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 البحح :ملخص 

لمجامعات دور بارز وميم في مختمف جوانب الحياة وميادينيا لدفع الدول النامية إن       
والجامعات ال يمكنيا القيام بيذا  والمتقدمة عمى حد سواء خطوات عمى طريق التقدم والرقي

، كما أنو الدور عمى الوجو المطموب إال إذا اىتمت بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعميم 
أدى األخذ بسياسة الباب المفتوح بالتعميم الجامعى وتقرير مجانيتو إلى زيادةٌ إقبال الراغبين 

تتمثل مشكمة لذا و ميم الجامعى، فى اإللتحاق بو، مما سبب ضغطًا كبيرًا عمى مؤسسات التع
تكافؤ الفرص ة لبحث مجانية التعميم الجامعى وعالقتيا بالبحث في محاولة من الباحث

فى ضوء التحديات الراىنة وأزمة التحول ، والتعرف عمى األبعاد االجتماعية   عميميةتال
فرص التعميمية التعرف عمى مفيوم مبدأ تكافؤ الواالقتصادية لمجانية التعميم الجامعى، و 

، وأوجو القصور فى تطبيق تكافؤ بالتعميم الجامعي وأىم مستوياتو والعوامل المؤثرة فيو
ولذلك الفرص التعميمية بالجامعات المصرية فى ظل التحديات الراىنة وأزمة التحول، 

وتم تطبيق أداتى البحث عمى استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 
، وبعض أعضاء  واإلسكندريةتين ىما: طالب بعص الكميات بجامعة سوىاج وعين شمس عين

تكافؤ : أن لعدة نتائج أىميا ما يمي البحث وتوصلىيئة التدريس من ىذه الجامعات ، 
، الفرص في التعميم الجامعي يعني تعدد ىذه الفرص وتنوعيا وال يعني تساوييا أو تماثميا

عمى تحقيق تكافؤ الفرص في التعميم الجامعي وتنوعيا، وتفاوتيا فيما تعدد العوامل المؤثرة و 
كما تختمف في التأثير عمى تكافؤ الفرص في التعميم ، بينيا في التأثير عمى ىذا التكافؤ

أى من مصطمحى تكافؤ الفرص ومجانية التعميم فى  ينجح، ولم  الجامعي من دولة إلى أخرى
المجتمع عمى اختالف مستوياتيم االجتماعية واألوضاع  ءأبنا تحقيق العدل التربوى لكافة

فى نظم الدراسة بالجامعات تتيح لمطالب  ية، كما أنو ال توجد حرية لمطالبالمالية واإلدار 
دأ تكافؤ الفرص بالتعميم دراسة مقررات يميمون إلييا دون أخرى وىذا يقمل من تحقيق مب

رص فى التعميم الجامعى من شأنو تدىور قيم ، كما أن التطبيق القاصر لتكافؤ الفالجامعى
كما أوصى البحث ، مجال التعميم وغيره من المجاالتالمساواة والعدالة االجتماعية فى 

بضرورة إعادة النظر فى نظم التوزيع الجغرافى المأخوذ فى توزيع الطالب عمى الجامعات، 
بانى وخدمات مكتبية ورفع مستوى الخدمات التعميمية بجميع الجامعات من أساتذه وم

وبحثية، واإلىتمام بالطالب المتفوقين وتقديم التسييالت المادية التى تساعدىم فى مواصمة 
 دراستيم الجامعية.
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 مكدمة :

وميم في مختمف جوانب الحياة وميادينيا لدفع الدول النامية  اً بارز  اً لمجامعات دور إن     
والجامعات ال يمكنيا القيام بيذا  والمتقدمة عمى حد سواء خطوات عمى طريق التقدم والرقي

، كما أنو الدور عمى الوجو المطموب إال إذا اىتمت بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعميم 
لتعميم الجامعى وتقرير مجانيتو إلى زيادةٌ إقبال الراغبين أدى األخذ بسياسة الباب المفتوح با

 فى اإللتحاق بو، مما سبب ضغطًا كبيرًا عمى مؤسسات التعميم الجامعى.
ومجانية التعميم ليست مجرد حق دستوري ناضل من أجمو اإلنسان عمومًا، بل ىي       

ويشير  ،ياية المرحمة الثانويةأيضًا حق إنساني يتوافر اآلن في جميع الدول الرأسمالية حتى ن
أن التعميم كان مجانيًا طوال تاريخو، ولم تتقرر مصروفات لمتعميم في مصر إلى  تاريخ مصر

 االحتاللالبريطاني بثالث سنوات!! والواضح أن  االحتاللبعد  ىأ 4885إال من عام 
البريطاني تعمد إحداث تغييرات جذرية في تركيبة المجتمع المصري منيا إقرار المصروفات 

، وبعبارة  بزعم أن ذلك سبيل لسد الديون، وبطبيعة الحال كان اليدف أبعد من ذلك وأعمق
نتقاء معين لتوعية المتعممين بناء عمى الفئة إويستيدف إجراء أوضح كان أخبث من ذلك، 

 (.87، ص 7442، حسان محمد حسان ) تي ينتمون الييااالجتماعية ال
، ومن ىنا ىشتراكيم الجامعي بعد قرارات التحول اإلتحققت مجانية التعم 4697وفي عام     
قرارات المجانية ارتبطت بقوى اقتصادية واجتماعية وسياسية استيدفت تحقيق انجازات  فإن

حسان  ) ريف ارتبطت بقوى معاكسةوطنية وثقافية، ونفس الشئ فإن قرارات فرض المصا
 (.407، ص 7442، محمد حسان

ومبدأ تكافؤ الفرص التعميمية يسعى إلى تحقيق العدالة عن طريق التنافس عمى المنافع      
المنشودة، ومن ثم يجب إزالة العقبات التي تحول دون ذلك، كما يجب أن تكون المنافسة وفقًا 
لمعايير تساعد عمى الحصول عمى تمك المنفعة وال تنحاز ألفراد أو جماعات دون غيرىم . 

 (.42-49، 7444ضر، )محسن خ
وتكافؤ الفرص التعميمية ال يعني فقط المساواة في حق التعميم لكل األفراد بل يعني        

المساواة في الفرص التي تمكن الطالب من النجاح والتخرج، فتكافؤ الفرص في التعميم 
يتضمن باإلضافة إلى التكافؤ في فرص القبول وااللتحاق، وتكافؤ في فرص االستمرار فيو 

 (.6، ص 7445صيل واالستمرارية بو حتى بعد التخرج. )جمال الدىشان،والنجاح والتح
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ولقد اىتم عديد من الدراسات بقضية تكافؤ الفرص التعميمية في مصر منيا دراسة       
م( ودرست مدى توفر عدالة توزيع الفرص التعميمية في 7449رستم )محمد توفيق أحمد 

ن خالل عدة مؤشرات لتمك العدالة وأوضحت التعميم العام قبل الجامعي في مصر، وذلك م
 الفروقات الشديدة بتمك المراحل التعميمية التي تخل بمبدأ عدالة توزيع الفرص التعميمية.

م( إلى دور التعميم الجامعي المفتوح في تحقيق 7442كما أشارت دراسة سيا الفقي )      
فرصة لمن فاتيم قطار التعميم تكافؤ الفرص التعميمية في مصر وذلك ألنو يسيم في إعطاء 

م( 7442الجامعي لكي يتم االلتحاق بو ورفع مستواىم التعميمي، وتوصمت دراسة ىانم سميم )
تصور مستقبمي لدور التعميم اإللكتروني في تحقيق تكافؤ الفرص التعميمية في التعميم العام 

 والسيناريوىات. في مصر ووضعت الدراسة ذلك التصور المستقبمي باستخدام أسموب دلفي
كما أسيم التعميم األجنبي في مصر في إىدار مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية وىذا ما       

م(، حيث قامت الباحثة بعمل دراسة تحميمية تقويمية 7444أكدتو دراسة شيماء الحبشي )
 لمتعميم األجنبي في مصر وأثره عمى تكافؤ الفرص التعميمية. 

م(، أن دعم مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية يسيم 7447عيسى )وأضافت دراسة عمرو      
بدوره في إصالح التعميم األساسي في مصر وأرجعت الدراسة أزمة التعميم في اإلخالل بمبدأ 
تكافؤ الفرص التعميمية ووضعت الدراسة استراتيجية مقترحة لدعم تكافؤ الفرص التعميمية 

جموعة من اآلليات التي يجب تنفيذىا عمى إلصالح التعميم األساسي في مصر من خالل م
 أرض الواقع.

توصمت إلى  (Knoeppel, R. & Brewer, C, 2011)وفي دراسة بوالية كنتاكي      
أن المدارس التي تقع بالمناطق الثرية والغنية التي تمتمك الثروات المحمية يرتفع بيا تحصيل 
الطالب بصفة عامة وفي الرياضيات بصفة خاصة عن تحصيل الطالب في المناطق الفقيرة، 
 وذلك يرجع إلى أن تمك المدارس تتميز بامتالك اإلمكانات المادية والتجييزات بشكل أكبر
وأفضل من تمك المناطق الفقيرة، وكذلك المدرسون ذوي الخبرة يكونون بمدارس المناطق ذات 
الثروة المحمية العالية أما مدارس المناطق الفقيرة فيذىب إلييا المعممون غير المؤىمين واألقل 

 خبرة.
عى في مصر وبالرغم من االىتمام بمبدأ تكافؤ الفرص في العممية التعميمية بالتعميم الجام    

ودعوة العمماء المستمرة لمعمل عمى تطبيقو إال أنو يوجد إخالل شديد بيذا المبدأ وتوجد 
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فجوات متعددة في فرص التعميم بين الريف والحضر وبين الذكور واإلناث وبين الطبقات 
 االجتماعية .

 مشكلة البحح: 

مية تكمن في تغافل الدول فكرة أن التعميم وحده ىو أداة التن ترويجلقد كانت خطورة      
النامية حقيقة أن التعميم في ظل بنية ىيكل نظام سياسي واجتماعي يتناقض وأبسط قواعد 
نما سيمعب دورًا مرضيًا يتمثل في  العدل االجتماعي، واليمكن أن يكون أداة حقيقية لمتنمية، وا 

 وخمل نسق القيم.إعادة إنتاج المقومات واألركان التي تديم استمرار الظمم االجتماعي 
لقد مثمت مجانية التعميم أحد الوسائل إلتاحة الفرصة لمختمف فئات المجتمع كي تحصل       

عمى حقيا في التعميم، وبالتالي تتاح ليا الفرصة كي تتبوأ مركزًا مالئمًا في السمم االجتماعي 
 تعتمد فيو عمى مالدييا من كفاءة.

 استغمت ضعف الموارد المالية لمدولة نتيجة ظروف إال أن القوى األخرى سرعان ما       
تزايد الطمب االجتماعي من مزيد من اإلنفاق  عديدة، وعجزىا بالتالي عن مالحقة مما يتطمبو

مما أدى إلى تدىور في الخدمة التعميمية، فاستحدثت أبوابًا أخرى مثل الدروس الخصوصية 
ومدارس المغات لتقدم خدمة تعميمية أحسن لمن يدفع أكثر، وبدأت بالتالي عممية إعادة فرز 

مك القوة أصاًل وتبقى األغمبية في اجتماعي لكي ال يتصاعد في السمم االجتماعي إال من يم
قاع السمم !! ليست المسألة إذن مجرد مسألة اقتصادية بحتة تقوم وتقاس بالمكسب والخسارة 

 الماليين، كما أنيا ليست مجرد مسألة بيداجوجية تتحكم فييا فنيات التدريس والتعميم.
ن عمم االقتصاد منذ نشأ منذ مائتي عام، لم يخف عمى أحد أ     ن أية سياسة اقتصادية وا 

تعكس مجموعة من المصالح، وأن مصالح الناس والدول متضاربة وأن االختيار بين 
السياسات االقتصادية المطروحة ليس إال اختيارًا: بين مصمحة ىذا أوذاك، فحتى إعالن أدم 
 سميث الشيير بأن ىناك انسجامًا بين مصالح األفراد ومصالح المجتمع ككل، لم يقوم سميث
نفسو عمى التمسك بو دون أن يدخل عميو التحفظات واالستثناءات، فيناك االحتكار الذي 
يكسر القاعدة، وىناك عدوان القوى عمى الضعيف، وىناك عدوان أرباب العمل عمى العمال، 

، إسماعيل عمي سعيد )واعتراف سميث الصريح بأن القانون يحابي األولين ضد اآلخرين 
 (56، ص 7445
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أن وجد مجتمع إنسانى عمى ظير األرض والتمسك بإبقاء كل شئ عمى ماىو عميو  ومنذ   
ورفض التغيير ال يأتي إال من القوى المستفيدة من الوضع القائم. ومنذ أن نشأ عمم من 

)مجانية والمثال ىنا الذين يميمون إلى تصوير المشكمة االجتماعية،  فإن، العموم االجتماعية
يا مشكمة فنية حميا المعادالت والجمع والطرح، ىم أصحاب المصمحة في التعميم الجامعي( بأن

إبقاء كل شئ عمى ماىو عميو ذلك لسبب بسيط أيضًا، وىو أن القرارات األساسية في حياة 
 تفضيلالمجتمع ال تتخذ أبدًا في يوم من األيام بناء عمى عممية حسابية، بل بناء عمى 

قرار سياسي وأخالقي، وانما يأتي الجمع والطرح بعد مصمحة عمى أخرى، وىذا التفضيل ىو 
في ترجمة ىذه القرارات األساسية إلى قرارات تفصيمية، ىنا فقط يأتي  عند الشروعذلك 

ويبدأ حل المعادالت، فاذا لجأت السمطة السياسية إلى الخبراء والفنيين المفتقرين  دورالخبرة
إلى أية رؤية سياسية اجتماعية، أو الذين يتظاىرون بتجردىم من السياسة واالجتماع وظنت 
أن حل مشاكل التعميم سوف يتم عمى أيدييم، فمن تكون النتيجة لألسف إال استمرار المشكمة، 

 .شكمة يعني زيادة تفاقسيا وتفريح عدد آخر من المشكالت المتصمة بياواستمرار الم
م(، أن دعم مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية يسيم 7447وأضافت دراسة عمرو عيسى )    

بدوره في إصالح التعميم األساسي في مصر وأرجعت الدراسة أزمة التعميم في اإلخالل بمبدأ 
 .تكافؤ الفرص التعميمية 

 تزايدت ألىمية مبدأ تكافؤ الفرص في التعميم وأنو بدأ اإلخالل بو بشكل كبير فقد ونظرًا    
م فتم إجراء أكثر من دراسة منيا دراسة عمى 7445الدراسات حول ىذا الموضوع في عام 

م(، وقام فييا بعمل دراسة تقويمية لبعض المدارس التجريبية في 7445عبدالعزيز عمي )
عميمية وحاول التعرف عمى نقاط القوة ونقاط الضعف بتمك ضوء مبدأ تكافؤ الفرص الت

 المدارس ومدى تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بيا ثم وضع آليات لعالج القصور بتمك المدارس.
وتطور التعميم الجامعي المعاصر في مصر وارتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع ونموه والتغير       

ة فيو وحاجة ذلك إلى تخصصات جديدة في مختمف والتقدم الحاصل فيو وخاصة بنمو الصناع
نواحي العمم والتكنولوجيا وحاجة ذلك إلى عقول مفكرة وعمالة مدربة ذات كفاءة عالية لصالح 
تساع الخدمات في ميادين الصحة والتعميم والرعاية االجتماعية وأرتبط  اإلنتاج والتنمية وا 

بخدمة ذلك كمو وبإعداد القوى البشرية  معنى تكافؤ الفرص التعميمية في التعميم الجامعي
 الالزمة لمواجية تمك اإللتزامات االقتصادية واالجتماعية في الدولة المصرية.
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(، إلى أن مجانية التعميم في الجامعة قد انتيت 7444وتشير دراسة أحمد إبراىيم أحمد)     
، ارتفع ثمن الكتب تمامًا ففي ظل اإلرتفاع المجنون في سعر الورق، وفي تكمفة الطباعة

والمذكرات، وليذا ال يدفع الطالب أقل من خمسمائة جنيو سنويًا ثمنًا لمكتب والمذكرات التي 
يحتاجيا، وبخاصة أن المكتبات في الكميات تفتقر إلى الكتب والمراجع الالزمة لمدراسة بسبب 

ومواد تعميمية ضعف إمكاناتيا المادية، فضاًل عن المشروعات البحثية التي تتطمب خامات 
 غير متوفرة بالكمية، تستنفذ طاقات المتعممين، كما أنيا تستنزف إمكاناتيم المادية.

عن تكافؤ الفرص في أمريكا الالتينية تم تصميم نموذج  (Noel, B, 2015)وفى دراسة    
لتكافؤ الفرص التعميمية لقياس مدى تحقيق تكافؤ الفرص التعميمية في  ىو نموذج رايمرز

أمريكا الالتينية ويتضمن ىذا النموذج خمس مستويات لتكافؤ الفرص التعميمية ىي مستوى 
االلتحاق ويتطمب عدد كاف من المدارس والفصول المناسبة لمطالب، ومستوى الجودة ويقصد 

طفال من التعميم الرسمي، ومستوى االستمرار في الدراسة بو أن تحقيق االستفادة القصوى لأل
ويتم بو تشجيع الطالب لموصول إلى رتب تعميمية عميا، ومستوى الفوائد التي تحققت 
والمقصود بيا الفوائد والميارات والمعرفة التي اكتسبيا الخريجون والمطموبة بسوق العمل، 

مى االستمرارية في الدراسات العميا وتمقى ومستوى الفرص الحياة المستقبمية وىي القدرة ع
 حصة متساوية في المنافع االجتماعية واالقتصادية.

(، أنو في ظل مجانية التعميم تتكبد األسر أنواعًا 7445) فرجانيكما أشارت دراسة نادر       
من التكمفة مثل بعض الرسومات وتكمفة الكتب واألدوات )وبخاصة في فروع العموم التطبيقية 
والتقنية(. ويساىم تزايد الفقر، في زيادة عبء ىذه التكاليف بمرور الزمن وفي رفع تكمفة 
الفرصة البديمة لمتعميم. وعمى ىذا فإن انتشار الفقر يزيد باطراد من انتقائية التعميم العالي 

. عيةاالجتماألبناء القادرين. وبذلك يتحول التعميم العالي تدريجيًا إلى آلية لتكريس الفوارق 
وفي اوائل التسعينات قامت الحكومة بفرض رسوم صغيرة عمى كافة مستويات التعميم، وأعيدت 
المصروفات في مستوى الدراسات العميا )دبموم، ماجستير، دكتوراه(، إال أنو لم يحدث مساس 
بمجانية التعميم عمى مستوى الدرجة الجامعية األولى عمى ىذا النحو، وأصبح التعميم سمعة 

ل سوق يحكمو قانون العرض والطمب وال يقدر عميو إال فئة قميمة مع تنامي التعميم داخ
وال يزال الحديث عن المغات بالمصروفات في كل الكميات، الخاص واألجنبي، وتعميم أقسام 
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المجانية واردًا ومتجددًا كمما اشتدت األزمات والضغوط االقتصادية ما بين مؤيد ومعارض، 
 برراتو.ولكل تفسيراتو وم

ة لبحث مجانية التعميم الجامعى تتمثل مشكمة البحث في محاولة من الباحثلذا و 
 .فى ضوء التحديات الراىنة وأزمة التحول  عميميةتتكافؤ الفرص الوعالقتيا ب

 أسئلة البحح:

بالتعميم الجامعى فى ضوء التحديات  معايير تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميميةما  .4
 الراىنة ؟

فى ضوء التحديات عمى مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية بالتعميم الجامعى المؤثرة ما العوامل  .7
 ؟الراىنة 

 ما عالقة مجانية التعميم بتكافؤ الفرص التعميمية بالتعميم الجامعى ؟ .4
فى ضوء التحديات  عميميةتتكافؤ الفرص الما واقع مجانية التعميم الجامعى وعالقتيا ب .0

 الراىنة ؟ 
 البحح: أٍداف

بالتعميم الجامعى فى ضوء  معايير تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميميةالتعرف عمى  .4
  .التحديات الراىنة

وء عمى مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية بالتعميم الجامعى فى ضالمؤثرة العوامل التعرف عمى  .7
 . التحديات الراىنة

 الكشف عن عالقة مجانية التعميم بتكافؤ الفرص التعميمية بالتعميم الجامعى . .4
فى ضوء  عميميةتتكافؤ الفرص الالكشف عن واقع مجانية التعميم الجامعى وعالقتيا ب .0

 التحديات الراىنة. 
لتحقيق تكافؤ الفرص التعميمية بالتعميم فى ضوء  التوصل إلى التوصيات المقترحة .5

 ة وأزمة التحول.التحديات الراىن
 أٍنية البحح :

ترجع أىمية البحث إلى أنيا تركز عمى موضوع ىامًا وىو مجانية التعميم وعالقتيا بتكافؤ     
 التالية :الفرص التعميمية وتتمخص أىمية البحث فى النقاط 
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نما التعميم الجامعي في مصر في السنوات األخيرة نموًا سريعًا جدًا، فقد تضاعفت  .4
أعداد المقيدين في ىذا النوع من التعميم عدة مرات في السنوات األخيرة إال أنو عمى 
الرغم من ىذا التوسع الكمي، فإن التعميم الجامعي اليزال بعيدًا عن تحقيق مبدأ تكافؤ 

أن الزيادة في أعداد المقيدين أو المقبولين ال تعني بالضرورة  الفرص التعميمية، ذلك
تحقيق الفرصة التعميمية المتساوية أواالقتراب من تحقيق مجانية التعميم الجامعي، إذ 
األىم من الزيادة الكمية ىو قيام عمميات االنتقاء الدقيقة والموضوعية لمطالب 

لتي تيسر االستفادة من الفرص المتقدمين لاللتحاق بالجامعة، وضمان السبل ا
 التعميمية لمستحقييا فقط .

كخطوة أولى وأساسية  قضية مجانية التعميم وعالقتيا بتكافؤ الفرص الكشف عن  .7
نحو تعديل سير التعميم الجامعي والوصول بو إلى تحقيق أىدافو، وىو ما تحاول 

 الدراسة الحالية القيام بو.
الجامعى الى تأثير مجانية التعميم فى تحقيق يبين البحث لممسئولين عن التعميم  .4

 تكافؤ الفرص التعميمية لمطالب .
يبين البحث لممسئولين عن التعميم بصفة عامة والتعميم الجامعى بصفى خاصة أىم  .0

أوجو القصور فى أوجو القصوربمجانية التعميم الجامعى وعالقتيا بتكافؤ الفرص 
 التعميمية.
 ميَج البحح :

 ، حيددث تيددتمةالدراسددة الحاليددة عمددى المددنيج الوصددفي لمناسددبتو لطبيعددة الدراسدداعتمدددت  
البحوث الوصفية بظدروف العالقدات القائمدة والممارسدات الشدائعة والمعتقددات، ووجيدات النظدر 
واالتجاىات، حيث ييتم ىدذا المدنيج بتحميدل البياندات لموصدول إلدى النتدائج وتفسديرىا، وتقصدى 

التربوية التعميمية، كما ىي قائمة في الحاضدر ووصدفيا وتشخيصديا حول الظواىر المجتمعية و 
) فدؤاد أبدو حطدب، وتحميميا وتفسيرىا،ِ ويتمثل استخدام ىذا المنيج في ىذه الدراسدة فيمدا يدأتي

 :(44، ص 7444أمال صادق، 
التعمددديم  مجانيدددةجمدددع الدراسدددات ذات الصدددمة بالدراسدددة الحاليدددة، وتحميميدددا لمعرفدددة واقدددع  .4

 فى ضوء التحديات الراىنة وأزمة التحول.   عميميةتتكافؤ الفرص الوعالقتيا ب الجامعى
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لتحقيدددق تكدددافؤ الفدددرص التوصدددل إلدددى تصدددور مقتدددرح إعدددداد أداة بحثيدددة يدددتم مدددن خالليدددا  .7
      التعميمية بالتعميم فى ضوء التحديات الراىنة وأزمة التحول.

 حدود البحح :

تكافؤ دراسة مجانية التعميم الجامعى وعالقتيا ب اقتصر البحث الحالىالحدود الموضوعية : 
   فى ضوء التحديات الراىنة وأزمة التحول عميميةتالفرص ال

اقتصر البحث الحالى عمى بعض الكميات بجامعة سوىاج وعين شمس الحدود المكانية : 
 . ، وبعض أعضاء ىيئة التدريس من ىذه الجامعات واإلسكندرية
 أداة البحح :

الكميات بجامعة  بعضأداتى البحث عمى عينتين ىما: طالب استخدمت الباحثة 
 .، وبعض أعضاء ىيئة التدريس من ىذه الجامعاتواإلسكندرية سوىاج وعين شمس 
 مصطلحات البحح :

 Equality Of Educational Opportunitiesمبدأ تكافؤ الفرص التعلينية 
  بأىَا: بالتعليه اجلامعى  تعرف مبدأ تكافؤ الفرص التعلينية  

ويقصد بتكافؤ الفرص : توفير فرص تعميمية متكافئة لتنمية قدرات واستعدادات ومواىب     
كل فرد إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليو ىذه القدرات واالستعدادات والمواىب، بغض النظر 

المة عن األحوال المادية لمفرد أو المستوى االجتماعي واالقتصادي لو )حسن س
 .(747، ص 7444الفقي،

الفرص إتاحة العدالة فى : التعريف اإلجرائى لتكافؤ الفرص التعلينية بالتعليه اجلامعى 
وأن يكون االلتحاق بالكميات المختمفة  بالتعميم الجامعىلمطالب والطالبات لاللتحاق  التعميمية

واألقسام والتخصصات العممية وفقًا لمقدرة في التحصيل الدراسي بصرف النظر عن االنتماءات 
بحيث تتاح ليم فرص ، واالنتماء لجنس معين أالطبقية أو البيئية الجغرافية أو الدينية 

أن يحصل جميع طالب وطالبات االلتحاق وفق قدراتيم واستعداداتيم التعميمية وميوليم، و 
التعميم الجامعي عمى قدر متكافئ من الخدمات التعميمية أثناء فترة دراستيم وأن تتاح ليم 
فرصة متكافئة في التحصيل واإلعداد العممي والحصول عمى المؤىل الذي يتيح ليم فرصة 

 متكافئة في الحصول عمى وظيفة في سوق العمل. 
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 اإلطار اليظرى

 مكدمة : 

عصر التغيرات السريعة المتالحقة. والتعميم أصبح أن االنسان يعيش اليوم مما ال شك فيو   
مفتاح ورافعة أساسية لمتقدم، والمدخل الحقيقي ألي تطوير، وألي استراتيجية لمتغير في أي 
، مجتمع، فال يمكن أن تتم مثل ىذه اإلستراتيجية دونما اعتبار التعميم أحد آلياتيا األساسية

مسائل الممحة التي تحتاج لحل جذري اليوم تكمن في معرفة الخطوات واإلجراءات الواجب وال
اتخاذىا في ميدان التربية إلقامة عالقات من نوع جديد بين األصل االجتماعي والتربية 
والحياة، لمتوصل إلتاحة الفرصة لكل فرد ميما كان أصمة االجتماعي وانتماؤه الطبقي 

 فئ من التربية. لالستفادة بشكل متكا
تعد اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعميم صكًا رئيسيًا يتناول المبادئ      

وال تسعى االتفاقية التي اعتمدت عام  ،األساسية لعدم التمييز وتكافؤ الفرص في التعميم
فحسب،  إلى القضاء عمى التمييز في التعميم 4697ودخمت حيز النفاذ منذ عام  4694

نما أيضًا إلى اعتماد تدابير إيجابية لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاممة وتبين  وا 
من االتفاقية عمى وجو التحديد التزامات الدول األطراف في االتفاقية "بأن تضع أربعة المادة  

وتطور وتطبق سياسة وطنية تستيدف، عن طريق أساليب مالئمة لمظروف والعرف السائد 
ي البالد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاممة في أمور التعميم" )األمم المتحدة، ف

7444). 
من ارتباطو بالتكافؤ في  بالتعميم الجامعى  تنبع أىمية التكافؤ في الفرص التعميميةو       

وال ينبغي أبدا إغفال ىذه الحقيقة  ،وسائر متطمبات العدالة االجتماعية ،فرص الحياة ذاتيا
األساسية أو استبعادىا أو تجاىميا ويمكننا إدراك التالزم بين ىذين المفيومين بمتابعتنا تغير 
نمط اإلنتاج وتطور الحياة االجتماعية ونمط التعمم عبر التاريخ وال سيما منذ قيام الثورة 

بيا من حراك اجتماعي جغرافي سعيا  وما يرتبط ،الصناعية. إذ برزت مسألة الحراك الميني
إذن فمفيوم التكافؤ في الفرص  ،نحو العمل واالشتغال بالمين المستحدثة في المجتمع

التعميمية يرتبط بشدة بمفيوم التكافؤ في الفرص المينية أ التوظيف ومن ثم فرص الحياة وكل 
 (472، ص 7440منيما ينعكس مضمونة عمى اآلخر. )البوىي،
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بمبدأ تكافؤ الفرص توفير الشروط المتساوية والموحدة بين كافة مواطني البمد  يقصدو      
الواحد فيما تتيحو الدولة من فرص. ويقصد بو في التعميم إتاحة الفرصة المتساوية أمام 
جميع األطفال لاللتحاق بالمدرسة قصد اكتساب المعارف و الميارات لتحمل المسؤوليات في 

ى مبدأ تكافؤ الفرص في ميدان التربية و التعميم إلى تعميم التعميم مجتمعيم ووطنيم. و يسع
و الزاميتو و مجانيتو و تبني التقويم الموضوعي و العدل في المعاممة، و إعطاء فرص 
 متساوية لكافة أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن أصوليم االجتماعية و االقتصادية. )أحمد

 (95، ص 7447، إبراىيم أحمد 
ويعد ىذا المبدأ أحد البوابات الرئيسة لتحقيق العدالة االجتماعية، فتكافؤ الفرص "ليس        

نما ىو عبارة عن إرادة سياسية واستراتيجية وطنية، تتجو  شعارًا ُيرفع، أو ادعاًء ُيدَّعى، وا 
 بصدق نحو إزالة كّل المعوقات والعوامل التي تمّيز بين المواطنين، وقد درج مصطمح تكافؤ

رغم  -بالدرجة األولى -بالفرص التعميمية والوظيفية  -غالبا -الفرص عمى ارتباطو في الذىن
ارتباطو بجميع مناحي الحياة المختمفة التي يعيش فييا الفرد، وتعتبر من حقوقو مقابل 
 واجباتو تجاه نفسو واآلخرين ثم وطنو، فيو معيار تقدم أي مجتمع في جميع مجاالت الحياة. 

من دستور  44، حيث تنص المادة 4624قد ورد ذكر مبدأ تكافؤ الفرص في دستور و       
أن العمل حق وواجب وشرف تضمنو الدولة ويجب أن تعمل الدولة والمجتمع  4624عام 

عمى تقدير الموظفين المتميزين. كما تنص ىذه المادة عمى عدم إرغام المواطنين عمى العمل 
مطموب لتقديم خدمة وبشرط أن يتم ىذا العمل مقابل  إال بموجب قانون يعمن أن العمل

تعويض عادل. وىذا الحكم يعطي جميع المواطنين حقا دستوريا في العمل دون التفرقة بين 
المواطنون متساوون أمام ، و "تضمن الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" ، والرجل والمرأة

ة بسبب الجنس ، األصل ، المغة ، الدين القانون ، وليم حقوق وواجبات متساوية دون تفرق
 .(25، ص 7447، إبراىيم أحمد  )أحمد أو المعتقد 
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 أواًل : مفَوو تكافؤ الفرص التعلينية بالتعليه اجلامعى :

قد تعددت مفاىيم تكافؤ الفرص ألنو "مفيوم معقد وغير محدد، وىو مفيوم افتراضي       
أكثر منو وصفي ولو جوانبو المتعددة، ومن ثم يمكن تحميمو وتفسيره من أكثر من زاوية، وىو 
 من المفاىيم التي تتغير تفسيراتيا من مجتمع ألخر، وفي نفس المجتمع من فترة زمنية ألخرى 

د تعددت مفاىيم تكافؤ الفرص التعميمية منيا المفيوم المحافظ الذي يرى أن الطبقة وق     
االجتماعية ىي المحدد لقدرات الفرد وبذلك يكون أصحاب المواىب والقدرات ممن ينتمون 
لمطبقات الراقية وىم األجدر بالفرص التعميمية، والمفيوم الميبرالي يعني بمنح الفرد الفرصة 

ًا لما لديو من ذكاء وقدرات بغض النظر عن طبقتو االجتماعية، ويرى المفيوم التعميمية طبق
الراديكالي أنو البد من نشر المساواة بين األفراد ليس فقط بدخول االفراد المؤسسات التعميمية 

)عمي ولكن بتحييد آثار العوامل االقتصادية واالجتماعية في التحصيل والدراسة
 (.756-757، ص ص  7446الشخيبي،
( بأنو: توفير الفرص التعميمية 977، ص 7440ويعرفو) عبدالرحمن بن عمي الحبيب،      

يجاد األجواء المالئمة واألسباب الداعمة داخل المؤسسة  لكل فرد مع ضرورة تنويعيا وا 
التعميمية، والتي تمكن كل فرد من االستفادة من ىذه الفرص المتكافئة في تنمية قدراتو 

ومواىبو إلى أقصى حد يمكن أن تصل إليو، ميما كانت خمفيتو االجتماعية واستعداداتو 
 وأوضاعو االقتصادية، وما يرتبط بيذه الخمفية وتمك األوضاع من عوامل نفسية وأكاديمية.

( أن تكافؤ الفرص ال يعني أن يكون التعميم 479، ص 7442وترى )سيير حوالة،       
متساويًا أو متماثاًل لمجميع، بل يعني أن يكون التعميم في جميع مستوياتو متاحًا بالتساوي 

مما يتطمب إزالة كل أنواع ، لكل المؤىمين الذين لدييم القدرة عمى االستمرارية في التعميم 
 األخرى. التمييز 
( أن مفيوم تكافؤ الفرص التعميمية 944، ص 7447ويرى )حسين الرشيدي، وآخرون،      

البد لو من أن يضمن لألفراد   الحق في االلتحاق بالتعميم من خالل توفير اإلمكانات التي 
رية تسير االستفادة الكاممة من الفرص التعميمية، والمساواة في مواصمة الفرد لمتعميم واالستمرا

 فيو بما يتناسب مع قدراتو واستعداداتو واحتياجاتو.
ويتضح مما سبق أن مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية في التعميم الجامعي ىو إتاحة فرص     

متكافئة لمطالب والطالبات لاللتحاق بو وفقًا لمقدرة في التحصيل الدراسي بصرف النظر عن 
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و الدينية او االنتماء لجنس معين أي مراعاة الفروق االنتماءات الطبقية أوالبيئية الجغرافية أ
الفردية بين األفراد بحيث تتاح ليم فرص االلتحاق وفق قدراتيم واستعداداتيم التعميمية 
وميوليم، وأن يحصل جميع طالب وطالبات التعميم الجامعي عمى قدر متكافئ من الخدمات 

 التعميمية .
 :فى ضوء التحديات الراٍيةبالتعليه اجلامعى  رص التعلينيةمعايري حتكيل مبدأ تكافؤ الف: ثاىيًا

يحدد ىنري، م. ليفين. من خالل دراسة أجراىا لحوالي عشرين بمدًا غرب أوربا لتحميل    
قضية تكافؤ الفرص التعميمية. أن وجود المساواة التعميمية يتحقق طبقًا ألربعة معايير ىي: 

 (44-76، ص ص 4666،)بدران،
المساواة في اإللتحاق بالتعميم: يستند ىذا المعيار كما يري كولمان إلي إمداد تعميم  .4

 .مجاني في مستوى معموم يكون نقطة الدخول األساسية لقوة العمل
المساواة في المشاركة التعميمية: تعد المساواة في المشاركة التعميمية لجماعات من  .7

مساواة في الفرص التعميمية، ويمكن رؤيتيا أصول اجتماعية متباينة واحد من معايير ال
عمى أنيا االحتمال المتساوي ألشخاص ينتمون ألصول اجتماعية مختمفة يحققون نفس 

ويؤكد ىنري ليفين أن ىناك  ،القدر من المشاركة التعميمية بالمعنيين الكيفي والكمي
مية لألفراد الذين نوعين من الحدود الفاصمة يكون من شأنيا تقميل نسبة المشاركة التعمي

ينتمون إلى لطبقات اجتماعية متباينة وىذه الحدود ىي: حدد فاصمة خارجية عن 
. وتتضمن الحدود األولى الجامعىترتبط باألسرة، و حدود فاصمة ترتبط بالبناء  الجامعة

حيث أن أسر الطبقة الدنيا يكون ليا توقعات  ،عوامل توقعات األسرة والدخل المحدود
فيما يتعمق بالتعميم. أن الدخل المحدود يقيد اإلمداد باألموال لتكاليف  ألبنائيمأدنى 
 التعميم.

المساواة في النتائج التعميمية: وىو يعني أن االعضاء الذين يمثمون الطبقات االجتماعية  .4
ويفترض ىذا ، المتباينة يحصمون عمى نتائج تعميمية متشابو طوال مسارىم التعميمي

حقيق المساواة في الفرص التعميمية ال يتم من خالل قدر من التعميم الذي المستوى أن ت
نما تظير في إمداده بالميارات والسموكيات واالتجاىات التي تسيم  يحصل عمية الفرد وا 

والواقع أن المساواة في النتائج ارتبطت بموضوع النجاح التعميمي.  ،في إيجاد شباب منتج
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تمام الوالدين بالتعميم. التاريخي التعميمي لألسرة والطموح والعوامل المؤثرة فيو مثل اى
 وجودتيا. الجامعاتالميني لألطفال ودرجة األمن في األسرة ونوعية 

بعض  والمساواة في التأثيرات التعميمية عمى فرص الحياة: عمى الرغم مما خمصت إلي  .0
إال أن الدراسات  ،ع الدخلالدراسات من أن التأثيرات التعميمية كان ليا عالقة طفيفة بتوزي

المقارنة لتوزيع الدخل في أوروبا الغربية كانت دليال عمى ظيور عدم المساواة أو 
االستقرار النسبي لتوزيع الدخل مع عدم وجود اتجاه نحو مساواة أكثر. فمقد وجد العالم 

فضل )جنكز( وعدد من الباحثين أن ىذا لم يتحقق، حيث ظل أبناء الطبقة العميا ىم األ
 ويستأثرون بالمين.

فى ضوء التحديات  ثالجًا: العوامل املؤثرة فى حتكيل تكافؤ الفرص التعلينية بالتعليه اجلامعى

 :الراٍية

إن موقف التعميم الجامعي من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية تختمف حولو اآلراء بين    
مؤيد ومعارض وذلك ألنو يتأثر بعدة عوامل مختمفة من داخل النظام الجامعي ومن خارجو، 
ويرى عمي الشخيبي أن موقف أي نظام تعميمي من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية ال 

ة واحدة يقتنع بيا الجميع، ومن ثم فإن ىناك ثالث اتجاىات في ذلك الشأن ىي توجد لو إجاب
ان النظام التعميمي أما يمعب دورًا أساسيًا في تحقيق تكافؤ الفرص التعميمية، أو يمعب دورًا 
ثانويًا في تحقيق تكافؤ الفرص التعميمية، أو يمعب دورًا ثانويًا في عدم تحقيق تكافؤ الفرص 

 (.756 -754، ص ص  7446)عمي الشخيبي، التعميمية.
لعل من أبرز االنتياكات لمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية، اختالف وتنوع أنماط التعميم ما قبل   

وال  فصوليا مكدسة بالطالب، -عربي/ لغات، حكومي/ خاص، مدارس حكومية –الجامعي 
خرى يسدد تالميذىا آالف تتمتع بإمكانيات تعميمية حقيقية يمتحق بيا األغمبية ومدارس أ

الجنييات، مقابل الحصول عمى خدمة تعميمية متميزة تؤىميم بكل أفضل المتحان الثانوية 
العامة، ولمحصول عمى المجاميع المرتفعة التي تضمن ليم مقعدًا في كميات القمة!!، او 

يا تدىور الكميات التي ما زال عمييا قدر من الطمب االجتماعي بجانب انتياكات أخرى أنتج
النظام التعميمي ذاتو، والذي أبرز العديد من الظواىر المدمرة، مثل: ظاىرة الدروس 
الخصوصية، وىذه الظاىرة ليا تأثيراتيا المدمرة عمى أساليب التعمم ذاتيا، وتصفية الدور 
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يو التعميمي والتربوي لممدرسة، فضاًل عن أنيا تصفي واقع المجانية، الذي طالما اعتمد عم
 . الجامعى، عند االلتحاق بالتعميم أ المساواة في تكافؤ الفرصمبد
ومع التحول االقتصادي في التسعينات كان لسياسات اإلصالح األثر األكبر أيضًا في      

تفجير الصراع االجتماعي في مجال التعميم، ونسف مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية، بتعدد 
ري، والتي عمقت من مظاىر الالمساواة التعميمية مظاىر التمايز في الواقع التعميمي المص

( والتاكيد عميو مرة أخرى في 74(، )48(، )8الدائم مواد ) 4624رغم كفالتو بموجب دستور 
 : العواملالمحدث نفس المواد، ومن بين ىذه  7442دستور 

 نشأة الجامعات الخاصة والتي طالما عارضيا الكثيرون لكونيا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص .4
وتوفر لمقادرين نوعية متميزة من التعميم ال يحصل عمييا غير القادرين، إال أنيا أنشئت 
مع نمو جماعات مصالح ترغب في أن تتاح ليا فرصة لالستثمار في مجال التعميم 
العالي، وىي الجماعات التي أصبحت تروج لفكرة الجماعات الخاصة كأحد أشكال الضغط، 

اجتماعية أخرى ترغب في توفير التعميم العالي ألبنائيا،  والذي توافق مع رغبة شرائح
ويتوقع الخبراء أن تزايد معدالت  ،بصرف النظر عن قدراتيم الذىنية، طالما يممكون تكمفتو

الخصخصة في التعميم العالي سوف يتنامى، وسوف ينتج فرصًا اوسع لشرائح عميا في 
المجتمع لاللتحاق بالتعميم العالي، وسوف يؤثر ذلك تأثيرًا عكسيًا عمى فرص التعميم 

راوح بين لمفئات الفقيرة. وتشيد بيذا رسوم الدراسة في الجامعات الخاصة في مصر إذ تت
ألف جنيو مصري سنويًا فيما يصل متوسط المصروفات الدراسية بالجامعة  75 -45

وىناك إىدار لمبدأ تكافؤ  ألف جنيو مصري 80ألف دوالر في السنة ) 40األمريكية إلى 
الفرص التعميمية بالتعميم الجامعي المصري حيث إن معايير القبول في الجامعات 

م 7444وح تحيزىا لمطبقة الغنية في المجتمع ففي عاام الحكومية والخاصة تعكس بوض
% وفي المقابل 25كان الحد األدنى لمقبول بكميات اليندسة في الجامعات الخاصة 

% في الجامعة الحكومية وكانت كميات اإلعالم والفنون التطبيقية والسياسة 60.4
امعات الحكومية %، في حين في الج94واالقتصاد والتجارة تقبل الطالب الحاصل عمى 

% عمى التوالي، ليس ذلك فقط بل 27.6%، 67%، 67.2%، 64.4تقبل من مجاميع 
التعميم الحكومي يمزم الطالب بشروط التوزيع الجغرافي وىذا غير موجود بالقطاع 

 (.788، ص 7445الخاص. )محمد النصر محمد، 
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العام تقبل كميات  م وكان بتنسيق ىذا7449ومازالت تمك الفروق موجودة حتى عام      
% ىذا عمى 84% في حين الجامعات الخاصة تقبميم من 64اليندسة الحكومية من مجموع 

% في حين الجامعات الخاصة 68سبيل المثال، وكميات الطمب بالجامعات الحكومية تقبل من 
%، وذلك يعني عدم تكافؤ الفرص التعميمية في القبول وااللتحاق 64تقبل من مجموع 

ت حيث تكون الفرص التعميمية من نصيب الطالب األغنياء وليس من نصيب الطالب بالجامعا
الموىوبين وذوي القدرات، باإلضافة إلى وجود بعض الكميات مثل كمية اإلعالم بجامعة القاىرة 

 وتقتصر القبول عمى منطقة القاىرة الكبرى مما يشكل ظمم لطالب األقاليم األخرى.
ما يترتب عمييا من التمييز في مستويات التاىيل التي يحصل نشأة الجامعات األجنبية و  .7

عمييا الخريجون وما تتيحو ليم من فرص، فيناك تفاوت واضح في مستوى التاىيل بين 
خريجي الجامعة األمريكية عمى سبيل المثال، ومستوى خريج الجامعة المصرية، وىو 

وما يستبعو ىذا من تحسين التمييز الذي سوف يمتد إلى الجامعات األجنبية األخرى، 
شروط دخول خريجي ىذه الجامعات إلى سوق العمل، وبالتالي الفرص المتاحة أماميم، 

) حسن محمد حسان مقارنة بأقرانييم من خريجي اجامعات المصرية في نفس التخصص
 ( 84ص  7448، محمد حسنين العجمى ،

مصرية الحكومية، كماىو تعميم أقسام المغات بالمصروفات في كل كميات الجامعات ال .4
الحال في كميات االقتصاد والعموم السياسية والتجارة والحقوق، وما لو من تأثيرات سمبية 
حتى عمى الطالب المتفوق، إذ سوف يجد نفسو في النياية يتعمم تعميمًا من الدرجة 
الثانية في نفس الكمية مع قرينو الذي قد يكون حصل عمى مجموع أقل منو لكنو تخرج 
في مدرسة لغات وقادر عمى دفع المصروفات. فضاًل عن التمييز في مستويات التأىيل 
التي يحصل عمييا الخريجون في الكمية الواحدة، نتيجة لتنوع لغة التدريس بيا بين 

 أقسام مجانية تدرس بالمغة العربية، وأقسام غير مجانية لمدراسات بالمغات األجنبية . 
دد الممتحقين بالجامعات تمك الدعوة التي تتنافى مع تنامي الدعوة إلى تخفيض ع .0

اعتبارات العدالة كما تتنافى مع اعتبارات الكفاءة، والتي جاءت تماىيًا مع رأي البنك 
الدولي بالتركيز عمى التعميم األساسي كونو األساس في عممية التنمية، والتقميل من 

امية ومن بينيا مصر. إلى جانب بروز األىمية النسبية لدور التعميم العالي في الدول الن
العديد من المؤسسات التي أصبحت تؤدي دورىا كجماعات ضغط، من اجل الحفاظ عمى 
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المصالح المينية ألعضائيا، وكان لبعض ىذه المؤسسات، كنقابة األطباء ونقابة 
الميندسين بعض المطالب المتعمقة بالتعميم العالي، ومن ذلك المطالبة بتقميص أعداد 
المقبولين بكميات الطب واليندسة، وكذلك كانت نوادي ىيئة التدريس تمارس الضغط من 
أجل تحسين جودة وكفاءة التعميم الجامعي، وىي المطالب التي كانت تصب في النياية 

عمى الرغم من أن نسبة الممتحقين بيا لم تصل  ، في تقميص األعداد المقبولة بالجامعات
( سنة حيث وصل 48-74من إجمالي الشريحة العمرية ) %04إلى المستوى العالمي 

%، 44عدد المقيدين في التعميم العالي من ىذه الشريحة العمرية في مطمع الثمانينات 
% في حين وصمت في العام 46ووصمت ىذه النسبية أواسط التسعينات إلى حوالي 

 ولم تصل ( 405ص ،7442)حسان محمد حسان ،  % 44.7( إلى 7442 -7449)
 إلى المستوى العالمي حتى اآلن .

فالمؤشرات الكمية لالستيعاب في كافة مراحل التعميم العام: االبتدائي فاإلعدادي فالثانوي  .5
العام والفني وكذا التعميم العالي والجامعي، تؤكد عمى فشل السياسة التعميمية الحالية 

لبحث العممي، دون تحقيق والتي تنتيجيا وزارتي التربية والتعميم، والتعميم العالي وا
التكافؤ في فرص التعميم، "فالسياسة التعميمية الحالية في مصر ال تحقق األبعاد 
اإلنسانية واالجتماعية والسياسية والتنموية لمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية بين أفراد 

(، إشارة إلى بوادر األخذ 7448ىالل، ىانى المجتمع المصري". وفي الصحف الرسمية )
مميون  944ذه الدعوات فتم تخفيض ميزانية التعميم العالي في الفترة األخيرة بمقدار بي

جنيو ذىبت لتطوير التعميم األساسي، كما تم تخفيض أعداد المقبولين في كميتي الطب 
 والصيدلة في إطار منظومة تحقيق الجودة كما جاء عمى لسان وزير التعميم العالي. 

 -كما نعتقد -صية تحت ضغط الحاجة الممحة إلى التفوقاتساع ظاىرة الدروس الخصو  .4
وقصور النظام التعميمي عن القيام بواجباتو ليعمل بيا مدرسون وأساتذة جامعيون، رغم 
أن القانون يحظر عمييم ذلك من الناحية النظرية األمر الذي أضعف تمامًا من قوة الدفع 

وحتى آالن. وما تعنيو ىذه الظاىرة من الرامية إلى تحقيق المساواة منذ الحقبة الناصرية 
أن النظام التعميمي في مصر يتم خصخصتو بشكل غير مباشر ليتعاظم اإلنفاق العائمي/ 

( رغم عدم قدرة 74األسري عمى التعميم رغم ضمان مجانيتو بنص الدستور المادة )
خط  % من األسر المصرية تحت57.2األسرة المصرية عمى تحمل ىذه األعباء إذ يوجد 
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حيث تتأثر فرص التعميم غالبًا باألصول  7444الفقر وفقًا لتقديرات البنك الدولي سنة 
االجتماعية واالقتصادية لمطالب، ويكاد يكون الوضع االقتصادي ىو المدد األساسي 
دارة ونظامًا وقبواًل وسياسة يتحيز بدرجة  لمستوى ومضمون تعميمو، فالتعميم، منيجًا وا 

(، 7442نياء ضد الفقراء. وفي ىذا تذىب إحدى ىذه الدراسات )خضر،كبيرة لصالح األغ
% من الطالب من أبناء األسر الفقيرة بالريف يحصمون عمى دراجت متخفضة في 84ان 

% من أبناء األسر الغنية 54مقابل  -المؤىمة لمجامعة -امتحان الشيادة الثانوية العامة
) حسن محمد  الدروس الخصوصيةيحصمون عمى درجات مرتفعة بفعل تعزيز عامل "

 (84ص  7448حسان ، محمد حسنين العجمى ،
الجدل حول مكتب التنسيق الجامعي، ومدى كفاءتو في تحقيق تكافؤ الفرص التعميمية  .7

فيناك من يرى أنو بمتابعة نظم القبول في الجامعات المصرية أخذًا بترتيب المجموع 
الكمي لدرجات الطالب في امتحان الثانوية العامة والتوزيع الجغرافي بيدف توطيد 

ار القدرات واالختبارات الشخصية عند االلتحاق ببعض الكفاءات إلى جانب اجتياز اختب
الكميات والمعاىد التي تستمزم لياقة خاصة كالفنون الجميمة والتربية الرياضية والخدمة 
االجتماعية، يعتبر مقياسًا عامًا أقرب إلى العدالة ومعيارًا مجردًأ لمداللة عمى استعداد 

ترتبط باألصل االجتماعي واالقتصادي  الطالب، مع التحفظ عمى أن تمك االستعدادات
لمطالب، وأن السعي نحو إلغاء ىذا المعيار واستبدالو بمعايير أخرى )اختبارات القبول 
بالجامعات، إضافة سنة تأىيمية بعد الثانوية العامة .. الخ( يعد استيدافًا وضربًا لفكرة 

االعمى، وىي التي المساواة وتكافؤ الفرص حيث يتحول معيار الحصول عمى الدرجات 
حصل عمييا الطالب دون ان تعرف أسماؤىم عند التصحيح في الثانوية العامة إلى 

، ىانى محمد محمد بياء الدين معياريتسم بالشخصية بناء عمى المعايير المقترحة
 .( 47، ص 7442

ت وىناك من يرى أن االحتكام لمعايير مكتب التنسيق دون مراعاة أدنى اعتبار لرغبا      
الطالب أو ميولو او قدراتو، التي يجب أن ينمييا نظام التعميم ما قبل الجامعي، ويوظفيا نظام 
االلتحاق بالجامعة، كل ذلك يعد انتياكًا حقيقيًا لمبدأ تكافؤ الفرص، والذي ال يستقيم معو 
القول بأن مكتب التنسيق ىو الضمان الوحيد لمواجية حاالت الفساد أو المحسوبية عند 

توزيع، ذلك ألن معظم الطالب يوزعون عمى كميات ال تناسب ميوليم الحقيقية، وىو ما ال
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ىدار إمكانية تحقيقيم قدرًا من التميز، بما يحقق ذاتيم ويفيد  يؤدي إلى إىدار قدراتيم وا 
الوطن. إلى جانب أن شيادة الثانوية العامة، ال يحصل كل طالبيا عمى فرص متساوية في 

لدخول امتحانيا، بسبب الدروس الخصوصية وتكمفتيا، ونوعية المدارس  اإلعداد والتأىيل
الثانوية، والتي تقدم مستويات متفاوتة من الخدمة التعميمية، تيدر من األساس مبدأ تكافؤ 
الفرص، األمر الذي يجعل من نظام التنسيق الذي قصد بو تكافؤ الفرص نياية محبطة آلمال 

 الكثيرين.
ختالالت بمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية كما أقرتيا الدراسات إال أن ىناك ورغم ىذه اال      

عمى الجانب األخر من يرى ان مظاىر التميز في الواقع التعميمي المصري قصد بيا تكافؤ 
الفرص. فالجامعات الخاصة أصبحت مكونًا اساسيًا في بنية التعميم في مصر، وىي تقوم 

ميم الجامعي، والذي تعجز الجامعات الحكومية عن الوفاء بدور في استيعاب الطمب عمى التع
بو كاماًل. وال يوجد فجوة طبقية بين الفقراء واألغنياء مرجعيا الجامعات الخاصة واألجنبية 
وأقسام المغات في بعض الكميات، وليس ىناك مؤشرات عمى شعور طبقي عدائي متبادل، 

باء ىذا التعميم، وليس ليذا الوضع أي عالقة ولكل من يريد التعمم بمغة أجنبية فيو يدفع أع
 بالطبقية أو تكافؤ الفرص في التعميم الجامعي.

كبداية في جامعتي  4664ولنفس الدواعي جاءت "تجربة التعميم المفتوح" في عام    
اإلسكندرية والقاىرة، وامتدت بعد ذلك لبعض الجامعات األخرى، إال ان التجربة شابيا القصور 

من جوانبيا، ولم يكتب ليا النجاح المأمول لمجيئيا متعجمة لم تأخذ وقتيا الكافي في كثير 
من التخطيط واإلعداد، فضاًل عن النظرة المجتمعية ليذا النوع من التعميم عمى أنو تعميم من 
الدرجة الثانية، وباب خمفي لمجامعات النظامية التقميدية يمجأ إليو الدارسون غير القادرين 

حظ العاثر بسبب تدني معدالتيم التعميمية أو ظروفيم االجتماعية أو االقتصادية، أصحاب ال
) حسن محمد حسان ، محمد حسنين  وحرموا من االلتحاق بالتعميم الجامعي التقميدي.

 ( 84ص  7448العجمى ،
 االجتماعىومع تزايد وتيرة التحوالت وكما ىو الحال مع كل تحول يطفو عمى السطح      

مفاده: التعميم االجتماعي لمن؟ لمقمة، أم لمكثرة، أم لمجميع؟ ىل ىو حق ام ميزة؟ ىل تساؤل 
ىو وسيمة لتدعيم التباين أو تحقيق المساواة؟ لمن يجب أن يفتح أبوابو؟ ىل يكون معيار 
االختيار "اصطفائيًا"؟ أو عمى أساس "الجدارة"؟ أو المساواة في الفرص"؟ فعمى الرغم م أن 
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واة في القبول لتحقيق ديمقراطية التعميم الجامعي قد ثبتت وترسخت في كثير من سياسة المسا
الجامعات األمريكية واألوروبية، وكذلك العربية ومن بينيا مصر إال أنيا ال تزال محل نقاش 
عادة ترتيب لالولويات  واختالف والسبب في ذلك ليس فقط ألنيا تؤدي إلى تغيرات جوىرية وا 

 . طيا "بصراع األقميات" في سبيل الحصول عمى مزيد من الحقوقلكن أيضًا الرتبا
  Egalitarion Admission policiesويقصد بسياسة المساواة في القبول        

السياسة التي من خالليا يستطيع كل فرد في المجتمع أن يجد نوعًا من التعميم بعد المرحمة 
از اختبار قبول. فيناك العديد من عمماء الثانوية يتناسب وقدراتو ودون الحاجة إلى اجتي

وكنس  G.Berrdayوجورج بيرادي  Joeph Katzوجوزيف كاتز  Ashbyالتربية )أشبي 
( ممن أكدوا عمى ضرورة اتباع ىذه السياسة في قبول الطالب في عصر K.Clarkكالرك 

لي، لما تفجرت فيو المعرفة وأصبح من حق كل إنسان أن يحصل عمى نصيبو من التعميم العا
في ذلك من فائدة لمفرد والمجتمع، كما أكدوا أيضا عمى ضرورة التغمب عمى المشكالت 
الجوىرية التي قد تعوق تطبيق ىذه السياسة في بعض معاىد التعميم العالي والتي قد تتمثل 
في ازديياد معدل الطمب عمى االلتحاق مقابل محدودية األماكن واإلمكانات مما يضطر ىذه 

إلى رفع متطمبات القبول إلى الحد الذي قد يثير الكثير من التساؤالت حول إقرارات  المعاىد
خاصة بتمك المتطمبات وما إذا كانت تحكميا فعاًل عوامل تربوية أم أنيا تبني عمى عوامل 

 (Brubacher,2012,p82) متعمقة فقط بمحدودية الموارد مقابل زيادة الطمب.
وفي المقابل وجدت ىذه السياسة نقدًا حادًا من العديد من عمماء التربية )دوركا فيرث       

Dorka Fueth  ونسبتNesbet  وسيمور ىارزS.Harris  وكوفمانKaufman وذلك )
عمى اعتبار أنيا تؤدي إلى تدني في المستوى األكاديمي وارتفاع معدالت التسرب واختفاء 

دى الطالب وبالتالي فيي ال تقدم شيئًا يذكر لمعممية التعميمية الدافعية لمعمل وبذل الجيد ل
ذاتيا وكل ما تراعيو ىو االعتبارات العرقية أو العنصرية و الطبقية. ويقدمون بدياًل لذلك 

 Elitist Admission policiesسياسة االنتقاء كسبيل لتحقيق ديمقراطية التعميم الجامعي 
حقاق أي عمى تحديد من تتوافر لديو القدرات التي تساعده والتي تركز عمى ديمقراطية االست

عمى االستمرار واإلفادة من ىذا النوع من التعميم وذلك في ضوء حاجات المجتمع لما في ذلك 
من فائدة لكل من الفرد والمجتمع، وال يزال أصداء ىذا الجدل قائمًا ما بين السكون والحركة 

 .(Brubacher,2012,p85)وفقًا لمقتضيات الواقع اإلجتماعي
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أن سياسة االنتقاء في التعميم الجامعي ُوجد وبالمراجعة السوسيولوجية لمواقع المصري      
ظيرت في أبرز صورىا خالل مرحمة محمد عمي امتدت حتى نشأة الجامعة المصرية لتستبدل 
بسياسة اإلتاحة إال أنيا ما لبثت أن انتكست تحت ضغط مشكمة توفير التمويل الالزم لإلنفاق 

قرار مجانية التعميم الجام عي ليتحسن المؤشر بعذ ذلك في عمى الجامعة، وحتى ثورة يوليو وا 
ن لم يصل إلى المستوى المطموب، ومن خالل العرض السابق نخمص  اتجاه اإلتاحة، وا 
سوسيولوجيًا إلى تعدد وتباين وجيات النظر لمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية عمى أساس مفيوم 

سمة أساسية  محدد لطبيعة اإلنسان والمجتمع، فيناك من يرى )االتجاه المحافظ( أن التباين
في الناس، بينما يؤمن البعض اآلخر )االتجاه الميبرالي، االتجاه الراديكالي( بأن الناس 
متساوون أصال، وأن التباين نتيجة لمظروف االجتماعية التي يتعرضون ليا، وترى الميبرالية 

ي ن ىذا التباين يمكن ان يتم خفضو بإصالح النسق التعميمأ)صاحبة االتجاه اإلصالحي( 
ن التغيير الحقيقي في النسق أنفسو، بينما يؤكد االتجاه الراديكالي )صاحب االتجاه الثوري( 

التعميمية يتطمب مزيدًا من التغيير في بناء المجتمع، والتركيز عمى زيادة معدالت القبول 
، عماد صيام )لصالح الطبقات الدنيا بالمقارنة بطبقات الصفوة كوسيمة إلعادة تحقيق المساواة

 (44، ص 7445
وأيًا  ما كان مرد "التباين" يظل ىو الحالة القائمة، والقاسم المشترك فيما بين الرأيين، وعميو  

يجب أن تكون المعالجة، إال أنو يجب أن يؤخذ بعين النظر مجموعة من 
 (Brubacher,2012,p82):االعتبارات

محمود وعالمي عمى  إن نمو وتزايد عدد الممتحقين بالجامعات مسألة صحية واتجاه -
ذا كان ىذا ىو حال ىذه المجتمعات تبحث عن تزايد معدالت  مستوى الدول المتقدمة، وا 
اإلتاحة وىي  عمى ما ىي عميو من التقدم فمن باب أولى أن نبحث عن ىذه اإلتاحة 
أيضًا بالنظر إلى ما نحن عميو من تخمف بما يكمنا من تجاوز الفجوة المعرفية بيننا 

 وبينيم.
جب أن يكون التعميم العالي متاحًا لمجميع، حتى يمكن مواجية التغيرات االجتماعية ي -

واالقتصادية والتكنولوجية التي تحيط بنا، فمطالب المستقبل تفرض عمينا أن نوفره لكل 
مواطن، كما فرضت عمينا مطالب الماضي والحاضر أن نعمل عمى توفير التعميم االبتدائي 

 ، بصرف النظر عن قدراتو الفردية أو وضعو االجتماعي. )أو الثانوي( لكل فرد



 .ء التحديات الراهنة وأزمة التحولفى ضو  مجانية التعليم الجامعى وعالقتها بتكافؤ الفرص التعليمية

- 024 - 

عممية تمتد جذورىا الحقيقية الى مستويات  –تكافؤ الفرص  –ديمقراطية التعميم العالي  -
األدنى في السمم التعميمي وىو ما يؤكده خبراء السياسات االقتصادية. األمر الذي تصبح 

غير قابل لمتحقق الفعمي إذا لم يؤخذ بعين  معو اإلتاحة الكاممة في التعميم الجامعي أمراً 
 االعتبار عمميات االنتقاء التي تتم في مرحمة ما قبل الجامعة. 

 أما فينا يتعلل باملعاجلة فينكً أٌ توجُ اجلَود يف اجتاٍني:

األول: يتجو نحو توحيد معايير القبول الجامعي بين الجامعات 
)حكومية/خاصة/أجنبية( ومراعاة متطمبات الجودة التعميمية في كل منيا، واعتماد ىذه اآللية 
أسموبًا من أساليب تطوير التعميم الجامعي، حتى ال تتحول إلى مجتمع مستقطب يستطيع 

زىا عن غير القادرين، وتجسيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص قادروه شراء تعميميم بالجودة التي تمي
Equal Opportunity. 

الثاني: يتحتم عمى التعميم الجامعي في ظل إخفاقو في تحقيق تكافؤ الفرص، وفي 
ظل الطمب االجتماعي المتزايد التوجو إلى أنماط جديدة من التعميم، أكثر مرونة، وقدرة عمى 

ن التكنولوجيا الحديثة، بما يعالج مناحي القصور القائمة االستيعاب، واالنتشار واإلفادة م
ويتيح فرصًا تعويضية لمن لم تمكنيم ظروفيم من االلتحاق بالجامعة. كالتعميم عن بعد 
بوصفو بوتقة أكبر تضم التعميم المفتوح وغيره من أنظمة التعميم الحديثة األخرى كالجامعة 

يم المستمر والتعميم بالمراسمة .. ألخ تختفي بموجبو االفتراضية، والجامعة اإللكترونية والتعم
حواجز الزمان والمكان، وأصبح أمرًا ممحًا تفرضو الفروق الفردية بين األفراد وأن الطالب 
يتفاوتون في قدراتيم واستعداداتيم وكذلك فيما يناسب كاًل منيم من طرق في التعمم وعمى 

الي الذي يتناسب مع قدراتو واستعداداتو مما ذلك يجب ان يتاح لكل طالب نوع التعميم الع
يجعمو ينمو إلى أقصى درجة تسمح بيا ىذه القدرات وتمك االستعدادات مع مراعاة أن طبيعة 
ىذا العصر تفرض عمينا أن يكون التنوع في مؤسسات التعميم الجامعي والتوزيع الجغرافي 

إطار الوحدة وليس تشتتًا واختالاًل في ليا، واألخذ بأساليب وأنماط جديدة لمتعمم "تنوعاً" في 
توازن الوظائف واالختصاصات بما يحقق حاجات المجتمع ويجسد مبدأ تكافؤ الفرص 

 التعميمية ويخفض الفاقد في مجال بناء اإلنسان. 
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فى ضوء التحديات عالقة جماىية التعليه بتكافؤ الفرص التعلينية بالتعليه اجلامعى رابعًا: 

 الراٍية:

استكمااًل لمجانية التعميم وتكافؤ الفرص كان تحييد العامل المادي أحد الوسائل     
المستخدمة في تحقيق ذلك. كونو أبرز عقبة يمكن أن تحول بين الفرد والتعميم، ومن ثم يجب 
أن ال يحرم فرد من االلتحاق بالتعميم أو مواصمتو بسبب فقره أو ما شابو ذلك من معوقات 

 مادية.
ل اإلجراءات الرامية إلى تذليل المعوقات المادية، مكان الصدارة في تجارب معظم وتحت     

الشعوب، وتتركز في مجموعة من اإلجراءات أىميا : تأكيد مجانية التعميم، من المساعدات 
لممحتاجين، تيسير الحصول عمى القروض الميسرة لمدارسين، توفير وسائل مواصالت بأسعار 

بشكل يقتضي عدم تركيزىا في مناطق دون اخرى، العناية بصحة  معقولة، نشر الجامعات
الدارسين بتغذيتيم وعالجيم إلى غير ذلك، ورغم تعدد اإلجراءات تأتي مجانية التعميم كأقدم 

 وأشير اإلجراءات التي يمجأ إلييا لتأكيد المساواة أمام الفرص التعميمية المتاحة.
انتيت تمامًا ففي ظل اإلرتفاع المجنون في سعر  مجانية التعميم في الجامعة قد فإن     

الورق، وفي تكمفة الطباعة، ارتفع ثمن الكتب والمذكرات، وليذا ال يدفع الطالب أقل من 
خمسمائة جنيو سنويًا ثمنًا لمكتب والمذكرات التي يحتاجيا، وبخاصة أن المكتبات في الكميات 

ب ضعف إمكاناتيا المادية، فضاًل عن تفتقر إلى الكتب والمراجع الالزمة لمدراسة بسب
المشروعات البحثية التي تتطمب خامات ومواد تعميمية غير متوفرة بالكمية، تستنفذ طاقات 

 المتعممين، كما أنيا تستنزف إمكاناتيم المادية.
وبذلك يتحول التعميم العالي تدريجيًا إلى آلية لتكريس الفوارق االجتامعية. وفي اوائل     

ت قامت الحكومة بفرض رسوم صغيرة عمى كافة مستويات التعميم، وأعيدت التسعينا
المصروفات في مستوى الدراسات العميا )دبموم، ماجستير، دكتوراه(، إال أنو لم يحدث مساس 
بمجانية التعميم عمى مستوى الدرجة الجامعية األولى عمى ىذا النحو، وأصبح التعميم سمعة 

والطمب وال يقدر عميو إال فئة قميمة مع تنامي التعميم  داخل سوق يحكمو قانون العرض
وال يزال الحديث عن المغات بالمصروفات في كل الكميات، الخاص واألجنبي، وتعميم أقسام 

المجانية واردًا ومتجددًا كمما اشتدت األزمات والضغوط االقتصادية ما بين مؤيد ومعارض، 
  ولكل تفسيراتو ومبرراتو.
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يرون إلغاء ىذه المجانية عمى أنيا لم تكن فيما مضى سوى أداة  رضونالمعا         
استخدميا النظام السياسي وأكد عمييا كسبًا لقموب الناس ودغدغة مشاعرىم لكي يكسب 
شعبيتو ومن ثم شرعيتو. وكان الوجو اآلخر لمعممة ىو التزام الدولة بتشغيل الخريجين 

قائمًا كوسيمة لنفس الغاية.  –المجانية  –رقة وضمان توظيفيم وال يزال المعب بيذه الو 
ويقولون بانتياء عصر االتكال عمى الدولة، وأن الدولة لم تعد مؤسسة خيرية تعمم وتسكن 

أن التعميم سمعة وبأن كل سمعة وكل خدمة ليا تكمفتيا، وأنو طبقًا لمبدأ  وتوظف .. الخ. كما
العرض والطمب ليس من حق اإلنسان أن يتعمم طالما ليس معو تكمفة ومصاريف تعميمو. ألن 
مشاركة الدارس في تحمل نفقات تعميمو ستجعل منو وحدة قادرة عمى االستفادة مما يقدم لو 

طموبين. وعمى ذلك يشيعون أن التعميم الخاص أفضل من الحكومي من تعميم بالكم والكيف الم
وفاعمية، كما ىو الشأن في المشروعات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. وأن تطبيق ىذه 
المجانية "بحذافيرىا" يصمح فقط كنوع من الرفاىية الذىنية، ال يسمح بو الوضع االقتصادي 

ثقياًل في اإلنفاق عمى التعميم، وأنو ليس في لممجتمع المصري، فالدولة تتحمل عبئًا 
 استطاعتيا أن تنفق عميو معداًل أكبر مما تنفق حاليًا وىي في حاجة إلى مزيد من التمويل.

ويرون أن المجانية في حد ذاتيا ىي السبب في تدىور مستوى التعميم، وغمبة االنتشار       
البنية التعميمية )منشأت وتجييزات(،  العددي )الكمي( عمى حساب الكيف )الجودة(، وقصور

واستخدام ىذه المجانية رخصة لمرسوب عماًل بثقافة "أبو بالش كتر منو"، فضاًل عن تزايد 
عدد خريجي الكميات النظرية مقارنة بنسبة الخريجيين الفنيين والعمميين، وتركيز المناىج 

دى الدارسين مما ترتب عميو عمى ممكة الحفظ دون االىتمام بالقدرات الخالقة والعممية ل
مشكمة البطالة من خريجي الجامعات. ورغم ذلك فيناك تحيز حكومي واضح لمتعميم الجامعي 
مقارنة بالتعميم ما قبل الجامعي، يؤكده تقارب مخصصات التعميم الجامعي ذا القيد األقل من 

ن العائد الخاص من مخصصات التعميم ما قبل الجامعي ذا القيد األكبر، وتأكيد المقارنات أ
التعميم في مصر بالنسبة لمتعميم األساسي والثانوي أقل منو في البالد األخرى. في الصفوف 
التالية عمى عكس ما يذىب إليو البنك الدولي الرافض لمجانية التعميم الجامعي بزعم أن العائد 

ي، وىذا أعمى من االقتصادي لالستثمار في التعميم األساسي أعمى من عائد التعميم الثانو 
التعميم العالي، بل أشارت بعض دراساتو إلى أن عائد التعميم العالي قد يكون عائدًا سمبيًا، 

 ويدعون أن مجانية التعميم العالي تستفيد منيا الشرائح االجتماعية العميا والوسطى.
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قة ليا عمى أما المؤيدون فيرون أن مجانية التعميم ىي قضية اجتماعية بامتياز ال عال      
اإلطالق بالنظام القائم وال ترتبط بأيديولوجية معينة بل تمثل مكاسب جاىد الشعب عبر تاريخو 

ويقولون من يدفع لمنظام التعميم ال يمكن المساس بو،  لمحصول عمييا وأصبحت حقًا دستورياً 
المشكمة أو أي نظام آخر ىو المجتمع كمو في الحقيقة. فالذي يدفع لمتعميم ىم المصريون. 

في ىذه الحالة ان المصريين يحدث ليم نوع ما من الخديعة مؤداىا أنو عندما تصرف الدولة 
معنى ذلك أن المجتمع ال يصرف. وىذا خطأ ألن الدولة تصرف من مال المجتمع عبر سداده 

 لمضرائب التي تختمف من فرد إلى آخر حسب مقدار الثرة ليستفيد الجميع.
دمات التعميمية بقيمتيا السوقية سيجعميا ليست في متناول أولئك أما عن تسعير الخ     

الذين يعيشون عند خط الفقر وتحتو بمعنى أنو ليس في استطاعة جميع الدارسين تحمل 
وفي  ،جميع نفقاتيم التعميمية بالنظر إلى المستويات االقتصادية واألحوال  لممجتمع المصري

م المتسربين في السنوات االولى من التعميم العالي ىذا تذىب إحدى الدراسات، إلى أن أرقا
ترجع في غالبيتيا إلى صعوبة مالية تواجو ىؤالء المتسربين ال في مواجية نفقاتيم التعميمية 
فحسب بل في مواجية الظروف المعيشية ليم كذلك تمك ىي حقيقة األمر في الدول النامية 

مبة بالجمع بين العمل والدراسة. لذلك تتمسك عمى وجو التحديد حيث تقوم أعداد كبيرة من الط
بعض المجتمعات غنييا وفقيرىا بمجانية التعميم باعتبارىا االستثمار الكفيل والخروج من حالة 
الفقر واالفتقار التي تعيشيا الدولة الفقيرة، والدافعة إلى المزيد من التقدم في حالة الدول 

ا وفرنسا وبعض الدول االسكندينافية مازالت تتمسك  المتقدمة، فيناك دول رأسمالية مثل ألماني
بمجانية التعميم في جميع مراحمو بما فييا التعميم العالي وما بعده حتى مستوى الطالب 
الدوليين. وطبقًا لممبدأ األخالقي ال يجوز حرمان اإلنسان من حقو في التعميم طالما يتوافق 

يقدر عميو، ليس ماديًا ولكن فكريًا ومعنويًا، فالقدرة وقدراتو الذىنية والعقمية فالتعميم حق لمن 
ىنا تفوق البعد المادي. اما الحديث عن التعميم الخاص ودعاوي إلغاء المجانية فتتشابو مع 
حد كبير مع الدعاوي التي كانت تطمق عمى القطاع العام تمييدًا لبيعو، وفرض نظام 

بيية ال تستقيم مع الحالة الجامعية بين الخصخصة واالتجاه نحو السوق ما يجعل ىذه المشا
 (.74، ص 7442) ىانى محمد بياء الدين ، التعميم الخاص والحكومي

وأما ما تتحممو الدولة من إنفاق عمى التعميم فيعاني القصور أو ما يعرف "بالفجوة       
حيث يتراوح  التمويمية" خصوصًا إذا ما جرت المقارنة بين أقطار العالم ذات التعميم المتطور،
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% سنويًا من الناتج المحمي اإلجمالي في معظم الدول 2.5-9ما ينفق عمى التعميم ما بين 
% سنويًا. في حين أن 2.5 -%2المتقدمة وبعض األقطار العربية، وتنفق إسرائيل مابين 

متوسط ما ينفق عمى التعميم من الناتج المحمي اإلجمالي في مصر خالل السنوات العشر 
% وأن نسبتو إلى اإلنفاق العام 0.5 -0تتراوح ما بين  -7440/7445ماقبل  – الماضية

% 2%، في حين أنفقت تونس خالل تمك الفترة حوالي 45 -40من الموازنة السنوية ما بين 
% من اإلنفاق. وفي 75% من الناتج، 5% من اإلنفاق، والمغرب حوالي 74من الناتج، 

دوالر( في السنة، تبمغ  944الجامعي في مصر حوالي ) حين تبمغ تكمفة الطالب في التعميم
( وفي 2.445ا )ك( وفي امري5.244( وفي اليابان )5.827تكمفتو في إسرائل حوالي )

( دوالر 4.448( وفي تركيا )822) وفي المغرب )4.575( وفي تونس (44.644ألمانيا )
 (.05، ص 7448عمار،حامد في سنة )

ومرد ىذا التردي التمويمي يرجع في األساس إلى قصر جيود التنمية وفقًا لما تقرره      
إحدى دراسات المجمس القومي لمتعميم والبحث العممي والتكنولوجيا عمى أن تصوير مجانية 
التعميم عمى أنيا مشكمة أساسية، ربما ال يكون تصويرًا دقيقًا، مثميا مثل كثرة السكان، ىذه 

نما أصبحت مشكمة ألن جيود التنمية تقصر عن  الكثرة ليست ىي المشكمة في حد ذاتيا، وا 
مالحقتيا، وىنكا دول عربة تطبق مبدأ مجانية التعميم في جميع المراحل، وال يمثل ذلك مشكمة 
بالنسبة ليا، والسبب في ذلك أنيا تتمتع بوفرة أو قدرة اقتصادية تمكنيا من ذلك. ومن ىنا 

لمجانية كمة بالنسبة لمصر، ىو قصور إمكانات الدولة عن الوفاء بما تتطمبو افالذي يمثل مش
( أنو رغم 90ص ، 7444إبراىيم،مجدى عزيز وتضيف دراسة )من صور إنفاق عديدة. 

الزيادة المطمقة وما تتحممو الدولة في اإلنفاق عمى التعميم تظل الفجوة قائمة بين الواقع 
ل بسبب األجور التي تستنزف النصيب األكبر من الميزانية، والمطموب من أجل تعميم المستقب

 بحيث ال يتبقى لخدمة العممية التعميمية غير الجزء اليسير.
وتأسييسًا عمى ىذا يمكن تفسير تدىور مستوى التعميم، وقصور البنية الجامعية،       

بعد إلى سنة لم يصل  74 -48ومراعاة أن معدل االستيعاب  في الشريعة العمرية من 
المؤشرات العالمية، وأن بطالة الخريجين مردىا منطق السبعينات الذي رمى بالتخطيط عرض 
الحائط. ولم يوزان بين التطبيق الفوري لممجانية، وما تقتضيو من تدفق طالبي، وأعباء 

وليس  ،مواجية ىذا التدفق، والسوق الالزمة الستيعاب خريجي ىذا النوع من التعميم فيما بعد
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ة تحيز في اإلنفاق عمى التعميم الجامعي عمى حساب التعميم الخاص بل ىو واقع تفرضو ثم
طبيعة المرحمة ومتطمباتيا واألىداف المعمقة عمييا، إضافة إلى تيارات العولمة وما تفرضو من 

 (.77، ص 7442) ىانى محمد بياء الدين ، تحيزات معرفية
المعارضين والمؤيدين والوقوف مواقفًا وسطًا  فيحاولون التوفيق بينأما المحافظون       

اعتقادًا منيم أن ىذه المجانية يجب ان تتحرك في سياق ما يعرف بالتوازن االجتماعي بين 
الفئات االجتماعية المتباينة، ووضع حقائق في نصابيا الصحيح. فمجانية التعميم ليست 

يم وعدم التمييز بسبب القدرة سوى وسيمة ليدف وىو التعميم، وسيمة لضمان انتشار التعم
المالية. فالتعميم ىو اليدف والمجانية وسيمة، وىي ليست الوسيمة الوحيدة وال دائمًا األكثر 

وعمى ىذا تعددت  ،كفاءة. وال ينبغي بحال من األحوال أن تخمط بين الوسائل واألىداف
رقة التي قدميا اليونسكو مقترحات ترشيد أو ضبط المجانية فيناك المقترحات الدولية طبقًا لمو 

وعنوانيا "التعميم من أجل التنمية:  4660لممؤتمر الخامس لوزراء التربية العرب في يوليو 
مواجية تحديات القرن الحادي والعشرين"، تم تحديد سياسة تعميمية في مصر ي ضوء 

ص  ،7442) ىانى محمد بياء الدين ، التكيف الييكمي يمك تمخيصيا عمى النحو التالي 
72.) 

 .مجانية كاممة في مرحمة التعميم األساسي -
المجانية في المراحل التالية لمطالب الممتزم بوظيفتو االجتماعية، بمعنى قصر المجانية  -

 عمى الطالب المتفوق
يستبعد من المجانية القادرون الذين ارتضوا طواعية اإلنفاق في التعميم الخاص بمرحمة  -

، وبناء عمى اختيار كامل من أولياء أمورىم، فميس من  التعميم األساسي بمحض إرادتيم
 المقبول ان يتمتعوا بالتعميم المجاني في الثانوي أو الجامعة.

 الدراسات العميا بمصروفات. -
المتفوقون يتمتعون بالمجانية في كل المراحل التعميمية، ويمنحون المكافأت، وحتى ولو  -

 مجانية أيضًا في الدراسات العميا.بدأ تعميميم بالتعميم الخاص، ويتمتعون بال
وعمى ماسبق يمكن التأكيد أن ىناك عالقة بين مجانية التعميم الجامعى وتكافؤ الفرص    

نما تضعيا أالمقترحة  السياسةالتعميمية لو فالبد من التنبو عمى  ن ال  تمس بالمجانية وا 
القادرني وغير  –في إطارىا الصحيح فتزيد من مسئولية الدولة تجاه النابيين والمتفوقين 
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بشكل أكثر فاعمية مما يستحقيا، ودعوة القادرين في تموييل التعميم  –القادرين ماليًا 
كالمنح الدراسية والقروض، والدعوة إلى  الجامعي، والتوسع في الصيغ الوسائمية

المؤيدين  –االستقالل المالي وحرية اإلدارة، وأخيرًا تبقى الرؤى الثالث مطروحة 
خيارًا شعبيًا يحدده أصحابو، والمنتفعين بو، وأصحاب  –والمعارضين والمتحفظين 

 المصمحة فيو.
من الخدمات والمكونات وأن يحصل جميع طالب التعميم الجامعي عمى فرص متكافئة     

التعميمية عمى مستوى جميع الجامعات المصرية وعمى مستوى جميع الكميات داخل نفس 
الجامعة وأال تستأثر جامعة دون باقي الجامعات بالجميورية بالخدمات واالىتمام، وأيضًا أال 

ًا عمى نفضل كمية أو عدة كميات عمى حساب باقي الكميات داخل نفس الجامعة مما يؤثر سمب
جميع الطالب المنتمين لتمك الكميات ويؤثر عمى مستوى تعمميم، وتحصيميم ومستوى 
الميارات التي سوف يكتسبونيا، وتتمثل تمك الخدمات في المباني والمعامل واألجيزة والمعدات 
والمكتبات والرحالت العممية والتعميم اإللكتروني والمشروعات وغيرىا مما يقدم خدمة لمطالب 

والبد المكتسبة من التحاقيم بالجامعة،  ل الجامعة يؤثر بالتأكيد عمى مستواىم ومياراتيمداخ
في مخرجات التعميم الجامعي من جميع الجامعات وجميع الكميات  تكافؤأن تكون ىناك 

والتخصصات وأن تكون كل طبقات وفئاتو المختمفة متمثمة بشكل يتناسب مع نسبة تواجدىما 
 ون قد تحقق ىذا المستوى بشكل مرضي.بالمجتمع وبذلك يك

وأن يستطيع كل فرد في المجتمع من الحصول عمى فرصة متكافئة مع اآلخرين في       
الحصول عمى وظيفة أو عمل يتناسب مع مؤىمو الدراسي. والتخصص العممي الذي حصل 

ومستواه في عميو بالمرحمة الجامعية، وأن يكون التمييز بينيم عمى أساس الكفاءة والجدارة 
إنجاز عممو ويعتبر ىذا المستوى محصمة جميع المستويات السابقة ولو أىمية خاصة ألنو 

 يمثل ىمزة الوصل بين النظام التعميمي وسوق العمل.
 :إجراءت البحح 

  :ــة تكددافؤ الوقددوف عمددى واقددع مجانيددة التعمدديم الجددامعى وعالقتيددا ب أٍــداف الدراســة امليداىي
   .ضوء التحديات الراىنة  فى عميميةتالفرص ال

  أداة البحح: 
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أعضاء ىيئة التدريس واستبيان خاص ب خاصة بالطالب استخدم البحث الحالى استبيان    
 : والطالب وقد تم بناء ىذين االستبانتين من خالل 

 الدراسات األدبية فى مجال البحث  .4
 االستفادة من الدراسات السابقة فى موضوع البحث . .7
 إجراء بعض المقابالت الشخصية مع بعض الطالب وأعضاء ىيئة التدريس . .4

 صدم وثبات أدوات البحح :

وتوجد العديد من الطرق يقصد بالصدق أن تقيس األداة ما أعدت لقياسة بالفعل ، 
الباحثة عمى طريقة صدق المحكمين  التى تستخدم فى قياس صدق االستبيانات ، وقد اتمدت

، حيث  تم تعديل االستبانتين فى ضوء مالحظاتيم ، وذلك سواء بالتعديل أو اإلضافة أو 
( من أعضاء عيئة التدريس 42الحذف ، وبمغت نسبة اتفاق السادة المحكمين البالغ عددىم)

 (.4.88عمى عبارات االستبانتين )
مى درجة عالية من الدقة واالتقان فيما تزودنا بو كما يقصد بالثبات أن تكون األداة ع

بيانات ، واستخدمت الباحثة طريقة إعادة التطبيق لقياس ثبات االستبيان الخاص بالطالب 
 ( إلستبيان أعضاء ىيئة التدريس .4.89وبمغت )(، 4.80وبمغت درجة الثبات )

 عيية الدراسة : 
ــدري  :   .4 ــة الت ــة أعطــاء ٍيئ ( عضددو ىيئددة 482)أعضدداء ىيئددة التدددريس عينددة بمغددت  عيي

عدين  – اإلسدكندريةتدريس ، وقدد تدم اختيدار العيندة بطريقدة قصدددية عشدوائية  بجامعدة ) 
 سوىاج( –شمس 

 –العمدددوم  –( طالدددب مدددن كميدددات ) الطدددب 974بمغدددت عيندددة الطدددالب ):  عييـــة الطـــال   .7
 سوىاج  .شمس ، و  التجارة ( بجامعة االسكندرية ، وعين –االداب  –التربية  -اليندسة

 املعاجلة اإلحصائية :

استخدمت الباحثة األساليب التى تناسب بيانات الدراسة وتساعد عمى تحقيق أىدافيا فقد 
 قامت الباحثة باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية المعروفة باسم :

                                                           
 - ( 1انظر ملحق ) 
 -  ( 2انظر ملحق ) 
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Statistical Package for the Social Sciences  :Spss إجراء التحميالت  فى
 الالزمة لمدراسة ، والمتمثمة فى:

 حساب المتوسط الحسابى لكل فقرة من فقرات االستبيان . .4
 حساب االنحراف المعيارى لكل فقرة من فقرات االستبيان. .7
  توضيح مقياس ليكارت الخماسي : .4

،  ضعيفة، متوسطة،  كبيرة، كبيرة جدابما أن المتغير الذي يعبر عن الخيارات )
 كبيرة،  5=  كبيرة جدا( مقياس ترتيبي ، واألرقام التي تدخل في البرنامج وىي )ة جدافعيض
تعبر عن األوزان  Weights( ثم 4= ضعيفة جدا، 7= ضعيفة، 4=  متوسطة ،  0= 

نحسب بعد ذلك المتوسط الحسابي )المتوسط المرجح( ويتم ذلك بحساب طول الفترة أواًل ، 
مسافة  7إلى  4تمثل عدد المسافات )من  0. حيث  5عمى  0وىي عبارة عن حاصل قسمة 

مسافة  5إلى  0مسافة ثالثة ، ومن  0إلى  4مسافة ثانية ، ومن  4إلى  7أولى ، ومن 
 4.84ينتج طول الفترة ويساوي  5عمى  0تمثل عدد االختيارات. وعند قسمة  5، رابعة( 

 ويصبح التوزيع حسب الجدول التالي:
 ( اٌّزٛسظ اٌّشجح1جذٚي)

 ضؼ١فخ جذا    17.1إٌٝ    1ِٓ     

 ضؼ١فخ    97.1إٌٝ    17.1ِٓ 

 ِزٛسطخ  7.1.إٌٝ  97.1ِٓ 

 وج١شح 711.إٌٝ    7.1.ِٓ 

 وج١شح جذا .إٌٝ    791.ِٓ 

 :ومياقشتَا ىتائج البحح

بعد إجراء المعالجة اإلحصائية الستجابات أفراد العينة التي وقدع عمييدا االختيدار فدي بعدض     
 تم التوصل لمنتائج التالية:

 أوال : اليتائج اخلاصة بأعطاء ٍيئة التدري  

 وعالقتَا بتكافؤ الفرص . أوجُ الكصورمبجاىية التعليه اجلامعىاحملور األول : 

أوجدددو القصدددوربمجانية التعمددديم الجدددامعى ، تعبدددر عدددن عبدددارات ( 7تضدددمن ىدددذا المحدددور )    
، وقدد جداءت اسدتجابات أفدراد العيندة حدول عبدارات  ىدذا المحدور كمدا وعالقتيا بتكدافؤ الفدرص 

 يمي: 
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 ثّجب١ٔخ اٌزؼ١ٍُ اٌجبِؼٝ أٚجٗ اٌمصٛس إٌزبئج اٌخبصخ (9 جذٚي )

 فٝ ضٛء فٝ ضٛء اٌزحذ٠بد اٌشإ٘خ7 ث١ش٘ب ػٍٝ رىبفؤ اٌفشصأٚر 

 اٌؼجبسح َ
اٌّزٛسظ 

 اٌحسبثٝ 

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٜ 

 

االرجبٖ 

 اٌؼبَ 

 اٌزشر١ت 

1 
لٍخ اال٘زّبَ ثبخزجبساد اٌمجٛي ٌالٌزحبق 

 ثجبِؼبد 

 9 وج١شح جذا ..179 7.9.

9 
اٌزؼ١ّ١ٍخ  خًٍ فٟ رٛص٠غ اٌّؤسسبد

 اٌجبِؼ١خ ػٍٝ ألب١ٌُ اٌجّٙٛس٠خ

 . وج١شح جذا ..179 791.

. 

ص٠بدح إٌفمبد ٚاٌّصشٚفبد اٌّبد٠خ 

ٌجؼض اٌى١ٍبد ِّب ٠حجت فشضب رؼ١ّ١ٍخ 

 ػٍٝ ثؼض اٌطالة 

 . وج١شح 17.11 711.

. 
اٌفشص اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍجٕبد ألً ِٓ اٌفشص 

 اٌّزبحخ ٌٍج١ٕٓ 

 . ضؼ١فخ 1..17 ..97

. 
األخز ثٕظبَ اٌزٛص٠غ اٌجغشافٟ ٌٍطالة  

 اٌّزمذ١ِٓ ٌالٌزحبق ثبٌجبِؼبد

 1 وج١شح جذا 17911 ..7.

. 
ضؼف اٌزٛاصْ فٟ اػذاد ١٘ئبد اٌزذس٠س 

 ٚٔٛػ١برُٙ ث١ٓ اٌى١ٍبد اٌّخزٍفخ

 . وج١شح .1719 7.1.

. 
ٚجٛد لصٛس فٟ اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ثبٌجبِؼبد اٌّصش٠خ

 . ِزٛسطخ  .17.9 791. 

. 

لٍخ اٌزس١ٙالد اٌّبد٠خ اٌزٝ رمذَ ٌٍطالة 

اٌّزفٛل١ٓ اٌشاغج١ٓ فٝ اٌذساسخ ثى١ٍبد 

 راد ِصشٚفبد ػب١ٌخ 

 . وج١شح  .1719 7.1.

  وج١شح  1..17 .71.  اإلجّبٌٝ

 يتضح من الجدول السابق أن:
 " األخذ بنظام التوزيع الجغرافي لمطالب المتقدمين "(، والتى تنص عمى5)جاءت العبارة رقم .4

في المرتبة األولى من حيث شدة الموافقة، حيث بمغت نسبة المتوسط   كبيرة جداً بدرجة 
 عمى  مما يدل ،(، وىي نسبة مرتفعة 4.744(، واالنحراف المعياري) 0.05الحسابي )

شد اوجو القصور والتى يعمل عمى عدم تكافؤ الفرص أن التوزيع الجغرافى يعتبر من أ
 التعميمية بين الطالب .

 " قمة االىتمام باختبارات القبول لاللتحاق بجامعات  "(، والتى تنص 4) جاءت العبارة رقم .7
من حيث شدة الموافقة، حيث بمغت نسبة المتوسط  الثانيةفي المرتبة  كبيرة جدا بدرجة 

ن أ، مما يعنى (، وىي نسبة مرتفعة 4.782(، واالنحراف المعياري) 0.07الحسابي )
 .  تيتم باختبارات القبول لمطالبالكثير من الكميات ال
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ضعف التوازن في اعداد ىيئات التدريس "(، والتى تنص عمى 9)جاءت العبارة رقم .4
من حيث شدة  الثالثةفي المرتبة  كبيرة جدا بدرجة  "ونوعياتيم بين الكميات المختمفة

(، 4.479(، واالنحراف المعياري) 0.44الموافقة، حيث بمغت نسبة المتوسط الحسابي )
 وىي نسبة مرتفعة 

قمة التسييالت المادية التى تقدم لمطالب "(، والتى تنص عمى 8)جاءت العبارة رقم .0
في المرتبة كبيرة بدرجة  "المتفوقين الراغبين فى الدراسة بكميات ذات مصروفات عالية 

(، واالنحراف 0.44من حيث شدة الموافقة، حيث بمغت نسبة المتوسط الحسابي ) الرابعة
قمة التسييالت المادية التى  عمى أن  مما يدل (، وىي نسبة مرتفعة 4.470ياري)المع

يجعميم غير   تقدم لمطالب المتفوقين الراغبين فى الدراسة بكميات ذات مصروفات عالية
 .دة من فرص االلتحاق بيذه الكمياتقادرين عمى االستفا

المؤسسات التعميمية الجامعية عمى خمل في توزيع "(، والتى تنص  5)جاءت العبارة رقم .5
من حيث شدة الموافقة، حيث بمغت  الخامسةفي المرتبة كبيرة بدرجة "  أقاليم الجميورية

 . (، وىي نسبة مرتفعة 4.750(، واالنحراف المعياري) 0.76نسبة المتوسط الحسابي )
المادية لبعض زيادة النفقات والمصروفات  "(، والتى تنص عمى  4)جاءت العبارة رقم .9

 السادسةفي المرتبة كبيرة بدرجة  " الكميات مما يحجب فرضا تعميمية عمى بعض الطالب
(، واالنحراف 0.76من حيث شدة الموافقة، حيث بمغت نسبة المتوسط الحسابي )

زيادة المصروفات تحول دون التحاق  مما يدل  (، وىي نسبة مرتفعة 4.244المعياري)
 لتى يرغبون بيا .الطالب ببعض الكميات ا

وجود قصور في الخدمات التعميمية بالجامعات " (، والتى تنص 2)جاءت العبارة رقم .2
من حيث شدة الموافقة، حيث بمغت نسبة  السابعةفي المرتبة  متوسطةبدرجة " المصرية

متوسطة مما (، وىي نسبة 4.479(، واالنحراف المعياري) 4.74المتوسط الحسابي )
يعنى ان ىناك قصورا ببعض الخدمات  التعميمية التى تقدم لمطالب قد ترجع الى ضعف 

    الموارد المالية لمجامعات . 
الفرص التعميمية لمبنات أقل من الفرص المتاحة  "(، والتى تنص0)جاءت العبارة رقم  .8

ث بمغت نسبة من حيث شدة الموافقة، حي الثامنةفي المرتبة ضعيفة بدرجة  لمبنين
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مما ضعيفة، (، وىي نسبة 4.044(، واالنحراف المعياري) 7.55المتوسط الحسابي )
 . ان الفرص التعميمية لاللتحاق بالكميات  لمبنات والبنين تكاد تكون متقاربةيدل 

امعات اجلاليتائج اخلاصة باآلثار املرتتبة على الكصور يف تكافؤ الفرص باحملور الجاىى : 

 : املصرية

 (.جذٚي)

 إٌزبئج اٌخبصخ ثب٢ثبس اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌمصٛس فٟ رىبفؤ اٌفشص ثبٌجبِؼبد اٌّصش٠خ

 فٝ ضٛء فٝ ضٛء اٌزحذ٠بد اٌشإ٘خ  

 اٌؼجبسح َ
اٌّزٛسظ 

 اٌحسبثٝ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٜ

 

االرجبٖ 

 اٌؼبَ

 اٌزشر١ت

1 
اٌفٛاسق اٌطجم١خ ٚاٌحشان االجزّبػٝ رؼ١ّك 

 ث١ٓ اٌطالة

 . جذا وج١شح 1..17 791.

9 
ا٘ذاس اٌىفبءاد  ٌؼذَ اٌزحبق اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ 

 ثى١ٍبد اٌمّخ ٌظشٚفُٙ اٌّبد٠خ

 1 وج١شح جذا 9..17 7.1.

 9 وج١شح جذا .1719 7.1. رذ٘ٛس ل١ُ اٌّسبٚاح ٚاٌؼذاٌخ االجزّبػ١خ .

. 
اٌصشاع اٌم١ّٝ ٚاالجزّبػٝ ث١ٓ طالة اٌجبِؼخ 

7 

 . ِزٛسطخ 1..17 ..7.

. 
ِسز٠ٛبد اٌخش٠ج١ٓ رجؼب ٌٍزٛص٠غ  اصدٚاج١خ فٝ

 اٌجغشافٝ

 . وج١شح .1719 .71.

. 
ضؼفب اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌخش٠ج١ٓ ٚاحز١بجبد 

 اٌّجزّغ ثسجت اٌزٛسغ فٝ اٌى١ٍبد إٌظش٠خ

 . وج١شح 1..97 .71.

  وج١شح 179.1 711. اٌّحٛس وىً

 يتضح من الجدول السابق أن:
الكفاءات  لعدم التحاق الطالب المتفوقين ىدار إ" (، والتى تنص عمى 7)جاءت العبارة رقم .4

في المرتبة األولى من حيث شدة الموافقة، حيث بمغت   " بكميات القمة لظروفيم المادية
 (، وىي نسبة مرتفعة 4.957(، واالنحراف المعياري) 0.04نسبة المتوسط الحسابي )

يعمل عمى ىدر  عمى ان المعوقات التى تعوق التحمق المتفوقين بكميات القمةمما يدل 
  الموارد البشرية لمجامعة .

 " تدىور قيم المساواة والعدالة االجتماعية "(، والتى تنص عمى 4)جاءت العبارة رقم .7
من حيث شدة الموافقة، حيث بمغت نسبة المتوسط  الثانيةفي المرتبة   كبيرة جداً بدرجة 

عمى  مما يدل (، وىي نسبة مرتفعة 4.478(، واالنحراف المعياري) 0.44الحسابي )
 .   ضعف العدلة االجتماعية
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تعميق الفوارق الطبقية والحراك االجتماعى بين (، والتى تنص عمى "4)جاءت العبارة رقم .4
من حيث شدة الموافقة، حيث بمغت نسبة  الثالثةفي المرتبة  كبيرة جدا بدرجة "الطالب 

 مما يدل (، وىي نسبة مرتفعة 4.504المعياري) (، واالنحراف 0.74المتوسط الحسابي )
   عمى زيادة الفجوة بين الطبقات االجتماعية.

ازدواجية فى مستويات الخريجين تبعا لمتوزيع  "(، والتى تنص عمى  5)جاءت العبارة رقم .0
من حيث شدة الموافقة، حيث بمغت نسبة  الرابعةفي المرتبة   كبيرةبدرجة  "الجغرافى 

 . (، وىي نسبة مرتفعة 4.474(، واالنحراف المعياري)0.42ابي )المتوسط الحس
لتوازن بين الخريجين واحتياجات ضعف ا" (، والتى تنص عمى  5)جاءت العبارة رقم .5

من حيث  الخامسةفي المرتبة كبيرة بدرجة " المجتمع بسبب التوسع فى الكميات النظرية 
(، واالنحراف 0.49شدة الموافقة، حيث بمغت نسبة المتوسط الحسابي )

، مما يدل عمى التوسع فى الكميات النظرية مما  (، وىي نسبة مرتفعة 4.054المعياري)
  يقمل فرص التحاق الطالب بالكميات العممية .

الصراع القيمى واالجتماعى بين طالب  (، والتى تنص عمى " 0) جاءت العبارة رقم .9
حيث شدة الموافقة، حيث بمغت  من السادسةفي المرتبة متوسطة بدرجة "  الجامعة 

، (، وىي نسبة مرتفعة 4.054(، واالنحراف المعياري)0.49نسبة المتوسط الحسابي )
   حيث أن عدم تكافؤ الفرص التعميمية يزيد من الصراع الطبقى بين الطالب .

 ثاىيًا : اليتائج اخلاصة بالطال  :

 تم بناء عمييا قبولك بكميتك؟ التى ما المعايير اإلجابة عمى السؤال األول :
 معايير الما 

 اٌّؼب١٠شاٌزٝ رُ ثٕبء ػ١ٍٙب لجٌٛه ثى١ٍزه( .جذٚي )

 إٌسجخ  اٌؼذد اٌؼجبسح َ

 %.7.. ... ِجّٛع دسجبره فٝ اٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ  1

 %.7. .9 اجز١بص اخزجبس اٌمذساد اٌخبصٝ ثبٌى١ٍخ  9

. 
سٚػ١تتذ ١ٌِٛتته ٚسغجزتته فتتٝ االٌزحتتبق ثٙتتزٖ 

 اٌى١ٍخ 

.1 .71% 

 %111 91. اإلجّبٌٝ 

 من الجدول السابق ما يمى : يتضح 
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أن المعيار األساسي لقبول الطالب بيذه الجامعات ىو مجموع درجات الطالب في الثانوية   
وبصرف النظر عن كفاءة ىذا المعيار  ، %( من عينة الطالب582العامة، حيث أكد ذلك ).

في التعبير عن المستويات الحقيقية لمطالب فإن ىذا المعيار يؤخذ في الغالب بمفرده دون 
األخذ في االعتبار قدرات واستعدادات وميول الطالب ما ال يتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي 

 لاللتحاق بالتعميم الجامعي. يؤكد عمى ضرورة مراعاة ىذه القدرات والميول في شروط القبول
كميدة أخدرى فمدا ىدى األسدباب بإذا كان لديك الرغبدة فدى االلتحداق  اإلجابة عمى السؤال الثانى :

 التى حالت دون تحقيق رغبتك فى الكمية التى تريد االلتحاق بيا ؟
 بألسجبة اٌزٝ حبٌذ دْٚ رحم١ك ث إٌزبئج اٌخبصخ( .جذٚي )

 رش٠ذ االٌزحبق ثٙب اٌزٝ سغجزه فٝ اٌى١ٍخ

 إٌسجخ  اٌؼذد اٌؼجبسح َ

1 
اٌّصتتتشٚفبد ٚاٌّستتتزٍضِبد اٌّبد٠تتتخ ٌٍى١ٍتتتخ اٌزتتتٝ رش٠تتتذ 

 االٌزحبق ثٙب 

 1.1 9.71.% 

 %.17. 1.. ِجّٛع دسجبره فٝ اٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ال ٠ؤٍ٘ه ٌزٌه  9

. 
اٌى١ٍخ اٌزٝ رشغتت االٌزحتبق ثٙتب رمتغ فتٝ ِىتبْ ثؼ١تذ ػتٓ 

 إلبِزه 

.1 .7.% 

 %111 91. اإلجّبٌٝ 

 يتضح من الجدول السابق ما يمى : 
التي حال دون دخول بعض الطالب لكميات يرغبونيا كانت مجموع  الرئيسى السبب أن    

%( من عينة الطالب الذين كانت ليم رغبة في 96.5درجات الثانوية العامة، حيث أكد ذلك )
النتيجة السابقة حيث إن األخذ بنتيجة  دخول كميات أخرى غير كمياتيم، وىذا ما يتوافق مع

امتحان الطالب في الشيادة الثانوية كشرط أوحد في القبول في شأنو حرمان بعض الطالب 
، ويمو " المصروفات والمستمزمات المادية لمكمية من دخول كميات يمكن أن يحققوا فييا تفوقاً 

حسان محمد تتفق مع دراسة وىذه النتيجة  %( ،70.44التى تريد االلتحاق بيا" بنسبة )
ثم أخيرًا الكمية التى ترغب االلتحاق بيا تقع فى مكان بعيد عن إقامتك  ( ،7442، حسان

 .%(9,0بنسبة )
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 ملخص اليتائج 

أوضحت استجابات عينة أعضاء ىيئة التدريس أن من نواحي القصور في تطبيق تكافؤ  .4
 الفرص ما يمى :

حيث بمغت نسبة المتوسط الحسابي ، لمطالب المتقدميناألخذ بنظام التوزيع الجغرافي   -
، مما يدل عمى  أن التوزيع الجغرافى يعتبر من أشد اوجو  ( بدرجة  كبيرة جداً  0.05)

 القصور والتى يعمل عمى عدم تكافؤ الفرص التعميمية بين الطالب 
الفرص   من مظاىر القصور فى  تكافؤ باختبارات القبول لاللتحاق بجامعات يعد االخذ -

 . كبيرة جدا بدرجة (،  0.07، حيث بمغت نسبة المتوسط الحسابي ) التعميمية 
قمة التسييالت المادية التى تقدم لمطالب أظيرت استجابات أعضاء ىيئة التدريس  أن "  -

من مظاىر القصور  "المتفوقين الراغبين فى الدراسة بكميات ذات مصروفات عالية 
حيث بمغت نسبة ،  بمجانية التعميم مما ينعكس سمبا عمى تكافؤ الفرص التعميمية 

 .وىي نسبة مرتفعةكبيرة  بدرجة (، 0.44المتوسط الحسابي )
خمل في توزيع المؤسسات التعميمية الجامعية عمى أقاليم "أيدت عينة البحث أن  -

حيث بمغت نسبة المتوسط مطالب ، من مظاىر ضعف تكافؤ الفرص ل " الجميورية 
 . وىي نسبة مرتفعة بدرجة كبيرة ، (،  0.76الحسابي )

زيادة النفقات والمصروفات المادية "  أظيرت استجابات أعضاء ىيئة التدريس أن   -
من  وجو القصور   " لبعض الكميات مما يحجب فرضا تعميمية عمى بعض الطالب

حيث بمغت افؤ الفرص التعميمية لمطالب بالجامعات ، بمجانية التعميم  والتى تؤثر عمى تك
 .وىي نسبة مرتفعة  بدرجة كبيرة(، 0.76نسبة المتوسط الحسابي )

 - :مايمى المصريةجامعات الاآلثار المترتبة عمى القصور في تكافؤ الفرص بمن   .7
أكدت استجابات اعضاء ىيئة التدريس بأن اىدار الكفاءات تعد من اآلثار المترتبة عمى   -

حيث بمغت نسبة المتوسط الحسابي قصور تطبيق تكافؤ الفرص في الجامعات ، حيث 
وذلك ألن الظروف االجتماعية او االقتصادية لبعض الطالب  ، بدرجة كبية جدًا،( 0.04)

مكاناتيم العقمية.  المتفوقين قد تحول دون التحاقيم بكميات يظيرون فييا نبوغيم وا 
 ، " تدىور قيم المساواة والعدالة االجتماعية "من آثار القصور فى تكافؤ الفرص أن  -

بيرة جدًا، وىذه النتيجة تتفق مع بدرجة ك (،  0.44حيث بمغت نسبة المتوسط الحسابي )
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أحمد محمد توفيق رستم ،  والتى توصمت الى ان  ضعف عدالة توزيع الفرص دراسة) 
 يؤى إلى تدىور قيم العدالة االجتماعية 

أن المعيار األساسي لقبول الطالب بيذه الجامعات ىو مجموع درجات الطالب في الثانوية  -
وبصرف النظر عن كفاءة ىذا  ، نة الطالب%( من عي582العامة، حيث أكد ذلك ).

المعيار في التعبير عن المستويات الحقيقية لمطالب فإن ىذا المعيار يؤخذ في الغالب 
بمفرده دون األخذ في االعتبار قدرات واستعدادات وميول الطالب ما ال يتفق مع مبدأ 

شروط القبول تكافؤ الفرص الذي يؤكد عمى ضرورة مراعاة ىذه القدرات والميول في 
 لاللتحاق بالتعميم الجامعي.

التي حال دون دخول بعض الطالب لكميات يرغبونيا كانت مجموع  الرئيسى السبب أن  -
%( من عينة الطالب الذين كانت ليم رغبة 96.5درجات الثانوية العامة، حيث أكد ذلك )

حيث إن األخذ  في دخول كميات أخرى غير كمياتيم، وىذا ما يتوافق مع النتيجة السابقة
بنتيجة امتحان الطالب في الشيادة الثانوية كشرط أوحد في القبول في شأنو حرمان 

، ويمو " المصروفات بعض الطالب من دخول كميات يمكن أن يحققوا فييا تفوقاً 
%( ، ثم أخيرًا الكمية 70.44والمستمزمات المادية لمكمية التى تريد االلتحاق بيا" بنسبة )

 %(9,0لتحاق بيا تقع فى مكان بعيد عن إقامتك بنسبة )التى ترغب اال 
أن المعيار األساسي لقبول الطالب بيذه الجامعات ىو مجموع درجات الطالب في الثانوية  .4

%( من عينة الطالب. وبصرف النظر عن كفاءة ىذا 82.5العامة، حيث أكد ذلك )
المعيار يؤخذ في الغالب المعيار في التعبير عن المستويات الحقيقية لمطالب فإن ىذا 

بمفرده دون األخذ في االعتبار قدرات واستعدادات وميول الطالب ما ال يتفق مع مبدأ 
تكافؤ الفرص الذي يؤكد عمى ضرورة مراعاة ىذه القدرات والميول في شروط القبول 

 لاللتحاق بالتعميم الجامعي.
ت يرغبونيا كانت مجموع أن العقبة الرئيسية التي حالت دون دخول بعض الطالب لكميا .0

%( من عينة الطالب الذين كانت ليم رغبة 96.5درجات الثانوية العامة، حيث أكد ذلك )
في دخول كميات أخرى غير كمياتيم، وىذا ما يتوافق مع النتيجة السابقة حيث إن األخذ 
بنتيجة امتحان الطالب في الشيادة الثانوية كشرط أوحد في القبول في شأنو حرمان 

 ض الطالب من دخول كميات يمكن أن يحققوا فييا تفوقًا.بع
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 التوصيات املكرتحة :

في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث فإنو يمكن تقديم المقترحات والتوصيات التالية التي    
قد تساعد في معالجة نواحي القصور بمجانية التعميم وعالقتو ذلك بتكافؤ الفرص فى ضوء 

 .نة وأزمة التحولفى ضوء التحديات الراى
عدم االقتصار عمى نتيجة الطالب في امتحان الشيادة الثانوية العامة كمعيار وحيد  .4

لمقبول بالجامعات، وضرورة األخذ في االعتبار تطبيق اختبارات ومقاييس تكشف عن 
 قدراتيم واستعداداتيم وميوليم. 

بأنظمة التوجيو واإلرشاد داخل الجامعات حتى يمكن الكشف عن الخصائص  االىتمام .7
العقمية والنفسية والجسمية لمطالب وتوجيييم نحو التخصصات والشعب التي تناسب ىذه 

 الخصائص.
التوسع في إنشاء التخصصات والشعب بالكميات لمقابمة االحتياجات التعميمية لمطالب  .4

 وزيادة عدد الفرص أماميم.
دة النظر في نظم الدراسة الجامعية بحيث تتيح لمطالب فرصًا أكبر لالختيار بين إعا .0

 المقررات الدراسية.
األخذ بالنظم الجامعية األخرى مثل الجامعة المفتوحة وجامعات اليواء وذلك حتى تتاح  .5

 الفرص لمن تحول ظروفيم التقيد بقوانين التعميم النظامية.
ياتيا بين المحافظات، بحيث تحظى كل محافظة او إقميم العدالة في توزيع الجامعات وكم .9

 بالعدد الذي يتناسب مع امتدادىا الجغرافي وكثافتيا السكانية.
 إعادة النظر في نظام التوزيع الجغرافي المأخوذ بو في توزيع الطالب  عمى الجامعات. .2
 جامعات.الالعمل عمى زيادة أعضاء ىيئة التدريس بكميات  .8
جامعات من أساتذة ومباني وتجييزات وخدمات مكتبية الت التعميمية برفع مستوى الخدما .6

 وبحثية 
 إنشاء كميات في جامعات الصعيد تناظر الكميات المنفردة بيا جامعات أخرى .44
االىتمام بالطالب المتفوقين وتقديم التسييالت المادية التي تساعدىم في مواصمة دراستيم  .44

 الجامعية.
سائل الرعاية االجتماعية المختمفة لمطمبة الذين تعجزىم أحواليم تدبير المعونات المادية وو  .47

 المادية عن مواصمة التعميم الجامعي رغم مجانيتو وخاصة المتفوقين منيم.
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  ( اسزج١ب1ٍِْحك )

لزٙب ثزىبفؤ اٌفشص اٌزؼ١ّ١ٍخ اسزطالع سأٜ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س حٛي ِجب١ٔخ اٌزؼ١ٍُ اٌجبِؼٝ ٚػال

 ضٛء اٌزحذ٠بد اٌشإ٘خ ٚأصِخ اٌزحٛيفٝ 

 اٌؼجبسح ً

 دسجخ اىَوافقخ 

مجيشح 

 جذا
 مجيشح 

ضعيفخ  ضعيفخ ٍزوسطخ 

 جذا

ٚجٗ اٌمصٛسثّجب١ٔخ اٌزؼ١ٍُ اٌجبِؼٝ ٚػاللزٙب ثزىبفؤ اٌفشصأأٚالً:   

1 
قيةةةخ امازَةةةبً ثبتزجةةةبساد اىقجةةةوه ى ىز ةةةب  

 ثجبٍعبد 

     

2 
تيةةةةةو فةةةةةم روصتةةةةةل اىَ س ةةةةةبد اىزعييَيةةةةةخ 

 اىجبٍعيخ عيى أقبىيٌ اىجَهوستخ

     

3 

صتبدح اىْفقةبد ااىَرةشافبد اىَبدتةخ ىةجع  

اىنييةةةبد ٍَةةةب ت جةةةت فشضةةةب رعييَيةةةخ عيةةةى 

 ثع  اىط ة 

     

4 
اىفةةشا اىزعييَيةةخ ىيجْةةبد أقةةو ٍةةِ اىفةةشا 

 اىَزبحخ ىيجْيِ 

     

5 
األتةةةز ثْ ةةةبً اىزوصتةةةل اىجالشافةةةم ىيطةةة ة  

 اىَزقذٍيِ ى ىز ب  ثبىجبٍعبد

     

6 
ايئةةبد اىزةةذست  ضةةعا اىزةةواصُ فةةم اعةةذاد 

 اّوعيبرهٌ ثيِ اىنييبد اىَخزيفخ

     

7 
اجةةةةةود قرةةةةةوس فةةةةةم اىخةةةةةذٍبد اىزعييَيةةةةةخ 

 ثبىجبٍعبد اىَرشتخ

     

8 

قيةةخ اىز ةةهي د اىَبدتةةخ اىزةةى رقةةذً ىيطةة ة 

اىَزفوقيِ اىشاغجيِ فى اىذساسةخ ثنييةبد راد 

 ٍرشافبد عبىيخ 

     

 اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌمصٛس فٟ رىبفؤ اٌفشص ثبٌجبِؼبد اٌّصشٞ ثب١ٔبً:ا٢ثبس

1 
رعَيق اىفواس  اىطجقيخ ااى شاك امجزَةبعى 

 ثيِ اىط ة 

     

2 
ااةةةةذاس اىنفةةةةبماد  ىعةةةةذً اىز ةةةةب  اىطةةةة ة 

 اىَزفوقيِ ثنييبد اىقَخ ى شافهٌ اىَبدتخ

     

      رذاوس قيٌ اىَ بااح ااىعذاىخ امجزَبعيخ  3

4 
اىقيَةةةى اامجزَةةةبعى ثةةةيِ  ةةة ة اىرةةةشا  

 اىجبٍعخ .

     

5 
اصدااجيةةةخ فةةةى ٍ ةةةزوتبد اىخةةةشتجيِ رجعةةةةب 

 ىيزوصتل اىجالشافى 

     

6 
ضةةعفب اىزةةواصُ ثةةيِ اىخةةشتجيِ ااحزيبجةةبد 

 اىَجزَل ث جت اىزوسل فى اىنييبد اىْ شتخ 

     

 

 ( اسزج١بْ ٌٍطالة حٛي 9ٍِحك )
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 ِجب١ٔخ اٌزؼ١ٍُ ٚػاللزٙب ثزىبفؤ اٌفشص اٌزؼ١ّ١ٍخ " " ٚالغ

 أٚال : ِب اٌّؼب١٠شاٌزٝ رُ ثٕبء ػ١ٍٙب لجٌٛه ثى١ٍزه؟

 )    (                                             ٍجَو  دسجبرل فى اىثبّوتخ اىعبٍخ 17

 )     (                                        اجزيبص اتزجبس اىقذساد اىخبصى ثبىنييخ 97

 )     (                               ساعيذ ٍيوىل اسغجزل فى امىز ب  ثهزٓ اىنييخ 7.

ثب١ٔبً: إرا وبْ ٌذ٠ه اٌشغجخ فٝ االٌزحبق و١ٍخ أخشٜ فّب ٘ٝ األسجبة اٌزٝ حبٌتذ دْٚ رحم١تك سغجزته فتٝ 

 اٌى١ٍخ اٌزٝ رش٠ذ االٌزحبق ثٙب ؟

 اىزى رشتذ امىز ب  ثهباىَرشافبد ااىَ زيضٍبد اىَبدتخ ىينييخ  17

 ٍجَو  دسجبرل فى اىثبّوتخ اىعبٍخ م ت ايل ىزىل 97

 اىنييخ اىزى رشغت امىز ب  ثهب رقل فى ٍنبُ ثعيذ عِ إقبٍزل 7.


