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ن الدول ا على دول بعينها ، فقد انتقل االهتمام به ملم يعد االهتمام بالتعليم مقصور  
 فييقوم به التعليم  الذيوالمهم   الحيويالمتقدمة إلى الدول النامية بعد تأثر الجميع بالدور 

التعليم و يعد ،  ولما له من آثار وعالقات متداخلة تحقيق النهضة القومية للمجتمعات المدنية
نص عليه ، وذلك من خالل ما  اإلنسان أحد المداخل األكثر فاعلية وأهمها لتأكيد حقوق 

ت امن أن التعليم حق ، تكفله الدولة لكل مواطن باعتباره واحد ا من مجموعة الحاج رالدستو 
عليم هبة تخلعها الدولة على مواطنيها  تلالزمة لكل فرد في المجتمع ، فليس حق الااألساسية 

 .، بقدر ما هو واجب عليها والتزام مفروض عليها أن تؤديه 

ويتأثر بمدى التطور االقتصادي  ، ا  بالمجتمععضوي   فالتعليم يرتبط ارتباط ا
كما أنه ليس امتيازا  تتفرد به الطبقات  ، واالجتماعي والسياسي الذي يعيشه المجتمع

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان علي أن التعليم حق لكل حيث أكد  ،  االرستقراطية الميسورة
 في كل مراحله الجامعية وما قبل الجامعية اولة عليها أن توفر التعليم مجان  وأن الد ، شخص

ا وتتزايد الحاجة إلي ،  لكفاءاتهم وقدراتهم العقلية اللجميع تبع   ويكون التعليم العالي متاح 
م في عالم يعصف به التغير السريع في جميع مناحي الحياة السياسية واالقتصادية يالتعل

موه يتوقف إلي حد كبير علي حسن استثماره كما أن تقدم المجتمع ون. واالجتماعية والثقافية
مكانيات وثروات وعلي رأسها الثروة البشرية وهناك دعوات لتحقيق  لكل ما لديه من طاقات وا 

اإلقليمية والوطنية الشرق أوسطية في محاولة و تبنتها المؤسسات الدولية  العدالة التعليمية
 وتحقيق مبدأ الديمقراطية ، لتنمية الشاملةمنها لمواجهة مطالب الثورة العلمية والتكنولوجية وا

وضمان الحقوق األساسية لإلنسان وكلها حقوق قائمة علي المساواة وتكافؤ الفرص  ، 
عطاء أسبقية للفئات المحرومة وفي مقدمتها   ، والتعليم للجميع ،  ديمقراطية التعليم)وا 

 .(1)(م الذاتيوالتعل،  ليم المرأةوتع ، وتعليم الكبار ، والتعليم المستمر،  والتعليم األساسي
لتغيير مقاصده وأبعاده لتحقيق األهداف  والسعيوأدى ذلك إلى المناداة بإصالح التعليم 

 .السابق اإلشارة إليها 
 

يمكن من خالله تفعيل نظام التعليم بما يحقق ما  اإصالح التعليم يستهدف تغيير  إن 
تعينها  حيث تصبح طاقة مضافة إلي قوة األمةب،  ننشده من تنشئة وتكوين األجيال الجديدة
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تعزيز : (2)تتمثل في والتي التعليميأهم مقاصد اإلصالح  لتحقيق علي التسريع بخطي التقدم
 .والجودة التعليمية  ،االرتفاع بالكفاءة لتعليميةا ةلاالهوية الثقافية وتطويرها ، العد

تضمنه من معني التربوي لما تأسمي مقاصد اإلصالح  تحقيق العدالة التعليمية يعدو 
ال بمجرد التجاوز عن الفروق التي قد تنشأ  ، في أن يحصل كل مواطن علي حقه في التعليم

أو غير هذا وذاك  ، نتيجة للبيئة أو المذهب أو الدين أو الحالة المالية أو الوضع االجتماعي
نما بأن يكون هناك تكاتف اجتماعي يس ،  مما ال يد للمتعلم فيه عي إلي بذل الجهد في وا 

 . (3)ومواجهتها التغلب علي بعض هذه الظروف

التعليم على عدة عوامل من أهمها االرتكاز  فيويعتمد تحقيق العدالة االجتماعية  
المجتمع ، بمعنى أن العدالة  فيالمعاش  االجتماعيعلى فلسفة تربوية تنبثق من الواقع 

صورة  فيوضعها  التيمجتمع وفلسفة التعليم التعليم تنبثق من فلسفة ال فياالجتماعية 
 فيتتطلب العدالة االجتماعية لذا و  التربويالمجال  فيمنطلقات ومفاهيم ، وقيم لتطبيقها 

 (.4)ككل التعليمييير موحدة يخضع لها جميع الطالب داخل النظام اإيجاد مع التربويالمجال 

يتمثل في إتاحة والذي ،  تكافؤ الفرص مبدأ ، في العدالة ويفترض الجانب التوزيعي         
عملية سواء هذه الالتي تعترض  ، توالمشكال بتذليل الصعابوراغب فيه  التعليم لكل قادر

 .(5)أكانت مادية أم معنوية 

،  وعليه، يظل تكافؤ الفرص التعليمية أهم مقوم للسياسة التعليمية في مصر
اد السوق والخصخصة ، وما يترتب وبخاصة  في ظل تحول االقتصاد المصري نحو اقتص
 .عليه من تحوالت هيكلية في االقتصاد وتغير دور الدولة 

تكافؤ الفرص التعليمية  والعدالة يؤكد العديد من رجال التربية على أن تحقيق لذا و 
 :يتطلبفي السياسة التعليمية 

  بالمنطقة الفعليوجودها لتحقيق ضرورة بناء المؤسسة التعليمية . 
  العادل بالمدرسة لكل من تنطبق عليه شروط القيد لاللتحاقالفرص إتاحة. 
 مدخالته لجميع الملتحقين المساواة في ظروف التعلم وتوفير إمكاناته و. 
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  المســاواة فــي المعاملــة واالحتــرام فــي المواقــف المختلفــة داخــل مجتمــع المدرســة دون
امــل اإلدارة المدرســية تمييــز فــي العالقــات فــي تعامــل المدرســين مــع الطــالب أو فــي تع

 .(6)معهم
  ــه القــدرات ــه إلــي أقصــي مــا تســمح ب ــيم فــي مختلــف مراحل القــدرة علــي مواصــلة التعل

 .العلمية في التحصيل
  أال يعيـق االلتحــاق بالمدرســة عــائق مــادي أو اجتمــاعي أو ســكنى أو نتيجــة اللــون أو

ى قـدم المسـاواة االعتقاد الـديني وأن يعامـل الطـالب فـي مختلـف المراحـل التعليميـة علـ
 (.7)في ظل مجتمع يسوده القانون 

ذا كــان رجــال التربيــة يتفقــون علــى أهميــة تحقيــق العناصــر الســابقة   المجتمعــات  فــيوا 
مــدى أهميــة تواجــد أحــد هــذه العناصــر  فــيالمختلفــة إال أنــه قــد يكــون هنــاك بعــض االختالفــات 

 .ا لظروف وأحوال كل مجتمع وفق  

 :وتساؤالتها  مشكلة الدراسة
تسعي األمم إلي تحقيق العدل بين أبنائها في كافة المجاالت ومنها التعليم؛ من 

اإلعالن العالمي لحقوق :  منطلق أن حق التعليم هو حق أقرته المواثيق الدولية والتي منها
م وأقرته دساتير الدول 1441ومؤتمر القمة العالمي من أجل األطفال عام  1441اإلنسان 
يتبلور هذا الحق في مبدأ تكافؤ حيث  –تثني من ذلك الدستور المصري وال يس -المختلفة 

دون النظر إلي نوع أو دين أو طبقة اجتماعية  بين أبناء المجتمع ،  الفرص التعليمية
 ( .1) واقتصادية

ويعد نظام التعليم المصري واحد ا من أكبر نظم التعليم في العالم واألكبر على مستوى 
مليون طالب موزعين على  2104وشمال أفريقيا ، حيث يضم نحو  منطقة الشرق األوسط

(  17764124)مختلف المراحل التعليمية ، حيث تستوعب مرحلة التعليم قبل الجامعي نحو 
في حين يتم استيعاب النسبة المتبقية في مؤسسات التعليم العالي % 11طالب أي قرابة 

(4 .) 
 

التعليم لجميع المواطنين في كل المراحل ورغم سعي الدولة لاللتزام بتوفير فرص 
التعليمية عامة والتعليم األساسي خاصة  ، والعمل على التوسع في نشره لجميع مناطق 
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الدساتير والقوانين ، فسياسة ، إال أن واقع التعليم المصري يختلف كثير ا عما أقرته الجمهورية 
ارض مع مبدأ إتاحة حق التعليم مدى التعليم في مصر تتبنى فلسفة السلم التعليمي الذي يتع

الحياة ، حيث تستبعد هذه السياسة الذين تعثروا أو تجاوزوا سن المرحلة وخاصة مرحلة 
إن هذه الفلسفة كانت مالئمة لقيم وأوضاع ارتبطت بوظيفة التعليم في . التعليم األساسي 

ربطه بالتنمية البشرية أصبح انتقائه للصفوة ، ومع االهتمام بالتعليم محلي ا ودولي ا ومحاولة 
   (. 11)المفقودة  مفهوم االستبعاد قرين ا النتهاك مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية

أن النظام التعليمي يوجد به تباينات في فرص ( سارة مسعود) ولقد أكدت دراسة 
فضال  عن  التعليم بين أنماط التعليم الرسمية والخاصة وبين إمكانات مختلف المحافظات ،

 ( .11)التفاوت بين مؤهالت المعلمين في الريف والحضر 

ظام التعليمي في أن الن( غسان الخلف)، ودراسة ( ضرمحسن خ) وتؤكد دراسة 
، وعلى الرغم من  اإللزامحقيق االستيعاب الكامل لجميع من هم في سن  يستطيع تمصر ال

  .( 12)مرتفعة ما زالت كثافة الفصول إال أن دارس والفصول زيادة أعداد الم

اإلخالل بمبدأ تكافؤ  ا مننوع   بهجد و مصر ي في التعليميلنظام وعليه يتضح أن ا
 :فيما يلي التعليمية حيث يظهر ذلك  الفرص
  ــيم علــى عــدم ــرات الدراســية تحقيــق االســتيعاب الكامــل قــدرة التعل وتحميــل وتعــدد الفت

 .الفصول الدراسية فوق طاقة استيعابها
 الريف والحضر بينالتعليم  فيالفرص  عدم تكافؤ. 
  التعليم بالنسبة للذكور واإلناث الفرص في تكافؤعدم. 
 التعليم بين الفقراء واألغنياء فيتكافؤ الفرص  عدم. 
  المهمشة والمناطق المركزية  الجغرافيةالتعليم بين المناطق  فيعدم تكافؤ الفرص 
  عليم العام معظم مدارس الت فيانخفاض مستوى جودة التعليم. 

 

ومما ال شك فيه أن العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية في التعليم األساسي من القضايا 
المحورية التي تقع على قائمة أولويات األسر المصرية وخاصة أن هناك الكثير من المعوقات 

ا يتعلمون فيه ومازالت يجدون مكان   فمازال هناك من أبناء مصر من ال التي تواجههم ،
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لمدارس تعانى من انخفاض مستوى العملية التعليمية ومن تكدس للتالميذ داخل الفصول ا
نتيجة اللتحاقهم بمدارس  وفى ذات الوقت ينعم المنتمين إلى التعليم الخاص بمزايا متعددة

تحقق  التيإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة األمور على ازداد إقبال أولياء  ولذا فقد متميزة ،
دعم أخالقهم و تهذيب  في إيجابيا وذا أثر ا جيد  هم  تعليم  رغبون فيه من تعليم أبنائلهم ما ي

  .ا مع طموحاتهم وميولهم ورغباتهمسلوكهم ، ومتفق  
 

ا لحاجتها إلى بكل هذه المتطلبات نظر   تفيالدولة لم تستطع أن  ومع االعتراف بأن 
يتحمل  لكيلجأت إلى القطاع الخاص  لذاتفوق قدراتها المالية  التيالمزيد من االعتمادات 

إلى إلحاق أبنائهم  السعيجانب من هذه المتطلبات كما لجأ بعض أولياء األمور إلى 
 . تحقق لهم ما يرغبونه  التيبالمدارس الخاصة 

مرحلة  فيالخاصة بأعداد التالميذ المعلومات والبيانات  الجدول التالي بعض ضحو وي
 : (13) يليما ك ، وهياألساسيالتعليم 

 ( 1) جدول 
 بالمدارس الحكومية والخاصة أعوامالتالميذ خالل عشر تطور أعداد 

  (2111/2111 – 2111/2111 ) 
 نوع المدارس        

 
 لدراسياالعام  

 المرحلة

 المدارس الخاصة المدارس الحكومية

2111 
2111 

% 2111 
2111 

% 2111 
2111 

% 2111 
2111 

% 

 107 721263 704 562134 4103 1617111 4201 6574211 االبتدائية

 604 225343 701 111175 4306 3764411 4202 4116134 اإلعدادية

 :يتضح ما يلي  ( 1)وباستقراء الجدول
  عام  في( بالمدارس الحكومية االبتدائيةالمرحلة )أعداد التالميذ  إجماليأن

ذ في نفس من التالمي %4201بنسبة تلميذ (  6574211 )نحو 2111/2111
 2111/2111عام  فيأعداد التالميذ  إجماليبينما بلغ  فئة العمر،

رتفاع باو  من التالميذ في نفس فئة العمر %4103بنسبة تلميذ  ( 1617111)نحو
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ونقص فى نسبة االلتحاق يقترب من  سنوات( 11)تلميذ خالل  2117143مقداره 
 .للتالميذ من العدد الكلى % 1

  عام  في( بالمدارس الخاصة االبتدائيةالمرحلة )ميذ أعداد التال إجماليأن
من التالميذ في نفس فئة  %704بنسبة تلميذ (  562134 )نحو 2111/2111
بنسبة  ( 721263)نحو 2111/2111أعداد التالميذ عام  إجماليبينما بلغ العمر 
تلميذ خالل  165424 امقداره بزيادةو  من التالميذ في نفس فئة العمر 107%

 .للتالميذ من العدد الكلى% 101نسبة االستيعاب يصل إلى  فيوزيادة  سنوات (11)

  عام  في( المرحلة اإلعدادية بالمدارس الحكومية) فيأعداد التالميذ  إجماليأن
من التالميذ في نفس فئة % 4202بنسبة تلميذ ( 4116134 )نحو 2111/2111
        نحو 2111/2111عام  فيأعداد التالميذ  إجماليبينما بلغ العمر 

 بنقصو من التالميذ في نفس فئة العمر % 4306بنسبة تلميذ (  3764411)
 .سنوات( 11)تلميذ خالل (  317434 ) مقداره

  عام  في( المرحلة اإلعدادية بالمدارس الخاصة) فيأعداد التالميذ  إجماليأن
من التالميذ في نفس فئة العمر % 701بنسبة  111175نحو  2111/2111

 (               225343)نحو 2111/2111أعداد التالميذ فى عام  إجماليينما بلغ ب
تلميذ (  37261 ) امقداره زيادةبو من التالميذ في نفس فئة العمر % 604بنسبة 
 .سنوات( 11)خالل 

 

في عام ( سنوات 6)م في سن اإللزا ألطفالأن أعداد اهذا باإلضافة إلى   
 سمة وأن أعداد المقيدين في الصف األول هون( 1624176) هو 2116/2117

نسمة بنسبة (  266116 )وأن عدد من لم يلتحق بالتعليم هو. تلميذ( 1357361)
 .(14)% 13057وبالتالي تكون نسبة االستيعاب %. 16043

 

ا للتوجه الوقت الحاضر بصفة خاصة نظر   فيوتظهر أهمية دراسة التعليم الخاص 
من الناحية الرسمية بسياسة ، أو ما يسمى  بالخصخصةما يسمى ا نحو مصر حالي   فيالعام 
 ضروريحيث تتجه الدولة إلى تقليص دور القطاع العام إلى أدنى حد  االقتصادير التحر 

طالق الحدود بالنسبة للقطاع الخاص  والتي الدراسة الحاليةومن هنا ظهرت مشكلة  ،وا 
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 فيق العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية تحقي فيكيفية قيام القطاع الخاص بدور  فيتتلخص 
 .بمصر  األساسيالتعليم 

 

 :اآلتي  الرئيس اإلجابة عن التساؤ  احلالية دراسةاو  الحتوعليه 
 

 مرحلة التعليم األساسي مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية يفتدعيم للقطاع اخلاص ميكن  كيف 

 رصر  مب
 

 : عيةويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفر 
 ؟ مصرب مرحلة التعليم األساسي في لتكافؤ الفرص التعليمية الحاليما الواقع  .1

 ؟ مصر فيتكافؤ الفرص التعليمية  فيلماذا اللجوء للقطاع الخاص لعالج الخلل  .2

مبدأ تكافؤ الفرص  تدعيم فيلإلسهام الخاص  القطاع لتفعيل دورما أهم اآلليات المقترحة  .3
 ؟ يم األساسي بمصرفي مرحلة التعل التعليمية

في لإلسهام لتفعيل دور القطاع الخاص  آليات تقديمإلى   دراسةال تسعى : الدراسةأهداف 
 : في مرحلة التعليم األساسي بمصر، ويتم ذلك من خالل مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية تدعيم
 .لتكافؤ الفرص التعليمية الحاليعلى الواقع لوقوف ا .1

 .التعليم الخاص ايستند عليه التياف واألهدالتعرف على الفلسفة  .2

 .مبررات اللجوء للتعليم الخاص تحديد .3

مبدأ تكافؤ الفرص  تدعيملالخاص  القطاعلتفعيل دور  توصيات ومقترحاتوضع  .4
 .مصرب مرحلة التعليم األساسي في التعليمية

 
 

 : والحاجة إليها مما يلي دراسةأهمية ال تنبع  : الدراسةأهمية 
فؤ الفرص التعليمية تمثل قيم ا معيارية ، تسعى النظم التعليمية إلى كاإن العدالة وت -1

، أو من خالل ما  واإلجراءاتتطبيقها أو االقتراب منها سواء من خالل السياسات 
 .يتم في داخل المؤسسة التعليمية ذاتها 

تكشف هذه الدراسة عن أهم الفجوات في نظام التعليم المصري والتي تحول دون  -2
 .التعليمية  دأ تكافؤ الفرصتحقيق لمب
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حيـث فـي التخطـيط التربـوي واقتصـاديات التعلـيم أهميـة الدراسـة  يمكن أن يكون لهـذه -3
أســاس علمــي فــي اتخــاذ القــرارات  إلــىن يســتند أل الفرصــة أمــام متخــذ القــرار  تتــاح 

وخاصــة فــي مجــال تحقيــق تكــافؤ الفــرص  المتعلقــة بالعمليــة التربويــة فــي المســتقبل
 .التعليمية 

 

  :منهج الدراسة وأدواتها 
كــأداة  ةالمقابلــة المفتوحــحيــث تعتمــد علــى  الوصــفيتســتخدم الدراســة الراهنــة المــنه  

تكــافؤ الفــرص التعليميــة وأهــم ســمات  فــيبمظــاهر الخلــل لجمــع البيانــات والمعلومــات الخاصــة 
 . المصري األساسيلمرحلة التعليم  التعليميالواقع 

 

 : اآلتي فيلدراسة اتمثلت حدود :  الدراسةحدود 
  ـــــي تـــــ :الحـــــدود الموضـــــوعية ـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص دعيمدور القطـــــاع الخـــــاص ف                مب

 .مرحلة التعليم األساسي بمصر فيالتعليمية 
  عينة عشوائية من التربيـة والتعلـيم والمهتمـين بالتربيـة والتعلـيم مـن  :الحدود البشرية

 .وأولياء أمور الطالب  وكذلك رجال التعليم الخاص المدني المجتمع
  جمهورية مصر العربية :الحدود المكانية . 
  زمن إجراء الدراسة  :الحدود الزمانية. 
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  :الدراسة مرصطلحات 
تعبر عن تصورها وفهمها لمبدأ تكافؤ  التيهناك العديد من المصطلحات والمفاهيم 

 :الفرص التعليمية ومن أهمها 
 

                             :  تكافؤ الفرص التعليمية -1

واتجاهاته وأن يتعلم  لميوله المناسبةالفرص التعليمية  علىفرد يقصد به حصول كل 
وبصرف النظر عن وضعه االجتماعي أو قدراته  و إلى أقصى حد تؤهله له استعداداته

مة ي نوع الخدفاالقتصادي أو الديني أو كونه ذكر ا أو أنثى ، ودون أن يكون هناك اختالف 
 .الحقيقية من برام  التعليم التي تقدمها الدولة االستفادةالتعليمية المقدمة حتى يتثنى له 

 

                                                                       : التعليم األساسي -2

شباع يهدف إلى تنمية قدرات واستعدادات التالمذلك القدر من التعليم الذي  يذ وا 
ر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية ميولهم وتزويدهم بالقد

التي تتفق وظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم األساسي أن يواصل 
تعليمه في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف وذلك من أجل إعداد الفرد 

ا في بيئته ومجتمعه  لكي : ، ومدته تسع سنوات مقسمين إلى حلقتين يكون مواطن ا منتج 
  . (15)ومدتها ست سنوات والثانية اإلعدادية ومدتها ثالث سنوات  االبتدائيةاألولى 

                                                                                :اخلرصخرصة  -3
 المملوكة للدولةاألنشطة واألصول  وملكية إدارة فياركة القطاع الخاص زيادة مش 

قيام الدولة بتحويل ملكية القطاعات العامة جزئيا أو كليا إلى القطاع وتعنى كذلك  . (16)
القطاع العام وتحسين كفاءتها اإلنتاجية  فيالخاص بغرض التخلص من الوحدات الخاسرة 

 .هود الدولة فيما هو أنفع للمجتمع لخدمة أهداف التنمية وتوفير ج
                                                                              :تعليم اخلاصال -4

، ا بواسطة هيئات أو أفراد ا أو جزئي  يمول كلي   الذي الحكوميالتعليم غير أنواع نوع من 
 . (17)يمية واالقتصادية التعلويهدف إلى الوصول إلى مجموعة من األهداف 

 

 : استثمار التعليم -5
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ا من اإلنفاق عليه يمكن مرتفع وأن مزيد   اقتصادي واجتماعي عائد لهعنى أن التعليم ي      
ا من التنمية االقتصادية واالجتماعية ويكون هذا العائد نابع   فيأن يؤدى إلى معدل سريع 
  .  (11)من الكفاءة  بأقصى درجة المتاحةاالستغالل الحسن للموارد 

 :األساسيالتعليم  يفالعدالة االجتماعية  -6
تؤهله  ويستمر فيه بقدر ما األساسيأن يلتحق بالتعليم  في حق كل فرد هي 

يحصل من  التيواحتياجاته الشخصية ، مع ضرورة توفير اإلمكانيات  قدراته و  استعداداته
توفير اإلمكانيات المادية ، والبشرية ، التعليم أسوة بغيره ، بمعنى  فيخاللها على حقه 

دون تفرقة بين نوعيات التعليم ، ومدارسه المختلفة ، ء والتنظيمية الالزمة لعملية التعليم الكف
توزعها الدولة ، بحيث توزع  التيوبين المتعلمين أنفسهم ، وأن يتمتع بخدماته التعليمية 

يرتبط  خارجيعامل  أيوبغض النظر عن  على الجميع دون تفرقة أو تحيز ، ا عادال  توزيع  
إليها  ينتمي التيأو المنطقة الجغرافية  واالقتصادي االجتماعيأو المستوى ( الجنس ) بالنوع 
 .(14)الفرد

:مرصر يفجما  تكافؤ الفرص التعليمية  يف  سابقةدراسات   

 :تتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ومنها التيتعددت الدراسات 
 :عربيةسات درا: أواًل
هدفت الدراسة إلى التعرف علي مفهوم  :(90)(9002دراسة سارة جمعة مسعود ، )  – 1

التعليم للجميع وفلسفته وأهدافه ومتطلباته ، والتعرف علي صورة مختصرة لواقع التعليم 
االبتدائي وتعليم الفتاة بالمجتمع المصري وصورة تفصيلية لواقع التعليم للجميع بمحافظة 

درية متناوال  مرحلة التعليم االبتدائي وواقع تعليم الفتاة والصياغات المستحدثة في هذا اإلسكن
وتوصلت الدراسة إلي أن النظام التعليمي الحالي توجد به تباينات في فرص التعليم . التعليم

وبين من يمتلكون  ، بين أنماط التعليم الرسمية والخاصة وبين إمكانات مختلف المحافظات
فضال  عن التفاوت بين  ، ومن ال يملكونها ، ت المالية لتعاطي الدروس الخصوصيةالقدرا

وجود بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق مبدأ و ، مؤهالت المعلمين في الحضر والريف
ضعف التمويل والموارد، و عدم وضوح واستقرار السياسات التعليمية ،: التعليم للجميع منها

انخفاض المستوي و تدني مستوي األبنية التعليمية للمدارس، و ثقافية، االجتماعية وال العواملو 
 .ضعف المناه  والمهني للمعلمين 
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هدفت الدراسة إلى التعرف  :(91)(9002دراسة الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ، ) – 9
علي واقع التعليم األساسي في مصر من خالل تطور أعداد التالميذ والمعلمين والمدارس 

التعليم األساسي خاصة االستيعاب والتأخر الدراسي  تكاللفصول، والتعرف علي أهم مشوا
التعرف علي مدي الفجوة بين و التي تواجه المعلم ،  تكالوالمش ، والتسرب وكثافة الفصل

لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية  بين تعليم الذكور واإلناث تحقيق او  ، التعليم في الحضر والريف
وتوصلت الدراسة إلى وضع . ول علي تعليم أساسي إلزامي جيدمتساوية للحصلتوفير فرص 

 ،  ومعلم متميز ، من خالل مدرسة فعالة 2117تصور لمستقبل التعليم األساسي حتى عام 
دارة تربوية متميزة ،  وتكنولوجيا التعليم ،  م النشطالتعل تفعلومناه    .وا 

 

الدراسة إلى التعرف علي أهم اتجاهات  هدفت :(99)(9002دراسة محسن خضر ، )  – 3
لتعرف علي مدي االقتراب أو االبتعاد من هذه لالسياسة التعليمية ومحاولة االنتقال إلي الواقع 

االتجاهات ورصد أهم سلبيات اإلخالل بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في الواقع التعليمي 
واستخدمت الدراسة المنه  . الكيفيبالتعليم ما قبل الجامعي في مصر في مستوييها الكمي و 

وتوصلت الدراسة إلي عدم تحقيق االستيعاب الكامل لجميع من هم في . الوصفي التحليلي
ضخامة نسبة و ارتفاع نسبة الفاقد النات  عن الرسوب ، و ارتفاع كثافة الفصول، و سن اإللزام، 

وخاصة )لتعليمي ويعزز هذه الظاهرة تضخم نسب الهدر ا ، األمية في المجتمع المصري
التعليم دون  والتي تعيد إنتاج األمية وتعمل علي استفحالها، ال يزال حظ اإلناث من( التسرب

أنه يجب تصحيح السلم التعليمي وزيادة نصيب الطالب من  وهذا يعنى المستوي المأمول،
 .اإلنفاق وزيادة الموارد المالية للتعليم الثانوي من قبل إنفاق الدولة

 

هدفت الدراسة إلى تحليل مفهوم العدالة  (:93)(9002اسة غسان محمد الخلف ، در)  – 4
توضيح المقصود بالسياسة و ، يره في األدب التربوي واالجتماعياالجتماعية وأهم معاي

تحليل مضمون السياسة التعليمية المرتبطة و وأهم القوى الموجهة لها في مصر، ، التعليمية
التعرف علي مالمح العدالة و وء مفهوم العدالة االجتماعية، بمرحلة التعليم األساسي في ض

 وضعو االجتماعية في مرحلة التعليم األساسي كما أشارت إليها السياسة التعليمة في مصر، 
بعض المقترحات للسياسة التعليمية في مصر لتحقيق العدالة االجتماعية في التعليم 

وصلت الدراسة إلي زيادة في نسب تو . ستخدمت الدراسة المنه  الوصفيوا .األساسي
وهناك ، نها لم تصل إلي االستيعاب الكاملولك ، 2114ات وحتى ياالستيعاب منذ السبعين
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وعلي الرغم من ذلك ال تزال الكثافة مرتفعة داخل  ، زيادة في عدد المدارس والفصول
، واإلصالح تعليمية وبحاجة للترميمفضال  عن وجود مدارس غير صالحة لألغراض ال، الفصول

ولكن هناك ضعف في تحقيق الهدف المطلوب من  ،  قيمة اإلنفاق علي التعليم رغم تضاعف
واإلنفاق عليه ال  ، حيث أن حجم اإلنفاق علي تالميذ التعليم األساسي ضئيل ، المجانية

 يعاني المصري التعليميالنظام  ومازال ،يذه بالمقارنة مع المراحل األخرىيتناسب مع عدد تالم
 .من تعدد الفترات الدراسية وتباين عدد ساعات التعلم

 

هدفت الدراسة إلى دراسة واقع التعليم  :(94)(9004دراسة حنان صابر أحمد محمد ، )  -2
البرازيل ومن ثم تقديم  -الهند  -اندونيسيا  -الصين  -األساسي للجميع في كل من مصر 

و . واستخدمت الدراسة المنه  المقارن. رنةبعض التوصيات من خالل الدراسة التحليلية المقا
توصلت الدراسة إلي ضرورة أن تتضمن أهداف المرحلة اإلعدادية هدف اكتساب مهارات 

قدرة علي اختيار مهنة محددة والعمل الأساسية لألعمال اإلنتاجية لكي يكون لدي التلميذ 
شخاص الذين يعمدون علي تنمية المهارات الحياتية لدي الطالب ، فرض عقوبات علي األ

غالق محالتهم ، تحسين نظام  إلي تشغيل األطفال في سن الدراسة مثل سحب الرخص وا 
وذلك عن طريق دعوة الوكاالت الخاصة ورجال األعمال والجمعيات األهلية  ،  التمويل

دعم استخدام التقدم و ومساندة الدولة واألخذ بيدها لتحقيق أهدافها من أجل التعليم 
تلبية احتياجات التعليم األساسية للشباب والراشدين و  ي لتطوير العملية التعليمية ،لوجالتكنو 

 .بهدف تعميم وتساوي فرص االلتحاق بالتعليم األساسي
 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أهم أسباب اإلخالل  :(92)( 9003دراسة نوال نصر ، )  – 2
وذلك من  ،  سي بين محافظات مصربمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بمرحلة التعليم األسا

التعرف علي موقف االتجاهات التربوية المختلفة من مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ، : خالل
التعرف علي المبادئ الموجهة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بمرحلة التعليم األساسي و 

تعليمية بمرحلة التعليم التعرف علي مستوي تحقيق تكافؤ الفرص الو في الوثائق المحلية ، 
االستعانة بتجارب بعض الدول لتحسين التعليم األساسي في مصر لتحقيق التكافؤ و األساسي، 

وتوصلت الدراسة إلي مجموعة . واستخدمت الدراسة المنه  الوصفي. في الفرص التعليمية
ة التعليم من العناصر والتي ُتبني علي أساسها خطوات تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بمرحل

ر في الريف ، عمل مجموعة من االستراتيجيات لمعالجة الفق: األساسي في مصر وهي
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 ، ، تنمية المعلمين أثناء الخدمة داخل المدرسة ، تحسين أجور المعلمينالمشاركة المجتمعية
لمعلمين بالقرى والمناطق النائية، منهم ، إعطاء حوافز لمن يعمل من ا ينومكافأة المتميز 

، محاولة التقليل من حدة وي التعليم مع المشكالت الحياتية، تكيف محتبعة المستمرةالمتا
 .الدروس الخصوصية

 

هدفت الدراسة إلى التعرف علي طبيعة  :(92)(9009دراسة محمد حسنين العجمي ، )  – 7
والموجهات الرئيسية وراء اللجوء إليه كأنسب صيغة لتحقيق تكافؤ الفرص الموازي التعليم 

برام  محو  ، مدارس الفصل الواحد للفتيات -تعليمية وتحديد آليات تحقيق التعليم الموازي ال
واستخدمت الدراسة . لتكافؤ الفرص التعليمية في محافظة الدقهلية -األمية وتعليم الكبار 

توصلت الدراسة إلي أن هناك عوامل ومسببات أدت بدورها إلي و . في التحليليالمنه  الوص
، ع التعليم النظامي في مصر فأصبح ال يفي إال بقدر بسيط من الحاجات التعليميةتردي أوضا

لتعليم بصورة متكافئة بين أفراد المجتمع المصري ريفه وحضره ومن أهم هذه ل اوال يوفر فرص  
وتحيز التعليم النظامي لجانب الذكور مقارنة باإلناث  ،ضعف الطاقة االستيعابية: األسباب

وأن التعليم ، بجانب ضعف جودته وجودة مخرجاته ،لمحرومين والمعوقينوضد الفقراء وا
، يعمل وفق قواعد جامدة ال تتفق ومتطلبات المجتمع ،النظامي بنيته ومحتواه وطرائقه الحالية

بعدم قدرته علي تحقيق تكافؤ  وكان محصلة هذا كله كم ا من المشكالت ارتبطت ارتباط ا وثيق ا
 .الفرص التعليمية

 

هدفت الدراسة إلى إيجاد أسلوب علمي  (:97)(1222دراسة مني أحمد علي حسين ، )  – 2
: من خالل وذلك ، للتخطيط لزيادة الفرص التعليمية لإلناث في التعليم األساسي في مصر

، هالعوامل المؤثرة فيو  ، التعرف علي الواقع التعليمي لإلناث في التعليم األساسي النظامي
ع التعليمي لإلناث في التعليم األساسي غير النظامي والعوامل الكامنة خلف التعرف علي الواقو 

واستخدمت . وفير التعليم األساسي لإلناثالتعرف علي االتجاهات العالمية في تو هذا الواقع ، 
و توصلت الدراسة إلي مقترحات ضرورية لتوفير الظروف المالئمة . الدراسة المنه  الوصفي

ة الفرص التعليمية لإلناث في التعليم األساسي النظامي للجميع وذلك من لنجاح التخطيط لزياد
المالئمة والتي يتسبب عدم ( االقتصادية -االجتماعية  -التعليمية )خالل توفير العوامل 

توفيرها حرمان اإلناث من الحصول علي الفرص التعليمية في التعليم األساسي النظامي ، 
عام كتعليم  15،  6تعليم اإلناث في الفئات العمرية ما بين اقتراح إنشاء إدارات خاصة بو 
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مع ضرورة تأنيث المدارس من ، سنة فأكثر كتعليم أساسي للكبار15و ،أساسي نظامي
ا من يقومون باإلشراف معلمات ووكيالت وناظرات ومديرات وحتى اإلداريين بالمدرسة وأيض  

ية والتعليم بتوفير التعليم األساسي النظامي أن تقوم وزارة التربو ، ( بديل جذري)علي المدرسة 
سنة وذلك مع ضرورة زيادة عدد المدارس الخاصة باإلناث في هذه 15 إلى 6لإلناث من سن 

 .(بديل عالجي)المرحلة التعليمية 
 

هدفت الدراسة إلى محاولة الوصول :(92)(1222دراسة سميحة علي محمد مخلوف ، )  -2
التعليم االبتدائي للجميع في مصر وذلك من خالل التعرف علي  إلي التخطيط المناسب لتوفير

واستخدمت . وواقع مشكلة األمية في مصر، واقع التعليم االبتدائي ومشكالته في مصر
لن يتأتى إال من و توصلت الدراسة إلي سد منابع األمية . الدراسة المنه  الوصفي التحليلي

وذلك بتحقيق االستيعاب الكامل ( سنة14 - 6)العمرية ليم االبتدائي للفئة االهتمام بالتع خالل
للذين هم في سن االلتحاق بالمدرسة االبتدائية والقضاء علي الفقد التربوي المتمثل في 

والتسرب واالرتفاع بمستوي التعليم االبتدائي من الناحية الكيفية وتوفير التمويل  بالرسو 
واالرتفاع بمستوي  ، والتسرب ي مشكلة الرسوبوالقضاء عل، الالزم لتحقيق االستيعاب الكامل

حيث الهدف هو محو أمية هذه الفئة ( سنة14 - 1)الفئة العمرية و التعليم االبتدائي ، 
، وهم الذين تسربوا من المدرسة االبتدائية ، الحلقة االبتدائية والوصول بهم إلي مستوي نهاية

مثل توفير مدارس ، لهمنظامية  ة غيرأو لم يلتحقوا بها وذلك عن طريق إيجاد فرص تعليمي
وعن طريق ، ومدارس تقوم علي أساس التعليم المتناوب مع العمل، ذات الفصل الواحد

 .واستخدام الكمبيوتر في التعليم ،المدارس الموازية، الحمالت اإلعالنية الموجهة



 م3104 يوليو( 43)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 06 

 :أجنبيةدراسات : ا ثانًي

هدفت الدراسة إلي التأكيد علي  :(92)(Johanningmeier E.V, ،9002 : دراسة)  – 1
أهمية رأس المال البشري وضرورة توفير مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية دون النظر إلي الجنس 

الفجوة الناتجة من عدم تكافؤ  سدوتوصلت الدراسة إلى إن . أو العرق أو المكانة االجتماعية
ي تحقيق منافسة ناجحة الفرص التعليمية سوف يؤدي إلي تنمية رأس المال البشري وبالتال

 .في مجال االقتصاد العالمي
 

هدفت  :(30)(Brayboy ,  Bryan Mckinley Jones  ،9007: دراسة)  – 9
الدراسة إلي محاولة الكشف عن الطرق التي يمكن من خاللها تحسين االحتياجات التعليمية 

لتعليم ال يمكن أن وتوصلت الدراسة إلى أن تحقيق المساواة والعدالة في ا. لجميع الطالب
يتحقق في المناخ الحالي حيث يتم النظر للتالميذ كأفراد وليس كمجموع ، أن هناك وسائل 
تستخدم من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ولكن هذه الوسائل ال تصل إلي درجة من العدل 

 .والمساواة
تجاهات هدفت الدراسة إلى التعرف على اال  ( :Torche,F  ،9002 ( )31:دراسة )  -3

توصلت الدراسة إلى عدة نتائ  من . التربوية للخصخصة وتكافؤ الفرص التعليمية في تشيلي 
أهمها التأكيد على أن ميزانية المؤسسات التعليمية تتأثر بقوى السوق داخل المجتمع وأهمية 

 .األخذ بمبدأ إصالح الخصخصة في ضوء تكافؤ الفرص التعليمية
هدفت الدراسة للكشف عن :  (Nieuwenhuis,Jan  ،9004( )39:دراسة )  -4 

، وكذلك التعرف على اخل المؤسسات والبيئات التعليميةالفرق بين مفهوم التكافؤ والقيم د
توصلت الدراسة إلى التأكيد على أهمية و  .التعليمية العمليةكون التكافؤ فرصة أم معالجة 

ا التأكيد على ضرورة الفهم بالتعليم  االرتقاءتكافؤ الفرص التعليمية ودورها في  وتطويره وأيض 
، واهتمت ية تطبيقه في المؤسسات التعليميةالواضح لمفهوم تكافؤ الفرص التعليمية إلمكان

الدراسة بالجانب اإلنساني في تطبيق مبدأ التكافؤ في المؤسسات التعليمية ألهميته في 
 .الحفاظ على هوية المجتمع 

هدفت الدراسة إلي التعرف علي  :(33)(Fisk ,  Edward B.،  1222:   دراسة)  – 2
، التعرف على الهدر المدرسي: خالل ظاهرة الرسوب والتسرب في المدارس االبتدائية من

و توصلت الدراسة . التعرف علي ما الذي يمكن عمله لجعل المدارس أكثر كفاءةو ، هوأسباب
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للحد من الهدر المدرسي وذلك من  اا محوري  إلى أنه يجب علي األمم والمجتمعات أن تلعب دور  
 .خالل توفير التعليم للجميع

 

 : وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في 
 رص التعليميةفتحديد مفهوم تكافؤ ال. 
  الوقوف على المعوقات التي تحول دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية  بالتعليم

 .المصري 
  الجديدة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية  التعرف على بعض الصيغ. 
  صياغة بعض التوصيات والمقترحات . 

 :إجراءات الدراسة 

  :يتم اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ، وتحقيق أهدافها وفق المحاور التالية 
و ات  اي   اااال فاو يتناول إطاا  نرا م اهاايياو  اول ت اافر  اها ل  ات  يايا  :  المحور األول

 . ات  ي   ألساسو باص   ا    
 .يتناول  إلطا   اايد نو ا د  س  :  المحور الثاني

ابااادك ت اااافر  اتاااد ي اته يااال دو   احطااااص  اااااال  توصااايام واحت  ااااميتنااااول :  المحـــور الثالـــث
 . اه ل  ات  ياي  فو ا      ات  ي   ألساسو باص 

 : النظرياإلطار : احملور األو   

 :  ( مفاهيميإطار ) يمية تكافؤ الفرص التعل(  1) 
 

تحقيق قدر من المنفعة  فيا ما يجرى الكالم عنه لصالح الحياة يتمثل كثير   الذيإن المبدأ 
وهناك أفكار أخرى ذات صلة بعلم األخالق تنادى بأن اعتبار العدالة . أو السعادة لإلنسان

حتى لتحقيق أهداف اعتبارات أخرى، وال  أليعنها  التغاضييمكن  مسألة واجبات صارمة ال
فإذا اختلت موازين العدالة اشتكى الناس من الظلم ونشبت الصراعات . سامية مثل السعادة

نسانية وأشهرها الثورة ولهذا قامت ثورات تسعى إلى الكرامة اإل  ،والحروب وتقاتل البشر
ألكرم زمن الرسول ا ورة اإلسالم ضد الجهل والظلم التي تجسدت في، وقبل كل هذا ثالفرنسية

ا أخير   حدثوبعد أن رأينا ما . والخلفاء الراشدين بصورة عدالة مثالية قل أن يوجد لها نظير
 والتي( يناير 25ثورة ) صة في مصر ضد الحكام المستبدين وخا من ثورات الربيع العربي
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فاإلنسان الذي يسعى إلى  ،(االجتماعية  العدالة–الحرية –العيش) أهم مبادئها  منكان 
من تسلط حاكم مستبد ال بد له أن يكسر يوما القيود الظالمة ، ومن يسع إلى  ةالحري

  . (34)ا مهما طال به الزمنفسوف ينتصر حتم   اإلنسانيةالكرامة  فيالمساواة ويطالب بحقه 
 

 

التربوية المعاصرة التي  المبادئمن أهم  مبدأ ويعد مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية
، وقد يزداد االهتمام به نتيجة ياسات التعليمية ومتخذي القرارلسأصبحت هدف ا لواضعي ا

 .الديمقراطية وحقوق اإلنسان  مبادئالوعي وانتشار 
 

، امية على ضرورة تحقيق هذا المبدأغالبية الدول الن فيولقد نصت سياسات التعليم 
ة حيث أكد على فكرة العدل وضرور " أفالطون"عند  الماضي في هذا المصطلح وقد وضح

وقدراتهم تحقيق الفرص المتكافئة لألفراد للنمو واالرتقاء حسب ما تسمح به استعداداتهم 
 . (35)وطاقاتهم المتاحة 

 

 :  (66) هيويرتكز مبدأ تكافؤ الفرص على عدة ركائز أساسية  
 ذاته وليس وسيلة لغاية  فيا واعتباره غاية نسان  بقيمة الفرد لذاته بحكم كونه إ اإليمان

 .ر فرد لحساب آخر وال تسلب حقوقه لحساب آخرفال يسخ

   القدرات والطاقات مما يتيح الفرص  فيا ا فردية بين األفراد وتفاوت  التسليم بأن هناك فروق
 .المتاحة لهم  اإلمكاناتتنمية المجتمع والنهوض به حسب  فيالمتعددة للمشاركة 

  مكانية زيادة نموه وتطويره وأنه ي فيالثقة مكن الوقوف فيه إذا تساوت ذكاء الفرد وا 
السيطرة على  فيوالوسائل المتكافئة  اإلمكاناتالفرص أمام الجميع وصارت لديهم 

 .المعرفة وتوظيفها لخدمة الجماعة

  عدم ترك الفرد وحظه بعد انتهائه من تعليم معين والعمل على توفير مستقبل آمن له
ن آفاق جديدة للعمل ومعرفة تكشف ع التي الخطط والتصوراتيستلزم وضع  الذياألمر 

 . االحتياجات المطلوبة دون الوقوف عند تخري  متعلمين فقط

 لألفراد وترقية مستوى أدائهم ليكونوا أكثر قدرة على  اإلنتاجيةإلى رفع الكفاية  السعي
 .  يعيشون فيه الذياالنجاز وتحقيق أهداف المجتمع 

 

 

عليمية والجدل قائم حول تفسير ذلك ومنذ أن ظهرت المناداة بمبدأ تكافؤ الفرص الت
 أم أنه يعني توفير الفرص ،ذا كان التكافؤ مساواة في الحقوق، وما إالمفهوم وطريقة تنفيذه
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التعليمية حسب استعدادات وقدرات كل فرد بصرف النظر عن مستواه االجتماعي واالقتصادي 
 .، أم أن كل فرد له الحق في الحصول على تعليم مجاني 

تم تفسيرها بأشكال مختلفة  التيمفهوم تكافؤ الفرص التعليمية من المفاهيم  إنلذا فو  
 : (37) ، وهي كما يلي ا للمذاهب والمدارس الفكرية المتباينة ، وتبعا لفلسفة كل مدرسةتبع  

 

مختلف الدول الصناعية حتى الحـرب العالميـة األولـى ، ويـرى أن  فيساد  :املفهوم احملافظ :  أواًل
 ينتمـي التـيمـع الفئـة العمريـة والطبقـة االجتماعيـة  تـتالءم التـينح كل فـرد االسـتعدادات اهلل م

إليها منذ والدته لذلك على كل فرد ليس فقط أن يستفيد مما وهبه اهلل بل عليه أن يرضـى بـه ، 
 التــيا لهــذا المفهــوم يعنــى أن الطبقــة االجتماعيــة وعلــى هــذا فــإن تكــافؤ الفــرص التعليميــة تبع ــ

يمتلكهــا وبــذلك يكــون أصــحاب المواهــب والقــدرات  التــيالمحــدد للقــدرات  هــيالفــرد  اإليهــ يينتمــ
 . مما ينتمون إلى الطبقات الراقية هم األجدر بالتمتع بالفرصة التعليمية

 

ويفترض أن كل فرد يولـد ولديـه مقـدار شـبه ثابـت مـن الكفـاءة والـذكاء  : الليربالياملفهوم : ا ثانًي
تمنـع الطـالب القـادرين  التـيبشكل تزول معه العوائـق الخارجيـة  التعليميم ويجب تصميم النظا

، ونتيجـة علـى  االجتماعي للترقييؤهلهم  الذيا من أبناء الطبقات الدنيا ذكائهم الموروث عقلي  
ــ الــدول  تكمــا بــدأ االقتصــاديالتعلــيم كوســيلة للتغلــب علــى العــائق  فــيذلــك بــدأت المجانيــة  ـ
مختلـف أنحـاء الـبالد للتغلـب علـى  فـيالمـدارس بأنواعهـا المختلفـة  نشاءإالمختلفة تعمل على 

 . العوائق الجغرافية
حــل مشــكلة  فــيثــالث اتجاهــات متباينــة  فــيوينحصــر هــذا المفهــوم  : الراديكًًالياملفهًًوم : ا ثالًثًً

  : تكافؤ الفرص التعليمية
 .انة ورياض األطفالإطار دور الحض فيا يتجه إلى اعتماد تربية تعويضية خصوص  :  األول 

 .يدعو إلى تغيير مجمل األوضاع االقتصادية واالجتماعية :  الثاني

 . يدعو إلى تقديم مساندة تربوية شاملة: الثالث 
 

 

بأنه حصول كل فرد على فرص متكافئة مع أعضـاء المجتمـع  :تكافؤ الفرص التعليمية ويعرف 
نـــوع الخدمـــة  فـــي اون هنـــاك اختالف ـــمجتمعـــه دون أن يكـــ فـــيااللتحـــاق بـــالتعليم المتـــاح  فـــي

تقـدمها الدولــة  التـيالتعليميـة المقدمـة حتـى يــتمكن مـن االسـتفادة الحقيقيــة مـن بـرام  التعلــيم 
(31) . 
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كما يشير مصطلح تكافؤ الفرص التعليمية إلى أن يستطيع الفرد أن يجد الفرص 
و قدراته  هله له استعداداتهالتعليمية المناسبة لميوله واتجاهاته وأن يتعلم إلي أقصي حد تؤ 

(34.) 
ا على إحداث ا قادر  مواطن   يعد كيالدولة  له تمنحه الذيا إلى حق الفرد ويشير أيض  

أن يجد الفرص التعليمية المناسبة لميوله يستطيع ويعنى هذا المبدأ أن الفرد  ،يريالتطور والتغ
ى هذا األساس يقدم وعلاته وقدر واتجاهاته وأن يتعلم إلى أقصى حد تؤهله له استعداداته 

واستعدادات ضوء حاجاته ومطالبه  فيالتعليم بأنواعه ومراحله المختلفة  المجتمع الديمقراطي
التعليمية لكل راغب فيه بصرف النظر عن وضعه  الخدماتكذلك يقدم و ،  هموقدراتاألفراد 

 . (41)ا أو أنثى أو كونه ذكر   الدينيأو  االجتماعيأو  االقتصادي
يشير إلى منح أبناء المجتمع كافة الحقوق التعليمية بغض النظر عن أوضاعهم كما 

قبول األفراد وانتقالهم بين أنواع ومراحل  فياالجتماعية واالقتصادية وأن يكون المحك الوحيد 
هذه  فيالعقلية شريطة تحييد كل العوامل المؤثرة  االستعدادات والقدراتالتعليم هو 

 .  (41)االستعدادات والقدرات
نفس الشريحة العمرية على فرصة تعليم متماثل  فيكما يعنى أن يحصل كل األطفال 

التعليم ، باإلضافة إلى تقديم  فيرص المتكافئة للتحصيل والنجاح فالمستوى ، وأن تهيأ لهم ال
خدمات صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية حتى يمكن أن يستفيد كل طفل استفادة حقيقية 

التعليم المتاحة بقدر ما تؤهله استعداداته وقدراته بغض النظر عن مستواه من برام  
، ومن ثم تتاح لجميع  األطفال الفرص المتساوية للوصول إلى مراكز  واالجتماعي االقتصادي
 .   (42)المجتمع  فيمرغوبة 

في غيره في المجتمع فرصة تعليمية متكافئة مع أن يكون لكل فرد  تعنيكما 
التقدم والنجاح واالرتقاء بنفسه من خالل الخدمات التعليمية المتاحة له  فيثم  االلتحاق

(43) . 
 تكافؤ الفرص التعليميةأن مفهوم  الحاليةالدراسة  ترىومن خالل التعريفات السابقة 

لميوله  واتجاهاته وأن يتعلم إلى  المناسبةالفرص التعليمية  علىفرد يقصد به حصول كل : 
وبصرف النظر عن وضعه االجتماعي أو االقتصادي قدراته  و له استعداداتهأقصى حد تؤهله 



 م3104 يوليو( 43)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20 

أو الديني أو كونه ذكر ا أو أنثى ، ودون أن يكون هناك اختالف في نوع الخدمة التعليمية 
 .المقدمة حتى يتثنى له االستفادة الحقيقية من برام  التعليم التي تقدمها الدولة 

حد ا أدنى من التعليم  ع مطالب بأن يؤمن لكل فردوبناء على ما سبق ، فإن المجتم
رك ا بين يسمح له بالتهيؤ للحياة وممارسة دوره كموطن منت  وأن يكون هذا الحد األدنى مشت

المجتمع الواحد فئات محرومة من حقها الطبيعي في الحصول  الجميع حتى ال يوجد داخل
   . على فرصة متكافئة من التعليم مع غيرها

 :  هما  قيق تكافؤ الفرص التعليمية عن طريق معيارينيمكن تحو 
 
 

 : (44)املساواة طبقا ملعيار اجلدارة  ( 1)

يمكــن تحديــده  والــذيللفــرد  الفنــيجميــع أنمــاط وأشــكال األداء " والجــدارة هنــا تعنــى   
 وتدعو فكرة الجـدارة والكفـاءة ، إلـى أن يعامـل كـل" المهارة  –الجهد  –العمل  – ويشمل الذكاء

مـــع اآلخـــرين ، وذلـــك بتـــوفير نفـــس المســـتويات  بالتســـاويالمجتمـــع ، أو المدرســـة  فـــيفـــرد 
الدراسية ، والكتب المقررة والتكلفـة المتسـاوية ، لجميـع األطفـال دون تفرقـة أو اعتبـار للجـنس 

ذا تحقق ذلك فإن النجاح سيكون لمن هم أكثر قدرة وكفـاءة ، وهـذا يعنـى  مـن  أنأو اللون ، وا 
كانة االجتماعية العليا ، هم صفوة عقلية أو عملية ، وبهذا ترجـع الفـروق بـين األفـراد يمثل الم

مكانيــاتهممقــدار الــدخل ، والثــروة ، والقــوى ، إلــى اختالفــات بــين األفــراد وفــى مقــدرتهم  فــي  وا 
ــ الشخصــية ، وذلــك ألن المجتمــع مــن حيــث المبــدأ يعطــى  متســاوية مــع اآلخــرين اكــل فــرد فرص 

ويالحــظ أن هــذا االتجــاه يتجاهــل العوامــل البيئيــة ، .  ونجــاح متواصــلوذ نفــ صــاحبليصــبح 
تـؤثر علـى فرصـة الحصـول علـى التعلـيم واالسـتمرار  التـيوالظروف االقتصـادية ، واالجتماعيـة 

 .فيه 
 

 

 : املساواة طبقا ملعيار احلاجة (2)
 

ا للحاجـات بق ـويشير هذا المعيار إلى توزيع الخدمات التعليمية ومصادرها بحيث يـتم ط 
ويــرى أصــحاب هــذا . التعليميــة لألفــراد ، بمعنــى مــن يحتــاج أكثــر يحصــل علــى خــدمات أكثــر 

مــن هــذه الفــروق  ار  كبيــ االــذكاء مهمــة ، فــإن قــدر   فــيذا كانــت الفــروق الفرديــة إاالتجــاه ، أنــه 
الفـروق هذه  في امهم  ا مرحلة ما قبل االلتحاق بالمدرسة ، فاألسرة مازالت تلعب دور   فييحدث 

تعـوض ضـعف  لكـي، ومن ثـم فإنـه يجـب أن يتبنـى المجتمـع وسـائل وبـرام  تعليميـة خاصـة ، 



 م3104 يوليو( 43)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22 

المنـزل ، وهـذا  فـيينمو فيها هؤالء األطفال أو تعوض ما يحتاج إليه الطفـل  التيكفاءة البيئة 
يعنى تقديم المسـاعدات والرعايـة االجتماعيـة والصـحية والماديـة لـبعض الطـالب ذوى المسـتوى 

بـين الطـالب علـى أسـاس  التنافسمما يجعل  الماديالمنخفض وذلك لتحييد العامل  تصادياالق
 .  (45)الجدارة المعتمدة على القدرات الذهنية فقط 

 

ولقـــد تعـــددت محـــاوالت تحليـــل مفهـــوم تكـــافؤ الفـــرص التعليميـــة وتقســـيمه إلـــى عـــدة 
 :  (46) مستويات ، وهي كما يلي

 

 ق املساواة يف القبو  أو االلتحا : 

ويمثل أول مستويات تكافؤ الفرص التعليمية ، ويقصد به أن تساعد الحكومـة كـل فـرد 
فــي المجتمــع تنطبــق عليــه معــايير وشــروط القبــول ، فــي أن يلتحــق بــأي مرحلــة أو نــوع مــن 
ــرتبط بالمســتوى االقتصــادي أو  ــام بغــض النظــر عــن أي عامــل خــارجي ي ــيم الحكــومي الع التعل

لمنطقة الجغرافية المقيم بها ، ويستمر العمل طبق ـا لهـذا المسـتوى مـن االجتماعي أو النوع أو ا
 .المرحلة االبتدائية وحتى المرحلة الجامعية 

 

  املساواة يف املعاملة : 
 

ويمثل المستوى الثاني من مستويات تكـافؤ الفـرص التعليميـة ويشـير إلـى حصـول كـل 
ادر والعناصـر والخـدمات التعليميـة طالب على فرصة متكافئة مع غيره فـي االسـتفادة مـن المصـ

التــي تقــدمها الدولــة وأن يــتم توزيــع هــذه المصــادر والخــدمات بالتســاوي أو حســب االحتياجــات 
ويتســم هــذا المســتوى بالصــعوبة والتعقيــد التعليميــة الواحــدة  المرحلــةبــين طــالب  اإلمكــانبقــدر 

بيــر ا مــن جانــب القــائمين علــى نظــر ا لكثــرة العناصــر التعليميــة المرتبطــة بــه ممــا يتطلــب جهــد ا ك
 .النظام التعليمي وباإلضافة إلى ضرورة الحيادية والموضوعية والتخطيط الرشيد 
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  املساواة يف املخرجات أو التخرج : 

ويعتمــد هــذا المســتوى بدرجــة كبيــرة علــى تحقيــق المســتويين الســابقين ويشــير إلــى أن 
لميـة التـي تتناسـب مـع اسـتعداداته وقدراتـه يحصل الطالب على الشهادة الدراسية أو الدرجة الع
 .وأال يكون ذلك حكر ا على طبقة معينة من المجتمع 

 

  املساواة يف النتائج : 
 

ويعد هـذا المسـتوى محصـلة جميـع المسـتويات السـابقة نظـر ا ألنـه يمثـل همـزة الوصـل 
ق مبـدأ تكـافؤ في المجتمع ويـدل نجاحـه علـى نجـاح تطبيـبين النظام التعليمي والبناء الوظيفي 

، ويؤكد هذا المسـتوى علـى أن يحصـل كـل خـري  مـن التعلـيم الحكـومي علـى  التعليميةالفرص 
الوظيفـة التـي تتفـق مـع مؤهلـه وتخصصـه ه في الحصول على العمل أو ر رص متكافئة مع غيف

الدراسي وخاصة إذا كانت الحكومـة مسـئولة عـن توظيـف الخـريجين فـي المؤسسـات الحكوميـة 
ــديمقراطي ويتفــق التط ــدأ ال الرجــل المناســب فــي المكــان ) بيــق الســليم لهــذا المســتوى مــع المب
 .حتى يستطيع الفرد أن يخدم ويفيد مجتمعه ( المناسب 
إن التعليم حق أصيل لإلنسان وهو واحد من الحقوق  المعلنة في اإلعالن العالمي  

ي التعليم ، على أن لكل شخص الحق ف 26، حيث نصت المادة  1441لحقوق اإلنسان 
ويجب أن يكون التعليم في مراحله األولى واألساسية على األقل بالمجان ، وأن يكون التعليم 
األولى إلزامي ا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني ، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على 

 ( .47)قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة 
والتي  21مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في مادتها كما أكدت على ذلك 

اعتراف الدول األعضاء بحق الطفل في التعليم وتحقيق ا لإلعمال الكامل لهذا : " تنص على
 : (41)الحق تدريجي ا وعلى أساس تكافؤ الفرص ، تقوم بوجه خاص بما يلي

 ا للجميعمجان  و ا ومتاح   إلزامي ا جعل التعليم االبتدائي. 

  المدارس والتقليل من معدالت ترك المدرسة فياتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم. 

  دارة النظام المدارس على نحو  فيتتخذ الدول األطراف كافة التدابير المناسبة لضمان وا 
 .اإلنسانيةيتمشى مع كرامة الطفل 

  ــدول األطــراف ــوم ال ــيتق ــاون  ف ــز وتشــجيع التع ــة بتعزي ــدوليهــذه االتفاقي ــي ال األمــور  ف
جميـع أنحـاء  فـيالقضـاء علـى الجهـل واألميـة  فـي اإلسـهامالمتعلقة بالتعليم ، وبخاصـة 
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لى  العالم وتيسير الوصول إلى وسـائل التعلـيم الحديثـة وتراعـى المعرفة العلمية والتقنية وا 
 .هذا الصدد  فيبصفة خاصة احتياجات البلدان النامية 

 

 :يتوقف على يجب أن عليمالحصول على ت فيومن ثم ، فإن الحق 
 

 

 نطاق اختصاص  فييجب أن تتوافر مؤسسات وبرام  تعليمية بأعداد كافيه  : التوافر
المؤسسات والبرام  إلى  جميعتحتاج  لتضمن فرص تعليم لكل مستحق فقد، الدولة 
أو إلى شكل آخر من أشكال الوقاية من العوامل الطبيعية ، والمرافق الصحية ،  مبان  

ا ، للشرب ، والمعلمين المدربين الذين يتقاضون مرتبات تنافسية محلي   الصالحة والمياه
ا إلى مرافق مثل المكتبات والحواسيب وتكنولوجيا وتحتاج أيض   ،ومواد التدريس 

 . واالتصاالتالمعلومات 

  ا بالمؤسسات والبرام  التعليمية ميسر   االلتحاقيجب أن يكون  : االلتحاقإمكانية
 .(44)نطاق اختصاص الدولة  فيتمييز ،  أيون للجميع ، د

  يجب أن يكون التعليم متالئم ا مع قيم وثقافة ومعتقدات المجتمع ،  :إمكانية القبول
وموفي ا باحتياجات الطالب والمجتمعات التي تخدمها مؤسسات وبرام  التعليم ، وأال 

 . لطالب والمعلمينمية وعلى رأسهم اينتهك حق أي من المشاركين في العملية التعلي
  يجب أن تكون برام  وأنظمة التعليم مرنة ومتنوعة حتى تناسب  :قابلية التكيف

 .(51)ب العاملين وغير المقيدينمختلف أوضاع الطالب بمن فيهم الطال
 

 

ا فيما يسمي  والمشاهد لواقع التعليم المصري يالحظ أن هناك قصور ا وخلال  واضح 
يعاب جميع األطفال والشباب في مؤسسات التعليم وهذا القصور بإتاحة التعليم للجميع واست

الكمي يضاف إليه القصور الكيفي في نوع التعليم وجودته في التنمية المتكاملة لشخصية 
 . المتعلم فكر ا وقيم ا وسلوك ا ومهارات

 

ت وعلى ذلك ، نستطيع القول أن النسق التعليمي يواجهه الكثير من المشكال
وأدت إلى انخفاض جودة التعليم األساسي في مصر والتي  ،تي عبرت عن قصوره التعليمية ال

 :يمكن مالحظتها من خالل

 عدم قدرة النظام التعليمي على تحقيق االستيعاب الكامل لمن هم في سن اإللزام. 
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  حشو المناه  والمقررات الدراسية بالمواد التي تهتم بالكم وتتسم بالنمطية التي
رف القديمة دون تجديد يواكب االنفجار الثقافي والعلمي وثورة تحافظ على المعا

 .المعلومات

 عدم مراعاة المرونة في وضع الخطط والمقررات الدراسية. 

 (  51)مشكلة اإلنفاق ما بين نقص االعتمادات ومصادر التمويل. 

  القصور في المباني التعليمية على مختلف مستوياتها وكذلك التجهيزات والمعدات
 . راجع العلمية والوسائل التكنولوجية الحديثةوالم

  كثافة الفصول في مرحلة التعليم األساسي لدرجة أصبحت تعوق تأدية الخدمة
إلى تعدد فترات اليوم المدرسي بالمدرسة  ذلك أدى، التعليمية على الوجه األكمل 

 .الواحدة واختصار اليوم الدراسي 

 ة بين الريف والحضرعدم التوازن في توزيع الخدمات التعليمي. 

   (  52)انعزال المؤسسة التعليمية عن البيئة. 
 

مما سبق يتضح أن مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية أمر واجب التطبيق في التعليم عامة 
ومرحلة التعليم األساسي خاصة ، ذلك أنه من الناحية العملية ال يمكن أن توجد مساواة 

ان هناك تأكيد على تحقيق مبدأ التكافؤ في مراحل حقيقية في الفرص التعليمية إال إذا ك
، إال أن ت وفيما تقدمه للتالميذ من خدماتالتنشئة المبكرة ، بمعنى آخر تساويها في اإلمكانا

الواقع الفعلي يثبت عكس ذلك حيث تتعدد وتتباين مؤسسات التعليم في هذه المرحلة ما بين 
انات المدارس في البيئات الحضرية والريفية حكومي وخاص وأجنبي وأزهري ، كما تتفاوت إمك
 . وتعدد فترات الدراسة فيها ، وأعداد الذكور واإلناث

 

الصارخ  الطبقيالتفاوت  فيتتمثل  والتيبفعل العديد من اإلجراءات والممارسات ، و 
ريف الدنيا والعليا، وال: بين المدارس الرسمية والخاصة ، والبيئات االجتماعية والثقافية

من  ، وسيادة مبدأ أن التعليم لمن يدفع أكثر بدال  حضر، وانتشار الدروس الخصوصيةوال
أدى إلى تالشى مجانية التعليم بعد أن كانت من أهم  الذياألمر . التعليم لمن يقدر عليه

ن اآلباء يتحملون النذر اليسير مقابل تردد فإحقيقة و . مبادئ تحقيق فرص التعليم المتساوية
إال أنهم أمام العديد من الظروف مضطرون إلى  ،لمؤسسات التعليمية الرسميةأبنائهم على ا

كانت تدفع قبل المجانية ،  التيتحمل أعباء مالية تفوق عشرات المرات المصروفات المدرسية 
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ويتصل باهتزاز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية تعاظم وجود البيئات التعليمية ذات المصروفات 
مؤسسات التعليمية الخاصة واستحواذ خريجيها على المراكز واألعمال إنشاء ال فيوالتوسع 
من خاللها المدارس  التي تعملا بين الظروف ا واضح  المجتمع، مما أوجد تباين   فيالحيوية 

إلى مجرد مؤسسات  ابلغ بها التدهور إلى درجة تحولت فيه التيالخاصة والمدارس الرسمية، 
  . (53)لفلكلورية لممارسة الطقوس التعليمية أو ا

 

 ، والذيتحقيق هدف التعليم للتميز والتميز للجميع إلىنا بحاجة ويتضح مما سبق أن
 :تتضمن والتييقتضى تحقيق مجموعة من األهداف األخرى 

 

  ، تحسين مختلف مكونات بيئة التعلم وذلك من خالل خفض كثافة الفصول
، واالرتقاء  تلميذ/ معلم ، وتحسين معدل التخلص من نظام الفترات المدرسية و 

شاعة الحياة الديمقراطية بالمدرسة  المعلم بأداء  .، وا 

  دارته ومتابعته مع تعظيم ا  مجاالت التخطيط المحلى للتعليم و  فيتفعيل الالمركزية
التخطيط والتمويل واإلدارة والمتابعة للعملية  في المدنيمشاركة المجتمع 

 .التعليمية

 (54)الحد من التسرب. 

  (55)يع الموارد داخل األنظمة التعليمية على أساس عدة معايير أهمهاتوز  : 

  المساواة في االستثمار التعليمي من خالل توفير الفرص التعليمية للفئة
سنة دون تمييز حتى تتحسن جودة التعليم وتزداد كفاءته ( 15-6)العمرية 

 .وتقل الالمساواة االجتماعية 

  زيادة حجمه وتنوع مصادره المساواة في تمويل التعليم و. 

 حسب طبيعة النفقات التعليمية سواء كانت نفقات جارية كالرواتب  اإلنفاق
والمياه والكهرباء والكتب المدرسية أو نفقات رأسمالية كاألبنية المدرسية 
والمرافق والترميمات لفهم أولويات السياسة الحكومية بشأن تطوير التعليم 

  .واالرتقاء بنوعيته 
 

 ( :املربرات   -األهداف  –الفلسفة ) التعليم اخلاص(  2 ) 
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يلة وغايـة لتقـدم يأتي التعليم في مقدمة وأولى اهتمامات األفراد باعتبار أن التعليم وسـ
، واعتراف ا من المجتمـع الـدولي بهـذه الحقيقـة وسـعي ا إلـى ضـمان تمتـع كـل ونهوض المجتمعات

، فإنـه تـم إقـرار حـق التعلـيم كأحـد الحقـوق لمعرفـةهري في طلب العلم وتحصـيل افرد بحقه الجو 
الواجب على كل دولة أن تكفلها بالحماية الواجبة وتتعهدها بالرعاية في سـياق أهـداف وغايـات 

 .تسعى إلى صالح الجميع 
 

نـة مجتمع ما بنسبة ما ينفقه المجتمـع عليـه مـن أمـوال مقار  فيأهمية التعليم  تقاسو  
إنفاقـه علــى  فــيولكــن مـا يجـب توضــيحه هنـا أن المجتمـع ، خـرىبمـا ينفـق علــى القطاعـات األ

نمـا سـعى صـاحب المـال الخـاص إلـى تعظيمـهي الـذيا كـالربح ا مالي ـيستهدف عائد   التعليم ال ، وا 
تزيـد  التـيالتنميـة  فـيمسـتوى خريجيـه ومـدى إسـهامهم  فـيعائد المجتمع مـن التعلـيم يتمثـل 

ومــع . أفضــل ألبنائـه معيشـة، وتـوفير مســتوى  الــدوليالمجتمـع  فــي المنافسـةمـن قدرتـه علــى 
ــيم العــام  اإليمــان ــذيبهــذه الرســالة الســامية للتعل ــدول والحكومــات هترعــاه وتدعمــ ال ، إال أن ال

الحاجـة أصـبحت أدى إلـى أن التعلـيم ،  يأعـداد أفـراد المجتمـع مـن راغبـ وتنـاميارتفاع التعليم 
ــدأ ماســة ــيم ، فب ــل التعل ــة سياســاتها  فــيت الحكومــات للبحــث عــن مصــادر أخــرى لتموي مراجع
 الخـاص فـيأو توسـيع دور القطـاع  ويل التعليم إمـا بفـرض رسـوم مدرسـيةدعم وتم فيالمالية 

 . (56)إنشاء المؤسسات التربوية والمدارس الخاصة
 

توسيع قاعدته بافتتاح المزيد مـن المـدارس  فيمن هذا المنطلق أخذ القطاع الخاص  
نمــا ، فالشــراكة بــين ا  الخاصــة لقطــاع الخــاص والتعلــيم ال تقتصــر علــى الــدعم المــادي فقــط وا 

يــؤدي إلــى شــراكة حقيقيــة بــين التعلــيم واالقتصـــاد ممــا يعــزز ربــط المخرجــات بســوق العمـــل 
والتعــرف علــى التوقعــات المنتظــرة مــن المؤسســات التعليميــة وتحديــد الــرؤى المشــتركة حــول 

مواقع العمل بمؤسسات التعليم وتوثـق عالقـة  المخرجات التعليمية وتتيح للطالب التدريب وربط
  .(57)الطالب بالمجتمع وتزيد من المواطنة 

أن  ينبغـيات تحوالت كثيـرة أكـدت أن المسـألة ال يولقد شهد المجتمع بدء ا من السبعين
أن تكــون الدولـــة ليبراليـــة تتــرك الحريـــة للجهـــد : األولـــى ، ا بــين فلســـفتين ا حتمي ـــتكــون خيـــار  

قامـة العـدل ، الثانيـة الخاص ، وما  أن تكـون الدولـة : عليها إال الحماية الداخليـة والخارجيـة وا 
تـوفير التعلـيم  فـيا عليهـا وحـدها شمولية تحاصر الجهد الخاص حيث يكون النشاط العـام حكـر  

ألبنـاء  الحكـوميالبد من الجمع بين الفلسفتين ، فالدولة عليها أن توفر التعليم  ولكن. الرسمي
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ــالشــعب ، و  ــار  فــيالمشــاركة والمســاهمة  فــيا أن تشــجع الجهــد الخــاص أيض  ــيم ، فاحتك التعل
الدولة لكـل األمـور المجتمعيـة بمـا فيهـا التعلـيم أمـر صـعب وبعيـد عـن الصـواب ، لـذا البـد مـن 

المشـاركة  فـيالتعاون بينها وبين الجهود األهلية ، وعلى الدولة إتاحة الفرصـة للجهـد الخـاص 
 .(51) بكل طاقاته

 

العديد من المجاالت ، ومنها التعليم  فيا ا ملحوظ  ولقد نشط القطاع الخاص نشاط   
المراحل التعليمية المختلفة تلبية  فيمدارس الإنشاء  فيحيث اتجه هذا القطاع إلى التوسع 

 .ايد على هذا القطاع من التعليم المتز  االجتماعيللطلب 
 

القطاع الخاص في مجال التعليم في ويمكن تحديد أهم مبررات لجوء الدولة لمساهمة 
 :اآلتي
 انخفاض جودة التعليم. 

  على التعليم االجتماعيزيادة الطلب. 

 انخفاض النفقات المخصصة للتعليم. 

  مصر لمزيد من االهتمام فيتزايد حاجة الطفولة. 

 تزايد فجوة اإلنفاق على التعليم بين مصر والدول الكبرى. 

  التعليم الخاص والتعليم العامتحقيق التوازن بين اإلنفاق على. 

 (54)ثارها على التعليماألزمة االقتصادية وآ. 

  ضعف مساهمة التمويل الحكومي في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. 

  ضعف كفاءة تخصيص الموارد المالية. 

 (61)، وعدم كفاءتها في نفس الوقت عدم كفاية المباني المدرسية. 

 عن االختالف الثقافي بين المجموعات السكانية التي  تلبية الطلب الخاص الناشئ
يتكون منه سكان البلد الواحد، وقد يكون هذا االختالف لغوي ا أو ديني ا أو اجتماعي ا 
بمعنى حرص األهل على إبقاء األوالد في إطار طبقتهم االجتماعية، أو اإلصرار 

لجنسين في جميع على التحاق البنات بمؤسسات ال تطبق سياسة االختالط بين ا
 .مراحل التعليم 
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  النظر للمؤسسات التربوية الخاصة بصفتها مختبر ا للبدائل من األساليب اإلدارية في
 .التربية ، فإذا ما تبين جدوى أسلوب ما تستطيع مؤسسات التعليم العام تبنيه

  زيادة فاعلية التربية وكفايتها عن طريق دفع مؤسسات التعليم العام للتنافس مع
 .ؤسسات التعليم الخاص م

  تمتلك مؤسسات التعليم الخاصة تقديم تربية أكثر فاعلية ، تربية من النوع
 .(61)والمستوى اللذين يلبيان رغبة الطالب وآبائهم 

 

 

ونظر ا لما آل إليه حال التعليم في مصر من هبوط وتدني في مستواه ومستوى 
عليم الخاص ضرورة ملحة لحل العديد خريجيه لضعف اإلنفاق عليه ، أصبح التوسع في الت

 316قرار وزير التربية والتعليم رقم من المشكالت التي أفرزها التعليم الحكومي حيث صدر 
مادته الثانية األهداف المرجوة  في والذي حدد  بشأن التعليم الخاص 6/12/1443بتاريخ 

 :التاليمن التعليم الخاص على النحو 
وفق الخطط (  والفنيالعام )  الثانويأو  األساسيمجال التعليم  فيالمعاونة  -1

 .المدارس الرسمية المناظرة فيوالمناه  المقررة 

 .دراسة لغات أجنبية بجانب المناه  الرسمية المقررة فيالتوسع  -2

دراسة مناه  خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم وبعد موافقة المجلس  -3
 .األعلى للتعليم

 

المدارس الخاصة تلتزم ببرنام  وسياسـات وزارة التربيـة والتعلـيم ،  وعلى الرغم من أن 
إال أن النظام التعليمي المتبـع فـي المـدارس الخاصـة يختلـف اختالف ـا جـذري ا عـن النظـام المتبـع 
ــا فــي المـدارس الخاصــة ســواء مــن قبــل  فـي التعلــيم الحكــومي ، حيــث أن هنـاك انضــباط ا والتزام 

جـد عالقـة احتـرام متبـادل تـربط األسـتاذ بتلميـذه علـى عكـس مـا هـو الطالب أو المدرسين ، وتو 
ــدريس  ــاع المعلمــين أســاليب واســتراتيجيات الت ــى إتب ــيم الحكــومي باإلضــافة إل ــي التعل موجــود ف

 .المتنوعة إليصال المعلومات للطالب 
 

وخالصـــة القـــول ، فـــإن هنـــاك اختالف ـــا فـــي الشـــكل والمضـــمون بـــين التعلـــيم الخـــاص  
حكــومي ، حيــث يحــرص أصــحاب المــدارس الخاصــة علــى إظهــار مدارســهم بصــورة والتعلــيم ال

   .جذابة للطالب باإلضافة إلى نوعية المعلم واألنشطة التي تمارس 
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 يليعلى المدارس الخاصة وهذا اإلقبال تكمن أسبابه فيما  أن هناك إقباال   ولذا نجد
(62)   : 

  معلمين  أيديناه  أجنبية وعلى تعليم األبناء لغة أجنبية من خالل م فيالرغبة
 .ناطقين بهذه اللغة

  تسمح به المدارس  الذيالبدء بتعليم األبناء من سن مبكرة ، األمر  فيالرغبة
 .الخاصة

  المدارس الحكومية فيقلة الفرص التعليمية لألبناء. 

  تحقيق فصول المدارس الحكومية وهو أمر يصعب معه السيطرة و  فيالكثافة الطالبية
 . يؤثر على متابعة الطالب الجادة كما ،  باطاالنض

  متميز اجتماعياإلحساس بوضع. 

  المدارس الحكومية من كثيرسوء حالة. 

  متقاربةتالميذ المدارس الخاصة من مستويات اجتماعية. 

  التعامل مع أولياء األمور منإجادة العاملين بالمدارس الخاصة. 

 ن الب من المدارس الحكومية سواء أكاهناك من األسباب ما يتعلق بحاالت شطب الط
ا الستنفاذ سنوات الرسوب ومدد السلوك ، أم مصاحب   ا بسوءهذا الشطب مرتبط  

 .المدارس الخاصة فيالغياب ، مما يضطر معه أولياء األمور إلى تسجيل أبنائهم 

 أبنائهم بالمدارس الخاصة وذلك ألن هناك  على إلحاقبعض أولياء األمور  يوافق
دارس تقدم تسهيالت للطالب قد يفتقدها بالمدارس الحكومية وهذه بعض الم

 . غض الطرف عن المخالفات فيالتسهيالت أو التنازالت تتمثل 

  فيالمدارس الخاصة مقارنة بما يحدث  فيضمان سلوكيات منضبطة لدى األبناء 
 .المدارس الحكومية

  المدارس  فيل ما من التحسين أو التعدي في طلب شيءألولياء األمور الحق
 .تقوم به المدارس الحكوميةبما الخاصة مقارنة 

  اا وتربوي  مصلحة األبناء علمي   فيالتنافس بين المدارس الخاصة يصب. 

 اهتمام أكثر بالطالب ومتابعة مستمرة بالتعاون مع األسرة. 
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  بعض المدارس الخاصة الختبارات علمية وسلوكية وأخالقية قبل  فيخضوع الطالب
 .على إلحاقه بالمدرسة الموافقة

 يحتاج الطالب إال متابعة  التعليم الخاص يقوم بتحفيظ الطالب ما يراد حفظه ، وال
 .بسيطة من الوالدين

  المعلمينتختار بعض المدارس الخاصة ، أفضل الكفاءات من . 

 : للدراسة امليدانياإلطار :  احملور الثاني 
 

يقوم الذي إلى رأى الفرد  االستماعبقد تم تصميم المقابلة بحيث يقوم الباحث  
غير / موافق إلى حد ما / موافق ) أحد البدائل  لفردبحيث يختار ا، على المفردة  باإلجابة
حالة العبارة الموجبة  في( 1،  2، 3) على أن تعطى استجاباتهم األوزان النسبية ( موافق 

 فيضمنت المقابلة المفتوحة حالة العبارة السالبة على الترتيب وقد ت في( 3،  2،  1) ، 
 اإلخاللعبارة موزعة على محورين المحور األول يتضمن عوامل ( 31)صورتها األولية 

 األساسيدور التعليم  الثانيالمحور و . العام  األساسيبمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية للتعليم 
ع مجموعة من تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ، وقد تم تحديد المقابلة م فيالخاص 

مجال التربية والتعليم وأساتذة الجامعات وكذا قيادات التعليم الخاص  فيالمتخصصين 
 . وبعض أولياء األمور 
ًًة  ألفــا )بحســاب معامــل  ةقــد قــام الباحــث بحســاب معامــل ثبــات األدا   :حسًًاث ثبًًات املقابل

 . بطريقة إعادة االختبار( كرونباخل
 :اإلحرصائيةاملعاجلة 

 .الوزن النسبي  – 2معادلة كا: التالية  اإلحصائيةراسة األساليب استخدمت الد 
 : ح املقابلةيطريقة ترصح

 فيالمستخدمة  االستجابات،  الثالثيتم تصحيح المقابلة باستخدام مقياس ليكارت 
كما ( األوزان)فإنه سيتم إدخال القيم ( غير موافق/ موافق إلى حد ما / ق مواف) هيالمقابلة 

 : لتالياالجدول  في
 ( 2)جدول رقم 

 يوضح مفتاح تصحيح المقابلة
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 النسبيالوزن  الوزن االستجابة
 1066إلى  1من  1 ر موافقيغ

 33.2إلى  67.1من  2 أوافق إلى حد ما
 3إلى  34.2من  3 أوافق

 :  عينة الدراسة
يم أجريت الدراسـة علـى عينـة عشـوائية مـن التربيـة والتعلـيم والمهتمـين بالتربيـة والتعلـ

 .وكذلك رجال التعليم الخاص وأولياء أمور الطالب  المدنيمن المجتمع 
 :حتليل نتائج الدراسة امليدانية 

ا ألداتهــا وذلــك وفق ــ الميــدانيمــن التطبيــق  المســتقاةتعــرض الدراســة لنتائجهــا ســوف 
 : التاليللترتيب 

العـام  األساسـيتعلـيم ال فـيبمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية  اإلخاللالنتائ  المتعلقة بعوامل  .1
. 

 . م مبدأ تكافؤ الفرص التعليميةيدعت فيالخاص  األساسيالنتائ  المتعلقة بدور التعليم  .2

 :عرض النتائ  المرتبطة بكل محور من المحاور بصورة مجملة يليو فيما 
 :مببدأ تكافؤ الفرص التعليمية اإلخال تؤدى إىل  اليتالعوامل   -1  
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 (3)جدول 
 بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية اإلخاللتؤدى إلى  التيت أفراد العينة حول العوامل يوضح استجابا

 العبارة م
نسبة 
 موافق

نسبة 
موافق إلى 

 حد ما

نسبة 
غير 
 موافق

الوزن 
 النسبي

االستجا
 2كا بة

 5.47 أوافق 6.2 %3.1 %6.16 %75 على التعليم االجتماعيزيادة الطلب  1

 71 أوافق 1.2 ---- %6.16 %3.13 العام األساسيتعليم انخفاض النفقات المخصصة لل 2

 4.41 أوافق 7.2 %5 %21 %75 األساسياألزمة االقتصادية وأثارها على التعليم  3

4 
مصر  في األساسيتزايد فجوة اإلنفاق على التعليم 

 والدول الكبرى
 71 أوافق 1.2 ---- 6.16% 3.13%

 4.41 أوافق 1.2 %3.3 %5 %6.41 التعليمية ساسياألضعف المنافسة بين مؤسسات التعليم  5

6 
مرحلة  فياالهتمام بتعليم الذكور على حساب اإلناث 

 األساسيالتعليم 
 5.47 أوافق 5.2 6.16% 3.1% 75%

 6.67 أوافق 7.2 %6.6 %11 %3.13 األساسيمدارس التعليم  فيمعدالت التسرب العالية  7

 4.31 أوافق 5.2 %6.13 %21 %6.66 االهتمام بثقافة الحفظ والتلقين 1

 5.32 أوافق 5.2 %3.1 %25 %6.66 التركيز على ثقافة االتجاه الواحد واإلجبار 4

 5.47 أوافق 6.2 %3.1 %6.16 %75 اجمود العملية التعليمية وعدم مرونته 11

 6.67 أوافق 7.2 %6.6 %11 %3.13 الشرح فياعتماد بعض المعلمين على الطرق التقليدية  11

12 
قلة اهتمام  المعلمين باألنشطة الصفية والالصفية للمادة 

 الدراسية
 4.41 أوافق 1.2 5% 3.3% 6.41%

بداءقلة إتاحة الفرص للطالب للمشاركة  13  4.31 أوافق 5.2 %6.13 %21 %6.66 آرائهم وا 

 4.67 أوافق 7.2 %6.11 %5 %3.13 قصور أداء بعض المعلمين أكاديميا 14

15 
 األساسيالتعليم  فييكلف بها الطلبة  التيواجبات ال ةكثر 

 العام
 5.47 أوافق 5.2 6.16% 3.1% 75%

 4.31 أوافق 4.2 %21 %6.13 %6.66 كوسيلة للتقويم التقليدياستخدام االختبار  16

17 
مدارس الريف مقابل  فيقلة الخدمات الطالبية المتوفرة 

 الحضر
 4.41 أوافق 1.2 3.3% 5% 6.41%

11 
والمبدعين داخل مدارس  المتفوقيناالهتمام بالطالب  قلة

 العام األساسيالتعليم 
 54.41 أوافق 1.2 5% 3.3% 6.41%

14 
مدارس  فيالمدرسية والطالب  اإلدارةضعف التعاون بين 

 األساسيالتعليم 
 4.67 أوافق 7.2 5% 6.11% 3.13%

 :يتضح ما يلي  (3)الجدول وباستقراء 
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  اإلخاللتؤدى إلى  التير لكل عبارة من عبارات تحديد العوامل المناظ النسبيالوزن 
موافق إلى حد  /موافق)ثالثيبمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وفق الستجابة عن مقياس 

 .(  201:  204 )يتراوح بين (غير موافق/ما

  مصر والدول  في األساسيتزايد فجوة اإلنفاق على التعليم )العبارة الرابعة والخاصة بـ
ا جاءت وأيض  ( 1.2) النسبيتحتل المرتبة األولى حيث جاءت قيمة الوزن  (لكبرىا

 في( انخفاض النفقات المخصصة للتعليم األساسي العام) والخاصة بـ الثانيةالعبارة 
استخدام ) السادسة عشر والخاصة بـ ةوقد جاءت العبار . المرتبة األولى بنفس النسبة 
 ( .4.2)المرتبة األخيرة بوزن نسبى  في( ويماالختبار التقليدي كوسيلة للتق

  وهو وزن نسبى يقع تحت ( 6.2)للمحور ككل  النسبيوقد جاءت قيمة الوزن
 التيأوافق معنى ذلك أن عبارات هذا المحور يجب أن تكون ضمن العوامل  استجابة

 .بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية  اإلخاللتؤدى إلى 
 إلى اإلخالل بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية حسب  ويمكن ترتيب العوامل التي تؤدي

 :يلي  اأهميتها وفق ا الستجابات أفراد العينة كم

 انخفاض النفقات المخصصة للتعليم األساسي العام.  

 تزايد فجوة اإلنفاق على التعليم األساسي في مصر والدول الكبرى. 

 ضعف المنافسة بين مؤسسات التعليم األساسي التعليمية. 

 لخدمات الطالبية المتوفرة في مدارس الريف مقابل الحضرقلة ا. 

 قلة اهتمام  المعلمين باألنشطة الصفية والالصفية للمادة الدراسية. 

 قلة االهتمام بالطالب المتفوقين والمبدعين داخل مدارس التعليم األساسي العام. 

 ثارها على التعليم األساسياألزمة االقتصادية وآ. 

 إلدارة المدرسية والطالب في مدارس التعليم األساسيضعف التعاون بين ا. 

 معدالت التسرب العالية في مدارس التعليم األساسي. 

 اعتماد بعض المعلمين على الطرق التقليدية في الشرح. 

   اقصور أداء بعض المعلمين أكاديمي. 

 زيادة الطلب االجتماعي على التعليم. 

 جمود العملية التعليمية وعدم مرونتها. 
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 تركيز على ثقافة االتجاه الواحد واإلجبارال. 

 االهتمام بثقافة الحفظ والتلقين. 

 بداء آرائهم  .قلة إتاحة الفرص للطالب للمشاركة وا 

 االهتمام بتعليم الذكور على حساب اإلناث في مرحلة التعليم األساسي. 

 كثرة الواجبات التي يكلف بها الطلبة في التعليم األساسي العام. 

 ختبار التقليدي كوسيلة للتقويماستخدام اال. 

 :مبدأ تكافؤ الفرص التعليميةاألساسي اخلاص وتدعيم التعليم  - 2

 (4)جدول 
تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص األساسي الخاص في التعليم  دوريوضح استجابات أفراد العينة حول 

 التعليمية

 العبارة م
نسبة 
 موافق

نسبة 
موافق إلى 

 حد ما

نسبة 
غير 
 موافق

ن الوز
 2كا االستجابة النسبي

1 
الخاص وتدعيم مبدأ تكافؤ  األساسيالتعليم 

 الفرص التعليمية
 4.21 أوافق 4.2 6.21% 6.16% 6.61%

 6.31 أوافق 4.2 %3.23 %11 %6.66 المتزايد على التعليم االجتماعيتلبية الطلب  2

3 
 األساسيالحد من التسرب داخل مدارس التعليم 

 العام
 4.21 أوافق 4.2 6.16% 6.21% 6.61%

 4.46 أوافق 6.2 %6.13 %6.11 %75 استخدام طرق التدريس المتنوعة 4

 6.67 أوافق 7.2 %6.6 %11 %3.13 االهتمام بممارسة األنشطة الصفية والالصفية 5

بداء أرائهم 6  4.46 أوافق 6.2 %6.11 %6.13 %75 إتاحة الفرص للطالب للمشاركة وا 

 5.17 أوافق 3.2 %25 %6.16 %3.51 ختبارات كوسيلة للتقويماالستخدام األمثل لال 7

 4.61 أوافق 1.2 %3.3 %6.13 %3.13 توفر الخدمات الطالبية 1

 4.41 أوافق 1.2 %3.3 %5 %6.41 االهتمام بالطالب المتفوقين والمبدعين 4

 4.67 أوافق 7.2 %5 %6.11 %3.13 االهتمام بثقافة الحوار والمناقشة 11

 4.67 أوافق 7.2 %5 %6.11 %3.13 تمام بتعليم اإلناث والذكور على حد سواءااله 11

 5.47 أوافق 6.2 %3.1 %6.16 %75 زيادة النفقات المخصصة للتعليم 12

 :يتضح ما يلي ( 4)وباستقراء الجدول 
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  الخاص وتدعيم مبدأ  األساسيالمناظر لكل عبارة من عبارات التعليم  النسبيالوزن
موافق إلى حد  /موافق)ثالثيالتعليمية وذلك وفق الستجابة عن مقياس  تكافؤ الفرص

 ( . 201:  203) يتراوح بين( غير موافق/ما

  تحتل المرتبة األولى حيث جاءت  (توفر الخدمات الطالبية)ـوالخاصة بالثامنة العبارة
ب االهتمام بالطال)التاسعة والخاصة بـ وجاءت العبارة ( 1.2) النسبيقيمة الوزن 

وقد جاءت العبارة (. 1.2)بوزن نسبيالمرتبة الثانية في ( المتفوقين والمبدعين
المرتبة  في( االستخدام األمثل لالختبارات كوسيلة للتقويم ) والخاصة بـ السابعة

 ( .3.2)األخيرة بوزن نسبى 
  وهو وزن نسبى يقع تحت ( 51.2)للمحور ككل  النسبيوقد جاءت قيمة الوزن

 التيمعنى ذلك أن عبارات هذا المحور يجب أن تكون ضمن العوامل  أوافق استجابة
 .مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية تجعل التعليم األساسي الخاص يسهم في تدعيم  

  تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية  في دور ا الخاص األساسيلتعليم لوهذا يعنى أن
مبدعين واالهتمام بثقافة الحوار يعمل على االهتمام بالطالب المتفوقين وال هبحيث أن

طرق التدريس واستخدام طرق  فيوالتنوع  ،والمناقشة وتوافر الخدمات الطالبية 
 .ستخدام األمثل لالختبارات كوسيلة للتقويم الالتدريس المتنوعة وا

 : ملخص النتائج

 النقاط فيملخص نتائ  الدراسة الميدانية  جملأن نضوء النتائ  السابقة يمكن  في 
 :التالية 

 

بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية يتضح أن هناك  اإلخاللتؤدى إلى  التيبالنسبة للعوامل  .1
الل بمبدأ ختحدد عوامل اإل التيتقدير أفراد العينة لدرجة أهمية العبارات  في اتباين  

نفاق ، حيث أكدت عينة الدراسة على أهمية تزايد فجوة اإل تكافؤ الفرص التعليمية
مدارس  فيمصر والدول الكبرى وقلة الخدمات المتوفرة  في األساسيم على التعلي

الريف مقابل الحضر، وقلة االهتمام بالطالب المتفوقين والمبدعين داخل مدارس 
الخاص أن يعمل على حل هذه  األساسيالبد للتعليم  وبالتاليالعام  األساسيالتعليم 

 .لتعليميةدعيم مبدأ تكافؤ الفرص ات فيالمشكالت حتى يسهم 
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الخاص وتدعيم مبدأ تكافؤ الفرص  األساسيالخاص بالتعليم  الثانيبالنسبة للمحور  .2
 التيتقدير عينة الدراسة ككل ألهمية العبارات  فيالتعليمية، يتضح مدى التباين 

تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، حيث  فيالخاص األساسي تحدد دور التعليم 
 االجتماعيتلبية الطلب  فيالخاص  األساسير التعليم أكدت عينة الدراسة على دو 

تاحة الفرص بداء أرائهمالمتزايد على التعليم وا  وتوفير الخدمات ، ة للطالب للمشاركة وا 
 ةالخاص واستخدامه طرق تدريس متنوع األساسيالطالبية داخل مدارس التعليم 

واالهتمام  اإلناثيم تقيس جميع المستويات العقلية واالهتمام بتعل جيدة واختبارات
بثقافة الحوار والمناقشة واالهتمام بالطالب المتفوقين والمبدعين هذا كله يؤدى إلى 

 .الفرص التعليمية لكافة المستوياتب اإلخاللالحد من مبدأ  فيالمساعدة 
 

توصًًيات ومقاحًًات لتفعيًًل دور القطًًاع اخلًًاص لتًًدعيم مبًًدأ تكًًافؤ    : احملًًور الثالًً  

 :يف مرحلة التعليم األساسي مبرصر الفرص التعليمية
 

التناقض بين دور القطاع الخاص المبنى على الربحية فى ضوء ما سبق يتضح أن و 
يتمتع  المبنى على المجانية أدى إلى وجود نظام مزدوج للتمويل قد ال الحكوميوالقطاع 

 الضروريمن ومن هنا كان . واإلنصافيؤدى إلى تحقيق العدالة  وقد ال والقوةباالستمرارية 
ا مما سبق وانطالق   ،تعليم بعض أبناء المجتمع فيالقطاع الخاص  إلسهامصيغ جديدة  إيجاد

 :الدراسةقترح ت
القطاع "والتعليم الخاص " الدولة"صيغ جديدة لتبادل المنافع بين التعليم العام  إيجاد .1

لتعليم حيث يمكن أن يستفيد القطاع الخاص من بعض المعلمين الموجودين با" الخاص
مثل زيادة إلحاق التالميذ بمدارس التعليم الخاص وغير  االستفادةالعام مقابل بعض 

 .ذلك

 .تمويل المدارس فيالقطاع الخاص  إشراكإلى مزيد من  الحاجة .2

تستطيع المدارس العامة الحصول على  لكيلى التحول لمزيد من الالمركزية إ الحاجة .3
 .للمدارس الخاصة التعليمي تقترب من المستوى لكيمزيد من التمويل 
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إدارة المدارس العامة وفى قدرتها على االستفادة من  فيالحاجة إلى مزيد من الحرية  .4
 التعليميللحصول على الموارد الالزمة لتحسين األداء  الجغرافيمواردها ومن موقعها 

 . بها

بحيث يتم واالستفادة منها  الخاصة الشروط الموضوعة لبناء المدارس فيإعادة النظر  .5
 .التعليم  فيوضع خطة قصيرة المدى لزيادة كم االستثمارات المتاحة 

وخاصة أمام  الخاصة للحصول على تراخيص بناء المدارس اإلدارية اإلجراءاتتبسيط  .6
 .للرد على طلبات بناء المدارس  القطاع الخاص وتحديد مدد زمنية قصيرة

م استفادتهم من الموارد المالية المدارس العامة لتعظي مديريتسهيل األمور أمام  .7
النهاية لتوفير  فييؤدى المتاحة من قبل الدولة واستفادتهم من مدارسهم بشكل 

 .بالمدرسة  التعليميالموارد الالزمة لتطوير العمل 

بشكل متكامل يضع في االعتبار تطوير كافة  الحكوميلتحسين جودة التعليم  السعي .1
دارة بشكل يحد من الفروق عناصر المنظومة التعليمية من مدر  س ومنه  ومبنى وا 

الضخمة في جودة العملية التعليمية بين المدارس الحكومية والخاصة لتحقيق تكافؤ 
 . الفرص في التعليم 

 الحكوميالصلة بين شركات القطاع الخاص ومدارسهم وبين مدارس القطاع  تدعيم .4
زيد من تكافؤ الفرص التعليمية بما يزيد من فكرة تبادل المنافع بين الطرفين لتحقيق م

 .بين األطفال بمدارس الطرفين 

هو خدمة عامة لجميع األطفال دون  التعليم بمدارس المرحلة اإللزاميةالتأكيد على أن  .11
ا وفعالية أكثر تأثير   ينبغي أن يكون في جعل التعليم اإللزامي األساسيوالهدف ، تمييز 

" خاصة وعامة"هذه المرحلة لجميع مدارسها  فيمن خالل تعميم جودة التعليم المقدم 
لتحقيق العدالة والمساواة  ووسيلةإليه أداه يكون التعليم المطلوب الوصول  لكيوذلك 

 .بين جميع أفراد وأبناء المجتمع 

العاملين بالمدارس  المعلمينفمعظم  الخاصة لمدارسلا توفير المعلمين المؤهلين تربوي   .11
تربويين ومن المؤهالت المتوسطة الذين لم يعدوا لمهنة من غير الالخاصة باألقاليم 

 .التدريس
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من حيث مساحتها فمعظم  الخاصة المدرسية المباني فيتوافر الشروط الالزمة ضرورة  .12
ال تتيح للتالميذ فرصة الحركة فيها ، ومزاولة األنشطة  باألقاليم قد المدارس الخاصة

صول بها غير مناسب فبعضها لم تصمم المختلفة وبخاصة الرياضية ، كما أن حجم الف
عطاء مهلة  ، ولذا يجب التقليل من كثافة الفصول الدراسية بها التعليميللغرض  وا 

توفيق أوضاعها لبناء مدارس ينطبق عليها الشروط التربوية المناسبة ألصحابها إلعادة 
. 

تالميذها والسماح لها بزيادة أعداد  وضع ضوابط ميسرة لزيادة حجم المدارس الخاصة .13
دون المساس بالشروط والقواعد التربوية المناسبة للعملية التعليمية مع منح أماكن 

 .إضافية لقبول التالميذ بمصروفات أقل أو إعفائهم بالكامل 

لتحاقهم بالمدارس ازيادة نسبة التالميذ الفقراء الذين يتم إعفائهم من المصروفات لدى  .14
 .الخاصة

 فييسمح بعدم تكدسها  عادل للمدارس الخاصة بما الأن يتم وضع خطة للتوزيع ال .15
 .بعض المحافظات دون غيرها

 إمكاناتمن  االستفادةويمكن المدارس الخاصة ،  في و معامل توفير أمناء مكتبات .16
 .ذلك  في الخاصةالمدارس 

رفعها  فيوضع ضوابط للمصروفات الدراسية حتى ال يغالى أصحاب المدارس الخاصة  .17
دون سب منا سنوي، وبحيث يحصل أصحاب المدرسة على عائد  تحت أية مسميات

 .ودون زيادات غير مبررة  ق أولياء األمورارهإ

حيث يرى الكثير من رجال  األساسيإلى المزيد من التمويل العام للتعليم  الحاجة .11
حين يرى الطرف اآلخر أن  فياالقتصاد أن نظام التمويل المختلط هو أفضل النظم 

وهناك  ، حين يدعم البعض اآلخر النظام القائم فيمة هو النظام األفضل العا اإلعانات
من يعارض فكرة تدعيم دور القطاع الخاص باعتبار أن أوضاع األسواق المالية بصفة 

ا من لديهم معلومات أقل عن آثار باء األقل تعليم  آلعامة أوضاع سيئة وأن هناك من ا
بالتعليم ولذا فإن التفاوت  إلحاقهممن  بدال   حيث يدعمون فكرة عمل األطفال ، التعليم

إتاحة التعليم للفقراء  ودعمالدخل تتطلب من الدولة ضرورة التدخل لتعزيز  في
إلى  والسعيعلى التعليم  اإلنفاقوالمهمشين ويتطلب األمر ضرورة اللجوء إلى عدالة 
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 المهمشةات ة الفئاقياس مدى جودة توزيع العائد على المستفيد من التعليم ومراع
 .البنات والبنين وبين الفقراء واألغنياء والحضر وبينوخاصة بالنسبة للفجوة بين الريف 

كيفية توفير المزيد من األموال لتمويل  فيتكمن إن التحديات الحالية والمستقبلية  .14
يتم تحسين نوعية  ولكييتم توفير التعليم للجميع دون تمييز  لكي األساسيالتعليم 

يتم تحسين جودة  ولكيمقدم للطالب المهمشين وتالميذ المناطق األفقر التعليم ال
إلى انتهاج استراتيجيات  السعي الضروريمخرجات التعليم بصفة عامة لذا فإنه من 

، حيث أنه مازال هناك  التعليمياالستثمار  فيجديدة ومنها تعظيم دور القطاع الخاص 
ومزيد من التحديث  لجودة التعليميةلتعزيز ا مزيد من التقدم إلحراز حاجة ماسة

 فيإلى تحسين الفعالية  المؤدية تخصيص الموارد ودعم األعمال فيوالكفاءة  والمرونة
يجاد مواجهة الكلفة مع إعادة التأكيد   إسهاماتعلى أهمية تنويع مصادر التمويل وا 

النفقات والمشاركة مع الشركات  فيشكل مشاركة  فيمكملة من القطاع الخاص 
 .المؤسسات االقتصادية وتوفير التعليم الخاص و 
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