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 دادـإع

 إشـراف

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
 جامعة بنها  - كلية تربية

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 
 كلية تربية جامعة بنها

كم اعمصابم   اشتام ا  سم ال ااترمم ل يتسمم اعصرما اعمنع شصميه بيمع  سمماير اعتتيما  اعتماا
اعصعميمممر   ممم ة ش ييمممر  تيااتةممم  سمممة عر اعلرممم ل يعممما اعمصع مممم تا  باممممت اعليممم ة اعمص رممماة  ت

مصيشر من األبااة يتسم ن   عفكا اعم ةع   اعتأقعم مع اعمست ةات   ااختااي ت   اعتص ممل مصةم  
عتأسمي  ذمنا اعشم ع مممن   يم  اعم م ةئ يسما  اعتلعمع إعما اعمسمتة ل  انيمم ن  م عة   كمل قةمر  سمة عر 

األبممااة شلتمم ج إعمما أن يصممة اعفمماة ععليمم ة اعمص رمماة عكمم  يممؤةع أة ااج اعتمم  يت قصةمم  اعم تمممع مشممع 
 .(1)تص مل مع مف ذيم يرا اعص عمري يةخل ب  شل ق نعك اعل عب  تأذيعع  رفتع ك اشً  

مكمممن ععشلممم م اعتصعيمممم   مك ش تمممع  بممما لمممممل نعمممك اعتتيممما اعسمممايع  تعمممك اعتكش ع  يممم  اعة اعمممر ا ي
ا  مل يش تم  أن يسمصا شلم  اعتيا  املر  أذةابع  بعسفتع أن يةف ر مةًا أم م ر اتع اعتةعيةير اع  مةة

 .(2)رسما اعص عمتاعتل ا  اااتة ء لتا يمكشع اعترةع عتعك اعتلةي ت اعصراير  اعت  
لالةم  ععمش قامر  اعمةا عمر ممن  بإن قممير تلمةيث اعتصعميم بما يرما اعص عممر ةااممً  مم  يمتم نال

ا ل إ ةاء اعاأع ب   صض   اش ة ا من ا ل تلةيق األبملا    عل ع يتلةق نعمك يشمةم  يلمةث تتييما 
اعتصمماض عم ممم ع  بممإن عممنا ابمما  صممض أ كممل اع  اشممبا اعتمم  عةمم  يمقممر رممايلر  صمعيممر اعتصعمميم ناتةمم 

 .(3)يعية  مريا األمرتلةيث اعتصعيما يصش  تش  ل قمير غ ير با األذمير يت قف 
اسيم   صة أن أرم   اعتصعميم   أذمير تل يا اعشل م اعتصعيم ا  اعصا   عةة أةاك اعم تمع 

 زء ذم م  خرم ً  عمسمتقم ا اع اماع اعمنع يمكمن ممن خمعمع تلةيمق اعتشميمر اعام معر بما اعم تممع 
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يم انرممممممل ت اعتصعممميم  لمممةج قممم ةاًا يعممما تةمممةليمممث أن بممما ك بمممر اعم ممم ات اعم ةيمممع  اع امممايرا 
 .(4)اع ناير ععم تمع
إنا عم يتم مشل مً   با ممم ء شلاير سعيمر ععتتييا يك ن يمعير ا شل م تصعيم أى بتتييا

تؤةع إعا كقيا من األخل ء اعتم  تمؤقا بما ليم ة اعلممب  اعمصعممين  اعم تممع   مة ن  ايا ااير
بما تلمم يا اعتصعمميم يممن لايممق شلمم م اعتصعمميم سمم ف تسممتما  مخا م ت   م ة شلايممر مش سمم ر عتتييمما

مم  يشصك  أقاج يعا سع ك اعمصعممين  اعمتصعممين   أ عيم ء األمم ا اعمنين غ ع مً  ا اعمل  عر  اعخلأ
 .(5) عتتييا  ا يةتم ن   نرمل ت اعت  تلةث با اعصمعير اعتصعيمير م  ية  م ن 

كر اعتشمير با اعم تمعا  ت  يع بص عي تمرا يصة اعتصعيم اا تةاااا اعارية ااستااتي ا علا 
 ذ  اعمةخل عع ب ء   لتي   ت اعتشمير اعمستة عيرا بة  يلتل مك ن اعرةااة با اعم تمع اعصم عما 

 نعمك عخةممر  اليث يصت ا اعتصعيم اا تةااا ماكز اااص ع عكل  ةية ععفكا  اعمصابمر ا اكل ي م
اعم تمممعا  إيت مم ا أشممع يممؤةى ة اا ذ ممم  بمما تشميممر   اعممنى يةممع يعمما ي تةممر تةممةم اأ يمم ل اعمسممتة ل

تلما   اليث يصتممة يعما تا يمر ان يم لا تا يمر رمليلر  مم  يخمةم عم تمعا  ممن قمم ااعم تمع
 إيت م اة اكيمزة اعتةمةم عم ا ةمر تلممةي ت  ااعمة ل يعما  ممع اعتصعميم اا تمةااا بما لعيصممر أ ع ي تةم 

 .(6)أشع رم م األمن اعة ما ععم تمع  من قم يشلا إعيع يعا ا مختعف ر اذ  ااعصرا
بميخعمم  أى شلمم م تصعيممما مممن ماممكمتا مةممم   عممم ذممنا اعم تمممع مممن اعتةممةما  نعممك ألن 
اعشلمم ما يتممأعف مممن يممةة مممن األ ممزاء اعمتاا لممر  اعمتف يعممر ااعتمما يخمم  كممل  ممزء مشةمم    ليفممر 

فمرا بمإن كفم ءة أى شلم م مصيشرا  مع   م ة ةا مر ممن اعتصم  ن  اعتك مملا  مين تعمك األ مزاء اعمختع
تصعيمممما يعممما اع ةممم ء  ااسمممتماااا يت قفممم ن يعممما ممممةى اعتممماا ل  اعتف يمممل  مممين أ مممزاءة ممممن ش ليمممرا 
ن ب يعيمر المة ذمنة األ مزاء ةاخمل   ةا ر ش  ح كل  زء با مم اسر  ليفتر ممن ش ليمر اخماى   اف

م كعمرا  عكمن اعفماق أى شل م ايةترا أقاة يعا كف ءة نعك اع زءا   ل يمتة عيرميب كفم ءة اعشلم 
ي ممممة  بمممما اعتص مممممل مممممع ذممممنة اعماممممكمتا بمممم عشلم اعمتةةمممممر اعش  لممممرا تسمممم اع إعمممما ةااسممممر ذممممنة 

 يشممم  (  7)اعماممكمتا لتمما اتسممتفلل بمما  سممم أى شلمم م تصعيممما بيمممصف مممن كف ءتممر  ش  لممر
بممع اعممة ل اعمتخعفممر ا ت مم عا مممن أى ماممكعر مةممم  ك شممت رممتياج أ  ك يمماج مممم  يممؤةى إعمما تممااكم ك 

اعماممكمت كممم  أن تعممك اعم تمصمم ت تصمم شا مممن شةمم  بمما اعممم ااة اعم ةيممر  اع امماير بممأى يمعيممر 
 تل يا تلت ج إعا م ااة  ااير  أخاى م ةير.
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 عةممممة ق مممممت اع  لقممممر  صمممممل مةمممم  مت اخرممممير مممممع  مممممةياى   كمء مصعممممما اعمممممةاا  
ة  صممض اعماممكمت اعتمما اا تةاايممر بمم   صممض اعمممةاا  اا تةاايممرا  قممة نكمما اعمسمما عين أشممع ت  مم

 ت ا ةةم ةاخل اعمةاسر اا تةااير مشة  م  يعا:
 قعر اعتص  ن  ين اعص معين من)مةيا  مصعمين( بكم يعتزم  م  ذ  ملع ب مشع.  -1

 غي ب اعتشسيق  ين اعمصعمين  صمةم اع صض مم  يؤقا يعا اعصمعير اعتصعيمير.  -2

 ااج.قعر اعةيم اعم ةى ععمةاا  اا تةااير من ق ل اع ز   -3

 قعر اعمك بأت اعت  يلرل يعية  اعص معين با اعمةاسر اا تةااير.  -4

 عةممممة أممممم ف مممممةياى اعتصعمممميم اا تممممةااا أشممممع ي ممممب  مممممع اسممممتااتي ير عتلمممم يا اعمةاسممممر 
 :اا تةااير با مراا  من خمل م  س ق ي از اعتس ؤل اعاايسا اعت ع 

 ر وكيفية مواجهتها؟ما الــمشكالت التى يعانى منها التعميم االبتدائى فى مص
 تفاع يشع اعتس ؤات اعفايير اعت عير:

 م  اعماكمت اعتا يص شا مشة  اعتصعيم اا تةااا با مرا؟  -1
 م  اعاؤير اعمستة عير عم ا ةع ماكمت اعتصعيم اا تةااا با مرا؟ -2

 : 
مرمممما مممممن خمممممل  اسممممتةةف اع لممممث اعلمممم ع   تلةيممممة ماممممكمت اعتصعمممميم اا تممممةااا بمممم 

 اعمل  ا اعت عير:
 اعتصاف يعا  اقع مشل مر اعتصعيم ان تةااا با اع قت اعل عا. -1

 . تلةية اعماكمت اعتا تتصاض عة اعمةاسر اا تةااير  -2
 اع ر ل عشت اج  ت ري ت عم ا ةع تعك اعماكمت. -3

اعمةاسمر اا تةاايمرا ليمث أرم لت تأتا أذمير اع لث من اعماكمتا اعتا تتصاض عة  
اا شيممر اعمةاسممير( مممن  -اعتم يممل -اعمصعممم -ماممكمت مشل مممر اعتصعمميم اا تممةااا)انةااة اعمةاسممير
 اام ا اعة مر نات اعتأقيا يعا اعصمعير اعتصعيمير.

 .كم  ي از اع لث أذم األذةاف اعمتصعةر   عمةاسر اا تةااير -1
 .م ا ر ماكمت اعتصعيم اا تةااا فت  اعم  ل أم م ةااس ت أخاى ب ي -2
 يسةم با سة أ  ع اعشة  با األ ل ث اعمتصعةر  ماكمت اعمةاسر اا تةااير. -3
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 أوال: مشكالت املدرسة االبتدائية فى مصر.
 شلاًا عم  تتسم  ع مالعر اعتصعميم اا تمةاا  ممن  مك شمر متميمزة ةاخمل اعسمعم اعتصعيمم ا اا 

اعتمميممن شلم  اعماالممل اعتصعيميمر اعت عيممر )انيةايمر  اعق ش يممر(ا  أشةم  اع ما  اعممنع يص ما يممن لايةمر
إا أن اعتصعمميم اا تمممةاا  ي ا مممع بممم  مرممما  بممم  اع قمممت اعل مممما خ رمممت  اعصةيمممة ممممن اعمامممكمت 
 اعسع ي ت اعتا ت ا ع اعمشل مر اا تةاايرا  نعك األما اعنع يةي  إع  تةةيم شلاة  اسصر  يميةر 

ةااة  مصعمممممينا  غياذمممم  مممممن شلمممم  مشل مممممر اعتصعمممميم اا  تممممةاا ا  كممممل ممممم  تلت يممممع مممممن أذممممةاف  اف
اعماكمت اعت  تص شية  مشل ممر اعتصعميم اا تمةاااا  نعمك بما إلم ا تةمةيم  صمض اعمةتالم ت اعتم  

 .(8(قة تسةم ب  يمج تعك اعماكمت اعت  يص ش  مشة  اعتصعيم اا تةاا  ب  مرا
با اعسمعم اعتصعيمما بما مرماا عمنعك ي مب   عم  ك ن اعتصعيم اا تةااا ذ  ل ا ااس  

ان يللا   عةا ع اعملع  ع من اعصش يع  اعاي يع  عكا يز ة اعتمميمن   علمة ااةشما اعملعم ب ممن 
اعمص اف  اعمة اات اعتا ي ب تز ية تممين اعتصعيم اا تةااا  ة  با اع قت اعل ماا كم  يصم شا 

مةم  شةم  اعم م شا اعمةاسميعا يعما اعماغم ممن اعتصعيم اا تةااا با مرا ممن مامكمت يةيمةج اذ
اعزي ةة با أيةاة اعمتةةمينا  مع يةم مس ياج ذنا اعت سع با اعم  شا اعمةاسيع ك ن عةنا اقاج با 
اشخفممم ض سممم ي ت اعةااسمممع  اذمممم ل اعشاممم ل اعمةاسممما  ممممع ااتفممم ع كق بمممع اعفرممم ل  يمممةم تممم ابا 

   عت عا ااتف ع شس ع ااميمع  ي مز اعتصعميم  اامك ش ت اةى اعا اشخف ض مست ى اعتصعيم اا تةااا
اا تمممةااا يمممن تلةيمممق ااسمممتيص ب اعك ممممل ععتمميمممن  ايمممم   صمممة اعتصعممميم اا تمممةااا يمممن ل  ممم ت 

 .(9)اعتممين
بصعا اعاغم من اذميع اعة ا اعنى يعص ع اعتصعيم اا تةااا با تل يا اعم تمع اان أشمع عمم 

تممع اعمرماى ممن اعصةيمة ممن اعمامكمت ا اعتما تةمف ي اةم  يزل يص شا اعتصعيم اا تمةااا بما اعم 
 :(11)ام م اعمل  ات اعصةيةج عتل ياج ا  تتمقل تعك اعماكمت بيم  يعا

  ااتفمم ع كق بممع اعفرممل اعةااسمما مممم  اةى إعمما يممةم قممةاج اعتصعمميم اا تممةااا يعمما اسممتيص ب
 ك بع االف ل اعمعتلةين.

 اعمامممكمت اعتممما يصممم شا مشةممم  اعتصعممميم  لةممم ا مامممكعع اعتسممماب  اعتممما تصت ممما ممممن أخلممما
اا تممةااا بممما مرممما  نعممك ألشةممم  تمممؤةى إعمما سمممؤء إسمممتتمل اعممم ااة اع امممايع ممممن خممممل 

 إشرااف اعتممين ين م ارعع اعةااسع.

   يةم مس ياج مش ذج اعتصعيم اا تمةااا ععتلم يا اعسمايعا بممم يمن ك شةم  تترمف  تكمة
 ا اعتممين ا  تك يشةم اعصةعا.اعمصع م ت  تكاااذ   يةم ممامتة  أليم 
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  قيمم م اعصمعيممر اعتصعيميممر )اعتممةاي ( يعمما اعلفممل  اعتكممااا  شمم ةاا ممم  يسممتصين اعمصعممم   سمميعع
تصعيميممع اخمماى يشممة اممالع ععممةا   نعممك شلمماا عةرمما مممةج اعلرممع اعةااسمميع شتي ممع عتصممةة 

 اعفتاات ةاخل اعمةاسع ان تةااير. 

 تل شمم ت اعتلايايممر  اعممنى يةممي  ةا ممع تلرمميل إقترمم ا يمعيممع اعتةمم يم يعمما اسممع ب انم
تممين اعمالعمر اا تةاايمر بما  صمض اعمم اة اعمةمااج  ا يصلما اى إذتمم م ععتفكيما اعصعمما 

 أ  ان تك اى ععتعمين.

  سمم ء اعم مم شا اعمةاسممير ليمممث أن اعتصعمميم اا تممةااا  ممع اك ممما شسمم ع مممن اعم مم شا اعماممميةة
اعةيمم م  أيممم ل اعرممي شع اعمزمممع  يممةم ماايمم ج ألغممااض غيمما تصعيميممعا  نعممك شتي ممع يممةم 

اعامما ل اعمقعمما يشممة ترممميم اعم مم شا  مسمم ل ت اعخممةم ت ععمم اسممع األشامملر اعتصعيميممر 
  اعتا  ير اعمتك معع.

  شة  اعت ةيمزات  انمك شيم ت ةاخمل ل ماج اعةااسمر   نمم بع إعما شةم  اعمكت م ت  يمةم
ن   مممةت اعمكت ممم ت ا تصمممة  أن تكممم ن رمممتياة  ت اباذممم  بممما مصلمممم اعممممةاا  ان تةاايمممع  اف
 اعت ةيزاتة   انمك شي ت  قعر اعكتب اعتا تتممشة .

 عممم  ك شممت كممل تعممك اعماممكمت ارمم   مممن اعممما اى ان شتصمممق  شسممتصاض اذممم ذممنج 
اعتمما يصمم شا مشةمم  ذممنا اعشمم ع مممن اعتصعمميم اا تممةااا بتعممك اعماممكمت تةممف ل اممل أممم م  اعماممكمت

يمما  رمفع ي ممع  اعتصعميم ان تمةااا  رمفع خ رمع  ممن ذمنا اعمشلعمق تلةيق اذمةاف اعشلم م اعتصع
 س ف شصاض اذم اعماكمت اعتا يص شا مشة  اعتصعيم ان تةااا با مرا.

بيمماى اعمم صض ان اعتصعممميم اا تممةااا معممو   عمامممكمت  عكممن تخياشمم  مشةممم  أا ممع مامممكمت 
 اس سير ذم  ك ألتا: 

 . شير اعمةاسيراا -اعتم يل -اعمصعم -انةااج اعمةاسير
 مشكلة اإلدارة المدرسية:   -1

 يشةم  شتلةث ين انةااة اعمةاسير اشتفل أ مةا انةااة األم  ذما انةااة اعتصعيميمر ليمث 
أن انةااج اعتصعيمير با مرا مست ي ت مختعفع با قيمتة   زااج اعتا ير  اعتصعيم اعتا تةم م   ممع 

اعمسممت ى اعةمم ما ععمشل مممر اا تةاايممرا يعيةمم  اعمممةياي ت  اعسي سمم ت اعص مممع ععصمعيممر اعتصعيميممر يعمما
اعتصعيميممممر  اعتمممما تةمممم م   ناممممااف يعمممما تشفيممممن اعسي سممممع اعتصعيميممممع يعمممما اعمسممممت ى انقعيممممما يعيةمممم  
انةااات اعتصعيميممع  اعتمما تامماف يعمما تشفيممن اعسي سممر اعتصعيميممر يعمما اعمسممت ى اعملعمماا قممم تممأتا 
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فيمممن اعسي سمممر اعتصعيميمممر اعت  صمممر عممم ةااج اعتصعيميمممر عمالعمممر اعتصعممميم انةااة اعمةاسممميرا  اعتممما تةممم م  تش
 .اا تةاااا  يملل أشة  إةااة ماكزير من اعةا ر األ عا 

ليث إن اع اقع ية ل أن انةااة اعمةاسمير تا مع إعما انةااة اعتصعيميمع  بما مصلمم األمم ا 
 -اع سيلع مقل:

     الممة مممن ان مم زج انيتي ةيممع أكقمما مممن لرمم ل اعص مممل   عمةاسممر اا تةاايممر يعمما يمم م
 يااة أي م.

  .استخااج اعص مل اة ةج خ اج يمل 

  .تةاج ماتب ألى ي مل 

   تا مممع اعممممةياي ت بممما كقيممما ممممن األمممم ا اع سممميلر مقمممل إيتمممناا مملمممل يمممن امتلممم ن 
 .(11)اعق ش يع اعص مع إعا ةي ان ي م اع زااة

 عص مممع  يتفةمم ن بمما يش رمما ماممتاكع اذمةمم تصممة إةااج اعتصعمميم اا تممةااا  ممزءا مممن انةااة ا
)اعتخلمميل  اعتشلمميم  اعت  يممع  سممن اعةمم اشين  اععمم اا  اعتشليميممر( اعتمما تسمميا اعصمممل بمما كممل مممشةما 
 تصاف انةااة  اعتصعيمير  أشةم  كمل يممل مش سمق  ممشلم يخمةم اعتا يمع  اعتصعميم  يتلةمق ممن  ااامع 

 .(12)األذةاف اعما  ة من اعتصعيم ان تةااا األغااض اعتا  ير  اعتصعيمير تلةية  يتم اا مع
   ش ء يعا م س ق يمكن اعة ل  أن مفة م )انةااج( يتممن م يعا 

 .أن انةااة تصشا تلةية األذةاف  استخةام انمك ش ت اعمت لع عتلةيق تعك األذةاف 

 . تلةية اع ل اف اعتا تلةق األذةاف من خمل يمعيع اعتخليل  اعتشليم  اعتشسيق 

 تي ا األبااة اعنين يت ع ن اعةي م  ةنج اع ل اف .اخ 

 .ت  يع اعة ى اعص معع عتلةيق أقرا استف ةة ممكشر 

 (13)اعتخليل  اعتشليم ألتخ ن اعةاااات اعمش س ع با األ ق ت اعمش س ع. 

 رممم اة مرمممتاج  ابممم نةااة اعمةاسمممير ععتصعممميم اا تمممةااا تصت ممما  مممزءا ممممن انةااة اعتصعيميمممر
عمنعك بمإن  مم ح اعلايةمر اعتما تمةاا  ةم  مشل ممر اعتصعميم اا تمةااا  تلةيمة أ ص ةذم    ا عتشليم تة 

 أس عيب اعصممل بيةم  تمقمل اعصمم ة اعفةماى عش م ح اعمةاسمع اا تةاايمر بما أةاء اسم عتة  يعما اع  مع 
 .(14)اعمشا ة

إنا ك شمممت إةااة اعتصعممميم اا تمممةااا تصت ممما رممم اة ممممن رممم ا انةااة اعص ممممر ععم تممممع بمممإن 
 ا كمذممممم  بمممما مك شمممم ت انةااة  يش رمممماذ  اانةااة اعمةاسممممير تصت مممما  ممممزءا مممممن انةااة اعتصعيميممممر

 ةااة اعمةاسير( من  يشة  م  يعا: ذش ك يةة تص ايف) ع 
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تصاف انةااة اعمةاسير  أشة  اع ة ة اعمشسةر اعتا ية م  ة  بايق من اعص معين بما اعلةمل 
 تيمممع تلةيمممق األذمممةاف اعتا  يمممر ةاخمممل  ايمممين  بشيمممين  مصعمممميناعتصعيمممما )اعمةاسمممع اا تةاايمممر( إةاا 

اعمةاسممر تلةيةمم  يتمامما مممع ممم  تةممةف إعيممع اعة عممر بمما تا يممر أ ش اةمم  تا يممر رممليلر  يعمما أسمم  
 .(15)سعيمر

 عةمممممة ازةاةت اذميمممممع انةااة اعمةاسمممممير ععمشل ممممممر اا تةاايمممممر بممممما يرممممماش  اعلممممم عا عصمممممةة 
اعلعممب يعمما اعتصعمميم اا تممةاااا  اعتممااكم اعمصابمما اعة امملا ايت مم اات م ممم يير  شممنكا مشةمم  زيمم ةة 

 تلمم يا اعتكش ع  يمم ت اعمسممتخةمر بمما اعصمعيممر اعتصعيميممر بمممع   مم ة ذممنج اعمصليمم ت   ممب يعمما 
اع ةمممم ز انةااى اعةمممم ام يعمممما اعمشل مممممر اا تةاايممممر أن يتمتممممع  مةمممم اات  رممممف ت  خ رممممع تؤذعممممع 

ا ك ن نعمك سم    بما تمأزيم م قمف  عم ا ةر مقل ذنج اعتلةي ت لتا يك ن م اك   عا ح اعصرا  اف
ي قتممع يممن تلةيممق أذةابممع بمم نةااي ن مكعفمم ن  تلمم يا األةاء  تلسممين أسمم عيب  اعشلمم م اعتصعيممما  اف
 لاق اعصمل  زي ةة اعكف ير انشت  ر  ذم مل ع  ن   ستخةام اعتكش ع  يم  ك سميعع أللمةاث اعتشميمر 

 .(16) اعصمل  اكل ي م ععتلاك  شل  األبمل
بتمقممل انةااة اعمةاسممير اا تةاايممر ععمشل مممر اا تةاايممر أرممتا  لممةة بمما انةااة اعتصعيميممر 
 اعتا يةع يعا ي تةة  تشفين اعسي سمر اعتصعيميمع  تلةيمق اذمةابة   يماأ  كمل مةاسمع إ تةاايمر ممةيا 

) م عم  أ  ش لا يص  شع  كيل أ اكقا من  كيلا  ي  ة   عمةاسمع اا تةاايمر أيمم ج م عسم ن ذمم 
إةااة اعمةاسمممر  م عممم  األ ممم ء  اعمصعممممين (  عكمممل مشةممم  تشليممممع اعخممم    يةممم م ممممةيا اعمةاسمممر 
اا تةااير أ  ش لاذ    ناااف يعا تشفيمن اعسي سمر اعتصعيميمر اعص ممر بما اعمةاسمر اا تةاايمر  يعما 

 .(17)سيا اعصمل  ة 
اا تةاااا ذا تةيامر اعلما ف بيمكن اعة ل ان اع ليفع اعاايسير ع ةااة اعمةاسير ععتصعيم 

 تةةيم اعخمةم ت اعتما تسم ية يعما تا يمر اعتمميمن  تصعميمةم اغ مر بما تلةيمق اعشمم  اعمتك ممل عةمم 
عما   شمب ذمنا بممن  ليفمع انةااة اعمةاسمير ععتصعميم اا تمةااا   نعك عيشفمع اشفسمةم  م تمصم تةما  اف

 .(18)ععر ع  اعص ماعصمل يعا شم  خ اات كل من با اعمةاسر اا تةااير  بة  
 مشكالت تتعلق بالمعلم: -2

اعمصعمممم ذممم  يرمممب اعصمعيمممر اعتصعيميمممر  اعص ممممل اعاايسممم  اعمممنع يت قمممف يعيمممع ش ممم ح اعتصعممميم بممم  
اعمشل مر اا تةااير عتلةيق أذةابع  مصعم اعمالعر اا تةااير عع أذميمر خ رمرا ليمث أن اعتمميمن بم  ذمنا 

نا امصا اعسن اعم كا  يتأقا ن  ةا ر ك يماة   سم ع كي ت اعمصعمم  أبكم اج أقشم ء تصم معةم بم  ل ماة اعةااسمر  اف
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اعتممين  أن مصعمةمم يميمل إعما اعتصم  ن مصةمم بيتكم ن عمةيةم ات  ذم ت إي   يمر شلم ج  شلماًا عتمأقا اعتمميمن 
 .(19)  عمصعم ب  اعمالعر اا تةااير بي ب ت ابا رف ت اخرير مصيشر ب  اعمصعم مشة  ااتا

 عملةا.أن يك ن لسن ا 

 .أن يتسم   نتزان  اعتص لف مع اعتممين 

 .أن يتلعا   ألةب  األخمق اعلميةة 

 ة.أن يك ن متلمل اعمسا عير  اعةةاة يعا اعسيلاة  اعةي ة 

 :(02)وهناك العديد من الصفات الشخصية الواجب توافرها فى المعمم ومنها
 ع اعتممين.أن يك ن ات  ذ ت إي   ير شل  مةشر اعتةاي   ي ب اعتص مل م 

 .أن يتة ل   ة ت اعشلا اناا ةير  ي لفة  با تل يا شفسع مةشي ج 

 .أن يتمتع  قةر ي عير   عشف   أن يك ن  ا ه اع  ع 

 قممممة أاممممم ا اعممممم صض أن ذشمممم ك ت ممممم ين  امممممم  بمممما اعخرممممم ا  اعاخرمممممير ععمصعمممممين عكمممممن ذمممممنج 
 :(21)اعخر ا  عة  يمقر  ليةة   عتصعم اعش    اعفص ل مشة  األتا

  يتمتع اعمصعم   عرلر اعشفسير  اعت ابق اعشفسا  اعةفء  اعم ةة ععتممين.أن 

 .أن يك ن نا اخرير  نا ر 

  أن يك ن ي ةاج أميش ج ل زم ج رايل ج ماش ج ر ةق ج بما أق اعمع  أبص عمع لس سم ج عمام يا
 اآلخاين.

 .أن يك ن ذ ةا ج  اسع اعرةا متفت  اعنذن 

  مم سع.أن يك ن شايل ج  ةء   ج  أشية ج با 

 يمكمممن اعةممم ل  مممأن اعمصعمممم ذممم  أسممم   اعصمعيمممر اعتصعيميمممر ةاخمممل اعمشل ممممر اا تةاايمممر    مةمممةاا 
رمممممح اعمصعممممم يكمممم ن رمممممح اعتصعمممميم ليممممث أن أع ماممممكمت خ رممممر  مممم عمصعم تممممشصك  يعمممما اعصمعيممممر 

  يعا تلةيق أذةاف اعمشل مر اا تةااير. اعتصعيمير

لم يا إيمةاة مصعمم اعمالعمر اا تةاايمر   م عاغم مممن  يعما اعماغم ممن اع ةم ة اعم ن عمر بم  م م ل ت
أذمير اعة ا اعنع ية م  ع مصعم  اعمالعر اا تةااير ب  اعصمعير اعتصعيميمر إا أن ذشم ك مؤاماات تمةل يعما 

 : (22)   ة ماكمت تترل عمصعم اعمالعر اا تةااير   عمةاا   مشة 

  تةااير.يةم ت ابا اعمصعمين اعمؤذعين تا  ي ج   عمةاا  اا 

 .قعر اع س ال اعتصعيمير اعتا تيسا يمعير اعتةاي  ةاخل اعفر ل 

 .مصف اعاص ا   عام  ين اعصمل   عتةاي   نعك ععشلاة اعة شير عع 
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  .قعر اعااتب  اعل ابز اعم ةير عمصعم اعمالعر اا تةااير  رفر خ رر 

 .مصف ااستةااا اع ليفا عمصعم اعمالعر اا تةااير 

  با يمل اعمصعم  نعك عشلاة اعم تمع عع.تةخل  صض اآل  ء 

  .ة ي ز با أيةاة اعمصعمين   عمةاا  اا تةااير    

كمم  ي  مة أيمم  اعصةيممة ممن اعمامكمت ش ت مر يممن اعمشم ذج  اعمةمااات  مامكمت متصعةممر 
 أ عيممم ء أمممم ا اعلممممب بممممشةم ممممن يمممتفةم أذمممةاف اعمشل ممممر اا تةاايمممر  ممممشةم غيممما نعمممكا  ممممن 

عتمممةايب اعتيممما ممامممم ععمصعمممم  نعمممك  سممم ب  ممممع اعمةاسمممر اعرمممصب ممممن إةااة اعمامممكمت أيمممم  ا
 يا قاالير أ  تسعليرا  شة  اعخ م ت  اعت ةيزاتا إيل ء اعمصعمين اع مةة رمف ف ممصيفر أ  

 . (23)إيل ءذم م اة با غيا تخررةم
  كنعك ي ا ع مصعم اعمالعر اا تةااير ماكمت أخاى ةاخل اعمةاا  مشة :

 ت  ع األس عيب اعتةعيةير با تة يم اعتممين.يةم إت  ع ا  ألس عيب اعلةيقر  اف

 .قعر استخةام اع س ال اعتصعيمير با اعفر ل 

 .مصف م اك ر  صض اعمصعمين ععتل اات اعصعمير با م  ل تخررةم 
 لــــــة التمويــــــمشكل -3

ت مم اة مممن يصممة اعتم يممل اعتصعمميم مممةخمج  مم عم ااذميممر مممن مممةخمت أى شلمم م تصعيممما   ي
ي امممل تلايممك كفمم ءة اعتصعمميما ليممث يممز ة اعتصعمميم  مم عة ى ااقترمم ةير اعممما اير اعتمما تمكشممع مممن 
اعلر ل يعا التي   تر من اعم ااة اع ااير  اعم ةير   ة ن اعتم يل اعمزم يةف اعتصعيم اا تةااا 

ماممكعتع أيسمما بمما يمم  زاج يممن أةاء مة مممع األس سممير أممم  إنا تمم ابات عممع اعممم ااة اعك بيممر أرمم لت 
ي  ة اعلع ل اعمش س ر عة   .(24)اعتش  ل  اف

قترممم ةي ت كمممل ة عمممر   يمممات ل تم يمممل اعتصعممميم اا تمممةااا  صمممةة أمممم ا مشةممم  بعسمممفر اعمممة ل  اف
 يلةا أقا اعتم يل إنا يابش  ة اج با تز ية اعتصعميم  م عة ى اعاماااير اعمما اير  امكل يمكشمع ممن 

ةير  كمم  أن اعتصعميم اا تمةااا يةمف يم  زاج إنا مم  يم شا اعلر ل يعا اعمةخمت انشس شير  اعم 
 .(25) اةة من شة  اعم ل  اعميزاشير اعمخررع عع

 يممماف أيمممم  يعممما أشمممع م م يمممر ممممن اعمممم ااة اعمارممم ةة بممما إلممم ا اعتصعممميم ععمؤسسممم ت 
ةااة ذممنج اعممم ااة  اسممتخةا مة  اعتصعيميممر عتلةيممق األذممةاف اعتمما يتصممين تلةيةةمم   مم عم ااة اعمت لممرا  اف

 كفممم ءةا بةممم  اع ليفيمممر انةاايمممر اعتممما تخمممت   صمعيممم ت اعتخلممميل ع مممم ال  اعلرممم ل يعيةممم  ممممن 
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مر ةا اعتم يل اعمش س ر عت بيا االتي   ت اعم عير اعمزمر ألةاء األشالر اعمختعفرا  مم  يسم ية 
 .(26)يعا تلةيق أذةاف ذنج األشالر

ا عي ت اعة عمممرا  تصمممة اعم ازشمممر  بممما مرممما بمممإن تم يمممل اعتصعممميم اا تمممةااا يصت ممما ممممن مسممم
اعص مممر ععة عممر متممممشر ميزاشيمم ت اعمم زااات اعمختعفممر  مشةمم  اعمم زااات اعمصشيممر  مم عتصعيم ) زااة اعتا يممر 
 اعتصعمميما  اعتصعمميم اعصمم عاا  األ قمم فا  امما ن األزذمماا  اعةخعيممرا  اعممةب عا غياذ (    عشسمم ر عمم زااة 

عمةي ان اعصم م ععم زااةا يعما لمين أن ميزاشيمر اعتصعميم بما اعتا ير  اعتصعيما تخر  ميزاشيمر مسمتةعر ع
 .(27)مل بل ت مرا تةخل ممن ميزاشي ت اعملعي ت

يااةاتةم  خممل بتماة  ب عميزاشير ي  اة ين  ي ن اقمما  تةمةيا مرما ب ت اعة عمر  أ ةزتةم   اف
قسممين  زمشير تك ن با اعص ةة ي م   الةا  يململ أن م تتمممشع اعميزاشيمر يمكمن أن يشمةاج تلمت

 -اايسيين:
 :تامل قمن اعم  شا  اعمصةات  اعت ةيزات  األق ث. نفقات ثابتة  

 :(.28ا) تامل اعمات  ت  األ  ا  شفة ت اعري شر  انرمح  غياج نفقات دورية
 

 ا يةترمما شلمم ق اعتم يممل يعمما م مماة اعلرمم ل يعمما األممم الا  ممل يتصممةى نعممك إعمما بممن 
إةااة ذنج األم ال  ت  يةة  يعا خيا س يلا  يت ع اعمفة م اعلةيث با اعتم يمل اعتصعميم إعما أشمع 
اع ليفر انةاايمر اعتما تخمت   صمعيم ت اعتخلميل ع مم ال  اعلرم ل يعيةم  ممن مرم ةا اعتم يمل 

بيا االتي  مم ت اعم عيممر اعمزمممر ألةاء األشامملر اعمختعفممرا  ممم  يسمم ية يعمما تلةيممق اعمش سمم را عتمم  
أذةاف ذنج األشالرا  تلةيق اعت ازن  ين اعاغ  ت اعمتص امر ععفا ت اعمؤقاة با ش  ح  استقم ا 

 .(29)اعمشل مر
 - ذش ك م م ير من اعص امل اعتا تؤقا با اشخف ض اعتم يل ةاخل اعمةاسر:

 مصعمين   عشس ر إعا زي ةة ااسص ا. تخعف أ  ا اع 

 .ت ليف مصعمين غيامؤذعين يلرع ن يعا أ  ا مشخفمر 

 .ااتف ع شس ر يةة اعتممين إعا اعمصعمين شتي ع ااتف ع كق بر اعفرل اع الة 

 .اشخف ض م يشفق يعا اعتصعيم 

  اسممتخةام اعم شمما اعمةاسمما اع الممة اكقمما مممن مةاسممرا  يتمقممل نعممك بمما اسممتتمل اعم شمما
 . (31)فتاتين اقشتين أ  مالعتين مختعفتينع

 اعنى  1996 قة تم تت يج إرمح اعتم يل با اعمةاا  اا تةااير  إرةاا ق ش ن اعتصعيم
لةة مسا عير )تم يل اعمةاا  اا تةاايمر( مم  ين اعسمعل ت اعتصعيميمر اعملعيمر  سمعلر اعتم يمل بما 
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عممةاا  اعتل ييمر  قمة اكمز ذمنا اعةم ش ن يعما كل اعمةاا  اعمةيمر أ  اعمص  شر أ  ااقعيمير أ  ا
سي سر اعتف يض اعم عا عم ع  انةااة اعمةاسير با كل اعمةاا  اا تةااير س  ةر اعنكا كم  اقما 

(  لم اف سمعلر اعتم يملا 22اعة ش ن إشا ء ذيامر تم يمل اعممةاا  اا تةاايمرا  لمةةت اعمم ةة اقمم)
تم يمل اعممةاا  اا تةااير(اعمنى ذمةف إعمما  أرمةات اعلك ممر تةاياذم  )إرمممح 1998 بما يم م 

تلممم يا مخررممم ت اعممممةاا  ممممن خممممل ت  مممع ميزاشيمممر اعممممةاا  عتتلممما اعم ممم ات األس سمممير 
 تكممم بؤ اعفممما   يمممةم تلميمممل اعممممةاا  اا تةاايمممر أي ممم ء ا تسمممتليع تلمعةممم   اعمسممم ءعر  تلةيمممة 

خ رمر  انةااة اعمةاسمير اعناتيمر مسا عي ت اعتم يل  تةةيم اعخةم ت اعتصعيمير عن ى االتي   ت اع
 .(31)ععمةاا  اا تةااير  تل يا م  ةئ اعلكم ا ع اعمستةل

 اغمممم كمممل تعمممك اعةممم اشين  انرممممل ت اا اششممم  بممما ل  مممع إعممما اعاق  مممر  اعمت  صمممع  نعمممك 
 م يميز ااس عيب انةااير اعلةيقر.

 مشكله االبنية المدراسية -4
 ممة أن يختعممف ة اذمم  اعمت قممع مممن ليممث اعاممكل إن اعمةاسممر بمما لممل م تمممع اعمصابممر ا

 اعممممم ن يممن اعممة ا اعممنى تم اسممر بمما اع قممت اعممااذنا  يعمما نعممك بيةممع يعمما يمم تق اعمةاسممر 
اعصرمممماير اعتممممةايب يعمممما مةمممم اات اعتفكيمممما اعصعممممماا  ت شمممما أسمممم عيب اكتسمممم ب مةمممم اات ااسممممتةااء 

ا انشتمم ج اعمصابمماا  بمما ممم ء  ااسممتش  ل  اعتلعيممل  اعتفسمميا   يت  اذمم  مممن متلع مم ت اعةممةاة يعمم
ةيممم اع شيممر  -بمما خلتةمم  عتلمم يا اعمممةاا  -م سمم ق  مم ء يعمما قمممر أذممةاف  زااة اعتا يممر  اعتصعمميم

األس سممير ععتصعمميم اعمتميممز عع ميممع مممن خمممل اعت سممع اعكممما  اعشمم يا بمما اعم مم شا اعمةاسمميرا  بةمم  
 اعصممممل يعممما تفصيمممل ة ا  عمصممم ييا اع ممم ةة اعص عميمممرا  اسمممتلةاث رممميم  شم ن  ةيمممةة ععممممةاا ا

 .(32)اعمةاسر اعمشت ر كريتر تصعيمير  ةيةة
 تصمممم شا اعم مممم شا اعمةاسممممير مممممن مامممم كل متش يممممر  سمممم ب زيمممم ةة إق مممم ل اعممممم الشين يعمممما 
اعتصعممممميم اا تمممممةااا  بممممما شفممممم  اع قمممممت اعمل ع مممممر  تصعممممميم يممممم عا اع ممممم ةةا    شمممممب لمممممة ث لفممممماة 

 ااة  اعتم يممممل  اممممكل كمممم ف ليممممث اعممممشة  بمممما اعتةممممةم اعصعممممما  اعتكش عمممم  ا مممممع يممممةم تمممم ابا اعممممم
اعامممممةية بممممما األاامممممما  اعت ةيمممممزات اعمزممممممر  يمممممةم تممممم ابا اع شيمممممر اعتلتيمممممر   عممممممةاا  اا تةاايمممممر 
اعمزمممممممر نةخممممممم ل اعتلممممممم يا اعتكش عمممممم  اا ممممممممم  ي صمممممممل تةممممممم يم  مممممم ةة اعم ممممممم شا اعمةاسمممممممير ممممممممن 

 تةممممممم   ميمممممممع   اش ةممممممم  مممممممما اة ممممممممن أ مممممممل تلةيمممممممة اعسمممممممع ي ت  شةممممممم ل اعممممممممصف  اعخعمممممممل  مص ع
  . (33) تل ياذ   اكل مستما ععشة ض   عصمعير اعتا  ير
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 يلةا اعشلا إع م شم  اعمةاسمر ك لمةة تلعيمل إعم  أن اعمةاسمر كشلم م يش تم  أن تكم ن 
عة  لة ة تفرعة  ل ذاي   مصش ي  ين اع يار اعمليلرا  شاع ةاخل ذنج اعلمة ة مك شم ت أس سمير 

ن إةااة  سي سمم ت  برمم ل   م يمم ت غيمما اسممممير أ  شلممم  باييممر تتمقممل بمم  اع شيممر اعاسممممير ممم
 أبمممااة ياممممع ن اعمصعممممين  انةاايمممين  اعتمميمممنا كمممم  شممماع أشاممملر  سمممع كي ت تتمقمممل بممم  اعتسمممييا 
 اعتةاي   اعتصعيم  اعتل يق اا تمم ي   اا تكم ا  تمقمل  يامر اعممةا  مرمةاا أس سمي  ععصةيمة ممن 

  تةممم ا تتنيمممر ماتمممةة تمممؤقا بيمممم  يمممة ا ةاخمممل ممممةخمت اعمةاسمممر اا تةاايمممر كمممم  تتعمممق مشةممم  مخا 
 . (34)اعمةاسر اا تةااير  م  يخاج يشة   مشة 

ليممث تةمم م اعصمعيممر اعتصعيميممر بمما اعمممةاا  اا تةاايممر يعمما تمم ابا م م يممر مممن اعملمم  ا 
يكمل  صمة  اع صض اآلخا  يتأقا  يؤقا كل مشة  با اآلخما ب عتعميمن  اعمصعمم  اعم شما اعمةاسما 

 (35)ا ي ب أن تتك مل ع صل اعصمعير اعتصعيمير تسيا با سة عر  تلةيق أذةابة كعة  مل   

بم عم شا اعمةاسمما ممن اعص امممل اعاايسمير اعة مممر اعتما تسمم ية  رم اة م  امماة يعما اعش مم ح 
با تلةيق األذةاف اعمشا ةة من اعصمعير اعتصعيمير با اعمةاا  اا تةااير  نعك ألن اعمةاسر بما 

   مصممةاتة   ت ةيزاتةمم  تمقممل اع ياممر اعتمما تممة ا بيةمم  ذممنج اعصمعيممر  قممة تتيممات تك معةمم  بمما م  شيةمم
اعرمم اة اعتةعيةيممر ععمةاسممر اا تةاايممر بأرمم   اعم شمما اعمةاسمما اعلممةيث يخمممع عم ارممف ت يعميممر 
مم ءة اعفرم ل اعمةاسمير  اعمة يمة اعمايلمر ععتمميمن     م ة  مشليث اختي ا اعم قمع   تشليممر   اف

ألغممااض  ل ماات خ رمر   عمةاسممين كمنعك يش تما أن يامممل اعم شما اعمةاسمما ل ماات  متصمةةة ا
يعمما مميممب    اها  مص مممل   مخمم زن  مكت مم ت  غيمما نعممك مممن اعصش رمما اعمةمممر بمما ش مم ح 

 .  (36)اعصمعير اعتصعيميع
 قة يابت اعم  شا اعمةاسير يعا أشة  اع ي ء اعنى تتم بيمر اعصمعيمر اعتصعيميمر  يش تما أن 

يسممت يب اسممت   ر  ليفيممر ألذممةاف اعمالعممر اعتصعيميممر اعمشمم ل  ةمم   أسممع ب اعتصعمميم يرمممم  ليممث 
 . (37)بية   ألش اع اعشا ل اعتا  ى اعنى يم ا  بية 

 من خمل اعتصايف ت يتم  ان األ شيع اعمةاسمير عةم  أذميمر تا  يمر   عتمر األذميمر يمكمن 
 -ت ميلة  من خمل اعشة ل ااتير :

 ير ي مل اس سا با اعصمعير اعتصعيمير ععمشل مر اا تةااير .تصت ا اعم  شا اعمةاس 

 .يس ية اعم شا اعمةاسا يعا ان تلةق اعمشل مع اا تةااير أذةابة  اعصعمير  اعتا  ير 
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  مك شي ت لةيقمع كعمم  ارم   اعتعميمن بكعم  ك شت اا شير اعمةاسير تلت ى يعا ت ةيزات  اف
ةة نعمممك يعممما اسمممتيص ب ك بمممع اعمصع مممم ت بممما  ممم  ممممن اعلمأشيشمممع  اعاالمممر اعشفسمممير بسممم ي

  ااشالع  خ رت  تعمين اعمالعر اا تةااير.

إن اعم ممم شا اعمةاسمممير  مك ش تةممم   ت ةيزاتةممم  عةممم  تأقياذممم  يعممما  ممم ةة اعصمعيمممر اعتصعيميمممر 
اعتا  يممر  مخا مم ت اعشلمم م اعتصعيممما بمم عم شا اعمةاسمما يشرممااج اس سممي جبا اعصمعيممر اعتصعيميممر  قممة 

يعميممر تا  يممر ة ا اعم شمما اعمةاسمما بمما اعصمعيممر اعتصعيميممر اعتا  يممر  اعتلرمميل  أ ممملت ةااسمم ت
اعصعمممما اعتا مممم ى  كممممنعك تممممأقياج يعممما سممممع ك اعتعميممممن  اعمصعممممم شفسمممر  اعصمممم معين  مممم عم شا اعمةاسمممما 

 .(38) ععمشل مر اا تةااير
 اات  يملل أن غ ع ير اعم  شا اعمةاسير تص شا من اعصةية من اعةر ا  اعسمع ي ت بم عل

ميةع  تكمتل   عتمميمن  ا ت  مة مميمب  أبشيمر  ا ت  مة غماف ععشام ل اعةااسما  ا ت  مة مك شم ج 
ععص ممم ةة عتا يمممر اعتمميمممن تا يمممر ا ليمممر  عمممم  كممم ن اعتعميمممن ذممم  اعملممم ا اعاايسممما اعمممنى تمممة ا ل عمممع 

ةاسمما اعممنى اعصمعيممع اعتصعيميممر بمما اعمةاسممر اا تةاايممر بإشممع يةممما أ ق تممع ةاخممل  ممةاان اعم شمما اعم
يممؤقا بيممع تممأقياات اممتا بكيممف يكمم ن ل ممم  اعتممأقياات اع اقصممر يعيممع شتي ممر ع  مم ةج بمما م شمما  ممع 
اعصةيمممة ممممن اعةرممم ا  اعسمممع ي ت إن اعم شممما اعممامممم اعمممنى شسمممصا ععلرممم ل يعيمممع ي مممب أن يكممم ن 
ن ملةة  أذةاف اعتصعيم متش س  ج مع اعتااث انسممما لتما يامكل  لمق  شيمر رم علر عشمم  اعتمميم

شم ا ا ممج  ي ب أن يك ن اعم شا مةم  با اعت ةية  اعتتييا  عي  مل ل ج عةمنا اعت ةيمة  ل مر 
 (39.)أن اعم شا غيا ر ع  استيص ب اعت ةيةات اعتا  ير

ممممم  ا امممك بيمممع أن اعل عمممر اعتممما  رمممعت إعيةممم  اعم ممم شا اعتصعيميمممر بممما مرممما عمممم  عيمممةة  
 -:(41)م م ير من اعص امل ش معة  بيم  يعااعرةبرا أ  لةيث ب أة  عكشة  ك شت شتي ر ع

  يممةم   مم ة خايلممر مةاسممير تصكمم  االتي  مم ت اعلةيةيممر ععمممةاا  اا تةاايممر بمما  ميممع
 أشل ء اع مة اير.

   يةم    ة ذيار ماكزير تااف يعا تخليل  ترميم اعم  شا اعمةاسمير  مت  صمر تشفيمنذ
 . م  يتماا مع األل ال اعمش خير با اع يا ت اعمختعفر

  قعر اايتم ةات اعم عير  ي زذ  ين اع ب ء   لتي   ت اعمةاا  اا تةااير ععةيم م  صمعيم ت
اارممممح  اعتممماميم  تمممةييم اعماابمممق ممممن اشممم اة  ميممم ة ععاممماب  رممماف رممملا أ  اعةيممم م 

  صمعي ت المل ععم  شا اآليعر ععسة ل.
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 .ااتف ع شس ر اعم  شا غيا اعر علر با اعتصعيم اا تةااا با مرا 

 .قر ا اعصم عر اعمتخررر با م  ل اع ش ء  اعتاية 

  ممممصف  ةممم ة األذممم عا بممما م ممم ل  شممم ء اعم ممم شا اعتصعيميمممع  قعمممر ماايممم تةم ععم ارمممف ت
  األر ل اعفشير يشة  ش اةم ععكقيا مشة  مم  يةعل من كف ءتة .

 اغمممم كمممل تعمممك اعمامممكمت اعتممما ت ا مممر اعمشل ممممع اا تةاايمممر ممممن ليمممث انةااة اعمةاسمممير 
مصعممم  اعتم يممل  اا شيممر اعمةاسممير بةمما إلممة األاكمم ن األس سممير بمما اعصمعيممر اعتصعيميممر بةمما تممؤقا  اع

س ع  ج أ  اي    ج يعا تلةيق اذةاف اعمشل مع اا تةااير  كمذم يكمع ن سمي ق اعصمعيمر اعتصعيميمر 
 اعتا من خمعة  يتم مصابر م لةةتع ااذةاف  نعك من خمل است   ر اعمخا  ت.

 كيفية مواجهه مشكالت التعليم االبتدائى. ثانيا:
  اا تةااا .  شاا اع ي   أذمير اعتصعيمزي ةة ااذتم م 

 اا تةااير. ععمس يةة ب  تل يا اعمةاا  انةااير  ة ت ين اعص معين  اعتص  ن اع 

 اعل عب  أ عي ء اام ا.  صعم ت ارل  ين اعماع 

  ةمممااا اعمش سمممب علمممل مامممكمت اعتصعممميمبممما اتخممم ن اعإيلممم ء انةااة اعمةاسمممير اعرمممملي ت 
 اا تةااا.

 يعا تل يا اعمشا ءات اعتصعيمير. صملميزاشير ك بير ععا يت ب 

 . اسة م أ عي ء اام ا ب  تل يا اعمةاسر اا تةااير  أكمعة 

 .ت بيا م ااة م عيع عتم يمعمةاا  اا تةااير 

    غياذ  من ان ااءات.تخفيف األ ااءات اعا تيشير يعا اعمصعم يشة يمل اا  زات 

 .ةيم اعمصعم م ةي ج 

 . يمل  اامج ااا ةير من ق ل اعمةاا  اا تةااير عزي ةة اعتم يل 

  اعمةاسير ع شالر اعم ع اعةيم تةةيم انةااة اعمةاسير. 
  ي مممب يعممما انةااة تسمممةيل إ مممااءات يممممل اعمصعمممم  تممم بيا ألمممةث اا ةمممزة  االممممع يعممما

 األشالر اع ةيةة.

    شب اع ة ت اعاق  ير عةةاات اعمصعم ععةي م  صمعع يعا أكمل   ع.اعقةر من 

  اعمامما ي تة  بمما  فيممنكمما تةمم م  تشعععمةاسممر اا تةاايممر  رزمشيممر خلممممما اة ااذتممم م    مم ة
  قت مصين.
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  ر يمممن لايمممق اعتمممةايب بممما غيممما ععمصعممممين  مسممم يةة خ مممااء اعتا يممم رة اات متخررمممتةمممةيم
 صمعير اعتصعيمير.اعي م اعةااسا لتا اتتصلل سيا اع

  ن ااز أذمير اعتصعيم .يةة شة ات  مؤتماات 

 .تاكيز اع مصي ت األذعير  أشا ء بر ل مل  األمير عتس ية اعمتسا ين من اعتصعيم 

 .نتائج وتوصيات البححثالجا: 
 نتائج البحث: -1

   ت  مممة ب ممم ة  مممين أذمممةاف مشل ممممر اعتصعممميم اا تمممةااا اعتممما تلمممةةذ  اعممم زااة  اع اقمممع بممما
 عمةاا  اا تةااير.ا

  ت  ة االر ةاخل مشل مر اعتصعيم اا تةااا تلةة لة ق   ا   ت اعص معين  ة. 

 .ي  ة ت ارل  ين إةااة اعمشل مر اا تةااير  اع زااة 

 . ت  ا إةااة اعمشل مر اا تةااير  اعص معين   عمةاسر يعا انعتزام   عةاااات  اعع اا 

 ممممممع خلمممممر إسمممممتااتي ير سمممممش ير ألشاممممملر اعمشل ممممممر  تةممممم م إةااة اعمشل ممممممر اا تةاايمممممر  
 اا تةااير.

 تلا  إةااة اعمةاسر اا تةااير يعا إيل ء اعمصعم با  ععتاقا. 

  ي  ممة  صممض اعةرمم ا بمما أةاء إةااة اعمةاسممر اا تةاايممر ليممث شمم ةاا ممم  تةممتم  تلمم يا أةاء
 .اعمصعم  بق مص ييا  املر

 ة قر ا اعميزاشيرتتعةا اعمشل مر اا تةااير اعمس يةات عس. 

 تفتةا اعمشل مر اا تةااير ع صض األشالر با ل عر يةم اعم ابةر يعا اعراف. 

  تتش سممب اعفرمم ل اعةااسممير بمما اعمممةاا  اا تةاايممر  ل مماات األشامملر مممع أيممةاة اعتمميممن
 .اعمستماة

 قعيم م  تسص  اعمشل مر اا تةااير إعا تل يا األ ةزة  اعمص مل. 

 يل اا شير اعمةاسير ةاخل اعمشل مر اا تةااير.ي  ة  قر ا با تخل 

 .تفتةا اعمشل مر اا تةااير إعا أيةاة اعمصعمين با  صض اعتخرر ت 

  تع مممأ اعمشل ممممر اا تةاايمممر إعممما سمممة ي مممز اعمصعممممين يمممن لايمممق لاكمممر ااشتمممةا  ت اعتممما
 تلةث أقش ء اعةااسر.

 اسر.قعر إعتزام اعمصعمين  م ايية اعلر   اعلم ا اعمتأخا ععمة 
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  تةممتم اعمشل مممر اا تةاايممر  تممةايب  صممض اعمصعمممين أقشمم ء اعصمم م اعةااسمما مممم  يصلممل سمميا
 اعصمعير اعتصعيمير  اعمشةج.

  قعيعممر أذتممم م اعمشل مممر اا تةاايممر   ألشامملر  نعممك شتي ممر عةعممر تمم ابا انمك شمم ت اعمش سمم ر
 عمم استة .

 ر ةاخل اعفرل اعةااسا.قعر إذتم م اعمشل مر اا تةااير  ت ابا اعماابق اعمش س  

   إاتف ع كق بر اعفر ل با اعمشل مر اا تةاايمر عيرمل أيمةاة اعتمميمن بما  صمض اعممةاا
 ( تعمين با اعفرل.61إعا أكقا من)

 .قعر مت  صر انةااة اعمةاسير ععمصعمين  مةى تف يعةم مع اعلمب ةاخل اعفر ل 

 م ن مممممممم  أرمممممم   يمممممممل تةممممممتم إةااة اعمشل مممممممر اا تةاايممممممر   عاممممممكل أكقمممممما مممممممن اعمممممممم
 انةااة ا تيشا.

 .س ء تشليم اعمشل مر اا تةااير ععل ا ق  اعفر ل مم  يص ق يمعير اناااف اعي ما 

 .قعر اعمخرر ت اعم عير ععمشل مر اا تةااير مم  يص ق تل يا اعصمل اعمةاسا 

   .يةم إعتزام اعمشل مر اا تةااير   عةاااات  اعع اا  اعمشلمر ععصمل 

 يات:  التوص -2
 ما اة خفض اعةر ا با  اقع أذةاف مشل مر اعتصعيم اا تةااا.  

 ما اة أن  تة م مشل مر اعتصعيم اا تةااا   المع يعا اعت  اب اعص عمير. 

  ابمممممع مصمممممةل تاممممم اك اعصممممم معين بممممما اعمشل ممممممر اا تةاايمممممع يشمممممة  ممممممع اؤيمممممر مسمممممتة عير
 عماا ي تة  

 عت ةيممممة  اا تكمممم ا يشممممة تشفيممممن األيممممم ل ي ممممب يعمممما اعمشل مممممر اا تةاايممممر اعت  ممممر شلمممم  ا
 اعمةاسير

 يش تا يعا إةااة اعمشل مر اا تةااير  تف يض سعل تة  ععص معين   عمةاسرا 

  مما اة أن تةمتم إةااة اعمشل مممر اا تةاايمر  تلةيممة اع لم اف اعتمما يةم م  ةمم  اعصم مع ن مممن
 .خمل يمعير اعتخليل

  معين با رشع اعةاااي ب يعا اعمشل مر اا تةااير أن تا اك اعص 

 .ما اة أن ت با إةااة اعمشل مر اا تةااير اعة اات اعتةاي ير عتأذيل اعص معين 

 ةاخل اعمشل مر اا تةاايرابع أةاء إةااة اعمةاسر اا تةااير. 
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 أةاء اعمصعم  بق مص ييا  املر ابع. 

 عصمعيمر تتصاف اعمشل مر اا تةااير يعا   ةر شلا اعمصعم با مختعمف   اشمب ا ي ب أن
 .اعتصعيمير

 اعمشل مر اا تةااير  تخر  اعمصعم زي ةة إذتم م. 

 يةة اعمشل مر اا تةااير شة ات  ة اات تةا ير ععمصعمزي ةة. 

 ععمصعم.اعمش سب اعمست ى اعم ةى  ت بيا 

  تم يل اعمشل مر اا تةااير ععماا ي تما اة زي ةة. 

  مشل مر اا تةااير إعية عماا ي ت اعتا تسصا اعع مر ةا اعتم يليع تتلزي ةة. 

  ةة اا شير اعمةاسير.عتلسين  اعمشل مر اا تةاايرتسصا   

  اعمشل مراا تةاايمممر إعممما تممم بيا ة اات تةاي يمممر ععمل بلمممر يعممما سمممممر اا شيمممر تسمممصا
 اعمةاسير.

  اعمشل مر اا تةااير  مع اعخلل اعمزمر اق مر اا شير اعمعلةر   عمةاسر.ي ب يعا 

  تة م   عري شر اازمر عة اات اعمي ة. أن مشل مر اا تةاايريعا اعيش تا 

 .ما اة يمل معرة ت   عتصعيم ت اع ةيةة  رفر مستماة ةاخل اعمشل مر اا تةااير 

 .انذتم م   عت  ير  اعمت  صر اعمستماة ععص معين ةاخل اعمشل مر 

 ي ب يعا اعمشل مر اا تةااير  ث ا ح اعمش بسر اع ش ءة  ين اعص معين. 
 .ي ب يعا اعمشل مر اا تةااير اعتلةية اع ام  ألة اا كل اعص معين با اعمةاسر 
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 اااسممممكشةاير اةاا اع بمممم ء اااةااة اعناتيممممر  ا ماكزيممممر اعتصعمممميمسممممممر ي ممممة اعصلمممميم لسممممين:  (1)
 .219 ا2116

اا تةاايممر بمما مرمممما   سممتخةام  ملسممن ي ممة اعسممت ا ملممم ة يممزب : تلمم يا إةااة اعمةاسممر (2)
بمماع  ا  مصممر اعزقمم زيق اكعيممر اعتا يممر ااسمم عع ةكتمم ااة غيمما مشامم اة امصمم ييا اع مم ةة اعامم معر

 . 2 ا2114ا شة 

 امكت ر ااش عم  اعمرماير ااؤير مستة عير با تلةيث مشل مر اعتصعيمم ةع يزيز إ ااذيم :  (3)
 .5 ،2111اعة ذاةا 

 .5 ،اعما ع س  ق اة عير با تلةيث مشل مر اعتصعيماؤير مستم ةع يزيز إ ااذيم :  (4)

اعممممةخل اعمشلممم م  بممما م ا ةمممر اعتلمممةي ت اعتا  يمممر مشممما ي مممة اعرممم  ا :  ابممم ا ق بةمممم   (5)
 .34 ،2112ا اعة ذاةا ةاا اعمص افا اعمص راة   اعمستة عير

عمر ميسا خعيل ي سف خعيل أ   ع ةة: ةااسر تة يمير عمشل ممر اعتشميمر اعمةشيمر عمصعمما اعمال (6)
اسممم عر م لسمممتا غيممما  ااا تةاايمممر  ة عمممر اعك يمممت بممما مممم ء اات  ذممم ت اعص عميمممر اعمص رممماة

 .1 ،2114 ا  مصر  شة  اكعير تا ير امشا اة

 اا ع ف نعك:  (7)

  : ا 1996ا اعةمم ذاةا ا ةاا اعمصمم افاةااة اعمشلممم ت اعتصعيميممرامم كا ملمممة بتلمم  المممة
  161. 

  : تمممممممةاا  بممممممم  مرممممممما  أ  مممممممع مامممممممكمت اعتصعممممممميم اامرممممممملف  اعاامممممممت  ع مرممممممملف 
  .17 1991ايم ة 

اسم عع م  سمتيا غيما  اشلم م اعتصعميم ان تمةاا  بم  مرما  أسم  شي  :ش مء ساع ملمة سصية (8)
 .58 ا57.     2115اكعير تا ير   مصر لشل  امشا اة

 .9  اما ع س  ق ااؤى مستة عيع با تلةيث مشل مع اعتصعيم م ةى يزيز ا ااذيم: (9)

ا اا اعمراى بما مم ء اعخ ماة اعكشةيمرتل يا اعتصعيم اا تةا عصس سا:ي يا ا ااذيم ملمة ا (11)
 .4  ا2112 ا  مصر لشل  اكعير اعتا ير  ااس عر م  ستيا غيا مشا اة

 .6 -5     اما ع س  ق :اش مء ساى ملمة سصية     (11)

نةااة اعمالعممممر  أمممممين ملمممممة ي ممممة اعسمممممم ااممممما : اعةمممم اشين  اعةمممماااات  اععمممم اا  اعمشلمممممع (12)
 ا2112ا  مصمع لشلم  اكعيمع اعتا يمر  ااسم عع م  سمتيا غيما مشام ا اةاايع با مراان ت

   36-37. 
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ةاا  اسممممع ي ممة اعصلمميم لسممين: ات  ذمم ت لةيقممع بمما انةااة اعمةاسممير ا ممم ل ا مم  اع بمم  (13)
 .68  ا2111ااعمصابر اع  مصير

 اااسمكشةاير اةاا اعمل  يم ت اع ةيمةة األمة ا ااذيم ألمة : شل  تل يا انةااة اعمةاسمير (14)
 .9  ا1991

 11  اسممع ي ة اعصليم لسين : ما ع س  ق ا م ل ا   اع ب  (15)

اعسية ي مة اعسممم ملممة الممة مةمةى :ةااسمع ميةاشيمر عم صض مامكمت اعمةاسمر اا تةاايمر  (16)
كعيمر اعتا يمر  ااسم عر م لسمتيا غيما مشام اة ا م ا ةتة  با م ء اعفكا انةااى اعمص رما

 .39 -38.    35  ا2111ا شة  باع  ا  مصر اعزق زيق
 .39 -38     اقما ع س  : عسية ي ة اعسمم ملمة المة مةةىا (17)
 .9  اما ع س  ق اشل  تل يا انةااة اعمةاسير ألمة ا ااذيم ألمة : (18)
اا تمممةاا  اعخممم    مل بلمممر  آمممم ل يعممم  لسمممن: ةااسمممر ميةاشيمممر عممم صض مامممكمت اعتصعممميم (19)

 ا2111 ا  مصممممر ااسممممكشةاير  ايممممر اعتا يممممر كع ااسمممم عر م  سممممتيا غيمممما مشامممم اة  اعمشيمممم ا
 76. 

اا تمممةاا  اعخممم    مل بلمممر  آمممم ل يعممم  لسمممن: ةااسمممر ميةاشيمممر عممم صض مامممكمت اعتصعممميم (21)
 .76  اما ع س  ق اعمشي ا

ألمة سصية يما أ  ب ةة: ماكمت مصعما اعرف با اعمةاا  اعلك مير  مل بل ت غمزة  (21)
 .31   ا2118 اغزة اصر ااسممير اع  م ااس عع م  ستيا مشا اة ااعلة مشة   س ل

آم ل يع  لسن: ةااسر ميةاشير ع صض ماكمت اعتصعيم اا تةاا  اعخ    مل بلر اعمشي   (22)
 .76  اما ع س  ق ا

ألمة سصية يما أ  ب ةة: ماكمت مصعما اعرف با اعمةاا  اعلك مير  مل بل ت غمزة  (23)
 .34   ا ما ع س  ق ا س ل اعلة مشة 

ما ممع  امع ي ممة اعصلمميم لسممين:ات  ذ ت  ةيممةة بمما انةااة اعمةاسمميرسممم ا ممم ل ا مم  اع بمم  (24)
 .68  اس  ق

 اةاا اعفكممممما اعصا ممممما األممممممة إسمممممم ييل ل ممممما: اقترممممم ةي ت اعتا يمممممر  اعتخلممممميل اعتا ممممم ى (25)
 .61-61    ا2112ااعة ذاة

 اما مع سم  ق اش مء ساى ملمة سمصية  م  ا: شلم م اعتصعميم اآل تمةااا بما مرما  اسم  شي  (26)
 99. 

 اخا ن: اعصةاعممممر اا تم ييممممر بمممما اعتصعمممميم م ق ممممل اع مممم مصا ةااسممممر ععمشل مممممر اش ذممممةامزى (27)
 ااعماكممز اعةمم ما عع لمم ث اا تم ييممر  اع ش ايممر اعمامما ع اعممةاام ععتصعمميم  اعتشميممر ااعتصعيميممر

 .354-353   ا2117 ااعة ذاة ااعم عة اعق عث
 .63  ا قما ع س  األمة إسم ييل ل ا: اقتر ةي ت اعتا ير  اعتخليل اعتا  ى (28)
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  .65  اما ع س  ق األمة إسم ييل ل ا: اقتر ةي ت اعتا ير  اعتخليل اعتا  ى (29)
ما ممع  اسممممع ي ممة اعصلمميم لسممين: ات  ذمم ت  ةيممةة بمما انةااة اعمةاسمميرا ممم ل ا مم  اع ب  (31)

 .68   اس  ق
ما ممع  اسممممع ي ممة اعصلمميم لسممين: ات  ذمم ت  ةيممةة بمما انةااة اعمةاسمميرا ممم ل ا مم  اع ب  (31)

 .68   اس  ق
اعم م يممر  امشم ا ملممة إسممم ييل  تمةاةى: تلم يا اعتصعمميم بما مم ء ت مم اب  صمض اعمة ل (32)

 .89-88     ا2112ااعة ذاة ااعصا ير ععتةايب  اعشاا.اعل صر اعق شيع
 اش ذممة امممزى: اعصةاعممر اا تم ييممر بمما اعتصعمميم م ق ممل اع مم مصا ةااسممر ععمشل مممر اعتصعيميممر (33)

 .311  اما ع س  ق
فتممم ح اعةمممةيم: ةااسمممر تة يميمممر ععم ممم شا اعمةاسمممير   عمالعمممر اا تةاايمممر سمممميا ملمممم ة ي مممة اع (34)

كعيمر  ااس عر م لستيا غيما مشام اة ا مل بلر اعمش بير با م ء مص ييا اع  ةة  اايتم ة
 .2  ا2115 ا  مصر اعمش بير ااعتا ير

تصعيميممر اعسممية ي ممةاس اعسممية اع يعا: مم ةة اعم مم شا اعمةاسممير  ة اذمم  بمما بص عيممر اعصمعيممر اع  (35)
  مصممر  اكعيممر اعتا يممر ااسمم عر م  سممتيا غيمما مشامم اة ا  علعةممر اعق شيممر مممن اعتصعمميم األس سمما

 .4  ا2116الشل 
اعسمممية ي مممةاس اعسمممية اع يعا: ممم ةة اعم ممم شا اعمةاسمممير  ة اذممم  بممما بص عيمممر اعصمعيمممر اعتصعيميمممر  (36)

  مصممر  ااعتا يممركعيممر  ااسمم عر م  سممتيا غيمما مشامم اة ا  علعةممر اعق شيممر مممن اعتصعمميم األس سمما
 .4  ا2116الشل 

اعسمممية ي مممةاس اعسمممية اع يعا: ممم ةة اعم ممم شا اعمةاسمممير  ة اذممم  بممما بص عيمممر اعصمعيمممر اعتصعيميمممر  (37)
 .4  اما ع س  ق ا  علعةر اعق شير من اعتصعيم األس سا

اعسمممية ي مممةاس اعسمممية اع يعا: ممم ةة اعم ممم شا اعمةاسمممير  ة اذممم  بممما بص عيمممر اعصمعيمممر اعتصعيميمممر  (38)
  مصممر  اكعيممر اعتا يممر ااسمم عر م  سممتيا غيمما مشامم اة ااعق شيممر مممن اعتصعمميم األس سمما   علعةممر
 .4  ا2116الشل 

اعسية ي مة اعسممم ملممة ألممة مةمةى: ةااسمر ميةاشيمر عم صض مامكمت اعمةاسمر اا تةاايمر  (39)
 .61  اما ع س  ق ا م ا ةتة  با م ء اعفكا انةااى اعمص را

 ات اعتصعيم اا تةااا بما مرما  ا  مع يم ةم مرلفا اعاات  ى مرلفا اعما: ماكم (41)
 .53-52    اما ع س  ق


