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يــأيت التعليــم كواحــد مــن العوامــل األساســية عندمــا يتعلــق األمــر برفــع مســتوى املعيشــة 
وتحقيــق التنميــة عــى املســتويات االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، ولهــذا جــاء تحســن 
ــا رابًعــا الســراتيجية التنميــة املســتدامة 2030، والتــي تضمنــت 17  مســتوى كفــاءة التعليــم هدفً
هدفًــا كان أولهــا القضــاء عــى الفقــر. ويحتــاج كال الهدفــن - القضــاء عــى الفقــر ورفــع مســتوى 
التعليــم - إىل التمويــل الــكايف لتحقيقهــام، وقبــل ذلــك إىل تخطيــط واقعــي يراعــي احتياجــات 
األماكــن األكــر فقــرًا والتــي تعوزهــا الخدمــات املختلفــة، ومنهــا الخدمــات التعليميــة، وهــذا لرتيــب 

أولويــات اإلنفــاق كوســيلة لوضــع أهــداف االســراتيجية محــل التنفيــذ.
ــك  ــل ذل ــان، ويحم ــوق اإلنس ــن حق ــا م ــة حًق ــودة عالي ــاين بج ــايس مج ــم أس ــم تعلي ــد تقدي ويع
ــل  ــا مح ــا ووضعه ــزام به ــدول االلت ــى ال ــة ع ــة إيجابي ــه صف ــا، ول ــا واقتصاديً ــا اجتامعيً ــق طابًع الح
ــن  ــة والقوان ــة واإلقليمي ــان الدولي ــوق اإلنس ــق حق ــع مواثي ــك جمي ــى ذل ــت ع ــام نص ــذ ك التنفي
والدســاتر املحليــة. وقــد نــص الدســتور املــري لعــام 2014 عــى التــزام الدولــة بتوفــر تعليــم 
مجــاين للجميــع مــن دون متييــز قائــم عــى أســاس الوضــع االجتامعــي أو االقتصــادي أو املوقــع 
ــن  ــم م ــى الرغ ــم. وع ــذا التعلي ــودة ه ــامن ج ــة لض ــر الالزم ــر املعاي ــع توف ــذا م ــرايف، وه الجغ
ــة  ــة الحكومي ــإن املامرس ــتور، ف ــم الدس ــودة بحك ــايل الج ــم ع ــاوي يف تعلي ــق املتس ــوت الح ثب
الفعليــة تعكــس انتهــاكًا لشــكل ومضمــون هــذا الحــق، وهــو مــا متكــن رؤيتــه يف ضعــف اإلنفــاق 
عــى قطــاع التعليــم، األمــر الــذي ينعكــس بالســلب عــى حجــم أعبــاء مصاريــف الدراســة، خصوًصــا 
مــن خــالل مــا يســهم فيــه هــذا التقصــر الحكومــي مــن لجــوء الطــالب إىل الــدروس الخصوصيــة.

وقــد أوضحــت تقاريــر عــدة - وأهمهــا تقريــر الدخــل واإلنفــاق األرسي الصــادر عــن الجهــاز املركــزي 
ــى  ــاق ع ــه األرس يف اإلنف ــذي تواجه ــادي ال ــبء امل ــة للع ــورة الواقعي ــاء - الص ــة واإلحص للتعبئ
التعليــم،  والــذي جــاء يف املرتبــة السادســة ضمــن أقســام اإلنفــاق عــى الخدمــات والســلع 

ــراب.1 ــام وال ــكان والطع ــل اإلس ــرى مث األخ
وتعكــس أمنــاط إنفاق األرس املرية عــى التعليم الصورة الكربى للمنظومــة التعليمية يف مر، 
ومــا تعانيــه مــن مشــكالت تــؤدي بأوليــاء األمــور إىل إنفــاق قســم ضخــم مــن دخولهــم لتعويــض 
النقــص الواقــع عــى أطفالهــم يف املتطلبــات التعليميــة األساســية مثــل الكتــب، أو لتعويضهــم 
عــن ســوء الجــودة التعليميــة مــن خــالل اإلنفــاق عــى الــدروس الخصوصيــة ومجموعــات التقويــة، 
هــذا يتضــح بشــكل كبــر يف الريــف بنســبة %43.9 مقابــل الحــر بنســبة %36.9. أو لالســتمتاع بالحــق 
ــدارس.2  ــاق بامل ــة لاللتح ــف املخصص ــوم واملصاري ــى الرس ــم ع ــق إنفاقه ــن طري ــاس ع ــن األس م
ــا  ــن خالله ــن م ــم، وميك ــى التعلي ــاق األرسي ع ــر اإلنف ــا تقاري ــي تربزه ــرى الت ــاط األخ ــن النق وم
ــراتيجيتها  ــة يف اس ــل الدول ــن قب ــة م ــات املتبع ــوح السياس ــدم وض ــى ع ــرب ع ــوء أك ــليط ض تس
التعليميــة، مســألة التفــاوت واختــالف منــط اإلنفــاق بــن الريــف والحــر ، حيــث تعــد محافظــة املنيــا 
ــا  ــا عــى التعليــم بنســبة %4.1، ومحافظــة القاهــرة أعــى محافظــة انفاقً أقــل املحافظــات انفاقً

الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق،كتيب أهم مؤرشات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام 2015،   1
http://bit.ly/2fZlVnt   2يوليو 2015.ص
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بنســبة 13.63%. ويســعى هــذا التقريــر انطالقـًـا مــن تلــك النقطــة إىل مناقشــة قضيــة عدالــة التوزيع 
يف موازنــة التعليــم والخدمــات التعليميــة، وهــذا مــن خــالل عقــد مقارنــة بــن محافظــة القاهــرة، 

وهــي محافظــة حريــة، وبــن محافظــة املنيــا ذات الطابــع الريفــي والواقعــة يف صعيــد مــر.

الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق،كتيب أهم مؤرشات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام 2015،   3
http://bit.ly/2fZlVnt   31يوليو 2015.ص
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وقــع االختيــار عــى القاهــرة واملنيــا يف املقارنــة بســبب تقــارب أعــداد الطــالب يف املحافظتــن، 
ــون،4  ــة إىل 1.1 ملي ــل يف الثاني ــام يص ــب بين ــون طال ــالب يف األوىل إىل 1.4 ملي ــدد الط ــل ع إذ يص
وقــد تــم اعتبــار ذلــك مــؤرش أداء للمقارنــة بــن االثنــن؛ إذ أن الطالــب هــو املســتهَدف الرئيــي 

مــن توفــر الخدمــة التعليميــة.
ــة  ــة: املوازن ــة التالي ــادر الحكومي ــن املص ــر م ــواردة يف التقري ــام ال ــات واألرق ــع البيان ــم جم وت
املعتمــدة لــإدارة املحليــة لعــام 2016-2017، وتوزيــع املــوارد املاليــة بــن األبــواب والبنــود 
املختلفــة لــوزارة املاليــة مــن خــالل الكتــاب اإلحصــايئ الســنوي للعــام الــدرايس 2016-2015 
ــا  ــدارس وأنواعه ــداد امل ــات بأع ــى بيان ــتمل ع ــذي يش ــم، وال ــة والتعلي ــن وزارة الربي ــادر ع الص
وأعــداد الفصــول والطــالب واملدرســن والعاملــن باملــدارس يف كل محافظــة، وهــو متوفــر 

ــم. ــة والتعلي ــع وزارة الربي ــى موق ــه ع ــالع علي لالط
ــز  ــع الركي ــن م ــة 2016-20175 للمحافظت ــنة املالي ــة للس ــة اإلدارة املحلي ــل موازن ــنقوم بتحلي وس
عــى ثالثــة أبــواب: بــاب األجــور وتعويضــات العاملــن، والــذي يســتحوذ عــى أكــر مــن ثلثــي 
املوازنــة؛ وبــاب الســلع والخدمــات؛ وبــاب االســتثامرات. وتخصــص لألخريــن نســبة ضئيلــة مــن 
املوازنــة بالرغــم مــن أهميتهــام يف ضــامن جــودة التعليــم، حيــث تعتمــد املنظومــة التعليميــة 
عــى البابــن األخريــن يف توفــر األبنيــة التعليميــة ودعــم املــدارس واإلدارات واملديريــات 
بــاألدوات والخدمــات التعليميــة التــي يتمكــن الطــالب عربهــا مــن مامرســة أهــداف العمليــة 

ــة. ــية آدمي ــة مدرس ــب وبيئ ــاخ مناس ــل من ــة يف ظ التعليمي
ونســلط الضــوء بعــد ذلــك عــى أعــداد املــدراس ملراحــل التعليــم املختلفــة املُســجلة لــدى وزارة 
الربيــة والتعليــم يف ”دليــل املــدارس املريــة مــن املوقــع الرســمي لــوزارة الربيــة والتعليــم 
والــذي يغطــي جميــع املــدارس الحكوميــة والتجريبيــة واملــدارس الرياضيــة والربيــة الخاصــة،“6 

باإلضافــة إىل الكتــاب اإلحصــايئ ســالف الذكــر.
بعــد ذلــك نقــوم بإلقــاء نظــرة عــى أعــداد املــدارس التــي تعتمــد فــرات دراســية متعــددة بــن 
ــل،  ــوم الكام ــدارس الي ــم إىل م ــية لتنقس ــرة الدراس ــب الف ــدارس بحس ــوع امل ــن. وتتن املحافظت
ومــدارس الفــرة الصباحيــة، ومــدارس الفــرة املســائية، ومــدارس الفرتــن أو أكــر. وأخــرًا نشــر 
إىل متوســط أعــداد الطــالب داخــل الفصــول مبراحلهــا املختلفــة بنــاء عــى نــوع وطبيعــة املدرســة 

واليــوم الــدرايس.

4  وزارة الرتبية والتعليم، الكتاب اإلحصايئ السنوي للعام الدرايس 2015-2016، الباب الثاىن: املدارس والفصول 
http:--bit.ly-2dRkUAl ،52 والتالميذ...، ص

5  وزارة املالية، املوازنة املعتمدة لإلدارة املحلية http://cutt.us/sbIx ،2017-2016، تم االعتامد عىل ميزانية 2017-2016 
نظرا لتوافر تفاصيل أعداد الطالب واملدارس للعام الدرايس 2016-2015.

-http:--search.emis.gov.eg-search ،2016 6  وزارة الرتبية والتعليم، دليل املدارس، آخر تاريخ اطالع 7 أبريل
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 توزيع املوازنة وإنفاق الدولة عىل التعليم

ــة  ــوزارة الربي ــع ل ــزي يخض ــام مرك ــالل نظ ــن خ ــة م ــة التعليمي ــة بالعملي ــات الخاص ــع السياس توض
ــط  ــرة فق ــذه األخ ــوم ه ــا تق ــدي، وإمن ــكل ج ــة بش ــات املحلي ــه املؤسس ــارك في ــم وال تش والتعلي
عــى تنفيــذ برنامــج الــوزارة. وإذا نظرنــا إىل القوانــن التــي تنظــم الوحــدات املحليــة؛ وهــي 
املديريــات واإلدارات التعليميــة، يف عالقتهــا بالســلطة املركزيــة فيــام يتعلــق بسياســات التعليــم، 
ــم  ــادة رق ــه امل ــذي أوضحت ــر ال ــط، األم ــة فق ــؤون التنفيذي ــى الش ــر ع ــد اقت ــا ق ــنجد أن دوره س
)5( مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون نظــام اإلدارة املحليــة رقــم 34 لســنة 1979 الصــادر بقــرار رئيــس 
مجلــس الــوزراء رقــم 707 لســنة 1979، وتنــص عــى أن ”تتــوىل الوحــدات املحليــة كل يف دائرتهــا 
وفــق خطــة وزارة التعليــم إنشــاء وتجهيــز وإدارة املــدارس عــدا التجريبيــة ومراكــز التدريــب 
ــع  ــه: ”م ــى أن ــنة 1981 ع ــم 139 لس ــم رق ــون التعلي ــن قان ــم 11 م ــادة رق ــص امل ــام تن ــة.“ ك املركزي
مراعــاة أحــكام القانــون الخــاص بنظــام اإلدارة املحليــة – تتــوىل األجهــزة املركزيــة للتعليــم قبــل 
الجامعــي رســم السياســات العامــة للتعليــم ومهــام التخطيــط والتقييــم واملتابعــة العامــة. 
ــز  وتتــوىل املحافظــات العمليــة التنفيذيــة التعليميــة واملتابعــة املحليــة، وكذلــك إنشــاء وتجهي
وإدارة املــدارس الداخليــة يف اختصاصهــا، وذلــك وفــق مقتضيــات الخطــة القوميــة للتعليــم ويف 
حــدود املوازنــة املقــررة.“ وتدلنــا تلــك الصيغــة عــى ضعــف الــدور املحــي املمثــل يف املديريــات 
ــة  ــلطات اإلقليمي ــام الس ــع به ــي تتمت ــاركة الت ــن واملش ــف التمك ــى ضع ــة، وع واإلدارات املحلي
واملحليــة يف بنــاء العمليــة التعليميــة، إذ يقتــر دورهــا فقــط عــى تنفيــذ الخطــة التابعــة لــوزارة 

ــة. ــة املركزي ــلطة التنفيذي ــا الس ــا عليه ــي متليه ــم والت ــة والتعلي الربي
ــد  ــة تحدي ــط يف طريق ــؤدي إىل التخب ــا ي ــة، م ــك املركزي ــة بتل ــكل محافظ ــة ل ــة املالي ــر الخط وتتأث
املخصصــات املاليــة الروريــة وتوزيعهــا عــى املحافظــات. ونشــر هنــا إىل دراســة للدكتــور 
أرشف ســمر عــن ”سياســات التعليــم ومكافحــة الفقــر،“ الــذي يشــدد فيهــا عــى الشــكل املركــزي 
ــدات  ــدم إرشاك الوح ــبب ع ــات، بس ــى املحافظ ــة ع ــات املالي ــع املخصص ــة توزي ــي لعملي والهرم
املحليــة يف وضــع سياســاتها املاليــة التــي تعكــس مشــاكلها التعليميــة الخاصــة. وال تراعــي 
هــذه املركزيــة التنــوع واالختــالف يف أولويــات واحتياجــات الخدمــات التعليميــة لــكل محافظــة عــن 

ــواها.7 س
وتتيــح لنــا املعلومــات الــواردة باملوازنــة العامــة فرصــة لتحليــل توزيــع املخصصــات املاليــة 
ــات اإلدارات  ــر مليزاني ــتويات األصغ ــرق إىل املس ــن دون التط ــط، م ــات فق ــتوى املحافظ ــى مس ع

التعليميــة واملــدارس، والتــي ال تتوفــر بيانــات حكوميــة بشــأنها. 

7  د.أرشف سمري، سياسات التعليم ومكافحة الفقر، أوراق ورشة عمل عن التعليم والفقر، مركز رشكاء التنمية للبحوث 
واالستشارات والتدريب.
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شكل )1(  املخصصات املالية ملديريات القاهرة 8

 

شكل )2(  املخصصات املالية ملديريات املنيا 

مــن املوازنــة لتغطــي البــاب األول، األجــور والتعويضــات، بنســبة %94 )القاهــرة( ونســبة 96% 
)املنيــا(. ويشــمل ذلــك الباب بنــوًدا تتضمــن أجور ومكافــآت وحوافز املدرســن املثبتــن واملؤقتن، 

وزارة املالية:موازنة اإلدارة املحلية 2016-2017، إجاميل محافظتي القاهرة والجيزة، ص 1010: 1012،  8 
https:--is.gd-Wp6vUV،1212 :1210 إجاميل محافظتي املنيا وأسيوط، ص ،https:--is.gd-X8h14E

رشاء األصول غري املالية(االستثامرات)

املرصوفات األخرى

الدعم واملنح واملزايا االجتامعية

رشاء السلع والخدمات

األجور و التعويضات

94%

2% 2%

0.07%0.07%

املنيا

رشاء األصول غري املالية(االستثامرات)

املرصوفات األخرى

الدعم واملنح واملزايا االجتامعية

رشاء السلع والخدمات

األجور و التعويضات

96%

2%

0.9%
0.04%

0.06%
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ــن. ــة يف املحافظت ــات التعليمي ــدارس واإلدارات واملديري ــن يف امل باإلضافــة للعامل
ــة  ــرة بـــ%2.9، ويف محافظ ــات يف القاه ــلع والخدم ــاب الس ــة لب ــات املالي ــبة املخصص ــدر نس وتُق

ــا.  ــرة و%0.96 للمني ــتثامر %2.6 للقاه ــاب االس ــبة ب ــغ نس ــام تبل ــبة %2.1. بين ــا بنس املني
ويبلــغ نصيــب الطالــب مــن جملــة موازنــة اإلدارة املحليــة 3710 جنيهــات ســنويًا يف محافظــة 
ــاب  ــن ب ــب م ــب الطال ــن نصي ــا ع ــنويًا. وأم ــا س ــا 3615 جنيًه ــب املني ــب طال ــاء نصي ــام ج ــرة، بين القاه
ــا.9 الســلع والخدمــات فيشــمل 113 جنيًهــا ســنويًا لطــالب القاهــرة و 76 جنيًهــا ســنويًا لطــالب املني

ــل  ــات إدارة دوالب العم ــى متطلب ــه ع ــن خالل ــق م ــذي ينف ــات، وال ــلع والخدم ــاب الس ــن ب ــا ع وأم
الحكومــي وعــى املســتلزمات املختلفــة مثــل التغذيــة املدرســية وطبــع الكتــاب املــدريس،10 
وأيًضــا عــى دعــم املديريــات واإلدارات التعليميــة واملــدارس لرفــع كفــاءة الخدمــة التعليميــة يف 
ــر  ــب؛ فبالنظ ــة الكت ــة وطباع ــر األدوات املكتبي ــن وتوف ــب العامل ــى تدري ــاق ع ــل اإلنف ــاالت مث مج
إىل جــدول )3( لتفاصيــل هــذا البــاب مــن حيــث توزيــع النفقــات املختلفــة، ســنجد ضعًفــا واضًحــا 
ــا  ــية. وإذا نظرن ــب الدراس ــداد الكت ــن وإع ــر املعلم ــاالت كتطوي ــة مبج ــة املتعلق ــات املالي للمخصص
ــد تكاليــف البحــوث والتطويــر وتدريــب العاملــن ســنجده يصــل فقــط  إىل املبلــغ املخصــص يف بن

ــا. ــة املني ــه يف محافظ ــف جني ــن أل ــد ع ــام ال يزي ــرة، بين ــة القاه ــه يف محافظ إىل 4 آالف جني

9  يتم حساب متوسط نصيب الطالب من املوازنة عن طريق قسمة املبلغ املحدد عىل عدد الطالب.

https:--goo.gl-x0g4BA .10  وزارة املالية، البيان املاىل عن مرشوع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ٢٠١٤-٢٠١٥،  ص ٧١
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جدول )3(تفاصيل الباب الثاين ) رشاء السلع والخدمات (

املنيا القاهرة  الباب الثاىن رشاء السلع
والخدمات

مجموعة-1 السلع
49118000 61051000 بند-1املواد الخام

160000 75000  بند-2 وقود وزيوت وقوى
محركة للتشغيل

30000 80000  بند-3 وقود وزيوت لسيارات
 الركوب

563000 500000 بند-4قطع غيار ومهامت
0 0 بند-5مواد تعبئة وتغليف

4863000 13915000  بند-6 أدوات كتابية وكتب
2628000 17570000 بند-7 مياه واناره
470000 180000  بند-8 مستلزمات سلعية

متنوعة
0 0  بند-9سلع مشراه بغرض

إعادة  البيع
57832000 93371000 الجملة

 مجموعة-2 الخدمات
7979000 14000000 بند-1 نفقات الصيانة

75000 125000  بند-2 نر وإعالن ودعاية
واستقبال

57000 473000  بند-3نفقات طبع ودوريات
 وحقوق تأليف

4450000 3500000 بند-4 نقل وانتقاالت عامة
1750000 1750000  بند-5 الربيد واإلتصاالت
1324000 3121000 بند-6ايجار

1000 0  بند-7 نفقات إقامة املعارض
واملؤمترات

1000 4000  بند-9 تتكاليف البحوث
والتطوير وتدريب العاملن

1261000 13000000 بند-10 نفقات خدمية متنوعة
16898000 35973000 الجملة

 مجموعة-3رشاء السلع
 والخدمات االجاملية
واالحتياطيات العامة

12000000 30000000  بند-1رشاء السلع والخدمات
االجاملية

12000000 30000000 الجملة
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1- الخدمات التعليمية

ــدف  ــة به ــات التعليمي ــتويات للخدم ــدة مس ــايس ع ــكل أس ــم بش ــى التعلي ــاق ع ــتهدف اإلنف يس
ــات. ــة والطالب ــن الطلب ــتحقيها م ــا ملس ــة وتوفره ــودة التعليمي ــق الج تحقي

وتعــد املبــاين التعليميــة واحــدة مــن أهم تلــك الخدمات. وتتــوىل الهيئــة العامة لألبنيــة التعليمية 
ــرة  ــزي يف القاه ــا املرك ــالل مقره ــن خ ــذا م ــا،11 وه ــول وصيانته ــدارس والفص ــاء امل ــئولية بن مس
وفروعهــا باملحافظــات. أمــا املســتوى الثــاين، والــذي يعــد اســتثامًرا مبــارًشا يف التعليــم ويف 
ــا، فهــو إعــداد وتدريــب وتأهيــل املعلمــن واملدرســن باملهــارات الفاعلــة  املــوارد البريــة مًع
داخــل وخــارج الفصــل لتيســر التعامــل مــع الطالــب وتفاعلــه مــع البيئــة املحيطــة بــه. وتذهــب 
مســؤولية تلــك املهمــة إىل جهتــن: أوالهــام األكادمييــة املهنيــة للمعلمــن، وثانيهــام قســم 

ــة. ــات واإلدارات التعليمي ــب يف املديري التدري
أمــا املســتوى الثالــث مــن الخدمــات التعليميــة فيتمثــل يف توفــر األخصائيــن واإلداريــن والعــامل 
ــور  ــر األم ــا، وتيس ــة فيه ــة التعليمي ــات العملي ــع احتياج ــب م ــذي يتناس ــدر ال ــة بالق ــل املدرس داخ
اإلداريــة والطالبيــة، وضــامن التشــبيك والتواصــل داخــل املنظومــة التعليميــة مــع الطالــب مــن جهــة 

ومــع املؤسســات اإلداريــة والتعليميــة مــن جهــة أخــرى.
وتعــاين الخدمــة التعليميــة املريــة مبســتوياتها الثالثــة املذكــورة قــدًرا كبــرًا مــن القصــور يعيــق 

إتاحــة عمليــة تعليميــة كفئـًـا للطــالب.
فعــى مســتوى املبــاين التعليميــة والفصــول، ترتفــع الكثافــة الطالبيــة يف املــدارس الحكوميــة 
ــر  ــة غ ــان تعليمي ــد مب ــام توج ــية. ك ــرات الدراس ــام الف ــدد نظ ــع تع ــول م ــداد الفص ــة أع ــبب قل بس
ــق يف  ــن الح ــاس م ــن األس ــة م ــق املحروم ــالف املناط ــذا بخ ــة، وكل ه ــة التعليمي ــة للعملي صالح

ــا. ــدارس به ــر أي م ــدم توف ــم لع التعلي
ــدارس  ــن م ــة م ــة محروم ــد 2066 منطق ــة، توج ــة التعليمي ــة األبني ــن هيئ ــادر ع ــر ص ــا لتقري ووفًق
التعليــم األســايس يف 17 محافظــة عــى مســتوى الجمهوريــة. وقــد أوضــح التقريــر أن محافظــة 
املنيــا واحــدة مــن املحافظــات التــي تواجــه أزمــة املناطــق املحرومــة مــن التعليــم، إذ أنهــا تــأيت 
يف املرتبــة الثالثــة. وتعــاين محافظــة املنيــا مــن عــدم توافــر املبــاين املدرســية مبختلــف املراكز 

والقــرى التابعــة لهــا، حيــث يوجــد بهــا 291 منطقــة محرومــة مــن التعليــم.12

كثافة الفصول وتعدد نظام الفرتات:	 

تظــل مشــكلة املــدارس التــي تعــاين مــن تكــدس الطــالب داخــل الفصــل الواحــد عامــاًل مؤثــرًا عــى 
مســتوى جــودة العمليــة التعليميــة. وقــد تــم إدخــال نظــام الفــرات الدراســية يف املــدارس كحــل 
لخفــض نســب الطــالب يف الفصــول، ومــع ذلــك ظلــت الكثافــة مرتفعــة. ويتســبب هــذا الوضــع يف 
تقديــم تعليــم ســيئ الجــودة نظــرًا لتقلــص املــدة املقــررة للــدروس وســط ارتفــاع كبــر مــن أعــداد 
التالميــذ. وتظهــر مشــكلة الكثافــة املرتفعــة يف جميــع الفــرات الدراســية واملراحــل التعليميــة، 

وبشــكل خــاص يف مرحلــة التعليــم األســايس.

11  هي هيئة تتبع وزارة الرتبية والتعليم، تتوىل تخطيط املباين التعليمية، وتطوير مواصفات تصميمها، وتحديد نظم 
وقواعد البناء، واتخاذ كل ما يلزم إلنشاء املباين التعليمية وصيانتها. 

12  محمد علوان، املحرومون من التعليم يف بر مرص.. األبنية التعليمية: 2066 منطقة خالية من املدارس.. سوهاج تحتل 
رأس القامئة واألقرص يف املركز األخري.. حلمي: »التعليم« تحتاج إىل 10 آالف مدرسة تعليم أسايس الستيعاب األطفال، بوابة فيتو، 

 http:--bit.ly-2dthTTk 2014 7 فرباير
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وقــد وضعــت الهيئــة العامــة للتخطيــط العمــراين بعــض املعايــر املحــددة للكثافــة الطالبيــة 
املناســبة داخــل الفصــل الــدرايس، وتضمنــت هــذه املعايــر حــًدا أعــى لكثافــة طــالب مرحلــة مــا 
قبــل االبتــدايئ يســاوي 36 طالبًــا للفصــل الواحــد، و40 طالبًــا للفصــل يف مراحــل التعليــم األســايس 

ــا للفصــل الواحــد.13 كحــد أقــى، مــع حــد أمثــل مــن 30 طالبً
وبالنســبة ملرحلــة التعليــم الثانــوي العــام والفنــي فيســاوي الحــد األعــى لكثافــة الطــالب داخــل 

فصولهــا وفًقــا لهــذه املعايــر 36 طالبًــا، أمــا الحــد األمثــل فيقــف عنــد 30 طالبًــا للفصــل الواحــد.14

13  وزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، دليل املعدالت واملعايري التخطيطية للخدمات بجمهورية مرص العربية: 
http:--bit.ly-2dc5Xo8 45 املجلد األول: الخدمات التعليمية 2014 ص

14  وزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، دليل املعدالت واملعايري التخطيطية للخدمات، مرجع سبق ذكره، صفحة 
http:--bit.ly-2dc5Xo8 46-45
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شكل )4(  توزيع املدارس طبقا للفرات الدراسية للمديريات التعليمية بالقاهرة واملنيا15

ــن.  ــا املحافظت ــة يف كلت ــية املختلف ــرات الدراس ــدارس يف الف ــبة امل ــم)4( نس ــدول رق ــح ج يوض
ففــي محافظــة القاهــرة، تعــد مــدارس فصــول اليــوم الكامــل هــي األكــرب عــدًدا بإجــاميل 1406 
مدرســة، تليهــا مــدارس الفــرة الصباحيــة بإجــاميل 1006 مدرســة ثــم مــدارس الفرتــن بإجــاميل 

ــة. 42 مدرس
 أمــا يف محافظــة املنيــا فقــد جــاءت مــدارس الفــرة الصباحيــة يف املقدمــة بإجــاميل 1961 
مدرســة، تليهــا مــدارس اليــوم الكامــل وعددهــا 349 مدرســة، ثــم مــدارس الفرتــن أو أكــر 

بإجــاميل 283 مدرســة، وأخــرًا مــدارس الفــرة املســائية وعددهــا 146 مدرســة.
ــرة  ــي القاه ــن محافظت ــدارس ب ــة امل ــة يف نوعي ــاب العدال ــج غي ــكل ف ــات بش ــذه البيان ــربز ه وت
ــدرايس،  ــوم ال ــت الي ــدة ووق ــا للم ــدارس طبًق ــواع امل ــل أن ــدر أفض ــز األوىل بتص ــا. إذ تتمي واملني
ــط يف  ــة فق ــف مدرس ــن أل ــرب م ــوع ليق ــك الن ــض ذل ــام ينخف ــد؛ بين ــوم الواح ــدارس الي ــي م وه
محافظــة املنيــا. وعــالوة عــى ذلــك، جــاءت صــدارة مــدارس الفــرة الصباحيــة ألنــواع املــدارس يف 
محافظــة املنيــا، بنســبة ٧١.٥٪، كدليــل واضــح كذلــك عــى غيــاب العدالــة يف الخدمــة التعليميــة 

ــية. ــرات الدراس ــق بالف ــام يتعل ــن في ــن املحافظت ب

15  وزارة الرتبية والتعليم، الكتاب اإلحصايئ السنوي للعام الدرايس 2015-2016، الباب الثاىن: املدارس والفصول والتالميذ، 
http:--goo.gl-gTb3E3 )52( مرجع سبق ذكره،  صفحة
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شكل )5( متوسط كثافة الفصول لجميع مراحل التعليم بالقاهرة واملنيا 16

وعــى صعيــد كثافــة الفصــول، يشــر جــدول )5( إىل معــدالت كثافــة الطــالب داخــل الفصــول ملختلف 
مراحــل التعليــم. ونالحــظ أن عــدد الطــالب يرتفــع يف فصــول محافظــة القاهــرة ملراحــل التعليــم 
األســايس، وعــى رأســها مرحلــة التعليــم االبتــدايئ، ليصــل يف املتوســط إىل 50.4 طالبـًـا. وجــاءت 
مرحلــة الثانــوي الفندقــي مبتوســط 27 طالبًــا، والربيــة الخاصــة17 مبتوســط 8 طــالب، ومتثــل هاتــان 

الفئتــان أقــل معــدالت لكثافــة الفصــول.
أمــا يف محافظــة املنيــا فنالحــظ تســجيل مرحلــة الثانــوي الزراعــي ألعــى معــدالت كثافــة الطــالب، 
مبتوســط 50 طالبًــا، وتليهــا مرحلــة الثانــوي التجــاري مبتوســط 48 طالبًــا. أمــا متوســط الكثافــة يف 
املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة فجــاء مســاويًا لـــ44 طالبـًـا. وتطلعنــا البيانــات عــى أن املحافظتن 
تعانيــان مــن نســب عاليــة لكثافــة الفصــول، مــا يتناقــض مــع املعايــر التــي وضعتهــا الهيئــة العامة 
ــا لــكل فصــل يف  للتخطيــط للحــد املفضــل لعــدد الطــالب داخــل الفصــول والــذي يســاوي 30 طالبً

املراحــل التعليميــة املختلفــة.18

 

وزارة الرتبية والتعليم،  كتاب اإلحصاء السنوي للعام 2015-2016 الباب الخامس: املؤرشات التعليمية: متوسط كثافة   16
http:--goo.gl-LFThRL ،58 الفصل لجميع مراحل التعليم جملة حكومي، ص

17  نشري هنا إىل عدم ذكر معدل كثافة الطالب يف مرحلة الرتبية الخاصة يف الباب الخامس من املؤرشات التعليمية من 
كتاب االحصاء السنوي لعام 2015-2015 وأننا قمنا بحساب ذلك عن طريق قسمة عدد الطالب عىل عدد الفصول، وهذا اعتامًدا عىل 

البيانات املتاحة يف الكتاب اإلحصايئ لعام 2015-2016 السنوي الباب الثاين: املدارس والفصول والتالميذ: مدارس وفصول حسب 
.http:--bit.ly-2dRkUAl )14( املرحلة والتبعية واملوقع للعام الدرايس 2015-2016 جملة الرتبية الخاصة صفحة

18  وزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، دليل املعدالت واملعايري التخطيطية للخدمات، مرجع سبق ذكره.
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شكل )6( متوسط كثافة الفصول طبًقا لنظام الفرات ملحافظتي القاهرة واملنيا

يوضــح شــكل )6( متوســط كثافــة الفصــول لنظــام الفــرات، والــذي يظهــر ارتفــاع عــدد الطــالب يف 
ــا يف الفصــل الواحــد،  الفصــول ملحافظــة القاهــرة يف الفــرة املســائية التــي تســجل 55.8 طالبً
ــوم  ــرة الي ــالب يف ف ــدد الط ــط ع ــارب متوس ــا. ويتق ــة 44.3 طالبً ــة بكثاف ــرة الصباحي ــا الف وتليه

ــن.19 ــل والفرت الكام
أمــا عــن كثافــة الطــالب داخــل الفصــول يف املنيــا، فقــد بلغــت الكثافة يف نظــام الفرتن متوســطًا 
بلــغ 45.6 طالبًــا يف الفصــل الواحــد، بينــام جــاء نظــام الفــرة املســائية مبتوســط يبلــغ 44.4 طالبًــا 

يف الفصــل، ووصــل املتوســط إىل 42.4 طالبًــا للفــرة الصباحيــة و41.2 طالبًــا لليــوم الكامــل.20
وهنــا تجــدر اإلشــارة ألن أعــى مســتويات الكثافــة تتواجــد يف املــدارس املعتمــدة لنظــام الفرات، 
وهــو األمــر الــذي يؤثــر بشــكل ســلبي عى نــوع وتقديــم الخدمــة التعليميــة يف كلتــا املحافظتن. 
فمــن املعــروف أن املــدارس ذات الفــرات تتســم بقــر اليــوم الــدرايس بهــا، وال توفــر بالتــايل 
ــا ملامرســة األنشــطة املدرســية بنفــس القــدر مثــل مــدارس اليــوم الكامــل. وكــام ذكرنــا مــن  وقتً
قبــل فإنــه قــد تــم تحديــد متوســط أمثــل للكثافــة مــن قبــل دليــل املعــدالت واملعايــر التخطيطيــة 
للخدمــات بجمهوريــة مــر العربيــة يقــف عنــد ٣٦ طالبًــا؛ ويطلعنــا الفــارق بــن املتوســطن 
ــالب  ــل لط ــن األص ــة م ــة تعليمي ــودة وخدم ــم ج ــة يف تقدي ــاب العدال ــى غي ــل ع ــي واألمث الواقع

مــدارس الفــرات يف كلتــا املحافظتــن.

19  وزارة الرتبية والتعليم كتاب اإلحصاء السنوي للعام 2015-2016 الباب الثاين: املدارس والفصول والتالميذ …….، جملة 
http://bit.ly/2dRkUAl ،47 حكومي صفحة

وزارة الرتبية والتعليم  كتاب اإلحصاء السنوي للعام 2015-2016 الباب الثاين: املدارس والفصول والتالميذ …….، جملة   20
http://bit.ly/2dRkUAl ،47 حكومي صفحة
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شكل )7( متوسط كثافة الفصل مبدارس اليوم الكامل21

 
شكل )8( متوسط كثافة الفصل مبدارس الفرة الصباحية22

21  وزارة الرتبية والتعليم، كتاب اإلحصاء السنوي 2016-2015 الباب الثاين : املدارس والفصول والتالميذ: مدرس- فصول 
-تالميذ حسب الفرتة الدراسية مراحل )ما قبل االبتدايئ - االبتدايئ- االعدادي- الثانوية العام-الثانوي الصناعي-الثانوي الزرعي-

http:--goo.gl-wGfAUQ  )65-64-63-62-61-59-57-56( صفحات )الثانوي التجاري-ثانوي فندقي- الرتبية الخاصة

22  املصدر السابق صفحات )75-74-73-72-71-70-69-67-66(

0 10 20 30 40 50 60

الثانوي الزرعي

الرتبية الخاصة

الثانوي فندقي

الثانوي تجاري

الثانوي صناعي

الثانوية العامة

االعدادي 

االبتدايئ

ماقبل االبتدايئ

القاهرةاملنيا

0 10 20 30 40 50 60

الثانوي الزرعي

الرتبية الخاصة

الثانوي فندقي

الثانوية تجاري

الثانوي صناعي

الثانوية العامة

االعدادي 

االبتدايئ

ماقبل االبتدايئ

القاهرةاملنيا



14

شكل )9( متوسط كثافة الفصل مبدارس الفرة املسائية23

 

شكل )10( متوسط كثافة الفصل مبدارس الفرتن أو أكر

23  املصدر السابق صفحات )84-83-82-81-80-79-77-76(
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توضــح الرســومات البيانيــة املعروضــة يف أشــكال 7 ،8 ،9 ، 10 املعــدل املتوســط لكثافــة الطــالب 
داخــل الفصــول يف جميــع املراحــل التعليميــة للفــرات الدراســية املختلفــة. تغيــب عــن املصــادر 
كذلــك أي إحصائيــات بخصــوص املــدارس الزراعيــة يف محافظــة القاهــرة، رمبــا بســبب طبيعــة 
ــي  ــوي الفندق ــدارس الثان ــوص م ــا بخص ــة املني ــات محافظ ــب بيان ــام تغي ــة، ك ــة الحري املحافظ

ــط. ــة فق ــرة الصباحي ــتثناء الف باس
ويف محافظــة القاهــرة، ســجلت املرحلــة االبتدائيــة أعــى معــدل ملتوســط كثافــة الطــالب داخــل 
الفصــول يف جميــع الفــرات الدراســية. وجــاءت أعــى هــذه املعــدالت يف مــدارس الفــرة 
ــل  ــوم الكام ــدارس الي ــب م ــن نصي ــكان م ــا ف ــا أقله ــل، أم ــكل فص ــا ل ــط 59 طالبً ــائية مبتوس املس
ــا للفصــل. وجــاءت املرحلــة اإلعداديــة يف املرتبــة التاليــة، وســجلت  مبتوســط كثافــة مــن 46 طالبً
معــداًل مرتفًعــا كذلــك ملتوســط كثافــة الطــالب داخــل الفصــول، الــذي بلــغ 42 طالبـًـا ملــدارس اليــوم 
الكامــل، و44 طالبـًـا للفــرة الصباحيــة، و49 طالبًــا للفــرة املســائية، و51 طالبـًـا ملــدارس الفرتــن أو 

أكــر.
ــا  ــة االبتدائيــة بــن 42 و43 طالبً ــا فقــد تراوحــت كثافــة الطــالب يف املرحل أمــا يف محافظــة املني
يف الفصــل الواحــد. وســجلت املرحلــة اإلعداديــة يف املتوســط 44 طالبًــا بالفصــل ملــدارس اليــوم 
ــا ملــدارس الفرتــن أو أكــر.  ــا للفــرة الصباحيــة و41 للفــرة املســائية، و46 طالبً الكامــل، و43 طالبً
ــوم  ــدارس الي ــد يف م ــل الواح ــا للفص ــن 52 طالبً ــة م ــدل كثاف ــجل مع ــي فس ــوي الصناع ــا الثان أم
الكامــل، و42 طالبًــا يف مــدارس الفرتــن أو أكــر. أمــا أقــل معــدالت كثافــة للطــالب فســجلتها 
ــالب  ــل )10 ط ــوم الكام ــل( وذات الي ــالب للفص ــة )7 ط ــرة الصباحي ــة ذات الف ــة الخاص ــدارس الربي م
للفصــل(. وتــراوح معــدالت الكثافــة يف املراحــل املختلفــة للتعليــم يف املنيــا بــن 37 و50 طالبًــا.
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اإلدارات التعليمية واملدارس	 

بحســب التقســيم اإلداري، والــذي يعنــي تقســيم أوجــه العمــل بــن الحكومــة املركزيــة واإلدارات 
املحليــة املتمثلــة يف املحافظــة مبســتوياتها الخمســة املحليــة، وهــي املراكــز واملــدن 
واألحيــاء والقــرى وتوابعهــا، تقســم املحافظــات إىل محافظــات حريــة )بهــا مــدن وأحيــاء فقــط 

ــا بــن االثنــن. وليــس فيهــا قــرى أو توابــع قــرى( أو ريفيــة أو خليطً

شكل )11( عدد مدارس اإلدارات التعليمية ملديرية الربية والتعليم بالقاهرة24
 

24  تعتمد تلك البيانات عىل منهجية املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف بناء قاعدة بيانات للمدارس 
الحكومية واملعتمدة عىل موقع دليل املدارس http:--goo.gl-YRCaFU الصادر عن وزارة الرتبية والتعليم
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شكل)12( عدد مدارس اإلدارات التعليمية ملديرية الربية والتعليم باملنيا25 

وتتكــون محافظــة القاهــرة مــن 35 حيًــا،26 وهــو مــا يدخلهــا يف فئــة املحافظــات الحريــة. 
وتنقســم اإلدارات التعليميــة مبحافظــة القاهــرة إىل 32 إدارة. ويوضــح شــكل )10( جميــع اإلدارات 
التعليميــة يف محافظــة القاهــرة وعــدد املــدارس التابعــة لــكل إدارة، وتــأيت إدارة مدينــة الســالم 
يف املقدمــة مــن حيــث عــدد املــدارس يف املحافظــة بإجــاميل 107 مدرســة، بينــام تــأىت اإلدارة 
األقــل عــدًدا مــن حيــث املــدارس التابعــة لهــا، وهــي إدارة بــاب الشــعرية، بـــ20 مدرســة. وتشــتمل 
محافظــة القاهــرة يف املجمــوع عــى 1938 مدرســة،27 وهــذا بنــاًء عــى املعلومات التــي يوفرها 
ــة  ــم اإلدارات التعليمي ــا فتنقس ــا يف املني ــة والتعليم.أم ــوزارة الربي ــة ل ــدارس املري ــل امل دلي
ــام  ــة، بين ــدارس بـــ345 مدرس ــن امل ــدد م ــرب ع ــى أك ــا ع ــتحوذ إدارة املني ــط. وتس إىل 9 إدارات فق
تــأىت إدارة العــدوة يف املركــز األخــر عــى مســتوى املحافظــة بـــ141 مدرســة.28 ويبلــغ مجمــوع 
املــدارس مبحافظــة املنيــا 2189 مدرســة وفًقــا لدليــل املــدارس املريــة التابــع ملوقــع الــوزارة. 
أمــا عــن التقســيم اإلداري ملحافظــة املنيــا فهــي خليــط مــن املناطــق الحريــة والريفيــة، وإن 
كانــت أغلبيتهــا مــن املناطــق الريفيــة، حيــث يوجــد بهــا 61 قريــة و300 قريــة تابعــة، مقارنــة بـــ9 

25  املصدر السابق 

 http:--bit.ly-2dkmOZl  وزارة التنمية املحلية: التقسيامت اإلدارية  26

27  تعتمد تلك البيانات عىل منهجية املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف بناء قاعدة بيانات للمدارس 
الحكومية واملعتمدة عىل موقع دليل املدارس http:--goo.gl-YRCaFU الصادر من وزارة الرتبية والتعليم

28  وزارة الرتبية والتعليم،  دليل املدارس. تم تجميع عدد املدارس املسجلة لدليل الوزارة يف تاريخ آخر اطالع 5 أبريل 
 http:--goo.gl-YRCaFU  ،2016
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مراكــز و9 مــدن فقط.29ونالحــظ يف توزيــع اإلدارات التعليميــة بــن القاهــرة واملنيــا تفاوتـًـا كبــًرا يف 
عــدد اإلدارات التعليميــة املنــوط بهــا متابعــة ســر العمليــة التعليميــة يف املــدارس، إذ توجــد يف 
محافظــة املنيــا ٩ إدارات تعليميــة ملتابعــة 2189 مدرســة، مــا يشــكل عبئـًـا كبــرًا عــى كل إدارة، وأقــل 

هــذه األعبــاء تتحملهــا إدارة العــدوة التــي تتابــع 141 مدرســة.
عــى النقيــض متاًمــا نجــد أن إدارة مدينــة الســالم، وهــي أكــرب إدارة تعليميــة بالقاهــرة، تتبعهــا 107 
ــد  ــع ح ــة ووض ــيم اإلدارات التعليمي ــر يف تقس ــادة النظ ــة إع ــات أهمي ــك البيان ــس تل ــة. وتعك مدرس
أقــى لعــدد املــدارس التــي تــرف عليهــا كل إدارة، لتســهيل إرشاف اإلدارات عــى مراقبــة وتطوير 
ــكالت  ــف املش ــب تخفي ــا، بجان ــة به ــة التعليمي ــودة العملي ــن ج ــى تحس ــا وع ــة له ــدارس التابع امل

اإلداريــة والفنيــة، والعمــل بشــكل أكفــأ عــى حلهــا.

نوعية املدارس 	 

تتنــوع املــدارس بحســب الهــدف التعليمــي منهــا؛ بحيــث يركــز التعليــم العــام عــى تزويــد الطــالب 
باملــواد العلميــة واملعرفيــة، بينــام تركــز املــدارس الفنيــة عــى تزويــد الطــالب باملهــارات العمليــة 
ــز  ــة وتعزي ــارات بدني ــا مبه ــد طالبه ــعى إىل تزوي ــة فتس ــدارس الرياضي ــا امل ــة، أم ــة واليدوي والفني
اهتاممهــا  طبيعــة  بحســب  نوعــن  إىل  العــام  التعليــم  مــدارس  الريايض.وتنقســم  تفوقهــم 
باملهــارات اللغويــة. فتصمــم املــدارس الرســمية مناهجهــا وتدرســها باللغــة العربيــة، بينــام تصمــم 
املــدارس الرســمية لغــات )التجريبيــة ســابًقا( املناهــج وتدرســها باللغــة اإلنجليزيــة. وباإلضافــة 
لهذيــن النوعــن توجــد مــدارس الربيــة الخاصــة، التــي تتعامــل مــع فئــات مــن ذوي طبيعــة ذهنيــة 
واحتياجــات خاصــة، وتنقســم إىل عــدة أنــواع؛ مثــل مــدارس الربيــة الفكريــة30 ومــدارس املكفوفــن 
وضعــاف البــر ومــدارس الصــم وضعــاف الســمع. وأخــرًا مثــة مــدارس رياضيــة كذلــك، ويوجــد منهــا 
9 يف محافظــة القاهــرة مبراحلهــا اإلعداديــة والثانويــة، بينــام يوجــد يف املنيــا إجــاميل 6 مــدارس 

رياضيــة إعداديــة وثانويــة.
ــا موزعــن  وفيــام يخــص مــدارس الربيــة الخاصــة بالقاهــرة فــإن عــدد طالبهــا يصــل إىل 4946 طالبً
عــى 114 مدرســة، بينــام يبلــغ عــدد طــالب الربيــة الخاصــة مبحافظــة املنيــا 1538 طالبًــا موزعــن عــى 
37 مدرســة.وال تعتــرب املــدارس التجريبيــة مجانيــة لكنهــا مــدارس حكوميــة تهــدف إىل تقديــم خدمــة 
ــدد  ــغ ع ــة.31 ويبل ــات املتنوع ــذه الخدم ــم ه ــالب لتقدي ــن الط ــوم م ــل رس ــع تحصي ــة م ــة عالي تعليمي
املــدارس التجريبيــة يف القاهــرة 242 مدرســة، بينــام ال يوجــد مبحافظــة املنيــا ســوى 10 مــدارس 

تجريبيــة فقــط.32

 http:--bit.ly-2dkmOZl ،29  وزارة التنمية املحلية: التقسيامت اإلدارية

30  هي مدارس تقبل األشخاص الذين يعانون من بعض املشاكل الذهنية ومن ضمن رشوطها بأال يقل ذكاؤه عن 50 درجة 
وحتى 75 درجة وتقبل فئة الطالب التي ترتاوح أعامرهم ما بن 6-18 عاما. 

31  غصون توفيق، وتامر موايف ،ورقة معلومات: أنواع التعليم، املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية، 2 مارس 
 http:--bit.ly-2dL0MxH  ،2 2014، ص

 http:--bit.ly-2e18XFH 32  وزارة الرتبية والتعليم، دليل املدارس املرصية، املدارس التجريبية
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هيئات التدريس واملعلمني ملحافظتي القاهرة واملنيا

ــة  ــة التعليمي ــا الخدم ــي تتضمنه ــة الت ــرى املهم ــتويات األخ ــن املس ــدة م ــي واح ــس ه ــة التدري هيئ
ويتحتـّـم التعامــل معهــا كأولويــة، حيــث يشــكل دعــم املدرســن مهنيًــا وتربويـًـا وتوفــر األعــداد الكافية 
منهــم لخدمــة العمليــة التعليميــة واحــدة مــن املهــام األساســية للدولــة. ويعــد تأهيــل وتطويــر 
ــة  ــات العملي ــة ملخرج ــة النهائي ــى القيم ــه ع ــبب انعكاس ــا بس ــرًا رضوريً ــن أم ــع املعلم ــن وض وتحس

ــة. التعليمي
وتقــوم وزارة الربيــة والتعليــم بتقســيم وتوزيــع املعلمــن طبقــا للنــوع واملؤهــل. وتتــدرج املؤهــالت 
ــون  ــون املدرس ــد يك ــة فق ــة الربوي ــن الناحي ــا م ــطة، أم ــطة ومتوس ــوق متوس ــا وف ــالت علي ــن مؤه ب
حاملــن أو غــر حاملــن ملؤهــالت تربويــة. ويعــرف املــدرس الحائــز عــى املؤهــالت العليــا بأنــه كل مــن 
يحصــل عــى شــهادة ليســانس أو بكالوريــوس جامعيــة، أمــا الحاصلــون عــى مؤهــل تربــوي للتخصــص 

يف مجــال التدريــس فيكونــون مــن خريجــي كليــات الربيــة أو الحاصلــن عــى دبلــوم عــام تربــوي.
أمــا املــدرس صاحــب املؤهــل املتوســط فهــو خريــج مرحلــة الثانويــة ذات الثــالث ســنوات، وفــوق 
املتوســط هــو خريــج نظــام الثانــوي ذي الخمــس ســنوات أو الحاصــل عــى دبلــوم ســنتن بعــد املرحلــة 

ــة.33 الثانوي
ويبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مبــدارس محافظــة القاهــرة 66 ألــف و551 عضــًوا،34 مبعــدل %7.2 مــن 
إجــاميل العاملــن يف مهنــة التدريــس يف كل مــدارس الجمهوريــة. وتبلــغ نســبتهم مــن إجــاميل بــاب 
األجــور لقطــاع التعليــم %0.0013. أمــا محافظــة املنيــا فيبلــغ عــدد املدرســن بهــا 60 ألًفــا و282 مدرًســا، 
ــغ نســبتهم مــن اجــاميل  أي مبعــدل %6.5 مــن إجــاميل املدرســن عــى مســتوى الجمهوريــة، وتبل

بــاب األجــور 0.0015%.

شكل 12: مؤهالت املعلمن مبديريات الربية والتعليم بالقاهرة واملنيا 35

33  غصون توفيق، ورقة الحقائق 4# | التعليم: أوضاع املعلمن، املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية، 8 فرباير 2016  
https://is.gd/Q9vUiA

34  وزارة الرتبية والتعليم ، كتاب اإلحصاء السنوي للعام 2015-2016 الباب الرابع: املدرسن واالدارين باملدارس:.........، جملة 
http://bit.ly/2eocP8t 75 حكومي صفحة
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وكــام هــو موضــح يف شــكل )12( بخصــوص توزيــع املؤهــالت التعليميــة لفئــة املعلمــن يف كلتــا 
املحافظتــن، متكــن مالحظــة ارتفــاع أعــداد املعلمــن مــن حامــي املؤهــالت العليــا الربويــة 
مبحافظــة املنيــا بنســبة %66، بينــام تبلــغ النســبة يف القاهــرة %60. تليهــا بعــد ذلــك املؤهــالت 
ــر  ــب آخ ــى جان ــا ع ــا. أم ــرة، %15 للمني ــبة %18 للقاه ــة بنس ــطة الربوي ــطة واملتوس ــوق املتوس ف
فقــد تفاوتــت النســب يف عــدد مؤهــالت املعلمــن األخــرى بــن محافظتــي القاهــرة واملنيــا، فقــد 
ــالت  ــا املؤه ــا. أم ــرة، و%12 للمني ــب %16 للقاه ــة« نس ــر تربوي ــا غ ــازة وعلي ــالت ممت ــجلت »مؤه س
فــوق املتوســطة واملتوســطة غــر الربويــة فســجلت أقــل النســب، بـــ%4 للقاهــرة، و%3 للمنيــا.

نصيب املدرس من الطالب	 

يعــد نصيــب املــدرس مــن الطــالب واحــًدا مــن أهــم العوامــل املســاهمة يف تحســن أداء املعلمن 
تربويـًـا ومهنيًــا، حيــث يحــدد هــذا العنــر مــدى قــدرة املــدرس عــى خلــق بيئــة تعليميــة جيــدة مــن 

خــالل النشــاط والتفاعــل مــع الطــالب وتقييــم أدائهم.

شكل 13: نصيب املدرس من الطالب للمراحل التعليمية يف القاهرة واملنيا 36

36  كتاب االحصاء السنوي للعام الدرايس 2014-2015 الباب الخامس املؤرشات التعليمية نصيب املدرس من التالميذ يف 
http://bit.ly/2ezTi0g ،53 جميع املراحل : جملة جكومى، صفحة
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وقــد ذكــرت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( أن معــدالت نســب املدرس للطــالب داخل 
الفصــل تختلــف النســب حســب املراحــل، ففــي مرحلــة مــا قبــل االبتــدايئ مــدرس واحــد ل13 طالــب/ة، 
واملرحلــة االبتدائيــة مدرســة لــكل 15 طالب/ة،اإلعداديــة مدرســة لــكل 14 طالــب/ة. وســجلت القاهــرة 
ــا  ــا، ويليه ــالب 34 طالبً ــن الط ــدرس م ــب امل ــغ نصي ــث بل ــبة، حي ــى نس ــة أع ــل االبتدائي ــة قب املرحل
ــاءت  ــدرس. وج ــكل م ــا ل ــالب 30 طالبً ــن الط ــدرس م ــب امل ــا نصي ــغ فيه ــي بل ــة الت ــة االبتدائي املرحل
مرحلــة الثانــوي صناعــي بأقــل معــدل لنصيــب املــدرس مــن الطــالب بـــ6 طــالب فقــط لــكل مــدرس. 
أمــا عــى مســتوى  املرحلتــن قبــل االبتدائيــة واالبتدائيــة، فقــد ســجلت املنيــا أعــى معــدل لنســبة 
املــدرس مــن الطــالب مبعــدل 21 طالبًــا للمــدرس، وتليهــا مرحلــة الثانــوي التجــاري مبعــدل 19 طالبًــا، 

ــا. واملرحلــة اإلعداديــة مبعــدل 18 طالبً
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 مــن الــروري أن تلتفــت الدولــة إىل مســألة املركزيــة يف التعليــم وتبعاتهــا بالنســبة للمجتمــع، خاصــة 
يف مجــاالت اإلنفــاق وتقديــم الخدمــات التعليميــة املناســبة. إذ أن توزيــع نفقــات املوازنــة بشــكل 
مركــزي عــن طريــق الــوزارات واملؤسســات املركزيــة ميثــل عائًقــا أمــام عدالــة توزيــع مــوارد املوازنــة 
عــى الوحــدات املحليــة، ولذلــك يجــب وضــع معايــر تضمــن عدالــة التوزيــع مبــا يلبــي االحتياجــات 
واملتطلبــات االجتامعيــة واالقتصاديــة للعمليــة التعليميــة للمحافظــات، وهــذا لتحقيق نهضة مبســتوى 
ــتحوذ  ــث يس ــم، حي ــاع التعلي ــن قط ــرى م ــود أخ ــات لبن ــادة املخصص ــة زي ــة إىل أهمي ــم، باإلضاف التعلي
بــاب األجــور عــى الجــزء األكــرب مــن اإلنفــاق عــى هــذا القطــاع يف ظــل ضآلــة النســب املخصصــة لبــايب 

ــتثامرات. ــات، واالس ــلع والخدم الس
ــى  ــط ع ــل الضغ ــول لتقلي ــادة الفص ــدارس وزي ــاء امل ــع يف بن ــة التوس ــارة إىل أهمي ــدر اإلش ــام تج ك
ــول،  ــل الفص ــة داخ ــة التعليمي ــن العملي ــا لتحس ــارف عليه ــة املتع ــر الكثاف ــق معاي ــدارس وتحقي امل
والتخلــص مــن نظــام الفــرات الــذي تعمــل بــه املــدارس يف كل مــن املحافظتــن. وإضافــة إىل ذلــك، 
رضورة االهتــامم واالســتثامر يف املعلمــن وتأهيلهــم وفــق أحــدث طــرق التعلــم، وهــو مــا ســيؤثر 
ــات  ــادة املخصص ــب زي ــن الواج ــك، م ــة لذل ــة. وباإلضاف ــة التعليمي ــات العملي ــى مخرج ــارش ع ــكل مب بش

ــا. ــم كليً ــن التعلي ــة م ــق املحروم ــدارس للمناط ــر م ــة لتوف املالي

الخامتة






