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The Effect of the
Economic Factors in
Educatine Planning
Abstract
The persons who are in charge on the economic planning
feel increasingly day after the other that the economic
planning dose not reach its object ( goal ) It is accompanied by
planning for education and teaching and meets the needs of
economists and the educationalists who will be obliged to
know the shared fields between them . Therefore the social
and the economical changes should be modified by general
educational changes .
The research deals with : the relation between the
economical and educational planning and the costs in
educational Sector , the types of these costs : the current and
the capital ones , the direct and the indirect costs , the way of
counting the cost unit in educational sector and the cause of
cost increasing in this sector . The research also deals with the
fund in educational sector ant its sources ( the internal and
the external ones ) and any other sources . The research ends
with many conclusions and recommendations that are of
importance in this field.
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الممخمص :
لقددش رددلق ئلقددبالتخ يددبلقتصاص ئ ،قعددبش ت رددلت ئق لق ئاددشئ ت اتلددب يلددش اددت أأ ي د خ
ئلقتصدداص ئ ،قعددبش ل ايهددف ،شئالددك ت تل ااددتخ ع د ا ب ل خئ قئالقددك تشئتهددك قتصدداص
لهققياة تئلقلها ُاهيي بجبت ئل قعبش أ البلققياة ،ي سدقملبق ت تقتيادم لملدق لدق ت
ئ،لدتئ أأ ذتئخئ ادبخ ئلقتئعد بالددب يداخ ئل قعدبش تئلققيادة أأ الد خ ،دخئ ئلقتئعد ا ددق

عهى ئل قعدبشااخ ت تئللدقياخ ت ئخ اقلقالدتئ عهدى ئللادبشاخ ئللردققاة يادإذ أأ خ ليدش خ

اسلم ئلإقاليبت ئلجقلبعاة تئل قعبشاة أأ ئإقالب ققيت ربل أ
تعهاك القش قإبت ،خئ ئلي ث  :ئللال ة ياخ ئلقتصداص ئل قعدبش تئلقتصداص ئلققيدت أأ
تئلقاددبلام الددي صددبب ئلققياددة ت ت إ دتئب ،ددخن ئلقاددبلام لددخ قاددبلام جبقاددة ت تقسددلبلاة أأ
تقا ددبلام ليبر ددق تاا ددق ليبر ددق ت تاا ا ددة س ددبب ت ددش ئلقا ددبلام ال ددي ص ددبب ئلققيا ددة ت
ت سيبب ادبش ئلقادبلام الدي ،دخئ ئلقصدبب أأ الدب قإدبت ئلي دث ئلقلتاد الدي صدبب ئلققيادة
تلعددبشق ،ددخئ ئلقلتا د أأ ئلخئقاددة ت تئلتبقجاددة ت تئ،تددقب ت ت تقُددق ئلي ددث يجلهددة لددخ
ئلسقإقبجبت تئلقتعابت ت ئلقي قب ئليب ث إذب ضقتقاة تلذلة الي ،خئ ئللجب أ
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التخطيط الرتبوي

المقدمة :
يددقا تجددتش عددشش اياددق لددخ ئلليددققئت ئلقددي شعددت لددى اددب ئلقتصدداص ئلققيددت ت لددى
ئللإبا د ددة ي د ددك أأ ل خ ا د ددب ئلقتص د دداص ئل قع د ددبش ت تر د ددلتق  ،د ددخئ ئلقتص د دداص يبل بج د ددة
ئ،سبساة لى ئلقتصاص ئلققيت ت اقع الي صهالة ،خن ئلليققئت أ
القش رلق ئلقبالتخ يبلقتصاص ئل قعبش ت رلت ئق لق ئاشئ اتلدب يلدش ادت يد خ ئلقتصداص
ئل قعد ددبش ل ايهد ددف ،شئالد ددك ت تل ااد ددتخ ع د د ا ب ت ل خئ قئالقد ددك ت تشئتهد ددك ت قتصد دداص
لهققياة ت اهيي بجبت ئل قعبش ت تاهإب اله خ ئلقتصاص ئل قعبش

دب الدي امادق لدخ

ئليهشئخ لإدخ لدشأأت خ ئلقيدع ئ،ت لدخ ئلقدقخ ئللردقاخ ردذش ادب ئلتصدص ئل قعدبشاة الدي
يل د د

ئليهد ددشئخ ت تلسد ددالب ئليهد ددشئخ ئلرد ددققئااة ( يد ددش ت ت تصد ددة ج ااد ددة الد ددي ئلق د ددبش

ئلسدتالاقي عددب  0991ت تابإدت قققعددق عهددى اذقيددة ئلق ددبش ئلسدتالاقي مد يددش ت ئلتصددة
ئلربلهة ت تابخ تلذب ئلتصة ئلتلساة ئ،تلى ) 0911 – 0998
اا ددق خ خا ددتب ئلقتص دداص ئل قع ددبش ل ددب لي ددث خ ار ددم ل ددب ئلللإا دداخ ي ددك قاق ددة
سبساة ت ت،ي خ ئلقتصاص ئل قعبش قتصاص لإقتص ت خئ ل اشت الدي ئعقيدبقن ،د
عإعددق لددخ عإبعددق ئلقإلاددة ئل قعددبشاة ت إلإددي عإعددق ئلاددش ئللبلهددة ئللشقيددة ت عإعددق
ئلا بء تئ،عشئش ت عإعق ئلققياة أ
ت،اد ددخئ إسد ددقصاع خ إقد ددت  :خ عهد ددى ق

ئلد ددشتئالع ئلللهاد ددة ئلقد ددي شعد ددت ئللجقللد ددبت

ئل شامددة ئلددى ئ،،قلددب يددبلقتصاص ئلققيددت ت،ددخن ئل قاقددة ئلقددي ئسددقيبإت لال قعددبشااخ ت
لشئقس ددي ئجإقد ددبج ئل قعد ددبش ت تئلللإاد دداخ يقجتاد ددشن ت ابشقد ددك أأ ت،د ددي خ ل سد دديا
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ئ،قق ددبب يب ،قعددبش ت تئجإقددبج ئ ،قعددبش ت لددب ل د إقق ددع ير د خ ئللإعددق ئليرددق ئلددخ
اساق علهاة ،خئ ئ ،قعبش ت تلب ل ُإلدش ،دخئ ئللإعدق ئليردق عدشئشئ اسدقجاب ل بجدبت
ئللجقلع ئل شاث ئللق ئاش لخ ئل إاداخ تئللهلدبء تئليدب ماخ تئلليدشعاخ ئلدخاخ اهليدتخ ئلدشتق
ئ،ايق الي قصتاق ئ ،قعبش ت شقئقك ئجإقبجاة أ
البلققياد ددة ،د ددي سد ددقملبق ت تقتياد ددم لملد ددق لد ددق ت

ئ،ل د دتئ أأ القد ددش رد ددبق تي د دقئء

ئ ،قعددبش لددى خ إقبجاددة ئللبلد ئ،لددي ققق ددع يإسددية  %11يلددش عددب تئ ددش لددخ ئلش ئقسددة
ئ،يقشئاا ددة أأ ت د دتئلي  %191يل ددش ش ئقس ددة ل ددشقذب (  ) 01عبل ددب ت  %611يل ددش ئلش ئقس ددة
()0

ئلجبللاة

تالي ل بتلة تقب لققشاق لقشتش ئلسقملبق الي ئلقلها ئليقدشئاي الدي ئجق دبش

ئلستالاقي ت يذقت ئلإقدبا

خ شتدب يقإدبل (  ) 4سدإتئت لدخ ئلقلهدا ئلردبل

دش عدبش

عهى ئ ،قعبش ئلقتلي ي تئاش يهغت (  ) 44لق يقشق قاه قذب أ
الالب يذقت ئلشقئسة ئلقي ب يذب لجلتعة لخ سبقخ ئلجقلدبب الدي لاإاإغدقئش دت
م ددق ئلل ئق د د ئلش ئقس دداة عه ددى قص ددتق إقبجا ددة ئلللد د أأ خ إس ددية ئللس ددب،لة ال ددي ئلللد د
ئ،جقلددبعي ت ذتئإقبجاددة ئللل د ت ق د شئش يددبصقئش اهلددب ئشت ئلسددإتئت ئلش ئقسدداة ئلقددي ُاإذاذددب

ئللبل

()9

أ

ت،ا ددخئ ال ددال ي ددش ل ددخ خ ُاس ددلم ئلإقالي ددبت ئلجقلبعاةتتئل قع ددبشاة ئإق ددالب ققي ددت
ربل ت الب اقت ئللقيي ئ،لقااي شات أ
بال ددب ي دداخ ئل قع ددبش تئلققيا ددة ت الد د خ  ،ددخئ ئلقتئعد د ا ددق

عه ددى

ذتئخئ ا ددبخ ئلقتئعد د
ئل قعبشااخ ت تئللقياخ ت خ اقلقالتئ عهى ئللابشاخ ئللرققاة ياإذ ت الُاهد ئل قعدبشااخ
خ ا اص دتئ يلعددصه بت ئلققياددة ت ت سددبلايذب ت تالإتإذددب أأ الددب ُاه د ئلل دقياخ خ ا اص دتئ

يلعددصه بت ئل قعددبشااخ ت ت شتئت ي ددمذ أأ الددي ل بتلد دة جددبش لهي ددث عددخ ئلصقاق ددة
ئللمهددى ل اددبش البعهاددة ئلتسددبا ئللبلاددة ت ئلقددي ققيلذددب ئلل سسددبت ئلققيتاددة أأ تئل ددش لددخ
يب،ق ئج،شئق ئلقي ق شث الي ،خن ئلل سسبت أ

( )0ولائع ًذوة الذراساث اإلئوائيت  ،تزبيت جذيذة في سبيل لبٌاى جذيذ  ،بيزوث  ، 1752 ،ص .15
( )9هصذق جويل الحبيب  ،التعلين والتٌويت األفتصاديت  ،بغذاد  ،1762 ،ص.03
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تلذخن ئلغباة إ بت الي ي مإب ،خئ خ إقم ت ة عاق عإدش ،د ئللتئلد ئل قعدبشاة
ئلقددي اإيغددي عهددى ئللتصددص ئلققيددت خ اه د يذددب أأ للددب لذددب لددخ ر د خ اياددق الددي قتجاددك
ئلتصة ئلققيتاة أأ تق شاش ،شئالذب أ
تسإققعق ،إب عهى عبلهاخ سبسااخ ،لب :
 )0ئلاه ة الي صبب ئلققياة أ
 )9ئلقلتا الي صبب ئلققياة أ
العالقة بين التخطيط االقتصادي والتخطيط التربوي :
الإ ددي ئلقتص دداص يع ددتق عبل ددة أأ قهد د ئلللها ددبت ئلق ددي قس ددلى لجلد د لس ددبل ئلللد د
ئللقيهددة رددااب للاإددب ت يبعقيددبق إددك ئ،سددهتب ئ،لمد لقتجاددك ئ،علددب ت لددخ تددال ق ااددق
تئب تج ددت،ق لل ددب س ددااتخ عها ددك ئللس ددققي ت تخلد د ع ددخ صقاد د ئللقبقإ ددة ي دداخ ئللبض ددي

تئل بضق()0أ

لددب يبلإسددية لهقتصدداص ئل قعددبش أأ الاددبخ ت لددخ يددق الاققددك ،ددت ئللددبل ئلإقتاجددي
((اقاسددقبخ رددت إذاددشق )) الددي ي ددث إر دقن عددب  0901ت م د قصددتقت ئل اددق لددخ ئلإب اددة
ئللهلاة مإبء ئل قب ئللبللاة ئ،تلى الي للبإاب أأ تئقتخقذب ،خن ئلشتلة تسداهة جشئق شالدة
ئل قب أأ ت قيلت ئلشت ئللق بقية للذب إ

ئ،سهتب ئلقتصاصي الي شئق ،خن ئل دقب

ت تعهددى ئ،تددص يقاصبإاددب أأ تخل د ،ا د ئق

ئللتئءلددة يدداخ ئل قعددبش ئلقددتلي ت تيدداخ

لققضابت ئللجذتش ئل قيي ت تيبإقذبء ،دخن ئل دقب عدبشت ئ،تضدبب ئلدى لدب ابإدت عهادك
الي ت بت ئلسه أ تيليدبق تدقب ادبخ ئلقتصداص ئل قعدبش الدي ئلدشت ئلقسدلبلاة تسداهة
ل قة لقإيا علهاة ق تا ئل قعبش ئلقتلي لخ يقتم ئلسه لى يقتم ئل قب أ
لب يبلإسية لالق بش ئلستالاقي القش يش ت تصة ج ااة عدب  0991ت مد يدش ت ئلتصدص
ئلرددبلهة ت تاددبخ تلذددب ئلتصددة ئلتلسدداة ئ،تلددى  0911 – 0998ئلقددي اددبخ لددخ ،ددشئالذب
ئللبلددة ئلق ددت ئلس دقاع لقتس داب لددخ شتلددة قئعاددة لقته ددة لددى شتلددة عددإبعاة لققشلددة ت
تئلقق ددبب يبللسددقتب ئلللارددي لهل دتئصإاخ ت ااددق خ ،ددخن ئلقجقيددة ئل ئقاددش تيهددت يبلإقددش
( )0حسي الٌجفي  ،الماهىس األلتصادي ،بغذاد  ، 1755 ،ص .022
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تئلسدتقاة لدخ جبإدب ئلدشت ئلقسدلبلاة قاد خ ،دخن ئلدشت

دش قلقضدت الدي خئت ئلت ددت

لددى عإددم اسددبش لددقت يددك أأ لددى ددش إددك ُصهد عهاددك سد (( ئلاسددبش ئلليددا )) ت ت ددش
تضح ،خئ ئلاسبش لب الي شئت ئلإيب ئلقسلبلي لخ لقإب ضبت أأتلخ م يدش ت قدقئتش
خ،بخ ئلاماقاخ الاق ئلقتصاص ئل قعبش الالج بس لذخن ئلقإب ضبت أ
تج ددبءت ئل ددقب ئللبللا ددة ئلمبإا ددة لق ا ددش مبإا ددة ض ددقتق ئ،ت ددخ يلي ددش ئلقتص دداص ئلس ددها
لهلتئقش ئل قعبشاة ت جلابخ قلياقذب الدي اسدق تش دة لهسداق يدبللجذتش ئل قيدي سدا ئق مامدب
أأت تددخت ئل ددشت ئللق بقيددة الل ددال ت قاد د ئتددقالم ا ددشاتلتجابقذب ت يلددإذ ئلقتص دداص ال ددي
شئق شالد ددة ئل د ددقب ت لد ددب الد ددي عقد ددبب ئل د ددقب ت القد ددش تض د د ت اضد ددب ،لاد ددة ئلقتصد دداص
ئل قعبش ت يبلإسية لهدشت ئلقدي تقيقذدب ئل دقب الدي تقيدب ت ا سدهتب اسدقذشم قللاق،دب
لدخ جشاددش ت ذتئإلددبص ئ قعدبشابقذب ت لددى ددش خ ئلتلاددبت ئللق دش ئ،لقاااددة ددش ئرددققصت
الي لإذ للتإبقذب ئل قعبشاة تالقب للرقتب ئجإلدبص ئ،تقيدي (( لردقتب لبقردب )) خ
قُجددق ئلددشت ئ،تقياددة ئللقهقاددة لذددخن ئلللتإددبت قتصاصددب رددبلال ل إلددبص ُاغصددي جلاددع
صبعبت ئ قعبش،ب ئلقتلي()0أ
تلإددخ لصهددع ئلقددقخ ئللردقاخ تإلددب رددلتق لق ئاددش لددشب ئللتصصدداخ ئل قعددبشااخ أأل ددبشن
خ ئلقتصاص ئل قعبش ت شن عبج عخ ق قا

اقئضك ت تيهدت ،شئالدك ت خئ لد ا تدخ

يإيددق ئلعقيددبق ئللإعددق ئليرددق ت تلددب ا قبجددك لددخ ققياددة ذتئعددشئش أأ تلذددخئ القددش إر د ت
اما ددق ل ددخ ئلش ئقس ددبت تئلي ددتث ددت  ،ددخئ ئللتض ددتب ت ا ددشت جللاذ ددب ،لا ددة ئلققيا ددة ت
تئلقتصاص ئلققيدت لهقتصداص ئل قعدبش ت تلهقإلادة يعدتق عبلدة أأ تلدخ ،دخئ ئللتدب
تلد ددش ئلقتصد دداص ئلققيد ددت أأ
ئل قعبش ت تتلش الي

خ ئلقتصد دداص ئلققيد ددت اد ددبخ امد ددت الد ددي

رد ددبء ئلقتصد دداص

ضبإك أ

ت ددش شت ئلجذددتش ئللرددققاة ئلقددي ددب يذددب ئللقيددتخ لددخ إب اددة أأ تئل قعددبشاتخ لددخ
إب اة تقب ت لهق ااش عهى ئلصبيع ئلسقملبق لهققياة ت تئلشتق ئلخ الادخ خ قهليدك الدي
ئلقإلاة ئل قعبشاةأأ لى قل ا ئلقتئيص ياخ ئلقتصداص ئل قعدبش ت تئلقتصداص ئلققيدت

( )0حسيي عوز  ،التخطيط األلتصادي  ،بغذاد  ،ص .56
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أأ ي اددث خ ئلتصددة ئلققيتاددة عددي ت قاددتخ عإع د ئق ،بلددب لددخ عإبعددق تصددة ئلقإلاددة
ئل قعبشاة أ
خ ئلددقتئيص يدداخ ئلقتصدداص ئلققيددت ت تئلقتصدداص ئل قعددبش ت ققصهددب ش ئقسددبت رددبلهة
تلقابلهددة لابالددة ئلل دتئقش ئلير دقاة تئل قعددبشاة أأ تللإددى خل د

خ ش ئقسددة ج د ئلسددابخ ت

تللدش إلدتن ت تإتعاقدك ت تق قابقددك ت تقت الدك ئللذإدي ت تيبجضددبالة ئلدى ش ئقسدة لعددبشق
ئلقلتا د د تللد ددشلت ئلقاد ددبلام أأ تقيد ددص ا د د خل د د يبلإقد ددبا ئلقد ددي ققتع د د ئلاذد ددب ش ئقسد ددة
ئ،تضددبب ئ ،قعددبشاة ئلقبالددة ت تقإي د ئت ئللسددققي أأ قاددتخ س د
()1

ئلقتصاص ئلققيت تئلقتصاص ئل قعبش

ق شاددش ئللال ددة يدداخ

التكاليف في قطاع التربية :
مفهوم الكمفة :
ُالددقم ئل قعددبشاتخ ئلاه ددة (( ي إذددب لجلددتب لددب قشاللددك ئللإر د لددخ الددة ئلل دتئش أأ
تئللل أأ تئللعبقام ااق ئلليبرق أأجإقبج سهلة للاإة )) أ
ت يللإ ددى ت ددق (( إذ ددب مل ددخ ل ددب ق له ددك ئللإرد د ل ددخ ئللد دتئش أأ تئلللد د أأ تئلإ ق ددبت
()2

ئ،تقبأ الي إقبج ئلسهع تئلتشلبت ))
الددب قُلددقم اضددب (( ي إذددب لقاددب
لإ لة ل شتش ))()3أ

للقددشئق ئ،إ ددب ئلإقددش ئلددخ اددق الددي سدديا ق قا د

خ ل ذت ئلاه ة تئسع ئللضلتخ ت اماق ئلشللت ت لدخئ الد خ للإدى ئلاه دة يبلإسدية أأأ
لهلتصددص ئ ،قعددبش اتقه ددم عددخ للإددبن يبلإس ددية لهل بسددب ت الددب خ  ،ددخئ ئلللإددى ل ددك
شللت تبعة يبلإسية لهلدتئصخ ئللدبش أ تق ساسدب عهدى خلد

عديح لدخ ئ،،لادة يلادبخ

ق شادش ئلذدشم ئ،سبسددي ئلدخ قُسدقتش لددخ جهدك ئلاه دة ت ت يقلياددق متدق ق شادش ئلل ذددت
ئلش ا لهاه ة أ
())0هصذق جويل الحبيب  ،هصذر السابك  ،ص . 01
()9حسي الٌجفي  ،الماهىس األلتصادي  ،بغذاد  ، 1755 ،ص .60
( ) 1هٌذر عبذ السالم  ،دراساث في ألتصادياث التزبيت  ،بغذاد  ، 1752 ،ص  52وهصذق جويل الحبيب التعلين والتٌويت االلتصاديت ،
بغذاد  ، 1762 ،ص . 121
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عه ددى خ ئلللإ ددى ئل ددش ا تئلل ذ ددت ئلس ددها ئلتئض ددح لهاه ددة الا ددخ ق شا ددشن ل ددخ ت ددال
لد ددخ تد ددال

ا د د ئق

سد ددقتشئ ،د ددخن ئلاه د ددة يد دداخ ا د د لد ددخ ئلقتصد دداص تئلل بسد ددية أأ

سددقل ئق

ل ذددتلاخ قااسددااخ لهاه ددة ،لددب أأأ ئلل ذددت ئلقتصاصددي تئلل ذددت ئلل بسدديي ت

ال ي ئلت ت ئلخ اققيص الادك ئلل ذدت ئلقتصاصدي لهقادبلام يبقتدبخ ئلقد ئققئت دت ئ،إ دب
ئللسققيهي أأ إقب خ ئلل ذت ئلل بسيي لذب اقله يبجإ ب ئللق قد تدال القدق لبضداة
أ
أنواع التكاليف في قطاع التربية :
قُقسد د ئلقا ددبلام سد دتئء ابإ ددت ي ددبلل ذت ئلقتصاص ددي ت ئلل بس دديي ئل ددى إد دتئب لقل ددشش
أأ ،لذب:
 )0التكاليف الجارية :

تقس ددلى اض ددب ئلقا ددبلام ئللقغاد ددق أأ عه ددى س ددب

بيهاد ددة  ،ددخن ئلقا ددبلام لهقغاد ددقأأ

تقرل -:
( ) قابلام ئجشئق أ
(ب) قتئقب ئللشقساخ أ
(ج) إ قبت ئلتشلبت أأ ابللبء تئلاذقيبء أأ تئلقه تخ أأ ئلخ أ
(ش) ئللتئش ئللتقيقاة أ
(ه)ئلهتئ ئللاقياة أ
(ت) جلاع ئللتئش ئلقي قسقذه تال سإة أ
 .0التكاليف الرأسمالية :
تقسلى اضب ئلقابلام ئلمبيقة أأ تقرل :
()

ملبخ ئ،قئضي أ

(ب) قابلام ئلليبإي أ
(ج )

قابلام ئلللشئت تئ،جذ ( ئللللق ) أ

(ش )

إ قبت ئلعابإة أأ تئلقعها بت ئلايقب أأتئلقلشاالت الي ئ،يإاة أ
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إسب ئلإشمبق أ

(ه )

ت،ي علتلب ققلم الي ئلقابلام ئلقي قسقتش ل قق ق اش عخ سإة أ
تيبجضبالة للب ققش ال خ ئلاه ة ققس لى :
 .1التكاليف المباشرة :
ت،ددي ئلقاددبلام ئلقددي قت دص ل سسددة ققيتاددة ل ددشش أأ ت جذددة للاإددة اب،إ ددب
شب ئلاهابت أأ ت ئلللب،ش أأ ت ئلل سسبت ئلققيتادة ت لدخ جد ق قاد

ئلخ ققت يك

،شئالذب ئللقستلة أ
 .0التكاليف غير المباشرة :
تاقلم د ،ددخئ ئلإددتب لددخ ئلقاددبلام يبجإ ددب ئلددخ ارددل
تئ د ددش أأ

امددق لددخ ل سسددة ققيتاددة

إد ددك ارد ددل عد ددششئ لد ددخ ئلل سسد ددبت تئلل ئقال د د ئلققيتاد ددة أأ ا إ د ددب ئجشئق
()0

ئللقا اة لل سسة ئلللب،ش ئل إاة عهى عشش لخ ئلللب،ش ئلقبيلة لذب

ت،إددب ققسددا متددق جددبء الددي ش ئقسددة ددشلقذب ئلسدداش (( التج ئقإددت )) ئلددى علددب ئل هقددة
ئج هالاد د ددة لهد د ددشت ئللقياد د ددة ئلقد د ددي عقد د ددشت الد د ددي قد د ددتإ

تخل د د د له قد د ددق ( – 0964/5/08

 ) 0964/5/11ت ق ددت ر دقئم لإيلددة ئلاتإسددات اددث جددبء الاذددب أأ خ ئلقاددبلام الددي
صبب ئلققياة تئلقلها ققس ئلى لب اهي -:
 )1التكاليف الرأسمالية :
تقرل :
أ قابلام ئليإبء ( ئللشئق ت ئ ،سب ئلشئتهاة ت لسباخ قجب ئلقلها )
بأ قا ددبلام ئلقع ددها بت ئلاي ددقب ت تئلقل ددشاالت ال ددي ئ،يإا ددة ( ئلل ددشئق ئللص ددبع ت
ئ ،سب ئلشئتهاة ت لسباخ قجب ئلقلها ) أ
جأ ملبخ ئ،قئضي أ
شأ ملبخ ئلاقب أ
تللاإبت ئلقشقا
هأ قابلام تسبا ئجاضبح ت ُ

أ

( )0هصذق جويل الحبيب  ،هصذر السابك  ،ص .115
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9أ التكاليف الجارية :
تقرل
) قابلام ئجشئق  :ت،ي -:
 قتئقب تقلتاضبت ئللتي اخ ئجشئقااخ أ قتئقب تقلتاضبت ،ااة ئلق قاص ت تلعقتالبقذب ت تقإقالقذب أ إ قبت شئقاة تقب لتقه ة أب) قابلام ئلقلها أأ ت،ي -:
 قتئقب تقلتاضبت ئلللهلاخ ت تقإقالقذ أ قتئقب تقلتاضبت ئللتي اخ ئللق قااخ تااق ئللق قااخ أ قابلام ئلاقب ئللشقساة أ قابلام ئلهتئ ئللشقساة ( شالبقق ت ت ال ت تااق،ب أأ ) قابلام ئلق الت ئللشقساة أ قابلام ئلسب بت تئللالعب أأ تااق،ب أج) قابلام ئلعابإة ت شئققذب أأأت،ي -:
 قابلام ئللسقتشلاخ أ قابلام ئلسقذال ( اذقيبء تلبء ت ،بقم ت لسقذهابت تقب )أ قابلام ئلعابإة ( ئللشئق تئلسب بت ئلل قتعة ت علب ئلعابإة تقب)ش) اجبق ئلليبإي أ
،د ) لسق قبت مبيقة ( ضقئاب ) أ
ت) قابلام ئلتشلبت ئلله قة أأ ت،يأ
-

قابلام تشلبت ئلع ة ت تئلت باة ئلع اة أ

 قتئقب لتي ي ئلع ة ئللشقساة أ قابلام قغخاة ئلصالب أ قابلام ئ ،سب ئلشئتهاة أهجلت االلتصادي الخليجي العذد ( 0227)14
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 إ قبت ئلإق أ ئللإح ئللشقساة أ إ قبت تقب ( ئللسبعشئت ئللقشلة لهلتئا )1أ تكاليف الديون :
تقرل :
) شالع ئل تئاش أ
ب) قسشاش ئلققت

أ

4أ تكاليف عمميات التوزيع :
تقرل :

()0

ئجعبإبت ئللقشلة ل شئقئت ئ،تقب

أ

عناصر التكاليف في قطاع التربية :
لقش سدي ت خ ياإدب خ ئلاه دة ،دي لجلدتب لدب قشاللدك ئللإرد لدخ الدة ئللدتئش تئلللد
أأ تئللع ددبقام اا ددق ئلليبر ددق ت جإق ددبج س ددهلة للاإ ددة ت ت يللإ ددى مت ددق مإذ ددب مل ددخ ل ددب
قق لهك ئللإر لخ ئللتئش أأ تئللل أأ تئلإ قبت ئ،تقب الي إقبج ئلسهع تئلتشلبتأ
تإ ددخ دداخ إلقيددق ئلقصددبب ئلققيددت
ج

صبعددب إقبجاددب ت قتيددم الددي ق ت

ئ،ل دتئ لددخ

إقبج للاخ ت الذت عإشاخ ل ايقلدش عدخ ئلقبعدش ئللبلدة ئلقدي ق دشش لدخ تاللذدب اهدم

ئلت ددشئت ئجإقبجا ددة ئ،ت ددقب ت تبع ددة خئ عهلإ ددب خ ال ددي  ،ددخئ ئلقص ددبب ُاه ددم لقإتع ددة أأ
ئ قعبشاة أأ تلبلاة أ
تقُليددق ئلقاددبلام ئل قعددبشاة ال ددي صددبب ئلققياددة تئلقلهددا ع ددخ عال ددة ئجإ ددب ئلققي ددت
يبل قعبش ئلتصإي أ
ياإلددب قليددق ئلقاددبلام ئللبلاددة عددخ ئ،ل دتئ ئلقددي قُلددإح لهل سسددة ئلققيتاددة ت تقتضددع
ق ت قعقالذب ت لخ ئج قلااإذب لخ قسااق ر تإذب تق قا ،شئالذب أ
تعهى ضتء لب ققش الاخ قلاا تلسة عإبعق سبساة لهقابلام ئلققيتاة ،ي -:
( )0هصذق جويل الحبيب  ،هصذر السابك  ،ص . 122 ، 117
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 )0تكاليف األراضي والمباني -:
لقش عهلإب خ ئلقابلام ئلققيتاة ققدت ب يداخ أأ قادبلام ئ قعدبشاة تتقادبلام لبلادة أأ
تعهددى ،ددخئ ئ،سددب

اتقهددم سددبب ئلقاددبلام ئللبلاددة تئل قعددبشاة ،إددب يددبتقالم ،تاددة

لبل ئلليإى :
الدداخئ ابإددت ئلل سسددة ئلققيتاددة ،ددي لبلاددة لهليإددى ت الددبخ ئلقاددبلام ئللبلاددة سددتم ققاددتخ
لخ أ ملخ رقئء ئ،ق

ئلقي اقدت عهاذدب ئلليإدى لإسدتيب ئلدى سدإة ئلردقئء أأأ تئلقادبلام

ئ،عد ددهاة جإرد ددبء ئلليإد ددى لإسد ددتيب ئلد ددى سد ددإة ئلقرد ددااش أأ تقاد ددبلام ئلعد ددابإة ئلسد ددإتاة أأ
تئلق لاخ ئلسإت أأ تئلإشمبق ئلسإت أ
لددب خئ ابإددت ئلليددبإي ئلقددي قسددقتشلذب ئلل سسددة ئلققيتاددة أأ لد جق أأ الد خ ئ،جددق
ئلس ددإت ئل ددخ قشالل ددك  ،ددخن ئلل سس ددة ت  ،ددت ئل ددخ المد د ئلقا ددبلام ئللبلا ددة ئلس ددإتاة ع ددخ
ئلليبإي أ
لددب ئلقاددبلام ئلل سسددة ئلققيتاددة أأئ ،قعددبشاة أأالققاددتخ لددخ أأ ئل باددش ئلسددإتاة لددق
ئللددب ئللسددقملق الددي ئ،ق

ت تشالتعددبت ئل تئاددش عهددى ق

ئللددب ئللسددقملق الددي ئلليددبإي

أأ تئ،إشمبق ئلسإت أ
 )0تكاليف المعدات واألجهزة :
تقُقلمد ئلقاددبلام ئللبلاددة لإذددب  :ملددبخ ،ددخن ئلللددشئت تئ،جذد لإسددتية ئلددى سددإة
ئلرقئء أأ لضبالب لاذب أأ قابلام ئلعابإة ئلسإتاة لذب أ
لددب ئلقاددبلام ئل قعددبشاة الذددي ققلم د أأ يب ،سددبص ئلسددإتاة جملددبخ ،ددخن ئلللددشئت
تئ،جذ أأ لضبالب لاذب أأئلقابلام ئلسإتاة لعابإقذب أ

1أ تكاليف النفقات العامة :

تقر د ددل  ،د ددخن ئلقا د ددبلام أأ ئلإ ق د ددبت ئجشئقا د ددة أأ تقا د ددبلام ئللاقي د ددة ئللشقس د دداة أأ

ت ئلقسذاالت ئلشقئساة تئلصالياة أ
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عهلددب ئخ ،ددخن ئلقاددبلام ل قتقهددم الددي صقاقددة ق شاددش،ب علددب ،ددت لقيددع الددي ئللإبعددق
ئ،تقب ئلقي سي خاق،ب أ
 .2تكاليف الهيئة التعميمية والموظفين :
تققاد ددتخ ل د ددخ أأ قتئقد ددب ئلذاا د ددة ئلقلهالاد ددة أأأأ تقتئق د ددب ئللد ددتي اخ ئ تد د دقاخ الد د دي
ئلل سسبت ئلققيتاة تله قبقذب أ
تابليد ددب لد ددب قق د دتئ ب الاذد ددب أأ ئلقاد ددبلام ئللبلاد ددة أأ تئلقاد ددبلام ئل قعد ددبشاة ت ل الد ددي
بلت قلقع عضبء ئلذااة ئلقلهالاة ئت ئللتي اخ يل ئاب للاإة أأ ابلسداخ ت تئلإقد تلدب
لاذددب أأ اللإشاددخ قُقيددع ئلصقاقددة خئقذددب ئلقددي ئقيلددت الددي ئ ،ئقضددي تئلليددبإي ت تئلللددشئت ت
لهقلاا ياخ ئلقابلام ئللبلاة أأ تئلقابلام ئل قعبشاة أ
 .3تكاليف المواد القابمة لالستهالك :
خ ئللد دتئش ئلقبيه ددة ل س ددقذال اما ددق تلقإتع ددة ال ددي ئلل سس ددبت ئلققيتا ددة تققلمد د
قابلام ،خن ئللتئش أأ ي ملبإذب لإستية ئلى سإة رقئاذب أأ ئ،لق ئلخ ُاهغي الاذدب ئلقلااد
ياخ ئلقابلام ئللبلاة أأ تئلقابلام ئل قعبشاة( )1أ
حساب وحدة التكاليف في قطاع التربية :
ُالقم ئل قعبشاتخ ت ش ئلقابلام ي إذب :
(( الاددة للاإددة لددخ ئللإقددتج ت ئلتشلددة ت ئلد لخ أأ ئلقددي اددق تقابق،ددب لقاددب

ئليضبعة تتققاتخ عبش لخ أأ ت شئت إقبج أأ ت ت شئت تشلة ))()2أ

اه ددة

تالقلددش ق شاددش ت ددش ئلقاددبلام عهددى أأ صيالددة ئللإقددتج أأ تت ددش ئلليالددبت ت تصددق
ئجإقبج أ

( )1هٌذر عبذ السالم  ،هصذر سابك  ،ص . 56 ، 55
( )2اليىًسكى  ،التخطيط التزبىي  ،تزجوت هٌيز عزام  ،دهشك  ، 1751 ،ص .63
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تيبلقا لخ خ ئلذشم ئلخ االدخ تقئء ئسدقتقئج ت دش ئلاه دة ،دت ئلدخ ا دشش سدهتب
ئلللد د أأ تصقاق ددة ئل س ددبب ت ل خ صقاق ددة ت ددش ئلاه ددة ئلققيتا ددة ع ددي ت ل ددخ ام ددق
ئلصق راتعب الي سبب ئلقابلام ئلققيتاة أ
خ ت ددش ئلاه ددة ال ددي ئلقص ددبب ئلققي ددت أأ ق ت ددخ إ د د

ئلل ذ ددت ئللإ ددشقج ال ددي ئلإر ددبص

ئل قعبش ت رقاصة قتالق ئلتسبا ئلال لة لق شاش الاة ئجإقبج الي ،خئ ئلقصبب أ
تالالب اهي ئسقل ئق

الي صبب ئلققياة()1أ

لتج لذخن ئلتسبا أأ لخ تال عشش لدخ رداب ت دش ئلاه دة

 )0كمفة الطالب الواحد :
ت،ي لخ امق ئلتسبا راتعب الي سبب ئلاه دة الدي صدبب ئلققيادة أأ تققلمد ،دخن
ئلت ددش ال ددي ئلإس ددية ي دداخ لجل ددتب ئلقا ددبلام أأ تع ددشش ئلص ددالب ئللس ددجهاخ ال ددي ئلل سس ددة
ئلققيتاة

:
لجلتب ئلقابلام
عشش ئلصالب ئللسجهاخ الي ئلل سسة ئلققيتاة

تالاخ سبيذب يعاغة امق ق شاشئ الإقت إذب ققلم الي ئلإسية ياخ :
لجلتب ئلقابلام ئلقسلبلاة
)
عشش ئلصالب ئللسجهاخ الي ئلل سسة ئلققياة
لجلتب ئلقابلام ئلجبقاة
ب)
عشش ئلصالب ئللسجهاخ الي ئلل سسة ئلققيتاة
الدب الادخ سددبيذب عدخ صقاد ق شاددش إدتب ئلقادبلام أأ لددع ق شادش ئللق هدة ئلش ئقسدداة
أأ تإتب ئلشقئسة أأ اب قي :
( )1الخطيب أحوذ ( وأخزوى )  ،الكلفت ال تعليويت للطالب في الوذارس الخاصت في الوولكت األردًيت الهاشويت – عواى . 1760 ،
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لجلتب ئلقابلام ئلقسلبلاة للق هة تإتب لب
)
ئللق هة أأ تلإ

عشش ئلصالب ئللسجهاخ لإ

ئلإتب

لجلتب ئلقابلام ئلجبقاة للق هة أأ تإتب لب
ب)
عشش ئلصالب ئللسجهاخ لإ

ئلإتب

ئللق هة أأ تلإ

9أ كمفة الخريج :
إذى يإجبح لق هة شقئساة للاإة ))

ُالقم ئلتقا ي إك (( خل ئلصبلب ئلخ
تقلم اه ة ئلتقا ئلإسية ياخ أأ ئلاه ة ئلاهاة أأ تعشش ئلتقاجاخ

:

ئلاه ة ئلاهاة
عشش ئلتقاجاخ
اا د ددق خ  ،د ددخن ئلصقاق د ددة ع د ددي ت ل د ددشتش ئلس د ددقللب يس د دديب ل د ددب ققصهي د ددك ل د ددخ
عباابت اعلب ئل عت عهاذب الي ئاهب ئ ،ابخ أ
ت ش سقُيشلت ،خن ئلصقاقة يصقاقة ُتقب اسق ئسقتشئلب قسقإش لى ئ،س
 )0للقالة للش عشش ئلتقاجاخ تال القق للاإة أأ تللق هة شقئساة لب أ

ئلقبلاة:

 )9قق ددشاق ئلإس ددية ي دداخ  ،ددخئ ئللل ددش أأتع ددشش ئلص ددالب ئللس ددجهاخ ال ددي ئللق ه ددة ئلش ئقس دداة
ئلللاإة أ
 )1الاإإب يلش خل

خ إ سب أأئلاه ة ئلققيتاة ئلاهاة أأ تيبلقبلي للش اه ة ئلتقا أ

 .1الكمفة طبقاً لمستوى التعميمي الذي بمغه الطالب :

خ ،خن ئلصقاقة الي سبب ت ش ئلاه ة قلقيق ئلقشئشئ لهصقاقة ئلسبيقة – اه ة

ئلتقا – ااق إذب صقاقة تبعة ي سبب ئلاه ة لهصهية ئللقسقياخ ئلخاخ اققاتخ لقبعش
ئلشقئسة ي

إذبء ئللق هة ئلشقئساة ت

 .2الكمفة تبعاً لمعدل الحضور اليومي :

ي قتقجذ لإذب أ

إي ئق ،خ عشش ئلصالب ئلخاخ ا ضقتخ ئلشقت

ئلاتلاة اللال أأ ابليب لب

اتقهم عخ عشش ئلصالب ئللسجهاخ الي ئلل سسة ئلققيتاة أأ القش تخت يل
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يللش ئل ضتق ئلاتلي  ( A . D . A ) Average daily Attendanceيشل لخ
عشش ئلصالب ئللسجهاخ أ
تاسددقتقج للددش ئل ضددتق ئلاددتلي ) D. A
ُ

 ( A.يقسددلة أأ لجلددتب قسددجاالت

ئل ضتق ئلاتلي أأ عهى عشش اب ئلشقئسة ئلقسلاة أ
مجموع تسجيالت الحضور اليومي
عدد أيام الدراسة الرسمية

تخل يلتجب ئلللبشلة ئلقبلاة :
P

M

D

M M M

P
D

 ( A. D. Aللش ئل ضتق ئلاتلي )

=

اث خ :
= لجلتب ئل بضقاخ
= عشش اب ئلشقئسة ئلقسلاة أ

تلللقالة ئلاه ة قيلب لذخئ ئلللش  :قُقس ئلقابلام ئلاهاة عهى أأأأ للش عشش ئلصهية
ئلخاخ ا ضقتخ اتلاب ( للش ئل ضتق ئلاتلي )
ئلقابلام ئلاهاة
للش ئل ضتق ئلاتلي
اا ددق إ ددك ت تل ددخ ت ددال ئلقجقي ددة ت تج ددش ئلي ددب متخ إس ددية ام ددق لالال ددة ل ددخ ت لل ددش
ئل ضد ددتق ئلاد ددتلي أأ قه د د ،د ددي أأ للد ددش ئللضد ددتاة ئلاد ددتلي أأ – M

D.

- A.

 Average daily Member shipاددث ققددت ،ددخن ئلإسددية عهددى الاددق ل بش،ددب :خ
ئلقاللاخ اشتهتخ الي ئل سبب لب شئلدتئ عضدبء اللهداخ ت ت عدبلهاخ الدي ئلعدم أأ سدتئء
ابإتئ بضقاخ

ادت ل دشش أ تعدبش الد خ ،دخئ ئلللدش ا دشش القدق لإادة

اباياخ الدي

ققدقئتح يدداخ ( ) 05 – 01اتلددب الاددخ خ اقغايذددب ئلقاللاددخ ت تالددي إ د

ئلت ددت ُالقيددقتخ

M

A

+
M

D

P
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عضبء عبلهاخ الدي ئللشقسدة ت ُاقالدع يلدش،ب سد ئلقهلادخ لدخ ئلقدتئا أأ تاإيغدي مإدخئ
ُالبش اشن خئ قاش قجشاش عضتاقك لهلشقسة تالالب اهي ئلعاغة ئلقابضاة لذخئ ئلللش :
= A. D. M

( للش ئللضتاة ئلاتلي )
05

خ

أثر العوامل االقتصادية يف التخطيط الرتبوي
اث خ :
A

M M M

P

= لجلتب ئل بضقاخ أ
= لجلتب ئلغباياخ أ

D
= لجلتب اب ئلشقئسة ئلقسلاة ( الي ئل قق ئلل شش ) أ
Official school days in period.
ت،اخئ ال خ أأ للش ئل ضدتق ئلادتلي أأ تللدش ئللضدتاة ئلادتلي أأ عداغقبخ ردبالقبخ

الي سبيبت ئلاه ة ئللسقتشلة الي ئلتلابت ئللق ش ئ،لقاااة ت تاإشئ أ
 .3الكمفة الرأسمالية طبقاً لممكان الذي يشغمه الطالب :

تاجق ق شاش ئلاه ة ،إب عدخ صقاد ق شادش ئللال دة يداخ أأ ئ،إردبءمت ت تللدشئقذب ت

تعشش ئ،لباخ ئلقي قجذ لهصهية أ
6أ الكمفة الرأسمالية طبقاً لمصف الدراسي :
تققدت ،دخن ئلصقاقدة عهددى سدب

قلاداخ جد لت ددش لهعدم ئلشئقسدي ت الدي شئتد

ئليهددش أأ تئليهددشئخ ئللتقه ددة ت لاقسددإى ج دقئء ئللقبقإددة ياإذددب ت تيإ دبءئ عهددى خل د ال د خ لذددخن
ئلصقاقة عاتب تللت بت عشاش أأأ ،لذب :
()

اقيددباخ ج د ئلع د تم ئلش ئقسدداة شئت د ئليهددش ئلتئ ددش أأ تا د شئش  ،دخئ ئلقيددباخ يدداخ
ئليهشئخ ئللتقه ةتئ،لق ئلخ اجل علهاة ئللقبقإة ياإذب علية ت تااق لجشاةأ

(ب )

خ ئقيددبب ،ددخن ئلصقاقددة ل اددقالء لددع ئلقجددبن ئل ددشاث لهققياددة ئلددخ اقددت عهددى
سب

ققسا ئلصهية لخ ئللق هة ئلمبإتاة اللب الت ئلى لجلتعبت لتقه ة ئل جد ت

اقالء

جلذدب لدع إدتب ئلش ئقسدة ( ل بضدقئت أأ لإب ردبت أأ لتقيدقئت أأ ئلدخ)أ

يددشل لددخ ققسددالذ لددى ع د تم ش ئقسدداة خئت ج د لت شتاعددلب ق قاقذددب عهددى
علاش ئلتئ ع أ
 .5معدل الكمفة الجارية لممعمم :

()0

تققاتخ لخ للش لققيبت ئلللهلاخ الي ئلل سسة ئلققيتاة

أ

أسباب زيادة التكاليف في قطاع التربية :
( )0هصذق جويل الحبيب  ،هصذر السابك  ،ص . 126

هجلت االلتصادي الخليجي العذد ( 0227)14

06

أثر العوامل االقتصادية يف التخطيط الرتبوي
خ ،خن ئل ابش ققجع ئلى جلهة لخ ئ،سيبب أأ ،لذب -:
0أ ئلقا ددبلام ئللقق ل ددة ل يإا ددة ئللشقس دداة ت تل ددب اقيلذ ددب ل ددخ له ق ددبت ت ابلقبع ددبت ت
تئللقئس ت تئ،إشاة ت تئلسب بت أأأأ تااق،ب أ
9أ ئلقتسددع ئلذبا د الددي يددت ئلصددالب ت الددي جلاددع ئلل ئق د ئلش ئقسدداة ت ئسددقإبشئ ئلددى
سابسددة ققددت عهددى سددب

ق دتالاق ئل ددقص ئلقلهالاددة ،ايددق عددشش للاددخ لددخ يإددبء

ئلرلب أأ ت ق قا ليش قابال ئل قص أ
1أ سقتشئ للصابت ئلقاإتلتجادة ئل شامدة الدي لادشئخ ئلققيادة تئلقلهدا ت ت لدب ُا دسلى
(( قاإتلتجاددة ئلققياددة تئلقلهددا )) لددخ جذ د تللددشئت تتسددبا سددللاة تيع دقاةت
تعقت لاققتإاة أأأ تااق،ب أأ عهلب خ لم ،خن ئلققإابت يب،ضة ئلقابلام أ
4أ ئلقإ ددتب ئلايا ددق ال ددي لا ددبشاخ ئلققيا ددة تئلقله ددا أأ خ لد د قل ددش ئلققيا ددة لققع ددق عه ددى
ئللا ددبشاخ ئلققهاشا ددة ئلللقتال ددة أأ يد د عد ددبقت قر ددل ئللشا ددش ل ددخ ال ددقتب تلاد ددبشاخ
ئلللقالددة أأ ئلقددي الق قذددب لسدداق ئلققددش ئللهلددي تئل ضددبق ئلقددي ارددذش،ب عبللإددب
ئلات أ
5أ ئلإ قبت ئليب،ضة ئلقي قإ قذب اماق لخ ئلشت ت تتبعة ئلإبلاة لإذب عهى صهيقذدب
ئل د ددخاخ اقهق د ددتخ ش ئقس د ددبقذ ت د ددبقج يالش،د د د ت س د ددب يد د دقئل ئلل د ددإح أأ ئلش ئقس د دداة ت
تئللسبعشئت ئللبلاة لهصهية أ

وسائل تخفيض الكمفة في قطاع التربية :
خ ئل عت عهى ققياة امق إجب ب تالبعهاة عخ صقا
لخ  ،ا ئق

شقئسة اه ة ئلققياة ت ي لخ  ،ا ئق

ئلإ قبت ئلللاإة ،ت

ئلقتصاص ئلققيت يتجك عب

أ
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خ ئل عدت عهدى ايدق لدقشتش للادخ )( ( out put
ئلللاإدة )( (in put

ئللتقجدبت ) ي د ئلإ قدبت

ئللدشتالت ) ت ادبش ئجإقبجادةت ،دشم لدخ ،دشئم

علد أأ

تيبلقبلي الذت ،شم لخ ئ، ،شئم ئلققياة ت تئلقتصاص ئلققيت أ
خ لسد لة قت ددا

ئلاه ددة الددي صددبب ئلققياددة أأ لددع ئل ددبي عهددى ئلتقددباق ئللقعددبعش

الي ئجإقبجاة أأ قتئجك ئللشاش لخ ئلعلتيبت ئ،سبساة تئلمبإتاة ت تلادخ عهدى ئلدقا لدخ
خل ال خ ،إب يل

ئلتسبا ئلقي قسبعشإب عهى قجبت ،خن ئلعلتيبت ت تق قاد ،دخن

ئلغباة ت تيهت ،خئ ئلذشم أ ت ، ،خن ئلتسبا ،ي :
0أ تحسين المستوى الكيفي لمتعميم :
ق س دداخ ل ق ددتب ئلقله ددا ت تخلد د ع ددخ صقاد د

جد دقئء ع ددال بت جخقا ددة ال ددي

لإب ،ئلقلها أأ تصقئاقك أأ تالي ئلتسبا ئلقلهالادة أأ تئلاقدب ئللشقسداة ت تئجشئق
ئلققيتاة أأ تتصص ئلشقئسة ت تااق،ب أ
إإددب عإددشلب قسددقملق لقددشئ ئق لددخ ئللددب الددي علهاددة إقبجاددة للاإددة ت اإيغددي عهاإددب خ إضددع
الددي ئلعقيددبق خ الضد تسددبا ئسددقملبق ،ددخئ ئللددب عهددى
إلإي يلب اجق الي صبق ،دخن ئلللهادة

سددخ ئلتجددتن ت تلذددب ،ددت خ

خ إلإدى يد شتئت ئجإقدبج تتققإابقدك ت تتسدباهك

ئل إاة ت ئلقي ق ق لإب ئ،،شئم ئللقستلة أ
تاخل ئ،لق الي ئلققياة أأ خ اجب عهاإب اخ إتيم لتئل للاإة الاذدب ت خ إدشق
يش ددة لددب اجددق ضددلخ صددبق ئلللهاددة ئلققيتاددة أأ تتددال علهابقذددب ئللقإتعددة ت ت خ إصددتق
لضددلتخ ئلقلهددا ت تئ،سددبلاب ئللقيلددة الاددك ت لددخ تددال إيددق رددلتلاة لق ق ددة ت ت سددهتب
عهلي سها القلش ئلقتصاص ئلققيت

شئ ليهت ئ،،شئم أ

9أ خفض كمفة الساعة الدراسية - :
ت،خن ئلاه ة قرل إتعاخ لخ ئلإ قبت ،ي :
( ) النفقات الجارية :
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تقرل إ قبت ئلقلها ت تإ قبت ئجشئق ت تلرد

خ قتئقدب ئلللهلداخ ق قد لابإدة

سبسدداة الاذددب ت خ قيهددف  %81قققايددب لددخ قه د ئلإ قددبت أأ تصيالددي إإددب ل إس ددقصاع خ
إت د

ئلاه ددة عددخ صقاد قت ددا

قتئقددب ئلللهلدداخ أ ااددق إإددب إسددقصاع قت اضددذب عددخ

صقاد جلد علد ئلللهلدداخ ل اددشئ تاللدبل لددى عددى ددش للاددخ ت تخلد يتسددبا عشاددش
لإذددب أأ ئلهجددتء لددى يل د

ئ،سددبلاب ئل إاددة ئلقددي ق اددش لددخ اللبلاددة ئلللهلدداخ أأ تلإذددب

قتالاق ئ،جذ ت تئ،شتئت ئللشقساة ئلقي ق اش لخ إقبجاقذ تتلإذدب اضدب ق سداخ ئلاقدبب
ئللشقسي أأت جقئء ئجعدال بت ئلجخقادة الدي ئللإب ،أأالدب الادخ ئلهجدتء ئلدى ادبش عدشش
صددالب ئلعددم ئلتئ ددش ت اا دق خ لم د ،ددخن ئل اددبش لذددب ددشتش ققيتاددة الددب إله د ت ت،ددي
قإقهب ئلى ضلم الي إقبج ئللله خئ قجبت ت شئ للاإب أ
تادخل قردغ إ قدبت ئجشئق جبإيدب لدخ ئلإ قدبت ئلجبقادة ت اادق إذدب هاهدة إسدياب ت الذدي
ققدقئتح يدداخ (  ) % 5 - % 1.5لددخ لجلددتب إ قددبت ئلقلهددا ئل اتلاددة القددص ت تلاددخ شتق
ئجشئق سبسي الي ادبش إقبجادة ئلققيادة تلذدخئ الد خ ق سداخ ردقتص ئلللد ئجشئق تسداهة
لذلد ددة لد ددخ تسد ددبا قالد ددع إقبجاد ددة ئلققياد ددة تتقت د ددا

()0

تئلضابب ئلخ الاخ خ اقع الي ئلللهاة ئلققيتاة

إ قبقذد ددب يبلقد ددبلي ت تقجإد ددب ئلذد ددشق
أ

ب .النفقات الرأسمالية :
تقرد ددل يبلشقجد ددة ئ،تلد ددى إ قد ددبت ئ،يإاد ددة ئللشقسد دداة أأ تلد ددخ ئلجد ددشاق يبلد ددخاق خ
شقئسبت ت ي بث عشادش بلدت لدخ جد قت دا

قادبلام ئ،يإادة ئللشقسداة ت لدع ق سداخ

رددقتصذب ئلققيتاددة ت ت ددش رددبقت ،ددخن ئلش ئقسددبت تئلي ددتث ئلددى إددك لددخ ئلللاددخ ق قا د
تالتقئت ،بلة الي ئ،يإاة ئللشقساة تخل عخ صقا :
 )0سخ تقابق لابخ يبلإسية لهسابخ أ
 )9قدتالق ئلرددقتص ئلققيتاددة تئلذإشسدداة ئللالالددة ت الددي لدتئش ئليإددبء ت تالددي قإيددا ئ،يإاددة ت
ت رابلذب ت ت سبلذب ت تع بقذب أ

( )0وولائع ًذوة الذراساث األًوائيت  ،تزبيت جذيذة في سبيل لبٌاى جذيذ  ،بيزوث  ، 1752ص . 102
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ت ددش ياإددت ئلش ئقسددبت تئلي ددتث ئلقددي بلددت يذددب لإيلددة ئلاتإسددات الددي ئللشاددش لددخ يهددشئخ
قا ددبلام ئ،يإا ددة

ئلل د دبل ( تال ددي ئلللها ددة ئللق ددش تبع ددة ) إ ددك ل ددخ ئلللا ددخ قت ددا

ئللشقساة لى ئلإعم ت الي بلة قتالق ئلشقئسبت ئلققيتاة تئل إاة ئلال لة أ
ئلشقسدبت ت تتبعدة قهد ئلقدي دب يذدب
لب الي ئ ،صبق ئللقيدي القدش ردبقت امادق لدخ ئ
–ئليإ ئلشتلي ل إربء تئلقللاق – لى ئلقق بب ئلاياق الي قابلام ئ،يإاة ئللشقساة أ
 .1الحد من ظاهرة اإلهدار التربوي :
تاقجهددى ،ددخئ ئج،ددشئق تبعددة الددي ددبلت أأ ئلقسددتب أأ تئلقسددقب أأ تئلإقصددبب ت
ئلقي ق ع الي ئلل سسبت ئلققيتاة أأ ئ،لق ئلدخ ا ادش لدخ ئلاه دة الدي ئلقصدبب ئلققيدت
ابش اياق أ
تلددخ ئلللاددخ ق قاد تالددتقئت تئضد ة الددي ،ددخن ئلاه ددة عددخ صقاد ئل ددش لددخ لددشب ،ددخئ
لهشقسدة ئللتضدتعاة ت
ئج،شئق أأ تخل ياتضبب لراالت ئلقستب تئلقسقب تئلإقصبب ئ
تلهي ث ئللهلي ئلسها أأتتضع ئل هت ئلجخقاة ئللإبسية لذب أ
4أ تخفيض كمفة التربية عمى المدى الطويل :
تخلد عددخ صقاد جلهذددب امددق ئققيبصددب ي بجددبت ئلقإلاددة ئل قعددبشاة تئلجقلبعاددة
تادخل عدخ صقاد قااادم ئلقلهددا يبلقدبلي قااا دب ش لقهياددة قهد ئل بجددبت ت تاادتخ خلد
تبعة يقلشا لإب ،ئلقلها أأ تئللإباة يبلقلها ئل إي تئللذإي أ
5أ وضع خطة تربوية مدروسة :

ئلقاددبلام الددي

ئخ تضددع تصددة ققيتاددة لشقتسددة أأ ،ددي الضد ئلتسددبا لقت ددا

صددبب ئلققياددة تئلقلهددا أأ اللم د ،ددخن ئلتصددة ،ددي ئلقددي ق دتئ خ يدداخ ئللصبلددب ئللتقه دة ت
لددخ ئلقاددبلام ت

تققددبقخ يدداخ ئلإ قددبت ئلللاإددة ت تقي ددث الددي رددقى ئل هددت ئلقددي قُت د

تقضددع يلددش ،ددخئ اهددك عدداغة سددهالة اق قد الاذددب ئلقدتئ خ ئللصهددتب يدداخ إ قددبت ئلققياددة أأ
تياخ إقبجاقذب أأ
تاخل ياخ قت ا

()0

قه ئلإ قبت ت تياخ ئل بي عهى لسقتب ئلققياة

أ

التمويل في قطاع التربية :
( )0عبذ هللا عبذ الذائن  ،التخطيط التز بىي  ،واصىله وأساليبه الفٌيت في البالد العزبيت  ،بيزوث  ، 1755 ،ص .162

هجلت االلتصادي الخليجي العذد ( 0227)14

10

أثر العوامل االقتصادية يف التخطيط الرتبوي
ُاقعددش يبلقلتا د الددي صددبب ئلققياددة  :لجلددتب ئلل دتئقش ئلقددي اسددقصاع ئليهددش قلياقذددب أأ

تئلقي قإ قذب ئلل سسدبت ئلققيتادة لق قاد ئ،،دشئم ئلققيتادة ئلل دشش الدي ئلتصدص ئلققيتادة
ئللقستلة
تيليبق تقب ال خ أأ قلتا ئلققياة  :الإي قدتالاق ئللدتئقش ئللبلادة تتضدلذب الدي تشلدة
،شئم ئلققياة تئلقلها تئلقي قسلى ئلل سسبت تئ،جذ ئلققيتاة لق قاقذب أ
تلخ ئلجشاق يبلخاق خ إلص ئلقلتا ئلققيت ئلدخ قهجدب لادك ئلشتلدة خت رد خ ايادق الدي
تصصذ ددب ئلققيتا ددة أأ الذ ددت الاد د

ل ددخ جذ ددة إي ددب ئلققيا ددة ئلق ددبا ال ددي ئلشتل ددة ت ال ددب إ ددك

اإلا لخ جذة مبإاة عهى ُيإاة ئلققياة ت تا مق الاذدب ت تاذدب لذدب صبيلدب للاإدب أ الذإدب
عال ددة قد د ماق تقد د مق لقيبشل ددة ي دداخأأ صد د ئق قلتاد د ئلققيا ددة ال ددي يه ددش ل ددخ ئليه ددشئخ أأ تي دداخ
إيبلذب ئلققيت ت تتصصذب ئلققيتاة أ
ُاضددبم ئلددى خل د :ق دتالاق ئ،ل دتئ ئلال لددة لهتصددص ئلققيتاددة اصددقح عهددى إ ددت علهددي
لس لة ئلي ث عخ لتقهم ئللتئقش ئلللاإة ئلقي قسقصاع خ قغخ قه ئلتصص ت تقلدش،ب
يبللب ئلال

()0

أ

مصادر التمويل في قطاع التربية :
وتتم عملية التمىيل في قطاع التربية من خالل مصادر متعددة أهمها -:
أولا  :المصادر العامة لمتمويل :

تققض ددلخ  ،ددخن ئللع ددبشق ل ددب اقشل ددك ئللجقل ددع ي سد دقن ل ددخ لد دتئقش لهل سس ددبت

تئ،جذ د ئلققيتاددة ت لددخ ئج د ق قا د ئ،،ددشئم ئلقددي اقصهددع لاذددب ،ددخئ ئللجقلددع ت تئلقددي
قضلإقذب ئلتصص ئلققيتاة ئللتضتعة أ
خ ،خئ ئلإلص لخ ئلقلتاد ادق عدبش عدخ صقاد ئلدتئقشئت ئلمبيقدة تئللإقيلدة لهشتلدة ت
تق قي ئلضقئاب ئللبلة الي صهالة ،خن ئلتئقشئت ت الذي قلقيدق ئللعدشق ئلقااسدي لهقلتاد
الي صبب ئلققياة ت الي للي يهشئخ ئللبل أ

( )0عبذ هللا عبذ الذائن  ،التخطيط التزبىي  ،هصذر سابك  ،ص .171
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ااددق خ ،إددب ق بتقددب اياد ئق يدداخ ،ددخن ئليهددشئخ ت يبلإسددية لهرددا ئلددخ ا تددخن ئلقلتاد
ئلققيددت عددخ صقاد ئلض دقئاب ئللبلددةأأ

خ ،إددب ق بتقددب الددي قت اددع ئللددبء ئلض دقايي

ال ددي ئللجقل ددع ي دداخ  ،ددخن ئليه ددشئخ أأ القل ددش عه ددى ل ددتق اما ددق لإذ ددب  :ئلإي ددب ئلسابس ددي ت
تئلتضع ئل قعبش ت تلشب ئلققش ئلجقلبعي ت الي ا لإذب أ
ل ددب ئللع ددشق ئلم ددبإي لهقلتاد د ال ددي ص ددبب ئلققيا ددة الذ ددت أأ ئلق ددقت

أأ ئلق ددي ع ددي ت

لعش ئق لذلب تلقللب لهلعشق ئ،ت ( ئلضقئاب ) الي قلتا ،خئ ئلقصبب ت تتبعة يلدش
خ قغاقت ئلإيق ئلققهاشاة لهققياة أأ تئعقيبق،ب ئسقملب ئق تقتيا دب لملد ئق لدق ت

ئ،لدتئ ت

ل لجقش ئسقذال لذب أ
لقش عيح لخ ئ،لتق ئليشاذادة ئلقدت  :يد خ ئلققيادة لاسدت لجدقش تشلدة ئسدقذالااة أأ
ئ،لد دتئ اق ددش عبا ددشئت لبلا ددة تئ قع ددبشاة

ذتئإل ددب  ،ددي ال ددت  ،ددخئ قتيا ددم لمل ددق ل ددق ت
قضددب،ي لددب ققشلددك ئللرددقتعبت ئجإقبجاددة ئ،تددقب الددي صبعددبت ئلسددقملبق ئلققهاشا د دة (
ئل قئعة تئلعإبعة تئلتشلبت ) ي ق ت ذب الي اماق لخ ئ ،ابخ أ
دق لددخ ئلش ئقسددبت الددي ،ددخئ ئللجددب
اللهددى سدديا ئللمددب ل ئل عددق  :خ اماد ئ
لددى خ ئل قددق ئلصيالاددة لقلددتا

ئلقددقت

رددبقت :

الددي يقإددبل لسقعددالح ئ ،ئقضددي ققدقئتح يدداخ

( 09سإة  05سإة ) لخ يشء ئسقملبق،ب ت خ ئل قق ئلصيالادة لقلدتا

ئلقدقت

لدخ ئجد

ئلقإلاددة ئل قعددبشاة ت ققدقئتح يدداخ (  09سددإة لددى  01سددإة ) أأ ياإلددب ل ق اددش ،ددخن ئل قددق
عخ (  01 – 9سإتئت ) الي بلة ئسقملبق ئلققت

الي يقإبل ققيت أ

خ ئ،سهتب ئل شاث الي ئلقلتا عبلة أأ تتبعة الي ئللربقاع ئللإقجة عهى ئللدشب
ئلصتا د د ت تئللرد ددبقاع ئللإقجد ددة إقبجد ددب ااد ددق ليبرد ددق أأ اهج د د الد ددي ئلغبلد ددب ئ،ع د د لد ددى
ئلقددقت

ت الذددي ق اددش لددخ ئللعددبشق ئللبلاددة لهشتلددة ت الددب ق اددش لددخ ئلددشت ئلقددتلي أأ

تئلققياة ق قي الي صهالة ،خن ئللربقاع أ
الددي صددبب ئلققياددة

عهددى خ لددخ  ،د ئللجددبلت ئلقددي الاددخ خ قُسددقملق الاذددب ئلقددقت
تئلقله ددا  ،ددت لج ددب ئ،يإا ددة ئللشقس دداة أأ خ خ ئلق ددقت ئللس ددقتشلة ال ددي يإ ددبء ل ددشئق

عددبل ة ت تال د ئلرددقتص ئلققيتاددة ئللصهتيددة ت ق ق د الددي ئلإذباددة تال د ئق لبلاددب ايا د ئق ابسددب
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يب،يإا ددة ئللس ددق جق أأ يبجض ددبالة ل ددى إذ ددب ق قد د تالد د ئق اا ددق ليبر ددق ت ،خ بل ددة يإا ددة
لشقساة عبل ة قُسبعش عهى ابش إقبجاة ئلإيب ئلققيت يعتق عبلةأ
تالد ددي ،د ددخئ ئللجد ددب ارد دداق يقإد ددبل ئج د د ئق لهيإ د د ئلد ددشتلي ل إرد ددبء تئلقللاد ددق تد ددال
ئلسإدتئت (  ) 0976 – 0979لدى خ ئليإد اتئجدك قلتاد (  ) 95لردقتعب قلهالادب الدي
( ) 61شتلة ت يا ئق

()0

ايهف لجلتعة تئلي (  ) 811لهاتخ شتلق

ت ددش يدداخ ئلسققعددبء ئلددخ

أ

بلددت يددك لإيلددة ئلاتإسددات ت تلاقددب ئللل د ئلددشتلي عددب

 0955عهى (  ) 55شتلة ت خ ،إدب

ردابل مالمدة ا تدخ،ب ئلقلتاد الدي صدبب ئلققيادة ت

عخ صقا ئلقلتا ئللب أأ ت،خن ئ،راب ،ي :
) التمويل عن طريق الحكومة المركزية :
خ ،ددخئ ئلددإلص ل دخ ئلقلتا د ا دققيص يع د ة عبلددة يإيددب لقا د

الددي شئق تقتجاددك

ئل اددب ئل قعددبشاة تئلجقلبعاددة الددي ئلدديالش ت تال د الهس د ة للاإددة أأ ت اشاتلتجاددة قإسددج
تقصهلبت جلب،اق ئلرلب ت تققيإى اماق لخ شت ئللبل ،خئ ئلإلص لخ ئلقلتا تتبعدة
شت ئللإيتلددة ئلرددققئااة ت الددب ققيددع ،ددخئ ئلددإلص لددخ ئلقلتا د يل د

ئلددشت ئلقسددلبلاة

اضب ا قإسب لمال أ
ل ددب الد ددي ئليهد ددشئخ ئللقياد ددة البلغبل ددب الد ددي لليلذد ددب خ اد ددق قلتاد د ئلقلهد ددا عد ددخ صقا د د
ئل اتلة ئللقا اة ت ت خ ابإت ئلسهصبت ئلل هاة قُلصى يل
ئللتععة لذب لخ ي ئلسهصبت ئللقا اة أ

ئل قاة الي قت اع ئ،لدتئ

بأ التمويل عن طريق الحكومة المركزية والسمطات المحمية معاً :
( مقاطعات – محافظات – لجان مدرسية – بمديات  .....الخ )

يإسب قتقهم يبتقالم ئليهشئخ أ

تتاددق لمددب عهددى خل د ئلللهاددة ئللق ددش ت القددبإتخ عددب 0908

( Act 1918

 ) Educationئلخ ُاصه عهادك سد دبإتخ الاردق )  ( Fisher Actادبخ ادإص عهدى
خ ققدش ئل اتلدة ئللقا ادة لسددبعشئت لبلادة لجلادع ئلسدهصبت ئلقددي ققدتلى ئلقلهدا ئ،تلددي
( )0هصذق جويل الحبيب  ،هصذر السابك  ،ص .151
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تتابإ ددت ئللس ددبعشئت قعد د ئل ددى  16ر ددهإب لهصبل ددب ئلتئ ددش ت تئل ددى  %61ل ددخ لجل ددتب
ئلقتئقب ت ذتئلى  % 91لخ ئلإ قبت ئ،تقب ت ي ادث ل اقجدبت لجلد ئللسدبعش %66
لخ لجلتب ئلإ قبت أ
مد د د ج د ددبء د ددبإتخ ع د ددب  0910ئل د ددخ ُال د ددقم ي سد د د (( د ددبإتخ ئ ،قع د ددبش ئلق د ددتلي ))
))  ((National Economy Actالت د ئللسدبعش ئللقلهقدة يبلقتئقدب لدى %51
يشل لخ  %61ااق إدك قالدع ئللسدبعش ئللتععدة لهصبلدب لدى  45ردهإب يدشل لدخ 16
رهإب أ
تاققاد ،ددخئخ ئلقبإتإددبخ ت تااق،لددب لددخ ئلقدتئإاخ ئللقلهقددة يقإيددا صددبب ئلققياددة تئلقلهددا
تقلتاهك عهى ئلل ذدت ئللدب ل هسد ة ئلإيدب ئلققيدت الدي ئلديالش ت تئلدخ اققاد يدشتقن عهدى
()0

لإص ئللربقاة ئلقبالة ياخ ئلسهصقاخ ئللقا اة تئلل هاة

أ

ج .التمويل عن طريق اإلدارة المركزية ( أو اإلتحادية ) والسمطات اإلقميمية .
( الواليات – المحافظات – المركزية ) والسمطات المحمية .
تتادق لمدب عهدى خلد ت ئلتلادبت ئللق دش ئ،لقااادة ت تيددبلقا لدخ خ ئلقجدبن ئللدب الدي
،خن ئليالش تخ الا الي ئ تإة ئ،تاق إ ت ئللقا اة الي قلتا ئلقلها أ
ت،اددخئ إددقب ئإددك الددي ئلت ددت ئلددخ اهجد الاددك يهددش ا قإسددب لددى قلتاد

صددبب ئلققياددة عددخ

صقاد ئل اتلددة ئللقا اددة أأ إجددش خ ،ددخئ ئلقلتاد اددق عددخ صقاد ئل اتلددة ئللقا اددة ت
ئلسهصبت ئلل هاة للب الي ئلللهاة ئللق ش أأ ياإلب اق ،دخئ ئلقلتاد الدي ئلتلادبت ئللق دش
ئ،لقاااةتعخ صقاد ئل اتلدة ئل اشقئلادةت تئلسدهصبت ئج هالادة ت تئلسدهصبت ئلل هادةأ لدب
ال ددي ئ ،ص ددبق ئللقيا ددة الد د خ قلتاد د

ص ددبب ئلققيا ددة ال ددي لليلذ ددب ا ددق ع ددخ صقاد د ئلس ددهصة

ئللقا اة أ
ثانياً  :المصادر الخاصة لمتمويل :

تإلإ ددي يبلقلتاد د ع ددخ صقاد د  ،ددخن ئللع ددبشق تل ددب قد دتالقن ئلجذ ددبت ئلتبع ددة ل ددخ :

ل سسددبت ت الدقئش تإ ددت ،لهل سسددبت ئلققيتاددة ت اددبللإح تئلقيقعددبت تئلذيددبت تئللسددبعشئت
( )0عبذ هللا عبذ الذائن  ،هصذر سابك .174 ،
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تااق،ددب ت تاهلددب ،ددخئ ئلإددتب لددخ ئلقلتاد شت ئق لذلددب الددي لددشئش صددبب ئلققياددة تئلقلهددا يلددب
ا قبج لاك لخ لتئ ت جإجب ئللرقتعبت ت تق قا ئ،،شئم ئلققيتاة ئللإرتش أ
تيددبلقا لددخ خ ئ،جددتق ئلش ئقسدداة ئلقددي اددشاللذب ئلصهيددة لهل سسددبت ئلققيتاددة ئلتبعددة ت
خئت ،لا ددة ايا ددق الع ددشق لهقلتاد د ئلت ددبص ل إذ ددب لاس ددت ئللع ددشق ئلت ا ددش ال ددي  ،ددخئ
ئللجب ت خ خ ،إب لعبشق تبعة تقب امادق ت تلقإتعدة تقسدب ،يدشقجبت لق بتقدة
الي لشئش ئلقصبب ئلققيت يلب ا قبجك لخ لتئ أأ ت ، ،خن ئللعبشق ،ي :
0أ ئجعبإددبت تئللسددبعشئت ئلتبعددة ئلقددي ققددشلذب ئلل سسددبت ئلتبعددة تئ،ال دقئش لهقصددبب
ئلققي ددت ت ال ددب ل ددت ي ال ددي ئ تإ ددة ئ،تا ددق ت خ ئلر ددقابت ئلع ددإبعاة تئلقجبقا ددة ئلاي ددقب
قسب ،لى ش اياق الي يقئل ئلقشقاب ئللذإي ئلقي قُلش،ب ئلل سسبت ئلققيتاة أ
9أ قُغصي لتئقش ئلي تث ئللهلاة ئلقي قُصهدب لدخ ئلجبللدبت ت تئلللب،دش ئللهادب جد ءئ لدخ
قابلا ذب ت تيذخئ قسدقصاع ئلل سسدة ئلققيتادة خ ق عد عهدى لدتئقش قلتاهادة ت إقاجدة للدب

ققشلك لخ تشلبت ئلى جذبت لقلشش أ
اضبم ئلدى خلد

خ جد ءئ لدخ لدتئقش ئلل سسدة ئلققيتادة ت اد قي الدي يلد

ئ ،ادبخ عدخ

صقا ئلتشلبت ئلقي ققدشلذب ،دخن ئلل سسدة لهصهيدة تئللدتي اخ ت عضدبء ئلذاادة ئلقلهالادة
ت ابلساخ ت تئلقغخاة ت تئلتشلبت ئ،تقب أ
1أ ئللسب،لبت ئل قشاة :
قسددب ،ئللباهددة الددي اماددق لددخ ئ ،اددبخ الددي قلتا د ققياددة يإباذددب ت ت،اددخئ ال د خ لددب
قشاللددك ئللباهددة لهددشقت

ئلتبعددة ،يإباذددب ت ت لقغصاددة إ قددبت لددخ اقهقددى لددخ الدقئش ئللباهددة

عهتلددك الددي ئلتددبقج ت ااددتخ يددشتقن لعددش ئق لددخ لعددبشق ئلقلتا د ئلققيددت أأ اضددبم ئلددى
خل

خ اما ئق لخ ئلتشلبت ئلقدي اقصهيذدب تجدتش ئلصبلدب الدي ئللشقسدة ُالدت

ئللتئا ()0أ

عدخ صقاد

ثالثاً  :المصادر الذاتية لمتمويل :

( )0هٌذر عبذ السالم  ،هصذر سابك  ،ص .130
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ئخ يل

ئلل سسبت ئلققيتاة ت ابللشئق ئلعدإبعاة ت تئل قئعادة ت تئلللب،دش ئللذإادة

تئل إا ددة ت قل ددت إ س ددذب خئقا ددب ل ددخ ت ددال ئللد دتئقش ئللبلا ددة ئلق ددي ق عد د عهاذ ددب ل ددخ يا ددع
لإقجبقذب تتشلبقذب لآلتقاخ أ
رابعاً  :المصادر الخارجية لمتمويل :

قُلقي ددق لع ددبشق ئلقلتاد د ئلتبقجا ددة ل ددخ ي دداخ ئللع ددبشق ئ،سبس دداة ال ددي قلتاد د ئلقص ددبب
ئلققيت ت تق تخ ،خن ئللعبشق رابل لقإتعة ت القش قاتخ :
()

لبلاددة  :اددبلققت

تئللددإح تئلذيددبت ئلقددي ققددشلذب ئلذااددبت ئلشتلاددة ت ئج هالاددة

ت ئلرقابت ئ،،هاة ت ت ئلل سسبت ئلتاقاة أأ تااق،ب أ
(ب) الإاة  :ابللإح تئل لبلت ئلشقئساة أ
(ج) لبشاة  :ابلللشئت تئ،جذ تئ،يإاة ت ئلقجذا ئت أأ تااق،ب أ
(ش) يرقاة  :لقلمهة يتشلبت ئلتيقئء تئجشئقااخ تئلللهلاخ ئ،جبإب أ
خامساً  :مصادر التمويل األخرى :

،إد د ددب لعد د ددبشق تد د ددقب لقلتا د د د ئلقصد د ددبب ئلققيد د ددت ااد د ددق لبسد د ددي خا د د دقن أأ

ابللسددبعشئت ئلق ددي اقددشلذب ئللتئصإ ددتخ لقصددبب ئلققيا ددة لقلمهددة يقق ددشا صلددة ل ددخ ئ،ق
يبللجددبخ ليإددبء لشقسددة عهاذددب ت ت ئللسددب،لة ئل لهاددة الددي يإددبء لشقسددة ت الددب الاددخ خ
ااددتخ لم د ،ددخئ ئلقلتا د عددخ صقا د

اددب يل د

ئلققيت ت ايإبء ئللشئق تئت ققشا ئلققت

ئلرددقابت يبسددقملبق لتئلذددب الددي ئلقصددبب

ي تئاش للاإة أأئلخ()0أ

االستنتاجات :
الاخ لخ تال لسبق ئلي ث أأ ئلتقتج يبلسقإقبجبت ئ قاة أ

( )0هٌذر عبذ السالم  ،هصذر سابك  ،ص 132
هصذق جويل الحبيب  ،هصذر السابك  ،ص .152
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0أ خ ،إددب عددشش اياددق لددخ ئلليددققئت ئلقددي شعددت ئلددى اددب ئلقتصدداص ئلققيددت ت تئللإباددة
ي د ددك أأ ل خ ئلقتص د دداص ئ ،قع د ددبش ت ترد د دلت  ،د ددخئ ئلقتص د دداص يبل بج د ددة ئ،سبس د دداة
لهقتصاص ئلققيت أأ اقع الي صهالة ،خن ئلليققئت أ
9أ خ  ،ئللتئل ئل قعبشاة ئلقدي اإيغدي لهلتصدص ئلققيدت ئجللدب يذدب ت تللبلجقذدب ت
للب لذب لخ ر خ اياق الي قتجادك ئلتصدص ئلققيتادة تئلقلهالادة أأ ،دي ئلاه دة ت تئلقلتاد
الي صبب ئلققياة تئلقلها أ
1أ خ ئللال ددة ي دداخ ئلقتص دداص ئل قع ددبش أأ تئلقتص دداص ئلققي ددت ت ق ددقهتص  :ال ددي خ
ئلقتصاص ئلققيت ت ابخ امت الي

ربء ئلقتصاص ئ ،قعبش ت تتلش الي

ضبإك

4أ خ ئلل ذددت ئلتئضددح تئلسددها لهاه ددة الددي صددبب ئلققياددة تئلقلهددا تبعددة أأ تئلقصبعددبت
سددقل ئق

ئ ،قعددبشاة ئ،تددقب عبلددة أأ ُالاددخ ق شاددشن لددخ تددال
لهاه ة ،لب  :ئلل ذت ئلقتصاصي أأ تئلل ذت ئلل بسيي أ

ل ذددتلاخ سبسددااخ

5أ خ ئلقا ددبلام الد ددي ص ددبب ئلققياد ددة تئلقله ددا ت ققإد ددتب ئل ددى  :قاد ددبلام جبقا ددة ت قاد ددبلام
قسلبلاة ت ُليبرق ت تااق،ب رقن أ
ئللسدقلق ت تيب،قق دبب أأ خلد
6أ ققلا ئلقابلام الي صدبب ئلققيادة تئلقلهدا أأأ يبل ادبش ُ
يسيب ئلاهم ئللقق لة ل يإاة ئللشقسداة ت تئلقتسدع ئلذباد الدي يدت ئلصهيدة أأ تيسديب
ئس ددقتشئ ُللصا ددبت ئلقاإتلتجا ددب ئل شام ددة ال ددي لا ددشئخ ئلققيا ددة تئلقله ددا ت يبجض ددبالة ل ددى
ئلقإددتب ئلاياددق الددي ،ددخئ ئللاددشئخ ت ئلددخ

عدديح ارددل ئللشاددش لددخ الددقتب تلاددبشاخ ئلله د

تئلللقالة ئجإسبإاة أ
7أ خ ئلقاددبلام الددي صددبب ئلققياددة تئلقلهددا أأ ققضددلخ عددششئ لددخ ئللإبعددق ئلقااسدداة ت
ققلمد  :يقاددبلام ئ ،ئقضددي ت تئلليددبإي ت تقاددبلام ئ،جذد ت تقاددبلام ئلإ قددبت ئللبلددة
أأأأ تقا ددبلام ئلذاا ددة ئلقشقاس دداة تئلل ددتي اخ ت يبجض ددبالة ئل ددى قا ددبلام ئللد دتئش ئلقبيه ددة
لالسقذال أ
8أ خ قت د ددا

ئلقاد ددبلام ت الد ددي صد ددبب ئلققياد ددة تئلقلهد ددا ت لد ددع ئل د ددبي عهد ددي ئلتقد ددباق

ئللقعددبعش الددي ئجإقبجاددة ت لددق ليددش لإددك تت ااددق خ خلد اعددصش يعددلتيبت سبسدداة
تمبإتاة اماق أأ اجب للبلجقذب تئلقغهب عهاذب أ
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9أ خ ئقق ددبب ئلقاددبلام الددي صددبب ئلققياددة تئلقلهددا ت الاددخ قخلاهددك تقجددبت ن لددخ تددال
تسددبا عشاددش ت الددي لقددشلقذب  :ق سدداخ ئللسددقتب ئلاا ددي لهقلهددا أأ ت ددي اه ددة ئلسددبعة
ئلتئ ش أأ تئل ش لخ يب،ق ئج،شئق ئلققيت أأ تضع ئلتصص ئلققيتاة ئلقعاإة أ
خ ئللع ددبشق ئللبل ددة أأ تئلتبع ددة ت لهقلتاد د أأ تئلقلتاد د ع ددخ صقاد د ئل اتل ددة

01أ

ئللقا اة أأ يبجضبالة ئلى ئللعبشق ئلتبقجاة لهقلتا ت تئللعبشق ئ،تقب أأ ،دي ،د
لعبشق ئلقلتا ت الي صبب ئلققياة تئلقلها أ
التوصيات :
لقت ددا

ئلقاددبلام ئللقق لددة الددي صددبب ئلققياددة تئلقلهددا أأ اددقب ئليب ددث تجددتب ئ،تددخ

يبلقتعابت ئ قاة :
0أ سقتشئ ئللدتئش ئ،تلادة ئلل هادة أأ تقتيا ذدب الدي قردااش ئ،يإادة ئللشقسداة ت لقت دا
ئلقابلام ئللقق لة الي ،خئ ئلقصبب أ
9أ

اث ئلقصبب ئ،،هي ( ئلتبص ) أأأأ تقرجالك عهى ئللربقا دة لع ئلقصبب ئلل دب (

ئلقسددلي ) ت الددي قرددااش ئ،يإاددة ئللشقسدداة عددخ صقاد ئلقيقعددبت ت ت ئلذااددبت ت ت قدتالاق
ئللتئش ئ،تلاة ت ت ئ،اش ئللبلهة ت تااق خل أ
1أ إيد ئق ،خ قتئقددب ئلذااددبت ئلقشقاسدداة أأ ق قد لابإددة قااسدداة الددي ئ،إ ددب عهددى صددبب
ئلققياة تئلقلها ت خ قيهف تئلي (  )%81قققايب لخ قه ئلإ قبت أأ ال إدك الادخ قت دا
،خن ئلإ قبت عخ صقا جل عل ئللشقسداخ  :ل ادشئ ت تاللدبل ت لدى عدى دش للادخ
تخل يتسبا عشاش تلقإتعة أأ ل قغاب عخ خ،خ ئللتصص ئلققيت ئلا تء أ
4أ خ تضع ئلتصص ئلققيتاة ئللشقتسدة تئلقعدا ة أأ ،دت لدخ الضد ئلتسدبا لقت دا
ئلقابلام الي صبب ئلققياة تئلقلها أ
5أ الاخ قت ا

ئلقابلام الي صبب ئلققياة تئلقلها أأ عخ صقا جلهذب امدق ئققيبصدب

ي بجبت ئلقإلاة ئل قعبشاة تئلجقلبعاة أ
6أ ئل د ددش لد ددخ يد ددب،ق ئج،د ددشئق ئلققيد ددت تئلقلهالد ددي ئللقلم د د ت يبلغاد ددبب أأ تئلقسد ددتب ت
تئلقسقب ت تئلقتهت أأ تئلإقصبب أ
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7أ الاخ ئلسقلبإة يبلق تا ئلتبقجي أأتئلققت

صتاهدة ئ،لدش ت خئت ئل تئادش ئللإبسدية

الي قلتا ،خئ ئلقصبب أ
المصادر:
 قققاق يلمة ئليإ ئلشتلي ئلى ئلي ئق ا ت ئلإلت ئل قعبش الي ئلي ئق ا ت  0967ت
 ئل ياب لعش جلا أأ ئلقلها تئلقإلاة ئل قعبشاة تيغشئش ت  0981أ
 ئلتصا ددب

ل ددش ( تمت ددقتخ ) ت ئلاه ددة ئلقلهالا ددة لهصبل ددب ال ددي ئلل ددشئق ئلتبع ددة ال ددي

ئلللهاة ئ،قشإاة ئلذبرلاة ت علبخ ت  0989أ
 شئاق ئ ،عبء تئ،ي بث ت لشاقاة ئللا ئإاة ئللبلة ت ت ئق ئللبلاة ت يغشئش  0977أ
 عيش ئلسال لإخق ت شقئسبت الي قعبشابت ئلققياة ت يغشئش ت  0971أ
 عيش ئلشئا عيدش ئ ت ئلقتصداص ئلققيدت ت عدتلك ت سدبلايك ئل إادة تقصياقبقدك الدي ئلديالش
ئللقياة ت ياقتت ت  0977أ
 علق ساخ ت ئلقتصاص ئل قعبش ت يغشئش ( يشتخ سإة إرق ) أ
 ئلإج ي سخ ت ئلقبلت

ئل قعبش ت يغشئش ت  0977أ

 ت باع إشت ئلشقئسبت ئجإلبااة ت ققياة جشاش الي سيا ليإبخ جشاش ت ياقتت  0971أ
 ئلاتإسات ت ئلقتصاص ئلققيت ت ققجلة لإاق ع ئ ت شلر ت 0971أ

 J- vaizey – the cost of Education . London G. Allen and unwin .
1958.
faber . and

 J . vaizey – the Economics of Education London
faber 1962.
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 Roiel Edger Morghet , the Economics and Financing of
Education , Asystem approach ( prentice Hall , Inc , Nj) P. 127 .
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