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لقد حققت ىذه النظرية في القطاعات الصناعية واالنتاجية طفرة نوعية لالقتصاد 
ثم بسبب زيادة االنتاج الرأسمالي بعد االنتكاسات التي حصمت بعد الثورة الصناعية 

النظرية عمى اساس ىذه  قامتوخوفا من ضياع رأس المال. زيادة ركودىا االنتاجي 
فضال عن توظيف  لألخرى.كممة جعل الصناعات المتعددة مؤسسة صناعية واحدة م

تم القضاء عمى البطالة من ناحية  لمختمف العاممين ولجميع االختصاصات,
 قطاعات المؤسسة الصناعية.واستحصال ارباح من جميع 

حيث تمكنت ىذه النظرية من حصد ارباح من كافة القطاعات الداعمة لمقطاع 
ة ودور لمعمال يالصناعي ،اي بناء مؤسسة صناعية متكاممة تشمل الصناعات التكميم

 والميندسين وبنا المدرسة والمستشفى والسوبر ماركت .
ية واليد العاممة وبشكل مقبول من حققت ىذه النظرية ايجابيات لممؤسسة الصناع

 -خالل:
في المدينة حيث استفادوا بتأجيرىا بمبالغ مجزية والحصول عمى ترك العمال لدورىم -1

مساكن في المؤسسة الصناعية التي يعممون بيا بايجارات منخفضة وىذا عائد جيد 
 لممؤسسة الصناعية .

المدرسة والسوبر ماركت ان توفير المركز الصحي او المستشفى في المؤسسة و -2
لمعاممين في المؤسسة الصناعية يعطي دعم ليم من خالل انخفاض العالج ورسوم 
الدراسة فضال عن البضائع المدعومة من قبل المؤسسة وىذا ايضا بدوره يعطي 

 لممؤسسة الصناعية عائد مادي يدعميا في العمميا االنتاجية وزيادة االرباح.
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 خالل نقل العاممين فضال عن عمميات التصنيع .من توفير اجور النقل  -3
ولو طبقنا ىذه النظرية عمى قطاعات وزارة التربية لتسنا لنا النيوض بيذه الوزارة 

من خالل وتحويميا من قطاع استيالكي الى قطاع انتاجي يدعم قطاعاتو المختمفة 
 جاىين.تا
ذية )الصناعات الجمدية العراقية( لتوفير تشغيل مصانع الغزل والنسيج ومصنع االح-1

تنافسية عن  بأسعارمالبس المدارس ورياض االطفال واالحذية لطمبتيا ومدرسييا 
 السوق المحمية فضال عن الجودة .

اعادة صياغة التعميم االىمي بشكل ينيض بقطاع التعميم بشكل صحيح ان كانت -2
 ىنالك توجيات نحو الرأسمالية من خالل .

ء الرسوم فااء مديريات لمتعميم االىمي ذات تواصل مع وزارة التربية من خالل استيشنا-أ
 واالجارات من المدارس والمعاىد االىمية المرخصة التابعة ليا.

بيع او تأجبر االراضي التابعة لوزارة التربية لممستثمرين لبناء عمييا مدارس  -ب
 نموذجية ذات مواصفات عالمية.

الكوادر التعميمية الغير معينين حصرا في تمك المدارس عن طريق التقديم يتم تعيين -ج
 33من خالل تمك المديريات وال يحق لممدارس االىمية التدخل في التعين او بنسبة    

3/3. 
 اليتم التعيين اال عن طريق االختبار والمقابمة الشخصية من قبل المديريات اعاله. -د
الدراسة ومالبس الطمبة والمدرسين عن ل مستمزمات تجييز المدارس االىمية بك-ه

 طريق القطاعات االنتاجية التابعة لوزارة التربية.
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 رسم بياني لمدريات ومدارسها الخاصة في العراق عدا كردستان
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالتالي سوف تكون لدينا وفورات مالية من تمك القطاعات التابعة ليا نستغميا في 
بو من الخريجين  البأستطوير قطاع التعميم من خالل بناء المدارس وتعيين عدد 

 خارج تدريبية  .فضال عن تطوير قطاع التعميم بارسال الييئات التدريسية في دورات
 .العراق 

ان النيوض بالعممية التربوية بكافة قطاعاتيا سوف تعطي نتائج جيدة من النواحي كافة 
 -ي ومن اجل تحقيق ذلك يجب ان نحقق مايمي:العممية والمادية منيا بشكل اساس

 ء عمى الفاسدين والمفسدين في ىذا القطاع.القضا -1
االنفصال وزارة التربية ومديرياتيا عن دوائر المحافظات واعطاء مديريات  -2

 التربية كل االستقاللية.
 وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . -3
دعم االعالم التربوي ليس فقط عمميا بل تربويا لمطمبة خاصة ولألسرة بشكل  -4

 . عام

 وزارة التربية

مدرية تربية 

خاصة 

 الرصافة

مديرية تربية 

 خاصة الكرخ
المدارس 

الخاصة 

 التابعة لها

المدارس 

الخاصة 

 التابعة لها

مديرية تربية 

لكل خاصة 

 محافظة

المدارس 

الخاصة 

التابعة لكل 

 مديرية
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وفورات مالية من ىذا القطاع يجب اعادة مشروع التغذية المدرسية عند حصول  -5
المدارس الخاصة مقابل مال مدفوع خالل السنة لممدارس الحكومية مجانا و 

 الدراسية اضافي لمقسط الدراسي.
 الغاء المعاىد الخاصة الغير قانونية وغير المطابقة لممواصفات العالمية. -6
والكورية في طرق التعميم الحديثة من خالل االستفادة من الخبرات اليابانية  -7

المصداقية وبناء الثقة بالنفس لمطالب من خالل استخدام التقييم النفسي بكل 
 شفافية.

اذا تحققت ىذه الشروط سوف تعطي نظرية الدفعة القوية والنمو المتوازن ثمارىا في 
يا بشكل خاص القطاع التربوي سوف تتبعيا باقي القطاعات الصناعية والزراعية من

 لتطبيق ىذه النظرية.
 

  

 


