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 :  صستدمم
لوقوؼ عمى مقترحات جديدة لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر ا بحثاستيدؼ ال      

اعتمدت الباحثة عمى المنيج  ولتحقيؽ أىداؼ البحث ،عمى ضوء التشريعات الدستورية 
ومف األدوات اعتمدت عمى المقاببلت الشخصية الوصفي في جمع البيانات وتحميميا ، 

واستبانتيف مف إعدادىا ، إحداىما طبقت عمى عينة مف أساتذة وخبراء التربية بالجامعات 
وىاج المصرية ، واألخرى طبقت عمى عينة مف المسؤوليف عف التعميـ األساسي بمحافظة س

إلى عدة  في ست إدارات تعميمية ، وعينة مف أولياء األمور بذات اإلدارات ، وتوصؿ البحث
 نتائج أىميا :

تاـ بمفيـو مجانية التعميـ األساسي كما جاءت في الدستور العينة البحث شبو  وعي -8
  . المصري

ىاج ، وأنيا واقع مجانية التعميـ األساسي في محافظة سو ل دجيالعينة البحث إدراؾ  -2
فاقد المضموف في ظؿ ما تتحممو األسرة المصرية مف نفقات وأعباء مالية  أصبحت شعاراً 
 .  لتعميـ أبنائيا

فروؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالوعي بمفيـو مجانية التعميـ األساسي  وجدت -3
ة البحث ، ، والوعي بواقع ىذه المجانية لدى أفراد عينالمصري كما جاءت في الدستور 

 فيما يتعمؽ بالمؤىؿ الدراسي ، وكانت الفروؽ لصالح المؤىؿ التربوي .
فروؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالوعي بمفيـو مجانية التعميـ األساسي  وجدت -4

وواقع ىذه المجانية لدى أفراد العينة فيما يتعمؽ بطبيعة العمؿ ، وكانت الفروؽ لصالح 
 أولياء األمور . 

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالوعي بمفيـو مجانية التعميـ األساسي ال -5
 كما وردت بالدستور المصري ، وواقع ىذه المجانية فيما يتعمؽ بسنوات الخبرة . 

فروؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالوعي بمفيـو مجانية التعميـ األساسي  وجدت -6
وواقع ىذه المجانية فيما يتعمؽ بالتوزيع الجغرافي ، وكانت الفروؽ لصالح إدارة سوىاج 

 التعميمية .
دعـ مجانية تصورًا مقترحًا لالباحثة مف نتائج قدمت  حثوفي إطار ما توصؿ إليو الب     

: فمسفة ومنطمقات ، لو  حددت،  ألساسي في مصر عمى ضوء التشريعات الدستوريةالتعميـ ا
جراءات وآليات ، وكذلؾ ضمانات يجب أخذىا في  اً ، ومحاور  اً ومرتكزات ، وأىداف اً وأسس ، وا 

 .  االعتبار لنجاح ىذا التصور
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A proposal to support free basic education in Egypt in the 

light of constitutional legislation 

Abstract 

     The present study is an attempt to make new suggestions for supporting 

the free basic education in Egypt based on constitutional legislation. It 

adopted the descriptive approach and the interview. Additionally, it 

applied two questionnaires; one of them to a sample of professors and 

experts of education at the Egyptian universities and the other was applied 

to basic education officials and guardians in six educational directorates in 

Sohag. The results revealed that: 

1. The participants are fully aware of the concept of free basic 

education according to the Egyptian constitution. 

2. They are aware that free basic education in Sohag is a fake slogan 

under the family burden of expenses and costs of education. 

3. There are statistically significant differences in the awareness and 

reality of the concept of free basic education in the Egyptian 

constitution among the participants in terms of academic 

qualification, favoring the educational degree. 

4. There are statistically significant differences in the awareness and 

reality of the concept of free basic education in the Egyptian 

constitution among the participants in terms of nature of work, 

favoring the guardians. 

5. There are no statistically significant differences in the awareness 

and reality of the concept of free basic education in the Egyptian 

constitution regarding the years of experience. 

6. There are statistically significant differences in the awareness and 

reality of the concept of free basic education in terms of 

geographical distribution, favoring Sohag Educational 

Administration. 

       The study made a proposal for supporting the free basic education 

in Egypt based on constitutional legislation, formulating the 

philosophy, premises, objectives, domains, implementation mechanics, 

and success requirements. 
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 مكدمة البخح :

إف التعميـ األساسي ىو الركيزة األساسية في بناء وتكويف وتشكيؿ مكونات اإلنساف        
العقمية والوجدانية ، وتأىيمو لمتعامؿ مع العمـ والمعرفة واستيعاب آليات التقدـ وتفيـ لغة 
العصر؛ وعميو فإف مواكبة عصر التكنولوجيا فائقة القدرة والمعموماتية المتصارعة الخطى ، 

رض بؿ وتحتـ أف يكوف التعميـ األساسي متاحًا لمجميع دوف تمييز أو تفرقة ، مع ضرورة تف
 توفيره بجودة عالية .

( مف قانوف التعميـ رقـ 86) تسعة أعواـ ، وتنص المادةويستغرؽ التعميـ األساسي         
األساسي عمى أف التعميـ ( التعميـ األساسيمرحمة  -)الباب الثانيـ 8988( لسنة 839)

شباع ميوليـ ، وتزويدىـ بالقدر الضروري  ييدؼ إلى تنمية قدرات واستعدادات التبلميذ ، وا 
العممية والمينية التي تتفؽ وظروؼ بيئاتيـ مف القيـ والسموكيات ، والمعارؼ والميارات 

 المختمفة ؛ بحيث يمكف لمف يكمؿ مرحمة التعميـ األساسي ، يواصؿ تعميمو في مرحمة تعميمية
، وذلؾ مف أجؿ إعداد الفرد لكي يكوف  مكثؼأعمى ، وأف يواجو الحياة بعد تدريب ميني 

ـ 8988لسنة  839قانوف التعميـ الصادر بالقانوف رقـ مواطنا منتجا في بيئتو ومجتمعو )
    . ( /http://portal.moe.gov.eg)وتعديبلتو ، 

( عمى ضرورة  Perrier,Janne, Kjaersgaard,2005ىذا ولقد أكدت دراسة )       
ذا تـ توفيره بدوف جودة فبل يكوف قد حقؽ  توفير التعميـ األساسي لمجميع دوف تمييز ، وا 
اليدؼ المرجو ، ومف ثـ يستمر المجتمع العالمي في محاوالت البحث عف الطرؽ التي 
  يضمف بيا توفير التعميـ اإللزامي الذي تتوفر فيو معايير الجودة ومراعاة احتياجات الطبلب .

ومما يؤكد عمى أىمية التعميـ األساسي ودوره في إعداد النشء وتثقيفيـ ما توصمت إليو      
( والتي استيدفت إظيار كيؼ أف التعميـ Lantana 1M. Usman, 2008دراسة )

؛  األساسي العالمي الحالي لنيجيريا في التعميـ االبتدائي يستيدؼ أطفاؿ الشوارع المسمميف
عرفة األساسية بالقراءة والكتابة ؛ حيث توصمت إلى أف التعميـ األساسي وذلؾ إلكسابيـ الم

في نيجيريا يتبني األطفاؿ في الشوارع ، ويحفزىـ عمى االلتحاؽ بمدارس التعميـ األساسي عف 
 طريؽ تقديـ تغذية مجانية ليـ كحافز لبللتحاؽ بالمدارس .

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Laws/EducationActNo139of1981.pdf
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انية التعميـ األساسي ، فبل يمكف يعد الجانب التشريعي مف أىـ جوانب تحقيؽ مجو         
تحقيؽ مجانية التعميـ دوف سف التشريعات والموائح الكفيمة بضماف تحقيؽ المجانية مف 

      ناحية ، ومواكبة الواقع االجتماعي المتغير مف ناحية أخرى .
إف النظر إلى التمايز الطبقي والمادي ، وفي ظؿ قدرة الطبقات الميسورة عمى تحمؿ      
فإف التعميـ بيذا الوضع ربما ، عمى ثرائيا  قات التعميـ ، واستعدادىا لممواصمة فيو اعتماداً نف

ال يسيـ بشكؿ كبير في سد الفجوة بيف األغنياء والفقراء مف خبلؿ الحراؾ االجتماعي كما 
كاف في فترات سابقة مف تاريخ مصر المعاصر ، وتأسيسا عمى ذلؾ فإف مجانية التعميـ التي  
يستفيد منيا األغنياء والفقراء في مصر ال تمثؿ العدالة التي استيدفتيا ىذه المجانية ، 

 .   (231ـ ، 2183)عمر ،  في ظؿ الميزة النوعية لؤلغنياء خاصة
حقيقة لقد كاف التعميـ في فترات سابقة مف تاريخ مصر المعاصر وسيمة مف وسائؿ       

عى إلى سد الفجوة بيف األغنياء والفقراء ، وتحقيؽ الحراؾ االجتماعي اإليجابي ، الذي يس
 العدالة التي استيدفتيا المجانية المنصوص عمييا في الدستور بعكس ما ىو حاصؿ اليـو . 

إلى أف مجانية التعميـ تتعرض مف حيف آلخر لبلنتقاد  السكراف"محمد  ىذا ولقد أشار "      
ـ ، 2188يا ويطالب بإلغائيا )السكراف ، واليجـو ، ومع أنيا حؽ دستوري تجد مف يياجم

341. ) 
( بأف الضرورات االقتصادية والسياسية ال تبيح المحظورات حامد عماركما نادى )       

التربوية ، وليست وظيفة التعميـ غربمة واستبعاد األطفاؿ ، بؿ تعميـ كؿ فرد حسب ما تؤىمو 
وتحويؿ المعرفة إلى سمعة ال يحصؿ عمييا إال قدراتو العقمية ، وعارض بشدة تسميع التعميـ 

، ورأى أف ذلؾ أحد إفرازات عصر العولمة الذي يؤكد تسميع الحياة ، وأكد  القادروف مادياً 
 ( .    235ـ ، 2181، )عمار عمى أف إلغاء المجانية سيحـر أغمبية أبناء الشعب مف التعميـ 

عمى القوؿ إف جعؿ التعميـ سمعة ال يقدر  حامد عمار ؛ فإنو يمكف عمى ما ذكره وبناءً      
أحد إفرازات عصر يعد ومحاولة إلغاء المجانية في التعميـ  إال القادروف مادياً الحصوؿ عمييا 

، كما أف اة بكافة جوانبيا المادية والمعنوية العولمة الذي يؤكد بالفعؿ عمى تسميع الحي
الظروؼ االقتصادية والسياسية ميما كانت ال ينبغي أف تبيح المحظورات التربوية ، التي 
تتمثؿ في محاولة إلغاء المجانية وجعؿ التعميـ سمعة ال يستطيع الحصوؿ عمييا إال مف يقدر 

  . عمى شرائيا  
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المتطمبات عمى  ىذا ولقد فرضت التحديات المعاصرة الخارجية والداخمية مجموعة مف      
النظاـ التعميمي منيا : ترسيخ مبدأ العدالة االجتماعية في الفرص التعميمية ، والقضاء عمى 
الفوارؽ الموجودة بيف الطبقات االجتماعية ، واالنتقاؿ مف النظاـ الذي يؤسس لسياسات 

سات االستبعاد االجتماعي والفقر والبطالة والتفاوت الطبقي إلى نظاـ جديد يؤسس لسيا
التنمية والعدالة االجتماعية التي تعيد الحياة الكريمة لشرائح تعاني مف إىماؿ اجتماعي جسيـ 

 ( . 885ـ ، 2187)محمود ، 
وبالرغـ مف األرقاـ التي تدؿ عمى التحاؽ عدد كبير مف الممتحقيف بالتعميـ ما قبؿ        

د األزىرية وفي مختمؼ الجامعي في مؤسسات التعميـ الحكومي والقطاع الخاص والمعاى
 المراحؿ التعميمية ، أال أننا مع صناعة تربوية تعتبر أضخـ الصناعات المصرية المدنية عدداً 

مسؤولية ، لكنيا مع األسؼ أقؿ كفاءة وأدناىا جودة وىي صناعة مؤثرة في كياف  وأخطرىا
الدولة ، ثروة المجتمع وأحواؿ كؿ أسرة ، وعمراف بشري ، وىي في مستوى إنجازاتيا كما 
وكيفا تمثؿ المشكمة الكبرى في تخمفو ، كما أنيا تمثؿ في الوقت نفسو الطاقة المتجددة 

وي في قوتو ثـ يقاؿ إف التعميـ جبية رئيسية مف جبيات األمف الق المحركة في تقدمو ، ومف
 ( . 5ـ ، 2181عمار ، أو ىشاشتو )

عمى مستوى في أي دولة عد مف أىـ وأخطر أنواع التعميـ حقا إف التعميـ قبؿ الجامعي ي      
تماـ بيا ؛ ألنو القاعدة العريضة التي يرتكز عميا باقي األنواع األخرى ، وبقدر االىالعالـ 

تكوف ثماره في إعداد جيؿ قادر عمى تحمؿ المسؤولية وتنمية مجتمعو واإلنفاؽ عميو بقدر ما 
 .  
أف التعميـ حؽ أساسي لكافة شرائح عمى ـ( 2185 الدىشاف ،كدت دراسة )ولقد أىذا      

المجتمع وخاصًة لممرحمة األساسية األولي في حياة اإلنساف ، وىذا ما نصت عميو كافة 
المواثيؽ والمعاىدات الدولية ، وأكدت عمى ضرورة توفير التعميـ لكافة أفراد المجتمع بصورة 

شكيؿ شخصية اإلنساف إلزامية ، وال يحؽ حرماف أي فرد مف التعميـ وذلؾ لضرورتو في ت
 . وتحضره وضماف مستقبمو وانعكاس ثقافتو عمى تطور مجتمعو 

 ميماً  اً ا دور ـ( أف النظاـ العالمي الجديد والعولمة لعب2185عثماف ، )كما أكدت دراسة      
في تسميع التعميـ وارتفاع كمفتو وانخفاض إنفاؽ الحكومات عمى ميزانية التعميـ ،  وخطيراً 

بح التعميـ الحكومي سيء النوعية ، وعميو كرس كؿ ىذا لوجود الفوارؽ  بيف وبالتالي أص
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أنواع وأشكاؿ التعميـ ما بيف خاص وعاـ وجيد النوعية وسيء النوعية واختفاء العدالة 
 .عية االجتما

لمجموعة  إف تمويؿ التعميـ واإلنفاؽ عميو مف الموضوعات التي باتت تشغؿ المسؤوليف     
الطمب االجتماعي المتزايد عمى التعميـ مف قبؿ شرائح المجتمع وفئاتو منيا  مف األسباب

االرتفاع الممحوظ في تكمفة إعداد لمراحؿ التعميـ كافة وكؿ أنواعو ، وكذلؾ المختمفة ، وذلؾ 
دخوؿ القطاع الخاص المجاؿ التعميمي فضبل عف  تكمفة إعداده باألمس ، طالب اليـو عف 

ـ ، 2118متولي ، )التعميـ في ار منافسا قويا لمقطاع الحكومي بشكؿ قوي ومؤثر حتى ص
73-74 ) . 
المدخؿ الحاكـ لمستوى منظومة التعميـ يشكؿ موضوع اإلنفاؽ عمى التعميـ وتمويمو  إف       

؛ وذلؾ باعتباره منظومة فرعية تؤثر وتتأثر بكؿ عبلقات وتفاعبلت المنظومة التعميمية 
 والثقافية لممجتمع . الشاممة ، كما أنو يتأثر بالظروؼ والمبلبسات االقتصادية واالجتماعية 

 لزيادة ، وتتطمب ميزانيات كبيرةإلى حد كبير ت العممية التعميمية مكمفة أصبح ولقد       
الدولة بكؿ أجيزتيا في ، ويأتي دور المباني المدرسية واألجيزة والوسائؿ التعميمية عدد 

ليا الحؽ في  ف  ىي مَ و ، الميزانية  يحدد ف  ئلنفاؽ عمى التعميـ ، فيي مَ توفير التمويؿ البلـز ل
يا اتنية العامة لمدولة ، ورؤية الدولة وتوجيالميزا ياحسبانواضعة في خفضيا أو زيادتيا 

  .   النظرة الخاصة لمخرجاتو نحو التعميـ ، عبلوة عمى
ـ ، 2184مف دستور  89وىناؾ مؤشر واضح لممشاركة المجتمعية في )المادة         

الفقرة الثانية( ، حيث تنص المادة عمى أف : "التعميـ إلزامي حتى نياية المرحمة الثانوية أو 
ما يعادليا" ، وىو ما يزيد مف واجب المجتمع في التزامو بتعميـ أبنائو حتى مرحمة الطفولة ، 

ضماف التنشئة االجتماعية السميمة ، باإلضافة إلى تنمية القدرات المينية البلزمة ومف ثـ 
 لمعمؿ واإلنتاج .

تعاوف وتكاتؼ جميع القطاعات في الدولة  أصبح مف الضروري يمكف القوؿ إنوو           
تدبير الوسائؿ الكفيمة أيضا ، وأصبح مف الضروري لتمويؿ التعميـ األساسي واإلنفاؽ عميو 

الوسائؿ مشاركة الجيود الشعبية ومف ىذه لمجميع ،  لجعؿ التعميـ األساسي الجيد متاحاً 
، والمؤسسات التي ستنتفع بالخريجيف في تحمؿ عبء مسئولية تمويؿ التطوعية المنظمة 

  التعميـ . 
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تعد مشكمة تعاظـ اإلنفاؽ العائمي عمى التعميـ مشكمة قومية تيدد ديمقراطية التعميـ و          
، وتخؿ بمفيـو تكافؤ الفرص التعميمية ، ورغـ رفع شعار مجانية التعميـ فإف اإلنفاؽ العائمي 

 روس الخصوصية كانت العامؿ الرئيساالقتصادييف أف الدفي تزايد مستمر ، ويؤكد معظـ 
لممواطف المصري ، وفي دراسة حديثة لمركز المعمومات  يفي السموؾ اإلنفاقوراء التبدؿ 

عمى  األسر المصريةحجـ ما تنفقو  أف برئاسة مجمس الوزراء إشارة إلىودعـ اتخاذ القرار 
% مف ميزانية األسر ، 21مميار سنويا ، أي ما يعادؿ  85الدروس الخصوصية يصؿ إلى 

لمستمزمات التعميمية مف مبلبس وكتب وأجور نقؿ ىذا باإلضافة إلى تكاليؼ باقي ا
(http://www.ahewar.org . )   

لما نصت عميو القوانيف ومواد  تكفمو الدولة طبقاً  اً إطار أىمية التعميـ واعتباره حق وفي
أف يبذلوا ، والمستفيديف منو  مى شئوف التعميـالدستور      يتطمب األمر مف القائميف ع

وخطط لمتعميـ تحقؽ مجانيتو ، وىذا ما  إلى سياساتجيودىـ لترجمة تمؾ المواد والقوانيف 
التعميـ  مجانية ترحات جديدة لدعـمقموقوؼ عمى مف محاولة لالدراسة الحالية  ويدفتاست

التشريعات آراء خبراء وأساتذة التربية وفي إطار مف ضوء   فيفي مصر األساسي 
 .الدستورية

  وتساؤالتُ : مصهمة البخح

بصفة عامة والتعميـ األساسي بصفة خاصة مشكبلت كثيرة التعميـ في مصر  يواجو          
وصعوبات متعددة تحوؿ دوف تطويره أو تحقيؽ أىدافو ، وىذه المشكبلت منيا ما ىو مرتبط 

 تجييزات ، ومنيا ما ىـ مرتبط باإلمكانيات البشرية .  الو  يمبانحيث الباإلمكانيات المادية مف 
، ىدفو بناء  حؽ لكؿ مواطفعمى أنو باالىتماـ بالتعميـ  ـ2184اختص دستور  لقدو         

،  التفكير يف ي، وتأصيؿ المنيج العمم الشخصية المصرية، والحفاظ عمى اليوية الوطنية
رساء مفاىيـ  القيـ الحضارية والروحيةوتنمية المواىب وتشجيع االبتكار، وترسيخ  ، وا 

،  مناىج التعميـ ووسائمو ي، وتمتـز الدولة بمراعاة أىدافو ف المواطنة والتسامح وعدـ التمييز
حتى نياية المرحمة الثانوية أو ما  إلزاميوالتعميـ  ،  وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية

، وفقًا  و المختمفة في مؤسسات الدولة التعميمية، وتكفؿ الدولة مجانيتو بمراحم يعادليا
%مف  4لمتعميـ ال تقؿ عف  يوتمتـز الدولة بتخصيص نسبة مف اإلنفاؽ الحكوم،  لمقانوف

وتشرؼ الدولة  ، حتى تتفؽ مع المعدالت العالمية ، تتصاعد تدريجياً ي اإلجمال يالناتج القوم
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 العامة والخاصة بالسياسات التعميمية لياعميو لضماف التزاـ جميع المدارس والمعاىد 
 .( ـ2184دستور مصر الصادر عاـ )

ـ بالتعميـ بصفة عامة والتعميـ األساسي بصفة 2184يتضح مدى اىتماـ دستور و          
دراسة )الدىشاف ،  ، وىذا ما أكدت عميو  وكيفياً  ، ومحاولة النيوض بو كمياً خاصة 
ـ فيما يخص التعميـ ، وما 2184استيدفت التعرؼ عمى ما أضافو دستور والتي ـ( 2185

إذا كانت اإلضافات يمكف أف تسيـ في توجيو وضبط النظاـ التعميمي في مصر وتوفير 
المتطمبات البلزمة لقيامو بدوره وتحقيؽ أىدافو ، وتوصمت الدراسة إلى أنو يوجد تطور واضح 

لمدى الزمني لتاريخ الدساتير المصرية ، كما أف دستور عمى افي المواد المتعمقة بالتعميـ 
   بالتعميـ مف حيث الكـ والكيؼ .   ـ يعد أكثر الدساتير اىتماماً 2184
بعض ـ 2184/2131زارة التربية والتعميـ تناولت الخطة االستراتيجية لو  لقدو ىذا       

ومشكبلت األبنية التعميمية  عداد المبكر لمتعميـ ،تاحة واإل: ضعؼ اإل القضايا الممحة منيا
، والفترات الدراسية ، ولذلؾ وجيت الوزارة  كثافة الفصوؿو ،  وانعكاساتيا عمى األداء التعميمي

نشطة الستراتيجيات الحاكمة والموجية أل مف خبلؿ الخطة االستراتيجية وجيتيا الستخداـ ا
 (88 - 5فاؿ مف عمر )طمتكاممة الستيعاب وتعميـ جميع األتاحة الفرص الإالخطة ومنيا 

 (.ـ2184،  وزارة التربية والتعميـ)
( إلى تعدد وتشابؾ مظاىر و أبعاد ـ2188 ىبو أحمد ، توصمت دراسة )محمدولقد         

، حيث أصبحت مظاىر التفاوت التعميمي مرآة تعكس مظاىر  التفاوت االجتماعي والتعميمي
عادة إنتاجو مرة التفاوت االجتماعي و  ، وتراجعت قدرة التعميـ عمى  خرىأأداة لترسيخو وا 

، وتقميؿ الفجوة بيف  تحقيؽ الحراؾ االجتماعي الصاعد لمواجية مظاىر التفاوت االجتماعي
 .  الفئات المختمفة داخؿ المجتمعالشرائح و 
إف النظاـ التعميمي في مصر شيد أشكاال مختمفة تعكس التطورات االقتصادية         

، وما فرضتو ىذه التطورات عمى ىيكؿ التعميـ واالجتماعية التي شيدىا المجتمع المصري 
الدراسات والتقارير الدولية واإلقميمية بمختمؼ مراحمو وأنواعو مف تغيرات ، ويشير عدد مف 

النظاـ التعميمي في مصر خبلؿ العقديف األخيريف لـ تعد موحدة أو متسقة ، بؿ أنواع إلى أف 
متعددة وموازية تتبادؿ فيما بينيا عمميات االستبعاد واالصطفاء عمى نحو  اأصبحت أنواع

     . (Tomasevesk , Katarina, 2006ييدد النسيج االجتماعي )
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عمى تحقيؽ التوافؽ واالنسجاـ  قادراً يمكف القوؿ إف التعميـ في مصر لـ يعد و       
االجتماعي بيف فئاتو المختمفة ؛ وذلؾ بسبب تعدد أنواعو وعجز الفئات والطبقات الفقيرة عف 
االستفادة مف خدماتو بما يحقؽ ليا الحراؾ االجتماعي اإليجابي ، وذلؾ بسبب عدـ قدرتيا 

ذا كاف  عمى الوفاء بمتطمبات التعميـ المادية عمى جميع المستويات وفي جميع المراحؿ ، وا 
ذلؾ يشكؿ خطورة بالنسبة لمراحؿ التعميـ عامة ، فإنو أكثر خطورة في مرحمة التعميـ 

 .األساسي 
الحديث  يالنظاـ التربو "  ومما يدعو إلى ضرورة االىتماـ بالتعميـ األساسي والعناية بو      

باعتباره الجانب الرئيسي  ألساسي ا ـعمى التعمي ، والذي يركز " لتعميميةونموذج الصناعة ا
إنو يتعمؽ باألعماؿ اإلنتاجية لؤلطفاؿ مف خبلؿ ،  لممناىج الخفية في عالـ آخذ في العولمة

نتاجي التعميـ المدرسي ، حيث يتـ استيبلؾ طاقة العمؿ نيابة عف التكوينات  الؤلطفاؿ وا 
جميع نظاـ تربوي تتشارؾ فيو إنو (CMP) .  االجتماعية في ظؿ نمط اإلنتاج الرأسمالي

في جعؿ األطفاؿ يشاركوف في الدراسة قدر اإلمكاف ، وىي العنصر المركزي  األطراؼ مصمحة
 Group .في نموذج صناعة التعميـ الغربي ، وينعكس جاذبيتيا العالمية في كيفية اإللزاـ 

Publishing Limited, 2014) . ) 
وتزداد أىمية ىذه األسباب في  التعميـ األساسي ،وىناؾ أسباب عديدة لبلىتماـ ب        

التعميـ فيما يمي : إف وؿ النامية وخاصة بالنسبة لمصر ، ويمكف تمخيص ىذه األسباب الد
التعميـ األساسي ، وكذلؾ أي تعميـ الحؽ عميو عنصر  أساس القضاء عمى الفقر ، ىو أوالً 
يد رفع مستوى الصحة العامة ؛ ألنو يز  التعميـ األساسي يساعد عمى ة اإلنتاجية ،دميـ لزيا

 التعميـ وخاصة تعميـ الفتيات يساعد عمى تنظيـ النسؿمف الطمب عمى الخدمات الصحية ، 
التعميـ ىو أساس التمتع بالممارسة السياسية الحقيقية ،  وتخفيض معدؿ الزيادة السكانية ،

عمى النحو التالي )غنيـ ـ بؿ إف نجاح النظاـ الديمقراطي يحتاج إلى حد أدنى مف التعمي
 (. 9،  ـ2187،  وآخروف

 المجتمع كمو ،في احتماالت تمويؿ مجتمعي يقوـ بو  والبحث يجب التفكير وعميو فإنو      
وألف المجتمع الذي يعمـ نفسو  ؛ غالياً  ألف تعميـ الغد ال يكوف إالا  ؛عف دور الحكومات  فضبلً 

لة لعممية تمويؿ لمتحرر مف احتكار الدو  ، وىذه دعوةلتعميـ بنفسو يجب أف يشارؾ في تمويؿ ا
مف  المجتمعحرر الذي يدعو إلى تالتمويؿ  نوإ،  اعفييا مف مسؤوليتيالتعميـ ، ولكف ىذا ال ي
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، إلى تراثو  ئاً يفش يعيده شيئاً ، بؿ إنو ويعمؽ روح الديمقراطية فيو  كثير مف عوامؿ الضغط ،
والتعميـ مدى الحياة الذي يحرر  التراث إلى المستقبؿ ،مف ذلؾ مف االنطبلؽ  حيث البد
أو حتى مف حيث مف ضغط توزيع األمواؿ والموارد المتاحة مف حيث أفضمية المراحؿ  المجتمع

 ( . 216ـ ، 2188جوىر وآخروف ، )أفضميات المدخبلت األخرى 
لمتعميـ في العالـ ، حيث مف الناحية التاريخية ، كاف البنؾ الدولي أكبر مموؿ خارجي و        

( مف خبلؿ مشاريع قطاع 2181مميارات دوالر في السنة المالية ) 5بمغ ذروتو بأكثر مف 
. كما  (2181Bالتعميـ والمشاريع المتعددة التي تديرىا قطاعات أخرى )البنؾ الدولي ، 

. ُأطمقت  (EFA FTIيستضيؼ البنؾ الدولي مبادرة التعميـ مف أجؿ المسار السريع لمجميع )
، وىي شراكة بيف الحكومات ومنظمات المجتمع المدني  2112مبادرة التعميـ لمجميع في عاـ 

ـ والثقافة )اليونسكو( و والوكاالت المتعددة األطراؼ مثؿ منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعم
ات التعميـ التقنية لتنفيذ مكون اتالمنح والمساعد خبلؿ والبنؾ الدولي ، التي توفر التمويؿ مف

مف خبلؿ توفير تمويؿ كبير لمتعميـ في الدوؿ و .  األساسي مف استراتيجيات التعميـ الوطنية
( الخاصة بيا وبإدارة IDA( مف خبلؿ جمعية التنمية الدولية )LICsذات الدخؿ المنخفض )

جاه ، يكوف لمبنؾ الدولي تأثير كبير عمى ات FFAغالبية تمويؿ منحة مبادرة التعميـ لمجميع 
 . (Sarah Beardmore, John Middleton, 2012)العالـ تطوير التعميـ حوؿ

عمى ( Brayboy, Bryan Mekinley Jones, 2007) أكدت دراسة ولقدىذا         
ضرورة توفير مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية  في العممية التعميمية دوف النظر إلى الجنس أو 

 . و المكانة االجتماعيةأالعرؽ 
ف مجانية التعميـ كمبدأ دستوري البد ليا مف ضمانات حتى تتحقؽ فإواقع األمر و         

كاممة ، فإف كثافة الفصوؿ بسبب قمة المباني المدرسية وقصور الخدمات التعميمية ، ال 
لتمكيف الفرد مف التعميـ ، ومف ناحة أخرى  تحقؽ اليدؼ مف مجانية التعميـ بوصفيا أسموباً 

 آفة الدروس الخصوصية قد أرىؽ اآلباء بالمصروفات فجعؿ المجانية شعاراً فإف انتشار 
 ناقص المضموف ؛ فميذا فإف وقفة جادة حازمة البد مف اتخاذىا لكي تصبح المجانية ضماناً 

 ( . 52ـ ، 2115بدراف ،  في التعميـ الحقيقي لمجماىير )لوصوؿ الحؽ 
لزيادة قاعدة رأس الماؿ البشري مف خبلؿ تحسيف عمى الرغـ مف إحراز تقدـ ىائؿ ف         

نظاـ التعميـ ، إال أف جودة تجارب التعميـ ال تزاؿ متدنية ولـ يتـ توزيعيا بصورة تتسـ بالعدالة 
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واإلنصاؼ . وبسبب انعداـ الجودة النوعية الجيدة عمى مستوى التعميـ األساسي والثانوي ، 
وأصبحت ضرورة وليست مجرد إجراء لعبلج  انتشر سوؽ الدروس الخصوصية بصورة مذىمة

 أوجو قصور .
باألساليب التخطيطية الكفيمة بتوجيو الموارد وفؽ  يبشكؿ أساسالتعميـ يرتبط تمويؿ و      

جوانب اإلنفاؽ والكمفة الحقيقية بيدؼ االستثمار األمثؿ ليذه الموارد ف نظاـ عممي يبيا 
   ( . 82ـ ، 2115وتحقيؽ أفضؿ عائد ممكف منيا )الصغير ، 

حيث إف الدولة وحدىا  لتمويؿ التعميـ ؛ الحكومة في مصر ىي المصدر الرئيستعد و        
تمويؿ التعميـ ، وقد ترتب عمى ىذا الوضع عدـ كفاية الموارد التي تقدميا ىي المسؤولة عف 

في الحكومة لئلنفاؽ عمى التعميـ ، وأصبح األمر يتطمب البحث عف مصادر جديدة لئلسياـ 
  ( . 587ـ، 2185،  سيؼ الديفتمويؿ التعميـ )

بحث عف مصادر تمويؿ جديدة لمتعميـ الدوؿ المختمفة أف ت ىنا كاف لزامًا عمىمف         
نظاـ  ، كما كاف سائدا في العصر اإلسبلمي ، والذي تمثؿ فيعف الموازنات الحكومية  بعيداً 

في تقدـ التعميـ وازدىاره لعقود طويمة  ميماً  الذي أدى دوراً لتعميـ اإلسبلمي االوقؼ في 
 .ماضية 

إلى  (Karen Mundy, Francine Menashy, 2012) دراسةىذا ولقد أشارت       
القطاع و ي ومؤسسة التمويؿ الدولية البنؾ الدول استراتيجية تبيف الدور الذي يمكف أف يؤديو

لمبنؾ إلى أنو كاف  دراسة ؛ حيث أشارت ال 2121حتى عاـ  الخاص في التعميـ األساسي
حد مف الفقر في وت بفاعميةتعالج  عميـ عالية الجودة في تطوير أنظمة ت ميـالدولي دور 

 ؛ البمداف المنخفضة والمتوسطة الدخؿ مف مرحمة رياض األطفاؿ إلى مرحمة التعميـ األساسي
لممشروعات التي ينفذىا البنؾ في التعميـ مف مرحمة رياض األطفاؿ  مف خبلؿ مراجعةوذلؾ 
مف  ذلؾ توسيع أنشطة البنؾ إلى ما وراء رظوأشارت الدراسة إلى أنو ينت ،سنة  82إلى 

التي  ( IFCخبلؿ تضميف استعراض موجز لؤلنشطة التعميمية لمؤسسة التمويؿ الدولية ) 
 . تدعـ مباشرة القطاع الخاص في التعميـ

 ستيدفتا (Darryl G. Greer, Michael W. Klein, 2010وفي دراسة أخرى )        
اقتراح شركات الخدمات العامة كوسيمة جديدة لممساعدة في تمويؿ الكميات والجامعات العامة 

مسؤولية  أصبح تمويؿ الكميات العامةمسؤولية مى أساس افتراض موثؽ جيدًا بأف الشاممة ع
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عمى تقتصر  ـؿ كميات وجامعات عامة شاممة ، ولعمى تمويالدراسة  تركز ، و  مشتركة
أف األساس المنطقي ولقد أكدت الدراسة عمى  تيا لجية معينة .المؤسسات المسجؿ ممكي

اليؿ الكميات العامة ىو أمر حتمي الجديد لتمو   تياستفشؿ ىذه المؤسسات في ميم ، وا 
 ، عمى التعميـ  لطبلب ذوي الدخؿ المتوسطمف جانب االواسع  خاصة بعد اإلقباؿالرئيسية 
 أوإيرادات جديدة ىدفيا تحقيؽ إنشاء شركات خدمات عامة جديدة ليس فقط  الدراسة وتقترح

 .  . والمساءلة والثقة العامة ولكف أيضا كوسيمة لتعزيز الشفافية ،استثمارات 
واالعتماد عمييا في تمويؿ الموجودة عامة الخدمات الشركات  إشراؾوعميو فإنو يمكف         

نشاء شركات خدمات أخرى ليذا الغرض ، التعميـ بشتى أنواعو  ذا كاف ىذا ميماً وا   وضرورياً  وا 
تعميـ األساسي أكثر أىمية وأشد مبالنسبة لمتعميـ في الكميات والجامعات ، فإنو بالنسبة ل

لممعرفة ريضة واألساسية الذي يمثؿ القاعدة العضرورة ؛ نظرا ألىمية ىذا النوع مف التعميـ 
  . والعمـ 

االنتباه إلى  تلفت  (Stephanie  Alexandra Macht , 2016وفي دراسة )         
"التعميـ المالي في مجاؿ ريادة األعماؿ" ، وىو جانب مف جوانب تعميـ ريادة األعماؿ الذي يتـ 

مراجعة األدبيات ذات بعد  النتائج، أكدت  تدريسو عمى نطاؽ واسع ولكف ييممو األدب التربوي
إف وجود  ؛ حيث عمى أىمية رأس الماؿ االجتماعي لتمويؿ المشاريعبيذا الموضوع الصمة 

الذي يشير إلى عبلقة ثقة بيف رجاؿ األعماؿ والمموليف ، يتيح و رأس ماؿ اجتماعي مترابط ، 
:  فيؿ )عمى سبيؿ المثاوالتي تتمثؿ ألصحاب المشاريع الوصوؿ إلى موارد ممولييـ 

 . االتصاالت والمعرفة والسمعة والمزيد مف األمواؿ( مف خبلؿ سد الرأسماؿ االجتماعي
، والمتمثؿ في شبكة العبلقات الجيدة بيف رجاؿ األعماؿ رأس المالي االجتماعي  إف         

يتيح الوصوؿ إلى موارد المموؿ سواء أكانت  شأف رأس الماؿ الماديوالمموليف ، شأنو 
 عبلقات ، أـ معرفة ، أـ سمعة ودعاية ، أـ أمواؿ نقدية . 

أف التشاور حوؿ اقتصاديات  نيوزير التربية والتعميـ و التعميـ الف مما ذكره انطبلقاً و          
المجانية  وأفحثو في حوار مجتمعي ، بالتعميـ ضروري ومنطقي ، وموضوع ينبغي 

بدليؿ تكمفة التعميـ  المنصوص عمييا في الدستور لـ تتحقؽ في تقديره ، كما كاف مستيدفاً 
حقيقة في عمى حد سواء . الباىظة مف دروس وكتب خارجية ، والتي يشكو منيا الفقير والغن

 أف الواقع الحالي ال يحقؽ المجانية كما ، وليس مجانياً  أف التعميـ أصبح مكمفاً  عواقال
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حقؽ جودة التعميـ ، المنشودة ، وكذلؾ ال يحقؽ العدالة االجتماعية المنشودة ، وال ىو 
دراسة اقتصاديات التعميـ ، واجو ىذا الواقع بالدراسة والبحث ، و يأف  طبيعياً  صبحوبالتالي أ
نفؽ عمى يلمستقبؿ بحموؿ أفضؿ الستغبلؿ ما التكمفة الباىظة اآلف وفي ا يةواجيتـ موكيؼ 

حسيف ،  وجودة أعمى لمتعميـ المصري ) حقؽ عدالة اجتماعية حقيقية ،يالتعميـ حتى 
 ـ( .    2188
 عجز الموارد المالية المخصصة لمتعميـ الحكومي والتي تمعب الدورمف  وانطبلقاً        

بعض تدنيو في يؤدي إلى ضعؼ األداء التعميمي و قد والذي  عميـ في مصرفي أزمة الت الرئيس
عمى أبناء  قاصرةالتي أصبحت  س التعميـ الخاصعكس مدار  ىعمالحكومية ،  المدارس

بمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية  مجانية التعميـ ومبدأ يخؿ ب الطبقة الغنية والقادرة ، والذي بدوره
والتي ،  ـ2184دستور والتي أشار إليياالخاصة بالتعميـ والتشريعات بالمواد  ويخؿ أيضاً  ،

قضايا مشكبلت و كيد عمى حؿ أمف خبلؿ الت؛ وذلؾ لمتعميـ  كبيرةأشارت جميعيا إلى األىمية ال
خبراء  وفي إطار أىمية آراء،  ، وتخصيص مواد لزيادة تمويمو سبؿ تطويرهتدعيـ ، و  التعميـ

كانت ىذه لدعـ مجانية التعميـ األساسي ، جديدة التربية في الوقوؼ عمى مقترحات وأساتذة 
 .   الدراسة
  : اآلتيالتساؤؿ الرئيس  مشكمة البحث الحالي في تحددتوعمى ىذا       

ضوء التصريعات  عمىما التصور املكرتح لدعه دلاىية التعميه األساسي يف مصر 

 الدستورية ؟ 

  : ةاآلتيالفرعية ت التساؤالاإلجابة عف  بواإلجابة عف ىذا التساؤؿ الرئيس تتطم     
 ؟  كما جاءت في الدستور المصريمجانية التعميـ األساسي  ما مفيـو -8
 ؟  محافظة سوىاجما واقع مجانية التعميـ األساسي في  -2
لتشريعات عمى ضوء امجانية التعميـ األساسي في مصر لدعـ  مقترحالالتصور ما  -3

  ؟الدستورية 
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 : أٍداف البخح

ـ مجانية لدع مقترحات جديدة إلىالوصوؿ بصورة أساسية الحالي  بحثيدؼ الستا     
، ومف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ ،  لتشريعات الدستوريةضوء ا عمىفي مصر التعميـ األساسي 

 اآلتية :الفرعية كاف مف الضروري تحقيؽ األىداؼ 
 .  كما جاءت في الدستور المصري مجانية التعميـ األساسي مفيـوالتعرؼ عمى  -8
 .  محافظة سوىاجالوقوؼ عمى واقع مجانية التعميـ األساسي في  -2
آراء خبراء وأساتذة التربية ضوء  في عـ مجانية التعميـ األساسيتقديـ تصور مقترح لد -3

 التشريعات الدستورية . وفي إطار مف 
  أٍنية البخح :

 نبعت أىمية البحث الحالي مف :     
لجميع التبلميذ  األساسي كحؽ دستوري ومطمب اجتماعيفي التعميـ المجانية أىمية  -8

 . بغض النظر عف ظروفيـ االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية
 .مصر مجانية التعميـ األساسي في  دعـمقترحات جديدة لضرورة البحث عف  -2
ضرورة التشاور حوؿ اقتصاديات التعميـ وبحثو في حوار مجتمعي كما أشار بذلؾ وزير  -3

التربية والتعميـ والتعميـ الفني في حوار لو ؛ حيث أشار إلى أف المجانية المنصوص 
عمييا في الدستور لـ تتحقؽ في تقديره ، كما كاف مستيدفًا بدليؿ تكمفة التعميـ الباىظة 

 ية ، والتي يشكو منيا الفقير والغني عمى حد سواء . مف دروس وكتب خارج
، والتي  (89)ـ وىي المادة 2184يعد ىذا البحث استجابة لمادة في الدستور المصري  -4

التعميـ حؽ لكؿ مواطف ، ىدفو بناء الشخصية المصرية ، والحفاظ عمى عمى أف  "تنص
نمية المواىب وتشجيع االبتكار، اليوية الوطنية ، وتأصيؿ المنيج العممي في التفكير، وت

رساء مفاىيـ المواطنة والتسامح وعدـ التمييز وترسيخ القيـ الحضارية والروحية ،  ، وا 
، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة  مناىج التعميـ ووسائمو و فيوتمتـز الدولة بمراعاة أىداف

، وتكفؿ الدولة  عادلياحتى نياية المرحمة الثانوية أو ما ي والتعميـ إلزامي . العالمية
ة وتمتـز الدول . ، وفقًا لمقانوف مجانيتو بمراحمو المختمفة في مؤسسات الدولة التعميمية

%مف الناتج  4ال تقؿ عف قبؿ الجامعي يـ لمتعم بتخصيص نسبة مف اإلنفاؽ الحكومي



 ية.التشريعات الدستور تصور مقترح لدعم مجانية التعليم األساسي في مصر في ضوء 

- 842 - 

الدولة  وتشرؼ . حتى تتفؽ مع المعدالت العالمية ، تتصاعد تدريجياً القومي اإلجمالي 
 والخاصة بالسياسات التعميمية ليا".عميو لضماف التزاـ جميع المدارس والمعاىد العامة 

لدعـ مجانية  جديدةمواصمة جيود الباحثيف في ىذا المجاؿ والخروج بمقترحات وآليات  -5
يمكف أف يستفيد منيا القائموف عمى التعميـ في مصر في دعـ وتحقيؽ المجانية  التعميـ

 خاصة في مرحمة التعميـ األساسي .  
 حدود البخح :

االقتصار عمى وضع مقترحات جديدة لدعـ مجانية التعميـ  : في يالحد الموضوعتمثؿ  -  
 األساسي في مصر.  

وعينة مف  أساتذة و خبراء التربية في مصر ،عينة مف  فتمثؿ : فيالحد البشري و  -  
المعنييف بالتعميـ األساسي في محافظة سوىاج ، وعينة عشوائية مف أولياء األمور 

 بذات المحافظة  .
خمس إدارات تعميمية مف إدارات محافظة سوىاج ىي :  فقد تمثؿ : فيالحد المكاني أما  -  

 . ـأخمي -البمينا  –المنشاة  –المراغة  –طيطا 
  . لبحث والوصوؿ إلى تحقيؽ أىدافو زمف إجراء اتمثؿ في : :  يالزمان والحد  -

  ميَج البخح :

لمناسبتو لطبيعة البحث ، والذي المنيج الوصفي عمى في ىذا البحث اعتمدت الباحثة     
مصر كما جاءت في الدستور يـ في يمكف مف خبللو جمع األدبيات التربوية حوؿ مجانية التعم

، والتشريعات الحاكمة ليذه المجانية ، في محاولة لتنظيـ تمؾ المعمومات وتصنيفيا  المصري
 مجانية التعميـ األساسي في مصررحات جديدة لدعـ دقيقة وتحميميا لمخروج منيا بمقت بصورة

 ممنيج الوصفي في ىذا البحث وفقا لمخطوات التالية :، وقد تمثؿ استخداـ الباحثة ل
تجميع المادة العممية ذات العبلقة بموضوع البحث وتصنيفيا وكتابة اإلطار النظري لمبحث  -8
 . 
 إعداد أدوات البحث واختيار العينة وتطبيؽ األدوات عمييا . -2
مجانية التعميـ األساسي الداعمة ل الجديدة تطبيؽ أدوات الدراسة والوقوؼ عمى المقترحات -3

 .  الدستورية عمى ضوء التشريعاتفي مصر 
 .مف التطبيؽ الميداني تفسير النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا  -4
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في صورة تصور مجانية التعميـ األساسي ل المقترحات الجديدة الداعمةوتقديـ صياغة  -5
 . يمكف االستفادة منو في دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر مقترح 

 أدوات البخح : 

 : اآلتيةدوات األ في البحث الحالياستخدمت الباحثة        
كأداة لجمع البيانات والمعمومات الخاصة بمجانية التعميـ المقيدة المقابمة الشخصية  -8
، وعينة مف  األساسي في محافظة سوىاجبالتعميـ  مع القياداتفي التعميـ األساسي  واقعياو 

والتي أفادت الباحثة كثيرًا في تفسير كثير مف نتائج  التبلميذ بذات المحافظة أولياء أمور
؛ حيث كشفت المقابمة الشخصية مع المسؤوليف عف التعميـ األساسي  الحاليالبحث 

في التعرؼ عمى أمور  باحثةلساعدت االتي الميمة بمحافظة سوىاج عف كثير مف الجوانب 
 .كثيرة خاصة بوضع التعميـ األساسي في المحافظة 

 مميةتـ تصميميا بالطرؽ الع يةمصر الالجامعات وخبراء التربية بموجية ألساتذة  نةاستبا-2
لموقوؼ عمى وذلؾ ؛  باستخداـ أسموب دلفاي بتطبيقيا عمى جولتيفالباحثة ؛ ثـ قامت 

المقترحات الجديدة التي يمكف مف خبلليا دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر عمى ضوء 
حيث إنو يعد أنسب األساليب  ؛وقد تـ استخداـ أسموب دلفاي  ،التشريعات الدستورية

 ( . Toy Lori , R , E,2006 24) التربيةخبراء أساتذة و لمحصوؿ عمى إجماع مف 
موجية لعينة مف المسؤوليف عف التعميـ األساسي في محافظة سوىاج ، وعينة استبانة  -3

مدى وعييـ بمفيوـ مجانية التعميـ األساسي لمتعرؼ عمى مف أولياء األمور بذات المحافظة 
  في محافظة سوىاج . ىذه المجانيةواقع كما جاءت في الدستور وأيضا 

 : مصطمخات البخح

رمـذ انجبؽضخ ثبنزـٕر انًمززػ فٙ ْذا انجؾش يغًٕػخ يٍ انًمززؽبد  رـٕر يمززػ : -1

انغذٚذح انزٙ ًٚكٍ يٍ خالنٓب دػى يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ فٙ يـز ػهٗ كٕء انزؼزٚؼبد 

 انذطزٕرٚخ . 

رمـذ انجبؽضخ ثًغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ رٕفٛز انزؼهٛى ٔإربؽزّ  يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ : -2

كؾك مجمٙ أٔ ٔكغ الزـبد٘ أٔ اعزًبػٙ دٌٔ لٛذ أٔ رًٛٛش طُخ  44-6يٍ طٍ نهزاليٛذ 

  . دٌٔ رؾًم أ٘ َفمبد أٔ أػجبء يبنٛخ يكفٕل نكم رهًٛذ ٔؿم نظٍ انزؼهٛى دطزٕر٘ 

التشريع يحتؿ الصدارة بيف سائر مصادر القانوف ؛ فيو أىـ  انزؼزٚؼبد انذطزٕرٚخ : -3
ـ ، 8998عبد العاؿ ، معظـ القوانيف الحديثة )مصادر القاعدة القانونية عمى اإلطبلؽ في 
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( ، وتأتي أىمية التشريع في العصر الحديث مف أف األنظمة التشريعية قد تدفع 828
والعدؿ ، وقد تدفع المجتمع إلى الوراء إذا  بالمجتمع إلى األماـ إذا كانت تؤكد عمى الحرية

 ( .21ـ ، 2183عبد الحميد ، ة ومتناقضة وتقيد الحريات )كانت غير واضح
ويطمؽ لفظ  والتشريع ىو قياـ السمطة في الدولة بوضع القانونية في صورة مكتوبة ،      

تشريع عمى مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عف السمطة المختصة لتنظيـ أمر مف 
منصور ، رائب ، تشريع المخدرات )أمور الجماعة ، فيقاؿ مثبل : تشريع العمؿ ، تشريع الض

 ( . 98ـ ، 8995
تنفيذية ويقصد بالعوامؿ التشريعية : مجموعة السياسات القانونية والموائح ال       

والتشريعات والقيادة وأساليب اتخاذ القرارات والعوامؿ الخارجية واالستقرار السياسي في الوحدة 
   .(47ـ ، 2118إبراىيـ ، الحكومية )
والدستور ىو : " الوثيقة القانونية التي تتضمف القواعد المتعمقة بنظاـ الحكـ في          

الدولة في مرحمة معينة مف تاريخيا ، والتي تصدر عف الييئة المختصة بإصدارىا ، وفقا 
 ( . 78ـ ، 2183مراد ، لئلجراءات الشكمية الخاصة المحددة)

دونو مف  ف  وعمى مَ ، األسمى صاحب الصدارة  والدستور ىو القانوف الوضعي         
ىدار ما سواىا ؛ فيو أىـ عقد اجتماعي بيف الشعب والدولة  تشريعات النزوؿ عند أحكامو وا 
بكافة سمطاتيا في كونو يضع القواعد الحاكمة لمعبلقة بيف المواطف والنظاـ السياسي مف 

السمطات حقوؽ المواطنة وواجباتيا مف ناحية أخرى ، كما يحدد اختصاصات ناحية ، وتحدد 
التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وينظـ العبلقات بينيا مف خبلؿ تحقيؽ التوازف بيف ىذه 

 ( . 78ـ ، 2185،  السمطات )الدىشاف
: عقد  ـ( التشريعات الدستورية عمى أنيا2186،  عبد الحيفت )ىذا ولقد عرا          

اجتماعي بيف الشعب والدولة بكافة سمطاتيا ، يكتب في صورة نصوص تشريعية ، تحدد 
القواعد الحاكمة لمعبلقة بيف المواطف والنظاـ السياسي ، يقر حقوؽ المواطنة وواجباتيا ، كما 

 يحدد اختصاصات السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وينظـ العبلقات بينيا .  
السياسات :  مجانية التعميـ األساسي بالتشريعات الدستورية في مجاؿتقصد الباحثة و       

والموائح واإلجراءات التشريعية الكفيمة بدعـ وتحقيؽ المجانية في التعميـ األساسي سواء فيما 
 .  لمادية أو البشريةيتعمؽ بالنواحي ا
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  خطوات السري يف البخح :

الباحثة في لموضوع البحث والمنيج المستخدـ فيو ، وما قدمو مف تساؤالت سارت وفقا      
 الحالي وفقًا لمخطوات اآلتية : البحث

اإلطار العاـ لمبحث : وىو ما عرضت فيو الباحثة الدراسات والبحوث السابقة التي ليا  -أ
أىميتيا صمة بموضوع البحث الحالي كتعريؼ بالدراسة ، ثـ عرضت لمشكمة الدراسة و 

وحدودىا والمنيج المستخدـ واألدوات التي اعتمدت عمييا الباحثة والمصطمحات وخطوات 
 السير في البحث .

  مف : مكوناً  الجزء ىذا وجاء:  لمبحث النظري اإلطار -ب
مفيـو المجانية كما جاءت في الدستور المصري  الباحثة فيو تناولت:  األوؿ الجزء -8 

والدراسات السابقة ، وذلؾ مف خبلؿ ما كتب حوليا في أدبيات التربية ومشكبلت تحقيقيا 
وىو : ، وذلؾ لئلجابة عف التساؤؿ األوؿ مف تساؤالت البحث ذات الصمة بيذا الموضوع 

   التعميـ األساسي كما جاءت في الدستور المصري ؟  ما مفيـو مجانية
 الميدانية الدراسة أىداؼ الباحثة تناولت الجزء ىذا وفي  : الميدانية الدراسة إجراءات -2

 والتحميؿ اإلحصائية المعالجة ذلؾ وبعد ، اختيارىا وأسموب الدراسة وعينة وأدواتيا
البحث وىو :  تساؤالت مف الثاني التساؤؿ عف لئلجابة ، وذلؾ الدراسة لنتائج اإلحصائي

 ؟  ما واقع مجانية التعميـ األساسي في محافظة سوىاج
خبلصة البحث وأىـ المقترحات الجديدة لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر ، وذلؾ  -3

مجانية  دعـل حالمقتر التصور ما لئلجابة عف التساؤؿ الثالث مف تساؤالت البحث وىو : 
  ؟ ةلتشريعات الدستورياعمى التعميـ األساسي في مصر 

 اإلطار اليظري :

 يشتمؿ اإلطار النظري لمبحث عمى ما يمي :
 :  التصريع الدستوري دلاىية التعميه األساسي يف أوال : 

يعد الدستور الوعاء الذي يضمف الحقوؽ والحريات األساسية لممواطنيف ، والتي ال          
ـ أوؿ 8923و إصدار التشريعات بما يخالفيا . وكاف دستور عاـ ، أتتجاوز النزوؿ عنيا 

الحؽ في دىا الدستور مف بينيا وحريات عدا  دستور يصدر في مصر يكفؿ لكؿ مواطف حقوقاً 
 ، وحرية التعبير ، والعقيدة .المساواة وعدـ التمييز 
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يكتشفوا في و  كثيراً  وتخدعيـاإلحساس باالرتياح في قموب الناس  مجانية كممة تبعثالو      
، وأقرب مثاؿ لذلؾ ىو  في مقابؿ ىذا الشيء المجاني أنيـ يدفعوف الكثير والكثير نياية األمر

في مصر ؛ فمجانية التعميـ في مصر بدأت بجممة شييرة لمدكتور طو حسيف التعميـ المجاني 
يـ ال يقؿ أىمية عف والمقصود بيذه الجممة ىو أف التعم، أف التعميـ كالماء واليواء : ىي 

 .شربو اإلنساف والماء الذي ي تنفسواليواء الذي ي
 89وفي ضوء فمسفة المجتمع المصري والتي تظير مف خبلؿ الدستور جاء في المادة      

ـ )التعميـ حؽ لكؿ مواطف ، ىدفو بناء الشخصية المصرية والحفاظ عمى 2184مف دستور 
وترسيخ وتنمية المواىب وتشجيع االبتكار اليوية الوطنية وتأصيؿ المنيج العممي في التفكير 

رساء مفاىيـ القيـ الح المواطنة والتسامح وعدـ التمييز ، وتمتـز الدولة ضارية والروحية وا 
بمراعاة أىدافو في مناىج التعميـ ووسائمو وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ، والتعميـ 
إلزامي حتى نياية المرحمة الثانوية أو ما يعادليا وتكفؿ الدولة مجانيتو بجميع مراحمو 

 . ـ(2184دستور مصر الصادر عاـ مؤسسات الدولة التعميمية وفقا لمقانوف " ) المختمفة ي
ليذه المادة مف الدستور تتحدد السياسة التربوية في مصر ؛ لذا البد أف تعمؿ  ووفقاً         

؛ كؿ الجيات المعنية في المجتمع عمى عمؿ سياسة تربوية تتبنى ىذه المادة وتسير وفقا ليا 
ي أف يحصؿ األطفاؿ عمى فرص متساوية لدخوؿ المدرسة بغض النظر عف الجنس نبغوعميو ي

 أو األصؿ أو الديف أو العرؽ أو الوضع االجتماعي أو االقتصادي .  
ولقد نصت عديد مف الصكوؾ والمواثيؽ الدولية عمى إقرار الحؽ في التعميـ 

 26لحقوؽ اإلنساف المادة ومسئولية الدولة عف كفالتو لكؿ مواطف في اإلعبلف العالمي 
، عمى األقؿ  لكؿ شخص حؽ في التعميـ ويجب أف يوفر التعميـ مجاناً  : أف  والتي تنص عمى

في مرحمتيو االبتدائية واألساسية. ويكوف التعميـ االبتدائي إلزاميا. ويكوف التعميـ الفني 
يجب أف . و لكفاءتيػـ لمجميع تبعا  لمعمـو . ويكوف التعميـ العالي متاحاً  والميني متاحاً 

يستيدؼ التعميـ التنمية الكاممة لشخصية اإلنساف وتعزيز احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات 
األساسية . كما يجب أف يعزز التفاىػـ والتسامح والصداقة بيف جميع األمـ وجميع الفئات 

.  السبلـ العنصرية أو الدينية ، وأف يؤيد األنشطة التي تضطمع بيا األمـ المتحدة لحفظ
لآلباء، عمى سبيؿ األولوية ، حؽ اختيار نوع التعميـ الذي ُيعطى ألوالدىػـ وكذلؾ 

http://www.un.org) ). 

http://www.un.org)/
http://www.un.org)/
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 وينبغي أف يوفر مجاناً إف التعميـ حؽ لكؿ شخص تكفمو الدساتير والمواثيؽ الدولية ،        
ثقافة ووعي مف أخطر المراحؿ في تشكيؿ  ا، باعتبارى األقؿ في مرحمة التعميـ األساسي عمى

 وباعتبارىا حجر األساس في عممية التطوير والتحديث .  ،الناشئيف 
ف و        يصبح ىناؾ ضرورة ممحة ألف ينيج التعميـ نيج العدؿ والتكافؤ والديمقراطية ، و ا 

البحث عف مدى توافر العدؿ في مجتمع وممارسة الديمقراطية رىنا بمدى توافر العدؿ التربوي 
الذي يعني حصوؿ اإلنساف عمى حقو في التعميـ والتربية دوف أف يحوؿ بينو وبيف ىذا 
ا عوائؽ لوف أو جنس أو نوع أو امتيازات طبقية أو عقيدة أو مذىب أو قدرة مالية أو غير ىذ

فمجانية التعميـ حؽ أقرتو الدولة والتزمت بو  ( .88ـ ، 2113عمي ، مف معوقات ) أو ذاؾ
 وأمر واجب التقدير واالحتراـ . 

إف مشكبلت النظاـ التعميمي تكمف خارجو وتعود بالدرجة األولى إلى أسباب اقتصادية      
فييا بشكؿ غير وال شؾ في ضوء كؿ الزيادة الكمية ألعداد التبلميذ والتوسع واجتماعية 
تصبح المخصصات المالية )التمويؿ( في أمس الحاجة إلى الزيادة ؛ حيث إف  مسبوؽ أف

زيادة الموارد المالية المخصصة لمتعميـ ورفع ميزانية التعميـ يعد أحد الحموؿ لمقضاء عمى 
ـ ، 2117بدراف ،  وعمى رأسيا الدروس الخصوصية ) المشكبلت التي تواجو النظاـ التعميمي

58   . ) 
إف مجانية التعميـ لـ تخفؼ مما تعاني منو األسر الفقيرة ؛ حيث تنفؽ األسر مف ىنا ف     

 أوالمبلبس  أواألدوات  أوأجور المواصبلت ب سواء فيما يتعمؽالكثير في سبيؿ تعميـ األبناء 
التي أصبحت واقعًا مفروضًا نفقات االستعانة  بالدروس الخصوصية  عبلوة عمىالمدرسيف ، 

 .ببل استثناء عمى كؿ األسر 
حوؿ رسـو مشاركة الوالديف في النفقات ( Haim Shaked, 2016في دراسة )و        

ف النتائج أف السياسة اإلسرائيمية فيما يتعمؽ بمدفوعات األبوي ، أظيرت المدرسية في إسرائيؿ
عدـ و  ، مدفوعات ألنشطة التعمـمرتفعة ، و ات أساسية مدفوع :ىي  بنود رئيسةليا ثبلث 

 العالـ توفر لجميع األطفاؿ التعميـ المجانيعديد مف البمداف في جميع أنحاء ف ؛ كفاية اإلنفاذ
المستخدـ في المدارس العامة الممولة تفرض عمى في بعض األحياف ىناؾ رسـو  . ومع ذلؾ

 . في جميع أنحاء العالـ
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ت األسرية عمى التعميـ عمى مستوى العالـ وليس في مصر فقط  وىذا يؤكد أف النفقا       
، في زيادة مستمرة ، حتى مع إقرار مبدأ مجانية التعميـ ، وضرورة توفيره لجميع األطفاؿ 

 ىناؾ رسـو تفرض عمى األسرة مقابؿ الخدمة التعميمية ألبنائيا .
الفرص التعميمية ، وجوىره إف إقرار مجانية التعميـ في مصر عمى أساس مبدأ تكافؤ      

مف حقوؽ اإلنساف ،  أساسياً  توفير إمكانيات حصوؿ أبناء المجتمع عمى التعميـ بوصفو حقاً 
حـر منو فرد بسبب الجنس أو النوع أو الديف أو المستوى االجتماعي أو ال ينبغي أف يُ 

ف ، مع قصور االقتصادي ، غير أف التوسع في التعميـ والتزايد الضخـ في أعداد المتعممي
عمى جودة التعميـ وكفاءتو ،  ر سمباً موارد الدولة المالية عف الوفاء باحتياجات ىذا التوسع أثا 

ناس و محمود لمجميع ) وأصبح مف الضروري تدبير الوسائؿ الكفيمة لجعؿ التعميـ الجيد متاحاً 
  ( . 283ـ ، 2113، 

أشارت إلى أف أي إصبلح لنظاـ ( Sharmila Gamlath, 2013) ففي دراسة       
  . يرتبط  بتحسيف جودة التعميـ الحكومي وتشجيع مشاركة أكبر لمقطاع الخاصالبد أف التعميـ 
وعميو فإف البحث عف وسائؿ وسبؿ لدعـ مجانية التعميـ في مصر أصبح ضرورة         

ممحة ؛ لممحافظة عمى ىذه المجانية مف ناحية ، والمحافظة عمى جودة التعميـ مف ناحية 
ذا كاف ىذا ضروري بالنسبة لمراحؿ التعميـ في مصر بصفة عامة ، فإنو في مرحمة أخرى  ، وا 

 . وأكثر إلحاحاً التعميـ األساسي أشد ضرورة 
إف قضية مجانية التعميـ في مصر حارت أقبلـ أصحاب المينة حوليا ما بيف مؤيد       

، عمى إعطاء فرصة التعميـ لكؿ الناس  وفلممجانية حريص وفومعارض وساكت ؛ فالمؤيد
عمى الدولة أف تجعؿ التعميـ ىو المشروع األساسي وىذا ما دعت إليو نصوص الدستور ،  و 

ليا قبؿ توجياتيا إلى مشاريع أخرى ، ميما كانت ليا مكانتيا وقيمتيا ، وليكف المشروع 
بالواقعية في حؿ مشكبلت  وف لممجانية ينادوف، ولكف المعارضالدائـ لمصر ىو التعميـ 

جعؿ الماؿ العاـ ي إطار المجانية وشيوع المسؤولية ف التعميـ ، ألف كؿ مشروع لو صاحب ،
نيبا لكؿ عابث ومخرب ، وكانت نتيجة المجانية خرابا ودمارا لكؿ المؤسسات التعميمية في 

 - 86ـ ، 2187تدىور التعميـ )الصباغ ،  مصر ، أما الساكتوف فإنيـ المستفيدوف مف 
87 .) 
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ويدور قضية متشابكة ومعقدة التعميـ في مصر مجانية ف قضية إمف ىنا يمكف القوؿ        
؛ لذا البد مف ومطمب اجتماعي دستوري حوليا خبلؼ كبير ، رغـ أنيا بنص الدستور حؽ 

مف التوازف والعدالة  اتفاؽ جميع الرؤى والتوجيات حوؿ ضرورتيا وأىميتيا إلحداث نوعاً 
    االجتماعية بيف فئات المجتمع المختمفة .  

عضويًا بالمجتمع ، ويتأثر بمدى التطور االقتصادي واالجتماعي  اً تباطار يرتبط التعميـ ف      
والسياسي الذي يعيشو المجتمع ، كما أنو ليس امتيازًا تتفرد بو الطبقات االرستقراطية 

وتؤكد بعض الدراسات أف النظاـ التعميمي في مصر ال يستطيع تحقيؽ االستيعاب "الميسورة ، 
، وعمى الرغـ مف زيادة أعداد المدارس والفصوؿ إال أف  الكامؿ لجميع مف ىـ في سف اإللزاـ

مف  اً ظاـ التعميمي في مصر يوجد بو نوعكثافة الفصوؿ ما زالت مرتفعة ، وعميو يتضح أف الن
  .  (ـ2183)الباسؿ ، "  اإلخبلؿ بمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية

ـ( استيدفت التعرؼ عمى مفيـو العدالة االجتماعية 2118يامي ، توفي دراسة لػ )ال    
ومعايير تحققيا في منظومة التعميـ األساسي ، توصمت إلى انخفاض نسبة اإلنفاؽ عمى 

بالمدارس االبتدائية ، عبلوة عمى وجود  ، وزيادة نسبة المعمميف غير المؤىميف تربوياً التعميـ 
 زيع المدارس الخاصة والتجريبية .  فجوة بيف محافظات الجميورية في تو 

:  إف التمويؿ المناسب لمتعميـ قبؿ الجامعي في مصر يتركز في عنصريف أساسييف         
األوؿ: ىو تعديؿ نظاـ األجور والمرتبات لكادر المعمميف بما يحفظ كرامتيـ ويتناسب مع 

لبناء المدارس والنزوؿ اعتمادات مناسبة الثاني: تخصيص ، و   مقتضيات ضرورات المعيشة
تمميذ/ فصؿ ، وىو ما يحتاج إلى بناء  31بتكدس وكثافة الفصوؿ إلى المتوسط المناسب أي 

ألؼ فصؿ جديد خبلؿ السنوات الخمس القادمة أي بمتوسط ألؼ مدرسة  41ألؼ إلى  35
إضافي  وىذاف العنصراف يحتاجاف إلى تمويؿ، خبلؿ تمؾ الفترة  مدرسة سنوياً  8211إلى 

، وىى  2187/2188، إضافية عمى االعتمادات السائدة في العاـ  اً يعادؿ حوالى ثبلثيف مميار 
قدرات مالية متاحة في المجتمع إذا ما أمكف استنفار طاقة المجتمع المصري وفئاتو المختمفة 

، إضافة إلى مجموعة مف اإلجراءات والسياسات ترد  لخطة عمؿ منظمة ومدروسة اً ، وفق
لمنظاـ التعميمي الحكومي الرسمي" ولمفيـو المشاركة المجتمعية ، وفي إطار احتراـ  االعتبار "

 (.https://www.masrawy.com) الحؽ الدستوري "بالمجانية"
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النقاش الحاد واالنقساـ  في مجاؿ التعميـلطالما أثارت قضية إشراؾ القطاع الخاص و         
استجابة لصعود أشكاؿ  النقاش أصبح أكثر حماساً يمكف القوؿ إف ىذا و في اآلونة األخيرة ، 

. ويشمؿ القطاع الخاص حاليًا تنوعًا  جديدة مف الخصخصة ومشاركة غير حكومية في التعميـ
ىائبًل مف الجيات الفاعمة التي تشارؾ ليس فقط في توفير المدارس ، ولكف أيضًا في 

 Francine) اساتمجموعة متنوعة مف آليات تمويؿ التعميـ وعمميات صنع السي
Menashy , 2014 ). 

وعميو فإف إصبلح التعميـ الحكومي وجودتو في أي دولة يتوقؼ عمى مشاركة جميع         
القطاعات في ىذه الدولة ، وفي مصر البد أف يكوف لمقطاع الخاص دور في النظاـ الجديد 

مة لسوؽ العمؿ مف خبلؿ الذي يعتمد عمى تعميـ التبلميذ الميارات الحياتية والميارات المؤى
 ضخ االستثمارات في قطاع التعميـ . 

 ,Sujit Kalidas, Andrew Kelly, Alastair Marsden) لػ وفي دراسة      
 استكشاؼ التحديات التي تواجييا صناعة الصناديؽ االستثمارية استيدفت( 2014

Venture Capital (VC) في نيوزيمندا (NZ)  جديد . في  عند الحصوؿ عمى رأس ماؿ
 81و  2لمشركات التي تسعى لمتمويؿ الرأسمالي ما بيف  نيوزيمندا ىناؾ فجوة كبيرة حالياً 

مميوف دوالر لتسويؽ المنتجات واألفكار الجديدة . كما أف االحتياجات التمويمية المقدرة لمجيؿ 
ف مميار دوالر م 2القادـ مف المؤسسات في نيوزيمندا في مرحمة مبكرة تبمغ حوالي 

، وتشير النتائج إلى أف عدـ وجود NZVIF) االستثمارات عمى مدى السنوات العشر القادمة
المقيمة في نيوزيمندا ىو عائؽ كبير أماـ  VCعوائد تاريخية ثابتة يمكف إثباتيا مف صناديؽ 

في  أف ىناؾ نقصاً  . ويبلحظ مديرو الصناديؽ والوسطاء أيضاً  زيادة رأس الماؿ الجديد
. وقد يشير ذلؾ جزئيًا VCالتي لدييا القدرة والرغبة الحالية لبلستثمار في  لمحميةالكيانات ا

 NZغير راغبيف في استثمار المزيد مف رأس الماؿ في صناديؽ  VCإلى أف مستثمري شركة 
VC حتى يدرؾ الصندوؽ الحالي استثماراتيـ الحالية . 

أنو يمكف االعتماد عمى الشركات االستثمارية في تمويؿ ف مف الدراسة السابقة يتبيا        
لكف ىذا  عف طريؽ صناعة الصناديؽ االستثمارية ،والحصوؿ عمى رأس ماؿ جديد  التعميـ 

يمـز وجود عوائد ثابتة يمكف إثباتيا في الصناديؽ االستثمارية ، عبلوة عمى ضرورة تعاوف 
  القدرة والرغبة في االستثمار.  االكيانات المحمية التي لديي
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مجانية التعميـ حؽ مكفوؿ لكؿ مصري ، ولتحقيؽ جودة أفضؿ لمعممية التعميمية يمكف و      
أف يتـ توفير تمويؿ إضافي بمشاركة فاعمة مف المجتمع بكافة أطرافو )منتدى اإلصبلح 

 ( . 83ـ ، 2114العربي ، 
التمويؿ العاـ :  وىي :تمويؿ التعميـ في مصر وتجدر اإلشارة إلى وجود ثبلثة مصادر ل    

والذي يتكوف مف نصيب التعميـ في الموازنة الحكومية ، وصندوؽ دعـ المشروعات التعميمية 
التمويؿ مف القطاع الخاص : ويأتي و  ، والمساعدات والمنح األجنبية . لمتعميـ قبؿ الجامعي

ورة تبرعات مف مؤسسات القطاع الخاص في إطار في صورة استثمارات خاصة أو في ص
التمويؿ مف القطاع العائمي : والذي يأتي و تنمية المجتمع مف خبلؿ مسؤوليتو االجتماعية . 

في أغمبو في شكؿ استثمارات مف ىذا القطاع في قطاع التعميـ عف طريؽ ما ينفقو أولياء 
التبرعات المختمفة ، فضبل عف األمور مف نفقات لمدروس الخصوصية والرسـو المدرسية و 

 ( . 71-69ـ ، 2181)أبو خميؿ ،  نفقات الكتب والمذكرات الخارجية واألدوات الكتابية 
ومف مظاىر عدـ الكفاءة في اإلنفاؽ عمى التعميـ  تفاقـ اإلنفاؽ العائمي عمى التعميـ ،        

تخؿ بمبدأ تكافؤ  والذي يتمثؿ في زيادة نسبة الدروس الخصوصية ؛ فيي مشكمة قومية
الفرص التعميمية ، ففي دراسة لمركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار برئاسة مجمس الوزراء 

مميار سنويا  85أشارت إلى أف ما تنفقو األسر المصرية عمى الدروس الخصوصية يصؿ إلى 
ي % تكاليؼ عمى باق81% مف ميزانية األسر ، ىذا باإلضافة إلى حوالي 21، أي ما يعادؿ 

  (. 84-88ـ ، 2116الطويمة ، المستمزمات التعميمية مف مبلبس وكتب وأجور نقؿ )
وعميو فإف الدروس الخصوصية تمثؿ عبئًا ثقيبًل عمى األسر المصرية ؛ ألنيا تمتيـ         

ؿ األسرة المصرية ما ال تطيؽ مف المصروفات ، عبلوة عمى ما تتحممو ميزانية األسرة وتحم  
 األسرة المصرية مف مصروفات لمكتب واألدوات والمواصبلت وغير ذلؾ .       

لدروس الخصوصية إحدى الظواىر المعاصرة التي ا مدى خطورةمما سبؽ يتبيف        
يعاينو كؿ مف المسؤوليف  واقعياً  خطراً أصابت المجتمعات العربية ، إلى درجة أنيا اعتبرت 

الطالب والمادة الدراسية ذه الظاىرة ذات متغيرات متداخمة )يف . التبلميذاألمور و أولياء و 
، وعميو فبلبد مف وقفة جادة لمتصدي ليذه الظاىرة مف كافة ( واالمتحانات وولي األمر والمعمـ

 .فئات المجتمع 
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والدروس الخصوصية بصورتيا الراىنة إحدى محصبلت تفاعبلت المؤشرات الكمية        
أماـ مبدأ تكافؤ الفرص  عف كونيا معوقاً  والكيفية لمبيئة التربوية في المدارس ؛ فيي فضبلً 

ىابطة ، وتكرس الطابع المفظي في التعميـ ، والتحدي األكبر الذي تفرضو  التعميمية تدعـ قيماً 
 ( . 364ـ ، 2112عافيا لقيمة المدرسة )الخميسي ، يتمثؿ في إض

ساسية حتي الثامنة نية التعميـ السيما في مراحمو األتعتمد غالبية دوؿ العالـ مجاو       
ىؿ دوف يدة ال تحوؿ فييا الظروؼ وفقر األجياؿ جدالطبلب رغبة في بناء أعشر مف عمر 

سواء لكف صبحت ىي والعدـ تعميـ فييا أف ىناؾ دوؿ مجانية الكماؿ ىذا البناء ، صحيح أاست
خمس دوؿ متقدمة وقوية ورأسمالية تنتيج االقتصاد الحر ومع ذلؾ تمتـز بمجانية  ىناؾ

تمؾ الدوؿ الرأسمالية الخمس و مـ المتحدة . لمواثيؽ األ وؽ طبقاً مف الحق، والتعميـ التعميـ 
 .( https://alhayatnews.net) لمانياأمريكا وبريطانيا والياباف وفرنسا وأ: ىي 
فالتعميـ في الواليات المتحدة يعد مسؤولية أساسية ومسؤولية محمية . الدوؿ          

والمجتمعات ، وكذلؾ المؤسسات العامة والخاصة مف جميع األنواع ، التي تنشئ المدارس 
التخرج . وال تزاؿ والكميات ، وتسيـ في تطوير المناىج الدراسية ، وتحديد متطمبات االلتحاؽ و 
، قانوف تعميـ األفراد األدوار المناسبة لمدولة في تعميـ جميع األطفاؿ تشكؿ قضية مثيرة لمقمؽ 

.  ذوي اإلعاقات يفرض التعاوف واإلببلغ بيف وكاالت التعميـ الحكومية والييئات الفيدرالية
مية والمدرسيف يمبوف ضماف أف المدارس المحات التعميمية الحكومية بدورىا يجب عمى الييئو 

تثير أىمية ىذه المسؤولية جداًل حوؿ كيفية تنفيذ التعميـ العاـ و المعايير التعميمية لمدولة . 
. مف الواضح أف تعزيز برامج التعميـ  وما ىي اتجاىات السياسة العامة والحكومات المحمية

البرامج المعزولة العاـ لفائدة جميع الطبلب يتطمب عممية تغيير النظاـ ، في مقابؿ 
ما تكوف مشتركة مع البرمجة في بعض المناطؽ  والممارسات التعميمية الباطمة التي غالباً 

 (.Sunday Obi , 2015التعميمية )
 ((Sharmila Gamlath, 2013وفي دراسة عف وضع التعميـ في سيريبلنكا        

التي تـ تنفيذىا في  وصؼ نظاـ التعميـ في سريبلنكا ، ومناقشة اإلصبلحات استيدفت
المدارس والجامعات ومؤسسات التعميـ الميني في الماضي القريب واقتراح إصبلحات مثمرة 

أظيرت النتائج الحاجة  .محتممة مع تحديد مختمؼ القيود التي يمكف أف تؤثر عمى تنفيذىا
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التعميـ إلى إصبلح كبير لنظاـ التعميـ في سريبلنكا ، ال سيما فيما يتعمؽ بتحسيف جودة 
 . الحكومي وتشجيع مشاركة أكبر لمقطاع الخاص

وعميو فإف يمكف المحافظة عمى مجانية التعميـ األساسي في مصر والنيوض بيا إذا         
وجدت سياسة تعميمية وطنية قادرة عمى إضفاء الطابع العالمي عمى التعميـ األساسي وتوفيره 

، والتركيز عمى تعميـ الكبار والتعميـ المستمر  وىو التزاـ دستوري 84-6لجميع األطفاؿ بيف 
نشاء مراكز لمتميز ، ومدارس نموذجية في كؿ منطقة ، ىذا باإلضافة إلى تطوير جذري  ، وا 
لممناىج الدراسية بما يتبلءـ مع البيئة االجتماعية لمتبلميذ ، عبلوة عمى تطوير التعميـ الفني 

ة ، وكؿ ذلؾ يتـ بمشاركة الييئات الخيرية ومنظمات باعتباره أكبر مصنع لمقوى العاممة المدرب
 المجتمع المدني . 

( إلى األىمية المتعاظمة التي أوالىا 2184وتشير المواد الخاصة بالتعميـ في دستور )      
ىذا الدستور لمتعميـ ، والتي تعد مف المميزات الفريدة ليذا الدستور الذي انفرد بيا عف 

ح ىذا االىتماـ المتعاظـ مف خبلؿ التأكيد عمى حؿ قضايا التعميـ ، الدساتير السابقة . يتض
وسبؿ تطويره ، وتخصيص مواد لزيادة تمويمو ، وتوفير متطمبات ىذا التطوير . لقد أدرؾ ىذا 
الدستور بنصوصو أف التعميـ قضية أمف قومي ، وأنو حؽ كالماء واليواء ، وىذه أمور 

ميـ أف يبذلوا جيودىـ لترجمة تمؾ المواد الجوىرية تستمـز مف القائميف عمى شؤوف التع
 الحاكمة إلى سياسات وتشريعات وخطط لمتعميـ تعزز األمف القومي ، وتحافظ بقوة عمى

 (.  8ـ ، 2188عمراف ، ) االنتماء لموطف 
ـ عمى مسؤولية الدولة في اإلنفاؽ عمى التعميـ 2184وىناؾ مؤشر واضح في دستور       

حيث أكد عمى ذلؾ الدستور في أكثر مف مادة ، حيث أكد عمى التزاـ الدولة  قبؿ الجامعي ؛
مف الناتج  -%4ال تقؿ عف  –الجامعي قبؿ بتخصيص نسبة مف اإلنفاؽ الحكومي لمتعميـ 

مف دستور  89حتى تتفؽ مع المعدالت العالمية )المادة  القومي اإلجمالي ، تتصاعد تدرجياً 
  .  (، الفقرة الثالثة 2184
ويعد مؤشر اإلنفاؽ عمى التعميـ أحد أكثر المؤشرات أىمية في تحديد مجانية التعميـ      

وجودتو ، والتي ُتظير مدى اىتماـ الدولة بتنمية العنصر البشري لدييا ، ومدى التزاـ الدولة 
في مصر وكفالتيا لحؽ المواطف في الحصوؿ عمى الخدمة باإلنفاؽ عمى المنظومة التعميمية 
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مجمس الوزراء ، مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار ، يمية المجانية وبجودة عالية )التعم
 ( . 32ـ ، 2184

مف  والتعميـ قبؿ الجامعي، ويبيف الجدوؿ التالي اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ       ( :488 -481،  ـ2187)جميورية مصر العربية ، الكتاب اإلحصائي السنوي  : (2117/2187)
 (4رلى ) عذأل

 (2002/2042يٍ )، ٔانزؼهٛى لجم انغبيؼٙ اإلَفبق انؼبو ػهٗ انزؼهٛى 

 46/42 45/46 44/45 43/44 42/43 44/42 40/44 00/40 00/00 02/00 انجٛبٌ

4-
اإلَفبق 
انؼبو 

 نهذٔنخ

2444064 343042 323042 403460 400500 533205 600322 064564 064564 024204 

2- 

اإلَفبق 
انؼبو 
ػهٗ 

 انزؼهٛى

30050 35002 44603 42054 54224 64035 00060 04355 00263 403062 

3- 
اإلَفبق 

ػهٗ 
انزؼهٛى / 
اإلَفبق 

انؼبو 
% 

42.2 40.4 42.0 44.2 40.6 42.0 44.2 42.0 44.5 40.2 

4- 
اإلَفبق 
انؼبو 

ػهٗ 
انزؼهٛى 
لجم 

انغبيؼٙ 
: 

20040 22355 26462 34230 34336 42602 55020 62002 60304 22402 

5- 

اإلَفبق 
انؼبو 
ػهٗ 

انزؼهٛى 
لجم 

انغبيؼٙ 

 /
اإلَفبق 
انؼبو 

% 

0.6 6.5 0.2 2.2 2.0 0.0 0.0 0.6 0.0 2.4 

6- 

اإلَفبق 
انؼبو 
ػهٗ 

انزؼهٛى 
لجم 

انغبيؼٙ 

/اإلَفبق 
ػهٗ 

انزؼهٛى 

% 

62.6 62.3 63.5 66.4 66.3 66.2 60.4 24.0 60.0 60.6 
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بالنسبة مف عاـ إلى آخر  تفاوت نسب اإلنفاؽ عمى التعميـح مف الجدوؿ السابؽ يتض      
عمى التعميـ قبؿ الجامعي بالنسبة لئلنفاؽ  أيضاً تفاوت نسب اإلنفاؽ ، و لئلنفاؽ العاـ لمدولة 
تختمؼ باختبلؼ الناتج ذه النسب أف ىمف الواضح و  ،بمختمؼ أنواعو العاـ عمى التعميـ 

 القومي مف عاـ إلى آخر . 
لمبحث بيذا العرض الموجز تكوف الباحثة قد ألقت بعض الضوء عمى اإلطار النظري       
 الحالي .  لمبحثوفيما يمي تعرض إلجراءات الجانب الميداني )التطبيقي(  ، الحالي
  ات اجلاىب امليداىي )التطبيكي( :إجراء

  متَيد:

مفيوـ  حيث مف الحالي لمبحث النظري اإلطار السابؽ الجزء في الباحثة تناولت     
عمى أرض  تحققو ومظاىر عدـ ،مجانية التعميـ األساسي كما جاء في الدستور المصري 

 يستيدؼ والذي ، (الميداني )التطبيقي الجانب إجراءات الجزء ىذا في ، وستتناوؿ الواقع
وذلؾ مف خبلؿ استبانة  واقع المجانية في التعميـ األساسي بمحافظة سوىاج ،  عمى الوقوؼ

تـ تطبيقيا عمى عينة مف المسؤوليف عف التعميـ األساسي بمديرية التربية والتعميـ واإلدارات 
أىـ إجراءات  ويتضمف التعميمية والمدارس ، وعينة مف أولياء األمور بمحافظة سوىاج ،

وحساب صدقيا ، عينة الدراسة وتطبيؽ األداة و ،  ف حيث أىدافيا وأدواتياالدراسة الميدانية م
 لتحديد نتائج الدراسة وتفسيرىا. والمعالجة اإلحصائية المتبعة، وثباتيا 

، أداة  : أىداؼ الدراسة الميدانية كما يميىذا الجزء إجراءات الباحثة وسوؼ تعرض 
، وفيما  ،  والمعالجة اإلحصائية ، وتطبيؽ األداة ، عينة الدراسة الميدانية الدراسة الميدانية
 يمي تفصيؿ ذلؾ :

  أواًل:أٍداف الدراسة امليداىية :

 :اآلتية األىداؼ  ة الميدانية تحقيؽاستيدفت الدراس
 .  بمحافظة سوىاج  التعرؼ عمى واقع الوعي بمفيـو مجانية التعميـ األساسي .8
 .بمحافظة سوىاج التعميـ األساسي  الوقوؼ عمى  واقع مجانية .2

 الدراسة امليداىية:  أدواتثاىيًا: 
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الميدانية ، نظرًا ألنيا مف  اختارت الباحثة االستبانة كأداة بحثية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة     
، مف العينات الكبيرة ، إضافة إلى سيولة تحميؿ  تحقيؽ أىداؼ الدراسة يتفيد ف ياألدوات الت

 النتائج وتفسيرىا .
 الدراسة امليداىية:  أدواتتصنيه ثالجًا: 

إلى تـ بناء استبانة وجيت  "بمحافظة سوىاج  مجانية التعميـ األساسي لتحديد" واقع     
عينة مف المسؤوليف عف التعميـ األساسي في المديرية واإلدارات التعميمية والمدارس المختمفة 

عمى عدد مف اإلجراءات كما  ، مف خبلؿ االعتماد بمحافظة سوىاج وعينة مف أولياء األمور
 :   يمي

بحث ذات الصمة بموضوع العمى بعض المراجع والدراسات العربية واألجنبية  االطبلع .8
 . الحالي

 . الحالي مبحثمراجعة اإلطار النظري ل .2
خبراء مجموعة مف السادة المحكميف مف  عمى - االستبانة -عرض أداة الدراسة  .3

توجيياتيـ مف  لبلستفادة؛ وذلؾ المصرية  في بعض الجامعات التربية ذةوأسات
استفادت منيا الباحثة  مبلحظاتعدة توجييات و ، حيث أبدى الجميع  ومبلحظاتيـ
 .  (1) ؿ إلى الصورة النيائية لبلستبانةفي الوصو

ولموقوؼ عمى المقترحات التي يمكف مف خبلليا دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر تـ  -
  (2في الجامعات المصرية )بناء استبانة وجيت إلى أساتذة وخبراء التربية 

 الدراسة امليداىية:  أدواترابعًا: وصف 

 :  )مقدمة ألساتذة وخبراء التربية في مصر( االستبانة األولى :-أ
 جزأيف : مف االستبانة تكونت   
، والجامعة  ، والكمية ، والقسـ ،   االسـ:  عمى واشتمؿ:  األساسية البيانات:  أوليا 

                                                              والوظيفة الحالية .
محور رئيس ىو: "   عمػى االستبانة مف الجزء ىذا اشتمؿ وقد:  االستبانة محػاور:  ثانييا

" مقترحات جديدة لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر عمى ضوء التشريعات الدستورية 

                                                           
 عف التعميـ األساسي وأولياء األمور بمحافظة سوىاج .    فالمسؤولي األولى( استبانة ستبانةبلل)( الصورة النيائية 8نظر ممحؽ رقـ ) - 8
 ( الصورة النيائية )لبلستبانة الثانية( استبانة الخبراء وأساتذة التربية . 2انظر ممحؽ رقـ ) - 2
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دور القطاع الخاص في دعـ محاور فرعية ىي : المحػور األوؿ : "  ثمانيةاندرج تحتو 
( تسع عبارات ، والمحور الثاني : " دور 9" ، وعدد عباراتو ) التعميـ األساسي مجانية
( تسع عبارات 9التعميـ األساسي " ، وعدد عباراتو ) في دعـ مجانيةمات المجتمع المدني منظ

التعميـ األساسي " ،  دعـ مجانية، والمحور الثالث : " دور النقابات المينية المختمفة في 
الجمعيات الخيرية ( تسع عبارات ، والمحور الرابع : " دور الجيود األىمية و 9وعدد عباراتو )

والمحور الخامس :  ،  ( تسع عبارات9التعميـ األساسي " ، وعدد عباراتو )عـ مجانية في د
( تسع 9التعميـ األساسي" وعدد عباراتو ) األغنياء ورجاؿ األعماؿ في دعـ مجانية "دور

والخاصة ومصمحة الضرائب في دعـ  : " دور البنوؾ الوطنية السادسوالمحور عبارات 
ور شركات "د السابع( تسع عبارات ، والمحور 9" ، وعدد عباراتو )التعميـ األساسي  مجانية

( تسع عبارات ، 9التعميـ األساسي" ، وعدد عباراتو ) الخدمات العامة في دعـ مجانية
( تسع عبارات ، وبيذا يصبح 9" ، وعدد عباراتو ) " دور وزارة التربية والتعميـ الثامفوالمحور 

 ( اثنتيف وسبعيف عبارة .72عدد عبارات االستبانة كاممة )
ستبانة عمى عينة مف خبراء وأساتذة التربية ىذه اال عرضتوصمت الباحثة مف خبلؿ لقد و     

  : اآلتية النتائج  إلىفي الجامعات المصرية 
  األول: دور الكطاع اخلاص : راحملو

يقدميا القطاع أف عمى المقترحات التي يمكف خبراء وأساتذة التربية نسب موافقة جاءت    
 :  وؿ اآلتيدالجكما يوضحيا  ـ مجانية التعميـ األساسي في مصرالخاص لدع

 (2رلى )عذٔل 
 َظت يٕافمخ أطبرذح ٔخجزاء انززثٛخ ؽٕل دٔر انمطبع انخبؽ فٙ دػى يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ 

انُظجخ  انزكزاراد انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرح و
انًئٕٚخ 
 نهًٕافمخ

 انززرٛت 

 4 %400 46 انًظبًْخ فٙ إَؼبء يذارص عذٚذح نهزؼهٛى األطبطٙ  . 4
انًظبًْخ فٙ رٕفٛز األصبس ٔانزغٓٛشاد انالسيخ نًذارص انزؼهٛى  2

 األطبطٙ .
46 400% 4 

 4 %400 46 رجُٙ انزاليٛذ انفمزاء ٔاإلَفبق ػهٛٓى فٙ يزؽهخ انزؼهٛى األطبطٙ . 3
 4 %04 43 رجُٙ انزاليٛذ انًْٕٕثٍٛ فٙ يزؽهخ انزؼهٛى األطبطٙ ٔرػبٚزٓى . 4
 3 %02 44 إؽٛبء َظبو انٕلف انزؼهًٛٙ نشٚبدح يظبؽخ يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ  .   5
 3 %02 44 إَؼبء يزاكش نهزًٛش انؼهًٙ ثًذارص انزؼهٛى األطبطٙ . 6
األطبطٙ ، األيز انذ٘  انؼُبٚخ ثبنطالة انًزفٕلٍٛ فٙ يذارص انزؼهٛى 2

 ٚؤْم ْذِ انًذارص نزكٌٕ يؼبيم نالخززاػبد ٔاالثزكبراد .
42 25% 5 

إػفبء انمطبع انخبؽ يٍ عشء يٍ انلزائت انًظزؾمخ ػهّٛ ؽبل  0
 يؼبركزّ فٙ دػى يٛشاَٛخ يذارص انزؼهٛى األطبطٙ .

43 04% 4 

0 
 

انزؼبَٔٛخ ثٍٛ رٕفٛز يب ٚهشو يٍ دػى رؼزٚؼٙ إللبيخ ًَن انؼزاكبد 
يؤطظبد انمطبػٍٛ انخبؽ ٔانؾكٕيٙ فٙ إلبيخ يذارص عذٚذح 

 ثًزؽهخ انزؼهٛى األطبطٙ .

45 04% 2 
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عمى نسبة موافقة عالية مف أساتذة  حصوؿ عبارات المحور مف الجدوؿ السابؽيتضح       
، مما يوحي بأف ىذه المقترحات إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف تسيـ بدرجة  وخبراء التربية

عف  ولكف ترتيب ىذه المقترحات جاء معبراً ،  كبيرة في دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر
 يمييـ( ، 3، 2، 8رقـ ) مثؿ العبارات% 811أف ىناؾ مقترحات كانت نسبة الموافقة عمييا 

 (6،  5)رقـ  % ، يمييا العبارتاف94موافقة عمييا جاءت نسبة ال( ، حيث 9رة رقـ )االعب
ة نسب حيث جاءت  (8،  4) رقـ ا العبارتاف% ، يمييم87حيث جاءت نسبة الموافقة عمييما 

% ، 75جاءت نسبة الموافقة عمييا  حيث (7) % ، يمييما العبارة رقـ88ا مالموافقة عميي
االستفادة منيا في ي عبارات المحور جميعيا يمكف وترى الباحثة أف المقترحات التي وردت ف
 دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر . 
 احملور الجاىي : دور ميظنات اجملتنع املدىي :

جاءت نسب موافقة خبراء وأساتذة التربية عمى المقترحات التي يمكف أف تقدميا منظمات    
 :  وؿ اآلتيدالجكما يوضحيا ر مجتمع المدني لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مص

 (3عذٔل رلى )

فٙ دػى يغبَٛخ انزؼهٛى  يُظًبد انًغزًغ انًذَٙزاء انززثٛخ ؽٕل دٔر َظت يٕافمخ أطبرذح ٔخج

 األطبطٙ

انُظجخ  انزكزاراد انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرح و

 انًئٕٚخ

 انززرٛت

يظبًْخ يُظًبد انًغزًغ انًذَٙ فٙ إَؼبء يذارص نهزؼهٛى األطبطٙ فٙ انمزٖ  4

 انفمٛزح ٔانًُبمك انُبئٛخ .

46 400% 4 

يظبًْخ يذارص انزؼهٛى األطبطٙ فٙ عٕٓد يكبفؾخ يؼكهخ األيٛخ ثًمبثم يبد٘  2

 ٚذػى يٛشاَٛزٓب .

44 02% 3 

رذرٚض ؽذٚضخ رزكش ػهٗ رمذٚى رؼهٛى أطبطٙ يٕاس٘ أفلم يٍ ؽٛش رجُٙ مزائك  3

 انًزؼهى .

40 63% 5 

 4 %60 44 انًؼبركخ فٙ رًُٛخ انٕػٙ انًغزًؼٙ ثؤًْٛخ رؾمٛك انغٕدح فٙ انزؼهٛى األطبطٙ . 4

إَؼبء ؿُبدٚك ركبفم اعزًبػٙ فٙ كم يزكش ٔفٙ كم يذرطخ ثٓذف دػى األطز  5

 انفمٛزح ثًزؽهخ انزؼهٛى األطبطٙ .

46 400% 4 

ػؼجٙ نزًٕٚم انزؼهٛى األطبطٙ ٚؼبرن فّٛ األفزاد ٔانًؤطظبد ثؼكم إَؼبء ؿُذٔق  6

  .رطٕػٙ

45 04% 2 

رفؼٛم اطزضًبر يٕارد انًؾهٛبد ثؼكم إٚغبثٙ فٙ دػى ثزايظ ٔ أَؼطخ انزؼهٛى  2

 األطبطٙ .

45 04% 2 

رؼغٛغ إدارح انٕلف نزؼغٛم يُؼآد ٔيجبَٙ خبؿخ ثٓب ٔاطزغالنٓب كًذارص نهزؼهٛى  0

 األطبطٙ .

6 36% 2 

رخـٛؾ يؼزٔػبد ربثؼخ نهٕلف نذفغ ركهفخ األَؼطخ انززثٕٚخ ، أٔ ػزاء أعٓشح  0

 ٔيؼبيم كٓجبد نًذارص انزؼهٛى األطبطٙ .

0 56% 6 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ حصوؿ عبارات المحور عمى نسب موافقة مختمفة مف       
أساتذة وخبراء التربية ، مما يوحي بأف بعض ىذه المقترحات إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف 

وىذه المقترحات تمثمت في ، تسيـ بدرجة كبيرة في دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر 
وىذا يعني أف الموافقة % ، 811حيث جاءت نسبة الموافقة عمييما  ( ،5، 8العبارتيف رقـ )

بينما جاءت نسبة الموافقة عمى المقترحات المتمثمة في العبارتيف عمييما كانت باإلجماع  ، 
وجاءت نسبة الموافقة وىذا يعني أف نسبة كبيرة وافقت عمى ىذا ، % ، 94( 7،  6رقـ )

ة أيضا كبيرة ، وجاءت نسبة الموافقة عمى العبارة رقـ % ، وىي نسب87 (2عمى العبارة رقـ )
% 63( 3رة رقـ )اوىي نسبة موافقة معقولة ، وجاءت نسبة الموافقة عمى العب% ، 69( 4)

 ، بينما% 56( 9وجاءت نسبة الموافقة عمى العبارة  رقـ )، وىي نسبة معقولة أيضا ، 
% ،  مما 51أقؿ مف موافقة وىي نسبة ، % 36 (8جاءت نسبة الموافقة عمى العبارة رقـ )

دعا الباحثة إلى استبعادىا مف المقترحات ، ولكف مجيء نسب باقي العبارات يدؿ عمى أف 
مجانية التعميـ  ىذه المقترحات إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف تسيـ بدرجة كبيرة في دعـ

 األساسي في مصر . 
 املدتمفة:دور اليكابات املَيية  احملور الجالح :

جاءت نسب موافقة خبراء وأساتذة التربية عمى المقترحات التي يمكف أف تقدميا النقابات    
 المينية المختمفة لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر كما يوضحيا الجدوؿ اآلتي : 

 (4عذٔل رلى )
 دػى يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙفٙ انًخزهفخ  انُمبثبد انًُٓٛخَظت يٕافمخ أطبرذح ٔخجزاء انززثٛخ ؽٕل دٔر 

 
انُظجخ  انزكزاراد  انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــبرح و

 انًئٕٚخ
 انززرٛت 

يظبًْخ َمبثبد انًُٓذطٍٛ ثغشء يٍ انزطٕو انُٓذطٛخ نًجبَٙ  4
 يذارص انزؼهٛى األطبطٙ .

46 400% 4 

انزؼهٛى يظبًْخ َمبثخ األمجبء ثبنكؼف انذٔر٘ ثبنًغبٌ ػهٗ راليٛذ  2
 األطبطٙ .

46 400% 4 

يظبًْخ َمبثخ انًُٓذطٍٛ ثبنـٛبَخ انذٔرٚخ نًجبَٙ يذراص انزؼهٛى  3
    .األطبطٙ

44 02% 3 

يظبًْخ َمبثخ انًؼهًٍٛ فٙ رذرٚت انًؼهًٍٛ لجم ٔأصُبء انخذيخ ػهٗ  4
 أؽذس اطززارٛغٛبد انزؼهٛى انؾذٚضخ .

45 04% 2 

يظبًْخ َمبثخ انـٛبدنخ فٙ رٕفٛز انؼالط ثبنًغبٌ نزاليٛذ ٔيؼهًٙ  5
 انزؼهٛى األطبطٙ فٙ انمزٖ األكضز فمزا  .

46 400% 4 

يظبًْخ َمبثخ انشراػٍٛٛ فٙ سراػخ ثؼق األػغبر انًضًزح فٙ  6
 . يذارص انزؼهٛى األطبطٙ

46 400% 4 

يظبًْخ َمبثخ انزطجٛمٍٛٛ ثؼًم يؼزٔػبد ثؾضٛخ ؽٕل يؼكالد  2
 انزؼهٛى األطبطٙ ٔٔكغ ؽهٕل ػًهٛخ نٓب .  

42 25% 4 

يظبًْخ َمبثخ اإلػاليٍٛٛ ثزـًٛى ثزايظ إػاليٛخ ثغزف رضمٛف  0
 راليٛذ ٔيؼهًٙ انزؼهٛى األطبطٙ ٔرزلٛخ أفكبرْى رغبِ للبٚب انٕمٍ .

2 44% 5 

يظبًْخ َمبثخ انؼهًٍٛٛ ثزـًٛى يُبْظ دراطٛخ ٔيمزراد ركُٕنٕعٛخ  0
 يزطٕرح ثبنزؼهٛى األطبطٙ .

2 44% 5 
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حصوؿ عبارات المحور عمى نسب موافقة مختمفة مف   يتضح مف الجدوؿ السابؽ     
أساتذة وخبراء التربية ، مما يوحي بأف بعض ىذه المقترحات إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف 

ىذه المقترحات تمثمت في رجة كبيرة في دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر ، و تسيـ بد
% ، وىذا يعني أف 811( ، حيث جاءت نسبة الموافقة عمييما 6، 5، 2، 8رقـ ) العبارات

المقترح كانت باإلجماع  ، بينما جاءت نسبة الموافقة عمى  الموافقة عمى ىذه المقترحات
، المقترح % ، وىذا يعني أف نسبة كبيرة وافقت عمى ىذا 94( 4رقـ )في العبارة  المتمثؿ

تدؿ عمى موافقة % ، وىي نسبة أيضا كبيرة 87( 3وجاءت نسبة الموافقة عمى العبارة رقـ )
وأخيرا % ، 75( 7، وجاءت نسبة الموافقة عمى العبارة رقـ )أفراد العينة عمى ىذا المقترح 

و  8)العبارتيف رقـ  جاءت في التربية عمى المقترحات التية موافقة خبراء وأساتذجاءت نسبة 
% ، مما دعا الباحثة إلى استبعادىما مف 51أقؿ مف موافقة % وىي نسبة 44 (9

يدؿ عمى أف ىذه المقترحات إذا أمكف األخذ بيا  المقترحات ، ولكف مجيء نسب باقي العبارات
 . ألساسي في مصر نية التعميـ ايمكف أف تسيـ بدرجة كبيرة في دعـ مجا

 : اجلنعيات اخلريية احملور الرابع : دور اجلَود األٍمية و

جاءت نسب موافقة خبراء وأساتذة التربية عمى المقترحات التي يمكف أف تقدميا الجيود      
األىمية والجمعيات الخيرية لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر كما يوضحيا الجدوؿ 

 اآلتي : 
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 (5) عذٔل رلى

ٔانغًؼٛبد انخٛزٚخ فٙ دػى يغبَٛخ  نغٕٓد األْهٛخَظت يٕافمخ أطبرذح ٔخجزاء انززثٛخ ؽٕل دٔر ا

 انزؼهٛى األطبطٙ 

انزكزا انؼجـــــــــــــــــــــــبرح  و

 راد 

انُظجخ 

 انًئٕٚخ

 انززرٛت

انزؼهٛى دػى يغبَٛخ انزؾٕل يٍ فكزح كٌٕ َؼز صمبفخ  4

اػزجبر ْذا يؼزٔع يظؤٔنٛخ انؾكٕيخ إنٗ فكزح األطبطٙ 

 لٕيٙ لبئى ػهٗ رؼبٌٔ انغًٛغ .

43 04% 4 

إَؼبء يذارص نهزؼهٛى انًُٓٙ نزؼهٛى راليٛذ انزؼهٛى  2

األطبطٙ ؽزف يؼُٛخ ثغبَت رؼهٛى انمزاءح ٔانكزبثخ 

 .ثبنزؼبٌٔ يغ انٕرع ٔانًـبَغ األْهٛخ 

44 02% 3 

فٙ يغبل انزؼهٛى األطبطٙ يٍ أعم فزؼ يذارص أْهٛخ  3

فٙ ْذا  ف انؼتء االلزـبد٘ ػهٗ كبْم انذٔنخٛرخف

 . انًغبل 

45 04% 2 

نهفزٛبد ؽزٗ انًزؽهخ   انزفكٛز فٙ رٕفز انزؼهٛى األطبطٙ 4

 .فٙ انًُبمك انُبئٛخ  انضبَٕٚخ

45 04% 2 

رمذٚى يظبػذاد يبدٚخ نألطز انفمٛزح الطزكًبل رؼهٛى  5

 أثُبئٓى فٙ يزؽهخ انزؼهٛى األطبطٙ .

46 400

% 

4 

رؾظٍٛ أؽٕال األطز انفمٛزح فٙ انزٚف انًـز٘ يٍ خالل  6

دػًٓى يبدٚبً ، ؽزٗ رزؾًض ْذِ األطز نًٕاؿهخ رؼهٛى 

 .أثُبئٓب نُٓبٚخ يزؽهخ انزؼهٛى األطبطٙ 

44 02% 3 

نًؼبركخ ػهٗ ارؼغٛغ انغًؼٛبد األْهٛخ ٔانغٕٓد انؼؼجٛخ  2

 . انفؼهٛخ فٙ رًٕٚم انزؼهٛى اإلنشايٙ 

45 04% 2 

رٕفٛز طجم انزػبٚخ انـؾٛخ ٔانضمبفٛخ ألٔنٛبء أيٕر راليٛذ  0

 انزؼهٛى األطبطٙ فٙ انزٚف انًـز٘ . 

45 04% 2 

فٙ دػى اإلَفبق ػهٗ  خانخٛزٚ غًؼٛبديظبًْخ ان 0

انًزطهجبد ٔانزغٓٛشاد انًبدٚخ انالسيخ نًذارص انزؼهٛى 

 األطبطٙ .

45 04% 2 

 كبيرة ودالةالمحور عمى نسب موافقة ىذا يتضح مف الجدوؿ السابؽ  حصوؿ عبارات       
ىذه المقترحات إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف تسيـ ة وخبراء التربية ، مما يوحي بأف مف أساتذ

ولكف جاءت نسب الموافقة عمى بدرجة كبيرة في دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر ، 
يمييا % ، 811 (5كانت نسبة الموافقة عمى العبارة رقـ ):  ىذه المقترحات مختمفة فمثبل

 يمييـ العبارتاف% ، 94افقة عمييا حيث كانت نسبة المو ( 9،  8،  7،  4،  3)العبارات رقـ 
كانت  ( حيث8يمييما العبارة رقـ )% ، 87ا م( حيث كانت نسبة الموافقة عميي6،  2رقـ )

وترى الباحثة أف موافقة خبراء وأساتذة التربية عمى ىذه % ، 88نسبة الموافقة عمييا 
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إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف تسيـ بدرجة كبيرة في بيذه النسب الكبيرة يعني أنو  المقترحات
 . دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر 

 التربعات املكدمة مً األغيياء ورجال األعنال يف دعه دلاىية التعميه األساسي: دور احملور اخلامس :

قدميا يجاءت نسب موافقة خبراء وأساتذة التربية عمى المقترحات التي يمكف أف      
 :كما يوضحيا الجدوؿ اآلتينية التعميـ األساسي في مصر لدعـ مجا األغنياء ورجاؿ األعماؿ

 (6عذٔل رلى )

فٙ دػى يغبَٛخ انزؼهٛى  األغُٛبء ٔرعبل األػًبل َظت يٕافمخ أطبرذح ٔخجزاء انززثٛخ ؽٕل دٔر

 األطبطٙ

انُظجخ  انزكزاراد  انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــبرح و

 انًئٕٚخ

 انززرٛت

إلَؼبء أٔ ثبنًبل يظبًْخ انؼبئالد انضزٚخ فٙ انزجزع ثبألرف  4

  .يذارص رؼهٛى أطبطٙ عذٚذح

46 400% 4 

فٙ رمذٚى يٕاد انجُبء انالسيخ نجُبء نًذارص  األغُٛبءيظبػذح  2

   .رؼهٛى أطبطٙ عذٚذح

44 60% 4 

انزؼهٛى األطبطٙ  انًؼبركخ انٕعذاَٛخ نهزاليٛذ انفمزاء  ثًذارص 3

 ٔػذو إظٓبر انفزٔق انطجمٛخ ثُٛٓى ٔثٍٛ غٛزْى يٍ انزاليٛذ .  

44 60% 4 

فٙ دفغ ركبنٛف انخبيبد انالسيخ نألَؼطخ  األغُٛبءيؼبركخ  4

انؾزفٛخ انالسيخ نزؼهٛى أثُبء غٛز انمبدرٍٚ ثًذارص انزؼهٛى 

 األطبطٙ  .

42 25% 3 

كهفخ ػُبؿز رغ األغُٛبء ٔاألصزٚبء ػهٙ رؾًم عشء يٍ ٛرؼغ 5

 . ثًذارص انزؼهٛى األطبطٙ  انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ

43 04% 2 

رمذٚى خجزارٓى  ٗػه رعبل األػًبلرجُٙ انزؼزٚؼبد انزٙ رؼغغ  6

يٍ أعم رغٕٚذ أداء يذارص انزؼهٛى األطبطٙ ٔأَؼطزٓب نلًبٌ 

 عٕدح يخزعبرٓب .

43 04% 2 

رؼكٛم نغبٌ يؼززكخ ثٍٛ إداراد يذارص انزؼهٛى األطبطٙ  2

 . َٔخجخ األصزٚبء نإلػزاف انًبنٙ ػهٙ أَؼطزٓب ٔيٛشاَٛبرٓب

42 25% 3 

رؼغٛغ األغُٛبء ػهٙ رمذٚى عٕائش َمذٚخ نهزاليٛذ انفبئمٍٛ  0

 انًهزؾمٍٛ ثًذارص انزؼهٛى األطبطٙ .

43 04% 2 

رمذٚى ْجبد َمذٚخ ثـفخ يُزظًخ نذػى  ٗػه رعبل األػًبلؽش  0

  .يذارص انزؼهٛى األطبطٙ

42 25% 3 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ  حصوؿ عبارات ىذا المحور عمى نسب موافقة كبيرة ودالة       
مف أساتذة وخبراء التربية ، مما يوحي بأف ىذه المقترحات إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف تسيـ 

مجانية التعميـ األساسي في مصر ، ولكف جاءت نسب الموافقة عمى بدرجة كبيرة في دعـ 
% ، يمييا 811( 8ىذه المقترحات مختمفة فمثبل : كانت نسبة الموافقة عمى العبارة رقـ )

،  4رقـ ) ات% ، يمييـ العبار 88( حيث كانت نسبة الموافقة عمييا 8،  6،  5العبارات رقـ )
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( حيث كانت 3،  2رقـ ) العبارتاف يمييـ% ، 75( حيث كانت نسبة الموافقة عمييما 9،  7
% ، وترى الباحثة أف موافقة خبراء وأساتذة التربية عمى ىذه 69نسبة الموافقة عمييا 

إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف تسيـ بدرجة كبيرة في بيذه النسب الكبيرة يعني أنو  المقترحات
 . ـ األساسي في مصر دعـ مجانية التعمي

 : دور البيوك الوطيية واخلاصة ومصمخة الطرائب : السادساحملور 

البنوؾ  قدمياتجاءت نسب موافقة خبراء وأساتذة التربية عمى المقترحات التي يمكف أف      
كما يوضحيا  لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر الوطنية والخاصة ومصمحة الضرائب

 الجدوؿ اآلتي :
 (2عذٔل رلى )

فٙ دػى  نجُٕن انٕمُٛخ ٔانخبؿخ ٔيـهؾخ انلزائتَظت يٕافمخ أطبرذح ٔخجزاء انززثٛخ ؽٕل دٔر ا

 يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ

انُظجخ  انزكزاراد انؼجــــــــــــــــــــــــــــــــــبرح و

 انًئٕٚخ

 انززرٛت

رؾـٛم كزائت يٍ رعبل انـُبػخ ٔرعبل األػًبل  4

 ٔرٕعٛٓٓب نخذيخ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ .

46 400% 4 

فزف انلزائت ػهٗ أؿؾبة األيالن ، ٔػهٗ انًجٛؼبد  2

 .نـبنؼ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ 

46 400% 4 

فزف انلزائت ػهٗ انًذارص انذٔنٛخ فٙ يـز  3

 ٔرٕعٛٓٓب نـبنؼ انزؼهٛى األطبطٙ انؾكٕيٙ . 

44 02% 3 

رخـٛؾ كزٚجخ رؼهًٛٛخ يمذارْب عُّٛ يـز٘ ٔاؽذ فٙ  4

انزؼهٛى دػى يغبَٛخ عًٛغ انًـبنؼ انؾكٕيٛخ نـبنؼ 

  .ألطبطٙ ا

45 04% 2 

 نذػى يغبَٛخرخـٛؾ َظجخ يٍ أرثبػ انجُٕن انظُٕٚخ  5

 . يذارص انزؼهٛى األطبطٙ

44 02% 3 

فزف كزٚجخ ػهٙ ػٕائذ ػٓبداد األفزاد االدخبرٚخ  6

ثبنجُٕن انًـزٚخ نـبنؼ يذارص انزؼهٛى األطبطٙ 

  .  انؾكٕيٙ

45 04% 2 

رُٕٚغ أًَبم انٓذاٚب انجُكٛخ انظُٕٚخ نززلًٍ أعٓشح   2

 ركُٕنٕعٛخ رُٓذ٘ نًذارص انزؼهٛى األطبطٙ .

44 02% 3 

رفؼٛم لٕاٍَٛ انجُٕن ٔعؼهٓب أكضز لذرح ػهٗ رًٕٚم أػًبل  0

 .  ٔأَؼطخ يذارص انزؼهٛى األطبطٙ

43 04% 4 

انًؼزٔػبد انًًٕنخ ػجز لزٔف ٔرؼغٛغ رزغٛت   0

طبطٙ يٍ ثُكٛخ ػهٗ يُؼ انٓجبد نًذارص انزؼهٛى األ

 . يؾفشحخالل إػفبءاد كزٚجٛخ 

42 25% 5 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ حصوؿ عبارات ىذا المحور عمى نسب موافقة كبيرة ودالة       
مف أساتذة وخبراء التربية ، مما يوحي بأف ىذه المقترحات إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف تسيـ 
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بدرجة كبيرة في دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر ، ولكف جاءت نسب الموافقة عمى 
% ، 811( 2،  8رقـ ) كانت نسبة الموافقة عمى العبارتيففمثبل :  ىذه المقترحات مختمفة

% ، يمييـ العبارات 94( حيث كانت نسبة الموافقة عمييا 8،  6،  4ا العبارات رقـ )ميميي
( حيث 9رقـ ) ة% ، يمييـ العبار 88( حيث كانت نسبة الموافقة عمييما 7،  5،  3رقـ )

الباحثة أف موافقة خبراء وأساتذة التربية عمى ىذه  % ، وترى75كانت نسبة الموافقة عمييا 
إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف تسيـ بدرجة كبيرة في بيذه النسب الكبيرة يعني أنو  المقترحات

 .دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر 
 : دور شرنات اخلدمات العامة: السابعاحملور 

شركات  قدمياتمى المقترحات التي يمكف أف جاءت نسب موافقة خبراء وأساتذة التربية ع     
 كما يوضحيا الجدوؿ اآلتي : لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر الخدمات العامة

 (0عذٔل رلى )

 فٙ دػى يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ ػزكبد انخذيبد انؼبيخ َظت يٕافمخ أطبرذح ٔخجزاء انززثٛخ ؽٕل دٔر

انُظجخ  انزكزاراد انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرح و

 انًئٕٚخ

 انززرٛت

انزؼهٛى األطبطٙ ثؼق أَؼطخ إػزان ػزكبد انخذيبد انؼبيخ فٙ رًٕٚم  4

 . بٔانًظبًْخ فٙ اإلَفبق ػهٛٓ

44 02% 2 

يؼبركخ انًؤطظبد انزٙ طزُزفغ ثبنخزٚغٍٛ فٙ رؾًم عبَت يٍ ػتء  2

 يظؤٔنٛخ اإلَفبق ػهٗ رؼهًٛٓى .

43 04% 3 

 4 %04 45 يظبًْخ ػزكبد األدٔٚخ فٙ رٕفٛز انذٔاء انًغبَٙ نزاليٛذ انزؼهٛى األطبطٙ  .  3

يظبًْخ ػزكبد األدٔٚخ فٙ َؼز انٕػٙ انـؾٙ ثٍٛ راليٛذ انزؼهٛى األطبطٙ  4

 فٙ انزٚف . 

43 04% 3 

يظبًْخ ػزكبد األدٔٚخ ثزٕػٛخ انفزبح ثًذارص انزؼهٛى األطبطٙ ثًجبدئ  5

 انـؾخ اإلَغبثٛخ.  

43 04% 3 

رزؼبٌٔ ػزكبد انخذيبد انؼبيخ فٙ إٚغبد ػجكخ )اَززَذ( داخهٛخ ثًذارص  6

 . انزؼهٛى األطبطٙ

44 02% 2 

 األطبطٙرُٕفز ػزكبد انخذيبد انؼبيخ يُظٕيخ انُمم يٍ ٔإنٙ يذارص انزؼهٛى  2

. 

43 04% 3 

كهفخ أػًبل ٔأدٔاد انُظبفخ ٔانؾزاطخ ررزؾًم ػزكبد انخذيبد انؼبيخ  0

 .  ثًذارص انزؼهٛى األطبطٙ ثذٌٔ يمبثم

44 02% 2 

رُٕفز ػزكبد انخذيبد انؼبيخ يـبدر رؼهى ٔٔطبئم رؼهًٛٛخ يُبطجخ ثًذارص   0

 . انزؼهٛى األطبطٙ

42 25% 4 

مف  كبيرةيتضح مف الجدوؿ السابؽ حصوؿ عبارات ىذا المحور عمى نسب موافقة       
أساتذة وخبراء التربية ، مما يوحي بأف ىذه المقترحات إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف تسيـ 
بدرجة كبيرة في دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر ، ولكف جاءت نسب الموافقة عمى 

% ، يمييا 811( 3رقـ ) ة: كانت نسبة الموافقة عمى العبار  ىذه المقترحات مختمفة فمثبل
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 ، 2% ، يمييـ العبارات رقـ )87( حيث كانت نسبة الموافقة عمييا 8،  6،  8العبارات رقـ )
( حيث كانت 9% ، يمييـ العبارة رقـ )88( حيث كانت نسبة الموافقة عمييما 7،  5،  4

أف موافقة خبراء وأساتذة التربية عمى ىذه % ، وترى الباحثة 75نسبة الموافقة عمييا 
إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف تسيـ بدرجة كبيرة في بيذه النسب الكبيرة يعني أنو  المقترحات

 .دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر 
 :والتعميه الفين : دور وزارة الرتبية والتعميه  الجامًاحملور 

تقدميا وزارة جاءت نسب موافقة خبراء وأساتذة التربية عمى المقترحات التي يمكف أف    
كما يوضحيا الجدوؿ  لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر و التعميـ الفنيالتربية والتعميـ 

 اآلتي  : 
 (0عذٔل رلى )

فٙ دػى يغبَٛخ  انفُٙٔانزؼهٛى ٔسارح انززثٛخ ٔانزؼهٛى  َظت يٕافمخ أطبرذح ٔخجزاء انززثٛخ ؽٕل دٔر

 انزؼهٛى األطبطٙ

انُظجخ  انزكزاراد  انؼجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرح و

 انًئٕٚخ

 انززرٛت

انزـذ٘ نهذرٔص انخـٕؿٛخ ٔيؾبرثزٓب ثؼزٗ انطزق ،  4

 ٔرؼذٚم أعٕر ٔيزرجبد انًؼهًٍٛ ثًذارص انزؼهٛى األطبطٙ .

45 04% 2 

االطزفبدح يٍ انًُؼ ٔانمزٔف ال طًٛب انًمذيخ يٍ  2

 انًُظًبد انذٔنٛخ فٙ دػى يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ .

44 02% 3 

ثبنؼًم رُفٛذا نفكزح يذرطخ داخم األطبطٙ رثن انزؼهٛى  3

 يـُغ .

45 04% 2 

رطٕٚز يؾزٕٖ يُبْظ انزؼهٛى األطبطٙ ثًب ٚزالءو يغ  4

 يزطهجبد انجٛئخ االعزًبػٛخ نهزهًٛذ ٔيزطهجبد طٕق انؼًم . 

45 04% 2 

انزٕعّ َؾٕ انًشٚذ يٍ اناليزكشٚخ ؽزٗ رظزطٛغ يذارص  5

 انزؼهٛى األطبطٙ انؾـٕل ػهٗ يشٚذ يٍ انزًٕٚم . 

46 400

% 

4 

ٔلف انزٕطغ فٙ االطزضًبر انخبؽ فٙ انزؼهٛى انٓبدف إنٗ  6

 .يغبل انزؼهٛى األطبطٙ انزثؼ ٔخـٕؿبً فٙ 

44 02% 3 

يؾبرثخ انكزت ٔانًذكزاد انخبرعٛخ فٙ يزؽهخ انزؼهٛى  2

 األطبطٙ ٔانزٙ رزْك األطزح يبدٚب . 

44 02% 3 

إػبدح انُظز فٙ إعزاء مجغ انكزت انًذرطٛخ ٔيب ٚـبؽجٓب  0

 يٍ إْذار انكضٛز يٍ انًبل فٙ انؼبو انٕاؽذ .

45 04% 2 

رثن األعٕر ثبنؼًم ٔرؾمٛك انغٕدح فٙ يذارص انزؼهٛى  0

 األطبطٙ .

44 02% 3 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ حصوؿ عبارات ىذا المحور عمى نسب موافقة كبيرة مف           
أساتذة وخبراء التربية ، مما يوحي بأف ىذه المقترحات إذا أمكف األخذ بيا يمكف أف تسيـ 
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بدرجة كبيرة في دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر ، ولكف جاءت نسب الموافقة عمى 
% ، يمييا 811( 5: كانت نسبة الموافقة عمى العبارة رقـ ) ىذه المقترحات مختمفة فمثبل

% ، يمييـ العبارات رقـ 94( حيث كانت نسبة الموافقة عمييا 8،  4،  3،  8العبارات رقـ )
، وترى الباحثة أف موافقة خبراء  %87( حيث كانت نسبة الموافقة عمييما 9،  7،  6،  2)

إذا أمكف األخذ بيا يمكف ه النسب الكبيرة يعني أنو بيذ وأساتذة التربية عمى ىذه المقترحات
 .أف تسيـ بدرجة كبيرة في دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر 

عمى نتائج ىذه االستبانة في صياغة المقترحات واآلليات قد اعتمدت الباحثة لو ىذا     
عمى ضوء ، والذي قدمتو في مصر ـ األساسي لمحاور التصور المقترح لدعـ مجانية التعمي

 .  الجانب النظري والميداني لمبحث الحالينتائج 
 االستبانة الثانية :  -ب

 تكونت االستبانة مف :
، الوظيفة الحالية ، ي ، المؤىؿ الدراس)اختياري( : وقد تضمنت ، االسـ  بيانات أساسية .8

 . ، جية العمؿ سنوات الخبرة
 ما( عبارة وى35) اتضمن: وقد شمؿ ىذا الجزء مف االستبانة محوريف  محاور االستبانة .2

 : كالتالي
 يدفتاست( عبارة 89" الوعي بمفيـو مجانية التعميـ األساسي " ، وتضمف ) األوؿ: المحور
 .          بحثعينة ال الوعي بمفيـو مجانية التعميـ األساسي مف وجية نظرمستوى تحديد 
 يدفتاست( عبارة 86في  التعميـ األساسي " ، وتضمف ): "واقع المجانية الثاني المحور

 .   بحثمف وجية نظر عينة ال في محافظة سوىاج  التعميـ األساسي الكشؼ عف واقع مجانية
 :امليداىية  خامسًا: صدم أداة الدراسة

 : ىما طريقتيف ةالباحث تاستخدم الميدانية لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة  
 : صدؽ المحكميفالطريقة األولى :  .8
بعرض أداة الدراسة )االستبانة( بصورتيا  ةالباحث تلمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة قام     

 تحكيميابغرض المصرية مف أساتذة كميات التربية ببعض الجامعات  بعضٍ  ىاألولية عم
المحكميف لصحيفة  أسماء السادة"  (8انظر ممحؽ رقـ ) "والوصوؿ بيا إلى الصورة النيائية

لمتأكد مف مدى مبلءمة االستبانة لمغػرض الذي أعدت مف أجمو ، وما إذا كانت و ،  االستبانة"
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ضافة المناسب لكؿ محور ، وبعد أخذ  العبارات واضحة وتنتمي إلى المحور المحدد ليا ، وا 
إعادة  المبلحظات بعيف االعتبار وعقد لقاءات فردية مع المحكميف الستيضاح آرائيـ تمت

والتي تعتبر صادقة في قياس ما وضعت مف يا ؿ لمصورة النيائية لالتوص و صياغة األداة
 أجمو. 

 : الصدؽ الثنائي )االتساؽ الداخمي(الطريقة الثانية :  .2
عمى أسموب الصدؽ الثنائي الميدانية اعتمدت الباحث في حساب صدؽ أداة الدراسة 

الداخمي ألداة الدراسة مف خبلؿ معامؿ بيرسوف الذي ييدؼ إلى التعرؼ عمى مدى االتساؽ 
العبارات  بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لباقي"  "Pearson Correlation  (3)الداخمي

؛ لقياس مدى صبلحية العبارات المتضمنة في أداة  في فقرات االستبانة التي تنتمي إلييا
، ودرجة كؿ  رجة الكمية لبلستبانةالدراسة بمعنى "صدؽ المضموف" وكذلؾ االتساؽ بيف الد

 محور مف محاور االستبانة كما ىو موضح في الجدوؿ اآلتي:
 (40) رلى عذٔل

 ٔانذرعخ انكهٛخ نّ . بَخػجبرح يٍ ػجبراد االطزجكم يؼبيالد االررجبم ثٍٛ 

رلى 
 انؼجبرح

يؼبيم 
 االررجبم

رلى 
 انؼجبرح

يؼبيم 
 االررجبم

رلى 
 انؼجبرح

يؼبيم 
 االررجبم

رلى 
 انؼجبرح

يؼبيم 
 االررجبم

4 0.04 40 0.22 40 0.24 20 0.20 

2 0.22 44 0.24 20 0.22 20 0.00 

3 0.20 42 0.66 24 0.22 30 0.24 

4 0.02 43 0.25 22 0.04 34 0.50 

5 0.20 44 0.60 23 0.22 32 0.20 

6 0.02 45 0.20 24 0.00 33 0.20 

2 
0.22 

46 
0.26 

25 0.2
5 

34 0.20 

0 
0.02 

42 
0.20 

26 0.6
2 

35 0.65 

0 
0.00 

40 
0.00 

22 0.6
3 

 

 . (0.30(= )0.05ٔػُذ يظزٕٖ) 0.52(= 0.04:ػُذ يظزٕٖ ) ػهًبً يؼبيم االررجبم

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتباط جميع عبارات االستبانة مع الدرجة الكمية لممحور 
بارتباطات موجبة ودالة إحصائيا ، مما يعني أف جميع عبارات المحور تتمتع بدرجة صدؽ 

 ، وقد تـ ذلؾ عف طريؽ الخطوات اآلتية : مرتفعة 
                                                           

 . ( في حساب االتساؽ الداخمي ألداة الدراسةSPSSاستخدمت الباحثة برنامج الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) (3)
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 35عددىا )البالغ  االستبانةحساب العبلقة االرتباطية بيف كؿ عبارة مف عبارات  -أ 
 . ككؿ لبلستبانة( والدرجة الكمية عبارة

 االستبانةكؿ محور مف محاور  عباراتمف  عبارةحساب العبلقة االرتباطية بيف كؿ  -ب 
 . والدرجة الكمية الخاصة بكؿ محور عمى حده

و بعضيا البعض مف  االستبانةحساب العبلقات االرتباطية المتبادلة بيف كؿ مف محاور    -ج 
 . مف ناحية أخرىلبلستبانة بينيا وبيف الدرجة الكمية و ،  ناحية

 Pearson's correlationقد تـ االعتماد عمى معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف )لو     
coefficient االستبانة( والذي يقيس العبلقة بيف متغيريف كمييف )الدرجات الكمية بمكونات 

 :تالية تبيف نتائج ىذه اإلجراءات ككؿ(، والخطوات والجداوؿ ال لبلستبانةو الدرجة الكمية 
  االستبانةكؿ محور مف محاور  عباراتمف  عبارةحساب العبلقة االرتباطية بيف كؿ  -2

 . والدرجة الكمية الخاصة بكؿ محور عمى حده
 (44عذٔل  )

 يؼبيالد اررجبم ثٛزطٌٕ نؼجبراد انًؾٕر األٔل ثبنذرعخ انكهٛخ

 يؼبيم االررجبم رلى انؼجبرح يؼبيم االررجبم انؼجبرحرلى 

4 0.64 44 0.00 

2 0.50 42 0.60 

3 0.22 43  0.20 

4 0.20 44 0.04 

5 0.25 45 0.62 

6 0.00 46 0.20 

2 0.63 42 0.26 

0 0.60 40 0.22 

0 0.60 40 0.66 

40 0.64   

 .(0.30(= )0.05ٔػُذ يظزٕٖ) 0.52(= 0.04ػُذ يظزٕٖ ) : ػهًبً يؼبيم االررجبم

ستبانة مع الدرجة لبلتباط جميع عبارات المحور األوؿ يتضح مف الجدوؿ السابؽ ار 
الكمية لممحور بارتباطات موجبة ودالة إحصائيًا ، مما يعني أف جميع عبارات المحور تتمتع 

 بدرجة صدؽ مرتفعة .
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 (42عذٔل )

 ثبنذرعخ انكهٛخ ٙانضبَانًؾٕر يؼبيالد اررجبم ثٛزطٌٕ نؼجبراد 

 يؼبيم االررجبم رلى انؼجبرح
رلى 

 انؼجبرح
 يؼبيم االررجبم

4 0.04 0 0.66 

2 0.66 40 0.02 

3 0.62 44 0.20 

4 0.24 42 0.64 

5 0.64 43 0.66 

6 0.25 44 0.22 

2 0.22 45 0.22 

0 0.00 46 0.02 

 .(1.39(= )1.15مستوى) وعند 1.52(= 1.18:عند مستوى ) عممًا معامؿ االرتباط
ستبانة مع الدرجة لبل يجميع عبارات المحور الثان يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتباط

 يعبارات المحور الثانالكمية لممحور بارتباطات موجبة ودالة إحصائيا ، مما يعني اف جميع 
 تتمتع بدرجة صدؽ مرتفعة .

و بعضيا البعض مف  االستبانةحساب العبلقات االرتباطية المتبادلة بيف كؿ مف محاور  -3
 . مف ناحية أخرى لبلستبانةبينيا وبيف الدرجة الكمية و ،  ناحية

كما قامت الباحثة بحساب مدى االتساؽ الداخمي بيف الدرجة الكمية لبلستبانة ودرجة 
 بالجدوؿ التالي : موضح ىوكؿ محور مف محاور االستبانة كما 

 (43عذٔل )

 يؼبيالد اررجبم ثٛزطٌٕ نًؾبٔر االطزجبَخ ثبنذرعخ انكهٛخ نالطزجبَخ

 يؼبيم االررجبم انًؾبٔر و

 0.00 .انٕػٙ ثًفٕٓو يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ   4

 0.04  .ٔالغ انًغبَٛخ فٙ  انزؼهٛى األطبطٙ   2

 0.06 انكهٗ 

مع الدرجة الكمية لبلستبانة بارتباطات موجبة  رالمحاو يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتباط 
 . االستبانة تتمتع بدرجة صدؽ مرتفعة؛ وعميو فإف ( 1.18ودالة إحصائيا عند مستوى )
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 سادسًا: ثبات أداة الدراسة :

لقياس معامؿ  Alpha-Crombach  "(4)استخدمت الباحثة معامؿ " ألفا كرونباخ 
 ، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ اآلتي :الميدانية  الثبات ألداة الدراسة

 :  (846ـ ، 2182)حساـ الديف محمد مازف ،  معامؿ الثبات بيرسوف
 (   )         -   x 8ر   =                          معامؿ الفا كرونباخ : 
 حيث ر= معامؿ الثبات 

  . لبلستبانة ؾ تبايف الدرجات الكمية  2ع
 .االستبانة ؼ = مجموع تباينات مفردات  2مج ع
 انًٛذاَٛخ  ( لٛى يؼبيم انضجبد ألداح انذراطخ44عذٔل )

 االطزجبَخ رلى االطزجبَخ

 

 يؼبيم انضجبد " أنفب"

 انؼُٛخ

0.02 

ف معامؿ إ ؛ حيث الثباتيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف 
 مما يشير إلى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات . 1.92الثبات

براوف:  -بمعادلة سبيرماف أيضا تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ولقد 
Spearman –Brown   

 = : رأأ(5)براوف  –معادلة سبيرماف 

 حيث : رأأ= معامؿ ثبات االستبانة 
 . يوالنصؼ الزوج ياالرتباط درجات النصؼ الفرد عامؿم ر=

  1.91براوف =  -معامؿ الثبات سبيرماف 
 1.94= الثبات =                                       =  يمعامؿ الصدؽ الذات 

 
 

                                                           
 . " ألفا كرونباخ " ( في حساب معامؿ الثباتSPSS(استخدمت الباحثة برنامج الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية)(4
 

ر

ر

1

2

ن   

1-ن  

ف  2مج ع

     

ك 2ع     

0.90 
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 سابعًا: دلتنع وعيية الدراسة امليداىية : 

  : الميدانية الدراسػػػػػػػػػػػػةصػػػؼ عينػػػػػة و 
 :الميدانية فيما يمي وصؼ عينة الدراسة  

 (45عذٔل )

انًظؤٔنٍٛ ػٍ انزؼهٛى األطبطٙ فٙ انًذٚزٚخ ٔاإلداراد انزؼهًٛٛخ ٔانًذارص  يٍ انًٛذاَٛخ انذراطخ ػُٛخ رٕسٚغ

 * 6ظْٕبط ػهٗ االداراد انًخزهفخىانًخزهفخ ثًؾبفظخ 

 االدارح
 انُظجخ يٍ انؼذد

 انؼُٛخ ٙإعًبن

ػذد انًغزًغ 

 األؿم

انُظجخ يٍ انًغزًغ 

 األؿم 

 %.02  2502 %0 44 طْٕبط  

 %4 3642 % 24 34 انًزاغخ   

 %4 3344 %44 22  انًُؼبح

 %4 2524 %45 25 انجهُٛب

 %4.4 3623 %33 53 أخًٛى 

 %0.3 3256 %0 43 مٓطب 

 %4 24544 %400 464  ٙاإلعًبن

 (46عذٔل )

 رٕسٚغ ػُٛخ انذراطخ انكهٛخ ؽظت مجٛؼخ انؼًم

 انُظجخ انًئٕٚخ نٓى يٍ انؼُٛخ انؼذد مجٛؼخ انؼًم 

 %26 42 انمٛبداد       

 %66 406  انًؼهًٌٕ 

 %0 43 أٔنٛبء األيٕر  

 %400 464  ٙاإلعًبن

يتضح مف الجدوؿ السابؽ اختبلؼ نسب العينة حسب طبيعة العمؿ ، حيث كانت أكبر نسبة   
ىي المعمموف ، يمييا القيادات ، يمييا أولياء األمور ، وترى الباحثة أف ىذا ترتيب منطقي 
لمنسب ؛ حيث إف أعداد المعمميف تكوف ىي أكبر نسبة في اإلدارات والمدارس ، أما القيادات 

فقد كانت أقؿ ف لكؿ مدرسة مديرا واحدا واثنيف مف الوكبلء ، أما أولياء األمور فإنو يكو
  . نسبة

 (42عذٔل )
 انذراطٙ رٕسٚغ ػُٛخ انذراطخ انكهٛخ ؽظت انًؤْم

انُظجخ انًئٕٚخ نٓى  انؼذد انًؤْم  
 يٍ انؼُٛخ

 %42.3 20 يؤْم يزٕطن

 %45.3 23 نٛظبَض
 %20.4 45 ثكبنٕرٕٚص رزثٛخ

 %0.3 45 ػهٛب) دثهٕو( دراطبد
 %400 464 ٙاإلعًبن

                                                           
6
 .  محافظة سوهاج ، مديرية التربية والتعليم ، قسم اإلحصاء - 
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تنوع مؤىبلت المسؤوليف عف التعميـ األساسي في محافظة يتبيف مف الجدوؿ السابؽ 
، وترى بكالوريوس( ، وفوؽ العالي )دبموـ(  –سوىاج ما بيف المتوسط ، والعالي )ليسانس 

 .الباحثة أف ىذا يرجع إلى طبيعة الييكؿ الوظيفي في مصر 
 (40عذٔل )  

 رٕسٚغ ػُٛخ انذراطخ انكهٛخ ؽظت طُٕاد انخجزح

 انُظجخ انًئٕٚخ نٓى يٍ انؼُٛخ انؼذد ػذد انظُٕاد

 %20 32 طُٕاد 5ألم يٍ  

 %40 22 طُٕاد 40 ٗإن 5يٍ 

 %32 52 طُٕاد 40أكضز يٍ 

 %400 464 ٙاإلعًبن

اختبلؼ سنوات الخبرة بالنسبة لمعامميف والمسؤوليف عف يتبيف مف الجدوؿ السابؽ 
 81سنوات وأكثر مف  81في محافظة سوىاج ، فقد كانت النسب األعمى التعميـ األساسي 

والذي يعتمد في مصر عكس طبيعة الييكؿ الوظيفي وات ، وىذا مف وجية نظر الباحثة يسن
 عمى نظاـ األقدمية .

 :املعاجلة اإلحصائية اتإجراءثاميا : 

تناسب بيانات الدراسة وتساعد عمى تحقيؽ أىدافيا  ياستخدمت الباحثة األساليب الت     
 اإلحصائية لمعمـو االجتماعية المعروفة باسـ : ةفقد قامت الباحثة باستخداـ الرزم

Statistical Package for the Social Sciences  :Spss  في إجراء التحميبلت
 البلزمة لمدراسة ، والمتمثمة في :

حساب تكرارات استجابة أفراد العينة عمى االستبانة لكؿ عبارة تحت كؿ بديؿ مف بدائؿ  -8
 (. موافؽ ، موافؽ إلى حد ما ، غير موافؽاإلجابة )

 :اآلتي جدوؿ الويتضح ذلؾ مف خبلؿ  يوفقًا لمقياس ليكرت الثبلث ياعتماد ميزاف تفسير  -2
  (89جدوؿ)

 ٙٔفمبً نًمٛبص نٛكزد انضالص ٘رمذٚزميزاف 

 درعخ انًٕافمخ االرغبِ انؼبو انًزٕطن انًزعؼ االطزغبثخ

 لهٛهخ ػذو انًٕافمخ 4.66إنٗ 4يٍ  غٛز يٕافك

 يزٕططخ انًؾبٚذح 2.33إنٗ  4.62يٍ  يٕافك إنٗ ؽذ يب

 كجٛزح انًٕافمخ 3إنٗ 2.34يٍ  يٕافك

 
 حساب داللة الفروؽ اإلحصائية بيف استجابات أفراد العينة . -3
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 :ىتائج الدراسة امليداىية وتفسريٍاتاسعا : 

"دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر  فيما يمي نتائج تحميؿ آراء عينة الدراسة حوؿ   
 وتتضمف ما يمي :عينة الدراسة  عمى ضوء التشريعات الدستورية" مف وجية نظر

 . الوعي بمفيـو مجانية التعميـ األساسيواقع  .8
 . واقع المجانية في  التعميـ األساسي .2

 :  "مبخافظة سوٍاج  : "واقع الوعي مبفَوو دلاىية التعميه األساسي األول احملورىتائج 

الوقوؼ عمى " واقع الوعي بمفيوـ مجانية التعميـ  استيدفت(عبارة 89ويتضمف ىذا المحور)
كما ىو موضح  بات أفراد العينة، وقد جاءت استجا األساسي"، مف وجية نظر عينة الدراسة

  :في الجدوؿ اآلتي 
 (21جدوؿ )
 "واقع الوعي بمفيوـ مجانية التعميـ األساسياستجابات أفراد العينة حوؿ عبارات المحور األوؿ 

 "بمحافظة سوىاج 

 انؼجبرح ـ
انًزٕطن 

  انؾظبثٙ

االَؾزاف 

  انًؼٛبر٘
 االرغبِ 

درعخ 

 انًٕافمخ 

 انززرٛت 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ إربؽخ  8

انزؼهٛى نكم مفم ٔؿم طٍ اإلنشاو دٌٔ لٛذ أٔ 

 ػزم .

 انًٕافمخ  4.62 2.03

 4 كجٛزح 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ دػى  2

انًُؼآد انزؼهًٛٛخ ثكم يب رؾزبط إنّٛ يٍ 

 يزافك .

 2 كجٛزح  انًٕافمخ  4.34 2.04

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ انؾذ يٍ  3

 كضبفخ انفـٕل . 

 6 كجٛزح  انًٕافمخ  4.44 2.22 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ انزًٛٛش ثٍٛ  4

 انزاليٛذ ثظجت لذررٓى انًبنٛخ . 

4.64 
4.40 

ػذو 

 انًٕافمخ  

 43 لهٛهخ 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ رطٕٚز  5

 انًُبْظ َٔظى انزمٕٚى . 
2.26 

 4 كجٛزح  انًٕافمخ  4.42

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ رطٕٚز  6

يُظٕيخ انزؼهٛى انفُٙ ثًب ٚزالءو يغ يزطهجبد 

 طٕق انؼًم . 

 5 كجٛزح  انًٕافمخ  4.45 2.23

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ رمذٚى  7

 انذػى نًذارص انذيظ نذٔ٘ اإلػبلخ . 

 2 كجٛزح  انًٕافمخ  4.60 2.60

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ رثن انزؼهٛى  8

 ثظٕق انؼًم . 
2.36 

 42 كجٛزح  انًٕافمخ  4.20
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 انؼجبرح ـ
انًزٕطن 

  انؾظبثٙ

االَؾزاف 

  انًؼٛبر٘
 االرغبِ 

درعخ 

 انًٕافمخ 

 انززرٛت 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ رطٕٚز  9

 األَؼطخ انززثٕٚخ ثّ . 
2.64 

 0 كجٛزح  انًٕافمخ  4.46

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ ًُْٛخ  81

 انذٔنخ ػهٗ ػُبؿزِ انزئٛظٛخ . 
4.50 4.42 

ػذو 

 انًٕافمخ 

 45 لهٛهخ 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ انزًٛٛش ثٍٛ  88

 انزاليٛذ ٔفمب نمذرارٓى انذُْٛخ . 
4.60 4.23 

ػذو 

 انًٕافمخ 

 44 لهٛهخ  

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ لٛبو انذٔنخ  82

 ٔؽذْب ثبإلَفبق ػهّٛ . 
4.40 4.40 

ػذو 

 انًٕافمخ  

 46 لهٛهخ

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ إربؽخ  83

انزؼهٛى نهزاليٛذ دٌٔ األخذ فٙ االػزجبر عٕدرّ 

 أٔ رؾظُّٛ . 

4.32 4.04 
ػذو 

 انًٕافمخ  

 42 لهٛهخ 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ رًُٛخ انمٛى  84

 انخهمٛخ ٔانززثٕٚخ ٔانضمبفٛخ نذٖ انُغء . 

2.60 4.60 
 انًٕافمخ  

 2 كجٛزح 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ سٚبدح  85

انًٛشاَٛخ انًخــخ نّ مجمب نهًؼبٚٛز انؼبنًٛخ 

 . 

 انًٕافمخ   4.24 2.62

 0 كجٛزح 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼُٙ رًُٛخ  86

 انًٕاْت ٔرؼغٛغ االثزكبر نذٖ انزاليٛذ . 
 انًٕافمخ  4.44 2.45

 40 كجٛزح 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رزرجن ثبالررمبء  87

 ثؤداء اإلدارح انًذرطٛخ . 
 انًٕافمخ  4.06 2.30

 44 كجٛزح 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رزرجن ثفزؽ  88

 انزًُٛخ انًُٓٛخ نهًؼهًٍٛ . 
 انًٕافمخ  4.44 2.20

 3 كجٛزح 

انًغبَٛخ فٙ انزؼهٛى األطبطٙ رؼزًذ ػهٗ عٕدح  89

 انًذرطٛخ .انؾٛبح 
2.26 

4.42 
 انًٕافمخ 

 4 كجٛزح 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمى :
"المجانية في التعميـ األساسي تعني إتاحة التعميـ لكؿ طفؿ وصؿ ( 8) العبارة رقـ جاءت -

وانحراؼ ( ، 2.83) في المرتبة األولى بمتوسط حسابي،  سف اإللزاـ دوف قيد أو شرط "
أفراد العينة عمى ما جاء موافقة عمى  يدؿ في ميزاف ليكرت الثبلثي وىذا، ( 8.62معياري )
، وىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة يروف أف المجانية حؽ ينبغي اتاحتو لكؿ طفؿ وصؿ بالعبارة 

 . سف المدرسة دوف قيد أو شرط
بكؿ ما " المجانية في التعميـ األساسي تعني دعـ المنشآت التعميمية ( 2جاءت العبارة رقـ ) -

( ، وانحراؼ معياري 2.88في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) تحتاج إليو مف مرافؽ "
عمى أف أفراد العينة يروف أف مف متطمبات تحقيؽ مجانية التعميـ ، وىذا يدؿ ( 8.34)
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األساسي في مصر دعـ المنشآت التعميمية بكؿ ما تحتاج إليو مف امكانات سواء مادية أو 
الباحثة أف ىذا ضروري حتى تتحقؽ جودة العممية التعميمية بمدارس التعميـ بشرية ، وترى 

األساسي ، وحتى يمكف المحافظة عمى المجانية بمدارس ىذه المرحمة التعميمية ذات األىمية 
 البالغة في تشكيؿ ثقافة وقيـ واتجاىات النشء .

المجانية في التعميـ األساسي ترتبط بفرص التنمية المينية " (88جاءت العبارة رقـ ) -
مما يدؿ ( 8.44( وانحراؼ معياري )2.79توسط حسابي )مفي المرتبة الثالثة ب "لممعمميف 

عمى أف أفراد العينة يروف أف مفيـو مجانية التعميـ األساسي يرتبط بالتنمية المينية لممعمميف 
ف ىذا طبيعي ومنطقي ؛ حيث إف نمو معممي التعميـ األساسي ارتباطًا وثيقًا ، وترى الباحثة أ

مينيًا يسيـ بدرجة كبيرة في المحافظة عمى مجانية ىذا النوع مف التعميـ ، ألف جودة المعمـ 
خبلصو في عممو يوفر كثيرًا مف اليدر في االمكانيات المادية والمالية المخصصة ليذا النوع  وا 

أف  ( حيث أكدت عمى8ـ ،2119اسة )الناقة ، وأبو ورد ، مف التعميـ ، وىذا ما أكدتو در 
وعميو ، أثناء الخدمة  إعداد المعمـ ىو عممية مستمرة تشمؿ اإلعداد قبؿ الخدمة والتدريب

 .  فإف التنمية المينية لممعمـ عممية تتصؼ بالديمومة وال تنتيي عند تخرج الطالب مف الكمية
" في  التعميـ األساسي تعني تطوير المناىج ونظـ التقويـالمجانية في  "( 5العبارة )جاءت  -

وىذا يدؿ عمى أف أفراد ، ( 8.82( وانحراؼ معياري )2.76المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )
العينة يروف أف المحافظة عمى مجانية التعميـ األساسي في مصر تحتاج إلى تطوير المناىج 

ميـ ، وترى الباحثة أف ىذا حقيقي وواقعي ؛ ألف ونظـ التقويـ في مدارس ىذا النوع مف التع
تنبي نظـ لمتقويـ تتصؼ بالشمولية واالستمرارية ، وكذلؾ تقويـ أداء تبلميذ التعميـ األساسي 
في ضوء مؤشرات عديدة تقيس ميارات التفكير الناقد والتحميمي والميارات الحياتية ، وفي 

رة عصرية وممحة لتحسيف جودة التعميـ ضوء المعايير القومية لضماف الجودة أصبح ضرو 
األساسي وتقميؿ نسب الرسوب والتسرب منو ، والتي قد تكوف عامبًل أساسيًا في زيادة تكمفة 

المجانية في التعميـ األساسي تعتمد ( "89لعبارة رقـ )كما جاءت اىذا النوع مف التعميـ  . 
( وانحراؼ 2.76بمتوسط حسابي )مكرر " في المرتبة الرابعة عمى جودة الحياة المدرسية 

مما يدؿ عمى أف أفراد العينة لدييـ وعي بأف مجانية التعميـ األساسي مرتبط ( 8.82معياري )
بجودة الحياة المدرسية ارتباطًا كبيرًا ، وترى الباحثة أف ىذا حقيقي ؛ حيث إف جودة الحياة 

التعميـ يسيـ بدرجة كبيرة في  المدرسية وجودة العبلقات بيف العامميف بمدارس ىذا النوع مف
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تحقيؽ أىداؼ ىذا النوع مف التعميـ بأقؿ تكمفة وبأقؿ مجيود ، وىذا ما أكدتو دراسة )سميماف  
ـ( ؛ حيث أكدت عمى ضرورة أف تثبت مؤسسات التعميـ األساسي نجاحيا كؿ عاـ 2183، 

عمى استراتيجية  وتجتاز اختبارات الجودة بشكؿ مستمر لضماف جودة مخرجاتيا ، وذلؾ بناء
 تعتمد عمى الجودة التعميمية وضماف االستمرارية والتقويـ الذاتي والتحسيف المستمر .

المجانية في التعميـ األساسي تعني تطوير منظومة التعميـ الفني ( "6)رقـ جاءت العبارة  -
وانحرؼ ( 2.73في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )"  بما يتبلءـ مع متطمبات سوؽ العمؿ

، وىذا يعني أف أفراد العينة يروف أف المجانية في التعميـ األساسي تتطمب  (8.45معياري )
تطوير منظومة التعميـ الفني بما يتبلءـ مع متطمبات سوؽ العمؿ ، وتطوير منظومة التعميـ 
الفني يتطمب بذؿ الجيد إليجاد مصادر تمويمية إضافية لئلسياـ في اإلنفاؽ عمى التعميـ 

ـ( ؛ حيث أكدت عمى أف نظـ تمويؿ 2117لثانوي الفني ، وىذا ما أكدتو دراسة )حمد ، ا
التعميـ الثانوي الفني لـ تعد قادرة عمى الوفاء بمتطمبات التنمية واحتياجاتيا ، وترى الباحثة 
أف ىذا أمر ضروري وحتمي ؛ حيث إف تطوير منظومة التعميـ الفني ينعكس أثره عمى جودة 

لنوع مف التعميـ والذي يقع عمى كاىمو توفير العمالة الماىرة والمدربة ، وبالتالي خريج ىذا ا
المساىمة في زيادة اإلنتاج وبالتالي زيادة الدخؿ القومي وبالتالي زيادة الميزانية المخصصة 

 لمتعميـ األساسي .
في " المجانية في التعميـ األساسي تعني الحد مف كثافة الفصوؿ ( " 3جاءت العبارة رقـ ) -  

، وىذا يدؿ عمى أف ( ، 8.84( وانحراؼ معياري )2.72بمتوسط حسابي )المرتبة السادسة 
أفراد العينة يروف أف المحافظة عمى مجانية التعميـ األساسي مرتبطة بالحد مف كثافة الفصوؿ 

ميـ األساسي تتطمب توافر عدد كبير مف المدارس ، وىذا منطقي ؛ حيث إف مجانية التع
يستوعب جميع التبلميذ في سف اإللزاـ بالعدد الذي يتناسب مع الطاقة االستيعابية لمقاعات 
الدراسية بما ال يؤثر عمى جودة العممية التعميمية ، حيث إف كثافة الفصوؿ عف الحد الطبيعي 

ىذا ما أوصت بو دراسة )بدوي والشريؼ ، تؤثر بالسمب عمى جودة العممية التعميمية ، و 
 كعامؿ في غاية العمؿ عمي تقميؿ كثافة الفصوؿ( ؛ حيث أوصت بضورة 87ـ ، 2181

كأحد أىـ عناصر ومقومات قبؿ الجامعي وجودتو التعميـ لممحافظة عمى مجانية ىمية األ
ـ( ؛ حيث أوصت بضرورة التوسع في إنشاء 2188، ودراسة )عبد الواحد وآخروف ،  التنمية
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مدارس وفصوؿ جديدة في التعميـ األساسي ؛ وذلؾ لتقميؿ كثافة الفصوؿ وزيادة كفاءة 
 العممية التعميمية .  

لدعـ لمدارس الدمج المجانية في التعميـ األساسي تعني تقديـ ا( " 7ة رقـ )بار جاءت الع-
 ،( 8.61( وانحراؼ معياري )2.68" في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي ) ي اإلعاقة لذو 

وىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة يدركوف حقيقة مفيـو المجانية في التعميـ األساسي ؛ حيث إنيا 
تتطمب تقديـ الدعـ لمدارس التعميـ األساسي التي يتـ بيا دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة ، وىذا 
ت فعبًل أمر يستحؽ االىتماـ والرعاية ؛ حيث إف ىؤالء التبلميذ يحتاجوف إلى امكانات وأدوا

مختمفة عف تمؾ التي يحتاج إلييا التبلميذ العادييف ، كما أف االىتماـ بيؤالء التبلميذ 
ـ( ؛ حيث أكدت عمى 2118ورعايتيـ حؽ طبيعي ليـ ، وىذا ما أكدت عميو دراسة )سالـ ، 

ضرورة التخطيط لتحسيف نوعية التعميـ المقدـ في مدارس الدمج والتوسع في استيعاب ذوي 
خاصة ، اعتمد عمى بديميف ، األوؿ : عبلجي ، لعبلج معوقات أساليب الدمج االحتياجات ال

القائمة والعمؿ عمى التوسع في استيعاب أكبر عدد ممكف مف ذوي االحتياجات الخاصة ، 
( " 84كما جاءت العبارة رقـ ) .الثاني : جذري ، عمى أف يبدأ الدمج في الطفولة المبكرة 

" في  تعني تنمية القيـ الخمقية والتربوية والثقافية لدى النشء المجانية في التعميـ األساسي
، وىذا يدؿ عمى  (8.61( وانحراؼ معياري )2.68المرتبة السابعة مكرر بمتوسط حسابي )

أف أفراد العينة يروف أف مجانية التعميـ األساسي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتنمية القيـ الخمقية 
نشء ، وترى الباحثة أف ىذا طبيعي ومنطقي لمغاية ؛ حيث إف والتربوية والثقافية لدى ال

تنمية مثؿ ىذه القيـ لدى تبلميذ التعميـ األساسي حؽ ينبغي عمى جميع المؤسسات التربوية 
 والتعميمية أف تكفمو لكؿ التبلميذ بغض النظر عف أوضاعيـ االقتصادية أو االجتماعية . 

" المجانية في التعميـ األساسي تعني تطوير األنشطة التربوية بو ( "9رقـ )جاءت العبارة  -
وىذا يدؿ عمى أف ،  (8.86( وانحراؼ معياري )2.64في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي )

أفراد العينة يدركوف أف المحافظة عمى مجانية التعميـ األساسي يرتبط بتطوير األنشطة 
يحقؽ التكامؿ في إعداد التبلميذ المعرفي والمياري التربوية بمدارس التعميـ األساسي بما 

والوجداني وىذا في حد ذاتو عامبًل ميمًا مف عوامؿ دعـ مجانية التعميـ األساسي ؛ حيث إف 
اإلعداد المتكامؿ لتبلميذ التعميـ األساسي واالىتماـ باألنشطة التربوية يقمؿ مف نسب الرسوب 

 . والتسرب بمدارس ىذا النوع مف التعميـ 
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خصصة لو المجانية في التعميـ األساسي تعني زيادة الميزانية الم( " 85جاءت العبارة رقـ ) -
( وانحراؼ معياري 2.62" في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي ) طبقا لممعايير العالمية 

وىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة يروف أف دعـ مجانية التعميـ األساسي مرتبط  ، ( 8.28)
بزيادة الميزانية المخصصة لو بما يتبلءـ مع المعايير العالمية ؛ حيث إف أغمب دوؿ العالـ 
تولي لمرحمة التعميـ األساسي اىتمامًا خاصًا وتخصص ليا النسبة األكبر مف الدعـ المادي ؛ 

 لمرحمة مف أىمية بالغة وتأثير كبير عمى المراحؿ التي تمييا . وذلؾ لما ليذه ا
ب وتشجيع المجانية في التعميـ األساسي تعني تنمية المواى ( "86جاءت العبارة رقـ ) -

( وانحراؼ معياري 2.45" في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي ) االبتكار لدى التبلميذ
يروف أف تحقيؽ المجانية في التعميـ األساسي ، وىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة ( 8.88)

واعتبار التعميـ حؽ لكؿ تمميذ وصؿ إلى سف اإللزاـ ال يتعارض مطمقا مع العناية بتنمية 
المواىب وتشجيع االبتكار لدى تبلميذ التعميـ األساسي ، وىذا مف شأنو يدعـ المجانية ؛ 

ف ومخترعيف ويكونوف سببا في حيث إنو مف الممكف أف يصبح مف ىؤالء التبلميذ مبتكري
 جمب الموارد المالية لمدارسيـ ولمجتمعيـ .

رتقاء بأداء اإلدارة المجانية في التعميـ األساسي ترتبط باال ( "87جاءت العبارة رقـ ) -
 ( ،8.16( وانحراؼ معياري )2.39" في المرتبة الحادية عشر بمتوسط حسابي )المدرسية 

وىذا يدؿ عمى أفراد العينة يوافقوف عمى أف األداء المتميز إلدارة المدرسة مرتبط بالمحافظة 
عمى المجانية في التعميـ األساسي ، وترى الباحثة أف ىذا طبيعي ومنطقي ؛ حيث إف االرتقاء 
 بأداء مدير المدرسة يجعمو قادرًا عمى تدبير شؤوف مدرستو وترشيد اإلنفاؽ عمييا واستخداـ

 الموارد المتاحة لديو أفضؿ استخداـ وبما ال يجعمو يحتاج إلى اآلخريف . 
" في  تعني ربط التعميـ بسوؽ العمؿ المجانية في التعميـ األساسي ( "8جاءت العبارة رقـ ) -

وىذا يدؿ عمى أف ( ، 8.21( وانحراؼ معياري )2.36المرتبة الثانية عشر بمتوسط حسابي )
أفراد العينة يدركوف أىمية ربط التعميـ بمتطمبات سوؽ العمؿ ؛ وأف ىذا مرتبط بمجانية التعميـ 
األساسي ، وترى الباحثة أف ىذا أصبح ضرورة عصرية ممحة ، ويتطمب تطوير منظومة 

 لعمؿ . التعميـ المصري بما يتبلءـ مع ذلؾ ، وبما يحقؽ الطمب الفعاؿ لمخرجاتو في أسواؽ ا
المجانية في التعميـ األساسي تعني التمييز بيف التبلميذ بسبب ( "4العبارة رقـ )جاءت  -

، وفي المرتبة  بالنسبة لترتيب عبارات المحور كمو لمرتبة الثالثة عشرا" في قدرتيـ المالية 
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وانحراؼ ( 8.64بمتوسط حسابي )األولى بالنسبة لمعبارات التي لـ يوافؽ عمييا أفراد العينة 
فقوف عمى أف المجانية في التعميـ ا، مما يدؿ عمى أف أفراد العينة ال يو ( 8.88معياري )

يروف أف المجانية في التعميـ  ف التبلميذ بسبب قدرتيـ المالية ، فيـاألساسي تعني التفرقة بي
 األساسي حؽ كفمو الدستور لكؿ طفؿ وصؿ سف اإللزاـ بغض النظر عف ظروفو االقتصادية ،
وتتفؽ الباحثة مع أفراد العينة في ىذا ، بؿ ترى أنو إذا كانت المجانية حؽ مكفوؿ لكؿ 
التبلميذ في سف اإللزاـ بغض النظر عف وضعيـ االقتصادي أو المادي ، فإنيا بالنسبة 

 . لمتبلميذ الفقراء أكثر أىمية وأكثر أحقية
تعني التمييز بيف التبلميذ وفقا المجانية في التعميـ األساسي ( " 88جاءت العبارة رقـ ) -

، وفي المرتبة  بالنسبة لترتيب عبارات المحور كمو " في المرتبة الرابعة عشرلقدراتيـ الذىنية 
( وانحراؼ 8.61بمتوسط حسابي )الثانية بالنسبة لمعبارات التي لـ يوافؽ عمييا أفراد العينة 

يدؿ عمى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى أف المجانية تعني التفرقة  ، مما( 8.23معياري )
بيف التبلميذ وفقا لقدراتيـ الذىنية ، بمعنى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى ربط المجانية في 
التعميـ األساسي بالقدرات الذىنية لمتبلميذ ، وتتفؽ الباحثة مع أفراد العينة في ذلؾ ؛ ولكنيا 

ف االىتماـ والعناية بالتبلميذ ذوي القدرات الذىنية العالية في التعميـ األساسي ترى أنو يمك
 وتزويدىـ بتعميـ عالي النوعية في مجاالت المعرفة والميارات المتقدمة . 

المجانية في التعميـ األساسي تعني ىيمنة الدولة عمى عناصره ( "81جاءت العبارة رقـ ) -
، وفي المرتبة  بالنسبة لترتيب عبارات المحور كموعشر  الخامسةفي المرتبة " الرئيسية 

( وانحراؼ 8.59بمتوسط حسابي )بالنسبة لمعبارات التي لـ يوافؽ عمييا أفراد العينة  الثالثة
مما يدؿ عمى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى أف المجانية في التعميـ ،  (8.87معياري )

األساسي تعني ىيمنة الدولة عمى عناصره الرئيسية ، وترى الباحثة أف التعميـ األساسي 
بالذات ينبغي أف يكوف موضع اىتماـ الدولة وجميع المؤسسات والييئات واألفراد وال ينبغي أف 

 دولة وحدىا .   يقتصر االىتماـ بو عمى ال
المجانية في التعميـ األساسي تعني قياـ الدولة وحدىا باإلنفاؽ ( "82جاءت العبارة رقـ ) -

، وفي المرتبة الرابعة  بالنسبة لترتيب عبارات المحور كمو" في المرتبة السادسة عشر عميو 
وانحراؼ معياري ( 8.41بمتوسط حسابي )بالنسبة لمعبارات التي لـ يوافؽ عمييا أفراد العينة 

مما يوحي بأف أفراد العينة يدركوف أف المحافظة عمى مجانية التعميـ األساسي في ،  (8.89)
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نما ىي مسؤولية كؿ قطاعات وىيئات الدولة ، وكذلؾ  مصر ليست مسؤولية الدولة وحدىا ، وا 
ة األفراد عمى اعتبار أف تحسيف التعميـ والنيوض بو يعد مسؤولية قومية وليست مسؤول

 فردية .   
المجانية في التعميـ األساسي تعني إتاحة التعميـ لمتبلميذ دوف ( "83جاءت العبارة رقـ ) - 

بالنسبة لترتيب عبارات " في المرتبة السابعة عشر األخذ في االعتبار جودتو أو تحسينو 
، وفي المرتبة الخامسة بالنسبة لمعبارات التي لـ يوافؽ عمييا أفراد العينة  المحور كمو

مما يدؿ عمى أف أفراد العينة ال  ( ،8.14( وانحراؼ معياري )8.32بمتوسط حسابي )
يوافقوف عمى إتاحة التعميـ األساسي لجميع التبلميذ في سف اإللزاـ دوف التركيز عمى الجودة 
والتحسيف ، وترى الباحثة أف االىتماـ بجودة وتحسيف التعميـ األساسي عامبًل ميمًا مف 

لجودة والتحسيف يترتب عوامؿ المحافظة عمى مجانية ىذا النوع مف التعميـ ؛ حيث إف ا
عمييما توفير الكثير مف االمكانات المادية والمالية التي قد تيدر نتيجة عدـ االىتماـ بالجودة 
والتحسيف ، والذي قد يكوف سببًا في رسوب وتسرب التبلميذ مف ىذا النوع مف التعميـ ، وىذا 

 ميا .   في حد ذاتو أكبر معوؽ لممحافظة عمى مجانية التعميـ األساسي ودع
( قد حصمت عمى أعمى 88 -2 -8العبارات رقـ )أف  ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أيضا -

 -2.88 -8.62 -2.83بمتوسط حسابي وانحراؼ معياري )درجة موافقة مف أفراد العينة 
أقؿ  (81 -88 -4العبارات رقـ )بينما حصمت  ،عمى الترتيب  (8.44 -2.79 -8.34

 -8.61 -8.88 -8.64بمتوسط حسابي وانحراؼ معياري )درجة موافقة مف أفراد العينة 
8.23 - 8.59- 8.87) . 
   مبخافظة سوٍاج :: واقع اجملاىية يف  التعميه األساسي ي احملور الجاىىتائج 

 الوقوؼ عمى " واقع مجانية التعميـ األساسي استيدفتعبارة  (85ويتضمف ىذا المحور)
كما ىو  ، وقد جاءت استجابات أفراد العينة مف وجية نظر عينة الدراسةبمحافظة سوىاج 

  :موضح في الجدوؿ اآلتي 
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 (24عذٔل )

"ٔالغ  يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ ثًؾبفظخ طْٕبط اطزغبثبد أفزاد انؼُٛخ ؽٕل ػجبراد انًؾٕر انضبَٙ 

 "يٍ ٔعٓخ َظز أفزاد انؼُٛخ 

 انؼجبرح و
 انًزٕطن

 انؾظبثٙ

االَؾزاف 

 انًؼٛبر٘
 االرغبِ 

درعخ  

 انًٕافمخ 

 انززرٛت 

ٚؼزًذ راليٛذ يزؽهخ انزؼهٛى  4

األطبطٙ ػهٗ انًذكزاد  ٔانكزت 

 انخبرعٛخ اػزًبداً كهٛبً.

2.03 

 انًٕافمخ  4.34

  6 كجٛزح 

رُفك األطزح انًـزٚخ عشءاً كجٛزاً  2

يٍ دخهٓب ػهٗ انذرٔص 

 انخـٕؿٛخ.

2904 

 انًٕافمخ  4.23

 2 كجٛزح 

رزؾًم األطزح انًـزٚخ كضٛزاً يٍ  3

األػجبء انًبنٛخ فٙ رٕفٛز األدٔاد 

 انًذرطٛخ .

2.02 

 انًٕافمخ  4.42

  4 كجٛزح 

رزؾًم األطزح انًـزٚخ كضٛزاً يٍ  4

انُفمبد انزؼهًٛٛخ انًزًضهخ فٙ أعٕر 

 انُمم ٔانًٕاؿالد 

2.00 

 انًٕافمخ  4.24

  2 كجٛزح 

رًضم يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ فٙ  5

 يـز ػؼبراً ٔنٛض ٔالؼبً ؽمٛمٛبً.

2.00 
 انًٕافمخ  4.60

 3 كجٛزح 

رزؾًم األطزح انًـزٚخ كضٛزاً يٍ  6

انُفمبد نزٕفٛز انًالثض ٔانش٘ 

 انًذرطٙ ألثُبئٓب.

2.20 

 انًٕافمخ  4.40

  0 كجٛزح 

اررفبع كضبفخ انفـٕل فٙ انًذراص  2

عٕدح انزؼهٛى انؼبيخ ٚزؼبرف يغ 

 األطبطٙ.

2.04 

 انًٕافمخ  4.02

 4 كجٛزح 

يُبْظ انزؼهٛى األطبطٙ  رزالءو يغ  0

 اْزًبيبد ٔيٕٛل ٔلذراد انزاليٛذ.
4.34 4.43 

ػذو 

 انًٕافمخ 

 43 لهٛهخ 

رزؾًم األطزح انًـزٚخ ٔؽذْب  0

َفمبد انزطٕو انًذرطٛخ انًمزرح 

 ػهٗ انزهًٛذ.

2.03 

 انًٕافمخ  4.34

 6 كجٛزح 

يُبْظ انزؼهٛى األطبطٙ  رزاػٙ  40

 اؽزٛبعبد ثٛئخ انزاليٛذ االعزًبػٛخ .
 انًٕافمخ  4.33 2.65

 0 كجٛزح 

انزمـٛز يٍ عبَت انًؼهًٍٛ داخم  44

انًذارص انؼبيخ ٚكٌٕ طججبً يٍ 

أطجبة اَزؼبر ظبْزح انذرٔص 

 انخـٕؿٛخ .

 انًٕافمخ  4.34 2.54

 40 كجٛزح 

يُبْظ انزؼهٛى األطبطٙ رزاػٙ  42

 انفزٔق انفزدٚخ ثٍٛ انزاليٛذ 
4.44 4.22 

ػذو 

 انًٕافمخ 

 44 لهٛهخ 
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 انؼجبرح و
 انًزٕطن

 انؾظبثٙ

االَؾزاف 

 انًؼٛبر٘
 االرغبِ 

درعخ  

 انًٕافمخ 

 انززرٛت 

غٛبة انزاليٛذ يٍ يذراص انزؼهٛى  43

األطبطٙ ٚزُبفٗ يغ يغبَٛخ انزؼهٛى  

. 

4.32 4.25 
ػذو 

 انًٕافمخ 

 42 لهٛهخ

رذَٙ يظزٕٖ أعٕر ٔيزرجبد  44

انًؼهًٍٛ فٙ انًذارص انؼبيخ ٚكٌٕ 

طججبً يٍ أطجبة اَزؼبر انذرٔص 

 انخـٕؿٛخ .

 انًٕافمخ  4.33 2.05

 5 كجٛزح 

رظزة انزاليٛذ يٍ انزؼهٛى األطبطٙ  45

 ٚؼٕق رفؼٛم يغبَٛخ انزؼهٛى  .
4.30 4.00 

ػذو 

 انًٕافمخ 

 44 لهٛهخ 

انزؼهٛى رطٕة انزاليٛذ فٙ  ركزار 46

األطبطٙ ٚؼٕق رفؼٛم يغبَٛخ 

 انزؼهٛى .

4.30 4.00 
ػذو 

 انًٕافمخ 

 44 لهٛهخ 

 :يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمى 
ارتفاع كثافة الفصوؿ في المدراس العامة يتعارض مع جودة التعميـ " (7جاءت العبارة رقـ ) -

وىذا ( ، 8.82معياري ) ( وانحراؼ2.94المرتبة األولى بمتوسط حسابي )في  "األساسي
يوحي بأف ىناؾ كثافة عالية في مدارس التعميـ األساسي بمحافظة سوىاج ، وترى الباحثة أف 

تمميذا في الفصؿ الواحد  78كثافة الفصوؿ في بعض مدارس التعميـ األساسي قد وصمت إلى 
ميـ األساسي ، وىذا بناًء عمى إجراء مقاببلت شخصية مع رؤساء األقساـ المسؤوليف عف التع

بمديرية التربية والتعميـ بسوىاج ، وترى الباحثة أف ىذا يتعارض مع المحافظة عمى مجانية 
التعميـ األساسي ؛ حيث إف زيادة عدد التبلميذ عف الطاقة االستيعابية لمفصؿ تؤثر تأثيرًا 

 . سمبيًا عمى جودة الخدمة التعميمية التي تقدـ لمتمميذ وبالتالي عمى رسوبو
تنفؽ األسرة المصرية جزءًا كبيرًا مف دخميا عمى الدروس  ( "2جاءت العبارة رقـ ) -

وىذا ،  (8.73( وانحراؼ معياري )2.98" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )الخصوصية
، تكاليؼ باىظة تتحمميا األسر المصرية إلعطاء أبنائيا دروسا خصوصية يوحي بأف ىناؾ 

لمجانية التعميـ األساسي وتجعؿ  واضحاً  أف الدروس الخصوصية تشكؿ تيديداً  وترى الباحثة
فاقد المضموف والمحتوى ، وعميو  مف المجانية المنصوص عمييا في الدستور المصري شعاراً 

خمادىا .   ينبغي التصدي ليا بشتى اآلليات والوسائؿ التي تستطيع قمعيا وا 
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ية التعميـ األساسي في مصر شعارًا وليس واقعًا تمثؿ مجان ( "5جاءت العبارة رقـ ) -  
وترى ، ( 8.69( وانحراؼ معياري )2.89" في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )حقيقيًا 

الباحثة أف ىذا نتيجة لزيادة التكاليؼ التي تتحمميا األسر المصرية لتعميـ أبنائيا ، والتي 
تتمثؿ في نفقات الدروس الخصوصية والكتب والمذكرات الخارجية ، ونفقات المبلبس واألدوات 

 وىكذا . 
في توفير األدوات تتحمؿ األسرة المصرية كثيرًا مف األعباء المالية ( " 3جاءت العبارة رقـ ) -

وىذا ، ( 8.42( وانحراؼ معياري )2.87" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )المدرسية 
تتحمؿ الكثير مف األعباء المالية لتوفير األدوات المدرسية ألبنائيا يوحي بأف األسر المصرية 

 ، وىذا يتعارض مع مبدأ مجانية التعميـ األساسي. 
تدني مستوى أجور ومرتبات المعمميف في المدارس العامة يكوف  ( "84جاءت العبارة رقـ ) -

" في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي  سببًا مف أسباب انتشار الدروس الخصوصية
ىذا ولقد توصمت الباحثة مف خبلؿ مقاببلتيا مع  (8.33( وانحراؼ معياري )2.85)

المسؤوليف عف التعميـ األساسي بمحافظة سوىاج إلى أنو يمكف التصدي لظاىرة الدروس 
الخصوصية بمدارس التعميـ األساسي عف طريؽ تحسيف المستوى المادي والمعنوي لممعمـ ، 

اس وعدـ السماح ألي معمـ عبلوة عمى استخداـ أسموب الحـز والشدة مف جانب مديري المدر 
بالخروج مف المدرسة قبؿ الوقت المحدد لبلنصراؼ ، والتشديد عمى ضرورة حضور التبلميذ 

 إلى المدارس ومتابعة غيابيـ أوال بأوؿ . 
يعتمد تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي عمى المذكرات  والكتب ( "8جاءت العبارة رقـ ) -

( وانحراؼ معياري 2.83تبة السادسة بمتوسط حسابي )" في المر الخارجية اعتمادًا كمياً 
وىذا يوحي بأف مف عوامؿ التأثير عمى مجانية التعميـ األساسي في مصر اعتماد ،  (8.34)

التبلميذ عمى المذكرات والكتب الخارجية اعتمادًا كميًا وعدـ االكتراث بكتب الوزارة التي ينفؽ 
عمييا الكثير والكثير مف األمواؿ في إعدادىا وطباعتيا ، وىذا بدوره يؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى 

نية ، وترى الباحثة أف تفسير ذلؾ مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدروس الخصوصية ؛ حيث إف المجا
كؿ معمـ يتنافس مع غيره مف المعمميف في عمؿ المذكرات والكتب الخارجية لجذب أكبر عدد 

 ممكف مف التبلميذ إلى درسو الخصوصي . 
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فقات التعميمية المتمثمة في تتحمؿ األسرة المصرية كثيرًا مف الن( "4جاءت العبارة رقـ ) -
( وانحراؼ معياري 2.81" في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي )أجور النقؿ والمواصبلت 

، وترى الباحثة أف توفير وسائؿ نقؿ ومواصبلت آمنة ألبنائيا يمثؿ عبئًا ماديًا عمى ( 8.28)
ارتفاع أسعار الغاز األسرة المصرية ؛ خاصة بعد ارتفاع أجور النقؿ والمواصبلت بسبب 

والبنزيف ، وىذا بدوره يؤثر عمى واقع المجانية في التعميـ األساسي بالنسبة لؤلسرة المصرية 
. 
تتحمؿ األسرة المصرية كثيرًا مف النفقات لتوفير المبلبس والزي  ( "6جاءت العبارة رقـ ) -

،  (8.89ؼ معياري )( وانحرا2.78" في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي )المدرسي ألبنائيا
وترى الباحثة أف األسرة المصرية تتحمؿ الكثير مف األعباء المالية لشراء المبلبس والزي 
المدرسي ألبنائيا ؛ خاصة مع اىتماـ األبناء بمتابعة أحدث الموضات في الزي والمبلبس ، 

أو  وعدـ قدرة بعض األسر عمى فرض سيطرتيا عمى أبنائيا فيما يتعمؽ بنوعية المبلبس
 النمط المطموب .

مناىج التعميـ األساسي  تراعي احتياجات بيئة التبلميذ ( " 81جاءت العبارة رقـ ) -
مما ،  (8.33( وانحراؼ معياري )2.65في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي ) "  ةاالجتماعي

الباحثة أف أفراد العينة يروف أف ىذا واقع في مناىج التعميـ األساسي ، وترى يدؿ عمى أف 
في األىمية ،  غايةٌ  مراعاة مناىج التعميـ األساسي لمتطمبات البيئة االجتماعية لمتبلميذ أمرٌ 

ارتباط المناىج بالبيئية االجتماعية لمتمميذ  ويرتبط كثيرًا بمجانية التعميـ األساسي ؛ حيث إف
في بيئتو االجتماعية عمى توظيؼ ما يكتسبو مف المعمومات والمعارؼ  قادراً  تخمؽ منو تمميذاً 

، وحتى إذا تعذر عميو استكماؿ باقي مراحؿ التعميـ يمكف لو الحصوؿ عمى فرصة عمؿ 
  تساعده عمى توفير متطمبات الحياة المادية قدر المستطاع . 

التقصير مف جانب المعمميف داخؿ المدارس العامة يكوف سببًا ( "88جاءت العبارة رقـ ) -
( 2.54" في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي )الدروس الخصوصية مف أسباب انتشار ظاىرة 

وترى الباحثة أنو بالفعؿ قد يكوف التقصير مف جانب المعمـ داخؿ مدارس  (8.38)يوانحراؼ معيار 
التعميـ األساسي سببًا في لجوء التبلميذ إلى الدروس الخصوصية لتعويض ما يفقدونو مف معمومات 
ومعارؼ داخؿ المدرسة ، وىذا ما تأكد لمباحثة مف خبلؿ المقاببلت الشخصية مع المسؤوليف عف 

محافظة سوىاج وسؤاليـ عف أسباب انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية في التعميـ األساسي ب



 ية.التشريعات الدستور تصور مقترح لدعم مجانية التعليم األساسي في مصر في ضوء 

- 885 - 

مدارس التعميـ العاـ ؛ حيث أكدوا ليا أف مف أسباب انتشار ىذه الظاىرة غياب بعض المعمميف 
 المتكرر وعدـ اكتراثيـ بالشرح واإلخبلص في العمؿ .

" في الفردية بيف التبلميذ مناىج التعميـ األساسي تراعي الفروؽ ( "82جاءت العبارة رقـ ) -
بالنسبة لعبارات المحور كمو ، وفي المرتبة األولى بالنسبة لمعبارات التي  المرتبة الحادية عشر 

( وانحراؼ 8.44بمتوسط حسابي ) يرى أفراد العينة أنيا ال تحدث في التعميـ األساسي
وىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة يروف أف مناىج التعميـ األساسي ال تراعي  ( ،8.27معيار)

الفروؽ الفردية بيف التبلميذ ، وترى الباحثة أف ىذا يؤثر عمى جودة ومجانية التعميـ ؛ حيث 
إف مبدأ مراعاة الفروؽ الفردية مبدأ نفسي ميـ يجب أخذه في االعتبار عند وضع المناىج 

ىذه المناىج ما يناسب قدراتو واىتماماتو ويستطيع توظيؼ ما يكتسبو حتى يجد كؿ تمميذ في 
 مف معمومات وميارات في حياتو العممية . 

غياب التبلميذ مف مدراس التعميـ األساسي يتنافى مع مجانية ( "83العبارة رقـ )جاءت  -
بالنسبة  الثانية بالنسبة لعبارات المحور كمو ، وفي المرتبة في المرتبة الثانية عشر" التعميـ 

( 8.32بمتوسط حسابي ) لمعبارات التي يرى أفراد العينة أنيا ال تحدث في التعميـ األساسي
 :ىو عدـ موافقة أفراد العينة عمى ىذه العبارةوترى الباحثة أف سبب ( 8.25وانحراؼ معياري)

أف في مدارس التعميـ األساسي يتـ التنبيو عمى ضرورة حضور التبلميذ إلى المدرسة وعدـ 
تغيبيـ ، بعكس التعميـ الثانوي ، أو قد يكوف السبب ىو عدـ فيـ أفراد العينة لممقصود مف 
العبارة وىو أف غياب التبلميذ المتكرر يؤثر عمى المجانية ، بمعنى أف غياب التبلميذ مف 

يؤثر عمى مستواىـ العممي والتحصيمي ، وبالتالي عمى رسوبيـ مما يكمؼ الدولة  المدرسة
 نفقات إضافية جديدة وىذا يتنافى مع مجانية التعميـ . 

مناىج التعميـ األساسي تتبلءـ مع اىتمامات وميوؿ وقدرات ( " 8رقـ )جاءت العبارة  -
بالنسبة  الثالثةوفي المرتبة ،  المحور كموبالنسبة لعبارات  " في المرتبة الثالثة عشرالتبلميذ

( 8.38بمتوسط حسابي ) لمعبارات التي يرى أفراد العينة أنيا ال تحدث في التعميـ األساسي
وىذا يدؿ عمى أف مناىج التعميـ األساسي ال تراعي ميوؿ ، ( 8.83وانحراؼ معياري)

مب عمى جودة العممية التعميمية واىتمامات وقدرات التبلميذ ، وترى الباحثة أف ىذا يؤثر بالس
 مجانية التعميـ األساسي . وعمى دعـ

تسرب التبلميذ مف التعميـ األساسي يعوؽ تفعيؿ مجانية " ( 85 -84رقـ ) تافجاءت العبار  -
" في تكرار رسوب التبلميذ في التعميـ األساسي يعوؽ تفعيؿ مجانية التعميـ"  العبارة" و التعميـ 
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المرتبة الرابعة عشر واألخيرة بالنسبة لعبارات المحور كمو ، وفي المرتبة الرابعة بالنسبة 
 وال تؤثر عمى مجانية التعميـ لمعبارات التي يرى أفراد العينة أنيا ال تحدث في التعميـ األساسي

وترى الباحثة أف عدـ موافقة أفراد ،  (8.18( وانحراؼ معياري )8.31حسابي )متوسط ب
قد يكوف سببو عدـ فيـ أفراد العينة لممقصود مف العبارتيف ،  العينة عمى ىاتيف العبارتيف

وىو أف تكرار تسرب ورسوب التبلميذ مف مدارس التعميـ األساسي يعوؽ تفعيؿ المجانية في 
 ىذه المدارس ؛ حيث إنو يكمؼ الدولة وأولياء األمور نفقات إضافية تجعؿ مف المجانية شعاراً 

     المضموف. فاقد 
( قد حصمت عمى أعمى درجة 5 - 2 -7أف العبارات رقـ ) لجدؿ السابؽ أيضايتبيف مف ا -

بمتوسط حسابي عمى واقع مجانية التعميـ األساسي بمحافظة سوىاج موافقة مف أفراد العينة 
ترتيب ، ( عمى ال8.69 - 2.89،   8.73 - 2.98،  8.82 -2.94وانحراؼ معياري )

( أقؿ درجة موافقة مف أفراد العينة بمتوسط 85و84 -83 -88بينما حصمت العبارات رقـ )
عمى ( 8.18  -8.31،  8.83-8.38،  8.27 -8.44حسابي وانحراؼ معياري )

  .الترتيب
  عاشرا : داللة الفروم اإلحصائية بني استجابات أفراد العيية : 

 : المؤىؿ الدراسيأواًل : حساب داللة الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة حسب 

حسب المؤىؿ الدراسي بيف استجابات أفراد العينة  اإلحصائيةلحساب دالة الفروؽ     
 : اآلتيويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ ،  استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف

 (22عذٔل)
 انذراطٙ  ؽظت انًؤْم انجؾش  ػُٛخاطزغبثبد أفزاد دالنخ انفزٔق اإلؽـبئٛخ ثٍٛ 

 ؽٕل " دػى يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ فٙ يـز ػهٗ كٕء انزؼزٚؼبد انذطزٕرٚخ "
يـذر  انًؾٕر

 انزجبٍٚ
يغًٕع 
انًزثؼب

 د

درعبد 
 انؾزٚخ

يزٕطن 
 انًزثؼبد

ف 
 انًؾظٕثخ

ف 
 انغذٔنٛخ

انذالنخ 
 االؽـبئٛخ

 sigف 

 يظزٕٖ انذالنخ
 (0.05ػُذ )

ثٍٛ  4
 انًغًٕػبد

465.5
4 

 دال  إؽـبئٛبً  0.40 3.06 6.64 265.02 3 
يؤْم نـبنؼ 

 انجكبنٕرٕٚص
 زثٕ٘انز

داخم 
 انًغًٕػبد

020.4
2 

 452 42.64 

2 
 

ثٍٛ 
 انًغًٕػبد

564.4
0 

 3 324.42 4.25 3.06 0.042 
 

غٛز دال 
 إؽـبئٛبً 

داخم 
 انًغًٕػبد

024.0
6 

 452 40.44 

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالوعي يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف     
لدى بمفيـو مجانية التعميـ األساسي كما جاءت في الدستور ، والوعي بواقع ىذه المجانية 
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أف ىذا طبيعي ، وترى الباحثة ، وكانت الفروؽ لصالح المؤىؿ التربوي أفراد عينة البحث 
، تعميؽ وعي األفراد السياسي واالجتماعي  التربوي ميـ لمغاية في المؤىؿومنطقي ؛ حيث إف 

كسابيـ و  القدرة عمى استيعاب التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يتعرض ليا ا 
   المجتمع ، ثـ محاولة ترجمتيا إلى سموكيات . 

 :احلالية  ثاىيًا : حساب داللة الفروم بني استجابات أفراد العيية حسب الوظيفة

استخدمت حسب الوظيفة الحالية بيف استجابات أفراد العينة  اإلحصائيةلحساب دالة الفروؽ 
 : اآلتيويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ ،  الباحثة تحميؿ التبايف

 (23عذٔل)

 ؽظت مجٛؼخ انؼًم انجؾشػُٛخ اإلؽـبئٛخ ثٍٛ اطزغبثبد أفزاد  دالنخ انفزٔق

 ؽٕل " دػى يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ فٙ يـز ػهٗ كٕء انزؼزٚؼبد انذطزٕرٚخ "

انًؾٕ

 ر

يـذر 

 انزجبٍٚ

يغًٕ

ع 

انًزث

 ػبد

درعبد 

 انؾزٚخ

يزٕطن 

 انًزثؼبد

ف 

 انًؾظٕثخ

ف 

 انغذٔنٛخ

انذالنخ 

 االؽـبئٛخ

 sigف 

يظزٕٖ 

 انذالنخ

ػُذ 

(0.05) 

ثٍٛ  4

انًغًٕػب

 د

420.

20 

2 264.54 0.00 3.06 0.00  

غٛز دانخ  

 إؽـبئٛب

داخم 

انًغًٕػب

 د

202.

42 

 450 40.23 

2 

 

ثٍٛ 

انًغًٕػب

 د

653.

02 

2 222.00 4942 3.06 0.004 

 

دال 

 إؽـبئٛبً 

نـبنؼ 

أٔنٛبء 

 األيٕر

 

داخم 

انًغًٕػب

 د

005.

44 

450 24.34 

أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالوعي يتضح مف الجدوؿ السابؽ  
بمحافظة سوىاج ، وكانت الفروؽ  بمفيـو مجانية التعميـ األساسي وواقع ىذه المجانية

طبيعي ومنطقي ؛ حيث إف أكثر الفئات أمر لصالح أولياء األمور ، وترى الباحثة أف ىذا 
 ف المجانية ىـ أولياء األمور .معاناة مف زيادة تكمفة التعميـ وعدـ االستفادة م

 :ثالجًا : حساب داللة الفروم بني استجابات أفراد العيية حسب سيوات اخلربة 

استخدمت حسب سنوات الخبرة بيف استجابات أفراد العينة  اإلحصائيةلحساب دالة الفروؽ 
 : اآلتيويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ ،  الباحثة تحميؿ التبايف
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 (24عذٔل)

 ؽظت طُٕاد انخجزح انجؾشػُٛخ اإلؽـبئٛخ ثٍٛ اطزغبثبد أفزاد  دالنخ انفزٔق

 "نزؼزٚؼبد انذطزٕرٚخ كٕء ا ػهٗيغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ فٙ يـز ؽٕل " دػى 

يـذر  انًؾٕر

 انزجبٍٚ

يغًٕع 

 انًزثؼبد

درعبد 

 انؾزٚخ

يزٕطن 

 انًزثؼبد

ف 

 انًؾظٕثخ

ف 

 انغذٔنٛخ 

انذالنخ 

 االؽـبئٛخ

 sigف 

يظزٕٖ 

 انذالنخ

 (0.05)ػُذ 

ثٍٛ  4

 انًغًٕػبد

غٛز دانخ   0.00 2.05 5.24 245.40 2 403.26

 إؽـبئٛب

داخم 

 انًغًٕػبد

600.32  450 40.44 

2 

 

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد

642.43 2 200.46 4.23 

 

2.05 0.00 

 

غٛز دانخ  

 إؽـبئٛب

داخم  

 انًغًٕػبد

042.03  450 40.06 

فيما يتعمؽ بالوعي إحصائية  فروؽ ذات داللة توجدأنو ال يتبيف مف الجدوؿ السابؽ     
بمفيـو مجانية التعميـ األساسي كما وردت بالدستور المصري ، وواقع ىذه المجانية في 

قد يرجع إلى أف ات الخبرة ، وترى الباحثة أف تفسير ىذا أف محافظة سوىاج فيما يتعمؽ بسنو 
في الدستور وال بواقعيا عمى وعي األفراد بمفيـو المجانية  جوىرياً  سنوات الخبرة ال تؤثر تأثيراً 

؛ حيث إف مفيوـ مجانية التعميـ األساسي راسخ في أذىاف األفراد عمى في التعميـ المصري 
 ، عمى اعتبار أف الدستور أقر ىذا وأكد عميو . أنو حؽ مكفوؿ لكؿ طفؿ وصؿ سف اإللزاـ 

  فراد العيية حسب التوزيع اجلػرايف : ت أرابعًا: حساب داللة الفروم بني استجابا

 حسب التوزيع الجغرافي لحساب دالة الفروؽ اإلحصائية بيف استجابات أفراد العينة 
لحساب داللة الفروؽ اإلحصائية بيف استجابات أفراد استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف 

 : اآلتي، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ العينة 
 (25عذٔل)

 ٙؽظت انزٕسٚغ انغغزاف انجؾشُٛخ ػاإلؽـبئٛخ ثٍٛ اطزغبثبد أفزاد دالنخ انفزٔق 
 ؽٕل " دػى يغبَٛخ انزؼهٛى األطبطٙ فٙ يـز ػهٗ كٕء انزؼزٚؼبد انذطزٕرٚخ "

يـذر  انًؾٕر
 انزجبٍٚ

يغًٕع 
 انًزثؼبد

درعبد 
 انؾزٚخ

يزٕطن 
 انًزثؼبد

ف 
 انًؾظٕثخ

ف 
انغذٔن

 ٚخ 

انذالنخ 
 االؽـبئٛخ

 sigف 

 يظزٕٖ انذالنخ
 (0.05ػُذ )

ثٍٛ  4
 انًغًٕػبد

 

420.2
0 

 دانخ  إؽـبئٛب 0.00 2.05 5.03 264.54 5
 إدارحنـبنؼ 

 طْٕبط
داخم 

 انًغًٕػبد
202.4

2 
455 40.23 

2 
 

ثٍٛ 
 انًغًٕػبد

 

653.0
2 

5 
 

222.00 0.03 2.05 0.00 
 

 غٛز دانخ  اؽـبئٛب
 

داخم 
 انًغًٕػبد

005.4
4 

455 24.34 
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يتعمؽ بالوعي  فيما السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةيتضح مف الجدوؿ     
فيما يتعمؽ بالتوزيع بمفيـو مجانية التعميـ األساسي وواقع ىذه المجانية بمحافظة سوىاج 

ىو أف ر ذلؾ مف وجية نظر الباحثة سيإدارة سوىاج ، وتف ، وكانت الفروؽ لصالحالجغرافي 
يرتبط بأمور مختمفة قد يكوف اإلحساس بيا ع المجانية في التعميـ األساسي إدراؾ مفيـو وواق

أكثر داخؿ المحافظة عنيا بقية اإلدارات ؛ فمثبل : داخؿ المحافظة تكمفة أجور المواصبلت 
والنقؿ تكوف عالية ومرتفعة عنيا في اإلدارات األخرى التي قد تكوف فييا المدارس قريبة مف 

تشكؿ عبئا عمى األسرة ، وأيضا الدروس الخصوصية قد تكوف وبالتالي ال محؿ إقامة التبلميذ 
   وىكذا . وطأتيا وشدتيا أقؿ في اإلدارات األخرى عنيا داخؿ المحافظة ، 

وبيذا العرض الموجز تكوف الباحثة قد ألقت الضوء عمى إجراءات الجانب الميداني     
اإلطار النظري والواقع التي تمت دراستو ، لمبحث ونتائجو وتفسير تمؾ النتائج في ضوء 
عمى  مصرعـ مجانية التعميـ األساسي في وفيما يمي تعرض الباحثة التصور المقترح لد

                                        ضوء التشريعات الدستورية . 
 : الدستورية لدعه دلاىية التعميه األساسي يف مصر عمى ضوء التصريعات املكرتح تصور ال

 األساسيمفيـو مجانية التعميـ أسفرت عنو نتائج الدراسة النظرية حوؿ  ضوء ما عمى       
 نتائج الجانب الميداني لمدراسةء ما أسفرت عنو ضو  وعمى، المصري  كما جاءت في الدستور

ضوء آراء خبراء وأساتذة  وعمى،  واقع مجانية التعميـ األساسي في محافظة سوىاجحوؿ 
التعميـ األساسي في  لدعـ مجانية ترى الباحثة أنو يمكف تقديـ تصور مقترحالتربية في مصر 

  . وذلؾ كالتالي :عمى ضوء التشريعات الدستورية  مصر
 أوال : فمسفة وميطمكات التصور املكرتح : 

لكؿ حؽ  التعميـانية مجفمسفة ومنطمقات التصور المقترح عمى أساس أف تقوـ        
وفر مجانًا عمى األقؿ في مرحمة شخص تكفمو الدساتير والمواثيؽ الدولية ، وينبغي أف يُ 

، باعتبارىا مف أخطر المراحؿ في تشكيؿ ثقافة ووعي  التعميـ األساسي )االبتدائي واإلعدادي(
البحث عف  فإفً وعميو ؛ الناشئيف ، وباعتبارىا حجر األساس في عممية التطوير والتحديث 

وسائؿ وسبؿ لدعـ مجانية التعميـ في مصر أصبح ضرورة ممحة ؛ لممحافظة عمى ىذه 
 .    المجانية مف ناحية ، والمحافظة عمى جودة التعميـ مف ناحية أخرى
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مف  األساسي في مصردعـ مجانية التعميـ وتنطمؽ فمسفة ومنطمقات التصور المقترح ل      
 : عدة حيثيات منيا ما يمي

أف التعميـ ىو السبيؿ الرئيس لمواجية تحديات الحاضر والمستقبؿ والذي يكفؿ ألبنائو  -8
رساء النيضة الحضارية لؤلمـ    .مواكبة التقدـ وا 

التعميـ األساسي ىو الركيزة األساسية في بناء وتكويف وتشكيؿ مكونات اإلنساف  أف -2
العقمية والوجدانية ، وتأىيمو لمتعامؿ مع العمـ والمعرفة واستيعاب آليات التقدـ وتفيـ لغة 

، تفرض بؿ وتحتـ أف يكوف التعميـ   درةالعصر؛ وعميو فإف مواكبة عصر التكنولوجيا فائقة الق
 تاحًا لمجميع دوف تمييز أو تفرقة ، مع ضرورة توفيره بجودة عالية .األساسي م

  مجانية التعميـ حؽ أقرتو الدولة والتزمت بو وأمر واجب التقدير واالحتراـ .أف  -3
ف مشكبلت النظاـ التعميمي تكمف خارجو وتعود بالدرجة األولى إلى أسباب اقتصادية أ -4

 .  واجتماعية
أف أي إصبلح لنظاـ التعميـ البد أف يرتبط  بتحسيف جودة التعميـ الحكومي وتشجيع  -5

 . مشاركة أكبر لمقطاع الخاص 
بنص الدستور حؽ دستوري ومطمب اجتماعي ؛ لذا البد مف اتفاؽ  مجانية التعميـ أف -6

إلحداث نوعًا مف التوازف والعدالة  والتوجيات حوؿ ضرورتيا وأىميتيا جميع الرؤى
 .االجتماعية بيف فئات المجتمع المختمفة

يمكف المحافظة عمى مجانية التعميـ األساسي في مصر والنيوض بيا إذا وجدت  وإن -7
سياسة تعميمية وطنية قادرة عمى إضفاء الطابع العالمي عمى التعميـ األساسي وتوفيره لجميع 

 . وىو التزاـ دستوري 84-6األطفاؿ بيف 
حؽ مكفوؿ لكؿ مصري ، ولتحقيؽ جودة أفضؿ لمعممية التعميمية يمكف  مجانية التعميـإف  -8

 .  أف يتـ توفير تمويؿ إضافي بمشاركة فاعمة مف المجتمع بكافة أطرافو
 ثاىيا : أٍداف التصور املكرتح :  

ىذا التصور في فمسفة ومنطمقات التصور المقترح فإنو يمكف تحديد أىداؼ ضوء  عمى     
 النقاط التالية :

دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر باعتبارىا حؽ دستوري كفمتو جميع الدساتير عف  -8
 طرؽ مساىمة جميع قطاعات الدولة في ذلؾ . 
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تقديـ مجموعة مف الضوابط والتوصيات التي تساعد في دعـ مجانية التعميـ في مصر  -2
 .  والمحافظة عمييا وخاصة في التعميـ األساسي

مساعدة مؤسسات التعميـ األساسي في مصر في التغمب عمى مشكبلت التمويؿ التي  -3
 .  التعميميتواجييا أثناء أداء دورىا 

وضع مبلمح لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر ، وتحديد الجيات المشاركة في ىذا  -4
 .  الدعـ 

لممحافظة عمى ىذه المجانية  ؛التعميـ في مصر  البحث عف وسائؿ وسبؿ لدعـ مجانية -5
 .   مف ناحية ، والمحافظة عمى جودة التعميـ مف ناحية أخرى

 ثالجا : ذلاور التصور املكرتح :  
دور ، و القطاع الخاص دور محاور ىي :  ثمانيةمحاور التصور المقترح في جاءت       

 الجيود األىميةودور النقابات المينية المختمفة ،  ودور ،منظمات المجتمع المدني 
، ودور البنوؾ الوطنية والخاصة رجاؿ األعماؿ األغنياء و  والجمعيات الخيرية ، ودور

وكؿ دور وزارة التربية والتعميـ ، و ،  شركات الخدمات العامة الضرائب ، ودور مصمحة و 
إلجراءات لبياف كيفية مساىمة كؿ محور مف ىذه المحاور يتضمف مجموعة مف اآلليات وا

     :كالتاليوذلؾ  ،في مصر  دعـ مجانية التعميـ األساسيتمويؿ و جية مف الجيات السابقة في 

 : يف دعه دلاىية التعميه األساسي  دور الكطاع اخلاص  احملور األول:
الجيات الفاعمة التي تشارؾ ليس فقط في  فييشمؿ القطاع الخاص حاليًا تنوعًا ىائبًل        

توفير المدارس ، ولكف أيضًا في مجموعة متنوعة مف آليات تمويؿ التعميـ وعمميات صنع 
في النظاـ الجديد الذي يعتمد  ، وفي مصر البد أف يكوف لمقطاع الخاص دورٌ ،  السياسات

العمؿ مف خبلؿ ضخ  عمى تعميـ التبلميذ الميارات الحياتية والميارات المؤىمة لسوؽ
 .، وخاصة التعميـ األساسي االستثمارات في قطاع التعميـ 

ومف أىـ اآلليات المقترحة لدور القطاع الخاص في دعـ مجانية التعميـ األساسي في        
 مصر ما يمي :

 أف يساىـ القطاع الخاص في إنشاء مدراس جديدة لمتعميـ األساسي .  -8 
في توفير األثاث والتجييزات البلزمة لمدارس التعميـ األساسي  اصأف يساىـ القطاع الخ -2

. 
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 التبلميذ الفقراء واإلنفاؽ عمييـ في مرحمة التعميـ األساسي .القطاع الخاص  ىتبنأف ي -3
 التبلميذ الموىوبيف في مرحمة التعميـ األساسي . يرعى القطاع الخاص أف -4
 . القطاع الخاص في إنشاء مدارس نموذجية إلثبات فاعمية التعميـ فييا يشارؾأف  -5
  القطاع الخاص في إنشاء مراكز لمتميز العممي بمدارس التعميـ األساسي . يساىـأف  -6
بيف مؤسسات القطاعيف  التعاونيةتوفير ما يمـز مف دعـ تشريعي إلقامة نمط الشراكات  -7

 الخاص والحكومي في إقامة مدارس جديدة بمرحمة التعميـ األساسي .
مف مقابؿ إعفائو القطاع الخاص في دعـ ميزانية مدارس التعميـ األساسي  أف يشارؾ -8

 . جزء مف الضرائب المستحقة عميو حاؿ مشاركتو
 : التعميه األساسي  دلاىيةدعه يف  احملور الجاىي : دور ميظنات اجملتنع املدىي

، إال أنيا تتميز بأنيا تشترؾ في  عمى الرغـ مف تنوع كافة منظمات المجتمع المدني     
، وىذه الميزة تسمح  استقبلليا عف القطاعيف الحكومي والخاص مف حيث المبدأ عمى األقؿ

 نظاـٍ ديمقراطيليذه المنظمات بالعمؿ عمى األرض وتقـو بدوٍر غاية في األىمية في ظؿ أي 
. 

باعتبارىا مف شروط الديمقراطية ، فاعمة شرط أساسي إف وجود منظمات مجتمع مدني        
  ، وتوعيتو بحقوقو وواجباتو . األداة المثمى لتثقيؼ المجتمع 

( ؛ حيث أكدت Maria Alejandra Gonzalez-Perez, 2013أكد ذلؾ دراسة )و        
، مساحة لمجيات الفاعمة غير التقميدية لممشاركة بنشاط تفتح فكرة المجتمع المدني  عمى أف

والمشاركة في العمميات السياسية لمتغيير في المجتمع ، مف أجؿ تحسيف المجموعات 
. إف تنوع  العدالة االجتماعية وتحقيؽ،  بشكؿ عاـاالجتماعية البيئة تحسيف الميمشة ، و 

 .  (يسمح ليـ بالمشاركة مف زوايا مختمفةاألدوار التي يتمتع بيا األفراد في المجتمع 
وعميو فإف منظمات المجتمع المدني يمكف أف تقـو بدور فاعؿ في تمويؿ ودعـ مجانية        

، وذلؾ مف خبلؿ تنوع أدوارىا واستقبلليا عف القطاعيف العاـ التعميـ األساسي في مصر 
 والخاص . 

في دعـ مجانية التعميـ  المجتمع المدنيمنظمات ومف أىـ اآلليات المقترحة لدور      
 األساسي في مصر ما يمي :



 ية.التشريعات الدستور تصور مقترح لدعم مجانية التعليم األساسي في مصر في ضوء 

- 893 - 

منظمات المجتمع المدني في إنشاء مدارس لمتعميـ األساسي في القرى الفقيرة  تشارؾأف  -8
 .والمناطؽ النائية

أسوة بدوؿ في مصر مشكمة األمية  جيود مكافحةفي  أف تسيـ منظمات المجتمع المدني -2
 العالـ المتقدـ .

في تنمية الوعي المجتمعي بأىمية تحقيؽ الجودة  أف تشارؾ منظمات المجتمع المدني -3
 في التعميـ األساسي .

صناديؽ تكافؿ اجتماعي في كؿ مركز وفي  منظمات المجتمع المدني في إنشاء تساىـأف  -4
 .الفقيرة بمرحمة التعميـ األساسي كؿ مدرسة بيدؼ دعـ األسر 

لتمويؿ التعميـ األساسي منظمات المجتمع المدني في إنشاء صندوؽ شعبي  تساىـأف  -5
 . يشارؾ فيو األفراد والمؤسسات بشكؿ تطوعي

موارد المحميات بشكؿ إيجابي في دعـ برامج و  تستثمر منظمات المجتمع المدني أف -6
 أنشطة التعميـ األساسي .

  :التعميه األساسي  دعه دلاىيةيف احملور الجالح : دور اليكابات املَيية املدتمفة  

النقابات المينية شرياف الحياة ألي مجتمع معاصر باعتبارىا مخازف الخبرة لكؿ  تعد      
أرض ألنيا القادرة عمى الوصوؿ لجميع فئات الشعب المختمفة عمى  ؛ عممية تنمية أو تحديث
النقطة لتقـو كؿ نقابة مينية دور النقابات المينية يأتي مف تمؾ و  ، الواقع في أي مكاف
 . بدورىا تجاه الوطف

، واليوـ تفرض الظروؼ في الحياة العامة  فاعبلً  ولقد لعبت النقابات المينية دوراً     
االقتصادية والتحديات التي تواجييا الببلد أف تضطمع النقابات المينية بدورىا ، وأف تبذؿ 

 وتوقعات الوطف منيا .  حتى تتمكف مف تمبية احتياجات مضاعفاً  جيداً 
في دعـ مجانية التعميـ النقابات المينية المختمفة ومف أىـ اآلليات المقترحة لدور    

 األساسي في مصر ما يمي :
 ارس التعميـ األساسيالرسـو اليندسية لمباني مدجزء مف نقابات الميندسيف ب تساىـأف  -8

. 
 .األطباء بالكشؼ الدوري المجاني عمى تبلميذ التعميـ األساسي اتنقاب  تشارؾأف  -2
 توفير األثاث لمدارس التعميـ األساسي .في التجارييف  اتنقاب تساىـأف  -3
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الصيانة الدورية لمباني مدراس التعميـ األساسي جزء مف الميندسيف ب اتنقاب أف تشارؾ -4
  . 

قبؿ وأثناء الخدمة عمى  معممي التعميـ األساسي المعمميف في تدريب  اتنقاب  تساىـأف  -5
 .أحدث استراتيجيات التعميـ الحديثة

لتبلميذ ومعممي التعميـ األساسي بالمجاف الصيادلة في توفير العبلج  اتنقاب تساىـأف  -6
  .في القرى األكثر فقرا

في مدارس التعميـ  لمثمرةشجار ااألالزراعييف في زراعة بعض  اتنقاب تساىـأف  -7
 . األساسي

التطبيقييف بعمؿ مشروعات بحثية حوؿ مشكبلت التعميـ األساسي ووضع  اتنقاب أف تقوـ -8
 .حموؿ عممية ليا

عقد مؤتمرات وندوات تثقيفية حوؿ كيفية تفعيؿ دور جميع النقابات المجتمعية في أف تُ  -9
 إعماال لمنصوص الدستورية . في مصر دعـ مجانية العميـ األساسي 

 :  التعميه األساسي  دعه دلاىيةيف اجلنعيات اخلريية واحملور الرابع : دور اجلَود األٍمية  

تعد المؤسسات األىمية والجيات الخيرية التطوعية رديفا مكمبل لممؤسسات الرسمية       
البلزمة بصفة عامة ،  التعميمية، وتقوـ بدور بارز في تقديـ برامج الرعاية  المختصة

وقدرة عمى العممية التعميمية لما ليا مف خبرة المؤسسات األىمية بدور كبير في وتضطمع ىذه 
  خدمة التعميـ والعممية التعميمية . 

ة تتميز الجيود التي تبذليا المؤسسات األىمية بأنيا جيود إنسانية وجماعية تطوعيو       
وبدوافع ذاتية عمى تقديـ أعماؿ الخير ، بخبلؼ جيود  نيـيتنافس المحسنوف فيما بي

مف التخصص الوظيفي  المؤسسات الرسمية التي تؤدي خدماتيا لمجيات المحتاجة انطبلقاً 
 لمعامميف في المؤسسة الرسمية .

دعـ مجانية  في والجمعيات الخيريةجيود األىمية ومف أىـ اآلليات المقترحة لدور ال    
 التعميـ األساسي في مصر ما يمي :

الجيود األىمية في نشر ثقافة التحوؿ مف فكرة كوف دعـ مجانية التعميـ  تشارؾأف   -8
األساسي مسؤولية الحكومة إلى فكرة اعتبار ىذا مشروع قومي قائـ عمى تعاوف الجميع 

. 
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الميني لتعميـ تبلميذ التعميـ األساسي إنشاء مدارس لمتعميـ الجيود األىمية في  تساىـأف  -2
 حرؼ معينة بجانب تعميـ القراءة والكتابة بالتعاوف مع الورش والمصانع األىمية .

فتح مدارس أىمية في مجاؿ التعميـ األساسي مف أجؿ الجيود األىمية في  تشارؾأف  -3
  تخفيؼ العبء االقتصادي عمى كاىؿ الدولة في ىذا المجاؿ  .

الجمعيات الخيرية في دعـ اإلنفاؽ عمى المتطمبات والتجييزات المادية البلزمة  ـتساىأف  -4
 لمدارس التعميـ األساسي .

أحواؿ األسر الفقيرة في الريؼ المصري مف خبلؿ  الجيود األىمية في تحسيف تساىـأف  -5 
حتى تتحمس ىذه األسر لمواصمة تعميـ أبنائيا لنياية مرحمة التعميـ  دعميـ ماديًا ،

 األساسي .
توفير سبؿ الرعاية الصحية والثقافية ألولياء أمور تبلميذ في الجيود األىمية  تشارؾأف  -6

  التعميـ األساسي في الريؼ المصري . 
 –الميندسيف  –االعتماد عمى شباب الخريجيف في المجاالت المختمفة )األطباء  -7

واإلعدادية  ةاإلعبلمييف(  ودعوتيـ إلى رد الجميؿ لمدارسيـ االبتدائي -المحاميف
 بخدمات مجانية . 

 األغيياء ورجال األعنال يف دعه دلاىية التعميه األساسي : احملور اخلامس : دور 

أنعـ اهلل مف القرآف الكريـ يذكر األغنياء بحقيقة ال ينبغي أف ينساىا أو يتناساىا كؿ      
، وىـ مأموروف  ، وىو عطاء اهلل لؤلغنياء ، فالماؿ ماؿ اهلل بنعمة الماؿ والسعة عميو

( في محكـ التنزيؿ  ، يقوؿ تعالى بالعطاء منو لمفقراء ـ  ـ  ِمف  َماِؿ الماِو الاِذي آتَاُك : )َوآُتوُى
َمِفيَف ِفيِو( )الحديد: مف اآلية ا: )َوَأن ِفُقوا ِمماا ، ويقوؿ أيض (33)النور: مف اآلية َتخ  ـ  ُمس  َجَعَمُك

وليس ىناؾ مجاؿ  ، فيذه دعوة صريحة لمبذؿ والعطاء مف جانب األغنياء ورجاؿ األعماؿ (7
، بصفة عامة والتعميـ األساسي بصفة خاصة لمبذؿ والعطاء أفضؿ مف البذؿ في مجاؿ التعميـ 

تاح ت والتي ينبغي أف، لممعرفة والثقافة  ألساسيةاالقاعدة يمثؿ ذلؾ النوع مف التعميـ الذي 
 .  لكؿ طفؿ وصؿ سف اإللزاـ

دعـ مجانية التعميـ األساسي  غنياء ورجاؿ األعماؿ فيومف أىـ اآلليات المقترحة لدور األ   
 في مصر ما يمي :
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العائبلت الثرية في التبرع باألرض أو بالماؿ إلنشاء مدارس تعميـ أساسي أف تساىـ  -8
 جديدة .

 .   في تقديـ مواد البناء البلزمة لبناء لمدارس تعميـ أساسي جديدة غنياءاأل أف يساعد -2
األغنياء في دفع تكاليؼ الخامات البلزمة لؤلنشطة الحرفية البلزمة لتعميـ  أف يشارؾ -3

 أبناء غير القادريف بمدارس التعميـ األساسي  .
تقديـ خبراتيـ مف أجؿ تجويد أعماؿ  ىواألثرياء عم التي تشجع األغنياءتبني التشريعات  -4

 مدارس التعميـ األساسي وأنشطتيا وبما يضمف جودتيا .
تقديـ جوائز نقدية لمتبلميذ الفائقيف الممتحقيف بمدارس التعميـ  فياألغنياء  أف يشارؾ -5

 األساسي .
عميمية بمدارس التعميـ مف تكمفة عناصر العممية الت اً األغنياء واألثرياء جزء أف يتحمؿ -6

تعميمية مبلئمة لمتعمـ األساسي  مثؿ : طباعة الكتب المدرسية وما يرتبط بيا مف مواد 
 بالفصوؿ .

 :التعميه األساسي  دعه دلاىيةيف الطرائب مصمخة البيوك الوطيية واخلاصة و: دور  السادساحملور 

يسيـ في  ماؿ خاص بالمشاريع التعميمية عمى توفير رأس عممية تمويؿ التعميـتعتمد      
 : مثؿالمدارس  يتقدـ لمدارسيف ف يالنيوض بالعممية التعميمية ومستوى جودة الخدمات الت

وفقًا لخطط مالية مدروسة ومحسوبة  يتجديد األثاث المدرسترميميا أو أو بناء المدارس 
( ي)التمويؿ الحكوم، ومف مصادر تمويؿ التعميـ  إطار زمنى محدد يويتـ تنفيذىا ف

المخصص مف الميزانية العامة لمدولة وأيضًا )مساىمة القطاع الخاص( عف طريؽ تقديـ 
ال تنتمى لمقطاع  يمبالغ دورية تقدميا الشركات الخاصة والمؤسسات التجارية المختمفة الت

 .  العاـ
 ، وىذهآثار بعيدة المدى عمى كافة النواحي في أي مجتمع مف المجتمعات  ولمضرائب      
ثار تزداد أىميتيا مع اتساع نطاؽ دور الدولة وتزايد تدخميا في النواحي االقتصادية اآل

ولة لتحقيؽ أىدافيا ة في يد الدبمثابة أداة رئيس تصبح الضرائب وعميو فقد؛  واالجتماعية
  .  جتماعيةواالقتصادية السياسية واال

الضرائب مف أقدـ و أىـ مصادر اإليرادات العامة و يطمؽ عمييا باإليرادات السيادية  وتعد     
مف أعماؿ  باعتبارىا عمبلً  عف غيرىا مف أنواع اإليرادات األخرى كونيا تدفع جبراً ليا  زاً ييتم
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 رائبالض ( إلى أف2ـ ، 2118وقد أشارت دراسة )نبيؿ ،  يا الدولةالسيادة التي تتمتع ب
، لذلؾ  أداة أساسية تستخدميا الدولة لتحقيؽ أىدافيا االجتماعية و االقتصاديةأصبحت 

ال يستثنى مف ذلؾ إال و عمى الضريبة  كمياً  فمعظـ الدوؿ في العصر الحديث تعتمد اعتماداً 
 فرضبعض الدوؿ ذات الكثافة السكانية البسيطة و التي تمتمؾ ثروات طبيعية تغنييا عف 

 . الضرائب
دعـ  بنوؾ الوطنية والخاصة ومصمحة الضرائب فيومف أىـ اآلليات المقترحة لدور ال   

 مجانية التعميـ األساسي في مصر ما يمي :
تحصيؿ ضرائب مف رجاؿ الصناعة ورجاؿ األعماؿ وتوجيييا لخدمة العممية أف يتـ  -8

 التعميمية في التعميـ األساسي .
فرض الضرائب عمى أصحاب األمبلؾ ، وعمى المبيعات لصالح العممية التعميمية أف يتـ -2

 في التعميـ األساسي .
فرض الضرائب عمى المدارس الدولية في مصر وتوجيييا لصالح التعميـ أف يتـ  -3 

 األساسي الحكومي .
مية تخصيص ضريبة تعميمية مقدارىا جنيو مصري واحد في جميع المصالح الحكو أف يتـ  -4

 لصالح دعـ مجانية التعميـ األساسي .
 تخصيص نسبة مف أرباح البنوؾ السنوية لتسيير أعماؿ مدارس التعميـ األساسيأف يتـ  -5

. 
عوائد شيادات األفراد االدخارية بالبنوؾ المصرية لصالح مدارس  ىفرض ضريبة عم -6

 التعميـ األساسي الحكومي .  
وجعميا أكثر قدرة عمى تمويؿ أعماؿ وأنشطة مدارس التعميـ تفعيؿ قوانيف البنوؾ أف يتـ  -7

 األساسي .
ترغيب المشروعات الممولة عبر قروض بنكية عمى منح اليبات لمدارس التعميـ  أف يتـ -8

 . محفزةالساسي مف خبلؿ إعفاءات ضريبية 
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 :التعميه األساسي  دعه دلاىيةيف : دور شرنات اخلدمات العامة  السابعاحملور 

فكرة إنشاء الخدمات العامة بيدؼ تقديـ الخدمات الحكومية التي تمكف الشركة  تتبمور        
مية أكبر و عاو مؤسسات الدولة بمستوى أفضؿ و فالقياـ بيا نيابة عف بعض الوزارات 

جيزة الحكومية و تطوير خدماتيا بشكؿ إيجابي عمى أداء األ هس بدور بتكمفة أقؿ ، مما سينعك
 بشكؿ عاـ .

مجانية التعميـ وعميو فإف شركات الخدمات العامة يمكف أف تقوـ بدور فاعؿ في دعـ      
ـ بدورىا بمستوى أفضؿ ي القيافومساعدة مؤسسات الدولة وأجيزتيا الحكومية األساسي 
 ر . وفاعمية أكب

جانية التعميـ في دعـ م شركات الخدمات العامة ومف أىـ اآلليات المقترحة لدور     
 يمي : األساسي في مصر ما

شركات الخدمات العامة في تمويؿ بعض أنشطة التعميـ األساسي والمساىمة  أف تشارؾ -8
  .عمييا في اإلنفاؽ

 لتبلميذ التعميـ األساسي  . بالمجاف األدويةبعض شركات األدوية في توفير  أف تساىـ -2
تتعاوف شركات الخدمات العامة في إيجاد شبكة )انترنت( داخمية بمدارس التعميـ أف  -3

 .بما يتبلءـ مع متطمبات التطوير والتحديث في التعميـ المصري األساسي 
لُتوفر شركات الخأف  -4 لمتبلميذ مدارس التعميـ األساسي  ىدمات العامة منظومة النقؿ مف وا 

  .والمعمميف 
مفة أعماؿ وأدوات النظافة والحراسة بمدارس التعميـ كتتتحمؿ شركات الخدمات العامة أف  -5

 األساسي بدوف مقابؿ .
ُتوفر شركات الخدمات العامة مصادر تعمـ ووسائؿ تعميمية مناسبة بمدارس التعميـ أف   -6

 .األساسي 
 :يف دعه دلاىية التعميه األساسي والتعميه الفين وزارة الرتبية والتعميه : دور  الجامًاحملور 

لمفئات العمرية المحددة  إلى تقديـ الخدمة التعميمية التربية والتعميـ في مصر تيدؼ وزارة     
والبرامج البلزمة  ية مف فاتيـ التعميـ ووضع وتنفيذ الخطط مومحو أ في القوانيف المنظمة لذلؾ 

ور والسياسة العامة لمدولة وخطة التنمية عمى الدست  بيا استناداً  وطةالمياـ المن إلنجاز
  .االجتماعية  
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لزامي حتى نياية المرحمة الثانوية أو  حسب الدستور المصريوب      ، فإف التعميـ مجاني وا 
% مف الناتج 4. وتنفؽ الحكومة عمى التعميـ ما ال يقؿ عف  ما يعادليا بحسب القانوف

 9دستور امتدت مرحمة التعميـ اإللزامي مف مف ال 89وطبقًا لممادة  . القومي اإلجمالي
،  سنة لتضـ حمقة التعميـ الثانوي 88سنوات إلى  6سنة اعتبارًا مف سف  82سنوات إلى 

فيما ينص قانوف التعميـ الحالي عمى أف مرحمة التعميـ األساسي تتكوف مف حمقتي التعميـ 
 .  سنوات 9االبتدائي واإلعدادي بإجمالي 

في دعـ مجانية والتعميـ الفني وزارة التربية والتعميـ  قترحة لدورومف أىـ اآلليات الم    
 التعميـ األساسي في مصر ما يمي :

وخاصة في مرحمة التعميـ لدروس الخصوصية ومحاربتيا بشتى الطرؽ ظاىرة ال يصدتال -8
،  سنوياً  اميزانيتي% مف 21؛ حيث إنيا تكمؼ األسرة المصرية ما يزيد عف األساسي 

 . مجانية التعميـ مبدأ وىذا يتعارض مع 
المستوى ب ومحاولة النيوض، تعديؿ أجور ومرتبات المعمميف بمدارس التعميـ األساسي  -2

 . لممعمـالمادي واالجتماعي 
تطوير محتوى مناىج التعميـ األساسي بما يتبلءـ مع متطمبات البيئة االجتماعية لمتمميذ  -3

 ومتطمبات سوؽ العمؿ .
وقؼ التوسع في االستثمار الخاص في التعميـ اليادؼ إلى الربح وخصوصًا في مجاؿ  -4

 التعميـ األساسي .
،  محاربة الكتب والمذكرات الخارجية في مرحمة التعميـ األساسي والتي ترىؽ األسرة مادياً  -5

 .فاقد المضموف  وتجعؿ مف المجانية شعاراً 
نحو المزيد مف البلمركزية حتى تستطيع مدارس التعميـ األساسي الحصوؿ عمى  التوجو -6

  .مزيد مف التمويؿ
وما يصاحبيا مف إىدار لمتعميـ األساسي إعادة النظر في إجراء طبع الكتب المدرسية  -7

 الكثير مف الماؿ في العاـ الواحد .
، بمعنى ضرورة ربط التعميـ مصنع ربط التعميـ األساسي بالعمؿ تنفيذا لفكرة مدرسة داخؿ  -8

 .األساسي بالمؤسسات اإلنتاجية والمصانع 
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خاص  يدعـ مف الوزارة لئلنفاؽ عمى التبلميذ الفائقيف بمدارس التعميـ إنشاء قسـ  -9
 األساسي . 

 إلى مدارس التعميـ األساسي واالنتظاـ بيا حفاظاً  ائيـإلزاـ أولياء األمور بإحضار أبن -81
 عمى المجانية .  وحفاظاً  خدمات مف ليـ عمى ما توفره الدولة 

 حتكيل التصور املكرتح : وضناىات آليات 

تنفيذ التصور المقترح لمبحث الحالي وتطبيقو عمى أرض الواقع ، وحتى يتحقؽ حتى يتـ      
عند محاولة واآلليات ما يسعى إليو مف أىداؼ ، يستمـز ذلؾ مراعاة مجموعة مف الضوابط 

الدستورية ، ومف أىـ ىذه  تالتشريعاضوء دعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر عمى 
 الضوابط ما يمي :

تحويؿ التصور المقترح لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر إلى آلية عمؿ تقوـ  -8
تشريعاتو أجيزة الدولة بأكمميا بتنفيذىا وفقا لئلمكانيات المتاحة ووفقا لمواد الدستور و 

 . 
والتعاوف مف جانب جميع المؤسسات والييئات التي التأكيد عمى دور الشراكة المجتمعية  -2

 يمكف أف تقدـ يد العوف والمساعدة لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر . 
ترشيد الدقة في اختيار القيادات المسؤولة عف التعميـ األساسي ؛ بحيث تكوف قادرة عمى  -3

 أفضؿ استخداـ .  المخصصة لو استخداـ الموارد المالية و 

 االستفادة مف موارد البيئة المحمية المحيطة في دعـ التعميـ األساسي وتحسيف مستواه .  -4
مف حيث إلى الزمف الجميؿ التعميـ األساسي  مدارسفي بالعممية التعميمية محاولة العودة  -5

 القيـ واألخبلؽ . وااللتزاـ ب،  اإلدارةودور المعمـ ، ودور : المناىج ، 
البد مف التنسيؽ والتكامؿ فيما بينيـ ضرورة إدراؾ المسؤوليف عف التعميـ األساسي أنو  -6

  لصالح العممية  التعميمية وليس لصالح المطامع الشخصية . 
كآلية لتحقيؽ تبني القيادات المسؤولة عف التعميـ األساسي لمتخطيط االستراتيجي  -7

 االستخداـ األمثؿ لمموارد المادية والبشرية . 
مواكبة لما رس التعميـ األساسي ااالىتماـ بالبرامج اإلثرائية والعبلجية ودعميا داخؿ مد -8

 .  يحدث في مدارس التعميـ الخاص
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مشاركة منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوؽ الطفؿ في دعـ مجانية التعميـ  -9
 . في مصر األساسي 

توفير آليات واضحة وفعالة لتبادؿ الخبرات والمعمومات بيف المستويات القيادية  -81
  المختمفة في التعميـ األساسي . 

تبني مدارس التعميـ األساسي لمعايير الجودة الشاممة فيما يتعمؽ باإلمكانات المادية  -88
  والبشرية . 

تحديث منظومة التشريعات التعممية في التعميـ األساسي بما يتفؽ وعمميات تطوير  -82
 النظاـ التعميمي في كافة جوانبو . 

التصور المقترح لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر عمى ضوء  مبلمحويمكف توضيح  
  مف خبلؿ الشكؿ التوضيحي اآلتي : التشريعات الدستورية
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 (8شكؿ رقـ )

 رسـ تخطيطي لمتصور المقترح لدعـ مجانية التعميـ األساسي في مصر عمى ضوء التشريعات الدستورية
  

التصور املقرتح لدعم جمانيـة التعليـم األساسي يف مصر 
 على ضوء التشريعات الدستورية

 فلسفة ومنطلقات التصور أهداف التصور آليات وضمانات التصور

دور القطاع الخاص 
في دعم مجانية 
 التعليم األساسي 

دور منظات المجتمع 
المدني في دعم 
مجانية التعليم 

 األساسي 

دور النقابات المهنية 
في دعم مجانية 
 التعليم األساسي 

دورالجهود األهلية 
والجمعيات الخيرية 

في دعم مجانية 
 التعليم األساسي

دوراألغنياء ورجال 
األعمال في دعم 
مجانية التعليم 

 األساسي 

دورالبنوك الوطنية 
والخاصة ومصلحة 
الضرائب في دعم 

مجانية التعليم 
 األساسي 

دور شركات الخدمات 
العامة في دعم 
مجانية التعليم 

 األساسي 

دور وزارة التربية 
والتعليم في دعم 
مجانية التعليم 

 األساسي 

   املقرتححماور التصور 
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ـ ( ،  تكافؤ الفرص في نظـ التعميـ ، الطبعة الثانية ، االسكندرية : دار 2115بدراف ، شبؿ ) -5
 المعرفة الجامعية . 
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http://www.un.org/ar
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. تعميـ حكومي لمانيا وفرنسا والياباف مجانية التعميـ في أمريكا وبريطانيا وأ " .الحياة نيوز  -82 
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ـ( ، " معايير الجودة واالعتماد في المؤسسات التعميمية : 2183سميماف ، سمية عبدالقادر ) -89
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http://alhayahnews.com/art.php?id=27003#.XI_GmyjXLIU
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
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 ، الجزء الرابع ، أكتوبر  .  71العدد 

ـ ( ، مبادئ القانوف ، الطبعة الثانية ، القاىرة : دار 8998عبد العاؿ ، محمد حسيف ) -27 
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لمأموؿ( في ضوء ـ( ، "نظاـ التعميـ المصري )الواقع وا2188عمراف ، خالد عبد المطيؼ ) -33 
ـ " ، مجمة كمية التربية بسوىاج ، العدد 2131-2184الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامي 

 ، ديسمبر  .   56
غنيـ ، محمد وآخروف ، " بعض المقترحات الخاصة لتطوير الشكؿ المؤسسي لمنظومة التعميـ  -34 

ـ ، ص ص 2187،  3في مصر " ، اصدارات المركز المصري لمدراسات االقتصادية ، العدد 
:  ـ . مف22/82/2188. استرجعت مف الشبكة العالمية  بتاريخ  2-87

http://www.eces.org.eg.pdf .  
نظاـ التعميمي في مصر" . استرجعت مف "نحو سياسة جديدة لتمويؿ ال .عبد الخالؽ  .فاروؽ  -35

 ـ.  89/82/2188بتاريخ  الشبكة العالمية 
 .https://www.masrawy.com/news/news: مف 
بتاريخ   استرجعت مف الشبكة العالمية ." البدائؿ المقترحة لتمويؿ التعميـ"  .فرج ، فتحي سيد   -36

  . http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid: ـ . مف89/82/2188
. استرجعت مف الشبكة ـ وتعديبلتو  8988لسنة  839قانوف التعميـ الصادر بالقانوف رقـ   -37

 .  http://portal.moe.gov.eg.pdf:  العالمية مف 
ـ( ، أصوؿ مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ، 2182مازف ، حساـ الديف محمد )  -38

 القاىرة : دار الفجر . 
ـ(، " دور المشاركة الشعبية في تمويؿ التعميـ المصري : 2118لؽ )متولي ، نبيؿ عبد الخا  -39

إشكاليات الواقع وسيناريوىات المستقبؿ " ، مستقبؿ التربية العربية ، المركز العربي لمتعميـ 
 ، أبريؿ.   28والتنمية ، العدد 

والجامعي ، ـ( ، قضايا في التعميـ العالي 2113محمود ، سعيد طو و ناس ، السيد محمد ، ) -41 
 القاىرة : مكتبة النيضة المصرية .

رؤية مستقبمية ، القاىرة :  –ـ( ، مداخؿ التخطيط التربوي 2187محمود ، وفاء عبد الفتاح ) -48 
 مكتبة األنجمو المصرية . 

ـ 2182ـ( ، موسوعة شرح الدستور المصري الجديد لسنة 2183عبد الفتاح ) مراد ، -42 
 والتشريعات المكممة لو ، بدوف ناشر. 

ـ(، "ورقة العمؿ الرئيسية" ، المقدمة 2114مكتبة اإلسكندرية ومنتدى اإلصبلح العربي ، ) -43 
منتدى  –كندرية مكتبة اإلس –لمؤتمر "إصبلح التعميـ في مصر " ، المنعقد في اإلسكندرية 

 ديسمبر. 81-8اإلصبلح العربي ، في المدة مف 

http://www.eces.org.eg/MediaFiles/Uploaded_Files/a043251a.pdf
http://www.eces.org.eg/MediaFiles/Uploaded_Files/a043251a.pdf
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Laws/EducationActNo139of1981.pdf
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استرجعت مف الشبكة  ." مجانية التعميـ مف طو حسيف إلى عبد الناصر "  .منتصر ، صبلح   -44
:  ـ . مف8/82/2188العالمية  بتاريخ 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/3 . 
ـ ( ، المدخؿ إلى القانوف ، الكتاب األوؿ ، القاعدة القانونية ، 8995منصور ، محمد حسيف ) -45

 بيروت : دار النيضة العربية . 
 ـ( ، " إعداد المعمـ وتنميتو مينيًا في2119الناقة ، صالح أحمد ، أبو ورد ، إيياب محمد ) -46  

الواقع  -ضوء التحديات المستقبمية" ، بحث مقدـ لممؤتمر التربوي )المعمـ الفمسطيني 
 والمأموؿ( ، يونيو . 

دراسة ميدانية لبمدية  –"دور الضرائب والرسـو في تمويؿ البمديات  .ـ( 2118نبيؿ ، قطاؼ )  -47
جامعة  .والتسيير كمية العموـ االقتصادية  .رسالة ماجستير  ." 2116 -2111بسكرة الفترة 

:  . مف ـ89/8/2189استرجعت مف الشبكة العالمية بتاريخ محمد خيضر بسكرة . 
biskra.dz/3724/1/%-http://thesis.univ . 

ـ( ، " تكافؤ الفرص التعميمية بيف الريؼ والحضر بمرحمة التعميـ 2113نواؿ ) نصر ، -48 
 8، ج  27األساسي في مصر : دراسة تحميمية" ، مجمة كمية التربية ، جامعة عيف شمس ، ع 

 . 268 – 219، ص ص 
 2184/2131ـ( ، "الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي 2184وزارة التربية والتعميـ ، ) -49 

، التعميـ المشروع القومي لمصر )معا نستطيع تقديـ تعميـ جيد لكؿ طفؿ( "، القاىرة : وزارة 
 التربية والتعميـ .
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