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 مقدمة:

فمم تحرز دولة حديثة تقدميا إال بعد  ،يعد التعميم نقطة البداية في تقدم األمم الحديثة
ولذا كانت السياسات التي تضمن كفالة  ،أن جعمت التعميم في مقدمة برامجيا وسياساتيا

ة لمتقدم وتحقيق يالتعميم، في مقدمة السياسات الرامي التعميم لمجميع وتحقيق المساواة ف
 الرفاىية االجتماعية.

تطبيق المجانية في التعميم مطمبًا اجتماعيًا وثقافيًا  ومن ىذا المنطمق تعد سياسات
لتحقيق العدل والسبلم االجتماعي وتمكين  ،واقتصاديًا في جميع دول العالم المتقدم والنامي

وىدفو بناء الشخصية والحفاظ  ،التعميم حق لكل مواطن بكونعميم الجميع من الحصول الت
عمى اليوية الوطنية وتأصيل المنيج العممي في التفكير وتنمية المواىب وتشجيع االبتكار 

رساء مفاىيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.  وترسيخ القيم الحضارية وا 

د عام بغية الوفاء بمتطمبات تحقيق وتعمل الدولة عمى زيادة ميزانية التعميم عامًا بع
ومن ىذه  ،بعض التحديات تعوق تمبية ىذه المتطمبات ثمةإال أن  ،المجانية في التعميم

بجانب التوجو إلى  ،التحديات الزيادة السكانية غير المتوقعة مع زيادة الطمب عمى التعميم
كل ىذا مع  ،حات التعميميةاستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التعميم وزيادة الطمو 

إلى األفراد  حملاألمر الذي  ،لميااألزمات االقتصادية التي تضرب االقتصاد المحمي والع
 عميو. اإلنفاقالدولة في تحمل عبء التعميم و  مشاركة

في سبيل  مردوداتياكبيرة من  نسبةوأكدت الدراسات الحديثة أن األسرة المصرية تتحمل 
 تمك المراحل التي قرر ،والثانوي واإلعداديل التعميم اإللزامي: االبتدائي تعميم األبناء في مراح

 الدستور المصري كفالة الدولة تبعًا لممستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لؤلسرة. ليا

الخاص عمى التعميم في بعض القرى  اإلنفاقوتقترب الدراسة الحالية من معدالت 
وذلك لمتعرف عمى  ،حل التعميم اإللزامي التي تتمتع بالمجانيةالمصرية لتعميم األبناء في مرا

س والتعرف عمى مدى التمييز بين النا ،ود في التعميم عمى الدولة من ناحيجم مشاركة األفراح
 .في نيل الحق في التعميم 
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 وحتاول الورقة اإلجابة عً األشئلة التالية:

 بعض القرى المصرية؟الخاص عمى التعميم اإللزامي في  اإلنفاق ما حجم -1

الخاص عمى التعميم اإللزامي في بعض القرى  اإلنفاقما مدى التباين في   -2
 المصرية؟

 -تنطمق أىمية الدراسة مما يمي: -أٍنية الدراشة:

وذلك  ،صصات التعميميةخمعن توزيع ال الدراسة مخططي التعميم والمسئولين فيدت  -1
عمق بمشاركة األفراد في تحمل عبء ما ورد بالدراسة من مفاىيم تت فمن خبلل توظي

التعميم عمى الدولة ومدى تباين ىذه المشاركة تبعًا لممستويات االقتصادية والثقافية 
 لؤلسرة.

 دستوري في مصر. كحقالتأكيد عمى الحق في التعميم المجاني   -2

حجم الجيود التي تبذليا الدولة في سبيل ب التوعيةتفيد الدراسة أولياء األمور في   -3
 بية احتياجات األخذ بالمجانية في التعميم المصري.تم

في  ر موارد لتحقيق المجانيةيبعض الدول األجنبية في توفبخبرات  توعية المسئولين  -4
 .التعميم

الدولة في تحقيق بسياسة التعميم في مصر في إدراك دور  فيد الدراسة الميتمونت  -5
اجية التحديات التي تواجو التوصل إلى نماذج جديدة لمو و  ،المجانية في التعميم

 الدولة في ىذا المجال.

مكان عوامل في تحقيق مجانية التعميم إلتفيد الدراسة في التعرف عمى تأثير بعض ال -6
 تحسين برامج المجانية في الدولة.

فقات التعميم في مراحل د في تحمل نتقتصر الدراسة في بحث مشاركة األفرا حدود الدراشة:
موضحة  ،قرية (21وعددىا ) وقنا سوىاج ى بعض القرى في محافظتيعم ،التعميم اإللزامي

 بجداول التحميل الميداني.
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 -لخطوات التالية:االدراسة  اتبعت خطوات الدراشة:

دراسة نظرية في أدبيات مجانية التعميم في مصر وبعض دول العالم تتضمن  إجراء  -1
 -لنقاط التالية:ا

 يا.أىمية مجانية التعميم في مصر ومشروعيت - أ

 جيود الدولة في تحقيق المجانية. - ب

المستوى  -المستوى التعميمي  -المجانية: البيئةالعوامل المؤثرة في تحقيق   - ج
 .االقتصادي لآلسرة

 مشكبلت بعض الدول في تحقيق المجانية. - د

الحكومي عمى التعميم  ة حول حجم مشاركة األفراد في اإلنفاقدراسة ميداني إجراء  -2
 في بعض القرى المصرية.

عمى التعميم اإللزامي في القرى  الخاص نتائج حول حجم اإلنفاق التوصل إلى  -3
 -المستوى التعميمي -تغيرات: البيئةمحسب  اإلنفاقومدى التباين في ىذا  ،المختارة

 المستوى االقتصادي.

 االطار اليظري:

 -:يف مصردلاىية التعليه ة مشروعي -1

اة الدول النامية وفي مصر بصفتو خاصة، ازداد الشعور بقيمة مجانية التعميم في حي
حتى أصبح الحديث عن المجانية يفتح الحديث عن دور التعميم في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، ومن تم ارتبط وجود التعميم بوجود المجانية، وأصبحت المجانية ىي المسئولة 

وق س يطمبياارات التي عن االستثمار في البشر وتحقيق الرفاىية االجتماعية، وكسب المي
ورغم االعتراف الواسع بأىمية مجانية التعميم، إال أن قضية  ،العمل وتحقيق التنمية البشرية

التمويل تظل أحد القضايا الحاكمة التي تحد من تحقيق األىداف التنموية لممجانية نظرًا لعجز 
لية الجودة ألعداد كبيرة قابل الحاجة لتوفير خدمة تعميمية عامالموارد،  يةالموازنة ومحدود

 ومتزايدة من الطبلب.
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ارين "العام والخاص" في مجال لوجي الذي يثار بين الخييو وبعيدًا عن الجدل األيد
بين  انتقائيعميو أن ىناك دور تكاممي" وليس  المتفقمن أصبح  وعمى التعميم، فإن اإلنفاق

 الدورين تتفاوت حسب المرحمة كبللعض يذىب إلى أن األىمية النسبية الخيارين، إال أن الب
الحكومي، بينما تزداد أىمية  اإلنفاقالتعميمية، بحيث تزداد في المرحمة االبتدائية أىمية 

 (.2212الخاص في مراحل التعميم العالي )اشرف العربي،  اإلنفاق

(، باإلضافة 25-19م التعميم بست مواد )2214وقد اختص الدستور المصري لعام 
قرت ىذه المواد الدستورية حق أ(، وقد 81-82خاصة بتربية الطفل )المادة إلى المواد ال

المخصصات المالية  جممةقل تعام، عمى أال  12لمدة  اإللزاميالمواطن في التعميم المجاني 
م الوحيد الذي أقر ىذا 2214، وليس دستور اإلجماليج القومي ت% من النا4الحكومية عن 

تو لم تترك ىذا الحق بقوالممارسات التعميمية التي س يةر المصر يالحق، ولكن الدسات
 .اإلنساني

ولمجانية التعميم جذورىا التي تصل إلى عصر الخمفاء الراشدين الذين اىتموا بنشر 
من المال العام، وكان  اإلنفاقفاق منيا عمى التعميم، بجانب نخاصة لئل  أوقافالتعميم وجعل 

كانت تصرف لكل طالب "اع دون رسوم دراسية، بل الطبلب يمتحقون بكل مدرسة من كل البق
، وبالتالي فإن تطبيق (465، ص2226)صالح العمي،  "خاصة لو وألسرتوجراية )معونة( 

مجانية التعميم يعود إلى عصر مصر اإلسبلمية، وكان لبلحتبلل فنونو لتحميل األفراد نفقات 
 األغنياء غنى وازداد الفقراء فقرا. التعميم واالكتفاء بتعميم أبناء الطبقات القادرة فازداد

 أٍنية دلاىية التعليه يف حتقيق التينية:  -2 

أكدت الدراسات التربوية عمى أىمية التعميم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والصحية، وأوضحت أن الدول التي تمكنت من تحقيق معدالت متسارعة في التنمية 

الدول التي تمكنت من تقديم األموال لتحقيق معدالت أعمى من  االقتصادية واالجتماعية ىي
االلتحاق بالتعميم وتحسين ظروفو، حيث أشارت دراسة أحمدي ولي 

(Ahmadi&Laei,2012)  ،إلى أن التعميم يتمتع بالمجانية في غالبة بمدان العمم النامي
يتمتع بالمجانية الكاممة  فيتنام، بينما ال -تايبلند -الفمبين -كوريا -اليند -ومنيا: الصين

 في باكستان وسنغافورة.
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إن التطبيق الجاد لمجانية التعميم يحقق المساواة بين الناس وعدم التمييز بين األبناء 
بسبب النوع أو العرق أو الطبقة، وحيث إن أبناء نفس الطبقة االقتصادية واالجتماعية 

التعميم يعد ىو األساس في تحقيق يشتركون في نفس القدر من القيم وأسموب الحياة فإن 
الحراك االقتصادي واالجتماعي، في حين يرى أنصار النظرية النقدية أن التعميم يعكس مصالح 
الجماعات المييمنة عمى صياغة األىداف التعميمية ، وليدا السبب فيناك حاجة لتغطية 

الفقيرة لضمان كفالة  جميع الفئات والبيئات بمجانية التعميم بوجود مساعدات حكومية لؤلسر
 التعميم لمجميع.

ولقد أشار البعض إلى أىمية مجانية التعميم من حيث دورىا في تمكين جميع فئات 
المجتمع من تطوير شخصياتيم وحماية أنفسيم وأسرىم والمشاركة عمى وجو مبلئم في الحياة 

(، ومن 796صم، 2212االقتصادية واالجتماعية والسياسية ) احمد عبدالرحمن الجاحد، 
الناحية االقتصادية فإن تحقيق المجانية في التعميم وما يستمزمو من زيادة في اإلنفاق عمى 
التعميم يعد فاطرة قوية لزيادة اإلنتاج والدخول في سباق التنافسية العالمية تمبية االحتياجات 

، 2227، سوق العمل من ناحية، واحتياجات األفراد من ناحية أخرى )عيسى محمد الغزالي
(، ومن ثم فإن مجانية التعميم تعد نافدة ضرورية لتحقيق التنمية االقتصادية لمفرد 4ص

والدولة، ومدخبًل لتحقيق الحراك االقتصادي واالجتماعي وتحسين مستويات األجور وتحقيق 
 الحياة الكريمة لئلنسان.

 -جَود الدولة يف حتقيق دلاىية التعليه: -3

ثقافي لمتعميم في مصر يمحظ أنو برغم القيود التي فرضتيا إن المستعرض لمتاريخ ال
السياسات االستعمارية فقد تزايد الطمب عمى التعميم، وبخاصة مع االتصال الحضاري 
بالثقافات التركية والفرنسية واإلنجميزية عبر فترات االحتبلل، بجانب االىتمام المتميز الذي 

، مما كان لو أبمغ األثر في تزايد الطمب والطموح أولتو األديان السماوية بالعمم والتعميم
التعميمي لدى األفراد، وكان ليذا أثره في أن ضمن الدستور المصري مواده التأكيد عمى كون 
التعميم بالمجان لجميع األطفال وبدون تمييز، وأن الدولة مسئولة عن تدبير كافة األموال 

الدولة عن تدبير ىذه األموال بالقدر الذي  البلزمة لتحقيق ىذا اليدف، ونظرًا لضعف قدرة
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يمبي كافة الطموحات التعميمية المتزايدة، فيناك حاجة لمشاركة األفراد لتغطية بعض بنود 
 الصرف عمى التعميم.

وتقدم الدولة بعض المساعدات لمطبلب لحفزىم عمى االلتحاق بالدراسة واالستمرار فييا، 
رة إعفاءات من الرسوم الدراسية وأحيانًا في صورة وتكون ىذه المساعدات أحيانًا في صو 

وجبات غذائية أو تحمل أعباء األنشطة المدرسية والكتب الدراسية وبخاصة مع طبلب 
أنو ال يوجد دليل  (Emla&Dearden&Gil,2014)دراسة إمبل وآخرين  الجامعة، وأثبتت 

ينما أثبتت قيمة المساعدات عمى قيمة المساعدات الطبلبية في تحسين الفاعمية التعميمية، ب
 الطبلبية في زيادة معدالت االلتحاق في التعميم وبخاصة في التعميم العالي.

وعمى ضوء اإلحصاءات الوزارية يمكن اإلشارة إلى حجم الجيود التي تبذليا الدولة 
 -(:2218المصرية في سبيل تحقيق المجانية، فيما يمي )وزارة التريبة والتعميم، 

( مميون طالب 18.5م )2217ي عدد الطبلب عمى مستوى الجميورية عام بمغ إجمال 
 % من الدخل القومي.4بمراحل التعميم الحكومي، يتمتعون بنسبة انفاق بمغ 

 ( مميون تمميذ في نفس العام.12.5قبل بالتعميم االبتدائي الحكومي ) 

( 1.8م )2217بمغ إجمالي عدد العاممين في التعميم الحكومي قبل الجامعي خبلل  
 مميون موظف ومعمم وأخصائي.

( تمميذ في المرحمة االبتدائية 48.3بمغ متوسط كثافة الفصل في التعميم الحكومي ) 
( تمميذًا كثافة 25( طالب في الفصل الواحد في بعض المواقع مقابل )82حيث تصل إلى )

الحكومية مقارنة  الفصل بالمدارس الخاصة، بخبلف سوء التجييزات وعدم كفايتيا بالمدارس
 بالمدارس الخاصة.

م فقط 2214( مميون طالب حتى عام 1.8بمغ حجم الطبلب في الجامعات الحكومي ) 
 ( ألف طالب بالجامعات الخاصة.152يقابميم قرابة )

ولقد حدد الدستور المصري مصادر التمويل الحكومي لمتعميم فيما يخصص لمتعميم 
م الدراسية والرسوم المفروضة الستخراج األوراق %( من الدخل القومي بجانب الرسو 4)
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التعميمية واإلعانات والتبرعات واليبات من أبناء المجتمع والمساىمات الدولية )رئاسة 
 (.2214الجميورية، 

وتشير الدراسات التربوية إلى قيام حممة شديدة ضد تطبيق المجانية في التعميم اليوم، 
الحكومي عمى التعميم، والنظر لمتعميم بصفتو سمعة  دعت ىذه الحممة إلى تقميص اإلنفاق

تخضع لمعرض والطمب بمعايير الكسب والخسارة استجابة ألزمة النظام االقتصادي الرأسمالي، 
وتواكب ذلك مع اعتراف الدولة بالتعميم األجنبي والتعميم الخاص، بما يمثل خروقًا في مبدأ 

تعميمية، التي تمثل األساس الذي تقوم عميو تكافؤ الفرص التعميمية، وتحقيق العدالة ال
مجانية التعميم، وترتب عمى ذلك تمييع دور التعميم في تأسيس ثقافة وطنية قومية إنسانية 
مشتركة، تمكن المواطنين من التواصل والتوافق الديموقراطي )عصام أحمد إبراىيم الشافعي، 

2215.) 

الخصخصة، حتى ظيرت المدارس  كما تأثرت منظومة التعميم باتجاه الدولة نحو
الخاصة التي استحوذ عمييا القادرون عمى تحمل مصروفاتو، ومع تزايد الفجوة بين األغنياء 
والفقراء تزايدت أنماط التعميم، وتآكل دور الدولة في تقديم الخدمات التعميمية ألبنائيا، حيث 

وظيرت برامج دراسية ظيرت شعب دراسية بمصروفات داخل الكميات الجامعية الحكومية، 
بمصروفات تحت ما سمى بالتعميم المميز، وظير ما سمي بمجمس أمناء الجامعات في قانون 

 التعميم العالي الجديد.

 :يف مصر اجملاىيةتطبيق  حتديات -4

 -من أبرز التحديات التي تواجو تطبيق المجانية في مصر:

اطن المصري في حاجة لمدعم المو  مما جعلقر في المجتمع المصري فتنامي معدالت ال  -1
من الفجوة بين المستويات  يداألمر الذي يز  ،في التعميم ون حقالمستمر لئلفادة م

فقات مما يجعل عمى الدولة ضرورة زيادة الن ،االجتماعية واالقتصادية في مصر
 ة االحتياجات التعميمية المتزايدة لممجتمع.لمقابم التعميمية

عمى  اإلنفاقجمالي حيث بمغ إ ،ومي عمى التعميمالحك اإلنفاقخصصات انخفاض م  -2
 ، %12مثل ي( مميار جنيو بما 47) 2212/2211عام من اإلنفاق العام التعميم 
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وانخفضت نسبة  ، ،م2222/2221عام  %17م،2224/2225%( عام 16مقابل )
إلى  م2222/2223% عام 5من  اإلجماليعمى التعميم من الناتج القومي  اإلنفاق

 م(.2214 ،)الجياز المركزي لمتعبئة العامة م2212/2211% عام 3,4

الثورات العممية والتكنولوجية وتنامي الحاجة لمتعميم المتميز وخاصة مع ترسيخ   -3
 العدالة االجتماعية في التعميم. مفاىيم

 عمالة األطفال بحثًا عن لقمة العيش وحماية األسرة اقتصاديًا.تزايد معدالت التسرب و   -4

إذ أشارت دراسة مركز  ،المدارست الدروس الخصوصية بين طبلب معدال تزايد  -5
% من طبلب المدارس يمتحقون 77-%61أن إلى مجمس الوزراء بمعمومات ال

( مميار جنيو مصري ما زاد الشعور 15بالدروس الخصوصية ويكمفون األسرة قرابة )
 بعدم تطبيق المجانية في الدولة.

، ما زاد الشعور بالطبقيةت باىظة ماجنبية بمصروفواألتزايد انتشار المدارس الخاصة   -6
ر بالوجاىة وارتبط األم ،اقتصاديا قدم لمطبقات األعمىوأن التعميم في مصر ي

 في المستقبل. ر ربحا أفضلوالقدرة عمى االلتحاق باألعمال التي تد ،االجتماعية

 -مشكالت اجملاىية وجَود بعض الدول يف مواجَتَا: -5
لتمبية المزيد من  اإلنفاقلتعميم لمجميع بالمجان يستمزم المزيد من إن ضمان كفالة ا
 اإلنفاقوبسبب اضطرار كثير من األفراد لممشاركة في تحمل عبء  ،الحاجات التعميمية لؤلفراد

فإن شبح العجز المالي يواجو األفراد قبل أن  ،االقتصادية الثقيمة أعبائيمعمى التعميم برغم 
متفكير لوليذا تضطر بعض الدول  ،اء بالمستمزمات المالية لمتعميميواجو الدولة في الوف

مظمة المجانية عمى جميع والبحث عن آليات لتخفيف ىذا العجز عن األفراد لضمان شمول 
والتطوع ومجتمعات ية ومن ىذه اآلليات المساعدات الطبلب ،الفئات االجتماعية في المجتمع

 مى التحاق الطبلب في التعميم واستمرارىم في القيد.  التعمم المينية، حيث تعمل كبل منيا ع

إحدى اآلليات  ،التعميم مؤسساتوتمثل الرسوم الدراسية التي يتحمميا الطبلب في 
 ،فيي في أبسط تفسيراتيا المقابل المباشر لمخدمة التعميمية ،لمواجية مشكبلت المجانية

 كما ،ىذا من ناحية ،لتعميم المجانيفادة من سنوات اوالذي يجعل األسرة تفكر جيدًا في اإل
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برغم أنيا تتفق عمى الخدمات  ،ةعباء المالية عن الدولاأل ماليًا يخفف بنداً إنيا تمثل 
% تقريبًا من 7قميمة تصل إلى وال تكرس لتمويل التعميم سوى بنسبة  ،واألنشطة المدرسية

حصيمة مشروع رأس المال و  ،حصيمة بيع الكتب لممدارس الخاصةتضاف إلى  ،ميزانية التعميم
د ثغرة في مجال تحقيق المجانية تسإذ تدعم ىذه الحصيمة ميزانية التعميم و  ،بالمدارس الفنية

 (.135ص ،1993 ،)عبد المطيف محمود

الحل السيل لمتخمص من تبعات  افإن زيادة الرسوم الدراسية برغم كوني الحقيقةوفي 
ومن ثم  ،أبناء الطبقات الفقيرة عل مواصمة التعميم القمة إقب ارتب عمييإال أنو قد يت ،المجانية
 ودوييم"أن تسبق زيادة الرسوم المدرسية دراسة اجتماعية اقتصادية لمجتمع الطبلب  "يجب

 (.272ص ،2215 ،)خمف محمد البحيري

المدرسية في التعميم  ( إلى أن زيادة الرسومDoener,1994وأشارت دراسة دينر )
ض بالدراسة، األمر فالطبلب من األسر ذات الدخل المنخاض التحاق إلى انخف تالثانوي أد

الذي جعل معظم دول العالم اليوم تبحث عن موارد إضافية لمتعميم، وفي مصر نظم القانون 
المشاركة الشعبية في التعميم، وقرر تشكيل صندوق محمي لتمويل التعميم  1981لسنة  139

اد في إقامة المدارس وصيانة  األبنية المدرسية، كما بالجيود الذاتية لتنظيم مشاركة األفر 
م بالقاىرة بضرورة تشجيع رجال 1993أوصى المؤتمر القومي لمتعميم االبتدائي المنعقد في 

األعمال عمى اإلسيام في تمويل التعميم، ولكن ىناك حاجة لتنظيم ىذه المشاركات لتفعيميا 
 وتقميل ما قد تسبب من ىدر في األموال.

حدوث بعض التفاوتات في  إلى الواليات المتحدة أدى استخدام الضرائب التعميمية وفي 
 & Davidsتمويل التعميم في المناطق المختمفة المتباينة في معدالت التنمية )

others,1997 وفي فيتنام أدت مشاركة القطاع الخاص في التعميم إلى نشوء توسعات ،)
ين بخبرات أفضل ويتقاضون أجورًا أكبر مما جعميا سببًا تعميمية متميزة أخرجت أفرادًا متميز 

، وببل شك فإن مشاركة القطاع (glewwe & patrinos,1998)لعدم المساواة التعميمية  
الخاص في مصر في التعميم لم تدعم سياسة المجانية، ولم تدعم سياسة نشر التعميم عمى 

ديم نموذج تعميمي متميز عن الجميع دون فروق، حيث لم يتمكن القطاع الخاص من تق
التعميم الحكومي يقابل حجم الجيود المالية التي يتحمميا األفراد، ولكنو قدم نموذجًا تعميميًا 
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فندقيا ىزيبل من المنظور التعميمي، ومن ناحية أخرى فإن زيارة الرسوم الدراسية مع خفض 
لصعوبة تحمل أبناء األسر  اإلنفاق الحكومي عمى التعميم قد يترتب عميو خفض معدالت القيد

 الفقيرة ىذه الرسوم المتزايدة.

أن إيران تولي التعميم العام اىتمامًا كبيرًا،  (Ahmadi,2012) وأوضحت دراسة احمدي
لزاميوقد جعمت التعميم العام مجاني   دون تمييز حسب الجنس ، وضمنت ذلك في الدستور،وا 

ضروري لكل مواطن لمواجية الفقر وتحقيق أو العرق، واعتبرت التعميم أداة لمتنمية وحق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذكرت الدراسة أن تمميذ المدرسة االبتدائية في المدارس 

 % من دخل األسرة في التعميم بما يعادل خمسة أضعاف32الخاصة اإليرانية ينفق أكثر من 
التعميم في ايران حتى بمغت ينفق عمى المدارس الحكومية، وليذا فقد ازدادت موازنة  ما

 م.2212% من الدخل القومي عام 5.5

لحكومة في توفير قمص دور المتعميم من منظور العرض والطمب ي وببل شك فإن النظر
ضع العراقيل أمام الطبقات االجتماعية واالقتصادية األدنى لنيل الحق في التعميم المجاني، وي

 جتماعيًا واقتصاديًا.األرقى ا أقرانيمالتعميم بشكل عادل مع 

 وبدراسة اإلنفاق الخاص عمى التعميم المجاني في اليند توصمت دراسة روتشيرا 
(Ruchira,2012)  إلى أن التعميم المجاني يخفف من عبء اإلنفاق الخاص عمى التعميم

ويسيم في حماية األسرة من الفقر، وأشارت الدراسة إلى أن من أىم المعايير الضرورية 
ودة التعميم المجانية من الرسوم الدراسية، كما أشارت إلى أن نسبة الطبلب لتحقيق ج

% من الطبلب بالقرى 82تزيد في القرى عن المدن، وأن  في التعميمالمستفيدين من المجانية 
% من 53% من الطبلب في المدن يتمقون التعميم المجاني، وفي التعميم العالي نسبة 42مع 

% من طبلب 72، وأن من طبلب المدن يفيدون من المجانية% 35طبلب الريف، مقابل 
% من طبلب المرحمة 68المرحمة االبتدائية في اليند يفيدون من المجانية، يقابل ذلك 

% من طبلب التعميم العالي. وأشارت الدراسة إلى وجود عبلقة عكسية بين 48الثانوية، 
عي، بينما لم يثبت وجود ىذه العبلقة في اإلنفاق الخاص عمى التعميم وااللتحاق بالتعميم الجام

 مستوى المرحمتين اإلعدادية والثانوية.
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( في أن أكثر الناس فقرًا ال 2215ت الدراسة مع نتائج دراسة جوىر والباسل )والتق
ون عمى الدراسة الجامعية، بينما نسبة عالية من أبناء الفقراء يمتحقون بالمدرسة يقبم

 .االبتدائية

 ببحث أثر المساعدات الطبلبية عمى ((Emla, 2015تمت دراسة إمبل وفي فنمندا اى
 أسرة( الف 62، وشممت عينة الدراسة )ويف معدل التحاق الطبلب بالتعميم العالي واالستمرار

(، وتوصمت إلى أن االلتحاق بالتعميم العالي الفنمندي يتأثر 2226-1993خبلل الفترة )
بحجم المساعدات الطبلبية، كما  إيجابير بشكل بوضوح بمتوسط دخل األسرة، كما يتأث

أوضحت أن ىذا األثر ال يقمل من الفجوة بين الفقراء واألغنياء في معدل االلتحاق بالتعميم 
 العالي، إال أن ىذه المساعدات تخفف من حجم نفقات الفقراء عمى التعميم.

مل األفراد نفقات إذا كان التعميم المجاني يعني أال يتح ووفي ضوء ما سبق يتضح أن
ير فالناس يتحممون نفقات ىائمة نظ تعميميم، إال أن الحقيقة توضح أن ىذا ليس صحيحًا،

 وافرًا من نفقات تعميميم المجاني، اططبلب المدارس المجانية يتحممون قسيم، وأن أبنائ تعميم
بين التعميم المجاني والخاص في مقدار ما تتحممو  عن الفرقاليوم أصبحنا نبحث حتى أننا 

% بالمدارس 75بالمدارس االبتدائية، تقريبا % 82األسرة من أموال، ويبمغ ىذا الفرق 
% بالمدارس الثانوية، وال يزال لدينا بعض التساؤالت، منيا: ما بنود صرف 62، اإلعدادية

 .ما تيتم بو الدراسة الحالية وىذا -ىذه النفقات وىل تختمف من مرحمة دراسية ألخرى

 بعض الفجوات يف حتقيق دلاىية التعليه:  -6

تشير اإلحصاءات إلى تنامي معدالت الفقر في مصر، وىذا يبرر مدى ما يعانيو المواطن من 
خفض فرص االلتحاق بالتعميم قبل الجامعي، كما يبرز حجم الضغط الذي يقع تحتو الفقراء 

ة، ويقترن بذلك خفض اإلنفاق الحكومي عمى التعميم الذي بمغ في ممارسة حقوقيم التعميمي
م، ىذا بجانب أن 2221% عن عام 5م بانخفاض 2211% من اإلنفاق العام في عام 12

 % من ميزانية التعميم في مصر تنفق عمى األجور والمكافآت.92قرابة 

ين كانوا ينتمون ( أكدت أن الطبلب الذ2215وفي دراسة عن متطمبات دعم مجانية التعميم )
% من طبلب التعميم االبتدائي في مصر، مقابل 25كانوا يمثمون  2222لؤلسر الفقيرة عام 

% فقط في التعميم العالي )عمي صالح جوىر وميادة محمود 4% في التعميم الثانوي، 14
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% فقط من أبناء الطبقات االجتماعية 5(، وأوضحت نفس الدراسة أن 2215موري الباسل، 
يحتمل التحاقيم بالتعميم العالي، وىدا يوضح حجم الجيود الواجب تقديميا لدعم  األدنى

 المجانية في التعميم المصري.

 -( مظاىر ضعف العدالة التعميمية في مصر في عدة نقاط منيا:2215وقد لخص جوىر )

 التفاوت بين الريف والحضر في مؤسسات التعميم.  -1

ات، ومدارس الريف والحضر والمدارس ضعف العدالة بين مدارس البنين والبن  -2
 الخاصة والحكومية.

احتياجات سوق العمل، وقمة العدالة بين التعميم الحكومي مبلءمة التعميم مع قمة   -3
 واألجنبي.

 تزايد نسبة تسرب الطبلب بين أبناء الطبقات االجتماعية األدنى.  -4

تثماري في مجال "توغل قوى الرفض" التي ترفض المجانية حفاظًا عمى دورىا االس  -5
 التعميم وحماية لمصالحيا الشخصية.

 :الدراشة امليداىية وىتائجَا    

استيدفت الدراسة الميدانية تحميل النفقات الخاصة التي تتحمميا األسرة الفردية في 
 مصر من حيث:

 متوسط دخل األسرة دالة في المستوى االقتصادي  -1
 افي.متوسط تعميم الوالدين دالة في المستوى الثق  -2
 الخاص عمى التعميم الحكومي. اإلنفاقحجم   -3
 الخاص عمى بنود الصرف التعميمي. اإلنفاقنسبة   -4

 أداة الدراشة امليداىية:

فاق الخاص عمى التعميم في القرية المصرية إعداد استمارة لجمع البيانات لبلنتم 
 ( مفردة.26) تضمنت
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 عيية الدراشة امليداىية:

لتعميم الحكومي في بعض قرى دانية عشوائيًا من بين طبلب ااختبرت عينة الدراسة المي
 ( وصفًا ليذه العينة.1ويوضح الجدول ) ،مراحل التعميم العامبوقنا سوىاج  محافظتي

 ( وصف عينة الدراسة الميدانية1جدول )
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 -دول السابق ما يمي:ويوضح الج
جرجا والمراغة بقنا ومراكز كز أبو تشت ( قرية بمر 21ثمت عينة البحث في )تم  -1

 وطما بمحافظة سوىاج.

الب بالمرحمة االبتدائية بنسبة ( ط51منيم ) ،( طالب132بمغ عدد طبلب العينة )  -2
 ،اإلعدادية% بالمرحمة 31.5( طالب بنسبة 41إلى )إضافة  ،من العينة 39.3%

المرحمة  عدد طبلب ازدادومن ثم  ،%29.2طالب بالمرحمة الثانوية بنسبة  (38)
عدد طبلب المرحمة  ذلك لزيادة يرجعو  ،المراحل الدراسية بقيةاالبتدائية نسبيًا عن 

 .مراحل التعميم فيعن غيرىا  االبتدائية
 -ىتائج الدراشة امليداىية وتفصريٍا:

 -يف قرى العيية: طالب التعليه احلكومي متوشط داخل أشر  -1

يوضح الجدول التالي توزيع  ،قسمت الدراسة متوسط دخل األسرة إلى مستويات أربعة
 .النتائج

 ( يرىسط زذم األسرج نطالب انعُنح2جسول )

يرىسط انسذم 

 انشهرٌ تانجنُه

يرىسط انسذم انشهرٌ  % انعسز

 تانجنُه

 % انعسز

 %2384 33 ج 2111-0111 %03 25 ج 1-0111

 %2085 23 ج 3111اكثر ين  %3080 41 ج 2111-3111

 -( فيما يمي:2ويشير الجدول )

 21.5( 3222% من أسر طبلب العينة يزيد دخميم الشيري عن)ني ويعني ىذا تد ،ج
 المصري. المتوسط العام لمحياة في الريف

 47.4( 2222% من أسر طبلب العينة ال يزيد دخميم الشيري عن)أي تحت خط  ،ج
إذ يترتب عمى ذلك عجز ىذه  ،ني حاجة ىذه األسر لمعون والدعم التعميميوىذا يع ،الفقر

 طمبيا استمرار األبناء في الدراسة.ياجات التعميم من النفقات التي ياألسر عن الوفاء باحت
 العينة في التعميم  أن المتوسط العام لممستوى االقتصادي لؤلسر الذي ينتمي إلييا طبلب

وبرغم ذلك فيم يتحممون  ،ينة البحث غاية في االنخفاضالحكومي بالقرى المصرية ع
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اسية وغيرىا من الية التي تضطرىم إلييا مدارسنا من دفع الرسوم الدر معباء الكافة األ
وقد يرجع ذلك إلى رغبة الوالدين لمنيوض  ،حيا الصفحات التاليةالنفقات التي توض

 ن خبلل التعميم.بأبنائيم وتحقيق حراك اقتصادي واجتماعي في المستقبل م
 -طالب التعليه يف قرى العيية:دى مصتوى تعليه الوالديً ل  -2

( توزيع مستويات تعميم الوالدين لطبلب التعميم في القرى عينة 3يوضح الجدول التالي )
 البحث.

 ( يسرىَاخ ذعهُى انىانسَن نطالب انعُنح3جسول )

َقرأ  انىانسَن

 وَكرة

ذعهُى  اننسثح

 ساسٍأ

ذعهُى  اننسثح

 رىسطي

 اننسثح جايعٍ اننسثح

 %0385 24 %3183 41 %0383 25 %3085 40 األب

 %01 03 %2383 30 %3183 41 %3586 46 األو

 -( ما يمي:3ويتضح من الجدول السابق )

  وأنعن التعميم االبتدائيفييا لم يتقدم األب أسر أن قرابة ربع أفراد العينة ينتمون إلى ، 
 ،عن التعميم االبتدائيينتمون إلى أسر لم تتقدم األم فييا نة % من أفراد العي35قرابة 

وأن جيودًا  ،في الريف المصريوالثقافة التعميم  مستوياتوىي نسبة تشير إلى تدني 
 ري.تقدم تعميمي بين أبناء الريف المص كبيرة يمزم مواصمتيا لتحقيق

  تعمم الوالدين بيا أن نسبة كبيرة من طبلب التعميم العام ينتمون إلى أسر بمغ متوسط
ار الشكوى البارزة عن تدني مستوى خريجي أخذنا في االعتبفإذا  ،المرحمة الثانوية فقط

 .الريف المصريؤلسرة في لتضح الحالة التعميمية ت ،التعميم المتوسط
 حيث  ،ال زالت ىناك حاجة التساع مظمة التعميم الجامعي وبخاصة في الريف المصري

% 12 ،% لؤلب18األبناء في عينة الدراسة والدي امعي لدى بمغت نسبة التعميم الج
 لؤلم، وىي نسبة ضئيمة لمغاية برغم افتتاح عدد من الجامعات اإلقميمية في صعيد مصر.

 المصري نجد الحرص  برغم االنخفاض الواضح في مستوى تعميم الوالدين في الريف
بمساعدة الدروس  ،و التعميميةأبنائيم عمى مواصمة التعميم وتحمل أعبائ الكبير عمى حفز

 عجز الوالدين عن متابعة أبنائيم في الدراسة. الخصوصية التي تعوض
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 اليفقات اخلاصة اليت تتخنلَا األشرة يف القرى املصرية:

 -الرشوو الدراشية:  -ا

يتحمل طبلب التعميم الحكومي رسومًا دراسية تستيمك قدرًا ليس باليسير من دخل 
ج( بالمرحمة 142ج( بالمرحمة االبتدائية إلى )122ىذه الرسوم بين ) إذ تتراوح ،األسرة
إذ يتم  ،نفاق الحكوميخفض اإل وبرغم أن ىذه الرسوم الدراسية ال تسيم في  ،الثانوية

 عبئاإال أنيا تمثل  ،االعتماد عمييا في األنشطة المدرسية والخدمات التعميمية داخل المدرسة
 صري.اىل األسرة في الريف المكعمى 

وتعد الرسوم الدراسة اآللية الوحيدة التي يمكن تحريكيا لتخفيف النفقات الحكومية 
إذ يمكن وضع الترتيبات البلزمة لتحريك ىذه الرسوم  ،الحكومي عمى التعميم اإلنفاقوترشيد 

وتمكين القادرين من تحمل بعض النفقات التعميمية مقابل التخفيف  ،وترشيد مجانية التعميم
 ت غير القادرين في تعميم أبنائيم حرصا عمى استمرارىم في التعميم.من نفقا

 تراوح المتوسط العام لمنفقات التعميمية الخاصة في القرى عينة البحث كما ي
 -يمي:

  1222 – 4222 .ج بالمرحمة الثانوية 
  922 – 1552  اإلعداديةج بالمرحمة. 
  422 – 1522  بالمرحمة االبتدائية.ج 

% 12عينة الدراسة تتحمل ما يقرب من  يجة إلى أن األسرة في القرىه النتوتشير ىذ
إذا عمم حجم وىي نسبة كبيرة  ،من الدخل الشيري في تعميم األبناء بالمدارس الحكومية

السمع وتعويم  أسعاراألعباء المتزايدة التي تتحمميا األسرة المصرية اليوم في ظل تحرك 
 الجنيو المصري.

 -شي لطالب التعليه احلكومي يف القرى املصرية:السي املدرىفقات  -ب
تصل تكمفة الزي المدرسي لطبلب التعميم الحكومي في القرى عينة البحث إلى ما بين 

-522) ،اإلعدادية( جنيو بالمرحمة 722-522) ،( جنيو بالمرحمة االبتدائية352 -252)
ظاىرة تميز  ت الحاليولقد أصبح الزي المدرسي في الوق ،بالمرحمة الثانويةجنيو ( 752
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في الريف  األسرةوأصبح عامبًل أكثر تأثيرًا عمى كاىل  ،المدارس الحكومية في القرى والمدن
بررات التربوية ما يمكن االعتماد عميو لتوضيح أىمية االلتزام بالزي وال يوجد من الم ،المصري
وال يؤدي  ،رستميز بين طبلب المداالعبر عن شكل من أشكال يسوى أنو أصبح  ،المصري

ضت في المدارس زام بالزي المدرسي في سنوات مقد كان االلتو  ،البوظيفة تربوية ذات 
الطالب  يعمل عمى حماية ،عبر عن شكل من أشكال االنضباط بين الطبلبيالثانوية العسكرية 

وليذا  ،من عدم التمكن من مجاراة أبناء األسر األعمى في المستوى االقتصادي في الممبس
الطبلب عمى االلتزام بالزي المدرسي  ري المدارس الحكومية لمتخمي عن إجباراك دعوة لمديفين

 إال في حالة تحمل القادرين عمى تسميم بقية الطبلب الزي المدرسي الذي تتفق عميو المدرسة.

 -االىتقاالت مً وإىل املدرشة: ىفقات -ج

فقات التعميمية الخاصة في في غاية األىمية من مكونات الن اكونيمثل ىذا العنصر م
 وىي تقل لطبلب المدارس االبتدائية عن طبلب المدارس اإلعدادية والثانوية،  ،القرى المصرية

توجد في جميع القرى لموفاء بمتطمبات  االبتدائي ا أن مدارس التعميممقدمتيوذلك ألسباب في 
لى  بمعظم الطبلوبالتالي ال يحتاج  ،في التعميم اإللزامتطبيق  سياسة  وسيمة انتقال من وا 

 122االنتقاالت بمغ  نفقةمتوسط  إال أن التطبيق الميداني أوضح أن ،االبتدائية المدرسة
ويوضح الجدول التالي  ،وتزيد عن ذلك في المراحل األعمى ،جنييًا شيريًا المرحمة االبتدائية

لى المدرسة في القرى عينة الدراسة نفقات( متوسط 4)  .االنتقاالت من وا 
 االنرقاالخ ين وإنً انًسرسح فٍ انقري عُنح انسراسح نفقاخ( يرىسط 4جسول )

 ثانىٌ إعسازٌ اترسائٍ انًركز

 251 201 031 اتى ذشد

 321 031 051 جرجا

 211 051 31 انًراغح

 251 061 65 طًا

 ج255 ج051 ج021 انًرىسط

 ،ريبة من سكن الطبلبالسابق يتبين حاجة القرى عينة الدراسة لمدارس قومن الجدول 
 ،اإلعداديةج لمطالب بالمرحمة 152 ،جنييًا شيريًا بالمرحمة االبتدائية 122إذ تتحمل األسرة 

 بندة تعدد األبناء في المدارس الحكومية فإن األسرة تتحمل أعباء إضافية باىظة في وفي حال
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حفضا لكمفة االنتقال  وقد تضطر األسرة في ىذه الحالة حجز األبناء عن الدراسة ،االنتقاالت
 القومي لممدرسة.

 -األدوات املدرشية للطالب يف القرى عيية الدراشة: ىفقات -ٍـ

األدوات  بنديتحمل طبلب المدارس الحكومية بالقرى عينة الدراسة نفقات كبيرة في 
ووصمت  ،ىذه األدوات في شنطة مدرسية وأقبلم وكراسات وأدوات أخرى وتتمثل ،المدرسية
 ،جنييًا لمطالب في السنة بالمرحمة االبتدائية 282ا البند في قرى مركز جرجا إلى تكمفة ىذ

وتصل ىذه  ،جنيو لمطالب بالمرحمة الثانوية 392 ،اإلعداديةجنيو لمطالب بالمرحمة  315
يتراوح  بمتوسط ،جنيو لمطالب سنويًا بالمرحمة الثانوية في مركز ابو تشت 1522النفقات إلى 

وىذا يعني أن األسرة التي لدييا طالب واحد تتحمل قرابة  ،جنيو شيرياً  152 -(28بين )
 األدوات المدرسية. بند% من دخميا الشيري في 12

وزيادة االىتمام  ،وقد يرجع ارتفاع نفقات الطبلب في ىذا البند إلى ارتفاع أسعار السمع
قد يمتمكو الطالب من ىذا بخبلف ما  ،وغيرىا ،عمى أدوات أعمى في التكمفة من أدوات الرسم

 ومنيا: المحمول والتابمت. ،أجيزة تقنية تمزم التعميم

 -تكلفة الكتب اخلارجية للطالب يف القرى عيية الدراشة:  -د

الكتب  بنديتحمل الطبلب في المدارس الحكومية بالقرى عينة الدراسة نفقات كبيرة في 
يد من األمثمة التطبيقية والتدريبات وذلك لسوء حالة الكتب المدرسية وحاجتيا لمز  ،الخارجية

ما يجذب المتعمم ين و ىذا بخبلف جودة الطباعة والتمو  ،الكتب الخارجيةبو واألسئمة مما تزخر 
نتائج الدراسة الميدانية إلى أن تكمفة ىذا البند بمغت  وتشير ،الستخداميا واالستمرار عمييا

جنيو بالمرحمة االبتدائية في  122 ،اإلعداديةج بالمرحمة 252 ،ج بالمرحمة الثانوية1222
( جنيو تكمفة التصوير والطباعة المرتبطة 722ويضاف إلييا قرابة ) ،قرى مركز ابو تشت

بشكل مرعب تكمفة بند الكتب الخارجية  وتزيد ،في البند التالي تردبالدروس الخصوصية التي 
 وسجميا ،رى نفس المركزفي ق اإلعدادية( جنييًا بالمرحمة 422إذ سجميا بعض الطبلب )،   
( جنيو 322وبمغت ) ،قرية كوم يعقوب في نفس المركزفي ( جنيو طبلب الثانوية 782)
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جنيو في قرى نفس  222وبمغت  ،في قرى مركز المراغة بمحافظة سوىاج اإلعداديةبالمرحمة 
 ( جنيو في قرى مركز جرجا.152وسجمت ) ،المركز

في  جية يتضح أن ىذه البند يتكمفوفي ضوء ىذا العرض لنفقات الكتب الخار 
ج( بالمرحمة 982) ،اإلعداديةج( بالمرحمة 325) ،ج( بالمرحمة االبتدائية172)المتوسط

مالية مجيدة لؤلسرة الريفية التي تتحمل أعباء ارتفاع  أعباءوىي  ،الثانوية في قرى العينة
ة تضحي لضمان وكما سبق التوضيح فإن األسر  ،األسعار وانخفاض األجور وضعف الدخول

 تحقيق أفضل الفرص لتحسين أوضاع أبنائيم في المستقبل من خبلل التعميم.

 -تكلفة الدروس اخلصوصية لطالب املدارس احلكومية يف القرى عيية الدراشة: -و

 ،سرة الريفية عمى الدروس الخصوصيةيجيب ىذا المحور عن سؤال مؤداه كم تنفق األ
ووضعت  ،م األموال التي تنفق عمى الدروس الخصوصيةولقد حاولت بعض األقبلم حساب حج

بما  ،سرة المصريةمن جيوب األفي الدولة تدفع ( مميار جنيو سنويًا 32بمغت ) أوليةتقديرات 
عن التعميم يفكرون في  يناألمر الذي دعى المسئول ،يزيد عن جممة التكمفة الحكومية لمتعميم

ولكن ىذا القرار  ،سرة تتحمل تكمفة التعميم كاممةمظمة مجانية التعميم في مصر وترك األ رفع
تحمميم نفقات  لصعوبةقد يؤدي إلى زيادة نسبة األمية نتيجة ترك أبناء الفقراء مدارسيم 

 التعميم.

ولعل الجانب المضيء لمدروس الخصوصية يشير إلى القيمة المضافة التي يتحصل 
قد فشمت في جذب الطبلب وتحقيق  فإذا كانت المدرسة ،عمييا الطبلب بالدروس الخصوصية

تيح الفرصة لمقطاع الخاص كي يحقق األىداف التعميمية المنشودة فمن ،األىداف التعميمية
ومن ناحية أخرى فإن  ،حماية ألبنائنا من الفشل التربوي وحماية لمثروة البشرية في الدولة

ف أداء المعممين في البحث عن المعمم الخاص حاجة ال شعورية لولي األمر وال ترتبط بضع
 المدارس.

 -الية إلى ما يمي:وتشير نتائج الدراسة الح
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 ( يرىسط نفقاخ انطالب عهً انسروس انرصىصُح فٍ قري انعُنح شهرَا  5جسول )

 ثانىٌ اعسازٌ اترسائٍ انًركز

 611 331 241 اتى ذشد

 511 ج351 ج221 جرجا

 451 ج201 01 انًراغح

 451 331 251 طًا

 511 341 261 انًرىسط

الريفية عينة الدراسة تتحمل في المتوسط  ويتضح من الجدول السابق أن األسر
 ،اإلعدادية( جنييًا بالمرحمة 382ويقابميا ) ،(ج شيريًا لمطالب بالمرحمة االبتدائية262)
وفي حالة وجود أكثر من طالب  ،في بند الدروس الخصوصية ج( بالمرحمة الثانوية522)

الدراسة أو أن تفضل الدروس  لحرمان المتعمم منفإن األسرة قد تضطر  ،ميبالتعميم الحكو 
لدرجة أن كثيرًا من طبلب التعميم  ،وىذه نتيجة مؤثرة لمغاية ،الخصوصية عن لقمة العيش

وبالتالي فمماذا لم تقدم البنوك  ،لمقيام بأعباء التعميمألخد المعونات غالبًا ما يضطرون 
ولمادا تغيب المساعدات الحكومية ضمن برنامج  ،الطبلب ليؤالءروضًا تعميمية لمصرية قا

 في أبنائيا. والثقافيةتحقيق أىدافيا التعميمية عمى تعين ىذه األسر الحكومة ل

 لتوفيروكثير من األسر الريفية ما يدفع باألبناء لمعمل في الزراعة أو أي نشاط آخر 
ظواىر سمبية تعميم تعد عمالة األطفال وفي نفس الحال فإن مؤسسات ال ،متطمباتيم المالية

 في حين أنيا الحل الوحيد لتحمل األسر ألعبائيا ،تعوق مؤسسات التعميم عن تحقيق أىدافيا
 الشاممة في مجتمعاتنا المحمية.التنمية وتحقيق أىداف 

 -اليفقات اخلاصة اليت تتخنلَا األشرة الريفية يف التعليه احلكومي: إمجالي  -ز

ض السابق لمنفقات الخاصة التي تتحمميا األسرة الريفية في التعميم في في ضوء العر 
 -مى:، يتضح ما يظل مجانية التعميم
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 ( يرىسط االنفاق انراص عهً انرعهُى فٍ قري انعُنح6جسول )

 ثانىٌ اعسازٌ اترسائٍ انثنىز

 041 041 011 انرسىو انسراسُح

 611 611 311 انزٌ انًسرسٍ

 255 051 021 االنرقاالخ

 331 305 231 ازواخ يسرسُح

 331 325 031 كرة ذارجُح

 511 331 261 انسروس انرصىصُح

 جنُه 2365 جنُه 0301 جنُه 0231 اجًانٍ

تكمفة ما ويشير الجدول السابق إلى أن الطالب بالمرحمة الثانوية تتفق أسرتو قدر 
ن االبتدائية واالعدادية يكمف وأن الطالب بالمرحمتي ،بالكامل الدولة من نفقات خبلل العام
ىذا في القرى الريفية المصرية التي تعاني من كثير من  ،األسرة نصف التكمفة الحكومية
  وفي ظل تطبيق مجانية التعميم !!!. ،مشكبلت الفقر والجيل والمرض

 :مدى التبايً يف اإلىفاق اخلاص على التعليه اإللسامي يف بعض القرى املصري 
عمى التعميم في  اإلنفاقالتباين باستخدام تحميل التباين بين متوسطات تم دراسة ىدا 
، وتم التوصل إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية بين القرى عينة القرى عينة الدراسة

الدراسة في متوسط اإلنفاق عمى التعميم، مما يشير الى أن جميع قرى العينة تيتم بالتعميم 
 .وتضحي من أجل األبناء دون فروق
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