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  :صستخلامل

التعلـيم مرحلـة بص التعليميـة لتحقيـق مبـدأ ت�ـافؤ الفـر مق��حـة متطلبات تحديد �دف البحث إ��

 مناســـب، لتحقيـــق أ�دافـــھ مـــن<= عل;ـــ(اســـتخدم البحـــث ، وفنلنـــداخ4ـــ�ة  ضـــوء /ـــ.مـــصر بسا+ـــ*( )

، تمثل /. املن<= ت�افؤ الفرص التعليمية مبدأ حقيق  تمتطلباتأن : ما يK.ھ وتضمنت نتائجن املقار

حلـة التعلـيم )سا+ـ*( بمـصر بجودة وكفاءة عالية بمر التعليمتوف�N : تضمنت، ل القبواتسياس/. 

ســـية للتالميـــذ،تـــوف�N الرعايـــة الـــWXية وVجتماعيـــة وRTميـــع أبنـــاء اRSتمـــع،  ر وتـــوف�N الوجبـــات املد

+ــــ*( ل راRSانيــــة، والــــز املد  ت�ــــافؤ الفــــرص  مبــــدأتحقيــــقمتطلبــــات أمــــا عــــن  .ســــر الفقNــــ�ةتالميــــذ )ي

cشر الوa. : فتضمنت، سا+*( بمصر بمرحلة التعليم ) بNن اRT`سNناملساواةتحقيق /. التعليمية 

لوقوف عKـ� املـشكالت الfـ( تقـف عقبـة أمـام تحقيـق املـساواة بـNن ابأ�مية املساواة بNن اRT`سNن، و

 وأسر�ن بأ�مية التعلـيم، وكيفيـة التغلـب الفتياتتوف�N الوa. بNن ، ول وإيجاد اWTلو لjا؛اRT`سNن

 وتـــوف�N بــرامج دعــم مـــادي ،التعلــيم�ــذا  لعKــ� املــشكالت الfـــ( قــد تــواجjjن /ـــ. ســlيل اWTــصو عKـــ�

طة بتعليم    . /. )سر باملناطق النائية، والفق�Nةالفتياتومشر

، املساواة :ال�لمات املفتاحية   .ت�افؤ الفرص التعليمية،  بNن اRT`سNنلسياسة القبو
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Requirements to Fulfil the Concept of Equal 
Educational Opportunity in Egypt's Basic Education 

Stage with Reference to Finland's Experience 
Amal Said Habaka 

Department of Comparative Education and  Educational Administration            

Faculty of Education, Helwan University. 

Email: amalhabaka@hotmil.com 

Summary: 

The study's goal is to establish proposed conditions for achieving the 
principle of equal educational chances in basic education in Egypt 
based on Finland's experience. To achieve its objectives, the research 
used an appropriate scientific approach, represented in the comparative 
approach, and its results included the following: The requirements for 
achieving the principle of equal educational opportunities in admission 
policies included: providing education with high quality and efficiency 
in the basic education stage in Egypt for all members of society, and 
providing health and social care for students, Providing free school 
meals and school uniforms for students of poor families.  As for the 
requirements for achieving the principle of equal educational 
opportunities in achieving gender equality in basic education in Egypt, 
they included: spreading awareness of the importance of gender 
equality, identifying problems that stand in the way of achieving 
gender equality, finding solutions to them, and providing awareness 
among females and their families of the importance of education and 
how to overcome the problems that they may face in order to obtain 
this education, and to provide financial support programs conditional 
on the education of females in families in remote and poor areas. 

Keywords: Admission policy, Gender equality, Equal educational 
opportunities. 
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  :مقدمة

qــة pعــد مبــدأ ت�ـــافؤ الفــرص التعليميــة مـــن املبــادئ  الfـــ( ر)ساســية، ومـــن القــضايا اWSو
الـسياسة التعليميــة )ســاس حيـث تمثــل ؛ ل بالـدو اrSتلفــة التعليميــة الـسياساتتحققjــايجـب أن 

، اتاRSتمعـ/ـ. ألجيـال ل vعـداد املت�امـل ؛ فuـ( املـسئولة عـنRSتمـعا التعليم /ـ. حركة الذي يحدد
RTميع العاملNن /.  الكفايات النوعية |ش�ل }zاإكما اRSتمعات، �ذه ّوفق املثل العليا الf( تتlنا�ا 

مـة الfـ( يجـبمن خالل�ذا اRSتمع  ات وا4rTـ�ات الال ز تحديد املستوqات العلمية، واملjـا  أن تتـوفر ر
  ./. ~ل متعلم

وقــــد دعــــت جميــــع الjيئــــات واملنظمــــات الدوليــــة إ�ــــ� وجــــوب تحقيــــق مبــــدأ ت�ــــافؤ الفــــرص 
؛ تحقيقا ملبدأ التنمية الشاملة املستدامة؛ ال تحقق من خالل توف�N يي ذلالتعليمية /. جميع الدو

نميــة Vقتــصادية التعلــيم RTميــع أبنــاء اRSتمــع؛ فاالســ�ثمار /ــ. الlــشر �ــو اســ�ثمار آجــل يحقــق الت
  .وVجتماعية للبالد

 cvـسان عKــ� أن التعلـيم حــقق vعــالن العـال;( WTقــو مــن وثيقـة) 26( وقـد نــصت املـادة 
ّل�ــــل �ــــrص

/ــــ. مرحلتيــــھ Vبتدائيــــة و)ساســــية، ِ ًوqجــــب أن يــــوفر مجانــــا، عKـــــ� )قــــل  َّ َّ ـــو أن  و،ُ ني�ــ
�التعليم Vبتدا�ي إلزاميا   .ُاختيار نوع التعليم الذي pعطى ألوالد�مُّلآلباء حق ن، وأن ي�و ُُّ

 (United Nation,2015,58)  

ضـمان التعلـيم املتمثـل /ـ.  التنميـة املـستدامة  الرا�ـع مـن أ�ـدافjـدفال بVل��ام�ش�ل و
م، 2030من خطة )مم املتحدة للتنمية املـستدامة لعـام  جزءا ،اRTيد واملنصف والشامل ل�Rميع

د عن الركب، كما |عjدت اrTطة بقيام عالم قوامھ العدل وVنصاف والf( |عjدت بأال يتخلف أح
  )12، 2020اليوUسكو، ( .وال�سامح وVنفتاح وvشراك Vجتماa. ل�Rميع

ن حـــــق إcــــساcي ل�Rميـــــع بـــــدو تميNـــــ�، أو تمـــــايز، وأن جميـــــع  التعلـــــيمأنبـــــتـــــ£¢ امــــن �نـــــا و
وضعت القوانNن قد  )مم املتحدة قاملنظمات الدولية املتضمنة اليوcس�و، وحقو cVسان، و�يئة

نالــدو والبلـدان دو تميNـ�، كمــا . جميـع أبنــاء اRSتمـع /ـواللـوائح الfـ( تـضمن تــوف�N التعلـيم RTميـع  ل
أن التعليم حق ل�Rميع، وVل��ام بمجانية التعليم، : إ}zا وضعت العديد من املبادئ، والf( تضمنت

qادة الفرص التعليمية املت�افئة   .م /. التنمية Vقتصادية وVجتماعية للبالد، الf( |سjزو

أن التعلـــيم : اrTطابــات الدوليــة املتعلقـــة بال��بيــة والتعلــيممــن املبــادئ الfــ( تقـــوم عل¤zــا و
بــال اع�ــ�اض لوqجــب عKــ� الــسياسة التعليميــة /ــ. جميــع الــدو أن |ــسلم ، وصــاT¢ عــام، حــق إcــساcي

، ومــن املبــادئ املتطلبــة مـــن التعلــيم /ــ. عـــالم  التعلــيم )سا+ـــ*(/ـــ. مرحلــة، وخاصــة §zــذين املبــدأين
ــ.متغNـ� ق، وكرامـة cVــسان، وال�ــساو /ــ. اWTقـو والعدالــة Vجتماعيــة، واح�ــ�ام اح�ــ�ام اWTيــاة: ،̈  ي

ــــ. جميعjـــا التنـــوع الثقــــا/. ك /ــــ. املــــسئولية، ̈و qــــة |ــــش�ل اأساســــية مبــــادئ ر، وال�ــــشا والــــسياسة ؤلر
  )U 2015 ،14سكو،اليو( .ل املش��كة بNن جميع الدوالتعليمية

اســة كمـا  /ــ. الفـرص وت�ــافؤ ساواة العدالـة واملـتحقيــقإن  )110، 2022( زحـر هللار أكـدت د
ة ، وخاصـة فيمـا يتعلـق العـالم شـغلت الfـ( املتطلبات أ�م من ، pعدالتعليم مجال عKـ�  ةدولـالربقـد
�Nافئة|عليمية فرص توف�ميع  متRT اz«م عن النظر �غض ،أبناjم أو دخلjم}لو أو ج`سz.  

توف�N فرص |عليمية مت�افئة ل�ل فرد بما |سمح بھ : (pع التعليمية ت�افؤ الفرصمبدأ ف
اتھ، بصرف النظر عن املستو Vقتصادي وVجتمـاa.؛ بمعـ® ھاستعدادات ى، وقد ن pـستطيع ~ـل أر
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فــــرد أن يجــــد الفــــرص التعليميــــة املناســــبة مليولــــھ واتجا�اتــــھ، وأن يــــتعلم إ�ــــ� أقــــ°*® حــــد تؤ�لــــھ لــــھ 
 أو فfـ®راتھ واستعداداتھ بصرف النظر عن وضعھ Vقتصادي أو Vجتمـاa. أو الـدي(، أو ~ونـھ قد

Rانية لjؤالء الذين اS؛ مما يتطلب تنوعا /. مراحل التعليم، وشعبھ، وتخصصاتھ، مع تحقيق فتاة
ا±zم بمواصلة التعليم وVستفادة منھ    )16، 2019الدXشان، ( .ر|سمح لjم قد

قديمــــة ومتجــــددة باســــتمرار؛ فuــــ( ت�ــــافؤ الفــــرص التعليميــــة مبــــدأ يــــق تحق و|عــــد قــــضية
ا الدولــة، كمــاتــرتبط بالفلــسفة اrTاصــة ب�ــل دولــة، أو بطبيعــة النظــام الــسيا+*( املتبــع /ــ. �ــذه   إ}zــ

اء ، سـوتـوف�N التعلـيم املناسـب RTميـع أبنـاء اRSتمـعمـن خـالل  |عد السlيل لتقـدم اRSتمـع وتنميتـھ
  .والفتيات الفتيان: RT`سNنا بNن بتحقيق املساواةلقبو وVلتحاق، أو  ال�سياساتفيما يتعلق 

 التعليمية /ـ. الـبالد اrSتلفـةات  السياس/.تحقيق مبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية ن أكما 
ســيلة اRSتمــع،عــد الطرqــق )مثــل لنجــاح وإصــالح | ســيلة ل�Wــراك Vجتمــاa. /ــ. �ــذا اRSتمــع، و و و و

بمبــادئ املنظمــات وقــد تــأثرت ، وال توجـد سياســة |عليميــة /ــ. بلــد مـا، إال يــةر اRSتمــع مــن )ملتحرqـ
فjــــا اRSتمعيــــة، والثقافيــــةوطبقz³ــــا ، ئــــات الدوليــــةوالjي ، واملاديــــة وبمــــا ي�ناســــب مــــع إم�انا±zــــا، وظر

   .اrTاصة §zا

ـــ� فنلنـــــدا مـــــن  التعلـــــيممرحلـــــة مبـــــدأ ت�ـــــافؤ الفـــــرص /ـــــ. تحقيــــق  ل الـــــدو الfـــــ( تب`ـــــتو|عت4ـ
ة إتاحـــة التعلـــيم RTميــع، حيـــث)سا+ــ*(   فئـــات اRSتمـــعور وضــعت ال�ـــشر�عات الfـــ( تــنص عKـــ� ضــر

ا /ــ. نوVجتماعيـة والثقافيـة داخـل اRSتمـع، ودو تميNـ� أيـض  Vقتـصاديةqاتاملـستو بـNن ندو تميNـ�
أن يحــصل جميــع املــواطنNن، : سياســz³ا التعليميــة عKــ� تتــضمن فقــد ؛والفتيــات الفتيــانالنــوع بــNن 

ـــر عــــــن  ـــz³م Vجتماعيــــــة�غـــــض النظــ  Vقتـــــصادية، أو أمــــــاكن مع¶ـــــشz³م عKــــــ� فـــــرص |عليميــــــة -خلفيــ
qب ذي جودة عاليـة بدايـة مـن التعلـيم املبكـر، وصـوال إ�ـ� اRTامعـة، كمـا  رم�ساوqة، وع�K |عليم وتد

  )Linder-Nikamaa ,2018 83,( . /. جميع املستوqات بمجانية التعليمالتالميذيجب أن يتمتع جميع 

تب`ــت منــذ عقــود طوqلــة شــعار قــد  أن سياســة التعلــيم §zــاعKــ� الــرغم مــن فمــصر، أمــا /ــ. 
س؛ فمنـــذ عـــام   أقـــر 1952رالعدالـــة Vجتماعيـــة مـــن خـــالل إقـــرار سياســـة مجانيـــة التعلـــيم /ـــ. املـــدا

 ،1952منذ عام ياملصر  ردستوكفلھ المجانية التعليم حق رالدستو أن التعليم حق ل�Rميع، وأن 
 الطبقيـة Vجتماعيـة وVقتـصاديةإن إال  )19مـادة  ،2019ردستو مـصر، ( ،م9201روأقره أيضا دستو 

ـ. طبقيـة متأصـلة التعلـيم واحدة من أ�ـم املـشكالت الfـ( pعـاcي م¼zـا |عت�4 ، ̈و  طـوال عقـود ياملـصر
ا  /ـ. اRSتمـعمن Vحتالل، ع�K الرغم من أن عصر Vنفتاح Vقتـصادي أتـاح الفرصـة ألي فـرد  مjمـ

قق�ـ�ب مـن قمـة الjـرم Vجتمـاa.، شـرqطة التفـو Vقتـصادي الـذي يحـصل عليـھ  أن ي؛~ـان مـستواه
قالفرد من خالل التفو التعلي;(؛ إال إن الطبقية Vجتماعية وVقتصادية ظلت مش�لة pعاcي م¼zا 

  )7، 2018غنايم، ( .ياRSتمع املصرالتعليم و

  الـسlيلوإ}zـالتعلـيم؛ مما سبق أ�مية تحقيق مبـدأ ت�ـافؤ الفـرص التعليميـة /ـ. ات£¢ او
½ــةمـن )يــدي العاملـة   ±zــدف إ�ـ� تلبيــة احتياجـات الــبالدبنـاء مجتمعــات ديمقراطيـةل  ،راملــا�رة واملد

املـستدامة /ـ. جميـع القطاعـات Vجتماعيـة، وVقتـصادية، تحقيق التنمية الـشاملة والf( |سjم /. 
  ./. البالدوالثقافية 
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  : البحثمش�لة

ت�ـافؤ الفـرص التعليميـة خـالل النـصف الثـاcي مـن مبـدأ قـت  طبمـن أن مـصرع�K الـرغم 
/. �ذا الصدد؛ إال املتعاقبة املصرqة نالقر العشرqن، و½رغم اjRTود الf( بذلz³ا وتبذلjا اWT�ومات 

الت إ}zا   إ�� سوء فjم �عض القائمNن بالعملية يرجع �عضjاقد  الf( املشكالتالكث�N من تواجھ زال 
ـــة بــــھ، وكيفيــــة تطبيقــــھ ت�ــــافؤ ملبــــدأالتعليميــــة  . الفــــرص التعليميــــة، ومــــستوqاتھ، والقــــضايا املرتبطـ

  )16، 2019الدXشان، (

اســة  ت د ركمــا أشــا /ــ. املــصرqة Nن مــا حققتــھ الدولــة  فجــوة بــإ�ــ� وجــود )16، 2022( أحمــدر
ت ، أنظمz³ــا التعليميــة، و½ــNن مــا تحتاجــھ لتحقيــق أ�ــدافjا vنمائيــة اWTاليــة واملــستقبلية روقــد أشــا

سن أإ��  س�ووcالي أطفـال )سـر عـاcي pتمثل شكال من أش�ال عدم املـساواة؛ حيـث  /. مصر راملدا
  )77، 2015اليوUسكو، ( .الرس;( للبالد/. التعليم من عواقب فقر اRTودة ذات الدخل اWSدود 

نقــــــص : �عـــــض املــــــشكالت، الfـــــ( تتمثــــــل /ـــــ.التعلــــــيم )سا+ـــــ*( /ــــــ. مـــــصر مرحلـــــة واجـــــھ تو
وتــدcي جــودة ، وخاصــة عنــد الفتيـات ومـشكالت الرســوب وال�ــسرب والغيـاب، ،تاحــة وVvسـ�يعاب

ة (،مـــع املنــاطق )ك¾ـــ� فقــرا، وضـــعف vنتاجيــة والكفـــاءة التعليميـــةوضـــعف التعامــل ، التعلــيم ا رو ز

عادات وتقاليـد وانخفاض معدل القيد /. التعليم Vبتدا�ي؛ حيث توجد  )33، 2015، ال�بية والتعليم
ـــالتعليمن Vلتحــــــاقتمنـــــع الفتيــــــات مـــــ ــــافة إ�ـــــ�  بـــ ــــالتعليم ، �ـــــذا باإلضــ وجــــــود أطفــــــال لـــــم يلتحقــــــوا بــ

ة النظام التعلي;( / الـست  )طفـال /ـ. سـن ل. مصر من الوصو إ�� جميعرVبتدا�ي؛ نظرا لعدم قد
ة )لألطفالعوامل جذب ل امتالك النظام التعلي;(أو عدم سنوات،  سـرة عKـ� تحمـل ر، أو عدم قد

 ببعض )عمال الf( للقيام خارج التعليم أو قد تفضل �عض )سر إبقاء )طفال نفقات التعليم، 
ســـال أطفالjــــا )ســـرة، أو لعـــدم تــــوافر )مـــن؛ ممـــا يجعــــل �عـــض )ســـر  pعــــNن تـــوفر دخـــال رتــــرفض إ

   ) 566، 2019عتلم، ( .للتعليم، وخصوصا الفتيات

يميــة املتاحــة بـــNن ؤ الفـــرص التعلت�ــافمبــدأ  ضــعف /ــ. تحقيـــقوجـــود تــ£¢ ممــا ســبق، او
 واrSـــاوف )منيـــة الfـــ( تمنـــع حيـــث توجـــد �عـــض العـــادات والتقاليـــد ؛ي املـــصرجميـــع أبنـــاء اRSتمـــع

س سـالjن للمـدا ر)سـر مـن |علـيم الفتيــات، أو إ  الفتيــانتمنـع ى Vبتدائيــة، كمـا توجـد حــاالت أخـر ر
سـة ؛ و�ــذا مـا يفــسر ةألسـر للقيـام بــبعض )عمـال الfـ( تــوفر دخـالا ؛ مـن أجــلرمـن الـذ�اب إ�ــ� املد

،  من مرحلة التعليم )سا+*(، أو عدم التحاقjم §zذه املرحلة من )ساسالفتيان|سرب الكث�N من 
ف Vجتماعية وVقتصادية الf( تمنع �عض )سر مـن باإلضافة إ��  اسـة والظر رإWTـاق أبنـا»zم بالد

   .Rتمع لاللتحاق بالتعليممن النظام التعلي;( ألبناء اSوعدم وجود عوامل جذب ، والتعليم

ةأصــــبحت �نــــاك  ومـــن �نــــا، تحقيـــق مبــــدأ ت�ــــافؤ الفــــرص التعليميــــة بمؤســــسات ل ورضــــر
ات ب /ــ. مــصر؛ حfــ® تــتمكن مــن Vســتفادة سا+ــ*(التعلــيم ) نأبنا»zــا و½نا±zــا دو تميNــ� أو جميــع رقــد

فؤ الفــرص ت�ــامبــدأ  تحقيــق متطلبــاتمــا : ليمكــن صــياغة ال�ــساؤ الــرئ¶س للبحــث /ــ.لــذا؛ ، وتمــايز
 ، الـسؤال الـرئ¶ساوqتفـرع مـن �ـذ ؟فنلنـداضوء خ�4ة  /. )سا+*( بمصرالتعليم مرحلة بالتعليمية 

  :التاليةالفرعية )سئلة 

  ؟)سس النظرqة ملبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية بمرحلة التعليم )سا+*(ما  .1

سا+*( /. خ�4ة تحقيق مبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية بمرحلة التعليم ) زأبر متطلباتما  .2
  ؟فنلندا
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ــــرا�نمـــــا .3 ـــات تحقيـــــق مبـــــدأ ت�ـــــافؤ الفـــــرص التعليميـــــة بمرحلـــــة التعلـــــيم   الوضـــــع الـ ملتطلبــ
 ؟)سا+*( /. مصر

 أوجــھ ال�ــشابھ وVخــتالف بــNن فنلنــدا ومـصر /ــ. متطلبــات تحقيــق مبــدأ ت�ــافؤ الفــرص مـا .4
 ؟التعليمية بمرحلة التعليم )سا+*(

ـــات مـــــا .5 بـــــدأ ت�ـــــافؤ الفـــــرص التعليميـــــة بمرحلـــــة التعلـــــيم لتحقيـــــق م املق��حـــــة زأبـــــر املتطلبــ
  ؟)سا+*( بمصر /. ضوء خ�4ة فنلندا

  : أXداف البحث

  : البحث فما يK.�دافتتمثل أ      

  .التعليم )سا+*(مرحلة  ب )سس النظرqة ملبدأ ت�افؤ الفرص التعليميةتحليل .1
/ـ. يم )سا+ـ*( التعلـمرحلـة بتحقيـق مبـدأ ت�ـافؤ الفـرص التعليميـة  متطلبـاتز|عـرف أبـر  .2

  .فنلنداخ�4ة 
التعلــيم مرحلــة بحقيــق مبــدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميــة  تملتطلبــات  الوضــع الــرا�نتحليــل .3

 .مصر/. )سا+*( 
ت�ــــافؤ  تحقيــــق مبــــدأ متطلبــــاتتحليــــل أوجــــھ ال�ــــشابھ وVخــــتالف بــــNن فنلنــــدا ومــــصر /ــــ.  .4

 .التعليم )سا+*(مرحلة  بالفرص التعليمية

مرحلــــة بلتحقيــــق مبــــدأ ت�ــــافؤ الفــــرص التعليميــــة  املق��حــــة تاملتطلبــــازأبــــر  لالوصــــو إ�ــــ� .5
  .فنلنداخ�4ة  ضوء /.مصر التعليم )سا+*( ب

  :أXمية البحث

 :تتمثل أ�مية البحث /.

مبـــدأ ت�ـــافؤ   تحقيـــقمتطلبـــات عKـــ�الـــضوء ؛ حيـــث إنـــھ يلقـــي مبـــدأ ت�ـــافؤ الفـــرص التعليميـــةأ�ميـــة 
تحقيــق التنميــة  /ــ.تحقيــق �ــذا املبــدأ أثــر ¢ qوÄــ، والتعلــيم )سا+ــ*( مرحلــة /ــ. الفــرص التعليميــة

  .بالد بال Vقتصادية وVجتماعية والثقافيةجميع القطاعاتباملستدامة الشاملة 

  :مصطijات البحث

  :ما يK.تتمثل مصط�Wات البحث في

 The Principle of Equal Educational Opportunity :ت�افؤ الفرص التعليميةمبدأ  .1
 |عزqــــز Vع�ــــ�اف بــــاWTق /ــــ. التعلــــيم : بأنــــھفؤ الفــــرص التعليميــــة مبــــدأ ت�ــــاعــــرف اليوcــــس�و

ســــة ،والــــتعلم ف املناســــبة ملما ر و±zيئــــة الظــــر ـــ.�ــــذا و ـــتعلم اWTــــق /ـ ؛ لتلبيــــة Vحتياجــــات التعلــــيم والـ
ة، و)�داف vنمائية للدو لاملتطو    (Unesco, 2022,8) .ر

 ت�ــيحتلـك الفـرص الfـ( : نـھبأت�ـافؤ الفـرص التعليميـة مبـدأ  Zalta et al (2017,2) عـرفكمـا 
ات، وتنمية املعرفة واملألفراد اك�ساب ل ات الرjا    .تمي�Nندو رقد
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 لألفـراد باالسـتفادة ال�املـة مـنتلـك الفـرص الfـ( |ـسمح : بأنـھStosich (2012, 15) عرفھ كما 
qب �غــض اRT`س أو فــ ؛الrÆــصية أو Vجتماعيــة وVقتــصادية  النظــر عــن خلفيــz³مرالتعلــيم والتــد

   .مثل عقبات أمام النجاح التعلي;(ت)صل العرÇ. أو اrTلفية )سرqة ال 

  :ملبدأ ت�افؤ الفرص التعليميةالتعر2ف 4جرا}ي 

 |عرqفـــا مبــدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميــة/ــ. ضــوء التعرqفـــات الــسابقة، pعــرف البحــث اWTــا�. 
، أو اRTــ`س، أو النـــواÈ. نالـــسماح RTميــع أبنــاء اRSتمـــع دو تميNــ� :  بأنــھإجرائيــا قعKــ� أســـاس العــر

مرحلــــــة بفــــــرص التعلــــــيم املتــــــوفرة باالســــــتفادة ال�املــــــة مــــــن Vقتــــــصادية وVجتماعيــــــة والــــــسياسية 
ا±zم وا اWT�ومي )سا+*(التعليم ن ل أي عقبـات تحـو دون�تمامـا±zم، واحتياجـا±zم، دور؛ وفقـا لقـد

   . للبالد الشاملة؛ تحقيقا للتنمية املستدامةذلك

 :لسياسات القبومبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية '&  .2
 The Principle of Equal Educational Opportunities in Admission Policies 

املــساواة أمــام : بأنــھلسياســات القبـو مبـدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميـة /ــ.  Zalta et al) 22017,( عـرف
الة العقبات الرسمية للدخو إ�� املؤسسات التعليميةال ؛ أي إ لقانو   .زن

 وال¼zوض باإلم�انات الf( ،التالميذإتاحة أفضل الفرص RTميع : بأنھ )87، 2018(مكنا+*( عرفھكما 
نتحو دو     .نحو م�ساوبالتعليم، أو Vستفادة منھ ع�K التالميذ انتفاع ل

الــة: بأنـھ ل /ـ. سياسـات القبــو |عرqفـا إجرائيـالتعليميـةمبـدأ ت�ــافؤ الفـرص اوعـرف البحـث اWTـا�.   زإ
سلالعقبات الرسمية وغ�N الرسمية للدخو إ��    .ةالتعليم )سا+*( اWT�وميمرحلة  رمدا

 : املساواة ب�ن ا���س�ن لتحقيقمبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية  .3
The Principle of Equal Educational Opportunities to achieve Gender Equality  

 :بأنــھاملــساواة بــNن اRT`ــسNن  لتحقيــقمبــدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميــة  Schleicher (2014, 16) عــرف
؛ أي : الfــ( يمكـن أن |عتمـد عKــ� �عـدين، �مـااملـساواة /ـ. التعلـيم  لضـمان وصــو لvنــصاف والـشمو

ات )ساسية ع�K )قلالتالميذ إ��جميع     .ر اWTد )دcى من املjا

 الـذي يحقـق تنميـة اRSتمـع مـن  املبـدأ:بأنـھ July, 2015( Bagale andta Devko ,91( عرفـھكمـا 
  .خالل تحقيق املساواة /. التعليم

 Vلتحـــاق املـــساواة بـــNن اRT`ـــسNن مـــن حيـــث تحقيـــق: بأنـــھ )4،  أ2019( كمـــا عرفـــھ اليوcـــس�و
سة  وVجتماعيـة ديةVقتـصا مـن الفـرص وVسـتفادة ، واملشاركة /. عمليات التعليم والـتعلم،رباملد

  .الf( يمكن أن ي�يحjا التعليم

|عرqفـا املـساواة بـNن اRT`ـسNن  لتحقيـقمبـدأ ت�ـافؤ الفـرص التعليميـة  وعرف البحث اWTـا�.
 التعلــيممرحلــة /ــ.  الفتيــان والفتيــاتتناســب ~ــل مــن م�ــساوqة |عليميــة  إتاحــة فــرص: إجرائيــا بأنــھ

    .)سا+*(

 Basic Education: التعليم $سا"! مرحلة  .4

قـــم مرحلــة التعلـــيم )سا+ــ*( الـــذي أطلقــھ تبــ® البحــث اWTـــا�. مــصط�¢  رقــانو التعلـــيم املــصر  ي ن
ـــادة 2019 لعــــام 16نبالقـــــانو ، املعــــدل م1981 لعــــام 139 ـــث نــــصت املــ ـــ� أن ) 16(؛ حيــ مرحلـــــة عKـ
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ات واســــتعدادات التالميــــذ، و|ــــشبع ميــــولjم، تلــــك املرحلــــة الfــــ( تن;ــــ( : ¨ــــ.التعلــــيم )سا+ــــ*(  رقــــد
د�م ف ووتز ر من القيم والسلوكيات، واملعا ربالقدر الضر ي ات العلمية واملjنية الf( تتفق و ر واملjا

ف ب¶ئـــا±zم اrSتلفـــة  أعـــوام /ـــ. ســـتة( |ـــسعة أعـــوامومـــد±zا  )16، املـــادة 2019 التعلـــيم، نقـــانو( ،ووظـــر
ة( )./. التعليم vعداديالتعليم Vبتدا�ي، وثالثة أعوام  ا رو   )70 ،2015والتعليم،  ال�بية ز

  :حدود البحث

 :ما يK.تحدد البحث في    

اسـة  ل تنـاو البحـث:املوضو�&ا�iد   مـن مبـدأ ت�ـافؤ الفـرص التعليميـة /ـ. ~ـل مـن مـصر وفنلنـدارد
 لتحقيـق، ومبـدأ ت�ـافؤ الفـرص التعليميـة لالقبـومبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية /ـ. سياسـات : حيث

، وخاصة /. مرحلة النظم التعليمية كفاءةيث إن ح : لألسباب التالية وذلك؛املساواة بNن اRT`سNن
ا التعلــيم )سا+ــ*( |عتمــد ،  /ــ. اRSتمعــات اrSتلفــةتحقيــق التنميــة الlــشرqة املــستدامة/ــ.  وفاعليz³ــ

�Kمبدأي تحقيق ع :vواملساواةةتاح .     

 /ـــ. عامليـــا الثـــاcي تحتـــل املركـــز فuـــ( ؛خ4ـــ�ة فنلنـــدا لألســـباب التاليـــةأيـــضا بحـــث لتنـــاو الو
س /. اشعب توفر التعليم RTميع فئات ال، كما إ}zاالتعليمنية مجا  بمرحلـة التعلـيم  اWT�وميـةرملدا

 :تنظامjـــا التعلي;ـــ( مبـــ( عKـــ� أســـس م��Êـــrة، تـــضمنأن �ـــذا باإلضـــافة إ�ـــ� ، ن دو تميNـــ�)سا+ـــ*(
 مـــــن الطـــــالب جعلــــت الfـــــ( ، واملــــساواة،العدالـــــةتحقيـــــق  و، التعليميــــةت�ــــافؤ الفـــــرصتحقيــــق مبـــــدأ 

ـــة الفنل ـــة أو حـــــضرqة، فقNـــــ�ة أو غنيــ qفيــ ــــ. منـــــاطق  ــــانوا /ـ ــــواء ~ـ جـــــودة نيتلقـــــو |عليمـــــا ذي رنـــــديNن سـ
  .م�ساوqة

تحقيق مبدأ إن ، لألسباب التالية؛ حيث مرحلة التعليم )سا+*(أيضا لتناو البحث كما 
تقــدم الــنظم يقــاس فلت�ــافؤ الفــرص التعليميــة /ــ. سياســات القبــو يتــ£¢ /ــ. بدايــة �ــذه املرحلــة؛ 

ة النظـام التعلي;ـ( عKـ� التعليم اسـية  و،اسـ�يعابرية /. البلدان اrSتلفة بمـدى قـد رتـوف�N مقاعـد د
تتـــ£¢ جليـــا /ــ. �ـــذه املرحلـــة بـــNن اRT`ــسNن املـــساواة تحقيــق ، كمـــا إن ل�ــل )طفـــال /ـــ. ســن vلـــزام

اســـــية ـــة حيـــــث إن ؛ رالد ع الثقــ ــــ. نفـــــوس الفتيـــــاتواملـــــساواةرز ـــ. اWTـــــصو عKـــــ� فـــــرص |عليميـــــة  /ـ  ل/ــ
    .تبدأ ببداية �ذه املرحلة العمرqة ع الفتيانم�ساوqة م

اسات السابقة   :رالد

اســات الــسابقة العر½يــة و)جنlيــة املرتبطــة بموضــوع البحــث، وتــم  ريوجــد العديــد مــن الد
  :تناولjا من )حدث ا�� )قدم، وذلك ع�K النحو Ë|ي

اسـ .1  The Education System in Finland: How  �عنـوانSepriani et al (2021) ةرد
About In Indonesia?  .ـــ( �ــدفت إ�ــ� تنميــة التعلــيم /ـــfنظـــام إندون¶ــسيا باالســتفادة مــن ال

اســــة  اســــةالوصــــفين<= املــــرالتعلــــيم /ــــ. فنلنــــدا، واتبعــــت الد أن :  إ�ــــ�/ــــ. نتائجjــــا ر، وتوصــــلت الد
ومجانيـــة التعلــيم /ـــ. جميـــع ، املعلمــNنجـــودة  ب±zـــتم يــةسياســـات |عليم ت�بــعاWT�ومــة الفنلنديـــة 

 .احلھمر
اسـة $م�ــ�  .2 ه �عنـوان ) 2020(رد  إصـالح التعلــيم املبكــر 'ــ&ردعــم ت�ــافؤ الفـرص التعليميــة ودو

 ت�افؤ الفـرص |سjم /. تحقيق وضع مق��حات وتوصيات  �دفت إ��الf(، بمحافظة الدق�لية
اسـة املـن<= الوصـفي، وتوصـلت /ـ. نتائجjـا إ�ـ�التعليمية /ـ. مراكـز التعلـيم املبكـر  :ر، واتبعـت الد



 
التعليم مرحلة بتكافؤ الفرص التعليمية مبدأ تحقيق مقترحة ل متطلبات
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ة ضـ  ل�ـي يتمكنــوا املــنخفض Vقتـصادي ىي ذو املــستو)سـر ألطفــال املاديـة vعانــاتتـوف�N ورر
ة ، |عليمjممن مواصلة   ال ®رتفعيل دو املشاركة اRSتمعية /. تموqل التعليم املبكر، حfوروضر

Kل عبئا ماديا ع�شp� ة)سر�Nـ�و ، الفقNخدمات |عليمية باملنـاطق النائيـة والفق �Nة توف ة ورضر
ة مراعـــاة جــــودة املبـــ® وصـــ qن للمـــسا�مة /ـــ. تــــوف�N الورمـــع ضـــر اســـة، و|ــــRÆيع القـــاد رحيتھ للد ر

 .املستلزمات التكنولوجية والوسائل التعليمية
اســة مر"ــ!   .3  فنلنــدا وأوجــھ 4ســتفادة م��ــا 'ــ& تطــو2ر ةقــراءة تحليليــة ��(ــ��عنــوان ) 2020(رد

 الفنلنديـــة /ــــ. تطــــوqر نظــــام التعلــــيم  مــــن ا4rTــــ�ةVســــتفادة�ــــدفت إ�ـــ�  الfــــ( ،يالتعلـــيم املــــصر
اسـة املـن<= الوصـفي،ياملـصر تمثــل  ا4rTـ�ة الفنلنديـة  أن:، وتوصـلت /ـ. نتائجjـا إ�ـ�ر واتبعـت الد

ـــة مـــــــن القـــــــيم الثقافيــــــــة  ـــــق والت�امــــــــل بـــــــNن مجموعـــــــة عميقــــ ــــوذج التوافــ ـــــ. مجـــــــال التعلـــــــيم نمـــ /ــ
نظــام التعلي;ـــ( الفنلنـــدي ال، كمـــا أن  التعلي;ــ(لإلصـــالح ا ممNـــ�اعـــد ن<Rــ|، كمـــا أنــھ وVجتماعيــة

نة     . للمجتمع الفنلنديVقتصادي مما pسjم /. تحقيق النمو ؛وي�سم باملر
اسة $حمدي  .4 ات العر�يـة املتحـدة �عنوان)2018(رد اسـة : ر نظام التعليم '& فنلندا و�مـا رد

نــة  راتوvمــا�ــدفت إ�ــ� وصــف وتحليــل النظـام التعلي;ــ( /ــ. ~ــل مــن فنلنــدا الfــ(  ،رتحليليـة مقا
 �Kن، وكذلك العوامل املؤثرة عNذين النظامjخية لq رالعر½ية املتحدة، والتعرف ع�K اRTذو التا ر

اســة املـن<= ا  :إ�ــ�jــا ، وتوصـلت نتائجنملقــاررالنظـام التعلي;ــ( /ـ. ~لتــا الـدولتNن، واســتخدمت الد
، أن  ي;( الفنلندي  أن النظام التعلإاليالنظام التعلي;( /. ~لتا الدولتNن يتصف بالطا�ع املركز

نـــة أك¾ـــ�، كمـــا أنـــھ يــتم تموqـــل النظـــام /ـــ. الـــدولتNن مــن قبـــل اWT�ومـــة املركزqـــة  ؛ ممـــاوي�ــسم بمر
 .قائم ع�K املعرفة /. فنلنداال Vقتصاديpسjم /. تحقيق النمو 

اســــة غنـــــايم  .5 ـــة والطبقيــــة واملواطنـــــة�عنـــــوان) 2018(رد الfـــــ( �ـــــدفت إ�ـــــ�   الـــــسياسة التعليميــ
ـــة بـــــNن الـــــسي ـــة بمـــــصر، واملواطنــــة وVنتمـــــااسة التعليميـــــة توضــــيح العالقــ ء لـــــدى طـــــالب اRTامعــ

اسـة املــن<= الوصـفي، وتوصـلت إ�ــ�   قيــتحق Vجتماعيــة يتطلـبأن تحقيـق العدالـة رواتبعـت الد
 ممــا؛ ى عKــ� مــستو الــسياسة التعليميــةت�ــافؤ الفــرص التعليميــة بــNن جميــع أبنــاء اRSتمــعمبــدأ 

 . ألبناء اRSتمعاء الوط(Vنتم وترسيخ قيم املواطنةؤدي إ�� ي
اســــــة إبــــــراXيم  .6 ـــــوان ) 2017(رد ـــــام & �عنـ اســــــة تقو2ميــــــة للفجــــــوات النوعيــــــة بــــــالتعليم ا��ـ رد

اسة تحليلية: ياملصر '& ضوء مبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية التعـرف عKـ�  إ�� ت�دفالf(  ،رد
 والتعـرف ،ھ ومحدداتـھ وأ�ـم مـستوqات،اRTـامÏ.لتعليم ا التعليميـة بـالفـرص ؤمفjوم مبدأ ت�ـاف

، واتبعـت بالتعليم اRTـامÏ. بتطبيـق مبـدأ ت�ـافؤ الفـرص التعليميـةع�K واقع الفجوات النوعية 
اســة املــن<= الوصــفي، وتوصــلت /ـــ. نتائجjــا إ�ــ�  القـــوانNن الfــ( تج4ــ� جميــع القطاعـــات  ســن:رالد

يــد نKــ� قــدم املـساواة، وأن ي�ــو املعيــار الوحتوظيـف vنــاث مثــل الرجـال عالعـام واrTــاص عKــ� 
     .، ول¶س اRT`س�و الكفاءة وجودة )داء

اســـة  .7 ¦ـــع ثمــــار التنميــــة 'ــــ&مــــدى ت�ــــافؤ الفـــرص �عنـــوان ) 2017 (ع¢ــــ&رد الfــــ( ،  مــــصر'ـــ&ز تو
اســـة  إ�ـــ�ت�ـــدف ، وكمؤشـــر أثـــر التنميـــة عKـــ� ت�ـــافؤ الفـــرص /ـــ. مـــصر كمؤشـــرات منفـــصلةر د

اســـة املــن<= الوصـــفي، وتوصــلت /ـــ. نتائجjــا إ�ـــ� افؤ /ــ. الفـــرص ت�ـــ وجــود :رمجمــع، واتبعــت الد
�عيـــة لثمــــار التنميـــة /ــــ. اRSتمــــع املـــصر يالتو ، �ــــذا باإلضـــافة إ�ــــ� وجــــود عالقـــة موجبــــة بــــNن ز

  . Vقتصاديةاتوت�افؤ الفرص؛ و�ذا ما تؤqده أيضا النظرqالتنمية 
اســـــة مر"ـــــ!   .8 ردو الـــــسياسة التعليميــــــة بمـــــصر 'ـــــ& تفعيــــــل مبـــــدأ ت�ــــــافؤ �عنــــــوان ) 2017(رد

اسة تحليلية:  م2016-2011م & '& الف�ة من الفرص '& التعليم قبل ا��ا  ت�دفالf( ، رد
ة ال��بية والتعليم Ç. مصر ملبدأ ت�افؤ الفرص |عرف إ��  ا qة لو ا ات الو رمدى تحقيق القرا ر زر ز

اسة املن<= م، 2016 -2011 التعليم قبل اRTامÏ. /. الف��ة من لتالميذ الوصفي، رواتبعت الد
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ة ا�:وتوصـلت /ـ. نتائجjــا إ�ـ� س ور ضــر  داخــل التالميـذبتحقيـق ت�ــافؤ الفـرص بــNن رتمـام املــدا
ســـة لالفـــصو  جjـــا خـــالل )cـــشطة الfـــ( تقـــدمjا املد روخا ســـة مــــع ر ك ف¤zـــا خـــارج املد رأو |ـــشا ر

س ) qـة فيمـا يتعلـق و، ىخرراملدا ا ات الو ة تفعيـل القـرا رضـر ر زر بتحقيـق مبـدأ ت�ـافؤ الفـرص و
ة أن تنlثــق الــسياس، وضــالتالميــذالتعليميــة بــNن  ف  /ــ. مــصرة التعليميــةورر و مــن واقــع الظــر

  .يوفلسفة اRSتمع املصرVقتصادية، والثقافية، 
اســة .9  uccess of the Finnish Surprising SThe �عنــوان astosB) 2017( رد

Educational System in a Global Scenario of Commodified Education  )fدفت ال�
ات القوميـــة  إ�ـــ� التعـــرف عKــــ� باإلضـــافة عKـــ� التعلـــيم الفنلنــــدي، رإ�ـــ� الكـــشف عـــن تـــأث�N القــــرا

اسـة املـن<= اتبعـتأسباب النجاح الfـ( حققjـا التعلـيم الفنلنـدي وسـط الـسياق العـال;(، و ر الد
 الـنظم التعليميـة بـNن  متقدمةم�انة إ�� أن التعليم الفنلندي حقق jاالوصفي، وتوصلت نتائج

 حيث إن ؛لفنلندية /. تطوqر التعليم /. سائر الدو من ا�4rTة الVستفادةالعاملية، وأنھ يمكن 
 .�ذا النجاح ن�يجة اjRSودات واملشار~ات الفعالة الf( قام §zا اRSتمع الفنلندي

اسـة  .10   Gender Roles and the Education Gender �عنـوانaner et alC) 2016(رد

Gap in Turkey )ـfاسـةال ، ز التعلي;ــ( /ـ. تركيــا الفجــوة بـNن اRT`ــسNن /ـ. vنجـار �ــدفت إ�ـ� د
اسة املن<= الوصفي، وتوصـلت /ـ. نتائجjـا إ�ـ� اك : رواتبعت الد أن التحNـ� الثقـا/. ضـد |علـيم رإد

ـــــنخفض /ـــــــ. اRSتمعـــــــات Vجتماعيـــــــة ـــ( املــ اء التحـــــــصيل العل;ــــ ــــل أسا+ـــــــ*( و ـــــو عامـــ  رالفتيـــــــات �ــ
اك أن ، �ذا باإلضافة إ�� اWSافظة ت ال�ـسرب  سـاعد /ـ. تقليـل معـدال التعلي;ـ( قـدvصالحرإد

س /ـ. جميــع أنحـاء الــبالد  واحـدة مــن البلـدان الناميــة الfـ( ال تــزال ف¤zــا ، وأن تركيـا |عــدر/ـ. املــدا
 . التعلي;(الواقع موجودة /. الفتياتالفجوة بNن اRT`سNن ع�K حساب 

اسـة  .11  School Context and the Gender �عنـوان Legewie and Diprete) 2016(رد
vementGap in Educational Achie اك الفر والf( �دفت إ�� إد ق بNن الطالب والطالبات /. ر

ــــن<= الوصـــــفي،  ـــة املـ اســ /ـــــ. مجـــــال التعلـــــيم الـــــصناa.، واتبعـــــت الد ا+ـــــ*(، خاصـــــة  رالتحـــــصيل الد ر
ا+ـ*( /ـ. التعلـيم  ق /. أداء الطالب والطالبات /ـ. التحـصيل الد روتوصلت /. نتائجjا إ�� وجود فر و

ا+ـــ*( /ــــ. الـــصناa.، وذلـــك لـــصاT¢ الطالبـــات؛ حيـــث  رإ}zـــن تفـــوقن عKـــ� الطـــالب /ـــ. التحـــصيل الد
.aالتعليم الصنا  . 

اســة  .12  Equity response in formal �عنـــوان  Bagale andDevkota )5201(رد
secondary school A case of: education  ـ( �ـدفت إ�ــ�fــ( إ�ـ�لالوصـو الfسـات ال ر املما

ســة الثانوqــة /ــ. ن اســة املــن<= الوصــفي، رتحقـق املــساواة بــNن اRT`ــسNن /ـ. املد ر¶بـال، واتبعــت الد
ة |غي�N ال�شر�عات وتوصلت /. نتائجjا إ��  ة املـساواة بـNن اRT`ـسNن ورضر ورالf( تـنص عKـ� ضـر

ب العرÇ. واللغوالفتيانالتميz§ �Nا لصاT¢ /. التعليم /. ن¶بال؛ حيث يتم  ي، أو التقا   .ر

اسات السابقة    :رعقيب عام ع¢» الد

اســات الــسابقةالتعقيــب عKــ� تــضمن  بي¼zــا و½ــNن البحــث ســتفادة وVأوجــھ ال�ــشابھ وVخــتالف : رالد
  :اWTا�.، وذلك ع�K النحو التا�.

اس|شابھ  :أوجھ ال®شابھ  عرضومر+*( و)حمدي /.    Sepriani et al, Bastos اترالبحث اWTا�. مع د
اسـات )و فنلنـدا، خ4ـ�ةوتحليـل  /ـ. عـرض وتحليـل  Caner et al و ومر+ـ*(مNـ� وغنـايم وإبـرا�يم رمـع د

اســو، مبــدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميــة /ـــ.  Devkota and Bagale و Legewide and Diprete اترمــع د
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اسـة واRT`ـسNن، املـساواة بـNن  لتحقيقت�افؤ الفرص التعليمية مبدأ تحليل عرض و حمـدي )رمـع د
  . ن/. اتباع املن<= املقار

اســات الــسابقة /ــ. عــن. ختلــف البحــث اWTــا�ا :أمــا عــن أوجــھ 4خــتالف ؛ حيــث املــن<=الjــدف ور الد
ـــة متطلبــــات لصــــو إ�ــــ� الو�ــــدف البحــــث اWTــــا�. إ�ــــ�  بمرحلــــة تحقيــــق مبــــدأ ت�ــــافؤ الفــــرص التعليميـ

ن املـن<= املقـار أمــا تبـاعا مــن خـالل  فنلنـداة ضــوء Vسـتفادة مـن خ4ـ�عKـ�مـصر التعلـيم )سا+ـ*( /ـ. 
اسات السابقة ما عدا  اسة )حمدي رجميع الد ختلـف البحـث اكمـا  ،فقد اتبعوا املـن<= الوصـفيرد

اسات السابقة /. تناو  لاWTا�. مع الد اسات السابقة مـن من ف ؛ت�افؤ الفرص التعليميةمبدأ ر رالد
اســة مر+ــ*(، لتنـاو تفعيــل مبــدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميــة /ــ. ) وم¼zــا مــن تناولــھ /ــ. رcــشطة كمـا /ــ. د

اسة إبرا�يم وم¼zا من تناولھ من حيث تأث�N�ا /. Vنتمـاء واملواطنـة كمـا ، رالتعليم اRTامÏ. كما /. د
اســـة  ت�ــافؤ الفـــرص التعليميـــة مـــن متطلبــات تحقيـــق مبـــدأ  لفتنـــاو، أمــا البحـــث اWTـــا�. غنـــايمر/ــ. د

، و: حيث اسـات ا كما ،RT`سNنا املساواة بNنتحقيق لسياسات القبو رختلف البحـث اWTـا�. مـع الد
اسة؛ فم¼zا مالسابقة /.  ردو الد اسـةل رن تناو إندون¶سيا كمـا /ـ. د لوم¼zـا مـن تنـاو ، Sepriani et al ل

v اسة ات كما /. د رما اسةر ر)حمدي، وم¼zا من تناو تركيا كما /. د ا ، Legewide and Diprete ل وم¼zـ
اسةلمن تناو ن¶بال    .لأما البحث اWTا�. فتناو خ�4ة فنلندا، Devkota and Bagale ركما /. د

اسات السابقة اWTا�. البحث قد استفادف: دةستفا4عن أوجھ و  vطـار/. عرض وتأصـيل  رمن الد
و/ـ. عــرض ، و/ـ. عـرض مـصط�Wات البحـث،  و/ـ. صـياغة وتحديـد مـش�لة البحـث وأ�ميz³ــا،يالنظـر

  .ومناقشz³االبحث  و/. تفس�N نتائج وتحليل خ�4ة فنلندا،

  :البحث من°¯

2دان، (: ه فيما يK.والذي تتمثل أ�عاد، ن املن<= املقارالبحث تبعا   ).97-93، 2003زأحمد و

&±2 اسة؛ وعالقz³ا : رالبعد التا اسة cشأة الظا�رة التعليمية موضوع الد رالذي يختص بد ر
ة للبحـــث،  ربـــالظوا�ر التعليميـــة )خـــر ذات العالقـــة؛ وكـــذلك عالقz³ـــا بمجتمعjـــا /ـــ. الـــدو اrSتـــا ل ى

اســة الظــا�رة:( البعــد الوصــفي الــذي يــتم عKــ� مــستوNqن اســة -ي التعليميــة /ــ. وضــعjا املعيــاررد ر ود
ة للبحـــث رالظـــا�رة التعليميـــة /ـــ. الـــدو اrSتـــا ىوqخـــتص بإظjـــار القـــو  :البعـــد التحلي¢ـــ& الثقـــا'& ،)ل

 لوالعوامــل الثقافيــة املــسئولة عــن الوضــع الــرا�ن للظــا�رة التعليميــة /ــ. ~ــل دولــة مــن دو البحــث،
يالبعد املقار التفس��  ال�شابھ وأوجھ Vختالف للظا�رة التعليمية /. والذي zÒتم بتحليل أوجھ: ن

ــــة بالظــــــــا�رة  ـــــوم Vجتماعيــــــــة ذات العالقـــ ـــ. ضــــــــوء مفـــــــا�يم �عــــــــض العلــ ـــــث، وتفــــــــس�N�ا /ــــ لدو البحــ
ىوالــذي يخــتص بوضــع بــدائل متعــددة للظــا�رة التعليميــة عKــ� مــستو  :يالبعــد الت�بــؤ التعليميــة؛

ـــ. ضـــــو ا املـــــش�لة، وفحـــــص �ـــــذه البـــــدائل /ــ ــ ــــع §zـــ ـــ( تقـ ء التطلعـــــات املـــــستقبلية والـــــسياق الدولـــــة الfــ
ــــشكالت �ـــــــشأن �ــــــذه الظـــــــا�رة  ــــن مــ qـــــــة الfــــــ( |عــــــاcي مـــ ــــة اWSو ـــا�. واملـــــــستقبK. للدولــ راRSتمÏــــــ. اWTـــ

  .التعليمية، ومن ثم اختيار البديل )مثل، و½يان إجراءات تطبيقھ

ؤ الفــــرص تحقيـــق مبـــدأ ت�ـــافل|عـــرف )ســـس النظرqــــة : /ـــ.إجـــراءات البحــــث تمثـــل و½ـــذلك ت
ـــم عــــــرض ،التعليميـــــة ، متطلبــــــات ثـــ ــــو ــــ. سياســــــات القبــ ـــة /ــ ل تحقيــــــق مبــــــدأ ت�ــــــافؤ الفــــــرص التعليميـــ

ثــم التحليــل  /ــ. ~ــل مــن فنلنــدا ومــصر،  بمرحلــة التعلــيم )سا+ــ*(املــساواة بــNن اRT`ــسNنلتحقيــق و
 مبـــدأ ت�ــــافؤ لتحقيـــق املق��حـــة املتطلبـــاتزأبـــر   التوصـــل إ�ـــ�، ومـــن ثـــم�ـــاتNن الـــدولتNن بـــNن ناملقـــار

  . ضوء خ�4ة فنلندا/. مصرب بمرحلة التعليم )سا+*( الفرص التعليمية
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  : البحثخطوات

  :ما يK.في البحث خطوات تتمثل

  . بمرحلة التعليم )سا+*(بدأ ت�افؤ الفرص التعليميةمل)سس النظرqة  تحليل: � )و�اrTطوة

سا+ـ*( )/ـ. مرحلـة التعلـيم  ت�ـافؤ الفـرص التعليميـةمبدأ  تحقيق متطلبات|عرف : ة الثانياrTطوة
 .فنلندا/.  )RT`سNنبNن ا املساواة ، وتحقيقل القبوسياسات(من حيث 

 /ــ. مرحلــة  مبــدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميــة تحقيــقملتطلبــاتالــرا�ن الوضــع  تحليــل: ة الثالثــاrTطــوة
  .مصر /.) RT`سNنا  بNناملساواة، وتحقيق لسياسات القبو( من حيث التعليم )سا+*(

مرحلـــة ب مبـــدأ ت�ـــافؤ الفـــرص التعليميـــة لتحقيـــق مق��حـــة متطلبـــاتإ�ـــ� لالوصـــو : ة الرا�عـــاrTطـــوة
  .خ�4ة فنلندا ضوء /. التعليم )سا+*( بمصر

  :من خالل $قسام التاليةبالتفصيل ا��طوات السابقة لوقد تناو البحث 

التعليم مرحلة  ببدأ ت�افؤ الفرص التعليميةمل$سس النظر2ة تحليل : لالقسم $و
   :$سا"! 

 مـــا )ســـس النظرqـــة ملبـــدأ ت�ـــافؤ الفـــرص التعليميـــة (للبحـــثلعـــن الـــسؤال )و  القـــسم�ـــذا ب اجـــأ
مبـــدأ أ�ميـــة وت�ــافؤ الفـــرص التعليميـــة، مبـــدأ  مفjـــوم: مــا يKـــ. تـــضمنو )؟التعلـــيم )سا+ـــ*(بمرحلــة 

ــــدأ)ر~ـــــان و ت�ـــــافؤ الفـــــرص التعليميـــــة، ــــة،)ساســـــية ملبـ ــــافؤ الفـــــرص التعليميـ  املتطلبـــــاتز وأبـــــر  ت�ـ
  : ع�K النحو التا�.، وذلك بمرحلة التعليم )سا+*(ق مبدأ ت�افؤ الفرص التعليميةلتحقي

  :التعليم $سا"! مرحلة  بمف�وم مبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية: أوال 

ل�ــــل �ـــrص اWTــــق /ـــ. التعلــــيم، : حـــدد اليوcـــس�و مبــــدأ ت�ـــافؤ الفــــرص التعليميـــة /ـــ. أن
اتـــھ، وموا�بــــھ عKـــ� ا يـــؤدي إ�ــــ� ضـــمان اك�ــــساب رواWTـــق /ـــ. تنميــــة �rـــص¶تھ، وقد  أكمـــل وجــــھ؛ ممـــ

ف املالئمــة، وتنميــة الكفــاءات؛ مــن أجـــل خدمــة cvــسانية، و�ــذا املبــدأ pــس�Ï نحـــو  راRTميــع للمعــا
    )37، 2015اليوUسكو، ( .|عليم ال pس�بعد وال zÒمش

اسة الد�شان نمبدأ ت�ـافؤ الفـرص /ـ. أن ي�ـو التعلـيم وسـيلة  )16، 2019( ركما حددت د
qن ذ�نيـــا مـــن بـــNن للـــتخلص مـــن ر العوائـــق Vقتـــصادية واRTغرافيـــة وVجتماعيـــة، الfـــ( تؤ�ـــل القـــاد

ا±zم   يؤ�لjم لل��V .Çجتماa.؛ مماالتعلم؛ برفئات الدخل اWSدود /. اRSتمع من Vستفادة من قد
جة كب�Nة من إقبالھ ع�K التعليم   .رفعدم اطمئنان الفرد ع�K �ذا اRTانب يقلل بد

 وتــدعم طال§zــا ،عادلــة وشــاملةأنظمــة  ، بأ}zــاأنظمــة التعلــيم املت�افئــة تعرفــولــذا؛ فقــد 
 �Kصو عWلل� �Nس;( أو غ رإم�انات التعلم دو وضع حواجز �ش�ل   ) Schleicher ,2014 ,16(؛رس;(ن

ســــاء   املنــــوط §zــــا �ــــو الوســــيلةمفــــالتعلي مــــةالقواعــــد رإ ضــــمان و ،ةتحقيــــق التنميــــة املــــستدامل زالال
ـــد  لوال تتحقــــق التنميــــة املــــستدامة إال بــــضمان حــــصو  )1، 2021، اليوUــــسكو(، ل�Rميــــعالتعلــــيم اRTيـ

  .جميع أفراد اRSتمع ع�K فرص |عليمية م�ساوqة

اســـةكمــا ت د ر أشــا /ــ. الفـــرص الت�ـــافؤ مبــدأ إ�ـــ� أن  Bagale  andDevkota )91,2015 ( ر
 فرصــjم التعليميــة /ـــ. لتالميــذا يبــدأ جميــعال pعــ( التماثــل عKــ� Vطــالق، وإنمــا pعــ( أن التعليميــة 
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ا+ـ*(jRـود�م /ـ. التحـصيلT اوفقـخـط واحـد، وأن يـتم تقـدمjم ونمـو�م �عـد ذلـك  أن يتــاح أو ، ر الد
ة امل�ــشا§ÕzــWابأل و ب¶ئــz³م أو وســطjم Vجتمــاa.، أ، يبــصرف النظــر عــن انتمــا»zم الطبقــ- ةر القــد

  . أن يتمتعوا بنفس الفرص من التعليم-اRTغرافية

نعـــ( أن ي�ـــو ل�ـــل فـــرد /ـــ. اRSتمـــع pت�ـــافؤ الفـــرص التعليميــة مبـــدأ تـــ£¢ أن اممــا ســـبق 
اتــــــــھ،  ــــھ قد ــــا تؤ�لــــ ـــدر مــــ ــــــتمرار فيــــــــھ بقـــــ ـــــاق بــــــــالتعليم، وVســ ــــــ. Vلتحـــ ــــــ�ه /ــ ـــــة مت�افئــــــــة مــــــــع غNــ رفرصـــ
واستعداداتھ، وميولھ، وجjده الذا|ي، أو أن يحصل ع�K نص¶ب مت�ـا/Ö مـن اrTـدمات الfـ( تقـدمjا 

×. من ا ف رح�ومتھ، وأال pعوقھ أي عامل خا وWTصو ع�K �ذه الفرصة، سواء |علق العامـل بظـر ل
ف Vقتــصادية وVجتماعيــة و)ســرqة  التعليم فــ ؛/ــ. اRSتمــعلــھ والتعلــيم الداخليــة، أم |علــق بــالظر

أســـاس التنميـــة املـــستدامة للمجتمـــع،  ، و�ـــو لتحقيـــق العدالـــة Vجتماعيـــة واملـــساواةوســـيلةأعظـــم 
  . والبالد

، عKـــ� ±zيئـــة مـــستقبل )فـــراد واRSتمعـــاتلو مـــن جانـــب فاالســـتدامة |عـــ( العمـــل املـــسئ
 ن4ــ�اس التنميــة Vجتماعيــة ن، مــستقبل ت�ــو فيــھ العدالــة Vجتماعيــةأفــضل ل�Rميــع محليــا وعامليــا

 /. مرحلة النظام التعلي;(نو½ما يحقق التواز بNن حاجة  )20، 2015اليوUسكو، ( ، للبالدوVقتصادية
؛ �ـذه املرحلـةداخـل ومثاليـة تحقيـق مبـدأ ت�ـافؤ الفـرص التعليميـة ، إ�ـ� املنافـسة التعليم )سا+*(

ـــ�  ـــا يـــــؤدي إ�ــ ـــع أبنـــــاء اRSتمـــــعممــ فا�يـــــة أك4ـــــ� RTميــ نمـــــو كمـــــا يـــــؤدي إ�ـــــ� ال، رنتـــــائج إيجابيـــــة تـــــضمن 
V شوداملقتصادي`.    

 :التعليم $سا"! مرحلة  بمبدأ ت�افؤ الفرص التعليميةتحقيق  أXمية: ثانيا

  : ما يK.التعليم )سا+*( فيمرحلة بت�افؤ الفرص التعليمية أ مبد أ�مية تحقيقرجع ت

فا�ية الفرد، ونجاحـھ /ـ. نظرا  ؛ املعرفة و|شاطرلقيمة اRTو�رqة الك�سابا .1  �Kا ع��Nرلتأث
تباطـا وثيقـا بالـسياق   )Zalta et al ,2017(،قسـو العمـل رإذ إن املعرفـة بحـد ذا±zـا مرتبطـة ا

صنعت فيھ، واست`rÙت منھ؛ فاملعرفة بمعنا�ا الواسع الثقا/. وVجتماa. والبيØ( الذي 
ات وقــيم ومواقــف اك�ــسlت بــالتعلم، : |عــ( معلومــات ومفــا�يم ومjــا

ُ
، 2015اليوcــس�و، (ر

ا عKــ� أن� املعرفــةُينظــر إ�ــال  ؛و½ــذلك) 17  لتنميــة Vقتــصادية للبلـــدان/ــ. ا ا حيوqــر لjــا دو
 .عية اWTياة Vجتماa. ونو/. التماسكأيضا  ارلjا دو  ولكنفقط،

ا±zم، واملـــشاركة ال�املـــة /ـــ. اRSتمـــع فرصـــةالمـــنح جميـــع أفـــراد اRSتمـــع  .2 ، �ـــذا رلتنميـــة قـــد
مــن الكثNـ� مــن املوا�ــب بــدأ قــد يحـرم اRSتمــع �ـذا املحقيــق رإ�ــ� أن القـصو /ــ. تباإلضـافة 
ات مروالقد ز، فقط أل}zم حرموا من اWTصو ع�K التعليم الال لاWTصو عKـ� فـرص ف ؛ لjمل
 .لللعمـل والنجـاح والـWXة وطـو العمـرمت�افئة تمـنح أبنـاء اRSتمـع فرصـا جيـدة |عليمية 

)91, 2015,Bagale & Devkota( 
تقــاء /ــ الفــردلحــصو .3 Vــ� وظيفــة جيــدة وKفبقــدر مــا اك�ــسب الفــرد مــن ؛ ســلم الــدخل.ر ع 

ات  اترمjــــا  �عــــد مرحلــــة التعلــــيم ، بقــــدر مــــا حــــصل عKــــ� وظيفــــة جيــــدة ودخــــل جيــــدروقــــد
لاWTـصو عKـ�  فإن عدم املساواة /. التعليم؛ تؤدي إ�� عدم املـساواة /ـ. ومن ثم ،)سا+*(

 الf( ال تحقق املساواة، |ش�N اRSتمعات الكث�N من �ذا باإلضافة إ�� أن،  املناسبالدخل
ــــ�  ــــا /ــــــ. |علــــــيم تلعــــــب  اrTلفيــــــة Vجتماعيــــــة وVقتــــــصاديةأن إ�ــ ا قوqــ ًدو تنميــــــة ، والتلميــــــذر

ات   )OECD,22012,(.رمjا
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ممـــا ســــبق، أ�ميـــة مبــــدأ ت�ـــافؤ الفــــرص التعليميـــة /ــــ. إتاحـــة التعلــــيم RTميـــع أبنــــاء تـــ£¢ او
�Nتمع دو تميRSات و نا  الfـ( تمكنـھ أبنائـھوا�ـب مرحf® يتمكن اRSتمع من Vستفادة من جميع قد

   .، والرفا�ية ألبناء اRSتمع وVجتماعية املستدامةتحقيق التنمية Vقتصاديةمن 

 :التعليم $سا"! مرحلة  بمبدأ ت�افؤ الفرص التعليميةتحقيق ساسية ل$ر>ان $ :ثالثا

 )ساسية لتحقيق مبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية /. جميع مراحل التعليم )ر~ان توتضمن
 )16، 2019، الدXشان( :ما يK.في التعليم )سا+*( خاصةمرحلة عامة، و

مجانيـــة  :أولjمـــا ىو /ـــ. مظjـــرqن،تمثـــل �ـــذا املـــستو :ل القبـــو وVلتحـــاق فـــرصالعدالـــة /ـــ. .1
 حائال بNن املواطن، و½Nن حقـھ العوامل Vجتماعية وVقتصاديةقف تالتعليم؛ بحيث ال 

z¤ـــــو حـــــق مـــــن حقـــــو املواطنـــــة، ثانjـــــ� التعلـــــيم؛ فKـــــصو عWTق/ــــ. ا ـــود :امـــــل مـــــساواة /ـــــ.  وجــ
ســة وفــق  : مثــل بــNن املقبــولNن، إذا لــم ت�ــسع )مــاكن لjــم، تفاضــلمعــاي�N رVلتحــاق باملد

جات، أو السن  .رالد
ة حصو ~ل فرد ع�K فرصة ع(|و :داخلية ة |عليمتوف�N خدمات و½¶ئةالعدالة /.  .2 ل ضر ور

ع املــدخالتمت�افئــة مــع غNــ�ه /ـــ. Vســتفادة مــن  ز التعليميـــة الfــ( تقــدمjا الدولــة، وأن تـــو
ساملـدخالت�ـذه  ر بال�ـساو بـNن جميـع املـدا   مـنىال جـدو؛ إذ  بمرحلـة التعلـيم )سا+ـ*(ي

ـــ. القبــــوالتالميــــذالعــــدل بــــNن   /ــــ. مــــدخالت العمليــــة تبالتفــــاوبيــــ¼zم  ثــــم يــــتم التميNــــ� ،ل /ـ
ف الداخليـــةالالتعليميــة، أو  سوظـــر ىمـــستو التجNjـــ�ات وكثافـــة الفــصل، : ، مثـــلر للمــدا

سية،  ا+*(وراملد رمستو إعداد املعلم؛ مما يؤثر عv �Kنجاز الد  .   ى

ــــة.3 .3 ــــق  /ــــــ. العدالــ ــــن خــــــالل مراعــــــاة ؛ن التالميــــــذ بــــــNالت�ــــــافؤ Vجتمــــــاa.تحقيــ ف  مــ والظــــــر
م خـدمات |عليميـة وÕـWية ي تقـدعـن طرqـق للتلميـذ؛Vقتصادية، وVجتماعية و)سـرqة 

ف إ، وللتالميذونفسية واجتماعية  ادت cسبة الفاقد /ـ. التعلـيم �ـسlب ظـر وال  التالميـذ ز
لذو الدخو املنخفضة  .ي

ن خـــالل إكـــساب جميـــع التالميـــذ مـــ؛ فـــرص العمـــل �عـــد التخـــرجVلتحـــاق بالعدالـــة /ـــ. .4 .4
ات و|علـــيم م�ـــساو؛ ممـــا يـــؤ�لjم  م±zال اWTـــصو عKـــ� فـــرص مت�افئـــة بنـــاء عKـــ� شـــjادرمjـــا

اسية التفرqق /ـ. �ـذا اRTانـب يـذ�ب بـالكث�N فـ،  عنـد إكمـال مرحلـة التعلـيم )سا+ـ*(رالد
  ~وســيلة عKــ� التعلـيملتالميـذقبـال ا. إمـن Ëمـال والطموحــات الfـ( |عـد دافعــا أساسـيا /ــ

.aجتماV راكWل�. 

Úعــةتحقيــق مبــدأ ، أن تـ£¢ ممــا ســبقاو  الــسابقة، رت�ــافؤ الفــرص التعليميــة /ــ. أر~انــھ )
س RTميــع التالميــذ دو تميNــ�للقبــو ل ي�ــيح الفرصــة ن/ــ. املــدا و|عزqــز مجانيــة التعلــيم، حfــ® يــصبح ، ر

سة؛ ي الدافعية للتعلى التالميذلد  م�ـساوqة فـرصعKـ� لاWTصو  من مما يمك¼zمرم وVلتحاق باملد
ا±zم/. ،  pسjم /. اWTـراك Vجتمـاa. ألبنـاء اRSتمـع)مر الذي ؛ر التوظف، بناء ع�K شjادا±zم، وقد

ا±zل ا وفقـلفـرص م�ــساوqة مـن الــدخولباإلضـافة إ�ــ� اWTـصو عKــ�  ؛ ا±zمطموحــ، ومـؤ�ال±zم، ومرقــد
  . تنمية اRSتمع، وتقدمھ الت�افؤ Vجتماa.، ومن ثممما pسjم /.
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  :التعليم $سا"! مرحلة  بؤ الفرص التعليميةت�افمبدأ تحقيق ل املتطلباتزأبر : ارا�ع

 بمرحلـة التعلـيم )سا+ـ*( /ـ.ت�افؤ الفرص التعليمية  أ�م املتطلبات لتحقيق مبدأ تتضمن            
  :، فيما يK./. الفرص التعليمية  بNن اRT`سNناملساواةتحقيق و، ل القبواتسياس

التعليم مرحلة  بل القبواتلفرص التعليمية '& سياست�افؤ امبدأ  تحقيق متطلبات .1
  :$سا"! 

 اتت�افؤ الفرص التعليمية /. سياسـمبدأ حقيق  /. تأسjمتالf(  املتطلبات  منالعديد�ناك 
 : وذلك كما يK.، التعليم )سا+*( مرحلة بلالقبو

ادة سياسية وجود    . أ اتامل وتـدعمالتعلـيم ل�Rميـع، وت�ـيح دعم ترإ الطفولـة  ب±zـتم  الfـ(ربـاد
 بمرحلــــة التعلــــيم )سا+ــــ*( التالميــــذعــــام RTميــــع لقبــــو وت�ــــيح  ،التالميــــذاملبكــــرة وÕــــWة 

ــــذىعـــــن املـــــستو Vقتـــــصادي ر ½ـــــصرف النظـــــو ،ن دو تميNـــــ�اWT�ـــــومي . وVجتمـــــاa. للتالميـ
(Chatzi, 2016, 27) 

 فاRSانية ؛نا دو الغاء اRSانيةيلكث�N من الدو |عليمال}zضت  حيث ؛مجانية التعليمتوف�N . ب
 مــن العديــد ن أإذ ً|عليميــا، لالــدو تقــدم أمــام ًعائقــا اRSانيــة تقــف لــمو ،التقــدم |عيــق ال

 ب�ــل التعلـيم مجانيــة ُتطبـق، م2022  لعـامالعامليــة التنافـسية مؤشـر تتــصدر الfـ( لالـدو
ـــا مرحلــــة مـــــنابتـــــداء  التعليميـــــة، املراحــــل ـــ�  Vبتــــدا�يالتعلـــــيم  قبـــــل مــ ـــوال إ�ــ  التعلـــــيموصــ
.ÏــامRTيــتم كمــا العــا�.،و ا �Nاســية، الكتــب تــوف +ــ*(،رالد ر والــز املد  اليوميــة، والوجبــات ي

سة عن ً�عيدا املقيمNن للتالميذ النقل وسائلو  )11، 2019الدXشان، ( .باRSان راملد

 بمرحلـــة ذي جـــودة عاليـــة؛ فـــال يوجـــد تمـــايز /ـــ. املؤســـسات التعليميـــة|علـــيم أسا+ـــ*( تـــوف�N .  ج
 تـــوف�N  مــننو إ�ــ� اWTـــرص عKــ� جــودة املعلمـــNن؛ حfــ® يتمكنـــ، باإلضـــافةالتعلــيم )سا+ــ*(

   (Zalta et al, 2017 ). التعليم RTميع التالميذ بنفس الكفاءة والفاعلية

  و/ــ. ~ــل م�ــان داخــل اRSتمــع،، الرqــفالتالميــذ /ــ.ل للوصــو إ�ــ� واÄــWةاســ��اتيجيات ضــع و. د
س التعلــيم لتحــاق بن RTميــع أبنــاء اRSتمــع؛ حfــ® يرغبــو /ــ. Vوجعــل التعلــيم جاذبــا رمــدا

    (Chatzi, 2016, 27) .)سا+*(

ة. �ـ نو متنقلومعلم "رإطالق مباد  /. �عـض البلـدان الfـ( تـدعم مبـدأ التعلـيم حـق ل�Rميـع، -" ن
ن ملساعدة التالميـذ  qن عKـ� الغNـ� وو�م ين�شر سـراWTـضورقـاد نة، وqقـدمو لjـم ر إ�ـ� املد

  (Zalta et al, 2017) .التعليم بنفس اRTودة والكفاءة

 مبــدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميــة تحقيــق |ــسjم /ــ. الfــ( املتطلبــات د، |عــد£¢ ممــا ســبقاتــو 
؛ بحبمرحلــــة التعلــــيم )سا+ــــ*(  إتاحــــةتــــوف�N مجانيــــة التعلــــيم، و: يــــث تتــــضمنل /ــــ. سياســــات القبــــو

اســـية املقاعـــد  ال |ـــسمح لjـــم وســـائل نقـــل ملـــن ، ووتـــوف�N الوجبـــاتن دو تميNـــ�، التالميـــذRTميـــع رالد
سـة لبعـد املـسافة؛ فjم املادية من Vلتحاق باملد رظر لالوصـو إ�ـ�  مـن التالميـذ حfـ® يـتمكن جميـع و

سة، و س ان�شار ضمان ، باإلضافة إ�� لاWTصو ع�K التعليم املناسبراملد اWT�ومية /. جميع راملدا
رس  مـن املـدا�ـساوqةفـرص |عليميـة ملاWTـصو عKـ�  يـضمن RTميـع أبنـاء الـشعب ؛ مماأنحاء الدولة

 Ö/ــــا�يــــد املتRTــــ.؛ حيــــث قــــرب املــــسافة، والتعلــــيم اÜســــة ال ̈ــــ. مد ســــة  رالقرqبــــة مــــ¼zم؛ فأفــــضل مد ر
 .يوامل�ساو /. جميع أنحاء الدولة
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 املـــــساواة بــــ�ن ا���ـــــس�نتحقيــــق ل تحقيــــق مبـــــدأ ت�ــــافؤ الفـــــرص التعليميــــة متطلبــــات .2
 :بمرحلة التعليم $سا"! 

 املـساواة بـNن اRT`ـسNنتحقيـق ل ت�افؤ الفـرص التعليميـةمبدأ  تضمنت متطلبات تحقيق
  :من خالل ما يK. ،بمرحلة التعليم )سا+*(

ـــان والفتيــــات جميــــع التحــــاقضــــمان   . أ ســــة الفتيـ ــفــــرص  وإتاحــــة ،رباملد ـــلjــــم م يالتعلــ نفس بـ
؛ فاال|ـــساع الـــسر�ع لفجـــوة الالمـــساواة؛ |ـــسjم /ـــ. تفـــاقم Vســـ�بعاد Vجتمـــاa.، املـــساواة

ا مـــــ ـــتقرار وتقـــــوqض التماســـــك Vجتمـــــاa.، كمـــــا إ}zـــــ ـــاa.، وعـــــدم Vســ ا للتـــــوتر Vجتمــ رصد
مــسألة اليوcــس�و  توضــعقــد فلــذا؛  )23، 2015اليوUــسكو، ( الــسيا+*( /ــ. ~ــل اRSتمعــات،

ة أولوqا±zـا ي وتنطـو �ـذه املـسألة عKـ� ،رتحقيق املساواة بNن اRT`ـسNن /ـ. التعلـيم /ـ. صـدا
NنجــــانبNـــي قمــــن حقــــو   حقــــا أساســــيا التعلــــيم بوصــــف:jمــــا أول،الفتيــــات لتعلــــيم ن أساسـ

v¤سان، وثانcمzه :ا  2019اليوUـسكو، (؛ أساسية لتحقيـق التنميـة املـستدامةوسيلةر باعتبا

مــن ھ بـذلك  فإ}zـا تمكنــقفعنـدما |عت4ــ� الدولـة أن التعلــيم حقـا مــن حقـو cVــسان؛ )1ب، 
ســــة ، كمـــــا يتوجـــــب عKـــــ� الدولــــة أن ت�ـــــو رمما ن حقوقـــــھ )خـــــر ـــ. حـــــصو  الـــــضامن ¨ـــــ.ى ل/ــ
ات ، و التعليم /. ع�K حقjنالفتيات مةراك�ساب املjا  .ن /. تنمية مجتمعjلإلسjام زالال

سة؛ فالفتياتتمكNن جميع   . ب  ي ال��ام سيا+*( قونيجب أن ي�و �ناكر من العودة إ�� املد
ســة �عــد الفتيــات بحمايــة حــق Vل�ــ�امشدد pــ  خــالل وضــع مــن الــوالدةر /ــ. العــودة إ�ــ� املد

 )1،  بU ،2019سكواليو( . الf( تلزم بذلكالقوانNن والسياسات
qب جــزءا ال يتجــزأ   . ج qب املعلمــNن عKـ� تحقيــق املـساواة بــNن اRT`ــسNن، وجعـل �ــذا التـد رتـد ر

qب /ــ. مــساعدة املعلمـــNن  qب املعلمــNن؛ بحيــث pــسjم �ـــذا التــد ا+ــ*( لتـــد رمــن امل¼zــاج الد ر ر
رللفتيـات عKـ� التغلــب عKـ� الـشعو بــالتمي�N، والـسلوك Vنطـوا�ي، وتــوف�N ب¶ئـات |عليميــة 

يفاملعلمNن لjم دو حيو لتنميـة التفكNـ� النقـدي  (UNESCO, 2018, 38) ؛بة للفتياتمناس ر
�Nكم املستقل، بدال من املوافقة دو تفكWTسكو، (. نواU17، 2015اليو( 

حــد تن لــضمان وجــود ب¶ئــة |عليميــة تــصو الكرامــة، و؛للفتيــات Ëمنــة امليــاهمرافــق  تــوف�N   . د
Ýن مـن |غيـz لjسـة، و|ــس �ــذا  ، ف¤zـا عنــد بلـوغjن سـن املرا�قـةالفتيـاتاسـ�بقاء رعـن املد

سلالوصو باإلضافة إ�� ضمان   )8 ب، 2019اليوUسكو، (. رËمن لjن إ�� املدا

ـــــ��اتيجية وطنيــــــــة لتعلــــــــيم . ه  ـــع اســـ ــــــوم والتكنولوجيــــــــا والتحــــــــاقjن ب، الفتيــــــــاتوضـــــ ـــــ�امج العلــ 4ـــ
 Techno Girl)  فتيــات التكنولوجيــا" برنــامج  تبــ(مــن خــالل، والرqاضــيات والjندســة

ة ال��بيـةتنفـذهالـذي "( ا ر منظمـة اليون¶ـسف /ـ. جنــوب أفرqقيـا، بالـشراكة مـع و عــاT= ت؛ لز
مسألة عدم املساواة بNن اRT`سNن /. برامج العلـوم والتكنولوجيـا والjندسـة والرqاضـيات 

ك /. ال�4نامج ، 2005منذ عام  س فقNـ�ة /ـ. املنـاطق ي`تمـNن إ�ـ�  الال|ـيالفتياترو�شا ر مـدا
اسـية جيـدة، فيجـر إWTــاقjن ب4ـ�امج توجيـھ وتنميــة ،والرqفيـةاWTـضرqة  ي ولـدzÒن نتــائج د ر

ات ملـساعد±zن /ـ. اك�ـساب الثقـة بـالنفس سـة ،رللمjا س /ـ. املد ½ـط مـا |علمـن مـن در ر و و ر
ات الf( يحتجن إل¤zا للنجاح /. سو العمل قباملjا ات ذالتخا و�ن يتلقNن املساعدة ،ر ر خيا

اليوUـــسكو، ( . والتكنولوجيـــا والjندســـةالعلـــوم��كNـــ� عKـــ� مـــس�ن�Nة /ـــ. مجـــال العمـــل، مـــع ال
 )8 ب، 2019

½ة )ف�ار النمطية اRT`سانية؛ من خـالل  الفتيان والفتياتتمكNن   . و بـرامج تـوف�N رمن محا
شادية مخصصة  ا إيجابياو، للفتياترإ ؛ فuـ( تزqـد مـن احتمـال بقـا»zن /ـ.  علـ¤zنرت��ك آثا



 
التعليم مرحلة بتكافؤ الفرص التعليمية مبدأ تحقيق مقترحة ل متطلبات

  أمل سعيد حباكه / د  فنلندا ضوء خبرةفي مصرب األساسي

 

 

340 

ا+ـــ*( ســة، والتقـــدم /ــ. تحـــصيلjن الد راملد اج املبكـــر، وتمكــNن الفتيـــات مـــن ر و، وتــأخ�N الـــز
ات اWTياتية بمساعدة مرشدا±zن،  عراك�ساب املjا و�ـو ) علـم نفـسك( Jielimishe وومشر

شـــادي  ة عـــن نـــاد للفتيـــات، و½رنـــامج إ رعبـــا ةباإلضـــافة إ�ـــ�، لـــدعمjنر |علـــيم  تحـــدي ر مبـــاد
تحــدة بالــشراكة مــع  اململكــة املالfــ( أcــشßت /ــ."Education Challenge Girls "  الفتيــات

 لعــشرة آالفWيــاة اT إ�ــ� تحــسNن فــرص و�ــدفت ، الطفولــةإلنقــاذىمنظمــة القــر الدوليــة 
س  ـــةرفتــــاة مjمــــشة /ــــ. املـــــدا ـــ ومNــــ�و ليكبيــــا والثانوqــــة /ــــ. مقاطعـــــات Vبتدائيـ  اومــــوم باســ

سـة،ل املàـ� /ـ.عنـدما يكـن وحـد�ن( تقـديم الـدعم إلـ¤zن خـاللالكي`ية من   و/ـ. ،ر و/ـ. املد
ـــــا±zن ـــــدفتكمـــــــــا ، ) اWSليـــــــــةمجتمعـــ ة  �ـــــــــذ�ــــ ـــــاد ـــــد إ�ـــــــــ�ره املبـــ ـــــــة  تأييــــ الـــــــــسياسات التعليميــ

اتواRSتمعــــــات اWSليــــــة و ســــــية رvدا ــــاتراملد تحــــــسNن جــــــودة و ، واملعلمــــــNن لتعلــــــيم الفتيــ
�س من  qب املعلمNن خاللرالتد شاد�مرتد   (UNESCO,2018, 38) .ر وإ

مـة سـوال، للفتيـاتتحوqل املـساعدات النقديـة والعي`يـة تب( برامج ل  . ح ؛ ويما مـن الفئـات اWSر
يتمثــل ؛ الفتيــات  لــدى ملعاRTــة مــشا~ل الفقــرVجتماعيــةاWTمايــة نوعــان مــن بــرامج و�نــاك 

 Vلتحـــاقمـــن  لبنـــا±zن الفقNـــ�ة شـــرqطة الـــسماح )ســـر /ـــ. تحوqـــل مبلـــغ مـــا�. إ�ـــ� ل)والنـــوع 
ســــة ـــة املعــــاي�N ا ،رباملد ـــذا النــــوع مــــن ال4ــــ�امج معرفـ ملناســــبة ومــــن الــــصعو½ات الfــــ( |ع�ــــ�ض �ـ

 :، تتـــضمن معـــاي�Nالتغلـــب عKـــ� ذلـــك، بوضـــعوqمكـــن  ھ،لتحديـــد املـــستفيدين اWSتملـــNن منـــ
ـــن  دمــــالتحقــــق مـ عمــــاء اRSتمعــــات اWSليــــة، و،  )ســــرةروا  وVنتقــــاءزموقــــع الــــسكن، وتقيــــيم 

طة �ـشعبية عاليـة /ـ. أمرq�ـا التحـوqالت وقـد قو½لـت �ـذه ،الـذا|ي  ،الالتي`يـةو النقديـة املـشر
، و�ـــستخدم عKـــ� "التعلـــيمالغـــذاء مقابـــل " لثـــاcي مـــن بـــرامج اWTمايـــة Vجتماعيـــةأمـــا النـــوع ا

  )38،  ب2019اليوUسكو، (.ل /. دو مختلفةنطاق أوسع

ــــستوqات للتـــــصدي   . خ ـــع املـ ـــ� جميــ ـــل عKــ تحقيـــــق املـــــساواة بــــــNن  نحـــــو  الـــــسلبيةلالتجا�ـــــاتالعمــ
 �ــــذا التغيNــــ�، وإلحـــداث ، و|غي�N�ــــا والتغلــــب عKـــ� اWTــــواجز الثقافيــــة،اRT`ـــسNن /ــــ. التعلـــيم

 .ãمالت ، التوعيةالتكثيف من حمالتي`بWTجتماعية واV دف إ��z± )fق /. التعليم:الWTا ، 
عمـاء ، والوالـدين)سر، :|سz³دف �ذه اWTمالتأن ع�K  ،املساواة بNن اRT`سNنتحقيق و ز و

  (UNESCO,2018, 17) .اWSليNناRSتمعات 
شادات تمنح الفر. ط  . د سائل وإ رتب( أدوات و صة RTميع التالميذ للتعلم والنجاح، من خالل و

ات والفـرص املتاحـة ت، ون وVسـتفادة منـھ دو تميNـ�لالدخو إ�ـ� التعلـيم الرق;ـ( روسـيع املـسا
سـةيى عKـ� املـستو املـسz³دف /ـ. |علـالفتيان والتأكد من بقاء ،للفتيات  .رمjم و½قـا»zم /ـ. املد

(OECD,2021,16)  
اج )طفــال، وإلغــاء املرســوم الـذي يلــزم الفتيــات اWTوامــل إعـداد اســ��اتيجية وطنيــة إل}zـا. ي وء ز

سة الليلية؛ مما qة إ�� املد سة ال¼zا رباالنتقال من املد ر  يلزم ع�K نظم التعليم تحسNن خدمات ر
شادالتوجيھ  vاروz§ صيات تمثل قدوة يحتذىrÆج نماذج لq ، ب2019اليوUسكو، ( .و املä( وتر

8(  

يــؤدي إ�ـ� Vســتدامة ؛ ممـا داخـل اRSتمــع|عليميــة  فــرص ومـصادر لVنـصاف /ـ. اWTــصو عKـ�. ك
  (Nartgün et al 2020, 142) .اRSتمعية؛ الf( تؤدي إ�� خلق مساحة أك�4 من Vبت�ار

̀ـــسNنتحقيـــق التعلـــيم مـــن أجـــل أن  ،تـــ£¢ ممـــا ســـبقاو RTن اNـــد مـــن  ال املـــساواة بـــWTـــ� اKيينطـــو ع
ات  بـــالتعليم وإتماVلتحـــاقالتفـــاوت /ـــ. cـــسبة  ف واملjـــا رمـــھ فحـــسب، بـــل pـــشمل بنـــاء املعـــا مـــةر  زالال

 يظــــــل مــــــسألة حيوqــــــة لتحقيــــــق التنميــــــة  الــــــذي بــــــالتعليمVنتفــــــاع مــــــنلتمكــــــNن الفتيــــــات والفتيــــــان 
 ؛ بمرحلـــــة التعلـــــيم )سا+ـــــ*(Nن اRT`ـــــسNنبـــــتحقيـــــق املـــــساواة متطلبـــــات  تد|عـــــدلـــــذا؛ املـــــستدامة، 
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ادة سياســــية قوqــــة : فتــــضمنت املقاعــــد  �Nوفتــــوملــــساواة بــــNن اRT`ــــسNن، ترغــــب /ــــ. تحقيــــق اروجــــود إ
ـــNن  اســـــية امل�ـــــساوqة بــ qب � Nتـــــوفو، الفتيـــــان والفتيـــــاترالد  تخطـــــي مـــــن الفتيـــــاتيمكـــــن  الـــــذيرالتـــــد

اســـــة،  ـــا jن|ـــــRÆيعيجـــــب كمـــــا رالعقبـــــات الfـــــ( تمـــــنعjن مـــــن الد ع التكنولوجيــ ـــاق بفـــــر و عKـــــ� Vلتحــ
ســة ب¶ئـة آمنــة لjـن،باإلضــافة إ�ـ� جعــل املة لـدzÒن الثقــة /ــ. أنفـسjن، والjندسـة؛ لزqــاد تــوف�N مــع  رد

طة ؛ ت، واك�ـسا§zن للعلـم واملعرفـةتعلـيم الفتيـال ؛ ممـا ي¶ـسر )مـر ألسـر�نواملنح Vجتماعية املـشر
 مـستوqات مالئمـة، ومع�ـ�ف §zـا jنبلـوغخالل من ، التنميةالتقدم و نحو الطرqق  لjنت¶سربحيث ي

مة، ومن الكفاءة الوظيفية /. القراءة والكتابة واWTساب ات اWTياتية الال زمن اك�ساب املjا  للعمل ر
 .واWTياة

ــــاء ع¢ــــــ» و اســــــات الــــــسابقة وأدبيـــــات البحــــــثتحليـــــل�نـ ، يمكــــــن اســـــتخالص مجموعــــــة مــــــن ر الد
تحقيـق  و،لالقبـوسياسـات : 'ـ& ت�ـافؤ الفـرص التعليميـةمبدأ  ال¼  س�م '& تحقيق املتطلبات

  :فيما ي¢& وتمثلت، التعليم $سا"! مرحلة  باملساواة ب�ن ا���س�ن

 .ن RTميع فئات اRSتمع دو تمي�N اRSاcي التعليمإتاحة .1
اســــــية  إتاحــــــة .2 ــــع رمقاعــــــد د ـــRTميــــــع فئــــــات اRSتمــ  عــــــن خلفيــــــz³م Vجتماعيــــــة، ربــــــصرف النظـــ

 .وVقتصادية
ـــوال بVســـــ�ثمار /ـــــ. التعلـــــيم، وVنفـــــاق عليـــــھ  .3 لـــــضمان تنميـــــة اRSتمـــــع تنميـــــة املزqـــــد مـــــن )مــ

 .مستدامة
د املاديــة زضـمان العدالــة /ــ. تو .4 س مرحلــة التعلــيم )سا+ــ*(/ـ. جميــع ر�ــع املــوا ، وضــمان رمــدا

س؛ جـودة املـ ضــمانا ردخالت /ــ. العمليـة التعليميـة بــنفس العدالـة واملـساواة بــNن جميـع املـدا
 .لWTصو جميع أبناء اRSتمع ع�K فرص |عليمية مت�افئة /. التعليم واrTدمات

 .الفرص التعليميةاك�ساب  /. دعم و|عزqز املساواة بNن اRT`سNن .5
ع الثقة /. نفوس الفتيات ل .6  .لتغلب ع�K العقبات الf( تقف أمام |عليمjنرز
بقــا»zن /ــ. التعلــيم، وذ�ــا§zن ضــمان ب¶ئــة |عليميــة آمنــة ل�Rميــع، وخاصــة للفتيــات؛ لــضمان  .7

سة  .رإ�� املد
qب املعلمNن ع�K التعامـل مـع الفتيـات  .8 ن ملـساعد±zن عKـ� التغلـب عKـ� مـشكال±zن، و½قـا»zرتد

 ./. التعليم
: ؤ الفـــرص التعليميـــة /ـــ.ت�ـــافتحقيـــق مبـــدأ وضـــع Vســـ��اتيجيات الوطنيـــة الfـــ( |ـــRÆع عKـــ�  .9

 .التعليم )سا+*(مرحلة  باملساواة بNن اRT`سNنتحقيق  و،لسياسات القبو
ادة سياسـية قوqــة  .10 ن|ـRÆع عKــ� ت�ـافؤ الفــرص التعليميـة RTميــع فئـات اRSتمــع، دو روجـود إ

| �Kصو عWTوا ،�Nنميھ تنمية مستدامةعليم جيد، ومستمر، لتميqتمع، وRSض باz¼ي. 
نRTميـــع فئـــات الــــشعب دو التعلـــيم اRTيـــد تـــوف�N ت�ـــافؤ الفـــرص التعليميـــة، وتحقيـــق مبـــدأ  .11

 ،�Nما تمي�T أساس التنمية املستدامةSميع البالد، واRتمعاتR. 
ات طوqلة )جل .12 qة واس�ثما رتحقيق Vنصاف /. التعليم يتطلب ر   .ؤ
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ــ& متطلبـــــات : الثـــــاUي القـــــسم ــة 'ـــ ـــافؤ الفـــــرص التعليميـــ  فنلنـــــداخ(ـــــ�ة تحقيـــــق مبـــــدأ ت�ــ
  : التعليم $سا"! مرحلة ب

 املتطلبـــــاتزمـــــا أبـــــر ( للبحـــــث، والـــــذي يتـــــضمن الثـــــاcي عـــــن الـــــسؤال القـــــسمب �ـــــذا اجـــــ أ
: من خالل، وذلك )؟التعليم )سا+*(مرحلة  بلتحقيق مبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية /. خ�4ة فنلندا

زسياق الثقا/. �4rTة فنلندا، ثم عرض أبر متطلبات تحقيق مبدأ ت�افؤ الفـرص التعليميـة عرض ال
 :ع�K النحو التا�.بمرحلة التعليم )سا+*( §zا، 

ع�K أساس الفلسفة ال��بوqة (  التعلي;jانوع نظام�ي، فنلندا دولة شيوعية اش��اكية|عد 
 ) Sepriani.قف ع�K فائد±zا /. اWTياة الواقعية)شياء يتوالf( |عتقد أن معيار حقيقة ؛ ماتيةجل�4ا
),302021, et alـ� العمـل فال�4جماتيـةKا بالتـصميم عz¼يـاة يمكـن تحــسيWTف ا و تــؤمن بـأن ظـر القــائم ّ

�Kلعقل، وأن املثل )خالقية ا ع
ُ ّ إذا انفصلت عن وسائل تحقيقjا، وأن cvسان قادر ىال جدو م¼zاّ

ف �عزمھ و ادتھوع�K إعادة |شكيل الظر   .رإ

 �عــــدما ~ــــان ضــــعيفا /ــــ. -تعلــــيم /ــــ. العــــالمال مأفــــضل نظــــمــــن �عت4ــــ� التعلــــيم /ــــ. فنلنــــدا و
qجية /. |عليمjاالسبعي`يات،/. أوائل الست¶نيات؛ حيث نفذت ح�ومة فنلندا  ؛ فقد ر إصالحات تد

 التعلـيم،ر qتطـو اعتقاد�ـا، بـأن ىلتعليم أك¾� من القطاعات )خر �سlببا اWT�ومة ا�تماما أولت
ـــ.|عليميـــة،سياســـات ونفـــذت اWT�ومـــة   /ـــ. الدولـــة،ىخـــر)قطاعـــات ال ســـيمك¼zا مـــن تطـــوqر  أن  ̈و

سـوم؛ فـال ريتمتع التالميذ بالتعليم دو ضغوط، ودو  ن ، �ـل املـواطنNن حfـ® اRTامعـة لتعليم مجـاcين
  )Sepriani  ,302021,(.ذي جودة عاليةتتمتع بتعليم  ً عاما16 �عد و½ذلك؛ أصبحت فنلندا

اaــ. فقNــ�، إ�ــ� مجتمـــع zــا ثــل التعلــيم /ــ. فنلنــدا Vســ��اتيجية الfـــ( حول³يمكمــا  رمــن بلــد ز
يpشjد تقدما معرفيا ع�K املستو التكنولو×.، و�ذا التقدم pعود إ�� |ساو الفرص التعليمية بNن  ى

 فنلنــدا |عت4ــ�، و�عــد ف�ــ�ة مــا �عــد اWTــرب العامليــة الثانيــة شــjدتھ الــبالد جميــع أبنــاء الــوطن، والــذي
ّ ونوعيـــــة ،ّ والب¶ئـــــة الـــــسياسية، والتعلـــــيم، وVقتـــــصاد، الــــWXة:فــــضل دولـــــة /ـــــ. العـــــالم مـــــن حيـــــثأ

ا /ــ. العــالم ــ. مــن الــدو Vســكندفانية، وتقــع /ــ. ًراWTيــاة، كمــا |عت4ــ� ثــاcي أك¾ــ� البلــدان اســتقرا ل، ̈و
ة  ســرشــمال القــا و½يــة، وqحــد�ا مــن الغــرب الــسوqد، ومــن الــشمال الàــ�وqج، ومــن الــشر ر و)و ق ّ ّ يا، ر

ـــتونيا ـــ. عــــاومــــن اRTنــــوب أسـ ـــيا، و/ــــ. عـــــام 1917م ، و/ـ سـ  1995وم أعلنـــــت فنلنــــدا اســــتقاللjا عــــن ر
وÚي ّانضمت لالتحاد )و ر ّ. )2015, Sahlberg(  

ــــزالقـــــــضاء عKـــــــ�تـــــــم  وقـــــــد ـــام املركـــ ـــد ، /ـــــــ. التعلـــــــيمي النظــــ /ـــــــ. الـــــــسبعي`يات والـــــــذي تواجــــ  
ة اWSليـووالثماني`يـات،  رتـم |عزqــز دو vدا ات ؛ بمـنحjم )لديــةىعKــ� مـستو الب (ةر رســلطة اتخـاذ قــرا

ىولNن ع�K املستو اKWS. فيما ئزqد من اWTرqة للمسامل الالمركزqة منحت كما ، تنظيم التعليم�شأن
�ـــعيتعلــق  د، زبتو ف اWSليـــة /ــ. Vعتبـــار عنــد تنظـــيم التعلــيمو½وضـــع ر املــوا املعلمـــNن  و|عيـــNن ،والظــر

تفوqض سلطة اتخاذ القرار /. لبلديات استقاللية  أن لكما )Ahtiainen et al,2021 ,5 -7( ،واملوظفNن
س س بلديــة التأســ¶س ؛ فرللمـدا ة اWSليــةرملــدا |عــود  ب¶نمــا ،)البلديــة (رجديــدة �ــو قــرار تتخــذه vدا
�س مسئولية     )Varjo et al ,2019(.لمعلمNنلر جودة التد

افؤ الفــرص  بجـودة التعلــيم، وت�ـا�تمـت أن سياســيات التعلـيم /ـ. فنلنــدا تـ£¢او½ـذلك، 
 امجانيـــ هتـــوف�N حرصـــت عKـــ� فقــد، لـــذا؛ �Rميـــعل، وأن التعلــيم حـــق أبنـــاء اRSتمـــعالتعليميــة RTميـــع 

  . تقديم |عليم عا�. اRTودة pسjم /. تنمية اRSتمع تنمية مستدامةع�K حf® اRTامعة، كما حرصت 
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 :'& خ(�ة فنلنداالسياق الثقا'& : أوال

 ت�افؤ الفـرص التعليميـةمبدأ أثرت �ش�ل كب�N ع�K تحقيق ى القو والعوامل الثقافية الf( |عددت
وÚانضمام فنلندا :  �ذه العواملوتضمنتفنلندا، خ�4ة  /. بمرحلة التعليم )سا+*( ؛ يرلالتحاد )و

وÚــيأدتحيـث  ا كبNــ�ا /ــ. ن<ـ= التعلــيم /ــ. Vتحــاد )و ات /ــ. تقنيــات Vتـصال والعوملــة دو ر التطــو ًر ً ؛ ر
من حقا pعد أن التعليم وع�K كفاءة، الRودة وال��ك�N ع�K اTتعليمية بال تھاس إ�� تطوqر سيمما أدى

نــص كمــا ه،  وتطـوqر،jــا جـودة |عليمتزqـد مــنل الــدو )عــضاء ؛ ممــا جعـلقاWTقـو )ساســية لألفـراد
وÚي عKـ� أن النظـام التعلي;ـ(  ضـمان : ت، تـضمنثالثـة أ�ـداف أساسـيةيجـب أن يحقـق رVتحاد )و

�Nاتـــھل  التعلــــيمتـــوف ؛ ممــــا pــــسjم /ــــ. إم�اناتــــھ اrTاصــــة /ــــ. التعلـــيمو رلفــــرد؛ حfـــ® يــــصل إ�ــــ� أعKــــ� قد
تقليـــل Vختالفـــات وعــدم املـــساواة بـــNن )فـــراد ، و /ـــ. اRSتمــعحقـــق حيـــاة ســعيدة ومثمـــرةيلتنميتــھ؛ 

جــال )عمــال، وللمعلمــNنالرضــا مــن ىمــستو وتحقيــق  ،واRSموعــات  مــن )يــدي رتلبيــة احتياجــات 
   (Cankaya, 2015, 886) .، وتنميتھتحسNن Vقتصاد؛ بما يؤ�ل ةا�رالعاملة امل

وÚــــي  كمــــا لعوامــــل Vجتماعيــــة، واعت4ــــ�ت أداة ل ن�يجــــةرظjــــرت الــــسياسة التعليميــــة /ــــ. Vتحــــاد )و
نقـــل �عـــض القـــيم Vجتماعيـــة ، ولتحقيـــق العدالـــة Vجتماعيـــةو ، مطالـــب املـــساواة، وتحقيـــقتلبيــةل

، وحــل مــشكالت  اRSتمــعpــسjم /ـ. تنميــة؛ ممــا ديمقراطيـة واملواطنــة ال تحقيــق:RSتمــع مثــل اداخـل
ظjــــرت الـــــسياسة التعليميـــــة /ـــــ. كمـــــا ، ةيـــــالبيß والتنميـــــة التنميـــــة التكنولوجيــــة، وتحقيـــــق ،البطالــــة

وÚي  ة، يـعلومـات املjنامل واك�ـسابل�Rميع،  التعليموتحقيق لتعددية الثقافية، لن�يجة رVتحاد )و
ة عKــ� و  ~ــل مرحلــة مــن مراحــل  /ــ. م مــدى اWTيــاةي التعلــل، واWTــصو عKــ� عKــ� العــالمVنفتــاحرالقــد

  (OECD, 2013,8).اWTياة

ىتـــــ£¢ تــــــأثر الـــــسياسات التعليميــــــة /ـــــ. فنلنــــــدا بـــــالقو والعوامــــــل الثقافيــــــة اوممـــــا ســــــبق 
وÚـي، والfـ( انـضمت  ابطـة Vتحـاد )و �ا ن�يجة للمبادئ الf( شـ�لz³ا  راملتعددة، والf( تأثرت بدو رر

نفنلندا ~أحد الدو )عضاء منذ الثماني`يات من القر العـشرqن، والfـ( حثـت أعـضالjا  �ا عKـ� ءل
فـھ Vجتماعيـة وVقتـصادية، والـسياسية كمـا ، وصياغة السياسة التعليميـة /ـ. ~ـل بلـد، وفـق ظر

ابطـــة  ر|ـــش�لت الـــسياسات التعليميـــة /ـــ. �ـــذه الـــدو بنـــاء عKـــ� مجموعـــة مـــن املبـــادئ الfـــ( أقر±zـــا  ل
وÚـــي، وتـــضمنت : ؛ وذلـــك مـــن خــــاللت�ــــافؤ الفـــرص التعليميـــة ل�Rميـــعمبـــدأ تحقيـــق : رVتحـــاد )و

 �Nانيــــة، وت¶ــــسRSا �Nــــ� لالــــدخو إ�ــــ�تــــوفKــــث عWTس، باإلضــــافة إ�ــــ� ا املــــساواة بــــNن تحقيــــق ر املــــدا
`RTم /. تنميةاjسp ن؛ مماNتمعسRSقتصاد اVشاملة ومستمرة تنمية و  .   

 التعلــيم $سا"ــ!  'ــ& خ(ــ�ةمرحلــة بت�ــافؤ الفــرص التعليميــة  تحقيــق مبــدأ متطلبــات: ثانيــا
  :فنلندا

التعلـــيم )سا+ـــ*( /ـــ. مرحلـــة  متطلبـــات تحقيـــق مبـــدأ ت�ـــافؤ الفـــرص التعليميـــة بتـــضمنت
، وسي: خ4ــ�ة فنلنــدا، مــن خــالل ~ــل مــن املــساواة بــNن اRT`ــسNن، وذلــك عKــ� تحقيــق لاســات القبــو

  :النحو التا�.

 :التعليم $سا"! مرحلة لمتطلبات تحقيق مبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية '& سياسات القبو ب .1
ـــة /ــــ. سياســــات القبــــو بتمثلــــت مرحلــــة ل متطلبــــات تحقيــــق مبــــدأ ت�ــــافؤ الفــــرص التعليميـ

  : ما يK.فنلندا من خالل خ�4ة التعليم )سا+*( /.



 
التعليم مرحلة بتكافؤ الفرص التعليمية مبدأ تحقيق مقترحة ل متطلبات
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ســية،املــواد التعليميــةتــوف�N ؛ مــن خــالل لتالميــذRميــع اTاRSــاcي التعلــيم تــوف�N   . أ  ر، والكتــب املد
ســــية ـــةروالوجبــــات املد ســــة إذا ~ـــــان أيــــضا تــــوف�N و  اليوميــــة، اRSانيـ ـــ� املد رالنقــــل مــــن املàــــ� إ�ـ ل

سة طوqال أو خطرا الطرqق إ�� املد
ً ً

تعليم /. فنلندا عتمد نظام الاو½ذلك؛  ) Varjo et al,2019( .ر
 �Kل��امعVسان، ومبدأ أسا+*( ال يقبل املناقشة  بأنcقو )ساسية لإلWTق التعليم حق من ا

؛ تحقيقــا ملبــدأ Rميــع أبنــاء اRSتمـعT تـوف�N التعلــيم اRSـاcيأو اRTـدال، ولــذ؛ فuـ( حرصــت عKــ� 
 .ت�افؤ الفرص التعليمية بNن اRTميع

ن قــد ي�ـــو معـــدوما، �ـــذا بفنلنـــداتعلـــيم اrTـــاص ، فنــص¶ب ال التعلـــيم اWT�ـــومي فقـــطتــوف�N   . ب
لباإلضــافة إ�ــ� ترك�N�ــا عKــ� جــودة املعلــم؛ حيــث إنــھ املــسئو عــن تــوف�N التعلــيم RTميــع أبنــاء 

للك فuـ( تـضمن دخـو جميـع أبنـاء و½ـذ )Ahtiainen et al ,2021 ,7( ؛اRSتمـع بـنفس الكفـاءة
اعيــة، أو اقتــصادية، أو ماديـــة ناRSتمــع إ�ــ� مرحلــة التعلــيم )سا+ــ*(، بــدو أي عوائــق اجتم

نتحو دو ذلك  .ل

س تــــوف�N اrTــــدمات الــــWXية والرعايــــة Vجتماعيــــة. ج ـــديات واملــــدا ر؛ حيــــث توجــــد /ــــ. جميــــع البلـ
قالك�4 فر لرعاية  سة، واملس�شار النفå*(، : ن، وتت�و منالتالميذى راملعلمNن، وممرضة املد

ـــذه الفـــــر لـــــدzÒا اجتماعـــــات منتظمـــــة لتبـــــادل امل علومـــــات، ومناقـــــشة القـــــضايا قواملـــــدير، و�ــ
) et al Varjo ,2019(. أســرع وقـت ممكــن مــع �ــذه القــضايا /ــ. املتعلقـة بالتالميــذ، والتعامــل

ــــوف�N �ــــــذه اrTــــــدمات وســــــيلة مــــــن  ل للــــــدخو إ�ــــــ� التعلــــــيم،  التالميــــــذوســــــائل جــــــذبو�عــــــد تــ
ا±zم واحتياجا±zم اrTاصة رواWTصو ع�K التعليم املناسب لjم جميعا؛ وفقا لقد   .ل

، كمــا لع خطــة اســ��اتيجية تحــرص عKــ� الوصــو إ�ــ� جميــع التالميــذ /ــ. جميــع أنحــاء الــبالدوضــ. د
 ي`ـــتظم؛ حيـــث التعلـــيم )سا+ـــ*(مرحلـــة لتحـــرص عKـــ� إعـــداد�م لاللتحـــاق بالـــصف )و مـــن 

 التعليم؛ فjـدف اWT�ومـة �ـو /.%) 98حوا�. (جميع )طفال البالغNن من عمر ست سنوات 
 املنـــاطق النائيـــة، وأبنـــاء مـــنالتعلـــيم، بمـــا /ـــ. ذلـــك )طفــال لضــمان دخـــو جميـــع )طفـــال إ�ــ� 

   )OECD ,2013 ,4(.املjاجرqن

؛ حرصت سياسة التعليم /. فنلندا ع�K توف�N التعليم RTميع املواطنNن، كما حرصت ع�K ½ذلكو
س، وذللـت الـصعاب /ـ. سـlيل ل تـوف�N فـرص |عليميـة م�ـساوqة، ومت�افئـة تحقيــق راللتحـاق باملـدا

ســــjا؛ ممــــا ي¶ــــسر عKــــ� جميــــع املــــواطنNن ذلــــك، كمــــا ر حرصــــت عKــــ� تحقيــــق اRTــــودة /ــــ. جميــــع مدا
لjم، كما حققت فنلندا فردية التعليم للتالميذ؛ بحيث يتعلم  سة القرqبة من منا زVلتحاق باملد ر
ا±zم واحتياجا±zم الفردية، إضافة إ�ـ� شـمو التعلـيم RTميـع جوانـب التالميـذ  لالتالميذ وفقا لقد ر

التعليم، وعدم Vقتصار عKـ� جانـب واحـد فقـط؛ ممـا يجعـل �نـاك متعـة وإقبـال عKـ� /. التعلم و
   .التعليم؛ حيث إنھ pشبع Vحتياجات اrTاصة عند ~ل تلميذ

ـــة  .2 ـــ�ن ا���ـــــس�ن بلتحقيـــــقمتطلبــــات تحقيـــــق مبـــــدأ ت�ــــافؤ الفـــــرص التعليميــ مرحلـــــة  املــــساواة بــ
 :التعليم $سا"! 

أو  ، غNــ� قابلـة ل�Rــدل تـصبح لــھ أولوqـة؛ بحيـثcvــسانقحـق مــن حقـو  التعلــيمأن  فنلنـدا تعت4ـ�ا
لذا؛ فu(  أساس التنمية Vجتماعية، وVقتصادية للبالد، فjوالنقاش /. توف�Nه RTميع املواطنNن؛ 

̀ـسNن برفا�يــة ؛ حيـث للدولـة الfــ( تطبـق املـساواة /ــ. التعلـيما نموذجـ|عت4ـ� RTن اNتـرتبط املــساواة بـ 
ئ¶ــسا /ــ. |عزqــز املــساواة؛ قــد لعــب النظــام الف ؛الدولــة ا  رتعلي;ــ( /ــ. فنلنــدا دو ادت )مــوال، حيــثر ز 

ات، وال�4امج اRSتمعية، الf( أكدت ع�K فكرة املساواة بNن اRT`سNن،   أصبحت املساواة كمارواملباد
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/. اrTطابات الـسياسية منـذ أواخـر أيضا جزءا من وثائق التعليم الرس;(، كما إنھ ظjر كمصط�¢ 
وÚيالثماني`يات، �   (Brunila & Kallioniemi, 2017, 6).رعد انضمامjا لالتحاد )و

 ناملـساواة بـNن اRT`ـسNتحقيق متطلبات تحقيق مبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية /. لذا؛ فقد |عددت 
  :فنلندا من خالل ما يK.خ�4ة التعليم )سا+*( /. مرحلة ب

س دعم وتموqل   . أ قW�ومية من الدولـة، وال فـر /ـ. املـاTراملدا س املـدنّ رستو بـNن مـدا  أو )حيـاء ،ى
ة qـة وأ ،رامل¶سو س /. مجمعـات قر ّاملدا و ّ س اrTاصـة /ـ. فنلنـدا ،ّ أو أحيـاء شـعبية،ر ّ وحـظ املـدا ر

ّ

س رشبھ معدوم، وال |RÆع الدولة ع�K فتح مثل �ذه املدا ّوqضمن دستو البالد حق التعليم ، ّ ر
ّاRSـــاcي ل�Rميـــع و/ـــ. ~ـــل املراحـــل ممـــا يـــضمن تحقيـــق العدالـــة  (Nikamaa-Linder, 2018, 83) ؛ّ

  .ن أبناء اRSتمع بدو تمي�N أو تمايزجميعبNن واملساواة 
اتھ ال�املةإم�اناتھ إ�� ل لضمان وصو ~ل تلميذ املتعلمNندعم فردية  . ب ، �غض النظر عن ر، وقد

وفر فنلندا  كما تج`سھ،
ّ

دة للتالميـذ س عـصرqة، فاملبـاcي والغـرف واسـعة مـز ّو مؤسـسات ومـدا ّ ر
ـــ��احة و)~ـــــل، بجم ســــائل الراحــــة والتعلـــــيم، و�نــــاك اrSت4ــــ�ات وأمــــاكن Vسـ ويــــع التجNjــــ�ات و

ّو�نـــاك مرافـــق أخـــر ~املكتبـــات واملالعـــب الرqاضـــية وقاعـــات )cـــشطة واملـــسارح و~لjـــا مجjـــزة  ّ ّ ى
ل�ــــستجيب WTاجــــات املتعلمــــNن للعــــب وال�ــــسلية والــــتعلم

ّ ّ
}zــــا وفــــرت أباإلضــــافة إ�ــــ� ، والرqاضــــة، 

س؛ مما pسر اRTودة العاليةذي التعليم  سة؛ فال تزال اختيارع�K التالميذ ر /. جميع املدا ر املد
س الفنلنديـــة مـــن بـــNن أدcـــى املعـــدالت /ـــ. العـــالم، وت�ـــساو نتـــائج الـــتعلم /ـــ. قالفــوار ى بـــNن املـــدا ر

س /. مختلف املناطق داخل املدن /. جميـع أنحـاء الـبالد مـع �عـضjا الـبعض -Nikamaa). راملدا
Linder, 2018, 88) 

س إ�ـــ� حـــد كبNـــ�العدالـــة /ـــ. . ج �ـــع املـــال بال�ـــساو عKـــ� املــــدا رتو ي  يوجـــد تـــص`يفات وترت¶بــــات ؛ فـــالز
س  (Ahtiainen et al, 2021,7) ، فجميعjا |عمل وفقا أل�داف قومية واحـدة؛رومنافسة بNن املدا

  .الفتيان والفتيات تحقيق العدالة واملساواة بNن جميع التالميذ، وخاصة بNن تضمن

ســـــية،العدالـــــة Vجتماعيـــــة cـــــشر الـــــوa. بالقـــــضايا املتعلقـــــة ب. د ـــز راملد س بمرحلـــــة ر دو و|عزqــ راملـــــدا
العدالـــة  ردو املعلـــم /ـــ. |عزqـــز عKـــ� والتأكيـــداRSتمع، بـــ/ـــ. cـــشر قـــيم املـــساواة )سا+ـــ*( التعلـــيم 

ات الــVجتماعيــة، وعKــ� ديمقراطيــة التعلــيم، وعقــد  lqيــة للمعلمــNن ل`ــشر و|عزqــز قــيمالردو  رتد
   (Brunila & Kallioniemi, 2017, 8) .املساواة /. التعليم واRSتمع

سةلمعلمNنل خطة وضع. ه يحـصل س؛ حfـ® رمناقشة التنوع اå`RT*( /. املدا؛ من أجل ر /. ~ل مد
 املعلمـــــNن عKــــ� عــــدم تـــــص`يف ع، مــــع حــــرصلحــــو �ــــذا املوضـــــو�افيـــــة العرفــــة امل عKــــ� التالميــــذ

سة أن تضع التالميذ ع�K أساس اRT`س، كما وجب  ملـساواة بـNن باخطz³ـا اrTاصـة رع�K ~ل مد
تخــص  ن، مــن خـالل تــصميم اسـ�بانة يمأل�ــا Ëبــاء، والتالميـذ يطرحــو §zـا موضــوعاتاRT`ـسNن

سـية �س، والكتـب املد رالسالمة، واملعلمNن والتد  الfـ( قـد يتعـرض إل¤zـا التالميـذ، املـضايقاتو ،ر
ـــاء )مــــو و، والتلميــــذات  جزئيــــا /ــــ. وضــــع خطــــة املــــساواة بــــNن لتالميــــذوارس�ــــساعد إجابــــات أوليـ

سة   .راRT`سNن /. املد

(Valtonen, 2016).  

 تـــــوف�N فـــــرص jـــــو يحـــــرص عKـــــ�ف؛ Kـــــ� جميـــــع املـــــستوqاتع|علـــــيم منـــــصف وعـــــا�. اRTـــــودة ضـــــمان . و
س ل من اRT`سNنألفراد اRSتمعم�ساوqة   أو  �غض النظـر عـن أصـلjم العرÇـ.،،راللتحاق باملدا
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ف Vجتماعيــــة أو Vقتــــصاديةالعمــــر أو   Research Office Legislative Council) .والظــــر
Secretariat, 2019, 26-27)  

ق بـــــNن اRT`ــــــسNن، و  . ز ــــأث�N املــــــستو الثقـــــا/. وVقتــــــصادي وVجتمــــــاa. وتقليـــــل الفــــــر ىاcعــــــدام تـ
س مرحلــة للتالميــذ؛ حيــ ســة الواحــدة مــن مــدا رث يظjــر التبــاين /ــ. أداء التالميــذ داخــل املد ر

س متماثـــل، حfـــ® تـــضمن  س، و�ـــذا pعـــ( أن أداء املـــدا رالتعلـــيم )سا+ـــ*(، ولـــ¶س بـــNن املـــدا ر
 .ىالسياسة التعليمية تقديم مستو |علي;( متماثل RTميع التالميذ /. فنلندا

 (OECD 2013, 5) 

ات املياه Ëمنة  . ح  .، وخاصة للفتياترتوف�N دو

 (Valtonen, 2016) 

RTميـع املعلمـNن ومـساعدي املعلمـNن التدخل املبكر والتوجيھ والدعم الفردي من قبل جميـع   . �
ل عـن ركـب الـدخو إ�ـ� اتالفتيـان والفتيـ �ما السlيل لضمان عدم تخلف أحـد مـن ؛التالميذ

ـــع التالميــــــذ تلقـــــي التوجيــــــھ والــــــدعم  ـــة التعلـــــيم )سا+ــــــ*(؛ حيــــــث يمكـــــن RTميـــ التعلـــــيم بمرحلـــ
سjم  (OECD 2013, 5) . قبل أن تتفاقمzم، والعمل ع�K حل مشكال±راملناسب داخل مدا

+ــ*( للمــشاركة /ــ. �ــVســتفادة مــن  الفنلنــديNن التالميــذن Nمكـت  . ي رساعات أطـو �عــد الــدوام املد ل
س،) )نديــــة التعليميــــة أو ال��ف¤zيــــة أو اRTمعيــــات الــــشبابية  /ــــ. رcــــشطة الfــــ( تنظمjــــا املــــدا

؛  إم�انـات ~ـل فـرد، وأيـضا مفيـدة لتنميـة لتعلمjم ونمو�م �ش�ل عامةمفيد؛ و¨. والرqاضية
س مـ /ـ.  بـNن اRT`ـسNنقالفوار وqزqل، معدالت الرسوب وال�سرب وqقللبما يحقق النفع،  ردا

 .، وqجعل التعليم جاذبا للتالميذ )سا+*(مرحلة التعليم
 (Research Office Legislative  Council Secretariat,2019) 

س وىوات£¢ مما سبق أن املسئولية الك�4 /. املساواة بNن اRT`سNن تقع ع�K عاتق  املعلمNن راملدا
ـــدا؛ حيــــــث إ}zـــــم املــــــسئولو عـــــن حمايـــــة  ــــ� تخطـــــي العواالفتيــــــاتن/ـــــ. فنلنــ ــــساعد±zن عKــ قــــــب، ، ومـ

ا±zم الفتيــان والفتيــاتنواملــشكالت إن وجــدت، كمــا إ}zــم املــسئولو عــن معاملــة جميــع  ر وفقــا لقــد
ا±zم اrTاصـــــة، ولـــــ¶س وفقـــــا ل�Rــــ`س أو النـــــوع  تنميـــــة عKـــــ� فنلنـــــدا ص التعلــــيم /ـــــ.حـــــركمـــــا ، رومjــــا

qـــــد،إحـــــساسjم باملـــــسئولية تجـــــاه اRSتمـــــعتنميـــــة  و،التالميـــــذ مـــــة �مو وتز ات الال ز باملعرفـــــة واملjـــــا ر
ل ل�Wــــصو عKــــ� )الفتيــــان والفتيــــات (تــــوف�N فــــرص م�ــــساوqة RTميــــع املــــواطنNنمــــن خــــالل  ؛Wيــــاةل�

التعليم أمـر ؛ فـلتنمية Vجتماعيـة /ـ. العقـود املقبلـةلرئ¶سة ال�Nة امل ؛ حيث إنھ|عليم عا�. اRTودة
  .للتماسك Vجتماa. وجودة اWTياة، ويحيو للتنمية Vقتصادية

ــة  بلتحقيـــــق مبــــدأ ت�ــــافؤ الفـــــرص التعليميــــة الوضـــــع الــــراXن: الثالــــث القــــسم مرحلـــ
   : '& مصرالتعليم $سا"! 

لتحقيــق مبــدأ  مــا الوضــع الــرا�ن( يتــضمن ي للبحــث، والــذالثالــث عــن الــسؤال القــسم�ــذا أجــاب  
عـــرض الـــسياق : مـــن خـــالل، وذلـــك )؟/ـــ. مـــصرالتعلـــيم )سا+ـــ*( مرحلـــة بت�ـــافؤ الفـــرص التعليميـــة 
تحقيـــق مبـــدأ ت�ـــافؤ الفـــرص التعليميـــة بمرحلـــة التعلـــيم ل را�نالوضـــع الـــالثقـــا/. ملـــصر، ثـــم عـــرض 

 :، ع�K النحو التا�.بمصر)سا+*( 

qة مصر العر½ية ع�4 الركن الـشما�. الـشرÇ. مـن أفرqقيـا والـركن اRTنـوÚي الغرÚـي مـن تمتد  رجمjو
 ،2 كــــم1001450|غطـــي الــــبالد مـــساحة و ،يآســـيا بواســــطة جـــسر بــــر |ـــش�لھ شــــبھ جزqـــرة ســــ¶ناء
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RTب اlــــسÚــــ� طــــو وادي النيــــل الــــضيق 96فــــاف الــــشديد ملنــــاخ مــــصر، ي��كــــز وKــــسمة عc ل مليــــو ن
اé*(3 /. املائة م¼zم ع�K 98والدلتا، /. حNن pع¶ش  تنقسم مصر إ�� سبع ، ور /. املائة فقط من )

تفـع،  الفـرددخـلمتوسط  /.  ذات الشرqحة الدنياللدو¨. دولة من اووعشرqن محافظة،   روقـد ا
ــالــــھف�ــــان  ؛عــــدد الــــس�ان ،  والب`يــــة التحتيــــةالــــس�ان، واحتياجــــات ،قتــــصادV مباشــــرة عKــــ� ار آثــ

اعة و، ىتوف�N املياه واrTدمات )ساسية )خرع�K وكذلك  ر�عتمد Vقتصاد �ش�ل كب�N ع�K الز
اa. �ـو ثالـث عدو�والسياحة والتحوqالت النقدية من املصرNqن العاملNن /. اrTارج،  ر القطاع الز

ي مليــو مـصر 24حــوا�. ؛ حيــث  للدولــة املـصرqةيأك4ـ� قطــاع اقتــصاد Úــع الــس�ان(ن ) رأو أك¾ــ� مــن 
اعـــــة وصــــيد )ســـــماك ـــناعات الز رpعملــــو /ـــــ. صـ اعــــةطـــــاعقوqمثــــل ، ن مــــن إجمـــــا�. % 20 نحـــــو ر الز

ــــ( ات وعائــــــدات النقــــــد )جنêــ د مــــــصر حــــــوا�. ؛ ومــــــع ذلــــــك،رالــــــصاد ـــا %40ر |ــــــستو  مــــــن احتياجا±zـــ
دات غذائيـــة ،الغذائيــة ة وا ر وتتحمـــل فـــاتو $غذيـــة منظمـــة ( . مليـــار دوالر ســـنوqا2.5إجماليـــة تبلــغ ر

اعة لألمم املتحدةو   )2022، رالز

  :السياق الثقا'& '& مصر: أوال

، والfـ( أثـرت �ـش�ل كبNـ� |عددت ي القو والعوامـل الثقافيـة املوجـودة /ـ. اRSتمـع املـصر ى
يحيث أقر الدستو املصر إن التعليم حق ؛ ع�K ت�افؤ الفرص التعليمية بھ RTميع املصرNqن، كما ر

يإنـــھ مجـــاcي حfـــ® pـــستطيع جميـــع أبنـــاء الـــشعب املـــصر املتواجـــدين /ـــ. املنـــاطق الرqفيـــة، و)مـــاكن 
، املــادة 2019ردســتو مــصر، ( ، لالنائيــة، واملنــاطق الفقNــ�ة مــن اWTــصو عKــ� القــدر ال�ــا/. مــن التعلــيم

ف البيßيـة وVقتـصادية  وجودمرتفعة، باإلضافة إ�� فقر ن�يجة إ�� وجود معدالت ولكن  )19 والظر
الـصعبة والقاسـية الfـ( اس�ــسلم لjـا الـبعض، فتجـا�لوا |علــيم أبنـا»zم، وتثقـيفjم؛ ف�انـت الن�يجــة 

�ــذا باإلضــافة إ�ــ� وجــود �عــض )ســر الفقNــ�ة ، إمــا عــدم التحــاق أبنــا»zم بــالتعليم، أو ال�ــسرب منــھ
يــضا �نـاك �عــض )سـر الfــ( |ــستفيد الfـ( تفــضل إشـباع حاجــا±zم )ساسـية؛ عــن |علــيم أبنـا»zم، أ

اعيــة؛ ممــا جعلjــم zÒملــو التعلــيم مــن أجــل  اéــ*( الز نمــن عمــل أبنا»zــا و½نا±zــا /ــ. اWTــرف، أو /ــ. ) ر ر
 )90، 2017حس�ن، ( .لاWTصو ع�K املال الذي يمك¼zم من اWTياة من خالل عمل أبنا»zم

qـــادة الطلـــب عKـــ� التعلـــيم؛ أدى  إ�ـــ� نقـــص /ـــ. جـــودة زكمـــا إن معـــدل الزqـــادة الـــس�انية، و
ــــاء اRSتمـــــع ـــيم املقـــــدم ألبنـ ــــا ا|ـــــسم )التعلــ داء Vقتـــــصادي /ـــــ. مـــــصر بتêـــــ( الدولـــــة لــــــسياسات ، كمـ

×.؛ ممـا |ـسlب  qادة معدل الت£rم، وت£rم Rëم الدين الـداخK. واrTـا راقتصادية؛ ترتب عل¤zا  ز
د الدولـة اWSـدودة، وقـد  اcعكـس ذلـك /ـ. ر/. ضعف اrSصصات املالية لقطاع التعليم كن�يجة ملوا

أس املال  شـjد ، كمـا  vنتـاج؛ ن�يجـة الcـWÙاب الدولـة مـن Vنفـاق عKـ� التعلـيم/ـ.يالlشر رضعف 
 أدت إ�ــ�  الfـ(قنـتج عنـھ فــوار بـNن الطبقــات؛ ف|غNــ�ات /ـ. البنــاء الطبقـي Vجتمــاa.ياRSتمـع املـصر 

qـادة cـسبة الفقـر  الطبقـة الوسـطى بـاRSتمع ، وتآ~ـلاءزانقسام شرائح اRSتمع إ�ـ� أغنيـاء وفقـراء، و
؛ ة ال�بية والتعليم، (  ياملصر ا رو  أدى إ�� ا|ساع الفجوة بNن أبناء اRSتمـع /ـ. )مر الذي )11، 6، 2015ز

لسياسـات القبـو بمرحلـة التعلـيم )سا+ــ*(، أو /ـ. املـساواة بـNن اRT`ــسNن /ـ. اWTـصو عKـ� التعلــيم  ل
م ل�ــل م¼zمــا بــدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميــة بــNن أبنــاء اRSتمــع تحقيــق مرممــا أدى إ�ــ� قــصو /ــ. ؛ زالــال

 .ياملصر
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  :مصر'& بمرحلة التعليم $سا"!  ت�افؤ الفرص التعليمية  تحقيق مبدأ واقع: ثانيا

ا  بمرحلــة التعلــيم )سا+ــ*( تحقيــق مبــدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميــةمتطلبــات ت|عــدد  /ــ. مــصر، وفقــ
  :لآل|ي

 بمرحلــــة التعلــــيم $سا"ــــ!  'ــــ& لاســــات القبــــو سيت�ــــافؤ الفــــرص التعليميــــة 'ــــ&تحقيــــق واقــــع  .1
 :مصر

لتحقيــق ت�ـــافؤ الفــرص التعليميـــة /ــ. سياســـات القبــو بمرحلـــة التعلــيم )سا+ـــ*( /ـــ.  واقـــعت تــضمن
  :يK.ما مصر، في

يأن مجانيــة التعلــيم عKــ� الــرغم مــن : مجانيــة التعلــيم  . أ تتعــرض لالنتقــاد إ}zــا ال إ ،رحــق دســتو
فـالتعليم /ـ. مـصر لـم  ؛و حfـ® ترشـيد�اأ بإلغا»zـا ض الـبع يطالـبحيث ؛ن آلخرآوال<Rوم من 

ض )مر الذي ؛pعد مجانيا  طاقـات �دريؤدي إ�� ؛ مما رالدستو الf( كفلjا اRSانيةمع  ريتعا
ا تلعب أن يمكن �شرqة دو

ً
مjما ر

ً
 ع�K كفء غ�N اWTا�. التعلي;( والتقدم؛ فالنظام لتنميةا /. 

qة السليمة لتنمية التحقيق  vطالق  )9، 2019الدXشان، ( .RSتمعؤالر
، �عــد أن ثlـت أنــھ املـدخل الــWXيح ى عKــ� املـستو ال�ـشر�Ï. الدولـة املــصرqة بـالتعليما�تمـام  . ب

رمـن دسـتو ) 19(ألية تنمية، أو إصالح اقتصادي، أو سيا+*(، أو اجتماa.، فقد نصت املادة 
2019WTة، واqــــصية املـــصرrÆــــل مـــواطن، �دفــــھ بنـــاء ال�ـــ� أن التعلــــيم حـــق لKــــ� ، عKفــــاظ ع

ـــار،  ـــ�، وتنميــــة املوا�ـــــب، و|ــــRÆيع Vبت�ــ الjوqــــة الوطنيــــة، وتأصـــــيل املــــن<= العل;ـــــ( /ــــ. التفكNــ
ـــة وال�ــــسامح، وعــــدم التميNــــ�،  ســــاء مفــــا�يم املواطنـ حيــــة، وإ qة والر روترســــيخ القــــيم اWTــــضا ور
ســــائلھ، وتــــوف�Nه وفقــــا ملعــــاي�N اRTــــودة، كمــــا نــــص  ـــيم و ووتل�ــــ�م الدولــــة بمراعــــاة أ�ــــداف التعلـ

 عامــا، وأن الدولــة تكفــل 12ر /ــ. �ــذه املــادة عKــ� تمديــد مرحلــة التعلــيم vلزامــي إ�ــ� الدســتو
مجان¶تــھ بمراحلــھ اrSتلفــة /ــ. مؤســسات الدولــة التعليميــة، وتل�ــ�م الدولــة بتخــصيص cــسبة 

مــن النــاتج القــومي vجمــا�. لــھ، تتـــصاعد % 4لتعلــيم بمــا ال يقــل عــن عKــ� اVنفــاق اWT�ــومي 
qجيا حf® تتفق   )19، املادة 2019ردستو مصر، (. مع املعدالت العامليةرتد

من الس�ان /. سن التعليم )سا+*(، إال أن %) 90(تمكن الدولة من اس�يعاب ما يزqد عن . ج
لالوصــو إ�ــ� مــا تبقــى مــن �ــذه الــشرqحة العمرqــة pــش�ل تحــديا، وqحتــاج إ�ــ� نوعيــة خالقــة مــن 

، لتعليميـــة /ـــ. اســــ�يعاب �ـــؤالء التالميـــذ لــــ¶س  �ـــذا باإلضــــافة إ�ـــ� أن نجـــاح الــــسياسة الاWTلـــو
ن الـــسياسة التعليميـــة |عـــاcي مـــن مـــش�لة Vحتفـــاظ §zـــؤالء التالميـــذ طـــوال ســـنوات أ~افيـــا؛ إذ 

اسة؛ إذ ترتفع  ة ال�بيـة والتعلـيم، ( ،ي التالميذ �ش�ل كب�N /. التعليم املـصرcسبة |سربرالد ا رو ز

اســة و )9، 2015 ت د رقــد أشــا ، وخاصــة مرحلــة التعلــيم  إ�ــ� )7، 2018( غنــايمر يأن التعلــيم املــصر
مNن، يقـصد بـھ|عاcي من )سا+*(  مNن، وحرمـان املتعلمـNن؛ فتعلـيم اWSـر وقضية |عليم اWSر : و

اللتحـاق بـالتعليم، أو اختيـار لحرمان فئات ممن لjم حـق التعلـيم، ولكـن لـم تتـاح لjـم الفـرص 
ا، أمـا فيھ، أو إ}zم التحقوا بال نالذين يرغبو نوع التعليم ا أو إجبـا رتعليم ثم |سر½وا منھ اختيـا ر

مــن خرïqــ. التعلــيم مــن فــرص عمــل، أو تخرجــوا  الكثNــ� حرمــان: حرمــان املتعلمــNن؛ فيقــصد بــھ
اسz³م   .روعملوا /. مjن وأعمال ال تناسب نوع وطبيعة التعليم الذي تلقوه خالل ف��ة د

يع�K قصو التعليم املصر /. تحقيق ت�افؤ الفرص الوقد أكد  أن  لتعليمية /. سياسات القبور
ن مليو ٢٦,٥ بلغ 2٠١٩إجما�. عدد التالميذ املقيدين بجميع مراحل التعليم قبل اRTامÏ. عام 

Úع عدد الس�ان /. مصرتلميذ ر، pش�لو أك¾� من  ِومع ذلك فإن معدل القيد الصا/.، ال pع�4 ، ن
ّ ُ
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ط العام ملعدل القيد الصا/. عن اس�يعاب ~امل ل�ل الس�ان /. سن التعليم، حيث بلغ املتوس
 زالــت، بمــا pعـ( أن منظومــة التعلـيم مــا ٢٠١٧/٢٠١٨ بيانــات عـام وفـق، %47,5 للتعلـيم ك�ــل 

ة ع�K اس�يعاب سو أقل من نصف الس�ان /. سـن التعلـيم، وqزqـد الوضـع سـوءا /ـ.  ًغ�N قاد ى ر
س اWSافظات الرqفية الفق�Nة   )2021مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار، ( .رمدا

بمرحلـة التعلـيم )سا+ـ*( بمـصر /ـ. سياسـات و½ذلك؛ ات£¢ أن مبـدأ ت�ـافؤ الفـرص التعليميـة 
ا �ش�ل وجودة التعلـيم، لالقبو   ور أصبح مختال بھ؛ بدءا من فرصة اWTصو ع�K التعليم، مر ل

صــوال لفــرص العمــل املعتمــدة عKــ� مك�ــسبات التعلــيم التعلــيم  مجانيــة عKــ� الــرغم مــن أن؛ فوو
،حق كفلھ ي الدستو املصر ة )سر محـدودة  }zاأإال  ر رتراجعت /. الواقع؛ مما أدى إ�� عدم قد

، وضـعف جـودة التعلـيم املقـدم إ�� تزايـد )ميـة �ـش�ل كبNـ�؛ مما أدى |عليم أبنا»zاع�K الدخل 
سداخل     . بمرحلة التعليم )سا+*( اWT�وميةراملدا

 بمرحلة التعليم املساواة ب�ن ا���س�نق تحقي '&ت�افؤ الفرص التعليمية مبدأ تحقيق واقع  .2
 :سا"!  '& مصر$

 تحقيــق مبــدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميــة /ــ. تحقيــق املــساواة بــNن اRT`ــسNن بمرحلــة تــضمن واقــع
  :)سا+*( /. مصر، كما يK. التعليم

 بلغت التالميذ الفتيانأن cسبة  فيما يتعلق بالت�افؤ النوV ./ .aلتحاق بالتعليم يالحظ
مــا يؤكـــد وجـــود قــدر ال بـــأس بـــھ مــن الت�ـــافؤ بحـــسب م ؛ /ــ. التعلـــيم ك�ـــلللفتيـــات٪ ٤٩قابــل ٪ م٥١

ب cــــسبf( وظjــــر النــــوع /ــــ. Vلتحــــاق بــــالتعليم،  ـــان والفتيــــاتر�ــــذا الت�ــــافؤ /ــــ. تقــــا  امللتحقــــNن الفتيـ
،.ÏامRT2021 املعلومات ودعم واتخاذ القرار، مركز( بالتعليم ما قبل ا(  

  مصر خالل/.معدالت )مية ب بيانا للتعــبئة العامــة وvحصــاء يزاملركأصــدر اjRTــاز كما 
ـــن  انخفــــض- ســــنوات فــــأك¾� 10 للمــــواطنNن - حيــــث أن عــــدد )ميــــNن ،2017-1996الف�ــــ�ة   17,6 مـ
تفع عدد )ميNن إ�� 2006عام مواطن ن مليو 17,0 إ�� 1996 عام مواطننمليو  ن مليو 18.4ر، ثم ا
 حــوا�. وقــد بلغــت cــسبz³م ،2006و 1996 |عــدادي /ــ.)ميــNن مــن vنــاث ، وأك¾ــ� 2017 عــام مـواطن

ـــNن، وتناقـــــصت �ــــذه ال`ــــسبة إ�ـــــ� إلجمــــا�.% 62  معــــدل )ميـــــة تو½لغـــــ، 2017 عــــام /ــــ.% 57.8 )ميـ
  )2020ممدوح، (. 2017باWTضر عام % 17.7، مقابل %32.2بالرqف 

؛ ممـا الفتيـانميـNن مـن ق تفو كثNـ�ا cـسبة )الفتياتت£¢ أن cسبة )ميات من و½ذلك، ا
قـــد ترجـــع أســـبابھ إ�ـــ� و، والفتيــان الفتيـــات /ـــ. ت�ــافؤ الفـــرص التعليميـــة بـــNن اريــدل أن �نـــاك قـــصو

ف املاديـــة الـــصعبة للكثNـــ� مـــن نظـــرا  مـــن التعلـــيم، أو الفتيـــاتالعـــادات والتقاليـــد الfـــ( تمنـــع  وللظـــر
رس بـالقرب مـن الفتيـات، وصـعو½ة النائيـة، أو لعـدم تـوافر املـداالرqفيـة و)سر، خاصة /ـ. املنـاطق 

سة   .رذ�ا§zن إ�� املد

اتوقد  اتلفتيـات، ومـن �ـذه اتعلـيم ب ا�تمـتالfـ(  رتب`ت مصر العديد مـن املبـاد : راملبـاد
س الفـــصل الواحـــد  ت بقـــرار رمـــدا قـــم رالfـــ( صـــد ار  رو ي لتعلـــيم الفتيـــات الfـــ( م، 1993 لـــسنة 255ز

�ن بـــNن  جمـــال الــــدين، (رصـــة التعلـــيم أو |ــــسر½وا م¼zـــا،  عامـــا، أو ممـــن فــــا±zن ف14إ�ــــ� 8رت�ـــ�اوح أعمـــا

س اRSتمــــع الfــــ( و)659، 2015 ســــة 4942 إ�ــــ�2021/ 2020 وصــــل عــــدد�ا /ــــ. عــــام رمــــدا ة (. رمد ر�دا

ت إ�ـــ� انخفـــاض ، )2021العامـــة لـــنظم املعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار،  اســـات والبحـــوث أشـــا رإال أن الد ر
ــــدافjا، و س، وعـــــــدم تحقيقjـــــــا أل�ـــ ـــدا ـــــات التعليميـــــــة ركفـــــــاءة تلـــــــك املــــ أن مناjRüـــــــا ال تلêـــــــ( Vحتياجــ
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ســات،  تفـــاع ، وانخفــاض  املعلمــات، وضــعف vم�انــات املاديــةونقــصرللدا ا+ــ*(، وا رالتحــصيل الد ر
  )659، 2015جمال الدين، ( .معدالت ال�سرب

س الــصديقة للفتيــات، والjــدف م¼zــا تقــديم |علــيم ذي جــودة عاليـــة كمــا تــم  رإcــشاء املــدا
z³و|ـــس ، س نومناســـب، ومـــر  الال�ـــي لـــم يلـــتحقن، أو لـــم يـــرغ4ن /ـــ. Vلتحـــاق الفتيـــاتردف �ـــذه املـــدا

س   عامـا، 14 إ�ـ� 6 مـن الفتيـاتربالتعليم Vبتدا�ي، أو الال�ي |ـسر½ن مـن التعلـيم، وتقبـل �ـذه املـدا
ة ال�بيـة والتعلـيم ، (   )ك4ـ� سـنا؛للفتيـاتنو)ولوqـة ت�ـو  ا رو ة )17، 2015ز تمـت  الفتيـات |علـيم رفمبـاد

، وتـم إcـشاء نالتعاو مع اRSلس القومي للطفولة و)مومة، ل�Wفاظ عKـ� جـودة العمليـة التعليميـةب
ـــدد  فــــع كفـــــاءة وفاعليــــة القـــــائمNن عKــــ� العمليـــــة )1,167(عـ ـــات، مـــــن خــــالل  ســــة صـــــديقة للفتيـ ر مد ر

ــــ./ــــ. ســــبعالتعليميــــة  الفيــــوم، اNRTــــ�ة، املنيــــا، بــــ( ســــوqف، ســــو�اج، شــــمال ســــ¶ناء، :  محافظــــات̈ 
N2016دمحم، ( .�ةوالبح(  

 ت�ـــافؤ ملبـــدأتـــ£¢ ممـــا ســـبق |عـــدد اWSـــاوالت الfـــ( اســـz³دفت |علـــيم الفتيـــات، تحقيقـــا او
 pـــسz³دف تنميـــة اRSتمـــع /ـــ. الفتيـــاتملـــساواة بـــNن اRT`ـــسNن؛ حيـــث إن |علـــيم االفـــرص التعليميـــة، و

لجميع اRSاالت؛ فu( املسئو )و عن إعداد ال`شء داخل اRSتمع ت الدولة  و½الرغم من محاوال،ل
الـت  ؛ فـ¤zن مرتفعـةزمع املنظمات والjيئـات الدوليـة لتـوف�N التعلـيم للفتيـات، إال إن cـسبة )ميـة ما

صلت cسبة )ميNن /. املناطق %37، و/. الفتيات إ�� %22حيث وصلت ال`سبة /. الفتيان إ��  و، و
تفـــــاع cــــــسبة الفقـــــر /ـــــ. الرqـــــف عـــــن اWTـــــضر؛%62الرqفيـــــة إ�ـــــ�  ــــع ذلـــــك إ�ـــــ� ا ة ال��بيــــــة  (ر، وqرجـ ا رو ز

/ـــــ. ت�ـــــافؤ الفـــــرص التعليميـــــةنـــــتج)مـــــر الـــــذي ) 10، 2015والتعلـــــيم،  ـــھ القـــــصو  ـــق ، و/ـــــ. ر عنــ تحقيــ
ـــNن اRT`ـــــــسNن ــــد، (،املـــــــساواة بــــ ـــع إ�ـــــــ� )5، 2015عبـــــــد ا�Çيـــ ف و�ـــــــذا يرجــــ ــــــر ـــادات والتقاليـــــــد، والظـ و العــــ

 .Vقتصادية ألسر�ن

ـــــــسNنكمـــــــــا ـــة حــ اســــــ ت د ر أشـــــــــا ـــــ� أن  )103، 2017( ر ـــــض العـــــــــاداإ�ــــ ــــــد، �نـــــــــاك �عــــ ت والتقاليـــ
ى، وعـدم إWTــاقjن بـالتعليم؛ فـالكث�N مــن القـر داخـل مــصر الفتيـات إ�ـ� ظلــم أدتواملعتقـدات الfـ( 

z±ــة للوالــدين، وأيــضا نتحــرم بنــاqات الثقافيــة، والفكر ر مــن التعلــيم؛ و�ــذا pعــود إ�ــ� تراجــع /ــ. القــد
ف املاديــة الـــصا ، �ـــذا باإلضـــافة إ�ـــ�ىتراجــع /ـــ. املـــستو التعلي;ـــ( لjمــا عبة للكثNـــ� مـــن )ســـر، ولظـــر

س  )مـر الـذي أدى إ�ـ�  الفتيـات؛ مـن سـكن القرqبـةرخاصة /. املناطق النائية، أو لعـدم تـوافر املـدا
 /ـ. مرحلـة التعلـيم )سا+ـ*( عـدم وجـود مـساواة بـNن اRT`ـسNن، وعدم وجود فرص |عليمية مت�افئة

  .بمصر

مبــدأ ت�ــافؤ الفــرص متطلبــات تحقيــق أوجــھ ال®ــشابھ و4خــتالف بــ�ن : الرا�ــعالقــسم 
   .مصرفنلندا و '& >ل من التعليمية

مـــا أوجـــھ ال�ـــشابھ وVخـــتالف بـــNن ( �ـــذا القـــسم عـــن الـــسؤال الرا�ـــع للبحـــث، والـــذي تـــضمن أجـــاب
أوجــھ   تفــس�Nتــموقــد ، )؟متطلبـات تحقيــق مبــدأ ت�ــافؤ الفــرص التعليميـة /ــ. ~ــل مــن فنلنــدا ومـصر

تـ£¢ ذلــك ممــا اة، و Vجتماعيــاملـصط�Wات ضــوء /ـ.  ومــصرال�ـشابھ وVخــتالف بـNن ~ــل مـن فنلنــدا
.Kي:  

  :وتحليل�ا أوجھ ال®شابھ: أوال

ة تحقيـق مبـدأ نـصتر/ـ. وضـع الدسـتو وال�ـشر�عات الfـ( ومـصر  ~ل من فنلندا |شا§zت ور عKـ� ضـر
  : RTميع أبناء اRSتمع، و�ذا ال�شابھ pعود إ�� بمرحلة التعليم )سا+*(ت�افؤ الفرص التعليمية
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qة إ .1 ك أن /. ال��بية والتعليم صاWTا أساسيا مش��~اؤوجود ر  .رcسانية تد
أ�ــــداف  العــــال;( املت�امــــل، الـــذي يحقــــق vطـــارن ال��بيـــة والتعلــــيم أساســـيان /ــــ. وضــــع أ .2

 .التنمية املستدامة
qــادة الفــرص التعليميــة املت�افئــة RTميــع أبنــاء اRSتمــع؛ بمـــا وجــود  .3 زتقــدم كبNــ� /ــ. مجــال 

ات والطاقــــات الfــــ( |ــــستوجب ،  العدالــــة Vجتماعيــــةيحقــــق رVســــتفادة مــــن جميــــع القــــد
 .؛ لتحقيق التنمية Vقتصادية امل`شودةالlشرqة داخل اRSتمع

|غNــ� العــالم الــذي pــستوجب |غNــ� الكفــاءات الfــ( يحتــاج إل¤zــا اRSتمــع /ــ. تنميتــھ حاضــرا  .4
 .ومستقبال

ـــز حقـــــو cVـــــسان، وصـــــو كرامتـــــھ، واس�ئـــــصال الفقـــــر .5 نقــــوة التعلـــــيم /ـــــ. |عزqــ ، وترســـــيخ ق
ة ع�K التكيف مـع التغNـ�، Vستدامة،  وإعـداد مـستقبل أفـضل ل�Rميـع، مبـ( عKـ� روالقد

، واح�ـــ�ام التنــــوع الثقــــا/.، وتحمـــل املــــسئولية، واح�ــــ�ام القـــيم الfــــ( |عــــد  ق|ـــساو اWTقــــو ي
  .جانبا أساسيا مش��~ا /. cvسانية

  :أوجھ 4ختالف وتحليل�ا: ثانيا

  :يK.ات£Wت أوجھ Vختالفات فيما 

 فنلنــدا عــن مــصر 'ــ& تــوف�� ا�Çانيــة؛ حيــث وفــرت فنلنــدا ا�Çانيــة ��ميــع أبنــاء تختلــف -1
موجـــودة نا�Çتمــع، و'ــ& جميــع املراحـــل التعليميــة دو تمي�ــÉ، أمــا مـــصر فا�Çانيــة لــد�Èا 

 :Ëعود إÊ»4ختالف ال تطبق '& الواقع، وXذا و ربالدستو وال®شر¦عات،

ـــيخ   . أ ـــق وســــيلة Rانيـــــة /ــــ. التعلــــيم، وأنــــھ البــــدأ اSمل يــــةفنلندالW�ومــــة اTترسـ لتحقيــ
، وأن والتنميـــــة املـــــستدامة للمجتمــــــع،  ــــدو لتحقيـــــق املNــــــ�ة التنافـــــسية لjــــــا بـــــNن الــ

ات vنتاجيـــة الfـــ( تحقـــق النمـــو Vقتـــصادي  رالتعلـــيم �ـــو الـــسlيل لت�ـــوqن القـــد
qن فقــط مــن أبنـــاء  ات إذا تــوفر التعلــيم للقــاد رللدولــة، ولــن تك�ــشف �ــذه القــد ر

 .نفقد ي�و Vبداع والتنمية ع�K يد ËخرqناRSتمع؛ 
ادة السياسية   . ب v ـ( /ـ. فنلنـدا روجودfتمـع، و/ـ. تحقـقالRSميـع أبنـاء اRT انيـةRSا 

 .جميع املراحل التعليمية
وÚي /. سياسz³ا التعليميةح�ومة فنلندا ملق يتطب   . ج ، والf( ركزت ربادئ Vتحاد )و

نة RTميــع أبنــاء اRSتمــع دو تميNــ�، يحقــق  أ�ميــة املواطنــة، وأن تــوف�N اRSانيــعKــ�
  .املواطنة بكفاءة وفاعلية

سأن ب مصر عن فنلنداتختلف . 2 Îـ& '& مرحلة التعليم $سا"!   التعليم ا�iكومية رمدا
   : Ëعود إÊ» 4ختالف، وXذاألبناء ا�Çتمع التعليم �السÏيل الوحيد لتوف�

  .التعليم حق إcساcي، وصاT¢ عام داخل الدولة. أ

تقاء بمستو املع¶شة، لذا أتاحتھ .ب ىالتعليم �و وسيلة لال  RTميع أبناء اRSتمع  فنلندار
  .تمي�Nندو 

التعلــــيم عمليــــة |ــــشاركية، تراaــــ. مفــــا�يم الرفا�يــــة، والــــنظم vي�ولوجيــــة للمعرفـــــة؛ . ج
  .حيث املعرفة جزء من ال��اث املش��ك للlشرqة ال ينفصل عنھ
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عت4ـ� التعلـيم واملعرفـة صـاWTا عامليــا | ممـا جعلjـاستدامة؛ إ�ـ� التنميـة املـفنلنـدا حاجـة . د
  .مش��~ا

  .التعليم يولد الثقة بالنفس الf( تولد العمل واWTياة. ه

  .ندو تمي�N أو تمايزضمان توف�N التعليم RTميع أبناء اRSتمع . و

  .تحقيقا ملبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية بNن جميع أبناء اRSتمع. ز

 بمرحلـــة ق املـــساواة بـــ�ن ا���ـــس�نيـــ تحقمتطلبـــات عـــن مـــصر 'ـــ& عـــدد وتنـــوع تختلـــف فنلنـــدا. 3
  : Ëعود إÊ»4ختالف ، وXذا التعليم $سا"! 

ـــد . أ pعتمــــد عKـــــ� تحقيــــق املــــساواة بـــــNن /ــــ. مجــــال ال��بيـــــة والتعلــــيم رظjــــو ســــياق عــــال;( جديــ
  .اRT`سNن، وتحقيق مبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية بNن جميع أبناء اRSتمع

Wاجـــة إ�ـــ� صـــنع سياســـة |عليميـــة |عيـــد النظـــر /ـــ. التعلـــيم مـــن أجـــل تحقيـــق املواطنــــة، اT. ب
  .ق��ام cvسانية املش��كة بال فوار طبقية، أو ج`سانيةحوا

. ن�4اس التنمية Vجتماعية وVقتصادية للمجتمعات. ج   .ترسيخ أن العدالة Vجتماعية̈ 

مـــن �ـــذا التوجـــھ cvـــساcي يـــذ�ب إ�ـــ� أ�عـــد التوجـــھ نحـــو ن<ـــ= إcـــساcي /ـــ. ال��بيـــة والتعلـــيم، . د
رالــدو النفÏــ. لل��بيـــة والتعلــيم /ــ. تنميـــة Vقتــصاد، إذ أنــھ pـــس�Ï إ�ــ� |علــيم ال pـــس�بعد وال 

  .zÒمش أي طرف من أطراف اRSتمع

السÏ. نحو تحقيق الرفا�ية الlشرqة؛ من خالل تحقيق املساواة بـNن اRT`ـسNن، وV�تمـام . د
  .بتعليم vناث

وÚي الf( تتضمنحرص. ه وجوب معاملة )فراد داخل : ر فنلندا ع�K تطبيق مبادئ Vتحاد )و
ا±zم، وإم�انا±zم اrTاصة، دو النظر إ�� تمايز� ناRSتمع وفقا لقد   . اå`RT*(مر

اسات السابقة و�ناء ع¢» عرض وتحليل ي�طار النظر للبحث ومن تحليل دول¼  ور الد
نــــة،  2ة لتحقيـــــق �اســـــت�تج البحــــث ا�iـــــاÊ& راملقا ـــافؤ الفـــــرص مبــــدأ ورعـــــض املرتكــــزات الـــــضر ت�ــ

  :، ومن Xذه املرتكزاتبمرحلة التعليم $سا"! التعليمية 

ادة السياسة الداعمة ملبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية /ـ. .1 v ة وجود رضر  -لسياسـات القبـو: ور
 .وتحقيق املساواة بNن اRT`سNن

ـــع ال�ــــشر�عات والقــــوانNن الfــــ( تلــــزم الــــسياسة التع .2 ـــدأ ت�ــــافؤ الفــــرص بتحقيــــقليميــــة وضـ  مبـ
 .التعليمية ل�Rميع

 |عليميـــة |ع4ــ� عــن موافقـــة ةتــضافر اjRTــود اRSتمعيـــة وVقتــصادية مــن أجـــل وضــع سياســ .3
ات  ، املستفيدين، الطالب، الوالدين،رجال )عمال(التعليم جميع )طراف املعنية /.  رvدا

 .، ومشاركz³م /. صنع السياسة التعليمية)يةاWSل
،مبدأ  متطلباتاWTرص ع�K تحقيق   .4  وتحقيـق لت�افؤ الفرص التعليمية /. سياسـات القبـو

   .املساواة بNن اRT`سNن RTميع أبناء اRSتمع
  . cشر الوa. بأ�مية التعليم، وأنھ وسيلة اRSتمع لتحقيق التنمية الشاملة املستدامة .5
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 بمرحلــة ليميــةق�حـة �iقيــق مبــدأ ت�ـافؤ الفــرص التعم متطلبــات: ا��ــامسالقـسم 
  :فنلنداخ(�ة مصر '& ضوء ب التعليم $سا"! 

لتحقيق  املق��حة ملتطلباتزأبر اما ( للبحث، والذي تضمن اrTامس عن السؤال القسم �ذا أجاب
وتب¶نت �ذه ، )؟فنلنداخ�4ة مصر /. ضوء ب  بمرحلة التعليم )سا+*(مبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية

 : فيما يK.املتطلبات

 بمرحلـــــة التعلـــــيم  الفـــــرص التعليميـــــة مبـــــدأت�ـــــافؤمبـــــدأ تحقيـــــق ق�حـــــة لم متطلبـــــات .1
  :ل '& سياسات القبوسا"!  بمصر$

  : يK.ما وتضمنت

ـــيمتــــوف��    . أ �جـــــراءات تحقيــــق ، مــــن خـــــالل  ��ميــــع أبنـــــاء ا�Çتمــــع و'ـــــ& جميــــع املراحـــــلالتعلــ
  :التالية

)1( �Nتمع دو تميRSميع أبناء اRT اسية نتوف�N مقاعد د  .ر
 .لل�RÙيل /. املرحلة Vبتدائيةة RTميع أبناء اRSتمع إتاحة الفرص )2(
نوضع حلو للمشكالت الf( تحو دو التحاق جميع ال )3( ل  .تالميذ بالتعليمل
)4(  �Nبـــة ت¶ـــسqس القر رvجـــراءات الfـــ( |ـــسjم /ـــ. التحـــاق جميـــع أبنـــاء اRSتمـــع باملـــدا

 .م¼zم
ميـع ل سياسات قبو واWÄة ل�Rميع، تحقق ت�افؤ /ـ. الفـرص التعليميـة RTوضع )5(

 .أبناء اRSتمع
وضـــع خطـــة اســــ��اتيجية تـــصل إ�ــــ� جميـــع أبنــــاء اRSتمـــع، وخاصــــة أبنـــاء الرqــــف،  )6(

 .واملناطق النائية لضمjم للمرحلة Vبتدائية
س بفاعليـة، بـل وتجعلjـم وضع وسائل جاذبة للتالميذ )7( ر، تجعلjم يلتحقـو باملـدا ن

اسية دو |سرب، أو انقطاع ن /. مراحلjم الد نpستمر ر  .و
س مرحلة التعليمودة والكفاءة '& ا��تحقيق   . ب و2تحقق ذلـك مـن ،  ا�iكومية$سا"!  رمدا

 : �جراءات التالية تحقيقخالل
س )1( ئــ¶س وفعــال /ــ. تنميــة رتـوف�N املعلمــNن )كفــاء /ــ. جميــع املــدا ر؛ حيــث لjــم دو  ر

س، واRSتمعات، و/. تحقيق أ�داف التنمية املستدامة داخل اRSتمع  . راملدا
س مرحلــة  املــدير واملعلمــNن لتحقيــق اRTــودةنqقــي بــN|ــRÆيع العمــل الفر )2( ر /ــ. مــدا

 .التعليم )سا+*( بمصر
 /ـــ. |ـــRÆيع املـــشاركة اRSتمعيـــة مـــن أجـــل الـــدعم املـــا�. والفـــ(؛ لتحقيـــق اRTـــودة )3(

س مرحلة التعليم )سا+*(  .رمدا
ـــة مـــــن منـــــ)الفتيـــــان والفتيـــــات( التالميـــــذ التحـــــاق|ـــــسjيل  )4( ســـــة القرqبــ ؛ مزلjار باملد

سفجميــع  اWT�وميـــة تقــدم نفـــس التعلـــيم بـــنفس  مرحلـــة التعلــيم )سا+ـــ*( رمـــدا
 . اRTيداRTودة؛ فال يضطر التلميذ إ�� الذ�اب �عيدا عن م�àلھ؛ لتلق التعليم

، و2تحقـــق الرعايـــة الـــ×iية و4جتماعيـــة للتالميـــذ اiÇتـــاج�ن إÊـــ» Xـــذه الرعايـــةتـــوف��   . ج
 :الل تحقيق �جراءات التاليةخذلك من 

)1( Xالرعايـــة الـــ �Nتمـــع تـــوفRSميـــع أبنـــاء اRT انيـــةRSية اW س رالـــذين التحقـــوا بمـــدا
 .�ندو تميN)سا+*( اWT�ومية  التعليم



 
التعليم مرحلة بتكافؤ الفرص التعليمية مبدأ تحقيق مقترحة ل متطلبات

  أمل سعيد حباكه / د  فنلندا ضوء خبرةفي مصرب األساسي
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ـــة الــــــWXية RTميــــــع التالميــــــذ )2(  امللتحقــــــNن لت¶ـــــس�N إجــــــراءات اWTــــــصو عKــــــ� الرعايــ
س التعليم )سا+*( اWT�ومي  . بمصرربمدا

ســية تــوف�� الوجبــات . د "ــ! تــوف�� ، وا�Çانيــةراملد رالــز املد ، و2تحقــق ذلــك فق�ــ�ةســر ال لألي
 :من خالل تحقيق �جراءات التالية

�ـع الوجبـات اRSانيـة RTميـع التالميـذ؛ كحـافز  )1( س/ـ.رلالنتظـام واWTـضو زتو  ر مــدا
 .التعليم )سا+*(

+*(، وخاصة لألسر الفق�Nة )2( �ع الز املد رتو ي  .ز
فjم  )3( ــــ� ظــــــر ــــة، والتغلــــــب عKـ سـ ــــ� املد ــــذ ب�ـــــل الــــــسبل ل�Wـــــضو إ�ــ و|ـــــRÆيع التالميــ رر

 .عبةاملع¶شية الص
تـــوف�N اWTـــوافز املاديـــة واملعنوqـــة، وتقـــديم املـــساعدات الfـــ( |ـــساعد التالميـــذ /ـــ.  )4(

سة، و راWTضو إ�� املد  .§zاVنتظام ر
سةتوف��   . ه ، و2تحقق ذلك من خالل راملواصالت ال¼  تنقل التالميذ الفقراء من وإÊ» املد

 :تحقيق �جراءات التالية
/ـــــ. نقـــــل  )1( ـــ� املـــــسا�مة  جـــــال )عمـــــال عKــ خاصـــــة /ـــــ. املنـــــاطق التالميـــــذ، ور|ـــــRÆيع 

ســــــة، واWTــــــصو عKــــــ� التعلــــــيم الــــــذي  لالفقNــــــ�ة؛ |ــــــRÆيعا لjــــــم للــــــذ�اب إ�ــــــ� املد ر
ا±zم  .ري�ناسب مع قد

تت�اتف جميع املؤسسات بالدولة من أجل توف�N التعليم املناسب، واملت�ا/RT Öميع  )2(
تدامة لتحقيق التنمية الـشاملة املـسأبناء اRSتمع؛ فالتعليم �و الوسيلة الوحيدة 

 .للمجتمع، والبالد

لتغلـب عKـ� )سـباب الfـ( تحـو  للمتطلبـاتقد اق�ـ�ح وqت£¢ مما سبق أن البحث اWTا�. 
ــــو ت�ــــــافؤ الفـــــرص مبـــــدأ ندو تحقيـــــق  ــــ. سياســـــات القبــ ــــع أبنــــــاء Tلبمرحلــــــة التعلـــــيم )سا+ـــــ*( /ــ Rميـ

اسة )م�N، ومر+*(قد واRSتمع،   .راتفق البحث /. ذلك مع د

املــــساواة بــــ�ن تحقيـــق لمبــــدأ ت�ــــافؤ الفـــرص التعليميــــة تحقيـــق ل متطلبـــات مق�حــــة .2
  :'& مصر  بمرحلة التعليم $سا"! ا���س�ن

  : ما يK.تتضمن   

تقاء �سبل املعÙشة، وتحقيق املساواة ب�ن ا���س�نتحقيق Uشر الو�& بأXمية   . أ ر، '& 4
الل ، و2تحقـق ذلـك مـن خــتمي�ـÉ أو تمـايزنالتنميـة ا�Çتمعيـة ��ميـع أبنـاء ا�Çتمـع دو 

 :يةتحقيق �جراءات التال
،  و/ـــ. املواصـــالت، و/ــــ. املؤســـسات اrSتلفــــة،cـــشر الالفتـــات /ــــ. ~ـــل م�ـــان بالدولــــة )1(

 .، وأ�مية |عليم الفتياتبأ�مية تحقيق املساواة بNن اRT`سNن /. التعليم
حـــث الوالـــدين عKـــ� |علـــيم اســـتخدام جميـــع وســـائل Vعـــالم املرئيـــة واملـــسموعة /ـــ.  )2(

  .الفتياناءة، وع�K قدم املساواة مع بنفس الكف، الفتيات
)3(  .aشر الوcنNصو عليھ بأ�مية التعليم وأسر�نالفتيات بWTل، وطر ا  .ق
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ات  . ب Ï2ية للمعلم�ن ملساعد�Ûم '& التغلب ع¢» املشكالت والصعو�ات ال¼   رتوف�� دو رتد
ـــاد ا�iلــــو ل�ـــــا،الفتيـــــاتتواجــــھ  ، و2تحقـــــق ذلـــــك مــــن خـــــالل تحقيـــــق �جـــــراءات ل وإيجــ
 :التالية

ضع اWTلو لjا؛ مما pسjم  رحص )1( لاملشكالت الf( قد تواجھ الفتيات، و /ـ. |ـRÆيع و
سة، وVنتظام §zا رالفتيات ع�K اWTضو إ�� املد  .ر

ســــــية آمنــــــةتقبــــــل التنــــــوع  )2( ــــة مد ــــاÚي؛ لــــــضمان ب¶ئــ قائيــــــة |عمــــــل مــــــع ر�ــــــش�ل إيجــ و، و
 .متطلبات كال اRT`سNن

ات ميـــاه Þـــiية، وخاصـــة للفتيـــات 'ـــ& ســـن البلـــوغ؛ ح¼ـــÜ  . ج ن ل ال رتــوف�� دو ـــ�ك ريـــضطر
سة  :، و2تحقق ذلك؛ من خالل تحقيق �جراءات التاليةراملد

ات امليـــاه )1( ؛ حfـــ® pـــسjل عKـــ� الفتيـــات اســـتخدامjا؛ خاصـــة /ـــ. رV�تمـــام بنظافـــة دو
سةسن البلوغ ن ل��ك املد ر؛ فال يضطر  .ر

قابة شديدة  )2( ات املياهروضع   .رع�K دو
س عKـ� إصــالح )عطــال امل )3( ر|ـRÆيع مــدير املــدا س؛ وخاصــة وجــودةي ر /ـ. أب`يــة املــدا

ات املياه   .للفتياترفيما يتعلق بدو

س قر2بة من مناز . د لتوف�� مدا ، و2تحقق رسااملد�ذه  4àلتحاق؛ ح¼Ë Üستطعن الفتياتر
 :ذلك من خالل تحقيق �جراءات التالية

س /. ~ل قرqة )1(  .؛ حf® تتمكن الطالبات من الذ�اب إل¤zا �سjولة و�سررفتح مدا
سة مf® للفتياتونة /. ال�4امج الf( تقدم توف�N املر )2( ر؛ حp ®fستطعن Vلتحاق باملد

 .سمحت لjن الفرصة لذلك  ما 
، أو اRSتمعيـــة، أو الثقافيـــة؛ حfـــ® تتـــاح ألبنـــاء لإWTـــاق فـــصو باملؤســـسات الدي`يـــة )3(

 .لاملنطقة، وخاصة الفتيات من اWTصو ع�K التعليم �سjولة و�سر
ـــــ( تنا )4( ـــ�امج املتنوعــــــة الfـ ــــوف�N ال4ـــ ــــو تــ ــــات، وتحقــــــق امليــ ات وvم�انــ ــــل القــــــد لســــــب ~ــ ر

 . لوVتجا�ات؛ حf® ي�س® ل�Rميع Vنضمام لjا، واWTصو عل¤zا
طة ألسر   . ه  باملناطق النائية، والفق��ة، و2تحقـق الفتياتوتوف�� برامج دعم مادي مشر

  :ذلك من خالل تحقيق �جراءات التالية
ــــع بنا±zــــــ )1( ــــ( تمنــ �ــــــسlب ا مــــــن التعلــــــيم حــــــصر )ســــــر ذات الــــــدخل املــــــنخفض، والfــ

فjم املادية  .وظر
ســة مقابــل لذات الــدخو املنخفــضة Vشـ��اط عKــ� )ســر  )2( سـال بنــا±zم إ�ــ� املد ربإ ر

 .لاWTصو ع�K دعم مادي، أو غذا�ي

شــــاد مختلفــــة وتــــوف�� بــــرامج علــــيم . و  ــــس�äدف الفتيــــات 'ــــ& البÙئــــات ا�Çتلفــــة، متنوعــــةروإ
  :تحقيق �جراءات التاليةوتتحقق من خالل 

بـــرامج :  ب4ـــ�امج |عليميـــة تكـــسzÝن الثقـــة /ـــ. أنفـــسjن، مثـــلالفتيـــاتسjيل التحـــاق |ـــ )1(
 .التكنولوجيا والjندسة

شادية )2( ؛ ل�RÆيعjن ع�K التفك�N  توعوqة |سz³دف الفتيات، وأسر�نرتوف�N برامج إ
 .وVلتحاق بالتعليم املناسب لjن  vيجاÚي، 

lqية |ساعد الفتيات ع�K اك�ساب مjا )3(   .رات للعمل، واWTياةرتوف�N برامج تد
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لللتغلــب عKــ� )ســباب الfــ( تحــو متطلبــات وqتــ£¢ ممــا ســبق أن البحــث اWTــا�. قــد اق�ــ�ح 
ســـاء ســـبل املواطنــــة  ردو تحقيـــق املـــساواة بـــNن اRT`ـــسNن؛ لتحقيــــق التنميـــة اRSتمعيـــة، وإ ن

اسـ  ،)حمـديو، Sepriani et al ،  غنـايم، وإبـرا�يماتربفاعلية، واتفق البحث /. ذلك مع د
.Kوع.  

  :العناو2ن البحثية املق�حة

  : /. اRSاالت التاليةالعناوqن البحثيةيق��ح البحث اWTا�. مجموعة من 

 .تحقيق التنمية املستدامةوالتعليم  .1
ات الطالب إكساب والتعليم مدى اWTياة  .2  .لعمل واWTياةلرمjا
   .أثر القيم )خالقية /. تحقيق التنمية اRSتمعية .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة
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  املراجع

  :راجع العر�يةامل: أوال

اسة تقوqمية للفجوات النوعية بالتعليم اRTـامÏ. املـصر /ـ. ضـوء مبـدأ ). يوليو2017. (برا�يم، خديجةإ يد ر
اســة تحليليـة: ت�ـافؤ الفــرص التعليميــة  . 193-95 ،)49(، اRSلــة ال��بوqــة بجامعــة ســو�اج .رد

http://search.Mandumah.com/Record/887067  

qـــــدان، �مــــام ـــد، شـــــاكر و نـــــة). 2003. (زأحمـ   مجموعـــــة النيـــــل.املـــــن<= و)ســــاليب والتطبيقـــــات: رال��بيـــــة املقا
  .العر½ية

ات نظـــام التعلـــيم /ـــ. فنلنـــدا ). ، أغـــسطس2018. (فـــؤاد )حمـــدي، اســـة تحليليـــة :  العر½يـــة املتحـــدةروvمـــا رد
نة   . 461-437، )8(34 مجلة ~لية ال��بية بجامعة أسيوط، .رمقا

 وإم�انيـــة vفـــادة اRTـــامÏ. اWTديثـــة /ـــ. سياســـات التعلـــيم قبـــل Vتجا�ـــات. ) ينـــاير2022. (أحمـــد، مـــصطفى
  .65-14، )20(، رابطة ال��بوNqن العرب .م¼zا /. مصر

ـــــاذ القــــــــرار ـــنظم املعلومــــــــات ودعــــــــم اتخـــ ــة لـــــ ة العامــــــ ـــيم). 2021. (رvدا ـــــــة -إحــــــــصاءات التعلـــــ ـــــل إجماليـ  مراحـــ
ة الع .2020/2021   .امة لنظم املعلومات ودعم اتخاذ القراررvدا

ه ). 2020. (مNــ�، أمNـــ�ة) .  إصــالح التعلـــيم املبكــر بمحافظـــة الدقjليـــة/ـــ.ردعــم ت�ـــافؤ الفــرص التعليميـــة ودو
  http://search.mandumah.com/Record/1079762. 32-1، )154(20الثقافة والتنمية، 

Record/771789  

س ). 2015.(فاطمــــة وأحمــــد، ،ينــــاعبــــد الــــشا/.، د ،جمــــال الــــدين، ناديــــة ـــوqر مــــدا راملــــشاركة اRSتمعيــــة لتطـ
ــــــد ـــــــــ ـــــــــصل الواحـــ ـــــــــا�رة،  .الفـــــــــ ـــــــة القـــــــــ ـــــــــ ـــــــــة بجامعــ ـــــــــــوم ال��بوqـــــــــ  .666 -637، )3(23العلـــــــ

http://search.mandumah.com/ Record/771789  

ة، عبــد الـــرحمندوq�ـــات، حـــسام؛ زحــر هللا ؛ أبـــو ســـا ر، لــؤ �عـــد عKــ� مبـــدأ ت�ـــافؤ أثـــر التعلــيم عـــن  ).2022. (ي
ـــم الرqاضـــــيات  ــــة خـــــاللفـــــرص |علــ ــــد جائحـ ـــات 19 - ~وقيــ ــــ. محافظــ ــــسطNن/ـ جامعــــــة .  شـــــمال فلـ

ــــــة ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــدس املفتوحـــــ ـــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ  .122-105 ،)16(10، القـــــــــ
http://search.mandumah.com/Record/1203481 

حوليـــات  . بـــ( ســـوqف بحـــث ميـــداcي /ـــ.-الفقـــر واWTـــراك Vجتمـــاa.).  ســـlتم�4-يوليـــو2017. (حـــسNن، حوتـــھ
  http://www.aafu.journals.ekb.eg .123 -83،  )45( ،آداب عNن شمس

  dostour.eg/2013/topics/basic-components/state-48-6 . )19(مادة ). 2019. (ردستو مصر

ة التعلــــيم مجانيـــة). 2019. (جمـــالالد�ـــشان،   التعليميـــة والعــــدل الفـــرص ت�ــــافؤ لتحقيـــق مجتمعيـــة ورضـــر
قــــة[ يوبــــال�� ى : والــــرفضل القبــــو بــــNن مجانيــــة التعلــــيم -لاملــــؤتمر الــــدو�. )و. ] عــــرض رو ؤر

  .ل قسم أصو ال��بية، سو�اج، مصر،واتجا�ات

ــــد، فتÜـــــ. ــــوqر: ينظـــــام التعلــــــيم املــــــصر).  أبرqــــــل2015. (عبـــــد اRSيــ ــــيم الوضــــــع اWTـــــا�. ومق��حــــــات التطــ  .تقيـ
http://www. Researchgate.net/publication/281112586  

/ـــ. مـــصر وآفـــاق التحليــل اRTغرا/ـــ. ).  ف�4ايـــر2019. (مو+ـــ*® فتÜـــ.عــتلم،  لـــبعض مـــشكالت التعلــيم Vبتـــدا�ي 
قـ[ ھتنميتـ  بـNن التنميـة املـستدامة /ـ. الـوطن العرÚـي: الـدو�. الثـاcياملـؤتمر اRTغرا/ـ. . ] عـرضةرو
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توجرافيـة اRTغرافيـة مركز البحـوث . vم�انيات وطموحات الشعب ب�ليـة Ëداب بجامعـة روال�ا
  http://search.mandumah.com/Record/1043076 .مصر. ، شبNن ال�وماملنوفية

ـــع ثمــــار التنميــــة /ــــ.مــــدى ت�ــــافؤ الفــــرص ). يوليــــو2017. ( دمحمعKــــ.، �ـ qــــة . مــــصر/ــــ.ز تو ، رمجلــــة البحــــوث التجا
39)2( ،326-343. http://search.mandumah.com/Record/826088  

-1، )127 (مجلــة الثقافــة والتنميــة،.  التعليميــة والطبقيــة واملواطنــةةالــسياس). ، أبرqــل2018(. يم، مäــ(غنــا
21 .  

ـــام 139رقــــم نقــــانو التعلــــيم  ـــادة . )8 أبرqــــل،2019. (2019 لعــــام 16نواملعــــدل بالقــــانو ، 1981 لعـ  .)16(املـ
https://manshurat.org/node/6371  

ة ).2016(. دمحم، ياسمNن سـة صـديقة للفتيـات1167بتطوqر " عليم البنات|"ر مباد اسـ��جعت  .يمـصراو .ر مد
 /https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2016  مــــــن،6/6/2022 /ــــــ.

5/12/826016/  

. ينلنـــدا وأوجـــھ Vســـتفادة م¼zـــا /ـــ. تطـــوqر التعلـــيم املـــصرقـــراءة تحليليـــة 4rTـــ� ف). 2020. (مر+ـــ*(، مـــصطفى
  .478 -439، )151(20، الثقافة والتنمية

بمــصر /ــ. تفعيـل مبــدأ ت�ــافؤ الفـرص /ــ. التعلــيم قبــل ردو الـسياسة التعليميــة ). أكتــو½ر2017. (مر+ـ*(، عمــر
اســـة تحليليــــة: م2016 -2011اRTـــامÏ. /ـــ. الف�ــــ�ة مـــن  ، ســــو�اجمجلـــة ~ليـــة ال��بيــــة بجامعـــة . رد

33)8( ،180-233. http://search.mandumah.com/Record/870769  

 /https://idsc.gov.eg  .التعليم وتحديات التنمية املـستدامة). 2021. (مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار
DocumentLibrary/View/5917  

 مجلـــة معــــابر،. مبــــدأ ت�ـــافؤ الفــــرص التعليميـــة /ــــ. التعلـــيم اRTــــامÏ.). 10دpـــسم�4، 2018. (مكنا+ـــ*(، أمينــــو
4)1( ،87- 102. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127446 

ـــ¶تم�4، 2020(. ممـــــدوح، أمNـــــ�ة ـــ. cـــــسبة )ميـــــة % 3,9تراجـــــع :  vحـــــصاء).8ســ .  ســـــنوات10 /ـــــ. مـــــصر خـــــالل/ــ
   https://www.dostor.org/3196495  من1/6/2022 /. تاس��جع. رستودال

اعــــة لألمــــم املتحــــدةغذيــــةمنظمــــة ) -WS .https://www.fao.org/egypt/ourــــة عــــن مــــصر). 2022. (ر والز
office/egypt-at-a-glance/en/  
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