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�صكل������ت امل�صامني االقت�صادي������ة للرتبية ودورها يف عملي������ة التنمية حمور 

البحوث والتق�صيات االقت�صادية اجلادة منذ بداية الن�صف الثاين من القرن 

التا�صع ع�رش. وياأتي هذا االهتمام تعبرياً عن العالقة اجلوهرية املتنامية بوتائر 

مت�صارعة ما بني الرتبي������ة واالقت�صاد، حيث تاأخذ هذه العالقة �صورة معقدة 

م������ن التفاعالت التي يت�صابك فيها املعريف باالقت�صادي وال�صيا�صي بالرتبوي. 

ومما ال�صك فيه اأن هذه العالقة بني التعليم و�صوق العمل قدمية قدم التاريخ 

باحث واأ�صتاذ جامعي �صوري )جامعة الكويت(. ❁❁
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واالجتماعية  االقت�صادي������ة  التحوالت  ولكن 

ن�صانية دفعت  الت������ي �صهدتها املجتمع������ات االإ

به������ذه امل�صاألة اإىل مرتبة ال�صدارة اإذ حتولت 

املوؤ�ص�صات التعليمية والرتبوية اإىل موؤ�ص�صات 

اإنتاجية باملعنى الدقي������ق للكلمة. واأ�صبحت 

نظمة  هذه االأ

معنية باإنت������اج القوى االجتماعية املوؤهلة 

علميا وفنيا ملمار�صة خمتلف الوظائف واملهن 

يف احلياة االجتماعية.

يف املراحل التاريخية م������ا قبل احلداثة 

والتنوير واملجتمع ال�صناعي، كانت املدر�صة 

خالقية والثقافية  معنية بتنمية اجلوانب االأ

ول، وكان������ت  ل������دى منت�صبيه������ا بالدرج������ة االأ

اهتمامات املرب������ن واملفكرين تتمحور حول 

تاأ�صيل القيم الدينية وبناء الثقافة الروحية 

يف العملي������ة الرتبوية والتعليم������ة. ومع بداية 

الث������ورة ال�صناعي������ة يف الن�ص������ف الثاين من 

أ البعد االقت�صادي  الق������رن التا�صع ع�رش ب������دا

للمدر�صة واملوؤ�ص�صات التعليمية يفر�ض نف�صه 

بق������وة يف جمال الرتبية احلديثة، وذلك حتت 

أ�صمايل الكبري،  تاأثري التطور ال�صناع������ي الرا

وبداأت م�صاألة العالقة بن التعليم والق�صايا 

االقت�صادي������ة تطرح نف�صها بق������وة،  كق�صية 

اجتماعي������ة و�صيا�صي������ة يف ه������ذه املرحل������ة، 

فاأخ������ذت مكانها يف عمق اجل������دل الفكري 

وال�صيا�ص������ي الدائ������ر يف خمتل������ف امل�صتويات 

الوطني������ة والقومي������ة يف خمتل������ف البل������دان 

ال�سناعية.وب������داأت املدر�سة تتحول تدريجيا 

أ�سمالي������ة يف خدم������ة النظام  اإىل موؤ�س�س������ة را

أ�سم������ايل، واأ�سبحت معنية  القت�س������ادي الرا

أ�سم������ال ب�رشي يوظ������ف يف خدمة  باإنت������اج را

أ�سمالية  احلاج������ات املتنامية لل�سناع������ة الرا

النا�سئ������ة، وخ�سعت تدريجي������ا لنظام تربوي 

أ�سمالية مبا ينطوي  يهتدي بنظام ال�سوق الرا

عليه م������ن قوانني العر�������س والطلب والربح 

والعائ������دات وال�ستثم������ارات والتوظيف������ات. 

وتاأ�سي�س������ا على ذلك اأخذت املدر�سة �سورتها 

أ�سمالية وحتول������ت اإىل ت�سميم برجوازي  الرا

�سالحات  أ�سمايل، يتطور وفق ن�سق من الإ را

والتعدي������الت التي تواك������ب متطلبات احلياة 

أ�سمالية اجلديدة واجتاهاتها.  الرا

وم������ن اأج������ل تق������دمي �س������ورة وا�سح������ة 

للتح������ولت الجتماعية التي اأثرت يف ظهور 

البعد القت�سادي للرتبية وتنامي اأهمية راأ�س 

املال الب�رشي وتوظيفاته القت�سادية، ميكن 

التميي������ز بني ث������الث مراحل م������ن م�ستويات 

بالنظ������ام  عالقت������ه  يف  الرتب������وي  التط������ور 

أ�سمالية اجلديدة:  القت�سادي للرا

وىل، متَّ تاأ�سي�س املدر�سة  يف املرحل������ة الأ

أيديولوجي������ة �س������د  داء اأدوار ا الربجوازي������ة لأ

الي�سارية  والنزع������ات  قطاع������ي  الإ النظ������ام 

املتنامي������ة يف اآن واح������د. فتحول������ت املدر�سة 

أيديولوجية  أداة ا بطريقة خفية خمادعة اإىل ا

من اأجل فر�س هيمنة الثقافة الربجوازية يف 



�س�س النقدية لال�ستثمار الرتبوي يف راأ�س املال الب�رشي الأ

العــــــــــــدد  568    كـــــانــــون الثاين  2011 22

نتاج، فكانت املدر�سة  جمال العمل واحلياة والإ

يف ه������ذه املرحل������ة مطالبة ببن������اء »مواطنني 

الربجوازية،  خ������الق  الأ يتمثل������ون  �ساحلني« 

ويقاوم������ون احتمال وجود ثقاف������ات م�سادة 

أ�سمالية. للثقافة الرا

ويف املرحل������ة الثانية، ُعه������د اإىل املدر�سة 

أ�سمايل بالي������د العاملة  بتزوي������د النظ������ام الرا

املوؤهلة علمي������ا وبناء الكف������اءات واخلربات 

العلمية ال�رشورية من اأجل تطوير ال�سناعة 

أ�سمالي������ة. ومل تع������د  وتنمي������ة املوؤ�س�س������ات الرا

وظيفة املدر�سة يف هذه املرحلة قا�رشة على 

بث القي������م الربجوازية ب������ل اأ�سبحت معنية 

باإنتاج راأ�س مال ب�������رشي على �سورة معارف 

علمي������ة وخربات �رشورية م������ن اأجل العملية 

نتاجية.  الإ

ويف املرحلة الثالثة، ب������داأت عملية دمج 

نتاجية، وحتويلها اإىل  املدر�سة يف العملية الإ

بعجلة  أ�سمالية، ترتب������ط جوهرياً  موؤ�س�سة را

أ�سم������ايل وال�سناعي، حيث اأطلق  نتاج الرا الإ

أ�سمايل فعاليات������ه الكربى لدمج  النظ������ام الرا

املدر�س������ة كلياً يف ن�س������ق احلي������اة الوظيفية 

أ�سمايل ال�سناعي وذلك لتلبية  للمجتم������ع الرا

نتاجية وال�ستهالكية. وتاأ�سي�ساً  احتياجاته الإ

على هذه ال�س������ورة ب������داأت املدر�سة تتحول 

أ�سمالية بوظائفها وبنيتها  فعليا اإىل موؤ�س�سة را

واأدوارها الرتبوية، وهذا ما ميكننا اأن نطلق 

أ�سملة املدر�سة«. عليه »را

أ�سمايل  لقد جنح النظام القت�سادي الرا

اجلدي������د يف حتويل������ه املدر�س������ة اإىل موؤ�س�سة 

أ�سمالية  أداء اأدوار را أنا�س قادرين على ا نتاج ا لإ

أ�سمايل، وجنح  ت�سويقية يف خدمة النظام الرا

اأي�ساً يف توظيف الرتيبة باإنتاج طبقة عمالية 

بروليتارية قادرة على الوفاء مبتطلبات النظام 

أ�سم������ايل واحتياجاته، وحقق جناحاً اأكرب  الرا

يف اإعداد وتاأهيل طبقة من اخلرباء والفنيني 

والعلماء لتعزيز م�س������ار التطور القت�سادي 

أ�سمالية ذاتها. وباخت�سار �سديد ا�ستطاع  للرا

أ�سمايل اإخ�س������اع املدر�سة ملنطق  النظ������ام الرا

أ�سم������ال وقوانين������ه القت�سادية، واجتهت  الرا

املدر�س������ة يف �سورتها اجلدي������دة اإىل اإعداد 

أ�سمالية  جيال وفقاً ملتطلب������ات احلياة الرا الأ

نتاج طبقة عاملة  واأ�سبح������ت بوتقة حقيقة لإ

مزودة  بالق������درة على اإعادة اإنتاج نف�سها يف 

أ�سمالية املعا�رشة.  دورة احلياة الرا

وتاأ�سي�س������ا على هذه ال�س������ورة اجلديدة 

أ  للمدر�سة والروؤية امل�ستحدثة لوظيفتها، بدا

الباحث������ون من كل حدب و�س������وب يتناولونها 

بو�سفها منتجا لراأ�س املال الب�رشي، وينظرون 

اإليه������ا م������ن خ������الل وظيفته������ا القت�سادية. 

ويف ظ������ل هذا التن������اول القت�سادي اجلديد 

للمدر�س������ة بينت الدرا�س������ات اجلارية -وفقاً 

لهذه املنهجية اجلديدة- اأن تراكم راأ�س املال 

ي�ساه������م   )Human Capital( الب�������رشي 

على قدم امل�ساواة م������ع راأ�س املال الفيزيائي 
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يف عملية النم������و القت�سادي باملعنى الوا�سع 

والدقيق للكلمة. وتاأ�سي�ساً على هذا الت�سور 

جند الي������وم باأن البل������دان املتقدمة تركز يف 

�سيا�ساتها القت�سادية على اأهمية راأ�س املال 

أولوية ك������ربى يف الربامج  الب�رشي وتعطي������ه ا

التنموي������ة القت�سادي������ة البعي������دة والق�سرية 

املدى. 

همية الك������ربى املتزايدة التي  ونظ������راً لالأ

يحظ������ى به������ا القط������اع الرتب������وي ازدهرت 

بحاث الت������ي تتناول العالقة  الدرا�س������ات والأ

ب������ني الرتبية والقت�ساد،  �سكالية املعقدة  الإ

ول�سيم������ا ال������دور القت�س������ادي للرتبي������ة يف 

خمتلف اأوجه احلياة الجتماعية، و�سكل هذا 

املو�س������وع حقاًل خ�سب������اً اأدى اإىل تطور كبري 

بحاث  يف عل������م اقت�ساديات الرتبي������ة ويف الأ

نظمة  اجلارية حول الق�سايا القت�سادية لالأ

الرتبوية. ويف ظل هذا التو�سع الكبري للبحث 

والتق�سي، ا�ستطاع الباحثون يف هذا امليدان 

اإب������داع نظريات اقت�سادي������ة منهجية جديدة 

ذات طابع �سم������ويل متطورة يف قدرتها على 

تناول الق�سايا القت�سادية للرتبية.

1- اإ�صكالية الدرا�صة: 

تاأخ������ذ العالقة بني الرتبي������ة والقت�ساد 

�سكالية التي  �سورة معقدة من التفاعالت الإ

خر، وترت�سم هذه  تتعلق بتاأثري كل منهما يف الآ

العالق������ة يف �سبكة من املتغريات القت�سادية 

كال�ستثم������ار،  القت�سادي������ة،  والقوان������ني 

نتاج، والكفاءة،  والتوظيف، والعائ������دات، والإ

أ�������س املال الب�������رشي. ونظ������راً لتعدد هذه  ورا

املتغريات تتقاطع الدرا�سات اجلارية يف هذا 

املي������دان اأحياناً، وتتناق�������س نتائجها اأحيانا 

اأخرى، يف م�سار ا�ستك�ساف البعد القت�سادي 

للتعلي������م والبعد الرتب������وي لالقت�ساد. فاأهل 

القت�ساد يختزلون التعليم والرتبية يف �سورة 

اقت�سادية، ويعممون ت�سوراتهم القت�سادية 

ه������ذه اإىل احلّد ال������ذي اأ�سبح������ت فيه هذه 

ال�س������ورة م�رشوعة يف احلق������ل الرتبوي، بني 

عدد كبري من املربني واملثقفني وال�سيا�سيني، 

الذي������ن جنحوا بقوة للنظ������ر اإىل املدر�سة من 

زاوية قدرتها على التفاعل يف عامل القت�ساد، 

وم������ن خالل قدرتها عل������ى التاأثري يف احلياة 

القت�سادية لطالبها من جهة، وللمجتمع يف 

�سورته ال�ساملة من جهة اأخرى. 

فاملدر�سة واملوؤ�س�سات املدر�سية اأ�سبحت 

أ�سبه باملوؤ�س�س������ات القت�سادية، تفعل  الي������وم ا

فعلها يف عملية اإنتاج راأ�س مال ب�رشي يتج�سد 

فراد الذين يرتادونها وينت�سبون اإليها.  يف الأ

ومن اأجل بناء راأ�س املال الب�رشي املطلوب فاإن 

هذه املوؤ�س�سات الرتبوي������ة حتتاج اإىل نفقات 

فراد  وتوظيفات مالية كبرية على م�ستوى الأ

واملجتمع، وهذه التوظيفات املالية يف جمال 

اإعداد راأ�س املال الب�رشي �ستوؤول اإىل عائدات 

فراد واملجتم������ع ق�رش الزمن  اقت�سادي������ة لالأ

نتاج  أم ط������ال. ويف دورة العالقة م������ا بني الإ ا
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والتوظي������ف وال�ستثمار تق������ع اإ�سكالية هذه 

�سكالية ميكن  الدرا�سة. ومن �سلب ه������ذه الإ

�سا�سي������ني اللذين  طرح هذي������ن ال�سوؤالني الأ

ي�سكالن حمور العمل يف هذه الدرا�سة: 

أ�������س املال الب�رشي الذي  1- كيف يوؤثر را

فراد ع������رب التعلي������م يف م�ستويات  حقق������ه الأ

دخوله������م القت�سادي������ة يف امل�ستقبل. وكيف 

يرتج������م راأ�س املال الب�رشي نف�سه يف عائدات 

اقت�سادية على �س������ورة اأجور ودخول فردية 

فراد املهنية والوظيفية؟  يف حياة الأ

أ�س امل������ال الب�رشي يف  2- م������ا عائدات را

امل�ستوى الجتماعي للمجتمع؟ هل يوؤثر راأ�س 

املال الب�رشي يف الناجت القومي للدول؟ وكيف 

يوؤثر يف حياة املجتمع وتقدمه القت�سادي؟ 

امل����ال  ل�����راأ������س  ال�����رتب�����وي  ن�����ت�����اج  الإ  -2

الب�رشي: 

وىل ملفهوم راأ�س  ارت�سم������ت البداي������ات الأ

امل������ال الب�������رشي بو�سف������ه منتج������ا تربويا يف 

آدم �سميث Adam Smith موؤ�س�س  كتابات ا

ول�سيما 
 )1(

القت�ساد ال�سيا�س������ي الكال�سيكي

 The Wealth يف موؤلفه ال�سهري ثروة الأمم

of Nations ال������ذي ن�رش �سنة 1776، حيث 
يبني فيه اأهمية التعليم كعن�رش فعال وحيوي 

لتحقيق ا�ستقرار املجتمع اقت�سادياً و�سيا�سياً 

واجتماعيا. ويف ه������ذا الكتاب يقدم �سميث 

موازنة دقيق������ة حل�ساب للعالق������ة بني راأ�س 

أ�س امل������ال الب�رشي وتاأثري  املال الفيزيائي ورا

كل منهما يف تقدم الأمم وازدهارها، فينظر 

اإىل الرتبي������ة بو�سفها ا�ستثمارا يف راأ�س املال 

مكاني������ات الهائلة للتعليم  الب�رشي، ويبنّي الإ

يف اإثراء اقت�س������اد الأمم وتقدمها. وتنطوي 

أ�سا�سيتني:  نظرية �سميث هذه على فكرتني ا

وىل يف تاأكيد اأهمية التعليم ودوره  تتمث������ل الأ

الكب������ري يف حتدي������د م�ست������وى دخ������ل الفرد 

واإنتاجيته، وتتمثل الثانية يف ا�ستق�ساء تاأثري 

النظ������ام التعليمي كمنتج لراأ�س املال الب�رشي 

. غالباً ما 
)2(

يف النظام القت�سادي للدول������ة

ن�سان املتعلم  آدم �سمي������ث يوازن ب������ني الإ كان ا

ل������ة الثمين������ة »اإذ ميكن – كم������ا يقول -  والآ

ن�سان املتعل������م الذي ي�سغل وظيفة  مقارنة الإ

تتطل������ب مه������ارة وبراعة هائل������ة باآلة باهظة 

الثم������ن، وذلك نظرا ملا بذله من جهود كبرية 

مكثفة عرب زمن طويل يف التعلم والكت�ساب 

أداءه  والعم������ل الذي يتعل������م الرجل املتعل������م ا

باإجرة تفوق اإج������رة العامل العادي �سيعو�سه 

ع������ن تكلفة تعليمه وبالتايل ف������اإن الفرق بني 

العامل املاهر والعامل العادي يقوم على هذا 

. ويوجد هناك �سبه اإجماع على اأن 
)3(

أ« املبدا

�سارة اإىل اأهمية  �سميث �سبق معا�رشيه يف الإ

راأ�س املال الب�������رشي ودوره الكبري يف الدخل 

 
)4(

القت�سادي القومي.

ويف الق������رن التا�سع ع�������رش يطالعنا كارل 

مارك�س Karl Marx )1867( يف كتابه »راأ�س 

املال« مبنظومة من الت�سورات اجلديدة حول 
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راأ�س املال بتجليات������ه القت�سادية والب�رشية، 

حيث مييز مارك�������س يف نظريته القت�سادية 

بني العمل الب�سيط )غري املوؤهل( وبني العمل 

املعقد ال������ذي يرتب������ط باخل������ربة والتاأهيل، 

واأكد الف������وارق الكبرية يف اإنتاجية كل منهما 

وفاعليته، ويبني يف ه������ذا ال�سياق، باأن راأ�س 

املال الب�رشي يت�س������كل وفق متغريات م�ستوى 

التح�سيل املدر�س������ي والتاأهيل والوقت الذي 

فراد على مقاعد الدرا�سة للتعلم  يق�سيه الأ

والكت�س������اب. ويعد مارك�������س اأول من تناول 

العمليات التي يتم مبوجبها اإنتاج راأ�س املال 

نتاج القت�سادي  الب�رشي ودوره يف عملية الإ

والجتماعي. 

وتبدو اأفكار مارك�������س حول العالقة بني 

القت�ساد والرتبية �رشيحة عندما تعر�س يف 

 Critique du كتاب������ه »نقد برنامج غوت������ه

أث������ري  تا اإىل   »programme de Gotha
�������رشة يف عملية  و�س������اع القت�سادي������ة لالأ الأ

التمدر�س والتح�سيل يف املدر�سة لبناء راأ�س 

 Le »املال الب�رشي، وبني يف كتابه »راأ�س املال

Capital اأهمية العالقات القائمة بني راأ�س 
املال الب�رشي املتمث������ل يف الكفاءات العلمية 

واملهارات ل������دى العمال ومدى تاأثري ذلك يف 

 
)5(

اإنتاج ف�سل القيمة.

ألفريد مار�سال  ويف هذا امل�سار، يوؤك������د ا

Alfred Marshall )1842-1924( هذه 
ال�سورة، وذلك عندما يتحدث عن راأ�س املال 

نتاج القت�سادي.  الب�رشي وعالقته بعملية الإ

وه������و يف هذا اخل�سو�س يرى باأن ال�ستثمار 

نتاج يف  يف الرتبية يوؤدي اإىل تعاظم عملية الإ

املجتمع حيث تعم الفائدة على عموم احلياة 

 A. Marshal الجتماعية. ويعد مار�سال

أ�ساروا اإىل  أوائ������ل القت�ساديني الذي������ن ا من ا

القيم������ة القت�سادية للتعليم عندما اأكد على 

أ�سمالية قيمة  أنواع ال�ستثمارات الرا »اأن اأكرث ا

م������ا ي�ستثمر يف الب�رش«. وبني يف هذا ال�سياق 

لة وبني  الفروق الكبرية بني ال�ستثمار يف الآ

ال�ستثم������ار يف الب�رش حيث يق������ول: »العامل 

يبيع عمله ولكنه يبقى هو نف�سه ملكا لنف�سه، 

أولئك الذين يتحمل������ون نفقات تن�سئته  أم������ا ا ا

جرة  وتعليم������ه فال ي�سرتدون اإل القليل من الأ

الت������ي تدفع له مقابل خدمات������ه يف ال�سنوات 

 
)6(

الالحقة«.

وقد تكاثف������ت الدرا�سات الت������ي تناولت 

أ�س امل������ال الب�رشي عقب احل������رب العاملية  را

الثاني������ة، وبالتحديد يف نهاي������ة اخلم�سينات 

أوائ������ل ال�ستين������ات م������ن الق������رن الع�رشين  وا

 1957 R.Solow على ي������د روبرت �سول������و

 1963 T.W.Schultz وثي������ودور �سولت������ز

 ،1964  G.S.Becker بيك������ر  وج������اري 

وديني�سون E.Dension 1962 وهاربي�سون 

 Jacob 1964 وجاكوب مان�رش Haribson
أ�س�سوا لنظرية راأ�س  Mincer وهم الذي������ن ا
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امل������ال الب�رشي Capital humain ب�سورة 

)7(
علمية.

وتفيد هذه النظري������ة جوهريا باأن راأ�س 

املال الب�رشي املتج�سد يف اخلربات واملعارف 

املكت�سبة عرب املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية 

فراد، وميكنهم  يعمل على زي������ادة اإنتاجية الأ

من زيادة دخولهم القت�سادية. وبعبارة اأخرى 

أ�سمالً  ف������اإن اخل������ربات والكفاءات ت�س������كل را

فراد الذين  غري جم�سد، ولكن������ه مكتنز يف الأ

ميتلكون هذه اخل������ربات واملعارف، واأطلقوا 

أ�سمال  أ�سمال الرا على هذه ال�سيغة م������ن الرا

الب�رشي. وتقوم فكرة راأ�س املال الب�رشي على 

ن�سان  الفرتا�س باأن ال�ستثم������ار يف تعليم الإ

يزيد يف فعالية اإنتاجهم القت�سادي، وي�سكل 

منطلقا لعملية النمو القت�سادي للدولة مثله 

مث������ل امل�سادر الطبيعي������ة كاملناجم وامل�سانع 

وامل������وارد املعدنية. وعلى ذلك فاإن القرارات 

الت������ي تت�سل با�ستثمار التعليم يجب اأن تعترب 

قرارات اقت�سادي������ة تقوم على مفهوم معدل 

 Rate of( أو املرجتع������ات املادي������ة العائ������د ا

أ�س  return( لال�ستثم������ار القت�سادي يف را
املال الب�رشي.

 وعل������ى وق������ع ه������ذا الت�س������ور اجلديد 

أ املفك������رون يرون  أ�������س املال الب�������رشي، بدا لرا

أنه������ا ا�ستثمار يف راأ�س املال  يف الرتبية على ا

فراد يح������ددون الفرتة الزمنية  الب�رشي: فالأ

لدرا�سته������م ون������وع الدرا�سة الت������ي يتبعونها 

مكانياته������م القت�سادي������ة ويف �سوء  وفق������ا لإ

النفقات والفوائد املحتملة. وبناء على هذه 

الت�س������ورات القت�سادية يتحدد الطلب على 

الرتبية وتتنام������ى العرو�س على تقدميها يف 

�س������وق العر�س والطلب؛ فالنظ������ام التعليمي 

وفقا لهذه املعادلة يق������ع يف قانونية العر�س 

مكانيات  والطلب القت�ساديني، حيث متثل الإ

الرتبوي������ة للموؤ�س�س������ات املدر�سي������ة املتاح������ة 

ن الواحد للطلب  »العر�س« وت�ستجيب يف الآ

�سا�س،  الرتبوي على التعلي������م. وعلى هذا الأ

أ ينظر اإىل التعليم بو�سف������ه عملية اإنتاج  ب������دا

أ�������س املال الب�رشي ال������ذي يخ�سع لقوانني  لرا

ال�س������وق القت�سادية نف�سها مبا تنطوي عليه 

من عر�س وطلب وا�ستثمار وتوظيف وفوائد. 

وم������ن هذا املنطل������ق فاإن النفق������ات الرتبوية 

تاأخذ ترجمته������ا يف النتائج املدر�سية كتعبري 

عن اجلدوى القت�سادية للتوظيف املايل يف 

العملية الرتبوية. 

عمال الهامة  ويف ه������ذه املرحلة برزت الأ

 )1958( Mincer الت������ي قدمه������ا مان�������رش

التي وظفها يف بناء مناذج اقت�سادية لقيا�س 

املردود القت�سادي لراأ�س املال الب�رشي؛ كما 

أي�ساً اإ�سهامات �سولتز يف ا�ستك�ساف  ظهرت ا

العالقة بني راأ�س املال الب�رشي والتنمية على 

وج������ه العموم، وقد ركز �سولتز Schultz يف 

يدي املاهرة العاملة  هذا املجال على نوعية الأ

ودوره������ا يف عملي������ة التنمي������ة القت�سادية، 
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وبنى فر�سي������ة قوامها اأن راأ�س املال الب�رشي 

يلع������ب دوراً كبرياً يف عملي������ة التنمية عندما 

يكون املجتمع نف�سه يف و�سعية تبدل وتغري، 

وعندما يكون التعليم اأي�سا يف طور التجديد 

أف������كار جديدة  من حي������ث قدرته عل������ى بث ا

ومه������ارات متطورة، ول�سيما يف جمال اإعداد 

اليد العاملة يف القط������اع الزراعي حتديداً. 

 �سولتز من خ������الل بحوثه العلمية 
ّ

وقد ب������ني

نتاج القومي تعود  التي اأجراه������ا اأن زيادة الإ

اإىل التعليم ب�س������ورة كبرية، وافرت�س يف هذا 

أنه كلم������ا مّت الرتق������اء بالقوى  اخل�سو�������س ا

العامل������ة يف �س������وق العمل تعليمي������ا كلما زاد 

نت������اج القوم������ي العام، ومن ث������م زاد دخل  الإ

الفرد، وحتقق الرفاه الجتماعي. 

ويف عام 1964 عمل بيكر Becker على 

آدم �سميث من حيث امل�ساواة  تاأكيد نظري������ة ا

أ�س امل������ال الب�رشي وبني  ب������ني ال�ستثمار يف را

أ�س امل������ال الفيزيائي.  ال�ستثم������ار يف جمال را

وهو يف هذا ال�سياق يعرف راأ�س املال الب�رشي 

بو�سفه جمموع املواهب واخلربات والكفاءات 

واملهارات التي ميتلكها الفرد والتي اكت�سبها 

من خالل التعليم �سواء اأكان ذلك يف املدر�سة 

اأو عن طريق اخلربة يف ميدان العمل. 

ويفرت�س بيكر م������ن جهته، اأن ال�ستثمار 

أ�������س امل������ال الب�������رشي ي������وؤدي اإىل تنمية  يف را

نتاجية الفردية يف �سورة رواتب ومداخيل  الإ

وظيفي������ة مادية، وبالتايل وعن طريق الرتاكم 

فاإن هذا ال�ستثمار يوؤدي اإىل حتقيق التنمية 

القت�سادية. وعلى الف������ور عكف بيكر على 

اإمكانية توظيف مفه������وم راأ�س املال الب�رشي 

كاأداة لتحلي������ل ن�سق من الظواهر النموذجية 

جور،  يف اقت�ساد العمل )حتديد الرواتب والأ

وحتديد الهرم الوظيفي وفقا مل�ستوى التعليم، 

جور(. وتاأ�سي�سا على  جور، توزيع الأ قاعدة الأ

هذا الت�سور عمل على بناء عدد من النماذج 

فراد القت�سادي  املنهجية لقيا�������س �سلوك الأ

فيما يتعلق برتاكم راأ�س املال الب�رشي، وقيا�س 

تاأثري خمتلف ال�سغوط واملتغريات املوؤثرة يف 

فراد مثل: ال�ستعدادات العقلية،  قرارات الأ

والزمن املتاح، والعمر. 

Ben- يف ع������ام 1967 قدم بن ب������وراث

Porath منوذجاً يح������دد فيه طبيعة ت�سكل 
أ�������س امل������ال الب�������رشي ومراح������ل توظيفاته  را

املختلفة، وقد بني عرب هذا النموذج اأن الفرد 

عندم������ا يك������ون يف مرحلة ال�سب������اب ي�ستثمر 

أ�سمال������ه الب�رشي كلي������ا يف جمال التعليم  يف را

املدر�سي، ولحقاً يعم������ل على ال�ستثمار يف 

جمال العمل والدرا�سة يف اآن واحد، واأخريا، 

اأي يف مرحل������ة التقاعد، يتوقف عن توظيف 

أ�سمال������ه الب�������رشي كلي������ا. وق������د �سمح هذا  را

جور  النموذج بدرا�سة واقعية للعالقة بني الأ

والعمر ودورة احلياة القت�سادية لراأ�س املال 

 
)8(

الب�رشي.

وقد �سهدت ال�ساحة الفكرية لحقا منو 
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الدرا�سات التي تتناول العالقة بني راأ�س املال 

الب�رشي والنمو القت�سادي. وقد اأجريت هذه 

الدرا�سات للتجاوب مع املتطلبات ال�سيا�سية 

ومقت�سيات التنمي������ة الجتماعية على نحو 

متواتر يف خمتلف البلدان املتقدمة والنامية. 

وق������د اجتهت ال�سيا�سات الرتبوية اإىل التو�سع 

يف اأنظمة التعليم تيمن������ا باأهميته يف عملية 

أث������ره الكبري يف عملية  النم������و القت�سادي، وا

التنمية ال�ساملة للحياة الجتماعية. 

مع بداية الثمانينات ظهرت موجة فكرية 

من الت�سكي������ك بالت�سورات املتعلقة بعائدات 

ال�ستثمار الرتبوي يف العن�رش الب�رشي، وقد 

بينت ه������ذه التوجهات اجلدي������دة، اأن وتائر 

التمدر�س الكبرية يف ال�ستينات مل جتد نفعا يف 

رفع م�ستوى النمو القت�سادي، الذي انخف�س 

ح�سائية املعتمدة،  اإىل الن�سف باملقايي�س الإ

أثر ال�سدم������ة البرتولية يف عام  وذل������ك على ا

أثن������اء احلرب ب������ني اإ�رشائيل والدول  1973 ا

ث������ر ظهرت هذه ال�سكوك  العربية. وعلى الأ

الكب������رية يف ج������دوى التوظي������ف يف التعليم 

وراأ�س املال الب�رشي، ثم انح�رشت النظريات 

اخلا�سة بالنمو القت�سادي )التي عادت اإىل 

الظه������ور من جديد يف الثمانينات من القرن 

املا�سي( وترك������ت مكانها للت�س������ورات التي 

همية.  تعطي التقلبات القت�سادية مركز الأ

وقد متيزت مرحلة الثمانينات من القرن 

الع�رشين بتجديد الثق������ة بقدرة الدولة على 

و�ساع الرتبوي������ة، والنطالق اإىل  حت�س������ني الأ

تعزيز عملية التنمي������ة القت�سادية. وقد مّت 

الرتكي������ز يف هذه املرحلة على اأهمية حتقيق 

دميقراطية التعلي������م بالن�سبة للجميع وذلك 

من اأجل ا�ستثمار اأف�سل يف العن�رش الب�رشي. 

و�سه������دت ه������ذه املرحل������ة تط������ور نظريات 

ال�ستثمار يف العن�رش الب�رشي. 

3- ال�صتثمار يف راأ�س املال الب�رشي: 

يوظ������ف الباحث������ون ن�سقا م������ن املفاهيم 

و�ساع القت�سادية  القت�سادية يف تق�سي الأ

للرتبي������ة، وهم يخ�سع������ون الظاهرة الرتبوية 

مبوؤ�س�ساتها وفعالياتها وتكويناتها اإىل مفاهيم 

العر�������س والطل������ب وال�ستثم������ار والتوظيف 

نت������اج واله������در والتكلف������ة القت�سادي������ة  والإ

والعائدات واملردود القت�سادي. كما يدر�سون 

ب������ني املوؤ�س�سات  أ�س������كال التفاع������ل  ا خمتلف 

الرتبوية وتاأثريه������ا يف الدخول الفردية ويف 

م�ستوى الدخل القومي. وميكننا اأن ن�ستعر�س 

�سا�سية املوظفة يف  بع�������س هذه املفاهي������م الأ

جمال اقت�ساديات الرتبية. 

تظه������ر الوقائع واملالحظ������ات املنهجية، 

يف جم������ال اقت�ساديات الرتبي������ة، اأن امل�ستوى 

أ�سا�سيا  ف������راد ي�سكل عام������ال ا التعليم������ي لالأ

يف حتدي������د م�ست������وى جناحه������م القت�سادي 

والجتماع������ي يف خمتل������ف البل������دان، ويبدو 

وا�سحا الي������وم اأن البل������دان املتقدمة تتفوق 

يدي والكفاءات  بامتالكها طاقة كربى من الأ
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العامل������ة املوؤهلة اأف�سل تاأهيل. ولكن التعليم 

ق������د ل يكون مثم������راً فيما يتعل������ق مبردوده 

الوظيف������ي بالن�سب������ة للجمي������ع، وف������وق ذلك 

قد يك������ون ال�ستثم������ار يف التعلي������م خماطرة 

وجمازف������ة باملعن������ى القت�س������ادي للكلم������ة. 

اإذ ل ميك������ن ا�ستب�س������ار امل������ردود الوظيفي 

أثن������اء اختيار نوع التعلي������م ومدته،  للتعلي������م ا

ن ه������ذا ال�ستب�سار يج������ب اأن ياأخذ بعني  لأ

العتبار و�سعية �سوق العمل مبتغرياته التي 

تت�سف بدرجة كبرية م������ن الدينامية والتغري 

وفقا لقوان������ني العر�س والطل������ب يف ال�سوق 

القت�سادي للرتبية. والتوقعات املادية، التي 

ميكن اأن تكون اأكرث و�سوحاً يف هذا املجال، 

هي التوقعات التي ت�سب يف م�ستوى التعليم 

املنخف�������س، كالتعلي������م البتدائ������ي والثانوي 

عدادي. ولكن التوقع������ات يف امل�ستويات  والإ

العليا قد تك������ون �سبابية تنفل������ت من دائرة 

ال�سب������ط املنهجي. وق������د تن������اول الباحثون 

اإ�سكالي������ة جمازفة ال�ستثم������ار يف راأ�س املال 

الب�رشي، وبينوا يف �سياق ذلك �سعوبة التنبوؤ 

باملجازفات القت�سادية التي تتعلق باختيار 

نوع الدرا�سة ومدته������ا وطبيعتها، واأو�سحوا 

املدر�سي������ة  النفق������ات  م�ست������وى  اأن  أي�س������اً  ا

فراد  وال�سعوب������ات املالية الت������ي يواجهها الأ

توؤثر ب�سورة وا�سحة يف عملية ال�ستثمار يف 

هذا امليدان. 

وتب������ني درا�سات عديدة اأخ������رى يف هذا 

املجال، اأن عائدات الرتبية على الفرد غالباً 

م������ا تك������ون منخف�سة يف كثري م������ن احلالت 

الت������ي تتعلق باأو�ساع �س������وق العمل والفائ�س 

أ�������س امل������ال الب�رشي وكذل������ك الظروف  يف را

القت�سادية التي جتعل من متابعة الدرا�سة 

فراد  والتح�سي������ل اأمرا غري جم������د لبع�س الأ

خري������ن. وتل������ك ه������ي النتيج������ة التي  دون الآ

 Carneiro تو�س������ل اإليها كل من كارن������ريو

 Hansen وهان�سن Heckman وهيكمان

فراد  حيث اأظهرت بحوثه������م اأن كثرياً من الأ

يعتق������دون ب������اأن التعليم لن يك������ون ذا جدوى 

اقت�سادية يف �سوق العمل فيما يتعلق بدخول 

أنه  فراد ورواتبهم. ويرى هوؤلء الباحثون ا الأ

ل يوجد مردود اقت�سادي حمدد ووا�سح كما 

وىل التي  مبريقي������ة الأ تفرت�س الدرا�سات الإ

اأجريت ح������ول عائدات التعليم، ويرتتب على 

أي�س������اً اأن هذه العائدات تتعلق بطبيعة  ذلك ا

ف������راد واملتغريات الجتماعية وال�سخ�سية  الأ

التي حتيط بهم. ومث������ل هذه النتائج غريت 

كثرياً يف طبيعة النظرة اإىل متغريات التمدر�س 

أثن������اء الدرا�سة والرتك املدر�سي  مثل العمل ا

خفاق املدر�سي وغري ذلك من املتغريات.  والإ

يرى كاري بيك������ر يف هذا اخل�سو�س اأن 

فراد يحددون م�سارهم املدر�سي واجلامعي  الأ

بطريقة عقالنية يف �سوء تقديراتهم للنفقات 

املطلوبة والعائدات القت�سادية املمكنة لراأ�س 

املال الب�������رشي الذي ميكن بن������اوؤه. وحت�سب 
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ملع������دل الفوائد القت�سادية  العائدات وفقاً 

للرتبي������ة، حيث يح�سب امل������ردود القت�سادي 

للعم������ل ال������ذي ميك������ن اأن يزداد م������ع ارتفاع 

م�ست������وى التح�سيل العلمي للف������رد. وتاأخذ 

النفق������ات الرتبوية يف ه������ذا املجال �سيغتني 

أ�سا�سيتني: فهناك النفق������ات املبا�رشة والتي  ا

تتمث������ل يف نفقات التعليم مبا�������رشة، وهناك 

النفقات الفرتا�سية التي تتمثل يف الفر�س 

ال�سائع������ة Opportunity Cost، اأي يف 

مردود طاقة العم������ل التي ميكن للدار�س اأن 

نت������اج مبا�رشة بدلً من التعليم  يوظفها يف الإ

)على �سبي������ل املثال الطالب الذي يق�سي يف 

أربع �سنوات درا�سية كان ميكنه اأن  اجلامع������ة ا

يعمل خاللها واأن يك������ون منتجا بدلً من اأن 

يكون م�ستهلكا(. ويالح������ظ يف هذا ال�سياق 

أنه كلم������ا ازدادت م������دة الدرا�س������ة ازدادت  ا

تكاليفها.  وارتفع������ت  الدرا�سي������ة  النفق������ات 

مثل يفرت�س اأن تكون  وامل�ست������وى التعليمي الأ

نفقات الدرا�سة اأقل من عائداتها يف احلدود 

 )9(
الدنيا.

4- عائدات راأ�س املال الب�رشي. 

حاول اأ�سحاب نظرية راأ�س املال الب�رشي 

من������ذ البداية الربهنة عل������ى فر�سيتهم التي 

كرث تاأهي������ال وتعليما  تقول ب������اأن العم������ال الأ

أك������رب كنتيجة  يح�سل������ون عل������ى دخول مالية ا

طبيعة ملا ميتلكون من راأ�س مال ب�رشي مكتن�ز 

يف خرباته������م وكفاءاتهم وم�ست������وى تعليمهم. 

ويف هذا املقام ت�سري نتائج اإحدى الدرا�سات 

مي ترتف������ع بن�سبة 30  »اإنتاجي������ة العام������ل الأ

% بع������د عام واحد من الدرا�س������ة البتدائية، 

وحوايل 320 % بعد درا�سة 13 عاماً، وت�سل 

)10(
اإىل 600% بعد الدرا�سة اجلامعية.

 Jacob لق������د ح������اول جاك������وب مان�������رش

Mincer من������ذ �ستينات الق������رن املا�سي اأن 
يربه������ن يف �سياق منوذج نظ������ري على وجود 

عالق������ة اإيجابية ب������ني الدخ������ل القت�سادي 

للفرد وع������دد �سنوات الدرا�س������ة والتح�سيل 

املدر�سي، اأي بني الدخل وراأ�س املال الب�رشي 

املرتاك������م، وقد اأعلن بو�سوح اأن دخول الفرد 

القت�سادية يف مي������دان العمل مرهونة كليا 

بعدد ال�سنوات التي ق�ساها يف التعليم، كما 

بعدد �سنوات اخلربة التي اكت�سبها يف ميدان 

العمل. ويف هذه املعادل������ة التي يطلق عليها 

»عائدات راأ�س املال الب�رشي« يحاول جاكوب 

اأن يف�رش الكيفية التي تتم فيها ترجمة راأ�س 

امل������ال الب�������رشي -الذي يح�س������ب غالبا بعدد 

أو  �سنوات التمدر�������س- اإىل راأ�س مال حم�س ا

اإىل عائ������دات مالي������ة. وق������د ظه������رت مئات 

املق������الت والدرا�سات الت������ي تنطلق من هذه 

املعادلة يف درا�سة عائدات راأ�س املال الب�رشي 

نتاج. وقد �سكلت هذه  يف ميدان العم������ل والإ

املعادل������ة القت�سادية للرتبية واحدة من اأهم 

الق�سايا الت������ي طرحتها اقت�ساديات الرتبية 

)11(
يف تلك املرحلة.
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ويف البل������دان املتقدم������ة، حي������ث يك������ون 

التعلي������م البتدائي اإلزاميا، ف������اإن الدرا�سات 

القت�سادية متحورت حول عائدات التعليم 

اجلامعي والعايل. وقد بينت هذه الدرا�سات 

اأن مردود الدرا�سات العليا يح�سب يف جمال 

أنه  الزم������ن والف������رتات الزمنية املتباع������دة، وا

ي�سعب قيا�سه������ا يف فرتات ق�سرية وحمدودة 

ن�سبياً. وق������د بينت هذه الدرا�سات اأن قيا�س 

املردودية القت�سادية للتعليم العايل مرهونة 

مبنظومة من املتغريات، واأن هذه املتغريات ل 

تاأخذ و�سعا حمدداً وثابتاً يف تاأثريها، ومثال 

ذل������ك، اإذا كان التعليم اجلامعي دميقراطياً 

ي�سمح جلميع الراغبني بالنت�ساب اإليه، واإذا 

كان������ت الوظائف املنا�سبة له������ذا التعليم غري 

ن العر�س يفوق  متاحة جلميع اخلريجني، لأ

الطل������ب، فاإن ذل������ك �سيوؤدي بال�������رشورة اإىل 

انخفا�س الدخول املالية واملردود القت�سادي 

لراأ�س املال الب�رشي. 

ويف البلدان النامية حيث ل يكون التعليم 

البتدائ������ي اإلزامياً اأو جماني������اً فاإن مردودية 

راأ�س املال الب�������رشي تبدو وا�سحة ومرتفعة. 

أ�س�ست منطلقا لل�سيا�سات  وهذه النتيجة قد ا

الرتبوي������ة يف هذه البل������دان التي اجتهت اإىل 

�سا�سي، وقد  تعزيز التعلي������م البتدائ������ي والأ

ا�ستف������ادت ه������ذه البل������دان م������ن امل�ساعدات 

الدولية والأممي������ة يف دعم وتعزيز م�سارات 

�سا�س������ي والبتدائ������ي. ويف ن�سق  التعلي������م الأ

املعطي������ات امليدانية تبني الدرا�سات باأن فهم 

أو تعليم الفرد يف  تاأثري راأ�س املال الب�������رشي ا

دخوله املالية يج������ب اأن ياأخذ بعني العتبار 

م�ستوى اللتحاق باملدار�س اأي ن�سبة التمدر�س 

ومعدل �سنوات الدرا�سة، وتوفر العمل لحقاً، 

وهذا ين�سحب اأي�ساً على تاأثري التعليم العام 

يف العملية التنموية يف املجتمع. 

وال���ن���م���و  ال����ب���������رشي  امل��������ال  راأ�����������س   -5

القت�صادي. 

التح��سي������ل  م�ست������وى  يرتف������ع  عندم������ا 

العلم������ي يف املجتم������ع ف������اإن دخ������ل املجتمع 

واإنتاجيته ترتفع اأي�سا كما تق�سي القانونية 

بحاث  القت�سادي������ة. وت�سري نتائ������ج بع�س الأ

اإىل وجود عالقة قوية بني امل�ستوى التعليمي 

للعامل والدخل القوم������ي، وتبني اأن العالقة 

ت�ستد كلما مت تدرج القوى العاملة يف ال�سلم 

التعليم������ي. وهذا يع������ود اإىل اأن عدد حاملي 

ال�سهادات العليا يجب اأن يرتفع بالتوازي مع 

ن�سبة ارتفاع الدخل القومي.

»املاك������رو  الدرا�س������ات  تكاثف������ت  لق������د   

اقت�سادي������ة« التي تدر�س العالقة بني التعليم 

والن������اجت القومي، كما ب������ني التعليم والتنمية 

يف املجتمع عل������ى نحو كلي. وقد اأكدت هذه 

الدرا�س������ات على اأهمية التعليم ودوره الكبري 

يف التنمي������ة وزيادة معدلت الدخل القومي. 

�سارة يف ه������ذا ال�سياق اإىل درا�سة  وميك������ن الإ

دريك������ر Druker التي تناولت التقدم الذي 
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حققه الحتاد ال�سوفييتي والوليات املتحدة 

مريكي������ة يف جمال التكنولوجي������ا والتقانة  الأ

تاأ�سي�س������اً عل������ى التق������دم يف جم������ال التعليم 

والتاأهيل العلمي. ويف اإ�سارة منه اإىل التقدم 

الهائ������ل الذي حققه الحت������اد ال�سوفيتي يف 

تقانة الف�ساء، يرى اأن هذا التقدم الكبري لي�س 

أو للكومونات  نتاجا لديكتاتورية الربولوتاريا ا

أو للتخطيط القومي  الزراعي������ة اجلماعي������ة ا

بل هي نتاج لال�ستثمار املكثف يف راأ�س املال 

الب�رشي اأي يف التعليم ويف امل�سادر الب�رشية 

 
)12(

حتديدا.

وتبني اإحدى الدرا�سات العاملية املقارنة، 

للعالقة بني تكلفة التعليم بالتقدم القت�سادي، 

اأن اليابان تنفق ن�سبة عالية من الناجت القومي 

جم������ايل تقدر ب�������12.5% يف جمال التعليم  الإ

)وه������ي اأعلى ن�سبة يف الع������امل(. ولذلك فهي 

تتمت������ع بتقدم تكنولوجي واقت�سادي ل نظري 

. وق������د تنامت الدرا�س������ات التي اأكدت 
)13(

له

نفاق على التعليم  يجابي������ة بني الإ العالقة الإ

وحتقيق التقدم والتنمية، وبينت نتائجها اأن 

كثرياً من البلدان املتطلعة للنمو– كما يقول 

اأحد الكتاب العرب- »قد علقت اآمالها على 

التعليم كو�سيلة لتحقيق التقدم، حتى �ساعت 

أن������ه )ع�سا مو�سى( يكفي  النظرة اإليه على ا

اأن ن�������رشب بها بحر التخلف لين�سق مف�سحاً 

طريق التق������دم اأمام الب������الد املتطلعة اإليها، 

ويكفي اأن نلقيها عل������ى حياة الفقر واجلهل 

والبطال������ة واملر�������س ليلتهمها واح������دة بعد 

)14(
اأخرى«.

وعلى خالف النتائج التي تو�سلت اإليها 

همية التعليم يف  ه������ذه الدرا�سات املوؤك������دة لأ

الن������اجت القوم������ي، ظهرت اجتاه������ات بحثية 

ثر  م�سادة رف�س������ت اأن يكون للتعليم هذا الأ

الكب������ري يف عملي������ة التنمي������ة وزي������ادة الناجت 

القومي، كم������ا رف�ست الفك������رة القائلة باأن 

التعلي������م يكفي لتحقيق النم������و القت�سادي. 

ويتبنى هذا الت�س������ور النقدي كل من فيزي 

Vaizey وديبيوفيز Debeauvais، حيث 
يقدم������ان مناذج ح�سارية مل يكن فيها للتعليم 

همية التي تعزى اإلي������ه، فربيطانيا،  ه������ذه الأ

عل������ى �سبيل املثال، تعد م������ن اأكرث دول العامل 

تقدم������ا يف ال�سناعة، ومع ذلك فاإن امل�ستوى 

التعليمي لديها اأدنى بكثري من بع�س الدول 

وروبي������ة، علم������ا ب������اأن ثورته������ا ال�سناعية  الأ

�سبقت التو�سع التعليم������ي برباجمه املتعددة، 

وعلى خالف ذلك هن������اك دول حققت منواً 

اقت�سادي������اً دون اأن حتق������ق نه�س������ة تعليمية 
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موازية لذلك.

 ومهما يك������ن اأمر الدرا�سات اجلارية يف 

هذا امليدان فمن الثابت علمياً اأن ال�ستثمار 

يف التعليم يزيد من اإنتاج القوى العاملة عن 

طريق زيادة معارف تل������ك القوى ومهارتها، 

ولذا فاإن تعليم هذه القوى �سيوؤدي بال�رشورة 

اإىل زي������ادة دخلها وحت�س������ن اأو�ساعها، وهذا 
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ب������دوره �سي�سب يف م�سلح������ة املجتمع ويزيد 

من دخله القومي. 

�سارة اإىل  ول بد لنا يف هذا ال�سياق من الإ

اأن بع�س القت�ساديني يقرتحون اليوم تطوير 

مفه������وم راأ�س املال الب�������رشي لي�سمل خمتلف 

اجلوانب ال�سيكولوجية والنف�سية وال�سلوكية 

لدى الفرد التي تت�سكل نتاجاً لعملية التمدر�س 

الطويلة. وق������د ركز هذا التوجه على اأهمية 

العنا�رش ال�سيكولوجي������ة والعقلية يف عملية 

التنمية الجتماعية والقت�سادية يف م�ستوى 

الفرد كما يف م�ست������وى املجتمع، ويت�سح يف 

ه������ذا ال�سياق اأن هذه العنا�������رش تتعلق بقيم 

ومواق������ف واجتاه������ات وع������ادات الفرد كما 

تتعلق بن�سق من امل�ساعر ال�سيكولوجية مثل: 

الثقة بالنف�س، واحرتام الذات، والعالقة مع 

ال�سلطة، والقدرة على التكيف مع التغريات 

الجتماعية. 

�س������ارة اإىل  ويف ه������ذا املج������ال جت������در الإ

الدرا�س������ة الهامة الت������ي اأجراه������ا دونيزون 

Denison حول م�سادر النمو القت�سادي 
مريكية والتي ن�رشت  يف الوليات املتحدة الأ

يف ع������ام 1962. ت�سري هذه الدرا�سة بجدارة 

رقام التي حتدد تاأثري  ومنهجية عالية اإىل الأ

التعلي������م يف الدخل القوم������ي، وتبني يف هذا 

ال�سياق اأن 23% من ن�سبة النمو القت�سادي 

تعود اإىل تاأثري التعلي������م يف الوليات املتحدة 

مريكي������ة، وهذا يعن������ي اأن التعليم يعد من  الأ

اأهم العوامل يف هذه الزي������ادة با�ستثناء قوة 

. ويرى باأن اإنتاج راأ�س املال 
)16(

العم������ل نف�سها

أ�سا�س عوام������ل عديدة  والعم������ل يت������م عل������ى ا

اأهمها التق������دم التكنولوجي وحت�سن م�ستوى 

اليد العامل������ة، الذي يعود بدوره اإىل حت�سني 

. وتبني تفا�سيل 
)17(

امل�ست������وى الثقايف لديه������ا

هذه الدرا�سة اأن 10% من النمو القت�سادي 

مريكية ما بني �سنتي  يف الوليات املتحدة الأ

1929- 1957 يرج������ع اإىل حت�س������ن م�ستوى 

التعليم �سواء يف زيادة عدد �سنوات الدرا�سة 

أيام الدرا�س������ة، واأن نحو 21% من  أو زي������ادة ا ا

النمو احلا�سل يف املدة من 1929 اإىل 1957 

أي�س������اً. كما قام  أث������ري التعلي������م ا يرج������ع اإىل تا

أي�ساً بدرا�سة دور التعليم يف زيادة  دني�س������ون ا

النمو يف اأوروبة يف ال�سنوات 1950 - 1962، 

وتو�سل اإىل اإرجاع 5% اإىل 15% من النمو اإىل 

تاأثري التعليم. 

لق������د بني �سولتز يف هذا ال�سياق اأن %20 

م������ن النم������و القت�سادي احلا�س������ل يف املدة 

م������ن 1929 اإىل 1957 يف الولي������ات املتحدة 

مريكية يع������ود اإىل حت�سن م�ستوى التعليم.  الأ

وهناك درا�سات عديدة اأكدت هذه النتيجة؛ 

ولكن ثم������ة درا�س������ات اأخ������رى اأجريت على 

البلدان النامية تو�سلت اإىل اأن دور التعليم يف 

النمو القت�سادي كان ثانوياً، واجتهت بع�س 

الكتابات والدرا�سات اإىل نفي اأي دور للتعليم 

يف التنمي������ة القت�سادي������ة، وعلى العك�س من 
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نفاق  ذلك فقد وجدت بع�س الدرا�سات اأن الإ

بقاء على  الكثيف على التعليم قد ي�سهم يف الإ

التخلف القت�سادي والجتماعي، وهي ترد 

ذلك اخلط������اأ الذي تقع فيه اإىل نظم التعليم 

عندم������ا تتو�سع يف التعلي������م الثانوي والعايل. 

أ�سواق العمل اأعداداً من القوى  فتخ������رج اإىل ا

�سواق من  العاملة تزيد على حاج������ة هذه الأ

اخت�سا�سات حم������ددة اأو من الخت�سا�سات 

التي لتتالءم مع حاجات القت�ساد اأ�ساًل.

ولك������ن قناع������ات القت�سادي������ني وعلماء 

الرتبية املهتمني بهذا املو�سوع بقيت را�سخة 

باأن التعليم ي�سهم يف النمو القت�سادي، وباأن 

تاأثريه يزداد بزي������ادة قدرته على ال�ستجابة 

حلاج������ات القت�ساد من خمرج������ات النظام 

التعليمي م������ن متخرج������ني ومتدربني واأطر 

وكفايات. ويوؤكد اأغلبهم على اأهمية التعليم 

يف التنمية القت�سادية ول�سيما يف املجالت 

ال�سحي������ة والثقافية وال�سكاني������ة، ومن هذا 

خذ بنظم  املنطل������ق يوؤكدون على �������رشورة الأ

ولوي������ات يف تخطي������ط التعلي������م ويعطون  الأ

ولوي������ة للتعلي������م البتدائي ب�سب������ب ارتفاع  الأ

وقد  والجتماعية.  القت�سادي������ة  عائدات������ه 

مار�س������ت نتائج هذه الدرا�س������ات تاأثرياً كبرياً 

يف اخلطط التنموي������ة للبلدان الفقرية. ومع 

ذلك فقد تعر�ست هذه الدرا�سات لنتقادات 

�سدي������دة، اأهمها اأن النمو القت�سادي وزيادة 

جمايل يخ�س������ع ل�رشوط  الن������اجت املحل������ي الإ

ومتغريات بالغة التن������وع، جتعل من ال�سعب 

أث������ري التعلي������م يف التنمي������ة  قيا�������س م������دى تا

فراد ب�سورة  القت�سادية ويف م�ستوى دخل الأ

دقيقة. 

6- خامتة نقدية:

لي�������س هن������اك اأدنى �س������ك ب������اأن البحث 

القت�س������ادي قد ا�ستك�سف املع������امل املجهولة 

للعالقة بني الرتبي������ة والقت�ساد وراأ�س املال 

الب�رشي، واأن الدرا�سات اجلارية قد اأ�ساءت 

كث������رياً م������ن الغمو�س الذي يحي������ط بطبيعة 

العالق������ة اجلدلي������ة املعقدة ب������ني راأ�س املال 

مر فاإن  الب�������رشي والتنمية. ومهما يك������ن الأ

الدرا�سات اجلارية يف هذا امليدان قد ر�سخت 

روؤى وت�س������ورات علمي������ة �ساملة حول طبيعة 

العالقة بني التنمي������ة والوظيفة القت�سادية 

للرتبي������ة. وقد ا�ستطاعت احلكومات والدول 

ف������راد ال�ستفادة من معطي������ات البحث  والأ

العلمي من اأجل فهم اأف�سل لطبيعة التفاعل 

املعقد بني التعلي������م والقت�ساد. وقد �سكلت 

نتائج هذه الدرا�سات منطلقاً لال�سرتاتيجيات 

وال�سيا�سات الرتبوية يف خمتلف اأنحاء العامل. 

فالدول تع������ول اليوم كثرياً عل������ى التعليم يف 

مواجهة حتديات التخل������ف وحتقيق التقدم 

القت�س������ادي والجتماعي. وه������ذا يعني اأن 

البحث القت�سادي يف الرتبية يكت�سب اليوم 

اأهمي������ة ا�سرتاتيجي������ة �سيا�سي������ة واقت�سادية 

واجتماعية، وي�سكل يف الوقت نف�سه مدخاًل 
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رئي�سياً من مداخ������ل التخطيط الجتماعي 

والرتب������وي للتنمية والتحدي������ث والتطوير يف 

املجتمع. 

ول ب������د لن������ا يف خامتة ه������ذا البحث اأن 

ن�سج������ل بع�س املالحظ������ات النقدي������ة التي 

�رشدناها من حيث املبداأ يف املقدمة. وتتمثل 

اإحدى اأهم هذه املالحظات يف اعتقادنا اأن 

الدرا�سات القت�سادية اجلارية قد اختزلت 

امل�ساألة الرتبوية اإىل بعدها القت�سادي املح�س 

ن�سانية  والإ خالقي������ة  الأ واأهملت اجلوان������ب 

يف وظيفتها ودورها، كم������ا اأهملت دور هذه 

اجلوانب الثقافي������ة يف عملية التنمية ذاتها. 

وهذا يعني اأن املدر�سة حتت التاأثري املتواتر 

لهذه الدرا�س������ات بداأت تفقد بريقها الثقايف 

ن�ساين، وبداأت تفقد وظيفتها الأخالقية  والإ

والثقافية التي كانت متثل وظيفتها احليوية 

ن�ساين. لقد ر�سخت الدرا�سات  عرب التاريخ الإ

اجلارية القيمة القت�سادية للرتبية وجتاهلت 

ما عداها وجعلت من امل�ساألة الرتبوية م�ساألة 

أ�������س املال الب�رشي  تقوم عل������ى التوازن بني را

ومعايري ال�سوق وقوانينه التي تتعلق بالعر�س 

والطلب والعائ������دات وال�ستثمارات فح�سب. 

ومما يوؤ�سف له اليوم اأن تاأثري هذه النظريات 

أ يتغلغل  وال������روؤى القت�سادي������ة املح�سة ب������دا

يف عق������ول النا�سئ������ة وين�س������اب يف ت�سورات 

فراد واملربني واأ�سح������اب القرار، وبداأت  الأ

النظرة الختزالية اإىل املدر�سة تت�سكل وفقاً 

ملعاي������ري ال�سوق من عر�س وطل������ب وا�ستثمار 

وعائدات. حتى اإن معدي الربامج املدر�سية 

ب������دوؤوا اليوم يربجمون كل ما يتعلق باملدر�سة 

وفقا ملعاي������ري النظ������رة القت�سادية ال�سيقة 

واجلام������دة اإىل املدر�س������ة. ونح������ن اليوم يف 

ع������ادة العتبار اإىل اجلانب  اأم�س احلاجة لإ

ن�س������اين للمدر�سة جنبا اإىل جنب  الثقايف والإ

نتاجية.  مع اأهميتها القت�سادية والإ
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