حقائق عن تحديات التعليم بالقرى األكثر فقرً ا
يعد التعليم ً
واحدا من اهـم مرتكزات التنمية البشرية والتنمية المستدامة ,واحد اهم عناصر الحماية االجتماعية التي تؤدي إلى تقليص الفقر
والالمساواة من خالل بناء راس المال البشري ,وزيادة فرص الحصول على وظائـفُ .ويعد ضمان العدالة االجتماعية في إتاحة الفرصة التعليمية
للجميع اداة هامة لتحسين مستوى حياة الفرد والمجتمع خاصة في القرى اال كـثر ً
فقرا.
في ضوء االهتمام بقضية التعليم ,يقف هذا العرض التقديمى على بعض تحديات التعليم الخاصة بتلك المناطق.
ويجب االشارة بداية إلى ان االطفال غير المنخرطين في التعليم ينقسمون إلى قسمين :اطفال لم يسبق لهم االلتحاق بالمدرسة ,واطفال تسربوا
من التعليم قبل استكمال مرحلة التعليم االساسي .وسيلقى هذا العرض الضوء على كلتا الظاهرتين ومحدداتهما بالنسبة لالطفال في السن ما بين
(ً )15-10
عاما في القرى اال كـثر ً
فقرا.

”

”

في القرى الـ  151اال كـثر فق ًـرا اظهـرت النتـائ وجـود مـدارس للتعلـيم االساسـي فـي  %98مـن هـذا القـرى فـي حـين تـنخفض هـذا
النسبة في التعليم اإلعدادي حيث توجد المدارس اإلعدادية في  %82من هذا القرى.
وقد وصلت نسبة االطفال الذين لم يلتحقـوا بالمدرسـة فـي القـرى اال كـثـر فق ًـرا إلـى  ,%6.8وهـى نسـبة مرتفعـة مقارنـة بالمسـتوى
القومي ( )%2.3والمستوى الريفي (.)%3.3

العوامل المرتبطة بعدم االلتحاق ً
مطلقا بالمدرسة
(ا -النوع) يتسبب النوع بشكل واضح في عدم االلتحاق بالمدرسة حيث تكون نسبة اإلناث الالتي لم يلتحقن بالتعليم اعلى
سوءا على مستوى القرى اال كـثر ً
على المستوى القومي والريفي ,ويبدو الوضع اكـثر ً
فقرا حيث يصل معدل عدم االلتحاق بالتعليم
إلى بنت واحدة لكل عشر بنات ,وهو ما يمثل تقريبا ضعف المعدل على المستوى الريفي.
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شكل رقم ()1
توزيع االطفال في السن ما بين ً 15-10
عاما الذين لم يسبق لهم االلتحاق
بالتعليم حسب النوع
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العدالة في نيل فرص التعليم االساسي في مصر ,مركز العقد االجتماعي2011 ,
يستند هذا العرض التقديمى إلى دراسة قد اجراها مركز العقد االجتماعي عن العدالة في نيل فرص التعليم االساسي في مصر والتي تركز على مقارنة الوضع الراهن للتعليم على مختلف المستويات ( القومي – الريفي – القرى
فقرا) .فيما يتعلق بمستوى القرى اال كـثر ً
اال كـثر ً
فقرا ,تم استخدام بيانات المسح االساسى الذي اجراا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في عام  2009اما على المستوى القومي والريفي فقد تم استخدام بيانات مسح " الشباب" في
مصر  SYPEالذي اجراا مجلس السكان في  2010مع مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار .
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(ب-االعاقة) ترتفع بشكل كبير نسبة االطفال المعاقين ممن
لم يلتحقوا بالمدرسة في القرى اال كـثر ً
فقرا عن مثيالتها في
المناطق الريفية وعلى المستوى القومي ,حيث تبلغ هذا
النسبة  %54مقابل  %23في المناطق الريفية ,و %18على
المستوى القومي.

(ج -الوظائـف غير الدائمة الرباب االسر)
ارتفعت نسبة عدم االلتحاق بالمدرسة بين االطفال الذين يعيشون في
اسر ال يتمتع اربابها بوظائـف دائمة مقارنة بمن يتمتع ارباب اسرهم
بوظائـف دائمة.
على المستوى القومي ,تصل نسبة االطفال الذين لم يسبق لهم
االلتحاق بالتعليم والذين ال يتمتع ارباب اسرهم بوظيفة دائمة إلى
 %4,0مقابل  %1,4لمثيالتها ممن يتمتع ارباب اسرهم بوظائـف
دائمة .اما على مستوى المناطق الريفية تصل النسبة إلى %5,3
مقابل  ,%2وترتفع هذا النسبة لتصل إلى  %10مقابل  %4بالقرى
اال كـثر ً
فقرا.

(د -المحافظة) تختلف نسبة االطفال في السن ما بين ()15-10
ً
عاما ممن لم يسبق لهم االلتحاق بالتعليم في القرى اال كـثر ً
فقرا
حسب المحافظة ,حيث ترتفع النسبة في بعض المحافظات لتصل
إلى  %11في المنيا على سبيل المثال ,بينما تصل في الشرقية إلى
 %2كما هو واضح في شكل رقم (.)2
بشكل عام ُتظهر بيانات القرى اال كـثر ً
فقرا ان نسبة عدم االلتحاق
بالمدارس في قرى صعيد مصر اعلى مقارنة بالوجه البحري.

شكل رقم ()2

نسبة االطفال في السن ما بين ً 15-10
عاما الذين
لم يسبق لهم االلتحاق بالتعليم حسب المحافظة
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العدالة في نيل فرص التعليم االساسي في مصر ,مركز العقد
االجتماعي2011 ,
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مشكلة التسرب
تعتبر معدالت التسرب في القرى اال كـثر ً
فقرا هي االعلى يليها المعدالت على المستوى الريفي ثم المعدالت على المستوى القومي .ولكن
يظهر الشكل رقم ( )3تداخل في فترات الثقة بين المستوى الريفي ومستوى القرى اال كـثر ً
فقرا ,لذا فإنه ال يمكننا الجزم بوجود تفاوت
معنوي بين هذين المستويين .اما من حيث المقارنة بين المستوى القومي ومستوى القرى اال كـثر ً
فقرا فليس هناك تداخل في فترات
الثقة مما يؤكد هذا الفرق الملحوظ.
شكل رقم
()3
متوسط لنسبة االطفال في السن ما بين
ً 15-10
عاما الذين تسربوا من التعليم

مستوى القرى اال كـثر ً
فقرا

المستوى الريفي

المستوى القومي

العدالة في نيل فرص التعليم االساسي في مصر ,مركز العقد االجتماعي2011 ,

شكل رقم ()4

دالة البقاء خالل سنوات التعليم التي
تمت بنجاح

على صعيد اخر يوضح الشكل رقم ( )4ان نسبة التسرب تبلغ ذروتها
بعد استكمال  5سنوات دراسية اي في فترة االنتقال من المرحلة
االبتدائية للمرحلة اإلعدادية .باإلضافة إلى ما سبق ,ياخذ المنحنى
شكل اكـثر حدة في القرى اال كـثر ً
فقرا مقارنة بالمستوى القومى والريفي
وهو ما يعنى ان التسرب يرتفع بشكل خاص في تلك القرى.

العدالة في نيل فرص التعليم االساسي في مصر ,مركز العقد االجتماعي2011 ,
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اسباب التسرب من التعليم
الشكل رقم ( )5يلقى الضوء على اكـثر من نقطة متعلقة باسباب التسرب من التعليم.
شكل رقم ()5
اسباب التسرب من التعليم حسب النوع

العدالة في نيل فرص التعليم االساسي في مصر ,مركز العقد االجتماعي2011 ,

 على الرغم من ان االتهام عادة ما يوجه للعبء المادي في ما يخص اسباب تسرب االطفال من التعليم في القرى اال كـثر ً
فقرا
إال إن البيانات التي تم جمعها تشير إلى غير ذلك .فمن الواضح إن تكلفة التعليم كانت االقل ً
شيوعا فيما يتعلق باسباب
فقرا مقارنة بمثيالتها على المستوى القومي والريفي .اما السبب اال كـثر ً
التسرب في القرى اال كـثر ً
شيوعا فكان ان الطفل ال
يرغب في استكمال التعليم ,او ان اداءا ضعيف في المدرسة ,او انه يعمل بجانب الدراسة لكسب لقمة العيش وال يجد
ً
وقتا للدارسة .هذا النتائ ال تعكس سوى سوء جودة التعليم في المدرسة ,وانعدام كـفاءة المدرسة والمدرس في جذب
اهتمام التالميذ.
 هناك اسباب مختلفة لتسرب الذكور واإلناث على المستوى القومي وفى الريف .بالنسبة للذكور ,يرجع السبب الرئيسي
والمؤثر ً
فعليا في التسرب من التعليم إلى عدم رغبتهم في استكمال العملية التعليمية .اما بالنسبة لإلناث ,فقد كان
عدم قدرة ورغبة االسرة في تغطية مصاريف المدرسة  -من زي مدرسي واشياء اخرى  -هو العامل االساسي لتسربهن.
فقرا ,ال يبدو ان عامل النوع كان ً
عامال ً
 على مستوى القرى اال كـثر ً
محددا لرغبة االسرة في استكمال تعليم ابنائها حيث
آ
ُتظهر النتائ جدية االباء في تعليم الذكور واإلناث على حد سواء ,وتحمل المصاريف المدرسية لكليهما إال إن هذا النية
تعترضها عدم رغبة االطفال انفسهم في استكمال التعليم كما اشرنا ً
سابقا.
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