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هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الطاقة االستيعابية بمدارس التعلـيم األساسـي،     
وأهم معاييرها وأهم العوامل المؤثرة بها، كما هدفت إلى التعرف على أهم العوامل المجتمعيـة  

المشكالت المترتبـة علـى   الحد من  فيالطلب االجتماعي على التعليم، والمساهمة  فيالمؤثرة 
تأثير الزيادة عـن  عن الطاقة االستيعابية بمدارس التعليم األساسي، والكشف عن واقع  الزيادة

 فـي طرح متطلبات تربوية تسـهم   فيالطاقة االستيعابية بمدارس التعليم األساسي، والمساهمة 
  حل مشكالت الزيادة عن الطاقة االستيعابية بمدارس التعليم األساسي. 

) من المديرين والوكالء والمعلمين والموجهين العاملين ٦٠٢تكونت عينة الدراسة من (  
بمدارس التعليم األساسي والذين طبقت عليهم االستبانة ببعض مراكز محافظة سوهاج وهـى؛  

)، كمـا  الجنـوب  فيالوسط، والمنشاة وجرجا  فيأخميم الشمال، وسوهاج و في(طما وطهطا 
م، وبدايـة الفصـل األول   ٢٠١٧م/٢٠١٦ الدراسيالفصل الثاني من العام  فيطبقت الدراسة 

  م.٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسيللعام 
وجـود تـأثير للزيـادة عـن الطاقـة       ؛ومنها ت الدراسة إلى العديد من النتائجتوصل  

والمعامـل   المبـاني عدم كفاية مثل: الجانب المادي االستيعابية بمدارس التعليم األساسي على 
استهالك األجهـزة، وقلـة وجـود المـواد واألدوات     ، وسرعة والفصول، والمالعب واألثاث

واقـع تـأثير   أما عـن   الزحام.وجود مشكالت ، وللقيام باألنشطة المتناسبة مع أعداد التالميذ
ضعف العمليـة التعليميـة،    في:التأثير  فيظهر التعليميالجانب الزيادة عن الطاقة االستيعابية ب

، واالستعانة بأفراد غيـر مـؤهلين   التالميذانخفاض مستويات على المعلم، و وزيادة الضغوط
الزيـادة عـن الطاقـة     تـأثير فيظهـر   عن الجانب الصحيأما  .تربوياً للقيام بعملية التدريس

والتـي   من حيث قلة توافر الشروط الصحية بالمـدارس تدهور حالة المدارس  :االستيعابية في
، وقلة قدرة المدارس على تقـديم الرعايـة الصـحية لكافـة     الحالة الصحية للتلميذتؤثر على 

ـ  زيادة عن الطاقة االستيعابية علىال أثيرت أما عن واقع .التالميذ  والنفسـي  اعيالجانب االجتم
االجتماعية والنفسية للتالميذ داخل المـدارس  الرعاية قدرة المدرسة على تقديم قلة  :فيظهر في

متطلبـات   عديد من المتطلبات ومنها؛ كما أكدت الدراسة الحاجة إلىوقلة االهتمام بمعالجتها. 
 متطلبات تعليميـة و .لتسهم في التناسب بين الطاقة االستيعابية للمدارس وأعداد التالميذ :مادية

 :وهـي  ومتطلبـات صـحية   ب مع األعداد المتزايدة للتالميذ.طرق تعليمية تتناس وهي: إيجاد
ومتطلبـات   .االهتمام بالجانـب الصـحي بالمـدارس    يأخرى فووزارات إشراك مؤسسات 

. مساهمة جهات خارجية لتقديم الرعاية االجتماعية والنفسية للتالميـذ  وهي: ونفسية اجتماعية
تقديم التعليم عبر مؤسسات وأنماط أخري تسهم  وهي: المجال االجتماعي فيومتطلبات تربوية 
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للحد من الزيـادة عـن الطاقـة االسـتيعابية      تعليم األفراد بأنماط مختلفة خارج المدارسفي 
  .بالمدارس

Abstract 

The study aimed to identify the concept of absorptive capacity in 
basic education schools, its most important criteria and the most 
important factors which affecting it. It also aimed to identify the most 
important social factors which affecting in the social demand of 
education and contributing in reducing the consequential problems of the 
exceeding of absorptive capacity in basic education schools, reveal the 
reality of the effect of absorptive capacity in basic education schools, 
and present educational requirements that contribute in solving the 
problems of the exceeding of absorptive capacity in basic education 
schools. 

The study sample consisted of (602) managers, teachers and 
directors working in the basic education schools, who applied the 
questionnaire in some of the administrations of Sohag governorate 
(Tama and Tahta in the north, Sohag and Akhmeem in the center, and 
Menshah and Gerga in the south). The study was applied in the second 
semester of the academic year 2016/2017, and in the beginning of the 
first semester of the academic year 2017/2018. 

The study reached many results including the effects of the 
exceeding of absorptive capacity in the basic education schools on the 
material aspect such as: insufficient buildings, laboratories, classrooms, 
playgrounds and furniture, the speed of equipment consumption, the 
lack of materials and tools that commensurate with the numbers of 
students to carry out activities, and the problems of overcrowding. As 
for the educational aspect: the effects were reflected in the weakness 
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of the educational process, increasing pressure on the teacher, low 
levels of students, and the use of individuals who were not qualified to 
carry out the teaching process. As for the aspect of health: the effects 
were reflected in the deterioration of the states of schools, the low 
availability of health conditions in these schools that affect the health 
status of the student, and the inability of schools to provide health care 
for all students. As for the social and psychological aspect: the effects 
reflected in schools' inability to provide the social and psychological 
care for students and lack of treating them. The study confirmed the 
need to material requirements which contribute to the proportionality 
between the absorptive capacity of schools and numbers of students, 
the need to educational requirements for finding educational methods 
commensurate with the increasing numbers of students, the need to 
health requirements for involving other institutions and ministries to pay 
attention to the health aspect of schools, the need to social and 
psychological requirements for the contribution of external affirmations 
to provide social and psychological care for students, and the need to 
educational requirements in the social field for providing education 
through institutions and other patterns that contribute to educate 
students in different types outside schools to reduce the increase in 
absorptive capacity of schools. 









