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:تمهٌد  

تمٌتا منذ بل ودافعت عنه الدوله دفاعا مس،  مجانٌة التعلٌم فً مصر حق أصٌل كفله الدستور والقانون      

رتباطا وثٌقا بالعدالة إوالمتتبع لمجانٌة التعلٌم فً مصر ٌجدها ارتبطت ‘ ن آلوحتً ا2563ثورة ٌولٌو 

كرافد رئٌس  ٌة فً كافة المجاالت بتعلٌم حٌد ٌعود علً الدولة بالتنماالجتماعٌة وحق الشعب فً االستمتاع 

 من روافد التنمٌة.

قلٌمٌا وعالمٌا إصعدة محلٌا وات العالمٌة المعاصرة وزٌادة التحدٌات المتالحقة علً كافة األجهومع التو    

عبر عنه الخصخصة فً أبرز صورة أصبحت مجانٌة التعلٌم المصري فً توبروز تٌار الرأسمالٌة والذي 

رقام التً تزعج ألفجوة بٌن دستور ٌؤكد المجانٌة وممارسات عملٌة ترفض ذلك ومن اال اتسعتخطر بل و

خري ٌتكفل بها أعلً التوازي مٌزانٌات ٌواكبها ملٌار جنٌة  231ن مٌزانٌة التعلٌم المصري االتً تتجاوز أ

 34ما ٌعادل سرة المصرٌة تنفق علً الدروس الخصوصٌة ن األإالشعب وتهدد مسٌرة المجانٌة فعندما نقول 

لً إدوات  وغٌرها أضف أسر علً مستلزمات الدراسة من مالبس وملٌار جنٌة سنوٌا خالف ما تنفقه األ

قبال الناس علٌها بمبالغ باهظة كل هذا ٌؤكد أننا فً خطر فٌما ٌخص إذلك المدارس الخاصة فً مصر و

 .المناداة بالمجانٌة والعدالة وحقوق الطالب فً نظام التعلٌم المصري

:تً الورقة البحثٌة متسائلة أوهنا ت  

مجانٌة التعلٌم ؟ وهل الدولة فٌما ٌخص المجانٌة حرٌصة علً دعمها ب كمجتمع نتمتع هل نحن فعال     

 الناس بها ؟ أم أن المجانٌة شعارات جوفاء ال وجود لها ؟ انتفاع ودعم 

تساؤالت عدٌدة نتناولها فً هذه الورقة من خالل مجموعة من المحاورالتً تستهدف تعرف مفهوم     

الناس بما تقره الدولة من مجانٌة التعلٌم  انتفاعالمجانٌة ومتطلبات دعمها وأهم المعوقات التً تحول دون 

 وأٌن نحن من العالم فٌما ٌخص تلك المجانٌة ؟

سمالٌة وتوغل العولمة هو حدٌث شائك عن القٌم المتضاربة أٌم فً زمن الرن الحدٌث عن مجانٌة التعلإ    

والتً تؤثر خر آلقٌم الحرٌة واالنفتاح علً ا ،واقع االستئثار واالحتكار التً ٌحٌط بها قٌم العدالة والمساواة 

س المال المتوحشة أاالستحواذ وسطوة ر ما ٌحٌط بها منوالتكافل و شتراكٌةالاقٌم ،م الثقافة المحلٌة قٌ علً

ومقترحات  لٌها الحٌاة وفق رؤي جدٌدةإن تعاد أومع كل هذا تبقً المجانٌة راسخة الٌجب أن تمس بل ٌجب 

لً الممارسة العملٌة الفعلٌة علً أرض الواقع وهذا ما إطارها التشرٌعً الدستوري إجدٌدة تنقل المجانٌة من 

ندرك كٌف ٌمكننا أن نرسخ توجه المجانٌة فً التعلٌم  لٌه تلك الورقة البحثٌة والتً من خاللهاإٌسعً 

 المصري فً ضوء التحدٌات المعاصرة
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:وال :مجانٌة التعلٌم قراءة فً المفهومأ  

ما بفرض الضرائب المالٌة أو من قبل إذلك التعلٌم الذي ٌبنً وٌمول  :"ٌقصد بالتعلٌم المجانً -

 "عوضا عن ما تتكفل به الدولة تجاه طالبها من التزامات مالٌةهلٌة ومؤسسات المجتمع المدنً ألالجمعٌات ا

طار سٌاقات تطوعٌة أو رعائٌة  إطار الدولة فً إذلك التعلٌم الذي ٌمول خارج ": ٌضاأوٌقصد به  -

بٌنها وبٌن تلك  الشراكةٌخل بسٌادتها وفق رؤي   علٌها ومراقبتها بما الاإلشراف  معتمدة تتولً الدولة

 الجهات الممولة للتعلٌم" 

علٌه فان مفهوم المجانٌة وفق التصور السابق ٌتضمن :و  

كاملة لتعلٌم الطالب فً نطاق مؤسسات تعلٌم الدولة ولكن بتموٌل تطوعً أو تموٌل قائم علً  كفالة -أ

 لوائح مجانٌة.طار إالمنح والعطاٌا والهبات التً تعٌد الدولة توزٌعها علً الطالب فً 

طار سٌاق مجانٌة التعلٌم داخل الدولة بما ٌمثل إنظام قائم علً فرض الضرائب والتً تستخدم فً  -ب

 لزامٌة المجانٌة.التزاما أخالقٌا من الدولة تجاه الطالب فً مراحله اإل

هلٌة ومؤسسات ألعمال والجمعٌات اً االرتباط الوثٌق بالشراكة مع رجال األإلٌشٌر كذلك مفهوم المجانٌة 

 جماال والتً من شانها أن تدعم تموٌل التعلٌم فً اطار المجانٌة .إالمجتمع المدنً 

لٌه للمجانٌة ٌتطابق تماما مع السٌاقات العالمٌة الداعمة للمجانٌة فعلً سبٌل إوهذا المفهوم المشار   -ج

 المثال:

دراٌة بتدائٌة وعدد  من الرسوم اإلالالمرحلة اتعد جمٌع مراحل التعلٌم مجانٌة)ال تتضمن الكتب غالبا فً 

 وربً المتنوعة فً المرحلة الجامعٌة مشتملة الدراسات العلٌا فً بلدان الشمال األ

 بتوفٌر تعلٌم عالً مجانً فً أوربا الشمالٌة استونٌابدات 3124منذ عام  -

كونهم غٌر  لجامعٌة معجانب فً المرحلة األالٌوجد رسوم تسجٌل للطالب االنروٌج وفنلندا فً  -

مؤهلٌن للحصول علً بدل شهري أو قرض ونادرا ما ٌتم تدرٌس الماجستٌر فً النروٌج باللغة النروٌجٌة 

 عتماد علً اللغة االنجلٌزٌة بشكل مجانً للجمٌع .إلمع ا

ٌوجد تعلٌم مجانً للجمٌع متضمنا راتبا شهرٌا ٌعرف بالمنحة للطالب أكبر من سن  الدنماركوفً  -

 أو الملتحقٌن بالتعلٌم العالً.28أو الطالب الذٌن هم دون سن 28

ٌقدم التعلٌم المجانً لجمٌع الطالب فً جمٌع مستوٌات التعلٌم الجامعً وقبل رجنتٌن والٌونان ألاوفً  -

 الجامعً .

التعلٌم تتكفل الدولة والسلطنه بتعلٌم الطالب بالمجان وفق نظام الكفالة التامه فً  سلطنه عمان وفً -

 العام والجامعً الحكومً.

قتران الواضح همٌة وهً اإلأللً نقطة فً غاٌة اإشارة إلومن خالل قراءة المفهوم وبعده العالمً تجدر ا

أو حتً دول الخلٌج العربً األوربٌة جدا بٌن المجانٌة ومستوي الرفاهٌة فً المجانٌة فً عدٌد من الدول 

ً مرحلة التعلٌم قبل الجامعً فقط بل فً التعلٌم الجامعً والدراسات االلتزام تجاه المواطنٌن لٌس ف وه،
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العلٌا وهذا التوجه ٌدحض االتجاه الداعم لفكرة االستثمار الجشع الذي تقوم بعض الدول فً مجال التعلٌم 

وٌؤكد بما الٌجعل مجاال للشك أن المجانٌة هً الوجه االخر للرفاهٌة فً العالم المتحضرومن ثم كانت 

 دعوات المحلٌة لمواكبة هذا التوجه العالمً.ال

ففً العصور المسماه بعصور "التعلٌم المكفول  "التعلٌم المجانً منذ أمد طوٌل عرف باسم وقد عرف    

واخر أفً  "توماس باٌن "النهضة كثٌرا ما قامت الشخصٌات الغنٌة بكفالة تعلٌم الرجال الشباب فكان

 كرة رئٌسٌة فً ذلك الوقت .فوائل انصار التعلٌم العام والجامعً المجانً حٌث اعتبرت أمن  28القرن 

دخل التعلٌم االلزامى للحكومة كالتعلٌم المجانً الجامعً وقبل الجامعً أوفً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة     

ن طرٌق الضرائب وفً لزامً عوعادة ما ٌمول التعلٌم اإل31 القرن واستمر حتً بداٌات 25اخر القرن أو

 مدارس اخري ٌكون التموٌل من قبل الكنائس لضمان تعلٌم مجانً.

نترنت وانتشار وسائل التواصل إلوفً الوقت الحالً أصبح التعلٌم مجانٌا ومتاحا من خالل شبكة ا    

لم تلحق   ن هناك بلدان كثٌرةأقلٌمٌة رغم إاالجتماعً التً وفرت منصات تعلٌمٌة مجانٌة عالمٌة ومحلٌة و

  .بركب الجدارة التكنولوجٌة لضمان مجانٌة التعلٌم

قتران الوثٌق بٌن الرفاهٌة إلن الفكرة التً تقرها الورقة البحثٌة ال زالت قائمة وهً اأوهنا نري     

التوجه االخالقً  أن رتباطها بالتعلٌم المتاح عبر وسائل التواصل االجتماعً تبرزإوالمجانٌة والمجانٌة فً 

 .لٌس بالضرورة مرتبطا باستثمارات مادٌة حتً ولو علً سبٌل التكلفة العادٌة

 ةزمة ولٌست منه تمن بها الدولأالورقة الحالٌة تدافع عن المجانٌة وتؤكد ان المجانٌة لٌست ومن ثم فإن     

لرفاهٌة والنمو واالزدهار فً عدٌد ٌضا داللة علً مستوي اأوهً ، علً طالبها بما ٌمثل عبئا ولكنها التزام 

برز فً السٌاقات التعلٌمٌة ن المجانٌة هً الوجه األأمن الدول وبما ٌرسخ التوجه العالمً القائم علً اعتبار 

لً سعٌا إغنٌاء والمؤسسات التعلٌمٌة الخاصة ألمع تطلعات رجال االعمال وا االً جنبتسٌرالمعاصرة 

 فالمجانٌة والخصخصة وفق هذا التوجه وجهان لعملة واحدة . ،االستثمار فً مجال التعلٌم

:"قراءة نقدٌة"مجانٌة التعلٌم فً مصر واقعثانٌا   

إذا كانت مصر هناك سؤال مهم ٌطرح نفسه بقوة علً الساحة  الحدٌث عن مجانٌة التعلٌم فً مصر عند    

هذه  قبل الجامعً وأكثر من نصف مٌزانٌة للتعلٌمملٌار جنٌة 231 تنفق كل عام علً التعلٌم أكثر من

فقط هو المدرج فً إطار التزام مجانٌة الدولة مع مالحظة أن التعلٌم قبل الجامعً  المٌزانٌة للتعلٌم الجامعً

فً مرحلة ما ما مصٌر من هم خارج إطار المجانٌة وحٌن نتحدث عن ذلك فإنه من المهم أن نقول بالتعلٌم ،

فً إطار إلتزامها  المجانٌة لمن هم خارج التعلٌم االلزامًألٌست الدولة ملزمة بتقدٌم بدائل  قبل الجامعة؟

؟أم أن هؤالء التالمٌذ من لٌسوا فً التعلٌم قبل الجامعً ٌعد مبررا لحرمانهم من مجانٌة التعلٌم أو الدستوري

 علٌهم إن كانوا فً مراحل التعلٌم؟ما ٌعادل اإلنفاق 
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:لجدول التالًوبقراءة متأنٌة ل  

  )عدد سكان مصر وتواجدهم بالتعلٌم عام 9102(

 المقارنة ما قبل المدرسة فترة التعلٌم االبتدائً فترة التعلٌم االعدادي فترة التعلٌم الثانوي فترة التعلٌم الجامعً

02-90  05-01  09-04  6-00  السنوات  1-5 

 الجنس ذكر أنثً ذكر أنثً ذكر أنثً ذكر أنثً ذكر أنثً

5386661 5648881 4111 4711 4411 4611 6511 7311 0581 0061  

 المجموع 26341 23211 7811 7711 8835541

2.272.830 2.160.655 

         

2.756.580 2.088.445 3424230 3523716 6478347 

             

             

           

6017603 658881 756203 

 

الموجود 

 فً

  التعلٌم

3.325.402  4.545.437 5036043 22105846 23551631 

 

 المجموع

غٌر  3085581 2136276 3105378 4.276.705 7.716.165

موجود 

فً 

 التعلٌم

ملٌار99.5 ملٌار29.5   
التكلفة 

 المادٌة

وفقا 

 للبٌانات 

جنٌة01.511    

 

جنٌة4611 متوسط  

نصٌب 

 الفرد
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:لحقائق التالٌةل فإننا نصلوبقراءة متأنٌة لإلحصائٌات الواردة فً هذا الجدول       

،والملتحقٌن بسلم التعلٌم 26.341111 (سنوات6-1إجمالً السكان فً مرحلة ما قبل المدرسة )-2

ما قبل  الحدٌث عن اإلتاحة لتالمٌذوهذا ٌشٌر إلً أن 3.085.581 وغٌر الموجودٌن23.551.631

حٌث أكدت علً 3141وفق رؤٌة التطوٌر  مطلبا ملحا وهذا ما أكدت علٌه توجهات الدولةأصبح المدرسة 

ٌؤكد أننا فً حاجه إلً وهذا المؤشر الرقمً  ما قبل الرٌاضو اإلتاحة فً مؤسسات رٌاض األطفالمبدأ 

 السن المبكرة. بذل المزٌد من الجهد الحتواء أطفالنا فً تلك

لتلك  بالسلم التعلٌمً ،والملتحقٌن23.211111سنة (22-7)التعلٌم اإلبتدائًجمالً السكان فً فترة إ -3

علً وتشٌر نسبة التسرب تلك إلً أزمة رهٌبة2.36276والمتسربٌن من المرحلة 22.05846المرحلة 

الكامل فً مرحلة فً وقت تنادي فٌه الدولة باإلستٌعاب  فً المرحلة اإلبتدائٌةمستوي الحدٌث علً اإللزامٌة 

وهنا ومن ثم خارج إطار التمتع بالمجانٌة خارج إطار اإللزام  نجد أكثر من ملٌون تلمٌذ تعلٌم اإلبتدائًال

  .بتعلٌم أوالدهم إلً دور الدولة فً إلزام األسر تجدر اإلشارة

تشٌر اإلحصائٌات إلً أن عدد السكان فً تلك المرحلة  سنة (25-23فً مرحلة التعلٌم اإلعدادي ) -4

السلم التعلٌمً  ومن هم خارج ،5036043فعال  ومن هم منتظمون فً السلم التعلٌمً، 7811111 السنٌة

وهذا  نسبة التسرب زادت وتجاوزت الملٌونٌن من التالمٌذوهنا تشٌر إلً أن  3.05378 لتلك المرحلة

ووجود آلٌات حقٌقة تسهم قراءة متأنٌة وواعٌة تحتاج إلً إعادة  ٌؤكدعلً أن سٌاسة التعلٌم فً تلك المرحلة

نمكنهم من حقهم وهؤالء كٌف لنا  ، أكثر من ملٌونٌن من التالمٌذ من المجانٌة وحقهم فً التعلٌم فً انتفاع 

نتحدث عن  مشروعة طالما نحن رؤيوهً  ؟التً ٌتمتع بها أقرانهم فً التعلٌم اإلعدادي  فً تلك المجانٌة

 توري بها.والدس المجانٌة وإلتزام الدولة األخالقً

والملتحقون 7711111 سنة نجد عدد السكان فً هذه المرحلة (20-26) فً مرحلة التعلٌم الثانوي -5

إلً وهنا تجدر اإلشارة  340345 ومن هم خارج إطار منظومة التعلٌم الثانوي6473072بالتعلٌم الثانوي

فً التعلٌم  السابقة حٌث الزالت المجانٌةمع المؤشرات أن العدد ٌشمل التعلٌم الثانوي بكل أنواعه والمؤشر 

ونفس  محروم من ثمار مجانٌة الدولة الثانوي محاطه بسلبٌات الواقع والذي جاوز الملٌون طالب وطالبة

 التساؤل كٌف نعٌد لهم حقهم الضائع فً المجانٌة.

من هم و8835541ٌبلغ عدد السكان فً تلك المرحلة  (سنة32-28فً مرحلة التعلٌم الجامعً ) -6

وفً الحدٌث عن التعلٌم 53.548ومن هم خارج الجامعات 8042553منتظمون فً التعلٌم الجامعً 

 الجامعً تجدر اإلشارة إلً بعض المالحظات:

الحكومٌة علً مجانٌة وكلفة ومع ذلك فإن تقارٌر اإلنفاق الرسمٌة  التعلٌم الجامعً خارج إطار المجانٌة -أ

وفق تقارٌر  ملٌار33ملٌار،61،ملٌار  56ما بٌن  متضاربة عن آخر خمس سنوات الطالب الجامعً

وكلفة الطالب الجامعً  مفهوم المجانٌة وتضارب اإلحصائٌاتٌشٌر إلً غموض وهذا التضارب 3120

 دراسة مع التأكٌد علً أن:تحتاج إلً إعادة قراءة وإعادة 

 .ً مصرمهارات سوق العمل ال عالقة لها بنظام التعلٌم ف -
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أولٌاء األمور عن التعلٌم غٌر موجود فً مصر. -  

مع نظام التعلٌم وغٌر متوافقة مع مخرجاته.المجتمع المدنً ومؤسساته غٌر مندمجة  -  

دائما تهاجم النظام التعلٌمً وتصف سٌاسته بالضعف والتخبط. وسائل اإلعالم -  

تمثل هدرا ال طائل من ورائه نعم  التعلٌم فً مصراإلنفاق علً  واسمحوا لً جمٌعا أن نقول أن مٌزانٌة    

من جدٌد وفق رؤي  فإنه ٌجب أ، تعاد قراءة المشهد فً مجانٌة التعلٌم بمصرمن ثم و هدر بالمفهوم الكامل

 سلٌمة ومنهجٌة استراتٌجٌة تشمل التعلٌم بكافه مراحله.

فإن هذه  ملٌار فً التعلٌم الجامع33.730ًو ملٌار فً التعلٌم قبل الجامع214ًإلً  وعندما تشٌر األرقام    

 :ًبما ٌحقق معادلة هاإلنفاق علً التعلٌم فً مصر  وأن تتم فلترةعملٌة الملٌارات ٌجب أن تراجع 

 مجانٌة تشمل جمٌع من هم فً التعلٌم المصري. -2

حتً الحقا لٌها بدائل  تموٌلٌة وسوف نشٌر إخارج سلم التعلٌم أسوة بأقرانهم فً ضوء تعوٌض لمن هم  -3

 نحقق التوازن المنشود فً التعلٌم المصري.

نوفمبر  03بتارٌخ 42035تقرٌر رائع نشر فً جرٌدة االهرام المصرٌة العرٌقة فً عددها  فً    

 :اشارت الً مجموعة حقائق مؤلمة حول مجانٌة التعلٌم فً مصر ومنها9102

نه شائعة ولكن الشائعة أمصر فٌما ردت علٌة الوزارة بدعوة وزٌر التعلٌم المصري اللغاء المجانٌة فً   -

 ً تشٌر مؤشراته الرقمٌة الً ما ٌلً :تبرزت واقع المجانٌة المؤسف فً التعلٌم المصري والأ

ملٌار مخصص للتعلٌم قبل الجامعً  231منها ملٌار جنٌة  231مٌزانٌة التعلٌم المصري التً تجاوزت  -أ

 ةن صٌانملٌار جنٌه والباقً موزع بٌ 81اي ما ٌعادل  %منها86ٌعادل  ٌنفق منها رواتب واجور فقط ما

ن البنٌة التحتٌة لمؤسسات التعلٌم أهذا المؤشر الرقمً الرهٌب ٌبرز ومكافات ومصارٌف امتحانات 

المصري تمثل عوامل طرد تجعل الطالب ٌهجرون مؤسسات التعلٌم الرسمٌة الممولة من قبل الدولة بحثا 

  .هدارا للمال العام وخلال رهٌبا ضرب المجانٌة فً مقتلإماكن الدروس الخصوصٌة بما ٌمثل أعن 

عباء رهٌبة تحت مسمً المجانٌة ومن ثم قام وزٌر التعلٌم بالدعوة أأعلنت الوزارة عن انها تتحمل  -ب

  .علً غرار صندوق تحٌا مصر "الوقف التعلٌمً "النشاء صندوق ٌسمً صندوق

رٌر الً فجوة العدالة بٌن ابناء الطبقة المصرٌة العامة حٌث اشار الً ان مصروفات المدارس أشار التق -ج

جنٌة 21111جنٌة وان المدارس الٌابانٌة قد تصل الً 4111الً 3111التجرٌبٌة العادٌة تتراوح ما بٌن 

الشعب  عظم منألٌتمكن منه السواد ا جنٌه وهذا ال26111وان بعض المدارس الدولٌة قد تصل الً 

 ن تكون المجانٌة عنده حق والتزام ولٌست رفاهٌة دولة.أالمصري والذي ٌجب 

لك المال وحرم تومن ثم فان العدالة فً سٌاق التموٌل السابق غدت مهددة وغدا التعلٌم مٌزه لمن ٌم    

 الفقراء من التعلٌم الممٌز تحت مسمً ضعف المجانٌة وضعف التزام الدولة تجاه طالبها.



-9- 
 

 محاط بعدٌد ن مفهوم عداله التعلٌم ومجانٌته فً مصر مفهومألً إوفً قراءة هذا التقرٌر تشٌرالورقة  -

 :لٌها فٌما ٌلً إ شارةإلا رمن التحدٌات المهمة جدا والتً تجد

قبل الجامعً وهذا  المجانٌة فً التعلٌم المصري وفق نص الدستور هذا التزام من الدوله تجاه التعلٌم: والأ

علً مستوي التطبٌق ،سواء تحدٌات  ٌواجه عدٌدا من التحدٌات هاالطار التشرٌعً ال غبار علٌه نصا ولكن

طر مجتمعٌه لم تعد فً التعلٌم كما كان فً أتنطلق من خالل ة ثقافٌ و ةكرٌفاقتصادٌه او اجتماعٌه او حتً 

 ٌاء..ال االثرإال ٌملكه  والتمٌز للرفاهٌةوسٌله  التعلٌم  ذ صارإ الماضً

حماٌة المواطنٌن فً اطار ه  وفق التوجه العالمً هً توجه قائم علً االلتزام التشرٌعً تجا المجانٌة :ثانٌا

 نهج المحسوب علً االخر مواالنفتاح الم الوطنٌة الثقافة هالمواطنه واالنتماء والعداله والهوٌه ووحد

االستثمارٌه فً التعلٌم  لٌست تسوال ؛ولٌست عطفا علً الفقراء بل هً توجه مواز للتوجهات المجانٌة :ثالثا

 .المجانٌةفً دعم  الدولةمع توجهات  ي ٌنطلق من باب التوافق وااللتزامالخاص والذ

ورٌاض ً قبل المدرس تشمل التعلٌم بكافه مراحله بداٌه من االتعلٌم المواطنةطار إفً  المجانٌة :رابعا

 الوطنٌةدارات إلودور ا التعلٌمٌة األنظمةهمٌه أ االطفال؛وحتً الدرسات العلٌا فً بعض البلدان وهذا ٌؤكد

 فً االهتمام بالتعلٌم وقضاٌاه

فً  ةس المال ودعم الفئات العامأر طوهسهً مظهر من مظاهر مواجهه  ةفً اطار العالمٌ ةالمجانٌ خامسا:

توجه عالمً  أنه إال هٌدعد ألسبابالعربٌه غٌر واضح المعالم  بالدنان كان هذا التوجه فً إالمجتمعات و

 ة.االجتماعٌ ةالعدال من المظاهرمظهر  طار االقتصاد القوي هً إفً  ةن المجانٌٌؤكد علً أ

 ةقائم ةومحلٌ ةواقلٌمٌ ةن تدار من خالل رؤي عالمٌأٌجب  فً مصر ةن المجانٌأجماال نوكد علً إ    

 علً تجاوز جمله من التحدٌات المتالحقه واهمها:

 .ثرٌاء من مدارس الفقراءألوهروب ا ًالعالم لتمٌزـ تحدي ا

 .ةالثالث ةلفٌألصالح التعلٌم وتقدٌره وفق متطلبات اإـ تحدي 

 نهٌار التعلٌم المدرسً او الخصوصٌةـ تحدي الدروس 

 موال .ألاللحصول علً مصدر بدٌل ك ةلً الدروس الخصوصٌإـ تحدي رواتب المعلمٌن واللجوء 

 ـ تحدي التكنولوجٌا وغٌاب توظٌفها فً مؤسسات التعلٌم فً مصر

 التعلٌم المصري وتدهور االقتصاد. ةثرها المدمر علً مجانٌأو ةمٌألـ تحدي ا

  .فً مؤسساتنا ةوالبشرٌ ةمكانات المادٌإلا ستثماراعلً  ةرالقاد ةسسٌؤوغٌاب الرؤي الم ةدارإلتحدي ا

  .صالح المستقبلًإلوالتً تدمر رؤي ا ةالمتهالك ةالتعلٌمٌ ةبنٌألـ تحدي ا

  .التً جاوزت السبعٌن طالبا ةالفصول العالمٌ ةـ تحدي كثاف
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  .التعلٌمٌةفً مؤسساتنا  التدرٌسٌة والكوادر البشرٌةوسوء استثمار الموارد  ةداراإل ـ تحدي سوء

  ة.بنٌألالوقت واستثمار اصنع القرار واستثمار  إرادةـ تحدي غٌاب 

  .دارتهإعلً قضاٌا التعلٌم و اثر سلبؤثرت وال زالت تأوالتً  ةالمركزٌ ةـ تحدي الروتٌن الممل واالدار

علً قضاٌا التعلٌم  وتأثٌرها  ةومدارس الفقراء ؛والمدارس الخاص ةبٌن مدارس الدول ةٌواجـ تحدي االزد

  .دارتهإو

لدعم مجانٌة التعلٌم:بعض التوجهات العالمٌة  ثالثا:  

عالن العالمً إلفقد نص ا لٌس كله صحٌحاالتعلٌم حق ولكن احٌانا ما ٌعلمه الجمٌع  أنمن المسلم به  -2

ٌتمتع كل شخص بالحق " نه:أعلً  37ن التعلٌم حق ونصت المادةأعلً  2558لحقوق االنسان الصادر فً 

االولً واالساسٌة وٌعتبر التعلٌم االبتدائً  ةفً مراحلفً التعلٌم وٌجب ان ٌكون التعلٌم مجانٌا علً االقل 

الزامٌا وبصفه عامة ٌجب توفٌر فرص التعلٌم التقنً والمهنً للجمٌع علً ان ٌتاح التعلٌم العالً بشكل 

 ."متساو للجمٌع علً اساس الجدارة واالستحقاق

 :وهً  وهنا تجدر االشارة الً ثالث نقاط مهمه جدا    

 .التعلٌم حق: أ

 .قل التعلٌم االبتدائًألجبارٌة فً مراحله االولً علً اإمجانٌة التعلٌم :ب

 :فرص النمو التعلٌمً المهنً والجامعً حق مكفول للجمٌع وهنا نالحظ االهتمام العالمً بالمجانٌة..ج

نها لم تشر الً التعلٌم ومجانٌته بل أالثورة الفرنسٌة هً من اعظم الثورات التً شهدها التارٌخ اال  -3

ت ذكر واضح وصرٌح لمجانٌة التعلٌم وهنا أخر ولم ٌآلشارت الً قٌم الحرٌة والعدالة والمساواة واحترام اأ

ال اغفاال بقدر ما ٌعنً تسلٌما مطلقا بمجانٌة التعلٌم التً ال تقبل جدإٌمكن التاكٌد علً ان عدم الذكر ال ٌعنً 

 و طرحا للمناقشة.أ

ن المجانٌة ألً إلً بعض التوجهات العالمٌة فً مجال مجانٌة التعلٌم وتجدر االشارة هنا إشارة سبقت اإل -4

بٌن الكفالة واالحتواء للفقراء ثم انتقلت الً دعم التعلٌم لتحقٌق التوازن بٌن  تأرجحتفً التوجه العالمً 

مظهرا من مظاهر االلتزام  تثم مؤخرا غد والرأسمالٌةالً صراع بٌن المجانٌة  تالطبقات ثم انتقل

  .خالقً تجاه الطالب فً كثٌر من الدولألا

شارة الً بعض التوجهات العالمٌة فً مجال مجانٌة التعلٌم وتجدر االشارة هنا الً ان المجانٌة فً إ   

ق التوازن بٌن التوجه العالمً تارجحت بٌن الكفالة واالحتواء للفقراء ثم انتقلت الً دعم التعلٌم لتحقٌ

الً صراع بٌن المجانٌة والراسمالٌة ثم مؤخرا غدا مظهرا من مظاهر االلتزام االخالقً  تالطبقات ثم انتقل

 .تجاه الطالب فً كثٌر من الدول
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ن نظام التعلٌم هو أغلبها تري أفالدول فً  ،لدستوريالمجانٌة معبرة عن االلتزام ا تأتًفً بالدنا العربٌة  -5

مفتاح االستقرار ومن ثم التسمح بالخصخصة أوالتموٌل مجهول الهوٌة بالتالً تكفل تلك الدول هذا النوع 

كفالة تامة وتفرض قٌودا صارمة علً مسارات االستثمار فً التعلٌم -أقصد الحكومً -من التعلٌم 

ساحة التعلٌم العربٌالمعاصر صراع بٌن  وخصخصة مؤسسات التعلٌم العام وهذا هو التوجه الذي نراه علً

وصراع بٌن الثقافات وتدهور لمفهوم التناغم مع التوجهات  االتجاهٌن وصراع بٌن المال والكفالة الوطنٌة

 العالمٌة .

ساسٌة وهذا االلتزام ألولً واألالدستور المصري اكد علً مجانٌة التعلٌم بل والزامٌته فً مراحله ا -6

والمجانٌة التً حمل 2563ار الدولة بمجانٌة التعلٌم والتً تعد احدي مرتكزات ثورة قرإالدستوري ٌؤكد 

وبعٌدا عن الجدل العقٌم حول المجانٌة "طه حسٌن  "لواء الدفاع عنها عمٌد االدب العربً الدكتور

 تشٌر الورقة البحثٌة الً الحقائق التالٌة:ونصوصها 

 .مكتوب وممارسات التؤكد ذلك المجانٌة فً مصر فً خطر بٌن التزام نصً : أ

نفاق المباشر إلت تتولً مهام اأالتوجهات الشعبٌة تجاه التعلٌم فقدت الثقة فً مجانٌة التعلٌم ومن ثم بد: ب

  .طار المجانٌةإنهم فً أوغٌر المباشر علً التالمٌذ الذٌن هم من المفترض 

 .فقطعالم إلالمجانٌة ال زالت شعارا رنانا ٌردد عبر وسائل ا : ج

القراءة  عادةإعادة النظر وإن مثارا للجدل بٌن التدعٌم والترسٌخ والتمكٌن ووجوب آلصبحت اأالمجانٌة  : د

ٌبدو توجها شائكا ٌحتاج الً حذر شدٌد فً  ن كان هذا التوجهإلمشهد التموٌل الحكومً الداعم للمجانٌة و

 التناول.

سر علً ألقراءة فالسخط الشعبً علً ارتفاع نفقات اعادة إلً إتحتاج  المواطنةطار إالمجانٌة فً : ـ ه

 ه.ؤبواب السخط والغضب ٌجب احتواأقرار دستوري بالمجانٌة ٌفتح بابا من إالتعلٌم فً ظل 

ن تكون هناك ممارسات تشرٌعٌة داعمه لما قرره الدستور وتبرز أن المجانٌة حق ٌستلزم أقرار بإلا:  و

 التزام الدولة فعال بالمجانٌة

 :ضعت األمم المتحدة تصور لدعم المجانٌة فً التعلٌم من خالل جملة من التوصٌات من أهمهاوقد و

 تحقٌق التوافر: -0

 ساسً مجانٌا مع توافر بنٌة تحتٌة وعدد كاف من المعلمٌن المؤهلٌن والمدربٌن.ألن ٌكون التعلٌم اأٌجب    

 اإلتاحة: -9

  قتصادٌةإلو اأو الخلفٌة االجتماعٌة أو العرق أساس الجنس أن ٌتاح التعلٌم للجمٌع دون تمٌٌز علً أٌجب    

 للطالب .
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 القبول: -3

ن تتوفر فً تلك المدارس مقومات البٌئة أماكن تسمً مدارس بل ٌجب ألً إطفال ألن نرسل اأال ٌكفً    

 االمنه والمعلمٌن المتخصصٌن والمحتوي التعلٌمً المناسب لمٌول الطالب واهتماماتهم وقدراتهم.

 التكٌف:-4

ن ٌتناسب التعلٌم مع أو بٌروت لذلك ٌجب أو بارٌس قد ال ٌناسب القاهرة أالتعلٌم المناسب فً لندن    

 االحتٌاجات والظروف المحلٌة وٌتغٌر وفقا الحتٌاجات المجتمع .

ووفق توجهات االمم المتحدة فً هذا الصدد تقترح الورقة البحثٌة مجموعة من الرؤي لدعم مجانٌة    

 :التعلٌم فً مصر وهً

االلتزام بالنص الدستوري الداعم لمجانٌة التعلٌم وبناء مبادرات وطنٌة داعمة لهذا التوجه المعتمد علً  :والأ

 طار سٌادة الدولة وقدرتها علً تنفٌذ القانون.إااللتزام فً 

المدرسً والثقة صالح التعلٌمً الشامل بكل عناصرة بما ٌمكن من تحقٌق متطلبات الجذب إلا ثانٌا:

المجتمعٌة فً نظام تعلٌمً قائم علً التزام الدولة بالمجانٌة واحترام المجتمع لمؤسسات التربٌة وقدرتها علً 

 هداف والغاٌات.ألتحقٌق ا

:تحقٌق التوازن بٌن حق االلتزام الدستوري المجانً لعموم الشعب وحق االثرٌاء ورغبتهم فً توفٌر ثالثا

طار إو غٌر ذلك فً أو الدولٌة أو االجنبٌة أوالدهم من خالل المدارس الخاصة ألفرص تعلٌمٌة عصرٌة 

التوازن بٌن حق التمٌز والقدرة علً االنفاق لمن ٌرٌد وحق الكفالة والعدالة الذي تكفله الدولة للجمٌع دون 

 تمٌٌز.

تخلً عن هوٌة الدولة  ن التخلً عن المجانٌة هوألطار سٌادة الدولة إ:التمسك الكامل بالمجانٌة فً رابعا

 كٌد علً هذا المضمون وبناء رؤي مستقبلٌة داعمة له.أومن ثم ٌجب الت

شراف الدولة ورقابتها التمسك بالحق فً االستثمار فً التعلٌم ولكن وفق ضوابط ورؤي تخضع إل: خامسا

بما ٌحقق ثنائٌة الرغبة فً االستثمار التعلٌمً والحق الكامل فً المتابعة والمراقبة وصٌانة الهوٌة ومن ثم 

طار عدالة إولكن هً توجه مواز لها فً  ن المجانٌة لٌست ضد الخصخصةأفالورقة البحثٌة تؤكد علً 

 التعلٌم وعدالة الرغبة فً توفٌر رؤي بدٌلة له.

طار تعاون إدعم المبادرات والمشاركات المجتمعٌة فً دعم التموٌل المعاصر ودعم المجانٌة فً : سادسا

هلٌة ومبادراتها الوطنٌة للمساهمة فً دعم ألعمال والجمعٌات األتضمنه الدولة من خالل مصارفها ورجال ا

 مجانٌة التعلٌم فً مصر.

طار التنافس إعلٌمً الحكومً المعتمد علً المجانٌة فً بتكار رؤي جدٌدة وعصرٌة لالستثمار الت: اسابعا

واستثمار الطاقات البشرٌة الواعدة وتوفٌر الرعاة الداعمٌن لهذا التوجه بما ٌمكن المدارس الحكومٌة من 

 طار المجانٌة.إالتنافس مع نظٌرتها الخاصة والدولٌة وكل ذلك فً 
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طار التوافق المصري العالمً فً إتفادة منها محلٌا فً االنفتاح علً رؤي المجانٌة العالمٌة واالس: ثامنا

 مجال مجانٌة التعلٌم.

التأكٌد علً معنً الهوٌة وسٌادة الدولة علً قرارها التعلٌمً ومؤسساتها التعلٌمٌة ذلك المبرر : تاسعا

 لالستثمار التعلٌمً الفعال. ةللمجانٌة وفً الوقت نفسه مساٌرة التوجهات العالمٌة الداعم

تعوٌض من حرموا من المجانٌة من خالل ممارسات وطنٌة مثل منح مالٌة أو دعم مشروعات : اعاشر

 صغٌرة أو تعوٌضات عن تقصٌر الدولة فً توفٌر المجانٌة لمستحقٌها

ن توجه المجانٌة العالمً العربً المحلً هو توجه معاصر أن الورقة البحثٌة هذه تؤكد علً إجماال فإ   

ومن ثم لٌها كل النظم التعلٌمٌة إطر االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة التً تنتمً ألبا محاط بالمحاذٌرومحاط

لدعم مجانٌة التعلٌم فً مصر واالستفادة من الرؤي العالمٌة فً هذا المجال ٌجب التفكٌر فً آلٌات جدٌد ة 

 االحقلٌه الورقة البحثٌة إوهذا ما سوف تشٌر 
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:صٌغه جدٌدة للمجانٌة"التعلٌمٌة "رابعا: الكوبونات   

عندما نادى عالم  المٌالديالتارٌخٌة الى القرن الثامن عشر  اذورهجع التعلٌمٌة ترج  اتونالكوبفكرة    

 باختٌارأن ٌسمح لهما  ٌنبغًكتابة " ثروة األمم " فكرة أن الوالدٌن  فً "أدم سمٌت " الرأسمالًاالقتصاد 

قوداً للوالدٌن مباشرة لشراء نحر ،وأن على الحكومة ان تمنح  تنافسًظام سوق ظل ن فًتعلٌم أبنائهم 

المحتكر  التعلٌمًالنظام  فً، وذلك إلذكاء روح التنافس والتحدٌد  المناسبة ألبنائهم  الخدمات التعلٌمٌة

  .ذلك الوقت فًمد جوالمت

:مفهوم الكوبونات التعلٌمٌة  -أ  

سبق  التًشهادات تصدرها الحكومة للوالدٌن لتقدمها الى المدارس  "تعرف الكوبونات التعلٌمٌة بأنها      

اختٌارها لتعلٌم أبنائهم ، والمدارس بدورها تعٌدها الى الحكومة للحصول على قٌمتها نقداً ، وٌؤكد على هذا 

 التًد صرفها من قبل المدراس التعرٌف أنها عبارة عن شهادات رسوم دراسٌة تصدر قبل الحكومة وٌعا

 "ٌختارها الطلبة ، وهذا النظام ٌشمل المدارس العامة والخاصة على السواء 

                                                   :أهداف تموٌل التعلٌم بنظام الكوبونات  - ب  

مبدأ حق العمٌل فى االختٌار :  -2  

االختٌار، حٌث من حقهما اختٌار مدارس أبنائهم بحكم  فًحق الوالدٌن  فًٌتمثل  التعلٌمًال جم فًوهو     

حقٌقة االمر هم العمالء أو الزبائن الحقٌقٌون للتعلٌم ، وفى تموٌل التعلٌم  فً–سلطتهم األبوٌة ، فالوالدان 

دٌن ( دون انب المستهلكٌن للخدمة )الوالجبالكوبونات تقوم الحكومة بدعمها لهذا الحق من خالل وقوفها ب

 الخدمة )المدارس (  مزودي

:  الشخصً الترقًمبدأ  -3  

تشكٌل حٌاتهم أو مصٌرهم ، فمنح فرصة االختٌار والتقرٌر  فًأن ٌكون لهم الحق  فًالناس ٌرغبون ف   

من  ولذلك فهناك الجهدللناس فٌما ٌخصهم ، تدفع بهم الى االهتمام ، والمشاركة ، والتحمس ، ومضاعفة 

الحكومٌة تتولى تموٌل خدمات ذات نفع شخصً لألفراد مثل التأمٌن االجتماعً ، البرامج الصحٌة، البرامج 

  القروض الطالبٌة ، والكوبونات التعلٌمٌة توسع هذا المبدأ لٌشمل التعلٌم العام

:ٌع التنافس جمبدأ تش -  4  

لب معها المنافسة جت التعلٌمٌة تحٌن أن تطبٌق صٌغة الكوبونا فًمدارس التعلٌم العام عادة محتكرة      

  . المؤدٌة الى خفض التكلفة ، وتحسٌن النوعٌة ، وتنشٌط اإلبداع
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: مبدأ توسٌع قاعدة الدخول للمدارس الخاصة   -5  

سر الدخل أ بناء أ قصره على أي، انتقائًإن تطبٌق صٌغة أو سٌاسة الكوبونات التعلٌمٌة ، بشكل    

تزٌد  وبالتالًسر إلى مدارس القطاع الخاص ، ترفع من نسبة دخول أبناء هذه األالمنخفض ، من شأنها أن 

 .مدارس خاصة  فًالتعلٌم  استمرارمن فرصة 

  :أشكال تموٌل التعلٌم بالكوبونات  -ج 

 وعلى أرض الواقع ، نحد أن تموٌل التعلٌم بالكوبونات الحكومٌة ٌعمل وفق صٌغ عدٌدة مختلفة تقوم على   

 :   التالًعدة اعتبارات ، ٌمكن تلخٌص أبرزها على النحو 

مٌع االسر دون تمٌٌز ، أو أن ٌكون ج: فإنه ٌمكن أن ٌكون متاحاً ألبناء من ناحٌة الفئة المشمولة  -2 

 مقصوًرا على أبناء االسر ذات الدخل المنخفض 

ن : ٌمكن أن ٌكون مقصوًرا على البنات دون البنٌ من ناحٌة الجنس -3    

: فٌمكن أن تكون الكوبونات مخصصة لاللتحاق بالمدارس  من ناحٌة نوع المدارس المشمولة -4  

 . فقط، أو المدارس الخاصة فقط ، أو مخصصة لالثنتٌن معاً  الحكومٌة

 : ٌمكن أن تكون قٌمته معادلة لتكلفة التلمٌذ أو الطالب فى التعلٌم العام ، أو من ناحٌة قٌمة الكوبون -5  

 .أن تكون أقل من ذلك  ٌمكن

 لىإ: ٌمكن أن تسلم الكوبونات مباشرة للمستفٌدٌن ، أو ٌمكن أن تدفع مباشرة من ناحٌة كٌفٌة الدفع  -6  

 .المدارس المختارة من قبل المستفٌدٌن 

أشكال تقسٌم الكوبونات: -د  

  تظهر الكوبونات بأشكال متعددة منها:

  الكوبونات المفتوحة-0   

مدرسة من  بأيمٌع التالمٌذ ، وٌستطٌعون من خاللها ، من حٌث المبدأ ، االلتحاق جتكون متاحة ل      

توافراها  ٌنبغًالغالب تضع الحكومة اشتراطات معٌنة  فًاختٌارهم ٌتوافر فٌها مكان لهم ، مع مالحظة أنه 

 . المدارس المختارة فً

:الكوبونات المقٌدة  -9     

ت المقٌدة و االنتقائٌة ( فإن استخدامها ٌكون مقًٌدا بمستوى معٌن من الدخل ، أو مقًٌدا بنوع )الكوبونا       

. نس ، أو مقصوًرا على المدارس الخاصةجال  
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   :أهمٌة نظام الكوبونات  - ـه

 تساعد المدارس على التنافس والعمل على  التًصالحات إلفإن تطبٌق نظام الكوبونات ٌقدم مزٌد من ا    

من منطلق أن معظم دول العالم لدٌها سٌطرة على التعلٌم من خالل النظم  كادٌمًاألق التفوق ٌتحق

ألسباب عده أهمها بٌن المدارس ، التنافس  والسٌاسات التعلٌمٌة ، وهذا النظام ٌقضى على االحتكار وٌزٌد

  : علً األقل

 ، وعلى سبٌل المثل تسجٌل اإللزامًمعظم المدارس العامة النظم المدرسٌة لدٌها تستهدف التعلٌم :    اوالً  

ألطفال فً المدارس ٌكون على أساس جغرافً )إذا كنت تعٌش فً حً  ، وسوف تذهب إلى المدرسة (  

عن نوعٌة التعلٌم ووفقا لذلك ، فالمدارس لٌس لدٌها حافز لتحسٌن نوعٌة التعلٌم لجذب الطالب بغض النظر 

          التً تقدمها ، وأنها ستكون دائما فً حالة الطلب

غنٌاَ  إال إذا كنت و هاأنه من الصعب الخروج من نظام المدارس العامة إذا كنت غٌر راض عن :    ثانٌاً  

بالطبع ٌمكنك أن ترسل أطفالك إلى مدارس خاصة ، ولكن معظم األسر تجد الرسوم الدراسٌة فً المدارس 

وبالتالً نجد أن نسبة صغٌرة من اآلباء لدٌهم فعال القدرة على    االنسحاب من نظام  –الخاصة بعٌد المنال 

س لدٌه حافز لتوفٌر تعلٌم جٌد ، الن الناس المدارس العامة  مرة أخرى وهذا ٌعنى أن المدارس الحكومٌة لٌ

  .ال ٌمكنها االنسحاب ، وكما أنها لن تشعر بالقلق حٌال نوعٌة التعلٌم التً تقدمها

لمشكلة االنفاق على التعلٌم :  تخطٌطًالتعلٌمٌة كنظام الكوبونات  -و  

 فًمن المشكالت الملحة  هًتعلٌم مترابطٌن ، فمشكلة اإلنفاق على ال والتعلٌمً المالًوهنا ٌظهر البعدان    

تنامى أعداد الطالب والطالبات  فًالتفاقم واالزدٌاد خاصة مع التسارع الملحوظ  فًٌومنا هذا ، وهى آخذة 

ود المشكالت التموٌلٌة ٌعوق تحقٌق كثٌر من المشارٌع التعلٌمٌة سواء من ناحٌة جومن المسلم به أن و ،

تاح إلى نفقات عالٌة ، جٌد ٌجقصور التعلٌم ، فالتعلٌم ال فًوهرٌا جٌكون عامال  وبالتالًالكمٌة أو الكٌفٌة 

انب جات ، ولعل إدراك هذا المعنى من جعلى التعلٌم وحدة لم ٌعد وافٌا بكل االحتٌا الحكومًواالنفاق 

لشائع بٌن هذا هو االعتقاد او ،طلعون للبحث عن حل لمشكالت تموٌل التعلٌم تعلهم ٌجالعملٌة التعلٌمٌة 

مٌع الطالب بالحصول جمصادر تسمح ل إٌجادالكثٌرٌن الذٌن ٌرون أن حل مشكالت التعلٌم ٌتم عن طرٌق 

ة إلى السرعة فً اتخاذ القرارات ، وتسهٌل إدخال التحدٌدات جالحا خصوصا مععلى فرص تعلٌم متساوٌة 

راءات المعقدة، والحد من تدخل جالتربوٌة إلى التعلٌم ، والمرونة فً صٌاغة األنظمة والتقلٌل من اال

األنظمة الحالٌة للتموٌل تشكل فً معظم  ة عن أن ات معبرجاألنظمة الحكومٌة ، وقد بدت تلك االحتٌا

ر عثرة أمام تطوٌر برامح التعلٌم أو تحدٌد وإصالحه ، وذلك لما تتصف به من التعقٌد فً جحٌان حألا

عل البعض ٌتطلعون إلى الكوبونات كنظام جفٌذها ، مما ٌمود فً صٌاغتها والبطء فً تنجراءاتها والجإ

   .بدٌل

  بونات التعلٌمٌة تشمل ما ٌلى :وٌلزم اتخاذها عند التخطٌط لنظام الك التًالخٌارات األخرى 

 على سبٌل المثل ، ما اذا كان للسنوات الثالث  -بونات  ومدى من السنوات ٌستمر استحقاق الك أيإلى  - 2 



-17- 
 

 ، أو سنتٌن فقط ، أو لفترة أطول 

على سبٌل المثال ، ما اذا كان ٌمكن  –أو ٌغطٌه نظام الكوبونات  ٌشملهالذى ٌمكن  التعلٌمًالمستوى  -  3

 . الجامعًالمستوى ما قبل  فًأو ما أنها فقط  الجامعًتمتد إلى مرحلة التعلٌم  أن

ٌن معاً )إذا كان اختٌار تالمدارس الخاصة فضالً عن العامة أم لالثن فًما إذا كان سٌقتصر استخدامها  -  4 

  .ات (نواحدة من الدوافع لتقدٌم الكوبو هًالطالب 

    قٌمة كل قسٌمة ) وهل سٌكون لها قٌم مختلفة تبعاً للمكان أو المنطقة الجغرافٌة الذى ٌتم استخدامها فٌه - 5 

 .أم ستكون موحدة لجمٌع الطالب (   –ة أو ماهً الموضوعات ٌتم استخدامها لدراس

المعاٌٌر الضابطة  هًتنفٌذ نظام الكوبونات وما  فًهل سٌكون هناك آلٌة الختٌار المدارس المشاركة  -  6

 .لتلك المدارس 

 صفه ما المدة المقررة لسحب القسٌمة وما فًحالة عدم احتٌازه أو نجاحه  فًللقسٌمة  المتلقًالطالب  -  7

 أسلوب التعامل مع الفئات الخاصة والمتأخرٌن دراسٌاً  

 %( وفق تقرٌر التنمٌة  61ومدى الرضا عنها جاءت بنسبة ) العربًمصر والوطن  فًحالة التعلٌم  - 0 

دول العالم  إجمالً فً( 223المركز ) فًم ، وهى نسبة متوسطة ، كما حاء ترتٌب مصر  3124البشرٌة 

 بوجه عام وهى أٌضا سٌاسات متوسطة لتحقٌق التنمٌةمن حٌث سٌاسات التنمٌة 

عصر اقتصاد المعرفة ٌستدعى توفر  فًبونات التعلٌمٌة وتطبٌق الصحٌح آللٌات تطبٌق نظام الكالإن    

واالنشطة الدراسٌة ، أو للمؤسسات  جالمعلومات الالزمة سواء للمستفٌد من الخدمة من حٌث طبٌعة البرام

 اهات الطلب على التعلٌم جالتعلٌمٌة بأن تتوافر لدٌها معلومات محدثة باستمرار عن ات

كما أن نظام الكوبونات التعلٌمٌة لٌس معنٌاً بإٌقاف دعم الحكومة للتعلٌم ، أو رفع ٌد الحكومات عن     

توفر هذا النوع من  التًمن الدول  هًناقشت أو طبقت هذا المشروع  التًالتعلٌم بدلٌل أن عدداً من الدول 

التعلٌم بالمحان ، بل على العكس فإن التطبٌق الصحٌح لهذا النظام كما ٌراه عدد من المنظرٌن والمصممٌن 

ودة ومراقبة كفاءة المؤسسات التعلٌمٌة جٌؤكد على أهمٌة استمرار تدخل الدولة لحماٌة ال جلهذه البرام

 حكومٌة والخاصة منها ال

:مراحل تطبٌق نظام الكوبونات التعلٌمٌة -ك     

 تمر عملٌة تطبٌق الكوبونات بمراحل هً:

 : مرحلة اإلعداد   -2  

ٌؤٌد المسئولون إٌصالها إلى اآلخرٌن ، والخاصة  التًدٌدة جر الاتهدف هذه المرحلة إلى نشر الثقافة واالفك

، مع التطلعات المستقبلٌة لها ، لذلك تعد هذه المرحلة إعداد وتهٌئة جبواقع مشكالت التموٌل لتلك البرام

 التًالمناخ المالئم لتقبل األفكار الحدٌدة ، وٌتم ذلك من خالل وورش العمل  وفٌها ٌتم مناقشة الصعوبات 
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لزٌادة الموارد  الفعلً جالتطبٌق ، وتمر هذه المرحلة بعدة خطوات منها تحدٌد مدى االحتٌا فًٌتوقعونها 

 تمع جمن الم الحكومًالمالٌة ، ثم االلتزام بالبحث عن مصادر إضافٌة غٌر المصدر 

 :    مرحلة التخطٌط -3  

 : وتستهدف رسم الخطوط المستقبلٌة ، واستشراق المستقبل وتمر بخطوات أهمها     

المتعلقة بالتموٌل ، وعلٌه أن  النواحًمٌع جاختٌار منسقٌن للتموٌل لٌعملوا كهمزات وصل بٌن        

 والتًعند اختٌاره ، ثم تتشكل فرق تسمى بفرق تحسٌن التموٌل  الترويٌتصف بصفات معنٌة ، كما ٌحب 

 تتدارس مشكلة التموٌل ، وتختبرها بصورة صحٌحة 

  :مرحلة التدرٌب     -4  

غاٌة  فًالعاملٌن بمختلف مستوٌاتهم ، وتعد هذه المرحلة  جمٌعوفى هذه المرحلة توضع خطط التدرٌب ل    

 .المقترح ، وذلك ألن التموٌل ٌعتمد على تغٌر ثقافة المنظمة  جاالهمٌة ، واذا لم ٌتم ذلك فلن ٌتحقق النموذ

 :مرحلة التنفٌذ     – 4   

مٌع المستوٌات ، جوضعت للتطبٌق من قبل المسئولٌن ، وعلى  التًوفى هذه المرحلة ٌتم تنفٌذ الخطة     

تمع أو المؤسسات المختلفة أو جمٌع المصادر المتوقعة للتموٌل سواء من الدولة أو من المجوالتنفٌذ ٌشمل 

 .االفراد 

 :   مرحلة التقوٌم والمتابعة -5   

ٌقدم من المصادر  ها ، وتقٌٌم ماجتعرف نفاط القوة وتدعٌمها ونقاط الضعف وعال وفى هذه المرحلة ٌتم    

ها ، عندئذ ٌتطلب االمر المتابعة المستمرة عن مصادر جلضمان نحا البرامجه جالحكومٌة ، وما تحتا

 .التموٌل

:وابط نجاح نظام الكوبوناتض -ل   

:  التالًات ٌحب اتباع نح نظام الكوبوجولكى ٌن        

ها تتلقى المدارس أمواالً من الدولة للطالب المشاركٌن ، لذلك جمن خالل الكوبونات التعلٌمٌة وبرام - 2 

وعادة ما ٌكون  لٌنالسٌاسات والمسئو ضعًاوالبد من أن ٌكون هناك نظم مسألة وغالباً تكون تحت اهتمام 

تتعامل بنظم الكوبونات التعلٌمٌة أن تلتزم بها المدارس الخاصة إذا كانت  ٌنبغً  التًهناك بعض االسس 

 .الخاصة  المدارستخضع لها  التًوقد ٌشمل ذلك االمتثال للقوانٌن 

البد من تقدٌم إقرارات للسالمة المالٌة وترخٌص العمل للمعلمٌن ومتطلبات التوظٌف وأن تكون تلك  -3

 .المدارس الخاصة قٌد العمل لمدة عام أو أكثر 

 .ٌتم تحدٌد قٌمة الكوبون على اساس تكلفة التلمٌذ والرسوم الدراسٌة الخاصة بالمدارس   - 4
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 .مختلفة باختالف ظروف الطالب  جأن تتضمن صٌغ التموٌل نماذ -5 

 .التعلٌم العام  فًاستثمارات القطاع الخاص  فًالتوسع  - 6

ٌات وأسالٌب توسعه مساهمة القطاع جتٌادات التعلٌمٌة باستراٌاستحداث برامح تدرٌبٌة لتعرٌف الق - 7

  1التعلٌم  فًالخاص 

التعلٌم ورحال االعمال والمستثمرٌن للتعرٌف بالفرص  فًعقد الندوات واللقاءات بٌن المسؤولٌن  - 0

 .التعلٌم  فًالتعلٌم ، وأسالٌب تنمٌة االستثمارات  فًاالستثمارٌة المتاحة للقطاع الخاص 

وذلك بربط  غرافًجالقد ٌنحصر الطلب علٌها بسبب موقعها  التًحماٌة بعض المؤسسات التعلٌمٌة  - 8

 .تلك المؤسسات  فًالكوبونات التعلٌمٌة الصادرة أو بعضها بصرفها 

ال االعمال لدراسة إمكانٌة تأسٌس جوزارة التربٌة والتعلٌم ور فًعقد لقاءات تنسٌقٌة بٌن المسئولٌن  - 5

 .شراكة تعلٌمٌة 

التعلٌم  فًهزة  الحكومٌة ذات العالقة بإصدار تراخٌص االستثمار جعقد اللقاءات الدورٌة بٌن اال - 21

 .هزة ج،والعمل على تذلٌل المعوقات والصعوبات وتحقٌق التكامل بٌن اال

 .، والمقارنة مع معاٌٌر االداء المطلوبة  الحالً واإلداري التعلٌمًتقٌٌم واقع االداء  - 22

 .اٌحاد مؤسسات مراقبة االداء وتصنٌف أداء مؤسسات القطاع الخاص  لًالتأكٌد ع - 23

إصدار ومتابعة صرف الكوبونات بهدف  فًٌا الحدٌثة جالكفاءة للتقنٌة والتكنولو عالًالتوظٌف  -24 

 .تقلٌص التكلفة االدارٌة والمالٌة للمشروع 

 .هات المستفٌدة من هذا النظام بصفة مستمرة جتوفٌر المعلومات الضرورٌة والمحدثة لكل ال - 25

المؤسسات الحكومٌة والخاصة لمنع استغالل هذا النظام لخلق تكدس  فًودة وكفاءة التعلٌم جمراقبة  - 26

 .ودة التعلٌم فٌها جبعض المؤسسات مما قد ٌخل ب فً

ٌة المشاركة مباشرة من عوائد الكوبونات بحٌث ٌكون ذلك محفزاً لها على استفادة المؤسسات التعلٌم - 27

 .ودة جزٌادة طاقتها االستٌعابٌة ورفع مستوى ال

  :تطبٌق نظام الكوبونات التعلٌمٌة فًهم االجراءات للتغلب على المعوقات أ -م 

  . ٌتعطى تسهٌالت لتطبٌق نظام الكوبونات التعلٌمٌة التًراءات التنظٌمٌة جسن التشرٌعات واال - 2

رصدت واقع تموٌل التعلٌم واالخذ بعٌن االعتبار ما  التًاهتمام أصحاب القرار بالدراسات والبحوث  -  3

تموٌل التعلٌم ،  فًمن شأنها أن تساهم بشكل كبٌر  والتًومقترحات  جتوصلت إلٌه هذه الدراسات من نتائ

  . الوظٌفً لألمنٌٌر القٌادات تعتبر التغٌٌر والتطوٌر والالمركزٌة تهدٌداً إلى تغ باإلضافة
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تمع ، وأن المدرسة لٌست بمفردها المسئولة عن نشر هذه الثقافة جبٌن أفراد الم القومًنشر ثقافة االمن  - 4

هذه المسئولٌة وطرف فٌها ، وأن تهمٌش طالب التعلٌم  فًتمع هو شرٌك ج، وأن كل فرد من أفراد الم

ة إلٌها ، وفى المقابل إذا ما أحسن تأهٌلهم وتدرٌبهم فإنهم جحا فًلٌس ء تمع أعباجاهلهم ٌزٌد المجوت

مصر ، وذلك  فً القومًتحافظ على االمن  وبالتالًتمع ورقٌة ، جٌصبحوا قوة بشرٌة تزٌد من نهضة الم

والنقابات وغٌرها  النواديم المختلفة ، وعقد الندوات واللقاءات داخل المدارس وفى من خالل وسائل االعال

 .من المؤسسات 
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