
  انذقن احًذ                                                                                                                                        المجمة المصرية لمتنمية والتخطيط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33 

  في مصر قبل الجامعي التعميماإلنفاق عمى سياسات ويم تق
   1026-1022ماليزيا  خالل الفترة بالمقارنة مع سنغافورة و 

حمد الدقنأ .د
* 

 مقدمة

تطورات سياسية ميمة منذ بدايتو؛ حيث سقط نظام الرئيس األسبق محمد  3122شيد عام 
من أحداث، وبدأ الحديث عن أىمية إحداث حسني مبارك الذي استمر زىاء ثالثين عاما، وما تاله 

تطوير في سياسات التعميم قبل الجامعي والتوجو نحو زيادة اإلنفاق العام عميو فضال عن اإلنفاق 
األسري، ولكن بعد مرور أكثر من خمسة أعوام، الزالت حالة عدم الرضا عن التعميم قبل الجامعي، 

تعميم قبل الجامعي، وبرغم زيادة مصروفات المدارس برغم اإلعالن عن زيادة اإلنفاق العام عمى ال
الخاصة وغيره من دروس خصوصية لطمبة المدارس الحكومية والخاصة عمى حد سواء، وتزداد 
ىذه الحالة من عدم الرضا عند مقارنة حالة التعميم قبل الجامعي في مصر مع دول أخرى مثل 

ل الجامعي، وأصبحت مثار إعجاب العالم، برغم سنغافورة وماليزيا، وىي دول تميز فييا التعميم قب
أنيما كانتا مستعمرتين ولم تحصال عمى استقالليما حتى ستينيات القرن الماضي، أي بعد حصول 

    مصر عمى استقالليا من نفس المستعمر البريطاني بتسع سنوات.
ى التعميم قبل األمر الذي يدفع الباحث إلى القيام بإجراء تحميل عممي لسياسات اإلنفاق عم

الجامعي في مصر مع مقارنة لكل من ماليزيا وسنغافورة؛ باالستناد إلى معايير عممية تتعمق بمدى 
 فعالية وكفاءة واستجابة السياسات لتفضيالت األطراف المعنية ومالءمة ىذه السياسات.

 المشكمة البحثية

زيادة اإلنفاق العام عمى التعميم قبل  أنو برغمتكمن المشكمة البحثية ليذه الورقة البحثية في       
تراجع مستوى التعميم المصري قبل الجامعي في ، 3127عام  -3122الجامعي خالل الفترة عام 
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الصادر عن منتدى  3127/3128التصنيف العالمي؛ حيث وضع تقرير التنافسية العالمية لعام 
 ، بينما وضع سنغافورة في المرتبةيجودة التعميم األساسل 245االقتصاد العالمي مصر في المرتبة 

(، وذلك برغم أن ماليزيا WEF:2016دولة ) 249من بين  34وضع ماليزيا في المرتبة و ، الرابعة
، ثم استقمتا واتحدتا في ىذا العام قبل 2:74وسنغافورة كانتا مستعمرتين من قبل بريطانيا حتى عام 

 إجراء تقويم عممييدفع إلى البحث في  ؛ األمر الذي2:76أن تنفصل سنغافورة عنيا في عام 
خالل الفترة  قبل الجامعي في مصر، بالمقارنة مع ماليزيا وسنغافورة التعميم  اإلنفاق عمى سياساتل

؛ لمكشف عن أسباب انخفاض جودة التعميم قبل الجامعي في مصر وذلك في 3127 – 3122
 فورة.مقابل جودة مرتفعة في ماليزيا وجودة مرتفعة جدا في سنغا

 أىداف الورقة البحثية

محاولة الوقوف عمى األسباب الجوىرية التي تكمن وراء انخفاض جودة التعميم قبل الجامعي  .2
 .3127-3122ق الموجو لو خالل فترة برغم زيادة اإلنفا

محاولة استكشاف األسباب الرئيسية لجودة التعميم األساسي المرتفعة في ماليزيا والمرتفعة جدا  .3
 رة.في سنغافو 

 التساؤالت البحثية

 : ، وىمان بحثيان رئيسانوىنا يثور تساؤال
: لماذا انخفضت جودة التعميم قبل الجامعي في مصر برغم زيادة التساؤل البحثي الرئيس األول

 ؟ 3127-3122مخصصات اإلنفاق الموجو لو خالل فترة 
عميم األساسي المرتفعة في ماليزيا : ما ىي األسباب الرئيسية لجودة التالتساؤل البحثي الرئيس الثاني
 والمرتفعة جدا في سنغافورة؟

التساؤالت  تأتي ، و ينالرئيس ينالتساؤلين األمر الذي يثير تساؤالت بحثية فرعية؛ لإلجابة عمى ىذ
 كما يمي:البحثية الفرعية، 

جامعي قبل الالتعميم اإلنفاق عمى المستيدفة من سياسات ما ىو حجم النتائج المتحققة مقابل  .2
 ؟، بالمقارنة مع سنغافورة وماليزيافي مصر
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قبل الجامعي في مصر بالنسبة لتكمفة التعميم ما ىو حجم العائد من سياسات اإلنفاق عمى  .3
 اإلنفاق مقارنة بسنغافورة وماليزيا؟ 

في مصر لحاجات قبل الجامعي التعميم اإلنفاق عمى ىل تستجيب مخرجات سياسات  .4
 ، بالمقارنة مع سنغافورة وماليزيا؟ةوتفضيالت األطراف المعني

 في مصر مفيدة قبل الجامعيالتعميم اإلنفاق عمى  ىل النتائج المستيدف تحقيقيا من سياسات .5
 ؟ ومناسبة، بالمقارنة مع سنغافورة وماليزيا

 منيجية الورقة البحثية

لجامعي في مصر قبل االتعميم الوصفي التحميمي لتقويم سياسات اإلنفاق عمى يتم استخدام المنيج 
 باالستناد إلىوذلك  ؛ماليزيا وسنغافورةحالتي مع ، من منظور مقارن 3127-3122خالل الفترة 

 : (Dunn : 2016وىي) معايير محددة لتقويم أداء السياسات، أربعة

 تقاس بمؤشر: حجم النتائج المتحققة في مقابل المستيدفة(.) Effectivenessالفعالية  ويمتق-

 التكمفة (.بحجم مقارنة  من السياسات العائدتقاس بمؤشر: حجم ) Efficiencyاءة الكف ويمتق -

 (.تقاس بمؤشر: حجم رضا المستفيدين) Responsivenessاالستجابة  ويمتق -
تقاس بمؤشر مدى فائدة السياسات لممجتمع ومدى مناسبتيا ) Appropriatenessمة ءالمال ويمتق -

 (.لظروف المجتمع
 البحثيةتقسيم الورقة 

 يمكن تقسيم ىذه الورقة البحثية إلى النقاط التالية:بناء عمى ما سبق، و 

  معاييره ومؤشراتو( -أىميتو وأىدافو -إطار مفاىيمي ) التقويم :أوال
في مصر بالمقارنة مع سنغافورة اإلنفاق عمى التعميم قبل الجامعي مدى فعالية سياسات : تقويم ثانيا

 وماليزيا.

في مصر بالمقارنة مع سنغافورة التعميم قبل الجامعي  اإلنفاق عمى مدى كفاءة سياساتتقويم : لثاثا
 وماليزيا.

في مصر بالمقارنة التعميم قبل الجامعي  اإلنفاق عمى سياساتومالءمة مدى استجابة تقويم : رابعا
 مع سنغافورة وماليزيا.
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 تالنتائج والتوصياخامسا:
 قائمة المراجع

 الدراسات السابقة

 اك دراسات سابقة قيمة بشأن تمويل التعميم في مصر، يمكن االستفادة منيا من أبرزىا:ىن

( حول التمويل والشراكة في تطوير التعميم في ضوء 3125دراسة د. راضي عبد المجيد طو )-2
تطوير التعميم  -االتجاىات العالمية المعاصرة، ولقد تناولت الدراسة موضوعين أساسيين: أوليما

في ضوء خبرات الدول المتقدمة )أمريكا، فنمندا، ألمانيا، إنجمترا، المجر، ماليزيا(،  الجامعي
الشراكة بين المدرسة والمجتمع في بعض الدول المتقدمة )كندا، أمريكا، جورجينيا(، -وثانييما

فردا ممثمة  291واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي مع إجراء استبيان عمى عينة من 
سرة والمدرسة، وتوصمت الدراسة إلى إمكانية االستفادة من الشراكة بين المدرسة والمجتمع في لأل

تطوير مجالس األمناء؛ من خالل عدة وسائل من أبرزىا تشجيع رجال األعمال من أولياء األمور 
ع عمى االشتراك في الشراكة الممثمة بمجالس األمناء، وضرورة األخذ بنظام الوحدات ذات الطاب

الخاص في المدارس الثانوية لتحقيق الشراكة مع المجتمع المحمي واالستفادة من الربح المادي 
 .العائد من ىذه الوحدات

( حول تمويل التعميم والوقف في 3122دراسة د. عمي صالح جوىر ود. محمد حسن جمعة) -3
ى دعم التوجو التربوي رؤية اقتصادية تربوية، ولقد ركزت ىذه الدراسة عم -المجتمعات اإلسالمية

زالة  لموقف وتعزيز المساءلة والمحاسبة لقطاع األوقاف مع وجود وضوابط لتمويل األوقاف وا 
العقبات لدعم دور األوقاف في تمويل التعميم، واعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي 

  . مع المنيج التاريخي
التعميم العالي في مصر بين قيود التمويل بعنوان" (3123)دراسة د. مروة البمتاجي  -4

، وركزت ىذه الدراسة عمى التعميم الجامعي فقط، واستخدمت المنيج واستراتيجيات التطوير"
راسة موضوع تمويل التعميم العالي في مصر والتعرف الوصفي التحميمي، وكان اليدف الرئيسي د

تتمثل أىم النتائج التي توصمت و  ،عمي بعض المشاكل التي يواجييا، ومحاولة وضع حمول ليا
ضرورة إتباع سياسات معينة من أجل زيادة الموارد المخصصة لتمويل  دراسة ىيإلييا ىذه ال
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مثل زيادة حجم التمويل الحكومي، إلي جانب تحسين كفاءة اإلنفاق العام  ،التعميم العالي في مصر
 .عمى التعميم من خالل تحقيق نظام كفء لتوزيع الموارد

بعنوان تقييم سياسات اإلنفاق العام عمى التعميم في مصر ( 3121)دراسة د. أشرف العربي  -5
إلقاء الضوء عمى آلية تحديد أولويات وحاولت الدراسة ، في ضوء معايير الكفاية والعدالة والكفاءة"

ة الكفاي باتاإلنفاق العام عمى التعميم في مصر، وكذلك تقييم مدى تحقيق ىذا اإلنفاق لمتطم
الكبير الذي حدث في السنوات األخيرة  برغم التطوروقد انتيت الدراسة إلى أنو ، والعدالة والكفاءة

مازال  في اتجاه تطبيق الالمركزية، إال أن الجانب األعظم من اإلنفاق العام عمى التعميم في مصر
جممة اإلنفاق العام ل عمى التعميم أن نسبة اإلنفاق ، قبل الجامعي يتحدد مركزيا  خاصة في التعميم 

ولجممة الناتج المحمي قد شيدت تراجعا السنوات األخيرة، وىو ما انعكس بشكل واضح في انخفاض 
متوسط نصيب الطالب من اإلنفاق العام  عمى التعميم في مصر مقارنة بالعديد من الدول النامية 

دى في النياية إلى تدىور األخرى التي تتشابو مع مصر في الظروف االقتصادية واالجتماعية، وأ
نوعية الخدمة التعميمية المقدمة في مؤسسات التعميم الحكومية بصورة تيدد مسيرة التنمية في مصر 

قبل واضح في اإلنفاق العام لغير صالح التعميم   تحيز كذلك أثبتت الدراسة أيضا وجود، بشكل عام
طيعون استكمال تعميميم، وأخيرا أثبتت الجامعي، وىو ما انعكس في تحيز ضد الفقراء الذين ال يست

% لألجور(، وتوقفت 99)الجامعي الدراسة وجود عدم كفاءة في اإلنفاق عمى التعميم وخاصة قبل
 .:311/  3119الدراسة في التحميل عند عام 

اإلنفاق عمى التعميم ومشاركات  ( عن3117دراسة د. عبد اهلل بن مغرم عمي الغامدي)-6
في تحمل تكاليفو لمواجية متطمبات النيضة التعميمية المستقبمية بدول الخميج  المؤسسات المجتمعية

مع إجراء استبيان الستطالع آراء المسئولين  ىالعربي، استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميم
بوزارات التربية والتعميم والمؤسسات المجتمعية في دول الخميج حول المشاركة في تحمل تكاليف 

ىذه الدول، وتوصمت الدراسة إلى أن االنفاق عمى التعميم في بعض دول الخميج مازال  التعميم في
كنسبة من الميزانية العامة أو الدخل القومي اإلجمالي، وأن نسب الزيادة في اإلنفاق عمى  اً منخفض

التعميم ال تزال أقل من نسب الزيادة في أعداد الطالب المسجمين كل عام دراسي، كما توصمت 
في توزيع ميزانية التعميم؛ حيث تحصل الرواتب والمكافآت عمى نسبة  راسة إلى أن ىناك خمالً الد
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%، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منيا: قيام وزارات التربية والتعميم بتفعيل إدارات  96
اقتصاديات التعميم ودعميا ماديا وبشريا، إشراك القطاع الخاص في بعض السياسات التعميمية، 

قاءات رسمية مع رجال األعمال والمؤسسات المجتمعية وحثيم عمى المشاركة في تمويل عقد ل
 التعميم وتكريم المشاركين في تمويل التعميم ودعمو.

 تختمف عن ىذه الدراسات السابقة القيمة في عدة جوانب، وىي:  وىكذا فإن ىذه الورقة البحثية  

 .3127حتى عام  3122الفترة البحثية من عام  .2
 في مصر وسنغافورة وماليزيا. تركيز عمى التعميم قبل الجامعيال .3
وصف وتحميل لمحالة المصرية بالمقارنة مع حالتي اختالف منياجية التحميل؛ حيث يتم  .4

اإلنفاق عمى التعميم معايير محددة لتقويم سياسات  أربعةماليزيا، وذلك باالعتماد عمى سنغافورة و 
 .والمالءمة ة واالستجابةمن الكفاءة والفعاليقبل الجامعي 

 الورقة البحثيةمصادر 

في التقارير الدولية الصادرة  البيانات الكمية تحميل اعتمدت ىذه الورقة البحثية عمى 
 ومنظمة األمم ،(WEFمنتدى االقتصاد العالمي )الو  ( ،(UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  عن

الجياز والتقارير الرسمية المحمية الصادرة عن  (،UNESCOلمتربية والعموم والثقافة ) المتحدة
كما استندت ىذه  ، في مصر وزارة التربية والتعميم المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ووزارة المالية

بل الجامعي في مصر قخطة االستراتيجية لمتعميم تحميل المعمومات الواردة ال إلى الورقة البحثية 
واقع الرسمية اإللكترونية لوزارتي التعميم في كل من ماليزيا ، وأيضا بيانات الم3125-3141

 وسنغافورة.
  معاييره ومؤشراتو( -أىميتو وأىدافو  -إطار مفاىيمي ) التقويم أوال:

 مفيوم التقويم-2
ولووو عوودة معووان موون أبرزىووا  إصووالح اعوجوواج ،التقووويم فووي المغووة ىووو موون قوووم يقوووم تقويمووا 

  الورقة البحثية. ( وىو موضوع2:64ي:الراز أو تقدير قيمتو ) ،الشيئ
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أما بالنسبة لممفيوم العممي لمتقويم فيناك عدة تعريفات كل واحد منيا يشير إلى استعمال 
ويعرف البنك الدولي التقويم عمى  .(Dunn:2016)مقياس  أو معيار قيمي لنتائج خطة أو برنامج ما 

وكفاءتو وتأثيره فيما يتصل باألىداف أنو عممية دورية  لتقويم مدى جدوى مشروع ما وأدائو 
وىناك تعريف آخر لمتقويم يتمثل في أنو استخدام مقاييس أو معايير ذات . (WB:2003) الموضوعة

وعمى ذلك فإن التقويم  ،سند عممي لتحديد قيمة برنامج ما ومدى فاعميتو وذلك طبقا ليذه المعايير
 حكم عمى جودة برنامج ثم جمع كافةميستخدم مناىج وطرق بحثية  تتضمن تحديد معايير ل

المعمومات عن ىذا البرنامج لتطبيق ىذه المعايير عميو وذلك من أجل التوصل إلى توصيات تيدف 
  .(Blaine & others:1997إلى الوصول بالبرنامج إلى أعمى درجات الفاعمية)

مووى عنصوور أن ىوذه التعريفووات متشووابية ومتداخمووة وترتكوز جميعيووا ع ،وىكوذا يمكوون مالحظووة
ىووام وىووو التوصوول إلووى حكووم مووا بشووأن قوودرة  خطووة مووا عمووى تحقيووق أىوودافيا وذلووك اسووتنادا إلووى أسووس 

بيوود أن تعريووف البنووك الوودولي يضوويف عنصوورا   .أن االخووتالف يكووون فووي صووياغتياويالحووظ ، عمميووة
أجوول  األموور الووذي يقتضووي إجووراء تقووويم أثنوواء عمميووة التنفيووذ وذلووك موون .ىامووا وىووو دوريووة ذلووك التقووويم

ويثير ذلك األمر بدوره موضوعا ىاما وىو فعالية الرقابة عموى  .المبادرة بتصحيح أي خطأ أوال بأول
جراء تقارير دورية عممية وىي عممية في غاية األىمية وتتطمب جيدا كبيرا ومنظما    .التنفيذ وا 

 أىمية التقويم وأىدافو-1
لعامة حيث أنو فوي وسوعو أن يمعوب دورا يعد  التقويم  عممية ىامة لتفعيل إدارة المؤسسات ا

  -ىاما عمى أربع مستويات:
  .التأثير في عممية تحميل السياسات العامة وصياغتيا-
عداد الموازنة -   .تحسين عممية تخصيص الموارد وا 
تحسين برامج ومشاريع االستثمار وذلك من خالل إسيام عممية التقويم فوي إحوداث ثقافوة لإلنجواز  -

 .ات الحكوميةداخل المؤسس
مراجعة الميام الرئيسية لممؤسسات العامة ومدى جدواىا وأدائيا وتكمفتيا مما قد يوؤدي إلوى إعوادة  -

 .(WB:2003 تنظيم ىذه المؤسسات)
 ما يمي: تدور حول نتائج عدة ىذا وتيدف عممية التقويم إلى التوصل إلى 
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  .السياسات عمى الفئات المستيدفةتحقق من أثر ال-
  .آليات تقديم الخدمة لتصبح أكثر كفاءة وأقل تكمفة تحسين -
  .التأكد من أن ما يتم تنفيذه فعال ىو ما تم التخطيط لو ويتم ىذا فى حالة إجراء تقويم أولي -
والتأكود مون مودى ترابطيوا ومودى أفضوميتيا بالنسوبة  ا،ونتائجيو اوعممياتيوسياسوات توضيح أىوداف ال-

  عمى الدقة في االختيار.لمخططين لمبدائل األخرى وذلك لمساعدة ا
 (.Manp:2003في تحقيق أىدافيا المنشودة) السياساتالتأكد التام من مدى فعالية -
من مراحل تحميول السياسوات بعود المراحول الوثالث األولوى األخيرة  ساسية األمرحمة الويمثل التقويم   

صوناعة القورار الخواص ،ذلوك ثم صوياغتيا وبعود ،ووضعيا في جدول األعمال،طرح السياسات :وىي
 .(8::2جمعة: بيا )

ويؤدي التقوويم عودة وظوائف رئيسوية فوي عمميوة تحميول السياسوات أىميوا ىوو تقوديم معموموات 
كمووا يسووتخدم التقووويم فووي إجووراء  مراجعووة  ،صووحيحة تكشووف عمووا تووم تحقيقووو موون األىووداف المنشووودة 

 .(Dunn:2016)واستبدال أخرى بيا يامن خالل توضيح مدى ضرورة التخمي عنما لبدائل سياسات 
     ومؤشراتو التقويممعايير  -3

 ىناك عدة معايير لمتقويم ليا مؤشراتيا، ومن أبرزىا:
يتطموووووب ذلوووووك اإلجابوووووة عموووووى تسووووواؤل: ىووووول توووووم تحقيوووووق النتوووووائج ، و Effectivenessتقوووووويم الفعاليوووووة  - أ

  النتائج المستيدفة. ومؤشر ىذا المعيار ىو حجم النتائج المتحققة في مقابل حجم المستيدفة؟

، ويتطمووب ذلووك اإلجابووة عمووى تسوواؤل: مووا ىووو حجووم التكمفووة الالزموووة  Efficiencyتقووويم الكفوواءة   - ب
لتحقيوووق النتوووائج المسوووتيدفة، ومؤشووور ىوووذا المعيوووار ىوووو حجوووم التكمفوووة مقابووول حجوووم العائووود مووون تنفيوووذ 

 السياسات.

موووون ىووووذه ى الفائوووودة لممجتمووووع ، ومؤشوووورات ىووووذا المعيووووار: موووودAppropriatenessمالءمووووة تقووووويم ال  - ج
السياسووات، وموودى مناسووبتيا لظووروف المجتمووع، وموودى إمكانيووة الوودفاع عوون االفتراضووات الكامنووة وراء 

 ىذه السياسات.

، ويتطمووب ذلووك اإلجابووة عمووى تسوواؤل: ىوول تسووتجيب مخرجووات Responsivenessتقووويم االسووتجابة  -د 
حجوم رضوا المسوتيدفين ىوو  ر ىوذا المعيوارالسياسات لتفضيالت وحاجات الفئات المستيدفة؟، ومؤش

 عن ىذه السياسات.
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في مصر التعميم قبل الجامعي  اإلنفاق عمى سياسات Effectivenessمدى فعالية  ويمتق : ثانيا
 :بالمقارنة مع سنغافورة وماليزيا

 وىنا يحاول الباحث اإلجابة عمى التساؤل البحثي الفرعي األول: 
 في مصرالتعميم قبل الجامعي  اإلنفاق عمى مستيدفة من سياساتابل الما حجم النتائج المتحققة مق

وىو التساؤل الذي يحاول قياس المؤشر الكمي لمعيار الفعالية  بالمقارنة مع سنغافورة وماليزيا؟
Effectivenessوىو حجم النتائج المتحققة مقابل المستيدفة ،.  

 التعميملسياسات اإلنفاق عمى ىداف الرئيسية ويقود ىذا التساؤل إلى طرح تساؤل آخر: ما ىي األ
 وسنغافورة وماليزيا؟ في مصر قبل الجامعي

وعمى الرغم من أن البيانات المتاحة، ال تسمح بإجراء مقارنة بين بداية فترة البحث 
 في تحميل مدلوالت أرقاميا، كما يمي:  3126ونيايتيا، إال أنو  يمكن االستناد عمى بيانات عام 

ل المعدل العام لألمية أكثر من خمس سكان مصر، وىو معدل مرتفع إذا تمت مقارنتو ال زا -2
تحقيق اليدف (؛ مما قد يشير إلى عدم   UNDP:2015%( ) :,7%( ، وماليزيا )5,7بسنغافورة )

 الفرعي األول الخاص بمحو أمية القراءة والكتابة في اليدف األول الرئيسي، وذلك إلى حد كبير.
من  3126 -3117رغم من انخفاض الفجوة بين أمية الذكور واإلناث خالل فترة عمى ال  -3

%، إال أن ىذه الفجوة ال تزال كبيرة؛ مما قد يشير إلى عدم تحقيق اليدف  23,7% إلى 26
 الرئيسي الثاني الخاص بإتاحة فرص التعمم لجميع السكان، عمى النحو المنشود. 

ن محافظة بورسعيد األقل أمية وبين محافظة الفيوم األكثر وة في معدل األمية بيجاتساع الف -4
أمية؛ حيث أصبح معدل األمية في محافظة الفيوم أكثر من أربعة أضعاف من  نظيره في بورسعيد  

عدم تحقيق اليدف آخر عمى  ، بعد أن كان حوالي  مرتين ونصف؛ مما قد يمثل مؤشرا3126عام 
 المأمول. تعمم لجميع السكان، عمى النحوالرئيسي الثاني الخاص بإتاحة فرص ال
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 في مصروعدد سنوات التعميم  قبل الجامعي التعميملسياسات األىداف الرئيسية ( 2جدول رقم )
 وسنغافورة وماليزيا

 ماليزيا سنغافورة مصر
القضاء عمى أمية القراءة والكتابة  -2

 . واألمية الرقمية
من  إتاحة فرص متكافئة لجميع السكان -3

 لاللتحاقفي سن التعميم  لمجانيةخالل ا
و إكمال التعميم عمى مستوى فرعيو العام 

مع استيداف المناطق الفقيرة  يوالفن
  .كأولوية أولى

تحسين جودة فعالية الخدمة التعميمية،  -4
 توفير منيج معاصر، خاللمن 

وتكنولوجيا موظفة بكفاءة، وأنشطة 
تربوية رياضية وغير رياضية، ومعمم 

ل في كل فصل، وقيادة فعال لكل طف
فعالة في كل مدرسة، وفرص لمتنمية 
المينية الداخمية والخارجية لكل معمم و 

 .إداري ليتقدم ويتميز
 

تدعيم البنية المؤسسية وخاصة في  -5
المدارس الفنية، وبناء قدرة العاممين 

مركزية عمى لالبالتعميم عمى تطبيق ا
 .وجو يضمن الحوكمة الرشيدة

 

جعل التمميذ في  ساسي إلىييدف التعميم األ
 نياية ىذه المرحمة: 

 يميز بين الصحيح والخطأ.  -
 أن يعرف نقاط قوتو.  -
 أن يكون قادرا عمى التعاون مع اآلخرين.-
أن يكون قادرا عمى التفكير والتعبير عن نفسو -

 بثقة.
 أن يكون لديو عادات صحية ومدرك لمفنون -
 أن يعرف بمده سنغافورة ويحبيا.     -
جعل الطالب بينما ييدف التعميم الثانوي إلى    

 في نياية ىذه المرحمة:
 لديو سالمة في األخالق. -
 يؤمن بقدراتو وقادر عمى التكيف مع التغيرات.-
قادر عمى العمل في فريق ويتعاطف مع -

 اآلخرين.
 مبدعا ولديو تفكير استقصائي-
قادر عمى تقدير تنوع اآلراء وأن يتواصل -

 مع اآلخرين.بفعالية 
 يتحمل المسئولية.-
 يستمتع باألنشطة البدنية ويقدر الفنون.-
 يؤمن ببالده سنغافورة ويدرك ما ىو الميم ليا.-
كما طرحت سنغافورة مبادرة تعمم أقل تتعمم   

 أكثر؛ حيث سيتاح المجال لمبحث والتفكير.

 بطريقة األفراد إمكانات تطوير
اد أفر  إلنتاج وذلك ومتكاممة،  شاممة

 وروحيا فكريا  متوازنين ومتناغمين
 اعتقاد عمى بناء وجسديا، وعاطفيا
هلل؛ وذلك من  اإلخالص في راسخ

 الماليزي: أجل جعل المواطن
 ذكي وكفء. -2
 عالية. أخالقية يممك معايير -3
 المسؤولية. يتحمل -4
 من عال مستوى تحقيق عمى قادر -5

 الشخصي. الرفاه
 
 

 وئام في المساىمة عمى قادر -6
 والمجتمع األسرة ياةح وتحسين

 واألمة ككل.
 

سنوات ابتدائي+ 7التعميم األساسي= 
 سنوات إعدادي.4

 سنوات 4التعميم الثانوي= 

 سنوات ابتدائي.7التعميم األساسي= 
 سنوات4المرحمة الثانوية الدنيا=
 سنوات 4المرحمة الثانوية العميا=

 سنوات ابتدائي.7التعميم األساسي= 
 سنوات4نيا=المرحمة الثانوية الد

 سنوات 4المرحمة الثانوية العميا=
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وبما أن محور ىذه الدراسة التجربة المصرية مع مقارنتيا بكل من سنغافورة وماليزيا، فسيتم 
البدء بمصر ومحاولة قياس مدى القدرة عمى تحقيق أىداف سياساتيا لمتعميم قبل الجامعي من 

 خالل تحميل الجداول التالية وما تحويو من بيانات كمية خالل فترة البحث.
 1025( معدالت األمية في مصر عام  1جدول رقم )

 6002 6002عاو  انًؤشز
 %,609 % 6,92 انًعذل انعاو نأليٍة

 % 0,91 % 6692 يعذل أيٍة انذكىر

 % 6192 % 2192 يعذل أيٍة اإلناث

 % ,29 % ,029 يعذل األيٍة فً انًحافظة األقم أيٍة )بىرسعٍذ(

 % 6,91 % ,09, يٍة )انفٍىو(يعذل األيٍة فً  انًحافظة األكثز أ

 ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء. 3126المصدر: أىم مؤشرات بحث الدخل واإلنفاق واالستيالك لعام 
( تطور أعداد المدارس  والفصول والتالميذ والمدرسين واألخصائيين االجتماعيين 3جدول رقم )

 1026-1022خالل فترة نترنت في مصر وجودة إدارة المدارس واستخدام اال )حكومي/خاص(
 3126/3127عام  3125/3126عام  3122/3123عام  المؤشر

 خاص حكومي خاص حكومي خاص حكومي
 8346 55898 ::79  54965 6:29 :5191 عدد المدارس إجمالي 

 83811 27918: 82682 165:5: :6:18 939283 عدد المدرسين
 84::3 899541 3:594 872126 33494 776498 عدد المدرسين التربويين

 7131 2387:8 6786 229686 5299 5682: عدد األخصائيين
 :43,7 54,54 43,21 53,64 42,88 2:,51 كثافة الفصل

 43,99 5:,54 43,37 54,23 42,97 52,36 كثافة الفصل في الحضر
 7:,41 54,12 :41,6 53,15 41,88 51,73 كثافة الفصل في الريف

 جيدة منخفضة جيدة منخفضة جيدة منخفضة اني المدارسجاىزية مب
درجووووة دخوووووول  االنترنووووت فوووووي المووووودارس  

 = ممتاز8=ضعيف/2
4 3,7 3,7 

 2درجة جودة إدارة المدارس ما بين 
      8و

3,9 3,6 3,6 

  6002/6002-يصز -انكتاب اإلحصائً انسنىي نىسارة انتزبٍة وانتعهٍى -انًصادر:

  3126/ 3125-مصر-نوي لوزارة التربية والتعميمالكتاب اإلحصائي الس -
 3141-3125استراتيجية تطوير التعميم في مصر -
3121، ديسمبر وأثره عمى التنمية العمرانية لمدينة القاىرة األساسياألسس و المعايير التخطيطية لمنشآت التعميم أبو غزالة:  -  

-Global Competitiveness Report 2016-2017,  
-Global Competitiveness Report 2015-2016     
-Global Competitiveness Report 2012-2013 
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 وبتحميل ىذه البيانات؛ يمكن استنتاج ما يمي:
استمرار انخفاض  نسبة عدد الطمبة إلى عدد المدرسين في المدارس الحكومية عن الخاصة؛  -2

،  2: 73.:2إلى  حوالي   2: 65,:2برغم أنيا ارتفعت قميال في المدارس الحكومية من حوالي 
إلى  حوالي    2: 3:.37وبرغم أنيا انخفضت قميال جدا في المدارس الخاصة  من حوالي  

(؛   مما قد يشير إلى تفوق ما لممدارس 3126/3127 -3122/3123، خالل فترة ) 2: 37.78
 ل فترة البحث.الحكومية عن المدارس الخاصة  في أحد أبعاد جودة العممية التعميمية  خال

 -3122/3123عمى الرغم من زيادة المدارس والفصول الحكومية خالل فترة ) -3
(، إال أنو استمر ارتفاع كثافة الفصول في  المدارس الحكومية عن الخاصة مع 3126/3127

زيادة ىذا االرتفاع  خالل ىذه الفترة؛ مما قد يشير إلى تفوق ما  لممدارس الخاصة عن الحكومية  
 أبعاد جودة العممية التعميمية خالل فترة البحث. في أحد

إلى   3122/3123% من إجمالي المدرسين عام 91ارتفاع نسبة المدرسين التربويين من  -4
في المدارس الحكومية؛ في مقابل ارتفاع طفيف في نسبة المدرسين  3126/3127% عام97حوالي

% عام 52إلى  حوالي  3122/3123% من إجمالي المدرسين عام 49التربويين من حوالي 
في المدارس الخاصة؛  مما قد يشير إلى تفوق ما  لممدارس الحكومية عن الخاصة  3126/3127

 في أحد أبعاد جودة العممية التعميمية خالل فترة البحث.
عدد األخصائيين أقل من عدد  أن عدم وجود أخصائيين اجتماعيين في مدارس خاصة؛ حيث -5

 3من حوالي فى المدارس الحكوميو تزايد عدد األخصائيين االجتماعيين المدارس الخاصة، بينما 
لممدرسة الواحدة؛ مما قد يشكل تفوقا  لممدارس الحكومية عن  4لممدرسة الواحدة إلى حوالي 

 المدارس الخاصة في جودة العممية التعميمية في ىذا البعد. 
لمتميزة، يمكن القول بأن التعميم باستثناء المدارس الدولية وبعض المدارس الخاصة لمغات ا -6

في : ارتفاع عدد  3127-3122الحكومي تفوق عن التعميم الخاص في مصر خالل فترة البحث 
المدرسين التربويين واألخصائيين االجتماعيين وانخفاض معدل عدد التالميذ لممدرس الواحد، بينما 

اض كثافة الفصل، وفي جاىزية تفوق التعميم الخاص عن  الحكومي خالل نفس الفترة في: انخف
 األبنية التعميمية لممدارس الخاصة بشكل أكبر من المدارس الحكومية.  
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% عام 6:,9ارتفاع طفيف جدا في نسبة استيعاب التعميم الخاص لتالميذ المدارس من حوالي  -7
%، وذلك برغم ارتفاع 2؛ أي بأقل من 3127/ 3126% عام  84,:إلى حوالي  3123/ 3122
الفصول في المدارس الحكومية عن الخاصة وتزايد الشكاوي من انخفاض  جاىزية العديد من كثافة 

المدارس الحكومية؛  وىو ما يمكن إرجاعو إلى ارتفاع قيمة مصروفات المدارس الخاصة وارتفاع 
أسعار مختمف السمع في مصر خالل ىذه الفترة؛ مما أدى إلى عدم قدرة األسر المصرية عمى 

دىا إلى مدارس خاصة؛ مما قد يشكل استمرار العبء عمى اإلنفاق الحكومي عمى إدخال أوال
 التعميم قبل الجامعي في مصر.

انخفاض في درجة جودة إدارة المدارس خالل فترة البحث؛ مما قد يشير إلى عدم تحقق  -8
ف الفرعي اليدف الثالث الرئيسي وىو تحسين جودة فعالية العممية التعميمية خاصة فيما يتعمق باليد

الخاص بقيادة فعالة لكل مدرسة، وبالطبع إن عدم تحقيق ىذا اليدف الفرعي لو تأثيره سمبي الكبير 
 عمى اليدف الثالث الرئيسي؛ لحيوية دور القيادة . 

عدم تحقيق اليدف الفرعي الثاني الخاص بمحو األمية الرقمية في اليدف الرئيسي األول  -9
مصر، وذلك عمى نحو كبير؛ حيث تراجعت درجة استخدام  لسياسات اإلنفاق عمى التعميم في
 خالل فترة البحث. 3,7إلى  4االنترنت في المدارس المصرية من 

 1025-1020/1022(مؤشرات اإلنفاق عمى التعميم في مصر خالل فترة4جدول رقم)
 3126 3121/3122 المؤشر

 % :,4 تطور نصيب الفرد من اإلنفاق الكمي لألسرة عمى التعميم 
 

5,9 % 

 تطور نصيب الفرد من اإلنفاق الكمي لألسرة  عمى التعميم 
 في الحضر

6,5 
 

7,2 

 % 3,3 تطور نصيب الفرد في التعميم من اإلنفاق الكمي لألسرة في الريف
 

4,4 % 

 % 22,6 - متوسط اإلنفاق األسري عمى التعميم من اإلنفاق الكمي في الحضر
 % 7,8 - يم من اإلنفاق الكمي في الريفمتوسط اإلنفاق األسري عمى التعم

 % 49,5 - نسبة اإلنفاق عمى المصروفات والرسوم الدراسية من اإلنفاق األسري عمى التعميم في الحضر
 % 31 - نسبة اإلنفاق عمى المصروفات والرسوم الدراسية من اإلنفاق األسري عمى التعميم في الريف

 % :,47 - ن اإلنفاق األسري عمى التعميم في الحضر نسبة اإلنفاق عمى الدروس الخصوصية م
 % 31 - نسبة اإلنفاق عمى الدروس الخصوصية من اإلنفاق األسري عمى التعميم في الريف 

 ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء. 3126المصدر: أىم مؤشرات بحث الدخل واإلنفاق واالستيالك لعام  
 ؛ يمكن أن نستنتج ما يمي: 4م وبتحميل بيانات الجدول رق
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عدم تحقق ىدف المجانية في التعميم األساسي المنصوص عميو في اليدف الرئيسي الثاني  -2
لسياسات اإلنفاق عمى التعميم في مصر، وذلك عمى النحو المنشود؛ حيث إنو وفقا لألرقام الرسمية 

% في الريف،  7,8نسبة % من إنفاق األسرة يذىب إلى تعميم أوالدىم في الحضر و 22,6ىناك 
 سواء عمى مصروفات دراسية أو دروس خصوصية.

عدم تحقيق اليدف الثالث الرئيسي في جودة العممية التعميمية، عمى النحو المأمول؛ حيث يوجد  -3
 إنقاق أسري يتجاوز ثمث اإلنفاق األسري عمى التعميم في الحضر، ويعادل خمس نظيره في الريف.

الثاني الخاص بإتاحة فرص متكافئة لمجميع في العميم؛ حيث فرص  عدم تحقيق اليدف الرئيسي -4
 الطالب في الحضر تزداد من خالل وجود إنفاق أسري أكبر من الريف بحوالي الضعف.

جراء مقارنات زمنية  وبعد تحميل البيانات الكمية في الجداول السابقة عن حالة مصر وا 
إجراء بعض المقارنات الداخمية بين الحضر ، مع 3127 – 3122ليذه الحالة خالل فترة البحث 

والريف والذكور واإلناث، يجدر بنا إجراء مقارنة بين الحالة المصرية مع كل من حالة سنغافورة 
 وحالة ماليزيا خالل فترة البحث. 

 ، يمكن استنتاج ما يمي: 5وبتحميل بيانات الجدول رقم 
في تحقيق في مصر  قبل الجامعي التعميم ىاإلنفاق عم يمكن القول بانخفاض فعالية سياسات -2

في  مقابل فعالية مرتفعة لماليزيا ومرتفعة جدا لسنغافورةفي  2أىدافيا كما اتضحت من جدول رقم 
 لألسباب التالية: ؛تحقيق ىذه األىداف

معدل األمية منخفض في ماليزيا متوسط %، بينما 37,2 معدل األمية في مصرارتفاع متوسط  -
، وحتى 3124-3116خالل فترة  % 4,7 في سنغافورة جدا معدل أمية منخفضمتوسط %، و :,7

 :,31باالستناد إلى بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء؛ فإن معدل األمية وصل إلى 
 .3126% في مصر عام 

معدل تسرب من التعميم األساسي في مصر ثالثة أضعاف نظيره في سنغافورة وأكثر من ثالثة  -
، مع تزايد معدل ىذا التسرب في مصر خالل 3125-3119عاف نظيره في ماليزيا خالل فترة أض

 ىذه الفترة عن الفترة السابقة بأكثر من ثالثة أضعاف.
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( مقارنة بين مصر وسنغافورة وماليزيا في بعض مؤشرات التعميم قبل الجامعي      5جدول رقم)
 1026-1022خالل الفترة 

 ماليزيا سنغافورة مصر المؤشر
 24 28 39 3123 -3114مدرس خالل فترة  2عدد التالميذ لكل 
 23 28 39 3125 -3119مدرس خالل فترة  2عدد التالميذ لكل 

 % 1,9 %2,4 %2,2 3123-3114معدل التسرب من التعميم األساسي خالل فترة  
 % :,1 %2,4 % :,4 3125-3119معدل التسرب من التعميم األساسي خالل فترة  

 % :,7 % 6,4 % 37,2 3123-3116معدل األمية خالل الفترة 
 % :,7 % 5,7 %37,2  3124-3116معدل األمية خالل الفترة 

 3121/3122درجة جودة إدارة المدارس عام 
 =ممتاز8=ضعيف  / 2

4 6,7 6 

 3127/3128درجة جودة إدارة المدارس 
 =ممتاز8=ضعيف  / 2

3,6 7 6,4 

 38 9 244 3121/3122ي جودة إدارة المدارس عام الترتيب العالمي ف
 36 5 249 3126/3127الترتيب العالمي في جودة إدارة المدارس 

  3121/3122درجة جودة تعميم الحساب والعموم 
 =ممتاز8=ضعيف  / 2

3,5 7,5 6 

  3127/3128درجة جودة تعميم الحساب والعموم 
 =ممتاز8=ضعيف  / 2

3,7 7,5 6,3 

 34 2 243  3121/3122لعالمي في جودة تعميم الحساب والعموم الترتيب ا
 :2 2 241  3126/3127الترتيب العالمي في جودة تعميم الحساب والعموم 

 6,3 7,4 4,4 3121/3122درجة استخدام االنترنت في المدارس 
 6,5 7,4 3,7 3126/3127درجة استخدام االنترنت في المدارس  

 47 7 218  3121/3122خول االنترنت في المدارس لعام الترتيب العالمي في د
 35 2 244  3126/3127الترتيب العالمي في دخول االنترنت في المدارس لعام 

 (3121/3122درجة جودة التعميم األساسي)
 =ممتاز8=ضعيف  / 2

3,5 7,2 6 

 درجة جودة التعميم  األساسي 
 =ممتاز8=ضعيف/ 2(3127/3128)

3,2 7,2 6,2 

 32 4 242 3121/3122ترتيب العالمي في جودة التعميم األساسي ال
 34 5 245 3127/3128الترتيب العالمي في جودة التعميم األساسي 

  ,WEF: Global Competitiveness Report 2016-2017                                       المصادر:
WEF: Global Competitiveness Report 2011-2012, 
UNDP: Human Development Report 2014, 
 UNDP: Human Development Report 2015   
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 8من  3,6تراجع درجة جودة إدارة المدارس المصرية لتكون درجة تقترب من الضعيفة بدرجة   -
،  خالل 7، ودرجة جيدة جدا في سنغافورة 6,4مقابل ارتفاع نظيرتيا لتكون درجة جيدة في ماليزيا 

 .3127-3122قترة 
تمميذ لكل مدرس في خالل فترة البحث، مقابل  39استمرار ارتفاع عدد التالميذ الذي يصل إلى  -

 طالب في ماليزيا. 23طالب في سنغافورة و 28معدل منخفض ب 

استمرار ضعف  درجة جودة تعميم الحساب والعموم في مدارس مصر خالل فترة البحث، برغم  -
درجات مقابل درجة جيدة في ماليزيا  8من  3,7% لتصل إلى  1,3ارتفاعيا بمقدار ضئيل جدا 

 .7,5، ودرجة ممتازة  في سنغافورة 6,3
لكل ما سبق، كان من المنطقي انخفاض درجة جودة التعميم األساسي في مصر لتصل إلى  -

، بينما حافظت سنغافورة عمى درجة مرتفعة جدا، وحافظت  3127-3122خالل فترة  8من  3.2
 درجة مرتفعة خالل نفس الفترة.   ماليزيا عمى

فيما يتعمق بأىداف سياسات اإلنفاق عمى التعميم في سنغافورة،   2بالعودة إلى جدول رقم  -3
جاءت سنغافورة في تقرير التنمية البشرية يمكن القول بأنيا اتسمت بفعالية عالية جدا؛ حيث 

في مجموعة الدول ذات التنمية  الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 3126العالمي لعام 
استطاعت التحول من كونيا دولة من ، و عمى دول العالم 22البشرية المرتفعة جدا، وفي المرتبة ال 

              خمس وثالثين عاماالعالم األول في دول العالم الثالث إلى أن تكون دولة من دول 
، كما جاءت سنغافورة (UNDP:2015) 219ال  في المقابل جاءت مصر في المرتبة ،(3118)

، وذلك في 226في المرتبة التاسعة عمى مستوى العالم في االبتكار، بينما جاءت مصر في المرتبة 
 . (WEF:2016)3127/3128تقرير التنافسية العالمية لعام 

يما يتعمق بأىداف سياسات اإلنفاق عمى التعميم في ماليزيا، يمكن ف 2بالعودة إلى جدول رقم  -4
عمى مستوى العالم في  73القول بأنيا اتسمت بفعالية مرتفعة؛ حيث جاءت ماليزيا في المرتبة 

العالمية جاءت في تقرير التنافسية (، كما UNDP:2015تصنيف الدول مرتفعة التنمية البشرية )
 .(WEF: 2016) 25ال في المرتبة 
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يعكس تراجع سنغافورة في الترتيب العالمي في جودة التعميم األساسي بمركز واحد برغم ثبات -5
درجة جودة تعميميا األساسي، وكذلك تراجع ماليزيا في الترتيب العالمين بمركزين اثنين، برغم 

، حقيقة ىامة ىو أن الحفاظ عمى 1,2جدا  ارتفاع درجة جودة تعميميا األساسي بمقدار ضئيل
مركزك في الترتيب العالمي، يتطمب التحسين المستمر، وليس  الحفاظ فقط عمى مستواك من 
الجودة مثل سنغافورة، وكذلك ليس التحسين بدرجة ضئيمة مثل ماليزيا؛ ذلك أن التطورات التقنية 

 عمى مستوى العالم.والعممية العالمية ودرجات التنافس تتزايد بشكل كبير 
يمكن القول بأنو رغم تراجع سنغافورة وماليزيا في ترتيبيما العالمي في جودة التعميم األساسي،  -5

إال أنو تراجع طفيف لم يخرج سنغافورة من كونيا واحدة من أفضل أربع دول في العالم في جودة 
دولة في العالم في جودة  34التعميم األساسي، ولم تخرج أيضا ماليزيا من كونيا واحدة من أفضل 

 ، وىذه الحقيقة قد تعود إلى األسباب التالية:3127-3122التعميم األساسي خالل فترة 
التعميم قبل الجامعي في ماليزيا وسنغافورة بناء المواطن اإلنفاق عمى استيدفت سياسات  -

قيمة مضافة في المحب لوطنو والقادر عمى التفكير واالبتكار والعمل الجماعي والتحول ليكون 
 المجتمع.

، كما زادت  8من  7إلى  6,7زادت كل من سنغافورة من درجة جودة إدارة المدارس من  -
 .6,4إلى  6ماليزيا من درجة ىذه الجودة من 

حافظت سنغافورة عمى درجة جودة عالية جدا في تعميم الحساب والعموم في المدارس، بينما  -
 لية.زادت ماليزيا من ىذه الدرجة لتكون عا

%، بينما حافظت  5,7%  إلى 6,4قممت سنغافورة من معدل األمية المنخفض لدييا من  -
 .3125-3116% ، خالل فترة  :,7ماليزيا عمى معدل أمية منخفض 

، بينما 8من  7,5حافظت سنغافورة عمى درجة عالية جدا من استخدام االنترنت في المدارس  -
-3121/3122خالل فترة  6,5إلى  6,3يا منزادت ماليزيا من ىذه الدرجة العالية لدي

3126/3127. 

 في مصر قبل الجامعي التعميماإلنفاق عمى  سياسات Efficiencyمدى كفاءة  ويم: تقلثاثا
 بالمقارنة مع سنغافورة وماليزيا

ما ىو حجم العائد من سياسات اإلنفاق عمى  : وىنا يتم اإلجابة عمى التساؤل البحثي الفرعي الثاني
م قبل الجامعي في مصر بالنسبة لتكمفة اإلنفاق مقارنة بسنغافورة وماليزيا؟ وىو التساؤل الذي التعمي

 Efficiencyيحاول قياس  المؤشر الكمي لمعيار الكفاءة 
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، والعائد الذي  )التكمفة(قبل الجامعي نسب اإلنفاق عمى التعميممحاولة التوصل إلى ولذلك ينبغي   
 التالي يوضح ذلك.تم الحصول عميو ، والجدول 
 ، يمكن استنتاج ما يمي: 6وبتحميل بيانات الجدول رقم 

عمى الرغم من أن نسبة اإلنفاق عمى التعميم من إجمالي اإلنفاق العام في سنغافورة متقاربة مع  -2
 ماليزيا ، إال أن العائد في سنغافورة بالنسبة لجودة التعميم األساسي والتنمية البشرية واالبتكار والقدرة
عمى المنافسة العالمية كان أعمى من ماليزيا؛ مما فد يشير إلى كفاءة عالية جدا لإلنفاق عمى 
التعميم في سنغافورة؛ حيث تعد سنغافورة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، بينما تعد 

 ماليزيا من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

% عن 21,4ن اإلنفاق العام عمى التعميم في سنغافورة ب أدى ارتفاع متوسط نصيب الطالب م -3
% عن ماليزيا إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي في  2,67مصر و ب 

 .3126مرة عام  6,64مرة وعن ماليزيا بمقدار  25,25سنغافورة عن مصر بمقدار  

سنغافورة، ىو تركيزه بدرجة أكبر عمى مظاىر الكفاءة العالية جدا لإلنفاق عمى التعميم في ين  -4
دوالر  التعميم األساسي شيريا، مع  3611الدعم المالي الكامل لمطمبة الذين ال يتجاوز دخل أسرىم 

وجود دعم بدرجات أقل لألسر التي يرتفع دخميا عن ذلك الدخل                   
(Singapore:2016     (Ministry of Education 
أن نسبة اإلنفاق عمى التعميم من إجمالي اإلنفاق العام في ماليزيا حوالي عمى الرغم من  -5

% من نظيرتيا في مصر، فإن ماليزيا تتفوق عمى مصر في جودة التعميم األساسي بحوالي 275
% لنفس  285، كما أنيا تتفوق عمى مصر في درجة االبتكار بنسبة 3126/3127% لعام  354

مركزا،  57ا العالمي في مؤشر التنمية البشرية يسبق مصر بحوالي العام، كما أن  ترتيب ماليزي
،  كما 3125وتعد ماليزيا دولة مرتفعة التنمية البشرية بينما مصر متوسطة التنمية البشرية لعام 

 .3126/3127تسبق ماليزيا مصر بمائة مركز في الترتيب العالمي لالبتكار لعام 
نفاق العام عمى التعميم قبل الجامعي في مصر بالمقارنة وىكذا يمكن القول بانخفاض كفاءة اإل  -6

بكفاءة مرتفعة جدا في نظيره في سنغافورة ، وكفاءة مرتفعة في ماليزيا؛ وىو ما اتضح من ارتفاع 
 العائد من جودة التعميم األساسي ودرجات االبتكار ومعدالت التنمية البشرية بمعدل أكبر من ارتفاع
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هى يا ًٌكن إرجاعه إنى عذة عىايم ينها ارتفاع جىدة اإلدارة انًذرسٍة اإلنفاق عهى انتعهٍى، و

(، 2وجىدة تعهٍى انحساب وانعهىو وانخفاض يتىسط عذد انطالب نكم يذرص واحذ)جذول رقى 

(، وأٌضا 0وكذنك إرجاعه إنى أهذاف انتعهٍى انتً تزكش عهى انتفكٍز واالبتكار)جذول رقى 

 .إرجاعه

فاق عمى التعميم ودرجات االبتكار والقدرة عمى التنافس في مصر ( نسب اإلن6جدول رقم )
 1026 -1022وسنغافورة وماليزيا خالل الفترة 

 ماليزيا سنغافورة مصر  المؤشر
 667,9: 63998,9 4851,3 3126متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي بالدوالر عام 

 %23 ق العام نسبة اإلنفاق عمى التعميم من إجمالي اإلنفا
 3125/3126عام

2:,:7% 
 (3124)عام

2:,83% 
 3126عام 

 3126متوسط نصيب الطالب من اإلنفاق الحكومي عمى التعميم األساسي عام 
 )بالدوالر األمريكي(

  ()مقوم بأسعار 768
 3126يوليو 2

785:,4 
 (3121)عام 

5449,7 

 (3126/3127درجة جودة التعميم األساسي)
 ز=ممتا8=ضعيف  / 2

3,2 7,2 6,2 

 219 3125الترتيب العالمي في التنمية البشرية عام 
 متوسط

22 
 مرتفع جدا

73 
 مرتفع

 5,4 5,4 3,9 3121/3122درجة االبتكار لعام 
 5,8 6,4 3,8 3126/3127درجة  االبتكار لعام 

 :2 33 94 3121/3122الترتيب في االبتكار عمى مستوى العالم لعام 
 33 : 233 3126/3127ار عمى مستوى العالم لعام الترتيب في االبتك

  3121/3122درجة القدرة عمى التنافس لعام 
 =ممتاز8=ضعيف/ 2

4,99 6,74 6,19 

  3126/3127درجة القدرة عمى التنافس لعام 
 =ممتاز8=ضعيف/ 2

4,8 6,8 6,3 

 32 3 5: 3121/3122الترتيب العام في القدرة عمى التنافس عمى مستوى العالم لعام 
 36 3 226  3127/3128الترتيب العام في القدرة عمى التنافس عمى مستوى العالم لعام 

 9534 54228 :389 بالدوالر 3121متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي عام 
 667,9: 63998,9 4851,3 بالدوالر 3126متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي عام 

 ,WEF: Global Competitiveness Report 2016-2017                                       المصادر:
WEF: Global Competitiveness Report 2011-2012      
UNDP: Human Development Report 2015 
http://data.uis.unesco.org/ 

التعميم في  اإلنفاق العام عمىمارية في ارتفاع نسبة النفقات الجارية بالمقارنة بالنفقات االستث إلى -7
مميار  :4:,93حوالي  3126/3127مصر، حيث بمغت األجور والتعويضات في موازنة عام 
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وزارة مميار جنيو في نفس العام ) 7,764جنيو، بينما بمغت تكمفة شراء السمع والخدمات حوالي 
نفاق العام عمى التعميم قبل (، وأخيرا يمكن إرجاع انخفاض كفاءة اإل3126المالية المصرية:

الجامعي في مصر إلى انخفاض قيمة الجنيو المصري وارتفاع أسعار السمع بشكل كبير خالل 
 .3127-3122الفترة 
 اإلنفاق عمىسياسات  Appropriateness مالئمة  و Responsivenessمدى استجابة  ويمتق رابعا:

 رة وماليزيابالمقارنة مع سنغافو في مصر  قبل الجامعي التعميم

  الثالث والرابع. ينالفرعي ينالبحثي ين يحاول الباحث اإلجابة عمى التساؤلفي ىذه النقطة و 
قبل سياسات التعميم  اإلنفاق عمى ستجيبيإلى أي مدى بالنسبة لمتساؤل البحثي الفرعي الثالث:  

 ماليزيا؟بالمقارنة مع سنغافورة و  تفضيالت األطراف المعنيةحاجات و في مصر لالجامعي 
السياسات  Responsivenessوىو التساؤل الذي يحاول قياس المؤشر الكمي لمدى استجابة 

 لتفضيالت الفئات المستيدفة.
ويمكن اإلجابة عمى ىذا من خالل استطالع آراء عينة من ىؤالء األطراف المعنية، وىو ما   

 يوضحو الجدول التالي.

يم لعينة من المبحوثين وفقا الستطالعات رأي تطور درجة الرضا عن جودة التعم (7)جدول 
 الدولية  Gallupمؤسسة 

 ماليزيا سنغافورة مصر المؤشر
 % 2,5: % 2,9: % 53,7 3122درجة الرضا عن جودة التعميم لعام 
 % 2: % 96 % 51 3123درجة الرضا عن جودة التعميم لعام 
 % 87 % 98 % 47 3125درجة الرضا عن جودة التعميم لعام 

 المصدر : 
                                      UNDP: Human Development Report 2015 

UNDP: Human Development Report 2014 
UNDP: Human Development Report 2012 
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 وبتحميل بيانات ىذا الجدول، يمكن استنتاج ما يمي:
،  3125-3122الثالثة خالل الفترة انخفاض في درجات الرضا عن جودة التعميم في الدول -2

ن لم يصل إلى االرتفاع الذي  ولكن االنخفاض في سنغافورة شيد تذبذبا بين انخفاض ثم ارتفاع، وا 
 كان  في بداية الفترة، بينما انخفاض الرضا عن جودة التعميم في مصر وماليزيا انخفاض مستمر.

%، وتمثل في  5,9ثل في سنغافورة %، بينما تم 7,7تمثل نسبة االنخفاض في مصر حوالي -3
%، أي أن ماليزيا األعمى ثم مصر ثم سنغافورة، وىو ما يعكس تراجع سنغافورة في  26,5ماليزيا 

 34إلى  32الترتيب العالمي من المركز الثالث إلى المركز الرابع ، وتراجع ماليزيا من المركز 
 .3127-3122عالميا خالل الفترة 

، إال  3125-3122اض نسبة الرضا عن التعميم في سنغافورة خالل فترة عمى الرغم من انخف -4
%، وىي التزال نسبة مرتفعة جدا في  98% إلى نسبة  5,9أنو كان انخفاضا بسيطا بنسبة 

استطالعات الرأي؛ مما قد يفسر عدم خروج سنغافورة من قائمة الخمس دول األفضل عالميا في 
 البحث. جودة التعميم األساسي، خالل فترة

إلى  3125-3122عمى الرغم من انخفاض نسبة الرضا عن التعميم في ماليزيا خالل فترة  -5
%،  إال أنيا ال تزال مرتفعة بالنسبة الستطالعات الرأي؛ مما قد يفسر عدم خروج ماليزيا 87نسبة 

 دولة األفضل عالميا في جودة التعميم األساسي خالل فترة البحث. 36من قائمة ال
مكن أن يعود استمرارية وجود نسب مرتفعة في استطالعات الرأي الخاصة بالرضا عن التعميم ي -6

في كل من سنغافورة وماليزيا إلى تركيز سياسة كل منيما في اإلنفاق عمى التعميم قبل الجامعي 
ة عمى بناء المواطن المحب لبالده والقادر عمى التفكير واالبتكار والعمل الجماعي وأن يكون قيم

 مضافة لوطنو، وخاصة مبادرة سنغافورة تعميم أقل تعميم أكثر.
%، إال أن  7,7عمى الرغم من انخفاض نسبة الرضا عن التعميم في مصر بنسبة صغيرة وىي -7

نسبة الرضا أصال عن التعميم في مصر كانت منخفضة في بداية فترة البحث، مما قد يكون ساىم 
دولة،  249في جودة التعميم األساسي من بين  245لمركز في استمرار تراجع مرتبة مصر إلى ا

كما يكشف عن استمرار االستجابة المنخفضة لمتعميم قبل الجامعي لحاجات وتفضيالت األطراف 
 ، بل وتزايد انخفاض ىذه االستجابة. 3122المعنية في مصر، والتي كانت موجودة قبل ثورة يناير 
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االستجابة المنخفضة من جانب التعميم قبل الجامعي  يمكن القول أنو من بين أىم محاور -8
لحاجات وتفضيالت األطراف المختمفة في مصر، ىو استمرار حشو المناىج واالعتماد عمى التمقين 
والحفظ، بل وتزايد ذلك، وىو ما تشير إليو شكاوي أولياء األمور وتزايدىا في ىذا الشأن، كذلك 

ى الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس، وىو ما كشف الشكوى من ارتفاع اإلنفاق األسري عم
لسياسات : ىل النتائج المستيدف تحقيقيا الرابعمتساؤل البحثي الفرعي بالنسبة لو ، 5عن جدول رقم 

ومناسبة مع المقارنة مع كل من  سنغافورة  مفيدةاإلنفاق عمى التعميم قبل الجامعي في مصر 
عن المعايير السابقة،   يختمف األمرالبحثي الفرعي،  لإلجابة عمى ىذا التساؤلو وماليزيا؟ 

را مسمما بو، ولكن معيار المالءمة يتساءل عن ىذه فاألىداف بالنسبة لممعايير السابقة  تعد أم
األىداف إذا كانت مفيدة لممجتمع ومناسبة لو ولظروفو، ومع إذا كان يمكن الدفاع عن االفتراضات 

 (.  Dunn:2016) الكامنة وراء تمك األىداف
 مدى مالءمة أىداف التعميم قبل الجامعي في مصر وسنغافورة وماليزيا(  8)جدول 

محاور أىداف سياسات اإلنفاق العام 
 عمى التعميم قبل الجامعي

 ماليزيا سنغافورة مصر
 محو األمية -2
إتاحة فرصة متكافئة لمجميع -3

 من خالل المجانية.
 تحقيق الجودة التعميمية -4

لمواطن الصالح القادر عمى بناء ا
اإلبداع والعمل الجماعي ونفع 

 بالده.

بناء المواطن الصالح الذكي 
القادر عمى تحمل المسئولية  
والمساىمة في تحسين حياة 

 أسرتو ومجتمعو. 
مدى فائدة أىداف سياسات اإلنفاق العام 

 عمى التعميم قبل الجامعي
متوسطة الفائدة في ظل تصنيف 

ات التنمية مصر في الدول ذ
 البشرية المتوسطة.

عالية جدا في ظل تصنيف 
سنغافورة في الدول ذات التنمية 

 البشرية المرتفعة جدا

عالية في ظل تصنيف ماليزيا 
في الدول مرتفعة التنمية 

 البشرية
مدى مناسبة أىداف سياسات اإلنفاق 

 العام عمى التعميم قبل الجامعي 
غير مناسبة إلى حد ما في ظل 

توسط دخل الفرد بشكل ضعف م
رواتب المدرسين  وضعفعام 

 وانتشار الدروس الخصوصية.

مناسبة جدا لظروف المجتمع 
 المادية ولمتوسط دخل الفرد

مناسبة لظروف المجتمع 
 ولمتوسط دخل الفرد

مدى إمكانية الدفاع عن افتراضات  
أىداف سياسات اإلنفاق عمى التعميم 

 قبل الجامعي

في ظل  ال يمكن الدفاع عنيا
إمكانية تحقيقيا في المرحمة 

االبتدائية فقط، وال تتطمب مراحل 
أخرى، وفي ظل تراجع القدرة 
 226التنافسية لمصر إلى المرتبة 

عمى مستوى العالم  في مؤشر عام 
3127/3128  

يمكن الدفاع عنيا بدرجة كبيرة 
جدا في ظل وصول سنغافورة إلى 
 المرتبة الثانية في القدرة التنافسية

عمى مستوى العالم في مؤشر عام 
3127/3128 

يمكن الدفاع عنيا بدرجة كبيرة 
في ظل وصول ماليزيا إلى 

في القدرة  36المرتبة ال
التنافسية عمى مستوى العالم 

 3127/3128في مؤشر عام 
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 نتائج وتوصياتخامسا: 

، بالمقارنة مع في مصر قبل الجامعي التعميماإلنفاق عمى سياسات عممي ل ويمتقإجراء من خالل 
مة واالستجابة ءالفعالية والكفاءة والمالمية لتقويم عمباالستناد إلى مؤشرات و  سنغافورة وماليزيا؛

لتفضيالت األطراف ذات الصمة والقدرة عمى االستمرارية؛ تمت اإلجابة عمى التساؤلين  البحثي 
الرئيسين المتعمقين بتطور مؤشرات جودة التعميم قبل الجامعي في مصر خالل فترة البحث 

دة التعميم قبل الجامعي في مصر، برغم زيادة ، وباألسباب الجوىرية النخفاض جو 3122-3127
اإلنفاق العام عمى ىذا التعميم، وذلك عن سنغافورة ذات الجودة العالية جدا وعن ماليزيا ذات الجودة 

 تم التوصل إلى عدة نتائج، أبرزىا:العالية في التعميم قبل الجامعي خالل فترة البحث؛ 
لخاصة لمغات المتميزة، يمكن القول بأن التعميم باستثناء المدارس الدولية وبعض المدارس ا -2

في: ارتفاع عدد  3127-3122الحكومي تفوق عن التعميم الخاص في مصر خالل فترة البحث 
المدرسين التربويين واألخصائيين االجتماعيين وانخفاض معدل عدد التالميذ لممدرس الواحد، بينما 

رة في:  انخفاض كثافة الفصل، وفي جاىزية تفوق التعميم الخاص عن الحكومي خالل نفس الفت
 األبنية التعميمية لممدارس الخاصة بشكل أكبر من المدارس الحكومية.

% عام 6:,9ارتفاع طفيف جدا في نسبة استيعاب التعميم الخاص لتالميذ المدارس من حوالي  -3
تفاع %، وذلك برغم ار 2؛ أي بأقل من  3127/ 3126% عام  84,:إلى حوالي  3123/ 3122

كثافة الفصول في المدارس الحكومية عن الخاصة وتزايد الشكاوي من انخفاض  جاىزية العديد من 
المدارس الحكومية؛  وىو ما يمكن إرجاعو إلى ارتفاع قيمة مصروفات المدارس الخاصة وارتفاع 
 أسعار مختمف السمع في مصر خالل ىذه الفترة؛ مما أدى إلى عدم قدرة األسر المصرية عمى
إدخال أوالدىا إلى مدارس خاصة؛ مما قد يشكل استمرار العبء المالي عمى اإلنفاق الحكومي عمى 

 التعميم قبل الجامعي في مصر.
في تحقيق أىدافيا في في مصر  قبل الجامعي يمكن القول بانخفاض فعالية سياسات التعميم  -4

 لألسباب التالية: ؛ىذه األىداف في تحقيق مقابل فعالية مرتفعة لماليزيا ومرتفعة جدا لسنغافورة
معدل األمية منخفض متوسط %، بينما 37,2 في مصر مرتفعا  معدل األمية استمرار متوسط  -

-3116خالل فترة  % 4,7 في سنغافورة جدا معدل أمية منخفضمتوسط %، و :,7في ماليزيا 
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ء؛ فإن معدل األمية ، وحتى باالستناد إلى بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصا3124
 ، أي أكثر من خمس عدد السكان في مصر.3126% في مصر عام  :,31وصل إلى 

معدل تسرب من التعميم األساسي في مصر ثالثة أضعاف نظيره في سنغافورة وأكثر من ثالثة  -
، مع تزايد معدل ىذا التسرب في مصر خالل 3125-3119أضعاف نظيره في ماليزيا خالل فترة 

 ة عن الفترة السابقة بأكثر من ثالثة أضعاف.ىذه الفتر 

تمميذ لكل مدرس في خالل فترة البحث، مقابل  39استمرار ارتفاع عدد التالميذ الذي يصل إلى  -
 طالب في ماليزيا. 23طالب في سنغافورة و 28معدل منخفض ب 

عميم األساسي، يمكن القول بأنو رغم تراجع سنغافورة وماليزيا في ترتيبيما العالمي في جودة الت -5
إال أنو تراجع طفيف لم يخرج سنغافورة من كونيا واحدة من أفضل أربع دول في العالم في جودة 

دولة في العالم في جودة  34التعميم األساسي، ولم يخرج أيضا ماليزيا من كونيا واحدة من أفضل 
، 3127-3122خالل فترة  245إلى  242التعميم األساسي، بينما تراجعت مصر من المرتبة 

 وىذه النتيجة قد تعود إلى األسباب التالية:
استيدفت سياسات التعميم قبل الجامعي في ماليزيا وسنغافورة بناء المواطن المحب لوطنو  -

 والقادر عمى التفكير واالبتكار والعمل الجماعي والتحول ليكون قيمة مضافة في المجتمع.
، كما زادت ماليزيا 8من  7إلى  6,7مدارس من زادت كل من سنغافورة من درجة جودة إدارة ال -

إلى  4، بينما انخفضت درجة ىذه الجودة في مصر من  6,4إلى  6من درجة ىذه الجودة من 
 خالل فترة البحث.  3,6
في تعميم الحساب والعموم في  8من  7,5حافظت سنغافورة عمى درجة جودة عالية جدا  -6

، بينما ارتفعت درجة ىذه الجودة في 6,3رجة لتكون عالية المدارس، بينما زادت ماليزيا من ىذه الد
 خالل فترة البحث.  3,7لتظل درجة منخفضة  1,3مصر 

، بينما 8من  7,5حافظت سنغافورة عمى درجة عالية جدا من استخدام االنترنت في المدارس  -7
لدرجة في ، بينما انخفضت ىذه ا6,5إلى  6,3زادت ماليزيا من ىذه الدرجة العالية لدييا من 

 خالل فترة البحث.  3,7إلى  4,4مصر 
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يعكس تراجع سنغافورة في الترتيب العالمي في جودة التعميم األساسي بمركز واحد برغم ثبات  -8
درجة جودة تعميميا األساسي، وكذلك تراجع ماليزيا في الترتيب العالمي بمركزين اثنين، برغم 

، حقيقة ىامة ىو أن الحفاظ عمى 1,2ل جدا ارتفاع درجة جودة تعميميا األساسي بمقدار ضئي
مركزك في الترتيب العالمي، يتطمب التحسين المستمر، وليس الحفاظ فقط عمى مستواك من الجودة 
مثل سنغافورة، وكذلك ليس التحسين بدرجة ضئيمة مثل ماليزيا؛ ذلك أن التطورات التقنية والعممية 

 عمى مستوى العالم.العالمية ودرجات التنافس تتزايد بشكل كبير 
في مصر بالمقارنة  اإلنفاق العام عمى التعميم قبل الجامعيانخفاض كفاءة يمكن القول ب -9

وىو ما اتضح من ارتفاع  بكفاءة مرتفعة جدا في نظيره في سنغافورة، وكفاءة مرتفعة في ماليزيا؛
بمعدل أكبر من ارتفاع  العائد من جودة التعميم األساسي ودرجات االبتكار ومعدالت التنمية البشرية

عدة عوامل منيا ارتفاع جودة اإلدارة المدرسية  وىو ما يمكن إرجاعو إلى اإلنفاق عمى التعميم،
وجودة تعميم الحساب والعموم وانخفاض متوسط عدد الطالب لكل مدرس واحد، وكذلك إرجاعو إلى 

ارتفاع نسبة النفقات الجارية  ىأىداف التعميم التي تركز عمى التفكير واالبتكار، وأيضا إرجاعو إل
التعميم في مصر، حيث بمغت األجور  اإلنفاق العام عمىبالمقارنة بالنفقات االستثمارية في 

مميار جنيو، بينما بمغت تكمفة شراء  :4:,93حوالي  3126/3127والتعويضات في موازنة عام 
(، وأخيرا  3126مالية المصرية:وزارة المميار جنيو في نفس العام ) 7,764السمع والخدمات حوالي 

يمكن إرجاع انخفاض كفاءة اإلنفاق العام عمى التعميم قبل الجامعي في مصر إلى انخفاض قيمة 
 .3127-3122الجنيو المصري وارتفاع أسعار السمع بشكل كبير خالل فترة 

يمكن القول بأن انخفاض استجابة التعميم قبل الجامعي لحاجات وتفضيالت األطراف  -:
% يعود إلى استمرار حشو المناىج واالعتماد عمى التمقين والحفظ في 47ختمفة في مصر إلى الم

مصر، وىو ما تشير إليو شكاوي أولياء األمور وتزايدىا في ىذا الشأن، كذلك الشكوى من ارتفاع 
 اإلنفاق األسري عمى الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس.

رتفعة في استطالعات الرأي الخاصة بالرضا عن يمكن القول أن استمرارية وجود نسب م -21
%( إلى تركيز سياسة كل منيما في اإلنفاق عمى  87%( وفي )ماليزيا  98التعميم في )سنغافورة 



 انذقن  احًذ                                                                                                                                        المجمة المصرية لمتنمية والتخطيط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33 

 

التعميم قبل الجامعي عمى بناء المواطن المحب لبالده والقادر عمى التفكير واالبتكار والعمل 
 مبادرة سنغافورة تعميم أقل تعميم أكثر.الجماعي وأن يكون قيمة مضافة لوطنو، وخاصة 

ال يمكن الدفاع عن االفتراضات الكامنة وراء أىداف سياسات اإلنفاق عمى التعميم قبل  -22
الجامعي في مصر من محو أمية القراءة والكتابة واألمية الرقمية وتكافؤ الفرص عبر المجانية 

حمة االبتدائية فقط، وال تتطمب المرحمتين وجودة العممية التعميمية في ظل إمكانية تحقيقيا في المر 
عمى  226اإلعدادية والثانوية، وفي ظل تراجع القدرة التنافسية لالقتصاد المصري إلى المرتبة 

، بينما يمكن الدفاع بدرجة كبيرة 3128/ 3127مستوى العالم  في مؤشر التنافسية العالمية عام 
ي ظل وصوليا إلى المرتبة الثانية عالميا في جدا عن االفتراضات الخاصة بحالة سنغافورة  ف

القدرة التنافسية في نفس المؤشر، كما يمكن الدفاع بدرجة كبيرة عن االفتراضات الخاصة بحالة 
 عالميا في ذات المؤشر. 36ماليزيا في ظل وصوليا إلى المرتبة 

لإلنفاق ية عن االستمرار في السياسات الحالبشكل عاجل جدا ضرورة التوقف يمكن القول ب -23
 لإلنفاق عمىالبدء في بدائل لمسياسات الحالية ، وبإمكانية في مصر عمى التعميم قبل الجامعي 

فعاليتيا وكفاءتيا ومالئمتيا واستجابتيا  لتركز عمى رفع  ؛في مصر قبل الجامعي التعميم
وماليزيا ؛ لتقترب من فعالية وكفاءة ومالءمة سياسات سنغافورة المنخفضة لألطراف ذات الصمة

 لإلنفاق عمى التعميم واستجابتيا المرتفعة لألطراف المعنية.
 ولذلك يوصي الباحث؛ بما يمي:

محو أمية القراءة   :لتركز عمى قبل الجامعي في مصر لتعميماستراتيجية اإعادة صياغة أىداف -2
لمواىب الكامنة وتعميم األخالق وحب الوطن والعمل الجماعي واكتشاف ا ،والكتابة واألمية الرقمية

 فقط. عبر المرحمة االبتدائية وما قبميالدى كل تمميذ والتشجيع عمى التفكير واالبتكار، وذلك 
جعل المجمس األعمى لمتعميم قبل الجامعي برئاسة رئيس الجميورية أو برئاسة رئيس الوزراء،  -3

ير التعميم العالي ووزير ويضم في عضويتو عددا من الوزراء عمى رأسيم وزير التربية والتعميم ووز 
الصحة ووزير الثقافة ووزير التخطيط  ورئيس الييئة الوطنية لإلعالم وممثل عن الدين اإلسالمي 
وممثل عن الدين المسيحي، باإلضافة إلى شخصيات عامة معنية بالتعميم وممثل عن المدارس 

 األمين العام لممجمس.   الخاصة وممثل عن المدارس الدولية، ويكون وزير التربية والتعميم ىو
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 جعل المرحمة اإلعدادية قسمين: أحدىما عام وآخر فني.-4
تخصيص منح مجانية لمطالب االبتدائية، مع حتى نياية المرحمة العام االكتفاء بمجانية التعميم -5

سواء االبتدائية الستكمال دراستيم في التعميم العام اإلعدادي والثانوي المتفوقين في نياية المرحمة 
 في مدارس حكومية أو خاصة.

 االستمرار في مجانية التعميم اإلعدادي الفني والثانوي الفني. -6
وقف الزيادات السنوية لمصروفات المدارس الخاصة والمدارس الدولية، مع مزيد من التشجيع -7

كافة أنواع الرقابة عمى جودة الخدمات التعميمية التي تقدميا و والحوافز ليا في ظل ليذه المدارس 
؛ لزيادة اإلقبال عمييا؛ بما يخفف العبء عمى اإلنفاق العام عمى المصروفات التي تقوم بتحصيميا

 التعميم قبل الجامعي.
 االستفادة من إلغاء مجانية التعميم اإلعدادي العام والثانوي العام، فيما يمي: -8
 زيادة رواتب المدرسين. -
عميم قبل الجامعي؛ لتوجيييا نحو زيادة عدد الفصول زيادة مخصصات اإلنفاق العام عمى الت  -

 وتخفيض متوسط كثافة الفصل في المدارس الحكومية.
زيادة مخصصات اإلنفاق العام عمى التعميم قبل الجامعي؛ لتوجيييا نحو برامج تدريبية مكثفة   -

 ة أو وكيميا.لإلدارة المدرسية ال يقل البرنامج عن شير، وذلك قبل تولي أحد مسئولية مدير مدرس
زيادة مخصصات اإلنفاق العام عمى التعميم قبل الجامعي؛ لتوجيييا نحو إدخال اإلنترنت في  -

 المدارس الحكومية.
زيادة مخصصات اإلنفاق العام عمى التعميم قبل الجامعي؛ لتوجيييا نحو برامج تدريبية مكثفة   -

 لمدرسي العموم والرياضيات لزيادة جودة تدريس ىذه المواد.
  :المراجعائمة ق

 أوال: المراجع بالمغة العربية

( تقييم سياسات اإلنفاق العام عمى التعميم في مصر في ضوء معايير 3121أشرف العربي ) -2
الكفاية والعدالة والكفاءة"، ورقة مقدمة لممؤتمر الدولي الخاص بتحميل "أولويات اإلنفاق العام 

  ، شركاء التنمية، ىيئة كير الدولية في مصر. بالموازنات العامة في مصر والدول العربية"
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: الجياز القاىرة)(، كتاب مصر في أرقام3127الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء) -3
 (.3127سبتمبر، المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء

(، أىم مؤشرات بحث الدخل واإلنفاق 3126المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء) الجياز-4
 (3126تيالك، )القاىرة: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، يوليو واالس
        صنع السياسات البيئية في مصر)القاىرة: الجامعة األمريكية( (،8::2)سموى شعراوي جمعة -5
 http://ktateeb.org/?p=1256 ، مالمح التجربة التعميمية في سنغافورةو  ،(3125عاطف قبوري)-6
(، اإلنفاق عمى التعميم ومشاركة المؤسسات المجتمعية في 3117بن مغرم الغامدي) عبد اهلل -7

تحمل تكاليفو لمواجية متطمبات النيضة التعميمية المستقبمية بالدول األعضاء في مكتب التربية 
 دراسة ميدانية)الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخميج( -العربي لدول الخميج

(، تمويل التعميم والوقف في المجتمعات 3122محمد حسن جمعة)عمي صالح جوىر و  -8
 .(المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع :المنصورة)رؤية اقتصادية تربوية،  -اإلسالمية

قصة سنغافورة  -(، من العالم الثالث إلى العالم األول3118لي كوان يو، ترجمة: معين اإلمام)-9
 )الرياض: مكتبة العبيكان(. 2:76-3111

 .مختار الصحاح)القاىرة:وزارة المعارف((،2:64)محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -:
التعميم العالي في مصر بين قيود التمويل واستراتيجيات التطوير"، "(، 3123)، مروة بمتاجي -21
 .(مركز شركاء التنمية: القاىرة)

: وزارة القاىرة ) 3125/3126لعام  (، كتاب اإلحصاء السنوي3126وزارة التربية والتعميم ) -22
 .التربية والتعميم(

-3125بل الجامعي في مصر ق(، الخطة االستراتيجية لمتعميم 3125وزارة التربية والتعميم ) -23
 .: وزارة التربية والتعميم(القاىرة) 3141

 3126/3127(، مشروع موازنة جميورية مصر العربية لمعام المالي 3126وزارة المالية) -24
 (. 3126يونيو   القاىرة: وزارة المالية،)
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