد الفصول20الشاشة 

 

o  عدد قاعات التدريس المستلزمة9الخطوة : 
التعليمية في القطاع العام باستخدام يمكن ربط عدد قاعات التدريس بعدد الفصول أو المجموعات 

 الفصول لكل قاعة تدريس.
 

ولكن ستعتمد هذه العالقة على نمط استخدام قاعات التدريس وقد يكون التنظيم مشابهاً لما نجده غالباً 
في التعليم االبتدائي أي مجموعة واحدة لكل قاعة تدريس. ولكن قد يكون هنالك أيضاً عدة مجموعات 

 مجموعة في كل قاعة تدريس. 1.3كانت  2006التدريس نفسها. والنسبة في نوفانيا عام تستخدم قاعة 
 ثم نُسقط النسبة بتطبيق فرضية ( ستكون القيمة نفسها خالل كل الفترة المسقطة).

 
 .اإلعداد إلسقاط قاعات التدريس21الشاشة 

 
 وما بعد. 2007بناًء على هذا الرقم األخير يمكنكم تقدير المستلزمات من قاعات التدريس لعام 



 
 

وما بعد. ويتم ذلك،  G110وتكمن الخطوة األخيرة في احتساب عدد قاعات التدريس التي يجب بناؤها في 
 عدد قاعات التدريس في السنة السابقة. -باحتساب الفرق بين قاعات التدريس في السنة 

 
 وهذا يعطينا اإلسقاطات الالحقة للسنوات التالية.

 
 .إسقاط عدد قاعات التدريس 22 الشاشة

 
 

o  عدد المعلمين الالزمين 10الخطوة : 
التعليمية) باستخدام  الطلبةانطالقاً من عدد الصفوف (مجموعات  لالزمينيمكن تحديد عدد المعلمين ا
 نسبة المعلمين إلى كل فصل.

من المعلمين في مقررات  لما يلزميجب إجراء الحسابات لنوفانيا بحسب المقررات للتمكن من التخطيط 
 مختلفة وفقاً لتغيير المنهاج.

 
 البيانات المعروفة هي التالية:

o عدد الفصول للفترة المسقطة؛ 
o ل فصل.الجدول الزمني لكل مقرر وصف في ك 
 

 في ما يلي خطوات التقدير:
 إسقاط الجداول الزمنية للفصول بموجب تاريخ إدخال المنهاج الجديد؛ �
 ؛الزمةتقدير عدد ساعات التعليم ال �
 إسقاط متوسط ساعات عمل المعلمين. �

  



 
 

 .إعداد جدول المعلمين: الفصول والجداول الزمنية23الشاشة 

 
بعدد  /الصفوفسنوات) بضرب عدد الفصول 4يُحتسب عدد الحصص المستلزمة لمقرر معيّن (مجموع 

 الساعات المخططة لهذه المقرر لكل صف على التوالي ثم تجمع النتائج.

 

 ساعات المعلمين.إعداد جدول المعلمين: 24الشاشة 

 
 . 2007عام  1فلنَر كيفية احتساب ساعات التعليم المستلزمة مثالً لمادة 

 

 يمكنك نسخها للسنوات المسقطة الثالث التالية:

 اإلجراء نفسه للمقررات األخرى للفترة المسقطة. ستتبع

وما بعد، عليك تغيير الربط بالجدول الزمني المعني إذ سيتغير المنهاج عام  2010! انطالقاً من العام انتبه
2010. 



 
 

 الالزمين.الرقم النظري للمعلمين يمكنك من ثم احتساب 

 

للفترة  المسقطة عبر  الالزمينساعة، يمكنك احتساب العدد النظري للمعلمين  20وبما أن عبء التعليم يبلغ 
 على عبء عمل المعلم الواحد. الزمةقسمة ساعات التعليم ال

 

 الالزمةسقاط عدد ساعات التعليم .إ25الشاشة 

 
 المقررات.يمكنك نسخ الصيغ خالل الفترة المسقطة لكل 

 
 إسقاط العدد النظري للمعلمين المستلزمين .26الشاشة 

 

العدد المرتفع  -السطور التالية بالعدد الفعلي للمعلمين لكل مادة. نظراً للوضع الخاص بنوفانياأملئ 
تظهر المادتان  -المسجلين في كل مقرر للطلبةللمقررات االختيارية في منهاجها والنسبة المئوية المنخفضة 

  أعداداً حقيقية أعلى بكثير من األعداد النظرية. 7 و 6



 
 

ثم اقسم العدد الحقيقي للسنة األساس على العدد النظري للمعلمين. ستحصلون على معامل عدد حقيقي/ عدد 
 .2006نظري لعام 

 

 إسقاط المعامل الحقيقي / النظري ألعداد المعلمين  .27الشاشة 

 

 

من المعلمين للفترة المسقطة، عليكم وضع افتراض حول المعامل المستقبلي ( الحتساب االحتياجات الحقيقية 
 ولكن في هذا التمرين يمكنكم أن تدخلوا القيمة نفسها للسنة الهدف).

 وستنسخونها في الخانات األخرى. G153*G169ستكون الصيغة: = G161مثالً، في 

 المستلزمين.انتهت عملية االحتساب وحصلتم على تقدير عدد المعلمين 

  



 
 

 إسقاط المعلمين المستلزمين .28الشاشة 

 

 
 

o  قاعات المختبرات في المدارس الرسمية 11الخطوة : 

 يرتبط هنا عدد المختبرات بصفوف المدارس الرسمية وباستخدام نسبة الفصول لكل مختبر.

 فصول لكل مختبر. 5) ثم نُسقط باستخدام افتراض توافر 2006تحتسب النسبة للسنة األساس (

 

 إسقاط نسبة الفصول لكل مختبر  .29الشاشة 

 

 للمدارس الرسمية للسنوات القادمة. الزمةيمكن حينها احتساب عدد المختبرات ال

 

 

 

 



 
 

 الزمةإسقاط عدد المختبرات ال .30الشاشة 

 

من سنة إلى سنة تالية يمكنكم تقدير عدد المختبرات  لالزمةأخيراً، باحتساب الفرق بين عدد المختبرات ا
 التي يجب بناؤها لكل سنة دراسية.

 

 إسقاط المختبرات التي يجب بناؤها .31الشاشة 

 

الطالب الثاني ( الفصل أو  حالما تكون قد حددت المتغير الزمةوبالطريقة نفسها يمكنك إضافة موارد أخرى 
 بواسطتها تربط الموارد الحتساب النسبة المعنية وإسقاطها. أو المدرسة أو المعلم، إلخ.) التي



 
 

 المالية، إطار االقتصادي الكلي تطلبات. إسقاط الم4القسم 

لقد تم اآلن تقدير كل الموارد البشرية والمادية والتجهيزات المستلزمة للفترة المسقطة في سيناريو محدد. 
تصميم الجزء الذي يحتسب الموارد المالية الالحقة  ة األخيرة إلنجاز نموذج المحاكاة فيووتكمن الخط

 المستلزمة. وسيكون من الضروري أيضاً بناء إطار اقتصاد كلي يقّدر تمويل ميزانية التعليم.

 

 :هدف القسم 
يقدم هذا القسم المراحل المختلفة المتعلقة بإعداد إسقاطات الموارد المالية باإلضافة إلى محاكاة الكمبيوتر  

 .Excelخاصة تلك التي تستخدم برمجيات 

 

 :محتوى القسم  
 تنظيم الحسابات؛ �
 إسقاط مستلزمات مجموع اجور المعلمين؛ �
 إسقاط إطار االقتصاد لكلي والموارد المالية. �

 

 
 التعليم المتوقعة:نتائج 

 : يتوقع أن يصبح المتدّرب قادرا ً على 4القسم ند االنتهاء من ع 

يضم البيانات األساسية الضرورية الحتساب الحاجات المسقطة من الموارد  Excelإنشاء ملف  �
 المالية وإطار االقتصاد الكلي؛

 اإلسقاطات؛كتابة الصيغ واستخدام كل دالة مستلزمة الحتساب هذه  �
استخدام وإنشاء نموذج لسيناريوهات بديلة بناًء على االفتراضات المختلفة المتعلقة بتغيرات  �

 الظروف المالية.

 

 األنشطة: 
 

 .4سيطلب إليكم إعداد استمارة العمل نفسها المعروضة في هذا القسم  �

 

 

 



 
 

 . إطار االقتصاد الكلي1الفصل 

 يؤّمن إطار االقتصاد الكلي نظرة مبسطة إلى تمويل الميزانية لقطاع فرعي محدد: 

في المخطط أدناه، نظام التعليم العالي) كجزء من انية المخصصة لقطاع تعليم فرعي (ويمكن اعتبار الميز
 الميزانية الكلية لقطاع التربية.

 ميزانية الوطنية للتعليم.بية كالحصة المخصصة في الترويمكن اعتبار ميزانية قطاع ال

 ن الثروات التي اوجدها االقتصاد عبر النظام الضريبي.الحكومية من الموارد المأخوذة م ل الميزانيةوّ وتم

 دة في الناتج المحلي اإلجمالي.سنة واح كما يمكن تمثيل الثروة التي ينتجها االقتصاد في

ن م  %اق العام بالناتج المحلي اإلجمالي باستخدام نسبة وباإلمكان مقارنة الميزانية الوطنية او إجمالي اإلنف
 اإلنفاق العام ضمن الناتج المحلي اإلجمالي.

ويمكن ربط ميزانية التعليم باإلنفاق العام الكلي عبر نسبة حصة اإلنفاق على التعليم من إجمالي اإلنفاق 
 العام.

 تربية.وتشكل الميزانية الخاصة بقطاع فرعي حصة من ميزانية قطاع ال

  



 
 

 إطار االقتصاد الكلي 
  

االقتصاد، الثروة الوطنية 

 الضغط الضريبي

 التخصص القطاعي

 موارد الحكومة

 قطاع التربية

 الفرعية تالتخصيصات للقطاعا

القطاع الفرعي للتعليم 
 العالي

 الناتج المحلي اإلجمالي

اجمالي االنفاق الحكومي / اجمالي 
 الناتج المحلي

اجمالي االنفاق على التعليم  / 
 اجمالي االنفاق الحكومي

 اإلنفاق الحكومي 

 ميزانية التعليم

التعليم العالي اجمالي االنفاق على 
 / اجمالي االنفاق على التعليم

 اإلنفاق على التعليم العالي



 
 

 التعليم المستقبلية.باستخدام هذا اإلطار يمكن إسقاط ميزانية 

 

o  إسقاط ميزانية التعليم 12الخطوة : 

 ) كما هو مشار إليه في الشاشة أدناه.Aيمكنك إعداد السطور الالزمة ( إعداد فقط العمود 

 ها: القيم التي تعرف ثانياً أدخل

 ملياراً  1,176,430.50: 2006الناتج  المحلي اإلجمالي لـ -
 مليارات 294,108: 2006إجمالي اإلنفاق العام لـ -
 مليوناً  2006:59,254ميزانية التعليم لـ -
 مليوناً  88,232: 2006ميزانية التعليم الثانوي لـ -

 إسقاط السكان السنوي باآلالف:  194أدخل اآلن في السطر 

2006 : 
       
31,987  

2007 : 
       
33,356  

2008 : 
       
34,331  

2009 : 
       
35,139  

2010 : 
       
35,961  

2011 : 
       
36,797  

2012 : 
       
37,647  

2013 : 
       
38,511  

2014 : 
       
39,389  

2015 : 
       
40,281  

 

  



 
 

 .إطار االقتصاد الكلي32الشاشة 

 

 . Fإلكمال العمود  2006أيضاً احتساب النسب المختلفة لعام  يمكنك

 في هذا المثال). 2015لـ 2.5%لكل سنة (تحدد افتراضاً لنمو اقتصادي 

ثم يمكنك إسقاط الناتج المحلي اإلجمالي بما أن النمو االقتصادي هو نمو الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 
 ثابتة.

 .2006بأسعار   يمكنك الحصول على إسقاط الناتج المحلي اإلجمالي

ي ( السطر ضمن النـــاتج المحلي اإلجمالـ ملحصة النسب الثالث من اإلنفاق العا 2015لـتحدد أهدافاً 
) وللحصة في ميزانية 30%، هنا 200السطر لحصة التعليم في اإلنفاق العام () و25%، وهي هنا 197

 .)25%، هنا 204التعليم الثانوي ( السطر 

ة التعليم ثم يمكنك إسقاط القيم المتوسطة للنسب واحتساب الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق العام وميزاني
وميزانية التعليم الثانوي لكل سنة.



 
 

  التمويل تطلبات. إسقاط م2الفصل 

 

o  المالية  متطلبات: إسقاط ال13الخطوة 

 للتعليم الثانوي ( بالمليارات).  2006يعرض الجدول التالي ميزانية 

 2006 للتعليم الثانوي  2006ميزانية 
 21,018 األجور 

 150 التكاليف التشغيلية 
 138 النفقات الجارية األخرى

 502 عمليات البناء 
 250 مشاريع / استثمارات أخرى

 22,058 مجموع التعليم األساسي 
 

 . لالزمةوسيتم إسقاط خطوط الميزانية المختلفة وفقاً للموارد ا
 في إطار شروط التمرين: 

 مجموع أجور أفراد الهيئة التعليمية ومتوسط كلفة األجور. سيتم إسقاط �
 سيتم إسقاط اإلنفاق التشغيلي من معدل اإلنفاق لكل تلميذ. �
يتوافق إنفاق جاٍر آخر مع النفقات المتعددة على غرار أجور المباني وفواتير الكهرباء  �

والماء. وسنجري اإلسقاط باستخدام المعدل المركب من األجور والتكاليف التشغيلية التي 
 سجلت تزايداً.

ناؤها ومعدل كلفة بالبناء من عدد قاعات التدريس التي يجب سيجري إسقاط اإلنفاق على  �
 القاعة.

اإلنفاق للمشاريع المتبقية بما في ذلك تكاليف التدريب والدراسات والتعزيز المؤسسي.  �
 وسيجري إسقاطه وفقاً لكلفة الوحدة لكل معلم.

احتساب كل التكاليف المذكورة من خالل تطبيق الطريقة المنتظمة لإلسقاط التي استخدمتها حتى اآلن يمكنك 
 أعاله.

  



 
 

 . أجور المعلمين 1-2

تقرر ربط متوسط مرتبات المعلم بحصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. أعد جدوالً يؤّمن تسلسل 
 الحسابات. 

 

 . إعداد جدول األجور33الشاشة 

 

 . 211ملياراً) وأدخلها في السطر  21018( 2006خذ كلفة األجور اإلجمالية من ميزانية 
 

كما يمكنك احتساب  وعدد المعلمين. 2006يمكنك احتساب متوسط األجور من ميزانية  2006للعام 
متوسط أجر المعلم كنسبة مئوية من حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي(المسقطة في إطار االقتصاد 

 .1873%الكلي) فتحصل على 
 

 احتساب القيم المتوسطة. كما يمكنك 1500%، وهو هنا 2015م يمكنك تحديد هدف لعا
، صيغة تربط حصة 2015وصوالً إلى  2007أن تدخل في سطر متوسط األجر لكل معلم ل يكلذا عل

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي المسقطة بالنسبة المئوية: ( % من كلفة متوسط األجر للمعلم الواحد مقارنة 
 اتج المحلي اإلجمالي)*( قيمة حصة الفرد الناتج المحلي اإلجمالي).بحصة الفرد من الن

 

 . التكاليف التشغيلية2-2

 طالب.قررنا إسقاط خط الميزانية هذا على أساس كلفة الوحدة لكل  

 

 

 

 



 
 

 إعداد جدول التكاليف التشغيلية .34الشاشة 

 ).195ملياراً( في السطر  2006-150مجموع الكلفة التشغيلية لـ  2006من ميزانية أدخل 

: لطلبةوعدد ا 2006من ميزانية  طالب، يمكنك احتساب متوسط كلفة الوحدة لكل 2006ولعام 
524,560. 

 كما يمكنك احتساب القيم المتوسطة. 300، وهو هنا 2015يمكنك تحديد هدف للعام 

 .بةالطلتتمكن حينها من إسقاط مجموع الكلفة التشغيلية من كلفة الوحدة وعدد 

 

 . نفقات جارية أخرى3-2

 قررنا إسقاط خط الميزانية على أساس تقلبات مجموع األجور + التكاليف التشغيلية.

 إعداد جدول النفقات الجارية. 35الشاشة 

 

 ملياراً. 222: 138في السطر  2006إجمالي اإلنفاق الجاري لـ 2006أدخل من ميزانية 

 . 221يمكنك إجراء الحساب : مجموع األجور+ التكاليف التشغيلية في السطر 

 تتمكن حينها من إسقاط إجمالي اإلنفاق الجاري.

 

 



 
 

 .تكاليف البناء4-2

ينتج اإلسقاط من عدد قاعات التدريس والمختبرات التي يجب بناؤها كل سنة (مسقطة أصالً) ومن كلفة 
 وحدة لبناء قاعة تدريس واحدة.

 .900,000كلفة بناء قاعة تدريس واحدة : 

 

  . جدول تكاليف البناء36الشاشة 

 

 مليار. 502:2006 من ميزانية 2006، أدخل مجموع كلفة البناء لعام 226في السطر 

 : وسيكون االفتراض بأن لقاعتي التدريس كلفة الوحدة نفسها.Fالعمود  227أدخل كلفة الوحدة في السطر 

 اآلن إسقاط كلفة البناء اإلجمالية من كلفة الوحدة وعدد قاعات التدريس التي يجب بناؤها مثالً لعام  يمكنك

$F227*G226=G228,2007 

 

 اإلنفاق على مشاريع أخرى.5-2

 قررنا إسقاط خط الميزانية هذا على أساس كلفة وحدة لكل معلم.

 

 . جدول للمشاريع األخرى37الشاشة 

 

 



 
 

 مليوناً. 478:224وأدخله في السطر  2006مجموع الكلفة للمشاريع األخرى لعام  2006خذ من ميزانية 

 .2,643وعد المعلمين : 2006، يمكنك احتساب معدل كلفة الوحدة لكل معلم من ميزانية 2006للعام 

 ، كما يمكنك احتساب القيم المتوسطة. 2,643وهو هنا القيمة نفسها :  205يمكنكم تحديد هدف لعام  

 ثم يمكنك إسقاط مجموع الكلفة لمشاريع أخرى من كلفة الوحدة وعدد المعلمين.

 

 .ملخص بالمستلزمات  المالية 6-2

 الالزمة.يمكننا اآلن تلخيص الموارد المختلفة 

 

 . ملخص بالمستلزمات المالية38الشاشة 

 

االقتصاد الكلي بغية تقييم الفجوة كما يمكنك مقارنة نتائج المستلزمات المالية بالميزانية المسقطة في إطار 
  في التمويل.

 

 .الفجوة في التمويل 39الشاشة 



 
 

 : 5ملخص الوحدة التدريبية 

األخير هذا، تكون قد أنجزت الخطوات الرئيسة  4من خالل القسم  2عند إنجاز هذا التمرين في الفصل 
 الحتساب القيد واإلسقاطات البشرية والمالية والمحاكاة باستخدام برنامج استمارات العمل المحوسبة.

 

كما ناقشنا في القسم األول حول المحاكاة ونماذج المحاكاة، ال تحاول هذه األداة توقع ما سيحدث في 
ذا اعتمدت إجراءات خاصة. وعبر إالمستقبل. هدفها اإلبالغ عما قد يحدث إذا تحققت بعض التطورات أو 

قة التي تلقي أكبر استحسان تسليط الضوء على نتائج الخيارات المختلفة يمكنها المساهمة في اختيار الطري
 مع تذكر كل الشروط والقيود.

وتعتمد صالحية نموذج محاكاة بالدرجة األولى على دقة البيانات المتوافرة للسنة األساس والسنوات 
الماضية األخرى. كما أنها تعتمد على البناء الحسابي للنموذج ( هل يأخذ بعين االعتبار كل المتغيرات 

تؤثر في المتغيرات التي يجب تقديرها؟). وهي تعتمد كذلك على صالحية االفتراضات والعناصر التي 
 المتخذة.

ويكمن الهدف األخير في توفير المعلومات بطريقة متسقة ومتناسقة لمساعدة صانعي السياسات في صياغة 
 االستراتيجيات والخيارات وإطالق نقاش عام. وتتضمن هذه العملية الخطوات التالية: 

 ديد المتغيرات الرئيسة؛تح �
 )؛المؤثرينالتحليل التفسيري(اتجاهات التطور الرئيسة وبذور التغيير وفهم استراتيجيات  �
 ؛المؤثرين افتراضات أساسية حول المتغيرات الرئيسة واستراتيجيات  �
 خيارات أوجه المستقبل المحتملة؛ �
 وضع السيناريوهات. �

أن تكون االفتراضات المختلفة الموضوعة على مختلف ناريو متماسكاً( أي يجب ييجب أن يكون كل س
المستويات منطقية)؛ كما يجب ان يكون مالئما وواقياً(أي النظر في خيار معقول يستحق العناء)؛ كما يجب 

 وأصحاب المصلحة). المؤثرينأن يكون شفافاً( اي تسهل قراءته وفهمه من قبل مختف 

 

  



 
 

 
 تقرير جماعي 

وفانيا باستخدام األساليب والتقنيات ناألخير طبعاً إنتاج اإلسقاطات وتصميم سيناريو لهدف هذا النشاط 
 المعروضة في هذه الوحدة التدريبية.

 

 عمل جماعي: إسقاط وتصميم سناريو للقيد والموارد في نوفانيا 
 

 أحد األهداف المهمة للسياسة التربوية في نوفانيا هو تعزيز االلتحاق.

أعّدوا  اإلحصاءات المذكورة؛ أعّدوا السيناريو المالئم المرتبط بالخطة المعنية بهذا الهدف؛بناًء على  . أ
 السيناريو مع تقرير مخلص يمكن صانعي القرار من تحليل اقتراحكم (صفحة مواحدة كحد أقصى).

 سنزّودكم بالبيانات التي ستحتاجون إليها إلنجاز هذا التمرين خالل التدريب.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


