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 حول  عن بعد ورشــة العمــل التدريبية

إستخدام البرامج اآللية في التحليل الديموغرافي واالسقاطات 

 السكانية

 2022آيار/مايو   9-12

 

 مقارنة بين نتائج اإلسقاطات السكانية

  MORTPAK  و    SPECTRUM  الحزمتين باستخدام
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 الجزء األول 

SPECTRUM - (DemProj) 

 

وتهدف إلى  USAIDكحزمة برامجية متخصصة في السياسات الصحية طورتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية    SPECTRUMيعمل نظام

 هذا تكون الحزمة من عدة برامج متخصصة وسنتطرق هنا فيوتلصحة اإلنجابية. للنهوض بمستوى اوضع تصورات لالحتياجات املستقبلية 

التعرف على الخطوات أملستخدمة في الحصول   هيالفكرة  الذي يستخدم في احتساب اإلسقاطات السكانية.   DemProj امللخص إلى برنامج

 إلدخالها باستخدام الحزمة 
ً
 MORTPAKعلى اإلسقاطات  بإدخال املعطيات املطلوبة وبعد ذلك سيتم استخدام نفس املعطيات تقريبا

 ومن خالل برنامجها املتخصص في هذا مجالطورتها شعبة السكان في األمم املتحدة(  )حزمة برامجية متخصصة في القياسات الديمجرافية

 التقنية املناسبة لهم. استخدامووضع االستنتاجات لتسهيل االختيار للمتدربين في  البرنامجينمن ومقارنة املخرجات  Projctاإلسقاطات 

 إلى إن برنامج 
ً
على معطيات مثل  اعتمادا لبلد أو إقليم معين السكانية اإلسقاطات احتسابالذي يستخدم في  DemProjمثلما أشرنا سابقا

 كالتالي: تفصيلويمكن  ( معدالت الخصوبة والوفيات والهجرة.2( التركيب العمري والنوعي الحالي للسكان )1)
ً
 املعطيات وترتيبها تسلسليا

  لسنة األساس فيالتركيب العمري للسكان حسب الجنس 

  معدل الخصوبة( الكليTFR.) 

 معدالت الخصوبة العمرية (ASFR) 

  حسب الجنسعند امليالد توقع الحياة 

 ول الحياة اجد 

  الصافية الخارجيةحجم الهجرة 

ببرامج  DemProjوباإلمكان ربط برنامج سنة لألمام.  150كل هذه املعلومات تستخدم لقياس حجم السكان حسب العمر والجنس إلى مدى 

لدراسة متطلبات خدمة ( FamPlan( لدراسة األثر الديمجرافي لإليدز ، وبرنامج )AIMمثل برنامج ) SPECTRUMأخرى في إطار الحزمة 

التكاليف واملنافع من برامج تنظيم األسرة ، لدراسة  (RAPIDتنظيم األسرة لتحقيق األهداف الديمجرافية والصحية املطلوبة، وبرنامج )

  .االجتماعية واالقتصادية من ارتفاع معدالت الخصوبة والنمو السكاني السريعواآلثار 
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 تشغيل واستخدام برنامج

 DemProj 

 

 /
ً
 التعرف على املخرجات:بدء التشغيل و أوال

السكانية من خالل تنفيذ مثال حي من التعداد األخير لجمهورية  اإلسقاطاتسنقوم باستعراض خطوات استخدام البرنامج والحصول على 

 لن تستطيع أن تستخدم البرنامج مالم أن يكون 
ً
ولعملية  في االسطوانة الصلبة لجهازك.  SPECTRUMتثبيت نظام قد تم السودان. طبعا

تقوم بالضغط   ولتشغيل البرنامج . www.PolicyProject.comأو من خالل شبكة االنترنت على العنوان  CD إلمن خالل  باإلمكانالتثبيت 

 أضغط على اسم البرنامج  all programsومن تم استعراض البرامج  Startعلى مفتاح أبدا 
ً
 بأيقونة  SPECTRUM3وأخيرا

ً
وستجده مصحوبا

 الطيف متعدد األلوان.

 البرنامج ستظهر مباشرة الشاشة التالية:عند البدء بتشغيل 

     
 

 من بيانات وكذا تنفيذ املثال التطبيقي خطوة بخطوة سنتعرف على استخدام البرنامج 
ً
للحصول السودان باستخدام بيانات فعلية تقريبا

ولكن قبل البدء في التعرف على خطوات تشغيل البرنامج سوف نأخذ ملحة موجزة عن املخرجات والتي سوف  على اإلسقاطات السكانية.

 
ً
 :(1)أنظر شكل رقمبالتفصيل نستعرضها الحقا

 بيانات السكان 

 بيانات الخصوبة 

 بيانات الوفيات 

 اإلحداث الحيوية 

 نسبة اإلعالة والنوع 

 فئات السن 

 للمؤشرات جدول تلخيص ي شامل 

  

  

http://www.policyproject.com/
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 (1شكل رقممخرجات اإلسقاط ) 

 
 

 

 :لغة واجهة البرنامج اختيار 

على الواجهة باللغة  فيها باالنكليزية أو بلغة أخرى وللحصول  وامرالتي ممكن تكون ظهور األ بعد بدء الدخول لواجهة البرنامج الرئيسية 

وإختيار اللغة العربية حسب  Environmentوستظهر نافذة أوامر فرعية نضغط على األمر  Optionsالعربية يتوجب الضغط على األمر 

 ماهو موضح أدناه:
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/ إنشاء ملف 

ً
 جديد:لتقدير إسقاطات ثانيا

 اختيار األمر "ملف"  .1

  شاشة فرعية قم باختيار األمر "إنشاء ملف لتقدير جديد"ستظهر  .2
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 سيظهر مربع تفاعلي يطلب تغذيته باملعلومات مثل الشاشة أدناه:  "Projection manager"مباشرة بعد التحكم بالتقدير

 
 

 ويتعين إدخال املعلومات التالية إلنشاء ملف اإلسقاط جديد:

ترغب في تسمية اإلسقاط به وسيتم طباعة هذا العنوان في الجزء العلوي لكافة أدخل العنوان الذي : "Projection titleعنوان التقدير"

 ".HYPOTHETICAL POPULATION في مثالنا هذا سيكون " املتعلقة بهذا اإلسقاط ويميزه عند تحميل أكثر من إسقاط. املخرجات

أدخل الفترة التي ترغب أن تحصل خاللها على تقديرات السكان. وفي حالتنا هنا أدخل سنة  :" Final year-First year"واالنتهاء سنة البداية

 .2015وسنة االنتهاء   2008البداية 

والذي سيتم استخدامه لتخزين كافة ملفات البيانات .يجب عليك أيضا تعيين اسم ملف اإلسقاط":  Projection file name أسم امللف"

ألسماء امللفات ، أي ال ينبغي أن يكون أكثر من ثمانية أحرف في  هذا االسم يجب أن ينصاع لقواعد دوس املعتادة .املرتبطة بهذا اإلسقاط

 "الطول ، وينبغي أن ال يحتوي على أية أحرف غير شرعية
ً
 " pjn.: التدخل االمتداد سيتم ذلك تلقائيا

باستخدام تطبيق تحليلي أخر)برنامج أخر( ضمن والتي تسمح  اختياراتستالحظ في هذا الجزء  ": Active modules النماذج املتاحة"

 يرتبط مع اإلسقاط السكاني ، وإذا لم يتم تحديد أي تطبيق يبقى في التنفيذ فقط برنامج اإلسقاطات السكانية فقط. SPECTRUMالحزمة 

ي أعدت من قبل شعبة األمم للسكان. في حالة إمكانية خاصة تسمح باستخدام البيانات الت ":EasyProjبرنامج اإلسقاط البسيط "

األمم املتحدة  افتراضات استخدامالبلد وفيما إذا كنت ترغب في  أسمسيقوم البرنامج بطلب إدخال  EasyProjالضغط على مفتاح 

. عندما تنقر على موافق مرتين في شاشة إدارة اإلسقاط سيقوم البرنامج بتحميل عدد السكان (متوسطة، منخفضةلإلسقاطات )عالية، 

 نموذج جدول الحياة املعد من قبل األمم املتحدة وعلى 
ً
في سنة األساس، معدل الخصوبة الكلي، والعمر املتوقع للذكور واإلناث، وأخيرا

 
ً
 .اشات التالي()أنظر تسلسل الشافتراض أن صافي الهجرة يساوي صفرا
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وبحسب معطيات األمم املتحدة والظاهر هنا الفرق بين عدد السكان في سنة األساس املتوفر   Easyprojالنتيجة حسب البرنامج السريع 

    .39154490م حيث بلغ عدد السكان 2008لدى األمم املتحدة ونتائج التعداد السكان الفعلي 
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موجود بالفعل ، حفظ ملف بعد االنتهاء من العمل به أو حفظ ملف باسم جديد كل تلك  فتح ملف ،جديد ملف تقدير إلنشاء بالنسبة 

ظام الويندوز، اليوجد اختالف كبير. نحصل على تلك اإلمكانيات تحت تعمل تحت بيئة نالعمليات تعمل كما هو متعارف في التطبيقات التي 

 )أنظر الشاشة أدناه( ".Fileأمر ملف "
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/ التحرير )التحكم في 
ً
 نمر بعدة شاشات للوصول إلى شاشة التحرير.  سوف التقدير وتعديله(:معطيات ثالثا
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ملحتوى من البيانات، أما أسفل الشاشة فتظهر املفاتيح األول من  " يأخذ شكل الصفحات، رأس الصفحة يحمل العنوانDemprojاملحرر"

"ويستخدم لكتابة املالحظات تشير إلى مصدر البيانات للرجوع إليها في املستقبل،  "املصدر"اليمين 
ً
ويستخدم لضرب الرقم  "مضروبا

يدخل أرقام  متدرجة في الخاليا الخالية الواقعة بين  "تدريج "، العمود، الصف في الرقم املدخل من قبل املستخدم،  املوجود في الخلية

 نسخ املعلومات من خلية واحدة ، عمود أو صف آلخر.بيسمح   "كرر"،  )موجود فيها رقم(وبين الخلية األخيرة م()موجود فيها رقالخلية األولى

بإدخال بيانات فعلية من تعداد السودان وغيره وعند الحصول على اإلسقاطات )النتائج(    ”DemProj“ من برنامج سنقوم في هذا الجزء

  .MORTPAKحزمة  استخدامسوف نقارنها مع نتائج اإلسقاطات التي سوف تتحصل عليها من 

 

 ":First Year Populationالسكان في سنة األساس " 

أدخل حجم السكان حسب العمر والجنس في الخاليا املناسبة. سيكون العدد اإلجمالي للذكور  واإلناث يتحسب تلقائيا في الصف األخير 

حاملا يتم إدخال جميع البيانات بشكل صحيح ، انقر فوق عالمة  في السودان. 2008 فعلية من تعداد السكان هذه البيانات .من كل عمود

 لخصوبة الكلي" .التبويب "معدل ا

 

 
 

 :" Total Fertility Rateمعدل الخصوبة الكلي"

سنة. ويحتسب بتجميع معدالت اإلنجاب  49-15ويعرف هذا املؤشر بمتوسط عدد األطفال الذين تنجبهم املرأة خالل حياتها اإلنجابية 

 التفصيلية للمرأة وضربة في طول الفئة والذي هو خمس سنوات.
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في املستقبل. عند االنتهاء من إدخال معدل املفترضة يتم إدخال معدالت الخصوبة الكلي لسنة األساس. ومعدالت الخصوبة  الكلي 

 ."ASFR" عالمة التبويب  ( ، انقر فوق TFRالخصوبة الكلي)

 
 

 : "ASFR"العمرية  معدل الخصوبة 

وتنتهي بالفئة  19-15املرأة على مستوى كل فئة عمرية والتي تبدأ بالفئة العمرية متوسط عدد األطفال الذين تنجبهم ب ذا املؤشرويعرف ه

ويمكن احتسابه على مستوى السنة األحادية. ويتم احتسابها بقسمة عدد املواليد أحياء على عدد النساء في نفس  .سنة 49-45العمرية 

 التالي:) توزيع املواليد حسب عمر األم وتوزيع النساء حسب العمر(. ذلك العمر في منتصف السنة . ولذلك البد من توافر بيانات تتناول 

في الشاشة أدناه سيتم ضبط توزيع الخصوبة حسب العمر. هناك ثالث طرق لتحديد التوزيع العمري للخصوبة. يمكنك استخدام جداول 

 .CoaleTrussellوبة التوزيع الخاصة بك ، أو استخدام نموذج الخص إدخالنموذج الخصوبة األمم املتحدة ، 

 

نحدد   .األساس هو استخدام نموذج من جداول األمم املتحدة  ":  United Nations Model Tablesجداول األمم املتحدة النموذجية"

الخام إلى يمين كل اسم الجدول نستطيع أن نرى معدل املواليد  .خيارنا من خالل النقر على زر بجانب اسم الجدول الذي نريد استخدامه

 .التي من شأنه أن يحسب لسنة األساس إذا اخترت هذا الجدول 
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كنت ترغب في إدخال البيانات الخاصة بك لتوزيع سن الخصوبة ، انقر على زر  إذا  :" Your Own Dataاستخدام البيانات الخاصة بك"

سيتم  إدخال البيانات في الخاليا املناسبةعند   .((حرر جدول البيانات )انظر الشاشة أدناهعندها سيظهر م"أدخل من لوحة املفاتيح" ، 

 ما لم سوف تظهر رسالة تحذيرية ، إذا  100ن كل سنة مساويا لجمالي عيكون اإل  ينبغي أنر احتساب مجموع عن كل سنة في الصف األخي

 .للعودة  وتصحيح املدخالت يجب النقر على" نعم "ظهرت مثل هذه الرسالة 
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ستظهر شاشة في ،  "CoaleTrussell"انقر على زر عندئذ ،  CoaleTrussell إذا كنت ترغب في استخدام نموذج:  Coale Trussell نموذج

تلقائيا من محرر  اإلجماليسيتم استيراد معدل الخصوبة  . "أنظر الشاشة أدناه"أدخل التوزيع العمري للخصوبة في سنة األساس األسفل ،

اإلجمالي املحسوب هنا ال يتناسب مع معدل الخصوبة  اإلجماليإذا كان معدل الخصوبة تحذير رسالة ستظهر ؛  "إجمالي معدل الخصوبة"

 
ً
 .املدخل مسبقا
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إذا كنت تريد أن ترى جدول القيم الفعلية التي تم حسابها من نموذج جداول األمم املتحدة  .القيم كجدول أو رسمبإمكانك مشاهدة 

 : وسوف يعرض الجدول القيم لجميع السنوات في اإلسقاطات .للخصوبة ، انقر على زر "اختيار" املحددة

 
 اضغط على زر "الرسوم البيانية".
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 بمجرد االنتهاء بنجاح من إدخال جميع البيانات الضرورية ، انقر على "نسبة النوع عند امليالد" في التبويب املوجود أعلى الصفحة.

 

 ": Sex Ratio at Birth نسبة النوع عند امليالد"

بالنسبة ملعظم  .105شكل افتراض ي بحدود مولود من اإلناث( ب 100اعتماد النسبة بين الجنسين عند الوالدة )عدد املواليد من الذكور لكل 

يمكنك إدخال رقم جديد في الخلية أو قبول القيمة االفتراضية ؛ سوف تستلم رسالة )تحذير( في  .105-103البلدان ستكون حوالي بين 

 .300حالة تم إدخال رقم غير منطقي مثل 

 
 

هذا املستوى من تغذية البرنامج، انقر على "توقع الحياة" في التبويب املوجود  بمجرد االنتهاء بنجاح من إدخال جميع البيانات الضرورية  عند

 أعلى الصفحة "املحرر".
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 ": Life expectancy توقع الحياة "

ي شاشة العمر املتوقع عند الوالدة )انظر الشاشة عينة أدناه( والتي تستخدم إلدخال العمر املتوقع عند الوالدة لكل من الذكور واإلناث ف

 .2015، وإدخال القيم املفترض للسنوات املقبلة وفي حالتنا إلى سنة  (2008)املصدر تعداد السودان سنة األساس

 
 

 عند االنتهاء بنجاح من إدخال جميع البيانات الضرورية  عند هذا املستوى من تغذية البرنامج، انقر على "نمط جداول الحياة" في التبويب

 املوجود أعلى الصفحة املحرر.

 ": Model Life Table نمط جداول الحياة "

 ظاهر أدناه:عند النقر على زر "نمط جداول الحياة" سيظهر مربع حوار حسب ما هو 

 
 

وتظهر عدة عائالت لنماذج  .من خالل مربع الحوار هذا يمكنك تحديد النموذج املناسب لجدول الحياة الذي سوف يستخدم لهذا التوقع

سب في السنة األولى إذا تحيجدول الحياة جهزت من قبل األمم املتحدة. يظهر على الشاشة أيضا معدل وفيات الرضع التي من شأنه أن 

  املناسب.الحياة جدول ت اختر 
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" في التبويب أعلى  International Migration بمجرد االنتهاء من اختيار نموذج جدول الحياة املناسب ، انقر على زر الهجرة الدولية "

في هذه الحالة لن يكون هناك تأثير للهجرة الدولية في مشروع توقع  إذا كنت ال ترغب في الدخول إلى شاشة الهجرة الدولية ،  .الصفحة

 اإلسقاطات الذي تعمل عليه.

 

  ":International Migrationالهجرة الدولية "

 من امليدان. عادة وتحتسب الهجرة الدولية بصافي الهجرة أي )الفارق مابين الهجرة الطاردة والهجرة الوافدة( . وهذه البيان يصعب جمعه

  يتم تحديد الهجرة الدولية من خالل ثالث شاشات إدخال فرعية

 صافي الهجرة 

 توزيع الذكور حسب السن 

 توزيع اإلناث حسب السن 

 )أنظر الشاشة أدناه(. 

 
 

/ عرض النتائج )
ً
 (:Displayرابعا

بإعطاء إشعار بتلك التغيرات. ، وسوف يسألك إذا كنت   DemProj كلما قمت بإدخال بيانات جديدة أو تعديل االفتراضات سيقوم برنامج  

وهذا قد يستغرق سوى بضع ثوان إذا كنت ترغب  .عادة ، يجب عليك اإلجابة ب "نعم" على هذا السؤال. .ترغب في إعادة حساب اإلسقاط

سقاط السكاني باإليدز ، وتنظيم في الحصول فقط على اإلسقاط السكاني ، و يمكن أن يستغرق وقتا أطول إلى حد ما إذا كنت ربطت اإل 

 األسرة والصحة اإلنجابية.

  

 دراسة املخرجات:

ثم  قائمة آخري ". سترى DemProjالسكان من القائمة املنسدلة حدد " ." من شريط القوائماستعراض" زر  لرؤية نتائج اإلسقاط ، حدد

 :)أنظر الشاشة أدناه( عرض الفئات السبع من املؤشرات املتاحة
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 على نتيجة نهائية لهذا املؤشر ولكن قبل النتيجة النهائية هذه واحد من اختيار واحدة من هذه املؤشرات وستحصل  باختيارقم 

ً
سترى دائما

 )أنظر الشاشة أدناه(..مربع حوار العرض

 

 
 على املواصفات ، قم بالنقر فوق الزر "موافق"  وستظهر النتيجة النهائية

ً
  الشاشة أدناه()أنظر .إذا كنت راضيا
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 حسب ماهو موضح أدناه:  باإلمكان تغير شكل املخرج بالضغط على يمين املاوس

 
كما أنه باإلمكان عرض أكثر من مؤشر بدون الحاجة للخروج من عرض املؤشر السابق وستبقى كل العروض موجودة وباإلمكان التنقل من 

  "اإلطار" )أنظر الشاشة أدناه(:خالل زر 
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 باإلمكان الحصول على إسقاطات السكان حسب الفئات العمرية في جدول منفصل حسب التالي:
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وكذا الهرم السكاني للسنوات الالحقة  2008عند الضغط على مفتاح "املواصفات" تستطيع أن تستعرض الهرم السكاني في سنة األساس 

 )أنظر الشكل أدناه(.   2015إلى 

 
 باإلمكان الحصول على الهرم السكاني لكل سنة وذلك بالضغط على مفتاح "السنة التالية". 
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/ النتيجة النهائية لإلسقاطات بغرض املقارنة
ً
 خامسا

 

والخاص بتجهيز  DemProjبرنامج  باستخدام(" 2015في الجدول أدناه "التوزيع العددي والنسبي للسكان حسب العمر والنوع )إسقاط عام 

وسوف نحتفظ بهذه النتيجة النهائية ملقارنتها مع النتيجة  SPECTRUMاإلسقاطات السكانية والذي يعمل في إطار الحزمة اإلحصائية 

. من خالل هذه املقارنة MORTPAKوالذي يعمل في إطار الحزمة اإلحصائية  Projctباستخدام برنامج النهائية التي سوف نتحصل عليها 

   القرار املناسب أي البرنامجين أنسب له.يتمكن الباحث من اتخاذ سوف 

 

( بإستخدام 2015التوزيع العددي والنسبي للسكان حسب العمر والنوع )إسقاط عام 

SPECTRUM 

 العمر

 % أرقام مطلقة

 إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور 

 0-4 3280 3160 6430 14.1 14.1 14.1 

 5-9 2910 2780 5690 12.5 12.4 12.5 

 10-14  2950 2760 5720 12.7 12.3 12.5 

 15-19  2810 2490 5300 12.1 11.1 11.6 

 20-24  2320 2100 4410 10.0 9.4 9.7 

 25-29  1830 1830 3660 7.9 8.2 8.0 

 30-34  1520 1670 3190 6.5 7.5 7.0 

 35-39  1240 1380 2620 5.3 6.2 5.7 

 40-44  1110 1170 2280 4.8 5.2 5.0 

 45-49  940 950 1890 4.0 4.2 4.1 

 50-54  690 650 1340 3.0 2.9 2.9 

 55-59  550 510 1060 2.4 2.3 2.3 

 60-64  350 310 670 1.5 1.4 1.5 

 65-69  280 240 520 1.2 1.1 1.1 

 70-74  190 160 350 0.8 0.7 0.8 

 75-79  130 110 230 0.6 0.5 0.5 

 80+  130 110 240 0.6 0.5 0.5 

              

     Total 23240 22370 45620 100.0 100.0 100.0 
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/ أدوات "
ً
 ":Tools in DemProjسادسا

تسمح باالستخدام املستقبلي للبيانات التي  DemProj"  في إطار برنامج Tools -" و "إجمالي" املوجودة في "أدوات Extractمجموعة األوامر "

 تحصلنا عليها أثناء إنشاء اإلسقاطات:

  تخليص  -استخراجExtract 

  إجماليAggregate 

 هذين األمرين لن يتم تفعليهم )لن يعملوا( إذا كان ملف إسقاط مفتوح وعليه يتوجب غلق أي ملف إسقاط مفتوح. 

  
 

 :Extractتخليص  -استخراج 

" يوفر لنا ميزة االستفادة من مخرجات إسقاط معين أو عدة إسقاطات وذلك بتصدير مؤشر أو عدة مؤشرات إلى بيئة Extractخاصية "

CSV  حفظها عندئذ في ملف أكسل بغرض النشر أو مزيد من التحليل. على سبيل املثال سيتم تصدير مؤشرات السكان حسب العمر  ويتم

0-4 ،5-14 ،15-65 ،65 .
ً
 + من اإلسقاطات الخاصة بالسودان التي تم احتسابها مسبقا

 
 

Aوذلك بالنقر على مفتاح يتم إضافة إسقاط أو عدة إسقا "التقديرات املستقبلية املختارة": من مربع 
ً
طات تم تجهيزها وحفظها سابقا

 .""وأضف"  ، وبعد االختيار بإمكانك إزالة  االختيار وذلك بالنقر على مفتاح "وأنزع
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B بع : وبمجرد إضافة  اإلسقاط  املطلوب  إلى مربع اإلسقاطات " التقديرات املستقبلية املختارة " ، فإن املؤشرات لهذا اإلسقاط يظهر في مر

 انقر على "+" لفتح مجموعة املؤشرات ونرى املؤشرات الذي يضمها. ."Indicators"املؤشرات 

C لسحب مؤشرا إلى مربع "مؤشرات مختارة :Selected Indicators التي ترغب في العمل معه ، تسليط الضوء على املؤشر في مربع "

"Indicatorsمؤشرات مختارة "  إلزالة املؤشر من مربع .الزر  "<" " والضغط على Selected Indicators  تسليط الضوء عليها والضغط على ،"

 .". وللمزيد من صقل املؤشرات التي اخترتها حسب نوع الجنس أو املنطقة )الحضرية والريفية( ،نقوم بالنقر على مفتاح  "املواصفات  ">>"

افة مؤشرات أخرى بعد حين في هذه الحالة نضغط على املفتاح يمكن اختيار مؤشر أو عدة مؤشرات والتوقف لحفظ العمل ملواصلة إض

".  أما إذا أردنا حفظ املؤشرات EX"حفظ" ، وعند العودة للعمل نضغط على املفتاح "فتح". أثناء الحفظ سيكون امتداد أسم امللف "

 ". CSVوعرضها في بيئة أكسل فنضغط على املفتاح "وبت" وسيكون امتداد أسم امللف"

 

 :Aggregateإجمالي 

 من مستوى محافظات إلى 
ً
، مثال

ً
هذه اإلمكانية تكون مطلوبة في حالة جمع عدة إسقاطات من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى جغرافيا

 مستوى وطني.
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 الجزء الثاني

MORTPAK 

(PROJCT) 

الديمجرافية طورتها شعبة السكان في األمم املتحدة. تعتبر من الحزم اإلحصائية املتخصصة في القياسات  MORTPAKحزمة البرامجية ال

سنقوم في الخطوات التالية بإستخدام نفس اإلسقاطات السكانية. الذي يحسب الجزء املتخصص في الحزمة  PROJCTويعتبر البرنامج 

 في الجزء الخاص بالحزمة 
ً
بمقارنة النتائج النهائية للحزمتين للتعرف على االختالفات  ونقوم  SPECTRUMاملعطيات التي استخدمنها مسبقا

 فعلية من بيانات تعداد والتعامل معها لصالح العمل الذي سيتم تنفيذه. 
ً
  لجمهورية السودان.  2008كل البيانات واملعطيات تقريبا

/بعسا
ً
 تغذيته بالبيانات التالية: PROJCTيطلب برنامج  (1في شاشة اإلدخال رقم ) ا

 لعدد السكان  األساس شهر/ يوم /سنة 

 السنة النهائية لإلسقاطات السكاني 

 عرض / طباعة نتائج اإلسقاطات كل كم سنة 

 مجموعة العمر املفتوح للسكان األساس 

 نسبة النوع عند امليالد 

 نمط جداول الحياة 

 )عنوان نموذج جدول الحياة املعد من فبل املستخدم)ليس مطلوب قي مثالنا الحالي 

 (1شاشة إدخال رقم)

 
 

 ليس فيها تعقيدات كثيرة.
ً
 لن نقوم هنا بإعطاء التفصيل للمعطيات فقد تم عمل ذلك في الجزء األول وعموما

/ثامن
ً
تغذيته ببيانات السكان في سنة األساس حسب الفئات العمرية الخمسية كما  PROJCTيطلب برنامج  (2في شاشة اإلدخال رقم )ا

 هو موضح أدناه:
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 (2شاشة إدخال رقم)

 
 

حسب ( والخاصة بالفئات العمرية الخمسية حيث األصل معالجة البيانات 2هنا يجب أن نوضح االلتباس املوجود في شاشة اإلدخال رقم )

 الشكل التالي:

0 - 4 

5 - 9 

. 

. 

80+ 

/ تاسع
ً
العمرية . نكرر هنا أن املعطيات هنا هى نفس خصوبة تغذيته ببيانات معدل ال PROJCTيطلب برنامج  (3في شاشة اإلدخال رقم )ا

 ".SPECTRUMاملعطيات املستخدمة في الجزء األول "

 (3شاشة إدخال رقم)
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/ عاشر 
ً
الخصوبة الكلية املقدرة حسب النوع وكذا بيانات الهجرة  تغذيته ببيانات PROJCTيطلب برنامج  (4في شاشة اإلدخال رقم )ا

 الدولية وتوقع الحياة.

 (4شاشة إدخال رقم)

 
 :بغرض املقارنة النتيجة النهائية شر/حادي ع

والخاص بتجهيز  PROJCT(" باستخدام برنامج 2015في الجدول أدناه "التوزيع العددي والنسبي للسكان حسب العمر والنوع )إسقاط عام 

وسوف نحتفظ بهذه النتيجة النهائية ملقارنتها مع النتيجة النهائية  MORTPAK اإلسقاطات السكانية والذي يعمل في إطار الحزمة اإلحصائية

 . SPECTRUMوالذي يعمل في إطار الحزمة اإلحصائية  DemProjعليها باستخدام برنامج  تحصلناالتي سوف 
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( بإستخدام 2015التوزيع العددي والنسبي للسكان حسب العمر والنوع )إسقاط عام 

MORTPAK 

 العمر

 % مطلقةأرقام 

 إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور 

 0-4 3239 3126 6365 14.0 14.0 14.0 

 5-9 2845 2727 5572 12.3 12.2 12.2 

 10-14  3018 2810 5828 13.0 12.6 12.8 

 15-19  2815 2493 5309 12.1 11.2 11.7 

 20-24  2317 2095 4412 10.0 9.4 9.7 

 25-29  1830 1825 3655 7.9 8.2 8.0 

 30-34  1517 1669 3186 6.5 7.5 7.0 

 35-39  1243 1376 2619 5.4 6.2 5.8 

 40-44  1108 1175 2283 4.8 5.3 5.0 

 45-49  942 951 1894 4.1 4.3 4.2 

 50-54  694 648 1342 3.0 2.9 2.9 

 55-59  551 506 1056 2.4 2.3 2.3 

 60-64  351 314 665 1.5 1.4 1.5 

 65-69  276 240 516 1.2 1.1 1.1 

 70-74  192 161 353 0.8 0.7 0.8 

 75-79  125 106 231 0.5 0.5 0.5 

 80+  126 105 231 0.5 0.5 0.5 

              

     Total 23190 22327 45517 100.0 100.0 100.0 
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 لثالجزء الثا

 االستنتاج

نجد تقارب رغم إن السكان في سنة األساس   SPECTRUM و  MORTPAKعند املقارنة بين النتيجتين باستخدام الحزمتين االستنتاج : 

نجد النتائج دائما ً أعلى أي أنه  SPECTRUMالثانية إنه عند استخدام حسب الفئات العمرية لم يتم تمهيده قبل االستخدام، املالحظة 

 ويعزى سبب .  MORTPAKمقارنة ب  لسكانايعطي زيادة بسيطة في عدد 
ً
قلب التقنية املوضوعة في  اختالفإلى  عدم تساوي النتائج تماما

   البرنامجين.

 SPECTRUMو  MORTPAK( باستخدام 2015السكان حسب العمر والنوع )إسقاط عام 

 العمر

MORTPAK SPECTRUM 

 إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور 

 0-4 3239 3126 6365 3280 3160 6430 

 5-9 2845 2727 5572 2910 2780 5690 

 10-14  3018 2810 5828 2950 2760 5720 

 15-19  2815 2493 5309 2810 2490 5300 

 20-24  2317 2095 4412 2320 2100 4410 

 25-29  1830 1825 3655 1830 1830 3660 

 30-34  1517 1669 3186 1520 1670 3190 

 35-39  1243 1376 2619 1240 1380 2620 

 40-44  1108 1175 2283 1110 1170 2280 

 45-49  942 951 1894 940 950 1890 

 50-54  694 648 1342 690 650 1340 

 55-59  551 506 1056 550 510 1060 

 60-64  351 314 665 350 310 670 

 65-69  276 240 516 280 240 520 

 70-74  192 161 353 190 160 350 

 75-79  125 106 231 130 110 230 

 80+  126 105 231 130 110 240 

              

     Total 23190 22327 45517 23240 22370 45620 
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و  MORTPAKباستخدام  2015التوزيع النسبي للسكان حسب العمر والنوع في عام 

SPECTRUM 

 العمر

MORTPAK PECTRUM 

 إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور 

 0-4 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 

 5-9 12.3 12.2 12.2 12.5 12.4 12.5 

 10-14  13.0 12.6 12.8 12.7 12.3 12.5 

 15-19  12.1 11.2 11.7 12.1 11.1 11.6 

 20-24  10.0 9.4 9.7 10.0 9.4 9.7 

 25-29  7.9 8.2 8.0 7.9 8.2 8.0 

 30-34  6.5 7.5 7.0 6.5 7.5 7.0 

 35-39  5.4 6.2 5.8 5.3 6.2 5.7 

 40-44  4.8 5.3 5.0 4.8 5.2 5.0 

 45-49  4.1 4.3 4.2 4.0 4.2 4.1 

 50-54  3.0 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 

 55-59  2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 

 60-64  1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 

 65-69  1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 

 70-74  0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 

 75-79  0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 

 80+  0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 

              

     Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 


