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دإـع دا
 مدرس أصول الرتبية

 جامعة طنطا –كلية الرتبية 

تواجه كليات التربية العديد من التغيرات التى تؤثر على أدائها وكفاءة خريجيها بالتزامن 
كعود كريعرة اعى ال لععه علعيهو اعى  ععو  مع  اعائك كريعر اععى أععداد ال عريجين موعةور ب وجععة   

الع ع،  م ععا يععؤثر علععى  ععرعة دو اا  أه ال ععاف ضهععا  واا فععاد العائععد ان توععاد  ال تو عع  مععن 
ع ليعة ععععداد ال علععو  م ععا رجععع، دو تهععا ان توععادرة اععى ذالععة ااف ععاحث ولعع ل  ا ععتهد  ال ةعع  

الععدو ة ان توعععادرة  مععن خعععةف د ا ععة العة عععة ضععين ع ليعععة ععععداد ال علعععو ب ليععات التربيعععة و الةععالى 
يععععرات يالو عععو  علععععى ماويعععة الععععدو ة ان توعععادرة اعععععداد ال علععععو ب ليعععات التربيععععة لتةديعععد أ ععععو التغ
ث واععى ال سعوولة ععن فععع اعاليتهعا و عيوة ذالعة اناف ععاح الةاليعة التعى تتياعها كليعات التربيعة

ااطعا  او   ئيسعة  عى  ري، ذل  تو ا ت دام ال نهج الوصفى الع   ا تىعى السعير اعى ععدة مةع
يعرات ال سعوولة ععن يال فاوي ى للدو ة ان توادرة  طريعة العدو ة ان توعادرة ب ليعات التربيعة  التغ

فععععع اعاليعععة الععععدو ة ان توعععادرة اععععداد ال علععععو  ااع ا عععات فععععع اعاليععععة العععدو ة ان توععععادرة 
مج وعة من  على الةالى ال ة  و د توص،اعداد ال علو على ال ستويين التربو  وان تواد ث 

علعععى مسعععتويات انافعععا   ااجععراءات الةةمعععة ن عععتعادة اعاليعععة العععدو ة ان توععادرة اععععداد ال علعععو 
 ث وااعداد  والتوظيف  والتن ية ال هنية لل علو

 ث الدو ة ان توادرة  ععداد ال علو  كليات التربية :الكلمات املفتاحية
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Teacher preparation in The Faculties of Education  

and Economic Cycle "An analytical study" 
Abstract 

Faculties of education face many changes that affect their 

performance and the efficiency of graduates. Accordingly, There is a large 

surplus in the number of graduates accompanied by a large recession wave 

in the demand for them in the labor market, which affects the speed of 

capital turnover in them, in addition to the low economic return which is 

expected from the teacher preparation process. This, in turn, leads to a 

contraction of its economic cycle. Therefore, the current research aims to 

study the relationship between the teacher preparation process in the 

Faculties of Education and the economic cycle, by identifying the economic 

cycle for teacher preparation in the Faculties of Education in order to 

identify the most important changes responsible for the weakness of their 

effectiveness and the prevalence of the current recession experienced by the 

Faculties of Education. For this purpose, the descriptive approach was used, 

which required covering several main axes, namely, the conceptual 

framework of the economic cycle, the nature of the economic cycle in the 

faculties of education, the changes responsible for the weak effectiveness of 

the economic cycle for teacher preparation, and the implications of the poor 

effectiveness of the economic cycle for teacher preparation at the 

educational and economic levels. The current research has concluded that 

there are a set of procedures necessary to restore the effectiveness of the 

economic cycle for teacher preparation at the levels of spending, 

preparation, employment, and professional development of the teacher. 

Keywords: Economic cycle, Teacher preparation, Faculty of Education. 
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لتعلعيو عة عة متاعاب ة ذات أبععاد تيثيريععة  عذ تعترعر العة عة التعى تج ع  ضعين ان توععاد وا
يععععؤثر كععععع، منه ععععا اعععععى ا.خععععر  عععععل اا وورجاباعععععاث اععععحذا كعععععاا ان توععععاد  عععععو الدعامععععة الرئيسعععععة لةيعععععاة 
ال جت ععات اااسعااية ال عاصعرة مععن خعةف تعواير موعاد  انافععا  وورجعاد اعرا الع ع، ال نا عع ة 

ي، األمثع، اععداد وتي يع، ال عو  ال اعرية للعنور ال ار   احا التعليو ب  تلع أا اطعه  عو السعر
 )*((209: 6ال د بة والةةمة لتة يق اناتعاح ان تواد  وف اا ا ت را يتهث )

و د غيرت تل  العة ة الوثي ة ضين ان تواد والتعلعيو النرعرة علعى التعلعيو  العو رععد ي ن رعر 
ان توادرة  ضع، أصع ي ي ن رعر عليعه عليه باعت ا ه خدمة ا تهةكية ت دم لألاراد ب عزف عن الع لية 

ا من الةركة ان تث ا ية لة تواد  ذي  رستهد   ا مه ا باعت ا ه عامةا من عوام، اااتاج وجزءا
 (114: 29تةسين اوعية الةياة لألاراد وتة يق اناتعاح ان تواد  لل جت  ث )

ن توعععاد  ومععن  نععا يتجععه الففععر ان توععاد  الةعععدي  علععى توظيععف م ععاد  ان ععتث ا  ا
على النرام التربو  ومؤ ساته  وصا ت الع لية التعلي ية ب ، مؤ سعة ب ثابعة ع ليعة ا توعادرة 

 لها كلفتها وعائد ا  وتتيثر   ه الع لية ب ، ما رةدث بال  اة ان تواد  لل جت   وتؤثر فيهث
سيا عات وبالنرر على أوفاة ان تواد ال ور  اجد أاعه تععرد لتغيعرات ج  يعة اعى العنرو وال 

م  وات عاة  يا عات ال و وعة 1974ان توعادرة منع  ت ريعق  يا عة انافتعات ان توعاد  ععام 
ووع عاء الةريعة لل  عاة ال ععاا  عواء ال ةلعى أو األجنرعى ل  ا  ععة األااع ة ان توعادرة بةريععة 
داخع، ال جت ع   وكع ل  تفثيعف عجعراءات التةعوف اةعو ا توعاد السعو  والةعد معن دو  الدولعة اعى 

ان توادرةث و د صاذه ع لية التةوف معن ارعام ان توعاد ال ركعز  علعى ا توعاد السعو   الةياة
ذدوث ت ل ات ااف ا ية  ادخ، ان تواد ال ور  اى اهارعة التسععينيات مرذلعة  كعود ا توعاد  

 (20: 27وت اطؤ اى معدف ا و الناتج ال ةلىث )
األةمعة ال اليعة العال يعة م بععد ذعدوث 2010وما كاا لة تواد أا رستعيد  وته اعى ععام 

ذتعععى ااعععدلع  ثعععو ة ال عععامن والعاعععرين معععن ينعععاير وأل ععع  األذعععداث ال واك عععة للثعععو ة خعععةف الفتععععرة 
م ضنسععع ة 2011انات اليععة برةلهععا علعععى الناععاى ان توععاد  وتراجععع  النععاتج ال ةلععى خعععةف عععام 

  (2 :28) ٪ ث4.2
                                        

راعير الععر و األوف ضععين ال و ععين علععى   ععو ال رجعع  اعع   ائ ععة ال راجعع    ضين ععا راععير الععر و الثععااى بعععد الن  تععين  )*(
 على   و الوفةة ا  ذات ال رج ث



 د/ هبه حممد أبو جتار
 

 168 

اصععععةت وي عععع، ان توععععاد وخعععةف السععععنوات األخيععععرة تت عععع  الدولععععة عجعععراءات ا توععععادرة 
ال ور  ومةاولة ا تعادة تواةاه وااتعا هث ومن ثو اان تواد ال ور   ياه  يا ان توادرات 
األخعر  ر عر ضت ل عات اععى مسعتو  الناعاى ان توععاد  تن لعه معن اتعرات  كععود علعى اتعرات ااتعععاح 

 والع ن صةييث و و ما رعر  اى علو ان تواد ب فهوم الدو ة ان توادرةث
اا ة اا من أا الدو ة ان توادرة تتسو ب اصية   وف وتزامن الت ل ات ب ، ال  اعات و 

ال  واة لع ، النااى ان تواد  ولين اى عدد  لي، منها دوا ا.خر  احا ذدوث أ  تغير اى 
اععععرا تة يععععق األ بععععات أل    ععععاة مععععنهو يععععؤثر علععععى اععععرا تة يععععق األ بععععات ضوذععععدات الناعععععاى 

ا بيا   ه ال  اعات تفوا على د جة كريرة من الترابط م  بعىها ال عك ان تواد  الفلىث عل ا 
 (ث23: 43وم  ال  اعات اناتاجية ال تااب ة م  ال  اة ان تواد  كال  اة التربو ث )

وباعت ا  أا كليات التربية من أ و ال ؤ سات اااتاجية بال  اة التربو  وال سوولة عن 
 تها ان توادرة يؤثر على النااى ان تواد  الفلعى  خاصعة ععداد ال علو  اةدوث أ  خل، ضدو 

أاها ت ر ضت ل ات اعى ذركعة ان عتث ا  ضهعا تتجسعد اعى انافعا  علعى عععداد ال علعو معن  رع، الدولعة 
 واألاراد دوا وجود عائد  ري  م ا رجعلها تتيش ذالة  كود ت ةدث خل، ضدو تها ان توادرةث

ات التربية من ال ؤ سات التعلي ية ال ه ة اى تن ية ال و  ال ارية ال نتجة وذل  من تعد كلي
خةف تزويد ا بال عا   وال ها ات والقيو التى ت  نها من ال سا  ة اارجاضية اى صن  ال ست ر، 
وةيادة ال وة ان توادرة لل جت    عذ تى ل  بحعداد وتي ي، ال عل ين للع ع، اعى م تلعع مراذع، 

تعليو  ر، الجامعى لى اا مسيرة التعليو اى تة يق الت دم ان تواد   وكاا لهعؤنء ال عريجين ال
 م اااا با ةاا اى  و  الع ، لين على ال ستو  ال ةلى ا ط ووا ا على ال ستو  اا لي   أرىاث

عن أاه اى السنوات األخيرة رجد ال تيم، للوا   ال ور  أا كليات التربيعة تواجعه العديعد 
من التغيرات الداخلية وال ا جية التى تؤثر على أدائها وكفعاءة خريجيهعا بعالتزامن مع  ااعراى كريعر 
اى أعداد ال ريجين موعةور ب وجعة  كعود كريعرة اعى ال لعه علعيهو اعى  عو  الع ع، ال ةلعى أو 
ان لي ى  م ا يؤثر على  عرعة دو اا  أه ال عاف ضهعا  واا فعاد العائعد ان توعاد  ال تو ع  معن 

ليععة عععععداد ال علععو  و عععو مععا رجعععع، العععدو ة ان توععادرة ب ليعععات التربيععة اعععى ذالععة ععععدم ا عععت را  ع 
وتي جي   ه منترو  ذي  تةوف اااطها من ذالعة انةد عا  واناتععاح التعى كااع  تتياعها منع  

 م على ذالة الركود واناف اح الةاليةث1998اايتها ذتى علغاء التفليف ل ريجيها عام 
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 ر مشكلة البحث فى السؤال الرئيس التالى:ومن ثم تتبلو
 ما العالقة بين إعداد المعلم بكليات التربية والدورة االقتصادية؟

 وتتحدد اإلجابة على هذا السؤال من خالل األسئلة الفرعية التالية:
 ما ااطا  ال فاوي ى للدو ة ان توادرة؟ -1
 ما طريعة الدو ة ان توادرة ب ليات التربية؟ -2
 رات ال سوولة عن فعع اعالية الدو ة ان توادرة اعداد ال علو؟ما التغيي -3
 ما ااع ا ات فعع اعالية الدو ة ان توادرة اعداد ال علو؟ -4
 ما ااجراءات الةةمة ن تعادة اعالية الدو ة ان توادرة اعداد ال علو؟ -5

ة ان توععادرة لع ليععة ععععداد ال علععو يهععد  ال ةعع  الةععالى علععى الو ععو  علععى ماويععة الععدو  
ب ليات التربية  لتةديد أ و التغييرات ال سوولة عن فعع اعالية الدو ة ان توادرة و يوة ذالة 
اناف ععاح التععى تتياععها كليععات التربيععة ا.ا  وصععونا أل ععو ااجععراءات التععى ر  ععن أا تسععهو اععى 

 ا تعادة اعالية دو تها ان توادرةث

 تيتى أ  ية ال ة  الةالى من خةف ما يلى:
  تناوله ل فهوم الدو ة ان توادرة الع   رععد معن ال وع لةات ان توعادرة ال سعت دمة اعى

تفسعععير التغيععععرات التعععى ت ععععرأ علعععى أ  ااععععاى لينت عععع، معععن وفعععع  اناتععععاح علععععى وفعععع  
 اناف اح أو الع نث

 ة ، دننت تؤكد فرو ة النررة على ع ليعة الربط ضين ععداد ال علو والدو ة ان توادرة ر
 ععداد ال علو كع لية ا تث ا ية لها كلفتها وعائد ا ال نتررث

  عم اايععة أا رسععهو  ععع ا ال ةعع  اععى توعععةيي الععرال  والت وععير ب اععع ةت كليععات التربيعععة
للتغلععععه علعععععى التهديعععععدات ومواجهعععععة التةععععدرات وا عععععتث ا  الفعععععرا ال تاذعععععة ااتعععععاج دو ة 

 اعداد ال علوث ا توادرة اعالة

ت تىععى طريعععة ال ةععع  الةععالى ا عععت دام ال ععنهج الوصعععفى العع   يهعععتو ضوصععع وتفسعععير 
الرا رة  يد الد ا عة  وي اعع ععن ال ىعارا وال اع ةت ال رت  عة ضهعا وكيايعة ذلهعا للوصعوف علعى 

مفهععععوم الععععدو ة ان توععععادرة ومععععن ثععععو يععععتو وا اععععا لهععع ا ال ععععنهج تةليعععع،  اتعععائج ودننت ذات مغععععز ث
وخوائوععها ومراذلهععا ومرا ر ععا  وعة تهععا بع ليععة ععععداد ال علععو وصععون للفاععع عععن التغييععرات 
ال سوولة عن  يوة ذالة اناف اح الةالية التى تتياها كليات التربية  ثو ا ت ةا ااجراءات 

 الةةمة ااتاج دو ة ا توادرة اعالة اعداد ال علوث
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 مـــــــــــداد املعلــــــــــــإع 
ر وعد بع ليعة عععداد ال علععو عجرائياعا بياهعا: ع ليععة ا عتث ا ية يعتو ااافععا  عليهعا ل عدة أ بعع  
 نوات ب ليات التربية  وينترر من و ائها عائد يتة ق بعد عت ام ع لية ااعداد وانلتةا  بسو  

  اف ال ستث ر وااتعاح الدو ة ان توادرة ب ليات التربيةثالع ،  ويسا و اى تجديد  أه ال

 ةــــاديــــدورة االقتصــــال 
ا  تعر  عجرائياا بياها: الت ل ات التى تةدث اى اترات دو اا  أه ال اف ب ليات التربية ضدءا
 من ااافا  وذتى تة يق العوائد  م عا يعؤد  علعى تغيعر اعى ذركعة ان عتث ا  ضهعا ين لهعا معن ذالعة
 اناتعاح على ذالة الركود )أو الع ن(  وي وا لها تيثير على مستو  النااى ان تواد  الفلىث

 وينتظم إعداد البحث الحالى فى خمسة محاور رئيسة على النحو التالى:

وععع الثعععااى معععن ال عععرا ل ععد أد  اجعععات الثعععو ة الوعععناعية اععى دوف أو وبعععا مععع  ضدارعععة الن
الثعامن عاععر علععى ةيععادة فعع  ة اععى اااتععاج  ولعو ر ععك و عع  طويعع، ذتععى ضععدأت أةمععات عاععراى 
اااتعععاج اععععى الرهعععو  بوععععو ة دو يعععة  كعععع، ث عععاا أو عاععععر  عععنوات  وكععععاا اتعععاج ذلعععع  أا أخعععع ت 

 (263: 4الد ا ات ان توادرة تهتو ب وفوة الدو ات ان توادرةث )
ا رة مةةمعة للناععاى ان توعاد  الةععر الع   يتوععع ضتعععدد وتععد الععدو ات ان توعادرة ظعع

األطرا  ال ت  ة لل را ات ان توادرة  وبااةوا  دو  الدولة اى النواذى ان توادرة  وصعوبة 
السعي رة علعى ال تغيعرات ان توعادرة الفليعة التععى تفعوا عرفعه للت لعه اتيجعة لوعدمات العععرد 

 (10: 27تو  اااتاج والتاغي،ث)وال له  مث، الناتج ال ةلى ااج الى  مس
وأصععع ي مععععن ال سعععلو بععععه معععرو  ان توععععادرات التعععى تت عععع  ارعععام السععععو  الةعععر وانافتععععات 
التجعا   علعى العععالو بفتعرات مععن اناتععاح واناف عاح تسعع ى بالعدو ات ان توععادرةث و عد ظهععرت 

  مععععن أكثععععر أولعععى الت ل ععععات ان توعععادرة اععععى األ عععوا  الهولندرععععة  ذيعععع  كعععاا ان توععععاد الهولنعععد
ا وذلع  بسععره ا ععتداد ال ىععا بة علعى األصععوف ال افعععة للت ععادف   ان توعادرات األو وبيععة ت ععدما

م  واجتعات الفسعاد األ عوا  ال اليعة 1760ضين ا مر ان تواد الرري عااى بيةمعات متععددة بععد ععام 
اث )  (389 -388: 16والةياة ان توادرة ع وما
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ف اح مت  ععة اعى أع عار الةعرر العال يعة الثاايعة  ك ا مر ان تواد األمري ى بفترات اا
ا  بععد معرو ه اعى التسععينيات بفتعرة تو ع  2001ثو  هد اى عام  عا واذعدا م اترة كساد ا ت رت عاما

و د توالى تعرد ان توعاد األمري عى للعديعد معن العدو ات  ا تواد  مت يزة ا ت رت عارة أعوامث
ثععا  ان توععادرة  وي عععد أعنفهععا األةمععة ان توععادرة ان توعادره التععى اختلفعع  مععن ذيعع  ال ععدة وا.

 ( 269: 8).م(1933-1929التى صاذر  الفساد العال ى الفرير اى الفترة )
أما بالنس ة على ان توعاد ال وعر  ا عد واجعه العديعد معن الت ل عات التعى اختلفع  تيثيراتهعا 

يات تععو الرعععدء اعععى ااتهعععاج بععاختة  العوامععع، والرعععرو  الداخليعععة وال ا جيععة  ا ععع  ضدارعععة السععع عين
 يا عععة انافتعععات ان توععععاد  والتةعععوف علععععى ا توعععاد السععععو  معععن خععععةف تاعععجي  تععععدا ات  الوه 
األمواف العربية واألجنرية على مورث و د أد    ا الةراك اى مجعاف ان عتث ا  علعى تة يعق ا عو 

ت علعى اةععو ٪  عن أا ت ريعق  يا ععة انافتعا7ا توعاد  ضلعم متو عع ه خعةف تلع  الفتععرة ذعوالى 
غيعععر مرنعععى علععععى أ عععن ا توعععادرة وتاععععريتية  عععلي ة أد  علعععى ذععععدوث العديعععد معععن انخععععتةنت 
الهي ليعة انجت اعيععة وان توععادرة وتراك ع  الععديوا األجنريععة وبلغعع  مسعتو  ذععرج م ععا أد  علععى 

 (10: 22الركود ان تواد  خةف الث ااينياتث)
ت كاا ان تواد ال ور  رعااى من ععدة وم  ااتهاء ذق ة الث ااينيات وبدارة التسعينيا

والتعى معن ضينهعا اا فعاد مععدف  – غو خ ط التن ية الاعاملة التعى  عد ترنتهعا الدولعة  –ما ةت 
الن و ان تواد   وا تفاة اس ة العجز اى ال واةاة العامة للدولةث ول ل  تو ت ريق ضراامج  ام، 

م  والع   1991صعندو  الن عد العدولى ععام لإلصعةت ان توعاد  والتععدي، الهي لعى بانتفعا  مع  
ا ععععتهد  ات ععععاة  يا عععععات ماليععععة وا درعععععة ل واجهععععة التىععععع و وعجععععز ال واةاعععععة وت اععععيك العععععديوا 
ال ا جيعععة  باافععععااة علععععى  يا ععععات ااصععععةت الهي لعععى لل  ععععاة العععععام وتن يععععة ال  ععععاة ال ععععاا 

 (39-38:  41وتاجي  دو ه اى دا  عجلة ان تث ا ث )
ااصةت ان تواد  اى عةج ال ا ةت ال الية والن درة ا د ا ت رت  وبرغو اجات ضراامج

م ذتى دخ، ان تواد ال ور  مرذلة كساد  ديد وت اطؤ 1997ذالة الركود وةادت ذدتها اى عام 
اى معدنت الن و ان تواد   وةادت اس ة ال  الة  واا فى  مستويات اااتاج  وفعف  ال د ة 

ج  ذل  على ااتاا  ع ليات تةرير التجا ة على ا ا  كرير وان تراد على التودير لل ا جث وير 
 (25-24: 42ب ثااة من ال ا ج لدعو ان تث ا  وان تهةك خةف الفترات الساب ةث )
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م(  ععهد ان توععاد ال وععر  ت عععاطؤ 2010-2001وخععةف الع ععد األوف مععن األلفينيععات )
ذدث  بسره ت ريق ضراامج انصةت ان تواد  للن و ان تواد  اتيجة ا.ثا  اناف ا ية التى 

مثعع، اا فعععاد العععدعو واا فعععاد التاعععغي، وفععععع ا عععتغةف ال و وعععة اعععى عععععادة ان عععتث ا  
 رت رر التى  ا    اى عب اء مععدف الن عو ان توعاد  علعى  11والتاغي،  عفااة الى أذداث 

م  ثو ا تفع  2003 مث و د ا ت رت ذالة الفساد ذتى عام 2000٪ عام5.3٪ بعدما كاا 3.5
م( معععععن خععععةف تاعععععجي  مععععععدنت  2008علعععععى  2005٪ اعععععى الفتعععععرة مععععن)7معععععدنت الن عععععو علععععى 

ان تث ا ات ااج الية اى م تلع ال ناطق التجا ية الةرة بالدولة وتاجي  ارا الاراكة الدولية 
  لتاععجي  التوظيععف والتاععغي،  ك عععا أا  عع ه ااصععةذات  للعع  معععن انخععتةنت ال اليععة وأتاذععع

الفرصععة أمعععام ان توعععاد للتجعععاور مععع  الوعععدمات السعععلرية لألةمعععة ال اليعععة العال يعععة التعععى واجهععع  
 (42 -41: 41ان تواد العال ى اى اهارة الع د األوف من األلاية الجديدةث )

ولو ر د ان تواد ال ور  أا يتعااى من األةمة ال الية العال ية ذتى اادلع  ثو ة ال امن 
م وما تة ا من أذداث أثرت على الوف  ان تواد   ذي  اا فك معدف 2011روالعارين من يناي

م وا تف  معدف ال  الة من 2013٪ اى عام 2.1على  2010٪ اى عام 5.1الن و ان تواد  من 
م  باافااة على تواية العديد من الاركات  واا فاد 2013٪ عام 13م على 2010٪ عام 9

 (528: 44رراا نا فاد قي ة الجنية ال ور  أمام الدون ث )معدف التى و  وا تفاة األ عا  ا
م ضعدأت الدولعة تت ع  عجعراءات جديعدة للتعامع، مع  األةمعة ان توعادرة 2016وخعةف ععام 

ال تفا  ة وو ع ازيف ال سعائر التعى  عهد ا ان توعاد ال وعر  خعةف ال رذلعة انات اليعة  وذلع  
اوععععععاضها واتجا هعععععا السعععععليو وداعععععع  عجلعععععة الناععععععاى اععععععادة ال ؤ عععععرات ان توععععععادرة الرئيسعععععة علعععععى 

 ان تواد  مرة أخر ث
وم ا  رق يترين ااتاا  ظا رة الدو ة ان توادرة اى ان تواد ال ور   ذيع  اتوعع 
ااععاى ان عععتث ا  بالت لععه ال سعععت ر  وبععرغو أا معرعععو ال  اعععات تتةعععرك اععى افعععن اتجععاه العععدو ة 

ه الدو ة ت تلعع معن   عاة علعى   عاة فخعر  اعالركود ان توادرة  عن أا د جة ذسا يتها تجاه   
ان توعاد  ن روععيه كااععة ال  اعععات ضععنفن الد جععة  ا عد ر ععوا   ععاة ال ععدمات أ عع، تععيثراا مععن 

 (26: 42  اة الوناعات التةويلية والرناءث )
ون عع  أا العة عععة ال تاععاب ة ضعععين ال  عععاة التربععو  وال  عععاة ان توععاد  تؤكعععد ذسا عععية 

و  لةالة الدو ة ان توادرة با ، كرير  اةالة الركود ان تواد  تؤثر على مستو  ال  اة الترب
ااافعا  علعى التعلعيو ومعد  تععواير اام ااعات ال ادرعة الةةمعة اتاذععة خدمعة تعلي يعة مت يعزة تسععهو 
اعععى عاتععععاج م رجععععات جيععععدة تععععدا  ان توععععاد اةعععو األاىعععع،ث ولعععع ل   رعععع، توفععععيي ماويععععة الععععدو ة 

ات التربيعععة باعت ا  ععا مععن أ عععو مؤ سععات ال  ععاة التربعععو   رععيتى السععيا  التعععالى ان توععادرة ب ليعع
 ليوفي مفهوم الدو ة ان توادرة وخوائوها ومراذلها ومرا ر اث
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 أواًل: مفهوم الدورة االقتصادية
تععععددت تعريفععععات الععععدو ة ان توعععادرة مععععن مففععععر ا توععععاد  علعععى فخععععر  وذلعععع  بععععاختة  

  وباختة  ةمن الدو ة ان توادرة وطريعتهعا واوعهعا ومعد   عدتها ال د  ة الففرية لة تواديين
وأثر ععا علععى متغيععرات ان توععاد الفلععىث ومععن أضععرة تعريفععات الععدو ة ان توععادرة اععى تععا ي  الففعععر 

 ان تواد  ما يلى:
 المفهوم الكالسيكى للدورة االقتصادية -1

ات من ال را ال افى  على لو ر ن  ناك تعريف  ام، للدو ة ان توادرة ذتى األ بعيني
م ا ععتهدا  1946د ا عة اعى ععام  "Burns and Mitchell"أا  عدم كع، معن ضيرايعز ومتاعع، 

قياه الدو ة ان توادرة للونرات ال تةدة األمري ية با ت دام الريااات ااذوائية  وخلو  تل  
 (3: 49) :الد ا ة على تعريف الدو ة ان توادرة على النةو التالى

ان توعععععادرة  عععععى اععععوة معععععن الت ل عععععات تةعععععدث للناععععاى ان توعععععاد  الفلعععععى للعععععدوف الععععدو ة 
الرأ ععع الية التعععى ت ىعععع  أااععع تها .ليعععات السععععو   وتةعععدث  ععع ه الت ل ععععات ل ج وععععة كريعععرة مععععن 
ال تغيرات ان توادرة الفلية اى فا واذد مث، الناتج الفلى والدخ، واأل عا  ثثث وغير ا  وتفوا 

ن التو عع  تت عهععا ذالععة معن الركععود  تليهععا اتععرة كسعاد ثععو تت عهععا اتععرة اعى صععو ة موجععات متتاليععة مع
ااتعاح تندمج اى مرذلة التو   للدو ة ان توادرة التالية  و  ه ال وجات متفر ة الةدوث ولفعن 

 لين بوفة دو ية منتر ةث
 المفهوم الحديث للدورة االقتصادية -2

م  1977 ة ان توادرة عام ضوف  تعريف للدو  "Robert Lucas" ام  وبرت لوكاه 
بياها ت ث، التةركات اى الدخ، ال ومى ااج الى ذوف انتجعاه الععام للناعاى ان توعاد  الفلعى  

ذيع  معدتها وع  هعا  ولفعن اناترعام ر  عن مةذرتعه ا عط مععن  و ع ه التةركعات غيعر منتر عة معن
 (7: 52خةف التةرك ال اترك لعدد كرير من ال تغيرات ان توادرة الفليةث )

وي تلع   ا ال فهوم عن ال فهوم الفة ي ى للدو ة ان توادرة اى أاه ن راعير علعى أا 
الدو ة ان توادرة  ى ت ل ات اى النااى ان تواد  ولفنها ت ث، ااةرااات اى   ا النااى ععن 
 انتجعاه الععام طويع، األجعع، للن عو ان توعاد   وكعع ل  اجعد أاعه ن يركعز علععى افعرة ا عاى التةععوف

وتةديد مراذ، الدو ة ان توادرة ولفنعه يعر  أا اناترعام اعى العدو ة ان توعادرة ر عوا معن خعةف 
التةععععرك ال اععععترك ضععععين عععععدد مععععن ال تغيععععرات ان توععععادرة الفليععععة وال تغيععععر ال عرععععر عععععن الناعععععاى 
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ععا اععى قيععاه الععدو ات  ععا منهجياععا م تلفا ان توعاد  الفلععىث ك ععا أا كععة مععن ال فهععومين رىعع  أ ا ا
توعععادرة   لعععع ل  ترنععععى أ  مععععن ال فهععععومين يتو ععععع علععععى طريعععععة ت ل ععععات الععععدو ة ان توععععادرة ان 

 (3: 53   384: 50ومنهجية د ا ة مسا  النااى ان تواد ث)
وجعععاءت الفثيعععر معععن التعريفعععات التعععى ا تربععع  معععن ال ةعععاونت السعععاب ة لتعريعععف العععدو ات 

 ان توادرة  ومنها:
 اى ان توعاد  ال ععائو علعى فليععات السعو  بوععفة "الت ل عات التعى تةععدث اعى مسععتو  الناع

خاصة  وتةدث اى ذجعو اااتعاج ومسعتو  التوظيعف والعدخ، وال سعتو  الععام لأل ععا   
 (143: 20وت تلع عن بعىها من ذي  مدة و دة الت ل ات"ث )

  الت ل عات التععى تةععدث اععى الناعاى ان توععاد  الفلععى للععدوف وتعؤثر فيععه عمععا بالتو عع  أو"
 (53: 25ةدث اى العديد من األاا ة ان توادرة واى افن الو  "ث )اناف اح  وت

 ومن ثم يمكن تعريفها إجرائًيا بأنها:
ا من انافا  وذتى  الت ل ات التى تةدث اى اترات دو اا  أه ال اف ب ليات التربية ضدءا

علعى ذالعة  تة يق العوائد  م ا يؤد  على تغير اى ذركة ان تث ا  ضها ين لها من ذالعة اناتععاح
 الركود )أو الع ن(  وي وا لها تيثير على مستو  النااى ان تواد  الفلىث

 واى فوء   ا ال فهوم است لص عدة دننت منها ما يلى:
  تععععرت ط الععععدو ة ان توععععادرة بسععععرعة دو اا  أه ال ععععاف ال سععععتث ر والةوععععوف علععععى العائععععد

ائد كل ا  ادت ذالة اناتعاح  بسرعة  افل ا كاا الفا   الزمنى أ ور ضين ااافا  والع
 والع ن صةييث

   تعرت ط العدو ة ان توععادرة بةعدوث ت ل ععات اعى عععدة متغيعرات أ  هععا: التوظيعف  اااتععاج
 األ بات  ااافا   العرد وال لهث

 تعترر ال تغيرات الساب ة  ى ال سوولة عن اات اف الدو ة ان توادرة من ذالة على أخر ث 

 وععادرة اعععداد ال علععو علععى مسععتو  الناععاى ان توععاد  الفلععى تععنع ن ذالععة الععدو ة ان ت
 مث، معدنت الىرائه  معدنت ااافا  ان تهةكى  ذركة التن ية ان توادرةث

 ثانيا: خصائص الدورة االقتصادية:
تتسعو العدو ة ان توعادرة بععدة خوعائص ت ثع، ال ا عو ال اعترك لفع، العدو ات ان توععادرة 

 و ذدتها ومنها:مه ا اختلف  اى مدتها أ
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 ةـــــــراريـــــــالتك -1

تتسععو العععدو ات ان توعععادرة بياهعععا ظعععا رة متفعععر ة الةعععدوث ولفعععن دوا وجعععود معععد  ةمنعععى 
وافي ومةدد تتفر  فيه  اال د  الزمنى لتفرا  ا يتو ع على مد   د ة ان توعاد علعى ال عروج 

منتر ععة أو متو عععة  عن أا  مععن مرذلععة علععى فخععر ث وبععرغو أاهععا  ععد ن تتفععر  علععى اتععرات ةمنيععة
 (285: 47ا  ى اناف اح والتو   يتفر اا با ت را  اى النااى ان تواد ث )

 ةــــاثلــــر متمــــغي -2
عا للسعاب ة عليهعا  العدو ات ان توعادرة ووا توالع  وتفعر ت  افع، دو ة لعو تفعن م اب عة ت اما

اختةااعا كريععراا مععن ذيع  طولهععا أو مععدتها  أو الةذ عة لهععا  االعدو ات ال تتاليععة ت تلععع في عا ضينهععا 
وك ل  تعا ه مراذلها ال  تلفة وذعدتها ومعد  تيثير عا علعى الناعاى ان توعاد   ك عا ت تلعع اعى 
ع ععععق ا عععععاى التةعععععوف وكعععع ل  اعععععى السعععععرعة التعععععى ت ععععر ضهعععععا العععععدو ة ان توععععادرة معععععن مرذلعععععة علعععععى 

 (5: 55فخر ث)
 الشمول أو التزامن -3

لتععععى تعععععربط ضععععين مؤ سعععععات ال  ععععاة ان توعععععاد  باععععقيه الععععععام ارععععرا للعة ععععة الاععععع ولية ا
وال اا  واعت ا  أا عالو ان تواد  و وذعدة واذعدة  اعحذا واجهع  أ  مؤ سعة اخفعا  أو  كعود  

 ( 248: 9احا ذل  يؤثر على بقية ال ؤ سات العاملة اى السو  با ، متسلس، ومتتالىث )
 ةــــراريــــاالستم -4

ة ضدر ومتها أ  أا ذانت الهروى أو الركود تعؤد  علعى مزيعد معن تت يز الدو ة ان توادر
الركود  والتو   يؤد  على مزيد من التو   على أا تةدث ا اى التةوف ليع ن النااى ان تواد  
اتجا هث االتةرك ألعلى أو أل ف، ر وا تراك ياا و  ا رعنى أا  ناك من ال وة ما رجع،   ا التغير 

ا من التو   احاها ب رو  الو   تؤد  على رست ر اى اتجاه ما  ا عندما توجد  وة ا توادرة ت لق اوعا
 (196: 54) وصوف النااى ان تواد  على أعلى مستويات ا وه  والع ن صةييث

 تظهر المتغيرات االقتصادية تحرًكا مشترًكا -5
تنرععؤ أو عا لل تغيعرات ان توععادرة الفليعة ال وععاذ ة لةركعة الععدو ة ااعاى منععترو و اضع، لل

التو ععع  خعععةف مسعععا  العععدو ة ان توعععادرة  وت تلععععع أاعععواة ال تغيعععرات بعععاختة  اتجا هعععا وتو يعععع  
 ذدوث التغيرث وي  ن ت سيو أاواة ال تغيرات على اوعين   ا:
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 أنواع المتغيرات من حيث االتجاه:أ( 

وي  ععن توععنيف كعع، متغيععر اععى عذعععد  الفوععات التاليععة  والتععى ر  ععن توفععيةها بالاععع ، 
 (3:  63   515: 59لى)التا

 "متغري متفق مع الدورة" "متغري معاكس للدورة" "متغري غري مرتبط حبركة الدورة"

   
 ( يوضح حركة املتغريات املصاحبة للدورة االقتصادية1شكل)

 (3: 63) المصدر:
 ( أا ر عوا ال تغيعر متف اعا مع  العدو ةprocyclical و عو ال تغيعر الع   يتةعرك اعى افعن )

الناععاى ان توعععاد  الفلععى أ  تزيعععد   يتععه اععى اتعععرة اناتعععاح وتعععن فك اععى اتعععرة  اتجععاه
اناف اح مث، الناتج الفلى  األ بات  مسعتو  األ ععا   التوظيعف واااتاجيعة ال تو ع ة 

 للع ،  و عر الفائدة  ويرة األج،ث

 ( ا للدو ة ع ن ( و و ال تغير ال   يتةرك  counter cyclicalأا ر وا ال تغير معاكسا
اتجاه النااى ان تواد  الفلى أ  تزيد قي ته اى اترات الركود وتن فك قي ته اى اترات 

 التو   مث، ال  الة  ال  زوا من السل  النهائية  ال واد ال ام وذانت عاةه الرنوكث

 ( أا ر عععوا ال تغيععععر لعععين لععععه ا عععط مةععععدد مععع  الععععدو ةAcyclical أ  أا  عععلوكه غيععععر )
 دو ة مث، أ عا  الفائدة الةقيقيةثمرت ط بةركة مراذ، ال

 أنواع المتغيرات من حيث التوقيت:ب( 

ال تغيرات ان توادرة ن تواكه الدو ة اهى ن تتةرك اى افن الو ع  الع   تتةعرك فيعه 
 (:291: 47الدو ة  ول ل  ر  ن ت سي ها من ذي  تو ي  تغير ا على ما يلى )

 ( ال تغيرات ال ائدةleading variable و ى ) تل  ال تغيرات التى رةدث ايها ت له  ر، ت له
 النااى ان تواد  الفلى مث، التغير اى ال  زوا واااتاجية ال تو  ة للع ، وعرد الن ودث

 ( ال تغيعرات ال تزامنعةcoincident variable  التعى رةعدث ايهعا الت لعه اعى افعن و ع )
 ت له الدو ة مث، مستو  اااتاج والتوظيف وان تهةكث

  ال( تغيعرات ال   وعةlagging variable التعى رةعدث ايهعا الت لعه بععد ذعدوث الت لععه )
 اى الدو ة ان توادرة بفترة ما مث، التى و وأ عا  الفائدةث
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ويتىي م ا  رق أا الدو ة ان توادرة تا ، م تلع الت ل ات لفااة ال  اعات ال  واة 
،   عاة للعدو ة ان توعادرة ععن غيعره  للنااى ان تواد  ال ومى  ووا اختلف  د جعة ذسا عية كع

وتا ، أرىا م تلع الت ل ات لفااعة ال تغيعرات ان توعادرة ال وعاذ ة لةركعة العدو ة ووا اختلعع 
 اتجا ها وتو يتهاث

 ثالثا: مراحل الدورة االقتصادية
يتفق ان تواديوا على أا الدو ة ان توادرة تتو وا اا أل ب  مراذ،  ئيسة  م  مةذرة أا 

اختةاات بسي ة اى بعك مس ياتها  ذي  تع ه اترة اناتعاح اترة  واج ا تواد   رع رها   ناك
مرذلة تراج  اى النااى ان تواد  أ   كود وااف اح  د تو، اى بعك األذياا على ذد الفساد 

 ان تواد ث و و  استعرد ال راذ، األ بعة للدو ة ان توادرة ك ا ررهر من الا ، التالى:

 
 ( يوضح املراحل األربعة للدورة االقتصادية2شكل )

 : ععداد ال اذثةالشكل

 Recoveryمرحلة االنتعاش  -1
وايهعا يعزداد  expansion or recovery"وي لعق عليهعا الع عك التو ع  أو ان عتعادة "

  ويتزايعععد الناععععاى ال لعععه علعععى السعععل  وال نتجععععات  وي يععع، ال سعععتو  الععععام لأل عععععا  علعععى الث عععات
ان توععاد  اععى مج وعععه ضععع طء  ويععن فك  عععر الفائععدة  ويتىعععاءف ال  ععزوا السععلعى  وتتزايعععد 
ال ل عات علععى ال نتجععين لتععويك مععا ا ععتنف  معن  عع ا ال  ععزوا  ذيع  ر ععوا تنععا ص ال  ععزوا 

على  ب ثابة الةااز لزيادة مستو  اااتاج والتو   اى ذركة ان تث ا  وان تراد  ايزداد ال له
عناصر اااتاج اى م تلع ال  اعات ان توادرة  وتو ي التو عات جيدة ذوف تة يق األ بات 
اى ال ست ر، ال ريه م ا يدا  ال نتجين على تنفي  مزيد من ان تث ا ات  ويؤد  ذل  على تاغي، 

، ال ا ععات اناتاجيعععة غيععر ال سعععتغلة  ويععزداد ال لعععه عليهععا  ويعععزداد اناتعععاح ان توعععاد  باععع 
 (426: 51   228: 58مل وه ومداوة ب و  ال لهث)
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 Boomمرحلة الرواج  -2
" وتت يز   ه ال رذلة با تفاة م رد اى األ عا   وتزايد ذجو peakوي لق عليها ال  ة "

اااتاج الفلى ب عدف  ري   عفااة على تزايد ذجو الدخ، ومستو  التوظيف ذي  يتو ان تغةف 
ال تاذعة  ويرعدأ ظهعو  العن ص اعى ذجعو ال ععرود معن الع العة ال عا رة  الفامع، لل ا عة اناتاجيعة 

  في اى بعك ال واد ال ام األ ا يةبسره ةيادة ذجو ال له عليها  ك ا ررهر  ناك ا ص وا
واى ظ،  ع ه الرعرو  ن ر  عن بوعفة عامعة ةيعادة اناتعاج دوا القيعام با عتث ا ات جديعدة ذيع  

 (228-227: 58، متفائلة على ذد كريرث )تفوا تو عات ال نتجين ذوف ال ست ر
ويةدث انات اف من مرذلة اناتعاح على مرذلة الرواج با ، تد يجى  ويردأ اى بعك 
األااعع ة ثعععو ينت ععع، علعععى بقيعععة أوجعععه الناعععاى ان توععاد  اعععى الدولعععة  افعععى اهارعععة اتعععرة اناتععععاح 

لععى ذععدوث ا تفععاة اععى ان توعاد  تععؤد  الزيععادة ال ىعع ردة اععى ال لععه علعى عناصععر اااتععاج ع
اف ات اااتاج  وم  ا ترار ال جت   من ذالة التوظيعف الفامع، روع ي ععرد عناصعر اااتعاج 
أ ععع، مرواعععة  م ععععا رعنعععى ةيعععادة ذععععدة ال نااسعععة ضععععين ال  اععععات واألااععع ة ان توععععادرة علعععى تلعععع  
العناصر  و ذووف ال عك على ما ر ايه من عناصر اااتاج ن ر وا عن علعى ذسعار بعا ى 

 (326: 32األاا ة وال  اعات ان توادرةث)
 Recessionمرحلة الركود  -3

"   وتت يز ضهروى األ عا   "Crisis or recessionر لق عليها مرذلة اناف اح أو األةمة 
وينتار ال عر التجا    وت له الرنوك  روفها من الع ةء  وترتف  أ عا  الفائدة  ويتراكو ال  زوا 

د ال له الفلعى  م عا يعدا  ال نتجعين علعى خفعك النعاتج وبالتعالى تعن فك السلعى بسره اا فا
مستويات التاغي، وت ، مستويات الدخوف واأل باتث ول ل  ت ث،   ه ال رذلة ذالة انا فاد اى 
النااى ان تواد  ذي  تردأ بعك ال اروعات اى مواجهة صعوبات مالية وتفثر ذانت اااةه 

غير ال ستغلةث وكثير من اترات الركود تن ىى بسرعة لتفسي ال جاف لفترة  وتتراكو ال ا ة اااتاجية
 (1: 61   216: 13) من التو    وبعك اترات الركود  د ت وف وتتةوف على اترة كسادث

 Depressionمرحلة الكساد  -4
لفواهععا تعرعر عععن ال رذلعة األ ععوء  "trough"و عد أطلعق عليهععا ال عاذثوا موعع لي ال عاة

 تواد  التعى يتراجع  ايهعا مععدف الن عو ان توعاد   افيهعا تعن فك األ ععا   وتنتاعر للنااى ان
ال  الة  وتن فك مستويات األ بات لألع اف ال  تلفة  وتو ي تو عات ال ستهلفين وال نتجين ذوف 
ال ست ر، متاائ ة  واتيجة ل ل  احا  جاف األع اف ر واوا غير مستعدين لتة ، ال  اطر للقيام 

 (426: 51 ات جديدة  اتنتار ذالة من الفساد اى التجا ة واى النااى ان تواد  ع وماث)با تث ا
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وتاير األدضيات على أا الفر  ضين مرذلتى الركود والفساد يت ث، اى أا الفساد  د ر تعد 
لفتععرات أطععوف معععن الركععود ذيعع  تتىععع ن مرذلععة الفسععاد تةعععونت ا توععادرة أكثععر أثعععراا مععن ذالعععة 

 (284: 9٪ث)10ى تراج  الناتج ال ةلى ااج الى الةقي ى ب عدف أكثر من الركود تؤد  عل
-1929ومن أضرة األمثلة على مرذلة الفساد ما ذدث لة تواد العال ى خةف الفتعرة )

٪  ثو توال  اناهيا ات 13م(  عذ و    أ عا  األ هو اى  و  ال اف األمري ية ضنس ة 1933
الغربيععة علعى اةععو  عدد أ كععاا النرعام الرأ عع الى م ععا أد   اعى أ ععوا  ال عاف لتىععرر دوف أو وبعا

علعععى ال  ال ععععة ضتععععدخ، الة ومعععة اععععى الةيععععاة ان توععععادرة ار عععا  التععععد و  ان توععععاد   وتوجيععععه 
ان تواد الوطنى ذتى تدو  عجلة اااتاج والربي من جديدث ومن  ذل  الو   لو راهد ان تواد 

 (32: 21و  ال   ذدث خةف اترة الفساد الفريرث )العال ى مرذلة كساد ا تواد  ضه ا ال ست
ومعععن الجعععدير بالععع كر أا الت ل عععات ان توعععادرة ر  عععن أا تسعععت ر ضعععين التو ععع  واناف عععاح لعععععدة  

 ععنوات دوا الوصعععوف علععى مرذلعععة الفسعععاد  أ  لععين معععن الىعععرو   أا ر ععر ان توعععاد العععوطنى 
لعععى تعععدخ، الدولععة نت عععاذ بععععك بج يعع  مراذلعععه متسلسععلة  ذيععع  ر  عععن أا تععؤد  ذالعععة الركععود ع

 السيا ات ان توادرة التى تةوف دوا اازن  ان تواد على مرذلة الفسادث

ومععن خعععةف العععرد السعععاضق ل راذععع، الععدو ة ان توعععادرة  ر  عععن ا ععت ةا ععععدة اتعععائج 
 أضرة ا ما يلى:

تتىع ن كعع، دو ة ا توععادرة ا  تععى   ععة و ععاة ر لععق عليه ععا ا ععاى التةععوف  اعنععد ا  ععة  -1
)ال ععاة( تنت عع، الععدو ة علععى مرذلععة صعععود )تو عع ( ذتععى توعع، علععى ا  عععة  ةععوف الععداياالت

)ال  ة( بعد ا تردأ مرذلة  روى )ااف اح(ث ول ل  رفى، ال عك ت سي ها  التةوف العليا
على اوفين أ ا يين  النوع ال تزايد ر لق عليه التو    والنوعع ا.خعر ال تنعا ص 

 (184-183: 60ر لق عليه اناف احث)
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 ( يوضح نقاط التحول خالل مراحل الدورة االقتصادية3شكل )

 (185: 60) المصدر:
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أا مراذ، الدو ة ان توادرة ليس  متساوية من ذي  ال دة الزمنية والةدة  االتةوف من  -1
مرذلعة علعى أخعر  يرجع  علعى ععدد معن الوعدمات اارجاضيعة أو السعلرية التعى يتععرد لهعا 

لع ذدتها وطريعتها من مرذلة ألخر ث و  ا رعنى أا تفرا  النااى ان تواد  والتى ت ت
 (196: 54) اترات التو   واناف اح ر  ن أا رةدث على اترات ةمنية متغيرة أو ثاضتةث

ت تلع ك، مرذلة من مراذ، الدو ة ان توادرة من ذي  األ  ار والنتائج عن مثيةتها  -2
رذلة الركود التى ذدث  اى  نوات الساب ة  ا رذلة الركود اى  نة معينة ت تلع عن م

  اب ة من ذي  أ  اضها واتائجها ود جة تيثير ا على مستو  اناتاج والدخ، والتوظيفث

 رابعا: مظاهر الدورة االقتصادية
توجععد ععععدة مرععا ر دالعععة علععى ذعععدوث العععدو ة ان توععادرة  وتوعععع طريعععة الةالعععة التعععى 

 ترهر عليها  ومن   ه ال را ر ما يلى:
ا للعدو ة ان توععادرة  ذجعو التو  -1 ظيعف: رععد ا تفعاة مععدنت ال  الععة ال رهعر األكثعر  عيوعا

ذي  تنع ن الت ل ات با ،  ري  ومفاجئ على معدف التوظيف والوظائع ال تاذة اى 
 عو  الع ع،  عذ يععتو ا عت دام ععدد كريععر معن األيععد  العاملعة اعى اتععرة التو ع    ويةععدث 

 ععععوا معععععدف ال  الععععة أكرععععر عنععععدما روععععع، الع ععععن معععع  ضدارععععة ت ععععاطؤ ان توععععاد  ذيعععع  ر
 (427: 51ان تواد على  اة الدو ة ان توادرةث)

ذركععة  أه ال ععاف: تتععيثر الععدو ة ان توععادرة باا فععاد معععدف  أه ال ععاف وتراجعع  ذركععة  -2
عععععا كريععععراا معععععن خعععععةف  ان ععععتث ا   افعععععى اتععععرة العععععرواج ان توعععععاد  راععععهد  أه ال عععععاف تةركا

الععة الركعععود ذيعع  يتراجعع  ان تعععراد وتنهععا  أ ععععا  ان تععراد والت ويعع،  والع عععن اععى ذ
األو ا  ال الية اى الرو صة  وتزداد م اطر تآكع،  أه ال عاف  ويعن فك ذجعو انئت عاا 

 (3125-3124: 57ال تات من الرنوكث )

ااافعععا : تتعععيثر العععدو ة ان توعععادرة ضتغيعععر مسعععتو  ااافعععا  ان عععتث ا    ذيععع  عا ةيعععادة  -3
 ، على مرذلة التو   م ا ينع ن على مستو  األ بات وارا ااافا  يدا  ان تواد ك

الع ع، واألجعو  وبالتععالى علعى مسععتو  الناعاى ان توععاد  ك ع،  ك ععا أا ت عاطؤ ااافععا  
يععؤد  علععى اا فععاد النععاتج ال ةلععى ااج عععالى و ععيادة ذالععة مععن الركععود ذيعع  تعععن فك 

 معدنت ااافا  وان تث ا  وان تهةكث 

رعد مستو  اااتاج مؤ ر  ئين للنااى ان تواد  الفلى  عذ رو، مستويات اااتاج:  -4
اااتاج على أعلى معدنته اى اترات التو    وي ، اى اترات الركود  وبالتالى ان اى التةوف 

 (294-291: 47اى اااتاج تت اضق با ، وثيق م  ا اى تةوف الدو ة ان توادرةث )
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وين  أه ال اف اتيجة ناف اح ال له على األ بات: اى ذالة الركود ين فك معدف تف -5
ال نتج وفعع الةااز على التجديد وانضتفا   وتعجز ال ؤ سات عن توريف منتجاتها 
 م ا يؤثر على مستو  األ بات ضها   والع ن صةيي ذي  ترتف  األ بات اى ذالة الرواجث

ات ان توادرة اتجاه النااى ان تواد : عا التغيرات التى تنتار أ    اة من ال  اع -6
تؤثر على مستو  النااى ان تواد  ك ، ذتى ووا اختلف  معن ذيع   وتهعا واتجا هعا 
وا.ثا  ال ترت ة عليها  اتن فك مستويات اااتاج والتوظيف والدخ، اعى اتعرات الركعود 

 (268-267: 4ضين ا ترتف  اى اترات التو  ث )

ة ان توععععادرة لفواهعععا م واععععات مععععدنت ان عععتهةك وان ععععتث ا : تعععؤثر علععععى ذالعععة العععدو   -7
 ئيسعة للعدخ، ال ععومى  ذيع  تعزداد اععى ذالعة التو عع   وتعن فك اعى ذالععة الركعود  ومعع  
ةيعععععادة اا فافعععععها  عععععد روععععع، األمعععععر علعععععى ذعععععد التعثعععععر والتو عععععع وتعععععزداد ذعععععانت عغععععععة  

 (30: 21ال ؤ سات وتوفيتها  اتن فك مستويات األجو  والدخوفث )

تعرت ط الععدو ة ان توععادرة ضععدو ة  أه ال ععاف ا ت اطاعا طردراععا  افععى ذالععة  ععرعة دو اا  أه 
ال عاف و وعر مدتعه اةوعع، علعى العائعد باعع ، أ عرة   و نعا تفعوا الععدو ة ان توعادرة اعى   تهععا  

اعرا تة يعق والع ن صةييث وب ل  احاتاج أ  مؤ سعة عذا اا فعك ال لعه عليعه  يعؤثر علعى 
 األ بات  ويةدث ت ل اا وخلةا جو رىاا اى اااطها ان تواد  واى ان تواد ك ،ث

ويععر  ان توعاديوا دو ة  أه ال ععاف لل ؤ سعات اناتاجيعة بياهععا:  لسعلة معن الع ليععات 
ال  تلفة التى تردأ بااافا  للةووف على ال عواد ال عام ثعو عدخالهعا اعى مرذلعة التوعني  لتةويلهعا 

نععتج تععام الوععن  ثععو ععععادة ضيعهععا اععى  عع لها الجديععد للع ععةء وعنععد ا ععتةم األمععواف التععى تععو علععى م
(ث 149: 26) عافا هعععا ااتعععاج السعععلعة معععن معععواد خعععام وغير عععا تفعععوا  عععد اكت لععع  دو ة  أه ال ععععاف

وب ل  تتفوا دو ة  أه ال اف أل  مؤ سة من ثةثة أاا ة  ى ااافا   اااتاج  العائعد  وكل عا 
ا  ة   ه األاا ة ب فاءة كل ا أد  ذل  على  رعة تداق  أه ال عاف معن وولعى ال ؤ سعة ت   م 

 (135 -129: 30وااع ن ذل  على ال وة اااتاجية وان توادرة لهاث )
وبت ريعععق مفهعععوم دو ة  أه ال عععاف علعععى كليعععات التربيعععة اجعععد أا دو ة  أه ال عععاف اععععداد 

 يععة مععرو اا بع ليععات ااعععداد وااتهععاءا بالةوععوف علععى ال علععو ترععدأ بااافععا  علععى ال ععدخةت التعلي
العائد عند انلتةا  بسو  الع ،  وي ثع، الفعا   الزمنعى ضعين ااافعا  علعى عععداد ال علعو وا عتةم 
العائععد منعععه دو ة كاملععة لعععرأه ال ععاف  وكل عععا اكت لعع  دو ة  أه ال عععاف بسععرعة كل عععا تزايععدت اعععرا 

 واناتعاحثتة يق األ بات وظهرت ذالة من التو   
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وبالنرر على كليات التربية من  اايتها ذتى ا.ا اجد أاها مرت بةالتين ك ا  و موفي 
 بالا ، التالى:

 
 ( يوضح حاليت الدورة االقتصادية بكليات الرتبية4شكل )

 ععداد ال اذثة الشكل:
تفليف ل ريجيها  وتجسدت   ه الةالعة اعى و ى ذاف كليات التربية  ر، علغاء ال احلالة األوىل:

اجتع اضها ألاىع، عناصعر التعلعيو  رع، الجعامعى )الثعااو  الععام والفنعى( ارعراا ل عا 
كعاا يت يعز بعه خعريج كليعات التربيعة معن  عرعة التعيعين  واعرا السعفر لل ععا ج  
افااععع  دو ة  أه ال عععاف ترعععدأ بااافعععا  علعععى ال العععه ال علعععو ل عععدة أ بععع   ععععنوات 

التةا ععه بسعو  الع عع، ليعععود بالعائعد ال تو عع  علعى ال ؤ سععة وال جت عع   لتنتهعى ب
 وب ل  كاا  الدو ة ان توادرة لفليات التربية اى ذالة ااتعاحث

 ى التى تتياها كليات التربية ا.ا  والتى تتجسد اى ااافا  على ال اله ال علو  احلالة الثانية:
ةا ه بسو  الع ، وخاصة بعد ل دة أ ب   نوات د ا ية رع رها فعع ارا الت

م وما تت   ذل  معن ان عتعااة ب ريجعى الفليعات 1998علغاء  را  التفليف عام 
األخععر  للع عع، ب هنععة التعلععيو ك ةاولععة لت ليععع، اسععه ال  الععة ضععين خريجععى  ععع ه 
الفليعاتث و ععو معا ترتععه عليععه ت لعيص الفععرا ال تاذععة ل ريجعى كليععات التربيععة 

ومععن ثعو امتععداد دو ة  أه ال عاف لفتععرات طويلععة  وتىعاعع اسععه ال  العة ضيععنهو 
 واات اف كليات التربية من ذالة اناتعاح الساب ة على ذالة اناف اح الةاليةث

 ويترته على الةالة الثااية التى تتياها كليات التربية ا.ا ما يلى:
 يعق طعوف ال عد  الزمنعى ن عتعادة  أه ال عاف ال سعتث ر الع   تتة لعه كليعات التربيعة لتة -1

 ال دمة التعلي ية ال  لوبة للةووف على ال ريج وين سو  أه ال اف على اوعين:
  أه ال اف الثاض : ويت ث، اى ااافا  على األصوف التى تعد أ اه القيام بالع لية 

التعلي ية وت تد خعدماتها علعى معد  اتعرات طويلعة معن العزمن مثع، األ د  ال  عااى  
تل  تةتاج على  نوات طويلة ن تعادة ما ا تث ر األجهزة  التجهيزات الىرو ية  و 
 ايها  ل ل  تتوع ض طء الةركةث
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  أه ال اف ال تداوف )الجا  (: را ، النف ات ال تفر ة التى تدخ، م ا رة اى ع لية 
عععداد ال علعو ب ليعات التربيعة مثع، مرت عات أعىعاء  يوعة التعد ين واادا يعين  اف ععات 

ال عدمات ال ةضيعة واف عات الوعيااةث وتتوعع  ع ه  الفته الد ا ية ومواد التعد ين 
النف ات بسرعة ذركتها عن األصوف الثاضتة ذي  تدخ، خةف اترة ةمنية  ويرة اى 

 عاتاج دو ة جديدة لرأه ال افث

وتع ععن الةالععة الةاليعععة التععى تتياععها كليعععات التربيععة تراجعع  للعائعععد ال تو عع  مععن األمعععواف 
خاصة النف ات الجا ية منها  ومن ثو يردأ عاتاج  أه ال اف اى  ال ستث رة اى ع لية ععداد ال علو

الت لص وت وف دو ة  أه ال اف ضها  و و ما يترته عليه ذدوث خل، ضدو تها ان توادرة ويزداد 
 انتجاه اةو اناف اح والركودث

فععع  عرعة تععداق  أه ال عاف ال سععتث ر معن وولعى ال ؤ سععة يعؤد  علععى اا فعاد ال ععوة  -2
رأه ال عععاف وفعععع  د تعععه علععى تغ يعععة التفععاليف الةةمعععة لردارععة دخعععوف دو ة الاععرائية لعع

جديعععدة لعععرأه ال عععاف  ومعععن ثعععو رف عععد  أه ال عععاف قي تعععه ان توعععادرة لىععععع  د تعععه علعععى 
 ال سا  ة اى عاتاج  أه ماف جديد اتتجه الدو ة ان توادرة اةو مرذلة اناف احث

عويك  أه ال اف ال   ا تهل  اى عذا ا ت رت كليات التربية اى فعع  د تها على ت -3
ع ليعة عععداد ال علعو  اعحا مععا ت  لعه معن  أه معاف  عو  يععن فك  و عو معا يترتعه عليععه 
اا فاد القي ة ان توادرة لهعا واعت عا  ان عتث ا  اعى عععداد ال علعو ا عتث ا  غيعر منعتج 

 اتتجه دو تها ان توادرة اةو مزيد من اناف احث

الة الةالية التى تتياها كليات التربية تؤد  على مزيد من وما  رق يؤكد أا ا ت را  الة
اناف ععاح والركععود وا ععا ل اصععية ان عععت را ية التععى تتسععو ضهععا العععدو ة ان توععادرةث لعع ل  نضععد معععن 
ذدوث ا  ة تةوف ينت ، معها اااى ععداد ال علو ب ليعات التربيعة معن ذالعة اناف عاح علعى ذالعة 

ل ريجى كليات التربية ن تعادة اعالية الدو ة ان توادرة ذي   اناتعاح أن و ى عودة التفليف
 رعد   ا ال تغير من أضرة ال تغيرات التى  ا    اى تةوف مسا  الدو ة اةو اناف احث

ى ذركععة دو اا  أه ال ععاف ب ليععات التربيععة  توجعد مج وعععة مععن الت ل ععات التععى أثععرت علعع
وأذدث  تغيراا اى مستو  ان عتث ا  ضهعا  وأدت علعى ذعدوث ذالعة اناف عاح التعى تتياعها كليعات 
عععا مفوعععةا أل ععو  ععع ه التغييععرات التعععى ترعععرة فعععع اعاليعععة العععدو ة  التربيععة ا.اث وفي عععا يلععى عرفا

 ان توادرة اعداد ال علوث
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 ت الرتبية أواًل: بطالة خرجيى كليا
عا لل تغيععرات ان توعادرة والتةععونت  تعترعر ماع لة ال  الععة ضعين ال تعل عين اععى موعر اتاجا

م واتجعاه الدولعة اةعو ان ت عام 1952انجت اعية التى مر ضها ال جت   افسه من  قيام ثو ة يوليو 
وظفين ب  ععاة الوعععناعة لقيعععادة ع ليععة التن يعععة  ومعععا ت ععععه مععن الةاجعععة علعععى أعععداد كريعععرة معععن ال ععع

ال ؤ لين عل ياا وع لياا لسد الفراغ ال   خلفه  ذي، األجااه  ل ا لجيت الدولة اى الردارة على اتي 
 (261 -260: 31بار التعيين لاغ،   ه الوظائعث)

( 14وخعةف اتعرة السعتينيات ات ععع  الدولعة  يا عة التوظيعف الفامعع، ذيع  صعد   ععااوا)
ل عا عد تةقي اعا للعدالعة انجت اعيعة ووتاذعة ارصعة م بايا تعيين خريجعى الجامععات وا1964لعام 

الع عع، لفععع،  ععاد  عليعععهث واعععى فععوء  ععع ه السيا ععة كعععاا يعععتو تعيععين خريجعععى التعلععيو الععععالى اعععو  
ت ععرجهو وبالتععالى لعععو تفععن  نععاك ب العععة ضععين  ععؤنء ال عععريجين ذيعع  كااعع  الوظيفعععة العامععة ذ اعععا 

 (70: 40 يا ياا يت ت  به ال واطنوا على  دم ال ساواةث )
و د ا ت رت الدولة اى التزامها ضتوظيف ال ريجين ذتى ضدارة الث ااينيعات ذيع  تو عع 
تنفيعع   عع ه السيا عععة وذلعع  اتيجععة لعجعععز الوذععدات اااتاجيعععة و ال دميععة عععن تعععواير اععرا ع ععع، 
ذقيقيعة لهع ا ال ععد ال اعر  ال تزايععد  ووصعوف ال  عاة الة ععومى علعى طا تععه ان عتيعاضية ال وععو   

  ترته عليه ا تفاة كرير اى الع الة ال اد ة على الع ، والراغ ة فيه دوا وجود ارا األمر ال 
 (261: 31ع ، ذقيقيةث )

ومن  منتوع الث ااينيات وذتى ا.ا ةادت اس ة ال  الة بالتد يج وأصع ة  أكثعر ذعدة 
الة ب رو  الو   ووصل  على مستويات عالية اى اهارة التسعينياتث واتيجة ل ل  أص ة  ال  

الجامتيعة اعى أ عد صعو  ا ذيع  تو فع  الدولعة ععن تعيعين معرعو خريجعى الجامععة لزيعادة ععدد و 
وعجعز  ععو  الع عع، ععن ا ععتيعار الفثيععر مععنهو  وو عط كعع،  عع ه الرعرو  ظلعع  كليععات التربيععة 
تع ، ضنرام التفليف ذتى بعد تو ع الفليات ا.خر  عن ذل   وبدأت كليات التربيعة تسعت  ه 

 ( 116: 38ر ل ا تواره من ارا ع ، ل ريجيهاث )العديد من ال ة
وبععرغو أا خريجعععى كليعععات التربيعععة  ععو ال ؤ لعععوا للع ععع، ب هنعععة التعلععيو ا عععط  لعععوذ   لعععة 
انلتزام ضه ه األ لية  ذي  جاءت ال را ات وأص ي الج ي  رعين اى وظيفة معلو  و ام  اللجنة 

ى كليعات ا.دار والتجععا ة وغيعر و علععى وةا ة الوةا يعة لل عو  العاملععة بح  عاف أعععداد كريعرة معن خريجعع
التربية والتعليو بور  النرر عن ععداد و ال هنى أو ت وواتهو ك ةاولة لت لي، العرد الزائد 
معن خريجعى  عع ه الفليعاتث و ععد اعتج عععن تلع  السيا ععة ماع لة عععدم التعواةا اععى أععداد ال عل ععين  

ى ت ووعات أخعر  خاصعة اعى ذي  كاا   ناك ةيادة اى بعك الت ووات وعجعز  عديد اع
 (85 -81: 37ال ناطق النائية عفااة على تفده أعداد ال عل ين اى مةاارة ال ا رةث )
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ول واجهعععة  عععع ه ال اععع لة اتجهعععع   يا ععععة توظيعععف ال عل ععععين علععععى التعيعععين علععععى أ ععععاه 
ال سععاب ة وااععععةا ععععن الوظعععائع الاعععاغرة  ذيععع  ضعععدأ األخععع  ضهععع ه السيا عععة بععععدما أعلنععع  وةا ة 

م  را  ععا بحلغععاء  يا ععة التفليععف اتسععا اا معع  اهععج ال و وععة وتعععرك 1998بيععة والتعلععيو عععام التر 
األمر ل و  السو   وأص ي على خريجى كليات التربية أا ر فوا اى صفو  ال ريجين من غير 
كليات التربيةث ومن  نا ظهرت ما لة ال  العة ضعين خريجعى كليعات التربيعة وتعزداد خ و تهعا مع  

 (139: 23) التفليفث ا ت را  تو ع
واا ة اعا معن أا أ عو معا ر يعز ذركعة العدو ة ان توعادرة الت ل عات التعى تةعدث اعى ال لعه 
علعى الع العة  اعحا مععدنت ال  العة ت ثع، مرهععراا للعدو ة ان توعادرة ذيع  تعزداد اسعرتها اعى ذالععة 

أو التوظيف أو  الركود أو اناف اح ان تواد ث ويرج  ذل  على عوام، تتعلق بحجراءات الع ،
 عوء توااععق م رجععات التعلعيو و ععو  الع عع، أو اتيجعة لعوامعع، وفععغوى خا جيعة تتعلععق ب نرومععة 
ان توععاد الععدولىث ضين عععا تععن فك مععععدنت ال  الععة اعععى مرذلععة التو ععع   ذيعع  يتجعععه ايهععا ذجعععو 

أو الدخ، والناتج والتوظيف اةو التزايد على أا رو، التو   منتهعاه بالوصعوف علعى ا  عة ال  عة 
ععا لةركععة الععدو ة ان توععادرة أ  يععزداد اععى اتععرات  العرواجث و ععو مععا يؤكععد أا ال  الععة متغيععراا معاكسا

 (25   23: 20الركود وين فك اى اترات التو  ث )
وتعرعر ب العة خريجعى كليععات التربيعة ععن أةمعة ذقيقيععة تتياعها كليعات التربيعة وال جت عع  

الععدو ة ان توعععادرة ب ليععات التربيععة ووصعععولها ال وععر  ا.ا  ل ععا لهععا معععن أثععر  ععلرى علعععى ذالععة 
 ل رذلة اناف احث ويرج  ذل  على األ  ار التالية:

  ،ااتاا  ال  الة ضين ال عل ين يؤد  على تيجي، ان تفادة من  أه ال اف التعلي ى ال ت ث
اعى ال عععا   وال هععا ات وان عتعدادات التععى ر تسععرها ال علعو خععةف اتععرة تعلي عه  و ععو مععا 

ةيادة القي ة الرأ  الية له ه ال ععا   وال هعا ات معن ااذيعة  واا فعاد العائعد الع   رعنى 
 رة  ه التعليو من ااذية أخر ث

  أص ي ال علو طا ة مع لة وغائ ة عن ال اا كة اى النااى ان تواد  ضرغو  د ته على
 ععو  الع ع، واااتعاجث و عو معا يعؤثر  عل اا علععى مععدف الن عو ان توعاد   ذيع  عا ال علعو

ال سعععووف ععععن ع ليعععة التعلععععيو وتن يعععة ال عععوا د ال اععععرية وتزويعععد ا بال علومعععات وال عععععا   
وال ها ات التى تفيد اى الع ليات اااتاجيعة  وتغييعر اتجا اتهعا اةعو الع ع، والتفيعف مع  
متغيراتععه  ومععن ثععو ر ععاه اجععات كليععة التربيععة ب ععد   ععد تها علععى عاتععاج معلععو  ععاد  علععى 

داد  عو  الع ع، ب ت ل اتعه الف يعة والنوعيعة معن ال عو  ال اعرية ال د بعة القيام ضدو ه اى عم
 ل دمة ان تواد  ووذا لو يتو ذل  تفوا الدو ة ان توادرة اى أداى مستوياتهاث
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  ت ثع، ب العة ال عل عين  عد اا كريعراا ل عا تعو ا عتث ا ه معن معوا د ماليعة أاف ع  عليعه أثنعاء اتععرة
 عوه  و عو معا رع عن طععونا لعدو ة  أه ال عاف التعى ت عععد تعلي عه ووععداده ولعو تعيت بعائععد مل

 مرهراا ناف اح الدو ة ان توادرةث

  ااترا  ال ريج معدة طويلعة ضعين الت عرج والةوعوف علعى ع ع، يعؤثر علعى مسعتو  األداء
ألا وجود ال علو خا ج ا ا  الع ، اتيجة لل  الة رةرمه من التعامع، مع  ةمعةء الع ع، 

  ك عععا أا ال عععععا   وال هعععا ات التععععى اكتسعععرها أثنععععاء تعلي عععه  ععععد واكتسعععار ال رعععرة ال هنيععععة
تتة ععى معع  طععوف اتععرة اناترععا  أو تت عععادم معع  ت ععو  ال عراععة وتغير ععا با ععت را   و ععع ا 
رجعله عذا التةق بسو  الع ، بعد ذل  ن رست ي  مواك ة التغيرات التى ذدث  فيه م ا 

لتعععالى فععععع اعاليعععة دو ة  أه يععؤد  علعععى فععععع أدائعععه واا فعععاد مسعععتو  ال عععردود وبا
 ال اف وااف اح الدو ة ان توادرةث

 ثانيا: ضعف املواءمة بني سياسات العرض والطلب
رعترر التعليو والع ، عنوراا متةةمعاا  ونضعد معن التوايعق ضينه عا  عد  اام عاا لتة يعق 

جععات  عععو  ال واءمععة ضععين الرععرامج والت ووعععات التععى ت ععدمها مؤ سععات التعلعععيو الجععامعى واذتيا
الع عع، ال تغيععرة وال سعععت رليةث ويععؤد  ال لععع، اععى  ععع ه ال عادلععة علعععى  ععد  اام اايعععات ال ادرععة اعععى 
ت ويعع، ت ووعععات وبععرامج ن تعععرت ط ب  ععط التن يعععة واذتياجععات  عععو  الع عع،  و عععد  لل ا عععات 
ال اعععرية  وورجعععاد ب العععة م نععععة معععن خعععةف أعععععداد كريعععرة معععن ال عععريجين ال عععاذثين ععععن ع ععع، اععععى 

 (170: 24غير مرغور ايها وبعيدة عن مجانت ت ووهو الجامعىث)ت ووات 
وارراا ألا كليات التربية من أ و مؤ سات التعليو الجامعى لفواها الروااد الرئيسة اعداد 
ال عل ين اى مور  احاه من بار أولى أا ر وا  ناك ا ت ام ضتة يق اناسجام والتوااق ضين أعداد 

ووات ال  تلفة وتزويد و بال ررات النررية والع لية التى تؤ لهو ال ريجين واوعيتهو من الت 
عا لج يع  مجععانت الع ع، وان توعاد مععن جهعة  وانذتياجعات الف يععة  ل هنعة التعلعيو باعت ا  ععا أ ا ا

 (327: 11والنوعية لل دا ه من ال عل ين اى م تلع الت ووات من جهة أخر ث )
 ععو  الع عع، ض ععععدين أ ا ععيين أذعععد  ا:  وتععرت ط ع ليععة مواءمعععة ال  رجععات نذتياجعععات

ك عى يتعلععق ضت عريج األعععداد ال  لوبعة وا ععا لألمععاكن الاعاغرة والت ووععات ال  لوبعة اععى  ععو  
الع ع،  وا.خعر: اععوعى يتعلعق ب ةءمعة ال  رجععات معن ذيع  ال سععتو  والففعاءة والجعودة وانلتععزام 

العة ة ضين جاارى العرد وال له ب ت ل ات الع ، والتن ية ان توادرة وانجت اعيةث ومن ثو ا
علعى ال عو  العاملعة ن تعنعى م ا بعة ك يعة ا عط ب ععد  معا تعنعى م ا بعة اوعيعة مرنيعة علعى ال عععايير 

 (232: 24وال واصفات ال ست دة من  و  الع ،ث )
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وبعالنرر علععى كليععات التربيععة اجععد أاععه يت ععرج ايهعا  ععنوياا عععدد كريععر مععن ال ععريجين علععى 
يهعععا اععععائك ن يتة لععععه السعععو  اععععى بعععععك الت ووعععات  واععععد ة اععععى عععععدد الد جعععة التععععى صععععا  ا

ال ريجين اى بعك الت ووات األخر  التعى يعتو ت ليع، أععداد ال  رعولين ضهعا علعى الةعد األداعى 
ذتى ن تغلق أضواضها مث، الد ا ات انجت اعية والعلوم  ك ا أا مستو  ال ريجين ن يتنا ه م  

عنى فعع ال واءمة ضين أعداد ال ريجين واوعيتهو واذتياجات مت ل ات مهنة التعليوث و و ما ر
اث ) ا وكيفا  (435 -434: 19 و  الع ، التربو  ك ا

 وي  ن أا يرج  ذل  لعدة أ  ار منها:
  فعع وجود ضيااعات دقي عة ومتجعددة ععن انذتياجعات الفعليعة لسعو  الع ع، التربعو  معن

 الت ووات ال  تلفةث

 عيط اععى كليعات التربيعة والت  ععيط ل عو  السعو  م ععا فععع ان ت عاى ضععين ع ليعات الت  
 ترته عليه فعع توةي  ال ةر على الت ووات وا اا نذتياجات السو ث

  ا توا  العة ة ضين كليات التربية و و  الع ، التربو  على مسا  أذاد  انتجعاه معن
 (342: 11) الفليات على  و  الع ،  االعة ة الوةيةة رجه أا تفوا اى انتجا ينث

  فعع وجود تنريو وافي للربط ضين  يا ة ععداد ال علو و يا ة التعليو اى الدولة م ا
 (17: 37يؤد  على وجود اائك أو وجود عجز اى أعداد ال ت رجين اى كليات التربيةث )

 تربععو  خاصععة اعععى ظعع، تغيععر ال عععا   وت و  عععا  ععرعة تغيععر اذتياجععات  عععو  الع عع، ال
 با ت را   وما ر اضله من بطء اى تغيير ال نا ج الد ا ية الةةمة لع لية ااعدادث 

 اا فاد مرواه ال له اى  و  الع ، اى ظ، ما لة ال  الة والتاغي، غير الفام،ث 

  علععى فععع عق عاف الععدد الفعااى معن ال ععةر علعى بععك الت ووعات  وةيعادة عق عالهو
ت ووات أخر  كاللغات مثة لزيادة  ناعتهو الففريعة بعيا  ع ه الت ووعات تفعتي لهعو 

  نوات أو   للع ، ال اا كالترج ة وغير ا م ا رعود بالنف  عليه كفرد ا طث

  التو   اى عاااء بعك الررامج كالتربية ال اصة  وتد ين العلوم باللغة اااجليزية دوا
 ، لى اا تواير ارا ع ،ثوجود ضروتوكونت م   و  الع 

ا بال ثاليععة م ا اعة بي ععوا  أخعر   بسععره  ومعن ثعو رعترععر  عو  الع عع، التربعو  أ عع، اتسعاما
فعع السي رة علعى طراعى الععرد وال لعه  ات ضع ر ال لعه علعى ال عل عين رسعره التغيعر اعى 

  أذواف  و  الع ،  وتغيعر ا ت امعات ال عةر و غرعتهو اعى مواصعلة تعلعي هو معن مرذلعة ألخعر 
ك عا أا العععرد مععن ال عريجين ت ععر ه عوامعع، عديععدة لهعا أثععر كريععر اعى ال يععا  ال هنععى والععوظيفى 
ل هنعة التعلعيو مثعع،  يا عة ال رعوف  األجععو  النسعرية لل عل عين  اععرا الترقيعة والت عدم الععوظيفىثثث 

 (335 -334: 14وغير اث )
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و كياياا  احذا كاا   ا ومن الجدير بال كر أا التفاوت ضين العرد وال له  د ر وا ك ياا أ
التفاوت ك ياا  احاه يتىي اى اتجا ين يتعلق انتجاه األوف ضزيادة طله  و  الع ، على بعك 
الت ووعات بالاع ، الع   ن ت عد ه ال ؤ سععة و عو معا رع عن فعععع  عد ة ال ؤ سعة علعى اات ععاء 

 ووات التى تة ق الردائ، األكثر جدو  من الناذية ان توادرة من خةف توةي  ال ةر على الت
ا أكرر ويةتاجها  و  الع ،ث ك ا أا وجود عجز اى بعك الت ووات وتفليف معل عين  عائدا

 غير مت ووين للتد ين ضها ينع ن على جودة الع لية التعلي ية واا فاد مستو  األداءث
أمعا انتجععاه الثععااى ايتعلععق ضوجععود اععائك اعى جااععه العععرد مععن ال ععريجين دوا وجععود 

  له عليهو  م ا يؤد  على ذرمااهو من ارصة الةووف على الع ، و د  لألموافمرواة اى ال
التععى أاف عع  علععيهو  واا فععاد مسععتو  العائععد وبالتععالى فعععع اعاليععة دو ة  أه ال ععاف وااف ععاح 
الدو ة ان توادرةث و  ا رعنى أا التو   اى عاااء ضرامج م يزة اعداد ال علو دوا وجود ف اا 

  ث، ةيادة اى ذجو ااافا  وفعع للعائدثلتاغي، خريجيها ر
ويت ثع، التفعاوت الفيفعى ضعين الععرد وال لععه اعى فععع مواك عة ال عريجين نذتياجععات 
 عو  الع عع، خاصععة معع  التوجععه الزائععد اةععو مجت ع  ال عراععة والةاجععة علععى معلععو مععزود بال هععا ات 

 ععية ومسعتجداتهاث وتععزداد  عع ه الةةمعة للقيععام بعيدوا ه باعع ، عضعداعى والواععاء ب تغيععرات الريوعة ال د  
 الفجوة م  ا ت را  اترة وجود ال ريج خا ج  و  الع ، اترة طويلةث

ومن ثو ا ا تاهده كليات التربية ا.ا من ةيادة اى ذجو ال عرود من ال ريجين واا فاد 
،  ال له عليهو اى السو  ال ةلى واا لي ى يؤثر  ل اا على ذالة التواةا ان تواد  اى  و  الع 

ويعؤد  علعى فععع اعرا تجديععد  أه ال عاف ال سعتث ر اعى عل يععة عععداد ال علعو  وااف عاح للععدو ة 
ان توادرةث وذل  رستوجه  را ات معينة  واء من ااذية السو  أو من ااذية كليات التربية باعت ا  ا 

 مود اا لإلعداد ذتى رستوعه ال جت   ج ي  ال عل ين ال ين أعدوا للع ، ضه ه ال هنةث

 ثالًثا: ضعف املستو  النوعى خلرجيى كليات الرتبية
ا معن النعداءات والعدعوات ال  ال ععة بحععادة النرعر اعى كليععات  تاعهد السعاذة التربويعة مزيععدا
التربية  ومةاولة عصةذها وت وير ا والر ى ب نا جها وتةسين ضرامج ااعداد ضها لتة يق أ دااها 

جهات التى تدعو على ععادة الهي لة وااصةت والت وير اى ععداد ال عل ين  عن أا بعك   ه التو 
تة ، ضين طياتها تهديدات وجودرة له ا الفياا العل ى العريق  ا نهو من يدعو على علغاء النرام 
الةالى لفليات التربية و ور دو  ا على مرذلة الد ا ات العليا بةي  يلتةق ضها خريجو كليات 

 (71: 34لى دضلوم عام اى التربية يؤ لهو ك عل ينث )العلوم وا.دار وغير ا للةووف ع
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وتن لعععق  ععع ه العععدعوات مععععن ععععدة مرعععر ات رعععيتى اععععى م عععدمتها فععععع ال سعععتو  النععععوعى 
ل ريجى كليات التربية وفععع تلريعتهو ل  وذعات وفمعاف ال جت ع  ال عا جى  وا عص ا عتجاضتهو 

لهععو  وفععع ال عد ات التةليليععة لل تغيعرات العال يعة ال عاصعرة  واا فععاد ال سعتو  الث عااى الععام 
وانضتفا ية لد  الفثير منهو باافااة على فعع  د تهو على مواجهة ما ةت الريوة التعلي يعة 

 (436-435: 19والتفيف م  مستجداتهاث )
 ويرج  فعع ال ستو  النوعى ل ريجى كليات التربية على عدة عوام، منها:

 اختيار الطالب المعلمأ( 
ال ت ع  نختيعا  ال العه ال علعو رفت عر علعى ال ععايير ال وفعوعية الةةمعة عا ارعام ال رعوف 

لل اله  اال روف يتو اى فوء مج وة الد جات الةاص، عليها ال اله اى  هادة عت عام ال رذلعة 
الثااويعععة  ووجعععراء م ععععابةت   وعععية رغلععععه عليهعععا ال عععاب  الاعععع لى والروتينعععى وت عععععد كثيعععراا عععععن 

  ا النرام ن رة ق  داه اى اات اء العناصر التى لديها  غ ة ذقيقية ال وفوعية  وبالتالى احا 
 (223: 36) اى الد ا ة بالفليةث

ا نبيه به من ال ةر  ا ط لوذ  اى السنوات األخيرة أا كليات التربية  د ج ض  عددا
أصععةار ال جعععامي  العاليععة  الععع ين لععو يت  نعععوا مععن انلتةعععا  ب ليععات ال عععه والوععيدلة والهند عععة 
وغير ععا  عن أاهععو رعععيتوا علععى كليععات التربيعععة و ععو غيععر متة سعععين ل هنععة التعلععيو ولفعععن مععن أجععع، 
تة يععق انلتةععا  بالد ا ععة الجامتيععة  الععو تعععد مهنععة ج ابععة لععد  الفثيععرين  وأصعع ي مععن الوعععه 
عغعراء العناصعر ال ةضيععة ذات ال عد ات وان عتعدادات ال ت يععزة لهع ه ال هنعة  ويرجعع  ذلع  أل عع ار 

 (25: 3فعع الت دير انجت اعى وال اد  ال نا ه لل علو م ا اة بال هن األخر ث ) منها
وما  رق ر اع فعع  د ة كليات التربية على ات اة أدوات اات اء موفوعية نختيا  
أاىع، العناصععر مععن ذيعع  معد  ا ت ععاى ميععولهو بال هنععة  ومسعتو   ععد اتهو ال اصععة  االةوععوف 

رعععام ال رععوف  ألا اختيعععا  ال علععو  عععو الركيععزة األولعععى ل ريعععق علععى م عععرج جيععد يت لعععه مراجعععة ا
 ااعداد السليو ومن ثو األداء ال هنى ال  لورث 

 دادــــة االعــــعمليب( 
لع لية ااعداد أ  ية كريرة اى تي ي، ال عل ين للوااء ب ت ل ات أدوا  و التد يسية والتربوية 

 ة التى ت  نهو من أداء مهنتهو على أك ، وجهثمن خةف عكساضهو ال ها ات وال  ومات الىرو ي
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وبرغو أ  ية ع لية ااعداد لل علو  عن أاه  ناك مج وعة من السلريات التى تعااى منها 
 ع لية ااعداد ب ليات التربية  ومنها ما يلى:

  فععع التنرععيو والتنسععيق الع   رة ععق التفاععع، والتفامع، ضععين األطععر النرريعة التععى ت ععدم
ليعععات التربيععة وبعععين ال  ا  عععات ال يداايعععة  ذيعع  عا كثيعععراا معععن ال  عععر ات لل ععةر اعععى ك

النرريعة ال  دمعة ذات معراعة مت ادمعة تفت عر علعى ان ت عاى بعالوا   الفعلعىث ون ع  أا  عع ا 
ينع ن على ال علو أثناء أداء أدوا ه اى الع لية التعلي ية فيجد اجوة ضين ما تعل ه أثنعاء 

 (28: 1 د  ة بعد الت رجث )ااعداد وما ر ا  ه اى ال

  فععع التفامعع، والتععواةا ضعين م واععات ااعععداد الثةثعة  االجااععه الت ووععى ن يععد ه
بالاععع ، الععع   رجعلعععه رة عععق األ عععدا  ال رجعععوة منعععه  ون تفعععى م ر اتعععه ل  ا  عععة ال هنعععة  
والجااععععه التربعععععو  ال هنععععى يعععععد ه لج يععععع  ال ععععةر باععععع ، واذعععععد بوععععر  النرعععععر ععععععن 

الجااعععه الث ععععااى فعععتيف  ويععععد ه غال اعععا دوا  ب ععععه بالجععععاارين  ت ووعععاتهو  ك ععععا أا
 (317: 1الت ووى وال هنىث )

  أا النررية الةاك ة لع لية ااعداد  ى النررية ال  ية  ذي  ت عدم ال ععا   وال رعرات
وال  ر ات الد ا ية على ال ةر بوو ة خ يعة  ائ عة علعى الةفع  والتع كر  ومنعزلعة ععن 

  على تجزئة ال عراعة وت سعي ها اتوع ي عرفعه للنسعياا وغيعر بعىها ال عك  م ا يؤد
 اضلعة للت ريععق الفعلععى اععى الةيععاة الع ليعة نعت اد ععا علععى الةفعع  والتعع كر دوا انعت ععاد 

 (41 - 40: 18على ال د ات ااضداعية الةةمة لة ت اء ب ستو  مهنة التعليوث )

ت باعرية جيعدة لفليعات التربيععة واعى فعوء الععاملين السعاب ين اجعد أاعه عذا تعواارت معدخة
وتفعاعةت عرجاضيععة داخلهعا ضععين ال  عط والرععرامج التعى يععتو انعت عاد عليهععا اععداد ال علععو   ععو  
يؤد  ذل  على م رجات تتوع بالجودة ال  لوبة و ى الةووف على معلو كفء ومؤ ، للقيام 

 ضواج اته على النةو ال ناودث
 تغير سوق العمل التربوىج( 

الع ، التربو  العديد من التغيرات والتةونت اتيجة ااافجا  ال عراى والت دم  راهد  و  
ا ب ، ما  و جديد وعلى بويرة وعلو  العل ى والتفنولوجى  والتى تفرد على ال علو أا ر وا مل ا
بالتغيرات والتجديدات ال عرفية والتفنولوجية التى تةدث من ذوله  وون  يو ي ب ، أافا ه ومفاوي ه 

ا على الو اء ومرت  اا ب و  الث ات أكثر من ا ت اطه بال ست ر، و و  التغيير  أ  يراا لل افى ومادودا
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ون رو، بعل ه على مستو  الففاءة ال هنيةث اة ر  ن لل علو أا ر وا  اد اا على القيام ب هامه على 
 (137-136: 33) أذسن وجه اى عالو متغير و و ثاض ث ومن أضرة التةونت التعلي ية ما يلى:

 التةوف من ث ااة الةد األداى على ث ااة اات اا والجودةث 

 التةوف من الج ود على ال رواةث 

 التةوف من ا تهةك ال عراة على عاتاج ال عراةث 

 التةوف من التعلو مةدود األمد على التعلو مد  الةياةث 

 التةوف من التجاان والتن يط على التنوة و ال ووصيةث 

 التفرا  على ااضداةث التةوف من 

العل ية والتفنولوجية تتس  دائرة أدوا  ال علو لتا ،  وعلى فوء   ه التغيرات والتةونت
أدو اا جديععدة أ  هععا: دو ه ك اذثاععا تربوياععا لل اعع ةت التعلي يععة  ودو ه ك ريععراا اععى ا ععت دام األدوات 

ا للتعلو التععاواى  ودو ه ا ل وا عه ال عةر ووضعداعاتهو   التفنولوجية الةديثة  ودو ه ك وجها ك  تاعفا
ا اععى ع ليعععة الععتعلو الععع اتى التععى تعت عععد علععى أا يعععتعلو ال ععتعلو ضنفسعععه وكيععف يعععتعلو  ودو ه ك ر ععدا

 (ث157 -154:  35وكيف ر رق ما تعل هث )
ومعععا  ععععرق رفعععرد علععععى ال علعععو أا ر تلعععع  مج وععععة مععععن ال عععد ات والففارععععات األكادر يععععة 

ا على أداء مهامه التعلي ية ب فاءة اى ظ، عالو يتسو بالتغير ال ست رث وال هنية التى تجعله  اد ا 
وذل  ألا الوصوف على أداء اعاف لل علو رة ق  فعا ال جت ع  ال عا جى يت لعه أا ر عوا  نعاك 
اتسا  وتفاع، ضين مت ل ات  و  الع ، التعلي ى  ومها ات و د ات ال علو التى تو تفوينها من 

 ب ليات التربيةثخةف ضرامج ععداد جيدة 
وبرغو أا ال علو كي  عنور بار  را ، طا ة عاتاجية ف  ة عن أاعه معن ال   عن أا 
ا رةعععد معععن اا ة ععه وت دمعععه اععى ذالعععة فعععع تعععواار ال هعععا ات  ر ععوا عرواعععا علععى ان توعععاد  و يععدا
وال رعرات التعى تؤ لععه لتيدرعة دو ه ب فعاءة ألاععه معن خعةف ع لععه رع ع، علعى تاعع ي، ع عوف طةبععه 

ن ية معا اهو بال د  السليو ال   ينع ن عرجاضياا على أدائهو ال ست رلى ويجعلهعو طا عة عاتاجيعة وت
ععا اعى أداء ع لعه كل ععا  ااعلعة تسعهو اعى تن يععة ان توعاد واااتعاجث ومعن ثععو افل عا كعاا ال علعو ااجةا

ه ن ااع ن ذل  عرجاضياا على مستو  اااتاج  ألا عنور الع ، من أ و عناصر اااتاج وبدوا
 ر  ن ا ت دام العناصر األخر  أو اناتفاة ضها اهو ال سووف عن تفوين  أه ال افث
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واا ة اعا معن أا عاتاجيعة الع ع، تتغيعر علعى معدا  العدو ة ان توعادرة   ذيع  تتةعرك اععى 
افن اتجاه الدو ة ان توادرة  ات ي، لةا فعاد اعى اتعرات الركعود  وترتفع  اعى اتعرات اناتععاح 

( انجد أاه اى الةالة األولى التى كاا  تتياها كليات التربية  ر، علغاء 168-158 :7والرواجث)
التفليف كاا  ناك  فا عن مستو  ال عل ين وأدائهو و و ما رعرر عن ا تفاة عاتاجيتهو  أما ا.ا 
اى ظ، ذالة اناف اح التى تتياها كليعات التربيعة اجعد أا األصعوات تتععالى بىععع ال سعتو  

  عل ين واا فاد عاتاجيتهو  و و ما يؤد  على تغير اى مستو  ان تواد الفلىثالنوعى لل

 رابًعا: مشكالت اإلنفاق على إعداد املعلم
عا ال يا  ضين أوجه ا تث ا  ال وا د ال  تلفة لف، من الة ومات واألاراد على السواء عا ا 

ل  ان تث ا   اي  ا تث ا  رعترر رعت د وولى ذد كرير على ت ييو التفاليف والفوائد ذات الولة ض 
ذا افتيععة وجعععدو  للفعععرد أو لل جت ععع  ك ععع، عذا كااععع  العوائععد ال تو ععععة منعععه تزيعععد ععععن تفلفعععة ذلععع  
ان تث ا ث ومن خةف انختيا  ضين ضدائ، ان تث ا  ال  تلفة تةاوف الة ومات واألاراد ت ييو ك، 

 (53: 10أكرر العوائد وال ناا  ال   نةث )من التفاليف والفوائد لتةديد أ  ان تث ا ات  تة ق 
ا معن  واا ة اا من كوا التعليو   ةا من أ  اف ان تث ا  اعى  أه ال عاف ال اعر  وواذعدا
أ عو الت ععو ات اعى ذ عع، ان توعاد  لععو رععد ينرععر علعى ااافععا  علعى التعلععيو ومؤ سعاته علععى أاععه 

 ي  ع ةا معن أ ع اف ان عتث ا  اععى عافعا  ا عتهةكى لتة يعق أ عدا  ا عتهةكية وث افيعة  ضع، أصع
 أه ال عاف ال اععر  مععن خعةف ةيععادة كفععاءة وتةسعين اوعيععة ال ععوا د ال اعرية اععى ال جت عع  ضهععد  

 تة يق الن و ان تواد ث
واى فوء ما  رق اجد أا ااافا  على ععداد ال علو ب ليات التربية من  ر، الدولة واألاراد 

ا اععى ال سعت ر،  لفعن اععى ظع، غيعار التفليععف وفععع  ععد ة  رععد ا عتث ا اا ينترععر أا ينعتج معردودا
ال ريجين على انلتةا  بسو  الع ، ا د   ا ان تث ا  معناه ان تواد  الوةيي وأص ي ااافا  
على ععداد ال علو ب ثابة خدمة ت ث، عرواا على ان تواد ن ر اضلها منفعةث وبدأ تا ي  الفثيرين اى 

لتربية  وظهرت الدعوات لت ليص دو  ا وط ن  ويتها  وما ر  ن أا ال ناا  ان توادرة لفليات ا
رواذ ه من تراجع  الرغ عة اعى ةيعادة ال  ووعات ال اليعة لهعا معن ج لعة ااافعا  الة عومى علعى 
التعليو الجامعىث و و ما ر لق أةمة ذقيقية لفليات التربية اى ظ، اام ااات ال ةدودة وم ال ة 

 ها  ويدا  ضدو تها ان توادرة على اناف اح والركودثال جت   ضتةسين جودة م رجات
وتفوععيةا ل ععا  عععرق  تن سععو موععاد  ااافعععا  علععى   ععاة التعلعععيو الجععامعى بوععفة عامعععة 

 ووعداد ال علو بوفة خاصة على مود ين   ا:
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 ىـــومـــاق الحكـــاإلنفأ( 
واععععه ال وعععععد  تعت ععععد الدولععععة اععععى ت ويلهععععا اعععععداد ال علععععو علععععى دخلهععععا ال ععععومى  ارععععراا لف

األ ا ى والثاض  اى الدولة  وال   اى فعوئه ر  عن تةديعد ال يزاايعة العامعة ال تفواعة معن دخعوف 
الدولعععة معععن األااعععع ة ان توعععادرة وال عععدمات التععععى ت عععدمها لألاعععراد  ومععععن الىعععرائه العامعععة التععععى 

على التعليو  تفرفها على األاراد وال ؤ سات  ومن   ه ال يزااية ت وم الدولة ضرصد جزء لإلافا 
 (121-120: 17) ومؤ ساتهث

 (298-297: 56ويا ، ااافا  الة ومى  س ين   ا: )
  ااافععا  الجععا  : العع   يتفععر  با ععت را  وياععت ، علععى ضنععد الرواتععه واألجععو  وال  ااعععآت

التى تور  ألعىاء  يوة التد ين واادا يين  وبنعد ال وعرواات العامعة مثع، تفعاليف 
 األاا ةثالويااة والفته وبعك 

  ااافا  الرأ  الى: ال   ن يتفعر  با عت را   ويتعلعق باعراء السعل  ال ع عرة التعى تسعت دم
لفتععععرة ةمنيععععة أطععععوف مععععن العععععام مثعععع، التجهيععععزات وأدوات التعلععععيو ال ع ععععرة  وث عععععن األ د 

 وال  ااى ال ائ ة عليهاث
 ىــــالبــــاق الطــــاإلنفب( 

ماليعة اريعر تعلعيو أضنائهعا خعةف  عنوات الد ا عة ويا ، ك، ما تتة له األ عرة معن أع عاء 
بالفليععة مثععع، الر ععوم الد ا عععية  وث ععن األدوات والفتعععه الد ا ععية  وكععع، مععا ينفعععق عليععه معععن  ععع ن 

 (33-30: 62وطعام ومةبن واات افث )
وترجع  األ  يعة ال وعو  لل وعد  األوف مععن موعاد  ااافعا  لىع امة النف عات الجا يععة 

 ععا لتسعيير ع عع، ال ؤ سعات التعلي يعة وتة يععق أ عدااها  ذيعع  تسعهو الدولععة والرأ ع الية التعى يوار 
٪ من ج لة النف ات  وتترك للجامعة وكلياتها مه ة تواير الجعزء 90٪ على 85ضنس ة تتراوت من 

ا للت ويع، الع اتى   ال ت  عى باع ، ذاتعى معن خعةف ترنعى ا عتراتيجيات وخعدمات متععددة تعوار معو دا
وال رت ععععات النوععععيه األكرععععر مععععن ال يزاايععععة ال  ووععععة للتعلععععيو يليععععه  ك عععا رسععععتةوذ ضنععععد األجععععو 

  (51: 46ان تث ا ات اى ال رت ة الثااية ثو  راء السل  وال دمات اى ال رت ة الثالثةث )
وبععرغو الجهععود ال ر ولععة لزيععادة اسعع ة ااافععا  علععى التعلععيو الجععامعى  عن أا  عع ه النسعع ة 

٪ معن عج عالى ااافعا  الععام للدولعة  1.9م على 2019-2018ماةال  فتيفة  ا د وصل  عام 
٪ معن عج عالى ااافعا  علعى التعلعيوث و ع ا راعير علعى فععع اسع ة ااافعا  علعى التعلعيو 22.9و 

الجعععامعى ومؤ سعععاته ب ععععا ر ععع، ب عععععايير ااافعععا  العال يععععة  ون رة عععق مسععععتو  الجعععودة ال  لععععور 
 (203: 12) ارائية للجنيه ال ور ثوب اصة م  ةيادة معدنت التى و واا فاد ال وة ال
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ون   أا انختةنت التى رعااى منهعا وي ع، ااافعا  الععام علعى التعلعيو الجعامعى تعؤثر 
علعى أداء ج يعع  مؤ سعاته و ععد تها علعى تة يععق أ عدااها ال ناععودة ون عي ا كليععات التربيعة  وذلعع  

لعععى الفليعععات ال  تلفعععة وا عععا لغيععار ا عععتراتيجية وافعععةة تىععع ن التوةيععع  الجيعععد لل عععوا د ال اليعععة ع
نذتياجاتها الفعلية وتى ن توظيفها ب ا رة عق الففعاءة ال ثلعىث ومعن أ عو اا ع اليات ال  روذعة 

 اى  ىية ااافا  على ععداد ال علو ما يلى:
 لة اام اايات ال ادرة ال تاذة ب ليات التربيةث  

 و اعععى عوعععر الت ععععو  النف عععات غيعععر كافيعععة لتة يعععق األ عععدا  ال رغوبعععة معععن عععععداد ال علععع
 العل ى والتفنولوجىث

 فعع التواةا ضين النف ات ال تاذة ومواصفات الجودة ال  لوبة لل ريجث 

  فعععع ا عععت ةلية ال ؤ سعععة اععى العععتة و اعععى توةيععع  ال  ووععات ال اليعععة علعععى جوااعععه
 ااافا  وا اا ل ا ت تىيه الىرو ة وما رفرفه الوا  ث

 ا  اى ععداد ال علو على ذالة اناف اح الةالية وك،   ه اا  اليات تدا  ع لية ان تث
التى تتياها كليات التربية وذل  اا ة اا من وجود عة ة موج ه ضين اترات الرواج واترات اااراى 
اى ان تث ا  ذي  عا ااافا  على األاا ة ان تث ا ية يؤد  على توليد أ بات ويدا  ان تواد 

يست ر الوف  على أا يردأ العائد من ان تث ا  اى انا فاد ك ، على مرذلة التو   والرواج و 
 (ث16: 27) اتيجة لزيادة ان تث ا ات عن ذاجة ان تواد  وباا فاد العائد يتيثر مستو  ااافا 

(خامسا: اخنفاض العائد االقتصاد  م  إعداد املعلم *( 
فعق علعى التعلعيو وبعين عا العائد ان تواد  من التعليو  و الفر  ضين ان تث ا  ال   أا

معا رعععود علععى الفعرد مععن دخعع، اععى الةافعر وال سععت ر، أو مععا رعععود علعى ال جت عع  ويىععا  علععى 
الدخ، ال ومىث وي  ن ال وف أا عائد التعليو يت ث، اى كفاءة الفرد اى أداء ع له ب فعاءة وبعدوا 

ا عند تيدرة ع لعه اعى ال سعت ر، رة عق ا جيدا عا مادراعا لنفسعه أونا  أ  م اطرة  االفرد ال عد ععدادا  بةا
ثو ل جت عه ضزيادة اااتاج ال   يرا  مستو  الدخ، ال ومى  أما ال ريج ال   ن رعد با ، جيد 
أثنعاء د ا عته أو ن رجعد ارصعة منا ع ة لةلتةعا  بسعو  الع ع، توع ي األمعواف التعى أاف ع  عليععه 

 (52: 5 د اا ون ر  ن أا اس يها ا تث ا ااث )
                                        

العائععد ان توعاد  ج يعع  ال نععاا  الن درعة الناتجععة معن ان ععتث ا  اععى عععداد ال علععو  والتركيعز عليععه لععين  رع عن )*(
أل  يتععه عععن العوائعععد غيععر ان توععادرة  ولفعععن ألا ع ليععة ععععداد ال علعععو ي نرععر عليهععا معععن خععةف ال ةعع  الةعععالى 

 أكرر عائد ماد ثعلى أاها ع لية ا توادرة يتو ااافا  عليها وينترر من و ائها تة يق 
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ع ليعة داخع، أ  مؤ سعة تعلي يعة ب ثابعة ع ليعة ا عتث ا ية اعى العنوععر ومعن ثعو تععد أ  
ال ار  لها أ دا  ا توادرة ينترر تةقي ها مث، تةسين عاتاجية الفرد وةيادة  د ته على م ا  ة 
مهنته  وةيادة ارا التوظيف اى  و  الع ،  وتة يعق الةعراك ال هنعى والتفيعف مع  ال تغيعرات 

التى رع ، ضهاث ووذا لو ينجي ان عتث ا  اعى تة يعق أ دااعه احاعه لعو التى تةدث اى مجاف ال هنة 
 (59-56: 15رة ق النتائج والعوائد ال رجوة منهث )

وبعالنرر علعى ان عتث ا  ال ععائو اعى ع ليعة عععداد ال علععو ب ليعات التربيعة اجعد أا األ ععدا  
لد جعة ال  لوبعة  افعى ان توادرة ال رجوة من ع لية ان تث ا  اى العنور ال ار  لعو تتة عق با

م اض، تةسين عاتاجية الفعرد كهعد  ا توعاد  يرجعى تةقي عه اجعد فععع عاتاجيعة ال علعو باعت عا ه 
ععا لع ليعععة ان عععتث ا  ال اعععر  داخعع، كليعععات التربيعععة  ذيععع  توجععد ذالعععة معععن فععععع الرفعععا  م رجا

  ال جت عى عن   ا ال ريج ووصع أدائه بياه دوا ال ستو  ال  لورث
  الثعااى ال تعلعق ضزيعادة اعرا التوظيعف اعى  عو  الع ع، اجعد فععع واعى م اضع، الهعد

وافعععي اعععى تلععع  الفعععرا عمعععا علعععى ال سعععتو  ال ةلعععى أو اا لي عععى  ون عععي ا بععععد علغعععاء التفليعععف 
 ل ريجى كليات التربية وفعع ال له عليهو اى دوف ال ليج ك ا كاا من  ر،ث

لل علو تتيثر بسيا ة التد يه  واى م اض، الهد  الثال  رةذ  أا ع لية الةراك ال هنى
( 93ال ت ععة  وارعام األجععو  السعائد  واتععرات ال  العة خععا ج  عو  الع عع،  ذيع  جععاء  عرا    ععو )

م لعةج  لريات امتةاا الفعاد  الع   أ ععر ال علعو بال هااعة  ووفع  ا عتيفاء ضعرامج 2012لسنة 
لوظائع التعلي ية أو التر ى  ك ا التد يه التى تةدد ا األكادر ية ال هنية لل عل ين  رطاا لاغ، ا

أا ال سعا  ال هنعى لل علعو  عد يتغيعر اتيجعة اتجعاه بععك ال عل عين األكفعاء لتعرك التعد ين والتوجععه 
علعى ال سعا  اادا   للةوععوف علعى امتيعاةات مادرععة أو الوصعوف لد جعة ماليععة خاليعة دوا النرععر 

لية الةراك ال هنعى لل علعو ن ت تعرا على ما ت تىيه الىرو ة ويفرفه الوا   ال د  ىث وب ل  اع 
 (25 -23: 39ب فاءة واعالية ال علوث )

وما  رق راير على أا ع لية ان تث ا  اى ععداد ال علعو داخع، كليعات التربيعة ن تة عق 
 النتائج والعوائد ال رجوة منها  وي  ن ع جاة ذل  انا فاد اى العوائد لعدة أ  ار  ى:

 عععععععع، خاصعععععععة اععععععععى ظعععععععع، غيعععععععار التفليععععععععف عععععععععن فععععععععع اععععععععرا انلتةعععععععا  بسععععععععو  الع 
 خريجى كليات التربيةث

 طوف ال دة الزمنية ن ترجاة النف ات ال ستث رة اى ع لية ععداد ال علوث 

  فععع ان عترداد ال   عر لعرأه ال عاف ال سعتث ر يعؤد  ل عوف دو ة  أه ال عاف واا فععاد
 ال وة الارائيه له ومن ثو اا فاد قي ته ان توادرةث
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 اتاجى الفعلى لل علو أ   لة عدد السنوات التى ين رى ايها ال علو اى  و   ور الع ر اا
 الع ،  ر، ضلوغه  ن الت اعد  والتى تفوا غير كفارة ن ترداد كااة النف ات ال ستث رةث

  فععععع عم اايععععة ععععععادة ا عععتث ا  األمععععواف ال سععععتردة ب فععععاءة خاصعععة معععع  تنععععامى التىعععع و
ية للجنيععة ال وعععر   م ععا يععؤد  علعععى فعععع اعاليعععة وانا فافععات ال تتاليععة لل عععوة الاععرائ

 ذركة  أه ال اف التى تعد مؤ راا ناف اح الدو ة ان توادرةث

ا  واى فوء اا  اليات الساب ة اجد أا اا فاد العوائد أد  على ذدوث اافسا اا وافةا
 لدو ة  أه ال اف ب ليات التربية والتى ت ث، مرهراا ناف اح دو تها ان توادرةث

ن األ  يعة ب  ععاا أا ااعير  نععا علعى أا العائعد ان توععاد  معن ع ليععة ان عتث ا  اععى ومع
  (300: 48ععداد ال علو يتعلق ب ستويين   ا: )

العائد على مستو  الفرد: وال   يت ث، اى م دا  الدخ، الن عد  الع   يتو ع  أا رةوع،  (أ 
 عليه ال ريج خةف ذياته اااتاجيةث

 عو مععا رععود علععى ال جت ع  ك عع، معن اوائععد ا درعة اتيجععة العائعد علععى مسعتو  ال جت عع : و  (ر 
 ان تث ا  التعلي ى ويرهر اى صو ة ةيادة اى الدخ، ال ومى أو اااتاج العامث

وبالنس ة للعائد الفرد  ال   يتجسد اى دخ، ال علو ال   رةو، عليه عند التةا ه بسو  
من أع اء ومت ل ات متياية  ونتتنا ه  الع ،  يؤكد الفثيروا أا  واته ال عل ين ن تففى ما عليهو

م   اعات الع ، والجهود التى ير لواها  م ا اة بغير و من العاملين بال هن األخر  اى الدولة م ا 
يؤد  على لجوء ال عك منهو على ال ة  عن مواد  دخ، أخر  مث، الد وه ال ووصية ضرغو 

 ين من ذل  مرر اا لت لي، الفجوة ضين التةرك الراك ال ااواى والسيا ى وال جت عى ال ائو لها  مت 
 (153-130: 17ال  ئ لففارة األجو   والسرعة ال   لة التى ت فز ضها األ عا ث )

أما بالنس ة للعائد ال جت عى  ازيادة الدخ، ال ومى وتةسين مستو  اااتاج ن ر  ن أا 
ى م تلع ال ؤ سات التعلي ية ب ، رةدث عن من خةف ال و  العاملة التى رعل ها ال علو ويعد ا ا

مراذلها  وكل ا اجي ال علو اى ةيادة ال ستويات التعلي ية وال عرفية ل ةبه كل ا ااع ن ذل  على 
اااتععاج ال ععومى العععام لل جت عع   ولفععن كيععف ر  عععن لل علععو أا ر ععوم ضعع ل  الععدو  اععى ظعع، غيعععار 

 لة من ميزاايتها العامة لإلافا  على ععدادهثتفليفه؟!  و و ما ر ث،  د اا لألمواف التى تة لتها الدو 
وارراا ألا ك،  را  ا تث ا   يتى ن التىةية بفرا ضديلة أخر   احاه يتوجه ان ا ة على 
ال  ا ه ال الية الىائعة على ال علو وال جت   بسره اختيا    ا النااى وان تث ا  فيه دوا غيرهث 

ا ه عذا التةق بالع ، ضدنا من ات اذه  را  انلتةا  اال علو كاا بحم ااه الةووف على بعك ال  
ب لية التربية  وال جت   كاا بحم ااه توجيه تل  األمواف ال ستث رة اى ععداد ال علو على أ  اااى فخر 
أكثر  بةيةث وم  فعع العائد من ععداد ال علو رو ي ذجو ال سائر أكرر لف، من ال علو وال جت    

 وف على ذالة اناف اح الةالية التى تتياها كليات التربية ا.اث و و ما رسا و اى الوص
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عا ذالعة ااف عاح العدو ة ان توععادرة لفليعات التربيعة لهعا تععيثيرات وااع ا عات عديعدة علععى 
 ايلى:ك، من ال ستو  التربو  وال ستو  ان تواد  منها م

 ةـــويـــرتبـــات الـــاســـأواًل: االنعك
عا ناف عععاح العععدو ة ان توعععادرة اععععداد ال علععععو ب ليعععات التربيعععة ااع ا عععات  عععلرية علععععى 
ال سععتو  التربعععو  ذيععع  ت ععع، كفعععاءة ارعععام التعلععيو  رععع، الجعععامعى و د تعععه علعععى تة يعععق األ عععدا  

عمداد   ا النرام بعال عل ين األكفعاء اعى ال ناودة منه وذل  ألا كليات التربية  ى ال سوولة عن 
كااة الت ووات ال  لوبة  واى ظ، غيار التفليف وطوف ال دة الزمنيعة التعى ر ىعيها ال علعو 
خعا ج  عو  الع عع، التربعو  ر عوا  نععاك  وعو اا اععى  ع ا العدو  ويتراجعع  األداء ال د  عى وتنتاععر 

ن  ويف د الفثيروا الث عة اعى ال د  عة الد وه ال ووصية باعت ا  ا ال نف  الوذيد أمامهو للتد ي
وال نرومععة التعلي يععة باععع ، عععامث وبععع ل  يترتععه علععى فععععع اعاليععة العععدو ة ان توععادرة اععععداد 

 ال علو العديد من ا.ثا  التربوية منها:
 فعع كفاءة النرام التعلي ى  ر، الجامعىث 
 ة ة لها بالتعليوثتسرر ال عل ين من مهنتهو التى أعدوا من أجلها على مهن أخر  ن ع 

 اللجوء للد وه ال ووصية والتى تعترر  د اا لل وا د ال اليةث 

 تراج  م ااة كليات التربية م ا اة ب ليات أخر  رسعى ج ي  ال ةر لةلتةا  ضهاث 

 تواف  اررة ال جت   للقي ة انجت اعية لل علو ارراا ناتاا  ال  الة ضين خريجى كليات التربيةث 

   أه ال اف ال عراى لل علو ال   كواه على مدا  اترة ااعدادثفعع ا تث ا  
 ةـــاديـــات االقتصـــاســـثانيا: االنعك

اا ة اا من العة ة الوثي ة ضين ال  اة التربو  وال  اة ان تواد   اةدوث أ  خل، بالدو ة 
ان توادرة لفليات  ان توادرة أل  منه ا يؤثر با ، كرير على ا.خر  ل ل  اىعع اعالية الدو ة

 التربية ينع ن  لرياا على النااى ان واد  الفلى  وال   يتىي من خةف اناع ا ات التاليةث
 انخفاض معدالت الضرائب -1

من ال عرو  أا الةاصلين على مستو  عاف معن التعلعيو ر ىععوا ل سعتو  أعلعى معن 
تعى تسعت    م ا ععرة معن األاععراد  الىعرائه عنعد التةععا هو بالع ع، في عا رعععر  بىعري ة الععدخ،  وال

 وتنت ، على ال زينة العامة للدولةث
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واى ذالة فعع اعالية الدو ة ان توادرة اعداد ال علعو اتيجعة غيعار تفليعف ال عل عين 
وفعع  د تهو على انلتةا  بسو  الع ،  رو ي  ناك ذرماا الدولة من تل  الىرائه التى 

والتععى تعععد موعععد   ئععين لععدخ، الدولععة  عذ تسعععت دم  تفععرد علععى الععدخوف مععد  الةيعععاة الع ليععة 
عائععداتها لت ويعع،   عععاة التعلععيو  وتغ يعععة كااععة النف عععات العامععة  اىعععةا عععن أاهعععا تاعع ، أداة معععن 
األدوات التى ت تلفها الدولة للتيثير علعى ان توعاد ضهعد  تة يعق ان عت را  ان توعاد  وتة يعق 

 معدنت ا و مرتفعة اى كااة ال  اعاتث
 نخفاض االنفاق االستهالكى ا -2

عندما رو ي ال علو طا ة منتجة  ويةو، على دخ، منا ه ينع ن ذل  على ةيادة اسه 
ااافا  ان تهةكى  والزيادة اى ان تهةك تاج  الاركات على مزيد من اااتاج  و و ما رعود 

 تهةك" أا اا فاد بالنف  على الع لية ان توادرة والدخ، ال ومى  ذي  تؤكد "مد  ة  وو  ان
ال وة الارائية لد  بعك الفوات مةدود  الدخ، يؤد  على ااف اح اى ذجو ال له الفلى الفعاف 

 (282: 45اى ال جت    وبالتالى ر ود على ذالة من اناف اح والركود ان تواد ث )
 ومعن ثعو اعحا فععع اعاليععة العدو ة ان توعادرة اععداد ال علععو تعؤثر علعى مسعتو  ااافععا 

ان تهةكى  م ا يؤد  على اا فاد الناتج ال ةلى ااج الى و يادة ذالة من الفساد  ذيع  ن 
ر عوا ااافعا  ان عتهةكى كافياععا ن عتيعار اااتعاج م عا يععؤثر علعى مسعتو  الناعاى ان توععاد ث 
 اف، من انافا  ان تهةكى والنااى ان تواد  يتةركاا اى افن انتجاه  والتغير اى أذد  ا

 (16: 27يؤثر على ا.خرث )
ك ععععععا أا ااافععععععا  ان ععععععتهةكى يععععععؤثر علععععععى ذوععععععيلة الىععععععرائه  ذيعععععع  ت عععععععد الىععععععري ة 
ععععا معععن الىععععرائه غيععععر ال  ا عععرة التععععى تفعععرد علععععى األاععععراد عنعععد ااافععععا  علععععى  ان عععتهةكية اوعا

 ا تهةك  ئ ما أو ا ت دام خدمات تت   الىري ةث
 انخفاض حركة التنمية االقتصادية -3

كاا التعليو م ل اا أ ا ياا للع لية ان توادرة   احا كليات التربية  ى ا  ة األ اه عذا 
التى يردأ عند ا التعليو اى التيثير اى ذركة التن ية ان توعادرة  نعت ا  عا ال سعوولة ععن عاتعاج 

ااعة ال علو ال   ر   علعى كا لعه عععداد العناصعر ال اعرية ال تعل عة التعى ت عود ذركعة اااتعاج اعى ك
ال  اعععات مععن خععةف تاعع ي، ع ععولهو  وتوجيععه  ععلوكياتهو وتن يععة اتجا ععاتهو وقععي هو علععى اةعععو 
ر عوا التاع ي، فيععه عرجاضياعا اعى تلريععة مت ل عات التن يععة ان توعادرة  كالع ع، علععى تن يعة التففيععر 
العل ععى وانضتفعععا    وغعععره الععوعى اااتعععاجى   وذعععه الع عع، وغير عععا معععن ال هععا ات والقعععيو التعععى 

ؤد  علععى  اع  مسععا  ة  عع ه العناصعر اععى ع ليععات اااتعاج عنععد ااععدماجهو اعى الةيععاة الع ليععة  عت
 وتةوي، ما لديهو من معا   وخررات من عم ااية على تة يقث
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ومن ثو احا فعع اعالية الدو ة ان توادرة اعداد ال علو يؤثر  ل اا على ذركة التن ية 
ععن خلعق قعيو مىعااة علعى ان توعاد العوطنى وةيعادة ان توادرة لل جت   ك ، باعت ا  ا مسعوولة 

 اااتاج ال ومىث
 انخفاض مخزون رأس المال فى االقتصاد القومى -4

توجد عة ة طردرة وثي ة ضين التعلعيو والففعاءة اااتاجيعة لعرأه ال عاف ال عاد   افع، تغيعر 
اال ععععد ة علععععى اعععى كثااععععة  أه ال ععععاف ال ععععاد   ر تععععرا ضتغيععععر م اضعععع، اععععى مسععععتو  ال ععععو  العاملععععة  

ان عت دام الففععؤ لعرالوه األمععواف وةيععادة تراك هعا يتو ععع ضد جعة كريععرة علععى ك يعة واوعيععة التعلععيو 
الع   تةوع، عليععه ال عو  العاملعةث وكل ععا أ عهو التعلععيو اعى تفعوين  أه ال ععاف ال عومى كل ععا اةداد 

 (35: 2ت دم ال جت   ا توادرا  وا تفع  ام ااياته اااتاجيةث )
ليعععات التربيععة ال سععوولة ععععن ت ععريج ال عل ععين الععع ين ر ومععوا بحعععداد ال عععو  اععحذا كااعع  ك

العاملعة اععى كع، ال جععانت تتسعو دو تهععا ان توععادرة بةالعة اناف ععاح اعحا ذلعع  يعؤد  علععى ا ععص 
ذجععو  أه ال عععاف ال عععاد  اععى ان توعععاد ال عععومى لىعععع  عععد ة ال علعععو علععى العععدخوف علعععى معتعععرك 

ال نعوى بعه اعى تاع ي،  عد ات ال عةر التعى تعترعر  أه معاف باعر  الةيعاة الع ليعة والقيعام بالعدو  
ي د  تيا اا من الدخ، عرر الزمن  ويسهو اى ةيعادة وتجديعد  أه ال عاف ال عاد  ال سعتث ر اعى كااعة 
ال  اعات اااتاجية بال جت   وتة يق اناتعاح ان تواد  ألا اا فاد كفاءة  أه ال اف  ى 

   على اناف احثمن أ و أ  ار التةوف من التو 

عا ا تعادة اعالية الدو ة ان توادرة اعداد ال علو ب ليات التربية تستلزم ات اذ  لسلة من 
ا علععى العائععد   وتععتو  عع ه ااجعراءات لىعع اا  ععرعة دو اا  أه ال ععاف ال سععتث ر والةوعوف  ععريعا

 ااجراءات على مستويات ااعداد  وااافا   والتوظيف  والتن ية ال هنية لل علو  ومن أ  ها ما يلى: 

 أواًل: إجراءات تتعلق بإعداد املعلم 
تة يععق دو ة ا توععادرة اعالععة رسععتلزم ات ععاذ ععععدة عجععراءات مععن جااععه كليععات التربيعععة  عا

اختيعا  ال العه ال علعو ووكسعابه ال هعا ات الةةمعة التعى  باعت ا  ا ال ؤ سة التربوية ال سوولة ععن
 يلى:  تثر  أداءه اى الع لية التعلي ية  وتتى ن   ه ااجراءات ما

 انتقاء الطالب المتميزين للدراسة فى كليات التربية وذلك من خالل اتباع اآلتى: -1
 ء واختيعا  وف  معايير وافعةة وموفعوعية وموذعدة علعى مسعتو  كليعات التربيعة نات عا

 أاى، العناصر واجت اضها ل هنة التعليوث
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  عاااء م ته تنسيق خاا ب ليات التربية علعى غعرا  م اتعه تنسعيق الفليعات العسع رية
 تفوا مه ته تنفي  معايير انات اء وان را  عليهاث

  ع ععد م عععابةت   وععية جعععادة للععراغرين اعععى انلتةعععا  ب ليععات التربيعععة للتيكععد معععن الليا عععة
 والوةية والنفسيةثالجس ية 

 اةعو مهنعة التعلعيو وللتيكعد معن منا ع ة  ةرع عد اخت عا ات لقيعاه ا عتعدادات وميعوف ال ع
 ال ست رليةث ول هامه و د اته

 تطوير نظام إعداد المعلم من خالل ما يلى: -2

  انكتفاء ضنرام ااعداد التفاملى الع   رعت عد علعى ت عدرو ال  عر ات الت ووعية والتربويعة
و    وترك النرام التتابعى ال   يلتةق به خريجو الفليات الجامتية األخر  اى افن ال

كعععا.دار والعلعععوم  لد ا عععة العلععععوم التربويعععة ب ليعععات التربيعععة ل ععععدة ععععام د ا عععى أو عععععامين 
ضهد  الةووف على الدضلوم العام أو عجاةة التد ينث وذل  ألا للنرام التتابعى  لرياته 

عع تفامعع، ااععداد األكععادر ى والتربععو ث  ع ا اىععة عععن ال تععددة  والتععى مععن أ  هعا فعع
 مسا  ته اى ت ليص ارا الع ، أمام خريجى كليات التربية ضنرامها التفاملىث

  ةيعادة اتعرة عععداد ال علعو اععى كليعات التربيعة لتوع ي خ ععن  عنوات  علعى أا تفعوا السععنة
 ال امسة ب ثابة  نة امتياة أو تد يه ع لى لل الهث

 ج اإلعداد من خالل ما يلى:تطوير برام -3

  الفةعععععص وال راجععععععة ال سععععععت رة لرعععععرامج ااعععععععداد ال ع عععععوف ضهعععععا ذالياععععععا  ووععععععادة توصععععععيف
 ال  ر ات الد ا ية با ، دو   ومست ر وا اا للت دم ال عراى والعل ىث

  عرجععاد أا عععاى جديعععدة معععن الرععرامج تتواكعععه مععع  مسعععتجدات  ععو  الع ععع،  والريوعععة ال ةليعععة
 عدادثال ةي ة ب ؤ سة اا

  ععادة النرر اى ضنود نئةة كليات التربية التى تتعلق بع لية التفام، والتعواةا ل جعانت
 ععداد ال علو )األكادر ى  التربو   والث ااى( ب ا يتفق م  مستجدات ال هنةث

  اتي  نوات للتفام، ضين أ سعام الفليعة عنعد صعياغة م عر ات معينعة ك  عر  التربيعة الع ليعة
 عناصر التربوية التى رةتاجها ال اله ال علو أثناء م ا  ته لل هنةثلي دم ك،  سو ال
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 نفاقثانًيا: إجراءات تتعلق باإل

اعععا  علعععى ع ليعععة عععععداد ال علعععو  وذسععععن عا ان ت عععام ضتعععواير ال عععوا د ال اليعععة الةةمعععة لإل
 علععى د جععة عاليععة مععنتوةيعهععا  وا ععتث ا  ا يععؤد  علععى تععواير خدمععة تعلي يععة مت يععزة تنععتج خععريج 

  ك ا أا ةيادة معدنت ااافا  رعد أداة لتةفيز ع ليعة ان عتث ا  اعى عععداد ال علعو وداعهعا الففاءة
 اةو التو   والرواجث وي  ن تة يق ذل  من خةف ات اة ااجراءات التالية:

ةيععادة انعت ععادات ال اليعععة ال  ووععة لإلافعععا  علععى كليعععات التربيععة معععن ميزاايععة التعلعععيو  -1
 لجامعة خاصةثعامة  وميزااية ا

عع اء كليات التربية  د اا من ان ت ةلية ال الية وال رواة اعى توةيع  انعت عادات ال اليعة  -2
على الرنود التى تةتاج عافا  أكثر من غير اث وذل  من خةف ت وير اللوائي وال وااين  

 وتعدي، ضنود ااافا   م  فرو ة وجود ارام   اضى للور  وااافا ث

من كليعات التربيعة د ا عات مسعةية  عاملة ععن ظعرو  الفليعة ووم ااياتهعا عجراء ك، كلية  -3
ا أكرعر اعى ال سعت ر،  وموا د ا ال تاذة للفاع ععن معواطن جديعدة لة عتث ا  تة عق عائعدا

 توجيه  أه ال اف ال ستث ر اةو اثو 

ت ريعق ارععام اعععاف رىع ن ذسععن ت ععدير انذتياجعات ال اليععة الةةمععة لفع، كليععة  وت نععين  -4
 افا ثضنود اا

ت وي، ل واك ة الزيادة ال  لوبة اى ااافا  على ععداد ال علو مث، جديدة لل مواد  تواير -5
عاااء م اته ا تاا ية ب ليات التربيعة تفعوا ب ثابعة ضيعوت لل رعرة ت عدم خعدمات وخرعرات 
لل جت ععع  ال ععععا جى ب  اضععع، مععععاد   و ععععد تفعععوا  عععع ه ان تاععععا ات اعععى مجععععانت األمومععععة 

 األ رية  ما ةت التةوي، والتيخر الد ا ى وغير اث وال فولة  العة ات

ت لي، ذجو الهد  الناتج عن الر ور لتيثيره على  ا  التفلفة وةيادة النف ات  وي  ن أا  -6
يعتو ذلع  معن خعةف أا يتة عع، ال العه ال علعو الجعزء األكرعر مععن تفلفعة الد ا عة اعى ذالععة 

 ال  اء لإلعادة اى افن الوع الد ا ىث 

 اءات تتعلق بالتوظيف وسوق العملثالًثا: إجر

تتة عععق اعاليعععة العععدو ة ان توعععادرة ب ليعععات التربيعععة عنعععدما تتعععواار اعععرا ع ععع،  ر  عععن أا
ذقيقيععععة تسععععتوعه ج يعععع  خريجيهععععا  ا ععععن خععععةف ع لهععععو  ععععيتو ا ععععترداد األمععععواف ال سععععتث رة اعععععى 

اتعا عهاث وي  عن ععداد و  وا ت دامها لدخوف دو ة جديدة  ومن ثو تست ر الدو ة ان توادرة اى ا
 تة يق ذل  من خةف ااجراءات التنفي رة التالية:

عودة  يا ة التفليف ل ريجى كليات التربية لفواها ا  ة التةوف التى ينت ، معها اااى  -1
 كليات التربية من ذالة اناف اح الةالية على ذالة اناتعاح ال رجوةث
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 لفواهو الوذيدين ال ؤ لين ل هنة التعليوثا توا  التعيين بال دا ه على خريجى كليات التربية  -2

عاااء  اعدة ضيااات توار عذواءات دقي ة عن أعداد ال عل ين ال تع لين عن الع ، اى  -3
ج يعع  الت ووععات واألمععاكن الاععاغرة اععى  عععو  الع عع، التربععو  ب عع، مةاارععة لىععع اا 

 التوةي  السليو لهوث

 اعا ل  تىععيات ومع يعات  ععو  وا مسععت رةتععدي،  يا عات ال رععوف لفليعات التربيععة بوعفة  -4
اث ا وكيفا  الع ، ك ا

وفع  خ عة ماعتركة ضععين كليعات التربيعة ووةا ة التربيعة والتعلععيو ل عراعة اذتياجعات الععوةا ة  -5
 من ال عل ين مستق ةا وا اا للنوة والت وصث

تفعي، دو  وذدات ال ريجين ب ليات التربية اعى متابععة ال عريجين اعى  عو  الع ع، معن  -6
يععععا ات ميداايععععة بالتعععععاوا مععع  مععععديريات التربيععععة والتعلععععيو  وكعععع ل  د ا ععععة خعععةف القيععععام ضز 

انذتياجعات الفعليععة وال سععت رلية لل عدا ه والتنسععيق معع  كليععات التربيعة اععى تةديععد أعععداد 
 الت ووات ال  تلفةث

قيعام كليعات التربيعة بع ع، د ا ععات مسعةية ب ع، مةاارعة لت ععدير معد   فعا  عو  الع عع،  -7
 لتة يق الففاءة الف ية والنوعيةثوال جت   عن خريجيها 

 رابًعا: إجراءات تتعلق بالتنمية املهنية للمعلم

عا ع تعادة اعالية الدو ة ان توادرة اعداد ال علو تت له تةسين األداء ال هنى لل علو  افل ا 
ا اى أداء ع له كل ا ااع ن ذل  عرجاضياا على العائد ال تو   من ع لية ااعد اد  كاا ال علو ااجةا

 واتجه  الدو ة ان توادرة اةو اناتعاح  والتةسين ال ست ر ألداء ال علو رستلزم ااجراءات التالية:
عااعععععاء وذعععععدة داخععععع، كععععع، مد  عععععة تفعععععوا مه تهعععععا مراجععععععة وت يعععععيو أداء ال علعععععو وم ا اتعععععه  -1

 ب ستويات الجودة ال  لوبة  وأا يتو ذل  بالتعاوا م  وذدات ال ريجين ب ليات التربيةث
، دو  الةل ات الد ا ية وو ح الع ع، داخع، كع، مد  عة ب عا رسع ي ضت عادف ال رعرات تفعي -2

 التى تساعد على تعزيز ال  ا  ات ال هنية السلي ة وتوةيي ال اطوة منهاث
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ذو  األداء ال تععداى وتعععد يرهو بوعععو ة مسعععت رة مععع   عل عععينوفعع  فليعععات لت عععوير أداء ال  -3
 تواير ال وا د ال الية الةةمة ل ل ث

وذعععدات تد ي ععة داخععع، كليععات التربيعععة لة ت ععام بالتعععد يه ال سععت ر لل عل عععين بععععد  عااععاء -4
وا اععا ل سععتجدات ال هنعةث معع  مراعععاة أا تعتو ع ليععة التععد يه واعق أ ععلور عل ععى الت عرج 

 رعت د على التا يص  الت  يط  التنفي   الت ييو  والتغ رة الراجعةث

ال دمة م ل اا لة ت را  اى مهنة التعليو  ت وير ال وااين واللوائي ليو ي التد يه أثناء  -5
ال تغيعرة  وياعترك اععى  ال عل عين مع  مراععاة أا تفعوا ضعرامج التعد يه مرت  عة باذتياجعات
ويجتاة عععا ال علععو للةوعععوف علعععى  ععععداد ا كليعععات التربيععة واألكادر يعععة ال هنيعععة لل عل ععينث

 ترخيص ل زاولة ال هنة  اض، للتجديد ك، خ ن  نوات مثةث

ريعات لتةسين أوفاة ال علو ان توادرة وانجت اعية وغير ا ليت  ن من التفرغ  ن تا -6
 ل هنته أكثر  وأداء أدوا ه با ، أاى،ث

ت ععدرو ذعععوااز وم ااعععآت لععدعو الت عععوير الععع اتى لل عل ععين  معععن أجععع، تعزيععز اعععرا العععتعلو  -7
 ال اتى والتةسين ال ست رث

اعععى ذععع، بععععك أةمعععات كليععععات ومعععن خعععةف تنفيععع  ااجعععراءات السعععاب ة ر  عععن ال سعععا  ة 
التربية  واات اف دو تها ان توادرة من ذالة اناف عاح الةاليعة علعى ذالعة اناتععاح ال رجعوة للةعد 

 من اناع ا ات السلرية ناف ا ها تربوياا وا توادرااث
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 أواًل: املـــراجـــع العـــربيـــة:
ة وبععرامج عععععداد ال عل عععين اععى ا عععتراليا والعععدوف أذ ععد ا ععع اعي، ذجعععى: ت ععوير كليعععات التربيععع -1

 مث2011ا. يوية واألاريقية منرو ات منهجية وا اذج ت ريقية  عالو الفته  ال ا رة  

أذ عد علععى الةعاج: ا توععادرات التعلععيو اعى الععي ن معن النرريععة علععى الت ريعق  مؤ سععة أضععرا   -2
 مث2008  2للنار والتوةي   صنعاء  ى

ععععداد ال علعو اعى العوطن العربعى ضععين الوا ع  وال عيموف  مجلعة كليععة أذ عد علعى مة عد عث عاا:  -3
 مث2006(  اضري، 1التربية  جامعة الفيوم  مجلد)

 مث1985  ة  ان  ند يةا  اعي، مة د  ا و: التةلي، ان تواد  الفلى  دا  الجامعات ال وري -4

اعى موعر    عالة  اكرام  يد غةر: العائد ان تواد  من التعليو الثااو  الوناعى النوعى -5
 مث1994دكتو اه   سو أصوف التربية  كلية التربية  جامعة األة ر  

فمعععاف العربععععاو : ان ععععتث ا  اعععى التعلععععيو وعوائععععده انجت اعيععععة" د ا عععة تةليليععععة"  مجلععععة كليععععة  -6
 مث1997(   رت رر 35التربية  جامعة ال نوو ة  العدد)

اتاجيععة الع عع، معع  ان ععا ة عوأثر عا علععى أميعرة مة ععد عردالسعع ي  ع ععا ة: الععدو ات ان توععادرة  -7
علعععى ان توعععاد ال وعععر     ععععالة دكتعععو اه   سعععو ان توعععاد والتجععععا ة ال ا جيعععة  كليعععة التجععععا ة  

 مث2007جامعة ذلواا  

أوجس   وااينيرج: ان تواد الفلى ضوفوت  ترج ة خالد الع ر   دا  الفا و  لة تث ا ات  -8
 مث2008الث افية  مور  

النسععو : ال فعععاويو والععنرو ان توعععادرة الةديثععة  دا  صعععفاء للناععر والتوةيععع    عرععاد عرعععدالفتات -9
 مث2013ع اا  

 مث2017بسام الع ر   أاو  السعيد: ا توادرات التعليو  م ت ة الفةت  الفوي    -10

ج ععة  عععيد التهععامى عرععدالجواد: مععد  مواءمععة م رجعات كليععة التربيععة جامعععة ضنععى  ععويف  -11
جهة ارر ال سعتفيدين  مجلعة الث ااعة والتن يعة  ج تيعة الث ااعة نذتياجات  و  الع ، من و 

 مث2016(  يوايو105من أج، التن ية  العدد)

أعىاء  يوة  -الجهاة ال ركز  للتعروة العامة وانذواء: النارة السنوية ال ةر ال  يدوا  -12
 مث2019م   ج هو ية مور العربية  أكتوبر 2019-2018التد ين للتعليو العالى 

 مث1992ع ر: ال و وعة ان توادرة  دا  الففر العربى  ال ا رة  ذسين  -13
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خالعد مة عد أضعو  ععيرة  ثعائر أذ عد غ عا  : ا توعادرات التربيعة والتعلعيو  ال  معاصعرة  دا   -14
 مث2015عوا  العل ى  ع اا  اا

خدرجة عرد العزيز على اضراويو: الوعى بالعائد ان تواد  من التعليو د ا ة ميدااية    الة  -15
 مث1996ماجستير   سو أصوف التربية  كلية التربية بسو اج  جامعة جنور الواد   

خلدوا عردالو د: األةمات والدو ات ان توادرة  ال جلة العربية للعلوم واار األبةاث  ال ركز  -16
 مث2016(  ما ه 1(  العدد)2ال ومى لل ةوث  ال ركز ال ومى لل ةوث  الس ين  مجلد)

 مث2014ا توادرات التعليو  دا  الفجر  ال ا رة  خلع مة د ال ةير :  -17

دينعععا عرعععدال نعو ا ععع اعي، ةيعععادة: األطعععر الةاك عععة اععععداد ال علعععو لل عععرا الةعععاد  والعاععععرين  -18
 مث2018    الة دكتو اه   سو أصوف التربية  كلية التربية  جامعة طن ا  ةد ا ة ضنيوي

لجعامعى ضعين  صعد الوا عع  و ال    عد  أذ عد طتي عة  مة ععد ضعن  علي اا الرنعد  : التعلععيو ا -19
 م2004الت وير  دا  الففر العربى  ال ا رة  

 مز  ةكى: ان تواد السيا ى لل  الة "تةلي، ألخ ر ما ةت الرأ  الية ال عاصرة"   لسلة  -20
 مث1998كتوبر أ(  226عالو ال عراة  ال جلن الوطنى للث ااة والفنوا وا.دار  الفوي   عدد)

ن: ظععا رة الركعود التىع  ى "د ا ععة م ا اعة"     ععالة دكتعو اه   سععو  مىعاا السعيد أذ ععد معع -21
 مث2010ان تواد وال الية العامة  كلية التجا ة  جامعة طن ا  

ةيعاد أذ عد ضهعاء العدين: األةمعات ان توعادرة اعى موعر: ال  عرج والةلعوف ال تاذعة  ال ركععز  -22
 ث (  رثت1ال ور  للد ا ات ان توادرة  العدد)

 مث1999على: داتر أذواف التعليو  عالو الفته  ال ا رة   عيد ا  اعي،  -23

 ععععيد ضعععن ذ ععععد الربيععععى: التعلععععيو الععععالى اعععى عوععععر ال عراعععة التغيععععرات والتةعععدرات وفاععععا   -24
 مث2008ال ست ر،  دا  الارو   ع اا  

كآلية للةد من الدو ات ان توادرة اى  ة روطى ذ يو  مرات را ين: اعالية السيا ة الن در -25
م  مجلعععة الد ا عععات ال اليعععة وال ةا عععرية واندا يعععة  الجزائععععر  2015-2000لفتعععرة الجزائعععر ل

 مث2017(  درس رر 8عدد)

   لسعععععلة م روعععععععات ذسعععععين: عدا ة الت ويععععع، اعععععى ماعععععروعات األع عععععافدرعععععار عرعععععد الفتعععععات  -26
 م1996ال ج وعة ان تاا ية العربية  م  عة الني،  ال ا رة  

وععادرة اعى موععر  مجلعة التن يععة والسيا ععات ععزة مة ععد ذجعاة : خوععائص الت ل عات ان ت -27
 مث2010(  يناير 1(  العدد )12ان توادرة  ال عهد العربى للت  يط  مجلد)

ماجعععععد  نعععععدي،: ان توعععععاد ال وعععععر  ضعععععين ال افعععععى وال سعععععت ر،   لسعععععلة ف اء اعععععى السيا عععععة  -28
 مث2012(  أغس ن 32ان توادرة  ال ركز ال ور  للد ا ات ان توادرة  العدد)
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 مث2013  ند ية  ت ال هد : ا توادرات الجودة التعلي ية  دا  الجامعة الجديدة  اامجد  صة -29

  دا  الفجعر للناعر والتوةيعع   مة عد الوعيراى: التةليع، ال عالى وجهعة ارعر مةا عرية عدا يعة -30
 مث2014ال ا رة  

مة ععد  عععيد ذامعععد: ال  العععة ضعععين ال تعل عععين اععى موعععر  مجلعععة ال ةعععوث اادا يعععة  أكادر يعععة  -31
 مث2006(  أكتوبر 4(  العدد)24  مجلد)ةم اادا يالعلو 

مة ععد عردالة يععد  ععهار: التةليعع، ان توععاد  الفلعععى  م ت ععة ال لعع  اهععد الوطنيععة  جامععععة  -32
 مث2014ال ائع  ال  لفة العربية السعودرة  

مة عععععععد ع ععععععععوه مجا عععععععد: ث ااععععععععة ال ععععععععايير والجععععععععودة اعععععععى التعلععععععععيو  دا  الجامععععععععة الجديععععععععدة   -33
 مث2008ان  ند ية  

عداد ع مة د ااجي مة د مة د  مة د السيد مة د ا  اعي،: ال ت ل ات التاريتية لت وير  -34
ال علعو اعى موعر علعى فعوء انتجا عات ال عاصعرة  ال جلعة التربويعة  كليعة التربيعة  جامعععة 

 مث2018كتوبرأ(  54 و اج  العدد)

ل علعو اععى مة عود عردال جيععد عسعا   صععهيه ك عاف األغععا: أخةقيعات مهنععة التعلعيو دليعع، ا -35
 مث2014الت وير ال هنى  م ت ة  هير منوو   غزة  

  اصععات العول ععة والتةععدرات ال عاصععرة  دا  عمة عود اععوة : التربيععة ووعععداد ال علععو العربعى  -36
 مث2012  ة  ند يالتعليو الجامعى  اا

منعا  مة عد بغعداد : اختيععا  ال عل عين وتعوظيفهو اعى فععوء تجعا ر بععك العدوف  ال  تععه  -37
 مث2011  ند ية  ةدي   ااالجامعى ال

منا  منوو : ال  الة ضين خريجعى كليعات التربيعة وتيثير عا علعى التعلعيو اعى موعر    عالة  -38
 مث2005ماجستير   سو أصوف التربية  كلية التربية  جامعة ال نوو ة  

مها  عد عردالرذ ن: ال ةا رية التعلي ية ك دخ، لى اا جودة ع ليات عدا ة ال وا د ال ارية  -39
 مث2015(  16ال دا ه الثااوية العامة ب ور  مجلة ال ة  العل ى اى التربية  عدد)اى 

اادره يو ع ك اف مة ود: ظا رة ب الة خريجى التعليو العالى اى مور األ  ار وكياية  -40
 مث1990(  السنة السابعة  اضري، 15ال واجهة  مجلة التربية ال عاصرة  العدد)

كععود التىع  ى اععى ان توععاد ال وعر   مجلععة ال ععدير اهعاد مة ععد علععى اد يعن: مةمععي الر  -41
 مث2013(   رت رر142الناجي  ج تية عدا ة األع اف العربية  عدد)

و عه مة ععد مة ععد  عرو : تععيثير الت ل ععات الدو يعة علععى العة ععة ضعين ذجععو ال ناععية وعائععد ا  -42
األع عاف  "د ا ة ت ريقية على  و  األو ا  ال الية ال ور "    الة ماجستير   سعو عدا ة 

 مث2006كلية التجا ة  جامعة طن ا  
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 نععاء اععؤاد عرععدالفتات: طريععععة وخوععائص الت ل ععات ان توععادرة اعععى الععدوف الناميععة    عععالة  -43
 مث2008ماجستير   سو ان تواد  كلية ان تواد والعلوم السيا ية  جامعة ال ا رة  

وععاد  ال وععر  معع  يوايعه علععى الوفعع  ان ت 30 يعثو مة ععد عرععدال اد : ااع ا ععات ثععو ة  -44
الت ريق على ال  الة والركود ان تواد   ال جلة العل ية لة تواد والتجا ة  كلية التجعا ة  

 مث2015(  اضري،2جامعة عين   ن  عدد)

وذيعد مهععد  عععامر: السيا ععات الن درععة وال اليععة وان ععت را  ان توععاد  النرريععة والت ريععق   -45
 مث2010  ند ية  الدا  الجامتية  اا

 ة التعلععيو الععععالى  وذععدة الت  عععيط ان ععتراتيجى ودععععو السيا ععات: ا عععتراتيجية الة ومعععة وةا -46
م مور تستث ر اى ال ست ر،  ج هو يعة 2030 -2015لت وير التعليو العالى اى مور 
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