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جﺎمعة زاخؤ

المقدمة :

حظي موضوع تقدير العائد من االستثمار يف التعليم باهتماـ كبَت مػن ببػا املؤسسػات اكووميػو ا الهليػو االداليػو
ا بتزايد تولفو التعليم أصبحت تغطيو نفقاته تشوا عبئاً أثقػا كاهػا الاػراد ا اكوومػات معػاً ااصػو يف البلػداف الفقػَتة،
دما أدى اىل تزايد البحث عن املوارد اليت ظمون أف تنفق على بطاع التعليم يف مجيع البلداف اااصو البلداف الناميو .
ابػ ػػد أاىل االبتيػ ػػادييوف أشميػ ػػو بالغػ ػػو للتعلػ ػػيم االسػ ػػتثمار ايػ ػػه اتبلوره ػ ػ ا االهتمػ ػػاـ يف أاااػ ػػر ا مسػ ػػينات اأاائػ ػػا
الستينات من القرف املاضي حتت تأثَت العديد من العواما منها أف للتعليم دارمهم يف التنميػو االنمػو  ،ابعػد أف تبػُت امػن
ا ػ ؿ البحػػوث الػػيت أﺟريػػت يف هػ ا ا ػػاؿ مػػن ببػػا العديػػد مػػن البتيػػاديُت أف امػػزل العظػػم مػػن الػػداا القػػومي ال ػ
حققته الداؿ املتقدمو ال يرﺟع إىل النمو الومي لعنير العمػا ارأس املػاؿ بػا يعػود إىل حتسػُت نوعيتهمػا ،اهػ ا مػا داػع
إىل البحث عن مفهوـ شاما لرأس املاؿ بعد ما تبُت أف من ا طأ أعطال رأس املاؿ املاد احػد الػدار الرئيسػي يف عمليػو
التنميو االنمو  ،اكنتيﺠو هلػ ا االهتمػاـ اجتهػت النظػار رمػو تنميػو املػوارد امل ييػو لعنفػاؽ علػى التعلػيم  (.ﺸـ ـلتﻭﺕ ،
@. )9، 900كما حظي التعليم العايل يف السنوات الاَتة باهتمػاـ رﺟػاؿ الفوػر الًتبػو  ،ايػأق يف مقدمػو هػ ا االهتمػاـ
دتويػػا ااسػػتثمار التعلػػيم العػػايل ،اه ػ ا يعػػٍت االهتمػػاـ ىيػػادر دتويليػػو تسػػاعد علػػى اسػػتثمار رأس املػػاؿ البشػػر يف مرحلػػو
التعليم العايل من أﺟا مستقبا مشرؽ اختطيط ا ِاع ا منظم.
ابػػد اطػػت حوومػػو أبلػػيم كوردسػػتاف ػ العػراؽ اػ ؿ السػػنوات املاضػػيو اطػوات حثيثػػو يف ريػػق تطػػوير ا ػػدمات
العامو للمﺠتمع اااصو يف جماؿ الًتبيػو االتعلػيم اسػعت اىل تػ ليا اليػعربات الػيت تواﺟػه هػ ا القطػاع امنهػا السػتثمار يف
رأس املاؿ البشر اتنميو بدراته التعليميو اراع مستوا العلمي ااملعػريف مػن أﺟػا تقلػيف الفﺠػوة العلميػو ااملعرايػو الػيت عػا
منهػػا الشػػعك الووردسػػتاا ا ػ ؿ العقػػود املاضػػيو ليوػػوف النسػػاف املػػتعلم أداة ارايػػو التطػػور االتنميػػو  .ابػػد ارتفعػػت نسػػبو
تغطيػػو التعلػػيم العػػايل للسػػواف يف سػػن ?8ػ ػ )9:مػػن @ %;.اىل > %8;.رعػػم الزمفػػاض يف عػػدد امللتحقػػُت يف ه ػ
املرحالو ىعدؿ = %نتيﺠو ضعف الطابو الستيعابيو للﺠامعات ااملعاهد يف البليم ا ؿ الفًتة 900:ػ. 9088
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من هنا ﺟالت ه الدراسو لتحديد ابياس العائد البتياد من الستثمار يف رأس املػاؿ البشػر يف البلػيم نظػراً
لشميػػو ه ػ ا النػػوع مػػن السػػتثمار االػ ركػػزت عليػػه نظريػػات النمػػو االتنميػػو البتيػػاديو  .بػػد اسػػت داـ معيػػار معﺩؿ
ﺍلعائﺩ ﺍلﺩﺍ لي  Internal Rate of Returnكساب كا من العائد البتيػاد مػن السػتثمار يف التعلػيم علػى املسػتوى الفػرد
ااالﺟتم ػػاعي يف ه ػ الدراس ػػو  .اب ػػد ارﺟ ػػت الدراس ػػو بع ػػدد م ػػن الس ػػتنتاﺟات اال ػػيت عل ػػى ض ػػوئها تق ػػد ع ػػدد م ػػن
املقًتحات .
مﺸكلة البحث:
مل يعد ينظر إىل التعليم على أنه ادمػو اسػته كيو ااف الطلػك عليػه يعػود لسػباب اﺟتماعيػو ،بػا اصػبإ ينظػر إليػه
على أنه إستثمار له كلفو اعائد على املستوى الفرد االقومي ..اعليه اػنف اننفػاؽ علػى التعلػيم يعػد إنفابػا إسػتثماريا يف
رأس املػػاؿ البشػػر صمػػك إاقػػاعه لقواعػػد اكسػػاب االبتيػػاد  ،ابيػػاس كلفتػػه االعائػػد االبتيػػاد منػػه مػػن أﺟػػا اكيػػوؿ
علػػى أعلػػى إنتاﺟيػػو تعليميػػو بأبػػا كلفػػو اأعلػػى عائػػد ابتيػػاد .امػػن هػ ا املنطلػػق ظموػػن صػػيارو مشػػولو البحػػث بالتسػػا ؿ
التػايل هػػا السػػتثمار يف التعلػػيم العػايل يف أبلػػيم كوردسػػتاف العػراؽ جمػػز أبتيػادياً اإذا كػػاف كػ ل  ،امػػاهو مقدارالعائػػد
البتياد على املستويُت الفرد االﺟتماعي هل ا النوع من الستثمار )
أهمية البحث:

تنبع ﺃهميو ﺍلبحﺙ مﻥ ﺃهميو ﻭﺠﻭﺩ ﺍالنساﻥ ﺍلﺫﻱ لقه ﺍﷲ سبحانه ﻭتعالى ا ﺃحػ ػ ػ ػسﻥ الق ػ ػ ػػه ﻭميﺯ عﻥ سائﺭ
م لﻭباته بالعلﻡ ﻭﺍلمعﺭاو  ،ﻭ يتفﻕ ﺍلم تيﻭﻥ اي ﺍلعيﺭ ﺍلحﺩيﺙ على ﺃﻥ ﺍالنساﻥ هﻭ محﺭﻙ عمليو ﺍلتنميو ﻭبائػ ػ ػ ػ ػﺩها
ﻭهﻭ ﺍلﺫﻱ يﻁﻭﺭ مستﻭﻯ ﺍست ﺩﺍﻡ ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍلماﺩيو ،ايمثؿ حﺠﺭ ﺍالساﺱ اي وؿ تنميو ﻭتﻁﻭﺭ لوﻭنه ﺍلمسيﻁﺭ على
ﺭﺃﺱ ﺍلماؿ ﺍلماﺩﻱ ﺍلﺫﻱ يشوؿ ﺍلعنيﺭ ﺍلثاني مﻥ عنايﺭ ﺍلتنميو ،مﻥ هنا تتقإ ﺍهميو ﺍلتعليﻡ اي توﻭيﻥ ﺍننساﻥ
ﺍلمنتﺞ ﻭﺩﻭﺭ ﺍلقﻁاﻉ التعليمػػي اػ ػي تحﺩيﺩ حﺠﻡ ﻭنﻭﻉ ﺍلمتﻁلباﺕ ﺍلبشﺭيو ﺍلمﺅهلو ﻭﺍلقػ ػاﺩﺭﺓ علػ ػى ﺍسػ ػتيعاﺏ متطلبػػات
ﺍلتنميػو االبتياديو ﻭﺍالقﻁ ﻉ بمهامها  ،مما يﺠعؿ النظاـ ﺍلتعليمي عام ﹰ حيﻭياﹰ لتﻁﻭﺭ ﺍلمﺠتمع.
هدف البحث :
يهػػدؼ البحػػث اىل بيػػاس معػػدؿ العائػػد البتيػػاد علػػى السػػتثمار يف رأس املػػاؿ البشػػر اعلػػى اﺟػػه ا يػػوص
السػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل يف أبلػػيم كوردسػػتاف ػ الع ػراؽ ل سػػتفادة مػػن النتػػائﺞ املتحققػػو يف ه ػ ا ا ػػاؿ مػػن أﺟػػا تطػػوير
العمليو التعليميو يف البليم .
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فرضية البحث:

يسػػتند البحػػث اىل ارضػػيو أساسػػيو مفادهػػا أف السػػتثمار يف رأس املػػاؿ البشػػر التعلػػيم العػػايل )جمػػد مػػن الناحيػػو
البتياديو كونه ضمقق معدؿ عائد داالي أكرب من كلفو المواؿ املعرب عنها بسعر الفائدة السائد.
منهجية البحث:
مﻥ ﺍﺠؿ تحقيﻕ ﺍلهﺩﻑ املرسػػوـ هل ػ ا البحػػث اقػػد أسػػت داـ الطػػرؽ الرياضػػيو الوميػػو) كسػػاب معػػدؿ العائػػد
الػػداالي مػػن ألسػػتثمار يف التعلػػيم  ،ا تقسػػيمه اىل بسػػمُت رئيسػػيُت  ،القسػػم الاؿ ايػػف لع ػػار املفػػاهيمي ل ػرأس
املػػاؿ البشػػر اع بتػػه بػػالتعليم  ،اايػػف القسػػم الثػػاا للﺠانػػك التطبيقػػي مػػن البحػػث معتمػػدين علػػى البيانػػات الػػيت
اكيوؿ عليها عن ريق أستمارة أستبياف ازعت على عدد من لبو كليػو الدارة االبتيػاد اكليػو القػانوف كعينػو كسػاب
العائد على الستثمار يف التعليم العايل اق عن البيانات اليت استقيناها من السﺠ ت الرمسيو للوليتُت امل كورتُت.
ﺃﻭالﹰ :األستثمﺎر البﺸري( مدخل مفﺎهيمي)
 .1مفهوم ﺭﺍﺱ ﺍلمﺎل ﺍلبﺸﺭﻱ)Harmon,2011, 6) :
ي تلﻑ ﺭﺃﺱ ﺍلماؿ ﺍلبشﺭﻱ عﻥ كػػا مػػن ﺭﺃﺱ ﺍلماؿ ﺍلﻁبيعػ ػي ﻭﺭﺃﺱ ﺍلماؿ املػػاد  .مﻥ ناحيو ﺃساسيو ﺃنه ظمثػػا
القػػدرة ﻭﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلتي حتتػػو علػػى بيمو ﺍبتياﺩيو ،اهػػو ميػػدر بابؿ للتﺠﺩيﺩ ،الوػػن ال يموﻥ بياس ػه ماﺩياﹰ  .اتشيﺭ
ﺍلﺩبياﺕ ﺇلى ﺃﻥ ﺍلبلﺩﺍﻥ ﺍلتي تمتلﻙ ﺭﺃﺱ ماؿ بشﺭ مﺭتفػػعﹰ تحقﻕ معﺩالﺕ نمﻭ مﺭتفعو ﻭمسػ ػتﺩيمو ﻭبػػد ع ػػرؼ ﺭﺃﺱ
ؿ

ﺍلماؿ ﺍلبشﺭﻱ مػ ػػن بب ػ ػا بﺭنامﺞ ﺍلمﻡ ﺍلمتحﺩﺓ ﺍننمائي بأنه وؿ ما يﺯيػ ػ ػﺩ مػ ػ ػﻥ ﺇنتاﺠيػ ػ ػو ﺍلعماؿ ﻭﺍلمﻭﻅفيﻥ مﻥ
ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍلمعﺭايو ﻭﺍلتقنيو ﺍلتي يوتسبﻭنها مﻥ ؿ ﺍلعلﻡ ﻭﺍل بػﺭﺓ.
كم ػ ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػ ػػرؼ يف تقرﯾر التنمﯿو اننسانﯿو العربﯿو الط ػ ػ ػ ػػاا :): ، 900> ،بأنﮫ النواة اليلبو نسبﯿا لرأس الماؿ
المعراي) .أاهػ ػػو مﺠموع كا ما ﯾعراﮫ الفػ ػػرد اي المنظمو ا ﯾحقق مﯿزة تنااسﯿو اي السوؽ  .ا ظموػ ػػن القػ ػػوؿ أف رأس
املاؿ البشر هو المعراو التي ﯾمون تحوﯾلﮭا إلى أرباح .
 .2ـ أھمﯿة االستثمﺎر في رأس المﺎل البﺸري( :حسﻥ )6 ، 2006،
ﯾعد العنير البشر من أھم العناصر اننتاﺟﯿو التي ﯾمون أف تساھم اي تحقﯿق التنمﯿو إال أف ه ػ ػ ا العنيػ ػػر لن
ﯾؤد دار داف أف ضميػ ػ ػ ػػا عل ػ ػ ػ ػػى تعلﯿم ﯾسﮭم اي تراكم رأس الماؿ البشر  ،اتشﯿر نظرﯾات النمو االبتياد إلى
أف التقدـ التقني ﯾزﯾد من معدؿ النمو االبتياد علػػى املػػدى البعيػػد  ،إال أف ه ػ ا التقدـ ﯾزداد ابسػػرعو يف حالػػو كػػوف
بوة العما متعلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو  ،ال ل ااف تراكم رأس الماؿ البشر ﯾساعد اي التقدـ التقني اﯾعد ميدرا من ميادر النمو
الدائم.
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أف أھمﯿو راس الماؿ البشر العلمﯿو االعملﯿو ﺟ ػ ػ ػ بت إنتبػ ػ ػػا ﺍالبتياﺩيػ ػ ػػُت ﺇلى ﺃهميو ﺍالستثماﺭ ايػ ػ ػػه مﻥ ؿ
ﺍلتعليﻡ ﻭﺍلتﺩﺭيﺏ ابػ ػػد ﺃوﺩ كػ ػػا مػ ػػن ﺁﺩﻡ سميﺙ  A. Smithﻭماﺭشاؿ  Marshalﻭمالثﻭﺱ  Malthusامنﺫ ﺍلقﺭﻥ ﺍلثامﻥ
عشﺭ على أشميو العنير البشر يف النمو البتياد  ،اال أف الدراسات االبحوث التطبيقيو يف هػ ا ا ػاؿ مل تظهػر اال يف
ا مسػػينيات االسػػتينيات مػػن القػػرف املاضػػي عنػػدما بػػدـ كػػا مػػن شﻭلتﺯ  Schultzﻭسﻭلﻭ  Solowﻭبلﻭﺝ  Bulagﻭﺩينيسﻭﻥ
 Denisonﻭبيوﺭ  G. Beckerﻭهاﺭبيسﻭﻥ  Harbisonع ػ ػػدداً م ػ ػػن الدراس ػ ػػات اال ػ ػػاث يف بﺩﺍيو ﺍلنيﻑ ﺍلثاني مﻥ ﺍلقﺭﻥ
ﺍلمني ػ ػ ػ ػػرـ .ﻭبﺩ ﺃﺠﺭيﺕ ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﻭﺍلبحاﺙ لحساﺏ معﺩؿ ﺍلعائﺩ مﻥ ﺍالستثماﺭ يف ﺍلتعليـ اي ع ػ ػ ػ ػػدد م ػ ػ ػ ػػن
ﺍلﺩﻭؿ ﺍلمتقﺩمو ﻭﺍلﺩﻭؿ ﺍلناميو ،كمػػا أﺟريػػت بعػػت الدراسػػات يف الػػداؿ العربيػػو منهػػا الردف االسػػعوديو  ،اسػػوريا ....
الزعيب9 ، 900@ ،ػ= ) .أما على مستوى البليم اتعد ه الدراسو هي الاىل يف ه ا ا اؿ .
 3ـ التعليم واالستثمﺎر في رأس المﺎل البﺸري)Sergio. 2000, 40( :

ي ػػأق التعل ػػيم يف مقدم ػػو مف ػػردات االس ػػتثمار

رأس امل ػ ػاؿ البش ػػر اهل ػ ػ ا ايي ػػت داؿ الع ػػامل ميزاني ػػات هائل ػػو

للتعليم،ابػد تغػػَتت النظػػرة إىل بيعػو اننفػػاؽ علػػى التعلػيم اأصػػبإ ينظراليػػه علػى أنػػه اسػػتثمار ذاعائػد ابتيػػاد جمػػز،الي
جمػػرد ادمػػو تقػػدمها اكوومػػات لا ػراد الشػػعك .ا طيػػك  .)88، 900<، ،االنفػػاؽ علػػى التعلػػيم هػػو اسػػتثمار،اضموم
هػ ا السػػتثمارالظراؼ البتيػػاديو للدالػػو  ،إذ ضمػػدد التعلػػيم مسػػتقبا الﺟيػػاؿ  ،اموبػػع الدالػػو علػػى ا ار ػػو الداليػػو ،لػ ا
صمك أف يأاػ موبػع اليػدارة

أالويػات السياسػو البتيػاديو للبلػد  ،اهنػاؾ دراسػات كثػَتة لفتػت النظػر اىل االهتمػاـ يف

االسػػتثمار يف رأس املػػاؿ البشػػر كونػػه يعػػد مػػن أهػػم االسػػتثمارات علػػى اال ػ ؽ

,1997 ,12-15( .

 ،)ILOايػػأق دار رأس

املاؿ الطبيعي يف املرتبو الثانيػو بالنسػبو للفػرد  ،ملػا يتيحػه هػ ا النػوع مػن السػتثمار مػن زيػادة اػرص االسػتثمار للدالػو ازيػادة
ارص العما للقوة البشريو ابالتايل تقليا معدالت البطالو .الرماا 9 ، 9080 ، ،ػ):
اضمدد شولتز مخسو أنواع من اننشطو الػيت تسػهم بشػوا مباشػر يف سمػو رأس املػاؿ البشػر للدالػو يػأق يف مقػدمتها
التعليم مث التدريك  ،تعليم الوبار ،ا دمات اليحيو  ،ااهلﺠرة (Levine, 1994 , 24-40).
إف الدبيات االبتياديو الىت كانت تعطي الالويو املطلقو لإلستثمار رأس املػاؿ الطبيعػي مػن أﺟػا حتقيػق التنميػو
االبتيػػاديو بػػد داعػػت العديػػد مػػن الػػداؿ الناميػػو إىل انبػًتاض مػػن أﺟػػا شػرال اصالت ااملعػػدات  ،إال أف اكيػػوؿ علػػى
رأس املاؿ الطبيعي مل ضمقق التنميو املنشودة يف ه الداؿ بسبك حمداديو الطابو االستيعابيو لػرأس املػاؿ الطبيعػي ايهػا .
انظػراً لوػػوف معظػػم الػػداؿ الناميػػو ال دتتلػ الوػوادر الو نيػػو الفنيػػو االػػيت هلػػا القػػدرة علػػى التعامػػا مػػع رأس املػػاؿ الطبيعػػي

كلثػػوـ ، )9 ،9088 ،اوانػػت النتيﺠػػو تفػػابم مشػػولو الػػديوف الػػىت تواﺟػػه تل ػ الػػداؿ  ،) Kjelland,2006,70مػػن هنػػا
ظموننػػا القػػوؿ إف االسػػتثمار املطلػػوب هػػو االسػػتثمار يف التعػػيلم بأعتبػػار ثقااػػو اكاضػػر ااملسػػتقبا  .مؤسسو التدريك
الارابيو ،سوريا .)8< ، 900< ،
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 4ـ العﺎئد من التعليم( :صبﺎح )21، 2008 ،

ىػػا اف االسػػتثمار يعػػٍت اسػػت داـ املػوارد لتحقيػػق منػػااع معينػػو اػ ؿ اػػًتة زمنيػػو معينػػو ا بػػد مػػن البحػػث عػػن عوائػػد
املركػز العػرل للبحػوث الًتبويػو ، )8> ،9089 ،ايقيػد هنػا بالعائػد :مقػدار الػداا الػ يعطيػه االسػتثمار يلػو اػػًتة
حياتػػه االنتاﺟيػػو  ،ا االسػػتثمار يعػػٍت اسػػت داـ املػوادر اكاليػػو مػػن اﺟػػا اكيػػوؿ علػػى داػػا اعلػػى يف املسػػتقبا  ،ا امػػزل
الػ يقػحى بػه مػن اﺟػا اسػت داـ هػ املػوارد ظمثػا التولفػو  ،بينمػا ظمثػا العائػد ذلػ الػداا الػ يػتم اكيػوؿ عليػه
نتيﺠو ه التقحيو .ا العائد كما يرا دينسوف هو مقدار الزيادة يف الداا القومي اكقيقػي الػيت تقػًتف بػالتعليم االضػايف
الػ ضميػػا عليػػه االاػراد  ،اعليػػه ظموػػن اضػػع التعريػػف التػػايل للعائػػد بأنػػه  :جممػػوع امل رﺟػػات الػػيت يوػػوف التعلػػيم سػػبك
ايهػػا  ،بطريقػػو مباشػػرة أا رػػَت مباشػػرة  ،يػػث تشػػما ه ػ امل رﺟػػات خمرﺟػػات علػػى املسػػتوى الفػػرد اعلػػى املسػػتوى
االﺟتمػػاعي  ،االػ بػػدار يعمػػا علػػى حتقيػػق التنميػػو االبتيػػاديو ااالﺟتماعيػػو الشػػاملو  .أمػػا معػػدؿ العائػػد علػػى التعلػػيم ،
ايقيد به سعر الفائدة ال يوازف بُت السعر اكايل للعائد املنتظػر ا بػُت القيمػو الفعليػو االمجاليػو للتولفػو  ،أ اف معػدؿ
العائػد هػو سػعر الفائػدة الػ تتسػااى عنػد القيمػو اكاليػو للتولفػو مػع القيمػو اكاليػو للعوائػد  ،ا يسػت دـ معػدؿ العائػد
للمفاضلو يف املشاريع االستثماريو .
5ـ ـ اهميـة دراسـة العﺎئـد مـن التعلـيم وقـرق قيﺎسـا( :الق،ـﺎة )3، 2003،
ترﺟع اشميو دراسو العائد من للتعليم إىل االسباب التاليو:
 )8تسػػاعد يف ترشػػيد االسػػتثمار يف ه ػ ا القطػػاع اكيػػو ا مقارنتػػه بعائػػد االسػػتثمارات االاػػرى االبتيػػاديو منهػػا
االﺟتماعيو  ،ابرزت اكاﺟو إىل دراسو املنااع ا العوائد يف التعليم اىل انتشار التعليم بُت ائات اا تمع امل تلفو.
 )9تسػاعد يف عمليػو اختػاذ القػرار اليػائك يف توﺟيػه االسػتثمارات يف البلػد االسػتثمارات التعليميػو  ،كونػه اسػتثماراً
مر اً .بياسا بالستثمارات الارى ايوصاً على املدى البعيد .
 ):تساعد يف معراو مدى م ئمو انظمو التعليم يف سد احتياﺟػات ا تمػع  ،مػن القػوى العاملػو  ،اا ختػريﺞ ػ ب
ال حتتاج هلم املشراعات االبتياديو دما يزيد من نسبو البطالو اااصو بُت ائو الشياب.
;) تسػاعد علػى اعػادة النظػر يف انظمػو التعلػيم ا تعػديا حمتواهػا  ،مػن اﺟػػا م ئمتهػا ملتطلبػات سػوؽ العمػا ،
االتنميو االبتياديو ا االﺟتماعيو.
<) تساعد يف تطوير البحث العلمي ايف كااو ا اال ت الًتبويو ا االﺟتماعيو ا االبتياديو.
ايشػػما العائػػد مػػن التعلػػيم علػػى العوائػػد أا املنػػااع الش يػػيو االػػيت تتمثػػا بالعائػػد ال ػ ضميػػا عليػػه املسػػتثمر يف
التعلػػيم .اكػػويل ،)=0 ، 9080 ، ،اعػػادة مػػا يوػػوف ه ػ ا العائػػد أعلػػى يف االسػػتثمار ا ػػاص عنػػه يف االسػػتثمار العػػاـ،
حي ػػث أف زي ػػادة االس ػػتثمار يف رأس امل ػػاؿ البش ػػر يزي ػػد م ػػن إنتاﺟي ػػو الف ػػرد اا تم ػػع ابالت ػػايل يرا ػػع مس ػػتويات ال ػػداوؿ يف
االبتيػػاد.ااملنااع الﺟتماعيػػو علػػى مسػػتوى ا تمػػع) اهػػو مػػا يطلػػق عليػػه بالعائػػد االﺟتمػػاعي ،ايتمثػػا باملنفعػػو الػػيت تعػػود
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علػى ا تمػع بسػبك العمليػات االﺟتماعيػو ااالبتيػاديو الػيت تطّلػع ػا املؤسسػات التعليميػو علػى ااػت ؼ مراحلهػا

) ،(Blackaby,2003, 2مثػػا تػػواَت اػػرص العمػػا اصػػقا ا ػػربة عػػن ريػػق بػرامﺞ التػػدريك الػػيت تسػػتهدؼ راػػع مسػػتويات

الﺟػػور ابالتػػايل مسػػتوى املعيشػػو ،كمػػا يسػػاهم التعلػػيم يف زيػػادة الػػداا االﺟتمػػاعي لعاػراد كونػػه يف الغالػػك موﺟهػػا لقطػػاع
عريت من السواف .ﺍلرايق )8< ، 900= ،
ايتوبػػف ب ػرار االسػػتثمار يف التعلػػيم علػػى بيعػػو امهػػو الػػيت تررػػك يف االسػػتثمار ،إذ يسػػتند القطػػاع ا ػػاص يف ب ػرار
االستثمار على العق نيو اليت توازف ما بُت العوائد املاديو من ه ا االستثمار العائد النقػد املباشػر) ابػُت مػا يتحملػه مػن
تواليف مباشػرة أارػَت مباشػرة تتمثػا ىػا ااتػه مػن اػرص اسػتثماريو لػو مل يسػتثمر يف هػ ا النشػاط تولفػو الفرصػو البديلػو)،
ايقػػوـ ميػػم عوائػػد اتواليفػػه السػػيد  ، )9، 900 ،اػػنف اػػنذا كانػػت العوائػػد أكػػرب مػػن التوػػاليف بػػاـ باملشػػراع ابعوػ
ذلػ ال يسػػتثمر .أمػػا بالنسػػبو للقػرار اكوػػومي يف االسػػتثمار يف التعلػػيم اينظػػر إليػػه عػػادة مػػن زاايػػو كونػػه سػػلعو عامػػو ،لػػي
للعوائػػد االتوػػاليف املاديػػو النقديػػو) دار ايػػه كمػػا هػػو اكػػاؿ يف القطػػاع ا ػاص ،امػػا يهػػم املسػػتثمر هنػػا هػػو معػػدؿ العائػػد
االﺟتم ػػاعي ال ػ يبح ػػث يف حتقي ػػق أه ػػداؼ عام ػػو للمﺠتم ػػع االا ػراد ،اال ػػيت تتس ػػم بالدظموم ػػو االتﺠ ػػدد املس ػػتمر ،كتعزي ػػز
اننتاﺟيو ااكفاظ على القيم املهنيو ااننسانيو ارَتها.
 6ـ قيﺎس العﺎئد من التعليم

) )AWUNG, 2005, 2

)Psacharopoulos, 1994, 5-7( :

هناؾ ﺟدؿ كبَت بُت العلمال حوؿ عمليو بياس العائد من التعليم اهناؾ اريق يػرى أف التعلػيم بيمػه سػاميو اعاليػو
اال صمػػك أف تقػػاس باملقػػايي االبتيػػاديو لوػػي ال يفقػػد التعلػػيم بيمتػػه السػػاميو العاليػػو  .بينمػػا يػػرى اريػػق أاػػر أنػػه ظموػػن
بيػػاس عوائػػد التعلػػيم الوػن مػػن اػ ؿ إصمػػاد صػػيا بيػػاس ااصػػو بػػه الػػي كتلػ املسػػت دمو يف االبتيػػاد.اي هك اريػػق
ثالػػث اىل أموانيػػو بيػػاس عوائػػد التعلػػيم عػػن ريػػق اسػػت داـ أسػػاليك القيػػاس االبتيػػاديو يف هػ ا ا ػػاؿ.ال شػ أف هػ ا
امدؿ مفيد اظمون التوايق بُت اﺟهات النظر الث ث .اكويل  ); ، 9080 ،حيػث أف هنػاؾ عوائػد للتعلػيم ال ظموػن
بياسها اال ظمون أف تقدر بثمن مثا نقا تراث ا تمع من ﺟيػا إىل أاػر اإمػداد أاػراد ا تمػع بػالقيم االعػادات السػليمو
ااحملااظػػو علػػى أمػػن ا تمػػع ارػػَت ذل ػ مػػن العوائػػد االﺟتماعيػػو امهمػػا يتحمػػا ا تمػػع مػػن تولفػػو اأ ػػا ال ت ػواز تل ػ
العوائػػد .كػػرد  ،) @، 9088،اه ػ ا ينسػػﺠم مػػع اﺟهػػو النظػػر الاىل ،اهنػػاؾ عوائػػد للتعلػػيم ظموػػن بياسػػها الوػػن
باست داـ أساليك ااصو تبٌت هل ا الغػرض اتتمثػا العوائػد الغػَت مباشػرة الػيت صمنيهػا الفػرد اا تمػع مػن التعلػيم يف املوانػو
االﺟتماعيػػو الػػيت ضميػػا عليهػػا الفػػرد كلمػػا تقػػدـ يف التعلػػيم ااملواسػػك الػػيت صمنيهػػا ا تمػػع مػػن ا ػ ؿ االبتوػػار االتطػػوير
امل ػرتبط بػػالتعليم اه ػ ا يؤيػػد اﺟهػػو النظػػر الثانيػػو.اهناؾ عوائػػد للتعلػػيم ظموػػن بياسػػها باملقػػايي االبتيػػاديو امػػن أمثلتهػػا
املواسػػك املاليػػو الػػيت ظموػػن للفػػرد أف ضميػػا عليهػػا ااملرتبطػػو بػػالتعليم اه ػ ا يتفػػق مػػع اﺟهػػو النظػػر الثالثػػو .محمود، ،
.)? ،9080
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 6ـ قرق قيﺎس العﺎئد األقتصﺎدي على التعليم  :العربي ) 9 ، 900>، ،

أعتمدت معظ ػ ػػم الدراس ػ ػػات التي حاالت بياس العائد االبتياد على التعليـ على ػ ػػريقتيف أساسيتيف .ال ػ ػػريقو
الالى هي ػػريقو معدﻝ العائد الدا لي  ،internal rate of returnاتعرؼ بال ػػريقو التفييليو  .elaborated methodاتتعامﻝ
هذ ال ػ ػ ػ ػ ػػريقو مع البيانات التفييليو عف المكاسب التى يحققها الفرد على مدى حياته حسب مستاى تعليمه .اتعنى
هذ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػريقو بنيﺠاد معدﻝ ال يـ الذى يسااى بيف تداقات المكاسب مف التعليـ اتداقات التكاليؼ التعليميو عند
نقطو زمنيو معينو .ايقاس التداؽ السناى للمكاسب مف التعليـ بالزيادة اي المكاسب التى يحيﻝ عليها ريﺠا
مستاى تعليمى معيف المستاى الذى يقاس معدﻝ العائد عليه هنػ ػ ػ ػ ػػا التعلػ ػ ػ ػ ػػيم الع ػ ػ ػ ػ ػػايل) عف تلؾ المكاسب التى يحيﻝ
عليها ريﺠا المستاى التعليمى البﻝ اها التعليـ االعدادى) .ايتكاف تداؽ التكاليؼ مف التكاليؼ المباشرة للتعليـ
االتكاليؼ رير المباشرة أا تكلفو الفريو البديلو االتى تقاس بالمكاسب القائعو على الفرد أثنال اﺠاد اي امامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
اتسااى متاسط مكاسب ريﺠى مستاى التعليـ البﻝ).
أما ال ػػريقو الثانيو –اهي الكثر انتشارا -اهي ػػريقو دالو الكسب  human capital earnings functionاالتي
تعرؼ اي الدبيات بدالو الكسب المينسريو؛ نسبو إلى االبتياد الشهير "يعقاب مينسر" الذ كاف أاﻝ مف ػ ػ ػ ػ ػػرح
هذ الدالو بشكﻝ متكامﻝ اي عاـ ?<@ .8اتعتمد هذ المنهﺠيو على المعلامات التفييليو على مستاى الاراد التي
يتـ الحياﻝ عليها رالبا مف مساحات ميزانية السرة اإحيالات القاى العاملو.
ثﺎنيﺎً  :األقﺎر التطبيقي :

أوال ـ واقع التعليم العﺎلي في أقليم كوردستﺎن ـ العراق.
تػػدرؾ حوومػػو البلػػيم أشميػػو التعلػػيم يف املرحلػػو الراهنػػو كمحػػور للنهػػوض بػػالوابع البتيػػاد ابلػػوغ أهػػداؼ التنميػػو
البتي ػػاديو االﺟتماعي ػػو  .لػ ػ ا ذم ػػد أف نس ػػبو تغطي ػػو التعل ػػيم للس ػػواف يف العم ػػر التعليم ػػي ? 8ػ ػ )9:س ػػنو إرتفع ػػت م ػػن
@ )%;.يف العػػاـ < 900اىل > )%8;.يف العػػاـ  9080ررػػم الزمفػػاض اكاصػػا يف عػػدد امللتحقػػُت يف ه ػ املرحلػػو
ىعػػدؿ = )%اذل ػ بسػػبك ضػػعف الطابػػو السػػتيعابيو للﺠامعػػات ااملعاهدالفني ػو يف البلػػيم اتزايػػد الطلػػك علػػى التعلػػيم
العػػايل بسػػبك التزايػػد السػػنو الوبػػَت يف اعػػداد ارصمػػي املرحلػػو االعداديػػو  .ابػػد بلػػا عػػدد الط ػ ب امللتحقػػُت يف التعلػػيم
امػػامعي اكوػػومي  )==0;9الػػك يف العػػاـ الدراسػػي ? 900ػ@ )900ارتفػػع لييػػا اىل =;;=>) الػػك يف العػػاـ
@900ػ ػ )9080ابنسػػبو زيػػادة تقػػدر ػػداد = .)%8أضػػااو اىل ػ ب امامعػػات الهليػػو االبػػالا ع ػػددهم ):>>9
الك يف العاـ ?900ػ@ )900أرتفع ه ا العدد لييا اىل < )?>:الك عػاـ ? 900ػ@ )900ابلغػت نسػبو الزيػادة
= )%8:8.ه ا من ﺟانك  ،امن امانػك اصاػر اػنف نسػبو امللتحقػُت يف التعلػيم العػايل اكوػومي االهلػي مقارنػو بعػدد
ػ ب الدراسػػو العداديػػو ااملهنيػػو بلغػػت  )%8:.8يف العػػاـ ? 900أرتفعػػت يف العػػاـ ال حػػق اىل > . )%8;.8أمػػا
( ) 35:
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عػػدد السػػات ة العػػاملُت يف امامعػػات اكووميػػو اقػػد أرتفػػع مػػن  ):>>9أسػػتاذ يف العػػاـ الدراسػػي ?900ػ ػ@ )900اىل
 );080أستاذ يف العػاـ الدراسػي @ 900ػ )9080أ بنسػبو زيػادة بػدرها  )%=.:أضػااو اىل عػدد السػات ة العػاملُت
يف امامعات الهليو االبالا عددهم ? );8أستاذ يف العاـ @900ػ . )9080كما أرتفع معػدؿ عػدد الطلبػو لوػا أسػتاذ
مػػن  )8 :89الػػك /أسػػتاذ يف العػػاـ  900:ػ; )900لييػػا اىل @ )8 :8الػػك  /اسػػتاذ يف العػػاـ @ 900ػ)9080
اذل بسبك الزيادة الوبػَتة يف أعػداد الطلبػو امللتحقػُت يف التعلػيم العػايل االػيت مل تواكبهػا زيػادة موازيػو يف عػدد السػات ة ،
أضااو اىل أرتفاع عدد الوليات ااملعاهد االناﺟم عن التوسع الاقي االعمود  .اظمون م حظو ذلػ مػن اػ ؿ امػداؿ
 )8أدنا
جدول ()1
عدد الطالب واألسﺎتذة والجﺎمعﺎت وعدد الكليﺎت لألعوام (2003ـ)2004الى (2009ـ)2010

امن امداؿ أع

ظمون م حظو اصق :

لقد حيا أرتفػاع يف عػدد امامعػات االوليػات اكوموميػو االهليػو ااملعاهػد االوليػات التقنيػو  ،حيػث أرتفػع عػدد
امامعات مػن  ):ﺟامعػات اقػط عػاـ  900:اىل >) ﺟامعػات عػاـ  ، 9080أضػااو اىل امامعػات الهليػو الػيت بػدأت
يف العػػاـ الدراسػػي ? 900ػ@ )900اكػػاف عػػددها  )89ﺟامعػػو .كمػػا أرتفػػع عػػدد الوليػػات اكووميػػو مػػن  ):0كليػػو اىل
 )@8عػػاـ ? 900ػ@)900ابنسػػبو أرتفػػاع بلغػػت  )%90:.:مث ااصػػا العػػدد بالزيػػادة اىل أف أصػػبإ  )800كليػػو عػػاـ
@900ػ ػ )9080ابنس ػػبو أرتف ػػاع ب ػػدرها  )%9::.:بياسػ ػاً بالع ػػاـ  900:ا ػػداد  )%80ع ػػن الع ػػاـ الس ػػابق .ارر ػػم
ػرأ علػى البنيػو ااملرااػق امامعيػو امل تلفػو ااصػو ايمػا بػُت العػامُت > 900ػ@ )900ا زالػت هػ املرااػق
التحسن الػ
مػػن باعػػات اخمت ػربات ااملرااػػق الاػػرى تعػػاا مػػن الكتظػػاظ نتيﺠػػو الطابػػات االسػػتيعابيو احملػػدادة للﺠامعػػات القائمػػو ا
معاهدهيئو التعليم التقٍت .
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ثﺎنيﺎً ـ اإلنفﺎق في التعليم العﺎلي في أقليم كوردستﺎن ـ العراق :

بلغ ػػت الت ييي ػػات اماري ػػو لع ػػاـ < )?>.:=0 900ملي ػػوف دين ػػار أرتفع ػػت اىل <@< )99=.يف ?900
ابنسبو زيادة بدرها  )%8=0أما الت يييات الستثماريو يف ه ا القطاع اقػد بلغػت  )99.<00مليػوف دينػار يف عػاـ
< 900أرتفعػػت اىل >)8=8.:8مليػػوف دينػػار يف عػػاـ ? ،900ابنسػػبو زيػػادة > .)%=8ادمػػا ي حػ أف نسػػبو كبػػَتة
مػػن الت يييػػات اماريػػو تػػداع علػػى شػػوا رااتػػك اكمعػػدؿ دتثػػا ثلثػػي الت يييػػات أا مػػا يزيػػد عػػن == )%امػػا تبقػػى
ينفػػق علػػى اموانػػك الاػػرى  ،دمػػا يتطلػػك رصػػد أمػواؿ أكثػػر لقػػماف حتقيػػق امػػودة االنوعيػػو يف التعلػػيم العػػايل يف البلػػيم .
امػػن ﺟهػػو أاػػرى نػػرى أف نسػػبو التسػػرب يف التعلػػيم العػػايل بػػد بلغػػت  )%8.:يف العػػاـ الدراسػػي > 900ػ? 900اه ػ
النسبو مقبولو يف ه املرحلو لتلبيو الطلك الﺟتماعي  .ا طو السًتاتيﺠيو لبليم كوردستاف 9080 ،ػ;) 908
ثﺎلثﺎً ـ النموذج المستخدم لقيﺎس العﺎئد األقتصﺎدي من التعليم العﺎلي في األقليم :

()Psacharopoulos ,1992,3

يعت ػػرب بياﺱ ﺍلعائﺩ ل ستثماﺭ اي ﺍلتعليﻡ محﻭﺭ ﺍلنﻅﺭي ػػو ﺍالبتياﺩيو للقﻁاﻉ ﺍلتعليمي .ﻭتساعﺩ ﺩﺭﺍسو ﺠﺩﻭﻯ
تﺭشيﺩ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍالبتياﺩيو ﻭﺍلتﺭبﻭيو اي ﺍلمﺠتمع بحيﺙ يموﻥ تﻭﺯيع
ﺍالستثماﺭ اي ﺍلتعليﻡ بوااو مستﻭياته على
ﺍالستثماﺭﺍﺕ اي ﺭﺃﺱ ﺍلماؿ ﺍلماﺩﻱ ﻭﺍالستثماﺭﺍﺕ اي ﺭﺃﺱ ﺍلماؿ ﺍلبشﺭﻱ ﻭاﻕ معاييﺭ
ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍالبتياﺩيو بيﻥ
ﺍبتياﺩيو سليمو .ﻭمﻥ ﺍلساليﺏ ﺍلمست ﺩمو لقياﺱ معػػدؿ ﺍلعائﺩ ﺍالبتياﺩﻱ ل ستثماﺭ اي ﺭﺃﺱ التعل ػػيم ﺃسلﻭﺏ أا
معيػار معﺩؿ ﺍلعائﺩ ﺍلﺩﺍ لي  Internal Rate of Returnﻭيعتب ػﺭ مع ػﺩؿ ﺍلعائ ػﺩ ﺍلﺩﺍ لي  IRRمﻥ ﺍلناحيو ﺍلنﻅﺭيو ﺇحﺩﻯ ﺃاقؿ
ﻁﺭيقتيﻥ لتقييﻡ ﺍالبتﺭﺍحاﺕ ﺍالستثماﺭيو ﺍلﺭﺃسماليو .ﻭُيعﺭﻑ معﺩؿ ﺍلعائﺩ ﺍلﺩﺍ لي  IRRبأنه معﺩؿ ﺍل يﻡ ﺍلﺫﻱ يﺠعؿ
ﺍلقيمو ﺍلحاليو لإليﺭﺍﺩﺍﺕ مساﻭيو للقيمو ﺍلحاليو للتواليﻑ بحيﺙ يوﻭﻥ يااي ﺍلقيمو ﺍلحاليو مساﻭياﹰ لليفﺭ .ﻭﻁﺭيقو
ﺍت ػ ػ ػاﺫ ﺍلق ػ ػ ػﺭﺍﺭﺍالستثماﺭﻱ باست ﺩﺍﻡ هﺫ ﺍلﻁﺭيقو ها ﺃﻥ ﺍلمشﺭﻭﻉ يوﻭﻥ ﺭﺍبحاﹰ ﺇﺫﺍ واﻥ معﺩؿ ﺍلعائ ػ ػ ػﺩ ﺍل ػ ػ ػﺩﺍ لي
ﺃوبﺭ مﻥ سعﺭ ﺍلفائﺩﺓ ﺍلسائﺩ ،ﻭيوﻭﻥ حمايػػداً ﺇﺫﺍ تساﻭﻯ مع سعﺭ ﺍلفائﺩﺓ ،ﻭيعتبﺭ املشػػراع اسﺭﺍﹰ ﺇﺫﺍ واﻥ معﺩؿ ﺍلعائﺩ

IRR

ﺃبؿ مﻥ سعﺭ ﺍلفائﺩﺓ .ﻭيحسﺏ معﺩؿ ﺍلعائﺩ ﺍلﺩﺍ لي  IRRﻭاقاﹰ للييغو الرياضيو ﺍلتاليو  :ﺍحمﺩ . )< ، 980 ،

(1+r)t
حيث أف :
 Btالعوائ ػػد الس ػػنويو ،
الداالي)  t ،السنو

 Ctالتو ػػاليف الس ػػنويو  n ،العم ػػر النت ػػاﺟي مﺩﺓ ﺍالستثماﺭ)  r ،مع ػػدؿ ا ي ػػم مع ػػدؿ العائ ػػد
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رابعﺎً :البيﺎنﺎت وعينة البحث:

أبتيػرت الﺩﺭﺍسو علػى الفػًتة @ 900ػ ، )9089اهػي الفػًتة الػيت يققػيها الطالػك يف هػ الوليػات يف ﺟامعػػات
البلػيم *) .اأعتمػػد علػػى متوسػط البيانػػات الػػيت اكيػوؿ عليهػػا عػػن ريػق توزيػػع أسػػتمارة أسػتبياف أعػػدت هلػ ا الغػػرض ،
حيث توزيع  )900أستمارة على عدد من ػ ب كليػو الداراة االبتيػاد اكليػو القػانوف يف ﺟامعػو دهػوؾ .ابػد أعيػد

منهػػا  )8?:أس ػػتمارة ،أشملػػت ?) أس ػػتمارات منهػػا لعػػدـ م لمته ػػا الر ػػرض البح ػػث  .ااعتمػػد عل ػػى <> )8أس ػػتمارة
كانػػت صػػاكو للتقػػدير االتحليػػا **) .كمػػا االسػػتعانو بػػالبياناﺕ ﻭﺍنحياﺀﺍﺕ مﻥ مياﺩﺭها ﺍلﺭئيسيو ازارة الت طػػيط ػ
اطو التنميو لبليم كوردستاف العراؽ  ،ازارة التعليم العايل االبحث العلمي  ،شعبو اكسابات االتسﺠيا يف ﺟامعػو دهػوؾ
اكلػػيت الدارة االبتيػػاد االقػػانوف) .امػػن ا ػ ؿ مػػا اكيػػوؿ عليػػه مػػن بيانػػات امعلومػػات حسػػاب كػػا مػػن العوائػػد
االتواليف الفرديو
ابػ ل يوػػوف متوسػػط الػػداا املتوبػػع اكيػػوؿ عليػػه يلػػو حياتػػه النتاﺟيػػو االبالغػػو  );:سػػنو يت ػػرج بعمػػر
99سػػنو  ) 908:اىل سػػن التقاعػػد <= سػػنو <<.))90ا ظموػػن الوصػػوؿ اىل صػػايف الػػداا املتوبػػع أف يػػا عليػػه

ال

ا ريﺞ ااق املعادلو اصتيو
صايف الداا املتوبع اكيوؿ عليه ***) = الداا الػ مػن املتوبػع أف ضميػا عليػه اػريﺞ امامعػو – الػداا
حيا عليه اريﺞ املرحلو العداديو) – أمجايل الولفو ا اصو  +كلفو الفرصو البديلو) .
االﺟتماعيو ابالشوا التايل:
.8

العوائد  :وتﺸمل

أ ـ العوائد الفردية
تقػػدير العوائػػد الػػيت مػػن املتوبػػع أف ضميػػا عليهػػا ا ػريﺞ اعلػػى أاػًتاض أنػػه سػػيلتحق بسػػوؽ العمػػا مباشػػرة بعػػد
خترﺟه اأنه سوؼ يعما يف القطاع اكوػومي ****) عػاـ  )908:ايعػُت يف املرتبػو السادسػو ااقػا لسػلم الرااتػك املعمػوؿ بػه
يف البليم ايتم انتقاله اىل مرتبو اعلى كا أربع سنوات ااقاً لقانوف ا دمو املدنيو .
*) مشلػػت الدراسػػو الوليػػات النسػػانيو اقػػط إذ ختتلػػف التوػػاليف ا اصػػو اك ػ ل اػػًتة الدراسػػو يف الوليػػات العلميػػو مثػػا
كليو الطك ااهلندسو ..أخل عن الفًتة يف ه الوليات .
**) أنظر امللحق  )8ص .
***) أبتيرت الدراسو على العاملُت يف القطاع اكوومي اقط لعدـ توار البيانات عن العاملُت يف القطاع ا اص .
****) ضميا الطلبو على خمييات شهريو  );0ألف دينار للطلبو مػن سػونو مدينػو دهػوؾ ا  )=0ألػف دينػار للطلبػو
من اارج املدينو  ،اه امل ييات تعترب أيرادات صمك رحها من التواليف الفرديو ابد أاػ متوسػط بػدر
 )<<000دينار.
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ب ـ العوائد األجتمﺎعية (الدخل األجتمﺎعي)

العوائ ػػد الﺟتماعي ػػو ه ػػي عباﺭﺓ عﻥ مﺠمﻭﻉ ﺩ ﻭؿ ﺍلاﺭﺍﺩ اﺍلمتﻭب ػػع اكي ػػوؿ عليه ػػا ػ ػ ؿ م ػػدة حي ػػا م
النتاﺟيو .ابد أحتسبت ااق املعادلو اصتيو:
يااي العوائػػد ﺍالﺠتماعيػػو ﺍلمستقبليػػو ﺍلعائﺩ ﺍالبتياﺩﻱ ) = ﺇﺠم ػالي الفػػرؽ بػػُت الػػداا املتوبػػع ل ﺭيﺞ ﺍلﺠامعػػو
االػػداا املتوبػػع ػريﺞ الدراسػػو العداديػػو – التوػػاليف الفرديػػو ااكووميػػو املنفقػػو علػػى التعلػػيم العػػايل) اتبػػُت العديػػد مػػن
الدراسات اليت أﺟريت يف ه ا ا اؿ أف العوائد الفرديو هي أكرب من العوائد االﺟتماعيو ) ;.) Psacharopoulos9009,
.2

التكﺎليف  :وتت،من مﺎ يأتي

 8ػ التكلفة الفردية  :تتمثا يف اصق ( :لحمﺩﺍﻥ )365 ،2010 ،

أ ػ التواليف الفرديو املباشرة  :اتتقمن مجيع املياريف اليت يتحملها الطالك من أﺟػا مواصػلو دراسػته اهػي
القر اسيو  ،تواليف النقا ا اصو عدا توػاليف النقػا الػيت تتحملهػا الوليػو) توػاليف السػون ا ػاص  ،اميػاريف
يوميو أارى  .ابد تقديرها بنالاً على املعلومات اليت اكيوؿ عليها من أستمارة الستبياف اليت ذكرت أنفاً .
ب ػ تولفو ﺍلفﺭيو ﺍلبﺩيلو ،ﻭها ﺍلﺩ ؿ ﺍلذ كاف ظمون للطالك امػامعي ﺃﻥ يحيؿ عليػه لﻭ ﺃنه لﻡ يواصػا
تعليمه ﺍلﺠامعي ﻭإلتحق بسوﻕ ﺍلعمؿ مباشﺭﺓ بعد حيوله علػى شػهادة الدراسػو العداديػو  .ابػد تقﺩيﺭها عﻥ ﻁﺭيﻕ
ﺍلﺩ ﻭؿ ﺍلتي يتقاقاها ﺃبﺭانػػه مﻥ ﺭيﺠي مرحلػػو الدراسػػو العداديػػو االل ػ ين دال ػوا سػػوؽ العمػػا القط ػػاع اكو ػػومي)
مباشرة بعد خترﺟهم من ه املرحلو ابعمر @ 8ػ )99سنو اهي مدة الدراسو يف الوليات املبحوثو
 2ـ التكﺎليف األجتمﺎعية ( :ﺍلحمﺩﺍﻥ362 ،2010 ،ـ)363
اه ػ ػػي عبػ ػ ػػارة ع ػ ػػن ﺍلتواليﻑ ﺍلفﺭﺩيو ابقػ ػ ػػمنها تولفو ﺍلفﺭيو ﺍلبﺩيلو  +تواليﻑ ﺍلفﺭيو ﺍلبﺩيلػ ػ ػ ػو للمﺠتمع
ﺍننفاﻕ ﺍلحوﻭمي على ﺍلتعليﻡ ﺍلﺠامعي ) .اتشػػما تواليﻑ ﺍلفﺭيو ﺍلبﺩيلو للمﺠتمع علػػى ﺍلمبالا ﺍلتي ﺃنفقها مػػن
ببا وؿ مﻥ ﺍلاﺭﺍﺩ ﻭﺍلﺩﻭلو علػى ﺍلتعليﻡ ﻭاليت واﻥ مﻥ ﺍلمموﻥ ﺍستثماﺭها اي ﺃﻱ بﻁاﻉ ﺇنتاﺠي ﺁ ﺭ.
خﺎمسﺎً  :النتﺎئج والتحليل :

باست ﺩﺍﻡ معيػػار معػػدؿ العائػػد الػػداالي تﻡ تقﺩيﺭ معﺩؿ العائػػد البتيػػاد مػػن التعلػػيم العػػايل علػػى املسػػتويُت
الفرد االﺟتماعي اللفًتة @ 900ػ  )9089اكانت النتائﺞ وما هﻭ مﻭقإ اػي أدنا :
 .1معدل العﺎﺌﺩ ﺍلفﺭﺩﻱ

ﺃﻅهﺭﺕ نتائﺞ بياﺱ معﺩؿ ﺍلعائﺩ ﺍالبتياﺩﻱ ﺍلفﺭﺩﻱ ل ستثماﺭ اي ﺍلتعليﻡ ﺍلﺠامعي ما يلي :
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جدﻭل ()2
ﺍلتكلاليف ﺍلفﺭﺩية ﻭﺍلعﺎﺌﺩ ﺍلفﺭﺩﻱ لخﺭيج ﺍلتعليﻡ العﺎلي (ﺍلجﺎمعي )
السنوات

متوسط الكلفة

الفرديةالسنوية دينﺎر

المخصصﺎت

صﺎفي الكلفة

السنوية(األيراد)

الفرديةالسنوية

دينﺎر

دينﺎر

كلفة الفرصة البديلة
السنوية دينﺎر

متوسط صﺎفي الكلفة

األجمﺎلية الفردية دينﺎر

السنو 8

889<000

;@<000

=:0000

9??0000

:<80000

السنو 9

889<000

;@<000

=:0000

:0<9?00

:=?9?00

السنو :

889<000

;@<000

=:0000

=@<;:98

=@<;;?:

السنو ;

889<000

;@<000

=:0000

;::><:9

;;00<:9

ا موع

;<00000

8@?0000

9<9000

89<99>90

8<0;9>90

المصدر :أعدالجدول من قبل البﺎحثﺎن .

متﻭسﻁ ﺍلﺩ ؿ ﺍلفﺭﺩﻱ ﺍلمستقبلي السنو ل ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو  )>>09=9دينار.
متﻭسﻁ اﺭﻕ ﺍلﺩ ؿ السنو بيﻥ ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو ﻭ ﺭيﺞ العداديو > ):8::??.:دينار.
متﻭسﻁ يااي ﺍلﺩ ؿ ﺍلفﺭﺩﻱ السنو ﺍلعائﺩ ﺍالبتياﺩﻱ) ل ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو  )9<;>?:.>9دينار .
معدؿ العائد الداالي الفرد . )%80.= IRR
مػػن امػػداؿ أع ػ يتبػػُت أف معػػدؿ العائػػد البتيػػاد الفػػرد للتعل ػػيم العػػايل اا ػ ؿ مػػدة الدراسػػو كػػاف يسػػاا
= )80.اهػػو أكػػرب مػػن سػػعر الفائػػدة السػػائد لػػدى البنػ املركػػز االبػػالا @ ، )%دمػػا يعػػٍت أف االسػػتثمار الفػػرد يف هػ ا
القطاع جمد من الناحيو البتياديو ،على أعتبار أف سنو @ 900هي السنو اليت برر ايها الفػرد الػداوؿ اىل سػوؽ العمػا
بػػدؿ اللتحػػاؽ بامامعػػو .اعلػػى الػػررم مػػن كػػوف معػػدؿ العائػػد الػػداالي يفػػوؽ سػػعر اكسػػم سػػعر الفائػػدة) أال أنػػه يعػػد
من فيأ كوف امامعو دتنإ الطالك خمييات شهريو تبلا باملتوسط <<) ألف دينػار شػهرياً ،امػع ذلػ ظموػن ببػوؿ هػ ا
املعدؿ كونه أكرب من سعر الفائدة سعر ا يم املعتمد)
امػػن امػػدير بالػ كر إف معػػدؿ العائػػد البتيػػاد الفػػرد سػػوؼ يػػن فت بنسػػبو < )%8.نتيﺠػػو لرتفػػاع الولفػػو
الفرديو ىقدار بيمو امل ييات الشهريو اليت ضميا عليها الطالك امامعي االبالغػو  )8@?0000دينػار للطالػك الواحػد
حسػػابه يظهػػر ما يبﺭﺭ ﺍننفاﻕ
يف السػػنوات الربػػع الػػيت يققػػيها يف امامعػػو يف حالػػو إلغائهػػا  .امػػن اػ ؿ املعػػدؿ الػ
ﺍلمتﺯﺍيﺩ مﻥ ببؿ ﺍلاﺭﺍﺩ على ﺍلتعليﻡ ﺍلﺠامعي أم ً يف حتقيق عوائد مستقبليو دتون الفرد من أشباع حاﺟاته اررباته .
 .2معدل العﺎئد األجتمﺎعي :

يوضػػإ امػػداؿ  ):أدنػػا نتػػائﺞ بيػػاس معػػدؿ العائػػد الﺟتمػػاعي مػػن السػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل يف ﺟامعػػو دهػػوؾ
للفًتة @900ػ. )9089
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جدﻭل ()3
ﺍلتكلفة ﺍالجتمﺎعية ﻭﺍلعﺎﺌﺩ ﺍالجتمﺎعي لخﺭيج ﺍلتعليﻡ (العﺎلي) ﺍلجﺎمعي
السنوات

التكلفة ﺍلفﺭﺩية ﺍلسنﻭية

األنفﺎق الحكومي (متﻭسﻁ تكلفة

أجمﺎلي ﺍلتكلفة ﺍالجتمﺎعية

وب،منهﺎ كلفة الفرصة البديلة

ﺍلتعليﻡ ﺍلحكﻭمي الجﺎري)

السنة 1

4005000

608117

4613117

السنة 2

4177800

403949

4581749

السنة 3

4339596

461739

4801335

السنة 4

4500324

456605

4956929

المجموع

17022720

1930410

18953130

المصدر  :أعد الجدول من قبل البﺎحثين .
متﻭسﻁ ﺍلﺩ ؿ ﺍلفﺭﺩﻱ ﺍلمستقبلي السنو ل ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو  )>>09=9دينار .
متﻭسﻁ اﺭﻕ ﺍلﺩ ؿ السنو بيﻥ ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو ﻭ ﺭيﺞ العداديو > ):8::??.:دينار
متﻭسﻁ يااي ﺍلﺩ ؿ ﺍلفﺭﺩﻱ السنو ﺍلعائﺩ ﺍالبتياﺩﻱ) ل ﺭيﺞ ﺍلﺠامعو  )8;@<;;.;9دينار
أحتسػاب  IRRعلػى املسػتويُت الفػرد االﺟتمػاعي يػدايأ اباعتمػاد

معػدؿ العائػد الػداالي الﺟتمػاعي =. )%;.0
ريقو التﺠربو اا طأ) .
من امداؿ  ):يتقإ التايل :
بلػػا معػػدؿ العائػػد الﺟتمػػاعي لعسػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل = )%;.0ايعػػد ه ػ ا املعػػدؿ من فق ػاً بياس ػاً بسػػعر
اكسػػم سػػعر الفائػػدة) املعتمػػد مػػن ببػػا البن ػ املركػػز علػػى املوﺟػػودات الثابتػػو االبػػالا @)%ا السػػائد يف سػػنو @900
.ل ل ظموػن القػوؿ أف السػتثمار يف التعلػيم العػايل رػَت جمػد مػن الناحيػو البتيػاديو اهػو اليشػﺠع ا تمػع الووردسػتاا
علػػى الس ػتثمار يف ه ػ ا القطػػاع  .االسػػبك يف ذل ػ هػػو أرتفػػاع توػػاليف التعلػػيم يف املرحلػػو امامعيػػو ااملتمثػػا ايمػػا تنفقػػه
اكوومو على التعليم العايل يف البليم  ،إضااو اىل منإ خمييات شهريو للطلبو  ،اارتفاع كلفػو الفرصػو البديلػو االػيت دتثػا
داا ضائع على الطالك ال يقرر داوؿ امامعو بدالً مػن داػوؿ سػوؽ العمػا بعػد اكمػاؿ الدراسػو العداديػو  ،أضػااو
اىل اﺟود هػدر أبتيػاد يف النفػاؽ علػى التعلػيم العػايل ااملتمثػا يف الرسػوب االتسػرب أثنػال الدراسػو امامعيػو  .ايف حالػو
إلغػػال امل ييػػات الشػػهريو املقدمػػو للطلبػػو اػػنف معػػدؿ العائػػد الﺟتمػػاعي سػػوؼ يرتفػػع ػػداد  )%9نتيﺠػػو أزمفػػاض
التوػػاليف االﺟتماعي ػػو ىق ػػدار ه ػ امل يي ػػات  .ارر ػػم إزمف ػػاض بيمػػو مع ػػدؿ العائ ػػد الﺟتمػػاعي أال أف هن ػػاؾ م ػػا ي ػػربر
النفاؽ عليه  ،ااصو إذا ما أضااو العوائد الﺟتماعيػو رػَت املباشػرة الػيت الظموػن بياسػها كمياً)ااملتمثلػو يف راػع أنتاﺟيػو
الفرد انشرالثقااو ااملعراو اتغيَت النزعػو السػته كيو االعػادات االﺟتماعيػو  ،أضػااو اىل حتقيػق أعتبػارات سياسػيو اأبتيػاديو
اأﺟتماعيو أارى  .ل ا صمك على اكوومو الهتماـ بالتعليم امامعي ازيادة نسػبو مػا طميػف مػن ميزانيتهػا لعنفػاؽ عليػه
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ااتاحػػو الفرصػػو لكػػرب عػػدد مػػن الطلب ػػو لعلتحػػاؽ بامامعػػو  ،مػػع مراعػػاة نتػػائﺞ ه ػ الدراسػػو احماالػػو راػػع بيمػػو العائ ػػد
االﺟتماعي .
األستنتﺎجﺎت والمقترحﺎت
أوالً  :األستنتﺎجﺎت

 .8أف الستثمار يف التعليم العايل امامعي)على املستوى الفرد جمد من الناحيو البتياديو ايتقإ ذل مػن اػ ؿ
التوصػػا اليػػه االبػػالا  )%80.8اهػػو أكػػرب مػػن معػػدؿ ا يػػم سػػعر الفائػػدة)
بيمػػو معػػدؿ العائػػد الػػداالي الػ
املست دـ من ببا البنوؾ االبالا @. )%
 .9بل ػػا مع ػػدؿ العائػ ػػد ال ػػداالي الﺟتم ػػاعي معػ ػػدؿ العائ ػػد الﺟتمػ ػػاعي) = )%;.0اه ػػو أص ػػغر مػ ػػن مع ػػا ا يػ ػػم
املسػػت دـ  ،دمػػا يعػػٍت أف السػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل اعلػػى مسػػتوى ا تمػػع املسػػتوى الﺟتمػػاعي) رػػَت جمػػد مػػن
الناحيو البتياديو.
 .:كانػػت بيمػػو معػػدؿ العائػػد علػػى السػػتثمار معدؿ العائػػد الػػداالي) علػػى املسػػتوى الفػػرد أكػػرب دمػػا هػػو عليػػه علػػى
املستوى الﺟتماعي  ،االسبك يف ذل يعود اىل التواليف النفاؽ) اليت تتحملها اكوومو يف ه ا القطاع.
; .أرتفػػاع التوػػاليف الﺟتماعيػػو ااملتمثلػػو يف النفػػاؽ اكوػػومي دليػػا علػػى أف حوومػػو البلػػيم تػػويل أهتمػػاـ كبػػَت هل ػ ا
التعلػػيم  ،كمػػا يظهػػر أيق ػاً أف هنال ػ هػػدر أبتي ػػاد يف امل ػوارد املاليػػو املنفقػػو ااملتمثل ػػو يف الرسػػوب االتسػػرب م ػػن
الدراسو يف املرحلو امامعيو .
احتسػػابه أبػػا مػػن سػػعر
< .علػػى الػػررم مػػن كػػوف معػػدؿ العائػػد الﺟتمػػاعي مػػن السػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل اال ػ
الفائػدة  ،ال أف هنػاؾ مػايربر النفػاؽ عليػه مػػن ببػا حوومػو البلػيم كونػه ضمقػػق عوائػد أا منػااع رػَت مباشػرة االظموػػن
بياسها كميأ ااملتمثلو يف زيادة النتاﺟيو الفرديو انشرالثقااو االعما علػى تغيػَت الػنمط السػته كي لػدى أاػراد ا تمػع
ارَتهػػا مػػن اصثػػار رػػَت املباشػػرة  ،احتقيفػػق بعػػت العتبػػارات الﺟتماعيػػو االسياسػػيو االبتيػػاديو الاػػرى  ،دمػػا صمعػػا
االنفاؽ على ه ا القطاع يتﺠااز االعتبارات االبتياديو املعرااو .
= .أرتفػاع معﺩؿ ﺍلعائﺩ ﺍلﺩﺍ لي على ﺍلمستﻭﻯ ﺍلفﺭﺩﻱ مقارنػو بسػعر الفائػدة يػربر النفػاؽ املتزايػد مػن ببػا الاػراد علػى
التعليم امامعي أملُت حتقيق عوائد أكرب يف الستقبا تفي بتلبيو أحتياﺟا م ارربا م .
> .ولما ﺍﺭتفعنا بالمستﻭﻯ ﺍلتعليمي ﺍﺭتفع ﺩ ؿ ﺍل ﺭيﺞ ،مما يشيﺭ ﺇلى ﺃﻥ ﺍلمستﻭﻯ ﺍلتعليمي ﺃﻭ ﺯياﺩﺓ عﺩﺩ
سنﻭﺍﺕ ﺍلﺩﺭﺍسو تﺯيﺩ مﻥ ﺍلػﺩ ؿ.
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ثﺎنيﺎً  :المقترحﺎت

 .8االهتمػػاـ باالسػػتثمارات التعليميػػو مػػن أﺟػػا تنميػػو رأس املػػاؿ البشػػر ال ػ مػػن شػػأنه تػػواَت اػػرص عمػػا ﺟديػػدة عػػن
ريق االبتوارات ااالاًتاعات اتػو ن التقنيػو .لػ ا ينبغػي اف تػويل اكوومػو بطػاع التعلػيم أشميػو إسػتثنائيو اااصػو ااف
االبل ػػيم ع ػػا االشم ػػاؿ املتعم ػػد م ػػن بب ػػا اكووم ػػات العرابي ػػو املتعابب ػػو .اينبغ ػػي اف يراع ػػى ه ػ ػ ا القط ػػاع م ػػن حي ػػث
الت يييات املاليو  ،ايووف من ضمن القطاعات اليت يووف هلا االاليو يف ه ا ا اؿ.
 .9العم ػ ػػا عل ػ ػػى تتغيﺭ نﻅﺭﺓ ص ػ ػػانعي القػ ػ ػرار ﺇلى ﺍلتعليﻡ مﻥ وﻭنه ﺩم ػ ػ ػو ﺃ بي ػ ػ ػو ﻭﺍن ػ ػ ػسانيو ﻭﺍسته ويو ﺇلى وﻭنه
مشﺭﻭعاﹰ ﺍبتياﺩياﹰ ﻭﺍستثماﺭﺍﹰ اي ﺍالنساﻥ ،دم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يعني ﺃﻥ ﺍلﻁل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػﺏ على ﺍلتعليﻡ ﺃيبإ ﺍبتياﺩياﹰ ﻭليﺱ ﻁلباﹰ
ﺍﺠتماعياﹰ ،هػ ػ ا ما ﺠعؿ عﺩﺩﺍﹰ ﺃوبﺭ م ػ ػﻥ ﺍلا ػ ػﺭﺍﺩ يﻁلبﻭﻥ ﺍلتعليﻡ بشوؿ عاﻡ ﻭﺍلعالي منه بشوؿ اﺹ لماله مﻥ
عﻭﺍئﺩ ﺍبتياﺩيو مباشﺭﺓ) تتمثؿ بمﺠمﻭﻉ ﺍلﺩ ﻭؿ ﺍلتي يحققها ﺍلفﺭﺩ ﺍل ػﺭيﺞ ﻭﺍلمتﺭتب ػو عل ػى م ػستﻭﻯ تحييله
ﺍلﺠامعي ﺃﻭ ﺍلتعليمي على مػػدار عمﺭ النتػػاﺟي ﺍلﺫﻱ يققيه اي س ػﻭﻕ ﺍلعم ػػا  .مػػن ناحيػػو ااػػر اػػاف االسػػتثمار
يف ه ا القطاع سوؼ يدر عوائد اﺟتماعيو مباشرة ارَت مباشرة اعلى املدى البعيد من اليػعك حسػا ا الوػن ظموػن
تلمسها يف جتارب البلداف املتقدمو.
 .:إعػػادة النظػػر بسياسػػات التعلػػيم يف املرحلػػو اكاليػػو بالشػػوا الػ طمفػػت حػػدة البطالػػو بػػُت ارصمػػي امامعػػات  ،كمػػا
يػػؤد إىل ترشػػيد النفقػػات يف الوثػػَت مػػن الت ييػػات التعليميػػو رػػَت املطلوبػػو امػػن مث برجمػػو القبػػوؿ ااػػق اكاﺟػػو لوػػا
ختيف .ىعٌت اار صمك اف يربط التعليم اﺟو السوؽ .
; .توثيػػف السػػتثمار يف التونولوﺟيػػا املتقدمػػو إذ أف حتسػػُت املسػػتوى التونولػػوﺟي سػػوؼ يػػؤد اىل زيػػادة الطلػػك رلػػى
ا رصمُت امامعيُت دما يعٍت زيادة الستثمار يف رأس املاؿ البشر سوؼ يعما على ختفيف حدة البطالو بػُت الشػباب
اااصػػو ا ػػرصميُت مػػنهم  ،ل ػ ا يﺠﺏ ﺃﻥ ي ئﻡ التعلػػيم متﻁلباﺕ سﻭﻕ ﺍلعمػػا ،االتعلػػيم ﺍملنعػػزؿ عﻥ هػ ػﺫ ﺍملتطلبػػات
ﻭعػﻥ ﺍحتياﺠاﺕ ﺍ تمع ال يموﻥ ﺃ ﻥ يقﻭﻡ بﺩﻭﺭ اعاؿ اي التنميو  .الوػي يق ػﻭﻡ به ػﺫﺍ ﺍلػدارال ب ػﺩ مل رﺟاتػه مﻥ ﺃﻥ
تﻭﺍوﺏ التغَتات اليت يشهﺩها سﻭﻕ العما الووردستاا.
< .اعادة النظر باملناهﺞ ااملفردات احتديثها مػع مراعػاة جتنػك التوػرار االتػدااا االًتكيػز علػى اموانػك العمليػو االتطبيقيػو
يػػث يوػػوف ا ػريﺞ اكثػػر اسػػتعدادا للتعامػػا مػػع متغػَتات السػػوؽ ،االتقليػػا بػػدر االموػػاف مػػن املنػػاهﺞ النظريػػو الػػيت مل
تعد ختدـ العمليو التعليميو اال متطلبات السوؽ.
= .اصمػاد أليػو ل سػػتفادة مػن القطػػاع ا ػاص يف اسػػتيعاب ﺟػزل مهػػم مػن االعػػداد املتزايػدة مػػن ا ػرصميُت ىػػا ضمقػق ختفػػيت
معدالت البطالو بُت ا رصمُت.
> .االهتمػاـ بػػالتعليم املسػػتمر احتػػديث املعلومػػات الػػيت تلقاهػػا ارصمػػو السػػنوات السػػابقو مػػن اػ ؿ اشػراكهم بػػورش عمػػا
تقيمها امامعات هل ا الغرض.
? .اسهاـ امامعات بتمويا ﺟزل من نشا ا ا عن ريق االهتماـ االكرب بػاملراكز البحثيػو ااملواتػك االستشػاريو االتفوػَت
باصماد ميادر ايقاايو للتمويا اىل ﺟانك التمويا اكوومي.
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مصﺎدر البحث :
أوالً  :المصﺎدر بﺎللغة العربية
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ﺍحمﺩ.،نااﺯ ﺃيﻭﺏ محمﺩ علػػي  ،ﺍلهميو ﺍلتنمﻭيو لﺭﺃﺱ ﺍلماؿ ﺍلبشﺭﻱ اي ﺍلﻭﻁﻥ ﺍلعﺭبي ﻭﺩﻭﺭ ﺍلتﺭبيو ﻭﺍلتعليﻡ ،

ﺠامعو ﺍلقﺩﺱ ﺍلمفتﻭحو  ،منﻁقو سلفيﺕ ﺍلتعليميو  ،السﻁيﻥ )9080،
الحمﺩﺍﻥ  ،سهيؿ  ،متﻭسﻁ ﺩ ﻭؿ ﺭيﺠي مﺭﺍحؿ ﺍلتعليﻡ ﺍلم تلفو للعامليﻥ اي ﺍلقﻁاعيﻥ ﺍلعاﻡ
ﻭﺍل اﺹ اي سﻭﺭيا ،مﺠلو ﺠامعو تشرين ﺍلمﺠلﺩ =.9080 ، 9
ﺍلرايق  ،محمد يحيى  ،أثػػر السػػتثمار يف التعلػػيم علػػى النمػػو البتيػػاد يف اممهوريػػو اليمنيػػو دراسػػو حتليليػػو
بياسيو ػ  ،املؤدتر العرل اوؿ التعليم العايل اسوؽ العما  ،ﺟامعو ذمار كليو العلوـ الداريو ػ اليمن . 900= ،
العربي ،أشرؼ  ،العائد االبتياد الش يي على التعليـ اي مير  ،مركز ﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسياساﺕ ﺍلوليو -
معهد ﺍلت طيط ﺍلقومي . 900> ،
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اكويل ،علياف عبد اﷲ  ،العائد االبتياد من التعليم  ،كػلػيػو الًتبػي ػػو /الدراسات العليا  ،امامعػو انسػ ميو –
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ا طو السًتاتيﺠيو لبليم كوردستاف 9080 ،ػ;. 908
ا طيك ،سػعيد حممػد  ،دار التعلػيم يف بنػال رأس املػاؿ البشػر يف الراضػي الفلسػطينيو  ،معهػد أ ػاث السياسػات
انبتياديو ،السطُت . 900< ،

=.

@ .دهاف  ،حممد  ،الستثمار التعليمي يف الرأس املاؿ البشر مقارنو نظريػو ادراسػو تقيميػو كالػو امزائػر  ،أ راحػو
دكتػػورا يف العل ػػوـ البتيػػاديو  ،جملػػو العلػػوـ البتيػػاديو اعل ػػوـ التسػػيَت ،ﺟامعػػو منتػػور بس ػػنطينو  ،امزائ ػػر ،
.9080
 .80الرمػػاا  ،زيػػد بػػن حممػػد  ،السػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل اإموانيػػو تسػػويق براجمػػه  ،ﺟامعػػو انمػػاـ حممػػد بػػن سػػعود
الس ميو  ،شبوو اللوكو ،موبع الدكتور حممد بن زيد الرماا . 9080 ،
 .88الزعيب  ،بشَت اليفو ،االستثمار يف رأس املاؿ البشر  ،امامعو الردنيػو  ،حماضػرات القيػت علػى لبػو الدراسػات
العليا @900
 .89السػػيد حممػػد إب ػراهيم عبػػد  ،الوفايػػو الدااليػػو لوليػػات ﺟامعػػو الزهػػر بالدبهليػػو دراسػػو ميدانيػػو )  ،ا راحػػو
دكتورا  ،كليو الًتبيو  ،ﺟامعو الزهر . 900> ،
 .8:ش ػرين حسػػن مػػرباؾ زيػػداف  ،السػػتثمار يف التعلػػيم العػػايل  ،جملػػو العلػػوـ االﺟتماعيػػو  ،ا لػػد  ،:ﺟامعػػو أـ القػػرى،
اململوو العربيو السعوديو .9088 ،
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www.alhejaz.net/ vb/showthread.php?=350017 على املوبع، 900>
 مقدمػػو اىل ﺟامعػػو، رسػػالو ماﺟسػػتَت يف الدارة اأصػػوؿ الًتبيػػو،  عائػػدات التعلػػيم،  حممػػد علػػي حممػػد،  الققػػاة.8>
. 900:،  الردف،الَتموؾ
 ػػث ملقػػى يف امل ػؤدتر الػػدايل، السػػتثمار يف رأس املػػاؿ البشػػر ادار يف أدارة املعراػػو االبػػداع، بػػن ثػػامر،  كلثػػوـ.8?
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ملحﻕ ()1
ﺍستمﺎﺭﺓ أستبيﺎن
ﺃﻭالﹰ  :معلﻭمﺎﺕ عﺎمة:
 .1ﺍلعمﺭ ………………… .سنة
 .2الجنس

(ذكر) ...........................

(أنثى) ............

. .3ﺍلجﺎمعة  -4 ……………………… :ﺍلكلية …………… :
 .4تﺎﺭيﺦ ﺍاللتحﺎﻕ بﺎلكلية……………. .
 .5الحﺎلـ ـ ـ ــة األجتمﺎعيـ ـ ـ ــة  . 1أعـ ـ ـ ــزب .....................

 .2متـ ـ ـ ــزوج .................

 .3أخرى تذكر

ثانياﹰ  :تقﺩيﺭ ﺍننفاﻕ على ﺍلتعليﻡ ﺍلﺠامعي لسنو ااحدة اقط
 8ػ ما مقدار ﺍلمبلا ﺍلﺫﻱ ﺃنفقته مقابؿ ﺍلحيﻭؿ على :

ﺃ -ﺍلمﺫوﺭﺍﺕ ﺍلم تلفو إستنساخ  ،بع أ اث .) ................
ﺏ -ﺍلﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍلمستلﺯماﺕ ﺍلتعليميو ﺍلم تلفو الارى...............
ج ػ امليراؼ اليومي ...............
 9ػ ما مقدارﺍلمبلا ﺍلﺫﻱ ﺃنفقته مقابؿ ﺍلحيﻭؿ على:
ﺃ -ﺩمو ﺍلنقؿ ﺍلمﻭﺍي ﺕ) ،اي حالو عدـ بياـ ﺍلﺠامعو بتحما نفقاته .
ﺏ -اي حالو ﺍلنقؿ ﺍل اﺹ .أمت ؾ اسيلو نقا ااص)
 :ػ ما مقدار ﺍلمبلا ﺍلﺫﻱ ﺃنفقته مقابؿ ﺍلحيﻭؿ على:
ﺃ -ﺍلسوﻥ  ،اي حالو عدـ بياـ ﺍلﺠامعو.بتواَت السون البساـ الدااليو)
ﺏ -ﺍلسوﻥ على حساب ﺍل اﺹ .أصمار سون)
; -مػا مقػدار ﺍلمبلا ﺍلﺫﻱ ﺃنفقته مقابؿ ﺍلحيﻭؿ على املسػتلزمات االاػرى ال زمػو للعمليػو التعليميػو يف امامعػو
مل ت كر يف الفقرات أع .حﺩﺩ………………
< ػ ما مقدار ﺃ تلاﻑ ﺇنفابﻙ على ﺍلتعليﻡ عن السنوات السابقو حﺩﺩ مقدار
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