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 التعميمبنية التركيب الطبقى و أزمة رؤية أعضاء هيئة التدريس لجدلية العالقة بين 
 "دراسة اثنوجرافية" المصرى

 أ.م.د/ هناء إبراهيم إبراهيم سميمان             د/ فاطمة رمضان عوض النجار
 أستاذ أصوؿ التربية المساعد                   مدرس أصوؿ التربية       
 جامعة كفر الشيخ –كمية التربية               جامعة دمياط      –كمية التربية     

 د/ حسام إبراهيم الدسوقي مراد
 مدرس أصوؿ التربية

 جامعة دمياط –كمية التربية 
 ممخص البحث

 أزمة الدراسة إلى تعرؼ رؤية أعضاء ىيئة التدريس لجدلية العالقة بيف تىدف   
مف خالؿ الوقوؼ عمى مظاىر اختالؿ التركيب  التركيب الطبقى وبنية التعميـ فى مصر

الطبقى وانعكاس ذلؾ عمى بنية التعميـ المصرى ، وكيؼ أثرت العوامؿ الخارجية 
ئية ومف ثـ تقديـ اسيامة  لتجاوز أزمة والداخمية فى خمؽ أزمة المجتمع المصرى البنا

باعتبارة المنيج المالئـ المنيج االثنوجرافى المجتمع البنائية والتعميمية، وتـ استخداـ 
تعرؼ رؤية أفراد عينة الدراسة لجدلية العالقة ل كأداهالمقابمة العميقة لمدراسة الحالية ، و 

  المصرى. التعميـ وبنية التركيب الطبقى أزمة بيف
 توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج منيا ما يمى :و 
  ىناؾ عالقة جدلية بيف أزمة التركيب الطبقى وبنية التعميـ المصرى وىى نتيجة

لتأثير عوامؿ خارجية مثؿ عولمة االقتصاد والضغوط االقتصادية والييمنة السياسية 
والضغوط الثقافية واألخالقية والتعميمية وأيضًا نتيجة لتأثير عوامؿ داخمية مثؿ 

 لممجتمع المصرى. جتماعيةاالوالسياسية و االقتصادية العوامؿ 
 ( ارتفاع معدالت تعدد مظاىر أزمة التركيب الطبقى لممجتمع المصرى ومنيا

تزايد حدة الفقر فى  -التفاوت فى الدخؿ بيف طبقات المجتمع المصرى -البطالة
 الوسطى فى مصر( الطبقة تأكؿ -مصر
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 فرص التعميميةتعدد مظاىر أزمة بنية التعميـ المصرى ومنيا)غياب تحقيؽ تكافؤ ال- 
تعدد أنماط  - التعميـ المتميز- الدروس الخصوصية -خصخصة التعميـ المصرى 

 التعميـ فى مصر(
 وقدمت الدراسة اسيامة لكيفية تجاوز أزمة المجتمع البنائية والتعميمية.

 

 التعميـ : األزمة، الجدؿ، التركيب الطبقى، بنيةالكممات المفتاحية
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The faculty members ’view of the dialectic of the 

relationship between the class structure crisis and the 

structure of Egyptian education "an ethnographic study" 

 
Abstract 

 

    The study aimed to know the faculty members’ view of the 

dialectic of the relationship between the crisis of the class structure 

and the structure of education in Egypt by standing on the 

manifestations of the imbalance of the class structure and its 

reflection on the structure of Egyptian education, and how the 

external and internal factors affected the creation of the structural 

crisis of the Egyptian society and then make a contribution to 

overcoming the crisis Our constructivist and educational society, 

and the ethnographic approach was used as the appropriate 

approach for the current study, and the deep interview as a tool to 

know the view of the study sample members of the dialectic of the 

relationship between the crisis of class structure and the structure 

of Egyptian education.  

The study reached many results, including the following: 

• There is a dialectical relationship between the crisis of the class 

structure and the structure of Egyptian education, which is the 

result of the influence of external factors such as the 

globalization of the economy, economic pressures, political 

hegemony, cultural, moral and educational pressures, and also 

as a result of the influence of internal factors such as the 

economic, political and social factors of the Egyptian society. 

• The multiplicity of manifestations of the crisis of the class 

structure of the Egyptian society, including (high 

unemployment rates - income disparity between the classes of 

the Egyptian society - the increasing severity of poverty in 

Egypt - the erosion of the middle class in Egypt). 

• The multiplicity of manifestations of the crisis of the structure 

of the Egyptian education, including (the absence of equal 
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educational opportunities - privatization of Egyptian education 

- private lessons - distinguished education - multiple types of 

education in Egypt). 

 

The study provided a contribution to how to overcome the 

structural and educational crisis of society. 

 

Key words: crisis, dialectic, class structure, education structure 
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 مقدمة 
تمعب بنية المجتمع دورًا أساسيًا في منظومة المعرفة، فمف الضروري أف تتوافر البنية    

خالؿ توفير فرص تعميمية مناسبة تفتح الباب مف الطبقية المحفزة عمى اكتساب المعرفة 
نتاج المعرفة، حيث مف الصعب تحقيؽ نمو اقتصادي مرتفع  لممساىمة في نشر وا 

التي يشتد فييا االستقطاب والتفاوت االجتماعي نتيجة النتشار  ومطرد في المجتمعات
والبطالة، وتفاقـ  -ومف ثـ تدىور اإلنتاجية  -الفقر، خاصة قصور القدرات البشرية 

سوء توزيع الدخؿ والثروة والقوة ، حيث أف افتقار العدالة في توزيع الدخؿ يمحؽ الضرر 
االقتصادي المرتفع، كما أف سوء توزيع  بفرص اكتساب المعرفة عبر إىدار فرص النمو

الدخؿ يعني تقميص فرص الفقراء في الترقي عبر اكتساب القدرات البشرية، مما يعني 
ضعؼ بناء رأس الماؿ البشري الذي يمثؿ أحد المتطمبات الميمة الحيوية لمنظومة 

 (.721-721: 3002المعرفة)تقرير التنمية االنسانية العربية ،
مف أف التعميـ يشكؿ آلية أساسية لمحراؾ االجتماعي، إال أف المؤسسات وعمى الرغـ   

التعميمية فى مصر بما تقدمو مف خدمات غير قادرة عمى إكساب الطالب المعرفة 
والميارات الكافية، كما أصبحت تمثؿ تكمفة مرتفعة أماـ الشرائح االجتماعية الدنيا 

وصية وظيور التعميـ الخاص والوسطى، وبشكؿ خاص نتيجة ظاىرة الدروس الخص
باىر الذي يفرض مصروفات باىظة ال تتمكف ىذه الشرائح االجتماعية مف الوفاء بيا )

 (27-27: 8443شوقى وسامر سميماف،
-حيث انعكست التغيرات العالمية والمحمية عمى كافة مناحي الحياة ومف بينيا التعميـ   

ما  -شات والرؤى المستقبمية لمتطويرالذي صار يحظى بقدر وافر مف الحوارات والمناق
ذ البد مف دعمو وتطويره ليس فقط ٳال ُيمكف مف النظر إليو بمعزؿ عف تمؾ التغيرات 

ليكوف مواكًبا لمتغير، ولكف أيًضا ليكوف أحد أدوات التطوير نحو األفضؿ، فالتعميـ ىو 
ص عميو أحد المداخؿ األكثر فاعمية لتأكيد حقوؽ اإلنساف، وذلؾ مف خالؿ ما ن

الدستور مف أف التعميـ حؽ تكفمو الدولة لكؿ مواطف باعتباره واحًدا مف مجموعة 
 (.49، 3000الحاجات األساسية الالزمة لكؿ فرد في المجتمع) محسف خضر:
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تعرض المجتمع المصري في الوقت الراىف العديد مف التغيرات االجتماعية  قدو  
التركيبة الطبقية واالقتصادية والسياسية التي أسفرت بدورىا عف ظيور تباينات حادة في 

وانعكست بالتبعية عمى التعميـ، الذي ُيعد مرآة المجتمع ، حيث  المصرى ممجتمعل
افي واجتماعي واقتصادي أسفر بدوره عف تغير ساىمت تمؾ التغيرات في إحداث تغير ثق

 في التركيب الطبقي لممجتمع.
وقد تفاقـ الوضع الطبقي لمتعميـ، وأصبحت حياة التالميذ داخؿ مؤسسات التعميـ   

عف اتساع الفوارؽ والتمايزات االجتماعية، حيث التفاوت الحاد بيف المصري معبرة 
س الحكومية داخؿ األحياء الشعبية والمناطؽ المدار  المدارس الحكومية بشكؿ عاـ، وبيف

المدارس الخاصة لصالح األخيرة في  الريفية، كذلؾ التفاوت بيف المدارس الحكومية وبيف
يقدـ مف مقررات  مجاؿ البنية األساسية وتقديـ الخدمات التعميمية، ومستوى ثراء ما

 قتصاد دورا في اإلقصاءومناىج إضافية لما تقرره الدولة، فكما لعبت سياسات تحرير اال
والتيميش االجتماعي لمعديد مف الشرائح االجتماعية، فقد ساىـ التعميـ في اإلقصاء 

 (.48-40: 7003أحمد سعد،والتيميش )

 بنائية مف أزمة – الثالث العالـ مجتمعات مف كغيره - المصرى المجتمع "ويعاني    
 بما ىذه المجتمعات عميو يكوف أف وما يمكف الكبير التفاوت ذلؾ يعبر عنيا شاممو
مكانيات موارد مف تمتمكو  بإمكانياتو المصري فالمجتمع. الواقع في عميو ما توجد وبيف وا 
 كثير في يعوقو بؿ ذلؾ عمى يساعده ال الواقع أف غير يحقؽ التقدـ، أف يمكف وموارده

 فالتخمؼالتخمؼ ،  أزمة ىي و المصرى المجتمع جوىر أزمة ىو األحياف ، وذلؾ مف
 ضعؼ أو لقصور نتاجاً  الثالث ليس العالـ ومجتمعات المصرى المجتمع يعانيو الذي
نما موارده، أونقص  إمكانياتو في  تاريخية - عديده واقعية لمتغيرات ىو نتاج وا 

 تحقيؽ مف تعوؽ المجتمع ثـ ومف وکرستو، ذلؾ التخمؼ خمفت التي ىي - ومعاصره
 .(301: 7441)نجالء راتب، التقدـ"

 المصري داخؿ المجتمع االجتماعية األنساؽ كؿ عمى بآثارىا التخمؼ أزمة وتنعكس  
 إنما الفرعية األنساؽ ىذه أي مف مستوى عمى تحدث التي األزمة بأف يمكف القوؿ بحيث
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 الدور أىمية مف الرغـ مظاىرىا األساسية ، وعمى وأحد البنائية لألزمة إنعكاساً  تمثؿ
المجتمع  داخؿ" التخمؼ" أزمة تكريس في المتغيرات الخارجية أو العوامؿ تمعبو الذي

 وتتمثؿ أىمية، عنيا اليقؿ الداخمية أو المتغيرات أف دور العوامؿ إال المصرى ،
 أىمية وترجع ، السائدة االجتماعية - االقتصادية البنى طبيعة في المتغيرات الداخمية

 الستقباؿ الداخمي المناخ تييئة تمعبو في أف يمكف الذي الدور إلى الداخمية البني تمؾ
 التخمؼ"  أزمة تكريس عمى مساعداً  عامالً  ثـ تشكؿ ومف الخارجية، الضغوط والمؤثرات

 الخارجية المتغيرات تأثير مف الحد إلى تسعى بنی مستقمة كانت إذا منيا الحد أو" 
 .(371:  7441الدولى)نجالء راتب،  النظاـ وضغوط
 الدراسة:مشكمة 
 ، أزمػػة يعػػانى المصػػري التعمػػيـ أف فػػي والعامػػة المتخصصػػيف بػػيف خػػالؼ يوجػػد ال

 التعمػػيـ إصػػالح بضػػرورة األصػػوات تعالػػت ولقػػد ، التعمػػيـ ىػػذا بنيػػة تمػػس األزمػػة ىػػذه وأف
 العمػػػػؿ وورش ، والمػػػػؤتمرات والمشػػػػروعات واالسػػػػتراتيجيات والخطػػػػط السياسػػػػات فكانػػػػت

 تحسػػػيف"  حػػػوؿ وتػػػدور دارت والتػػػي وخارجيػػػة داخميػػػة األطػػػراؼ مختمػػػؼ مػػػف والمبػػػادرات
 فضػػرورة ،"  واالعتمػػاد الجػػودة"  و"  القوميػػة المعػػايير"  و"  الشػػامؿ التقػػويـ"  و"  التعمػػيـ
 سػبؿ حػوؿ االتجاىػات وتتبػايف الػرؤى تختمػؼ لكػف ، الجميػع يرفعػو شعار التعميـ إصالح
 مػف لمصمحة" "  ينتيي أيف" و"  يبدأ أيف مف"  منو واليدؼ واتجاىاتو اإلصالح وطرائؽ

 واالسػػػتراتيجيات الخطػػػط ظػػػؿ فػػػي المصػػػري التعمػػػيـ أف يػػػرى مػػػف فينػػػاؾ"  مػػػف ضػػػد" و" 
 الػػدوؿ مصػػاؼ فػػي تجعمنػػا عظيمػػة انجػػازات وحقػػؽ عمالقػػة خطػػوات خطػػا قػػد ، المطبقػػة

التعميمية وىناؾ مف يرى أف ما يطبؽ مف مشاريع لمتطوير وما يتـ  بإنجازاتيا تباىي التي
الترويج لو مف خطط ، لـ يقدـ لمتعميـ المصرى الكثير،وأنيػا أمػواؿ ميدرة.)محمػد ابػراىيـ 

 (12: 3079المنوفى ،
( عمى تعدد وتشابؾ مظاىر وأبعاد التفاوت 3071وقد أكدت دراسة )ىبو الشاعر، 

االجتمػاعى والتعميمػى ، حيػث أصػبحت مظػاىر التفػػاوت فػى التعمػيـ مػرآه تعكػس مظػػاىر 
عادة انتاجو مرة أخرى ، وتراجعت قػدرة التعمػيـ عمػى التفاوت اال جتماعى وأداه لترسيخو وا 
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تحقيؽ الحراؾ االجتماعى الصاعد لمواجية مظاىر التفاوت االجتمػاعى ، وتقميػؿ الفجػوة 
 بيف الشرائح والفئات المختمفة داخؿ المجتمع.

إلػػػى تزايػػػد عػػػدد المػػػدارس الخاصػػػة 7070/7078كتػػػاب اإلحصػػػاء السػػػنوىويشػػػير 
التعميـ المصػػػػػػػرى والفصػػػػػػػوؿ والتالميػػػػػػػذ ، حيػػػػػػػث كػػػػػػػاف إجمػػػػػػػالى عػػػػػػػدد المػػػػػػػدارس فػػػػػػػى بػػػػػػػ

  1197وأصػػػػػبح    3071/3071مدرسػػػػػة  وازداد عػػػػػددىا فػػػػػى  1217  7086/7082
مدرسػػة  وازداد أيضػػًا فػػى  1717وأصػػبح  3071/3074مدرسػػة وكػػذلؾ  ازداد فػػى عػػاـ 

 3030/3037مدرسػػػػػة  وكػػػػػذلؾ  ازداد فػػػػػى عػػػػػاـ  1741وأصػػػػػبح  3074/3030عػػػػػاـ 
مدرسػػػة وتشػػػير ىػػػذه األرقػػػاـ إلػػػى تنػػػامى التعمػػػيـ الخػػػاص والألجنبػػػى بمػػػا  4764وأصػػػبح 

 يؤشر عمى اجتياحو الساحة التعميمية فى المستقبؿ.
ليػػػذا تحػػػددت مشػػػكمة البحػػػث  فػػػى محاولػػػة تعػػػرؼ رؤيػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس و 

االجابػة عػف مػف خػالؿ  وبنيػة التعمػيـ المصػرىالتركيػب الطبقػى  أزمػة لجدلية العالقة بػيف
 األسئمة التالية:

كيػػػؼ أثػػػرت العوامػػػؿ الخارجيػػػة والداخميػػػة فػػػى خمػػػؽ أزمػػػة المجتمػػػع المصػػػرى  -7
 البنائية؟

 التركيب الطبقى فى المجتمع المصرى؟ما مظاىر أزمة  -3
  المصرى؟ ما مالمح أزمة بنية التعميـ -2
أزمػػة المجتمػػع  التػػدريس لجدليػػة العالقػػة بػػيف مػػا رؤيػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس -9

 البنائية وبنية التعميـ المصرى؟ 
 كيؼ يمكف تجاوز أزمة مجتمعنا البنائية والتعميمية؟ -7

 تيدؼ الدراسة إلى تعرؼ رؤية أعضاء ىيئة التدريس لجدلية العالقة بػيفهدؼ الدراسة: 
مف خالؿ الوقوؼ عمى مظاىر  التركيب الطبقى وبنية التعميـ العاـ فى مصر أزمة

كيػب الطبقػى وانعكػاس ذلػؾ عمػى بنيػة التعمػيـ المصػرى ، وتعػرؼ رؤيػة اختالؿ التر 
 .أعضاء ىيئة التدريس لتجاوز أزمة مجتمعنا البنائية والتعميمية
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 أهمية الدراسة:
أزمة المجتمع المصرى البنائية تنبع أىمية الدراسة مف أىمية موضوعيا وىو  -7

مجتمع تبدأ بالتعميـ ومدى وبنية التعميـ بو، حيث أف البداية الحقيقية لتقدـ أي 
 تحقيؽ العدالة االجتماعية بو.

 تواجو المجتمع المصرى ومػف بينيػا أزمتػو التعميميػة والبنائيػةكثرة التحديات التى  -3
 .األزمات وضرورة البحث عف سبؿ مواجية ىذه

البحث  يمكف أف يسيـ البحث الحالي في حث القيادات التربوية عمى ضرورة -2
 .االجتماعية عف سبؿ مواجية أزمة التعميـ المصرى وكيفية تحقيؽ العدالة

يمكف أف تسيـ نتائج البحث الحالي في لفت أنظار القيادات التربوية إلى  -4
وكيفية معالجة أزمة التعميـ بداية ضرورة إعادة النظر في المنظومة التعميمية 

 العدالة االجتماعية مف خالؿ التعميـ.وانتياء بتحقيؽ  مف الفمسفة التعميمية
الدراسة الحالية عمى تعرؼ رؤية عينة مف أعضاء ىيئة  اقتصرتحدود الدراسة: 

، وبنية التعميـ المصرىالتركيب الطبقى أزمة التربية  لجدلية العالقة بيف ات التدريس بكمي
 بنيا(. -طنطا -دمياط -جامعة ) كفر الشيخوكانت عينة الدراسة عشرة أعضاء مف 

 مصطمحات الدراسة:
( نظاـ حركة المادة فى 12-13: 3002يعرفعو )عصاـ الديف ىالؿ وآخراف ، :الجدل

الكوف سواء فى شكميا الفيزيائى أو الكيميائى أو البيولوجى أـ فى شكميا 
 االجتماعى ويقوـ عمى مجموعة مف المبادئ الألساسية ىى

 .التغير الكمى يتحوؿ إلى تغير كيفى والعكس 
 .)صراع األضداد )النفى أو السمب 
 .)نفى النفى)االيجاب 
 .الجديد ينبع مف جوؼ القديـ 

 الصيرورة( -حؿ التناقض  -وىناؾ مفاىيـ رئيسية يرتكز عمييا الجدؿ ) التناقض 
وذلؾ ألف كؿ ظاىرة تتضمف تناقضًا بيف مركبيف متناقضيف فيتفاعال وينتج عنيما 
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بالثانى ، ولكنو يحمؿ خصائصيما.)عصاـ الديف مركب ثالث ليس ىو باألوؿ وال 
 ( 70-97: 3002ىالؿ،
التناقضات الداخميػة  : تشير األزمة االجتماعية إلى تمؾ المرحمة التي تتفاقـ عندىااألزمة
التناقضات. بينما تتجسد األزمة ذاتيا  لتفاقـ ىذه حيث تعد تجسيداً ، اجتماعي  نظاـألى 

المؤشػػرات الخارجيػػة التػػي يمكػػف إدراكيػػا مػػف خػػالؿ  المظػػاىر أو األعػػراض أو فػػي بعػػض
واألزمػػة ىػػي المرحمػػة التػػي ،  مػػف خالليػػا عمػػى وجػػود األزمػػة الحسػػية، ويسػػتدؿ المالحظػػة

النظاـ االجتماعي: فإما أف يتـ التعامؿ مع ىذه  يحسـ فييا أمر التناقضات القائمة داخؿ
االستقرار واليدوء المؤقت، تيا، فيستمر النظاـ في حالة مف دح والتخفيؼ مف التناقضات

ما أف يعجز  و وتفشؿ أساليب التعامؿ معيا، فينيػار النظػاـتالنظاـ عف مواجية تناقضا وا 
نمػػا ،  ويتأسػػس نظػػاـ اجتمػػاعی جديػػد واألزمػػة ليسػػت ظػػاىرة فجانيػػة أو تحػػوؿ مفػػاجيء، وا 

 كمػػا تختمػػؼ األزمػػة مػػف حيػػث ،کنتػػاج لفتػػرة طويمػػة مػػف تػػراكـ التناقضػػات األزمػػة تحػػدث
المستوى الذي تحدث عنده حيث يمكف أف نميز بيف نمطيف مف األزمػات : أزمػة جزنيػة، 

مسػػػتوى أحػػػد األنسػػػاؽ  يػػػة عامػػػة، وتتسػػػـ األزمػػػة الجزئيػػػة بأنيػػػا تحػػػدث عمػػػىائو أزمػػػة بن
يػػػػػأتي فػػػػػي إطػػػػػار النظػػػػػاـ  االجتماعيػػػػػة الفرعيػػػػػة داخػػػػػؿ المجتمػػػػػع، كمػػػػػا تتسػػػػػـ بػػػػػأف حميػػػػػا

زمػػػة أيػػة فيػػػي ئابنمػػػا الػػػنمط الثػػاني وىػػػو األزمػػػة المؤقتا.أ االجتمػػاعي القػػػائـ، ويكػػػوف حػػالً 
عمػػػػى مسػػػػتوى المجتمػػػػع ككػػػػؿ، أي أنيػػػػا أزمػػػػة مجتمعيػػػػة شػػػػاممة.  ىيكميػػػػة عامػػػػة، تحػػػػدث

ىػػذه األزمػػة عمػػى كافػػة األنسػػاؽ الفرعيػػة داخػػؿ المجتمػػع بحيػػث يمكػػف  وتػػنعكس مظػػاىر
ىػي ا إنم األنساؽ الفرعية ث عمى مستوى أي مف ىذهداألزمة الجزنية التي تح القوؿ بأف

)نجػػػػالء  بمثابػػػػة مظيػػػػر أو عػػػػرض مػػػػف أعػػػػراض األزمػػػػة البنانيػػػػة العامػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع
 .(19-12: 7441راتب،
تجاىػات النظريػة مػا يختمؼ معنى ىذا المفيوـ في نطاؽ عمـ اإلجتمػاع بػاختالؼ االو    

بػػيف اتجػػاه بنػػائي وظيفػػي محػػافظ يػػرى األزمػػة مػػف منظػػور التػػوازف باعتبارىػػا تمثػػؿ إحػػدى 
جتمػػػاعي، ومػػػف ثػػػـ ينظػػػر إلييػػػا تيػػػدد تػػػوازف النسػػػؽ اال ىر العارضػػػة والمؤقتػػػة التػػػالظػػػواى

كحالة مف حاالت اخػتالؿ تػوازف النسػؽ، واتجػاه  راديكػالي ينظػر إلػى األزمػة مػف منظػور 
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تجػػاه تجسػػيدًا لتفػػاقـ التناقضػػات الداخميػػة لمنظػػاـ التنػػاقض حيػػث تعػػد األزمػػة لػػدى ىػػذا اال
 اإلجتماعي. 

 

حث الحالي رؤية اإلتجاه الراديكالي لألزمة باعتبارىا المرحمة التي تتفػاقـ ويتبنى الب      
أنيا أزمة مجتمعية شػاممة، وتػنعكس  ىجتماعي، أانظاـ  ىعندىا التناقضات الداخمية أل

مظاىر ىػذه األزمػة عمػى كافػة األنسػاؽ الفرعيػة داخػؿ المجتمػع، بحيػث يمكػف القػوؿ بػأف 
جتماعيػة الفرعيػة بمثابػة عػرض توى أحػد األنسػاؽ االتحدث عمى مسػى ية التئاألزمة الجز 

 مف أعراض األزمة البنائية العامة. 
 التركيب الطبقى :

مصػػطمح التصػػنيؼ الطبقػػي االجتمػػاعي بأنػػو يشػػير إلػػى الترتيػػب  (جػػوردوف)عػػرؼ 
واألعظػػػـ واألقػػػؿ،  وأنػػػو النظػػػاـ الػػػذي يشػػػمؿ األعمػػػى واألدنػػػى الرأسػػػي أو اليرمػػػي لألفػػػراد

عمػػى األفػػراد  التعريػػؼ ركػػزحيػػث  ،باالسػػتعالء واإلحسػػاس بالدونيػػة أو الػػنقصواإلحسػػاس 
أسػػػػػاس ىػػػػػذا  المكانػػػػػات أو األوضػػػػػاع االجتماعيػػػػػة التػػػػػي تعتبػػػػػر أكثػػػػػر مػػػػػف تركيػػػػػزه عمػػػػػى

وعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف االخػػػػتالؼ فػػػػي اسػػػػتخداـ ، ألنيػػػػا األكثػػػػر ثباتًػػػػا واسػػػػتمرارية التصػػػػنيؼ 
االجتماعي فإنيما يتفقاف إلى حد كبير مفيومي الطبقة االجتماعية والمستوى االقتصادي 

حيػػث يشػػير كػػؿ منيمػػا إلػػى مجموعػػة مػػف األفػػراد أو الجماعػػات تشػػترؾ فيمػػا ، فػػي المعنػػى
متوسط الدخؿ السنوي والوظيفة والثروة والمكانة االجتماعية والمستوى الثقافي :  بينيا في

ي تميزىػا عػف غيرىػا، ومستوى المعيشة وأنماط التفاعػؿ االجتمػاعي والعػادات والتقاليػد التػ
: 3003) عمػى الشػػخيبى،االختالؼ عػف غيػػرىـبػػنحػف" اؿ" ويكػوف لػػدى أعضػائيا شػػعور 

769 ) 
وتعػػػػػػرؼ الطبقػػػػػػة عمػػػػػػى أنيػػػػػػا مجمػػػػػػوع األفػػػػػػراد الػػػػػػذيف يتقاسػػػػػػموف وظيفػػػػػػة " ونمػػػػػػط حيػػػػػػاة 

 (. 72 :3001وأيديولوجًيا".)يانيؾ لوميؿ،
 منهج الدراسة:

 يفيعنيػػػو مػػػف ضػػػرورة معايشػػػة البػػػاحثسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج االثنػػػوجرافى بمػػػا ا
بعناصػػػػر الظػػػػاىرة  موضػػػػع الدراسػػػػة وبشػػػػبكة  ـموضػػػػوع البحػػػػث معايشػػػػة تعكػػػػس وعػػػػيي
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العالقػػػػات المعقػػػػدة التػػػػى تربطيػػػػا بمػػػػا يحػػػػيط بيػػػػا ، فػػػػالمنيج االثنػػػػوجرافى أحػػػػد المػػػػداخؿ 
و مف الدراسة الكثيفة والعميقة عف قرب لثقافػة فػرد أ يفالمنيجية الكيفية التى تمكف الباحث

(.  9: 3077جماعػػة أو لمػػا تشػػتمؿ عميػػو ثقػػافتيـ مػػف مػػدركات ومعانى)محمػػد المنػػػوفى،
 تعػػرؼ رؤيػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة لجدليػػة العالقػػة بػػيفل كػػأداهالمقابمػػة العميقػػة  وتػػـ اسػػتخداـ

 المصرى وكانت بنود المقابمة كالتالى: التعميـ وبنية التركيب الطبقى أزمة
  العولمة االقتصادية عمى التركيب الطبقي وبنية التعميـ ما رؤية سيادتكـ لتأثير

 المصري ؟
  ما رؤية سيادتكـ لتأثير الييمنة السياسية لمعولمة عمى النظاـ السياسي وبنية التعميـ

  ؟المصري
  كيؼ أثرت العوامؿ االجتماعية والثقافية لمعولمة عمى ثقافة المجتمع المصري وبنية

 التعميـ المصري ؟
 دتكـ ألىـ مظاىر أزمة التركيب الطبقي لممجتمع المصري ؟ما رؤية سيا 
 ما رؤية سيادتكـ ألىـ مظاىر أزمة بنية التعميـ المصري ؟ 

 منطمقات الدراسة 
 وبنية التركيب الطبقى أزمة لجدلية العالقة بيفوتتفؽ الدراسة الحالية فى رؤيتيا     

 ( وىى كالتالى:19:  3079،محمد المنوفىفى منطمقاتيا مع دراسة ) المصرى التعميـ
 المجتمع المصرى البنائية أزمة مف يتجزأ ال جزء المصري التعميـ أزمة بأف اإليماف 

 أزمة تكريس في محوري بدور العالمى تقوـ النظاـ آليات التخمؼ، وأف أزمة أي ،
 أزمة التعميـ. وبالتالي المصري المجتمع

 السمطة إرادة وفؽ وعدما وجودا تدور المجتمعية  لمبيئة تابعة بنية التعميـ أف 
نما فقط ليس ليا تحدد التي ، المجتمع عمى المييمنة  العالقات نوع أيضأ مكوناتيا وا 

 .المكونات ىذه تنتظـ التي
 ذاتو المجتمع بنية في تغيير عف بالضرورة يعبر التربوي الواقع في تغيير کؿ ، 

 بأف سمفأ عمييا يحكـ ذلؾ مف أبعد الذىاب تحاوؿ التي التعميـ إصالح ومشروعات
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 حقيقة عف يعبر الذي القديـ توازنو يستعيد التعميمي فالنظاـ ، ورؽ عمى حبرا تظؿ
 . التنفيذ موضع اإلصالح إجراءات وضع مف االنتياء بمجرد المجتمع

 في وعظيماً  تأثيرًا عميقاً  يؤثر مازاؿ(  االقتصادي الوضع)  االجتماعي األصؿ إف 
 ال غالبيتيـ في المتواضعة االجتماعية الفتات أبناء وأف ، التعميمي األبناء مستقبؿ

 القيمة أو يكاد. عديـ التعميـ قدر مف عمى إال يحصموف
 :السابقةالدراسات 
( عمى وجود  3007،غساف الخمؼ،3007أشارت دراستي ) عفاؼ جايؿ ، 

تعميمية في العديد مف المعوقات التي تقؼ حائاًل دوف تطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص ال
مصر،  لعؿ أىميا التغيرات االقتصادية والتي صاحبت تطبيؽ سياسة االنفتاح 
االقتصادي والخصخصة في مصر، استتبع ذلؾ ظيور تفاوت طبقي صارخ بيف 
المدارس الرسمية والمدارس الخاصة والبيئات االجتماعية والثقافية الدنيا والعميا وبيف 

 ؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية.القرى والمدف  مما يؤثر عمى تحقي
 ,Marko FERJAN, Eva JEREBوىو ما أكدتو أيًضا دراسة ) 

Olga,2007 مف وجود عالقة إيجابية بيف الطبقة االجتماعية والظروؼ المالية )
 . ءألبنالوالمادية لمعائالت  وبيف اإلنجاز التعميمي 

 Lindsay Paterson and Cristinaوىو ما أكدتو أيًضا دراسة ) 
Iannelli,2005 مف وجود عالقة بيف األصؿ االجتماعي والتحصيؿ العممي، وما )

 تمعبو السياسات التعميمية الوطنية المختمفة في تشكيؿ ىذه االختالفات.
( عمى أف أزمة التعميـ فى المجتمع 3004وأكدت دراسة )محمد المنوفى، 

ىا المجتمع المصرى ، وأف آليات المصرى تشكؿ انعكاسًا لألزمة البنائية التى يشيد
النظاـ العالمى كعوامؿ خارجية قد لعبت وتمعب دورًا محوريًا فى تكريس أزمة المجتمع 
البنائية وأزمة التعميـ مف خالؿ أساليب االختراؽ غير المباشر مثؿ االتفاقيات التجارية 

الترابط واالستثمارات األجنبية والقروض والمنح المشروطة مما ساعد عؿ تفكيؾ 
العضوى بيف قطاعات المجتمع المصرى الداخمية ومف بينيا التعميـ ، وأكدت الدراسة 
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أيضًا عمى أف الدور الذى تقوـ بو العوامؿ الداخمية فى تكريس األزمة ال يقؿ أىميو عف 
 دور العوامؿ الخارجية.

د ( أف عدـ المساواة وازدياHeather Wyatt-Nichol et all.2017وأكدت دراسة )
الفصؿ بيف المناطؽ واألحياء ، كاف لو فى الفجوة بيف األغنياء والفقراء والتي تساىـ 

تأثير مباشر عمى ما يتـ تقديمو مف خدمات ومف بينيا التعميـ مف ِقَبؿ الدوؿ، وبيذا 
تتأكد أىمية الطبقة االجتماعية والمستوى االجتماعي واالقتصادي في التأثير عمى 

 مختمؼ المجاالت.
، عمرو 3077، شيماء جبر ،3007أحمد، أكدت دراسات )غساف كما 
( إلى أف انتشار التعميـ األجنبي في مصر  3077، إيماف عبد الحافظ، ، 3073حامد،

بمختمؼ األنماط واألنواع المختمفة لمشيادات المعادلة، وتوغمو في مختمؼ مراحؿ التعميـ 
لتفاوت بدًءا مف رياض األطفاؿ وحتى الحصوؿ عمى الشيادة الثانوية، فضاًل عف ا

الطبقي الصارخ بيف المدارس الرسمية والخاصة، وكذا التبايف الواضح بيف الظروؼ التي 
تعمؿ فييا المدارس الخاصة والمدارس الحكومية، األمر الذي بمغ بالمدارس الحكومية 
أف صارت مؤسسات شكمية  مما ساىـ بصورة واضحة في تقويض مجانية التعميـ 

يادة مبدأ أف التعميـ لمف يدفع أكثر بداًل مف لمف يقدر وتكافؤ الفرص التعميمية، وس
مف خالؿ مراجعة معدالت االلتحاؽ و ، عميو، األمر الذي أدى لتالشي مجانية التعميـ 

( إلى أنو 3077الصفية بمراحؿ التعميـ العاـ في مصر أشارت دراسة )ماجد عثماف، 
( وبيانات وحدة التخطيط  3077-3070وفًقا لتحميؿ نتائج مسح الدخؿ واإلنفاؽ لمعاـ )

( فإنو يوجد تفاوت واضح في معدالت االلتحاؽ بيف أبناء  3072-3073االستراتيجي )
األسر الفقيرة و أبناء األسر الغنية إذ يكوف بنسبة قميمة في مرحمة التعميـ األساسي بينما 

 تظير الفجوة الطبقية في مرحمة التعميـ الثانوي.
الية عف الدراسات السابقة فى المنيج المستخدـ ، حيث تـ وتختمؼ الدراسة الح     

استخداـ المنيج االثنوجرافى الذى يعد أحد المناىج الكيفية التى تساعد فى دراسة 
، كما ركزت الدراسة الحالية عمى تعرؼ رؤية الظاىرة أو موضوع الدراسة عف قرب 
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، بقى وبنية التعميـ المصرىأعضاء ىيئة التدريس لجدلية العالقة بيف أزمة التركيب الط
المقابمة العميقة التى تعد أىـ أدوات جمع البيانات مف عينة الدراسة ،  وتـ استخداـ

وتتكوف مف أسئمة مفتوحة تدور حوؿ جدلية العالقة بيف التركيب الطبقى وبنية التعميـ 
 فى مصر وسوؼ تسير الدراسة الحالية طبقًا لممحاور التالية:

 :إطار نظرى سعى إلىاألول:  المبحث
البنائيػػػة  المصػػػرى المجتمػػػع أزمػػػة خمػػػؽ فػػػى والداخميػػػة الخارجيػػػة أثػػػر العوامػػػؿتعػػػرؼ أواًل: 

 وأزمة التعميـ.
 بنيػػػػة التركيػػػػب الطبقػػػػى وعالقتيػػػػا ببنيػػػػة التعمػػػػيـالوقػػػػوؼ عمػػػػى أىػػػػـ مظػػػػاىر أزمػػػػة  ثانيػػػػًا:

  المصرى.
 ثالثًا: تعرؼ مالمح أزمة بنية التعميـ المصرى.

 .الثاني: وقائع الدراسة االثنوجرافية المبحث
 أزمة لتجاوزالثالث: نحو إسهامة لتفعيل رؤية أعضاء هيئة التدريس  المبحث
 البنائية والتعميمية. المجتمع

 الدراسة  حاوروفيما يمى عرض لم
 المجتمع أزمة خمؽ فى والداخمية الخارجية أثر العوامؿتعرؼ ويتضمف  : المحور األول

بنية التركيب الطبقى الوقوؼ عمى أىـ مظاىر أزمة و البنائية وأزمة التعميـ ،  المصرى
 ثـ تعرؼ مالمح أزمة بنية التعميـ المصرى.المصرى ،  وعالقتيا ببنية التعميـ

الداخمية فى خمؽ أزمة المجتمع المصرى البنائية وأزمة الخارجية و العوامل أثر  أواًل:
 التعميم

 الخارجيةالعوامل  -1
االقتصادية بالعالـ وانعكست آثارىا التي مرت  العوامؿ الخارجيةىناؾ العديد مف 

عمى المجتمع المصرى وبنيتو الطبقية والتعميمية ويمكف ايجاز تمؾ العوامؿ  والسياسية 
 :وستعرض عمى النحو التالىالعولمه وتداعياتها االقتصادية والثقافية والسياسية فى 
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 والضغوط االقتصادية عولمة االقتصاد - أ
نحو عولمة االقتصاد وشموليتو  باتجاه العالـتميزت نيايات القرف العشريف في         

وفؽ الرؤية األمريكية، حيث تيدؼ عولمة االقتصاد إلى توحيد أجزاء االقتصاد العالمي 
لغاء الحواجز التي تحوؿ دوف الحرية الكاممة لتدفؽ عناصره ، سواء أكانت سمًعا، أو  وا 

مية مالية رأسماؿ، أوعمالة ، أو تكنولوجيا، حيث ارتبطت كؿ بمداف العالـ بشبكة عال
التكامؿ االقتصادي بيف الدوؿ، والذي ُيعد بمثابة عممية اعتماد  وتجارية، كما برز

متبادؿ بيف اقتصاديات مجموعة مف الدوؿ التي بينيا عامؿ جغرافي، أو سياسي، أو 
اجتماعي مشترؾ بدرجات مختمفة وعمى أسس معينة تيدؼ مف خاللو ىذه الدوؿ إلى 

ادية واالجتماعية، وتسييؿ عممية التنمية واالستفادة مف الميزة زيادة دعـ قدراتيا االقتص
النسبية التي تتمتع بيا الدوؿ األخرى، حيث تعددت أشكاؿ ىذا التكامؿ ما بيف نظاـ 
تفضيمي أو مشروعات مشتركة ، منطقة تجارة حرة، واتحاد جمركي، سوؽ مشتركة، 

 .(79-72: 3070،مصطفى الكفري)ووحدة اقتصادية
شيد عقد التسعينات وحتى الوقت الراىف تغيرات جذرية فى مالمح فقد           

وخصائص نظاـ التعميـ المصرى. وقد حدث ذلؾ فى إطار تغير المناخ العاـ السائد 
وتبنى منيج الموجية اقتصاديًا واجتماعيًا والذى كانت محصمتو التحوؿ فى نمط التنمية 

لتعميمى فى ىذا العقد بتيارات العولمة ونشأة منظمة اقتصاد السوؽ. كما تأثر النظاـ ا
. وبعد أف كاف التعميـ ذو وظيفة Gatsالتجارة العالمية وسرياف اتفاقية الجاتس 

اجتماعية ووطنية خالصة، تـ االنفتاح عمى أنظمة ومؤسسات التعميـ األجنبية. وأصبح 
راجع الدور اإليجابى لمدولة، ىيكؿ التعميـ فى ظؿ ىذه التحوالت أكثر تعددية وتعقيدًا، وت

وظير القطاع الخاص الذى يقدـ خدمات تعميمية بيدؼ تحقيؽ الربح. كما بدأت القيـ 
المادية والمصالح الخاصة المحمية واألجنبية فى التواجد والتأثير. ومف ثـ أصبح نظاـ 

 التعميـ المصرى أكثر عرضة لتيديد ديموقراطية التعميـ. 
يرات العالمية عمى المجتمع المصري ، حيث شيد في وقد انعكست تمؾ التغ 

احداث تحوالت بعض التحوالت االقتصادية الحادة التي العشريف الربع األخير مف القرف 
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تطبيؽ سياسة تـ في القرف الحادي والعشريف، حيث العالمية تحديات البما يالئـ  ىيكمية
السوؽ، ثـ تالىا في السنوات االنفتاح االقتصادي وتحوؿ المجتمع إلى منظومة اقتصاد 

فمنذ مف القيود التى كانت تفرضيا الدولة ،  ر االقتصاديالخصخصة وتحر  تنفيذاألخيرة 
السبعينات والتغيرات التي طرأت عمى الحياة االقتصادية متالحقة ،حيث بدأ تطبيؽ 

الكفاءة، سياسة االنفتاح لتخفيؼ القيود اإلدارية والعودة بالنظاـ االقتصادي إلى مؤشرات 
ومع ىذا التغير حدث تحوؿ سياسي واجتماعي وثقافي، ظيرت آثاره بشكؿ واضح في 

 .(702: 3001) عفاؼ جايؿ،كافة مناحي الحياة داخؿ المجتمع
ات أصبحت معظـ دوؿ العالـ تسير نحو تطبيؽ النظاـ يومع بداية التسعين 

ؽ التقدـ التكنولوجي االقتصادي الذي يقوـ عمى االقتصاد الحر، الذي أدى الى تحقي
خفقت بعض مف دوؿ العالـ الثالث في أوالعممي في معظـ الدوؿ التي تبنتو ، بينما 

تطبيؽ النظـ االقتصادية االشتراكية التي تقوـ عمى مركزية التخطيط وممكية الدوؿ 
لعناصر اإلنتاج في تحقيؽ نمو اقتصادي واضح  مما كاف لو أكبر األثر في زيادة 

الدوؿ ومف بينيا مصر  لذلؾ بدأت تمؾ المجتمعات تتخذ خطوات نحو مديونية ىذه 
بداًل مف ىيمنة الحكومات عمى كافة المشروعات االقتصادية،  نظاـ االقتصاد الحر

حيث برز تراجع دور الدولة عف القياـ بمسئولياتيا الوطنية، وتـ اإلعالء مف شأف 
صر في األلفية الثالثة وأحد القطاع الخاص بوصفو أحد سمات وخصائص العالـ المعا

 .(67-69: 3004) عمياء كامؿ،أىـ التغيرات عمى الصعيد االقتصادي
ولمتغيرات االقتصادية أثر واضح في حياة المجتمعات  ألنيا تقوـ بالعديد مف    

الوظائؼ وتتدخؿ في جميع الشئوف، فيي المحور الذي تدور حولو معظـ الظواىر 
االجتماعية، حيث يترتب عمى استقرار الحياة االقتصادية ورقييا استقرار الحياة 

ة لألسرة، كما يؤثر ىذا االستقرار عمى االجتماعية سواء بالنسبة لممجتمع أو بالنسب
التعميـ بشتى مراحمو، فالعالقة بيف العوامؿ االقتصادية والتعميـ عالقة متبادلة إذ يتأثر 
كؿ منيما باآلخر إلى حد كبير، فقد أثبتت الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ أف 
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أحمد ) ة لتطوير االقتصادالتعميـ وىو السبيؿ إلى إعداد القوى البشرية المدربة والالزم
 (. 30-74: 3077،سيد

ولقد أدى انتشار فعؿ العولمة إلى عدد مف التحوالت، أثرت عمى طبيعة المجتمع 
 :3070عبد الفتاح تركي، )المصرى وساىمت فى خمؽ أزمتو البنيوية والتعميمية منيا

720-727) : 
وطف محدد، أى أف تمؾ : تتمثؿ في رأسمالية بال أفرزت العولمة رأسمالية جديدة   

 ، الرأسمالية تجعؿ مف العالـ بأثره وطنًا ليا، وتترجـ عف نفسيا فيما ُيعرؼ اليـو
بالمؤسسات المتعدية الجنسية، أى الشركات والبنوؾ والمصانع التي تؤوؿ ممكيتيا ألفراد 
مف جنسيات متنوعة، تمؾ الشركات تبسط سمطانيا ونفوذىا عمى كؿ اقتصادات العالـ 

ييا حيثما شاءت مصالحيا، الشركات الوطنية الناشئة في أي مجتمع البد ليا مف لتوج
أف تخضع إلرادة ىذه الشركات الكبرى، فالشركات الوطنية عمييا أف تسيروفؽ 

 معاييرالجودة التي صاغتيا وتحمييا الشركات الكبرى. 
تخمت  وىي مف أخطر التحوالت التي نتجت عف فعؿ العولمة، حيث انسحاب الدولة:

الدولة عف مسئولياتيا تجاه تطوير المؤسسات التعميمية واإلنفاؽ عمييا، وىذا االنسحاب، 
قد أصاب الدوؿ المتقدمة والنامية عمى السواء، ولـ يصب التعميـ فقط، بؿ أصاب كافة 
القطاعات. ولعؿ مف أىـ مظاىرىذا االنسحاب ما نمحظو في اآلتي: أواًل: تعاظـ إنشاء 

صة عمى جميع المستويات مف الحضانة إلى الثانوية وىي مدارس ذات المدارس الخا
مستويات اجتماعية متباينة. ثانيًا: ظيور وتطور إنشاء الجامعات الخاصة ذات 
المصروفات العالية وىذه الجامعات يقترب عددىا مف الجامعات الحكومية، ويرى " عبد 

عددىا عف الجامعات الحكومية الفتاح تركى " بأف عدد الجامعات الخاصة سوؼ يزداد 
في المستقبؿ القريب، وسيتـ تجميد األوضاع القائمة لمجامعات الحكومية وىي بالطيع 
، وىو االضمحالؿ والتقيقر ثـ  أوضاع متردية، مما يمضي بيا إلى المصير المحتـو

 االختفاء. 
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حديات والتى أى أف العولمة بتجمياتيا المختمفة قد أورثت المجتمع المصرى عديد مف الت
 .بمقتضاىا تعرض المجتمع وانساقو المختمفو ألزمة، ومنيا النسؽ التعميمى

فتشمل االتفاقيات التجارية واالستثمارات األجنبية  أما عن الضغوط االقتصادية
تعمؿ عمى تحقيؽ ما  التىوالشركات متعدية الجنسيات والمنح والقروض والمساعدات 

 (320: 3002الجندى،يمى ) محمد المنوفى وياسر 
 .تأبيد الفقر ونيب مقدرات مصر االقتصادية 
 .االمعاف فى تفسيخ المجتمع واستقطاع أراضيو وسرقة مياىو 
  تنمية شروط التبعية االقتصادية لمغرب وذلؾ بتخريب مبادرات التنمية الوطنية

 المستقمة.
 .التضييؽ عمى برامج التكامؿ االقتصادى العربى 
 ربى سوقًا لتصريؼ البضاعة األجنبية.جعؿ مصر والوطف الع 
حيث تسعى الدوؿ الرأسمالية المتقدمة إلى دمج دوؿ العالـ الثالث ومف بينيا مصر    

فى السوؽ الرأسمالية العالمية مف خالؿ االتفاقيات التجارية ، حيث تقوـ االتفاقيات 
قيع مصر عمى التجارية بتكريس أزمة التخمؼ داخؿ مجتمعات العالـ الثالث ، وبعد تو 

اتفاقية الجات والكويز مثااًل ليذه االتفاقيات التى تؤدى إلى تفكيؾ الترابط العضوى بيف 
القطاع االقتصادى وبقية قطاعات المجتمع ، بينما تعمؿ فى ذات الوقت عمى ترابط ىذا 
القطاع وتمفصمو مع القطاعات المحمية داخؿ المجتمعات الرأسمالية.) محمد 

 (26: 3004المنوفى،
وبذلؾ يمكف القوؿ بأنو فى الوقت الذى تسيـ فيو االتفاقيات التجارية فى مواجية أزمة   

المجتمعات الرأسمالية عف طريؽ مساعدتيا عمى مضاعفة صادراتيا لحؿ مشكمة ضيؽ 
السوؽ المحمية وزيادة حجـ تجارتيا الخارجية وما يترتب عمى ذلؾ مف توفير المزيد مف 

مة البطالة فى المجتمعات الرأسمالية تعمؿ ىذه االتفاقيات فى فرص العمؿ أى حؿ مشك
نفس الوقت عمى خمؽ وتكريس األزمة داخؿ المجتمعات التابعة مف دوؿ العالـ الثالث.) 

 (330- 374: 7441نجالء راتب ،
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تتجو االستثمارات األجنبية فى دوؿ العالـ الثالث ومف بينيا مصر إلى خدمة  كما 
العالمية ، وليس السوؽ المحمية ، حيث تتركز االستثمارات األجنبية السوؽ الرأسمالية 

فى صناعات كثيفة رأس الماؿ ، وليست كثيفة العمالة ، مما يزيد مف مشكمة البطالة ، 
كما تركزت االستثمارات األجنبية فى قطاع إحالؿ الواردات ، مما أدى إلى قصر 

التى ترتبط مصالحيا ودخوليا بيذا القطاع  االستفادة مف االستثمارات األجنبية عمى القمة
 (337-330وتيميش الغالبية ، وزيادة حدة التناقضات الطبيقية.)المرجع السابؽ:

فيى مف أىـ وأخطر األساليب التى ابتكرتيا  وفيما يتعمؽ بالقروض والمساعدات    
يقى الذى الرأسمالية العالمية لمسيطرة عمى دوؿ العالـ الثالث ، حيث أف اليدؼ الحق

يكمف وراء تقديـ القروض والمساعدات المشروطة لدوؿ العالـ الثالث ىو الضغط عمى 
الدوؿ التى يتـ اقتراضيا لتوجيييا فى اتجاىات معينو تحقؽ مصالح الدوؿ المقرضة 
وقبوؿ الدوؿ المتمقية لمقروض والمساعدات بالقيود التى تفرضيا الدوؿ المانحة إنما يعنى 

لمباشرة عمى االقتصاد الوطنى وليس مجرد التبعية ليذه الدوؿ ، وىذا ما قبوؿ السيطرة ا
تقبؿ بو مصر ودوؿ العالـ الثالث حيف تمجأ إلى صندوؽ النقد الدولى إلعادة جدولة 
ديونيا ، فضاًل عما يقدمو ىذا الصندوؽ مف اقتراحات وشروط يترتب عمييا إىماؿ 

سكاف والصحة والتعميـ وغيرىا األمر الذى جانب اإلنفاؽ عمى الخدمات االجتماعية كاإل
يوضح كيؼ يكوف لمضغوط الخارجية تأثير مباشر عمى قطاع التعميـ.)المرجع السابؽ 

،333 ) 
 الهيمنة السياسة  - ب
ارتبطت العولمة السياسية بالدعوة إلى اعتماد الديموقراطية والميبرالية السياسية  "لقد    

وحقوؽ اإلنساف ، والحريات الفردية ، والتبشير بسقوط النظـ الشمولية والسمطوية إلى 
غير رجعة ، وقرب إعالف نياية سيادة الدولة ، ونياية الحدود وتكامؿ حقؿ الجغرافيا 

جرى اليوـ عمى الصعيديف المحمى والدولى يسير عكس ىذا السياسية ، إال أف ما ي
االتحاه تقريبًا فدوؿ العولمة تتجو بالممموس صوب تقييد الديمقراطية وتقميص جوانبيا 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية عمى الصعيديف المحمى والدولى ، وصوب التجاوز 
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(. 29: 3004د المنوفى،عمى حقوؽ اإلنساف رغـ ادعاء اإلعالـ بغير ذلؾ") محم
ويمكف رصد بعض مظاىر الييمنة السياسية لممشروع الغربى فيما يمى)كاظـ 

 (:11: 7411حبيب،
  فرض الوصاية عمى األمـ المتحدة ، ومجمس األمف الدولى ، ومحكمة العدؿ

الدولية وكثير مف المؤسسات الدولية األخرى التابعة لألمـ المتحدة ، مف جانب 
دة األمريكية والدوؿ الكبرى ، لصالح ىذه الدوؿ وبالضد مع الواليات المتح

 مصالح البمداف األخرى.
  ازدواجية المعايير ، حيث يطوى موضوع الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ، والسالح

النووى وااللتزاـ بقرارت مجمس األمف فى الشأف اإلسرائيمى ، ويشير ىذا السالح 
س المية إذا لـ تتناغـ والسياسات وأسمحة أخرى معو بوجو دوؿ عربية وا 

 األمريكية اإلسرائيمية.
  النزعة اإلمبراطورية التى باتت تسيطر عمى السموؾ األمريكى بعد أحداث

، حيث لـ تعد تكترث الواليات المتحدة فى سموكيا 3007سبتمبر 77
اإلمبراطورى ال بالسيادة وال بحقوؽ اإلنساف وال بحؽ المجتمعات اإلنسانية فى 

ر أسموب ونمط حياتيا عمى النحو الذى يرضييا ويحقؽ ليا تجانسو اختيا
 الروحى.

وتنعكس آثار العولمة فى بعدىا السياسى عمى المجتمع العربى والمصرى مف 
 خالؿ التنميط السياسى الذى يخدـ بالضرورة المشروع األمريكى.

 الضغوط الثقافية واألخالقية والتعميمية  - ت
مح الضغوط التعميمية الغربية عمى مصر والدوؿ العربية إيجاز أىـ مال يمكف       

 (:773 -706: 3009فيما يمى)حامد عمار ،
  إنشاء مدارس أمريكية فى مصر ومختمؼ البمداف العربية لكؿ مراحؿ التعميـ

العاـ ) االبتدائى واإلعدادى والثانوى( ، وأف تكوف ىذه المدارس مؤىمة لاللتحاؽ 
 بالجامعات األمريكية.
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 عتماد فى المراحؿ األولى عمى الخبراء واألكاديميف األمريكييف فى إدارة اال
 المدارس مع تطعيميا بأكبر عدد مف خبراء التعميـ فى الدوؿ العربية.

  يجب أال تكوف تكاليؼ االلتحاؽ بيذه المدارس عالية ، لتشجيع أكبر عدد ممكف
 مف التالميذ العرب لالنخراط بيا.

 ا "نوادى الحرية األمريكية" لممارسة أسموب الحياة إنشاء نوادى أطمؽ عميي
 األمريكى ، ونشر ثقافة قبوؿ اآلخر ورفض التعصب الدينى.

  إنشاء عدد مف المشروعات والمؤسسات االقتصادية األمريكية فى البالد العربية
 لتمويؿ تمؾ الدارس ، واليجاد فرص عمؿ لخريجى تمؾ المدارس.

البنود السابقة والدليؿ عمى ذلؾ ازدياد عدد المداس ويالحظ تنفيذ الكثير مف 
الخاصة فى جميع المراحؿ التعميمية بمصر  والترويج لمغة األجنبية  بطرؽ 
عادة  متنوعة وما سبؽ مف ضغوط ييدؼ إلى تفريغ األمة العربية مف ثقافتيا وا 

 تشكيميا بما يتناسب مع أىداؼ ومصالح الدوؿ الغربية.
 الداخمية العوامل -2

 والعوامؿ السياسية والعوامؿاالقتصادية وطبقية المجتمع تضمف العوامؿ وت
التى أثرت عمى المجتمع المصرى وبنيتو الطبقية والتعميمية وىى  االجتماعية
 كما يمى:

 االقتصادية وطبقية المجتمع العوامل  - أ
إنطالقًا مف اإليماف بأف أزمة التعميـ المصري جزء ال يتجزأ مف أزمة المجتمع 
المصري البنائية، أي أزمة التخمؼ، وأف آليات النظاـ العالمي تقوـ بدور محوري في 

وأف التعميـ بنية تابعة لمبنية ،تكريس أزمة المجتمع المصري وبالتالي أزمة التعميـ
السمطة المييمنة عمى المجتمع، التي تحدد ليا  إرادةالمجتمعية تدور وجودًا وعدمًا وفؽ 

نما أيضًا نوع العالقات التي تنظـ ىذه المكونات. وأف كؿ تغيير ليس فقط مكوناتيا، و  ا 
في الواقع التربوي يعبر بالضرورة عف تغيير في بنية المجتمع ذاتو، ومشروعات إصالح 
التعميـ التي تحاوؿ الذىاب أبعد مف ذلؾ يحكـ عمييا سمفًا بأف تظؿ حبرًا عمى ورؽ، 



 

 

 

 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو 
 2021الجزء الثانى 

358 

لذي يعبر عف حقيقة المجتمع بمجرد اإلنتياء مف فالنظاـ التعميمي يستعيد توازنو القديـ ا
كما إف األصؿ اإلجتماعي ) الوضع ،  وضع إجراءات اإلصالح موضع التنفيذ

اإلقتصادي ( مازاؿ يؤثر تأثيرًا عميقًا وعظيمًا في مستقبؿ األبناء التعميمي، وأف أبناء 
مف التعميـ عديـ الفئات اإلجتماعية المتواضعة في غالبيتيـ ال يحصموف إال عمى قدر 

قد أفرزت التناقضات الحادة لمتركيب الطبقي لممجتمع المصري نظاميف و القيمة أو يكاد 
تعميمييف يتوازياف وال يمتقياف أحدىما: يختص بتعميـ أبناء العامة مف الشعب، واآلخر: 

بيرًا تحتكره الصفوة مف أبناء الطبقات المسيطرة ويعبر ىذا الواقع التعميمي بازدواجياتو تع
أمينًا عما يسود مجتمعنا مف أوضاع طبقية تتمخص في إنقساـ الشعب إلى طبقتيف القمة 

 . (17: 3079)محمد المنوفى ، تممؾ وتحكـ والكثرة تعمؿ وتطيع
ويحتاج فيـ ما نشيده اليوـ مف تحوالت عميقة في بنية التعميـ العاـ إلى متابعة 

كمو، حيث تعود التحوالت الييكمية  ما حدث ويحدث مف تطورات عمى مستوى المجتمع
ـ، حينما أعمف الرئيس 7419( لعاـ 92في بنية المجتمع المصري إلى القانوف ) 

السادات تبني مصر سياسة اإلنفتاح، باعتبارىا لحظة فارقة في تاريخ المصرييف 
يتناقض ما قبميا تناقضًا تامًا مع ما بعدىا. حيث مثؿ ىذا التاريخ حدًا فاصاًل بيف 

ريقيف وبيف سياستيف، ويمكف تمخيص أىـ التحويالت الييكمية والتي أثمرتيا سياسات ط
فيما  الحكومات المتوالية والتي ترسخت مع بداية األلفية الثالثة في بعدىا اإلقتصادي

 .(16: 3079يمى)محمد المنوفى ،
 .تصفية القطاع العاـ الممموؾ لمدولة ببيعو ألصحاب رؤوس األمواؿ -
 .وىيمنة القطاع الخاص توسيع نفوذ -
 .تحجيـ البنوؾ الوطنية بتسييؿ إنشاء البنوؾ األجنبية -
 .منح اإلمتيازات غير الرشيدة لممستثمريف األجانب -
وضع المصنوعات الوطنية في منافسة غير متكافئة مع المصنوعات  -

 .الوافدة
 اسقاط كؿ القيود عمى تحويؿ العممة والتعامؿ بيا.  -
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ظروؼ تاريخية صعبة مما أدى إلى تدىور  تعويـ الجنية المصري في -
 .قيمتو

اإلعتماد عمى المعونات األجنبية والقروض لسد العجز في ميزاف المدفوعات  -
والذي ييمنا في ىذا المقاـ أف نرصد التغير الذي حدث في بنية الطبقات 
اإلجتماعية المكونة لمنسيج المجتمعي، فمعرفتنا ليذه البنية يعمؽ فيمنا لما 

 عمى رصده لبنية نظامنا التعميمي. نتوفر 
عبد الفتاح فى المجتمع المصرى فيما يمى)الطبقات " بنية عبد الفتاح تركى"وقد رصد 

 :(760-771 :3070، تركى
  الطبقة العميا الجديدة: وتمؾ الطبقة تستحوذ عمى أىـ عناصر اإلنتاج، وتمتمؾ

األمواؿ الضخمة في شكؿ عمالت صعبة وكذلؾ الجنيو المصري، ىذه الطبقة 
تفوؽ في ثرائيا، الطبقة القديمة والتي كانت توصؼ قبؿ الثورة بطبقة اإلقطاع. 

العالمية وتعامالتيا تفوؽ حدود .وىي ليا وجود دولي، فأمواليا موجودة في البنوؾ 
الوطف، لتمتقى مع أقرانيا مف الطبقات المييمنة اقتصاديًا في المجتمعات المتقدمة 

 والنامية عمى السواء. 
  طبقة متوسطة شبو تقميدية :تضـ فى ثناياىا شرائح كثيرة ومتنوعة، وتختمؼ عما

حياة الذى تعيشو، يا بتواضع ما تستحوذ عميو مف الدخؿ القومي ومف نمط التسبق
وتضـ التجار والصناع وأصحاب المزارع الصغيرة والمينييف وكثيًرًا مف الحرفييف، 
والذيف يتقاضوف رواتب شيرية او سنوية ثابتة في قطاع الخدمات وقطاع 
الصناعة والزراعة والتجارة. ويرصد تركي مممحًا ىامًا يميز تمؾ الطبقة، وىو 

التي تشكؿ نواتيا األساسية، إلى أف تصعد لتمحؽ تطمع الشرائح األولى، أي تمؾ 
بالشرائح الدنيا مف الطبقة العميا، وتجتيد فى أف تقمدىا سعًيًا  إلى الثراء وتشبًيًا 
بأنماط الحياة الفارىة. .أما الشرائح الدنيا والوسطى ليذه الطبقة، وىي تمثؿ 

العيش واالستحواذ الغالبية الساحقة، فإنيا تعيش في قدر معقوؿ مف اليسر ورغد 
عمى مدخرات تحتفظ بيا فى البنوؾ، وىذه الطبقة المتوسطة تتعمؽ بالثقافة 
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الموروثة قيمًا وتفكيرًا ولكنيا تحاوؿ تقميد نمط الحياة الذى تعيشو الطبقة العميا 
 بشرائحيا متباينة المستويات. 

  الطبقة الدنيا: تتنوع مكونات تمؾ الطبقة، لتضـ مينييف وموظفيف وحرفّييف
وتجارًا صغارًا ومزارعيف وعمااًل وعاطميف.. وىذه الطبقة يتعاظـ فقرىا يومًا بعد 
يوـ نتيجة لمتطورات االقتصادية غير المتوقعة، والتى يترتب عمييا تعاظـ حجـ 

اض وصعوبة الحصوؿ عمى مسكف العاطميف وارتفاع األسعار وانتشار األمر 
وصعوبة التنقؿ، وتمتحـ ىذه الطبقة التحامًا عضويًا بالثقافة الشعبية الموروثة 

 وبالتقاليد والقيـ التقميدية، ويباعد بينيا وبيف الطبقة العميا ىوة سحيقة. 
ووفؽ ما حفظو لنا التاريخ، فإف بنية التعميـ ظمت دومًا بنية تابعة لمبنية 

نما أيضًا نوع العالقات التي تنتظـ االجتماعية  التي تحدد لألولى، ليس فقط مكوناتيا وا 
في صياغة نظامو السياسي، وتبمورت الطبقات  ىىذه المكونات. وحينما نجح محمد عم

االجتماعية ذات المصمحة في نجاح ىذا النظاـ، بدأ عمى الفور في إنشاء منظومة 
ديمة التي تركت لمصيرىا كي تضمحؿ وتذىب، التعميـ الجديدة في موازاة المنظومة الق

منظومة جديدة تحقؽ الطموحات العسكرية والسياسية واإلقتصادية واالجتماعية. ىكذا 
تكوف بنية التعميـ القائـ مشروعة الوجود فقط، حينما تكوف قادرة عمى الوفاء بمتطمبات 

السمطة وتدفع بنية المجتمع وما يييمف عمييا مف قوى تمسؾ بزماـ ، البنية األـ
بالمجتمع دفعًا نحو مستقبؿ تتطمع إليو. وىو ما يعبر عنو بأحد القوانيف األساسية في 
مجاؿ التربية والذي يقضي بالتسميـ بأف: النظاـ التعميمي يرتبط ارتباًطًا عضوًيًا 
بالمجتمع الذي يوجده، ويعكس مف خالؿ بنيتو ووظائفو األوضاع االجتماعية 

  .(69: 7412،عبد الفتاح تركي)ادية وغيرىا التي يتميز بيا ىذا المجتمعوالسياسية واالقتص
عالقة بيف التركيبة الطبقية لممجتمع وبنية التعميـ الجدلية  ويذلؾ يتضح بشكؿ جمى 

فيو، أى أف بنية التعميـ تعكس البنية الطبقية لممجتمع، ولكف ال يتـ االنعكاس بطريؽ 
نما يعكس أيضًا الوشائج واالرتباطات الخفية التي تربط المجتمع  آلية ميكانيكية، وا 

 –إلى أف بنية التعميـ المصرى  بالدوؿ ذات النفوذ والييمنة والسيطرة. والواقع يشير
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مع بداية الثمانينيات وتعمقت في التسعينيات واستمرت  –عرفت تغيرات بشكؿ ممموس 
 . (3079:11) محمد المنوفى،حتى اآلف

  فيما يمى: رصدىا تـنواع مف المدارس أالتركيب الطبقى الجديد عدة  حيث أفرز
 مف خالؿ مواقع المدارس الدول : ية عمى شبكة االنترنت مدارس الخمس نجـو

جنييًا(  39000مف )في العاـ الواحد  تتدرجنجد أف مصروفات تمؾ المدارس 
( لمصؼ السادس االبتدائى فى مدارس 201000لرياض األطفاؿ لتصؿ إلى )

جنييًا(  لرياض األطفاؿ  وتصؿ  71400فيكتوريا وتبدأ بػ)
 EIS الدولية زايد جنييًا( لمتعميـ الثانوى فى المدرسة المصرية717000إلى)

 .وىذه المبالغ ال يستطيع  تحمميا إال أصحاب المميارات
http://www.eis-zayed.com)) 

  مدارس المغات الخاصة القومية: وتتبع ىذه المدارس المنيج القومي وتعد
طالبيا إلمتحاف الثانوية المصرية، ويتـ تدريس مختمؼ المقررات بالمغة 

ممية الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والرياضيات يتـ العربية باستثناء المواد الع
تدريسيا بالمغة اإلنجميزية، وتنتشر ىذه المدارس بصورة كبيرة وتتعدد أسماؤىا 

( لمروضة 1777التجارية، أما مصروفات تمؾ المدارس فتبمغ في أرخصيا )
وىذه ( لمثانوي 7150لإلعدادي و ) (1210( لإلبتدائي و)1320و)

 (.(http://qawmia.com/ar/fees سط األوؿ فقطمصروفات الق
  مدارس المغات التجريبية والخاصة: تتراوح مصروفات ىذه المدارس ما بيف

( لإلعدادي، وقد تزيد عف 3991( لإلبتدائي )3290( لمحضانة و)3700)
ذلؾ قميال في بعض المدارس، ومصروفات ىذه المدارس تعتبر ىينة وفي 

إلى الشرائح العميا مف الطبقة الدنيا، وتحولت ىذه  استطاعة األسر التي تنتمي
المدارس بالتدريج إلى مدارس عالية الكثافة، وخريجوىا ال يبعدوف كثيرًا عف 

 .زمالئيـ مف خريجي مدارس الدولة
https://www.mogazmasr.com/education) ) 
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 ناء المدارس الحكومية العادية: ينتظـ في تمؾ المدارس السواد األعظـ مف أب
 .في مختمؼ المستويات مصر

إف سيطرة القطاع الخاص عمى معظـ مجاالت النشاط االقتصادى جعمت فرص 
العمؿ داخؿ ىذه المجاالت متاحة فقط أماـ قطاع ضئيؿ مف مخرجات النسؽ التعميمى 
مف خريجى المدارس األجنبية. فضاًل عما أستجد أخيرًا مف فتح أقساـ لمدراسة بالمغة 

ى بعض الكميات الجامعية وذلؾ مف أجؿ تخريج موظفيف يصمحوف لمعمؿ اإلنجميزية ف
فى القطاعات االقتصادية االستثمارية التى سيطرت عمى سوؽ العمؿ فى مصر وقطاع 
البنوؾ اإلجنبية وقطاع السياحة وغير ذلؾ مف شركات القطاع الخاص، مما يعد إخالاًل 

ميـ المتميز بمصروفات باىظة لف يقدر بمبدأ تكافؤ الفرص. وقد تـ افتتاح برنامج التع
عمييا سوى أصحاب رءؤس االمواؿ وىذه األقساـ تدرس المواد بالمغة االنجميزية والتى 
سيسمح لخريجييا بالتدريس فى المدارس الدولية التى تعمـ طالبيا بالمغات االجنبية،  

ألجنبية والقطاع ومف ثـ فقد تـ توجيو النسؽ التعميمى بحيث يمبى احتياجات القطاعات ا
الخاص المحمى، وفى نفس الوقت انفصؿ عف احتياجات ومتطمبات قطاعات االنتاج 
الرئيسىة فى المجتمع المصرى وخاصة قطاع الزراعة برغـ أىميتو الكبيرة داخؿ النسؽ 
نعكاسًا ليا وقد أدى  االقتصادى. كؿ ذلؾ ُيعد امتدادًا لمسياسات العامة في الدولة وا 

كنتاج إلطالؽ حرية القطاع  –ماط مف المدارس عمى ىذا النحو وجود تمؾ األن
لى تعميؽ حدة التفاوت الطبقي في  -الخاص إلى اإلخالؿ بمبدأ تكافؤ الفرص وا 

المجتمع. أي أنو في الوقت الذي عبر فيو النسؽ التعميمي عف التفاوت الطبقي السائد 
التفاوت.مما يؤكد  في المجتمع خالؿ ىذه المرحمة، أدى أيضًا إلى تعميؽ ىذا

وقد كاف ألزمة المجتمع المصري البنائية ،  طبقيةالتعميـ ويكرس ألزمة النظاـ التعميمى
كاساتيا الحادة عمى النسؽ الثقافي ومنذ تسعينيات القرف العشريف، فقد تشكمت مالمح عان

ختراؽ البيئة الثقافية بحيث أصبحت مالئمة إلستقباؿ الثقافة الغربية مف خالؿ آليات اإل
الثقافي الذي يمارسو النظاـ الرأسمالي العالمي، فإذا كانت الثقافة ىي أداة الوعي بالواقع 
وأداة السيطرة عميو وتوجييو، فإف الوعي الذي أسيـ النسؽ الثقافي في ترسيخو خالؿ 
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ىذه المرحمة ىو وعي زائؼ وسعي إلى التضميؿ وتزييؼ مفاىيـ، كانت قد استقرت في 
لمصري، مثؿ مفاىيـ: السالـ والمقاومة واإلستعمار والصييونية والعدو أذىاف الشعب ا

فضال عف اشاعة روح التسمط واإلبتذاؿ في مختمؼ أجيزة الثقافة واإلعالـ، وبيذه 
محمد )الكيفية انفصؿ الواقع الثقافي عف تحقيؽ اإلىداؼ الحقيقية لممجتمع المصري

 (. 94-27 :3004،  المنوفي
 العوامل السياسية - ب
"إف أكثر ما يميز البناء السياسى لممجتمع المصرى قبؿ ثورة يوليو، أف الديموقراطية    

فى الحكـ المصرى ديموقراطية شكمية فى الغالب، فمـ يكف ىناؾ حكـ ديموقراطى فعمى، 
ولـ تكف ىناؾ حياة نيابية حقيقية فمـ يعرؼ المجتمع المصرى الحكـ النيابى الحقيقى أو 

جماؿ حمداف )7473حممة الفرنسية عمى مصر، وحتى قبؿ ثورة يوليو الفعمى مف قبؿ ال
،3419: 609-677) . 
اتسمت  -في عيد الرئيس أنورالسادات -"وفي بداية سبعينيات القرف الماضي   

األوضاع السياسية بعدد ميـ مف التحوالت، فقد تـ التحوؿ مف سياسة التخطيط القومي 
تماد عمى قوي السوؽ والقطاع الخاص تحت إسـ وتأكيد دور القطاع العاـ إلى االع

االنفتاح االقتصادي، ومف التنظيـ السياسي الواحد إلى تعددية سياسية مقيدة، ورفعت 
شعارات سيادة القانوف ودولة المؤسسات. وكذلؾ تـ التحوؿ مف سياسة خارجية تقـو 

ور نفسو في عمى عالقة وثيقة مع االتحاد السوفيتي إلى نقيضيا تماما، وحدث التط
التحالفات اإلقميمية، فانتقمت مصر في بداية السبعينيات مف معسكر الدولة الثورية أو 
التقدمية إلى معسكر الدولة المعتدلة ووثقت عالقاتيا مع دوؿ النفط وأىميا المممكة 

   .(70: 3079،عمى الديف ىالؿ)العربية السعودية
ـ( والتي تعتبر 3077 -ـ 7417)وبدأت مرحمة حكـ الرئيس محمد حسني مبارؾ    

أطوؿ مرحمة حكـ فييا رئيس دولة مف أياـ محمد عمي، وأطوؿ مرحمة لـ تدخؿ فييا 
ـ. واستمرت 7417مصر حربًا، وأطوؿ مرحمة  استمرفييا العمؿ بالدستور، وىو دستور

أىـ التوجيات السياسية واالقتصادية لعيد الرئيس السادات في ىذه المرحمة. وبينما 
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الرئيس مبارؾ عمى التوجيات العامة لتمؾ السياسات عمى مدي العقود الثالثة  حافظ
التالية، فقد بدأ في إدخاؿ تعديالت وتغييرات بشكؿ تدريجي، شممت مختمؼ جوانب 
النظاـ السياسي، وكاف مف أولى المياـ الرئيسية بعد تولية السمطة العمؿ عمى إعادة 

ي الذي حدث بيف السمطة واألحزاب، ومختمؼ االستقراربعد حالة االستقطاب السياس
التيارات الفكرية، فقاـ باإلفراج عف المعتقميف السياسييف، وعادت األحزاب التي كانت قد 
جمدت نشاطاتيا، وعاد البابا شنودة إلى مقره بعد اعتقالو في حادثة لـ تتـ منذ دخوؿ 

األحزاب السياسية، ولـ اإلسالـ مصر وىي اعتقاؿ لبابا الكنيسة القبطية، وزاد عدد 
تحدث مواجيات مباشرة بيف رئيس الدولة وأحد األحزاب، ومارست الصحافة الحزبية 
مرحمة عالية مف حرية النقد، واتسعت دائرة حرية التعبيرفي الصحافة، فكاف مف شأف 

 -327 :7441،الديف ىالؿ ىمع )ىذه التطورات إيجاد حالة مف التسامح السياسي"
321(. 
سقوط المنظومة الشيوعية والمعسكر االشتراكي، أصبحت الواليات المتحدة  بعدو    

عمى إعادة ترتيب  عممتاألمريكية ىي صاحبة الكممة األولى في العالـ المعاصر، و 
مبدأ  تاألوضاع في مناطؽ مختمفة وفقًا لمصالحيا بأساليب عمنية وغير عمنية، واقتحم

تكوف األداة ىي مجمس األمف أو حمؼ  سيادة الدوؿ في ظؿ مبررات متباينة، وقد
األطمنطي، والمبررات جاىزة بدءًا مف التدخؿ لحماية األقميات أورعاية حقوؽ اإلنساف، 
مرورًا بمواجية األنظمة الدكتاتورية أو رعاية الديمقراطية وصواًل إلى الحفاظ عمى البيئة 

ية المعايير وسياسة ومنع التدىور المعيشي، وال شؾ أف ذلؾ كمو ال يخمو مف ازدواج
الكيؿ بمكياليف، فحقوؽ اإلنساف الفمسطيني ال تتساوى مع حقوؽ اإلنساف اإلسرائيمي، 

ـ مف تفجير لمبنى البنتاجوف، وبرجي  3007سبتمبر 77فتنتيز أمريكا ما حدث في 
 -336 :3003،مصطفى الفقي)مركز التجارة العالمي لتصفية حسابات  وتغيير أوضاع

331.) 
عبارة عف ديمقراطية الواجية  -ىو -السياسي في مصر منذ التسعينيات  والنظاـ" 

والديكور، فتـ قطع الطريؽ أماـ أي قوة منظمة ذات امتدادات حقيقية تيدؼ إلى تحقيؽ 
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مشروع سياسي، وحاوؿ النظاـ إيجاد أحزاب أقمية توجد في الساحة دوف إسياـ حقيقي، 
يقية بإيجاد تعددية صورية ويمسؾ ىو يوجد بيا فوضى، ويقضي عمى التعددية الحق

بخيوط المعبة السياسية برمتيا عمى الرغـ مف الكالـ عف التعددية، ويبقى البرلماف 
 -914 :7442،حامد عبد الماجد قويسي )برلماف الحزب الواحد، وىو الحزب الحاكـ"

910( 

شيد المجتمع المصري العديد مف التغيرات  3077يناير  37ثورة وعقب    
السياسية الفارقة وبخاصة بعد إعالف القوات المسمحة تضامنيا مع الموجة الثورية في 

يناير بعد عاميف ونصؼ مف  37يونيو، وىو ما ُيعتبر تحواًل ىائاًل في مسار ثورة  20
حة إلى واجية انطالقيا، حيث يمكف القوؿ بأف تمؾ الثورة قد أعادت القوات المسم

السياسة المصرية، كما أكدت عمى الدور الحاسـ الذي تمعبو تمؾ المؤسسة في بنية 
 (.3071)محمد العربي ،النظاـ السياسي المصري

وقد انعكست تمؾ التغيرات السياسية في المجتمع المصري عمى التعميـ وتطوره،  
االقتصاد الحر ، واالندماج ومع تغير أيديولوجية الدولة إلى النظاـ الرأسمالي وسياسة 

في اقتصاد السوؽ العالمية الطميقة جرت تحوالت عدة في كفالة الدولة لمتعميـ الحكومي، 
ففتح المجاؿ لمخصخصة في التعميـ نتج عنو زيادة عدد الممتحقيف بالمدارس الخاصة 

برز ومدارس المغات التي التحؽ بيا أبناء الشرائح الميسورة والغنية مف المجتمع، لت
مالمح جديدة لمتعميـ عكست حدة التمايز االجتماعي الذي صاحب النظاـ االقتصادي 

 .والسياسي الجديد
 االجتماعية: العوامل -ج

أسيمت التحوالت التكنولوجية والتدفؽ الغزير والال متناىي لممعمومات في التوجو  
نحو العولمة والتي أثرت بأبعادىا المختمفة وبكافة مستوياتيا عمى المجتمع، مف 
الناحيتيف االجتماعية والثقافية وىو ما ُيعد محوًرا أساسًيا لعممية التفاعؿ العالمي، حيث 

لمييمف إلى أف تصبح مفاىيمو وقيمو وسموكياتو ىي القيـ يسعى النموذج الغربي ا
 تيديدوالمفاىيـ والسموكيات السائدة بال منازع، وىذا االنتشار لمسموكيات الغربية أدى إلى 
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اليوية والخصوصية الثقافية، حيث أف االختراؽ الثقافي الذي تمارسو العولمة ال يقؼ 
بؿ إنو سالح يكرس االنشطار في  عند حد تكريس االستتباع الحضاري بوجو عاـ،

 (. 60-71 :3004كامؿ،عمياء )اليوية الوطنية والقومية
ونظًرا لتمؾ االنعكاسات السمبية الواضحة عمى الجوانب االجتماعية والثقافية،    

لذلؾ كاف مف الضروري االىتماـ بالحد مف آثارىا ،ومف بيف الوسائؿ الفعالة في ىذا 
 (67-69سابؽ: )المرجع الما يمي اإلطار

 .تحقيؽ العدالة االجتماعية والديمقراطية 
 .التوزيع العادؿ لمموارد 
 .تقميؿ الفجوة بيف الفقراء واألغنياء 
  ايجاد تنظيمات ومعايير دولية في بعض المجاالت مثؿ: العالقات العمالية

 وأماكف العمؿ والعالقات بيف الشركات متعددة الجنسيات والدولة.
 لدولية لحقوؽ كؿ مف اإلنساف والطفؿ والشاب والمرأة .الدعـ والمساندة ا 
  إعطاء عناية خاصة لالىتماـ بمعايير اإلنصاؼ والشرعية والديمقراطية  وذلؾ

 وصواًل إلى تأميف الحقوؽ االجتماعية وتحقيؽ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. 
 .معرفة متطمبات السوؽ المحمية والعالمية واحتياجات المستيمكيف 

ذا كانتو  التنمية االجتماعية ألي مجتمع تقوـ عمى أساس وجود مجموعة مف  ا 
القوى البشرية المتعممة، والقادرة عمى القياـ بعمميات اإلنتاج المختمفة، فقد 
انعكست مختمؼ التغيرات االجتماعية التي حدثت في المجتمع المصري عمى 

 التعميـ، ومف بيف تمؾ التغيرات ما يمى:
: تعتبر األسرة واحدة مف أكثر مؤسسات التنشئة ثقافي لألسرةالمستوى ال*

االجتماعية تأثيًرا  حيث الدور المحوري الذي تمعبو في تشكيؿ اليوية الفردية 
والجماعية لألفراد، مف خالؿ تحديد القيـ والعالقات االجتماعية والضبط االجتماعي، 

االجتماعية الراىنة الحادثة في وفي ضوء التغيرات  بما يعزز انتماء الفرد لمجتمعو،
تغير دور المرأة و  العالـ ككؿ وفي مصر بشكؿ خاص مثؿ التأثر بتيار العولمة
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كؿ ىذا أدى ،  انتشار استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتو  وخروجيا لمعمؿ
إلى تغير بنية األسرة وأدوارىا التقميدية ،حيث صارت األسرة المصرية تواجو أزمة 

في امتالؾ قدرات وميارات التنشئة االجتماعية، فانيار النمط السمطوي لألب  حقيقية
وزادت األعباء الممقاة عمى كاىؿ األـ، وتفاقمت العزلة األسرية، وضعفت الحياة 
االجتماعية، وانحسرت العالقات بالجيراف، تمؾ المظاىر جميعيا ساىمت في ظؿ 

جتمع، في تغيير أدوار األسرة وأدوار الظروؼ االقتصادية التي فرضت نفسيا عمى الم
  (701-47: 3077،حمداوي عمر)كؿ مف الرجؿ والمرأة داخميا

يعتبر التحضر مف أىـ مالمح المدينة المعاصرة ويرى البعض أف الهجرة والتحضر: *
التحضر ىو مجرد عممية انتقاؿ األفراد مف المناطؽ الريفية إلى المدف، ويتبع ذلؾ 

سب وحياة المدينة مف الزراعة إلى الصناعة، إال أف التحضر يأتي حراًكا مينًيا يتنا
مف تزايد الحراؾ االجتماعي  مما ينتج عنو تغير جوىري في النواحي االجتماعية 
واالقتصادية والتعميمية داخؿ األسرة، وعميو فيناؾ عالقة إيجابية بيف ارتفاع درجة 

العوامؿ اليامة التي تؤثر عمى كما تعتبر اليجرة مف ،  التحضر وازدىار التعميـ
معدالت النمو السكاني ، فيي تؤثر في شكؿ المجتمع وخصائصو االجتماعية 
واالقتصادية، ونتيجة لزيادة معدؿ اليجرة مف القرى إلى المدف الكبيرة بحثًا عف التعميـ 
وارتفاع المستوى المعيشي، تكدست المدارس وازدادت كثافتيا بالتالميذ في الحضر   

ا أثر عمى المستوى العاـ ألداء التالميذ وتحصيميـ، كما أدى أيًضا إلى رفع كمفة مم
  (.74-79 :3077سيد، )أحمدالتعميـ

تعانى مصر مف االنفجار السكانى باستمرار مما يتسبب فى عجز  *العامل السكاني:
الدولة عف تمبيىة احتياجات النمو السكانى مف توفير التعميـ المناسب وفرص عمؿ 

خدمات صحية لكافة السكاف وىذا ما يؤكده تقرير الجياز المركزى لمتعبئة العامة و 
 3071إلى 3077واالحصاء ألعداد سكاف مصر مف 

 3077 3076 3071 3071 السنة
 11471 47032 47302 41791 إجمالى عدد السكان

 (73: 3074)الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء،مصر فى أرقاـ، 
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سبؽ يتضح التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي أثرت عمى مما  
المجتمع كاف ليا أكبر األثر في التأثير عمى التعميـ وبخاصة المبدأ الرئيس فيو أال وىو 
تحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية ، حيث يتضح مف استقراء الواقع أف مف يتمتع بالقدرة 

اختالفيا ومف ثـ يحرز  فرص التعميمية الجيدة عمىاالقتصادية فقط ىو مف تتاح لو ال
تقدًما تعميمًيا مرتفًعا ، وبالتالي فقد أفرزت التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
واقًعا جديًدا عمى مجتمعنا انعكس سمًبا عمىالتعميـ مرآة المجتمع ، لتتضارب األفكار 

أنماطو و أشكالو في محاولة لمتوافؽ  واالتجاىات والتي تحكـ التعميـ في مصر فتتعدد
مع التغيرات الحادثة في المجتمع ومطالب طبقاتو، األمر الذي يجعؿ ىناؾ ضرورة 

االختالالت ماسة لمنظر في المستقبؿ لمحاولة وضع رؤية مستقبمية لمتعميـ في ضوء 
 .التى تعانييا تركيبتو الطبقية

 ثانيًا: مظاهر أزمة بنية التركيب الطبقى لممجتمع المصرى 
 ارتفاع معدالت البطالة: .1

 واسعة قطاعات عمى ومظاىرىا آثارىا تفاقمت التي البطالة أزمة مف مصر تعاني    
 المتعمميف غير مف أو التعميمي النظاـ خريجي مف سواء والفتيات، الشباب مف

 وبنياف ىيكؿ تغير: مثؿ إقميمية أو محمية أوضاع بفعؿ المشكمة وتعمقت والحرفييف،
 الفردي الرأسمالي القطاع إلى العاـ القطاع مف القيادة دور وانتقاؿ المصري، االقتصاد
 العمالة إحالؿ:  مثؿ اإلقميمية البيئة عناصر تغير في أو واألجنبي، العربي أو المحمي
 واالجتماعية االقتصادية األزمة وبفعؿ المصرية العمالة محؿ واآلسيوية العربية الوطنية

 االقتصادية لمبنى العولمة آليات واكتساح ىذه المجتمعات، بيا تمر التي والسياسية
 تأثير ليا كاف والمتغيرات العوامؿ ىذه فكؿ ، الجات اتفاقيات وفرض وغيرىا، والصناعية

تفاقـ ظاىرة واالجتماعية لممجتمع المصرى ومف ثـ  االقتصادية األوضاع عمى واسع
 .(77: 3009البطالة) عبد الخالؽ فاروؽ ،

تعد مشكمة بطالة الخريجيف مف أخطر المشكالت التي تواجو خطط التنمية و    
االجتماعية واالقتصادية ومف أسباب عدـ استقرار المجتمع في مصر، فما مف شؾ مف 
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لمستمر لو، واآلثار أف أعداد المتعطميف الضخمة بيف الشباب الفاعؿ اقتصاديا، والتدفؽ ا
االقتصادية واالجتماعية والنفسية واألمنية المترتبة عمى البطالة، خاصة بطالة 
المتعمميف، تمثؿ مشكمة خطيرة تتطمب المواجية عمى كافة المستويات، فقد ترتب عمى 
الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجيف، في مقابؿ نقص قدرة الدولة عمى توفير فرص عمؿ 

ظيرت عدة تحديات تمـز مواجيتيا مف قبؿ القيادات المسئولة، وقد أدى ىذا  فأكافية. 
التناقض إلى تشكؾ البعض في قدرة التعميـ عمى تحقيؽ التنمية والتقدـ لألفراد 

 (.717-710: 7449مينى غنايـ ،ىادية أبو كيمة،والمجتمعات )
 ما مع خصوصا لمفقر، المسببة االجتماعية اآلليات أىـ أحد البطالة تعد كما    

 بيف العالقة انفصمت حيث لمتعميـ، االجتماعي الحراؾ دورة أداء تراجع مف صاحبيا
 السابؽ في التعميـ كاف فقد التخصص، عف التوظؼ وانفصؿ العمؿ، وسوؽ التعميـ
 الفقيرة الطبقات ألبناء الترقيات ويضمف الوظائؼ يتيح وكاف االجتماعي، لمحراؾ سبيال

 والسياسي والمدني االقتصادي الدولة بجياز االلتحاؽ مف ويمكنيـ والمتوسطة،
 دورة ولكف والستينيات، الخمسينيات عقدي خالؿ جيد بشكؿ ذلؾ تحقؽ وقد والعسكري،

 عف العمؿ طاقة وزيادة البطالة مشكمة تفاقـ أثر عمى تباطأت لمتعميـ االجتماعي الحراؾ
 عميو نص وما االجتماعي، دورىا عف الدولة وتخمي استيعابيا، عمى األسواؽ قدرة

 المتعمميف استيعاب عمى الدولة قدرة تواضعت ولقد لموظيفة، الدولة ضماف مف الدستور
 تراجع وأدى والوسطى، والفقيرة المحرومة الطبقات أبناء لدى التطمع وتواضع الجدد،
لى وحتمية، قدرية واجية الفقر إكساب إلى لمتعميـ االجتماعي الحراؾ دورة  إشعار وا 

 (11-11: 3007المستقبؿ)معتز سالمة ، في التغيير أفؽ بانسداد الفقراء
 إنتاج إلى التعميـ يندفع الخارج، نحو وتوجياتيا العولمية السوؽ ثقافة سيطرة ظؿ وفي   

ىماؿ العولمي الخريج  المواطف تكويف إلى يؤدي مما والثقافية الداخمية المتطمبات وا 
 ولغات بمناىجو واألجنبي الخاص لمتعميـ يترتب عمى تشجيع الدولة ما وىو المغترب،
 سوؽ في المتاحة الفرص في االختالالت إلى باإلضافة المتواصؿ، ونموه تعميمو،
 والجامعات المدارس خريجي وتفضيؿ النفوذ، وقوى والمحسوبية الفساد وأنواع العمؿ،
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األجنبية )حامد  والوكاالت المؤسسات مف العمؿ سوؽ بو يعج فيما واألجنبية الخاصة
 .(303-307: 3070عمار ،

والتكنولوجيا اآلثار السمبية لظاىرة  العممي والبحث لمتعميـ القومي المجمس وقد حدد تقرير
: 7444والتكنولوجيا ، العممي والبحث لمتعميـ القومي المجمس البطالة فيما يمى)تقرير

370) 
 قائمة مشكالت حدة وزيادة اجتماعية مشکالت ظيور) اجتماعية مرضية آثار 

دماف الجريمة والعنؼ: مثؿ  (. المخدرات وا 
  األسري التفكؾ في تتمثؿ أسرية، آثار . 
 والتضخـ االقتصادي والكساد اإلنتاجية نقص في تتمثؿ اقتصادية، آثار . 
 المشاركة وضعؼ والوالء، االنتماء مشاعر ضعؼ في تتمثؿ سياسية، آثار 

 .السياسية
 االجتماعي والسالـ االستقرار تيديد في تتمثؿ قومية، وطنية آثار. 

 التفاوت فى الدخل بين طبقات المجتمع المصرى  .2
لطبقات  الحالى الواقع تشكيؿ في األثر أكبر لو ومازاؿ كاف االقتصادي االنفتاح إف    

 جديدة بزغت نخب حيث عنيا، نشأت التي النخب قواعد ترسيخ وفي المصري المجتمع
 مف أكثر عمى وتحصؿ السكاف مجمؿ مف% 1 حوالي تشكؿ الثراء بالغة العدد قميمة
 جموع حيف في ،"الطافية البشر "رشدى سعيد""كتمة عمييا أطمؽ وقد القومي، الدخؿ ثمثي

 ربع عمى يزيد ماال عمى تحصؿ سكانو جممة مف% 16 تشكؿ والتي المصري الشعب
 الحاؿ ىذا استمرار أف وأكد ،"الغاطسة البشر كتمة" عمييـ وأطمؽ القومي، الدخؿ مجمؿ
 طرؼ في شطريف، إلى المجتمع انشطار ويكرس الناس، دخوؿ بيف التفاوت مف سيزيد
 التي المصري الشعب كتمة اآلخر طرفو وفي ، الثراء واسعة العدد قميمة نخبة منو

 مف الجديدة األجياؿ وستكوف الفتات، عمى منيا األكبر الجزء ويعيش تماما ستتيمش
 واختمفت البعض، بعضيا عف انفصاليا وزاد قواعدىا وتثبتت شبت قد الطرفيف كال أبناء

 المدف خارج جديدة أحياء في النخبة وستعيش منيما، كؿ ولغة عيش وطريقة طموحات
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 خاصة، وجامعات مدارس إلى أبناءىا وسترسؿ عاـ، خاص حرس وذات بأسوار محاطة
 والجامعات المدارس الناس لعامة النخبة وستترؾ بعينيا، أماكف في نفسيا عف وسترفو
 أبنائيا بتعميـ النخبة اىتماـ وسيزداد االنحدار، مف مزيدا مصيرىا سيكوف والتي الحالية
 الماؿ وبيوت الشركات إلدارة إلعدادىـ العامة، والعالقات اإلدارة وفنوف األجنبية المغات
 (.76-77: 3003رشدى سعيد، ) يمتمكونيا التي والتجارة

 لمرأسمالية ينتموف ممف األثرياء بيف اليائؿ بالتفاوت مصر في الدخؿ توزيع ويتسـ   
 حقوؽ وأصحاب جية مف الممكية حقوؽ أصحاب والفقراء القطاعات، جميع في الكبيرة
 بسبب بينيـ ىائؿ تفاوت ىناؾ العمؿ حقوؽ أصحاب وحتى أخرى، جية مف العمؿ
 ألي يكفي وال لمغاية، متدنيا العامؿ لدخؿ األدنى الحد يجعؿ الذي األجور نظاـ فساد
 الذي الشامؿ لمدخؿ األقصى الحد عمى ضوابط توجد ال بينما كريمة، حياة مف أدنى حد

 الضرائب نظـ وتساىـ الدولة، لدى لمعامميف لألجر األدنى الحد أمثاؿ آالؼ إلى يصؿ
 والتعميمية الصحية الخدمات خاص وبشكؿ العامة، الخدمات ودعـ والتحويالت والدعـ
( ، 32: 3072تحسينو)أحمد النجار،   مف بدال الدخؿ توزيع سوء تكريس في بدورىا
 واالستثمار االئتماف بنؾ عف الصادر" العالمي الثروات تقرير في مصر تصنيؼ تـ وقد

 التي النامية الدوؿ ضمف ـ7089 لعاـ العالـ في الثروة توزيع حوؿ السويسري المصرفي
 السكاف مف 80۱اغنی فييا يمتمؾ والتي الثروة، توزيع في جدا مرتفع تفاوت مف تعاني
 شيدت التي الدوؿ بيف مف مصر أف إلى التقرير أشار وقد الثروة ، مف% 10 مف أكثر

 مف% 70 أغنى حصة كانت فبينما ـ،7000 عاـ منذ الثروة تفاوت في سريعا ارتفاعا
 عاـ 27٫7۱ إلى ارتفعت فقد ـ،7000 عاـ في الثروة مف% 67 مصر في السكاف
                                       ـ .7089

https://piketty.pse.ens.fr/files/csglobal%20wealthdatabookoctober
)          2014pdf) 
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 تزايد حدة الفقر فى مصر  .3
 الدخؿ، متوسط انخفاض مشكمة بأنيا الفقر مشكمة تشخيص" أميف جالؿ" ينتقد     

 انخفاض ىي ليست المشكمة أف ىي فالحقيقة ،"توزيع إعادة مجرد بأنو العالج وتصوير
 في ليس والعالج معينيف، وأفراد معينة شرائح دخؿ انخفاض ىي بؿ ،"الدخؿ متوسط
عادة المجموع، أو المتوسط تنمية  مباشرة، أنفسيـ الفقراء دخؿ زيادة في بؿ التوزيع، وا 
 أف مف فبدال الفقر، مشكمة مواجية في الدولي البنؾ سياسات عميو تقوـ ما انتقد حيث
 الدخؿ، متوسط نمو معدؿ رفع عمى تركز فإنيا ، الفقراء حاؿ تحسيف عمى مباشرة تعمؿ
 ينجح، ال وقد ينجح قد عالجا يصؼ ثـ ومف سيئا، تشخيصا المشكمة يشخص ما وىو
 ضرورة بمعنى تقاريره في" الفقر مكافحة" أو" الشاممة التنمية" مثؿ شعارات أف كما

 الدليؿ الطويؿ تاريخو في الدولي البنؾ قدـ فقد يخدعنا، فإنو بالذات بالفقراء االىتماـ
 ىو عميو يركز وما السياسي، االستقرار لتحقيؽ ييتـ إنما بالفقراء ييتـ عندما أنو عمى

 فقر ىذا مع ويبقى بشدة ترتفع قد التي الدخؿ، ومتوسط اإلجمالي الدخؿ نمو معدالت
 .(390-320: 3003عميو) جالؿ أميف، ىو ما عمى الفقراء
 يعني المجتمع داخؿ الفقيرة الطبقة حجـ اتساع أف إلى التحميالت مف كثير ذىب   

 إلى النفاذ وفرص قيود وتعميؽ اإلنتاجية، العممية في الشرائح تمؾ مساىمة ضعؼ بدوره
 إلى باإلضافة الصحية والرعاية التعميـ فرص مف واستبعادىـ اإلنتاج، وعوامؿ عناصر
 استجابة عدـ نتيجة االستبعاد ىذا جاء سواء الدولة، مؤسسات مف المنظـ االستبعاد
 لألنشطة المنظمة الرسمية القانونية األطر مع تفاعميا وعدـ الفقيرة االجتماعية الشرائح

 بسبب أو الرسمية، غير االقتصادية األنشطة داخؿ وقوعيا ثـ ومف االقتصادية،
 القائمة القيود استمرار بسبب الشرائح لتمؾ الدولة مؤسسات جانب مف المتعمد االستبعاد

 وعناصر عاـ بشكؿ الرسمية االقتصادية واألنشطة القطاعات إلى نفاذىا  فرص أماـ
 ارتفاع إلى تؤدي التي القيود مف العديد ىناؾ ومازالت خاص، بشكؿ اإلنتاج وأدوات
 والوعي األمية مستوى ارتفاع يحوؿ إذ المصري، المجتمع داخؿ االستبعاد مستوى
 والقيود الموائح زالت وال الحكومية، الخدمات مؤسسات إلى الفقراء وصوؿ دوف القانوني
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 الرسمية والعمميات األنشطة في الفقراء دمج دوف تحوؿ واإلدارية القانونية واإلجراءات
 (320:  3007إلخ)محمد فرحات،..  والتجارة واإلنتاج اإلسكاف مجاالت في
 نقص ىو األكبر بالمجتمع الفقراء عالقة يميز ما أىـ أف الدراسات بعض وتؤكد   

 نظرا بالمجتمع، الموجودة والمنظمات المؤسسات معظـ في والكاممة الفعالة المشاركة
 والبالدة والشؾ الخوؼ مظاىر وانتشار المجتمع عف والعزلة االقتصادية الموارد لنقص
 محدودة العامة باألمور وعييـ أف كما ، الفقراء لمشكالت فعمية حموؿ وجود لعدـ نتيجة
 ما عمى أساسا ينصب الفقير فاىتماـ القومية، الثقافة في المشاركة عمى مقدرتيـ لعدـ

 تشير كما األساسية، احتياجاتو بتوفير ييتـ فيو مباشرا، تأثيرا فييا ويؤثر بحياتو يتصؿ
 يمجد حيث الصالحة، المواطنة وقيـ الفقر بيف عكسية عالقة وجود إلى الدراسات بعض

 الصراحة، مكاف والمواربة الشجاعة مكاف المداىنة قيـ الصعبة بظروفو الفقير المجتمع
 تبث قد الفقيرة فاألسر الجدية، مكاف والفيموة الثقة، مكاف والتشكؾ العدالة، مكاف والتحيز

 بحؽ واألخذ الفرص وانتياز القسوة قيـ فييـ ترعی قد كما واالستسالـ، اليأس أطفاليا في
 (. 729-729: 7441عمياء شكرى وآخروف ،)حؽ بغير أو
 الوسطى فى مصر الطبقة تأكل .4

 وذات طموحة، ديناميكية طبقة - مجتمع أي في - الوسطى الطبقة تمثؿ       
 والتأىيؿ التعميـ مف كبير قدر عمى أفرادىا معظـ حيث متعددة، وقدرات إمكانيات
 في والتطوير التغيير عمميات في واضح بشكؿ يسيموف أفرادىا يجعؿ ما وىو الميني،

 الطبقة فاتساع والتكنولوجي، واالجتماعي والسياسي االقتصادي العمؿ مجاالت مف كثير
محمود عبد الفضيؿ  ) المجتمع ىذا ونمو تطور مدى عمى دليؿ مجتمع أي في الوسطى

 فكمما االجتماعي، االستقرار دعامة الوسطى الطبقة تمثؿ ( ،كما370: 7447، 
 حيث والعميا، الدنيا الطبقتيف ثقة زيادة خالؿ واالستقرار األمف زاد الطبقة تمؾ اتسعت
 مطالب وتحقيؽ الدنيا، لمطبقة األساسية الحاجات وتوفير المستقر العيش مطالب تحقيؽ
، الحاكـ بيف وصؿ حمقة الوسطى فالطبقة العميا، لمطبقة واالستقرار األمف  وأداة والمحكـو



 

 

 

 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو 
 2021الجزء الثانى 

374 

 األغنياء بيف االجتماعي التناقض حاجزًا يمنع تمثؿ كما التنفيذي، والجياز الحكـ
 .(29: 3009حسف حنفى،) والطبقي االجتماعي التجانس لصالح والفقراء

 حيث المجتمع، داخؿ االجتماعي التماسؾ تحقيؽ في كبيرة أىمية الوسطى ولمطبقة  
 كما المجتمع، أفراد لدى باالنتماء الشعور تعزيز إلى ذلؾ أدى نطاقيا اتسع كمما أنو
 وتجانسًا مف خالؿ تماسكا أكثر المجتمع ويصبح الصراعات، وتقؿ بينيـ الثقة تزيد
 التعميمية الفرص تكافؤ مف نوع وتحقيؽ المختمفة، االجتماعية الشرائح بيف الفجوة تقميؿ
 والتطور االعتداؿ لقيـ حاممة كطبقة الوسطى الطبقة فتماسؾ المستويات، كافة عمى

 يساعد كما توازنو، لممجتمع يحفظ األخرى المجتمعات مع التواصؿ عمى وقادرة لطبيعيا
: 3009وقوتو)يسرى مصطفى،  المجتمع تماسؾ عمى وقوتيا الطبقة ىذه تماسؾ
774.) 

: مثؿ االجتماعية، الخدمات في واالستثمار اإلنفاؽ تقميؿ إلى الدولة اتجاه ولكف مع
 قطاعات ذلؾ ودفع الخدمات، مستوى في التدريجي التدىور إلى أدى والصحة  التعميـ،
 رغـ الخاص القطاع مف الخدمات تمؾ عمى الحصوؿ إلى الوسطى الطبقة مف عريضة
 تكمفتيا ارتفاع استمرار مع ولكف معقولة، جودة عمى الحصوؿ في رغبة تكمفتيا ارتفاع

 فقد الخاص، القطاع عمى الرقابة في جاد دور لعب أو تمويميا، مف الدولة وانسحاب
 الخدمات، تمؾ عمى الحصوؿ في المتوسطة الطبقة أفراد مف العديد عجز في ذلؾ أسيـ
 الفقراء، طبقة ضمف تقع ال ناحية مف فيي والحرماف، لمسخط عرضة أكثر جعميا مما

:  مثؿ األساسية االجتماعية الخدمات عمى الحصوؿ تستطيع ال الوقت نفس في ولكنيا
 إضافية أعباء فرض مما المجتمع، في ومكانتيا احتياجاتيا يالئـ بما والتعميـ الصحة،

 استقرار عمى الحفاظ في دورىا تمعب أف عمى قدرتيا مف ويحد الوسطى، الطبقة عمى
 (.790-724: 3071رانيا السباعى، ) المجتمع
 األجياؿ ومستقبؿ مستقبميا تأميف عمى قدرتيا عدـ في الوسطى الشريحة أزمة وتتمثؿ
 التناقض مف والمعاناة االجتماعي، باالستقرار الشعور عدـ حيث إلييا، المنتمية القادمة

 مف نوعا أوجد ما وىو ومقومات، قدرات مف تممكو ما وبيف االقتصادي وضعيا بيف
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 قطاعا الشريحة ىذه تضـ حيث المجتمع، عمى سمبا انعكست والصراعات التوترات
 واألطباء الجامعات واساتذة والمدرسيف والمثقفيف والمينييف الدولة موظفي مف واسعا

 العديد تيدد ثـ ومف واإلنجاز، واألداء بالعمؿ الشريحة ىذه مشکالت ترتبط إذ وغيرىـ،
 والتقاعس الفساد، حدة مف ويزيد والخدمات، اإلنتاج مجالي في الميمة المؤسسات مف
 عف تعبر التي السموكيات مف وغيرىا والفردية، األنانية حدة وتزايد المنتج، العمؿ عف
 (.44: 3009أحمد حجازى،) الوسطي الطبقة قيـ منظومة عف بعيدة قيـ
 بالنظاـ االرتباط إلى تسعى التي االقتصادي واإلصالح الييكمي، التكيؼ فسياسات    

 ثـ ومف رعائي، غطاء ودوف الريح ميب في اجتماعية شرائح ترکت العالمي االقتصادي
 في العامميف:  مثؿ ومتوسطة ودنيا وسطی شرائح ليشمؿ امتد حيث الفقراء، عدد ازداد

 باحتياجاتيـ الوفاء عمى قدرة أجورىـ مف التضخـ ناؿ والذي الحكومية، القطاعات
 شرائح لتطاؿ امتدت بؿ الميرة، وغير األمييف، عمى البطالة تقتصر لـ كما األساسية،
ف متعممة، وسطی  کاستثمار التعميـ عمى اإلنفاؽ تراجع ظؿ في شكميا تعميما كاف وا 
 حراؾ كالية التعميـ أف أي المينية، وكفاءتيـ الخرجيف مستوى ضعؼ في يتمثؿ بشري

 الفقراء وتعميـ األغنياء تعميـ بيف التمايز ظؿ في أىميتو فقد الشرائح ليذه اجتماعي
 الفقراء مصاؼ إلى اليبوط إلى الطبقة ىذه مف شرائح تعرضت ثـ ومف  (والمتوسطيف

 (.377: 3007آماؿ طنطاوى ،)
 ثالثًا: أهم مظاهر أزمة بنية التعميم المصرى 

وتتضمف غياب تحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية وخصخصة التعميـ المصرى 
 والدروس الخصوصية والتعميـ المتميز وتعدد أنماط التعميـ فى مصر كمايمى:

 التعميميةغياب تحقيؽ تكافؤ الفرص  .1
 لكؿ حؽ التعميـ: "عمى ـ7089 لعاـ المصري الدستور مف( 74) المادة نصت   

 المنيج وتأصيؿ الوطنية، اليوية عمى والحفاظ المصرية، الشخصية بناء ىدفو مواطف،
 الحضارية القيـ وترسيخ االبتكار، وتشجيع المواىب وتنمية التفكير، في العممي

رساء والروحية،  أىدافو بمراعاة الدولة وتمتـز التمييز، وعدـ والتسامح المواطنة مفاىيـ وا 
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 حتى إلزامي والتعميـ. العالمية الجودة لمعايير وفقا وتوفيره ووسائمو، التعميـ مناىج في
 في المختمفة بمراحمو مجانيتو الدولة وتكفؿ يعادليا، ما أو الثانوية المرحمة نياية

 اإلنفاؽ مف نسبة بتخصيص الدولة وتمتـز. لمقانوف ووفقا التعميمية الدولة مؤسسات
 حتى تدريجيا تتصاعد اإلجمالي، القومي الناتج مف%  9 عف تقؿ ال لمتعميـ الحكومي

 والمعاىد المدارس جميع التزاـ لضماف عميو الدولة وتشرؼ العالمية ، المعدالت مع تتفؽ
 (.77: 3079مصر العربية، دستور جميورية")ليا التعميمية بالسياسات والخاصة العامة
 أف العشريف القرف مف الثاني الربع منذ الرسمية واألوراؽ الدساتير تأكيد ورغـ   

 أبناء جميع بيف والمساواة العدالة بمبادئ تؤمف ديمقراطية حكومات الحكومات المصرية
 لو عالمجتم في فرد كؿ أف إلى يشير الذي التعميمية الفرص تكافؤ مبدأ وتتبنى المجتمع،

 التطبيؽ إلى سبيال يجد لـ المبدأ ىذا أف إال التعميـ، في فرصتو عمى الحصوؿ في الحؽ
 نجحت حيث العشريف، القرف مف والسبعينيات الستينيات فترة خالؿ إال واسع بشكؿ

 الفرص تكافؤ مبدأ وتطبيؽ تبني في الفترة ىذه خالؿ -كبير حد إلى- المصرية الحكومة
 عمى التراجع ىذا عمى األدلة ومف ذلؾ، بعد فيما عنو الدولة تراجعت ثـ التعميمية،
 الطالب نسبة وتراجع السكاف، وعدد الجامعات عدد بيف الكبيرة الفجوة الجامعات مستوى

 مف بالعديد بالمقارنة ،(77-82) مف العمرية الفئة إلى المصرية بالجامعات الممتحقيف
 عمى رئيس بشكؿ تعتمد والتي الخاصة الجامعات عدد وزيادة والنامية، المتقدمة الدوؿ

نشاء األجنبية، الجامعات وتزايد الجامعة، تمويؿ في الطالب مصروفات  بعض وا 
عمى الشخيبى ) بمصروفات الحكومية الكميات داخؿ األجنبية بالمغات لمتدريس األقساـ

،3079 :73-74.) 
 والجامعى قبؿ الجامعى ويتضمف خصخصة التعميـخصخصة التعميم المصرى :  .2
 قبل الجامعى خصخصة التعميم - أ

 تفكر الدولة بدأت ـ7419 عاـ منتصؼ مف ابتداء االنفتاح لسياسة الدولة تبني مع     
 ضرورة مف التعميـ وانتقؿ المجاني، التعميـ نفقات أعباء تحمؿ في دورىا عف التخمي في

 رؤية إلى لممجتمع الشاممة التنمية وتحقيؽ التعميـ إصالح تكفؿ استراتيجية رؤية وضع
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 قطاعات مختمؼ في واباحتو الخاص االستثمار وتشجيع الحر، االقتصاد نحو التوجو
 أو خاص ىو ما كؿ وأصبح التعميـ، مجاؿ مف تدريجيا الدولة انسحبت وبالتالي التنمية،
 محمد)الخاصة المدارس إنشاء عمى اإلقباؿ وبدأ حكومي ىو مما كفاءة أكثر أجنبي
 (.313-317: 3077حسف، النصر
 والريؼ والعميا، الدنيا: والثقافية االجتماعية البيئات بيف صارخ تفاوت وىناؾ     

 أف مبدأ وسيادة الخاصة، الدروس وانتشار والخاصة، الرسمية والمدارس والحضر،
 تآكؿ إلى أدى الذي األمر عميو، يقدر لمف التعميـ مف بدال أكثر يدفع لمف التعميـ
 فاألسر المتساوية، التعميـ فرص تحقيؽ مبادئ أىـ مف كانت أف بعد التعميـ مجانية

 المرات عشرات تفوؽ مالية أعباء تحمؿ إلى مضطرة الظروؼ مف العديد أماـ أصبحت
 تكافؤ مبدأ باىتزاز ويتصؿ المجانية، مقابؿ تدفع كانت التي المدرسية المصروفات

 إنشاء في والتوسع المصروفات ذات التعميمية البنيات وجود تعاظـ التعميمية الفرص
 في الحيوية واألعماؿ المراكز عمى خريجييا واستحواذ الخاصة التعميمية المؤسسات
 الخاصة المدارس خالليا مف تعمؿ التي الظروؼ بيف واضحا تباينا أوجد مما المجتمع،
 مؤسسات مجرد إلى فيو تحولت درجة إلى التدىور بيا بمغ التي الرسمية، والمدارس
 (. 877-878: 7008محمد سكراف،)الفمكمورية أو التعميمية الطقوس لممارسة
 منظومات مف عنيا نتج وما التعميـ خصخصة أف إلى أكدت إحدى الدراسات وقد     

 بالمغات وتعميـ خاص وتعميـ حكومي تعميـ) متباينة ومتعارضة تعميمية
 الفئات حقوؽ وتراجع التعميمية، الفرص تكافؤ بمبدأ اإلخالؿ إلى أدت ،(إلخ....األجنبية
 والمغات الخاصة المدارس تقدمو الذي التعميـ جودة فمستوى التعميـ، في والميمشة الفقيرة
 فرص تكافؤ رغـ أنو كما الحكومية، المدارس داخؿ التعميمية العممية في تردي يقابمو
 حظا األقؿ التالميذ بيف نسبة أعمى والتسرب الرسوب فإف الحكومي، التعميـ في القبوؿ

التعميـ) عمياء  في االستمرار فرص في تكافؤ الال حيث واقتصادية  اجتماعيا
 .( 3004كامؿ،
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 تفاوت في وجوده نممس كما الخصخصة بفعؿ مصر في الحاد الطبقي والتفاوت   
 العاـ، لمتعميـ الجديدة البنية ىذه في أيضا وجوده نممس لممواطنيف االقتصادية األوضاع

 والممسكة والمييمنة الفاعمة القوى بيا تتحكـ أداة التعميمي النظاـ اعتبار يمكف حيث
 المستقبؿ، في واستمراره القائـ المجتمع استقرار عمى لتحافظ المجتمع  في السمطة بزماـ

 جديدة عميا طبقة يفرز تحوال الطبقي، تركيبيا في وتحوال تطورا تعرؼ اليوـ فمصر
 عف تجيب تعميمية منظومة ليا تكوف أف ضرورة تعي ولكنيا ليا، مشروع عف تبحث

 .(762-763: 7080عبد الفتاح تركى،)القمة الحتالؿ يعدوف الذيف أبنائيا حاجات
 والخدمية، واإلنتاجية والمالية االقتصادية بمؤسساتو العاـ القطاع خصخصة وبتتابع     

 اإلطار ىذا في ودوره التعميـ موقع يتغير العولمة، أسواؽ في االندماج إلى والسعي
 اليـو أنفسنا نجد ثـ ومف الحكـ، عمى الماؿ رأس سيطرة وفي الجديد العولمي السياسي

 الخاص التعميـ مقومات وازدىار الحكومى، التعميـ بنظاـ االىتماـ كبير في تدني
 في أنفسنا نجد كذلؾ الباىظة، مصروفاتو دفع عمى والقادريف لألغنياء المتاح واألجنبي

 المتميز التعميـ حؽ انتياؾ جانب إلى الفرص، وتكافؤ العدالة قيـ بخمخمة تتسـ حالة
 نحو وتوجييا لممواطف التعميـ صناعة في تدىور مف ذلؾ عمى يترتب وما لمجميع
 (.707-700: 3072الزبوف)حامد عمار، استقباؿ

 الشرائح وفي التعميمية، مستوياتيا في كبيراً  تفاوتاً  الخاص التعميـ مدارس وتتفاوت 
 وبنيتيا المدرسة إمكانات إلى الحاؿ بطبيعة ذلؾ ويرجع بيا، تمتحؽ التي االجتماعية
مكانات األنشطة، ومجاالت المدرسيف، وأنواع األساسية،  في بيا التكنولوجي التوظيؼ وا 

 طالبيا وأزياء التعميمية، وأجوائيا فصوليا، في قميمة وكثافة والتعمـ، التعميـ عممية
 والطالب، المدرسة أحواؿ الستعراض اآلباء مجالس باجتماعات تيتـ كما الخاصة،

 ورسوـ، مصروفات مف المدرسة تحدده ما التفاوت بيذا وارتبط المدرسية، الحفالت وعقد
 البعض يتقاضاه ما أمثاؿ ستة أو خمسة يتجاوز ما إلى بعضيا في التكمفة تصؿ وقد

 المصري، النشء تكويف في ألوانيا بمختمؼ التعميمية المؤسسات أنواع وتعددت اآلخر،
 تعاونية، ومدارس ،(تجريبية) حكومية لغات ومدارس حكومية، عربية مدارس مف
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 أطفاؿ رياض ومدارس خاصة، لغات ومدارس عربية، خاصة ومدارس ،القومية المعاىد ومدارس
 (.729-720: 3007ودولية)حامد عمار، أجنبية ومدارس مستقمة،

كؿ ماسبؽ مف تعدد وتنوع فى المدارس الخاصة ييدد اليوية العربية والمصرية و   
يزعزع االستقرار التعميمى وبالتالى االجتماعى واالقتصادى وينعكس كؿ ذلؾ عمى بنية 

 التركيب الطبقى لممجتمع فيعمؽ التفاوت بيف شرائح المجتمع.
تخرج  التي ىي( المرتفعة المصاريؼ ذات) األجنبية بالمغات الخاصة والمدارس    

 العمؿ، سوؽ في متميزة بوظائؼ وترتبط ،"ولغةً  ومعرفةً  "تعميمياً  المتميزة الصفوة
 تقسيـ خط في يتسبب ما وىو والمالية، التكنولوجيا) الحديثة العولمة بتيارات المرتبطة

 التكنولوجيا مع التعامؿ وسائؿ يمتمكوف الذيف بيف ،"الرقمي التقسيـ خط" يسمى جديد
 التعميمي النظاـ خريجي بقية وبيف الحديثة، والمعارؼ اإلنترنت مع ويتعامموف الحديثة
 والميارات بالمعارؼ والصمة صورية، التعميـ نظـ حيث ذلؾ، يمتمكوف ال الذيف المصري
 تتمتع" محدودة "صفوة تتبمور الزمف مدار عمى أنو حيث معدومة، تكوف تكاد الحديثة
 وفي الوطني، االنتماء يضعؼ مما سمفاً  معولمة وتكوف الحديثة، بالمعرفة وتتمتع بالثروة
 يتولوف محدودة، ومياراتيـ معارفيـ ،"المتعمميف "أشباه مف كبيراً  جيشاً  نجد المقابؿ
 إلى باإلضافة ،"الكفاؼ "حد إلى تصؿ منخفضة دخوؿ عمى ويحصموف تقميدية وظائؼ
 في حادة وتناقضاتشروخ  إلى يؤدي ما وىو صفوفيـ، في البطالة معدالت ارتفاع
 وسياسية اجتماعية وانفصامات ثقافية توترات إلى ويؤدي المصري، االجتماعي البنياف
 في األمـ قوة عناصر مف تعتبر الذي" المجتمعي التماسؾ" درجة عمى تؤثر ىامة

 (.27-20: 7007محمود عبد الفضيؿ،) الحديث العصر
 تالميذ بيف التعميمية الفرص تكافؤ مبدأ تراجع عمى دراسة "عمى عبد ربو" أكدت وقد    

 المغات مدارس تالميذ يتمتع حيث الحكومية، المدارس وتالميذ الخاصة المغات مدارس
 باليوـ ينعموف فيـ الحكومية المدارس في زمالئيـ عف جيدة تعميمية بفرص األجنبية
مكانيات وتجييزات المعتدلة، الفصوؿ وكثافة الكامؿ، الدراسي  وسيولة أفضؿ، تعميمية وا 
 مزايا مف ذلؾ وغير المجموع، شرط دوف تعميمية مراحؿ إلى التعميمي حراكيـ ويسر
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العامة)عمى عبد  الرسمية الحكومية المدارس تالميذ مع متكافئة غير تعميمية وفرص
 . (777- 777: 8443ربو،

تطور أعداد المدارس والفصوؿ والتالميذ حسب المرحمة لمتعمـي قبؿ الجامعى الخاص  ويوضح الجدوؿ التالى
 فى مصر

 
 
 
 
 

 

 7070/7078كتاب االحصاء السنوىالمصدر: 
مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح تزايد عدد المدارس الخاصة بالتعميـ المصرى والفصوؿ 

 مدرسة   1217     7086/7082والتالميذ ، حيث كاف اجمالى عدد المدارس فى 
 مدرسة  1197وأصبح                  3071/3071وازداد عددىا فى 

 مدرسة 1717وأصبح              3071/3074وكذلؾ  ازداد فى عاـ 
 مدرسة  1741وأصبح              3074/3030وازداد أيضًا فى عاـ 
 مدرسة 4764وأصبح              3030/3037وكذلؾ  ازداد فى عاـ 

وتشير ىذه األرقاـ إلى تنامى التعميـ الخاص والألجنبى بما يؤشر عمى اجتياحو الساحة 
 التعميمية فى المستقبؿ.

ـ قبؿ الجامعى مصرويوضح الجدوؿ التالى تطور أعداد المدارس حسب التبعية   والمرحمة لمتعمي
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 7070/7078المصدر : كتاب االحصاء السنوى
مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح تزايد عدد المدارس الخاصة بالتعميـ المصرى فى جميع 

 المراحؿ التعميمية باطراد ما عدا التعميـ الفنى فيى زيادة بسيطة  
فى  7747كاف عدد المدارس الخاصة  ما قبل التعميم االبتدائى، ففى مرحمة 

7086/7082  
 مدرسة    3212وأصبح                  3071/3071وازداد عددىا فى 

 مدرسة   3776وأصبح              3071/3074وكذلؾ  ازداد فى عاـ 
 مدرسة    3794وأصبح              3074/3030وازداد أيضًا فى عاـ 
 مدرسة   3637وأصبح              3030/3037وكذلؾ  ازداد فى عاـ 

 7086/7082فى  7062كاف عدد المدارس الخاصة  التعميم االبتدائىة ، وفى مرحم
 مدرسة    3767وأصبح                  3071/3071وازداد عددىا فى 

 مدرسة   3391وأصبح              3071/3074وكذلؾ  ازداد فى عاـ 
 مدرسة    3233وأصبح              3074/3030وازداد أيضًا فى عاـ 

 مدرسة   3973وأصبح              3030/3037اد فى عاـ وكذلؾ  ازد
 7086/7082فى  8287كاف عدد المدارس الخاصة  االعدادى التعميموفى مرحمة 

 مدرسة    7100وأصبح                  3071/3071وازداد عددىا فى 
 مدرسة   7111وأصبح              3071/3074وكذلؾ  ازداد فى عاـ 

 مدرسة   7419وأصبح              3074/3030ى عاـ وازداد أيضًا ف
 مدرسة  3014وأصبح              3030/3037وكذلؾ  ازداد فى عاـ 

 7086/7082فى  8803كاف عدد المدارس الخاصة  الثانوى العام التعميموفى مرحمة 
 مدرسة    7716وأصبح                  3071/3071وازداد عددىا فى 

 مدرسة   7341وأصبح              3071/3074وكذلؾ  ازداد فى عاـ 
 مدرسة   7994وأصبح              3074/3030وازداد أيضًا فى عاـ 

 مدرسة    7601وأصبح               3030/3037وكذلؾ  ازداد فى عاـ       
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لجممة الرسـ البيانى التالى الذى يوضح نسبة المدارس الخاصة ويتضح ذلؾ فى 
    7070/7078المدارس فى مصر 

 
 
 
 
 

 
 
 

 7070/7078المصدر: كتاب االحصاء السنوى
 خاص( -ويوضح الرسـ البيانى التالى متوسط كثافة الفصؿ )حكومى

 
 
 
 
 

              
 
 

 7070/7078المصدر : كتاب االحصاء السنوى
الخاصة مقارنة يتضح مف الرسـ البيانى السابؽ انخفاض كثافة الفصوؿ بالمدارس 
 بالمدارس الحكومية وىو يعد أحد عوامؿ الجذب لمطالب بالتعميـ الخاص.
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 الجامعى التعميم خصخصة-2
 مرتبطاً  جاء مصر في واألجنبية المصرية الخاصة الجامعات إنشاء بفكرة األخذ إف    

 ثروات تمتمؾ طبقة وظيور االنفتاح، سياسة منذ مصر في االقتصادية بالتحوالت
 البداية ففي الجامعية، الشيادات في وخاصة ألبنائيا، التعميمي التميز أرادت ضخمة

 مرتفعة بمجاميع الخارج مف عمييا الحصوؿ يتـ التي األجنبية الشيادات ظيور كاف
 منذ المعادلة الشيادات ظاىرة ظيرت حيث القمة بكميات االلتحاؽ مف الطالب تمكف
 الطبقة ىذه أبناء إرساؿ خالؿ مف وذلؾ التسعينيات، منتصؼ وحتى الثمانينيات نياية

 أوريا شرؽ دوؿ وخاصة العامة، الثانوية شيادة تعادؿ شيادة عمى لمحصوؿ لمخارج
 األمريكية، المتحدة الواليات إلى باإلضافة وبمغاريا، وقبرص وروسيا المجر: مثؿ

 األجنبية المدارس مف العديد بإنشاء المرحمة ىذه انتيت وقد اإلنجميزية، والشيادات
 تيميش في وتسيـ المصري، المجتمع عف تاـ بشكؿ تنفصؿ والتي الدولية، المدارس
 (924-927 :7088رمضاف، بثينو) القومية والمغة الوطنية الثقافة
 بتحقيؽ العربية الدوؿ مف وغيرىا مصر عمى األجنبية الجامعات إنشاء ويرتبط   

 إعداد طريؽ عف شركاتيا وفروع استثماراتيا خدمة حيث األجنبي، الماؿ رأس مصالح
 بدورىـ لمقياـ استثماراتيا، وقيـ وميارات بمغة جيداً  تاىيالً  األفراد مف مجموعة وتأىيؿ
 تتحممو مما أقؿ تكمفة تتحمؿ التأىيؿ ىذا في وىي التجارية، لمصالحيا وسماسرة كوكالء

 استعداد عمى ليكونوا تؤىميـ أنيا كما األصمية، مواطنيا في جامعات في أعدتيـ لو
 لمسكاف الطبيعي النمو معدالت تناقص حيث بيا، لمعمؿ األصمية بالدىا إلى لميجرة
 سف في كافية شريحة لدييا تتوافر ال وبذلؾ ،%7 -% صفر بيف ما إلى البالد بيذه

 ذلؾ إلى باإلضافة المستقبؿ، في التنمية مسئوليات لتولي إلعدادىـ الجامعي التعميـ
 يمكف واجتماعية اقتصادية مستويات مف طالب إلعداد وسيمة األجنبية فالجامعات
دارة تخرجيـ بعد وثقافية سياسية عالقات لترسيخ المستقبؿ  في عمييـ االعتماد  شئوف وا 
 (.838:  7003حامد عمار،)البالد
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 مف النوع ىذا يقدـ حيث التعميـ  في الطبقية مظاىر أحد الخاصة الجامعات وتمثؿ    
 والتمايز الثقافي االزدواج لخمؽ شرعية أداة ويشكؿ األغنياء، ألبناء خدمات التعميـ

 االمتيازات تصبح حيث المصري  المجتمع داخؿ الطبقي واالستقطاب االجتماعي
 تؤدي ثقافية استحقاقية التعميـ مف النوع ىذا طريؽ عف واالجتماعية االقتصادية
 التعميـ نوعية في الكبير التفاوت يؤدي كما المجتمع، في اليامة المراكز إلى بأصحابيا

 الفرص تكافؤ مبدأ كسر إلى الحكومية والجامعات الخاصة الجامعات تقدمو الذي
 وبرامجيا المنخفضة فصوليا وكثافة وتجييزاتيا بمبانييا الخاصة فالجامعات التعميمية،
 تعميمية فرص عمى طالبيا حصوؿ إلى يؤدي بيا التدريس ىيئة أعضاء ومستويات

 عنتر)أماميـ المتاحة العمؿ فرص خالؿ مف المرموقة لممراكز الوصوؿ وبالتالي أفضؿ،
 (.64-61: 8447، محمد

 في مصر في الخاصة والجامعي العالي التعميـ مؤسسات أعداد تزايد  وأصبح    
 االلتحاؽ فرص اعتماد حيث التعميمية، الفرص تكافؤ لمبدأ تيديداً  يشكؿ األخيرة السنوات

 مف أكثر الدراسية المصروفات دفع عمى لمطالب المالية القدرات عمى المؤسسات بيذه
 الطالب تقبؿ الخاص التعميـ مؤسسات مف فكثير العامة، الثانوية شيادت في المجموع
 تطبيؽ ييدد وىذا األكاديمي، التخصص نفس في الحكومية الجامعات مف أقؿ بمجموع

 لاللتحاؽ غيرىـ دوف فقط الغنية األسر ألبناء السماح خالؿ التعميمية الفرص تكافؤ مبدأ
 (. 74-73:  7089الشخيبى، عمى) المؤسسات بيذه

 األعمى المجمس الخاصة طبقًا لموقع الجامعات التالية تزايد عدد االحصائيةوتوضح 
 المصرية لمجامعات

الجامعات 

 الحكىمية

الجامعات 

 الخاصة

 الجامعات

 األهلية

جامعات 

رات طبيعة 

 خاصة

 جامعات

باجفاقيات 

 دولية

جم  جامعات

المىافقة على 

الالئحة وبذء 

 الذراسة بها

أكاديميات 

ومعاهذ جحث 

إشراف 

 حكىمى

27 18 3 2 5 3 4 

 (https://scu.eg/pages/private_universities) 
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 الخصوصيةالدروس  .3
 في اليوـ انتياء بعد وقائعو تجري موازياً  تعميماً  تمثؿ الخصوصية الدروس أصبحت    

 واإلعدادية االبتدائية التعميمية المراحؿ مختمؼ في الداء ىذا تفشي وقد النظامي، التعميـ
 أنواع مختمؼ في تفشى كما األطفاؿ، رياض مرحمة في وحتى والجامعية، والثانوية
 الدولية، ومدارس المغات، ومدارس الخاصة والمدارس الحكومية المدارس في التعميـ

 أسعارىا تتضخـ التي الدروس ليذه تكمفة مف المصرية األسرة تتحممو ما إلى باإلضافة
 حامد) المصري االقتصاد في العاـ التضخـ معدؿ متوسط تفوؽ بمعدالت
 أصبحت حيث خطيرة، ظاىرة الخصوصية الدروس ظاىرة وتعد(، 800: 8442عمار،
 مراحؿ مختمؼ في بجدية واالستمرار النجاح مجاؿ في التمايز في متزايداً  عامالً  تمثؿ

 دخؿ مستوى عمى لألبناء الخصوصية الدروس توفير عمى المقدرة وتعتمد التعميـ،
 نظاـ في أصال الموجود الطبقي التحيز لعممية جديداً  بعداً  الظاىرة ىذه وتضيؼ األسرة،
 طريؽ عؿ كامؿ بشكؿ مدار التوظؼ وحؽ التعميـ حؽ أصبح حيث المصري، التعميـ
 (602-603 : 8447 الفضيؿ، عبد محمود) السوؽ آليات
 التعميـ عف بديالً  تعميماً  يمثؿ الخصوصية الدروس طريؽ عف التعميـ أصبح وقد   

 لقيـ أىمية فال التعميمية  العممية اختزاؿ تـ حيث المدرسة، مجتمع خالؿ مف والتعمـ
 أصبح بؿ لممؤسسة، والوالء الذاتي الجيد وبذؿ والتعاوف المواىب وتنمية والتعامؿ النظاـ

 غناء في فيو األسوار، فوؽ والقفز النظاـ، وتحدي الذات تأكيد رموز مف بيا االستيتار
 العممية أطراؼ لكافة الخصوصية الدروس أساءت وبذلؾ الخصوصية، بدروسو عنيا

 وأولياء التعميـ، سمعة في تجاراً  ومدرسيف أنفسيـ، عمى يعتمدوف ال طالباً  التعميمية،
وآفاقيا)حامد  أىدافيا لمعظـ ميدرة تعميمية وعممية الدروس، تكاليؼ مف مرىقيف أمور

 (.20-64 : 7087عمار، 
 التعميم المتميز .4

 الجامعي التعميـ عمى اإلنفاؽ وتدىور الخصخصة وفمسفة توجيات تزايد مع    
 بمصروفات خاصة أقساـ إنشاء إلى الحكومية الجامعات مختمؼ لجأت والعالي،
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 األقساـ ىذه وتشمؿ التعميـ، مف مميز ونوع خاصة خدمة تقديـ بدعوى كمياتيا بمختمؼ
 الذي األمر وىو األجنبية، المغات بإحدى ولكف بالكمية، تدرس التي التخصصات نفس
 المغات يجيدوف الذيف الخريجيف عمى العمؿ بأسواؽ كبير طمب وجود عميو يشجع

 التفاوت تفاقـ إلى أدى ما وىو وغيرىا، والتجارية القانونية تخصصاتيـ في األجنبية
نفسيا)كماؿ  الحكومية الجامعات في حتى االجتماعية العدالة معايير وغياب االجتماعي

 (.776 :  3076مغيث،
 مف التعميـ مجانية عمى االلتفاؼ صور مف صورة" ويراىا سعيد اسماعيؿ عمى بأنيا    
 مف حمقة زيادة عمى تبرىف ظاىرة أنيا كما الطالب، مف التعميـ تكمفة تحصيؿ خالؿ
 الييمنة عصر في الييمنة لثقافة وتسبيد لألمة، الحضارية الذات محاصرة حمقات

 (.769: 7003سعيد اسماعيؿ عمى ،) األمريكية
 تتيح ال حيث التعميمية، والعدالة تتنافى الحكومية بالجامعات المتميز التعميـ وبرامج   

 التعميـ ظروؼ في المساواة الحكومية الجامعات داخؿ لمطالب المتميز التعميـ برامج
 الفرص عمى لمحصوؿ العممية الكفاءة معيار تستبعد كما السائد، التعميمي والمناخ

 المتميز التعميـ ببرامج فالطالب المالية، القدرة ىو الوحيد المعيار واعتبار التعميمية،
 قمة حيث العادي، التعميـ عف اختالؼ كمياً  تختمؼ تعميمية ظروؼ ضمف يتعمموف
جراء المعامؿ وتوافر التدريسية، القاعات داخؿ الطالبية الكثافة  التجارب، والمختبرات وا 

إيماف )متنوعة تعميمية أساليب عمى واالعتماد الحديثة، التكنولوجيا أساليب واستخداـ
 (.72: 3076صياـ،

 تعدد أنماط التعميم فى مصر   .5
واقع التعميـ في المجتمع المصري اآلف، يفصح عف ازدواجية قميئة، تضرب إف     

إلى قسميف متمايزيف،  –في شقو المدني  -بأقداميا في واقعنا لتقسيـ التعميـ العاـ 
مجاني بمستوياتو المعروفة، القسـ األوؿ يضـ نظاـ التعميـ الحكومي التقميدي ال

والقسـ الثاني يضـ مدارس المغات الدولية والوطنية بمستوياتيا المختمفة. والقسـ 
الثاني مرشح لمنمو باضطراد، وخريجو ىذه المدارس يستحوذوف عمى نسبة مف 
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األماكف بالجامعات الحكومية المجانية، وكؿ األماكف بالجامعات الخاصة، وبالتالي 
سـ األوؿ مف التعميـ العاـ ويختفى فى النياية، وعميو ستتحوؿ منظومة سيتوارى الق

التعميـ العاـ إلى منظومة خاصة تقدـ تعميمًا  ذا مصروفات، أي يوجد نظاماف 
عبد الفتاح )لمتعميـ، أحدىما لتعميـ الخاصة، أوالنخبة المتميزة في موازاة تعميـ العامة

 (. 719-712: 3070،تركي
المصري، مجتمع ذا تركيب طبقي حاد التبايف فى مكوناتو الثالثة إذف المجتمع    

الرئيسية ىذا التركيب نممس وجوده في تفاوت األوضاع االقتصادية لممواطنيف، نممس 
وجوده أيضًا فى ىذه البنية التعميمية الجديدة لمتعميـ العاـ، التي تترجـ عف التقسيـ 

مجتمع المصري، يجعمنا ندرؾ مصداقية الطبقي لممجتمع. وحقيقة التبايف الطبقي لم
القانوف، الذي يحكـ حركة أي نظاـ تعميمي ويحدد عالقتو بالمجتمع الذي أنشأه، وىو" 
أف النظاـ التعميمي آداة تتحكـ بيا القوى الفاعمة والمييمنة والممسكة بزماـ السمطة في 

قبؿ، فمصر اليوـ المجتمع، لتحافظ عمى استقرار المجتمع القائـ واستمراره فى المست
تعرؼ تطورًا وتحواًل في تركيبيا الطبقي. .تحوال يفرز طبقة عميا جديدة، تبحث عف 
مشروع ليا، ولكنيا تعي ضرورة أف تكوف ليا منظومة تعميمية تجيب عف حاجات أبنائيا 

 (.717)المرجع السابؽ:الذيف يعدوف الحتالؿ القمة
 فيما يمى:تعدد أنماط التعميم ويتمثل 

 :يم الحكوميالتعم -1
( إلى تكويف الدارس تكويًنا ثقافًيا وعممًيا 4ييدؼ التعميـ قبؿ الجامعي المادة )        

وقومًيا عمى مستويات متتالية، مف النواحي الوجدانية والقومية والعقمية واالجتماعية 
والصحية والسموكية و الرياضية، بقصد إعداد اإلنساف المصري المؤمف بربو ووطنو، 

مف القيـ والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقؽ وتزويده بالقدر المناسب 
إنسانيتو وكرامتو وقدرتو عمى تحقيؽ ذاتو، واإلسياـ بكفاءة في عمميات وأنشطة اإلنتاج 
والخدمات، أو لمواصمة التعميـ العالي والجامعي مف أجؿ تنمية المجتمع وتحقيؽ رخائو 

لسنة  724( مف قانوف التعميـ رقـ  2رقـ ) وتقدمو، وذلؾ وفًقا لما أشارت لو المادة
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، حيث التعميـ قبؿ الجامعي حؽ لجميع المواطنيف في مدارس الدولة بالمجاف، 7417
وال يجوز مطالبة التالميذ برسوـ مقابؿ ما يقدـ ليـ مف خدمات تعميمية أو تربوية ، كما 

تعماؿ األجيزة يجوز تحصيؿ مقابؿ خدمات إضافية تؤدى لمتالميذ أو تأمينات عف اس
واألدوات، أو مقابؿ تنظيـ تعميـ يسبؽ التعميـ األساسي اإللزامى ويقـو وزير التعميـ 

( 7417لسنة  724جميورية مصر العربية ، قانوف التعميـ رقـ ) بتحديد ذلؾ المقابؿ
 وافر برامج خاصة تقدميا وزارة التربية والتعميـ مف بينيا:وتت

 * مدارس البكالوريا الدولية:
، 37/4/3076( بتػاريخ 314وقد صدر بشأف تمؾ المدارس القرار الوزاري رقـ ) 

والذي ينص عمى أف مدارس البكالوريا الدولية ىػى مػدارس رسػمية نموذجيػة دوليػة ُتطبػؽ 
مناىج ذات طبيعة خاصة ودولية بالمغة العربية، وتتبع رئيس قطػاع التعمػيـ العػاـ مباشػرة 

عمػػػيـ و التعمػػػيـ الفنػػػي، حيػػػث ُتعػػػد ضػػػمف مشػػػروعات الػػػوزارة بػػػديواف عػػػاـ وزارة التربيػػػة والت
( جنيػػو 6000( مػػف القػػرار نفسػػو إلػػي أنػػو يػػتـ تحصػػيؿ مبمػػغ )7الرائػػدة، وتشػػير )المػػادة 

مصػري مقابػؿ الخػدمات اإلضػافية مػف التالميػذ بػدًءا مػف المسػتوى األوؿ والثػاني بريػػاض 
أسػاس عمػى أف تزيػد القيمػة كسنة  3076/3071األطفاؿ، وذلؾ بدًءا مف العاـ الدراسي 

%( سػػنوي،ا، وتكػػوف كثافػػة الفصػػوؿ فػػي المراحػػؿ الدراسػػية المختمفػػة بحػػد أقصػػى 1بنسػػبة )
قػػػرار الػػػوزاري رقػػػـ )( تمميػػػًذا فػػػي الفصػػػؿ، وال يجػػػوز زيادتيػػػا بػػػأى حػػػاؿ مػػػف األحػػػواؿ37)
(314 )3076 .) 

 * المدارس اليابانية:
وتسرى  3071لسنة  774زاري رقـ تـ إنشاء المدارس اليابانية بموجب القرار الو  

أحكاـ ىذا القرار عمى المدارس المصرية اليابانية المنشأة وفًقا لمقػرار، ويشػمؿ ىػذه القػرار 
المػػػػدارس القائمػػػػة عربػػػػى / لغػػػػات ومػػػػػدارس التجربػػػػة األوليػػػػة "عربػػػػى / لغػػػػات"، وكػػػػػذلؾ 

المػػدارس  المػدارس الجديػػدة لغػػات فقػػط ، حيػػث حػػدد القػػرار الػػوزارى قواعػػد القبػػوؿ فػػى تمػػؾ
بحيث ال يقؿ سف الطفؿ عف أربع سنوات بالمستوى األوؿ بمرحمة رياض األطفاؿ، عمػى 
أف يراعػػػى ترتيػػػب المتقػػػدميف لممدرسػػػة مػػػف األكبػػػر سػػػًنا فاألقػػػؿ، كمػػػا ُيقبػػػؿ األطفػػػاؿ فػػػى 
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الصػػؼ األوؿ االبتػػدائى بيػػذه النوعيػػة مػػف المػػدارس وفقًػػا لترتيػػب المتقػػدميف لممدرسػػة مػػف 
قػػؿ، وذلػػؾ مػػف سػػف سػػت سػػنوات وأقػػؿ مػػف سػػبع سػػنوات، واألفضػػمية لمػػف األكبػػر سػػًنا فاأل

اجتػػاز ريػػاض األطفػػاؿ، وقػػد أكػػد القػػرار أف المصػػروفات الدراسػػية اإلضػػافية تحصػػؿ مػػف 
التالميذ وفًقا لمنظاـ المعموؿ بو فى تمؾ المدارس قبؿ اإلنشاء وطبًقا لمقرار الػوزاري الػذى 

حصػػيؿ مصػػروفات األنشػػطة اليابانيػػة مػػف يصػػدر سػػنوًيا فػػي ىػػذا الشػػأف، عمػػى أف يػػتـ ت
جنيػػػو مصػػػري، بحيػػػث ال تقػػػؿ  9000حتػػػى  3000تالميػػػذ المػػػدارس الجديػػػدة مػػػا بػػػيف " 

% سػػنًويا وطبقًػػا لمعػػدؿ التضػػخـ ، ويػػتـ تحديػػد رسػػوـ كػػؿ مدرسػػة بمعرفػػة 1الزيػػادة عػػف 
لجنػػػة ُمشػػػػكمة مػػػػف مػػػدير وحػػػػدة إدارة المػػػػدارس المصػػػػرية اليابانيػػػة بػػػػديواف الػػػػوزارة ومػػػػدير 
 )المشروع، بالتنسػيؽ مػع مػدير المديريػة بكػؿ محافظػة وبرئاسػة رئػيس قطػاع التعمػيـ العػاـ

 .( 3071، 774قرار وزاري رقـ 
 :التعميم الخاص-2

مف حؽ كؿ مواطف مصري أف ينشئ مدرسة يدرس فييا أي مف مراحؿ التعميـ  
انتظار ر الخدمة دوف ر  الجامعي مقابؿ مصروفات، بشروط محددة أىميا توفي قبؿ

القرار الوزاري رقـ )صاحب المدرسة بالمتطمبات المالية ليا، حيث يشير  ربح، وأف يمتـز
،أنو تعتبر مدرسة خاصة كؿ منشأة غير ( 6/73/7442بشأف التعميـ الخاص  206

حكومية تقوـ بالتعميـ أو اإلعداد الميني أو الفني قبؿ مرحمة التعميـ الجامعي ُيستثنى مف 
 :ذلؾ
 نة التي تنشئيا الييئات األجنبية ، والتي يقتصر التعميـ فييا عمى دور الحضا

غير المصرييف مف أبناء العامميف في السمؾ الدبموماسي والقنصمي األجنبي 
 .وغيرىـ مف األجانب

  المراكز أو المعاىد الثقافية التي تنشئيا دولة أجنبية أو ىيئة دولية، استناًدا
العربية تنص عمى معاممة خاصة ليذه  التفاقية ثقافية مع جميورية مصر

 .المعاىد أو المراكز
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حيث تنشأ المدارس الخاصة بمصروفات لتحقيؽ كؿ أو بعض األغراض اآلتية  
 :( 4/4/3079في  930القرار الوزاري رقـ )مف  3وفًقا لممادة رقـ  

المعاونة في مجاؿ التعميـ األساسي والثانوي )العاـ / الفني( وفؽ الُخطط  
اىج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة ، وال يكوف غرضيا األساسي والمن

 .تحقيؽ الربح المادي
 التوسع في دارسة لغات أجنبية بجانب المناىج الرسمية المقررة 
 .دراسة مناىج خاصة بجانب المناىج الرسمية المقررة  
العممية التوسع في استخداـ األساليب والوسائؿ التكنولوجية الحديثة لتطوير  

  .التعميمية
االىتماـ بترسيخ القيـ الروحية والتربوية واألخالقية وتعميؽ الوالء لموطف  

 .والمواطنة
 :التعميم الدولي-3

تختمؼ المدارس الدولية تماما عف المدارس الخاصة، حيث تتبع المدارس  
المقدمة في الدولية مناىج خاصة بيا حسب الجية المانحة لمشيادة، حيث تتنوع المناىج 

 التي تغير مسماىا Gإطار ىذه المدارس ، فمـ تعد تقتصر عمىالشيادة العامة اإلنجميزية
Certificate of Secondary Education (I.G.C.S.E) لتصبح الشيادة بشيادة  
، بؿ تعدت ذلؾ لتتنوع   American High School Diploma  المعروفة في مصر

روفة بشيادة الدبموـ األمريكي وشيادة البكالوريا الدولية ما بيف الشيادة األمريكية المع
والشيادة األلمانية )األبيتور( والبكالوريا الفرنسية )الثانوية الفرنسية( مف المستوى الثاني 
الشيادات التي يتـ معادلتيا بشيادة الثانوية العامة  والدبموما الكندية، وغيرىا مف

ىمةالمصرية، بشرط استيفاء المواد المؤ  لمقبوؿ بكؿ كمية ، وبعد أف كاف اإلعداد لتمؾ  
الشيادات قاصًرا عمى المرحمة الثانوية فقط، امتدت نظـ إعداد ىذه الشيادات إلى البدء 
منذ مرحمة رياض األطفاؿ مروًرا بمختمؼ المراحؿ التعميمية، ولما كاف الشرط األساسي 

قدرة الطالب المادية، نجد أماكف  في االلتحاؽ بالشيادات الثانوية األجنبية يتوقؼ عمى



 

   

  
 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو 
 2021الجزء الثانى 
 

391 

تمركز تمؾ المدارس في محافظتي القاىرة واإلسكندرية  حيث أماكف إقامة الفئات القادرة 
مادًيا، لكف مؤخًرا وكنتيجة لزيادة الطمب االجتماعي عمى تمؾ الشيادات  افتتحت بعض 

القانوف  المدارس في باقي محافظات الجميورية، حيث يطبؽ عمى تمؾ المدارس مواد
التي تشمؿ شروط الترخيص، حيث تمتـز تمؾ المدارس بتعميـ  3077لسنة  327رقـ 

المغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والتاريخ والجغرافيا بالمغة العربية لمطالب 
( الممتحقيف بيا في جميع مراحؿ التعميـ http://ecesr.org/wp-

content/uploads/2014/03/Education-Stages-Paper.pdf ( 
أف النظاـ التعميمي في مصر لـ يعد نظاًما تعميمًيا واحًدا و إنما ىو يتضح مما سبؽ   

تعمؿ متوازية بجانب النظاـ التعميمي الذي تقدمو الدولة، في سائر  أنماطمزيج مف عدة 
المراحؿ التعميمية ، إال أف القاسـ المشترؾ فييا ىو أف الحصوؿ عمى  تعميـ ذي جودة 
في مصر قد أصبح لمف يستطيع تحمؿ نفقاتو وتمؾ األخيرة تتفاوت وفًقا لطبقات 

ويمكف بمورة مظاىر انعكاس العوامؿ ، المجتمع و احتياجاتيا ومتطمباتيا المتجددة 
 :الداخمية والخارجية عمى أزمة التعميـ فيما يمي

  فتح الباب أماـ القطاع الخاص المحمي واألجنبي لإلستثمار في مجاؿ التعميـ بكؿ
 .مراحمو

 ظيور ازدواجيات في التعميـ المصري. 
 يتـ إتاحة  اإلطاحة بمبدأ تكافؤ الفرص في مجاؿ التعميـ وفي مجاؿ العمؿ، حيث

 .الفرص التعميمية األفضؿ أماـ القمة الثرية، مما يؤدي إلى تعميؽ التمايزات الطبقية
  دخوؿ الحكومة في منافسة مع القطاع الخاص بإنشاء المدارس التجريبية لمغات

بمصروفات، مما أثر سمبًا عمى المدارس الرسمية المجانية والتي تدىورت بيا 
 .الخدمة التعميمية

 جـ اإلنفاؽ عمى التعميـ حيث بمغت نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ مف الناتج تراجع ح
  .القومي اإلجمالي

 .تفاقـ سمبيات اإلعتماد عمى القروض والمساعدات المشروطة في تمويؿ التعميـ 
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  يتخذ شكاًل طبقيًا يعكس التقسيـ الطبقي لممجتمع وأف فرص اإلستمرار في التعميـ
فقط وأف أبرز ما يميز طبقية التعميـ تمؾ المصروفات غير متاحة إال لمقادريف 

الباىظة التي يتكمفيا التعميـ عف طريؽ الدروس الخصوصية والكتب الخارجية مما 
 يجعؿ التعميـ متاحًا فقط لمقادريف.

 .االثنوجرافية الدراسة وقائع: الثاني المبحث
ثػػػػػػػـ  وخصائصػػػػػػة، سػػػػػػيتـ عػػػػػػػرض ألىميػػػػػػة المػػػػػػنيج االثنػػػػػػوجرافى فػػػػػػي ىػػػػػػذا المبحػػػػػػث

عػػػػػػػػرض وتحميػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػة االثنوجرافيػػػػػػػػة "رؤيػػػػػػػػة اعضػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس لجدليػػػػػػػػة 
 العالقة بيف أزمة التركيب الطبقى وبيف التعميـ المصرى".

 وخصائصة اإلثنوجرافيالمنهج أهمية أواًل:   
 :تتضح أىمية المنيج االثنوجرافى مف خالؿ ما يمىأهمية البحث اإلثنوجرافي :  .أ 

  اإلثنوجرافي في الربط باستمرار بيف الجػانبيف الػداخمي والخػارجي تكمف أىمية المنيج
لمسػػػموؾ مػػػف خػػػالؿ أنمػػػاط التفاعػػػؿ االجتمػػػاعي داخػػػؿ المدرسػػػة والفصػػػؿ، والمجتمػػػع 
المحػػيط، وفػػي فيػػـ العالقػػة بػػيف الوضػػع االجتمػػاعي والطبقػػي ونػػوع التعمػػيـ والفػػرص 

دراسػػػة الظػػػواىر والعمميػػػات كمػػػا يسػػػيـ المػػػنيج اإلثنػػػوجرافي فػػػي ،  التعميميػػػة المتاحػػػة
التربويػػة، ودوافػػع التفاعػػؿ االجتمػػاعي، داخػػؿ المدرسػػة، حيػػث يمكػػف اكتسػػاب معرفػػة 
صػػػػػادقة وثابتػػػػػة عنيػػػػػا مػػػػػف الػػػػػداخؿ، عػػػػػف طريػػػػػؽ البحػػػػػث المتعمػػػػػؽ المتعمػػػػػد عمػػػػػى 

ويتحقػػػػؽ االستبصػػػػار أو  ،االستبصػػػػار مػػػػف خػػػػالؿ المالحظػػػػة بالمشػػػػاركة والمعايشػػػػة
فالمشػاركة فػي النشػػاط ، اىرة االجتماعيػة والتربويػةالتعمػؽ عنػدما نػدخؿ إلػى قمػب الظػ

التربػػوي الػػذي ندرسػػو ىػػي السػػبيؿ إلػػى فيػػـ المصػػالح االجتماعيػػة والثقافيػػة واألىػػداؼ 
 (.70: 3007شبؿ بدراف، )ذلؾ النشاطووجيات النظر والقيـ والمعاني التي ينطوي عمييا 

 لتعميميػة المختمفػة عمػى ا كالتيساعد المنيج اإلثنوجرافي عمػى فيػـ كيفيػة تػأثير المشػ
تكػػػويف أنمػػػاط التفػػػاعالت، وبنػػػاء المعػػػاني داخػػػؿ أسػػػوار المؤسسػػػة التعميميػػػة، وكيفيػػػة 
تشػػكيؿ ىػػذه المعػػاني، وكيفيػػة اسػػتجابة الطالػػب والمعمػػـ ليػػا. وبيػػذه الطريقػػة يسػػتطيع 
الباحث التربوي أف يطػور العناصػر التحميميػة والتصػورية لمتفسػير مػف خػالؿ البيانػات 
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ذاتيػػا بػػداًل مػػف أف يبػػدأ بفئػػات كميػػة مفترضػػة، قػػد ال تكػػوف متصػػمة مباشػػرة الواقعيػػة 
 (26: 3002.)نادر وىبة وآخروف، الذي يدرسوبالطبيعة النوعية لمواقع التربوي واإلنساني 

 ا لمظاىرة التربوية قيد الدراسة، ويساعد عمى عمقً كثر يقدـ المنيج اإلثنوجرافي فيمًا أ
الفيـ في سياقات مختمفة يحقؽ إلنسانية، كما فيـ الممارسات والتفاعالت ا

ف استخداـ البحث اإلثنوجرافي في التربية يساعد عمى فيـ أي كما أوديناميكية، 
لى دراسة السموؾ اإلنساني وفيمو وتأويمو عمى مستوى مف  ظاىرة أو مشكمة، وا 
العمؽ ال يتحقؽ في الدراسات الكمية التي تحصر نطاقيا في المظير الخارجي 

سموؾ، وال يمكنيا الكشؼ عف األساليب الكامنة خمفو، أو عف العوامؿ والقوى لم
ـ،بف حسيف  راشد .السياسية والثقافية التي تكمف خمؼ ىذا السموؾ  (29: 3001العبدالكري

  يسػتخدـ البحػث اإلثنػوجرافي لػيمكف المعممػيف مػف مواجيػة التحػديات وحػؿ المشػكالت
تحسػػيف الػػتعمـ لمطػػالب فػػي صػػفوفيـ الدراسػػية التػػي تػػواجييـ بأنفسػػيـ، مػػا يػػؤدي إلػػى 

مف خالؿ دراسة المشكالت المتعمقػة بالمنػاىج وطػرؽ التػدريس، ويسػاعد المعمػـ عمػى 
التقييـ الذاتي، والتفكر في ممارستو الصفية، وبالتالي تحسيف أداء الطالب، وتحسيف 

تيارات المتاحة أداء المعمميف أنفسيـ، فيوفر لمتربوييف منيجية لمتفكر والنظر في االخ
 (36: 3002حيدر، حسيف  .)وتنفيذ الحموؿ الممكنة وتقييميا

 خصائص المنهج االثنوجرافى:  .ب 

 يتسـ المنيج االثنوجرافى بالخصائص التالية:       
  ،يوصػػػػؼ البحػػػػث اإلثنػػػػوجرافي بأنػػػػو بحػػػػث تفػػػػاعمي، يتطمػػػػب وقتػػػػًا طػػػػوياًل لممالحظػػػػة

بشػكميا وفػػي مواقعيػػا الطبيعيػػة. ويسػػتغرؽ والمقابمػة، وتسػػجيؿ المعمومػػات كمػػا تحػػدث 
البحث اإلثنوجرافي أوقاتًا طويمة تتراوح بػيف أشػير إلػى عػدد مػف السػنوات، خصوصػًا 
عندما يتطمب دراسة الظاىرة التربوية في أكثر مف موقػع، ويركػز البحػث اإلثنػوجرافي 
عمػػػػى وصػػػػؼ السػػػػياؽ، دوف محاولػػػػة مػػػػف الباحػػػػث فػػػػرض نظامػػػػو أو معتقداتػػػػو عمػػػػى 

 (.Guba, E.et all,2007,257)ؼ البحثيالموق
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 اإلثنوجرافية فاألبحاث الدراسة، موضوع المجتمع بمعايشة الباحث قياـ يقتضي 
 داخؿ اليومية المشاىدات كتدويف البيانات  لجمع معينة آليات تتطمب التربوية
جراء خارجو، أو الصؼ، دارييف ومعممات ومعمميف طالب مع مقابالت وا   وأىالي، وا 
 طوياًل، وقتاً  يتطمب األبحاث مف النوع ىذا إف. صمة ذات ويوميات وثائؽ وتحميؿ

نادروىبة .)سنوات عشر إلى سنتيف بيف تمتد فترة واحد، إثنوغرافي بحث يستغرؽ فقد
 (72 :3002 وآخروف،

 بما يمى  يتميز المنيج اإلثنوجرافيMcMillan, J,2001,421)) 
 .المرونة في الطريقة والتحميؿ 

 .مقنف، فال يخضع لضبط سابؽ لممتغيراتبحث غير  

لػػػو القػػػدرة عمػػػى الكشػػػؼ عػػػف الظػػػواىر العفويػػػة التػػػي تظيػػػر مػػػف خػػػالؿ الممارسػػػات  
 .والسموكيات غير المقصودة خالؿ إجراء الدراسة

يقػوـ البحػػث اإلثنػوجرافي عمػػى افتػػراض أف السػموؾ اإلنسػػاني يتػػأثر تػأثرًا كبيػػرًا بالبيئػػة  
 .التي يحدث فييا

والمعمومات يجب أف يجري في مواقعيا وسياقاتيا الطبيعية. حيػث تػتـ  جمع البيانات 
 عممية تفسير البيانات في إطار السياؽ ذاتو. 

تعمػػػيـ النتػػػائج لػػػيس ىػػػدفًا، فػػػالميـ ىػػػو الوصػػػؼ الػػػدقيؽ والمتعمػػػؽ لمموقػػػؼ موضػػػوع  
 .الدراسة

 ثانيػػػًا: عػػػرض وتحميػػػل الدراسػػػة االثنوجرافيػػػة "رؤيػػػة اعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس لجدليػػػة
 العالقة بين أزمة التركيب الطبقى وبين التعميم المصرى.

 المحور األول: تاثير العولمة االقتصادية عمى التركيب الطبقى وبنية التعميم.
أبعػػػػاد وضػػػػعيا أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فػػػػي مقدمػػػػة  ثالثػػػػةتضػػػػمف ىػػػػذا المحػػػػور 

 أولوياتيـ وكانت استجاباتيـ عمى تمؾ األبعاد عمى النحو التالى.
 ذىػػػػػب معظػػػػـ أفػػػػػراد العينػػػػة إلػػػػػى  المقصػػػػػود بالعولمػػػػة اإلقتصػػػػػادية مػػػػن حيػػػػػث ....

نسػػػػػحاب الدولػػػػػة مػػػػػف  أنيػػػػػا تتجمػػػػػى فػػػػػي "تحريػػػػػر األسػػػػػواؽ، وخصخصػػػػػة األصػػػػػوؿ، وا 
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آداء بعػػػػػػػػػض وظائفيػػػػػػػػػا وخاصػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ الرعايػػػػػػػػػػة اإلجتماعيػػػػػػػػػة .... ونشػػػػػػػػػػر 
 التكنولوجيػػػػػا .... والتوزيػػػػػع العػػػػػابر لمقػػػػػارات لإلنتػػػػػاج المصػػػػػنع مػػػػػف خػػػػػالؿ االسػػػػػتثمار
األجنبػػػػػػى المباشػػػػػػر .... والتكامػػػػػػؿ بػػػػػػيف السػػػػػػوؽ الرأسػػػػػػمالى .... إنيػػػػػػا بدايػػػػػػة عولمػػػػػػة 
اإلنتػػػػاج ورأس المػػػػاؿ اإلنتػػػػاجى، وقػػػػوى اإلنتػػػػاج الرأسػػػػمالى "ويؤكػػػػد أحػػػػد أفػػػػراد العينػػػػة 
أف العولمػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية نمػػػػػػػػط مػػػػػػػػف أنمػػػػػػػػاط االسػػػػػػػػتغالؿ التػػػػػػػػى اخترعتيػػػػػػػػا الػػػػػػػػدوؿ 

مة طػػػػوؿ العمػػػػر، وينطبػػػػؽ ذلػػػػؾ عمػػػػى الرأسػػػػمالية لتأكيػػػػد ىيمنتيػػػػا عمػػػػى الػػػػدوؿ المسػػػػتق
 مفيـو الحداثة .... كميا مفاىيـ تستيدؼ الييمنة الرأسمالية عمى العالـ".

ويػػػػػذىب أحػػػػػد افػػػػػراد العينػػػػػة إلػػػػػى أف العولمػػػػػة االقتصػػػػػادية تتجمػػػػػى فػػػػػي تصػػػػػاعد قػػػػػوة     
المؤسسػػػػات الدوليػػػػة المتحدثػػػػة باسػػػػميا ، حيػػػػث رضػػػػخت الػػػػدوؿ الناميػػػػة دولػػػػة تمػػػػو أخػػػػرى 

يفػػػػػػػات صػػػػػػػندوؽ النقػػػػػػػد الػػػػػػػدولى والبنػػػػػػػؾ الػػػػػػػدولى والعولمػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية ألطروحػػػػػػػات وتول
ىػػػػػى الوجػػػػػو اآلخػػػػػر ألفػػػػػوؿ األنظمػػػػػة االجتماعيػػػػػة واالقتصػػػػػادية التػػػػػى ال تتعامػػػػػؿ بآليػػػػػات 

 النظاـ الرأسمالى.
 ذىػػػػب معظػػػػـ  ومػػػػن حيػػػػث تػػػػاثير العولمػػػػة عمػػػػى التركيػػػػب الطبقػػػػى لممجتمػػػػع .....

"اتسػػػػػػاع الفجػػػػػػوات بػػػػػػيف طبقػػػػػػات  أفػػػػػػراد العينػػػػػػة إلػػػػػػى أف تمػػػػػػؾ التػػػػػػأثيرات تتجمػػػػػػى فػػػػػػي
المجتمػػػػػع ..... تكػػػػػريس الثػػػػػروة والسػػػػػمطة فػػػػػي أيػػػػػدى أعػػػػػداد قميمػػػػػة .... ازديػػػػػاد عػػػػػدد 
الفقػػػػػػراء ممػػػػػػف يعيشػػػػػػوف تحػػػػػػت خػػػػػػط الفقػػػػػػر .... انتشػػػػػػار الجريمػػػػػػة .... تفػػػػػػاقـ اعػػػػػػداد 
العشػػػػػػػػوائيات .... معاقبػػػػػػػػة الػػػػػػػػدوؿ بالحصػػػػػػػػار .... الػػػػػػػػتحكـ فػػػػػػػػي مقػػػػػػػػدرات الشػػػػػػػػرائح 

عمػػػػػػى شخصػػػػػػيات وطنيػػػػػػة .... تراجػػػػػػع قػػػػػػيـ اقتصػػػػػػادية  الفقيػػػػػػره .... فػػػػػػرض عقوبػػػػػػات
 أصيمة مثؿ الجدية واالتقاف والدقة ".

وأكػػػػػػد أحػػػػػػد أفػػػػػػراد العينػػػػػػة أف لمعولمػػػػػػة مجموعػػػػػػة مػػػػػػف اآلليػػػػػػات الجينميػػػػػػة التػػػػػػى سػػػػػػعت    
مػػػػػػػف خالليػػػػػػػا غػػػػػػػزو العػػػػػػػالـ واختراقػػػػػػػو اقتصػػػػػػػاديًا وسياسػػػػػػػيًا وثقافيػػػػػػػًا ....... منيػػػػػػػا آليػػػػػػػات 

ضػػػػػػو واإلتفاقيػػػػػػات الدوليػػػػػػة "الجػػػػػػات" وغيرىػػػػػػا لتحريػػػػػػر السػػػػػػوؽ "كعولمػػػػػػة اقتصػػػػػػاديو" كالمو 
التجػػػػػػارة العالميػػػػػػة وحريػػػػػػة التنقػػػػػػؿ واغػػػػػػراؽ األسػػػػػػواؽ وصػػػػػػناعة اسػػػػػػواؽ جديػػػػػػدة باسػػػػػػتمرار 
السػػػػػػتيعاب منتجاتيػػػػػػا وبالشػػػػػػكؿ الػػػػػػذى تريػػػػػػد وسػػػػػػاعدت العوممػػػػػػة فػػػػػػي كػػػػػػؿ بمػػػػػػد الوضػػػػػػع 
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وجدتػػػػػػػو ظييػػػػػػػر  اتيالسػػػػػػػبعينالػػػػػػػداخمى ليػػػػػػػا فعنػػػػػػػدنا سياسػػػػػػػة االنفتػػػػػػػاح االقتصػػػػػػػادى فػػػػػػػي 
خمػػػػػى مناسػػػػػب ليػػػػػا ....... بشػػػػػكؿ غيػػػػػر مػػػػػف طبيعػػػػػة التركيػػػػػب الطبقػػػػػى فػػػػػي المجتمػػػػػع دا

المصػػػػػرى إلػػػػػى حػػػػػد كبيػػػػػر فأصػػػػػاب البنيػػػػػة الطبقيػػػػػة خمػػػػػؿ فػػػػػي مسػػػػػتوى الفقػػػػػر والغنػػػػػى ، 
فػػػػػروؽ طبقيػػػػػة حػػػػػادة ، سػػػػػيادة القػػػػػيـ الماديػػػػػة ، والثقافػػػػػة االسػػػػػتيالكية ، العنػػػػػؼ والجريمػػػػػة 

"البعػػػػػػػد الواحػػػػػػػدى" وتراجعػػػػػػػت وغػػػػػػػالء االسػػػػػػػعار باختصػػػػػػػار تحكػػػػػػػـ العامػػػػػػػؿ االقتصػػػػػػػادى 
معػػػػػايير اخالقيػػػػػة ووجدانيػػػػػة وأثػػػػػر عمػػػػػى التعمػػػػػيـ فػػػػػي تػػػػػدويؿ التعمػػػػػيـ )خػػػػػاص ، أجنبػػػػػى ، 

 متعدد( ، تراجع ىوية التعميـ.
ويتحػػػػػدث أحػػػػػد أفػػػػػراد العينػػػػػة عػػػػػف تػػػػػأثير العولمػػػػػة االقتصػػػػػادية عمػػػػػى التركيػػػػػب الطبقػػػػػى    

.... عمػػػػػػػػى كامػػػػػػػػؿ  قػػػػػػػػائاًل "بعػػػػػػػػد انييػػػػػػػػار حػػػػػػػػائط بػػػػػػػػرليف وسػػػػػػػػيطرة الرأسػػػػػػػػمالية العالميػػػػػػػػة
محيطيػػػػػػا الحضػػػػػػارى ، تواصػػػػػػؿ التػػػػػػرويج بقػػػػػػوة لػػػػػػنمط االقتصػػػػػػاد الرأسػػػػػػمالى ، حيػػػػػػث لػػػػػػـ 
يعػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػموحًا لػػػػػػػػػنظـ أخػػػػػػػػػرى أف توجػػػػػػػػػد أو أف تعػػػػػػػػػزؼ أنغامػػػػػػػػػًا أخػػػػػػػػػرى غيػػػػػػػػػر المحػػػػػػػػػف 
الرأسػػػػػمالى ، وتػػػػػـ تركيػػػػػز الثػػػػػروة بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر فػػػػػي مجموعػػػػػة الػػػػػدوؿ التػػػػػى تقػػػػػود العولمػػػػػة 

بصػػػػػػورة حػػػػػػادة بػػػػػػيف الشػػػػػػماؿ والجنػػػػػػوب وأصػػػػػػبح  الرأسػػػػػػمالية وزادت الفجػػػػػػوات االقتصػػػػػػادية
% مػػػػػػف الػػػػػػدخؿ العػػػػػػالمى ، وفػػػػػػى إطػػػػػػار 16% مػػػػػػف سػػػػػػكاف العػػػػػػالـ يحصػػػػػػموف عمػػػػػػى 30

البيئػػػػػة الرأسػػػػػمالية الضػػػػػاغطة أصػػػػػبح ميمػػػػػة الدولػػػػػة فػػػػػي عػػػػػالـ الجنػػػػػوب مجػػػػػرد التسػػػػػيير 
اإلدارى اليػػػػػػػومى لسياسػػػػػػػات وبػػػػػػػرامج مفروضػػػػػػػو مػػػػػػػف مؤسسػػػػػػػات التمويػػػػػػػؿ الدوليػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ 

وؽ النقػػػػػػد الػػػػػػػدولى ، وىيئػػػػػػة المعونػػػػػػة األمريكيػػػػػػة طبقػػػػػػًا لشػػػػػػػروط البنػػػػػػؾ الػػػػػػدولى ، وصػػػػػػند
 ومتطمبات الشركات عابرة القومية.

ونتيجة لسياسات العولمة االقتصادية كما يؤكد أحد أفراد العينة "عاش العالـ 
ويعيش اغمب سكانو حالة بؤس وفاقة ، فيناؾ عالـ غنى ببضع مدف كبرى فقط ، 

رى كذلؾ ويسكنيا مميارات مف البشر ال يسدوف رمقيـ وبأحياء فقر وجوع ىى األخرى كب
دارة يتدنى فييا حجـ العمالة عمى  إال بالكاد ولقد فرضت العولمة الرأسمالية أساليب عمؿ وا 
نحو رىيب ، وتتزايد فيو حجـ البطالة بشكؿ مخيؼ وتواجو مصر خطر االبعاد أو 

ا عمى مواكبة قوة الدفع الجديدة االقصاء مف الدورة االقتصادية العالمية بفعؿ ضعؼ قدرتي
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لنسؽ العولمة اإلقتصادية ... ولقد نزعت سياسات االصالح االقتصادي الحماية عف 
( 92القطاعات االفقر مف المصرييف حيث كانت التحوالت االقتصادية بدءًا مف القانوف )

بعدىا ، لحظة فارقة في تاريخ المصرييف يتناقض ما قبميا تناقضًا تامًا مع  7419لعاـ 
حيث مثؿ ىذا التاريخ حدًا فاصاًل بيف طريقيف وبيف سياستيف وبيف نظاميف حيث بدأت 
مصر التحوؿ عف المسار االشتراكي إلى المسار الرأسمالى ، ويؤكد أحد أفراد العينة أىـ 
التحوالت االقتصادية والتى أثمرتيا محاوالت دمج االقتصاد المصرى في العولمة 

 مي:فيما ي االقتصادية
 تصفية القطاع العاـ الممموؾ لمدولة ببيعو ألصحاب رؤوس األمواؿ.  

 توسيع نفوذ وىيمنة القطاع الخاص.  -

 تحجيـ البنوؾ الوطنية بتسييؿ إنشاء البنوؾ األجنبية.  -

وضػػػػػػػػع المصػػػػػػػػنوعات المصػػػػػػػػرية فػػػػػػػػي منافسػػػػػػػػة غيػػػػػػػػر متكافئػػػػػػػػة مػػػػػػػػع المصػػػػػػػػنوعات  -
 الوافدة. 

صػػػػػػػعبو ممػػػػػػػا أدى الػػػػػػػى تػػػػػػػدىور تعػػػػػػػويـ الجنيػػػػػػػو المصػػػػػػػري فػػػػػػػي ظػػػػػػػروؼ تناريخيػػػػػػػة  -
 قيمتو.

االعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػػى المعونػػػػػػػات األجنبيػػػػػػػة والقػػػػػػػروض والمػػػػػػػنح لسػػػػػػػد العجػػػػػػػز فػػػػػػػي ميػػػػػػػزاف  -
 المدفوعات.

لغػػػػػػػػاء الػػػػػػػػدعـ ،  - ابتعػػػػػػػػاد الدولػػػػػػػػة عػػػػػػػػف مجػػػػػػػػاالت التوظيػػػػػػػػؼ ، وتحديػػػػػػػػد األسػػػػػػػػعار ، وا 
واالنسػػػػػػحاب مػػػػػػف الخػػػػػػدمات العامػػػػػػة ، والػػػػػػدعوة لممبػػػػػػادرات الفرديػػػػػػة لمقيػػػػػػاـ بخػػػػػػدمات 

 والسكف والمرافؽ العامة. التعميـ والصحة

إطػػػػػػالؽ حريػػػػػػة السػػػػػػوؽ لتحديػػػػػػد سػػػػػػعر صػػػػػػرؼ العممػػػػػػة ، وحريػػػػػػة التجػػػػػػارة ، والتخمػػػػػػى  -
 عف التخطيط القومى.

الترحيػػػػػػػػػػب باالسػػػػػػػػػػتثمارات األجنبيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع اعطائيػػػػػػػػػػا كافػػػػػػػػػػة المزايػػػػػػػػػػا والضػػػػػػػػػػمانات ،  -
 والتكيؼ مع المشكالت العويصو التى تفرزىا العولمة الرأسمالية.
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السياسػػػػػػػات التػػػػػػى سػػػػػػػعت إلػػػػػػى دمػػػػػػػج االقتصػػػػػػاد المصػػػػػػػرى ولقػػػػػػد أثمػػػػػػػرت جممػػػػػػة 
بالعولمػػػػػة االقتصػػػػػادية إلػػػػػى تفػػػػػاقـ أزمتنػػػػػا االقتصػػػػػادية واإلجتماعيػػػػػة حيػػػػػث "ارتفػػػػػع الػػػػػديف 
الػػػػػػداخمى والخػػػػػػارجى بصػػػػػػورة غيػػػػػػر مسػػػػػػبوقو تنػػػػػػذر بػػػػػػالخطر" وتراجػػػػػػع االحتيػػػػػػاطى مػػػػػػف 
ع النقػػػػػػػػد األجنبػػػػػػػػى ، وتراجعػػػػػػػػت االسػػػػػػػػتثمارات األجنبيػػػػػػػػة والسػػػػػػػػياحة والصػػػػػػػػادرات ، ارتفػػػػػػػػ

عجػػػػػػػز الموازنػػػػػػػة والتضػػػػػػػخـ والبطالػػػػػػػة بشػػػػػػػكؿ غيػػػػػػػر مسػػػػػػػبوؽ ممػػػػػػػا انعكػػػػػػػس سػػػػػػػمبًا عمػػػػػػػى 
 ضرورة العيش ، والتغذية والصحة والتعميـ واألسعار.

 اتفػػػػؽ معظػػػػـ أفػػػػراد  ومػػػػن حيػػػػث تػػػػأثيرات التركيػػػػب الطبقػػػػى عمػػػػى بنيػػػػة التعمػػػػيم ...
العينػػػػػة عمػػػػػى انعكػػػػػاس التركيػػػػػب الطبقػػػػػى عمػػػػػى بنيػػػػػة التعمػػػػػيـ فأصػػػػػبحنا نشػػػػػاىد فػػػػػي 

مػػػػػػػدف الكبػػػػػػرى تعمػػػػػػػيـ لمنخبػػػػػػػة بمصػػػػػػروفات باىظػػػػػػػة وتعمػػػػػػيـ لمجمػػػػػػػاىير تكفمػػػػػػػو كػػػػػػؿ ال
 الحكومة.

وذىػػػػب أحػػػػد أفػػػػراد العينػػػػة إلػػػػى أف مػػػػا يػػػػؤثر عمػػػػى التعمػػػػيـ المصػػػػرى ىػػػػو "ىيمنػػػػة الفكػػػػر   
الرأسػػػػػػمالى إال مػػػػػػف بعػػػػػػض األفكػػػػػػار التػػػػػػى يػػػػػػؤمف بيػػػػػػا الشػػػػػػعب المصػػػػػػرى فػػػػػػي وجدانػػػػػػو 

التوجػػػػػػو االسػػػػػػالمى مػػػػػػف األصػػػػػػيؿ، نشػػػػػػأت معػػػػػػو مػػػػػػف الجػػػػػػانبيف المصػػػػػػرى مػػػػػػف ناحيػػػػػػة و 
ناحيػػػػػة أخػػػػػرى فمػػػػػف طبقػػػػػػوا العولمػػػػػة فػػػػػي التعمػػػػػيـ المصػػػػػػرى، ىػػػػػـ أولئػػػػػؾ الػػػػػذيف يؤمنػػػػػػوف 
بالرأسػػػػػمالية تحقيقػػػػػًا لمصػػػػػالحيـ الطبقيػػػػػة التػػػػػى تػػػػػرتبط بالرأسػػػػػمالية العالميػػػػػة .... والتعمػػػػػيـ 
المصػػػػرى لألسػػػػؼ الشػػػػديد يتحػػػػرؾ بػػػػال رؤيػػػػة نظريػػػػة توجيػػػػو، نعػػػػـ ىنػػػػاؾ مػػػػدارس أنشػػػػئت 

وىنػػػػاؾ مػػػػدارس يابانيػػػػة أنشػػػػئت بالتعػػػػاوف مػػػػع اليابػػػػاف، ىنػػػػاؾ مػػػػدارس  ومعممػػػػوف تػػػػدربوا،
أجنبيػػػػة أنشػػػػئت لألغنيػػػػاء، لقػػػػد حػػػػذر الػػػػدكتور "حامػػػػد عمػػػػار" كمػػػػا يقػػػػوؿ أحػػػػد أفػػػػراد العينػػػػة 
مػػػػف تػػػػاثير التعمػػػػيـ األجنبػػػػى عمػػػػى نسػػػػيج المجتمػػػػع، فمػػػػا يكػػػػوف قولػػػػو اآلف إذا كػػػػاف عمػػػػى 

 قيد الحياة.
ى" كمػػػػا أكػػػػد أحػػػػد أفػػػػراد العينػػػػة أف كتػػػػب عػػػػدة ولقػػػػد سػػػػبؽ الػػػػدكتور "سػػػػعيد اسػػػػماعيؿ عمػػػػ 

مقػػػػػػاالت بػػػػػػاألىراـ تنديػػػػػػدًا بػػػػػػذلؾ وبػػػػػػيف خطورتػػػػػػو عمػػػػػػى شػػػػػػتى النػػػػػػواحى، ويحػػػػػػاوؿ وزيػػػػػػر 
التعمػػػػػػػيـ أف يسػػػػػػػخر التكنولوجيػػػػػػػا لخدمػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ، لكنػػػػػػػو نسػػػػػػػى أو ال يعػػػػػػػرؼ أف التعمػػػػػػػيـ 

يف بكافػػػػػة مسػػػػػتوياتو ال يتحقػػػػػؽ تربويػػػػػًا إال مػػػػػف خػػػػػالؿ االتصػػػػػاؿ والمناقشػػػػػة المباشػػػػػريف بػػػػػ
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الطالػػػػػب والمعمػػػػػـ، حتػػػػػى ىػػػػػذا األمػػػػػر التكنولػػػػػوجى نسػػػػػى أف ىنػػػػػاؾ قػػػػػرى فػػػػػي مصػػػػػر لػػػػػـ 
تػػػػدخميا الكيربػػػػاء، وكػػػػذلؾ أميػػػػة أوليػػػػاء األمػػػػور، أو المسػػػػتوى المتػػػػدني مػػػػف تعمػػػػيميـ ىػػػػذا 

 باإلضافة إلى جائحة كورونا التى فرضت تعميمًا معوقًا رغـ ما يبذؿ مف جيد.
ب الطبقػػػػػى عمػػػػػى التعمػػػػػيـ يتجمػػػػػى فػػػػػي وجػػػػػود ويؤكػػػػػد أحػػػػػد أفػػػػػراد العينػػػػػة أف تػػػػػأثير التركيػػػػػ

 أنماط مختمفة مف التعميـ لكؿ طبقة مف طبقات المجتمع فيناؾ:
 .مدارس وجامعات الخمس نجـو تمثؿ تعميـ النخبة 

مضػػػػػموف ىػػػػػذه المػػػػػدارس وتمػػػػػؾ الجامعػػػػػات إمػػػػػا أمريكػػػػػى أو بريطػػػػػانى أو فرنسػػػػػى 
لنػػػػػػوع مػػػػػػف حػػػػػػؽ بيػػػػػػذا اتأو ألمػػػػػػانى حسػػػػػػب نػػػػػػوع المدرسػػػػػػة أو الجامعػػػػػػة ... وال يم

التعمػػػػػػػيـ إال أبنػػػػػػػاء الطبقػػػػػػػة العميػػػػػػػا لضػػػػػػػخامة المصػػػػػػػروفات التػػػػػػػى يػػػػػػػدفعيا اآلبػػػػػػػاء 
ألبنػػػػػػائيـ وىػػػػػػو مػػػػػػا يجعميػػػػػػا حكػػػػػػرًا عمػػػػػػى أبنػػػػػػاء الصػػػػػػفوة المنتمػػػػػػيف إلػػػػػػى الطبقػػػػػػة 
العميػػػػػا ، فمصػػػػػروفات ىػػػػػذا الػػػػػنمط مػػػػػف التعمػػػػػيـ ال يسػػػػػتطيع تحمميػػػػػا إال أصػػػػػحاب 

د الػػػػػذيف يؤىمػػػػػوف لوراثػػػػػة المميػػػػػارات ، وذلػػػػػؾ لتػػػػػوفير خدمػػػػػة تعميميػػػػػة لمسػػػػػادة الجػػػػػد
 األماكف التى يحتميا اآلباء في إطار نظرية معاودة اإلنتاج اإلجتماعى.

 .مدارس المغات الخاصة القومية 
المػػػػنيج القػػػػومى وتعػػػػد طالبيػػػػا كمػػػػا أكػػػػد أحػػػػد أفػػػػراد العينػػػػة وتتػػػػيح ىػػػػذه المػػػػدارس 

المتحػػػػػػاف الثانويػػػػػػة المصػػػػػػرية ويػػػػػػتـ تػػػػػػدريس مختمػػػػػػؼ المقػػػػػػررات بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة 
باسػػػػػػػػػتثناء الكيميػػػػػػػػػاء والفيزيػػػػػػػػػاء والجيولوجيػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػتـ تدريسػػػػػػػػػيا بالمغػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػة 

شػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػذه المػػػػػػػػػػدارس بصػػػػػػػػػػورة كبيػػػػػػػػػػره وتتعػػػػػػػػػػدد أسػػػػػػػػػػماؤىا التجاريػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػا توتن
مصػػػػػروفات ىػػػػػذه المػػػػػدارس فتتنػػػػػوع مػػػػػا بػػػػػيف مدرسػػػػػة وأخػػػػػرى ولكنيػػػػػا تعتبػػػػػر فػػػػػي 
 النيايػػػػػة فػػػػػي اسػػػػػتطاعة األسػػػػػر التػػػػػى تنتمػػػػػى إلػػػػػى الشػػػػػرائح العميػػػػػا والوسػػػػػطى مػػػػػف
الطبقػػػػػػػة الوسػػػػػػػطى ، وتحولػػػػػػػت ىػػػػػػػذه المػػػػػػػدارس بالتػػػػػػػدريج الػػػػػػػى مػػػػػػػدارس عاليػػػػػػػة 
الكثافػػػػػػػػة وخريجوىػػػػػػػػا ال يبعػػػػػػػػدوف كثيػػػػػػػػرًا عػػػػػػػػف زمالئيػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف خريجػػػػػػػػى مػػػػػػػػدارس 

 الدولة.
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 .المدارس الحكومية العادية 
السػػػػواد األعظػػػػـ مػػػػف أبنػػػػاء الػػػػوطف كمػػػػا ىػػػػو معػػػػروؼ وينػػػػتظـ فػػػػي تمػػػػؾ المػػػػدارس 

اجػػػػة إلػػػػى الخػػػػوض فػػػػي أوضػػػػاعيا ولسػػػػنا فػػػػي ح المنػػػػاطؽ والبيئػػػػاتفػػػػي مختمػػػػؼ 
 المذرية.

ممػػػػػا تقػػػػػدـ اتضػػػػػح لنػػػػػا بصػػػػػورة ال والخالصػػػػػة يقػػػػػدميا أحػػػػػد أفػػػػػراد العينػػػػػة بقولػػػػػة "
لػػػػػػػػبس فييػػػػػػػػػا انعكػػػػػػػػػاس بنيػػػػػػػػة المجتمػػػػػػػػػع وتركيبتػػػػػػػػػو الطبقيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى التعمػػػػػػػػػيـ وأف 
االنقسػػػػػاـ الطبقػػػػػى الحػػػػػاد ولػػػػػد لػػػػػدينا إزدواجيػػػػػة تعميميػػػػػة جديػػػػػدة تضػػػػػرب بأقػػػػػداميا 

األوؿ  العػػػػاـ فػػػػي شػػػػقو المػػػػدنى الػػػػى قسػػػػميف متمػػػػايزيففػػػػي واقعنػػػػا لتقسػػػػـ التعمػػػػيـ 
يضػػػػػػػػـ نظػػػػػػػػاـ التعمػػػػػػػػيـ الحكػػػػػػػػومى التقميػػػػػػػػدى وجامعاتػػػػػػػػو بمسػػػػػػػػتوياتو المعروفػػػػػػػػو ، 
والثػػػػػػػػػػانى يضػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػدارس المغػػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػػة والوطنيػػػػػػػػػػة وجامعاتيػػػػػػػػػػا المتنوعػػػػػػػػػػو 

 ."بمستوياتيا المختمفة
ويشػػػػػػػيد التعمػػػػػػػيـ الخػػػػػػػاص بمختمػػػػػػػؼ مسػػػػػػػتوياتو نمػػػػػػػوًا مضػػػػػػػطردًا ، والمػػػػػػػرجح أف 

تحػػػػػوؿ منظومػػػػػة التعمػػػػػيـ العػػػػػاـ تػػػػػدريجيًا إلػػػػػى منظومػػػػػة خاصػػػػػة تقػػػػػدـ تعميمػػػػػًا ذا ت
مصػػػػػروفات ، ففػػػػػى جميػػػػػػع المػػػػػدف يمكػػػػػػف رصػػػػػد الوجػػػػػػود المحسػػػػػوس الزدواجيػػػػػػة 
التعمػػػػػيـ العػػػػػاـ فػػػػػي مصػػػػػر فينػػػػػاؾ مػػػػػدارس لمنخبػػػػػة ومػػػػػدارس لمجمػػػػػاىير ومصػػػػػر 
تسػػػػػير وفػػػػػؽ مػػػػػا خطػػػػػط ليػػػػػا وىػػػػػى أف تتحػػػػػوؿ تػػػػػدريجيًا بفعػػػػػؿ الخصخصػػػػػة إلػػػػػى 

ز فييػػػػػػػا الطبقػػػػػػػات بشػػػػػػػكؿ حػػػػػػػاد ، ويتجمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي مستشػػػػػػػفيات دولػػػػػػػة تتمػػػػػػػاي
النخبػػػػػػػػػػة ومستشػػػػػػػػػػفيات الجمػػػػػػػػػػاىير ، ومسػػػػػػػػػػاكف النخبػػػػػػػػػػة ومسػػػػػػػػػػاكف الجمػػػػػػػػػػاىير 
والميمشػػػػػػػػيف ، ومنتجعػػػػػػػػات النخبػػػػػػػػة ، وشػػػػػػػػواطئ الجمػػػػػػػػاىير ، ونػػػػػػػػوادى النخبػػػػػػػػة 
ومراكػػػػػػػػػػػز الشػػػػػػػػػػػباب والسػػػػػػػػػػػاحات الشػػػػػػػػػػػعبية لمجمػػػػػػػػػػػاىير ، ومواصػػػػػػػػػػػالت النخبػػػػػػػػػػػة 

قػػػػػػػود بشػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػر بعػػػػػػػد ثػػػػػػػورتيف لمشػػػػػػػعب ومواصػػػػػػػالت الجمػػػػػػػاىير ، واألمػػػػػػػؿ مع
يونيػػػػػػو أف تتخػػػػػػذ جممػػػػػػة مػػػػػػف السياسػػػػػػات التػػػػػػى  20ينػػػػػػاير و  77المصػػػػػػرى فػػػػػػي 

تخفػػػػػؼ حػػػػػدة التمػػػػػايز الطبقػػػػػى بػػػػػيف أبنػػػػػاء الشػػػػػعب ، وأف يػػػػػتـ االىتمػػػػػاـ بصػػػػػورة 
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كبيػػػػره بالمػػػػدارس الحكوميػػػػػة التػػػػى يػػػػتعمـ فييػػػػػا السػػػػواد األعظػػػػـ مػػػػػف أبنػػػػاء مصػػػػػر 
 يحصؿ عميو أبناء النخبة. ، ليحصموا فييا عمى تعميـ يوازى ما

 المحور الثانى: تأثير العولمة السياسية عمى النظام السياسى وبنية التعميم:

تضػػػػػػػمف ىػػػػػػػذا المحػػػػػػػور بعػػػػػػػديف وضػػػػػػػعيما أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة فػػػػػػػي مقدمػػػػػػػة أولويػػػػػػػاتيـ 
 وكانت استجاباتيـ عمى ىذيف البعديف عمى النحو التالى:

  ذىػػػػب معظػػػػـ مػػػػن حيػػػػث تػػػػأثير العولمػػػػة السياسػػػػية عمػػػػى النظػػػػام السياسػػػػى ....
أفػػػػراد العينػػػػػة إلػػػػى فشػػػػػؿ مقولػػػػة "ارتبػػػػػاط العولمػػػػة السياسػػػػػية بالػػػػدعوة الػػػػػى الديمقراطيػػػػػة 
السياسػػػػػػػية، وحقػػػػػػػوؽ االنسػػػػػػػاف، والحريػػػػػػػات الفرديػػػػػػػة، وسػػػػػػػقوط الػػػػػػػنظـ الشػػػػػػػمولية .... 

عػػػػػػالف نيايػػػػػػة سػػػػػػيادة الدولػػػػػػة ونيايػػػػػػة الحػػػػػػدود" وأكػػػػػػدوا  أف مػػػػػػا يجػػػػػػرى اليػػػػػػـو عمػػػػػػى وا 
الصػػػػعيديف المحمػػػػى والػػػػدولى يؤكػػػػد فػػػػرض العولمػػػػة السياسػػػػية "الوصػػػػاية عمػػػػى األمػػػػػـ 
المتحػػػػدة ومجمػػػػػس األمػػػػف ومحكمػػػػػة العػػػػدؿ الدوليػػػػػة" والكثيػػػػر مػػػػػف المؤسسػػػػات الدوليػػػػػة 
مػػػػػػػف جانػػػػػػػب أمريكػػػػػػػا والػػػػػػػدوؿ الكبػػػػػػػرى لصػػػػػػػالح ىػػػػػػػذه الػػػػػػػدوؿ وبالضػػػػػػػد مػػػػػػػع مصػػػػػػػالح 

القتصػػػػػػػػادى عمػػػػػػػػى بعػػػػػػػػض الػػػػػػػػدوؿ البمػػػػػػػػداف األخػػػػػػػػرى "وفػػػػػػػػرض عقوبػػػػػػػػة الحصػػػػػػػػار ا
وتجويػػػػػػع شػػػػػػعوبيا والتيديػػػػػػد باسػػػػػػتخداـ القػػػػػػوة والعنػػػػػػؼ ضػػػػػػدىا" وازدواجيػػػػػػة المعػػػػػػايير 
حيػػػػػػػػث أصػػػػػػػػبح واضػػػػػػػػػحًا كيػػػػػػػػؼ يطػػػػػػػػوى موضػػػػػػػػػوع الديمقراطيػػػػػػػػة وحقػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػػاف 
والسػػػػػػػالح النػػػػػػػووى واإللتػػػػػػػزاـ بقػػػػػػػرارات مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف فػػػػػػػي الشػػػػػػػأف اإلسػػػػػػػرائيمى .... 

سالمية". وكيؼ يشير ىذا السالح في وجو دوؿ عربية  وا 

ويػػػػػػذىب أحػػػػػػد أفػػػػػػراد العينػػػػػػة إلػػػػػػى ارتبػػػػػػاط الييمنػػػػػػة السياسػػػػػػية بالييمنػػػػػػة االقتصػػػػػػادية   
، بػػػػػؿ إننػػػػػا نػػػػػذكر أف الػػػػػرئيس بػػػػػوش االبػػػػػف فػػػػػي نيايػػػػػة .... فالعػػػػػالـ لػػػػػـ يعػػػػػد أمريكػػػػػا 

نػػػػػػػوب آسػػػػػػػيا التػػػػػػػي كانػػػػػػػت تحولػػػػػػػت إلػػػػػػػى مػػػػػػػارد اقتصػػػػػػػادي جفتػػػػػػػرة رئاسػػػػػػػتو زار دوؿ 
ـو بعػػػػد الكارثػػػػة التػػػػي تعػػػػرض ليػػػػا الكيػػػػاف وبالتػػػػالي إلػػػػى قػػػػوة سياسػػػػية عالميػػػػة . واليػػػػ

الصػػػػػييوني بسػػػػػبب الصػػػػػواريخ الفمسػػػػػطينية ، تغيػػػػػرت مواقػػػػػؼ الكثيػػػػػر مػػػػػف الػػػػػدوؿ فػػػػػي 
العػػػػالـ واسػػػػتيقظت مػػػػف سػػػػباتيا الػػػػذي طػػػػاؿ مػػػػف قبػػػػؿ ، واسػػػػتيقظ حػػػػؿ الػػػػدولتيف بعػػػػد 
أف أيقظػػػػػػت الصػػػػػػواريخ الػػػػػػرئيس األمريكػػػػػػي ونػػػػػػادى ىػػػػػػو ووزيػػػػػػر خارجيتػػػػػػو  بػػػػػػأف مػػػػػػف 
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نييف أف يعيشػػػػػوا حيػػػػػاة ىادئػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ حػػػػػؿ الػػػػػدولتيف . حػػػػػؽ الصػػػػػياينة والفمسػػػػػطي
وقػػػػػػػػد لعبػػػػػػػػت اإلدارة المصػػػػػػػػرية بقيػػػػػػػػادة الػػػػػػػػرئيس السيسػػػػػػػػي دورا أساسػػػػػػػػيا فػػػػػػػػي وقػػػػػػػػؼ 
إطػػػػػػػالؽ النػػػػػػػار دوف شػػػػػػػروط ، وتمعػػػػػػػب اآلف دورا كبيػػػػػػػرا فػػػػػػػي فػػػػػػػرض حػػػػػػػؿ الػػػػػػػدولتيف 
كخيػػػػار لحػػػػؿ المشػػػػكمة مػػػػف أساسػػػػيا ، وقػػػػد اتصػػػػؿ بػػػػالرئيس األمريكػػػػي خػػػػالؿ األحػػػػد 

ي اسػػػػػتغرقتيا الحػػػػػرب األخيػػػػػرة مػػػػػرتيف بمػػػػػا سػػػػػاىـ فػػػػػي وقػػػػػؼ إطػػػػػالؽ عشػػػػر يومػػػػػا التػػػػػ
النػػػػػػار ، بػػػػػػؿ أوصػػػػػػى بػػػػػػدعـ الفمسػػػػػػطينييف فػػػػػػي غػػػػػػزة بمبمػػػػػػغ مػػػػػػف المػػػػػػاؿ تشػػػػػػارؾ فيػػػػػػو 
األونػػػػػػػػػػروا وعػػػػػػػػػػدة دوؿ أخػػػػػػػػػػرى . ومػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػرز المالحظػػػػػػػػػػات اآلف ىػػػػػػػػػػي أف أمػػػػػػػػػػف 
الصػػػػػييوني مػػػػػرتبط بػػػػػاألمف الفمسػػػػػطيني ، إف كانػػػػػت ىنػػػػػاؾ رغبػػػػػة حقيقيػػػػػة فػػػػػي حػػػػػؿ 

انبيف . عممػػػػػا بػػػػػأف الػػػػػداخؿ الصػػػػػييوني لػػػػػيس عمػػػػػى مػػػػػا يػػػػػراـ حتػػػػػى القضػػػػػية مػػػػػف الجػػػػػ
أف وزيػػػػػػػر خارجيػػػػػػػة أمريكػػػػػػػػا عػػػػػػػرؼ رئػػػػػػػػيس وزراء الكيػػػػػػػاف الصػػػػػػػػييوني بأنػػػػػػػو رئػػػػػػػػيس 

 الوزراء المنتيية فترة حكمو .

ألننػػػػػػي ضػػػػػػد البنيػػػػػػة العولميػػػػػػة فػػػػػػي توصػػػػػػيؼ " ويؤكػػػػػػد أحػػػػػػد أفػػػػػػراد العينػػػػػػة قػػػػػػائالً     
ة المصػػػػػػرية تتميػػػػػػػز بأنيػػػػػػػا ذات النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػػي المصػػػػػػري فػػػػػػػإف البنيػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػ

طبيعػػػػة مزدوجػػػػة ، الجانػػػػب األساسػػػػػي فييػػػػا يػػػػرتبط بأنيػػػػػا اآلف دولػػػػة رأسػػػػمالية تػػػػػرتبط 
بالرأسػػػػػػػمالية العالميػػػػػػػة . أمػػػػػػػا الجانػػػػػػػب الثػػػػػػػاني فيػػػػػػػرتبط بالطبيعػػػػػػػة المركبػػػػػػػة لممجتمػػػػػػػع 
المصػػػػري ، فيػػػػو بحكػػػػـ موقعػػػػو الجغرافػػػػي يعتبػػػػر ذا مكانػػػػة متميػػػػزة خمقػػػػت لػػػػو مكانػػػػة 

فييػػػػػا كافػػػػػة الجوانػػػػػب األخػػػػػرى وعمػػػػػى وجػػػػػو الخصػػػػػوص الجانػػػػػب إيكولوجيػػػػػة تتجمػػػػػع 
السياسػػػػػػػػي الػػػػػػػػذي نتناولػػػػػػػػو اآلف ، لػػػػػػػػذلؾ فالجانػػػػػػػػب السياسػػػػػػػػي يمتػػػػػػػػد إلػػػػػػػػى الجانػػػػػػػػب 
المحمػػػػػػػػي عبػػػػػػػػر مفػػػػػػػػردات ىػػػػػػػػذا الجانػػػػػػػػب اإليكولػػػػػػػػوجي ، فػػػػػػػػال يمكػػػػػػػػف الفصػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف 
التغيػػػػرات السياسػػػػية التػػػػي تحػػػػدث فػػػػي النظػػػػاـ السياسػػػػي عبػػػػر ىػػػػذا الموقػػػػع المتفػػػػرد ، 

إلػػػػػػى الموقػػػػػػع مػػػػػػف األمػػػػػػة العربيػػػػػػة عبػػػػػػر تػػػػػػاريخ يبػػػػػػدأ منػػػػػػذ الحضػػػػػػارة  إذ يمتػػػػػػد ذلػػػػػػؾ
المصػػػػػػػرية القديمػػػػػػػة ، فمصػػػػػػػر منػػػػػػػذ ىػػػػػػػذه الحضػػػػػػػارة تتسػػػػػػػـ بخصػػػػػػػائص مميػػػػػػػزة ليػػػػػػػا 
تأثيرىػػػػػا الكبيػػػػػر فػػػػػي الحاضػػػػػر الػػػػػذي نعيشػػػػػو . فشػػػػػتى األديػػػػػاف تجػػػػػد ليػػػػػا مكانػػػػػا فػػػػػي 
بنيتػػػػػػو. إذف فالتسػػػػػػامح السياسػػػػػػي سػػػػػػمة أساسػػػػػػية خمقيػػػػػػا التسػػػػػػامح الػػػػػػديني ، كمػػػػػػا أف 
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صػػػػػراع الطبقػػػػػي لػػػػػـ يجػػػػػد لػػػػػو مكانػػػػػا فػػػػػي المجتمػػػػػع المصػػػػػري . رغػػػػػـ بنيتػػػػػو الطبقيػػػػػة ال
الواضػػػػػحة ، فمػػػػػف المعػػػػػروؼ عػػػػػف المجتمػػػػػع المصػػػػػري إنػػػػػو ، عمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ ال 
يثػػػػور مػػػػف أجػػػػؿ لقمػػػػة العػػػػيش ولكنػػػػو يثػػػػور مػػػػف أجػػػػؿ حريتػػػػو وكرامتػػػػو بشػػػػكؿ كبيػػػػر ، 

 ".كما يثور مف أجؿ العدالة االجتماعية
أف المنطقػػػػػػة العربيػػػػػػة فػػػػػػي إطػػػػػػار التنمػػػػػػيط السياسػػػػػػى عمػػػػػػى " وأكػػػػػػد أحػػػػػػد أفػػػػػػراد العينػػػػػػة

الػػػػػذى تمارسػػػػػو العولمػػػػػة ، لػػػػػـ تحػػػػػظ باسػػػػػتقالؿ "جيوسياسػػػػػى" وأف المنطقػػػػػة كانػػػػػت وال 
تػػػػزاؿ منطقػػػػة تنػػػػافس لقػػػػوى العولمػػػػة التػػػػى تمنعيػػػػا مػػػػف التوصػػػػؿ إلػػػػى أى صػػػػيغة مػػػػف 
 صػػػػػػيغ التفػػػػػػاىـ والتػػػػػػوازف واالسػػػػػػتقرار ، لػػػػػػذا ظمػػػػػػت المنطقػػػػػػة العربيػػػػػػة سػػػػػػاحة لمتنػػػػػػافس
وعػػػػػػػػػدـ االسػػػػػػػػػتقرار أسػػػػػػػػػيرة لخالفاتيػػػػػػػػػا ونزاعاتيػػػػػػػػػا وحروبيػػػػػػػػػا األبديػػػػػػػػػة ....... كمػػػػػػػػػا 
اسػػػػػتمرت منطقػػػػػة نفػػػػػوذ خػػػػػارجى يسػػػػػتخدـ طاقػػػػػات المنطقػػػػػة ومواردىػػػػػا لتحقيػػػػػؽ تػػػػػوازف 

كمػػػػػا  -واسػػػػػتقرار فػػػػػي منػػػػػاطؽ أخػػػػػرى ....... ففػػػػػى ظػػػػػؿ الييمنػػػػػة السياسػػػػػية لمعولمػػػػػة
كثػػػػر مراحميػػػػا خطػػػػورة ، عاشػػػػت وتعػػػػيش المنطقػػػػة العربيػػػػة أ-يؤكػػػػد أحػػػػد أفػػػػراد العينػػػػة 

( وتفجػػػػػػػػػرت ثػػػػػػػػورات الربيػػػػػػػػػع العربػػػػػػػػػي ، 3002حيػػػػػػػػث تػػػػػػػػػـ احػػػػػػػػتالؿ العػػػػػػػػػراؽ عػػػػػػػػاـ )
وانشػػػػػػػػغمت دوؿ الربيػػػػػػػػع العربػػػػػػػػى بمشػػػػػػػػاكميا الداخميػػػػػػػػة فتحػػػػػػػػوؿ الربيػػػػػػػػع إلػػػػػػػػى خريػػػػػػػػؼ 

... كمػػػػا انبطحػػػػت دوؿ الخمػػػػيج أمػػػػاـ أمريكػػػػا وبػػػػرز التنػػػػاقض بػػػػيف دوؿ الخمػػػػيج لحكػػػػا
حػػػػرب الػػػػيمف التػػػػى دخمػػػػت عاميػػػػا  حػػػػوؿ قضػػػػايا المنطقػػػػة وانقسػػػػمت دوؿ الخمػػػػيج فػػػػي

الخػػػػػامس ، وانتظمػػػػػت السػػػػػعودية ومصػػػػػر واألردف واإلمػػػػػارات والبحػػػػػريف فيمػػػػػا يسػػػػػمي 
بػػػػػدوؿ االعتػػػػػداؿ العربػػػػػى مشػػػػػكمة محػػػػػورًا لمواجيػػػػػة التوسػػػػػع اإليرانػػػػػى وذلػػػػػؾ بالتعػػػػػاوف 

 مع إسرائيؿ.
تصػػػػػػػاعد الػػػػػػػدور وز بػػػػػػػر يؤكػػػػػػػد أحػػػػػػػد أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة  وفػػػػػػػى إطػػػػػػػار العولمػػػػػػػة السياسػػػػػػػية 

حيػػػػػػث أصػػػػػػبحت تخػػػػػػوض حروبػػػػػػًا فػػػػػػي العػػػػػػراؽ وسػػػػػػوريا والػػػػػػيمف ولبنػػػػػػاف  ، االيرانػػػػػػى
مراىنػػػػػػػة عمػػػػػػػى ضػػػػػػػعؼ رد الفعػػػػػػػؿ الػػػػػػػدولى ... كمػػػػػػػا تصػػػػػػػاعد الػػػػػػػدور التركػػػػػػػي الػػػػػػػذى 
يحمػػػػػـ باسػػػػػتعادة أمجػػػػػاد الدولػػػػػة العثمانيػػػػػة ، فظيػػػػػرت تركيػػػػػا كالعػػػػػب اقميمػػػػػى رئيسػػػػػى 
ذا كانػػػػػت اسػػػػػرائيؿ قػػػػػد نمػػػػػت وترعػػػػػرت فػػػػػي ظػػػػػؿ  وانغمسػػػػػت فػػػػػي قضػػػػػايا المنطقػػػػػة ، وا 
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البػػػػػاردة ، فإنيػػػػػا تنػػػػػوى أف تتػػػػػوـر فػػػػػي ظػػػػػؿ عولمػػػػػة العػػػػػالـ وفػػػػػى ظػػػػػؿ حالػػػػػة  الحػػػػػرب
مػػػػػػػا ينػػػػػػػاط بالعػػػػػػػدو أحػػػػػػػد أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة رصػػػػػػػد يالفوضػػػػػػػى التػػػػػػػى تمػػػػػػػر بيػػػػػػػا المنطقػػػػػػػة 

 الصييونى مف أدوار إلضعاؼ األنظمة العربية فيما يمى:
 .اإلمعاف في تفتيت وتفكيؾ النظاـ العربى بمنع تكويف وحدة سياسية 
 أبيد نيب الموارد االقتصادية بقضـ األراضى وسرقة تأبيد التجزئة وت

 المياة ونشر الفوضى والجيؿ بيف أبناء المنطقة.
  حراسة التخمؼ العربى وتنمية شروط التبعية لمغرب االمبريالى ، بتخريب

 مبادرات التنمية الوطنية المستقمة.
حالة يعانى النظاـ العالمى في ظؿ العولمة السياسية  يؤكد أحد أفراد العينة أف و

مف االرتباؾ واالضطراب وااللتباس والسيولة وعدـ القدرة عمى مواجية األزمات 
الدولية ، وأفصحت ىذه الحالة عف عجز الدولة القائدة )أمريكا( عف ممارسة مياـ 

ىذا النظاـ  القيادة ، وتحمؿ مسئولياتيا وتكمفتيا ، مما جعؿ مف الصعب تكييؼ
وعما إذا كاف يمكف وصفو بالقطب الواحد ، أو تعدد األقطاب ، أو الالقطبية فقد 

 انتشرت عناصر القوة وتوزعت بيف عدد كبير مف الدوؿ.
يرى أحد أفراد  وفى إطار تداعيات العولمة السياسية وثورات الربيع العربى   

الراىف بمرحمة انتقالية كغيرىا مف دوؿ المنطقة في الوقت تمر مصر أف  العينة
مف السمطوية إلى التعددية السياسية ، وىى مرحمة بالغة الصعوبة ، حافمة 
بالصراعات ، ومفتوحة الحتماالت مختمفة، حيث نظمت الجماعات المتطرفة 
نفسيا فيما عرؼ بالدويالت الجيادية "داعش" و "إمارة سيناء" وتقـو تمؾ 

احتماؿ تطور الصراع مع تمؾ التنظيمات التنظيمات بممارسة العنؼ الطائفى و 
الى صراعات إقميمية ويتطمب األمر عمى المستوى السياسى االيماف بأىمية 
الصراع السياسى بيف مختمؼ األحزاب لضماف تداوؿ ىادئ لمسمطة بيف مختمؼ 
األحزاب والنظر إلى التعددية باعتبارىا أداة قوة لمدولة ولنظاميا السياسى حتى 
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الالمبااله السياسية بيف الجماىير ، ويتأكد االنتماء بيف شرائح شعور  ينتفى
 المجتمع المختمفة.

 ذىػػػب معظػػػـ أفػػػراد  ومػػػن حيػػػث تػػػاثير العولمػػػة السياسػػػية عمػػػى بنيػػػة التعمػػػيم.....
العينػػػػػػة إلػػػػػػى تػػػػػػأثر بنيػػػػػػة التعمػػػػػػيـ المصػػػػػػرى بالعولمػػػػػػة السياسػػػػػػية مػػػػػػف خػػػػػػالؿ "انتشػػػػػػار 

ريعات المرتبطػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػدويؿ التعمػػػػػػػػػيـ التعمػػػػػػػػػيـ األجنبػػػػػػػػػى والخػػػػػػػػػاص، والقػػػػػػػػػوانيف والتشػػػػػػػػػ
ضػػػػفاء الجانػػػػب الػػػػدولى عمػػػػى كافػػػػة أشػػػػكاؿ التعمػػػػيـ .... تبػػػػادؿ الخبػػػػرات  الجػػػػامعى وا 
والتشػػػػػػػػريعات التعميميػػػػػػػػػة .... فكػػػػػػػػرة تصػػػػػػػػػنيؼ الجامعػػػػػػػػػات وترتيبيػػػػػػػػا فكػػػػػػػػػرة عولميػػػػػػػػػة 

 تجسد سيطرة األقوياء في ميداف التعميـ" 

لمنظػػػػػاـ السياسػػػػػى تػػػػػدور وجػػػػػودًا وأكػػػػػد أحػػػػػد أفػػػػػراد العينػػػػػة أف التعمػػػػػيـ بنيػػػػػة تابعػػػػػة      
وعػػػػػدمًا وفػػػػػؽ إرادة السػػػػػمطة المييمنػػػػػة عمػػػػػى المجتمػػػػػع ، التػػػػػى تحػػػػػدد ليػػػػػا لػػػػػيس فقػػػػػط 
نمػػػػػػػػا أيضػػػػػػػػًا نػػػػػػػػوع العالقػػػػػػػػات التػػػػػػػػى تػػػػػػػػنظـ ىػػػػػػػػذه المكونػػػػػػػػات والنظػػػػػػػػاـ  مكوناتيػػػػػػػػا ، وا 
السياسػػػػػػى المصػػػػػػرى كغيػػػػػػره مػػػػػػف نظػػػػػػـ المنطقػػػػػػة يػػػػػػدور فػػػػػػي فمػػػػػػؾ الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة 

لقائػػػػػػدة والرائػػػػػػدة واألكثػػػػػر سػػػػػػيطرة عمػػػػػػى مسػػػػػػتوى العػػػػػػالـ األمريكيػػػػػة باعتبارىػػػػػػا الدولػػػػػػة ا
والتػػػػػػػى تسػػػػػػػعى بكافػػػػػػػة الوسػػػػػػػائؿ لتحقيػػػػػػػؽ مصػػػػػػػالحيا ، ومػػػػػػػف أىػػػػػػػـ وسػػػػػػػائؿ تحقيػػػػػػػؽ 

سػػػػػػػػبتمبر  77المصػػػػػػػػالح األمريكيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مصػػػػػػػػر والمنطقػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة بعػػػػػػػػد أحػػػػػػػػداث 
ىػػػػػػو اعػػػػػػادة النظػػػػػػر فيمػػػػػػا تقدمػػػػػػو نظػػػػػػـ التعمػػػػػػيـ لمناشػػػػػػئة مػػػػػػف معػػػػػػارؼ وقػػػػػػيـ  3007

يػػػػػػػػػث اعتبػػػػػػػػػرت الواليػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػدة أف نظػػػػػػػػػـ التعمػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػي واتجاىػػػػػػػػػات ووالءات ، ح
المنطقػػػػػػة العربيػػػػػػة ومػػػػػػف بينيػػػػػػا مصػػػػػػر تسػػػػػػيـ فػػػػػػي انتػػػػػػاج وتػػػػػػدعيـ اإلرىػػػػػػاب وبنػػػػػػاء 
وتكػػػػػويف الشخصػػػػػيات المتطرفػػػػػة ومػػػػػف أبػػػػػرز تجميػػػػػات العولمػػػػػة السياسػػػػػية فػػػػػي حقػػػػػؿ 
التعمػػػػػػيـ كمػػػػػػا يؤكػػػػػػد أحػػػػػػد أفػػػػػػراد العينػػػػػػة مػػػػػػا ورد فػػػػػػي تقريػػػػػػر خطػػػػػػة واشػػػػػػنطف لتغييػػػػػػر 

يميػػػػة فػػػػي مصػػػػر وبعػػػػض الػػػػدوؿ العربيػػػػة والتػػػػى صػػػػاغيا مجموعػػػػة مػػػػف المنػػػػاىج التعم
( عضػػػػػػوًا مػػػػػػف السياسػػػػػػييف األمػػػػػػريكييف ، وقامػػػػػػت تمػػػػػػؾ الخطػػػػػػة عمػػػػػػى افتػػػػػػراض 74)

فاسػػػػد ىػػػػو أف كثيػػػػرًا ممػػػػا يػػػػرد فػػػػي مناىجنػػػػا يولػػػػد الكراىيػػػػة ألمريكػػػػا ولمغػػػػرب وتترسػػػػخ 
مػػػػػف خػػػػػالؿ آثػػػػػاره النفسػػػػػية "بػػػػػذور االرىػػػػػاب لكػػػػػؿ مػػػػػا ىػػػػػو غيػػػػػر مسػػػػػمـ مػػػػػف الييػػػػػود 
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المسػػػػيحييف" ولػػػػذا يتحػػػػتـ ايجػػػػاد صػػػػيغة ممزمػػػػة لمتعػػػػاوف بػػػػيف مصػػػػر وأمريكػػػػا إلجػػػػراء و 
التغييػػػػػرات فػػػػػي مختمػػػػػؼ المنػػػػػاىج التعميميػػػػػة وعبػػػػػر مختمػػػػػؼ المراحػػػػػؿ ويجػػػػػب رفػػػػػض 
آيػػػػػة احتجاجػػػػػات مػػػػػف قبػػػػػؿ األنظمػػػػػة السياسػػػػػية عمػػػػػى ىػػػػػذه السياسػػػػػة بادعػػػػػاء أف ذلػػػػػؾ 

ى ضػػػػػرورة مراجعػػػػػة يمثػػػػػؿ تػػػػػدخاًل فػػػػػي السياسػػػػػة الوطنيػػػػػة ، واكػػػػػدت تمػػػػػؾ المبػػػػػادرة عمػػػػػ
مقػػػػػػػػررات المغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة والتػػػػػػػػاريخ والتربيػػػػػػػػة الدينيػػػػػػػػة باعتبػػػػػػػػار أف تمػػػػػػػػؾ المقػػػػػػػػررات 

 تتضمف كما يزعموف مضاميف تكوف العقمية المغمقة واالرىابية.
كمػػػػػػا يػػػػػػرى أحػػػػػػد أفػػػػػػراد العينػػػػػػة أف المػػػػػػذكرة التنفيذيػػػػػػة لمبػػػػػػادرة كولػػػػػػؼ بػػػػػػاوؿ وزيػػػػػػر    

تػػػػػػػدخاًل فجػػػػػػػًا فػػػػػػػي نظامنػػػػػػػا  الخارجيػػػػػػػة األمريكػػػػػػػى قػػػػػػػد تضػػػػػػػمنت مسػػػػػػػائؿ ميمػػػػػػػة تعػػػػػػػد
التعميمػػػػػى مػػػػػف أىػػػػػـ تمػػػػػؾ المسػػػػػائؿ التوصػػػػػية بانشػػػػػاء مػػػػػدارس أمريكيػػػػػة فػػػػػي مختمػػػػػؼ 
البمػػػػػداف العربيػػػػػة وفػػػػػى مقػػػػػدمتيا مصػػػػػر ، وتشػػػػػمؿ كػػػػػؿ المراحػػػػػؿ التعميميػػػػػة وأف تكػػػػػوف 
ىػػػػػػػذه المػػػػػػػدارس مؤىمػػػػػػػة لاللتحػػػػػػػاؽ بالجامعػػػػػػػة ، واالعتمػػػػػػػاد فػػػػػػػي إدارة ىػػػػػػػذه المػػػػػػػدارس 

يػػػػػة ثػػػػػـ اسػػػػػتبداليـ بعػػػػػدد مػػػػػف المصػػػػػرييف ، وتنظػػػػػيـ عمػػػػػى الخبػػػػػراء األجانػػػػػب فػػػػػي البدا
عػػػػػػػدد كبيػػػػػػػر مػػػػػػػف الػػػػػػػدورات التدريبيػػػػػػػة والتثقيفيػػػػػػػة المشػػػػػػػتركة لممدرسػػػػػػػييف والمدرسػػػػػػػات 
وتعقػػػػػد ىػػػػػذه الػػػػػدورات داخػػػػػؿ مصػػػػػر والػػػػػبالد العربيػػػػػة أو فػػػػػي أمريكػػػػػا وتتضػػػػػمف تمػػػػػؾ 
الػػػػدورات بعػػػػػض البػػػػػرامج فػػػػي العمػػػػػـو السياسػػػػػية واالقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػػة بمػػػػػا يؤكػػػػػد 

الحمػػػػػـ األمريكػػػػػى ، ويجػػػػػب أال تكػػػػػوف تكػػػػػاليؼ ىػػػػػذه المػػػػػدارس عاليػػػػػة لتشػػػػػجيع صػػػػػورة 
أكبػػػػػر عػػػػػدد ممكػػػػػف مػػػػػف التالميػػػػػذ لإللتحػػػػػاؽ بيػػػػػا ، ويػػػػػتـ تخصػػػػػيص جػػػػػزء ميػػػػػـ مػػػػػف 
المنػػػػػػاىج لتشػػػػػػجيع المشػػػػػػاركة السياسػػػػػػية والديمقراطيػػػػػػة ، وأف تتضػػػػػػمف تمػػػػػػؾ المػػػػػػدارس 

قراطيػػػػػػػػة مػػػػػػػػا يطمػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػو "نػػػػػػػػوادى الحريػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػة" لتطبيػػػػػػػػؽ الممارسػػػػػػػػات الديم
واسػػػػػموب الحيػػػػػاة األمريكيػػػػػة ، ويػػػػػتـ دعػػػػػـ إنشػػػػػاء ىػػػػػذه المػػػػػدراس مػػػػػف خػػػػػالؿ سمسػػػػػمة 
مػػػػػػػف المصػػػػػػػالح والمشػػػػػػػروعات االقتصػػػػػػػادية لتضػػػػػػػمف فرصػػػػػػػة عمػػػػػػػؿ لخريجػػػػػػػى تمػػػػػػػؾ 
المػػػػػػدراس ىػػػػػػػذا باالضػػػػػػافة إلػػػػػػػى الػػػػػػػدعـ المػػػػػػالى الكبيػػػػػػػر مػػػػػػف قبػػػػػػػؿ اإلدارة االمريكيػػػػػػػة 

ذه بعػػػػػض الػػػػػػرؤى لتمػػػػػؾ المػػػػػػدارس و وتشػػػػػجيع البنػػػػػػات لاللتحػػػػػاؽ بيػػػػػػذه المػػػػػدارس وىػػػػػػ
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الرسػػػػػمية المرتبطػػػػػة بالعولمػػػػػة السياسػػػػػية ورؤيػػػػػة االدارات األمريكيػػػػػة الختػػػػػراؽ نظامنػػػػػا 
 التعميمى.

ويؤكػػػػػػػد أحػػػػػػػد أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة أف خطػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ الكمبيػػػػػػػوتر مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ خطػػػػػػػة      
موحػػػػػػدة لمتعمػػػػػػيـ فػػػػػػي الشػػػػػػرؽ األوسػػػػػػط واحػػػػػػدة مػػػػػػف الخػػػػػػدع والمبػػػػػػادرات التػػػػػػى قػػػػػػدميا 

رائيؿ مػػػػػف خالليػػػػػا أف تختػػػػػرؽ نظامنػػػػػا التعميمػػػػػى ، شػػػػػيموف بيريػػػػػز والتػػػػػى تحػػػػػاوؿ اسػػػػػ
ويتسػػػػاءؿ أحػػػػػد أفػػػػراد العينػػػػػة أى مضػػػػموف ثقػػػػػافى ينقمػػػػو ، وأى قػػػػػيـ يبشػػػػر بيػػػػػا ، وأى 
دراكػػػػػػػًا لطبيعػػػػػػػة العقيػػػػػػػدة الصػػػػػػػييونية السػػػػػػػائدة ال  تفاعػػػػػػػؿ حضػػػػػػػارى يػػػػػػػدعو إليػػػػػػػو ؟ وا 
بػػػػديؿ أمػػػػاـ كػػػػؿ وطنػػػػى غيػػػػور إال التػػػػوجس والتحسػػػػب لكػػػػؿ دعػػػػوة تصػػػػدر مػػػػف الكيػػػػاف 

ى تحػػػػػاوؿ اختػػػػػراؽ نظامنػػػػػا التعميمػػػػػى تحػػػػػت أى دعػػػػػاوى قػػػػػد يكػػػػػوف ظاىرىػػػػػا الصػػػػػييون
التحػػػػػػػػديث وباطنيػػػػػػػػا احتمػػػػػػػػاالت التمويػػػػػػػػث لنسػػػػػػػػيج حضػػػػػػػػارتنا وقيمنػػػػػػػػا وخصوصػػػػػػػػيتنا 

 العربية.

 المحور الثالث: تأثير العولمة الثقافية عمى ثقافة المجتمع المصرى:
 تضػػػػػػػمف ىػػػػػػػذا المحػػػػػػػور بعػػػػػػػديف وضػػػػػػػعيما أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة فػػػػػػػي مقدمػػػػػػػة أولويػػػػػػػاتيـ

 وكانت استجاباتيـ عمى ىذيف البعديف عمى النحو التالى:
 .... يجمػػػػع أفػػػػراد العينػػػػة عمػػػػى أف العولمػػػػة  فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بمفهػػػػوم العولمػػػػة الثقافيػػػػة

الثقافيػػػػػة فػػػػػي جوىرىػػػػػا فعػػػػػؿ اغتصػػػػػاب ثقػػػػػافى وعػػػػػدواف رمػػػػػزى عمػػػػػى سػػػػػائر الثقافػػػػػات 
ت فييػػػػػػدد .... إنيػػػػػػا تػػػػػػرادؼ االختػػػػػػراؽ الثقػػػػػػافى الػػػػػػذى يػػػػػػتـ بػػػػػػالعنؼ المسػػػػػػمح بالتقنيػػػػػػا

 سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التى تبمغيا عممية العوممة.

 تتجمػػػى فػػػي عمػػػى ثقافػػػة المجتمػػػع المصػػػرى: وفيمػػػا يتعمػػػؽ بتػػػأثير العولمػػػة الثقافيػػػة
محاولػػػػػػة "تيمػػػػػػيش الثقافػػػػػػة الوطنيػػػػػػة، وىيمنػػػػػػة ثقافػػػػػػة العولمػػػػػػة بمعطياتيػػػػػػا وسػػػػػػموكياتيا 
الجديػػػػػدة، ونشػػػػػر الفوضػػػػػى فػػػػػي العالقػػػػػات األسػػػػػرية والجنسػػػػػية، والطعػػػػػف فػػػػػي ثوابػػػػػت 
الػػػػػػػػديف وازدراء المقدسػػػػػػػػات، وتشػػػػػػػػويو الرمػػػػػػػػوز الوطنيػػػػػػػػة، تقميػػػػػػػػد شػػػػػػػػبابنا لمسػػػػػػػػموكيات 

" يقػػػػػوؿ أحػػػػػد أفػػػػػراد العينػػػػػة "فػػػػػي نظػػػػػرى الغربيػػػػػة التافيػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ الفػػػػػف والرياضػػػػػة
ونتيجػػػػػػة اسػػػػػػتقرار الفكػػػػػػر الغربػػػػػػى ووعيػػػػػػو بأىميػػػػػػة الثقافػػػػػػة فػػػػػػي حيػػػػػػاة الشػػػػػػعوب وأنيػػػػػػا 
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الجانػػػػػب األخطػػػػػر فػػػػػي تشػػػػػكيؿ عقػػػػػوؿ البشػػػػػر فػػػػػأرى أف العولمػػػػػة االقتصػػػػػادية مػػػػػاىى 
إال طريػػػػؽ ومسػػػػار لمػػػػا ىػػػػو أىػػػػـ وأخطػػػػر "العولمػػػػة الثقافيػػػػة" حيػػػػث النفػػػػاذ إلػػػػى العقػػػػؿ 

خػػػػػػػػر ...... وقػػػػػػػد نجحػػػػػػػػت تمػػػػػػػؾ العولمػػػػػػػػة بعوامميػػػػػػػا االجتماعيػػػػػػػػة وأخػػػػػػػالؽ وقػػػػػػػيـ اآل
والثقافيػػػػػة الػػػػػى حػػػػػد مػػػػػا فػػػػػي االختػػػػػراؽ الثقػػػػػافى واألخالقػػػػػى لمشػػػػػعوب وسػػػػػاعدىا إلػػػػػى 
حػػػػػد كبيػػػػػر فػػػػػي انجػػػػػاح تمػػػػػؾ الميمػػػػػة العامػػػػػؿ التكنولػػػػػوجى حيػػػػػث سػػػػػرع مػػػػػف تحقيػػػػػؽ 
ذلػػػػػػؾ ...... والشػػػػػػاىد أننػػػػػػا جميعػػػػػػًا نشػػػػػػتكى مػػػػػػف سػػػػػػوء اسػػػػػػتخداـ التكنولوجيػػػػػػا عمػػػػػػى 

وى العػػػػػػاـ فػػػػػػي المجتمػػػػػػع العربػػػػػػى والمسػػػػػػتوى الخػػػػػػاص فػػػػػػي أسػػػػػػرنا بػػػػػػيف أيػػػػػػدى المسػػػػػػت
أوالدنػػػػا وطالبنػػػػا ، والحػػػػاكـ ليػػػػذا االسػػػػتخداـ ىػػػػو وضػػػػع التربيػػػػة واألخػػػػالؽ ، وكيفيػػػػة 
بنػػػػػاء االنسػػػػػاف الػػػػػذي يمتمػػػػػؾ الحريػػػػػة مػػػػػع االحسػػػػػاس الكامػػػػػؿ بالمسػػػػػؤولية االخالقيػػػػػة 

ئاًل إف بنيػػػػػػة التعمػػػػػػيـ تجػػػػػػاه افعالػػػػػػو ، ..... ويؤكػػػػػػد أحػػػػػػد أفػػػػػػراد العينػػػػػػة مػػػػػػا سػػػػػػبؽ قػػػػػػا
المصػػػػػػػري تػػػػػػػاثرت كثيػػػػػػػرًا وتباينػػػػػػػت ىويتػػػػػػػو مػػػػػػػع انتشػػػػػػػار التعمػػػػػػػيـ األجنبػػػػػػػي وتػػػػػػػدويؿ 
التعمػػػػػػػيـ ومػػػػػػػف ثػػػػػػػـ فينػػػػػػػاؾ اختػػػػػػػراؽ واضػػػػػػػح لميويػػػػػػػة الثقافيػػػػػػػة العربيػػػػػػػة االسػػػػػػػالمية إذ 
يتراجػػػػع االىتمػػػػاـ بالمغػػػػة العربيػػػػة والقػػػػيـ العربيػػػػة االسػػػػالمية ومظػػػػاىر الثقافػػػػة العربيػػػػة 

 االيجابية وغيرىا.

 لمحور الرابع: أهم مظاهرات أزمة التركيب الطبقى في المجتمع المصرى.ا
برصػػػػػد اسػػػػػتجابات أفػػػػػراد العينػػػػػة عمػػػػػى ىػػػػػذا المحػػػػػور .... اتضػػػػػح أف اسػػػػػتجابات 
معظػػػػػػـ أفػػػػػػراد العينػػػػػػػة حػػػػػػوؿ مظػػػػػػاىر أزمػػػػػػػة التركيػػػػػػب الطبقػػػػػػى فػػػػػػػي المجتمػػػػػػع المصػػػػػػػرى 

حػػػػػت خػػػػػط أكػػػػػدت "تزايػػػػػد حػػػػػدة الفقػػػػػر فػػػػػي المجتمػػػػػع، حيػػػػػث تزايػػػػػد أعػػػػػداد مػػػػػف يعيشػػػػػوف ت
الفقػػػػر، بػػػػؿ والفقػػػػر المػػػػدقع، وتفػػػػاوت الػػػػدخؿ بػػػػيف األفػػػػراد داخػػػػؿ طبقػػػػات المجتمػػػػع بصػػػػورة 
تنػػػػػػػذر بػػػػػػػالخطر .... فػػػػػػػالبوف شاسػػػػػػػع بػػػػػػػيف دخػػػػػػػوؿ الطبقػػػػػػػة العميػػػػػػػا والطبقػػػػػػػة الػػػػػػػدنيا فػػػػػػػي 
المجتمػػػػػع .... وتآكػػػػػؿ الطبقػػػػػة الوسػػػػػطى أصػػػػػبح أمػػػػػرًا ممموسػػػػػًا حيػػػػػث تػػػػػـ الضػػػػػغط عمػػػػػييـ 

تتبعيػػػػػا الحكومػػػػػة فانضػػػػػمت أعػػػػػداد كبيػػػػػره مػػػػػف مػػػػػف خػػػػػالؿ اإلجػػػػػراءات االقتصػػػػػادية التػػػػػى 
أفػػػػػراد تمػػػػػؾ الطبقػػػػػة لمطبقػػػػػة الػػػػػدنيا .... وارتفػػػػػع عػػػػػدد العػػػػػاطميف عػػػػػف العمػػػػػؿ خاصػػػػػة بػػػػػيف 

% 7فئػػػػػػة الشػػػػػػباب .... تركػػػػػػزت الثػػػػػػروة فػػػػػػي أيػػػػػػدى الطبقػػػػػػة الغنيػػػػػػة والتػػػػػػى ال تزيػػػػػػد عػػػػػػف 
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% حيػػػػػػػػاة صػػػػػػػػعبة .... أدى الضػػػػػػػػغط االقتصػػػػػػػػادى إلػػػػػػػػى 40بينمػػػػػػػػا يعػػػػػػػػيش أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف 
لقػػػػػػػػوانيف ...وانتشػػػػػػػػار ظػػػػػػػػواىر سػػػػػػػػمبية كتعػػػػػػػػاطى المخػػػػػػػػدرات والرشػػػػػػػػوة... التمػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػى ا

وارتفػػػػػػاع معػػػػػػػدالت الطػػػػػػػالؽ والتفكػػػػػػػؾ األسػػػػػػرى... وانتشػػػػػػػار األمػػػػػػػراض االجتماعيػػػػػػػة مػػػػػػػف 
حقػػػػد وضػػػػغينو وحسػػػػد، وازديػػػػاد معػػػػدالت العنوسػػػػة والجػػػػرأة فػػػػي ارتكػػػػاب الجػػػػرائـ التػػػػى لػػػػـ 

 يألفيا المجتمع المصرى"
 كؿ وطبيعػػػػػة التركيػػػػػب الطبقػػػػػى فػػػػػي المجتمػػػػػع ويػػػػػذىب أحػػػػػد افػػػػػراد العينػػػػػة إلػػػػػى أف شػػػػػ

بيػػػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػػػع ..... وىػػػػػػػػػذا طبيعػػػػػػػػػى يعبػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف وضػػػػػػػػػع العدالػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة 
فػػػػػػالمجتمع الػػػػػػذى يتمتػػػػػػع بوضػػػػػػع عػػػػػػادؿ فػػػػػػي تقسػػػػػػيـ الثػػػػػػروات وثمػػػػػػار التنميػػػػػػة بػػػػػػيف 

فػػػػػراده )طبقاتػػػػػو( مػػػػػف المؤكػػػػػد انػػػػػو مجتمػػػػػع يػػػػػنعـ بالرخػػػػػاء واألمػػػػػف واالسػػػػػتقرار أجميػػػػػع 
د خمػػػػؿ فػػػػي ذلػػػػؾ سػػػػينعكس عمػػػػى المجتمػػػػع وتتضػػػػح فػػػػي ...... لكػػػػف فػػػػي حالػػػػة وجػػػػو 

كػػػػؿ مجػػػػاالت الحيػػػػاة ومنيػػػػا أزمػػػػة العالقػػػػة بػػػػيف الطبقػػػػات فػػػػي شػػػػكؿ وطبيعػػػػة الحيػػػػاة 
بيػػػػػػػنيـ حيػػػػػػػث تتآكػػػػػػػؿ الطبقػػػػػػػة الوسػػػػػػػطى فػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ تػػػػػػػداعيات االنفتػػػػػػػاح االقتصػػػػػػػادى 
وسػػػػػػيادة الماديػػػػػػة وتحكػػػػػػـ االقتصػػػػػػاد والثػػػػػػراء السػػػػػػريع لمػػػػػػبعض دوف ضػػػػػػوابط أخالقيػػػػػػة 

 ةفأحػػػػػدثت ىػػػػػزة قيميػػػػػة وأخالقيػػػػػة غيػػػػػرت مػػػػػف طبيعػػػػػة التركيبػػػػػ ...ة وعمميػػػػػة وتعميميػػػػػ
لػػػػػػدى الػػػػػػبعض فػػػػػػي المعػػػػػػايير األخالقيػػػػػػة والقيميػػػػػػة لصػػػػػػالح ة وتراجعػػػػػػت الثقػػػػػػ ةالطبقيػػػػػػ

الماديػػػػػػة وقيميػػػػػػا ، ....... وفػػػػػػى النيايػػػػػػة اختػػػػػػؿ ميػػػػػػزاف العدالػػػػػػة اإلجتماعيػػػػػػة فػػػػػػإزداد 
أيضػػػػًا وكأننػػػػا  الفقيػػػػر فقػػػػرًا والغنػػػػي غنػػػػى ، واصػػػػبح ىنػػػػاؾ فػػػػروؽ حػػػػادة بػػػػيف الطبقػػػػات

نعػػػػػيش عػػػػػوالـ مختمفػػػػػة عمػػػػػى نفػػػػػس األرض )الػػػػػوطف( وتراجػػػػػع معيػػػػػا مسػػػػػتوى التػػػػػراحـ 
والعالقػػػػات اإلنسػػػػانية والػػػػود وكػػػػؿ مػػػػا يممػػػػس وجػػػػداف االنسػػػػاف الحقيقػػػػى .... لصػػػػالح 

 ة.وأدواتيا وآلياتيا الشرس ةالمادية البشع

  فػػػػي ظػػػػؿ ويؤكػػػػد أحػػػػد أفػػػػراد العينػػػػة أنػػػػو برصػػػػد التركيبػػػػة الطبقيػػػػة لممجتمػػػػع المصػػػػرى
تحػػػػػػػػوالت العولمػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية يتضػػػػػػػػح الفػػػػػػػػروؽ الحػػػػػػػػادة والعميقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف طبقػػػػػػػػات 

 المجتمع ، حيث أفرزت الطبقات التالية:



 

 

 

 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو 
 2021الجزء الثانى 

410 

الطبقػػػػػة العميػػػػػا الجديػػػػػدة : ومكونػػػػػات ىػػػػػذه الطبقػػػػػة كثيػػػػػرة ومتنوعػػػػػو وتسػػػػػتحوذ  
عمػػػػى أىػػػػـ عناصػػػػر اإلنتػػػػاج وتمتمػػػػؾ األمػػػػواؿ الضػػػػخمة فػػػػي صػػػػورة عمػػػػالت 

قػػػػػػة عمػػػػػػى مجػػػػػػاالت الصػػػػػػناعة والتجػػػػػػارة صػػػػػػعبة وسػػػػػػيمة وتسػػػػػػيطر تمػػػػػػؾ الطب
الداخميػػػػػػة والخارجيػػػػػػة والزراعػػػػػػة والبنػػػػػػوؾ ، وتفػػػػػػوؽ ىػػػػػػذه الطبقػػػػػػة فػػػػػػي ثرائيػػػػػػا 

بطبقػػػػػػة اإلقطػػػػػػاعييف  7473الطبقػػػػػػة القديمػػػػػػو التػػػػػػى كنػػػػػػا نصػػػػػػفيا قبػػػػػػؿ ثػػػػػػورة 
النصػػػػػؼ فػػػػػي المائػػػػػة وىػػػػػذه الطبقػػػػػة ليػػػػػا وجػػػػػود دولػػػػػى ، وأمواليػػػػػا فػػػػػي طبقػػػػػة 

الػػػػوطف لتمتقػػػػى مػػػػع أقرانيػػػػا مػػػػف  البنػػػػوؾ العالميػػػػة ، وتعامالتيػػػػا تفػػػػوؽ حػػػػدود
وتسػػػػػػعى ىػػػػػػذه ،  الطبقػػػػػػات المييمنػػػػػػة اقتصػػػػػػاديًا فػػػػػػي المجتمعػػػػػػات الرأسػػػػػػمالية

الطبقػػػػة إلػػػػػى إقامػػػػػة نظػػػػػاـ سياسػػػػػى يػػػػػؤمف ليػػػػا مزيػػػػػدًا مػػػػػف الػػػػػربح مػػػػػف خػػػػػالؿ 
زواج اإلمػػػػػارة والتجػػػػػارة بػػػػػرأى ابػػػػػف خمػػػػػدوف أو زواج رأس المػػػػػاؿ مػػػػػع السػػػػػمطة 

ـ االسػػػػػػػػتيالكى وعميػػػػػػػػو بػػػػػػػػالمعنى المعاصػػػػػػػػر ، ويتػػػػػػػػيح ليػػػػػػػػا ممارسػػػػػػػػة الػػػػػػػػني
فالنظػػػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػػػى المرغػػػػػػػػػوب ىػػػػػػػػػو النظػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػذى يراعػػػػػػػػػى مصػػػػػػػػػالحيا ، 
ويتيػػػػػػاوف فػػػػػػي تطبيػػػػػػؽ القػػػػػػانوف عمييػػػػػػا ، ويحػػػػػػاوؿ الييمنػػػػػػة عمػػػػػػى أصػػػػػػحاب 

 القرار بعقد الصفقات معيـ ومحاولة رشوتيـ.

الطبقػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػطة : وتضػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي ثناياىػػػػػػػػا شػػػػػػػػرائح كثيػػػػػػػػرة ومتنوعػػػػػػػػو مػػػػػػػػف  
أصػػػػػػحاب المػػػػػػزارع الصػػػػػػغيره ، وأولئػػػػػػؾ الػػػػػػذيف المينيػػػػػػيف والتجػػػػػػار والصػػػػػػناع و 

يتقاضػػػػػػػػػوف رواتػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػيرية كبيػػػػػػػػػره أو دخػػػػػػػػػوؿ ثابتػػػػػػػػػو ، وتنقسػػػػػػػػػـ الطبقػػػػػػػػػة 
المتوسػػػػطو إلػػػػػى ثػػػػػالث شػػػػػرائح عميػػػػا ومتوسػػػػػطو ودنيػػػػػا ... وتتعػػػػػرض الطبقػػػػػة 

الػػػػػػدكتور رمػػػػػػزى زكػػػػػػى فػػػػػػي كالمتوسػػػػػػطو لمتآكػػػػػػؿ بػػػػػػرأى بعػػػػػػض االقتصػػػػػػاديف 
ة األسػػػػػعار وسػػػػػنداف كتابػػػػػة "وداعػػػػػًا الطبقػػػػػة الوسػػػػػطى" فيػػػػػى تقػػػػػع بػػػػػيف مطرقػػػػػ

انخفػػػػػاض قيمػػػػػة العممػػػػػة وتراجػػػػػع مسػػػػػتوى الػػػػػدخؿ وىػػػػػو مػػػػػا يمكػػػػػف أف يػػػػػؤدى 
 إلى تآكميا.

الطبقػػػػػػػة الػػػػػػػدنيا : وتتكػػػػػػػوف مػػػػػػػف صػػػػػػػغار المػػػػػػػوظفيف والحػػػػػػػرفييف والعمػػػػػػػاؿ وال  
تممػػػػؾ تمػػػػؾ الطبقػػػػة سػػػػوى فقرىػػػػا وعػػػػذاباتيا وتناضػػػػؿ ىػػػػذه الطبقػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ 
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العشػػػػػوائيات مػػػػػف ضػػػػػواحى البقػػػػػاء ونػػػػػادرًا مػػػػػا تيػػػػػتـ بػػػػػالرأى العػػػػػاـ ، وتسػػػػػكف 
المػػػػػدف وليػػػػػا أنمػػػػػاط حيػػػػػاة وسػػػػػموؾ ووسػػػػػائؿ عػػػػػيش وخطػػػػػاب خػػػػػاص بيػػػػػا ، 
 وتمقػػػػى مسػػػػئولية سػػػػوء أوضػػػػاعيا عمػػػػى النظػػػػاـ السياسػػػػى وتعتبػػػػره عػػػػدوًا ليػػػػا.
وتتػػػػػراوح ىػػػػػػذه الطبقػػػػػػة مػػػػػا بػػػػػػيف الفقػػػػػػر والفقػػػػػػر المػػػػػدقع ويصػػػػػػؿ حجميػػػػػػا فػػػػػػي 

 %.60الى  70بعض التقديرات مف 
 ة بنية التعميم المصرى.المحور الخامس: أهم مظاهر أزم

برصػػػػػػػد اسػػػػػػػتجابات أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة حػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػذا المحػػػػػػػور اتضػػػػػػػح أف اسػػػػػػػػتجابات 
معظػػػػػػػػػػـ أفػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة دارت حػػػػػػػػػػوؿ إشػػػػػػػػػػكالية "خصخصػػػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػػامعى وقبػػػػػػػػػػؿ 
الجػػػػػػػػػػامعى" وتفشػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػدروس الخصوصػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػورة مدرسػػػػػػػػػػة موازيػػػػػػػػػػة حقيقيػػػػػػػػػػة 

والتوسػػػػػػػع فػػػػػػػي  بالمصػػػػػػػروفات بعػػػػػػػد أف عػػػػػػػزؼ الطػػػػػػػالب عػػػػػػػف الحضػػػػػػػور بالمػػػػػػػدارس ....
رتبػػػػػاؾ  ظػػػػػاىرة التعمػػػػػيـ المميػػػػػز بالجامعػػػػػات انحيػػػػػازًا لألغنيػػػػػاء وبالضػػػػػد مػػػػػع الفقػػػػػراء .... وا 
المشػػػػيد التعميمػػػػى بمػػػػا يعػػػػج بػػػػو مػػػػف إزواجيػػػػات تعميميػػػػة .... والسػػػػعى إلضػػػػعاؼ التعمػػػػيـ 
الحكػػػػػومى مقابػػػػػؿ التعمػػػػػيـ األجنبػػػػػى والخػػػػػاص تحػػػػػت مظمػػػػػة التطػػػػػوير والتجديػػػػػد واالسػػػػػتفادة 

يػػػػػة فػػػػػي التعمػػػػػيـ .... التشػػػػػدؽ بتميػػػػػز التعمػػػػػيـ المصػػػػػرى رغػػػػػـ احػػػػػتالؿ مػػػػػف التجػػػػػارب الدول
مصػػػػػػر المراكػػػػػػػز المتػػػػػػػأخرة فػػػػػػػي التصػػػػػػػنيفات الدوليػػػػػػػة .... ىشاشػػػػػػػة عمميػػػػػػػة التقػػػػػػػويـ مػػػػػػػف 
خػػػػػػالؿ سياسػػػػػػة دوف جيػػػػػػد .... دوف فيػػػػػػـ .... دوف مػػػػػػذاكرة االىتمػػػػػػاـ بػػػػػػالجودة الورقيػػػػػػة 

 عمى حساب القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية".
أفػػػػػػراد العينػػػػػػة أنػػػػػػو "كمػػػػػػا يكػػػػػػوف المجتمػػػػػػع تكػػػػػػوف التربيػػػػػػة والتعمػػػػػػيـ"  ويػػػػػػرى أحػػػػػػد

انعكسػػػػػػػت التحػػػػػػػديات العولميػػػػػػػة عمػػػػػػػى كافػػػػػػػة المجتمعػػػػػػػات كبنيػػػػػػػة مجتمعيػػػػػػػة عامػػػػػػػة وكػػػػػػػذا 
عمػػػػػػى بنيػػػػػػة التعمػػػػػػيـ بيػػػػػػا ..... وىكػػػػػػذا قػػػػػػد تػػػػػػأثر التعمػػػػػػيـ فػػػػػػي المجتمػػػػػػع المصػػػػػػرى كثيػػػػػػرًا 

جميعػػػػػػػًا فػػػػػػػي المػػػػػػػدارس ..... فمػػػػػػػـ يعػػػػػػػد فكػػػػػػػرة "عموميػػػػػػػات الثقافػػػػػػػة" التػػػػػػػى تربينػػػػػػػا عمييػػػػػػػا 
مػػػػػػاخوذه فػػػػػػي االعتبػػػػػػار .... تمػػػػػػؾ التػػػػػػى تمثػػػػػػؿ الحمايػػػػػػة والمحمػػػػػػة والتماسػػػػػػؾ االجتمػػػػػػاعى 
واالطػػػػػار العػػػػػاـ الػػػػػذى يضػػػػػمنا جميعػػػػػًا ويجعػػػػػؿ بيننػػػػػا المغػػػػػة المشػػػػػتركة والمشػػػػػاعر والقػػػػػيـ 
المشػػػػػػػتركة التػػػػػػػى تخمػػػػػػػؽ التفػػػػػػػاىـ واألمػػػػػػػؿ والطمػػػػػػػوح واليػػػػػػػدؼ المشػػػػػػػترؾ ..... فاستشػػػػػػػرى 
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صػػػػػػػػيات" لدرجػػػػػػػػة الطغيػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتوى التعمػػػػػػػػيـ وعمػػػػػػػػى الجانػػػػػػػػب الخػػػػػػػػاص "الخصو 
المسػػػػػػػتوى الفػػػػػػػردي السػػػػػػػموكي وقػػػػػػػد سػػػػػػػاىـ فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ كسػػػػػػػبب وكنتيجػػػػػػػة انتشػػػػػػػار التعمػػػػػػػيـ 
الخػػػػػػػاص األجنبػػػػػػػي وتػػػػػػػدويؿ التعمػػػػػػػيـ العػػػػػػػالى والجػػػػػػػامعى خاصػػػػػػػة ...... فػػػػػػػأنتج ذلػػػػػػػػؾ " 
تعدديػػػػػة تعميميػػػػػػة" تتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي نظػػػػػري خطػػػػػػرًا عمػػػػػػى األمػػػػػػة المصػػػػػرية إذا لػػػػػػـ يكػػػػػػف ىنػػػػػػاؾ 

ليػػػػػػة مػػػػػػف الػػػػػػوعي "النقػػػػػػدي" وضػػػػػػمانات وضػػػػػػوابط لمحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى ىويػػػػػػة التعمػػػػػػيـ درجػػػػػػة عا
المصػػػػػػػري الػػػػػػػذى ال ينفػػػػػػػؾ وال يبعػػػػػػػد عػػػػػػػف ىويػػػػػػػة المجتمعػػػػػػػات العربيػػػػػػػة االسػػػػػػػالمية بكػػػػػػػؿ 

 عناصرىا ومكوناتيا األصيمو "العقيدة / المغة / التاريخ / التراث / القيـ".
 لبنائيػػػػػػػة لممجتمػػػػػػػع ويػػػػػػػرى أحػػػػػػػد أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة االرتبػػػػػػػاط الوثيػػػػػػػؽ بػػػػػػػيف االخػػػػػػػتالالت ا

المصػػػػػرى وتمػػػػػايز الفػػػػػوارؽ بػػػػػيف طبقاتػػػػػو  وبػػػػػيف اخػػػػػتالالت موازيػػػػػة فػػػػػي بنيػػػػػة التعمػػػػػيـ 
المصػػػػػػرى التعمػػػػػػيـ المصػػػػػػري فأصػػػػػػبح لػػػػػػدينا تعميمػػػػػػًا لمنخبػػػػػػة أى الطبقػػػػػػة العميػػػػػػا ىػػػػػػذا 
النػػػػػػوع مػػػػػػف التعمػػػػػػيـ بمصػػػػػػروفات فمكيػػػػػػة ، ويتمتػػػػػػع بجػػػػػػودة عاليػػػػػػة وتمثمػػػػػػو المػػػػػػدارس 

ات األجنبيػػػػػػػة والخاصػػػػػػػة ، ىػػػػػػػذا الػػػػػػػنمط مػػػػػػػف األجنبيػػػػػػػة بمختمػػػػػػػؼ أنواعيػػػػػػػا والجامعػػػػػػػ
التعمػػػػيـ مقتصػػػػر عمػػػػى أبنػػػػاء الشػػػػريحة العميػػػػا ويػػػػؤىميـ فػػػػي النيايػػػػة ألخػػػػذ مػػػػواقفيـ فػػػػي 

 إدارة المجتمع والسيطرة عمى مقدراتو اإلقتصادية.

  وىنػػػػػػػاؾ نػػػػػػػوع مػػػػػػػف التعمػػػػػػػيـ يػػػػػػػرتبط بالطبقػػػػػػػة المتوسػػػػػػػطة "مػػػػػػػدارس المغػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة
الطبقػػػػػة الوسػػػػػطى وال تختمػػػػػؼ فػػػػػي برامجيػػػػػا  والقوميػػػػػة" وىػػػػػذه المػػػػػدارس متاحػػػػػة ألبنػػػػػاء

إال أنيػػػػػا تػػػػػدرس مقػػػػػررات العمػػػػػـو والرياضػػػػػيات بالمغػػػػػة اإلنجميزيػػػػػة ولكنيػػػػػا تعػػػػػانى مػػػػػا 
تعانيػػػػػػػػو المػػػػػػػػدارس الحكوميػػػػػػػػة فيمػػػػػػػػا يػػػػػػػػرتبط بالكثافػػػػػػػػة والقػػػػػػػػدرة المؤسسػػػػػػػػية وفاعميػػػػػػػػة 

 مكونات العممية التعميمية.

 يرتػػػػػاده غالبيػػػػػة أبنػػػػػاء  وىنػػػػػاؾ المػػػػػدارس الحكوميػػػػػة العاديػػػػػة وىػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف المػػػػػدارس
المجتمػػػػػػػػع وتعػػػػػػػػانى تمػػػػػػػػؾ المػػػػػػػػدارس مػػػػػػػػف تيالػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػدراتيا المؤسسػػػػػػػػية مػػػػػػػػف ابنيػػػػػػػػة ، 
ومعامػػػػؿ ومالعػػػػب ومسػػػػارح ، ىػػػػذا إلػػػػى جانػػػػب مػػػػا تعانيػػػػو تمػػػػؾ المػػػػدارس مػػػػف نقػػػػص 
وقصػػػػػػػور فػػػػػػػي إعػػػػػػػداد المعممػػػػػػػيف ، والبنيػػػػػػػة المعرفيػػػػػػػة التقميديػػػػػػػة الحاكمػػػػػػػة لممنػػػػػػػاىج ، 
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غيػػػػػػاب األنشػػػػػػطة التعميميػػػػػػة المنػػػػػػوط بيػػػػػػا ونمػػػػػػط اإلدارة الػػػػػػذى يميػػػػػػؿ إلػػػػػػى التسػػػػػػمط و 
 بناء شخصية المتعمـ في الجوانب الرياضية والفنية. 

  أكػػػػد أحػػػػد أفػػػػراد العينػػػػة يجػػػػب تبنػػػػى سياسػػػػات تحقػػػػؽ العدالػػػػة االجتماعيػػػػة واإلنصػػػػاؼ
التعميمػػػػػى ، والتنميػػػػػة المسػػػػػتقمو ىػػػػػى المػػػػػدخؿ اآلمػػػػػف لتحقيػػػػػؽ العدالػػػػػة االجتماعيػػػػػة ، 

ولػػػػػػيس الخػػػػػػارج بصػػػػػػػياغة بػػػػػػرامج لالسػػػػػػػتثماء فيجػػػػػػب توجيػػػػػػو التنميػػػػػػػة نحػػػػػػو الػػػػػػػداخؿ 
واإلنتػػػػاج مػػػػف أجػػػػؿ تمبيػػػػة الحاجػػػػات األساسػػػػية لممصػػػػرييف مػػػػف غػػػػذاء وكسػػػػاء وسػػػػكف 
وصػػػػػحة وتعمػػػػػيـ ، وضػػػػػرورة اإلعتمػػػػػاد عمػػػػػى الػػػػػنفس بالتعبئػػػػػة الرشػػػػػيدة لكافػػػػػة المػػػػػوارد 
االقتصػػػػػػػادية والبشػػػػػػػرية والماليػػػػػػػة ، وضػػػػػػػرورة المشػػػػػػػاركة الشػػػػػػػعبية لتحقيػػػػػػػؽ التنميػػػػػػػة ، 

 وزيع العادؿ لثمار النتيجة.وأف يتـ الت

 أزمة لتجاوز التدريس هيئة أعضاء رؤية لتفعيل إسهامة نحو: المبحث الثالث
 .والتعميمية البنائية المجتمع

ببمػػػػوغ البحػػػػػث ىػػػػػذا الحػػػػػد مػػػػػف التحميػػػػػؿ يصػػػػبح مػػػػػف المفيػػػػػد تقػػػػػديـ مجموعػػػػػة مػػػػػف 
 اإلجػػػػػػراءات العمميػػػػػػة، والتػػػػػػى تعػػػػػػد بمثابػػػػػػة عالمػػػػػػات ىاديػػػػػػة عمػػػػػػى طريػػػػػػؽ تفعيػػػػػػؿ رؤيػػػػػػة
أعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس لتجػػػػػػاوز المجتمػػػػػػع المصػػػػػػرى أزمتػػػػػػو البنائيػػػػػػة والتعميميػػػػػػة، وىػػػػػػذه 
اإلجػػػػػراءات ال تمثػػػػػؿ صػػػػػورة وحيػػػػػدة أو صػػػػػيغة جامػػػػػدة ال تتغيػػػػػر، بػػػػػؿ عمػػػػػى العكػػػػػس مػػػػػف 
ذلػػػػػػؾ فمػػػػػػف خصػػػػػػائص االثنوجرافيػػػػػػا النقديػػػػػػة، عػػػػػػدـ النمطيػػػػػػة والتجػػػػػػاوز، وعػػػػػػدـ التكػػػػػػرار، 

كػػػػػيف أصػػػػػحاب المصػػػػػمحة لالقتػػػػػراب ومػػػػػا يقدمػػػػػو البحػػػػػث مػػػػػف إجػػػػػراءات يعػػػػػد محاولػػػػػة لتم
مػػػػػػػػف واقػػػػػػػػع الظػػػػػػػػاىرة موضػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػة، إلػػػػػػػػى مسػػػػػػػػافات ألصػػػػػػػػؽ، ومالمسػػػػػػػػة الظػػػػػػػػاىرة 
باحسػػػػاس أصػػػػدؽ، فضػػػػاًل عػػػػف جػػػػدوى ىػػػػذه اإلجػػػػراءات فػػػػي االختبػػػػار والمراجعػػػػة لكثيػػػػر 

 مف أفكارنا وتصوراتنا، وقناعاتنا المستمدة مف مجرد الخبرة الشخصية أو الفئوية.
ف إجػػػػراءات يعػػػػد عالمػػػػات ىاديػػػػة عمػػػػى طريػػػػؽ تفعيػػػػؿ فمػػػػا يقدمػػػػو البحػػػػث ىنػػػػا مػػػػ

رؤيػػػػػػػػة أعضػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػة لتجػػػػػػػػاوز مجتمعنػػػػػػػػا أزمتػػػػػػػػو البنائيػػػػػػػػة والتعميميػػػػػػػػة وتتضػػػػػػػػمف ىػػػػػػػػذه 
 االسيامة أربع خطوات أساسية:
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 الخطوة األولى: 
ضػػػػرورة تعزيػػػػز العدالػػػػة االجتماعيػػػػة بإعػػػػادة النظػػػػر فػػػػى التركيبػػػػة الطبقيػػػػة المختمػػػػػة ،  .7

، ألف أزمػػػػػػة التربيػػػػػػة ىػػػػػػى  العالميػػػػػػة والمحميػػػػػػة المجتمعيػػػػػػةوالتػػػػػػى أفرزتيػػػػػػا التحػػػػػػوالت 
 .جزء ال يتجزأ مف أزمة المجتمع البنائية

ضػػػػػرورة أف يرتكػػػػػز عػػػػػالج اخػػػػػتالؿ التركيبػػػػػة الطبقيػػػػػة عمػػػػػى التنميػػػػػة المسػػػػػتقمة التػػػػػى  .3
جديػػػػػدة لالسػػػػػػتثمار والػػػػػذى يخمػػػػػؽ فرصػػػػػًا كافيػػػػػػة لمتوظيػػػػػؼ لكػػػػػؿ فػػػػػػرد تتبنػػػػػى أنماطػػػػػًا 

فزيػػػػػادة دخػػػػػوؿ الفقػػػػػراء يجػػػػػب أف تػػػػػرتبط بزيػػػػػادة  قػػػػػادر عمػػػػػى العمػػػػػؿ أو راغػػػػػب فيػػػػػو ،
 فرص التوظيؼ وزيادة االنتاج.

ضػػػػػرورة إعػػػػػػادة النظػػػػػػر فػػػػػػي السياسػػػػػػات التػػػػػػى حولػػػػػػت مصػػػػػػر تػػػػػػدريجيًا إلػػػػػػى مجتمػػػػػػع  .3
تتمػػػػػػػػايز فيػػػػػػػػو الطبقػػػػػػػػات بشػػػػػػػػكؿ حػػػػػػػػاد، وذلػػػػػػػػؾ بضػػػػػػػػرورة تحديػػػػػػػػد اليػػػػػػػػدؼ الجػػػػػػػػوىرى 

تنميػػػػػػة لمخطػػػػػػط والسياسػػػػػػات واالسػػػػػػتراتيجيات التنمويػػػػػػة، وىػػػػػػذا اليػػػػػػدؼ ىػػػػػػو تحقيػػػػػػؽ ال
 المستقمة التى تيدؼ إلى رفاىية اإلنساف المصرى ويتطمب ذلؾ ما يمى:

 .ضرورة سيطرة الدولة عمى مواردىا وتحريرىا مف أى سيطرة أجنبية 

 .منع استنزاؼ الفائض الذى تستحوذ عميو الشركات األجنبية 

  توجيػػػػػػػو ىػػػػػػػذا الفػػػػػػػائض إلػػػػػػػى المشػػػػػػػروعات التػػػػػػػى ترفػػػػػػػع مسػػػػػػػتوى المعيشػػػػػػػة وفػػػػػػػى
 يـ والصحة والحد مف البطالة.مقدمتيا التعم

  توجيػػػػػػػػو التنميػػػػػػػػة نحػػػػػػػػو الػػػػػػػػداخؿ ولػػػػػػػػيس الخػػػػػػػػارج، بمعنػػػػػػػػى أف تسػػػػػػػػتيدؼ بػػػػػػػػرامج
االسػػػػػتثمار واالنتػػػػػاج الحاجػػػػػات األساسػػػػػية لممصػػػػػرييف مػػػػػف غػػػػػذاء وكسػػػػػاء وسػػػػػكف 

 وصحة وتعميـ.

  ضػػػػػرورة المشػػػػػاركة الشػػػػػعبية فػػػػػي تحقيػػػػػؽ التنميػػػػػة لػػػػػيس كمجػػػػػرد شػػػػػعار، بػػػػػؿ مػػػػػف
 خالؿ خمؽ فرص عمؿ تتسع لمجميع.

  أف يػػػػػتـ التوزيػػػػػع العػػػػػادؿ لثمػػػػػار التنميػػػػػة لػػػػػيس مػػػػػف خػػػػػالؿ آليػػػػػات السػػػػػوؽ فيتػػػػػأثر
 بيا الطبقة المييمنة.
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  ضػػػػػرورة سػػػػػعى الدولػػػػػة نحػػػػػو تقميػػػػػؿ التفػػػػػاوت فػػػػػى الػػػػػدخؿ بػػػػػيف طبقػػػػػات المجتمػػػػػع
 المصرى.

  دمػػػػػػػج الفقػػػػػػػراء فػػػػػػػى األنشػػػػػػػطة والعمميػػػػػػػات االقتصػػػػػػػادية فػػػػػػػى مجػػػػػػػاالت االسػػػػػػػكاف
 واالنتاج والتجارة وغيرىا

 جذرية لمشكالت الفقر فى مصر وتنفيذىا. ايجاد حموؿ 
  الحفػػػػػػػاظ عمػػػػػػػى الطبقػػػػػػػة الوسػػػػػػػطى نظػػػػػػػرًا ألىميتيػػػػػػػا فػػػػػػػى الحفػػػػػػػاظ عمػػػػػػػى تماسػػػػػػػؾ

 المجتمع.
ضػػػػػرورة أف يتسػػػػػمح المػػػػػتعمـ المصػػػػػرى فػػػػػي كافػػػػػة مراحػػػػػؿ التعمػػػػػيـ بػػػػػالوعى الصػػػػػحيح   .9

الػػػػػذى يمكػػػػػنيـ مػػػػػف رؤيػػػػػة السػػػػػاحة الثقافيػػػػػة باعتبارىػػػػػا ميػػػػػداف حقيقػػػػػى لمصػػػػػراع بػػػػػيف 
الطبقػػػػػػػػات الميينمػػػػػػػػة، وبػػػػػػػػيف الجماعػػػػػػػػات الخاضػػػػػػػػعة والميمشػػػػػػػػيف، وأف لكػػػػػػػػؿ فريػػػػػػػػؽ 

لطبقػػػػػػػػػات مناصػػػػػػػػػريو مػػػػػػػػػف المفكػػػػػػػػػريف والمثقفػػػػػػػػػيف واألدبػػػػػػػػػاء، الػػػػػػػػػبعض يػػػػػػػػػدافع عػػػػػػػػػف ا
عػػػػػػادة  الميينمػػػػػػة ويعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تسػػػػػػييد ثقافتيػػػػػػا وأيػػػػػػديولوجيتيا السػػػػػػتمرار األوضػػػػػػاع وا 
إنتػػػػػػػػاج الييمنػػػػػػػػة، والػػػػػػػػبعض يػػػػػػػػدافع عػػػػػػػػف مصػػػػػػػػالح الجماعػػػػػػػػات الخاضػػػػػػػػعة محػػػػػػػػاواًل 
عػػػػػػادة بنػػػػػػاء  بالثقافػػػػػػة المقاومػػػػػػة ىػػػػػػدـ التركيبػػػػػػة الطبقيػػػػػػة المختمفػػػػػػة لصػػػػػػالح األغنيػػػػػػاء وا 

 المجتمع عمى أساس العدؿ واإلنصاؼ والحرية.
 الخطوة الثانية وتتضمن:

ضػػػػػػرورة اإليمػػػػػػاف بػػػػػػأف اإلرتقػػػػػػاء بػػػػػػالثروة اإلنسػػػػػػانية لػػػػػػف يتحقػػػػػػؽ إال مػػػػػػف خػػػػػػالؿ  -7
تعمػػػػػيـ تتػػػػػوافر فيػػػػػو شػػػػػروط الجػػػػػودة فػػػػػي كافػػػػػة مراحمػػػػػو، ولػػػػػف يػػػػػتـ ذلػػػػػؾ إال بػػػػػدعـ 
القػػػػػدرة المؤسسػػػػػية والفاعميػػػػػة التعميميػػػػػة لكافػػػػػة مؤسسػػػػػاتنا التعميميػػػػػة وذلػػػػػؾ بتبنػػػػػى 

 إلجتماعية.سياسات تعميمية تحقؽ العدالة ا

نحػػػػػػػو أنمػػػػػػػاط إيجابيػػػػػػػة مػػػػػػػف العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تغييػػػػػػػر سػػػػػػػموؾ المػػػػػػػواطف المصػػػػػػػرى  -3
السػػػػػػػػػموؾ واكسػػػػػػػػػابة لمجموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػيـ الحاكمػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػؿ الجمػػػػػػػػػاعي 
والديموقراطيػػػػػػػة والمشػػػػػػػاركة االجتماعيػػػػػػػة لمواجيػػػػػػػة تحػػػػػػػديات العولمػػػػػػػة السياسػػػػػػػػية 

 .واالقتصادية والثقافية مف خالؿ وسائط التربية المختمفة
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حاجػػػػػة إلػػػػػى ثػػػػػورتيف ، ثػػػػػورة تربويػػػػػة وأخػػػػػرى تعميميػػػػػة تنطمػػػػػؽ مػػػػػف الثالثػػػػػة: الخطػػػػػوة ال
بضػػػػػػػػرورة التغييػػػػػػػػر مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػذور ، وألف التربيػػػػػػػػة َىػػػػػػػػـ  وىػػػػػػػػذا يتطمػػػػػػػػب إيمانػػػػػػػػا راسػػػػػػػػخاً 

مجتمعػػػػػػي ، فػػػػػػاألمر لػػػػػػف يقتصػػػػػػر عمػػػػػػى التربػػػػػػوييف فقػػػػػػط ، بػػػػػػؿ ال بػػػػػػد أف يتسػػػػػػع لغيػػػػػػر 
 التربوييف والميتميف بشتى المجاالت ذات العالقة بالتربية وىـ .

  السياسيوف الذيف يتسمحوف باإليماف والوعي والزىد في الماؿ .ميما كانت األحزاب
 وكذلؾ أعضاء مجمسي الشعب والشورى في ثوبيـ الجديد .  ،موف إلييا التي ينت

 الثقة والوعي الكامؿ بما ىو مستيدؼ. المفكروف ذو 
 .رجاؿ الثقافة الذيف يتمتعوف بنفس الصفات 
 . الفالسفة واألدباء الذيف لدييـ حس تربوي ناضج 
  . رجاؿ الديف اإلسالمي والمسيحي التنويرييف 
  في جميع المجاالت.الفنانوف الواعوف 
  رجاؿ التربية ويستبعد منيـ كؿ مف شارؾ في عممية تطوير التعميـ مف قبؿ . إال

 مف لـ يموث بالجري وراء الماؿ والمكانة االجتماعية الزائفة .
  بعض الطالب مف مراحؿ مختمفة مف التعميـ يتـ اختيارىـ بكؿ دقة يتسمحوف بالوعي

مف السيد الرئيس تدريس احتراـ اآلخر في  والمعرفة. ولعؿ في الطفؿ الذي طمب
جميع مراحؿ التعميـ، واستجابة الرئيس لو خير دليؿ عمى أف الطالب ليـ الحؽ في 

 إبداء ىرائيـ فيما يدرسونو.
  . مجموعة مف اإلدارييف الذيف يتسمحوف بالوعي السياسي الالـز 
 ...مجموعة مف أولياء األمور آباء وأميات 

الرئيسى إحداث ثورة تربوية وتعميمية شاممة إلنطالؽ الفكر نحو ويكوف اليدؼ 
 اإلبداع والتجديد.

 .إنيا ثورة لدعـ العمـ واإلنتاج المعرفى 

 .إنيا ثورة العدالة اإلجتماعية وتكافؤ الفرص 

 .إنيا ثورة المواطنة وحقوؽ اإلنساف 
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 .إنيا ثورة التماسؾ االجتماعى والتفاعؿ اإلنسانى 

 ب الثورات العممية والتكنولوجية واالتصالية.إنيا ثورة استيعا 

 .إنيا ثورة تحرير اإلنساف فكرًا وتعبيرًا ومشاركة في صناعة القرار 

 الخطوة الرابعة: رؤية مقترحه لمواجهة أزمة بنية التعميم المصرى
ىو اآلداه التى يتـ مف خالليا تحقيؽ تقدـ المجتمع أو اخفاقو ، لذلؾ تسعى التعميـ  يعد

الدوؿ المتقدمة جاىدة إلى تطويره ليتناسب مع تحديات العصر المختمفة ، ورغـ جيود 
مصر المختمفة فى تحقيؽ ذلؾ إال أف ىناؾ العديد مف المشكالت التى وجدت نتيجة 

الطار النظرى لمدراسة منيا زيادة كثافة لعوامؿ داخمية وخارجية سبؽ ذكرىا فى ا
الفصوؿ الدراسية وظاىرة الدروس الخصوصية وغيرىا، لذا يعد تحقيؽ تكافؤ الفرص 
التعميمية مطمبًا ضروريًا فما زاؿ ىناؾ تفاوت فى توزيع الخدمات التعميمية بيف الفقراء 

ر إلى غياب واألغنياء وبيف الريؼ والحضر ...ويرجع تعدد مشكالت التعميـ فى مص
فمسفة التعميـ وعشوائية التخطيط التعميمى وكذلؾ غياب الوعى الجماىيرى بالتأثير 

 السمبى لمعولمة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا..... 
 القػرار وضػع ىفإنو يتعيف عمى صػانع المشكالتومف أجؿ التعامؿ مع كؿ ىذه 

بنية لى معالجة االختالالت في ستراتيجية شاممة لمنيوض بالعممية التعميمية، تيدؼ إا
 مع مراعاة ما يمى: التعميـ
إعػػػػػػادة النظػػػػػػر فػػػػػػي التركيبػػػػػػة الطبقيػػػػػػة والتػػػػػػى أدت وتػػػػػػؤدى إلػػػػػػى فػػػػػػرز اجتمػػػػػػاعى  -7

وتعميمػػػػػى عنيػػػػػؼ  قميػػػػػؿ مػػػػػف األغنيػػػػػاء بتعمػػػػػيـ فػػػػػائؽ التميػػػػػز وجمػػػػػاىير مطحونػػػػػة 
 بتعميـ متواضع في كافة مكوناتو يتذر بأبشع العواقب.

 التقميدية والتسمطية الحاكمة لمجتمعنا. إعادة النظر في الثقافة -3

إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي اخػػػػػتالؿ عالقػػػػػات القػػػػػوة داخػػػػػؿ بنيػػػػػة السػػػػػمطة فػػػػػي المجتمػػػػػع،  -2
حتػػػػى يصػػػػبح لمجمػػػػاىير الفقيػػػػره صػػػػوت مسػػػػموع فػػػػي دوائػػػػر صػػػػنع القػػػػرار، حتػػػػى 
نضػػػػمف تطبيػػػػؽ مػػػػا تػػػػـ التوصػػػػؿ إليػػػػو فػػػػي مػػػػؤتمرات ومبػػػػادرات، ونػػػػدوات تطػػػػوير 

 التعميـ.
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الجميػػػػػع عمػػػػػى فػػػػػرص التعمػػػػػيـ وضػػػػػماف اسػػػػػتمراريتو تػػػػػوافر ضػػػػػمانات حصػػػػػوؿ    -9
 وخاصة لمطبقات الفقيرة.

إلعػػػػػػداد وتكػػػػػػويف   العمميػػػػػػة التعميميػػػػػػة ومخرجػػػػػػات وعمميػػػػػػاتتحسػػػػػػيف مػػػػػػدخالت  -7
، األمػػػػػػر الػػػػػػذي يسػػػػػػتمـز خػػػػػػريج يسػػػػػػتطيع مواجيػػػػػػة تحػػػػػػديات العصػػػػػػر المختمفػػػػػػة

  .التربوية ومتخذي القرار توافر فكر تربوي لدى القيػادات
 .الحكومي عمى التعميـزيادة اإلنفاؽ   -6
 دعـ تعميـ اإلناث مف أجؿ تضييؽ الفجوة بيف الذكور واإلناث فى التعميـ. -1
والقضاء عمى  عمى القياـ بعممو عمى أكمؿ وجو زهيحفلت المعمـزيادة أجور  -1

 .ظاىرة الدروس الخصوصية
زيادة عدد الفصوؿ في المدارس في المحافظات التي تعاني تراجعًا في نسػبة  -4

 .الفصوؿ إلى عدد السكاف في الفئة العمرية المقابمةىذه 
ضرورة استبداؿ البنية المعرفية التقميدية المسيطرة عمى المشيد التعميمى ببنية  -70

ثقافة اإلبداع بمنظومتيا القيمية والتى يقع في مقدمتيا العقالنية، والحرية 
، والجدية، والتنوع، ، واإلتقافالمسئولة، وقبوؿ المختمؼ، والتفكير النقدى، واألمانة

 والحوار.
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 المراجع
  أحمد السيد النجار : االقتصاد المصرى ....غياب التنمية والعدالة وتفاقـ الديوف والبطالة واستمرار

 3072تمقى المعونات األمريكية واألوروبية المسمومة، تقرير االتجاىات االقتصادية االستراتيجية 
 3072واالستراتيجية باألىراـ ، القاىرة ،، مركز الدراسات السياسية 

  أحمد سٌد: العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة المؤثرة فى التعلٌم،القاهرة ، الدار العالمٌة للنشر
 5102 والتوزٌع ،

  ،عادة التركيب فى تحديات النظاـ العالمى الجديد أحمد مجدى حجازى: العولمة بيف التفكيؾ وا 
 3009لقاىرة،الدار المصرية السعودية، ا

 فى حكومية لمدرسة نموذج ، فقير سياؽ داخؿ التعميـ فى الحؽ ىدر وقائع: سعد يوسؼ أحمد  "
 3001، القاىرة والتنمية، التربوية لمبحوث القومى المركز ، وتوجيات رؤى التعميـ فى الحؽ

 األىراـ  آماؿ طنطاوى: اآلثار السياسية واالجتماعية النتشار الفقر فى الوطف العربى ، مركز
 3007لمدراسات السياسية واالستراتيجية ،

  إيماف توفيؽ صياـ:التعميـ المتميز بالجامعات الحكومية المصرية...الواقع والمأموؿ ، مجمة كمية
 69،3076التربية بطنطا،العدد

  الطمب االجتماعي عمىأنماط التعميـ األساسي وانعكاساتو عمىتكافؤ الفرص :إيماف عيد عبد الحافظ
 3077،،كمية التربية ، جامعة المنصورة عميمية، رسالة ماجستيرالت

 أحواؿ مجمة ، الوسطى لمطبقة اجتماعى0 اقتصادى تشريح:  سميماف وسامر شوقى باىر 
 7441، القاىرة واالستراتيجية، السياسية الدراسات مركز األولى، السنة ، األوؿ العدد مصرية،

  األجنبى فى مصر منذ منتصؼ السبعينات مف القرف العشريف بثينو عبد الرؤؼ رمضاف: التعميـ
يناير ومستقبؿ التعميـ فى مصر ، مجمة العمـو  77يناير ، مؤتمر ثورة  77حتى قياـ ثورة 

 7088، معيد الدراسات التربوية ، جامعة القاىرة ،84التربوية ، عدد خاص، مجمد 
 دار ،(679) كتاب اليالؿ ع االقتصادية، التنمية نظريات عف األقنعة کشؼ:  أميف جالؿ 

 7007 فبراير القاىرة، اليالـ،
 0891 : شخصٌة مصر ، دراسة فً عبقرٌة المكان، دار الهالل،جمال حمدان 

  ،3079جميورية مصر العربية: دستور جميورية مصر العربية، الييئة العامة لالستعالمات 
  ًالمنطقة العربٌة، فً محمد صفً الدٌن حامد عبد الماجد قوٌسً:   الحركة اإلسالمٌة ف

، أعمال المؤتمر السنوي األول للباحثٌن 0885 – 0895خربوش:   التطور السٌاسً فً مصر 
الشباب، مركز البحوث والدراسات السٌاسٌة، كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة، جامعة القاهرة، 

 0881أكتوبر  08 – 01
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 دراسات فى التربية والثقافة :داعياتيا السياسية والتربويةحامد عمار : أعاصير الشرؽ األوسط وت ، 
 7003،مكتبة الدار العربية لمكتاب

 ،7087حامد عمار : تعميـ المستقبؿ مف التسمط إلى التحرر، الدار المصرية المبنانية ، القاىرة 
  العربى ، وتداعياتو التربوية والثقافية فى الوطف  3007حامد عمار: الحادى عشر مف سبتمبر

 3009القاىرة ، الدار المصرية المبنانية ، 
  حامد عمار: السياؽ التاريخى لتطوير التعميـ المصرى "مشاىد مف الماضى والحاضر

 7007والمستقبؿ"،مكتبة الدار العربية لمكتاب، القاىرة، 
 8442،،مكتبة الدار العربية لمكتاب، القاىرة 7حامد عمار: مف مشكالت العممية التعميمية ،ط 
 األىراـ، مؤسسة ،(9) س ،(76) ع الديمقراطية، مجمة الوسطى، الطبقة أخالقيات: حنفي حسف 

 7009 أكتوبر القاىرة،
 القمـ دار دبي، وتحسينيا، المينية الممارسة في التفكر بيف اإلجرائي البحث: حيدر حسيف 

،3002. 
 ع السعودية، العربية بالمممكة والتعميـ التربية وزارة التربية، في النوعي البحث:  حسيف بف راشد 

(770 )،3073. 
  ، رانيا عالء الديف السباعى: معضمة الحرماف فى المنطقة العربية ، مجمة الديمقراطية

 3071،مؤسسة األىراـ ،القاىرة ،يوليو61العدد
 3003،القاىرة ، دار اليالؿ، 3رشدى سعيد : الحقيقة والوىـ فى الواقع المصرى ،ط 
  العممي والبحث لمتعميـ القومي المجمس تقرير: المتخصصة القومية الجميورية،المجالسرئاسة 

 7444السادسة والعشروف  الدورة والتكنولوجيا،
 ،7003سعيد اسماعيؿ عمى: جامعات تحت الحصمر، عالـ الكتب ،القاىرة 
 والورشة لمندوة مقدمة عمؿ ورقة ، الكيفي والمدخؿ الكمي المدخؿ بيف التربوي البحث:  بدراف شبؿ 

 .3007، مصر. القاىرة الكيفي، البحث حوؿ اإلقميمية التدريبية
 التعميـ األجنبي في مصر وتكافؤ الفرص التعميمية : دراسة تحميمية تقويمية ، :شيماء جبر عبد اهلل

 3077،رسالة ماجستير ، كمية التربية، جامعة اإلسكندرية
  الحموؿ الجزئية والمخاطر المحتممة ،مركز المحروسة لمنشر عبد الخالؽ فاروؽ : البطالة بيف

 .3009والخدمات الصحفية والمعمومات،
  ، عبد الفتاح تركى : النظرية التربوية وجدؿ األفكار والتحديات ، الدار المصرية المبنانية

 .7080القاىرة،
 ً0891المدرسة وبناء اإلنسان، االنجلو المصرٌة،  :عبد الفتاح ترك. 



 

   

  
 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو 
 2021الجزء الثانى 
 

421 

 3070،الدار المصرية المبنانية ،النظرية التربوية وجدؿ األفكار والتحديات: لفتاح تركيعبد ا 

  ،عصاـ الديف ىالؿ : دراسة فى الفكر التربوى وفؽ المنيج الجدلى الواقعى، دار فرحة لمنشر
 3002القاىرة،

  لمتربية ، عصاـ الديف ىالؿ وآخراف: الحداثة وما بعد الحداثة "دراسات فى األصوؿ الفمسفية
 3002األنجمو المصرية، القاىرة،

 بعض معوقات تطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية في ضوء التغيرات : عفاؼ محمد جايؿ
االقتصادية المعاصرة في مصر، رسالة ماجستير ، كمية التربية بسوىاج،جامعة جنوب 

 . 3007،الوادي
 االقتصاد بكلٌة تدرٌسها تم محاضرات المصرى، السٌاسى : تطورالنظامعلى الدٌن هالل 

 .5101أكتوبر، 3 جامعة – واالدارة

  ، عمى السيد الشخيبى: واقع الجامعات المصرية فى عالـ متغير"دراسة تحميمية" أحواؿ مصرية
السنة الثانية عشر،، العدد الرابع والخمسيف،مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة 

،3079 
 مركز البحوث والدراسات 0811 – 0911ل:   تطور النظام السٌاسً فً مصر الدٌن هالعلى ،

 0881السٌاسٌة، كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة، جامعة القاهرة، 

 الفرص بتكافؤ وعالقتو االبتدائية المرحمة لتالميذ االجتماعي االقتصادي المستوى: ربو عمىعبد 
 االبتدائية المدرسة مصر في التربية" األوؿ المؤتمر مية،الحكو  المدارس اهلل مدارس بنيف التعميمية

 السويس، قناة جامعة باإلسماعيمية، تربية"  األوؿ، المجمد ،("األساسي التعميـ مف األولى الحمقة)
 .777-777 ص ص ،8433

 الحياة اليومية لفقراء المدينة دراسات اجتماعية واقعية ، دار المعرفة  عمياء شكرى وآخروف:
 8442الجامعية ، االسكندرية،

  عمياء عمر كامؿ : التعددية فى التعميـ بالحمقة األولى مف التعميـ األساسى وأثرىا عمى تكافؤ
 (، رسالة ماجستير،معيد الدراسات3007-7417الفرص التعميمية فى مصر فى الفترة)

 3004التربوية،جامعة القاىرة،
 مجلة الحدٌثة االجتماعٌة بالتحوالت وعالقتها األسرة ألفراد الجماعٌة الهوٌة:حمداوي عمر،

 019-82، ص ص 5102، 08العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة،العدد 

 مسببات اإلخالؿ بمبدأ تكافؤ الفرص في التعميـ األساسي في مصر، رسالة :عمرو محمد حامد
  3073،،كمية التربية، جامعة المنصورة فرع دمياط دكتوراه

 تكافؤ الفرص -منيجيتو-عمـ اجتماع التربية المعاصر)تطوره:عمي السيد الشخيبي
 3003، الفكر العربي دار التعميمية(،القاىرة ،
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  عنتر لطفى محمد : الجامعات الخاصة وتكافؤ الفرص التعميمية فى مصر:دراسة نقدية،مجمة
المعاصرة ، السنة الثانية عشر، العددالتاسع والثالثيف، رابطة التربية الحديثة ،القاىرة،  التربية

 8447سبتمبر 
 السياسة التعميمية فى مصر منذ التسعينات دراسة تحميمية فى ضوء مفيوـ :غساف أحمد الخمؼ"

العدالة االجتماعية "، رسالة ماجستير ، معيد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاىرة 
،3007. 

 ، 7411كاظـ حبيب : العولمة الجديدة ، بيروت. 
  (، مؤسسة 18، مجمة الديمقراطية،ع)كماؿ مغيث: تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية فى التعميـ

 .3076األىراـ،القاىرة، يناير،
  ماجد عثماف : العدالة واالنصاؼ في التحاؽ الشرائح االجتماعية المختمفة بالتعميـ الجامعي، ورقة

 .3077سياسات، مجمس السكاف الدولى ،
 3000، المبنانية المصرية القاىرة،الدار التعميـ، في العدالة فجوات مف: خضر محسف. 
  : طنطا، دار السمطاف لمطباعة " مقاالت فى تربية االرادة  أستاذ يحمـمحمد إبراىيـ المنوفى ،

،3079. 
  محمد إبراىيـ المنوفى : المناىج الكيفية فى أصوؿ التربية ، طنطا، دار السمطاف لمطباعة

،3077. 
 الثقافية فى ضوء العولمة ، الجندى: التربية وتنمية اليوية  وياسر مصطفى المنوفى ابراىيـ محمد

  3002مجمة كمية التربية بدمياط ، العدد الثالث واألربعوف ،
 العالقة بيف أزمة التعميـ المصرى والبناء االجتماعى "دراسة نقدية" ، محمد إبراىيـ المنوفى :

األمؿ ، التجاوزات و –المؤتمر العممى الرابع لقسـ أصوؿ التربية ، أنظمة التعميـ فى الدوؿ العربية 
 94-27،صص3004كمية التربية، جامعة الزقازيؽ،

 ثورة منذ المصري التعميـ سياسة في االجتماعية العدالة تحقيؽ تطور: محمد حسف النصر محمد 
 الثقافة جمعية ،(48)(،العدد77السنة ) والتنمية، الثقافة ،7088 يناير ثورة وحتى 8477 يوليو
 7087 أبريؿ سوىاج، جامعة التربية، كمية التنمية، أجؿ مف

 السيد تحرير أحمد العربي، الوطف في الفقر في لمفقر، االقتصادية اآلثار: فرحات فايز محمد 
 . 730-774 ص ص ،700۲ القاىرة، واالستراتيجية، سياسية لمدراسات األىراـ النجار ، مركز

  7008والتوزيع ،القاىرة،محمد محمد سكراف:التعميـ المصرى "دراسات نقدية"،دار الثقافة لمنشر. 
 ًٌونٌو، السٌاسة  11ما بعد مرسً: أبعاد التغٌرات السٌاسٌة فً مصر بعد  :محمد مسعد العرب

  أغسطس، متاح علىشبكة المعلومات: 01الدولٌة ، األربعاء 
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 دار اليالؿ ، 727محمود عبد الفضيؿ : حوار مع المستقبؿ ، كتاب اليالؿ، العدد ،
 .7447القاىرة،

 اليالؿ، دار ،(72) ع اليالؿ، كتاب المصري، االقتصاد أحواؿ دفتر مف:  الفضيؿ عبد محمود 
 .7007 مارس القاىرة،

 ( فى 7473-8442محمود عبد الفضيؿ: التوسع فى التعميـ وأثره عمى توزيع الدخؿ فى مصر )
لمكتاب ، جودة عبد الخالؽ :االقتصاد السياسى لتوزيع الدخؿ فى مصر، الييئة المصرية العامة 

 .8447القاىرة ،
 التكامؿ االقتصادي العربي في ظؿ التحوالت االقتصادية الراىنة في :  :مصطفى العبد اهلل الكفري

واقع اإلعالـ العربي والتكامؿ االقتصادي ،ندوة الفكر العربي نفذتيا جمعية البحوث والدراسات في 
( دمشؽ، 7العرب،سمسمة الدراسات)(،اتحاد الكتاب 79/73/3070 )اتحاد الكتاب العرب بتاريخ

3070. 
  ،3003مصطفى الفقي: مف نيج الثورة إلى فكر اإلصالح، القاىرة، دار الشروؽ. 
  معتز سالمة : اآلليات االجتماعية لنشؤ الفقر ومعدالتو فى الدوؿ العربية ، القاىرة ، مركز

 .3007األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية ،
 7449ة أبو كيمة: تعميـ المحروميف وحرماف المتعمميف ، القاىرة ،عالـ الكتب،مينى غنايـ ،ىادي. 
 األبحاث اإلثنوجرافية رؤيا بحثية جديدة"، مجمة رؤى تربوية، مركز القطاف،  وآخروف: ادر وىبةن"

 .70،3002عفمسطيف، 
  مات نجالء عبد الحميد راتب : أزمة التعميـ فى مصر ، دراسة سوسيولوجية فى إدارة األز

 .7441االجتماعية ، القاىرة ، مركز المحروسة لمبحوث والتدريب والنشر ،
  ىبو أحمد الشاعر : دور التعميـ فى مواجية التفاوت االجتماعى فى ضوء العدؿ التربوى ، رسالة

 .3071دكتوراة، كمية التربية ،جامعة عيف شمس،
  ، بيروت، دار الكتاب الجديد يانيؾ لوميؿ: ترجمة جورجيت الحداد، الطبقات االجتماعية

 3001المتحدة،
 السنة الرابعة ، 76يسرى مصطفى : البكاء عمى الطبقة الوسطى ، مجمة الديمقراطية، العدد ،

 .3009مؤسسة األىراـ ، القاىرة،
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلنمائى، المتحدة األمـ برنامج ، المعرفة مجتمع إقامة نحو: العربية االنسانية التنمية تقرير 
 3002، األردف ، العربية لمدوؿ اإلقميمى المكتب
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 7417 لسنة 724 رقـ التعميـ قانوف ، العربية مصر جميورية 
 3074أرقاـ، فى واإلحصاء،مصر العامة لمتعبئة المركزى العربية،الجياز مصر جميورية 
  بشأف التعميـ الخاص 4/4/3079في  930وزارة التربية و التعميـ ، القرار الوزاري رقـ. 
  6/73/7442بشأف التعميـ الخاص  206وزارة التربية و التعميـ ، القرار وزاري رقـ 
  بشأف الئحة المدارس 37/4/3076( بتاريخ 314قرار الوزاري رقـ ) :وزارة التربية والتعميـ ،

 المصرية الدولية بنظاـ البكالوريا الدولية
  بشأف إنشاء المدارس  6/7/3071بتاريخ  ( 774 )قرار وزاري رقـ : وزارة التربية والتعميـ

 المصرية اليابانية
 Guba, E & Y. Lincoln (2007) Fourth Generation of Evaluation. New-bury 

Park, CA: Sage Publication. 

 Heather Wyatt-Nichol and Samuel Brown, Warren Haynes.(2017). Social 

Class and Socioeconomic Status: Relevance and Inclusion in MPA-MPP 

Programs. JPAE Journal of Public Affairs Education, 17(2), 187–208 

 Lindsay Paterson and Cristina Iannelli.(2005). SOCIAL CLASS AND 

EDUCATIONAL ATTAINMENT: A COMPARATIVE STUDY OF 

ENGLAND, WALES AND SCOTLAND. ESRC Research Project 

Education and Social Mobility in Scotland in the Twentieth Century 

Working Paper 2.pp1-28 

 Marko FERJAN, Eva JEREB, Olga.(2008).SOCIAL CLASS POSITION 

AS A DETERMINANT OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENT. DRU[. 

ISTRA@. ZAGREB GOD. 17 , BR. 4-5 (96-97), STR.pp 869-886 

 McMillan, J & Schumacher, S. (2001) Research in Education: A 

conceptual Introduction. Longman Publications. New York. USA.. 

 http://ecesr.org/wp-content/uploads/2014/03/Education-Stages-Paper.pdf 

 https://piketty.pse.ens.fr/files/csglobal%20wealthdatabookoctober2014pdf 

 http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/3169 

 https://scu.eg/pages/private_universities 22/4/2021 

 http://qawmia.com/ar/fees 
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 مالحؽ الدراسة
 التدريس )عينة الدراسة(( قائمة بأسماء أعضاء هيئة 1ممحؽ رقم )

 الجامعة الوظيفة اإلسم م

 الشيخ كفر أستاذ أصول التربية المتفرغ أ.د/ عصام الدين هالل 1
 الشيخ كفر أستاذ أصول التربية المتفرغ أ.د/ محمد ابراهيم المنوفى 2
 الشيخ كفر أستاذ أصول التربية وعميد الكمية أ.د/ ياسر مصطفى الجندى 3
 الشيخ كفر أستاذ أصول التربية ورئيس القسم  عبد الحميد القطبأ.د/ سمير  4
أستاذ أصول التربية ووكيل الكمية  أ.د/ أميرة عبد السالم زايد 5

 لشئون المجتمع وتنمية البيئة
 الشيخ كفر

أستاذ أصول التربية ووكيل الكمية  أ.د/ رجاء فؤاد غازى 6
 لمدراسات العميا والبحوث

 الشيخ كفر

 طنطا أصول التربية أستاذ أ.د/ عبد الرؤؼ بدوى  7
 بنها أصول التربية  أستاذ أ.د/  أحمد مهناوى 8
 دمياط أصول التربية المساعد أستاذ أ.د/ وائل وفيؽ رضوان  9

 دمياط أصول التربية مدرس مرجان عباس د/ ريم 10

 
 
 

 
 
 


