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  ـ
 تكنولـوجي وتطـور   معـريف نفجار إ ، فهناك  كبرياً قد تغري تغرياًال شك أننا نعيش عاملاً    
 حيث يشهد الفكر البشرى اهتمامـاً     جمال الفكر االنساىن     يفاحلياة ، تغري     مجيع جماالت    يفمتسارع  

 ايار كثري مـن املـسلمات العلميـة    إىل حماولة ملراجعته وإعادة صياغته ، وقد أدى ذلك       يف عاملياً
 أـا  ترتب عليه ايار نظم سياسية واقتصادية ظنت         الذيوااليدولوجيات  وايار بعض الفلسفات    

 على استخدام املعرفـة     اإلنسان قدرة   يف  ، ويشهد العامل ازدياداً    اإلنساينسيادة الفكر    يفتستمر  س
 عصرنا القيمة التطبيقية للعلم     يف ، فقد ازدادت      رفاهية ورقياً  أكثروتطويرها خلدمته ولتحقيق حياة     

   .تتقدم بسرعة مذهلةجيا ، وتناقص الزمن بني النظرية العلمية وتطبيقاا فأصبحت التكنولو
 اإلنتـاج  أساليبخصصات اجلديدة ، وتغري تأن اإلنفجار اهلائل وظهور العديد من ال  كما    

 الـسوفييت حتـاد   االقتصادية ، وكذلك انتشار مفاهيم الدميقراطية بعد ايـار اإل        األنشطة ه كاف يف
لعامليـة  اتفاقية اجلات كل هذه املـتغريات ا      السابق وظهور منظمة التجارة العاملية بعد التوقيع على         

 يتحمل التعليم   أن إىل أدت حيث     ، نظم التعليم بشكل عام والتعليم اخلاص بشكل خاص        يف أثرت
 مواجهة بعض املشكالت الىت يعاىن منها التعليم        يف ومسئولية كربى     كبرياً  دوراً اجلامعياخلاص قبل   

 علـى  االجتمـاعي طلب  ، وازدياد الاحلياة أعباءمع زيادة  مثل حمدودية موارد الدولة   اجلامعيقبل  
 تطبيـق  إىل العديد من دول العامل وإسراع واقتصاديات السوق ،   الرأمسايلالتعليم ، وانتعاش الفكر     

 بـشكل   اجلـامعي  اخلصخصة بصفة عامة ، وخصخصة التعليم قبـل          إىلجتاه  سياسة االنفتاح واإل  
  .خاص

 تضطلع مبسئوليتها    أن تقوم بوظائفها وأن    يف اجلامعيولكى تتمكن مؤسسات التعليم قبل        
وقد تأثر التعليم قبـل     . كان البد هلا من توافر املوارد املالية الالزمة حىت تضطلع ذه املسئوليات             

، وسياسة اخلصخصة ، الىت ظهرت مع بداية تطبيقها          بغريه من املتغريات اتمعية كالعوملة       اجلامعي
لى الدولة عن متويله ، وأن يقوم الطالب         ، وخت  اجلامعي خصخصة التعليم قبل     إىلآراء عديدة تدعو    

  .بتحمل نفقات تعليمه 
 اجنلترا واليابـان ، حيـث       اجلامعيومن أهم الدول الىت يوجد ا خصخصة التعليم قبل            

 النظم الىت تؤمن بالتعدد والتنـوع  أكثر هاتني الدولتني بأنه من يف اجلامعيالتعليم اخلاص قبل    يتميز  
 يف اجلـامعي  الوقوف على واقع خصخصة التعليم قبـل  الضروريك فمن لذل. نفتاح  واملرونة واإل 

  . مصر يف اجلامعي تطوير التعليم اخلاص قبل يفهاتني الدولتني ، لإلفادة من خربما 
 

الكبرية الىت تبذل لتطوير التعليم فإا مل ختل دون ظهور بعض التحديات الىت            رغم اجلهود     
وبـات التعلـيم     النظم التعليمية العاملية     أحدث توفري تعليم يضارع     يفدف املنشود   تعوق حتقيق اهل  

 يفمن التحديات الىت تعترض مسريته ، وىف نفس الوقت أصبح التوسـع              العام يعاىن العديد     الرمسي
لتزايـد    نظـراً  احلكوميالضغط على التعليم     احلكومات لتخفيف    أهداف من   اًالتعليم اخلاص هدف  

منها ملعاجلـة مـشكالت      خصخصة التعليم حماولة     إىلاحلكومات  ، ومن هنا جلأت     ب  أعداد الطال 
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  ـ
التعليم العام ومواجهة املتطلبات املتزايدة للعملية التعليمية الىت مل تستطع امليزانيات احلكومية الوفاء             

  .ا 
 إال أن   ،التعليمي حيققه التعليم اخلاص على املستوى       الذي واإلجنازعلى الرغم من التقدم     و  

 الىت تعترض مسريته وتعوق تقدمه ومنها أن هذا النوع من التعليم سيكون             األمورهناك العديد من    
 إىلباالضـافة   الطبقـات الفقـرية ،   أبنـاء  الطبقات الغنية والقادرة وسيحرم من أبناء على  حكراً

 متواضع مـن     متويل التعليم واالقتصار على نوع رخيص      يفانسحاب الدولة من ممارسة مسئوليتها      
 سوء توزيع املدارس اخلاصة بني الريف واحلضر مما خيلق نوعا من            إىلاخلدمات التعليمية ، باالضافة     
  . تلك املناطق احملرومني من ذلك أبناءالشعور بالنقص والطبقية لدى 

 التعليم اخلاص وذلـك     يف التوسع   يف األمور وأولياء رغبة احلكومة    يف املشكلة تكمن    إذاً  
ما ينتج عن هـذا     ت الكثرية واهلامة الىت يوفرها هذا النوع من التعليم ، وىف نفس الوقت              للمميزا

كـان مـن     هذا النوع من التعليم ونتيجة لذلك        يفالتعليم من مشكالت تزداد مع ازدياد التوسع        
انتهاج سياسة خصخصة التعلـيم      يف التعرض خلربات وجتارب بعض الدول الىت سبقتنا         الضروري

  . والطرق الىت اتبعتها عياجلامقبل 
 

  -: العوامل التالية إىل الدراسة أمهيةترجع   
 وهو خصخصة التعليم قبل     األمهيةحتاول هذه الدراسة عالج موضوع على قدر كبري من           -

 هـذا اـال ،   يفستفادة من خربات بعض الدول املتقدمـة       مصر وكيفية اإل   يف اجلامعي
  . مصر يف اجلامعي خصخصة التعليم قبل يفت الىت تعوق التوسع والتغلب على املشكال

بشئون التعليم اخلاص وذلك بإمدادهم بتوصيات ومقترحـات ميكـن أن           تفيد املهتمني     -
 . هذا النوع من التعليم يف التغلب على الصعوبات الىت تواجه التوسع يفتفيد 

 عام وخصخصة التعليم قبل     بعض املفاهيم واملصطلحات املتعلقة باخلصخصة بشكل      تقدم   -
   بشكل خاص اجلامعي

 خلطى علمية حمسوبة     مصر على السري وفقاً    يف التعليمي القرار   ومتخذي،  تساعد الساسة    -
 قيامهم خبصخصة التعليم قبـل      أثناء يف ، وذلك    أخرى دول   يفة ، وسبقت جتربتها     نومقن

 . مصر يف اجلامعي
 ،  إليهـا  ومربرات اللجوء    اجلامعيليم قبل   خلصخصة التع احلالية التعرض   حتاول الدراسة    -

وفلسفتها وأهدافها وحجج املؤيدين واملعارضني هلا وأساليبها ومتويلها والقوى املؤثرة فيها           
. 

 
  - :اآلتية األهداف حتقيق إىلتسعى الدراسة احلالية   
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  ـ
 أساليبها دوافعها ،    معناها ، : الوقوف على بعض املفاهيم املتعلقة باخلصخصة يشكل عام          -

على أهم املفاهيم املتعلقة خبصخصة التعلـيم قبـل          الوقوف   إىل – أيضا –، كما دف    
  .املؤثرة فيها  ، متويلها ، القوى والعوامل الثقافية أساليبهامعناها ، دوافعها ،  : اجلامعي

   التربوية املعاصرةاألدبيات يف اجلامعيالوقوف على واقع خصخصة التعليم قبل  -
 . اجنلترا واليابان يف اجلامعيالتعليم قبل الوقوف على واقع خصخصة  -
 يف اجلـامعي  تطوير خصخصة التعليم قبـل  يف تفيد أنصياغة بعض التوصيات الىت ميكن    -

 .مصر 

 
نسب املناهج املـستخدمة ،  أ يعد الذي هذه الدراسة املنهج املقارن ،    يفيستخدم الباحث     
 يف للمناهج الفرعية املستخدمة فيهـا ، وذلـك    مشوالًوأكثرها،  على التربية املقارنة  داللة وأكثرها

  .جلترا واليابان ومصر إ كل من يف اجلامعي خلصخصة التعليم قبل هتناول
 

 
  -: دراسته على احلدود التالية يفاقتصر الباحث   

 كل من   يف اجلامعيقع خصخصة التعليم قبل     اقتصر الباحث على دراسة وا    : احلدود املوضوعية  –١
 ،  واألهـداف الفلسفة  النشأة والتطوير ،    : من حيث    مصر   يف منها   اإلفادةاجنلترا واليابان وامكان    

  . ، التمويل ، القوى والعوامل الثقافية واألمناط األساليباملعارضة والتأييد ، الدوافع واملربرات ، 
 كـل مـن   يف اجلـامعي  خصخصة التعليم قبل حث على دراسة  إقتصر البا  : غرافية اجل احلدود -٢

 .اجنلترا واليابان ومصر 
احلالية الوضع الراهن لواقع خصخـصة التعلـيم قبـل          تعاجل هذه الدراسة     : احلدود الزمنية  -٣

 التعرض لنشأة وتطوير خصخصة التعليم قبل       إىل إضافة كل من اجنلترا واليابان ومصر ،        يف اجلامعي
 .لدول الثالث  ايف اجلامعي

 
  :، أمهها  جمموعة من التوصيات إىلتوصلت الدراسة   

 
 أهدافه ومضامينه مـن عقيـدة       اجلامعيالتأكيد على ضرورة أن يستمد التعليم اخلاص قبل           -

تماعية والسياسية املختلفة ومع فلـسفة التنميـة         وأوضاعه االقتصادية واالج   املصرياتمع  
   .املصري تفاعله مع اتمع يف لإلنسانالشاملة 
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  ـ
 هلذه املؤسسات التعليمية اخلاصة قبل اجلامعية حتقيق الـربح علـى            الرئيس يكون اهلدف    أال -

 . العلمية األجهزةحساب جتويد العملية التعليمية ، وإدخال تكنولوجيا العصر ، وكافة 
 إىل احلكوميـة    أو ال تعىن حتويل املدارس العامـة        اجلامعيتمام بأن خصخصة التعليم قبل      االه -

 الـشعب  أبنـاء  تعلـيم  يف مؤسسات تعليمية خاصة تشارك إجيادمدارس خاصة ولكنها تعىن  
 . تستمر وتزداد أن ينبغي واليتومية ك مع املدارس احلاملصري

 وضعها  يف واضحة يشترك    أسساخلصخصة على   ضرورة أن تستند املؤسسات التعليمية عند        -
كل من اتمع واآلباء والقائمني على السياسة التعليمية حبيث يتم مراجعتها بشكل مـستمر              

 . جانب الوضوح والتحديد األهدافحبيث تتضمن هذه 
 

 الىت تساند دعوى    باألدلة البد من االستشهاد     اجلامعيبل  عند الدفاع عن خصخصة التعليم ق      -
 . ستحسن من جودة التعليم وأاأن اخلصخصة سيكون هلا مزايا وفوائد للعملية التعليمية 

 تنـوع  إىل ، البد من مراعاة أن احلاجة ماسـة  اجلامعيمن خالل تأييد خصخصة التعليم قبل        -
 الدقيق على املؤسسات التعليمية اخلاصـة       إلشرافوامصادر متويل التعليم مع ضرورة املتابعة       

 . مؤسسات هدفها االساسى التربح فقط إىل لعدم حتوهلا ضماناً
 عمليـات   يف واخلاص من خالل املشاركة      اجلامعي للتعليم قبل    األعمالورجال  دعم املؤيدين    -

 .ليمية  العملية التعيفعلى مبدأ املشاركة  داخل تلك املدارس ، والتأكيد األداءتطوير 
 من الدولة للتخفيف من الفروق الفردية املادية ، فإن          مركزيضمانات وجهد   مامل يكن هناك     -

 من املوارد على حساب الطبقـات       األكربالقدر   الذين ال ميلكون     أولئك ستحاىباخلصخصة  
 .الفقرية 

 الرسـوم الدراسـية     يفذلك بعـدم املغـاالة       و ، االقتصادية وظروف الناس   األحوالمراعاة   -
 يلتحقوا ذا النـوع   أن هذه الرسوم الدراسية حىت يستطيع الكثري من الطالب          يفاالعتدال  و

 . للمدارس اخلاصة االجيايبمن التعليم ضمانا ملسرية التطور 
 أن النظرة التقليدية الـىت تـرى      إلغاء البد من    اجلامعي خصخصة التعليم قبل     يفعند التوسع    -

 األسـر  التأكيـد علـى أن       ينبغي شئون التعليم بل     يف مستقلني عن مشاركة احلكومة      اآلباء
 . املشاركة التعليمية يفواحلكومة مهمة 

 
 التـاريخ   أعماق يف له جذور عميقة متتد      وإمناالتأكيد على أن التعليم اخلاص ليس وليد اليوم          -

 الوجـود   يفالىت ترى أن التعليم العام أسبق        اآلراءاخلاص معارضة من    التعليم  جه  احىت ال يو  
 .على التعليم اخلاص 
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  ـ
 أصبح املذهل   والتكنولوجي العلمي احلياة نتيجة التقدم     يفوالتغري السريع   حىت نواكب التطور     -

باستمرار تطور وحتديث املؤسسات التعليمية ومشاركة القطاع اخلـاص       أن يتم    الضروريمن  
 . العملية التعليمة يفالعملية التعليمية ملا أثبته هذا القطاع من كفاءة ومهارة  وإدارةل  متوييف

 تقوم  أن أبنائهم باملدارس اخلاصة ، ميكن       إحلاق يف صعوبة   من الدخل   حمدودينظرا ملا يواجهه     -
 املدارس العامة وجتويدها حىت يالقى هـؤالء الطـالب          يف املقدمةومة بتحسني اخلدمات    كاحل
 . املؤسسات العامة الىت يتعلمون فيها يف من االهتمام والرعاية داًمزي

ديثة حبيث ال يكون    ح عملية تطوير شاملة بإدخال ختصصات علمية        إىل احلكوميحيتاج التعليم    -
 مما خيلق فجوة بينهما بتقـدمي ختصـصات         آخر واد   يف واد وسوق العمل     يف احلكوميالتعليم  

  .إليهاة  حاجيفعقيمة مل يعد سوق العمل 
 ومشكالته الىت تفاقمت املصري امليزانية احلالية للتعليم ، فأزمة التعليم        يفالبد من إعادة النظر      -

 . جنمت عن قلة املوارد املالية املخصصة لقطاع التعليم وخدماته األخرية اآلونة يف
لص مـن    التخ إىل القرارات الىت تؤدى     وإصدار احلكومة بوضع اللوائح     م تقو  أن التأكيد على  -

  . عانت من املؤسسات التعليمية كثرياًالذي البريوقراطية والروتني واجلمود أشكالكافة 
 املؤسسات اخلاصة التربح ولـيس حتقيـق        إنشاءمن  التأكيد على أال يصبح اهلدف االساسى        -

 يكون على حساب جتويـد  أال حتقيق بعض الربح بشرط     يفان كان ال مانع     إ و التربوياهلدف  
 .عليمية العملية الت

 التربوية املالئمة للمرحلة التعليميـة ،       األنشطةعلى ممارسة    حترص املؤسسات اخلاصة     أنالبد   -
 .حبيث جتعل املدرسة بيئة تعلم جذابة للتالميذ ومشجعة هلم 

 
امة وذلك من خالل تقـدمي منـاذج متعـددة           اخلصخصة اجلزئية باملدارس الع    أساليبتنوع   -

 التعليم على أن يكون الشرط االساسى توفري تعليم جيـد          يفالقطاع اخلاص    اشتراك   ألشكال
 .وخدمات متميزة 

نسب الصيغ لعالقة الدولة بالتعليم  أ املدارس العامة البد من التعرف على        إدارةعند خصخصة    -
توجه حنو الدميقراطيـة واقتـصاديات الـسوق ،     ضوء ال يف هذا التعليم    إدارةاخلاص وكيفية   

 هامـشي  أم مركزي أم تكميلي سيقوم به التعليم اخلاص هل هو دور      الذيوحتديد منط الدور    
 ؟

 التغلـب علـى   يف تـساعد  اجلامعي خلصخصة التعليم قبل   أخرىالبحث عن أشكال وصيغ      -
 املنافسة بني   إلثارة وذلك    بالقطاع العام  األجهزةقراطية وعدم كفاءة    و والبري احلكوميالروتني  

 .القطاعني 
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  ـ
 القطاع اخلاص ممـا     إىلواملساعدات   اإلعاناتأن تقوم الدولة بتشجيع القطاع اخلاص بتقدمي         -

 باألنشطة مالية للقيام    إعاناتالدولة بتقدمي    تقليل نفقات القطاع اخلاص ، كما تقوم         إىليؤدى  
 .التعليمية 

قتـصادية والـسياسية     ضوء التحوالت اإل   يف اجلامعي التعليم قبل    وإدارةوضع منوذج مللكية     -
 .اجلارية 

 
 جماالت متويل التعليم اخلاص وبنـاء       يف واجلهود الشعبية والتطوعية     األهليةتشجيع املبادرات    -

  .اص  حبيث تتحمل نصيبا من مسئوليات التعليم اخلوإصالحهااملدارس 
 يدفعوا مثن   أن األفرادعلى  جيب   ، حيث انه     ةتشجيع التمويل اخلاص للعملية التعليمي    من  البد   -

 ، مكانة اجتماعيـة  أعلىالتربية الىت يتلقوا ، فهذه التربية ستوفر هلم منافع خاصة منها دخل      
 . وفهم اكرب أوسع ، معرفة أفضلحة ، ص

ـ ام املصروفات الدر   تقدير حج  يفأن تراعى هذه املؤسسات اخلاصة       - ة التكلفـة احلقيقيـة     يس
ن تكون هناك بعـض     أ و وأسرتهللخدمة التعليمية ، واخللفية االقتصادية واالجتماعية للطالب        

 . من سداد هذه الرسوم للطالب ذوى الدخل احملدود اإلعفاءات
 ، تتضمن بعض احللـول      اجلامعيوضع خطط متويلية لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم قبل           -

 عملية تطبيقية   ، حبيث تكون حلوالً   اسبة لالزمات املالية الىت قد تتعرض هلا هذه املؤسسات          املن
. 

 الغنية على تقدمي بعض املنح واهلبات والعطايا لـصاحل هـذه            واألسر األعمالتشجيع رجال    -
 . املختلفة اإلعالمية أجهزا الدعاية هلذ الغرض من خالل يفاملؤسسات ومسامهة الدولة 

بعض املنح واجلوائز املالية للطالب املتفوقني داخل هـذه املؤسـسات            الدولة بتقدمي    أن تقوم  -
 .التعليمية اخلاصة قبل اجلامعية 

 
 دراسة جدوى هلـا     إجراء اخلاص ، جيب     اجلامعيى مؤسسة للتعليم قبل     أ إنشاء يفقبل البدء    -

  .اجلامعي التعليم اخلاص قبل يفص النوعية الىت تفيد  جماالت التخصيفعن طريق متخصصني 
 لإلشـراف  وإخضاعها اجلامعيالدائم واملستمر ملؤسسات التعليم اخلاص قبل       البد من التقومي     -

 .هذه املؤسسات باملعايري واملستويات التعليمية املنصوص عليها من وفاء الدائم للتأكد 
 البحوث والدراسـات الـىت     إجراء يف املسامهة   ىلإخلق احلوافز املناسبة لدفع القطاع اخلاص        -

 . هذه العمليات يفوحتديد مشاركة القطاع اخلاص  التعليمي األداء حتسني يفتفيد 
 ،  اإلدارة مـن خـالل      التعليمي اجلهد   يفغري هادفة للربح ، تشارك      تكوين شركات تعليمية     -

ذه الشركات وفـق الـنظم       تعمل ه  أن املدارس وجتهيزها ، التدريب ، الصيانة ، على          إنشاء
 . التشغيل والتطوير يفاالقتصادية املتطورة 



  ــ٧

 

  ـ
 علـى    املدارس اخلاصة اعتمـاداً    يفالعاملة  ضرورة وضع صيغ مناسبة تتعلق بتوزيع اهليئات         -

 نقـل  أو تدريب بعض الفئات إعادة األمرللهياكل احلالية ، مما يترتب على هذا     معايري تقييمية   
 . االستغناء عن العمالة الفائضة أو ، إليهم حالة عدم احلاجة يف من وظائفهم األخرالبعض 

من التنسيق والتعاون بني كافة الوزارات واملصاحل اخلاصة واحلكوميـة  العمل على حتقيق مزيد     -
   .أخرىمن جهة ، ومؤسسات التعليم قبل اجلامعى اخلاص من جهة 

 


