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يشكؿ موضوع اإلنفاؽ عمى التعميـ المدخؿ الحاكـ لمستوى منظومة التعمػيـ  وذلػؾ باعتبػار  
المنظومة التعميمية الشاممة  كمػا أنػي يتػأثر بػالظروؼ والمتبسػات بمنظومة فرعية تؤثر وتتأثر 

 دراسػػػة سػػػيرنا وهػػػارس وقػػػد أكػػػدتاالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة والسياسػػػية لممجتمػػػ   
(Serna and Haris, 2014)  أف اإلنفػاؽ عمػى التعمػيـ يتػأثر بعػدد مػف العوامػؿ المحيطػة

تعميميػة فمػـ السػياقات االجتماعيػة واالقتصػادية بالدولة  ولػذلؾ يجػب عمػى واضػعس السياسػة ال
 والسياسية واالستجابة لما  وخصوصًا عند وض  الموازنة المالية الخاصة بالتعميـ.

ويعد ترشيد اإلنفاؽ فس المؤسسات التعميمية فس مصػر مػف أولويػات التعمػيـ وكػذلؾ ضػرورة 
عاليػة تمويػؿ التعمػيـ لتحقيػؽ اجتماعية واقتصادية وسياسية ومطمبًا مممًا مف مطالػب تحسػيف ف

أعمػػػى قػػػدر مػػػف فعاليػػػة التكمفػػػةن وذلػػػؾ لمتأكػػػد مػػػف أف المػػػوارد المخصصػػػة لمتعمػػػيـ ت سػػػتخدـ 
 االستخداـ األمثؿ لتحقيؽ الفعالية القصوى.

منبعًا لعديػد مػف و وقد أصبح موضوع ترشيد اإلنفاؽ موضوعًا لعديد مف الدراسات واألبحاث  
ئات والمنظمات الدولية  والتس تستمدؼ إمداد المخطػط التربػوي  الدراسات الممولة مف قبؿ المي

التعمػػيـن حيػػث ال  مويػػؿالمشػػكتت فػػس مجػػاؿ ت بعػػض تفسػػيرلبتوجيمػػات مفيػػدة  وصػػان  القػػرار
 الزيػػادة النسػػبية فػػس اإلنتاجيػػة خفضػػًا فػػس الميزانيػػة فقػػط بػػؿ يػػؤدي إلػػىترشػػيد اإلنفػػاؽ  حقػػؽي

مػوارد الخاصػة بمجمػود الطػتب والمػربيف  فاالسػتثمار يؤدى إلى وفر كبيػر فػس الالتعميمية مما 
 األمثؿ لمنفقات  وكـ المخرجات التعميمية  ونوعما  عادة ما يعطس الكمفة المعنى الحقيقس لما.
ومف ثـ تتضح أهميػة ترشػيد اإلنفػاؽ فػس مدارسػنا ورفػ  كفػادة اسػتخداـ المػوارد  لمواجمػة 

ف انتمػػاج هػػذا األسػػموب مفيػػد فػػس حالػػة كفايػػة عجػػز ميزانيتمػػا عػػف الوفػػاد بمتطمباتمػػا  كمػػا أ
التمويؿن ألني قد يحقؽ وفرة فس ميزانية التعميـ يستفاد منما فػس دعػـ بػرامل التطػوير  وبالتػالس 
فػنف المؤسسػػات التعميميػة بػػالتعميـ قبػؿ الجػػامعس فػػس مصػر فػػس حاجػة إلػػى تبنػس مػػداخؿ تعمػػؿ 

لمتاحػة لمحصػوؿ عمػى أكبػر عائػد  وتقميػؿ عمى ترشيد اإلنفػاؽ واالسػتفادة المثمػى مػف المػوارد ا
الفاقػػد التعميمػػس والمػػدر التربػػوي  وتجنػػب اإلسػػراؼ والتبػػذير  لمتشػػجي  عمػػى االرتقػػاد بػػالجودة 

 وفعالية التعميـ  واالرتقاد بما إلى المستويات المرجوة.
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 مكذمْ:  

وذلػؾ باعتبػار    يشكؿ موضوع اإلنفاؽ عمى التعميـ المدخؿ الحاكـ لمستوى منظومة التعمػيـ
كمػا أنػي يتػأثر بػالظروؼ والمتبسػات   المنظومة التعميمية الشاممةبمنظومة فرعية تؤثر وتتأثر 

اإلنفاؽ عمى التعميـ بعػدد مػف  كما يتأثر  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية لممجتم 
مػػػـ السػػػياقات ولػػػذلؾ يجػػػب عمػػػى واضػػػعس السياسػػػة التعميميػػػة ف  العوامػػػؿ المحيطػػػة بالدولػػػة

وخصوصػػًا عنػػد وضػػ  الموازنػػة الماليػػة   االجتماعيػػة واالقتصػػادية والسياسػػية واالسػػتجابة لمػػا
 الخاصة بالتعميـ.

المنشػػودة منمػػا بػػأعمى فعاليػػة  األهػػداؼيتوقػػؼ نجػػاح النفقػػات التعميميػػة عمػػى تحقيػػؽ كمػػا 
مػػف جانػػب أف كػػًت  وذلػػؾممكنػػة ويػػرتبط مفمػػـو الفعاليػػة فػػس التعمػػيـ بمفمػػـو الجػػودة التعميميػػة 

وعمػى ذلػؾ فػنف   منمما يمتـ بقياس مسػتوى تحقيػؽ األهػداؼ التعميميػة بالمواصػفات المطموبػة
نصػػػب عينيػػػي ًا دقيقػػػًا يضػػػ  األهػػػداؼ التربويػػػة التحقػػػؽ مػػػف الجػػػودة التعميميػػػة يتطمػػػب مقياسػػػ

 ممكف. إنفاؽممكف وبأقؿ  مستوىبأفضؿ  األهداؼومحاولة تحقيؽ 
سحيقة بيف البمداف العربيػة والبمػداف المتقدمػة مػف حيػث حجػـ اإلنفػاؽ و تبدو الموة واسعة و 

مػف اإلنفػاؽ عمػى التعمػيـ بمثيمػي فػس الػبتد  العربػسمتوسط نصيب الفػرد ورف عمى التعميـ إذا ق
 الػػبتد العربيػػة أمػػاـفػػنف الطريػػؽ مػػا زاؿ طػػويًت  ثػػـومػػف   ى عشػػرةإلػػمػػف واحػػد المتقدمػػة بواقػػ  

غيػر أف   حتػاج إلػى أضػعاؼ مػا ينفػؽ حاليػاً ي لتتمكف مف سد الحاجة مف الموارد الماليةن حيث
نمػا   متعمقػة بالتمويػؿأزمة التعميـ فس البمداف العربية ليسػت كممػا أزمػة  جػزد كبيػر مػف يرجػ  وا 

اإلنفاؽ الحالس عمى التعميـ فيي إهدار كبيػر وسػود تصػريؼ لممػاؿ أو عجػز  إلى أفهذ  األزمة 
 .(1)كما أوضحتي احدي الدراسات عف التعميـ فس دولة اإلمارات العربية ف حسف استثمار ع

وذلػػػؾ   ويشػػػكؿ موضػػػوع اإلنفػػػاؽ عمػػػى التعمػػػيـ المػػػدخؿ الحػػػاكـ لمسػػػتوى منظومػػػة التعمػػػيـ
كمػػا أنػػي يتػػأثر بػػالظروؼ   المنظومػػة التعميميػػة الشػػاممةبباعتبػػار  منظومػػة فرعيػػة تػػؤثر وتتػػأثر 

دراسػػة سػػيرنا  وقػػد أكػػدت  ادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة والسياسػػية لممجتمػػ والمتبسػػات االقتصػػ
أف اإلنفػاؽ عمػى التعمػػيـ يتػأثر بعػدد مػف العوامػػؿ  (Serna and Haris, 2014) وهػارس

                                                 

نااا ي عمااراإل فاإلنفاااق علاام التعلااي  الا ا فااي لالااة اإلمااا ات العربيااة المتحاادةفإل الماا تمر الساا    ال ااام   ( كمااا 1)
إل مركز تعلي  الكبا إل  امعة عاين شام إل 2007أبريل  23-21بع  ان اقتصاليات تعلي  الكبا  في الفترة من 

 .170-156القاهرة: لا  الفكر العربيإل ص ص: 
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ولػػذلؾ يجػػب عمػػى واضػػعس السياسػػة التعميميػػة فمػػـ السػػياقات االجتماعيػػة   المحيطػػة بالدولػػة
وخصوصػػػًا عنػػػد وضػػػ  الموازنػػػة الماليػػػة الخاصػػػة   واالقتصػػػادية والسياسػػػية واالسػػػتجابة لمػػػا

 .(1)بالتعميـ
يعد ترشيد اإلنفاؽ فس المؤسسات التعميمية فس مصػر مػف أولويػات التعمػيـ وكػذلؾ ضػرورة و 

سية ومطمبًا مممًا مف مطالػب تحسػيف فعاليػة تمويػؿ التعمػيـ لتحقيػؽ اجتماعية واقتصادية وسيا
أعمػػػى قػػػدر مػػػف فعاليػػػة التكمفػػػةن وذلػػػؾ لمتأكػػػد مػػػف أف المػػػوارد المخصصػػػة لمتعمػػػيـ ت سػػػتخدـ 

 االستخداـ األمثؿ لتحقيؽ الفعالية القصوى.
لعديػد مػف منبعًا و   وقد أصبح موضوع ترشيد اإلنفاؽ موضوعًا لعديد مف الدراسات واألبحاث

  والتس تستمدؼ إمداد المخطػط التربػوي  الدراسات الممولة مف قبؿ الميئات والمنظمات الدولية
التعمػػيـن حيػػث ال  مويػػؿالمشػػكتت فػػس مجػػاؿ ت بعػػض تفسػػيرلبتوجيمػػات مفيػػدة  وصػػان  القػػرار

 الزيػػادة النسػػبية فػػس اإلنتاجيػػة خفضػػًا فػػس الميزانيػػة فقػػط بػػؿ يػػؤدي إلػػىترشػػيد اإلنفػػاؽ  حقػػؽي
فاالسػتثمار   يؤدى إلى وفر كبيػر فػس المػوارد الخاصػة بمجمػود الطػتب والمػربيفالتعميمية مما 
عػػادة مػػا يعطػػس الكمفػػة المعنػػى الحقيقػػس   ونوعمػػا  وكػػـ المخرجػػات التعميميػػة  األمثػػؿ لمنفقػػات

 .(7)لما
دراسات إلى أف ضعؼ جودة التعميـ ال يرج  فقػط لخفػض اإلنفػاؽ عمػى التعمػيـ عدة وتشير 

نما قد يرج  لسود استغتؿ الموارد المتاحة مثممػا أشػارت دراسػة   وسود توزي  هػذ  المػوارد  وا 
( إلػػى أف أزمػػة التمويػػؿ تتمثػػؿ فػػس عػػدـ االسػػتغتؿ األمثػػؿ لممػػوارد 7112نػػور الػػديف الػػدقس )

نمػػا يشػػمؿ أيضػػًا توزيػػ    وأف ترشػػيد اإلنفػػاؽ ال يعنػػس وقػػؼ المػػدر المػػالس فحسػػب  المتاحػػة وا 
 Vegas and ويضػػػيؼ إلػػػػى ذلػػػػؾ فػػػيجس وكػػػػوفيف   (7)الماليػػػػة المتاحػػػػةالمػػػوارد 

Coffin,2015) أنػػػي ال توجػػػد عتقػػػة بػػػيف زيػػػادة اإلنفػػػاؽ عمػػػى التعمػػػيـ وتحسػػػيف األداد  )

                                                 
(1) Serna، G.R. and Haris، G.، "Higher Education Expenditures and State 

Balanced Budget Requirement Is there Relationship"، Journal of 
Education finance، Vol.(39)، No.(3)، 2014، pp.175-202.  

 إل ص2012إل  ط ياةالمركز العربي للبح ث الترب ية لدا  ال ليجإل اقتصاليات التعلي إل الك يا:: مكتباة الك يا: ال (2)
 .156إل155 ص:

ن   الدين الدقيإل فتم يل التعلي  العالي فاي الا طن العربايفإل الما تمر ال اام  عوار للا م او المسا  لين عان التعلاي   (3)
إل األكاليميااة العربيااة للعلاا   2015ليساامبر  26-22العااالي االبحااع العلمااي فااي الاا طن العربااي فااي الفتاارة ماان

 .78-1 :االتك  ل  يا اال قل البحر إل اإلسك د يةإل ص ص
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ولذلؾ يجب أف تركػز جمػود إصػتح التعمػيـ عمػى تحسػيف تخصػيص المػوارد المتاحػة   التعميمس
 .(1)ميـبداًل مف مجرد زيادة معدالت اإلنفاؽ عمى التع

لمواجمػة   ومف ثـ تتضح أهميػة ترشػيد اإلنفػاؽ فػس مدارسػنا ورفػ  كفػادة اسػتخداـ المػوارد
كمػػا أف انتمػػاج هػػذا األسػػموب مفيػػد فػػس حالػػة كفايػػة   عجػػز ميزانيتمػػا عػػف الوفػػاد بمتطمباتمػػا

 وبالتػالسطػوير  التمويؿن ألني قد يحقؽ وفرة فس ميزانية التعميـ يستفاد منما فػس دعػـ بػرامل الت
فػنف المؤسسػػات التعميميػة بػػالتعميـ قبػؿ الجػػامعس فػػس مصػر فػػس حاجػة إلػػى تبنػس مػػداخؿ تعمػػؿ 

وتقميػؿ   عمى ترشيد اإلنفػاؽ واالسػتفادة المثمػى مػف المػوارد المتاحػة لمحصػوؿ عمػى أكبػر عائػد
 لمتشػػجي  عمػػى االرتقػػاد بػػالجودة  وتجنػػب اإلسػػراؼ والتبػػذير  الفاقػػد التعميمػػس والمػػدر التربػػوي

 واالرتقاد بما إلى المستويات المرجوة.  التعميـ وفعالية
 مغكلْ الذراصْ:

كثيػرًا مػف العوائػؽ والعقبػات  والتعمػيـ قبػؿ الجػامعس بصػفة خاصػةة عامة فالتعميـ بص يواجي
محدوديػة مصػادر  :تحػد مػف كفادتػي وتضػعؼ مػف جػودة مخرجاتػي ولعػؿ أبػرز تمػؾ القيػود التس

إمكانيػة  وؽالتمويؿ وانخفاض كفادة تخصيصما عمى مكونات العممية التعميميػة األمػر الػذي يعػ
وبالتػػالس فػنف قضػػية تمويػػؿ التعمػيـ مػػف أهػػـ القضػػايا   تطػوير التعمػػيـ وتحسػػيف جػودة مخرجاتػػي

 وية لي. التس تواجي المجتم  المصري فس الوقت الحالس وتحد كثيرًا مف تحقيؽ األهداؼ التنم
تعػػوؽ فػػس مصػػر والتػػس قبػػؿ الجػػامعس اإلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ ومػػف المشػػكتت التػػس تواجػػي  

فبػػالرغـ   عجػػز المػػوارد الماليػػة عػػف تمبيػػة متطمبػػات إصػػتح التعمػػيـبمؤسسػػاتي الفعاليػػة تحقيػػؽ 
بة بنسػػ 7111/7117فػػس عػػاـ  مميػػار 21‚7مػػيـ مػػفمػػف زيػػادة جممػػة اإلنفػػاؽ عمػػى قطػػاع التع

مػػف  ٪17بنسػػبة  7117/7112مميػػار فػػس عػػاـ  47‚7( إلػػى 7اإلنفػػاؽ العػػاـ)مػػف  11٪‚6
إال أف هػػذ  الزيػػادات لػػـ تكػػف كافيػػة لتحقيػػؽ الحػػد األدنػػى مػػف التميػػز فػػس   (7اإلنفػػاؽ العػػاـ)

وهػو مػا أدي إلػى تػدهور نوعيػػة التعمػيـ الػذي يحصػؿ عميػي الطالػب فػػس   المؤسسػات التعميميػة
 مصر. 

                                                 
(

1
) Vegas E.، and coffin c., "When Education Expenditure Matter: An 

Empirical Analysis of Recent International Data"، Comparative 
Education Review، Vol. (59)، No.(2)، May 2015،  pp. 289، 304  

 .128إل116إل ص ص2013( الجهام المركز  للتعب ة العامة ااإلحصاوإل مصر في أ قا  2)
 .137إل مر ع سابقإل ص 2016( الجهام المركز  للتعب ة العامة ااإلحصاوإل مصر في أ قا  3)
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: والمتمثػؿ فػسفس اإلنفػاؽ التعميمػس  وازفاإلخفاؽ فس تحقيؽ الت وتتمثؿ المشكمة الثانية فس
التحيػػز لصػػالح النفقػػات الجاريػػة عمػػى حسػػاب النفقػػات االسػػتثماريةن حيػػث أف معظػػـ الموازنػػة 
تذهب لتغطيػة األجػور والنفقػات الجاريػة وخاصػة الشػرائح العميػا فػس الميكػؿ اإلداري فػس صػورة 

مػف إجمػالس  ٪52حيث تصؿ األجور ومرتبػات العػامميف فقػط إلػى  مكافئات وبدالت واجتماعات
فبػالرغـ مػف أف   وانحيػاز لمتعمػيـ العػالس عمػى حسػاب التعمػيـ قبػؿ الجػامعس  (1نفقات القطػاع)

فػس التعمػيـ قبػؿ  اً مميونػ تسػعة عشػرفػس مقابػؿ  المميػونيفعدد طػتب التعمػيـ العػالس ال يتجػاوز 
% مػف إجمػػالس اإلنفػػاؽ 71‚7التعمػػيـ الجػامعس تصػػؿ إلػػى الجػامعس إال أف نسػػبة اإلنفػاؽ عمػػى 

 (.                                                                                         7)7117/7112عمى التعميـ بموازنة عاـ
كفاية التمويػؿ الحكػومس المخصػص لمتعمػيـ حيػث يػنخفض اإلنفػاؽ  ضعؼ يتضح مما سبؽ

وينطبػؽ هػذا الوضػ  عمػى اإلنفػاؽ   كنسبة مف الناتل القومس اإلجمػالس فػس مصػر عمى التعميـ
وسػود   تخصػيص المػوارد الماليػة سػودكػذلؾ   عمى التعميـ كنسبة مف اإلنفػاؽ الحكػومس أيضػاً 

فػس عػدـ التناسػب بػيف مػا ينفػؽ عمػى  ؿتوزي  اإلنفاؽ الحكومس عمى المراحؿ التعميمية والمتمث
اسػتحواذ اإلنفػاؽ الجػاري عمػى غالبيػة و   الجامعيػة وطالػب المرحمػة الجػامعسقبؿ تتميذ التعميـ 

 ميزانية التعميـ قبؿ الجامعس.
تمثػػؿ فػػس وجػػود هػػدر فػػس والػػذي يهػػذا فضػػًت عػػف انخفػػاض كفػػادة اسػػتغتؿ المػػوارد الماليػػة 

 حيػػث  وتعػػاظـ اإلنفػػاؽ العػػائمس عمػػى التعمػػيـ  لممػػوارد ئوالتخصػػيص السػػي  التكمفػػة االقتصػػادية
( إلػى أف حجػـ الفاقػد االقتصػادي النػاتل عػف 7116) توصمت دراسة محمد السيد جمعة العػدؿ

دوف حسػاب حجػـ الفاقػد   سػنوياً  اً مميػار جنيمػ أربعػة وعشػريفالدروس الخصوصية يصػؿ إلػى 
 فس المدارس الخاصة وما تنفقي األسػر عمػى شػراد الكتػب والمػذكرات الدراسػية عمػى مػدار العػاـ

نسيي ا افنقييلس السيينوي دريي  الييدروس الزيويييعا  ييب زعييلد  دييدد ا  نييل   وتييزداد ،الدراسيي 
 . (3)ال رتحقعن

فػػس الرسػػوب  ةكمػػا تعػػانس نظػػـ التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعس مػػف مشػػكمة المػػدر التربػػوي والمتمثمػػ
والتسػػػرب والتػػػس تػػػؤدي إلػػػى ارتفػػػاع الفاقػػػد التعميمػػػس والتقميػػػؿ مػػػف القيمػػػة الحقيقيػػػة لمميزانيػػػة 

                                                 
 . 2014/2015( اما ة الماليةإل البيان المالي عن موراع الم امنة العامة للدالة للس ة المالية 1)

 .128إل116إل مر ع سابقإل ص ص2016الجهام المركز  للتعب ة العامة ااإلحصاوإل مصر في أ قا   (2)
محمد السيد  معه العد إل فالفاقاد اققتصاال  ال ااتج عان الاد اص ال ص ياية فاي التعلاي  العاان   العاا  اكيفياة م ا هتاه فاي ( (3

 .2016إل كلية التربيةإل  امعة الم ص  ةإل لكت  ااض و  ؤية المجتمعفإل  سالة 



 ........................... الفاعلية التعليمية  تفعيل بعض مداخل ترشيد اإلنفاق في تحسين

 - 22 - 

معانػاة التعمػيـ  عمػى( 7111) محمد مصػطفس محمػد دراسة فس ذلؾ تؤكدو   المخصصة لمتعميـ
ومػا يترتػب عمػى   مف الفقد الكمس الكبير النػاتل عػف الرسػوب والتسػرب فس مصر قبؿ الجامعس

نسانس)  ذلؾ مف هدر لإلمكانيات المحدودة المتاحة حباط معنوي وا   (.1وا 
مصػػر مػػف المركزيػػة الشػػديدة فػػس وتعػػانس المؤسسػػات التعميميػػة بػػالتعميـ قبػػؿ الجػػامعس فػػس 

التػس  (7111اتخػاذ القػرارات المرتبطػة باإلنفػاؽ عميػي وتؤكػد عمػى ذلػؾ دراسػة أشػرؼ العربػس )
االسػػتراتيجيات والخطػػط والبػػرامل وأولويػػات اإلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ قبػػؿ  تحديػػد أشػػارت إلػػى  أف

حالػػة وزارة التػػس هػػس فػػس هػػذ  ال الجػػامعس هػػو فػػس األسػػاس مػػف اختصػػاص السػػمطة المركزيػػة
فػػس حػػيف يقتصػػر دور الوحػػدات المحميػػة عمػػى العمميػػة التنفيذيػػة فػػس حػػدود   التربيػػة والتعمػػيـ
 (.7الموازنة المقررة)

وتتضح مما سبؽ معاناة مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعس فس مصر مف مشكتت عػدة تتعمػؽ 
  قبػػؿ الجػػامعسعمػػى التعمػػيـ منمػػا: عػػدـ كفايػػة التمويػػؿ الحكػػومس المخصػػص لمتعمػػيـ  ؽباإلنفػػا

  وتعػػاظـ اإلنفػاؽ العػػائمس عمػى التعمػػيـ  وضػعؼ الكفػادة والعدالػػة فػس توزيػػ  النفقػات التعميميػة
والمركزيػة الشػديدة   وارتفاع المػدر التربػوي  وسود توزي  وتخصيص واستغتؿ الموارد المتاحة
وكػؿ هػذ  المشػكتت تسػتمـز ترشػيد اإلنفػاؽ   فس اتخاذ القرارات المتعمقػة باإلنفػاؽ عمػى التعمػيـ

 عمى التعميـ.
وتوظيفمػػا لمحػػد   وبالتػػالس فػػنف القضػػية الكبػػرى تكمػػف فػػس حسػػف اسػػتغتؿ المػػوارد المتاحػػة

والعمػػؿ عمػػى تػػوفير المصػػادر المسػػاعدة والبػػدائؿ   وتقمػػيص أسػػباب التبػػذير والتبديػػد  األقصػػى
 يـ ذي جػػودة عاليػػة ونوعيػػة متميػػزة بأقػػؿإلػػى تعمػػ ؿالمتاحػػة مػػف خػػتؿ ترشػػيد اإلنفػػاؽ لموصػػو

( إلػى ضػرورة زيػادة كفػادة Kohl  A.R.  2013كمػا توصػمت دراسػة كوهػؿ )  تكمفػة ممكنػة
تخصػػيص المػػوارد فػػس ظػػؿ الركػػود االقتصػػادي لتحقيػػؽ الطاقػػة اإلنتاجيػػة القصػػوى فػػس تحصػػيؿ 

 (.3الطتب)
                                                 

محمااد مصاامفم محماادإل فالت ماايت اقسااتراتيجي اتج يااد األلاو فااي التعلااي  قباال الجااامعي فااي مصاار: ل اسااة ميدانيااةفإل  سااالة   (1)
 .2011لكت  اةإل كلية التربيةإل  امعة أسي طإل 

عماال  تقيااي  سياسااات اإلنفاااق العااا  علاام التعلااي  فااي مصاار فااي ضاا و معااايير الكفايااة االعدالااة االكفاااوةفإل ا قااة( أشاارا العرباايإل 2)
مقدمااة للماا تمر الاادالي ال اااص بتحلياال أال يااات اإلنفاااق العااا  بالم امنااات العامااة فااي مصاار االاادا  العربيااةإل مركااز شااركاو 

 .9إل ص2010الت ميةإل القاهرةإل 
(

3
) Kohl، A.R، "The Impact of Spending Cuts on Missouri Student 

Achievement"، Ed.D، University of Missouri، Kansas city، 2013.  
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التعميميػػة بمؤسسػػات التعمػػيـ وعمػػى الػػرغـ مػػف الجمػػود المضػػنية التػػس تبػػذؿ لتطػػوير العمميػػة 
قبؿ الجامعس فس مصر والوصوؿ بما إلى الجػودة والتميػز والتػس مػا زالػت مسػتمرة إال أف التقػدـ 

ف كػاف مػا يبػذؿ بمػذا القػدر ال يكفػس   فس هذا المجاؿ ال يػزاؿ بطيئػًا فػس جميػ  مراحػؿ التعمػيـ وا 
ضػػرورة إعػػادة النظػػر فػػس  وهػػذا يحػػتـ  لتحقيػػؽ الحػػد األدنػػى مػػف الجػػودة والتميػػز فػػس التعمػػيـ

منظومة التعميـ قبؿ الجامعسن حتى يمكف االرتقاد بمستوى النظاـ التعميمس فػس مصػر وتحقيػؽ 
 التميز.   

( فػس 7117وقد ذكرت الخطة اإلستراتيجية القومية إلصتح التعميـ قبؿ الجامعس فس مصػر)
لجػامعس قػد عانػت لفتػرات إطار تحميؿ الوض  الػراهف لقطػاع التعمػيـ أف مؤسسػات التعمػيـ قبػؿ ا

طويمػػة مػػف تحػػديات كثيػػرة أضػػعفت مػػف كفادتمػػا وفعاليتمػػا فػػس تحقيػػؽ النتػػائل المرجػػوة والتػػس 
وضعؼ الطمب عمػى المعمومػات واسػتخدامما   تتمثؿ فس وجود خمؿ فس توظيؼ الموارد البشرية

ت المبنيػة فمناؾ حاجة لتدريب المستخدميف فس القطاعػات المختمفػة بػالوزارة عمػى صػن  القػرارا
والثبػػات النسػػبس لإلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ سػػواد أكػػاف مقارنػػًا بالنػػاتل المحمػػس   عمػػى المعمومػػات

 (.  1اإلجمالس أـ باإلنفاؽ العاـ)
وقد لحؽ مجاؿ إدارة الموارد البشرية االضطراب وأصػابي الخمػؿ واستشػري فيػي القصػور كمػا 

رت وجود قصور فس إدارة المػوارد ( فس دراستي التس أظم7112أشار محمد محمد إبراهيـ مطر)
البشرية وبالتالس ال يتحقؽ النجاح لجمي  المجاالت والمعايير والمؤشػرات والممارسػات المحػددة 

 (.2ببناد وصرح الجودة والتميز بدوف توافر مقومات إدارة الموارد البشرية الفعالة)
األفػراد العػامميف  ( إلػى انخفػاض كفػادة7117كما توصمت دراسة مشيرة أحمد عبد الػرحيـ )

وضػػعؼ دور المجتمػػ  المحمػػس   وغيػػاب المشػػاركة الفعالػػة  والقيػػادة مػػف حيػػث اإلدارة والخبػػرة
وعػػدـ   التعميميػػة وغيػػاب نظػػـ تقػػويـ األداد والرقابػػة الفعالػػة لجػػودة العمميػػة  ومجػػالس اابػػاد

                                                 
( التعلي  الموراع الق مي لمصرإل 2030 -2014اما ة التربية االتعلي إل ال مة اإلستراتيجية للتعلي  قبل الجامعي في مصر ) ((1

 .67إل 66إل ص ص 2014
إلا ة الماا ا ل البواارية بااالتعلي  قباال الجااامعي فااي ضاا و بعااض ال باارات العالميااةفإل  سااالة  محمااد محمااد إبااراهي  ممرإلفتماا ير ((2

 .2015لكت  ااإل كلية التربيةإل  امعة الم ص  ةإل 
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ت وممػػارات مواكبػػة صػػياغة األهػػداؼ لعالميػػة التطػػوير وافتقػػار المؤسسػػات التعميميػػة إلػػى قػػدرا
 (.1التخطيط لدي الوكتد والنظار ومديري المدارس)

( إلػػػى غيػػػاب الرؤيػػػة والرسػػػالة 7111كمػػػا توصػػػمت دراسػػػة زكريػػػا سػػػالـ سػػػميماف إبػػػراهيـ )
وضػػعؼ قػػدرة القيػػادة المدرسػػية عػػف إحػػداث   والمرجعيػػة العمميػػة التزمػػة لتطػػوير أداد المدرسػػة

وتضػخـ الميكػؿ التنظيمػس   اإلصتح نظرًا لممركزية الشػديدة التػس تحػد مػف صػتحيات المدرسػة
واالفتقػػار إلػػى المرونػػة الكافيػػة فػػس   لممدرسػػة مػػ  تػػداخؿ االختصاصػػات واألدوار والمسػػئوليات

ص المػػوارد الماليػػة عمػػى مسػػتوى ونقػػ  لمعمػػؿ المدرسػػس المؤسسػػةالتشػػريعات الماليػػة واإلداريػػة 
 (.  2وغياب التكامؿ فس الدعـ الفنس والتدريب الموجي لممدرسة كوحدة تنظيمية)  المدرسة

مؤسسات التعميـ قبػؿ الجػامعس  تعوؽويتضح مف نتائل الدراسات السابقة أف مشكتت عدة 
داريػًا و  ضػعؼ تشػجيعمـ عف تحقيؽ الجودة والفعالية مػف أهممػا: ضػعؼ مسػتوى القػادة فنيػًا وا 

وقمػة وجػود سياسػات   وضػعؼ إدارة وتطػوير المػوارد البشػرية  لمعامميف عمػى اإلبػداع واالبتكػار
وضػعؼ المشػاركة المجتمعيػة بػيف المدرسػة   واستراتيجيات واضحة تعمؿ مػف ختلمػا المػدارس

يف وافتقػػػػار اإلدارة والعػػػػامم  وغيػػػػاب نظػػػػـ تقػػػػويـ األداد والرقابػػػػة الفعالػػػػة  والمجتمػػػػ  المحػػػػيط
 بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعس إلى ممارات التخطيط والتطوير والقيادة وحؿ المشكتت.   

لترشػيد تبنػس مػداخؿ  إلػسبالتالس فنف مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعس فػس مصػر فػس حاجػة و 
واالرتقػػاد   اإلنفػػاؽ تعمػػؿ عمػػى حسػػف اسػػتغتؿ المػػوارد المتاحػػة وتقميػػؿ الفاقػػد والمػػدر التربػػوي

 بجودة وفعالية العممية التعميمية.
 :الذارصْ أصئلْ

 اإلجابة عمى األسئمة ااتية: دراسة الحاليةال تحاوؿ
 ؟بالتعميـ قبؿ الجامعس فس مصر مداخؿ ترشيد اإلنفاؽ ومؤشرات تحقيقماأػبرز ما  .1
 ما معايير الفعالية التعميمية بالتعميـ قبؿ الجامعس فس مصر؟ .7

                                                 
مويرة أحمد عبد الرحي  شحاتةإل فمع قات تمبيق الت ميت اقستراتيجي بالتعلي  العاان   العاا  بمصارفإل  ساالة ما ساتيرإل كلياة  (1)

 .2014   ب ال ال إل  التربيةإل  امعة
( مكريا سال  سليمان إبراهي إل فلا  اإللا ة اإلستراتيجية في اإليالح المد سي بجمه  ية مصار العربياة: تصا   مساتقبليفإل  ساالة (2

 .2011لكت  ااإل كلية التربيةإل  امعة عين شم إل 
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بمؤسسػػات  يػػة التعمػػيـعممػػداخؿ ترشػػيد اإلنفػػاؽ فػػس تحسػػيف فا بعػػضتفعيػػؿ كيػػؼ يمكػػف  .7
 ؟التعميـ قبؿ الجامعس فس مصر

 أهذاف الذراصْ:

 إلى تحقيؽ األهداؼ ااتية: تسعى الدراسة الحالية
فس مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعس فس  ومؤشرات تحقيقما اإلنفاؽترشيد  تفسير سياسة .1

 مصر.
بمؤسسات التعميـ قبؿ  الفاعمية التعميمية االنفاؽ وتحسيفالعتقة بيف ترشيد الكشؼ عف  .7

 الجامعس فس مصر.
فاعمية التعميـ بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعس  تحسيففس  اإلنفاؽتفعيؿ مداخؿ ترشيد  .7

 فس مصر.
 :أهنَْ الذراصْ

 فس النقاط ااتية: دراسةأهمية ال تتجمى
 الحادثػة فػس المجتمػ  المصػري والتػس تنظػر إلػى تطػوير التعمػيـ  تم  التغيرا دراسةتزامف الت

ومػف أهػـ األولويػات التػس تسػعى الدولػة   باعتبار  قضية ممحة ومممة لكػؿ فئػات المجتمػ 
تزامف م  التغيرات االقتصادية الحادثة فس المجتم  المصري وتوجػي تكما   جاهدة لتحقيقما

 الدوؿ النامية نحو ترشيد اإلنفاؽ.
 فقػػد   فػػس المؤسسػػات التعميميػػة جػػودةد االتجػػا  العػػالمس واإلقميمػػس نحػػو تحقيػػؽ المػػ  تزايػػ

حتمػػس لمػػف يبحػػث عػػف االرتقػػاد  أمػػروالبحػػث عنػػي التعميميػػة  الفعاليػػةأصػػبح االهتمػػاـ ب
والنجػػاح خصوصػػًا فػػس ظػػؿ مػػا يشػػمد  العػػالـ مػػف تغيػػرات وتطػػورات أدت إلػػى تغيػػر فػػس 

 المفاهيـ .
 معمومات يمكف مف ختلما تعريؼ مسئولس التخطيط والقػائميف عمػى تطػوير وتحسػيف  وفرت

جودة التعمػيـ وتميػز  بجوانػب القػوة والضػعؼ فػس مؤسسػات التعمػيـ قبػؿ الجػامعس لترتقػاد 
 بجوانب القوة والتغمب عمى أوجي القصور.

 التعمػػيـ مػػادة عمميػػة تعمػػؿ عمػػى صػػقؿ  فعاليػػةفػػس مجػػالس ترشػػيد اإلنفػػاؽ و  دراسػػةوفر التػػ
المعرفػػة العمميػػة وتنميتمػػػا وتمكػػف مػػػف االنطػػتؽ بشػػػكؿ أوسػػ  لمبحػػػث واالستقصػػاد مػػػف 

 متغيرات أخرى.
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 اإلدارات والمػديريات و   تتعدد الفئات المستفيدة مف هذا البحث ومنمػا: وزارة التربيػة والتعمػيـ
ممتمػيف بالعمميػة التعميميػة وأوليػاد وأعضاد المجتمػ  المحمػس مػف ال  والمدارس  التعميمية

مقترحػػػة يمكػػػف أف تسػػػمـ فػػػس ترشػػػيد اإلنفػػػاؽ فػػػس  اسػػػتراتيجيةاألمػػػور مػػػف خػػػتؿ تقػػػديـ 
 .فعالية التعميـمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعس فس ضود معايير 

  القرار التربوي مف ختؿ تػوجممـ نحػو معػايير  وصناعواضعس السياسات  دراسةال تفيد هذ
ومػػداخؿ ترشػػيد اإلنفػػاؽ ومعػػايير الفعاليػػة التعميميػػة عنػػد التخطػػيط لتطػػوير سياسػػة التعمػػيـ 

 قبؿ الجامعس.
 ذراصْ:ميوج ال

حيػػث تسػػتمدؼ الدراسػػات الوصػػفية تقريػػر   عمػػى المػػنمل الوصػػفس تعتمػػد الدراسػػة الحاليػػة
وجمػػ  البيانػػات والمعمومػػات حػػوؿ المشػػكمة محػػؿ الدراسػػة بطريقػػة تمكػػف   خصػػائص المشػػكمة

  (1)الباحث مف تحميمما كميًا وكيفيًا لموصػوؿ إلػس تفسػير عممػس وحمػوؿ لممشػكمة محػؿ الدراسػة
تفسػػير جوانػػب المشػػكمة محػػؿ الدراسػػة والمتمثمػػة لالمػػنمل الوصػػفس الدراسػػة الحاليػػة سػػتخدـ تو 

ية بمؤسسات التعمػيـ قبػؿ فاعمية التعميمالفس تحقيؽ معايير  مداخؿ ترشيد اإلنفاؽتفعيؿ بعض 
 الجامعس فس مصر.

 مصطلحات الذراصْ:

 تزعَذ اإلىفام:  .1
أو التخفيػػؼ مػػف  عمػػى هػػو السياسػػة الراميػػة إلػػى خفػػض تكمفػػة الوحػػدة التعميميػػة والقضػػاد

نمػػا وسػػيمة لتحسػػيف   وهػػو لػػيس هػػدفًا فػػس حػػد ذاتػػي  المػػدر التعميمػػس المتوقػػ  وغيػػر المتوقػػ  وا 
 .(7)وتحقيؽ أعمى درجات الكفادة  األداد التعميمس

كمػػا يعػػرؼ بأنػػي عمميػػة يػػتـ مػػف ختلمػػا خفػػض تكمفػػة الوحػػدة مػػف خػػتؿ ضػػغط مسػػتويات 
 .(7)اإلنفاؽ وضبط معدالت تزايد  كس يتمشى م  موارد المؤسسة

                                                 
 .35ص  إل2012( إسماعيل محمد الفقي اآخرانإل عل  ال ف  الترب  إل الرياض: العبيكانإل (1
محماااد حساااين العجمااايإل اقتصااااليات التعلاااي : آلياااات ترشااايد اإلنفااااق التعليماااي امصاااال  تم يلاااهإل اإلساااك د ية: لا  الجامعاااة  (2)

 .109إل ص 2006الجديدةإل 
 .192إل ص2005أحمد حسين الصغيرإل التعلي  في ال طن العربي: تحديات ال اقع ا ؤى المستقبلإل القاهرة: عال  الكتبإل  (3)
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إجرائيػًا بأنػي لالسياسػة الراميػة إلػى االسػتثمار األمثػؿ لمنفقػات  ترشيد اإلنفػاؽ كف تعريؼموي
والتقميػؿ   واالستفادة القصوى مف المػوارد االقتصػادية والبشػرية المتاحػة  دوف إسراؼ وال تقتير

والحصػوؿ عمػى أكبػر عائػد وأعمػى جػودة بأقصػى كفايػة ممكنػة وأقػؿ إنفػاؽ   مف المدر التربػوي
 ممكفل.

 الفعالَْ التعلَنَْ: .2

والػػذي يمثػػؿ   الفاعميػػة التعميميػػة هػػس تحقيػػؽ المؤسسػػة لطهػػداؼ المخططػػة لمتعمػػيـ والػػتعمـ
ويتطمػػب ذلػػؾ تبنػػس معػػايير   ومػػف ثػػـ كسػػب ثقػػة المجتمػػ   نشػػاطما األساسػػس ويحػػدد طبيعتمػػا

 .(1)معتمدة لبرامجما التعميمية لتحقيؽ نواتل التعميـ المستمدفة
جرائيًا بأنمػا مػدى تحقيػؽ مؤسسػات التعمػيـ قبػؿ الجػامعس ويمكف تعريؼ الفعالية التعميمية إ

ألهػػدافما فػػس ضػػود رؤيػػة المؤسسػػة التعميميػػة ورسػػالتما مػػف خػػتؿ مجموعػػة مػػف  فػػس مصػػر
  وأنشػػطة المػػنمل  العمميػػات التػػس تػػوفر فػػرص التعمػػيـ والػػتعمـ والتػػس تتمثػػؿ فػػس المعمػػـ المتميػػز

والػػتعمـ لمتميػػز ومػػتعمـ يمػػارس األنشػػطة ومنػػاخ تربػػوي داعػػـ لمػػتعمـ والتػػس تػػوفر فػػرص التعمػػيـ 
 التعميمية المختمفة ويتقف التعامؿ م  معطيات التكنولوجيا.

 ثاىَا:)اإلطار اليظزِ(

 تزعَذ اإلىفام : أهذافى ًأهه مذاخلى:  

 :اإلىفامأ. مفوٌو تزعَذ 

ولعػؿ مػف أهممػا: أولويػات   نفػاؽتوجد مصطمحات كثيرة تمػدؼ إلػى ضػرورة الػتحكـ فػس اإل 
وربمػػا يكػػوف مصػػطمح الترشػػيد أدؽ   وتحسػػيف كفػػادة اإلنفػػاؽ...ال   وضػػبط اإلنفػػاؽ  نفػػاؽاإل 

ي عػػد ترشػػيد اإلنفػػاؽ مػػف المفػػاهيـ االقتصػػادية والعقتنيػػة المرتبطػػة و   وأشػػمؿ هػػذ  المصػػطمحات
والتطبيقية لترشػيد اإلنفػاؽ إال  المفموميةوبالرغـ مف االختتفات   بالسموؾ االقتصادي لإلنساف

ؾ اتفاقًا عامًا حوؿ أهميػة مبػدأ الترشػيد وفوائػد  وضػروراتي خصوصػًا فػس ظػؿ األوضػاع أف هنا
 االقتصادية والمالية الصعبة.  

ػد  وكممة الترشيد فس المغة كممة مشػتقة مػف الرشػد ردشدػد   واألصػؿ الفعػؿ الثتثػس ردشدػد وردش 
تقامة فػس األمػر والداللػة بالفتح يْرشد ر ْشدًا: اهتدى وأصاب وجػي األمػر والطريػؽ والمػدى واالسػ

                                                 
م تا  ال حشإل فاعي معلمي التعلي  العان   العاا  بمعاايير  ا لة الفعالياة التعليمياة بمدا ساه  ل اساة ميدانياةفإل مجلاة كلياة  ( هالة1)

 .120ص إل 2011إل 4إل ج35التربيةإل  امعة عين شم إل ع 
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والراشػد اسػـ   والر شد نقيض الغس  فس الحديث عميكـ بسنتس وسنة الخمفاد الراشديف مف بعدي
د بالكسر يدْرشدد  ردشددًا وردشاددًا اهتدى واستقاـ والرشد نقيض الضتؿ  فاعؿ مف ردشد وردش 

(1). 
ورشػد ردشػدًا ورشػادًا فمػو رشػيد   وجادت فس المعجـ الوسيط رشدد ر شدًا: اهتػدى فمػو راشػد

واسترشػد  طمػب منػي الرشػد ويقػاؿ   (7)أرشػد : هػدا  ودلػي  ويقاؿ ردشد أمر : ردشد فيي ووفؽ لي
رشػاد الضػاؿ إي هدايتػي الطريػؽ وتعريفػي   (7)استرشد فتف ألمر  إذا اهتدى لي وفس الحديث: وا 

 .(7)يؿوترشيد اإلنفاؽ هو حسف القياـ عمى الماؿ وتوجيمي فس خير سب
وختصػػػة القػػػوؿ أف كممػػػة الرشػػػد لغػػػة تشػػػير إلػػػى االسػػػتقامة والمػػػدى واألعمػػػاؿ المحمػػػودة 
والوصوؿ إلى الغايات واألهداؼ بالوسائؿ المناسبة أمػا الرشػد فػس اإلنفػاؽ فننػي يعنػس االهتػداد 

 إلى وجي الصواب فس اإلنفاؽ.
لعقػػؿ والرشػػد فػػس تػػوخس ويػػرى بعػػض البػػاحثيف أف مفمػػـو الترشػػيد فكػػرًا يعنػػس االرتكػػاز إلػػى ا

االختيػػارات األفضػػؿ كمػػًا ونوعػػًا كمػػا أف الترشػػيد ممارسػػة يعنػػس الػػربط الوثيػػؽ والمػػدروس بػػيف 
الوسائؿ والغايات فس السموؾ اإلنسانس وهذا التمييز بيف الفكر والممارسػة فػس الترشػيد ال يعنػس 

 .بأي حاؿ الفصؿ بينمما
ة فعاليػة اإلنفػاؽ بالقػدر الػذي يمكػف معػي وي عرؼ ترشػيد اإلنفػاؽ عمػى أنػي العمػؿ عمػى زيػاد

زيػػادة قػػدرة االقتصػػاد القػػومس عمػػى تمويػػؿ ومواجمػػة التزاماتػػي الداخميػػة والخارجيػػة مػػ  القضػػاد 
لػػذا فػػنف ترشػػيد اإلنفػػاؽ ال يقصػػد بػػي ضػػغطي ولكػػف   عمػػى مصػػدر التبديػػد إلػػى أدنػػى حػػد ممكػػف

 .(2)إلنفاؽ واإلسراؼيقصد بي الحصوؿ عمى أعمى إنتاجية ممكنة بأقؿ قدر ممكف مف ا
نفاقمػػا بعقتنيػػة  ويعػػرؼ الػػبعض ااخػػر ترشػػيد اإلنفػػاؽ بأنػػي حسػػف التصػػرؼ فػػس األمػػواؿ وا 

ويتضػػمف ترشػػيد اإلنفػػاؽ ضػػبط النفقػػات   وحكمػػة وعمػػى أسػػاس رشػػيد دوف إسػػراؼ وال تقتيػػر
حكػػاـ الرقابػػة عميمػػا والوصػػوؿ بالتبػػذير واإلسػػراؼ إلػػى الحػػد األدنػػى وتتفػػس النفقػػات غيػػر   وا 

                                                 
 .1649لسان العربإل باب الراو مالة  شد إل ص ((1
 346إل مالة  شدإل ص2004إل القاهرة: مكتبة الوراق الداليةإل 4اللغة العربيةإل المعج  ال سيتإل ط مجمع( (2
 1649لسان العربإل باب الراوإل مالة  شدإل ص( 3)
 2011مجمع اللغة العربيةإل المعج  ال  يزإل اما ة التربية االتعلي إل  (4)

عياا  ا ناا    ساميحةإل آليااات ترشايد اإلنفااق العااا  مان ا اال تحقياق الت مياة البواارية المساتدامة فااي الجزا ارإل الماا تمر  بلعاطال (5)
الدالي بع  ان تقيي  آثا  برامج اقستعما ات العامة اانعكاساتها علم التوغيل ااقستعما  اال ما  اققتصاال  خاال  الفتارة 

 5 امعة سميفإل الجزا رإل ص إل2013ما ص   12-11في الفترة  2001-2014
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وزيػػادة الكفػػادة اإلنتاجيػػة ومحاولػػة االسػػتفادة القصػػوى مػػف المػػوارد االقتصػػادية   الضػػرورية
 ي بمعنى آخر اإلدارة الجيدة لمنفقات.أ  (1)والبشرية المتوفرة

لػذا فػػنف ترشػيد اإلنفػػاؽ ال يقصػػد بػي ضػػغطي ولكػػف يقصػد بػػي الحصػػوؿ عمػى أعمػػى إنتاجيػػة 
ى ذلػػؾ إال إذا اسػػػتطاعت المؤسسػػة التعميميػػػة وال يتػػأت  ممكنػػة بأقػػؿ قػػػدر ممكػػف مػػف اإلنفػػػاؽ

وهػذا اإلسػراؼ يتمثػؿ فػس زيػادة اإلنفػاؽ   التقميؿ بقدر اإلمكاف مػف تبديػد واإلسػراؼ فػس المػوارد
 إلى مستوى أعمى مما يجب أف يكوف عميي أو انخفاض إنتاجية اإلنفاؽ إلى أدنى حد ممكف.

يمػس بأنػي عمميػة اإلنفػاؽ عمػس ( ترشػيد اإلنفػاؽ التعم7117وعرؼ محمد حسنيف العجمس )
وبػالنقص أحيانػًا لحسػف   التعميـ بالزيادة أحيانًا لتحقيؽ األهداؼ المنشودة بأعمى كفادة ممكنة

 .(7)توظيؼ الموارد المتاحة التوظيؼ األنسب لمحصوؿ عمى أفضؿ عائد بأقؿ تكمفة
زيػػادة فعاليػػة وفػػس ضػػود مػػا تقػػدـ يمكػػف تعريػػؼ ترشػػيد اإلنفػػاؽ التعميمػػس بأنػػي العمػػؿ عمػػى 

اإلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ مػػف خػػتؿ االسػػتثمار األمثػػؿ لمنفقػػات التعمػػيـ والتوظيػػؼ األنسػػب لممػػوارد 
والتقميػػؿ مػػف المػػدر التربػػوي لمحصػػوؿ عمػػى أفضػػؿ عائػػد بأقػػؿ   االقتصػػادية والبشػػرية المتاحػػة
 تكمفة وأقصى كفاية ممكنة.

وهػػذا يعنػػس توجيػػي   والترشػػيد وبالتػػالس فػػنف مفمػػـو ترشػػيد اإلنفػػاؽ يتضػػمف جػػانبس اإلنفػػاؽ
وحسػف   النفقات التعميمية لتحقيؽ األهػداؼ المنشػودة بػأعمى كفػادة ممكنػة وبأقػؿ نفقػة متاحػة

 توجيي الماؿ لتحقيؽ أغراض مباحة دوف إسراؼ وال تقتير.
كمػا يؤكػػد مفمػػـو ترشػػيد اإلنفػػاؽ عمػػى التعامػػؿ الجيػد مػػ  النفقػػات مػػف حيػػث الحجػػـ أو مػػف 

ويرجػػ  ذلػػؾ إلػػى صػػعوبة   ـ مػػف ضػػرورتي فننػػي لػػيس مػػف السػػمؿ تحقيقػػيحيػػث الميكػػؿ وبػػالرغ
وكػؿ مػا   التعرؼ عمى الحجػـ األمثػؿ الػذي ينبغػس أف يكػوف اإلنفػاؽ عميػي مػف الناحيػة العمميػة

يمكف إدراكي هو أف تزايد اإلنفاؽ يترتب عميي آثػار سػمبية ضػارة عمػى كػؿ المتغيػرات والمجػاالت 
 عية.االقتصادية والسياسية واالجتما

 أهمية دراسة ترشيد اإلنفاؽ فس مجاؿ التعميـ وأهدافي: ب.

                                                 
 .339إل ص 2008محمد شاكر عصف  إلأي   الم امنة العامةإل عمان: لا  المسيرة لل ور االت ميع االمباعةإل  (1)
محمااد حساا ين عباادا العجماايإل فمتملبااات ترشاايد اإلنفاااق التعليمااي للحااد ماان بعااض موااكالت تم ياال التعلااي  قباال الجااامعي  ((2

 .225إل ص2004إل مجلة مستقبل التربية العربيةإل مصرإل35إل عدل 10بجمه  ية مصر العربيةفإل مجلد 
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ي عػػػد ترشػػػيد اإلنفػػػاؽ سياسػػػة ماليػػػة ضػػػرورية فػػػس المؤسسػػػات االقتصػػػادية المادفػػػة لمػػػربح 
باعتبارها تنظيمًا تتاح لي موارد بشرية وماليػة ويقػـو بػبعض المعالجػات اإلنتاجيػة بقصػد تقػديـ 

ولدراسػػة ترشػػيد اإلنفػػاؽ فػػس مجػػاؿ التعمػػيـ ممػػاـ كثيػػرة عمػػى   سػػمعة أو خدمػػة مطموبػػة مسػػبقاً 
 :  (1)الصعيد االقتصادي والسياسس واالجتماعس والتربوي والتس تتمثؿ فس

 ففػس ظػؿ ترشػيد اإلنفػاؽ   عمى الموارد االقتصادية لممجتم  وتوظيفمػا بشػكؿ ممكػف الحفاظ
 وصيانتما مف المدر والتبديد.التعميمس يتحقؽ الحفاظ عمى الماؿ العاـ والنفقات التعميمية 

 لمتعميـ كمشروع قومس مما يفيد قطاع األعمػاؿ فػس  ةتحقيؽ ستمة ودقة المسيرة االقتصادي
معرفػػة حجػػـ العجػػز المطمػػوب تتفيػػي كمػػا تفيػػد فػػس معرفػػة مػػواطف المػػدر المػػالس فػػس قطػػاع 

 التعميـ وكيفية الحد والتخمص مني.
 فػػوؽ العائػػد مػػف أنمػػاط االسػػتثمار األخػػرى عػػدة عمػػى أف حجػػـ العائػػد مػػف اإلنفػػاؽ ي البرهنػػة

ومػػف ثػػـ فػػنف   وأف النمػػو االقتصػػادي لممجتمػػ  مرهػػوف بحسػػف اإلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ  مػػرات
 ترشيد اإلنفاؽ ضرورة عصرية محتومة.

 سػماـ مصػادر اإلنفػاؽ المختمفػة مػف   توزي  المػوارد العامػة لمدولػة ونصػيب التعمػيـ منمػا وا 
  التمويػػؿ الحكػػومس أو مػػف القػػروض والمػػنح الموجمػػة لتمويػػؿ األنشػػطة التعميميػػة المختمفػػة

كمػػا تظمػػر دراسػػات ترشػػيد اإلنفػػاؽ التعميمػػس مػػدى التػػزاـ الدولػػة بتطبيػػؽ بعػػض المبػػادئ 
دارة السياسػية فػس اإلستراتيجية مثؿ تكافؤ الفرص التعميمية ومجانية التعميـ بجانػب دور اإل

 توجيي اإلنفاؽ عمى التعميـ وترشيد .
 د متمح تطور اإلنفاؽ عمى التعميـ ومػدى تحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة بػيف األفػراد فػس يتحد

وعتقػة ذلػؾ كمػي بالمسػتوى   ودراسة الفروؽ فس اإلنفاؽ عمى التعميـ  اإلنفاؽ عمى التعميـ
 لمطتب. ساالقتصادي واالجتماع

 فتحقيػؽ الرقابػة عمػى تنفيػذ   ومات محاسبية وتربوية فػس صػناعة القػرار التعميمػستقديـ معم
الخطػػط التعميميػػة وكشػػؼ االنحرافػػات الماليػػة والمػػدر التعميمػػس كمػػا تحقػػؽ معظػػـ دراسػػات 
ترشػػيد اإلنفػػاؽ األغػػراض التخطيطيػػة والمحاسػػبية وذلػػؾ بتحميػػؿ اإلنفػػاؽ العػػاـ عمػػى التعمػػيـ 

يميػػة بمػػا يفيػػد فػػس تحديػػد النفقػػات المتوقعػػة والمناسػػبة لتكمفػػة وتحميػػؿ جوانػػب العمميػػة التعم

                                                 
فمتملبااات ترشاايد اإلنفاااق التعليمااي للحااد ماان بعااض موااكالت تم ياال التعلااي  قباال الجااامعي محمااد حساا ين عباادا العجماايإل  (1)

 .226إل مر ع سابقإل صبجمه  ية مصر العربيةف
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خطة تعميمية معينة فس ضود توقعات سػوؽ المػاؿ واألعمػاؿ وأوضػاع القػوى العاممػة خػتؿ 
 سنوات الخطة.

وعمػػػى الػػػرغـ ممػػػا تحققػػػي دراسػػػة ترشػػػيد اإلنفػػػاؽ التعميمػػػس مػػػف ممػػػاـ وظيفيػػػة لممنظومػػػة 
والسياسية واالجتماعية والتربوية إال أف البحػث فػس ترشػيد التعميمية بجمي  جوانبما االقتصادية 

حتػى   كثيػر مػف الصػعوبات التػس تتطمػب التصػدي لمػاؽ فس مجاؿ التعميـ خاصػة يواجػي باإلنفا
تػػتمكف عمميػػة ترشػػيد اإلنفػػاؽ التعميمػػس مػػف خدمػػة أغػػراض التنميػػة وتقػػديـ التصػػور المناسػػب 

التأثير السياسسن حيث تسػتخدـ دراسػات ترشػيد  ومف أهمما: غمبة  لتفعيؿ اإلنفاؽ عمى التعميـ
اإلنفػػاؽ لتحقيػػؽ أهػػداؼ سياسػػية أو لتبريػػر قػػرار تربػػوي معػػيف أو إلضػػفاد روح الشػػرعية عمػػى 

فمثت كاف قرار خفض عػدد سػنوات التعمػيـ األساسػس مبػررًا بدراسػات فػس ترشػيد   القرار التربوي
إلػى مػا كانػت عميػي مبػررًا بدارسػات فػس  كػاف قػرار زيػادة سػنوات التعمػيـ األساسػس كما  اإلنفاؽ

 .(1)ترشيد اإلنفاؽ
وي عػػد ترشػػيد اإلنفػػاؽ وسػػيمة لمخػػروج مػػف األزمػػة االقتصػػادية والتغمػػب عمػػى العقبػػات التػػس 

ففػػػس ظػػػؿ قصػػػور وضػػػعؼ مصػػػادر التمويػػػؿ يصػػػبح مػػػف الضػػػروري   تواجػػػي النظػػػاـ التعميمػػػس
التخصيص األمثؿ لمموارد والرف  مف فعالية وكفادة توظيؼ النفقات لذلؾ يمدؼ ترشػيد اإلنفػاؽ 

 إلى:
  رف  الكفادة االقتصادية عند استخداـ الموارد واإلمكانات المتاحة عمى نحػو يزيػد مػف كميػة

أو عمى نحو يقمؿ مف المدختت بػنفس مسػتوى   ونوع المخرجات بنفس مستوى المدختت
 المخرجات.

  دخػػاؿ األسػػاليب التكنولوجيػػة تحسػػيف طػػرؽ اإلنتػػاج الحاليػػة وتطػػوير نظػػـ اإلدارة والرقابػػة وا 
 ودراسة الدواف  واالتجاهات.

  خفض عجز الموازنة وتقميص الفجوة بيف اإليرادات المتاحػة واإلنفػاؽ المطمػوب والمسػاعدة
حػػتؿ وتجديػػد مشػػروعات فػػس السػػيطرة عمػػى ال تضػػخـ والمديونيػػة والمسػػاهمة فػػس تػػدعيـ وا 

 البنية األساسية.

                                                 
 .239إل ص 2002إل القاهرة: لا  الفكر العربيإل 2أحمد إسماعيل حجيإل اإللا ة التعليمية ااإللا ة المد سيةإل ط (1)
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  مراجعػػة هيكميػػة لممصػػروفات عػػف طريػػؽ تقمػػيص نوعيػػة وحجػػـ المصػػروفات التػػس ال تحقػػؽ
والتأكػػد مػػف أف األجمػػزة التعميميػػة تجيػػد اسػػتغتؿ المػػوارد التػػس تخصػػص لمػػا   مػػردودًا كبيػػراً 

 .(1)بالصورة المثمس
 والبحػػث عػػػف بػػػدائؿ يمكػػػف مػػف ختلمػػػا تعزيػػػز المػػػوارد الماليػػػة   مػػػوارد ماليػػػة البحػػث عػػػف

لممؤسسػػات التعميميػػة مػػ  الكفػػادة فػػس اسػػتخداـ المػػوارد المتاحػػة بشػػكؿ يػػؤدي إلػػى حسػػف 
 .(7)استخدامما ورف  العائد منما وتجنب المدر

 المػدر  وسيمة لمحفاظ عمى الموارد االقتصادية وتوظيفما بأفضؿ شػكؿ ممكػف وصػيانتما مػف
والتبديد وتوزي  المػوارد المتاحػة توزيعػًا عػاداًل كمػا تقػدـ معمومػات محاسػبية وتربويػة تفيػد 

 .(7)فس صن  القرار التربوي وتحقؽ الرقابة وكشؼ االنحرافات المالية والمدر التعميمس
  تحميػػػؿ اإلنفػػػاؽ عمػػػى التعمػػػيـ وتحميػػػؿ جوانػػػب العمميػػػة التعميميػػػة لتقػػػديـ معمومػػػات تربويػػػة

الرقابػػػػة عمػػػػى تنفيػػػػذ الخطػػػػط وكشػػػػؼ و   بية تفيػػػػد فػػػػس صػػػػن  القػػػػرار التعميمػػػػسومحاسػػػػ
 .(7)االنحرافات

وبالتػػالس تتعػػدد أهػػداؼ ترشػػيد اإلنفػػاؽ بالمؤسسػػات سػػواد كانػػت هػػذ  األهػػداؼ ذات صػػبغة 
ة عمػػػػى تنفيػػػػذ الخطػػػػط وكشػػػػؼ يػػػػقابور أغػػػػراض محاسػػػػبية  فػػػػس أوأو تخطيطيػػػػة  اقتصػػػػادية 
 االنحرافات.

 جناح تزعَذ اإلىفام التعلَنُ:  عٌامل ج.

ت عد عممية ترشيد اإلنفاؽ التعميمس ليست مجرد عممية عشػوائية تتػرؾ لمظػروؼ أو الجمػود 
نمػػا عمػػؿ مػػػنظـ لػػي أسػػس وطػػػرؽ وآليػػات ولضػػماف نجػػػاح عمميػػة ترشػػيد اإلنفػػػاؽ  الفرديػػة وا 

 التعميمس هناؾ مجموعة مف العناصر التس تساعد فس نجاحما مف أهمما:
  

                                                 
 .49إل ص2004محم ل عباص عابدينإل عل  اقتصاليات التعلي  الحديعإل القاهرة: الدا  المصرية اللب انيةإل  (1)
العااا فإل  سااالة  ما سااتيرإل كليااة التربيااةإل  امعااة الملاا  سااع لإل فهااد عباااص العتباامإل فإسااها  القماااع ال اااص فااي تم ياال التعلااي   (2)

 .22إل ص 2004الرياضإل 
محمااد حساا ين عباادا العجماايإل فمتملبااات ترشاايد اإلنفاااق التعليمااي للحااد ماان بعااض موااكالت تم ياال التعلااي  قباال الجااامعي  (3)

 .226بجمه  ية مصر العربيةفإل مر ع سابقإل ص 
 .184إل ص 2014تعلي إل القاهرة: لا  الفجر لل ور االت ميعإل خلف محمد البحير إل اقتصاليات ال(4) 
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 دراصْ اجلذًى االقتصادٍْ للنغزًعات التعلَنَْ:. 1

ت عد دراسة الجدوى هس محاولة عمميػة جػادة لمتعػرؼ عمػى مػدى صػتحية مشػروع مػا وتمػر 
هذ  الدراسة بمراحؿ متتابعة فس محاولة الكتشػاؼ كػؿ مرحمػة وعمػى ضػود نتائجمػا فػس مرحمػة 

ل ايجابيػػة ومشػػجعة أو يتقػػرر مػػا يمكػػف االسػػتمرار لممرحمػػة التػػس تميمػػا إذا كانػػت هػػذ  النتػػائ
 التوقؼ عف تمؾ المرحمة لتوفير الوقت والجمد والتكاليؼ وهكذا حتى نصؿ لممرحمة األخيرة.

وتمػػدؼ دراسػػات الجػػدوى إلػػى هػػدفيف رئيسػػيف أولممػػا يتمثػػؿ فػػس مػػدى قػػدرة المشػػروع عمػػى 
ة بػيف البػدائؿ تحقيؽ األهداؼ المطموبة مني وااخر يتمثؿ فس تحديد أفضؿ الخيارات االستثماري

المختمفػػة ولػػذلؾ فمػػس تسػػتند عمػػى أربعػػة ركػػائز وهػػس الجػػدوى السياسػػية لتقيػػيـ مػػدى متئمػػة 
والجػػدوى الفنيػػة لتقيػػيـ مػػدى متئمػػة وكفػػادة األسػػاليب التقنيػػة لتحقيػػؽ   المشػػروع لطهػػداؼ
 .(1)والجدوى االقتصادية لتحديد إجمالس المنفعة مقابؿ إجمالس التكمفة  األهداؼ اإلنتاجية

وتتعػػدد أهميػػة دراسػػة الجػػدوى االقتصػػادية كخطػػوة مممػػة لترشػػيد اإلنفػػاؽ أهممػػا: تحديػػد 
والتخصػػيص األمثػػؿ لممػػوارد   األفضػػمية النسػػبية التػػس تتمتػػ  بمػػا الفػػرص االسػػتثمارية المتاحػػة

ووسػػيمة عمميػػة   كمػػا ت عػػد وسػػيمة لمسػػاعدة أصػػحاب القػػرار عمػػى اتخػػاذ القػػرار السػػميـ  المتاحػػة
يـ المشروعات والبػرامل التعميميػة وفقػًا لمعػايير ماليػة واقتصػادية موضػوعية بعيػدة وعممية لتقي

قدر اإلمكاف عػف التقييمػات الشخصػية والعشػوائية ووسػيمة عمميػة تسػاعد عمػى المفاضػمة بػيف 
وتساعد متخذ القرار عمى تعديؿ  وتصػويب خطػط اإلنتػاج بمػا يػتتدـ مػ  الظػروؼ   عدة بدائؿ
 .(7)المتغيرة

االقتصػػػادية لممشػػػروعات التعميميػػػة  الجػػػدوىد مػػػا تقػػػدـ تتضػػػح أهميػػػة دراسػػػة وفػػػس ضػػػو 
لممفاضمة يف عػدة بػدائؿ ولمتخصػيص األمثػؿ لممػوارد المتاحػة ومػدي تحقيػؽ هػذ  المشػروعات 
لطهداؼ المتوقعة منما وذلؾ باستخداـ أسػموب تحميػؿ التكمفػة والعائػد لتحقيػؽ أكبػر عائػد بأقػؿ 

راسة الجدوى االقتصادية لممشروعات التعميمية خطوة هامة لترشػيد تكمفة ممكنة وبالتالس فنف د
 اإلنفاؽ عمى التعميـ.

  

                                                 
 .13إل ص 2016( مي ب يالح اقش حإل ل اسة الجداى اققتصالية اتقيي  الموراعاتإل المجم عة العربية للتد يب اال ورإل (1
لايإل اإلساك د ية: الادا  عبد القال  عميةإل ل اسات الجداى التجا ية ااققتصاالية ااق تماعياة ماع تمبيقاات علام الحاساب اآ (2)

 .23إل ص 2000الجامعيةإل 
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 : التعلَنَْحتذٍذ األهذاف الذقْ يف . 2

فاألهػػداؼ هػس التػػس ترسػػـ   تعميمػسي عػد تحديػػد األهػداؼ الخطػػوة األولػى لنجػػاح أي مشػػروع 
  قابمػػة لمقيػػاسو واضػػحة و محػػددة  التعميميػػة ويجػػب أف تكػػوف األهػػداؼ  الطريػػؽ أثنػػاد التنفيػػذ

وعادة مػا تكػوف مرحمية  وقد تكوف أهداؼ  التعميمية واألهداؼ قد تكوف أهدافًا عامة لممؤسسة
ثػـ تقػـو األقسػاـ بوضػ  األهػداؼ الفرعيػة   هداؼ مف اختصاصػات اإلدارة العميػامممة وض  األ

 .(1)والخطط التفصيمية
التحفيػػز وتوجيػػي الجمػػود السػػتغتؿ الفػػرص ـ فػػس عنصػػر ممػػ التعميميػػة وتحديػػد األهػػداؼ

  المختمفة واختيار أفضؿ الطرؽ والبدائؿ لموصوؿ لممدؼ وتحديد مػدى نجػاح الجمػود المبذولػة
وتسػػػاعد فػػػس الحصػػػوؿ عمػػػى   التعمػػػيـكمػػػا تعػػػد أسػػػاس اتخػػػاذ القػػػرار ووسػػػيمة لزيػػػادة فعاليػػػة 

 .(7)التقدـ والنموعف مدى التزمة المعمومات 
يتضح أهمية تحديػد األهػداؼ بصػورة دقيقػة وبصػفة مسػتمرة مػ  ترتيػب وفس ضود ما تقدـ 

هذ  األهداؼ وفقًا ألهميتما النسبية م  األخػذ فػس االعتبػار المتغيػرات االقتصػادية واالجتماعيػة 
 والسياسية وذلؾ ضمانًا لنجاح ترشيد اإلنفاؽ.

 . حتذٍذ األًلٌٍات:3

فاالهتمػػاـ بالمسػػتفيديف وتحقيػػؽ   خػػدماتماتسػػعس جميػػ  المؤسسػػات التعميميػػة إلػػى تطػػوير 
رضائمـ أصبح هو الباعث ااف لكثير مػف أنشػطة التحسػيف والتطػوير   فػس التعمػيـ متطمباتمـ وا 

وأصبح ضروريًا أف يتـ ذلؾ بصورة سريعة ومتميزة لمقابمة المتطمبات التس تفرضما البيئػة ممػا 
ير وخاصػػة فػػس ظػػؿ ترشػػيد اسػػتخداـ يحتػػاج إلعػػادة ترتيػػب أولويػػات ومجػػاالت التحسػػيف والتطػػو 

المػػوارد المتاحػػة بحيػػث يػػتـ توجيممػػا لمنػػواحس والمجػػاالت التػػس تعتبػػر أكثػػر أهميػػة وذات قيمػػة 
 عالية لممستفيديف مف العممية التعميمية.

وفػػس ظػػؿ محدوديػػة المػػوارد يتعػػيف عمػػى المؤسسػػات التعميميػػة تحديػػد المشػػروعات والبػػرامل 
حسػب درجػة إشػباعما لحاجػات األفػراد األكثػر إلحاحػًا حيػث يعػد التعميمية وفػؽ سػمـ لطولويػات 

                                                 
( بااان عااازة محمااادإل ترشااايد سياساااة اإلنفااااق العاااا  بألتبااااع مااا هج اقن اااباط باألهااادااإل  ساااالة ما ساااتير مقدماااة إلااام كلياااة العلااا   1)

 .61إل58إل ص ص2010اققتصاليةإل  امعة أبي بكر بلقايدإل الجزا رإل 
إل ص 2012االتفكير اقستراتيجي المتميزإل المجم عة العربية للتد يب اال وارإل ( مدح: محمد أب  ال صرإل مق مات الت ميت (2

114. 
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وتحديد األولويػات   تحديد األولويات مف العوامؿ األساسية لزيادة الكفادة الداخمية ألي مؤسسة
يمعب دورًا كبيػرًا فػس الترشػيد واالختيػار بػيف البػرامل القائمػة والحػرص عمػى عػدـ إضػافة أعبػاد 

 أهميتما والعائد منما.جديدة وترتيب المشروعات حسب 
حيػػث   ومػػف األدوات التػػس ت مكػػف مػػف تطبيػػؽ مبػػدأ تحديػػد األولويػػات تحميػػؿ التكمفػػة والعائػػد

المقارنػػة بػػيف تحميػػؿ التكمفػػة ومسػػتوى العائػػد تسػػمح باختيػػار المشػػروعات والبػػرامل التػػس تكػػوف 
طهػداؼ المرجػوة كمػا أف إعطػاد أوزاف ترجيحيػة ل  عوائدها أكبر مف التكاليؼ التزمة إلنشػائما

وتقػػـو عمميػػة تحديػػد   وااثػػار المباشػػرة لكػػؿ مػػف المشػػاري  يسػػمح بترتيبمػػا والبػػدد بأفضػػمما
 :(1)األولويات عمى مجموعة مف المبادئ األساسية أهمما

  مػػدى خطػػورة المشػػكمة القائمػػة وانعكاسػػاتما عمػػى أفػػراد المجتمػػ  وجوانػػب الحيػػاة المختمفػػة
 لويات.فيما لي دور كبير فس تحديد األو 

  عامؿ الزمف: فالزمف المطموب لحؿ مشكمة معينة يمعب دورًا كبيرًا فس تحديد األولويػات بػيف
كػػاف ذلػػؾ   فكممػػا كػػاف الوقػػت المطمػػوب النجػػاز برنػػامل معػػيف أقصػػر  البػػرامل والمشػػروعات

 مبررًا مقنعًا الختيار هذا البرنامل.
  معينػة مجربػة ومضػمونة النجػاح عامؿ الخبرة: فكمما كانت الحموؿ المطروحػة لحػؿ مشػكمة

 كمما كاف ذلؾ دافعًا لمنحما األولوية فس االنجاز.
وبالتػػالس فػػنف تحديػػد األولويػػات يمعػػب دورًا كبيػػرًا فػػس الترشػػيدن حيػػث يسػػاهـ فػػس االختيػػار 
والتفضيؿ بيف البرامل والقضايا واألنشطة التربوية ذات األهمية األكبر والعائد األكبر مػف خػتؿ 

ووضػػ  أوزاف تقديريػػة لطهػػداؼ المبتغػػاة فػػس ضػػود   موب تحميػػؿ التكمفػػة والعائػػداسػػتخداـ أسػػ
 المصمحة والعائد.

 . تفعَل دًر الزقابْ:4

ت عد الرقابة مف المممات األساسية التػس ال يمكػف إلدارة المؤسسػات االسػتغناد عنمػا مممػا  
الجمػػود بمػػا يحقػػؽ  كػػاف حجممػػا وتعػػود هػػذ  األهميػػة لكػػوف الرقابػػة أداة ووسػػيمة مممػػة لتركيػػز

                                                 
 .94إل ص.2004( ععمان محمد غ ي إل الت ميت أس  امبالئ عامةإل األ لن: لا  يفاو لل ور االت ميعإل 1)
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األهػػداؼ والسياسػػات والبػػرامل المرسػػومة فػػس الخطػػة المقػػررة وذلػػؾ مػػف خػػتؿ عمميػػات تنفيػػذ 
 .(1)الخطة الموضوعة ومتابعة التنفيذ بما يحقؽ األهداؼ المجسدة فس الخطط الموضوعة

وبالتالس فنف توافر نظاـ رقابس فعاؿ يضمف توافؽ التنفيذ م  ما سبؽ التخطػيط لػي عمػى أف 
تتضمف عممية الرقابة مراجعة مستمرة لطرؽ االنجاز م  تطوير مفمػـو الرقابػة المسػتندية إلػى 

ولكس تكوف مثػؿ هػذ  الرقابػة مجديػة فتبػد أف تكػوف منطمقاتمػا ووسػائمما   (7)الرقابة التقييمية
لػذلؾ فػاف   منسجمة ومؤدية إلى تسميؿ مممة هذ  البرامل فس تحقيؽ األهداؼ المطموبة منمػا

د صػػػتحية أجمػػػزة الرقابػػػة ووسػػػائؿ القيػػػاـ بمػػػا يجػػػب أف تكػػػوف واضػػػحة ال مػػػف الناحيػػػة حػػػدو 
القانونية فحسب بؿ عمى صعيد الواق  العممس أيضػًا وتتحقػؽ فعاليػة الرقابػة مػف خػتؿ انجازهػا 
ألهػػدافما وقػػدرتما عمػػى تػػوفير الشػػروط التزمػػة وتوجيػػي المشػػروعات والبػػرامل التعميميػػة توجمػػًا 

 .(7)ايجابياً 
ولـ يعد المدؼ مف الرقابة التأكد مف أف النتائل تعبػر عػف أو تتفػؽ مػ  الخطػط الموضػوعة 

بؿ تمدؼ إلػس فحػص ومراجعػة الخطػط المختمفػة لجميػ  األنشػطة والبػرامل التػس تقػـو   فحسب
لنتػػائل أداد الوحػػدات والفعاليػػة بالنسػػبة واالقتصػػاد والكفػػادة فػػس   بوضػػعما األجمػػزة والوحػػدات

والمساهمة فس عممية اتخػاذ وترشػيد القػرارات بتػوفير   مفة وتحقيؽ التوازف بينمماالبرامل المخت
 .(7)البيانات والمعمومات

ويتضح مما سبؽ أهمية تفعيؿ الرقابة المحاسبية فػس اإلدارة التعميميػة وتحويممػا مػف مجػرد 
والبػد مػف   هدؼ لمرقابة عمى الصرؼ إلى مرحمة الرقابة عمػى كفػادة اسػتخداـ المػوارد المتاحػة

توافر نظاـ رقابس فعاؿ يضمف توافػؽ التنفيػذ مػ  الخطػط الموضػوعة والبحػث عػف تػدابير فعالػة 
 تحقؽ أكبر قدر ممكف مف االقتصاد والكفادة والفعالية عند تنفيذ البرامل واألنشطة التعميمية.

                                                 
المسااولة االتفا يض اإللا   فاي  ا د إسماعيل عباب ة انالية محمد حسنإل فاتجاهات العاملين فاي احادات الرقاباة حا   لا    (1)

إل 2010إل 2إل عااادل 37الرقابااة: ل اساااة تمبيقيااة علاااي اما ة التربيااة االتعلاااي  فاااي األ لنفإل مجلااة العلااا   اإللا يااةإل مجلاااد 
 .392ص

( ي سف قراج افتيحة قصاصإل عق ل ال جاعة كآلية لتفعيل الح كمة الا ها في ترشيد ال فقات في الم سسات العم مياة فل اساة (2
إل 2016لة الم سسات الترب ية في الجزا رفإل مجلة الد اسات المالية االمحاسابية ااإللا ياةإل العادل الساالصإل ليسامبر حا
 .181ص

 .301إل ص 2006( محمد عمر أب  الداحإل ترشيد اإلنفاق اعجز ميزانية الدالةإل اإلسك د ية: الدا  الجامعيةإل 3)
إل الرقابااة اإللا يااة: المفهاا   االمما سااةإل عمااان: لا  مكتبااة الحامااد لل واار ( حسااين أحمااد المراانااة ات فيااق يااالح عبااد الهااال (4

 23إل ص 2011االت ميعإل 
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 . الكَاظ الذًرِ ألداء بزامج اإلىفام:5

الوحػدات واألجمػزة الحكوميػة عنػد قياممػا بتنفيػذ ويقصد بي تقييـ مدى كفادة وفعاليػة أداد  
وذلػؾ أف الوحػدات التنظيميػة يجػب أف تخضػ  لممسػادلة عػف   الخدمات والبرامل الموكمة إليمػا

 (.1االستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة عند تقديـ الخدمات والبرامل لممواطنيف)
وي عػػػد قيػػػاس األداد داخػػػؿ المؤسسػػػات عػػػامًت مممػػػًا ألف ذلػػػؾ يمكػػػف المؤسسػػػة مػػػف تقيػػػيـ 
الممارسػػات الحاليػػة ومػػدى ارتباطمػػا بتحقيػػؽ األهػػداؼ الموضػػوعة ويعػػد قيػػاس األداد منمجػػًا 
اسػػتراتيجيًا يمػػدؼ إلػػى زيػػادة كفػػادة أداد المنظمػػات مػػف خػػتؿ تطػػوير أداد العػػامميف وزيػػادة 

إلػى األحسػف فقيػاس األداد  المؤسسػةالتس يتـ الحصوؿ عميما تحػوؿ أداد قدراتمـ والمعمومات 
 يسمـ فس ربط إدارة األداد بأهداؼ واستراتيجيات المؤسسة.

وأصبح تقييـ المؤسسات التعميميػة فػس كثيػر مػف الػدوؿ جػزدًا مػف عمميػة اإلصػتح الشػامؿ 
ـ يمكػف أف يسػاهـ ؾ التقيػيإضػافة إلػى أف ذلػ  الذي يتيح مراكز متقدمة فػس التصػنيفات الدوليػة

وفعاليػة المؤسسػة وتعميػؽ مبػدأ المحاسػبية والمسػادلة وربػط الثػواب والعقػاب فس تحديد كفادة 
خاصػػة فػػس ظػػؿ ارتفػػاع تكػػاليؼ التعمػػيـ   بالنتػػائل واالنجػػازات لممؤسسػػات واألفػػراد العػػامميف بمػػا

ومسػاعدة أوليػاد   -عة تكمفة الطمب وتكمفة العرض وتكمفة الفرصة الضائ –بجوانبما المختمفة 
إضػافة إلػى أنمػا تعطػس مؤشػرات   األمور عمػى اختيػار المػدارس المناسػبة إللحػاؽ أبنػائمـ بمػا

 (.2المدارس وتقييـ فعاليتما) رنة بيفواضحة يمكف أف تساعد فس المقا
والمستعرض لمذ  العوامؿ المؤثرة فػس ترشػيد اإلنفػاؽ عمػى التعمػيـ قبػؿ الجػامعس فػس مصػر 

جميػ  هػذ  العوامػؿ لمػا تػأثيرات ايجابيػة وتعمػؿ عمػى االسػتفادة القصػوى مػف المػوارد يمحظ أف 
نمػا لمػا طػرؽ واليػات وأسػس تػتـ  المتاحة وأف عممية ترشػيد اإلنفػاؽ ليسػت عمميػة عشػوائية وا 

ومػػف ثػػـ يمػػـز محاولػػة تطبيػػؽ هػػذ  العوامػػؿ وتوجيممػػا بمػػا يحقػػؽ ترشػػيد اإلنفػػاؽ   مػػف ختلمػػا
 كنة بأقؿ قدر ممكف مف النفقات والموارد المتاحة.وتحقيؽ أعمى كفاية مم

  

                                                 
 .181( ي سف قراج افتيحة قصاصإل مر ع سابقإل ص 1)
(  ما  علم الدهوان امحمد سعد سب قإل فتقيي  القيمة الم افة مادخال  لتقياي  ألاو الم سساات التعليمياة المد ساة نم   اافإل 2)

 .3إل ص2015(إل ي لي  94قافة االت ميةإل مصرإل العدل )مجلة الع
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 مذاخل تزعَذ اإلىفام يف التعلَه قبل اجلامعُ يف مصز:د. 

 . خفض معذالت اهلذر الرتبٌِ:1

التسػػرب والرسػػوب واإلعػػادة  :أهممػػامػػف   متعػػددة ايتخػػذ المػػدر التربػػوي أو التعميمػػس صػػور 
وارتفػػاع معػػدالت التكمفػػة لكػػؿ طالػػب دوف داع أو عػػدـ   وتػػدنس المسػػتوى التحصػػيمس لمطػػتب

ويعتبػػر الفاقػػد النػػاجـ عػػف الرسػػوب   االسػػتفادة الكاممػػة مػػف اقتصػػاديات الحجػػـ فػػس المدرسػػة
حيػث تزيػد مػف نفقػات   والتسرب مف اخطػر المشػكتت التػس تواجػي األنظمػة التعميمػة المختمفػة

فػػس هػػذ  النفقػػات عػػف طريػػؽ تجنبػػي أو  ويمكػػف أف نحقػػؽ وفػػرًا واضػػحاً   زيػػادة كبيػػرة التعمػػيـ
وبالتالس ال يمكف ترشيد اإلنفػاؽ عمػى التعمػيـ إال بدراسػة مظػاهر الفاقػد فػس   التخفيؼ مف مدا 

   .موارد 
ومػػف المعػػروؼ أف المػػدر التربػػوي المتمثػػؿ فػػس الرسػػوب والتسػػرب يترتػػب عميػػي آثػػار خطيػػرة 

ويمتػد ذلػؾ   والمجتمػ  والطالػب نفسػيتمػس األسػرة والمدرسػة   واقتصادية  واجتماعية  تربوية
كمػا  ثقيًت عمى األسرة والمجتم  بأسػرة حيث يشكؿ اإلنفاؽ م  المدر عبئًا   إلى اقتصاد الدولة

أني ال يتيح فرصة لإلنفاؽ عمى تحسػيف نوعيػة التعمػيـ والتوسػ  فيػي لمقابمػة الطمبػات المتزايػدة 
أس رحمػة التعمػيـ األساسػس فػنف نسػبة ال بػػورغػـ مجانيػة التعمػيـ والزاميتػي حتػى نمايػػة م  عميػي

البيئػػات الريفيػػة والشػػعبية التػػس تعمػػؿ فػػس مػػف المػػدارس وخاصػػة بمػػا مػػف التتميػػذ إمػػا تتسػػرب 
 فس العممية التعميمية. متالزراعة وتحتاج إلى أيد عاممة كثيرة األمر الذي يشكؿ خب

واؿ المصػروفة عمػى مػف ي عرؼ المدر التربوي الناتل عف الرسوب والتسرب بأنػي حجػـ األمػو 
ولػـ   رسب أو تسرب مف التعميـ أيا كانػت األسػباب المؤديػة إلػى الرسػوب والتسػرب مػف التعمػيـ

ويمكػف خفػض معػدالت المػدر التربػوي   (1تتـ االستفادة منما فس إكماؿ مرحمة تعميمية معينػة)
 مف ختؿ ما يأتس:

 :أ. تكلَل معذالت التضزب

مػػف أهػػـ المشػػكتت التػػس يعػػانس منمػػا التعمػػيـ فػػس الػػدوؿ عػػد ظػػاهرة التسػػرب فػػس التعمػػيـ ت  
والتمميػذ المتسػرب %  71نسبة التسػرب إلػى مػا يزيػد عػف  النامية وفس بعض هذ  البتد تصؿ

هو التمميذ الػذي ال يكمػؿ دراسػتي حتػى نمايػة المرحمػة التعميميػة بنجػاح ولػذلؾ فػنف مػا يصػرؼ 
                                                 

( مه ي محمد إبراهي  غ اي إل فالهد  الترب   ال اتج عن تسرب الفتاة من التعلاي : الماااهر ااألساباب االعاالجفإل المجلاة العربياة 1)
 .290إل  ص2016لد اسات ابح ث العل   الترب ية ااإلنسانيةإل العدل ال ام إل ليسمبر 
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وكمفػة السػنوات الدراسػية التػس صػرفت عميػي   عميي يػدخؿ فػس بػاب الفاقػد أو المػدر فػس التعمػيـ
كمفػػة هػػؤالد الػػذيف أكممػػوا المرحمػػة بنجػػاح لػػذلؾ فػػنف مػػف أهػػـ األسػػاليب غيػػر  رفػػ  تعمػػؿ عمػػى
 التعميـ خفض معدالت التسرب. لترشيد االنفاؽ عمىالمباشرة 

أهممػا: العوامػؿ االقتصػادية    مػفة وراد مشكمة التسربمنوهناؾ مجموعة مف العوامؿ الكا
المتمثمػػة فػػس إغػػرادات سػػوؽ العمػػؿ وزيػػادة الطمػػب عمػػى العمالػػة غيػػر المػػاهرة بػػأجور مرتفعػػة 

جبػار األبنػاد عمػى تػرؾ   نسبياً  والعوامؿ االجتماعية المتمثمة فػس زواج البنػات فػس سػف مبكػر وا 
عؼ تأهيػػؿ المعممػػيف وعوامػػؿ تربويػػة متمثمػػة ضػػ  المػػدارس ومػػدي الػػتفمـ العػػاـ لقيمػػة التعمػػيـ

 تربويًا وعدـ ارتباط المنمل المدرسس بالبيئة وضعؼ نظـ التقويـ واالمتحانات.
أنػػػي مػػػف  ) and others,2017 Raccanelloوأشػػػارت دراسػػػة راكنيممػػػو وآخػػػروف )

افتقػار األسػرة إلػى المػوارد الماليػة لتغطيػة نفقػات االلتحػاؽ  التعميمػسة لمتسػرب األسباب الرئيسػ
كمػا قػد   وزيػادة معػدالت البطالػة  وانخفاض القوى الشرائية لطجور  لزى المدرسسبالمدارس وا

 (.1ونتائل المدرسة بظاهرة التسرب) التعميـأنشطة  ترتبط
إلػى أهميػة فمػـ أسػباب التسػرب   (2) (Ran & Arar,2017وأشػارت دراسػة راف وارار)

وهػػػس الػػػدعـ   ومعالجتمػػػا لمحػػػد مػػػف هػػػذ  الظػػػاهرة مػػػف خػػػتؿ نمػػػوذج يسػػػتند عمػػػى ثتثػػػة قػػػيـ
لما يترتب لمػا مػف آثػار سػمبية عمػى المسػتوى   المؤسسس والدعـ االجتماعس والدعـ الشخصس

لرسػػـو ا ضػياعبسػػبب  لمطالػب  والمسػػتوى المؤسسػس  والمسػتوى االجتمػػاعس والممنػس  الفػردي
المسػتوى كمػا اف لمػا تأثيرهػا السػمبس عمػى   الدراسية والميزانية التس تمنحما الدولػة لكػؿ طالػب

 عف الدراسة إلى زيادة الفجوات االجتماعية.حيث يؤدي انقطاع الطالب   االجتماعس
 خفض ىضب الزصٌب:  . ب

                                                 

(1) Raccanello, and other, ''Access and Use of Financial Markets for Basic 

Education Expenses"، Contaduría y Administración، vol(62)، Issue 3، July- 

September 2017، pp.861-879. 

(2) Ran, B. and Arar O., 'Dropouts and Budgets: A Test of Dropout Reduction 

Model among Students in Israeli Higher Education"، European Journal of 

Educational research، Vol (6)، Issue(2)، 2017، pp. 123،144.   

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01861042
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التعمػػيـ  تمثػػؿ المعػػدالت المرتفعػػة لمرسػػوب أحػػد أشػػكاؿ هػػدر المػػوارد الماليػػة المنفقػػة عمػػى
والتس تعنس تكرار اإلنفاؽ عمػى الطالػب الػذي يتعػرض لمرسػوب ويكػرر مػرات رسػوبي وهػو األمػر 

 (.  1الذي يرف  تكاليؼ التعميـ واإلنفاؽ عميي)
وال شػػؾ أف رفػػ  كفايػػة التعمػػيـ وتحسػػيف نوعيػػة   ويعػػد الرسػػوب مػػف أهػػـ أسػػباب التسػػرب

مػف  وقػد اتبعػت كثيػر  ميػؿ نسػب الرسػوبوطرؽ التدريس وأساليب التقويـ يؤدي إلى تق المتعمـ
إلػػى خفػػض كمفػػة التعمػػيـ ومػػف بالمدرسػػة االبتدائيػػة  األمػػر الػػذي أدى  الػػدوؿ نظػػاـ النقػػؿ االػػس

لذا كاف البد مف التوجي نحو العمؿ عمى خفػض   جانب آخر أدى إلى انخفاض مستوى الطتب
 لتعميمية واإلنفاؽ عميما.المدر والضياع والتبديد لمموارد الذي يرافؽ القياـ بالعممية ا

ي عد الرسوب نوعًا مف المػدر لمػا يترتػب عميػي مػف بقػاد الطمبػة فػس النظػاـ التعميمػس لمػدد و 
أطػػوؿ  وبالتػػالس التقميػػؿ مػػف قػػدرة النظػػاـ عمػػى االسػػتيعاب وزيػػادة تكمفػػة الطالػػب مػػف النظػػاـ 

عػف طريػؽ االهتمػاـ ولتقميؿ معدالت التسرب يمـز الحرص عمى رف  نوعية التعميـ داخؿ النظػاـ 
بالتػػػدريب والتجديػػػد والتطػػػوير فػػػس المنػػػاهل واسػػػتخداـ األسػػػاليب التعميميػػػة الحديثػػػة واسػػػتخداـ 

يجاد الحموؿ لممشكتت المتعمقة بالتحصيؿ واالهتماـ بتدريب المعمميف.  المكتبات ومتابعة وا 
وارد  ويتضح مما سبؽ أهميػة التوجػي نحػو العمػؿ عمػى خفػض المػدر والضػياع والتبديػد لممػ

يرف  مف نفقات التعميـ فعنػد  وهو األمر الذيالذي يتمثؿ فس ارتفاع نسب الرسوب  و   التعميمية
فػس المػدارس وبالتػالس تخفػيض  التزمػةض العدد اإلجمالس لممقاعػد ينخف الرسوبض معدؿ خف

 النفقات الموجمة لمتعميـ.
 . اإلدارّ االلكرتًىَْ:2

طػوير وتحػديث اإلدارة المدرسػية والقضػاد عمػى مشػكتتما ت عد اإلدارة االلكترونية مػدخًت لت 
وتجويػػد أداد عمػػؿ المدرسػػة عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ أسػػاليب الكترونيػػة تتسػػـ بالكفػػادة   التقميديػػة

فػػاإلدارة االلكترونيػػة لمػػا آثػػار واسػػعة ال تنحصػػر فػػس بعػػدها التكنولػػوجس   والفعاليػػة والسػػرعة
نما فس  المتمثؿ فس التكنولوجيا الرقمية بعدها اإلداري المتمثؿ فس تطوير المفػاهيـ والوظػائؼ  وا 

اإلدارية فمػس تعمػؿ عمػى تحقيػؽ المزيػد مػف المرونػة اإلداريػة فػس التخطػيط والمتابعػة اإلداريػة 
 وتحسيف فعالية األداد واتخاذ القرار.

                                                 
 .217إل ص 2006فليج حسن خلفإل اقتصاليات التعلي  ات ميمهإل ا بد: عال  الكتب الحديعإل  (1)
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وتقـو اإلدارة االلكترونية عمس استخداـ منمجيػة تقػـو عمػى االسػتيعاب الشػامؿ واالسػتخداـ 
اعس واالسػػتثمار االيجػػابس لتقنيػػات المعمومػػات واالتصػػاالت فػػس ممارسػػة الوظػػائؼ األساسػػية الػػو 

وانجػػاز   لػػإلدارة عمػػى مختمػػؼ المسػػتويات التنظيميػػة لتسػػميؿ العمميػػات اإلداريػػة فػػس المػػدارس
وظػػػائؼ اإلدارة مػػػف تخطػػػيط وتنظػػػيـ وتنسػػػيؽ ومتابعػػػة وتقػػػويـ الكترونيػػػًا بأسػػػرع وقػػػت واقػػػؿ 

 (.1تكمفة)
 ,Zain) عدة دراسات إلى أهمية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية منما دراسة زيف وآخر وأشارت

M & Atan H.& Idrus R.,2004) واالتصػاالت  التس أكدت عمس أف تكنولوجيا المعمومػات
حيث تؤدي هػذ  التكنولوجيػا إلػى تسػميؿ وتحسػيف فػرص  التعميمية لما تأثير كبير عمى اإلدارة 
وتوصػػمت   (2مػػف قبػػؿ المعممػػيف والطمبػػة فػػس وقػػت حػػاجتمـ إليمػػا)الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات 

( أف استخداـ نظاـ إدارة تكنولوجيػا المعمومػات والتػس تشػمؿ .,.Millar F (2009دراسة ميمر 
خػػدمات الحوسػػػبة والشػػػبكات والوسػػائط المتعػػػددة واألنظمػػػة اإلداريػػة واالتصػػػاالت وغيرهػػػا مػػػف 

دوالر عمػػػى مػػػدى  721.111عػػػة مػػػا يقػػػرب مػػػفالخػػػدمات التكنولوجيػػػة يمكػػػف أف تػػػوفر لمجام
 (.3عاميف)

عمػػػى أف اسػػػتخداـ R  (Wellman  (2012,وأكػػػدت دراسػػػة كريشسػػػتيف ووييممػػػاف 
 kلمواجمػة األزمػات االقتصػادية وارتفػاع تكػاليؼ التعمػيـوجيا فس العمميػة التعميميػة بػديؿ التكنول

وهس تشمؿ الوصػوؿ لمخػدمات  kفمس تساعد عمى تقديـ تعميـ ذو جودة عالية وبأسعار معقولة
 (.4التعميمية والتركيز عمى مخرجات التعميـ)

( إلػػى أف تطبيػػؽ اإلدارة االلكترونيػػة فػػس المػػدارس 7115وأشػػارت دراسػػة عػػوض التمػػس )
لػػيس معنػػا  فقػػط اسػػتخداـ الحاسػػب االػػس أو ميكنػػة العمػػؿ بػػؿ االسػػتفادة مػػف كافػػة التقنيػػات 

                                                 
–المجاااااقت —( محمااااد الوااااحات عبااااد اط الوااااحاتإل فتمبيااااق اإللا ة اقلكترانيااااة بالماااادا ص العان يااااة فااااي مصاااار)المبر ات(1

 .60إل ص2012السابعة االعورانإل  المع قات(فإل مجلة البح ث الترب ية اال فسيةإل العدل األا إل الس ة -المتملبات
(2) Zain, M & Atan H.& Idrus R., "The Impact of Information and 

Communication Technology on the Management Practices of Malaysian 
Smart Schools"، International Journal of Educational Development، 
Vol(24)، No(2)، 2004، pp.201-221  

(3)  Millar، F.، "Rationalizing IT Rationing: 10 Way to Cut it Budget (and What 
Not to Cut)'، Educause Quarterly، Vol(32)،  No(2)، 2009، p.13   

(4) Kirshstein، R.، & Wellman، J.، "Technology and The Broken Higher 
Education Cost Model: in Sights from the Detta Cost Project"، Educause 
Review، Vol(47)، No(5)، 2012، pp.12-22.  
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انػات وبريػد الكترونػس ونظػـ معمومػات إداريػة لتحسػيف الحديثة مف حاسبات وشػبكات وقواعػد بي
العمؿ اإلداري وتجويد  ورف  اإلنتاجية وتعظيـ العائد ويقػؼ الحاسػب االػس عمػى رأس الوسػائؿ 
التقنية الحديثة األكثر تأثيرًا فس مجاؿ اإلدارة عمومًا واإلدارة المدرسية خصوصًا لقػاد مػا يقدمػي 

  تنفيػػذها ويصػػعب معمػػا االسػػتغناد عنػػي وخاصػػة فػػس مػػف خػػدمات كبيػػرة ومذهمػػة يصػػعب بغيػػر 
 (.1جانب المعمومات واتخاذ القرار)

فس قدرتما عمى مواكبة التطور النػوعس والكمػس المائػؿ  ةكما تتجمى أهمية اإلدارة االلكتروني
فػػس مجػػاؿ تطبيػػؽ تقنيػػات ونظػػـ المعمومػػات ومػػا يرافقمػػا مػػف انبثػػاؽ مػػا يمكػػف تسػػميتي بػػالثورة 
المعموماتيػػػػة المسػػػػتمرة كمػػػػا تمثػػػػؿ نوعػػػػًا مػػػػف االسػػػػتجابة القويػػػػة لتحػػػػديات القػػػػرف الواحػػػػد 

 (.7والعشريف)
والدقػػػة   اختصػػػار وقػػت وجمػػد المعػػػامتت اإلداريػػة ومػػف فوائػػد تطبيػػػؽ اإلدارة االلكترونيػػة

وتقميػؿ اسػتخداـ األوراؽ فػس المدرسػة   والوضوح فس تنفيذ العمميػات اإلداريػة وتقػديمما بكفػادة
واالسػػتغناد عػػف أمػػاكف تخزينمػػا واالسػػتفادة منمػػا فػػس  ةممػػا يػػؤثر ايجابيػػًا عمػػى عمػػؿ المؤسسػػ

ة عف الحاجة فس اإلعماؿ اإلداريػة وتحويممػا إلػى والتقميؿ مف الموارد المالية الزائد  أمور أخرى
 خفػػضفضػػًت عػػف   (7وتقميػػؿ تػػأثير العتقػػات الشخصػػية عمػػس انجػػاز األعمػػاؿ)  أعمػػاؿ أخػػرى

األيػػدي العاممػػة وفػػرز األفػػراد غيػػر الفػػاعميف وتجميػػ  قاعػػدة بيانػػات المؤسسػػة مػػف مصػػادرها 
  يما وعدـ التضارب فيما بينمػااألصمية بصورة موحدة مما يضمف دقة بيانات المؤسسة وموثقت

 مما يوفر الثقة فس قراراتما. 
الحاسب االس والشبكة الدولية نجػد أف  أجمزةولكف عند البحث فس واق  توظيؼ واستخداـ 

لػػذلؾ يجػػب السػػعس   هنػػاؾ معوقػػات كثيػػرة تحػػوؿ دوف التوظيػػؼ الكػػؼد والفعػػاؿ لمػػذ  التقنيػػات
دخاؿ الحاسب االس فس منظومػة العمػؿ وتوظيفػي بصػورة  إعادةنحو  تنظيـ اإلدارات التعميمية وا 

ويؤكػػد خمػػؼ البحيػػري   (7جيػػدة ليػػوفر فػػس تكمفػػة العمػػؿ وتحسػػيف أداد اإلدارات وتقميػػؿ الفاقػػد)
                                                 

إل الم اماةع ض الالميإل ااقع است دا  تمبيقات الحاساب اآلاي فاي مجااقت المد سايةإل  ساالة ما ساتيرإل الجامعاة ال ليجياةإل  (1)
 .53إل ص2008

 .16إل ص 2009( سعد غالب ياسينإل اإللا ة اقلكترانيةإل لا  اليامالىإل (2
ط حساانإل فإمكانيااة  تمبيااق اإللا ة اقلكترانيااة بجامعااة ياا عاوفإل مجلااة كليااة التربيااةإل  امعااة عااين شاام إل العاادل امحمااد عبااد  (3)

 .794-793صيإل 2013السابع االعورينإل الجزو األا إل
حساا ين عباادا العجماايإل فمتملبااات ترشاايد اإلنفاااق التعليمااي للحااد ماان بعااض موااكالت تم ياال التعلااي  قباال الجااامعي محمااد  (4)

 .245بجمه  ية مصر العربيةفإل مر ع سابقإل ص 
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الجمػاز اإلداري كفادة % مف تكمفة العمؿ ويحسف 71( أف إدخاؿ الحاسب االس يوفر 7117)
 (.1مف المدر والفاقد فس المجاؿ التعميمس) ويساعد عمى التخمص

ويتضح مما سبؽ ضرورة ترشيد استخداـ التجميزات االلكترونية فػس مؤسسػات التعمػيـ مػ  
عػػدـ التوسػػ  فػػس تػػوفير هػػذ  التجميػػزات قبػػؿ التأكػػد مػػف تػػوفير الخبػػرة لػػدى هيئػػات التػػدريس 

وبشػػػكؿ يتناسػػػب مػػػ   والمسػػػئوليف عػػػف اسػػػتخداـ هػػػذ  األجمػػػزة مػػػ  إتقػػػاف المغػػػة االنجميزيػػػة
مػ  عػػدـ   بجانػب تػػوفير اإلمكانػات الماديػػة والدوريػة السػػتخداـ األجمػزة وصػػيانتما  اسػتخدامما

كػػؿ هػػذا بجانػػب السػػعس الػػددوب نحػػو إعػػادة تنظػػيـ اإلدارات   المغػػاالة فػػس شػػراد األحػػدث منمػػا
وذلػؾ لمػا يصػاحب   الحاسػب االػس فػس منظومػة العمػؿ ؿالتعميمية بالمؤسسات التعميمية إلدخا

التوظيػػؼ الجيػػد لمػػذا الجمػػاز مػػف تػػوفير تكمفػػة العمػػؿ وتحسػػيف أداد الجمػػاز اإلداري بالمدرسػػة 
 .والتخمص مف كثرة المدر الناجـ عف البطد والروتيف وكثرة األخطاد

أهميػػة ترشػػيد اإلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعس فػػس مصػػر فػػس ضػػود تتبػػيف ممػػا سػػبؽ و  
 نية مف ختؿ عدة إجرادات أهمما:مدخؿ اإلدارة االلكترو 

اإلفػػادة مػػف معطيػػات التكنولوجيػػا باالعتمػػاد عمػػى إدخػػاؿ شػػبكة االنترنػػت لمحصػػوؿ عمػػى 
المعػػارؼ والمعمومػػات فػػس جميػػ  المجػػاالت والوصػػوؿ لممقػػررات الدراسػػيةن ممػػا يقمػػؿ مػػف تكمفػػة 

 ميف.التعميـ لكوف شبكة االنترنت تقمؿ مف تكاليؼ المراستت والورؽ وعدد المعم
استخداـ الحاسب االس فػس جميػ  أعمػاؿ التعمػيـ اإلداريػة والفنيػة وربطمػا بشػبكات محميػة 

 ومف ثـ شبكة االنترنت توفيرًا لموقت والجمد والمعامتت.
 .  اجملنعات التعلَن3َْ

ي عد االندماج إحدى االيات التس أثبتت نجاحما فس األسواؽ العالمية بمختمؼ أنواعما وهػو 
مف صور التكتتت التس هس سػمة مػف سػمات العصػر وعنػدما تصػؿ المػدارس إلػى يمثؿ صورة 

لػذا تكػػوف عمميػة تجميػ  المػدارس بمثابػػة   مرحمػة االنػدماج فننمػا تحقػؽ ميػػزات تنافسػية كبيػرة
نموذجػًا قائمػػًا عمػػى الكفايػػة االقتصػػادية وذلػػؾ مػػف خػػتؿ تػػوفير مصػػادر التمويػػؿ ففػػس ظػػؿ إدارة 

 لطتب بداًل مف وجود عدد صغير مف الطتب.  مدرسية ألعداد كبيرة مف ا
وظمػػرت المجمعػػات التعميميػػة كأحػػد التنظيمػػات الشػػبكية بػػيف المػػدارس والتػػس كانػػت بمثابػػة 

مػػدارس فػػس أمػػاكف متباعػػدة إنشػػاد وتنظػػيـ الػروابط بػػيف عػػدة  أحػد المحػػاوالت التػػس تمػػدؼ إلػػى
                                                 

 .255خلف محمد البحير إل اقتصاليات التعلي إل مر ع سابقإل ص  (1)
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الممتػػدة التػػس تقػػدـ خػػدمات بديمػػة كالمػػدارس عػػدة نمػػاذج كمػػا ظمػػرت   وأخػػرى فػػس مكػػاف واحػػد
عديػػػدة لممجتمػػػ  المحػػػيط بمػػػا فػػػس إطػػػار التعػػػاوف المتبػػػادؿ بينمػػػا وبػػػيف المؤسسػػػات الخدميػػػة 

 األخرى.
ويمكف تعريؼ المجم  التعميمس عمػى مسػتوى التعمػيـ قبػؿ الجػامعس بأنػي تجمػ  لعػدد مػف  

متاحػة واألنشػطة المدارس تقـو عمى تنظيـ شبكس يؤكد عمػى شػراكة المػوارد الماديػة البشػرية ال
وتشػمؿ   مف أجؿ تقديـ خدماتما لمرحمػة أكثػر بػأعمى كفػادة وكفايػة وذلػؾ فػس ظػؿ إدارة واحػدة

تتفاعؿ معػًا ألداد مممػة معينػة أو   هذ  المجمعات عدد مف الكيانات يمكف كؿ منما نظاـ معقد
 (.  1عدة مماـ)

أنػػػي يمكػػػف الترشػػػيد فػػػس المبػػػانس  إلػػػى (7111وأشػػػارت دراسػػػة  محمػػػد محمػػػد الحسػػػينس)
مما يزيد مػف فعاليػة   المدرسية واالستفادة مف اقتصاديات الحجـ بالدمل أو الفصؿ أو اإلنشاد

وهػذا يػؤدي لزيػادة   كما يمكف دمل الموارد المتاحػة وحسػف اسػتغتلما  التكمفة لمموارد المتاحة
 (.7ؼ)ورف  مستوى التشغيؿ دوف زيادة فس التكالي  نسبة العمميات

إلى أهمية توحيػد الخػدمات بػيف ) Williamson R., 2011وأشارت دراسة ويميامسوف )
مثػػػؿ توحيػػػد خػػػدمات النقػػػؿ والخػػػدمات الغذائيػػػة وخػػػدمات   المػػػدارس كمػػػدخؿ لترشػػػيد اإلنفػػػاؽ

 (.3الحراسة والصيانة وتقاسـ المدرسيف واإلدارييف)
 Ibrahim, I.& Yusoff W. & and Sidiكمػا توصػمت دراسػة إبػراهيـ وآخػروف

N.,2011)  )فػػس ترشػػػيد اإلنفػػػاؽ عمػػػى التعمػػػيـ دإلػػى أهميػػػة اسػػػتخداـ نمػػػوذج إدارة الفضػػػا  
مًا لمتحكـ فس الفضػاد بشػكؿ فعػاؿ دوف هػدر فػس المسػاحة وتقميػؿ ممويمعب هذا النموذج دورًا 

ة إلدارة الفضػاد ودمػل النػاس والمبػانس والمعالجػة وهو احد المصػادر الرئيسػ  الفاقد فس التكمفة

                                                 
(1) McManus، H, & Warmkessel، J.  and kaliardos، W. "An Experience in 

Developing conceptual Architectures for Complex  Systems، 32 ASSEE/ 
IEEE  Frontiers in Education Conference، Boston، Session S3D، November 
6-9، 2009، p.1.  

  قبل الجاامعي إل  ساالة ما ساتيرإل كلياة ( محمد محمد الحسي يإل المجمعات التعليمية ال اية مدخل لترشيد اإلنفاق في التعلي(2
 .111إل ص 2010التربيةإل  امعة الم ص  ةإل 

(3) Williamson، R.، "Dealing Budget Cuts"، Research Brief، Education 
Partnership، Eastern Michigan University، 2011. 
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المسػػاحة المتاحػػة داخػػؿ المبنػػى بشػػكؿ جيػػد لتسػػتخداـ األمثػػؿ لممػػوارد  تػػداروالتقنيػػة أي أف 
 (.  1المتاحة)

وعندما تتشارؾ كافة األطراؼ المعنية بالموارد المتاحة تتحقؽ حالة االستخداـ األمثػؿ لمػذ  
فػػالتركيز األساسػػس القتصػػاديات الحجػػـ فػػس    (2ات الحجػػـ)المػػوارد والتػػس تتجسػػد فػػس اقتصػػادي

القطاع التعميمس ينصب عمى تقميؿ كمفة الوحػدة التعميميػة إلػى الحػد األدنػى ودراسػة العتقػة مػا 
مػػف خػػتؿ دمػػل األعمػػاؿ اإلداريػػة وخفػػض كمفػػة شػػراد المسػػتمزمات   بػػيف حجػػـ الطػػتب والكمفػػة

كػؿ مسػئوؿ فػس المدرسػة والقيػاـ بعمميػات توسػي  فػس واالستخداـ األمثؿ لممعممػيف واإلداريػيف و 
 (.3حجـ البناد المدرسس بداًل مف بناد مدرسة جديدة)

فس صورة مدرسة تػرتبط بمػا عػدة مػدارس آخػري قػد تكػوف  ةويتـ تنظيـ المجمعات التعميمي
 ويتميز الميكؿ التنظيمػس لممجمعػات التعميميػة بسػمة عامػة  متباعدة جغرافيًا أو فس مكاف واحد

فس تواجد المدرسة الرئيسية المسئولة عف العمميات اإلدارية ويرتبط بما مجموعة مف المػدارس 
البػػًا مػػا يتػػوافر التابعػػة وذلػػؾ لتحقيػػؽ مجمػػوع مػػف األهػػداؼ بػػأعمى كفػػادة وكفايػػة ممكنػػة وغ

 ة معمؿ وورشة ومكتبة ووسائؿ سمعية بصرية وتجميزات.بالمدرسة الرئيس
عميميػػة مػػدخًت لترشػػيد اإلنفػػاؽ فػػس التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعس مػػف وبالتػػالس تمثػػؿ المجمعػػات الت

ختؿ تحقيػؽ فعاليػة التكمفػة بػالموارد التعميميػة المتاحػة بمػا حيػث يمكػف زيػادة نسػبة العمميػات 
التػػس تػػتـ داخممػػا فػػس إطػػار انعػػداـ ازدواجيػػة المػػوارد التزمػػة لمعمميػػة التعميميػػة وتعػػدد الكيانػػات 

ويمكػػف ترشػػيد اإلنفػػاؽ فػػس   ألمػػر الػػذي يحقػػؽ اقتصػػاديات الحجػػـالمسػػتفيدة مػػف تمػػؾ المػػوارد ا
 ضود مدخؿ المجمعات التعميمية مف ختؿ عدة إجرادات أهمما: 
 دمل إدارات بعض المدارس تحت قيادة إدارة مدرسية واحدة.

المشػػاركة فػػس اسػػتغتؿ المػػوارد البشػػرية المتاحػػة مػػف اإلداريػػيف والمدرسػػيف والعمػػاؿ بػػيف 
 .المدارس

                                                 
(1) Ibrahim, I.& Yusoff W. & and Sidi N., "Space Charging Model; Cost 

Analysis on Classroom in Higher Education Institution"، Procedia- Social 
and Behavioral Sciences، Vol (28)، 2011، pp.246،252.   

إل 2011اليااااما  إل لا  عماااان: ( مكرياااا الااادا   اآخااارانإل مباااالئ اماااداخل اإللا ة اا ا فهاااا فاااي القااارن الحاااال  االعوااارينإل 2)
 309ص

اشارا ما اد ملكااا إل فل  اة اعاي مادير  المادا ص الحك مياة فاي م مقاة عماان الكبارى لمفها   اقتصااليات الحجا  ال  ااة  (3)
 .8إل7إل ص ص2000تمبيقه في المدا صفإل  سالة ما ستيرإل الجامعة األ لنيةإل 
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المشػػاركة فػػس اسػػتغتؿ المػػوارد الماديػػة مػػف معامػػؿ وتجميػػزات ومكتبػػات لتجنػػب ازدواجيػػة 
الموارد مرتفعة التكاليؼ وتجنب حاالت اإلهتؾ بالتقادـ الناجمة عف ظمور مػوارد حديثػة وذلػؾ 

    فس إطار زيادة االستخداـ.             
 . تبين فكزّ املذرصْ امليتج3ْ

التعميمية ومحدودية اإلمكانات المتوفرة لػدى المجتمػ  واألفػراد فػس تػوفير أدي تزايد النفقات 
موارد مالية إضػافية لتمبيػة الحاجػات المتزايػدة فػس مجػاؿ اإلنفػاؽ عمػى التعمػيـ إلػى البحػث عػف 
بعض األسػاليب والوسػائؿ التػس قػد تخفػؼ مػف األعبػاد الماليػة التػس يتحمممػا المجتمػ  واألفػراد 

لجػود بعػض المؤسسػات التعميميػة إلػى تطػوير نشػاطاتما التعميميػة إلػى  ومف بيف هذ  الوسػائؿ
نشػػػاطات تعميميػػػة إنتاجيػػػة أي نشػػػاطات تحقػػػؽ عائػػػدات ماديػػػة تعػػػيف المؤسسػػػة فػػػس تخفيػػػؼ 
االعتمػػػاد عمػػػى المصػػػادر الحكوميػػػة فػػػس تػػػوفير الحاجػػػة لممػػػوارد الماليػػػة الضػػػرورية لتيسػػػير 

 نشاطاتما إضافة إلى تحقيؽ األهداؼ.
اع األسػػموب اإلنتػػاجس لتمويػػؿ بعػػض نفقػػات التعمػػيـ أحػػد األسػػاليب الجديػػدة فػػس ويمثػػؿ إتبػػ

التمويػػؿ والػػذي يقػػـو عمػػى أسػػاس أف تجػػد المدرسػػة كفايتمػػا الماليػػة لسػػد بعػػض النفقػػات مػػف 
أي تحويػػؿ المػػدارس إلػػى مواقػػ  إنتاجيػػة   مواردهػػا اإلنتاجيػػة سػػواد فنيػػة صػػناعية أـ زراعيػػة

مات األكاديميػػة التعميميػػة وذلػػؾ بمػػدؼ تمكػػيف المػػدارس مػػف حقيقيػػة مػػ  اسػػتمرار تقػػديـ الخػػد
تغطيػػة جػػزد مػػف نفقاتمػػا عػػف طريػػؽ اإلنتػػاج وصػػواًل إلػػى وحػػدة متكاممػػة يػػتـ مػػف ختلمػػا ربػػط 

 .(1)التربية والتعميـ بالعمؿ واإلنتاج
وهناؾ عػدة مجػاالت تربويػة تسػتخدـ فػس االسػتثمار وتحقيػؽ بعػض العائػدات الماديػة التػس 

نيػػػات التربويػػػة وخاصػػػة عمػػػى مسػػػتوى المدرسػػػة مػػػف أهممػػػا: المسػػػرح المدرسػػػس تػػػدعـ الميزا
ومعارض الكتػب ومعػارض التربيػة الفنيػة وأنديػة االنترنػت واسػتثمار المتعػب ومرافػؽ المدرسػة 

 وغير ذلؾ لتبنس فكرة المدرسة المنتجة.
لمدرسػة وت عد المدرسػة المنتجػة بمثابػة عمميػة إرسػاد نظػرة حديثػة مختمفػة ومتطػورة لػدور ا

كمػا   فس المجتم  يتـ مف ختلما ربط المدرسة بالبيئة وتعميػؽ والد الطالػب وانتمائػي لممجتمػ 
يػػػتـ مػػػف ختلمػػػا تنميػػػة الثقافػػػة اإلنتاجيػػػة واإلتقػػػاف والجػػػودة والتػػػدريب عمػػػى ممػػػارات اإلبػػػداع 

                                                 
-6لترب يين ااققتصاليين اتحديات المستقبل في الفترة من ( إيمان علم األنصا  إل فتم يل التعلي : بدا ل امقترحاتفإل نداة ا1)

 . 11إل مكتب التربية العربي لدا  ال ليج ااما ة التربية االتعلي  بقمرإل ص 2002عا   7
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 وتحويػػؿ المػػدارس فػػس جميػػ  مراحػػؿ التعمػػيـ سػػواد العػػاـ أو الفنػػس إلػػى وحػػدات  (1واالبتكػػار)
إنتاجيػػة مػػدرة لمػػدخؿ ومؤسسػػات يمػػارس فيمػػا الطػػتب حيػػاة التعمػػيـ جنبػػًا إلػػى جنػػب مػػ  حيػػاة 

 العمؿ واإلنتاج.
وتقدـ المدرسة المنتجػة بعػض الجوانػب لتحقيػؽ المشػاركة المجتمعيػة مثػؿ اشػتراؾ التتميػذ 

وجػودة بأسمـ قيمتما رمزية ثـ اشتراؾ مجمس ااباد ثـ بعض الميئات أو الجمعيات األهميػة الم
قبػاؿ   ومف هنا نجاح المشروع يحقؽ اإلعػتـ عنػي  بالمنطقة فػاإلعتـ يسػاعد عمػى التنػافس وا 

 (.2أفراد المجتم  المحيط عمى االشتراؾ فس هذ  المشروعات وتدعيمما وتطويرها)
تعد المدرسة المنتجة مػدخؿ لػإلدارة الذاتيػة لممػدارس وأشػارت عػدة دراسػات إلػى أهميػة كما 

التػس قػدمت تصػورات  ) ,.Mestry R  (2016يػة لممػدارس منمػا دراسػة مسػترىاإلدارة الذات
حػػوؿ اإلدارة الذاتيػػة لممػػدارس لتكػػوف قػػادرة عمػػى المنافسػػة وجػػذب أفضػػؿ المتعممػػيف وضػػماف 

أف يكػوف لػدى   فعالية التعميـ مف أهمما: إشراؾ أصحاب المصمحة فس مبادرات جمػ  التبرعػات
مديري المدارس خبرة مالية والمعارؼ والممػارات فػس تنظػيـ الميزانيػة ورصػدها ومراقبتمػا لقيػادة 

وتػػػوفير التػػػدريب المكثػػػؼ ألصػػػحاب   مدارسػػػمـ ولتحقيػػػؽ أداد ممتػػػاز لممػػػتعمـ ونتػػػائل التعمػػػيـ
جيػػدة وأعضػػاد المجتمػػ  المحمػػس( وتمكيػػنمـ مػػف قػػرارات   المصػػمحة )أوليػػاد األمػػور والمعممػػيف

 (.  7لمدارسمـ)
وفس مجاؿ االستفادة مف نفقات برامل التنميػة الممنيػة لمطػتب يجػب تطبيػؽ فكػرة المدرسػة 
المنتجػػة حيػػث تسػػتطي  المدرسػػة تبنػػس بعػػػض المشػػروعات االسػػتثمارية المنتجػػة التػػس تعػػػود 
بعائدها عمى تحسيف البيئة التعميميػة ويجػب أف تعػود فكػرة المقصػؼ المدرسػس بأسػموب مطػور 

كراسة( بما يعود بقيمػة ربحيػة تسػد بعػض نفقػات   قادر عمى تمبية االحتياجات المدرسية )قمـو 
 تحسيف البيئة المدرسية.

                                                 
( بد   أحمد أب  الحسنإل فتفعيل المد سة ك حدة م تجة بجمه  ية مصر العربية في ض و بعض الجه ل العالميةفإل مجلاة العقافاة 1)

 .255إل ص2003إل مصرإل 7إل ع 4يةإل صاالت م
( عبااد المعااين سااعد الاادين ه ااد إل فتقاا ي  لا  المد سااة الم تجااة فااي المراحاال التعليميااة الم تلفااة: ل اسااة ميدانيااةفإل الماا تمر 2)

الساا    العالااع عواار بع اا ان اقعتمااال اضاامان  اا لة الم سسااات التعليميااةإل كليااة التربيااة بب ااي ساا يفإل  امعااة القاااهرةإل 
 .817صإل 2005

(3) Mestry، R.، "The Management of  User Fees and The Other Fundraising 
Initiatives In self- Managing public School'، South African Journal of 
Education، Vol(36)، No(2)، May 2016، pp1-11.  
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وتعد المدارس المنتجػة إحػدى الطػرؽ المممػة لمواجمػة البطالػة التػس يعػانس منمػا المجتمػ  
كسػابمـ القػدرة عمػى ع مػؿ دراسػات المصري حيث تساعد هذ  الفكرة عمى إكساب قيـ إنتاجيػة وا 

جػػػدوى اقتصػػػادية لػػػبعض المشػػػروعات الصػػػغيرة التػػػس يمكػػػف تنفيػػػذها باسػػػتخداـ المشػػػروعات 
الصغيرة التس يمكػف تنفيػذها باسػتخداـ المػوارد المحميػة المتاحػة كمػا أنمػا تسػاعد عمػى إكسػاب 

 (.1التتميذ ممارة الحياة)
المشػػكمة التػػس كمػػا تسػػمـ المدرسػػة المنتجػػة فػػس تخفيػػؼ مشػػكمة التسػػرب فػػس مدارسػػنا تمػػؾ 

ترف  مف معدالت المدر فس العممية التعميميػة ومػا يترتػب عمػى ذلػؾ مػف آثػار اقتصػادية سػيئةن 
حيث سيصبح التعميـ غير منفر بالنسبة لمتمميذ بؿ أنمػي سػيرتبط باهتماماتػي ومشػاكمي وقدراتػي 

 (.2وهذا مف شأني أف يؤثر تأثيرًا ايجابيًا عمى معدالت التنمية)  مما يجعمي أكثر جذبًا لي
فس ضود ما تقدـ تتضػح أهميػة تبنػس فكػرة المدرسػة المنتجػة كمػدخؿ لترشػيد اإلنفػاؽ عمػس 
التعميـ مف ختؿ التكامؿ بيف وظائؼ التعميـ والخدمات العامة لتحقيػؽ بعػض المػوارد اإلضػافية 

سػة بػبعض األنشػطة التػس تحقػؽ مػف ختلمػا مػوارد ماليػة لممدرسة وذلؾ عف طريؽ قيػاـ المدر 
إضػػػافية تػػػنعكس بالفائػػػدة عمػػػى المدرسػػػة شػػػريطة أال يتعػػػارض ذلػػػؾ مػػػ  الوظػػػائؼ التعميميػػػة 

 لممدرسة.
وبالتػػالس فػػنف المػػدارس المنتجػػة خطػػوة فػػس طريػػؽ التمويػػؿ الػػذاتس لممػػدارس والػػذي يتػػيح 

ميػة فػس نفػس الوقػت ممػا يسػمـ بػدور  فػس الفرصة أماـ المدرسة لتوفر دخًت وتقدـ خدمػة تعمي
ومف إجرادات ترشيد اإلنفػاؽ عمػى التعمػيـ قبػؿ   ترشيد اإلنفاؽ عمى تمؾ المدارس الممولة ذاتياً 

 الجامعس فس مصر فس ضود مدخؿ المدرسة المنتجة لتحقيؽ فعالية التعميـ ما يمس:
  والنقؿ والحاسب االس.خصخصة خدمات الدعـ التعميمس مثؿ التغذية المدرسية والمكتبة 
  تأجير بعض المواق  التعميمية مثؿ الكافتريا والنقؿ والحاسب االػس والػورش الفنيػة وتمويػؿ

 خدمات األنشطة واإلدارة التعميمية.
  اإلفادة مف بي  منتجات المدارس فس أجػور ورواتػب معممػس التربيػة الفنيػة وتمويػؿ خػدمات

 األنشطة واإلدارة التعميمية.

                                                 
 .784عبد المعين سعد الدين ه د إل مر ع سابقإل ص (1)
( نالياااة حسااان السااايد علااامإل فتصااا   مساااتقبلي لتفعيااال مواااراع المد ساااة الم تجاااة فاااي ضااا و إشاااكاليات ال اقاااع اساااي ا ي هات (2

 . 19إل ص 2004إل 57إل ع  14المستقبلفإل مجلة كلية التربيةإل  امعة ب هاإل مجلد 
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 معاٍريها ًمؤعزاتوا: -مبؤصضات التعلَه قبل اجلامعُ ْ التعلَنَ فعالَْال 

 :ًأىٌاعوا ًخصائصوا التعلَنَْأ. مفوٌو الفاعلَْ 

وتقػػاس   المرسػػومة األهػػداؼرتبط الفعاليػػة التعميميػػة بمػػدى قػػدرة المؤسسػػة عمػػى تحقيػػؽ تػػ
تػػدؿ الفعاليػػة عمػػى و   بأقػػؿ تكمفػػة وجمػػد األهػػداؼفعاليػػة أي منظمػػة بمػػدى قػػدرتما عمػػى انجػػاز 

  المؤسسػةوفعاليػة  اإلداريػة األجػزادومػدى التعػاوف الفعػاؿ بػيف  المؤسسػةمدى التفاعؿ داخػؿ 
 .(1)مافأف تحقيؽ أهدافمـ الشخصية مرتبط بأهدا األفرادإذا شعر  المؤسساتوتزداد أهمية 

فػػس ضػػود رؤيػػة المؤسسػػة   بالفاعميػػة التعميميػػة تحقيػػؽ مخرجػػات عاليػػة الجػػودةيقصػػد و  
ة ورسالتما مف خػتؿ مجموعػة مػف العمميػات التػس تػوفر فػرص التعمػيـ والػتعمـ المتميػز يالتعميم

يػػزة عمػػى النحػػو الػػذي يضػػمف تقػػديـ خدمػػة تعميميػػة متم كمػػا يعرفمػػا الػػبعض بأنمػػا  (2لمجميػػ )
 .(3)تنمية ويكسب ثقة المجتم باحتياجات سوؽ العمؿ ومتطمبات الالوفاد 
فالفعاليػة تعنػس درجػة تحقيػؽ المػدؼ أي أنمػا   يترابط مفمـو الفعالية والكفاية والكفػادةقد و 

أو فػس   فس الوقت المناسػبوالنوعية المطموبة  تحقيقما بالكميةتركز عمى المخرجات مف حيث 
الكفايػػػة فمػػػس العتقػػػة بػػػيف المخرجػػػات  أمػػػا  قيػػػاس مػػػدي فعاليػػػة النظػػػاـ فػػػس تحقيػػػؽ أهػػػداؼ

   .(4)والمدختت
أكبػر ومػف ثػـ تتحقػؽ الكفػادة فػس ظػؿ   الكفادة بالعتقػة بػيف المػدختت والمخرجػاتتحدد و 

مػف المخرجػات أو بتحقيؽ نفس القدر   قدر مف المخرجات باستخداـ نفس القدر مف المدختت
 باألهػداؼفػس حػيف تػربط الفعاليػة كػؿ المػدختت والمخرجػات   المدختت باستخداـ قدر أقؿ مف

التنمويػة والتػس قػد تتػأثر  باألهػداؼويػرتبط األثػر   بػاألثرلمطموب تحقيقما فيما يعرؼ امائية الن
 .(5)العوامؿ البيئية عديدة مف ضمنما المخرجات وكذلؾ بعوامؿ

                                                 
 17إل ص 2009الزمانإل ي المدا ص العان يةإل عمان: لا   لي  ف( مف ي عايد المساعيدإل فعالية األلاو الم سسي (1

 .286إل  ص2018لا  العل  ااإليمانإل القاهرة: إبراهي   ابر المصر  اآخرانإل الج لة الواملة في التعلي إل  (2)
ل اسة لمدى ت فيذ المما سات التي تحقق معايير الفاعلية التعليمياة ل امان  ا لة تعلاي  ت ااي  المجتماع ف( نيفين محمد ت فيقإل (3

إل 2إل ج28إل مجلة ل اسات في ال دماة اق تماعياة االعلا   اإلنساانيةإل مصارإل ع فاعية  امعة حل انبكلية ال دمة اق تم
 .679إل ص 2010

 .217( ح ان إسماعيل محمد أحمدإل مر ع سابقإل ص(4
(5) Robbinsإل S.P.إل 'Organization Theory"إل New Jersey: Prentice- Hallإل Incإل2011 إل 

P.122.  
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ومػدخؿ العمميػات   مػدخؿ المػواردو   ويوجد أربعة مداخؿ لدراسة الفعالية وهس مػدخؿ المػدؼ
 (:  1ما يمس)فيويمكف توضيح كؿ مف هذ  المداخؿ بنيجاز   ومدخؿ المتعامميف

  اسػػتخداماً مػػدخؿ المػػدؼ: يعػػد مؤشػػر تحقيػػؽ المػػدؼ مػػف أكثػػر معػػايير الفعاليػػة التعميميػػة 
واسػتخداـ هػذا المػدخؿ   ألهػدافما اقاس بمػدى انجازهػوفعالية المؤسسة وفؽ هذا المدخؿ ت  

فػػس قيػػاس فعاليػػة المؤسسػػات يتوقػػؼ عمػػى إمكانيػػة دراسػػة كػػؿ مؤسسػػة عمػػى حػػدة وعمػػى 
 التحديد الواضح لطهداؼ الفعالة لما.

 مدخؿ الموارد: يركز هذا المدخؿ عمى تفاعؿ المؤسسػة مػ  بيئتمػا لمحصػوؿ عمػى المػوارد  
اسػتغتؿ الفػرص المتػوفرة لمػا  ىوتتحدد الفعالية فػس ظػؿ هػذا المػدخؿ بقػدرة المؤسسػة عمػ

وفػػس ظػػؿ هػػذا المػػدخؿ تحػػؿ المػػدختت واقتنػػاد   فػػس بيئتمػػا القتنػػاد المػػوارد التػػس تحتاجمػػا
 الموارد محؿ األهداؼ.

 خصػػػائص  امػػدخؿ العمميػػػات: يمػػػتـ هػػػذا المػػػدخؿ بالعمميػػػات التنظيميػػػة الداخميػػػة باعتبارهػػػ
هػػذا المػػدخؿ بعػػدد مػػف لفعالػػة فػػس ظػػؿ اوتتصػػؼ المؤسسػػات محػػددة لفعاليػػات المؤسسػػات 

لخصائص التنظيمية والتس منمػا تقميػؿ اإلجمػاد والتػوتر داخػؿ المؤسسػة وتحقيػؽ التكامػؿ ا
طاقػات األفػراد بأفضػؿ صػورة ممكنػة  راد وأهػداؼ المؤسسػة واالسػتفادة مػفبيف أهداؼ األفػ

 وتدفؽ المعمومات بستسة رأسيًا وأفقيًا داخؿ المؤسسة وسمولة األعماؿ المختمفة.   
  :هػذا المػدخؿ بدرجػة إشػباع المؤسسػة لحاجػات وتوقعػات جممػور  يػرتبطمدخؿ المتعامميف

  والذي يتمثؿ فس كؿ الجماعات التػس تػؤثر فػس المؤسسػة مثػؿ المػديريف  المتعامميف معما
 د تعاونًا ضروريًا لبقاد المؤسسة. خري ت عأ توالعمتد وأي جماعا  والموظفيف

درجػػػة تحقيػػػؽ المؤسسػػػة التعميميػػػة  :مػػػدخؿ المػػػدؼ تعنػػػسوبالتػػػالس فػػػنف الفاعميػػػة وفقػػػًا ل
ووفقػًا لمػدخؿ المػوارد تعنػس: قػدرة المؤسسػة عمػى اسػتغتؿ الفػرص المتاحػة لمػا فػس   ألهدافما

البيئػػة المحيطػػة لمحصػػوؿ عمػػى احتياجاتمػػا مػػف المػػوارد )المػػدختت( مػػف أجػػؿ االسػػتمرار فػػس 
عالػػػة هػػػس المؤسسػػػات التػػػس تتصػػػؼ فالمؤسسػػػات الفأمػػػا بالنسػػػبة لمػػػدخؿ العمميػػػات   نشػػػاطما

ويحػدد مػدخؿ جممػور المتعػامميف معنػى الفعاليػة   تنظيمية معينة صعممياتما الداخمية بخصائ

                                                 
فتحي ل ايش عويبةإل الت اي  اإللا   في التعلي  العا : أسسهإل مجاقتهإل فعاليتهإل القاهرة: الراابت العالمية لل ور االت ميعإل  (1)

 .122-121صيإل 2009
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 المؤسسة لحاجات جممػور المتعػامميف مثػؿ العػامميف بالمؤسسػة أو العمػتد إشباعبأنما درجة 
 أو بقية أفراد المجتم  المحمس.

التعميميػة إجرائيػًا بأنمػا تحقيػؽ مخرجػات متميػزة وفس ضود ما سبؽ يمكػف تعريػؼ الفاعميػة 
وأنشػطة   فس ضود رؤية المدرسة ورسالتما مف خػتؿ مجموعػة مػف العمميػات )المعمػـ المتميػز

ومنػػاخ تربػػوي داعػػـ لمػػتعمـ والتػػس تػػوفر فػػرص التعمػػيـ والػػتعمـ لمتميػػز ومػػتعمـ يمػػارس   المػػنمل
وذلػػؾ مػػف خػػتؿ حسػػف  ات التكنولوجيػػا ف التعامػػؿ مػػ  معطيػػاألنشػػطة التعميميػػة المختمفػػة ويػػتق

 استثمار الموارد المتاحة وتوظيفما التوظيؼ األمثؿ.
تشػػير إلػػى مػػدى تحقيػػؽ األهػػداؼ الداخميػػة التػػس الفعاليػػة الداخميػػة   وهنػػاؾ نوعػػاف لمفعاليػػة

  لطنظمػة  التربويػػة ويتعمػػؽ األمػر بأعػػداد أو تػػدفؽ الطمبػػة) نسػب النجػػاح والرسػػوب والتسػػرب(
لتكامػػػؿ االقتصػػػادي واتػػػدرس كيفيػػػة تحقيػػػؽ إنتػػػاج خريجػػػس التعمػػػيـ التػػػس والفعاليػػػة الخارجيػػػة 

  (1هػػداؼ)األتحقيػػؽ مػػدى ويػػتـ قيػػاس ذلػػؾ مػػف خػػتؿ   واالجتمػػاعس والمسػػاهمة فػػس التنميػػة
 (:2كما يمس) ايمكف توضيحمم  بعد كمس وآخر كيفس :ويتضمف كت النوعاف بعديف أساسيف

الداخميػػة: يقصػػد بالفعاليػػة الداخميػػة قيػػاس مػػدى تحقيػػؽ الػػنظـ التربويػػة ألهػػدافما الفعاليػػة  .1
مػػػارات المعػػػارؼ المو   والرسػػػوب والتسػػػرب(  وتعنػػػس تػػػدفؽ التتميذ)معػػػدالت النجػػػاح  الداخميػػػة

 بعد نوعس وبعد كمس:  ولمفعالية الداخمية بعديف  المكتسبة مف طرؼ التتميذ
  بقيػػاس الفعاليػػة بطريقػػة كميػػة مػػف خػػتؿ حسػػاب معػػدالت الفعاليػػة الداخميػػة الكميػػة: تعنػػس

نسػػب االنتقػػاؿ والترفيػػ ( وهػػس مؤشػػرات كميػػة   التػػدفؽ الطتبػػس )نسػػب الرسػػوب والتسػػرب
والتعبيػر   تعبر عف مدى تحقؽ األهداؼ المحددة مف طػرؼ النظػاـ التعميمػس بطريقػة كميػة

 وع المسميف عند الدخوؿ.الرياضس لما يكوف بتحديد العتقة بيف النتائل المحققة ومجم
  الفعاليػػػة الداخميػػػة النوعيػػػة: يقصػػػد بمػػػا مػػػدى تحقػػػؽ األهػػػداؼ مػػػف الناحيػػػة النوعيػػػة أي

   .الممارات والمعارؼ المكتسبة مف طرؼ المتعمميف فس ظؿ عمميات النظاـ التعميمس

                                                 
 .217(  ح ان إسماعيل محمد أحمدإل مر ع سابقإل ص 1)

إل 52إل عاادل 16فعاليااةفإل مجلااة عااال  التربيااةإل صلعيااد  عبااد السااال إل فمقا بااة مفاهيميااة فااي تقيااي  الاا ا  التعليميااة: مقياااص ال (2)
 .13-1إل ص ص 2015
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لحاجػػات الحاضػػرة والمسػػتقبمية االفعاليػػة الخارجيػػة: تقػػيس التطػػابؽ بػػيف مخرجػػات النظػػاـ و  .7
كما تأخذ فس االعتبار احتياجات سوؽ العمؿ ويحمػؿ هػذا  النػوع مػف الفعاليػة بعػديف   لممجتم 

 رئيسيف فس قياسما بعد كمس وبعد نوعس:
  الفعاليػػة الخػػارجس الكميػػة: تقػػيس مػػدى الػػتتـؤ بػػيف مخرجػػات النظػػاـ التعميمػػس ومتطمبػػات

 سوؽ العمؿ مف حيث العدد.
 لبحػػػث فػػػس الممػػػارات المكتسػػػبة والكفػػػادات مػػػف قبػػػؿ النوعيػػػة: تعنػػػس با ةالفعاليػػػة الخارجيػػػ

 خريجس النظاـ التربوي.  
ويتضح مف العرض السابؽ ألنواع الفعالية أف الفاعمية نوعػاف فاعميػة داخميػة تمػتـ بقيػاس 

وكيفيػًا مػف   ب والتسػربو والرسػ حمدى تحقيؽ المدرسة ألهدافما كميًا مف خػتؿ معػدالت النجػا
خارجيػػة تمػػتـ بقيػػاس مػػدى وفعاليػػة   خػػتؿ المعػػارؼ والممػػارات المكتسػػبة مػػف جانػػب التتميػػذ
ليػػػات السػػػوؽ كميػػػًا مػػػف خػػػتؿ عػػػدد آالتطػػػابؽ بػػػيف مخرجػػػات المدرسػػػة وحاجػػػات المجتمػػػ  و 

 الخريجيف وكيفيًا مف المعارؼ والممارات المكتسبة مف قبؿ خريجس المدرسة.
فمنمػػا خصػػائص المؤسسػػة ص تسػػاعد عمػػى زيػػادة فاعميػػة هنػػاؾ مجموعػػة مػػف الخصػػائو 

تساعد الطمبة عمى اكتساب ممػارة التعمػيـ المسػتمر مػدى الحيػاة وخصػائص تعمػؿ عمػى تميئػة 
المناخ المناسب لمطمبة لتحمؿ المسئولية واالندماج فس جمي  مجاالت الحياة وخصػائص تجعػؿ 

والتفاعػػؿ االجتمػػاعس بػػيف المعمػػـ  مػػف البيئػػة المدرسػػية حيػػاة اجتماعيػػة قائمػػة عمػػى التعػػاوف
 (:1ومف أبرز هذ  الخصائص ما يمس)  والطالب وجمي  المواقؼ االجتماعية

 النتػػػائل  تضػػػمفوضػػػوح األهػػػداؼ: يجػػػب أف تكػػػوف أهػػػداؼ المدرسػػػة واضػػػحة ومحػػػددة وت
األكاديمية التس يتوق  مف الطالب تحقيقما وأف تستخدـ الموارد والخدمات بشكؿ جيػد حتػى 

ويجب أف تستند أهداؼ المدرسة عمى أسس واضحة يشترؾ فس وضػعما كػؿ   بتقدـ لمطال
 مف المجتم  وااباد بحيث يتـ مراجعتما بصورة دورية. 

  بحيػث تعتمػد العمميػة  لتحقيؽ الفعاليػة بالمدرسػةاإلدارة المدرسية: تعد اإلدارة عنصرًا مممًا
الحاضػػر وعمػػى أهػػداؼ اإلداريػػة فػػس المدرسػػة الفعالػػة عمػػى فمسػػفات تسػػتند عمػػى البحػػث 

وموضػػوعات واضػػحة تػػـ وضػػعما مػػف قبػػؿ إدارة التعمػػيـ وممثمػػيف عػػف المجتمػػ  كمػػا تعمػػؿ 

                                                 
 .289إل 288ح ان إسماعيل محمد أحمدإل مر ع سابقإل ص ص   (1)
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اإلدارة المدرسػػية الفعالػػة عمػػى تأكيػػد مشػػاركة اابػػاد والمجتمػػ  فػػس عمميػػة صػػن  القػػرارات 
 المتعمقة بالعمؿ المدرسس وتفاعؿ المدى م   كؿ مف المدرسيف والطمبة وااباد والمجتم .

 درسوف واألفراد العامموف: تتيح المدارس الفعالة لكؿ مػف المدرسػيف المػؤهميف والعػامميف الم
الفرصػػة لتحسػػيف مسػػتوى مرتفػػ  مػػف التحصػػيؿ األكػػاديمس ويتضػػمف دورهػػـ فػػس مسػػاعدة 

وتميئػػة   وأف يمتزمػػوا بػػالتعمـ التعػػاونس  أف تكػػوف قػػدوة حسػػنة لمطػػتب  الطمبػػة مػػ  الػػتعمـ
 مية التعميـ.المناخ الذي يساعد عمى عم

 وتسػػعس إلػػى إشػػباع حاجػػاتمـ   الطالػػب: تػػدعـ المػػدارس الفعالػػة ممػػارات الطػػتب الفرديػػة
وكذلؾ تنمية مسئولية الطالػب بحيػث ينػدمل فػس عمميػة الػتعمـ مػدى الحيػاة بمػدؼ إعػداد  

 كمواطف صالح.
 سالتمويػػػؿ واإلدارة الماليػػػة: ينبغػػػس أف تشػػػترؾ كػػػؿ المسػػػتويات اإلداريػػػة داخػػػؿ الدولػػػة فػػػ 

 مسئولية تمويؿ وتدعيـ المدارس العامة ويتطمب ذلؾ منمـ الدعـ المادي لمذ  المدارس.
  البرامل األكاديميػة: تتضػمف المػدارس الفعالػة البػرامل األكاديميػة التػس تعطػس الفرصػة لكػؿ

 طالب لتنمية مماراتي األكاديمية.
  أداد المدرسػػة قيػػػادة التقيػػيـ: تضػػ  المدرسػػػة الفعالػػة نظامػػػًا لمتقيػػيـ يػػػتـ بمقتضػػا  تقيػػػيـ

ومعممػػػيف  وطػػػتب وتسػػػتخدـ المػػػدارس الفعالػػػة بػػػرامل التقيػػػيـ التػػػس تحػػػدد كيػػػؼ يسػػػاعد 
 وال تتكوف عممية التقييـ الجيد مف اختبار واحد فقط.  التدريس فس تحسيف عممية التعميـ

 ـ مشاركة ااباد: يعد ااباد هـ أصحاب التأثير األكبر فس حياة الطمبة الذيف تعػد مشػاركتم
ومشػػػاركة اابػػػاد تفيػػػد فػػػس   أمػػرًا ضػػػروريًا فػػػس كػػػؿ عمميػػة تخػػػص أبنػػػائمـ أثنػػػاد تعمممػػـ

ومف هنػا يجػب أف تشػج  كػؿ مدرسػة   التحصيؿ الدراسس ألبنائمـ وتحسني بصورة واضحة
 مشاركة ااباد فس العممية التعميمية.

 قػد تػؤدي  التػس  المشاركة المجتمعيػة: تشػج  المػدارس الفعالػة عمػى المشػاركة المجتمعيػة
 بدورها إلى نتائل ايجابية تدعـ النظاـ داخؿ العممية التعميمية.

   الخدمات المدعمة: توفر المدارس الفعالة الخػدمات التػس تشػب  حاجػات الطمبػة الوجدانيػة
ويجػػب أف تسػػتند هػػذ  الخػػدمات عمػػى المػػوائح والقػػوانيف   والذهنيػػة والبدنيػػة واالجتماعيػػة
 الطتب والتربوية والقيادات المجتمعية.داخمما بالتعاوف م  ااباد و 
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  ًألنػػي يشػػج  الطػػتب عمػػى  نالمنػػاخ التنظيمػػس: يعػػد المنػػاخ الجيػػد داخػػؿ المػػدارس هػػاـ جػػدا
التعمـ مػف خػتؿ تشػجي  كػؿ مػف اابػاد والطػتب واألفػراد العػامميف والمجتمػ  وحػثمـ عمػى 

اعد عمػى تحقيػؽ بذؿ الجمد بمدؼ تحسيف بيئػة الػتعمـ ويتصػؼ هػذا المنػاخ بأنػي آمػف يسػ
أعمػى مسػػتوى مػػف التحصػيؿ األكػػاديمس لمطمبػػة عمػى الػػرغـ مػػف وجػود اخػػتتؼ ثقػػافس بػػيف 

 الطتب.
ويتضح مما سبؽ أف تحقيؽ الفعاليػة التعميميػة بالمدرسػة يسػتمـز تطػوير كػؿ عناصػرها مػف 
دارة وخػػػدمات تعميميػػػة وبيئػػػة عمػػػؿ متميػػػزة كمػػػا يسػػػتمـز تفعيػػػؿ المشػػػاركة  طػػػتب ومعممػػػوف وا 

 المجتمعية ومشاركة أولياد األمور فس تطوير المدرسة.
 :اًمؤعزاتو معاٍري فعالَْ التعلَهب. 

ومػا يشػكمي  ودور الػوطنس عمػى أهميتػي  باإلجمػاعتػس تحظػس القضػايا العد التعميـ مف أهـ ي  
باعتبػار  وسػيمة  اإلنسػافوال خيػار لنػا إال ببنػاد   مف قيمة وضػرورة لتطػوير  واالرتفػاع بكفادتػي

ومػػف هػػذا المنطمػػؽ تػػأتس أهميػػة وضػػرورة إحػػداث نقمػػة نوعيػػة فػػس   التنميػػة وغايتمػػا المنشػػودة
قيمػػة التعمػػيـ وذلػػؾ عػػف طريػػؽ االرتقػػاد بمؤسسػػات التعمػػيـ ومسػػاعدتما عمػػى تطبيػػؽ معػػايير 

ويـ والتقػ خػتؿ الػدعـ الفنػس فالتعميميػة مػ فعاليتمػاالجودة واالرتفاع بمسػتوى قػدرة المؤسسػة و 
 :(1)وهما كما يأتس  لتحقيؽ جودة التعميـ فد مجاليف رئيسيجو وبالتالس ي  الموضوعس

 الكذرّ املؤصضَْ:  .1
تحقيػػؽ الجػػودة الشػػاممة لممؤسسػػة التعميميػػة مػػف خػػتؿ مجموعػػة قصػػد بالقػػدرة المؤسسػػية ي  

مكانياتمػا البشػرية والماديػةالقواعد والشروط المحددة  بػدورها مػف وتتكػوف   لبنيتما التنظيمية وا 
 أهمما: معايير ةدع
 ؿكػػوف عميػػي حػػاؿ المؤسسػػة فػػس المسػػتقبيأو الطمػػوح لمػػا يجػػب أف تطمػػ  لالرؤيػػة: هػػس ا  

تقبؿ فػس شػكؿ سػمملوأكثر المعانس اتساعًا لمرؤية هس بياف تعبر فيي المؤسسة عف نظرتما 
والفئػػات الػػذيف سػػتخدممـ فػػس   ت وتوجمػػات وطموحػػات وكيػػؼ تريػػد أف تػػرى نفسػػماراتصػػو 

                                                 
االعااان   فااي المجتمااع  األساساايالتعليميااة: التعلااي   الم سسااات فاايمعااايير الجاا لة ااقعتمااال فسااليمانإل  ساامية عبااد القااال  ( 1)

ات الربياع ا بعاد ثار  اآفااق ماا بع  ان: التعلي ... التربيةللجمعية المصرية ألي    ااألا السالص  العالميإل الم تمر الليبيف
 .228إل 220ص ص  إل2013 إل 2 لدمجالعربيإل 
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مف ختؿ التزامما بنشر ثقافة الجػودة واالعتمػاد فػس إطػار مؤسسػس متكامػؿ مػف  المستقبؿ
  .  ختؿ دعـ المؤسسات التربوية

  األهػػداؼ: هػػس النتػػائل المتوقعػػة التػػس ترغػػب المؤسسػػة فػػس الوصػػوؿ إليمػػا وهػػس ترجمػػة
لرسػػالتما كمػػا أنمػػا ترسػػـ صػػورة لمػػا ينبغػػس أف تكػػوف عميػػي مخرجاتمػػا التػػس تصػػاغ بشػػكؿ 

 .مرتب حسب األولوية
  المؤسسػة لرؤيتمػا وتحقيػؽ أهػدافماالرسالة: هس وصؼ لمطرائؽ التس تػؤدي إلػى وصػوؿ  

  والممػػاـ المناطػػة بمػػا والخػػدمات التػػس تقػػدمما إنشػػائماكمػػا أنمػػا بيػػاف يوضػػح السػػبب فػػس 
 وتكوف هذ  الرسالة مكتوبة ومعمنة ونابعة مف رؤية المؤسسة وتعكس أهداؼ المؤسسة.

 سسػػة أف تمتمػػؾ تنظيمػػًا إداريػػًا يتماشػػى مػػ  متطمبػػات المؤ المدرسػػية: ينبغػػس عمػػى  اإلدارة
إضػافة   التعميـ متضمنًا الوصؼ الوظيفس لموظائؼ المختمفػة وموضػحًا عممياتمػا المختمفػة

عمى تنفيػذ األعمػاؿ المختمفػة حتػى يكػوف جبات وصتحيات ومسئوليات القائميف المماـ وو 
 مناسبًا لتحقيؽ أهدافما.

 يكفػػس مػػف المػػوارد   االمػػوارد البشػػرية والماليػػة: يجػػب أف يكػػوف لػػدى المؤسسػػة التعميميػػة مػػ
ويجػػب أف تتمتػػ  مصػػادر   الماليػػة لتيسػػير وتقػػديـ الخػػدمات اإلداريػػة والتعميميػػة والتربويػػة

جراداتمػا وتتعمػؽ   الموارد بالشفافية التامة كما يجب أال تؤثر مصادرها فس اتخاذ قراراتمػا وا 
 ات الجيدة فس اإلدارة المالية والتخطيط المالس والمراجعة المالية.بالممارس

  خػػدمات الػػدعـ التعميميػػة: تقػػـو خػػدمات الػػدعـ التعميميػػة المختمفػػة بػػدور ممػػـ ومػػؤثر فػػس
المتعمقػة بالعمميػة التعميميػة وفػس إثػراد المرحمػة ية إنجاح جمي  األنشػطة الصػفية والتصػف

عميمية لذا يجب عميمػا أف تػولس هػذا المحػور االهتمػاـ الت المؤسسةالتعميمية التس تطرحما 
ف رسػػالة وأهػػداؼ مػػأهػػدافًا واضػػحة ومحػػددة تنبثػػؽ وأف تضػػ  لمػػذ  الخػػدمات   المناسػػب

المؤسسػػة إلػػى جانػػب المتابعػػة المسػػتمرة مػػف أجػػؿ تطػػوير هػػذ  الخػػدمات بالشػػكؿ المناسػػب 
نجاح المرحمة التعميمية.  وتسميؿ سبيؿ الوصوؿ إليما لدعـ وا 

 :الفعالَْ التعلَنَْ .2

تبػػدأ جػػودة المؤسسػػة التعميميػػة مػػف جػػودة أسػػاليب تقيػػيـ نمػػو أداد المتعممػػيف ومتػػابعتمـ 
ولػذلؾ فقضػية قيػاس   وقياس فعالية المؤسسة التعميمية نفسما مف حيػث مػا قدمتػي لممتعممػيف

القضايا التربوية الرئيسة التس تمػتـ بمػا الػدوؿ ألداد المؤسسة التعميمية مف الفاعمية التعميمية 
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المتقدمة والنامية عمى حد سػواد مػف أجػؿ زيػادة فاعميػة المؤسسػات التعميميػة وتحسػيف جػودة 
 التعميـ الذي تقدمي.

تحقيػػػؽ مخرجػػػات عاليػػػة الجػػػودة فػػػس ضػػػود رؤيػػػة المؤسسػػػة قصػػػد بالفعاليػػػة التعميميػػػة وي  
مميػػات التػػس تػػوفر فػػرص التعمػػيـ والػػتعمـ المتميػػز التعميميػػة ورسػػالتما مػػف خػػتؿ مجموعػػة الع

 والتس تتكوف مف عدة معايير أهمما:  لمجمي 
  تػػولس العمميػػة  أفلػػذا يجػػب   مؤسسػػة تعميميػػة أليالمػػتعمـ: يعػػد المػػتعمـ محػػور االهتمػػاـ

االهتماـ المتئػـ بمػا يمكنمػا مػف تحقيػؽ  لممتعمميفالتعميمية والتربوية والثقافية والرياضية 
وتعزيػػػز قػػػدراتمـ عمػػػػى   وطموحػػػػات المتعممػػػيف ورغبػػػاترسػػػالتما وأهػػػدافما واحتياجاتمػػػا 
الميكػؿ التنظيمػس  يتضػمفومف هػذا المنطمػؽ يجػب أف   االستيعاب والتعميـ الجيد والتطوير

مية لممتعممػيف عف تخطيط وتنفيذ خدمات التنمسئولة بشكؿ مباشر  إداريةلممؤسسة وحدة 
 وتربوية مناسبة. عمميةذو مؤهتت  أفرادويعمؿ فس هذ  الوحدة 

  المعمـ: هو الشخص الذي يحمؿ مػؤهًت عمميػًا وتربويػًا ويقػـو بالتػدريس بنحػدى مؤسسػات
 التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعس وهػػو الػػذي يجعػػؿ مػػف الجػػودة أسػػموبًا لمتػػدريس ليقػػود الطػػتب نحػػو

تكار ويقـو بدور رئيس فس تقديـ الخدمات التعميميػة والتربويػة التميز واإلبداع واالبالجودة و 
 رسالة وأهداؼ المؤسسة وتطمعات المجتم .وتحقيؽ كؿ مميز شالمؤسسة ب فالمرجوة م

  بػػػوي المطمػػػوب لتحقيػػػؽ المػػػنمل: وهػػػو ذلػػػؾ المكػػػوف المعرفػػػس والممػػػاري والوجػػػدانس التر
تأكػػد مػػف أف المػػنمل التعميميػػة الة المسػػتمدفة ويجػػب عمػػى المؤسسػػة يػػميعمالمخرجػػات الت

الػػذي يعػػد بمثابػػة محتػػوى حمػػة تعميميػػة ومػػا يحتويػػي مػػف مقػػررات دراسػػية و الدراسػػس لكػػؿ مر 
طيمػػػة الفصػػػؿ التػػػس تػػػدرس  مػػػف المفػػػردات المحػػػددة مجموعػػػةعممػػػس يصػػػاغ عمػػػى صػػػورة 

والتػس التدريبيػة والعمميػة  لمواد التعميميػة والتربويػة واألنشػطةوا راسيةالدراسس أو السنة الد
 التعميـ. وأهداؼمباشر برسالة  بشكؿ ترتبط
نػوعيف مػف المعػايير فػس القومية لضماف جػودة التعمػيـ واالعتمػاد بمصػر تناولت الميئة كما 

لسػػنة  57المػػادة الثانيػػة لقػػرار السػػيد رئػػيس الجمموريػػة بنصػػدار التئحػػة التنفيذيػػة لمقػػانوف  
واالعتمػػاد وهمػػا المعػػايير القياسػػية التػػس  بننشػػاد الميئػػة القوميػػة لضػػماف جػػودة التعمػػيـ 7116

وقػػد احتػػوت   تخػػص المؤسسػػة والمعػػايير المعتمػػدة التػػس تضػػعما المؤسسػػة التعميميػػة لنفسػػما
والتػػس تتكػػوف  القػػدرة المؤسسػػية المجػػاؿ األوؿ يتمثػػؿ فػػسمعػػايير الميئػػة عمػػى مجػػاليف رئيسػػيف 
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والمػوارد البشػرية والماديػة   كمػةوالقيادة والحو   بدورها مف خمسة معايير وهس الرؤية والرسالة
التعميميػػة الفعاليػػة الثػػانس يتمثػػؿ فػػس  المجػػاؿو والمشػػاركة المجتمعيػػة وتوكيػػد الجػػودة والمسػػادلة 

وفيمػا   مجػاالت وهػـ المعمػـ والمػتعمـ والمنػاخ التربػوي والمػنمل الدراسػسمف أربعػة  فتتكوالتس 
يمس عرض لمعايير ومؤشرات الفعالية التعميمية وفقػًا لمميئػة القوميػة لضػماف الجػودة واالعتمػاد 

 :  (1)بمصر 
 املعلهاجملال األًل: 

مف الضروري االهتمػاـ بػأداد المعمػـ بوصػفة عمميػة محوريػة فػس المػدارس مػف اجػؿ تنميػة 
فنظػػاـ تقػػويـ األداد لػػي تػػأثيرات كفػػادة المعممػػيف وبالتػػالس تطػػوير التعمػػيـ ورفػػ  مسػػتوى جودتػػي 

هامة عمى اتجاهات وميوؿ وسموكيات المعمميف والتس تؤثر بالتالس عمى أداد المعممػيف لعمممػـ 
 ومف مؤشرات فعالية المعمـ ما يمس:  وتؤثر عمى نواتل تعمـ التتميذ

 .يخطط المعمـ لمدرس فس ضود األهداؼ التعميمية 
  المتمركز حوؿ المتعمـ.يستخدـ المعمـ استراتيجيات التعمـ 
 .يستخدـ المعمـ استراتيجيات تدريس متنوعة تمبس متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة 
 .يصمـ المعمـ أنشطة تعميمية اثرائية تحقؽ أهداؼ التعمـ بفعالية 
 الوجدانية( -الممارية -يتمكف المعمـ مف جوانب التعمـ الثتث )المعرفية 
  عالية.يدير المعمـ وقت التعمـ بكفادة 
  لمعمـ األدوات والتجميزات المتاحة لتفعيؿ العممية التعميمية.ايستخدـ 
 .يحرص المعمـ عمس تنمية أدائي الممنس باستمرار 
  لمعمؿ بالمؤسسة. المؤسسةيمتـز المعمـ بالقواعد 
   أولياد األمور(. -الرؤساد -ظمر المعمـ التزامًا أختقيًا بعتقتي بااخريف)الزمتدي 
 .يراعس المعمـ المساواة والشفافية والتسامح م  جم  المتعمميف 
  .يراعس المعمـ أراد الزمتد والمعنييف لتحسيف أدائي 
 .يستخدـ المعمـ أساليب متنوعة لتقويـ جمي  جوانب أداد المتعمميف 

                                                 
الهي ااة الق ميااة ل اامان  اا لة التعلااي  ااقعتمااالإل اثيقااة معااايير الجاا لة ااقعتمااال م سسااات التعلااي  قباال الجااامعيإل اإلياادا   (1)

 103-65ص ص  إل2011العالعإل القاهرةإل 
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 الراجعػة المناسػبة لمػـ وتعػديؿ أأدائػي  ةيستفيد مف نتائل تقويـ المتعممػيف فػس تقػديـ التغذيػ
 التدريسس.

 اجملال الجاىُ: املتعله

محػػور العمميػػة التعميميػػة وحجػػر الزاويػػة فيمػػا وجػػودة الطالػػب تعنػػس مػػدى عػػد المػػتعمـ هػػو ي  
وثقافيًا ونفسيًا حتى يتمكف مف اسػتيعاب دقػائؽ المعرفػة وتكتمػؿ متطمبػات تأهيمػي  تأهيمي عممياً 

ليكػػػوف مػػػف صػػػفوة الخػػػريجيف القػػػادريف عمػػػى اإلبػػػداع واالبتكػػػار وتفمػػػـ وسػػػائؿ العمػػػـ وأدواتػػػي 
 ومف مؤشرات فعالية المتعمـ ما يمس:  وتقنياتي

 المستوى المطموب فس المناهل الدراسية. يتقف المتعمـ المغة العربية حسب 
 .يتقف المتعمـ المغة األجنبية حسب المستوى المطموب فس المناهل الدراسية 
 .يتقف المتعمـ الرياضيات حسب المستوى المطموب فس المناهل الدراسية 
 .يتقف المتعمـ العمـو حسب المستوى المطموب فس المناهل الدراسية 
 تماعية حسب المستوى المطموب فس المناهل الدراسية.يتقف المتعمـ العمـو االج 
 .يوظؼ العتقة بيف فروع المواد الدراسية لتحقيؽ وحدة المعرفة 
 .يمارس المتعمـ ممارات التفكير وحؿ المشكتت 
 .يمتمؾ المتعمـ ممارات وقواعد الستمة العامة وااماف والتعامؿ م  األزمات 
  الصحية السميمة لممحافظة عمى صحتي.يتب  المتعمـ طرؽ التغذية والعادات 
 .يمتمؾ المتعمـ ممارات التعامؿ والحفاظ عمى البيئة 
 .يتقف المتعمـ أساسيات التعامؿ م  تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ 
 .يمارس المتعمـ ممارات اجتماعية سميمة م  ااخريف 
 ة.يحرص المتعمـ عمى المشاركة االيجابية فس األنشطة المدرسية المتنوع 
 .يتمسؾ المتعمـ بالقيـ االجتماعية واألختقية 
 .يشارؾ المتعمـ فس إدارة الصؼ والمدرسة 

 امليوج الذراصُاجملال الجالح: 

المخرجػػات التعميميػػة  عػػد المكػػوف المعرفػػس والممػػاري والوجػػدانس التربػػوي المطمػػوب لتحقيػػؽي  
ويجب عمى المؤسسة التعميمية التأكد مػف أف المػنمل الدراسػس لكػؿ مرحمػة تعميميػة المستمدفة 

وأنشطة تدريبية وعممية مرتبطة مباشػرة وما يحتويي مف مقررات دراسية ومواد تعميمية وتربوية 
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ومػف الضػروري شػموؿ   برسالة وأهداؼ التعميـ ويتسػؽ مػ  غايػات وأهػداؼ المرحمػة التعميميػة
ومػدى   واسػتيعابما لمختمػؼ التحػديات العالميػة والثػورة المعرفيػة  ومرونتمػا  وعمقما  المناهل
سػمامما فػس تكػويف الشخصػية المتكاممػة لمطالػبلا متطويع   ما يتناسب م  المتغيػرات العامػة وا 

 ما يمس: المنمل الدراسسومف مؤشرات فعالية 
 والمشكتت المعاصرة. ابالقضايالمنمل بما يربطي  ؼيوظ 
  الموارد البيئية والمحمية المتاحة. ـباستخدا المنملينفذ 
 .يفعؿ المنمل بما يساعد عمى تنمية ممارات المتعمميف 
 .يستخدـ األدلة التعميمية بفعالية بما يحقؽ أهداؼ المنمل 
  تمبى احتياجات المتعمميف ورغباتمـ.بالمناهل توجد خطة صفية وال صفية متنوعة 
  المنمل المحددة. ؼالصفية والتصفية أهدا األنشطةتحقؽ 
  يراعػػس االسػػتفادة مػػف إمكانػػات المجتمػػ  المحمػػى فػػس تنفيػػذ األنشػػطة الصػػفية والتصػػفية

 المختمفة.
 .تشترؾ المؤسسة فس األنشطة التربوية الخارجية 

 املياخ الرتبٌِ:الزابع:  الاجمل

لقػػيـ والتفػػاعتت والعتقػػات االجتماعيػػة ونوعيػػة المعتقػػدات واويشػػمؿ المنػػاخ التربػػوي جممػػة 
الفعػاؿ العناصػر  التربويويشتمؿ المناخ   األموربعضمـ البعض والعامميف وأولياد بيف التتميذ 

 :ااتية
  حقؽ رؤيتما ورسالتما. تتعمـ بيئة اجتماعية ميسرة لمتعميـ والتوفر المدرسة 
 س التعمػػػيـ مػػػف فاعميػػػة عمميتػػػ وجػػػود آليػػػات لإلرشػػػاد النفسػػػس واألكػػػاديمس لممتعممػػػيف يزيػػػد

 والتعمـ.
  لمساعدة الطتب عمى تحقيؽ المستويات التعميمية المستمدفة. أساليبتوجد 
 .توفر المدرسة الرعاية الصحية لممتعمميف 
 عمػى التعػاوف واالحتػراـ المتبػادؿ بػيف  ط مف العتقات اإلنسػانية القائمػةأنما تسود المدرسة

 أعضاد المجتم  الدراسس والمجتم  المحمس.
 .يسود المدرسة مناخ داعـ لثقافة المواطنة واالنتماد واحتراـ القانوف والقيـ األختقية                                                                                                                                                                                                                                        
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ــَه  مــذاخل تزعــَذ اإلىفــام  بعــض ثالجــا : تصــٌر مكــرتح لتفعَــل    يف حتكَــل فعالَــْ التعل

 مبؤصضات التعلَه قبل اجلامعُ يف مصز:

يمكػػػف   المختمفػػػة اوعناصػػػره ابمحاورهػػػ الدراسػػػةانطتقػػػًا مػػػف المعالجػػػة السػػػابقة لموضػػػوع 
صػػياغة متمػػح تصػػور مقتػػرح لتفعيػػؿ دور بعػػض مػػداخؿ ترشػػيد اإلنفػػاؽ فػػس تحقيػػؽ فعاليػػة 

 حيث يشتمؿ عمى األبعاد ااتية:  فس مصر التعميـ قبؿ الجامعس
 أهذاف التصٌر املكرتح -أ

 تحقيؽ األهداؼ ااتية: يسعى التصور المقترح إلى
 ترشػػيد اإلنفػػاؽ وأهميتمػػا فػػس التغمػػب  ؿتبصػػير المسػػئوليف عػػف التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعس مػػداخ

عمػػى مشػػكتت التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعس بغيػػة تطػػوير  وتحقيػػؽ فعاليتػػي بالصػػورة التػػس تتفػػؽ 
 والمتغيرات  العالمية المعاصرة.

 فس حؿ المشكتت التس تحوؿ دوف تحقيؽ فعالية التعمػيـ قبػؿ الجػامعس فػس مصػر  اإلسماـ
 مف ختؿ منمل فكري يتسـ بالحداثة والريادة. 

  تقػػديـ بعػػض المقترحػػات التػػس تسػػمـ فػػس تفعيػػؿ بعػػض مػػداخؿ ترشػػيد اإلنفػػاؽ فػػس تحقيػػؽ
 فعالية التعميـ قبؿ الجامعس فس مصر.

 فلضفْ التصٌر املكرتح -ب

 فعاليػةو  اإلنفػاؽيبنس هذا التصور عمى أسس فمسفية تراعػس الشػموؿ والتكامػؿ بػيف ترشػيد 
وتنطػوي هػػذ  الفمسػػفة   والػػدمل بينممػا لتعزيػػز ايجابيػات كػػؿ منممػػا وتتفػس سػػمبياتمما  التعمػيـ

  والفعاليػة عمميػة مسػتمرة يتعمػد بمػا أفػراد المجتمػ  المدرسػس اإلنفػاؽعمى جعؿ عممية ترشيد 
األمػػر الػػذي   فػػس ضػػود فعاليػػة التعمػػيـ اإلنفػػاؽوتكػػوف بمثابػػة خارطػػة الطريػػؽ لتحقيػػؽ ترشػػيد 

مػػػ  ووجػػػود رؤيػػػة ورسػػػالة محػػػددة قابمػػػة   يتطمػػػب مشػػػاركة جميػػػ  العػػػامميف وتغييػػػر ثقافػػػاتمـ
 .لمتطبيؽ والقياس واستثمار الموارد واإلمكانات المتاحة

  المدرسػػس عمػػى امػػتتؾ القػػدرة عمػػى يسػػعى التصػػور المقتػػرح إلػػى مسػػاعدة أفػػراد المجتمػػو 
تمميػدًا لتعتمػاد المدرسػس مػف قبػؿ   تميئة مدارسمـ لتطبيؽ معايير الجػودة واالعتمػاد التربػوي

 الميئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد.
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 عزًط تيفَذ التصٌر املكرتح:-ج.

  ال جت يب ال درسي   أدضيل   ل سيلددالقعيلد  ال درسيعا القللليا لتيواعر اليددم وال يوارد ال  رو يا
 در  تحقعس ا هداف ال رسو ا.

 .  تواعر قلدد   علنلت تل ر دن االنجلز التلرع 
 . تواار الرغ ا لرت وعر والتحسعن لدى أدضل  ال جت ب ال درس 
 قدر  ال درسا در  اف داع ا  تحسعن ا دا  واالستقلد   ن نظلم التغذعا الراجلا. 
 اليت ٍزتكش علَوا التصٌر املكرتح: األصط -د

التػػس تمثػػؿ اإلطػػار الفمسػػفس   يرتكػػز التصػػور المقتػػرح عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػس والمبػػادئ
لتفعيؿ بعض مػداخؿ ترشػيد اإلنفػاؽ فػس تحقيػؽ فعاليػة التعمػيـ بمؤسسػات التعمػيـ قبػؿ والفكري 

 وتتمثؿ فس النقاط التالية:  الجامعس فس مصر
 الفكر التربوي الحديث والمعاصر فيما يخص تحقيؽ مبادئ الجػودة فػس المؤسسػات  مسايرة

 التعميمية.
  تعزيػػػز قػػػدرات المػػػوارد البشػػػرية والماديػػػة لممؤسسػػػات التعميميػػػة بمػػػدؼ االسػػػتغتؿ األمثػػػؿ

 لمموارد المتاحة.
 االجتمػػاعس  بمصػػر وزيػػادة الطمػػ المكانػػة المممػػة التػػس يحتممػػا التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعس فػػس

 .األمر الذي يحتـ االهتماـ بي وبجودتي وبتطوير   عميي
 .تأكيد لمنظرة إلى المدرسة كوحدة لمتطوير والتحسيف 
 بحيػث تكػوف كػؿ مدرسػة مسػئولة   تأكيد مبدأ التعامؿ م  المدرسة كوحدة لمتحميؿ والتقػويـ

 عف تطوير ذاتما.
  بحيػػث تصػػبح المدرسػػة قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ   ال مركزيػػة اإلدارة المدرسػػية دأعمػػى مبػػالتأكيػػد

 .االستثمار األمثؿ لما يتاح لما مف موارد والسعس لمبحث عف مصادر لتمويؿ ذاتما
 بحيػػث يحقػػؽ   التأكيػػد عمػػى المشػػاركة المجتمعيػػة ففػػس جمػػود إصػػتح وتطػػوير المدرسػػة

 اندماج المجتم  بشكؿ حقيقس فس جمود التطوير والتحسيف.
 الصمة فس مجاؿ إصتح التعميـ. اإلفادة مف الخبرات ذات 
  العمؿ ضمف فريؽ وثقافة ديمقراطية صن  القرار. ةترسي  فكر 

  



 ........................... الفاعلية التعليمية  تفعيل بعض مداخل ترشيد اإلنفاق في تحسين

 - 112 - 

 التصٌر املكرتح: تيفَذ آلَات -ي

كيفية استغتؿ مداخؿ ترشيد اإلنفػاؽ فػس تحسػيف الفعاليػة التعميميػة فػس مػدارس  يتحدد هنا
 فس مصر كما يمس: قبؿ الجامعسالتعميـ 
 األًل: املذرصْ امليتجْ املذخل

ترشػػيد  ؿتفعيػػؿ نظػػاـ المدرسػػة المنتجػػة كمػػدخؿ مػػف مػػداخكيفيػػة ويتحػػدد فػػس هػػذا المػػدخؿ 
 :اإلجرادات ااتية اإلنفاؽ وذلؾ لتحسيف الفعالية التعميمية مف ختؿ

 عمػػى بمسػػاعدة المػػتعمـ عمػػى اكتشػػاؼ المعرفػػة فػػس المشػػروعات التػػس تطبػػؽ المعمػػـ  قيػػاـ
التػس  تواالرتباطػامعرفػة جديػدة مػف خػتؿ العتقػات  إلنتػاجكمػا يأخػذ بيػد المػتعمـ    البيئة

أو الخدمػػة المقدمػػة لمبيئػػة المحميػػة وبصػػفة خاصػػة فػػس  اإلنتػػاجستحكػػـ متغيػػرات المشػػروع 
 .ومواجمة مشكتت سوؽ العمؿ ودينامياتي الجديدة المنتلمشروعات دمل التنظيـ بالعمؿ 

 مػػػروج لممشػػػروعات ال  موجػػػيال  مقػػػيـال  منسػػػؽالفػػػس:  تتمثػػػؿجديػػػدة  بػػػأدوارالمعمػػػـ  قيػػاـ
فالمعمـ اإلنتاجس هو المعمـ القادر عمػى توليػد العناصػر الفعالػة فػس المػتعمـ التػس   والبرامل

تحقؽ عمميات اإلنتاج المعرفس وتطبيقما فس الحياة العممية فس مستقبمي الممنس فػس ضػود 
      اإلمكانات المتاحة.

 يترتػػبالمػػتعمـ فػػس كػػؿ أنشػػطة المدرسػػة لتحقيػػؽ مفمػػـو المدرسػػة المنتجػػة والػػذي  مشػػاركة 
 مـ هو جزد مف المجتم  عالفرد المت أفعميما تحقيؽ المجتم  المنتل عمى اعتبار 

  .ممارسة المتعمـ ممارات ريادة المشروعات ضرورة تمميما متغيرات العصر 
  حػػرص المعمػػـ عمػػى تنفيػػذ المػػنمل باسػػتخداـ المػػوارد البيئيػػة والمحميػػة المتاحػػة يسػػاعد فػػس

 تحقيؽ أهدافي المحددة.
  تػػدريب المػػتعمـ عمػػى الممػػف الجػػودة فػػس مجتمعػػي لمسػػاعدتي عمػػى التكيػػؼ معمػػا وأدائمػػا

 بنتقاف بعد التخرج.
  قػػػس مػػػ  المػػػنمل ضػػػرورة لتنػػػاغـ المػػػنمل التطبيكوعيػػػة بأهميػػػة الممػػػف األخػػػرى التمراعػػػاة

 النظري.
 .مشاركة المتعمـ فس ممارسة أنشطة متعددة وفقًا لميولي تنمس الجوانب الشخصية لديي 
  التنػػػوع فػػػس األنشػػػطة التػػػس تنمػػػس ممػػػارات تفاعػػػؿ الطػػػتب مػػػ  المجتمػػػ  تجػػػذب الطػػػتب

 لممدرسة.
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 إعطاد الفرصة لمطالب لممنافسة والحوار لتمكني مف اتخاذ القرارات وتحمؿ المسئولية. 
  والبيئة المحيطة. ةبالمدرسوالموارد المتاحة والخبرات المتوفرة  اإلمكانياتحصر 
 استمارة استطتع رأي لتحديد المشروعات المناسبة لممدرسة. إعداد 
 .إجراد دراسات جدوى لممشروعات المختارة واعتمادها مف الجمة المختصة 
 وتقييمي فس ضود احتياجات السوؽ إعداد منتل تجريبس. 
 .المتابعة المستمرة لممنتل والعمؿ عمى تطوير  لمواكبة احتياجات السوؽ   

 املذخل الجاىُ: اإلدارّ االلكرتًىَْ

ترشػػيد  ؿكمػػدخؿ مػػف مػػداخ اإلدارة االلكترونيػػةتفعيػػؿ نظػػاـ  كيفيػػةويتحػػدد فػػس هػػذا المػػدخؿ 
 :ااتس اإلنفاؽ وذلؾ لتحسيف الفعالية التعميمية مف ختؿ

 المدرسة التقنيات الحديثة وتوظيفما بأعمى درجة مف الفعالية.  امتتؾ 
 مػػف معطيػػات التكنولوجيػػا باالعتمػػاد عمػػى إدخػػاؿ شػػبكة االنترنػػت لمحصػػوؿ عمػػى  اإلفػػادة

المعارؼ والمعمومات فس جمي  المجاالت والوصوؿ لممقررات الدراسيةن مما يقمؿ مػف تكمفػة 
 التعميـ لكوف شبكة االنترنت تقمؿ مف تكاليؼ المراستت والورؽ وعدد المعمميف.

 ؿ التعمػيـ اإلداريػة والفنيػة وربطمػا بشػبكات محميػة استخداـ الحاسب االس فػس جميػ  أعمػا
 ومف ثـ شبكة االنترنت توفيرًا لموقت والجمد والمعامتت.

  التػػػدريبات والتطبيقػػػات والمراجػػػ  وغيرهػػػا عمػػػى شػػػبكة تػػػوفير المنػػػاهل الدراسػػػية والمػػػتـز و
 االنترنت لمطتب لزيادة مماراتمـ ومعارفمـ.

 يسػػػتفيد منمػػػا كػػػؿ مػػػف المعمػػػـ والطالػػػب واإلدارة  بنػػػاد قاعػػػدة بيانػػػات ومعمومػػػات لممدرسػػػة
 بالمدرسة.

 لتمكنػي مػف توظيفمػا  تإتقاف المعمـ أساسيات التعامػؿ مػ  تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاال
 بفاعمية.  

 لتمكنػي مػف توظيفمػا  تإتقاف المتعمـ أساسيات التعامؿ م  تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاال
 بفاعمية.  

 الجالح: اجملنعات التعلَنَْ املذخل

ترشيد  ؿكمدخؿ مف مداخ المجمعات التعميميةتفعيؿ نظاـ  كيفيةويتحدد فس هذا المدخؿ 
 :اإلجرادات التالية اإلنفاؽ وذلؾ لتحسيف الفعالية التعميمية مف ختؿ
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 .دمل إدارات بعض المدارس تحت قيادة إدارة مدرسية واحدة 
 فس استغتؿ الموارد البشرية المتاحة مف اإلدارييف والمدرسيف والعماؿ بيف  المشاركة

 المدارس إلتاحة فرص أفضؿ لتوفير معمميف متخصصيف لمطتب.
  المشاركة فس استغتؿ الموارد المادية مف معامؿ وتجميزات ومكتبات لتجنب ازدواجية

لناجمة عف ظمور موارد حديثة الموارد مرتفعة التكاليؼ وتجنب حاالت اإلهتؾ بالتقادـ ا
 .    واالستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة  وذلؾ فس إطار زيادة االستخداـ

  تقميؿ األعباد الروتينية لعممية التحاؽ وانتقاؿ الطتب مف مرحمة تعميمية إلى مرحمة
 .تعميمية آخري

 رورة لتمبية المشاركة فس استخداـ المعامؿ والوسائط التكنولوجية فس تنفيذ المنمل ض
 .احتياجات المتعمميف

 توظيؼ األدوات والتجميزات المتاحة لتفعيؿ عمميتس التعميـ والتعمـ. 
   مشاركة الزمتد فس تبادؿ الخبرات لتحسيف فعاليتمـ وتبادؿ المدرسة الخبرات م

المؤسسات التربوية األخرى فس مجاؿ األنشطة التربوية يساعد عمى تحقيؽ جودة 
 التدريس.

  فرص ممارسة األنشطة التربوية لمطتب.زيادة 

 املذخل الزابع: تكلَل معذالت اهلذر الرتبٌِ:

 ؿويتحدد فس هذا المدخؿ فس تفعيػؿ مػدخؿ تقميػؿ معػدالت المػدر التربػوي كمػدخؿ مػف مػداخ
 :اإلجرادات ااتية ترشيد اإلنفاؽ وذلؾ لتحسيف الفعالية التعميمية مف ختؿ

  المنػػاهل الدراسػػية المقػػررة وتزويػػد التمميػػذ بالجديػػد فػػس حػػذؼ الحشػػو والتكػػرار فػػس محتػػوى
العمػػـ باسػػتخداـ احػػدث األجمػػزة حتػػى يتكيػػؼ الخػػريل بسػػمولة فػػس المجتمػػ  المتقػػدـ بعػػد 
التخػػرج وربػػط محتػػوى المػػنمل الدراسػػس باالحتياجػػات األكاديميػػة واالجتماعيػػة لمطػػتب فػػس 

 المستقبؿ.
  مستوى التحصيؿ األكاديمس لمطتب. البحث عف أفضؿ األساليب واالستراتيجيات لرف 
 فس المدارس المصرية تطويرًا واقعيًا وليس نظريًا. ةتطوير طرؽ التدريس المستخدم 
 .تصميـ استراتيجيات تعميـ وتعمـ متمركزة حوؿ الطالب تزيد مف التحصيؿ 
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 .تقنيف وسائؿ رقابية لمحد مف ظاهرة الغش 
ضػرورة لمتطػوير والتحسػيف المدرسػس وتحقيػؽ  مػداخؿ ترشػيد اإلنفػاؽوختامًا فػنف اسػتخداـ 

رسػاد نظػـ المحاسػبية والمسػادلة ومراقبػة أداد النظػاـ  الفعالية التعميمية لممؤسسػة التعميميػة وا 
وتػػوفير نظػػـ المعمومػػات التػػس تمكػػف مػػف اتخػػاذ القػػرار االسػػتراتيجس المػػرتبط بترشػػيد   التعميمػػس

 اإلنفاؽ وزيادة فعالية النظاـ التعميمس ككؿ.
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المسػادلة والتفػويض اإلداري فػس الرقابػة: دراسػة تطبيقيػة عمػس وزارة التربيػة والتعمػيـ فػػس 
 7111  7  عدد 72األردفل  مجمة العموـ اإلدارية  مجمد 

حادي والعشػريف  عمػاف: دار زكريا الدوري وآخروف  مبادئ ومداخؿ اإلدارة ووظائفما فس القرف ال .16
 7111اليازوري  

زكريػػا سػػالـ سػػميماف إبػػراهيـ  لدور اإلدارة اإلسػػتراتيجية فػػس اإلصػػتح المدرسػػس بجمموريػػة مصػػر  .12
 .7111العربية: تصور مستقبمسل  رسالة دكتورا   كمية التربية  جامعة عيف شمس  

المشػروعات  المجموعػة العربيػة لمتػدريب زينب صالح االشوح  دراسة الجدوى االقتصػادية وتقيػيـ  .15
   .7116والنشر  

  .7114سعد غالب ياسيف  اإلدارة االلكترونية  دار اليازودى   .14
سمية عبد القادر سميماف  لمعايير الجودة واالعتماد فس المؤسسات التعميمية: التعميـ األساسس  .71

لمجمعية المصرية  والثانوي فس المجتم  الميبسل  المؤتمر العالمس السادس واألوؿ
  7117   7ألصوؿ التربية بعنواف: التعميـ... وآفاؽ ما بعد ثروات الربي  العربس  مجمد 

 .775  771ص ص 
عبد القادر عطية  دراسات الجدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية م  تطبيقػات عمػى الحاسػب  .71

 7111االس  اإلسكندرية: الدار الجامعية  
ديف هنػػدي  لتقػػويـ دور المدرسػػة المنتجػػة فػػس المراحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة: عبػػد المعػػيف سػػعد الػػ .77

دراسة ميدانيةل  المؤتمر السنوي الثالث عشر بعنواف االعتماد وضماف جػودة المؤسسػات 
  7112التعميمية  كمية التربية ببنس سويؼ  جامعة لقاهرة  
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اية التمويؿ وكفػادة االسػتخداـل  مجمػة عبيد بف عبد اهلل السبيعس  لتمويؿ التعميـ الجامعس بيف كف .77
(  الجػػزد 77دراسػػات عربيػػة فػػس التربيػػة وعمػػـ الػػنفس  رابطػػة التربػػوييف العػػرب  العػػدد )

 .742 -751  ص ص: 7117الثانس  
  7117عثماف محمد غنيـ  التخطيط أسس ومبادئ عامة  األردف: دار صفاد لمنشر والتوزي    .77
الحاسػب االػس فػس مجػاالت المدرسػية  رسػالة ماجسػتير  عوض التمس  واق  اسػتخداـ تطبيقػات  .72

 7115الجامعة الخميجية  المنامة  
فتحس درويش عشيبة  التنظيـ اإلداري فس التعميـ العاـ: أسسي  مجاالتي  فعاليتي  القاهرة:  .76

 7114الروابط العالمية لمنشر والتوزي   
 .712  ص 7116لكتػب الحػديث  فميل حسف خمؼ  اقتصاديات التعميـ وتخطيطي  اربػد: عػالـ ا .72

محمػػػد الشػػػحات عبػػػد اهلل الشػػػحات  لتطبيػػػؽ اإلدارة االلكترونيػػػة بالمػػػدارس الثانويػػػة فػػػس 
المعوقػات(ل  مجمػة البحػوث التربويػة والنفسػية   -المتطمبػات–المجاالت —مصر)المبررات

 7117العدد األوؿ  السنة السابعة والعشروف  
اص فػػس تمويػػؿ التعمػػيـ العػػاـل  رسػػالة  ماجسػػتير  كميػػة فمػػد عبػػاس العتبػػى  لإسػػماـ القطػػاع الخػػ .75

   7117التربية  جامعة الممؾ سعود  الرياض  
نػػاجس عمػػرو  لاإلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ ودور  فػػس دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدةل  المػػؤتمر  كمػػاؿ .74

  7112أبريػؿ  77-71السنوي الخامس بعنواف اقتصاديات تعميـ الكبػار فػس الفتػرة مػف 
 مركز تعميـ الكبار  جامعة عيف شمس  القاهرة: دار الفكر العربس

 7111ة التربية والتعميـ  مجم  المغة العربية  المعجـ الوجيز  وزار  .71
  مػادة رشػد  7117  القاهرة: مكتبة الشروؽ الدوليػة  7مجم  المغة العربية  المعجـ الوسيط  ط .71

 776ص
السيد جمعي العدؿ  لالفاقد االقتصادي الناتل عف الدروس الخصوصية فس التعميـ الثانوي  محمد .77

العاـ وكيفية مواجمتي فس ضود رؤية المجتم ل  رسالة دكتورا   كمية التربية  جامعة 
 .7116المنصورة  

ؿ محمد حسنيف عبد  العجمس  لمتطمبات ترشيد اإلنفاؽ التعميمس لمحد مف بعػض مشػكتت تمويػم .77
  مجمػػة مسػػتقبؿ 72  عػػدد 11التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعس بجمموريػػة مصػػر العربيػػةل  مجمػػد 

 7117التربية العربية  مصر 
محمد حسيف العجمس  اقتصاديات التعميـ: آليات ترشيد اإلنفاؽ التعميمس ومصادر تمويمي   .77

 7116اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة  
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عمػػاف: دار المسػػيرة لمنشػػر والتوزيػػ  والطباعػػة   محمػػد شػػاكر عصفور أصػػوؿ الموازنػػة العامػػة  .72
 .774  ص 7115

محمد عبد اهلل حسف  لإمكانيػة  تطبيػؽ اإلدارة االلكترونيػة بجامعػة صػنعادل  مجمػة كميػة التربيػة   .76
 7117جامعة عيف شمس  العدد الساب  والعشريف  الجزد األوؿ 

اإلسكندرية: الدار الجامعية  محمد عمر أبو الدوح  ترشيد اإلنفاؽ وعجز ميزانية الدولة   .72
 711  ص 7116

محمػػد محمػػد إبػػراهيـ مطر لتطػػوير إدارة المػػوارد البشػػرية بػػالتعميـ قبػػؿ الجػػامعس فػػس ضػػود بعػػض  .75
 .7112الخبرات العالميةل  رسالة دكتورا   كمية التربية  جامعة المنصورة  

ؽ فػػس التعمػػيـ قبػػؿ محمػػد محمػػد الحسػػينس  المجمعػػات التعميميػػة الخاصػػة مػػدخؿ لترشػػيد اإلنفػػا .74
 7111الجامعس   رسالة ماجستير  كمية التربية  جامعة المنصورة  

محمد مصطفى محمد  لالتخطيط االستراتيجس وتجويد األداد فػس التعمػيـ قبػؿ الجػامعس فػس مصػر:  .71
 .7111دراسة ميدانيةل  رسالة دكتوراة  كمية التربية  جامعة أسيوط  

التعمػػػيـ الحػػػديث  القػػػاهرة: الػػػدار المصػػػرية المبنانيػػػة   محمػػػود عبػػػاس عابػػػديف  عمػػػـ اقتصػػػاديات .71
 .74  ص7117

مػػدحت محمػػد أبػػو النصػػر  مقومػػات التخطػػيط والتفكيػػر االسػػتراتيجس المتميػػز  المجموعػػة العربيػػة  .77
 7117لمتدريب والنشر  

التعميـ  الكويت: مكتبة الكويت الوطنية   المركز العربس لمبحوث التربوية لدوؿ الخميل  اقتصاديات .77
7117 

مشػػيرة أحمػػد عبػػد الػػرحيـ شػػحاتة  لمعوقػػات تطبيػػؽ التخطػػيط االسػػتراتيجس بػػالتعميـ الثػػانوي العػػاـ  .77
 .7117بمصرل  رسالة ماجستير  كمية التربية  جامعة جنوب الوادي  

ماف: دار جميس مفضس عايد المساعيد  فعالية األداد المؤسسس فس المدارس الثانوية  ع .72
 7114الزماف  

نادية حسف السيد عمى  لتصور مستقبمس لتفعيؿ مشروع المدرسة المنتجة فس ضود إشكاليات  .76
  22  ع  17الواق  وسيناريوهات المستقبؿل  مجمة كمية التربية  جامعة بنما  مجمد 

7117 
نػػور الػػديف الػػدقس  لتمويػػؿ التعمػػيـ العػػالس فػػس الػػوطف العربػػسل  المػػؤتمر الخػػامس عشػػر لمػػوزراد  .72

 76-77المسئوليف عف التعميـ العػالس والبحػث العممػس فػس الػوطف العربػس فػس الفتػرة مػف
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  األكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيػا والنقػؿ البحػري  اإلسػكندرية  ص 7112ديسمبر 
 .25-1 :ص

محمد توفيؽ  لدراسة لمدى تنفيذ الممارسات التس تحقؽ معايير الفاعمية التعميميػة لضػماف نيفيف  .75
جودة تعميـ تنظيـ المجتم  بكمية الخدمػة االجتماعيػة جامعػة حمػوافل  مجمػة دراسػات فػس 

 7111  7  ج75الخدمة االجتماعية والعموـ اإلنسانية  مصر  ع 
ثػػػانوي العػػػاـ بمعػػػايير جػػػودة الفعاليػػػة التعميميػػػة هالػػػة مختػػػار الػػػوحش  لوعػػػس معممػػػس التعمػػػيـ ال .74

 7111  7  ج72بمدارسمـ دراسة ميدانيةل  مجمة كمية التربية  جامعة عيف شمس  ع 
الميئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد  وثيقة معايير الجودة واالعتماد مؤسسات التعميـ  .21

 117-62  ص ص 7111قبؿ الجامعس  اإلصدار الثالث  القاهرة  
( 7171 -7117وزارة التربيػػة والتعمػػيـ  الخطػػة اإلسػػتراتيجية لمتعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعس فػػس مصػػر ) .21

 7117التعميـ المشروع القومس لمصر  
 . 7117/7112وزارة المالية  البياف المالس عف مشروع الموازنة العامة لمدولة لمسنة المالية  .27
عيػؿ الحوكمػة ودورهػا فػس ترشػيد النفقػات يوسؼ قروج وفتيحة قصػاص  عقػود النجاعػة كةليػة لتف .27

فس المؤسسات العمومية لدراسة حالة المؤسسػات التربويػة فػس الجزائػرل  مجمػة الدراسػات 
 7116المالية والمحاسبية واإلدارية  العدد السادس  ديسمبر 
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