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 ملخص الدراسة

استعرضــت الدراســة فــي الفصــل األول إلقــاء الضــوء علــي إطــار الدراســة العــام وذلــك مــن خــالل تحدیــد   
المشكلة والتى تبلورت فى كیفیة معرفـة مشـكالت تمویـل التعلـیم مـا قبـل الجـامعى فـى مصـر، كمـا تـم طـرح 

لجـامعى فـى ضـوء تساؤل أساسى یتعلـق باإلسـتراتیجیة المقترحـة لمواجهـة مشـكالت تمویـل التعلـیم مـا قبـل ا
المتغیــرات والتجـــارب المعاصـــرة، كمــا تطرقـــت الدراســـة فـــي هــذا الفصـــل إلـــي تحدیــد األهـــداف التـــي ترمـــي 
للوصول إلیها،كما تناول هذا الفصـل أیضـًا المنهجیـة البحثیـة المسـتخدمة فـي الدراسـة والمتمثلـة فـي المـنهج 

المیدانیـة مـن خــالل إسـتبانة مصـممه لهــذا الوصـفي والتحلیلـي واسـتخدام التحلیــل اإلحصـائي لعینـة الدراســة 
وأخیــرًا . االســتراتیجیة،التمویل: كمــا تــم تعریــف بعــض المصــطلحات المســتخدمة فــي الدراســة مثــل. الغــرض

تـم انتقلـت الدراسـة بعـد . تـم اسـتعراض أهـم الدراسـات العربیـة واألجنبیـة السـابقة التـي تناولـت هـذا الموضـوع
المفهــــوم واألبعــــاد واألهــــداف (تمویــــل التعلــــیم مــــا قبــــل الجــــامعي اســــتعراض اإلطــــار العــــام للوقــــوف علــــي 

  . ، وهذا ما وضح في الفصل الثاني).والمحددات



حیــث استعرضــت الدراســة فــي هــذا الفصــل عــرض ومناقشــة طبیعــة ومفهــوم وأهمیــة وأهــداف وأبعــاد وأســس 
فــاهیم المتعلقــة بتمویــل ومحــددات مشــكلة تمویــل التعلــیم مــا قبــل الجامعي،وقــد أشــارت الدراســة الــى تعــدد الم

التعلــیم بشــكل عــام والتعلــیم مــا قبــل الجــامعي بشــكل خــاص، وكــان مــن أبــرز تلــك المفــاهیم إرتباطــه الوثیــق 
ــة مــــن الموازنــــة العامــــة للدولــــة أو بعــــض المصــــادر األخــــرى مثــــل الهبــــات أو  بــــالموارد المالیــــة المخصصــ

ـــة والخارج ـــات المحلی ـــق أهـــداف التبرعـــات أو الرســـوم الطالبیـــة أو المعون ـــة بغـــرض تحقی دارتهـــا بفعالی ٕ یـــة وا
كمـا تـم التركیـز علـى أهمیـة تمویـل التعلـیم مـا قبـل الجـامعي . التعلیم قبل الجامعي خالل فتره زمنیـة محـدده

ـــین جوانـــب  ـــه المـــوارد وفـــق نظـــام علمـــي یب ـــة الكفیلـــة بتوجی ــي باألســـالیب التخطیطی وارتباطـــه بشـــكل أساسـ
. ه. تثمار األمثــل للمــوارد المتاحــه وتحقیــق أفضــل عائــد ممكــن منهــااإلنفــاق والكلفــة الحقیقیــة بهــدف االســ

ــیم مــا قبــل الجــامعي، وأشــارت الدراســة إلــى إخــتالف أهــداف تمویــل  كمــا تــم التعــرض ألهــداف تمویــل التعل
التعلیم من نظام اقتصادي إلي أخر، حیث تختلف أهداف تمویل التعلـیم فـي النظـام االشـتراكي عـن أهدافـه 

سـمالي وفقـًا لفلســفة النظـام السـائد، وهنـا یتفـق االقتصــادیین والتربـویین علـي أن التعلـیم الجیــد فـي النظـام الرأ
یعتبـر أفضــل أنــواع االســتثمار الــالزم لتحقیــق التنمیــة مـن خــالل تنمیــة الكــوادر البشــریة واإلســتغالل األمثــل 

تصـادیة واالجتماعیـة والسیاسـیة ثم تطرقـت الدراسـة لمناقشـة األبعـاد االق. للطاقات الالزمة لمتطلبات التنمیة
ــیم وأثــره المباشــر فــي رفــع مســتوي معیشــة  ــیم مــا قبــل الجــامعي، وأوضــحت أهمیــة تمویــل التعل لتمویــل التعل
اإلفـــراد وزیـــادة الــــدخل، واعتبـــاره فــــي األجـــل الطویــــل عامـــل مـــن عوامــــل اإلســـتقرار السیاســــي مـــن خــــالل 

هـذا بجانـب مسـاهمته فـي رفـع مسـتوي الكفـاءة . دمالمساهمة في تحسـین العالقـات االجتماعیـة وتحقیـق التقـ
ــداخلي . اإلنتاجیــة لالقتصــاد القــومي ككــل كمــا أنــه یمثــل المحــور الرئیســي لألمــن القــومي علــي المســتوي ال

والخــارجي باعتبــاره أداه المنافســة الدولیــة بــین الشــعوب واألمــم، فلــم یعــد التنــافس بــین الــدول الكبــرى والقــوي 
كمــــا تــــم التركیــــز علــــى األســــس . ًا عســــكریًا بقــــدر مــــا هــــو اآلن تنافســــًا علمیــــاً العظمــــي فــــي العــــالم تنافســــ

ثـم تطرقـت الدراسـة إلـى أهـم المعـاییر التـي . والمحددات الحاكمة لتمویل التعلیم ما قبل الجامعي في مصـر
التوزیــع یــتم اســتخدامها لتقیــیم نظــام التمویــل التربــوي ومنهــا مقــاییس كفایــة ومناســبة تمویــل التعلــیم، والكفــاءة 

األمثــــل للمــــوارد المتاحــــة بغــــرض تحقیــــق األهــــداف المطلوبــــة، والعدالــــة فــــي توزیــــع المــــوارد المالیــــة علــــى 
  .المؤسسات التعلیمیة

  ثم انتقلت الدراسة بعد ذلك للوقوف علي مصادر تمویل التعلیم ما قبل الجامعي 
  .وهذا ما وضح في الفصل الثالث

ـــى أهـــم التصـــنیفات المختلفـــة لمصـــادر حیـــث استعرضـــت الدراســـة فـــي هـــذا الفصـــل الت عـــرف عل
ثــم انتقلــت . وأســالیب وعناصــر تمویــل التعلــیم مــا قبــل الجــامعي بصــفة عامــة ثــم فــي مصــر بصــفة خاصــة

الدراسـة بعـد ذلــك للوقـوف علــي تحلیـل مؤشــرات اإلنفـاق علــى التعلـیم مــا قبـل الجــامعي فـي مصــر وهـذا مــا 
  . وضح في الفصل الرابع

ــیم وتمویلــه حیــث استعرضــت الدراســة فــ ي هــذا الفصــل تنــاول معــاییر ومؤشــرات اإلنفــاق علــى التعل
ـــل الجـــامعي فـــي مصـــر، وشـــملت هـــذه  بشـــكل عـــام مـــع تحلیـــل واقـــع هـــذه المؤشـــرات علـــى التعلـــیم مـــا قب



المؤشرات الكمیة لتحلیل الوضع الراهن للتعلـیم مـا قبـل الجـامعي فـي مصـر، نسـبة اإلنفـاق علـى :المؤشرات
ي مـن الموازنـة العامة،نسـبة اإلنفـاق علـى التعلـیم مـا قبـل الجـامعي مـن النـاتج القـومي التعلیم ما قبل الجامع

،توزیــع اإلنفــاق العــام علــى التعلــیم مــا قبــل الجــامعي وفقــًا ألبــواب المیزانیــة،توزیع اإلنفــاق علــى .اإلجمــالي
الجــامعي حســب  التعلــیم مــا قبــل الجــامعي حســب نــوع المرحلــة التعلیمي،اإلنفــاق العــام علــى التعلــیم مــا قبــل

طبیعــــة التقســــیم اإلداري لإلنفــــاق الحكومي،اإلنفــــاق العــــام علــــى التعلــــیم مــــا قبــــل الجــــامعي حســــب حصــــة 
محافظات مصر بالمقارنة بعدد السكان،اإلنفاق العـائلي علـى التعلـیم مـا قبـل الجامعي،اإلنفـاق علـى التعلـیم 

  .ما قبل الجامعي في مصر بالمقارنة مع الدول األخرى
الدراســـة بعـــد ذلـــك للوقـــوف علـــي أهـــم التحـــدیات التـــي تواجـــه تمویـــل التعلـــیم مـــا قبـــل  ثـــم انتقلـــت 

  . الجامعي، في مصر وهذا ما وضح في الفصل الخامس
ــــي  حیــــث استعرضــــت الدراســــة فــــي هــــذا الفصــــل محــــورین أساســــیین، المحــــور األول ویشــــمل عل

التحــدیات المتعلقــة بالزیــادة : هــيولقــد تمثلــت التحــدیات الداخلیــة فــي عــدة نقــاط ملحــة  ،التحــدیات الداخلیــة
الســكانیة والتحــدیات المتعلقــة بزیــادة الطلــب االجتمــاعي علــى التعلــیم، وكــذلك التحــدیات المتعلقــة بالتوجــه 

  نحو خصخصة التعلیم، والتحدیات المرتبطة بموضوع البطالة
هـذا المحـور علـي كما تناول المحور الثاني فـي هـذا الفصـل التحـدیات الخارجیـة، حیـث وقفـت الدراسـة فـي 

ــة فــي ــة التكنولوجیــة والمعلوماتیــة : أبــرز التحــدیات الخارجیــة متمثل ــالثورة العلمیــة والنقل التحــدیات المتصــلة ب
الهائلــــة، وكــــذلك التحــــدیات المتعلقــــة بمنــــاخ العولمــــة االقتصــــادیة، والتحــــدیات المتصــــلة بمســــألة المنافســــة 

ت متعــددة الجنســیات، والتــي فاقــت اســتثماراتها میزانیــات العالمیــة والتكــتالت الدولیــة، والنمــو الكبیــر للشــركا
بعض الدول وكذلك التحدیات المتعلقة باتفاقیة الجات ومنظمة التجـارة العالمیـة،وما یتصـل ببـرامج التكییـف 
االقتصـادي فــي إطــار المنظمــات الدولیــة، وتمــت اإلشــارة إلــى التحــدیات المتعلقــة بثــورة الدیمقراطیــة وحقــوق 

الوالیـات المتحـدة االمریكیـة، (ثم تطرقت الدراسة فى الفصل السادس الـى تجـارب . ات البیئةاإلنسان وتحدی
وبعـد التعـرف علــي اإلطـار النظــري قـام الباحـث بعمــل دراسـة میدانیــة .فــى تمویـل التعلــیم )بریطانیـا، الصـین

ت وعــرض الباحــث فــي الفصــل الســابع للدراســـة المیدانیــة وتتضــمن خطــوات ووصــف وصــدق وثبـــات أدوا
جــــراءات التطبیــــق، والمعالجــــة اإلحصــــائیة للبیانــــات والتحلیــــل الكمــــي والكیفــــي لنتــــائج  ٕ الدراســــة وعینتهــــا، وا
الدراسة، ثم عـرض الباحـث أهـم النتـائج لمشـكالت تمویـل التعلـیم كمـا أوضـحتها الدراسـة النظریـة والمیدانیـة 

صـــة مـــن الدولة،وعـــدم كفـــاءة وتمثلــت هـــذه المشـــكالت فـــى عــدم كفایـــة اإلنفـــاق، ومشـــاكل المیزانیــة المخص
ـــات والمـــنح الدولیـــة، والقصـــور فـــى )التحیـــز(اإلنفـــاق العـــام  ـــق االســـتفادة القصـــوى مـــن المعون ، وعـــدم تحقی

المشـــاركة المجتمعیـــة لتمویـــل التعلـــیم، وارتفـــاع معـــدالت اإلنفـــاق العـــائلي علـــى التعلـــیم، ومشـــكالت خاصـــة 
ـــى مســـتوى اإلدارة الما ـــیم ســـواء عل ـــل التعل ـــإدارات تموی ـــي مســـتوى المـــدیریات واإلدارات ب ـــة المركزیـــة أوعل لی

التعلیمیة ثم یأتي الفصل الثامن واألخیر بعرض اإلستراتیجیة المقترحـة لمواجهـة هـذه المشـكالتوالتى تمثلـت 
  :فى المحورین



ـــى مســـتوى المـــدیریات واالدارات : المحـــور األول ـــل التعلـــیم علـــى المســـتوى المركـــزى وعل تطـــویر إدارة تموی
  .التعلیمیة

  .تحسین السیاسات الخاصة بتمویل التعلیم ما قبل الجامعي واإلنفاق علیه وزیادة مصادره: المحور الثاني
 
 


