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 امللخص:

ىدفت الدراسة إلى تعرف واقع التطورات الكمية في أعداد المعممين والمعممات والطالب 
حتى ىم التقديرات الكمية في أعدادوالطالبات بمدارس التعميم العام بمنطقة الباحة التعميمية، وتحديد 

بناء عدد من السيناريوىات المستقبمية لالحتياجات الكمية من المعممين والمعممات ىـ، و 0641 عام
وضع تصور لتوفير االحتياجات ىـ، و 0641الباحة التعميمية حتى عام بمدارس التعميم العام بمنطقة 

ىـ، 0641الباحة التعميمية حتى عام العام بمنطقة المتوقعة من المعممين والمعممات بمدارس التعميم 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو طبيعة الدراسة، وتم استخدام مدخل الطمب 
االجتماعي عمى التعميم ونماذجو الرياضية لحساب التقديرات المستقبمية لممعممين والمعممات بمدارس 

عميمية، وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا أن ىناك التعميم العام بمنطقة الباحة الت
زيادة متوقعة في أعداد الطمبة الممتحقين بمدارس منطقة الباحة التعميمية، ولم يتبعيا الزيادة 
المناسبة في أعداد المعممين والمعممات إال في مكتب تعميم الباحة فقط، وكانت االحتياجات من 

معممو في سيناريو من السيناريوىات، في حين كانت االحتياجات من  6660المعممات وصمت إلى 
معمًما أيًضا في أحد السيناريوىات، وذلك بناًء عمى التطور في أعداد  0320المعممين وصمت إلى 

ىـ وانتيت بسنة اليدف 0624المعممين والمعممات خالل سنوات الخطة والتي بدأت ن سنة األساس 
ضرورة توفير االحتياجات الكمية من راسة بمجموعة من التوصيات أىميا ىـ، ولقد أوصت الد0641

المعممين والمعممات حسب الزيادة الطالبية السنوية، وتحديد االحتياجات الفعمية من المعممين 
والمعممات حسب التخصصات التي يوجد بيا عجز قبل بداية كل عام دراسي بفترة كافية، والربط بين 

التعميمية المختمفة ومخرجات كميات التربية، من خالل إحداث الموائمة المطموبة  احتياجات المؤسسات
عادة توزيع و بين المخرجات واالحتياجات،  لمعممين والمعممات عمى محافظات منطقة الباحة اا 

التعميمية وعمى المدارس المختمفة إلحداث التوازن بين أعداد المعممين وأعداد الطمبة في تمك 
كسابيا لو سواء في مرحمة المدارس، وت حديد الكفايات والميارات والقدرات التي يجب توافرىا بالمعمم وا 

نشاء وحدة متخصصة بإدارة التعميم تتابع  اإلعداد قبل الخدمة أو التنمية المينية أثناء الخدمة، وا 
 االحتياجات المختمفة وتوفرىا حسب اإلمكانات المتاحة.

 
التعميمي؛ االحتياجات من القوى البشرية؛ المعممين؛ منطقة الباحة؛ التخطيط الكممات المفتاحية: 

 .المدارس
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Abstract 
The study aimed at identifying the reality of the quantitative developments in 

the numbers of teachers, students and students in general education schools in Al-

Baha Educational Area, and determining the quantitative estimates in their numbers up 

to 1460H, and building a number of future scenarios for the quantitative needs of 

teachers and teachers in general education schools in Al-Baha Educational Area until 

1460H A vision to provide the expected needs of teachers and teachers in public 

education schools in Al-Baha educational area until 1460 AH. The study used the 

analytical descriptive method for the nature of the study. The study reached a number 

of results, the most important of which is that there is an expected increase in the 

number of students enrolled in the schools of Al-Baha Educational Region, and was 

not followed by an appropriate increase in the number of teachers and teachers except 

in the Office of Education Baha only , And the needs of the teachers reached 4441 

teachers in a scenario scenario, while the needs of teachers amounted to 1231 teachers 

also in one scenario, based on the evolution of the numbers of teachers and teachers in 

years The study recommended a number of recommendations, the most important 

being the need to provide the quantitative requirements of teachers and teachers 

according to the annual student increase, and to identify the actual needs of teachers 

and teachers according to specializations that have a deficit before the beginning of 

each academic year long enough , And linking the needs of different educational 

institutions and the outputs of the faculties of education, by creating the required 

alignment between outputs and needs, and redistribution of teachers and teachers in 

the governorates of the area of education and the various schools to balance the 

balance Teachers and the number of students in those schools, identifying 

competencies, skills and abilities that should be available to teachers and teaching 

them to him, both in the preparation stage before the service or professional 

development during the service, and the establishment of a specialized unit of 

education management different needs and availability of sequence according to the 

possibilities available. 

Keywords: Educational Planning; Human Resources Needs; Teachers; Albaha Area; 

Schools. 
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 مكدمة:

اىتمام المجتمعات المتحضرة بالمؤسسات التعميمية والعناية بيا ال يعد ترفًا، إن 
من عمى اعتبار أن ىذه المجتمعات تضع التعميم في قمة أولويات العمل لدييا، ألن التعميم 

الركائز األساسية في تحقيق التقدم والتطور الذي تنشده المجتمعات المختمفة، والمؤسسات 
نواع المؤسسات التعميمية تمقى اىتمام خاص كونيا الحاضنة الرئيسة الجامعية كنوع من أ

لخريجي التعميم العام حيث يتمقون المعارف والميارات لالرتقاء بمستواىم العممي واألخالقي 
والثقافي، بما يسيم في تخريج جيل متعمم يتفق مع احتياجات سوق العمل، بما يسيم في 

جاح الجامعة في أداء رسالتيا يعتمد بشكل كبير عمى تحقيق أىداف التنمية الشاممة، فن
االداء بيا بكافة اشكالو، ومنيا بالطبع األداء اإلداري الذي لو دور كبير في تحقيق أىداف 

 الجامعة المستقبمية.
ولت التعميم بكافة مؤسساتو اىتمامًا وعناية ورعاية، فكافة المجتمعات المتقدمة أ

اس تقدميا ومعيار تفوقيا في كافة المجاالت االجتماعية عمى اعتبار أن التعميم ىو أس
واالقتصادية والسياسية والثقافية، فمم يعد من الضرورة إلى أن العنصر البشري وتنميتو ىو 

 ويمكن ألفراد المجتمع من خالل التعميم أننتاج التربية في أي مجتمع من المجتمعات، 
من كافة  التي تنمي شخصيتو جيا المعاصرة،التكنولو و والقيم واالتجاىات يكتسب المعرفة 

جوانبيا، بما يسيم في جعمو قادرًا عمى التكيف والتفاعل اإليجابي مع البيئة التي يعيش فيو، 
يعد استثمارًا بشريًا يعود بالنفع عمى الفرد والمجتمع، من خالل اسياماتو  يفالتعميم الحقيق

لتالي االرتقاء بالمستوى االجتماعي في تحقيق أىداف ومتطمبات التنمية الشاممة وبا
واالقتصادي لممجتمع، لذلك رصدت لو كافة اإلمكانات المادية والبشرية التي يحتاجيا، 
وتوجيت أنظار المجتمع نحو النظم التعميمية التي يمكنيا تحقيق أعمى عائد من الناحية 

والمتمثمة في تحقيق أعمى  الكمية والكيفية، مع الوضع في االعتبار االلتزام بالمعادلة الميمة
عائد من التعميم بأقل تكمفة ممكنة وأقل وقت ممكن وأقل جيد ممكن، بما يمكن النظام 
التعميمي من تنمية أبناء المجتمع الذين يمثمون محور التنمية بيذا المجتمع، وذلك بشكل 

 .فعال وبكفاءة عالية
في القرن الحادي والعشرين،  التعميميةإن التزايد المستمر في دور المؤسسات 

وسعييا الدؤوب لمواكبة التطور والنمو، زاد من مسؤولياتيا، واىتماماتيا، وأضاف إلييا 
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أىدافًا لم تكن في وقت سابق ضمن أولوياتيا، كما أن التحوالت التي طرأت عمى العالم مثل 
وجية، وثورة المعمومات العولمة وما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد، والتطورات التكنول

واالتصاالت واإلنترنت، ّولدت تحديات كبيرة أمام ىذه المؤسسات مما ترتَّب عمييا سرعة في 
ىذه األداء واإلنجاز واتخاذ القرارات، فالتغيير والتطوير ومواكبة كل ما ىو جديد فرض عمى 

و، بما يتفق مع تطبيق السياسات التي من شأنيا تطوير التعميم وتحسين مخرجاتالمؤسسات 
 (.602، 3101احتياجات سوق العمل، دون إىدار لمقدراتو المادية والبشرية. )الصرايرة،

ولكن عندما يكون ىناك ميزانيات كبيرة يتم رصدىا لمنظم التعميمية بغية تحقيق 
 ويتم توجيييا نحو توفير كافة الموارد البشرية والمادية الالزمة أىدافيا الحالية والمستقبمية،

التي قد تؤثر عمى سير من القضايا والمشكالت والعقبات العديد و تظير نتطوير أدائيا، إال أل
منيا ضعف الموائمة بين مخرجات المؤسسات التعميمية واحتياجات سوق العمل ىذه النظم 
، عمى مستوى أداء الجيات المستفيدة من ىذه المخرجاتالذي تنعكس آثاره و ، كًما وكيًفا
، الجتماعية واالقتصاديةالتأثير عمى تحقيق المجتمع ألىدافو التنموية الشاممة اوبالتالي 

فيم ودراسة المؤسسات حتاج فالتخطيط الحتياجات المؤسسات المختمفة من القوى العاممة ي
وحساب ىذه ، المختمفة وتحديد متطمباتيا البشرية من القوى العاممة الماىرة والمدربة

ستيا كيًفا، لتوفيرىا بالشكل المطموب بما يحقق طموحات المؤسسات، االحتياجات كمًيا، ودرا
ذا كان ىذا األمر ميًما لممؤسسات المختمفة، فإنو أكثر أىمية في المؤسسات التعميمية  وا 
والتي تحتاج لدراسات بحثية مستفيضة لتحديد احتياجاتيا من المعممين المعدين بشكٍل 

ت، وبما يتفق مع التطورات العممية والتكنولوجية ممتميز، وفًقا لمتطمبات ىذه المؤسسا
 . محمًيا وعالمًيا
مرتبط بمستوى الموارد  التعميميةنجاح والتقدم الذي يمكن أن تحققو المؤسسة فال

تميزين وكفاءات إدارية ذات مستوى أداء عالي، حيث معممين مالبشرية المتوفرة لدييا من 
إن العنصر البشري يعتبر ميزة تنافسية بالنسبة ليا، لما يممكو من معرفة وخبرة وميارة، 

إلى البقاء والتنافس والتميز من خالل تعزيز قدراتيم، مما ينعكس  ىذه المؤسساتوتسعى 
راتيم يشجعيم عمى اإلبداع والتميز من في رفع مستوى أدائيم وانتاجيتيم، كما أن تعزيز قد

. عميياىداف التي يعممون األنجاز، وتحقيق من األداء واإل  عالٍ  أجل الوصول إلى مستوى
 (242، 3106)بني عيسى؛ وأبا زيد، 
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تقريًبا متشابية، ولكن يمكن التمييز  التعميميةإن بيئة العمل في المؤسسات وحيث 
بداع  فيي تحاول ذه المؤسسات وتميزىم، لذلك العاممين بيبينيا من خالل مستوى أداء وا 

أجل تطوير العمل المحافظة عمى أصحاب الخبرات والميارات الالزمة إلنجاز األعمال من 
، إن كل ذلك يدفعيا إلى االىتمام والتركيز عمى الفرد بأن يكون ممتزًما بمنظمتو والتميز

وميتًما بأن يتبنى ويسيم في تحقيق أىدافيا، وتسعى أيضا إلى زيادة ارتباط العاممين 
يمتزم بأداء كافة المعمم بمؤسستو التعميمية و بالمؤسسة التي يعممون فييا، فعندما يرتبط 

منوطة بو بكل كفاءة وفاعمية، يكون ذلك دافًعا قوًيا نحو تحقيق أىداف الميام والوظائف ال
 .عمى المستوى المحمي والعالميفي مخرجاتيا وبالتالي تحقيق التقدم والرقي ىذه المؤسسة 

ونظرًا الرتفاع أعداد الطالب والطالبات الممتحقين بمراحل التعميم الثالث االبتدائي 
احة التعميمية، والذي تبعو زيادة في أعداد المعممين والمعممات والمتوسط والثانوي بمنطقة الب

عمى مستوى مدارس التعميم بمراحمو كافة، حيث بمغ عدد الطالب بمراحل التعميم الثالث في 
 33463عدد الطالبات في نفس السنة  طالًبا في حين بمغ 36441 ىـ حوالي0620العام 

طالب  34333 اشرة حيث أصبح عدد الطمبةطالبة وزاد ىذا العدد في العام التالي مب
، في إلى زيادة متوسط معدل التغير السنوىأدى طالبة وىذه الزيادة المضطردة  32333و

معمًما، وقل ىذا العدد في العام  6121ىـ حوالي 0620حين بمغ عدد المعممين في العام 
معمًما عمى الرغم من زيادة عدد الطمبة في مدارس المنطقة،  2393التالي حيث أصبح 

وذلك بسبب النقل الخارجي أو بسبب انتقال المعمم لمعمل في المجاالت اإلشرافية أو اإلدارية، 
ة توفير البديل، كذلك الحال بالنسبة لممعممات حيث بمغ عدد المعممات في العام دون محاول

أي أن ىناك انخفاض  6402بمغ عدد المعممات معممة وفي العام التالي  6012ىـ 0623
معممة في عام واحد، وانخفض العدد في العام التالي حيث  031في أعداد المعممات بمغ 

معممة وذلك  43معممة بانخفاض بمغ  6440ىـ 0626أصبح عدد المعممات في العام 
ىـ، وىذا التغير في أعداد المعممين والمعممات 0624حسب إحصائية إدارة تعميم الباحة عام 

إما زيادة أو نقصان، أدى إلى إنخفاض متوسطات معدالت التغير السنوى لدى المعممين 
لطالب والطالبات الممتحقين بمراحل والمعممات، بما ال يتوائم مع الزيادة السنوية في أعداد ا

التعميم المختمفة، والذي قد يولد عجزًا في أعداد المعممين والمعممات في عدد من 
التخصصات، خاصة المغة اإلنجميزية والرياضيات، وىي التخصصات األكثر طمًبا في ىذه 
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ج المنطقة أو لمدارس خار التسرب )نقل المعمم أو المعممة المؤسسات، إضافة إلى ذلك زيادة 
في أعداد المعممين والمعممات بشكل  لوظائف إدارية أو إشرافية أو التقاعد من الوظيفة(

 (:0في الجدول )ما يمكن توضيحو سنوى وىذا 
( أػذاد انًؼهًٍٍ وانًؼهًاخ فً يذاسط انتؼهٍى انؼاو تًشاحهه انخالث اتتذائً 1جذول )

 اد انًتسشتٍٍ نهُقم أو انتقاػذويتىسط وحاَىي تًُطقح انثاحح انتؼهًٍٍح وأػذ

 انتسشب أػذاد انًؼهًاخ انتسشب أػذاد انًؼهًٍٍ انؼاو

 30 3401 144 3444 هـ1341

 03 3444 43 4393 هـ1341

 79 3014 143 3404 هـ1344

 74 3701 39 3104 هـ1343

 91 3044 94 3111 هـ1347

 هـ(1347انًصذس: )إداسج انتؼهٍى تًُطقح انثاحح انتؼهًٍٍح،   

( أن ىناك تفاوًتا في أعداد المعممين والمعممات سواء بالزيادة 0يتضح من الجدول )
أو النقصان، مع وجود أعداد منيم تنقل لعمل آخر باإلدارة التعميمية أو ينقل لخارج المنطقة 

د زيادة واضحة في أعداد الطمبة والطالبات الممتحقين أو يتقاعد لبموغة سن التقاعد، مع وجو 
( يبين أعداد الطالب والطالبات والزيادة السنوية ونسب 3بالمؤسسات التعميمية والجدول )

 ىـ.0624ىـ، و0620ين األعوام الزيادة السنوية ب
انطالب وانطانثاخ وانضٌادج انسُىٌح وَسة انضٌادج انسُىٌح تٍٍ األػىاو  ( ٌثٍٍ أػذاد1انجذول )

 هـ1347هـ، و1341

 انضٌادج أػذاد انطانثاخ انضٌادج أػذاد انطالب انؼاو

 - 11731 - 13774 هـ1341

 044 14111 091 17111 هـ1341

 749 14913 031 17313 هـ1344

 1143 17314 911 10017 هـ1343

 313 10431 944 19477 هـ1347

 هـ(1347انًصذس: )إداسج انتؼهٍى تًُطقح انثاحح انتؼهًٍٍح،     

( أن ىناك زيادة واضحة في أعداد الطالب حيث تراوحت 3يتضح من الجدول )
طالب، كما أن عدد الطالبات في زيادة مستمرة حيث تراوحت  921، و493الزيادة بين 
طالبة،  ىذه الزيادة في خمسة أعوام وىذا يؤكد أن الزيادة  3003، و636الزيادة بين 

و السكاني بالمممكة العربية السعودية بشكل عام مستمرة من عام آلخر، وذلك متفق مع النم
ومنطقة الباحة بشكل خاص، معنى ذلك أن ىذه الزيادة يجب أن تقابميا زيادة في أعداد 

طالب لكل  04معمًما سنوًيا، وذلك لموصول إلى نسبة  64المعممين بمدارس البنين بمعدل 
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ت زيادة في أعداد المعالمات بمعدل معمم، وفي مدارس البنات تتطمب الزيادة في أعداد الطالبا
ىذه الزيادة طالبة لكل معممة. وعند مقارنة  04صول إلى نسبة معممة سنوًيا، وذلك لمو  42

فعمية لدراسة (، يتضح أن ىناك حاجة 0بأعداد المعممين والمعممات الفعمي الواضح بالجدول )
ب والطالبات، وبالتالي تحديد التطور في أعداد المعممين والمعممات والتطور في أعداد الطال

االحتياجات الحالية والمستقبمية من المعممين بمدارس التعميم العام بمنطقة الباحة التعميمية 
 ىـ، وذلك لممبررات اآلتية:0641حتى عام 

تحديد االحتياجات المتوقعة من المعممين والمممات تعطي مؤشًرا عن األعداد التي  .0
سنوًيا لمواجية أي عجز قد يظير مستقباًل بما يؤثر تحتاجيا مدارس منطقة الباحة 
 سمًبا عمى سير العممية التعميمية.

توضيح التطور المستقبمي في أعداد الطالب والطالبات في ضوء الزيادة السكانية  .3
 المتوقعة نتيجة ارتفاع معدالت النمو السنوي.

مة متوسط معدل بيان التطور المستقبمي في أعداد المعممين والمعممات في ضوء قي .2
التغير السنوي والتي يتم حسابيا وفًقا لسنوات سابقة، وتحديد االحتياجات المستقبمية 

 في ضوء ذلك.
ناريوىات مستقبمية لتطور أعداد بالمعممين والمعممات وبالتالي تحديد يوضع س .6

 االحتياجات. 
 :وأسئلتًامشكلة الدراسة 

الكمية التقديرية من المعممين االحتياجات مكشف عن تسعى الدراسة الحالية ل
ىـ، وأكثر تحديًدا تسعى الدراسة الحالية 0641والمعممات بمنطقة الباحة التعميمية حتى عام 

 اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
ما واقع التطورات الكمية في أعداد المعممين والمعممات والطالب والطالبات بمدارس  .0

 التعميم العام بمنطقة الباحة التعميمية؟
ما التقديرات الكمية في أعداد المعممين والمعممات بمدارس التعميم العام بمنطقة  .3

 ىـ؟0641الباحة التعميمية حتى عام 
بمدارس التعميم العام بمنطقة الباحة الطالب والطالبات ما التقديرات الكمية في أعداد  .2

 ىـ؟0641التعميمية حتى عام 
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لكمية من المعممين والمعممات بمدارس السيناريوىات المستقبمية لالحتياجات اما  .6
 ىـ؟0641التعميم العام بمنطقة الباحة التعميمية حتى عام 

ما التصور لتوفير االحتياجات المتوقعة من المعممين والمعممات بمدارس التعميم العام  .4
 ىـ؟0641بمنطقة الباحة التعميمية حتى عام 

 الدراسة:أيداف 

 تيدف الدراسة الحالية إلى:      
التعرف عمى واقع التطورات الكمية في أعداد المعممين والمعممات والطالب والطالبات  .0

 بمدارس التعميم العام بمنطقة الباحة التعميمية.
تحديد التقديرات الكمية في أعداد المعممين والمعممات بمدارس التعميم العام بمنطقة  .3

 ىـ.0641الباحة التعميمية حتى عام 
بمدارس التعميم العام بمنطقة الطالب والطالبات ة في أعداد تعرف التقديرات الكمي .2

 ىـ.0641الباحة التعميمية حتى عام 
بناء عدد من السيناريوىات المستقبمية لالحتياجات الكمية من المعممين والمعممات  .6

 ىـ.0641الباحة التعميمية حتى عام بمدارس التعميم العام بمنطقة 
توقعة من المعممين والمعممات بمدارس التعميم وضع تصور لتوفير االحتياجات الم .4

 ىـ.0641العام بمنطقة الباحة التعميمية حتى عام 
 الدراسة:أيمية 

التخطيط من خالل مراجعة الدراسات السابقة و أدبيات البحث والتي تناولت 
المؤسسات التعميمية، وأىم االقتراحات التي يمكن لالحتياجات من المعممين والمعممات في 

برزت أىمية الدراسة العممية ) التطبيقية و ، لتوفير ىذه االحتياجاتاالعتماد عمييا 
النظرية(، حيث تتمثل األىمية النظرية ليذه الدراسة في أنيا تتناول شريحة ميمة وذات 

المعمم الركيزة األساسية لتحقيق ي المتمثمة فقبل الجامعي تأثير فعال في مؤسسات التعميم 
، ويستند نجاح ىذه المؤسسات وتحقيق أىدافيا التطور المطموب في العممية التعميمية

كما أنيا تعد طريًقا لمباحثين في مجال التخطيط ، جودة مخرجاتيا كًما وكيًفاورسالتيا بدرجة 
يفية من المعممين والمعممات التربوي إلجراء دراسات تخطيطية لتحديد االحتياجات الكمية والك

 ومن الناحية التطبيقية يمكن لنتائج ىذه الدراسة أن تسيم فيما يمي:بمدارس التعميم العام، 
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قد تسيم نتائج الدراسة في ربط االحتياجات المستقبمية المتوقعة في أعداد المعممين  .0
 والمعممات، بمخرجات كميات التربية.

واقع العن بإدارة التعميم بمنطقة الباحة التعميمية قد تعطي تصورًا لمقيادات العميا  .3
 .ألعداد المعممين والمعممات واالحتياجات الكمية الالزمة حسب المحافظة

بإدارة التعميم كما يأمل أن تسيم نتائج ىذه الدراسة في مساعدة القيادات العميا  .2
واتخاذ  عمى وضع الخطط ورسم السياسات وتصميم النظم بمنطقة الباحة التعميمية

تساىم في التوزيع األمثل لممعممين والمعممات عمى مدارس المنطقة اإلجراءات التي 
لمعجز في بعض ، وذلك لمواجية األسباب األساسية حسب االحتياج الفعمي

 .التخصصات
التربوية من خالل تزويدىم بما ستتوصل إليو ىذه  إثراء مكتبات الميتمين بالبحوث .6

 الدراسة من نتائج.
 ات الدراسة:مصطلخ

 : التخطيط الرتبوي

( التخطيط التعميمي عمى أنو " استخدام البصيرة في 06، 0330يعرف مرسي )
تحديد سياسة وأولويات وتكاليف النظام التعميمي مع األخذ في االعتبار الواقع السياسي 

مكانية نمو النظام وحاجة البالد والتالميذ الذين يخدميم  ."واالقتصادي وا 
أسموب عممي ييدف إلى استشراف في ىذه الدراسة بأنو  لتخطيط التعميميويقصد با

الماىرة  البشريةمن القوى المؤسسات التعميمية المستقبل من خالل تحديد احتياجات 
االحتياجات الفعمية من ىذه القوى والمدربة كمًا وكيفًا خالل فترة زمنية معينة في ضوء 

 وامكانـات المجتمع المـادية والبشرية. مع الوضع في االعتبار مواردالبشرية 
 حدود الدراسة: 

احتياجات منطقة الباحة من الناحية الموضوعية فيذه الدراسة تقتصر عمى دراسة 
النماذج الرياضية وتم تطبيق  ىـ كمًيا،0641التعميمية من المعممين والمعممات حتى عام 

المعممين والمعممات من عام الخاصة بتحديد ىذه االحتياجات وفًقا إلحصاءات أعداد 
ىـ، وسنة اليدف 0624ىـ، عمى أن تكون سنة األساس 0624ىـ حتى عام 0620
 ىـ.0641
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 األدب الهظري والدراسات الشابكة: 

أىم العناصر المرتبطة باألدب النظري، باإلضافة لمدراسات  الجزءاستعرض البحث في ىذا      
 السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.

 األدب الهظري: أواًل

تم في ىذا الجزء استعراض األدب النظري الخاص بالدراسة الحالية والذي اشتمل عمى 
 .تقدير االحتياجات من القوى العاممة، ومحور التخطيط التربوياسيين ىما محور محورين أس

 مفيوم التخطيط التعميمي:
بيا الدولة أن تكشف  يعد التخطيط أسموبًا عمميًا أو مجموعة من الوسائل التي تستطيع

عن موقعيا الحاضر وترسم سياستيا لممستقبل بحيث تحقق االستفادة الكاممة بما لدييا من 
مكانيات بما يحقق االرتفاع المستمر في مستوى المعيشة لجميع المواطنين وفي ، موارد وا 
لدايم، ضوء ذلك يعتبر التخطيط نوعًا من األيديولوجية يجب أن يراعى فييا ما يمي )عبد ا

0339:) 
أن يشمل التخطيط كل األنشطة والقطاعات الوظيفية في المجتمع بحيث ينال كل نشاط 

عمى أن يراعى في ىذا  آخر،دون إىمال لقطاع عمى حساب قطاع  الالزم،أو قطاع االىتمام 
ة باإلضاف والتربوية،الشمول خمق نوع من التوازن بين التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية 

 إلى التوازن بين الكمية والكيفية.
أن يكون التخطيط وحدة متكاممة مبنية عمى أساس الترابط العضوي لمتخطيط في خطة 

 واحدة متشابكة ومتداخمة.
أن يقوم التخطيط عمى أسس عممية يراعى فييا التكوين البنائي والوظيفي لممجتمع 

أن يتالءم مع النظام االقتصادي السائد  واحتياجاتو الفعمية وفي حدود اإلمكانات المتاحة عمى
 بالمجتمع.

أن يتسم بالمرونة والبعد عن النمطية حتى يمكن مواجية التغيير الذي يحدث خالل فترة 
وحتى يمكن إدخال بعض التعديالت البسيطة التي تستمزميا طبيعة المشروعات التي  التنفيذ،
 ستنفذ.
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أن يراعى فيو التنسيق بين الموارد المتاحة والجيود المبذولة في أكثر من ناحية  يجب
وفي ىذه الحالة يكون  فييا،عمى فترة زمنية محددة بطريقة تساىم في زيادة النواتج المرغوب 
 التخطيط أقل األساليب تكمفة وأكثر تحقيقًا لألىداف المستقبمية.

واألجيزة  ناحية،لمتخصصين والخبراء من يجب أن يراعى فيو التعاون من جانب ا
 ظروف،مع مراعاة التنسيق بين ىؤالء جميعًا وما يحيط بيم من  أخرى،واإلدارات من ناحية 

ولن تتحقق أىدافو ما لم تتضافر جميع ىذه  المدى،وذلك ألن التخطيط بطبيعتو طويل 
 الجيود.

الشعوب المتقدمة والنامية عمى  ولما كان التعميم من أىم اإلستراتيجيات القومية في حياة
م بالعائد والمردود حد السواء ، فيو يعد استثمار لرأس المال البشري ، مما أدى إلى االىتما

لذلك فإن التخطيط لمتعميم ضرورة حتمتيا الظروف االجتماعية واالقتصادية االقتصادي لو، 
دم اتزان بين متطمبات ىذا والثقافية التي يعيش فييا مجتمعنا الحديث ، وذلك بسبب حدوث ع

المجتمع الحديث من التعميم ، وما يمكن أن يوصف بالنمو الطبيعي أو التمقائي لنظم التعميم 
جراءات خاصة تتصل بسياسة  الحالية في أغمب الدول ، مما أدى إلى ضرورة اتخاذ تدابير وا 

لمجتمع من التعميم وقدرة التعميم واتجاىات نموه كمًا وكيفًا بحيث تعيد االتزان بين متطمبات ا
ويتطمب التخطيط التعميمي مشاركة مرنو بين جميع  تعميم عمى الوفاء بيذه المتطمبات،أجيزة ال

القائمين عمى عممية التخطيط فإمكانية تنفيذ الخطط التعميمية ونجاحيا يعتمد عمى مدى 
 .(3111 )فيمي، التعاون بين المخططين

 عمى النحو اآلتي: التعميمي،تعريفات التخطيط  ألىم البحثويعرض 
( عمى أنو " العممية المتصمة المستمرة التي تتضمن أساليب 30 ،3111فيمي )يعرفو 

وغايتيا أن يحصل  والمالية،البحث االجتماعي ومبادئ وطرق التربية وعموم اإلدارة واالقتصاد 
وأن يمكن كل  تامًا،ددة تحديدًا التالميذ عمى تعميم كاف ذي أىداف واضحة وعمى مراحل مح

فرد من الحصول عمى فرصة تعميمية ينمي بيا قدراتو وأن يسيم إسيامًا فعااًل بكل ما يستطيع 
 ".في تقدم البالد في النواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية

 التخصصات،( عمى أنو " عممية عممية جماعية متعددة 33، 0333ويعرفو زاىر )
وصواًل إلى أفضل  المتاحة،ستقبل وتستميم الحاضر والماضي وتعبئ اإلمكانات تستشرف الم
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واالستعداد التخاذ قرارات بشأنيا في ضوء  فييا،أو ممكنة ومرغوب  محتممة،بدائل أو خيارات 
 ."النظم التعميمية والكيف فياستثمار أمثل لعناصر الكم 

ذا كان التخطيط بمفيومو السابق ال يقتصر عمى مجر  د النظر إلى أىداف تخطيط نشاط وا 
ولكن باعتبارىا مكونات ليدف شامل ىو تحقيق النمو  مستقمة،معين باعتبارىا أىداف 

المتكامل لممجتمع ، فإن التخطيط التعميمي بوجو خاص ال يتم إال في وجود أىداف محددة 
 جتمع.سمفًا لكي نستطيع من خالل تمك األىداف الوصول إلى الغايات التي ينشدىا الم

 :التخطيط التعليمي أيداف

إن التخطيط التعميمي ليس مجرد وظيفة من الوظائف التي تضطمع بيـا السـمطات التعميميـة 
، ولكنو ميمة ألقيـت عمـى عـاتق ىـذه السـمطات اليـدف األساسـي منيـا ترشـيد المـوارد الماديـة 

 :(3111 )فيمي، والبشرية معًا ، ومن أىداف التخطيط التعميمي ما يمي
 اليدف االجتماعي لمتخطيط التعميمي. -
 اليدف الديمقراطي لمتخطيط التعميمي. -
 األىداف السياسية لمتخطيط التعميمي. -
 األىداف الثقافية لمتخطيط التعميمي. -
 األىداف االقتصادية لمتخطيط التعميمي. -
ــاة سياســيًا أو   ــع جوانــب الحي ــيم تخطــيط يشــمل جمي وممــا ســبق يتضــح أن التخطــيط لمتعم

شـكل فعـال فـي تحقيـق أىـداف اقتصاديًا أو ثقافيًا أو اجتماعيًا وال يتم بمعزل عنيم مما يسيم ب
، فالتخطيط التعميمي ليس ىدفو مجرد تمبية احتياجات التنمية االقتصادية فقـط بـل ىدفـو التعميم

انبيــا تمبيــة احتياجــات التنميــة بــالمعنى الشــامل لمتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة بجو 
 المختمفة والمتعمقة بتطور اإلنسان وتغير مواقفو.

 أيمية التخطيط التعليمي:

 :(3113)حجي،  تتضح أىمية التخطيط التعميمي فيما يمي
العمل عمى إحداث االسـتقرار السياسـي واالجتمـاعي وتييئـة الظـروف المناسـبة لمتنميـة  -

 االقتصادية واالجتماعية.
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إعطاء األفراد فرصًا متزايدة من التعميم حتى تتكشف مواىبيم وقدراتيم ، وىذا يساىم  -
في استغالل الموارد البشرية والمادية استغالاًل مثاليًا مما يقمل من نفقات التعميم عمى 

 تنمية الموارد ورفع كفايتيا.
ت تقديم والمقصود باألولويا األولويات،إن أىم ما في التخطيط التعميمي تحديد  -

ومشكمة  واالىتمام،تخصص أو مرحمة تعميمية عمى أخرى في اإلنفاق والدعم 
األولويات البد أن ننظر ليا من بعدين: البعد األول: درجة النمو أو التطور في 

والبعد الثاني: مدى الحاجة في التوسع في  التعميم،المراحل واألنواع المختمفة من 
 لتعميم لتحقيق أىداف التنمية االقتصادية واالجتماعية.المراحل واألنواع المختمفة من ا

تشخيص األوضاع التعميمية والتربوية الحالية وتقييم الييكل التعميمي القائم ودراسة  -
 مدى تناسق أجزائو وتفرعاتو ومدى االرتباط بينيا.

 العمل عمى التخفيف من حدة اإلىدار في التعميم ورفع مستوى كفاءتو. -
 عميمية جممة وتفصياًل لالستجابة لمتطمبات التنمية الشاممة.رسم السياسة الت -
 التوعية باإلصالح الفني لمعممية التعميمية وتحديدىا وتطويرىا. -
إحكام استثمار الوقت االستثمار األمثل دون ىدر لتحقيق أىداف المؤسسات  -

 التعميمية.
 الخطط عمى المدى الطويل. النظرة البعيدة الواعية إلى المستقبل ورسم -
وتحقيق التكامل بين جوانب النظام  والمجتمع،محاولة تقريب الشقة بين التعميم  -

 التعميمي.
وذلك ألن التخطيط  األمثل،يساعد عمى استغالل الموارد البشرية والمادية االستغالل  -

بالحد ويعني  وأخطاء،يتفادى اإلسراف الناجم عن االرتجال وما يصاحبو من محاوالت 
 من النفقات وتنمية الموارد ورفع كفايتيا.

كما يتم في ضوئو  ضوئيا،التخطيط التعميمي السميم ىو القاعدة التي ينظم العمل في  -
 وضع قواعد الرقابة عمى التنفيذ لمتابعة ما ينجز من عمل وتقويمو.

 أساليب التخطيط التعليمي: 

تباعو عند محاولة وضع ايمكن  أسموب التخطيط بأنو المدخل الذي يقصد بطريقة أو
أسموب لمتخطيط في ضوء األىداف المطموب تحقيقيا ،  أفضل طريقة أو حددالخطة ، وتت
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والبيانات والمعمومات التي أمكن التوصل إلييا ، واإلمكانات المتاحة ، والتي في ضوئيا سيتم 
(، ويوجد العديد من المداخل واألساليب التخطيطية منيا: مدخل 3111وضع الخطة )فيمي، 

لدراسة المقارنة ، ومدخل الطمب االجتماعي عمى التعميم ، ومدخل القوى العاممة ، ومدخل ا
الطمب العائد ، وأخيرًا طريقة البرمجة الخطية ، وستعتمد الدراسة الحالية مدخل و الكمفة 

 كأسموب متفق مع أىداف الدراسة الحالية.االجتماعي عمى التعميم 
 الدراسات الشابكة:

ىناك العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، 
 بة تنازليًا من األحدث إلى األقدم وفق اآلتي:وسيتم عرض بعضيا مرت

التعرف عمى األسموب الذي يناسب تخطيط دراسة ىدفت إلى   (0306غنايم )أجرى 
دسي ، التعرف عمى الواقع الحالي لمتعميم اليناليندسي موضوع الدراسة التطبيقية، و التعميم 

الطالب المقيدين بالتعميم اليندسي مدى وجود تناسب بين أعداد والقوى العاممة التي يعدىا، و 
مدى وجود تناسب بين أعداد الميندسين التنمية االجتماعية واالقتصادية، و  ، وخطط

مدى وجود تناسب ، وأعداد أعضاء ىيئة التدريس بو، وكذلك  المتخرجين بالتعميم اليندسي
تماعية التنمية االج بين أعداد الميندسين المتخرجين من التعميم اليندسي ، وخطط

تقدير احتياجات خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية من واالقتصادية، وانتيت إلى 
بالنسبة إلى مجموعة من النتائج من أىميا توصمت الدراسة قبل، و الميندسين في المست

لمطالب المقيدين بكميات اليندسة ٌوِجَد أن أعدادىم ال تتناسب مع احتياجات خطط التنمية 
ال يوجد تناسب بين أعداد أعضاء ىيئة التدريس االجتماعية في المستقبل، و  تصادية واالق

النسبة لممتخرجين )قوة العمل من المقيدين بيا، و بكميات اليندسة ، وأعداد الطالب 
األساس ،  الميندسين( ال يوجد تناسب بين أعداد الميندسين في قوة العمل في سنة

تنبرجن تم تقدير االحتياجات المطموب  –كوريا  وبتطبيق نموذجواحتياجات خطط التنمية، 
 م.3111توافرىا من الميندسين حتى عام 

التعرف عمى حجم القوى العاممة من المعممين ( دراسة ىدفت إلى 0330أجرى دياب )و 
تحديد ىـ، و 0614/0614ية خالل سنة األساس السعوديين بالمرحمتين المتوسطة والثانو 

ثر عمى الطمب والعرض من المعممين وطرق قياس الفجوة بين المتغيرات األساسية التي تؤ 
يمي في العرض والطمب ، ثم بناء نموذج رياضي يتناسب مع طبيعة وخصائص النظام التعم
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توصمت الدراسة إلى أنو كمما زاد عدد الطالب السعوديين المممكة العربية السعودية، و 
مكة العربية السعودية ىدف سعودة المقبولين بكميات التربية أمكن ذلك من تحقيق المم

الوظائف التدريسية بالمرحمتين المتوسطة والثانوية خالل عشرة سنوات ، ولقد تم جدولة 
 ع قبوليم في صورة جداول تفصيمية.تقديرات أعداد الطالب المتوق

التعرف عمى طبيعة العالقة بين تخصصات ( دراسة ىدفت إلى 0334أجرى بديوي )كما 
بالتعميم الثانوي الصناعي بمحافظة الغربية واحتياجات سوق العمل بقطاع الصناعات النسيج 

النسيجية بالمحمة الكبرى كمًا وكيفًا من خريجي تمك التخصصات حاليًا ، ومعرفة أىم 
ولتحقيق ىذا اليدف استخدم افرىا في القوى العاممة مستقباًل، المؤشرات الكيفية الالزم تو 

و في ، واستخدم مدخل تخطيط القوى العاممة ، واستخدم أسموب دلفي وىالباحث المنيج الوص
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا أن من أساليب االستدالل المستقبمي، و 

ىناك ترابطًا وتكاماًل بين كل من تخطيط التعميم وتخطيط القوى العاممة ، حيث يمثل كل منيما 
والوظائف ، ومن األنساق الفرعية التي يتحدا فييا ىو إعداد البشر نسقًا متكاماًل من األدوار 

لموظائف والمين المطموبة لتنمية المجتمع بصورة شاممة ، إذ ال يمكن لمتنمية والتخطيط 
 الشامل أن يتطورا ما لم تترجم حاجاتيا ومطالبيا إلى خطط تعميمية.

لمقبول بكميات التربية وضع خطة مقترحة ( دراسة ىدفت إلى 0333أجرى شحاتو )و 
القائمة بإعداد معمم لغة إنجميزية لممدارس االبتدائية في محافظة الدقيمية لفترة عشرين عامًا 
 في شكل أربع خطط خمسية ، وذلك لتحقيق التوازن بين مصادر اإلعداد القائمة ، ومتطمبات

حث المنيج الوصفي ولكي يتحقق ىذا اليدف استخدم الباالمدارس االبتدائية )سوق العمل(، 
الحتياجات من التالميذ ، ونموذج إسماعيل دياب الرياضي الذي يستخدم في تقدير ا

ىناك العديد من مصادر اإلعداد لمعمم الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا توصمت والمدرسين، و 
مج إعداد المغة اإلنجميزية وتتمثل في شعبة التعميم االبتدائي بكمية التربية بالمنصورة ، وبرنا

المعممين غير المتخصصين بكمية التربية بالمنصورة ، وقسم المغة اإلنجميزية بتربية نوعية 
جميع المصادر السابقة ال تغطي االحتياجات الالزمة ت غمر ، وتربية نوعية منية النصر، و مي

 من معممي المغة اإلنجميزية بمحافظة الدقيمية.
إجراء بعض التقديرات الكمية الالزمة  لى( دراسة ىدفت إ3112كما أجرى حسانين )

لمواجية الحاجات التعميمية لمتعميم الثانوي الفني نظام السنوات الخمس بمحافظة الدقيمية في 
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يكون عميو التعميم الثانوي ضوء الطمب االجتماعي ، ووضع تصور مستقبمي لما يمكن أن 
ج الوصفي ، وأسموب إحصائي ولكي يتم تحقيق ىذه األىداف استخدم الباحث المنيالفني، 

تقدير عدد لدراسة لعدد من النتائج من أىميا وتوصمت المتحميل الكمي والمقارنات الكمية، 
التعميم الفني الصناعي والتجاري،  المعممين والفصول والطالب المتوقع استيعابيم لمرحمة

 مس في جميع جوانبو.ىناك العديد من المشكالت التي تواجو التعميم الفني نظام السنوات الخو 
دراسة واقع أعضاء ىيئة التدريس والييئة ( دراسة ىدفت إلى 3116كما أجرت غبور )

اء ىيئة التدريس بجامعة التعرف عمى أىم الخطط الحالية والمستقبمية ألعضونة، و المعا
عرض مجموعة من أساليب تخطيط الطمب عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المنصورة، و 

معدالت التدفق خالل سنوات  تحديد اتجاىاتفي ضوء معدالت تدفق الطالب، و عاونة الم
لييئة المعاونة خالل تقدير احتياجات جامعة المنصورة من أعضاء ىيئة التدريس واالخطة، و 

قد استخدمت الباحثة لتحقيق ىذه األىداف المنيج الوصفي ، كما اعتمدت سنوات الخطة، و 
اذج الرياضية لتخطيط الطمب عمى أعضاء ىيئة التدريس عمى األساليب اإلحصائية والنم

إلى مجموعة من النتائج وتوصمت الدراسة نة في ضوء معدالت التدفق الطالبي، والييئة المعاو 
زيادة عدد عن عدد الييئة المعاونة بالجامعة، و نقص عدد أعضاء ىيئة التدريس من أىميا 

الخطتين الخمسينيتين األولى والثانية وثبات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالجامعة خالل 
 ن الخمسينيتين الثالثة والرابعة.أعدادىم في الخطتي
لتعرف عمى طبيعة السياقات التنموية لمتعميم في ( دراسة ىدفت إلى ا3116وأجرى حسن )

تحديد السياقات، و سيناء ، وتحديد المتطمبات األكاديمية ليذا التعميم بما ينسجم مع تمك 
، ورسم  الدور التنموي لمتعميم الجامعي في ضوء أطروحات المشروع القومي لتنمية سيناء

تصميم مالمح التصور المستقبمي لمتعميم الجامعي في سيناء في مالمح لواقع ىذا التعميم، و 
ولتحقيق تمك األىداف استخدم نمية بما يسمح بقيام جامعة بيئية، ضوء المشروع القومي لمت

إلى  وتوصمت الدراسةمنيج الوصفي واستخدم أسموب دلفي، ج التاريخي والالبحث المني
تطاعت أن أن الكميات الجامعية الموجودة حاليًا بسيناء اسمجموعة من النتائج من أىميا 

 يجب أن تكون الجامعة المقترحة ذات طابع بيئي مختمف عنتحقق أىدافيا التنموية، كما 
 باقي الجامعات الحكومية األخرى.
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وضع خطة مقترحة لمقبول بكمية العموم ( دراسة ىدفت إلى 3114كما أجرى دعدوع )
الزراعية البيئية في ضوء مدخل التخطيط لمقوى العاممة وباستخدام نماذج التدفق الرياضية 

توصمت م، و 3109حتياجات سوق العمل حتى عام لتحقيق التوازن بين مصادر اإلعداد وا
دم وجود سياسة واضحة لمربط بين االحتياجات ىميا عالدراسة إلى عدة نتائج من أ

المستقبمية من القوى العاممة المؤىمة تأىياًل عاليًا وبين مخرجات نظم التعميم ، وىذا قد يسبب 
من المتوقع حدوث عجز في الميندسين الزراعيين  عند تمبية احتياجات سوق العمل، و خمالً 

العمل بمحافظة شمال سيناء في ضوء اتساع المحميين الالزمين لموفاء باحتياجات سوق 
 سوق العمل عمى أثر الخطة القومية لتنمية سيناء.

م( والتي ىدفت إلى الكشف عن الواقع الكمي لخريجي كميات التربية 3114دراسة أحمد )
االقتصاد المنزلي  –التربية الفنية  –النوعية لمحافظة الدقيمية تخصصات )التربية الموسيقية 

ر االحتياجات الكمية من المعممين خريجي كميات التربية النوعية الالزمين لمدارس (، وتقدي
التعميم العام بمحافظة الدقيمية، ووضع تصور تخطيطي مستقبمي في شكل ثالث خطط 
خمسية ، وفي ضوء مدخل التخطيط لمقوى العاممة باستخدام نموذج إسماعيل دياب المعدل 

لمعممين النوعيين والطمب عمييم، وتوصمت الدراسة إلى لتحقيق التوازن بين العرض من ا
مجموعة من النتائج أىميا ضرورة االتجاه نحو ربط احتياجات التربية والتعميم من المعممين 

 بالتخصصات النوعية بالمعروض من المعممين من خالل كميات التربية النوعية.
الكفاية الداخمية لمتعميم العام دراسة ىدفت إلى تعرف ( 0604) الحناويوأجرى أيًضا 

لمناسبتو طبيعة الدراسة، لمنيج الوصفي ت الدراسة اقد استخدملبالمممكة العربية السعودية، و 
والنشرات السنوية الخاصة بمراحل التعميم العام االبتدائي  اتاإلحصائيوكذلك تم االستعانة ب

إعادة تركيب الفوج لحساب اليدر  والمتوسط والثانوي بوزارة التربية والتعميم واتبع طريقة
ميل معدالت الترفيع والرسوب والتسرب المتحققة لمتعرف عمى ، وىدفت الدراسة إلى تحالتربوي

كيفية نموىا ومعرفة مواقع الرسوب والتسرب العالية لبحث أسباب ذلك عمى مستوى اإلدارة 
ب وأعداد المتسربين معرفة عدد السنوات المستيمكة بواسطة الرسوب والتسر ، و التعميمية

اليدف االقتصادي مقررة وبعد رسوب عدد من السنوات(، و والمتخرجين سنويًا ) في المدة ال
من ، وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا أنو المتمثل في قياس التكمفة الميدرة

ات ) طالبًا بعد ثالث سنو  437 ىـ تخرج 0613طالب مستجد بالصف األول لعام  0111بين 
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طالبًا بعد أربع سنوات ) أي بعد رسوب سنة  165، و% 66أي بدون رسوب ( تمثل نسبتيم 
طالبًا بعد خمس سنوات ) أي بعد رسوب سنتين ( تمثل  47، و% 04واحدة ( تمثل نسبتيم 

 0طالبًا بعد ست سنوات ) أي بعد رسوب ثالث سنوات ( تمثل نسبتيم  13، و% 4نسبتيم 
طالب ( دون أن يحصموا عمى الثانوية  0111طالبًا أصل الفوج )  220ترك المدرسة ، و %

اإلنفاق الميدر ، و سنوات 6.2معدل بقاء الطالب بالمرحمة ، وبمغ % 26العامة تمثل نسبتيم 
مغ معدل الترسب ، وبمميون لاير 4.4طال ( حوالي  0111لمفوج الذي استمر في الدراسة ) 

% وكان أعمى معدل  00.9بمغ معدل التسرب كما  ،% وكان أعمى معدل في الصف األول 0
% مقارنة بعام 0% بانخفاض طفيف بمغ حوالي  63الفاقد التعميمي بمغ ، و في الصف األول

 .ىـ 0619% عما تحقق في عام 0تحسن % ب91.2معدل الكفاية بمغ ، ىـ 0619
ىدفت إلي إمكانية تحديد غير دراسة  Johnes, J. (2006)جونز وأجرى 

الخريجين المحتممين، وذلك باستخدام معمومات تم الحصول عمييا قبل دخول الجامعة. 
إلى جامعة النكستر يشير  وادخولطالب  0393 مكون من التحميل اإلحصائي لعينة من فوج

إلى أن احتمال عدم اكتمال يتم تحديدىا من قبل الخصائص المختمفة، وأىم تمك الفصائل قدرة 
)التي تعكسيا والنتائج عمى مستوى(، تجربة عممو قبل أن يأتي إلى الطالب األكاديمية 

الجامعة، خمفيتو المدرسة وموقع منزلو فيما يتعمق الجامعة. دراسة اليدر بشكل منفصل بين 
الذكور واإلناث ويحدد الفروق البارزة بين المجموعتين في الخصائص المرتبطة عدم اكتمال. 

يكشف عن أن تحسن كبير في التنبؤ عدم اكتمال يمكن أن المزيد من التحميل لمعينة ككل 
يتحقق عن طريق استخدام نتائج االمتحانات في السنة األولى في الجامعة بدال من النتائج 

 .عمى مستوى. االستنتاج الرئيسي ىو أن رفع المتطمبات األكاديمية لمدخول
( دراسة ىدفت إلى وضع خطة مستقبمية مقترحة لجامعة 3119كما أجرى عطية )

قناة السويس لسد االحتياجات المستقبمية من العمالة المتخصصة بقطاعي الصناعة 
م ، وذلك في ضوء مدخل القوى العاممة 3109والسياحة بإقميم القناة وسيناء حتى عام 

تم تطبيقيا باستخدام الحاسب اآللي، واعتمدت وباستخدام نماذج التدفق الرياضية التي سي
الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي بيدف تحديد واقع التعميم الجامعي بجامعة قناة 
السويس واإللمام بالحقائق ذات الصمة بيذا الموضوع ، ومعرفة أىداف واحتياجات خطط 

لعدد من النتائج من أىميا  م، وتوصمت الدراسة3109التنمية بإقميم القناة وسيناء حتى عام 
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ضعف ارتباط خطط التعميم بالكميتين كمًا وكيفًا بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ، بما 
يضعف من موقف الكميتين كأداة فعالة في إحداث التنمية، واعتماد نظام القبول بالكميتين 

قمل من كفاءة الطالب عمى مجموع الدرجات المتحصل عمييا من المحمة قبل الجامعية وىذه ي
الممتحقين بيما، وقمة اإلصدارات اإلحصائية عن ما تم إنجازه بالمشروع القومي لمحافظات 

م، وقمة ارتباط 3109القناة وسيناء ، والمتبقي من والمستيدف في الفترة المقيمة حتى عام 
اة وسيناء مؤسسات اإلعداد ، والجيات المسئولة عن المشروع القومي لتنمية محافظات القن

 بما يجعل كل منيما في طريق بعيد عن األخر.
 التعكيب على الدراسات الشابكة:

التخطيط الحتياجات بتعرف من خالل العرض السابق لمدراسات التي اىتمت 
سواء بالتعميم قبل الجامعي أو التعميم الجامعي المؤسسات المختمفة من القوى العاممة 

غم من توفر دراسات منظمة بحثت متغيرات متعددة، فإن ، يمكن استخالص أنو بالر والعالي
إلى تعرف الحالية، والتي تيدف  الدراسةالباحث لم يجد دراسة واحدة منيا تناولت مشكمة 

احتياجات مؤسسات التعميم العام بمنطقة الباحة التعميمية من المعممين والمعممات، وتم 
بعض الدراسات السابقة التي تم عرضيا، استخدام مدخل الطمب االجتماعي عمى التعميم مثل 

ولقد كما أنيا تشابيت مع الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الوصفي التحميمي،  
النموذج دب النظري لمدراسة، وبناء استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء األ

، والمعممات بمنطقة الباحة التعميميةمعممين لالرياضي المناسب لتقدير االحتياجات من ا
 .واختيار المنيج المناسب

 الدراسة وإجراءاتًا: مهًج

تم في ىذا الجزء تحديد المنيج المستخدم واألساليب والنماذج الرياضية التي تتناسب 
 مع طبيعة الدراسة الحالية.

 مهًج الدراسة:

 لمناسبتو طبيعة ىذه الدراسة. التحميميتم استخدام المنيج الوصفي 
   Social Demand Model وصف منوذج الطلب االجتماعي

كما  األفراد،يشير الطمب االجتماعي إلى الطمب عمى التعميم المستقصي من طموحات 
والطمب االجتماعي مفيوم يعبر عن المستوي الجمعي لمطمب  التعميمي،تنعكس عمى الطمب 
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وىو أيضًا منيجية أو مدخل لتخطيط التعميم تعتمد عمى طمب أفراد المجتمع  التعميم،عمى 
 (.0332)عبد الجميل، لمتعميم أكثر من احتياجات االقتصاد من القوى العاممة

 ولتطبيق النموذج يمزم وضع مجموعة من الفروض في االعتبار ىي: 
 ثابت ال يتغير في سنوات التنبؤ.متوسط معدل التغير  -
 خالل سنوات التنبؤ. النسبيحدث تغير في متوسطات  ال -

سيتم االعتماد عمى متوسط أعداد المعممين والمعممات في السنوات الماضية كعنصر  -
 في مصفوفة أعداد المعممين والمعممات في السنة األولى لمتنبؤ.

 ومهاقشتًا: تائج الدراسةتفشري ن

، وذلك حسب أسئمة الييا ىذه الدراسةعرضًا لمنتائج التي توصمت الجزء يتناول ىذا 
احتياجات مدارس التعميم العام بمنطقة الباحة من المعممين ، حيث سيتم تحديد الدراسة

 ىـ:0641عام  والمعممات حتى
 عام(: 01 – 6)التوقعات الشكانية ملهطكة الباحة وفكا للشرحية العمرية 

 09 – 4)لقد تم حساب التوقعات السكانية لمنطقة الباحة وفقا لمشريحة العمرية 
ضوء حساب متوسط معدل التغير خالل خمس سنوات سابقة لسنوات التوقع حيث  عام( في

حيث  أنثي( )ذكر،ا لمنوع ىـ وتم حساب عدد السكان المتوقعة وفقً  0640/0643يدف أن ال
تم حساب النسبة المئوية لعدد الذكور من إجمالي عدد السكان في تمك الشريحة العمرية 

 العمرية،نفس الشريحة  السكان فيوأيضا النسبة المئوية لعدد اإلناث من إجمالي عدد 
 :(2) كن توضيح ذلك في الجدولويم

يىصػح ػهى أساط انُىع                         ػاو( 19 – 0)انتىقؼاخ انسكاٍَح وفقا نهششٌحح انؼًشٌح  (4) جذول

 إَاث ( –) ركىس 

 انؼاو
 ػذد انسكاٌ انكهً

-19ػذد انسكاٌ فً انششٌحح انؼًشٌح )

 سُح( 13

 انًجًىع ػذد اإلَاث ػذد انزكىس اإلجًانً ػذد اإلَاث ػذد انزكىس

 37114 39134 39314 341177 134114 144447 هـ 1341/1341

 144409 33941 74407 311914 144441 114431 هـ 1340/1349

 147193 71143 71347 334147 114374 113199 هـ 1331/1331

 114744 73344 77047 307433 144119 147919 هـ 1330/1339

 110199 79943 74394 343044 131400 139931 هـ 1371/1371

 111141 04039 01377 713794 173141 104499 هـ1370/1379

 117444 01744 04447 744413 101344 104433 هـ1373/1304

 114413 04934 03743 734411 109107 194070 هـ1301/1301
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( عـام 09 – 4أن إجمالي عدد السكان في الشـريحة العمريـة )  (2)يتضح من الجدول         
 ىـ . 0640/0643ىـ و 0620/0623% بين عامي  33.0زاد بنسبة 

يمي ثالث سيناريوىات ألعداد الطالب المتوقع قيدىم بالتعميم قبل وسنعرض فيما 
الجامعي بمنطقة الباحة لمتعرف عمى الطمب االجتماعي عمى التعميم قبل الجامعي بالمنطقة 
مكانية التوسع في المؤسسات قبل الجامعية الستيعاب األعداد المتزايدة من الممتحقين بيذا  وا 

 النوع من التعميم.
األول : أعداد الطالب المتوقـع قيـدىم بـالتعميم قبـل الجـامعي فـي ضـوء نسـبة  السيناريو

 09 – 4% المقترحـــة مـــن إجمـــالي عـــدد الســـكان فـــي الشـــريحة العمريـــة )  011ال 
 عام ( :
( أعداد الطالب المتوقع قيدىم بـالتعميم الجـامعي فـي ضـوء نسـبة ال 6يوضح الجدول )        
عــام ( وذلــك  09 – 4 الســكان فــي الشــريحة العمريــة )% المقترحــة مــن إجمــالي عــدد  011
 ا لمنوع .وفقً 

% انًقتشحح  144( أػذاد انطهثح انًتىقغ قٍذهى تانتؼهٍى قثم انجايؼً فً ضىء َسثح ال  3جذول ) 

 (ػاو 19 – 0يٍ إجًانً ػذد انسكاٌ فً انششٌحح انؼًشٌح ) 

 انؼاو
إجًانً ػذد 

 انسكاٌ

( فً ضىء َسثح 0-19) ػذد انسكاٌ فً انششٌحح انؼًشٌح

 % انًقتشحح144استٍؼاب 

 انًجًىع ػذد اإلَاث ػذد انزكىس

 37114 39134 39314 341177 هـ 1341/1341

 144409 33941 74407 311914 هـ 1340/1349

 147193 71143 71347 334147 هـ 1331/1331

 114744 73344 77047 307433 هـ 1330/1339

 110199 79943 74394 343044 هـ 1371/1371

 111141 04039 01377 713794 هـ1370/1379

 117444 01744 04447 744413 هـ1373/1304

 114413 04934 03743 734411 هـ1301/1301

 الســــيناريو الثــــاني: أعــــداد الطــــالب المتوقــــع قيــــدىم بــــالتعميم قبــــل الجــــامعي حتــــى عــــام

 ىـ وفًقا لمنسب الواقعية:0640/0643
( أعـداد الطـالب المتوقـع قيـدىم بالمؤسسـات قبـل الجامعيـة بمنطقـة 4)يوضح الجـدول         

ــالتعميم العــام  ــات الممتحقــين ب ــم حســاب عــدد الطــالب والطالب ــع حيــث ت ــي ضــوء الواق الباحــة ف
بمنطقة الباحة خالل سنوات سابقة وتم حسـاب متوسـط معـدل التغيـر والـذي تـم االعتمـاد عميـو 

 المستقبمية وفًقا لما يمي.وقعات لحساب الت
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 هـ وفقًا نهُسة انىاقؼٍح 1301/1301( أػذاد انطالب انًتىقغ قٍذهى تانتؼهٍى قثم انجايؼً حتى ػاو  7جذول ) 

 انؼاو
إجًانً ػذد 

 انسكاٌ

ػذد انسكاٌ فً انششٌحح انؼًشٌح 

 ( ػاو19-0)
 ػذد انطالب انًتىقغ قٍذهى وفقًا نهىاقغ

ػذد 

 انزكىس

ػذد 

 اإلَاث
 ػذد انزكىس انًجًىع

ػذد 

 اإلَاث
 اإلجًانً

 34134 11731 17041 37114 39134 39314 341177 هـ 1341/1341

 74733 14031 10349 144409 33941 74407 311914 هـ 1340/1349

 74193 13344 14193 147193 71143 71347 334147 هـ 1331/1331

 77431 10194 13911 114744 73344 77047 307433 هـ 1330/1339

 74931 19743 41149 110199 79943 74394 343044 هـ 1371/1371

 01949 14349 41444 111141 04039 01377 713794 هـ1370/1379

 04010 13931 44443 117444 01744 04447 744413 هـ1373/1304

 03440 44441 43743 114413 04934 03743 734411 هـ1301/1301

الســيناريو الثالــث : أعــداد الطــالب المتوقــع قيــدىم بــالتعميم قبــل الجــامعي وفًقــا لممتوســط العــام 
 لمسيناريوىات السابقة:

ــــة          ــــدين المتوقع ــــام ألعــــداد المقي ــــى حســــاب المتوســــط الع يعتمــــد ىــــذا الســــيناريو عم
ليــا فــي بالســيناريوىات الســابقة  والــذي تــم حســابو مــن خــالل اإلحصــاءات التــي تــم التوصــل 

ويمكن توضيح أعـداد الطـالب المتوقـع قيـدىم بـالتعميم قبـل الجـامعي حتـى عـام  4و 6 الجداول
 ( . 4ضوء ىذا السيناريو في الجدول )  ىـ في 0640/0643
هـ فً ضىء انًتىسط  1301/1301( أػذاد انطالب انًتىقغ قٍذهى تانتؼهٍى قثم انجايؼً حتى ػاو 0) جذول

 تانتؼهٍى قثم انجايؼً تانسٍُاسٌىهاخ انساتقحانؼاو ألػذاد انًقٍذٌٍ 

 انؼاو

 انسٍُاسٌى انخانج انسٍُاسٌى انخاًَ انسٍُاسٌى األول

ػذد 

 انزكىس

ػذد 

 اإلَاث

ػذد 

 انزكىس

ػذد 

 اإلَاث

ػذد 

 انزكىس

ػذد 

 اإلَاث
 انًجًىع

 91099 43310 40901 11731 17041 39134 39314 هـ 1341/1341

 97444 40039 44040 14031 10349 33941 74407 هـ 1340/1349

 93199 44794 34049 13344 14193 71143 71347 هـ 1331/1331

 44117 34749 31094 10194 13911 73344 77047 هـ 1330/1339

 49373 31043 33477 19743 41149 79943 74394 هـ 1371/1371

 31314 33999 39134 14349 41444 04039 01377 هـ1370/1379

 33944 30134 34747 13931 44443 01744 04447 هـ1373/1304

 30044 39401 33739 44441 43743 04934 03743 هـ1301/1301

 : (9)ومن ىذا السيناريو يمكن الخروج بعدة مؤشرات تتضح في الجدول 
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 ( تؼض انًؤششاخ انتً تى استخالصها يٍ َتائج انسٍُاسٌى انخانج9جذول )

 انؼاو

اإلجًانً 

انكهً نؼذد 

 انسكاٌ

ػذد انسكاٌ 

فً انششٌحح 

انؼًشٌح 

(19-0) 

يؤششاخ َسثح ػذد انزكىس واإلَاث تانسٍُاسٌى انخانج فً 

 ضىء ػذد انسكاٌ انكهً وػذدهى فً انششٌحح انؼًشٌح

ػذد 

 انزكىس

 ػذد اإلَاث % %
% 

% 

 40.9 4.9 43310 44.0 3.1 40901 37114 341177 هـ 1341/1341

 40.9 4.9 40039 44.0 3.1 44040 144409 311914 هـ 1340/1349

 40.9 4.9 44794 44.0 3.1 34049 147193 334147 هـ 1331/1331

 40.9 4.9 34749 44.0 3.1 31094 114744 307433 هـ 1330/1339

 40.9 4.9 31043 44.0 3.1 33477 110199 343044 هـ 1371/1371

 40.9 4.9 33999 44.0 3.1 39134 111141 713794 هـ1370/1379

 40.9 4.9 30134 44.0 3.1 34747 117444 744413 هـ1373/1304

 40.9 4.9 39401 44.0 3.1 33739 114413 734411 هـ1301/1301

 اريوىات يمكننا التنبؤ بما يمي :ومن ىذه السين
ىـــ وتتمثــل ىــذه االحتياجــات فــي 0641عــام  االحتياجــات البشــرية لمــدارس التعمــيم العــام حتــى

 اآلتي:

ــــيم العــــام مــــن المعممــــين والمعممــــات حتــــى العــــام الدراســــي          احتياجــــات مــــدارس التعم
 ىـ :0641/0643

فــي ضــوء الســيناريوىات الســابقة يمكننــا التنبــؤ باالحتياجــات المتوقعــة لمــدارس التعمــيم         
ــام بمنطقــة الباحــة التعميميــة مــن ال ــى متوســط عــام حتــى الع معممــين والمعممــات لمحصــول عم

ــم بالقاعــات  0640/0643 ــك فــي ضــوء عــدد الطــالب المناســب والمســتيدف لكــل معم ىـــ وذل
أي عشــرة طــالب لكــل معمــم وبنــاء عميــو  01:  0الدراســية والــذي يتمثــل فــي النســبة المثاليــة 

 نعوض في الجداول الخاصة بالسيناريوىات السابقة لنحصل عمى اآلتي :
الســيناريو األول : األعــداد المتوقعــة مــن المعممــين والمعممــات بمــدارس التعمــيم العــام بمنطقــة  

 011الباحة التعميمية في ضوء أعداد الطمبة المتوقع قيدىم بـالتعميم العـام فـي ضـوء نسـبة ال 
 عام ( : 09 – 4% المقترحة من إجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية ) 
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( األػذاد انًتىقؼح يٍ انًؼهًٍٍ وانؼهًاخ فً ضىء أػذاد انطهثح انًتىقغ قٍذهى تانتؼهٍى انؼاو فً ضىء 4جذول )

 ػاو ( 19 – 0% انًقتشحح يٍ إجًانً ػذد انسكاٌ فً انششٌحح انؼًشٌح )  144َسثح ال 

 انؼاو

% يٍ إجًانً 144َسثح ال 

ػذد انسكاٌ انًتىقغ قٍذهى فً 

 (19-0انؼًشٌح ) حانششٌح

تُثؤ ان

تأػذاد 

 انًؼهًٍٍ

انتُثؤ 

تأػذاد 

 انًؼهًاخ

انضٌادج 

انًطهىتح 

فً أػذاد 

 انًؼهًٍٍ

 

انضٌادج 

انًطهىتح 

فً أػذاد 

 انًؼهًاخ

 اإلجًانً

 يجًىع إَاث ركىس

 - - - 3913 3931 37114 39134 39314 هـ1341/1341

 33941 74407 هـ1340/1349
14440

9 
7449 

3394 
137 

194 314 

 71143 71347 هـ1331/1331
14719

3 
7133 

7113 
179 

173 711 

 73344 77047 هـ1330/1339
11474

4 
7703 

7334 
194 

100 740 

 79943 74394 هـ1371/1371
11019

9 
7439 

7994 
144 

144 704 

 04039 01377 هـ1370/1379
11114

1 
0130 

0407 
133 

137 733 

 01744 04447 هـ1373/1304
11744

4 
0443 

0174 
144 

147 494 

 04934 03743 هـ1301/1301
11441

3 
0373 

0493 
117 

113 133 

 4133 1741 1009 إجًانً االحتٍاجاخ

( أن احتياجات مدارس التعميم العام بمنطقـة الباحـة التعميميـة مـن 0يتضح من الجدول )         
ىــ، أي أن 0624/0629معممـة لمعـام الدراسـي  090معمـم و  364المعممين والمعممـات بمـغ 

معمــم ومعممــة، كمــا يتضــح أن ىنــاك  632إجمــالي االحتياجــات مــن المعممــين والمعممــات بمــغ 
، 292، 436،  442،  424،  400زيادة مضطردة حيث تصـل ىـذه الزيـادة إجمـااًل بمقـدار 

ىـــــ حتــــى عــــام 0624/0629معمًمــــا ومعممــــة كــــل خمــــس ســــنوات، وذلــــك مــــن عــــام  363
ضح أن إجمالي االحتياجات من المعممين والمعممـات بمـدارس التعمـيم ىـ، كما يت0640/0643

ــة بمــغ  ــة الباحــة التعميمي ــام بمنطق ــم ومعممــة، أي أن االحتياجــات الســنوية مــن  2363الع معم
ا ومعممـة، معمًمـ 010المعممين والمعممات بمدارس التعميم العام بمنطقة الباحـة التعميميـة يبمـغ 

أن ىذه القيم كمية فقـط، أي أن الدراسـة الحاليـة تحتـاج لدراسـة عتبار مع أىمية الوضع في اال
بحثية أخرى يتم فييا تحديـد االحتياجـات الفعميـة مـن المعممـين والمعممـات حسـب التخصصـات، 
عمى أن يتم دراسة إعادة توزيع الكفاءات التدريسية بالمدارس المختمفة بما يحقق التـوازن فـي 

ات المنطقـة الخمـس الباحـة، والعقيـق، والمنـدق، وبمجرشـي، أعداد المعممين والمعممات بمحافظ
والقرى، حيث أن العجز والزيادة لـو جانبـان جانـب كمـي وجانـب كيفـي، الجانـب الكمـي يـتم فيـو 
حســاب إجمــالي االحتياجــات وفــق النســب الخاصــة بعــدد الطمبــة لكــل معمــم، أمــا الجانــب الكيفــي 
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ات وبالتـالي تحديـد اتياجـات التطـوير والتحسـين فيتم فيو تحديـد مسـتوى أداء المعممـين والمعممـ
العــام بمنطقــة  المســتمر ليــذا األداء بمــا يحقــق التطــور النــوعي فــي مخرجــات مــدارس التعمــيم

 الباحة التعميمية.
الســيناريو الثــاني : األعــداد المتوقعــة مــن المعممــين والمعممــات بمــدارس التعمــيم العــام بمنطقــة 

ــي ضــوء أعــداد ــة ف ــى عــام  الباحــة التعميمي ــل الجــامعي حت ــالتعميم قب ــدىم ب ــع قي الطــالب المتوق
 ىـ وفقا لمنسب الواقعية : 0640/0643

بعد حساب االحتياجات الخاصة بمدارس التعميم العـام مـن المعممـين والمعممـات حسـب 
أعــداد الطــالب والطالبــات المتوقــع قيــدىم بمــدارس التعمــيم العــام بمنطقــة الباحــة التعميميــة فــي 

عـــام(، يـــتم فـــي ىـــذا الجـــزء حســـاب  09إلـــى  4كان فـــي الشـــريحة العمريـــة )ضـــوء عـــدد الســـ
االحتياجــات مــن المعممــين والمعممــات فــي ضــوء العــدد الفعمــي مــن الطــالب والطالبــات وتوقعــات 
تطــور أعــدادىم فــي ضــوء متوســط معــدل التغيــر الســنوي فــي أعــداد الممتحقــين خــالل ســنوات 

ىــ، وصـواًل لسـنة اليـدف والتـي تتحـدد 0620/0623سابقة لسنة األساس والتي تتحدد بالعام 
 (.  3ىـ، ويمكن تحديد ذلك في الجدول ) 0641في العام 

األػذاد انًتىقؼح يٍ انًؼهًٍٍ وانًؼهًاخ فً ضىء أػذاد انطالب انًتىقغ قٍذهى تانتؼهٍى قثم انجايؼً  (3جذول )

 هـ وفقا نهُسة انىاقؼٍح 1301/1301حتى ػاو 

 انؼاو

ػذد انطالب انًتىقغ قٍذهى وفقا 

انتُثؤ  نهىاقغ

تأػذاد 

 انًؼهًٍٍ

انتُثؤ 

تأػذاد 

 انًؼهًاخ

انضٌادج 

انًطهىتح 

فً أػذاد 

 انًؼهًٍٍ

 

انضٌادج 

انًطهىتح 

فً أػذاد 

 انًؼهًاخ

 اإلجًانً

 يجًىع إَاث ركىس

 - - - 1173 1704 34134 11731 17041 هـ1341/1341

 130 117 141 1403 1031 74733 14031 10349 هـ1340/1349

 174 111 149 1334 1414 74193 13344 14193 هـ1331/1331

 191 119 133 1019 1391 77431 10194 13911 هـ1330/1339

 147 144 171 1974 4113 74931 19743 41149 هـ1371/1371

 444 131 173 1431 4144 01949 14349 41444 هـ1370/1379

 144 44 144 1393 4444 04010 13931 44443 هـ1373/1304

 110 73 09 4444 4374 03440 44441 43743 هـ1301/1301

 1093 943 434 إجًانً االحتٍاجاخ

 

( أن احتياجـــات مـــدارس التعمـــيم العـــام بمنطقـــة الباحـــة 3يتضـــح مـــن الجـــدول )         
ـــــغ  ـــــين والمعممـــــات بم ـــــة مـــــن المعمم ـــــة لمعـــــام الدراســـــي  004معمـــــم و  020التعميمي معمم

معمــــم  364ىــــ، أي أن إجمــــالي االحتياجــــات مــــن المعممـــين والمعممــــات بمــــغ 0624/0629
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 390،  340دار ومعممة، كما يتضح أن ىناك زيادة مضـطردة حيـث تصـل الزيـادة إجمـااًل بمقـ
ــــــك مــــــن عــــــام  034، 000، 211،  304،  ــــــا ومعممــــــة كــــــل خمــــــس ســــــنوات، وذل معمًم

ــــى عــــام 0624/0629 ــــالي 0640/0643ىـــــ حت ــــا يتضــــح أن إجم ــــب، كم ــــى الترتي ىـــــ عم
 0496االحتياجات من المعممين والمعممات بمدارس التعميم العام بمنطقة الباحة التعميمية بمـغ 

ــا ومعممــة، أي أن االحتياجــ ــام معمًم ــيم الع ات الســنوية مــن المعممــين والمعممــات بمــدارس التعم
عتبـار أن ىـذه القـيم ا ومعممة، مع أىمية الوضع في االمعممً  44بمنطقة الباحة التعميمية يبمغ 

كميــة فقــط، أي أن الدراســة الحاليــة تحتــاج لدراســة بحثيــة أخــرى يــتم فييــا تحديــد االحتياجــات 
التخصصات، عمى أن يتم دراسة إعادة توزيـع الكفـاءات  الفعمية من المعممين والمعممات حسب

التدريســية بالمــدارس المختمفــة بمــا يحقــق التــوازن فــي أعــداد المعممــين والمعممــات بمحافظــات 
المنطقــة الخمــس الباحــة، والعقيــق، والمنــدق، وبمجرشــي، والقــرى، حيــث أن العجــز والزيــادة لــو 

م فيــو حســاب إجمــالي االحتياجــات وفــق جانبــان جانــب كمــي وجانــب كيفــي، الجانــب الكمــي يــت
النســب الخاصــة بعــدد الطمبــة لكــل معمــم، أمــا الجانــب الكيفــي فيــتم فيــو تحديــد مســتوى أداء 
المعممين والمعممات وبالتالي تحديد اتياجات التطوير والتحسين المستمر ليذا األداء بمـا يحقـق 

 ة التعميمية.التطور النوعي في مخرجات مدارس التعميم العام بمنطقة الباح
الســيناريو الثالــث : األعــداد المتوقعــة مــن المعممــين والمعممــات فــي ضــوء أعــداد الطــالب 

 المتوقع قيدىم بالتعميم الجامعي وفقا لممتوسط العام لمسيناريوىات السابقة:
بعــد حســاب االحتياجــات الخاصــة بمــدارس التعمــيم العــام مــن المعممــين والمعممــات حســب 

بــات المتوقــع قيــدىم بمــدارس التعمــيم العــام بمنطقــة الباحــة التعميميــة فــي أعــداد الطــالب والطال
عــام(، وكــذلك حســب األعــداد الواقعيــة  09إلــى  4ضــوء عــدد الســكان فــي الشــريحة العمريــة )

ليؤالء الطالب بمدارس التعميم العام بمنطقة الباحة، يتم في ىذا الجزء حساب االحتياجـات مـن 
وىين األول عداد الطالب والطالبات وفًقا لممتوسط العام لمسـيناريالمعممين والمعممات في ضوء أ

 0641ىـ، وصواًل لسـنة اليـدف والتـي تتحـدد فـي العـام 0620/0623العام والثاني بداية من 
 (.  01)ىـ، ويمكن تحديد ذلك في الجدول 
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قٍذهى تانتؼهٍى  ( األػذاد انًتىقؼح يٍ انًؼهًٍٍ وانًؼهًاخ فً ضىء أػذاد انطالب انًتىقغ14جذول )

 قثم انجايؼً وفقًا نهًتىسط انؼاو نهسٍُاسٌىهاخ انساتقح

 انؼاو

ػذد انطالب انًتىقغ قٍذهى وفقا 

نًتىسط انسٍُاسٌىهٍٍ األول 

انتُثؤ  وانخاًَ

تأػذاد 

 انًؼهًٍٍ

انتُثؤ 

تأػذاد 

 انًؼهًاخ

انضٌادج 

انًطهىتح 

فً أػذاد 

 انًؼهًٍٍ

 

انضٌادج 

انًطهىتح 

فً أػذاد 

 انًؼهًاخ

 اإلجًانً

 يجًىع إَاث ركىس

 - - - 4331 4090 91099 43310 40901 هـ1341/1341

 400 194 144 4094 4403 97444 40039 44040 هـ1340/1349

 443 149 139 4479 3401 93199 44794 34049 هـ1331/1331

 343 139 149 3473 3104 44117 34749 31094 هـ1330/1339

 313 140 114 3104 3340 49373 31043 33477 هـ1371/1371

 330 114 114 3394 3913 31314 33999 39134 هـ1370/1379

 141 149 137 3017 3473 33944 30134 34747 هـ1373/1304

 149 31 30 3940 3377 30044 39401 33739 هـ1301/1301

 1334 1113 1193 إجًانً االحتٍاجاخ

أن احتياجات مدارس التعميم العـام بمنطقـة الباحـة التعميميـة ( 01يتضح من الجدول )         
ىــ، أي 0624/0629معممـة لمعـام الدراسـي  090معمـم و  000من المعممين والمعممات بمغ 

معمـم ومعممـة، كمـا يتضـح أن ىنـاك  244أن إجمالي االحتياجات من المعممين والمعممات بمـغ 
ـــدا ـــادة إجمـــااًل بمق ـــث تصـــل الزي ـــادة مضـــطردة حي ، 303، 664،  636،  616،  206ر زي

ىـــــ حتــــى عــــام 0624/0629معمًمــــا ومعممــــة كــــل خمــــس ســــنوات، وذلــــك مــــن عــــام  009
ىـــ عمــى الترتيــب، كمــا يتضــح أن إجمــالي االحتياجــات مــن المعممــين والمعممــات 0640/0643

 معمًمـا ومعممـة، أي أن االحتياجـات 3632بمدارس التعميم العام بمنطقة الباحـة التعميميـة بمـغ 
ــغ  ــة يبم ــيم العــام بمنطقــة الباحــة التعميمي  02الســنوية مــن المعممــين والمعممــات بمــدارس التعم

عتبار أن ىذه القيم كمية فقـط، أي أن الدراسـة الحاليـة ا ومعممة، مع أىمية الوضع في االمعممً 
تحتاج لدراسة بحثية أخرى يتم فييا تحديد االحتياجـات الفعميـة مـن المعممـين والمعممـات حسـب 

لتخصصــات، عمــى أن يــتم دراســة إعــادة توزيــع الكفــاءات التدريســية بالمــدارس المختمفــة بمــا ا
يحقــق التــوازن فــي أعــداد المعممــين والمعممــات بمحافظــات المنطقــة الخمــس الباحــة، والعقيــق، 
والمنــدق، وبمجرشــي، والقــرى، حيــث أن العجــز والزيــادة لــو جانبــان جانــب كمــي وجانــب كيفــي، 

فيو حساب إجمالي االحتياجات وفق النسب الخاصة بعدد الطمبـة لكـل معمـم، الجانب الكمي يتم 
أما الجانب الكيفي فيـتم فيـو تحديـد مسـتوى أداء المعممـين والمعممـات وبالتـالي تحديـد اتياجـات 
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التطوير والتحسين المستمر ليذا األداء بما يحقق التطور النوعي في مخرجـات مـدارس التعمـيم 
 التعميمية.العام بمنطقة الباحة 

دادىم الحقيقيـة وتطـور في ضوء أع والمعممات السيناريو الرابع: األعداد المتوقعة من المعممين
 وفًقا لمتوسط معدل التغير السنوي:ىذه األعداد 

بعــد حســاب االحتياجــات مــن المعممــين والمعممــات فــي ضــوء أعــداد الطــالب والطالبــات 
لثــاني بدايــة مــن ســنة األســاس والتــي تتحــدد بالعــام وفًقـا لممتوســط العــام لمســيناريوىين األول وا

ىــ، سـيتم حسـاب  ىـذه  0641دف والتي تتحـدد فـي العـام ىـ، وصواًل لسنة الي0620/0623
ـــاٍل مـــن المعممـــين  ـــر الســـنوي لك ـــا لالحتياجـــات الناتجـــة عـــن متوســـط عـــدل التغي األعـــداد وفًق

 والمعممات.
دادىم الحقيقيــة وتطــور ىــذه األعــداد وفًقــا األعــداد المتوقعــة مــن المعممــين فــي ضــوء أعــ أواًل: 

 لمتوسط معدل التغير السنوي:
ــاج  ــين واالحتي ــيم العــام لمــدارس البن يمكــن حســاب األعــداد المتوقعــة فــي معممــي التعم

 (.  00السنوي وفًقا لمجدول )
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( يبين أعداد المعممين المتوقع وفًقا لمتوسطات معدل التغير السنوي في 00) جدول
 هـ1304وتحذٌذ االحتٍاجاخ انفؼهٍح يٍ انًؼهًٍٍ سُىًٌا حتى ػاو أػذادهى 

االحتياجات من المعلميننسبة طالب لمعلمطالبمعلمينالسنة

14364099256016.2456696760

14374144263036.3471077545

14384190270246.4501933246

14394236277656.5549531446

14404282285276.6614143946

14414329293096.7696047247

14424377301136.8795522148

14434425309386.9912853948

14444474317867.1048332749

14454523321367.1048332749

14464573330177.2202253250

14474623339237.337491550

14484674348537.4566622351

14494725358087.5777684551

14504777367907.7008416152

14514830377997.8259136353

14524883388367.95301753

14534937399008.0821846954

14544991409948.2134502454

14555046421198.3468477255

14565102432738.4824117656

14575158444608.6201775456

14585214456798.7601808256

14595272469328.9024579458

14605330482189.0470458358

1231 اإلجمالي
 

 

( أن إجمالي االحتياجـات مـن المعممـين بمـدارس التعمـيم العـام 00يتضح من الجدول )
معمًمـا سـنوًيا، وىـذا يبـين أن  63معمًما بمعدل احتيـاج سـنوي قـدره  0320بمنطقة الباحة بمغ 

ىناك احتياج مستمر من المعممين في التخصصات التي يتواجـد بيـا عجـز فـي المعممـين، عمـى 
لــب لكــل معمــم بمغــت فــي متوســطيا تســع طــالب لكــل معمــم وىــي نســبة الــرغم مــن أن نســبة طا

 متميزة ومثالية، ولكن المالحظ أن ىذه النسبة قد تكون متواجدة في اآلتي:
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أن المعممـين قـد  ثفي المدارس التي تقع في أماكن بعيدة عـن مراكـز المحافظـات، حيـ .0
ــدييم توجــو نحــو العــزوف عــن العمــل فــي ىــذه المــدارس لبعــدىا  عــن أمــاكن يكــون ل

 إقامتيم.
بيـا عجـز  قد تتوفر ىذه النسبة فـي بعـض التخصصـات ولكـن ىنـاك تخصصـات يوجـد .3

 في أعداد المعممين.
قد يكون بسبب سوء توزيع المعممين عمى المدارس المختمفة، وكذلك المدارس األكثـر  .2

احتياًجــا، حتــى ال يــؤثر عمــى ســير العمميــة التعميميــة، وبالتــالي التــأثير عمــى مســتوى 
 رجاتيا.مخ

أىميــة التوجــو نحــو تحقيــق النســبة المثاليــة لعــدد الطــالب لكــل معمــم تحقيًقــا ألىــداف  .6
 التنمية الشاممة التي تنشدىا المممكة العربية السعودية.

تكــدس الطــالب فــي بعــض المــدارس خاصــة المــدارس القريبــة مــن مكــان اإلقامــة، بمــا  .4
 ك المدارس.يؤثر عمى اإلمكانات البشرية والمادية المتوفرة في تم

ــيم  ــا لمتخصــص، وحســب حاجــة مكاتــب التعم ــا لمحاجــة الفعميــة ووفًق ويــتم توزيــع المعممــين وفًق
ـــق  ـــي محافظـــات الباحـــة والعقي ـــل ف ـــة الخمـــس والتـــي تتمث بمحافظـــات منطقـــة الباحـــة التعميمي

( يبـــين توزيـــع المعممـــين بمـــدارس مكاتـــب التعمـــيم 03وبمجرشـــي والمنـــدق والقـــرى والجـــدول )
 الخمس.
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( ٌثٍٍ تىصٌغ االحتٍاجاخ يٍ انًؼهًٍٍ تًذاسط تؼهٍى انثٍٍُ تانًشاحم انتؼهًٍٍح انخالث 11جذول )

 االتتذائً وانًتىسط وانخاَىي ػهى انًحافظاخ انتاتؼح نًُطقح انثاحح انتؼهًٍٍح.

المجموعالباحةالعقيقالمندقالقرىبلجرشيالسنة

1437107771545

1438107771546

1439107771546

1440107771546

1441107771647

1442107771648

1443107771648

1444107771649

1445107771649

1446118881750

1447118881750

1448118881751

1449118881751

1450118881752

1451118881853

1452118881853

1453118881854

1454118881854

1455128881855

1456128891956

1457128891956

1458128891956

1459129991958

1460129991958

2611851851884101231اإلجمالي

( يتضح أن إجمالي االحتياجات من المعممين وفًقا لمعدالت التغير 03يتضح من الجدول )
معمًما بمعدل  0320ىـ بمغ 0629السنوي في أعداد المعممين لسنوات سابقة لسنة األساس 

معمًما، وكان أكبر عدد من المعممين في محافظة الباحة حيث بمغ  40احتياج سنوي بمغ 
% من إجمالي االحتياجات عمى 22.2معمًما بنسبة  601حافظة إجمالي االحتياج بالم

معمًما سنوًيا، ويعد ذلك متفًقا  09مستوى منطقة الباحة التعميمية، بمعدل احتياج سنوي بمغ 
مع الواقع حيث أن العدد األكبر من السكان يتواجد بمحافظة الباحة وبالتالي يوجد بيا العدد 

ميمية المختمفة، في حين جاءت محافظة بمجرشي في المرتبة األكبر من الطالب بالمراحل التع
% من إجمالي االحتياجات عمى مستوى 30.3معمًما وبنسبة  340الثانية باحتياج بمغ 
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منطقة الباحة، ومحافظة بالجرشي تأتي بالفعل في المرتبة الثانية بعد محافظة الباحة في عدد 
معمًما سنوًيا، وجاءت بعد ذلك المحافظات  00السكان، ولقد بمغ متوسط االحتياج السنوي 

عمى  004، و004، و000الثالث العقيق والمندق والقرى في المراتب التالية باحتياج بمغ 
معممين في كل محافظة سنوًيا وىي أيًضا متفقة مع عدد  0الترتيب بمتوسط احتياج بمغ 

 السكان بالمحافظات الثالث والذي يعد تقريًبا متقارب.
أن المؤسسات التعميمية بمنطقة الباحة التعميمية في حاجة لتوفير األعداد والواضح 

وذلك لتحقيق التوازن المطموب في أعداد المعممين وفًقا  ،المناسبة من المعممين بشكل سنوي
 لمتطور في أعداد الطالب بمدارس المنطقة، مع أىمية تحديد اآلتي:

ة الباحة التعميمية وفًقا لكل مرحمة االحتياجات السنوية من المعممين بمدارس منطق .0
 تعميمية.

االحتياجات السنوية من المعممين بمدارس منطقة الباحة التعميمية حسب  .3
 التخصصات العممية.

االحتياجات السنوية من المعممين بمدارس منطقة الباحة التعميمية حسب الخبرات  .2
 الميدانية.

يمكن أن يشغميا المعممون والتي قد االحتياجات السنوية من القيادات اإلدارية التي  .6
 تؤدي إلى انتقال المعمم من وظيفتو إلى الوظائف اإلدارية واإلشرافية.

 التنقالت السنوية من المعممين إلى خارج منطقة الباحة التعميمية. .4
 أعداد المعممين المتقاعدين الذين أنيوا مدة خدمتيم، أو حاالت التقاعد المبكر. .4

كنيا أن تسيم في التحديد الدقيق لالحتياج الفعمي من كل ىذه االحتياجات يم
المعممين المؤىمين القادرين عمى قيادة العممية التعميمية عمى الوجو المطموب مع أىمية 

 الوضع في اإلعتبار أىمية اآلتي:
الموائمة ين احتياجات المؤسسات التعميمية بمنطقة الباحة التعميمية ومخرجات كمية  .0

 التربية.
الميارات والكفايات التدريسية واإلدارية والقدرات والمعارف التي يجب توافرىا تحديد  .3

كسابيا لو سواء كان ذلك قبل الخدمة في مؤسسات إعدادىم، أو بعد  في المعمم، وا 
 الخدمة من خالل الدورات التدريبية المختمفة.
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ىذه األعداد وفًقا  ثانًيا: األعداد المتوقعة من المعممين في ضوء أعدادىم الحقيقية وتطور
 لمتوسط معدل التغير السنوي:

المعممات بمدارس التعميم العام لمبنات بالمراحل  منيمكن حساب األعداد المتوقعة 
واالحتياجات لكل سنة بداية من سنة األساس  ومتوسط وثانوي ابتدائيالتعميمية الثالث 

  (.02وفًقا لمجدول )ىـ 0641ىـ حتى سنة اليدف 0629
 وتحذٌذ اخ يؼذل انتغٍش انسُىي فً أػذادهٍانًتىقغ وفقًا نًتىسط انًؼهًاخ( ٌثٍٍ أػذاد 14جذول )

 هـ1304سُىًٌا حتى ػاو االحتٍاجاخ انفؼهٍح يٍ انًؼهًاخ 

االحتياجنسبة طالبة لمعلمةأعداد الطالباتعدد المعلماتالسنة

143646262634260

14374758271886132

14384893280616135

14395032289636139

14405175298936143

14415322308536147

14425474318446152

14435630328676156

14445789339236159

14455954350136165

14466123361376169

14476297372986174

14486476384966179

14496661397336185

14506850410096189

14517045423266195

14527245436866200

14537451450896206

14547663465386212

14557881480336218

14568105495756224

14578336511676231

14588573528116237

14598816545086243

14609067562596251

 4441اإلجمالي
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بمـدارس التعمـيم العـام  المعممـات( أن إجمالي االحتياجـات مـن 02) يتضح من الجدول
 معممـة 6660بمـغ وفُقا لتطور أعداد المعممات في ضـوء متوسـط معـدل التغيـر بمنطقة الباحة 

ســـنوًيا، وىــذا يبـــين أن ىنـــاك احتيـــاج مســـتمر مـــن  معممـــة 004بمعــدل احتيـــاج ســـنوي قـــدره 
في التخصصات التي يتواجد بيا عجز في المعممين، عمى الـرغم مـن أن نسـبة طالـب  المعممات

وىي نسبة متميـزة ومثاليـة، ولكـن المالحـظ  ةلكل معممطالبات  4لكل معمم بمغت في متوسطيا 
 أن ىذه النسبة قد تكون متواجدة في اآلتي:

التي تقع فـي أمـاكن بعيـدة عـن مراكـز المحافظـات، حـي أن المعممـين قـد في المدارس  .2
ــدييم توجــو نحــو العــزوف عــن العمــل فــي ىــذه المــدارس لبعــدىا عــن أمــاكن  يكــون ل

 إقامتيم.
قد تتوفر ىذه النسبة في بعض التخصصات ولكن ىناك تخصصات يوجدبيا عجز فـي  .6

 .المعمماتأعداد 
ــع  .4 ــون بســبب ســوء توزي ــد يك ــاتق ــ المعمم ــذلك المــدارس عم ــة، وك ى المــدارس المختمف

ــأثير عمــى  ــالي الت ــة التعميميــة، وبالت ــى ســير العممي ــى ال يــؤثر عم ــا، حت ــر احتياًج األكث
 مستوى مخرجاتيا.

تحقيًقـا ألىـداف  معممـةلكـل  الطالبـاتأىمية التوجو نحو تحقيق النسـبة المثاليـة لعـدد  .4
 ة.التنمية الشاممة التي تنشدىا المممكة العربية السعودي

فـي بعـض المـدارس خاصـة المـدارس القريبـة مـن مكـان اإلقامـة، بمـا  الطالباتتكدس  .9
 يؤثر عمى اإلمكانات البشرية والمادية المتوفرة في تمك المدارس.

ــا لمتخصــص، وحســب حاجــة مكاتــب التعمــيم  ــا لمحاجــة الفعميــة ووفًق ويــتم توزيــع المعممــات وفًق
ـــق  ـــي محافظـــات الباحـــة والعقي ـــل ف ـــة الخمـــس والتـــي تتمث بمحافظـــات منطقـــة الباحـــة التعميمي

( يبـــين توزيـــع المعممـــات بمـــدارس مكاتـــب التعمـــيم 03وبمجرشـــي والمنـــدق والقـــرى والجـــدول )
 الخمس.
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ٍٍ تىصٌغ االحتٍاجاخ يٍ انًؼهًٍٍ تًذاسط تؼهٍى انثٍٍُ تانًشاحم انتؼهًٍٍح انخالث ( ٌث13جذول )

 االتتذائً وانًتىسط وانخاَىي ػهى انًحافظاخ انتاتؼح نًُطقح انثاحح انتؼهًٍٍح.

اإلجمالي للسنةالباحةالعقيقالمندقالقرىبلجرشيالسنة

14372820202044132

14382920202145135

14392921212147139

14403021212248142

14413122222349147

14423122232351150

14433323232452155

14443424242454160

14453525252555165

14463625252657169

14473726262758174

14483827272760179

14493928282862185

14504028282963188

14514129293066195

14524230303167200

14534431313269207

14544532323271212

14554633333373218

14564834343475225

14574935353577231

14585036363679237

14595237373782245

14605338383884251

94066766867814884441المجموع

21.215151534100النسبة

3928282862185المتوسط العام

وفًقا لمعدالت التغير  المعمماتيتضح أن إجمالي االحتياجات من  (06)يتضح من الجدول 
بمعدل  معممة 6660ىـ بمغ 0629لسنوات سابقة لسنة األساس  المعمماتالسنوي في أعداد 
في محافظة الباحة حيث بمغ  المعممات، وكان أكبر عدد من معممة 004 احتياج سنوي بمغ

من إجمالي االحتياجات عمى % 26 بنسبة معممة  0600 إجمالي االحتياج بالمحافظة
سنوًيا، ويعد ذلك متفًقا معممة  43 مستوى منطقة الباحة التعميمية، بمعدل احتياج سنوي بمغ

د بمحافظة الباحة وبالتالي يوجد بيا العدد مع الواقع حيث أن العدد األكبر من السكان يتواج
بالمراحل التعميمية المختمفة، في حين جاءت محافظة بمجرشي في المرتبة  الطالباتاألكبر من 
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% من إجمالي االحتياجات عمى مستوى منطقة 30.3بنسبة معممة  361 الثانية باحتياج بمغ
ية بعد محافظة الباحة في عدد تأتي بالفعل في المرتبة الثان بمجرشيالباحة، ومحافظة 

سنوًيا، وجاءت بعد ذلك المحافظات معممة  23 السكان، ولقد بمغ متوسط االحتياج السنوي
عمى  449، و440، و490الثالث العقيق والمندق والقرى في المراتب التالية باحتياج بمغ 

قة مع عدد في كل محافظة سنوًيا وىي أيًضا متف معممة 30 الترتيب بمتوسط احتياج بمغ
 السكان بالمحافظات الثالث والذي يعد تقريًبا متقارب.

والواضح أن المؤسسات التعميمية بمنطقـة الباحـة التعميميـة فـي حاجـة لتـوفير األعـداد 
وفًقـا  المعممـاتبشكل سنوي وذلك لتحقيق التـوازن المطمـوب فـي أعـداد  المعمماتالمناسبة من 

 نطقة، مع أىمية تحديد اآلتي:بمدارس الم الطالباتلمتطور في أعداد 
بمـدارس منطقـة الباحـة التعميميـة وفًقـا لكـل مرحمـة  المعممـاتاالحتياجات السنوية من  .0

 تعميمية.
بمــــدارس منطقــــة الباحــــة التعميميــــة حســــب  المعممــــاتاالحتياجــــات الســــنوية مــــن  .3

 التخصصات العممية.
بمــدارس منطقــة الباحــة التعميميــة حســب الخبــرات  المعممــاتاالحتياجــات الســنوية مــن  .2

 الميدانية.
والتـي قـد  المعممـاتاالحتياجات السنوية من القيـادات اإلداريـة التـي يمكـن أن يشـغميا  .6

 إلى الوظائف اإلدارية واإلشرافية. امن وظيفتي المعممةتؤدي إلى انتقال 
 يمية.إلى خارج منطقة الباحة التعم المعمماتالتنقالت السنوية من  .4
 ، أو حاالت التقاعد المبكر.نمدة خدمتي التي أنيينال اتالمتقاعد المعمماتأعداد  .4

كـــل ىـــذه االحتياجـــات يمكنيـــا أن تســـيم فـــي التحديـــد الـــدقيق لالحتيـــاج الفعمـــي مـــن 
عمــى قيــادة العمميــة التعميميــة عمــى الوجــو المطمــوب مــع أىميــة  راتالقــاد تالمــؤىال المعممــات

 أىمية اآلتي: الوضع في اإلعتبار
الموائمة ين احتياجات المؤسسات التعميمية بمنطقـة الباحـة التعميميـة ومخرجـات كميـة  .0

 التربية.
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تحديـد الميـارات والكفايـات التدريسـية واإلداريــة والقـدرات والمعـارف التـي يجـب توافرىــا  .3
كسابيا لو سـواء كـان ذلـك قبـل الخدمـة فـي مؤسسـات إعـدادىم، أو بعـد  في المعمم، وا 

 دمة من خالل الدورات التدريبية المختمفة.الخ
 التوصيات واملكرتحات:

من النتائج التي تم التوصل الييا بالدراسة يمكن صياغة عدد من التوصيات 
 والمقترحات كاآلتي:

ضرورة توفير االحتياجات الكمية من المعممين والمعممات حسب الزيادة الطالبية  .0
 السنوية.

االحتياجات الفعمية من المعممين والمعممات حسب التخصصات التي يوجد  تحديد .3
 بيا عجز قبل بداية كل عام دراسي بفترة كافية.

تعميمية المختمفة ومخرجات كميات التربية، من الربط بين احتياجات المؤسسات ال .2
 خالل إحداث الموائمة المطموبة بين المخرجات واالحتياجات.

فعمية من المعممين والمعممات كل خمس سنوات ومقارنتيا دراسة االحتياجات ال .6
 باألعداد الحقيقية المتوفرة بالمؤسسات التعميمية.

إعادة توزيع لمعممين والمعممات عمى محافظات منطقة الباحة التعميمية وعمى  .4
المدارس المختمفة إلحداث التوازن بين أعداد المعممين وأعداد الطمبة في تمك 

 المدارس.
كسابيا لو سواء في تحديد  .4 الكفايات والميارات والقدرات التي يجب توافرىا بالمعمم وا 

 مرحمة اإلعداد قبل الخدمة أو التنمية المينية أثناء الخدمة.
 وضع خطة لتوفير االحتياجات الفعمية من المعممين والمعممات بشكل سنوي. .9
وتوفرىا حسب  بإدارة التعميم تتابع االحتياجات المختمفةإنشاء وحدة متخصصة  .0

 اإلمكانات المتاحة.
من واقع تقييم أدائيم بشكل لممعممين والمعممات تحديد االحتياجات التدريبية  .3

 مستمر وتحديث ىذه االحتياجات كمما دعت الحاجة.
من خالل موائمتيا باالحتياجات النوعية الفعمية لسوق طوير الخطط الدراسية ت .01

 العمل.
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 أحباث مكرتحة:

 قترحات البحثية التي يمكن إجراءىا كامتداد لمدراسة الحالية:ىناك عدد من الم
التخطيط الحتياجات منطقة الباحة من المعممين والمعممات حسب التخصص حتى  .0

 ىـ.0641عام 
 .محافظة من محافظات منطقة الباحة التعميميةكًما وكيًفا بكل االحتياجات دراسة  .3
 .لممعممين والمعممات كافةبناء برامج خاصة بتطوير األداء التدريسي  .2
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 قائمة املراجع

 أوًلا: املراجع العربية:

تخطيط احتياجات مدارس التعميم العام من المعممين خريجي (. 5002أحمد، محمد نصحي سيد )
، م(3109/3100-3112/3116كميات التربية النوعية بمحافظة الدقيمية خالل الفترة )

 رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة المنصورة. 
وعالقتيا  التخطيط لتخصصات النسيج بالتعميم الثانوي الصناعي(. 5992رزق منصور )بديوي، 

، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ، دراسة مستقبمية –باحتياجات سوق العمل 
 جامعة الزقازيق.

دور االلتزام التنظيمي في تحسين أداء (. 5052محمد؛ وأبا زيد، رياض أحمد ) بني عيسى، أحمد
، عمادة البحث العممين دراسات العموم اإلدارية. العاممين في القطاع المصرفي األردني

 .272-265(، ص ص 5)25الجامعة األردنية، 
 ىرة: دار الفكر العربي.، القا اقتصاديات التربية والتخطيط التربوي(. 5005حجي، أحمد إسماعيل )

تخطيط التعميم الثانوي الفني نظام السنوات الخمس في (. 5002السيد أحمد عبد الغفار )حسانين، 
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، ضوء الطمب االجتماعي بمحافظة الدقيمية

 جامعة المنصورة.
ميم الجامعي لبيئة سيناء في ضوء تصور مستقبمي لمتع(. 5002حسن، عطية أحمد سالم حسن )

، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية بالعريش ، جامعة قناة المشروع القومي لمتنمية
 السويس.

ىـ(. الكفاية الداخمية لمتعميم الثانوي بالمممكة العربية السعودية 5256الحناوي ، محمد صالح محمود )
مجمة ارف والمدارس التابعة لمرئاسة العامة لتعميم البنات، بالمدارس النيارية التابعة لوزارة المع

 .28 -57( ، ص ص 26، الرياض ، ) التوثيق التربوي
التخطيط التعميمي لنظام القبول بكمية العموم الزراعية (. 5002دعدوع، عبد الحميد أحمد أحمد )

، 3109عام البيئية بالعريش في ضوء احتياجات سوق العمل بمحافظة شمال سيناء حتى 
 جامعة المنصورة.، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية 

(. خطة مقترحة لمقبول بكمية التربية جامعة الممك عبد العزيز 5995إسماعيل محمد دياب )دياب، 
، جامعة الممك عبد  مجمة العموم التربويةىـ( ، 5255-5207بالمدينة المنورة في الفترة )

 .2العزيز، جده، 
 .، عمان، األردن: دار وائل لمنشر والتوزيعفي اقتصاديات التعميم(. 5005شدان، عبد اهلل )الر 
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، مركز ابن  5، ط التخطيط الشبكي لمبرامج والمشروعات التعميمية(. 5995زاىر، ضياء الدين )
 خمدون لمدراسات اإلنمائية، القاىرة: دار سعاد الصباح.

دراسة مقدمة (. اليدر التربوي في النظام التعميمي في األردن، 5992والضامن، منذر ) السعود، راتب
 .، عمان، األردنإلى مؤتمر اإلىدار التربوي واقتصاديات التعميم

التخطيط الحتياجات مدارس الحمقة االبتدائية بالتعميم (. 5999شحاتو، عبد الرحيم حسين عبد الرحيم )
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية إلنجميزية بمحافظة الدقيميةاألساسي من معممي المغة ا

 التربية بالمنصورة ، جامعة المنصورة.
المفيوم والمنيجية ، المجمة المصرية لمتنمية  -(. التخطيط التعميمي 5992دسوقي )عبد الجميل، 

 .229م ، ص5992(، القاىرة ، 5+5)5،  لقوميا ، معيد التخطيطوالتخطيط 
، أصولو وأساليبو الفنية وتطبيقاتو في البالد العربية –التخطيط التربوي  (.5997ايم، عبد اهلل )عبد الد

 ، بيروت: دار العمم لمماليين.6ط
(. عوامل اإلىدار التربوي في التعميم الجامعي في المممكة العربية السعودية، 5992العبد القادر، عمي  )

 (.58، )مجمة اتحاد الجامعات العربية
التخطيط التعميمي لجامعة قناة السويس في ضوء احتياجات (. 5007عطية، محمد عبد الكريم عمي )

، رسالة 3109خطط التنمية بقطاعي الصناعة والسياحة بإقميم القناة وسيناء حتى عام 
 دكتوراة غير منشورة، كمية التربية، جامعة المنصورة.

تطور نظام التعميم في المممكة ىـ(. 5255الغامدي، حمدان أحمد، وعبد الجواد، نور الدين محمد )
 ، الرياض، المممكة العربية السعودية: مكتبة تربية الغد. العربية السعودية

تخطيط الطمب عمى أعضاء ىيئة التدريس والمعاونين بجامعة المنصورة (. 5002غبور، أماني السيد )
، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة دالت التدفق الطالبيفي ضوء مع

 المنصورة.
تخطيط التعميم في ضوء احتياجات القوى العاممة مع التطبيق (. 5982مينى محمد إبراىيم )غنايم، 

 ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة المنصورة.عمى التعميم اليندسي
، القاىرة: 2، ط التخطيط التعميمي أسسو وأساليبو ومشكالتو(. 5000فيمي، محمد سيف الدين )

 مكتبة األنجمو المصرية.
(. عوامل اليدر التربوي في التعميم الجامعي كما يتصورىا الطمبة في 5005المخالفي، محمد سرحان .)

 .22-58(، ص ص 5)5، مجمة العموم التربوية والنفسيةكمية التربية بجامعة صنعاء، 
 .عالم الكتب لمنشر :، القاىرةيااتأصوليا وتطبيق: اإلدارة التعميمية (.ىـ5202) مرسي ، محمد منير

 ، القاىرة: عالم الكتب. تخطيط التعميم واقتصادياتو(. 5998مرسي، محمد منير )
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، الدوحة ، قطر: العربيةاتجاىات جديد في التخطيط التربوي في البالد  ه(.5209) عبد الغني ،النوري
 . دار الثقافة

 ثانًيا: املراجع األجهبية:

Basic Skills Agency, London (1997). "Staying the Course. The Relationship 

between Basic Skills Support, Drop Out Retention and Achievement in 

Further Education Colleges", Basic Skills Agency, Admail 524, 

London WC1A 1BR, England, United 

Deribe, D. Deribe, Demissie, B. Endale & Estifanos, A. Bezabih. (2015). 

Factors Contributing to Educational Wastage at Primary Level: The 

Case of Lanfuro Woreda, Southern Ethiopia, Global Journal of Human 

Social Science: G Linguistics & Education, 15 (6), Version 1.0, PP. 1-

20.  

Johnes, J. (2006). Determinants of student wastage in higher education, 

Journal Steadis in Higher Education, 15(1), PP. 87-99. 

Kemple, James (2000). Career Academies : Impacts on Students' Engagement 

and Performance in High School, Manpower Demonstration Research 

Corp., New York 

Lynn Walker (1999) : "Longitudinal Study of Drop-out and Continuing 

Students Who Attended the Pre-University Summer School at the 

University of Glasgow" , International Journal of Lifelong 

Education,18 (3), p217-33  

National Center for Education Statistics (ED), Washington (2000). High 

School Dropouts, by Race-Ethnicity and Recency of Migration. 

Indicator of the Month, This indicator is 1 of 60 from "The Condition 

of Education, 1999, A publication of the National Center for Education 

Statistics, Report No: NCES-2000-009 

Psacharopou'os.G (1987). The social demand Model, in psacharopouls.G "ed" ,  

Economic of Education: Research and studies, New York pergamon 

press, 1987, pp.362-365         

Richard L. Jancek (1999). High School Drop Out Factors and Effects: An 

Analysis of a Small School in Rural Illinois. Reports--Research  (143) 

Geographic Source: U.S.; Illinois , Journal Announcement: 

RIEAPR2000. 

 

 

 


