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الوعي أنها حولت النقاش من حديث اللوم على املجتمع إلى الحديث عن من أهم مكتسبات ثورة يناير على مستوى 

واجبات الدولة وشكل نظام الحكم وأثره على تخصيص املوارد وإتاحة الفرص. فأصبح السؤال: ماذا فعلت الدولة 

أجل تحسين جودة التعليم في مصر؟ وهل تعمدت الدولة تجهيل الشعب لتتمكن من السيطرة عليه وعلى من 

 راته؟مقد

ونحن في هذه الورقة نتعرض بالدراسة لخطوة مهمة اتخذتها الدولة وبدأت في تنفيذها وهي نظام التعليم الجديد 

لتعليم الحالي رؤيته للنظام الجديد )التعليم الذي عرف شعبيا باسم نظام التابلت، وقد عرض طارق شوقي وزير ا

ملقولة التالية )بناء املستقبل وتطوير الحاضر( وأكد شوقي أن وبناء املستقبل( والتي حدد استراتيجيتها من خالل ا

سيتم االنتهاء من إحالله بدال من  2019 – 2018النظام الجديد الذي بدأ تنفيذه بداية من العام الدراس ي الحالي 

يم املاليزية، ، كما تعنى الدراسة باإلشارة بشكل شديد اإليجاز إلى نجاح تجربة التعل2026ظام الحالي بحلول عام الن

وذلك من خالل التعرف على أهم أسباب عوامل النجاح في تلك التجربة الثرية التي حققتها دولة مشابهة للحالة 

وكما أنها قبل أن تحقق نهضتها كانت دولة نامية وبدأت في ، وهي دولة إسالمية 1975املصرية ونالت استقاللها عام 

 إلى رئاسة الحكومة، وهو نفس عام تولي مبارك للسلطة في مصر.مع وصول الدكتور مهاتير محمد  1981عام 

األهداف األساسية للنظام الجديد وهي )القضاء على نظام التعليم الحالي القائم على  -وزير التعليم -حدد شوقي

ئم إقامة نظام قا -القضاء على الشكل الحالي للثانوية العامة -القضاء على الدروس الخصوصية–ن والحفظالتلقي

امتحانات يعتمد الخمسة  10ثانوية عامة متعددة الفرص عبارة عن  -عودة دور املدرسة -على قياس درجة الفهم

 (.1األفضل منها

دولة ومن ضمنها السياسات التعليمية، حيث تقوم وتعتبر السياسات العامة هي مجال تنظيم عمل أنشطة ال

ولة بتنظيم العملية التعليمية من خالل تحديد األهداف واالحتياجات املادية سات التعليمية التي تتبناها الدالسيا

 والبشرية وترتيب األولويات وتطوير آليات صنع السياسة العامة واعتماد امليزانية، لكن السياسة العامة ال تعمل في

وجودا وعدما مع  فراغ وليست منفصلة عن النظام السياس ي الحاكم وبالتالي فمؤشرات النجاح والفشل تدور 

النسق السياس ي والتحوالت السياسية وطبيعة النظام الحاكم وعالقته بالخارج سواء كانت قائمة على التبعية أو 

 االستقالل والتعاون املشترك.

 

 الرابط، من اليوتيوب، 2018سبتمبر  20وزير التعليم يستعرض النظام التعليمي الجديد،  -1
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ضية تطوير التعليم؟ وإلى أي مدى نجحت سة: كيف تعامل النظام املصري مع قالسؤال البحثي الرئيس ي لهذه الدرا

 تي قام بتنفيذها خالل الفترة املاضية في تحقيق أهدافها؟ السياسات ال

 اإلطار النظري للدراسة.
ى تنطلق الدراسة من مرجعية واقعية تتبنى مقولة تفسيرية مؤداها: "أن التعليم هو املجال الحقيقي للسيطرة عل

طت بنظام املحسوبية املوارد، وأن هناك صراعا طبقيا فرضته السلطة العسكرية الحاكمة في مصر والتي ارتب

واحتكار الوظائف املرتبطة بالسيطرة والهيمنة على مقدرات الحكم واإلدارة والثروة، وأن النخبة الحاكمة تسعى إلى 

 املصري".تهميش املكون التعليمي لتتمكن من السيطرة على املجتمع 

 تقسيم الدراسة:
 .املدخل األول: رؤية النظام السياس ي املصري ألهمية التعليم

 املبحث الثاني: أثر سياسات النظام على تطور التعليم املصري.

 املبحث الثالث: استعراض تجارب التطوير السابقة.

 املبحث الرابع: قراءة وتقييم التجربة الحالية.

 خاتمة الدراسة والتوصيات.

 بحث األول: رؤية النظام السياسي املصري للتعليم.ملا
إلى تراجع مشروع التعليم كخيار لبناء نهضة  1952أدت السياسات الحاكمة لحركة التعليم في مصر بعد يوليو 

وتقدم الدولة املصرية، وبالرغم من ازدهار التعليم فترة حكم جمال عبد الناصر نظرا الرتباطه بمفاهيم التحرر من 

من مسارعة أبناء الشعب املصري بالتخلي عن مهنة  تعمار والتحديث وبناء مجتمع اشتراكي تقدمي، وبالرغماالس

الزراعة التي كانوا يورثونها ألبنائهم وإلحاقهم بمدارس الدولة التي كانت باملجان، إال أن املشروع ارتبط في التحليل 

ين يش من املوظفين العموميين حيث أتاحت القوانين التعياألخير باستكمال هياكل الدولة البيروقراطية، وبناء ج

 في دواوين الحكومة لكل من يحصل على شهادة علمية حتى لو كانت شهادة التعليم األساس ي.

وبعد أن تضخمت البيروقراطية بماليين من املوظفين وعجزت الدولة عن تعيين املزيد من أبناء الشعب قامت 

ل املحسوبية وأحيانا الرشاوى باري في بداية الثمانينات واتجهت إلى التعيين من خالالحكومة بإلغاء التعيين اإلج

النقدية لكبار رجال الدولة وأعضاء البرملان من أجل الحصول على وظيفة عمومية. وبذلك فقد التعليم جزءا من 

 أهميته. 
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 أوال: أهم التحوالت في التعليم 

املصرية، ومن أهم  ة التعليميةحوالت واإلشكاليات الخاصة بمسار املنظوموقد أدت تلك الرؤية إلى بروز عدد من الت

 تلك التحوالت:

 تحول التعليم إلى ظاهرة مجتمعية. -1

وقد ازدادت الخصومة بين النظام والشعب نظرا الستمرار الشعب في تبني مشروع التعليم بعد أن رفعت الدولة 

ن لة إلى مشروع املجتمع وازدادت أعداد الخريجين الجامعيييدها عنه، وبذلك تحول التعليم من مشروع الدو 

والحاصلين على ماجستير ودكتوراه دون الحصول على الحق في التوظيف بالدولة وقصر هذا الحق على أبناء الطبقة 

ارة الحاكمة حتى ولو لم يحصلوا على قدر مناسب من التعليم أو لم يكونوا متفوقين. ولو نظرنا مثال إلى مسابقة وز 

ة أشهر براتب ألف جنيه فقط نجد أن عدد املتقدمين قد بلغ ألف مدرس ملدة ثالث 50التعليم األخيرة للتعاقد مع 

حاصلون على درجة املاجستير،  900آالف و 3حاصلون على دراسات عليا و 327ألف و 136ألف متقدم منهم: ) 428

 (.2شخصا حاصال على درجة الدكتوراه 82و

عباء الدروس الخصوصية، والتكلفة جتمع في االستثمار في التعليم وتحمل أإلحباط استمر املوبالرغم من ذلك ا

املرتفعة للعملية التعليمية برمتها، كما أن املجتمع انفتح بشكل كبير على املدارس الخاصة بجميع أشكالها، ولم 

 ضمن أولويات اإلنفاق والتطوير.يقعد مكتوف األيدي أمام السياسات الحكومية التي همشت التعليم ولم تجعله 

 جتمع.النظام ألمية امل تكريس -2

في شهادته على عصر مبارك قال علي جمعة مفتي نظام مبارك: "إنه عندما تحدث ملسؤول رفيع املستوى بنظام 

فشلت  %، وأن ذلك يحطم كل خطط التنمية وأن الدولة50إلى  36مبارك عن ارتفاع نسبة األمية وأنها تتراوح ما بين 

شلنا، لقد تعمدت الدولة نشر األمية والجهل ليسهل عليها قيادة في محاربة األمية، فكانت اإلجابة ومن قال لك إننا ف

 ".3املجتمع

كما أكد الدكتور جالل أمين في مقال له بالشروق أن فساد ترتيب أولويات اإلنفاق الحكومي، وتجاهل تحقيق 

املعرفة بل إلى نقص ع إلى الجهل، بل إلى خيانة األمانة، وال يرجع إلى نقص في مستوى الئق في مجال التعليم، ال يرج

 

، من اليوم 2019ألف سجلوا إلكترونيا، تاريخ االسترداد  428، التعليم تعلن تفاصيل مسابقة العقود املؤقتة للمعلمين.. 2019فبراير  18محمود طه، -2

 الرابط، راجع أيضا الرابطالسابع، 

 الرابط،2011مارس  26برنامج مصر النهارده،  -3
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في األخالق فشروط ومتطلبات العملية التعليمية ليست سرا تحتكره بعض األمم دون غيرها وليست معضلة فكرية 

 . 4أو فنية يحتاج حلها إلى عبقرية نادرة

د أحد لتعليم ورئيس مجلس الشعب في عهد مبارك والذي يعكما هاجم أحمد فتحي سرور الذي شغل منصبي وزير ا

أركان نظام مبارك التنفيذية والتشريعية نظام التعليم في مصر قائال: "سأفجر قنبلة لو قلت لكم إن أبنائي أهم 

 في هذا 
ً
وأحفادي اتجهوا للتعليم األجنبي وكذلك فعل الكثيرون من أبناء النخبة في مصر، وأن ذلك ليس حبا

 من نظام تعليمي دون املستوي التع
ً
 ".5ليم؛ ولكن هروبا

تاجرت النخبة الحاكمة بأمية الشعب املصري واعتبرته غير مؤهل للديمقراطية كما جاء على لسان أحمد هذا وقد 

نظيف رئيس وزراء مصر األسبق ثم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية إبان ثورة يناير عندما أكد في حديثه مع 

 . 6مقراطيةالشهيرة بأن الشعب املصري غير مؤهل للدي CNNمانبور مذيعة كريستيان آ

عندما  2017وفي نفس السياق، فإن تصريحات عبد الفتاح السيس ي في لقائه مع الرئيس الفرنس ي بفرنسا في أكتوبر 

ها الفكري سؤل عن حقوق اإلنسان قائال: "إن مصر ليس لديها تعليما جيدا، وأن مصر ليست مثل أوروبا في تقدم

 " تؤكد نفس املعنى. 7والثقافي والحضاري واإلنساني نحن في منطقة أخرى 

 تراجع البحث العلمي. -3

يعاني البحث العلمي في مصر من مشاكل، ويعتبر التمويل من أهم تلك املشاكل فميزانية البحث العلمي في مصر ال 

ت واألعمال اإلدارية، وبالرغم من أهمية التمويل % منها ينفق على األجور واإلنشاءا80% وأكثر من 0.04تتعدى 

إال أن الدكتور رشدي رشاد يرجع تراجع البحث العلمي في مصر إلى عدة أمور أهمها أنه في ظل الرغبة واالستثمار، 

إلى البحث والتقدم في فترة حكم محمد علي وجمال عبد الناصر كان هناك عوائق أيديولوجية حيث كان االتجاه هو 

ما دفع النهضة املصرية القائمة على مفهوم  مام بالعلوم التطبيقية وليس العلوم األساسية أو النظرية، وهواالهت

التحديث إلى أن تكون ناقلة للعلوم وليست قائمة على البحث والدخول في السباق البحثي ألن القيمة الحقيقية 

كذلك من األمور املهمة في تراجع البحث العلمي للبحث العلمي هي أن تصل إلى جديد لم يصله إليك أحد من قبل، 

 

 الرابط، من بوابة الشروق، 2019، مقال: عن الدروس الخصوصية، تاريخ االسترداد 2015أغسطس  11جالل أمين،  -4

 الرابط، من املصري اليوم، 2019، سرور يهاجم نظام التعليم ويصفه بأنه نظام فاشل، تاريخ االسترداد 2007أكتوبر 1محمد أبو زيد، -5

 الرابطاإلخبارية،  CNN، مقابلة قناة 2011فبراير  9عمر سليمان،  -6

 الرابط، 2019، تاريخ االسترداد 7201أكتوبر  24عبد الفتاح السيس ي،  -7
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اللغة العربية حيث أن كل أمة ال تنهض إال بلغتها وضرب مثاال باليابان والصين وأشار إلى أن هاتين عدم االهتمام ب

 الدولتين تدرسا الرياضيات والعلوم باللغة املحلية، وأشار إلى أن اللغة العربية جديرة بأن تكون لغة علمية.

وكان يتحدث عن نظام  –النظام السياس ي املصري  لنسبة للحالة العامة للدولة املصرية فقد أشار رشاد إلى أنبا أما

لم يعد له مشروع وطني وال يتبنى سياسات تشجع على خلق بيئة علمية وأن العلماء إما مهاجرون خارج مصر  -مبارك

ملهنة املوظف أو مشاغبون على حد تعبيره، وأن مصر ال بحثا عن حاضنة علمية وإما موظفون باملعنى البيروقراطي 

 . 8ؤسسات املعنية بتطور البحث العلميتمتلك امل

 ثانيا: إشكاليات العملية التعليمة 

 أما بالنسبة ألهم اإلشكاليات املرتبطة بالعملية التعليمية فتتمثل في اآلتي:

 التعليم والديمقراطية. -1

ة من جهة م الديمقراطي والثقافة الديمقراطيعالقة طردية بين انتشار النظا يرى الدكتور حامد عمار أن هناك

ونجاح تجربة النظام التعليمي من جهة أخرى على اعتبار أن الديمقراطية تضمن قيم املشاركة والحوار والتفاعل 

السلطوية املتعاقبة وأن ذلك هو ضمان التنمية املستدامة وإنجاز مهامها في التنمية البشرية، بيد أن نظم الحكم 

 .9مثلت عائقا أمام تطور نظام التعليم في مصر

والباحث يعتقد أنه من ناحية املبدأ العام فليس هناك ما يمنع من نمو التعليم وازدهاره في دول تحكمها نظما 

ية، كذلك سلطوية، وأن خير مثال على ذلك هو نجاح التعليم في االتحاد السوفيتي السابق ووريثته روسيا االتحاد

ي منطقتنا مثل إيران. وبالنسبة ملصر فقد كانت نهضة نجاح نظام التعليم في دول سلطوية مثل الصين، وفي دول ف

مصر الحديثة في مجال التعليم مرتبطة بالدولة السلطوية القمعية التي أسسها محمد علي، وازدهار تجربة التعليم 

 ل عبد الناصر الذي كان نظاما عسكريا سلطويا.بعد خروج االحتالل البريطاني ارتبط بنظام جما

وبالتالي فإن نجاح النظام التعليمي يكون أكثر نجاحا واستدامة في النظم الديمقراطية، وفي الدول السلطوية التي 

تمتلك مشروعا حضاريا، أو تسعى إلى تقرير مصيرها وتحقيق سيطرتها على منطقة ما أو تحقيق السيطرة العاملية_ 

 

 الرابط، 2010يوليو  28برنامج بال حدود، تقديم أحمد منصور،  -8

، طبعة 2015م البنات والبنين في القرن الحادي والعشرين، الهيئة املصرية العامة للكتاب.. مكتبة األسرة األمين لتعلي حامد عمار وصفاء أحمد، املرشد -9

 57 -56خاصة تصدرها الدار املصرية اللبنانية ضمن مشروع مكتبة األسرة، ص 
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ا تسعى إلى ضمان جودة التعليم وتذليل كل العوائق أمام الحال بالنسبة لالتحاد السوفيتي السابق_ فإنهكما هو 

 جميع أبناء الوطن النتخاب أفضل العقول إلدماجها في مشروعها القومي.

ية، بالنسبة للحالة املصرية فاملعضلة األكبر ليست في السلطوية بقدر ما هي في وجود نظام حكم ليس لديه شرع

رافضا التبعية السياسية للواليات املتحدة والسعودية واإلمارات، كما  وليس لديه مشروعا قوميا أو مشروعا تحرريا

أن مشروعه الوحيد هو االستدامة في السلطة، وبالتالي فهو يعتقد أن العدو األول له هو رفع درجة وعي الشعب 

يد لحا مع الكيان الصهيوني، أصبح يبحث عن عدو جدوتعليمه، كما أن النظام كما أسلفنا وبعد أن عقد ص

للحصول على شرعية وجود داخلية وخارجية، وبالتالي تعمد تجهيل الشعب والترويج إلى سياسات استعمارية قديمة 

مفادها أن الشعب املصري غير مؤهل لحكم نفسه بنفسه وأنه غير قادر على االختيار والفرز وال يمتلك الثقافة 

إسالمي متطرف، وبذلك يكون أسقط أهم بند من ة وبالتالي أي حراك ديمقراطي سيفرز نظام حكم الديمقراطي

 بنود التحرر الوطني والسيادة الشعبية وهي حق الشعب املصري في تقرير مصيره.

ومن ناحية أخرى يرى النظام أن املجتمع الجاهل تسهل قيادته والسيطرة عليه، فيما حافظ النظام على آليات 

مع مفهوم جودة التعليم، فقد أتاح الدخول للكليات  تجنيد الخاصة بمؤسساته من خالل مؤشرات تتنافىال

% فقط، وأتاح التقدم لوظائف القضاء بتقدير مقبول في كلية الحقوق، ولم 50العسكرية والشرطة بمجموع 

باإلضافة إلى إجادة لغة أجنبية  يشترط في القبول بوزارة الخارجية سوى الحصول على أي مؤهل عال وبتقدير مقبول 

على أبناء الشعب الحاصلين على مؤهالت علمية من مدارس حكومية تفتقر لتعليم اللغات األجنبية  لتصعيب األمر

بشكل جيد، وهو ما جعل النظام غير راغب في تطوير قدراته، وبمرور الزمن اكتشف النظام أن هناك طبقة وسطى 

 وانفتاحا وثقافة منه.كبيرة في الشعب أكثر تعليما 

 ماعية.التعليم والعدالة االجت -2

من اإلشكاليات املهمة املرتبطة بنجاح منظومة التعليم ارتباطه بمفهوم العدالة االجتماعية وبالرغم من نشوب 

اختالف حول تلك العالقة إال أن الباحث يرى أن هناك عالقة وطيدة بين نجاح التعليم وإتاحة الفرص التعليمية 

ك في أن ابتعاد النظام عن التالعب في مسار مكتب التنسيق شكل متناسب مع مؤشرات العدالة االجتماعية. وال شب

أعطى ثقة كبيرة لدى املواطن في النظام التعليمي وأتاح الفرصة لفئات عريضة من أبناء الطبقتين الوسطى 

م املصري، والتي تتيح لهم الترقي في السلم والبسيطة في الحصول على فرصة حقيقية في كليات القمة وفق التعلي

 ماعي والحصول على وظائف ذات قبول مجتمعي مثل مهنة الطبيب أو املهندس.االجت
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لكن اإلحباط الناجم عن تدني األجور وانتشار معدالت البطالة وتراجع الدولة عن سياسة التوظيف أفقد قطاعات 

 حاصل.عليم جيد وأصبح التعليم يمثل بالنسبة لها تحصيل عريضة من تلك الطبقات رغبتها في الحصول على ت

 ديموقراطية العلم. -3

من األمور الواجب االلتفات إليها أن هناك فرقا بين ديموقراطية النظام السياس ي والطبيعة الديموقراطية للعلم، 

إدراك الطبيعة  فأي دولة سواء كان نظامها ديموقراطي أو سلطوي تتحدد عالقتها بنظام التعليم من خالل

ام التعليم الجيد يكون قائما على فكرة إتاحة الفرص لجميع أبناء الشعب الديموقراطية لنظام التعليم، وأن نظ

النتخاب أفضل العقول في جميع التخصصات العلمية إلدارة املواقع البحثية واألكاديمية والتكنولوجية بما يساهم 

 ناه الدولة.في تقدم وتطور املشروع القومي الذي تتب

ي يفتقر لجميع مقومات إنجاح املنظومة التعليمية فهو نظام سلطوي من العرض السابق يتبين أن النظام املصر 

ال يمتلك مشروعا بل كل سياساته الخارجية قائمة على التبعية واالقتراض، ويرى أن تعليم أبناء الشعب يمثل عبئا 

ك السياق أشار ي أولوية للمهن املرتبطة باالستقرار واألمن، وفي ذلعلى ميزانية الدولة وخطرا على مستقبله، ويعط

علي عبد العال رئيس مجلس النواب الحالي إلى أن سلعة األمن هي األغلى عامليا وأن مصر متفوقة فيها عن الدول 

 10األوروبية

 املبحث الثاني: أثر سياسات النظام ىلع تطور التعليم. 
دار أربعة عقود عمدت الدولة ليمية برمتها فعلى متعليم إلى تجريف العملية التعأدت سياسات الدولة في مجال ال

قامت بتقليل رواتب املعلمين ، و إلى انتهاج سياسات مرتبطة بتقليل حجم اإلنفاق واالستثمار في املجال التعليمي

ة التسرب السلبي من التعليم، مهاراته بالشكل الكافي، كما سهلت عمليوعدم االهتمام بقدرات املعلم العلمية وتنمية 

مع نشر الغش في االمتحانات، ولم تتخذ أي إجراءات قانونية أو تنظيمية للقضاء على تلك الظاهرة التي وتساهلت 

ى تسهيل تسبط من الهمم وتقلل الحوافز التعليمية لدى الطالب وتقض ي على تكافؤ الفرص، كما عمدت الدولة إل

سهلت ظهور بديل للمدارس الحكومية دون تقييم حقيقي ملستواهم العلمي،  و  حصول الطالب على شهادات علمية

 ممثل في الدروس الخصوصية التي اعتبرها الدكتور جالل أمين نوعا من خصخصة التعليم.

 

، 219لعالم ومصر متفوقة على الدول األوروبية، تاريخ االسترداد ، عبد العال: سلعة األمن هي األغلى على مستوى ا2018نوفمبر  18حازم العبيدي،  -10

 الرابطمن بوابة الوفد، 
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لحالة التعليمية في مصر، ونسعى من خالل هذا املبحث إلى التعرف على أهم السياسات التي ساهمت في تراجع ا

لكي يتسنى لنا استيضاح معالم الطريق ووضع أيدينا على  إيجاز ألسباب نجاح التجربة املاليزية،كذلك العرض ب

تجارب عملية تمكننا من رسم خرائط املستقبل من خالل التعرض على تجارب عملية لدول ذات تجربة شبيهة 

 ت والرؤى والسياسات واإلجراءات.بالحالة املصرية لكنها اختلفت في التوجها

 ب تردي الحالة التعليمية في مصر.أسبا أوال:

ساهمت السياسات التي انتهجتها الدولة املصرية في تراجع الحالة ومؤشرات النظام التعليمي املصري، وتراجع 

ي، ويمكن تحديد أهم مخرجات النظام التعليمي مما أدى إلى انتشار البطالة وتراجع تصنيف النظام التعليمي املصر 

ضعف  -ضعف املخصصات التعليمية –دية دور الوزير إلى تردى العملية التعليمية في )محدو  السياسات التي أدت

التسامح مع الدروس الخصوصية(، وفيما يلي  -كثافة الفصول املرتفعة –التسرب من التعليم  -رواتب املعلمين

 عرض لتلك السياسات:

 محدودية دور الوزير. -1

و استمر بالوزارة 1974وزارة في أبريل محمد مصطفى كمال حلمي الذي تولى اليقم الوزراء املتعاقبون بداية بـ  لم

، مرورا بأحمد فتحي سرور وحسين كامل بهاء الدين، وما أعقبهم من وزراء حتى وصلنا إلى الوزير 1986حتى عام 

تعليمية ذات املنوط بهم كسياسيين وصناع سياسة  بالدور  2017الحالي طارق شوقي والذي تولى الوزارة في عام 

س نجدهم كثيرا يتخذون مواقفا حيادية خصوصا فيما يتعلق بموضوع نقص رواتب مالمح محددة، بل بالعك

املعلمين، فعلى سبيل املثال أكد طارق شوقي الوزير الحالي أن موضوع زيادة رواتب املعلمين ليس من اختصاصه بل 

 . 11هاز اإلداري بالدولة ومجلس النوابهو راجع لتنظيم الج

كما قال أحمد جمال الدين وزير التعليم السابق في حوار له مع الدستور األصلي: "إن وزير التعليم ال يتخذ قراراته 

من رأسه فهو ينفذ سياسات وضعتها السلطة السياسية التي تحدد له ما يجب أن يفعله لكنه أيضا يجب أن يملك 

تالي فسلطات الوزير محددة اه السلطة التي قامت باختياره وبالير العملية التعليمية في ضوء ما تر رؤية واضحة لتطو 

 ".12وليست مطلقة مثلما يتصور البعض وبالتالي ال يمكن تحميله كل ما حدث في املجتمع الذي يتأثر بقراراته

 

، من اليوم السابع، 2019ولة ويحكمها القانون، تاريخ االسترداد ، طارق شوقي: مرتبات املعلمين تخص الجهاز اإلداري للد2019فبراير  3أيمن رمضان،  -11

 الرابط

 الرابط، 2019في عصر مبارك ال تربية وال تعليم، تاريخ االسترداد ، وزراء التربية والتعليم 2010أبريل  16مصر س نقال عن الدستور األصلي،  -12
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 يام الدكتور أحمد فتحي سرور بإلغاءومن أهم مظاهر ضعف وزراء التربية والتعليم في مواجهة سياسات الدولة؛ ق

 . 13العتبارات خاصة بتقليل النفقات وليس تطوير التعليم 1988السنة السادسة االبتدائية في عام 

من األمور املستغربة على أداء الوزراء في مصر عموما هو عدم التحديد الدقيق لحجم الظاهرة السكانية التي يتعامل 

د ذي سينطلق من بور سعيد أن أحمد عمارير خاص عن مشروع التأمين الصحي المعها، فقد ذكرنا سابقا في تق

، كما أن طارق شوقي 14وزير الصحة السابق ال يعرف العدد الفعلي لسكان بورسعيد الذين سيخضعون للمنظومة

فشل بأن عندما تحدث عن الكثافة وعدم قدرة الوزارة على التصدي لها برر ال 2019في حديثة بالبرملان في مايو 

 .15مليون سنويا 2.5جم الزيادة السنوية يزيد عن ألف سنويا، في حين أن ح 700صر بلغ حجم الزيادة السكانية في م

 تردي أوضاع املعلمين. -2

ليست صدفة أن يقبع املدرس في الدرك األسفل لهيكل األجور في مصر، فرواتب وزارة التربية والتعليم وإدارات الحكم 

الوزارات الخدمية األخرى مثل  صالح الحكومية األخرى بما فيهاي مصر بشكل عام مقارنة بجميع املاملحلي هي األقل ف

جنيه للمعلم حديث التعيين  1200في مصر للمعلمين ما بين  16الصحة واإلسكان والزراعة، وتتراوح املرتبات الفعلية

جنيه  1500ليحصل على معاش ال يتجاوز الـ جنيه لكبير املعلمين الذي قارب على الستين وإنهاء خدمته  3500إلى 

حقق له أي أمان معيش ي في شيخوخته خصوصا في ظل عدم حصوله على مكافأة نهاية خدمة على أقص ى التقدير ال ي

مثل املؤسسات األخرى السيادية أو االقتصادية، كذلك عدم تمتعه بمظلة حقيقية للتأمين الصحي تتحمل تكلفة 

 عالجه في حالة املرض.

 

، من مصراوي، 2019سنة بسبب فقرنا، تاريخ االسترداد  25بتدائية: ألغيتها من ، فتحي سرور عن إلغاء الشهادة اال 2017أغسطس  1محمد عمارة،  -13

 الرابط

 الرابط، من املعهد املصري للدراسات، 2019، مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر، تاريخ االسترداد 2018سبتمبر  20أمجد حمدي،  -14

، من 2019رجله وهنعمل هيكلة للوزارة، تاريخ االسترداد،  ، وزير التربية والتعليم: بنوقف نظام التعليم على2019مايو  6نورا فخري وخالد مشعل،  -15

 الرابطاليوم السابع، 

نات اعتادت الحكومة املصرية الحديث عن الرواتب للمعلمين والعاملين بالدولة عموما بشكل إجمالي بدون حذف االستقطاعات املتمثلة في التأمي -16

ليا بعد تعرضه لحزمة فع 1200جنيه، فإن جملة ما يتقاضاه املوظف ال يتجاوز الـ  1500أن الحد األدنى لألجور  والضرائب، فمثال لو قالت الدولة

 االستقطاعات.
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معلم بخالف اإلداريين واملعلمين املتعاقدين ألف  200صر نجدها تقريبا مليون ووبالنظر إلى أعداد املعلمين في م

 .17 2018وذلك وفقا لتقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام 

طالب املعلمين إلغاء ، وأنه من أهم م2014وتجدر اإلشارة إلى أن رواتب وحوافز املعلمين تصرف وفقا ألساس ي عام 

لدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم على تلك املطالب ، قد علق ا2019والصرف على أساس ي ذلك القرار 

مليار  160في فبراير املاض ي أن الوزارة تقف مع املعلمين لكن تحقيق ذلك املطلب لجميع العاملين بالدولة سيتكلف 

أن  2018ي للتخطيط في أبريل من العام املاض د أكدت هالة السعيد وزير الدولة ، وق18جنيه تتحملها خزينة الدولة

، وهذا 19مليون مواطن 1.8مليون موظف، ثلثهم بالتربية والتعليم بواقع  5.4إجمالي عدد العاملين بالدولة قد بلغ 

د قضية الرواتب من مليار جنيه سنويا، وتع 53سيكلف الدولة  2014معناه أن رفع رواتب املعلمين املجمد من 

ا، وذلك ألنها تمثل تحديا كبيرا أمام أي نظام يرغب في تطوير التعليم ى بالنقاش والسعي إليجاد حلول لهالقضايا األول

من خالل االرتقاء بأحوال املعلمين والعاملين باملنظومة التعليمية، ففي حالة قرر النظام إعطاء رواتب مرضية 

لتفرغ ألداء عبة، وتحقق الحد األدنى للمدرس لاالقتصادية والظروف املعيشية الصللمدرسين تتناسب مع الحالة 

 مهام وظيفته.

 ظاهرة الغش في االمتحانات -3

من أهم الظواهر السلبية التي نخرت عظام النظام التعليمي املصري، ظاهرة الغش في االمتحانات، والتي تمثل أعلى 

هرة معي الذي يوفر حمية لتلك الظاية، باإلضافة إلى الخلل املجتدرجات الخلل في هيكل صنع السياسات التعليم

التي تعصف بسمعة التعليم املصري وتقض ي على نظام تكافؤ الفرص والتقييم الدراس ي للطالب، وظاهرة الغش في 

، إذ يعد االمتحانات املدرسية سلوك انحرافي يخل بالعملية التعليمية ويهدم أحد أركانها األساسية وهو ركن التقويم

مما يضعف من فاعلية النظام التعليمي ككل ويعوقه عن تحقيق بمثابة تزييف لنتائج التقويم الغش في االمتحانات 

 

بار، ، من بوابة األخ2019أخبار اليوم، تقرير املركزي لإلحصاء حول أعداد املدارس والطالب واملعلمين في نظام التعليم ما قبل الجامعي، تاريخ االسترداد  -17

 الرابط

، من مصراوي، 2019، تاريخ االسترداد 2019لب املعلمين بصرف الرواتب واملكافآت على أساس ي ، التعليم تعلق على مطا2019فبراير  1ياسمين محمد،  -18

 الرابط

مليون في التربية والتعليم فقط وتاريخ االسترداد  1.8اوز الخمسة ماليين، و، وزيرة التخطيط: عدد املوظفين بالدولة تج2018أبريل  16نور شوان،  -19

 الرابطابة الشروق، ، من بو 2019
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أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها ويقوم به الطالب وأولياء األمور واملدرسون دون أن تقوم الدولة باتخاذ أي إجراءات 

 .20رادعة أو مقاومة لتلك الظاهرة 

ن خالله النظام إلى تسطيح وتجهيل املجتمع، اس ي لظاهرة الغش والذي يهدف ممنا في التحليل هو البعد السيوما يه

واتهامه بالفساد وبالتالي مواجهة أي مطالب مجتمعية بأن الشعب غير منظم ويقاوم اإلصالح والتغيير ويعمل على 

على الدولة وعلى  ن وينجحون بالغش ويمثلون عبئاإفشال السياسات التي تنفذها الدولة، وأن الخريجين غير مؤهلي

 مطالبهم غير مشروعة.سوق العمل و 

 التسرب من التعليم. -4

مليون طالب  1.122أعلن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن عدد املتسربين من التعليم في مصر قد بلغ 

لى ظاهرة التسرب من وتتعدد األسباب التي أدت إ، 201721عاما وفقا لتقرير عام  20إلى  6في الفترة العمرية من 

س ومنها ظاهرة الفقر التي أدت إلى انتشار ظاهرة عمالة األطفال، كذلك غموض املستقبل وانتشار البطالة املدار 

بين شباب الخريجين الحاصلين على مؤهالت جامعية، ارتفاع تكلفة التعليم بعد تراجع نظام مجانية التعليم 

هدف من التعليم وجدواه بعد أن تحول سبب األكبر هو عدم وضوح الالدروس الخصوصية، ويظل ال وانتشار ظاهرة

 التعليم من مشروع للدولة إلى عبء تعمل الدولة على التخلص منه.

 أزمة كثافة الفصول. -5

شكلة % من مدارس مصر تعاني من ضغط الكثافة الطالبية وأن حل امل44أكد طارق شوقي وزير التعليم الحالي أن 

، كما أشار في مداخلة هاتفية 22شر سنوات في حال توفر املبالغ املاليةيار جنيه وسوف يستغرق عمل 60يتطلب توفر 

 . 23ألف فصل جديد 260مع أحد البرامج إلى أن مشكلة الكثافة تتطلب بناء 

أستاذ علم  –عزة فتحي وفي تحقيق حول الظاهرة أجرته بوابة األهرام على خلفية تصريحات شوقي، قالت الدكتورة 

إن الكثافة العددية داخل الفصول سواء كان التدريس من خالل التابلت أو على  -الجتماع بجامعة عين شمسا

السبورة ال تؤدى إلى الفهم أو الوعي أو التعلم الجيد لدى الطالب أو القيام باألنشطة أو املشاركة بفاعلية مع 

 

 الرابط في االمتحانات املدرسية أسبابها وأساليب وطرق عالجها، مؤسسة النور للثقافة واإلعالم، ، ظاهرة الغش2019مايو  2د فضيلة عرفات،  -20

 الرابطليوم السابع، ، من ا2019سنة، تاريخ االسترداد  20-6متسربا من التعليم من سن  1،122، اإلحصاء يكشف:2017أكتوبر  20هبة حسام،  -21

 الرابط، 2019ر أكتوب 29الصبح،  8حديث طارق شوقي مع برنامج  -22

 الرابط، 2018أكتوبر  4(، LTCمداخلة طارق شوقي مع قناة ) -23
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لب بأنه مهمل كما تؤدى لى الشوشرة وإحساس الطاعددية في الفصول تؤدى إاملعلمين داخل الفصل، وأن الكثافة ال

إلى ثقافة الزحام وبالتالي ال تؤدى إلى عملية تعليمية جيدة، وتجعل املدرس عصبًيا من كثرة الزحام وغير قادر على 

 . 24السيطرة على الطالب داخل الفصل بسبب العدد

 ظاهرة الدروس الخصوصية. -6

ية املترتبة على تخلي الدولة عن التزامها تجاه ابة املجتمعية السلبالخصوصية هي االستج تعد ظاهرة الدروس

الشعب بالحفاظ على املنظومة التعليمية وتطويرها، فقد أدت سياسات هجر املدارس الحكومية والتكدس الطالبي 

اتجاه أولياء لى أداء املعلم إلى وعدم الحضور والغش والنقل إلى السنوات األعلى دون تقييم حقيقي وعدم الرقابة ع

إلى الحصول على الخدمة التعليمية من خالل الدروس الخصوصية، وأصبح دور املدرسة يقتصر فقط على  األمور 

التقييد الرسمي للطالب بالسنوات الدراسية وعقد االمتحانات، وقد أدى هذا النظام التعليمي البديل لدول الدولة 

 إلى مشاكل عدة وهي:

أدى انتشار الدروس الخصوصية إلى القضاء على مجانية التعليم، وزيادة ت مالية عالية: أولياء األمور نفقا تحميل

أعباء تكلفة التعليم على األسرة املصرية، وفي ظل تراجع دور املدرسة وتضارب مصالح املعلمين أصبحت الدروس 

مللء الفراغ لبية إال أنها ظهرت رغم من أنها ظاهرة سالخصوصية تمثل الركيزة األساسية لنظام التعليم املصري، وبال

 الناتج عن عدم قيام الدولة بدورها في املجال التعليمي.

وفي دراسة أعدها الدكتور عبد الخالق فاروق بعنوان كم ينفق املصريون على التعليم؟، أكد أن متوسط إنفاق 

 .25ارات جنيهملي 9.3قد بلغ  2005املصريين على الدروس الخصوصية في عام 

تساهم الدروس الخصوصية في فرض حالة من انعدام التوازن وتكافؤ الفرص بين الطالب ص: فؤ الفر عدم تكا

القادرين على تحمل تكلفة الدروس الخصوصية والطلبة الفقراء الذين ال يستطيعون تمل تلك النفقات، وهو ما 

 مصر.التسرب التعليمي في يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب، ومن أهم أسباب 

 

سنوات.. أزمة كثافة الفصول تهدد جهود تحسين التعليم وخبراء يطرحون الحلول،  10، تحقيق: يستغرق حلها 2019أكتوبر  2إيمان محمد عباس،  -24

 الرابط، من بوابة األهرام، 2019تاريخ االسترداد 

 178، 2016م ينفق املصريون على التعليم؟، الهيئة املصري العامة للكتاب، عبد الخالق فاروق، ك -25
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الدروس الخصوصية هي أداة لتلقين وتخزين املعلومة لدى فرض أسلوب تلقيني على السياسات التعليمية: 

الطالب، وهي مجرد إجراءات تدريبية على كيفية الحصول على أعلى درجة باالمتحانات دون التطرق ملفهوم التعلم 

ياء، كما ينعدم معها املناقشة ت بين الظواهر واألشاك الروابط والعالقاواكتساب املهارات والبحث واالسترشاد وإدر 

والحوار بين املعلم والطالب، وبالتالي فهي قائمة على التلقين والحفظ واسترجاع املعلومة وحل أكبر كم من األسئلة 

 املتوقع أن تأتي في االمتحان.

ة في بية لدى الطفل متمثلية في تنمية أمور سلتساهم الدروس الخصوصتراجع استقاللية الطالب التعليمية: 

االتكالية واالعتماد على اآلخرين وعدم تعلم مهارات البحث والتفكير واالبتكار أو حتى التحصيل الذاتي واالعتماد 

 على النفس في املذاكرة وبالتالي تكوين ثقافة معرفية وشخصية ناقدة ومتحررة.

لها املجال للنمو  روس الخصوصية وأفسحتت الدولة بظاهرة الدرحب :موقف الدولة من الدروس الخصوصية

واالستطراد على حساب املنظومة الرسمية، ولم تقم الدولة باتخاذ إجراءات رادعة أو تصدر أي تشريعات ملواجهة 

الظاهرة، وكل ما صدر منها هو تصريحات ندب واستهجان واستجداء لضمير املعلمين باعتبار أنهم يخالفون شرف 

 إلجرامي.عوا عن ذلك السلوك املهنة ويجب أن يتراجا

 تراجع التعليم باللغة العربية. -7

أدت السياسات التعليمية املتردية التي تبنتها الدولة وما نتج عنها من هجرة املدارس الحكومية وسوء سمعتها بعد أن 

خفضة إلى نمو ودة التعليم املنأصبح يطلق عليها مدارس الحكومة واملدارس املجانية ذات الكثافة املرتفعة وج

رتي املدارس الخاصة واملدارس األجنبية، وقد أدى انتشار التدريس في مصر باللغات األجنبية إلى تراجع سمعة ظاه

وأهمية اللغة العربية كما أن تدريس العلوم والرياضيات بلغات أجنبية إنما يعكس فلسفة مفادها أن اللغة العربية 

املسلمين في جميع بقاع األرض، كذلك لغة أدبية وال تصلح أن كريم ولغة شعائر ها لغة القرآن اللغة دينية نظرا لكون

 تكون لغة علمية.

ومن أهم مظاهر الخلل البنيوي في املجتمع املصري الناتج عن التدريس بلغات أخرى وجود تمايز طبقي وتعميق 

ارات دول أجنبية افيا وحضاريا بحضصري واالرتباط ثقمفاهيم التشتت املجتمعي واالنفصال الثقافي عن الواقع امل

لدى شرائح مهمة داخل املجتمع املصري تمتلك الثروة والنفوذ الذي يمكنها من االلتحاق بتلك املدارس والحصول 

 على فرص عمل متنوعة بعد التخرج.
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روع حضاري م ليس لديه أي مشوظاهرة املدارس األجنبية في مصر تعبر عن ظاهرة التبعية الحضارية وتؤكد أن النظا

سس التي يقوم عليها املشروع الحضاري تتمثل في الحفاظ على الهوية من خالل وعاء اللغة الوطنية والحرص ألن األ 

على أن يكون التعليم بلغة البلد ذات السيادة على أرضها وهو ما حدث في دول عديدة تدرس العلوم بلغتها ومنها 

 ليزيا.إيران وتركيا ومااليابان والصين وأملانيا و 

 ثانيا: سياسات النظام الماليزي إلصالح التعليم:

تجربة نجاح لدولة مرت بظروف مشابهة للدولة املصرية، وقد وقع االختبار على أردنا في هذه الدراسة اإلشارة إلى 

لها عام التجربة املاليزية على اعتبار أن ماليزيا دولة مسلمة خضعت لالحتالل الياباني ثم البريطاني، ونالت استقال

صعوبات متعددة مثل  ، بعد مصر بخمس سنوات فقط، كما أن ماليزيا دولة كانت نامية وفقيرة وتعاني من1957

مليون مواطن فقط  32مصر، لكن يظل هناك تحديات مختلفة من الناحية الديموغرافية فعدد سكان ماليزيا 

هناك تحد آخر مرتبط بطبيعة التركيبة مليون مواطن، و  100، في حين أن عدد سكان مصر 2017بنهاية عام 

حث تحدي أكبر من التحدي السكاني على اعتبار أن السكانية واختالف الهوية واللغة وهو من وجهة نظر البا

السكان يمثلون موردا مهما وطاقة مهدرة أو مؤجلة االستخدام، أما االختالف العرقي واللغوي والعقائدي فهو يمثل 

لشعوب إلى وضع القواعد التشريعات لفرض واحترام قيم وثقافة التعدد والتنوع وتغذية في جوهره معوقا تسعى ا

 بمفاهيم التسامح والتعايش والعمل املشترك واملصير الواحد.املجتمع 

تقديم  -والغرض من إلقاء الضوء على التجربة املاليزية هو االستفادة من التجربة املاليزية في تطوير التعليم

طة بتطوير التعليم في جمهورية مصر العربية(، ويمكن تلخيص أهم األسباب التي أدت إلى نجاح مقترحات مرتب

 لتجربة املاليزية في التعليم في اآلتي:ا

 إدارة االختالف. -1

إذا كان التعليم هو حجر الزاوية في تحقيق النهضة ألي دولة فإن إدارة االختالف هي أساس تحقيق نظام تعليمي 

 لدولة في إدارة االختالف يتأتى من خالل قدرتها على توظيف عوامل االختالف في إثراء قيم التنوعجيد، ونجاح ا

والتفاعل البناء بين املكونات الحضارية والتجارب الثقافية والخبرات العملية املختلفة، وهناك آليتان إلدارة 

ميع مكونات املجتمع وفرض نمط واحد على االختالف، وهما إدارة االختالف السلبي واملتمثلة في قمع السلطة لج

 الفعال والتي تتأتى من خالل نظام حكم ديمقراطي تعددي.الجميع ويكون ذلك في النظم السلطوية، وإدارة االختالف 

التعددية الحزبية للنظام السياس ي لدولة ماليزيا كان له أسس جوهرية وقاعدة أساسية لبناء قوة الدولة 

من الدستور املاليزي وحتى اآلن إلى  114وفق املادة  1959ت االنتخابات النزيهة منذ عام واستقرارها، حيث ساهم
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قواعد التداول السلمي للسلطة والتمثيل الحقيقي لجميع األقليات باملجتمع، وإشراك املعارضة في عمليات إرساء 

 اإلصالح السياس ي.

هر جميع األقليات في بوتقة واحدة، واعتماد التدريس وقد كان لذلك مردود كبير على نظام التعليم الذي استطاع ص

إلنجليزية داخل إطار املنظومة الكبرى للتدريس باللغة املاالوية التي ترمز للغات الصينية ولغة التأميل واللغة اوفق ا

مج التعليمية لهوية الدولة املاليزية، كما أتاح فرصا متساوية لجميع املواطنين املاليزيين في الحصول على نفس البرا

 دون تمييز عرقي أو ديني أو ثقافي.

 اإلنفاق على التعليم. -2

نهضة ماليزيا في مقابلة مع إحدى القنوات املصرية إلى أن ماليزيا عقب االستقالل اتجهت أشار مهاتير محمد صانع 

، وقد بلغ 26قيق النهضة% من ميزانية الدولة إلى قطاع التعليم، وذلك إيمانا بأهمية التعليم في تح25إلى تخصيص 

ي حين أن الدولة تلتزم بكفالة مجانية % من الناتج القومي اإلجمالي، ف7اإلنفاق على التعليم في ماليزيا ما يقارب 

 -% التعليم64.1على القطاع الخدمي ) 2000التعليم وإعداد وتأهيل املعلم، وقد بلغت نسبة االنفاق الحكومي عام 

 . 27% خدمات أخرى(13.6 -% إسكان10.8 -% الصحة11.5

 التعليم باللغة الوطنية. -3

الرسمّية في ماليزيا، وهي اللغة التي يتحّدث بها ما يقارب الثالثين مليون شخص، واللغة تعّد اللغة املاالوية هي اللغة 

حل التعليم االبتدائي املاالوية هي اللغة الرسمية ملاليزيا، وهي اللغة املعتمدة في نظام التعليم املاليزي، ويسمح في مرا

ية يتم تأهيل الطالب ملدة عام لدراسة اللغة املاالوية، بالتعلم باللغة الصينية، ولغة التأميل، لكن في مرحلة اإلعداد

التي تكون أساس نظام التعليم اإلعدادي والثانوي، وبالنسبة للغة اإلنجليزية فهي تدرس كلغة ثانية بعد اللغة 

 . 28املاالوية

 نظم التعليم املتطورة. اح علىاالنفت -4

تطورة خصوصا النظام البريطاني والياباني واألمريكي، انفتحت التجربة التعليمية املاليزية على نظم التعليم امل

معهدا  450وسهلت بالتعاون مع القطاع الخاص توفير املجال لعمل الجامعات األجنبية في ماليزيا والتي بلغت 

 

 الرابطراجع اليوتيوب،  - 26

 الرابطحها مركز الدراسات اإلقليمية، التجربة املاليزية في مجال التنمية البشرية ومقومات نجا - 27

 الرابطالتعليم في ماليزيا،  - 28
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التعليمية وتدخل في توأمة مع الجامعات الخارجية، كما أنها تتيح فرصا للطالب وجامعة خاصة تقدم الخدمة 

 . 29ن للحصول على منح في الجامعات األجنبيةاملاليزيي

 االهتمام بالتعليم املنهي. -5

 التعليم املنهي هو عصب النهضة الصناعية وهو الطريق إلى التحول من دولة زراعية أو رعوية إلى دولة صناعية نظرا

لة وقد اهتمت ماليزيا ألنه املسؤول عن تأهيل وتخريج العمالة املهنية املدربة التي تقود حركة التصنيع في أي دو 

بالتعليم املنهي، ومجاالته الحرف الهندسية واالقتصاد املنزلي والتجارة والزراعة واملدارس املهنية، وتقدم أيضا دورات 

ستة أشهر وسنة، ومن بين الدورات امليكانيكية العامة، مبادئ اللحام، تدريبية مهارية قصيرة تتراوح مدتها بين 

 زيون، السباكة وصناعة األثاث وصيانة املعدات، عالوة على التبريد والتكييف.خدمات الراديو والتلف

 إنشاء الكثير من معاهد التدريب املنهي التي تستوعب طالب املدارس النية وتؤهلهم للعمل في مجاالت الهندسة

هناك تنسيق بين امليكانيكية والكهربائية وتقنية البالستيك، وأشهرها معهد تدريب الصناعة املاليزي، كذلك 

املدارس ومصانع القطاع الخاص لالستفادة من فرص التدريب وتحديد االحتياجات العمالية باملصانع والتوظيف 

 لتوازن بين عدد الطالب واحتياجات العمل.ويساهم ذلك أيضا في تعميق مفهوم التخصص لدى املدارس وتحقيق ا

 املبحث الثالث: استعراض تجارب التطوير السابقة.
من خالل استعراضنا للمبحثين السابقين استطعنا التوصل إلى عدة نتائج مهمة مرتبطة برؤية النظام ألهمية 

من الداخلي والتسليح وعدم وضع التعليم وترتيب األولويات الخاصة بالنظام واملتمثلة في اإلنفاق في مجاالت األ 

در على تحمل التكلفة السياسية والحقوقية املترتبة على النظام التعليمي على أجندة أولوياته، كما أن النظام غير قا

تطوير نظام التعليم والتي من شأنها زيادة الوعي املجتمعي وارتفاع سقف املطالب وأهمها املطالبة بالعدالة 

 ة وتكافؤ الفرص.االجتماعية واملساوا

تحديات كبيرة تحولت إلى معضالت يجب كما ناقشنا السياسات التعليمية لوزارة التربية والتعليم والتي نجم عنها 

تفش ي ظاهرة  –حلها لتهيئة املناخ لتقبل أي محاوالت للتطوير ومن أهم تلك املعضالت )تدني رواتب املدرسين 

ارتفاع  –انتشار التسرب من املدارس  –انتشار التعليم األجنبي  –تراجع اللغة العربية  –الدروس الخصوصية 

 تراجع سمعة مدارس الدولة(. –غش والتحصيل الوهمي انتشار ال –كثافة الفصول 

 

 الرابط مركز الدراسات اإلقليمية، - 29
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وفي هذا املبحث نحاول التعرف على أهم محاوالت التطوير التي قامت بها الدولة خالل األربعة عقود املاضية، وأهم 

 ، وإلى أي مدى حققت تلك املحاوالت األهداف التي كانت ترنو إليها؟خصائص تلك املحاوالت

ة خالل العقود األربعة املاضية املض ي قدما في سبيل إحداث نهضة في املجال التعليمي، لم تستطع الدولة املصري

لتي واقتصر دورها على محاوالت إصالح جزئية لبعض مظاهر التلف في املنظومة ولم تحقق معظمها األهداف ا

عامليا في جودة  135الـ أن مصر احتلت املرتبة  2017وضعت من أجلها، حيث أعلنت وزارة التعليم في بيان لها عام 

 . 30دولة على مستوى العالم 139عامليا في التعليم االبتدائي ما بين  134التعليم العام والعالي والـ 

 أوال: تحديات إصالح المنظومة التعليمية 

 وهي:لتعامل مع التحديات التي واجهتها في مجال السياسات التعليمية في عدة نقاط ود الدولة في اويمكن إجمال جه

 رواتب املعلمين. -1

خاض املدرسون كفاحا طويال ومفاوضات كثيرة وحصلوا على وعود متكررة بتحسين أوضاعهم املالية وفي النهاية 

ليه من تعديل في عام وف بقانون كادر املعلم، وما ترتب عواملعر  2007لسنة  155عن قانون رقم أسفرت املفاوضات 

% من األجر األساس ي مع 50، وقد نص القانون على منح شاغلي وظائف التعليم بدل معلم مقداره 2012

ة، باإلضافة إلى بدل االعتماد، استحقاقهم العالوة السنوية وكل زيادة في األجور تمنح للعاملين بالجهاز اإلداري للدول

%، واملعلم األول 150% واملعلم األول "أ" على 175% واملعلم الخبير على 200صل كبير املعلمين على بدل اعتماد ليح

 .31% 100% واملعلم على 125

لعلمين كان ضعيفا إلى أنه كان خطوة مهمة نحو عالج هيكل األجور الخاص با 2012و بالرغم من أن هذا الحافز في 

د االنقالب على الثورة تم االلتفاف على مشروع جع دور النظام القديم في الحكم، بعفي ظل نجاح ثورة يناير وترا

لكل العاملين بالدولة ومنهم املدرس بالرغم من  2014الكادر وتم إيقاف الحوافز والبدالت وتجميدها على أساس ي 

بق على العاملين بالدولة لخاص وال ينبغي أن يطبق عليه ما يطأن املدرس من املفترض أنه يخضع لنظام الكادر ا

لقانون الخدمة املدنية الجديد، كذلك حدثت ردة أخرى على تلك الخطوة مرتبطة بتراجع رواتب الخاضعين 

 

، من اليوم السابع، 2019في مؤشرات التنافسية العاملية، تاريخ االسترداد  134، التعليم: صعود مصر إلى املركز 2017يناير  3محمود طه حسن،  -30

 الرابط

 الرابطمن الدستور، ، 2019يخ االسترداد ، مرس ي يعتمد تعديالت قانون كادر املعلمين، تار 2012نوفمبر  6الدستور،  -31

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-134-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%25
https://www.dostor.org/94098


Page 19 of 30 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 27, 2019     

املدرسين نظرا ألن الخصومات املرتبطة بالتأمينات واملعاشات والضرائب تحسب على أساس ي السنوات الالحقة 

 ة بين الزيادة السنوية والخصومات.، وهو ما يحدث عدم توازن في العالق2014لعام 

 البنية التحتية والكثافة. -2

دخلت الدولة في صراع كبير نتيجة لعدم قدرة بنيتها التحتية من منشآت مدرسية من مواكبة الزيادة السكانية مما 

البداية عندما لقدرة على حل تلك املشكلة، وفي أدى إلى ارتفاع الكثافة في الفصول والعمل لفترتين دراسيتين دون ا

ليم في مصر في عهد جمال عبد الناصر كانت البنية التحتية األساسية هي القصور التي استولت انطلق مشروع التع

عليها الدولة نتيجة لسياسات لتأميم والبيوت التي أجرتها من املواطنين بنظام اإليجار القديم ثم قامت بتحويلها إلى 

 ارس.مد

أكتوبر عام  12ي تسعينات القرن املاض ي بعد واقعة زلزال الدراسية قامت به الدولة فوأهم مشروع تطوير للمنشآت 

، وأطلقت سوزان مبارك مبادرة األلف مدرسة واتجهت الدولة إلى بناء املدارس مما نتج عنه أن ارتفع عدد 2092

، كما ارتفع عدد املدارس التجريبية 2006مدرسة عام ألف  40إلى 1981مدرسة عام  600ألف و 18املدارس من 

 .101532إلى  مدرسة 236من 

 مقاومة الدروس الخصوصية. -3

اتبعت الدولة سياسة غض الطرف عن ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك نتيجة لعدم رغبة الدولة في تطوير 

داة للضغط عليهم في حال وأ هيكل رواتب املعلمين، وبالتالي سمحت بتفش ي تلك الظاهرة كمعوض للمدرسة

 تمسكهم باملطالبة برفع الرواتب.

وفي نفس الوقت قامت الدولة باعتبار الدروس الخصوصية جريمة لكنها لم تضع قانونا تشريعيا ملواجهة ما اعتبرته 

ء جريمة، وتعتبر أهم محاولة ملواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هي التي قادها الوزير السابق حسين كامل بها

، حيث دعا إلى ضرورة إيجاد 2004إلى  1991عاما في الفترة من  13لدين والذي عمل وزيرا للتربية والتعليم ملدة ا

 تشريع ملواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي أطلق عليها )مافيا الدروس الخصوصية(، 

 12ؤكدا أنه يوجد في مصر نحو ا ممشيًرا إلى أن ما تنفقه األسرة املصرية عليها يتجاوز ستة مليارات جنيه سنوي

، حيث ينص على حظر 1998لسنة  592ألف مدرسة، ووضع بهاء الدين القرار رقم  25مليون طالب يدرسون في 

 

 الرابط، من األهرام، 2019، مبارك والتعليم، تاريخ االسترداد 2016ديسمبر  28نيفين شحاتة، -32
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هيئات اإلشراف والتدريس في جميع مراحل التعليم املختلفة إعطاء درس خاص ألي طالب أو ملجموعة من الطالب، 

املدارس تنظيمها في إطار القواعد العامة املقررة في هذا الشأن، وأنه سوف لى فيما عدا مجموعات التقوية التي تتو 

 .33يتعرض للمسائلة التأديبية كل من يخالف أحكام القانون 

لكن تجربة بهاء الدين فشلت فلم يطبق القرار ولم تنجح تجربة مجموعات التقوية باملدارس لعدة أسباب أهمها 

دم رغبة الطالب وأولياء األمور لالستمرار في األجواء املدرسية بعد انقضاء وع محاربة املدرسين أنفسهم للظاهرة،

 اليوم الدراس ي، وعدم ثقتهم في نظام التعليم باملدارس الحكومية.

 تطوير الثانوية العامة. -4

د قام تعتبر تجربة حسين كامل بهاء الدين في نهاية التسعينات هي أكثر التجارب مشابهة لتجربة طارق شوقي، فق

الوزير الراحل باعتماد نظام جديد للثانوية العامة قائم على سنتين بدال من سنة واحدة ويتيح للطالب دخول 

، وقد برر 34مرات ملواد السنة الثانية الثانوي ومرتين فقط لطالب السنة الثالثة 4االمتحان في املادة الواحدة بواقع 

وتقليل ضغط الثانوية العامة على األسر والطالب ودخول  خصوصيةتجربته بأنها تهدف إلى القضاء على الدروس ال

 الطالب في سباق من األجل الحصول على مجموع أفضل.

وقد باءت التجربة بنتائج عكسية فقد أدت إلى زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية وزيادة الضغط على ميزانية األسرة 

هاية تم إلغاء التجربة برمتها والعودة لنظام السنة الواحدة في الن%، و100وارتفاع املجاميع بشكل مبالغ فيه تجاوز الـ 

 .التقليدي املعروف باسم النظام القديم

 ثانيا: مالمح عمليات اإلصالح السابقة 

 ويمكن تحديد مالمح محاوالت التطوير السابقة من خالل املحددات التالية:

لم تأخذ الشكل االستراتيجي بل كانت ودة، و لم تكن املحاوالت السابقة سوى محاوالت محد :املحدودية -1

أقرب لخطط التطوير املرحلية، كما أنها ال تعتبر محاوالت تطوير راديكالية تهدف إلى حداث طفرة حقيقية 

 في التعليم بل كانت مجرد تفاعال مع األحداث، وجزء منها كان للترويج لنشاط الرئيس مبارك.

 

، من بوابة 2019، إلغاء الدروس الخصوصية كالم في الهواء والشربيني يتصدى بشراسة، تاريخ االسترداد 2015أكتوبر  21انم بدرة، عبير عدلي وه -33

 الرابطالوفد، 

 الرابط، من مبتدأ، 9201االسترداد  ، حسين كامل بهاء الدين.. قرارات غيرت شكل التعليم في مصر، تاريخ2016يوليو  31محمد الشماع،  -34
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دد نابعا من أنه ليس هناك بناء تراكمي لصنع السياسات في ا املحويعد هذعدم الشمول والتباعد الزمني:  -2

القطاع التعليمي املصري وأن كل وزير يأتي يسعى لترك بصمة وليس صناعة مشروعا يتم البناء عليه بعده، 

 وهو ما جعل محاوالت التطوير ال تشمل مثال القضاء على األمية أو التسرب من التعليم أو مقاومة الغش.

انتهت كل السيناريوهات السابقة لتطوير قطاع التعليم بالرغم من محدوديتها بالفشل ر: ستمراعدم اال  -3

 وعدم االكتمال، وربما جاءت النتائج عكسية في كثير من األحوال وهو ما حدث بالنسبة لرواتب املعلمين.

تب في مصر، الروا كان خطوة مهمة نحو إصالح هيكل 2012إقرار كادر املعلم في يناير وإنصاف املعلم:  -4

جنيه حسب الدرجة  800إلى  300% من الراتب األساس ي وكانت تتراوح ما بين 150والتي كانت بواقع 

 .2014واألقدمية، لكن التجربة أجهضت وتم االلتفاف عليها وتجميد الرواتب بداية من 

زايد ستمر تباءت جميع محاوالت تطوير التعليم في مصر بالفشل واعدم نجاح سياسات التطوير:  -5

الظواهر السلبية، وهو ما أدى إلى زيادة انتشار التعليم الخاص واألجنبي في مصر، وتراجع دور الدولة في 

 تقديم الخدمة التعليمية.

 املبحث الرابع: نظام إصالح التعليم الجديد
تخذتها الدولة التي تواجه النظام التعليمي املصري، والخطوات التي اكان الهدف من استعرض أهم التحديات 

إلصالح منظومة التعليم، هو رسم خريطة كلية للتحديات الكبرى التي تقف عائقا أمام تطوير نظام التعليم في مصر 

سات معمقة والتي بدون إصالحها جميعا بشكل متوازن فلن تتمكن أي تجربة جزئية من النجاح حتى لو تم عمل درا

 ل تخضع للهيكل البنيوي العام الذي يحكم حركة تطور املنظومة التعليمية.عليها نظرا ألنها ال تسير في إطار منفرد ب

ونحن سنقوم بتقييم تجربة اإلصالح التي أطلقها طارق شوقي من خالل دراسة مدى شمولها وهيكلها االستراتيجي 

الزخم املثار  واملؤشرات التي سنقوم بالقياس عليها، وبغض النظر عن بشلك عام وفقا للتحديات التي قمنا برصدها

حول تجربة التابلت التعليمي كوسيلة جديدة لتحسين نظام الثانوية العامة؛ فإن قصر تقييم التجربة الحالية على 

ار حكم على الثانوية العامة أو ظاهرة التابلت، يجعل نجاحها أو فشلها هو املؤشر الذي من خالله نستطيع إصد

 النظام التعليمي الجديد.

املوضوعي يتطلب النظر إلى جميع أركان العملية التعليمية ومراجعة األولويات التي ينبغي أن تسعى كما أن التقييم 

السياسات التعليمية إلى تنظيمها، كذلك تضمين التحديات التي تحاول السياسات العامة التصدي لها والقضاء 

 أثرها التجربة الحالية. ا املبحث سنقوم بدراسة مؤشرات القياس التي سنقيم علىعليها، ونحن في هذ
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 أوال: مؤشرات القياس.

تقييم التجربة الحالية لتطوير التعليم لكي يمكن دراستها وفق إطار استراتيجي متماشيا مع الخطوات العلمية 

الثانوية العامة الجديد فقط بالرغم من لهياكل صنع السياسات العامة يتطلب عدم اختزال التقييم على نظام 

لرؤية الشاملة للتقييم تتطلب تحديد تصور عام لسياسات وآليات النظام لجميع التحديات الكبرى أهميته، لكن ا

التي تعوق تطوير النظام التعليمي في مصر، وبناء على ذلك فقد قمنا بتقسيم هذا الجزء إلى عدة مؤشرات يمكن 

 ت النظام وتقييمها وهي:من خاللها رصد سياسا

 االجتماعية. العدالة -1

ع مؤشر العدالة االجتماعية كثيرا في عهد النظام الحالي بعد أن قام النظام بتدشين تجربة املدارس اليابانية تراج

، وترجع اإلشكالية 2020-2019مدرسة على مستوى الجمهورية بداية العام الدراس ي القادم  40والتي بلغ عددها 

يض من الشعب من االلتحاق بتلك املدارس الخاصة بمؤشر العدالة االجتماعية في حرمان قطاع عر الكبرى 

خصوصا من أبناء الطبقة الوسطى الحريصين على توفير تعليم جيد ألبنائهم، حيث بلغت مصروفات العام الدراس ي 

 جنيه مصري بخالف مصروفات الزي واملواصالت. 800آالف و 10القادم 

اصة بها واململوكة للدولة أيضا والتي يصعب ظام أيضا للمؤسسة العسكرية بتدشين بعض املدارس الخكما سمح الن

تحديد موقفها القانوني بوصفها مدارس خاصة مملوكة للدولة، مثل مدرسة بدر الدولية للغات اململوكة للجيش 

 .35لف جنيهأ 32إلى  20ما بين  2016الثالث امليداني والتي تراوحت مصروفاتها في عام 

اإلنتاج الحربي بإنشاء مدرسة اإلنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة كما أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة 

السالم، وأكدت في بيان لها أنه سوف يتم فتح باب التقديم لطالب الصف الثالث اإلعدادي لاللتحاق باملدرسة 

ربية والتعليم ، وذلك من خالل املوقع الرسمي لوزارة الت2019وليو في األول من ي 2020-2019للعام الدراس ي 

، وبالرغم من أنه حتى اآلن 36والتعليم الفني في تخصصات تكنولوجيا امليكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء واإللكترونيات

إلتاحة والعدالة لم يتم اإلعالن عن تكلفة املصروفات الدراسية السنوية، إال أن املؤشر األهم املرتبط بمفهوم ا

 دارس يتطلب اشتراطات أمنية ومحسوبية وأحيانا رشاوى مادية.االجتماعية متمثل في دخول تلك امل

 

 طالراب، من بوابة فيتو، 2019ألف جنيه، تاريخ االسترداد  32، مصروفات مدرسة دولية بالسويس تصل إلى 2016يوليو  13علي حمد،  -35

، من اليوم 2019، إنشاء مدرسة اإلنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية وفتح باب التقدم في يوليو، تاريخ االسترداد 2019أبريل  11ي، زكي القاض  -36

 الرابطالسابع، 
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 إعداد وإنصاف املعلم. -2

املعلم هو جوهر وأساس العملية التعليمية وإعداد املعلم للقيام بمهام وظيفته في تطوير النظام التعليمي له ركيزتين 

 تدام(.التدريب املستمر والتعليم املس -على راتب مناسبأساسيتين وهما )الحصول 

وفي هذا اإلطار حدد طارق شوقي موقفه بأن موضوع زيادة رواتب املعلمين ليس من اختصاصه لكنه من اختصاص 

البرملان ووزارة املالية، وأكدت الوزارة في تصريحات سبق اإلشارة إليها إلى أن الدولة ليس لديها القدرة على تحمل 

ألف مدرس وموظف وبالتالي ستتكلف  800ذين يلغ عددهم مليون وتكلفة رفع روات العاملين بالتربية والتعليم وال

 مليار جنيه سنويا،  53عملية إصالح الرواتب 

أما بالنسبة لتدريب املعلم فوفقا لسلم ترتيب األولويات فإنه من ناحية املبدأ لن يكون مجديا حتى لو توفرت 

هريا، أما من ناحية اإلجراءات فقد تم إنشاء جنيه ش 1200يؤتي ثماره في ظل حصول املدرس على  اإلمكانات أن

لكنها لم تنجح في مهمتها نظرا ألنه تم ربط النجاح بها بالحق في الحصول  2008األكاديمية املهنية لتدريب التعليم عام 

رت عن إلغاء االمتحانات وأصبح دور األكاديمية على الكادر مما أثار حفيظة املعلمين وقاموا بعدة تظاهرات أسف

وتيني مرتبط بتدريب املعلمين للحصول على الدرجات الوظيفية فقط، أما بخصوص التعليم املستدام والحصول ر 

 على دراسات عليا فوزارة التعليم ال تدعم هذا التوجه وال تمتلك أي برامج تحفيزية لهذا املسار.

علمين كما قلتوفي هذا الصدد يقول خلف ال
ُ
أكثر من مرة تدريب وهمي وغير  زناتي نقيب املعلمين: "تدريب امل

علمين أنفسهم عن التدريب وتكون الردود 
ُ
علمي القاهرة واملحافظات أسأل امل

ُ
حقيقي، فخالل زيارتي املتكررة مل

علم
ُ
يذهب سواء إلى األكاديمية  صادمة، والتي ال تخرج أغلبها عن أن التدريب مجرد روتين يتم على الورق فقط، فامل

 ".37تدريب من أجل الحصول على درجة الترقية فقط ال غيرأو املكان املحدد لل

 الطالبية باملدارس. الكثافة -3

% من إجمالي املدارس الحكومية على مستوى الدولة وأن حل تلك 44أشار طارق شوقي إلى أن أزمة الكثافة تمثل 

أيضا إلى أنه ليس لديه ما  و ما يحتاج مدة تصل إلى عشر سنوات، كما أشارمليار جنيه وه 60املشكلة يتطلب ضخ 

 . 38يمنع من قيام رجال األعمال بتولي إدارة بعض املدارس الحكومية

 

 الرابط، 2019فبراير  12حوا ر نقيب املعلمين مع أهل مصر،  -37

 الرابط، 2019أكتوبر  29الصبح،  8حديث طارق شوقي مع برنامج  -38
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مليار جنيه إضافية العام القادم وإال ستتوقف  11كما أكد شوقي أمام لجنة املوازنة بالبرملان أن الوزارة بحاجة إلى 

لتالي هناك صعوبة في اإلنفاق على جميع املحاور من نقص املوارد، وبا تعانينظرا ألن الوزارة مشروعات التطوير، 

 .39مثل التطوير والقضاء على الكثافة

هذا ومن املتوقع أن تتزايد ظاهرة الكثافة الطالبية باملدارس نظرا لعدم القدرة على إحداث توازن بين إنشاء املدارس 

 نويا.مليون طفل س 2.5انية السنوية والذي يزيد عن الجديدة ومعدل الزيادة السك

ألف مدرسة في الفترة  21بزيادة بلغت  2006وقد أشرنا سابقا أن عدد املدارس الحكومية قد بلغ ألف مدرسة عام 

وفق بيان الجهاز املركزي  2017ألف مدرسة عام  45، لكن معدل اإلنشاء تضاءل كثيرا ليصل إلى 2006إلى  1981من 

آالف مدرسة فقط، مع مراعاة النمو  5عشر سنوات تم بناء  ئة العامة واإلحصاء، وهو ما يعني أنه في آخرللتعب

 . 40املتزايد لعدد املواليد

 الدروس الخصوصية من التجريم إلى التقنين. -4

والتصريحات فيما يخص ظاهرة الدروس الخصوصية، لكن في ظل النظام هناك تناقض وفجوة بين السياسات 

بر لفساد النظام التعليمي في مصر، إال أنه قرر وضع تشريع الحالي والذي يحمل الدروس الخصوصية السبب األك

يقنن الدروس الخصوصية ويعطيها شرعية العمل من خالل مراكز الدروس الخصوصية املرخصة، وتجريم ممارسة 

أنشطة تعليمية على املدارس غير املرخصة أو األشخاص الذين يعملون بالسناتر وهم ليسوا مدرسين معتمدين أي 

 ة التربية والتعليم ومسجلين بدفاتر نقابة املعلمين.لدى وزار 

وفي حال اعتماد هذا القانون من قبل مجلس النواب فإن دور وزارة التعليم سينتهي تماما وسيقتصر على تنظيم 

 متحانات فقط واعتماد النتائج والنقل إلى السنوات األعلى في حال نجاح الطالب.اال 

لية من خالل تأكيد وزارة التربية والتعليم أنها ستنتهج سياسات تسعى للقضاء ويظهر التناقض في السياسات الحا

ة التربية والتعليم على ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث أشار شوقي وكذلك أحمد صابر املستشار اإلعالمي لوزار 

 

 الرابط، 2019مايو  7مصر س نقال عن األهرام املسائي،  -39

 الرابطو من اليوم السابع، 2019، خريطة مدارس مصر، تاريخ االسترداد 2018مارس  42هبة حسام،  -40
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وزارة التربية  أن النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه سيقض ي على الدروس الخصوصية، لكن الخطوة األهم هو إعالن

 والتعليم عن إعداد قانون ملكافحة الدروس الخصوصية.

أنها بصدد إعداد قانون سيتم طرحه على  2018وزارة التربية والتعليم في أكتوبر لكن الخطوة األكبر كانت في إعالن 

مليار  30لى البرملان يقض ي بتجريم الدروس الخصوصية، بما تمثله من عبء اقتصادي على األسر املصرية وصل إ

بات مالية كبيرة جنيه سنويا، كما أكد محمد عمر نائب وزير التعليم أنه وفقا للقانون املقترح سيتم فرض عقو 

عاما، واملمارسين ملهنة  18إلي  6والحبس ألصحاب املراكز غير املصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطالب من 

صابر املتحدث الرسمي باسم الوزارة في مداخلة هاتفية قائال: ، وهو ما أكده أيضا أحمد 41التدريس بدون تصريح

 ".42ها بالعمل من قبل وزارة التربية والتعليم"إن الوزارة ستعاقب املراكز غير املصرح ل

 الخاصة واألجنبية بمصر. املدارس -5

نظم تابعة سياسيا ترتبط ظاهرة تمدد املدارس األجنبية في أي دولة بطبيعة النظام السياس ي الحاكم، ففي ظل 

عدم خضوعها لسياسات واقتصاديا يحدث تمددا وانتشارا لظاهرة املدارس األجنبية باإلضافة إلى التمدد الكيفي ب

وقرارات التعليم التي تتبناها الدولة، وقد شهدت مصر نموا كبيرا في أعداد املدارس الدولية حيث بلغ عددها وفق 

 . 43مدرسة خاصة 7777، باإلضافة إلى 2017رسة عام مد 768بيان وزارة التربية والتعليم 

مريكية العديد من التساؤالت حول مستقبل اللغة ويثير االنتشار الكبير للمدارس الدولية في مصر خصوصا األ 

العربية والهوية الوطنية وازدواج الثقافة، كما أن انتشار مدارس اللغات والتي تتطلب تكلفة مالية مرتفعة جدا تقلل 

رص التعليم الحكومي على املنافسة، وتجعله غير موجود على خريطة املستقبل وهو ما يكرس ملظاهر التبعية من ف

 كل الهوية الوطنية.وتآ

 

 الرابطبة األهرام، ، من بوا2019، تجريم الدروس الخصوصية، تاريخ االسترداد 2018نوفمبر  4داليا عطية،  -41

 الرابطبخصوص الدروس الخصوصية،  -املتحدث باسم وزرة التعليم -، مداخلة أحمد صابر2018أكتوبر  28الصبح،  8برنامج  -42

، من اليوم السابع، 2019أعداد املدارس على مستوى الجمهورية، تاريخ االسترداد ، التعليم: قاعدة بيانات لحصر 2017سبتمبر  24مود طه حسين، مح -43

 الرابط
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وتجدر اإلشارة أن الرئيس السادات أعطى للجامعة األمريكية بالقاهرة والتي تم افتتاحها بعد معاهدة السالم مع 

 . 44ء من الضرائبإسرائيل امتيازات كبيرة أهمها اإلعفا

ولية مرة أخرى بإعادة منح التراخيص للمدارس الد 2017لسنة  170كما قام طارق شوقي باستصدار القرار رقم 

باملوافقة على قبول  2019، كما قام شوقي في مايو 2016والتي كانت توقفت في عهد سابقه الهاللي الشربيني عام 

أو استحداث أقسام باملدارس الخاصة القائمة لتدريس املناهج  طلبات للترخيص بإنشاء مدارس ذات طبيعة خاصة

 . 45ذات الطبيعة الخاصة األمريكية بشكل مؤقت

يوليو والتي تعتبر هي املدخل األساس ي للحكم على مشروع نظام  3من العرض السابق لسياسات التعليم في ظل نظام 

لتعليم في مصر في حالة تمدد وانتشار وأن النظام يشجع الثانوية العامة الجديد، تبين أن الظواهر السلبية لنظام ا

الدروس الخصوصية وإدماجها في منظومة التعليم الرسمي، عليها وال يتصدى لها، فقد قرر النظام تقنين أوضاع 

، واستمرت 2012كما انقلب على استحقاق العدالة االجتماعية البسيط الذي حصل عليه املدرس في عام 

ية في فتح املجال أمام املدارس الخاصة واألجنبية، وتردي أوضاع املدارس الحكومية، مع تزايد السياسات التعليم

صتها، وتزايد مشكلة الكثافة، وضعف الرقابة على املدارس، كل تلك التحديات التي فشل النظام احتمالية خصخ

 في مواجهتها هي أساس إصالح املنظومة التعليمية.

 الفني. التعليم -6

ل برنامج التطوير الجديد محور التعليم الفني، حيث اقتصر التطوير على رياض األطفال والنظام الثانوية لم يشم

الجديد، كما أن التابلت التعليمي اقتصر على طالب مدارس الثانوية العامة فقط دون التطرق إلى طالب  العامة

 املدارس الفنية.

لحديث عنها في دراسة منفصلة، لكن يمكن اإلشارة إليها بشكل ومشاكل التعليم الفني كبيرة وكثيرة، وسنقوم با

ليم الفني، ضعف التدريب العملي وعدم وجود الورش مقتضب وهي متمثلة في ضعف امليزانية املخصصة للتع

واملصانع واملواد الخام الالزمة للتدريب، وغلبة الطابع النظري على الطابع العملي، ارتفاع الكثافة، وعدم حضور 

 الب.الط

 

 الرابط، 2018ديسمبر  DMC ،7مساء  -44

 الرابط، 2019أو استحداث أقسام بها، تاريخ االسترداد ، التعليم توافق على إنشاء مدارس أمريكية 2019مايو  5وطن، ال -45
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عاملة وتجدر اإلشارة إلى أن نجاح منظومة التعليم الفني يتطلب التنسيق بين خمس وزارات وهي التعليم والقوى ال

والصناعة والسياحة والصحة، وبخالف مدارس التمريض وبالرغم من املشاكل الكبيرة التي تحيط بها إال أنها تعد 

جتمعية بعد التخرج وينخرط أعضاؤها في املستشفيات املدارس الفنية الوحيدة في مصر التي تؤدي وظيفة م

 الحكومية والخاصة والوحدات الصحية.

 التمريض(. -الفندقي -التجاري  -الصناعي -ات لدراسة التعليم الفني وهي )الزراعيقطاع 5هذا ويوجد بمصر 

 ثانيا: نتائج الدراسة

اما املاضية، كذلك التعرض ملوقف التجربة بعد استعراض أهم تجارب تطوير التعليم التي مرت في الثالثين ع

 لص إلى عدة نتائج وهي:الحالية من التحديات املزمنة التي تواجه نظام التعليم، يمكن أن نخ

 محدودية محاوالت التطوير. -1

من العرض السابق يتبين أن تطوير نظام التعليم غير مدرج على أجندة النظام املصري طوال العقود األربعة 

، وأن محاوالت التطوير محدودة جدا، حتى أن هناك من األكاديميين من يضمن قيام فتحي سرور بإلغاء املاضية

بأنها ضمن محاوالت تطوير نظام التعليم املصري بالرغم من أن الوزير  1988بتدائي في عام الصف السادس اال 

 السابق أعلن بأن الهدف من ذلك اإلجراء هو تقليل النفقات.

 يست مشروعات.أمنيات ول -2

في كل ما قدمته الحكومة املصرية على مدار األربعة عقود املاضية ظل أمنيات مكتوبة على األوراق ومنشورة 

الصحف، ولم يتم تحويلها إلى برامج أو مشروعات حقيقية، ولم يتم مقاومة أي ظاهرة سلبية أو تقويم أي سياسات 

ولم توفر الحماية ألولياء األمور من تفش ي الدروس الخصوصية،  خاطئة، ولم تِف الدولة بوعودها تجاه املعلمين،

 ى كثافة الفصول.ولم تراجع ميزانية هيئة األبنية التعليمية للتغلب عل

 خصخصة التعليم. -3

يعد فتح املجال أمام الدروس الخصوصية هو البداية الحقيقية لخصخصة الخدمات التعليمية، وبداية البتزاز 

ى غرار نظريا مبارك "يا أنا يا الفوض ى"، وبالتالي أصبحت الدولة تتفاوض مع املواطن وتخيره بين الدولة للمواطن عل

أو تتركه فريسة للدروس الخصوصية، وقد ظهرت مظاهر الخصخصة بعد أن اعتمد  تحمل الخدمة التعليمية

 آالف جنيه للعام الواحد. 10النظام الحالي مصروفات املدارس اليابانية بأكثر من 
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 تراجع دور الدولة. -4

ذلك بسبب الالفت للنظر في الحالة املصرية أن هناك تراجعا ملموسا في جميع مؤشرات العملية التعليمية، ويأتي 

انسحاب الدولة من دعم النظام التعليمي، وعدم اإليفاء بتعهداتها الدستورية املرتبطة بإلزامية التعليم واعتماد 

 ميزانية.

 خاتمة:
بصنع السياسات التعليمية أو دور وزارة التربية والتعليم، أو حتى رفع كفاءة يم في مصر ليس مرتبطا مستقبل التعل

النظام التعليمي الحالي أو خصخصة التعليم، لكنه في التحليل األخير يظل مرهونا بطبيعة النظام السياس ي 

من التبعية للواليات يا لالستقالل والتحرر الحاكم، ورغبته في الحفاظ على هوية الدولة ولغتها، وتبنيه مشروعا وطن

املتحدة األمريكية ومؤسسات بريتون وودز التي غرق النظام في االستدانة منها، وأصبحت كل استراتيجيات التطوير 

 مرتبطة برؤية البنك الدولي وصندوق النقد وهدفها تكريس التبعية.

ر الوطني من نظام قمعي يعمل صل عن الحديث عن التحر الحديث عن محاوالت اإلصالح أو النهوض بالتعليم ال ينف

بالوكالة لتحقيق مصالح املستعمر، ويسعى إلى غلق املجال أمام الشعب املصري من أجل تمرير سياسات تذويب 

األمة املصرية في بحر التبعية وإغراقها في الديون، ومحو الهوية الثقافية لألمة من خالل إهمال التعليم باللغة 

 العربية مقصورا على الفقراء، وربط سوق العمل بالتعليم القائم على اللغات األجنبية. ة وجعل التعليم باللغةالعربي

كما أن الدول تخوض تجارب إصالح التعليم بغية الوصول إلى أهداف محددة تتمثل الياتها في التحرر الوطني 

تدامة، وارتقاء مكانة مرموقة يق أهداف التنمية املسوالتحرر اإلنساني، إذكاء روح التحديث والتقدم والتطور، وتحق

بين األمم، ومن أجل ذلك يتم وضع االستراتيجيات والخطط وتوفير املوارد وتطوير التشريعات على اعتبار أن قضية 

 التعليم قضية مصيرية تحدد موقع الدول على خريطة توازنات القوة السياسية واالقتصادية.

ألربعة املاضية، يمكن رصد ثالثة أشكال كمداخل لتفسير يم في مصر في العقود اومن العرض لتجارب التعل

 سياسات النظام املصري املرتبطة ببرامج تطوير التعليم وهي:

 إصالح الزينة. -1

 إجراءات التعليم التي اعتمدها النظام املصري حاجز الشكل، فاملادة )
ّ
( من الدستور املصري تؤكد أن 19لم تتخط

تكفل مجانيته بمراحله املختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفي نفس حق لكل مواطن وأن الدولة التعليم 

الوقت ارتفعت معدالت التسرب من التعليم، وتفشت ظاهرة التعليم املوازي املتمثل في الدروس الخصوصية، 
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عليمية التي ق الفعلي على العملية التوتراجعت قدرة الفقراء على االستمرار في التعليم نظرا الرتفاع نفقات اإلنفا

 يتحملها أولياء األمور.

كما أشار الدستور إلى أن تطوير التعليم يهدف إلى رساء مفاهيم املواطنة والتسامح وعدم التمييز، وفي نفس الوقت 

ر من أفسحت املجال للمدارس الخاصة واملدارس األجنبية لنشر التعليم بلغات أجنبية، بل حدث تمييز في كثي

ما للدراسة باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية، وأصبح في مصر ما يسمى )حقوق إنجليزي وحقوق الكليات بإنشاء أقسا

اقتصاد إنجليزي واقتصاد عربي(، فيما ارتفعت تكلفة الدراسة في الكليات التي  -تجارة إنجليزي وتجارة عربي -عربي

 ظهرها ألبناء الطبقة الفقيرة.بشكل كبير ما جعلها تدير افتتحت أقساما باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية 

% من الناتج القومي 4أكد الدستور أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للتعليم ال تقل عن 

 124.9مليار جنيه )الصحة  259.7اإلجمالي، وعلى أرض الواقع بلغ إجمالي اإلنفاق املستهدف على التعليم والصحة 

% في العام القادم، 6[، وبافتراض نجاح االقتصاد املصري بتحقيق معدل نمو 9]مليار( 134.8ار والتعليم ملي

مليار جنيه، هو ما يعني أن إجمالي اإلنفاق على التعليم والصحة  5565.9سيكون إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي 

ينص على أن  21و 19و 18صري طبقا للمواد % من إجمالي الناتج املحلي، في حين أن الدستور امل4.67سيكون 

 .46% من الناتج املحلي اإلجمالي9اإلنفاق على التعليم والصحة يجب أال يقل عما نسبته 

 إصالح التفاخر. -2

يتحول اإلصالح في مصر من وجوده الشكلي في التشريعات املختلفة ليأخذ صورة اإلصالح التفاخري أو إصالح 

ظرا لعدم وجود مراوح لتخفيف حرارة الجو بالفصول، لذي يوقف املدارس في الصيف نالزينة، فالنظام املصري ا

مليار جنيه من ميزانية هيئة األبنية التعليمية  2ويعاني من تراجع البنية التحتية ملعظم املدارس الحكومية ويأخذ 

دة من كبريات عمليات إهدار لإلنفاق على مشروع التابلت الذي لم ُيعد له جيدا ومن املحتمل أن يتحول إلى واح

ملال العام في مشروعات غير مدروسة. كل هذا من أجل التفاخر بإدخال التكنولوجيا والتابلت إلى العملية التعليمية ا

 دون أي تخطيط حقيقي. 

 إصالح السبوبة. -3

نات وخاصة مع إسرائيل إلى دولة شرهة في الحصول على املعو  1979تحول مصر منذ عقد معاهدة السالم عام 

مليار جنيه مصري في  20مليون دوالر سنويا أي ما يعادل  200عونة العسكرية إلى مليار والعسكرية، حيث تصل امل
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العام الواحد، واتجاه الدولة إلى الحصول على معونات وقروض ميسرة في مجاالت متعددة مثل التنمية السكانية 

املتمثل في صياغة برامج ت عامة مرتبطة بمفهوم السبوبة و وتنظيم األسرة ومحو األمية، ساهم في خلق سياسا

 .47إصالحية مرتبطا بوجود تمويل خارجي وليست مرتبطة باحتياجات فعلية وواقعية

 

 ن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات.اآلراء الواردة تعبر ع 47
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