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: بية في مجال تمويل التعميم قبل الجامعيو ات األور أفضل الممارس 
 المممكة المتحدة دراسة حالة

 * أحمد محمد نبوي حسب النبي /د

 :مقدمةال
لقد تزايدت قوة الدعوات المنادية بتطبيق الكفاءة عمى اإلنفاق الحكومي منذ 

ى . وفي ىذا السياق القائم عم8442بداية األزمة االقتصادية العالمية في عام 
تخفيض الميزانيات الحكومية طالبت مفوضية االتحاد األوروبي الدول األعضاء 
بالحفاظ عمى استثماراتيا في قطاع التعميم وبزيادة ىذه االستثمارات. وعمى الرغم 
من ىذا، فإن الظروف االقتصادية تمثل فرصة لمتأمل في كيفية تصميم نظم أكثر 

ما تبحث الدول عن طرق لتنفيذ كفاءة واستمرارية لتمويل التعميم. وعند
اإلصالحات، فإنيا تبحث عن التجارب الناجحة في الدول األخرى لكي تستفيد 
منيا. وتسعي ورقة العمل ىذه إلى صياغة إطار عمل لفيم بنية نظم تمويل التعميم 
الحكومي في إنجمترا. كما تحمل أيضًا مستويات السمطة الحكومية، والمعايير 

مستوي الموارد المالية التي تخصص لتمويل التعميم قبل  المستخدمة لتحديد
الجامعي. وباإلضافة إلى ىذا، تيدف ىذه الورقة البحثية إلى تقديم عدد من 
الدروس المستفادة التي تصمح لمتطبيق في الدول النامية ومن بينيا مصر. وعمى 

ما في  الرغم من عدم إمكانية التطبيق الحرفي لإلصالحات التي تطبق في دولة
%، إال أن ىذه اإلصالحات تمثل إليامًا لمدول النامية 444دول أخري بنسبة 

الراغبة في تطوير نظميا التعميمية إذا أخذت في االعتبار الظروف السياسية 
واالقتصادية لمدول التي يتم االقتداء بيا. وفي جميع األحوال يجب أن نؤكد عمى 

التعميمية من الدول المتقدمة إلى  أن ىناك حدود وقيود عمى نقل اإلصالحات
 الدول النامية.

تقميصًا كبيرًا  8442 تي تمت األزمة االقتصادية في عاموقد شيدت الفترة ال
في اإلنفاق الحكومي عمى التعميم في عدد كبير من الدول األوروبية. وعمى الرغم 
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تصادي من زيادة الناتج المحمي اإلجمالي في غالبية دول منظمة التعاون االق
، إال أن اإلنفاق الحكومي عمى 8444و 8442والتنمية في الفترة بين عامي 

 8442المؤسسات التعميمية قد انخفض في ثمث ىذه الدول. وقد شيد أعوام 
 82بين  دولة من 48تجميد رواتب المعممين أو تخفيضيا في  8444و 8444و

ت بيانات عن تمويل دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التي قدم
التعميم بيا. ويؤدى ىذا التخفيض في الميزانيات إلى إحجام أكثر الطالب تميزًا 
وتفوقًا عن العمل في مينة التدريس. ومع تزايد الطمب عمى االلتحاق بالمؤسسات 
التعميمية، وتزايد معدالت التقشف االقتصادي، تتزايد الضغوط عمى النظم التعميمية 

 ل موارد مالية آخذة في االنخفاض.الواجبات في ظألداء مزيد من 
 (OECD, 2013, p.1) 

 اإلطار النظري:
 األصول االقتصادية لمتعميم:-0

تيدف العديد من الدول إلى توفير تعميم ذي مستوى عالمي من الجودة 
يشجع اإلبداع واالبتكار الكوكبي، واكتساب الثقافة الرفيعة، ويزيد من معدالت 

. ويتطمب تحقيق ىذه األىداف توظيف معممين ومديري مدارس النمو االقتصادي
مؤىمين عمى أعمى مستوى، وتوافر مباني مدرسية مجيزة بالمعامل والوسائط 
التعميمية المواكبة لمعصر، وتقديم خبرات تربوية تتحدي استعدادات التالميذ 

الثانوية.  األطفال وحتى نياية المرحمة ضوتحفزىا عمى النمو منذ بداية مرحمة ريا
وُتعد مرحمة رياض األطفال ذات أىمية قصوى في نمو ميارات ومعارف األطفال، 
وأساس النمو العقمي والوجداني في المراحل التعميمية التالية. وعمى الرغم من 
أىمية البيئة األسرية في ىذه العمرية المبكرة، إال أن التعميم المقدم في رياض 

بيرة وتأثيرات قصيرة وطويمة المدى في تحويل األطفال لو ىو اآلخر أىمية ك
االستعدادات الكامنة إلى قدرات ممموسة يتم تطبيقيا وممارستيا. ومع وجود 
تحيزات لصالح األطفال األغنياء عمى حساب األطفال الفقراء في ىذه المرحمة 
السنية المبكرة، تتحول ىذه التحيزات إلى آثار سمبية عمى التحصيل الدراسي وعمى 
دخل األطفال المحرومين في المراحل التعميمية والعمرية الالحقة. وباإلضافة إلى 
ىذه العوائد، يوفر التعميم عالي الجودة المقدم لألطفال في رياض األطفال المزيد 
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من الوقت ألولياء األمور لكي يعمموا وتقدموا بدرجة أكبر في مساراتيم الوظيفية 
(Greater London Authority, 2017, pp. 4-8) . 

ويتناول مجال األصول االقتصادية لمتعميم عدة موضوعات مثل: العوائد 
االقتصادية واالجتماعية لمتعميم، وتكوين رأس المال البشري، والفاعمية التعميمية، 

 والمحاسبية، واالستقالل اإلداري لممدارس، وتمويل التعميم. 
االجتماعية العائد من التعميم في وتتناول غالبية دراسات العوائد االقتصادية و 

دولة أو منطقة أو مرحمة تعميمية. وقد شيدت العشرين سنة األخيرة إجراء بحوث 
متعمقة حول العائد من التعميم لدى شرائح معينة من السكان مثل العائد من التعميم 
لدي بعض األقميات العرقية أو األقميات المغوية أو األقميات الدينية أو أصحاب 

 "مينسر"الحتياجات الخاصة. وقد وظفت بعض األبحاث المعادلة التي صمميا ا
(Mincer)  لدراسة تمييز سوق العمل ضد فئات سكانية محددة. وتستخدم العوائد

من تعميم اإلناث في تبرير تخصيص ميزانيات أكبر لتمويل تعميم الفتيات. ويتم 
متعميم في الدول الناميةلتبرير توظيف الدراسات من العائد االقتصادي واالجتماعي ل

تنفيذ األىداف الدولية لمتوسع في التعميم وزيادة معدالت االلتحاق بو. وقد أسيمت 
االستثمارات الضخمة الموجية لمتعميم العالي في الدول المتقدمة، وارتفاع 

تزايد الشكوك حول درجة  المصروفات الدراسية، وزيادة أعباء الديون الطالبية في
 . Patrinos, Harry Anthony, 2016, p. 3)) االنفاق عمى التعميم فاعمية

ويجب عمى الباحثين في مجال اقتصاديات التعميم أن يدركوا أن العالقة بين 
التعميم والعوائد االقتصادية ليست عالقة خطية في جميع األحوال. ونظرًا ألن دوال 

عتبار فقط العوائد الفردية العائد االقتصادي لمتعميم )دوال الدخل( تأخذ في اال
لمتعميم، فإنيا تأخذ فقط في االعتبار الدخل الذي يخسره الفرد نتيجة الستمراره في 
التعميم وعدم دخولو سوق العمل. ويتطمب حساب العوائد االجتماعية لمتعميم قيام 
الباحثين بحساب التكاليف األخرى )مثل: التكاليف الحكومية لتوفير التعميم(، 

العوائد غير االقتصادية مثل العوائد الصحية وغيرىا. وباإلضافة إلى ىذا،  وحساب
فإن العوامل سريعة التغير مثل: االبتكارات التكنولوجية وتزايد التعقيدات 
االقتصادية تقمل من قيمة استخدام البيانات القطاعية التاريخية عند صناعة 

بات المصاحبة لقياس القرارات المتصمة بتخصيص االستثمارات. ومن الصعو 
عمى حساب المعدل الحدي لمعائد  "مينسر"العائد من التعميم اعتماد معادالت 

(Marginal Rate of Return) عمى الرغم من اختالف قيمة معدل العائد من
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التعميم باختالف عدد سنوات التعمم، ومن احتمالية نقصان قيمة العائد مع زيادة 
ة العائد من التعميم مع زيادة عدد سنوات العمل عدد سنوات العمل. وتتناقص قيم

 Patrinos, Harry)نتيجة الرتفاع المستوي التعميمي لمسكان بمرور الوقت 

Anthony, 2016, p. 3) . 

وىكذا أكدت الدراسات أن العوامل األسرية والمؤثرات المتصمة بالبيئة 
لمؤثرات البيئية: المحيطة بالتمميذ تؤثر عمى العوائد من التعميم. ومن بين ا

السياسات الحكومية مثل: المعايير الحكومية، وأخالقيات العمل، واالتجاىات نحو 
المخاطر، والسياسات التعميمية، والميزانيات المخصصة لمتعميم. وُتعد السياسات 
المتصمة بتكوين رأس المال البشري من أىم العوامل المؤثرة عمى العوائد من 

السياسات: التمويل الحكومي لمرحمة رياض األطفال التعميم. ومن بين ىذه 
ومرحمة التعميم االبتدائي، ومرحمة التعميم اإلعدادي / الثانوي، ومرحمة التعميم 
العالي، والسياسات الضريبية، وسياسات الدعم المالي والعيني لمفقراء. وتسيل 

عوقو. ونظرًا سياسات تكوين رأس المال البشري من االلتحاق بالتعميم العالي أو ت
ألىمية سياسات تكوين رأس المال البشري فإن الحراك االجتماعي/االقتصادي 
لمفرديتأثر بقوة بيا. وليذا فمن الضروري دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال 

 تمويل التعميم. 
وقد شيد عقد التسعينيات من القرن العشرين موجة جديدة من األبحاث التي 

من التعميم. وقد ركزت ىذه األبحاث الجديدة عمى تقدير تأثير مد  تناولت العوائد
فترة التعميم اإللزامي عمى دخل األفراد بعد دخول سوق العمل. وقد أجمعت ىذه 

% 42الدراسات عمى أن عائد الرجال في المممكة المتحدة من التعميم يتراوح بين 
اسات التعميمية ولمن %. وتعد ىذه النتائج أخبارًا سارة لصانعي السي84إلى 

يتبنون نظرية رأس المال البشري وخاصة بعد مد فترة التعميم اإللزامي في بريطانيا 
، ثم إلى سن 8444وويمز من سن السادسة عشرة إلى سن السابعة عشرة في عام 

. ومع استخدام تقنيات بحثية أكثر تقدمًا، وقواعد 8442الثامنة عشرة في عام 
يقل  لبحوث األحدث أن التعمم لعام إضافي واحد لو عائدبيانات أكبر، أوضحت ا

 . (Buscha, Franz; &Dickson, Matt, 2015, p. 1) %‘.44% إلى2عما يتراوح بين 

وأحد التفسيرات ليذا التفاوت في قيمة العوائد ىو دور التأثيرات المتصمة 
ورة الحياة، وليذا بدورة الحياة. وبعبارة أخرى، فإن عوائد التعميم غير ثابتة طوال د
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فإن العوائد المتباينة يمكن ردىا إلى اختالف البيانات واختالف الفترات الزمنية 
التي أخذت منيا ىذه البيانات. وتوضح التقنيات البحثية األكثر تقدمًا أن التأثيرات 
المتصمة بدورة الحياة مكون ميم في تقويم عوائد التعميم، وأن العوائد الثابتة لمتعميم 

من أخطار التحيز  (Bhuller) "بوىالر"  يجب التسميم بوجودىا. وقد حذرال
التأثيرات المتصمة بدورة الحياة، وطالب بالحذر عند االىتمام  الكامن في

باالختالفات في التركيبة العمرية عند المقارنة بين القيم المختمفة لمعوائد من التعميم 
(Buscha, Franz; &Dickson, Matt, 2015, p. 1) . 

وتنطمق ىذه الورقة البحثية من مسممة جوىرىا أن التفاوتات في معدالت 
االلتحاق بالتعميم قبل الجامعي تؤدى إلى تفاوتات في معدالت االلتحاق بالتعميم 
العالي وبالتالي إلى تفاوتات في األجور عند دخول سوق العمل. ويعني ىذا أن 

عميم عالي تزيد احتماالت حصوليم ىم عمى ت األبناء الذين حصل أولياء أمورىم
اآلخرين عمى تعميم عالي بصورة تفوق نظرائيم الذين حصل أولياء أمورىم عمى 

في التعميم والدخل من جيل إلى جيل.  تتعميم ثانوي فقط. وتنتقل ىذه التفاوتا
ويؤكد كاتب ىذه الورقة البحثية أن رأس المال البشري ىو محدد رئيس لدخل الفرد 

نتاج يتو المستقبمية، وأن التعميم عالي الجودة ىو محور ولب سياسات تكوين رأس وا 
المال البشري. ونظرًا لمتأثير القوي لمخمفية االقتصادية واالجتماعية لألسرة عمى 
تعميم األبناء، فمن الضروري أن تبذل الدولة جيودًا دؤوبة لتطوير التعميم 

ق العدالة االجتماعية. ويعتقد مؤلف ىذه الحكومي، وتوفير الميزانيات الكافية لتحقي
الورقة البحثية أن لمعوامل األسرية تأثير قوي عمى اكتساب الميارات العقمية في 
أثناء التعميم اإلعدادي والثانوي، وعمى معدالت االستمرار في التعميم، وعمى 
رة التحصيل الدراسي. ويتطمب تحييد تأثير المكانة االقتصادية واالجتماعية لألس

عمى المتعممين تبني الدولة لسياسات تعميمية تحقق العدالة االجتماعية، 
 ولممارسات تعوض الفقراء والميمشين عن تدني مستويات دخوليم وتعميميم. 

 أهمية دراسة تمويل التعميم:-7
إن التعميم ىو عامل حاسم في الحراك االقتصادي واالجتماعي لألفراد، 

لمدول. وباإلضافة إلى ىذا، فإن القوي العاممة  ومحرك قوى لمتنمية االقتصادية
الحاصمة عمى مستويات عالية من التعميم عالي الجودة ُتعد ىي األخرى ذات 
أىمية قصوى لحاضر ومستقبل األمم االقتصادي. وتحتاج الشركات والمصانع إلى 
قوي عاممة مدربة تستطيع المنافسة في األسواق الدولية، وفي االقتصاد الكوكبي 
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شديد التنافسية. وتقدم المدارس خدماتيا التعميمية في ظل ظروف معقدة، وتأثيرات 
متنوعة لمقطاعين الحكومي والخاص، وأنماط متعددة لمتعميم. وليذا تيتم الدول 

 بدراسة العوامل المؤثرة عمى تكمفة وجودة وعدالة تقديم التعميم. 
القتصادية المتعددة. وقد أكدت العديد من الدراسات أن لمتعميم عوائده ا

وأشارت إلى أن زيادة عدد سنوات الدراسة ترتبط ارتباطًا طرديًا بزيادة دخل الفرد. 
فالتعميم ىو اآللية الفعالة لزيادة رأس المال البشري المشارك في سوق العمل. 
وباإلضافة إلى ىذا، فإن التعميم يزيد من القدرات التجديدية في االقتصادات 

يسيم التعميم في اختراع التطبيقات التكنولوجية الجديدة، ويحسن المختمفة؛ حيث 
من نمو االبتكارات الصناعية، كما ييسر انتشار ونقل المعارف الالزمة لفيم 
". المعارف المستحدثة، ولتنفيذ االختراعات الجديدة التي صمميا آخرون

(Hanushek, Eric; &Wößmann, Ludger, 2007, pp. 2-3) . 
أن التعميم ىو واحد من المحركات األساسية لمنمو االقتصادي،  ويعني ذلك

ولزيادة االنتاجية، ولتوطين التكنولوجيا في الدول األقل تقدمًا بفعالية أكبر. صحيح 
أن الصحة، والتغذية، والتعميم االبتدائي والتعميم الثانوي، كميا عوامل تسيم في رفع 

الثانوي يسيل اكتساب الميارات والقدرات إنتاجية القوي العاممة، إال أن التعميم 
اإلدارية، كما أن التعميم العالي يشجع تطور العموم األساسية، واالستيراد الواعي 
لمتطبيقات التكنولوجية، وتطويع التكنولوجيا القادمة من الدول المتقدمة لتتناسب مع 

طبيقات احتياجات الدول النامية، ثم ابتكار االختراعات الجديدة واختراع ت
تكنولوجية أكثر حداثة. وليس ىذا فحسب؛ حيث أن التعميمين الثانوي والعالي 
يعتبران عاماًل رئيسًا لتسيير دوالب العمل الحكومي، ولصياغة القوانين، ولحسن 

 إدارة النظام االقتصادي. 
وقد عدد عمماء االقتصاد لفترة طويمة الفوائد المتنوعة لتراكم رأس المال 

ثير ىذه الفوائد عمى المتعممين وعمى األفراد اآلخرين المتعاممين معيم. البشري، وتأ
ويعني ىذا، أن القوي العاممة المتعممة تسيم ىي األخرى في زيادة إنتاجية أقرانيم 
من العاممين األقل تعممًا، كما تسيم في تحسين التراكم المعرفي والتقدم 

ي العاممة، كمما زاد تعمم العاممين من التكنولوجي. وكمما زاد المستوي التعميمي لمقو 
 The New)بعضيم البعض. وقد أكدت النظريات الحديثة لمنمو االقتصادي 

Growth Theories)  عمى ارتباط النمو االقتصادي بالمخزون المتراكم لدى
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الدول من رأس المال البشري. ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن رأس المال 
والتكنولوجيا المستحدثة، وفي ضوء أن رأس المال  البشريينتج المعارف الجديدة

 .البشري ُيعد مكونًا أساسيًا من مكونات قطاع البحث العممي

 (Sianesi, Barbara; & Reenen, John Van, 2000, pp. 3-5). 

وقد خضعت األنماط التقميدية لتمويل التعميم في العديد من الدول األوروبية 
ات االقتصادية والمجتمعية. وفي ظل التنافس الشديد لتغيرات متنوعة نتيجة لمتطور 

عمى الموارد المالية الحكومية وتزايد الدعوات المطالبة بتحسين كفاءة اإلنفاق 
الحكومي، أصبح تحسين آليات تمويل التعميم أكثر أىمية عن ذي قبل. وصارت 

عميم. الحكومات أكثر إلحاحًا في مطالبتيا بزيادة العائد من اإلنفاق عمى الت
وباإلضافة إلى ىذا، فقد أدت األزمة االقتصادية العالمية التي ضربت العديد من 

إلى تدىور األوضاع االقتصادية والمالية، ومن ثم  8442الدول األوروبيةفي عام 
أصبحت الحكومات تتوقع تحقيق درجة أعمي من كفاءة وفاعمية اإلنفاق عمى 

عو إلى تقميل ما يتم إنفاقو عمى التعميم القطاعات التعميمية. وصارت الحكومات تد
مع تعظيم العائد من ىذا اإلنفاق. ونتيجة لكل ىذه األوضاع، مرت النظم التعميمية 
األوروبية بأشكال مختمفة من إعادة الييكمة، وترشيد اإلنفاق، والمقارنات الدولية 
(Estermann, Thomas; Pruvot, Enora Benetot; & Claeys-Kulik, 

Anna-Lena, 2013, p.4) . 

ونظرًا ألن االستثمار في التعميم والتدريب ىو استثمار في تكوين رأس المال 
البشري، فإن تمويل التعميم ىو واحد من أنجع الوسائل لضمان حدوث معدل عال 
من النمو االقتصادي ومن الرفاىية ومن تكافؤ الفرص. ويعني ىذا، أن االستثمار 

جرد استثمار اقتصادي لو عائده ومردوده؛ فممتعميم في التعميم ىو أكثر من م
عوائده الفردية واالجتماعية. وتشمل ىذه العوائد االجتماعية: تقميل معدالت 
ذا أخذنا  الجريمة، وتحسين قدرة الوالدين عمى تربية أبنائيم، وتحسين الصحة. وا 

ر الكبير الذي ىذه العوائد االجتماعية لمتعميم في االعتبار، فسوف ندرك أىمية الدو 
 يمعبو التعميم في تحقيق التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية.

ويشير تقرير حديث نشرتو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام 
حجم الموارد المالية المتاحة، وكيفية إنفاقيا يؤثران بقوة عمى "إلى أن  8448

تكافؤ الفرص التعميمية مرىون فرص تعمم التالميذ. ويعني ىذا أن ضمان تحقيق 
باتصاف استراتيجيات تمويل التعميم بسمتين أساسيتين ىما: ضمان حصول 
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وبصفة –التالميذ عمى مستو مرتفع من الجودة منذ بداية مرحمة رياض األطفال 
، واستخدام آليات لتمويل التعميم تقوم عمى التمييز –خاصة لدى التالميذ الفقراء

 .(OECD, 2012, pp. 4-5) ميذ المحرومين"التال اإليجابي لصالح
وُيعد التدخل المبكر أكثر فاعمية في تحقيق تكافؤ الفرص التعميمية من 
التدخل في سن متأخر. وبعبارة أخرى فإن التغمب عمى التفاوتات االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية وانعكاساتيا عمى التحصيل الدراسي يتطمب تطبيق برامج 

رحمة رياض األطفال عمى أن تمتد إلى المرحمة االبتدائية. ويجب مخططة في م
 ,.Nusche, D)سنوات  4أال تقل مدة تنفيذ ىذه البرامج التعميمية التعويضية عن 

et al., 2015, p. 74) . 

إلى  8442في دراستو المنشورة في عام  "جيمس ىيكمان"وقد أكد الباحث 
من سن األطفال لو عوائد اقتصادية  تدخل الدولة في مرحمة عمرية مبكرة"أن 

أعمى من تدخميا في المراحل العمرية المتأخرة مثل: تقميل كثافة الفصول، وتوفير 
التدريب الحكومي عمى الوظائف، والبرامج التأىيمية لمتالميذ المسجونين، وبرامج 

اإلنفاق محو أمية الكبار، والدعم المالي لمتالميذ لتحمل دفع نفقات التعميم العالي، و 
عمى الشرطة لتقميل معدالت الجريمة. ويرجع ذلك إلى الطبيعة الديناميكية لدورة 

كتساب ميارات الحقة الحياة الخاصة بتكوين الميارات؛ فالميارة الواحدة تسيل ا
ن ارتفاع مستوى الدافعية يحفز الطفل عمى التفوق ويزيد من متعددة، كما أ

ىذا، أنو كمما تم تحفيز الطفل صغير السن  معدالت دافعيتو في المستقبل. ويعني
عمى التعمم والمشاركة بإيجابية في المجتمع كمما زادت مساىماتو في زيادة 
اإلنتاجية وفي التنمية االجتماعية. وبالمثل، فكمما تم إىمال دافعية الطفل في 
ىمال تشجيعو عمى المشاركة في األنشطة المجتمعية،  سنوات الطفولة المبكرة وا 

ما أدى ذلك إلى فشمو عندما يصبح فردًا راشدًا، وكمما قمت عوائده االقتصادية كم
واالجتماعية. وباختصار، فإن تأخر المجتمع في تطبيق البرامج التعميمية 
التعويضية في سن مبكرة من حياة األطفال الفقراء يؤدى إلى زيادة التكاليف المالية 

" وانخفاض تحصيميم الدراسي المستقبمية لمتغمب عمى تيميشيم التعميمي
(Heckman, James, 2008, pp. 4-5). 

وزمالؤه إلى أن زيادة نصيب التمميذ من ‘‘ كيرابو جاكسون’’وقد أشار 
عامًا دراسيًا يؤدى إلى زيادة متوسط عدد  48% لمدة 44اإلنفاق التعميمي بنسبة 
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لى ارتفاع دخل الفرد بنسبة  لى تقميل معدل %، و 4.82سنوات التمدرس والتعمم، وا  ا 
لى أن ىذه العوائد تزداد في حالة التالميذ 4.44فقر الفرد الراشد بنسبة  %، وا 

 & ;Jackson, Kirabo; Johnson, Rucker)الذين ينتمون ألسر فقيرة

Persico, Claudia, 2015, pp. i-1) . 
زيادة نصيب التمميذ من "وزمالؤه في دراسة ثانية أن  "كيرابو جاكسون"وأكد 

عامًا دراسيًا يؤدى إلى زيادة معدالت  48% لمدة 84نفاق التعميمي بنسبة اإل
لى زيادة متوسط عدد سنوات التمدرس 88.2إكمال المرحمة الثانوية بنسبة  %، وا 

لى ارتفاع دخل الفرد بنسبة  لى زيادة الدخل السنوي لألسرة 84.4والتعمم، وا  %، وا 
لى تقميل تقميل معدل فقر الف28.8بنسبة  %. وتعتبر 42.4رد الراشد بنسبة %، وا 

ىذه التأثيرات ذات داللة إحصائية قوية. كما تعد ىذه التأثيرات كافية لتقميل أكثر 
من ثمثي الفجوات في دخل األفراد الراشدين الذين ينشؤون في أسر فقيرة وبين 

 ,Jackson, Kirabo; Johnson) "أولئك الذين ينشؤون في أسر غير فقيرة

Rucker; & Persico, Claudia, 2014, pp. 74-75). 

وىكذا تشير الدراسات إلى أن قمة الموارد المالية المخصصة لتمويل التعميم 
قبل الجامعي تؤدى إلى حدوث عدة مشكالت مثل: انخفاض معدالت االلتحاق 
برياض األطفال، وانخفاض رواتب المعممين، وازدياد كثافة الفصول في المدن، 

ت التعميمية )من حاسبات آلية، ووسائل تعميمية، ووسائط وقمة جودة التجييزا
متعددة، وأماكن ممارسة األنشطة التعميمية(، وانخفاض الجودة التعميمية في 
المدارس الواقعة في المناطق المحرومة واألحياء العشوائية، وانخفاض التحصيل 

ميزانيات الدراسي. ومن ثم، فإن عمى الحكومات في الدول النامية أن تزيد من 
التعميم فييا، وأن تزيد من نصيب التمميذ من اإلنفاق بصفة عامة، وعمى مرحمة 

 رياض األطفال والتالميذ الفقراء بصفة خاصة.
 شكاليات المرتبطة بتمويل التعميم قبل الجامعي: اال-3

سوف يشكل التعميم واالبتكار مستقبل األمم، كما سوف يحددان المسارات 
ذا يجب عمى الحكومات أن تنفذ برامج أكثر شمواًل واستدامة المينية لمشباب. ولي

لإلصالح التربوي. ويعني ىذا، أن عمى وزارات التربية والتعميم أن تنفذ برامج 
طموحة لتنمية كفايات وميارات واستعدادات الماليين من التالميذ بصرف النظر 

اإلصالحات تطوير عن خمفياتيم االجتماعية وأصوليم الطبقية. ويتطمب تنفيذ ىذه 
القواعد المالية المتصمة بتخصيص الميزانيات التعميمية، والتوظيف األمثل لمموارد 



 بية و أفضل الممارسات األور ورقة عمل بعنوان 
 : المممكة المتحدة دراسة حالةفي مجال تمويل التعميم قبل الجامعي

 

424 

وعمى الرغم من أن زيادة التمويل الحكومي ’’البشرية والقواعد المؤسسية القائمة. 
المقدم لممدارس ليس وحده الحل السحري لجميع مشكالت التعميم قبل الجامعي، 

لنجاح اإلصالحات التعميمية. وتشير العديد من الدراسات إلى  إال أنو شرط أساسي
أن توجيو مزيد من االستثمارات المالية إلى أكثر المدخالت التعميمية أىمية، يؤدى 

 The White)‘‘ إلى تحسين نواتج التعمم وخاصة بالنسبة لمتالميذ األكثر فقراً 

House, 2017, p. 317). 

 .Jackson, C) ونسون وبيرسيكوكالوديا"ججاكسون كيرابو وروكر "ويؤكد 

Kirabo; Rucker C. Johnson; & Persico, Claudia)  أن زيادة نصيب
عامًا دراسيًا  48% سنويًا لمدة 44التمميذ من اإلنفاق الحكومي عمى التعميم بنسبة 

عامًا  4.4يؤدي إلى زيادة عدد سنوات التعمم التي يحصل عمييا التمميذ بمقدار 
لى زيادة دخل التمميذ بعد تخرجو بنسبة  دراسيًا، لى تقميل احتماالت 2.4وا  %، وا 

%. وباإلضافة إلى ىذا، فإن زيادة نصيب التمميذ من 4.4فقر ىذا التمميذ بنسبة 
% لنفس الفترة الدراسية سوف يقمل من 82اإلنفاق الحكومي عمى التعميم بنسبة 

في الواليات المتحدة األمريكية الفجوةفي التحصيل الدراسي بين التالميذ الفقراء 
 & ;Jackson, C. Kirabo; Rucker C. Johnson)وبين التالميذ غير الفقراء 

Persico, Claudia, 2016, p. 160).  الفورتشين جوليان ’’كما خمص
 ;LaFortune, Julien)‘‘ وروثيشتاين جيسي وساشينزينباخ دايان وايتمور

Rothstein, Jesse; & Schanzenbach, Diane Whitmore)  إلى أن زيادة
نصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي عمى التعميم قبل الجامعي تؤدى إلى تقميل 
التفاوتات في التحصيل الدراسي بين اإلدارات التعميمية الغنية واإلدارات التعميمية 

 & ;LaFortune, Julien; Rothstein, Jesse)المنخفضة الدخل 

Schanzenbach, Diane Whitmore, 2016, p. 35) . 

ونتيجة ألىمية التعميم أخذ الباحثون يؤكدون عمى ضرورة توفير التمويل 
الحكومي الكافي لممدارس. وعمى الرغم من ىذه الضرورة الممحة، إال أن االعتماد 
المفرط والمستمر عمى الضرائب العقارية كمصدر رئيس لتمويل التعميم في بعض 

ميزانيات التعميم في اإلدارات التعميمية الغنية وانخفاضيا  الدول قد أدى إلى زيادة
في اإلدارات التعميمية الفقيرة. وبالتالي أخذ صانعو السياسات والمخططين 
التعميميين في دراسة مدى فاعمية النماذج المختمفة لكفاية تمويل التعميم. وتسعي 
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ت وبين المخرجات، نماذج كفاية تمويل التعميم إلى تحميل العالقة بين المدخال
واستقصاء االرتباط بين مقدار الميزانيات التعميمية وبين تحصيل التالميذ الدراسي. 
وقد أسيمت المشكالت الناجمة عن التفاوتات بين اإلدارات التعميمية المختمفة في 
الدخل، وصياغة العديد من الدول ألىداف موحدة لإلنجاز التعميمي، وصياغة 

ة لمؤشرات سنوية لإلنجاز التربوي، وتزايد اىتمام العائالت بنتائج الواليات األمريكي
أبنائيم الدراسية في تزايد اىتمام صانعي السياسات بمدى كفاية الميزانيات 
التعميمية. وباإلضافة إلى ىذا، فقد أسيم تأكيد السياسيين عمى أىمية وجود عوائد 

لمتصمة بكفاءة وفاعمية وكفاية كبيرة لالستثمارات التعميمية في تزايد الدراسات ا
 ,Banicki, Guy; &Murphy, Gregg, 2014)اإلنفاق الحكومي عمى التعميم

pp. 9-11) . 

وليذا فمن الضروري تصميم نظام أكثر فاعمية لتخصيص الميزانيات 
التعميمية لضمان توزيع الموارد وفقًا لدرجة االحتياج. ويحتاج ىذا النظام إلى توفير 

دقة عن تخصيص الميزانيات في الماضي، وعن احتياجات كل إدارة  بيانات أكثر
تعميمية، وعن آليات توزيع الموارد المالية والبشرية. وباإلضافة إلى ما سبق، يجب 
أن يضمن ىذا النظام كيفية تقميل الفجوات في الميزانيات بين اإلدارات التعميمية 

 المختمفة. 
نموذج يضمن تحقيق كفاية التمويل  ومن أمثمة الجيود اليادفة إلى صياغة

؛ حيث شيد عام (Maryland) "ميريالند"الحكومي لممدارس ما قامت بع والية 
قانون الطريق إلى تحقيق االمتياز التعميمي "قيام برلمان الوالية بإصدار  8448

 The Bridge to Excellence in Public Schools) "في المدارس الحكومية

Act)ه القانون تصميم نموذج تمويل التعميم قبل الجامعي في الوالية . وقد أعاد ىذ
بيدف حصول جميع اإلدارات التعميمية عمى تمويل حكومي كاف. وتكون ىذا 
النموذج من ثالث مكونات رئيسة ىي: أ( حد أدني موحد من نصيب التمميذ من 

يمية اإلنفاق التعميمي يضمن تقديم الحد األدنى الضروري من الخدمات التعم
لمتالميذ في مختمف اإلدارات التعميمية. ب( تقديم ميزانية إضافية لكل إدارة تعميمية 
بناء عمى أعداد التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، والتالميذ الفقراء، والتالميذ من 
أبناء المياجرين بيا، والتالميذ أصحاب التحصيل الدراسي المنخفض. ج( تقديم 

ات التعميمية التي تحتاج لذلك بناء عمى اختالف القوة ميزانية إضافية لإلدار 
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 الشرائية ومستوي األسعار وتباين األجور ومدى االحتياج إلجراءات خاصة لتدفئة/
 . (Checovich, Laura, 2016, pp. 5-6) في اإلدارات التعميمية المختمفة تبريد المدارس

كية عمى واجب الوالية ومن الناحية النظرية تؤكد العديد من الواليات األمري
في توفير تعميم لجميع التالميذ بصرف النظر عن العرق أو المون أو الطبقة أو 
النوع. ونتيجة لمتفاوتات في التمويل بين اإلدارات التعميمية المختمفة تزايدت 
التفاوتات بين ىذه اإلدارات في التحصيل الدراسي. وعمى الرغم من التداخل بين 

ويل ومفيوم عدالة التمويل، إال أن كفاية التمويل تركز عمى جودة مفيوم كفاية التم
الخدمات التعميمية. وتيتم العديد من الواليات األمريكية بتوفير حد أدني من 
الجودة التعميمية. ويؤكد عدد من الباحثين في مجال اقتصاديات التعميم أن العديد 

ن الجودة التربوية. وبمرور من اإلدارات التعميمية ال توفر ىذا الحد األدنى م
الوقت، أصبح الباحثون يقارنون بين فاعمية اإلصالحات التعميمية وبين مستوى 

 التمويل التي تحصل عميو كل والية أمريكية. 
المثال الثاني لمجيود الساعية  (Pennsylvania) "بنسمفانيا"وتقدم والية 

 8444ففي عام "س. إلى صياغة نموذج يحقق كفاية التمويل الحكومي لممدار 
قامت والية بنسمفانيا بتطبيق معادلة جديدة لتحديد نصيب التمميذ من اإلنفاق 
التعميمي، وتم تكميف وزارة التربية والتعميم بالوالية بحساب الحد األدنى لنصيب 
التمميذ من اإلنفاق الحكومي في كل إدارة من اإلدارات التعميمية البالغ عددىا 

تعان برلمان الوالية بأحد المكاتب االستشارية المتخصصة إدارة. وقد اس 244
لتحديد الحد األدنى لتكمفة التمميذ، والتكاليف اإلضافية الناجمة عن معدالت فقر 
التالميذ وعن ضعف/قوة القاعدة الضريبية باإلدارة التعميمية. وقد خمصت ىذه 

مكين التالميذ من الدراسة إلى أن القدر الكافي من التمويل الحكوميييدف إلى ت
الوصول إلى المعايير التعميمية التي صاغتيا السمطات المركزية الفيدرالية ومعايير 
الوالية. وقررت الدراسة تعديل نصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي بحيث يصل 

  (Education Law Center, 2017,p. 5) 8444/8444إلى الحد المطموب في عام 

ة التمويل أىمية كبيرة في إصالح النظم ومما سبق يتضح أن لكفاي
التعميمية؛ فبدون توفير التمويل الكافي ال تستطيع الدولة توظيف خريجي 
الجامعات المتفوقين لمعمل كمعممين، وال يمكن بناء المناىج الدراسية الممتازة أو 
طباعة الكتب الدراسية بجودة عالية، كما ال يمكن تقميل كثافة الفصول، وال 
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ع الحكومة شراء الوسائط التعميمية، كما ال يمكن تقديم خدمات اإلرشاد تستطي
النفسي والتوجيو الميني. وباختصار، فإن عدم توافر التمويل الحكومي الكافي 
لممدارس يعني استمرار انخفاض التحصيل الدراسي لمتالميذ بصفة عامة ولمتالميذ 

 في المناطق الريفية بصفة خاصة. 
اليات المتعمقة بتمويل التعميم بقضية كفاية التمويل وال تقتصر اإلشك

(Adequacy of Funding)  فقط، بل تشمل أيضًا قضية تكافؤ الفرص التعميمية
(Equity) ويؤكد الباحث أن من حق كل تمميذ أن يحصل عمى فرصة عادلة .

لاللتحاق بمدرسة حكومية تتوافر بيا الموارد المالية والبشرية الكافية لضمان 
صولو إلى المعايير التربوية القومية المتفق عمييا. ولسوء الحظ فإن ىذا ال و 

 يحدث في كثير من الدول بصفة عامة وفي المناطق الريفية بصفة خاصة. 
وىناك نوعان من أنواع تكافؤ الفرص التعميمية: التكافؤ األفقي لمفرص 

 Vertical)عميمية ، والتكافؤ الرأسي لمفرص الت(Horizontal Equity)التعميمية 

Equity) ."التكافؤ األفقي لمفرص التعميمية بالمساواة في توزيع الموارد عمى  وييتم
اإلدارات التعميمية أو التالميذ أصحاب نفس الخصائص. ويركز التكافؤ األفقي 
لمفرص التعميمية عمى المعاممة المتساوية ألصحاب نفس الخصائص والسمات؛ 

المالية بصورة متساوية بين التالميذ أصحاب  ويعني ذلك توزيع الموارد
االحتياجات التعميمية المتماثمة. وتتصف نظم التعميم ذات القدر الكبير من التكافؤ 
األفقي لمفرص التعميمية بحصول التالميذ العاديين عمى نفس الموارد المالية بغض 

قيس التكافؤ النظر عن اإلدارة التعميمية المسجمين فييا. وعمى العكس من ذلك ي
الرأسي لمفرص التعميمية مدى نجاح نظام تمويل التعميم في أخذ االحتياجات 
المتنوعة لمتالميذ في االعتبار. وتتصف نظم التعميم ذات القدر الكبير من التكافؤ 
الرأسي لمفرص التعميمية بمنح التالميذ أصحاب االحتياجات الخاصة والتالميذ 

غيرىم. وعمى ىذا، يؤدى االىتمام بتحقيق التكافؤ  الفقراء موارد مالية أكبر من
الرأسي لمفرص التعميمية إلى زيادة نصيب التالميذ أصحاب االحتياجات الخاصة 
لى تخصيص موارد مالية أكبر لمساعدة  والتالميذ الفقراء من اإلنفاق التعميمي، وا 

 Augenblick, Palaich and) "ىؤالء التالميذ عمى التفوق الدراسي

Associates, 2016, p. ix) . 

 "ميتشيجان"وتشير إحدى الدراسات إلى أن نظام تمويل التعميم في والية 
(Michgan)  ال يحقق تكافؤ الفرص التعميمية حيث يزيد نصيب التمميذ من
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اإلنفاق الحكومي في بعض اإلدارات التعميمية عن البعض اآلخر. وباإلضافة إلى 
ياجات الخاصة ال يحصمون عمى التمويل الذي ىذا، فإن التالميذ أصحاب االحت

كان ينبغي أن يحصموا عميو. ويرجع ىذا التفاوت في اإلنفاق التعميمي إلى التفاوت 
في قيمة الضرائب العقارية التي تحصل عمييا كل إدارة تعميمية؛ حيث توجد 

 ,Augenblick, Palaich and Associates)إدارات تعميمية غنية وأخرى فقيرة

2016, p. 152) . 

ويسيم انخفاض نصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي في التأثير السمبي 
القوي عمى تحصيل التالميذ الدراسي. وليس ىذا فحسب؛ حيث تؤدى قمة 
الميزانيات المخصصة لممدارس إلى زيادة معدالت التسرب من التعميم، وانخفاض 

يم زيادة الموارد دخل خريجي ىذه المدارس. وعمى العكس من ىذا، حيث تس
المالية المخصصة لممدارس إلى ارتفاع معدالت االستمرار في التعميم، وارتفاع 

وتشير “معدالت التخرج بنجاح من المدارس، وارتفاع دخل الخريجين. 
( تنفق 822اإلحصاءات إلى أن إدارة شيكاغو التعميمية )اإلدارة التعميمية رقم 

في المدرسة الثانوية، وبالتالي يصل معدل دوالرًا عمى التمميذ الواحد  44444
. 8444% في عام 44.2تخرج التالميذ من المدارس الثانوية بيذه اإلدارة إلى 

دوالرًا عمى تمميذ  82444تنفق  844وتوضح األرقام أن اإلدارة التعميمية رقم 
 المرحمة الثانوية، ونتيجة ليذا يصل معدل تخرج التالميذ من المدارس الثانوية من

% عن نفس العام. وعمى الرغم من وجود عوامل أخري غير 22ىذه اإلدارة إلى 
، 844مالية أسيمت في ارتفاع معدالت التخرج من مدارس اإلدارة التعميمية رقم 

إال أن انخفاض نصيب التمميذ من اإلنفاق التعميمي في مدارس إدارة شيكاغو 
مدارس اإلدارة التعميمية رقم  دوالرًا عن مثيمو في 42444التعميمية بمبمغ قدره 

الثانوية  وقد أدى إلى انخفاض معدالت التخرج من مدارس إدارة شيكاغ 844
 . (Durbin, Regis, 2017,p. 3) ”%82.2بنسبة 

تخصص اإلدارات التعميمية (Washington State)  ”واشنطن“وفي والية 
ن قمة الضرائب التي الغنية مبالغ مالية أكبر لإلنفاق عمى التالميذ عمى الرغم م

تجمعيا من السكان القاطنين بيا مقارنة باإلدارات التعميمية التي تكثر بيا معدالت 
الكبيرة بين نصيب التمميذ من اإلنفاق التعميمي في  تالفقر. ويؤدى التفاوتا
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اإلدارات التعميمية الفقيرة وتمك الفقيرة إلى عدم تكافؤ الفرص التعميمية. وتسيم ىذه 
 .ات في نشأة نظام تعميمي غير عادل عمى اإلطالقالممارس

 (John Braun, 2017,  p. 2) . 

ونظرًا ألىمية مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية تدعو العديد من المنظمات إلى 
استفادة جميع التالميذ من التعميم عالي الجودة بصرف النظر عن محل إقامتيم أو 

و ىذه المنظمات إلى زيادة التمويل موقع المدارس التي يتعممون فييا. كما تدع
المقدم لممدارس الواقعة في األحياء الفقيرة وتمك الموجودة في المناطق الريفية 

 والنائية.
وعند مقارنة ميزانيات اإلدارات التعميمية في الواليات المتحدة األمريكية 
 عمى المستوى القومي سوف نجد أن أكثر اإلدارات التعميمية فقرًا في الدخل

دوالر عن الميزانية التي تحصل عمييا  4844تحصل عمى ميزانية تقل بمقدار 
أقل اإلدارات التعميمية فقرًا. ويعني ىذا، أن اإلدارات التعميمية التي يدرس 

% 44بمدارسيا أكبر نسبة من التالميذ الفقراء تحصل عمى ميزانيات تقل بنسبة 
ميذ الفقراء. وبعبارة أخرى فإن عن اإلدارات التي يدرس بيا أقل نسبة من التال

المدرسة اإلعدادية والمدرسة الثانوية األمريكية الواقعة في أكثر اإلدارات التعميمية 
تمميذ وألف تمميذ عمى الترتيب يقل دخميا عن المدارس  244فقرًا والتي يدرس بيا 

مميون  4.8ألف دوالر و 444الواقعة في اإلدارات التعميمة األقل فقرًا بمبمغ قدره 
. (Ushomirsky, Natasha;& Williams, David, 2015, p. 3) دوالر سنوياً 

 وىو مبمغ ليس بالقميل. 
وقد خمصت إحدى الدراسات إلى أن الفجوة في التحصيل الدراسي بين 
التالميذ الذين ينتمون ألسر فقيرة وبين التالميذ الذين ينتمون ألسر غنية ماتزال 

لى 8442إلى عام  4222لمتحدة في الفترة من عام فجوة كبيرة في المممكة ا ، وا 
أن المدارس التي يدرس بيا نسبة أكبر من التالميذ األغنياء تبمغ نسبة المعممين 

% فقط 4% مقارنة بنسبة 48سنوات بيا  44الذين تزيد عدد سنوات خبرتيم عن 
ة في أن المدارس الموجود ىفي المدارس األكثر فقرًا. وأكدت نفس الدراسة عم

األحياء األكثر فقرًا تزداد أعداد المعممين غير الحاصمين عمى مؤىالت جامعية 
 ,Clegg, Nick; Allen, Rebecca; Fernandes, Suella; Freedman)بيا 

Sam, & Kinnock, Stephen , 2017, p. 6) وتوضح دراسة أخرى انخفاض .
قية من دول الكاريبي التحصيل الدراسي لمتالميذ السود الذين ينتمون ألصول عر 
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ولمتالميذ البيض الذين ينتمون ألسر من الطبقة العاممة في مدينة لندن. وتؤكد 
نفس الدراسة انخفاض التحصيل الدراسي لمتالميذ الذين ينتمون ألكثر األسر فقرًا 

 .في مدينة لندن مقارنة بنظرائيم الذين ينتمون ألكثر األسر ثراء
 (Greater London Authority, 2017, p. 75) . 

وتؤكد الدراسات السابقة أن لعدم كفاية تمويل التعميم وعدم عدالتو تأثيرات 
سمبية خطيرة عمى تحصيل التالميذ الدراسي، وعمى احتماالت استمرارىم في 
التعميم، وعمى معدالت تخرجيم، وعمى دخوليم المستقبمية في العديد من الدول 

ريكية والمممكة المتحدة. ومما يفاقم من اآلثار ومن بينيا الواليات المتحدة األم
السمبية النخفاض التمويل الحكومي لمتعميم قبل الجامعي انخفاض المكانة 

االقتصادية ألسر التالميذ، وسكن التالميذ في أحياء شديدة الفقر.  /ةاالجتماعي
ى ويزيد تأثير المكانة االجتماعية/االقتصادية لألسرة وتأثير محل اإلقامة عم

تحصيل التالميذ الدراسي عن تأثير المدرسة. وبالتالي فإن لمبيئة األسرية وبيئة 
المجتمع المحمي تأبير كبيرة عمى مستقبل التالميذ الدراسي وعمى حراكيم 
االجتماعي. وال تقتصر اآلثار السمبية لمفقر عمى التحصيل الدراسي فقط، بل 

ع تزايد الضغوط عمى الحكومات تشمل أيضًا ارتفاع معدالت القمق والتوتر. وم
لتقميص الميزانية المخصصة لمخدمات التعميمية والصحية ولمرعاية االجتماعية، 
تتأثر صحة األسر والتالميذ سمبًا األمر الذي يؤدى في النياية إلى تكريس الفقر، 

 وتيميش المعوزين، واالستمرار في انخفاض تحصيميم الدراسي. 
 ل الجامعي الحكومي في إنجمترا:بنية نظم تمويل التعميمقب

ويتناول ىذا الجزء المالمح الرئيسة لمنظام الحالي لتمويل التعميم قبل 
الجامعي في إنجمترا، وكيفية تطوره خالل السنوات القميمة الماضية. وسوف نتناول 
في تحميمنا ثالثة أنواع رئيسة من المدارس ىي: المدارس الحكومية المستمرة 

(Maintained Schools) واألكاديميات ،(Academies) والمدارس المجانية ،
(Free Schools) وسوف نصف آليات تمويل التعميم في ىذه المدارس، ومقدار .

في توزيع الميزانيات التعميمية، وما إذا كان التالميذ  (Progressivity)التقدم 
ميذ الفقراء يحصمون عمى تمويل أكبر من التمويل الذي يحصل عميو التال

األغنياء. وأخيرًا، سوف نحمل تأثير ىذه التغييرات عمى تمويل التعميم في السنوات 
 األخيرة.
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 أواًل: تمويل التعميم في المدارس الحكومية المستمرة: 
تحصل المدارس الحكومية المستمرة عمى غالبية تمويميا من السمطات 

ن كانت السمطات التعميمية ال تجمع غالبية ىذه األموال  التعميمية المحمية، وا 
بنفسيا. ففي كل عام تتحصل السمطات التعميمية المحمية عمى ميزانية من 

. وفي (Dedicated Schools Grant)‘‘ المنح المخصصة لممدارس’’خالل
المنح المخصصة "السنوات األخيرة قد تم حساب المبالغ التي توزع من خالل 

. وتقوم (Spend Plus) "األموال إنفاق المزيد من "بناء عمى منيجية" لممدارس
عمى حصول السمطات المحمية عمى ميزانيات " المنح المخصصة لممدارس"آلية 

العام الحالي بناء عمى ميزانية العام السابق باإلضافة إلى زيادة مالية تعتمد عمى 
وتتكون آلية المنح المخصصة لممدارس من ثالث مكونات رئيسة " معادلة محددة.
المدارس، والميزانية المخصصة لتعميم المواطنين في مرحمة الطفولة  ىي: ميزانية

المبكرة، والميزانية المخصصة لتعميم التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة. وتعتمد 
ميزانية المدارس عمى ما كان يتم تخصيصو في األعوام السابقة مع مراعاة الزيادة 

صصة لتعميم المواطنين في ويتم تخصيص الميزانية المخ في أعداد التالميذ.
مرحمة الطفولة المبكرة لتمويل تعميم األطفال في سن الثالثة والرابعة، وتعميم 
نفاق السمطات التعميمية  األطفال في سن الثانية والذين ينتمون ألسر فقيرة، وا 
المركزية عمى تمويل ودعم رياض األطفال التابعة لمقطاع الخاص ولممؤسسات 

لميزانية المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة االنفاق عمى التطوعية. وتشمل ا
المدارس الحكومية لمتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، والمراكز الحكومية لدعم 
التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، والمدارس الخاصة التي يمتحق بيا ىؤالء 

 Executive) "المتوسطة المخصصة ليؤالء الطالب التالميذ، والمعاىد فوق

Director of Care, Wellbeing and Education; & Executive 

Director of Corporate Resources and Services, 2015, pp.1-3)  . 

ومن عيوب ىذه اآللية تقييدىا لقدرة نظام تمويل التعميم عمى إعادة توزيع 
لى درجة ويعود ذلك إ’األموال عمى السمطات المحمية بناء عمى حاجاتيا المتغيرة.

، ولمبيانات الالزمة لحساب "المنح المخصصة لممدارس"التعقيد المرتفعة آللية 
الميزانية التعميمية وفقًا ليا، وعدم مناسبة التواريخ المحددة لجمع البيانات المتصمة 
بأعداد التالميذ ولمتحقق من صحة ىذه األعداد ثم إرساليا إلى مجالس األمناء 

 .(Public Accounts Select Committee, 2009, pp.22-24) "االستشارية
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؛ حيث تم البدء في "المنح المخصصة لممدارس"وعمى الرغم من حداثة آلية 
؛ حيث تم البدء "إنفاق المزيد من األموال"، وحداثة منيجية 8444تطبيقو في عام 

بعد قيام عدد من المدارس بتقديم  8444-8444في تطبيقيا في العام الدراسي 
من انخفاض الميزانيات المستقبمية التي سوف تحصل عمييا، إال أن ىناك  شكاوى

 عدة إشكاليات ماتزال قائمة بخصوص تمويل المدارس الحكومية اإلنجميزية. 
الغموض والتعقيد الشديدين آلليات تمويل التعميم؛ "ومن بين ىذه اإلشكاليات 

القرارات التي يتم حيث تعتمد الميزانيات المخصصة لممدارس عمى مجموعة من 
اتخاذىا من مستويات مختمفة من اإلدارة التعميمية وعبر فترة زمنية طويمة. ومن 
أبرز ىذه المشكالت االعتماد المفرط عمى التقويم التاريخي الحتياجات المدارس 
بما يتجاىل مواكبة االحتياجات الراىنة لمتالميذ المقيدين حاليًا في المدارس. 

، فإن ىذا النظام التعميمي يتصف بالتعقيد الشديد؛ حيث وباإلضافة إلى ىذا
تتصف المعادلة التي استخدمتيا السمطات المركزية في تحديد الميزانيات التعميمية 
بالتعقيد، كما تستخدم كل سمطة من السمطات التعميمية المحمية معادلة مختمفة عن 

لمتفاصيل الكثيرة  ونظراً المعادالت التي تستخدميا السمطات المحمية األخرى. 
يصعب عمى أولياء األمور فيم األسباب التي " إنفاق المزيد من األمواللمنيجية" 

 "تقف وراء حصول كل طفل عمى نصيب مختمف من اإلنفاق التعميمي
(Department for Education, Funding Policy and Efficiency Team, 

2011, p.4). 

لنظام يتصف بعدم العدالة حيث تحصل وباإلضافة إلى ما سبق، فإن ىذا ا
المدارس التي يدرس بيا نفس األعداد من التالميذ عمى مستويات مختمفة بشدة 
من التمويل. وال يرجع ىذا االختالف في الميزانيات إلى االختالف في االحتياجات 
بل ألسباب غامضة ال يمكن تفسيرىا بوضوح. ويمكن أن يصل ىذا التفاوت في 

جنييًا إسترلينيًا في نصيب التمميذ الواحد من اإلنفاق  4244لى الميزانية إ
التعميمي. ويعني ىذا أن ىذا التفاوت في مدرسة مقيد بيا ألف تمميذ يصل إلى 

 ,Department for Education)مميون جنييًا إسترلينيًا في العام الواحد 4.2

Funding Policy and Efficiency Team, 2011, p.4). 

لمخصصات المالية التي تحصل عمييا السمطات التعميمية المحمية من وُتعد ا
محددة االستخدام؛ حيث يجب أن يتم إنفاقيا عمى  "المنح المخصصة لممدارس"
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تعميم التالميذ ومساعدة المدارس عمى تعويض العجز في ميزانياتيا. وتتمتع 
من مصادر  السمطات التعميمية المحمية بحرية زيادة ىذه المخصصات المالية

أخرى غير محددة االستخدام، ومن عوائد الضرائب المحمية، ومن الرسوم التي 
 &House of Commons, 2011, p. 26)تفرضيا السمطات المحمية عمى الخدمات

pp. 50-51) فقط من السمطات 44. وعمى الرغم من ىذه الحرية، إال أن %
لمالية التي تحصل التعميمية المحمية تقوم بالفعل بزيادة المخصصات ا

 . (Institute for Fiscal Studies, 2012, pp. 127-128)عمييا
ولمتغمب عمى أوجو القصور ىذه قررت الحكومة المركزية تصميم آلية عادلة 
لتمويل التعميم قبل الجامعي. وتيدف ىذه اآللية المقترحة إلى ضمان حصول 

نطاق السمطة التعميمية  جميع المدارس ذات الخصائص المتشابية والواقعة ضمن
الواحدة عمى نفس قيمة نصيب التمميذ من اإلنفاق التعميمي. وتختمف المعادلة التي 
تستخدميا كل سمطة تعميمية محمية، ولكن العنصر األساسي المشترك بينيا ىو: 
أعداد التالميذ المقيدين في كل مدرسة وفي كل مرحمة تعميمية، ومؤشرات الفقر 

اعي )مقدارًا بأعداد التالميذ الذين يحصمون عمى وجبات مدرسية والحرمان االجتم
مجانية(، وأعداد التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة الذين تعترف بيم السمطات 
التعميمية، وأعداد التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة الذين ال تعترف بيم السمطات 

لجغرافي لممدرسة ومساحتيا. التعميمية، والتالميذ من أبناء المياجرين، والموقع ا
حيث تحصل المدارس الواقعة في منطقة لندن الكبرى والمدارس كبيرة المساحة 

 Department for Education, Funding Policy and)عمى تمويل أكبر 

Efficiency Team, 2011, pp.6-9) . 

 تمويل التعميم في األكاديميات:  - ثانياً 
 Traditional)ت: األكاديميات التقميدية إن ىناك نوعان من األكاديميا

Academies) والمدارس الراغبة في أن تصبح أكاديميات ،(Academy 

Converters).”  واألكاديميات التقميدية ىي مدارس قائمة ينخفض فييا التحصيل
الدراسي، ويتم تكميف أحد الرعاة الماليين بتولي مسئولية إدارتيا. وتعتبر 

دية مدارس مستقمة غير خاضعة لمسمطات التعميمية المحمية. األكاديميات التقمي
وتخضع ىذه األكاديميات لممحاسبة من خالل عقد قانوني موقع مع الحكومة يحدد 
طبيعة التمويل الذي تحصل عميو.والمدارس الراغبة في أن تصبح أكاديميات ىي 

وترغب في  في العادة مدارس قائمة عالية الجودة يرتفع التحصيل الدراسي بيا،
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التحرر من سيطرة السمطات التعميمية المحمية، كما ترغب في الحصول عمى مزيد 
من الصالحيات والحريات واالستقاللية. وتقوم إدارة المدارس الراغبة في أن تصبح 
أكاديميات بتوقيع عقد قانوني مع الحكومة يحدد طبيعة التمويل الذي تحصل 

 ,New Schools Network) ”ت المحميةعميو، وطبيعة استقالليا عن السمطا

2015,  pp. 2-3.) 

 وتعمل األكاديميات مستقمة عن إدارة السمطات التعميمية المحمية. ويتم
 ”وكالة تعمم الشباب“تمويميا بصورة مباشرة من قبل وزارة التربية والتعميم من خالل 

(Young People’s Learning Agency) وكالة تعمم الشباب". وتقوم" (Young 

People’s Learning Agency, 2012, pp. 1-5)  بتقديم منح لجميع األكاديميات
. وبإصدار  (General Annual Grant) "المنحة العامة السنوية"تعرف باسم 

وبموافقة ممكة المممكة المتحدة عميو أصبح تمويل  ،8444قانون التعميم في سنة 
 Education Funding) "ميمىيئة تمويل التع"األكاديميات من مسؤوليات 

Agency) مميون تمميذ  44الميزانيات ألكثر من  "ىيئة تمويل التعميم". وتقدم
 82عامًا في حالة التالميذ العاديين، و 42تتراوح أعمارىم بين ثالثة أعوام إلى 

عامًا في حالة التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة والتالميذ الذين يعانون من 
دارة بناء صعوبات في التعم م. وباإلضافة إلى ىذا، تقوم الييئة أيضًا بتمويل وا 

وصيانة المدارس الحكومية المستمرة، واألكاديميات، والمدارس المجانية، والمعاىد 
ىيئة تنفيذية تابعة لوزارة التربية  "ىيئة تمويل التعميم" فوق المتوسطة. وتعتبر

. ونظرًا ألن وزارة 8448عام  بريل منيم، وقد تم إنشاؤىا في األول من أوالتعم
التربية والتعميم تيدف إلى إصالح النظام التعميمي، ورفع المستويات التعميمية، 
وتقميل الفجوات في التحصيل الدراسي بين التالميذ، ومساعدة جميع األطفال 

إلى تحقيق نفس  "ىيئة تمويل التعميم"والشباب وخاصة المحرومين منيم، تيدف 
 خالل تحقيق األىداف التالية: ىذه األىداف من

( ضمان دقة التمويل الرأسمالي والتمويل الجاري، وضمان وصولو إلى مستحقيو 4
 في الوقت المناسب.

( ضمان توقيع االتفاقات التمويمية وتسديد المخصصات المالية بدقة وفي الوقت 8
 المناسب.
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رأسمالية االستراتيجية التي ( اإلدارة الفعالة والتقويم الفعال لمبرامج التمويمية ال4 
سوف تحسن من أوضاع المباني التعميمية القائمة، والتي سوف تنشأ فصواًل 

 دراسية جديدة لمتالميذ.
 The National Audit)( ضمان االستخدام السميم لألموال الحكومية 4 

Office, 2014, p.5) . 

وكان اليدف من التمويل المباشر لألكاديميات ىو ضمان حصول 
األكاديميات عمى نفس التمويل الذي تحصل عميو المدارس الحكومية المستمرة 

وجود احتمال "ذات نفس الخصائص الطالبية. وقد أشار أحد التقارير الرسمية إلى 
كبير لمخطأ عند حساب الميزانية المخصصة لتمويل األكاديميات. ويرجع ذلك إلى 

الت التي كانت تستخدميا السمطات صعوبة قيام األكاديميات باستخدام نفس المعاد
التعميمية المحمية في حساب قيمة الميزانيات التي يجب تخصيصيا ليا. ومع تزايد 
أعداد األكاديميات تتزايد درجة صعوبة حساب الميزانيات والمخصصات المالية 
الخاصة باألكاديميات. والسبب في ذلك أن المعادلة كانت مصممة بحيث تراعي 

 Department of)"نية ألعداد قميمة فقط من األكاديمياتتحديد الميزا

Education, 2011, pp. 2-3) . 

وعمى المدى المتوسط تخطط الحكومة البريطانية لزيادة النصيب الحالي 
لمتمميذ من اإلنفاق التعميمي في األكاديميات.وتيدف ىذه الزيادة إلى التغمب عمى 

يات لنفس المعادالت التي كانت تطبقيا الصعوبة المتصمة بإعادة تطبيق األكاديم
 السمطات التعميمية المحمية عند تخصيص نصيب التمميذ من اإلنفاق التعميمي
(Allen, Rebecca; Burgess, Simon; & Rasul, Imran, 2010, p. 28)  .

وأحد الصعوبات الناجمة عن ذلك ىي تشجيع األكاديميات عمى قبول عدد أقل من 
بيا، وتقميل الميزانيات المخصصة لألكاديميات مقارنة بما تحصل التالميذ الفقراء 

المبادرات التي "عميو المدارس الحكومية المستمرة. وتشير إحدى الدراسات إلى أن 
تؤدى إلى زيادة التفاوت الطبقي بين التالميذ وتتحيز لصالح التالميذ المتفوقين 

قم من سوء عدم عمى حساب التالميذ ضعيفي التحصيل الدراسي سوف تفا
المساواة التعميمية. وبعبارة أكثر دقة، فإن األكاديميات قد تحيزت لصالح التالميذ 
األكثر تفوقًا وذكاء وثراء في المرحمة اإلعدادية/الثانوية وذلك عمى حساب التالميذ 
األقل تفوقًا واألكثر فقرًا. أي أن األكاديميات قد أعطت األولوية لمجودة عمى 

 .(Wilson, Joan, 2011, p.9)" الفرص التعميميةحساب تكافؤ 
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وتنبع الصعوبة الثانية من كون األكاديميات مستقمة عن السمطات المحمية. 
ونظرًا الستقالل األكاديميات عن السمطات التعميمية المحمية، فيي ال تستطيع 
 االستفادة من الخدمات المركزية التي تقدميا ىذه السمطات المحمية. وعوضًا عن
ذلك تحصل األكاديميات عمى تمويل لتغطية تكاليف تقديم ىذه الخدمات بنفسيا. 

بمنحة مقابل الميزانية المخصصة لمسمطات التعميمية ’’وتسمي ىذه المخصصات 
. ويتم (Local Authority Control Spend Equivalent Grant) "المحمية

في األكاديمية في  حساب ىذه المنحة من خالل ضرب أعداد التالميذ المقيدين
تقدميا متوسط نصيب التمميذ من اإلنفاق التعميمي عمى الخدمات اإلدارية التي 

وقد عبرت " . (EssexWorks, 2012, pp. 3-5)السمطات التعميمية المحمي
السمطات التعميمية المحمية عن قمقيا من عدم استمرارية الخدمات اإلدارية 

منحة مقابل الميزانية المخصصة "’قيمة المركزية التي تقدميا في ظل تزايد 
 ".التي يتم تخصيصيا لتمويل األكاديميات‘‘ لمسمطات التعميمية المحمية

(The National Audit Office, 2012, p. 28) . 

منحة مقابل "إلى أن قيمة  8444يوليو  42وتشير األرقام المنشورة في 
لتي يتم تخصيصيا لتمويل ا "الميزانية المخصصة لمسمطات التعميمية المحمية
 224سوف يصل إلى  8448األكاديميات القائمة والمتوقع إنشاؤىا خالل عام 

مميون جنييًا إسترلينيًا. ويعني ىذا أن العجز في المبالغ التي تستردىا وزارة التربية 
والتعميم من السمطات التعميمية المحمية وبين ما تخصصو لألكاديميات سوف 

 .ن جنييًا إسترلينيًا في عام دراسي واحدمميو  224يصل إلى 
 (Regional Studies Association and Pearson Think Tank, 2013, p.122).  

أكاديمية تمارس عمميا. وتحصل  8442كان ىناك  8448وبحمول سبتمبر 
% من الميزانية التي تحصل عمييا 42% و2األكاديميات عمى ما يتراوح بين 

 8444/8448و 8444/8444طانية في العامين الدراسيين كافة المدارس البري
عمى الترتيب. وتبمغ نسبة التالميذ المقيدين في األكاديميات في المرحمة 

% عمى الترتيب من إجمالي عدد 2% و42اإلعدادية/الثانوية والمرحمة االبتدائية 
وقد . 8448التالميذ المقيدين في المدارس البريطانية في شير سبتمبر من عام 

 8448حتى مارس  8444خصصت وزارة التربية والتعميم خالل الفترة من إبريل 
مميار جنييًا إسترلينيًا لتمويل األكاديميات. ويعنى ىذا، أن وزارة  2.4مبمغًا قدره 
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التربية والتعميم قد تحممت خالل ىذين العامين مبمغًا إضافيًا قدره واحد مميار جنييًا 
 .ذ برنامج تحويل المدارس القائمة إلى أكاديمياتإسترلينيًا لتمويل تنفي

 (The National Audit Office, 2012, pp. 4-9) . 

وبعد أن تناولنا بالتحميل أوضاع تمويل التعميم في األكاديميات التعميمية في 
المممكة المتحدة، سوف نحمل واقع تمويل التعميم في المدارس المجانية حديثة 

 اإلنشاء. 
 حديثة اإلنشاء: مويل التعميم في المدارس المجانيةت -ثالثاً 

دارتيا  والمدارس المجانية حديثة اإلنشاء عبارة عن مدارس يتم إنشاؤىا وا 
بواسطة المؤسسات غير الحكومية والييئات التطوعية، ويتم تمويميا من الميزانية 

يات في الوال (Charter Schools) "مدارس الالئحة"العامة لمدولة. وىي تشبو 
 "المدارس المجانية"، و4228المتحدة األمريكية التي تم البدء في إنشاؤىا منذ عام 

(Friskolor)  4222في السويد والتي تم البدء في إنشاؤىا منذ عام(Green, 

Francis; Allen, Rebecca; & Jenkins Andrew, 2015, p. 907).  وقد
وير المدارس. واستطردت نصت الوثيقة الصادرة عن حزب المحافظين أىمية تط

ونحن نعتقد أن ضمان حصول كل طفل عمى تعميم ممتاز ىو "الوثيقة قائمة: 
الدور الرئيس الذي يجب أن تمعبو الدولة لجعل تكافؤ الفرص التعميمية أكثر 
عدالة. ونحن نخطط لرفع معايير أسوأ المدارس من حيث التحصيل الدراسي، 

تازة. وسوف نعكس التيار السائد والمتمثل في بحيث تستطيع المحاق بالمدارس المم
إىمال التالميذ الفقراء، واستمرار تدني تحصيميم الدراسي بمرور الوقت. وسوف 
نضمن حصول من خذلتيم الدولة عمى أمل جديد من خالل جعل نظامنا التعميمي 
يحقق التميز لمجميع. وباإلضافة إلى ىذا، سوف نعمل عمى تطبيق معايير 

 ".ديدة لضمان تحسين المعايير التعميمية في جميع المدارسمحاسبية ج
 (The Conservative Party, 2007, p. 10)  

وقد نص البرنامج االنتخابي لحزب المحافظين أثناء الحممة االنتخابية لعام 
عمى أىمية تأسيس أنواع جديدة من المدارس تتمتع بمزيد من الصالحيات  8444

ف من تأسيس المدارس المجانية حديثة اإلنشاء ىو توسيع واالستقاللية. وكان اليد
الخيارات المتاحة أمام األسر الفقيرة. وقد أصبحت المدارس المجانية محورًا أساسيًا 
لبرنامج حزب المحافظين الخاص بإصالح النظام التعميمي. وتقوم سياسة الحزب 

ة التي يكثر الفقراء التعميمية عمى إنشاء المدارس المجانية في المناطق الجغرافي
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بيا كما تكثر بيا المدارس منخفضة الجودة والخاضعة لسيطرة السمطات التعميمية 
المحمية. وبالتالي، فإن ىناك حاجة أكثر إلحاحًا إلصالح المدارس الواقعة في ىذه 

وسوف نحطم الحواجز بحيث تستطيع أي مؤسسة أن تنشأ "المناطق المحرومة. 
ق ثورتنا المدرسية جياًل جديدًا من المدارس قميمة الكثافة مدارس جديدة. وسوف تخم

وعالية الجودة التعميمية والتي تطبق معايير راقية لالنضباط المدرسي. ويعتبر 
برنامجنًا إلصالح التعميم جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لمقضاء عمى الفقر. ومن 

أكثر المناطق فقرًا في ثم، فإن ميمتنا األولي ىي تأسيس المدارس الجديدة في 
الدولة. وسوف تصبح ىذه المدارس الجديدة منارات لمتميز في المناطق الجغرافية 

 الحد األدنى المقبول بصورة سيئة". التي تنخفض فييا المعايير التعميمية عن
(The Conservative Party, 2010, p. 53). 

مدرسة في  84وقد زادت أعداد المدارس المجانية حديثة اإلنشاء من 
. وتستحوذ مدينة لندن عمى 8442مدرسة في مايو 824إلى  8444سبتمبر 

مدرسة. وقد بمغت أعداد التالميذ  22غالبية ىذه المدارس؛ حيث يبمغ عددىا 
ألف تمميذ. ومثميا مثل األكاديميات  44قرابة  8442المقيدين بيا في شير يناير 

ة مباشرة من السمطات المركزية تحصل المدارس المجانية عمى ميزانياتيا بصور 
)أي من وزارة التربية والتعميم(. وقد كانت الميزانية المخصصة لتمويل المدارس 
المجانية تغطي حتى وقت قريب تكمفة اإلنشاء، والتكاليف المتصمة بمرحمة ما قبل 

أصبحت المدارس المجانية حديثة اإلنشاء  8444التشغيل. وبحمول شير سبتمبر 
عمى تكاليف ما بعد التشغيل. وتشمل التكاليف المتصمة بمرحمة ما  تحصل أيضاً 

قبل التشغيل: تكاليف توظيف العاممين والمعممين، وتكمفة توظيف مدير المدرسة 
قبل بدء المدرسة في ممارسة عمميا. وتشمل التكاليف المتصمة بمرحمة ما بعد 

من السن القانوني  التشغيل: التكاليف اإلضافية الناجمة عن قيد تالميذ أصغر
(Bolton, Paul, 2015, pp. 4-7) . 

وتيدف المعادالت المستخدمة في تخصيص ميزانيات المدارس المجانية 
حديثة اإلنشاء إلى تخصيص ميزانيات متساوية لممدارس المجانية والمدارس 
الحكومية المستمرة ذات الخصائص المتشابية والواقعة في نفس المنطقة 

عي الحكومة البريطانية إلى جعل ىذه المعادالت أكثر تبسيطًا الجغرافية. وتس
ويبدو أن العديد من جوانب السياسات الخاصة بالمدارس المجانية "وشفافية. 
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حديثة اإلنشاء تيدف بصورة مقصودة إلى تحقيق استقاللية ىذه المدارس عن 
ة عمى ممارسات السمطات التعميمية المحمية. وفي ىذا السياق أصبحت الموافق

تأسيس المدارس المجانية من صالحيات وزارة التربية والتعميم، وتم منح األولوية 
في إنشاء المدارس لبناء المدارس المجانية حديثة اإلنشاء وبناء األكاديميات، وتم 
تعديل القوانين التي قد تعوق إنشاء المدارس المجانية حديثة اإلنشاء. وتختمف 

المختمفة تجاه المدارس المجانية حديثة  اتجاىات السمطات التعميمية
 . (Porter, Natasha; & Simons, Jonathan, 2015, pp. 42-53)"اإلنشاء

وتحصل كل مدرسة مجانية حديثة اإلنشاء عمى الميزانية المخصصة ليا 
 بناء عمى المعايير اآلتية:

ألف جنييًا إسترلينيًا يتم تخصيصو لكل مدرسة  22مبمغ ثابت يقدر بــ  (4
 ابتدائية.

 نصيب أساسي من التمويل المحمي يخصص لكل تمميذ يمتحق بالمدرسة. (8
نصيب أساسي من التمويل المحمي يخصص لكل تمميذ فقير يحصل عمى  (4

 الوجبات المدرسية المجانية.
تمويل إضافي من التمويل عمى المستوى القومي يخصص لكل تمميذ فقير  (4

 يحصل عمى الوجبات المدرسية المجانية.
ة مقابل الميزانية المخصصة لمسمطات التعميمية المحمية ومقابل منح (2

 متطمبات التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة.
 منحة مالية منفصمة تخصص لتالميذ الصفين الثاني عشر والثالث عشر. (4
 ;Murton, Neville, 2011, pp. 18-23)منحة لتغطية تكاليف التأمين (7

Department of Education, 2015, pp. 1-10; Education Funding 

Agency, 2014, pp. 1-8;Cambridgeshire County Council, 2015, 

pp. 1-12; McLean, David; & Hammond, Ed, 2012, p. 22). 

ويتم حساب النصيب األساسي من التمويل المحمي وحساب وحدة التمويل 
التعميم اإلعدادي/الثانوي المحمي بناء عمى الواقع الحالي لتمويل التعميم االبتدائي و 

والذي يجرى وفقًا لممعادالت التي تطبقيا السمطات التعميمية المحمية والمستوى 
 Oxforshire)الراىن لمتمويل الذي تخصصو السمطات المحمية لمتالميذ الفقراء 

County Council, 2013, pp. 1-13) ونظرًا ألن المعادالت المتصمة بتمويل .
المحمية لمتالميذ الفقراء تختمف من سمطة تعميمية محمية ألخرى  السمطات التعميمية
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تحصل المدارس المجانية عمى ميزانيات مختمفة وفقًا لمسمطة التعميمية المحمية 
منحة مقابل الميزانية المخصصة "التي تقع في نطاقيا. ويتم تحديد مقدار 

" حتياجات الخاصةلمسمطات التعميمية المحمية ومقابل متطمبات التالميذ ذوي اال
في المدارس المجانية حديثة اإلنشاء بناء عمى نفس المعايير المستخدمة في 
األكاديميات. ويرجع ىذا االختالف إلى الفروق القائمة بين المعادالت التي 
لى رغبة وزارة التربية والتعميم في تمويل  تستخدميا كل سمطة تعميمية محمية، وا 

نشاء والواقعة في نفس السمطة التعميمية المحمية بناء المدارس المجانية حديثة اإل
 عمى معايير موحدة. 

كانت السمطات التعميمية المحمية تستخدم  8444/8444وحتى العام الدراسي
مجموعة شديدة التنوع من العوامل التاريخية والمختمفة في المعادالت الخاصة 

ت المعادالت التمويمية بتخصيص الميزانيات لتمويل المدارس بيا. ومن ثم، كان
تختمف باختالف السمطة التعميمية المحمية. وعمى ىذا، كان نظام تمويل التعميم 
يتصف بالتعقيد وبالعشوائية في أحيان كثيرة. وقد زاد التوسع السريع في أعداد 
األكاديميات والمدارس المجانية حديثة اإلنشاء من درجة تعقيد النظام القائم لتمويل 

خاصة في ظل رغبة وزارة التربية والتعميم في توحيد معايير تمويل المدارس و 
المدارس الحكومية المستمرة واألكاديميات والمدارس المجانية حديثة اإلنشاء. وفي 

ألزمت الحكومة جميع السمطات التعميمة المحمية  8444/8444العام الدراسي 
ل المستخدمة في ىذه بصياغة معادالت مبسطة لتمويل المدارس، وبتحديد العوام

المعادالت بصورة أكثر دقة، وبتحديث ىذه العوامل )مثل أعداد التالميذ المقيدين 
في المدارس، والمقاييس المختمفة لمفقر والحرمان، وطبيعة التكاليف التعميمية 

 . (Sibieta, Luke, 2015, p. 287) الثابتة
مر بالغ إن حصول كل تمميذ عمى تعميم يتصف بتكافؤ الفرص ىو أ

األىمية. وقد أشار عدد من الدراسات إلى وجود ارتباط قوي بين الفقر والحرمان 
وبين التحصيل الدراسي. ويعني ىذا، أن الطفل المولود في أسرة فقيرة سوف 
يقاسي من عقوبات طوال حياتو بصرف النظر عن الجيد الذي سوف يبذلو أو 

صيل الدراسي من عدم عدالة قدراتو العقمية. ومن ثم، سوف يفاقم ضعف التح
الحصول عمى عمل، ومن التفاوتات االجتماعية القائمة. ويعتبر التغمب عمى الفقر 
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 ,Clifton, Jonathan; & Cook)"ىو السبيل الوحيد لكسر ىذه الحمقة الجينمية

Will, 2013, p.17)  . 

ذا كانت المدارس المجانية حديثة اإلنشاء قد استيدفت رفع الجودة  وا 
تعميمية في المناطق الفقيرة، إال أن مدى نجاحيا في تحقيق ذلك يعتبر أمرًا ال

، نجد أن إجمالي 8444مدرسة تم افتتاحيا في عام  84مشكوكًا فيو. فمن بين 
فقط من  %. 2تمميذًا. ويمثل ىذا العدد  4444عدد التالميذ المقيدين فييا قد بمغ 

الممولة من قبل الحكومة في العام أعداد جميع التالميذ المقيدين في المدارس 
. وقد بمغت نسبة التالميذ المقيدين في المدارس المجانية 8444/8448الدراسي 

% من 2.8حديثة اإلنشاء والذين يحصمون عمى الوجبات المدرسية المجانية 
إجمالي التالميذ المقيدين في ىذا النوع من المدارس، في حين تبمغ ىذه النسبة 

  .(Morris, Rebecca, 2015, p. 542)% 42.8قومي عمى المستوى ال
وبمرور الوقت زادت نسبة التالميذ الذين يحصمون عمى وجبات مجانية في 
المدارس المجانية حديثة اإلنشاء، وعمى الرغم من ىذا، فماتزال ىذه النسبة أقل 

بمغت نسبة التالميذ  8444/8444من مما ىو قائم عمى المستوى القومي. وفي 
يدين في ىذه المدارس األربعة والعشرين ممن يحصمون عمى الوجبات المق

% من إجمالي التالميذ المقيدين بيا. وعمى الرغم من 48.4المدرسية المجانية 
، 8444/8444إلى عام  8444/8448زيادة نسبة ىؤالء التالميذ الفقراء من عام 

بقية المدارس األخرى  اإلجمالية في إال أن نسبتيم ما تزال قميمة مقارنة بنسبتيم
(Morris, Rebecca, 2015, pp. 542-543) . 

افتتاح الموجة الثانية من المدارس المجانية حديثة  8448وقد شيد عام 
مدرسة ىي عينة الدراسة في أحد  44مدرسة. ومن بين  24اإلنشاء بإجمالي 

، بمغت نسبة التالميذ الذين يحصمون عمى 8442البحوث المنشورة في عام 
 ,Morris)% فقط 84.4الوجبات المدرسية المجانية في ىذه المدارس 

Rebecca, 2015, pp. 543-548). 

أن المدارس المجانية حديثة اإلنشاء قد إنو عمى الرغم من "وخالصة القول 
تم إنشاؤىا في مناطق فقيرة نسبيًا، إال أنيا قد استقطبت عددًا أقل مما ىو متوقع 

 ,Green) ".ًا من ىذه المناطق مقارنة بما كان مستيدفاً من التالميذ األكثر فقر 

Francis; Allen, Rebecca; & Jenkins, Andrew, 2015, pp. 913-914). 
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يجب أن تنسق الجيات واألفراد والييئات الميتمة "ولمتغمب عمى ىذا القصور 
ف بإنشاء المدارس المجانية مع السمطات التعميمة المحمية لكي تتمكن من استيدا

المناطق الجغرافية األكثر احتياجًا إلنشاء ىذه المدارس، كما يجب أن تتيح 
السمطات التعميمة المحمية ليذه الييئات المعمومات المتوافرة لدييا عن أعداد 

 ,McLean, David; Hammond, Ed)"المختمفةالسكان في المناطق لجغرافية 

2012, p. 7). 

إلى  7100/7107ومي في الفترة من التغييرات في التمويل الحك -رابعاً 
7102/7102: 

لقد أجرت الحكومة عددًا من التغييرات في الطريقة التي يتم بيا تمويل 
الخاصة،  المدارس. ومن أبرز ىذه التغييرات توحيد المنح المالية ذات األغراض

النصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من ". ويعتبر ((upil Premiumوالبدء في تطبيق 
ميزانية إضافية تخصص لكل تمميذ فقير مقيد في المدارس ولكل  "نفاق التعميمياإل

النصيب الثابت اإلضافي "تمميذ مقيم في المؤسسات العقابية اإلصالحية. أي أن 
ىو مبمغ إضافي يضاف إلى الميزانية المخصصة  "لمتمميذ من اإلنفاق التعميمي

 لتعميم كل تمميذ فقير.
مكتب المعايير التعميمية وخدمات وميارات "ا وقد أشارت دراسة أجراى

 The Office for Standards in Education, Children's) "األطفال

Services and Skills -Ofsted)  المدارس االبتدائية حصمت عمى "إلى أن
في عام  "بالنصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من اإلنفاق التعميمي’’تمويل خاص 

جنييًا إسترلينيًا،  24224جنييًا إسترلينيًا وبين  8444ن تراوح بي 8444/8448
جنييًا إسترلينيًا إلى  4844إلى ما بين  8448/8444ثم ارتفع في عام 

 جنييًا إسترلينيًا لممدرسة الواحدة. كما حصمت المدارس اإلعدادية/ 444484
بالنصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من اإلنفاق "’الثانوية عمى تمويل خاص 

جنييًا إسترلينيًا إلى  44228تراوح بين  8444/8448في عام  "التعميمي
 44224إلى ما بين  8448/8444جنييًا إسترلينيًا، ثم ارتفع في عام  442424

الثانوية  جنييًا إسترلينيًا لممدرسة اإلعدادية/ 824244جنييًا إسترلينيًا إلى 
الميذ الفقراء الذين يحصمون عمى الواحدة. وترجع ىذه الزيادة إلى ازدياد أعداد الت

 .(Ofsted, 2013, p.2)" ىذا التمويل
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النصيب "وقد بمغت الميزانية المخصصة عمى المستوى القومي لتمويل 
 8444/8448ي أعوام ف "الثابت اإلضافي لمتمميذ من اإلنفاق التعميمي

 مميون جنييًا إسترلينياً  482مبالغ تقدر بحوالي  8444/8444و 8448/8444و
مميار جنييًا إسترلينيًا عمى الترتيب. ويتوقع  4.24مميار جنييًا إسترلينيًا و 4.82و

مميار جنييًا  8.2إلى مبمغ  8444/8442أن تصل ىذه الميزانية في عام 
نصيبو الثابت اإلضافي من اإلنفاق "إسترلينيًا. ويعني ذلك أن كل تمميذ فقير يبمغ 

 مبالغ تقدر 8444/8444و 8448/8444و 8444/8448التعميمي" في أعوام 
جنييًا إسترلينيًا عمى  244جنييًا إسترلينيًا و 484جنييًا إسترلينيًا و 422بحوالي 
 . (Carpenter, Hannah et al., 2013, p. 17)الترتيب 

النصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من اإلنفاق "وتوظف المدارس ىذا 
خارج المدرسة أو داخميا، وفي تنظيم في تقديم دروس تعميمية إضافية " التعميمي

الرحالت المرتبطة بالمناىج الدراسية لتحسين تحصيل التالميذ، وفي توظيف 
مسارات غير تقميدية لمتعمم. وتشير نفس الدراسة إلى أن تقديم دروس تعميمية 
إضافية خارج المدرسة وداخميا، وتنظيم الرحالت المرتبطة بالمناىج الدراسية أكثر 

في تحسين التحصيل الدراسي لمتالميذ في المدارس االبتدائية بدرجة أكبر فعالية 
مما يتم في المدارس الثانوية. وعمى النقيض من ىذا، فإن توظيف مسارات غير 
تقميدية لمتعمم أكثر فعالية في المدارس الثانوية مقارنة بالمدارس االبتدائية. 

لمدارس الثانوية باستخدام ىذا وباإلضافة إلى ذلك تقوم المدارس االبتدائية وا
في توظيف أعداد ‘‘ النصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من اإلنفاق التعميمي’’

إضافية من المعممين يقومون بالتدريس لمتالميذ الفقراء ولمتالميذ المقيمين في 
 . (Carpenter, Hannah et al., 2013, p. 42)المؤسسات العقابية اإلصالحية 

يس ليؤالء التالميذ في مجموعات تعمم صغيرة العدد، ومن خالل التدر 
وتطبيق البدائل السابق ذكرىا ارتفع التحصيل الدراسي ليؤالء التالميذ المحرومين 

% في كل مادة دراسية 2بمقدار عام دراسي كامل في المتوسط أو بنسبة 
(Ofsted, 2013, p.7). 

ميمية وخدمات وميارات مكتب المعايير التع"وقد أشارت دراسة ثانية أجراىا 
وجود عالمات مشجعة من التفتيش "إلى  8444وقام بنشرىا في عام  "األطفال

عمى المدارس تشير إلى الدور الذي تمعبو جيود مديري المدارس والمعممينفي 
النصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من ’تحسين نواتج تعمم التالميذ نتيجة لتطبيق 
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رغم من ىذا، فالبد من مرور مزيد من الوقت لمتيقن . وعمى ال"اإلنفاق التعميمي
لو دور إيجابي " النصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من اإلنفاق التعميمي’من كون 

مؤكد في تقميل الفجوة في التحصيل الدراسي بين التالميذ الفقراء والتالميذ 
 .(Ofsted, 2014, p. 4)" األغنياء

تمويل التعميم قبل  لمتحدة في مجالكيف تستفيد مصر من تجربة المممكة ا
 : الجامعي

يجب أن يكون نظام تمويل التعميم المقترح في مصر قائمًا عمى مبدأين 
ولتقميل التفاوتات في الميزانيات بين المديريات "أساسيين ىما: الشفافية والعدالة. 

نفس التعميمية يجب منح المديريات التعميمية ذات الخصائص الطالبية المتشابية 
القدر من الموارد المالية والبشرية. ويمكن االستفادة من تجربة المممكة المتحدة 
التي تسعي إلى إلغاء دور المديريات التعميمية تمامًا عند تخصيص الميزانيات، 
وتقوم بتخصيص الموارد مباشرة من وزارة التربية والتعميم إلى المدارس. وباإلضافة 

تربية والتعميم معايير معادالت تخصيص الميزانيات إلى ىذا، فقد وحدت وزارة ال
 Education Policy) "التعميمية، وصاغت معادالت موحدة عمى المستوى القومي

Institute, 2017, pp. 1-2) . 

وال تقتصر اإلصالحات عمى تخصيص الميزانيات بصورة مباشرة إلى 
شمل أيضًا زيادة المدارس، وصياغة معادالت موحدة عمى المستوى القومي بل ت

ويمكن االستفادة من "ميزانية التعميم بنسبة تزيد عن نسبة التضخم في مصر. 
 البريطاني قانوناً  تجربة المممكة المتحدة في ىذا الصدد؛ حيث أصدر البرلمان

مميار جنيو إسترليني سنويًا في الفترة من عام  8.4بزيادة ميزانية التعميم بمبمغ 
. وتيدف ىذه الزيادة السنوية إلى جعل 8484/8488إلى عام  8444/8444

لى حماية نصيب التمميذ من اإلنفاق  الزيادة في ميزانية التعميم زيادة حقيقية، وا 
 ,Education Policy Institute)"التعميمي من التآكل بفعل معدل التضخم

2017, p. 4) ويحصل اإلنفاق عمى التعميم عمى ثاني أكبر ميزانية من ميزانيات .
اإلنفاق الحكومي عمى الخدمات العامة في المممكة المتحدة؛ حيث تم تخصيص 

لتمويل التعميم. وقد زاد اإلنفاق  8442/8444% من الدخل القومي في عام 4.2
% سنويًا في خالل الثمانينات والتسعينيات من 4.4الحقيقي عمى التعميم بنسبة 
د األول من القرن الحادي % سنويًا في خالل العق2القرن العشرين، ثم بنسبة 
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والعشرين، ثم بقيت ميزانية التعميم االبتدائي والتعميم اإلعدادي ثابتيتين دون 
. وقد شيدت الفترة من 8444/8442حتى عام  8444/8444تخفيض منذ عام 

تضاعف نصيب التمميذ من اإلنفاق  8442/8444إلى عام  4224/4222عام 
دائية والمرحمة اإلعدادية/الثانوية. وتوضح الحكومي التعميمي في المرحمة االبت

اإلحصاءات الرسمية أن نصيب التمميذ من اإلنفاق التعميمي في المممكة المتحدة 
% 24% و444قد زاد في المرحمة االبتدائية والمرحمة اإلعدادية/الثانوية بنسبة 

ات عمى الترتيب خالل نفس الفترة الزمنية. وترجع ىذه الزيادة إلى وضع الحكوم
البريطانية المتتابعة لمتعميم عمى قمة أولويات سمم اإلنفاق الحكومي بيا 

(Institute for Fiscal Studies , 2017, pp. 5-6).  
ويعتمد اإلصالح الحقيقي لمتعميم في مصر عمى زيادة الميزانيات 
المخصصة لقطاع التعميم، وعمى جعل التعميم عمى رأس أولويات اإلنفاق 

 الحكومي. 
ن الدروس الميمة التي يجب عمينا االستفادة منيا عند إصالح نظام وم

تمويل التعميم قبل الجامعي في مصر ىي زيادة ميزانية المدارس التي يمتحق بيا 
ففي المممكة "’أعداد كبيرة من الفقراء ومن التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة. 

في عام  اتي% من ميزاني44المتحدة خصصت وزارة التربية والتعميم 
لتمويل تعميم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة. ويعني ىذا أن  8444/8442

% من ميزانية التعميم قبل الجامعي بيا لإلنفاق عمى 44المممكة المتحدة تخصص 
 .The Association of Colleges,2014, pp) "% من التالميذ بيا8.2تعميم 

تصادية لموالدين ىي أحد أسباب تسرب ولما كانت الخمفية التعميمية واالق .(6-10
" ويمز"األبناء من الدراسة وانخفاض تحصيميم الدراسي، سعت الحكومة في 

(Wales)  ،إلى تطبيق عدد من اإلصالحات في مجال تمويل التعميم. ويعني ىذا
أن وزارة التربية والتعميم في ويمز قد خصصت عددًا من المنح المالية لمساعدة 

بيق سمسمة من اإلصالحات اليادفة إلى رفع مستوى التحصيل المدارس عمى تط
الدراسي لمتالميذ منخفضي التحصيل الدراسي بصفة عامة ولمتالميذ الفقراء 
المعرضين لخطر الرسوب والتسرب بصفة خاصة. ومن بين ىذه اإلصالحات ما 

 والتي  (The School Effectiveness Grant)( منحة الفاعمية المدرسية 4يمي: 
لى تقميل تأثير  تيدف إلى تحسين التحصيل الدراسي لمتالميذ في القراءة والعد، وا 

( منحة التالميذ 8الحرمان االقتصادي عمى تحصيل التالميذ المعوزين. 
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والتي تقدم ميزانية  (The Pupil Deprivation Grant)المحرومين اقتصاديًا 
الفقراء ولمتالميذ المقيمين في إضافية لممدارس لتحسين التحصيل الدراسي لمتالميذ 
( منحة المدارس الواقعة في 4المؤسسات العقابية اإلصالحية ولمتالميذ األيتام. 

 The Communities first Student Deprivation Grant)المناطق الفقيرة 

Match Fund)  والتي تيدف إلى تشجيع المدارس الموجودة في األحياء شديدة
اتيا مع سكان ىذه األحياء. وتحصل المدارس بمقتضي ىذه الفقر عمى تعزيز عالق

ألف جنيو إسترليني سنويًا  42آالف و 44المنحة عمى ميزانية إضافية تتراوح بين 
فئات وفقًا لجودة التعميم بيا،  2( تصنيف المدارس إلى 4لرعاية التالميذ الفقراء. 

إضافية تقدر بمبمغ ومنح أقل فئتين من حيث مستوى الجودة عمى ميزانية مالية 
( مبادرة تحسين مسارات 2آالف جنيو إسترليني سنويًا لتحسين الجودة بيا.  44

 The Learning)التعمم لمتالميذ من سن الرابعة عشرة إلى سن التاسعة عشرة 

Pathways for 14 to 19-years old) وتوفر ىذه المبادرة مبالغ مالية إضافية .
ممارسات تربوية تتيح لمتالميذ حرية أكبر لاللتحاق  لممدارس لتشجيعيا عمى تنفيذ

( 4بالمدارس ولالستفادة من خدمات الدعم واإلرشاد الدراسي والتوجيو الميني. 
والتي تخصص ميزانية  (The Foundation Phase Grant)منح تأسيسية 

إضافية لممدارس الستخداميا في توظيف عدد أكبر من المعممين، وفي شراء 
  .(OECD, 2014, pp. 51-52) "لتعميمية، وفي تجييز المعاملالوسائط ا

ويجب عمى وزارة التربية والتعميم المصرية ان تستفيد من تجربة المممكة 
ذ من اإلنفاق التعميمي". النصيب الثابت اإلضافي لمتممي"المتحدة في تطبيق 

وفير مبالغ إلى ت" النصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من اإلنفاق التعميميوييدف "
مالية إضافية يتم تخصيصيا لممديريات التعميمية التي تخصصيا بدورىا لممدارس 
الحكومية المستمرة أو بصورة مباشرة لألكاديميات أو لممدارس المجانية حديثة 

 "النصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من اإلنفاق التعميمي"اإلنشاء. وقد بمغ إجمالي 
% من 28. ويتم تخصيص 8444/8444ي عام مميار جنيو إسترليني ف 8.4

 .قيمة ىذا المبالغ لمتالميذ الفقراء والمعوزين
(Roberts, Nerys;& Bolton, Paul, 2017, p. 10) . 

وقد أوضح تقرير عن الحراك االجتماعي في بريطانيا العظمي تم نشره في 
قد  ”عميميالنصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من اإلنفاق الت“أن تطبيق  8444عام 
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أدى إلى ارتفاع التحصيل الدراسي لمتالميذ الفقراء. كما طالب التقرير بزيادة مقدار 
إلى الضعف في مرحمة  "النصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من اإلنفاق التعميمي"

جنييًا  4484تخصيص  8444/8444رياض األطفال. وقد شيد العام المالي 
 242وف الستة األولي من المرحمة االبتدائية وإسترلينيًا لمتمميذ الواحد في الصف

جنييًا  4244جنييًا إسترلينيًا لمتمميذ من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر و
إسترلينيًا لمتمميذ المقيم في المؤسسات اإلصالحية العقابية ولمتمميذ اليتيم. ويستخدم 

سين التحصيل في تح "النصيب الثابت اإلضافي لمتمميذ من اإلنفاق التعميمي"
 . (Jarrett, Tim; Long, Robert; & Foster, David, 2016, pp. 4-17)الدراسي ليؤالء التالميذ 

ومن الدروس الميمة التي يمكن االستفادة منيا من تجربة المممكة المتحدة 
خصخصة اإلدارة التعميمية في المدارس الحكومية؛ حيث سمحت الحكومة 

وضع  تالحكومية إلى أكاديميات. ويحق لألكاديمياالبريطانية بتحويل المدارس 
مناىجيا الدراسية، والحصول عمى التمويل الحكومي من وزارة التربية والتعميم 

وتشير إحدى الدراسات إلى ارتفاع تحصيل التالميذ الدراسي في نياية ’’مباشرة. 
مرة في المرحمة الثانوية في األكاديميات عن مثيمو في المدارس الحكومية المست

. ويشير أحد التقارير الصادرة عن لجنة التعميم 8444/8442العام الدراسي 
إلى ارتفاع تحصيل التالميذ المقيدين في  8442بمجمس العموم في عام 

لى أن مقدار  األكاديميات بالمرحمة االبتدائية في القراءة والكتابة والرياضيات، وا 
األكاديميات يبمغ ضعف مثيمو في التحسن في تحصيل التالميذ الدراسي في ىذه 

مكتب المعايير “المدارس الحكومية المستمرة. وىي نتيجة جيدة نظرًا لتطبيق 
لمعايير جديدة لمجودة أكثر  (Ofsted) ”التعميمية وخدمات وميارات األطفال

صرامة عمى األكاديميات وعمى المدارس الحرة حديثة اإلنشاء. ويؤكد التقرير 
تعميم بمجمس العموم ان غالبية المدارس الحرة حديثة اإلنشاء الصادر عن لجنة ال

المعايير التعميمية  "قد حصمت عمى تقدير ممتاز أو جيد عند تقويم أدائيا من قبل
 . (Long, Robert; Bolton, Paul,2016, pp. 43-45) "وخدمات وميارات األطفال

والتعميم  وباإلضافة إلى ما سبق من إصالحات يجب عمى وزارة التربية
المصرية أن تنشر بصورة دورية مقدار التحسن في التحصيل الدراسي لمتالميذ 

إلى سعي وزارة التربية والتعميم في المممكة ’’الفقراء. وتشير إحدى الدراسات 
المتحدة إلى نشر دراسات تقويمية تقيس مقدار التقدم في تحصيل التالميذ بصفة 

كل ثالث سنوات لتحديد مدى فاعمية  عامة والتالميذ الفقراء بصفة خاصة
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المبادرات الحكومية في ىذا الصدد بصورة أكثر دقة. وال يقتصر النشر عمى 
المطبوعات فقط بل يشمل أيضًا وضع ىذه اإلحصاءات عمى مواقع المدارس عمى 

 . (Hutchinson, Jo; Dunford, John; & Treadaway, Mike, 2016,p. 40) ".شبكة اإلنترنت

 ات:التوصي
 تصميم آلية أكثر عدالة لتمويل التعميم قبل الجامعي في مصر. -4
تضمين مؤشرات الفقر والحرمان االجتماعي، وأعداد التالميذ ذوي  -8

االحتياجات الخاصة، ومعايير الموقع الجغرافي لممدارس ومساحتيا ضمن 
 معادالت تخصيص الميزانيات المدرسية. 

ة بالمنح المالية التي تقدميا وزارة تخصيص راتب شيري لمتالميذ الفقراء أسو  -4
 التربية والتعميم لمطالب المعوزين في ويمز. 

 تطبيق نصيب مالي ثابت إضافي من اإلنفاق التعميمي لكل تمميذ فقير -4
(Pupil Premium). 

توظيف أعداد إضافية من المعممين لمتدريس لمتالميذ الفقراء ولمتالميذ  -2
 صالحية. المقيمين في المؤسسات العقابية اإل

خصخصة اإلدارة في المدارس الحكومية التي ينخفض فييا تحصيل  -4
 التالميذ الدراسي.

تطوير القوانين التعميمية بما يسمح لممدارس الحكومية بالحصول عمى  -4
 تمويل من القطاع الخاص ومن المنظمات التطوعية.

عقد شراكة بين وزارة التربية والتعميم وبين المؤسسات غير الحكومية  -2
الييئات التطوعية إلنشاء مدارس جديدة عمى أن تتحمل المؤسسات غير و 

الحكومية تكمفة شراء األراضي وبناء المدارس، في حين تتحمل وزارة التربية 
 والتعميم تكمفة اإلنفاق الجاري عمى ىذه المدارس. 

رفع مستوى جودة التعميم في المناطق العشوائية واألحياء الفقيرة والقري  -2
 .المحرومة

تقديم دروس تعميمية إضافية لمتالميذ ضعاف التحصيل الدراسي، وتوظيف  -44
 المسارات غير التقميدية في التدريس والتعمم. 

دراسة إمكانية تخصيص الميزانيات مباشرة من السمطات المركزية )وزارة  -44
 التربية والتعميم( إلى المدارس.
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