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 االبتذائيميذانية لبعض مشكالت التعليم  دراسة"

 الخاص بمحافظة المنيا"

 إعداد
 ــنحس ــىعم آمــال 0أ

 الذراسة : مقذمة

، ألن أساسياً مـن عوامـل الر ـى والت ـدم ، وعاملً التعميم ضرورة من ضروريات الحياة ُيعد 
مــم ويزدىــر، وعــن طريــ  الع، ومــن لللــو ينمــو ذلــ  ينت ــل العمــم وينت ــر –التعمــيم  –مــن لــلل 

 .وترت ي، وبو ت ام الحضارات العمم تت دم األمة، وتألذ مكانيا اللئ  بين األمم
ذا كانــت الدولــة  التــي ســانيةأن التعمــيم أحــد األن ــطة ا ن وال ــ  تتكمــإ إنقا ــًا ، واك

الع ــر  فـيكثيـر مــن المعتمعـات ولا ــة  فـي، لكنيــا يـرًا مـا تكمقــت بتحمـل ىــذا ا نقـا كث
، تطيع أن تتحمل ىذه التكمقة وحدىا، لا ة وأنيا تتزايد ب قة مسـتمرة، لم تعد تسالحديث

ذلـ  ال عمـى سـبيل ل الليريـة ل  فـييسـيم  كـيفكان من عـرا  ذلـ  دلـول ال طـاع اللـاص 
نما باعتبـار التعمـيم  م ـروعًا اسـتثماريًا بالنسـبة ل ـاحب رأس المـال،  –مـن زاويـة مـا  –واك

، وكــان معـال التعمـيم فـيون، ف ـد كانـت ىنـا  عيــود لا ـة ولـم يكـن األمـر كـذل  منــذ  ـر 
يـدفع  ـاحب رأس المـال إلـى ا نقـا  عمـى  الـذي الليـريالطابع الغالب عمييـا ىـو الطـابع 
 .(1)التعميم دون أن ينتظر عائدًا منو

التعميم اللاص أسب  وعـودًا فـي م ـر مـن التعمـيم الرسـميأ ولـو أىميـة كبيـرة  إن
الحكومي في رفع نسب االستيعاب الكامل لألطقال فـي سـن التعمـيم  حيث إنو ي ار  التعميم

مــع تغييــر نمــط ا دارة اال ت ــادية  لا ــةوبالتــالي يلقــإ عــن الدولــة أعبــا  ماليــة كبيرة،
طــل  الحريــة للســتثمار اللــاص  عميــع المعــاالت،إلى عانــب تــدىور التعمــيم  فــيلمدولــة واك

 . ( 2)ألبنائو وبحث كثير من األسر عن تعميم أفضل ،الحكومي
ن  كافة األحوال  فيلم يكن  الحكوميالدعوة إلى م اركة التعميم اللاص لمتعميم  واك

 ىي، وأن الظروإ اال ت ادية ليست ضروريتعبيرًا عن   ور الدولة لتوفير ما ىو 
، بل ىنا  عوامل ألرى مثل زيادة الطمب دافع ورا  انت ار المدارس اللا ةوحدىا ال
حساس األفراد ب يمة التعميم بالنسبة لحياتيم االعمى ال ياالعتماع ، عتماعيةتعميم، واك

                                                           
 . 143، ص 1999لم الكتب ، ، القاهرة : عا أحوال التعميم دفتر( سعيد إسماعيل عمى : 1
مااراد ساايكا ،هاال  ادين، تحرياار ااامراار يفاا يالخاااص وياياان الاظااام التعميماا التعماايممحمااود ارااار : ي( سااام 2

 .42،ص2113مرر ،القاهرة:دار الكتب ، يلمتعميم جدوى؟ دراسن مسحين لعوائد التعميم العام والخاص ف
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تؤديو بعض المدارس  يبا ضافة إلى تزايد كمقة التعميم. ىذا إلى عانب الدور اليام الذ
كل  يت دم لدمات تعميمية وتربوية عيدة مع توافر روح التعريب وا بداع ف ياللا ة الت

د والقعال لمق ول الدراسية لتح ي  أغراض التدريس مع ، والتنظيم العيما يت ل بالتعميم
 .(1)استلدام طر  تدريس متطورة 

رفع نسب  في الحكوميا ح ائيات عن أن التعميم اللاص ي ار  التعميم  وتك إ 
 فيطقل من دلول المدرسة ، وىو  منع، حتى ال يسن التعميم فياالستيعاب الكامل لألطقال 

( كان 2005/2006) الدراسيالعام  فقي. المدرسة فيمكان لو  سن التعميم بسبب عدم توفر
وتمميذة عمى مستوى  تمميذ( 1241246) اللا ةالتلميذ الممتح ين بالمدارس  عدد

(  تمميذ 1370118بمغ ) (2009/2010) العامعيالعام  في، تزايد ىذا العدد العميورية
 .(2)رفع نسب االستيعاب فيي وم بو التعميم اللاص  الذييؤكد الدور  مما، وتمميذة

، إال أن بعض يساىم بو التعميم اللاص الذيالرغم من أىمية الدور  وعمى
معظم  في، سعى أ حابيا دم لدمة تعميمية متميزة ألبنائيامدارسو بداًل من أن ت 

، ولو عمى حساب العممية التعميمية، المادياألحيان إلى تح ي  المزيد من الكسب 
، بعض نوعيات المعممين فييا محاطًا بعدة م كلت منيا الععز مما ععل الكثير من
، وم كلت ألرى ييزات القنية والوسائل التعميميةبعض التع فيوالن ص ال ديد 

 . (3)والمراف  والم روفات الدراسية، وغير ذل  من م كلت بالمبانيتتعم  
لا ة ذات المدارس االبتدائية ال فيمنطم  الحرص عمى كقا ة التعميم  ومن 

، والبحث عن العوامل واألسباب باحثة بدراسة م كلت ىذا التعميمالم روفات  امت ال
 تؤدى إلى ظيور تم  الم كلت وت ديم م ترحات لعلعيا . التي

 ـ مشكلة الذراسة :  ثانيا  

 ة ـة تعكس التطورات اال ت اديـد أ كااًل ملتمقـم ر  ي يف يالنظام التعميم إن 

                                                           
، السااان  التريياان رااحي ن ،مراار ت  يالخاااص فاالمتعماايم  موضااوعي( راا ا الاادين جااوهر : ت احااو تقااويم  1

 . 46:  41، ص ص  1995السادسن واألريعون ، العدد الرايع ، مايو 
 عماااااااااااى الااااااااااارايط التاااااااااااالى: متاحااااااااااان ،2111 ”اإلحراااااااااااائين اليياااااااااااااات“وزارة الترييااااااااااان والتعمااااااااااايم: ( 2

http//services.moe.gov.eg  

 يحثياان ورقاانالتامياان التريوياان ت  ي، ودورو فاااضاارو ومسااتقيم الخاااص، ماضااي ، ح ت التعماايم:ي( أيااو رااالم أحمااد األل اا 3
 .7، ص1992، القاهرة: الديمقراطي الوطاي، الحزب يمقدمن إلى لجان التعميم واليحث العمم
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، وما فرضتو ىذه التطورات عمى ىيكل التعميم ي يدىا المعتمع الم ر  التيواالعتماعية 
بملتمإ مراحمو وأنواعو من تغيرات.وي ير عدد من الدراسات والت ارير ا  ميمية والدولية إلى أن 

 متس ةأو  Unifiedم ر للل الع دين األليرين لم تعد موحدة  في التعميميالنظام 
Uniform ، عمميات االستبعاد  امتوازية تتبادل فيما بيني أو متعددة  بل أ بحت أنواع

 .(1)االعتماعيواال طقا  عمى نحو ييدد النسيج 
أ منيا أن المدارس اللا ة تساعد م ر فيتعددت اآلرا  المعارضة لمتعميم اللاص  ل د     

وار  ، وىذا يعو  مبدأ تذويب القمستوى لاص فيعمى تكوين طب ة من التلميذ ت عر أنيا 
، وأن ىذا اه فإنو ييدإ إلى المنقعة اللا ةبين الطب ات، وأن التعميم اللاص ميما لم ت نواي

المدن  في، والدليل عمى ذل  أنو يتركز فئات معينة يالتعميم أداة لإلب ا  عمى ح ر االمتيازات ف
التعميمية يطالب ببيع اللدمات  الذيويرى البعض أن وعود التعميم اللاص  ،(2)ف ط دون الريإ

، ولا ة الطب ات التعميم فيعمى دفع تكاليقيا المادية يعتبر أمر ييدد ح  ا نسان  لم ادرين
التعميم اللاص سياسة تدعم المزيد من  فيوأن حل م كلت   ور التمويل بالتوسع  الق يرة،

 . (3) التعميم ،مما يدعم عدم المساواة وتكافؤ القرص فياالنتيا  لح  القرد 
اللدمة التعميمية ، و د  فياللا ة تعانى ىبوطًا  لمدارسمن يؤكد أن معظم ا وىنا  

. كذل  يرى (4)يرعع ذل  إلى عدم توافر ىيئات التدريس المتقرغين والمؤىمين عمميًا وتربويا ً 
ذل   في، وأن مبرراتيا  يمة الم روفات المدرسية فيالبعض مغاالة بعض المدارس اللا ة 

  ي، وكذل  المغاالة فةـيات المدرسة التربوية والتعميميعل ة ليا بمسئولإضافة أن طة ال  ىي
 .(5)مطالبة أوليا  األمور بدفع تبرعات وبلا ة عند االلتحا  بأول المرحمة 

                                                           
3)Tomasevesk,Katarina:The state of the right to education worldwide:free:2006 

global report Copenhagen,August,2006      
 ،دكتااوراو رسااالنمجااياان التعماايم وتمويماا  ت،  ي( عماااد محمااد عطياان : ت ترااور يعااض فئااات المجتمااع لقضاايت 1

 . 131، ص 1991تريين أسوان ، 
 .44،ص2113، مرجع سايق ،مرر في التعميميالخاص وياين الاظام  التعميممحمود ارار : يسام (  3
 17الخااص، العادد األول،  لمتعمايم، العياد األول م الخاصالتعمي مجمن، الممتقى : التعميم الخاص ولوائحن(  3

 . 153:  149، ص ص ، محافظن الدقهمين1992مايو 
 مرجااع التامياان التريوياان، فااي ودورو : التعماايم الخاااص ماضااي  حاضاارو ومسااتقيم ي( أيااو رااالم أحمااد األل اا 1

 .  8، ص1992 ،سايق
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معال التعميم اللاص إلى وعود  يأعريت ف ينتائج الدراسات الساب ة الت وت ير 
 الملتمقة .المدارس اللا ة بالمراحل التعميمية  يم كلت ف
 تطبي  استطلع رأى مقتوح ي مل سؤااًل واحدًا مقتوحًا وىو : وتم

 يتعـانى منيـا المـدارس االبتدائيـة اللا ـة بم ـروفات فـ يما ال ـعوبات والم ـكلت التـ ـ
 محافظة المنيا ؟

المقتــوح تو ــمت الباحثــة إلــى وعــود م ــكلت   الــرأيلــلل نتــائج اســتطلع  ومــن
ــى محــاورمــدارس،  ــنقتيا الباحبال ــة إل ــاد ث ــي، ممــا أف ــا  االســتبانة ف ــدور م ــكمة بن ، وت

 الدراسة حول م كلت المدارس االبتدائية اللا ة بم روفات بمحافظة المنيا .
 ـ تساؤالت الذراسة  : ثانيا  

للل عرض الدراسات الساب ة يتضح أن موضوع الدراسة الحالية استكمال لما  من
لاص، ومن للل عرض م كمة الدراسة يمكن تحديد بدأه الباحثون في معال التعميم ال

 ىذه الم كمة في التساؤالت التالية : 
 ؟فظة المنيا من وعية نظر المعممينـ ما م كلت المدارس االبتدائية اللا ة بمحا1
 ؟األمورـ ما م كلت المدارس االبتدائية اللا ة بمحافظة المنيا من وعية نظر أوليا  2
االلــتلإ بــين وعيــة نظــر المعممــين وأوليــا  األمــور حــول م ــكلت ىــذه ـــ مــا أوعــو الت ــابو و 3

 المدارس؟
 علج م كلت المدارس االبتدائية اللا ة ؟ فيتسيم  التيـ ما الم ترحات 4

 ـ أهذاف الذراسة : ثالثا  

 :يميتمليص أىداإ الدراسة الحالية فيما  يمكن 
 ن ر التعميم  في، ودوره م ر فيلاص ال االبتدائيلمتعميم  التاريليعمى التطور  التعرإ -1
م ـر ومحافظـة  فـيتواعيـو  التـياللاص والم ـكلت  االبتدائيعمى أوضاع التعميم  التعرإ -2

 المنيا. 
اللـــاص بمحافظـــة المنيـــا مـــن وعيـــة نظـــر  االبتـــدائيعمـــى م ـــكلت التعمـــيم  التعـــرإ -3

 المعممين وأوليا  األمور .
  األمـور حـول يـة نظـر المعممـين وأوليـاعمى أوعو الت ابو وااللتلإ بين وع التعرإ -4

 .م كلت ىذه المدارس
 م ترحات لمتغمب عمى بعض ىذه الم كلت . وضع -5

 ـ أهمية الذراسة : رابعا  
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 :  يأىمية الدراسة الحالية فيما يم تكمن
 ي: توضح الدراسة الحالية من للل الق ول النظرية أىمية التعميم االبتدائـ  أىمية نظرية 1

، سـن ا لـزام فين ر التعميم ورفع نسب االستيعاب لمن ىم  يساىمتو ف، وماللاص
براز نواح  .التعميم اللاص يال  ور والم كلت ف يواك

ــ2 ــة تطبي يــة : تتضــح أىمي ــ أىمي البحــث مــن لــلل الدراســة الميدانيــة لم ــكلت ىــذه  ةـ
زات والمعممـين، والتعييـا دارة المدرسـية  يالمدارس والتعرإ عمى عوانب ال  ور فـ

 ، ومحاولة علعو .المدرسية، والتعرإ عمى أسبابو
 لاص للرت ا  بالعممية التعميميةتقيد الدراسة الحالية ال ائمين عمى تطوير التعميم ال  د. 
 استكمال عيود الساب ين الدارسين لم كلت التعميم اللاص.  يتساىم الدراسة الحالية ف  د 
 مـدارس  فـيلتحسـين مسـتوى اللدمـة التعميميـة إيعاد م ترحات  يتقيد ىذه الدراسة ف  د

 التعميم اللاص . 
 ـ حذود الذراسة :  خامسا  

 : مجال الذراسة : أوال  

البتدائيــــة اللا ــــة ذات  الدراســــة الحاليــــة عمــــى دراســــة م ــــكلت المــــدارس ا ت ت ــــر 
والثانويـة  ، و د التارت الباحثة المرحمـة االبتدائيـة نظـراً ل مـة عـدد المـدارس ا عداديـةالم روفات
 .ة االبتدائية في النظام التعميميمحافظة المنيا وكذل  ألىمية المرحم فياللا ة 

تعميم لاص بم روفات ـ تعميم لاص دد أنواع التعميم اللاص في م ر )لتع ونظراً 
ي ت ـر  التـي، حـددت الباحثـة نـوع المـدارس اللا ـة معان من الدولة ـ تعميم لاص لغات(

 .دارس اللا ة ذات الم روفات، وىي المعمييا البحث
 مجال عينة الذراسة : ـ ثانيا  

المــدارس االبتدائيــة اللا ــة ذات  معممــيالدراســة الميدانيــة عمــى عينــة مــن  تطبــ  
حساسـًا إالم روفات، وكذل  عينة من أوليا  أمور تلميذ نقس المدارس نظرًا ألنيـم أكثـر 

 .ارسىذه المد تواعوبالم كلت التي 
 : الجغرافيال المج ـ ثالثا  

عــة مراكــز مــن محافظــة المنيــا وىــى الحــدود العغرافيــة لمدراســة الميدانيــة عمــى أرب ت ت ــر
 ت بح العينة ممثمة و د التارت الباحثة ىذه المراكز حتى  .[يممو  –المنيا  – يمغاغة مطا]

 ، حيث ت ع ىذه المراكز في مناط  عغرافية ملتمقة في محافظة المنيا .لممعتمع األ ل
 :  منهج الذراسة :دسا  سا
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و ـإ  ي، وذل  ألنو يناسب الدراسـة الحاليـة فـيالباحثة المنيج الو ق استلدمت 
 حـثتعـانى منيـا المـدارس االبتدائيـة اللا ـة ، فالب يودراسة الوضع الراىن لمم ـكلت التـ

 باحث لعمع معمومات عن ظاىرة ما . ييعتبر لطوة أولية ي وم بيا أ يالو ق
 ذراسة :: عينة السابعا  

أ معموعــة مــن المعممــين فــي المــدارس االبتدائيــة العينــة فــي معمــوعتين تمثمــت 
( معمــــم ومعممــــة مــــن عميــــع 150اللا ــــة ذات الم ــــروفات بمحافظــــة المنيــــا وبمغــــت )

، ومعموعة من أوليا  أمور تلميذ ال إ اللـامس االبتـدائي بـنقس المـدارس التل  ات
 ( ولي أمر.176وبمغت )
 ذراسة :: أدوات الثامنا  

 االبتدائية المدارسالباحثة بإعداد استبانتين إحداىما موعية لممعممين ب  امت 
، والثانية موعية ألوليا  أمور تلميذ ال إ اللامس اللا ة بم روفات بمحافظة المنيا

 .بنقس المدارس االبتدائي
 :  مظطلحات الذراسة :تاسعا  

ي ـدم  الـذيل نـوع مـن التعمـيم يلتمـإ عـن التعمـيم بأنـو  التربويال اموس  يعرفواللاص  التعميمـ 1
 (1)ل ةة وحتى العامعـ، ولكنو يضم كل المستويات التعميمية من الحضانالمؤسسات الحكومية في

ثانويـة  أوابتدائيـة  مدرسـةالتعميم الم دم مـن  بـل  :بأنو ياألمريكويعرفو ال اموس         
 .2  الحكومة أو ىيئة عامة تديرىا وتدعميا األفراد أو  ركة وليس من  بل

مؤسسـة لا ـة  نيـاعمي أ ت نإ تعميميةمؤسسة  أيالتعميم اللاص بأن  ويعرإ
حكومية )مثل مؤسسـة تعاريـة(، أو إذا كـان يتـألإ  غيرعية  أوادارتيا من منظمة  تمإذا 

 .3ليسوا ملتارين من  بل الحكومة أعضا الغالب من  في امعمس إدارتي
  روفات : اللا ة ذات الم المدرسة -1

                                                           

1Carter V. Good : Dictionary of education, Hill Book, Co., McGraw, New York, 1973, P. 437.  
2 American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. 
Copyright © 2011 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published 
by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved. 
3 Data Collection on Education Systems: (2001). Definitions, Explanations and 
Instructions, UNESCO, OECD, Eurostat, page 49 Online available at the 
website: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2123 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2123
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بأنيا ل كل من أة غير حكومية ت وم  1993( لسنة 306ال رار الوزارى ر م ) يعرفيا 
ل  (1)ي بل مرحمة التعميم العـامع القنيأو  المينيأ ًل أو ب قة فرعية بالتعميم أو ا عداد 
أو   ـروفاتيت اضـى أ ـحابيا م التـيالمدرسة  ي، والمدرسة اللا ة ذات الم روفات ى

ت دم ليم ، وذل  لتغطيـة تكـاليإ التعمـيم ،  يلتلميذ م ابل اللدمة التعميمية الترسوم من ا
 ولتح ي  ربح لرأس المال المستثمر .

 : ياإلجرائ التعريف

 يضو  التعريقات الساب ة لمتعميم اللاص يمكن تعريإ التعميم االبتدائ وفى 
سسات تعميمية غير مؤ  ييتم ف ياللاص بم روفات بأنو ل ذل  النوع من التعميم الذ

المرحمة  يحكومية أن أىا أفراد أو ىيئات أو عمعيات من أعل ال يام بالعممية التعميمية ف
االبتدائية ، م ابل عمع م روفات من التلميذ لتغطية تكاليإ التعميم ، وتسير ىذه 

 المدارس عمى نقس لطط ومناىج المدارس االبتدائية الحكومية ل .
 :اسةذرالنظرية لل الخلفية

 من البحث أىمية التعميم اللاص وأىدافو وم كلتو التاليالعز   يتناول
 اللاص االبتدائيالتعميم  أىمية:أوالً 
 التالية : ن اطال في التعميم االبتدائي اللاص أىمية تمثلت 
 لمتعميم االبتدائي اللاص . ال ت اديةا األىمية .1
 التربوية لمتعميم االبتدائي اللاص . األىمية .2
 االعتماعية لمتعميم االبتدائي اللاص . ميةاألى .3

 يمي عرض ىذه الن اط ب ي  من التق يل : وفيما 
 ـ األىمية اال ت ادية لمتعميم االبتدائي اللاص : 1

 ًا، ـيمر بيا المعتمع الم ري باعتباره معتمعًا نامي تيالظروإ اال ت ادية ال إن 
ة ت دم ميزانيات ضلمة لمتعميم ولكنو مازال تدعو إلى مزيد من الدعم لتمويل التعميم، فالدول

في حاعة إلى مساندة العيود اللا ة، فالدولة ت عع م اركة التعميم اللاص لمتعميم 
 (2)الحكومي لمتلقيإ من األنقا  عمى التعميم 

                                                           

، القااااهرة: مطيعااان وزارة الترييااان والتعمااايم، 1999/  12/  6( يتااااري  316رقااام   ي( وزارة الترييااان والتعمااايم : قااارار وزار 2
 . 3(، ص1مادة  

 المقاراان، األراول الماهجيان والتعمايم فاي أورياا وشارق آسايا والخماي  التريين( شاكر محمد فتحي وآخرون :  2
 .315، ص 1998/  97ألع م والاشر، القاهرة: ييت الحكمن ل ،ومرر العريي
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بيا المعتمع الم ري في المرحمة الحالية تعتبر عامًل  يمرأن الظروإ التي  أي
ع عمى وعود التعميم اللاص والتوسع في مدارسو، نتيعة من ضمن العوامل التي ت ع

زيادة الطمب االعتماعي عميو، فم ر منذ منت إ السبعينات تألذ بسياسة االنقتاح 
اال ت ادي وت عع ال طاع اللاص ليمعب دورًا ىامًا في المعال اال ت ادي وبالتالي في 

 معال اللدمة التعميمية إلى عانب ال طاع الحكومي .
التعميمية في م ر  د حددت منطم ات  معينة لمعمل في معال التعميم  ياسةوالس 

تاحة فر ة الم اركة ل طاع األعمال وال طاع اللاص  منيا تعدد م ادر تمويل التعميم، واك
والعمعيات غير الحكومية، فالم در األول لتمويل التعميم ىو الدولة، وم ر من الدول 

تمامًا كبيراً، والدليل عمى ذل  أن ميزانية الدولة لمتعميم في عام اى التعميمالميتمة باألنقا  عمى 
 ر ـم أن م ـمميار عنية ت ريباً رغ 17م 1999مميار عنية، وبمغت في عام  3م كانت 1990

 (1)ليست بالدولة الغنية ولكنيا تنق  الكثير من األموال عمى التعميم 
مراحل التعميم العام واللاص مما زاد من  فياد الطمبة زيادة أعد فيازداد الطمب عمى التعميم انعكي  و د

 (2.) من التعميم ىو أحد المحددات الرئيسية لمطمب عميو اال ت اديوالعائد  ،العائمي ا نقا حعم 
تمليص الظروإ اال ت ادية التي تدعو إلى م اركة التعميم اللاص  ويمكن 

 (3) وت عيعو والتي توضح أىمية ىذا التعميم، فيما يمي :
 ـ رغبة بعض الدول في التلقيإ من أعبائيا المالية التي ترى  موازنتيا . أ
 ـ ععز الحكومات عن تمويل التعميم نتيعة لمحدوديو مواردىا المالية من عية والطمب  ب
المتزايد عمى التعميم في عميع مراحمو من عية ألرى، وىذا ما دفع بال ادرين من المواطنين  

 عماعي  ن ا  مدارس لا ة، إلى عانب رغبتيم في تح ي  الربح المادي .إلى بذل العيد ال
ـ الرغبة في تلقيإ الضغط عمى التعميم العام، ولم  المنافسة بينيما في ت ديم لدمة تعميمية  ج

  أفضل

                                                           
سااطور معيااان إلاجااازات رئاايس  ،والتعماايم، المشااروع القااومي لتطااوير التعماايم ميااارك( وزارة التريياان والتعماايم:  1

 ، 1999مستاير، مطايع روز اليوسف، 

دار  :القااااهرة ،مرااار فاااي هااام محاااددات الطماااب عماااى التعمااايمأكأحاااد  االقتراااادي العائاااد: العرياااي( أشااارف  2
 .111ص ،2113 ،الكتب

العااادد الحاااادي  ،الترييااان يقطااار مجمااان( محماااد راااديق محماااد حسااان : خرخرااان التعمااايم الااادوافع وا ثاااارت،  1
 .74:  61، ص ص 1997والعشرون يعد المائن، السان السادسن والعشرون، يوايو 
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سب  تتضح األىمية اال ت ادية لمتعميم االبتدائي اللاص، والدور الكبير  ومما 
عب  المالي الوا ع عمى ميزانية الدولة، ولكن الميم أال يكون الذي ي وم بو في تلقيإ ال

نما  ىدإ ال ائمين عمى التعميم اللاص ىو السعي لمح ول عمى الربح المادي ف ط واك
 ت ديم لدمة تعميمية أفضل .

 ـ األىمية التربوية لمتعميم االبتدائي اللاص : 2
يم الحكومي، لم يكن في كافة الدعوة إلى م اركة التعميم االبتدائي اللاص التعم إن 

ن الظروإ اال ت ادية  األحوال تعبيرًا عن   ور الدولة عن توفير ما ىو ضروري، واك
 لدورليست وحدىا ىي الدافع ورا  انت ار المدارس اللا ة، بل ىنا  عوامل ألرى مثل ا

 الميم الذي تؤديو ىذه المدارس واللدمات التربوية والتعميمية التي ت دميا، وتتضح
األىمية التربوية لمتعميم اللاص من للل ما ت دمو بعض مدارسو من لدمات تعميمية 

 (1)متميزة وذل  عن طري  ما يمي : 
ـ تنمية ميارات الطقل ومواىبو ب ورة أفضل من المدارس الحكومية، ل مة عدد الطلب دالل  أ

لقرو  القردية بين الق ل الدراسي في المدارس اللا ة، مما يساعد المعمم عمى مراعاة ا
 التلميذ.

 ـ العناية أكثر بتدريس المغات األعنبية والتدريب عمى استلدام الحاسب اآللي . ب
 ـ متابعة الطالب متابعة مستمرة وعادة نظرًا ل وة العل ة بين المنزل والمدرسة ج

 ي ير إلى أن التعميم اللاص يمتم  عدة مميزات تزيد من أىميتو، وأنو يتميز وىذا 
إدارة حديثة، مع العناية بتدريس المغات األعنبية والتدريب عمى  ساليببالحرية في استلدام أ

 ذه الميارات ـالحاسب اآللي، لا ة في المرحمة االبتدائية التي إذا ُأحسن فييا تعميم الطقل ى
 المغوية، فسوإ يتلرج عيل يعيد المغات األعنبية ويعيد التعامل مع الحاسب اآللي .

 : (2)المدارس اللا ة ت وم بدور ىام في العممية التعميمية تمل و فيما يمي إن  

                                                           
مشااااروع تجاااااريت، الماااادارس الخاراااان  ( محمااااد رااااديق محمااااد حساااان : تالتعماااايم األهمااااي رسااااالن تريوياااان أم 2

العااادد الثاااامن والعشااارون يعاااد المائااان ، الساااان  الترييااان يقطااار، مجماااناإلاجاااازات واالحتياجاااات، 
 . 63:  56، ص ص 1999الثامان والعشرون ، مارس 

 فاي التعمايم مشاك ت لضايط إساتراتيجين : تطاويرالمااراير جاودت ولميحا  الطويال الارحمن عياد هاااي ( 2
 .2111، األرداين الجامعن,  38المّجمد ،التريوين العموم دراسات مجمن،األرداين خارنال المدارس
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وف  اللطط والمناىج ي والثانو  األساسيالتعميم  مرحمتي فيت ديم التعميم  يف التوسعـ  أ
 الم ررة من وزارة التربية والتعميم.

 تدريس المغات األعنبية  . يف التوسعـ  ب
 مدرسية لتح ي  أغراض التدريس .ـ تنظيم عيد وفعال لمق ول ال ج

 وىنا وت دم لدمات تربوية وأن طة ال تستطيع المدارس الحكومية توفيرىا .      
التيار المدارس اللا ة وىى التعامل مع الطمبة ب كل  ياعتبارات يراعييا الوالدان ف

ام بو المدرسة ،واحترام المدرسة لمطالب واالىتم يف يعيد،فوعود نظام ضبط ثابت ومعيار 
 .(  1)كقرد،واستلدام طر  تدريس عيدة والنظر بايعابية نحو الطمبة

سب  عرضو تتضح األىمية التربوية لمتعميم االبتدائي اللاص وما ت دمو بعض  ومما
دارة عيدة ومتابعة مستمرة من المعممين،  تمدارسو من لدما تعميمية وطر  تدريس متطورة واك

التعميمية، وتعكس ال ورة المثمى لما يعب أن ت وم بو عميع وىذه أمور ترفع من كقا ة العممية 
المدارس اللا ة، وىذا ال يتعارض مع الدراسة الحالية حول م كلت ىذا التعميم، ألن ىذه 
اللدمات المتميزة ال تتح   في عميع المدارس اللا ة، مما يثير بعض الم كلت بيذه 

 من حيث العودة. المدارس ويععميا تتساوى مع المدارس الحكومية
 ـ األىمية االعتماعية لمتعميم االبتدائي اللاص : 3

األىمية االعتماعية لمتعميم االبتدائي اللاص إلى إ بال كثير من أبنا  المعتمع  ترعع 
عوامل اعتماعية تدفع بعض أوليا  األمور إلى تقضيل المدارس  وىنا عمى ىذا التعميم، 

ا ت ارب المستوى االعتماعي بين التلميذ في الق ل، والتعميم االبتدائية اللا ة ألبنائيم، مني
المبكر لمغات األعنبية، إلى عانب دراسة مواد عديدة ومتنوعة مثل الكمبيوتر وىنا  عوامل ألرى 

العـامة، إلى عـانب  سبالق ول نسبيًا إذا ما  ورنت بالكثافة في المدار  التلميذمثل  مة كثافة 
 اللا ة في األحيا  ال ريبة من سـكن التلميذ مما يدفع وعــود بعض المـدارس 

 .(2)أوليا  األمور  لحا  أبنائيم بيا 

                                                           

 يايعض وع قتهاا الخاران يالمادارس أياااههم الوالادين إلحااق أساياب : عايادين القاادر عياد ( محماد 1
 2111 /مارس ، الثالث العدد ، ال مسطياين التريوين والدراسات اليحوث مجمن،المتغيرات

اختياار المادارس الخاران  يأثر العوامل االقتراادين واالجتماعيان عماى أوليااه األماور فا :ط  يخش ( أميرة 2
 125، ص 1995اشار،الجزه الخاامس والسايعون، المجمد الع ،تريوين ساتدرا مجمنألاجالهم،

. 
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للل  را ات الباحثة في األدب التربوي وعدت أنو رغم التلإ الث افات في  ومن
المعتمعات إال أن ىنا  ت ابو عوامل إ بال أوليا  األمور عمى التعميم االبتدائي اللاص في ىذه 

عتمعات، فينا  بعضًا من أوليا  األمور يقضموا المدارس اللا ة ألنيا تتبع المنيج الم
الديم راطي في التعامل فأغمب المعممين يعممون في تعاون مع إدارة المدرسة، وفي عو من 

ىذا  (1)الحرية، ويعممون بعد ألن ىنا  ت ديرات تكتب عن المعممين وتربط بين األعر والنتائج 
( أي  Community - ethosالمدرسة اللا ة تتمتع بلا ية )روح العماعة إلى عانب أن

التعاون بين اآلبا  والمعممين والتلميذ، ويرعع ذل  إلى أن ىذه المدارس تلدم طائقة معينة 
سوا  كانت دينية أو سكانية مما يععل العاممين بيا مت اربين في القكر واليدإ والعمل عمى 

 ( .2)لرفع كقا ة المدرسة ةيميتح ي  أفضل لدمة تعم
ل إال  أن العامل الحاسم في عممية التيار ( 3) 1995ل ثروت عمى الديب، وي ير

المدارس اللا ة، ىو الدلل المادي لمطب ات االعتماعية الملتمقة، حيث إن التعميم 
اللاص يرتبط ب كل د ي  بطب ات اعتماعية محددة، بمعنى أن ىنا  مدارس حكومية 

توى في الغالب، تتعو  راحة لمطب ات الق يرة، وىنا  مدارس لا ة أفضل ضعيقة المس
مستوى لكنيا أغمى تكمقة، وتتعو لمطب ات االعتماعية المتوسطة، وعمى رأس اليرم 

الرفيع، والتي بحكم م روفاتيا تنت ي  ىاالمدارس األعنبية والمغات، العيدة في مستوا
ومن ثم فإن العامل الحاسم في إلحا  أوليا  األمور تلميذىا من الطب ة البرعوازية الكبيرة 

 أبنائيم بالمدارس اللا ة ىو المستوى االعتماعي والمادي ليم 
 التعميم االبتدائي اللاص في م ر : إ: أىدا ثانياً 

التعميم االبتدائي الحكومي والتي يسعي التعميم االبتدائي اللاص إلى  أىداإإن        
النمو المتكامل لمتمميذ من عميع عوانب  ل يتو، من للل   تح ي يتح ي يا تتمثل ف

                                                           
2 ) Boyd, William, L. & Cibulka, James,G. : Private schools and public policy, 

international perspetive, Material Copyright, B . C., 1989, P . 94 . 

3 ) Ibid, P . 101 . 
: ت التعمايم الخااص والتحااوالت االقتراادين واالجتماعيان فاي المجتماع المراري، دراساان ( ثاروت عماى الاديب 3

ن ا داب، جامعااااان المارااااااورة، كميااااا ،دكتاااااوراو رساااااالن( ت، 1991اااااا1952اجتماعيااااان تتيعيااااان  
 . 45ص ،1995
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تزويده بأساسيات المعارإ والميارات واللبرات النظرية والعممية والتطبي ية، واالتعاىات 
 .(1)وال يم والسموكيات التي تنقع التمميذ في حياتو كمواطن مستنير 

 (2)تحميل اليدإ الساب  إلى عدة أىداإ فرعية :  ويمكن 

 ـ اكتساب الميارات األساسية في ال را ة والكتابة والرياضيات . 1
ـ تعمي  انتما  الطقل لوطنو وتاريلو وحضارتو وتأكيد الوال  الوطني وتنمية االعتزاز  2
 بو.
 ـ توفير م ومات ال حة والسلمة العسدية والنقسية . 3
 ـ اكتساب ال درة عمى الم اركة ا يعابية في عمل العماعة . 4
 ـ تكوين أسموب التقكير العممي وال درة عمى تحميل المعمومات . 5
ـ تنمية ميارات التعمم الذاتي واتعاىاتو، مما يععمو  ادرًا عمى الو ول إلى المعمومة  6

 ال حيحة من م ادرىا األ مية .
 اللاص ياالبتدائم كلت التعميم  :ثالثاً 
 بتدائي في م ر:يمي تعرض الباحثة بعض م كلت التعميم اال وفيما

 ـ م كلت مرتبطة بالمعممين : 1
ىو ع ب العممية التعميمية، والعامل الرئيسي الذي يتو إ عميو نعاح التعميم  المعمم 

في تح ي  أىدافو. ومعمم المرحمة االبتدائية لو أىمية لا ة حيث إن األطقال في ىذا السن 
ذا  عر المبكرة يتأثرون بدرعة كبيرة بسموكيات المعمم وأفكا ره أثنا  تعامميم في حعرة الدراسة، واك

نيم يكونون اتعاىات األطقال بأن معمميم يميل إلى التعاون معيم ويؤمن ب يمة كل منيم، فإ
لتأثر األطقال بالمعمم في المرحمة االبتدائية فيعب توافر  قات  ل ية  ونظراً .(3)إيعابية نحوه

العاطقي، واألدب اللم ي، والث ة بالنقس والعادات  معينة في المعمم منيا حسن المظير، واالتزان
 السميمة، وتحمل المسئولية وال درة عمى السيطرة وال يادة .

                                                           
، 1996ين األاجمو المررين، القاهرة: مكت ،في التريين ويعض قضايا المجتمع قراهات( ثايت كامل حكيم:  1

 .115ص 
، ص 1995 ،أعوام،مرجاع ساايق، إاجازات التعميم في أريعن ميارك القومي مشروع: ( وزارة التريين والتعميم 2

43  :44  
3 ) Dubey, D ., L. and Others : Teaching in the primary school, a course for active 

learning, Hong Kong : long man group Ltd, 1985, P . 149 . 
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بين المعمم والتلميذ ليا تأثير فعال عمى نعاح التلميذ وتقو يم، واكتسابيم  والعل ة 
لكي ي اركو  سمات  ل ية عيدة، فإن التمميذ يبذل   ارى عيده حتى ينال رضا المعمم عنو،

 .( 1)ذ ي عر التمميذ بالسعادة الكبيرةفي األن طة دالل حعرة الدراسة وحينئ
أثبتت كثير من األبحاث أن المدارس المتميزة ىي المدارس التي يحظي فييا  و د

المعممون والتلميذ عمى السوا  بمزيد من الحرية والتعاون بينيم والتعامل بدون إكراه أو ضغط 
م، فإن المعممون يبذلون عيودًا ناعحة في تحسين الطري ة التي يديرون بيا من عانب المعم

( 2)الدراسي   يمالتلميذ، حيث إن تنظيم إدارة الق ل ليا دور كبير عمى تح يل التلميذ وتقو 

ال ول بأن المعمم ىو أساس العممية التعميمية، وبم دار  لح المعمم يكون  لح  ويمكن
 لا ة بالمعمم تنعكس عمى العممية التعميمية .التعميم، وأي م كلت 

الرغم من العيود المبذولة في معال تطوير إعداد معمم المرحمة االبتدائية،  وعمى 
وبالرغم من أىمية الدور الذي ي وم بو المعمم في العممية التعميمية، إال أن ىنا  مؤ رات تدل 

 ة بالمدارس اللا ة بم روفات .عمى وعود م كلت تت ل بالمعمم في المرحمة االبتدائي
 يمي عرض بعضًا من ىذه الم كلت : وفيما 

 ـ عدم توافر المعممين المؤىمين تربويًا بالمدارس االبتدائية اللا ة : أ
( أن معمم المرحمة االبتدائية تن  و الكقا ات 1996)أحمد إسماعيل حعي،  يذكر 

و عمى الوعو السميم، وىنا  انلقاض في األساسية التي تععمو معممًا  ادرًا عمى أدا  عمم
مستوى إعداد المعمم الذي تربي عمى تعميم تم يني عندما كان في التعميم االبتدائي أو 
ا عدادي، إلى عانب ذل  ىنا  عدم تعانس معممي المرحمة االبتدائية، فالمعممون لميط 

 . (3)من كقا ات ملتمقة ومتنوعة،  د ت ل إلى ع رات المؤىلت الدراسية 
، فل ممين إلى ضعإ العانب الث افي ليمأدى ال  ور في عانب التأىيل التربوي لممع و د 

المعممين في  ياغة ، وأن غياب م اركة المعاني لتنمية المعممين ث افياً توعد لطط واضحة 
ث يإ ، أو في التلطيط لممناىج المح  ة لتم  األىداإ ـ  د اضعإ الدافعية لمتأىداإ التعميم

                                                           
1 ) Anderson, Lorin,W. : The effective teacher, study guide and readings, 

London: McGraw - hill, 1989, P .9 . 
(، ترجمان فاايزة كاريم، الجودة  فن إدارة الت ميذ يدون اكراو المدرسن الحديثن، مدرسن إدارة( وليام ج سر :  2

 . 18م ، ص 2111القاهرة، الدراسن الدولين ل ستثمارات الثقافين، 
 . 255مرجع سايق، ص  ، ومستقيم و،حاضر   ،حجي: التعميم في مرر ماضي إسماعيل أحمد(  1
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، وأ بح المعمم الذي يحقظ الم رر ىو األكثر  درة عمى إعطا  لنمو العممي لدى المعممينوا
يسعى إلى النمو  ذي، م ارنة بذل  الت الت وية وبالتالي األكثر دللً الدروس الل و ية ومعموعا

 ( 1)، وما يعنيو ذل  من تدىور المستوى الميني لممعممين . يإ الذاتيالعممي والتث
 وسائل التعميمية التي تيسر عممية التدريس في المدارس اللا ة :ـ  مة ال ب

: عمى ضرورة توفير المدارس 1993( لسنة 306نص ال رار الوزاري ر م ) ل د 
اللا ة لموسائل التعميمية المناسبة والمعدات واألدوات واللامات واألعيزة التي تتطمبيا بيئة 

ي ير إلى ن ص  منيابتدائية اللا ة بمحافظة الالمدرسة، إال أن الوا ع القعمي لممدارس اال
الوسائل التعميمية وىذا ما تو مت إليو الباحثة من الدراسة االستطلعية، حيث تكثر ال كوى 
من المعممين في ىذا ال دد، وذل  ألن أ حاب المدارس اللا ة يقضموا تح ي  الربح المادي، 

أن إدارة المدرسة تعتمد عمى المعمم في توفير  ونظرًا الرتقاع تكاليإ الوسائل التعميمية، نعد
الوسائل التعميمية البسيطة مع التركيز عمى ال رح النظري لمدروس ونتيعة  مة استلدام المعمم 
لموسائل التعميمية فإنو ال يراعي القرو  القردية بين التلميذ في بعض األحيان، لا ة وأن 

القرو  القردية بين المتعممين  أنوالنقسية أكدت كثيرًا من الدراسات في المعاالت التربوية 
ح ي ة  ائمة فكل فرد وحدة في ذاتو، وىو في استعداده و دراتو وميولو وحاعاتو يلتمإ عن 
غيره، فميس كل التلميذ متساويين في الذكا  وال درات، وأن الوسائل التعميمية ليا دور فعال في 

 .(2)ة مساعدة المعمم عمى مراعاة القرو  القردي
 ـ ضعإ ال عور بالرضا عن العمل بالتدريس في المدارس اللا ة : ج

المعممين الراضين عن عمميم يؤثرون عمى اكتساب طلبيم ميواًل موعبة نحو  إن
المواد الدراسية التي يدرسونيا ليم، ولما كانت ميول الطلب تدفعيم إلى ا  بال عمى 

تنمية ال عور بالرضا لدى المعممين ومحاولة التعميم، فإن ىذا يؤكد ضرورة االىتمام ب
تلفي أسباب  عورىم بعدم الرضا والتي منيا ضعإ األعداد التربوي العيد لمعظم 

                                                           
يم االيتدائي في مرر رؤيان اساتراتيجين ، ( فوزي رزق شحات  : يحث متطميات إعادة الرف السادس لمتعم 1

  71، ص  2111، مايو  القومي لميحوث التريوين والتامين المركزالقاهرة : 
القااااهرة: دار ال كااار العرياااي،  ،الاااااجم ومهاراتااا  األساساااين وم ااااهيم ومياااادئ تريويااان المعمااام( عماااى راشاااد :  2

 .155، ص 1999
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المعممين مما يعو يم عن التعاون مع م كلت الطلب، وضعإ أعور المعممين، وضعإ 
 (.1)عوامل المناخ الديم راطي دالل المدرسة

مل بالتدريس في المدارس اللا ة ىو عدم وعود أسباب عدم الرضا عن الع ومن 
إنسانية طيبة بين إدارة المدرسة وبعض المعممين ويرعع ذل  ألسباب عديدة منيا أن  ل اتع

التيار المعممين لمعمل بالمدارس اللا ة يتو إ عمى مواف ة  احب المدرسة أو من يمثمو 
والذي  1993( لسنة 306ري ر م )مثل معمس إدارة المدرسة وىذا ما نص عميو ال رار الوزا

أ رنا فيما سب  إلى بعض مواده حيث أن  احب المدرسة أو مديرىا يلتار المعممين في ىذه 
المدارس ـ وىذا االلتيار تتدلل فيو عوامل  ل ية أكثر من العوامل الموضوعية، مما يؤدي 

بب ضغوط نقسيو إلى تحيز إدارة المدرسة إلى بعض المعممين دون البعض اآللر، وىذا يس
 لممعمم في المدرسة اللا ة ويععمو غير راض عن العمل فييا .

ما ي كو المعممين في المدارس اللا ة بعدم الرضا عن العمل فييا وذل   وكثيراً  
ألن المعمم يبذل   ارى عيده وفي نقس الو ت ال ينال ح و و كاممة مثل نظيره في 

ب والحوافز المادية واالست رار الوظيقي المدارس الرسمية وىذه الح و  منيا الرات
 بالمدارس اللا ة ما يمي :  لوالتر ية،ولذل  من ضمن أسباب عدم الرضا عن العم

 المادية لممعمم في المدارس اللا ة : لحوافزالراتب وا  مة 
يت اضاه المعمم عن عممو، فإننا نعد أن لو تأثيرًا  لذيبالراتب الم ابل المادي ا ي  د 
حياة المعمم وفي العمل نقسو، حيث إنو إن لم يكن كافيًا لمواعية مستمزمات الحياة  ىامًا في

بطري ة كريمة أدي ذل  إلى إرىا  المعمم ولقض مستواه المادي عن الحد المع ول، وينت ر 
ا ىمال، فل يؤدي المعمم عممو عمى النحو اللئ ، ويسود التكاسل فيبلل بعيده أو يدلره 

 افي يدر لو ما يساعده عمى مواعية أعبا  المعي ة .لم يام بعمل إض
( عمى لأن المعمم في 23في المادة ) 1993( لسنة 306نص ال رار الوزاري ر م ) ول د 

المدارس اللا ة يعب أن يح ل عمى الراتب والحوافز المادية بحيث تكون مماثمة عمى األ ل 
 وا ع القعمي لممعمم في المدارس ولكن ال (2)المدارس الرسميةلما يح ل عميو نظيره في 

 اللا ة ي ير إلى وعود تعاوزات في تنقيذ ىذا ال رار .

                                                           
درسان الثااويان الزراعيان فاي مرار، أسايايها ومقترحاات حمهاات، ( اييال رمضاان السايد عماار: ت مشاك ت الم 1

 . 16، ص 1999 ،القومي لميحوث التريوين والتامين المركزالقاهرة : 
  11، ص 23، مادة ، مرجع سايق1993( لسان 316رقم   التريين والتعميم : قرار وزاري وزارة(  2
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 لممعمم في المدارس اللا ة : الوظيقياالست رار  ضعإ 
لممعمم يععمو يتقانى في عممو بإللص، ويعطي عيده ليذه  الوظيقياالست رار  إن 

نالوظيقة،  رة عممو بين معاالت ملتمقة عدم است رار الوضع الوظيقي لممعمم أي كث واك
المادة الدراسية الواحدة،  فيدالل المدرسة، أو تغيير المعممين باستمرار في الق ول  

يؤدي إلى ف ل المدرسة في تح ي  أىدافيا، ألن العاممين يحتاعون لو ت في العمل 
ار والمعيود في التدريب ل  ل مواىبيم، وزيادة كقا تيم ومن ثم فإنو من األفضل است ر 

العاممين في وظائقيم، إذ أن دوام تغيير العاممين يؤدي إلى ارتقاع المعيودات الضائعة 
 عمى المدرسة، كما أنو يعد من ضمن سمبيات ا دارة المدرسية .

يسبب عدم االست رار الوظيقي لممعممين في المدارس االبتدائية اللا ة، أنو في  ومما 
مين في المدارس اللا ة بع ود مؤ تة، ثم ت در الوزارة  رار بداية العام الدراسي يتم تعيين المعم

تعيين ىؤال  أو بعضيم فيسارعون بتر  مدارسيم اللا ة لتسمم العمل في المدارس الرسمية 
 .(1)التي عينوا بيا، مما يسبب عدم االست رار في المدارس اللا ة 

 بعض اآلبا  في عمل المعمم بالمدارس اللا ة : تدلل 
ا يحدث تدلل من عانب بعض اآلبا  ب كل مبا ر في العممية التعميمية مما م كثيراً  

يسبب مضاي ات لممعممين، وي وم المعممون باتيام اآلبا  بتدلميم في عمميم وتبنييم اتعاىات 
الحظت الباحثة  و د .التعميميةن دية سمبية، لا ة إذا كان اآلبا  غير مدركين لطبيعة العممية 

لميدانية لبعض المدارس اللا ة ومن للل الم ابلت ال ل ية مع بعض أثنا  زياراتيا ا
المعممين، أن ىنا   وى كثيرة من المعممين بسبب التدلل الزائد لبعض اآلبا  في  ئونيم 
اعت ادًا منيم أن ىذا التدلل من ح يم ألنيم يدفعون م روفات دراسية عالية لممدرسة. وفي 

 ن م كمة ـ( إلى أن المدارس االبتدائية اللا ة تعاني م1995ىذا ال دد أ ارت )أميرة طو، 
 .(  2)من ح يم  يستتدلل بعض أوليا  األمور في أ يا  وأمور ل

 في أعداد المعممين بالمدارس اللا ة : الععز 
ععز في أعداد المعممين في كافة مراحل التعميم لا ة المرحمة االبتدائية،  يوعد 

باب التي ن أت عنيا كثير من الم كلت األلرى، ف د أدى وتعتبر ىذه الم كمة أحد األس
الععز المستمر في أعداد المعممين إلى االستعانة بمعممي الضرورة من لريعي الكميات 

                                                           
 . 7( أيو رالم احمد األل ي: مرجع سايق، ص  1
 . 148: 111ة ط  يخش : مرجع سايق ، ص ص ( أمير  2
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العامعية غير المؤىمين تربويًا لمعمل بالتدريس مثل كميات اآلداب والعموم، كما أن وزارة 
 سام األلرى مثل القمسقة والتاريخ والعغرافيا التربية والتعميم  د استعانت بلريعي بعض األ

ويرعع ذل  إلى سو   ،(1)  لسد الععز في المغة ا نعميزيةلتدريس المغات األعنبية، وذل
توزيع الطلب بين التل  ات الملتمقة بكميات التربية، وعدم وعود نوع من التنسي  بين 

لمعممين في كل تل ص، وبا ضافة الوزارة وكميات التربية لتحديد األعداد المطموبة من ا
إلى ذل  فينا    ور في عممية التنبؤ باألعداد المطموبة من المعممين ذوي التل  ات 

 الملتمقة، واعتماد عممية التنبؤ عمى أساليب غير د ي ة .
اللا ة تعاني من م كمة الععز في بعض نوعيات المعممين بلا ة  والمدارس 

عنبية، رغم أن المدارس اللا ة يعب أن تنت ي العنا ر معممي الرياضيات والمغات األ
العيدة ذات المستوى الرفيع في تدريس المغات األعنبية حتى تضمن ىذه المدارس التميز 

الحكومية التي تكاد ت ترب من المدارس اللا ة بعد  دور  رار إدلال  سعمى المدار 
. كما أن ىنا  ن  ًا فادحًا في المغة ا نعميزية لم إ الرابع وال إ اللامس االبتدائي 

بعض التل  ات مثل التربية القنية والرياضية والموسي ية، ويترتب عمى ىذا الن ص كما 
  (2)سب  ذكره االستعانة بمعممين غير متل  ين أو غير مؤىمين لمينة التدريس . 

 ـ م كلت مرتبطة با دارة المدرسية:  2
ارة عن عممية اعتماعية مستمرة، تعمل عمى في مقيوميا العممي الحديث عب ا دارة

استغلل الموارد المتاحة لمو ول إلى أىداإ محددة، وىي تتكون من سمسمة من 
  (3)الممارسات المتدالمة المتقاعمة 

بدون  يادة فعالة تواعو العديد من الم كلت، ليس ف ط عمى مستوى  والمدرسة
فمدير  درسة،ا نسانية دالل ولارج المتح ي  األىداإ فحسب، بل عمى مستوى العل ات 

المدرسة يمثل دورًا ىامًا و ياديًا، وعل تو بالعاممين في المدرسة تحدد إلى حد كبير مدى 

                                                           
،ص ص 1997القاهرة : ،األساسي ال كر التطييق الريغن المستقيمين التعميم( شاكر محمد فتحي وآخرون: 1

219 :222. 
 . 7( أيو رالم احمد األل ي : مرجع سايق، ص 2
التمياز لعماوم اإلدارة والحاساب القاهرة: مركاز  ،التميز اإلداري، اإلدارة ياألهداف سمسمن( سعيد يس عامر:  3

 .  3، ص 2111مركز وايد سرفيس ل ستشارات والتطوير اإلداري، 
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ولذا ينبغي  (1)وبالتالي نعاحيم في أدا  ميمتيم فاعمية المعممين، ورضاىم عن عمميم
ا دارة المدرسية، ويعب  عمى ال يادة المدرسية أن تلتار ال لص المناسب لم يام بعممية

أن يتحمى بسمات  ل ية معينة مثل ال درة عمى االت ال باآللرين والتعاطإ معيم، 
وال درة عمى مواعية الموا إ المحبطة واآلرا  المعارضة والتكيإ معيا ومواعية 

 (2)ال عوبات في العمل 
 احب  المدرسية في المدارس االبتدائية اللا ة بم روفات نعد أن وا دارة 

المدرسة ىو المسئول المبا ر عنيا وعن نعاحيا في تح ي  أىدافيا، ويلتص  احب 
 (3)المدرسة اللا ة بعدة أمور منيا : 

المدرسة بما يمزميا من أثاث وأدوات تعميمية و يانتيا، وتعيين العاممين  تزويد 
لدورية لمدير المدرسة لدمتيم وتحديد أعورىم ومكافآتيم، ودراسة الت ارير ا ا بالمدرسة أو إني

عن سير العمل بيا، وملحظات الموعيين القنيين والماليين وا داريين، ويمكن أن ي وم  احب 
المدرسة بوظيقة المدير أو الناظر، إذا كان يحمل مؤىًل عاليًا وسب  لو العمل في التربية 

 والتعميم 
مدير المدرسة   يامتنتج م كلت في المدارس االبتدائية اللا ة بسبب عدم  و د 

بوظائقو ب ورة عيدة أو يحدث تعارض بين آرا   احب المدرسة ومديرىا، وأي   ور في 
ممارسات مدير المدرسة أو  احبيا ينتج عنو م كلت بالمدارس اللا ة تؤثر عمى 
كقا ة ا دارة المدرسية بيا، وفيما يمي تعرض الباحثة بعض الم كلت المرتبطة با دارة 

 في المدارس اللا ة بم روفات :  المدرسية
 التيار مدير المدرسة االبتدائية اللا ة : عمميةـ عوانب ال  ور في  أ

القرد ل غل وظيقة  ر يحبعض االعتبارات وال واعد التي يعب وضعيا  بل ت وىنا  
 يادية وىذه ال واعد ىي : مستوى التعميم واللبرة لدى القرد، التل ص في معال العمل، 

 ة وا بداع في العمل، الرغبة في ىذا العمل وا للص لو والتعاون مع اآللرين، تحديد الكقا 

                                                           
( أحمااد إيااراهيم احمااد: ت السااموك القيااادي لااااظر/ ماادير المدرساان ماان وجهاان اظاار المعممااين دراساان ميدااياان،  1

 . 248:  199 ص ، ص 1994، سيتمير 26العدد  ،تريين المارورة مجمن
3 )Middlewood, David and Lumby, Jacky : Strategic management in schools and 

colleges, London: Paul champ man Publishing, Ltd, 1998, P . 24 .  

 . 11، ص 23، مرجع سايق ، مادة 1993( لسان 316( وزارة التريين والتعمم: قرار وزاري رقم   3
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 . (1)مدة زمنية  ابمة لمتعديد إذا ثبت كقا تو و درتو عمى العمل 
ىنا  أوعو   ور ألرى في عممية التيار مدير المدرسة اللا ة، ويتضح  كذل  

والذي  1993( لسنة 306ون ر م )( من ال ان23ذل  إذا تم تحميل وتقسير المادة )
ي تضي أن ي وم  احب المدرسة اللا ة بوظيقة المدير/ الناظر، إذا كان يحمل مؤىًل 
عاليًا، وسب  لو العمل في التربية والتعميم، فنعد   ورًا واضحًا في  ياغة ىذه المادة 
أدي إلى تحايل بعض أ حاب المدارس اللا ة بم روفات حيث لم ي ترط في ىذه 
المادة أن يكون المؤىل العالي مناسبًا لعمل المدير أو الناظر، ولم يحدد فييا أيضًا مدة 

 العمل بالتربية والتعميم، وال نوعية العمل الذي كان ي غمو بالتربية والتعميم .
 :بين إدارة المدرسة والعاممين بياوالعل ات ا نسانية  تعاونال فيـ عوانب ال  ور   ب

ا دارة المدرسية العيدة  ائمة عمى التعاون والتقاعل فيما بينيا، وذل  لتييئة بيئة  إن 
تعمم ناعحة، وكمما كانت ا دارة المدرسية  ائمة عمى التعاون، وعمى عل ات إنسانية طيبة كمما 

 . يةزادت  درة  ياداتيا عمى ال يام بتبعات ا دارة وعمى تح ي  األىداإ المدرس
/ الناظر يحتاج إلى ميارات سموكية تمكنو من التقاعل والتعاون مع العاممين المدير فإن 

بالمدرسة، إال أنو  د يحدث اضطراب في العل ة ا نسانية بين المدير/ الناظر والمعممين نتيعة 
ضعإ  درتو عمى حل م كلت العمل والم كلت ال ل ية لممعممين إلى عانب ذل  ف د يعطى 

ويحدث ىذا في المدارس  ،(2)تمامًا لا ًا ببعض المعممين دون البعض اآللرالمدير/ الناظر اى
اللا ة ب ورة واضحة، حيث إن بعض المديرين يعطون اىتمامًا لبعض المعممين دون البعض 
اآللر، ويرعع ذل  إلى أن أ حاب المدارس اللا ة ومديرييا ىم الذين يلتارون المعممين 

تبارات ال ل ية عمى االعتبارات الموضوعية، مما يؤدى إلى لمعمل بالمدارس، و د تغمب االع
بين إدارة المدرسة وبعض المعممين نتيعة وعود تحيز في المعاممة   نسانيةضعإ العل ات ا

لبعضيم، مما يسبب مضاي ات نقسية لممعممين، ويؤثر ذل  عمى كقا ة العمل بالمدرسة وىذا ما 
االبتدائية اللا ة بمحافظة المنيا، أثنا  الم ابلت  أ ار إليو كثير من المعممين بالمدارس

 ال ل ية التي أعرتيا الباحثة مع بعض المعممين .
 

                                                           
1 ) Preedy, Margaret and Others : Educational management strategy, quality, and 

resources, U . S . A.: Open Univ Press, Buckingham, 1997, P . 249 . 
 .154، ص 1999والاشر،  اإلسكادرين : دار الوفاه لمطياعن ،اإلاسااين في المؤسسن التعميمين الع قات( أحمد إيراهيم :  2
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 وتعييزاتو : المدرسي بنىـ م كلت مرتبطة بالم 3
ال الح لألغراض التعميمية عامًل ميمًا في نعاح العممية  المدرسيالمبني  يعتبر 

عيدًا، ومعممًا  الحًا، كذل  تتطمب توافر مبني مدرسى التعميمية التي يتطمب منيعًا دراسيًا 
عيد بو غرإ لمدراسة مناسبة، وأدوات تعميمية وأثاث ووسائل أيضا، ومعامل ومكتبات، ىذا 

والموسي ى، والمعاالت العممية، كذل   سمإلى عانب  اعات لألن طة من حعرات لمر 
عانب  لحية البنا  وكقاية  الملعب الرياضية وأدوات الن اط الرياضي، ىذا كمو إلى

 اليوا  وا ضا ة والمراف  ال حية .
االبتدائية اللا ة ذات الم روفات  المدارسالوا ع القعمي لحالة المباني في  وباست را  

%(، 80بمحافظة المنيا، وعد أن نسبة المباني التي  يدت أ ًل لغرض العممية التعميمية ىي )
نما  يدت عمى أن تكون مسكن أو %( من المباني لم ت 20ونسبة ) يد أ ل ليذا الغرض واك

ألغراض ألرى، أما عن حالة األفنية المدرسية والملعب، فينا  مدارس ال يوعد بيا أفنية 
نما يستغل القنا  المدرس كممعب، وىنا  مدارس بيا أفنية كافية  كافية وال يوعد بيا ملعب واك

الة ال رإ ال حي بالمدارس االبتدائية اللا ة وبعض المدارس ال يوعد بيا سور، أما عن ح
بدائي وال ميل منيا ليس   حيفنعد بعض المدارس بيا  رإ  حي عيد، وبعضيا بو  رإ 

بو  رإ  حي، أما عن حالة مياه ال رب والكيربا  واألثاث المدرس كميا  الحة في عميع 
ات مياه  الحة، والبعض بو المدارس اللا ة، وبالنسبة لدورات المياه فبعض المدارس بيا دور 

  .(1)دورات مياه غير  الحة 
عن تعييزات المبني المدرسي فميا أىمية كبيرة في العممية التعميمية، حيث  أما 

ت كل التعييزات عن رًا حيويًا يؤثر ن  يا أو عدم استكماليا في فعالية التدريس وبالتالي 
أن نوفر التعييزات  المدرسياد المبني عند البد   عد وينبغيكقا ة العممية التعميمية، 
 المناسبة لحعم المبني . 

  ور االعتمادات المالية المل  ة لألن طة في بعض المدارس  ونتيعة
إلى عدم ممارسة التلميذ أللوان  ىاللا ة، إلى عانب األبنية المدرسية الضي ة، أد

 روفات الدراسية اللا ة كما ينبغي، رغم أن أوليا  األمور يسددون الم المدرسيالن اط 
 باألن طة، وفي الم ابل نعد عدم االىتمام الكافي من  بل إدارة المدرسة بتوفير 

                                                           
ارة العامن لإلحراه والحاسب ا لي، تقرير عن حالن الميااي في المدارس ( مديرين التريين والتعميم : اإلد 1

 ،محافظن المايا 99/2111لمعام الدراسي  روفاتااليتدائين الخارن يمر
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   . ميةكقا ة العممية التعمي مىالتعييزات اللا ة بيذه األن طة مما يؤثر ع
، ترى الباحثة أنو من ي تواعو التعميم االبتدائي اللاصاستعراض الم كلت الت وبعد

بعض الم كلت التي ي تر  فييا التعميم اللاص مع التعميم الحكومي مثل  األفضل عرض
 .و القني ومعالس اآلبا  والمعممينالم كلت اللا ة بالتوعي

 يمي عرض تم  الم كلت: وفيما 
 : يـ م كلت مرتبطة با  راإ القن 1

ليرة ا  راإ القني توعيو وت ويم نا د لمعممية التربوية، والنتيعة األ عممية 
 . (1)لإل راإ يعب أن يكون تزويد التلميذ بلدمات تعميمية أحسن 

والدور الذي ي وم بو في االرتقاع  يةألىمية ا  راإ القني في العممية التربو  ونظراً  
بمستوى اللدمة التعميمية، فمن الضروري العناية بالتيار الم رفين القنيين، ألنيم 

ن في المدرسة، وليس الغرض من ا  راإ تيديد ي ومون بدور ميم في توعيو المعممي
ليم ولكنو يعطي الث ة لكل العاممين في المدرسة بحيث يعمل العميع  األلطا المعممين أو ت يد 

 في عو من الث ة وال دا ة .
لإل راإ عمى المدارس اللا ة ـ ف د بدأ األ راإ القعمي من وزارة  وبالنسبة 

لتنظيم  1934( لسنة 40رس بعد  دور  انون ر م )التربية والتعميم عمى ىذه المدا
لضاعو   راإ الوزارة ور ابتيا  وىذا ا  راإ كان رد فعل  ،(2) ئون التعميم اللاص واك

طبيعي من الدولة لمواعية م كلت التعميم اللاص التي ظيرت في )فترة االست لل 
 العزئي(، وما حدث من تحول لطير في أىداإ ىذه المدارس.

 ة ا  راإ ــإلى اآلن تتولى مديرية التربية والتعميم في كل محافظة مسئولي لومازا 
عمى المدارس اللا ة من كافة النواحي  أنو في ذل   أن المدارس الرسمية ويساعد المديرية 
في األ راإ األعيزة القنية وأعيزة التوعيو المالي وا داري بالمديرية ولعنة  ئون التعميم 

 .(3)ة والمعنة المركزية لمتعميم اللاص بالوزارة اللاص بالمديري
 ـ م كلت مرتبطة بمعالس اآلبا  والمعممين :2

 االت ال بين األسرة والمدرسة يؤدي إلى تح ي  نتائج تربوية ميمة، ي عب  إن 

                                                           
 . 115( عرفات عيد العزيز سميمان، ييومي محمد ضحاوي:مرجع سايق، ص  1
 . 187، ص  1997القمم، القاهرة :دار ،مرر يلمتعميم ف يالثقاف التاري :  ي( حسن ال ق 2
 . 34(، ص 91، مرجع سايق، مادة  1993( لسان 36( وزارة التريين والتعميم : قرار وزاري رقم   3
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تح ي يا بدون ىذا االت ال، لذل  نعد أن المدارس تيتم بتنمية وتطوير التعاون بين 
وذل  من للل إ امة  نوات ات ال إيعابية وبنا ة بينيما، وأ ير  نوات  ،األسرة والمدرسة

والمعممين فيي حم ة و ل أساسية  اآلبا االت ال بين األسرة والمدرسة ـ ىي معالس 
بين أوليا  األمور والمعممين من ناحية وبين أوليا  األمور والمسئولين عن إدارة المدرسة 

ذه المعالس  د ال تتح   في كثير من المدارس من ناحية ألرى، غير أن فاعمية ى
الحكومية واللا ة، رغم أىمية ىذه المعالس في توثي  التعاون بين أوليا  األمور 

تحول دون االستقادة الكاممة  التيوالمدرسة، ومما يتسبب في ذل  وعود بعض المعو ات 
 :  (1)من معالس اآلبا  والمعممين بالمدرسة ومن ىذه المعو ات ما يمي

 يوعد بالمدرسة معمس اآلبا  والمعممين ولكن وعوده  وريًا، لعدم فعالية   د
 الدور الذي ي وم بو بسبب عدم األلذ باآلرا  التي يبدييا اآلبا  .

 ال ائع لدى معظم أوليا  األمور بأن اليدإ األساس من معمس اآلبا   االعت اد
 والمعممين ىو عمع التبرعات منيم .

رار الوزاري ر م والمعممين وأدوارىا، كما حددىا ال  اآلبا داإ معالس إلى أى وبالنظر 
أنو يعاون المدرسة في تذليل ال عوبات والم كلت التعميمية  ،(2)1998( لسنة 334)

والطلبية، والعمل عمى دراسة حاعات الطلب وم ابمتيا بما يسد ىذه الحاعات، ونعد أن ىذه 
ألن اآلبا  أكثر حر ًا عمى الح ول  للا ةارس االبتدائية ااألىداإ ميمة عدًا بالنسبة لممد

ويتطمب ذل  تدلل اآلبا  والمعممين لمتعرإ  ،يمية وتربوية متكاممة من المدرسةعمى لدمة تعم
عمى حاعات وم كلت الطلب ومحاولة حميا حتى ت بح ىذه المعالس ليا دور فعال في إدارة 

حل م كلتيا، ولكن ما يحدث في الوا ع ىو عدم  المدرسة وتسييل أعماليا والمساىمة في
تدلل معمس اآلبا  والمعممين في حل م كلت المدرسة وذل  لعدم التلطيط المسب  ليذه 

ن ما يتم من عمسات فيو ب ورة  كمية .  االعتماعات واك
الم ابلت ال ل ية والزيارات الميدانية التي  امت بيا الباحثة مع بعض  وت ير 

 :يمياللا ة إلى ما  تدائيةي المدارس االبالمسئولين ف
 إن ىنا    وراً واضحاً في تأدية الدور ا داري لمعالس اآلبا  والمعممين وأن ىنا   

                                                           
القاااهرة : مكتياان الاهضاان المراارين   ،فااي أوراق التعماايم المرااري  قااراهات( الساايد عيااد العزيااز اليهواشااي :  1

 .111، ص 1998
 . 6:  5 ،مرجع سايق ، ص1998/ 29/6( يتاري  334ري  وزا ر( وزارة التريين والتعميم قرا 2
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  عوبة بالغة في إحضار ولي األمر إلى المدرسة، و د يترتب عمى ذل  نتائج لطيرة .
 :للذراسة الميذاني الجزء

  :ييمفيما  الميدانيعرض نتائج البحث  يتم
 الذراسة : نتائج

وعود بعض الم كلت بالمدارس االبتدائية اللا ة ذات  لىالدراسة إ تو مت 
 الم روفات بمحافظة المنيا ويمكن تمليص ىذه النتائج فيما يمي : 

 عام  كلـ عدم توافر المباني المدرسية الملئمة لمعممية التعميمية وألعداد التلميذ المتزايدة  1
 أماكن مل  ة لممارسة األلعاب الرياضية .ـ عدم توافر  2
 ـ سو  ا ضا ة والتيوية في بعض ف ول المدرسة . 3
 ـ التعميم اللاص يتركز في المدن ف ط مما يلل بمبدأ تكافؤ القرص التعميمية . 4
 من اىتماميم بالعممية التعميمية . أكثرـ اىتمام أ حاب المدارس اللا ة بالربح المادي  5
 والمعممين. اآلبا مية الدور الذي ي وم بو معالس ـ عدم فاع 6
 ـ عدم انتظام إدارة المدرسة في إرسال ت ارير أو ليا  األمور عن سموكيات األبنا  . 7
 ـ معاناة ولي األمور من زيادة الم روفات المدرسية كل عام . 8
ة الطلبية ـ انلقاض مستوى اللدمة التعميمية وعدم االىتمام الكافي بممارسة األن ط 9

 رغم ارتقاع الم روفات المدرسية ولا ة م روفات األن طة .
 ـ بعض المعممين بالمدارس اللا ة حديثي التلرج ولبرتيم بالتدريس ضعيقة . 10
 ـ  مة مراعاة المعمم لمقرو  القردية بين التلميذ . 11
 ـ كثرة الواعبات المنزلية التي تعو  طا ة التمميذ . 12

ائج الدراسة إلى وعود اتقا  كبير بين وعية نظر المعممين وأوليا  األمور تو مت نت كما 
 حول وعود ىذه الم كلت مما يدعم وعودىا، مع التلإ آرائيم حول درعة وعود ىذه الم كلت 

 والتىطيات: المقترحات

يمي الم ترحات التي تسيم في علج م كلت المدارس االبتدائية اللا ة  وفيما
 لمنيا:محافظة ا في
 ( م ترحات لعلج م كلت التعييزات المدرسية :1)

التعييــزات الدراسـية مــن معامــل وأعيـزة ووســائل تعميميــة  فــيالـن ص  مواعيــة فـي
 ومكتبات تتبع ا عرا ات التالية :
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أدوات المعامــل ومعينــات التــدريس وأدوات المكتبــات  فــيح ــر نــواحي الــن ص والععــز  – أ
ــة ضــعإ إمكانــات المدرســة الماليــة يمكــن  والعمــل عمــى ســرعة اســتكماليا ، وفــى حال

، أو عمـــع تبرعـــات عينيـــة مـــن اآلبـــا  بـــإيرادات معـــالس اآلبـــا  والمعممـــيناالســـتعانة 
التبـرع ، وذلـ  السـتكمال األدوات  يال ادرين عمى أن يكـون ذلـ  التياريـًا لمـن يرغـب فـ

 المدرسية والرياضية واألثاث المدرسي .
المـدارس  يفات كما فعميع المدارس اللا ة بم رو  يغات فضرورة إن ا  معامل لم -ب

عــداد كــوادر مــن اللا ــة لمغــات ــة واك ــدريس المغــات األعنبي ــاع بمســتوى ت ــ  للرتق ، وذل
الطلب يعيدون التحدث بيذه المغات ، مـع االسـتعانة بمعممـين مـؤىمين تربويـًا لتـدريس 

ــة ، وكــذل  إن ــا  معا ــا ة العالي ــىــذه المغــات ، ومــن ذوى الكق بكــل  يمــل لمحاســب اآلل
 . ي، واالىتمام بتعميم التلميذ ميارة التعامل مع الحاسب اآللمدرسة

 ( م ترحات لعلج م كلت المباني المدرسية :2)
 أ أ ًل لغرض لم تن ي، والتكافة المباني المدرسية المستأعرةالعمل عمى ح ر  - أ

يدة تستوفى عميع ال روط ، ، واالستغنا  عنيا ، وبنا  مباني عدالعممية التعميمية
، وحعرات الدراسة ذات المساحة فنية المتسعة والملعب والمعاملويراعى فييا وعود األ
الميدان األول  ي، لا ة وأن المرحمة االبتدائية ىوالتيوية العيدةالمناسبة وا ضا ة 

تم ىذا البد ، وليا تأثير كبير عمى با ي المراحل التعميمية أ وعمى أن يلمتن ئة النظامية
ية عن طري  إن ا  المراف  العامة، واك لح من تحسين الوضع الحالي لألبنية المدرس

، وأن ت دم الوزارة إعانات ليذه المدارس لكي ت وم ببنا  مباني أي لمل يوعد بالمبنى
 دراسية عديدة . 

تحتـاج ، ولكـن المبـاني ئت أ ـًل لغـرض العمميـة التعميميـةأن ـ يبالنسبة لممدارس التـ -ب
دراسـية عديـدة لحـل م ـكمة ارتقـاع كثافـة الق ـول   ولإلى بعض ا عرا ات  ضافة ف

لمـدارس لبنـا  ، فيتم استغلل بعض مساحات القضا  الموعـودة دالـل اببعض المدارس
، األساسات بتمـ  المبـاني تسـمح بـذل ، أو تعمية المبنى طالما أن حعرات دراسية عديدة

 ة القنا  والممعب وأماكن ممارسة األن طة األلرى .بحيث ال يتعارض ذل  مع مساح
 :بالمعممين ة( م ترحات لعلج الم كلت اللا 3)
لكقــا ة العمميــة ، يتــوافر فــييم ان ىيئــة تــدريس دائمــة بيــذه المــدارسالعمــل عمــى تعيــي – أ

ويـــًا بالمـــدارس االبتدائيـــة غيـــر مـــؤىمين ترب مـــين، وعـــدم تعيـــين معموالمينيـــة لمتـــدريس



 89 

ملتمــإ الموضــوعات الدراســية  يوضــع لطــة  ــاممة لتــدريب المعممــين فــ، و اللا ــة
 ولملتمإ ال قوإ لرفع مستوى أدا  المعمم .

، عميــع التل  ــات يرسـم لطــة ألعــداد المعممـين اللزمــين لممــدارس االبتدائيــة اللا ـة فــ -ب
 قـاعرتاألعوام الم بمـة نتيعـة ا يتلطيط أعداد المعممين حاعات ىذه المدارس ف يوأن يراعى ف

، وبــذل  يــتم االســتغنا  عــن المعممــين الــذين ىــم التعميمــي والتوســع فــي ىــذه المــدارس يالــوع
وم المعمـم بتـدريس مـادة تل  ـو ، وي ـالتأىيـل العممـي والمينـي دون المستوى المطموب مـن

 ، وبالتالي ال يزيد ن ابو من الح ص األسبوعية . ف ط
 عممين :( م ترحات لعلج م كلت معالس اآلبا  والم4)
يعب انع اد معمس اآلبا  والمعممين مرة كـل  ـير ، وتوعيـة أوليـا  األمـور عمـى ذلـ   – أ

ىذه االعتماعات  عرا  حـوار متبـادل بـين اآلبـا  والمعممـين لحـل  يوأىمية م اركتيم ف
، ولا ــة م ــكلت التلميــذ ليــا المدرســة أثنــا  العــام الدراســي تتعــرض يالم ــكلت التــ

 مية .السموكية والتح ي
، آلبـا  والمعممـين  بميـا بو ـت كـاإ  موعد انع ـاد اعتماعـات معمـس ا مدرسةأن تحدد إدارة ال -ب

ى يــتمكن أوليــا  األمــور مــن غيــر أو ــات العمــل الرســمية حتــ يعمــى أن يكــون ىــذا الموعــد فــ
 .الحضور

 ( م ترحات لعلج م كلت ا دارة المدرسية :5)
عـدد العـاممين بـإدارة المدرسـة إلـى عانـب  يفـ الدراسـة الميدانيـة أن ىنـا  ععـزاً  أوضحت

 ، ولمواعية ىذه الم كلت تتبع ا عرا ات التالية :العل ات بين المعممين وا دارة ضعإ
العمل عمى ح ـر أعـداد العـاممين بالمـدارس االبتدائيـة اللا ـة عمـى مسـتوى ا دارات  – أ

ة المدرسـة كافـة العـاممين ، وأن تـوفر إدار كـل تل ـص يمية لمعرفة مدى الععز فـالتعمي
 من أمنا  معامل وأمنا  مكتبة ، وأل ائيين اعتماعيين مع مراعاة تل ص كًل منيم 

 وظيقتو حتى يتمكن من أدا  عممو ب ورة عيدة . يف
لـــدى مـــديري المـــدارس االبتدائيـــة اللا ـــة ال ـــدرات واالســـتعدادات  افرينبغـــي أن يتـــو  -ب

ال يام بميام عممو ، ويقضل عند التيـار المـدير  تساعده عمى يوالمؤىلت واللبرات الت
عمميــة  يفــ –التــابع ليــا المدرســة اللا ــة  -أو النــاظر أن ت ــتر  ا دارة التعميميــة 

 االلتيار حتى يتم التيار أفضل العنا ر .
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 ( م ترحات لعلج م كلت الم روفات المدرسية :6) 
ـــا  األمـــور يعـــانون  أوضـــحت ـــة أن أولي ـــادة االدراســـة الميداني لم ـــروفات مـــن زي

، ورغـم ذلـ  نعـد انلقـاض ولا ـة م ـروفات األن ـطة الطلبيـة ،المدرسية عامًا بعد عام
، وعــدم االىتمـــام الكــافي باألن ـــطة ، ت ـــدميا المدرســة يمســتوى اللــدمات التعميميـــة التــ

 ولمواعية زيادة الم روفات المدرسية تتبع ا عرا ات التالية :
بيـــة والتعمـــيم ت ـــدير  يمـــة الم ـــروفات المدرســـية لكـــل مدرســـة تبعـــاً أن تتــولى مـــديريات التر  – أ

زيــادة  يت ــدميا حتـى ال تغــالي بعــض المــدارس فــ يلمسـتوى اللــدمات التعميميــة والتربويــة التــ
 ىذه الم روفات .

ال ترىـ  ولـى األمـر  تى يمة الم روفات زيادة طقيقة ح يأن تكون الزيادة السنوية ف -ب
، وذلـ   عطـا  ثة أ ساط  دارة المدارس اللا ـةفات عمى ثل ، وأن تسدد ىذه الم رو 

 فر ة لبعض أوليا  األمور الغير  ادرين عمى تحمل الم روفات العالية .
 ( م ترحات لعلج م كلت التوعيو القني والمالي وا داري :7)

نتـائج الدراسـة الميدانيـة أن التوعيـو القنـي والتوعيـو المـالي وا داري يــتم  أوضـحت
، إال أنو يعتريو بعض الم كلت ال ميمة والتي س االبتدائية اللا ة ب ورة كافيةي المدار ف

التوعيـو القنـي وا داري تتبـع  ضـعإ، ولمواعيـة سطة في بعـض المـدارستوعد بدرعة متو 
 ا عرا ات التالية :

تنظم ا دارات التعميمية عمميات التوعيـو القنـي وا داري إلـى المـدارس اللا ـة  أن –
ل  لتحسـين ، وذنا ر من الموعيين لممدارس اللا ةيث يتم التيار أفضل العبح

مسـتوى المطمـوب ، وتوعيـو المعممـين وا داريـين األ ـل مـن الالعممية التعميمية بيا
 .من التأىيل الميني

علج بعـض م ـكلت المـدارس االبتدائيـة  في د تقيد  والتيعرض ىذه الم ترحات  وبعد
، ت ترح الباحثة أن ترسل نسـلة مـن ىـذه الم ترحـات المنيا ظةمحاف في اللا ة ذات الم روفات
يمكنيـا تنقيـذ ىـذه الم ترحـات بطري ـة عمميـة ومقيـدة وىـذه العيـات  التـيإلى العيـات الملت ـة 

 : ىيالملت ة 
 العامة لمتعميم اللاص بوزارة التربية والتعميم . ا دارة -1
 يم بمحافظة المنيا .التعميم اللاص بمديرية التربية والتعم إدارة -2
 التعميم اللاص با دارات التعميمية الملتمقة فى مراكز محافظة المنيا . أ سام -3
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 :الذراسة ملخض

عمى م كلت المدارس االبتدائية اللا ة بمحافظة المنيا من  التعرإالدراسة إلى  ذهى ىدفت
احثة بإعداد الب و امت، يالمنيج الو ق واستلدمت ،األمور ليا وأو  ــينوعية نظر المعمم

استبانتين إحداىما موعية لممعممين بالمدارس االبتدائية اللا ة بم روفات بمحافظة 
 ،المنيا، والثانية موعية ألوليا  أمور تلميذ ال إ اللامس االبتدائية بنقس المدارس

المدارس  تواعو حيثتو مت إلييا الدراسة الميدانية  يويمكن تمليص أىم الم كلت الت
 ة اللا ة من وعية نظر أوليا  األمور فيما يمي :االبتدائي
التلميذ المتزايدة  عدادتوافر المباني المدرسية الملئمة لمعممية التعميمية وأل عدم .1

 كل عام.
مستوى اللدمة التعميمية وعدم االىتمام الكافي بممارسة األن طة  انلقاض .2

 ألن طة .الطلبية رغم ارتقاع الم روفات المدرسية ولا ة م روفات ا
 ا ضا ة والتيوية في بعض ف ول المدرسة . سو  .3
 اللاص يتركز في المدن ف ط مما يلل بمبدأ تكافؤ القرص التعميمية . التعميم .4
كثر من اىتماميم بالعممية أأ حاب المدارس اللا ة بالربح المادي  اىتمام .5

 التعميمية.
 والمعممين. اآلبا فاعمية الدور الذي ي وم بو معالس  عدم .6
 .األمور عن سموكيات األبنا  ليا المدرسة في إرسال ت ارير أو  دارةانتظام إ عدم .7
 .  عامولي األمور من زيادة الم روفات المدرسية كل  معاناة .8
 المعممين بالمدارس اللا ة حديثي التلرج ولبرتيم بالتدريس ضعيقة. بعض .9
 

لمعممين وأوليا  كبير بين وعية نظر ا قا تو مت نتائج الدراسة إلى وعود ات كما
حول درعة وعود  ائيماألمور حول وعود ىذه الم كلت مما يدعم وعودىا، مع التلإ آر 

 ىذه الم كلت.
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Abstract: 
This study aimed to identify the private primary schools problems 
in Minia Governorate from the teachers and parents prespectives. 
The study used the descriptive approach. The researcher designed 
two questionnaires, one directed to teachers at private primary 
schools in Minia Governorate, and the second one was directed to 
parents of fifth grade primary students at the same schools. The 
most important problems that reached through the field study can 
be summarized in the light of parents’ perspectives as following: 
– Lack of adequate school buildings of the educational process 

that suits the increasing number of students each year. 
– Decrease of the educational services and insufficient 

attention to students activities despite the high school fees 
and the gained expenses for activities. 

– Insufficient lighting and ventilation in some school classes. 
– Private education is concentrated in the cities only, which 

affect the principle of equal educational opportunities. 
– The major concern of private schools’ owners is about the 

financial profit more than in the educational process. 
– Ineffectiveness of the role played by boards of parents and 

teachers. 
– Weakness at school administration punctuality in sending 

reports to students’ parents about their behaviors. 
– Some teachers in private schools are recently graduates and 

their teaching experiences are weak. 
 


