
www.massira.jo



www.massira.jo



www.massira.jo



 الفهرس

 - 5 - 

 الفهرس
 11 .......................................................................... كمةُامل

 الفصل األول

 عله اقتصاديات التعليه

 19 ............................. والتهمًُ العالقُ بني التعلًم واالقتصادتطىر أواًل: 
  24 ..................................... نعأَ علم اقتصاديات التعلًم وتطىرهثانًًا: 

 35 .................................. تهةفهىم علم اقتصاديات التعلًم وأهمًثالجًا: 

 43 ......................................... رابعًا: دلاالت علم اقتصاديات التعلًم
 46 ........................................................... جع الفصل األولةرا

 الثانيالفصل 

 التعليه ونظريات الننو أو التننية
 51 ........................................................................... متهًم
 52 ................................ : نظريات ذلىر ارتهازها البهاء االقتصادٍأواًل 

 53 ........................................ التعلًم ونظريُ رأط املال البعرٍ
 73 ............................................. التعلًم ونظريُ العاةل الباقٌ

 81 ................................................... التعلًم ونظريُ املىاقف
 84 .................................................... التعلًم ونظريُ املصفاَ

 87 .................................................... املهافصُالتعلًم ونظريُ 
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 89 ......................................... التعلًم ونظريُ جتسئُ شىم العمل
 91 ................................. ذلىر ارتهازها البهاء االجتماعٌثانًًا: نظريات 

 92 ....................................... التعلًم ونظريُ التخميح أو احلماثُ
 101 .............................................................. نظريُ التبعًُ

 108 .................................................. التعلًم ونظريات التخرر
 119 .................... االجتماعًُوثالجًا: نظريات ذلىر ارتهازها البهِ االقتصاديُ 

 119 ............................................ تهمًُ البعريُالتعلًم ونظريُ ال
 139 ........................................................... ةراجع الفصل الجانٌ

 الثالثالفصل 

 اقتصاديات املدرسة
 143 ................................ ُ تطبًل جسئٌ القتصاديات التعلًماملمرشأواًل: 

 144 ............................. تطبًل اقتصاديات التعلًم يف املمرشُثانًًا: دلاالت 
 145 ......................................... ةصادر متىيل التعلًم يف املمارطثالجًا: 
 154 .................................................... إعماد ةًسانًُ املمرشُ رابعًا:
 159 .......................................................... ع الفصل الجالحةراج

 الرابعالفصل 

 اإلنفاق والتكلفة والعائد يف التعليه

 163 .......................................................................... تىطئُ
 164 ........................................................ أواًل: اإلنفام يف التعلًم

 164 ............................................... ةفهىم اإلنفام علِ التعلًم
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 167 .......................... اإلنفام علِ التعلًم املمرشٌ أو الرتبًُ املمرشًُ
 168 ................... عىاةل املؤثرَ علًهالالتعلًم و ةوأهمًُ دراشُ اإلنفام 

 171 ................................. يف املمرشُ وشبل ترظًمها فكاتلهأنىاع ا
 175 .................................................. يف املمرشُ تهلفُ التعلًمثانًًا: 

 175 ...................................................... ةفهىم تهلفُ التعلًم
 175 .............................................................. التهلفُ لغىيًا

 178 ............................ أشباب ارتفاع تهلفُ التعلًم وأهماف دراشتها
 181 ........................................ أنىاع نلف التعلًم وطرائل قًاشها

 184 ...................................... حصاب تهالًف التعلًم يف املمارط 
 188 ................................................... حصاب التهلفُ العائلًُ

 188 .................................. وحمَ قًاط التهلفُ وأظهاهلا يف التعلًم
 191 .................................................. فاعلًُ التهلفُ يف التعلًم

 197 ..................................................... خفض تهلفُ التعلًم 
 201 .......................................................... ثالجًا: العائم يف التعلًم
 216 ........................................................... ةراجع الفصل الرابع

 اخلامسالفصل 

 الكفاية واإلنتاجية يف املدرسة

 221 ...................................... وأشالًب قًاشهايف املمرشُ  أواًل: الهفايُ

 221 .............................................................ةفهىم الهفايُ
 242 ............................................. املمرشُ انًًا: اإلنتاجًُ التعلًمًُ يفث

www.massira.jo



 الفهرس

 - 8 - 

 243 .................................................. قًاط اإلنتاجًُ التعلًمًُ
 244 ................................................. أظهال اإلنتاجًُ وداللتها

 245 ................................................. اهلمر الرتبىٍ يف املمرشُثالجًا: 
 245 ...................................................... ةفهىم اهلمر الرتبىٍ
 246 ..................................................... ةفهىم اهلمر املمرشٌ
 247 ..................................................... عىاةل اهلمر الرتبىٍ
 249 ..................................................... ةظاهر اهلمر الرتبىٍ 

 251 ................................. رَ اهلمر املمرشٌو ظاهعاألضرار الهامجُ 
 252 ......................................... و ظاهرَ اهلمر عاألضرار الهامجُ 

 253 .................................. ايُ واقتصاديات احلجم يف املمرشُرابعًا: الهف

 255 ........................................................ تأثري حجم الفصل
 256 ............................................................. حجم املمرشُ

 259 ..................... تطبًكها ُمٌ يف املمرشُ وصًغخاةصًا: دوال اإلنتاج التعلً

 260 ............................................. الصًغُ التطبًكًُ لمالُ اإلنتاج
 261 ................... ًل دوال اإلنتاج يف التعلًملصعىبات تطبًل أشلىب حت

 263 ......................................................... ةراجع الفصل اخلاةض

 السادسالفصل 

 تفعيلهواجتاهات  االستثنار املدرسي

 269 .................................... أواًل: االشتجمار يف التعلًم املمرشٌ وأهمًته
 275 ........................................ ةراحل عملًُ االشتجمار يف التعلًم

 276 . اذهقرارات االشتجمار وخطىات اخت ثانًًا: أظهال االشتجمار يف املمرشُ وفىائم
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 282 ............................ تفعًل االشتجمار املمرشٌ وأشالًب ثالجًا: أهم صًغ

 282 ............................................ املمرشُ املهتجُ ةفهىةًا وتطبًكًا
 290 ...................................... لتهمًُربط التعلًم باحلًاَ والعمل وا
 293 ............................................. ربط التعلًم بالعمل واإلنتاج 

 296 .................. األظم فكرًا وأبهاء املهمعني االهتمام بتعلًم أبهاء الفئات
 301 ........................................................ ةراجع الفصل الصادط
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