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 هن يذفع نفقات التعلين؟

 أ.د/ فيصل الراوي رفاعي طايع

 أستاذ أصول التربية المتفرغ

 جامعة سوهاج -كمية التربية
 الولخص:

نتيجةةة زيةةادط الطمةةةا ا جتمةةاعي عمةةة  التعمةةيم مةةع ا تجةةةا  ن ةةو الديمو راطيةةةة 
ا جتماعيةةة وزيةةادط الةةوعي باهميةةة التعمةةيم ارتفعةةع تكةةاليص التعمةةيم وت صةة  الدولةةة 

( مةةن 99نًبةا مةن الةةد ل ال ةومي ل نفةاا عمةة  التعمةيم  وفةي مصةةر تةن  المةادط  جا
% مةةن 4الدسةةتور عمةة  مجانيةةة التعمةةيم فةةي مرا مةةت الم تمفةةة  ت صةة  لةةت الدولةةة 

 % لمب ث العممي. 9% لمجامعاع  2الناتج ال ومي وت ص  

  وكان  بد من التفكيةر فةي اتجاهةاع م تمفةة لزيةادط ا نفةاا عمة  التعمةيم عمة
 الن و التالي:

 زيادط الضرائا م ابل زيادط ال دماع التعميمية. -9

األ ةةةةةذ بمبةةةةةدأ التعمةةةةةيم مةةةةةن الوةةةةةةائص الرئيسةةةةةية واألوليةةةةةة لمو يةةةةةاع والم اطعةةةةةاع  -2
 م بمجالس المديرياع.9999والم افةاع مثل ما  دث في مصر عام 

 التكمفة من مصادر ذاتية لتمويل التعميم نفست من  الل التعميم المنتج. -3

تجا  لل  المسسساع األهمية وال يرية والدينية وال طا  ال ا  لي وم بدور  في ا  -4
 ال دماع التعميمية. 

 وفي الغالا تكون ميزانية التعميم  سمين كبيرين هما: 

التكةةةاليص الرأسةةةمالية أو النف ةةةاع الثابتةةةة وهةةةي األرا والمبةةةاني واألثةةةاث واألدواع -أ
 واألجهزط والمكتباع.
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  اع الدورية وهي تشمل األجور والمرتباع في مجال التعميم.تكاليص النف -ا

وهناك عوامل تسثر في زيادط ميزانية التعميم مثل ا رتفا  في تكمفة الو دط التعميميةة 
وزيادط أعداد المتعممين  والمصروفاع ا ضافية با ضافة لل  ما سبا والتي تتمثةل 

ئع والجهةةد الضةةائع وكةةذلك فةةي  سةةاا و ةةع المعممةةين مةةا يطمةةا عميةةت الو ةةع الضةةا
 سةةاا األجةةر الضةةائع عنةةد المتعممةةين  با ضةةافة للةة  المصةةروفاع ا ضةةافية التةةي 

 تت ممها األسرط.

 وبذلك فهل مجانية التعميم في مصر مجانية   ي ية أم مجانية مزعومة ؟

 الم دمة :

نتيجةةةةةة زيةةةةةادط الطمةةةةةا ارتفعةةةةةع تكةةةةةاليص التعمةةةةةيم فةةةةةي المجتمعةةةةةاع المعاصةةةةةرط 
الةةذي ةهةةر فةةي كةةل مجتمعةةاع النصةةص الثةةاني مةةن ال ةةرن   عمةة  التعمةةيما جتمةةاعي 

العشرين واستمر مع ال رن ال ادي والعشرين والناتج عن الت دم العممي والتكنولةوجي 
وزيةةةادط الةةةوعي باهميةةةة التعمةةةيم  وكةةةذلك نتيجةةةة الديم راطيةةةة ا جتماعيةةةة التةةةي تعتبةةةر 

 .با تالص مستوياتهم التعميم  ا من ال  وا المدنية لكل أفراد المجتمع

 ويمكن تفسير الزيادط في نف اع التعميم بما ياتي:

لن المشةةةةروعاع التعميميةةةةة بمةةةةا تتطمبةةةةت مةةةةن مبةةةةان ومعةةةةداع وأجهةةةةزط وأثةةةةاث   -9
ومعممين وفنيين وعمةال باهةةة التكةاليص  ت تةاج للة  نف ةاع عاليةة وذلةك فةي 

 ةل ا رتفا  العالي في األسعار.

بةةةادل الرفاهيةةةة والعدالةةةة ا جتماعيةةةة ومةةةا ترتةةةا لن غمبةةةة ال ةةةيم الديم راطيةةةة وم -2
عميهةةا مةةن زيةةادط الطمةةوح التعميمةةي  وزيةةادط التةةزام الدولةةة بالتوسةةع فةةي مجةةا ع 
التنميةةة وال ةةدماع عمةة  السةةواي  جعةةل ميةةدان التعمةةيم فةةي سةةباا مةةع غيةةر  مةةن 

 الميادين من أجل ال صول عم  التمويل الالزم. 
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و ةد سةتفادط مةن تكنولوجيةا التعمةيم  ميةة وا ا رت اي في مستوى ال ةدماع التعمي -3
أدع هذ  الزيادط في ا نفاا عم  التعميم لل  ةهور ا زمة التعميميةة المتفجةرط 

 في معةم دول العالم  يث ةهرع ال اجة لل  زيادط نف اع التعميم.

وت ص  الدولة النامية جانًبا كبيًرا من الد ل ال ومي ومةن الميزانيةة ل نفةاا 
مةةيم  ب يةةث تكةةاد فةةي  ةةا ع كثيةةرط تصةةل للةة   افةةة  ةةدرتها الماليةةة ألنهةةا عمةة  التع

ت تةةاج للةةة  لنفةةةاا أكثةةةر وبنسةةبة أكبةةةر ممةةةا تفعمةةةت الةةدول المت دمةةةة ألنهةةةا تعةةةاني مةةةن 
عمة  م ةو األمةة وت  يةا ا سةتيعاا وت سةين نوعيةة  تنفةامشاكل أكثر  فعميها أن 

 لتعميم. التعميم ولهذا فإنها ت تاج لل  مصروفاع أكثر عم  ا

ونتيجة لالرتفا  في التكمفة التعميمية كان  بد من التفكير في اتجاهاع لزيادط 
 تنو  هذ  ا تجاهاع عم  الن و التالي: تا نفاا عم  التعميم و 

زيةةادط الضةةرائا م ابةةل زيةةادط ال ةةدماع ومنهةةا ال ةةدماع التعميميةةة  وذلةةك فةةي   -9
ل الو ياع المت دط األمريكيةة  الدول التي تعتمد المالية فيها عم  الضرائا مث

ولكن ي ش  من ةهور معارضاع مالية في المجتمعاع الصةغيرط مةن الزيةادط 
فةي الةدول  ترائا م ابل زيةادط ال ةدماع  وهةذا ا تجةا    يمكةن تطبي ةفي الض

التةةي   تعتمةةد الميزانيةةة فيهةةا عمةة  الضةةرائا  وبةةذلك تعتمةةد نف ةةاع التعمةةيم فةةي 
غرا أو لغير  من ال دماع  وفةي الم صمة لهذا الهذ  الدول عم  الضرائا 

ي صةةم مةةن الضةةرائا هةةو مةةا هةةذ  الةةدول فةةإن الةةذي يةةدفع نف ةةاع تعمةةيم أبنائةةت 
 التي يدفعها لمدولة.

األ ةةةةذ بمبةةةةدأ التعمةةةةيم مةةةةن الوةةةةةائص الرئيسةةةةية واألوليةةةةة لمو يةةةةاع والم اطعةةةةاع  -2
المت دمةةةة  والم افةةةةاع  ول ةةةد أ ةةةذع بهةةةذا المبةةةدأ كثيةةةر مةةةن الةةةبالد والث افةةةاع

بةةا فةةي كثيةةر مةةن المنةةاطا فةةي العةةالم عمةة  أن تعمةةل ال كومةةاع المركزيةةة وط
عم  لعانة الو ياع الف يرط أو الم تاجة  و د سةبا أن طبةا هةذا المبةدأ جزئًيةا 

م  ةا جبايةة الضةرائا 9999في مصر عنةدما كةان لمجةالس المةديرياع عةام 
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ومنهةةةا التعمةةةيم   % مةةةن الضةةةريبة األساسةةةية ل نفةةةاا عمةةة  ال ةةةدماع5بمعةةةدل 
وكةةان لمجمةةس المةةديرياع فةةي ذلةةك الو ةةع عةةدد مةةن المةةدارس فةةي المسةةتوياع 

 الم تمفة.

وأعةةةةادع مصةةةةر تطبةةةةا هةةةةذا النةةةةةام مةةةةع صةةةةدور  ةةةةانون ال كةةةةم الم مةةةةي عةةةةام 
 م.9979

الميزانيةةةة العامةةةة و ةةةد يعمةةةل هةةةذا ا تجةةةا  عمةةة  اسةةةت الل ميزانيةةةة التعمةةةيم عةةةن 
يم بالهزاع التي تتعرا لها الموازنة العامة لمدولة لمدولة   ت    تتاثر ميزانية التعم

نتيجةةةة ال ةةةروا أو ان فةةةاا التجةةةارط ال ارجيةةةة وزيةةةادط فوائةةةد الةةةديون ال ارجيةةةة  أو 
 ان فاا أسعار ال دماع ا ولية التي تعتمد عميها ميزانية الدولة.

التفكيةةةر فةةةي مصةةةادر ذاتيةةةة لتمويةةةل التعمةةةيم نفسةةةت  ذلةةةك مةةةن  ةةةالل فكةةةرط  -3
نةةتج والتةةي ةهةةرع فةةي عةةدط صةةور فةةي التعمةةيم المعاصةةر ومنهةةا التعمةةيم الم

التعميم األساسي والمدرسةية الشةاممة والتعمةيم البةولتكنيكي وذلةك مةن  ةالل 
 .المنتجةالربط بين التعميم والعمل المنتج وةهر ذلك في المدارس 

وأ يةةةًرا بةةةدأ ا تجةةةا  للةةة  المسسسةةةاع األهميةةةة وال يريةةةة والدينيةةةة لكةةةي ت ةةةوم  -4
ال ةةةدماع التعميميةةةة ت ةةةع مةمةةةة الجهةةةود األهميةةةة والشةةةعبية فةةةي بةةدور فةةةي 

تمويةةةل التعمةةةيم وا نفةةةاا عميةةةت  وذلةةةك وفةةةا الشةةةروط العامةةةة التةةةي تضةةةعها 
الوزاراع ال ومية لمتعميم لهذ  المسسساع وأدى ذلك لل  التوسع في التعميم 

 ال ا  واألهمي في كل المستوياع. 

بمعةةةد ع عالميةةةة تراعيهةةةا الةةةدول  و ةةةد أوصةةةع اليونسةةةكو والمةةةستمراع الدوليةةةة 
% مةةن 97-94وتسترشةةد بهةةا وهةةي أن تكةةون ميزانيةةة التعمةةيم فةةي  ةةدود تتةةراوح مةةن 

وفةي مصةر تةن  بة تا ذ بها أغما الدول العربيةة  الميزانية العامة لمدول  وهي نس
مجانيةةةة التعمةةةيم فةةةي مرا مةةةت  كفةةةلعمةةة  أن الدولةةةة ت 2994مةةةن دسةةةتور  99المةةةادط 
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ج ال ةةةومي لمتعمةةةيم تتصةةةاعد % مةةةن النةةات4الدولةةةة بت صةةي  نسةةةبة الم تمفةةة وتمتةةةزم 
 تدريجًيا لتتفا مع المعد ع العالمية.

وغالبةةةًا مةةةا تكةةةون ميزانيةةةة التعمةةةيم مةةةن عةةةدط بنةةةود يمكةةةن لدراجهةةةا ت ةةةع  سةةةمين 
 كبيرين:

التكةةةةاليص الرأسةةةةمالية أو النف ةةةةاع الثابتةةةةةة وهةةةةي تشةةةةكل تكةةةةاليص األراضةةةةةي  -أ
 مالعةةةاالالمكتبةةةاع و ثةةةاث والمعامةةةل و هيةةةزاع واألاع والتجوالمبةةةاني والمعةةةداع واألدو 

 . وا داريين

التكةةةاليص أو النف ةةةاع الدوريةةةة وهةةةي تشةةةمل مرتبةةةاع المعممةةةين وا داريةةةين  -ا
% مةةن ميزانيةةة التعمةةيم  با ضةةافة للةة  تكةةاليص 89 -69التةةي عةةادط مةةا تصةةل للةة  

 ة.الميا  والنور والصيانة وغيرها من التكاليص والنف اع الجاري

ونتيجةةة لالتجاهةةةاع المركزيةةةة فةةةي لدارط التعمةةةيم فةةةإن تمويةةةل التعمةةةيم يعتبةةةر مةةةن 
مسئولية الدولة  يث تعةد الدولةة هةي المسةئولة عةن تةوفير التعمةيم الجمةاعي ألبنائهةا 
فةةي جميةةع مرا مةةت  وتت مةةل ال كومةةاع المركزيةةة فةةي معةةةم نف ةةاع التعمةةيم  وتجعةةل 

م 9979 ةدود لمغايةةة فإنةت اعتبةاًرا مةةن نصةيا السةمطاع الم ميةة مةةن هةذ  النف ةاع م
وفةةا  ةةانون ال كةةم الم مةةي وال ةةوانين المعدلةةة لةةت فةةي مصةةر تت مةةل الم افةةةاع دور 

 مهم في نف اع التعميم األساسي.

جمةةت مةةن بمةةد للةة  ة ةةر نتيجةةة لن تمويةةل التعمةةيم فةةي الةةدول العربيةةة يتفةةاوع  
لعوامةةةل كثيةةةرط منهةةةا  جةةةم التعمةةةيم نفسةةةت  وا مكانيةةةاع الماديةةةة والبشةةةرية واألوضةةةا  

 الجغرافية والسكانية وغيرها من ال وى المسثرط عم  التعميم.

ن كةان فةي  وكذلك يتفاوع متوسط تكمفة الطالا من دولة عربية للة  أ ةرى وا 
اع الماليةةةةة ال اصةةةةة بةةةةالتعميم بالنسةةةةبة كةةةةل ال ةةةةا ع  هنةةةةاك تواضةةةةع فةةةةي ا عتمةةةةاد

لمميزانية العامة لمدول العربية بالنسبة لد مها ال ومي  وتتراوح نسبة تكمفة التعميم في 
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% مةن الةد ل ال ةومي لهةذ  الةدول  بينمةا نسةبة 6.98  4.65الدول العربية مةا بةين 
تراوح غالًبةا مةا بةين ميزانية التعميم في هذ  الدول لل  الميزانية العامة لمدول العربية ت

 % وهذ  تعد نسبة مرتفعة عن نةرائها في الدول المت دمة.25% و 8

 
 هؤشرات توىيل التعلين:

هنةةةةاك مسشةةةةراع كميةةةةة وكيفيةةةةة ت ةةةةدد الكفةةةةاياع ا نتاجيةةةةة لمنشةةةةاط التعميمةةةةي 
 والمعيار ا  تصادي لمتعميم وهذ  المسشراع أهمها:

 [ هيسانية التعلين والجهذ التعليوي:1

ميزانيةةةة التعمةةةيم والثةةةروط التعميميةةةة  ةةةدرط التعمةةةيم عمةةة  ا نتةةةاج  وي صةةةد تعكةةةس 
بالثروط التعميمية هي األجهزط وا داراع التعميميةة وال ةوى البشةرية الموجةودط فعةاًل فةي 

 التعميم.

مع أن ميزانية التعميم   تمثل و دها الجهد ال  ي ةي الةذي يبذلةت المجتمةع فةي 
د أ ةةرى تبةةذلها األسةةرط والجمعيةةاع والهيئةةاع األهميةةة عمميةةاع التعمةةيم ألن هنةةاك جهةةو 

وال يرية والدينية  وما  توم بت وسةائل التربيةة الجماهيريةة مةن  ةالل وسةائل ا عةالم 
 والمكتباع وغيرها.

 وهناك عوامل تسثر في زيادط ميزانية التعميم أهمها:

 ا رتفا  في تكمفة الو دط التعميمية  الفصل الدراسي(. -أ

 أعداد المتعممين والممت  ين بم تمص أنوا  التعميم.  زيادط -ا
 [ هيسانية التعلين والويسانية العاهة:2

تمثةةل العال ةةة بةةين ميزانيةةة الدولةةة وبةةين ميزانيةةة التعمةةيم الوضةةع النسةةبي لمجهةةد 
  التعميمي في صمتت بالجهود األ رى لمدولة في نوا ي التنمية األ رى فةي المجتمةع

% من الناتج ال ةومي لمتعمةيم 4عميت الدستور من ت صي   وبا شارط ال  ما ين 
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% لمب ةةث العممةةي  فةةإن جممةةة مةةةا 9% لمتعمةةيم الجةةامعي  و2مةةا  بةةل الجةةامعي  و 
 .% من الناتج ال ومي7ي ص  لمتعميم في مصر هو 

 

 
 [ نصية الفرد هن اإلنفاق على التعلين:3

ة ميزانيةةةة وذلةةةك ب سةةةاا نصةةةيا الفةةةرد مةةةن ميزانيةةةة التعمةةةيم  عةةةن طريةةةا نسةةةب
التعميم لل  عدد السكان ولكن هذا   يعني بالضرورط أن يكون التعمةيم أ ةل فةي كمةت 

 أو كيفت أو أكثر  ألن ذلك يرتبط بعوامل كثيرط اجتماعية وا تصادية.
[ تىزيععع هيسانيعععة التعلعععين علعععى الورااعععل والو عععتىيات وا نعععىا  الوختلفعععة 4

 للتعلين:

يذ في كل مر مة ونةو  مةن أنةوا  التعمةيم والتةي وهذا التوزيع يرتبط بتكمفة التمم
 يد ل فيها ثالثة عناصر رئيسية وهي:

 المصروفاع أو التكاليص الرأسمالية. -أ

 المصروفاع الدورية: الرواتا واألجور وا داراع والكتا المستهمكة. -ا

 مصروفاع الصيانة الدورية. -ج

 
 [ أنشطة التذريس وهعذالتها: وهنها: 5

 لمدرس من التالميذ في الفصل الوا د.معدل نصيا ا -

 معدل نصيا المدرسة من الفصول. -

 معدل نصيا التوجيت وا شراص الفني من المدرسين والتالميذ والفصول. -

 عدد ساعاع التدريس لكل معمم. -
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 عدد ساعاع التعميم في األسبو  لمتمميذ.  -

 نصيا التمميذ من مسا ة الفصل. -

 والم تبراع وغيرها.  نصيا التمميذ من المالعا والصا ع -
 

 

 ا اب التكلفة والعائذ: 

يعةةةد ا سةةةتثمار البشةةةري أبمةةةث أنةةةوا  ا سةةةتثمار وأكثةةةر  مةةةردوًدا مةةةن صةةةناعاع 
أ ةةةرى  وذلةةةك  رتبةةةاط التعمةةةيم بالمعةةةارص والمهةةةاراع والعةةةاداع التةةةي يكتسةةةبها الفةةةرد 

  رى.وتسثر بطري ة مباشرط عم  النشاط ا نتاجي لت في ال طاعاع ا  تصادية األ
 هفهىم ا اب التكلفة والعائذ:

ي صد ب ساا التكمفة والعائد م ارنة تكمفة مشرو  استثماري بالعائةد والمنتةةر 
منةةت ب صةةد ت ديةةد مةةدى فائدتةةت  وا تيةةار اسةةتثمار رأس المةةال فةةي مشةةرو  مةةا معنةةا  
التض ية بالمال في الو ع ال اضر مةن أجةل ال صةول عمة  عائةد وفوائةد مسةت بمية 

 المستثمر عم  شكل مستوياع أعم  في الد ل وا نتاج. لهذا المال

ومةةةد ل  سةةةاا التكمفةةةة والعائةةةد هةةةو أداط رجةةةال ا  تصةةةاد فةةةي  سةةةاا العائةةةد 
الم تمةةةل مةةةن المشةةةروعاع ا سةةةتثمارية  فةةةإن اسةةةتعمال هةةةذا المةةةد ل فةةةي ا سةةةتثمار 
التعميمةةي يركةةز بشةةدط عمةة   سةةاا العائةةد ا  تصةةادي مةةن التعمةةيم  ولةةذلك يعةةارا 

لمتعمةةيم أهةةداص أ ةةرى غيةةر رجةةال التعمةةيم اسةةتعمال هةةذا المةةد ل باعتبةةار أن  بعةةا
ا تصادية ي   ها التعميم في  ياط األفراد وفي  يةاط المجتمعةاع  وهةذ  األهةداص مةن 

 أهميتها ليس لها عائد ا تصادي يمكن  ياست.

ومةةع هةةذا فةةإن مةةد ل  سةةاا التكمفةةة والعائةةد يمكةةن أن يمةةد الم طةةط التعميمةةي 
اع أساسية مفيدط عن الروابط التي تربط التعميم بسوا العمةل  وعةن األهميةة بمعموم
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ا  تصادية لمسياساع التعميميةة  تة  يمةارس ا  تيةار بينهةا عمة  أسةس موضةوعية 
 سميمة.

ورغم صعوبة  ياس العائد ا  تصادي لمتعميم ف د ةهرع طرا ونماذج عممية 
 لت طيط التعميم وفً ا لهذا المد ل منها: 

 العال ة بين ا نفاا عم  التعميم وتكوين رأس المال ال ومي. -

 ال يمة ا  تصادية لمتعميم العالي. -

 ت ديد لسهام التعميم في ا نتاج ال ومي الكمي. -

  ياس العائد عم  الفرد من ا نفاا عم  التعميم.  -

 دراسة العال ة بين نسا الم يدين في التعميم والنمو ا نتاجي الكمي.  -
 ا اب التكلفة في التعلين:

 سةاا التكمفةة فةي التعمةةيم يتضةمن أكثةر مةن ل صةةاي بسةيط لممةال المنصةةرص 
الماليةةة فةةي ا سةةتثمار التعميمةةي   تمثةةل ل  جةةزًيا مةةن عمةة  التعمةةيم  فالمصةةروفاع 

عمةةة  التعمةةةيم التكمفةةة الكميةةةة الفعميةةةة  ويمكةةةن بصةةةورط م تصةةرط ت ديةةةد أوجةةةت ا نفةةةاا 
 عم  الن و التالي: ار التعميمي وتكمفتت في أى مجتمع وت ديد سبل ا ستثم

المصةةروفاع الماليةةة التةةي تتمثةةل فةةي مرتبةةاع المدرسةةين وعةةن التجهيةةزاع  -9
 واألثاث واألدواع وال دماع واستهالك الكهرباي والماي. 

ثمةةن األراضةةي والمبةةاني المدرسةةية سةةواي الم دمةةة مةةن الدولةةة أو التةةي ت ةةدم  -2
 يرية.. و يمة استهالك هذ  المباني.من األهالي والتبرعاع ال 

 ساا  يمة و ع المعممين ويمكةن مةن  ةالل ل صةاي مرتبةاتهم ولكةن لذا  -3
فةةرا وت اضةة  المعممةةون مرتبةةاع أ ةةل مةةن سةةعر سةةوا العمةةل فةةي م ابةةل 

زم ت ةةدير السةةعر ال  ي ةةي لةةو تهم ويتطمةةا ذلةةك  ةةدماتهم فيصةةب  مةةن الةةال
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الةةذي ينف ةةت المعممةةون  سةةاا الو ةةع الضةةائع لةةدى المعممةةين وذلةةك الو ةةع 
 . المدرسيالتي تتم  ارج او اع العمل و في األعمال 

 ساا األجر الضائع من المتعممين والد ل الم در أن يكسبت المةتعمم لةو  -4
أنهةةةم شةةةاركوا فةةةي سةةةوا العمةةةل فةةةي أثنةةةاي فتةةةراع التعمةةةيم فا تيةةةارهم تكممةةةة 

جتمع  ولكةن التعميم أدى لل  ف دانهم هذا األجر سواي بالنسبة لمفرد أو الم
ضة   الفةرد والمجتمةع بهةذ  األمةوال اعتمةاًدا عمة  أن التعمةيم سةوص يزيةةد 

 من  درط األفراد ا نتاجية. 

المصروفاع ا ضافية التةي تت ممهةا األسةرط فةي م ابةل تعمةيم أبنائهةا  تة   -5
ولو كان التعميم ي دم بالمجان  فةإن األسةرط تت مةل جةزًيا مةن المصةروفاع 

الدراسةةةةةاع فةةةةةي مصةةةةةر للةةةةة  أن المصةةةةةروفاع  ا ضةةةةةافية  وتشةةةةةير ل ةةةةةدى
ا ضةةةافية لمتمميةةةذ الوا ةةةد فةةةي التعمةةةيم األساسةةةي  تسةةةتهمك مةةةا ي ةةةرا مةةةن 

% مةةةن د ةةةل األسةةةرط فةةةي المةةةدارس ا عداديةةةة ال كوميةةةة  ويال ةةةة 3.27
 تضاعص هذ  النسا عند زيادط أعداد التالميذ لألسرط الوا دط. 

م دار التكمفة السنوية لكل  وعناصر التكمفة هذ  يمكن جمعها بسهولة لتعطينا
 تمميذ بالنسبة لكل نو  من أنوا  التعميم. 

 مزعومة.وفي النهاية يةل السسال هل مجانية التعميم   ي ية أم مجانية 
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