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 العائد االجتواعً والثقافً للتعلين فً الوجتوع العراقً
 

 أ.م. د نبٌل عمران موسى& م.باحث: نبراس هادي هجول

 كلٌة اآلداب /جامعة القادسٌة

 9/4/3127 -تاريخ قبول النشر :                32/23/3126تاريخ أستالم البحث : 
 الخالصة:

عرفيًا ىائاًل في جميع المجاالت، حيث تطورت الوسائؿ شيدت المجتمعات تقدمًا عمميًا وثقافيًا وم 
العممية الحديثة واتسعت المؤسسات العممية حيث اصبحت تشمؿ اعدادًا ىائمة مف العقوؿ العممية المنتجة 
لمثقافة والتطور، حيث اثر ذلؾ في البناء االجتماعي لممجتمعات اإلنسانية بشكؿ عاـ مف خالؿ حدوث 

ؽ التفكير وفي العمؿ والسموؾ وبناء الشخصية واالعتماد الذاتي لمفرد والمشاركة تغيرات عميقة في طرائ
 االجتماعية والسياسية والتفاعالت األسرية والحياتية.

استمد البحث الحالي اىميتو مف كونو محاولة لزيادة المعرفة العممية مف خالؿ التبصير بالعوائد 
ف أف يحدثو مف تغيرات ميمة في البناء االجتماعي والثقافي االجتماعية والثقافية لمتعميـ وما الذي يمك

لممجتمعات، مف خالؿ معرفة طرؽ قياسو وكذلؾ معرفة الوظائؼ األساسية لمتعميـ ودوره في التنمية 
 والتطور.  

 :مقدمةال

العولمة  التعامؿ مع العصر الحديث الذى نعيشو عصر يالعمـ والتعميـ مف أىـ األدوات فإف  
تربط بيف شخصية الفرد وبيئتو االجتماعية والثقافية وينتج ذلؾ مف  يفالتعميـ يعتبر الرابطة الت ،والمعرفة

بذاتيـ وبمجتمعيـ  كونو األداة الرئيسية لبناء القدرات البشرية وذلؾ مف خالؿ إكساب أفراد المجتمع وعياً 
 ،همعيـ وحقوقيـ فيو واجباتيـ نحو إلى حد ما، ويتأتى ذلؾ مف خالؿ تكويف المعرفة الثقافية لدييـ عف مجت

 أداةعممية التعميـ  د  ع  ت  . التكامؿ مع القضايا المجتمعية بشكؿ أو بآخر يفضاًل عف أنو يساعد األفراد ف
داخؿ  ييؤديو النسؽ الثقاف يتكامؿ الدور الذ يومف ثـ يسيـ ف ،لألفراد يإعادة التأىيؿ الثقاف يسيـ فت

فرصة سانحة الكتساب ميارات التعميـ بيدؼ مساعدتيـ عمى فيـ ألفراد قدـ التعميـ ليالمجتمع، وكذلؾ 
األنشطة االجتماعية واالقتصادية،  يمشكالت بيئتيـ ومعرفة حقوقيـ وواجباتيـ ومشاركتيـ بفاعمية ف

 بشكؿ عاـ. عراقيالمجتمع ال يدورًا بارزًا ف التعميـيمعب  يوبالتال
ا الحالي دراسة العائد الثقافي واالجتماعي مف التعميـ في بناء عمى ما سبؽ حاولت الباحثة في بحثي 

المجتمع العراقي مف خالؿ طرؽ قياسو واشكالو ودوره في التطور والتنمية، حيث اشتمؿ البحث الحالي 
عمى مقدمة، واربعة مباحث ، تضمف المبحث األوؿ عناصر البحث: أواًل، مشكمة البحث وأىمية البحث 
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فاىيـ الخاصة بالبحث وىي : العائد، العائد االجتماعي، والعائد الثقافي، والتعميـ. في وأىدافو، وثانيًا: الم
حيف ضـ المبحث الثاني: أواًل، لمحة تاريخية عف قطاع التعميـ في العراؽ، وثانيًا، طرؽ قياس العائد 

ًا، وظائؼ التعميـ. اما االجتماعي لمتعميـ، وضـ المبحث الثالث: أواًل، اشكاؿ العائد في قطاع التعميـ، وثاني
 المبحث الرابع فقد ضـ أىـ النتائج والتوصيات التي توصمت الييا الباحثة في بحثيا الحالي. 

 عناصر البحث -: المبحث األول

  The problem of Researchأوالً: مشكلة البحث

طمؽ الدور يعكس التعميـ واقع االفراد وقدرتيـ عمى المشاركة الفعمية في المجتمع وذلؾ مف من
الذى يمعبو التعميـ في تحسيف نوعية الحياة ومستوى المعيشة وتحسيف إمكاف حصوليا عمى عمؿ. فالتعميـ 

يؤدى التعميـ إلى حيث ، ة الالزمة لتطور الفرد والمجتمعيعد أداة أساسية ورئيسية في بناء القدرات البشري
متنمية ما إذا كاف سيقـو بدور الحافز لمعرفة  مف خالؿ ،االجتماعية والثقافية والسياسيةتحقيؽ األىداؼ 

بؿ وأكثر ثراء بكؿ أبعاد  ،وأوفر صحة وأكثر إبداعاً  ،فاألفضؿ تعميمًا أكثر إنتاجاً  ،البشرية في كافة جوانبيا
مف التعميـ  والثقافية تتمثؿ في رصد العوائد االجتماعية البحثأف مشكمة )ومف ذلؾ نخمص إلى  .الكممة
 (. يراقالعالمجتمع في 

مف التعميـ التي يعود  والثقافي إشكالية البحث حوؿ دراسة العائد االجتماعي مف خالؿ ذلؾ تدور
عمى الفرد والمجتمع ككؿ. حيث إف االنفاؽ عمى التعميـ مف قبؿ األفراد اصبح إنفاقًا استثماريًا وليس 

كمفو شراء التعميـ وبذلؾ يشبو أي استيالكيًا، فقد اصبح الفرد يحسب ما يكسبو مف التعميـ حتى يقرر كـ ي
فيحسب التكاليؼ والعائدات ويقارنيا مع غيرىا  ،اقتصادي عندما يرغب بشراء أجيزةمستثمر في مشروع 

مف المشاريع االخرى وأييا أكثر عائديو حتى يتجو إليو. ىناؾ مالمح لالىتماـ بالتعميـ وتأثيره مف جانب 
، الثقافية تتـ فيو معالجة التعميـ كعامؿ لمتحديث والتنمية، جتمعيعمى المستوى الفردي والم عمـ االجتماع

، ولـ تمتفت العموـ االجتماعية االخرى او الثقافيدوف اإلشارة إلى استخداـ مصطمح العائد االجتماعي 
 .االجتماعي منو السيما العائد ،ألىمية دراسة العائد مف التعميـ

 The Goals of Research ثانٌاً: أهداف البحث

مف التعميـ في العراؽ، باعتبار أف  والثقافي تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى العائد االجتماعي ػػػػػػ1
 ، ودورىا في تنمية وترقية المجتمعات.لعائدات االجتماعية غير المباشرةشكؿ مف أشكاؿ ا الثقافيالعائد 

في تطوير البحث العممي ودوره الثقافي والمعرفي  ػػػػػ التعرؼ عمى الدور الذي تؤديو المؤسسات التعميمية2
. 
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وعية وحجـ المشاركة تو  االجتماعيلمتعميـ مقاسًا بأثره عمى الوعي  الثقافيػػػػػػ التعرؼ عمى العائد 3
 لممتعمميف في المجتمع العراقي. االجتماعية

  The Important of Researchثالثاً: أهمٌة البحث

ؿ االىمية النظرية في بياف اىمية الموضوع وفائدتو مف خالؿ بياف فائدة تتمث :ػ االىمية النظرية 1
ث التغيرات االجتماعية ونجاعة النظـ التعميمية في المجتمع العراقي، ومدى اسياـ ىذه النظـ في احدا

 فالمجتمع الذي تزيد فيو نسبة المتعمميف يكوف لديو ادراؾ ثقافي ووعي قوي. ،المطموبة
ى اسيامو رفد المؤسسات التربوية التعميمية بالمعمومات الكافية عف اىمية التعميـ ومد :يقيةػ االىمية التطب2

ومساىمتيا في اغناء المكتبة العراقية بالتراكـ الفكري والمعرفي مف خالؿ تفعيؿ  ،في تقدـ وتطور المجتمع
 حد سواء .  الوعي االجتماعي ألفراد المجتمع وتحقيؽ النضج االجتماعي لمفرد والمجتمع عمى

 رابعاً: تحدٌد المصطلحات 
 أوالً: العائد

تعدد استخداـ مفيوـ العائد االجتماعي في الدراسات االجتماعية ولـ يتوصؿ بعد لتحديد واضح 
ىو  ((Revenueليذا المفيوـ في الدراسات االجتماعية، ويشير معجـ )وبستر( إلى أف مفيوـ العائد 

أو أنو الغمة، أو المحصوؿ مف الضرائب والموارد األخرى لمدخؿ التي الدخؿ الذي يأتي مف أي استثمار، 
  .(1)تجمعيا الدولة، أو الدخؿ الكمي الناتج عف مورد معيف

والعوائد ىي ما تفرضو المجالس  ،د مف ربح عمى المشترؾ في عمؿ ماأف العائد: ىو ما يعو  
واألعود ىو األنفع واألفضؿ لإلنساف ،  .ثالً ويًا عمى العقار )المبني( مالبمدية أو القروية مف الماؿ سن

د ه  : أي رجع إليو مرة أخرى بعد أف انصرؼ عنو ويقاؿ ع او 
(2).  

والعائد اصطالحًا ىو المردود الذي يقوـ بو عامؿ أو مجموعة عماؿ أو الة في مدة زمنية معينة  
ت متقدمة تعمؿ عمى تطوير الفرد والذي يعتمد عمى تطوير المعرفة العممية والعممية وما تفرزه مف تقنيا

 .(3)والمجتمع 
متمثمة في عناصر ال ،((in putsنقصد بو أيضًا الناتج النيائي الذي يكوف أعمى كثير مف المدخالت

( في شكؿ منتوجات أو خدمات يستفاد منيا الفرد (out putsوتكوف المخرجات .وعوامؿ االنتاج
 .(4)والمجتمع
مف خالؿ إليرادات التي يولدىا االستثمار و عبارة عف التدفقات واوى :تعريؼ العائد اجرائياً   

  توزيعات االرباح ويكوف نقدي ومعرفي يستفاد منو الفرد والمجتمع في آف واحد . 
 العائد االجتماعً  ثانٌاً: 

يعرؼ العائد االجتماعي بأنو تعبير عف الفروؽ االيجابية بيف التكاليؼ التي تتكبدىا الدولة  
 .(5)ئد التي تحصؿ عمييا نتيجة االستثمار في التعميـوالعوا
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جية العمؿ بعد االستثمار ىو عبارة عف الزيادة في مستوى الرفاىة االجتماعية نتيجة لتحسف انتا
فارتفاع انتاجية العمؿ معناه زيادة الناتج الكمي المتحقؽ مف استخداـ نفس كمية العمؿ وبالتالي  ،البشري

 .(6)لحاجات في المجتمع ارتفاع مستوى اشباع ا
 ثالثاً: العائد الثقافً 

ىو رصيد المعرفة البشرية الذي تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ االنخراط واالنتماء الى مؤسسات  
األساسي الذي يأتي كؿ يـو يـ فالعمـ والمعرفة ىما المفتاح تربوية تعميمية مخططة ومنيجية طواؿ حيات

  .(7)تمرار في المينة والنجاح مف خالؿ التعميـ والتدريب المستمربجديد يفيد البشرية ، لضماف االس
تقوـ عمى  ايضًا بأنو الناتج العممي مف المعرفة النظرية االسترجاعية التي العائد الثقافي يعرؼو  

والثقافي وجعؿ التفوؽ في المجاؿ العممي ىو الطريؽ األمثؿ لمحراؾ االجتماعي  .تنمية الذاكرة الصماء
  .(8)مى زيادة قدرات االنساف في التعامؿ مع ما حولو مف ظواىر وأحداثوالعمؿ ع

اجرائيًا  والثقافي مف استقراء مجمؿ التعريفات المغوية واالصطالحية السابقة يمكف تعريؼ العائد االجتماعي
 :  

الذي يعود عمى الفرد بصورة خاصة والثقافي ىو عبارة عف الناتج أو المردود العممي والمعرفي 
ونشر  والثقافية والمجتمع بصورة عامة نتيجة االستثمار في التعميـ ودوره في احداث التنمية االجتماعية

  الوعي بيف افراد المجتمع .
 مفهوم التعلٌم رابعاً: 

التعميـ في المغة العربية يأتي مف الجذر عم ـ )فع ؿ( والتفعيؿ ىو تنشيط ما يمتمكو الفرد مف  
درات العقمية ) التشديد لمتعددية( وعم ـ العمـ تعميمًا أي زود الغير بما يمتمكو مف المواىب الطبيعية والق

 . (9).العمـ )اعتمـ الشيء أي عمِمو(
بأنو عممية الحصوؿ  (Didactic)أما التعميـ في المغة االنكميزية فيعرفو قاموس اوكسفورد التعميـ  

أي أف ىذه العممية تنطوي عمى  .ظـ لمقدرات الفرديةالبناء المن أو ىو .عمى الخبرة والمعرفة أو الميارة
 .(10))المأسسة(

كما يعرؼ التعميـ عمى أنو عممية التدعيـ  أو اإلضعاؼ التدريجي لمدوافع التي تقـو بيا الخبرات 
 . (11)المعرفية المكتسبة عف طريؽ تعمـ نماذج الفعؿ التي تصبح جزءًا مف العادات االجتماعية

جية نظر عمـ االجتماع يشير إلى عممية التكويف التدريجي لمخرائط المعرفية التي أما التعميـ مف و 
 .(12)تعمؿ عمى تدعيـ أو إضعاؼ الدوافع التي تجعؿ مف نماذج الفعؿ جزء مف العادات
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بأنو مجموعة الطرؽ العممية  :يـ يمكف تعريؼ التعميـ إجرائياً التعاريؼ السابقة لمتعم مف خالؿ
زود األفراد بالخبرة والميارة والمعارؼ العامة بما يخمؽ حافزًا لألبداع والتجديد واالبتكار والمنيجية التي ت

 ويعتبر مف اىـ العوامؿ لتقدـ المجتمعات وتطورىا ثقافيًا واقتصاديًا ومعرفيًا ودينيًا.

 المبحث الثانً
 لمحة تارٌخٌة عن قطاع التعلٌم فً العراقأوالً: 

نما ىو نتاج اجتماعي تاريخي تمت ،ليد حاضرهميـ ليس ابف يومو أو و التع د جذوره بعيدًا في وا 
وية في سياقيا الثقافي ولو أصولو التاريخية التي تعيف عمى فيـ القضايا التعميمية الترب ،أعماؽ الماضي

وربما كانت مشكمة التعميـ في الوقت الحاضر أف عددًا كبيرًا مف المشتغميف بو يؤدوف عمميـ  ،المتكامؿ
 ،التربوية التي تتصؿ بصميـ عمميـممارسة اآللية دوف أف يكونوا رأيًا أو عقيدة إزاء األمور والقضايا بال

وتيـ األفراد والمجتمعات عمى السواء ، حيث اف الممارسة التعميمية ال تقوـ بغير مواقؼ فكرية تنير 
لتاريخ وصاًل بيف الماضي ىنا كانت دراسة ا ومف. ومشكالتومشتغميف بقضايا التعميـ الطريؽ أماـ ال

ومف ىذا وذاؾ ، الماضي في حاضر المجتمع وواقعو والحاضر ومرآة تكشؼ لناظرىا عما ترسب مف
 ومكتشؼ المستقبؿ. ،وصانع الحاضر ،سة إلى التعميـ ... مرآة الماضييمكف توجيو التأمؿ والدرا

الد وادي الرافديف بنشوء ارتبط نشوء وتطور المؤسسات التعميمية في الحضارة اإلنسانية في ب 
حيث تـ اكتشاؼ الكتابة في بالد وادي الرافديف  ،المعرفية في تمؾ الحقبة الزمنيةوتطور الحياة الفكرية و 

وكاف  ،مة في الحضارة اإلنسانية األولىفي األلؼ الخامس قبؿ الميالد والذي يعد مف االنجازات المي
في نشوء المؤسسات التعميمية في تاريخ اإلنسانية والتي كاف لطبيعة ىذه الكتابة المسمارية األثر البالغ 

( قبؿ 300ػ-3200.فأف اختراع السومريوف لمكتابة في الفترة ما بيف )(13)يطمؽ عمييا )بيت األلواح(
الميالد يعد االكتشاؼ االكبر عمى مر التاريخ ألنو البذرة االولى الذي وصمت بيا األمـ الى التقدـ 

أف سكانيـ أوؿ ف إف بالد الرافديف كانت مف أقدـ الحضارات في العالـ وعمى الرغـ مف عمى الرغـ م.(14)
إال أف التعميـ الحديث الرسمي نسبيًا لـ ينشأ في العراؽ حتى وقت متأخر ففي عاـ  ،مف أخترع الكتابة

ية أنشئت ديأما أوؿ مدرسة رش ،تدريسيا في بغداد( باشرت المدرسة الرشيدية لمبنيف )الرسمية( 1870)
ال جذور لو . وبدا التعميـ في صورتو العثمانية وكأنو ابتكار (15)( في بغداد1899لمبنات كانت في عاـ )
إذا كاف العثمانيوف وضعوا حجر األساس في بناء التعميـ العراقي إال أف سياستيـ  ،في الذاكرة الحضارية

ومنذ  ،ي البناء التعميمي إلى وقت قريبرىا فالتعميمية كانت مشوبة بالكثير مف النواقص التي استمر تأثي
 العراقييف المتخرجيفمطمع القرف العشريف كاف ىناؾ مئات مف الطمبة يدرسوف في استانبوؿ وقد بمغ عدد 

( متخرجًا تخصص بعض 60)(، 1917و 1900)مف الكميات العثمانية غير العسكرية في استانبوؿ بيف 
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وبالرغـ مف تعدد قنوات التعميـ ، ( في اليندسة3في االدارة و) (5)( في القانوف و25منيـ في الطب و)
ميـ كاف سمبيًا لذلؾ انطوت صفحة في العراؽ في العيد العثماني إال اف الموقؼ االجتماعي مف التع
. ففي (16)%( مف مجموع السكاف 1الحرب العالمية االولى وعدد المتعمميف في العراؽ لـ يزد عف )

( أالؼ 7( مدرسة وعدد الطالب قرابة )84غ عدد المدارس االبتدائية بحدود )ػ بم( 1922ػ1920)عاـ
( الؼ طالب في 20( ألؼ و)53بمغ عدد المدارس االبتدائية بحدود ) (1922)طالب . وفي عاـ 

ارتفعت ميزانية وزارة  ،كمي( طالب في المدارس الثانوية. ومع ىذا التطور ال8000المدارس المتوسطة و)
%( عاـ 2،3( بعد اف كانت )1930ػ1929%( عاـ )6،1الميزانية العامة فبمغت )المعارؼ مف 

 (1931)( كما أصبح التعميـ أكثر تنوعًا )مدارس زراعية وصناعية وصحية ..( وفي عاـ 1921ػ1920)
راسة النظاـ التعميمي في استقدمت الحكومة لجنة مف المعيد االممي لكمية المعمميف بجامعة كولومبيا لد

%( مف عائدات النفط وىذا جعميا أكثر قدرة 51وفي مطمع العقد الخامس حصمت الدولة عمى ) ،اؽالعر 
%( عما كاف 17،30ازداد نسبة الطالب الى الطالبات حوالي ) (1958)عمى تمويؿ التعميـ وفي عاـ 

 حيث شيد عقد السبعينات صدور (.1976)وتقاربت نسبة الطالب اؿ الطالبات عاـ  1945عميو عاـ 
 ،وجبو مجانيًا وقانوف محو األميةوالذي اصبح التعميـ بم 1974قراريف ميميف ىما التعميـ المجاني لسنة 

وقد انسجـ ذلؾ مع التطورات التي شيدىا المجاؿ  (1978)والحممة الوطنية الشاممة لمحو األمية عاـ 
كاف اوؿ  ،بكؿ منجزاتو اف النظاـ التعميميغير  .االجتماعية األخرى االجتماعي كالصحة والخدمات 

وخرج منو الى  ،ؿ نفؽ الحرب العراقية اإليرانيةضحية لالزمات المتعاقبة التي شيدىا العراؽ منذ اف دخ
حيث اصبح النظاـ التعميمي  2003حتى عاـ  ،وحرب ،وما تبع ذلؾ مف حصار ،نفؽ احتالؿ الكويت

 .    (17)فريسة النيب والتدمير وكأنو جزء مف ساحة الحرب نفسيا 
 ثانٌاً: طرق قٌاس العائد االجتماعً للتعلٌم

 العائد المالً المرتبط بسوق العمل المتمثل فً االجور والدخل  -أ

ثير ضروري وفعاؿ داخؿ سوؽ أف مقدار الخبرة والميارة التي يكتسبيا األفراد مف التعميـ ليا تأ 
اد إيراداتيـ ودخوليـ باإلضافة إلى أف التعميـ مف خالؿ زيادة انتاجية العماؿ المينييف وبالتالي تزد ،العمؿ

يجعؿ لدييـ قدرة كبيرة في استيعاب المعمومات الجديدة والتكنولوجيا والميارات التي يستخدمونيا في العمؿ 
والتي تزيد مف انتاجيـ بدرجة كبيرة باإلضافة الى الطموحات والتغيرات التي  (18)واالنتاج داخؿ المجتمع

.يتضمف العائد المالي المرتبط بسوؽ (19)جوانب االقتصادية واالجتماعية داخؿ السوؽتحدث في جميع ال
العمؿ زيادة دخؿ الفرد وعف طريؽ زيادة دخؿ الفرد يزيد دخؿ المجتمع ومف ثـ زيادة الترشيد وعدـ 

ري حيث يتضمف التعميـ استثمار لرأس الماؿ الفك ،والخاصةاإلسراؼ والمحافظة عمى الممتمكات العامة 
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استجابتو لمتطمبات السوؽ العراقي وعف طريؽ زيادة دخؿ الفرد ونمو المجتمع ؿ مف خال بالشكؿ الصحيح
 .(20)تتحقؽ المكانة االجتماعية التي يسعى الفرد دائمًا ليناليا

يعد الدخؿ القومي ألي مجتمع ىو معيار التطور االجتماعي واالقتصادي لذلؾ المجتمع ومف  
حيث تعد النفقات التعميمية مف  ،نة اجتماعية مرموقة داخؿ مجتمعواف يكتسب مكا خاللو يستطيع الفرد

بيف اوجو اجتماعيات التعميـ واىدافو لما ليا مف أىمية في تطوير االداء التربوي والثقافي لممؤسسات 
المجتمع  الالزمة لخدمة التعميمية ولما ليا مف أىمية كبيرة في تييئة الكوادر العممية واكسابيا الخبرة

فقات التعميمية حيث يعتبر العائد الفردي واالجتماعي المتمثؿ بالدخؿ ذو أثر كبير عمى الن ،وتطويره
أف االنفاؽ عمى التعميـ يعد االستثمار االمثؿ لرأس الماؿ البشري عمى المدى الطويؿ . ومدخالت التعميـ

مية في زيادة رصيد الفرد المعرفي والمالي الذي وقد أولت الدوؿ اىتمامًا كبيرًا ليذا االستثمار لما لو مف اى
 . (21)يحقؽ مف خاللو مكانتو االجتماعية المرموقة

حيث تتحدد سياسة التعميـ ومقرراتو مف الناحيتيف الكمية والكيفية بمشروعات تكويف رأس الماؿ  
ياة المجتمع . وتكمف وانتاج السمع االستيالكية وغير ذلؾ مف االجيزة السياسية واالنشطة المتطورة في ح

لتخطيط القومي وظيفة التعميـ في إعداد القوى البشرية العالية المستوى والتي تعمؿ عمى تحقيؽ مقاصد ا
والذي يتمثؿ في إعداد العنصر البشري الالـز لتحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،والمعرفي لممجتمع

االبداع واالبتكار والتي تعد مف األمور  عمى وقدرتيـ راداألفالميارات والخبرات التي يمتمكيا مف خالؿ 
 اليامة التي تسير بعجمة التقدـ الى االماـ.

بمعنى اف مخرجات  ،سوؽ العمؿ عالقة تناسبية طردية اف العالقة بيف التعميـ ومخرجاتو وبيف 
تمـز وجود مرونة كبيرة في والذي يس ،وكيفًا مع احتياجات سوؽ العمؿ كماً  ،التعميـ ال بد اف تتناسب طردياً 

ويعمؿ عمى تنمية  ،وؽ العمؿالنظاـ التعميمي حيث تؤىمو ىذه المرونة لمواكبة التغيرات المتالحقة في س
الوعي لدى قطاع األعماؿ حوؿ أىمية المشاركة اإليجابية والفاعمة في عممية تدريب وتأىيؿ القوى العاممة 

مف التعميـ يتحقؽ عف طريؽ االستغالؿ األمثؿ لمموارد  .ومف خالؿ ذلؾ يتضح أف العائد المالي(22)
المادية والبشرية والمالية المتاحة والتي تؤدي الى تحقيؽ أقصى مردود ممكف منيا ،وىنا يكوف لمتعميـ 
الدور الكبير في ترشيد ىذه الموارد ودعميا وترشيد القرارات االقتصادية واالجتماعية والتسيير اإلداري 

ىتماـ بالنشاط اإلنتاجي الجاري بشكؿ يجعمو المحور المحرؾ لبقية األنشطة األخرى في لممؤسسات واال
وبذلؾ يتضمف ىذا النشاط الدور الكبير في زيادة وتحسيف انتاجية العمؿ االجتماعي باستمرار  ،المجتمع

تحقيؽ وفي مختمؼ المجاالت حتى يحقؽ اكبر قدر لمفرد والمجتمع مف األجر الكافي والدخؿ العالي ل
 .(23)التنمية االجتماعية واالقتصادية والرفاه االجتماعي 
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توجيو االستثمارات نحو متطمبات االقتصاد وسوؽ العمؿ مف خالؿ خمؽ عمى  التعميـحيث يعمؿ  
وتعد مخرجات  ،نساف وصواًل لمتنمية االجتماعيةكوادر عممية ومعرفية تعمؿ عمى تنمية االقتصاد واإل

التنمية االقتصادية ي بمثابة العصا التي يتكأ عمييا سوؽ العمؿ لتنفيذ مياـ العممية التعميمية ى
.يتضح مف (24)ويعتبر التعميـ ىو الرافد الرئيسي لسوؽ العمؿ بما يحتاج اليو مف عمالة ماىرة ،واالجتماعية

وتطورىا خالؿ ذلؾ اف التعميـ بجميع مؤسساتو يعتبر العامؿ الحاسـ لتقدـ وتنمية المجتمعات البشرية 
 وتييئتيا لمواكبة اي تطور وتغير يحدث داخؿ المجتمع.

 ب ـ العائد غٌر المالً المتمثل بـ 
 ـ تحسٌن صحة األفراد 1

يعد التعميـ مف اىـ العوامؿ المسؤولة عف زيادة الوعي الصحي حيث يعتبر الوعي الصحي مف  
عندما يكوف الفرد متسمحًا بالوعي ف ،عف صحة الفرد وحيويتو وطوؿ عمرهالعوامؿ الميمة  والمسؤولة 

الصحي والثقافي أي انو يدرؾ تمامًا ما ىي الشروط والمعطيات االجتماعية والصحية التي تجمب لو 
ويدرؾ تمامًا األمراض الموجودة  ،ممحيط الذي يعيش فيو ويتفاعؿ معوالصحة والحيوية وحسف التكيؼ ل

فانو يمكف اف يتمتع  ،آثارىا وكيفية التحوط منيارىا و في محيطو وما ىي اسباب ىذه األمراض واخطا
 .(25)بقسط مف الصحة والحيوية والنشاط ، وبذلؾ يصبح لمعمـ والمعرفة دور كبير في تحسيف صحة الفرد 

تقدـ والتنمية في اف لمعمـ دور عظيـ وىائؿ في التقدـ الصحي والتقميؿ مف األمراض التي تعيؽ ال 
وسع اليائؿ في مجاؿ التعميـ والتقدـ العممي الذي يزداد يوـ بعد يوـ دور حيث أصبح لمت ،أرجاء المجتمع

راض التي تعيؽ سيرىـ كبير في زيادة الوعي الصحي لألفراد وكيفية حماية انفسيـ والمجتمع مف األم
وعف طريؽ العمـ يزداد الرخاء المادي بسرعة كبيرة وىذا يساعد بشكؿ كبير عمى توفير وزيادة  ،وتقدميـ

روة لدى كافة طبقات المجتمع وعف طريؽ زيادة الثروة والتقدـ الذي احرزىا العمـ يتمكف األفراد مف الث
ويعتبر التعميـ مف العوامؿ المؤثرة والفعالة  .(26)ة جيدة والتمتع بمستوى صحي عاليالحصوؿ عمى صح

المؤسسات الصحية  في توجيو سموؾ الفرد الصحي وكيفية التصرؼ حيالو وكيفية عالجو مف خالؿ زيادة
،وكنتيجة لمتقدـ العممي (27)بأعداد ىائمة مف العناصر البشرية التي تمتمؾ المعرفة والخبرة الصحية والثقافية

والمعرفي اصبحت الوسائؿ الصحية والعالجية أفضؿ مف السابؽ وجعؿ األفراد أكثر كفاءة وقدرة عمى 
 .(28)ة لموعي الصحي والتحديثمواجية األعباء الصحية ويعتبر التعميـ وسيمة ضروري

يع د مستوى التعميـ والثقافة الصحية مف العوامؿ المسؤولة عف رقي وتقدـ خطط وبرامج الصحة  
 ،يـ بالجسـ السميـ والعقؿ السميـالعامة ورقي الخدمات الصحية الضرورية في تحسيف صحة األفراد وتمتع

تمعات أو تأخرىا فيعمؿ التعميـ عمى توفير ألف الصحة ىي ىـ المجتمع الكبير ومقياس لتطور المج
وحماية الخدمات والمستمزمات الصحية الجيدة التي تعمؿ عمى التقميؿ مف اإلصابة باألمراض وخاصة 
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األمراض المعدية أو الوبائية وبذلؾ يمكف السيطرة والوقوؼ بوجو أي عارض صحي يمكف أف يصيب 
 ،ة السميمة وزيادة التثقيؼ الصحيس العادات الصحيصحة الفرد والمجتمع حيث يعمؿ التعميـ عمى غر 

حيث تكوف ىذه العوامؿ مف العوامؿ اإليجابية في تطبيؽ البرامج الصحية وتقميؿ المشاكؿ التي تواجو 
برامج الصحة العامة وتمنع استمرار المشاكؿ التي تعيؽ تطبيؽ ىذه البرامج، حيث تعمب المؤسسات 

.وبشكؿ عاـ يكوف لمتعميـ دور في (29)دورًا كبيرًا في نجاح برامج الصحة العامةوالوسائؿ التعميمية والثقافية 
زيادة الوعي الصحي ضد األمراض المعدية والمتوطنة والوبائية واألمراض المينية ، عف طريؽ العدوى 

 . (30)والعالج والمكافحة ، وتييئة الظروؼ التي مف شأنيا تأميف الخدمات الطبية الالزمة
التعميـ مف العوامؿ المسؤولة عف التقدـ العممي والمعرفي الذي يزيد مف الوعي الصحي يع تبر  

لممجتمعات الذي يمنح الفرد الحيوية والنشاط وطوؿ العمر فيو معرفة وادراؾ كؿ ما ىو صحي وكؿ ما 
ىو غير صحي والميؿ في السموؾ نحو الصحي وتفادي وتجنب كؿ ما ىو غير صحي. ويعد عامؿ 

صحي مف العوامؿ الميمة التي تناولتيا الكثير مف البحوث والدراسات لما ليا مف اىمية في الوعي ال
تحسيف صحة األفراد وتجنبيـ مخاطر األمراض. ويمعب عامؿ الثقافة والتربية والتعميـ دور كبير في 

 و .تحسيف صحة األفراد مف خالؿ العائد المعرفي والعممي الذي يحصؿ عميو الفرد مف جراء تعميم
 ـ توسيع خياراتهم في الحياة وزيادة استمتاعهم بوقت الفراغ 3

يعمؿ التعميـ عمى تطور خيارات الفرد حيث يصبح األفراد أكثر انفتاحًا ويستطيع الفرد مف خاللو  
. وعمؿ التعميـ (31)أف يختار بيف أنواع الفعؿ المختمفة والعمؿ عمى اتساع مدى االختيار الفردي والتصرؼ

ية المعارؼ اإلنسانية ، واالسياـ بفكرىا وعمميا حتى يصبح الفرد اكثر قدرة عمى حؿ المشكالت عمى تنم
 ،فرادي ومجتمعيف .، وخمؽ جيؿ مف األفراد القادريفاالجتماعية بطريؽ مباشر واكثر قدرة عمى االختيار

كويف الفرد تكوينًا عقميًا وت.(32)عمى الخمؽ واالبتكار واإلبداع مف خالؿ قدرة الفرد عمى تجديد نفسو وذاتو
سميمًا واكسابو مرونة فكرية ونظرة موضوعية لألشياء وحبًا حقيقيًا لمعمـ يجعمو يقبؿ التطور والتجديد 

والعمؿ عمى تنمية كؿ قدرات األفراد الفكرية والخمقية والبدنية . (33)ويشارؾ في إحداث التقدـ في المجتمع
 .(34)ف أحواؿ المجتمع االجتماعيةوالجمالية بشكؿ شامؿ والعمؿ عمى تحسي

 ،سيع مداركيـ وطموحاتيـ الحياتيةلمتعميـ دور كبير في توسيع خيارات األفراد مف خالؿ تو    
لمسؤولياتو  وتوسيع نضجيـ الفكري وسيطرتيـ عمى الحقائؽ التي تحيط بيـ فيكوف الفرد أكثر وعيًا وادراكاً 

ية القدرات المعرفية واالجتماعية والشعورية التي تمكف الفرد مف ويعمؿ التعميـ عمى تنم ،وواجباتو الحياتية
وتجعؿ األفراد أكثر فاعمية في الحياة االجتماعية وأكثر قدرة عمى  ،تطوير أساليب التعامؿ االجتماعي

وبذلؾ تصبح كؿ  ،التواصؿ االجتماعي داخؿ مجتمعيـاإلسياـ في عمميات التغيير االجتماعي والفكري و 
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، وتطورات ذوقية وجسمية واجتماعيةمف معارؼ وخبرات ، حدثت في حياة األفراد المعنويةلتي التغيرات ا
وسموؾ الفرد اتجاه نفسو  ،لطبيعية ولمحقائؽ التي تحيط بيـبما فييا تغير نظرة األفراد لمحياة االجتماعية وا

لتي بذليا الفرد لتحقيؽ غاياتو واتجاه األخريف، تعتبر كؿ ىذه التغيرات ىي بمثابة عوائد لمجيود والنفقات ا
حداث تغيرات معنوية وحياتية لو ولمجتمعو  .األساسية ولتطوير نفسو ومف ثـ تطوير المجتمع وا 

صبح ىناؾ ارتباط كبير بيف توسيع مدارؾ األفراد وتوسيع خياراتيـ الحياتية وبيف كيفية أ 
التي يجب أف يخطط ليا األفراد بكؿ جدارة  استثمارىـ لوقت الفراغ والترويح الذي يعتبر مف األمور اليامة

و ومقارنتو مع وقت ومف خالؿ ذلؾ يشغؿ الفراغ والترويح حيزًا كبيرًا في حياة الفرد ويجب تحديد ساعات
 ،الفراغ ومقارنتيا مع وقت العمؿ ولمتعميـ دور فعاؿ في مساعدة األفراد في تحديد ساعات وقت، العمؿ

يمارس مف خاللو الفرد انشطة ترويحية ايجابية ليا دورىا الفاعؿ في نمو وكيفية تحويمو الى وقت ترويح 
( ىو الوقت الذي يقضيو اإلنساف Leisureالشخصية وتفجير قدراتيا المبدعة والخالقة. ويعرؼ الفراغ )

. (35)في ممارسة انشطة تقع خارج نطاؽ عممو الوظيفي وتكوف ىذه النشاطات اختيارية وفي محض ارادتو
( ىو نشاط اختياري اثناء وقت الفراغ واف دوافعو األولية ىي الرضا والسرور Recreationترويح )اما ال

ادى التعميـ ودوره المتميز في قياـ كافة األفراد والجماعات بممارسة .(36)والبيجة الناتجة عف ىذا النشاط
مي الى جعؿ ىذه االوقات االنشطة الترويحية بعدما كانت ىذه االنشطة احتكارية حيث ادى التطور العم

جزء مف حياة الفرد والجماعة واصبحت المجتمعات ممزمة الى وضع خطط شاممة لمخدمات الترويحية 
 .(37)واوقات الفراغ بما يييئ الرضا لمناس وسعادتيـ 

مف خالؿ ذلؾ يستطيع األفراد ايجاد موازنة بيف أجزاء الوقت ألف أي أفراط في ىذه األجزاء سوؼ 
حيث يصبح األفراد أكثر قدرة ودراية في كيفية تنظيـ  ،اء األخرى وفي عدـ انتظاـ سيرىاألجز يؤثر في ا

حيث اف التقدـ الذي احرزه األفراد في مجاؿ  ،ؽ التعميـاوقاتيـ مف خالؿ المعرفة التي اكتسبوىا عف طري
تفع المستوى المعاشي وبالتالي ير  ،ادة مدخالتيـ المالية والمعرفيةالعمؿ واالنتاج والذي يعمؿ عمى زي

بؿ ستتوافر لديو االمكانات االقتصادية التي  ،لفرد اوقاتًا متسعة لمفراغ فحسبلألفراد ومف ثـ ال يجد ا
.أدى التعميـ ادوار ميمة في ارتفاع مستويات الثقافة (38)ا االنفاؽ عمى قضاء ىذه االوقاتيستطيع بي

ث أصبح ىناؾ أىمية كبيرة لتقيـ نشاطات الفراغ وتحسيف األوضاع المعاشية لممواطنيف العراقييف حي
إذ إف الفرد المتعمـ يستطيع ، ية الفرد ورفع مكانتو االجتماعيةوالترويح وتقدير أىميتيا في تطوير شخص

يوازف بيف العمؿ والفراغ عمى عكس الفرد الغير متعمـ ويستطيع كيفية تحويؿ وقت الفراغ الى وقت اف 
عزز طاقاتو الجسمية والعقمية ،حتى يتمكف مف تمبية المتطمبات المتشعبة ترويح يستغمو حتى يجدد وي

 لعممو المعقد، ويصبح اكثر قدرة ونشاط واكثر استقرارًا.
 المبحث الثالث
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 أشكال العائد فً قطاع التعلٌمأوالً: 

 يقوؿ دينسوف وىو مف عمماء القرف العشريف أف العائد مف التعميـ ىو مقدار الزيادة في الدخؿ 
القومي الحقيقي التي ترتبط بالتعميـ ، لكف ىذه النظرة قاصرة عمى مفيـو العائد مف التعميـ لوجود عوائد 
يجنييا الفرد والمجتمع مف التعميـ تعرؼ بالعوائد االجتماعية مثؿ االرتقاء بالمستوى العممي لمشخص 

كساب األفراد قيـ مشت نقؿ تراث المجتمع مف جيؿ الى  والعمؿ عمى .ركة تمكنيـ مف تحقيؽ حياة منظمةوا 
أخر وتكويف العادات واالتجاىات السميمة فيو يقضي عمى الجيؿ وعمى الشرؾ والخرافات ويكوف 

لعوائد ال يمكف تقديرىا حيث اف ىذه ا ،النظاـاالتجاىات والعادات السميمة في التعامؿ مع األخر واحتراـ 
مف جانبيف اقتصادي واجتماعي ويمكف تعريؼ عوائد ومف خالؿ ذلؾ ينظر الى عوائد التعميـ  ،بأي ثمف

التعميـ بأنيا )المكاسب االقتصادية واالجتماعية التي يجنييا الفرد والمجتمع والتي ترتبط وتقترف 
 . (39)بالتعميـ(

 ـ العائدات المباشرة : 2
 .وىنا تتضح العائدات مف خالؿ مظيريف ) العائدات الفردية ، والعائدات االجتماعية (  

وتعني عمومًا الدخوؿ االضافية التي يحصؿ عمييا األفراد بسبب مف مستوياتيـ  العائدات الفردية :
التعميمية .وتتمثؿ ىذه الدخوؿ مف خالؿ حساب الدخؿ اإلضافي لألفراد الذيف بمغوا مستوى تعميمي عالي 

ىذه الدخوؿ العائد الذي مف وتتض، مع األفراد الذيف لـ يتمتعوا بأي مستوى تعميمي خالؿ حياتيـ الفعالة
يحصؿ عميو الفرد كأجور دراستو وتعميمة والتي تضمنت أثماف الكتب والمواـز األخرى المتعمقة بالمراحؿ 

وكذلؾ تتضمف ىذه العوائد  ،تو وما يخسره الفرد جراء تعميموالتعميمية التي مر بيا الفرد طواؿ فترة حيا
سيف مستواه التعميمي والعمؿ عمى زيادة دخولو ومف ثـ زيادة الدخؿ اإلضافي الذي يحققو الفرد بسبب تح

ع كبيرة ورصيد مالي دخؿ ورصيد المجتمع مف األفراد الموىوبيف واليد العاممة الماىرة التي تجمب لو مناف
 .(40)ومعرفي ايضاً 

يتمثؿ العائد الفردي مف التعميـ مف خالؿ القدرة المتزايدة عمى الكسب وىذه الحقيقة اكدت عمييا  
والذي يتمثؿ في تحسيف مستوى الفرد  (41)الدراسات االقتصادية والتربوية وتعتبر ىذه الفائدة الحقيقية لمتعميـ
تؤدي كؿ ىذه العوامؿ الى تحقيؽ التنمية  وزيادة اإلنتاج وارتفاع الدخؿ الذي يختمؼ تبعًا لنوع التعميـ حيث

في كتابو الشيير )عف الشعوب(  Adam smithبين أدم سميث* . و(42)االجتماعية واالقتصادية
Wealth of Nation 1973 ـ ،في أكثر مف موضع أىمية التعميـ والعائد منو أي الفائدة التي تعود

إلى بناء الدوؿ يكوف بتخميص الناس مف الفساد  عمى الفرد مف جرائو ويقوؿ سميث في ذلؾ : إف الطريؽ
وعدـ الكفاءة / أما الكفاءة فتكمف في اكتساب القدرة النابغة ، ويكوف اكتساب القدرة عف طريؽ رعاية 



 
العائد االجتواعً والثقافً للتعلين فً          أ.م. د نبيل عوراى هوسى& م.باحث: نبراس هادي هجول

 الوجتوع العراقً

 

326 
 

الوجلد التاسع                                                               نسانية     هجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102عشر: العدد 

إال أنو رأسماؿ ثابت يكوف جزءًا  ،ومع ذلؾ يكمؼ نفقات كبيرة ،في أثناء تعميمو ودراستو وتدريبوصاحبيا 
 . (43)الي تعود بالفائدة عمى المجتمعمف رأسماؿ الفرد وبالت

ويؤدي بدوره  ،جتماعي عمى األفراد والمجتمعاتاف االستثمار في التعميـ يؤدي الى زيادة العائد اال 
 Beckerبيكر*الى ارتفاع مستوى الكفاية اإلنتاجية وزيادة معدالت االنتاج. فعمى مستوى الفرد قاـ 

ؿ المختمفة ، وظير مف الدراسة التي قاـ بيا أف الفرؽ في عائد بوضع تقديرات لعائد التعميـ في المراح
ومف  ،في الدخؿ الكمي عمى مدى الحياة التعميـ العالي عف التعميـ الثانوي يقدر بحوالي مائة الؼ دوالر

((إن التعميم الجامعي يساوي مائة الف دوالر))ىنا جاء الشعار المشيور 
.ومف ىنا يصبح التعبير عف (44)

تسبيا التي اك ،نتيجة  مياراتو وخبراتو ومعارفود الفردية بأنيا مكاسب اجتماعية لمفرد يحصؿ عمييا العوائ
وتكوف ىذه المكاسب اما مكاسب تفيد الفرد ألغراض االستيالؾ او ألغراض  ،نتيجة النشاطات التعميمية

 .(45)االستثمار وكذلؾ مكاسب يحصؿ عمييا الفرد بصيغ مادية وبصيغ معنوية
يراد بيا العوائد الصافية التي تؤوؿ الى المجتمع ككؿ نتيجة االستثمار ا العائدات االجتماعية ام 

في التعميـ ، وىي اساس النظرة االجتماعية لمتعميـ في المجتمع باعتبارىا اكثر تعبيرًا عف المنافع العامة 
التعميـ والتي تعود عمى  . وىي عبارة عف الزيادة في الناتج القومي الناجمة عف(46)داخؿ المجتمع 

. يتمثؿ العائد االجتماعي (47)المجتمع ككؿ، والتي تتمثؿ في نشر المعرفة وزيادة الوعي االجتماعي
بمجموع العوائد )الممموسة أو غير الممموسة( التي تطرأ عمى المتغيرات االقتصادية الكمية كالدخؿ القومي 

يعد ىذا النوع مف العائد االجتماعي لمتعميـ ىو جزء .(48)ميـ والنمو االقتصادي الناتج عف األنفاؽ عمى التع
مف العوائد االجتماعية بجميع انواعيا سواء كانت استيالكية اـ استثمارية وتتمثؿ بصيغ مادية ومعنوية 

وتتمثؿ ىذه العوائد بزيادة مداخيؿ  ،صاديةالذي ينتفع منيا المجتمع ألغراض التنمية االجتماعية واالقت
وتحسيف حياتيـ المعاشية والثقافية واحداث تغييرات ايجابية في بنية العالقات االجتماعية والثقافية  األفراد

 .(49)عمى صعيد المجتمع كمو وليس ىناؾ تعارض بيف الصنفيف 
اف لمتعميـ عوائد فردية واجتماعية مباشرة والتي تتمثؿ بالعالقة بيف تكاليؼ الفرد وبيف الفوائد التي  

وعمى المجتمع مف جرائيا حيث كمما ارتفع المستوى التعميمي ازداد دخؿ الفرد وبالتالي يزداد  تعود عميو
دخؿ المجتمع وتتحقؽ التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاممة حيث اف التعميـ ىو استثمار يعود بالفائدة 

 ،د والسيما الفقراء منيـة لألفراويعمؿ عمى رفع مستويات المعيش (50)عمى الفرد والمجتمع بصورة عامة 
 .(51)وأخيرًا يؤدي إلى انتشار وتسارع فرص التوظيؼ لجميع األفراد ومف ثـ يقمؿ مف مشكمة البطالة

وىي مجموع األثار اإليجابية التي يخمقيا التعميـ خارج نطاؽ المجاؿ التعميمي ـ العائدات غير المباشرة  3
. وتتمثؿ ىذه العوائد باحتراـ (52)يات التجديد واالختراعنفسو كتوفير فرص اإلبداع والتطور وخمؽ امكان
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العمؿ واإلنتاج ، وتقبؿ التغير الثقافي  والدعوة لو وتنمية الطموح واالبتكار لدى األفراد مف خالؿ توفير 
 .(53)خبرات تربوية وميارات اجتماعية

دية حسب مستواىـ اؿ فر حيث تتمثؿ العائدات الغير مباشرة بقدرة األفراد عمى القياـ بأعم 
حيث يتكمف األب المتعمـ واألـ المتعممة في مساعدة ابنائيـ في القياـ بأعماليـ وواجباتيـ ، التعميمي

حيث يتمثؿ العائد الغير مباشر الذي يعود عمى ، وتحسيف مستواىـ العممي والمعرفيالمدرسية والحياتية 
وتحقيؽ  وزيادة الترابط االجتماعي بيف األفرادتغيير شكؿ ونمط حياتو  :ونو عضو في المجتمع مفالفرد ك

عمى الرغـ مف .(54)وقدرة األفراد عمى التكيؼ مع التغيرات الحادثة في المجتمع ،اإلشباع الشخصي والذاتي
بؿ تعمؿ عمى توسيع  ،القومياف العائدات الغير مباشرة ال تمكف األفراد مف المساىمة في زيادة الدخؿ 

ياتيـ بطريقة أفضؿ مف الفرد األمي غير المتعمـ ومساعدة ابنائيـ في تخطي مداركيـ وأداره شؤوف ح
 مصاعب الحياة وارشادىـ بطريقة تربوية وعممية صحيحة.

 ثانيًا: وظائف التعميم
 حد إلى يضاىي بشري رأسماؿ بحؽ تشكؿ أنيا أتفؽ التي األفراد وميارات معارؼ تراكـ فيالتعميـ  يسيـ
 : (55)التالية لالعتبارات وذلؾ المادي الماؿ رأس كبير
 المتعمقة المباشرة غير التكاليؼ ،لمتعمـ المباشرة التكاليؼ جممة عمى تشتمؿ تكمفة تراكمو عمى يترتب - 1

 .الدراسة فترة أثناء بيا التضحية تـ التي الدخوؿ في تتمثؿ التي الضائعة التكمفة وكذا الدراسة بمواصمة
 مقابؿ ينفؽ دراستو يواصؿ وىو الطالب أف بمعنى إنتاجيا، منعطفا طمبيت اإلضافية المعرفة اكتساب -2

 (.اإلضافة المعرفة) السمعة عمى الحصوؿ قصد ذلؾ
 الماؿ رأس غرار وعمى ذلؾ، وغير لمنسياف نتيجة يتآكؿ المعارؼ مخزوف فإف ماؿ، رأس ككؿ - 3

 مف التآكؿ ذلؾ تعويض يمكف أنو إذ (reproduction) اإلنتاج إلعادة قابؿ البشري الرأسماؿ فإف المادي،
يضطمع التعميـ بدور محوري في العممية التنموية، ذلؾ أنو أىـ  .المستمر التكويف أو/ و التجربة خالؿ

وسيمة يتسنى مف خالليا فعميا تحقيؽ أىداؼ التنمية، سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية. وعمى ىذا 
ى أنو استثمار في رأس الماؿ البشري لو عوائد جمة إف عمى األساس، ينظر لإلنفاؽ عمى التعميـ عم

 مستوى األفراد أو المجتمعات.
 Adam) سميث آدـ المرحمة ىذه في لمتعميـ االقتصادية لألىمية تطرؽ مف أوائؿ مف كاف 
Smith )عالـ كاف أنو فمعموـ واالجتماعي، االقتصادي بمنيجو متأثرة التعميـ لموضوع معالجتو كانت وقد 
 األمـ، ثروة كتابو في لمتعميـ االقتصادية األبعاد عف حديثو معرض وفي .الوقت ذات في وفيمسوفا اقتصاد
 رأس مف خاص نوع تكويف إلى ستؤدي والتي التعميمية، لألغراض معينة نفقات توجيو ضرورة عمى يؤكد
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 فيذه. اإلنساف قبؿ مف تخداميااس وكيفية والعمـ المعرفة في والمتمثؿ" الدائـ الماؿ رأس" سماه الذي الماؿ
 والمذاف والميارة، المعرفة مف المتكوف الماؿ رأس تكويف في تسيـ سوؼ لمتعميـ المخصصة األمواؿ
 فإف ذلؾ، عف فضال.(56)المجتمع ثروة مف جزءا كونيما جانب إلى الخاصة ثروتو مف جزءا يشكالف
 الناحية ومف. والوقت الجيد وتختزؿ لعمؿا تسيؿ التي المتطورة باآللة المتعمـ العامؿ يشبو سميث

 مباشرة؛ وغير مباشرة فوائدا ىناؾ أف سميث يرى-لمتعميـ المالية االعتبارات عف وبعيدا-االجتماعية
 نظاـ بإقامة ليس بالتعميـ بالعناية الحكومة طالب لذلؾ الفساد، عمى القضاء في فاعمة أداة يعد فالتعميـ
 أعباءىا يتحمؿ أف األصؿ في يجب التي الخاصة لممدارس داتمساع بتقديـ بؿ حكومي، تعميمي

 ذلؾ أف عمى. ألفرادىا التعميـ حؽ ضماف عمى أخالقيا مسئولة ىي فالدولة. (57)خدماتيا مف المستفيدوف
 الكفاءة ضماف أجؿ مف لممنافسة التعميـ إخضاع بضرورة يرى أنو إذ طرحو، في تناقضا يعتبر ال

 مف ذكره سبؽ ما جانب إلى ألنو ومساعد، كمنظـ الدولة حضور بضرورة يرى قتالو  ذات وفي والفعالية،
 جانب إلى .االجتماعي االنسجاـ ويحقؽ المجتمع في الديني التعصب إضعاؼ عمى يعمؿ فالتعميـ مزايا،
 النسؿ لتحديد الرامية القيـ لغرس ناجحا أسموبا التعميـ يعتبر( Robert Maltus) وسمالت كاف أولئؾ،

 قد مالتوس يكوف الطرح وبيذا. لممجتمع االقتصادية الرفاىية تحقيؽ األخير في محصمتو ستكوف ذيوال
 مف وليس االقتصادي النمو في مباشر غير عامؿ نظره في فيو التعميـ، دور يخص فيما سابقيو خالؼ
 عف بعيدة تبقى ىاتو مالتوس فكرة أف والواقع. اإلنتاجية العممية في تدخؿ التي المباشرة العوامؿ ضمف
 ومف أىـ وظائؼ التعميـ: (58)البشري االستثمار لفكرة المعاصرة النظرة

 رفع مستوى الوعي الثقافي لمشباب بالبيئة المحيطة بيـ وكيفية المشاركة االيجابية في المجتمع. -1
 ينمي لدى الشباب احساسيـ بالمسؤولية تجاه انفسيـ ونحو مجتمعيـ. -2
 .(59)اسي لمشباب لمتعرؼ عمى تاريخ مجتمعيـ ودورىـ في العممية السياسيةتشكيؿ الوعي السي -3
 تنشئة الدارسيف تنشئة اجتماعية تنمي مف قدراتيـ الذاتية عمى مقابمة احتياجاتيـ ومواجية مشكالتيـ. -4
 حفظ التراث الثقافي وتنقيتو مع فرز عناصر الثقافة كي تتوائـ مع كؿ مف التراث والمعاصرة وبما -5

يتفؽ مع االحتياجات المتجددة. مف خالؿ تزويد الدارسيف بالمعرفة المتجددة والمتطورة وذلؾ بتبسيط 
 .(60)الخبرات وتحميميا إلى ابسط عناصرىا

 المبحث الرابع
 النتائج والتوصٌات

ثقافية أف االنتماء المتزايد لممؤسسات التعميمية والحصوؿ مف خالليا عمى أعمى الدرجات المعرفية والـــ 2
حيث أف زيادة القدرة المعرفية والثقافية لمفرد تعتبر رأسماؿ  ،ير في زيادة معرفة وميارة الفردلو أثر كب
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بشري يضاىي رأس الماؿ المادي بكؿ درجاتو لما ليا مف دور كبير في تقدـ وتنمية األفراد ومف ثـ تنمية 
 المجتمعات.

ية لدى األفراد مف خالؿ توثيؽ العالقات الطيبة داخؿ يمثؿ التعميـ قيمة أساسية ووجاىة اجتماعــــ 3
وبالتالي يؤدي التعميـ ، ع مستوى األسرة صحيًا وثقافياً أسرىـ وتعاونيـ مع بعظيـ البعض ، ويعمؿ عمى رف

إلى إحداث تغيرات كثيرة في الجوانب األسرية مثؿ ضرورة احتراـ الوالديف وحسف التعامؿ معيـ وتقديرىـ 
 مسئولية وزيادة الخبرة عف الحياة المستقبمية وكيفية التخطيط ليا بكؿ جدارة.وكيفية تحمؿ ال

أف لمتعميـ والمعرفة العممية دور كبير في توفير الفكر الصحي السميـ مف خالؿ القضاء عمى الفقر ـــ 4
 المعموماتي األشد خطورة وىذا بدوره يؤدي إلى القضاء عمى الفقر االقتصادي والبشري .

التعميـ األفراد مرنيف في التعامؿ مع األخريف مف خالؿ معرفتيـ بالقيـ االجتماعية االيجابية مثؿ  جعؿـــ 5
)التعاوف وحب األخريف واحتراـ الناس( ،والعمؿ عمى توطيد العالقات االجتماعية الطيبة ما بيف األفراد 

مف الطائفية والعمؿ عمى  مف خالؿ خمؽ مجتمع متسامح قادر عمى التغمب عمى التفرقة العنصرية والحد
زيادة التوعية الدينية والخمقية الصحيحة عمى الرغـ مف النزاعات والصراعات التي تعاني منيا المجتمعات 
العربية اليوـ ومف ضمنيا المجتمع العراقي فأف لمتعميـ القدرة والعائد المعرفي والثقافي الكبير الذي يجنيو 

 غالبية أفراد العينة عمى تمؾ الحقيقة . الفرد والمجتمع مف جرائو، حيث أكدت
وأف قيمتيا ، ة تعمو فوؽ الحساب وفوؽ التقديروبصورة عامة نستنتج أف التعميـ ظاىرة انسانية رفيعــــ 6 

 ال تقدر بماؿ .
 التوصٌات

تداًء توفير واستخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثة في العراؽ وادخاؿ الحاسوب في جميع مراحؿ التعميـ ابـــ 2
مف رياض االطفاؿ وصواًل إلى مرحمة التعميـ العالي مع استخداـ مناىج تعميمية جديدة تواكب عالـ اليوـ 

 التي تعد المعرفة مف أبرز سماتو.
مف الضروري تشجيع الجامعات والمعاىد والمصانع والشركات عمى إجراء األبحاث العممية لتطوير ــ 3

ى زيادة االنفاؽ لتشجيع الباحثيف والعمماء العامميف في مراكز البحث اداء العمؿ والمنتجات ، والعمؿ عم
وضماف عدـ ىجرة ىذه العقوؿ إلى  ،مف خالؿ إبراز اعماليـ المبدعة العممي والتربوي ماديًا ومعنوياً 

رساء أسس  الخارج وذلؾ ألنيـ القوة الدافعة لتطوير وتقدـ المجتمع العراقي وضماف أمنو واستقراره وا 
 مع المعرفي القادر عمى النمو والتقدـ. المجت

الوسائؿ  لكونيا أحد ،ؿ المؤسسات الجامعية والثقافيةالعمؿ عمى ترسيخ الشعور نحو الدراسة مف خالـــ 4
راه اليوـ في وليس االقتصار عمى الحصوؿ عمى الشيادة الجامعية. ىذا ما ن ،الميمة لنقؿ المعمومات
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تشترؾ كؿ أطراؼ العممية التربوية في حالة التغيير المنشود بما يؤمف  لذا يتوجب أف ،جامعاتنا العراقية
  التوجو الصحيح لمواكبة جميع التطورات الحاصمة في المجتمعات المتقدمة.

عمى تنمية السموؾ لدى األفراد والتربوية تعمؿ المؤسسات التعميمية  مف الضروري أف ترى الباحثةـــ 5
 ،ؿ ىو اكتساب المعمومات والمعارؼو ليس الحصوؿ عمى الشيادة فقط بوبياف بأف اليدؼ مف الدراسة ى

 بيدؼ خمؽ مواطف مثقؼ يعي ما يدور حولو مف تناقضات وتفسيرىا بشكؿ صحيح.
اتيجية وذلؾ عف طريؽ وضع استر  ،ف الثروة البشرية المتوفرة لديوعمى المجتمع العراقي االستفادة مــــ 6

عمى التعميـ والبحث العممي الثقافي مف أجؿ النيوض بالبيئة المعموماتية  يقـو ،شاممة لبناء مجتمع معرفي
وبالشكؿ الذي يساىـ في ارساء اسس النمو والتقدـ  ،ف البنى االجتماعية واالقتصاديةباعتبارىا جزءًا م
  لمفرد والمجتمع.

 المراجع والمصادر
 أوالً: المعاجم

 (.1983الكويت: دار الرسالة صحاح ،) محمد بف ابي بكر الرازي، مختار ال -1
 (1998مجمع المغة العربية ، ) -وزارة التربية والتعميـ،  المعجـ الوجيز  -2

 ثانٌاً: الكتب
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 .(2008احساف محمد الحسف، عمـ االجتماع الطبي، ) األردف : دار وائؿ لمنشر والتوزيع،  -3
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لتعميـ في العراؽ وأثره في الجانب السياسي، )بغداد : شارع المتنبي، مؤسسة مصر أحمد جودة، تاريخ التربية وا -5

 .(2009مرتضى ،
 .(2008برتراند راِسؿ، أثر  العمـ في المجتمع، ) لبناف، المنظمة العربية لمترجمة،  -6
 .والنفسية ػ جامعة الموصؿ جماؿ أسد مزعؿ، االعتبارات االقتصادية في التعميـ، كمية التربية، قسـ العمـو التربوية -7
 .(1990الموصؿ، ) الموصؿ : مطابع جامعة التعميـ في العراؽ،  جماؿ أسد مزعؿ، -8
 .(1990جماؿ أسد مزعؿ، نظاـ التعميـ في العراؽ،  جامعة الموصؿ، ) الموصؿ:  -9

 .(1968، )القاىرة : دار المعرفة ، 2حامد عمار، في اقتصاديات التعميـ ، ط -10
 .(2008ض بدري ستراؾ، تخطيط التعميـ واقتصادياتو، )عماف : إثراء لمنشر والتوزيع، ريا -11
زيتوف محيا، التعميـ في الوطف العربي في ضؿ العولمة وثقافة السوؽ، مركز دراسات الوحدة ،)بيروت، كانوف األوؿ ػ  -12

 .(2005ديسمبر
 .(2005رية : االزاريطة ، ، )االسكند2شبؿ بدراف، تكافؤ الفرص في نظـ التعميـ، ط -13
 .(1985الشيباني عمر التومي، التربية وتنمية المجتمع العربي، )ليبيا: الدار العربية لمكتاب، -14
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