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الثقافة المجتمعية بين انتشار المدارس الخاصة وندرة الموارد الماليةفي مجتمع صعيد مصر.

مقدمة:
لقد أصبح التعميم الخاص واقعاً ممموساً ال يمكن تجاهمه أو التقميلل ملن شل نه ملر مصلر,

كما أصبحت المدارس الخاصة ظاهرة تعميمية تستحق الدراسة والبحث والتقويم ,وللم يعلد ارملر

بالنسلللبة ل لللا مجلللرد ء ار موامقلللة أم ارمضلللة لوجلللود هلللذا الملللدارس ,وانملللا تزايلللدت أذلللداد هلللذا
المدارس من سنة رخرى ,وأصبحت يقبل ذمي ا نسبة ليست قميمة من أمراد المجتمع.
ولقللد ش ل دت منظومللة التعملليم مللر المجتمللع المصللري –بجميللع أقاليملله ومحامظاتلله– مللر
السنوات والعقود القميمة الماضلية نملواً متزايلداً ملر أذلداد الملدارس الخاصلة ومعلدالت نشلائ ا,

بحيللث أصللبحت هللذا المللدارس ذللام ً مللر ارً مللر المنظومللة التعميميللة برمت للا مللر مصللر ,كمللا
أصحبت تر ر بشدة ول لا انعكاسل ا ذملر النلواحر االجتماذيلة والتربويلة والتعميميلة وايرهلا ملر

المجتمع المصري.
ولذلك لم يعد دور التربويين والباح ين مر المجاالت التربوية والتعميمية مجرد بلدا اللرأي
مللر مللدي شللرذية وقبللول هللذا المللدارس الخاصللة مللن ذدملله ,وانمللا مللر تقللويم جوانللة العمميللة
التعميمية مر هذا المدارس والكشف ذلن واقع لا ,بملا يسلاذد ملر تحديلد واقعيلة دورهلا التربلوي
والتعميملر ,وملدي تكامم لا مللع ملدارس التعمليم الحكلومر ,ومللدي مشلاركت ا ملر تحقيلق أهللداف
التنمية االجتماذية واالقتصادية والتعميمية مر المجتمع المصري.

إشكاليات املدارس اخلاصة:
أن شكالية المدارس الخاصلة تلرتبط اليلوم بلالواقع ااشلكالر لمتربيلة برمت لا ملر المجتملع
المصلللري ,وبالتلللالر ملللين تحميلللل هلللذا الظلللاهرة (أي الملللدارس الخاصلللة والكشلللف ذلللن واقع لللا
ومضامين ا االجتماذية يشكل حمقة أساسلية ملر اتجلاا الكشلف ذلن اروضلاع التربويلة القائملة
مر المجتمع بيشكاالت ا وتعقيدات ا االجتماذية.
وبعللد مللرور ذقللود مللن السللنوات ذمللر تجربللة التوسللع مللر نشللا المللدارس الخاصللة مللر
مصللر ,يصللبح مللن الضللروري مراجعللة مللا تحقللق مللن هللذا التجربللة ومق لاً لمسياسللات وال مس ل ة

وارهللداف التللر أنشللئت مللن أجم للا ,ودراسللة مللا ت رضلله هللذا المللدارس مللن تحللديات ومسللارات
قامية وتربوية م ارقة ,وت ير هذا التجربة وانعكاس ا مر مجال التعميم مر المجتمع المصري.

كما أن الحديث ك ي ارً ذن مشلك ت التعمليم العلام والحكلومر ال يعنلر بالضلرورة أن التعمليم

الخاص ال يعانر ملن وجلود مشلك ت ,م لو أيضلاً توجلد بله ك يلر ملن المشلك ت التعميميلة وأن

-2-

الثقافة المجتمعية بين انتشار المدارس الخاصة وندرة الموارد الماليةفي مجتمع صعيد مصر.

اختم للت أحيانللاً ذللن مشللك ت التعملليم العللام م لل :مشللك ت المعممللين وقمللة خبللرات م وضللعف
أجورهم ,وضعف ت هيل الك يرين من م ,والمشك ت السموكية بين الط ة ,وملا يتصلل بمسلتوي

المعمم وماذمية العممية التعميمية ونتاج ا وايرها من المشك ت والقضايا التعميمية ارخرى.
ويري اللبعض للر أن الملدارس الخاصلة للم تسل م بل ي قلدر ملن التجديلد أو التطلوير ملر
مضمون العممية التعميمية ومحتواها ,الم م ال ملر التعمليم بالم لة ارجنبيلة ,وحتلر هلذا المجلال
لم ي ت بجديد مر تعميمه كم ة أو مر تعميمله ملن خل ل تلدريس الملواد التلر تلدرس ب لا (حاملد
ذمللار2005 ,م . 060 :بيللد أن المللدارس الخاصلللة يتمتللع ط ب للا بقلللدر أومللر مللن مجلللاالت
النشللاط المدرسللر وممارسللة ال وايللات ,نظلل ارً لتللومر ارمكنللة والمسللاحات المخصصللة ل للا مللن
ناحية ,لر جانة قدرات أوليا ارمور مر تزويد أبنائ م بما تحتاجه تمك ارنشلطة ملن م بلس

خاصة ومعدات وأج زة.
كما أن المدارس الخاصة تشكل تحدياً مر التعميم المصري ,حيث تحول التعميم للر مجلال

لمتجللارة والعللرض والطمللة ,وأصللبح يتلليح مرصلاً أكبللر لمقللادرين ماديلاً ,ويضللع مجللاالً لمتحمللل مللن

الشللروط المتصللمة بالسللن المطمللوة أو بقللدرات م ذمللر مواصللمة التعملليم .كمللا أن ق لوانين ول لوائح
التعميم الخاص توجد ب ا الك ير من ال رات التر تتيح ال رصة أمام أصلحاة الملدارس الخاصلة
الست ل ارسر وأوليا ارمور (ذمر ذطية ذ مان2006 ,م :ص. 8
ونتيجة زيادة أذداد المدارس الخاصة ظ رت مشك ت وقضايا تتعمق بعدة أملور من لا ملا
يتعمق بالتسلاهل ملر نظلم وشلروط القبلول ,واختيلار المعمملين وتحديلد أجلورهم ,والظلروف التلر
يعممون مر ظم ا وطريقة تعامل أصحاة المدارس مع م ,وملر ذ قلات المعمملين بلاادارة وقملة

اسلتمرارهم مللر العمللل بالمللدارس الخاصللة ,ومللر تلدخل بعللض ارطلراف ايللر المرهمللة تربويلاً مللر
دارة المللدارس الخاصللة ,وقمللة الص ل حيات المعطللاة ادارة المدرسللة التخللاذ الق ل اررات المناس لبة

(لميحة جودت ذواد المناصير2009 ,م. Bassett, P. F., 2015: 24 ,705 :
ويحللذر بعللض التربللويين مللن التوسللع العشلوائر مللر التعملليم الخللاص ,والتزايللد السللريع مللر
معللدالت نشللا المللدارس الخاصللة مللر الللب د حدي للة الع للد ب للذا النللوع مللن التعملليم م للل مصللر,
مك ي ل ارً مللن المللدارس والجامعللات الخاصللة التللر أقيمللت ذمللر هللذا النحللو تعللانر مللن مشللك ت

أكاديمية وتعميمية وماديلة ,ال أن لا ملا تلزال تعملل وتخلرج ط بلاً وتصلدر شل ادات ,ومخرجات لا
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التعميمية تحتاج مزيلد ملن التقيليم حتلر تتواملق ملع مسليرة التنميلة ملر المجتملع (جملال السليد
ذبد الوهاة2002 ,م. Hennery, E., 2008: 26 ,68 :
كما تعانر المدارس الخاصة م م ا م ل الملدارس العاملة ملن ذلدة مشلك ت ,وأن اختم لت
هذا المشك ت مر مضلمون ا ودرجلة ت يرهلا ,حيلث يشلترك ك هملا ملر مشلك ت تعميميلة ذلدة
تتصللل بالمنللاهل والمقللررات ومسللتوي المعمللم ,كمللا أن المللدارس الخاصللة مللا زالللت تقميديللة مللر
ممارسللات ا ,ت مللة ذمي للا قامللة الللذاكرة والتمقللين والح للظ ,وتسللتند لللن االمتحانللات وحللدها مللر
الحكللم ذمللن أدا الت ميللذ ,وت يللة ذن للا الرريللة التكامميللة لممنللاهل ,ولعمميتللر التعملليم والللتعمم,
واالنعزال ذلن خدملة المجتملع ايلر الربحيلة ,مضل ً ذلن التقلويم التقميلدي المن صلل ذلن سلياق

العمميللة التربويللة والتعميميللة (أحمللد حسللين الصل ير 2009م ,265 :وذبللد العللاطر أحمللد ذبللد
العزيز2005 ,م ,ص م .
كما أن جودة العممية التعميمية ليست دائملاً ملر صلالح التعمليم الخلاص كملا يلدذر أحيانلاً

يلرً ملن الملدارس الحكوميلة بلت جلدارت ا وحققلت نتلائل ذاليلة
بعض رجال التربية والتعميم ,مك ا
مللر مسللتوي خريجي للا مللر جميللع المراحللل الدراسللية (ذبللد المعللين سللعد الللدين 2009م,65 :

و . William, D., 2009: 84كملا أن هنلاك ملدارس حكوميلة أخلري ذا ملا تلومرت ل لا بعلض
اامكانيلللات الماديلللة لت وقلللت ملللر جلللودة أدا العمميلللة التربويلللة ب لللا ,كملللا ت لللوق ط ب لللا نظللل ارً
لمستوي طموحات م االجتماذية والتعميمية المرت عة ذن ط ة المدارس الخاص.

فلسفة التعليم اخلاص وتصاعد فكز الليربالية وقوي السوق يف اجملتمع املصزي:
تقوم ممس ة التعميم الخاص المعاصرة مر ك ير من اللدول العربيلة وملن بين لا مصلر ذملر
الملللزج بلللين مكلللر الخصخصلللة ومكلللر الميبراليلللة االقتصلللادية الجديلللدة

(New Economic

) ,Liberalismارمر الذي أس ر ذنله ت ييلرات ومسلتجدات ذديلدة ملر قطلاع التعمليم ملر هلذا
الدول ,حيث تزايدت أهمية اربعاد التجارية والسلوقية ملر التعمليم ,وت يلرت الطبيعلة االجتماذيلة
والتنمويللة لمتعملليم ,متراجللع اذتبلللار التعملليم كخدمللة ذامللة ملللن أجللل ذائللد ومنللامع اجتماذيلللة,
وتقمّصللت مللرص تاحتلله لكللل مللن يقللدر ذميلله ,وصللار لمتعملليم ذائللداً مادي لاً ك يللرا مللن أشللكال

االسللت مار مللر السللمع والخللدمات .كمللا أنلله مللر ظللل االت اقيللة العامللة لمتجللارة ( GATSأصللبح
التعملليم بجميللع مراحملله أحللد قطاذللات تحريللر التجللارة مللر أس لواق الخللدمات ,وبنللا ذمللر ذلللك
انتشرت ظاهرة االتجار مر التعميم ,وظ رت شركات التعميم التلر يلتم تلداول أسل م ا ملر سلوق
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اروراق الماليللة وايللر ذلللك مللن الظ لواهر المرتبطللة بللالتعميم الخللاص (محيللا زيتللون2003 ,م:
. 05
كمللا تللرتبط ممس ل ة التعملليم الخللاص ب مس ل ة قللوي السللوق ,حيللث هنللاك ذللاممين يحللددان
اروضللاع الم ئمللة لعمللل قللوي السللوق مللر مجللال التعملليم الخللاص همللا :أوليللا أمللور الت ميللذ,
والمعممين وااداريين العاممين داخل المدرسة .كملا يلري اللبعض أنله ملر ظلل خصخصلة التعمليم
سوف تتاح ال رصة روليلا ارملور الختيلار أمضلل الملدارس ربنلائ م ,وك يل ارً ملا يتج لون للر

االبتعللاد ب بنللائ م ذللن المللدارس ايللر ال عالللة لللر مللدارس ذات ك للا ة تعميميللة ذاليللة ,كمللا أن
المعممون وااداريون سوف يبذلون ملر ظلل خصخصلة التعمليم أقصلر ج لد ل حت لاظ بالت ميلذ
ومن م الح اظ ذمر وظائ م ).(Rebort, B. and Others, 2015: 16

كملا أن مكلر الميبراليلة االقتصلادية الجديلدة أصلبح ُيشل ّكل الخم يلة التلر ت سلر التوسلع ملر

التوج ات السلوقية التلر سلادت أنظملة التعمليم ملر بملدان ذديلدة ملن العلالم وملن بين لا مصلر,
ماقتصللاديات الميبراليلللة الجديللدة تبنلللر ذمللن ذنصلللرين أساسلليين :ارول ذلللادة تشللكيل م لللوم
معين من اان اق العام ذمن التعمليم والصلحة وايرهلا ملن
اان اق العام لمدولة ,وتحديد مستوى ّ
الخدمات االجتماذية ,أملا العنصلر ال لانر ل لذا ال كلر الميبراللر ميقلوم ذملر مبلدأ االذتملاد ذملر

ءليات السوق والقيم التجارية والسوقية مر مجال التعمليم ,وتحريلر التجلارة ملر خلدمات التعمليم,
والتوجه لمقطاع الخاص باذتبارا ارك ر قدرة ذمن تقديم الخدمات ذموماً ,وأنه يحقلق المنامسلة

التللر ترمللع مللن مسللتوى الك للا ة ) .(Kilmister, A., 2014: 49ومللن للم تعل ّلد خصخصللة
الخدمات التعميمية ءلية محورية مر تطبيق مكر الميبرالية الجديدة ذمن التعميم.
ومر هذا ااطار أشار ) (Lynch, K., 2006: 41أنه قد حدث انتقلال لسياسلات الميبراليلة
الجديدة مر مجال التعميم ملن اللدول ال ربيلة للن البملدان العربيلة وملن بين لا مصلر ,وأنله ذملر
للتجدات والت ييلللرات ملللر أنظملللة التعمللليم العربيلللة تقلللع
اللللرام ملللن أن اتخلللاذ القللل اررات بشللل ن المسل ّ
مسروليته مر ارساس ذمن السمطات الوطنية التر تتخلذ القلرار ملر كلل دوللة ,م لذا ال يسلتبعد

ت ر متخذي القلرار ملر البملدان العربيلة بلالت ييرات التلر سلادت المنلاخ العلالمر ,وكلذا توصليات
وتوجي لللات المرسسلللات الماليلللة الدوليلللة ذات الن لللوذ التلللر ترجملللت مكلللر الميبراليلللة االقتصلللادية
الجديدة للن حزملة ملن السياسلات أطملق ذمي لا (سياسلات الت بيلت والتكيلف ال يكملر وقلدمت ا
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لن الك ير من البمدان العربية والنامية ,باذتبارها الحل الوحيد لمشلك ت ا االقتصلادية ,والسلبيل
المركد لتدمق االست مارات والمساذدات الدولية لي ا.
كملللا تلللرتبط ممسللل ة التعمللليم الخلللاص بلللال كر الميبراللللر وممسللل ة االخلللت ف ال قلللامر بلللين
المجموذات السكانية التر يتكون من ا سكان البملد الواحلد ,وقلد يكلون هلذا االخلت ف ذرقيلاً أو
ل وياً أو اجتماذياً أو دينياً ,وبالتالر مقد ينش ذن هذا االخت ف نوع ملن الطملة الخلاص ذملر

التعملليم والسللعر لللر نوذيللات معينللة مللن هللذا التعملليم ,وأحيان لاً يكللون هنللاك حللرص مللن أوليللا

ارمللور ذمللر بقللا أبنللائ م مللر طللار طبقللت م االجتماذيللة ,أو م ل ً الرابللة مللر لحللاق البنللات
بمرسسات تعميم ال تطبق سياسة االخت ط بين الجنسين.

كمللا أن التعملليم الخللاص يتمشللر مللع ممس ل ة التنامسللية ويعللزز مبادئ للا ,وذلللك يصللة مللر
صللالح أط لراف ذللدة مللن بين للا الط ل ة وأوليللا ارمللور والمعممللون وأصللحاة ارذمللال ورجللال
التربيللة والتعملليم ,مالتنامسللية أصللبحت أحللد سللمات العصللر و وابتلله ,وتحقيللق مبادئ للا نمللا يزيللد
جودة العمل التعميمر والمجتمعر ككل (خالد حسن الحريري2009 ,م. 23 :
وتكشف التحوالت التر حد ت ملر ممسل ة وأنظملة التعمليم الحاليلة ملر بملدان متعلددة وملن
بين ا مصر منذ بداية العقد ارول من القرن الحادي والعشلرين ذلن التراجلع الحلاد ملر معلدالت
اان اق العام والحكومر ذمر التعميم ,كما أصبح الشكل الحالر لممدارس والمرسسلات التعميميلة
الخاصة التر تنش مر ظل سيادة مكر الميبرالية الجديدة ال يعتمد ذملن دذلم الحكوملة ,وال ذملن
مبدأ التبرع والعمل الخيري أو ارهمر (المرسسات اير السلاذية لملربح  ,حيلث تلدار حاليلاً هلذا

المللدارس والمرسسللات التعميميللة الخاصللة ومق لاً لللنمط أنشللطة ارذمللال (أي سللعياً و ار الللربح ,

وباالذتملاد ذملن الرسلوم الدراسلية كمصلدر رئليس لمتمويلل (Bjarnason, S. and Others,

).2009: 68
وبللذلك تت سللس ممس ل ة المللدارس الخاصللة ذمللر مكللر الميبراليللة ومبللادا اايمللان بللال رد,
وتللومير الحريللة مللر كللل مجللاالت الحيللاة ,واقامللة الحيللاة ذمللر مبللادا التنللامس واحت لرام الج للود
ال رديللة ,ويظللل البللاة م توح لاً أمللام ارم لراد ليتعمم لوا ويتحرك لوا ويعللددوا مراكللزهم وأدوارهللم داخللل

المجتمع.

ظل هذا ال مسل ة لمتعمليم الخلاص ,ملين مبلدأ التعمليم كخدملة ذاملة يمكلن أن يتراجلع
ومر ّ
أك ر م ك ر نتيجة تزايد الصلب ة التجاريلة وسليطرة هلدف اللربح .كملا أن العولملة المقترنلة ب كلر
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الميبرالية الجديدة سوف تسلتمر ملر ت ييلر طبيعلة ودور الدوللة ,ميتراجلع دور الدوللة ملر مجلال
التعملليم والخللدمات االجتماذيللة ذموملاً ,ويحل ّلل محم للا القطللاع الخللاص المحمللر وارجنبللر ,الللذي
يستمد ن وذا من قوة السوق المحمر والعالمر وت ير مرسسات العولمة ,وليس من قلوة وتل ير
ّ

المجتمع المحمر وحاجاته الوطنية والقومية.

موقف املدارس اخلاصة يف مصز ما بني قوي التأييد وقوي الزفض:

تُعد قضية التعميم الخاص والمدارس الخاصلة ملن أك لر الموضلوذات -بلل وأشلدها -لارة
لمجدل والنقاش بين التربويين وال ُكتاة والباح ين وايلرهم ,وك يل ارً ملا تنقسلم ا ار ملا بلين مريلد

لممدارس الخاصة ومعارض ل ا ,ويرجع ذلك لر أن التعميم الخاص أصبح ي لرض وجلودا ذملر
جميع دول العالم باخت ف توج ات ا وممس ت ا مر الحياة.
ويشللير أنصللار خصخصللة التعملليم لللر أن التعملليم الخللاص يسللاذد مللر حللل مشللكمة ذجللز
حكوملات الللدول ذللن تمويللل التعملليم وزيللادة المشللك ت الماليللة لمرسسللاته ,وبالتللالر مللين تللدخل
القطاع الخاص ملر نشلا واان لاق ذملر مرسسلات التعمليم نملا يخ لف العلة الملالر الممقلر
ذمر ذاتق الدول والحكوملات (أسلما أحملد خملف حسلن2000 ,م . 076 :كملا أن انخ لاض
جللودة التعملليم مللر ك يللر مللن المللدارس الحكوميللة ,وسللو التنظلليم مللر معظم للا ,وضللعف انتظللام
الت ميلللذ ملللر الحضلللور ,وسلللو اسلللتخدام ملللوارد البيئلللة ومصلللادر التعمللليم ,سلللاذد ملللر تشلللجيع
المدارس الخاصة والتوسع مر نشائ ا.
كمللا يشللير أنصللار خصخصللة التعملليم لللر أن النظللامين االقتصللادي واالجتمللاذر والتوجلله
نحللو االن تللاح االقتصللادي واالقتصللاد الحللر واقتصللاد السللوق مللر ك يللر مللن الللدول العربيللة ومللن
بين للا مصللر أدي لللر ظ للور مئللات اجتماذيللة لللدي ا ملوائض ماليللة ضللخمة وتطمعللات لمحصللول
ذملر مللرص تعميميللة متميلزة ربنللائ م ,وهللذا أدي بلدورا لللر زيللادة الطملة ذمللر التعملليم الخللاص
والتوسع مر نشا المدارس الخاصة.
ومللر هللذا الش ل ن يللري الللبعض مللر ت ييللدا ل كللرة التعملليم الخللاص وخصخصللة التعملليم أن
الخللدمات الحكوميللة خاصللة مللر مجللال التعملليم ال يو للق ب للا ,وأن للا ال تعنللر أك للر مللن تللدخل
بيروقراطللر يعيللق العمللل ,وهللذا الشللك والتقميللل مللر قللدرة المرسسللات التعميميللة الحكوميللة ذمللر

تقللديم خدمللة جيللدة لممللواطنين يشللكل دامعللاً قويللاً ل تجللاا لللر التوسللع مللر التعملليم الخلللاص,
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مالبيروقراطية مر ارج زة الحكومية والمدارس العامة قد تكون ذلام ً رئيسلاً ملر ضلعف اردا ,
لر جانة سو ن اق المال العام ).(Murphy, J. and Others, 2009: 5

كذلك تزايد القناذة ب ن تمويلل التعمليم ينب لر أن يكلون مسلرولية المجتملع كمله ,بقطاذيلة
الخاص والعام وليس مسئولية الحكومة وحدها ,كما أن التوجه نحلو الخصخصلة ملر التعمليم –
كمللا يللري الللبعض– للله موائللد ذللدة مللن بين للا :تقملليص دور الحكومللة مللر التمويللل والتوظيللف
وتحويمه لمقطاع الخاص .كما يسلاذد التعمليم الخلاص ملر تنميلة روح المنامسلة بلين مرسسلات
التعملليم ,مللن خ ل ل نشللا تخصصللات جديللدة يحتاج للا المجتمللع ,واسللتخدام أسللالية تعميميللة
متطورة وتبنر نظم دارية ذالية الك ا ة (ذمر أحمد مدكور2002 ,م. 000 :
كما يري أنصار التعميم الخاص أن مجانية التعميم الحكومر أدت لر الت ير السلمبر ذملر
ن لواحر الكللم والكيللف مللر العمميللة التعميميللة داخللل المللدارس الحكوميللة ,مللن خ ل ل قبللول أذللداد
ضلخمة ملن الطل ة ت لوق قلدرات الملدارس الحكوميلة وحجرات لا ومعامم لا وامكانيات لا البشللرية
والمادية.
أما من يعارضلون التعمليم الخلاص وملن يرمضلون االتجلاا نحلو خصخصلة التعمليم ميلرون
أن هنللاك اذتقللاد خللاطأ بللين أوليللا ارمللور ب ل ن الرسللوم والمصللاريف الدراسللية الباهظللة التللر
يللدمعون ا لممللدارس الخاصللة هللر ضللمان لنوذيللة ذاليللة مللن الخللدمات التعميميللة تقللدم ربنللائ م
داخللل هللذا المللدارس .كمللا أن ال لرأي ب ل ن التعملليم الخللاص يللومر لخريجيلله مللرص أمضللل لمعمللل,
وي للتح أمللام م سللوق العمللل ويسللاذدهم مللر مزاولللة م للن أرمللع مكانللة وأذمللر أجل ارً ,هللو رأي ال

ي خذ مر اذتبارا مدي ت وق هرال الخريجين من ذدمله أو ضلمان ك لا ت م العمميلة والم نيلة,
بقللدر مللا يشللير لللر ن للوذ ذوي للم ,واتجللاا معظللم هلرال الخللريجين لمعمللل مللر مرسسللات ذوي للم
وءبائ م الخاصة وهر وظائف مضمونة بحكم القربر والو ار ة.
كمللا أن القللول ب ل ن مرسسللات التعملليم الخللاص ال ت للدف لتحقيللق الللربح هللو مجللرد شللعار
يخ للر مللن و ار ا ال للرض الحقيقللن لمتعملليم الخللاص ,وهللو سللعر أصللحاة المللدارس الخاصللة
لتحقيللق أرباح لاً سللريعة ومتزايللدة ,م صللحاة هللذا المللدارس ال يكت للون مقللط باسللترداد الن قللات
وهامش ربح ,وانما يسعون بكل السبل ل ست ادة المادية واست ل الط ة وأوليا أملورهم ملن
خ ل مرض رسوم دراسية ذالية (أذمر ملن المحلدد ملن جانلة اادارات والملديريات التعميميلة ,
وتحصيل أسعار مرت عة لمكتة الدراسية ومرض نوذية معينة من الزي المدرسلر يلتم شلرائه ملن
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المدرسلة ذات لا ب سللعار مبلالا مي لا ,وكللذلك اللربح ملن الللرح ت المدرسلية والمقصلف المدرسللر
واير ذلك.
كما أن اامراط مر التعميم الخاص والتوسلع ملر نشلا الملدارس الخاصلة يلردي ال محاللة
لر ااخ ل بمبدأ تكامر ال لرص والمسلاواة بلين المسلت يدين ملن التعمليم ,وااخل ل بمبلدأ التلزام
الدولللة بمجانيللة التعملليم ,وزيللادة ال للروق بللين المللدارس الحكوميللة والمللدارس الخاصللة لصللالح
المللدارس الخاصللة ,وهللذا يللر ر بالسللمة ذمللر العمميللة التعميميللة برمت للا مللر المجتمللع المصللري
(ميادة محملد ملوزي الباسلل2000 ,م . 086 :ملالتعميم ملن الخلدمات السليادية التلر البلد ملن
مشاركة الدولة مر تقديم ا وااشراف ذمي ا ,كما أن تدخل الدوللة ملر التعمليم ضلروري لتحقيلق
مبللدأ تكللامر ال للرص التعميميللة ,مالصللمة بللين الدولللة والتعملليم االزامللر صللمة بدي يللة ال يمكللن
نكران ا ,والدولة هر الج ة الوحيدة التر تمتمك السمطة لجعل التعميم لزامياً.

أملللا ذلللن القلللول بللل ن المشلللك ت التلللر يعلللانر من لللا النظلللام التعميملللر هلللر الداذيلللة للللر

خصخصللة التعملليم واالتجللاا لللر المللدارس الخاصللة ,م للذا مللردود ذميلله مك يللر مللن المشللك ت
الخاصللة بالمبللانر وصلليانت ا ,وضللعف مسللتوي المعممللين واحتيللاج م اذللادة الت هيللل والتللدرية,
وضللللعف أسللللالية التقللللويم وطرائللللق التللللدريس ,وذللللدم اسللللتقرار اادارة التعميميللللة وايرهللللا مللللن
المشللك ت التعميميللة قللد اسللتطاذت المللدارس العامللة والحكوميللة الت مللة ذمللر ذللدد كبيللر من للا
نتيجة سعي ا نحلو الحصلول ذملر االذتملاد التربلوي ملن ال يئلة القوميلة لضلمان جلودة التعمليم
واالذتماد.
كلللذلك ملللين االتجلللاا لمخصخصلللة وانتشلللار التعمللليم الخلللاص ك يللل ارً ملللا يضللليق ملللن ملللرص

المشلللاركة الشلللعبية والنقابيلللة ملللر المجتملللع بطلللرق متعلللددة من لللا :ضلللعاف تللل ير المنظملللات
واالتحللادات والنقابللات الم نيللة التللر تطللورت ذبللر الللزمن بصلل ت ا ءليللات الللدماع ذللن حقللوق
العاممين مر التعميم ورمع مستويات م الماديلة واردبيلة ,كملا تلردي الخصخصلة ملر التعمليم للر
التنوع ملر القليم ال قاميلة ,واضلعاف روح العملل الجملاذر المشلترك ملر المجتملع نتيجلة ظ لور
ال وارق الطبقية والمجتمعية المتزايدة التر تنجم ذن وجود ازدواجية مر البيئة التعميميلة (ممكلة
أبيض2000 ,م. 047 :
كمللا أن ت ميللة الجانللة المللادي مللر التعملليم الخللاص ذمللر الجانللة التعميمللر قللد أدي لللر
وجلود حالللة مللن ذللدم التلوازن بللين الرسللالة التعميميللة والمكاسللة الماليللة ,ممللا أ للر ويللر ر ذمللن

-9-

الثقافة المجتمعية بين انتشار المدارس الخاصة وندرة الموارد الماليةفي مجتمع صعيد مصر.

الطالة بالدرجلة اروللن ,مضل ً ذلن وجلود حاللة ملن ايلاة ارملن اللوظي ر لممعمملين وأذضلا

هيئللة التللدريس مللر المللدارس الخاصللة ,وشللعورهم بالت ديللد ب قللدان وظللائ م (هالللة ذبللد القللادر

صبري2009 ,م. 56 :
وذمر الرام من الشعارات السائدة حالياً ذن :حرية االختيار ,وحريلة التعمليم ,وأن السلوق

هللو الحللل لمشللك ت اان للاق والملوارد البشللرية والتعملليم والتللدرية وايرهللا ,ال أن حريللة السللوق
مر التعميم والتعامل مع التعمليم كسلمعة تخضلع لقلوي السلوق وقلوي العلرض والطملة يجعلل ملن
مت ير املت ك القلوة الماديلة واالقتصلادية أو االمتقلار لي لا شلرطاً أساسلياً ومحكلاً رئيسلاً لتلوامر

ال رص التعميمية من ذدم ا .كما أن التعميم مر جوهرا يجة أال يتلرك لقلوي السلوق وتحوالتله,
كر ال يصبح مقتص ارً ذمر القمة ومن أجل القمة.

كما أن من يرون أن خضاع التعمليم لقلوي السلوق وقلوي العلرض والطملة يجعلل الطل ة

أك ر دأباً ذملر متابعلة سلوق العملل ,وأك لر حرصلاً ذملر اختيلار تخصصلات م التعميميلة بعنايلة,
وذمر االستعداد التام لمعودة لر التعميم واذلادة التلدرية والت هيلل ذملر الم لارات الجديلدة التلر

يحتاج ا سوق العمل ,م لذا القلول ملردود ذميله حيلث أن نجلاح هلذا االتجلاا يعتملد ذملر أملور
خللارج نطللاق النظللام التعميمللر ,وخللارج ذمميللات التعملليم والللتعمم (ذمللر أحمللد مللدكور2002 ,م:
 . 004وهنا تكمن المشكمة ,مر أنه قد يتم ا ال موقلع ال قاملة المجتمعيلة ,واللوال واالنتملا
الوطنر واانسانر من هذا المتطمبات الماديلة الجارملة لتحقيلق نظريلة السلوق ,والتلر ك يل ارً ملا
ال تعمل حسلاباً ري شلر خلارج نطلاق حسلابات ارربلاح والخسلائر وتحقيلق المكاسلة الماديلة
السريعة وال ائمة .مالتعميم لمجميع هو ارسلاس لتحقيلق المجتملع القلائم ذملر المعرملة وال قاملة

والعمم والحضارة.
كما يرى البعض أن المدارس الخاصة تشكل وضلعاً مقمقلاً للدي الك يلرين وخاصلة واضلعر

السياسة التعميميلة ,مالع قلة بلين الملال والجوانلة اركاديميلة والتعميميلة ملا زاللت ايلر واضلحة

المعللالم ,كمللا أن أزمللة التعملليم الخللاص مللر جانللة بللارز من للا تتم للل مللر سلليادة منطللق الللربح
وتعظيم اررباح ,رام أن التربويين اروائل الذين تبنوا مكرة نشا المدارس الخاصلة تطمعلوا للن
نموذج اير ربحر (وليد المعانر2008 ,م. 7 :
والقول ب ن التعميم الخاص وحلدا يتلومر لله الجلودة والتميلز والنوذيلة المطموبلة ,هلو قلول
ي تقللد الدقللة أحيان لاً وهللذا المعنللن ايللر دقيللق ,م ل المللدارس الحكوميللة ماشللمة أمللام المللدارس
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الخاصللة ,وال المللدارس الخاصللة معنيللة وحللدها بللالجودة والنوذيللة ,ممكللل نصلليب ا مللن السللمبيات
واايجابيللات مع لاً ,محللين تعنللن المللدارس الخاصللة ذنايللة جيللدة بتللدريس الم للة اانجميزيللة ,مقللد

يعتقد البعض أن المدارس التلر تركلز ذملر تلدريس الم لة اانجميزيلة هلر مدرسلة تتمتلع بلالقوة
والجودة ,مع أن الربط هكذا سبة ونتيجة ليس ربطاً منطقياً ,وال موضوذياً ,حيلث أن المسلتوى

التعميملللر يجلللة أن يقلللاس بمسلللتوى الطللل ة ملللر مجملللل الملللواد الدراسلللية ملللر الم لللة العربيلللة
والرياضيات والعموم بااضامة لم ة اانجميزية (يوسف ذبد ال ار2000 ,م. 05 :

كما أنه ال يمكن الحكم القلاطع ذملر التعمليم الخلاص ب نله الطريلق ارمضلل لمتعمليم دائملاً,

ما دام ارمل مر ص ح المدارس الحكومية يمكن تحقيقله بشلر ملن التخطليط الجيلد والتنظليم
ال عال والج د وااخ ص مر العمل.
ومللا بللين وج للات النظللر المريللدة والمعارضللة لممللدارس الخاصللة ,ومللا تللم توجي لله لمتعملليم
الخاص من انتقادات ,وما أ ُخذ ذميه من مآخذ ,يمكن القول ب ن المدارس الخاصة قلد أصلبحت
تشكل ذنص ارً م ملاً ملر قطلاع التعمليم المصلري ,ال يمكلن تجاهمله أو التقميلل ملن أهميلة دراسلة
ء ارا االجتماذية والتعميمية.

ثقافة جمتمع الصعيد بني انتصار املدارس اخلاصة وندرة املوارد املالية:

يم ل مجتمع الصعيد مر مصر أهمية بال ة سوا من حيث ذدد السكان حيث يعليش ميله

حلللوالر  %30تقريبلللاً ملللن جملللالر سلللكان مصلللر ,وهلللو ملللن مصلللادر القلللوى العامملللة لكاملللة

القطاذللات ,ول للذا كللان مللن الضللروري االهتمللام بمجتمللع الصللعيد وتنميتلله ,ولعللل أحللد مجللاالت
ومداخل تنمية مجتمع الصعيد هو التعميم.
وقد اظ ر ترتية المحامظات مر مصر من حيث نسلبة ال قلر أن محامظلات الصلعيد تحتلل
المقدملة ملن حيلث المحامظلات ارذملن مقل ارً ,حيلث يعلد ال قلر ملر محامظلات الصلعيد ملر مصللر
مشلكمة متعللددة اروجله والم مللح ,ويلرتبط أول هللذا اروجله بتنللاقص متوسلط نصللية ال لرد مللن

ارراضر الزراذية سنة بعد أخلري ,واللذي بملا ملر ال تلرة ملن 2000م2005 :م أقلل ملن 0,2
قيراطلاً ,وكللذلك التوزيللع ايللر المتكللامأ ل للذا اررض ,ممللا يقللرة مللن  %93مللن مجمللوع مل ك

ارراضلللر ال تتجلللاوز ممكيلللات م ملللداناً واحلللداً وتمتملللك هلللذا الشلللريحة نصلللف مسلللاحة ارراضلللر

الزراذيللة ,مللر حللين أن النصللف ارخللر يمتمكلله  %7مقللط مللن مجمللوع الم ل ك ,حيللث ن نسللبة
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 %7الباقية يممكلون مسلاحات واسلعة ,مملا أدي للر زيلادة حلدة وانتشلار ال قلر ملر محامظلات
الصعيد (مع د التخطيط القومر2006 ,م .
ومللن المعللروف أن ظللاهرة ال قللر ال يقتصللر وجودهللا ذمللر منطقللة أو دولللة أو مدينللة دون
ايرها ,وانما هلر ظلاهرة ذالميلة موجلودة ملر ك يلر ملن منلاطق ودول وقلارات العلالم ,ولكلن ملا
يختمف مر هذا الظاهرة هلو درجلة شلدت ا وء ارهلا التلر تترك لا ذملر ال لرد والمجتملع ,وملر كلل
ارحوال م ن ارملر يتوقلف ذملر ذلدة ذواملل ملن بين لا الطريقلة التلر تقلاس ب لا ظلاهرة ال قلر,
م نللاك مللن يربط للا بتللدنر مسللتوي دخللل ال للرد ذللن معللدالت ذالميللة معينللة ,حيللث حللدد (البنللك
الدولر  The World Bank, 2014: 35خط ال قر ذند دخل أقل من دوالرين يومياً لم رد ملر
المتوسط ,كما يربط البعض ظاهرة ال قر بنصلية ال لرد ملن الخلدمات والتسل ي ت والمزايلا التلر

يقدم ا المجتمع رمرادا ,وأحياناً يربط البعض ال قلر بملدي قلدرة ارملراد ذملر المشلاركة والتل ير
مر ق اررات المجتمع والحكومة.

ومللر هللذا ااطللار يشللير (تقريللر التنميللة البشللرية مللر مصللر2006 ,م لللر أن ال قللر مللر
الدول النامية ومن بين ا مصر ظاهرة ل ا بعلدين أساسلين هملا :مقلر اللدخل اللذي ينصلرف للر
ذدم ك اية الملوارد المتاحلة ملر الدوللة ذلن تل مين مسلتوي معيشلة مناسلة اجتماذيلاً رمرادهلا,
ومقر القدرة الذي ينصرف لر تلدنر مسلتوي قلدرات اانسلان للر حلد يمنعله ملن المشلاركة ملر

ذممية التنمية ومر جنر مارها (مع د التخطيط القومر2006 ,م .
كما أشارت تقارير التنمية البشرية المتعاقبة خ ل متلرة التسلعينات وبدايلة القلرن الحلادي
والعشللرين أن مللا يقللرة مللن  %27مللن سللكان مصللر يعيشللون تحللت خللط ال قللر خاصللة مللر
محامظات الصعيد وجنلوة مصلر ,وأن  %00ملن ارملراد يمكلن اذتبلارهم ملر حاللة مقلر ملدقع,
ويوجلد ملا يقللرة ملن خمللس سلكان مصلر يعيشللون ملر مقللر معتلدل ,وأن كلان هنللاك ت اوتلاً مللر
توزيللع ال قل ار بللين محامظللات الوجلله البحللري ومحامظللات الوجلله القبمللر والصللعيد بنسللة %36

و %48ذمر التوالر من جمالر ال ق ار مر مصر.
ولقللد سللاهمت كللل هللذا اروض لاع المجتمعيللة الراهنللة داخمي لاً وخارجي لاً مللر ت ييللر التركيبللة

االجتماذيلللة ملللر مجتملللع صلللعيد مصلللر ,رن التركيبلللة االجتماذيلللة تتشلللكل وتتكلللون ملللر طلللار
اروضللاع القائمللة ,كمللا أن التح لوالت المختم للة مللر مجتمللع الصللعيد اليللوم يللدذو لللن مزيللد مللن
الدراسللة والتشللخيص والتحميللل لرصللد الظلواهر الجديلدة مللر هللذا المجتمللع ,وال يجللة أن يقتصللر
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ارمر ذمن البحث والدراسة والتشخيص بل يجلة أن توضلع ملر بلررة اهتملام السلمطات المعنيلة
بالدولة خاصة التن يذية والتشريعية ,والعمل ذملن اسلتكمال كلل مقوملات تنميلة مجتملع الصلعيد
ليعم الخير ذمن المجتمع المصري ككل.
ويش د مجتمع الصعيد ذدداً من اروضاع الراهنة مر المجال االقتصلادي تتم لل ملر تزايلد

أذداد العاطمين ذن العمل مر السنوات ارخيلرة ,خاصلة ملن الشلباة الملتعمم ,وتنلاقص مسلاحة
اررض الزراذية التر مر حيازة ارسرة بحيث لم تعد تتناسة ملع قلوة العملل الزراذلر ,وال جملة
الشرسللة ذمللن ارراضللر الزراذيللة وزراذت للا بالمبللانر الخرسللانية بللدالً مللن المزروذللات ,وقمللة
االست مارات الموج ة لمصلعيد اقاملة مشلروذات قلادرة ذملن اسلتيعاة العماللة ,حيلث أن معظلم
االسللت مارات كانللت توجلله لللن المللدن الجديللدة والمنللاطق الحضللرية ,وبالتللالر حللرم الصللعيد مللن
تومر مجلاالت ل لرص ذملل جديلدة ,وهجلرة نسلبة كبيلرة ملن القلوي البشلرية داخميلاً للر القلاهرة

وااسكندرية وايرها ,وخارجياً لر دول الن ط خاصة ملر الخمليل العربلر ,وللم تعلد الزراذلة هلر

النشللاط االقتصللادي ال الللة بللل هجرهللا حتللن مللن تربلوا مي للا ,وتنللامر ارنشللطة ال امشللية ذمللن
حسللاة ارنشللطة اانتاجيللة حيللث زاد التوجلله لللن أذمللال السمسللرة والتجللارة والمضللاربة ذمللن
أراضللر المبللانر وارراضللر الزراذيللة ,والتللر تحقللق مكاسللة كبيللرة لمقللائم ب للا دون أي ضللامة
حقيقية للن االقتصلاد المصلري ,ول لذا ي حلظ أن ريلاح التحضلر الزائلف قلد هبلت ذملن مجتملع
صعيد مصر.
وقد حد ت ذديد من الت يرات مر التركيبة االجتماذية مر مجتمع صعيد مصر خاصلة ملع
بدايللة ارل يللة ال ال للة ,متحولللت وتبللدلت هللذا التركيبللة االجتماذيللة وأصلليبت بك يللر مللن الت ي لرات
التر يمكن رصد بعض ا ذمر النحو التالر (الخولر سالم براهيم2003 ,م: 03-02 :
 اتساع المسامة بين الطبقات االجتماذية مر مجتمع الصعيد وزيادة ذددها ,وأصبح التلدرج
الطبقللر مللر مجتمللع الصللعيد يشللبه لللن حللد كبيللر التللدرج الطبقللر االجتمللاذر مللر مجتمللع
المحامظات الحضرية من حيث ذدد طبقاته االجتماذية ,واتساع المسامة بين الطبقات.
 لم تًعد ممكية اررض الزراذية واالنتساة لعائمة معينلة ارسلاس ملر تحديلد الوضلع الطبقلر
بل دخمت محلددات جديلدة أهم لا :حجلم ال لروة الماديلة للدى الشلخص والتلر حصلل ذمي لا
ب ي طريق شرذر أو اير شرذر ,واملت ك المشلروذات والتعمليم وشل ل المناصلة القياديلة
والعمل بالسياسة وايرها.
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 مللن العوامللل التللر سللاذدت ذمللن ضللعاف التركيبللة االجتماذيللة خاصللة مللر مللدن وذواصللم
محامظات الصعيد هر ذ

المصالح الشخصية والنزاذات ال ردية ذمن مصلمحة الجماذلة

والعائمة ,وتحرر الشباة من سليطرة ارسلرة خاصلة ملر االختيلار الزواجلر ,واللذي كلان يلتم
من داخل العائمة ,أو حتن من العائ ت ارخرى بالقرية ,وهو ما كلان يلدذم اللروابط ويقلوى
مللن التركيبللة االجتماذيللة بع قللات النسللة والمصللاهرة ضللامة لللن ذ قللات الللدم ,وأصللبح
الزواج سلوا ملن خلارج العائملة أو ملن خلارج القريلة هلو السلمة ال البلة ل ختيلار الزواجلر
مر مجتمع الصعيد.
 حللدوث مللزج قللامر واجتمللاذر بللين الريللف والحضللر داخللل مجتمللع الصللعيد ,وبالتللالر خللرج
مجتمع الصعيد ذن هويته ال قامية المعرومة ذنله ,حيلث أصلبح الك يلر ملن أهلالر الصلعيد
يقمللدون مللا يرونلله مللن أهللالر المحامظللات الحضللرية ,ومللا يرونلله مللر وسللائل ااذ ل م ومللا
يشاهدونه مر بعض سموكيات م وتصرمات م ومر ق اررات م التر تخص تعميم أبنائ م.
 ذانر مجتمع صعيد مصر من ارت اع معدالت ال قر ميه أك ر ملن محامظلات الوجله البحلري
والقاهرة ,وقد زادت دائرة ال قر وتضاذ ت معدالته مر مجتمع الصعيد ملر السلنوات ارخيلرة
ومق لاً رحللدث ( حصللائيات التنميللة البشللرية مللر مصللر2005 ,م حتللن وصللمت مللر بعللض
محامظات الصعيد لن حوالر  %70من ذدد السكان.

وذمللر الللرام مللن ذلللك م نللاك م حظللات يمكللن الخللروج ب للا مللن معايشللة مجتمللع الصللعيد
بص ل ة خاصللة والمجتمللع المصللري بص ل ة ذامللة وهللر أنلله مجتمللع التناقضللات ,حيللث أنلله مللن
الم ترض مع ارت اع معدالت ال قر أن يزداد الترشيد مر االست

ك والحد من البلذخ وااسلراف,

لكلن ملا يحللدث هلو العكللس ,ويك لر دلللي ً ذملن ذلللك ملن التوسللع ملر نشللا الملدارس الخاصلة

لم للات أو المللدارس الخاصللة العاديللة خاصللة مللر المللدن والمراكللز والقللري الكبللري ,حيللث الم للاالة
الشديدة مر مصرومات ا الدراسية ,وتبلدأ بالرسلوم الدراسلية التلر يلدمع معظلم نسلبت ا ملر بدايلة

العام الدراسر ,م تكاليف الزي المدرسر الذي يرت لع سلعرا بطريقلة مبلالا مي لا ,واالبلاً ملا يلتم
سداد كل هلذا المصلرومات لمملدارس الخاصلة ملن خل ل جلز كبيلر ملن تحلوي ت ا بلا اللذين

يعممون بالخلارج ,واللذين يمحقلون أبنلائ م بالملدارس الخاصلة ملن قبيلل التبلاهر والت لاخر أملام
ا خللرين ,واذتقللاداً مللن م بل ن م يحققللون ر والدهللم مللا حرملوا منلله مللر مراحللل ذمللرهم السللابقة.
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مض ل ً ذللن مللا أحد تلله ال جللرة الخارجيللة لنسللبة كبيللرة مللن الشللباة وأهللالر الصللعيد مللن ذللادة
تشكيل التركيبة االجتماذية لمحامظات ومدن وقري صعيد مصر.

ورالللم الحاللللة االقتصلللادية المتدنيلللة ملللر مجتملللع محامظلللات الصلللعيد ملللين ذلللدد الملللدارس
الخاصة مر تزايد مستمر ,مبعد أن كانت هذا المدارس مر ذام 0960م ال يتعدي ذددها ذملر
سللبيل الم للال 5( :مللدارس مللر محامظللة أسلليوط ,و( 3مللدارس مللر محامظللة سللوهاج ,و(3
مدارس مر محامظة بنر سويف ,و( 4مدارس مر محامظة المنيلا ,أصلبح ذلدد هلذا الملدارس
الخاصللة مللر العللام الدراسللر 2008/2007م يبمللا ( 090مدرسللة مللر محامظللة بنللر سللويف,
و( 235مدرسة مر محامظة المنيا ,و( 264مدرسلة ملر محامظلة أسليوط ,و( 057مدرسلة
مللر محامظللة سللوهاج ,و( 83مدرسللة مللر محامظللة قنللا ,و( 74مدرسللة مللر محامظللة البحللر
ارحمر ,و( 29مدرسلة ملر محامظلة ارقصلر ,و( 40مدرسلة ملر محامظلة أسلوان .كملا تزايلد
العدد ااجمالر ل ذا المدارس من ( 55مدرسة خاصة تقريباً ملر ميحامظلات الصلعيد ملر ذلام

0985م ليصل لر ما يقرة من ( 0073مدرسة خاصلة ملر العلام الدراسلر 2008/2007م
(وزارة التربية والتعميم2008 ,م :ص م .
وبذلك يتضح تزايد ذدد المدارس الخاصة بشكل واضح ملر محامظلات الصلعيد وتضلاذ ا
ذشلللرات الملللرات ملللر السلللنوات القميملللة الماضلللية ,ذملللر اللللرام انخ لللاض المسلللتوي االقتصلللادي
ومسلتوي المعيشلة ذاملة لمسللكان ملر هلذا المحامظلات ,وتصللنيف ك يلر ملن محامظلات الصللعيد
باذتبارها من أمقر المحامظات والمناطق مر مصر.

رؤي حتتاج التهفيذ فيما يتعلق بقضية التعليم اخلاص يف مصز:
 -0الت كيللد ذمللر أن ال للدف ارساسللر لممللدارس الخاصللة يجللة أن يتركللز حللول المشللاركة مللر
تعميم أبنا المجتمع المصري مع المدارس الحكومية ,وأن الخصخصلة ملر التعمليم ذمميلة
نسانية بالدرجلة اروللر وليسلت مجلرد ذمميلة اسلت مارية هادملة لملربح والتكسلة ,مخلريل
المدرسة هو نسلان ولليس سلمعة ,وأن اانسلان هلو صلانع التنميلة واايت لا ,وأن التنميلة
يجة أن تقوم ذمر أسس ومعايير قامية واجتماذية وتعميمية متوازنة.
 -2تضلللمين أهلللداف الملللدارس الخاصلللة أهلللداماً تتعملللق بالتعلللاون ملللع ال يئلللات والمرسسلللات
التربويللة والمجتمعيللة لممشللاركة مللر معالجللة المشللك ت والقضللايا التربويللة والتعميميللة مللر

المجتمللع ,وخدمللة البيئللة المحيطللة ,واقامللة ش لراكة ماذمللة وذ قللات تعللاون بللين المللدارس
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الخاصللللة والمللللدارس العامللللة ,بمللللا ي يللللد طبقللللات المجتمللللع المختم للللة خاصللللة محللللدودي
اامكانيات ,ويس م مر تبادل الخبرات التعميمية.
 -3الت كيللد ذمللر أن ال للدف الربحللر مللر المللدارس الخاصللة يجللة أن ال يط للر ذمللر ارهللداف
التربوية والتعميمية ,وال ير ر سمباً ذمر مخرجات هذا المدارس.

 -4الت كيللد ذمللر أن دور التعملليم الخللاص مللر مصللر يتركللز مللر بعللض الجوانللة م للل :توسلليع
مللرص القبلللول لمطللل ة ,وسلللد ال جلللوات العمميللة والتعميميلللة ملللر التعمللليم العلللام ,والتوزيلللع
الج رامر لمخدمات التعميمية الخاصة لخدملة المنلاطق البعيلدة والتلر ال يوجلد ب لا ملدارس
خاصة.
 -5تركيز رري وخطط تطوير التعميم ملر مصلر ذملر يجلاد حاللة ملن التنلامس اايجلابر بلين
مرسسات التعميم العام ومرسسلات التعمليم الخلاص ,والت كيلد ذملر دذلم العلدل االجتملاذر
وديمقراطيللة التعملليم ,وتحقيللق مبللدأ تكللامر ال للرص التعميميللة مللر مواج للة تحكللم أصللحاة
ال روة ورأس المال مر التعميم وسياساته.
 -6زيادة ذدد المشرمين وااداريين التربويين مر دارات التعميم الخاصلة بالملديريات واادارات
التعميميللة بمللا يك للر لمتابعللة المللدارس الخاصللة وزيللادة الرقابللة الماليللة وااداريللة ذمي للا,
والمشاركة مر حل مشك ت معممي ا وأوليا ارملور مي لا .واذلداد تقلارير دوريلة ذلن كلل
مدرسلللة ,وكلللذلك ااطللل ع ذملللر خبلللرات المعمملللين وملللره ت م وملللدي مناسلللبت م لمعملللل
بالتدريس ,وابدا الم حظلات ذملر النشلاطات بالمدرسلة ,وملدي تطبيلق شلروط االلتحلاق
واج ار ات القبول بالمدرسة.
 -7اشتراك نقابة الم ن التعميمية مر حماية حقوق وحريلات معمملر الملدارس الخاصلة ,وملر
المطالبة بحقوق م المادية والمعنوية ,وكذلك مشاركة مجالس ارمنلا ملر تحقيلق التلوازن
بين مصالح أصحاة المدارس الخاصة ومصالح معممي ا.
 -8التشلللدد ملللر ذطلللا التلللراخيص انشلللا الملللدارس الخاصلللة ,وحصلللرها ذملللر التربلللويين
المللرهمين أو الشللركات التللر تسللتعين بتربللويين ادارة المدرسللة وااش لراف ذمي للا ,واج ل ار
دراسات لتقويم المدارس الخاصة القائمة وتحديد مستواها ,وتحديد جوانلة القلوة والضلعف
مي ا.
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 -9اشتراط ذند متح المدارس الخاصة توامر بنية تنظيمية متكاممة تشمل ذمر ارقل :مجملس
دارة مسئول ذن اادارة العممية والتعميمية والمالية ,ومجمس أمنا م عل يضم نسلبة ملن
أصلللحاة الك لللا ة والخبلللرة ملللر العملللل التعميملللر واركلللاديمر ,وللللوائح لمنظلللام ارساسلللر
ولمشللللئون الماليللللة وااداريللللة ,ولللللوائح لشللللئون الطلللل ة ,ولللللوائح لممعممللللين والعللللاممين
بالمدرسللة ,وتحديللد الموازنللة وأوجلله الصللرف وبنللودا ,والضللمانات القانونيللة التللر تقللدم ا
المدرسللة لح للظ حقللوق الط ل ة والعللاممين مي للا مللر حالللة قصللور المدرسللة ذللن الومللا
بالتزامات ا التعميمية والتربوية.
 -00اقت لراح ءليللة لتمكللين الم لواطنين المسللت يدين بالخللدمات التعميميللة لممللدارس الخاصللة مللن
ممارسللة دور أكبللر مللر مراقبللة اردا التعميمللر داخللل هللذا المللدارس ,ذمللر أن يللتم تقنللين
هذا اردوار بشكل يتيح واقعية وموضلوذية وماذميلة هلذا الرقابلة ,وبملا يسلاذد ملر ضلبط
معاليات العمل داخل المدارس الخاصة.
 -00تعاون المدارس الخاصة مع نقابة الم لن التعميميلة ملر الموضلوذات التلر ت لم المعمملين
والعللاممين ب للذا المللدارس ,واط ل ع الج للات التعميميللة والمرسسللات المجتمعيللة بج ودهللا
التعميمية والمجتمعية.
ومر الن ايلة يجلة دراك أنله ملر ظلل التطلورات والضل وط العالميلة والمحميلة سلوف ينملو
التعملليم الخللاص بشللدة وتتضللاذف معللدالت نشللا المللدارس الخاصللة ,بللل أن التعملليم الحكللومر
ن سلله قللد يواجلله مللر المسللتقبل القريللة ضل وطاً متزايللدة لمحللد منلله ومللن ميزانياتلله المتضللاذ ة,

ولذلك تظ ر الحاجة الشديدة لر حلداث تلوازن بلين هلذا االنتشلار السلريع لمملدارس الخاصلة,
وبين الح اظ ذمر ما تبقر من ديمقراطية التعميم وتحقيق تكامر ال رص التعميميلة ملر المجتملع

المصري.
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