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  متطلبات تحقيق العدالة التعليمية بالتعليم
ي الثانو املصر  ي

�ر ،1يسم
	 دمحم دمحم املعناو ز دمحم شكر و   .صر سعيد عطايا عبد النا ،ي

�ر بالقا�رة زقسم أصو ال%	بية، 'لية ال%	بية، جامعة !   .ل

  mohamedshokry.2620@azhar.edu.eg: ال7	يد 6لك%	و5ي للباحث الرئ0سا1

 :م��ص 

ياســFGدف البحـــث التوصـــل إBـــA أ�ـــم متطلبـــات تحقيـــق العدالـــة التعليميـــة بـــالتعليم الثـــانو 

، واســـتخدم البحــث املـــنIJ الوصـــفي،  روتنــاو اNOـــو !وياملــصر مفQـــوم العدالــة التعليميـــة وأ�ـــم ل ل

ـــات الTــــS تحــــو دو تحقيقQــــا،  ـــھ وم7	راتــــھ، ومعــــاي
	 تحقيــــق العدالــــة وأ�ــــم املعوقـ نمVوناتــــھ ومبادئـ ل

يوتنــــاو اNOـــــو الثـــــا5ي واقــــع العدالـــــة التعليميـــــة بــــالتعليم الثـــــانو مـــــن حيــــث التمو�ـــــل و6لتحـــــاق،  رل

اقـع سـية وأ�ـم موومعدالت الرسوب وال\ـسرب، و ، ر !ب^يـة املد لواصـفاFbا ومؤشـرات كثافـة الفـصو

 cــd اصـةefوميـة واVNfس ا اقـع كفـاءة املعلمـ
ن املـؤ�ل
ن ترhو�ـا، واملـدا اسـية، و رونظـام الف%ـ	ات الد ًر و

ا واnــNا للتعلــيم الثــانو العــام عــن 'ــل مــن الر�ــف واNfــضر،  يوتوصــل البحــث إBــA أن �نــاك انحيــا ًز

ق أن التعلــــيم اefــــاص يتفــــو عrــــA التعلــــيم ينظ
ــــ	ه التعلــــيم الثــــانو الفpــــd Sــــc جميــــع املؤشــــرات، كمــــا

ياVNfومي، وتم عرض أ�م متطلبات تحقيق العدالة التعليمية cd التعليم الثانو املصر من حيث  ي

، وكـــــذلك املعلمـــــ
ن والطـــــالب، و'ـــــان مـــــن أ�ـــــم  ـــل والب^يـــــة التحتيـــــة للتعلـــــيم الثـــــانو يالقبــــو والتمو�ــ ل

ــــو�ر التعلــــــيم الثــــــانو مــــــسا�مة جميـــــع القطاعــــــات ومـــــن بيFyــــــا القطــــــاع : املتطلبـــــات ياefـــــاص dــــــc تطـ

ــــوف
	 الب^يــــــة التحتيــــــة لــــــھ، و6ســـــــتعانة  ـــ%	اتيجيات التعلــــــيم zلك%	و5ـــــــي وتــ ـــــس0نھ، وتطبيــــــق اســـ وتحـ

ســـــية آمنـــــة  ـــة مد ـــز التمـــــو�cr والفpـــــS املطلـــــوب، وتـــــوف
	 ب0ئــ ـــد5ي لـــــسد ال��ــ ربمؤســـــسات ا�Oتمـــــع املــ

اسة و6ستمرار ف�Fا   .رل\��يع 6لتحاق بالد

  . ي متطلبات، العدالة التعليمية، تVافؤ، التعليم الثانو:ال#لمات املفتاحية
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Abstract  

The research aimed to reach the most important requirements for 
achieving educational justice in Egyptian secondary education, and the 
research used the descriptive approach, and the first axis dealt with the 
concept of educational justice and its most important components, 
principles and justifications, standards for achieving justice and the 
most important obstacles that prevent its achievement, and the second 
axis dealt with the reality of educational justice in secondary education 
in terms of funding enrollment, repetition and dropout rates, the reality 
of school buildings and their most important specifications, indicators 
of classroom density, the system of study periods, the reality of the 
efficiency of educationally qualified teachers, public and private 
schools in both rural and urban areas, The research concluded that 
there is a clear bias for general secondary education about Its 
counterpart is technical secondary education in all indicators, and 
private education is superior to government education, and the most 
important requirements for achieving educational justice in Egyptian 
secondary education were presented in terms of admission, financing 
and infrastructure for secondary education, as well as teachers and 
students, and Among the most important requirements: the 
contribution of all sectors, including the private sector, to 
Development and improvement of secondary education, the 
application of e-learning strategies and the provision of infrastructure 
for it, the use of civil society institutions to bridge the required funding 
and technical deficit, and the provision of a safe school environment to 
encourage enrollment and continuity of studies. 
Keywords: requirements, educational justice, equivalence, secondary 
education. 
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أوال
ً

 ,طار العام للبحث: 

 :مقدمة البحث

ييحتل التعليم الثانو cd مصر أ�مية خاصة داخل النظـام التعلي�ـS، فQـو يتوسـط مرحلـة 
 Sم "التعلــيم !سا�ــ���ــد ات واســتعدادات الطــالب وإشــباع ميــولQم وتز ووالTــFb Sــدف إBــA تنميــة قــد ر

ات ا ف واملQـــا ر مـــن القـــيم والـــسلوكيات واملعـــا ربالقـــدر الـــضر ر ي ف ب0ئـــاFbم و ولعمليـــة الTـــS تتفـــق وظـــر
ب اNfياة راeOتلفة ومرحلة التعليم العاcB وا�fام�c الST �عد الطالب لسو العمل وخوض تجا  .ق

قو�مثــل 6ســ\ثمار dــc التعلــيم أحــد الطــر الTــS تــضمن تحقيــق !�ــداف التنمو�ــة، ومــن ثــم 
قمن zعالن العال�Nf Sقو ) 26(ادة يأ�ي النداء العال�S للتعليم املتم
� ل��ميع، وما جاء cd نص امل

ـــھ اNfــــق dـــــc التعلــــيم، و�جـــــب عrــــc الـــــدو أن �عطــــي أولو�ـــــة للتعلــــيم zلزامـــــي ” 5zــــسان  ل'ـــــل فــــرد لــ
؛ باإلضافة إAB )2000(، ومن أحد !�داف الستة للتعليم ل��ميع cd ندوة دا'ار بالسنغال ”ا�Oا5ي

ة تقـديم خــدمات 2000عقـد بالقـا�رة لمـا أكـده املـؤتمر العر�ـي حـو التعلـيم ل��ميــع الـذي  ورم، ضـر
ن�عليميـة متم
ـ�ة، تحقــق التـواز dــc اefـدمات بــ
ن التعلـيم اVNfــومي واefـاص للقــضاء عrـc التمــايز، 

 ).Fb2008 ،2امي، (وتحديد مستحقي ا�Oانية 

ـــات الدوليــــــــة  ـــات والعQـــــــود و6تفاقيــــ ــــة حـــــــق التعلـــــــيم، فــــــــإن املواثيـــــــق وzعالنــــ ًونظـــــــرا أل�ميـــ

�ــذا اNfـــق وتجعلــھ إلزاميــا ومجانيـــا dــc مراحلــھ !وBـــA كحــد أد5ـــى، وzقليميــة،  Aــrًال �غفــل الـــنص ع ً

 cBالتعليم الثانو والعا 	
ة اتخاذ zجراءات ا�fادة cd !خذ بالتدرج cd توف يوتؤكد عAr الدو ضر ورل
Fbا 6قتـصادية، ك الة 'افة العوائـق الTـS تحـو دو اNfـصو عليـھ، وفقـا ملقـد ربا�Oان وإ ز

ً ل ن مـا £عت7ـ	 ل
ز  ة متVاملـــة مـــع بــــر �ة املعاصـــرة، والـــذي تجrـــA وتكــــرس بـــصو وحـــق التعلـــيم مـــن املفـــا�يم الدســــتو ر ر

ل، �fعــل التعلــيم dــc متنـــاو ا�fميــع عrــA قـــدم 1996قا�fيــل الثــا5ي مــن أجيـــال حقــو 5zــسان عـــام 
ا التعلـــيم لاملـــساواة العادلـــة والوصـــو إBـــA التعلـــيم العـــاcB، وتـــوف
	 التعلـــيم لألفـــراد الـــذين لـــم يكملـــو

 Sالنظام التعلي� cd �
 ). 364، 2012اNfسبان،(6بتدا¦ي؛ والقضاء عAr جميع أشVال التمي

�ـــة مـــصر نإتاحـــة التعلـــيم ل��ميـــع بجـــودة عاليـــة دو تمي
ـــ�، وdـــc إطـــار ) 2030(ؤو�ـــسFGدف ر
مـصـر مــن (نظام مؤس»�S، وكفء وعادل، £سا�م cd بناء ال�eصية املتVاملة، كما �سFGدف جعـل 

ـــو )2030 مــصر -اســ%	اتيجية التنميــة املــستدامة( دولــة dــc مؤشـــر جــودة التعلــيم30 أفــضـل ل، فبحلـ
ــــو والفـــــرص 6قتـــصادية 2030عـــــام  ــــز باملـــساواة dـــc اNfقـ ــــع عـــــادل يتميـ ق مـــــن املـــسFGدف بنـــــاء مجتمـ

اســـة ــــاءة وzنجــــاز، وقـــد أوصـــت د ) 2012:راشــــد (رو6جتماعيـــة والـــسياســية، dـــc ضـــــوء معايـــــ
	 الكفـ
ة ال%	ك
ــ� عrــA العدالــة التعليميــة dــz cنفــاق خاصــة dــc اNfــضر والر�ــف، فــضال عــن الكفــاءة  بــضر

ً
ور

 .التعليمية

يوقــــد تنــــاو الدســــتو املــــصر لعــــام  ـــادة ) 2014(رل ـــة التعليميــــة، ففــــي املــ ) 19(قــــضايا العدالـ
ـــا�يم ا" ســــاء مفـ ـــھ بنــــاء ال�eــــصية املـــــصر�ة،،، وإ ملواطنــــة وعـــــدم رالتعلــــيم حــــق لVــــل مـــــواطن، �دفـ

التمي
�، والتعليم إلزامي حF® ¯Tاية املرحلة الثانو�ة أو مـا £عادلQـا، وتكفـل الدولـة مجان0تـھ بمراحلـھ 
ا للقـانو ناeOتلفـة dـc مؤسـسات الدولـة التعليميـة وفقــ

ً
اســة )19، املـادة 2014ردسـتو "( ر؛ واتفقـت د

يعrــA أن الدســـتو املـــصر ) 2016:إبـــرا�يم(و) 2014:نــصر( ق مـــع الدســات
	 الدوليـــة dـــc يتفــ) 2014(ر
 .التأكيد عAr مبدأ ا�Oانية وzلزام والعدالة والتمو�ل

ــــc غيـــــــاب العدالـــــــة  ـــاع اefـــــــاص وتخrـــــــc الدولـــــــة عـــــــن مـــــــسئوليFGا أدي إBـــ لإال أن دخـــــــو القطــــ
 cــــd التفــــاوت cـــBلفتـــھ 'املــــة، ممـــا ســــيؤدي إVفات يـــدفع الطالــــب ت والتعليميـــة، وذلــــك بجعلـــھ بمــــصر
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لفقـراء، وhالتـاcB فـإن النظـام التعلي�ـS قـد يـؤدي إBـA التفكـك وال\ــشرذم مخرجـات التعلـيم وFbمـ0ش ا
�ن ماليا ًالطبقي، وأضA³ التعليم حاليا ألبناء النخبة والقاد ، كمـا تزايـدت النـداءات )2020عمار، (رً

تفـــاع تVلفـــة  ا يـــؤدي إBـــA ا رنحـــو إلغـــاء ا�Oانيـــة أو ترشـــيد�ا، وإعطـــاء دو كب
ـــ	 للقطـــاع اefـــاص، ممـــ ر
ل مــــا يـــؤدي إBـــA اســــ\بعاد الفئـــات الفق
ـــ	ة تحديــــدا مـــن اNfـــصو عrــــA خـــدمات التعلــــيم التعلـــيم و�ـــو

ً

ن إBـA التعلـيم عrـA أنـھ وسـيلة للتحـر مـن الفقـر )149، 2012العر�ـي، ( ر؛ فـالفقراء لـم £عـودوا ينظـر و
ق 6جتماعيـــة والطبقيـــة،  ووال%	µـــc 6جتمـــا´c، بـــل أداة لتقنـــ
ن عـــدم املـــساواة واNOافظـــة عrـــA الفـــر

س عامال لز�ادة الصراع  الطبقي والشعو بالدونية وأصبحت ر املدا
ً

 ).192، 2006الغر�ب، (ر

و�\ــسم ا�Oتمـــع املـــصر بوجــود شـــرائح مختلفـــة dـــc 5ــسيجھ، 'ـــل مFyـــا يتلقــى �عليمـــا dـــc نـــوع 
ً ٌ ي

، ومـن  س وا�fامعات، مما أوجد ب
ن أفراده الكث
	 من التباين cd 6تجا�ات وامليو لمع
ن من املدا ر
ـــإن  ــا فـــ ــــصر ُ�نـــ ة يجــــــب أن �ــــــس�A املؤســـــسات التعليميــــــة dــــــc مــ ــــة التعليميــــــة أصـــــبحت ضــــــر ُالعدالــ

ور
ا £عــاIf املــشكالت الTــFb Sــدد منظومــة العدالــة 6جتماعيــة واملتعلقــة   و!ميــة باQ�fــل،ُلتحقيقQــا، بمــ

 .والبطالة والفقر

يو�ظQـــر مـــا ســـبق ضـــعف تطبيـــق مبـــدأ تVـــافؤ الفـــرص التعليميـــة dـــc التعلـــيم الثـــانو حيـــث 
ة ولكــن إBــA ال¹ــ	اء والــسلطة، فQنــاك تمي
ــ� بــ
ن طــالب يوجــد  رتمي
ــ� بــ
ن الطــالب ال £ــس\ند إBــA ا�fــدا

س اVNfومية ذاFbا ب
ن طالب برامج متم
�ة وعموم  س اefاصة واVNfومية، وتمي
� داخل املدا راملدا ر
س س اefاصـة بـ
ن مـدا س
ن باللغة العرhية، بل و�متـد التمي
ـ� أيـضا إBـA املـدا رالطالب الدا ر ر

ً
 خاصـة 
لمحليــة وأخــر أجن«يــة، وتحــو التعلــيم الــذي 'ــان يفــتح بــاب !مــل أمــام ا�fميــع مــن آليــة أساســية  ى
ل�Nـراك 6جتمـا´c وتحـس
ن !وضـاع إBـA آليـة للتمي
ـ� وإعـادة خلـق التفـاوت و6خـتالف الطبقـي بــ
ن 

اســـة للوقـــوف عrـــA أ�ـــم متطلبـــات تحقيـــق العدالـــة الت عليميـــة رأبنـــاء ا�Oتمـــع، ومـــن �نـــا جـــاءت الد
يبالتعليم الثانو املصر  .ي

 :مش#لة البحث

�عد إشVالية �عدديـة نظـم التعلـيم مـن أخطـر التحـديات التعليميـة والثقافيـة و6جتماعيـة 
ه 6جتماعيـــة مــــن  فات لــــھ مخـــاطره وآثــــا ؛ حيــــث إن التعلـــيم بمـــصر رالTـــS يواجQQـــا التعلــــيم املـــصر و ي

مما يز�د من الطبقية والال مساواة، ون\يجة خالل تفاوت الفرص ب
ن مختلف الشرائح 6جتماعية، 
ات  س اefـــصوصية، وأصـــبحت شـــعا رلـــذلك تآ'لـــت مجانيـــة التعلـــيم أمـــام التعلـــيم اefـــاص، والـــدر و

�ـر جديـد، إBـAلالعدالة تواجھ ¾عـدة تحـديات، وتحـو التعلـيم  ب تتغ
ـ	 أنظمتـھ مـع 'ـل و ز حقـل تجـا ر
 . ألغنياءو�ذا أ5شأ نظام
ن للتعليم cd مصر، نظام للفقراء وآخر ل

 AـBإ 	
ومع 'ل اQ�fود الST تبذل لتحقيق العدالة التعليميـة إال أن �نـاك ¾عـض مظـا�ر �ـش
 cـــــd م�ـــ	 مـــــن غ
ـــــ	 ـــا´c املرتفـــــع يجـــــدو فرصـــــا أك¹ــ أن أبنــــاء !ســـــر ذات املـــــستو 6قتـــــصادي 6جتمــ

ً
ن ى

فات، ¾غـض ال نظـر و6لتحاق بالتعليم، والST £عتمد التحاق الطالب FÀا عrـA مـا يدفعونـھ مـن مـصر
اFbم العقليــــة، 'ـــل �ــــذا عrــــA حـــساب أبنــــاء !ســـر الفق
ــــ	ة الـــذين ال تتــــاح لQــــم إال  رعrـــA مــــستو قـــد ى

س اVNfومية  ).277، 2002ال�eيSÂ،(راملدا

لوقـــد شـــQد إعـــالن القـــا�رة حـــو التعلـــيم dـــc البلـــدان العرhيـــة أنـــھ لـــم يحقـــق ¾عـــض البلـــدان 
Äـــع فــــرص التعلــــي زالعرhيـــة تقــــدما م�Nوظــــا dــــc ضــــمان عدالــــة تو

ً ً
م بــــ
ن املنــــاطق اNfــــضر�ة والر�فيــــة، 
ة العمل عrـA ضـمان تVـافؤ  وركذلك ب
ن الطبقات الفق
	ة واملتوسطة والغنية، وأو�Å¯ التقر�ر بضر
س  فرص التعليم لVل فئات ا�Oتمع وخاصة الفئات !قل حظا cd التعليم بصرف النظر عـن ا�f̂ـ

ً
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م، وأماكن تواجد�ا بما يضمن تVافؤ أو الفئة 6جتماعية، وتنوÄع أشVال وأنماط مؤسسات التعلي
 .)2009،65اليو5سVو، (الفرص ب
ن فئات ا�Oتمع

ونظـرا ألن الدسـات
	 املــصر�ة تؤكـد عrـA العدالــة التعليميـة؛ بمـا يحــد مـن مظـا�ر 6ســ\بعاد 
ً

ـــــــة  اســــ ــــــائج د ــــرت نتــــ ـــــــاء، أظQــــــ ــــــــشعو باالنتمــــ ــــــ¯ الــ ـــــــــك و�ن�ــــ ــــق التماســ ــــــــة، و�حقــــــ ر6جتمــــــــــا´c والطبقيــ ر
س اefــصوصية بجميــع أن ا�O) 2016:النجـار( ض الواقــع، ¾ــس«ب الـدر وانيــة لـ0س لQــا وجــود عrـA أ ر

اســــــــة  ــــة، وأوصـــــــت د ــــــة التعليميـــ ــــــc للعدالــ ــــــس غيـــــــاب التطبيـــــــق الفعrـ ــــــل التعلـــــــيم، و�ـــــــذا £عكــ رمراحـ
ـــة وحــــصر العوامــــل واملــــشكالت امل%	تبــــة عrــــA ســــوء تVــــافؤ ) 2015:عطيــــة( اسـ ة 6�تمــــام بد ربــــضر ور

ا بحثيـة تتعلـق بوسـائل تحقيـق العدالـة التعليميـة، نالفرص بـ
ن الطـالب، وأن ي\بpـS البـاحثو أ فVـا
ً
ر

اسة  ؛ وhذلك يتع
ن وضع اس%	اتيجية شاملة للFyوض بالعملية التعليمية، )2018:فيفان(روكذلك د
اسة  رودعم الفئات !ك¹	 فقرا، و�ذا ما أوصت بھ د

ً
وقـد جـاء البحـث عـن العدالـة ) 2017: السيد(

 :ليةالتعليمية استجابة للمتغ
	ات التا

Äع الفرص التعليمية • زتأكيد الدستو عAr العدالة cd تو  .ر

 .نالST �سFGدف إتاحة التعليم ل��ميع دو تمي
�) 2030(اس%	اتيجية مصر  •

 .قzعالن العال�Nf Sقو 5zسان والذي £عطي اNfق cd التعليم ل��ميع •

ات و6تفاقيات الST تؤكد عAr اNfق cd التعليم واملساو •  .اةراملواثيق والقرا

اسات السابقة الST ترhط ب
ن ا�fودة والعدالة وحقو 5zسان • قنتائج وتوصيات الد  .ر

اســة  اســة )Fabien, 2015(روقــد أظQــرت د العالقــة بــ
ن العدالــة ) Jonathan, 2018(ر، ود
التعليميـة وا�fــودة مــن حيــث �عز�ــز املــساواة dــc فـرص الــتعلم ل��ميــع، فلــ0س مــن املمكــن dــc عــصر 

فا�يــة القلــة، إذ يف%ــ	ض أن غالبيــة اقتــصاد املعرفــة أ رن يقتــصر نقــل املعرفــة عrــA القلــة ومــن أجــل 
اســة إذا أتـيح لQـم ذلــك، ففـي ضــوء مـا تــم  رالطـالب £ـستطيعو متا¾عــة املـستو�ات املتقدمــة مـن الد ن
ات  رعرضــھ تبــ
ن أن ثمـــة خلــل كب
ـــ	 dــc تحقيـــق العدالــة التعليميــة، كمـــا أن الدولــة ترفـــع 'ــل الـــشعا

املرضية، وتضع 
ُ

اسـة  شلي\ـشر، (رسياسـات �عليميـة ¾عـضQا لألغنيـاء وآخـر للفقـراء؛ لـذلك أوصـت د
اسة ) 2009: وعماد الدين ة وضع أ�داف لتحقيق العدالة، وأوصت د ربضر ) Sibel Haçat,2018(ور

اسات حو العدالة بمز�د من التفصيل، لذلك 'ان ال بد من البحث عن  ة إجراء بحوث ود لبضر ر ور
، وتتمثل أسئلة البحث فيما يcrمتطلبات تحقيق العدالة  :ي التعليمية cd التعليم الثانو

  يما zطار الفكر والفلسفي للعدالة التعليمية؟  .1
؟ .2 يما واقع تحقيق العدالة التعليمية cd التعليم الثانو املصر  ي
؟ .3 يما متطلبات تحقيق العدالة التعليمية cd التعليم الثانو املصر  ي

 : أ/داف البحث

cBدف البحث إFÙ: 

  .يتحليل zطار الفكر والفلسفي ملصط�Ú العدالة التعليمية .1
يالوقوف عAr واقع تحقيق العدالة التعليمية cd التعليم الثانو املصر .2  .ي

يالوصو إAB متطلبات لتحقيق العدالة التعليمية cd التعليم الثانو املصر  .2 ي  .ل
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 :أ/مية البحث

 :يcr يك\سب البحث أ�ميتھ مما 

�ر واملواثيـــق الدوليـــة وzقليميـــة ونتـــائج البحـــوث عrـــA أ�ميـــة العدالـــة تأكيـــد !دبيـــات و .1 رالتقـــا
 .التعليمية

ـــق  .2 نتكــــشف عــــن أ�ــــم الفجـــــوات اNfاصــــلة dــــc نظــــام التعلـــــيم املــــصر والTــــS تحــــو دو تحقيــ ل ي
 .العدالة التعليمية

اسة من نتائج قد تفيد صاc�5 القرار cd توف
	 أ�م متطلبات العدالـة  .3 رما قد تتوصل إلية الد
 .التعليمية

 :من01 البحث

£عتمد البحث املـنIJ الوصـفي التحليrـc للوقـوف عrـA مـضام
ن العدالـة التعليميـة وأ¾عاد�ـا 
مة  كما وكيفا(زوما cÛ الوسائل الال

ً ً
 .لتحقيقQا باملرحلة الثانو�ة بمصر) 

 :مصط�3ات البحث

 :العدالة التعليمية  .1

ن(عرفQــا  اتــھ، بأ®Fــا أن تــوفر الدولــة لVــل فــ) وجــو�ر وآخــر ررد التعلــيم الــذي ي\ناســب مــع قد
Äعــا عــادال عrــA ا�fميــع  Äـع تو وأن يتمتعـوا بخــدماFbم التعليميــة الTــS تقـدمQا بحيــث يVــو �ــذا التو

ً ً
ز ز ن

إعطـاء 'ـل مــن £عمـل dـc حقـل التعلــيم حقـھ 'ـامال برضــا "ندو تمي
ـ� أو تح
ـ�، وعرفQـا الQنيــدي بأ®Fـا 
ً

نةوحب وموضوعية، مع أخذ ما عليھ من واجبات بنف ة متوا زس الطر�قة وhصو  .ر

 و�مكــن �عر�فQـــا إجرائيـــا بأ®Fــا
ً

 : Aـــrالتعلـــيم ع cـــd الطر�قـــة الTـــS يـــتم FÀــا العدالـــة بـــ
ن الطــالب 
ط القبــو(اخــتالف توجQــاFbم و0hئــاFbم وطبقــاFbم، مــن حيــث  لشــر واملعاملــة التعليميــة / وا�Oانيــة/ و

 .ندو تمي
� أو اس\بعاد أو Fbم0شروالST �س\ند عAr الدستو واملواثيق الدولية، ) داخل املؤسسة

اسات السابقة  :رالد

crكما ي cÛاسة و  :رقام الباحث باالطالع عAr !دبيات ذات الصلة بموضوع الد

اسة  .1  )Thompson, Winston Charles, 2011(رد

اسـة إجـراء مناقـشات حـو الوصــو إBـA التعلـيم العـاd cBـc الواليـات املتحــدة  لاسـFGدفت الد ل ر
لـــــز !مر�كيــــة، وكــــذلك ـــو ر ـــة جـ و الـــــو´c بالتقــــسيم الطبقــــي و6جتمـــــا´c و6ســــ\بعاد، وكــــذلك نظر�ــ ن

تا نوسباوم(للعدالة وzنصاف مع عناصر  تيا سن، وما رأما ات واefطوط !خالقية cd ) ر رحو القد ل
cBالعا Sلنظام قبو التعلي� . 

ات cd الوصو للتعلـيم العـاcB لتVـو ب اسة نظر�ة إنصاف القد اسة بد نوأوصت الد ل ر ر مثابـة ر
، بما يخلق فضاء مفا�يميا جديدا يمكن من خاللھ تحقيق  نموذج cd إ5شاء وأداء سياسات القبو

ً ً ً ل
  .العدالة التعليمية

 



  متطلبات تحقيق العدالة التعليمية بالتعليم
 الثانوي المصري

 ير دمحم دمحم المعناويسم
  عبد الناصر سعيد عطايا/ د.أ   دمحم شكري وزير/ د.أ

 

 

308 

اسة  .2  )2012:عمر عLMNO(رد

 SـTات ال	ـ
اسة محاولـة التعـرف عrـA مفQـوم تVـافؤ الفـرص التعليميـة وأ�ـم املتغ ر�دفت الد
م Ýليــات املق%	حـــة لتقليــل الفجـــوة dــc تحقيـــق طــرأت عليـــھ ومــس«بات اefلـــل بــھ، والتعـــرف عrــA أ�ـــ

 .تVافؤ الفرص التعليمية

ـــق العدالــــــة  ـــA عــــــدة مق%	حــــــات لتحقيـــ ـــنIJ الوصــــــفي، وتوصــــــلت إBــ اســــــة املـــ رواســـــتخدمت الد
 :التعليمية، ومFyا

س اefاصة • س اVNfومية cd ا�Oتمع املصر لتنافس املدا رإصالح أوضاع املدا  .ير

سية وتق • ديم الوجبات الغذائية والرعاية الـNÞية للتالميـذ رتوف
	 الكتب و!دوات املد
Sا��  .رطوال العام الد

اسة  .3  )2014:جمال الSنيدي(رد

 cــd تحقيــق العدالــة التعليميــة cــd ســالميz بــو	ام الفكــر ال%Qبيــان إســ AــBاســة إ ي�ــدفت الد ر
، وذكر ¾عض نماذج العدالة التعليمية من خالل الفكر ال%	بو zس د�ار اNfضار يف%	ات 6 ي  .الميز

�cß، وذلــك باســتقراء كتــب ال%ــ	اث zســالمي والنــصوص الTــS تظQــر  راســتخدمت املــنIJ التــا
ة تفعيــل املــشاركة ا�Oتمعيــة لإلنفــاق  اســة بــضر رقيمــة العــدل dــc التعلــيم zســالمي، وأوصــت الد ور
ف ا�Oتمــــع الــــسياسية  وعrـــA التعلــــيم، وعـــدم تبpــــS نمـــاذج جــــا�زة للعدالــــة التعليميـــة ال تتفــــق وظـــر

نقتصادية و6جتماعية، وكذلك تقديم العو املادي والنف»�S للفقراء، وإعـادة النظـر dـc التمي
ـ� و6
 .ب
ن الرجال وال^ساء cd التعليم

اسة  .4  )2015: زفYZو الوكيل(رد

اسـة التعــرف عrـA متطلبــات تحقيـق العدالــة 6جتماعيـة بــ
ن الطـالب داخــل  راسـFGدفت الد
، وموقـــف ¾عــض نظر�ــات علـــم اجتمــاع ال%	بيــة مـــن العمليــة التعليميــة dــc التعلـــيم ا�fــام ي�c املــصر

اسـة املـنIJ النقـدي واملـنIJ الوصـفي التحليrـc، واقتــصرت   .قـضية العدالـة التعليميـة راعتمـدت الد
اسة عAr تحديد متطلبات العدالة 6جتماعية ب
ن الطالب cd التعليم ا�fام�c اVNfومي فقط،  رالد

اسـة إBـA عـدة متطلبـات لتحقيـق العدالـة بـالتعليم ت  .ف%	ة وجود الطالب داخل ا�fامعة روصلت الد
�عـــديل نظـــم التعلـــيم املفتــــوح / ا�Oانيـــة اNfقيقيـــة للتعلـــيم ا�fــــام�c(يا�fـــام�c املـــصر مـــن خــــالل 

 ).وتطو�ر !5شطة الطالبية/ ونظم 6ن\ساب

اسة  .5  )2016:ياسر النجار(رد

اســـة التعــــرف عrـــA أثـــر تطبيــــق سياســـة التعلـــيم ا �fــــام�c املتم
ـــ� عrـــA مبــــدأ راســـFGدفت الد
العدالـــة 6جتماعيـــة، ومعرفـــة العالقـــة بـــ
ن املـــستو�ات 6جتماعيـــة و6قتـــصادية ونوعيـــة التعلـــيم، 

 .ومستقبل ا�Oانية

اسة، واعتمـدت  اسة املنIJ الوصفي التحليcr و!سلوب املقار من�Jا للد راستخدمت الد ر
ً

ن
ديو"عAr التوجQات النظر�ة ل   .cd التعليم والعدالة " ير�رباولو ف"و" ربي
	 بو

وأظQــرت النتــائج أنــھ عrــA الــرغم مــن التمــسك با�Oانيــة dــc التعلــيم، إال أ®Fــا لــ0س لQــا وجــود 
ـــادي واملتم
ــــ�، حTــــ¯  س اefــــصوصية بــــالتعليم العـ ض الواقــــع، وأظQــــرت تفــــS�á ظــــا�رة الــــدر وعrــــA أ ر
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أصــــبحت أمــــرا واقعيــــا dــــc التعلــــيم بجميــــع مراحلــــھ، و�ــــذا £عكــــس غيــــاب التطب
ً ً

يــــق الفعrــــc للعدالــــة 
 .التعليمية

اسة  .6 ن(رد  )2017:وعde جو/ر وآخر

ـــة ومعــــــاي
	 تطبيقQــــــا، ومقومــــــات  ــــرف عrــــــA مفQــــــوم العدالـــــة التعليميـــ ــــة التعــ اســ ر�ـــــدفت الد
اســــة املــــنIJ الوصــــفي التحليrــــc، وتوصــــلت  ــاd cBــــc مــــصر، واســــتخدمت الد ــيم العــ رتحقيقQــــا dــــc التعلــ

ــــS تحـــــو دو اســـــة إBـــــA تحديـــــد أ�ــــــم املعوقـــــات الTـ لالد ــــة، وتوصـــــلت إBــــــA ر ــــق العدالـــــة التعليميـ ن تحقيــ
crحات تمثلت فيما ي	مق%: 

�câ يرا´c خصوصية ا�Oتمع املصر • يترشيد مجانية التعليم العاcB ¾شVل تد  .ر

إصالح منظومة التعليم قبل ا�fام�c الST ت\س«ب cd اس\بعاد العديد من الشباب من  •
cBالتعليم العا. 

اسة  .7  )2018: /بة الشاعر(رد

ياســة الكــشف عــن طبيعـــة الــدو الــذي يمكــن أن £ـــسQم بــھ التعلــيم املــصر dـــc ر�ــدفت الد ر
ـــع مقومــــات  ـــ
ن الــــشرائح والفئــــات 6جتماعيــــة، خاصــــة dــــc ظــــل تراجـ ـــاوت 6جتمــــا´c بـ مواجQــــة التفـ
ـــاوت 6جتمــــــا´c وأ¾عــــــاده وكــــــذلك مقومــــــات تحقيــــــق العدالــــــة  العدالــــــة، وكــــــشفت عــــــن مفQــــــوم التفـــ

 .´6cجتماعية ملواجQة التفاوت 6جتما

ة  روأظQرت النتائج �عـدد و�ـشابك مظـا�ر وأ¾عـاد التفـاوت 6جتمـا´c والتعلي�ـS، وتراجـع قـد
التعلــــيم عrــــA تحقيــــق اNfــــراك 6جتمــــا´c، وتقليــــل الفجــــوة بــــ
ن الــــشرائح والفئــــات اeOتلفــــة داخــــل 
cـd c´ـة التفـاوت 6جتمـاQمواج cـd ة مستقبلية لتعظـيم دو التعلـيم� را�Oتمع، وتوصلت إAB وضع ر  ؤ

 .يضوء العدل ال%	بو

اسة  .8  ) 2019:دعاء سعيد (رد

تيــــا ســــن  اســــة معرفــــة املالمــــح العامــــة لنظر�ـــة العدالــــة 6جتماعيــــة عنــــد أما ِاســـFGدفت الد ر ر
يواسـتخالص املــضام
ن ال%	بو�ــة لQــا وإمVانيــة zفــادة مFyـا dــc الــسياق الــسيا��S و6جتمــا´c وال%	بــو 

dـــــc مجـــــال التعلـــــيم، كمـــــا تن"ياملـــــصر ـــق العدالـــــة ، وتطوÄعQـــــا  ــــصو dـــــc تحقيــ ـــھ القـ راولـــــت ¾عـــــض أوجــ
 .ي6جتماعية cd التعليم املصر

 ABاسة إ اسة املنIJ الوصفي وأسلوhھ التحليل الفلسفي، وقد توصلت الد رواستخدمت الد ر
اســة وجــود  تيــا ســن ومــضاميFyا ال%	بو�ــة، وأظQــرت الد رمVونــات نظر�ــة العدالــة 6جتماعيــة عنــد أما ِر

Qــوم العدالــة 6جتماعيــة، واقتــصرت التطبيقــات ال%	بو�ــة املــصر�ة عrــA خلــل dــc تطبيــق وتحقيــق مف
ة تطــو�ر العمليـة ال%	بو�ــة  ور¾عـض املفــا�يم غ
ـ	 الVافيــة لتحقيـق العدالــة التعليميـة، وأوصــت بـضر

 .للقضاء عAr !مية، وتحقيق العدالة 6جتماعية

اسة  .9 ن(رد  ) 2020:وعماد و/بة وآخر

ـــc مف اســـــة التعـــــرف عrــ ـــم مجاالتـــــھ راســـــFGدفت الد ـــام وأ�ــ يQـــــوم إصـــــالح التعلـــــيم الثـــــانو العــ
ضـــع تـــصو مق%ـــ	ح إلصـــالحھ dـــc ضـــوء معـــاي
	 الQيئـــة القوميـــة , وم7	راتـــھ وأ�ـــم متطلبـــات تطبيقـــھ رو و

 .لضمان ا�fودة و6عتماد



  متطلبات تحقيق العدالة التعليمية بالتعليم
 الثانوي المصري

 ير دمحم دمحم المعناويسم
  عبد الناصر سعيد عطايا/ د.أ   دمحم شكري وزير/ د.أ
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كـــالء  اســـة عrـــc عينـــة مـــن مـــدير و اســـة عrـــc املـــنIJ الوصـــفي، وطبقـــت الد وواعتمـــدت الد ي ر ر
س الثانو�ـة العامـة اسـة إBـc عـدة جوانــب رومعل�ـS املـدا ر بمحـافظST القـا�رة وسـو�اج، وتوصـلت الد

crا ما يQم� :أ

�«ية للمعلم
ن  •  .مع عدم وجود حافز مادي أو أد�ي لQا, رضعف التخطيط لل7	امج التد

ات اNfياتية للمتعلم
ن  • رقصو املناcd Iå تنمية املQا لوتقديم حلو للقضايا واملشكالت , ر
 .املعاصرة

اسة تصو يا مق%	حا إلصالح ¾عض جوانب التعليم الثانو العام cd مصر روقدمت الد
ً ً

 .ر

اسة  .10  ) 2021:إسراء السيد(رد

س التعلــيم  اسـة اNfاليـة التعـرف عrـA واقــع تحقيـق العدالـة التعليميـة بمـدا راسـFGدفت الد ر
Sس التعليم !سا��  .ر!سا��S، والكشف عن تحدياFbا، ومعرفة متطلبات تحقيقQا cd مدا

ة عــــن اســــ\بانة مــــن ثالثــــة اســــتخدمت الباح اســــة عبــــا رثــــة املــــنIJ الوصــــفي، و'انــــت أداة الد ر
س التعلــيم  ، واملعلمــ
ن، وأعــضاء مجلـس !منــاء، واملـدير�ن، بمــدا ، طبقــت عrـA أوليــاء !مـو رمحـاو ر ر

 .!سا��S ¾سو�اج

 ،Sس التعلــيم !سا�ــ� اســة عــن غيــاب تحقيــق العدالــة التعليميــة بمــدا روأســفرت نتــائج الد ر
ا مق%	حـا يمكـن 6سـتعانة بـھ لتحقيـق العدالـة بـالتعليم !سا�ـ�S عrـA ضــوء وقـدمت الباح ًثـة تـصو ً

ر
يمواد الدستو املصر  .ر

اســات الـــسابقة أ®Fــا تناولــت العدالــة التعليميــة dــc مراحـــل  رو�\بــ
ن مــن العــرض الــسابق للد
ة ل�عليميــــة مختلفــــة، وكـــــذلك مقومــــات العدالـــــة مــــن حيــــث القبـــــو و6لتحــــاق والعدالـــــة dــــc املعاملـــــ

�ــا، كمــا ذكــر ¾عــضQا نمــاذج مــن الفكــر ال%	بــو zســالمي للعدالــة التعليميــة، وعرضــت ¾عــضQا 	
يوغ
يالعدالة التعليمية من وجQة نظر فلسفية، إال أن تناو التعليم الثانو لم يحظ با�تمام كب
	 من  ل

اسة اNfالية cd محاولة للوقوف عAr أ�م املتطلبا ت الST �سQم رقبل الباحث
ن، و�ذا ما تقوم بھ الد
يcd تحقيق العدالة التعليمية بالتعليم الثانو املصر  .ي

ثانيا
ً

 ي,طار النظر للبحث: 

لا3nو mو   ي,طار الفكر والفلسفي للعدالة التعليمية: ر

أوال
ً

 sعرrف العدالة التعليمية: 

؛ إABيختلف مفQوم العدالة من eçص  منية إcB أخر ى أخر ومن مجتمع إcB أخر ومن ف%	ة  ز
، و�قـصد بـھ القـصد dـc !مـو و6سـتقامة dـc 'ـل èـ�Sء، وقـد جـاء dـc كتـب اللغــة  روالعـدل ضـد ا�fـو ر

والTــS �ــش
	 'لQــا إBــA التوســط dــc !مــر ) القــسط والوســط والــسواء وامل
ــ�ان(عrــA معــان كث
ــ	ة، مFyــا 
نو6عتدال وإعطاء 'ل ذي حق حقھ دو إفراط وال تفر�ط وال تح
� أو محاباة أو تفرقة ٍ. 

قدو العدالــة التعليميــة حــو zنــصاف الــذي يقتــS�ê إيــصال اNfقــو التعليميــة �fميــع وتــ ل ر
نأبنــاء الــشعب دو تمي
ــ� اجتمــا´c أو طبقــي أو عرµــc، باعتبــار أن التعلــيم �ــو الرافعــة الTــS �ــساعد 
ــــc تحقيـــــق اNfـــــراك 6جتمـــــا´c، وتـــــض0يق الفجـــــوة بـــــ
ن الطبقـــــات، و6ســـــتفادة مـــــن 'افـــــة  الفقـــــراء dـ

7efاتالطاقات وا	. 
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ــــامي، (وعرفQـــــــا طة "بأ®Fـــــــا ) Fb2008،18ـــ ـــة مـــــــشر ـــــالتعليم بمجانيــــ ــــرص 6لتحـــــــاق بــ وإتاحـــــــة فـــ
c´ىباملــستو 6جتمــا/ Aـــrتمــع ع�Oا cـــd اســـة ومــساعدة 'ـــل فــرد ر6قتـــصادي، وتقــدم الطالـــب dــc الد

 c´ـــــــا ــــرتبط باملـــــــــسـتو 6جتمــ ـــات تـــــ ـــــــھ واســــــــتعداداتھ دو عقبــــــ اتــ ـــــب قد ــــھ بمــــــــا يناســــ ـــــتمرار فيـــــ ى6ســـ ن ر
ة الفــرد، بمــا ،نبــاللو  أو،و6قتــصادي ر أو ا�fــ^س أو النــوع أو الثقافــة أو أي عامــل خــارج نطــاق قـــد

اتـھ، مع وجود الضمانات  ر£سQم cd وصو الفرد للنتائج الST تؤ�لھ لاللتحاق بالتعليم املناسب لقد ل
 ".وzجراءات القانونية والسياسية والتنفيذية الST تضمن تحقق ذلك

 القانونيـة الTــS تحفـظ اNfـق dــc تحقيـق العدالـة التعليميــة و�ؤكـد التعر�ـف عrــA الـضمانات
حا�ـــا، فالبـــد مـــن إضـــفاء الطـــا¾ع القـــانو5ي  ربـــ
ن ا�fميـــع دو تمي
ـــ�، و�ـــذا �ـــو لـــب القـــضية وقطـــب  ن
القـضا¦ي عrـA اNfـق dـc التعلـيم ومتا¾عتـھ بإحـصائيات واقعيـة تكـشف للمـسئول
ن مـواطن الـضعف 

S، حT¯ ال تضيع أموال الدولة سدى بال فائدة، و�ظQر cd 6س\يعاب و5سب ال\سرب والQدر التعلي�
Äعـا  
ـ	ات توefـع اÄ غبFGـا وحمايFGـا للعدالـة وتو بذلك أن العدالة التعليمية ترتبط بتوجھ الدولة و
ً

ز ز ر
ة أس 'ل ثر وعادال والST من أ�مQا التعليم الذي �و  ر

ً
 . 

اefدمات واملصادر لإتاحة و�سQيل وصو الفرص و"و�مكن �عر�ف العدالة التعليمية بأ®Fا 
اتـھ العقليـة واسـتعداداتھ–التعليميـة املتVافئـة لVـل الطـالب  ن دو تمييــز، وتـض0يق -ر'ـل حـسب قد

تقاء بأوضاع املتعلم
ن لتحقيق اNfراك 6جتما´c وتنمية ا�Oتمع رالفوار و6  ".ق

 أ/مية تحقيق العدالة التعليمية: ًثانيا

طالب عAr مختلف طبقاFbم £سQم cd 6ستفادة ال شك أن تحقيق العدالة التعليمية ب
ن ال

ن واملبــدع
ن الــذين ال £ــستطيعو hــو�نالVاملـة مــن الطاقــات وا7efــ	ات، وÄــساعد عrـA اك\ــشاف املو
تحمل نفقات التعليم، و�وفر عrـA الدولـة أمـو6 طائلـة dـc مواجQـة !ميـة والفقـر ¾عـد ذلـك، وhـذلك 

ً

ات zصـــالح والتطــــو�ر موقعQـــا، وتح قــــق أ�ـــدافQا املرجــــوة، و�مكـــن ذكــــر أ�ميـــة العدالــــة رتقـــع مبــــاد
crالتعليمية فيما ي: 

 يتحقيق مستو أعde من الرفا/ة xقتصادية dv اunتمع  .1

ات العمـال وإنتـاجيFGم؛  Äع الفرص التعليمية تأث
	ا إيجابيا dـc مQـا ريؤثر 6�تمام ¾عدالة تو
ً ً

ز
�ادة zنفاق عAr التعليم يمكن أن يؤد �ادة متوسط مستو الدخو وأيضا إAB زوhالتاcB فإن   cBي إ

ً
ل ي ز

Äعــھ عrــc نحــو يكفــل املز�ــد مــن العدالــة 6قتــصادية dــc ا�Oتمعــات املتقدمــة أو الناميــة،  زإعــادة تو
Äـع الـدخو dـc ا�Oتمـع،  Äـع الفـرص التعليميـة 'وسـيلة إلعـادة تو لومـن ثـم فإنـھ يمكـن اسـتخدام تو ز ز

ات واefدمات عcr فئات  اجتماعية معينة ومناطق جغرافيـة بمـا £ـسمح برفـع روعدم قصر 6س\ثما
Äع الدخو, مستو�ات املع0شة لوhالتاcB إعادة تو  .ز

2.   dzجتماx الفقر وتحقيق ا|3راك }eالقضاء ع 

ا كب
	ا cd تحر�ك !فراد ع7	 الـسلم الطبقـي، مـن خـالل املQـن والوظـائف  يلعب التعليم دو
ً ً

ر
 .لك إال إذا تحققت العدالة ب
ن جميع الطبقات واملستو�اتنوال%	cµ 6جتما´c، وال يمكن أن يVو ذ

نوحTـ¯ ال يــصبح التعلـيم أداة لز�ــادة التبـاين الطبقــي داخـل ا�Oتمــع، و�Vـو التعلـــيم وســـيلة 
 cـd ـة� س إAB مأو للرhح، أو يصبح التعليم سوقا موا زل�Nـراك 6جتما´c، فال يÚÞ أن تتحو املدا ر

ً
ى ل

س اefــص جيــة، و�نقــسم الطـالب dـc ذلــك إBـA فئتـ
نوالبيـوت ومراكـز الــدر فئــة : روصـية والكتــب اefا
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ة عrـــA تحمـــل نفقـــات وأعبــــاء التعلــــيم و6ســـتمرار فيـــھ واNfـــصو عrـــA �علـــيم جيـــد، والثانيـــة ال  لقـــاد ر
ف 6جتماعيـــة  وتقـــدر عrـــA تحمـــل نفقاتـــھ وال �ـــسـتطيع اNfـــصو عrـــA �علـــيم جيـــد وتحاصـــر�ا الظـــر ل

 .لرسوب وال\سربو6قتصادية و�زداد ف�Fـا ا

مZن   .3 وفع الظلم xجتماdz عن ا3nر  ر

كيــف وإBــA أي مـدى ي^بìــc لنــا تخفيـف الفجــوات بــ
ن : تقتـS�ê العدالــة التعليميــة أن 5ـسأل
ات اNfياة خارج  رمجموعات الطالب من الناحية الديموغرافية وتحقيق نتائج �عليمية مQمة cd مسا

ب أن نـــدفعQا مـــن أجـــل أداء واجبنـــا لتـــNÞيح الظلـــم نمـــا Ûـــc الـــديو الTـــS يجــ: التعلــيم؟، وأن 5ـــسأل
ـــان مــــن التعلــــيم  �مــــال واNfرمـz ن مــــن ـــيم؟ ن\يجــــة لقــــر م
ن مــــن التعلـ وال%	بــــو الواقــــع عrــــA اNOــــر و ي
 cــــــd ـــل ــــS �عــــــا5ي باســــــتمرار مــــــن نقــــــص التمو�ـــ س الTــ ــــدا ــــذلك املــ ــــات 'املــــــة مــــــن الطــــــالب، وكــ ر�Oموعــ

 ).G.Schouten, 2012, 237(ا�Oتمعات الفق
	ة 

العدالـــة التعليميـــة منظومـــة مجتمعيـــة شـــاملة عrـــA 'افـــة القطاعـــات واملؤســـسات وتتطلـــب 
Äعــا عــادال دو محابــاة، و6لتفــات  Äــع ثمــار التنميــة تو تقــاء بــأحوال املــواطن
ن، وتو ن6جتماعيــة لال ً ً

ز ز ر
مة والفئات املQمشة حT¯ يمكن 6ستفادة الVاملة مـن جميـع الطاقـات وا7efـ	ات  وإAB املناطق اNOر

Oا cـــd ــــدماتefا cــــd عــــا5ي مــــن قــــصو� SــــTمــــاكن ال! AــــBالتعلــــيم إ cــــd صــــالحz ــــودQر�تمــــع، وتوجيــــھ ج
ة مرتبة لتكثيف  ضعQا بصو رالتعليمية، وتحديـد اNOافظات !ك¹	 احتياجا ل�eدمات التعليمية و و

ً

 .اefدمات ف�Fا

ثالثا
ً

 م�Yرات الدعوة إ�{ تحقيق العدالة التعليمية: 

Aٍ حقــھ dــc �علــيم عــاcB ا�fــودة عrــA نحــو م\ــساو ومتVــاðd مــن لال شــك أن حــصو 'ــل فــرد عrــ
ا  أ�م العوامل الST تؤدي إBـA �عميـق العدالـة 6جتماعيـة، وعrـA العكـس حـ
ن يـصبح التعلـيم مـصد
ً
ر

ات العمل والوظائف واملQن فإنھ  رمن مصادر التمي
� والطبقية والتفاوت املبالغ فيھ cd اك\ساب مQا
ـــ راج نفـــــس النظـــــام الطبقـــــي، الـــــذي يفـــــر الكبـــــت 6جتمـــــا´c والـــــشعو يكــــرس الالمـــــساواة وÄعيـــــد إنتــ ز

 .بالدونية، ومن �نا اك\س«ت العدالة التعليمية أ�مية بالغة عAr 'افة املستو�ات و6تجا�ات

يولذا فإن اNfديث عن العدالة يجب أن يـصاغ صـياغة واقعيـة ترóـò ملفQـوم الـدو ال%	بـو  ر
ـــع املـــــصر بVـــــل مVوناتـــــھ dــــc عـــــالج أ زماتـــــھ التعليميـــــة، وتحقــــق !مـــــل املرجـــــو و�ـــــو الFyـــــوض يللمجتمـ

ًبالتعليم كما وكيفا دعما ملتطلبات التنافسية العاملية، وسعيا لتحقيق العدالة، و�حقق 6س\يعاب  ً ً ً

 cــd مQــامQســة م رالVامــل لVــل الطــالب، و�كفــل حــق الطــالب dــc فــرص عمــل مناســبة تمكــFyم مــن مما
ِاNfيــــاة، حTــــ¯ يمكــــن 5zــــسان مــــن نفـــــع َ طنــــھ وعاملــــھُ ، وتظQــــر م7ـــــ	رات )3، 2015جــــو�ر، (و نفــــسھ و

crالعدالة التعليمية فيما ي: 

 :x/تمام الدو�d بالعدالة  .1

أســـــQا !مـــــم   Aـــ ـــام دوBـــــc واnـــــÚ مـــــن جانـــــب املنظمـــــات العامليـــــة وعrــ رحظيـــــت العدالـــــة با�تمــ
املتحــدة، حيــث �عــد العدالــة مبــدأ أساســيا مــن مبــادئ التعــا£ش الــسل�¯ داخــل وhــ
ن !مــم

ً
، والــذى 
ســالFGا؛  د�ـار؛ و�عت7ــ	 !مـم املتحـدة الـس�c إBـA كفالــة اجتماعيـة ل��ميـع جـو�ر  ريتحقـق dـc ظلـھ 6 ز
لولعل اعتماد منظمة العمل zعالن اefاص بالوصو إAB العوملة املنصفة من خـالل العدالـة ألك7ـ	 

مــل وإعمــال املبــادئ مثــال عrــA ال%ــ�ام !مــم املتحــدة بالعمــل عrــA تحقيــق العدالــة، وتــوف
	 فــرص الع
 ).4، 2015ظبية،(قالعامة Nfقو لإل5سان
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وقد تناولت املواثيق وzعالنات والعQود و6تفاقيـات الدوليـة وzقليميـة، اNfـق dـc التعلـيم 
ة اتخـــاذ zجـــراءات  ــا dـــc مراحلـــھ !وBـــA كحـــد أد5ـــى، وتؤكـــد عrـــA الـــدو ضـــر وروجعلـــھ إلزاميـــا ومجانيـ ل ً ً

cــd خــذ بالتـدرج! cــd ـادة�fتحــو ا SــTالــة 'افــة العوائـق ال ل تــوف
	 التعلـيم الثــانو والعــاcB با�Oـان وإ زي
قدو اNfـصو عليـھ، فحـق 'ـل فـرد dـc التعلـيم منـصوص عليـھ dـz cعـالن العـال�Nf Sقـو 5zــسان  ل ن

قم، والعQــد الــدوcB اefـــاص بــاNfقو 6قتـــصادية و6جتماعيــة، واتفاقيــة القـــضاء عrــA جميـــع 1948
، أشـــــVال التمي
ـــــ� ضـــــد املـــــ ـــ� العنـــــصر يرأة، و6تفاقيـــــة الدوليـــــة للقـــــضاء عrـــــA جميـــــع أشـــــVال التمي
ــ

 SـTعالنـات الدوليـة؛ الzـدات و��ا مـن املعا	
واتفاقية منا�ضة جميع أشVال التمي
� cd التعليم وغ
مة للتمتع بحق التعليم ل��ميع   ).376، ،2012اNfسبان،(ز�شVل أدوات ال

Sوالعال� cBجماع الدوz مما سبق Ú÷يأ�ي و�ت STن ال«شر وال
 عAr أ�مية تحقيق العدالة ب
أســـQا العدالـــة التعليميـــة، والTـــÛ Sـــc أســـاس تحقيـــق العدالـــة بVافـــة أشـــVالQا وأ¾عاد�ـــا؛ ولكـــن   Aـــrرع
ات موضــع التنفيــذ وzشــراف عل�Fــا، وتمكــ
ن  ري\بقــى ا�fــزء !�ــم و�ــو وضــع �ــذه التوصــيات والقــرا

 .الفقراء من حقوقQم التعليمية

تماشيا  .2
ً

rة مصر   2030ؤ مع ر

ـــن اســــــ%	اتيجية التنميـــــة املـــــستدامة 2015أعلنـــــت اVNfومـــــة املـــــصر�ة dــــــc العـــــام  �ــــــة (م عــ ؤر
ندو (م إAB �عليم عاcB ا�fودة ومتاح ل��ميع 2030ل، واسFGدفت ف�Fا الوصو cd العام )2030مصر
ـــز باملــساواة dــc اNf) تمي
ــ� ـــع يتميـ ـــاء مجتمـ ـــو والفــــرص، dــc إطــار نظــام مؤســ»�S كــفء وعــادل؛ وhنـ ققـ

Äـــع العـــادل dـc ضـــوء معايـــ
	 الكفـــاءة وzنجــاز، و�حفــز  جــة مــن 6ندماج ا�Oتم�c، والتو زوhأعلــى د ر
c´ـراك 6جتماNfفـرص ا. 

وتمثـــل 6ســـ%	اتيجية محطـــة أساســـية dـــc مـــس
	ة التنميـــة الـــشاملة dـــc مـــصر تـــرhط اNfاضـــر 
ة ا ات اNfضا رباملستقبل و�ستلQم إنجا ملصر�ة العر�قة، لتبSp مس
	ة تنمو�ة واNnة لوطن متقدم ز

�cß ملصر cd الر�ادة zقليمية ر�سوده العدالة 6قتصادية و6جتماعية، و�عيد إحياء الدو التا ر
ُ

. 

ي عde تحقيق العدالة التعليمية  .3  رالتأكيد الدستو

يتناو الدستو املصر لعام   يتفق مـع الدسـات
	 قضايا العدالة cd التعليم،  حيث) 2014(رل
لالدوليـة dــc التأكيــد عrــA مبــدأي ا�Oانيــة وzلــزام، وتـوف
	ه وفقــا ملعــاي
	 ا�fــودة العامليــة، كمــا تنــاو 

ً

 .العدالة والتمو�ل

م وما تاله من دسات
	، ي�Nظ تأكيد�ا عAr 1971واملت\بع Nfركة الدسات
	 cd مصر منذ عام 
ىوتVــافؤ للفـــرص التعليميــة، وذلـــك لأل�ميــة القـــصو مبــادئ العدالــة التعليميـــة مــن مجانيـــة وإلــزام 

ة ال%	بيــة والتعلــيم اefطــة  ا رللتعلـيم dــc بنــاء مــصر القو�ــة، وتحقيــق تقــدمQا و®FــضFGا، كمــا أعــدت و ز
 cــام��fاتيجية للتعلـــيم قبـــل ا	ع القـــومي ملـــصر: التعلـــيم"معنونـــة ب ) 2030-2014(6ســ% ، "واملــشر

cd 6ل%�ام بحق 'ل طفل cd اQدف�ى فرصة متVافئة لتلقي خدمة �عليمية بمستو من ا�fودة وتمثل 
إتاحــة فـرص لاللتحـاق وإكمـال التعلـيم �fميـع الـسVان dــc : ي\ناسـب مـع املعـاي
	 العامليـة، مـن خـالل

  ).3، 2014اefطة، (سن التعليم، وتحس
ن اefدمة التعليمية 
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4.   �دواجية النظام التعلي�  زا

Sد النظــــام املــــصر التعلي�ــــQضـــوء -يشـــ cــــd ات املعاصــــرة	ــــ
 وجــــود منظومــــات �عليميــــة -املتغ
ــــلبا عrــــــA مــــــستو�ات  ـــنعكس ســ ــــا، ممــــــا يـــ ـــــا وتوجQاFbــــــا وانتماءاFbــ ت\بــــــاين أنماطQــــــا وفلــــــسفFGا ومناQ�åـ

ً

امللتحق
ن واملتخرج
ن من مختلف �ذه !نظمة، ولم يتوقف !مر عند �ذا اNfد من الثنائيات ب
ن 
pــS وأجنÂــS، بــل ضـــم أنماطــا وأنواعــا مختلفـــة، مــا �ــو حVــومي وخـــاص، ديpــS ومــد5ي، عــام وفpـــS، وط

ً ً

 cـd ن الطبقـات
تتعدد وتختلف cd ضـوFøا املنـاIå و!سـاليب، ممـا يـؤدي إBـA 6ختالفـات الـشاسعة بـ
 .نوعية التعليم 

س !جن«ية أحد أ�م التحديات الST �عو zصـالح الثقـاcd، حيـث إ®Fـا �ـساعد  قوتمثل املدا ر
ادئ الغرhيـة وم\ـشبع بثقافFGـا، خاصـة فيمـا يتعلـق باسـتخدام اللغـة dـc خلـق جيـل ي^ت�ـS للقـيم واملبـ

 	
اسة أي لغة أخر غ ىالعرhية الcÛ ST وعاء الثقافة، cd ح
ن أن الدو !جن«ية تحرم عAr طالFÀا د رل
اللغة !م حT¯ يتمكنوا من إجادFbا، كما £عمل ذلك عAr إنتاج قيادات ذات ثقافات و�و�ات مغايرة 

ا�Oتمع بأكملھ؛ لذلك �شتد اNfاجة للبحث عن قنوات ترhو�ة �عليمية £س
	 ف�Fا أبناء تؤثر cd ب^ية 
 .الوطن الواحد لتحقيق 6نتماء واملواطنة

دياد الطلب عe{ املكمالت أو البدائل التعليمية  .5  :زا

ديـــــاد  ـــة التعليميــــة با dــــc تحقيــــق العدالـ زتبــــدأ املــــشكالت اefاصــــة بتــــد5ي ا�fــــودة والقـــــصو  ر
Aــrاصــة، واملــساعدات مــن أوليــاء !مــو الطلــب عefس ا ر املكمــالت أو البــدائل التعليميــة مثــل املــدا ر

س اefــــصوصية، ومــــا تبذلــــھ !ســــر مــــن  وألبنــــاFøم dــــc املــــذاكرة، وتVــــو�ن مجموعــــات التقو�ــــة، والــــدر
قإنفاق يفو طاقـات الكث
ـ	 مFyـا، لـضمان النجـاح وا�Oمـوع dـc ظـل تـد5ي جـودة التعلـيم ا�Oـا5ي؛ بـل 

فاتھ، ومـــا أصـــبحت  و!ســـر تتVلـــف نفقـــة التعلـــيم مـــرت
ن، فيمـــا تنفقـــھ عrـــA التعلـــيم الرســـ�S ومـــصر
س اefصوصية والST تزداد ¾شVل كب
	 cd املراحل التعليمية املتقدمة، ممـا £عـد دلـيال  تدفعھ للدر
ً

و
واNnا عAr ضعف تحقيق العدالة التعليمية ب
ن الشرائح اeOتلفة

ً
. 

 صر تنامي معدالت البطالة dv م  .6

ا ماليا واجتماعيا  ًتمثل البطالة أك7	 تحد يقف cd وجھ عمليات التنمية، بل إ®Fا �شVل �د ً
ًر ٍ

ًوترhو�ا لسنوات من zنفاق والتعليم واQ�fد واملتا¾عة من جميع !طراف؛ ففي الوقت الذي ي^تظر 

AـــBا إFÀاNـــùــــا تـــضيع ســـدى، و�تعــــرض أFÀ حــــصاد تلـــك الـــسنوات، إذا Sـــpتمـــع أن يج�Oقنبلــــة فيـــھ ا 
 . موقوتة cd ا�Oتمع

ـــاق بــــالتعليم  Äــــع الطــــالب وقلــــة 6لتحـ ـــة التعليميــــة وســــوء تو ـــذا يؤكــــد أن غيــــاب العدالـ زو�ـ
hة أسQم بدو كب
ـ	 dـc تنـامي معـدالت  راملدعم لتوجQات ا�Oتمع واحتياجاتھ من القو العاملة املد ر ى

dـc شـT¯ أنـواع التعلـيم، نالبطالة؛ كيف £عقل أن يتخرج 'ل عام dـc مـصر مـا يقـرب مـن مليـو شـاب 
واNOــصلة الFyائيــة 6نــضمام إBــA اNfــصيلة الرقميــة الــسنو�ة للبطالــة، إذا لــم يكــن التعلــيم مـــدعما 
ً

لسو العمل فإن ذلك £عد نوعـا مـن أنـواع الQـدر التعلي�ـS، الـذي �ـو dـc الFyايـة مظQـرا مـن مظـا�ر 
ً ً

ق
عـا بتعليمـھ بـأن ينـال بـھ فرصـة عمـل نغياب العدالـة التعليميـة الTـS �ـستد´c أن يVـو 5zـسان متمت

ً

  ).3، 2004جو�ر،(تمكنھ من إثبات ذاتھ cd ا�Oتمع
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 التوسع dv التعليم mجن�� وا|�اص  .7

ـــھ يــــؤدي ال محالــــة إBــــz Aخــــالل بمبــــدأ تVــــافؤ  إن zفــــراط dــــc التعلــــيم اefــــاص والتوســــع فيـ
س ,وzخــالل بمبــدأ ال%ــ�ام الدولــة بمجانيــة التعلــيم, الفــرص بــ
ن الطــالب ق بــ
ن املـــدا �ــادة الفــر ر و و ز

س اefاصــة يــؤثر ســلبا عrــA العمليــة التعليميــة برمFGــا، فــالتعليم , راVNfوميــة واefاصــة لــصاÚf املــدا
ً

كمــا أن تـــدخل , مــن اefــدمات الــسيادية الTــS البــد مــن مـــشاركة الدولــة dــc تقــديمQا وzشــراف عل�Fــا
ر لتحقيـق العدالـة التعليميـة يالدولة dـc التعلـيم ضـر لة بـ
ن الدولـة والتعلـيم zلزامـي صـلة فالـص, و

 ).1696، 2019عماد، (بدFÙية ال يمكن نكرا®Fا 

وقــد أســQم ان\ــشار التعلـــيم !جنÂــS واefــاص �عز�ـــز الطبقيــة والتمي
ــ� dـــc ا�Oتمــع، بمــا أنـــھ 
ة مـــن صـــو الوجا�ـــة 6جتماعيــة، ومقدمـــة للمQـــن والوظـــائف الTـــS يتمتـــع FÀـــا  ريقــدم للـــصفوة وصـــو ر

òó لدى الفقراء أن التعلـيم ال فائـدة !غنياء، بل   ¯Tح ،c´راك 6جتماNfرأصبح ذلك حائال دو ا ن ً

ائـھ، بــل أنـھ يرóـò للطبقيــة، ممـا أفقــد قيمتـھ لـدى الكث
ــ	ين، وأ�fـأ كث
ـ	ا مــFyم ل%ـ	ك التعلــيم  مـن و
ً

ر
 .والبحث عن عمل يضمن لQم اNfياة الكر�مة

8.  dzجتماx ددات السلمSة مخاطر ومSمواج: 

ة اNOافظــــة عrـــA الــــسالم 6جتمـــا´c �غليــــب دو الدولـــة dــــc تحقيـــق العدالــــة تقتـــS�ê ضـــ رر ور
التعليمية، cd ظـل مـا �ـشQده املنطقـة العرhيـة مـن Fbديـد وضـغوط دوليـة، ألن تـرك التعلـيم وضـعف 
نا�fــدو منــھ معنــاه انخــراط الــشباب dــc أعمــال تخر�ــب وتــدم
	 وانــضمام العــاطل
ن الــذين يVونــو  ى

cd مFÀسة الستقطاÄذلك من !عمال فر 	
ات وغ ة للمخد ر !عمال اNOرمة من Fbر�ب و�عاطي وتجا ر
 .الST ال طاقة للمجتمع بمواجFGQا

 :ضعف ,نفاق عe{ التعليم  .9

ـــد مـــــن zنفـــــاق لتـــــوف
	 اNfاجـــــات  إن ضــــمان كفالـــــة التعلـــــيم ل��ميـــــع با�Oـــــان £ـــــستلزم املز�ــ
c تحمـل عــبء zنفـاق عrــA التعلـيم بــرغم التعليميـة، و�ـس«ب اضــطرار كث
ـ	 مــن !فـراد للمــشاركة dـ

ـــاء  ـــل أن يواجــــــھ الدولــــــة للوفـــ ــــراد قبـــ ــــة، فــــــإن ال��ــــــز املــــــاcB يواجــــــھ !فــ أعبــــــاFøم 6قتــــــصادية الثقيلــ
ـــيم، ولQــــذا تـــــضطر الــــدو البحــــث عـــــن آليــــات لتخفيـــــف ال��ــــز لـــــشمو  لباملــــستلزمات املاليــــة للتعلــ ل

لتطوع ومجتمعات التعلم املQنية، حيـث ا�Oانية ل��ميع، ومن �ذه Ýليات املساعدات الطالبية وا
�م cd التعليم ،(ر�عمل عAr إNfاق الطالب واستمرا 	
 ).9، 2014يالبح

ــــشرائية ل��نيـــــــھ  ــــدالت التـــــــ÷eم املتناميــــــة، وانخفــــــاض القـــــــو الــ dــــــc 6عتبـــــــار معــ ـــذ  ىوhاألخـــ
�ـادة أعـداد الطـالب، وتنـامي تVلفـة تحقيـق مـستو�ات ا�fـودة املطلوhـة، يمكـن التوصـل ، و زاملـصر  ي
إBـــA أن �úـــم zنفـــاق اVNfـــومي عrـــA التعلـــيم قبـــل ا�fـــام�d cـــc تراجـــع مـــستمر، بمـــا ال ي\ناســـب مـــع 
تقاء بمستو جودتـھ  ىاملطلوب القيام بھ لتطو�ر التعليم فضال عن تحقيق العدالة التعليمية، و6 ر

ً

د الال زوإتاحتـھ ل��ميــع؛ و'انـت الن\يجــة تكـدس الطــالب dـc فــصو غ
ـ	 مالئمــة مـع قلــة املـوا ر مــة ممــا ل
نتج عنھ انخفاض كفاءة التعلـيم وتـد5ي جودتـھ عrـA عكـس مـا أعلنتـھ اVNfومـة dـc وثائقQـا الرسـمية 

) ،cـrانيــة، )132، 2017الزنف�Oــا تجــاه اFbــا عــن ال%�اماFتخل� Ú÷ومــة يتــVNfســات ا ر، وhمراجعــة مما
ـــاع اefـــــاص ملنافـــــسة التعلــــــ ــــصراعيھ للقطــ فات الكب
ـــــ	ة، وفـــــتح البـــــاب عrـــــA مـ يم ومـــــن حيـــــث املـــــصر
 . ناVNfومي دو الFyوض بھ وhأوضاعھ وحل مشكالتھ، و�و ما يمس مبدأ العدالة وتVافؤ الفرص
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مــة حقيقيــة عrــA مــستو غيــاب  يوتؤكــد امل7ــ	رات الــسابقة عrــA أن التعلــيم املــصر £عــا5ي أ زي
مـــة �ـــستد´c التفك
ــــ	 بجديـــة dـــc بنـــاء آليـــة قوميــــة عـــصر�ة جديـــدة ترóـــò مفQــــوم  زالعدالـــة، تلـــك !

d التعلـيم العدالة cـd وم العدالـةQاتيجية مستقبلية فاعلة تدعم مف	التعليم، وإقرار منظومة اس% c
س يمكـــن تفعيلـــھ والقيـــام بـــھ؛ تلـــك أ�ـــم  روتنقلـــھ مـــن كـــالم ال قيمـــة لـــھ إBـــA واقـــع عمrـــc ممـــنIJ وممـــا

رامل7	رات باإلضافة إAB تنامي 6تجاه نحو الديمقراطيـة وحقـو 5zـسان وتنـامي دو ا�Oتمـع املـد5 ي ق
 SـTاسـات ال رcd التعليم وا�ساع مفQوم املشاركة z cdصالح، و�عدد وسـائل zنفـاق عليـھ وتنـامي الد
óـò 6تجـاه العـال�S نحـو العدالـة التعليميـة  رترòó مفQوم 6س\ثمار cd التعليم، ومـن ثـم 'ـل ذلـك 

ئS�«0 لتحقيق التنمية cd جميع بلدان العالم  .)3، 2015جو�ر،(روzيمان FÀا كمبدأ 

ا�عا
ً

 معايYZ تحقيق العدالة التعليمية: ر

 cـــــd ب ـــة التعليميــــة أن £ــــسبقھ و�ـــــصاحبھ تVــــافؤ أو تقــــا ريقتــــS�ê املفQــــوم املوضــــو´c للعدالــ
فـع مـستو مع0ـشة !فـراد وتحقيـق أك7ـ	 قـدر ممكـن للعدالـة  ىالفرص 6قتـصادية و6جتماعيـة، و ر

6جتماعيـة بـ
ن جميـع الطبقــات، فلـ0س !مـر متعلقــا بفـتح املـ
ً

س با�Oـان أمــام ا�fميـع؛ بـل تبــدأ  ردا
ــــة والتVافــــــل والــــــضمان 6جتمــــــا´c لغ
ــــــ	  ـــات وتــــــوف
	 الرعايــ ـــــ
ن الطبقـــ ـــوار بـ قالعدالــــــة بتــــــض0يق الفـــ

�ن، بما £سمح بتحقيق اس\يعاب ا�fميع  .رالقاد

ـــا لفــــــرص  ـــام بالفئـــــات !ك¹ـــــ	 احتياجـــ ة 6�تمــ ومـــــن أ�ـــــم أ¾عـــــاد العدالـــــة 6جتماعيـــــة ضـــــر
ً

ور
ا من 6�تمام من خالل تقديم zعانات الST �ـسQم dـc �عليمQــا دو التعليم ا�Oا5ي، و نإعطاء�ا قد ًر

ك cd عمليات zنتاج، وتتحقق العدالة التعليمية من خالل عدة معـاي
	 تبـدأ مـن  رعقبات حT¯ �شا
 	
ا�ــ�S، وÄـــش رالFGيئــة لاللتحــاق بــــالتعليم حTــ¯ التخــرج وإيجـــاد فــرص العمـــل املناســبة لVــل مؤ�ـــل د

 :التـاcB ملسـتو�ات تحقق العدالةالتقسيم 

سة العدالة xجتماعية قبل xلتحاق  .1   Social justice رباملد

ســة ألو  ل�ــستوجب العدالــة التعليميــة تحقيــق التVــافؤ بــ
ن املتعلمــ
ن قبــل ذ�ــاFÀم إBــA املد ر
 وقــد نمــرة، وال��يــب أن يتعامــل املعلمــو مــع الطــالب متناســ
ن �ــذا !مــر، كمــا لــو 'ــانوا متVــافئ
ن؛

ا  ـــا البدايــــة، وألن 'ــــل مــــ ـــيم والــــتعلم عrــــz Aطــــالق، أل®Fـ نتVــــو �ــــذه القــــضية أخطــــر قــــضية dــــc التعلـ
ق بــ
ن  وســيحدث مــن تلــك النقطــة فــصاعدا ســ0بp¯ عل�Fــا، وال �ûــب واNfالــة �ــذه، أن تتفــاقم الفــر

ً

 .املتعلم
ن مع تقدمQم أك¹	 فأك¹	 cd �عليمQم

Äعا  Äع ال¹	وة 6جتماعية تو ًفالبد من تو ز تقـاء ز رعادال، لتحس
ن مستو !سر املع0ـS�á و6 ى ً

�
اFbا عAr ا�fميع دو تمي Äع خ
	ات البالد وثر نFÀم ماديا واجتماعيا، وتو و ز ً ً. 

  Equity of Access لالعدالة dv القبو أو xلتحاق  .2

ـــق  ليقـــصد ¾عدالـــة القبـــو أن �ـــساعد الدولـــة 'ـــل فـــرد تنطبـــق عليـــھ معـــاي
	 القبـــو أن يلتحـ ل
ًاVNfــومي العــام ¾عيــدا عــن التح
ــ� ألي عامــل، وتــوف
	 التعلــيم ألطفــال الــشوارع والالجئــ
ن بــالتعليم 

واNOتاج
ن الذين يضطر�م الفقر واNfاجة للعمل، وتوسيع مظلـة الـضمان 6جتمـا´c ل\ـشمل 'ـل 
ن�ــؤالء، ألن تحقيــق التنميــة ا�Oتمعيــة ال يVــو بفــصيل دو فــصيل، بــل ي^بìــc أن يتVــاتف ا�fميــع  ن

 .نفيد ا�Oتمع من ا�fميع دو إقصاء أو تمي
�وأن £ست

 cBحــــوا Sــــpمــــن % 65لوتؤكــــد إحــــصائيات القبــــو بمراحــــل التعلــــيم أنــــھ يلتحــــق بــــالتعليم الف
�ن عrـA 6لتحـاق  راNfاصـل
ن عrـA شـQادة إتمـام التعلـيم !سا�ـ�S، ومعظمQـم مـن الفقـراء غ
ـ	 القـاد



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193: (العدد
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ــــد ــــاض مجمــــــوعQم، أو أ®Fــــــم مــــــن ذو الــ يبــــــالتعليم الثــــــانو النخفــ Fyم لفقــــــر�م ي رجات املرتفعــــــة، ولكــــــ
اسة cd التعليم العام، و�ذا �و  فQم 6جتماعية اتجQوا للتعليم الفSp لصعوhة متا¾عFGم للد رولظر و

 ).14، 2013سكران،(لأو مالمح الطبقية cd التعليم

 Equity of treatmentالعدالة dv املعاملة   .3

ــ ـــة قائمـــــة عrـــ ـــق والعـــــدل ال عrـــــA املVانـــــة َو�قـــــصد FÀـــــا أن £عامـــــل جميـــــع الطـــــالب معاملــ A اNfــ
Äـع النظـر و6�تمـام، وا�fلـوس dـc مVـان بـار ل
ـ	اه  ز6جتماعية، مـن حيـث إتاحـة فـرص الـتعلم، وتو ز
ة حصو 'ل فرد عAr فرصة متVافئة مع غ
ـ	ه dـc 6سـتفادة  لجميع املتعلم
ن، وÄش
	 أيضا إAB ضر ور

ً

ع �ـ نذه العناصـر بال\ـساو بقـدر zمVــان دو زمـن العناصـر التعليميـة الTـS تقـدمQا الدولــة، وأن تـو ي
س القــر مFGالكــة مكدثــة ال تحــديث ف�Fــا وال  ، فــال ت%ــ	ك مــدا ىتمي
ــ�، فأبنــاء املــدن مثــل أبنــاء القــر رى

ُ

، و�ختــار لQــا أفــضل املعلمــ
ن وتــتم  س املــدن �ــشيد وتــنظم عrــA أعrــA مــستو ىتجديــد، dــc حــ
ن مــدا ر
�ة لتحقيق أفضل مستو مرغوب ف ىمتا¾عFGا بصفة دو  .يھر

 Equity of Outcomes) التوظيف(العدالة dv النتائج   .4

لو�عSp حصو 'ل فرد عcr فرصة متVافئة مع غ
	ه cd شغل الوظيفة الST تتفق مع الشQادة 
جـــة العلميـــة اNfاصـــل عل�Fـــا اســـية أو الد رالد �ـــذا ا�fانـــب يــــذ�ب , ر cـــd ـــ� والتفرقـــة
وذلـــك ألن التمي

ً دافعــا أساسـيا لإلقبـال عrـc التعلـيمبـالكث
	 مـن Ýمـال والطموحـات الTـS �عـد ً
ِو�قعـد الكث
ـ	ين عــن ,  ُ

 .ولوج أبواب التعليم

نفحــ
ن يVـــو التعلـــيم حقـــا مـــشاعا ل��ميـــع، يVـــو التقـــو�م dـــF® cايـــة !مـــر �ـــو الفيـــصل بـــ
ن  ًن ً

، و�Vو cd أو الطابو نحو الوظيفة أو  جة العليا �و من يتفو رجموع املتعلم
ن، ومن يحصد الد ل ن ق ر
ى الذي ال £عد طبيعيا البتة، فQو أن يVو نجاح Ýخر وتقدمھ ل0س سو نتاج عالقاتھ املنصب، أما ن

ً

، ألن dــــc ذلـــك إفــــساح ا�Oـــال شــــ0ئا فــــش0ئا  hـــھ، فQنــــا تكمـــن مــــشVلة ك7ـــ	 فــــھ وأقا وصـــداقاتھ ومعا
ً ً

ى ر ر
ات  ات الـــدنيا، ب0نمـــا أùـــNاب املQـــا رملــس«بات تفـــS�á التخلـــف، حTـــ¯ £غـــدو املVـــان برمتــھ لـــذو املQـــا ر ي

 خـــارج اللعبـــة تمامـــا، فمــــستلزمات العدالـــة �ـــو التوظيـــف وفــــق الكفـــاءة، وال%	قيـــة بنـــاء عrــــA العليـــا
ً

ل عــــادل ونز�ــــھ وصــــل لــــسدة املنــــصب بالواســــطة،  ات، إذ ال يمكــــن الوصــــو ملــــسؤ ات والقــــد واملQــــا ل ر ر
 ).2020عبد الرحمن، (فالعدالة cd التوظيف �و cd اNfقيقة توظيف للعدالة بأسر�ا 

 رة بZن الذكو و,ناثالعدالة التعليمي  .5

إن إتاحة الفرص امل\ساو�ة واملتVافئة للمرأة لاللتحاق بالتعليم شأ®Fا cd ذلـك شـأن الرجـل 
 cــd 6عتبــار التوســع cــd التطــو والتقــدم، مــع !خــذ AــBإ Aــة ألي مجتمــع £ــس�Nة م� رتمامــا يمثــل ضــر رو

ً

�ـا مثـل مؤسـسات القطــاع أنمـاط التعلـيم العـاcB وا�fــام�c املناسـبة لطبيعـة املـرأة وخــصوصية د رو
SÂوالط S�«Ä  .رالتعلي�S التد

وdـc اNfقيقــة أن �علــيم املــرأة وجودتـھ مــن شــأنھ حمايــة املـرأة مــن !ميــة الثقافيــة والفكر�ــة 
 Sــــýــــا القــــانو5ي والبيFــــا �عطــــل وع�F®كمــــا أ ، ــا وhــــ
ن أداء واجFþــــا 6جتمــــا´c واNfــــضار يالTـــS تحــــو بيFyــ ل

اFbــــا zنتاجيــــة وامل��ليــــة وقــــد ىFbا عrــــA التفاعــــل 6جتمــــا´c اefــــالق، وتــــؤدي إBــــA تــــد5ي املــــستو رومQا ر
�ــة لــشئو !ســرة وا�Oتمــع  ات التنظيميــة zدا �ــا إBــA ا7efــ	ات واملQــا نالــصc³ لQــا وألطفالQــا وافتقا ر ر ر

كVل واNOصلة الFyائية أن تصبح املرأة عبئا عAr ا�Oتمع الذي �ع0ش فيھ 
ً

) ،Úf470، 2012صا.( 
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 :قيق العدالة التعليميةمعوقات تح: ًسادسا

جــــــة �ـــــــذه  ــــف د ـــــا، وتختلـــ ـــــات كث
ــــــ	ة تحـــــــو دو تحقيقQـ ـــــة التعليميــــــة معوقــ ـــــھ العدالــ رتواجـ ن ل
لاملعوقـــات والتحـــديات مـــن مجتمـــع آلخـــر، ففـــي الـــدو الفق
ـــ	ة تواجـــھ العدالـــة معوقـــات اقتـــصادية 

ـــات الـــــسVان !صـــــلية التعليميـــــة وتـــــوف
	 التعلـــــيم ل��ميـــــع دو تمي
ـــــ �، نلتمو�ـــــل التعلـــــيم وســـــد حاجــ
 Aــrـم التأكيـد عQـذه التحـديات، مــن امل��ـادة حـدة الفقـر، وdــc مواجQـة  �ـادة الــسVان و زوخاصـة مـع  ز
مـــة، وتز�ـــل معوقـــات تحقيـــق  وأ�ميـــة دو الدولـــة dـــc اعتمـــاد تـــداب
	 إيجابيـــة �ـــسFGدف الفئـــات اNOر ر

 :، ومن ب
ن تلك املعوقات ما يChris ,2017 ,8(cr(تVافؤ الفرص 

 :املعوقات xقتصادية  .1

تتأثر العدالة التعليمية بالعديد من املعوقات 6قتصادية والST من أ�مQـا ضـعف zنفـاق 
ف 6قتـصادية ومـا  وعAr التعليم، و�ذا يرتبط بالناتج القومي وامل
�انية العامة للدولة، كذلك الظر

مــات، وانFGــاج الدولــة لــسياسات وإجــراءات مــن شــأ®Fا التــأث
	 عrــA تحقيــق الع دالــة زيتــصل FÀــا مــن أ
 .التعليمية و6جتماعية

ا  ــ ًوتتمثـــل كـــذلك dـــ�û cـــز !فـــراد عـــن اNfـــصو عrـــA التعلـــيم ذات التVلفـــة البا�ظـــة، وتبعـ ل
جـــات  ن عrــA الـــتعلم والـــتمكن مــن صـــعود د رلــذلك يـــصبح أùــNاب النفـــوذ 6قتـــصادي �ــم القـــادر و

ـــ ـــق مــ ن عrـــــA !وضـــــاع الـــــسياسية والتعليميـــــة، و�رســـــمو®Fا وفــ صاQNfم والـــــسلم التعلي�ـــــS؛ وÄـــــسيطر
 ). 260، 1996سرحان، (وأ�دافQم

 :املعوقات xجتماعية  .2

 Aـrـصو عNتمـع أمـام ¾عـض فئاتـھ وطوائفـھ ل��Oا اQيـضع SـTواجز والقيود الNfا cd لوتتمثل
التعلــــيم، وتتــــصل تلــــك القيــــود بال%	كيــــب الطبقــــي للمجتمــــع ونظرتــــھ للعائــــد مــــن التعلــــيم، والنظــــام 

قم وعـادات وتقاليـد، وشـVل 5ـسيجھ 6جتمـا´c وعالقتـھ ¾ـسو 6جتما´c السائد وما يحتو�ـھ مـن قـي
 AـــBـــداف، باإلضـــافة إ��خيـــة ومـــا يرجـــوه مـــن أ رالعمـــل ومـــا يحـــدث داخلـــھ مـــن تحـــوالت اجتماعيـــة وتا
فلـسفتھ التعليميــة ومظــا�ر 6خــتالف الTـS توجــد بــ
ن الفــرص التعليميـة املتاحــة لألفــراد مــن خــالل 

ة و6ستحقاق  ).75، 2002عصام، (رمعاي
	 ا�fدا

 :املعوقات الثقافية  .3

ى�ــشVل الثقافـــة الـــسائدة لـــدى الكث
ــ	ين بـــضعف ا�fـــدو مـــن التعلــيم وأ�ميتـــھ dـــc اNfيـــاة، 
hمـا ال  رففي الوقت الذي تدفع فيھ ا�fامعات سنو�ا آالف الطالب ممن يبحثو عن فرص عمل، و ن

ً

ا�ـ�d ،Sــc حـ
ن £ـسرع الطــالب الـذ ، وإن وجـدوا فبعيـدا عــن تخصـصQم الد ريجـدو
ً

ســة ن رين تر'ـوا املد
ىdـc ســن مبكــر dــc تVــو�ن حيــاFbم؛ حيFyــا يحــس الــشباب بــضعف ا�fــدو مــن التعلــيم، وأنــھ مــضيعة 
لللوقت واQ�fـد واملـال، و�ـذا مـا يـدفع الطـالب ¾عـد املرحلـة zعداديـة لـدخو التعلـيم الفpـS، ال مـن 

اج ¾عيدا عن مشوا ًأجل �علم حرفة أو صنعة، ولكن للبحث عن فرص العمل والز ر التعليم الذي و
 . من وجQة نظر�م"ال £سمن وال £غSp من جوع 

لفعAr الرغم من التقدم الكب
	 cd التوسع cd التعليم cd معظم الدو النامية، ال تزال zناث 
متــــأخرة dــــc 6لتحــــاق والتحــــصيل dــــc جميــــع مــــستو�ات التعلــــيم، لــــذلك يميــــل العلمــــاء إBــــA مناقــــشة 

نالعوائــق الTـــS تحـــو دو التحــاقQم  بـــالتعليم ¾ـــشVل منفــصل، فقـــد يVـــو ذلــك ناتجـــا عـــن !عـــراف ل
ً

ن
 Sـــا الط�ــــFGمQوجـــات م زالثقافيـــة واملعتقـــد الثقــــاcd الـــذي ينظـــر للمــــرأة بـــاألدوار التقليديـــة 'أمQــــات و
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، واملـساعدة dـc ترhيـة zخـوة، وأن الـذ'و !طفـال �ـم أك¹ـ	 قيمـة مـن zنـاث، لـذلك  روتنظيف امل�ـ� ل
ن �علـــيم الـــذ'و عrـــz Aنـــاث، كمـــا أن عنـــدما ال �ـــستطيع !ســـر تحمـــ رل تVـــاليف 'ـــل مFyمـــا، يختـــار و

!سرة مستعدة للت÷Nية أك¹	 من ذلك �fعل الولد ين�d Úـc التعلـيم والوظيفـة؛ إBـA غ
ـ	 ذلـك مـن 
ناملعتقدات و!عراف الST تحو دو تحقيق العدالة  التعليمية   ).Nkechi, 2013, 48(ل

سية  .4  :راملعوقات املد

ســــ ـــلوكياFbم وأخالقQــــم، مــــن خــــالل رتمثــــل املد ة الب0ئــــة الTــــS تحتــــضن الطــــالب وتــــؤثر dــــc سـ
�ـــ
ن ومـــوظف
ن  رأســاليب املعاملـــة بـــ
ن الطــالب وجميـــع أطـــراف العمليــة التعليميـــة، مـــن معلمــ
ن وإدا

cـd تحـو دو تحقيـق العدالـة التعليميـة SـTـم العوامـل التعليميـة ال�نوعمال، و�مكن إيجاز أ ِقـصر : ل
ا�ــ�S أو ال Äس محتــو رالعــام الد ا�ــ�S، وعــز املتعلمــ
ن عــن الب0ئــة الTــS ي^تمــو إل�Fــا، وتــد ىيــوم الد ن رل ر

ات  ــــع إ�مــــــال القــــــد ــــدل واحـــــد مــــــن !داء، و6قتــــــصار عrـــــA الكتــــــب، مـ ـــد ل��ميـــــع وhمعــ ا�ـــــ�S واحـــ رد ر
و6ســتعدادات وعـــدم تــرك مجـــال لإلبــداع و6بتVـــار، وال%	ك
ــ� عrـــA اNfفــظ والتلقـــ
ن، بــل إن ¾عـــض 

 مـــع الطالـــب اFG�Oـــد، وFÙمـــل بـــاcµ الطـــالب، و�\نا�ـــ�¯ �ـــؤالء أن 6جFGـــاد �ـــو املعلمـــ
ن ال يتفاعـــل إال
ف  وحاصـل عـدة عوامـل اجتماعيـة واقتـصادية وترhو�ـة ونفــسية، ولـو أتـيح لVـل الطـالب نفـس الظــر

قلتغ
	 اNfال، وألصبح ا�fميع مع ال\��يع واملتا¾عة cd مستو zبداع والتفو  .ى

 :املعوقات ا|uغرافية  .5

، و�تمثل أحد س الثـانو العـام dـc العديـد مـن القـر ى اNfواجز ا�fغرافية cd قلة توفر مدا ي ر
س التعليم اVNfومي cd املناطق الر�فية، حيث توجـد  ف مدا رإضافة إAB انخفاض جودة وسوء ظر و
اسية،  تفاع معدالت الف%	ات الد ق كب
	ة ب
ن املناطق اNfضر�ة والر�فية والسيما فيما يخص ا رفر ر و


�اQوقلة التج cdثـراء الثقـاz الـذي تقدمـھ العيـادات وأ5ـشطة SـÂاملنـاطق الر�فيـة، والـدعم الط cd ت
 .مثل املوسيقى أو الرحالت امليدانية

نـة باملنـاطق  ركما ت%	كز فرص العمـل بـصفة أساسـية dـc اNOافظـات واملنـاطق اNfـضر�ة مقا
�ـذه املنــاطق cــd ــذا انخفــاض معـدالت 6لتحــاق بــالتعليم�، إذ £عــرف الطــالب أنــھ الر�فيـة، و�فــسر 

 AـــBــذا ضــمنيا إ� 	
يتعــ
ن علــ�Fم تــرك مــوطFyم مــن أجــل البحــث عــن فرصــة عمــل ¾عــد التخــرج، وÄــش
ً

اء عدم التVافؤ cd 6لتحاق بالتعليم العاcB ب
ن �ذه املناطق  ).72، 2012ال7	اد´c، (رس«ب آخر و

يواقع العدالة التعليمية بالتعليم الثانو املصر: را3nو الثا�ي   ي

Qد التعلـــيم الثـــانو ا�تمامـــا م�Nوظـــا مـــن 'ـــل أنظمـــة التعلـــيم dـــc العـــالم، إذ إنـــھ املمQـــد £ـــش
ً ً ي

6�تمــام  cقــة، ومــن دوا´ــ�للــدخو ا�fامعــة، و�حتــضن الطــالب dــc أخطــر مراحــل عمــر�م وÛــc املرا
Äع الفرص التعليمية ب
ن طالبھ، وتحقيق العدالة cd 'افة أنماطھ وأنواعھ   .زFÀذا التعليم تو

يلكــشف عــن واقـــع العدالــة التعليميــة بــالتعليم الثـــانو عrــA عــدة مؤشــرات أ�مQـــا وÄعتمــد ا
التمو�ــل و�úــم 6نفــاق، وكــذلك معــدالت 6ســـ\يعاب والرســوب وال\ــسرب مــن خــالل 6حـــصائيات 
 ، ـــع !ب^يـــــة التعليميــــة مـــــن حيـــــث كفايFGــــا وكثافـــــة الفـــــصو �ر الرســـــمية، والكـــــشف عــــن واقــ ـــا لوالتقـ ر

ي واefــاص ونظــام التقــو�م و6متحانــات حTــ¯ يمكــن الوقــوف عrــA واقــع قوالفـر بــ
ن التعلــيم اVNfــوم
crر ذلك فيما يQو�ظ ،   :يالعدالة بالتعليم الثانو
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  تمويل التعليم الثانوي: ًأوال
ً£شVل التمو�ل تحديا كب
	ا �fميع النظم التعليمية، حT¯ ب
ن الدو الST تنفق حاليا  لً ً20 %

ًتعلــيم، ال يــزال zنفــاق عrــA التعلــيم منخفــضا جــدا بحيــث ال أو أك¹ــ	 مــن امل
�انيــة اVNfوميــة عrــA ال ً

ريوفر جميع جوانب التعليم ا�fيد، و�ذا يقود املسئول
ن إAB العثو عAr الطر�قة !ك¹	 فعالية من 
  ، )Anderson, 2014, 6(حيث التVلفة لتحقيق تحس0نات cd 6س\يعاب وzنصاف وا�fودة 

 :ا يcrتتعدد مصادر التمو�ل من خالل مو

نـة • ة: العامـة زاملوا روذلـك يVـو إمـا dـc صـو سـ
ن ومرتبـات رأجـو ن  تقـديم عrـA والقـائم
ن رللمد
  .ز�ادFbا أو اefدمة لتقديم املتاحة املرافق صيانة  FÀدفياس\ثمار اefدمة، أو إنفاق

 .الرسوم و!قساط الST يدفعQا التالميذ •

و�ي والبنك •  الدوcB و�عض الQيئات الدولية الST رتمو�ل ¾عض املؤسسات الدولية 'االتحاد !و
ـــالح للمؤســـــسات التعليميـــــة وال%	بو�ـــــة ـــات التحـــــديث وzصــ ـــا´c، ( تتـــــوcB ¾عـــــض عمليــ ، 2005رفــ

453.( 

cـìـع يـتم أن و�^بÄ ات ضـوء dـc التعلـيم تمو�ـل مـصادر زتو الQالBـc، (مFyـا أو معـاي
	 راعتبـا
2003 ،25(: 

o جـة  مـن لالسـتفادة مـن إعانـات لألفـراد لـةالدو تقدمـھ مـا مـدى إBـA وÄـش
	 :التمو�ـل مناسـبة رد
��يل ب^ـسبة �ـذا و�قـاس التعليميـة، الفـرص نـة التعليميـة  املرحلـةdـc ال\ـ ، العمر�ـة بالفئـة رمقا

جةو  .وzناث رالذ'و ب
ن نالتواز رد
o ع و�ـرتبط: ةالكفـاءÄ د !مثـل و6سـتخدام زبـالتو  امل^ـشودة لتحقــق !�ـداف املتاحـة رللمـوا

¯� .ممكن حد بأق
o  ـع وتتعلـق: لـةالعداÄ خاصـة  وhـصفة التعلـيم مـن السـتفادFbم !فـراد جميـع بـ
ن التمو�ـل زبتو

  .والر�ف للفقراء

مــــــة و   ســــــية الال ــــة املد ــــل الــــــنقص dــــــc !ب^يــ ــــشكالت متعــــــددة مثــ ـــــل ملــ ز�ــــــؤدي نقــــــص التمو�ـ ر
ًالســـ\يعاب جميـــع الطـــالب، ومـــن ثـــم تـــزدحم الفـــصو فتقـــل إفـــادة الطـــالب تبعـــا لـــذلك، كمـــا يـــؤدي  ل

نة مع العامل
ن النقص cd مخ زصصات التعليم إAB انخفاض أجو العامل
ن بالقطاع التعلي�S باملوا ر
، وذلــك يقلــل مــا لــدFÙم مــن جديــة dــc أداFøــم لعملQــم، ومــن ثــم يــنخفض مــستو  ىdــc قطاعــات أخــر ى
س اefصوصية لتعـو�ض  س، وhالتاcB ي��أو إAB الدر واefدمة التعليمية املقدمة للتالميذ cd املدا ن ر

باإلضــــافة لعــــدم وجــــود اســــ%	اتيجية �عليميــــة واnــــNة ومحــــددة تحــــسن ، )14، 2008 جايــــل،(ذلــــك 
ـــة ومحاســــــبة املـــــــسئول
ن،  ـــــيط واملتا¾عــــــة ومراقبــــ ــــدودة، وكــــــذلك غيـــــــاب التخطـ د اNOـــ ـــــف املــــــوا رتوظيـ
ة العمليـــــة  ـــة إلدا ات، وغيـــــاب ا7efـــــ	ات املطلوhــ روســـــيطرة الب
	وقراطيـــــة عنـــــد اتخـــــاذ وتنفيـــــذ القـــــرا ر

  .التعليمية

ا يتحديات التعليم الثانو تـت�eص dـc ضـعف أ�م  أن )Matthew, 2013 (سةروقد ذكرت د
د املاليـة الVافيـة، وانخفـاض  رالتمو�ل، فال يمكن للمنظمة القيام بوظيفFGا ¾ـشVل فعـال بـدو املـوا ن

فاNfاجـــة م�Nـــة إBـــA ترشـــيد zنفـــاق و6ســـFGالك لتـــوف
	 ا�fـــودة وضـــعف !داء !'ـــادي�S للطـــالب؛ 
ســـة dــc ضـــوء متطلبــات جـــودة النفقــات اeOصــصة ل� وNاجـــات التعليميــة اeOتلفـــة وفــق آليــات مدر

  .التعليم
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 معدل xس¡يعاب وxلتحاق: ًثانيا

ة النظــام عrــA تــوف
	 فــرص متVافئــة للــسVان dــc ســن التعلــيم  ريقــصد باالســ\يعاب مــدى قــد
 c´دو اعتبار للنوع أو املستو 6قتصادي و6جتما ،Sىلاللتحاق بالنظام التعلي� أو أي اختالفـات ن

ـــS مختــــــصر ملــــــا أســـــفرت عنــــــھ جQــــــود اVNfومــــــات املــــــصر�ة dــــــc مجــــــال  ــــا يrــــــc عــــــرض ك�ـــ ، وفيمــ ىأخـــــر
س والفــــــصو واملعلمــــــ
ن والتالميــــــذ املقيــــــدين،  ل6ســــــ\يعاب، 'أعــــــداد املــــــدا  حــــــساب 5ــــــسبة و�مكــــــنر

 مـــن 62019/2020ســـ\يعاب مـــن خـــالل مراجعـــة 5ـــسب القيـــد باملراحـــل التعليميـــة اeOتلفـــة للعـــام 
  :لا�fدو �Ýيخالل 

 القيد zجماcB السVان تالميذ املرحلة املرحلة

 102.7 12,481,841  12,820,294 6بتدائية

 95.5 5,487,355 5,238,908 6عدادية

 31.5 5,784,525 1,819,497 يالثانو العام

c´16.3 5,784,525 943,046 يالثانو الصنا 

c´ا رالثانو الز  4.2 5,784,525 240,615 ي

يلثانو التجارا  13.8 5,784,525 799,487 ي

cµ1.2 5,784,525 70,357 يالثانو الفند 

�تلفة للعام ) 1(لجدو nن �سب القيد باملراحل التعليمية اZ2019/2020يب  

crدو ما ي�fر من اQلو�ظ:  

مـن سـVان املرحلـة، dـc حـ
ن أنـھ ال £ـستوعب dــc % 100 مـا يز�ـد عـن 6بتـدا¦ي£ـستوعب التعلـيم  •
ى التعليم الثانو العام سو مرحلة ع البـاقو إمـا عrـA % 28,3ي نفقط من إجماcB الطالب، و�تو ز

ا´c والتجار والفندcµ، أو ي\سرhو للبحث عن  نالتعليم الفSp متمثال cd التعليم الصنا´c والز ي ر
ً

  .عمل

طالـــب dـــc ) 22,642,259(ًبلغـــت ال^ـــسبة 6جماليـــة للطـــالب الـــذين لـــم يلتحقـــوا ®Fائيـــا بـــالتعليم  •
ًطالبـا، ) 6,143,787( ، كمـا التحـق و�ـسرب%26.8 التعلـيم ب^ـسبة تقـدر بمجمـوع مراحـل 

 .(%7,3ب^سبة تقدر 

ياسـتوcd التعلـيم الثـانو ) 5,784,525(يبلغ عدد الطالب الذين تخرجوا مـن املرحلـة 6عداديـة  •
Fyم بجميـع مراحلــھ  و�ــسرب مــFyم تقر�بـا) 3,348,997(فقـط مــ

ً
 و�ــو عــدد كب
ــ	 )2,435,528(
 .قcd مرحلة عمر�ة حرجة تتطلب zعداد لسو العمل والتنمية

ا´cالتعليم£ستحوذ  • ر الثانو الز من الطالب، cd ح
ن أن مصر تقوم منذ القدم عAr % 3,3 عArي
اعــة ولـــدFÙا مـــساحة ùـــNراو�ة كب
ـــ	ة جـــدا يمكــن اســـتغاللQا، لـــو أعطـــي �ـــذا النـــوع مـــن  ِالز ِ

ُ ً ر
 .التعليم حقھ من 6�تمام

س أعداد • !نـواع  عrـA حـساب الطـالب تكـدس إBـA باإلضافة تزايد مستمر Ad العام يلثانوا رمدا
، للتعلـيم العـاcB،  املـؤدي الطر�ـق �ـو العـام يالثـانو التعلـيم أن إBـA ذلـك يرجـع وقـد ى!خـر
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 أو ال«شر�ة يتعلق باإلمVانات فيما الفSp، التعليم يواجQQا الST املشكالت ك¹	ة إAB باإلضافة
 املتدنيـة والنظـرة لنوعيـة التعلـيم ال^ـسSÂ 6نخفـاض أو املقدمـة ال7ـ	امج ةنوعيـ أو املاديـة

  . الفSp للتعليم
 ،Aــrمــستو أع AـBإ Sجـة 6لتحــاق أو 6نتقـال مــن مـستو �علي�ــ ىوÄـش
	 معــدل 6نتقـال إBــA د ى ر

ة  ى املـستو التعلي�ـS التـاcB، وعrـA نقـيض ذلـك £ـش
	 معـدل 6نتقـال املتـد5ي اسـ\يعابركما £عكس قد
AB مشا'ل ناجمة عن الرhط ب
ن مـستو�
ن �عليميـ
ن £عـود سـبFþا إBـ�û Aـز dـc نظـام 6متحانـات أو إBـA إ

 Aـــrاملـــستو !ع cـــd مناســـبة للتالميـــذ 	ـــ
ة اســـ\يعاب غ ىقـــد ، وفيمـــا يrـــc ) حـــصاءمعSـــد اليو�ـــسكو لإل(ر
  .2018/2019معدل zنتقال ما ب
ن عامي 

  ) 2(لجدو 

  2020-2019، 2019-2018يبZن معدل xنتقال بZن عامي 

dجما�x فrحضر ر 

 بنZن بنات جملة بنZن بنات جملة نبنZ بنات جملة
 املرحلة

 يالثانو العام 49.79 64.99 57.08 20.22 26.80 23.51 34.22 44.12 39.08

20.27 15.34 25.00 8.19 6.77 9.60 34.23 25.67 42.13 dzيالثانو الصنا 

يالثانو التجار 19.55 33.73 26.35 10.13 11.00 10.56 14.59 21.31 17.88  ي

5.46 1.46 9.31 2.85 0.63 5.06 8.49 2.47 14.04 dzا رالثانو الز  ي

1.46 1.00 1.90 0.44 0.24 0.65 2.63 1.93 3.28 d¨يالثانو الفند 

crدو ما ي�fر من اQلو�ظ:  

يتفو التعليم الثـانو العـام dـc معـدل 6نتقـال ب^ـسبة  • ين نظ
ـ	ه مـن التعلـيم الثـانو عـ) 39,08(ق
  .ًالفSp بجميع أنواعھ قر�با من الضعف

•  c´ا ، cd ح
ن انخفضت cd الصنا´c والز رتفو 5سبة البنات cd التعليم الثانو العام والتجار ي ي ق
cµوالفند. 

يانخفـــاض 5ـــسبة طـــالب الر�ـــف عـــن اNfـــضر dـــc 'ـــل أنـــواع التعلـــيم الثـــانو العـــام والفpـــS، ففـــي  •
أي ما ) 23,51(يcd الثانو العام، cd ح
ن بلغ cd الر�ف ) 57,08(نتقال اNfضر يبلغ معدل 6

ب الضعف  .ريقا

، و�ــذه 5ــسبة ضــعيفة، )39,08(يي^تقــل مــن املرحلــة 6عداديــة إBــA التعلــيم الثــانو العــام فقــط  •
 .حيث ي^بcì أن يبلغ اس\يعاب التعليم العاcB إAB أق�¯ قدر ممكن

• Vفال ي ،c´ا  ).1,46(، وكذلك الفندcµ فقط) 5,46(ىاد £ستوعب سو رتواضع 5سبة التعليم الز

يتفــضيل zنــاث التعلـــيم التجــار مــن بـــ
ن أنــواع التعلــيم الثـــانو  • ، حيــث تز�ـــد 5ــسبFGم dـــc الفpــSي
 .اNfضر والر�ف

) 49,79(مقابل ) 64,99(ز�ادة 5سبة zناث عAr البن
ن cd 'ل من الر�ف واNfضر، حيث وصلت  •
، و�عــدلت نظـرة ا�Oتمـع إBــA )20,22(مقابـل ) 26,80(^ـسبة dـc اNfـضر، وdـc الر�ــف بلغـت ال

 حT¯ املرحلة ا�fامعيـة �عليم البنات، وحرصت كث
	 من !سر عAr إكمال الفتيات التعليم
  .وما ¾عد�ا
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ن يميـــل الـــذ'و إBـــA التعلـــيم الثـــانو الـــصنا´c دو zنـــاث، فقـــد بلغـــت 5ـــسبFGم  • ي مقابـــل ) 25,00(ر
)15,34( ،  

� �يالعدالة التعليمية بZن التعليم الثانو العام والتعليم الثانو الف©   :ي
 AــــBــــدف إFÙ ديثــــة، حيــــثNfتمعــــات ا�Oا Aــــd £عــــد التعلــــيم الفpــــ¯ أســــاس التنميــــة التكنولوجيــــة 
ات العمليــة الTــ¯ تمكــFyم مــن أداء عملQــم  ا مــن الثقافــة واملعلومــات الفنيـة واملQــا رإكـساب الطــالب قــد ر

ً

ـــل،  ـــA ا�Oــــاالت عrــــA الوجــــھ !كمـ قوFÙــــدف أيــــضا إBــــA إعــــداد الفpــــ¯ املتطــــو واملطلــــوب لــــسو العمــــل dـ ر
ً

 Arة ع ثة تواجھ ا�Oتمع حيث �شVل خطو مة التعليم الفp¯ 'ا اعية والفنية؛ و�عت7	 أ �ة والز رالتجا رر ز ر
مـة dـz Aقتـصاد، وتتمثــل  اعيـة أو الـصناعية ممـا يـؤدى إBـA أ زسـو العمـل وجـودة املنتجـات سـواء الز ر ق

مة ا   ):2014،8مركز cÛ،(يلتعليم الثانو الفSp فيما يcrزأ

ـــا  • ة املعلمــــ
ن !كفــــاء dــــA مجــــاالت التعلـــــيم الفpــــ¯ وتــــد5ى مــــستو املنــــاIå الTــــ¯ يتلقا�ــ ىنــــد ر
  .الطالب

اسة  • رتد5ى مستو املناIå الT¯ يتلقا�ا طالب التعليم الفp¯ أثناء الد   .ى

جة ثان • راملسئولو عن التعليم الفp¯ يتعاملو معھ كتعليم د ن   .ية ن

س الفنيـــــة دو وجـــــود فـــــرص عمـــــل أو تـــــوف
	 عمـــــل مناســـــب  • ـــA املـــــدا ديـــــاد أعـــــداد خر�âــ نا ر ز
  .لتخصصاFbم 

ب من الثانو�ة العامة والتعليم العام •   .والنظر للتعليم الفp¯ عAr أنھ فرصة للQر

�«يـــــة وغيــــاب خطـــــة واnــــNة لتطـــــو�ر  • Äــــسية والتد �ـــــة قوميــــة لإلحتياجـــــات التد رغيــــاب ر ر ؤ
 ¯pالتعليم الف.  

نــــة بــــالتعليم و�ظQـــر مــــ جـــة كب
ــــ	ة مقا رن واقــــع التعلـــيم الثــــانو الفpــــS بمـــصر أنــــھ متــــد�و بد ر ر ي
س والفـــصو  نــة بـــ
ن 5ــسب 6ســـ\يعاب dــc 'ــل مFyمـــا، وكــذلك عـــدد املــدا لالثــانو العــام، وذلـــك باملقا ري ر

ن الثانو�ـة العامـة دو النظـر لطـالب بطـالبوالطالب، و6�تمام الكب
	 مـن !سـر واVNfومـة وا�Oتمـع 
ييم الفSp، حT¯ خطط التطو�ر وا�تمـام املـسئول
ن ال ينـصب إال عrـA الثـانو العـام، أمـا التعلـيم التعل

ســــھ وفــــصولھ وطالبــــھ وخر�جيـــھ، و'أنــــھ أ5ــــ��á خصيــــصا لتخفيــــف  ًالفpـــS فQــــو �علــــيم الفقــــراء dـــc مدا ر
اســـــات جـــــدو  ىالـــــضغط عrـــــA اVNfومـــــات dـــــz cنفـــــاق عrـــــA التعلـــــيم وتطـــــو�ره، و�ـــــذا يتطلـــــب وضـــــع د ر

س الثانو�ــــة الحتياجــــات ـــا سياســــات القبــــو dــــc املــــدا ر ســــو العمــــل، توضــــع بمقتــــضا�ا واســــتجابة لQـ ل ق
الفنيـــة، حTـــ¯ ال يـــصبح خر�جيـــھ مجـــرد بقايـــا املرحلـــة zعداديـــة الفـــائض عـــن حاجـــة الثانو�ـــة العامـــة 
 Úـnـي، والـذي يو�Ý ـدو�fن مـن خـالل ا
تھ 6س\يعابية، و�مكن معرفـة الفـر بـ
ن كـال النظـام لوقد ق ر

ا�ــــــــ�5Sــــــــسب املــــــــد ــــــانو والفpــــــــS للعــــــــام الد ـــــــيم الثــ ـــــــ
ن التعلـ ـــــصو بـ س والفـــ را ير الكتــــــــاب ( 2020/ 2019ل
  ):z2020حصا¦ي،
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  )3(لجدو 

 �Mªا س والفصو بZن التعليم الثانو والف©� للعام الد ريو¬ �سب املدا ير   2019/2020ل

  

س  لفصو رمدا
 نوع التعليم

 إجماcB ر�ف حضر خاص حVومي إجماcB ر�ف حضر خاص حVومي

 44,499 13,952 30,547 9,086 35,413 3,861 1,324 2,537 1,449 2,412 يالثانو العام

 25,613 5,269  20,344 81 25,532 1,235 323 912 7 1,228لصنا´cيالثانو ا

c´ا رالثانو الز  4,971 1,347 3,624 0 4,971 251 85 166 0 251 ي

يالثانو التجار  16,810 5,490 11,320 2,637 14,173 863 349 514 252 611 ي

cµ1,983 273 1,710 986 997 123 14 109 25 98 يالثانو الفند 

cBجماz 4,600 1,733 4,238 2,095 6,333 81,086 12,790 67,545 26,331 93,876 

deدو ما يu|ر من اSظrلو:  

س عــن نظ
ــ	ه مــن التعلــيم الثــانو الفpــS، فقــد  • يتفــو التعلــيم الثــانو العــام dــc عــدد املــدا ي بلــغ رق
س  ســــة، �ـــذا اefلــــل نـــتج عنــــھ ) 2472(بـــالتعليم العــــام، ب0نمـــا dــــc الفpـــS) 3861(رعـــدد املــــدا رمد

نـة بالعـام، بمـا ا5عكــس قطعـا عrـA املنــتج  س الفنيــة مقا ب الــضعف dـc املـدا ًكثافـة طالبيـة تقـا ر ر ر
ســـة الواحـــدة  ة الذ�نيـــة الــسلبية عـــن التعلـــيم الفpـــS، فمتوســط طـــالب املد رالتعلي�ــS، والـــصو ر

  .ي cd الثانو العام٤٩٢ً طالبا مقابل ٨٧٠يم الفSpبالتعل

ـــن ا�fـــــدو  • س dـــــc التعلــــيم الثـــــانو العــــام، يظQـــــر مـ �ــــادة أعـــــداد املــــدا لعrــــA غ
ـــــ	 املتوقــــع عنـــــد  ي ر ز
لالتكدس الطال�ي cd فصو الثانو الفSp، فقـد بلغـت أعـداد الفـصو  ي نـة ) 49377(ل رفـصال مقا

ً

 .يبالثانو العام) 44499(ب

ات منــتج التعلـــيم الفpــS يظQـــر dــc الوقــت الـــذي £ــستفيد ف • ريـــھ القطــاع اefـــاص مــن خ7ــ	ات وقـــد
يضعف مشاركة القطاع اefاص cd التعليم الثانو الفSp، فل0س �ناك cd جميع أنواع التعلـيم 

ىالثـــانو الفpــــS ســــو  ك dــــc التعلــــيم ) 284(ي �عــــة، dــــc حـــ
ن £ــــشا عــــة عrــــA أنواعـــھ ! ســـة مو رمد ر زر
سة) 1449(يالثانو العام ب  .رمد

اعيـــة صـــفر، والفنـــدcµ جـــاءت اســـ\ث • س الفنيـــة الز ات القطـــاع اefـــاص dـــc املـــدا رما ر ســـة ٢5ر ر مد
ـــل  ـــار 98مقابـ ســــة حVوميــــة، ب0نمـــــا dــــc التجـ يمد ســــة مـــــن إجمــــا2٥٢cBر ســــة ثانو�ـــــة 611ر مد ر مد

�ة حVومية  .رتجا

ا´c صفر7 • س خاصة فقط فنية صناعية، ب0نما املسا�مة اefاصة cd التعليم الفSp الز ر مدا  .ر

ي التعليم الثانو الفcd Sp اNfضر عن نظ
	ه من التعليم الثانو العام، فقد تزايد أعداد فصو • ي ل
فصال مقابل ) 36998(بلغت 

ً
 .يcd التعليم الثانو العام) 30547(

يقلة أعداد فصو التعليم الفSp اefاص مقابل نظ
	ه من العام، فقد بلغت cd التعليم الثانو  • ل
 ).9086(يانو العام اefاص ، ب0نما cd التعليم الث)3704(الفSp اefاص 

و�مكـــن الوقـــوف عrـــA واقـــع العدالـــة التعليميـــة بـــ
ن 'ـــل مـــن التعلـــيم العـــام والفpـــS مـــن خـــالل 
  :لا�fدو �Ýي
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  )4(لجدو 

�  ي يبZن واقع العدالة التعليمية بZن التعليم الثانو العام والف©

اdz الصناdz العام النوع  ا|uملة الفند¨d يالتجار رالز

 3,873,002 70,357  799,487 240,615 943,046 1,819,497 جملة التالميذ

س  6,333 123 863 251 1,235 3,861 رجملة املدا

 93,876 1,983 16,810 4,971 25,613 44,499 لجملة الفصو

dجما�x 66,95 1.2 13.8 4.2 16.3 31.5 القيد 

   1.46 17.88 5.46 20.27 39.08 معدل xنتقال من xعدادية

سZن  252,386 2,919 37,910 12,890 92,240 106,427 رأعداد املد

سZن بمؤ/الت مم ة وعليارمد  206,644 2,823 37,615 12,249 49,611 104,346 زتا

سZن مؤ/الت متوسطة وفو  قمد ر
 متوسطة

2,081 42,629 461 295 95 45,561 

  crدو ما ي�fر من اQلو�ظ:  

dــــc حــــ
ن يبلــــغ عــــدد الــــسVان dــــc ) 3,873,002(£ــــستوعب التعلــــيم بنوعيــــھ العــــام والفpــــS فقــــط  •
ًطالبــا ) 1,911,523(، أي أن �نــاك مـا يقــرب مـن )5,784,525(يالتعلـيم الثـانو بجميــع أنواعـھ 

اسة بـأي مـن النظـام
ن العـام والفpـS، و�ـذا �ـدر ترhـو  سة الثانو�ة ولم يكملوا الد يتر'وا املد ر ر
Qت دو إكمال �عليمhة قد �سر	
  .انكب
	 و5سبة كب

نة ب
ن العام والفSp، ولكن cd بيانات التعليم الفSp ذاتھ، فعAr ال  • ريظQر اefلل فقط عند املقا
س الثانو�ــــــة الــــــصناعية  ـــــدد املــــــدا ـــــغ عــ ـــــ«يل املثــــــال، بلـ ــا dــــــc العـــــــام 1235رسـ ـــــة التحــــــق FÀــــ ســ رمد

Sا�ــ� اعيــة ) 046,943 ( 2019/2020رالد س الثانو�ــة الز رطالبــا، ب0نمــا عــدد مــدا ر ســة 251ً ر مد
 . ً طالبا615 ألف و ٢40فقط التحق FÀا 

•  c´ا ر£شVل عدد طالب الثانو الز ي٪ فقط مـن إجمـاcB طـالب الثـانو الفpـS، ب0نمـا 5ـسبة 8,11ي
ي٪ فقـط مـن إجمـاcB امللتحقـ
ن بالثـانو الفpـS، 3.5التعليم الفpـS الفنـدcµ متدنيـة حيـث �ـشVل 

س
ن للفندقةما يجعل قطاع السياحة £عتمد cd أوقات التعاcd عAr 5سبة كب
	ة من غ
	 الد  .را

قام �ساؤالت م�Nة ت • ياefطط املستقبلية، ودو القطـاع اefـاص ومـس\ثمر لحو رطرح تلك ! ر
س الفنيــــة الTـــS �ــــسFGدف باألســـاس تخــــر�ج منــــتج  ا´ــــc والـــصنا´c، مــــن دعـــم املــــدا رالقطـــاع الز ر

 .!يخدم احتياجات تلك القطاعات؟

• cµالفند Spس التعليم الف س الفنيـة، وسـ«ب �ـذا واnـÚ !قل 5سبة dـc جميـع املـ رتمثل مدا ردا
س الفندقية �و قطاع السياحة بمختلف مؤسساتھ  .رحيث من FÙتم بخر�câ املدا

نمليـو طالـب، 2.5من طـالب املرحلـة الثانو�ـة سـنو�ا، بنحـو % 53يمثل التعليم الفAd ¯p مصر  •
ع �ــــؤال ، والفنــــدAµ يتــــو ا´ــــA، والــــصنا´A، والتجـــار س التعلـــيم الفpــــ¯ الز ع
ن بــــ
ن مــــدا زمـــو ر ىز ء ر

 Ar2472الطالب ع ABدمة التعليمة حواefم اQة، يقدم ل� سة Ad جميع محافظات ا�fمQو ر مد ر
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س �علـيم فpـS ومـص�Nة الكفـاءة zنتاجيـة,  ألف معلم ومعلمة146 , و�علـيم م�ـS, رو�نـاك مـدا
Sب م��  .روتد

•  Sـpيمليـو طالـب، و5ـسبة طـالب التعلـيم الثـانو العـ5,2¾عـدد % 53يمثـل طـالب التعلـيم الف ام ن
س التعليم الفSp أك7	، ولكن العكس �و الNÞيح46% ر، فمن الطبي�c أن يVو عدد مدا  .ن

�ــادة  �ــو �ــ��يع الطــالب عrــA 6لتحــاق بــھ عــن طر�ــق  Sــpزإن أو خطــوة لتطــو�ر التعلــيم الف ل
س الفنية cd 'افـة اNOافظـات س جديـدة فالبـد , رعدد املدا روdـc حالـة عـدم تـوف
	 إمVانيـات لبنـاء مـدا

اســـية لـــنقص الكثافـــة مـــن �عـــدد ) 830(ً، ألنـــھ وفقـــا لالحـــصائيات يوجـــد تقر�بـــا الطالبيـــةر الف%ـــ	ات الد
نــة بــالتعليم الثــانو العــام، الــذي تتحمــل فيــھ  ســة الواحــدة، و�ــذا عــدد كب
ــ	 جــدا مقا يطالـب dــc املد ر ًر

سة ما يقرب من  سـ
ن) 470(راملد �ـادة أعـداد املد رطالب، أي قر�با من الضعف؛ وكذلك البد من  ز ً cـd 
ش العملية �بات والو ر'افة ا�Oاالت واملواد والسيما التد  .ر

c الVاcd أل�مية  رإن من !سباب الرئ0سية لقصو التعليم الفcd Sp مصر، �و عدم وجود ال́و
ن�ذه ا�Oاالت، والدليل أن 'ل طالبھ يلتحقو بھ ¾س«ب ضعف مجموعQم لدخولQم الثانو�ة العامة، 

فع الو´FÀ cذه  ات الـصناعة رو�ذا يحتاج  ا س الفنية ع7	 حملة قوميـة تقـوم عل�Fـا و را�Oاالت واملدا زر
ط للطــالب الــذين ير�ــدو التقــدم ، وال%	بيــة والتعلــيم وzعــالم نفعrــc قــدر املــستطاع يجــب تــوافر شــر و

ات، ألن �ـــذا ســـيمنح ثقـــة أك7ـــ	 لطـــالب الـــشQادة  س الفنيـــة مثـــل امتحـــان القـــد ربالـــدخو لQـــذه املـــدا ر ل
 التعليميـة dـc مرحلـة العدالةو�مكن توضيح نملVو مو�بة أو حرفة معينة للتقدم، 6عدادية الذين ي

س والفـــصو  لالتعلـــيم الثـــانو العـــام مـــن خـــالل جـــدو يوnـــz Úتاحـــة اNfاليـــة بمقيـــاس عـــدد املـــدا ل ري
  .)2020الكتاب zحصا¦ي،( م 2020-2019 للعام واملقيدين وفق النوع

  )5(لجدو 

س والفصو واملقيدين وفق النوع للعام  ل يبZن واقع ,تاحة ا|3الية بمقياس عدد املدا -2019ر
  م2020

س التبعية  جملة بنات بنZن  لفصو رمدا

 1,257,699 859,042 668,657  35413 2412 حكومي

 291,798 137,656 154,142  9086 1449 خاص

d1,819,497 996,698 822,799  44499 3861 إجما� 

crدو ما ي�fر من اQلو�ظ: 

س ت • رواضـــع مـــسا�مة القطـــاع اefـــاص dـــc إتاحـــة اefدمـــة التعليميـــة؛ فقـــد بلغـــت 5ـــسبة املــــدا
س فــصو تقــدر بـــ%37ياefاصــة بــالتعليم الثــانو العــام ل، ب0نمــا ضــمت تلــك املــدا فقــط % 20ر

  .لمن جملة فصو املرحلة كVل

س اefاصـــة  • عـــو عrـــA % 16ربلغــت 5ـــسبة طـــالب املـــدا نفقـــط مـــن مجمـــوع طـــالب املرحلـــة، مو ز
س اVNfومية من ا% 37 س فقط، cd ح
ن �ستوعب املدا رملدا   .من الطالب% 84ر

س اVNfوميـــة مـــا يقـــرب مـــن • ) 200(، ب0نمـــا dـــc اefاصــــة)520(رمتوســـط عـــدد الطـــالب dـــc املـــدا
 .طالب

مـن مجمــوع الطـالب، وتز�ـد 5ـسبة البنـات عـن البنـ
ن dــc % �45ـشVل فئـة البنـ
ن مـا يقـرب مـن  •
  . صالتعليم اVNfومي، عAr خالف التعليم اefا
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فقـط % 31 أي ب^ـسبة ،)5,784,525(مـن بـ
ن ) 1,819,497(ي£ستوعب التعليم الثانو العـام  •
يو�ـــذه 'لQـــا معـــاي
	 تبـــ
ن ضـــعف العدالـــة التعليميـــة dـــc مرحلـــة التعلـــيم الثـــانو بـــ
ن 'ـــل مـــن .

س والفصو والطالب، وكذلك ضعف 5سبة  لالقطاع
ن العام واefاص، cd 'ل من عدد املدا ر
ىيم الثـانو بقطاعيـھ العــام واefـاص، فQـو ال £ـستوعب سـو 6سـ\يعاب dـc التعلـ فقــط % 31ي

hما ي\سرب مFyم عدد، فيصل للتعليم العاcB مFyم فقط  من % 25رمن جملة طالب املرحلة، و
جملــة الطــالب، و�ــذه 5ســسبة ضــعيفة عنـــد النظــر أل�ميــة التعلــيم ا�fــام�c والعــاcB وÝمـــال 

 0املتعلقة بھ وامل%	تبة عليھ
ثالثا

ً
  دالت الرسوب وال¡سربمع: 

ًوÄعت7ـــ	 الQـــدر التعلي�ـــS مؤشـــرا عrـــA تـــد5ي كفـــاءة النظـــام، وضـــياع قـــدر مـــن اQ�fـــود املاديـــة 

ىوالفكر�ــة املبذولــة dــc التعلــيم دو مقابــل، بمــا £عكــس تــد5ي مــستو اefــر�ج
ن، كمــا £ــشمل حــاالت  ن
ملبذولة عAr الطالب الرسوب وال\سرب، وإطالة مدة املVوث cd املؤسسة التعليمية، وتكرار اQ�fود ا

د ال«شر�ة واملادية cd تحقيق !�داف املرسومة،  رأك¹	 من مرة، كما يتمثل cd ضعف استغالل املوا
لوضــعف الفاعليــة التعليميــة، و'ــل ذلــك يتحــو إBــA خــسائر ماليــة �ــشVل عبئــا عrــA م
�انيــات الــدو  ل

  .)2017،486، رالصقو(واملؤسسات التعليمية 

تفــــاع معــــدالت ا دة روقــــد أدى ا ســــة مــــن جاذبــــة إBــــA طــــا رلكثافــــة dــــc الفــــصو إBــــA تحــــو املد ر ل ل
للطــالب، وhالتــاAB غيــاب الQــدف الFyــا¦ى مــن العمليــة التعليميــة 'لQــا، لعــدم وجــود فــرص عمــل و�ـــو 
أحد أ�م أسباب ال\سرب، فثقافة كث
	 من !سر �عت7	 إكمـال التعلـيم إضـاعة للوقـت، فـضال عـن 

ً

خدمـــة التعلــيم إBــA منــاطق كث
ـــ	ة، باإلضــافة إBــA عـــدم لوجــود ســ«ب آخــر لل\ـــسرب و�ــو عــدم وصــو 
س غ
ــــ	 جيــــدة، كمـــــا أن  ة مــــدا ـــة صــــاNfة، مــــع منــــاIå جافــــة، وإدا ـــية أو أفنيـ سـ روجــــود أ5ــــشطة مد ر ر
ىمعاملة املعلم
ن للطالب ال ترAµ باملستو ال%	بو cd كث
	 من !حيان، وcd املقابل ال £شعر الطالب  ى

لبجدو ما يتعلمو cd اNfصو عAr وظيف ن   .ةى

، فإنــھ يمكــن  يوإذا 'ــان مــن الــصعب الوقــوف عrــA إحــصائيات ال\ــسرب مــن التعلــيم الثــانو
س وعVـوف  راNfـديث عـن ال\ـسرب النفـ»�S الـذي يحـدث dـc التعلـيم الثـانو العـام، مـن �åـر للمـدا ي
 cــd ،6ســ\يعاب والنجــاح cــd ــا اعتمــادا 'ليــاFــصوصية، واعتمــاد الطــالب عل�efس ا ًعrــA مراكــز الــدر ً و

س التعليم التعليم ا رلثانو العام، أما من جQة التعليم الفSp فاألمر يزداد صعوhة cd فQم واقع مدا ي
سـة  hما ال يذ�ب الطالب إAB املد ا، بل  رالفSp الذي ال يتعلم مFyا الطالب ش0ئا cd تخصصھ إال ناد ر ر

ً ً

سة دو أن يتعلم ش0ئا، cd ح
ن أن الدو امل لإال ألجل 6متحان فقط، و�خرج من املد ًن
تقدمة ترصد ر

قأمو6 وخططا واس%	اتيجيات كب
ـ	ة للFyـوض FÀـذا النـوع مـن التعلـيم لـسد حاجـات سـو العمـل مـن 
ً ً

ـــة وzحــــصاء ال يــــضع إحــــصائيات  ات املطلوhــــة، ولعــــل اQ�fــــاز املركــــز للتعبئــــة العامـ ي!يــــدى واملQــــا ر

ن من التعليم الثانو لس«ب
نhيللم\سر:  

£ـشمل جميـع الطـالب املتخـرج
ن مـن املرحلـة zعداديـة، يألن التعليم الثانو بنوعيھ : ل!و
س املتنوعــة ¾عـــد  ع البــاقو مــFyم عrـــA ســو العمــل أو 6لتحــاق باملؤســـسة العــسكر�ة واملــدا رو�تــو ق ن ز

س  ـــة مثـــــل مــــــدا ك 'ــــــو"رzعداديــ لمبـــــا ـــاة "ر ـــد، وامليـــ ــــر�ض، و6نتــــــاج اNfر�ـــــي، والــــــسكة اNfديــ ، والتمـ
ــــة، والب%ـــــــ	و �ـــ ـــــصرف الـــــــصc³، والـــــــضبعة النو س ووالــ ــــــدا ـــــد، وتوشـــــــ0با العر�ـــــــي، ومـ ـــــة ال7	يــ رل، ودبلومــ

، و�ـــتم ق، و'لQـــا �عمـــل عrـــA إعــداد خـــر�ج
ن dـــc تخصـــصات متنوعــة لـــسو العمـــلSTEM""املتفــوق
ن 
ًتحديد القبو FÀا وفق مجموع الشQادة 6عدادية وفقا  �ا من لعددل	
 الطالب و!ماكن املتاحة، وغ
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س الTــS �عمــل عrــA وضــع الطــالب dــc أمــاكن ال قئقــة dــc ســو العمــل وتمكــن املــستقبل الــوظيفي راملـدا
سQا اefصوصية ون\يجFGا وغ
	 ذلك من !شياء  فاFbا ودر ولألبناء دو خوض غمار الثانو�ة ومصر و ن

 .ًالST تجعل التفك
	 cd إطار خارج نظام الثانو�ة العامة أمرا cd غاية !�مية

 بلـغ مرحلـة الـتمكن مـن القــراءة نأن الطالـب ¾عـد تمامـھ للمرحلـة zعداديـة يVــو قـد: الثـا5ي
، وأن !سرة  يوالكتابة واNfساب وتجاو 'ل صعوhات التعلم الST تحو دو بلوغھ التعليم الثانو ن ل ز
dــc التعلــيم الثــانو  يعنــد�ا مــن zصــرار والعز�مــة لتعلــيم أبناء�ــا مــا يــدفعQم إلكمــال �علــيمQم، إمــا 

لـذي يقتـصر الطر�ـق عrـA !سـر والطـالب، وإمـا dـc املمQد للتعليم وا�fام�c، وإما cd التعليم الفpـS ا
س الST سبق ذكر�ا   .رإحدى املدا

ًا�عا سية: ر   رmب°ية املد

��S من أ�م أساسيات العملية التعليمية، وعامال مؤثرا من عوامل نجاح £عد املبp¯ املد
ً ً

ر ، Qاُ
��S مالئما �ادة مستو التحصيل العل�S لدي الطالب، فVلما 'ان املبp¯ املد و
ً

ر ى ُ ومجQزا بVافة سبل ز ً

سـائل التعلــيم والراحـة فــإن ذلـك ســيVو لـھ !ثــر 6يجـا�ي عrــA العمليـة التعليميــة برمFGـا، حيــث  ُو ن و
ســية، وعالقـــات  ة مد رتتفاعــل 'افــة عناصــر العمليـــة ال%	بو�ــة والتعليميــة مــن �علـــيم، وأ5ــشطة وإدا ر

سة   .راجتماعية ب
ن جميع العامل
ن cd املد

ــــدا ــــــــ ـــــدو املــ ـــــــــر ا�fـــــــــ ــ رو�ظQـــ ل ـــــــــع ُ ــــــة واملوقـــــ ـــــسب التبعيــــــــ ــــــ ــــصو حـــ ــــــــ ـــــــــاب ( م2019/2020لس والفــ الكتـــــ
  .)z2020حصا¦ي،

  )6(لجدو 
س يو¬  �  العام حسب التبعية ىالثانو لوفصو رمداMªا   م2019/2020رواملوقع للعام الد

  اجما�d  رrف  حضر  خاص  حكومي  ا3nافظة  اجما�d  رrف  حضر  خاص  حكومي  ا3nافظة

  403  97  306  240  163  ا|²Zuة  737  0  737  448  289  القا/رة

rة   85  47  38  26  59  الفيوم  276  1  275  157  119  ر,سكند

  102  54  48  22  80  ب©� سوrف  178  89  89  75  103  البحYZة

  138  82  56  21  117  املنيا  161  100  61  35  126  الغر³ية

  146  73  73  38  108  أسيوط  113  61  52  17  96  كفر الشيخ

  113  53  60  26  87  سو/اج  148  103  45  16  132  املنوفية

  83  53  30  4  79  قنا  241  112  129  108  133  القليو³ية

  x  31  6  23  14  37قصر  205  123  82  33  172  الدقSلية

  63  28  35  15  48  أسوان  74  29  45  11  63  دمياط

ح  271  156  115  71  200  الشرقية   19  2  17  3  16  ومرLMª مطر

  27  13  14  0  27  الوادي ا|uديد  34  0  34  10  24  ربو سعيد

 50 4  46  26  24  البحر mحمر  x  48  22  50  20  70سماعيلية

 O  28  4 26  6 32ناءشمال س  31  0  31  10  21  السو¹س

 x  2412 1449 2537 1324 3861جما�d 24 4  20  5  19  جنوب سOناء



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193: (العدد
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crدو ما ي�fر من اQلو�ظ:  

Äع ا�fغراcd ب
ن اNOافظات وكذلك الر�ف واNfضر ب • س حسب التو Äع املدا زتو 
ن اVNfومي رز
 .واefاص

س وcÛ اNOافظات !ك¹	 كثافة وÛـc %) 77(محافظة ما يقرب من ) 14(تضم  • رمن عدد املدا
�ة، الـــشرقية، القليوhيـــة، الدقQليـــة، البح
ـــ	ة، الغرhيـــة، -القـــا�رة(بال%	ت0ـــب  
ـــ�ة، zســـكند�fرا

اNOافظـات ، ب0نمـا ال تـضم بـاcµ )املنوفية، أسيوط، املنيـا، كفـر الـشيخ، سـو�اج، بpـS سـو�ف
 .فقط %) 25(ىسو) 13(ال


ــــ�ة  •�fة وا� س اVNfوميــــة dـــc 'ــــل مـــن القــــا�رة و6ســـكند س اefاصـــة عrــــA املـــدا رتتفـــو املــــدا ر ر ق
س اVNfومية لسد ال��ز  .روالبحر !حمر، مما يتطلب 6�تمام FÀذه اNOافظات cd بناء املدا

 والـــشرقية، والفيـــوم، الغرhيـــة، وكفـــر الـــشيخ، واملنوفيـــة، والدقQليـــة،(�ـــشQد محافظـــات مثـــل  •
س اefاصة cd الر�ف دو اNfضر) وSph سو�ف، واملنيا، وقنا نتوسعا كب
	ا للمدا ر ً ً. 

ب 5ــــسبة التعلـــــيم  • ـــرة كب
ــــ	ة dــــc جميـــــع اNOافظــــات ممــــا يVــــاد يقــــا ر£ــــشQد التعلــــيم اefــــاص طفـ
ًاVNfومي بل يفوقQا cd ¾عض اNOافظات، و�ذا £شVل Fbديدا خط
	ا للعدالة التعليمية ً.  

س dـc بـ
ن الطـالب عدالـة أك¹ـ	 التعلـيم 	وÄعت7ـ الـصغ
	ة، حيـث يمكـن  !عـداد ذات راملـدا
فQم و6ستفادة املثAr من جميع عناصر العملية  واس\يعاب جميع الطالب ومراعاة احتياجاFbم وظر

�ـ�S بأكملـھ،  سـة كثافـة خفـض عrـA وhمـا £ـساعدرالتعليميـة، و�عميـق 6نتمـاء للمجتمـع املد  راملد
س عـدد لو�قلـ والفـصل، اسـية تتعـدد الTـS راملـدا ســية رف�Fــا الف%ـ	ات الد ر، فكث
ـ	ا مـن املبـا5ي املد

ً

ات  تفـــــاع zيجـــــا ـــث املوقـــــع والتـــــصميم واملـــــساحة وذلـــــك ¾ـــــس«ب ا راملـــــستأجرة غ
ـــــ	 مناســـــبة مـــــن حيــ ر
ات اس\ئجار املبا5ي !قل جودة ة وzدا ا رللمساكن مما يضطر الو ر  . ز

  كثافة الفصل: ًخامسا
سـية، املبـا5ي ملؤشـر طبيعيـة ن\يجـة الفصل كثافة مؤشر يأ�ي  ال��ـز ف�Fـا يـؤدي حيـث راملد

ÄعQـا وسـوء سـة كثافـة dـc الز�ـادة إBـA زتو  عـدد الطـالب الفـصل بكثافـة و�قـصد معـا، والفـصل راملد
 املعلـم مـن و6سـتفادة التعلـيم بجـودة للFyـوض املتغ
ـ	ات أ�ـم مـن وÄعـد بـھ، نيتعلمـو الـذين

سية و!5شطة   .املقدمة راملد

نة كثافة الفصل بـ
ن التعلـيم اVNfـومي واefـاص والر�ـف واNfـضر آلخـر خمـس  رو�مكن مقا
ســـنوات، حيـــث تـــزدداد ال^ـــسبة dـــc التعلـــيم اVNfـــومي عنـــھ dـــc التعلـــيم اefـــاص، فقـــد بلغـــت dـــc عـــام 

بالتعليم اVNfومي م��لة أعAr 5سبة لQا عAr مدار خمسة أعوام متتاليـة، ) 43.92(م 2019-2020
ـــدو يبــــ
ن الكثافــــة آلخــــر خمــــس ســــنوات ، )32.11(لتعلــــيم اefــــاص ب0نمــــا تــــصل dــــc ا الكتــــاب (لوا�fـ

  :)z2020حصا¦ي،
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  ) 7(لجدو 

  ليبZن كثافة الفصو آلخر خمس سنوات

  رrف  حضر
�Mªا   رالعام الد

  جملة  خاص  حكومي  جملة  خاص  حكومي

2015/2016  42.44 31.39  40.10  38.76  27.73  38.25  

2016/2017  42.74  30.89 40.11  39.38  29.39  38.90  

2017/2018  43.48  31.63  40.73  40.89  28.97  40.27  

2018/2019  43.33  31.58  40.39  41.28  29.51  40.64  

2019/2020  43.92  32.11  40.77  41.79  32.16  41.16  

 ABالتـاhدة للطـالب، و سـة مـن جاذبـة إBـA طـا تفاع معدالت الكثافة إBـA تحـو املد رلقد أدى ا ر لر
لFyــا¦ى مــن العمليــة التعليميــة 'لQــا، لعــدم وجــود فــرص عمــل و�ــو أحــد أ�ــم أســباب غيــاب الQــدف ا

لال\ـــسرب، فثقافـــة كث
ـــ	 مـــن !ســـر �عت7ـــ	 إكمـــال التعلـــيم إضـــاعة للوقـــت، فـــضال عـــن عـــدم وصـــو 
ً

دة  س مـستمر، ¾عـد أن أصـبحت طـا ب الطـالب مـن املـدا رخدمة التعليم ملنـاطق كث
ـ	ة، كمـا أن �ـر ر و
  :Ar ذلكوقد ترتب عول0ست جاذبة، 

نضــــعف 6ســـــ\يعاب والتحـــــصيل لـــــدي التالميـــــذ الــــذين يفتقـــــدو ألد5ـــــى أســـــاليب ال\ـــــشو�ق  •
 .واملتعة

سة • س اefصوصية، وذلك لتعو�ض ما لم يدركھ الطالب داخل املد ر�ادة الدر   .وز

�ـذا العـدد الـ÷eم مـن الطـالب، خاصـة أن  • Aـrن للسيطرة ع
س رالعبء املضاعف عAr املد
ـــ ــــاب زمـــــن اNfـــــصة غ
ـــــ	 كب
ـــــ	، مـــــع حاجــ ة املعلـــــم لـــــشرح والكتابـــــة واملناقـــــشة و�ـــــ��يل الغيـ

 .وتNÞيح الكراسات

  نظام الفترات الدراسية: ًسادسا
ا�ـ�S اليـوم ف%ـ	ات يمثـل �عـدد سـية، املبـا5ي قلـة عـن ي^ـتج ًنوعيـا اًمؤشـر رالد  حيـث راملد

سة �ستخدم أو  بالطال عدد ز�ادة ةن\يج التعليمية، اNfلقة لنفس أو �عليمية حلقة من ألك¹	 راملد
تفاع ، وcÛ ظا�رة تنمو ¾شVل كب
	 cd جميع أنحاء العالم كثافة را   .لالفصو

 cـــd ن الطـــالب حيــث £عيـــق فـــرص الطـــالب
و�ــؤدي نظـــام الف%ـــ	ت
ن إBـــA عــدم تVـــافؤ الفـــرص بـــ
ـــA �علـــــيم جيـــــد، كمـــــا يمكـــــن أن تمنـــــع ســـــة الثانو�ـــــة،  لاNfـــــصو عrــ ـــاء املد ـــن إ®Fــ ر¾عـــــض الطـــــالب مــ

نظام الف%	ت
ن �و تخفيض تVلفة التعليم،   الرئ0سية من اعتمادأن الفائدة) Bray, 2009, 25(و�7	ز
ئS�«0 ¾س«ب ثالثة عوامل  :رو�تحقق �ذا ¾شVل 

ائدة  - أ   .زاستخدام أك¹	 كفاءة للب^ية التحتية التعليمية، حT¯ لو 'انت تVاليف الصيانة 
Äس dــc 'لتــا ا  - ب رســتخدام أك¹ــ	 كفــاءة لــرأس املــال ال«ــشر ألنــھ قــد £ــسمح لألســاتذة بالتــد ي

 .%	ت
نالف
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�م dـc أ5ــشطة   - ت رتخفـيض وقـت التعلــيم الفعـال لألســاتذة والطـالب الــذين يمكـن اســ\ثما
 .ىأخر

س اســـية لعـــام الف%ـــ	ة حـــسب ل والفـــصورو�مكـــن عـــرض واقـــع املـــدا الكتـــاب (2019/2020 رالد
  )z2020حصا¦ي،

  )8(لجدو 

س والفصو ليبZن واقع املدا اسية الف«Yة حسب ر   رالد

  خاص  حكومي  خاص  حكومي

  ا3nافظة
  يوم ¼امل

ف«YتZن أو 
Y½أك  

  يوم ¼امل
 ف«YتZن أو

Y½أك  

  ا3nافظة
  يوم ¼امل

ف«YتZن أو 
Y½أك  

  يوم ¼امل
ف«YتZن أو 

Y½أك  

  0  12  0  44  الفيوم  0  293  1  196  القا�رة

�ة   0  0  0  24  بSp سو�ف  1  117  0  50  رzسكند

  0  4  8  40  املنيا  0 3  6  18  البح
	ة

  0  8  0  43  أسيوط  1  5  9  15  الغرhية

  0  6  1  35  سو�اج  0  1  1  37  كفر الشيخ

  0  1  0  17  قنا  0  8  1  140  املنوفية

  0  2  0  25  6قصر  0  61  2  110  القليوhية

  0  3  0  38  أسوان  1  17  3  140  الدقQلية

ح  0  0  0  33  دمياط   0  1  0  7  ومر��¯ مطر

  0  0  0  23  الوادي ا�fديد  0  17  13  57  الشرقية

  0  21  0  23  البحر !حمر  0  0  0  7  ربو سعيد

  0  0  0  21  شمال س0ناء  0  8  0  32  6سماعيلية

  0  4  0  16  جنوب س0ناء  0  8  0  19  وÄسالس


�ة�f0  104  5  90  ا  cBجماz  1264  50  704  3  

ا   و�ظQــر مــن ا�fــدو أن التعلــيم اefــاص ال يقبــل بنظــام الف%ــ	ت
ن وال £عمــل بــھ إال نــاد
ً
ر dــc (ل

�ة، والغرhيـة، والدقQليـة س طـالب تمتـع BـAإ ، وÄـش
	)رzسـكند  للـتعلم لبوقـت أطـو اefاصـة راملـدا
سة �عمل بنظـام الف%ـ	ت
ن dـc التعلـيم اVNfـومي، ) cd )50 ح
ن توجد ،اeOتلفة !5شطة ومزاولة رمد

نـة مـع التعلـيم !سا�ـ�S الTـS تبلـغ  !يلة باملقا سـة �عمـل لف%ـ	ت
ن، وقـد ) 746(رولعل �ذه 5سبة ضـ رمد
س  ريVو مقبوال ¾عض الcd ��á املدا

ً
، ن ل6بتدائية حيث صغر �úم التالميذ واس\يعاFÀم cd الفصو

ســــة طــــالب dــــc ســــن املرا�قــــة يــــدخلو  نأمــــا dــــc التعلــــيم الثــــانو فإنــــھ غ
ــــ	 مقبــــو أن �ــــستوعب مد ل ري
ـــن ذلــــك مــــشا'ل وعواقــــب أخالقيــــة  hمــــا تVــــو مختلطــــة أيــــضا ي^ــــتج عـ ًو�خرجــــو dــــc وقــــت واحــــد و ن رن

  .واجتماعية ال تحمد عقبا�ا

  



  متطلبات تحقيق العدالة التعليمية بالتعليم
 الثانوي المصري

 ير دمحم دمحم المعناويسم
  عبد الناصر سعيد عطايا/ د.أ   دمحم شكري وزير/ د.أ
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  لمكفاءة المع: ًسابعا
 يتحسن التعليم ىمستو أن !دلة معلميھ، وتث«ت ىبمستو �علي�S نظام أي جودة وتقاس

التقر�ـر العـال�S لرصـد التعلـيم ل��ميـع  و�حـدد الـدعم، يتلقـوا لـم رو�تـد�و إذا املعلمـ
ن، دعـم مـع
�ع 2014 �د الطالب أجل من املعلم
ن أفضل لتوف
	 اس%	اتيجيات رأ  اأوال�، ا�fودة عاcB بتعليم وتز

�ب وثان�Fـا، املناسـب
ن املعلمـ
ن اختيـار اوثالثـ، املتعلمـ
ن أضـعف مـساندة عrـA املعلمـ
ن رتـد
ً

 القـضاء 
Arال عVع املساواة عدم أشÄ مة والفق
	ة، !نحاء عAr املعلم
ن أفضل زوتو وأخ
	ا، واNOر

ً
عAr  يجب 

�ـد�م اVNfومـات وحرصـا عrـA املQنـة dـc 6سـتمرار عrـA ل\ـ��يعQم اNfوافزبـ وتز
ً

 ا�fميـع، يـتعلم أن 
فQم  عن النظر بصرف   .)3، 2014التقر�ر،(وظر

س  Äعـــا عـــادال بـــ
ن جميـــع املـــدا 
ن توN"ن النـــا
Äـــع املعلمـــ رولـــذلك فـــإن العدالـــة تقتـــS�ê تو
ً ً ز ز

 cــــــrع Sــــ العامـــــة واefاصـــــة، والر�ــــــف واNfـــــضر واملنـــــاطق النائيــــــة، وتتوقـــــف فعاليـــــة النظــــــام التعلي�ـ
cìنيـا وإصـالح صالحية املعلم لقيامھ بأدائھ كما ي^بQيلـھ، وتنميتـھ م�ً، من خالل جـودة إعـداده، وتأ

  .أحوالھ املادية و6جتماعية

مــة ملQنــة التعلــيم الTــÛ Sــc أشــرف  ات والكفــاءات الال زوتتــضمن كفــاءة املعلــم مجموعــة املQــا ر
 cـd ـر العـام والتواصـل الفعـالQتجعل مـن املعلـم نموذجـا وقـدوة لطالبـھ، مـن حيـث املظ STن، والQًامل

ات والوســائل املــساعدة عrــA تحقيـــق محيطــ اســية واك\ـــسابھ املQــا رھ 6جتمــا´c، وإتقانــھ للمــادة الد ر
Äــع نظــره  �ــادة 6�تمــام بــضعاف ال%	ك
ــ� وتو ق الفرديــة بــ
ن طالبــھ، و زنتــائج الــتعلم، ومراعــاة الفــر زو

تبــاط مــع الطــالب والتف رعلــ�Fم بال\ــساو ومعــاملFGم بالعـــدل، بمــا يــضمن التعلــيم النـــا"Ú، و6 اعـــل ي
Äس dـــc  6جتمــا´c وكـــسب الثقــة واملـــودة، لـــذلك فــإن رعطـــاء املعلمـــ
ن أ�ميــة لQـــذا ا�fانـــب مــن التـــد

اسية £عز نتائج التعلم  زالفصو الد ر   ).McIntyre 2016,18,(ل

ة  ا روFbــدف بــرامج التأ�يــل ال%	بــو ¾ــشVل عــام إBــz Aعــداد ال%	بــو للمعلمــ
ن والعــامل
ن بــو ز ى ى
ى عrــA مــؤ�الت ترhو�ــة بمراحــل التعلــيم، بمــا يــضمن تطــو�ر مــستو ال%	بيــة والتعلــيم غ
ــ	 اNfاصــل
ن

ات التعامـــل الفعـــال مـــع  ســـ
ن والعـــامل
ن ترhو�ـــا وتحـــس
ن كفـــاءFbم املQنيـــة، وتنميـــة مQـــا ر'ـــوادر الدا ر
ً

ف النظر�ــة  ســة وا�Oتمــع اrNOــA، وإتقــان املعــا ة املد رالطــالب، وتحــس
ن عالقاتــھ و�عامالتــھ مــع إدا ر ر
Iåاملنـا Aـd والتطبيقيـة ABن إلجمـا
سـ
ن ال%	بـو� Äس، و�بـ
ن ا�fـدو ال^ـسبة املئو�ـة للمد ر وطـر التـد لر ق

Sا�� Äس للعام الد ر�يئات التد   .م2019/202ر

  ) 9(لو دج

سZن  ال°سبةيبZن ¹س /يئات إلجما�{ ال«YبوZrن راملئوrة للمد   رالتد

  اجما�d رrف حضر خاص حكومي ا3nافظة  اجما�d رrف حضر خاص حكومي ا3nافظة

 81.22 81.70 80.72 68.87 81.91 الفيوم 62.51  62.51  40.39 71.12 القا/رة

rة,سكن  72.51 74.96 70.79 67.33 72.70 ب©� سوrف 67.80 75.00 67.79 44.52 74.95 رد

  71.55 75.16 68.79 43.04 72.01 املنيا 82.62 81.80 82.98 54.35 83.26 البحYZة

 86.34 87.67 85.17 70.37 86.98 أسيوط 84.17 84.71 83.69 61.06 85.05 الغر³ية

 50.60 53.63 48.58 53.23 50.39 سو/اج 71.00 72.68 69.59 58.93 71.17 كفر الشيخ

 75.57 77.73 73.56  37.04 75.91 قنا 82.13 82.21 81.99 70.11 82.32 املنوفية
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  اجما�d رrف حضر خاص حكومي ا3nافظة  اجما�d رrف حضر خاص حكومي ا3nافظة

 x 77.78 0.00 75.66 80.22 77.63قصر 78.85 82.86 75.67 43.44 81.65 القليو³ية

 78.02 79.59 76.92 30.19 79.50 أسوان 80.41 82.86 78.16 45.78 81.72 الدقSلية

 83.28 80.56 84.71 87.10 83.24 دمياط
 LMªمر
ح  ومطر

81.06 76.92 80.59 84.38 80.91 

 75.23 75.37 75.11 51.69 76.02 الشرقية
الوادي 
 ا|uديد

89.78  88.70 91.83 89.78 

 65.07  65.07 65.71 65.04 ربو سعيد
البحر 
 mحمر

81.80 50.00 78.83 67.39 78.06 

 x77.39 58.67 75.80 78.77 76.52سماعيلية
شمال 
 سOناء

83.35 37.50 85.22 69.29 82.98 

 67.55  67.55 71.43 66.87 السو¹س
جنوب 
 سOناء

77.78 39.29 75.24 61.11 74.46 

 72.91 78.65 70.25 43.86 76.08 ,جما�d  56.66 70.28 53.24 34.75 62.85 ا|²Zuة

crدو ما ي�fر من اQل و�ظ:  

ســـ
ن  • ريتفــو الر�ـــف عrـــA اNfـــضر dــc 5ـــسبة املد ق ترhو�ــا بفـــار املـــؤ�ل
نق ً)8,40(% Aـــrـــ¯ أعTوح ،
�ف الوادي ا�fديد ب^سبة   cd ن تقع أيضا
س رمعدل لل^سبة املئو�ة للمد  ).%91,83(ًر

ب النـصفتد5ي 5سبة التعليم •  %)57(ر اefاص عن نظ
ـ	ه اVNfـومي dـc 5ـسبة املـؤ�ل
ن بمـا يقـا
يولعل �ذا يفسره عدم ا�تمـام التعلـيم اefـاص بالتأ�يـل ال%	بـو للمعلمـ
ن، إذ إنـھ ال £ـش%	ط 
 Aـــrم عQعطــي مرتبـــات ضــعيفة، العتمــاد ¾عــضÄن، و
ســ رالتأ�يــل ال%	بــو عنــد التعاقـــد مــع املد ي

س اefصوصية دو النظر للراتب نالدر  .و

Äـــع %) 50,60(تـــأ�ي ســـو�اج dـــc املرتبـــة !خ
ـــ	ة ب^ـــسبة  • زمـــن املـــؤ�ل
ن، و�ـــذا يبـــ
ن ضـــعف التو
 .ا�fغراcd للمعلم
ن املؤ�ل
ن بما ي\ناقض مع تحقيق العدالة التعليمية

ًيحــتفظ التعلــيم اVNfـــومي بمعــدالت مقبولـــة مــن 5ــسبة املـــؤ�ل
ن ترhو�ــا dـــc جميــع اNOافظـــات  •

hـــة، ولعــل �ـــذا ¾ــس«ب  ســ
ن، وكـــذلك رب^ــسب متقا راشـــ%	اط التأ�يــل ال%	بـــو عنــد اختيـــار املد ي
  . يبرامج التأ�يل الST تتم أثناء اefدمة cd مراكز التأ�يل ال%	بو

Äـع ات يمـستو عrـc املعلمـ
ن زوعنـد النظـر لتو س، التعليميـة رzدا ضـعف  يظQـر رواملـدا
Äع cd نالتواز س
ن زتو س ب
ن راملد س و6�تمام راملدا ، وقل ندو ربمدا Äع مع �ذا توافق ةىأخر  زالتو

Äـ»�S العـبء اسـية اNfـصص مـن املعلـم يتحملـھ الـذي رالتد كفـاءة  dـc يـؤثر ممـا وzشـراف، رالد
س الطـالب معـدل و�\ناسـب التعليميـة، العمليـة داد التعلـيم، فVلمـا مـع جـودة ًعكـسيا رللمـد �ـذا زا 
س
ن من الفصل نص0ب حيث التعليم، فمن جودة تقل املعدل  وصل فقد الكمية، الناحية من راملد

س عدد س/ طالـب16 إBـA يالثانو بالتعليم رالطالب لVل مد  اefـاص وdـd، cـc التعلـيم اVNfـومي رمـد
ABس،/طالب 27 وصل إ غم رمد بخر�âـc  6سـتعانة dـc يتمثـل رقـصو £ـشوhھ أنـھ إال التحـسن �ذا رو

س
ن 5سبة بلغت ، حيثعواس نطاق عAr ترhو�ة غ
	 ومعا�د 'ليات  من%) 76 (واcBح ال%	بو�
ن راملد
cBن عـدد إجمـا
سـ  ا�fـدد املعلمـ
ن عـدد و�ـزداد باefـاص، %)44(التعلـيم اVNfـومي، مقابـل dـc راملد
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لواnـÚ ل�Nـضر، و�بـ
ن ا�fـدو  تح
ـ� و�ـو يك7ـ	الدن  املـإBـA ¾عـد سـنوات املعلـم نقـل و�ـتم بـالر�ف،
 Sا�� س من الطالب للعام الد رنص0ب املد   :  بالتعليم اVNfومي واefاص2019/2020ر

  )10(لجدو 

س من الطالب بالتعليم ا|3كومي وا|�اص   ر يبZن نصOب املد

  خاص  حكومي  ا3nافظة  خاص  حكومي  ا3nافظة  خاص  حكومي  ا3nافظة

  34.96  9.42  ربو سعيد 69.55 18.33  الفيوم  21.61  18.25  القا�رة

�ة   45.37  13.74  6سماعيلية 47.14 15.26  بSp سو�ف  22.18  18.22  رzسكند

  20.14  11.02  السوÄس 34.18  16.24  املنيا  143.84  21.15  البح
	ة


�ة 53.23 14.15  أسيوط  28.15  15.14  الغرhية�f26.89  24.72  ا  

ح 18.14 17.45  سو�اج  69.84  14.65  كفر الشيخ ̄ مطر  40.08 12.54  ومر��

  4.92  الوادي ا�fديد 67.41 13.83  قنا  31.89  16.86  املنوفية

 18.65 10.12  البحر !حمر 452.00 15.71  6قصر  44.32  14.65  القليوhية

 18.00 7.97  شمال س0ناء 22.83 10.24  أسوان  25.51  19.58  الدقQلية

 8.86 6.57  جنوب س0ناء  49.36  13.69  الشرقية  40.19  10.54  دمياط

cBجماz  15.87  27.84          

سـ ر و�ظQر من ا�fدو أن التعليم اefـاص ال £عتمـد سياسـة �عيـ
ن املد 
ن، بـل £ـس
	 ¾ـسياسة ل
اتـــب املعلمـــ
ن مـــن قبـــل أùـــNاب �ـــذه  والتعاقـــد والTـــS تتغ
ـــ	 'ـــل عـــام، حـــسب امل
�انيـــة املرصـــودة لر

س  .راملدا

Aـrـود مـن الـرغم وعQ�fة قبـل مـن املبذولـة ا ا رو  تحـس
ن وتطـو�ر نحـو بمـصر والتعلـيم ال%	بيـة ز
داد !خ
	ة الف%	ات cd أنھ إال العام، يالثانو التعليم أداء سة ا5عدام الثقة ىستوم زا  الثانو�ة رباملد

cd تمع�Oحيث ا ،  الكث
	 كفاية عدم ¾س«ب ر!مو من أولياء املقدمة ىالشVاو عدد تزايدت ياملصر
س معل�ـS مـن اFbم dـc الثقـة وتزايـدت عـدم الثانو�ـة العامـة، راملـدا  zصـالح عمليـة قيـادة عrـA رقـد

 تـد5ي ¾ـس«ب قـدوة املعلـم £عـد فلـم ،الطـالب انأذ�ـ dـc مVانـة املعلـم وا�%ـ�ت لطالFÀـم، والتعلـيم
س إBــAو�fوئــھ  6قتــصادي مـستواه ، 2013عطايــا، (ىاملــستو  ذلــك لتعز�ــز اefـصوصية والـدر

رومQمــــا يكــــن اNfــــديث عــــن عناصــــر املنظومــــة التعليميــــة، إال أن دو املعلــــم وفعاليتــــھ تبقــــى ، )1077
ا�ـــ�S، وقـــد يVـــو املعلـــم نفـــسھ عامـــل عـــ نمـــؤثرة dـــc التحـــصيل الد دم تVـــافؤ وإنـــصاف بـــ
ن الطـــالب، ر

Sستھ و5شاطھ امل� س مQما 'انت فعاليتھ وأداؤه، يجب أن يتحر zنصاف cd مما رفاملد   .ىر

  المدارس الحكومية والمدارس الخاصة: ًثامنا
ي£ــشQد ا�Oتمــع املــصر �غ
ــ	ات dــc البنــاء الطبقــي 6جتمــا´c ن\يجــة اتبــاع سياســات اقتــصادية 

�ادة 5سبة قنتج عFyا فوار جمة ب
ن ا زلطبقات، أدت إAB انقسام شرائح ا�Oتمع إAB أغنياء وفقراء، و
ة إz ABقبال عAr التعليم اefاص  رالفقر، وتآ'ل الطبقة الوسطى مما أدى إAB اتجاه الطبقات القاد
ض مـع مبـدأ تVــافؤ  رو!جنÂـS، ب0نمـا اتجQـت الطبقـات الفق
ــ	ة إBـA التعلـيم الرسـ�S، !مـر الــذى يتعـا

س ان\شرت ثم ومنلتعليمية، الفرص ا الراقية،  باملدن و!حياء ًوضوحا أك¹	 و�شVل اefاصة راملدا



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193: (العدد

 

 

335 

س والفـــــصو والطـــــالب بـــــالتعليم الثـــــانو العـــــام ل  ـــ¯ ألعـــــداد املــــدا ىو�بــــ
ن ا�fـــــدو التطـــــو الك�ــ ل رل  5ر
  )2020-2015(سنوات 

  )11(لجدو 

س والفـــصو والطـــالب بــالتعليم الثـــانو العـــام لـــسنوات  ى التطــو الك�ـــL ألعـــداد املــدا ل ر -2015(ر
2020(  

  zجماcB  خاص  حVومي

ا��   ¯رالعام الد
س س  الطالب  لالفصو  راملدا س  الطالب  لالفصو  راملدا   لالفصو  راملدا

عدد 
  الطالب

2015/2016  2166  33384  1375185  1069  6472  201151  3235  39856  1576336  

2016/2017  2226  34301  1426010  1108  6995  215208  3334  41296  1641218  

2017/2018  2282  34663  1475244  1186  7441  233603  3468  42104  1708847  

2018/2019  2360  35142  1496539  1298  8198  257373  3658  43340  1753912  

2019/2020  2412  35413  1527699  1449  9086  291798  3861  44499  1819497  

crدو ما ي�fر من اQلو�ظ:  

س اVNfوميــــة مــــا  • ا ) 2412(نيز�ــــد عــــن املليــــو ونــــصف طالــــب dــــc رتتحمــــل املــــدا ــ ســــة، ب0نمــ رمد
س  �ــع املليــو بقليــل، وذلــك dــc نــصف عــدد مــدا ريتحمــل التعلــيم اefــاص فقــط مــا يز�ــد عــن  نر
�ـذه  cـd Úـnوالوا 	ـ
التعلـيم اVNfـومي، ولـ0س أ�ـدر للعدالـة التعليميـة مـن �ـذا التفـاوت الكب

 .ال^سب

•  cd مس سنواتefمدار ا Arس ع رقصو بناء املدا رالتعليم اVNfومي لقصو امل
�انية املرصودة ر
س  س اefاصـــة والTـــS تز�ـــد بمعـــدالت تفـــو املـــدا رلQيئـــة !ب^يـــة التعليميـــة، عrـــA عكـــس املـــدا قر

 .اVNfومية

 ، يومن خالل العرض السابق، وتناو مؤشرات العدالة التعليمية بالتعليم الثـانو املـصر ي ل
ا واnــNا للتعلــيم الثــانو ا ييظQــر أن �نــاك انحيــا يلعــام عــن نظ
ــ	ه التعلــيم الثــانو الفpــd Sــc جميـــع ًز

 Arاص يتفو عefقاملؤشرات، كما أن التعليم الثانو العام ا  اVNfومي،  وأن �ناك يالتعليم الثانوي
، و�ذا يتطلـب الوقـوف عrـA متطلبـات تحقيـق  يضعفا cd تحقيق العدالة التعليمية بالتعليم الثانو

ً

 .لثرالعدالة، و�ذا ما سيعرضھ اNOو الثا

متطلبqqqات تحقيqqqق العدالqqqة التعليميqqqة بqqqالتعليم الثqqqانوي : المحqqqور الثالqqqث
 المصري

اقـع العدالـة التعليميـة، تـم  ووcd ضوء ما تم عرضھ z cdطـار النظـر للعدالـة التعليميـة، و ي
 cـــÛـــذه املطلبـــات و� AـــBبيـــة، وتـــم التوصـــل إ	اء ال%	عـــدد مـــن خ7ـــ Aـــrعـــرض مجموعـــة مـــن املتطلبـــات ع

cBالتا' : 
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أوال
ً

 ي متطلبات تحقيق العدالة التعليمية dv نظام xلتحاق بالتعليم الثانو:

س املتفوق
ن للنا¾غ
ن من أبناء الفقراء .1  .رتوف
	 أماكن cd مدا

ن .2hيل امل\سر� .ان\شار مراكز التعليم امل�cd S جميع اNOافظات إلعادة تأ
3. Spتقاء بمنظومة التعليم الثانو الف 6 cd اصefيمشاركة القطاع ا  .ر
4.  	
لQممساعداتتوف س عن منا ائدة ألبناء القر ¾س«ب ¾عد املدا ز  ر  .ىز
 . إتاحة الفرص امل\ساو�ة واملتVافئة للفتيات لاللتحاق بالتعليم املناسب لطبيعFGن .5
ــــالتعليم  .6 ـــراف والتقاليـــــد املغلوطـــــة الTـــــS تـــــؤثر عrـــــA إNfـــــاق البنـــــات بـ تـــــNÞيح املفـــــا�يم و!عــ

 .يالثانو
س اefاصة بتوفر .7  أماكن إلNfاق ¾عض طالب !سر الفق
	ة مجانارإلزام املدا

ً
. 

س دو مراعاة جودة  .8 نعدم اقتصار تطبيق االعدالة عAr اسس\يعاب الطالب cd املدا ر
 . التعليم

ثانيا
ً

 يمتطلبات تحقيق العدالة التعليمية dv تموrل التعليم الثانو: 

س وzدا .1 Äع مصادر التمو�ل ب
ن جميع املناطق واملدا رالتواز cd تو ز  .راتن
س لتقليل الكثافة .2  .رتخصيص الدولة اعتمادات مناسبة لبناء املدا
سية املFGالكة لتحس
ن 6ستفادة مFyا .3  .رإعادة بناء وترميم !ب^ية املد
ض واملنح .4 ومساعدة !سر الفق
	ة إلكمال أبناFøم التعليم الثانو عن طر�ق القر  .ي
ا .5 فات الد �ن من تحمل املصر رإعفاء الطالب غ
	 القاد  .سية والكتبور
Äع إنتاجية لتوف
	 التمو�ل اefاص FÀا .6 س بمشا رقيام املدا  .ر
��¯ مجانا Ad القر و!حياء الشعبية واملناطق النائية .7 س الز املد ىتوفر املدا ًى

ر  .ر

ثالثا
ً

 يمتطلبات تحقيق العدالة dv الب°ية التحتية واملناخ التنظي�� للتعليم الثانو: 

س الثانو�ة cd 'افة  .1 Äع املدا رتو �ة ¾عدالةز  .رأنحاء ا�fمQو
س الثانو�ة لتقليل الQدر .2  .رت\بع الدولة أساليب جديدة cd بناء املدا
�ب الفعcr للطالب cd مواقع العمل اNfيةإتاحة .3 س الفنية الفرصة للتد ر املدا  .ر
�ن مجانا) 'الرحالت واملعسكرات(تقديم اefدمات ال%	ف�Fية  .4 للطالب غ
	 القاد

ُ
 .ر

س ¾سرعات عالية) zن%	نت(شبكة ل خدمة الوصو إAB وف
	ت .5  .رلVل املدا
سإ  �رتطو .6 ة املد ردا  . واملناIå ملسايرة متغ
	ات العصرة الثانو�ةر
 .ي برامج ترhو�ة نا"Nة لبطيý¯ التعليم والتعلم بالتعليم الثانووف
	ت .7
سية املرنة cd �عليم الفتيات املل%�مات باألعمال امل��ليةيقتطب .8  .ر نظام الساعات املد
ة ال%	بية والتعليم مؤتمرات ملناقشة الفجوات الرئ0سية cd العدالة التعليميةتنظيم .9 ا ر و  .ز

س اVNfومية رفع  .10 رمستو اefدمة التعليمية cd املدا س اefاصةمثل نظ
	اFbاى  . ر cd املدا
Äع الفرص التعليمية ب
ن الر�ف واNfضر والعام واefاص .11  .  ب��ا�ة وموضوعيةزتو

ا�عا
ً

 يالة التعليمية dv معل�� وطالب التعليم الثانومتطلبات تحقيق العد: ر

مة ¾شVل متواصل .1  .وتلب0ية الدولة حاجات املعلم
ن cd املناطق اNOر
 . لغة اNfوار واملناقشة cd معا�fة أى موقف �علي�¯م
ن املعلاعتماد .2
اسة ا�fامعية  .3 س طالب التعليم الفSp عAr مواصلة الد ر���يع املدا  . cd حدود املمكنر
تقاء .4  .  بوضع املعلم
ن املادي و6جتما´c لتحقيق العدالة مع بقية الوظائف اVNfوميةر6
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Äع .5 س الثانو�ة عAr نحو متVاðdزتو ر املعلمو !كفاء عAr املدا  .ن
 .ن عادلة دو تمي
� معاملة جميع الطالب معاملة .6
ة منظومة التعليم الثانو
	توف .7 ي ا7ef	ات والكفاءات cd إدا  .ر

خامسا
ً

 يق العدالة التعليمية dv مخرجات ونواتج التعليم الثانومتطلبات تحقي: 

1. 	
اسFGم وميولQمefر�جيھ تناسب التعليم الفSp فرص عمل توف  .ر طبيعة د
�ب والتوظيف .2 س التعليم الفSp وسو العمل للتد تو'والت �عاو ب
ن مدا رعقد بر قر ن  .و
نيركز التعليم الثانو عz Arعداد ل��امعة دو 6�تمام باأل¾عاد ! .3  . ىخري
4. 	
ات املناسبة لسو العملتوف ا من املQا ق التعليم الفSp لطالبھ قد ر ر

ً
. 

5.  STات ال ات والقد رتنوÄع املQا ات الثانو�ة العامة cd ضوء zبداع و6بتVارر  .رتق0سQا اختبا
 .ي التعليم الثانو اVNfومي بجودة خر�جيھ لتحقيق التم
� cd التعليم ا�fام�cا�تمام .6
 .ل با�fامعات حسب مقتضيات التنمية وتVافؤ الفرصتطو�ر سياسة القبو .7
شادية ملساعدة الطالب cd اختيار الVلية والتخصص املناسب
ن .8  .روضع برامج إ
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  قائمة المراجع
 المراجع العربية: ًأوال

ـــــوء معـــــــاي
	 العدالـــــــة ). 2016(إبــــــرا�يم، أســـــــماء الQــــــادي �ة املــــــصر�ة عrـــــــA ضـ ـــتو رال\ـــــــشرÄعات الدســــ
ـــc ا اســـــات تحليليــــــة"لتعلــــــيم 6جتماعيـــــة dــ ، مجلـــــة ال%	بيــــــة للبحـــــوث ال%	بو�ــــــة "رد

�ــر، ج -598، ص ص170، ع4زوالنفـسية و6جتماعيـة، 'ليـة ال%	بيـة، جامعـة !
645. 

تيا سن .)2019( إبرا�يم، دعاء سعيد دمحم ِ املضام
ن ال%	بو�ة cd نظر�ة العدالة 6جتماعية عند أما ر
اسة تحليلية" سالة ماجست
	، 'لية"رد  . ال%	بية، جامعة حلوانر، 

ـــرحمن  ة عبــــد الــ ـــc ضـــــوء ). 2019(وأحمــــد، مــــر dــــc فـــــرص التعلــــيم قبــــل ا�fـــــام�c بمــــصر dـ zنــــصاف 
Sــــسياق العـــــــال� ــــة، جامعـــــــة : الــ ــــــات العليـــــــا لل%	بيـــ اسـ اه، 'ليــــــة الد رســـــــالة دكتـــــــو رر

 .القا�رة

، خلــف دمحم أحمــد   ظــل ىzنفــاق اefــاص عrــA التعلــيم dــc ¾عــض القــر املــصر�ة dــc). 2019(يالبح
ــ	
 .62ا�Oانية، ا�Oلة ال%	بو�ة، 'لية ال%	بية، جامعة سو�اج، ج

¯pم ،c´اد	ات، مجلس ). 2012(ال7	
عدم تVافؤ الفرص cd التعليم العاcd cB مصر املؤشرات والتفس
cBان الدوVالس. 

اسـة تقو�ميـة ملـدى تحقـق العدالـة 6جتماعيـة dـc منظومـة التعلـيم ). Fb)2008ـامي، جمعـة سـعيد رد
اه، 'ليــة !سا ســالة دكتــو ر�ــ�d Sــc ضــوء ¾عــض املتغ
ــ	ات ا�Oتمعيــة املعاصــرة،  ر

 .ال%	بية، جامعة بSp سو�ف

 املتغ
	ات ضوء cd التعليمية الفرص تVافؤ مبدأ تطبيق معوقات ¾عض )2008. (جايل، عفاف دمحم
ة لل^شر وzيمان العلم  دار،املعاصرة 6قتصادية Äع، املنصو روالتو  . ز

�ة مصر الع ، ). 2020(رhية رجمQو ة ال%	بية والتعليم والتعليم الفSp، الكتاب zحصا¦ي السنو ا يو ر ز
 . 2020القا�رة، 

�ة مصر العرhية �ـة مـصر العرhيـة : رجمQو ردستو جمQو ا�fر�ـدة الرسـمية، الQيئـة العامـة ). 2014(ر
 .نلشئو املطا¾ع !م
	ية ، القا�رة

�ة مصر العرhية اء مجلس رئاسة: رجمQو  .2030 مصر - املستدامة التنمية اس%	اتيجية، زرالو

تطلبـات دعـم مجانيـة التعلـيم للعدالـة التعليميـة م). 2015(جو�ر، عcr صاÚf، الباسل، ميادة دمحم 
ـــع  ـــS التاســ ، 'ليـــــة "التعلــــيم والعدالــــة 6جتماعيــــة"بــــ
ن املــــصر�
ن، املــــؤتمر العل�ـ

 .2015 أبر�ل26-25ال%	بية، جامعة سو�اج، املوافق 

ن  معوقـــات تحقيـــق العدالـــة التعليميــة لطـــالب التعلـــيم العـــاcB ). 2017(وجــو�ر، عrـــc صـــاÚf، وآخــر
، مج  . 186لة القراءة واملعرفة، مصر، عياملصر

�ة املعاصرة). 2012(اNfسبان، عيد أحمد  نة، : رحق التعليم cd النظم الدستو اسة تحليلية مقا رد ر
دن، مج  ! ، اسات علوم الشرÄعة والقانو رمجلة د  .1ع, 39نر
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ـــو dـــــ). 2012(راشــــد، وائــــل قاســــم  ـــيم 6قتـــــصادي dــــc الFyــــوض بــــالتعليم ال%	بـ يدو مؤشــــرات التعلـ c ر
 .29، ع8البصرة، مجلة العلوم 6قتصادية، العراق، مج

اس%	اتيجية مق%	حة لتمو�ل التعليم العام و6نفاق عليھ cd مصر cd ) 2005. (رفا´c، عقيل محمود
تطو�ر "ىضوء 6تجا�ات العاملية املعاصرة، املؤتمر القومى السنو الثا5ى عشر

، مركـز تطـو�ر التعلـيم "الـشاملةأداء ا�fامعات العرhية Ad ضوء معاي
	 ا�fـودة 
 .2د£سم7	، مج19-18ا�fام�c، جامعة ع
ن شمس، 

الكفايــــة والكفــــاءة : zنفــــاق اVNfــــومي عrــــA التعلــــيم قبــــل ا�fــــام�c). 2017(الزنفrـــc، أحمــــد محمــــود
اسة تحليلية"والعدالة  اسات ترhو�ة ونفسية، 'لية ال%	بية، جامعة "رد ر، مجلة د

�ق، ع  .1، ج96زالزقا

 .cd اجتماعيات ال%	بية، مكتبة !نجلو املصر�ة، القا�رة). 1996( املر��S سرحان، دمحم

قــــة عمــــل حــــو تطــــو�ر التعلــــيم الفpــــS مــــدخل للقــــضاء عrــــA الطبقيــــة ). 2013(ســــكران، دمحم دمحم  لو ر
ابطة ال%	بية اNfديثة، مج  .18، ع6روتحقيق العدالة 6جتماعية، مجلة 

س التعلـيم !سا�ـ�S  متطلب.)2021(السيد، إسراء عبده قر�ن  رات تحقيـق العدالـة التعليميـة بمـدا
ســـــالة ماجـــــست
	، 'ليـــــة ال%	بيـــــة، جامعـــــة   ، ــــوء مـــــواد الدســـــتو املـــــصر رعrـــــA ضـ ي ر

 .سو�اج

ردو التعلـــــيم dـــــc مواجQـــــة التفـــــاوت 6جتمـــــا´d cـــــc ضـــــوء العـــــدل ). 2018(الـــــشاعر، �بـــــة أحمـــــد دمحم 
اه، 'لية ال%	بية، جامعة ع
ن شمس”يال%	بو سالة دكتو ر،   .ر

ه"علـــم اجتمــــاع ال%	بيــــة املعاصــــر ). 2002(الـــ�eيSÂ، عrــــc الــــسيد   تVــــافؤ الفــــرص - من�Jيتــــھ-رتطـــو
ن، "التعليمية و، سلسلة املراجع cd ال%	بية وعلم النفس، الكتاب الثالث والعشر

 .دار الفكر العر�ي، القا�رة

، عمـاد الـدين إبـرا�يم �اس، عبـدالراز قشلي\شر، أند : الـة dـc التعلـيمضـمان ا�fـودة والعد). 2009(ر
س مــستفادة مــن برنــامج  ، مــستقبليات، مطبوعــات اليو5ــسVو، مــصر، PISAودر

 .406-385 ص ص3ع, 39مج

ن  ، أمـا5ي أحمــد وآخـر والـصقو أسـباب عــدم مواءمـة مخرجـات املرحلــة الثانو�ـة لاللتحــاق ). 2017(ر
Äس بجامعـــة امللـــك  ربا�fامعـــة وســـو العمـــل مـــن وجQـــة نظـــر أعـــضاء �يئـــة التـــد ق

 .5،ع33لة 'لية ال%	بية، جامعة أسيوط، مجسعود، مج

مــــضان، عـــصام  س الثانو�ـــة مــــن ) 2013(رعطايـــا، عبـــد الناصـــر،  رمـــستو الـــNÞة املنظميــــة باملـــدا ى
العلوم  (ثيوجQة نظر معل�S التعليم الثانو العام بمصر، مجلة النجاح لألبحا

 .5، ع27، مج)56سانية

 العدالة cd التعليم، محسن خضر، الدار من فجوات/  تقديم كتاب.)2000(عمار، حامد مصطفى
 .املصر�ة اللبنانية، القا�رة

مـــس«بات zخـــالل بمبـــدأ تVـــافؤ الفـــرص dـــc التعلـــيم !سا�ـــ�d Sـــc ). 2012(وع0ـــ»�¯، عمـــر دمحم حامـــد 
ة اه، 'لية ال%	بية، فرع دمياط، جامعة املنصو سالة دكتو رمصر،  ر  .ر
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ان  ـــبل بـــــد اســـــات ديمقراطيـــــة التعلـــــيم dـــــc). 2006(رالغر�ـــــب، شــ ـــدي، عـــــ
ن للد ر الفكـــــر ال%	بـــــو النقــ ي
 .والبحوث 5zسانية و6جتماعية، القا�رة

مة التعليم الفAd ¯p مصر ). 2014(مركز cÛ للسياسات العامة   .، القا�رة)ل!سباب واNfلو(زأ

لإعــالن القـا�رة حـو التعلــيم العـاd cBـc البلــدان ). 2009(لمكتـب اليو5ـسVو لل%	بيـة dــc الـدو العرhيـة 
 .رhيةالع

 ، مؤشــــرات ال%	بيــــةحــــصاءمعQــــد اليو5ــــسVو لإل: منظمــــة !مــــم املتحــــدة لل%	بيــــة والعلــــوم والثقافــــة
  .، معدل 6نتقال"تقنية/توج�Fات فنية"

ـــع : منظمــــة 6مــــم املتحــــدة لل%	بيــــة والعلــــوم والثقافــــة : 2014التقر�ــــر العــــال�S لرصــــد التعلــــيم ل��ميـ
  .11، ع"تحقيق ا�fودة ل��ميع"التعليم والتعلم 

اســة : التعلـيم ا�fــام�c املتم
ـ� ومبـدأ العدالــة 6جتماعيـة). 2016(النجـار، ياسـر الــسيد إبـرا�يم  رد
نة، حوليات آداب ع
ن شمس، مصر، مج  .346-300، ص ص44رميدانية مقا

ـــعاد دمحم عيـــــد ـــيم ).2014(نـــــصر، ســ ــــام بقـــــضايا التعلــ يالدســـــتو املـــــصر و6�تمـ الواقـــــع وضــــــمانات "ر
اسات"اNfماية �ق، عر، مجلة د  .85ز ترhو�ة ونفسية، 'لية ال%	بية، جامعة الزقا

،cـBالQال Spيhالـشر cـBالQـات) 2003. (ال�اسـات مجلـة ا�fـام�c، التعلـيم تمو�ـل dـc حديثـة اتجا  dـc رد
 .5ع، شمس ع
ن ا�fام�c، جامعة التعليم تطو�ر ا�fام�c، مركز التعليم

يكـر ال%	بـو zسـالمي، مجلـة البحـث العل�ــS عدالـة التعلـيم dـc الف). 2014(الQنيـدي، جمـال دمحم دمحم 
 .1130-1079، ص ص4ج, cd15 ال%	بية، مصر، ع

ة ال%	بيــة والتعلـــيم ا رو ، التعلـــيم 2030-2014اefطـــة 6ســـ%	اتيجية للتعلــيم قبـــل ا�fـــام�c ). 2014(ز
ع القومي ملصر، القا�رة  . واملشر

مــضان عبـــدالبار يالوكيــل، ف
ـــ	و  ر  العمليـــة التعليميــة با�fامعـــات العدالــة 6جتماعيـــة dــc). 2015(ز
�ة نقدية، مجلة 'لية ال%	بية، جامعة طنطا، مصر، ع: اVNfومية املصر�ة ، 57ؤر

 .336-295ص ص

ن �ـة إلصـالح التعلـيم الثـانو العـام بمـصر dـc ضـوء معـاي
	 ). 2020(وو�بـة، عمـاد صـمؤ�ل، وآخـر ير ؤ
بيـــة، جامعـــة الQيئـــة القوميـــة لـــضمان جـــودة التعلـــيم و6عتمـــاد، مجلـــة 'ليـــة ال%	

 .292-258، ص ص3سو�اج، ع

ثانيا
ً
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