
 تعميـملعائدات ا
 أسمـــاء السيد عثمانأ/

7102ديسمبر                                                 - 384 -          العدد الثالث والثالثون                           

    

                                                          

 

 

 

 

 
 

 تعليـملعائدات ا

  

 
 

  داد ــــــإع
 

 د/آمال محمد إبراهيم                 محمد محمد النصر حسن أ.م.د/   
 أصول التربية مدرس                            لمساعد     أستاذ أصول التربية ا      

 جامعة جنوب الوادي –كمية التربية بقنا                  جامعة جنوب الوادي –كمية التربية بقنا 
 

  

 

 

 أسمـــاء السيد عثمان أ/
 باحث لدرجة الماجستير 

 جامعة جنوب الوادى - كمية التربية بقنا
 

 

 

 

7102 
 
 
 

 
 



 تعميـملعائدات ا
 أسمـــاء السيد عثمانأ/

7102ديسمبر                                                 - 385 -          العدد الثالث والثالثون                           

    

 

 : مستخمصال
، ومـن الممنـن أن  األمـد استثماري طويـل يعتبر إنفاق وهو بذلك، للتعليم عوائد  إن    

قيــاس معــدل العائــد علــم التعلــيم أ ــد الميــا   التطبي يــ   ينــون إنفــاق اســتيعن  ويعــد
ول ـد تباينـ  وييـا  نظـر البـا ثين فـ  اليام  فـ  دراسـا  أسـواق العمـل ونظـم التعلـيم، 

فريـــق مـــنيم قســـم عوائـــد التعلـــيم إلـــم عوائـــد فرديـــ  وأ ـــر  تصـــنيفيم للعائـــد مـــن التعلـــيم ف
ايتماعي  وفريـق قسـميا إلـم عوائـد اسـتيعني  وأ ـر  اسـتثماري ، فـ   ـين قسـميا فريـق 
آ ر إلم عوائد مادي  وأ ـر  ييـر ماديـ ، وفريـق آ ـر قسـم تلـك العوائـد مـن التعلـيم إلـم 

  رئيســي  ومتدا لـ  لعوائــد مباشـر  وأ ــر  ييـر مباشــر  وبـذلك يمنــن تمييـز أربــ  تصـنيفا
ـــك  ـــيم وتباينـــ  ت ـــديرا  تل ـــيم ، تباينـــ  أســـاليم قيـــاس المـــردودا  ا قتصـــادي  للتعل التعل
األساليم ف  ميال ت ديد  يم العائد نتيي  لتباين المنطل ا  النظري  ا قتصـادي  التـ  

ادي ت دد عوامل اإلنتاج وعناصر النمو ا قتصـادي ، تسـت دم فـ  قيـاس العائـد ا قتصـ
ت ذ الميتمون ،  الفردي وأ ر  تست دم ف  قياس العائد ا قتصادي علم الصعيد ال وم 

 باقتصاديا  التعليم مدا ل متعدد  ل ياس العائد ا قتصادي للتعليم .
 . اإلنفاق علم التعليم -أ داث التعلم  -التعليم ا قتصاد  الكممات المفتاحية :
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Abstract : 

      Education spending is a long-term investment expense. 

Consumption spending and measuring return on education can be 

an important area of application in labor market studies and 

education systems. The researchers' views differ in their 

classification of return on education, Individual and other social 

and team divided into consumer and investment income, while the 

other team divided into material and intangible returns, and 

another team divided the proceeds from education to direct and 

indirect, so that four major classifications can be distinguished and 

interrelated to the returns of education, The methods of measuring 

the economic returns of education varied. The estimates of these 

methods varied in the field of determining the size of the return 

due to the different theoretical economic concepts that determine 

the factors of production and the elements of economic growth, 

which are used in measuring the economic return of the individual 

and others used in measuring the economic return at the national 

level. To measure the, economic return of education. 

Key Word : Education Economy – Lerning eventes – Education 

spending.   
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 : ةمقدم

يعـــرل العائـــد ال ـــاص ب نـــف الـــد ل اإللـــاف  مـــن العمـــل النـــات  عـــن الزيــــاد  فــــ        
الت صـيل الدراس  أو )التعلـيم اإللـاف و وان  يـم هـذا الـد ل دالـ  فـ  سـنوا  الدراسـ  
وال بر  فلـع عـن نوعيـ  التعلـيم، أمـا العائـد ا يتمـاع  فيـو ميمـوع العوائـد )الملموسـ  

و التـ  تطـرأ علـم المتريـرا  ا قتصـادي  النليـ  نالـد ل ال ـوم  والنمـو أو يير الملموس 
 ا قتصادي النات  عـن األنفـاق) و.

وبمــــا أن للتعلــــيم عوائــــد ب ســــم التعريــــل أعــــع  فيــــو إذن إنفــــاق اســــتثماري لننــــف      
اســتثمار طويـــل األمــد ألن عوائــد  ت تــاج إلــم فتــر  تــ  ير لل صــول علييــا، وفــ  نفــس 

نــن أن ينــون التعلــيم إنفــاق اســتيعن  عنــدما يصــبق يايــ  لذاتــف ف ــط، فيــو   الوقــ  يم
ينون استثمارا إ  عندما ينون م ط  أعداد لمرا ل متتالي  من التعليم تنتي  با ستفاد  

 منف ل دم  الفرد والعائل  والميتم  ) و.
 قياس عائدات التعميم:

ــيم أ ــد الميــ      ا   التطبي يــ  اليامــ  فــ  دراســا  إن قيــاس معــدل العائــد علــم التعل
أســـواق العمـــل ونظـــم التعلـــيم، ولت ـــدير العائـــد علـــم التعلـــيم ف ـــد تطـــور  منـــاه  تطبي يـــ  
لت ـــدير هـــذا العائـــد علـــم مســـتو  األفـــراد،  يـــث يـــتم ت ـــدير العائـــد ال ـــاص علـــم التعلـــيم 

 .  ثمار ف  التعليم بواسط  األفرادبالتمعن ف  قرار ا ست
 ئد التعميم وفائدته:الهدف من قياس عا

 إن الهدف من قياس عائد التعميم وفائدته تظهر في النقاط التالية:
أنف أصبق من المسلم بف أن ا ستثمار ف  التعليم ينت  عنف فوائد اقتصادي  مل وظ   .1

إ  أنف ييم ت ديد الععق  بين هذا العائد وبين اإلنفاق علم التعليم، وف  البعد الناميـ  
ل أساســاإ إلــم تنميــ  اقتصــادها تــزداد ال ايــ  إلــم وســيل  تبــين دور التعلــيم فــ  التــ  تيــد
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ــيم فــ  التنميــ   ــيم لبيــان مــد  إســيام التعل التنميــ  ا قتصــادي ، ويصــبق قيــاس عائــد التعل
 ا قتصادي  أمراإ  يوياإ.

إن قياس عائد التعلـيم يمنـن أن يمـد الم طـط التربـوي بمعلومـا  أساسـي  مفيـد  عـن  .2
بط التــ  تــربط التعلــيم بســوق العمــل وعــن األهميــ  ا قتصــادي  للسياســا  التعليميــ  الــروا

 الم تلف   تم يمارس ا  تيار بينيما علم أسس مولوعي  سليم .
تظيـــر فائـــد  قيـــاس عائـــد التعلـــيم فـــ  أنـــف يمـــدنا بمعلومـــا  عـــن تنلفـــ  أنـــواع التعلـــيم  .3

الطلم بالنسب  للفئا  الم تلفـ  مـن الم تلف  ويمدنا بمعلوما  عن التوازن بين العرض و 
ال ــو  البشــري  المتعلمــ  نمــا يســاعد م ططــ  التعلــيم علــم ت ديــد األيــراض وتزويــدهم 

 بالبيانا  العزم   ت اذ قرارا  سليم  ف  لوء أهدال وال  .
يويف هذا العائد م ططـ  التعلـيم إلـم اتيـا  ا سـتثمار فـ  أي نـوع مـن أنـواع التعلـيم .4

ل  ينون استثماراإ والمد ل يشير إلم قل  العرض أو زيادتف بالنسب  لفئا  بل ف  أي مر 
 معين  من ال و  البشري .

يويف نذلك األنظار إلـم الععقـ  بـين اإلنفـاق علـم تعلـيم فئـا  ال ـو  البشـري  عاليـ   .5
لم الميال الذي تعمل فيف الدول  إليراء األفراد علم طلـم  المستو  وبين سوق العمل وا 

 ع معين  من التعليم وذلك بواسط  معالي  مولوع ال وافز ببراع .أنوا
 : أهمية قياس عائدات التعميم

ععق  التعليم ب يا  الفرد والميتم  وما يعـود علييـا مـن منـاف  ممـا أد  إلـم اإلقبـال  .1
 الشديد علم التعليم مما يتطلم بذل الييد والمال علم  سام ا ستثمارا  األ ر .

ئدا  التعليم بطرق ال ياس الم تلف  تنير السبيل أمـام الدارسـين والمسـئولين دراس  عا .2
 ت اذ ال رارا  الصائب  ف  ا ستثمارا  التعليمي ، نما ف  ا تبار البدائل وا سـتثمارا  

 نت ديد ال يم المناسم للتوس  التعليم  بالنسب  أل يام المشاري  األ ر .
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علـيم فـ  سـد ا تيايـا  الميتمـ  مـن أفـراد ال ـو  تنشل عـن مـد  معئمـ  أنظمـ  الت .3
 العامل ، أو ت ري  أناس   ي تاييم سوق العمل.

 تطوير الب ث العلم  ف  هذا الميال يساعد علم ازدهار التعليم.  .4
  : وجهات النظر حول قياس العائد االقتصادي من التعميم

  تعلــو فــوق ال ســام وفــوق : تــر  أن التعلــيم ظــاهر  إنســاني  رفيعــ وييــ  النظــر األولــم
 الت دير وأن قيمتيا   ت در بمال و  يمنن  سابيا ب ي  ال.

: تر  أن قياس العائد من التعليم يساعد علم إبراز دور  ف  التنميـ   ويي  النظر الثاني 
ا قتصـــادي  علــــم المســـتويين الفــــردي ول ــــوم  ولنـــنيم يعترلــــون علـــم اســــت دام نفــــس 

 يست دميا ا قتصاديون ف  الميا   المادي . األساليم والم اييس الت 
: تؤيد مبدأ قياس العائد من التعليم ت ييداإ مطل اإ و  تر  ما يمن  من  ويي  النظر الثالث 

 است دام نفس أساليم ال ياس الت  تست دم ف  قياس الظواهر المادي  اليامعي . 
     
رم للواقــ  المعــاش  يــث إنيـــا ممــا ســبق يتلــق أن  وييـــ  النظــر الثانيــ  هــ  األقـــ    

وسطاإ بين ويي  النظر األولم والثالث ، فلـعإ عـن أن ظـاهر  التعلـيم فـ   ـد ذاتيـا هـ  
 ظاهر  إنساني  تستعص  علم ال ياس النم  الدقيق.

 أنواع عائدات التعميم:
تعد مس ل  تصنيل العوائد للتعليم مـن إ ـد  المسـائل المتعـدد  التـ  طالمـا تـا  فييـا و    
يـــر مـــن الدارســـين فـــ  المولـــوعا  التـــ  تتعلـــق بمـــردودا  تـــ ت  مـــن طبيعـــ  العائـــد نث

التربوي ونيفي  ت ويم ذلك العائد اقتصادياإ،  يث إن النتائ  الت  تترتـم علـم النشـاطا  
التعليمي  والت  تؤثر ف  التنوين الذوق  لألفـراد أو تـؤثر فـ  طبيعـ  التعامـل ا يتمـاع  

يمنن إ لاعيا لمعايير اقتصادي  و  يمنـن بـ ي صـير  مـن بينيم آ ر  ه  مظاهر   
الصــيإ إ لــاعيا لت يــيم ن ــدي ييــر أن هــذ  المظــاهر بــدورها ســول تــؤثر فــ  فعاليــا  
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األفــراد بمــا فييــا النشــاط ا يتمــاع  وا قتصــادي أي أنيــا مظــاهر ييــر قابلــ  بطبيعتيــا 
صادي  الت  يمنن ت ـديرها ن ـديإا للت ييم الن دي ولننيا تؤثر ف  النشاطا  اإلنتايي  وا قت

نمـــا أن هـــذ  التـــ ثيرا  التـــ  يمنـــن أن نلـــ  ليـــا قيمـــ  ن ديـــ  ليســـ  نـــل تـــ ثيرا  تلـــك 
المظــاهر بــل يــزء يســير منيــا، فالت ــديرا  ا قتصــادي  الن ديــ  ليــذا النــوع مــن العوائــد مــا 

 . ه  إ  ت ديرا  ت ريبي 
يـــ  التـــ  ت ـــوم بيـــا مؤسســـا  التعلـــيم و يـــث أن النتـــائ  المباشـــر  للنشـــاطا  التعليم     

والتــ  تتمثــل بالمعــارل وال بــرا  والميــارا  هــ  نتــائ    يمنــن ت ــدير قيمتيــا ن ــدياإ و  
ت توي ف  منوناتيا وعناصرها  صائص اقتصادي  ولذا مـن ال طـ  اعتبـار هـذ  النتـائ  

ا قتصادي  تتمثل المباشر  والنشاطا  التعليمي  والفنري  لمؤسسا  التعليم بل إن العوائد 
بالتــ ثيرا  التــ  تترنيــا تلــك النتــائ  التــ  تتمثــل بمظــاهر ذا  طبيعــ  اقتصــادي  تترتــم 
علــم بعــض تلــك النتـــائ  وتب ــ  هنــاك نتــائ  أ ـــر    تظيــر ت ثيراتيــا ا قتصــادي  مـــن 

 .ير عن طريق بعض المظاهر الوسيط  عل مظاهر مباشر  بل تظ
 تصنيفا  عوائد التعليم : 

تباينــ  وييــا  نظــر البــا ثين فــ  تصــنيفيم للعائــد مــن التعلــيم ففريــق مــنيم قســم ول ــد   
عوائــد التعلـــيم إلــم عوائـــد فرديــ  وأ ـــر  ايتماعيــ  وفريـــق قســميا إلـــم عوائــد اســـتيعني  
وأ ــر  اســـتثماري ، فـــ   ـــين قســـميا فريـــق آ ـــر إلـــم عوائـــد ماديـــ  وأ ـــر  ييـــر ماديـــ ، 

إلــم مباشــر  وأ ــر  ييــر مباشــر  وبــذلك يمنــن وفريــق آ ــر قســم تلــك العوائــد مــن التعلــيم 
 تمييز أرب  تصنيفا  رئيسي  ومتدا ل  لعوائد التعليم نالتال : 

 عوائد استثمارية:  –التصنيف األول : عوائد استهالكية 
 ( العائد االقتصادي لمتعميم الذي يفيد أغراض االستهالك: 1

مـن وعـ  وث افـ  وتريـر فـ  السـلوك يست دم الفرد النتـائ  التـ  تترتـم علـم التعلـيم      
واألســلوم فــ  التعامــل ا يتمــاع  فــ  ال يــا  اليوميــ  نيــزء مــن ش صــيتف، وتعــد هــذ  
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النتــائ  وااثــار المترتبــ  علييــا قيمــ  فــ  ذاتيــا وأن النف ــا  التــ  وييــ  لتلــك النشــاطا  
  ه  نف ا  ويي  أليراض استيعني  ن ي  نف ا  أ ـر  تويـف إلشـباع ال ايـا  اانيـ

لألفــراد نالنف ــا  ال اصــ  بالطعــام والنســاء والصــ   وييرهــا مــن النف ــا  التــ  يويييــا 
الميتم  واألفراد أليراض ا ستيعك وبـذلك تنـون النتـائ  التعليميـ  وااثـار التـ  تترتـم 
علييا هدفاإ بـذاتيا. ونـذلك فـان الميتمـ  يسـت دم النتـائ  التـ  تترتـم علـم التعلـيم لتلبيـ  

ل الترير والت ول ا يتماعيين الذين يستيدفيما أليل ا نت ـال مـن  الـ   ايتف ف  ميا
  لاري  إلم  ال   لاري  أفلل منيا.

وقــد يريــ  ذلــك إلــم طبيعــ  التعلــيم نفســف فللتعلــيم طبيعــ   اصــ   يــث   يــزول أثــر   
ن نان الداف  وراء التعليم دافعاإ استيعنياإ.   التعليم بزوال المؤثر  تم وا 

 د االقتصادي لمتعميم الذي يفيد أغراض االستثمار:( العائ2
تترتــم علــم نتــائ  النشــاطا  التعليميــ  منــاف  اقتصــادي  فــ  ميــال اإلنتــاج ســـواء      

المادي أو ال دم ، ويعد هذا اليزء من النتائ  التعليمي  الذي ي دم أيراض إنتايي  ف  
ـــ ـــا  اإلنت ـــاح نتييـــ  اســـت دامف فـــ  عملي ـــق أرب ـــد المســـت بل وت  ي ـــداإ اقتصـــادياإ يفي اج عائ

أيــراض ا ســتثمار، وتســيم النتــائ  التعليميــ  فــ  أيــراض ا ســتثمار مــن  ــعل إســيام 
تسـت دم نتـائ  التعلـيم أليـراض          ميار  ال و  العامل  ف  عملي  اإلنتـاج، ونـذلك 

ا ســتثمار مــن  ــعل إســيام معطيــا  الت ــدم العلمــ  والتننينــ  فــ  زيــاد  اإلنتــاج وفــ  
تطوير العمليا  اإلنتايي ، نذلك يست دم األفراد والنتـائ  التـ  تترتـم علـم تعلـيميم مـن 
ميــار  وت هيــل لل صــول علــم مــورد مــال  طــول  يــاتيم اإلنتاييــ  وبــذلك تصــبق النتــائ  
التعليميــ  عنصــراإ اســتثمارياإ يمنــن الفــرد مــن ت  يــق مناســم ماليــ  فــ  المســت بل ويــؤثر 

لـــك المناســـم وفـــ   يـــم الـــد ل ال  ي ـــ  الـــذي يمنـــن أن مســـتو  التعلـــيم علـــم  يـــم ت
ي صـــل عليـــف الفـــرد فـــ  المســـت بل والفـــارق فـــ  المـــد و   التـــ  ي صـــل علييـــا األفـــراد 
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  التــ  تترتــم علــم تعلــيم اســتناداإ إلــم مســتوياتيم التعليميــ  يفســر دريــ  اســتثماري  النتــائ
 .األفراد
عنـــدما يثمـــر إشـــباعاإ أو  Cohnو  ســـم رأ   و نـــون  –وينـــون العائـــد اســـتيعنياإ      

منفع  لفتر  و يد  ف ط فـ   ـين يعـد اسـتثماراإ عنـدما يتوقـ  أن يثمـر رلـا أو منفعـ  فـ  
إنتاياإ يتصل ب نف  –نما تشير عديد من الدراسا   –فترا  مست بلي  ف ط، وتعد التربي  

وأ ـر  بمعنـم أن ليـا عوائـد اسـتيعني   In Between Classificationت سـيم وبينـ  
 استثماري  مست بلي ) و.

 عوائد غير مادية:  –التصنيف الثاني:عوائد مادية 
 : ( العوائد المادية1

تسيم النتائ  الت  تترتم علم التعليم فـ  عمليـا  اإلنتـاج ويترتـم علـم ذلـك  لـق      
 مناف  اقتصادي  ونمواإ ف  الد ل ال وم  ومد و   األفراد وتسيم تلك النتائ  ف  تنشيط
الفعاليا  ا قتصادي  من  عل تطور عمليا  اإلنتاج والت ثير ف  أساليم اإلنتـاج وفـ  
ظرول العمل وف  م تلل الفعاليا  اإلنتايي  وا ستيعني  لألفراد وللميتم ، وأن هذ  
النتــائ  ا قتصــادي  قابلــ  لل يــاس والت ــدير ويمنــن ت ديــد العناصــر التــ  تــؤثر فــ  تلــك 

د  وهنــــذا تعــــد هــــذ  المــــردودا  مــــن  يــــث إمنانيــــ  قياســــيا نتــــائ  النتــــائ  بصــــور  م ــــد
 اقتصادي  مادي  للتعليم) و.

 : ( العوائد غير المادية2
ه  تلك الفوائد أو المناف  يير المادي  لعستثمار ف  التعليم و الت  يمنن أن يتمت      
ييــر الماديــ  ، ويــر  الــبعض أيلــا أن العوائــد  الفــرد وتــنعنس آثارهــا علــم الميتمــ بيــا 

 ه  ميموع  التريرا  الت  تطرأ علم البناء ا يتماع  نتيي  التعليم.
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و يث إن الراي  الرئيسي  للنشاطا  ا قتصادي  يايـ  إنسـاني  تتمثـل بمنفعـ  اإلنسـان    
شباع  اياتف المعنوي  وتريير الظـرول الماديـ  التـ  تمننـف مـن تطـوير  ياتـف الفنريـ   وا 

ــــ  و إي ــــا  نــــل النشــــاطا  اإلنســــاني  بمــــا فييــــا واليمالي ــــك هــــ  ياي ــــاء إنســــانيتف، وتل ن
النشاطا  التربوي  وا قتصادي  وتوظل ف  سـبيل ت  ي يـا ييـود إنسـاني  ونف ـا  ماديـ  
نبير ، وهنذا تعـد نـل الترييـرا  التـ  ت صـل فـ   يـا  الفـرد المعنويـ  هـ  بمثابـ  عوائـد 

  فـ  سـبيل ت  يـق تلـك الرايـا  فـ  ميـال لتلك الييود ونتائ  لتلك النف ـا  التـ  وييـ
ترييـــر اإلنســـان، ول ـــد أيفـــل هـــذا اليانـــم مـــن العوائـــد ا قتصـــادي  للتعلـــيم ا قتصـــاديون 
والدارسون المولـوعا  ا قتصـادي  فـ  التعلـيم ومـن  ـاول التطـرق إليـف لـم ينـن تطرقـف 

 .للتعليم إ  تلمي اإ عارلاإ ولم يعط لف وزناإ بين أشنال المردودا  ا قتصادي 
 عوائد اجتماعية: –التصنيف الثالث : عوائد فردية 

 ( عوائد فردية:1
إن هـــذا النـــوع مـــن العائـــد ا قتصـــادي للتعلـــيم يتمثـــل بـــالمردودا  ا قتصـــادي  التـــ       

ي صـــل علييـــا األفـــراد علـــم شـــنل مـــد و   ومناســـم ماديـــ  نتييـــ  ميـــاراتيم و بـــراتيم 
اإلنتــاج، والمــردودا  ا قتصــادي  للتعلــيم تظيــر  ومعــرفتيم التــ  يســت دمونيا فــ  ميــال

علم شـنل منـاف  لألفـراد  ويصـبق التعبيـر عنيـا ب نيـا مناسـم اقتصـادي  للفـرد وي صـل 
علييـــا نتييـــ  مياراتـــف و براتـــف ومعرفتـــف التـــ  انتســـبيا نتييـــ  للنشـــاطا  التعليميـــ  وهـــذ  

 .الفرد بصور  مادي  وبصور  معنوي المناسم الت  ي صل علييا 
 ( عوائد اجتماعية:2

ويعد هـذا النـوع مـن العائـد ا قتصـادي للتعلـيم يـزءاإ مـن العوائـد ا قتصـادي  بيميـ       
أنواعيا، والت  تفيد أيراض ا ستثمار أو أيراض ا ستيعك ونذلك المناف  ا قتصادي  

نتفــ  منــف الميتمــ  أليــراض التــ  تظيــر علــم أشــنال ماديــ  أو أشــنال معنويــ ، والــذي ي
باإللـــاف  إلــم أنيـــا الفائــد  التـــ  تعــود علـــم الفـــرد  ، التنميــ  ا قتصـــادي  وا يتماعيــ 
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نعلو ف  الميتم  وتتمثل ف  زياد  التريرا  الت  تطرأ علم الفرد والميتمـ  مـن تريـر 
 فـــ  نمــــط ال يــــا  ، والعــــادا  والت اليــــد وت ســــين  يـــا  األفــــراد بمــــا يــــؤد  إلــــم التماســــك

 .ا يتماع  بينيم
نمـــا تتمثـــل العوائـــد ا يتماعيـــ  للتعلـــيم فـــ  التعـــرل علـــم مواهـــم األفـــراد وتنميتيـــا     

ثــار  الريبــ  فــ  الت ــدم وتييئــ  األفــراد لت بــل التريــر  وزيــاد  مرونــ  ال رنــ  ا يتماعيــ  ، وا 
ادأ  وا ســتعداد لــف وطلبــف بطري ــ  فعالــ  وتعميــق اإل ســاس بال ريــ  و فــز ا بتنــار والمبــ

 . وير ال يم ا يتماعي  والث افي عند األفراد وتدعيم ا نتماء السياس  ، وتط
 غير مباشرة: –التصنيف الرابع: عوائد مباشرة 

وفيف تن سم عوائد التعليم إلم عوائد مباشر  )مادي  واقتصـادي و وأ ـر  ييـر مباشـر       
ت ل أهمي  عن العائد   ، والت   ف  النوا   ا يتماعي  والث افي  لنل من الفرد والميتم

 .ا قتصادي
ــــ  ويع ــــ  )التنمي ــــ ثراإ بالت ســــيم ا صــــطع   الشــــائ  للتنمي ــــا أن هــــذا الت ســــيم مت  ــــظ هن

 ا يتماعي  ف  م ابل التنمي  ا قتصادي .
ـــد مباشـــر 1 وتشـــتمل العوائـــد ا قتصـــادي : زيـــاد  د ـــول األفـــراد والميتمعـــا ،   : و عوائ

عداد الطاق  العام لـ  العزمـ  لتيسـير عيلـ  التنميـ  ا قتصـادي  مـ  التريـرا  المتع  ـ  وا 
فـــ  الوظـــائل الناتيـــ  أساســـاإ مـــن الت ـــدم المعرفـــ  والتننولـــوي  وييـــر ذلـــك مـــن يوانـــم 

 . التنمي  ا قتصادي 
:  يعـرل الـبعض والعوائــد ييـر المباشـر  للتعلـيم و علـم أنيـا تلــك  و عوائـد ييـر مباشـر 2

ادي  للتعلـــيم قبـــل اليـــامع  والتـــ  تعـــود علـــم الفـــرد والميتمـــ  علـــم العوائـــد ييـــر ا قتصـــ
السواء فتظير يميعيا فـ  شـنل فوائـد  ارييـ  فـ  بعـض األ يـان مثـل  فـض معـد   

 .  الص   والمعيش  دا ل الميتم اليريم  ورف  مستو 
 أساليب قياس العائد االقتصادي لمتعميم:
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قتصـــادي  للتعلـــيم وتباينـــ  ت ـــديرا  تلـــك تباينـــ  أســـاليم قيـــاس المـــردودا  ا وقـــد       
األساليم ف  ميال ت ديد  يم العائد نتيي  لتباين المنطل ا  النظري  ا قتصـادي  التـ  
ت ـــدد عوامـــل اإلنتـــاج وعناصـــر النمـــو ا قتصـــادي إذ هنـــاك نظريـــا  اقتصـــادي  تعطـــ  

متسـاوي  لنـل  العامل من عوامل اإلنتاج دوراإ أنبـر مـن العوامـل األ ـر  أو تعطـ  أدواراإ 
العوامل أو تر  عوامل النمو ا قتصادي بشنل م تلـل عـن تلـك التـ  ت ـددها نظريـا  
أ ر  لـذلك نـر  أسـاليم متنوعـ  فـ  قيـاس العائـد ا قتصـادي للتعلـيم، ويمنننـا تصـنيل 
هذ  األساليم إلم أساليم تسـت دم فـ  قيـاس العائـد ا قتصـادي الفـردي وأ ـر  تسـت دم 

 . قتصادي علم الصعيد ال وم ف  قياس العائد ا
 أساليب تقدير العائد االقتصادي لمتعميم )فردي(:

يت ذ الميتمون باقتصاديا  التعليم مدا ل متعدد  ل ياس العائد ا قتصادي للتعلـيم ومـن 
  : أهم هذ  المدا ل أو الطرق

  Correlation Approach  The Simpleطريقة االرتباط البسيط  (1
الطري ـــ  فــ  الوقـــول علـــم ا رتبـــاط بــين م ريـــا  العمليـــ  التعليميـــ  وتــتل ص هـــذ     

والمـــد ل ال ـــوم  أو بـــين النشـــاط ا قتصـــادي والعمليـــ  التعليميـــ ، ويـــتم ذلـــك فـــ  إطـــار 
م ارن  هذا ا رتباط ف  عدد من البعد ف  فتر  وا د ، للوقول علـم مـد  ا رتبـاط بـين 

بينـ  ب ـوث عديـد  أن هنـاك ارتباطـاإ والـ اإ  التعليم ونمو النات  ال وم  اإليمال ، وقد
 .د  اإليمال  وزياد  د ل الفر بين ال يد ف  التعليم والت رج منف وبين زياد  النات  ال وم

نمــا يمنــن أن ي ســم هــذا ا رتبــاط بتتبــ  ا رتبــاط بــين نمــو التعلــيم وزيــاد  ال يــد فــ    
دولـ  وا ـد  فـ  فتـرا  زمنيـ  مرا لف والت رج ف  مؤسساتف وبين نمـو الـد ل ال ـوم  فـ  

ن أن ثمــ  ارتباطــاإ  مويبــاإ بــي T. Schultzم تلفــ ، وقــد بينــ  دراســا  تيــودور شــولتز 
 .التعليم وزياد  الد ل ال وم 
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ومــــن عيــــوم هــــذ  الطري ــــ  أنيــــا تيمــــل أثــــر العوامــــل ييــــر التعليميــــ  فــــ  النشــــاط      
يم وتطـور  قـد ينـون رأس المـال ا قتصادي، فعندما يزداد الد ل ال وم  بزيـاد  نمـو التعلـ

المادي هو الذي زاد اإلنتاج والـد ل وزاد فـ  الوقـ  نفسـف م ـدار التعلـيم، وقـد تنـون مـن 
عوامل سوق العمل والعمالـ  أو أسـعار الن ـد هـ  التـ  تفسـر التذبـذم صـعوداإ أو هبوطـاإ 

 .ا يفسرها مستو  الت صيل العلم ف  أيور العمال أنثر مم
 :The Residual Factor Approachلباقي ( طريقة العامل ا2

 اول نثير من علماء ا قتصاد أن ي يسوا نسب  الزياد  فـ  إيمـال  الـد ل ال ـوم       
الت  يمنن إرياعيا إلم ما أنفق من رأس المال والعمـل وذلـك فـ  فتـر  زمنيـ  معينـ ، ثـم 

يـث النيـل بسـبم اعتبار الباق  نتيي  للت سينا  الت  طرأ  علـم ال ـو  العاملـ  مـن  
 .التعليم

ويري  ا قتصـاديون مـا قـد ي ـدث مـن زيـاد  فـ  الـد ل ال ـوم  للميتمـ  فـ  فتـر  مـا    
إلـــم العوامـــل التـــ  يمنـــن أن تســـاهم فـــ  هـــذ  الزيـــاد ، تلـــك العوامـــل التـــ  يمنـــن قياســـيا 
اقتصــادياإ مثــل رأس المــال والثــروا  الطبيعيــ  وييرهــا. ويتب ــم بعــد  ســام هــذ  العوامــل 

 م   يمنن تفسير  بعامل مباشر يعرل بالعامل الباق  أو )البواق و.يان
وير  نثير من ريال ا قتصاد أن التعليم وما يرتبط بف مـن ب ـث علمـ  وت ـدم ت نـ     

هو مري  هذ  الزيار  يير المعرول أسبابيا المباشـر  )البـواق و، وهنـاك دراسـا  متعـدد  
 .ف  هذا الصدد

يا و يعترل بيا عاد  الـذين اسـت دموها ون ـادهم علـم  ـد سـواء ولتلك الطري   عيوب    
فالععق  المتبادل  تنون رأس المال والتننولوييا ونمو المعرف  تعن  أن الباق  يعـزي إلـم 
تزايد المعرف  قد يتلمن ف  واقـ  األمـر يانبـاإ مـن تنـوين رأس المـال يتمثـل فـ  ت سـين 

لــم التعلــيم لــيس منفصــعن ب ــدر نــال، إذ نوعيــ  أصــول رأس المــال، نمــا أن مــا يعــزي إ
ليسـ  هنـاك تفرقـ  بــين التعلـيم الشـنل  وييــر الشـنل  أو اإلشـار  إلــم الفـروق فـ  نوعيــ  
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ريـم مـا أسـيم  بـف هـذ  الطري ـ  فـ  لفـ  نظـر البـا ثين ووالـع   التعليم أو ملمونف.
 ل ال ــوم  السياسـ  إلـم الـدور الوالـق، الـذي يمنـن أن يشـارك بـف التعلـيم فـ  زيـاد  الـد

  من  عل ت سين نوعي  الموارد البشري ، إ  أن بيا عديداإ من الثررا  أو الصعوبا .
وهنــاك بعــض ا نت ــادا  التــ  تتعلــق بطبيعــ  البيانــا  اإليماليــ  شــائع  ا ســت دام      

عن رأس المال وعدد ساعا  العمل ومسا ا  األرض المنزرع ، وينم عن الذنر دور 
العوامــل نفســيا. ومــن هنــا فعــزل التعلــيم عــن ب يــ  العوامــل المتبعــ  يعــد التعلــيم فــ  هــذ  

ـــين نـــل مـــن  ـــيم  وب ـــين التعل ـــق بععقـــا  التفاعـــل ب ـــاك مشـــنل  أصـــعم تتعل مشـــنل ، وهن
مـــد ع  العمـــل، ورأس المـــال، واألرض، وهنـــاك مشـــنل  أ ـــر  تتعلـــق بشـــيوع اســـت دام 

ـــ . ـــم دراســـا  هـــذ  الطري  ـــ  المتيانســـ  فـــ  أيل ـــ  ال طي ـــ   الدال ومعـــرول أن هـــذ  الدال
تفتــرض الــطراد الزيــاد  والن صــان فــ  المتريــرا  المســت ل  والتابعــ ، وهــذا أمــر صــعم 

 .ف  الظواهر ا يتماعي  والتربوي ال دوث 
 : ( طريقة العائدات المباشرة وغير المباشرة لمتعميم3

The Direct and indirect returns to education  
ا هــو ال ــال فــ  المشــاري  ا قتصــادي ، علــم  ســام تنــاليل ت ــوم هــذ  الطري ــ  نمــو   

المشروع التعليم ، ثـم  سـام عائداتـف علـم المسـتو  الفـردي أو ال ـوم  ثـم ن ـوم بعمليـ  
طــرح بســيط  نتوصــل إلــم األربــاح التــ  يــدرها المشــروع أو ن ــوم بعمليــ  ت ســيم بســيط  

 لن صل علم معدل إنتايي  التعليم من الد ل أو األرباح.
أي أن هـــذ  الطري ـــ  تفتـــرض أن التعلـــيم ينـــت  عوائـــد ماديـــ  مباشـــر  يمنـــن قياســـيا      

بالنسب  للفرد والميتم ، وأن هذا التعليم يتنلـل نف ـا  متعـدد  يمنـن أيلـاإ قياسـيا وقـوام 
هذ  الطري   الم ارنـ  بـين أربـاح األفـراد وبـين تنلفـ  تعلـيميم ون صـل علـم معـدل العائـد 

است راج النسب  أو الععق  بين الد ول ونـل النف ـا  التـ  يـدفعيا  من التعليم عن طريق
الفـرد أو الميتمـ  بمــا فـ  ذلــك المناسـم اللـائع . وقــد بـذل  م ــاو   متعـدد  ل ســام 
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هــذا المعــدل علــم أســاس قيــاس زيــاد  الــد ل مــن أربــاح األفــراد التــ  يفتــرض أنيــا نتييــ  
التـــ  باســـت دام إ ـــد  الطـــرق المناســـب ، و للتعلـــيم ثـــم ت ـــدر ال يمـــ  ال اليـــ  ليـــذ  الـــد ول 

  .يرلم علبيا التبسيط الريال 
إن ا ســـتثمار فـــ  رأس المـــال المـــادي يعطينـــا عائـــداإ أو رب ـــاإ ماديـــاإ فـــ   ـــين أن      

المــــدارس تنــــت  تعليمــــاإ، وهــــذا التعلــــيم متلــــمن فــــ  ع ــــول المتعلمــــين الــــذي يســــتعملون 
 بلي ، ومـــن ثـــم فـــان  ســـام العائـــد مـــن ميــاراتيم الناتيـــ  عنـــف فـــ  نســـم د ـــوليم المســت

ي ـوم علـم أسـاس  سـام الفـرق بـين األمـوال التـ  اسـتثمر   –التعليم وف اإ ليذ  الطري   
وف  تعليمف  عل المرا ل التعليمي  الم تلف  وبين ما ي صلف هذا الفرد من د ول مالي  

 .ف   الر  ومست بلف علم مد   ياتف
مـــ  زاد مســـتو  د لـــف، وي ســـم عائـــد التعلـــيم فـــ  هـــذ  ونلمـــا زاد مســـتو  الفـــرد التعلي  

ال ال  علم أسـاس الفـرق بـين مـا اسـتثمر مـن أمـوال مـن أيـل تعلـيم الفـرد ومـا يعـود مـن 
  د ول ف  الوق  ال الر والمست بل.

وعلم الريم من إمنانيا  است دام معدل العائد ف  التعلـيم وبعـض النيا ـا  التـ       
رلـــف النثيـــر مـــن الصـــعوبا  ويتعـــرض بالتـــال  لن ـــد شـــديد    يـــا فـــ  ذلـــك إ  أنـــف يفت

  :نل ص بعلف ف  اات 
تفترض هذ  الطري   أن الد ل يتوقل أساسـاإ علـم التعلـيم فـ   ـين تشـير عديـد مـن  .1

 الدراسا  إلم ويود عوامل أ ر  ميم  تؤثر ف  د ل الفرد.
 ف  والد ول لألفراد.ت تاج هذ  الطري   إلم بيانا  تفصيلي  نثير  يداإ عن التنل .2
  تعبر فروق الد ل بدق  عن الفروق ف  إنتايي  العاملين علم ا تعل مستوياتيم  .3

 التعليمي . 
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عــاد  مــا تفتــرض  ســابا  معــدل العائــد للتشــريل النامــل لل ــرييين وهــو أمــر ييــر  .4
صــ يق،  ســيما فــ  عديــد مــن الــدول الناميــ  التــ  تعــان  بطالــ  والــ   بــين  رييــ  

 عليم بم تلل أنواعف.الت
 تيمل هذ  الطري   العوائد يير ا قتصادي  للتعليم ويرنز ف ط علم العوائد المادي .  .5

 أساليب تقدير العائد االقتصادي لمتعميم )جماعي(:
يمنـــن للميتمـــ  أن يينـــ  مـــن التعلـــيم فوائـــد اقتصـــادي  وايتماعيـــ  نثيـــر  ومـــن هنـــا      

اع  للتعليم وه  دراسا  تيتم بما يمنن أن يعود بف ظير  دراسا  ت يس العائد ا يتم
ـــد مـــن م ارنـــ   ـــيم مـــن نفـــ  علـــم الميتمـــ  اقتصـــادياإ وايتماعيـــاإ، ويظيـــر هـــذا العائ التعل

 .لتعليم بالزياد  ف  الد ل ال وم ا ستثمار ف  ميدان ا
وهنا تيـدر اإلشـار  إلـم أن ريـال ا قتصـاد يـرون أن العائـد المباشـر مـن التعلـيم علـم   

الميتم  هو أساس ت ـدير العائـد مـن ا سـتثمار فـ  التعلـيم نظـراإ للتمـايز وا  ـتعل فـ  
ــــ  ال طاعــــا  ال نوم ــــين العــــاملين ف ــــ  والعــــاملين فــــ  ال طاعــــا  د ــــول األفــــراد مــــا ب ي

 .ال اص 
 عائد من التعميم األساسي :الصعوبات ومشكالت قياس 

ـــر  منيـــا التع .1 ـــاج يمنـــن أن اســـترعل رأس المـــال فـــ   ـــا   نثي ـــف نت ـــيم   ينـــت  عن ل
تسوي ف وقد ينون مستطاعاإ ف  بعض ال ـا   أن تنسـم قيمـ  مـا إلـم العائـد ولنـن فـ  
عدد نبير من ال ا   يبدو من المشنوك فيف أن نستطي   سام العائد المال  ف  مثل 
هـــذ  ا ســـتثمارا  فـــ  رأس المـــال ا يتمـــاع  لنـــل فـــرد عنـــدما ن ـــارن ذلـــك بالعائـــد مـــن 

 ثمارا  األ ر .ا ست
إن عمليــ  ت ديــد المصــدر المــال  تيــتم إلــم  ــد نبيــر ب ويــف النشــاط التــ    تمثــل  .2

 استثماراإ علم اإلطعق ف  لر  ا قتصاد من إلاف  المبالإ المادي .
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يويف الن د ل سام وقياس عائد التعليم ف  أنف ييمـل قيـاس العوائـد ا قتصـادي  ييـر  .3
العلـيم مثليـا مثــل العوائـد ييـر ا قتصـادي  نمـا يويـف الن ـد إليــف المباشـر  التـ  تعـزي إلـم 

أيلـــاإ بســـبم طري ـــ   صـــولف علـــم بيانـــا  الـــد ل بـــين عينـــ  م طعيـــ  تعنـــس  ـــا   
العـرض والطلـم ال الــر  والمالـي  وتثيـر التشــنك  ـول إمنانيـ  ات ــاذ المـد ل نمرشــد 

 ف  ات اذ ال رارا  ال اص  با تيايا  المست بل.
ائق والبيانــا  التــ  يبنــ  علييــا  ســام معــدل العائــد مــن التعلــيم و صوصــاإ إن ال  ــ .4

 ف  البعد النامي  قد   تنون دقي   بال در الناف . 
وعلــم الــريم مــن صــعوب   ســام عائــد التعلــيم  ســاباإ دقي ــاإ فــان يميــ  ا قتصــاديين     

م ــدار مــا يمثــل ييمعــون علــم أنــف ي ــدم إســياماإ ميمــاإ فــ  ا قتصــاد، ومــن ييــ  ثابتــ  ف
النظــام التعليمــ  هــدفا مــن أهــدال  طــ  التنميــ  فال ايــ  إلــم ت ــدير مــردود  وعائــد  هــ  

 .أي إمناني   ستبدالف بش ء آ ر أقل إل ا اإ طالما أنف   يويد
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