
 

301 

 د. ظالل محمد عادل                                تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدارس الحكومية في مصر

: ةــدمـقـم  
تعد عمليَّة التربية والتعليم من المهن العظيمة التي تحمل رسالة كبيرة بين يدي 
رجالها على اختالف مهامهم الميدانية , وما كان تقدم األمم ورفعتها إال بعد أن أعطت 

 التربية والتعليم اهتمامها األكبر.     
  لدان العالممن ب يعد النظام التعليمي العمود الفقري ألي تنمية منشودة في أي بلدو 

ف , إال أنه ومنذ منتص فقد أنفقت الدول والحكومات دعمًا سخيًا على تمويل التعليم
وتحاول إدارة  , بدأت الحكومات في تخفيض نفقاتها التعليمية والثمانيناتالسبعينات 

قة بين التعليم هناك عالمن ثم فو ,   , وأقل تكلفة أنظمتها التعليمية بأساليب أكثر فاعلية
  القتصاديةأن للتعليم دوراً في الحياة اكما  , والتعليم والدخل, والتعليم والعمل , واالقتصاد 
ميذ تهتم المدرسة بتدريب التال حيث ,للتعليم  يشير إلى االتجاه االقتصادي وهو ما

عدادهم اقتصاديا  ي وصًا فخص, وتكوين الوعي واالتجاهات االقتصادية لديهم , وا 
  . بواكير سنوات الدراسة

ويعزى  ,والواقع أن معظم أنظمة التعليم في العالم تواجه عجزًا في الموارد المالية 
ارتفاع و  , خاصة في دول العالم النامي, وبالنمو السكاني السريع  : ذلك إلى عوامل منها
لمتخرجين اسعي مؤسسات التعليم إلى تحقيق مستوى يساعد و  , تكلفة تعليم الطالب

 (108 , 2007الهاللي, . ) على المنافسة في سوق العمل العالمي
وتمر معظم دول العالم بأزمات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على تمويل التعليم  
األمر الذى أدى إلى قيام العديد من الدول بتبنى سياسات تمويلية تهدف إلى تخفيف 
العبء الملقى  على  الحكومات , ومنها مشاركة الطالب وأولياء األمور وبعض الهيئات 

 ( Holtta :55 ومؤسسات اإلنتاج . ) 
تواجه األنظمة التعليمية في جميع الدول تحديات كبيرة تختلف حدتها مع من ثم و 

ومن  , فهي أكثر حدة في الدول النامية منها في الدول المتقدمة, درجة تقدم هذه الدول 
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أهم هذه التحديات ذلك التحدي المتمثل في توفير مصادر تمويلية كافية لتأمين التعليم 
 . لكم والنوع المناسبين المناسب لطالبيه با

وال  ؛ أخطر وأكبر األزمات التي تواجه التعليممن وتعد أزمة تمويل التعليم العام 
تعليمية  دماتختبدو فقط هذه األزمة في صعوبة الوفاء بااللتزامات المالية الالزمة لتقديم 

ولكن في عدم استعداد الدولة لتقديم مساعدات , على مستوى كمي ونوعي مناسب 
وهذا يدعو إلى البحث عن مصادر  , مناسبة للتعليم بنفس السخاء لمجاالت أخرى

 (72,  2010. ) هندي , تمويل أخرى بوسائل وطرق مختلفة 
ولقــــد بــدأت النظــــرة الحديثــــة للتعليــــم كاستثمــــار , فالتعليــــم لـــم يعــــد مجرد خدمة 

يتــــاح من مــال بصرف النظر عن طبيعــــة الخــــدمـــة أكانت يتفــــق عليهـــا بقــــدر ما 
نمـــــا أصبح استثمـــــارا بشــــريــــًا وعامـــاًل رئيسيــــًا ف, ضروريـــــة أم تحسينيـــــة أم كماليـــــة  ي وا 

ورفـــع معـــــدالت اإلنتـــــاج العـــــام في الدولــــة , فهـــو استثمـــــار يعـــــود بنتــــائـــج , التنميــــة 
اقتصاديـــــة تبلــــــغ قيمتــــها أضعــــاف ما تـــم صرفــــه فيــــه , ألنـــه يحسن قــــدرات الفــــرد 

رة مهنيــــة لإلبــــداع في العمل , ويكـــيف ويكسبــــه مهــــارات العمل , ويمنحـــــه بصي
 (2012,99) شعبان,الظـــــروف للتغييــــر والتطويـــــر في المهن واألعمال. 

 وفي غالبية الدول العربية يعد تمويل التعليم من مسئولية الحكومات المركزية 
ل الي حوالي يص ويكاد يكون التمويل الحكومي هو المصدر الرئيس لتمويل التعليم والذي

من مصادر التمويل , بينما تغطي الجزء الباقي من تمويل التعليم الرسوم الطالبية    90%
وبعض المساعدات الداخلية والخارجية المقدمة من بعض الدول والمنظمات والهيئات 

( , كما أن تمويل التعليم يمكن أن يرتكز في الدول العربية على Bikasc : 3الدولية )
أساسين , أحدهما رئيس يعتمد على التمويل الحكومي ومصاريف الطالب   مصدرين

واآلخر فرعي , وينقسم إلى داخلي كالتبرعات األهلية , والجهود الذاتية من قبل األفراد  
,  2000( , ) أبو عمة ,  139, 1993وخارجية مثل المنح الدراسية . ) أحمد , 

262 ) 
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التعليم التي تواجه مدارس التعليم العام يمكن إجمال مشكالت تمويل في مصر و 
 تثمار مواردها سالالمدرسة وافتقار  , الموارد وسوء تخصيصها وانخفاض كفاءتها ندرةفي 

امًا على لذا كان لز , و  القدرة على تفعيل األنشطة المدرسية وتنويعها ضعفوبالتالي 
ن البيئة ه لتحسيالمدارس البحث عن أساليب تزيد من تمويل التعليم في بعض جوانب

التعليمية التي تساعد على جذب الطالب بقدر أكبر عندما تتوفر وسائل الراحة والترفيه 
 والمكان المناسب حتى يتعلم بشكل أفضل. 

 مشكلة الدراسة ، وأسئلتها :
        في تمويلها على التمويل الحكومي فقطتعتمد مدارس التعليم العام إذا كانت 

أبعاد فإن  , بشكل رئيس على الميزانية المخصصة لهاأنشطتها كما تعتمد في تمويل 
 م من واقع تمويل التعليم في دولة لديها قناعة بأهمية التعليتظهر مشكلة  الدراسة الحالية 
 جهودها وتكثيف بمهامها ,, ويزيد من مسؤولية المدارس للقيام  ورفع مستوى كفاءته

  .ها تمويللزيادة مصادر 
أعداد الملتحقين بالتعليم العام , مع وجود زيادة في تكاليف التعليم  كما أن تزايد

ووجود مشكالت تتعلق بنقص الموارد المالية لإلنفاق على التعليم العام , يؤثر على 
 (444م,2005جودة العملية التعليمية ونواتجها التربوية .)رفاعي,

 ة وفعالة لتمويل التعليم واإلنفاق عليهولعل ذلك يتطلب البحث عن مصادر دائم 
نتيجة لعدة عوامل , منها : التطور المتسارع في وسائل التعليم المستخدمة من جهة  
والحاجة الفتتاح مدارس حديثة من جهة أخرى , وأيضًا الحاجة لتوفير صيانة لألجهزة 
والوسائل مع توفير جميع االحتياجات األساسية والثانوية الالزمة لذلك , فإن ذلك يشكل 

ن , األمر الذي يمكن أ أهدافها المنوظة بها المدارسأمام تحقيق  تحديًا كبيرًا وعائقاً 
  بشكل خاص -وهم الطالب  –, وعلى نواتجها  بشكل عام سلبا على أدائهاينعكس 

إيجاد المزيد من مصادر التمويل الذي يسير جنبا إلى جنب مع التمويل  وهو ما يتطلب
 الحكومي.
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  :األسئلة التاليةعلى ومن هذا المنطلق تحاول الدراسة اإلجابة 
 ما أهمية تنويع مصادر تمويل التعليم ؟.1
 ؟ تمويل التعليم أهم الخبرات في مجال تنويع مصادر ما .2
نظر  من وجهةتنويع مصادر التمويل الذاتي للمدراس الحكومية في مصر  واقعما .3

 ؟أفراد العينة 
 نينالثانوية بما داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة في مدارس المرحلة .4

تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدارس  حول واقع البناتونظرائهم في مدارس 
 الحكومية ؟

 للمدارس الحكوميةتنويع مصادر التمويل الذاتي  تحول دونالتي  المعوقاتما .5
 من وجهة نظر أفراد العينة ؟

 نينالثانوية بما داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة في مدارس المرحلة .6
مويل تنويع مصادر الت تحول دونالتي  المعوقاتحول  البناتونظرائهم في مدارس 

 الذاتي للمدارس الحكومية ؟
 ؟الحكومية في مصر لمدارس لالذاتي تنويع مصادر التمويل  كيف يمكن.7

: أهمية الدراسة  
 تتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي :

اهم كمسبشكل ذاتي ,  المدارس الحكوميةتنبثق أهمية الدراسة من أهمية تمويل  -1
وحل الكثير من مشكالتها الناجمة عن قلة مزانياتها ,  المدارسرئيس في تطوير 

م ا , وهو ما يمكن أن يسهوتحقيق أهدافهوالموارد المالية الواردة إليها من الحكومة , 
 .في تطوير العملية التعليمية بشكل عام 

ليم منطلقا لوزارة التربية والتعأن تكون  - بما تقدمه من مقترحات -يمكن للدراسة  -2
ناسبا تراه مللمدارس في إيجاد ما  إلعادة النظر في قراراتها , من أجل إتاحة الحريات
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در تمويلها , لزيادة مواردها المالية , بما من آليات يمكن أن تسهم في تنويع مصا
 . يخدم العملية التعليمية 

ضافة للمكتبة التربوية , ومددا للباحثين الجدد الذين  -3 يمكن أن تكون الدراسة إثراًء وا 
 قد يقومون باختيار مثل هذا الموضوع , فيفيدون من نتائجها , وما تقدمه من رؤية 

 أهداف الدراسة :
 على أهمية تنويع مصادر تمويل التعليم .التعرف  -1
 في مجال تنويع مصادر تمويل التعليم  . بعض الدولالتعرف على أهم خبرات  -2
الذاتي للمدراس الحكومية في مصر من التعرف على واقع تنويع مصادر التمويل  -3

 وجهة نظر العينة .
لثانوية مدارس المرحلة االتعرف على داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة في  -4

بنين ونظرائهم في مدارس البنات حول واقع تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدارس 
 الحكومية .

مدارس للتنويع مصادر التمويل الذاتي  نحول دونالتي  المعوقاتالتعرف على  -5
 من وجهة نظر أفراد العينة .الحكومية 

وية أفراد العينة في مدارس المرحلة الثانالتعرف على داللة الفروق بين استجابات  -6
ادر تنويع مص تحول دونالتي  المعوقاتبنين ونظرائهم في مدارس البنات حول 

 التمويل الذاتي للمدارس الحكومية .
 تنويع مصادر التمويل التي يمكن أن تسهم في تقديم مجموعة من المقترحات -7

المدارس على تغطية عجزها المادي  , لمساعدة الذاتي للمدارس الحكومية في مصر 
 .واإلنفاق على كافة األنشطة والممارسات فيها
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الدراسة : مصطلح  
  : الذاتيتمويل المصادر تنويع  -

إن تمويل التعليم يعني توفير الموارد المالية الالزمة ألداء المهام التعليمة , إذ 
  قيام بهبما هو مطلوب من التعليم البدون توفر الموارد التمويلية الكافية ال يمكن القيام 

تطلب إنفاقًا إذ أنها ت أو بالجوانب النوعية , , سواء المرتبط منه بالجوانب الكمية للتعليم
. اجات التعليم ماليًا عليها وينبغي أن تتناسب الموارد المالية مع احتي

 (176م,ص2007)خلف,
ة ليمية لتحقيق أهداف محددمجموعة الموارد المالية المرصودة للمؤسسات التعوهو 

دارتها بكفاءة عالية مفهوم يرتبط كما يعرف بأنه ,  (116م,ص2013. )المالكي, وا 
حكومية كانت أو غير حكومية(, والعمل )   ابتحديد مصادر التمويل بمختلف أنواعه

على تنميتها واستثمارها, وتوجيهها على النحو األمثل الذي يمكن المؤسسات التعليمية 
 . القيام بأدوارها تجاه الفرد والمجتمع, وتحقيق أعلى استثمار بأقل تكلفةمن 

 (253م, ص 2011)حسين,
وعلى ذلك فإنه يقصد بتنويع مصادر التمويل الذاتي في هذه الدراسة إجرائيا , 
بأنه : كل اإلجراءات أو المشروعات التي يمكن أن تقوم بها المدارس بشكل ذاتي من 

االعتماد على مصادر التمويل األخرى ) الحكومية , والقطاع  ىباإلضافة إلداخلها 
تستطيع بها اإلنفاق على كل ما إضافية لحصول على موارد مالية , بهدف االخاص ( 

 . وتأثيثهو منوط بها من أنشطة , وتطوير في البنية التحتية , وتجهيزات , 
 منهج الدراسة :
, والذي يقصد به المحاولة البحثية المنظمة  المنهج الوصفي المسحي تم اختيار

لمدارس فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل الذاتي للتقرير وتحليل ووصف الوضع الراهن 
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تمويل , بهدف تقديم بدائل مقترحة يمكن أن الحكومية , والعقبات التي تواجه هذا ال
 .تسهم في تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدارس الحكومية في مصر 

 الدراسات السابقة :
تعد الدراسات السابقة بمثابة المقدمات المنطقية ألي دراسة الحقة في المجال 
البحثي الواحد, وذلك لالستفادة منها والبقاء عليها , كما تمكننا من معرفة موقع الدراسة 
 الحالية من الدراسات السابقة , واإلحاطة بجوانب المشكلة , وما يرتبط بها , وفي هذا

 السياق يمكن عرض هذه المجموعة من الدراسات على النحو التالي :
 أوال : الدراسات العربية :

 الموضوع ما يلي : بهذا من الدراسات األجنبية المتعلقة
ه( : مصادر مقترحة لتمويل التعليم العالي األهلي بالمملكة 1425دراسة عال ) -1

 العربية السعودية :
على بعض تجارب الدول العربية واألجنبية فيما يتعلق هدفت الدراسة إلى التعرف 

ألهلي والتعرف على واقع تمويل التعليم  العالي اضوع تمويل التعليم العالي األهلي , بمو 
ومعرفة أبرز المعوقات التي ,  بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر مجتمع الدراسة

ادر رفة مرئيات مجتمع الدراسة تجاه المصومع تواجه واقع تمويل التعليم العالي األهلي ,
بانة اعتمدت على االستالباحثة المنهج الوصفي التحليلي , و  استخدمت , وقدالجديدة 
 (.30على عينة ممثلة بلغت ) هاطبقتالتي 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن حاز مصدر التمويل القائم على التبرعات  
صدر التمويل القائم على الرسوم المحصلة من والمنح المشروطة وغير المشروطة , وم

الطلبة , ومصدر التمويل المستند على االعتمادات التي تخصص من ميزانية الدولة 
ومصدر التمويل القائم على ربع أمالك الكليات وما  , كمصدر لتمويل الكليات األهلية

 ينتج عن التصرف فيها على متوسطات ذات مستويات مرتفعة , وحصول مصدر
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التمويل القائم على اإليرادات التي ينتج عن القيام بمشروعات البحوث لجهات خارجية 
من قبل الكليات , ومصدر التمويل المستند إلى القروض , ومصدر التمويل القائم على 

 األوقاف , ومصدر التمويل القائم على الوصايا على مستويات متوسطة األهمية.
إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام ه( : 1425دراسة العتيبي ) -2

 بالمملكة العربية السعودية :
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم 

مسؤولي و  , من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام , العام في المملكة العربية السعودية
ى التعرف على آراء المسؤولين في إضافة إل , القطاع الخاص في مدينة الرياض

الجانبين حول المقترحات التي يمكن أن تزيد من إسهام القطاع الخاص في تمويل 
مع وضع تصور مقترح لتحديد صيغ وآليات إجرائية لتفعيل إسهام القطاع  , التعليم العام

بانة استو  ,استخدم الباحث المنهج المسحي الوصفي , و الخاص في تمويل التعليم العام 
واًل من مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص خالل ئ( مس392وزعت على )
 .العام الجامعي 

وقـــــد أشارت نتائج الدراسة إلى أن واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم  
العام ضعيف في مجمله , وكان من أبرز المجـــاالت التي يسهم القطاع الخاص في 

نشاء المباني تمويلها تقد يم الجوائز التشجيعيـــة للطالب , وطباعة النشرات التربوية , وا 
 التعليمية , وتدريب الطالب.

م( : تطوير مصادر تمويل التعليم العام بالجمهورية اليمنية  2010دراسة مجاهد ) -3
 في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة :

م لمية المعاصرة لتمويل التعليم العاأبرز االتجاهات العاهدفت الدراسة إلى بيان 
واإلنفاق عليه , وبيان الواقع الحالي لتمويل التعليم العام واإلنفاق عليه باليمن , وأهم 
المشكالت التي تواجهه , وتحديد األساليب التي يمكن من خاللها تطوير مصادر تمويل 
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خالل  لتحليلي , منالتعليم العام باليمن , وقد تم استخدم الباحث المنهج الوصفي ا
  االستبانة التي تم تطبيقها على عينة من خبراء التعليم , ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي

ويتحفظ  , يوافق أفراد العينة على أساليب تطوير المصادر الذاتية لتمويل التعليم العام -
رفعين المتأفراد العينة حول أساليب فرض رسوم أو غرامات على الطالب سواء منهم 

أو الراسبين والباقين لإلعادة أو المخالفين, في الوقت الراهن نظرًا للظروف 
التي تحول دون تمكن الطالب وأسرهم من سداد مثل  االقتصادية الحالية الصعبة

 . هذه الرسوم
يوافق أفراد العينة على أساليب زيادة المشاركة المجتمعية في تمويل التعليم العام,  -

 . ذلك واجبًا وطنياً ويعتبرون 
يوافق أفراد العينة على أساليب زيادة المنح والقروض األجنبية في تمويل التعليم العام,  -

 . وضرورة تفعيل لجان التنسيق مع هذه المنظمات والجهات المانحة
فاعلية اإلنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي  م( :2010) دراسة أبو خليل -4

 ده :في مصر وسبل ترشي
هدفت هذه الدراسة إلى التشخيص العلمي لمواطن القوة والضعف لواقع اإلنفاق 
العام على التعليم , والتعرف على مظاهر الخلل وتجلياتها وآثارها في منظومة اإلنفاق 

 العام على التعليم قبل الجامعي .
ات وتداعي, وقد تم مناقشة آثار األزمة المالية العالية على االقتصاد المصري 

ذلك على التعليم , وتحليل هيكل اإلنفاق العام للدولة وتأثيره على التعليم , وتحليل هيكل 
ومالمح اإلنفاق الفعلي على التعليم قبل الجامعي , وتحليل مظاهر الخلل في اإلنفاق 
العام على التعليم قبل الجامعي , وفي النهاية قدمت الدراسة تصورا مقترحا لفاعلية 

 ق العام على التعليم قبل الجامعي.اإلنفا
لدعم تمويل التعليم الجامعي م ( : التمويل الذاتي مدخاًل 2011) حسيندراسة  -5

 الحكومي في مصر :
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هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات وآليات التمويل الذاتي للتعليم الجامعي الحكومي في 
ا , وتناولت أبرز المتغيرات العالمية والمحلية وتأثيره مصر, واستخدمت المنهج الوصفي

ويله سباب ضعف كفاية تمعلى تمويل التعليم الجامعي الحكومي بمصر, كما تناولت أ
حالًيا, وقد أوضحت الدراسة مفهوم التمويل الذاتي ونشأته, وأسفرت عن عدة نتائج من 

 : أهمها
فسه وفي الوقت ن, أن التعليم الجامعي الحكومي في مصر يواجه عدًدا من التحديات  -

األموال التي تنفق عليه غير كافية , مما نتج عنه العديد من المشكالت التي تستلزم 
 إيجاد مصادر تمويل جديدة. 

التمويل الذاتي من أفضل المصادر لدعم تمويل التعليم الجامعي الحكومي في الوقت  -
خالل  الحالي, حيث ُيمكن الجامعات من الحصول على موارد إضافية لها من

استثمار وتوظيف مواردها الذاتية أفضل استثمار ممكن, مما يسهم بدوره في تطوير 
 وتحسين وضعها الحالي .

م( : مقارنة لتمويل التعليم العالي في ست دول 2011دراســـة العربي وآخرون ) -6
 عربية :

لبنان  و تنــاولت الدراســـة تحليل سياسات التمويل للتعليم العالي في كل من مصر , 
والمغرب , وتونس , واألردن , سوريا , وقد خلصت الدراسة إلى أنه من الصعب 
تصنيف الدول الستة من ناحية فاعلية سياسات تمويل التعليم العالي بدقة , وذلك ألن 
العملية تشتمل على عدة مستويات ولها أبعاد متعددة ولوجود عدة عوامل مؤثرة , كما 

 ياسات التمويل المختلفة للتعليم العالي في الدول الستخلصت إلى تصنيف فاعلية س
وتونس  %72واألردن  %7ولبنان  %24والمغرب  %23وفي مصر  %21ففي سوريا 

, وتبين أن أداء الدول في سياسات تمويل التعليم ال يتأثر كثيرًا لكون التعليم  72%
 المقدم تعليمًا حكوميًا أو خاصًا.
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دائل لتمويل التعليم الجامعي الحكومي المصري في م ( : ب2011دراسة حسين ) -7
 ضوء خبرات بعض الدول :

هدفت الدراسة إلى طرح بدائل لتمويل التعليم الجامعي الحكومي المصري على 
ضوء خبرات بعض الدول , واستخدمت المنهج الوصفي , وتناولت الوضع الراهن 

هات تمويل له , كما تناولت اتجاللملتحقين بالتعليم الجامعي الحكومي بمصر, وواقع تموي
التعليم الجامعي السائدة في العالم , وخبرات بعض الدول في مجال تمويل التعليم 

 الجامعي , وأسفرت عن عدة نتائج من أهمها: 
أن التعليم الجامعي الحكومي في مصر يواجه سياسة تقليص اإلنفاق, حيث أصبح  -

 التمويل محدودًا.
تمدت على التبرعات حققت تقدما كبيرا في تحقيق أهدافها, وأن أن الجامعات التي اع -

 .استدرار واستدعاء الجهود الذاتية أمر مطلوب للجامعات
م( : بدائل تمويل التعليم العالي الحكومي في المملكة 2013دراسة المالكي ) -8

 العربية السعودية :
ة البدائل المختلفهدفت الدراسة بشكل رئيس إللقاء الضوء على المصادر أو 

 .في المملكة العربية السعودية المطروحة لتمويل التعليم
وقد خلصت الدراسة إلى أنه من الضروري األخذ ببدائل مختلفة لتمويل اإلنفاق 

راد , وذلك كمشاركة األف بجانب المصدر الرئيس وهو الحكومة, التعليمي في المملكة 
ركة لى معدالت االلتحاق وتكافؤ الفرص, ومشافي تمويل تعليمهم بالقدر الذي ال يؤثر ع

القطاع الخاص ممثاًل في شركاته ومؤسساته المختلفة من خالل الضرائب التشجيعية 
أو القروض أو الدعم والتبرع وغير ذلك , وأخيرا من خالل االستثمار األمثل لكافة 

ارات والبحوث ستشالموارد الطبيعية والبشرية المتاحة للمؤسسات التعليمية , كتقديم اال
المختلفة للجهات األخرى , أو اإلفادة القصوى من المرافق واألجهزة التعليمية في الفترات 

 .المسائية واإلجازات والمواسم , وتأجير العقار غير المستثمر وخالفه
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هـ( : طرق التمويل البديلة للتعليم العالي األهلي السعودي 1434دراسة الحارثي ) -9
 : العولمةفي ظل تحديات 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب التمويل البديلة للتعليم العالي األهلي 
السعودي في ظل تحديات العولمة , التعرف على المعوقات التي تواجه تطبيق طرق 

, والكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات تقدير توافر طرق  التمويل البديل
ات الجنس والرتبة األكاديمية والتخصص وسنو  : تعزو للمتغيراتالتمويل البديل التي 

باإلضافة إلى الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بتقدير المعوقات التي تعزى  , الخبرة
 دت الدراسة على المنهجـــد اعتمــة األكاديمية والخبرة , وقـــللجنس والتخصص والرتب

( عضو هيئة تدريس بالكليات 1011من ) وقد تكونت عينة الدراسة , الوصفي المسحي
ت وقد أشار بالطريقة العشوائية الطبقية , ( منهم 260وتم اختيار ), والجامعات األهلية 
 نتائج الدراسة إلى :

تصدر طريقة التمويل التي تعتمد على الخدمات اإلنتاجية الذاتية بالمرتبة األولى ثم  -
عد األوقاف ه بعد التبرعات والهبات الفردية ثم بُ تبعه بعد التمويل الحكومي المباشر ثم تبع

العامة والفردية , ثم قيام البنوك والصناديق المحلية والدولية واإلقليمية بدعم التعليم 
 العالي األهلي .

كما بينت نتائج الدراسة إلى أن درجة توافر المعوقات الخارجية التي تواجه أساليب 
قات كانت أبرز المعو , و متوسطة كانت  لي العاليوطرق التمويل البديل للتعليم األه

عليم داف المنشودة لمؤسسات التـــالداخلية ضعف ضبط المدخالت التمويلية لتحقيق األه
وارتفاع تكلفة التعليم العالي األهلي وميزانيات تشغيله , والتوسع غير  , العالي األهلي

ب الخدمات النوعية المقدمة المدروس في إنشاء الجامعات والكليات األهلية على حسا
 منها .
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 ثانيا: الدراسات األجنبية :
 الموضوع ما يلي: بهذا من الدراسات األجنبية المتعلقة

  حيثم( : 2000العامة ) للمحاسبة األمريكية المتحدة الواليات مكتب دراسة -1
 خالل من , المتحدة في الواليات العام التعليم مدارس في التجارية األنشطة استهدفت
طبقت الدراسة على و  ,ها تحكم التي واللوائح والسياسات القوانين على التعرف

 خالل من واليات, ثالث في تعليمية سبع مناطق في وثانوية ابتدائية مدرسة19
ومنظمات  الوطنية التربية عن ممثلين مع ومقابالت الميدانية للمدارس, الزيارات
 الدولة قوانين عدم شمولية:  الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن , األعمال
 التي األنشطة وتنوع , العام التعليم في مدارس التجارية األنشطة تنظم التي ولوائحها
 المختلفة األنشطة ساعدتحيث  الثانوية , المدارس في وبخاصة,  المدارس تقدمها
 وحوافز الطالب , يدانية ,الم الرحالت فيها بما البرامج التعليمية من دعم العديد على

 . المعلمين وتدريب
 مشاركة : هدفت الدراسة إلى معرفة مدى Mernnda (2000) دراسة ميرندا -2

 في 2000إلى  1990من  العشر السنوات خالل نموه المؤسسات في التعليم وقياس
 من عشوائية عينة إلى استبانة وجهت خالل من وذلك , األمريكية المتحدة الواليات
 المناطق اإلجمالي من %10 تمثل تعليمية منطقة (1641عددها) بلغ المناطق
 موضع الدراسة توسعت سنوات العشر خالل أنه النتائج أوضحت وقد,  التعليمية
التربوي  التطوير , المدارس أمن : وواضح في فعال بشكل التعليم في المجتمع مشاركة
التعليم  مخرجات ربط في السعي والقراءة , المدرسية تطوير المعايير التعليمية , التقنية
 .المواطنة مفهوم وتعزيز العمل بسوق

 التي األسباب  على التعرف إلى وقد هدفت  Clark (2002) :دراسة كالرك -3
 , األمريكية المتحدة الواليات العامة في للمدارس التبرع إلى الخاص القطاع تدفع

وصمم ,  التبرعات جمع في نجحت التي المدارس خصائص وصفات على والتعرف
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 التي األسباب التعرف على بهدف الخاص للقطاع موجهه واحدة , استبانتين الباحث
 وأنواع , خصائصها على التعرف للمدارس بهدف موجهة والثانية , للتبرع تدفعهم

عامة  ثانوية ( مدرسة308ة الدراسة من )ــــعين وتكونت, حصلت عليها التي التبرعات
 التي أن المجاالت إلى الباحث توصل وقد , ( منظمة158كاليفورنيا , و) والية في

 والمعدات األجهزة تأمين , البرامج األكاديمية دعم : هي دعمها الخص القطاع يفضل
 التي المدارس من الخاص القطاع يتوقعه ما أما بخصوص , الدراسية  المنح تقديم

  ثابتة وقانون وقيادة , واضحة ومهمة , خطة استراتيجية لها تكون أن  :يدعمها هي
 خصائص حول المدارس نظر مسؤولي وجهة من أما واضحة , مالية تقارير وتقديم

وخطة   واضحة أهداف لها كانت فقد , المنظمات من على دعم حصلت التي المدارس
 المعلمين . من متعاون وفريق, استراتيجية 

والدراسة الحالية :الدراسة السابقة   
تمويل التعليم أصبح محدودا , لما تواجهه  أنأوضحت نتائج الدراسات السابقة 

مصر من سياسة تقليص اإلنفاق , وأنه يمكن االستعاضة عن ذلك بفتح مجال التبرعات 
م على في تمويل التعليأن هناك قصورا وخلال , باإلضافة الستدعاء الجهود الذاتية , و 

كافة المستويات , والعديد من المشكالت التي تستلزم إيجاد مصادر تمويل جديدة , وأن 
التمويل الذاتي يعد من أهم وأفضل مصادر التمويل لدعم التعليم , بحيث يمكن توفير 

  .موارد إضافية لها من خالل استثمار وتوظيف الموارد الذاتية أفضل استثمار ممكن 
           في تحديد المنهجيةأيضا أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  قدو  

نة ( , كما ) االستبا, واألداة التي يمكن تطبيقها على أفراد العينة ) المنهج الوصفي ( 
 أفادت الدراسة من تلك النتائج في تحديد اتجاه الدراسة في هذا المجال .

ختيار ا من حيثمع ما تم عرضه من دراسات سابقة وقد اختلفت الدراسة الحالية 
نات , للبنين وللب الثانويةالمرحلة  ومعلمات معلميعينة من العينة , حيث تم اختيار 

ا من عن غيره اختلفتللتطبيق الميداني , كما أنها وفي العديد من محافظات مصر 
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 يم في أساليب كيفية تنويع مصادر تمويل التعل عرض خبرات بعض الدولالدراسات في 
 وهو ما لم تتناوله أية دراسة سابقة من قبل .

 أوال : اإلطار النظري للدراسة :
في هذا اإلطار يتم تناول محورين , هما : أهمية تمويل التعليم , وخبرات في 

 تمويل التعليم العام , ويمكن تناولهما على النحو التالي : 
 ويل التعليم العام :أهمية تم -1

 , يتزايد االهتمام بقضية تمويل التعليم واإلنفاق عليه ومدى توافر األموال الالزمة
حيث يعد تمويل التعليم مدخاًل بالغ األهمية من مدخالت النظام التعليمي باعتباره من 

 , الماديةو والوفاء بمتطلباته من الموارد البشرية  , عوامل تحقيق كفاءة التعليم وتطويره
التمويل  ولذلك يقف , وبدون التمويل الالزم يقف التعليم عاجزاً عن أداء مهامه األساسية

 تنتهي فاالحتياجات المالية للتعليم ال , عقبة أمام طموح الدول في تحقيق أمالها التعليمية
 (441م,2005. )رفاعي,أبدًا في ضوء أهدافنا المتجددة 

نفاق ام من اإلــــزء هـــطلوب إلدارة النظام التعليمي جويبين ستراك أن التمويل الم
المحتمل  فمن فإذا أتيح لإلنفاق العام أن ينمو, , ويعد متغيرًا اقتصاديًا حاسماً  , العام

 , م2008 , ستراك ) أن تزداد كذلك األموال التي تنفق على التعليم والعكس صحيح
ليه,وما أهمية التمويل نظراً لزيادة اإلقبال عاإلنفاق على التعليم يتزايد وتزداد , ف ( 81ص

 (77هـ,1425) العتيبي, يتطلب ذلك من توفير أبنية مدرسية ومعلمين وأجهزة.
اصة في الدول وبخ, وتمويل التعليم واإلنفاق عليه أصبح يشكل اليوم عبئا كبيرا 

ذه البلدان أنجزته هالنامية , لحاجتهم الكبيرة لتوسع التعلم ومكافحة األمية, ورغم كل ما 
إال إنها ستظل عاجزة في ظل البني والوسائل الحالية لتعبئة الموارد الضرورية للتعليم 
عن االستجابة لالحتياجات التعليمية المتوقعة في المستقبل نتيجة الطلب علي التعليم 
ه ر الناجمة عن زيادة معدالت النمو السكاني, وارتفاع مستوي الوعي بدور التعليم وتأثي

 ه(1419)نصار  ( م2010, علي مستقبل الدول واألفراد. ) العليمات
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 التعليمن القائمين على أمر التربية و يع أهمية دراسة نفقات التعليم إلى تمكـــكما ترج
إيجاد نوع من التناسق بين الخدمة التعليمية وغيرها من الخدمات التي تتنافس على من 

الموارد المتاحة توزيعًا عاداًل ومنطقيًا بين المستويات الموارد المتاحة للدولة , وتوزيع 
التعليمية المختلفة , والتأكد من أن األجهزة التعليمية تحسن استغالل الموارد التي 

 (483م,  2008تخصص لها في األوقات الزمنية المحددة. )العجمي,
لطالب ا فاالرتقاء بالمدارس يعني أساسًا تطوير نوعية التعليم الذي يحصل عليه

(, ولكي يتحقق هذا فالبد من 172م , 2009وتحسين المهارات لديهم ) الشبراوي , 
جيدًا أن دعم االستثمار في التعليم وتجويد مخرجاته يعني بصورة نهائية تطوير  الوعي

كسابهم المهارات الحياتية الجديدة , ورفع مستوياتهم  الخدمة التعليمية المقدمة للطالب , وا 
            دراسي, وهو الهدف األساس الذي يؤكد عليه علم اقتصاديات التعليم .وأدائهم ال

 (1م , 2010) السليمي , 
حالل أدو , ولقد جاءت فكرة تغيير دور المدارس التقليدية المتبعة حاليا  ار أخرى وا 

أكثر منفعة وتأثيرا على المتعلمين ليصبحوا منتجين ومشاركين في التنمية بدال من 
 فقط كتجديد تربوي. متلقين

دمة فالتعليم لم يعد مجرد خ ومن هنا بدأت النظرة الحديثة للتعليم كاستثمار, 
ت أكان, سواء يتفق عليها بقدر ما يتاح من مال بصرف النظر عن طبيعة الخدمة 

نما أصبح استثمارًا بشريًا وعاماًل رئيسيًا في التنمية ورفع , ضرورية أم أم كمالية  وا 
فهو استثمار يعود بنتائج اقتصادية تبلغ قيمتها ,  تاج العام في الدولةمعدالت اإلن

ويمنحه  , ألنه يحسن قدرات الفرد ويكسبه مهارات العمل , أضعاف ما تم صرفه فيه
 . الويكيف الظروف للتغيير والتطوير في المهن واألعم , بصيرة مهنية لإلبداع في العمل

ي يتوقف على  تنويع مصادر التمويل والت وتجدر اإلشارة إلى أن تحسين التعليم
 م(2010)عوض اهلل, يمكن قياسها وفق المعايير اآلتية:

.مدى حرص المدرسة على االستخدام األمثل لمصادرها المالية والبشرية 
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.زيادة اإلنفاق على األنشطة المدرسية 
.مدى توفر نظام فعال للتقارير المالية والمحاسبية 
زين من خالل وضع نظام للمكافأة واالعتراف باألداء المتميز.دعم المبدعين والمتمي 
تحليل كلفة األنشطة التعليمية وجودتها . 

ومن ثم تأتي أهمية دراسة تمويل التعليم بشكل عام , وتمويل المدارس والميزانيات 
المخصصة لها بسبب محدوديــــة المـــوارد التي تتنافس عليها جميع قطاعات االقتصاد 

ي , األمر الذي يؤثر تأثيرا سلبيا على قيام المدارس بمهامها المنوطة بها بشكل الوطن
 أمثل يتناسب مع ما يطمح إليه منها المجتمع . 

فهناك عالقة بين التعليم واالقتصاد والتعليم والعمل والتعليم والدخل,وأن للتعليم 
,وأن تهتم تجاه االقتصاديدورًا في الحياة االقتصادية,وهذا يشير إلى أن يأخذ التعليم اال

عدادهم اقتصاديًا وتكوين الوعي واالتجاهات االقتصادية  المدرسة بتدريب التالميذ وا 
 لديهم خصوصًا في بواكير سنوات الدراسة.

 : في تمويل التعليم العامبعض الدول  خبرات -2
عرض ما يخص تنويع مصادر التمويل الذاتي  -في هذا اإلطار  -وسوف يتم 

 خبرات بعض الدول , وذلك على النحو التالي :من 
 :الخبرة األمريكية  -ا

الية  على ثالث مصادر تتمثل فى الحكومة الفيدر فى أمريكا يرتكز تمويل التعليم  
وتكون فى شكل منح أو عقود منافسة , وتساهم حكومات  %12وتصل حصتها حوالى 

باإلضافة إلى المصادر األخرى مثل من تكلفة التعليم العالى ,  % 27الواليات بحوالى 
 ( Kenen ,1994, 481الرسوم التعليمية وغيرها من مصادر التمويل . )

كما تقوم حكومة الوالية بفرض ضرائب داخلية لصالح التعليم , كما تقوم بفرض 
نسبة من ميزانية األبحاث التى تقوم بها الجامعة لبعض الهيئات العامة كرسوم قومية 

ثرائها لتمويل التعل يم الجامعى , على أن تستخدم هذه الرسوم فى تطوير المكتبات وا 
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بالكتب والمراجع والدوريات , وتحسين الخدمات واألبحاث العلمية التى تقدمها الجامعات 
 (283م , ص2011) الذبياني , األمريكية . 

كما يدفع الطالب رسوما دراسية مقابل حصولهم على درجة جامعية , وتختلف 
قيمتها من والية إلى أخرى , حيث تقوم كل والية يتحديد قيمة الرسوم الطالبية بالتعليم 
الجامعى حسب ظروفها االقتصادية وسياستها التعليمية  والتكلفة الفعلية لكل تخصص 
ويختلف متوسط نصيب ما يدفعه الطالب وأسرته حسب دخلهم السنوى فى التعليم 

 (Heller , 1997,1611الجامعى من والية ألخرى . )
من المصادر الهامة فى برامح  وباإلضافة إلى ذلك يوجد قانون المنح مصدرا

دوالر فى العام الدراسى الواحد  200المساعدات الطالبية حيث يوفر للطالب حوالى 
 ولمدة خمس سنوات , يمكن أن تزداد إلى عام سادس إذا تم تقديم المبررات الكافية لذلك 

المصادر الخاصة بنسبة كبيرة من دخل مؤسسات التعليم ,  كما تساهم أيضا
وتتمثل هذه اإلسهامات فى تبرعات رجال األعمال , والمؤسسات الخيرية وخريجى 
الجامعات , وتختلف هذه اإلسهامات من والية ألخرى , حيث يرتبط الدعم المالى المقدم 

ة , ومدى قدرة حكومة الواليمن األفراد والهيئات بالوالية على الحالة االقتصادية بها 
 على فرض ضرائب لصالح التعليم , وقدرة وكفاءة الجامعات من جذب األفراد للتبرع  

Higham, 1997,2559 )) 
مد اإلنفاق حيث يعت , على الضرائبيعتمد تمويل التعليم في الواليات المتحدة ف

لضرائب خاصة ابو  , على شئون التعليم في أمريكا على الضرائب بأنواعها المختلفة
ولذلك يعتبر اإلنفاق على التعليم مشكلة كبيرة نظرًا الختالف الواليات المتحدة  , المحلية

عليم حيث تنفق الوالية على الت , داخل أمريكا في مستوياتها االجتماعية واالقتصادية
ولذلك إذا كانت الوالية غنية وحصيلة  , من مخصصات الضرائب بشكل أساسي

عليمية وساعد ذلك على تقديم خدمة ت , ة يكون اإلنفاق على التعليم كبيرالضرائب كبير 
 (159م,ص2008. )رفاعي, جيدة
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 يدفع بعض الوالياتلمستوى االقتصادي في بعض المناطق كما أن انخفاض ا
ليم وبما يصل إلى نصف نفقات التع , األخرى لتقديم المنح للجهات والمناطق الفقيرة

  بحيث تستطيع مواجهة مشكالت التعليم على المستوى المحلي , فيها لألجهزة المحلية
باإلضافة إلى ما تقوم به الحكومة الفيدرالية من تقديم المساعدات المالية لتحقيق تكافؤ 

 الفرص التعليمية بين الواليات.
فالعبء األكبر في اإلنفاق على التعليم يقع على عاتق الجهات المحلية , ومع ذلك 

ورها بفرض ضرائب لإلنفاق على التعليم,أو تقديم مزايا أو إعفاءات ضريبية التي تقوم بد
لألفراد والمؤسسات التي تقدم خدمات أو إعانات أو مساعدات مالية أو عينية للتعليم 

 (160ص , م2008 , رفاعي . ) داخل الوالية أو المنطقة المقيم بها
شرط  يةالمؤسسات التعليمأو قيام بعض الحكومات بعمل بعض العقود بينها وبين 
ألداء ضوء معايير ا علىحصولها على التمويل الالزم , ومراجعة جميع عمليات اإلنفاق 

 ( Hebel : 43. )تلك المؤسساتالمنصوص عليها بتلك العقود بهدف تطوير أداء 
كما ظهرت في أمريكا  فكرة المدرسة المنتجة بمسمى "المدرسة من أجل العمل" 

School To Work  م, حيث قامت الحكومة الفيدرالية بدعم هذا التوجه 1994عام
ماديا, وخصصت المبالغ لوضع البذرة األولي إلقامة المدرسة من أجل العمل, وهذا 
النوع من المدارس يمثل توجها جديدا في التعليم الثانوي في الواليات المتحدة األمريكية, 

 م.2000البرنامج عام  والغالبية العظمى من المدارس بدأت بتنفيذ هذا
 : الخبرة الكندية -ب

نفذت كندا مشروع التلمذة الصناعية والتوجه المهني والتوظيف وهو الذي يعني 
ببرامج التحول من الدراسة فقط للعمل أو االنتقال من الدراسة للعمل وتشمل وضع عالقة 
عملية واضحة للتلمذة الصناعية مع مسئولي التدريب ومساعدتهم في إيجاد الوظيفة 

وزيارات ميدانية لمواقع العمل في القطاع الخاص المناسبة, وتقوم أنشطة البرنامج 
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 , م2010 , )أخضر باإلضافة إلى إمداد هذه المدارس بالعدد واألدوات واألجهزة.
 (133ص

 : الخبرة األلمانية-ج
تقوم الحكومة األلمانية أو القطاع العام بتمويل المدارس ووضع القوانين والقواعد 

ب تي يلتزم بها القطاع الخاص في تمويل التدريالمنظمة لكيفية استخدام المخصصات ال
, ويلزم القطاع الخاص نفسه  القائم على أساس الشركات الفرادى أو أماكن التعليم

 بالمساهمات المالية الفعلية.
, االتحادات العمالية  الحكومة , أرباب العمل وقد اتفق أصحاب القرار )

يم التدريب طبقاً لما جاء في قانون التعل( على أن يتم صياغة جميع عقود  والمستخدمون
فاوضات م , وتعد مكافأة أو مرتب بمثابة جزء من عملية التفاوض السنوية ) والتدريب

 : التعريفة بين االتحادات العمالية وأرباب العمل واالتحادات. التعريفة العامة
عام لوقد ثارت في ألمانيا مناقشات واسعة بعد وضع قانون التعليم والتدريب 

م موضع التنفيذ في اإلطار التشريعي لنظام التعليم والتدريب الوطني, حول كيف 1969
يمكن ضمان التمويل الالزم للتعليم والتدريب المهني وذلك إلى جانب النظام القائم بالفعل 
على أساس قيام الشركات ذاتها بتحمل تكلفة التدريب, ومن الموضوعات الهامة التي 

مناقشات, أن توفير أماكن للتدريب العملي ) النظام المزدوج ( تعتمد كانت خلف تلك ال
إلى حد كبير على رغبة كل شركة على حده وما تدره من أرباح, وأن هذا بدورة يعتمد 

 أيضا على اإلجماع الوطني لمتخذي القرارات والمواقف العام لالقتصاد.
الذبياني, ) ألمانيا ما يلي:ومن أبرز الطرق الجماعية لتمويل التعليم والتدريب في 

 (271-270م , ص2011
 : الصندوق الجماعي الصغير لتمويل التعليم والتدريب -

مساعدًا  , ويمكن تطبيقه باعتباره تمويالً  تمويال أساسيا كافياً هذا الصندوق يوفر 
 , وتقضي القواعد المنظمة لذلك بتجنيب يتوقف على المحددات االقتصادية للشركات
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من إجمالي المرتبات واألجور والمكافآت لتمويل الصندوق الصغير للتعليم  0.25%
وتقوم  , ويتم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه القاعدة, والتدريب المهني 

ويتم توزيع عائده تبعًا لعدد أماكن التدريب التي تقدمها كل , الحكومة بإدارة الصندوق 
 شركة.

 : على أساس الصندوق القائم على تعريفة معينة التمويل الجماعي -
وكذلك ما يطلق عليهم شركاء , تمويل هذا الصندوق بمعرفة أرباب العمل  يتم
 , االتحادات والمستخدمون(. أرباب العمل التعريفة )

 : الفروع االقتصادية الصناديق القائمة على -
ئات دارتها هيإعلى  وتقوم, هذه الصناديق على أساس القطاعات والفروع تقوم 

ذا النظام باسم نظام الجباية ـــرف هـــويع, دريب الصناعي " ــس إدارة التــمجال تسمى "
ويقوم بإعادة سداد المبالغ التي تم جمعها على أساس , (  Levy  &Grant والمنح )

وذلك  , المبالغ التي تم خصمها من مرتبات أو مكافآت العاملين ودفعت إلى الصندوق
 ,, وهذه المبالغ يتم عادة تحصيلها بمعرفة الوكاالت الحكومية  إلى الشركات واألفراد

دارتها وتشغيلها منظمات شبه حكومية مثل مجالس إدارة التدريب الصناعي إوتتولي 
(Industrial Training Board Itbs  وهناك عدد من دول االتحاد األوربي تقوم )

تدريب, وأوضحت التجربة أن تلك الصناديق ناجحة بتطبيق نظام صناديق التعليم وال
 .تماما 

 : الصندوق اإلقليمي -
 , تعد الصناديق اإلقليمية أنظمة تمويل تقوم على أساس الدفع ألغراض محددة

ب في , وتستخدم أساسا لتطوير التعليم والتدري مثل تطوير وتنمية أقاليم أو فروع معينة
 .ألمانيا

 المباشرة لتحسين التدريب القائم على الشركات:المشاركة الحكومية  -
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نشطة الواسعة لتحسين الموقف توصلت الحكومة األلمانية إلى عدد كبير من األ
ة في , وبخاص وضمان مشاركة القطاعين الخاص والعام في تطوير التعليم والتدريب

  أوقات األزمات االقتصادية .
 :  ةالياباني الخبرة -د

ل الحكومة المركزية فى تموي في اليابان ة ) البلدية (ــــــــالسلطات المحليارك ــــــــــــتش
التعليم , وتقدم كل ســــــلطة محلية الدعم المادى الالزم للمؤســــــســــــات التعليمية الجامعية  

 ( 322,  2001وذلك من خالل الضرائب ومصادر الدخل األخرى . ) بدران , 
 اكم تمويل التعليم , أكبر فى ار كما تلعب أيضـــــــــــــــاً  تبرعات األفراد والهيئات دو 

تفرض فى اليابان رســــوم دراســــية كمصــــدر من مصــــادر تمويل التعليم الجامعى ما بين 
 من نسبة اإلنفاق على التعليم الجامعى .  30% - 10%

 اســــــــــــية علىر كما تقدم أيضــــــــــــاً  قروض طالبية بعد أن واجهت فرض رســــــــــــوم د
رضــــــــــــــة شــــــــــــــديدة , كنظام دعم لتمويل التعليم الجامعى وتعتمد االطالب أو زيادتها مع

القروض الطالبية على منح الطلبة قروضـــاً  ويتم اســـتردادها منهم بعد تخرجهم , وبعد 
, 2000حصـــولهم على دخل واســـتخدام طرق متنوعة فى عملية الســـداد. ) أبو عمة , 

262  ) 
ن خالل مثل هذه التجارب موتعليقاً على ما سبق , فإن مدارسنا تحتاج إلى تفعيل 

تحديث منظومة التعليم العام لتمكين الطالب من المهارات والمعارف والقدرات العلمية 
والعملية التي تمكنهم من التعلم مدى الحياة, والمواظبة المستنيرة والدخول إلى سوق 

ركزية م العمل الحديث , وتبني نهج إداري حديث يتمثل في: اإلدارة الذاتية للمدارس ) ال
 التعليم ( , والتعلم للعمل ) المواءمة مع سوق العمل (.
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: اإلطار الميداني  ثانيا :  
يهدف الجانب الميداني من الدراسة إلى التعرف على معوقات تنويع مصادر 

ن بعض المقترحات التي يمك, للمساعدة في وضع  الحكوميةالتمويل الذاتي للمدارس 
 . ذلك التمويلأن تسهم في تنويع مصادر 

 أداة الدراسـة : 
تنويع  واقعاستخدمت الدراسة أداة االستبانة , لتحقيق أهدافها في التعرف على 

 . مصادر التمويل الذاتي للمدارس الحكومية
األداة : وثبات صدق   

ــــــــصدق االس ـــــانـــة ـ ـــ تحليل لالكل العناصر التي يجب أن تدخل في شمولها  يعنيتبـ
 خدمهالكل من يســت, بحيث تكون مفهومة  فقراتها من ناحية ثانية, ووضــوح  من ناحية

وقد تم عرض أداة الدراســـــة علي مجموعة من  ، ( 179م: 2004عبيدات واخرون,  )
ـــــــالمحكمين )*( , وذلك لمعرفة مناسبة عبارات االستبان ــــــــ ــــــــ ة ومحاورها وسالمتها لغويا ـ

 .ووضوحها ومناسبتها للمحاور 
 أنها تعطي النتائج نفســـــــــها تقريبًا لو تكررأيضـــــــــا المقصـــــــــود بثبات االســـــــــتبانة و 

العساف,  ).ة ــــــــــروف مماثلـــــــــــــــاص في ظـــــــــــــــرة على نفس األشخــــــــــــــــــــتطبيقها أكثر من م
  ( 369م, 2003

ـــــار للداللة على ثبات االستبانة بطريقة التجزئة  ـــ ـــ ـــ ـــــل اختبـ ـــ ـــ ـــ ـــــم عمـ ـــ ـــ ـــــد تـ ـــ ـــــه قـ ـــ ـــ وعليـ
( , وذلك بالتطبيق على عينة عشوائية 1979,527) السيد , Split – Halfالنصفية  

, وتم حســـــــــــــــاب  في المــدارس الحكوميــة ن القيــاداتم 11بلغــت  قيــادات المــدارسمن 
 معامل الثبات باستخدام معادلة ) رولون ( :

 ق2تباين الفروق  ع  -1معامل الثبات  راا = 
 2تباين الدرجات  ع                          
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 ثبات االستجابات حول جميع عبارات االستبانةوبتطبيق المعادلة تبين أن معامل 
, وهي نسبة تعد مؤشرا على ثبات األداة , وبالتالي تم التطبيق الميداني  0.91راا = 

 لالستبانة على العينة الكلية للدراسة . 
 عينة الدراسة :

في  ) مديرون ووكالء (الحكومية مدارس المن قيادات  (103)ة ـــة الدراســـعين بلغت
كثر أ النشاط , والقدرة على تحمل المسئولية من كثرة  طالبها المرحلة الثانوية , لما يتميز به

ة التي يغلب عليها االهتمام بتعليم أسس القراءة والكتاب الطالب في مرحلة التعليم األساسيمن 
 للتنشئة الدينية ., باإلضافة والعلوم والحساب 

: محافظات ست  ( مدرسة من مدارس المرحلة الثانوية في28)وقد تم التطبيق في 
, قة عشوائية بطريوذلك والمنوفية , , والغربية , وبني سويف , والقليوبية , والجيزة , القاهرة 

 وذلك على النحو الذي يوضحه الجدول التالي :
 (1جدول )

 المحافظات والمدارس التي تم التطبيق فيهاتوزيع أفراد العينة على 

 المدرســـــــــــــــــــة م
اإلدارة 

 المحافظة التعليمية
عدد أفراد 

 العينة

1 
الشهيد عاطف السادات الثانوية 

 بنين
 حلوان

 القاهرة

4 

 4 حلوان حلوان الثانوية بنين 2
 4 المطرية المطرية الثانوية بنين 3
 4 المطرية الثانوية بناتالسيدة خديجة  4
 4 السيدة زينب السنية الثانوية بنات 5
 3 السيدة زينب المنيرة الثانوية بنات 6
 الجيزة السعيدية الثانوية بنين 7

 الجيزة
5 

 4 لدكتورا بوالق رفاعة الطهطاوي الثانوية بنين 8
 4 العياط صالح سالم الثانوية بنين 9
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اإلدارة  المدرســـــــــــــــــــة م
عدد أفراد  المحافظة التعليمية

 العينة
 4 البدرشين بناتالبدرشين الثانوية  10
 3 الجيزة الجيزة الثانوية بنات 11
 2 العياط السالم الثانوية بنات 12
 بنها بنها الثانوية بنين 13

 القليوبية

4 
 4 طوخ طوخ الثانوية بنين 14
 4 بنها شبلنجة الثانوية بنين 15
 3 بنها بنها الثانوية بنات 16
 3 بنها الشيماء الثانوية بنات 17
 3 بنها أم المؤمنين الثانوية بنات 18
 المحلة العامرية الثانوية بنين 19

 الغربية

4 
 4 طنطا األحمدية الثانوية بنين 20
 4 طنطا الحكمة الثانوية بنات 21
 3 زفتى أبو صير الثانوية بنات 22
 الفشن الفشن الثانوية بنين 23

 بني سويف

4 

24 
نوية الثاالشهيد عبد المنعم رياض 

 4 ببا بنين

 4 بني سويف الثانوية الجديدة بنات 25
 3 بني سويف السيدة خديجة الثانوية بنات 26
 قويسنا شبرا بخوم الثانوية بنين 27

 المنوفية
4 

 3 شبين الكوم الثانوية الجديدة بنات 28
 103 المجموع
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النحو  بنين / بنات ( علىويبين الجدول التالي توزيع أفراد العينة حسب النوع ) 
 التالي :

 (2جدول )
 توزيع أفراد العينة حسب النوع

 المحافظة م
عدد أفراد 
عينة في مدارس 

 البنين

عدد أفراد 
عينة في مدارس 

 البنات
 11 12 القاهــــــرة 1
 9 13 الجيــــــــزة 2
 9 12 القليوبيــــة 3
 7 8 الغربيــــــة 4

5 
بني 

 سويف
8 7 

 3 4 المنوفيـــــة 6
 46 57 المجمـــــــوع

 : لوب اإلحصائي المستخدماألس -
راد العينة لتكرارات استجابات أفالنسبة المئوية باستخدام  تم معالجة البيانات إحصائيا -

 .تنويع مصادر التمويل الذاتي لمدارسهم  واقعحول 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة : -

 البيانات إحصائيا بأسلوبين :تم معالجة 
. النسبة المئوية 
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في حالة التعرف على إذا ما كانت الفروق بين  2الطريقة المختصرة لحساب كا
واستجابات غيرهم من طالب المدارس العادية دالة  المعلمين والمعلماتاستجابات 

 (  527, 1979إحصائيا أو غير دالة , وذلك بتطبيق المعادلة : ) السيد, 
 2( 2ت  – 1) ت =   2كا           

   2+ ت 1ت                                   
= التكرار الثاني , وسوف يتم الكشف عن  2= التكرار األول , ت  1حيث ت 
, أي  1-في الجداول اإلحصائية عند درجة الحرية = عدد البدائل  2مستوى داللة كا

عندها لمعرفة ما إذا كانت دالة  2يمة كاأن درجة الحرية التي سوف يتم الكشف عن ق
 . 1=  1 – 2أو غير دالة سوف تساوي 

  :نتـائج الدراســة  تحليل وتفسير -
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية واقع تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدارس 

على ضوء ما طرحته أسئلة الدراسة  -الحكومية في مصر , ويمكن عرض هذه النتائج 
 على النحو التالي :  -
واقع تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدراس الحكومية في مصر من وجهة نظر  -1

 : أفراد العينة
تنويع المدارس ل فيما تقوم بهشديدا أن هناك قصورا  من تحليل البياناتتبين 
, وهو ما يدل على أن المدارس ليس لديها القدرة الكافية ذاتي تمويلها بشكل مصادر 

على تنويع مصادر تمويلها بشكل ذاتي , وهو ما توضحه استجابات أفراد العينة في 
 الجدول التالي :
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 (3جدول )
 المدارس الحكومية تقوم بها  التمويل الذاتي التيمصادر 

 ـارةـــــــــــــــــــــــــالعبــ م
 ال أحيانا نعم

 % ك % ك % ك
 2 2 27 28 71 73 حصيلة مصروفات الطالب 1

2 
حصيلة البيع من خالل المقصف 

 المدرسي
46 45 23 22 34 33 

3 
الدروس المسائية لفصول التقوية 

 للطالب
37 36 19 18 47 46 

4 
اء بعد انتهتأجير بعض مرافق المدرسة 
 74 76 13 13 13 14 اليوم الدراسي

5 
في  الطالب التي يقوم بها منتجاتالبيع 

 بعض األنشطة
11 11 8 8 84 81 

6 
تشجيع أولياء األمور على التبرع 

 للمدرسة
8 8 6 6 89 86 

7 
إقامة مشاريع خدمية لصالح المجتمع 

 بمقابل مادي المحلي
5 5 12 12 86 83 

8 
موقع خاص لعمل اشتراكات بمقابل 

ن العديد معلى اإلنترنت يقدم بالمدرسة 
 الخدمات واالستشارات التعليمية

1 1 2 2 100 97 

9 
تحصيل رسوم تذاكر لحضور 
 المناسبات داخل المدارس

1 1 0 0 102 99 

10 
عمل اشتراكات في مكتبة المدرسة 

 99 102 1 1 0 0 بمقابل مادي

11 
استخدام أغلفة الكتب المدرسية 
 لإلعالنات كمصدر مساند للتمويل

0 0 0 0 103 100 
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 ـارةـــــــــــــــــــــــــالعبــ م
 ال أحيانا نعم

 % ك % ك % ك
 100 103 0 0 0 0 إقامة معرض كتاب 12

19 المجمــــــــــــــــــــوع
6 

16 11
2 

9 928 75 

 على النحو التالي :يمكن قراءة وتفسير بيانات الجدول السابق 
الطالب ( تعد أكثر مصادر التمويل الذاتي للمدارس , على  أن ) حصيلة مصروفات -

الرغم من أن المدرسة تكون ملزمة بتوريد نسبة معينة من تلك الحصيلة للدولة , أي 
أن المدرسة ال تستفيد بكامل المصروفات في اإلنفاق على تحسين وتطوير العملية 

ن غيره قد هذا المصدر ع التعليمية وأنشطتها وبنيتها التحتية , ولعل ارتفاع نسبة
ن أن تحصل عليه المدارس بشكل ترجع إلى أنه يمثل المصدر الوحيد المضمو 

 روتيني , ودون أي مجهود .
على الرغم من أن ) حصيلة البيع من خالل المقصف المدرسي ( تأتي في الترتيب  -

ينة , عالثاني من بين مصادر التمويل الذاتي للمدارس بناء على استجابات أفراد ال
إال أن النتيجة توضح أن هناك العديد من المدارس الحكومية ال تمتلك حتى المقصف 
الذي يمكن أن يلبي بعضا من احتياجات الطالب أثناء فترة ) الفسحة ( في منتصف 

 اليوم الدراسي .
ثالث مصادر التمويل الذاتي تعد ) الدروس المسائية لفصول التقوية للطالب (  -

خضعت لتطبيق أداة الدراسة فيها , وقد انحصرت نسبة هذا المصدر  للمدارس التي
في مدارس بعض األقاليم , ولعل هذا يمكن تفسيره بأن الغالبية من المدارس ال 
تستطيع عمل فصول تقوية لطالبها نظرا ألن بها فترة ثانية , وربما فترة ثالثة , األمر 

 ويلها ذاتيا .الذي يفقد تلك المدارس مصدرا من أهم مصادر تم
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 ( بعد انتهاء اليوم الدراسيتأجير بعض مرافق المدرسة  تقوم بعض المدارس إلى ) -
ن كانت نسبة هذا المصدر ضعيفة , فإن ذلك قد  لتنمية مواردها بشكل ذاتي , وا 
يرجع إلى أنه ال تتوافر لدى الغالبية من المدارس المرافق التي يمكن تأجيرها , 

يد حول ) للمز  اعات للمؤتمرات والندوات والتصوير أو الرسم .كالمالعب والمسارح وق
 ( 2009الزنفلي ,  راجع :االستفادة من المباني المدرسية 

  بيع المنتجات التي يقوم بها الطالب في بعض األنشطةتضطر بعض المدارس إلى )  -
ن كان ذلك بنسبة ضعيفة للغاية ,  سواء أكانت منتجات غذائية أو منتجات فنية , وا 

لى وهو ما يعد دليال عفي الغالبية من المدارس محل الدراسة , توافر ذلك  لقلةنظرا 
ضعف إمكانيات المدارس المادية , مما ال يؤهلها للقيام بأنشطة يمكنها من تنمية 

ة ) حول فكرة المدرسة المدرسة المنتجة . اردها المالية , وهو ما يتناسب مع فكر مو 
 (776,  2005المنتجة راجع : سعد الدين , 

يعد ) تشجيع أولياء األمور على التبرع للمدرسة ( أحد مصادر التمويل الذاتي التي  -
ن كانت نسبة اللجوء لذلك كان بنسبة ضعيفة  تلجأ إليها القلة القليلة من المدارس , وا 

ن مالسبب في ذلك قد يرجع إلى عدم السماح للمدارس بقول تبرعات  فإنللغاية , 
ن كانت بعض المدارس تلجأ لهذا األمر ببعض من أولياء األمور  بشكل رسمي , وا 

 أشكال التحايل .
هناك القليل جدا من المدارس الحكومية يلجأ إلى ) إقامة مشاريع خدمية لصالح  -

ضعف نسبة اللجوء لذلك قد يعود ألحد  المجتمع المحلي بمقابل مادي ( , ولعل
أمرين أو لكليهما معا , أن تكون إمكانيات المدارس فقيرة وال تسمح لها بإقامة مشاريع 

أن القائمين على المدارس ليس لديهم وعي بدورهم لخدمة المجتمع المحلي , أو 
 ودور مدارسهم في خدمة المجتمع , مما يفقد المدارس القدرة على التواصل مع

( , )الحارثي 265م,  2009) حول فكرة المشاركة راجع : فضل اهلل, المجتمع .
 (43-42م, 2010وأمبوسعيدي, 
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عمل اشتراكات بمقابل للموقع خاص  مدرسة واحدة فقط من بين المدارس تستطيع ) -
)  , ( بالمدرسة على اإلنترنت يقدم العديد من الخدمات واالستشارات التعليمية

اكر لحضور المناسبات داخل المدارس ( , وهذه المدرسة كانت تحصيل رسوم تذ
يره بأن يمكن تفسمن بين المدارس التي جرت عليها الدراسة في القاهرة , ولعل ذلك 

لعمل موقع إلكتروني , وعمل أنشطة  تمتلك اإلمكانيات التي تؤهلهاهذه المدرسة 
ور األسر في المجنمع لحضفنية ورياضية قادرة على جذب أولياء األمور والعديد من 

 مثل تلك الفعاليات التي تقيمها .
                       لم تؤكد مدرسة واحدة ) عمل اشتراكات في مكتبة المدرسة بمقابل مادي ( -

) استخدام أغلفة الكتب المدرسية لإلعالنات كمصدر مساند للتمويل ( , ) إقامة 
معرض كتاب ( كمصادر لزيادة مواردها المالية , وقد يكون ذلك بسبب أن معظم 
الكتب في المكتبات المدرسية إنما تخدم العملية التعليمية أكثر من خدمتها للعمل 

ة إاى , باإلضافك في مكتبات المدارس البحثي الذي يمكن أن يشجع على االشترا
أن المدارس ال تستطيع استغالل حقوق الملكية الفكرية بوضع إعالنات على أغلفة 

في  , أما السبب في عدم إقامة معارض كتبالكتب التي تتبع وزارة التربية والتعليم 
 ال المدارس , فقد يرجع إلى ما يمكن أن يحتاجه ذلك من ميزانيات وتجهيزات كبيرة

 تستطيع المدارس القيام بها .
داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة في مدارس المرحلة الثانوية بنين  -2

ونظرائهم في مدارس البنات حول واقع تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدارس 
 الحكومية :

حلة بين استجابات أفراد العينة في مدارس المر تبين من تحليل البيانات أن الفروق 
الثانوية بنين ونظرائهم في مدارس البنات حول واقع تنويع مصادر التمويل الذاتي 

, وهو ما توضحه استجابات أفراد العينة في للمدارس الحكومية غير دالة إحصائيا 
 الجدول التالي :
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 (4جدول )
في مدارس المرحلة الثانوية بنين ونظرائهم داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة 

 في مدارس البنات حول واقع تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدارس الحكومية

 العبــــــــــــــــــــــــــــارة م
 مدارس البنات مدارس البنين

 2كا
مستوى 
 الداللة

دال / 
غير 
 % ك % ك دال

غير  90,0 0373,0 6,69 32 9,71 41  حصيلة مصروفات الطالب 1
 دالة

حصيلة البيع من خالل  2
غير  90,0 0361,0 7,45 21 9,43 25 المقصف المدرسي 

 دالة
الدروس المسائية لفصول  3

غير  90,0 0558,0 8,34 16 8,36 21 التقوية للطالب 
 دالة

تأجير بعض مرافق المدرسة  4
غير  50,0 8992,0 9,10 5 8,15 9 بعد انتهاء اليوم الدراسي 

 دالة
بيع المنتجات التي يقوم بها  5

 دالة 02,0 4497,6 4.17 8 3,5 3 الطالب في بعض األنشطة 

تشجيع أولياء األمور على  6
غير  70,0 3457,0 5,6 3 8,8 5 التبرع للمدرسة 

 دالة
إقامة مشاريع خدمية لصالح  7

 دالة 05,0 5342,0 7,8 4 8,1 1 المجتمع المحلي بمقابل مادي 

عمل اشتراكات بمقابل لموقع  8
خاص بالمدرسة على 
اإلنترنت يقدم العديد من 
الخدمات واالستشارات 

 التعليمية 

 دالة 20,0 8000,1 0 0 8,1 1

ر حضو تحصيل رسوم مقابل  9
واألنشطة الطالبية المناسبات 

 داخل المدارس 
 دالة 20,0 8000,1 0 0 8,1 1
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 العبــــــــــــــــــــــــــــارة م
 مدارس البنات مدارس البنين

مستوى  2كا
 الداللة

دال / 
غير 
 % ك % ك دال

عمل اشتراكات في مكتبة  10
 0 0 0 0 0 0 0  بمقابل ماديالمدرسة 

استخدام أغلفة الكتب  11
المدرسية لإلعالنات كمصدر 

 مساند للتمويل 
0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 إقامة معرض كتاب  12

غير  80,0 1400,0 7,14 81 8,16 115 المجموع
 دالة

 : بالنتائج التاليةمن الجدول السابق  يمكن الخروج
أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من معلمي ومعلمات  -

مدارس البنين ونظرائهم من مدارس البنات حول ) بيع المنتجات التي يقوم بها 
الطالب في بعض األنشطة ( لصالح أفراد العينة في مدارس البنات , وقد يكون 

 اهبعمل العديد من األنشطة التي يمكن يمكن أن يقمنذلك راجعا إلى أن الطالبات 
مدارسهن , مثل : أعمال التريكو , والتطريز , وعمل لوحات  علىأن تدر عائدا 

والتفصيل , وأعمال الخزف , باإلضافة إلى , بالرسم على القماش والخشب والزجاج 
األغذية , مثل : المربى ,  التي يمكنهن القيان بها في مجال العديم من األعمال

عداد وجبات خفيفة ) سندوتشات ( لبيعها في الجبن و  ف لمقصا, والمخالت , وا 
 إلخ , ولعل مثل هذه األنشطة ال تتوافر بنفس القدر لدى الطالب . المدرسي ...

وقد يتوافق مع هذه النتيجة ) إقامة مشاريع خدمية لصالح المجتمع المحلي بمقابل 
 ارس البنات أيضا .مادي ( الذي جاء لصالح أفراد العينة في مد

أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من معلمي ومعلمات  -
ات بمقابل لموقع ـــول ) عمل اشتراكـــــات حــدارس البنــم من مـــدارس البنين ونظرائهــم
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وكذلك  ,خاص بالمدرسة على اإلنترنت يقدم العديد من الخدمات واالستشارات العلمية ( 
 داخل المدارس ( لصالحواألنشطة الطالبية ) تحصيل رسوم مقابل حضور المناسبات 

 , ولعل هذه الفروق قد تكون غير حقيقية , حيث لم يختر أفراد العينة في مدارس البنين
هذين المصدرين للتمويل سوى مفردة واحدة من أفراد العينة في مدارس البنين , دون أن 

 راد العينة في مدارس البنات .يختارهما أيا من أف
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من معلمي ومعلمات  -

مــدارس البنين ونظرائهـــم من مــدارس البنــات حـــــول باقي مصادر التمويل الذاتي في 
سية بيئة المدر مدارسهم , وهو ما يدل على أن هناك تشابها كبيرا في واقع وظروف ال

, على الرغم من وجود بعض االختالفات بين مدارس البنين ومدارس البنات بشكل عام 
 كما تبين في النقطتين السابقتين .

المعوقات التي تحول دون تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدراس الحكومية في  -3
 مصر من وجهة نظر أفراد العينة :

 مجموعة من المعوقاتأن هناك المتعلقة بهذا المحور تبين من تحليل البيانات 
 لي :الجدول التا كما يوضحالتي تحول دون تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدارس , 

 (5جدول )
 في مصرالحكومية  للمدارستنويع مصادر التمويل الذاتي  تحول دونالمعوقات التي 

 من وجهة نظر أفراد العينة
 نعم المعوقـــــــــــــات م

 % ك
بالحصول على  اللوائح واألنظمة ال تسمح 1

 أموال غير المقررة للمدرسة
97 2,94 

 3,88 91 مدير بفكرة المدرسة المنتجةالضعف قناعة  2
 4,85 88 ضعف اإلمكانيات المادية 3
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 نعم المعوقـــــــــــــات م
 % ك

 9,70 73 الطالب ال يحصلون على جزء من األرباح 4
ممارسة األنشطة من ها ءبناأتمنع األسر  5

 خوفا من ضياع الوقت 
61 2,59 

قلة القاعات التي يمكن ممارسة األنشطة  6
 الطالبية فيها

46 7,44 

المعلمون غير مؤهلين لإلشراف على  7
 األنشطة الطالبية

28 2,27 

 5,16 17 االفتقار للتبرعات من المجتمع المحلي 8
 103x8  =824 501 8,60   المجمــــــــــــــــــــــــــوع

 : ما يأتيمن الجدول السابق  يتبين
أكثر المعوقات التي تحول دون تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدارس الحكومية  أن -

في مصر ) اللوائح واألنظمة ال تسمح بالحصول على أموال غير المقررة للمدرسة 
( , ولعل هذه النتيجة تعد تعبيرا عما تعانيه %97بنسبة )( في الترتيب األول 

المدارس من الوقوع تحت البيروقراطية التي تكبل الكثير من الجهود نحو االنطالق  
د يرتبط بذلك ) ضعف قناعة المدير بفكرة المدرسة المنتجة ( في الترتيب الثاني ـــوق

( , وقد تعزى هذه النتيجة إلدراك مديري المدارس أنهم لن يستطيعوا %91بنسبة )
خاصة فيما يتعلق بإمكانية تدبير أموال غير التي تغيير الكثير في مدارسهم , وب

يحصلون عليها من وزارة التربية والتعليم , ألن هناك العديد من اللوائح التي تقيد 
أفكارهم نحو التطوير , وبالتالي تعاني المدارس من ) ضعف اإلمكانيات المادية ( 

 .( %88الذي جاء في الترتيب الثالث من بين المعوقات , بنسبة )
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أن الطالب وأسرهم قد يمثلون عائقا أمام تنويع مصادر التعليم الذاتي في المدارس ,  -
نتيجة ما يقومون به من جهد ) الطالب ال يحصلون على جزء من األرباح (  فألن

يجعلهم عازفين عن المشاركة في مثل هذه األنشطة   مماوما يتكلفونه من ماديات , 
 , وذلكأبناءها من ممارسة األنشطة خوفا من ضياع الوقت ( كما أن ) األسر تمنع 

من قبيل الرغبة في تفرغ األبناء للدراسة والمذاكرة , ومن ثم ال يكون أمام األبناء 
سوى االبتعاد عن ممارسة أي نشاط يمكن أن يسهم في تنويع مصادر التمويل الذاتي 

 . لمدارسهم
المتوسط تتمثل في ) قلة القاعات التي  تأتي مجموعة من المعوقات بمعدل أقل من -

( , ) المعلمون غير مؤهلين %7,44يمكن ممارسة األنشطة الطالبية فيها ( بنسبة )
( , ) االفتقار للتبرعات من %2,27لإلشراف على األنشطة الطالبية ( بنسبة )

, وهي معوقات تدل على إغفال المدارس أمورا ( %5,16المجتمع المحلي ( بنسبة )
 ا أهمال البنية األساسية المتمثلة فيل دون تنويع مصادر التمويل الذاتي , منهتحو 

بناء قاعات وفصول كافية , والعمل على تدريب وتأهيل المعلمين ليتحملوا مسئولياتهم 
قيام الفي اإلشراف على األنشطة الطالبية على اختالف أنواعها , والقصور في 

بدورها في إيجاد جسور من التواصل مع المجتمع المحلي , بحيث يتم تشجيعه على 
 التبرع لصالح المدارس 

داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة في مدارس المرحلة الثانوية بنين  -4
ونظرائهم في مدارس البنات حول المعوقات التي تحول دون مصادر التمويل 

 :لحكومية الذاتي للمدارس ا
تبين من تحليل البيانات أن الفروق بين استجابات أفراد العينة في مدارس المرحلة 

ادر المعوقات التي تحول دون تنويع مصالثانوية بنين ونظرائهم في مدارس البنات حول 
الحكومية غير دالة إحصائيا , وهو ما توضحه استجابات أفراد التمويل الذاتي للمدارس 

 دول التالي :العينة في الج
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 (6جدول )
داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة في مدارس المرحلة الثانوية بنين ونظرائهم في مدارس 

 البنات حول المعوقات التي تحول دون مصادر التمويل الذاتي للمدارس الحكومية
أفراد العينة من  المعوقـــــــــــــات م

 مدارس البنين
أفراد العينة من 

 البنات مدارس
مستوى  2كا

 الداللة
دال / 
 غير دال

 % ك % ك
اللوائح واألنظمة ال تسمح  1

بالحصول على أموال 
 غير المقررة للمدرسة

 غير دال 30,0 1439,0 3,91 42 5,96 55

ضعف قناعة مدير  2
المدرسة بفكرة المدرسة 

 المنتجة

 غير دال 90,0 0383,0 9,86 40 5,89 51

 غير دال 95,0 0070,0 8,84 39 9,85 49 اإلمكانيات الماديةضعف  3
الطالب ال يحصلون على  4

 جزء من األرباح 
 غير دال 50,0 ,6187 1,76 35 7,66 38

من أبنائها تمنع األسر  5
من ممارسة األنشطة خوفا 

 ضياع الوقت 

 غير دال 70,0 3997,0 0,63 29 1,56 32

قلة القاعات التي يمكن  6
ممارسة األنشطة الطالبية 

 فيها

 غير دال 90,0 0494,0 5,43 20 6,45 26

المعلمون غير مؤهلون  7
لإلشراف على األنشطة 

 الطالبية

 غير دال 80,0 0738,0 1,26 12 1,28 16

االفتقار للتبرعات من  8
 المجتمع المحلي

 غير دال 70,0 1617,0 2,15 7 5,17 10

 غير دال 90,0 0266,0 8,59 220 6,61 281 المجمــــــــــــــــــــــــــوع   
 ما يلي :يوضح الجدول السابق 
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أنه ليست هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين والمعلمات  -
 تحول دون في مدارس البنين ونظرائهم في مدارس البنات حول أي من المعوقات التي

تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدارس الحكومية في مصر , حيث بلغت استجاباتهما حول 
لمعرفة داللة الفروق  2على الترتيب , وبتطبيق معادلة كا %8,59,  %6,61) هام ( 

, وبالكشف عن هذه القيمة في الجداول  0266,0بين النسبتين , تبين أن قيمتها تساوي 
, وهي نتيجة تدل على أنه ال فروق دالة إحصائيا بين  90,0أنها تساوي اإلحصائية تبين 
 االستجابنين .

جاءت استجابات أفراد العينة حول كل المعوقات لصالح أفراد عينة الدراسة في مدارس  -
 البنين , عدا معوقين جاءا لصالح أفراد عينة الدراسة في مدارس البنات , وهما ) الطالب

, ) األسر تمنع أبناءها من ممارسة األنشطة خوفا ء من األرباح ( ال يحصلون على جز 
 وهن الالئي يمكنهن -يكون ذلك تعبيرا عن أن الطالبات  وربما, من ضياع الوقت ( 

نحهن رس مانظرا لتجاهل المديعزفن عنها ,  -بشكل أكبر ألنشطة في مدارسهن اممارسة 
 ,نظرا العتبار ذلك إهدارا لجهودهما  جزءا من أرباح عائد األنشطة التي يقمن بها  ,

وتقليال من شأنهما , كما أن األسر ربما تمنع بناتها الطالبات من ممارسة تلك األنشطة 
خوفا عليهن من أن يضطررن للبقاء في المدارس ألوقات متأخرة , يمكن أن يعرضهن 

 فرادى .للعديد من المشكالت في الشارع إذا ما عدن إلى بيوتهن 
 الحكومية في مصر لمدارس الذاتي لتمويل التنويع مصادر ل مقترحات:  خامسا

من المؤكد أن المدرسة تلعب دورًا مهمًا ورئيسا في استجابتها لمتطلبات التعليم ,  
وخصوصًا فيما يتعلق في تفعيلها لألنشطة الطالبية في كافة المراحل , مما يؤدي إلى 

ة ما أن تفعيل دور األنشطة الطالبية ليست عمليتحقيقها ألهداف العملية التعليمية , ك
 ترفيهية فحسب , بل هي عملية تتطلب جهودا متميزة من كافة العاملين في المدرسة .
لقد أصبح التحدي االقتصادي في مجال التعليم هاجسا يؤرق العديد من الدول 

تثمار , فضل اسالمتقدمة منها والنامية , وعلى الرغم من أن االستثمار في التعليم هو أ
وأن تنمية العقول يعد صمام األمان للمجتمعات لتحافظ علي مورثها الحضاري 
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ومكتسباتها من جانب, واالنطالق إلي مصاف الدول المتقدمة من جانب آخر, إال أن 
ذلك لن يتحقق دون مقابل ودون تضحيات اقتصادية كبيرة , فالدول تحتاج إلي صرف 

لي توفير مباني مدرسية مجهزة بأحدث ما توصلت إليه مبالغ كبيرة علي التعليم وع
 تكنولوجيات التعليم والتعلم . 

من المعروف أنـــه ال يمكن أن توجـــد مدرسة متميزة دون أن تكون قياداتها متميزة 
استخدام األموال المخصصة دون تبديد أو خسارة بصورة تؤدي إلى تحقيق تستطيع 

دالة والتكافؤ في توزيع الخدمات التعليمية , ومن ثم األهداف المنشودة , وتحقيق الع
يمكن تحقيق الجودة لكل عناصر العملية التعليمية بما فيها الطالب واألنشطة , ومن ثم 

تواها مهما كان مس -أن تحول مدارسها البحث عن مصادر بديلة لتحقيق تلك الجودة , و 
والسعي نحو إيجاد بدائل لتمويله وتطوير أساليب  إلى مدرسة ناجحة ومتميزة , -

االستثمار فيه وفق أسس ومعايير محددة تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية في 
 مدارسهم .

 , ومما يشجع على أن تكون المدرسة بيئة استثمارية هو أن تتمتع باالستقاللية
 ائح والقوانيـــن المقيــدة ألداءوالتي يقصد بها التحرر المالي واإلداري من قيــــود اللو 

المدارس الحكومية , وانتقال مسئوليتها إلى أفراد مؤسسين , وأن تكون هناك هيئة رسمية 
مانحة للدعم المالي , وجهـــة حكوميــــة مانحــة لعقد صالحية العمل , باإلضافة 

حاسبية  ونظام مألكاديميين ومدراء ومعلمين , على أن ترتبط هذه الجهات بعقد شراكة , 
ة ويفترض أن يتضمن عقد الشراك, وضمانات جودة المخرجات التعليمية متفق عليها 

أهداف المدرسة , اإلمكانات المتاحة , برامج المدرسة , طرق قياس  : تفاصيل عما يلي
 .اإلنجاز والتقييم 

ن ث تكو بحيلمعالجة نقص التمويل , و على المدرسة االهتمام بالتمويل الذاتي , ف
دون التقييد  افيهقادرة على توفير موارد عن طريق نشاطاتها , ويعطيها إمكانية التصرف 

 بقواعد الصرف المحددة بقانون الموازنة التي تفرضها وزارة التربية والتعليم.
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ويمكن للمدرسة أن تستثمر المبنى المدرسي في الصيف , فمما يالحظ على مدارسنا 
اء فترات محددة فقط , في الفترة التي يتواجد فيها الطلبة أثن أنه ال يتم استغاللها إال في

العام الدراسي , وهناك حوالي شهرين ال يتم استغالل معظم تلك األبنية في شيء , وبالتالي 
تصبح معرضة في بعض األحيان إلي اإلهمال والتخريب , ويمكن أن يحسب مدى االستفادة 

سمة الوقت المستغل علي الوقت الممكن نظريا القصوى من المباني المدرسية عن طريق ق
استغالل المبني وضربة في مائة , وتتجلى مظاهر االستثمار الخاصة بالمبنى المدرسي 

 في األنشطة التالية :
, فمن غير المنطقي عدم وجود تمويل  إعادة النظر في توزيع المخصصات المالية -

 والتخصصات المختلفة.لتعيين معلمين باألجر لسد العجز في المدارس 
التدريب المستمر ألعضاء الجهاز اإلداري على عملية صنع واتخاذ القرارات المرتبطة  -

 . بترشيد النفقات التعليمية واإلدارية
تفعيل دور مجالس األمناء والشراكة مع المجتمعات المحلية في النهوض بعملية تمويل  -

 لشعارات والشكليات.ومتابعة تنفيذ الخطط التعليمية بعيًدا عن ا
تحصيل مبالغ محددة في صورة دامغات أو غير ذلك من التعليم الخاص لصالح التعليم  -

خضاعها لمعايير  العام مع تحديد أوجه أنفاقها عن طريق لجان حكومية وشعبية وا 
 . موضوعية لتذهب هذه األموال لتحسين التعليم العام

ة لدعم العمليويلها إلى وحدات منتجة , وتح  لذا يجب دعم فكرة المدرسة المنتجة
التعليمية وتوفير مصادر للتمويل, وتحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته وزيادة انتمائه 

 لها مما يؤدي إلى نتائج إيجابية تنعكس على كل من الطالب والعملية التعليمية ذاتها.
فتكون المدرسة محطة  , ينقل التدريب والنمو المهني من خارج المدرسة لداخلها أن -

 (. معلمين وطالب التدريب المهنية األساسية والنمو المهني للجميع )
التأكيد على التوجه نحو تعزيز الشراكة وربط المدارس مع المجتمع, والتغلب على  -

  الحواجز التي تعزل المدارس عن بيئتها المحلية .
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 اعيةواألمسيات الثقافية واالجتم, لعامة : كالمحاضرات ا الفعاليات الثقافية واالجتماعية -
ن أن بعض المدارس بها مسارح كبيرة يمكوبخاصة  , المختلفةواالحتفال بالمناسبات  ,

ويتم تحديد مبلغ مالي الستغالل قاعات  فيها , استيعاب عدد كبير من األشخاص
  وفصول المدرسة يذهب ريعه للمدرسة نفسها.

ة تعليم اللغات األجنبية لطالبيها , وبخاصة اللغة االنجليزيخدمات التعليم المستمر: مثل  -
 , أو تعليم اللغة العربية , وهذه الفعاليات أيضا تكون مدفوعة األجر.

ا إلي سلك ضمو الذين من المتوقع أن ين الطالب: فيمكن تهيئة  التعليم ما قبل المدرسي -
ويكون  ةمبادئ القراءة والكتابإلي المدرسة في فترة الصيف لتعليمهم التعليم ألول مرة 

 االلتحاق بهذه البرامج اختياريا مع دفع رسوم رمزية لذلك.
: كإقامة الدورات الرياضية في مالعب المدرسة والمعسكرات  األنشطة الشبابية والرياضية -

الصيفية وغيرها, حيث توجد في بعض المدارس مالعب مجهزة ألنواع مختلفة من 
, ويتم تحديد مبلغ مالي  ية علي مواصفات رياضية محددةاألنشطة الرياضية مبن

 . الستغالل مثل هذه المالعب
يمكن فتح أبواب المدارس لطالبي المعرفة حيث مصادر معلومات ومكتبات مجتمعية :  -

في ساعات معينة مقابل أجر مالي بسيط لالستفادة من مكتبات المدارس ومراكز مصادر 
 .فيها  التعلم

المدارس  , فبعض صحية والترويحية : كإقامة المعارض الصحية واالستهالكيةاألنشطة ال -
بها قاعات وساحات كبيرة يمكن االستفادة منها في تقديم خدمات الترويج لبعض األمور 

 ذات األهمية للمجمع كالصحة والسالمة المرورية وغيرها.
علي  ا لتدريب الطلبةيمكن استغالل المباني المدرسية أيض خدمات التدريب للطلبة : -

بعض المهارات الفنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عقد ورش 
يكانيكا كتعليم النجارة والم, متخصصة في مجاالت تعزز اهتماماتهم العلمية والشخصية 

زيز , ويمكن تع والخزف وغيرها من المهارات ريزواإلسعافات األولية والخياطة والتط
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 اختياريويكون االلتحاق ا , كاديمي في هذه المهارات لربط التطبيق بالمعرفةالجانب األ
 رسوم معينة. بو 

ا هتساعد, على أن  ( المدرسة المنتجة) تبنى مفهوم تكما يجب على المدرسة أن 
 ويمكن استخالص أهداف المدرسة المنتجة في التالي :  التعليم , إداراتفي ذلك 

والتأكيد على أهميته لتحقيق المشاركة المجتمعية , واالهتمام نشر الفكر الجماعي ,  -
  بالمشروعات الخدمية مع االلتزام باألحكام المتعلقة بها.

تحقيق الربط بين النظرية والتطبيق )التعليم بالعمل( من خالل ربط المناهج الدراسية  -
 بالبيئة المحلية واحتياجات المجتمع .

لصناعي والتجاري والزراعي رجال األعمال وأصحاب الفكر اخلق جيل مبدع ومبتكر من  -
كساب الطالب مهارة عمل مشروع مدر للربح والقدرة على إدارته الحديث , و  مل وع, ا 

  لحكوميةدون انتظار الوظيفة اوتنفيذها وتقديمها ومتابعتها  اتالجدوى للمشروع اتدراس
درات الطالب بالقتسليح للمدرسة , و  بشرية والمادية والماليةاالستفادة من الطاقات ال -

عطاء الطالب الثقة في قدر  العلمية للتعامل مع سوق العمل ومتطلباتهوالخبرات  اتهم , وا 
 على المبادرة واالعتماد على الذات.

ة المحيطة بين المدرسة والبيئالقضاء على الفجوة بين المدرسة وسوق العمل وكذلك الفجوة  -
جراء بعض اإلصالحات ة للمدرسة تسهم في تطويرها , موارد ذاتي توفيربها , و  وا 
 ومنح حوافز للقائمين على المشروع. , وشراء بعض األجهزة, األساسية 

قة فكير وحل المشكالت بطريدرات استشراف المستقبل ومهارات التــارات وقــة مهــتنمي -
كسابهم قيم التخطيط والتنظيم والدقة واألمانة واحترام جهد اآلخرين والشجاعة  واقعية , وا 
في مواجهة الصعاب واإلبداع واالبتكار والتفكير في العواقب تقدير الريح واالستعداد 

 لتقبل الخسارة. 
  عملية وغير تقليدية.معالجة مشاكل عمالة األطفال والتسرب الدراسي بطريقة  -
 اإلسهام في بلورة الميول المهنية للطالب , والتعرف على اتجاهاتهم بطرق علمية. -
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