
بعض اآلثار السمبية لتطبيؽ مجانية التعميم األساسي في 
 محافظة سوهاج

 أ.د/ مصطفى محمد رجب
 كمية التربية جامعة سوهاج –أستاذ أصول التربية المتفرغ 

 ممخص:
بالرغـ مف وجود عديد مف اآلثار اإليجابية لمجانية التعميـ بمصر؛ في تحقيؽ تكافؤ الفرص 

ـ، ونشر مبادئ العدؿ التربوي بيف جميع فئات المجتمع المصري دوف التعميمية، وديمقراطية التعمي
تاحػػة فػػرص التعمػػيـ لجميػػع الػػراغبيف فيػػو،     نػػو توجػػد مجموعػػة  تمييػػز اجتمػػاعي قو ادتصػػادي؛ واف
مف اآلثار السمبية الناجمة عف تطبيؽ مجانية التعميـ، والتي ستتناوؿ وردة العمؿ بعًضا منيا؛ مف 

جموعة مف المقترحات لتفادي تمؾ السمبيات؛ حتػى تحقػؽ مجانيػة التعمػيـ قجؿ العمؿ عمى وضع م
 .  األىداؼ المنشودة

وخاصة بمحافظة سوىاج التي تعد مف يكوف التعميـ حًقا مكفوً  لجميع المواطنيف، يجب قف 
اإلنفػاؽ  عػف لفقػرا ا ا دتصػادية الصػعبةالمحافظات األكثر فقًرا في مصر؛ حيػث تعػوؽ الظػروؼ 

 . تعميـعمى ال

وسػػػػػتتناوؿ بمشػػػػػيئة اق تعػػػػػالى وردػػػػػة العمػػػػػؿ الحاليػػػػػة المقصػػػػػود بمجانيػػػػػة التعمػػػػػيـ، وبعػػػػػض 
المصػػػػطمحات المتداخمػػػػة معػػػػو فػػػػي المعنػػػػى، واآلثػػػػار السػػػػمبية لتطبيػػػػؽ مجانيػػػػة التعمػػػػيـ األساسػػػػي 
 بمحافظة سوىاج، ووضع مجموعة مف المقترحات التي تسيـ في الحد مف ىذه اآلثار السمبية .

 

 :  مقدمة
يعػػد التعمػػيـ الركيػػزة األساسػػية لمنيػػوض بػػالمجتمع المصػػري مػػف عثراتػػو، فػػالتعميـ ىػػو قسػػاس 
التنمية، فمف يحدث قى تقدـ قو تطور فى البالد دوف وجود تعميـ حقيقي يسػاعد فػى  عػداد المػوارد 
البشرية التى تستغؿ اإلمكانات المادية وتحوليا  لى طادات ىائمة تسػيـ فػى نيضػة ىػذا المجتمػع، 

قوة العالـ قصبحت اليـو بقدر ما يممكو المجتمع مف عمـ ومعرفة، وحتى تصبح مصر مف الدوؿ ف
 المتقدمة  بد مف النيوض بالتعميـ .

دراسة مسػتمرة وجديػة لكافػة جوانبػو، ل يحتاج دائًمادضية مجتمعية ميمة، باعتباره التعميـ و  
ع قف يغفمو قى عالـ،    قف التعميـ يواجو بالرغـ مف األىمية الكبري لمتعميـ، ودوره الذى  يستطيف



، فأصػبح عػاجًزا والمجتمػع مف القضػايا التػى تمثػؿ عائقًػا فػى وجػو التعمػيـ افى اآلونة األخيرة عديدً 
 عف تحقيؽ قىدافو فى تخريج دوى عاممة تستطيع خدمة ىذا المجتمع، وتحقيؽ مصالحو .

ًيا عمػى العمميػة التربويػة وعناصػرىا المختمفػة ، تعكس بظالليػا سػمبضايادعدة يواجو التعميـ ف      
تتفػادـ، وتتشػكؿ حتػى قصػبحت اليػـو  قضػاياكافة، وعمى المجتمع بصػورة عامػة، ودػد بػدقت ىػذه ال

، حيػث تعمػؿ القضػايادضايا   يمكف تجاىميا خاصة فى ظؿ اليدر وا ستنزاؼ الذى تسػببو ىػذه 
يجعػػؿ النفقػػات التػػى تخصػػص لىنفػػاؽ عمػػى عمػػى عردمػػة العمميػػة التربويػػة، وتػػأخير مسػػيرتيا ممػػا 

فػػػػوزى قحمػػػػد ) التعمػػػػيـ تػػػػذىب سػػػػدى وبنسػػػػبة كبيػػػػرة تبعػػػػا لحجػػػػـ تمػػػػؾ القضػػػػايا ونوعيػػػػا وطرائقيػػػػا
 . (113؛2007،سمارة

 ظػؿ فػي  تطبيقيػا عػف الناتجػة السػمبية واآلثػار التعميـ مجانية دضية القضايا تمؾ قبرز ومف
 فػػػي الميمػػػة القضػػايا مػػػف تعػػد والتػػػي ، التعمػػيـ اتنفقػػػ وارتفػػاع المتاحػػػة الماديػػة ا مكانػػػات ضػػعؼ
 بيػػا توجػػد حيػػث شػػديد، فقػػر مػػف تعػػاني التػػي الصػػعيد، محافظػػات لػػدى وخاصػػة المصػػري المجتمػػع
 والمشػػرب، المأكػػؿ مػػف األساسػػية حاجاتيػػا تػػأميف تسػػتطيع   التػػي الفقػػر شػػديدة األسػػر مػػف كثيػػر

 .  السمبية ثاراآل ىذه ظؿ في التعميـ عمى اإلنفاؽ تستطيع   وبالتالي

حػػؽ لكػؿ مػػواطف الػذي يعػد لتعمػػيـ عمػى ا تركػػزوتعػد تمػؾ القضػػية مػف القضػػايا الميمػة ألنيػا 
قعطتو لو كافة التشريعات والقوانيف، ونادت بو مختمؼ مؤسسات حقوؽ اإلنساف، وفي مصر تعػد 

يػا ، األمػر الػذي مجانية التعميـ قمًرا ميًما، خاصة في ظؿ اتساع الفجوة اليائمة بيف الفقػرا  واألغن
جعػػؿ التعمػػيـ كالسػػمعة يقبػػؿ فقػػط عمييػػا مػػف امتمػػؾ األمػػواؿ، بينمػػا الفقػػرا  الػػذيف   يممكػػوف دػػوت 

ضػػو  وجػػود مجموعػػة مػػف اآلثػػار السػػمبية الناجمػػة عػػف فػػي خاصػػة يػػوميـ   حػػؽ ليػػـ فػػي التعمػػيـ 
طبقػػات واألسػػر دوف تحقيػؽ قىػػدافيا فػػي مسػػاعدة ال مجانيػػة التعمػػيـ تطبيػؽ المجانيػػة،  والتػػي تحػػوؿ

المرحمػػة التعميميػػة األولػػى  ا؛ نظػػًرا ألنيػػبمحافظػػة سػػوىاج التعمػػيـ األساسػػيبمرحمػػة ، خاصػػة الفقيػػرة
التػي يتمقػػى فييػػا الطػػالب المبػادئ التربويػػة األولػػى التػػي تعيػػنيـ فػي حيػػاتيـ، وحػػدوث قي خمػػؿ فػػي 

 ؤثر بالسمب عمى الفرد والمجتمع .تمؾ المرحمة ي

 التعميم: أوًًل: المقصود بمجانية 
حقػو المشػروع فػي التعمػيـ دوف ديػد قو  المجتمػعويقصد بمجانية التعميـ قف ينػاؿ كػؿ فػرد فػي 

مػػػف   طػػػارشػػػرط، وذلػػػؾ باعتبػػػار التعمػػػيـ ثمػػػرة مػػػف ثمػػػار التػػػي يجػػػب قف تسػػػتمتع بيػػػا الجميػػػع فػػػي 
 .(6؛2015،عمي صالح جوىر، ميادة محمد فوزي الباسؿ) الشفافية والحيادية والنزاىة

قبنا  الػوطف دوف ديػود ماديػة قو عرديػة قو  لكافةيًضا بأنو " تاحة الفرصة التعميمية وُيعرؼ ق
دينيػػة قو ثقافيػػة، ووصػػوؿ التعمػػيـ لجميػػع المحػػروميف منػػو، قى  لػػى الطبقػػات الفقيػػرة، وفيػػر القػػادرة 

فػي عمى دفع نفقات وتكمفة الخدمة التعميمية في الجياز التعميمي الموازي لمجياز المجاني متمػثاًل 
 .( 23؛1991شبل بدران،) "وغيرىاالمدارس األجنبية، ومدارس المغات والمدارس الخاصة 



المجانيػػػة؛ مثػػػؿ مصػػػطمح العػػػدؿ التربػػػوي،  مصػػػطمحوىنػػػاؾ عػػػدة مصػػػطمحات متداخمػػػة مػػػع 
 وتكافؤ الفرص التعميمية، وديمقراطية التعميـ، وستوضحيـ الدراسة في النقاط التالية: 

  قًيػػا كػػاف وضػػعو الطبقػػي قو جنسػػو عمػػى قف  التعمػػيـحػػؽ الفػػرد فػػي العػػدؿ التربػػوي: ىػػو  دػػرار
تتوفر الخدمات التعميمية بحيث تكوف مجانية ومستمرة،  وتقابػؿ التبػايف بػيف األفػراد والبيئػات، 
وقف تحقؽ الخدمات التعميمية النمو الشامؿ لجوانب شخصية الفرد والمجتمع، وتسػاعد المػتعمـ 

أحمددد ابدد   ) تمانػػو، وذلػػؾ فػػي ضػػو  تعػػاليـ الػػديف السػػمحوالمعمػػـ عمػػي نشػػر العمػػـ وعػػدـ ك

 . ( 9؛2002السيد،
  :توفير فرص تعميمية متكافئة لتنمية ددرات واستعدادات ومواىب كؿ تكافؤ الفرص التعميمية

فرد  لى قدصى ما يمكف قف تصؿ  ليو ىذه القدرات وا ستعدادات والمواىب، بغض النظر 
حسن سالمة ) لمستوي ا جتماعي وا دتصادي لوعف األحواؿ المادية لمفرد قو ا

 . (202؛1993الفقي،
  :عطا  كؿ مواطف حقو في التعميـ بغض النظر عف ديود الجنس والنوع ديمقراطية التعميـ 

 والماؿ والمذىب والعقيدة والموف  لى غير ىذا، وذلؾ مف فوارؽ   ذنب لمفرد فييا .

عمػي صػالح ) ـ ويمكػف  جمػاؿ تمػؾ األسػباب فػيالتعمي مجانيةقثرت عمى  عوامؿعدة  توجدو 
  : (9ـ؛2015،جوىر، ميادة محمد فوزي الباسؿ
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 العوامل المؤثرة عمى مجانية التعميم



 اآلثار السمبية لتطبيؽ مجانية التعميم األساسي بمحافظة سوهاج: 
التي تعد مف  وخاصة بمحافظة سوىاجالتعميـ حًقا مكفوً  لجميع المواطنيف، يكوف قف  يجب

اإلنفػاؽ  عػف لفقػرا ا ا دتصػادية الصػعبةر فقًرا في مصر؛ حيػث تعػوؽ الظػروؼ المحافظات األكث
 . عمى التعميـ

 قعمػى  لػى وصمت مصر فى الفقرا  نسبة قف واإلحصا ، لمتعبئة المركزى الجياز كشؼفقد 
 بنسػبة دنػا محافظة تمييما ،%66 بمغت بنسبة وقسيوط سوىاج محافظتى فى مصر فى مستوياتيا

58% .  

فػػػي تحقيػػػؽ تكػػػافؤ مػػػف وجػػػود عديػػػد مػػػف اآلثػػػار اإليجابيػػػة لمجانيػػػة التعمػػػيـ بمصػػػر؛  وبػػػالرغـ
الفػػػرص التعميميػػػة، وديمقراطيػػػة التعمػػػيـ، ونشػػػر مبػػػادئ العػػػدؿ التربػػػوي بػػػيف جميػػػع فئػػػات المجتمػػػع 

تاحػػة فػػرص التعمػػيـ لجميػػع الػػراغبيف فيػػو، المصػػري دوف تمييػػز اجتمػػاعي قو ادتصػػادي؛      نػػو واف
ثار السمبية الناجمة عػف تطبيػؽ مجانيػة التعمػيـ، والتػي سػتتناوؿ وردػة العمػؿ جموعة مف اآلمتوجد 

بعًضػػا منيػػا؛ مػػف قجػػؿ العمػػؿ عمػػى وضػػع مجموعػػة مػػف المقترحػػات لتفػػادي تمػػؾ السػػمبيات؛ حتػػى 
 .  تحقؽ مجانية التعميـ األىداؼ المنشودة

؛ وىاجسػػػػػطبيػػػػػؽ مجانيػػػػػة التعمػػػػػيـ األساسػػػػػي بمحافظػػػػػة ومػػػػػف قبػػػػػرز تمػػػػػؾ اآلثػػػػػار السػػػػػمبية لت
 وستوضحيـ الدراسة مف خالؿ النقاط التالية: 

 الهدر التعميمي:  .أ 

اليػدر التعميمػي، والػذي  سوىاج بمحافظة األساسي التعميـ مجانية لتطبيؽ السمبية اآلثار مف
نتيجػػػة ذىػػػابيـ  اسػػػتكماؿ الطػػػالب بعػػػض المراحػػػؿ التعميميػػػةوعػػػدـ  الرسػػػوب والتسػػػرب،يتمثػػػؿ فػػػي 

التػى  مػف قخطػر القضػايا سػربتوالرغ الكامػؿ لمدراسػة، ويعػد الرسػوب لمعمؿ، وعدـ القدرة عمي التفػ
مػػػػف ىػػػػدر فػػػػى المػػػػوارد البشػػػػرية، والمػػػػوارد الماليػػػػة  تواجػػػػو المؤسسػػػػات التعميميػػػػة؛ نظػػػػًرا لمػػػػا تؤديػػػػو

المخصصػػػة لعمميػػػة التعمػػػيـ، باإلضػػػافة  لػػػى المػػػوارد الماديػػػة مثػػػؿ المبػػػانى والتجييػػػزات والمعامػػػؿ 
 مية كما قنيا تؤدى لضياع الجيد والودت . والمكتبات والوسائؿ التعمي

 مػف كثيػر ليػا والتػى التربػوي اليػدر صػور مػف والرسوب صػورة الدراسي ظاىرة التسرب وتعد
 اإلدتصػػػػادية البنيػػػػة ضػػػػعؼ وبالتػػػػالى والبطالػػػػة األميػػػػة مشػػػػكمة تفػػػػادـ دبيػػػػؿ مػػػػف السػػػػمبية التػػػػأثيرات
 تكمفػة فػى ارتفاع عميو يترتب التعميـ فى فادد حدوث  لى التسرب يؤدى حيث لممجتمع؛ واإلنتاجية
 العائػػد مػػف التقميػػؿ  لػػى ويػػؤدى  لييػػا، ينتمػػى التػػى التعميميػػة المؤسسػػة قو لمطالػػب بالنسػػبة التعمػػيـ

 عمػى السػمبي التػأثير عػف فضػاًل ، وكيفػي كمػى فادػد مػف يسػببو بمػا التعمػيـ مف المتودع ا دتصادى
 العمميػػة مخرجػػات عمػػى يػػؤثر كمػػا التعميميػػة، سسػػاتلممؤ  الداخميػػة والكفايػػة التعميميػػة العمميػػة جػػودة

  . (736؛ 2011قحمد عبد الفتاح الزكى) التعميمية



 تماًمػػا فينقطعػػوف ا بتدائيػػة، المرحمػػة يكممػػوف الػػذيف التالميػػذ مػػف آ ؼ ويتسػػرب مػػف التعمػػيـ
والثقػػافي،  العقمػػي تكػػوينيـ فػػي الػػتعمـ تػػأثير يقػػؿ وبالتػػالي ،التاليػػة المرحمػػة فػػي الدراسػػة متابعػػة عػػف

 قعبػػػا  عػػػف فضػػػالً  لألسػػػرة، ا دتصػػػادية السػػػيئة العوامػػػؿ بسػػػبب يكػػػوف وقكػػػدت الدراسػػػات قف ذلػػػؾ
 سػػػماعيؿ ) المصػػػري التعمػػيـ مسػػػيرة فػػػي وقبشػػعيا مفسػػػدة قخطػػػر تمثػػؿ التػػػي الخصوصػػػية الػػدروس

 . (11؛ 2007،سراج الديف

ـ والغيػػػاب ومػػػف قىػػػـ العوامػػػؿ ا دتصػػػادية التػػػى تسػػػبب رسػػػوب وتسػػػرب الطػػػالب مػػػف التعمػػػي
المتكرر، قف األسرة دػد تػدفع األبنػا  لتػرؾ الدراسػة وا نقطػاع عنيػا، حتػى يمتحػؽ األبنػا  بعمػؿ مػا 

األسػرة تعػانى مػف دخػؿ مػنخفض فػال لمحصوؿ عمى قجر يسػاعد فػى تحسػيف دخػؿ األسػرة، قو قف 
را  تستطيع الوفا  باحتياجات الطالب المدرسية مف مصروفات المدرسة والدروس الخصوصية وش

الكتػػب الخارجيػػػة، ومصػػػروفات الطالػػب، ممػػػا يجعميػػػا تحجػػـ الطالػػػب عػػػف الػػذىاب  لػػػى المدرسػػػة، 
ب الػػػذى يتبعػػػو تسػػػربيـ مػػػف الدراسػػػة، وبالتػػػالي تمثػػػؿ ظػػػاىرة الرسػػػوب فيسػػػبب ذلػػػؾ رسػػػوب الطػػػال

 والتسرب قحد اآلثار السمبية لتطبيؽ مجانية التعميـ .

  : الدولة عمى األعباء زيادة .ب 

 ، الدولػة قعبػا  زيادة لى  التعميـ عمى ا جتماعى الطمب زيادة ظؿ في ميـالتع مجانية قدت
 بمػا التعميـ في مكاف لى  طالب كؿ ،وحاجة التعميـ نفقات وارتفاع السكانية الزيادة ظؿ في وذلؾ
 تعمػيـ فػي حقػو تكفػؿ مختمفػة ماديػة ومػوارد وكتػب ومرافػؽ مختمفػة تعميميػة خػدمات مػف ذلػؾ فػي

   . لعصرا مع يتماشى مناسب

، وخاصػػػة بمحافظػػػة سػػػوىاج والتػػػي تعػػػد قحػػػد محافظػػػات لمسػػػكافففػػػي ظػػػؿ الزيػػػادة المطػػػردة 
الصعيد التي يمتمؾ قىميا ثقافة اإلنجاب الكثير، والرغبة في  نجاب عديد مف األبنا ، قصبح ذلػؾ 
 يمثػػؿ عبًئػػػا كبيػػًرا عمػػػى مػػػوارد الدولػػة حتػػػي تسػػػتطيع الوفػػا  باحتياجػػػات ىػػػؤ   الطػػالب، ممػػػا يزيػػػد

 األعبا  المالية عمى الدولة .

  :  الحكومية التعميمية لممؤسسات اًلستيعابية القدرة عؼالكثافة الطالبية وض .ج 

 ومنيػا الفقيػرة المحافظػات فػي وخاصةعانى المدارس المصرية مف ارتفاع الكثافة الفصمية ت
ة فػى بعػض نتيجة ازدياد عدد الطمبة فى الفصؿ الواحػد، حيػث يصػؿ عػدد الطمبػ، سوىاج محافظة

فػى الفصػؿ الواحػد، وتتعػدد قسػباب خمسة وسبعيف طالًبػا المدارس وخاصة المدارس اإلبتدائية  لى 
ارتفػػػاع كثافػػػة الفصػػػوؿ  لػػػى عػػػدة قسػػػباب، ويمكػػػف تصػػػنيفيـ  لػػػى قسػػػباب ذاتيػػػة متعمقػػػة بالمػػػدارس 

الموجودة  نفسيا، وقسباب خارجية متعمقة بالمجتمع، وتتمثؿ األسباب الذاتية فى دمة نسبة المدارس
بالمجتمع المصرى  لى نسبة التالميذ الممتحقيف بالمػدارس كػؿ عػاـ دراسػي، باإلضػافة  لػى تمركػز 
المػػػدارس فػػػى قمػػػاكف معينػػػة، ودمػػػػة عػػػدد المػػػدارس فػػػى الريػػػػؼ قو األمػػػاكف النائيػػػة، وزيادتيػػػا فػػػػى 



ادة عمػػػػى التعمػػػػيـ؛ والزيػػػػ ا جتمػػػػاعىالحضػػػػر، قمػػػػا األسػػػػباب الخارجيػػػػة فتتمثػػػػؿ فػػػػى زيػػػػادة الطمػػػػب 
 السكانية اليائمة .

"متوسػػػط كثافػػػة الفصػػػؿ بػػػالتعميـ  حيػػػث بمػػػ  فمقػػػد ازدادات الكثافػػػة الفصػػػمية بشػػػكؿ ممحػػػوظ؛
،  (96؛ 2012،عبػػػد الحميػػػد عبػػػد الفتػػػاح شػػػعالف ) (%37.3(، واإلعػػػدادى )%41.9بتػػػدائى )ا 

ب الكامػؿ األمر الػذي يػدؿ عمػى ضػعؼ القػدرة ا سػتيعابية لممؤسسػات التعميميػة الحكوميػة  سػتيعا
 اليائؿ مف ىؤ   الطالب .

وتواجػو المػدارس عػػدة آثػار سػػمبية نتيجػة ارتفػػاع كتافػة الفصػػوؿ؛ حيػث يقػػؿ ا ىتمػاـ الفػػردى 
الذى يوليو المعمـ لكؿ تمميذ، فتقؿ  مكانية التعمـ الذاتى، كما قف الكثافة المرتفعة داخؿ الفصوؿ   

قكمػػػؿ وجػػػو، فتجعػػػؿ المعمػػػـ قكثػػػر سػػػمبية فػػػى يػػػؤدى رسػػػالتو التربويػػػة عمػػػى لتعطػػػى الفرصػػػة لممعمػػػـ 
العممية التعميمية، حينما يقابؿ ىذا العػدد اليائػؿ مػف الطمبػة، فيػو دػد يكػوف مجػرد ممقػف فقػط لممػواد 
ى الدراسػية، ونظػًرا لزيػػادة عػدد التالميػػذ داخػؿ الفصػػوؿ، ودصػر مػػدة الحصػة  يعطيػػو الفرصػة لينمػػ

مػػػة عالدػػػات اجتماعيػػػة سػػػميمة مػػػع اآلخػػػريف قو دػػػوة و كيفيػػػة  دافػػػييـ سػػػرعة البدييػػػة فػػػى التفكيػػػر ق
 عبػد محمػد وفيػة) المالحظة، وىذا يؤدى  لى عدـ اشتراؾ الطمبة فى قى نشاط مف قنشطة الدراسػة

، األمر الذي يدؿ عمى قف مجانية التعميـ جعمت التعمػيـ قدػؿ  بػداًعا ( 331-330؛ 2008،الجميؿ
  ونجاًحا مف التعميـ الذى قصبح بمصروفات دراسية .

وجػػػود مشػػػكالت قخػػػرى منيػػػا صػػػعوبة ا نضػػػباط كمػػػا تػػػؤدي ارتفػػػاع كثافػػػة الفصػػػوؿ  لػػػى    
زيػػػادة نسػػػب  ة،الصػػػفي، دمػػػة اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا فػػػي التػػػدريس، دمػػػة القيػػػاـ بأنشػػػطة صػػػفية مختمفػػػ

الرسػػػوب والتسػػػرب بػػػيف التالميػػػذ، وانخفػػػاض نسػػػب التحصػػػيؿ، وانتشػػػار األصػػػابات والعػػػدوى بػػػيف 
، ، انتشػار ظػاىرة الغػشندرة الرعاية الصحية وا جتماعيػة لمطػالب ، وزيػادة نسػب العنػؼ التالميذ،

وعػة القػيـ وصعوبة تكػويف موادػؼ تعميميػة تقػوـ بتنميػة ميػارات ودػدرات التالميػذ وتغػرس فػييـ مجم
 التي يحتاجيا المجتمع لتطوره . 

 ن وتدهور سوؽ العمل: الخريجي مستوى ضعؼ  .د 

األعػداد  نتيجػةذلػؾ  ومف اآلثار السػمبية لتطبيػؽ مجانيػة التعمػيـ ضػعؼ مسػتوى الخػريجيف، 
 والتذكر ،وا ستظيار الحفظ عمى القائمة التعمـ قساليبمف الطالب داخؿ الفصؿ الواحد، و  الكبيرة
 وشبو الموجو كتشاؼوا  والنشط التعاوني كالتعمـ الحديثة التعمـ طرؽ استخداـ وندرة ،رجاعوا ست
ممػا نػتج عنػو  التعميمية الخدمات وسو  ،روالتذك الحفظ عمى القائمة متحانيةاإل والسياسة ، الموجو

 . تخريج طالب قمييف   يجيدوف الميارات األساسية ألنفسيـ قو لممجتمع قو لسوؽ العمؿ
مػػػف تػػػدنى فػػػى ف عاؼ فػػػى المسػػػتوى التحصػػػيمى، يعػػػانو تخػػػرج طػػػالب ضػػػ ويتمثػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي

اعية وغيرىا، مما يؤدى  لى ماسية وا دتصادية وا جتوالقدرات العممية والتكنولوجية والسي الميارات
تػػأخر المجتمػػع، وتػػدىور العمميػػة اإلنتاجيػػة، وعػػدـ القػػدرة عمػػى مواكبػػة التقػػدـ العممػػى والتكنولػػوجى، 



أثر الشػػديد بػػالقيـ والمعتقػػدات الغربيػػة، وعػػدـ القػػدرة عمػػى النقػػد قو التحميػػؿ، ودبػػوؿ األمػػور عمػػى والتػػ
 عالتيا؛ ألف التعميـ يركز فقط عمى الجانب المعرفى دوف الميارى قو الوجدانى . 

 تدني جودة الخدمات التعميمية:  .ه 

 ألفػراد تقػدـ لتػيا العامػة الخػدمات فػى فقػرا المحافظػات قكثػر مػف سػوىاج محافظػة تعتبػر 
 بالمحافظة المعمميف بعض قرا   ومف ،بلمطال المقدمة التعميمية الخدمات ذلؾ في بما المحافظة،

 التعمػيـ وقىػداؼ اقبػدً  تتناسػب   الحكوميػة وخاصػة لممػدارس المقدمػة التعميميػة الخػدمات قف تبػيف
  المتعمـ مستوى عمى سمبا ويؤثر المسئوليف لجميع تماما واضح الخدمات ىذه وضعؼ الموضوعة،

فيوجػػد ضػػعؼ واضػػح فػػي اإلمكانػػات التعميميػػة المتػػوفرة بالمػػدارس بالمحافظػػة، مػػف المقاعػػد 
والمالعػػػػب وغػػػػرؼ األنشػػػػطة، واألدوات التعميميػػػػة المسػػػػتخدمة فػػػػي الشػػػػرح، واألجيػػػػزة التكنولوجيػػػػة 

 الحديثة، مما قدي  لى تدىور العممية التعميمية . 
فمقػػد قثبػػت س الخصوصػػية، و الػػدر  تعميميػػة انتشػػار ظػػاىرة عػػف تػػدني تمػػؾ الخػػدمات الونػػتج 

مميػػار جنيػػػو  12فػػاؽ عمػػى الػػػدروس الخصوصػػية تصػػؿ  لػػى ناإلحصػػائيات الرسػػمية قف تكمفػػة اإل
% مػػف دخػػؿ األسػػرة، كمػػا قثبتػػو تقريػػر قعدتػػو لجنػػة كونيػػا 25سػػنويا، وىػػو مػػا يصػػؿ  لػػى حػػوالى 

الخصوصػػية تتسػػب فػػي تيمػػيش دور مجمػػس الشػػعب المصػػرى، ودػػد قكػػد ىػػذا التقريػػر قف الػػدروس 
المدرسػة النظاميػػة وتيػػدد المؤسسػػة التعميميػة بأسػػرىا، وتسػػبب انعػػداـ ثقػة المػػواطف فػػي دػػدرة النظػػاـ 
التربػػوي، وتفريػػ  عمميػػة مجانيػػة التعمػػيـ مػػف مضػػمونيا، وضػػياع جػػز  مػػف موازنػػة الدولػػة مػػف دوف 

ر مبػػدق تكػػافؤ الفػػرص ومػػا يصػػاحب نفػػع، وا نحػػدار نحػػو ىاويػػة التجػػارة بػػالتعميـ ممػػا يػػؤدي  نييػػا
-718؛ 2006،جػالؿ سػعد قحمػد) ذلؾ مف سموكيات وتػداعيات تيػدد السػالـ ا جتمػاعي لمػوطف

719). 
عمػػى انتشػػارىا    قنيػػا تكمػػؼ األسػػرة مبػػال  طائمػػة، تػػذىب ىػػدًرا فػػي  الخصوصػػيةوالػػدروس 

تعميمػػي الػػدروس الخصوصػػية رغبػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػي درجػػات عاليػػة، والحصػػوؿ عمػػى مسػػتوى 
تػػدني يػدؿ عمػى الػدروس الخصوصػية سػػبًبا مػف األسػباب الػذي ؿ،   تػوفره المدرسػة، وتعتبػر قفضػ

  الخدمات التعميمية بالمدارس الحكومية، فيؤكد عمى اآلثار السمبية لتطبيؽ مجانية التعميـ .
 خصخصة التعميم:  .و 

ألفػػػراد قو  ويقصػػػد بخصخصػػػة التعمػػػيـ  "قف يسػػػمح ب نشػػػا  مؤسسػػػات لمتعمػػػيـ تكػػػوف ممموكػػػة
شػػػركات قو ىيئػػػات غيػػػر حكوميػػػة قو جمعيػػػات قىميػػػة   يكػػػوف ىػػػدفيا التػػػربح، وبػػػذلؾ تنتقػػػؿ ممكيػػػة 

دارتيا مف القطاع الحكومى  لى القطاع الخاص ؛ 2004،حسيف بشير محمود) "المؤسسة التعميمية واف
139). 

ي مرحمػة وخاصػة فػ نيػة التعمػيـمجا اآلثػار السػمبية لتطبيػؽمػف ويعد التوجو نحو الخصخصػة 
التعمػػػيـ األساسػػػي، فقػػػد تػػػـ  نشػػػا  المػػػدارس الخاصػػػة بسػػػبب وجػػػود عديػػػد مػػػف المشػػػكالت المنتشػػػرة 

 بمختمؼ مراحؿ التعميـ المجاني .



  :خصخصة التعميـومف قىـ األسباب والمبررات التى دعت  لى ظيور 
حكوميػػػػة ال لممػػػدارس والجامعػػػات، والتػػػى تفػػػػوؽ الكثافػػػة ا سػػػتيعابية الزيػػػادة فػػػى قعػػػداد الطػػػالب .1

 ومؤسسات التعميـ. 

الحاليػػػة لتػػػوفير تعمػػػيـ عػػػاؿ لجميػػػع الػػػراغبيف فيػػػو؛ حيػػػث  نيػػػا   تسػػػتطيع  المػػػدارسدصػػور دػػػدرة  .2
الوفػػػػػػا  بالطمػػػػػػب المتزايػػػػػػد مػػػػػػف الطػػػػػػالب عمػػػػػػى التعمػػػػػػيـ بمػػػػػػا يمبػػػػػػي طموحػػػػػػات وآمػػػػػػاؿ ورغبػػػػػػات 

 . (146؛ 2004،حسيف بشير محمود)المواطنيف
نبغػػػػى األخػػػػذ بػػػػو فػػػػى التعمػػػػيـ المصػػػػرى، كمػػػػا قف ف ا تجػػػػاه  لػػػػى الخصخصػػػػة اتجػػػػاه عػػػػالمى ي  .3

خصخصػػػػة التعمػػػػيـ سػػػػتؤدى  لػػػػى اسػػػػتيعاب قبنػػػػا  القػػػػادريف مادًيػػػػا، وخاصػػػػة الطػػػػالب األجانػػػػب 
وسيترتب عمى ذلؾ توفير كـ كبيػر مػف العممػة الصػعبة والتػى يمكػف ا سػتفادة منيػا فػى تحسػيف 

 .(85-84؛ 2009،فتحى درويش عشيبة)قوضاع التعميـ الحكومى بمصر 

انعكاسات وآثار سمبية خطيػرة عمػي المجتمػع منيػا؛ التحػوؿ  االتعميـ قمًرا ذ خصخصةوتعد 
مػػػػف اعتبػػػػار المعرفػػػػة ذات عائػػػػد اجتمػػػػاعى قساًسػػػػا  لػػػػى اعتبارىػػػػا سػػػػمعة دابمػػػػة لمبيػػػػع ذات عائػػػػد 
ادتصادى، وتحوؿ صورة الطالب مف طالب عمـ  لى زبوف، وتيميش اىتمامات التعميـ حوؿ تنمية 

عدالة ا جتماعية، والتخمى عف دور المؤسسات التعميمية كمراكز لمنقػد العػاـ المسػتقؿ، المجتمع وال
، عػػػػارؼ توفيػػػػؽ عطػػػػاري) وا سػػػػتكانة لقػػػػوى السػػػػوؽ، والتركيػػػػز عمػػػػى  سػػػػتراتيجية الممكيػػػػة الفكريػػػػة

 . (170 -167؛2007
عمػػى زيػػادة اتسػػاع حػػدة الطبقيػػة فػػى العمػػؿ ومػػف قكثػػر سػػمبيات مؤسسػػات التعمػػيـ الخػػاص 

جتمػع، بػؿ  ف خطرىػا يتخطػى ذلػؾ بمراحػؿ كثيػرة منيػا؛ فقػداف اليويػة الوطنيػة مػف خػالؿ تعػدد الم
 .(225؛  2013،محمد ماىر محمود حنفى) داخؿ المجتمع الواحد الطالبمؤسسات  عداد 

قف خصخصة التعميـ كاف قحد قىـ اآلثار السمبية التػي نتجػت عػف تطبيػؽ يظير مما سبؽ 
ظػػػؿ تػػػدىور قوضػػػاع التعمػػػيـ المجػػػاني والمػػػدارس الحكوميػػػة، خاصػػػة مجانيػػػة التعمػػػيـ، خاصػػػة فػػػي 

بمحافظػػػة سػػػوىاج، والتػػػي انتشػػػرت بيػػػا مػػػدارس التعمػػػيـ األساسػػػي الخاصػػػة، والتػػػي يبمػػػ  متوسػػػط 
، ممػػا يػػدؿ عمػػي تفػػادـ كثيػػر مػػف مشػػكالت المجانيػػة مصػػروفاتيا حػػوالى عشػػرة اآلؼ جنيػػو سػػنوًيا
 . شكالتوالتي تحتاج  لى عالج نظًرا لخطورة تمؾ الم

مواجهػػػة اآلثػػػار السػػػمبية لتطبيػػػؽ مجانيػػػة التعمػػػيم األساسػػػي بمحافظػػػة مقترحػػػات ل
   سوهاج:

 بزيػػادة حصػػة التعمػػيـ األساسػػي مػػف الميزانيػػة العامػػة لمدولػػة  زيػػادة الػػدعـ الحكػػومي لمتعمػػيـ المجػػاني .1
 .حتى   يتأثر مستوى التعميـ في ظؿ الكثافة الفصمية

غيبػػػوف عػػػف المدرسػػػة لفتػػػرة طويمػػػة، قو الػػػذيف يتسػػػربوف مػػػف فػػػرض غرامػػػات عمػػػي الطػػػالب الػػػذيف يت .2
 التعميـ، فيقمؿ ذلؾ نسب الرسوب والتسرب، لمواجية اليدر التربوي .



يمكػػف ديػػاـ الدولػػة بتػػوفير وظػػائؼ لمطػػالب مباشػػرة حػػيف يتخرجػػوف مػػف التعمػػيـ، وخصػػـ جػػز  مػػف  .3
مراحػػؿ الدراسػػية، ممػػا يخفػػؼ روابيػػـ شػػيرًيا مقابػػؿ األمػػواؿ التػػي تػػـ  نفاديػػا عمػػى تعمػػيميـ خػػالؿ ال

 العب  عمى الدولة، ويحفز الطالب  ستكماؿ تعميميـ رغبة في الحصوؿ عمى الوظائؼ .
المػػدني،  ضػػرورة مسػػاىمة المؤسسػػات األخػػرى فػػي تمويػػؿ التعمػػيـ الحكػػومي، كمنظمػػات المجتمػػع  .4

  وقصحاب الشركات والمصانع وروؤس األمواؿ بالدولة .
 ، لتخفيؼ الكثافة الفصمية .البلمطبنية التعميمية إلنشا  مدارس األ العمؿ عمى التعاوف مع ىيئة .5
 فرض عقوبات رادعة عمى المعمميف الذيف يتجيوف نحو  عطا  الدروس الخصوصية . .6
 لزاـ جميع مدارس التعميـ األساسي بسوىاج بتطبيؽ معايير الجودة وذلػؾ بأدػؿ اإلمكانػات المتاحػة  .7

 . 
تطبيؽ فكرة قو مشروع المدارس المنتجة لتوفير عائدمادي يسػيـ البحث عف مصادر تمويؿ ذاتية و  .8

 في تحسيف مستوى الخدمات بالمدارس .
 المتابعة الدورية ألدا  المعمميف وتزويدىـ بدورات تدريبية لتحسيف قدائيـ ونشر ثقافة الجودة لدييـ.  .9
 الفصمية .  ترشيد استيالؾ المدارس واستخداـ المدارس القائمة لفترتيف لتقميؿ الكثافة .10
التخطػػيط الجيػػد لمػػدارس التعمػػيـ األساسػػي بمحافظػػة سػػوىاج لػػتالئـ األىػػداؼ المنشػػودة و تحقيػػؽ  .11

 التناسب بيف قعداد المعمميف  لى قعداد الطالب وفؽ قسس محددة .
 حث المجتمع المدني لتقديـ كافة التسييالت واإلسيامات لمدارس التعميـ األساسي . .12
لتػػػى ليػػػا نشػػػاط اجتمػػػاعي والميتمػػػة بػػػالتعميـ فػػػي تحسػػػيف الخػػػدمات اشػػػراؾ المنظمػػػات والييئػػػات ا .13

     التعميمية في مدارس التعميـ األساسي .
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