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 امللخص:

نتيجة زيادة الطمب االجتماعي عمى التعميـ مػ  االتجػان ن ػو الديموطراطيػة االجتماعيػة 
تكػػاليؼ التعمػػيـ وتاصػػل الدولػػة جانبدػػا مػػف الػػداؿ وزيػػادة الػػوعي بةهميػػة التعمػػيـ ارتفعػػت 

( مػػف الدسػػتور عمػػى مجانيػػة 99القػػومي لفنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـر ونػػي مصػػر تػػنل المػػادة  
% 2% مػػف النػػاتق القػػومي وتاصػػل 4التعمػػيـ نػػي مرا مػػت الماتمفػػةر تاصػػل لػػت الدولػػة 

 % لمب ث العممي. 9لمجامعاتر 
 لزيادة اإلنفاؽ عمى التعميـ عمى الن و التالي: وكاف البد مف التفكير ني اتجاهات ماتمفة

 زيادة الضرائب مقابؿ زيادة الادمات التعميمية. -9

األاذ بمبدأ التعميـ مف الوظائؼ الرئيسية واألولية لمواليات والمقاطعػات والم انظػات م ػؿ مػا  -2
 ـ بمجالس المديريات.9999 دث ني مصر عاـ 

 نفست مف االؿ التعميـ المنتق.التكمفة مف مصادر ذاتية لتمويؿ التعميـ  -3

االتجان إلى المؤسسات األهمية والايرية والدينية والقطاع الاػال ليقػـو بػدورن نػي الاػدمات  -4
 التعميمية. 

 وني الغالب تكوف ميزانية التعميـ طسميف كبيريف هما: 
جزػػزة التكػػاليؼ الرأسػػمالية أو النفقػػات ال ابتػػة وهػػي األر  والمبػػاني واأل ػػاث واألدوات واأل-أ

 والمكتبات.
 تكاليؼ النفقات الدورية وهي تشمؿ األجور والمرتبات ني مجاؿ التعميـ. -ب

وهناؾ عوامؿ تؤ ر ني زيادة ميزانية التعميـ م ؿ االرتفاع ني تكمفػة الو ػدة التعميميػة وزيػادة 
أعػػداد المتعممػػيفر والمصػػرونات اإلضػػانية باإلضػػانة إلػػى مػػا سػػبؽ والتػػي تتم ػػؿ نػػي  سػػاب 

لمعممػيف مػا يطمػؽ عميػت الوطػت الضػائ  والجزػد الضػائ  وكػذلؾ  سػاب األجػر الضػائ  وطت ا
 عند المتعمميفر باإلضانة إلى المصرونات اإلضانية التي تت ممزا األسرة.
 وبذلؾ نزؿ مجانية التعميـ ني مصر مجانية  قيقية أـ مجانية مزعومة ؟

 

 

 



 ............................................................................................من يدفع نفقات

- 657 - 

 دمة :ـــاملق

ارتفعت تكاليؼ التعميـ ني المجتمعػات المعاصػرة نتيجػة زيػادة الطمػب االجتمػاعي عمػى 
التعميـر الذي ظزر ني كؿ مجتمعات النصؼ ال ػاني مػف القػرف العشػريف واسػتمر مػ  القػرف 
ال ػػادي والعشػػريف والنػػاتق عػػف التقػػدـ العممػػي والتكنولػػوجي وزيػػادة الػػوعي بةهميػػة التعمػػيـر 

طية االجتماعية التي تعتبر التعمػيـ  ػؽ مػف ال قػوؽ المدنيػة لكػؿ أنػراد وكذلؾ نتيجة الديمقرا
 المجتم  بااتالؼ مستوياتزـ.

 ويمكف تفسير الزيادة ني نفقات التعميـ بما يةتي:
إف المشػػروعات التعميميػػة بمػػا تتطمبػػت مػػف مبػػاف ومعػػدات وأجزػػزة وأ ػػاث ومعممػػيف وننيػػيف   -9

 الية وذلؾ ني ظؿ االرتفاع العالي ني األسعار.وعماؿ باهظة التكاليؼر ت تاج إلى نفقات ع

إف غمبة القيـ الديمقراطية ومبادئ الرناهية والعدالػة االجتماعيػة ومػا ترتػب عميزػا مػف زيػادة  -2
الطموح التعميمير وزيادة التزاـ الدولة بالتوس  ني مجػاالت التنميػة والاػدمات عمػى السػوا ر 

. جعؿ ميداف التعميـ ني سباؽ م  غيرن مف المي  اديف مف أجؿ ال صوؿ عمى التمويؿ الالـز

االرتقػػا  نػػي مسػػتوم الاػػدمات التعميميػػة واالسػػتفادة مػػف تكنولوجيػػا التعمػػيـر وطػػد أدت هػػذن  -3
الزيادة ني االنفاؽ عمى التعمػيـ إلػى ظزػور االزمػة التعميميػة المتفجػرة نػي معظػـ دوؿ العػالـ 

  يث ظزرت ال اجة إلى زيادة نفقات التعميـ.

ولة النامية جانبدا كبيردا مف الػداؿ القػومي ومػف الميزانيػة لفنفػاؽ عمػى التعمػيـر وتاصل الد
ب يػػث تكػػاد نػػي  ػػاالت ك يػػرة تصػػؿ إلػػى  انػػة طػػدرتزا الماليػػة ألنزػػا ت تػػاج إلػػى إنفػػاؽ أك ػػر 
وبنسبة أكبر مما تفعمت الدوؿ المتقدمة ألنزا تعاني مػف مشػاكؿ أك ػرر نعميزػا أف تنفػؽ عمػى 

االسػػتيعاب وت سػػيف نوعيػػة التعمػػيـ ولزػػذا ن نزػػا ت تػػاج إلػػى مصػػرونات  م ػػو األمػػة وت قيػػؽ
 أك ر عمى التعميـ. 

ونتيجػػة لالرتفػػاع نػػي التكمفػػة التعميميػػة كػػاف البػػد مػػف التفكيػػر نػػي اتجاهػػات لزيػػادة اإلنفػػاؽ 
 عمى التعميـ وتتنوع هذن االتجاهات عمى الن و التالي: 

زيادة الضرائب مقابؿ زيادة الادمات ومنزا الادمات التعميميةر وذلؾ ني الدوؿ التي تعتمػد الماليػة   -9
نيزا عمى الضرائب م ؿ الواليػات المت ػدة األمريكيػةر ولكػف ياشػى مػف ظزػور معارضػات ماليػة نػي 

كػف تطبيقػت المجتمعات الصغيرة مف الزيػادة نػي الضػرائب مقابػؿ زيػادة الاػدماتر وهػذا االتجػان ال يم
ني الدوؿ التػي ال تعتمػد الميزانيػة نيزػا عمػى الضػرائبر وبػذلؾ تعتمػد نفقػات التعمػيـ نػي هػذن الػدوؿ 
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عمى الضرائب الم صمة لزذا الغر  أو لغيرن مف الادماتر وني هذن الدوؿ نػ ف الػذي يػدن  نفقػات 
 تعميـ أبنائت هو ما ياصـ مف الضرائب التي يدنعزا لمدولة.

عمػيـ مػف الوظػائؼ الرئيسػية واألوليػة لمواليػات والمقاطعػات والم انظػاتر ولقػد األاذ بمبدأ الت -2
أاذت بزذا المبدأ ك ير مف البالد وال قانات المتقدمة وطبؽ ني ك ير مػف المنػاطؽ نػي العػالـ 
عمػى أف تعمػؿ ال كومػات المركزيػة عمػى إعانػة الواليػات الفقيػرة أو الم تاجػةر وطػد سػبؽ أف 

ـ  ػؽ جبايػػة 9999ا نػي مصػر عنػػدما كػاف لمجػالس المػديريات عػاـ طبػؽ هػذا المبػدأ جزئيدػ
% مػػف الضػػريبة األساسػػية لفنفػػاؽ عمػػى الاػػدمات ومنزػػا التعمػػيـر وكػػاف 5الضػػرائب بمعػػدؿ 

 لمجمس المديريات ني ذلؾ الوطت عدد مف المدارس ني المستويات الماتمفة.

 ـ.9979ـ وأعادت مصر تطبؽ هذا النظاـ م  صدور طانوف ال كـ الم مي عا
وطػد يعمػؿ هػػذا االتجػان عمػى اسػػتقالؿ ميزانيػة التعمػػيـ عػف الميزانيػة العامػػة لمدولػةر  تػػى ال 
تتػػة ر ميزانيػػة التعمػػيـ بػػالززات التػػي تتعػػر  لزػػا الموازنػػة العامػػة لمدولػػة نتيجػػة ال ػػروب أو 
انافػػا  التجػػارة الاارجيػػة وزيػػادة نوائػػد الػػديوف الاارجيػػةر أو انافػػا  أسػػعار الاػػدمات 

 الولية التي تعتمد عميزا ميزانية الدولة.ا
التفكيػػر نػػي مصػػادر ذاتيػػة لتمويػػؿ التعمػػيـ نفسػػتر ذلػػؾ مػػف اػػالؿ نكػػرة التعمػػيـ المنػػتق والتػػي  -3

ظزػػرت نػػي عػػدة صػػور نػػي التعمػػيـ المعاصػػر ومنزػػا التعمػػيـ األساسػػي والمدرسػػية الشػػاممة 
المنػػػتق وظزػػػر ذلػػػؾ نػػػي والتعمػػػيـ البػػػولتكنيكي وذلػػػؾ مػػػف اػػػالؿ الػػػربط بػػػيف التعمػػػيـ والعمػػػؿ 

 المدارس المنتجة.

وأايػردا بػػدأ االتجػػان إلػى المؤسسػػات األهميػػة والايريػة والدينيػػة لكػػي تقػـو بػػدور نػػي الاػػدمات  -4
التعميمية ت ت مظمة الجزود األهمية والشعبية ني تمويػؿ التعمػيـ واإلنفػاؽ عميػتر وذلػؾ ونػؽ 

ذن المؤسسات وأدم ذلػؾ إلػى التوسػ  الشروط العامة التي تضعزا الوزارات القومية لمتعميـ لز
 ني التعميـ الاال واألهمي ني كؿ المستويات. 

وطػد أوصػػت اليونسػػكو والمػؤتمرات الدوليػػة بمعػػدالت عالميػة تراعيزػػا الػػدوؿر وتسترشػػد 
% مػػف الميزانيػػة العامػػة 97-94بزػػا وهػػي أف تكػػوف ميزانيػػة التعمػػيـ نػػي  ػػدود تتػػراوح مػػف 

مػف دسػتور  99الػدوؿ العربيػةر ونػي مصػر تػنل المػادة  لمدوؿر وهي نسبة تةاذ بزا أغمب
عمى أف الدولة تكفػؿ مجانيػة التعمػيـ نػي مرا مػت الماتمفػة وتمتػـز الدولػة بتاصػيل  2994
 % مف الناتق القومي لمتعميـ تتصاعد تدريجيدا لتتفؽ م  المعدالت العالمية.4نسبة 

 جزا ت ت طسميف كبيريف:وغالباد ما تكوف ميزانية التعميـ مف عدة بنود يمكف إدرا
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التكاليؼ الرأسمالية أو النفقات ال ابتة وهي تشػكؿ تكػاليؼ األراضػي والمبػاني والمعػدات  -أ
 واألدوات والتجزيزات واأل اث والمعامؿ والمكتبات والمالعب واإلدارييف. 

التكاليؼ أو النفقات الدورية وهي تشػمؿ مرتبػات المعممػيف واإلداريػيف التػي عػادة  -ب
% مف ميزانية التعميـر باإلضانة إلػى تكػاليؼ الميػان والنػور والصػيانة 89 -69صؿ إلى ما ت

 وغيرها مف التكاليؼ والنفقات الجارية.
ونتيجػػة لالتجاهػػات المركزيػػة نػػي إدارة التعمػػيـ نػػ ف تمويػػؿ التعمػػيـ يعتبػػر مػػف مسػػئولية 

ائزا نػي جميػ  مرا مػتر الدولة  يث تعد الدولة هي المسئولة عف تونير التعميـ الجماعي ألبن
وتت مؿ ال كومات المركزية ني معظػـ نفقػات التعمػيـر وتجعػؿ نصػيب السػمطات الم ميػة مػف 

ـ ونػػؽ طػػانوف ال كػػـ الم مػػي والقػػوانيف 9979هػػذن النفقػػات م ػػدود لمغايػػة ن نػػت اعتبػػاردا مػػف 
 المعدلة لت ني مصر تت مؿ الم انظات دور مزـ ني نفقات التعميـ األساسي.

التعميـ نػي الػدوؿ العربيػة يتفػاوت  جمػت مػف بمػد إلػى ةاػر نتيجػة لعوامػؿ ك يػرة  إف تمويؿ
منزػػػا  جػػػـ التعمػػػيـ نفسػػػتر واإلمكانيػػػات الماديػػػة والبشػػػرية واألوضػػػاع الجغرانيػػػة والسػػػكانية 

 وغيرها مف القوم المؤ رة عمى التعميـ.
ف كػػاف نػػي  كػػؿ وكػػذلؾ يتفػػاوت متوسػػط تكمفػػة الطالػػب مػػف دولػػة عربيػػة إلػػى أاػػرم وا 

ال ػػاالتر هنػػاؾ تواضػػ  نػػي االعتمػػادات الماليػػة الااصػػة بػػالتعميـ بالنسػػبة لمميزانيػػة العامػػة 
لمدوؿ العربية بالنسبة لدامزا القومير وتتراوح نسبة تكمفة التعميـ ني الػدوؿ العربيػة مػا بػيف 

% مف الداؿ القومي لزذن الدوؿر بينما نسبة ميزانيػة التعمػيـ نػي هػذن الػدوؿ 6.98ر 4.65
% وهػػذن تعػػد نسػػبة 25% و 8ى الميزانيػػة العامػػة لمػػدوؿ العربيػػة تتػػراوح غالبدػػا مػػا بػػيف إلػػ

 مرتفعة عف نظرائزا ني الدوؿ المتقدمة.
 مؤشرات متويل التعليم:

هنػػػاؾ مؤشػػػرات كميػػػة وكيفيػػػة ت ػػػدد الكفػػػا ات اإلنتاجيػػػة لمنشػػػاط التعميمػػػي والمعيػػػار 
 االطتصادي لمتعميـ وهذن المؤشرات أهمزا:

 ميسانية التعليم واجلهد التعليمي:[ 1

تعكػػس ميزانيػػة التعمػػيـ وال ػػروة التعميميػػة طػػدرة التعمػػيـ عمػػى اإلنتػػاجر ويقصػػد بػػال روة 
 التعميمية هي األجززة واإلدارات التعميمية والقوم البشرية الموجودة نعالد ني التعميـ.
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المجتم  نػي عمميػات م  أف ميزانية التعميـ ال تم ؿ و دها الجزد ال قيقي الذي يبذلت 
التعميـ ألف هناؾ جزود أارم تبذلزا األسػرة والجمعيػات والزيئػات األهميػة والايريػة والدينيػةر 

 وما طتـو بت وسائؿ التربية الجماهيرية مف االؿ وسائؿ اإلعالـ والمكتبات وغيرها.
 وهناؾ عوامؿ تؤ ر ني زيادة ميزانية التعميـ أهمزا:

 دة التعميمية  الفصؿ الدراسي(.االرتفاع ني تكمفة الو  -أ
 زيادة أعداد المتعمميف والممت قيف بماتمؼ أنواع التعميـ.  -ب

 [ ميسانية التعليم وامليسانية العامة:2

تم ؿ العالطة بيف ميزانية الدولػة وبػيف ميزانيػة التعمػيـ الوضػ  النسػبي لمجزػد التعميمػي 
ألاػرم نػي المجتمػ ر وباإلشػارة الػى مػا ني صمتت بالجزود األارم لمدولة ني نوا ي التنمية ا

% 2% مف الناتق القومي لمتعميـ مػا طبػؿ الجػامعير و 4ينل عميت الدستور مف تاصيل 
% مػػف 7% لمب ػػث العممػػير نػػ ف جممػػة مػػا ياصػػل لمتعمػػيـ نػػي مصػػر هػػو 9الجػػامعير ولمتعمػػيـ 

 الناتق القومي.

 [ نصيب الفرد مو اإلنفاق على التعليم:3

الفػرد مػف ميزانيػة التعمػيـر عػف طريػؽ نسػبة ميزانيػة التعمػيـ إلػى وذلؾ ب ساب نصػيب 
عدد السكاف ولكػف هػذا ال يعنػي بالضػرورة أف يكػوف التعمػيـ أطػؿ نػي كمػت أو كيفػت أو أك ػرر 

 ألف ذلؾ يرتبط بعوامؿ ك يرة اجتماعية واطتصادية.
 عليم:[ توزيع ميسانية التعليم على املراحل واملستويات واألنواع املختلفة للت4

وهذا التوزي  يرتبط بتكمفة التمميذ نػي كػؿ مر مػة ونػوع مػف أنػواع التعمػيـ والتػي يػداؿ 
 نيزا  ال ة عناصر رئيسية وهي:

 المصرونات أو التكاليؼ الرأسمالية. -أ
 المصرونات الدورية: الرواتب واألجور واإلدارات والكتب المستزمكة. -ب
 مصرونات الصيانة الدورية. -ج

 [ أنشطة التدريس ومعدالتها: ومهها: 5

 معدؿ نصيب المدرس مف التالميذ ني الفصؿ الوا د. -
 معدؿ نصيب المدرسة مف الفصوؿ. -
 معدؿ نصيب التوجيت واإلشراؼ الفني مف المدرسيف والتالميذ والفصوؿ. -
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 عدد ساعات التدريس لكؿ معمـ. -
 عدد ساعات التعميـ ني األسبوع لمتمميذ.  -
 ف مسا ة الفصؿ.نصيب التمميذ م -
 نصيب التمميذ مف المالعب والصاالت والماتبرات وغيرها.  -

 حساب التكلفة والعائد: 

يعد االست مار البشري أبمغ أنواع االسػت مار وأك ػرن مػردوددا مػف صػناعات أاػرمر وذلػؾ 
الرتباط التعميـ بالمعارؼ والمزارات والعادات التي يكتسبزا الفػرد وتػؤ ر بطريقػة مباشػرة عمػى 

 النشاط اإلنتاجي لت ني القطاعات االطتصادية األارم.
 مفهوم حساب التكلفة والعائد:

يقصػػد ب سػػاب التكمفػػة والعائػػد مقارنػػة تكمفػػة مشػػروع اسػػت ماري بالعائػػد والمنتظػػر منػػت 
بقصد ت ديد مدم نائدتتر وااتيار است مار رأس الماؿ ني مشروع ما معنان التضػ ية بالمػاؿ 

جؿ ال صوؿ عمى عائد ونوائد مسػتقبمية لزػذا المػاؿ المسػت مر عمػى ني الوطت ال اضر مف أ
 شكؿ مستويات أعمى ني الداؿ واإلنتاج.

ومداؿ  ساب التكمفة والعائد هو أداة رجاؿ االطتصػاد نػي  سػاب العائػد الم تمػؿ مػف 
المشروعات االست ماريةر ن ف استعماؿ هذا المداؿ ني االست مار التعميمي يركػز بشػدة عمػى 

العائػػد االطتصػػادي مػػف التعمػػيـر ولػػذلؾ يعػػار  بعػػ  رجػػاؿ التعمػػيـ اسػػتعماؿ هػػذا   سػػاب
المداؿ باعتبار أف لمتعميـ أهداؼ أارم غير اطتصادية ي ققزا التعمػيـ نػي  يػاة األنػراد ونػي 

  ياة المجتمعاتر وهذن األهداؼ مف أهميتزا ليس لزا عائد اطتصادي يمكف طياست.
فة والعائد يمكػف أف يمػد الماطػط التعميمػي بمعمومػات وم  هذا ن ف مداؿ  ساب التكم

أساسػػية مفيػػدة عػػف الػػروابط التػػي تػػربط التعمػػيـ بسػػوؽ العمػػؿر وعػػف األهميػػة االطتصػػادية 
 لمسياسات التعميمية  تى يمارس االاتيار بينزا عمى أسس موضوعية سميمة.

يػػػة ورغػػػـ صػػػعوبة طيػػػاس العائػػػد االطتصػػػادي لمتعمػػػيـ نقػػػد ظزػػػرت طػػػرؽ ونمػػػاذج عمم
 لتاطيط التعميـ ونقدا لزذا المداؿ منزا: 

 العالطة بيف اإلنفاؽ عمى التعميـ وتكويف رأس الماؿ القومي. -
 القيمة االطتصادية لمتعميـ العالي. -
 ت ديد إسزاـ التعميـ ني اإلنتاج القومي الكمي. -
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 طياس العائد عمى الفرد مف اإلنفاؽ عمى التعميـ.  -
 دراسة العالطة بيف نسب المقيديف ني التعميـ والنمو اإلنتاجي الكمي.  -
 حساب التكلفة في التعليم:  

 سػػاب التكمفػػة نػػي التعمػػيـ يتضػػمف أك ػػر مػػف إ صػػا  بسػػيط لممػػاؿ المنصػػرؼ عمػػى التعمػػيـر 
نالمصػػرونات الماليػػة نػػي االسػػت مار التعميمػػي ال تم ػػؿ إال جػػز دا مػػف التكمفػػة الكميػػة الفعميػػةر 
ويمكف بصورة ماتصػرة ت ديػد أوجػت اإلنفػاؽ عمػى التعمػيـ وت ديػد سػبؿ االسػت مار التعميمػي 

 مجتم  عمى الن و التالي: وتكمفتت ني أم 
المصػػرونات الماليػػة التػػي تتم ػػؿ نػػي مرتبػػات المدرسػػيف وعػػف التجزيػػزات واأل ػػاث واألدوات  -9

 والادمات واستزالؾ الكزربا  والما . 

 مػػػف األراضػػػي والمبػػػاني المدرسػػػية سػػػوا  المقدمػػػة مػػػف الدولػػػة أو التػػػي تقػػػدـ مػػػف األهػػػالي  -2
 لمباني.والتبرعات الايرية.. وطيمة استزالؾ هذن ا

 سػػاب طيمػػة وطػػت المعممػػيف ويمكػػف مػػف اػػالؿ إ صػػا  مرتبػػاتزـ ولكػػف إذا نػػر  وتقاضػػى  -3
المعمموف مرتبات أطػؿ مػف سػعر سػوؽ العمػؿ نػي مقابػؿ اػدماتزـ نيصػبم مػف الػالـز تقػدير 
السعر ال قيقي لوطتزـ ويتطمب ذلؾ  ساب الوطت الضػائ  لػدم المعممػيف وذلػؾ الوطػت الػذي 

 عماؿ والتي تتـ اارج اوطات العمؿ المدرسي. ينفقت المعمموف ني األ

 ساب األجر الضػائ  مػف المتعممػيف والػداؿ المقػدر أف يكسػبت المػتعمـ لػو أنزػـ شػاركوا نػي  -4
سػػوؽ العمػػؿ نػػي أ نػػا  نتػػرات التعمػػيـ نااتيػػارهـ تكممػػة التعمػػيـ أدم إلػػى نقػػدانزـ هػػذا األجػػر 

تم  بزػذن األمػواؿ اعتمػاددا عمػى أف سوا  بالنسبة لمفرد أو المجتم ر ولكف ض ى الفرد والمج
 التعميـ سوؼ يزيد مف طدرة األنراد اإلنتاجية. 

المصػػرونات اإلضػػانية التػػي تت ممزػػا األسػػرة نػػي مقابػػؿ تعمػػيـ أبنائزػػا  تػػى ولػػو كػػاف التعمػػيـ  -5
يقدـ بالمجافر ن ف األسػرة تت مػؿ جػز دا مػف المصػرونات اإلضػانيةر وتشػير إ ػدم الدراسػات 

مصػػرونات اإلضػػانية لمتمميػػذ الوا ػػد نػػي التعمػػيـ األساسػػير تسػػتزمؾ مػػا نػػي مصػػر إلػػى أف ال
% مف داؿ األسرة ني المدارس اإلعدادية ال كوميةر ويال ظ تضاعؼ هػذن 3.27يقرب مف 

 النسب عند زيادة أعداد التالميذ لألسرة الوا دة. 

تمميػذ  وعناصر التكمفة هذن يمكف جمعزا بسزولة لتعطينػا مقػدار التكمفػة السػنوية لكػؿ
 بالنسبة لكؿ نوع مف أنواع التعميـ. 

 وني النزاية يظؿ السؤاؿ هؿ مجانية التعميـ  قيقية أـ مجانية مزعومة.


