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 مستدلص البحح

أبرز التحديات التي تواجه مجانية تحددت مشكمة البحث الحالي في محاولة الكشؼ عف     
ا مواجهة تمؾ التحديات يمكف مف خالله رؤية مقترحةتقديـ و ، التعميـ في المجتمع المصري

والتغمب عميها مف أجؿ الحفاظ عمى مجانية التعميـ في مصر كحؽ مف الحقوؽ التي كفمها 
، وتحقيؽ العدؿ االجتماعي، وسد الفجوة االقتصادية والثقافية بيف الدستور المصري ألبنائه

 .المواطنيف في مختمؼ البيئات بالمجتمع المصري
التشريعي والقانوني لمجانية التعميـ في األصؿ إلى الوقوؼ عمي  البحث وبالتالي فقد هدؼ  

التحديات التي  برزأ، والكشؼ عف مصر وبياف مدى أهمية تطبيقها في المجتمع المصري
بمجموعة مف اإلجراءات،  البحث ، ولتحقيؽ هذا الهدؼ مرتعوؽ تفعيؿ المجانية في مصر

 تمثمت في إعداد إطار نظري شمؿ ما يمى:
 .اإلطار العاـ لمبحث  
 لتشريعي والقانوني لمجانية التعميـ في مصر، وأهمية تطبيقها في المجتمع األصؿ ا

 .المصري
 التحديات التي تعوؽ تفعيؿ المجانية في مصر برزأ. 
  تقديـ رؤية مقترحة يمكف مف خاللها مواجهة تمؾ التحديات التي تعوؽ تفعيؿ المجانية

 في مصر.
وذلؾ في ضوء اإلطار النظري والفمسفي الذى إلى مجموعة مف النتائج،  البحث وقد توصؿ    

 ومف أهمها:قامت بعرضه الباحثة، 
مجانية التعميـ في مصر ُيعد مف الدعائـ الرئيسية لديمقراطية التعميـ، وحػؽ كفمػه  مبدأ -

الدستور لجميع المواطنيف بػدوف تمييػز أو تفرقػةي ليتمتػع الجميػع بػالحؽ فػي التعمػيـ، 
 والتي تتطمب منهـ ضرورة التمسؾ بها، وعدـ التفريط فيها، والحفاظ عميها.

التعمػيـ المجػاني ألبنػاء الشػعب عمػي ميػة الحفػاظ اهتماـ الدولة والمجتمع المصري بأه -
المصري رغـ كثرة التحديات التي تحوؿ دوف تػوفير  بشػكؿ صػحيل عمػي أرض الواقػع، 
ويتضل ذلؾ مف خالؿ نصوص القوانيف والدسػاتير المصػرية التػي أكػدت عمػي مجانيػة 

 التعميـ.
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حقػػؽ الهػػدؼ مػػف تعػدد أوجػػه القصػػور التػي ُتواجػػه نظػػاـ التعمػيـ فػػي مصػػر، والتػي ال ت -
مجانية التعميـ عمي النحػو المنشػود، ومػف أهمهػا ارتفػاع تكمفػة التعمػيـ، وتعػدد أنظمػة 
التعميـ، وانتشار الدروس الخصوصية، ارتفػاع كثافػة الفصػوؿ، زيػادة معػدالت التسػرب 
والرسػػوب مػػف التعمػػيـ األساسػػي، وتفػػاوت نسػػب االلتحػػاؽ بالمػػدارس العامػػة، وتحمػػؿ 

 ت التعميـ واألعباء غير المنظورة.األسر لكثير مف نفقا
وجود العديد مف التحديات االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي ُتواجػه عمميػة إتاحػة  -

مجانيػػة التعمػػيـ فػػي مصػػر، والتػػي تتطمػػب  بػػذؿ مزيػػد مػػف الجهػػود لترجمػػة المػػواد التػػي 
ي ـ إلى سياسات وتشريعات وخطط ُتعػزز التعمػيـ المجػان4103تضمنها دستور مصر 

فػػي مصػػر، وتحػػافظ عميػػه، وتػػوفر  لجميػػع أبنػػاء الشػػعب المصػػري، وخاصػػة فػػي ظػػؿ 
 التحديات الكثيرة التي ُيواجهها المجتمع المصري.

خاللهػا مواجهػة تمػؾ التحػديات التػػي يمكػف مػف  رؤيػة مقترحػػة البحػث وبنػاًء عمػى ذلػؾ قػّدـ    
 .تعوؽ تفعيؿ المجانية في مصر
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Abstract 
   The present study is an attempt to highlight the main challenges to free 

education in the Egyptian society. It also aims to propose a vision to overcome 

these challenges to ensure free education as a constitutional right for citizens, 

achieve social justice, and bridge the economic and cultural gap among citizens 

in all environments of Egyptian society.  

   Therefore, the study investigates the legislative and legal origin of free 

education in Egypt, highlights the importance of its application to the society, 

and the main challenges to it.  

 It prepared a theoretical framework including: 

-  The general framework of the study. 

-  The legislative and legal origin of free education in Egypt and the importance of its 

application to society. 

-  The main challenges to free education in Egypt. 

-  Propose a vision to overcome these challenges to activating free education in Egypt. 

    Based on the theoretical and philosophical framework, the study concluded that: 

-  The principle of free education in Egypt is one of the main pillars of 

democratic education, right guaranteed by the Constitution to all citizens 

without discrimination or distinction, because everyone has the right to 

education, and which require them the need to stick to it, and not to alienate 

them and preserve them. 

-  The interest of the State and society of the importance of maintaining free 

education for Egyptian people, despite challenges to provide properly on the 

ground, seen through the Egyptian laws and constitutions texts which 

emphasized free education. 

-  Many deficiencies hindered the education system in Egypt for achieving 

free education as intended, including high educational fees, multiple 

educational systems, private tuition, high classroom density, high rates of 

drop out in basic education, varying proportions of enrollment in 

governmental schools, and family burden of many unforeseen expenses. 

-  Many economic, social, and educational challenges hindered free education 

in Egypt. Therefore, more efforts shall be exerted to transform the articles of 

the Egyptian Constitution-2014 into policies, legislation, and plans to 

promote, maintain, and provide free education for all Egyptian citizens. 

 

   Accordingly, the study presented proposed vision to confront the challenges 

that hinder the free activation in Egypt. 
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 مكدمْ

يحظى التعميـ في أي مجتمع مف المجتمعات بتقدير كبيػر، ويرجػع ذلػؾ لمػدور الػذي يؤديػه 
في إعداد القوى البشرية المنتجة في المجتمع، والقادرة عمي تحقيؽ التقػدـ والرقػي فػي مختمػؼ 

 مجاالت المجتمع.
باعتبار  القاعدة التي ترتكػز عميهػا فػي تحقيػؽ ُيعد التعميـ في مصر قضية أمف قوميي لذا 

مقومػػػػات أمنهػػػػا القػػػػومي بجميػػػػع المجػػػػاالت السياسػػػػية واالقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة 
فػي أغمػى الثػروات التػي يممكهػا الػوطف وهػى الثػروة البشػرية،  اوالعسكرية، كما أنه ُيعد استثمارً 

مػػف تسػػتهدؼ تحقيػػؽ التنميػػة البشػػرية، د التعمػػيـ خدمػػة بػػؿ أصػػبل قضػػية أووفقػػًا لػػذلؾ لػػـ يُعػػ
وتسػػتمـز تػػوفير االسػػتثمارات الالزمػػة لمتعمػػيـ مػػف مصػػادرها الحكوميػػة، ومػػف خػػالؿ المشػػاركة 

 .(393ـ: 4114، الشعبية، والجهود الذاتية )عوض توفيؽ عوض، نادية جماؿ الديف
فمهمػػة التعمػػيـ ؼ المقػػاـ األوؿ البػػد أف تهػػدؼ إلػػى تنشػػئة مػػواطف قػػادر عمػػي المسػػاهمة 
الفعالة في تطػوير وتقػدـ مجتمعػه، وقػادر عمػي ممارسػة إنسػانيته بكافػة أبعادهػا والتواصػؿ مػع 

بوصػفه عضػًوا فػي اآلخر، إلى جانب قدرته عمػي إنتػاج أسػباب رفاهيتػه مػف خػالؿ وعيػه بذاتػه 
   .(9ـ: 4119في النهاية لتشمؿ اإلنسانية كافة )أحمد عبدالعميـ،  مجتمع تتسع دوائر 

كمػػا ُيعػػد التعمػػيـ حػػؽ مػػف الحقػػوؽ الثقافيػػة لهنسػػاف، وقػػد كفمػػه اإلعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ 
اإلنساف، وبدونه ال يستطيع اإلنساف مباشرة كافػة حقوقػه العامػة أو أداء واجباتػه، وقػد جػاءت 

انطالًقا مف أف التعميـ يعتبر مف أهػـ وظػائؼ الدولػة وأكثرهػا خطػرًا، كفالة الدستور لحؽ التعميـ 
عػػػداد  لحيػػػاة أفضػػػؿ، يتوافػػػؽ فيهػػػا مػػػع بيئتػػػه  فهػػػو أداتهػػػا الرئيسػػػية فػػػي تنميػػػة الػػػنشء، وا 

 (.393ـ: 0999ومقتضيات انتمائه لوطنه )أحمد فتحي سرور، 
باعتبػػار  أحػػد  والتعمػيـ فػػي مصػػر حػػؽ لكػؿ مػػواطف قػػادر عميػػه وراغػػب فيػه، كفمػػه الدسػػتور

المػػداخؿ األكثػػر فعاليػػة وأهميػػة لتأكيػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف، كمػػا كفػػؿ الدسػػتور مجانيػػة التعمػػيـ فػػي 
مؤسسات الدولػة فػي جميػع مراحمػهي وذلػؾ لتحقيػؽ العػدؿ االجتمػاعي وسػد الفجػوة االقتصػادية 

، لمطيؼأحمػد عبػدالرحمف عبػدا) والثقافية بيف المواطنيف في مختمؼ البيئات الريفية والحضػرية
 .(393ـ: 0993
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ومجانية التعميـ ليست مجرد حؽ دستوري ناضؿ مػف أجمػه اإلنسػاف عمومػًا، بػؿ هػي حػؽ 
حسػاف )يتوافر فػي غالبيػة الػدوؿ الرأسػمالية حتػي نهايػة المرحمػة الثانويػة أصبل إنساني أيضًا 
 .(309ـ: 0993، محمد حساف

وعميه فقد أوصت إحدى الدراسات بضرورة التأكيد عمي مجانية التعميـ المصػري فػي جميػع 
مراحمػػػه، وعػػػدـ المسػػػاس بهػػػا مراعػػػاة ل وضػػػاع االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة ل فػػػراد بػػػالمجتمع 

 .(33ـ: 4103)عبدالمعيف سعدالديف هندي وآخراف، المصري 
التػػي يتمتػػع بهػػا األفػػراد فػػي  وفػػى ضػػوء ذلػػؾ يتضػػل أف مجانيػػة التعمػػيـ حػػؽ مػػف الحقػػوؽ

المجتمع المصري، والتي تتطمب منهـ ضرورة الحرص عميها والتمسؾ بها وعدـ التفػريط فيهػا، 
 ،والعمػػؿ عمػػي تحقيقهػػا ،عمػػؿ السياسػػات التعميميػػة عمػػى الحفػػاظ عميهػػاضػػرورة باإلضػػافة إلػػى 

 .وتفعيمها بالشكؿ المطموب ألبناء الشعب المصري
وهػػو مػػا أشػػارت إليػػه إحػػدى الكتابػػات، حيػػث أكػػدت عمػػى ضػػرورة المحافظػػة عمػػى مجانيػػة 
التعمػػيـ كحػػؽ تكفمػػه الدولػػة لكػػؿ مواطنيهػػا بحسػػب اسػػتعداداتهـ وقػػدراتهـي ليحصػػموا عمػػى أرقػػي 

 .(430ـ: 4103)عبداهلل شمبي، التي تسمل بها هذ  االستعدادات والقدرات الدرجات العممية 
ـّ فإف  إلغاء مبدأ مجانية التعميـ سيؤدى إلػي حرمػاف الفػرد مػف االلتحػاؽ في  التفكيرومف ث

بػػالتعميـ أو مػػف مواصػػمته حتػػي آخػػر مراحمػػهي بسػػبب فقػػر  أو بسػػبب عػػدـ تػػوفر المؤسسػػات 
التعميميػػة القريبػػة مػػف مكػػاف إقامتػػه، لػػذا فالتمسػػؾ بمبػػدأ مجانيػػة التعمػػيـ الػػذى يكفمػػه الدسػػتور 

الحصوؿ عمػي تعمػيـ بمسػتوي عػالي مػف الجػودة والتميػز،  المصري يعني تأكيد حؽ المتعمـ في
 باالستناد إلى قدراته الفعمية وليس إمكاناته المالية.

واجػػه العديػػد مػػف التحػػديات التػػي تُ ورغػػـ هػػذ  األهميػػة لمبػػدأ مجانيػػة التعمػػيـ إال أف هنػػاؾ 
أو االقتصػادي  عمي المستويعممية إتاحة التعميـ المجاني لكافة أبناء المجتمع المصري سواء 

، والتػػي تتطمػػب بػػذؿ الجهػػود مػػف أجػػؿ مواجهتهػػا والحفػػاظ عمػػي مجانيػػة ربػػويو التأاالجتمػػاعي 
وخاصػػة فػػي ظػػؿ الفجػػوة االقتصػػادية  ،كافػػة دوف تمييػػز بيػػنهـ التعمػػيـ ألبنػػاء الشػػعب المصػػري

، ومػف هنػا نبعػت فكػرة البحػث التػي الهائمة التي أصػبحت موجػودة بػيف أفػراد المجتمػع المصػري
رؤيػػة مقترحػػة لمواجهػػة التحػػديات التػػي تحػػوؿ دوف تفعيػػؿ مبػػدأ مجانيػػة التعمػػيـ دور حػػوؿ تػػ

 .نشودبالمؤسسات التعميمية عمي النحو الم
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 مشكلْ البحح

واجه المجتمع المصري في العصر الحالي العديد مف التغيرات والتحػديات، والتػي كػاف لهػا يُ 
انعكاسػػها عمػػى مختمػػؼ المجػػاالت بػػالمجتمع، وبػػاألخص المجػػاؿ التعميمػػي ومؤسسػػات التعمػػيـ 

 المختمفة بمرحمة التعميـ قبؿ الجامعي. 
اخػتالؼ الػنظـ التعميميػة  مف النظػاـ المجتمعػي الكمػي، ويرجػع مثؿ النظاـ التعميمي جزًءاويُ 

فػال يوجػد إطػار موحػد إلى اختالؼ الظروؼ والخصػائص االجتماعيػة والحضػارية لكػؿ مجتمػع، 
أو نموذج واحد ل نظمػة التعميميػة، ونظػرًا لتمػايز الثقافػات فػإف األنظمػة التعميميػة تتمػايز فيمػا 

سياسػية وأيديولوجيػة، بينها، وتعبر عف حركة المجتمع الذي تنشأ فيه، وما يسود  مػف تيػارات 
)أحمػد وما يمر به مف ظػروؼ اقتصػادية واجتماعيػة، ومػا تػوفر لػه مػف تػراث حضػاري وثقػافي 

 .(003ـ: 0999فتحي سرور، 
االقتصػػػػادية بالعديػػػػد مػػػػف التحػػػػديات  تػػػػأثرت وعمميػػػػة إتاحػػػػة مجانيػػػػة التعمػػػػيـ فػػػػي مصػػػػر

تفعيؿ مجانية التعمػيـ فػي  ، والتي كاف لها انعكاس سمبي عميربويةواالجتماعية والسياسية والت
 .مصر عمي النحو المنشود

كمػا تػنص عميػه القػوانيف، ولضػماف مبػدأ عػدـ التمييػز المجػاني ولكفالة الحػؽ فػي التعمػيـ 
تاحػة فػرص متسػاوية فيمػا  بيف المواطنيف )بوصفه مبدأ أصيؿ لكفالػة المجتمػع الػديمقراطي(، وا 

لػذي يضػمف لهػـ فرًصػا متسػاوية فػي الحيػاة بينهـ لضماف تنمية قدراتهـ ومهاراتهـ باألسػموب ا
ي إتاحتػه مػف ناحيػة، وضػماف اسػتمراريته مػف هذا الحؽالكريمةي ينبغي عند الحديث عف كفالة 

ناحيػة أخػػرى، وهػػو األمػػر الػذي تُنفيػػه أوجػػه القصػػور المتعػػددة التػي ُيواجههػػا نظػػاـ التعمػػيـ فػػي 
عػدـ الػذى ُيخػؿ بمبػدأ  ي األمػرلتعمػيـمصر، وفي مقدمتها ارتفػاع تكمفػة التعمػيـ، وتعػدد أنظمػة ا

 .(3ـ: 4119، عبدالعميـ)أحمد التمييز وضرورة تكافؤ الفرص 
البػػد لهػػا مػػف ضػػمانات حتػػي تتحقػػؽ  -كمبػػدأ دسػػتوري –واقػػع األمػػر أف مجانيػػة التعمػػيـ و 

كاممػػة، فكثافػػة الفصػػوؿ بسػػبب قمػػة المبػػاني المدرسػػية، وقصػػور الخػػدمات التعميميػػة، ال تحقػػؽ 
، باإلضػافة إلػى انتشػار آفػة مجانية التعميـ بوصفها أسموًبا لتمكيف الفرد مف التعمػيـالهدؼ مف 

الدروس الخصوصية التي أرهقت اآلباء بالمصروفات، األمر الػذى جعػؿ المجانيػة شػعارًا نػاقص 
 .(09ـ: 0999)أحمد فتحي سرور،  المضموف
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إلي كميف طبقي بفعؿ مػا جػري لمتعمػيـ مػف تػدهور خػالؿ تحولت  قد مجانية التعميـأف  كما
تقررت مجانية التعميـ في السػتينيات وفًقػا لمبػدأ أحقيػة أبنػاء مصػر فػي  حيثفترة السبعينيات، 

التعمػػيـ بغيػػر تمييػػز أو تمػػايز، إال أف هػػذا التػػدهور أدي إلػػي ازدواج تعميمػػيي التعمػػيـ األوؿ هػػو 
قوف الفتات، أمػا التعمػيـ الثػاني فهػو تعمػيـ األغنيػاء الػذي تعميـ الفقراء داخؿ المدارس حيث يتم

خالؿ الدروس الخصوصية، وهو مػا أدي إلػي جعػؿ التعمػيـ سػمعة داخػؿ سػوؽ العػرض يتـ مف 
، كمػػا تمثػػؿ هػػذا التػػدهور فػػي انتفػػاء المجانيػػة، وتكػػدس الفصػػوؿ، ونقػػص اإلمكانػػات والطمػػب

، إلػػى جانػػب ظهػػور التعمػػيـ كفػػاءة المعممػػيفالماديػػة والبشػػرية، وسػػوء اإلدارة التعميميػػة، وعػػدـ 
الخػػاص واألجنبػػي، والػػذي أدي إلػػى ارتفػػاع أسػػعار التحػػاؽ التالميػػذ بػػه، وانصػػراؼ الػػوزارة إلػػي 

عصػاـ الػديف ) إنشاء مدارس حكومية مخالفػة لمدسػتور بمصػروفات انبهػارًا بكػؿ مػا هػو أجنبػي
 .(039ـ: 0993، عمى حسف هالؿ

هنػاؾ بعػض الظػواهر وهو ما يتفػؽ مػع مػا أشػارت إليػه إحػدى الدراسػات، والتػي ذكػرت أف 
السمبية التي طرأت عمي المجانيػة المنصػوص عميهػا دسػتورًيا خػالؿ حقبتػي السػادات ومبػارؾ، 
ومف أبرز هذ  الظػواهر الػدروس الخصوصػية التػي انتشػرت بصػورة وبائيػة فػي مختمػؼ مراحػؿ 

ورغـ وعػود الحكومػات المتعاقبػة بالقضػاء عميهػا إال أف هػذ  الوعػود  التعميـ الرسمي والخاص،
لـ تتحقؽ بؿ تأسست ظاهرة الدروس الخصوصػية، واصػبحت ُتشػكؿ شػبكات مصػالل ذات نفػوذ 

 .(99ـ: 4103)عواطؼ عبدالرحمف،  في المجتمع المصري
لشػكؿ غيػر مفعمػة باوفي ضوء ذلؾ تري الباحثة أف مجانيػة التعمػيـ فػي المجتمػع المصػري 

ي ويرجػػع ذلػػؾ إلػػي ألبنائػػه ، رغػػـ أنهػػا حػػؽ مػػف الحقػػوؽ التػػي كفمهػػا الدسػػتور المصػػريالمنشػػود
انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بيف ماليػيف الطػالب مػف الروضػة وحتػي الجامعػة، ومػا يػتـ 

سػػر المصػػرية عػػبء تػػوفير تمػػؾ إنفاقػػه مػػف أمػػواؿ عمػػي هػػذ  الػػدروس، وتحمػػؿ كثيػػر مػػف األ
، وهػػذا يعنػػي أف المجتمػػع ال الػػدروس الخصوصػػية مػػف خػػالؿ أبنػػائهـ يـتعمػػالنفقػػات مػػف أجػػؿ 

حيػػث أف أغمػػب الممارسػػات المتعمقػػة بػػه تػػرتبط  ،يعػػرؼ مػػف التعمػػيـ المجػػاني سػػوي المفػػظ فقػػط
   .بالمقابؿ المادي

وهذا يتفؽ مع ما أشارت إليه إحػدى الدراسػات، حيػث ذكػرت أف المتأمػؿ لواقػع التعمػيـ قبػؿ 
بمفهػػػـو المجانيػػػة، بػػػؿ التػػػي تكػػػاد تعصػػػؼ الجػػػامعي المصػػػري يجػػػد مجموعػػػة مػػػف المشػػػكالت 

وبتطبيقاتها الفعمية عمي أرض الواقع، ومف أهػـ هػذ  المشػكالت تنػامي الفقػر، وزيػادة معػدالت 
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ألساسػي، والتصػاعد الخطيػر لظػاهرة الػدروس الخصوصػية، وتفػاوت نسػب التسرب مف التعميـ ا
، الفػػروؽ الجوهريػػة بػػيف معػػدالت اإلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ فػػي القػػري االلتحػػاؽ بالمػػدارس العامػػة

ونظيػػر  فػػي المػػدف، الطبقيػػة التػػي ينظػػر مػػف خاللهػػا طػػالب المػػدارس الخاصػػة إلػػى المػػدارس 
نفقات التعميـ التي تكاد تقتػرب معػدالتها مػع مػا تنفقػه الحكومية العامة، وتحمؿ أولياء األمور ل
ـ: 4103)عمػي صػالل جػوهر، ميػادة فػوزي الباسػؿ،  الدولة عمي التعميـ مف ميزانيتهػا العامػة 

4 ،09). 
نفقػػات إضػػافية لمتعمػػيـ غيػػر التػػي تتحممهػػا ل ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف تحمػػؿ أوليػػاء األمػػور

الدولة، ال تدخؿ ضمف تكاليؼ التعميـ أو ضمف الميزانية العامػة لمتعمػيـ، فمػا يصػرفه األفػراد أو 
الهيئػػات الخاصػػة ال يػػدخؿ ضػػمف االحصػػائيات الخاصػػة بمصػػروفات التعمػػيـ، وبالتػػالي فػػإف أي 

لحقيقيػػة عمػػي التعمػػيـ، وذلػػؾ ألف لكػػؿ ميزانيػػة لمتعمػػيـ فػػي أي بمػػد ال تمثػػؿ جممػػة المصػػروفات ا
دولة ظروفها االقتصادية واالجتماعية الخاصػة بهػا، وهػو مػا يعنػي اخػتالؼ نفقػات التعمػيـ مػف 

)فيصػؿ مجتمع آلخر إلي جانب اخػتالؼ النفقػات التػي يتحممهػا اآلبػاء فػي تعمػيـ أبنػائهـ أيًضػا 
 .(99ـ: 0999الراوي رفاعي طايع، 

ات التوصؿ إليػه مػف خػالؿ محاولػة تحميػؿ المػدى الػذي يمكػف وهو ما حاولت إحدى الدراس
لمتعميـ المجاني أف يقمؿ مف خاللػه عػبء األسػر الخػاص باإلنفػاؽ عمػي التعمػيـ، فهػذا التحميػؿ 

اسة الحكومية وذلؾ لتقميؿ الدعـ مف القطاعػات االجتماعيػة وتػوفير التعمػيـ يمهـ في حممة الس
فير التعمػيـ مػف ِقبػؿ الحكومػة بحيػث يػتـ إعفػاؤهـ مػف تػو المجاني المستهدؼ لمفقراء مف خالؿ 

مخاطر الفقر بسبب ارتفاع مصروفات التعميـ الخاص، وقد أوضل هذا التحميػؿ أنػه عمػى الػرغـ 
مف أف تكمفة التعميـ مف أولئؾ الذيف يتمقوف تعميمًا مجانيًا أقؿ مػف أولئػؾ الػذيف يتمقػوف تعميمػًا 

ؾ إنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ مػػف قبػػؿ األسػػر وتمػػؾ النفقػػات عمػػى مػػدفوعًا، لكػػف باألرقػػاـ المطمقػػة، هنػػا
التعميـ تتحممهػا جميػع شػرائل اإلنفػاؽ االسػتهالكي، لػذلؾ حتػى األسػر الفقيػرة لػديها نسػبة مػف 
اإلنفاؽ تذهب إلى التعميـ في حيف أف الطالب ال يتمقوف التعمػيـ المجػاني أو ال يحصػموف عميػه 

ؽ بالحالة أف التعميـ المجاني ال يعفي األسػرة المعيشػية اإلنفاؽ المتعم بحرية مطمقة، كما أظهر
هذا إلي جانب وجود عناصر مهمة أخػرى مػف االسػتهالؾ مثػؿ الكتػب  ،مف دفعها رسـو دراسية

واألهػػـ مػػف ذلػػؾ الرسػػـو الدراسػػية الخاصػػة التػػي يسػػتهمكها الطػػالب فػػي كػػؿ  ،والػػزي الرسػػمي
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-Ruchira Bhattacharya , 2012: 277 ).الشػرائل الرباعيػة والتػي تػدفعها األسػر
295)  

مف مجتمع آلخر، بؿ وتختمؼ فػي المجتمػع  منظورةالعباء غير األنفاؽ و اإل أوجه وتختمؼ 
الواحد مف حقبة تاريخية ألخري، وهذ  األعباء التي البد مف تحممها لمواصػمة التعمػيـ تعنػي أف 

األعبػػاء والمصػػروفات غيػػر المجانيػػة القانونيػػة لمتعمػػيـ نسػػبيةي أي تختمػػؼ فاعميتهػػا بػػاختالؼ 
 .(034، 090ـ:4104)إحساف الدمرداش وآخروف،  المنظورة

إلي المصروفات التػي يتحممهػا اآلبػاء وأوليػاء األمػور، والتػي  ُتشير والمصروفات اإلضافية
وهػػي كػػؿ مػػا يتحممػػه التمميػػذ مػػف مصػػروفات وثمػػف ال ُتحسػػب ضػػمف الميزانيػػة العامػػة لمتعمػػيـ، 

الكتػػػػب وأجػػػػر المواصػػػػالت والػػػػزي المدرسػػػػي، واألدوات المدرسػػػػية، إضػػػػافة إلػػػػى ثمػػػػف الكتػػػػب 
والممخصػػػات الخارجيػػػة، ومقابػػػؿ الػػػدروس الخصوصػػػية والمجموعػػػات الدراسػػػية، والمصػػػروؼ 

 .(013ـ: 0999)فيصؿ الراوي رفاعي طايع، اليومي لمتمميذ أثناء الدراسة 
ولػػػذلؾ يػػػدعو العديػػػد مػػػف العممػػػاء الػػػدوؿ إلػػػى االلتػػػزاـ بحػػػؽ الطفػػػؿ فػػػي أف يكػػػوف ُحػػػرًا، 
وذلػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ ضػػػػػماف التعمػػػػػيـ االبتػػػػػدائي المجػػػػػاني )الػػػػػذى يشػػػػػمؿ الرسػػػػػـو الدراسػػػػػية، 
وكػػػذلؾ ال يفػػػرض أي نػػػوع مػػػف الرسػػػـو عمػػػى آبػػػاء األطفػػػاؿ مثػػػؿ رسػػػـو الكتػػػاب أو رسػػػـو 

ألطفػػػػػاؿ أكثػػػػػر قػػػػػدرة عمػػػػػي تحمػػػػػؿ تكػػػػػاليؼ سػػػػػيكوف آبػػػػػاء ا ، وبالتػػػػػاليالػػػػػزى المدرسػػػػػي(
المدرسػػػػة، وهػػػػو يمثػػػػؿ بػػػػدور  تػػػػدبيرًا وقائًيػػػػا قوًيػػػػا لممحافظػػػػة عمػػػػي الطفػػػػؿ فػػػػي هػػػػذ  السػػػػف 

مػػػف األسػػػباب الرئيسػػػية التػػػي  كمػػػا ذكػػػرت أنػػػهالمبكػػػرة بعيػػػًدا عػػػف القتػػػاؿ أو الػػػذهاب لمعمػػػؿ، 
تجعػػػػؿ اآلبػػػػاء ُيرسػػػػموف أبنػػػػائهـ إلػػػػى مػػػػدارس مختمفػػػػة هػػػػو أف معظػػػػـ المػػػػدارس الحديثػػػػة ال 

أو مزدحمػػػػة  أو أنهػػػػا ُمكّمفػػػػة بسػػػػهولة يمكػػػػف الوصػػػػوؿ إليهػػػػا قريبػػػػة توجػػػػد عمػػػػي مسػػػػافة
 (Muedini, Fait Atli, 2010: 22-23). لمغاية 

الفجػػػوات فػػػي النظػػػاـ التعميمػػػي فػػػي المنػػػاطؽ  أف المػػػدارس الخاصػػػة يمكػػػف أف تسػػػد كمػػػا
المهمشة، ولكنها قد ُتولد آثارًا سمبية بالنسبة لهنصاؼ، ففي بعػض الحػاالت قػد يعنػي ذلػؾ أف 
تضطر األسر التي ُتعاني مػف فقػر مػدقع فػي األحيػاء الفقيػرة لمػدفع نظيػر تعمػيـ أطفالهػا، بينمػا 

ينػز وآخػروف، )كيفػيف واتكالحضرية األقؿ فقرًا يتوافر التعميـ الحكومي المجاني لسكاف المناطؽ 
 .(093ـ: 4101وآخروف،  ترجمة سيموف البستاني

http://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=0811jq57p/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Muedini,+Fait+Atli/$N?accountid=178282
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تمثػػؿ تحػػديات تقػػؼ حػػائاًل أمػػاـ إتاحػػة مجانيػػة  التػػي انتشػػرت وكػػؿ هػػذ  الظػػواهر السػػمبية
التعمػػيـ فػػي المجتمػػع المصػػري بالشػػكؿ المنشػػود، حيػػث ترتػػب عميهػػا تفريػػ  مجانيػػة التعمػػيـ مػػف 
مضمونها، وتحوؿ التعميـ مف خدمة ُتقّدـ مجاًنا إلى طالب العمـ المؤهميف والػراغبيف إلػى سػمعة 

   .(99ـ: 4103)عواطؼ عبدالرحمف، ادريف ال يستطيع اإلقداـ عمى شرائها إال األغنياء الق
وهو ما ذكرتػه إحػدى الدراسػات، حيػث أوضػحت أنػه هنػاؾ كثيػر مػف التحػديات المتوقػع أف 
ُتواجه تفعيؿ متطمبات دعـ مجانيػة التعمػيـ المصػري لمعدالػة التعميميػة مػف أهمهػا عػدـ القناعػة 

نة الالئقة بهـ في المجتمع، عجػز بمبادئ الحراؾ االجتماعي التي مف خاللها يتبوأ األفراد المكا
الدولة عف توفير أبسط درجة مف درجات العدالة التعميميػة فيمػا يتعمػؽ بعدالػة الميزانيػة وعدالػة 
االستيعاب الكامؿ لكؿ مف هـ في سف االستيعاب، واعتبار دعػـ الدولػة لممجانيػة تهديػد لمتوجػه 

وات المطالبػة بػرفض المجانيػة حفاًظػا االستثماري في التعميـ، األمر الذى أدي إلػي تعػالي األصػ
-09ـ: 4103)عمػػي صػػالل جػػوهر، ميػػادة فػػوزى الباسػػؿ، عمػػى االسػػتثمار فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ 

41).   
عػف أبػرز التحػديات التػي تواجػه مجانيػة  الكشػؼوعميه، تتحدد مشكمة البحث فػي محاولػة 

التعميـ في المجتمػع المصػري، وتقػديـ رؤيػة مقترحػة يمكػف مػف خاللهػا مواجهػة تمػؾ التحػديات 
والتغمب عميها مف أجػؿ الحفػاظ عمػى مجانيػة التعمػيـ فػي مصػر كحػؽ مػف الحقػوؽ التػي كفمهػا 

القتصػػادية والثقافيػػة بػػيف ، وتحقيػػؽ العػػدؿ االجتمػػاعي، وسػػد الفجػػوة االدسػتور المصػػري ألبنائػػه
 المواطنيف في مختمؼ البيئات بالمجتمع المصري.

 البحح أسئلْ

 :حاوؿ البحث اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي التالي
تواجه مجانية التعميـ في المجتمػع المصػري ، ومػا الرؤيػة المقترحػة  ما أهـ التحديات التى

 التي ُيمكف مف خاللها مواجهة تمؾ التحديات والتغمب عميها 
 ويتفرع مف هذا التساؤؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:

   األصؿ التشريعي والقانوني لمجانية التعميـ في مصرما  .0

  التحديات التي تواجه مجانية التعميـ في مصر برزأما  .4
   لمواجهة التحديات التي تعوؽ تفعيؿ مجانية التعميـ في مصر  ةالمقترح الرؤيةما  .4
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 أهداف البحح 

 هدؼ البحث الحالي إلى تحقيؽ ما يمي:
أهميػة تطبيقهػا بيػاف مػدى صؿ التشريعي والقانوني لمجانية التعميـ في مصر، و األتناوؿ  .0

 .المجتمع المصريفي 

 .التحديات التي تواجه مجانية التعميـ في مصر برزأ الكشؼ عف .4

تقػػديـ رؤيػػة مقترحػػة يمكػػف مػػف خاللهػػا مواجهػػة تمػػؾ التحػػديات والتغمػػب عميهػػا مػػف أجػػؿ  .4
 الحفاظ عمى مجانية التعميـ في مصر. 

قبػؿ مؤسسػات التعمػيـ  ة مػف ِقبػؿ الجهػات المعنيػة باإلشػراؼ عمػىالمقترحػ بالرؤيػةاألخذ  .3
مف أجؿ الحفاظ عمى مجانية التعمػيـ فػي مصػر كحػؽ وذلؾ ي بالمجتمع المصري الجامعي

 .مف الحقوؽ التي كفمها الدستور المصري ألبنائه

 أهنَْ البحح

 إلى ما يمى: البحث الحاليهمية أترجع      
التحديات التي تحػوؿ دوف تفعيػؿ مجانيػة التعمػيـ  أبرزبالوقوؼ عمي هتـ ي البحث أف هذا .0

 .في مصر عمى النحو المنشود

األخػػػذ بالرؤيػػػة المقترحػػػة مػػػف خػػػالؿ  المصػػػري فيػػػد المجتمػػػعيُ يمكػػػف أف هػػػذا البحػػػث أف  .4
ـّ يمكػف المسػاهمة فػي ، لمواجهة التحديات التي تعوؽ تفعيػؿ المجانيػة فػي مصػر ومػف ثػ

 .  ألبنائه في مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعيني التعميـ المجاتقديـ الحفاظ عمي 

باإلشراؼ عمى مؤسسات التعمػيـ قبػؿ الجػامعي فػي القائميف  فيدأف هذا البحث يمكف أف يُ  .4
ضرورة تفعيؿ مبدأ مجانية التعميـ في مصر في جميع مراحؿ التعميـ لتأكيد المساواة بػيف 

تواجههػػا مػػف خػػالؿ الطػػالب فػػي الفػػرص التعميميػػة المتاحػػة، ومواجهػػة التحػػديات التػػي 
 .االستفادة مف الرؤية المقترحة بالبحث

 ميوج البحح

البحث الحالي عمي المنهج الوصفيي نظػرا لمالءمتػه لطبيعػة البحػث وأهدافػه، حيػث  اعتمد
تستهدؼ الدراسات الوصفية تقرير خصائص المشكمة ودراسة ظروفها المحيطة بها، أي كشػؼ 
الحقائؽ الراهنػة مػع تسػجيؿ دالالتهػا وخصائصػها وتصػنيفها وكشػؼ ارتباطهػا بمتغيػرات أخػرى 

دقيًقػػػا شػػػاماًل مػػػف كافػػػة جوانبهػػػا ولفػػػت النظػػػر إلػػػى أبعادهػػػا مػػػف أجػػػؿ وصػػػؼ الظػػػاهرة وصػػػًفا 
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المختمفػة، إضػػافة إلػػى أف الدراسػػات الوصػفية ال تقػػؼ عنػػد مجػػرد جمػع البيانػػات والحقػػائؽ، بػػؿ 
تتجػه إلػػى تصػػنيؼ هػػذ  الحقػػائؽ وتمػػؾ البيانػػات وتحميمهػػا وتفسػػيرها بالصػػورة التػػي هػػي ُتمميهػػا 

 .(33ـ: 4113)محمد شفيؽ،  ائية يمكف تعميمهاكمًيا وكيفًيا بهدؼ الوصوؿ إلى نتائج نه
 فيما يمي: هذا البحثويتمثؿ استخداـ المنهج الوصفي في 

تناوؿ األصؿ التشريعي والقػانوني لمجانيػة التعمػيـ فػي القياـ بدراسة تحميمية نظرية حوؿ  -
 .مصر، وبياف مدى أهمية تطبيقها في المجتمع المصري

 التحديات التي تواجه مجانية التعميـ في مصر. برزأالقياـ بدراسة تحميمية نظرية حوؿ  -

تقديـ رؤية مقترحة في ضوء نتائج اإلطار النظري لمبحث يمكف مف خاللهػا مواجهػة تمػؾ  -
التحديات والتغمب عميها بمراحؿ التعميـ قبػؿ الجػامعي فػي مصػر، وذلػؾ مػف أجػؿ الحفػاظ 

 .المصري ألبنائهعمى مجانية التعميـ كحؽ مف الحقوؽ التي كفمها الدستور 
 حدًد البحح 

تناوؿ األصؿ التشػريعي والقػانوني لمجانيػة التعمػيـ فػي مصػر،  اقتصر البحث الحالي عمى 
التحػديات التػي  بػرزالكشػؼ عػف أ إلى جانػبوبياف مدى أهمية تطبيقها في المجتمع المصري، 

 .واجه مجانية التعميـ في مصرتُ 
وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػػتقراء البحػػوث والدراسػػات والمراجػػع وثيقػػػة الصػػمة بموضػػوع البحػػػث، 

رؤيػة والتوصؿ إلى مجموعة مف النتائج في ضوء اإلطار النظري لمبحث يػتـ فػي ضػوئها تقػديـ 
مقترحة يمكف مػف خاللهػا مواجهػة تمػؾ التحػديات والتغمػب عميهػا بمراحػؿ التعمػيـ قبػؿ الجػامعي 

 .في مصر
 ححالبمصطلحات 

 التحدٍات -

 زة والمواجهػةمصػدر تحػدي، والتحػدي يعنػى المبػار  التحديات ُلغة مشتؽ مف الفعؿ )حػدي(
ممػة (، وبالتالي يتضل أف التحديات فػي المعنػي المغػوي هػي جُ 034: ـ4113)مجمع المغة العربية، 

 .الصعاب والمخاطر التي ُتهدد المجتمع وتعترض طريقه، وتحتاج لممواجهة

 بأنها:في البحث الحالي إجرائًيا  التحدياتيمكف تعريؼ ووفًقا لذلؾ 
مجموعػة الصػعوبات أو المعوقػػات التػي تحػوؿ دوف تفعيػػؿ مجانيػة التعمػيـ فػػي مصػر عمػػي 
النحو المنشود الذي أقرته الدساتير المصرية، سواء عمػي المسػتوى االقتصػادي أو االجتمػاعي 
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أو التعميمي، والتػي يمكػف مالحظتهػا بشػكؿ واضػل مػف خػالؿ الظػواهر والمشػكالت التػي ُيعػاني 
منها كؿ مستوي مف هذ  المسػتويات، ووفًقػا لػذلؾ توجػد تحػديات اقتصػادية، وأخػري اجتماعيػة 

، والتػػي تتطمػػب بػػذؿ جهػػد مضػػاعؼ مػػف أجػػؿ مواجهتهػػا أيًضػػا التربويػػةإلػػي جانػػب التحػػديات 
 .والتغمب عميها

 ىَْ التعلَه يف مصرجما -

 ُيقصد بمجانية التعميـ:        
توفير فرص التعميـ المتكافئة ألبنػاء الشػعب كافػة، وفػي جميػع مراحػؿ التعمػيـ بػاختالؼ  -

نوعياتػػػه باعتبػػػار  حػػػؽ يحصػػػموف عميػػػه بالمجػػػاف وفػػػؽ معػػػايير أساسػػػية تسػػػتند إلػػػى 
المقومات العممية والطاقات الذهنية لمطالب دوف ارتباط بالوضع االجتماعي لمتعمػيـ مػف 

 )مصػطفي كمػاؿ حممػي،داد الرسػـو التعميميػة أو غيػر  حيث القػدرة أو عػدـ القػدرة عمػي سػ
 .(4ـ: 0994

امػػتالؾ أبنػػاء الطبقػػات االجتماعيػػة الواقعػػة فػػي أدنػػي السػػمـ االجتمػػاعي وذات الػػدخؿ  -
بناء بعػض العمػاؿ والفالحػيف والفقػراء، الفػرص لػدخوؿ أالمنخفض، وعمي وجه التحديد 

)محمػػد حػػافظ، ز القػػدرة الماليػػة النظػػاـ التعميمػػي واالرتقػػاء بػػه دوف أف تعترضػػهـ حػػواج
 .(03ـ: 0993

أف يتعمـ كؿ األبناء دوف أف يدفع ولى األمر شػيئًا غيػر مجػرد رسػـو تتحػدد فػي بضػعة  -
 .(344ـ: 0993)فارعة حسف محمد، قروش أو ما ال يتجاوز الجنيهات القميمة 

أبناء المجتمع عمي اخػتالؼ طبقػاتهـ لهػـ الحػؽ فػي التعمػيـ، فػال تمييػز ألحػد عمػي  أف -
نمػػا التمييػػز فقػػط فػػي الجديػػة والقػػدرة الفكريػػة  )أحمػػد فتحػػي آخػػر بسػػبب قدرتػػه الماليػػة، وا 

 .(09ـ: 0999سرور، 
أف أبناء المجتمع عمى اخػتالؼ طبقػاتهـ لهػـ الحػؽ فػي التعمػيـ، فػال تمييػز ألحػد عمػى  -

نما التمييز فقط في القدرات الذهنية، وقد تػدرجت المجانيػة آخر بسبب  قدرته المالية، وا 
ـ، ثػـ امتػدت إلػى التعمػيـ الثػانوي عػاـ 0933فاقتصرت أواًل عمى التعميـ االبتدائي عاـ 

)فيصػػؿ الػػراوي، ـ 0933ـ، ثػػـ تقػػررت فػػي جميػػع مؤسسػػات التعمػػيـ فػػي دسػػتور 0930
 .(09-03ـ: 4109
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السابقة التي تـ عرضها لمجانية التعميـ يتضػل أف المجانيػة حػؽ لكػؿ وفي ضوء المفاهيـ 
أبنػػاء الشػػعب المصػػري، ومكسػػب ألصػػحاب الػػدخوؿ المحػػدودة والمنخفضػػة حتػػي يتمكنػػوا مػػف 
مواصػػمة التعمػػيـ، وتخطػػي أي عوائػػؽ اجتماعيػػة أو اقتصػػادية تحػػوؿ دوف اسػػتكماؿ مسػػيرتهـ 

 التعميمية.
 خطٌات السري يف البحح

 لمخطوات التالية: البحث وفًقا سار
تحديد اإلطار العاـ لمبحػث متضػمًنا مقدمػة البحػث، مشػكمة البحػث وتسػاؤالته، وأهػداؼ  -1

السػػػير فػػػي  وحػػػدود البحػػػث، ومصػػطمحات البحػػػث، وخطػػػوات ومػػػنهجالبحػػث وأهميتػػػه، 
 البحث.

األصػؿ التشػريعي والقػانوني لمجانيػة التعمػيـ فػي مصػر، حػوؿ وضع إطػار نظػري حػوؿ  -2
 .مدى أهمية تطبيقها في المجتمع المصريوبياف 

 التحديات التي تواجه مجانية التعميـ في مصر.أهـ  تناوؿ -3
يمكف مف خاللها مواجهة التحديات التي تواجه مجانيػة التعمػيـ فػي  ةمقترح رؤيةتقديـ  -4

فػػي ضػػوء نتػػائج مصػػر والتغمػػب عميهػػا بمراحػػؿ التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي فػػي مصػػر، وذلػػؾ 
 لمبحث.اإلطار النظري 

 للبحح اليظرِاإلطار 

اإلطاار التراري و والناانونو لميانيات الت ماي   او يتناول اإلطار النظري متغيري البحث، وهماا 
التحاااا يات التااااو توايااااي تا ياااال ميانياااات الت مااااي  بااااالميتم  المصااااري  ماااا  النحااااو   باااارزأ، و مصاااار
 .المنرو 

 األصل التشرٍعُ ًالكاىٌىُ جملاىَْ التعلَه يف مصرأًًلا:  

تأتى مجانية التعميـ كأقػدـ وأشػهر اإلجػراءات التػي يمجػأ إليهػا المسػئولوف لتأكيػد المسػاواة 
ليسػػت أمػػاـ الفػػرص التعميميػػة المتاحػػة، والنتػػائج التػػي تتحقػػؽ مػػف وراء األخػػذ بمجانيػػة التعمػػيـ 

واحدة في كؿ المجتمعاتي ولذلؾ يتحتـ توضيل حدود اإلصالح الذى تسػمل بػه مجانيػة التعمػيـ 
نػػوع التيسػػير الػػذى تػػوفر  مجانيػػة التعمػػيـ أمػػاـ دخػػوؿ أبنػػاء الطبقػػات الفقيػػرة فػػي أنػػواع  أو كػػـ

ـ: 4104)إحسػاف الػدمرداش وآخػروف،  التعميـ التي ظمت مقفمة أمامهـ نتيجة لممصروفات الدراسػية
034). 
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ويرجػع لمجانيػة التعمػيـ فضػػُؿ ال ُينكػر فػي الطفػرة التعميميػػة الهائمػة التػي شػهدها المجتمػػع 
المصػػري خػػالؿ الحقػػب الثالثػػة لثػػورة يوليػػو، فمػػوال المجانيػػة لمػػا تعممػػت األغمبيػػة السػػاحقة مػػف 

 .(99ـ: 4119)عواطؼ عبد الرحمف وآخروف، أبناء الريؼ والطبقات الفقيرة 
رورات تعميـ المسػتقبؿ تقتضػي عػدـ المسػاس بمجانيػة التعمػيـي ويؤكد )حامد عمار( أف ض

أيَّػػػػا مػػػػا كانػػػػت  األزمػػػػات المجتمعيػػػػة األخػػػػرى إعمػػػػااًل بمقولػػػػة أف الضػػػػرورات االقتصػػػػادية أو 
االجتماعية األخرى ال تبيل المحظورات التربوية، وعمي الدولة أف تكفػؿ القػدر الضػروري لمػوارد 

األكبػػر وجبهػػة مػػف جبهػػات أمنهػػا القػػومي، ويبقػػي  التعمػػيـ لكػػي يكػػوف مشػػروع مصػػر القػػومي
، محمػػد إبػػراهيـ المنػػوفي) التعمػػيـ فػػي نهايػػة المطػػاؼ الرهػػاف األكبػػر عمػػي تحقيػػؽ كرامػػة اإلنسػػاف

 .(093ـ: 4101
يمكف توضيل األصؿ التشريعي والقػانوني لمجانيػة وفى ضوء هذ  األهمية لمجانية التعميـ 

 ةالمصػرياتير مف خالؿ الرجوع إلى ما جاء في الدسػ التعميـ في ضوء فمسفة المجتمع المصري
 .ـ0990لسنة  049والقوانيف المنظمة لمتعميـ وأهمها القانوف رقـ 

فالدسػػتور ٌيعػػد الوعػػاء الػػذى يتضػػمف الحقػػوؽ والحريػػات األساسػػية لممػػواطنيف، والتػػي ال 
 (.03ـ: 4109)فيصؿ الراوي، يجوز النزوؿ عنها أو إصدار التشريعات بما يخالفها 

كمػا ُيعػد الدسػػتور أهػـ عقػػد اجتمػاعي بػػيف الشػعب والدولػػة بسػمطاتها، فهػػو يضػع القواعػػد 
الحاكمة لمعالقة بيف المواطف والنظػاـ السياسػي مػف ناحيػة، وُيحػدد حقػوؽ المواطنػة وواجباتهػا 
مػػف ناحيػػة ثانيػػة، وُيحػػدد اختصاصػػات السػػمطات الػػثالث ) التشػػريعية والتنفيذيػػة والقضػػائية(، 

عالقات بينهما مف خالؿ تحقيؽ التػوازف بػيف السػمطات، وكػذلؾ الرقابػة فيمػا بينهػا مػف وُينظـ ال
 .(3ـ: 4103)عبدالمعيف سعدالديف هندي وآخراف، ناحية ثالثة 

مجانيػة التعمػيـ عبػر الدسػاتير األصػؿ التشػريعي لويمكف مف خالؿ الجدوؿ التػالي توضػيل 
 :ـ(4109)ويكي مصدر،  المصرية
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 (1جدول )
 األصل التشريعي لمجانية التعليم عبر الدساتير المصرية

دستور مصر 
 م1291

 في حقوق المصريين وواجباتهم -الباب الثاني 
 وىو مجاني في المكاتب العامة.  ،التعليم األولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات:    12مادة 

دستور مصر 
 م1211

 الباب الثاني: في حقوق المصريين وواجباتهم
 التعليم األول إلزامي للمصريين من بنين وبنات، وىو مجاني في المكاتب العامة.:  12مادة 

دستور مصر 
 م1291

 الباب الثاني: الحقوق والواجبات العامة
 ن جميعاً تكفلو الدولة وىو إلزامي في المرحلة االبتدائية، مجانى فييالتعليم حق للمصريي:  92مادة 

 مدارسها العامة
مصر  دستور

 م1291
 الباب األول: الدولة

األساس االقتصادي لجمهورية مصر العربية ىو النظام االشتراكي الديمقراطي القائم على :   1مادة 
الكفاية والعدل، بما يحول دون االستغالل ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب 

 العامة.المشروع، ويكفل عدالة توزيع األعباء والتكاليف 

 الباب الثاني: المقومات األساسية للمجتمع
 الفصل األول: المقومات االجتماعية

 يقوم المجتمع على التضامن االجتماعي.:    9مادة 
 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.:    2مادة 
التعليم حق تكفلو الدولة، وىو إلزامي في المرحلة االبتدائية، وتعمل الدولة على مد :  12مادة 

اإللزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كلو، وتكفل استقالل الجامعات ومراكز البحث 
 العلمي، وذلك كلو بما يحقق الربط بينو وبين حاجات المجتمع واإلنتاج.

 الدولة التعليمية مجاني في مراحلو المختلفة.التعليم في مؤسسات :  91مادة 
 

 الفصل الثاني: المقومات االقتصادية
ينظم االقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة :   91مادة 

التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط األجر باإلنتاج، 
 وضمان حد أدنى لألجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

دستور مصر 
 م9119

 الباب األول: مقومات الدولة والمجتمع
 الفصل الثاني: المقومات االجتماعية واألخالقية

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم  :   2مادة 
والتكافل االجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية األنفس واألعراض واألموال، 

 وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كلو في حدود القانون.
 وفير األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.: تلتزم الدولة بت  2مادة 

 الباب الثاني: الحقوق والحريات
 الفصل الثالث: الحقوق االقتصادية واالجتماعية
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: لكييل مييواطن الحييق فييي التعليييم عييالي الجييودة، وىييو مجييانى بمراحلييو المختلفيية  فييي  كييل   92ميادة 
فييي مرحليية التعليييم األساسييي، وتتخييا الدوليية كافيية التييدابير لمييد  مؤسسييات الدوليية التعليمييية، وإلزامييي

 اإللزام إلى مراحل أخرى.
وتُعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعو، وتشرف على التعليم بكل أنواعو، وتخصص لو نسبة كافية من 

 الناتج القومي.
وأىيدافها؛ لدولية التعليميية وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة واألىلية وغيرىا بخطة ا

 يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع واإلنتاج.وذلك كلو بما 
دستور مصر 

 م9111
 المقومات األساسية للمجتمع الباب الثاني:

 الفصل األول المقومات االجتماعية
 .االجتماعييقوم المجتمع على التضامن :   2مادة 

، بما يضمن الحيياة الكريمية االجتماعيوتلتزم الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير سبل التكافل 
 لجميع المواطنين، علي النحو الاي ينظمو القانون.

 تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.:   2مادة 
التعليم حق لكيل ميواطن، ىدفيو بنياء الشخصيية المصيرية، والحفيال عليى الهويية الوطنيية،  : 12مادة 

 التفكييير، وتنمييية المواىييب وتشييجيع االبتكييار، وترسيييا القيييم الحضييارية العلمييي فيييوتأصيييل الميينهج 
ج منياى وتلتيزم الدولية بمراعياة أىدافيو فيي والروحية، وإرساء مفاىيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز،

 التعليم ووسائلو، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
بمراحلو المختلفة في  مجانيتوحتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة  والتعليم إلزامي

 مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
% ميين النيياتج القييومي 1عيين  يم ال تقييلللتعليي ة بتخصيييص نسييبة ميين اإلنفيياق الحكييوميوتلتييزم الدوليي

 ، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية.اإلجمالي
وتشيرف الدوليية علييو لضييمان التيزام جميييع الميدارس والمعاىييد العامية والخاصيية بالسياسيات التعليمييية 

 لها.
 الفصل الثاني المقومات االقتصادية

الييبالد ميين خييالل التنمييية المسييتدامة  فييي االقتصييادي إلييى تحقيييق الرخيياءيهييدف النظييام :    99مييادة 
، ورفيع مسيتوى المعيشية، القيوميلالقتصاد  الحقيقيوالعدالة االجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو 

 وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة، والقضاء على الفقر.
وتشييجيع االسييتثمار، بمعييايير الشييفافية والحوكميية، ودعييم محيياور التنييافس  االقتصيياديويلتييزم النظييام 

 الميياليوالنمييو المتييوازن جغرافيييا وقطاعيييا وبيعيييا، ومنييع الممارسييات االحتكارييية، مييع مراعيياة االتييزان 
العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة األنواع المختلفة للملكيية، والتيوازن  الضريبيوالنظام  والتجاري

 .حمى المستهلكبين مصالح االطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين وي
اجتماعيييياً بضيييمان تكيييافؤ الفيييرص والتوزييييع العيييادل لعوائيييد التنميييية وتقلييييل  االقتصييياديويلتيييزم النظيييام 

 صى فييالفوارق بين الدخول وااللتزام بحد أدنى لألجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أق
 أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.

 م(8102ري مصر، )ويكى مصدر، دسات 
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نصوص مواد الدسػتور المصػري منػذ دسػتور مصػر يتضل أف  ،ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ
ـ اهتمت بقضػية مجانيػة التعمػيـ، ولػذلؾ اهتمػت 4103ـ وحتى دستور مصر عاـ 0944عاـ 

لضػماف االلتػزاـ بتػوفير التعمػيـ بالمجػاف لممػواطف وفػؽ  يالدسػتور يالدولة بوضع مواد أخػرى فػ
 يهػدؼ التعمػيـ المجػانمنظومة واضحة المعالـ داخؿ المؤسسات التعميميػة يتحقػؽ مػف خاللهػا 

    داخؿ هذ  المؤسسات.
ـ، 0933عػاـ  تصرت أواًل عمػي التعمػيـ االبتػدائيرجت مجانية التعميـ في مصر، فاقوقد تدّ 

ـ عمي يد طه حسيف، ثـ تقررت في جميػع مؤسسػات 0930ثـ امتدت إلي التعميـ الثانوي عاـ 
ـ، ومػػف ذلػػؾ يتضػػل اف المجتمػػع أخػػذ عمػػي عاتقػػه مسػػئولية تعمػػيـ 0933التعمػػيـ فػػي دسػػتور 

نمػػا لممجتمػػع  النػػاس بالمجػػاف، مقػػّدرًا أف العائػػد والمػػردود مػػف هػػذا التعمػػيـ لػػيس لمفػػرد وحػػد ، وا 
كممه، والعائد هنا تحكمه قضية الكيؼ وليس الكـ وحد ، فكمما كاف اإلنفػاؽ عمػي التعمػيـ بمػا بأ

 .  (09ـ: 0999)أحمد فتحي سرور، يضمف رفع مستوا  كاف العائد فعااًل في تنمية المجتمع 
ومف الجدير بالذكر هنا، أف مف أهـ اإلنجازات التي قاـ بها الدكتور طه حسيف خػالؿ فتػرة 

( والصػادر فػي 034توليه وزارة المعارؼ، تنظيـ مرحمة التعميـ االبتدائي بموجػب القػانوف رقػـ )
ـ، والػذي بموجبػه أصػبل التعمػيـ االبتػدائي هػو المرحمػة األولػي مػف مراحػؿ 0930سبتمبر  44

ومدتػػه سػػت سػػنوات، إلزامػػي ومجػػاني لجميػػع األطفػػاؿ مػػف البنػػيف والبنػػات حتػػي نهايػػة  التعمػػيـ،
)عوض توفيؽ عوض، ناديػة جمػاؿ الػديف، السف الذي يبم  فيه الطفؿ اثنتي عشرة سنة كاممة 

 .(434ـ: 4114
ـ، 0930مػا جػاء فػي دسػتور مصػر   -عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر -ومف هذ  المػواد 

االقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظاـ االشتراكي الديمقراطي القػائـ األساس  كأف يكوف
، وأيضػا عمى الكفاية والعدؿ، بما يحوؿ دوف االستغالؿ ويؤدى إلى تقريب الفوارؽ بيف الػدخوؿ

وتنظػػيـ  ،وتحقيػػؽ تكػػافؤ الفػػرص لجميػػع المػػواطنيف ،قيػػاـ المجتمػػع عمػػي التضػػامف االجتمػػاعي
خطػة تنميػة شػاممة تكفػؿ زيػادة الػدخؿ القػومي، وعدالػة التوزيػع، ورفػع االقتصاد القومي وفقًا ل

مستوى المعيشة، والقضاء عمى البطالة، وزيادة فػرص العمػؿ، وربػط األجػر باإلنتػاج، وضػماف 
 .حد أدنى ل جور، ووضع حد أعمى يكفؿ تقريب الفروؽ بيف الدخوؿ

ر حسػيف كامػؿ بهػاء الػديف وزارة تولي األستاذ الػدكتو ذا قامت مسيرة التعميـ خالؿ فترة وله
التربيػػة والتعمػػيـ عمػػي عػػدة أسػػس مػػف أهمهػػا وثيقػػة السياسػػة التعميميػػة وأسػػاليب تنفيػػذها التػػي 
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ـ، والتػػي ارتكػػزت عمػػي عػػدة مبػػادئ مػػف 0994مػػارس  4عرضػػها فػػي مجمػػس الشػػوري بتػػاري  
مصػرية بػدءًا أهمها عدـ المساس بمبدأ تكافؤ الفػرص التعميميػة الػذى أكدتػه جميػع الدسػاتير ال

ـ، والػػذي أصػػبل مػػف المكاسػػب التػػي يحػػرص عميهػػا 0930ـ وحتػػي دسػػتور0944مػػف دسػػتور
الشعب ويتمسؾ بها، وعمػي كػؿ سياسػات التعمػيـ أف تتمسػؾ بهػذا المبػدأ وتعمػؿ عمػي تحقيقػه، 
إضافة إلػي تػوفير التعمػيـ دوف تحميػؿ األسػرة المصػرية أي أعبػاء ماديػة إضػافية سػواء أكانػت 

)عػوض توفيػؽ عػوض، فسػية أـ ماليػة وال سػيما فػي مرحمػة التحػوؿ االقتصػادي هذ  األعباء ن
 .(393ـ: 4114نادية جماؿ الديف، 

وُيقصد بتكػافؤ الفػرص التعميميػة المسػاواة بػيف جميػع المػواطنيف فػي حػؽ التمتػع بػالفرص 
التػي التعميمية المتاحة في مجػتمعهـ أي إتاحػة التعمػيـ لكػؿ قػادر عميػه، وذلػؾ بتػذليؿ الصػعاب 

، وُيقصػد بغزالػة المعوقػات الماديػة هػو أال عممية التعميـ سواء صعاب مادية أو معنويػة تعترض
ُيحـر فرد مف االلتحاؽ بالتعميـ أو مػف مواصػمته حتػى آخػر مراحمػه بسػبب فقػر  أو بسػبب عػدـ 

 .  (049، 043ـ: 0993، عبدالفتاح إبراهيـ تركي) توفر المؤسسات التعميمية في بيئته
دير بالػػذكر هنػػا أنػػه مػػع بػػدء تبنػػي سياسػػة تطػػوير التعمػػيـ وتحديثػػه منػػذ عػػاـ ومػػف الجػػ

ـ ظهػػر مفهػػـو تكػػافؤ الفػػرص كأحػػد معػػالـ هػػذ  السياسػػة، وبػػالرغـ مػػف اإلجػػراءات التػػي 0991
اتخػػذتها الدولػػة مػػف أجػػؿ تطبيػػؽ ديمقراطيػػة التعمػػيـ، والتػػي يعتبػػر أحػػد مظاهرهػػا تحقيػػؽ تكػػافؤ 

فجوة بػيف مػا هػو متضػمف فػي الدسػتور أو القػوانيف أو مشػاريع الفرص، إال أنه ما زالت هناؾ 
التطوير، فالواقع التعميمي ُيثبػت أف هنػاؾ قصػورًا فػي تطبيػؽ ديمقراطيػة التعمػيـ وتحقيػؽ تكػافؤ 

 .(4ـ: 0999)محمد صديؽ حمادة سميماف، الفرص التعميمية 
شػػارت إلػػى أف مبػػدأ مجانيػػة التعمػػيـ مػػف الػػدعائـ أوهػػو مػػا أكدتػػه إحػػدى الدراسػػات، حيػػث 

الرئيسية لديمقراطية التعميـ، ومف أهـ الثمار التي جناها التعميـ بعد الثػورة، كمػا أنػه حػؽ كفمػه 
الدستور لجميع المواطنيف بدوف تمايز او تفرقػة، بػؿ أراد الدسػتور أف يجمػع كػؿ فئػات الشػعب 

 .(30ـ: 4110)عفاؼ محمد جايؿ، ي التعميـ تحت مظمة المجانية ليتمتع الجميع بالحؽ ف
كفالة الدولة وسائؿ تحقيؽ العػدؿ والمسػاواة والحريػة، وااللتػزاـ بتيسػير سػبؿ باإلضافة إلى 

التراحـ والتكافؿ االجتمػاعي والتضػامف بػيف أفػراد المجتمػع، وضػماف حمايػة األنفػس واألعػراض 
نيفي وذلػؾ كمػه فػي حػدود القػانوف، إلػى واألمواؿ، والعمؿ عمى تحقيؽ حد الكفاية لجميع المواط
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جانب االلتزاـ بتوفير األمف والطمأنينة وتكػافؤ الفػرص لجميػع المػواطنيف، دوف تمييػز، وهػو مػا 
 ـ.4104جاء في دستور مصر 

فقػػد تضػػمف أيضػػًا قيػػاـ  ،ـ4103وهػػو دسػػتور مصػػر  المعمػػوؿ بػػه أمػػا الدسػػتور الحػػالي
الدولػػة بتحقيػػؽ العدالػػة االجتماعيػػة وتػػوفير سػػبؿ  التػػزاـالمجتمػػع عمػػي التضػػامف االجتمػػاعي و 

التكافػػؿ االجتمػػاعي، بمػػا يضػػمف الحيػػاة الكريمػػة لجميػػع المػػواطنيف عمػػي النحػػو الػػذي ينظمػػه 
القانوف، وااللتزاـ بتحقيؽ تكافؤ الفرص بيف جميع المواطنيف، دوف تمييػز، إضػافة إلػى االلتػزاـ 

% مػف النػاتج القػومي اإلجمػالي، 3قػؿ عػف بتخصيص نسبة مف اإلنفػاؽ الحكػومي لمتعمػيـ ال ت
( مػػف هػػذا 09)رقػػـ جػػاء بالمػػادة  وهػػو مػػاتتصػػاعد تػػدريجيا حتػػى تتفػػؽ مػػع المعػػدالت العالميػػة 

 :  (00ـ: 4103، جمهورية مصر العربية)والتي نصت عمى أف  الدستور
)التعميـ حؽ لكؿ مواطف، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ عمى الهوية 

وتأصيؿ المنهج العممي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع االبتكار، الوطنية، 
رساء مفاهيـ المواطنة والتسامل وعدـ التمييز،  وترسي  القيـ الحضارية والروحية، وا 
وتمتـز الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعميـ ووسائمه، وتوفير  وفقًا لمعايير الجودة 

 العالمية.
نهاية المرحمة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفؿ الدولة مجانيته  والتعميـ إلزامي حتى

 بمراحمه المختمفة في مؤسسات الدولة التعميمية، وفقًا لمقانوف.
% مف 3وتمتـز الدولة بتخصيص نسبة مف اإلنفاؽ الحكومي لمتعميـ ال تقؿ عف 

 ة.الناتج القومي اإلجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفؽ مع المعدالت العالمي
وتشرؼ الدولة عميه لضماف التزاـ جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة 

 بالسياسات التعميمية لها(. 
إلى جانب التزاـ النظاـ االقتصادي اجتماعيًا بضماف تكافؤ الفرص والتوزيع العػادؿ لعوائػد  

ف الحيػػاة التنميػػة وتقميػػؿ الفػػوارؽ بػػيف الػػدخوؿ وااللتػػزاـ بحػػد أدنػػى ل جػػور والمعاشػػات يضػػم
كمػا جػاء بالمػادة  ،الكريمة، وبحد أقصى في أجهػزة الدولػة لكػؿ مػف يعمػؿ بػأجر، وفقػا لمقػانوف

 .(04ـ: 4103)جمهورية مصر العربية، ( مف هذا الدستور43)
ـ قػػد اخػػتص التعمػػيـ بسػػت مػػواد تبػػدأ مػػف 4103ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف دسػػتور مصػػر 

عد هذ  مف أهـ المكتسبات التػي جػاء بهػا دسػتور (، وتُ 43( وحتى المادة رقـ )09المادة رقـ )
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ـ الجديد، وهذا يشير إلى األهمية الكبيرة التي أوالها هػذا الدسػتور لمتعمػيـ، والتػي 4103مصر 
، ويتضػػل هػػذا ُتعػػد مػػف المميػػزات الفريػػدة الػػذي انفػػرد بهػػا هػػذا الدسػػتور عػػف الدسػػاتير السػػابقة

يـ وسػػبؿ تطػػوير ، وتخصػػيص مػػواد لزيػػادة االهتمػػاـ مػػف خػػالؿ التأكيػػد عمػػى حػػؿ قضػػايا التعمػػ
 (.03،03ـ: 4109)فيصؿ الراوي، تمويمه، وتوفير متطمبات هذا التطوير

إال أنه مف الُمالحظ اتساع الفجوة بيف نصوص مواد الدستور والتطبيؽ الفعمػي عمػي أرض 
الواقع فيما يخػص تمويػؿ التعمػيـ، وبالتحديػد النسػبة المخصصػة مػف اإلنفػاؽ الحكػومي لمتعمػيـ 

ـ، ويرجػع 4103% مف إجمػالي النػاتج القػومي( كمػا جػاءت بالدسػتور المصػري لعػاـ 3وهي )
اع االقتصػادية فػي المجتمػع المصػري، األمػر الػذي أدي إلػي ضػعؼ قػدرة تػدني األوضػذلؾ إلػي 

 الدولة عمي الوفاء بتوفير هذ  النسبة لمتعميـ بالشكؿ المذكور في الدستور.
( 09كما ُتعد قضية عدالة التعميـ قضية محسومة بنص الدستور المصري في مادته رقػـ )

ث لػػػـ يعػػػد مسػػػمى العدالػػػة مصػػػطمًحا مػػػف البػػػاب الثػػػاني )المقومػػػات األساسػػػية لممجتمػػػع(، حيػػػ
لمرفاهيػػة، بػػؿ باتػػت حًقػػا مكفػػواًل بموجػػب الدسػػتور والقػػانوف، ويترتػػب عميػػه حقػػوؽ يجػػب أف 
ُتصػػاف، وُتحػػاط بتليػػات لممتابعػػة والمسػػاءلة والمحاسػػبة تكفػػؿ لمدولػػة حػػؽ مػػنل الفػػرص ل بنػػاء 

تػػي هػي فػػي مجممهػا واجػػب لمتعمػيـ الجيػد، وتكفػػؿ ل بنػاء حقػػوؽ المطالبػة بالعدالػػة التعميميػة ال
تمتـز الدولة بتقديمه، وليست مظهرًا مف مظاهر الرفاهية تمػف بػه الدولػة عمػي أبنائهػا، بػؿ هػو 
التػػزاـ ينبغػػي أف تقػػـو بػػه الدولػػة لضػػماف تػػوفير حػػؽ التعمػػيـ عػػالي المسػػتوي، والمتميػػز لكػػؿ 

ـ: 4103ي الباسػؿ، )عمػي صػالل جػوهر، ميػادة فػوز مواطف مف أبناء الوطف منذ مػيالد  وحتػي وفاتػه 
4 ،4). 

شػػرياف الحيػػاة باعتبػػار   العظيمػػة التػػي تحػػؼ بػػالتعميـ ووفقػػًا لػػذلؾ، وفػػى ضػػوء األهميػػة
، والمبنػة األساسػية التػي ترتكػز عميهػا األمػـ فػي نهضػتهاي لممجتمعات في مسيرتها نحػو التقػدـ

فإف هذا يتطمب مف القائميف عمى شئوف التعميـ قبؿ الجامعي في مصر بػذؿ مزيػد مػف الجهػود 
ـ إلػى سياسػات وتشػريعات وخطػط تعػزز 4103لترجمة تمؾ المواد التي تضمنها دستور مصػر 

اء الشػػعب المصػػري وخاصػػة فػػي ظػػؿ تػػدنى التعمػػيـ المجػػاني، وتحػػافظ عميػػه، وتػػوفر  لجميػػع أبنػػ
 األوضاع االقتصادية لكثير مف األسر في المجتمع المصري.  

كموجػػه لمسياسػػة العامػػة لمدولػػةي لكونهػػا كمػػا ٌتعػػد القػػوانيف المصػػدر الثػػاني بعػػد الدسػػتور 
 (.09ـ: 4109)فيصؿ الراوي، ترجمة لمدستور في صورة قوانيف ممزمة ل فراد والدولة 
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( 049د مف القوانيف المنظمة لمتعميـ قبؿ الجامعي، ومف أهمهػا القػانوف رقػـ )وهناؾ العدي
 : (4ـ: 0990)جمهورية مصر العربية، ( منه عمى أف 0ـ، والذي تنص المادة )0990لعاـ 

)التعميـ قبؿ الجامعي يهدؼ إلى تكويف الدارس ثقافيًا وعمميًا وقوميًا عمى 
مستويات متتالية مف النواحي الوجدانية والقومية والعقمية واالجتماعية والصحية 

المؤمف بربه ووطنه، وبقيـ الحؽ المصري والسموكية والرياضية، بقصد إعداد اإلنساف 
ظرية والتطبيقية نالمناسب مف القيـ والدراسات ال والخير واالنسانية، وتزويد  بالقدر

وقدرته عمى تحقيؽ ذاته، واإلسهاـ بكفاءة في تحقؽ إنسانيته وكرامته  التيوالمقومات 
عمميات وأنشطة اإلنتاج والخدمات أو لمواصمة التعميـ العالي والجامعي مف أجؿ تنمية 

 .(المجتمع وتحقيؽ رخائه وتقدمه
 :(2 : 1981)يمهوريت مصر ال ربيت، ي  م  أن ( من3كما تنص الما ة )

)التعميـ قبؿ الجامعي حؽ لجميع المواطنيف في مدارس الدولة بالمجاف، وال يجوز 
 ( مطالبة التالميذ برسـو مقابؿ ما ُيقدـ لهـ مف خدمات تعميمية او تربوية

لنظر إلػػى المػػادة الثالثػػة مػػف هػػذا القػػانوف يتضػػل أف هنػػاؾ اتفػػاؽ واتسػػاؽ كبيػػر بينهػػا ابػػو  
شػػير إلػػى اهتمػػاـ ( منػػه، وهػػو مػػا يُ 09فػػي المػػادة ) التػػي أقرهػػا الدسػػتور وبػػيف مجانيػػة التعمػػيـ 

الدولة والمجتمع المصري بأهمية الحفاظ عمى التعميـ المجاني ألبناء الشعب المصري رغـ كثػرة 
 .  لتي تحوؿ دوف توفير  بشكؿ صحيل عمى أرض الواقعالتحديات ا

( 03ـ، والػذي تػنص المػػادة )0990( لعػاـ 049عمػى الػرغـ مػف أف قػانوف التعمػيـ رقػـ )و 
منه عمى التزاـ الدولة بتوفير التعميـ األساسػي لكػؿ طفػؿ يبمػ  مػف العمػر سػت سػنوات، إضػافة 

% مػف األطفػاؿ 99المػدارس لمػا يقػرب مػف إلى تأكيد الدولة في أكثر مف تقرير عمي استيعاب 
، إال أف هنػاؾ صػعوبات عديػدة تواجػه األطفػاؿ وأوليػاء بمرحمة التعمػيـ األساسػي في سف اإللزاـ

الرتفػػاع تكػػاليؼ التعمػػيـ عمػػي أمػػورهـ فيمػػا يتعمػػؽ بالقػػدرة عمػػي االسػػتمرار فػػي التعمػػيـي نظػػرًا 
هػػا المػػدارس الحكوميػػة مثػػؿ ازدحػػاـ الغالبيػػة العظمػػي لممػػواطنيف، والمشػػكالت التػػي ُتعػػاني من

الفصػوؿ، ضػعؼ العائػد مػف التعمػػيـ، األمػر الػذي أدي إلػى تزايػػد أعػداد المتسػربيف مػف التعمػػيـ، 
وتعرضػػهـ لعديػػد مػػف المشػػكالت مثػػؿ عمالػػة األطفػػاؿ وأطفػػاؿ الشػػوارع، وغيرهػػا مػػف الظػػواهر 

 .(3،3ـ: 4119دالعميـ، )أحمد عبالسمبية التي انتشرت في الواقع المصري في اآلونة األخيرة 
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هػػذا باإلضػػافة إلػػى المبػػادئ واألهػػداؼ التػػي أوصػػت بهػػا التقػػارير والوثػػائؽ الصػػادرة عػػف 
المؤسسػات الدوليػػة المعنيػػة بشػػئوف التعمػػيـ بصػػفة خاصػة، ومػػف األهػػداؼ التػػي تمثػػؿ مقومػػات 

مسػاواة، أساسية لمسياسة التعميميػة فػي اإلطػار الػدولي: تعمػيـ االلتحػاؽ بػالتعميـ والنهػوض بال
وذلػػؾ مػػف خػػالؿ العمػػؿ بصػػورة فاعمػػة عمػػى إزالػػة أوجػػه التفػػاوت فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ بػػيف فئػػات 
المجتمع المختمفة، وأال تعانى الفئػات التػي ال تمقػى خػدمات كافيػة مثػؿ الفقػراء وغيػرهـ مػف أي 
تمييػػز فػػي االنتفػػاع بفػػرص التعمػػيـ، وأيضػػًا توسػػيع نطػػاؽ التربيػػة األساسػػية ووسػػائمهاي لتشػػمؿ 
كمػػاؿ  لزامػي، وا  العمػؿ عمػى تمكػػيف جميػع األطفػػاؿ مػف االلتحػػاؽ بتعمػيـ ابتػػدائي جيػد ومجػػاني وا 
 هذا التعمػيـ مػع التركيػز بوجػه خػاص عمػى البنػات واألطفػاؿ الػذيف يعيشػوف فػي ظػروؼ صػعبة

 (.44-44، 09ـ: 4109)فيصؿ الراوي، 
إحدى الكتابات أيًضا إلي أف هناؾ عدة مبػادئ اسػتراتيجية يتعػيف االلتػزاـ بهػا، كما أشارت 

 : (433ـ: 0999)أحمد فتحي سرور، ومف أهمها 
أف التعميـ استثمار إنتاجي مف الناحيتيف االقتصادية واالجتماعية، وفي معظـ الدوؿ  -

التعميـ عمي موارد النامية تقوـ الحكومة بتمويؿ أكبر جانب فيه، ويتـ التوسع في 
ضريبية، وقد أدت الظروؼ االقتصادية الصعبة إلي تقميؿ قدرة معظـ الحكومات عمي 
االستمرار في الصرؼ عمي التعميـ، وفي الدوؿ التي يزيد فيها عدد السكاف ويزيد فيها 
عدد المقبميف عمي التعميـ وخاصة في المدارس االبتدائية، فإف الحد مف اإلنفاؽ عمي 

 يحوؿ دوف تطوير هذا التعميـ، وتحقيؽ أهدافه. التعميـ
التعميـ في جميع مراحمه مجاني في مؤسسات الدولة، وذلؾ مبدأ دستوري يتعيف  -

احترامه، وبناء عمي ذلؾ تتحمؿ الدولة عبء تمويؿ التعميـ في جميع المدارس 
 .الرسمية وفي الجامعات والمعاهد العميا والمتوسطة الممموكة لمدولة

والتي أشارت ( 043، 044: ـ0993)عبدالفتاح إبراهيـ تركي،ضافة إلي ما ذكرته دراسة هذا باإل
إلي أف المجانية تأتي في مكاف الصدارة بالنسبة لمجموعة االجراءات الرامية إلي تحييػد العامػؿ 
المػادي، حيػث أف الدراسػات التػي تهػتـ بمعرفػة مػا يتحقػؽ مػف وراء األخػذ بهػا قميمػة جػًدا، فمػا 

مجتمعات التي تبنت مبدأ مجانية التعميـ، وتوقؼ جهدها وجهد البحث العممػي فيهػا عنػد أكثر ال
حد إصدار القوانيف المنفػذة والمنظمػة لعمميػة المجانيػة أي دوف أف تحػاوؿ معرفػة التقػدـ الػذى 
تـ إحراز  في اتجا  هدؼ المساواة أماـ الفرص التعميمية المتاحة، والدراسة التػي تسػعى لتقػويـ 

ياسػػة تعميميػػة بعينهػػا بمبػػدأ مجانيػػة التعمػػيـ، تحتػػاج إلػػى االحتفػػاظ بػػالخط الفاصػػؿ بػػيف أخػػذ س
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المجانيػػة كمػػا يحػػددها القػػانوف والمجانيػػة كمػػا هػػي مطبقػػة بالفعػػؿ، فبػػدوف هػػذا الخػػط الفاصػػؿ 
 .يستحيؿ بموغ نتائج ذات قيمة وتستحيؿ المقارنة بيف المجتمعات

أشارت إحدى الدراسات إلي وجود مجموعة مف الحجج المؤيدة لمتعمػيـ المجػاني، ومػف  وقد
صػبل المػتعمـ مشػارؾ نشػط فػي حيػث يأهمها أف التعميـ المجاني ُيعد جػوهر الػنهج الشخصػي، 

العمميػػة التعميميػػة، ويمكػػف إعػػادة بنائػػه وفػػؽ احتياجػػات الفرديػػة الذاتيػػة، وهػػذا يعنػػى أف التعمػػيـ 
مػػي االسػػتفادة مػػف الحريػػة الممنوحػػة، بمعنػػي إيقػػاظ حػػو المتعممػػيف وقػػدرتهـ عالمجػػاني موجػػه ن

وعي المتعمـ وتشجيعه عمي البحث عف اختيار  الفردي، وحريته مػف خػالؿ القػدرة عمػي التفكيػر 
والتصػػرؼ وفػػؽ رغباتػػه وأفكػػار  الخاصػػة، ولػػيس نتيجػػة اإلكػػرا ، هػػذا باإلضػػافة إلػػى أف التعمػػيـ 

ألداء العمميػات التعميميػة األساسػية التػي تسػهـ فػي تشػكيؿ المػتعمـ  المجاني يوفر كافة الفرص
 Agzam A. Valeev, Liliya) . وتشجع الموقؼ النشط له في الحياة والثقافة والنشاط المعرفػي

A. Valeeva,2014: 66-69) 
وفي ضوء ما تقدـ تتضل األهمية الكبيرة لمجانية التعميـ، وذلؾ مف خػالؿ النصػوص التػي 
تضػػمنتها الدسػػاتير والقػػوانيف المصػػرية المختمفػػة، إلػػي جانػػب مػػا جػػاء فػػي التقػػارير والوثػػائؽ 

لتعمػيـ مػف خػالؿ الدولية، والتي تؤكد عمي ضرورة إتاحة التعميـ المجػاني، وتوضػل ديمقراطيػة ا
يتطمػب تطبيػؽ إجرائػي لتمػؾ النصػوصي  هػذا تبني وتحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميميػة، إال أف

فالواقع يشير إلى أف هذ  النصوص ال تجد تطبيًقا فعمًيا فػي النظػاـ التعميمػي، ويرجػع ذلػؾ إلػي 
مجانيػػة التعمػػيـ التحػػديات التػػي تواجػػه غيػػاب التخطػػيط التعميمػػي الجيػػد والمسػػبؽ، إضػػافة إلػػي 

ستتناوله الباحثة فػي المحػور ، وهو ما التعميميقتصادي أو االجتماعي أو سواء في الجانب اال
    الثاني مف اإلطار النظري لهذا البحث.  

ًَا  ٌاجى تفعَل جماىَْ التعلَه باجملتنع املصرِالتحدٍات اليت ُتبرز أ: ثاى

الػذى ال يسػتطيع أف يغفمػه أي مجتمػع مػف عمي الرغـ مػف األهميػة الكبػرى لمتعمػيـ، ودور  
المجتمعات، إال أف التعميـ في اآلونة األخيرة ُيواجه العديد مف التحػديات والمشػكالت التػي تقػؼ 
عائًقا في وجه التعميـ، األمر الذي ترتب عميه عجز  عف تحقيؽ أهدافه في تخريج قػوى عاممػة 

 تستطيع خدمة هذا المجتمع، والرقي والتقدـ به.
الدراسات، والتي أشارت إلي أنه رغـ اهتماـ كثير مػف حكومػات العػالـ  ما أكدته إحدى وهو

الثالػػث والعربػػي عمػػي وجػػه الخصػػوص بػػالتعميـ، ومسػػاعدة األفػػراد نحػػو مسػػايرة التغيػػرات التػػي 
تحدث في هذا العصر، وما يتصؼ به مف تطور تكنولوجي سريع وثورة معرفية، إال أنػه مػا زاؿ 

https://0810bpy6y-1104-y-https-www-emeraldinsight-com.mplbci.ekb.eg/author/Gamlath%2C+Sharmila
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مػػف التحػػديات والمشػػكالت التػػي تقػػؼ حػػائاًل أمػػاـ إحػػداث التغييػػر المطمػػوب، ُيعػػاني مػػف كثيػػر 
)نػاجي القطػب الكنيسػي، رضػا والتقدـ المنشود في تمؾ المؤسسات التعميميػة المسػئولة عػف التعمػيـ 

 .(339ـ: 4104محمود داود، 
حيػػث تػػؤثر تمػػؾ التحػػديات والمشػػكالت بالسػػمب عمػػي العمميػػة التربويػػة وعناصػػرها المختمفػػة 
كافة، وعمى المجتمع بصػورة عامػة، وقػد بػدأت هػذ  المشػكالت تتفػاقـ، وتتشػكؿ حتػى أصػبحت 
اليػػـو مشػػكالت ال يمكػػف تجاهمهػػا خاصػػة فػػي ظػػؿ الهػػدر واالسػػتنزاؼ الػػذى تسػػببه، حيػػث تعمػػؿ 
عمى عرقمة العممية التربوية، وتأخير مسيرتها مما يجعػؿ النفقػات التػي تخصػص لهنفػاؽ عمػى 

)فػوزي أحمػد سػمارة، ا لحجػـ تمػؾ القضػايا ونوعهػا وطرائقهػا بنسبة كبيرة تبًعػالتعميـ تذهب سدى و 
  .(004ـ: 4113

، حيػث ذكػرت أف مشػكالت التعمػيـ (Clarc, E., M.,2014: 6)وهػو مػا أشػارت إليػه دراسػة 
واخػػتالؿ تكػػافؤ الفػػرص التعميميػػة فػػي دوؿ العػػالـ الثالػػث ومػػف بينهػػا مصػػر، يتطمػػب أف ُتواجػػه 

 شاممة تقـو عمي الشراكة والتعاوف المجتمعى.  بمنظومة مجتمعية
وتمػػؾ التحػػديات التػػي تواجػػه التعمػػيـ، تػػؤثر أيضػػًا عمػػي إتاحػػة مجانيػػة التعمػػيـ فػػي مصػػر ، 
وتحػػوؿ دوف تفعيمهػػا ألبنػػاء الشػػعب المصػػري بالشػػكؿ الػػذي ينشػػد  المجتمػػع، وبالصػػورة التػػي 

يات مػػػا بػػػيف تحػػػديات اقتصػػػادية، دأقرتهػػػا القػػػوانيف والدسػػػاتير المصػػػرية، وتتنػػػوع هػػػذ  التحػػػ
واجتماعية، وتعميمية، وفيما يمي عرض موجز ألبرز تمؾ التحػديات التػي ُتواجػه مجانيػة التعمػيـ 

 في مصر: 
 أًًلا : التحدٍات االقتصادٍْ 

مية إتاحػة مجانيػة التعمػيـ فػي مصػر، هناؾ العديد مف التحديات االقتصادية التي تواجه عم
 ، وأزمػة تمويػؿ التعمػيـ،واالتجا  نحو التعميـ الخاص صخصة التعميـومف أبرز هذ  التحديات خ

 ا يمي عرض موجز لهذيف التحدييف: وفيموانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، 
 خصدصْ التعلَه ًاالجتاي حنٌ التعلَه اخلاص: -0

رحػب الدولػة بهػذ  المسػاهمة ُيسهـ التعميـ الخاص في العمميػة التعميميػة بقػدر ممحػوظ، وتُ 
وتػػدعمها، ولكػػف يجػػب الحػػذر مػػف اسػػتخداـ هػػذا النػػوع مػػف التعمػػيـ كمجػػاؿ لمتجػػارة واألربػػاح أو 
سوء الخدمة التعميمية فيه، أو االسػتعانة فيػه بمعممػيف غيػر أكفػاء أو غيػر مػؤهميف، ولػذا البػد 

واسػػتراتيجية  مػػف وضػػع ضػػوابط تكفػػؿ تشػػجيع التعمػػيـ الخػػاص فػػي إطػػار السياسػػة التعميميػػة
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تحقيقهػػا، وفػػى ذات الوقػػت ال يجػػوز أف يخػػرج التعمػػيـ الخػػاص عػػف إشػػراؼ الدولػػة، سػػواء فػػي 
إدارة المدرسة الخاصة أـ عمي مضموف ما تعطيه لمطالب، فالتعميـ مظهر مػف مظػاهر السػيادة 

فيػه  الوطنية لمدولة، وعميها أف تقود الحركة التعميمية بها أًيػا كػاف صػاحب المكػاف الػذي ُيجػري
التعمػػيـ، وأف تنػػأى بهػػذ  الحركػػة عمػػف يسػػتهدفوف مجػػرد الػػربل واالسػػتغالؿ، فػػالتعميـ رسػػالة 

  .(09، 004ـ: 0999)أحمد فتحي سرور، وطنية يجب أال يحممها غير المؤمنيف بها 
سػػهامات رجػػاؿ األعمػػاؿ فػػي دعػػـ  وقػػد أصػػبحت الػػدعوة إلػػي مشػػاركة القطػػاع الخػػاص وا 

لحيويػة مػع بدايػة القػرف الحػادي والعشػريف فػي معظػـ دوؿ العػالـ وتمويؿ التعميـ مف الجوانب ا
ومنها مصر، ويرجع ذلؾ إلى محدودية مواردها وتزايد أعباء الحياة، كمػا ارتبطػت زيػادة المجػوء 
إلي التعميـ الخاص بسيادة أيديولوجية الخصخصة، وهي أيديولوجية تتجه إلى تخفػيض وتقميػؿ 

القطػاع الخػاص فيػه لتضػاؤؿ قػدرة الدولػة عمػي تػوفير التعمػيـ اإلنفاؽ عمي التعميـ وزيادة دور 
)عبػػػدالمعيف سػػػعدالديف هنػػػدى، المتميػػػز لكافػػػة األفػػػراد بالمسػػػتوي المناسػػػب الػػػذي ينبغػػػي تحقيقػػػه 

  .(433ـ: 4113
 :Donald R.Baum, Rachel Cooper, OniLusk-Stover,2018)  وهو ما أوضحته دراسة

تحكػػـ المػػدارس الخاصػػة فػػي عشػػريف  ي، مػػف خػػالؿ التقيػػيـ المقػػارف لمسياسػػات التػػ(100-112
دولة في أفريقيا، حيث أشارت النتائج إلى فشػؿ األنظمػة التنظيميػة فػي معالجػة اآلثػار السػمبية 

خفاقػػات األسػػواؽ ا لتعميميػػة الخاصػػة بشػػكؿ مالئػػـ، كمػػا أف القػػدرات الحكوميػػة غيػػر الخارجيػػة وا 
فػي تنفيػذ السياسػات، ولػذا فػإف عػدـ كفايػة العػرض العػاـ مػف الكافية تسهـ فػي عػدـ التسػاوي 

 جانب الحكومة هو أقوي مؤشر لمنمو في أسواؽ التعميـ الخاصة.
مػة مػا تقػـو بػه حيث يمكف لمتعمػيـ فػي القطػاع الخػاص أف يقػـو بػدور حيػوي جػًدا فػي تكم

الحكومػػة، لكػػف مػػا ُيقّدمػػه ال يقػػدر عمػػى تكمفتػػه الفػػرد العػػادي، وهػػو مػػا جعػػؿ المػػدارس الخاصػػة 
حكرًا عمي األغنيػاء فقػط فػي المجتمعػات التػي يوجػد بهػا تعمػيـ خػاص، وبالتػالي فإنػه عنػدما ال 

)اليونسػكو، دارس يكوف التعميـ مجانًيا، يمكف لمقيود الماليػة أف ُتِحػد مػف القػدرة عمػي اختيػار المػ
  .ـ(4109

ووفًقا لػذلؾ، يتضػل أف التعمػيـ الخػاص رغػـ الػدور الػذي يقػـو بػه فػي المجتمػع المصػري، 
، وخاصػػة فػػي ظػػؿ ضػػعؼ قػػدرة الدولػػة عمػػي الوفػػاء بتقػػديـ تعمػػيـ متميػػز لكافػػة أبنػػاء المجتمػػع

وتوفير التمويؿ الالـز لالرتقاء بالنظػاـ التعميمػي نتيجػة لتػدنى األوضػاع االقتصػادية بػالمجتمع، 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059316304989#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059316304989#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059316304989#!
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إال أنػػه أصػػبل مقتصػػرًا عمػػي فئػػة بعينهػػا مػػف األفػػراد الػػذيف يسػػتطيعوف تحمػػؿ نفقػػات التعمػػيـ 
 الخاص.

وقػػد سػػاهـ االنفتػػاح االقتصػػادي والخصخصػػة مسػػاهمة فعالػػة فػػي انتشػػار التعمػػيـ الخػػاص 
والتوجػػه إلػػى خصخصػػة التعمػػيـ كمجػػاؿ مػػف مجػػاالت االسػػتثمار، ولػػـ تُػػراَع الضػػوابط إلنشػػاء 
المػػدارس الخاصػػة، ولػػـ ُيػػراَع أف مجػػاؿ التعمػػيـ كمجػػاؿ اسػػتثماري لػػه طبيعػػة خاصػػة، وأبعػػاد 

ترتبط بالمجتمع والفرد، كما أنه مع ظهور العديد مف متغيػرات العصػر  اجتماعية وثقافية وأمنية
االقتصػػادية، وانتشػػار التعمػػيـ الخػػاص زاد الحػػديث عػػف مجانيػػة التعمػػيـ، وتعالػػت األصػػوات التػػي 

  .(494، 401ـ: 4113)عبدالمعيف سعدالديف هندي، تُنادي بإلغاء مجانية التعميـ 
ذي نػػرا  فػػي مصػػر حالًيػػا أشػػعؿ الطبقيػػة بػػالمجتمع فانتشػػار التعمػػيـ الخػػاص عمػػي النحػػو الػػ

المصػػػري، حيػػػث أصػػػبل التعمػػػيـ مقػػػدًما لمصػػػفوة رغبػػػة فػػػي التشػػػبه بالػػػدوؿ األجنبيػػػة، وأصػػػبل 
االلتحػػاؽ بالمػػدارس الخاصػػة صػػورة مػػف صػػور الوجاهػػة االجتماعيػػة فػػي المجتمػػع المصػػري، 

اء الذيف يروف أنهػـ فػي والتي بدورها رسخت مفاهيـ اإلحساس بالقهر لدى بعض الطالب الفقر 
)عمػػي صػػالل جػػوهر، مجتمػع يكػػاد يكػػوف متجًهػػا نحػػو نػوع جديػػد مػػف أنػػواع العنصػػرية فػػي التعمػيـ 

 .(03ـ: 4103ميادة فوزي الباسؿ، 
حيػث ( 033: ـ0993)عبػدالفتاح إبػراهيـ تركػي،وهو ما يتفؽ أيًضػا مػع مػا أشػارت إليػه دراسػة 

أكػػدت أنػػه رغػػـ الجهػػود التػػي تُبػػذؿ مػػف أجػػؿ تقميػػؿ أهميػػة التعمػػيـ الخػػاص ومػػف أجػػؿ إحكػػاـ 
السػػيطرة عميػػه، إال أف هػػذا التعمػػيـ ُيكػػّرس بالفعػػؿ الطبقيػػة فػػي المجتمػػع ويػػدعـ الفػػوارؽ بػػيف 

 .الفئات المختمفة الموجودة فيه 
التعمػػيـ، ففػػي معظػػـ لػػذا ُيعػػد التعمػػيـ الخػػاص مػػف أبػػرز مظػػاهر عػػدـ المسػػاواة أمػػاـ فػػرص 

المجتمعات ال يتناسب المعروض مف األماكف فػي التعمػيـ الرسػمي مػع الطمػب االجتمػاعي عمػي 
التعمػػيـ، وبالتػػالي يسػػتطيع القػػادروف التغمػػب عمػػي تمػػؾ الصػػعوبة بإدخػػاؿ أبنػػائهـ فػػي التعمػػيـ 

ه منافسػة الخاص، والذي يتطمب نفقػات ال يسػتطيعها إال أفػراد معينػيف، األمػر الػذي يترتػب عميػ
خريجي التعميـ الرسمي، وخاصة في أنظمة التعمػيـ التػي تتخػذ مسػتوي النجػاح فػي االمتحانػات 
معيػػارًا لمواصػػمة التعمػػيـ فػػي المسػػتويات األعمػػى، وهػػذا يعنػػي أف الفئػػات الميسػػرة التػػي تػػوفر 

عمػي  ألبنائها تعميًما خاًصا حتي مستوي الثانوية تستأثر بقدر كبيػر مػف أمػاكف التعمػيـ الرسػمي
مػع  ؽمستوي الجامعة عمي حيف تحتؿ الفئات األخرى عدًدا مف األماكف ال يتناسب عمي اإلطال 
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ثقمها في التركيب السكاني، وبتعبيػر آخػر يػتعمـ أبنػاء الفئػات الميسػورة عمػي حسػاب مػا يدفعػه 
  .(034،033ـ: 0993)عبدالفتاح إبراهيـ تركي، آباء االخريف مف ضرائب لمخزانة العامة 

ووفًقػػا لػػذلؾ يتضػػل أف التعمػػيـ الخػػاص واالتجػػا  نحػػو خصخصػػة التعمػػيـ ُيعػػد مػػف أبػػرز 
 الموجػودة عالمات غيػاب تكػافؤ الفػرص التعميميػة، وذلػؾ ألنػه يزيػد مػف الفػوارؽ بػيف الطبقػات

، وهػػو مػػا أدي إلػػي إحسػػاس طػػالب الطبقػػات الفقيػػرة بػػالقهر والعنصػػرية، وخاصػػة فػػي المجتمػػع
 ميهـ طالب المدارس الخاصة. عندما يتباهي ويتفاخر ع

ومف الجدير بالذكر أف التعميـ الحكومي في كؿ المجتمعػات يعمػؿ عمػي تحقيػؽ مبػدأ تكػافؤ 
الفػػػرص التعميميػػػة، كمػػػا أنػػػه ضػػػروري لممجتمعػػػات الديمقراطيػػػة القائمػػػة عمػػػي تكػػػافؤ الفػػػرص 

مػاني أو تسػع التعميمية، ويتضل ذلؾ مف خالؿ كثير مف االجراءات مثؿ زيادة حػد اإللػزاـ إلػى ث
سنوات، وتطبيؽ صيغة التعميـ األساسي نواة لتعميـ موحػد، والقبػوؿ فػي المرحمػة الثانويػة عمػي 

)عبػدالمعيف أساس المفاضمة بيف المقيػديف عمػي أسػاس عامػؿ السػف والمجمػوع الكمػي لمػدرجات 
 .(494-494ـ: 4113سعدالديف هندي، 

لوهمػة األولػي أف ُيعػايف أوجػه القصػور إال أف الُمتابع لنظػاـ التعمػيـ فػي مصػر يمكنػه مػف ا
المتعددة التي ُيعاني منها )وفًقا لمعايير الدولة التي وضعتها في الدستور القائـ(، والتػي تتمثػؿ 

 :(3ـ: 4119)أحمد عبدالعميـ، في تعدد نظـ التعميـ ما بيف 
 التعميـ الحكومي، والذي توفر  الدولة مف خالؿ مدارسها. -

يشتمؿ عمي مجموعة متنوعة مف المدارس منها: مػدارس المغػة التعميـ الخاص، والذي  -
العربية والتي تماثؿ مدارس الدولة فيما عػدا كونهػا بمصػروفات، ومػدارس المغػات وهػي 
متنوعػػة وتقػػـو بتػػدريس المنػػاهج بمغػػة أجنبيػػة مػػا عػػدا المغػػة العربيػػة والػػديف والتػػاري ، 

دولػػة أجنبيػػة سػػواء مػػنهج  ومػػدارس أجنبيػػة وهػػي تُػػدّرس منػػاهج أجنبيػػة وفًقػػا لنظػػاـ
 بريطاني أو أمريكي.

التعميـ الديني، وهو تعميـ يجمع بيف عناصر المنهج التعميمي الحكومي، باإلضػافة إلػي  -
 منهج تعميـ ديني يخضع في جميع مراحمه لمؤسسة األزهر.

وهػػو مػػا أشػػارت إليػػه إحػػدى الدراسػػات، حيػػث ذكػػرت أف وجػػود منظومػػات تعميميػػة مختمفػػة 
إلػػي خػػاص  -كنػػا ومػػا زلنػػا نتبػػاهى بأننػػا تعممنػػا فيػػه   –هػػداؼ بػػيف تعمػػيـ حكػػومي ومتباينػػة األ

وتجريبي وقومي ودولي وأجنبي، أدي إلػي تعػدد لغػات التعمػيـ وكػر  أو تجنػب المتعممػيف لمغػتهـ 
القومية لصالل التفاخر بمغات أخػرى إلػى جانػب التبػاهي بمصػروفات المػدارس وتفػاخر الطػالب 
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بػداًل مػف احترامػه  -فمػوالهـ مػا كػاف ليأخػذ راتبػه  -وأولياء األمػور بهػذ  المػدارس عمػي المعمػـ
واالهتماـ بالتعميـ الحكومي القومي الذي تخّرج منه عظماء الػوطف واألجيػاؿ العديػدة التػي بنػت 

 .(04: ـ4109)مدحت أحمد النمر، هالة محمد طميمات،بسواعدها وعقولها هذ  األمة 
ي ترتب عميه تغير العالقة بيف التعميـ الحكومي والتعميـ الخاص مػف التكامػؿ إلػى األمر الذ

التنػػافس التجػػاري، وهػػو مػػا دفػػع القطػػاعيف الحكػػومي والخػػاص إلػػى محاولػػة كػػؿ منهمػػا إظهػػار 
عيػػوب وسػػمبيات اآلخػػر لتحسػػيف صػػورته أمػػاـ الػػراغبيف فػػي االلتحػػاؽ بػػه، وأمػػاـ الػػرأي العػػاـ 

ويرجػػع ذلػػؾ إلػػي ضػػعؼ إمكانيػػات التعمػػيـ الحكػػومي المترتػػب عمػػي والمسػػئوليف فػػي المجتمػػع، 
ـ: 4113)عبػػدالمعيف سػػعدالديف هنػػدي، تخفػػيض اإلنفػػاؽ عميػػه، وارتفػػاع إمكانيػػات التعمػػيـ الخػػاص 

433 ،401). 
وهػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا أوضػػحته إحػػدى الدراسػػات التػػي أجريػػت فػػي سػػريالنكا، حيػػث أظهػػرت 

في سريالنكاي نتيجة ألوجه القصور العديػدة التػي ُيعػانى  كبير لنظاـ التعميـالحاجة إلى إصالح 
منهػػا النظػػاـ التعميمػػي بهػػا، وخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتحسػػيف جػػودة التعمػػيـ الحكػػومي وتشػػجيع 
مشاركة أكبر لمقطاع الخاص، والمشاكؿ العديدة التي يمكف أف تنشأ في سػياؽ يوجػد فيػه نظػاـ 

 لى المستوى الثالث مقابؿ قطاع خاص مزدهػرعالمي لمتعميـ المجاني مف المستوى األساسي إ

. (Sharmila Gamlath,2013: 34-52) 
مػػف أبػػرز  وفػي ضػػوء مػػا تقػػدـ يتضػػل أف خصخصػػة التعمػػيـ واالتجػػا  نحػػو التعمػػيـ الخػػاص

التحػػديات التػػي ُتواجػػه تفعيػػؿ المجانيػػة فػػي التعمػػيـ المصػػري بالشػػكؿ المنشػػود، وذلػػؾ لمػػا ترتػػب 
عميهما مف وجود منظومات تعميميػة مختمفػة ومتباينػة األهػداؼ إلػي جانػب تعػدد لغػات التعمػيـ، 
 ودعػػـ الفػػوارؽ الطبقيػػة بػػيف األفػػراد فػػي المجتمػػع، وانخفػػاض جػػودة التعمػػيـ الحكػػومي، نتيجػػة

 لتقميؿ وتخفيض اإلنفاؽ عميه مف ِقبؿ الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في التعميـ.

 أزمْ متٌٍل التعلَه  -9

تمتػػـز الدولػػة بتمويػػؿ التعمػػيـ مػػف مؤسسػػاتها مػػف مػػوارد الدولػػة، كمػػا تمتػػـز بتػػوفير فػػرص 
افيػػة مػػف التعمػػيـ مجاًنػػا فػػي هػػذ  المؤسسػػات، إال أنػػه يتعػػيف بػػذؿ كػػؿ الجهػػود لتقػػديـ المػػوارد الك

أجؿ المحافظة عمي الجودة النوعية لمتعميـ دوف إخالؿ بتعميمه تطبيًقا لمبدأ ديمقراطيػة التعمػيـ 
 (.  434ـ: 0999)أحمد فتحي سرور، 

لػػذا تتعػػدد مصػػادر تمويػػؿ التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي فػػي مصػػر، حيػػث تتحمػػؿ الدولػػة النصػػيب 
األكبر، وتتحمؿ األسرة نسبة ليست بالضئيمة مف تكمفة تعميـ األبناء، وُتشػارؾ بعػد ذلػؾ جهػات 

https://0810bpy6y-1104-y-https-www-emeraldinsight-com.mplbci.ekb.eg/author/Gamlath%2C+Sharmila
https://0810bpy6y-1104-y-https-www-emeraldinsight-com.mplbci.ekb.eg/author/Gamlath%2C+Sharmila
https://0810bpy6y-1104-y-https-www-emeraldinsight-com.mplbci.ekb.eg/author/Gamlath%2C+Sharmila


 .رؤية مقترحة لمواجهة التحديات التي تواجو مجانية التعليم في مصر

- 344 - 

شعبية وخارجية في هذ  المهمة في صورة معونات ومسػاعدات لمطػالب والمؤسسػات التعميميػة 
 (.333ـ: 4114، )خمؼ محمد البحيري

والمصدر الرئيسي لكفالة الدولػة لمتعمػيـ هػو مػف مواردهػا السػيادية، وخاصػة مػف الضػرائب 
التػػي تمثػػؿ المشػػاركة االجتماعيػػة الحقيقيػػة الممزمػػة مػػف قبػػؿ األفػػراد وفػػاًءا بمسػػئولياتهـ نحػػو 

 .(093: ـ4101مجتمعهـ )محمد إبراهيـ المنوفي، 
ـّ، يتضل أف الدولػة ممزمػة بتػو  فير كافػة المػوارد الماليػة الالزمػة لتمويػؿ التعمػيـ قبػؿ ومف ث

وذلؾ مػف أجػؿ الحفػاظ عمػي تقػديـ خدمػة تعميميػة متميػزة، وحفاًظػا عمػي مبػدأ تكػافؤ الجامعي، 
الفػػرص التعميميػػة الػػذي يتػػيل الفرصػػة لكافػػة أبنػػاء الشػػعب المصػػري فػػي مواصػػمة التعمػػيـ وفػػؽ 

 هـ االقتصادية.قدراتهـ واستعداداتهـ، ودوف النظر إلي أوضاع
وهذا يتفؽ مع ما أوضحته إحدى الدراسات، حيث أشارت إلى أف إيػراف ركػزت عمػى التعمػيـ 
العاـ وعمى طرؽ تسهيمهي ولتحقيؽ هذا الهدؼ يتـ تػوفير التعمػيـ مػف خػالؿ األمػواؿ الحكوميػة 

( مػف الدسػتور المعمػوؿ بػه لػديها، ويجػب عمػى الحكومػة أف تُػوفر 41، 41، 09وفًقا لممواد )
عميـ االبتدائي والثانوي المجاني الػذي ال ُيفكػر فػي العػرؽ أو الجػنس، وأف يكػوف لكؿ مواطف الت
لزامي   (Alimorad Ahmadi, Susan Laeib, 2012 : 868-873) . مجاني وا 
التمويؿ ُتعد مف أبرز المشكالت التي ُتواجه التعمػيـ الحكػومي، والتػي ترتػب عميهػا ومشكمة 

نقص المػوارد البشػرية المالئمػة، والمػوارد الماديػة واإلمكانيػات والتجهيػزات، والزيػادة فػي كثافػة 
الفصػػوؿ، وضػػعؼ االرتبػػاط بػػيف نػػوع التعمػػيـ والفػػرص المتاحػػة لمعمػػؿ )عبػػدالمعيف سػػعدالديف 

 (.493 ـ:4113هندي، 
ويػػرتبط األداء السياسػػي واالقتصػػادي والثقػػافي والحضػػاري ألي مجتمػػع بشػػكؿ عػػاـ حالًيػػا 
ومستقباًل بأوضاع التعميـ، ومػا يمكػف أف ُيحدثػه مػف تػأثير عمػي جميػع نػواحي الحيػاة بأبعادهػا 
ومجاالتهػػا المتعػػددة، وعمػػى اإلنسػػاف نفسػػه صػػانع التقػػدـ ومحػػرؾ قػػوي التغييػػر )نػػاجي القطػػب 

 .(03،43: ـ4100الكنيسي، رضا محمود داود،
لػػذا تػػؤثر الظػػروؼ االقتصػػادية التػػي يمػػر بهػػا أي مجتمػػع فػػي النظػػاـ التعميمػػي كًمػػا وكيًفػػا، 
وكثيػرًا مػػا تتعثػر أنشػػطة اإلصػالح والتطػػوير التربػوي، بسػػبب عجػز المػػوارد االقتصػادية المتاحػػة 

ت األزمػػة االقتصػػادية التػػي (، وقػػد دفعػػ009ـ: 0999لقطػػاع التعمػػيـ )أحمػػد فتحػػي سػػرور، 
تعيشػػها معظػػـ البمػػداف الناميػػة والمتقدمػػة إلػػي تخفيػػؼ الػػدعـ الحكػػومي لمتعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي، 

https://0810bpy6y-1104-y-https-www-emeraldinsight-com.mplbci.ekb.eg/author/Gamlath%2C+Sharmila
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تاحة الفرصة أماـ بعض المؤسسػات الخاصػة خيريػة أو ربحيػة لتعػويض ذلػؾ الػنقص )خمػؼ  وا 
 (.333ـ: 4114محمد البحيري، 

عمػػي التعمػػيـ لػػـ تػػؤِد إلػػى االرتفػػاع وقػػد أشػػارت إحػػدى الدراسػػات إلػػي أف زيػػادة اإلنفػػاؽ 
بمسػػتوي كفايػػة العمميػػة التعميميػػة مػػع أف العكػػس صػػحيل، فػػالمفترض كممػػا زاد اإلنفػػاؽ عمػػي 
التعميـ تزداد فعاليته، وهذا يوضػل أمػريف، األوؿ أف هػذ  الزيػادة فػي اإلنفػاؽ ظاهريػة، والثػاني 

 (.  0103ـ: 0993اهيـ، أف الميزانية تُنفؽ في غير مواضعها الصحيحة )مهني محمد إبر 
وعميػػػه، يتضػػػل أف النظػػػاـ التعميمػػػي فػػػي المجتمػػػع المصػػػري ُيواجػػػه مشػػػكمة مػػػف أخطػػػر 

وعيته، وهي مشػكمة التمويػؿ، والتػي ترتػب عميهػا مشػكالت المشكالت التي تؤثر عمي جودته ون
عديػػدة فػػي كافػػة عناصػػر العمميػػة التعميميػػة سػػواء المعمػػـ أو المػػتعمـ أو المنػػاهج أو األنشػػطة 
والوسائؿ التعميمية، وكؿ ذلػؾ يرجػع إلػى الهػدر الكبيػر فػي الميزانيػة المخصصػة لمتعمػيـ، إنفػاؽ 

 معظمها في غير موضعه الصحيل.
ومجانية التعميـ تضػمف اسػتفادة النػاس بػالحؽ فػي التعمػيـ، إال أف هػذ  المجانيػة ال يجػوز 

ال يجػوز الخمػط بػيف  التعسؼ في اسػتخدامها، فػال توجػد رخصػة لمرسػوب إلػي مػاال نهايػة، كمػا
تمويؿ التعميـ ومجانيتػه، فالتمويػؿ هػو لتكمفػة التعمػيـ، أمػا مجانيتػه فهػي لزيػادة فعاليػة التعمػيـ 
مف حيث إشباع الحؽ فيه، وتوفير الموارد عمي أساس مف تكافؤ الفرص، أيًضا ال يجػوز الحػد 

ًقػػا لمعػػايير محػػددة مػػف المجانيػػة كأسػػموب لتمويػػؿ التعمػػيـ، فإسػػقاط المجانيػػة عػػف الراسػػبيف وف
ينبني عمى أساس أف حؽ التعميـ المجاني مناطه جدية االستفادة به والقدرة عمي التعمػيـ، وأنػه 
لػػػيس مػػػف المنطقػػػي أف يتمتػػػع الراسػػػبوف بهػػػذا الحػػػؽ إلػػػى مػػػاال نهايػػػة )أحمػػػد فتحػػػي سػػػرور، 

 (.09ـ: 0999
نات الدولػة عػف والمشكمة في مصر ال تكمف في مجانية التعميـ بقدر ماهي في قصور إمكا

القػوى بعػض إال أف الوفاء بمتطمبات المجانية لما يتطمبه ذلؾ مف أمواؿ تفوؽ قػدرتها الماديػة، 
االقتصادية بيف األفراد سرعاف مػا اسػتغمت ضػعؼ المػوارد الماليػة لمدولػة، ومػا ترتػب عميػه مػف 

الػػػدروس تػػػدهور فػػػي مسػػػتوى الخدمػػػة التعميميػػػة كًمػػػا ونوًعػػػا، واسػػػتحدثت أبواًبػػػا أخػػػرى مثػػػؿ 
الخصوصية ومدارس المغات لتقّدـ خدمة تعميمية أحسف لمف يدفع اكثر، ومف هنا بػدأت عمميػة 
إعادة فرز اجتماعي لكي ال يتصاعد فػي السػمـ االجتمػاعي إال مػف يممػؾ القػوة وتبقػى األغمبيػة 

 .(01: ـ0993في قاع السمـ )سعيد اسماعيؿ عمي،
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عمػػي الػػرغـ مػػف الجهػػود التػػي تبػػذلها الػػدوؿ االشػػتراكية لتحقيػػؽ المجانيػػة، إال أف العػػائؽ ف
االقتصػػادي مػػا زاؿ يقػػؼ حػػائاًل دوف تمتػػع الجميػػع بػػالتعميـ، حيػػث أثبتػػت الدراسػػات والتحمػػيالت 
التي ُأجريت في كٍؿ مف أوربا الشرقية والغربية أف تطبيؽ مبػدأ مجانيػة التعمػيـ لػـ يقػِض نهائًيػا 

ي عقبػػة االلتحػػاؽ بػػالتعميـ واالسػػتمرار فيػػه إلػػي مراحمػػه العميػػا، وذلػػؾ بسػػبب ارتفػػاع تكػػاليؼ عمػػ
المعيشػػة، وهػػذا يعنػػي أف العػػائؽ االقتصػػادي ظػػؿ يحػػوؿ دوف االسػػتمرار فػػي التعمػػيـ حتػػي بعػػد 

 (.  990ـ: 0993تطبيؽ المجانية )مهني محمد إبراهيـ، 
يًضا تعد مف أبػرز التحػديات التػي ُتواجػه وفي ضوء ما تقدـ يتضل أف أزمة تمويؿ التعميـ أ

تفعيؿ المجانية في التعميـ المصػري بالشػكؿ المنشػود، ويرجػع ذلػؾ إلػى قصػور إمكانػات الدولػة 
عػػف الوفػػاء بمتطمبػػات المجانيػػة نظػػرًا لمػػا يتطمبػػه ذلػػؾ مػػف أمػػواؿ تفػػوؽ قػػدرتها الماديػػة، األمػػر 

تاحػػة الفرصػػة أمػػاـ بعػػض الػػذى أدى إلػػي تخفيػػؼ الػػدعـ الحكػػومي لمتعمػػيـ قبػػؿ الجػػام عي، وا 
 المؤسسات الخاصة خيرية أو ربحية لتعويض ذلؾ النقص.

 اىتشار ظاهرّ الدرًس اخلصٌصَْ: -3

التػي تواجػه مجانيػة التعمػيـ االقتصادية الدروس الخصوصية مف أكثر التحديات ظاهرة  ُتعد
فػػي المجتمػػع المصػػري، وهػػى قضػػية قديمػػة أصػػبحت تتفػػاقـ مػػع مػػرور السػػنوات حتػػى أصػػبحت 

أبناءهػا  بإلحػاؽاألسػر المصػرية  غالبيػةقامت حيث جزًءا رئيًسا مف عناصر العممية التعميمية، 
لفػػرد عمػػى ابالسػػمب تنتهػػؾ أغمػػب دخػػؿ األسػػرة، وتػػؤثر  يالػػدروس الخصوصػػية، والتػػبمراكػػز 

 والمجتمع .
كمػػػا أصػػػبحت ظػػػاهرة الػػػدروس الخصوصػػػية مشػػػكمة قوميػػػة تهػػػدد العمميػػػة التعميميػػػة فػػػي 
جوهرها، ومظهػرًا سػمبًيا لمنظػاـ التعميمػي، حيػث يكػاد التعمػيـ عنػد الكثيػريف يكػوف منزلًيػا ولػيس 
 مدرسػػًيا، وبالتػػالي فػػإف مػػا تصػػرفه الدولػػة مػػف ماليػػيف الجنيهػػات يصػػبل هػػدرًا، فالتمميػػذ يتػػرؾ
الكتاب المدرسي جانًبا، ويشتري الكتب الخارجية، وهذا ينصت لممعمـ وال يتفاعؿ معه بػؿ يعتمػد 
عمػػي الػػدروس الخصوصػػية، كمػػا أف هػػذ  الظػػاهرة أصػػبحت مسػػئولة عػػف التأكيػػد عمػػي سياسػػة 
الحفػػػظ والتمقػػػيف والتركيػػػز عمػػػي الجانػػػب المعرفػػػي فػػػي عمميػػػات الػػػتعمـ عمػػػي حسػػػاب الجوانػػػب 

ف اتجاهػػات وقػيـ وميػػوؿ ومهػاراتي ألف الػػدرس الخصوصػي فػػي طبيعتػػه ال السػموكية األخػػرى مػ
 (.003ـ: 0999)أحمد فتحي سرور، يكاد يتعدى أنه تكرار لما تقدمه المدرسة لتأكيد الحفظ 
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حيػث  ،(Karin Guill, Katrin Lintorf, 2019: 172-182)وهػو مػا أكدتػه دراسػة 
وغالًبػا مػا  ظػاهرة منتشػرة ومثيػرة لمجػدؿ،اصػة هػي أوضحت أف ظاهرة الدروس الخصوصية الخ

ُيحّمػؿ الطػالب المسػئولية عػف ارتفػاع معػدالت الػدروس الخصوصػية، األمػر الػذى يتطمػب نظػاـ 
تعميمي أكثر مرونة مع مسارات مختمفػة لػنفس الهػدؼ التعميمػيي لتجنػب الحاجػة إلػي الػدروس 

 .الخصوصية
، والتػي (090ـ: 4103ؿ وهبػة، )عماد صػموئيوهذا يتفؽ أيًضا مع ما توصمت له دراسة 

أكػػدت انتشػػار ظػػاهرة الػػدروس الخصوصػػية وعػػدـ معاقبػػة المسػػئوليف عنػػه، ممػػا زاد مػػف عػػدـ 
تكػػافؤ الفػػرص التعميميػػة فػػي المجتمػػع المصػػري، وبالتػػالي ضػػعؼ تحقيػػؽ المجانيػػة عمػػي النحػػو 

ص مػف المنشود، إضافة إلي ضعؼ المخرجات التعميمية في مصر وتدني استفادة القطػاع الخػا
 هذ  المخرجات.

لذا فإف هذ  الظػاهرة تقػؼ حجػر عثػرة فػي سػبيؿ تحقيػؽ تكػافؤ الفػرص، كمػا أنهػا أفسػدت 
معني مجانية التعمػيـ، فالمجانيػة ُطبقػت لكػى ال يقػؼ العػوز االقتصػادي فػي طريػؽ األفػراد لكػي 

قػة يتعمموا، حيث فرضت الدروس الخصوصية عمي اآلباء وأولياء األمػور أعبػاء ماليػة فػوؽ طا
الغالبيػػة العظمػػي، والتػػي وجػػدت نفسػػها مضػػطرة لموفػػاء بتكػػاليؼ الػػدروس الخصوصػػية عمػػي 

 محمػػػد صػػػديؽ حمػػػادة سػػػميماف، )حسػػػاب مطالػػػب حيػػػاتهـ االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة الممحػػػة 
 .(03، 04: ـ0999
ؿ الطالب عمى تمؾ الدروس الخصوصية بشكؿ كبير وممفت لمنظر، فكثير مػف الطػالب قبِ ويُ 

وعنػػد أكثػػر مػػف مػػدرس لػػنفس المػػادة فػػي بعػػض  جميػػع المػػواد يدروًسػػا خصوصػػية فػػيأخػػذوف 
بعػػض المػػواد، وتهػػتـ األسػػر المصػػرية بإرسػػاؿ األبنػػاء إلػػى  ي، ومػػنهـ مػػف يأخػػذها فػػاألحيػػاف

بغػػػض النظػػػر عػػػف الحالػػػة بهػػػدؼ رفػػػع المسػػػتوي التحصػػػيمي ألبنائهػػػا، يف يمدرسػػػيف خصوصػػػ
 االقتصادية ل سرة المصرية .

 الضػعؼ تقريبػاً  إلػىزاد  الخصوصػية الػدروس عمػى اإلنفػاؽ إحػدى الدراسػات أفقد ذكرت و 
 مػف أكبػر جػزءاً  الفقػراء ، وينفػؽـ4119/  4119 إلػى 4113/  4113 عاـ مف الفترة خالؿ

، الكتػػػب عمػػػى دخمهػػػـ  عمػػػى أكبػػػر جػػػزءاً  األغنػػػى األسػػػر نفػػػؽتُ  حػػػيف فػػػي واالنتقػػػاالت والرسػػػـو
 الخصوصػية، مػف الػدروس نصػيبهـ النخفػاض ونظرًا الخصوصية، والدروس التقوية مجموعات

 ،والجامعػات الثػانوي التعمػيـ فػي القبػوؿ مػف الحرمػاف مػف الػدخؿ منخفضػة األسػر طالب عانييُ 



 .رؤية مقترحة لمواجهة التحديات التي تواجو مجانية التعليم في مصر

- 343 - 

 مػػف األدنػػى الحػػد عمػػى الحصػػوؿ مػػف الػػدخؿ منخفضػػة األسػػر مػػف الطػػالب يػػتمكف أغمبيػػة وال
 الخصوصػػية الػػدروس تكػػاليؼ الرتفػػاع الثػػانوي، نظػػرًا بػػالتعميـ لاللتحػػاؽ يػػؤهمهـ الػػذي المجمػػوع

 التعمػػيـ الفنػػي مػػدارس إلػػى ذلػػؾ مػػف بػػدالً  الطػػالب هػػؤالء توجيػػه ويػػتـ ،اإلعداديػػة المرحمػػة فػػي
 .(39: ـ4104،منى البرادعي) والمهني

عمػػػػى الػػػػدروس  يـ أف اإلنفػػػػاؽ العػػػػائم4101س الشػػػػورى عػػػػاـ مػػػػأكػػػػد تقريػػػػر مجكمػػػػا 
مميار جنيه تذهب لشراء الكتب الخارجيػة، وهػذ   0.3مميار جنيه، بجانب  03الخصوصية بم  
 هأوضػحتوهػو مػا تصور مما أجبر العائالت المصرية إلى تغيير نمط حياتهػا،  ياألرقاـ تفوؽ أ

أف كػؿ أسػػرة حيػػث أكػدت  تمػت عمػى حػػوالى ألػؼ أسػرة مصػرية  يإحػدى الدراسػات الحديثػة التػػ
عمػى التمميػذ الواحػد لهنفػاؽ الػدروس الخصوصػية  يجنيه شهرًيا فػ911إلى  311مؼ مف تتك
حػيف أف هػذا الػرقـ  يخمس مواد دراسية، ف يؿ حوالى خمسة دروس فبالسنة الدراسية مقا يف

مرحمػػة الثانويػػة  ي، وأف الػػدروس الخصوصػػية تكثػػر فػػلمعديػػد مػػف األسػػر ييمثػػؿ الػػدخؿ الشػػهر 
: ـ4100)أيمػف يسػف، المرحمػة االبتدائيػة يالمائة مف الطالب ف يف 31حيف تبم   يالعامة، ف
03،43).   

وهػػو مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا أشػػار إليػػه التقريػػر العػػالمي لرصػػد التعمػػيـ والصػػادر عػػف منظمػػة 
اليونسكو، حيث ذكر أنػه مػف المتوقػع زيػادة قيمػة اإلنفػاؽ عمػي كػؿ مػف الػدروس الخصوصػية 

مميار دوالر أمريكي خالؿ الفترة القادمة، هػذا إلػي جانػب اتسػاع  411والتكنولوجيات التعميمية 
الميسػػػػػػػوريف وبقيػػػػػػػة زمالئهػػػػػػػـ بسػػػػػػػبب الػػػػػػػدروس الخصوصػػػػػػػية  الفجػػػػػػػوة بػػػػػػػيف الطػػػػػػػالب

 .(4109)اليونسكو،
 انتشػار ظػاهرة الػدروس الخصوصػية فػي أدت إلى وهناؾ العديد مف العوامؿ واألسباب التي

 مف أهمها ما يمي: المجتمع المصري و 
بعػض  روس الخصوصػية بسػبب ضػعؼ التأسػيس فػيلمحصػوؿ عمػى الػد التالميذسعى  -

لممادة أو المدرس أو المدرسة، وكثرة الغيػاب، واإلهمػاؿ وعػدـ تنظػيـ  ـهيتهاالمواد، وكر 
، والهػروب مػف الوقت، وتقميد األقػراف، والتقػرب لممػدرس لمحصػوؿ عمػى درجػات مرتفعػة

تخصػػص ال يتناسػػب مػػع  ـلهػػا مػػف اآلبػػاء، واختيػػاره وفيتعرضػػ الضػػغوط النفسػػية التػػي
  .(30ـ: 4100)أيمف يسف، ـقدراته
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ممػػيف، إضػػافة إلػػى اعتمػػاد العمميػػة التعميميػػة عمػػي أسػػموب التمقػػيف تػػدني مرتبػػات المع -
)عواطػػػػػػػػؼ والحفػػػػػػػػظ، فضػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػف ضػػػػػػػػتلة الميزانيػػػػػػػػة الحكوميػػػػػػػػة المخصصػػػػػػػػة 

 .(99: ـ4103عبدالرحمف،
مػػػـ تعػػػد تهػػػتـ ف فػػػي متابعػػػة أبنائهػػػا األسػػػرة تماًمػػػا عػػػف األبنػػػاء وغيػػػاب دورهػػػا انشػػػغاؿ -

التربيػػػػة العمػػػػؿ أو جهمهػػػػا بػػػػأمور  ألسػػػػباب كثيػػػػرة منهػػػػا انشػػػػغاؿ األـ فػػػػيبمتػػػػابعتهـ 
جمػع المػاؿ، وغيرهػا مػػف السػفر ل الصػحيحة، وانشػغاؿ األب فػي العمػؿ اإلضػافي أو فػي

تقػـو األسػرة بإسػناد أمػر تربيػة وتنشػئة  عؿ األسرة تهمؿ التربيػة، وعميػهتج األمور التي
الخصوصي، حيث وجػدت فيػه البػديؿ لحمػؿ العػبء  أبناءها ومتابعتهـ إلى معمـ الدرس

أهممػػت األسػػرة تماًمػػا مسػػئولية متابعػػة واجبػػات  عػػف األسػػرة، وعمػػى المسػػتوى التعميمػػي
يجػػب أف يسػػػيروا  ع الخطػػوط األساسػػية التػػػياألبنػػاء وتػػوجيههـ عممًيػػػا وتربوًيػػا ووضػػػ

الخصوصػػية، بحيػػث أصػػبل هػػو  لػػت هػػذ  المسػػئولية إلػػى معمػػـ الػػدروسعميهػػا، وحوّ 
ـ: 0999،ماجػػدة محمػػد حسػػف) يرهػػاالمسػػئوؿ عػػف التحصػػيؿ والمتابعػػة والواجبػػات وغ

443).   

ازدحاـ الفصوؿ بالتالميػذ، وعػدـ أداء المػدرس لواجباتػه عمػى الوجػه األكمػؿ يعتبػر مػف  -
األسباب الرئيسة النتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، إضافة إلػي ضػيؽ وقػت الحصػة 

الدراسػي، الذى ال يتسع ألف يدرس التمميذ كافة المهارات، ويرجع ذلػؾ إلػى قصػر اليػـو 
وأيًضا ضعؼ الطالب في المادة الدراسية ورغبتػه أو أسػرته فػي الحصػوؿ عمػى مجمػوع 

، واعتماد نظاـ القبوؿ بالجامعات عمى مجمػوع الػدرجات التػي يحصػؿ عاٍؿ في االمتحاف
وهػو مػدى  عميها التالميذ في امتحانػات تحصػيمية ال تقػيس فػي الواقػع مػا تػزعـ قياسػه

نوع معيف مػف أنػواع التعمػيـ، ومػا هػي القػدرات واالسػتعدادات نجاح الطالب في القبوؿ ب
   .(433ـ: 0999، سعيد إسماعيؿ عمى) التي تتوافر لديه

 انتشػػار ظػػاهرةأدت إلػػى  وفػػي ضػػوء مػػا تقػػدـ مػػف عػػرض ألهػػـ األسػػباب والعوامػػؿ التػػي
لمعمػػػـ والمػػػتعمـ واألسػػػرة مػػػف ا كػػػاًل  يتضػػػل أف، فػػػي المجتمػػػع المصػػػريالػػػدروس الخصوصػػػية 

 .وتفشيها بدرجة كبيرة في المجتمعتمؾ الظاهرة  انتشار، جميعهـ مسئولوف عف والمدرسة
وعمػػى  التمميػػذآثارهػػا السػػمبية عمػػى  فػػيخطػػورة ظػػاهرة الػػدروس الخصوصػػية كمػػا تكمػػف 
تفيػػد التالميػػذ الػػذيف يعػػانوف مػػف مشػػاكؿ فػػي التحصػػيؿ الدراسػػي،  رغػػـ أنهػػا قػػدالمجتمػػع ككػػؿ، 
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وأصحاب األسر الذيف يكونوف منشغميف في أعمالهـ، مما يعوقهـ عف االعتنػاء بأبنػائهـ، ومػف 
 أهـ آثارها السمبية عمى الفرد والنظاـ التعميمي والمجتمع ما يمي: 

إرهػػاؽ المعمػػـ بػػدنًيا وذهنًيػػا، فػػال يسػػتطيع أداء واجباتػػه المهنيػػة فػػي المدرسػػة بالجهػػد  -
صػػية التػػي يؤديهػػا خػػارج المدرسػػة، كمػػا تهػػدر المطمػػوب، بػػؿ يػػدخر  لمػػدروس الخصو 

الػػدروس الخصوصػػية القػػيـ المهنيػػة لممعمػػـي فُيهمػػؿ فػػي عممػػه التعميمػػي بالمدرسػػة، وال 
يؤدى واجباته المهنية، وال يشرح الدروس في المدرسة بأمانػة مهنيػة، ممػا يعػد إهمػااًل 

ضػافة إلػى إهػدار في العمؿ وتقاعًسا عف أداء الواجبػات المهنيػة عمػى الوجػه األكمػؿ، إ
القواعػػػد األخالقيػػػة لممعمػػػـي لعػػػدـ متابعتػػػه لطالبػػػه عممًيػػػا بالمدرسػػػة وعػػػدـ تػػػوجيههـ 

ـ: 4114،محمػد توفيػؽ سػالـ)بإخالص، إلي جانب وجود عالقات سيئة بيف المعممػيف 
94).   

ُتقػػػّدـ لممػػػتعمـ خبػػػرات جػػػاهزة دوف أف يبػػػذؿ فػػػي سػػػبيؿ اسػػػتيعابها الجهػػػد المفػػػروض،  -
الخصوصػيوف فػي عػرض الخبػرة التعميميػة أمػاـ تالميػذهـ فػي أبسػط فيتبارى المعمموف 

وأسػػهؿ صػػورة ممكنػػة ال تكمفػػه المشػػقة، ممػػا يثيػػر فػػي المػػتعمـ عػػدـ الرغبػػة فػػي بػػذؿ 
الجهػػد، وبتكػػرار شػػرح الػػدروس الخصوصػػية وتكػػرار شػػعور المػػتعمـ بالراحػػة يحػػدث مػػا 

رات التعميميػػة يمكػػف أف نطمػػؽ عميػػه اإلدمػػاف عمػػى األسػػموب السػػهؿ فػػي تحصػػيؿ الخبػػ
   .(344 -344ـ: 4113،أحمد سعد جالؿ)

اعتماد التالميذ عمى غيرهـ، وعػدـ تكػيفهـ مػع الجػو المدرسػي، وفقػداف االعتمػاد عمػى  -
والهػػروب مػػف حػػؿ المشػػكالت، إضػػافة إلػػي تأثيرهػػا فػػي  الػػنفس، وغػػرس روح اإلتكاليػػة

احتػػراـ الطػػالب لمنظػػاـ المدرسػػيي مثػػؿ الغيػػاب ألتفػػه األسػػباب، واالنصػػراؼ عػػف الشػػرح 
ثػػارة المشػػكالت معهػػـ، وكثػػرة التػػأخر عػػف  أثنػػاء الحصػػة، وسػػوء التفاعػػؿ مػػع الػػزمالء وا 

ت الصػػػفية الحصػػػص، وكثػػػرة االسػػػتئذاف لمخػػػروج مػػػف الصػػػؼ، وقمػػػة إنجػػػازات التػػػدريبا
   .(9 -3ـ: 4119، عزيزة عبداهلل طيب)

هبوط سمعة النظاـ التعميمػي وتفكػؾ الصػمة بػيف مكونػات النظػاـ التعميمػي المتمثػؿ فػي  -
المعمػػـ والمػػتعمـ، باإلضػػافة إلػػى فشػػؿ نظػػاـ االمتحانػػات، واهتػػزاز االنضػػباط المدرسػػي 

دوة لهػـ، كمػا أف بسبب اهتزاز صورة المعمـ في نفوس التالميذ والذى يجب أف يكػوف قػ
المعمـ الخصوصي قد يعمد إلى إفشػاء سػرية االمتحانػات لجػذب الطػالب إليػه، فيخػالؼ 
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بػػذلؾ األمانػػة العمميػػة، باإلضػػافة إلػػى انخفػػاض الجهػػد الػػذى يبذلػػه المعمػػـ خػػالؿ اليػػـو 
الدراسيي ليصرؼ جهد  وعطائػه إلػى الػدروس الخصوصػية ممػا يػؤثر ذلػؾ سػمبًيا عمػى 

   .(349، 343ـ: 4113،أحمد سعد جالؿ)التعميمية بأكممها المدرسة والمنظومة 

إحداث تصدع في إرساء العدالة التعميمية وتكافؤ الفرص فػي القبػوؿ بالجامعػاتي حيػث  -
إف المقبوليف فيها ليسوا بالضرورة مف أكفأ القػدرات أو أنسػب المواهػب لمتابعػة التعمػيـ 
في الجامعة، ولكف يرتبط القبػوؿ بالجامعػات بالقػدرة الماليػة ل سػر التػي تقػـو باإلنفػاؽ 

ة، مما يػؤدى إلػى تشػويه مبػدأ تكػافؤ الفػرص التعميميػة القػائـ عمى الدروس الخصوصي
عمػػػى معيػػػار القػػػدرات العقميػػػة واإلمكانػػػات الذهنيػػػة والشخصػػػية دوف طغيػػػاف القػػػدرات 
واإلمكانػػػات الماليػػػة، ولكػػػف الػػػدروس الخصوصػػػية تهػػػدـ الوظػػػائؼ الفكريػػػة والتربويػػػة 

جعمػػت فػػرص التعمػػيـ  واالجتماعيػػة التػػي يمكػػف أف ُيحػػدثها التعمػػيـ لػػدى الطػػالب، حيػػث
حامػػػػػػد )تتحػػػػػػدد بالقػػػػػػدرات الماليػػػػػػة دوف القػػػػػػدرات العقميػػػػػػة والمعرفيػػػػػػة والشخصػػػػػػية 

إضػػافة إلػػى أنهػػا تحػػوؿ دوف االسػػتفادة الكاممػػة مػػف ، (019 -013ـ: 0993،عمػػار
صػػبحت الػػدروس الخصوصػػية ظػػاهرة عامػػة ال غنػػي عنهػػا فػػي أمجانيػػة التعمػػيـ، حيػػث 

     .(043ـ: 0999،طايعفيصؿ الراوي رفاعي )التعميـ المصري 

ظػاهرة الػدروس اآلثػار السػمبية المترتبػة عمػي انتشػار وفي ضوء ما تقدـ مػف عػرض ألهػـ 
التػػأثير الكبيػػر لهػػذ  الظػػاهرة عمػػى المجتمػػع الػػذى  الخصوصػػية فػػي المجتمػػع المصػػري، يتضػػل

وانتشػار البطالػة بػيف  يتخرج له موارد بشرية غيػر مؤهمػة ممػا يػؤدي إلػى توقػؼ عجمػة التنميػة
، وهػو مػا ، ألف الػدروس الخصوصػية تنػتج أفػرًدا تقميػديف وغيػر مبػدعيف أو مبتكػريفالخريجيف

جعؿ ظاهرة الػدروس الخصوصػية مػف أخطػر التحػديات التػي تواجػه مجانيػة التعمػيـ فػي مصػر، 
مػي وخاصة في ظؿ تحمؿ كثير مف األسر مبال  شهرية تمثؿ جزء كبير مف دخمهػا، وال يقػدر ع

، األمػر الػذى ُيخػؿ بتحقيػؽ مبػدأ تكػافؤ تحممه الغالبية العظمػى مػف أصػحاب الػدخوؿ المحػدودة
 .الفرص التعميمية

ًَا : التحدٍات االجتناعَْ  ثاى

هناؾ العديد مف التحديات االجتماعية التي تواجه عممية إتاحػة مجانيػة التعمػيـ فػي مصػر، 
   .، والزيادة السكانية الهائمةيد عمي التعميـالطمب االجتماعي المتزاومف أبرز هذ  التحديات 
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فمع ظهور الثورة الصناعية ترتب عمي ذلؾ قيػاـ نظػاـ التعمػيـ العػاـ المجػاني، والػذي أدي 
إلػػػي زيػػػادة الطمػػػب االجتمػػػاعي عمػػػي التعمػػػيـي وذلػػػؾ العتمػػػاد األفػػػراد عميػػػه كوسػػػيمة لحراكهػػػا 
االجتمػػاعي واالقتصػػادي، فحػػدث التوسػػع الكمػػي اسػػتجابة لزيػػادة الطمػػب عمػػي التعمػػيـ، إال أف 

عمػػيـ الرسػػمي وخاصػػة فػػي الػػدوؿ الناميػػة ذات المػػوارد المحػػدودة، وتزايػػد الطمػػب زيػػادة كمفػػة الت
عمي الخدمات التعميمية والزيادة المستمرة في أعداد السكاف، كؿ هػذا جعػؿ التوسػع فػي التعمػيـ 
توسًعا كمًياي لتحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص، ول سؼ الشديد لػـ يصػحب ذلػؾ توسػع كيفػي يضػمف 

عممية التعميمية، ويؤدي إلي رفع مسػتوي النظػاـ التعميمػي وزيػادة كفاءتػه الجودة النوعية في ال
   .(009ـ: 0999)أحمد فتحي سرور، وتحسيف مخرجاته 

وهو ما يتفؽ مع ما توصػمت إليػه إحػدى الدراسػات التػي ُأجريػت فػي جنػوب أفريقيػا، حيػث 
حقيػػؽ اإلدمػػاج أشػػارت إلػػى أف تػػوفير التعمػػيـ األساسػػي هػػو الطريقػػة التػػي يمكػػف مػػف خاللهػػا ت

االجتماعي والنمو االقتصادي في جنوب أفريقيػا مػا بعػد الفصػؿ العنصػري، فعمػي الػرغـ مػف أف 
البالد تحتضف المبادئ التوجيهية إلعالف التعمػيـ لمجميػع فػإف تػوفير التعمػيـ األساسػي ل طفػاؿ 

الفصػػؿ الحػػالييف فػػي سػػف الدراسػػة وبالنسػػبة لمبػػالغيف الػػذيف ُحرمػػوا مػػف الفرصػػة خػػالؿ حقبػػة 
العنصػػري ظػػؿ غيػػر ُمحقػػؽ، واسػػتمرت الفجػػوة فػػي التعمػػيـ األساسػػي بػػالرغـ مػػف التحسػػينات 

 ,Chijioke J. Evoh, Noxolo Mafu) . عمػيـ فػي جنػوب أفريقيػاالممحوظة فػي قطػاع الت

2007: 427-451) 
قػد تسػبب فػي  –بمػا يتضػمنه مػف قػوي مختمفػة  -حيث أف الطمب االجتماعي عمي التعمػيـ

ـّ ازدحمػت المػدارس والجامعػات بأعػداد  فيضاف التدفؽ الطالبي في جميع مراحؿ التعميـ، ومف ثػ
الوفػاء  كبيرة مف الطػالب، وقػد حػدث ذلػؾ فػي ذات الوقػت الػذي تعجػز فيػه ميزانيػة التعمػيـ عػف

كمػػػا تضػػػاعؼ الطمػػػب بمتطمبػػػات العمميػػػة التعميميػػػة بمػػػا يسػػػمل بسػػػيرها فػػػي االتجػػػا  السػػػميـ، 
االجتماعي عمػي التعمػيـ بعػد رفػع القيػود الماليػة عػف االلتحػاؽ بػالتعميـ، وهػذا التضػاعؼ شػكؿ 
عبئػػًا عمػػي مقومػػات العمػػؿ التعميمػػي مػػف فصػػوؿ ومعممػػيف وأجهػػزة وكتػػب ومالعػػب وغيرهػػا، 

ف مؤسسات التعمػيـ البػد أف يكػوف لهػا حػد معػيف يمكػف عنػد  أف تتحمػؿ التزايػد فػي وبالتالي فإ
عػػداد المقبػػوليف دوف أف تتػػأثر كفايتهػػا اإلنتاجيػػةي ألف أي زيػػادة بعػػد هػػذا الحػػد تػػؤدى إلػػى أ

األمر الذي ترتب عميه وجود اتجػا  معػارض لمجانيػة التعمػيـ فػي انخفاض وتدهور في الكفاية، 
   .(994،993ـ: 0993إبراهيـ، )مهني محمد مصر 

https://0810bpy6x-1104-y-https-www-emeraldinsight-com.mplbci.ekb.eg/author/Mafu%2C+Noxolo
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ووفًقا لذلؾ، يتضل أف زيػادة الطمػب االجتمػاعي عمػي التعمػيـ نػتج عنهػا عجػز فػي ميزانيػة 
التعميـ، أدى إلى عدـ قدرتها عمػي الوفػاء بالمتطمبػات الالزمػة لضػماف جػودة العمميػة التعميميػة 

  في كافة جوانبها، وتحسيف مخرجاتها.   
دراسػػػات، حيػػػث ذكػػػرت أف التعمػػػيـ قبػػػؿ سياسػػػة االنفتػػػاح وهػػػو مػػػا أشػػػارت إليػػػه إحػػػدى ال

والخصخصػػة كػػاف ُيمثػػؿ مصػػعًدا اجتماعًيػػا يتػػيل ألبنػػاء الكثيػػريف مػػف أبنػػاء المجتمػػع الحصػػوؿ 
عمي وظائؼ وأماكف مرموقة في الدولة تبًعا لما يممكوف مف قدرات ومهػارات تػؤهمهـ لػذلؾ، أمػا 

ا العديد مف الوسائؿ والُسبؿ التػي تجعمهػـ متميػزيف ألبناء القادريف ماديً في فترة االنفتاح فتتاح 
في مكانتهـ، وبذلؾ وضعت العقبات أماـ الطبقات الفقيرة لتخطػي الخػط البيػاني لمفقػر، وهػو مػا 
جعؿ المجتمع المصػري فػي فتػرة االنفتػاح والخصخصػة يتسػـ بوجػود شػرائل مختمفػة تتمقػي كػؿ 

ة، ممػا أوجػد الكثيػر مػف التبػايف واالخػتالؼ فػي شريحة نوع التعميـ الذى يتفؽ مع القدرة الماليػ
)عبػػػػدالمعيف سػػػعدالديف هنػػػػدي، االتجاهػػػات والميػػػوؿ والثقافػػػػة بنػػػاًء عمػػػػي األسػػػاس المػػػادي 

 .(433ـ: 4113
الزيادة السكانية الهائمة، والتي أدت إلى تكػدس الفصػوؿ بأعػداد يصػعب هذا باإلضافة إلى 

المعمػػـ ُيجاهػػد مػػع هػػذا الوضػػع شػػديد الصػػعوبة، التعامػػؿ معهػػا، فضػػاًل عػػف تعمػػيمهـي فمػػا زاؿ 
واألمػر المػدهش هػو أف المسػئوليف عػف هػػذا التعمػيـ تتجػاهموف هػذا السػياؽ تماًمػا، وال يكفػػوف 
عػف مقارنػػة التعمػػيـ فػػي مصػػر بػػالتعميـ فػػي دوؿ العػػالـ، بػػداًل مػػف األخػػذ فػػي االعتبػػار السػػياقات 

نسػػػػػبة بػػػػػيف أعػػػػػداد الطػػػػػالب ألعػػػػػداد االقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة واإلمكانػػػػػات واألعػػػػػداد، وال
 .(03ـ: 4109)مدحت أحمد النمر، هالة محمد طميمات، المعمميف

وهو ما توصمت إليه إحدى الدراسات، حيث أكػدت أف المشػكمة السػكانية، وتػدني المسػتوي 
االقتصػػادي، وانتشػػار الػػدروس الخصوصػػية مػػف العناصػػر األساسػػية التػػي كانػػت مجػػااًل خصػػًبا 

)ناجي القطػب الكنيسػي، رضػا ـ األساسي وتفاقـ ظاهرة األمية بيف المتعمميف لمتسرب مف التعمي
فػػػرغـ التحػػػاقهـ لفتػػػرة مػػػف التعمػػػيـ إال أنهػػػـ لػػػـ يتمكنػػػوا مػػػف ، (394ـ: 4104محمػػػود داود، 

 مهارات القراءة والكتابة بالشكؿ المطموب.
والزيػادة السػكانية الطمػب االجتمػاعي المتزايػد عمػي التعمػيـ، وفي ضوء مػا تقػدـ يتضػل أف 

تعػػد مػػف أبػػرز التحػػديات االجتماعيػػة التػػي ُتواجػػه تفعيػػؿ المجانيػػة فػػي التعمػػيـ المصػػري  الهائمػػة
عبئػػًا عمػػي مقومػػات العمػػؿ التعميمػػي مػػف فصػػوؿ ومعممػػيف ذلػػؾ  شػػكؿحيػػث بالشػػكؿ المنشػػود، 
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يػد وأجهػزة وكتػب ومالعػب وغيرهػا، فأصػبحت المؤسسػات التعميميػة غيػر قػادرة عمػي تحمػؿ التزا
نتيجػة لتكػدس الفصػوؿ وزيػادة كثافتهػا وعػدـ  في أعداد المقبوليف دوف تأثر كفايتها اإلنتاجية،
   .وجود تناسب بيف أعداد الطالب وأعداد المعمميف

ا 
ً
 وبويةالتحديات الرت: ثالث

التػػي تواجػػه عمميػػة إتاحػػة مجانيػػة التعمػػيـ فػػي مصػػر،  ربويػػةهنػػاؾ العديػػد مػػف التحػػديات الت
 ومف أبرز هذ  التحديات ظاهرة الرسوب، والتسرب مف التعميـ األساسي. 

، تواجػػه المؤسسػػات التعميميػػة التحػػديات التػػيعػػد ظػػاهرة الرسػػوب والتسػػرب، مػػف أخطػػر تُ و 
الموارد البشػرية، والمػوارد  نتيجة لما تؤدى إليه مف هدر في، وتمثؿ أحد جوانب الهدر التعميمي

مػف ظػاهرة رسػوب  ى المجتمػع المصػريعػانيُ ، حيػث المخصصػة لعمميػة التعمػيـوالماديػة المالية 
، مما يدؿ عمى تػدهور أوضػاع التالميذ مف مرحمة التعميـ األساسي بشكؿ كبير كؿ عاـ وتسرب

 مؾ السنوات.عميمية، وعدـ جدوى اإلصالحات التي تحدث في التعميـ خالؿ تالعممية الت
وقد أولت معظـ الحكومات المتتالية فػي مصػر اهتماًمػا كبيػرًا منػذ سػنوات عديػدة، وحاولػت 
بطرؽ كثيرة عالج ظاهرة التسرب مف التعميـ األساسي، بدًءا مف جعؿ مرحمػة التعمػيـ األساسػي 

فػي تشتمؿ عمي مرحمتيف االبتدائيػة ثػـ اإلعداديػة، وتػوفير التعمػيـ المجػاني بشػكؿ شػبه واضػل 
تػـ التحػاقهـ ثػـ تسػربهـ مػرة ثانيػة، وأعػداد لػـ يػتـ هذ  المرحمػة، إال أنػه مػا زالػت هنػاؾ أعػداد 

 .(339: ـ4100)ناجي القطب الكنيسي، رضا محمود داود،التحاقهـ بالمدرسة نهائًيا 
 الكثيػر لهػا والتي ،التربوي الهدر صور مف والرسوب صورة الدراسي ظاهرة التسرب عدتُ  لذا

 االقتصػػادية البنيػػة ضػػعؼ وبالتػػالي ،والبطالػػة األميػػة مشػػكمة تفػػاقـ مثػػؿ السػػمبية التػػأثيرات مػػف
 فػي اعفػارت عميػه يترتػب التعمػيـ فػي فاقػد حػدوث إلػى التسػرب يػؤدى حيث لممجتمعي واإلنتاجية

أيًضػػا  يػػؤدىهػػو مػا و  إليهػا، ينتمػػى التػي التعميميػػة المؤسسػة أو لمطالػػب بالنسػبة التعمػػيـ تكمفػة
 فضػاًل ، وكيفػي كمػي فاقػد مػف يسػببه بمػا التعمػيـ مػف المتوقع االقتصادي العائد مف التقميؿ إلى
 التعميميػػة، لممؤسسػػات الداخميػػة والكفايػػة التعميميػػة العمميػػة جػػودة عمػػى السػػمبي التػػأثير عػػف

، أحمد عبد الفتػاح الزكػى، محمػد محمػود خطػاب) التعميمية العممية مخرجات إضافة إلي التأثير
     .(343ـ: 4100

ووفًقػػا لػػذلؾ يتضػػل أف الطػػالب الراسػػبيف والمتسػػربيف مػػف التعمػػيـ يػػؤدوف إلػػى زيػػادة عػػبء 
نفقاتهـ عمي كاهؿ الدولة، ألف أسمائهـ تظؿ في قيد السجالت المدرسية، األمر الذى ُيزيد مػف 
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عػبء تحمػػؿ الدولػػة لنفقػػاتهـ وتػػوفير التعمػػيـ المجػػاني لهػػـ رغػػـ عػػدـ اسػػتفادتهـ منػػه لرسػػوبهـ 
 وتسربهـ مف التعميـ وعدـ إتماـ مراحمهـ التعميمية.

عػػدـ وجػػود  ومػػف أهمهػػا ،ـتعمػػيمػػف ال لتسػػرباالرسػػوب و إلػػى  تػػؤدي وتتعػػدد األسػػباب التػػي
الدافع لدى الطالب لمحصوؿ عمى الكفاءة والتفوؽ، وانخفاض مستوى ذكاء الطالب، أو كراهيػة 

المدرسػػة، وانخفػػاض المسػػتوى  ِقبػػؿمػػادة دراسػػية معينػػة أو معمػػـ مػػا، والعقػػاب المسػػتمر مػػف 
اؽ السػػوء، وغيرهػػا مػػف ل سػػرة، وسػػوء العالقػػات األسػػرية، واالرتبػػاط برفػػ الثقػػافي واالقتصػػادي

مجػدى إبػراهيـ ) عػف المدرسػة التالميذ ينتج عنها رسوب وتسرب أعداد كبيرة مف األسباب التي
  .(03-03ـ: 4103،  محمد إبراهيـ

وهو ما توصػمت إليػه إحػدى الدراسػات، والتػي أكػدت أف احتمػاالت التسػرب المدرسػي تػزداد 
بشكؿ كبير مع طالؽ الوالديف، والعالقات مع األصدقاء، وااللتحاؽ بالمدرسة فػي وقػت متػأخر، 

 Fata) .والرسػوب وتكػرار الصػؼ الدراسػي وعػدـ القػدرة عمػي اإلنجػاز األكػاديمي فػي الصػؼ 

No, Kyoko Taniguchi, Yukiko Hirakawa, 2016: 215-224) 
المسػػئولة عػػف تزايػػد أعػػداد المتسػػربيف األسػػباب هػػذا باإلضػػافة إلػػي مجموعػػة أخػػري مػػف 

 والراسبيف مف أهمها :
العػػادات والتقاليػػد السػػمبية، حيػػث ُيشػػجع الطػػالب وخاصػػة الفتيػػات عمػػى عػػدـ اسػػتكماؿ  -

عنػد ذهػاب بنػاتهـ إلػى المدرسػة، ألف  يزاؿ كثير مف الناس يشعروا بػالخزيتعممهف فال 
 لػػى تمركػػز الشػػعور بدونيػػة األنثػػى فػػيذلػػؾ يػػؤدى إلػػى اختالطهػػا بالػػذكور، باإلضػػافة إ

، محمػد قاسػـ عمػى) الالشعور المتوارث، وكؿ ذلؾ يتناقض تماًما مع التعاليـ اإلسالمية
   .(003ـ: 4100

 المحتػوى جمػودحيػث إنهػا تعػانى مػف  الدراسػية بالمنػاهج تتعمػؽ التػي المشػكالت  -

وتعػػود بعػػض  عمػػى الجوانػػب النظريػػة دوف التطبيقيػػة،، باإلضػػافة إلػػى التركيػػز الدراسػػي
 مػف ي حيػث يعػانى كثيػرًا مػف المعممػيفلمعمميفالعوامػؿ أيًضػا إلػى مشػكالت مرتبطػة بػا

تػػدهور الظػروؼ االقتصػػادية  إلػػى باإلضػافة هػذا والعمميػػة، المهنيػة ـاتهقػدر  ضػعؼ
التػػي تعتمػػد عمػػى الحفػػظ  التقميديػػة التػػدريس ، واسػػتخداـ طػػرؽجتماعيػػة لممعممػػيفواال

 ، والمناخ المدرسي غير المالئـ .والتمقيف
أف األسرة قد تدفع األبناء لتػرؾ الدراسػة واالنقطػاع عنهػا، حتػى يمتحػؽ األبنػاء بعمػؿ مػا   -

األسػػرة تعػػانى مػػف دخػػؿ لمحصػػوؿ عمػػى أجػػر يسػػاعد فػػي تحسػػيف دخػػؿ األسػػرة، أو أف 
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مػػنخفض فػػال تسػػتطيع الوفػػاء باحتياجػػات الطالػػب المدرسػػية مػػف مصػػروفات المدرسػػة 
والدروس الخصوصية وشراء الكتب الخارجية، ومصروفات الطالػب، ممػا يجعمهػا تحجػـ 
الطالب عف الذهاب إلى المدرسة، فيسبب ذلؾ رسوب الطػالب الػذى يتبعػه تسػربهـ مػف 

 الدراسة .

ؿ الدراسػػػػي، وعػػػػدـ اهتمػػػػاـ الطمبػػػػة بالدراسػػػػة، وضػػػػعؼ القػػػػدرة عمػػػػى تػػػػدنى التحصػػػػي  -
منػػى إبػػراهيـ ) االسػػتيعاب، والشػػعور بعػػدـ جػػدوى التعمػػيـ، والشػػعور باإلحبػػاط واليػػأس

   .(44، 43ـ: 4119، قرشي

بها البعض أو األمراض فاألمراض المزمنة التي يصاب لبعض التالميذ،  الحالة الصحية  -
التوافؽ االجتماعي مف األسباب التي تدفع التالميذ إلى ترؾ المدرسة النفسية أو عدـ 

 (.043ـ: 4114، عبد الرؤوؼ الضبع)
كمػػا توصػػمت إحػػدى الدراسػػات إلػػي أف مػػف أهػػـ أسػػباب التسػػرب مػػف التعمػػيـ األساسػػي قمػػة 
الدخؿ مع ضعؼ المسػتوي االقتصػادي الػذي أدي بمعظػـ األسػر إلػي الػدفع بأبنائهػا إلػى سػوؽ 

ومسػػاعدة األسػػرة فػػي تحمػػؿ تكػػاليؼ المعيشػػة،  ي سػػف مبكػػرة بحثًػػا عػػف زيػػادة الػػدخؿالعمػػؿ فػػ
وفقداف األسر لقيمة التعميـ بعد انخفاض فرص العمؿ المتػوافرة لممتعممػيف وعػدـ احتيػاج سػوؽ 
العمػػؿ إلػػيهـ، وجهػػؿ الوالػػديف فػػي بعػػض األحيػػاف، وغيػػاب متابعػػة بعػػض األسػػر ألبنائها)نػػاجي 

 .(391-399: ـ4100مود داود،القطب الكنيسي، رضا مح
وفػػي ضػػوء مػػا تقػػدـ مػػف عػػرض ألهػػـ األسػػباب والعوامػػؿ التػػي تػػؤدي إلػػى زيػػادة أعػػداد 

التعمػػيـ بمرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي فػػي المجتمػػع المصػػري، يتضػػل أف  المتسػػربيف والراسػػبيف مػػف
هناؾ العديد مػف األسػباب والعوامػؿ سػواء االجتماعيػة أو الشخصػية أو االقتصػادية أو التربويػة 

 وراء تزايد حجـ هذ  الظاهرة في المجتمع.
ة الجوانػب، كما تكمف خطورة ظاهرة الرسوب والتسػرب مػف التعمػيـ فػي آثارهػا السػمبية متعػدد   

 : (041-009ـ: 4113، فوزى أحمد سمارة)  ما يمي والتي مف أهمها
شعور الطالب بمرارة الفشؿ خاصة عندما يمقػي المعاممػة السػيئة، أو نظػرة االزدراء مػف  -

قامػػة  والديػػه ومعمميػػه وزمالئػػه، كمػػا أف الطالػػب يضػػطر لمفارقػػة أصػػحابه وزمالئػػه، وا 
عالقات جديدة مع طالب جدد أقػؿ منػه سػًنا، وقػد ال يسػتطيع الطالػب الػذى يعيػد صػفة 
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دفعه إلظهار السموؾ العدواني ومشاعر الكراهية تجػا  التكيؼ مع المجتمع الجديد مما ي
 زمالئه الجدد والمدرسة والمعمـ.

ترؾ المدرسة قبؿ استكماؿ المهارات األساسية في القراءة والكتابة، واالتجا  لمعمػؿ ممػا  -
يؤدى إلى ظهور األمية مف جديد، كما أف الرسػوب بالنسػبة لمبنػت قػد يػدفع أهمهػا إلػى 

، وتكػػويف أسػػرة فػػال تكػػوف واعيػػة ثقافًيػػا أو اجتماعًيػػا أو صػػحًيا، اإلسػػراع فػػي تزويجهػػا
 إضافة إلي زيادة نسب االنحراؼ االجتماعي والخمقي في المجتمع.

تكميػػػؼ الدولػػػة نفقػػػات باهظػػػة مػػػف أجػػػؿ إعػػػداد الػػػنشء لمحيػػػاة، فالرسػػػوب يمثػػػؿ هػػػدرًا  -
ضػػاعتها بػػال جػػدوى، وقػػد تتكػػوف لػػدى آبػػاء  الطمبػػة الراسػػبيف اقتصػػادًيا لهػػذ  النفقػػات وا 

مظاهر كر ، أو موقؼ سمبي مػف المػدارس الحكوميػة، ممػا يػدفعهـ إلػى إرسػاؿ أوالدهػـ 
إلى المدارس الخاصة، وهذا يكمفهـ مبال  إضػافية تعػد هػدرًا لالقتصػاد، كمػا أف الطالػب 
الذى يعيػد صػفه، ويتوجػه لمعمػؿ، قبػؿ أف يػتمكف مػف امػتالؾ المهػارات الكافيػة والخبػرة 

العمػػػؿ عمالػػػة ينقصػػػها التػػػدريب والخبػػػرة، وهػػػذا يػػػؤثر عمػػػى اإلنتػػػاج فيػػػدخؿ سػػػوؽ 
 االقتصادي وكذلؾ عمى دخؿ األسرة.

الهػػدر فػػي التعمػػيـ، وضػػياع الجهػػود المبذولػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة سػػواء أكانػػت تمػػؾ   -
الجهود مادية أـ مالية أـ بشرية، باإلضافة إلػى اآلثػار االجتماعيػة السػمبية عمػى الفػرد 

، فعػالوة عمػى مػا سػبؽ يزيػد التسػرب والرسػوب مػف نسػبة األميػة فػي مصػر، والمجتمع
 مما يستمـز ضرورة دراسة تمؾ الظاهرة، وتوجيه األنظار لمواجهتها وعالجها.

وفي ضوء ما تقػدـ مػف عػرض ألهػـ اآلثػار السػمبية المترتبػة عمػي انتشػار ظػاهرة الرسػوب 
ثير الكبيػر لهػذ  الظػاهرة عمػى المجتمػع والتسرب مف التعميـ في المجتمػع المصػري، يتضػل التػأ

مف خػالؿ الهػدر الكبيػر فػي التعمػيـ إلػي جانػب تكميػؼ الدولػة نفقػات باهظػة مػف أجػؿ إعػدادهـ 
لمحياة وهو ما يمثؿ هدر اقتصادي لمدولػة لضػياعه بػال جػدوى، إضػافة إلػي ظهػور منبػع جديػد 

وهػػو مػػا يزيػػد مػػف العػػبء عمػػي عػػاتؽ الدولػػة فػػي تحمػػؿ  مػػف األميػػيف رغػػـ التحػػاقهـ بػػالتعميـ
مسػػئولية محػػو أميػػة المتعممػػيف الػػذيف تسػػربوا ورسػػبوا مػػف التعمػػيـ، ومػػف ثّػػـ يمثػػؿ تحػػدى مػػف 
أخطر التحػديات التربويػة التػي تحػوؿ دوف تفعيػؿ المجانيػة بالشػكؿ المنشػود داخػؿ المؤسسػات 

 .التعميمية بالمجتمع المصري
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 للبحح ًالفلسفٓ اإلطار اليظرِ خالصْ

توصػؿ البحػث إلػي مجموعػة مػف النتػائج، وذلػػؾ فػي ضػوء اإلطػار النظػري والفمسػفي الػػذي 
 :  هذ  النتائج  تناوله البحث، ومف أهـ

وقػػد كفمػػه الدسػػتور وكفػػؿ  ،التعمػػيـ فػػي مصػػر حػػؽ لكػػؿ مػػواطف قػػادر عميػػه وراغػػب فيػػه -
، وعمػي الدولػة أف في جميع مراحمه لكؿ مواطنيه بحسب استعداداتهـ وقػدراتهـ مجانيته

 .تتحمؿ عبء تمويمه
 األفػراد فػي المجتمػع المصػري، والتػيمجانية التعميـ حػؽ مػف الحقػوؽ التػي يتمتػع بهػا  -

 والحفاظ عميها. ،تتطمب منهـ ضرورة التمسؾ بها، وعدـ التفريط فيها
لدعائـ الرئيسػية لديمقراطيػة التعمػيـ، وحػؽ كفمػه الدسػتور مبدأ مجانية التعميـ ُيعد مف ا -

 لجميع المواطنيف بدوف تمييز أو تفرقةي ليتمتع الجميع بالحؽ في التعميـ.
اهتمػػػاـ الدولػػػة والمجتمػػػع المصػػػري بأهميػػػة الحفػػػاظ التعمػػػيـ المجػػػاني ألبنػػػاء الشػػػعب  -

رض الواقػع، المصري رغـ كثرة التحػديات التػي تحػوؿ دوف تػوفير  بشػكؿ صػحيل عمػي أ
ويتضل ذلؾ مف خالؿ نصػوص القػوانيف والدسػاتير المصػرية التػي أكػدت عمػي مجانيػة 

 التعميـ.
تعػػدد أوجػػه القصػػور التػػي ُتواجػػه نظػػاـ التعمػػيـ فػػي مصػػر، والتػػي ال تحقػػؽ الهػػدؼ مػػف  -

، ومػف أهمهػا ارتفػاع تكمفػة التعمػيـ، وتعػدد أنظمػة عمػي النحػو المنشػود مجانيػة التعمػيـ
ار الػدروس الخصوصػية، ارتفػاع كثافػة الفصػوؿ، زيػادة معػدالت التسػرب التعميـ، وانتش

والرسػػوب مػػف التعمػػيـ األساسػػي، وتفػػاوت نسػػب االلتحػػاؽ بالمػػدارس العامػػة، وتحمػػؿ 
 األسر لكثير مف نفقات التعميـ واألعباء غير المنظورة.

ـ فػػي وجػػود العديػػد مػػف التحػػديات االقتصػػادية التػػي ُتواجػػه عمميػػة إتاحػػة مجانيػػة التعمػػي -
مصػػر، ومػػف أبرزهػػا خصخصػػة التعمػػيـ واالتجػػا  نحػػو التعمػػيـ الخػػاص، وأزمػػة تمويػػؿ 

 التعميـ، والتصاعد الخطير لظاهرة الدروس الخصوصية.
وجػػود العديػػد مػػف التحػػديات االجتماعيػػة التػػي ُتواجػػه عمميػػة إتاحػػة مجانيػػة التعمػػيـ فػػي  -

 يادة السكانية الهائمة.مصر، ومف أبرزها زيادة الطمب االجتماعي عمي التعميـ، والز 
وجود العديد مف التحديات التربوية التي ُتواجه عممية إتاحة مجانية التعمػيـ فػي مصػر،  -

 ومف أبرزها انتشار ظاهرة الرسوب والتسرب في التعميـ األساسي.
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ـ 4103الحاجة إلى بذؿ مزيد مف الجهود لترجمة المػواد التػي تضػمنها دسػتور مصػر  -
إلى سياسات وتشريعات وخطط ُتعزز التعميـ المجاني في مصر، وتحػافظ عميػه، وتػوفر  
لجميع أبناء الشعب المصري، وخاصة في ظؿ التحديات الكثيرة التي ُيواجههػا المجتمػع 

 المصري.
 جماىَْ التعلَه يف مصر التحدٍات اليت تٌاجىرؤٍْ املكرتحْ ملٌاجوْ ال

 حْ:رتميطلكات الرؤٍْ املك

نتػائج اإلطػار النظػري التػي توصػؿ إليهػا البحػث، والتػي تمثػؿ تستند الرؤية المقترحػة عمػي 
 يمى: منطمقات أساسية تنطمؽ منها الرؤية المقترحة، ومف أهمها ما

مبدأ مجانية التعميـ فػي مصػر ُيعػد مػف الػدعائـ الرئيسػية لديمقراطيػة التعمػيـ، وحػؽ كفمػه  أف -
الدستور لجميع المواطنيف بػدوف تمييػز أو تفرقػةي ليتمتػع الجميػع بػالحؽ فػي التعمػيـ، والتػي 

 تتطمب منهـ ضرورة التمسؾ بها، وعدـ التفريط فيها، والحفاظ عميها.
ي بأهميػػػة الحفػػػاظ عمػػػي التعمػػػيـ المجػػػاني ألبنػػػاء الشػػػعب اهتمػػػاـ الدولػػػة والمجتمػػػع المصػػػر  -

المصػػػري رغػػػـ كثػػػرة التحػػػديات التػػػي تحػػػوؿ دوف تػػػوفير  بشػػػكؿ صػػػحيل عمػػػي أرض الواقػػػع، 
ويتضػػل ذلػػؾ مػػف خػػالؿ نصػػوص القػػػوانيف والدسػػاتير المصػػرية التػػي أكػػدت عمػػي مجانيػػػة 

 التعميـ.
ال تحقػؽ الهػدؼ مػف مجانيػة  تعدد أوجه القصور التي ُتواجه نظػاـ التعمػيـ فػي مصػر، والتػي -

التعميـ عمي النحو المنشود، ومف أهمها ارتفاع تكمفة التعميـ، وتعدد أنظمة التعمػيـ، وانتشػار 
الػػدروس الخصوصػػية، ارتفػػاع كثافػػة الفصػػوؿ، زيػػادة معػػدالت التسػػرب والرسػػوب مػػف التعمػػيـ 

نفقػات التعمػيـ  األساسي، وتفاوت نسب االلتحاؽ بالمدارس العامة، وتحمػؿ األسػر لكثيػر مػف
 واألعباء غير المنظورة.

وجػػود العديػػد مػػف التحػػديات االقتصػػادية واالجتماعيػػة والتربويػػة التػػي ُتواجػػه عمميػػة إتاحػػة  -
مجانية التعميـ في مصر، والتي تتطمب  بذؿ مزيػد مػف الجهػود لترجمػة المػواد التػي تضػمنها 

لمجػػاني فػػي مصػػر، ـ إلػػى سياسػػات وتشػػريعات وخطػػط ُتعػػزز التعمػػيـ ا4103دسػػتور مصػػر 
 وتحافظ عميه، وتوفر  لجميع أبناء الشعب 
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 حْ:رتهدف الرؤٍْ املك

تسعى الرؤية المقترحة إلي مواجهػة التحػديات التػي تحػوؿ دوف تفعيػؿ مجانيػة التعمػيـ فػي 
مصر بالشكؿ المنشود، وذلمؾ مف أجؿ الحفػاظ عميهػا كحػؽ مػف الحقػوؽ التػي كفمهػا الدسػتور 

وتحقيػػؽ العػػدؿ االجتمػػاعي، ودعػػـ ديمقراطيػػة التعمػػيـ وتحقيػػؽ مبػػدأ تكػػافؤ المصػػري ألبنائػػه، 
الفػػرص التعميميػػة، إلػػى جانػػب سػػد الفجػػوة االقتصػػادية والثقافيػػة بػػيف المػػواطنيف فػػي مختمػػؼ 

 البيئات بالمجتمع المصري.
وتري الباحثة أنه يمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ تثبيت مبدأ التكامؿ االجتمػاعي فػي المجتمػع 

، والػػذى ُيبنػػي عمػػي الضػػرورات واالحتياجػػات الالزمػػة لكػػؿ مجتمػػع وخاصػػة فػػي األمػػور المصػػري
االقتصادية والسياسية واالجتماعية ي لتحقيؽ التنمية المسػتدامة ، باعتبػار  قػوة فاعمػة وعالمػة 

 فارقة في بناء المجتمعات بطريقة عصرية. 
جتمػاعي المختمفػة، وذلػؾ أجػزاء النسػؽ اال حيث يقـو هػذا المبػدأ عمػي تحقيػؽ التػرابط بػيف

بهدؼ الحصػوؿ عمػي كيػاف كمػي موحػد يتمتػع بالتكامػؿ االجتمػاعي، وال ُيعػاني مػف المشػكالت، 
وهػػذا لػػف يتحقػػؽ إال مػػف خػػالؿ التكػػاتؼ والتػػرابط والتنظػػيـ بػػيف كافػػة المؤسسػػات الموجػػودة فػػي 

ختمفػة بػأعمى المجتمع المصري، مف أجؿ تكويف مجتمع منظـ ُيمارس فيه األفػراد نشػاطاتهـ الم
 .درجة مف التكيؼ والتوافؽ فيما بينهـ بعيًدا عف الصراع والنزاع

 أهه مالمح الرؤٍْ املكرتحْ:

موقػػع مجانيػػة التعمػػيـ فػػي القػػوانيف حػػوؿ اإلطػػار النظػػري لمبحػػث  هتناولػػفػػي ضػػوء مػػا   
أبػرز التحػديات التػي تواجػه مجانيػة التعمػيـ فػي مصػر،  إضافة إلي عػرضوالدساتير المصرية، 

يمكػف مواجهػة التحػديات التػي تحػوؿ دوف تفعيػؿ  والمنطمقات التي تـ عرضها عف تمؾ الرؤيػة،
 ،مػف خػالؿ مجموعػة مػف المقترحػات مجانية التعميـ في المجتمع المصري عمي النحو المنشػود

 تتضل مالمل هذ  الرؤية فيما يمي: عميه و 
 أًًلا : الرؤٍْ املكرتحْ ملٌاجوْ التحدٍات االقتصادٍْ  -

مػؼ خـ، 4113: عبػد المعػيف، ـ4119: أحمػد عبػدالعميـاالسػتعانة بػبعض الدراسػات )تـ 
مالمػػل الرؤيػػة التػػي يمكػػف مػػف خاللهػػا التغمػػب بعػػض عناصػػر عنػػد وضػػع  (ـ4114 :البحيػػري

ومػف أهمهػا مػا  ،عمي التحػديات االقتصػادية التػي تحػوؿ دوف تفعيػؿ مجانيػة التعمػيـ فػي مصػر
 يمي:
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فػػي كافػػة أنػػواع  -المناسػػبة، والتػػي تضػػمف تمقػػي كافػػة المتعممػػيفاتخػػاذ الدولػػة االجػػراءات   -0
نفس المستوي مف التعميـ بما في ذلؾ التماثػؿ فػي األبنيػة المدرسػية والوسػائؿ  –المدارس 

 واألدوات التعميمية ومستوي التدريس والخدمات الموازية.

وذلػؾ مػف خػالؿ ترسي  مجانية التعميـ باعتبارها حؽ أصيؿ لكػؿ أبنػاء الػوطف دوف تمييػز،  -4
بذؿ جهود تطوعية ممتازة قادرة عمي تحقيؽ أعمي درجة مف درجػات اإلنفػاؽ عمػي التعمػيـ، 

   وذلؾ في إطار تشاركي يهدؼ الصالل العاـ، ويدعـ العدالة في التعميـ بكؿ صورها.

مػف ِقبػؿ الدولػة عمػي مشػاركة القطػاع الخػاص فػي التعمػيـ لمتحقػؽ فرض ضػوابط صػارمة   -4
 ألولوية لمربل عمي حساب جودة الخدمة التعميمية المقدمة.مف عدـ إعطاء ا

توفير النسبة المالية المخصصة لمتعميـ مػف إجمػالي النػاتج القػومي، وتطبيقهػا عمػي أرض  -3
الواقع بالنسبة المقػررة  التػي جػاءت فػي الدسػتور، وذلػؾ لضػماف الجػودة النوعيػة لمتعمػيـ، 

 . والتكمفة المتزايدة لمتعميـمواجهة الطمب االجتماعي المتزايد عميه، ول

تحسػػيف األوضػػاع الماديػػة لممعمػػـ، بمػػا يتناسػػب مػػع التغيػػرات المعاصػػرة ويحقػػؽ لػػه حيػػاة   -3
 كريمػػة ويضػػمف لػػه مكانتػػه الالئقػػة بالمدرسػػة والمجتمػػع، وفػػرض احترامػػه عمػػي التالميػػذ

لتعميميػة، ، وتوفير كؿ ما يمزمه مف إمكانػات وتجهيػزات لالرتقػاء بالعمميػة اواستعادة مكانته
 والقضاء عمي ظاهرة الدروس الخصوصية.

اسػػتخداـ فكػػرة السػػندات التعميميػػة، لضػػماف وصػػوؿ الػػدعـ الحكػػومي إلػػي مسػػتحقيه، وذلػػؾ  -3
بتجريب استخداـ هذ  الفكرة في توزيع ميزانية التعميـ المدرسي، وذلؾ لضبط اإلنفاؽ عمػي 

 التعميـ وترشيد المجانية، وضماف حؽ الفقراء في التعميـ.

تحديػػد نسػػبة مػػف الرسػػـو والمصػػروفات الخاصػػة بػػالتعميـ الخػػاص تحػػت مسػػمي مسػػاهمة  -3
التعميـ الخاص في التعميـ الحكػومي عمػي أف ُيحػدد أوجػه إنفاقهػا، وتكػوف معروفػة ومعمنػة 
ويتابعهػػا التعمػػيـ الخػػاصي لتخفيػػؼ العػػبء عػػف كاهػػؿ الدولػػة وتحسػػيف العمميػػة التربويػػة، 

يجاد نوع مف التكامؿ والتتخي  بيف التعميـ الخاص والتعميـ الحكومي. وا 

الرجػػوع إلػػي نظػػاـ مجموعػػات التقويػػة التػػي كانػػت تػػتـ بالمػػدارس، وكػػاف ال يمتحػػؽ بهػػا إال   -9
 الطالب الذي يشعر أنه بحاجة بالفعؿ إلي دروس تقوية في مادة بعينها.
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ًَا : الرؤٍْ املكرتحْ ملٌاجوْ التحدٍات االجتناعَْ -  ثاى

أحمػػد فتحػػي ، ـ4103 :عمػػي صػػالل جػػوهر وميػػادة فػػوزي الباسػػؿ)تػػـ االسػػتعانة بػػبعض الدراسػػات 
الرؤية التي يمكف مػف خاللهػا التغمػب عمػي التحػديات بعض عناصر عند وضع  ـ(0999 :سرور

 التي تحوؿ دوف تفعيؿ مجانية التعميـ في مصر ومف أهمها ما يمي: االجتماعية
بتوفير التعمػيـ االبتػدائي المجػاني لمجميػع، وذلػؾ مػف خػالؿ التوسػع التزاـ الحكومة المصرية  -0

 .في نطاؽ هذا التعميـي ليشمؿ سكاف المناطؽ الفقيرة والفئات المهمشة بالمجتمع المصري

حمايػػة ودعػػـ المكتسػػبات االشػػتراكية التػػي يػػنص عميهػػا دسػػتور مصػػر، ومػػف ضػػمنها حػػؽ  -4
االجتماعيػة مػف خػالؿ تحقيػؽ تكػافؤ الفػرص  التعميـ المجاني، مع العمؿ عمي تحقيؽ العدالة

 .التعميمية أماـ كافة أبناء المجتمع المصري وطوائفه دوف تمييز أو محاباة أو مجاممة

االلتزاـ بالكثافة المقررة لمفصوؿ بما يتناسب مع حجـ الفصػؿ المدرسػي، والعمػؿ عمػي زيػادة  -4
 المطموب. أعداد الفصوؿ حتي يتمكف المعمـ مف القياـ بدور  عمي الوجه

تشػػجيع الجهػػود األهميػػة لممػػواطنيف، وخاصػػة المتبػػرعيف مػػف رجػػاؿ األعمػػاؿ مػػف اجػػؿ إقامػػة   -3
 المباني التعميمية، وخاصة في المناطؽ الفقيرة والكثر احتياًجا في المجتمع المصري.

اتخػػاذ وقفػػة جػػادة وحازمػػة مػػف ِقبػػؿ المؤسسػػات المعنيػػة عػػف التعمػػيـ لكػػي تصػػبل المجانيػػة  -3
الحؽ في التعميـ الحقيقي عالي الجودة والتميػز لكافػة أبنػاء الشػعب المصػري  ضماًنا لوصوؿ

 دوف تمييز أو تمايز عمى األساس الطبقي.

تعزيػػػز الػػػدور الػػػوطني الػػػداعـ لعدالػػػة التعمػػػيـ ومجانيتػػػه، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التمسػػػؾ بػػػنص   -3
الػػػة الدسػػػتور الػػػداعـ لممجانيػػػة، والمحاسػػػبة والمسػػػاءلة لكػػػؿ مػػػف يتالعبػػػوف بمفهػػػـو العد

 والمجانية.

اإلشراؼ المباشر عمى هػذا الجانػب، والتأكػد مػف  مجمس قومي لمجانية التعميـ يتولى إنشاء  -3
 سياسات المجانية التي أقرتها الدولة وفًقا لمدستور.

 ثالًجا : الرؤٍْ املكرتحْ ملٌاجوْ التحدٍات الرتبٌٍْ -

مهنػي ـ، 4103تـ االستعانة بػبعض الدراسػات )عمػي صػالل جػوهر وميػادة فػوزي الباسػؿ 
ـ( عند وضع مالمل الرؤية التي يمكف مف خاللها التغمب عمػي التحػديات 0993 محمد إبراهيـ

 التربوية التي تحوؿ دوف تفعيؿ مجانية التعميـ في مصر ومف أهمها ما يمي:
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األسػاليب التػي ُتشػجع المتعممػيف عمػي المشػاركة والتعػاوف  التركيز في العممية التعميمية عمػي  -0
، وتنظػيـ المزيػد مػف األنشػطة الخارجػة عػف أكثر مف األساليب التي ُتركز عمي التمقيف والحفػظ

 المنهج.

وضػػع بعػػض الضػػمانات والضػػوابط التػػي تكفػػؿ اسػػتخداـ المجانيػػة االسػػتخداـ األمثػػؿ، واعتمػػاد   -4
تفعيمػػػه عمػػػي النحػػػو المطمػػػوب فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ قبػػػؿ معػػػايير إلتاحػػػة التعمػػػيـ المجػػػاني و 

الجػػامعي وفػػؽ خطػػط واسػػتراتيجيات يتػػولى متابعػػة تنفيػػذها جهػػات محايػػدة حتػػي يػػؤتي التعمػػيـ 
 المجاني ثمار  المنشودة عمى أرض الواقع.

بنػاء منػاخ تعميمػي آمػف داعػـ لممجانيػة والعدالػة مػف خػالؿ ترسػي  االهتمػاـ بمجانيػة التعمػػيـ،  -4
 عميها مهما كانت التحديات والعقبات. والحفاظ

زيػػادة اهتمػػاـ األسػػر بمتابعػػة تحصػػيؿ أبنػػائهـ، وبػػاألخص فػػي المراحػػؿ األولػػي مػػف االلتحػػاؽ  -3
، وتحفيػز مشػاركة اآلبػاء فػي العمميػة بالمدرسةي ألنها مف أهـ مراحػؿ تكػويف شخصػية المػتعمـ

 التعميمية.

لمجتمع المصػري، حتػى يػتمكف التالميػذ مػف تعزيز قيمة التعميـ واستعادة مكانة المدرسة في ا  -3
 .بالتعميـ األساسياستكماؿ مراحمهـ الدراسية 
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  املراجع
 لعربَْ: املراجع ا أًًلا

 . 2113، الناهرة : المكتبت األكا يميت، الديمقراطية والتعميـ في مصرإحسان ال مر اش وآخرون،  -0
ال الج:  راست مي انيت  م  طمبت  ولت أحم  س   يالل، "واق  ال روس الخصوصيت: ال وا   وطرق   -4

(، يام اات المنيااا، يوليااو 61(، ع)2، ماا )مجمػػة اآلداب والعمػػوـ اإلنسػػانية"، اإلمااارات ال ربياات المتحاا ة
2116 . 

 ور اإل ارة الم رسيت  و موايهات التسارب ال راساو أحم   ب  الاتاح الزك ، محم  محمو  خطاب ، "  -4
(، كمياات 2(، ج)23، ع)مجمػػة بحػػوث التربيػػة النوعيػػةسااا،"،  ااو الماا ارس المتوسااطت بمحا ظاات اإلح

 . 2111يام ت المنصورة، أكتوبر  :التربيت النو يت
أبحػػػاث مػػػؤتمر )نحػػػو أحماا   بااا الرحمن  باا المطيد الياحااا ، "الت مااي .. والميانيااات الماتااري  ميهاااا"،  -3

 . 1987(، الناهرة : رابطت التربيت الح يثت، أبريل 2، ج)مشروع حضاري تربوي لمصر(
 –الػػػدولي األوؿ  -المػػػؤتمر العممػػػي الرابػػػعأحمااا   بااا ال مي ، "نحاااو ت ماااي   يمنراطاااو: رؤيااات ثنا يااات"،  -3
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