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 امللخص 
 اييدف البحث الحالي إلى توضيح واقع التمويل األجنبي لمتعميم قبل الجامعي ومبررات قبول ىذ

 .التمويل سواًء كانت مبررات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية
ة كبرى تعاني منيا العديد من حيث أن التمويل من التحديات الميمة التي تواجو التعميم بوصفو مشكم 

 دول العالم نظرًا لحاجة التعميم لمزيد من التمويل لتوفير تعميم جيد متميز.
ويترتب عمى مشكمة تمويل التعميم العديد من المشكالت األخرى والتي تتمثل في الحد من التوسع في  

قبل الجامعي واألزمات مؤسسات التعميم وضعف القدرة عمى مواجية الطمب المتزايد عمى التعميم 
االقتصادية التي تعيشيا الكثير من الدول, ىذا باإلضافة إلى التضخم وارتفاع كمفة الطالب والتوسع 
الكمي اليائل في المدارس وما يمزمو من زيادة في النفقات وزيادة في الموارد المطموبة لتحديث 

اير التقدم العالمي في ظل الثورة العممية المدارس وصيانتيا وتجييزىا بأحدث األجيزة والمعامل حتى تس
 والتكنولوجية.

حيث تشكل ىذه العوامل االقتصادية عاماًل اساسيًا من العوامل المؤثرة في تمويل التعميم لما ليا 
في تخطيط وتدبير الموازنة العامة ألي دولة, ومن ثم تخطيط ميزانية التعميم العام لمتعميم  من دور فعال

كمما زادت اإلمكانيات االقتصادية في اي بمد من البمدان كمما زاد الدخل القومي وبالتالي قبل الجامعي. ف
زادت المخصصات المالية التي ترصد لمعممية التعميمية األمر الذي يجعل األفراد يتمتعون بفرص تعميمية 

 .أكبر
دفوعات, ولقد كان لممشكالت االقتصادية المتتالية التى عاشتيا مصر اثر في ميزان الم

والموازنة العامة لمدولة والتي عممت عمى ارتفاع معدالت التضخم وارتفاع المستوى العام لألسعار, وأثر 
 في حجم الميزانية العامة لمتعميم قبل الجامعي.

كل ىذه الضغوط كانت مبررًا قويًا لقبول الحكومات المصرية المتعاقبة المعونات األجنبية 
 عي لتخفيف العبء عمى الحكومة المصرية.لتمويل التعميم قبل الجام

ومن ثم كانت الحاجة إلى المعونات األجنبية لمسايرة التطور والتقدم العممي والتكنولوجي حيث 
يمر التعميم قبل الجامعي بفترة تحول ميمة فرضتو عميو األزمة االقتصادية التى تمر بيا معظم دول 

 العالم ومنيا مصر.
يم قبل الجامعي في مصر بوضوح بسبب قمة الموارد المالية المتاحة وتظير مشكمة تمويل التعم

وانخفاض المستوى االقتصادي عن الدول المتقدمة, والنتيجة ىي ضعف قدرة الحكومة المصرية عمى 
تحقيق أىداف التعميم قبل الجامعي بفاعمية, ألنو من النادر وجود بمد تتحمل عبء نظام تعميمي 

الدولة وحدىا وبالتالي كانت الدعوة لمبحث عن اساليب تمويل بديمة وجديدة متكامل عمى حساب خزانة 
              أمر ضروري.
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Abstract 
                  Current research aims to clarify the rationale for accepting 

foreign aid for   undergraduate education, whether economic, social or 

political reasons. 

  Where the financing of important challenges facing education as the 

major problem experienced by many countries of the world due to the need 

for more education funding to provide good education.  It follows a 

problem many other problems of education funding and which consists in 

limiting the expansion of educational institutions and weak capacity to meet 

growing demand r undergraduate education and economic crisis faced by 

many countries, in addition to inflation and the high cost of student and the 

quantitative expansion in the schools and the increase in costs and increase 

in resources required to update and maintain schools and equipped with 

the latest equipment and laboratories even keep pace with global progress 

in scientific and technological revolution. Economic factors which constitute 

the essential factors affecting education funding because of their active role 

in the planning and management of public budget of any State, and then 

they need foreign aid to keep pace with scientific and technological progress 

and development where undergraduate education important turning period 

imposed by him of the economic crisis experienced by most of the world, 

including Egypt. And undergraduate education funding problem appears in 

Egypt clearly because of the limited financial resources available and low 

economic level of developed countries, and the result is twice the capacity of 

the Egyptian Government to achieve the goals of undergraduate education 

effectively, it is rare for a country to bear the burden of an integrated 

educational system at the expense of the State Treasury alone and therefore 

was invited to find new alternative financing methods is essential. 
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 وكدوُ 

عال في التنمية االقتصادية يعد التعميم وسيمة فعالة لتقدم المجتمعات, حيث إنو ذو أثر ف 
واإلجتماعية بوصفو الطريق الذي تتدفق فيو وتخرج منو القوي العاممة عمي مختمف مستوياتيا من 
الميارة والدراية والخبرة, وعمى ذلك صارت قضية تطوير التعميم من أبرز القضايا المجتمعية المتجددة 

تقاء بمستويات التقدم والرفاىية المنشودة لدورىا المحوري في تحقيق التنمية البشرية, وفى اإلر 
لممجتمعات فى ظل المتغيرات العالمية وتوجيات العولمة, وظيرت الحاجة إلى ضرورة إعادة النظر فى 

 نظام التعميم المصري لمواجية التحديات المستجدة في عصر الثورة المعرفية ومواكبة متطمباتيا.
ذا كانت التنمية اإلنسانية أو تنمية  الموارد البشرية في أي مجتمع ىي اليدف والوسيمة "وا 

لتحقيق حياة أفضل, فإن التعميم ىو احد الركائز األساسية لتحقيق ىذه التنمية أو تمك في ميادينيا 
نما  المختمفة, واالستثمار المطموب تحقيقو في المنطقة العربية ليس استثمارا في المعدات فحسب وا 

د الجيد لقوة العمل المدربة الالزمة لإلنتاج والتقدم في جميع نواحي استثمار في البشر, وىو اإلعدا
 .(1)الحياة داخل المجتمع

ومن ىنا بدأت التربية ومشروعاتيا تأخذ جانبًا متزايدًا من النفقات العامة في البمدان النامية 
 فأصبحت بعض الدول النامية ومنيا مصر تعانى من مشكمة تمويل التعميم وذلك بسبب ضعف
المخصصات المالية الخاصة بالتعميم لذلك كانت الحاجة إلى االقتراض من الخارج لسد عجز ميزانية 
الدولة والمساىمة في تطوير التعميم ورفع كفاءتو خاصة مع تزايد أعداد من ىم فى سن التعميم وارتفاع 

لذلك طالبت العديد من تكمفة المنشآت التعميمية وحاجة قطاع التعميم إلى عمميتي التطوير والتحديث و 
الدول والييئات الدولية بتخصيص نسبة من رؤوس األموال التى توزع عالميًا من أجل توسيع فرص 

حداث تنمية بشرية حقيقية.  التعميم أمام الشعوب وا 
ومن ثم وجيت القروض والمعونات المالية والفنية عمى الصعيد الدولي إلى قطاع التعميم في 

ت المؤسسات المالية الكبرى جزء من أرصدتيا لدعم قطاع التعميم في دول الدول النامية, وخصص
العالم في صورة منح وقروض ميسرة, أو مساعدات فنية تتمثل فى تزويد قطاع التعميم بالمعدات 

 . (2)واآلالت والوسائل المعينة وتفعيل جانب من البحوث وتسييل تطبيقيا
 وصلمُ وأسئمُ البخح

ة ومنيا مصر تعانى من مشكمة تمويل التعميم وذلك بسبب ضعف أن بعض الدول النامي
المخصصات المالية الخاصة بالتعميم, والزيادة المطردة في عدد السكان, وضعف موارد الدولة في تمبية 
الطمب االجتماعي عمى التعميم, وضعف إمكانيات الحكومة مما شكل عبئًا عمى تمويل التعميم وبالتالي 

زيادة التمويل المخصص لمتعميم قبل الجامعي, األمر الذي أدى إلى قبول معونات ظيرت الحاجو إلى 
أجنبية موجيو إليو من جيات متعددة بغرض إصالح التعميم وتطويره ومعالجة مشكالتو التى يعاني 
منيا حيث تواجو العديد من الدول ومنيا مصر سمسمة من التحديات االقتصادية واالجتماعية وقد ساعد 
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لك التغيرات والتطورات العممية والمعرفية, والتكنولوجية والثقافية والسياسية واالقتصادية التي لم عمى ذ
  يسبق ليا مثيل, والتي كانت مبررًا قويًا لقبول المعونات األجنبية.

األمر الذي استدعى ضرورة البحث في دراسة ىذه المبررات ومن ثم وضع بدائل لتمويل التعميم قبل 
 ي مصر.الجامعي ف

 البحث الحالي إلي اإلجابة عن التساؤالت التالية:  ىوفي ضوء ما سبق سع 
 ؟ واقع التمويل الحكومي لمتعميم قبل الجامعي في مصر( ما 1
 ( ما مبررات قبول التمويل األجنبي لمتعميم قبل الجامعي في مصر؟2
 ؟في مصر نماذج التمويل األجنبي المقدمة لمتعميم قبل الجامعي ( ما 3

 أِداف البخح

 إنطالقًا من األسئمة السابقة يمكن تحديد أىداف البحث فيما يمي:
( الكشف عن الواقع الراىن لتمويل التعميم قبل الجامعي في مصر إلظيار نقاط القوة والضعف التى 1

 تواجو التمويل ليذا التعميم.
 األجنبي لمتعميم قبل الجامعي. واقع التمويل( رصد 2
 مقترح لتنويع أساليب التمويل لمتعميم قبل الجامعي .( تقديم تصور 3

 أِىًُ البخح

ترجع أىمية الدراسة إلى تحديد واقع التمويل األجنبي والبحث عن أساليب متنوعة لتمويل 
 التعميم قبل الجامعي, وتتضح أىمية الدراسة فيما يمي:

 ي بأساليب جديدة ومتنوعة.( المساىمة في تقديم حمول عممية ألزمة تمويل التعميم قبل الجامع1
 ( من المتوقع أن يستفيد من نتائج وتوصيات البحث الفئات التالية: 2

  وواضعوا السياسات التعميمية لمرحمة التعميم قبل الجامعي. اراسمو 
 . المخططون في وزارة التربية والتعميم 

 وٍّج وأدوات البخح

قع التمويل األجنبي لمتعميم قبل استخدمت الباحثة في ىذا البحث المنيج الوصفي لوصف وا
الجامعي في مصروذلك لتناسب طبيعة ىذا المنيج مع طبيعة البحث الحالي حيث يقوم المنيج الوصفي 
بوصف الوضع الراىن وتحديد الظروف والعالقات بين الوقائع وال يقتصر البحث الوصفي عمي جمع 

 البيانات. البيانات وتبويبيا فقط بل يتضمن قدرًا من التفسير ليذه
 الدزاسات السابكُ

تقسم الدراسات السابقة إلى محورين ىما : الدراسات العربية والدراسات األجنبية, وروعي في 
 ترتيبيا زمنيًا أن تكون من األقدم إلي األحدث, وذلك عمي النحو التالي:
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 ) أ ( الدزاسات العسبًُ   

عون الخارجي في التعميم قبل الجامعي في : بعنوان "ال(3)م(1991دراسة : فاتن محمد عدلي )[ 1]
 ".1991 -1961مصر في الفترة من 

 وقد ىدفت الدراسة إلي : 
التعرف عمى المصادر التى تقوم بتقديم معونات لمصر فى مجال التعميم والمجاالت التى 

 تستخدم فييا ىذه المعونات وأثر ذلك عمى التعميم.
ي إلستعراض وتحميل واقع العون الخارجي لمتعميم واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميم

 قبل الجامعي في مصر وكذلك اإلستعانة بتحميل المضمون لبعض التقارير الخاصة بالمعونات.
أداة الدراسة في استبانة مقدمة من الباحثة لمتعرف عمى وجية نظر أفراد العينة حول  تمثمتو 

 م1991إلى الفترة  -1961في الفترة من  المعونات الخارجية المقدم لمتعميم قبل الجامعي
 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكن إجماليا فيما يآتي : 

 اتجاه مشروعات البنك الدولي إلى قطاعات التعميم الفني وتميين التعميم بصفة أساسية.
 أن الواليات المتحدة األمريكية تعتبر من الدول ذات النصيب األكبر من ىذه المعونات.

 ستفادت الباحثة من الدراسة في:وا
 دراسة بعض نماذج التمويل األجنبي لمتعميم قبل الجامعي. -1
 دراسة أساليب جديدة لتمويل التعميم قبل الجامعي. -2

وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في االىتمام بتمويل التعميم قبل الجامعي المقدم من 
 بعض الدول األجنبية.
مع الدراسة الحالية في أن الدراسة السابقة تناولت واقع التمويل األجنبي وخاصة  وتختمف الدراسة

المعونات األلمانية بإعتبارىا ذات مميزات لتحمميا عبء كبير, وطول فترة المنح الدراسية مما يساعد 
تتناول واقع  عمى زيادة الكفاءة العممية لممبعوثين وكثرة عددىم وقمة رواتب الخبراء, أما الدراسة الحالية

 التمويل األجنبي لمتعميم قبل الجامعي.
بعنوان "التعميم المصري والقروض األجنبية دراسة  (4)م(1994) صالح الدين المتبولي [ دراسة:2]

 م".1994تقويمية لتوظيف القروض األجنبية في تطوير التعميم في مصر عام 
 ألجنبية الموجية لتطوير التعميم في مصر.التعرف عمى حجم ودور المعونات اوقد ىدفت الدراسة إلي 

ستعراض وتحميل واقع المعونات الخارجية واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي إل 
 والقروض األجنبية في تطوير التعميم في مصر.

وتمثمت أداة الدراسة التى استخدميا الباحث مقابمة شخصية مع المختصين والقائمين عمى 
 األجنبية وبعض خبراء وأساتذة التربية. المساعدات والقروض
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 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكن إجماليا فيما يآتي : 
أوضحت الدراسة أىم العوامل التي أعاقت االستفادة الكاممة من المعونات األجنبية )القروض( 

دة عالية من لمتعميم في مصر, ووضع تصور مقترح لبعض الوسائل التى يمكن اتباعيا لتحقيق استفا
 المعونات الخارجية لمتعميم.

 واستفادت الباحثة من الدراسة في:
 ضرورة البحث عن مصادر متنوعة لممعونات ودراسة أفضل ىذه المصادر.

_ وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في االىتمام بالتمويل األجنبي المقدم لتطوير التعميم في 
 مصر. 

الدراسة الحالية في أن ىذه الدراسة اىتمت بالمعونات األجنبية لمتعميم  _ وتختمف ىذه  الدراسة مع
 في مصر أما الدراسة الحالية تتناول واقع التمويل األجنبي لمتعميم قبل الجامعي في مصر.

بعنوان "دراسة تحميمية لبعض نماذج التعاون ( 5)م2114 دراسة: فاطمة محمد محمود داود -[ 3]
 جنبية في مجال تطوير التعميم الفني الصناعي في مصر". الدولي والمعونات األ

التعرف عمى بعض نماذج التعاون الدولي والمعونات األجنبية في مجال التعميم وقد ىدفت الدراسة إلي 
 الفني.
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي ليصف بعض نماذج المعونات األجنبية المقدمة لمتعميم الفني  

 ويحمميا ويفسرىا.
تمثمت أداة الدراسة في استبانة مقدمة من الباحثة لمتعرف عمى آراء كل الميتمين بقضايا و 

 التمويل األجنبي, والعاممين في مجال التعميم الفني. 
االىتمام بالتعميم الفني واإلىتمام بتطويره من  لنتائج يمكن إجماليا فيوتوصمت الدراسة إلي بعض ا

 بية والتركيز عمى الجوانب السمبية واإليجابية ليذه المعونات.خالل دراسة نماذج المعونات األجن
التعرف عمى بعض نماذج المعونات األجنبية المقدمة لمتعميم قبل  راسة فيواستفادت الباحثة من الد

 الجامعي متمثمة في التعميم الفني.
بية المقدمة وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنيا تعرض بعض نماذج المعونات األجن

 لمتعميم قبل الجامعي.
وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن ىذه الدراسة اىتمت بالنماذج المقدمة لمتعميم 
الفني, ولكن الدراسة الحالية تقوم بدراسة واقع التمويل األجنبي لمتعميم قبل الجامعي في مصر بشكل 

 عام دون التركيز عمى التعميم الفني فقط.
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بعنوان : "متطمبات ترشيد اإلنفاق التعميمي لمحد ( 6)م2114دراسة : محمد حسين عبده العجمي  [4]
 من بعض مشكالت تمويل التعميم قبل الجامعي".

التعرف عمى آليات ترشيد اإلنفاق في قطاع التعميم قبل الجامعي بجميورية  وقد ىدفت الدراسة إلي
 والتعرف عمى أىم اتجاىاتو وأساليبو. مصر العربية لمحد من بعض مشكالت تمويمو,

وتمثمت أداة  آلليات المباشرة لترشيد اإلنفاق واستخدم الباحث المنيج الوصفي ليصف مجموعة ا
الدراسة في استبانة مقدمة من الباحث عمى عينة من الميتمين بقضايا التعميم ومشكالت التمويل 

 لمتعرف عمى وجية نظرىم حول محاور االستبانة.
ضرورة تشجيع المشاركة المجتمعية  النتائج يمكن إجماليا فيمت الدراسة إلي بعض وتوص

 والجيود الذاتية والبحث عن مصادر جديدة لتمويل التعميم.
التعرف عمى مصادر جديدة لتمويل التعميم قبل الجامعي لمحد  واستفادت الباحثة من الدراسة في

 من مشكالتو.
لحالية في أنيا تؤكد عمى أن ىناك مشكالت في تمويل التعميم وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة ا

 قبل الجامعي.
وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن ىذه الدراسة اىتمت بالبحث عن مصادر  

جديدة لتمويل التعميم قبل الجامعي كالمشاركة المجتمعية لمحد من مشكالت التمويل, ولكن الدراسة 
 ة واقع التمويل األجنبي لمتعميم قبل الجامعي في مصر.الحالية تقوم بدراس

بعنوان: " دور المشاركة المجتمعية في تمويل التعميم قبل  (7)م2116دراسة : ماىر احمد حسن  [5]
 الجامعي".

التعرف عمى الدور الحالي لممشاركة المجتمعية في تمويل التعميم قبل الجامعي, وقد ىدفت الدراسة إلي 
معوقات المشاركة المجتمعية, والتوصل إلى تصور مقترح لتفعيل دور المشاركة والتعرف عمى 

 المجتمعية في تمويل التعميم قبل الجامعي.
مجال تمويل  استخدم الباحث المنيج الوصفي ليصف المشاركة المجتمعية وأىدافيا ودورىا في 

كل الميتمين بقضايا التمويل واستخدم الباحث استبانة لمتعرف عمى وجية نظر  التعميم قبل الجامعي
وواضعي السياسة التعميمية لمعرفة آراءىم حول دور المشاركة المجتمعية في تمويل التعميم قبل 

 الجامعي.
 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكن إجماليا فيما يآتي : 

بل تفعيميا في التعرف عمى معوقات المشاركة المجتمعية في مجال تمويل التعميم قبل الجامعي وس -1
 ضوء وخبرات الدول األجنبية.
 التعرف عمى أىمية المشاركة المجتمعية في تمويل التعميم قبل الجامعي. واستفادت الباحجُ وَ الدزاسُ يف
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وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنيا توضح أىمية البحث عن مصادر جديدة لتمويل 
 لمجتمعية.التعميم قبل الجامعي مثل المشاركة ا

وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن ىذه الدراسة أوضحت واقع التمويل األجنبي 
 لمتعميم قبل الجامعي في مصر.

بعنوان " إستراتيجية مقترحة لتمويل التعميم واإلنفاق  (8)م2115[ دراسة : عقيل محمود رفاعي 6] 
 ة ".عميو في مصر في ضوء االتجاىات العالمية المعاصر 

القاء الضوء عمى الواقع الحالي لتمويل التعميم واإلنفاق عميو, والتعرف عمى وقد ىدفت الدراسة إلى 
المعاصرة  في مجال تمويل التعميم واإلنفاق عميو, وبيان أوجو الشبو  بعض االتجاىات العالمية

 ق عميو. واالختالف بين االتجاىات العالمية المعاصرة في مجال تمويل التعميم واإلنفا
واستخدم الباحث المنيج الوصفي في جمع وتحميل البيانات عن واقع تمويل التعميم في مصر كما 
استخدم المنيج المقارن في تحميل أىم االتجاىات العالمية المعاصرة في مجال تمويل التعميم واإلنفاق 

 عميو.
العاممين في مجال التربية واستخدم الباحث استبانة شممت كل الميتمين بقضايا تمويل التعميم و 

 والتعميم لمتعرف عمى طرق جديدة لتمويل التعميم في مصر.
 وتوصمت الدراسة إلى بعض النتائج يمكن إجماليا فيما يآتي:

عمل إستراتيجية لتمويل التعميم في مصر واعتمدت اإلستراتيجية بشكل كبير عمى اقتطاع جزء          
نفاقيا عمى   التعميم وفرض ضرائب تعميمية لصالح التعميم.من الضرائب العامة وا 
التعرف عمى الواقع الحالي لتمويل التعميم واإلنفاق عميو في مصر,  واستفادت الباحثة من الدراسة في

 والتعرف عمى بعض االتجاىات العالمية المعاصرة  في مجال تمويل التعميم.
 قع تمويل التعميم في مصر.وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنيا تيتم بوا

وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن ىذه الدراسة اىتمت بدراسة واقع التمويل األجنبي 
 لمتعميم قبل الجامعي في مصر.

 ) ب ( الدزاسات األجٍبًُ 

 بعنوان : " التمويل الحكومي لمتعميم" (9)مHessel  osterbeek 1998[ دراسة: 1]
التعرف عمى طرق التمويل الحكومي لمتعميم ومحاولة إيجاد مصادر جديدة سة إلي وقد ىدفت الدرا

 لتمويمو.
 واستخدمت الدراسة منيج وصفي تحميمي.

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكن إجماليا فيما يآتي : 
 ضرورة االعتماد عمى الرسوم الدراسية. -1
 طالبية.االنتقال من نظام المنح إلى نظام القروض ال -2
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 استخدام نظام السندات التعميمية في تمويل التعميم. -3
 واستفادت الباحثو أن ىذه الدراسة أكدت إلى التعرف عمى طرق جديدة لتمويل التعميم.
 وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنيا تيتم بطرق التمويل الحكومي لمتعميم.

في أن الدراسة الحالية تيتم بدراسة واقع التمويل األجنبي وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية 
 لمتعميم قبل الجامعي في مصر.

 بعنوان : "تغيرات اإلدارة وأنظمة تمويل التعميم" (11)مHalaz, Gabor  2112دراسة :  [2] 
وما عمميات تمويل التعميم في الدول النامية خاصة دول الشرق األوسط توضيح وقد ىدفت الدراسة إلي 

من تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية نتيجة عدم استقرار ىذه المجتمعات وعدم وجود  يواجييا
 خطط واضحة لمتنمية.

 واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.
 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكن إجماليا فيما يآتي : 

ناعة القرار, وضعف ميزانية التمويل أن غياب الديمقراطية في اتخاذ القرار, والقصور في ص       
 الحكومي ساعد في تدني سوء إدارة نظم التمويل.

 واستفادت الباحثة من الدراسة في:
أن ىذه الدراسة أكدت عمى التحول السريع لمتغمب عمى التحديات والخروج إلى أفق اوسع لتمويل 

 التعميم.
حديات تمويل التعميم التى تعاني منيا دول وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنيا توضح ت

 الشرق األوسط سواًء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن الدراسة الحالية توضح واقع التمويل األجنبي لمتعميم 

 قبل الجامعي في مصر. 
تطبيق تأمين استرداد أصول قروض الطالب في بعنوان: " ( 12)مD. Sebastian  2118دراسة:[ 3] 

 التعميم الماليزي".
بحث التمويل البديل في التعميم الماليزي من خالل إدخال ضمانات قروض راسة إلي وقد ىدفت الد

 الطالب كنوع من تأمين استرداد أصول تمك القروض.
 واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.

 ض النتائج يمكن إجماليا فيما يآتي : وتوصمت الدراسة إلي بع
 تخفيف الضغط الحالي المفروض عمى الموازنة الحكومية .

أن ىذه الدراسة أكدت عمى اقتراح نظام لتحسين الييئة القومية  واستفادت الباحثة من الدراسة في
 لتمويل التعميم العالي كأىم ىيئة رئيسية لتقديم القروض الطالبية في ماليزيا. 

 ق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنيا اىتمت بتبني نظم جديدة لتحسين تمويل التعميم.وتتف
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وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن ىذه الدراسة إىتمت بتمويل التعميم العالي أما الدراسة 
 الحالية تيتم بدراسة واقع التمويل األجنبي لمتعميم قبل الجامعي في مصر.

: بعنوان" بدائل سياسية لتمويل التعميم العالي في (13)م Frank Mcnerney 2119راسة :د [4] 
 أفغانستان".

وضع نموذج لتنويع التمويل العالي في أفغانستان لمتأقمم مع اقتصاد السوق وقد ىدفت الدراسة إلي 
 الحر.

 واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.
 نتائج يمكن إجماليا فيما يآتي : وتوصمت الدراسة إلي بعض ال

 أن الدولة قد وصمت إلى إسيام مالي ممكن لمتعميم العالي األفغاني. -1
 تطبيق الرسوم يواجو عقبات تقنية كبيرة. -2
 ضعف دعم التبرعات األفغانية الوطنية. -3

 واستفادت الباحثة من الدراسة في:
ائل سياسة تمويل التعميم الحكومي ومعوقات تطبيق أن ىذه الدراسة تبحث آراء واتجاىات الميتمين ببد

 البدائل . 
وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنيا اىتمت بتحسين تمويل التعميم والبحث عن بدائل جديدة 

 لتوفير ىذا التمويل.
ما الدراسة وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن ىذه الدراسة اىتمت بتمويل التعميم العالي أ

 الحالية تيتم بدراسة واقع التمويل األجنبي لمتعميم قبل الجامعي في مصر.
 التعميق العام عمى الدراسات السابقة

  أوجو التشابو:االىتمام بموضوع تمويل التعميم, ووضع بدائل جديدة لتمويل التعميم, استخدام المنيج
 الوصفي.

  اسات السابقة في مشكمة البحث وما يسعي لتحقيقو أوجو االختالف: يختمف البحث الحالي عن الدر
من أىداف, وطبيعة العينة المختارة إلجراء الدراسة الميدانية, ووضع تصور مقترح لتنويع أساليب 

 التمويل لمتعميم قبل الجامعي.
 .أوجو االستفادة : بمورة وصياغة مشكمة البحث الحالية, وبناء وتدعيم اإلطار النظري لمبحث 

 بخح خطىات ال

 يسير البحث وفق الخطوات اآلتية:
مقدمة البحث, مشكمة البحث, أىداف البحث, أىمية )اإلطار المنيجي العام لمبحث :  الخطوة األولي

 البحث, منيج البحث المستخدم, الدراسات السابقة(.
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اقع التمويل الخطوة الثانية : اإلطار النظري ويشتمل عمي اإلطار المفاىيمي والفكري الذي يرتكز عميو و 
 األجنبي لمتعميم قبل الجامعي في مصر. 

 لتنويع أساليب التمويل قبل الجامعي .الخطوة الثالثة : وتتناول نتائج البحث والتصور المقترح 
 اإلطاز الٍظسٍ ويتٍاوه وا يمٌ:

 احملىز األوه : واقع التىىين يف وصس:
لتعميم بصفة عامة, حيث تشكل يعتبر التمويل الحكومي في مصر المصدر الرئيسي لتمويل ا

% فتتمثل 2% من إجمالي تمويل التعميم بمراحمو المختمفة, أما باقي النسبة وىي 98مساىمتو حوالي 
فب التمويل من خالل المنح والقروض الموجيو لألغراض التعميمية, بجانب موارد صندوق ودعم 

في مصر مشكمة عجز الموارد المالية المشروعات التعميمية. ويواجو تمويل التعميم ماقبل الجامعي 
المتاحة وعدم تقديم الدعم المالي المناسب لتقديم الخدمة التعميمية بالمستوى المالئم وفقًا لممعايير 

 .(14)والمواصفات الدولية 
 :( 15)وتحدد وزارة التعميم المصادر التالية لتمويل التعميم وىي كاالتي

 .الموازنة العامة لمدولة 
 ل محمية من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعميمية.مصادر تموي 
 .مصادر تمويل محمية من الجيود األىمية 
 .مصاد تمويل خارجية من المنظمات الدولية األجنبية 
 .مصادر تمويل خارجية وتشمل قروض ومنح من دول أجنبية تسييالت انتمائية خارجية 

أساسية وتشمل التمويل الحكومي  ويمكن تقسيم مصادر تمويل التعميم في مصر إلى مصادر
 والتمويل الخاص, ومصادر ثانوية وتشمل مصادر داخمية واخرى خارجية.

 التمويل الحكومي لمتعميم ما قبل الجامعي في مصر:  -1
يعتمد تمويل التعميم في مصر بصفة كبيرة عمى التمويل الحكومي المقدم من الدولة, حيث يمثل 

لجامعي أحد أولويات اإلنفاق الحكومي عمى التعميم, وتتضمن الموازنة اإلنفاق عمى التعميم ماقبل ا
العامة لمدولة موازنة خاصة بديوان وزارة التربية والتعميم والوزارات األخرى التي تشرف عمى نوعيات من 

 التعميم كاألوقاف وشئون األزىر.
رائب الحكومية ذات وال توجد ضرائب محمية لصالح التعميم, ولكن الدولة تتخمى عن بعض الض

الطابع المحمي لممجالس المحمية لإلنفاق منيا عمى التعميم, لذلك تتدخل الدولة في تحديد كيفية إنفاق 
 األموال التي تقدميا المحميات من خالل وزارة المالية واجراءات فتح الحسابات بالبنوك.

الجامعي بصفة خاصة  ويعد التمويل الحكومي في مصر لمتعميم بصفة عامة والتعميم ما قبل
المصدر األساسي لتمويل التعميم نتيجة التزام مصر بمبدأ مجانية التعميم التي كفميا الدستور وتحقيق 

 المساواة وتكافؤ الفرص التعميمية.
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 :(18)تمويل التعميم من خالل الصناديق الخاصة وتشمل مايمي -2
 صندوق دعم وتمويل المشروعات التعميمية: -أ    

م باعتباره أحد الدعائم الحتمية واألساسية إلستراتيجية التعميم 1989المشروع عام  بدأ ىذا
الجديدة في مصر بصفة عامة والتعميم ما قبل الجامعي بصفة خاصة, ويستيدف الصندوق بصفة 
أساسية دعم وتمويل المشروعات التعميمية وما تشتمل عميو من إقامة المدارس والمراكز التعميمية 

وصيانتيا وترميميا في إطار الخطة القومية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة في مجال  وتجييزىا
 التعميم, وقد تحددت سياسة الصندوق بشأن تمويل التعميم في محورين ىما:

 األول: أن التعميم إستثمار إنتاجي من الناحية االقتصادية واالجتماعية.     
 كل مؤسسات الدولة كمبدأ دستوري يجب العمل بو واحترامو. الثاني: التعميم مجاني في     

 .% من ميزانية الحكومة لمتعميم وتعد ىذه النسبة ضئيمة جدًا. 3وتشكل مساىمة الصندوق حوالي 
 صندوق دعم وضمان التزامات المدارس الخاصة بمصروفات: -ب

م ويتم تمويل 1987ام لع 271حيث تم إنشاء ىذا الصندوق بناء عمى القرار الوزاري رقم    
 الصندوق من المصادر التالية :

  من المصروفات المدرسية لكل مدرسة.1اشتراك قدره % 
 .اإلعانات واليبات والتبرعات من األفراد أو الييئات 
 .االعتمادات التي يتم تخصيصيا من الموازنة العامة 

والفصول الدراسية ودعم  ويتم استخدام ىذه الموارد في المساىمة في بناء المدارس الرسمية 
تحسين األداء لمخدمة التعميمية, وتكون عممية التصرف في أموال الصندوق من خالل الوزير والمجنة 

 المركزية لمتعميم الخاص.
 اهلًئُ العاوُ لألبًٍُ التعمًىًُ: -ج

م 1988لعام  448تم إنشاء الييئة العامة لألبنية التعميمية بناًء عمى القرار الجميوري رقم
ومن مياميا تخطيط المباني التعميمية ووضع وتطوير معايير مواصفات تصميم األبنية وشروط 
واجراءات ونظم البناء, باإلضافة إلى وضع الموازنو الالزمة  لممباني التعميمية في كل محافظة طبقاً 

وارد الييئة لجدول وخطة زمنية وطبقًا لتكاليف اإلنشاء بجانب توفير التجييزات المدرسية وتشمل م
 :(19)العامة لألبنية التعميمية مايمي

 .مخصصات الييئة من الموازنة العامة لمدولة 
 .المنح والقروض المحمية واألجنبية 
 .عائدات استثمار الييئة 
 .اإلعانات واليبات والتبرعات 
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 وتستطيع الييئة استثمار جميع مواردىا في مشروعات معينة لتحقيق اىدافيا مثل مشروع صناعة
 األثاث المدرسي وبيع منتجاتو لممدارس الخاصة.

 دوز الكطاع اخلاص يف متىين التعمًي اجلاوعٌ يف وصس: -3

 ويتكون اإلنفاق الخاص عمى التعميم من قسمين رئيسيين ىما:
  الرسمي والغير الرسمي, ويقصد باإلنفاق الخاص الرسمي عمى التعميم اإلنفاق الجاري واالستثماري

 ميم الخاصة الممموكو لمقطاع الخاص.عمى مرافق التع
  أما اإلنفاق الخاص الغير رسمي عمى التعميم فيقصد بو كل النفقات التي تدفعيا األسر في سبيل

  تعميم أبنائيا
وىناك العديد من األشكال واألنماط في المؤسسات التعميمية الخاصة التي يقوم القطاع الخاص 

 :(21)التعاون مع الحكومة منيا مايميباالستثمار فييا سواء بشكل منفرد أو 
 .إنشاء مدارس تعميمية خاصة من قبل األفراد أو المؤسسات وىي تسعى إلى الربح بشكل رئيسي 
  المدارس الدينية الخاصة وتخضع لبعض الجمعيات اإلسالمية والمسيحية وتقدم نوعية تعميمية ذات

 توجيات دينية.
 تبع في مناىجيا وأساليب تدريسيا الدول التي تنتمي إلييا المدارس األجنبية ومصروفاتيا العالية ت

 باستثناء المغة العربية والدراسات االجتماعية والدين.
 .مدارس تشرف عمييا جيات خارجية سواء بريطانيا أو أمريكا وتقدم شيادات انجميزية 
 بيا  قالمدارس التجريبية وىي مدارس حكومية متميزة بمصروفات وتتطمب شروط خاصة لإلنفا

 مقارنة بالمدارس الحكومية المجانية.
والتوجو لمتعميم الخاص كان من أجل المساىمة في تفعيل التعميم ما قبل الجامعي وتحسين 
جودة مخرجاتو التعميمية وخاصة بعد تزايد الطمب االجتماعي عمى التعميم في ظل الزيادة السكانية 

استقطاب شريحة واسعة من الطالب المتدفقين عمى  المستمرة, وىو األمر الذي يؤدي في النياية إلى
 التعميم الحكومي سنويًا.

 التىىين باجلّىد الراتًُ والتربعات األِمًُ يف وصس: -4

تمعب الجيود الذاتية دورًا ىامًا في تمويل التعميم ما قبل الجامعي في مصر, حيث يقوم اىل 
في إقامة المباني المدرسية وصيانتيا, وكذلك  القرى في مصر بالتبرع باألرض وجمع األموال لممساىمة

 تزويد المدارس باألجيزة والمعدات.
ومن أجل إفساح المجال أمام المشاركة المجتمعية لدعم وتمويل التعميم قبل الجامعي والعمل 

م بشأن الجيود الذاتية في 1985لسنة  143عمى تشجيع ذلك والتحفيز لو صدر القرار الوزاري رقم 
بية والتعميم والذي أجاز لممديريات التعميمية بالمحافظات االستفادة من الجيود الذاتية مجال التر 

لممواطنين بكافة أنواعيا من تبرعات وىبات من أجل النيوض بالعممية التعميمية. وفي نفس االتجاه 
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ندوق م بشأن إنشاء ص1988لعام  488لدعم وتمويل التعميم قبل الجامعي صدر القرار الجميوري رقم 
 . (21)دعم وتمويل المشروعات التعميمية

 متىين التعمًي قبن اجلاوعٌ وَ خاله املعىٌات واملٍح الدولًُ: -5

عقدت مصر سمسمة من المعاىدات واالتفاقيات الثنائية سواء مع الدول أو المؤسسات أو 
ميم قبل غيرىا من الجيات المانحة بيدف الحصول عمى قروض ومعونات ومنح لدعم وتمويل التع

 الجامعي.
% من إجمالي الناتج 1.1والجدير بالذكر أن نسبة المعونات األجنبية الرسمية لم تتعدى نسبة

م, في حين تجاوزت المعونات والمنح المقدمة من الدول العربية 1997القومي لمدول العربية عام 
 .(22)مالي ليا % من الناتج القومي األج3وبخاصة دول الخميج إلى الدول النامية أكثر من 

 المحور الثاني: مبررات الحصول عمى التمويل األجنبي
تواجو العديد من الدول ومنيا مصر سمسمة من التحديات االقتصادية واالجتماعية وقد ساعد 
عمى ذلك التغيرات والتطورات العممية والمعرفية, والتكنولوجية والثقافية والسياسية واالقتصادية التي لم 

 يل .يسبق ليا مث
ويجدر التعرف عمى ىذه المبررات ومدى انعكاسيا عمى تمويل التعميم بصفة عامة والتعميم 

 ماقبل الجامعي بصفة خاصة, وتنقسم مبررات التمويل األجنبي لمتعميم قبل الجامعي في مصر إلى:
 وربزات اجتىاعًُ: وتتىجن يف:  -1

   نية مستمرة:زيادة الطمب االجتماعي عمى التعميم مع زيادة سكا -أ  
لقد تطور عدد السكان في مصر منذ مطمع الثمنينات وحتى اآلن تطورًا كبيرًا, نتيجة التقدم   

نتاج األدوية, باإلضافة إلى التقدم في المجاالت الطبية المختمفة,  والتحسن في  األحوال المعيشية وا 
ع في عدد السكان مما يتطمب وضع وتؤكد المؤشرات المستقبمية لمنمو السكاني تتنبأ باستمرار االرتفا

 خطة مستقبمية لمواجية الزيادة المستمرة في عدد السكان.
وعمى الرغم من زيادة الطمب االجتماعي عمى التعميم بمراحمو المختمفة, إال أن اإلنفاق عمى 

مما أدى التعميم من الموازنة العامة لمدولة لم يزد بنفس نسبة الزيادة في معدالت االلتحاق بالتعميم, 
إلى حدوث أزمة بين الجانب الكمي والكيفي لمتعميم, األمر الذي أدى مؤخرًا إلى البحث عن مصادر 

عادة النظر في مجانية التعميم.  تمويمية جديدة لمواجية الزيادة في اإلنفاق عمى التعميم وا 
 تباين الكثافة السكانية والتوزيع الغير متكافىء بين محافظات مصر: -ب

اين التوزيع السكاني بين محافظات مصر إلى معاناة المحافظات ذات الكثافة المرتفعة يعتبر تب
من بعض المشكالت التعميمية مثل ارتفاع كثافة الفصول وتعدد الفترات, ىذا فضاًل عن عدم تحقيق 

ظات, االستيعاب الكامل لمتالميذ, ومن العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية في بعض المحاف
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عامل اليجرة الداخمية من الريف إلى الحضر, ومن العوامل المسببة لميجرة الداخمية توافر فرص العمل 
 والخدمات التعميمية, والصحية, الثقافية, والحكومية .

وىذا التوزيع الغير متكافىء من العوامل الضاغطة عمى النظام التعميمي األمر الذي أدى إلى 
مويل التعميم وكان ىذا مبرر قوي من مبررات الحصول عمى التمويل البحث عن مصادر أخرى لت

 األجنبي.
 مجانية التعميم وفرص اإلتاحة:  -ج

تعد مجانية التعميم من أىم العوامل التي أدت إلى زيادة الطمب االجتماعي عمى التعميم,     
نسانية واالقتصادية ولكن والمجانية في التعميم موضوع لو جوانب دستورية وسياسية بجانب النواحي اإل 

مجانية التعميم تقابميا مشكمة توفير الموارد المالية إلتاحة الفرص التعميمية لكل مواطن ممن ىم في 
 سن اإللزام.

غير أن صناعة القرار الديمقراطي عمى مستوى الدولة يتطمب إحداث نوع من التوازن بين 
 ع الموارد عمى المراحل التعميمية . العائد التعميمي والسياسات المتعمقة بكفاءة توزي

 تحديات البطالة: -د
تعد البطالة ظاىرة اقتصادية واجتماعية خطيرة لما ليا من آثار سمبية عمى تحقيق التنمية 

 االقتصادية واالستقرار االجتماعي, ويمكن رصد تحديات البطالة في النقاط األتية:
 قتصادي بجانب اآلثار النفسية والضغوط االجتماعية تمثل البطالة تحديًا كبيرًا لعممية النمو اال

 المترتبة عمييا التي تنعكس بدورىا عمى إنتاجية الفرد في المجتمع.
  تقف البطالة حائاًل في سبيل تنمية الموارد البشرية التي تعتبر الركيزة األساسية لمنيوض

ر بانتشار البطالة بين فئة بمتطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية, خاصة عندما يتعمق األم
المتعممين وىم الركن األساسي في التنمية المبنية عمى اإلبداع والتفكير العممي األمر الذي يمثل 

 إىدار في اإلنفاق عمى التعميم بالمقارنة بالعائد المتوقع منو .
فتو االقتصادية وتزايد معدالت البطالة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإخفاق النظام التعميمي في أداء وظي

واالجتماعية, األمر الذي يتطمب تكاتف الجيود والتنسيق بين األجيزة والجيات المعنية من خالل زيادة 
االستثمار في المجاالت المختمفة لخمق المزيد من فرص العمل واستيعاب األعداد المتزايدة من 

مل والتنبؤ باالحتياجات الخريجين, وضرورة التنسيق بين مخرجات التعميم واحتياجات سوق الع
المطموبة لسوق العمل في المستقبل, وتفعيل دور القطاع الخاص لممساىمة في امتصاص فائض 

 الخريجين.  
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 وربزات اقتصاديُ: وتتىجن يف:  -2

 م(: 1974سياسة االنفتاح االقتصادي منذ عام ) -أ     
م إلى استنزاف الفائض 1974أدت سياسة االنفتاح االقتصادي التي شيدتيا مصر منذ عام 

لى إنشاء البنوك األجنبية والمناطق الحرة  االقتصادي لممجتمع لشراء السمع االستيالكية المستوردة وا 
دون رقابة تفرض عمييا, مما أدى إلى ندرة المدخرات داخل المجتمع المصري, نتيجة استثمارىا خارج 

رد المالية لمدولة, وترتب عمييا قمة  البالد, األمر الذي انعكس عمى التنمية, حيث قمت الموا
المخصصات المالية عمى مستوى كافة القطاعات لمدولة, ومنيا قطاع التعميم الجامعي, مما انعكس 

 .(23) بالسمب عمى توفير المستمزمات الفنية والعممية الحديثة
 انعكاس األوضاع االقتصادية العالمية عمى الدول العربية: -ب

قتصادية العالمية عمى الدول العربية بما فييا مصر, حيث أدت إلى انعكست األوضاع اال
انخفاض نمو الناتج المحمي واإلجمالي في معظم الدول العربية باألسعار الثابتة, كما كان لمركود 
االقتصادي وانخفاض حجم المعامالت التجارية, والطمب المتزايد عمى المخصصات الحكومية من 

والسكان وغيرىا, وأثره في موازنات ىذه الدول ومن ثم قمة المخصصات الخدمات األخرى كالصحة 
 المالية لمتعميم . 

وعميو يتضح أن المشكمة في جوىرىا مشكمة اقتصادية, حيث يتأثر التمويل باألوضاع واألزمات 
 االقتصادية بشكل مباشر, وىناك عالقة وثيقة بين تمويل التعميم والنظام االقتصادي.

 ضعف مساىمة التمويل الحكومي في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية: -ج
نخفاض الدخول األسمية  لقد أدى إنخفاض سعر الجنيو المصري, وارتفاع معدالت التضخم, وا 
والحقيقية لألفراد وارتفاع تكمفة الفرصة البديمة لوقت األطفال المخصص لمتعميم إلى ارتفاع تكمفة 

بالنسبة لألسر الفقيرة مما أدى إلى إحجام كثير من األسر الفقيرة عن إرسال أطفاليا  الخدمات التعميمية
 إلى المدرسة. 

وتتعارض ىذه األوضاع مع التنمية البشرية التي تيدف إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام 
مرتفع  البشر, ولو كانت سياسات تمويل التعميم في) مصر( في الماضي قد وجيت إلى تعميم ابتدائي

الجودة لمجميع, لتم توزيع الدخل بصورة أفضل ولزدات مساىمات األفراد في العممية التنموية ولقمت 
 نسبة التسرب واألمية في مصر.

 انخفاض قيمة ميزانية وزارة التربية والتعميم باألسعار الثابتة: -د
لمدولة أو لمناتج القومي تقاس أىمية اإلنفاق عمى التعميم في اي دولة بنسبتيا لمموزانة العامة 

 اإلجمالي لمدولة. 
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وبالتالي فإن اإلنفاق عمى التعميم بشكل عام والتعميم قبل الجامعي بشكل خاص يتأثر بحالة 
الميزانية العامة لمدولة التي تعاني من مشكالت بسبب ضعف موارد الدولة, أو بسبب زيادة االعباء 

 يل التنمية في قطاعات أخرى.الممقاة عمى الدولة وحاجتيا الضرورية لتمو 
وكل ىذه األسباب قد تؤدي إلى عدم قدرة الدولة عمى تخصيص األموال الالزمة لتمويل التعميم 

 بالكفاءة المطموبة, األمر الذي يتطمب البحث عن بدائل تمويل جديدة.
 وربزات تلٍىلىجًُ: وتتىجن يف: -4

 الجسوَ العمىًُ والتلٍىلىجًُ: -أ   

ثورة عممية وتكنولوجية, ليس ليا مثيل في التاريخ البشري في ظل تدفق تجتاح العالم 
 المعمومات واألفكار وابداعات العقل البشري.

ويرى البعض أن تكنولوجيا المعمومات قد أدت إلى تغيير متزايد في وسائل المعيشة والعمل 
ردية والمؤسسية وسموك األفراد والمؤسسات, ومن ثم سوف تنعكس نتائجيا عمى المستويات الف

 واالجتماعية .
وأصبحت الموارد المعموماتية تحتل موقعًا مميزًا في حركة االقتصاد العالمي, وعمى الرغم من  

التطور السريع في تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات عمى مستوى العالم, إال أنو مازالت ىناك مسافة 
 وفجوة تكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية.

بد من التأكيد عمى أن النظم التعميمية ينبغي عمييا التطوير الشامل في أىدافيا وسياساتيا وال
التعميمية من أجل القدرة عمى مواجية التحديات التكنولوجية والمعموماتية والتكيف معيا, بل السعي إلى 

ي, ومن ثم أصبحت انتاجيا عمى غرار المجتمعات األخرى من أجل تعظيم الفائدة من اإلستثمار التعميم
 الثورة العممية والتكنولوجية تفرض عمى نظام التعميم المصري ضرورة االستجابة لجميع تحدياتيا.

 حتديات العىملُ:  -ب   

فرضت العولمة نفسيا عمى الساحة الدولية عمى الرغم من التحديات التي تعتري مسيرتيا في 
 ة حتمية ال فرار وال مناص منيا .     بعض الدول النامية والتي يجب التعامل معيا كظاىر 

ويتضح أن مفيوم العولمة ىو التوسع المتزايد في تدويل اإلنتاج بالتوازي مع الثورة المستمرة 
 في تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات.

ولقد نتج عن ظاىرة العولمة بمستوياتيا المختمفة العديد من التحديات التي تواجو النظام 
 عامة وتمويل التعميم قبل الجامعي بصفة خاصة منيا: التعميمي بصفة 

االتجاه نحو خصخصة التعميم قبل الجامعي في مختمف دول العالم, لتوفير االعتمادات المالية  -1  
 الالزمة لتطوير النظام التعميمي.

 قمة قدرة مدارس التعميم قبل الجامعي الحكومية عمى مواجية المنافسة القادمة من المدارس -2
 الخاصة واألجنبية.
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تعرض مناىج التعميم قبل الجامعي لضغوط العولمة, سواء من جانب اسسيا الفكرية أو من جانب  -3
 آلياتيا وأنواعيا المختمفة.

سيطرة اقتصاديات السوق عمى الفكر والممارسات التربوية تحت مسمى خصخصة التعميم, نتيجة  -4
نو غير شامل لكافة اإلمكانات التعميمية التي يجب النظر لمتعميم قبل الجامعي الرسمي عمى أ

 توفيرىا, كما أنو ال يفي باالحتياجات التعميمية لطالبو.
قمة قدرة مؤسسات التعميم قبل الجامعي عمى التميز والتناقص والتطوير المبدع باستخدام الطاقات  -5

 األساليب التعميمية.الفكرية والعممية المتاحة ألي منيا, وذلك نتيجة تقميدية لممناىج و 
والتوسع في التعميم الخاص, وتقميص الدعم الحكومي لمعظم الخدمات, ومنيا التعميم تحت دعوى  -6

 الخروج من األزمة االقتصادية, بما يؤدي إلى القضاء عمى مجانية التعميم.  
ىناك  ويمكن القول أن العولمة تعد مبررًا لألخذ بمصادر غير تقميدية حيث أصبح واضحًا أن

حاجة ممحة لتوفير مصادر غير تقميدية لتمويل التعميم ألن التمويل الحكومي وحده اليكفي في ظل 
 المتغيرات الجديدة التي فرضتيا العولمة عمى التعميم بمراحمو المختمفة.

 الدميكساطًُ وحكىق اإلٌساُ: -ج

ونظم تمويمو ىو التوجو نحو  إن من أىم الدعائم والركائز المتعمقة بعممية دعم مسيرة التعميم 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان, من خالل التوجو نحو الالمركزية وتحقيق مشاركة مجتمعية أوسع في 

 إدارة التعميم وتمويمو من جانب المنتفعين بو من أولياء األمور والمؤسسات األىمية والشعبية.
في تراجع األيدلوجيات وبروز  وقد أسيم التقدم التكنولوجي في مجال االتصال والمعمومات,

الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق األنسان طبقًا األمم المتحدة, وأصبح كل ذلك بمثابة ركائز جديدة 
 لنيضة المجتمعات من الداخل والخارج.

ولقد سعت معظم دول العالم إلى زيادة نسبة المشاركة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
ارة شئونيا بيدف الحصول عمى حقوقيا في التعميم والحرية والصحة وزيادة المطالبة والثقافية في إد

 بمبدأ تكافؤ الفرص في جميع المجاالت.
وبعد عرض بعض المبررات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية لقبول التمويل األجنبي نذكر 

 بعض الحقائق من واقع تحديات تمويل التعميم. 
 ديات تمويل التعميم:حقائق من واقع تح

 زيادة الضغط والطمب االجتماعي عمى التعميم نتيجة عوامل سكانية وديموجرافية معروفة. -
أن التوجو نحو الخصخصة سيؤدي إلى تقميص الدور الحكومي بالنسبة لمتعميم في مراحمو المختمفة  -

ون أكبر مستفيد من في النواحي التمويمية والتوظيفية وتحويمو إلى القطاع الخاص الذي سيك
 خدمات المؤسسات التعميمية.
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تحديات مرتبطة باالستثمار في مجال التعميم بمراحمو المختمفة ومنيا, عدم توافر مصادر التمويل  -
الكافية لالستثمار في ىذا المجال وطول فترة االنتظار لعوائد التعميم, وصعوبة القدرة عمى حساب 

 دقيق.مكاسب اإلنفاق عمى التعميم بشكل 
صعوبة االعتماد عمى التمويل الخارجي لمتعميم وبخاصة من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أو  -

 األمم المتحدة أو المؤسسات الخارجية الخاصة.
ضعف الموارد المالية المتاحة لمتعميم سواًء كانت من الميزانية العامة لمدولة أو من الناتج القومي  -

 اإلجمالي.
التكنولوجي وتحديات العولمة التي تفرض أن يكون النظام التعميمي نظامًا متطورًا حديثاً التطور  -

 يواكب التطورات التكنولوجية.
 : (24)وترتب المعونات األجنبية لمصر من حيث المصادر المانحة ليا كالتالي

 المانيا. –اليابان  –الواليات المتحدة األمريكية  –الحكومات  -1  
 مس التعاون الخميجي.دول مج -2  
 الوكاالت االقتصادية في ظل نظام االمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. -3  

 نماذج لمتمويل األجنبي المقدم لمتعميم قبل الجامعي في مصر: -المحور الثالث 
 :(25)جيود منظمة اليونسكو في تطوير التعميم األساسي 

البتدائى والقضاء عمى أمية الكبار في الدول العربية أواًل : المشروع اإلقميمي لتعميم التعميم ا
 م :2111بحمول عام 
كان من الضروري البدء في تنفيذ مشروع إقميمي لممنطقة العربية يركز اىتماما عمى تعميم     

 التعميم االبتدائى وتجديده والقضاء عمى األمية 
 مبررات المشروع: 

عام ما يزالون خارج  17 -6لذين تتراوح أعمارىم بين % من سكان المنطقة العربية ا41أكثر من  -
ن أعمى نسب لإلمية في العالم تتواجد في المنطقة العربية.  المدينة. وا 

االرتفاع الكبير في نسب الرسوب خالل المرحمة التعميمية األولى, باإلضافة إلى النقص في البرامج  -
 الجيدة.

تيجياتيا المتعمقة بالتعميم االبتدائى وذلك بيدف إعادة الدول العربية في حاجة إلى مراجعة استرا -
 تخطيط وتوجيو تمك االستراتيجيات من أجل زيادة قدرتيا عمى االستجابة الفعالة لممشاكل المزمنة.

تأخر المشروع اإلقميمي لتعميم التعميم االبتدائى والقضاء عمى أمية الكبار في المنطقة العربية, حيث  -
أسيس عدة مشروعات مماثمة في أنحاء العالم تركز عمى االستراتيجيات المتكاممة قامت اليونسكو بت

م, وثانييما 1981لمتعميم االبتدائى ولمحو األمية مثل: المشروع الرئيسي في أمريكا الالتينية عام 
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م, وثانييما برنامج آسيا _ الباسفيك حول 1948المشروع اإلقميمي لمحو األمية في أفريقيا عام 
 م.1986ميم لمجميع عام التع

 أِداف املصسوع:

يسعى المشروع إلى تعميم وتجديد التعميم االبتدائى والقضاء عمى األمية في الدول العربية 
 م عن طريق تحقيق األىداف التالية :2111بحمول عام 

الوطنية  تعزيز الجوانب اإليجابية لمختمف التجارب التى مرت بيا الدول العربية خالل تنفيذ برامجيا -1
 في مجال التعميم االبتدائى ومحواألمية.

إلى تحقيق  2111تسييل وتقوية التعاون المتبادل بين دول المنطقة لإلسراع في التوصل سنة  -2
االستيعاب الكامل واالستمرارية في المرحمة االبتدائية وذلك لجميع األطفال ممن ىم في سن 

 الدراسة.
موجية إلى كافة العاممين في التعميم االبتدائى مع التركيز عمى نشر ودعم برامج تدريب فعالة  -3

 تحقيق التكامل بين التعميم النظامي وغير النظامي.
التشجيع عمى تعميم وتنفيذ مناىج مناسبة خاصة بالتعميم االبتدائى ومرحمة المتابعة بيدف زيادة  -4

 كفاءة النظام التعميمي.
بشكل فعال, وذلك من خالل تنظيمات مختمفة حكومية وغير تشجيع مشاركة الجماعات المحمية  -5

 حكومية في تخطيط وتنفيذ عممية تعميم األطفال.
 تقديم الدعم والتركيز الالزمين لتعميم البنات وخاصة في المناطق الريفية. -6
ن دعم الجيود التي تبذليا الدول األعضاء من أجل تنمية مؤسسات التعميم التقميدية وتمكينيا م -7

 استخدام قدراتيا الكامنة في تعميم األطفال وفقا لمسياسات والمخططات الوطنية.
إلى  2111تحديد وتعبئة الموارد البشرية والمادية عمى الصعيدين اإلقميمي والعالمي لموصول عام  -8

 تحقيق األىداف األساسية لمبرنامج.
 املعىٌات املكدوُ وَ الًىٌسلى ملصس:

لمقدمة من اليونسكو تمت وفقًا لما نصت عميو المواثيق الرسمية ويالحظ أن المعونات ا
 لمنظمة لعمل اليونسكو, التي تخدم في المقام األول تنمية وتدعيم التعميم ومحو األمية وتعميم الكبار.

وتساعد اليونسكو في إقامة الندوات والمقاءات المختمفة عمى المستوى القومي والمحمي لتبادل 
 المطروحة اتطوير التعميم.الخبرات والرؤى 

 جيود البنك الدولي في تطوير التعميم األساسي:  ثاًًٌا:
يقوم البنك الدولي بتزويد حكومات الدول النامية ومن بينيا مصر بالقروض والدعم المالي 
والفني من أجل ارتقاء التعميم بيذه الدول. ىذا وينفذ البنك الدولي برامجو التمويمية من خالل مؤسسة 
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وذلك في إطار مفيوم تنويع الموارد التمويمية  –لتمويل الدولية _ إحدى مؤسسات البنك الدولي ا
 . (26)لمتعميم, حيث تنيض ىذه المؤسسة بدعم التعميم والتدريب في البمدان النامية

 ثالثًا: جيود منظمة اليونسيف:
في التعميم  تعتبر اليونيسف من أكثر الجيات المانحة التي أسميت في عدة مشروعات

األساسي وخاصة )التعميم المجتمعي(, من خالل مشروع مدارس المجتمع وبرنامج التعمم النشط 
والمبادرة القومية لتعميم الفتيات وبرنامج تحسين المدرسة واىتمت منظمة اليونسيف بالمناطق الريفية 

يا بالفتيات أكثر من النائية والمناطق المحرومة من التعميم وخاصة في صعيد مصر ويكون اىتمام
 .(27)الذكور

ويكون تركيز العون المقدم من اليونسيف عمى المدارس االبتدائية مثل مدارس المجتمع 
 والمدارس الصديقة لمفتيات, وبرامج تدريب المعممين مثل برنامج التعمم النشط.

 جيود صندوق النقد الدولي:  زابعًا:
معونات المالية المتمثمة في صورة قروض طويمة تركزت سياسة صندوق الدولي عمى تقديم ال

وقصيرة األجل لمدول األعضاء, التى تعاني عجزًا في ميزان المدفوعات, أو التى تعاني مشكالت في 
تسديد ديونيا, إال أن ىذه المعونات المقدمة من صندوق النقد الدولي ىو عون مشروط بحزمة من 

 .(28)والتي تعتبر واجبة اإللتزام من العضو المدين السياسات, والقواعد التى يضعيا الصندوق,
  :مشروع )مبارك _  كول( كنموذج لمتعاون األلماني 

ويقوم التعاون المصري _ األلماني عمى أساس التدخل األدنى حيث يقوم البمد الشريك نفسو 
حمل المسؤلية بإجراء عمميات التخطيط والتنفيذ لممعونات, أما الحكومة األلمانية فتضع اإلطار وتت

السياسية, كما تتولى ميمة التوجيو والمراقبة من قبل الوزارة االتحادية لمتعاون االقتصادي والتنمية في 
حالة المعونات التنموية, أما المعونات المالية تقدمت بيا مؤسسة قروض التعمير في فرانكوفورت 

 . (29)بفحص المشاريع المراد تمويميا
الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العممي في المصنع, ويتخذ من وىذا المشروع يقوم عمى 
 ( في جميورية ألمانيا االتحادية النموذج المحتوى.DSالتعميم الميني في النظام المزدوج )

 كىه: -أِداف وصسوع وبازك

ييدف ىذا المشروع إلى إعداد كوادر فنية مدربة تدريبًا جيدًا من خالل التعاون بين       
 شركات والمدارس الفنية العامة, حيث يتم توفير مراكز تدريب صناعية تموليا الشركات .ال

حتياجات سوق العمل باستخدام التدريب  باإلضافة إلى سد الفجوة بين مخرجات التعميم وا 
 .(31)الميني في المصنع, وعودة العمالة المياجرة من الخارج

 : لعشرين وبداية القرن الواحد والعشرينبعض نماذج التعاون الدولي في نياية القرن ا
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م حاولت مصر األستفادة من الخبرات وسعت إلى إقامة 2112 -1991وفي المرحمة األخيرة 
شركات جديدة مع المنظمات الدولية المعينة بالتعميم, مثل اليونسكو واليونسيف, والبنك الدولي واالتحاد 

واليابانية والفمندية وغيرىا من المنظمات وذلك من خالل  األوروبي, وىيمنة العونة األمريكية, والكندية
 برامج ومشروعات قامت الوزارة بتنفيذىا.

 (31)وفيما يمي عرضًا مختصرًا عن ىذه المشروعات عمى النحو التالي:
 جىز )الصسكُ األوسيلًُ(:  _وصسوع وبازك  -1

وجبو تدريب طمبة المدارس يقوم ىذا المشروع عمى مبدأ "من المدرسة إلى العمل" حيث يتم بم
الفنية في المؤسسات والمصانع والوحدات اإلنتاجية لمقطاع الخاص بصفة أساسية لتحقيق الربط 

 الواجب بين متطمبات سوق العمل والخبرات التي يجب أن يتسمح بيا الطالب قبل االلتحاق بالعمل.
ستويات إنتاجية معينة ذات ويتم ذلك من خالل منح قروض لتمك المدارس ترتبط بمدى تحقيقيا م

عالقة بطبيعة اإلنتاج السائد في المنطقة التي توجد بيا المدرسة. مما يساعد عمى تحويل المدرسة 
 إلى وحدات انتاجية تتمكن من سد القروض من األرباح التي تحققيا. 

 وصسوع جمىب: -2

الم _ والمساىمة في وييدف ىذا المشروع إلى تنمية الوعي البيئي لألفراد في كل أنحاء الع
 الفيم العممي لمتغيرات التى تحدث في كوكب األرض عالوة عمى تدعيم الصمة بين العموم والرياضيات.

 (JICAوصسوع جايلا:) -3

وىو مشروع مشترك بين وزارة التربية والتعميم وىيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا, وييدف 
المعمم في كل مادة لممرحمة االبتدائية وذلك لتحسين إلى تحقيق ىدف عام, ىو تأليف كتب دليل 

 االستفادة منيا في تحسين طرق تدريس المعممين.
 التعاوُ وع فسٌسا: -4

وييدف ىذا المشروع لتحقيق مزيد من التحسين لطرق التدريس في مصر لذلك عقدت اتفاقية 
ن العاممين في المراكز البحثية, إلجراء أبحاث مشتركة بين الباحثين المصريين والباحثين الفرنسيين م

وذلك بيدف إعداد كراسات األنشطة لمتمميذ تعتمد عمى النموذج التربوي البنائي لبعض الموضوعات في 
 بعض المواد الدراسية كالعموم بيدف تنمية العمميات العقمية لدى التمميذ.

 ًِئُ كري:  -5

الفتيات وبصفة خاصة الالتي لم تشارك في إنشاء المدارس الصغيرة التى تيدف إلى تعميم 
يمتحقن بالمدارس في سن اإللزام وممن تسربن من المدارس فى الصفوف االولى, وذلك فى بعض 

 محافظات الصعيد.
 ًِئُ املعىٌُ اللٍديُ: -6

 وتشارك ىذه الييئة فى عمميات التدريب بمدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد.
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  بسٌاوج حتسني التعمًي األساسٌ: -7

ويتدرج في إطار الشراكة بين الحكومة المصرية ممثمة في وزارة التربية والتعميم والبنك       
الدولي واالتحاد األوروبي. وييدف إلى زيادة ما تستوعبو المنظومة التعميمية من تالميذ تدريجيًا في 

 اءة أداء المدرس.سبيل الحصول عمى االستيعاب الكامل مع التخمص من نظام الفترات ورفع مستوى كف
 :ERPبسٌاوج تطىيس التعمًي -8

ينفذ ىذا المشروع بالتعاون بين وزارة التربية والتعميم والبنك الدولي ويمول من قبل       
مدرسة بكل محافظة من ىذه  31في سبع محافظات بواقع  USAIDالوكالة األمريكية لمتنمية الدولية 

 يوم, وبني سويف, والمنيا, وقنا, وأسوان.المحافظات: األسكندرية, والقاىرة, والف
وييدف ىذا المشروع إلى تطوير التعميم في ضوء المعايير القومية, وىو يخاطب جميع المراحل 
التعميمية, متضمنة المرحمة اإلعدادية, وتشمل اإلصالحات: تدريب المعمم, تدريب المديرين, وتحسين 

 ياتيةقدرة المدرسة عمى إكساب الطالب الميارات الح

 التصىز املكرتح 

 ( فمسفُ التصىز املكرتح 1

 تقوم فمسفة التصور المقترح عمى تقديم أساليب جديدة لتمويل التعميم قبل الجامعي.
  ( أِداف التصىز املكرتح2

 تمثمت أىداف التصور المقترح فيما يمى:
 د  ارتو.تحقيق تدعيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية في تخطيط التعميم وتمويمو وا 
  زيااادة الكفاااءة النوعيااة لمتعماايم, وتحسااين العائااد ماان ىااذا التعماايم, ورفااع مسااتويات ىيئااات التاادريس

 لتحسين مخرجاتو.
  ,دارة التعمايم قبال الجاامعي تخفيف العبء عن كاىل الدولة بإشراك مختمف فئات المجتمع فاى تمويال وا 

 وصنع واتخاذ القرار.
 التموياال وقصااور اإلمكانااات الماليااة لاادعم العمميااة التعميميااة  تاادبير المااوارد الالزمااة لمواجيااة مشااكالت

 لمتعميم قبل الجامعي.
  . .تطوير مناىج التعميم قبل الجامعي لتواكب المناىج الحديثة في الدول المتقدمة 
 .اإلرتقاء بمستوي الطالب األكاديمي واالجتماعي والتربوي بإعتبارىم أىم مخرجات النظام التعميمي 
 االت الدولية في مجال التعميم والثقافة.زيادة األتص 
 األىتمام بالمغة العربية والحفاظ عمى اليوية القومية 

 ( أِىًُ التصىز املكرتح3

 .وضع بدائل جديدة لتمويل التعميم قبل الجامعي 
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  مساااعدة واضااعى السياسااات التعميميااة فااى تطااوير التعماايم قباال الجااامعي وتوضاايح أىميااة وحاجااة
إلااى أساااليب حديثااة ومتنوعااة لتموياال التعماايم قباال الجااامعي لمواجيااة تحااديات  المؤسسااات التعميميااة

 العصر.
 ( أسس ووٍطمكات التصىز املكرتح4

  إن تطوير نظام التعميم قبل الجاامعي مطماب اجتمااعي واقتصاادي وحتماي فاي ظال الظاروف الراىناة
ة والمادية عمي اخاتالف لممجتمع المصري وأزماتو االقتصادية التي تستمزم حشد كل الطاقات البشري

 إمكاناتيا لمنيوض بو.
  إن تطوير نظام التعميم قبل الجامعي مرىون بزيادة التمويال الاالزم لتنمياة القادرات المينياة وتحقياق

حداث التطوير الشامل في المؤسسات التعميمية وحل المشكالت.  الجودة وا 
 مؤسساات التعمايم  وتاأثير ذلاك عماى  الزيادة السكانية وما أسفر عنيا من زيادة في عدد الطمبة فاي

 كفاءة مؤسسات التعميم قبل الجامعي في القيام بدورىا تجاه تحقيق األمن القومي في مصر.
 ( وتطمبات التصىز املكرتح 5

يتطمب تفعيل وضع أساليب جديدة  لتمويل التعميم  قبل الجامعي لمواجية تحديات العصر, وفقًا 
 :أدوات البحث ما يمى لمدراسات السابقة ونتائج تطبيق

 نشر الوعي بأخطار التمويل األجنبي لمتعميم 
 .تحفيز المجتمع المدني لممساىمة الفعالة في تمويل التعميم قبل الجامعي 
  إنشاء إدارة لتنظيم الجيود األىمية والشاعبية وتوجييياا نحاو أوجاو التعااون الفعاال الاذي ياؤدي إلاى

 يم قبل الجامعي.مشاركة مجتمعية حقيقية مع مدارس التعم
  االتجاه نحاو تشاجيع المؤسساات التعميمياة عماى االىتماام بموضاوع الوقاف الخياري ليحظاى بنصايب

وافر في المقررات التعممية لجميع المستويات مان التعمايم األساساي إلاى الجاامعي بحياث يعاد خطاوة 
 أساسية في تنشئة األجيال اجتماعيًا عمى فعل الخير.

  لمبنية التحتية لتعمايم طاالب التعمايم ماقبال الجاامعي فاي جمياع مساتوياتو مان توفير الموارد الالزمة
 ورش ومعدات ومعامل وتجييزات وغيرىا بما يتفق من التخصصات المختمفة.

 ( حماوز التصىز املكرتح 6

 .تحسين السياسات الخاصة بإدارة تمويل التعميم قبل الجامعي المحور األول :
يامة التى تواجو التعميم نظارًا لحاجتاة المتزايادة مان الماوارد المادياة  يعد التمويل من التحديات ال

 لتوفير تعميم جيد متميز ولمنيوض بالعممية التعميمية ككل. 
لذلك كانت ىناك مبررات قوية لقبول المعونات األجنبية  سواًء كانت ىذه المبررات اجتماعية أو 

تمويميااة جدياادة ومختمفااة لمواجيااة التحااديات التااى  مبااررات اقتصااادية, لااذلك كااان البااد ماان تااوفير باادائل
 تواجو التعميم عامة والتعميم ما قبل الجامعي خاصة.
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 وتحقيقا لتحسين السياسات الخاصة بإدارة تمويل التعميم قبل الجامعي فإن الدراسة تقترح مايمي:
 عطاء المحميات دور أكبر في تموي ل التعمايم وتاوفير تفعيل الالمركزية في إدارة وتمويل التعميم وا 

 الموارد المالية لإلنفاق عميو كما ىو الحال في بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية. 
  ,االعتمااد عمااى الضاارائب كمصاادر أساسااي فااي تموياال التعماايم سااواء ماان خااالل الضاارائب العامااة

نفاقيا عمى التعميم في المناطق المحمية, أو فرض ضرائب لصالح التعميم, أو تحدي د نسب من وا 
 الضرائب وتوجيييا مباشرة لتمويل التعميم.

 .تشجيع المشاركة المجتمعية عمي تقديم كافة صور الدعم المختمفة لممؤسسات التعميمية 
  تنميااة وبناااء جسااور الثقااة بااين اإلدارة المدرسااية ومؤسسااات المجتمااع الماادني بمااا يعااود عمااي

لتعماايم وتطااويره, ماان خااالل السااماح الطاارفين معااا بااالنفع ويساايم إسااياما ناجحااا فااي تموياال ا
لممنظمااات والجمعيااات غياار الحكوميااة التااى ال تسااعى لمااربح بإنشاااء مشااروعات تعميميااة وتقااديم 

 خدمات تربوية لمطالب..
  تحسين السياسات الخاصة بتمويل التعميم عن طريق إيجاد نظام فعال لتمويل التعمايم مان خاالل

 مايمي:
 خصصااة لإلنفاااق عمااى التعماايم كتحقيااق التااوازن عنااد توزيااع إعااادة توزيااع المااوارد الماليااة الم

المخصصااات الماليااة عمااى مجاااالت اإلنفاااق التعميميااة المختمفااة, واألبااوب المدرجااة بالموازنااة 
 التعميمية كالنفقات الجارية واالستثمارية.

 .مواجية اليدر في اإلنفاق عمى التعميم 
 تيم المالياة حتاى يكوناوا عماى قناعاة مان أن حث الممولين ودافعي الضرائب عمى الوفاء بالتزاما

 ما يدفعونو من ضرائب يعود إلييم في صورة خدمات عامة وتعميمية متميزة .
  إعطاء المؤسسات التعميمية قدرًا من االستقاللية المالية, عن طرياق تقميال المركزياة فاي بعاض

 بنود الصرف عمى ماتحتاجو ىذه المؤسسات التعميمية.
 .تفعًن دوز اجملتىع املدٌٌ يف متىين وؤسسات التعمًي قبن اجلاوعٌ احملىز الجاٌٌ :

يتأثر اإلنفاق عمى التعميم بالمشكالت االقتصادية مثل الديون الخارجياة وماا تساببو مان ضاغوط     
عمااى االقتصاااد المصااري والموازنااة العامااة لمدولااة, وقااد أدى تفاااقم الااديون إلااى إعطاااء فاارص لمييئااات 

ي شاائون الاابالد الداخمياة بمااا يمااس ساايادتيا واسااتقالليا, مماا أثاار ساامبًا عمااى األماان األجنبياة لمتاادخل فاا
 القومي المصري, وىو ماأثبتتو الدراسات الميدانية من وجود آثار سمبية لممعونات األجنبية.

وتحقيقا لتفعيل دور المجتمع المدني في تمويل مؤسسات التعمايم قبال الجاامعي فاإن الدراساة تقتارح 
 مايمي:

 عطاااء أولويااة أكباار لمصااناديق العربيااة ومحاولااة االسااتفادة منيااا فااي اصااالح التعماايم, لمتحاارر ماان إ
 الشروط األجنبية التى تصاحب القروض مما يؤثر سمبًا عمى األمن القومي . 
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  تشجيع المشاركة الشعبية في تمويل التعميم, عن طريق المنح واليبات والتبرعات من رجال األعمال
 والقادرين.

 تثمار الفائض من موارد الضرائب واستغالل فوائدىا لصالح التعميم.اس 
  إعطاااء مزايااا لمييئااات والمؤسسااات التااى تقاادم منحااًا أو تنفااذ بعااض المشااروعات المتعمقااة بقطاااع

 التعميم, مثل بناء المدارس وتجييزاتيا. .
 قتااراح األساااليب تفعياال األساااليب المناساابة نحااو مشاااركة القطاااع الخاااص فااي الخاادمات التعميميااة وا

 التربوية والتعميمية المناسبة . 
 تمويال  المجتمعياة فاي المشااركة دور وأىمياة بماىياة الاوعي موساعة لنشار إعالمياة حمماة تصاميم

 التعميم قبل الجامعي. 
 احملىز الجالح: تعظًي االستفادَ وَ املٍح والكسوض األجٍبًُ لتطىيس التعمًي قبن اجلاوعٌ.

نظاام التعماايم فااي جميااع الادول تحتاااج إلااى مساااندة ومساااعدة لتحسااين جااودة  لقاد أثبتاات التجربااة أن
التعميم وتطويره ومما الشك فية أن ىناك بعض اآلثار اإليجابية لممعونات األجنبياة التاى يجاب اإلعتاراف 
بيااا مثاال تطااوير التعماايم ونقاال الوسااائل التكنولوجيااة الحديثااة, وتوطيااد العالقااات بااين الاادول المسااتقبمة 

ل المانحة لممعونات, وتنمية القدرات البحثية, واالستفادة من خبرات الدول األجنبية, بإالضافة إلاى والدو
 تعويض النقص الحاصل في الميزانية المخصصة لمتعميم. 

وتحقيقا لتعظيم االستفادة من المانح والقاروض األجنبياة لتطاوير التعمايم قبال الجاامعي فاإن الدراساة 
 تقترح مايمي:

 تفادة من المنح والقروض األجنبية التى تقدم لتطوير وتحسين البرامج التربوية. تحسين االس 
  ,توجيااو الماانح والقااروض لمشااروعات التعماايم, والتااى تاادعم السياسااات الوطنيااة والمصااالح القوميااة

 وتحقق األىداف المجتمعية. 
 يمية, والقادرة عماى وجود نظام فعال يضمن حسن تقدير االحتياجات المالية ومتطمبات الوحدات التعم

 توفير الموارد المالية حسب الحاجة إلييا. 
  وجود نظام جيد لممتابعة والمراجعة المستمرة والتقويم الجاد لعمميات التمويل واإلنفاق التعميمي عمى

 .المستويات المختمفة وعالج السمبيات
 م, لتااوفير قاادرًا ماان المرونااة تطااوير المااوائح والقااوانين والقاارارات الوزاريااة ماان وزارة التربيااة والتعمااي

 والتصرف في ضوء االحتياجات الالزمة لكل مؤسسة تعميمية.
  تااوفير المعمومااات الدقيقااة حااول احتياجااات سااوق العماال والتعاااون بااين وزارة القااوى العاممااة ووزارة

 التربية والتعميم لتقميل البطالة وتحقيق أقصى استفادة من المعونات األجنبية. 
  ر وساايادة الدولااة المصاارية ورفااض أي شااروط أو سياسااات تمااس األماان القااومي التأكيااد عمااى دو

 المصري أو تتعارض مع مصالح الدولة المصرية.
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 معوقات متوقعة أمام تنفيذ التصور المقترح 
 أ( وعىقات تصسيعًُ وإدازيُ

يجعال تتمثل أىم ىذه المعوقات في إتباع النظام المركزي والبيروقراطية فاي تمويال التعمايم, مماا  
المؤسسات التعميمية لمتعميم ماقبل الجاامعي فقاط منفاذة لمقاانون والتعميماات التاي تلمماى عميياا, وسااعد 
عمااى ذلااك تاادني ثقافااة المشاااركة المجتمعيااة لاادى المساائولين عاان وضااع السياسااات التعميميااة وتموياال 

د األسارية والمجتمعياة التعميم, وبلعد ىؤالء الساسة عن الواقع التعميماي وماا يحتاجاو مان تضاافر الجياو 
 من أجل الوصول لمنتج تعميمي يساىم في نيضة المجتمع وال يمثل عبئًا عميو. 

 وميلَ التغمب عمِ ِره املعىقات وَ خاله:

 أ( وتطمبات تصسيعًُ وإدازيُ

اىتماام أصااحاب القارار بالدراسااات والبحاوث التااي رصادت واقااع التمويال األجنبااي لمتعمايم مااا قباال  
ذ بعين االعتبار ما توصمت إليو ىذه الدراسات من نتائج ومقترحاات والتاي مان شاأنيا أن الجامعي واألخ

تساىم بشكل كبير في تمويل التعميم ما قبل الجامعي, باإلضافة إلى تغييار القياادات التاي تعتبار التغييار 
 والتطوير والالمركزية تيديدًا لألمن الوظيفي.

 ب( وعىقات ثكافًُ وجمتىعًُ

ن أفااراد المجتمااع بمااا فيااو ماان مؤسسااات وأساار وأفااراد ال يتفيمااون خطااورة قضااية إن كثياارًا ماا
التمويل, وخاصة التمويال األجنباي, ىاذه الثقافاة التاي يتبناىاا كثياٌر مان أفاراد المجتماع تاؤثر سامبًا عماى 

تماك تفعيل المشاركة المجتمعية في تمويل التعميم ماقبل الجامعي, وبالتالي البد من تغيير ىاذه الثقافاة و 
المبااادئ, وماان ناحيااة أخاارى فيااذه الثقافااة تتنااافي أيضااًا مااع ثقافااة التشاااور والمشاااركة المجتمعيااة بااين 
الدولة والمجتمع مما يترتب عميو ضعف مشاركة المجتمع المادني فاي تمويال التعمايم ماا قبال الجاامعي, 

يترتاب عمياو جيال بخطاورة كما أن تدني ثقافة األمن القومي في نظام التعميم ماقبل الجامعي  والذي قد 
 قضية تمويل التعميم وبالتالي الحفاظ عمى األمن القومي في مصر.

 وميلَ التغمب عمِ ِره املعىقات وَ خاله:

نشر ثقافة األمن القومي بين أفراد المجتمع, وأن المدرسة ليست بمفردىاا المسائولة عان نشار ىاذه  (1
ىاذه المساؤولية وطارف فيياا, وأن تيمايش الثقافة, وأن كال فارد مان أفاراد المجتماع ىاو شاريك فاي 

طالب التعميم ماقبل الجامعي وتجاىميم يزيد المجتمع أعباًء ليس في حاجة إليياا, وفاي المقابال إذا 
ما ألحسن تأىيميم وتادريبيم فاإنيم يصابحوا قاوة بشارية تزياد مان نيضاة المجتماع ورقياو, وبالتاالي 

وسااائل اإلعااالم المختمفااة, وعقااد الناادوات تحااافظ عمااى األماان القااومي فااى مصاار, وذلااك ماان خااالل 
 والمقاءات داخل مدارس التعميم ماقبل الجامعي وفي النوادي والنقابات وغيرىا من المؤسسات.

 االىتمام بدعم الميزانية المخصصة لتحسين جودة التعميم ما قبل الجامعي.  (2
 إعفاء األجيزة والمعدات التعميمية من الضرائب. (3
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ة واألجنبية بالسياسة العامة لمدولة مما يحافظ عماى اليوياة القومياة وبالتاالي التزام المدارس الخاص (4
 األمن القومي المصري.

 وكرتحات البخح

 إنشاء صندوق عربي لتمويل التعميم ما قبل الجامعي. (1
تشجيع رجال األعمال والقادرين عمى إنشاء مدارس غيار ىادفاة لماربح مقابال الحصاول عماى بعاض  (2

عفاء األجيزة والمعدات من الرسوم الجمركية.االمتيازات مثل خ  فض أسعار األراضي وا 
 إعفاء األجيزة والمعدات التعميمية من الضرائب. (3
التواجد عمى االنترنت واظيار أىمية التمويل لمتعمايم قبال الجاامعي, ونشار أسااليب جديادة ومتنوعاة  (4

 لتمويمو.
 امعي.مواجية اليدر في بعض بنود اإلنفاق عمى التعميم قبل الج (5
 نشر الوعي بأىمية األمن القومي وضرورة المحافظة عمى اليوية القومية. (6
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