
 المعهد العربي للتخطيط –  وديع عدنان محمد .   د

مداخل ختطيط التعليممداخل ختطيط التعليم
التخطيطالتخطيط  إىلإىل  االسرتاتيجيةاالسرتاتيجية  منمن
عديدة   أ�واعه  االقتصادي   لتخطيطا1)
ثالثة   مداخله الرتبوي    التخطيط2)
متعددة  وأساليبه مداخله العاملة     القوى  ختطيط3)

1 يف 3 و 2 ا�دماج   املفرتض من

)جزئياً   ولو 3 صاحل يف 2 وضع( 3و  2 اتساق به  املرغوب  من
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: حول   املالئمة القرارات  هي ما
بذاته التخطيط أسلوب تبين
واألهداف  األولويات  تبين
مالءمة  األكثر الطرق تبين

الالزمة   املعطيات   قواعد   توفري  
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املقاربات املعروفة املقاربات املعروفة :    :    ختطيط التعليمختطيط التعليم
الطلب االجتماعي   1)

دالة الطلب  
:االسقاطات 

املقبولون    
املسجلون  

األفواج  
)الدراسة يف اخلارج، استقبال الدارسني    (أثر العامل الدويل    
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حاجات اليد العاملة      2)
) األفقي والعمودي    (التوازن الكمي   
)حاجات السوق من حمتوى املهارات      ( التوازن النوعي      

:املشكالت الرئيسية
إمكا�ات التعويض   

ت.عدم اليقني يف عصر  ع   
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معدل العائد    3)
)التكاليف واملنافع والزمن ومعدل احلسم  ( املفهوم  

)توجيه االستثمار وليس كمه   (إمكا�ات االستعمال  
:املشكالت

يف املفهوم والنظرية  
يف احلساب والبيا�ات 

يف اجلوا�ب املؤسسية وسياسة احلكومة    
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مترين  على استعمال معدل العائد يف التخطيطمترين  على استعمال معدل العائد يف التخطيط
تعليم  لدينا جمتمع فيه معدالت العائد االجتماعي احلدية املصححة ملراحل ال     

:كما يلي
%28ابتدائي

%18ثا�وي عام      

%25ثا�وي فين     

%10عايل امجايل   

%8عايل هندسي   
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واملطلوب واملطلوب 
أي من هذه املراحل يشكو من �قص يف  االستثمار االجتماعي؟ وملاذا؟          

  هل هناك ما يسمح وفق املعطيات أعاله بتحديد �سبة االستثمار االضايف  
).1( املنتقاة يف ) أو املراحل  (املطلوب يف املرحلة  

فـــي       ماذا ينقصك من بيا�ات من أجل حتديد االستثمارات االضافية املطلوبة        
.  تعداد أمثلة فقط  )1(

. ما هي أبرز مشكالت استعمال معدل العائد يف ختطيط التعليم      
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 الطلب االجتماعي الطلب االجتماعي
: الطلب تابع ملتغريات عديدة   : دالة الطلب 

)كالعمر واجلنس  (دميوغرافية  
)التكلفة واألجر (اقتصادية 

)احلراك االجتماعي وسياسة تكافؤ الفرص   (اجتماعية 
)تدفق  (إسقاطات املقبولني     

سياسات القبول وإعداد املقبولني ومعدل القبول      
معدل العبور ومصدر القبول       

)أو معدل ثابت مع الزمن    (إسقاطات القبول كتابع للزمن   
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إعداد الطلبة دالة للزمن  ): خمزون الطلبة(إسقاطات املسجلني   
:  التمدرسإسقاطات معدل   

تابع للزمن  
استهداف من املقار�ات الدولية   

.)…(استهداف إلزالة الفجوة    
: بداللة: اسقاطات اعداد املسجلني   

التمدرس  معدل  
اهليكل العمري للسكان  

)بيا�ات خارج الطريقة      ( التوزيع على االختصاص خارجي       
)القيد املايل يف تلبية الطلب االجتماعي التغذية الراجعة        
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 طريقة األفواج طريقة األفواج
التمييز بني املخزون والتدفق

: البقاء يف الدراسة دالة يف  
الدخول إىل الدراسة   

معدالت احلركة الداخلية   
: معدالت اخلروج  

بالنجاح والتخرج   
بالتسرب 

) استمرار الطلب(الطلب غري مربر حباجات اقتصادية ما مبدئياً       
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وإمتداداهتاوإمتداداهتاحتليل خلية حتليل خلية 
مصدر املخزون  

مآل املخزون  
املخزون األفقي والتخرج  

النموذج الرياضي    
+ حجم املخزون فيها   × تكلفة الوحدة النمطية يف اخللية    : تكاليف املنظومة 

. التكاليف غري املرتبطة باحلجم   
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تفصيل األفواجتفصيل األفواج
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تفصيل األفواجتفصيل األفواج: : تابعتابع
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استعمال طريقة األفواجاستعمال طريقة األفواج
ختطيط الدخول   

) دراسة الكفاءة الداخلية ورفعها    (ختطيط احلركة ومعدالهتا   
)والكفاءة اخلارجية الكمية (ختطيط التخرج 

)تكلفة املخزون، اخلطة، اخلريج  (ختطيط التكلفة املالية والبشرية 
سلسلة اإل�تاج والتاريخ النظري والفعلي      (تشكيل السياسة التعليمية  

).للتخرج 
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حاجات سوق العملحاجات سوق العمل: : ختطيط التعليمختطيط التعليم
الطلب على العمل    

حمددات الطلب 
النموذج األساسي   

طلب املنشأة وطلب االقتصاد      
عرض العمل  

املستوى التواز�ي    
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عرض العملعرض العمل
االسقاطات السكا�ية مصدر العرض   

معدل املسامهة يف النشاط االقتصادي       
قرار املشاركة يف قوة العمل     

عرض الساعات    
االستثمار يف رأس املال البشري   : عرض املهارات 

الطلب على وقت الفراغ      
 األفراد واحلل  الركين تفضيالت 

قيد األجور ومنحنى عرض العامل        
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استخدام املخزون استخدام املخزون : : تشغيل املوارد البشريةتشغيل املوارد البشرية
التعليميالتعليمي

 سوق العمل  -تعليم   :  وتطورالعالقة    اشكالية االستخدام 
الدولة رب العمل األكرب حلملة الشهادات   

بطالة املتعلمني 
التشغيل الناقص  

هجرة األدمغة   
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تغريات حتصل يف أسواق العملتغريات حتصل يف أسواق العمل
تغريات  يف املفهوم    

تغريات يف طريقة أداء األعمال ودقتها ومكاهنا      
تغريات يف اهلياكل   
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صعوبة فرضيات العرض والطلب والتوازنصعوبة فرضيات العرض والطلب والتوازن
). وحدات العمل متجا�سة  (إمكا�ات التعويض بني املهارات     

.وجود منافسة كاملة يف سوق العمل وسوق املنتج       
.  ثبات عناصر اال�تاج األخرى    

:األجور هي وحدها املتغري املفسر لكمية عرض العمل      
) االستثمار  رأس البشري (مت االهتمام بالدخل أمد احلياة    

مت االهتمام بإمكان تضامن األسرة لتحمل البطالة   
) عرض العمل (مت االهتمام بعمل املرأة داخل البيت وخارجه        
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: إمكان حدوث حتول يف اجتاه العالقة بني األجر وعرض العمل ألسباب     
اجتماعية  

تتعلق باستعمال وقت الفراغ  
عدم هبوط األجر رغم وجود خط اال�تظار وفق �ظرية التزاحم على العمل                 

.  واألجر الفعال   
�قابات العمل واالحتكار احلد األد�ى     ( يف منظومات األجور     اختالالت   وجود   
):لألجور     

أسباب مؤسسية 
قيود تنظيمية   
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). ألسباب �قص املوارد األخرى مثال    (عدم املرو�ة يف الطلب على العمل       
).دميوغرافية  طول فرتة التكوين مثال أو أسباب    ( عدم املرو�ة يف عرض العمل    

). مهارات ( فائض و�قص من اليد العاملة   اختالالت   إمكان وجود   
.  افرتاض إمكان جتزئة عناصر اال�تاج 

فارق  (مجع حسابات األفراد ال يتطابق بالضرورة مع احلسابات العامة      
). املصلحة بني الفرد واتمع  

).ب عام وخاص ال يصلح اال للمؤسسة    . ر(التكوين داخل املؤسسة    
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ختطيط التعليم و سوق العملختطيط التعليم و سوق العمل
:يف أحد أجزائه 

تقدير الطلب والعرض والتوازن لسنوات اخلطة    
لكن هذا ليس كل شىء  

: بل يذهب املخطط إىل التأثري يف  
توليد الطلب    

توجيه العرض    
التوفيق بني السوق واخليارات االسرتاتيجية   
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:كما يقوم بذلك بـ    
: حتليل السوق

اخلصائص واآلليات والقوى املؤثرة واألقسام     
استشراف التحديات 

رصد املؤشرات واال�ذار املبكر  
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:االهتمام جبوا�ب مركزية وحميطيه متكاملة مثل  
االسرتاتيجيات التنموية 

ادارة املوارد البشرية    
 وحمدداهتاالدميوغرافية اخلصائص 

اقتصاديات العمل  
اقتصاديات التعليم 

احلركة يف سوق العمل ومع اخلارج    
.. العدالة، الفقر، املشاركة  : الشؤون االجتماعية    
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خالصة ختطيط القوى العاملةخالصة ختطيط القوى العاملة
)املستقبليني (مواءمة العرض والطلب    

الكم
الكيف

التوزيع 
التوقيت  

تقديرات العرض بأحسن الطرق املمكنة دقة   
تقديرات الطلب بأحسن الطرق املمكنة دقة    

 املتوقعة   االختالالت استباق 
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:إجراء التعديالت على    
)حسب املمكن   (الدميوغرافيا  

معدل االسهام يف النشاط االقتصادي     
مستويات التعليم وفروعه وحمتواه  

حركية القوى العاملة     
إجراء الدراسات املرتبطة حبسن تشغيل وحتفيز القوى العاملة        

تقاسم العمل، العمل من املنزل،     : ابتكار حلول جديدة ملشكلة البطالة مثل     
. العمل للحساب اخلاص 
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هيكل ختطيط القوى العاملةهيكل ختطيط القوى العاملة



 المعهد العربي للتخطيط –   وديع عدنانمحمد .   د

اسقاطات القوى العاملة املتعلمةاسقاطات القوى العاملة املتعلمة
تشكيل معدالت القيد ملختلف املراحل    

تشكيل معدالت العبور والبقاء الدراسي       
املعامالت   )  أو تغري (تشكيل األفواج بافرتاض ثبات     

الرسوب 
التسرب
النجاح



 المعهد العربي للتخطيط –   وديع عدنانمحمد .   د

مشكالتمشكالت
طول فرتة التعليم والدراسة العليا     

) االعداد واحملتوى   (االختصاصات  
:اخلروج من سوق العمل ألسباب  

كاملوت واملرض والتقاعد    
تعليمية كاعادة الدراسة      

اجتماعية كالبقاء يف املنزل للزواج او للوالدة     
احتماالت التوازن االمجايل للعرض والطلب من القوى العاملة واختالف           

.اخل. .حسب التعليم واملهن  
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طريق خاصة للحاجة من املهنينيطريق خاصة للحاجة من املهنيني
مهندسني، معلمني، (طريق خاصة للحاجة من املهنيني  

)…أطباء
بني املهنيني واعداد السكان  ) أو خدمة ( عمل تناسبات افرتاض 

، عدد الطالب لكل أستاذ   التمدرس معدل  
عدد السكان لكل طبيب    

عدد النساء احلوامل لكل طبيب توليد        
عدد املهندسني الزراعيني �سبة اىل املساحة او اال�تاج     

......
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التأثري على تلك النسب باالستهداف      
مقار�ات دولية    

إزالة الفجوة  
االجتاه العام املاضي    

 اهليكلية ضمن املهنة الواحدة  التناسباتمراعاة  
عدد مساعدي املهندس لكل مهندس     

عدد املمرضني لكل طبيب    
عدد األساتذة لكل مدير مدرسة    
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لكنلكن: : طريقة منطقية ومفهومةطريقة منطقية ومفهومة
رتبط  حتويل االحتياجات املهنية اىل احتياجات تعليمية صعب للتعليم غري امل         

مبهنة حمددة 
:مشكالت التقدم التكنولوجي وما يسببه من عدم يقني     

االعداد  
حمتوى التكوين 

إمكا�ات التعويض بني اختصاص وآخر أو مستوى وآخر      
ع أو املشاهدات الفعلية حول العمل بغري االختصاص ألسباب السوق أو اتم        

شخصية
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صعوبات التوازن بني العرض والطلبصعوبات التوازن بني العرض والطلب
)ب. هدر ر (إمكان التوازن االمجايل ولكن خلل يف املهن والتعليم      

ولكن التكلفة ) باالجتاهني (إمكان التسويات باالستعا�ة بالعمالة اخلارجية        
االجتماعية 

الضغوط على منظومة التعليم والتدريب يف عامل متغري          
أثر التغذية الراجعة املتكررة قبل وأثناء اخلطة    

دخول وا�سحاب من سوق العمل، املهن     (موضوع عمل املرأة وحتوالته       
.. .)املعنية، 
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حلــــــول  حلــــــول  
اعتماد التوجهات وليس األعداد     

إمكا�ات التسوية الذاتية وليس التنبؤات اجلامدة   
فرص التعليم املستمر، التدريب، إعادة التأهيل    

الصلة املستمرة بني املدرسة والعمل والبحوث   
رتاف  تطوير تعليم املرأة وحتسني ظروف إسهامها يف النشاط االقتصادي واالع          

) املواقف والقيم واالحصاء    (بأمهية عملها املنزيل  
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