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 أستاذ مساعد بالمركز القومي

 التنميةلمبحوث التربوية و 
 

 املستخلص باللغة العربية 

البحث الحالي إلى تحقيؽ عدد مف األىداؼ أىميا التعرؼ عمى األسباب والدوافع وراء انتشار  يستند
ظاىرة الدروس الخصوصية، وتحديد أىـ اآلثار السمبية الناجمة عنيا، إلى جانب استعراض أبرز 

آراء الخبراء والباحثيف تجاه التدابير الالزمة  تجارب بعض دوؿ العالـ في ىذا المجاؿ، والكشؼ عف
لترشيدىا، وتقديـ تصور مقترح لعدد مف التدابير التنظيمية لترشيدىا في التعميـ المصري، واعتمد البحث 
في معالجتو عمى المنيج الوصفي، وأداة استطالع رأي الخبراء والتي تـ إعدادىا في ضوء عدد مف 

( خبيرا مف أساتذة ٙٗطار النظري لمبحث  واشتممت عينة البحث عمى  الدراسات السابقة وأدبيات اإل
الجامعات والباحثيف التربوييف الستطالع آرائيـ حوؿ التدابير الالزمة لترشيد ظاىرة الدروس 

 الخصوصية بالتعميـ قبؿ الجامعي في مصر، وقد أشارت أىـ النتائج إلى عدد مف التدابير أىميا:
عادة ىيكمة  شمؿ:التدابير اإلدارية وت -ٔ تطبيؽ نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ الواردة في الدستور، وا 

نظاـ األجور والحوافز لممعمميف، وتحسيف لوائح الرعاية االقتصادية واالجتماعية لممعمميف، 
عادة النظر في  إضافة إلى تطوير سياسات لالنتقاؿ مف التعميـ قبؿ الجامعي لمتعميـ العالي، وا 

لمطالب والمعمميف، وتعزيز التوافؽ بيف الكادر الخاص لممعمميف وقانوف لوائح االنضباط 
 الخدمة المدنية 

تحسيف جيوزية وجاذبية البيئة التعميمية لمطالب، وتطوير المناىج التدابير التربوية وتشمؿ:  -ٕ
 إلى بناء برامج لمموىوبيف والمتفوقيف تتالءـ مع قدراتيـ، و التعميمية وفؽ معايير جودة عالمية

توفير برامج عالجية لمطمبة ذوي التحصيؿ الضعيؼ، وتطوير طرؽ التدريس لمحد مف جانب 
تقميؿ كثافة مع  التركيز عمى اكتساب ميارات القرف الواحد والعشريف  و أساليب الحفظ والتمقيف

إصالح منظومة التقويـ بالتعميـ قبؿ الفصوؿ في بعض المناطؽ والمحافظات، وضرورة 
 الجامعي 

تفعيؿ دور الروابط العممية والمينية في تطوير التعميـ، وتغيير ير المجتمعية وتشمؿ: التداب -ٖ
ثقافة المجتمع حوؿ ما يطمؽ عميو كميات القمة  وتعزيز العدالة االجتماعية بيف صيغ التعميـ 

شراؾ القطاع األىمي والخاص في تعزيز إتاحة التعميـ، وتطبيؽ نتائج البحوث و المتعددة   ا 
بعالج ىذه الظاىرة، إضافة إلى التعاوف مع المراكز البحثية وكميات التربية في عالج  المتعمقة

 ىذه الظاىرة 
وانتيى البحث باقتراح عدد مف التدابير التنظيمية لترشيد ظاىرة الدروس الخصوصية في  -ٗ

 مصر 
 : الدروس الخصوصية، تدابير تنظيمية، التعليم قبل الجامعي.الكلمات املفتاحية



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 67 

Rationalizing private supplementary tutoring phenomenon at pre 

university education in Egypt: Proposed organizational measures 

 

Abstract 
 

         The current research is based on achieving a number of objectives, 

the most important of which is identifying the causes and motives behind 

the spread of the phenomenon of private lessons, identifying the most 

important negative effects resulting from it, in addition to reviewing the 

most prominent experiences of some countries in the world in this field. 

The research relied on the descriptive method and the expert 

questionnaire tool, which was prepared in light of a number of previous 

studies and the literature of the theoretical framework of the research. 

The research sample included (46) experts from university professors 

and educational researchers to seek their views on the measures 

necessary to rationalize the phenomenon of private lessons in pre-

university education in Egypt.              

       The most important results indicated a number of measures, 

including the following: 

1 - Administrative measures, including: the application of the percentage 

of spending on education stipulated in the constitution, the restructuring 

of the system of wages and incentives for teachers, the improvement of 

the regulations for economic, and the review of discipline regulations for 

students and teacher. 

2 - Educational measures include: improving the readiness and 

attractiveness of the educational environment for students, developing 

educational curricula according to international quality standards, 

building programs for the gifted and talented that are compatible with 

their abilities, in addition to providing remedial programs for students 

with poor achievement, besides the focus on acquiring the skills of the 

twenty-first century, and the need to reform the evaluation system in pre-

university education. 

3 - Societal measures, including: changing the culture of society around 

the so-called summit colleges, the application of research results related 

to treating this phenomenon, in addition to cooperation with research 

centers and colleges of education in treating this phenomenon. 

Key words: private lessons, organizational measures, pre-university 

education, Egypt. 
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حد كبير، كما أنيا  لقد باتت ظاىرة الدروس الخصوصية أمرا واقعا وظاىرة عالمية إلى   
ظاىرة معقدة تنجـ عف العديد مف األسباب المتداخمة والتي تختمؼ مف مجتمع آلخر ومف بيئة 
إلى أخرى، وتكتسب مشكمة الدروس الخصوصية أىمية دراستيا نتيجة ما ينجـ عنيا مف آثار 

 تربوية واقتصادية واجتماعية 
شاطا اقتصاديا كبيرا، حيث تتعدد وتمثؿ الدروس الخصوصية في بعض مناطؽ العالـ ن   

، أف مجموع ما أنفقتو كوريامظاىر إنفاؽ األسر عمى الدروس الخصوصية، فيالحظ مثال، في 
% مف الناتج المحمي( وفي ٛ ٕعمى الدروس الخصوصية ما يعادؿ   ٕٙٓٓاألسر في العاـ 

 اليونان وفي مميار يورو(  ٕٔ ٕقدر حجـ اإلنفاؽ عمى الدروس الخصوصية بحوالي   فرنسا
 تركيا( مميار يورو سنويًا،  أما في ٔ ٔحوالي   ٕٔٓٓقدر مجموع ما أنفقتو األسر في العاـ 

 ٕٗٓٓفقد أظيرت إحدى التقديرات أف ما أنفؽ مف مصاريؼ عمى الدروس الخصوصية سنة 
 ،النمسا% مف إجمالي الناتج القومي( و في ٜٙ ٓمميار دوالر أمريكي أي ما يعادؿ  ٜ ٕبمغ  

مميوف يورو     ٓٗٔفقد تـ تقدير قيمة اإلنفاؽ الوطني السنوي عمى الدروس الخصوصية ب 
 (ٖٕ، ٕٕٔٓبراي، 
وىناؾ تنوع ألسباب الظاىرة منيا نفسية واجتماعية واألسباب البيداغوجية: كعدـ االستقرار     

مف أزمة الدروس  في السياسة التعميمية أدى إلى عدـ استقرار النظاـ التربوي األمر الذي يزيد
 (ٕٙٔٓالخصوصية  وتمسؾ المدرسيف بالمناىج القديمة في ظؿ ضعؼ تكوينيـ    كماؿ، 

ومف االنعكاسات السمبية التي نتجت عف الدروس الخصوصية، أنيا أدت إلى انييار جسيـ     
 في قيمة المعمـ والعممية التعميمية أماـ النشء والمجتمع ككؿ بسبب فقداف ىيبة المعمـ في
الصؼ، تضاؤؿ دور المؤسسات التعميمية وتخمفيا وجمودىا، سقوط مبدأ تكافؤ الفرص 

( وىي في ذات الوقت تكشؼ مدى القصور في التعميـ الرسمي، ٕٔٔٓالتعميمية    الصعب، 
نتيجة إلخفاؽ بعض المؤسسات التربوية في أداء وظائفيا التعميمية، وتتجسد في صورة إىدار 

ع البشرية والمادية، والتي تتجمى في ازدواجية اإلنفاؽ عمى الخدمة لموارد وطاقات المجتم
التعميمية مما يقوض مبدأ مجانية التعميـ ويفرغ العممية التعميمية مف مضمونيا    الزيودي  

ٕٓٔٙ) 
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وليذه الظاىرة سمبيات منيا: أنيا تمثؿ إحدى قنوات استنزاؼ الدخؿ األسري، كما أنيا     
في الساعات التي ييدرىا في حضور ىذه الدروس واإلعداد ليا  التميمي  تستنزؼ وقت الطالب 

(  أما الضرر األكبر ليا فيو فقداف الحماس لمتعمـ والتعميـ، وقتؿ روح اإلبداع واالبتكار ٕٚٓٓ
عند الطالب وضعؼ مصداقية نظاـ التقييـ، وفقداف ثقة الطالب بقدراتو وعدـ االستغناء عف 

 في تييئة الطالب لمتقدـ إلى االمتحانات  الدروس الخصوصية خاصة
وعادًة ما تخمؽ الدروس الخصوصية حالة مف التفاوت االجتماعي، وقد تحدث خمال في     

المناىج المعتمدة في التعميـ النظامي، وذلؾ بتشويو تسمسؿ التعّمـ المخطط لو، وال يعني ذلؾ أف 
تساعد التالميذ عمى التعّمـ، كما جميع مظاىر الدروس الخصوصية ىي مظاىر سمبية، فيي 

 تشكؿ مصدر رزؽ إضافي لممعمميف
وفي ىذا اإلطار، يمكف القوؿ أف أبرز إيجابيات الدروس الخصوصية أنيا تحسف مستوى      

تعمـ الطمبة، وتساعدىـ عمى فيـ واستيعاب الدروس، وتوفر نشاطات بناءة لمطمبة خارج ساعات 
صوؿ إلى مستويات تعميمية أفضؿ، وتسيـ في اجتياز الدواـ الرسمي، وتساعدىـ في الو 

(  "وكذلؾ Bray and Kwok, 2003, p.611االمتحانات، وتؤمف التحاقيـ بالجامعات"  
تمكف الطمبة مف إشباع حاجاتيـ التعميمية الفردية، وتبني لدى الطمبة المتفوقيف الثقة وتمكنيـ 

 ( ٕٗ: ٕٚٓٓ  مف التنافس مع الطمبة اآلخريف  التميمي
وعمى الرغـ مف الجيود الرسمية العديدة إلصالح وتطوير النظاـ التعميمي، وتحسيف جودتو،     

يوجد عدًدا مف العوامؿ المجتمعية التي أدت النتشار ظاىرة الدروس الخصوصية خالؿ العقود 
وبالتالي الماضية، وذلؾ إيماًنا بأف أي ظاىرة تحمؿ تاريًخا ال يمكف رؤيتيا كاممة إال مف خاللو، 

فإف المرجعية التي تيدؼ لتأكيدىا ىنا ىي أف جممة الظروؼ المجتمعية لظاىرة الدروس 
الخصوصية تمثؿ اإلطار المجتمعي الذي تحرؾ خاللو النظاـ التعميمي وكانت بالنسبة لو 
العوامؿ الحاكمة لمكثير مف سياساتو وتوجيياتو األمر الذي أسيـ بشكؿ مباشر أو غير مباشر 

جانب ىاـ لممشكمة أىميا: المشكمة االقتصادية والسكانية في مصر وآثار السياسات  في صنع
التي اتبعت لمواجيتيا عمى ظاىرة انتشار الدروس الخصوصية، وتغير دور الدوؿ في عدد مف 

 (   ٖ٘: ٜٕٓٓواألنشطة وأثاره عمى ظاىرة الدروس الخصوصية    محمد   القطاعات
لعديد مف الدراسات السابقة، يتبيف أف ىناؾ عالقة طردية بيف وتأسيسًا عمى معالجات ا    

انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية، وتدني جودة التعميـ، ومف ثـ تزايد االىتماـ المعاصر بيذه 
 القضية في أدبيات العمـو التربوية واإلنسانية، ومف ىذا المنطمؽ تأتي ىذه الدراسة 
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ود الرسػػػمية والحكوميػػػة المبذولػػػة خػػػالؿ العقػػػود الماضػػػية نحػػػو إصػػػالح عمػػػى الػػػرغـ مػػػف الجيػػػ   
نشػاء األكاديميػػة  وتطػوير منظومػة التعمػػيـ فػي مصػر مثػػؿ إعػداد الخطػط اإلسػػتراتيجية لتطػويره، وا 
نشػػاء الييئػػة القوميػػة لالعتمػػاد وضػػماف جػػودة التعمػػيـ، باإلضػػافة إلػػى التوجػػو  المينيػػة لممعممػػيف، وا 

تشػكيؿ مجػالس األمنػاء عمػى المسػتوى المدرسػي، إال أف ىنػاؾ العديػد مػف نحو المركزية التعميـ و 
التقػػارير والدراسػػات التػػي أشػػارت إلػػى الكثيػػر مػػف جوانػػب القصػػور ونػػواحي الضػػعؼ التػػي يعػػاني 
منيا التعميـ قبؿ الجامعي فػي مصػر بشػكؿ عػاـ، وتػدني رضػا عناصػرىا عػف الكثيػر مػف جوانػب 

 ء كافة عناصر المنظومة التعميمية  العمؿ وضعؼ الثقة المجتمعية في أدا

ولقػػد كػػاف التطػػور الطبيعػػي إلصػػالح التعمػػيـ فػػي مصػػر يػػدعو إلػػى إحػػداث تغييػػر فػػي فكػػر     
اإلصالح أي االنتقاؿ مف الكـ إلػى الكيػؼ والجػودة والنوعيػة، بمػا يفػرض إحػداث نقمػة نوعيػة فػي 

الػدروس الخصوصػية التػي جودة رأس الماؿ البشػري، وعػالج بعػض الظػواىر والقضػايا المزمنػة ك
 تؤثر سمبا عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص التعميمية 

( إلػػى أف الػػدروس الخصوصػػية فػػي مصػػر تحولػػت بفعػػؿ عػػدد ٛٗ: ٜٕٓٓويشػػير   محمػػد      
مف العوامؿ واألسباب الذاتية والموضوعية مف مجػرد ظػاىرة فرديػة إلػى ظػاىرة عامػة يعػاني منيػا 

ـ التعميمي بوصفيا ظاىرة مرضية تمثؿ خروًجػا عمػى مػا ينبغػي أف يكػوف ودراسػة المجتمع والنظا
ىػػذا األمػػر فػػي حاجػػة لرؤيػػة عمميػػة تضػػع عناصػػر الظػػاىرة والعوامػػؿ المتشػػابكة فييػػا حوليػػا قيػػد 
البحػػػث العممػػػي الػػػذي ييػػػدؼ إلػػػى تحقيػػػؽ معالجػػػة قائمػػػة عمػػػى الفيػػػـ الصػػػحيح لتطػػػور الظػػػاىرة 

لمختمفػة التػي البػد مػف إحػداث تغييػر مػا فييػا ليكػوف الحػؿ المطػروح ومواكبتيا لعدد مف العوامػؿ ا
 قادًرا وفعاًل 

%( مف األسر ٖٚووفؽ نتائج استطالع لمرأي حوؿ ىذه الظاىرة، أشارت النتائج أف      
المصرية التي لدييا أبناء في مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي يحصموف عمى الدروس الخصوصية  

ليست فقط نتيجة (، كما أف الدروس الخصوصية ٕٓٔٓاتخاذ القرار   مركز المعمومات ودعـ 
لثقافة التعميـ مما أسماه ديفيد بيكر "المجتمع المدرسي" ، ولكف يجب أيًضا اعتباره "جزًءا مف 
بناء قوة التعميـ،  ومف ثـ ، مف خالؿ أفعاؿ األفراد  مثؿ الطالب وأولياء األمور( فمدييـ القدرة 

 الحالية لمنظاـ المؤسسي لمتعميـ أو إنشاء مؤسسات جديدة   عمى تغيير الحدود
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ومف خالؿ استطالع َاخر ضمف أحد بنوده رؤية األسر المصرية ألسوأ أنواع التعميـ، جاء    
%( يميو ٕٖالتعميـ في المدارس الحكومية في مقدمة أنواع التعميـ الذي ترى األسر أنو األسوأ  

%(، ٗ%( ثـ التعميـ في المدارس الخاصة عربي  ٘ت  بفارؽ كبير المدارس الخاصة لغا
 (ٕٔٔٓ%(   مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار، "أ"ٕوالتعميـ في المدارس القومية  

وفي ىذا السياؽ، يمكف القوؿ أف توفير الميزانيات المطموبة لتطوير وتحسيف العممية     
يا الحكومة المصرية، ومع تزايد أعداد التعميمية في مصر يمثؿ أحد أىـ التحديات التي تواجي

الطالب أصبحت الميزانيات غير متناسبة مع ما ىو مطموب تحقيقو، األمر الذي ساىـ في 
انخفاض جودة الخدمات التعميمية الحكومية، مما جعؿ أولياء األمور يمجؤوف إلى طرؽ أخرى 

أو الدولي والتي تعد لمحصوؿ عمى تعميـ أفضؿ، منيا الدروس الخصوصية، والتعميـ الخاص 
 (ٕٔٔٓجميعيا عبئا عمى األسر المصرية   مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار، "ب" 

وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، فمقػػد تزايػػدت ظػػاىرة الػػدروس الخصوصػػية كإحػػدى المشػػكالت المؤرقػػة     
، لكنيػا والمشوىة لمتعميـ المصري رغػـ كػؿ المحػاوالت التػي بػذلت لمحاصػرتيا والتقميػؿ مػف َاثارىػا

تفاقمػػت وبػػات عمػػى األسػػرة المصػػرية أف تػػدرج الػػدروس الخصوصػػية ضػػمف بنػػود إنفاقيػػا طػػػواؿ 
العػػػاـ، لكػػػف يمكػػػف لتطبيػػػؽ سياسػػػة المحاسػػػبية التعميميػػػة أف تسػػػاعد عمػػػى تقميػػػؿ تمػػػؾ الظػػػاىرة    

 (ٖٗٙ: ٕٔٔٓجورج  
ميدي واالعتقاد بأف وُيعزى الطمب عمى الدروس الخصوصية إلى المفاىيـ السمبية لمتعميـ التق     

الدروس اإلضافية ضرورية لمنجاح األكاديمي  ومع ذلؾ، فإف التدريس الخاص ليس فعااًل دائًما 
في رفع التحصيؿ األكاديمي ؛ وفي بعض المدارس عادة ما يتخطى الطالب الذيف يركزوف في 

لدرجات الفصوؿ الدراسية نظراءىـ الذيف يمتحقوف بمؤسسات الدروس الخصوصية في معدؿ ا
النيائي ألف  ىؤالء الطالب قد يناموف خالؿ الدروس ألنيـ يشعروف بالتعب بعد الدراسة 
الخارجية المفرطة؛ وىذا يعني أف نظاـ الظؿ يمكف أف يجعؿ التعميـ المنتظـ أقؿ كفاءة  

 Bray, Lykins, 2012) 

نية المسػتمرة، بمػا يػؤدي ومف المتغيػرات االجتماعيػة زيػادة الطمػب عمػى التعمػيـ والزيػادة السػكا    
إلى مشكمة نقص المباني المدرسية وتقميؿ فرص اإلتاحة وارتفاع الكثافة، وضعؼ ثقة األسرة في 
المدرسة، ويؤدي ذلؾ بدوره تفاقـ ظاىرة الدروس الخصوصية كظػاىرة مرضػية مزمنػة فػي التعمػيـ 

 (ٜٓٔ: ٖٕٔٓالمصري   مرزوؽ  
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ض أمػػػاـ اآلبػػػاء والتالميػػػذ مؤسسػػػات تعميميػػػة تػػػرتبط وفػػػى الواقػػػع فػػػإف المجتمػػػع المصػػػري يعػػػر     
بشكؿ دقيؽ بفئات اجتماعية متباينة، والعامؿ الحاسـ في اختيار ىذه المؤسسة أو تمؾ ىو القػدرة 
الماليػػة، وال شػػػؾ أف جػػودة الخدمػػػة التعميميػػة المقدمػػػة داخػػؿ المدرسػػػة تػػرتبط مباشػػػرة بيػػذه القيمػػػة 

 (ٕٔ  ٕٛٓٓ  نجيب   يا التعميمية المالية التي تشترطيا لاللتحاؽ ببرامج

ويتبيف مػف ذلػؾ تػأثير آليػات السػوؽ عمػى قطاعػات التعمػيـ، حيػث أصػبحت ظػاىرة التفػاوت      
االجتمػػػاعي أكثػػػر تعقيػػػدًا مػػػف ذي قبػػػؿ، بمػػػا أدى إلػػػى التبػػػايف فػػػي فػػػرص التعمػػػيـ بػػػيف المؤسسػػػة 

 الحكومية ومؤسسات التعميـ الخاص 
الميزانيات المطموبة لتحسيف العممية التعميمية في مصر يمثؿ كما يمكف القوؿ: إف توفير      

أحد أىـ التحديات التي تواجييا الحكومة المصرية، ومع تزايد أعداد الطالب أصبحت 
الميزانيات غير متناسبة مع ما ىو مطموب تحقيقو، األمر الذي ساىـ في انخفاض جودة 

مور يمجؤوف إلى طرؽ أخرى لمحصوؿ عمى الخدمات التعميمية الحكومية، مما جعؿ أولياء األ
تعميـ أفضؿ، منيا الدروس الخصوصية، والتعميـ الخاص أو الدولي والتي تعد جميعيا عبئا 

 (ٕٔٔٓعمى األسر المصرية   مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار، مارس 
شرية بالتعميـ واستخالصًا لما سبؽ، يتبيف أنو عمى الرغـ مف أىمية االىتماـ بالموارد الب     

والتي يقع عمييا تحقيؽ األىداؼ وتنفيذ البرامج اإلصالحية والتطويرية، إال أف ىناؾ العديد مف 
المعوقات التي تؤثر سمبًا عمى جودة الحياة الوظيفية، وتحقيؽ الرضا العاـ لدى المعمميف 

 ة الحاليةومديري المدارس في مصر بشكؿ عاـ، وفي مدارس محافظة شماؿ سيناء محؿ الدراس
 ومف ثـ يمكف بمورة مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس اآلتي:

 كيؼ يمكف ترشيد ظاىرة الدروس الخصوصية في التعميـ قبؿ الجامعي؟

 ما األسباب والدوافع وراء انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية؟  ٔ
 روس الخصوصية؟ما أىـ اآلثار الناجمة عف انتشار ظاىرة الد  ٕ
 ما أبرز تجارب بعض دوؿ العالـ في مجاؿ الدروس الخصوصية؟  ٖ
 ما منظور الخبراء والباحثيف تجاه التدابير الالزمة لترشيد الدروس الخصوصية؟  ٗ
 ما أىـ التدابير التنظيمية المقترحة لترشيد ظاىرة الدروس الخصوصية؟  ٘
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 تتبمور أىداؼ الدراسة فيما يمي:     
 التعرؼ عمى األسباب والدوافع وراء انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية  
 تحديد أىـ اآلثار السمبية الناجمة عف انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية  
 الكشؼ عف فوائد التحاؽ الطالب بالدروس الخصوصية  
 استعراض أبرز تجارب بعض دوؿ العالـ في مجاؿ الدروس الخصوصية  
 ء والباحثيف تجاه التدابير الالزمة لترشيد الدروس الخصوصية الكشؼ عف آراء الخبرا 
تقديـ عدد مف التدابير التنظيمية المقترحة لترشيد ظاىرة الدروس الخصوصية في التعميـ  

 المصري 

 تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من االعتبارات التالية:
الخصوصية في المدارس الثانوية وانعكاساتيا السمبية تسميطيا الضوء عمى ظاىرة الدروس     

عمى واقع البيئة ومجمؿ األوضاع المدرسية، والحاجة الماّسة إلى معالجتيا  أما األىمية 
التطبيقية العممية لمدراسة فيمكف أف تتمثؿ في االستفادة مف نتائجيا في توجيو المسؤوليف في 

معية مف خالؿ وقوفيـ عمى أسباب انتشار ظاىرة الدروس وزارة التربية والتعميـ، واألطراؼ المجت
الخصوصية ونتائجيا المختمفة االيجابية والسمبية، مما يسيـ في وضع برامج وحموؿ عالجية 

 يمكنيا ترشيد الظاىرة والحد مف سمبياتيا 

بار فروض يعتمد البحث عمى المنيج الوصفي حيث " يتضمف ىذا المنيج جمع البيانات الخت
البحث بمدخؿ أو اإلجابة عمى أسئمة متعمقة بالوضع الراىف لموضوع الدراسة"  كما يستعيف 

تحميؿ السياسات " باعتباره محاولة متعمقة لفيـ خيارات السياسة، والتحكـ أو التأثير عمى عممية 
منتائج اتخاذ القرار، وذلؾ بتقديـ معمومات حقيقية لمحممي السياسات تمكنيـ مف التوصؿ ل

 وأفضؿ البدائؿ المتعمقة بمشكمة تربوية ما" 

 تشمؿ مصطمحات الدراسة ما يمي:   
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تعرؼ الدروس الخصوصية بأنيا: "كؿ جيد تعميمي يحصؿ عميو التمميذ خارج الفصؿ     
 ( ٕ٘ٛ: ٕٗٓٓالمدرسي بحيث يكوف ىذا الجيد منتظما ومتكررا وبأجر"  الرشيدي، 

كما تعرؼ بأنيا: "ىي طريقة وعممية تربوية يقـو خالليا المتعمـ بالتفاعؿ مع تمميذ إلى ثالثة     
عمى األكثر لالستجابة المباشرة لحاجات تعميميـ و اىتماماتيـ الفردية الخاصة، التي يمكف 

: ٜٕٔٓ حمود  جزئيا أو كميا تحقيقيا بالطرؽ التعميمية الجماعية أو شبو الجماعية األخرى" 
ٕٔ) 

وعمى ضوء ما سبؽ، تتحدد الدروس الخصوصية إجرائيا في البحث الحالي بأنيا: كؿ         
جيد تعميمي إضافي يحصؿ عميو الطالب أو مجموعة مف الطالب مف خالؿ لقاء غير رسمي، 

يف يتـ بينيـ وبيف المعمـ الخاص خارج جدراف المدرسة، وخطة الدراسة في مكاف وزماف محدد ب
 كال الطرفيف، نظير أجر محدد  

 

تعرؼ ترشيد الدروس الخصوصية إجرائيا في البحث الحالي بأنو: جممة اإلجراءات      
والوسائؿ واألنشطة التي يتـ القياـ بيا لمحد مف تفاقـ ظاىرة الدروس الخصوصية ووضعيا في 

التعميـ المقدمة لطالب التعميـ العاـ وكذلؾ مراعاة  مسارىا الطبيعي مع األخذ في االعتبار نوعية
الظروؼ االقتصادية والتعميمية واالجتماعية التي يعيشيا معظـ ىؤالء، إضافة إلى رغبات أسرىـ 

 في إلحاقيـ بمؤسسات التعميـ العالي 

( عمى Dwita, Cheisviyanny, Helmy, Marwan,  2018يركز ىذا البحث     
، وقد جمعت بيانات ىذا البحث الدروس الخصوصيةماج طالب المرحمة الثانوية في اند

مدينة وبمدية في غرب  ٖٔمدرسة ثانوية  في  ٖٖٗباستخداـ استبياف استقصائي أجري عمى 
سومطرة  وتبيف أف ىناؾ خمسة عوامؿ تدفع طالب المدارس الثانوية لاللتحاؽ بيذه المؤسسات 

 ج التعميمية الخاصة ، واألقراف  ية ، ومدرسية ، والبرامىي عوامؿ الشخصية، وأسر 

يطمؽ عمى الدروس الخصوصية مصطمح تعميـ الظؿ ألنيا تحاكي النظاـ الرسمي لمتعميـ،      
اـ المدرسي حيث يتغير المنيج الدراسي في المدارس، فيتغير في تعميـ الظؿ؛ ومع توسع النظ
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وتمدده، فإف تعميـ الظؿ أيًضا يتوسع ويتمدد، وتتغير أشكاؿ الدروس الخصوصية ويختمؼ 
حجميا مثمما يتغير شكؿ النظاـ التعميمي الرسمي وحجمو، واف سمات تعميـ الظؿ وأىدافو تعد 

وف أقؿ وضوحا مف سمات نظاـ التعميـ الرسمي وأىدافو، إلى جانب أف أكثر أفراد المجتمع يركز 
 (Bray,2013  عمى االلتحاؽ بالتعميـ الرسمي أكثر مف االلتحاؽ بظمو 

ديفيد ستيفنسوف أوؿ مف صاغ في دراسة مبكرة  David Stevenson وكاف الباحث     
ـ المصطمح االجتماعي والتربوي "تعميـ الظؿ" ٕٜٜٔلمطبقات التعميمية في المجتمع الياباني  

الصمة القوية بيف نظاـ التعميـ السائد وبيف االنتشار الواسع  في أوائؿ التسعينات لمداللة عمى
مارؾ براي ىذا   Mark Brayلتعميـ الظؿ خارج نطاؽ التعميـ  وفي وقت الحؽ ، وضع 

المصطمح عمى عاتؽ صانعي السياسات التعميمية مف خالؿ توثيؽ النمو في تعميـ الظؿ في 
حصر أنشطتو والتي يمكف اعتبارىا تظمياًل جميع أنحاء العالـ مف خالؿ تحديد أىـ سماتو و 

 .(Byun, & Baker, 2015, p.2) خفًيا، وتتمثؿ أىـ ىذه السمات فيما يمي:
تكممػػة: التعمػػيـ فػػي الظػػؿ تكميمػػي بطبيعتػػو ألنػػو يتنػػاوؿ الموضػػوعات التػػي تغطييػػا المدرسػػة  -ٔ

 بالفعؿ 
  وس الرسمية داخؿ السوؽ: يتـ توفير التعميـ في الظؿ مقابؿ رسـو ، في مقابؿ الدر

المدارس غير المدفوعة التي يقدميا األسر المجتمع ، أو الدروس اإلضافية المقدمة مف 
 معممي المدارس كجزء مف التزاماتيـ المينية ومسؤولياتيـ 

أكاديمي: يغطي تعميـ الظؿ مواضيع أكاديمية بما في ذلؾ المغات والرياضيات وموضوعات -ٕ
الميارات الموسيقية أو الفنية أو الرياضية التي يتـ تعمميا في  أخرى متنوعة ، ولكنو يستبعد

 المقاـ األوؿ مف أجؿ المتعة و / أو مف أجؿ تنمية شخصية أكثر استدارة 
وعمى الرغـ مف اختالؼ وجيات نظر أفراد المجتمع حوؿ الدروس الخصوصية بيف مؤيد      

لدى كثير مف األسر ذات المستوى  ليا وساع نحوىا، أو مقاـو ورافض ليا إال أنيا توغمت
االقتصادي المرتفع والمتوسط، حيث لـ يعد لؤلسرة مفرا مف إلحاؽ أبنائيا بيا عمى اختالؼ 
صورىا وتعدد أشكاليا، ويظؿ ليا حضور بشكؿ كبير في حياة األسر، وما يصاحب ذلؾ مف 

و المدرسة أو النظاـ انعكاسات متعددة وآثار متنوعة سواء عمى الطالب أو األسر أو المعمـ أ
 التعميمي ككؿ     
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ويتميز تعميـ الظؿ بكونو مرتبطا بالربح المادي سواء وجو لوجو أو عف طريؽ اإلنترنت أو     
المحاضرات المسجمة أو مقاطع الفيديو عمى أسطوانات أو نحوه، ويشمؿ أيضا جميع المذكرات 

لة والمالحظات وحؿ الواجبات كؿ ذلؾ التمخيصية أو أسئمة وأجوبة والكتب اإللكترونية واألد
مقابؿ مبالغ مالية تدفع لالنتفاع بيا، ولكف إذا االنتفاع بيا مجانا فال تعد تعميـ ظؿ فتكوف أشبو 

(، ومف ثـ فيو يتطور ويطور نشاطاتو وفعالياتو وينوع Borodchuk, 2011بدروس إضافية  
كميمي بعد المدرسة الذي ال يستيدؼ أدواتو لتحقيؽ ربح أكثر، وبذلؾ يختمؼ عف التعميـ الت

 ,Kobakhidze, 2014الربح بؿ يستيدؼ تنمية ميارات الطالب وتحسيف مستوى تحصيمو  
p27 ويرتبط مصطمح تعميـ الظؿ ارتباطا وثيقا بالمناىج الدراسية لمطالب، ومف ثـ فأي  )

 يـ الظؿ دروس يتمقاىا الطالب ليس ليا عالقة بمحتوى المنيج فإنيا ال ترتبط بتعم
 Abid  كما أطمؽ عمى الدروس الخصوصية مصطمح التعميـ التكميمي المدفوع األجر ونحوه    

MALIK, 2017, p26 ) وىو تمقي الطالب مساعدات مف قبؿ معمميف أو مؤسسات خاصة
مقابؿ مبالغ مالية متفؽ عمييا مف أجؿ تطوير أداء الطالب، وتعزيز التحصيؿ األكاديمي، 

تاحة الفرصة أماـ االلتحاؽ بالجامعة، إلى جانب تمبية متطمباتيـ التعميمية في ظؿ البيئة  وا 
التنافسية المتزايدة بما في ذلؾ األداء األكاديمي والصحة البدنية والقدرات غير 

 (  Heyneman 2008المعرفية  

 العناصر التالية: يتناوؿ ىذا المحوؿ    

يندفع الطالب نحو االلتحاؽ بالدروس الخصوصية نتيجة إحساسيـ أف المدرسة ال تشبع    
حاجاتيـ، ويتـ جذبيـ إلييا عف طريؽ التسويؽ الذي يقوـ بو مقدمو ىذه الخدمات  كما يحرص 

بوصفيا الدروس الخصوصية دمات التي توفرىا أولياء األمور عمى استفادة أبنائيـ مف الخ
دروسا تكميمية لمساعدتيـ عمى مواكبة نظرائيـ في التحصيؿ األكاديمي، أو تعميـ أبنائيـ 

 ٕٚـ أف ٕٓٔٓالمجاالت التي ال يغطييا التعميـ الرسمي، لذلؾ نجد في استطالع لمرأي عاـ 
% في المرحمة المتوسطة ٕٛالعميا و% في الثانوية ٘ٛ% مف طالب المرحمة الثانوية الدنيا، و

  (Kwo,  and  Bray, 2011)كانوا يتمقوف الدروس الخصوصية  
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بالدروس الخصوصية وفي السياؽ ذاتو، يتنافس أولياء األمور فيما بينيـ عمى إلحاؽ أبنائيـ    
وبخاصة في مراحؿ الشيادات المفصمية مثؿ نياية المرحمة اإلعدادية أو نياية المرحمة الثانوية، 

إذا كاف القائموف عمييا معمموف مشيود ليـ بالخبرة في تدريب األبناء عمى أسئمة االختبارات 
وتنوع االمتحانات، بؿ في بعض األحياف يحتاج ولي األمر إلى واسطة تمكنو مف الحصوؿ 
عمى موافقة المعمـ عمى إلحاؽ ابنو بمجموعات الدروس الخصوصية  وقد يضطر الطالب إلى 

ف تأخر االنضم اـ إلى ىذه المجموعات في العطمة الصيفية لممدارس ليضمف استمراره فييا، وا 
في االلتحاؽ بيا فإنو يفقد فرصة االنضماـ إلييا مرة أخرى عند بداية العاـ الدراسي  ويزداد 
تشبث أولياء األمور باالستفادة مف خدماتيا إذا تيقنت األسرة مف كفاءة ىذا المعمـ مف خالؿ 

حد أبنائيا عمى درجات متميزة في مادتو، فتصر األسرة عمى إلحاؽ بقية أبنائيا حصوؿ أ
 بمجموعات ىذا المعمـ، بؿ وتنصح أقاربيا بضرورة انضماـ أبنائيـ بمجموعات ىذا المعمـ 

إلى اليوس الدروس الخصوصية وقد تحوؿ التنافس بيف أسر الطالب عمى إلحاؽ أبنائيـ ب    
عمييا تعميـ إلى استغالليـ باعتبارىا سمعة تخضع لقانوف العرض  بيا، مما دفع القائميف

عالنات متعددة في مختمؼ األماكف والمناطؽ تعتمد عمى  والطمب، لذلؾ تجد شعارات متنوعة وا 
أحدث وسائؿ واإلثارة والتشويؽ لجذب أكبر عدد مف العمالء إلييـ، وفي بعض الدوؿ تحولت 

خدمات بأشكاؿ متنوعة حسب الطمب وحاجة الطالب، إلى شركات مسؤولة عف تقديـ ىذه ال
 اعتمادا عمى آليات متعددة بحيث تمبي حاجات الطالب مقابؿ مبالغ مالية محددة 

وقد تبيف أف الحالة االجتماعية واالقتصادية ألسرة الطالب، وخاصة دخؿ األسرة وتعميـ     
األسر األكثر ثراء واألعمى ، فالدروس الخصوصيةالوالديف ىي عامؿ محدد وميـ لمطمب عمى 

دخال تستثمر أكثر فييا، وذلؾ ألف لدييا مزيدا مف الموارد المتاحة  ففي ليتوانيا ، عمى سبيؿ 
ٝ  أقؿ مف اآلباء الذيف يحمموف ٓ٘المثاؿ ، ينفؽ الوالداف المذاف حصال عمى التعميـ الثانوي 

، نسا رفوبولندا وألمانيا والنمسا في و (Būdienė and Zabulionis, 2006)شيادة جامعية 
ورو يؼ لأ ٛٙف مر کثوي أسنؿ خوؿ الطالب الذيف يحصؿ آباؤىـ  عمى دحصؿ حتمازداد اي

 ٓٓٓٛٔؿ دوف خدلء ذوي اآلباؿ افاف أطصية مولخصدروس الف امؼ ضعاأبعة أرعلی 
ورو  إلى جانب أف الطالب الذيف ينتموف إلى أسر محدودة الدخؿ يمتحقوف بأشكاؿ أرخص مف ي
  ومع ذلؾ فإف اآلباء منخفضو الدخؿ يستثمروف نسبة أعمى مف دخميـ في لدروس الخصوصيةا

في المائة  ٕ٘  ومف المثير لالىتماـ أف األسر مف نسبة بالدروس الخصوصيةإلحاؽ أبنائيـ 
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األدنى مف توزيع الدخؿ تفضؿ مقدمي الخدمات مف القطاع الخاص عمى الخدمات العامة  
(Collas, 2013 

% مف ميزانيتيا، و 6ٔٙٔنفؽ األسرة في ألمانيا عمى إلحاؽ أبنائيـ بالدروس الخصوصية تو   
% بفرنسا، و 6ٕٖ% ببولندا، و 6ٕٜ% في قبرص، و 6ٜٕٔٔ% في رومانيا، و6ٜٖٙٔ
 (Bukowski, 2017,p.19) % بإيطاليا 6ٜٓٓ% بأستراليا، و 6ٖٔ% بأسبانيا، و 6ٖٚٔ
وأشكاليا خاصة بيف المناطؽ الريفية والحضرية ية الدروس الخصوصكما تختمؼ أنماط      

متأثرا بارتفاع الدخؿ في المناطؽ الحضرية، وأف اآلباء لدييا أكثر تعميما، كما تتوافر أسواؽ 
تعميمية أكثر قدرة عمى المنافسة، وأعداد كبيرة مف المعمميف الخصوصييف والمتميزيف واألكثر 

 خبرة ودراية بالمناىج الدراسية 
 

تعتبػر كثافػة الفصػوؿ واحػػدة مػف المشػكالت المزمنػػة التػي تواجػو نظػػاـ التعمػيـ فػي مصػػر 
بصػػػفة عامػػػة، وفػػػي مػػػدارس التعمػػػيـ االبتػػػدائي بصػػػفة خاصػػػة  لػػػذا يعتقػػػد كثيػػػروف مػػػف البػػػاحثيف 
ة التربوييف أف ىذه الظاىرة ىي المشكمة األـ لكثير مػف َسػْوءات نظامنػا التعميمػي  ونتيجػة لمجانيػ

لزامية التعميـ األساسػي مػف جانػب، والقيػود الماليػة التػي تحػوؿ دوف التوسػع فػي أعػداد الفصػوؿ  وا 
والمدارس مف جانب آخر، تفاقمت ىذه المشػكمة حتػى أصػبح متوسػط أحجػاـ الفصػوؿ فػي مصػر 

 ٖٕٚ٘ـ ٕٛٔٓمف أعمى المتوسػطات عمػى مسػتوى العػالـ  حيػث وصػؿ إجمػالي عػدد المػدارس 
طالبػػا، وبمغػػت كثافػػة الفصػػؿ فػػي  ٖٖٜٙٚٗٔفصػػال، بيػػا  ٜٜٖٗٔلفصػػوؿ مدرسػػة، وبمػػغ عػػدد ا

، 6ٔٔٗ، وفػػي التعمػػيـ الثػػانوي 6ٔٙٗ، وفػػي المرحمػػة اإلعداديػػة 6ٕٖ٘المرحمػػة االبتدائيػػة متوسػػط 
( ٕ٘ٓٓ( وفػػػي دراسػػػة لقاسػػػـ  ٕ: ٕٛٔٓ اإلدارة العامػػػة لػػػنظـ المعمومػػػات ودعػػػـ اتخػػػاذ القػػػرار  

تمميػًذا أو أقػؿ، و  ٘ٗسة أنيػـ يعممػوف فػي فصػوؿ أحجاميػا % مف المعمميف عينة الدرإ٘أشار 
% إنيػػػػـ يعممػػػػوف فػػػػي فصػػػػوؿ ٖٓتمميػػػػذًا،  ٓٙ-٘ٗ% إنيػػػػـ يعممػػػػوف فػػػػي فصػػػػوؿ أحجاميػػػػا ٘ٗ

تمميذًا أو أكثر  وىذا الحجـ يزيد كثيًرا عف المتوسط الػوارد فػي إحصػاءات الػوزارة ،  ٓٙأحجاميا 
وف بػػأف الفصػػوؿ مزدحمػػة جػػدًا بالتالميػػذ، و % مػػف المعممػػيف إنيػػـ يشػػعر 6ٖٕٚونتيجػػة لػػذلؾ قػػاؿ 

% مػػف 6ٖٙ% فقػػط أنيػا غيػر مزدحمػػة، وىػؤالء 6ٗٗ% إف الفصػوؿ مزدحمػة إلػػى حػد مػا، 6ٖٖٕ
 تمميًذا أو أقؿ   ٓٗالعينة الكمية( يعمموف في الغالب في فصوؿ أحجاميا 
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ومػػف ثػػـ، تػػؤثر كثافػػة الفصػػوؿ وعػػدد الطػػالب بيػػا عمػػى قػػدرة الطالػػب عمػػى اسػػتيعاب مػػا 
قدمو لو المعمموف، حيث ال تتاح لمطالب الفرصة لمناقشة المعمـ، ويكوف انتباىيـ منصػرًفا عػف ي

شػػػرح المعمػػػـ، وربمػػػا يعجػػػز المعمػػػـ عمػػػى االعتمػػػاد عمػػػى إسػػػتراتيجيات تػػػدريس تمبػػػي حاجػػػات كػػػؿ 
الطػػػالب  كمػػػا يتسػػػبب ارتفػػػاع الكثافػػػة فػػػي كثػػػرة المشػػػاحنات وحػػػوادث العنػػػؼ وشػػػيوع السػػػموكات 

ـ وىو ما يضيع وقت وجيػد المعمػـ فػي محاولػة السػيطرة عمػى الفصػؿ وحفػظ النظػاـ  السمبية بيني
فيمجأ ىؤالء الطالب وأسرىـ إلى فصوؿ الدروس الخصوصية لفيػـ الػدروس واسػتيعابيا والتػدريب 
عمػى االمتحانػات ومناقشػة المعممػيف والحصػوؿ عمػى مػذكرات وتمخيصػات لممنػاىج، لكػي تطمػػئف 

 عمى تحصيؿ درجات أعمى في نياية العاـ الدراسي األسر عمى قدرة أبنائيـ 

تواجو دوؿ العالـ ونظميا التعميمية تحديات متنوعة مثؿ التقدـ اليائؿ في تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت، وقد فرضت ىذه التحديات عمى ىذه النظـ التعميمية  ضرورة مواكبة 

ؤوب لتحسيف جودة مخرجات المنظومة التعميمية مف خالؿ ىذه التطورات مف خالؿ السعي الد
إعادة النظر في فمسفة ىذه النظـ وأىدافيا، ومف ثـ، لـ يعد التحدي أماـ دوؿ العالـ  يقتصر 
عمى قدرتيا عمى إتاحة التعميـ لكؿ المواطنيف فقط، ولكف امتد إلى ضرورة تحسيف وضماف 

يجاًبا في معدالت جودتو واالرتقاء بميزتو التنافسية، وذلؾ أل ف مستوى جودة التعميـ يؤثر سمًبا وا 
التنمية البشرية المستدامة، فكمما ارتفعت معدالت الجودة في النظاـ التعميمي ارتفعت إنتاجيتو، 
وىذا ما يعرؼ بالمردود التنموي لمتعميـ والقدرة عمى التنافس في ظؿ السباؽ الحضاري 

 المعاصر 
 

 
 (. تقرير التنافسية العالمي. سويسرا: جنيف.7102المصدر: منتدى االقتصاد )
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  (ٜٖٔمف  ٔٛكاف    ٕٓٔٓ/ٕٔٔٓيتضح مف الشكؿ السابؽ أف ترتيب مصر عاـ 
ـ  إلى أف وصؿ ٕٗٔٓإلى  ٕٔٔٓوبعدىا بدأ ترتيبيا يتراجع وخاصة في الفترة مف 

 (  ٗٗٔمف  ٜٔٔ  ٕٗٔٓ/ٕ٘ٔٓترتيبيا عاـ 

يمثؿ االلتحاؽ بالجامعة حمما لكؿ طالب وطموحا لدى األسرة تسعى إلى تحقيقو بكؿ      
الوسائؿ وتسخر جميع إمكاناتيا، وترصد ميزانية لتحقيؽ ىذا اليدؼ، فيي وسيمة الطالب 

مكانة االجتماعية لمحصوؿ عمى وظيفة تؤمف لو دخال يوفر لو حياة كريمة، إلى جانب ال
ومستوى االحتراـ الذي ينالو مف أفراد المجتمع المحيطيف بو، عالوة عمى تحقيؽ الذات والثقة 
بالنفس ألنو حقؽ ما كاف يتطمع إليو منذ صغره، إلى جانب ترسيخ المكانة االجتماعية لؤلسرة 

أبنائيا بالدروس في المجتمع الذي يعيشوف فيو، كؿ ما سبؽ يجعؿ األسرة ال تتردد في إلحاؽ 
الخصوصية سواء عند المعمميف أو في مراكز تقدـ ىذه الخدمات، بؿ وترصد األسرة ميزانية 
سنوية تجيز ليا كؿ عاـ قبؿ أي شيء لضماف حجز األبناء أماكف عند معمميف متميزيف 
ومشيوريف في ىذا المجاؿ  بؿ أصبح الحجز عند بعض المعمميف المشيوريف يتطمب واسطة 

 إليو وتحديد موعد لذلؾ   لموصوؿ

يمجأ الطالب المتفوقوف الذيف يؤدوف أداًء جيًدا بالفعؿ إلى الدروس الخصوصية مف أجؿ      
الحفاظ عمى أدائيـ أو تحسينو في المجتمع التنافسي، ويستمروف في تميزىـ األكاديمي وتمكنيـ 

(  ويستمر ىؤالء الطالب بالدروس Dawson, 2010عمى الدرجات  مف الحصوؿ عمى أ
الخصوصية رغبة مف أنفسيـ ورغبة أسرىـ في تحقيؽ التميز والتفوؽ وااللتحاؽ بأفضؿ الكميات، 
ألف مثؿ ىذه األمور تولد السعادة لدى أفراد األسرة وأبنائيا وأقاربيـ بسبب تفوقيـ كما يشعروف 

ئيـ، وتطمعيـ إلى االلتحاؽ بالكمية التي يرغبوف بيا، وكذلؾ الفرح بالبيجة والفرح بتميز أبنا
 بالحصوؿ عمى وظيفة تمكنيـ مف إدارة حياتو واستكماليا بطريقة جيدة 

أكاديميا يستفيدوف أكثر ( أف الطالب ذوي المستوى المنخفض Wu  2014أظيرت دراسة     
مف الدروس الخصوصية مف غيرىـ مف أولئؾ الذيف لدييـ مستويات أعمى، بؿ ويمكنيـ تقميؿ 

؛ ثـ الفجوة بينيـ   وبيف الحاصميف عمى درجات عالية أو الممتحقيف بمدارس عالية الجودة، ومف
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وف صعوبات في تسارع أسر الطالب المتأخريف دراسيا أو منخفضي التحصيؿ أو الذيف يواجي
التعمـ إلى المجوء إلى معمميف أو مؤسسات تقدـ خدمات عالجية مقابؿ مبالغ مالية، فيناؾ 
طالب يعانوف مف صعوبات متعددة في التعميـ مثؿ عسر القراءة لنطؽ الكممة وكتابتيا كتابة 

بطيئة  صحيحة، أو قراءة الكممات بطريقة معكوسة، وأف سرعة القراءة لدييـ تميؿ إلى أف تكوف
لمغاية، وال يممكوف المعرفة الكافية لمكممات أو معانييا مما يجعؿ كثيرا مف ما يقرؤونو ال معنى 
لو، وقد تستمر اضطرابات القراءة حتى مرحمة البموغ، ولكف إذا تـ التدريس الفردي ليؤالء 

مؤسسات الطالب وبناء برامج عالجية ليـ وتتميز بجودة تعميمية عالية، مف قبؿ معمميف أو 
تقدـ ىذه الخدمات مدفوعة األجر فإف مستواىـ يتحسف ويكتسبوف الميارات األساسية في القراءة 
والكتابة والحساب، مما يمكنيـ مف استكماؿ مسيرة تعمميـ عبر مراحؿ التعميـ المختمفة، 

 (Hamblet, 2011   ويحققوف أحالميـ في االلتحاؽ بإحدى الجامعات

ُيعزى الطمب عمى الدروس الخصوصية إلى المفاىيـ السمبية لمتعميـ التقميدي واالعتقاد بأف      
الدروس اإلضافية ضرورية لمنجاح األكاديمي  ومع ذلؾ ، فإف التدريس الخاص ليس فعااًل 

خطى الطالب الذيف دائًما في رفع التحصيؿ األكاديمي ؛ وفي بعض المدارس عادة ما يت
يركزوف في الفصوؿ الدراسية نظراءىـ الذيف يمتحقوف بمؤسسات الدروس الخصوصية في معدؿ 
الدرجات النيائي ألف  ىؤالء الطالب قد يناموف خالؿ الدروس ألنيـ يشعروف بالتعب بعد 

ـ يمكف أف يجعؿ التعميالدروس الخصوصية الدراسة الخارجية المفرطة؛ وىذا يعني أف نظاـ 
 (Bray, Lykins, 2012المنتظـ أقؿ كفاءة   

وفي اإلطار ذاتو؛ يركز بعض المعمميف أيًضا عمى الدروس الخصوصية أكثر مف       
الدروس العادية  مما يؤدي إلى عدـ الكفاءة  ويمكف أف يؤدي ىذا إلى الفساد عندما يقـو 

 الدروس الخصوصية المعمموف ببذؿ جيد أقؿ في فصوليـ العادية مف أجؿ تعزيز سوؽ 

لمدروس في الوقت الذي تركز فيو كثير مف األبحاث الحالية عمى اآلثار التعميمية      
، فإف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا حتى اآلف تبدو متناقضة، حيث وجدت بعض الخصوصية

ية قوية ، في حيف وجدت بعض الدراسات األخرى تأثيرات متواضعة الدراسات تأثيرات إيجاب
وحتى بسيطة  عالوة عمى ذلؾ ، ىناؾ عدد مف الدراسات التي تشير إلى وجود تأثير ضار 
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عمى التحصيؿ األكاديمي  كما أنو ال يوجد دليؿ عممي عمى ما إذا كانت مدروس الخصوصية ل
ىذا الدليؿ المختمط إلى عوامؿ مختمفة بما في ذلؾ  الخدمات األكثر تكمفة أكثر فعالية  ويعزى

االختالؼ الواسع في التعاريؼ لمتغيراتيا، واختيار المتغيرات التابعة، ونوع النماذج اإلحصائية 
المستخدمة، ولكف حتى اآلف ال توجد استنتاجات واضحة حوؿ آثار التعميـ الظؿ عمى النتائج 

التحقيؽ فييا  باإلضافة إلى ذلؾ ، ليس ىناؾ كثير مف  التعميمية، وكثير منيا ال يزاؿ يتعيف
والوسائؿ الوطنية لمدروس الخصوصية األدلة عمى وجود ارتباط بيف االستخداـ الوطني العالي 

 (Byun, & Baker, 2015, p.5) في االختبارات الدولية  
ؤثر عمى مبدأ ليا آثار سمبية متعددة، "حيث ت الخصوصية انتشار الدروس وعمى ذلؾ؛ فإف    

 الطالب ذوي المستويات االقتصادية واالجتماعية المختمفة في الحصوؿ عمى فرص بيف المساواة
 المعمـ أسموب تواصميـ ونمط تفاعميـ ونوعية مع عمى تؤثر كما التحصيمية، الناحية مف متكافئة

 ربويةت أىداؼ ليا بوصفيا مؤسسة المدرسة في ضعؼ ثقتيـ التدريس، مما يسبب في أثناء
 المرعشمي،  التوازف" في واختالؿ والجيود األمواؿ ىدر كثير مف ينتج عنيا كما واجتماعية،

(  ومف ثـ؛ يمكف استعراض اآلثار السمبية الناجمة عمى الدروس الخصوصية ٓٛٔ: ٕٕٔٓ
 عمى النحو التالي:

 

واتساع  االجتماعية التباينات إلى تفاقـوع الدروس الخصوصية لقواعد السوؽ أسيـ خض    
الفجوة بيف الطالب الميسوريف والطالب غير القادريف لصالح الفئة األولى، إذ ال يتمكف الطالب 
غير القادريف مف المجوء إلى الدروس الخصوصية بالرغـ مف رغبتيـ في ذلؾ  ويتمثؿ العائؽ 

وفي الوقت نفسو ال تستطيع أسرىـ  ي عدـ توافر الماؿ الالـز لتحقيؽ ذلؾ األساسي أماميـ ف
تحمؿ األعباء األساسية لمحياة مثؿ المأكؿ والسكف، وتصبح بذلؾ الدروس الخصوصية بالنسبة 

 ليـ ضربا مف الرفاىية  
ومف ثـ فإف الدروس الخصوصية تعمؿ عمى إعادة إنتاج األوضاع االجتماعية لمطالب،      

ألسر التي ال يقدر أبناؤىا عمى االلتحاؽ بالدروس الخصوصية ستصبح النسخة العصرية فا
لمطبقة التي ال تممؾ كما كاف يطمؽ عمييا سابقا  فبسبب وضعيـ االقتصادي المتدني ال يتمقى 
أبناؤىا التعميـ المناسب ليـ ومف ثـ ينخفض تحصيميـ الدراسي نتيجة لذلؾ وتحد مف قدرتيـ 

لنجاح األكاديمي وعمى الحصوؿ عمى فرص عمؿ مناسبة في المستقبؿ، أو قد عمى تحقيؽ ا
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يؤدي إلى رسوبيـ ومف ثـ تسربيـ مف التعميـ، وقد يؤدي ذلؾ إلى توارث األبناء ميف اآلباء  
وفي المقابؿ فإف الطبقة التي تممؾ ىي التي تستطيع أف تحصؿ عمى تعميـ متميز سواء 

يمكنيـ مف الحصوؿ  بالدروس الخصوصية عند معمميف ذوي خبرةبااللتحاؽ بالتعميـ الخاص أو 
 ,Brehm, & Silova)  عمى درجات مرتفعة في االختبارات تؤىميـ بااللتحاؽ بكميات متميزة

2014, p.112) 
براز الفجوة في الفرص      وعميو؛ فإف الدروس الخصوصية تمارس دورا في تعزيز الطبقية وا 

اديمي بيف طالب المجتمع الواحد  فاألسر تتفاوت في مواردىا وفي النجاح االجتماعي واألك
 االقتصادية وفي قدرتيا عمى بذؿ الماؿ إللحاؽ أبنائيا بالدروس الخصوصية 

 

% مف اآلباء يروف أف األمواؿ التي تدفع مقابؿ  ٛ٘في دراسة بيونغ كونغ أشارت إلى أف     
 ,Kwo,  and  Bray تمثؿ عبئا ماليا لمكثير منيـ صية الدروس الخصو الحصوؿ عمى 

(  وبيذا يضغط التحاؽ األبناء بيا عمى األسر المصرية ماديا لدرجة تصؿ إلى (2011
 أفراد ممتحقيف بالتعميـ العاـ  ٘: ٖاستنزافيا وبخاصة إذا كاف متوسط عدد األبناء مف 

ع تعاني مف تدىور الحالة االقتصادية، ويزداد األمر سوءا إذا كانت ىذه األسر في الواق    
أف التعميـ المنخفض يعد  ٜٕٔٓتقرير الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء  حيث أفاد

أكثر العوامؿ ارتباًطا بمخاطر الفقر في مصر، حيث تتناقص مؤشراتو كمما ارتفع مستوى 
% لمف حصؿ عمى ٛ ٔٔ مقابؿ ٕٛٔٓ% في ٕ ٜٖالتعميـ  فبمغت نسبة الفقراء بيف األمييف 

شيادة جامعية في نفس العاـ  وبمغت نسبة الفقراء بيف حاممي الشيادات فوؽ المتوسط 
%، وبمغت بيف الحاصميف ٗ ٕٕ%، وبمغت النسبة بيف مف حصموا عمى شيادة ثانوية ٔ ٕٓ

% لمف يحمموف شيادة محو ٖٖ% لمشيادة االبتدائية، وٖ ٖٛ%، وٗ ٖٗعمى شياد إعدادية 
إضافة إلى أف محافظة أسيوط وردت بالمرتبة األولى في أفقر المحافظات في مصر  األمية 
%، أما أقميا فقًرا ٖ ٘٘%، ثـ األقصر بنسبة ٙ ٜ٘%، تمتيا سوىاج بنسبة ٚ ٙٙبنسبة 

% مف سكاف ريؼ الوجو ٜ ٔ٘%  ويعد ٗ ٜ%، ثـ الغربية بنسبة ٙ ٚفكانت بورسعيد بنسبة 
ف السكاف، ال يستطيعوف تمبية احتياجاتيـ األساسية مف الغذاء % مٕ ٕ٘القبمي، الذيف يمثموف 
% بريؼ الوجو البحري، وتقؿ ىذه النسبة في حضر الوجو القبمي إلى ٖ ٕٚوغير الغذاء، مقابؿ 

%، وشيد حضر وريؼ ٚ ٕٙ%  في حيف تبمغ نسبة الفقراء في المحافظات الحضرية، ٖٓ
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ت الحضرية ارتفاًعا في مستويات الفقر بيف الوجو البحري، وحضر الوجو القبمي والمحافظا
  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓو ٕ٘ٔٓعامي 

 تقريػري بػيف اإلجمػالي ارتفػع المحمػي النػاتج مػف الفػرد نصػيب متوسػط أف إلى اإلشارة وتجدر   
 %إلػى   19.6 مػف مصػر فػي نسػبة الفقػراء ارتفػاع مػف الػرغـ عمػى 2010 ، 2008 عػامي
 (Tobala, 2011   فقراءلم العدد المطمؽ في الزيادة % وكذلؾ21.6
، ٕٛٔٓجنيػو لعػاـ  ٖٕٓٓٔويقدر إجمالي متوسط إنفاؽ األسرة المصرية عمى التعميـ بػػ        

جنيػو، وأف متوسػط  ٜٖٓٙٔوأف متوسط إنفاؽ األسرة المصرية عمى التعميـ في الحضر تقػدر بػػ 
مػػػالي متوسػػػط جنيػػػو، وأف إج ٖٕٛ٘ٔإنفػػػاؽ األسػػػرة المصػػػرية عمػػػى التعمػػػيـ فػػػي الريػػػؼ تقػػػدر بػػػػ 

، وأف ٕٛٔٓجنيػػو لعػػاـ  6ٖٔ٘٘نصػػيب الفػػرد مػػف اإلنفػػاؽ السػػنوي لؤلسػػرة عمػػى التعمػػيـ تقػػدر بػػػ 
جنيػػو فػػي الحضػػر، وأف  6ٔ٘ٔٛمتوسػػط نصػػيب الفػػرد مػػف اإلنفػػاؽ السػػنوي لؤلسػػرة عمػػى التعمػػيـ 
جنيػو فػي الريػؼ،  الجيػاز  6ٖٓٔ٘متوسط نصيب الفرد مف اإلنفاؽ السنوي لؤلسػرة عمػى التعمػيـ 

 (ٜٕٔٓلمتعبئة العامة واإلحصاء،  لمركزيا
 

 الطالب عمى يضغطوف المعمميف أف العالـ دوؿ مف عدد عمى أجريت دراسة أوضحت     

 والمستوى المنخفضة الدرجات ذوي الطالب عمى الضغط ويزداد الخصوصية بالدروس لاللتحاؽ

 في %ٕ٘ وكذلؾ منغوليا، في الطالب مف % ٓٗ حوالي أف إلى أشارت كما المتدني، األكاديمي

 الدروس فصوؿ في ليـ التدريس يتـ أوكرانيا في  %ٚٔ و ، جورجيا في %ٕٓو ، أذربيجاف

 تطمب وبولندا وكرواتيا واليرسؾ البوسنة فيو بالمدرسة  صفوفيـ معممي قبؿ مف الخصوصية

 عف الدراسة كشفتو  الدراسة وكشفت خصوصية، دروس عمى الحصوؿ   الطالب مف المدرسة

 ليـ والذيف مميزة خبرة لدييـ الذيف المعمميف بعض قبؿ مف الخصوصية الدروس احتكار ظاىرة

 (OPEN SOCIETY INSTITUTE, 2006, p14)  االمتحانات  بمحتوى دراية

 األسرة عمى يـالتعم تكمفة عبء زيادة وراء األسباب األىـ مف الخصوصية الدروس تعد  

 تطوير عمى حقيقيًّا قيًدا يمثؿ أصبح ما وىو خاصة، بصفة المغتربة واألسرة عامة بصفة المصرية

 بمجمس القرار اتخاذ ودعـ المعمومات مركز أصدره تقرير ويشير يشير حيث" مصر  في التعميـ

 مصري؛ جنيو مميار ٘ٔ نحو إلى وصؿ الخصوصية الدروس عمى العائمي اإلنفاؽ أف إلى الوزراء
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 ىذه المصرية األسر وتدفع المتوسط  في المصرية األسرة دخؿ مف %ٕ٘ حوالي يوازى ما أو

 كما مسئولة  أو واعية تربوية أعيف أي عف وبعيًدا المدرسة خارج يتـ تعميـ في سنويًّا المميارات

 أف إلى صريةالم لؤلسرة بالنسبة الخصوصية الدروس ظاىرة تكمفة حوؿ رأى استطالع نتائج تشير

 الدروس مشكمة مف يعانوف-الجامعي قبؿ التعميـ بمراحؿ أبناء لدييا التي- األسر مف %ٓٙ

 جنيًيا ٓ٘ٔ مف أقؿ حتى ٓ٘ مف المتوسط في ينفقوف األسر ىذه مف %ٛٗ وأف الخصوصية،

 عمى شيريًّا جنيو ٓٓٔ مف أقؿ منيا %ٖٚ ينفؽ بينما ابف، لكؿ الخصوصية الدروس عمى شيريًّا

 الخدمات عمى المصرية األسر إنفاؽ قصور إلى النفقات ىذه أدت ولقد الخصوصية  لدروسا

 %ٖٛ أف إلى االستطالع نفس نتائج تشير حيث الظاىرة نطاؽ اتساع مع خاصة األخرى، والسمع
 عمى يحصموف -رأييا استطالع تـ التي العينة  في العاـ الثانوي التعميـ بمرحمة- الطالب مف

 يقرب ما أي الحكومية؛ المدارس طالب إجمالي مف %٘٘ إلى  النسبة وتصؿ ،خصوصية دروس

 (ٕٖ، ص  ٕٚٓٓبدراوي، ويوسؼ،   وطالبة"  طالب مميوف ٛ  مف
 وىي الخصوصية بالدروس ارتبطت التي الظواىر مف عديدا دراسات عدة تناولت ولقد     

 .Barnett , 2004 ,p)   بعينيا: دولة عمى تقتصر وال دوؿ عدة في تتالقى ظواىر
المرعشمي،  نسيبة( ودراسة  ٖٛ-ٕٖ، ص ص  ٕٚٓٓبدراوي، ويوسؼ ،  ودراسة 1

 (ٖٕٓ-ٚٚٔ، ص ص ٕٕٔٓ
 الفرز إلعادة أداة جعمو إلى الوطف أبناء لكؿ يتاح مجانيًّا حقًّا كونو مف التعميـ تحويؿ  ٔ

 الطالب أماـ أفضؿ بشكؿ التعميمية الخدمة تتاح حيث الطبقي؛ والتمييز االجتماعي

 الخصوصية  الدروس قيمة  ألبنائيا توفر أف تستطيع  والتي غنية، أسر مف  المنحدريف

 القمة كميات عميو يطمؽ بما وااللتحاؽ أعمى مجموع عمى الحصوؿ فرص توفر وبالتالي

 والدخؿ  العمؿ حيث مف أفضؿ فرص لخريجييا توفر التي
لى ويالترب المدرسة دور تيميش إلى الظاىرة خطورة تمتد  ٕ  المواطف ثقة انعداـ حالة دعـ وا 

 والبشرية المادية إمكانياتو بكؿ الدولة مف والمدعـو الرسمي التعميمي النظاـ قدرة في

  بو  المناط والتربوي التعميمي دوره أداء عمى والتقنية
 عف عذر بدوف أو بعذر منيـ كبيرة أعداد انقطاع وشبو الطالب غياب نسب ارتفاع  ٖ

 مدارسيـ 
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 بالمراكز يسمى ما انتشار يالحظ كما لمتقييـ  الوحيد المعيار ىو المجموع أف مبدأ تكريس  ٗ

 االمتحانات قبيؿ خاصة عمييا اإلقباؿ وزيادة ازدحاميا يالحظ والتي  الموازية( التعميمية

  لممقررات  مبتسرة وتمخيصات بمراجعات العقوؿ لشحف االمتحانات وليالي
 المرضية إجازاتيـ وكثرة المدرسة، في بالتدريس لقياـا عف المعمميف مف عديد انشغاؿ  ٘

 التعميمية  العممية جودة عمى يؤثر مما والعرضية
 األولى الصفوؼ لتشمؿ وكذلؾ الدراسية المواد معظـ لتشمؿ الخصوصية الدروس امتداد  ٙ

  األطفاؿ  رياض مرحمة في األحياف بعض وفى االبتدائية المرحمة مف
 وتقنيات أساليب خالؿ مف التعميـ مراحؿ كؿ في والفردي اعيالجم الغش حاالت انتشار  ٚ

 الدروس أرباب مف بعض –بو يقـ لـ إف– عميو يساعد االنتشار ىذا وأف وتقميدية، متقدمة

 األمور  أولياء وأحياًنا المشرفيف المدرسيف وبعض التالميذ ذلؾ ويشمؿ الخصوصية
 وضغط مصالح جماعة يشكموف الخصوصية الدروس محترفي مف المعمموف أصبح  ٛ

 التعميـ  إلصالح حقيقية جيود أي لمقاومة حقيقية
فيـ، حيث  بؿ صـ معمومات دوف تعميـ تعمـ وال ال الخصوصية الدروس في باختصار  ٜ

 بآلية ركزت عمى محور التعمـ بمفيومو الضيؽ وأىممت محور اإلبداع والميارات
 يمؤل أف ىدفو بمف كاف أشبو فكيرالت عمى الطالب تدريب أو الفيـ عف بعيدة وميكانيكية

  بمادة صماء غير مفيومة   تسجيؿ  شريط
 الطالب احتراـ وعدـ الطالبي العنؼ ظاىرة بروز الخصوصية الدروس ظاىرة صاحب  ٓٔ

 استقدامو يمكف مساعدة آراء مجرد البعض نظر في –تعميـ وبدوف– أصبح الذي لممعمـ

 العاـ طواؿ المدرسة بو تقـو عما غنيت مركزة وصفة معدودة ساعات في ليقدـ لممنػزؿ

 فقط  القادروف يدفعو أجر نظير الدراسي،
 الطالب يجعؿ ما وىو المتتالية، الدراسية المراحؿ عبر االنتقاؿ في االمتحانات دور تعظيـ  ٔٔ

 الدرجات أعمى عمى لمحصوؿ الباب ىو الخصوصي الدرس أف يعتقداف األمر وولى

  الممكنة 
 

مف حؽ كؿ إنساف تخصيص وقت لممرح والترفيو عف نفسو وأىمو والميو مع أصحابو       
والمقربيف منو، ألنيا تعطي دافعا لو وتزوده بالحماسة لالستمرار في تعميمو ومذاكرتو، ومما 

وقت المخصص لمترفيو، الشؾ فيو فإف التحاؽ الطالب بالدروس الخصوصية يأخذ مف رصيد ال
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ومف ثـ يصبح في دوامة التعميـ والتحصيؿ والتمقي والمذاكرة مما يؤثر عمى دافعيتو وحماسو 
تجاه التعميـ، كما يؤثر عمى عالقتو بأسرتو والمحيطيف بو، فال يجد وقتا لمجموس معيـ 

الوالديف والطالب، واالستماع إلييـ والبيجة معيـ، ومف ثـ يضعؼ الروابط العاطفية والعالقة بيف 
وتضر بالقيمة الذاتية لمطالب الضعفاء ، ويؤدي في النياية إلى التقسيـ الطبقي والتصمب 

 (  Peng 2008االجتماعي  

 

 الطالب إجبار في القسرية المعمـ سمطة زيادة الخصوصية الدروس ظاىرة تفاقـ يصاحب    

 أف األمر نياية في تظير التي الدرجات وضع يمتمؾ ألنو عنده، الخصوصية بالدروس لاللتحاؽ

 الدروس عمى الطالب إكراه عمى يعتمد أنو بمعنى المستوى، ضعيؼ أو متوسط أو متفوؽ الطالب

 في متفوقوف طالب يمتحؽ األحياف بعض في بؿ إلييا، حاجة في يكف لـ ولو حتى الخصوصية

 وحتى منيـ، وسخريتو وتيديداتو عقابو مف خوفا صؿالف معمـ عند خصوصية بدروس دراسية مادة

حراجيـ الفصؿ داخؿ إىاناتيـ يتعمد ال  ال المعمـ ىذا فإف لذا (؛Zhang, 2014  زمالئيـ أماـ وا 
 تقؿ كما الخصوصية، ودروسو فصمو بيف الجيد ىذا يوزع بؿ فصمو، داخؿ جيده جؿ يعطي

 يفوتيـ ما تعويد إمكانيـ في أنفسيـ الطالب الءىؤ  أف معتمدا فصمو داخؿ أدائو تطوير نحو دافعيتو

 يكتسبو الذي األخالقي الفساد عمى عالوة عنده، الخصوصية بالدروس وميارات دروس مف

 والسموؾ القيـ منو يكتسبوف فيـ لطالبو قدوة ونيايتو األمر بداية في فالمعمـ معمميـ، مف الطالب

 السمبي  أو منو اإليجابي سواء

 

تؤثر الدروس الخصوصية بصفة عامة عمى تقديـ المساعدة العالجية لمطالب، وتؤثر أكثر      
عمى المنافسة واتساع الفروؽ والفجوة بيف مستويات الطالب، فوفًقا لتقرير جديد صادر عف بنؾ 

( في جامعة ىونغ كونغ، أنيا CERCرف  ( و مركز أبحاث التعميـ المقاADBالتنمية اآلسيوي  
تحافظ عمى التفاوتات االجتماعية وتفاقميا، وخمؽ أوجو قصور في أنظمة التعميـ  لذا قاؿ جوكو 
سارفي  قائد الممارسة التعميمية في إدارة التنمية اإلقميمية والمستدامة في بنؾ التنمية اآلسيوي: 

و بالفعؿ أكثر انتشاًرا في المنطقة اآلسيوية ، إف تعميـ الظؿ يتوسع بمعدؿ ينذر بالخطر  في
 (Bray, Lykins, 2012ويتـ إنفاؽ نسب متزايدة مف دخؿ األسرة عمى الدروس الخصوصية   
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 مف بمجموعة الظؿ تعميـ عف دولية دراسة أشارت أقرانو: مع التنافسية الطالب قدرة زيادة -ٔ

 وبولندا، ومنغوليا، ليتوانيا، ، جورجيا ، كرواتيا ، واليرسؾ البوسنة ،  أذربيجاف العالـ دوؿ

 أف بالجامعة، والتحقوا الثانوية المرحمة أنيوا طالبا ٖٔٚ ٛ شممت وأوكرانيا( وسموفاكيا،

 منغوليا، في %ٜٚو جورجيا، في منيـ %ٓٛو أذربيجاف، في الطالب مف  %ٖٜ

 في %ٚ٘ و واليرسؾ، البوسنة في %ٕٙو ليتوانيا، في %ٙٙو بولندا، في %ٔٚو

 الدراسة وأكدت   الخصوصية الدروس بفصوؿ التحقوا كرواتيا، في %ٙ٘ و  ، سموفاكيا

 إنيا إذ األحياف  بعض في مفيدة الخصوصية الدروس توفرىا التي الخدمات أف عمى

 OPEN) الفصؿ  داخؿ زمالئو مع التنافسية قدرتو زيادة عمى الطالب تساعد
SOCIETY INSTITUTE, 2006, p14)  دراسة وفي Nath  2008) في 

 تتراوح الذيف الطالب مف  ٝ 6ٜٙٗ أف إلى أشار  وطني مسوح عمى باالعتماد بنجالديش

 مف األساسية المعايير استوفوا الخاصة الخصوصية الدروس وتمقوا ٕٔ-ٔٔ بيف أعمارىـ

 العاشر الصؼ طالب مف اطالبً  ٕٕٛ لػ استقصائية دراسة وفي ، األساسي التعميـ جودة

 Hamid, Roland and Asaduzzaman ببنجالديش ريفية مدارس ثماني في
 الحصوؿ فرصة ضعؼ ليـ خصوصية دروًسا تمقوا الذيف الطالب أف وجدت (ٜٕٓٓ 

 نتائج الزعـ ىذا ويؤكد خصوصية  دروسا يتمقوا لـ الذيف نظرائيـ مف أعمى درجات عمى

 أثر عمى لمتعرؼ الوطنية االمتحانات مركز بيا قاـ اجورجي في أجريت التي الدراسة

 عاـ القدرة اختبارات في عشر الثاني الصؼ طالب درجات عمى الخصوصية الدروس

 مف مجموعة الدراسة شممت حيث ـ،ٜٕٓٓ عاـ نفسيا الدراسة طبقت كما ـٕٛٓٓ

 ـل الذيف الطالب مف ثانية ومجموعة الخصوصية الدروس إلى لجؤوا الذيف الطالب
 أظيروا الخصوصية بالدروس التحقوا الذيف الطالب أف النتائج وأوضحت بيا، يمتحقوا

 ( Bakhutashvili, 2011  األخرى  المجموعة مع مقارنة االختبارات نتائج في تقدما

 مف البيانات بتحميؿ باليند (Aslam and Atherton   2014قاـ وبالمثؿ

 في طالب ٓٓٓٗ االستطالع شمؿ حيث اليند، واليات مف واليتيف في ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓ

 االستطالع تحميؿ نتائج وكشفت ريفية  ابتدائية مدرسة ٓٙٔ في  والرابع الثاني الصفيف

 مف كؿ في التقدـ مف مزيدا حققوا خصوصية دروس عمى حصموا الذيف  الطالب أف

 تعتقد العائالت معظـ فإف ، البحثية األدلة كانت وميما والقراءة  الرياضيات اختبارات
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 Bray, and)    لتعميميا زإلنجاا في كبيرا فرقاً  تحدث الخصوصية الدروس إف ذلؾ
Lykins,2012,p.34 

 وبخاصة لممعمميف لمدخؿ مصدرا الخصوصية الدروس تمثؿ  لممعمم: إضافي دخل مصدر -ٕ

 مقابال يتقاضى الخصوصية الدروس يمارس الذي فالمعمـ ، متدنية أجوراً  يتقاضوف الذيف

 وتمبية الحياتية أمورىـ تسيير في بو يستعينوف وتعاوف، خدمات مف يقدمو الم ماديا

 عمال الخصوصية الدروس فرص توفر وأحيانا األسرة  ألفراد المتنوعة االحتياجات

  توفر أو التدريس، بمينة االلتحاؽ في يوفقوا ولـ التربية كميات مف التخرج حديثي لممعمميف

 مف اآلداب كميات خريجي مثؿ تربوي تأىيؿ عمى موايحص لـ الذيف لمخرجيف عمؿ فرص

 الفيزياء مثؿ أقساـ مف العموـ كمية وخريجي والتاريخ، العربية المغة مثؿ أقساـ

 والرياضيات 
وفي تقرير دولي أشار أكثر  المعممين: قبل من لطفا وأكثر مميزة معاممة عمى الحصول  -ٖ

"الطريقة الوحيدة لمحصوؿ %  في جورجيا إلى أف الدروس الخصوصية ىي  ٓ٘مف 
%(  ٘ ٙٙتعميـ عالي الجودة  " وأشار معظـ المستجيبيف في أذربيجاف   عمى

%( إلى اعتقادىـ بأف المعمميف يعامموف  ٚ ٛ٘%( وأوكرانيا   ٚ ٖٙومنغوليا  
الطالب الذيف يمتحقوف بالدروس الخصوصية يتـ معاممتيـ مف قبؿ المعمميف  بشكؿ 

 ,OPEN SOCIETY INSTITUTE)لـ يمتحقوا بيا  أفضؿ مف الطالب الذيف
2006, p14) 

: إلى جانب أف بعض الدروس الخصوصية تمكين الطالب من مواكبة زمالئيم الفائقين -ٗ
ليا فوائد في مساعدة المتعمميف بطيء التعمـ وتمكينيـ مف مواكبة نظرائيـ وفي زيادة 

ص آخريف إلدارة الواجبات تعمـ المتعمميف عالية  وقد يفضؿ اآلباء أيًضا دفع أشخا
المنزلية والضغوط ذات الصمة  ومع ذلؾ ، يمكف لمدروس الخصوصية أف تزيد مف 

 (Bray, 2013الضغوط عمى الشباب ، وأنيا ليست فعالة عمى الدواـ   
وفي الوقت الذي تركز فيو كثير مف األبحاث الحالية عمى اآلثار التعميمية لمدروس 

تي رصدتيا عديد مف الدراسات جاءت متناقضة، إذ وجدت الخصوصية، فإف النتائج ال
بعض الدراسات تأثيرات إيجابية قوية لمخدمات التي توفراىا مراكز الدروس الخصوصية 
عمى تحصيؿ الطالب ونتائجيـ، في حيف أوضحت دراسات أخرى أف ليا تأثيرات 
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ر إلى وجود متواضعة أو بسيطة  عالوة عمى ذلؾ ، ىناؾ عدد مف الدراسات التي تشي
تأثير ضار لمدروس الخصوصية عمى التحصيؿ األكاديمي  كما أنو ال يوجد دليؿ 
عممي عمى ما إذا كانت الخدمات األكثر تكمفة أكثر فعالية عمى أداء الطالب أـ ال  
ويعزى ىذا التناقض إلى وجود عوامؿ مختمفة بما في ذلؾ االختالؼ الواسع في 

صوصية، واختيار المتغيرات التابعة، ونوع النماذج التعاريؼ لمتغيرات الدروس الخ
اإلحصائية المستخدمة، ولكف حتى اآلف ال توجد استنتاجات واضحة حوؿ آثارىا عمى 
النتائج التعميمية  باإلضافة إلى ذلؾ ، ليس ىناؾ كثير مف األدلة عمى وجود ارتباط 

في االختبارات  بيف االستخداـ الوطني العالي لمدروس الخصوصية ونتائج الطالب
  .(Byun, & Baker, 2015,p.6)الدولية مثؿ التمس 

نما حجـ الدروس الخصوصية بشكؿ ممحوظ في العقديف األخيريف، وأصبح سمة مالزمة     
قبؿ  لحياة عديد مف األسر  حيث يتـ توفير بعض الدروس الخصوصية مف معمـ إلى طالب مف

% مف ٕٗالمتخصصيف وشبو المينييف أو اليواة، وىذا النمط أكثر تواجدا في المجر حيث أف 
% يمتحقوف ٚالطالب الذيف يمتحقوف بالدروس الخصوصية يكوف لكؿ طالب معمـ فردي، وأف 

بفصوؿ لدى شركات تجارية  أما النمط الثاني: ىناؾ شركات تجارية تتولى تقديـ خدمات 
% مف ٗٔة ويتـ تقديـ الدروس في مجموعات صغيرة كما في ألمانيا حيث الدروس الخصوصي

% لدييـ معمـ فردي  ويتـ توفير دروس ٓٔالطالب يمتحقوف بفصوؿ تتبع شركات تجارية، و
أخرى في ىيئة المحاضرات  وتتطمب ىذه الدروس التعميمية استثمارات مالية كبيرة مف قبؿ 

 ( Bray, 2013قت الطالب   األسر، كما تستيمؾ كميات كبيرة مف و 
وشيدت اآلونة األخيرة ظيور شكؿ جديد مف تقديـ خدمات الدروس الخصوصية عمى    

، فإف التعمـ عبر  Global Analystsاإلنترنت  ووفًقا لتقديرات شركة األبحاث العالمية 
إللكتروني مميار دوالر عمى مستوى العالـ  لذا فإف التعميـ ا ٓٓٔاإلنترنت ُيعد صناعة بقيمة 

سيصبح عنصرا ميما في تقديـ الدروس الخصوصية أيضا  حيث تعمؿ األنظمة األساسية عبر 
اإلنترنت عمى تحسيف التواصؿ وسرعة التفاعؿ واالستجابة بيف الطالب والمعمميف، بينما تقـو 

ني منتديات اإلنترنت بتوفير تقنيات نقؿ الصوت والفيديو التي تسمح بالتعميـ عف بعد  وقد يع
ذلؾ أيًضا أف الشركات التجارية ستسيطر عمى الدروس الخصوصية ، حيث يمكنيا استغالؿ 
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تأثيرات الشبكة والحصوؿ عمى موارد أكبر إلنشاء منصات التعمـ اإللكتروني وتنظيـ دورات 
 (Bukowski, 2017,p.6)مكثفة عبر اإلنترنت  

الدروس حوؿ كيفية التعاطي ومواجية اآلثار الناجمة عف تختمؼ دوؿ العالـ فيما بينيا     
 ,OPEN SOCIETY INSTITUTE, 2006): وتمثمت ىذه المواقؼ فيما يميالخصوصية، 

Pp.99: 101) 

  

ي خطوات أو إجراءات شعرت بعض الحكومات بأنيا غير قادرة أو غير راغبة في اتخاذ أ     
أو القياـ بأي شيء بشأف الدروس الخصوصية واختارت تجاىميا  ويمكف تقسيـ ىذه الدوؿ إلى 
مجموعتيف  األولى: مجموعة الحكومات ضعيفة وببساطة ليس لدييا القدرة عمى التحكـ 

كومات والسيطرة عمى ىذه الظاىرة عمى سبيؿ المثاؿ ، سريالنكا ونيجيريا(  والثانية: ىي الح
التي لدييا القدرة عمى رصد وتنظيـ الدروس الخصوصية ، ولكف ال ييتموف بيا ألف حجـ 
انتشارىا صغير أو ينظروف إليو عمى أنو أمر غير ميـ أو ألنيـ يفضموف ترؾ األمور لقوى 

 السوؽ  عمى سبيؿ المثاؿ، كندا والمممكة المتحدة( 

  

 ومات في بعض الدوؿ مثؿ موريشيوس وىونغ كونغ مستعدة لممارسة بعضإف بعض الحك   
األدوار والتدخؿ لتنظيـ الخدمات التي توفرىا الدروس الخصوصية مف أجؿ اإلبقاء عمى اآلثار 

التي تنتج  اإليجابية الناجمة عف ىذه الظاىرة، وفي الوقت نفسو محاولة الحد مف اآلثار السمبية
تعتمد ىذه الحكومات عمى عدد مف اآلليات المتنوعة، منيا: إصدار الدروس الخصوصية  و عف 

قوانيف منظمة ألشكاليا وتنوعيا ومحددة لرسوميا، وتدعـ ىذه القوانيف عمميات التفتيش 
  والعقوبات 

  

 ىناؾ عدد قميؿ مف الحكومات  مثؿ سنغافورة وجنوب أفريقيا( ترى أف الدروس الخصوصية    
لدييا أبعاد ثمينة ومنافع جيدة تستحؽ التشجيع الفعاؿ  وتستند سياسة مثؿ ىذه الحكومات عمى 

الطالب  أف الدروس الخصوصية توفر إرشادات متنوعة وخدمات مصممة لتمبي احتياجات
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األفراد فقط ولكف أيضا  الممتحقيف بو، ويسيـ في تنمية رأس الماؿ البشري، الذي ال يفيد ذلؾ
ـ أكمميا  ويمكف أف يقتصر األمر عمى التشجيع فقط، يؿ يمكف أف يتعداه إلى تقديمجتمعات ب

 مزيد مف الدعـ لممسؤوليف عنيا 

 

ويعد نيج منع الدروس الخصوصية ىو النيج األكثر تطرفا في التعامؿ معيا، حيث يحظر      
ية، عمى الرغـ مف أنيا عادة ما تسمح جميع الدروس الخصوصية ذات الطبيعة التجار  ىذا النيج
أو الدروس الخصوصية العالجية المقدمة لممتعمميف بطيء التعمـ وغيرىـ مف  بالتطوع

المحتاجيف  وتستند ىذه السياسات عمى االعتراؼ بأف الدروس الخصوصية تعزز الفروؽ 
وس الخصوصية وعدـ المساواة  ومف ثـ يتـ اإلعالف عف الحظر الرسمي عمى الدر  االجتماعية

كمبوديا وموريشيوس وميانمار وكوريا الجنوبية  ومع ذلؾ، لـ  مف خالؿ إقرار القوانيف كما في
 في أي مف ىذه الحاالت ، ألف الحكومات لـ تكف قادرة عمى إنفاذىا     يكف الحظر فعاال

ة التسعة الدوؿ االشتراكي وقد كشفت نتائج ىذه الدراسة أف الحكومات وصانعي السياسات في    
 وأوكرانيا( وسموفاكيا، وبولندا، ومنغوليا، ليتوانيا، ، جورجيا ، كرواتيا ، واليرسؾ البوسنة  أذربيجاف،

التدريس الخصوصي في جميع أنحاء البالد ، مع أف المجتمع ككؿ  لدييا تقاليد طويمة لمتجاىؿ
يا عمى المستوى الرسمي؛ مدرًكا تماًما لوجود الدروس الخصوصية، ولكف نادرا ما تـ االعتراؼ ب

 ألف ىذه الحكومات ال تسيطر عمييا، وحتى ال يشعروف بالحرج مف عدـ قدرتيا عمى مواجيتيا  

أكبر  يعد توفير البيانات واإلحصاءات المرتبطة بمدى انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية      
تحدي تواجو معظـ دوؿ العالـ التي تنتشر فييا ىذه الظاىرة  ففي دوؿ االتحاد األوروبي تعد 

أو االختبارات الدولية لمرياضيات  PISAىذه اإلحصاءات نادرة  وبالرغـ مف وجود اختبارات 
ثاؿ ( إال أنيا ال توفر معمومات مباشرة مرتبطة بيذه الظاىرة  فعمى سبيؿ المTIMSSوالعموـ  

عمى معمومات حوؿ إجمالي اإلنفاؽ األبوي عمى التعميـ،  PISAتحتوي االختبارات الدولية  
وفي مسوحات بعض البمداف تتضمف السؤاؿ عف الدروس الخصوصية في ميزانية األسرة، 

 ,Sztanderskaولكنيا ال تفرؽ بيف اإلنفاؽ عمى التعميـ الرسمي أو التعميـ االفتراضي   
لدراسات االستقصائية أىـ مصدر لمبيانات حوؿ ىذه الظاىرة  كؿ ذلؾ يدفع (، وتبقى ا2013

بالباحثيف إلى االعتماد عمى المصادر الخاصة مما يجعؿ المقارنات الطولية والمتعددة األقطار 



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 888 

صعبة  وفي الوقت نفسو تختمؼ الدراسات االستقصائية فيما يتعمؽ بتمثيميا وحجـ العينة ونوعية 
 (Bray, and  Kobakhidze, 2014التعميـ   األسئمة ومرحمة 

وترتب عمى ندرة البيانات واإلحصاءات عف أعداد الطالب المنتسبيف إلى الدروس     
التربوي إلى اتخاذ قرارات  القرار الخصوصية وأنماطيا السائدة اضطرار المسؤوليف عف صناعة

ضوء  وعمى ليذه الظاىرة، صالخا انطباعيـ الشخصي وفيميـ عمى تقـو تقديرية وتبني أحكاـ
المعمومات المتوافرة مف الدراسات االستقصائية أو استطالع اآلراء مف بعض المراكز البحثية، 
ومف ثـ فإف بناء قاعدة معمومات وبيانات حوؿ الدروس الخصوصية ينبغي أف تحظى باألولوية 

مقاربات متعددة واىتماـ أكبر مف صناع القرار حتى يتمكنوا مف اتخاذ مسارات متنوعة و 
لمواجية ىذه الظاىرة والتعرؼ عمى حقيقتيا وحجميا، ومدى ما ينتج عنيا مف قيمة مضافة 
لمخرجات التعميـ أو ما يتولد عنيا مف انعكاسات سمبية تحد مف الوصوؿ إلى تجويد التعميـ 

 وتحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص أماـ جميع الطالب  

دروس الخصوصية عمى النحو يتضمف ىذا المحور تجارب بعض دوؿ العالـ في مجاؿ ال    
 التالي:

 
استجابت وزارة التعميـ والثقافة اإلندونيسية لتأثير المتغيرات التي تشيدىا الساحة التربوية        

ت واالتصاالت والثورة الصناعية الرابعة وما صاحبيا نتيجة التطور اليائؿ في تكنولوجيا المعموما
مف تطور تقني  مف خالؿ تركيز نظاميا التعميمي عمى أربع كفاءات ميمة يتقنيا الطالب في 
مواجية العصر الرقمي وىي التفكير النقدي وحؿ المشكالت واإلبداع ، وميارات االتصاؿ ، 

المناىج الدراسية لمتعميـ األساسي بدءا مف  والقدرة عمى العمؿ التعاوني  مف خالؿ دمجيا في
(  وبالرغـ مف  Republika, 2016في محاولة لتحسيف جودة التعميـ األساسي   ٖٕٔٓعاـ 

كثرة المواد الدراسية الطالب إلى طمب الدعـ الخارجي لمساعدتيـ في عممية ذلؾ فقد دفعت 
، إلى جانب الرغبة في الحصوؿ عمى التعمـ واإلنجاز مف خالؿ االلتحاؽ بالدروس الخصوصية

أعمى معدؿ مف الدرجات، إضافة إلى عبء الدراسة مع الوقت المدرسي المحدود فقد خمؽ طمًبا 
 أكبر عمى الدروس الخصوصية 
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ف التحاؽ الطالب في أندونسيا بالوكاالت الخاصة بالدروس الخصوصية أمر شائع في      وا 
دوؿ آسيا والمحيط اليادئ تنفؽ معظـ دخميـ في تعميـ  آسيا، حيث أفاد مسح أف ثمثي األسر في

(  فالبمداف ذات اإلنفاؽ األكبر عمى الدروس الخصوصية الظؿ ىي ٖٕٔٓالظؿ  ماستركارد ، 
ٝ( ٘ٗٝ( وسنغافورة  ٙٗٝ(، تمييا ماليزيا  ٕ٘ٝ( وتايالند  ٕ٘ٝ( وتايواف  ٗ٘اليند  

ٝ( أكثر مياًل نحو دروس  ٓ٘لكورية  ٝ( وا ٖ٘ٝ(  وكانت األسر الصينية  ٘ٗوبنغالديش   
ٝ مف المشاركيف في ىونغ كونغ تعميـ أطفاليـ آلة ٓ٘المغة األجنبية  فضال عف أكثر مف 

موسيقية  وبشكؿ عاـ ، ينوي ثمث المستيمكيف في آسيا / المحيط اليادئ إلحاؽ أبنائيـ بدورة 
ٝ( ٗٗٝ( وماليزيا  ٓ٘جنوبية  ٝ( وكوريا الٖ٘األعمى في الصيف   -تعميمية في العاـ المقبؿ 

ندونيسيا ٛٝ( واألدنى في اليند  ٖٛٝ( وسنغافورة  ٔٗٝ( وىونج كونج  ٖٗوتايالند   ٝ( وا 
أظير تقرير صادر عف بنؾ التنمية اآلسيوي عف كما  ٝ( ٙٔٝ( وفيتناـ  ٗٔٝ( والياباف  ٕٔ 

رة  في ىونغ كونغ أف اإلنفاؽ نما في آسيا في السنوات األخي ٕٕٔٓالدروس الخصوصية لعاـ 
مميوف دوالر أمريكي عمى الدروس الخصوية لطالب المدارس الثانوية  ٕ٘٘، تـ إنفاؽ أكثر مف 

  ٕٓٔٓمميار دوالر أمريكي في عاـ  ٕٔ  في الياباف ، قد أنفقت العائالت ٕٔٔٓفي عاـ 
 Mastercard, 2013 وفي سبتمبر  وجد تقرير   )Sutton Trust  مف األطفاؿ  ٕٗأف ٝ
ٝ في أماكف أخرى في إنجمترا وويمز تمقوا دروًسا  ٕ٘لذيف تمقوا تعميًما حكومًيا في لندف و ا

ٝ مف األطفاؿ في إنجمترا وويمز عمى دروس خاصة  ٛٔ، حصؿ  ٕ٘ٓٓخاصة  في عاـ 
 Jolin, 2016) 

ٝ مف طالب المدارس االبتدائية، ٘ ٕٚيمتحؽ بالدروس الخصوصية في كوريا  حوالي    
ٝ مف طالب المدارس الثانوية، وأفادت  ٔ ٖٙٝ مف طالب المدارس المتوسطة ، وٙ ٗٙو

أف الوقت الذي يدرس فيو الطالب الكوريوف أكثر  ٕٗٔٓإحصائيات مسح الجدوؿ الزمني لعاـ 
: ٓٓفي حالة المدرسة االبتدائية، ومف  ٛٔ: ٓٓ~  ٙٔ: ٓٓبعد المدرسة يتراوح بيف الساعة 

مف قبؿ طالب المدارس  ٓٓ:ٕٔالمدرسة المتوسطة، وبعد الساعة في حالة  ٕٕ: ٓٓ~  ٚٔ
الثانوية  ويستمر تمقي الطالب الدروس الخصوصية في أياـ األحد والعطالت الرسمية، منيـ 

ٝ مف طالب المدارس اإلعدادية  وكانت المغة  ٖ ٚٗٝ مف طالب المدارس الثانوية، ؤٙ
د التي يأخذ فييا الطالب دروسا خصوصية بنسبة الكورية واإلنجميزية والرياضيات أكثر الموا



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 887 

ٝ في الفنوف والتربية ٖ ٓٚٝ في الرياضيات، وٕٚٝ ، وٕ ٗٚمرتفعة جًدا  في المغة الكورية 
 Worldٝ في المغة اإلنجميزية    ٕ ٚٙالبدنية باإلضافة إلى المغة األجنبية الثانية ، و

Without Worries about Shadow Education, 2016) 
وقد تنامت ظاىرة تمقي األطفاؿ الصغار دوف سف السادسة دروسا خصوصية أمرا شائعا       

مف   ٗٓٚ( بمسح لحوالي KICCEفي كوريا، حيث قاـ المعيد الكوري لرعاية األطفاؿ والتعميـ  
سنوات  ٙٝ مف األطفاؿ دوف سف  ٙ ٖٛ، فوجد  ٕٙٔٓفي عاـ  ٙآباء ألطفاؿ دوف سف 

دقيقة لكؿ يـو  ومف  ٓ٘خالؿ حضور خمسة أياـ باألسبوع بمعدؿ  يتمقوف دروسا خصوصية 
ثـ تيدد الدروس الخصوصية أثناء الطفولة المبكرة الصحة العقمية لؤلطفاؿ  ووفًقا لمسح 

WWWES  مف األطباء النفسييف أف تمقي األطفاؿ الصغار أي  ٓٛ، اعتقد  ٕ٘ٔٓفي عاـ ٝ
الخصوصية يسبب ضرًرا لمصحة العقمية ليؤالء  نوع مف أنواع التعميـ أو االلتحاؽ بالدروس

 (Education, Science and Technology Committee, 2014) األطفاؿ 
وتواجو كوريا ظاىرة الدروس الخصوصية مف خالؿ تصميـ نظاـ جديد لتقييـ الطالب في       

طالب ميارات المدارس المتوسطة وىو نظاـ التقييـ النسبي المكثؼ، الذي يركز عمى إكساب ال
التفكير النقدي واإلبداعي وميارات حؿ المشكالت، ويعتمد عمى التعمـ التجريبي والتعمـ 
باالكتشاؼ  وذلؾ ألف القبوؿ في مدارس الثانوية مرتبطا بالمعدؿ الذي يحصؿ عميو الطالب في 

انوية ىذه المرحمة، حيث تختار مدارس الثانوية لمموىوبيف ذات األغراض الخاصة ومدارس  الث
المستقمة الطالب بناًء عمى درجات المدرسة اإلعدادية ونتائج المقابالت والمقاالت وغيرىا مف 
المستندات  أما مدارس الثانوية العامة فيمتحؽ بيا الطالب المتبقيوف بعد اكتماؿ عممية القبوؿ 

رعة في المناطؽ بالمدارس المذكورة سابًقا في المناطؽ غير المتكافئة أو يتـ تعييف الطالب بالق
المتساوية  ونتيجة لذلؾ ، تتفاقـ منافسة الطالب لمحصوؿ عمى درجات أفضؿ  وتنتيي المدارس 
بالتركيز عمى تصنيؼ الطالب بداًل مف توفير الفصوؿ والتقييمات التي تفيد نمو الطالب 

ناًء عمى وتطورىـ، وقد ساىـ ىذا النظاـ بسرعة في إنشاء ترتيب ىرمي بيف المدارس الثانوية ب
السجالت األكاديمية لمطالب  كما أف الترتيب اليرمي المكثؼ بيف المدارس الثانوية أدى إلى 
زيادة الضغط والعبء عمى الطالب حوؿ عممية القبوؿ ، مما أدى إلى ارتفاع اإلنفاؽ عمى 

 الدروس الخصوصية لطالب المدارس اإلعدادية بنسبة أكبر مف طالب المرحمة الثانوية  
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كما اتجيت كوريا إلى توسيع نظاـ التوظيؼ المفتوح لممديريف مف خالؿ إنشاء نموذج جديد     
لممعمميف يعمؿ بشكؿ أفضؿ في تعميـ الطالب ، باإلضافة إلى نظاـ تعزيز قائـ عمى الكفاءة 
يمكف لمجميور مف خاللو بناء الثقة تجاه المعمميف والمديريف  وىذا سوؼ يساىـ في نياية 

تعزيز التعميـ العاـ  لقد ثبت أف المدارس التي أصبح فييا المعمموف مديريف مف المطاؼ في 
خالؿ نظاـ التوظيؼ المفتوح ُتظير تحسًنا في العممية الديمقراطية ، وشفافية الموظفيف واإلدارة 
المالية ، واستقاللية المناىج الدراسية ، ومعنويات كميات المدرسة ، وثقة المجتمع المحمي 

نجاز الطالب ، والمناىج الدراسية التي تمبي متطمبات الطالب  وأولياء األمور في المدارس ، وا 
 (World Without Worries about Shadow Education, 2016وأولياء األمور   

تنتشر الدروس الخصوصية بالياباف، فحسب إحصاءات وزارة التربية والتعميـ والثقافة والرياضة 
 في تدريجًيا زادت الفردي التدريس عمى السنوي األسرة إنفاؽوالعموـ والتكنولوجيا أف متوسط 

 يف 6ٓٓٓٔٛٔ مف العامة اإلعدادية المدارس طالب عمى اإلنفاؽ زاد حيث ، الماضييف العقديف
  باإلضافة إلى ذلؾ ، خالؿ نفس ٕٙٔٓيف ياباني في  6ٕٕٓٓٓٓإلى  ٜٜٗٔياباني في عاـ 

يف ياباني   ٓٓٓ ٚٔٔيف ياباني إلى  ٓٓٓ ٜٜالفترة ، زاد إنفاؽ طالب المدارس الثانوية مف 
ٝ  باإلضافة إلى ذلؾ ، نتج عف ذلؾ ٕٓىذه المعدالت المتزايدة وصمت إلى ما يقرب مف 

بيف األسر نتيجة األوضاع االقتصادية ، وأصبح الدروس الخصوصية تؤدي  وجود تفاوت كبير
 (Yohei, 2018دوًرا ميما في تنمية القدرات المعرفية وغير المعرفية لدى األطفاؿ   

باعتباره نظاـ فاعؿ إلدارة الدروس الخصوصية   juku وقد ظير بالياباف نظاـ الجوكو     
صفو نتيجة مباشرة المتالؾ العائالت وجيات نظر لتعميـ بالياباف، وقد ظير ىذا النظاـ بو 

أبنائيـ مغايرة لوجيات نظر الحكومة اليابانية التي لـ تمِب المطالب التعميمية لآلباء واألميات 
في فترة ما بعد الحرب ، ومف ثـ عرضت شركات القطاع الخاص الدعـ التعميمي  ومنذ 

، توسعت صناعة الجوكو باستمرار إمداداتيا حتى سبعينيات القرف الماضي "راف جوكو جيداي" 
مف  -توطيدىا خالؿ التسعينيات  خالؿ منتصؼ التسعينيات ، وصمت ىذه الصناعة ذروتيا 

مع نظاـ  حيث االنتشار والتأثير وربما مستوى التخصص، بؿ وُاعتبر التعاوف بيف نظاـ الجوكو
 ( Mori and Baker, 2010األخرى  التعميـ العاـ نموذج رائد وعالمي يحتذى بو لمبمداف 

شعور عاـ بأف  ٜٓٚٔمنذ  وعمى الجانب اآلخر صاحب الطمب المتزايد عمى دروس الجوكو
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التكافؤ في فرص التعميـ ستصبح بشكؿ عاـ غير متساوية بسبب وجود الجوكو  ألف العائالت 
 ـ األكاديميالميسورة مف المرجح بشكؿ خاص أف تستخدـ تعميـ الظؿ لزيادة مستوى أبنائي

بالتالي مستوى تعميميـ ، مما يعني وجود عالقة سببية بيف الوضع االجتماعي واالقتصادي و 
ألولياء األمور، وحجـ االستثمار في تعميـ الظؿ ، والطالب والتحصيؿ األكاديمي ومستوى 

بالرغـ مف التعميـ في المستقبؿ  ومف ثـ يساىـ وجود تعميـ الظؿ في الياباف لعدـ المساواة      و 
(  أف االستثمارات طويمة األجؿ في فصوؿ الجوكو مع التركيز 2017ذلؾ فقد كشفت دراسة  

عمى الدورات بالمراسمة ىي أكثر االستثمارات فعالية لتحسيف فرص دخوؿ الطالب إلى المدارس 
كما أف  الطالب مف األسر  -الثانوية والجامعات المرموقة عبر جميع الطبقات االجتماعية 

المحرومة يمكنيـ الحصوؿ عمى فوائد أعمى بشكؿ عاـ مف استثماراتيـ إذا تمكنوا مف المشاركة 
  فيكتسب معظـ ىؤالء الطالب أيًضا مزايا ميمة shingaku في بنظاـ فئات جوكو الموجية 

إذا سعوا وراء ىذه االستثمارات قصيرة األجؿ في تعميـ الظؿ ، خاصة إذا كانت تستخدـ أرخص 
المراسمة، حيث تـ تخفيؼ لوائح الوصوؿ لتمكيف الطالب المحروميف اقتصادًيا لممشاركة دورات ب

مف خالؿ المنح الدراسية والخصومات وبرامج التخفيض واإلعفاء وغرؼ الدراسة المجانية بدوف 
 2017 ,رسوـ دراسية  ىذه التغييرات في صناعة الجوكو ىي دليؿ عمى مرونتيا العالية   

Entrich) 
وقد واجيت الياباف حرماف األطفاؿ مف التعميـ في المناطؽ التي ضربيا زلزاؿ كبير شرؽ     

بتقديـ قسائـ تعميـ الظؿ لؤلطفاؿ المحروميف لتكممة تعميميـ مف  ٕٔٔٓمارس  ٔٔالياباف في 
 ٙٔٔخالؿ التسجيؿ لدى مؤسسة خاصة تقدـ خدمات تعميـ الظؿ والتي وصؿ عددىا إلى 

وف ىذا الطفؿ قد دمر الزلزاؿ مكاف إقامتو كمًيا أو جزئًيا ؛ وأف يكوف مؤسسة، شريطة أف يك
مات أحد أعضاء أسرتو أو ال يزاؿ مفقوًدا بسبب الزلزاؿ ؛ وأف يكوف فرد واحد عمى األقؿ مف 
العائمة قد أصيب أو أصبح لديو إعاقة بسبب الزلزاؿ ، أو أصبح عضًوا مف األسرة عاطاًل عف 

( أف قسائـ تعميـ الظؿ كانت مفيدة Yohei  2018 وأثبتت دراسة العمؿ بسبب الزلزاؿ  
لؤلطفاؿ الذيف ينتموف إلى أسر فقيرة مما قد يعني ضمنًا أف االستثمار في تعميـ األطفاؿ 
المحروميف لو عائد مرتفع ألف العائالت الفقيرة ال تستطيع تحمؿ تكاليؼ االستثمار في التعميـ 

 Chunha, and (2008) ا المالية  كما كشفت دراسة بشكؿ كاٍؼ بالنظر إلى مواردى
Heckman أف الدروس الخصوصية ساىمت في تعزيز دافعية األطفاؿ نحو التعميـ إلى جانب 
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 ،تحسيف القدرة المعرفية ليؤالء األطفاؿ مف خالؿ حصوليـ عمى درجات أعمى مف المتوسط 
لمعرفية تعزز لدييـ تكويف الميارات ا غير لمميارات األطفاؿ اكتساب أف ، ذلؾ إلى باإلضافة
 المعرفية 

ولمتغمب عمى عدـ المساواة والتفاوت الطبقي نتيجة الدروس الخصوصية بالياباف، فيمكف في     
الواقع تقميؿ ىذه اآلثار مف خالؿ إكساب الطالب المحروميف ميارات معينة وزيادة دافعيتيـ 

ارات ىادفة وموجية نحو اليدؼ في تعميـ الظؿ نحو التعميـ  كما يحتاجوف إلى القياـ باستثم
لتعظيـ اآلثار المحتممة لجيودىـ ؛ كما يجب أف يكونوا مجتيديف بشكؿ عاـ داخؿ المدرسة 
وخارجيا؛  ويحتاجوف إلى تحقيؽ أقصى استفادة مف المتاح مف الموارد المحدودة التي يتـ منحيا 

جابية مف تعميـ لمظؿ ، مثؿ تخفيض ليـ ؛ كما يحتاجوف إلى استخداـ مكثؼ لمسمات اإلي
 (Entrich 2017 ,الرسوـ وبرامج اإلعفاء أو برامج الخصـ والمجانية   

بالنظر إلى زيادة أعداد السكاف وارتفاع مستويات المعيشة وضغوط المنافسة التعميمية،         
ذه الظاىرة فإف ظاىرة الدروس الخصوصية آخذة في التوسع بسرعة في الصيف، وأصبحت ى

مدفوعة بعوامؿ بما في ذلؾ  االختبارات عالية المخاطر وتقاليد الثقافة الكونفوشيوسية عمى 
 ,Zhangالمستوى الكمي ، والقيادة المدرسية ومستوى دخؿ األسرة  عمى المستوى الجزئي  

ٝ  ٓٚ( وجد أكثر مف PISAفمف خالؿ اختبارات تقييـ الطالب الدولييف بالصيف   ( 2014
سنة حصموا عمى دروس خصوصية بالرياضيات، وكانت  ٚٔحتى  ٘ٔالطالب مف سف  مف

لمدروس الخصوصية في المغة اإلنجميزية  ٕٕٔٓٝ في عاـ ٓ٘نسبة المشاركة أعمى مف 
ٝ فقط مف الطالب حصموا عمى دروس خصوصية ٙ ٕٗوالعمـو  كما تشير البيانات إلى أف 

ٝ في البمديات وعواصـ   56.1دؿ المشاركةخالؿ فترة التعميـ اإللزامي، حيث بمغ مع
ٝ عمى األقؿ مف الطالب ٓٙ، وفي السنوات األخيرة ، شارؾ ٕٗٔٓالمقاطعات في عاـ 

االلتحاؽ بالدروس الخصوصية  بيونغ كونغ ، ولقوانغتشو ، وتشيف وباي  لبكيف ، ولكف يظؿ 
 ,Huنوف والرياضة  المعدؿ أعمى بكثير إذا أخذنا في االعتبار الدروس الخصوصية في الف

Fan, & Ding, 2015  ) 
ٝ  مف طالب الصؼ الرابع االبتدائي يتمقوف ٙٛ(  فإف  Jun & Bo   2018ووفقا لدراسة    

ٝ يتمقوف دروسا خصوصية في مواد غير أكاديمية، ٙٙدروسا خصوصية في مواد أكاديمية و 



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 888 

بالدروس الخصوصية في  ويرى المعمموف في ىونغ كونغ أف السبب الرئيس لاللتحاؽ الطالب
المدارس االبتدائية ىو  تحسيف أداء الطالب األكاديمي وزيادة قدرتيـ التنافسية  فغالبية ىذه 
الدروس ليس نوًعا مف التعميـ العالجي لمطالب ذوي األداء غير المرضي؛ بؿ ىو تعميـ إضافي 

ف إلى أسر ذات لمتميز  كما أف الطالب الذيف يتمقوف دروسا خصوصية بشكؿ فردي ينتمو 
مستوى اقتصادي مرتفع عفي المقابؿ فإف الطالب الذيف يتمقوف دروسا خصوصية بشكؿ 

 (، بؿ وكشفت دراسة Liang, 2014جماعي ينتموف إلى أسر ذات مستوى اقتصادي منخفض 
 Lei  2005)  أف الطالب ذوي األداء األكاديمي األفضؿ ىـ أكثر عرضة لممشاركة في

( أف الطالب المياجريف مف Li &Hu  2017 ي حيف أوضحت دراسة الدروس الخصوصية  ف
الريؼ إلى المدف أقؿ التحاقا بالدروس الخصوصية مقارنة بالسكاف المحمييف، إلى جانب أف 

 ضغط األقراف وتشجيع بعضيـ بعضا يعد أحد األسباب النتشار الدروس الخصوصية 
عض النتائج اإليجابية مف التحاؽ ( إلى بLi, Hu. & Fan,  2016 ولقد أشارت دراسة   

منيا أنيا يمكف أف تحسف األداء األكاديمي بشكؿ كبير، وتحسف  الطالب بالدروس الخصوصية
القدرة التحميمية وأداء الطالب في العموـ والمغة والرياضيات، كما أف ليا تأثير إيجابي كبير عمى 

 اإلطار ذاتو أوضحت دراسة  التحصيؿ األكاديمي لكؿ مف الطالب المتأخريف دراسيا  في
Zhang  2013 ،أف ىذه التأثيرات ربما تعود لممجيود المتميز الذي يبذلو معممو ىذه المواد )

واعتمادىـ عمى طرؽ تدريس تتالءـ مع خصائص نمو الطالب وتمبية احتياجاتيـ المتنوعة، 
 وليس فقط اللتحاقيـ بالدروس الخصوصية 

تشريعات لمحد مف توسع ظاىرة الدروس الخصوصية مف  ولقد سعت الصيف مف خالؿ عدة   
خالؿ تخفيض حجـ األسرة بشكؿ عاـ نتيجة لسياسة األسرة ذات الطفؿ الواحد فسمحت 
لمعائالت بتركيز دخوليا عمى العدد المنخفض لؤلطفاؿ، ومنذ بدأت اإلصالحات االقتصادية في 

الموجية نحو نظاـ التعميـ  وزارة ، نفذت الحكومة الصينية عدًدا مف اإلصالحات  ٜٛٚٔعاـ 
ب(  منيا التوسع في التعميـ العالي باإلضافة إلى التخطيط إللغاء  ٕٗٓٓالتربية والتعميـ ، 

نظاـ توزيع خريجي الجامعات الجدد عمى الوظائؼ، حيث يجد الخريجوف وظائؼ عمى أساس 
لحكومة  نتيجة لذلؾ ، االتفاقات المتبادلة مع أرباب العمؿ ، مع القميؿ مف التدخؿ مف ا

أصبحت شيادة التعميـ عمى الرغـ مف أنيا ال تزاؿ ضرورية لمتوظيؼ ، إال أنيا أصبحت غير 
كافية لتأميف  وظيفة جيدة أو نوعية حياة عالية  كما شجعت الدولة التمويؿ الخاص لمتعميـ 
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دارة المدارس مف قبؿ المواطنيف، وتـ تطبيؽ نظاـ رواتب جديد منذ عاـ  لتحسيف أداء  ٜٕٓٓوا 
المعمميف عمى أساس الجدارة  واألقدمية ، واألداء القائـ عمى المكافآت والبدالت، وقد أفاد 
اإلصالح كثيرا مف المعمميف، وخاصة في المناطؽ الحضرية ، لكف رواتب المعمميف المبتدئيف 

 ( Jiang, 2012تظؿ منخفضة والمعمميف في المناطؽ الريفية  

لقد نمت ظاىرة الدروس الخصوصية بشكؿ كبير في معظـ الدوؿ األعضاء باالتحاد     
األوربي، تقؼ وراء تزايدىا  عوامؿ اقتصادية عميقة ، وتنتج عنيا آثار اجتماعية وتعميمية 

فس وزيادة التنا وتغذية التعمـ القائـ عمى االمتحانات ،وخاصة عمى تكافؤ الفرص بيف الطالب
بالقدر نفسو في جميع دوؿ االتحاد ىذه الظاىرة لـ تترسخ لاللتحاؽ بالجامعات  ومع ذلؾ 

األوروبي، عالوة عمى تراجع دور المدرسة عف تقديـ دعـ التعمـ الفردي داخميا، فجنوب أوروبا 
ووسطو وشرقو لدييا معدالت عالية مف الدروس الخصوصية نتيجة ضعؼ رواتب المعمميف  

لغرب بدأ يزداد حجميا بشكؿ كبير خالؿ العقد الماضي ، أما دوؿ الشماؿ فيي األقؿ بينما في ا
 (Bray, 2011,p.5تأثرًا بالظاىرة حتى اآلف   

ىناؾ تبايف في معدالت مشاركة طالب الدوؿ األعضاء باالتحاد األوروبي في الدروس       
( ووسط SEيف بمداف جنوب  الخصوصية عبر الدوؿ األعضاء  فيذه الظاىرة أكثر انتشاًرا ب

(  عالوة عمى ذلؾ، NE( وشماؿ أوروبا  WE( وأقؿ انتشارا في الغرب  CEEوشرؽ أوروبا  
فيناؾ زيادة في انخراط الطالب في تعميـ الظؿ مع الدروس الخصوصية لتحقيؽ مستوى 

ودوؿ أكاديمي أفضؿ  وأف ىناؾ مستويات أعمى نسبًيا مف اإلنفاؽ بيف دوؿ جنوب شرؽ أوروبا 
وسط وشرؽ أوروبا عمييا  عمى الرغـ مف ندرة البيانات ، ومف ثـ تفرض الدروس الخصوصية 
عبًئا اقتصادًيا كبيًرا عمى األسرة  لكي يرتقي الطالب بمستواه التعميمي ويكوف مرتفًعا بشكؿ 
خاص خالؿ العاـ األخير مف المدرسة الثانوية  كما أف ىناؾ تضارب محتمؿ في المصالح 

يمجأ الطالب إلى معممي فصوليـ مف أجؿ الدروس الخصوصية  كما أف تمقييا عبر  عندما
 اإلنترنت أحد أسرع األجزاء نمًوا في مجاؿ الدروس الخصوصية 

وتعد اليوناف أعمى حصة مف اإلنفاؽ عمى الدروس الخصوصية كنسبة مئوية مف اإلنفاؽ      
الحصة في رومانيا وقبرص وبولندا حوالي  ٝ  وتبمغٓ٘الحكومي المقابؿ عمى التعميـ تصؿ إلى 

، حيث تبمغ  WEٝ  تمشيا مع معدؿ المشاركة ، فإف حصة اإلنفاؽ منخفضة بيف دوؿ ٓٔ
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ٝ في فرنسا  ويمكف أف يرتبط اإلنفاؽ  ٕ ٖٝ في ألمانيا و  ٘ ٔٝ في النمسا و  ٔحوالي 
الخصـ الضريبي عمى األكبر نسبًيا في فرنسا بالسياسات النشطة لمحكومة الفرنسية ، مثؿ 

(  الحصة منخفضة بيف Oller, & Dominique, 2012النفقات عمى الدروس الخصوصية  
سبانيا  ىذا أمر محير نظًرا الرتفاع معدالت  -دوؿ الجنوب الشرقي األخرى  إيطاليا وا 

مشاركتيـ  عمى الرغـ مف أنو ال يمكف استبعاد احتماؿ أف معدؿ المشاركة المرتفع ال يتوافؽ 
ائًما مع اإلنفاؽ األعمى ، ولعؿ ىو رداءة جودة البيانات  عمى المرء أف يضع في اعتباره أف د

حجـ التقديرات يمكف أف يكوف حساًسا لنوع البيانات  عمى سبيؿ المثاؿ ، ينتج عف مسح 
ٝ  كما ٕٝ ، بينما يشير مسح ميزانية األسرة إلى حوالي ٜالطالب في بولندا تقديًرا بحوالي 

ٝ مف إجمالي إنفاؽ األسرة في ٜٔ ٕنفاؽ عمى الدروس الخصوصية لآلباء القبارصة شكؿ اإل
 ,Lamprianou, L., & Thekla  ٜٕٓٓٝ في عاـ ٜ٘ ٕ، لكنو ارتفع إلى  ٖٕٓٓعاـ 

(  بينما عمى المدى الطويؿ ، يمكف أف يكوف النمو أكثر إثارة  إذا أخذنا اليوناف كمثاؿ ، 2012
ٝ مف إجمالي ٕٓلي اإلنفاؽ السنوي عمى "الدروس الخصوصية ، بمغ إجما ٜٙٚٔفي عاـ 

، شكمت  ٕٛٓٓ  في عاـ ٜٓٛٔٝ بعد عاـ ٖٓاإلنفاؽ الخاص عمى التعميـ وارتفع إلى 
ٝ مف اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ ٗ ٓ٘ٝ مف اإلنفاؽ الخاص و ٗ ٕٛالدروس الخصوصية 

ٝ  ٔ ٗ، استخدمت  ٕٓٔٓ، في عاـ  الثانوي، ويزيد اإلنفاؽ مع المستوى التعميمي  في بولندا
 ىذا  بولندي زلوتي ٕٗٔ الشيري إنفاقيامف إجمالي األسر دروًسا خصوصية وكاف متوسط 

  بولندي زلوتي ٖٖٗ٘ كاف الوقت ذلؾ في الشيري الدخؿ متوسط أف إلى بالنظر كبير مبمغ
 (Kassotakis & Verdis؛ 2013 

الدروس الخصوصية في الصؼ األخير مف المدرسة  بمغ اإلنفاؽ عمى  وفي البرتغاؿ     
 يورو ٓٗٔ و ٔٚ بيف ما ، وأنفؽ الطالب  ٕ٘ٓٓٝ مف دخؿ األسرة في عاـ ٙ ٜالثانوية 
 مبمغ ىذا ويعد  يورو ٓٔ بالساعة التدريس تكمفة متوسط وكاف الخصوصية الدروس عمى شيرًيا
 ٙ ٖكاف  ٕ٘ٓٓفي البرتغاؿ في عاـ  لمساعة اإلجمالي األجر متوسط أف إلى بالنظر كبير

، دفع طالب السنة النيائية لمحصوؿ عمى دروس خصوصية  ٕٗٓٓيورو   وفي ليتوانيا عاـ 
( ؛ بالنسبة EUR ٜٜٖ،٘  السنوي الدخؿ( مف متوسط EUR ٜٖٖ،ٔٝ  ٕ٘ما يعادؿ 

  ,Tanner, Ireson,  Rushforth)يورو(  ٓٚٛٝ  ٙٔلمصفوؼ اإلعدادية كاف المعادؿ 
Smith, Day,  Tennant , &  Turczuk, 2009) 
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وفي بريطانيا أجريت دراسة استقصائية بيف أولياء األمور البريطانييف لطالب المرحمة     
ٝ مف أولياء األمور إلى أف رسوـ الدروس الخصوصية باىظة الثمف" ٓٙالثانوية، أشار حوالي 

جنيًيا إسترلينًيا ، بينما  ٕٗكاف  ٜٕٓٓ عاـ في إنجمترا في التدريس ساعة تكمفةألف متوسط 
 ( Ireson, & Rushforth, 2011   فقط إسترلينًيا جنيًيا ٔٔ الساعة في األجركاف متوسط 

وينبغي األخذ باالعتبار أف التدريس العائمي ال ينطوي عمى تكاليؼ مالية  ومع ذلؾ ،       
ة استثمار  في حيف أنو مف المعقوؿ يمكف أيًضا اعتبار الوقت الذي تقضيو مع األطفاؿ بمثاب

توقع أف يتمقى جميع الطالب تقريًبا بعض المساعدة مف والدييـ ، إال أف العديد منيـ يتمقونيا 
أيًضا مف أفراد األسرة اآلخريف  عمى سبيؿ المثاؿ ، أف ما يقرب مف ربع طالب الثانوية 

ذلؾ ، أعمف عدد أكبر مف الطالب  الفرنسية يعمنوف أنيـ تمقوا مثؿ ىذه المساعدة  عالوة عمى
ٝ( مف الطالب الذيف أخذوا ٕٔأنيـ تمقوا دروًسا خصوصية مجانية مف فرد مف خارج العائمة  

ٝ(  ومف المثير لالىتماـ ، أنو في حيف أف ىناؾ ارتباطا ٔٔدروًسا خاصة مدفوعة األجر  
س الخصوصية المدفوعة ، تـ إيجابيا واضحا بيف مستوى الخمفية االجتماعية واالقتصادية والدرو 

 (Bukowski, 2017اإلبالغ عف عالقة عكسية لمدروس الخصوصية لؤلسرة   
وفي اإلطار ذاتو؛ ال توجد لوائح متسقة عبر الدوؿ األعضاء فيما يتعمؽ بالدروس     

الخصوصية، باستثناء ألمانيا ، وبمغاريا ، المعمموف الخاصوف أكثر شيرة مف الشركات في تقديـ 
ٝ مف ٕ٘مات الدروس الخصوصية  أما الفجوة ىي األكبر في المجر ، حيث كاف لدى خد

ٝ فقط لدييـ فصوؿ دراسية نظمتيا شركة  وبالمثؿ ، في كرواتيا ٚالطالب مدرس ، لكف 
يطاليا وفرنسا  في الطرؼ اآلخر توجد ألمانيا ، حيث كاف لدى  ٝ مف الطالب ٓٔوالبرتغاؿ وا 

ٝ مف خالؿ مؤسسة  في اليوناف ، الدولة ذات أكبر مشاركة ٗٔمعمـ فردي ، بينما شارؾ 
إجمالية ، مف المرجح أف يستخدـ الطالب أًيا مف النموذجيف  ومف المثير لالىتماـ ، أنو ال 

 ,Bukowskiتوجد أنماط جغرافية واضحة فيما يتعمؽ بشعبية أي نوع مف مقدمي الخدمات   
2017) 
مقدمي خدمة الدروس الخصوصية ىـ مف معممي  مف% ٖٓ حوالي ،في المتوسط     

المدارس، في النمسا وجميورية التشيؾ وفرنسا والتفيا وبولندا وسموفاكيا ورومانيا والبرتغاؿ 
يطاليا، ويتـ تقديـ الدروس الخصوصية في بيئة فردية أو في مجموعات صغيرة أو في فصؿ  وا 

مـ إلى الطالب بيف الدوؿ األعضاء  دراسي تقميدي كبير  وىناؾ اختالؼ كبير في نسبة المع
عمى سبيؿ المثاؿ، فإف غالبية الطالب في ليتوانيا لدييـ فصوؿ فردية ، بينما في بولندا أو 
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سموفاكيا يكوف التقسيـ نصًفا تقريًبا بيف بيئات الفصؿ الدراسي والفرد الواحد  وىذا لو آثار ميمة 
تكمفة التعميـ أقؿ بمقدار الربع عندما يكوف  عمى اإلنفاؽ عمى تعميـ الظؿ ، حيث يمكف أف تكوف

 ( Tanner et al, 2009عدد الطالب اثنيف ، مقارنة بالدروس الفردية  
وشيد العقد األخير ظيور شكؿ جديد مف أشكاؿ الدروس الخصوصية وىو  التدريس      

، يعد التعمـ  Global Industry Analystالمستند إلى اإلنترنت  وفًقا لتقديرات شركة األبحاث 
،  GIAمميار دوالر أمريكي عمى مستوى العالـ   ٓٓٔعبر اإلنترنت صناعة تبمغ قيمتيا حوالي 

(  ينبغي لممرء أف يتوقع أف يصبح التعمـ اإللكتروني عنصًرا ميًما في تعميـ الظؿ أيًضا  2017
تقمؿ منتديات  تعمؿ المنصات عبر اإلنترنت عمى تحسيف المطابقة بيف الطالب والمعمميف بينما

اإلنترنت مف عدـ تناسؽ المعمومات، وتسمح تقنيات نقؿ الصوت والفيديو بالتعميـ عف بعد  قد 
يعني ذلؾ أيًضا أف الشركات التجارية ستييمف عمى الدروس الخصوصية، حيث يمكنيا 

مة استغالؿ تأثيرات الشبكة ولدييا موارد أكبر إلنشاء منصات تعمـ إلكتروني وتنظيـ دورات ضخ
 (Oller, & Dominique, 2012عبر اإلنترنت   

 شممت الدراسة الميدانية ما يمي مف خطوات:    

حوؿ التدابير المقترحة لترشيد ظاىرة  تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى منظور الخبراء    
 مصر   الدروس الخصوصية بالتعميـ قبؿ الجامعي في

تـ بناء األداة باالعتماد عمى الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ، ثـ عرضيا عمى عدد 
( الستطالع آرائيـ ٗمف الباحثيف بمراكز البحوث التربوية وكميات التربية ، وصؿ عددىـ إلى  

في ضوء مقترحاتيـ، وقد تـ تعديميا حوؿ ما ورد بيا، و ومف ثـ التأكد مف صحتيا وصدقيا، 
عدادىا في صورتيا النيائية   وا 

، والجزء الثاني  التدابير اإلداريةاالستبانة مف ثالثة محاور؛ الجزء األوؿ خاص بتتكوف 
، ويوضح الجدوؿ رقـ التدابير المجتمعيةخاص بأما الجزء الثالث  بالتدابير التربوية،خاص 

 لبنود في كؿ محور ( محاور االستبانة وعدد إ 
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 (7جدول )
 محاور االستبانة وبنودىا

 عدد البنود المحور
 01 التدابير اإلدارية
 01 التدابير التربوية

 07 التدابير المجتمعية
 72 المجموع

النيائي مف خمسة تقديرات أساسية حيث وضع  التقديروقد صممت االستبانة بمقياس 
 لمستجيب أحدىا أماـ كؿ فقرة مقياس متدرج، ليختار ا

تـ التحقؽ مف صدقيا مف خالؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف، وقد اختير 
المحكموف مف بيف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية والباحثيف بمراكز البحوث التربوية، 

في ضوء  إلبداء الرأي بالتعديؿ أو الحذؼ أو اإلضافة، وتـ إعدادىا في صورتيا النيائية
 مالحظاتيـ وتوصياتيـ ، وبذلؾ تكوف بنود االستبانة صادقة في قياس ما وضعت لقياسو 

تـ االعتماد عمى معامؿ الثبات " ألفا كرونباخ" لقياس بنود االستبانة، وذلؾ كما يتضح مف 
الثبات لالستبانة (، وىو ما يدؿ عمى أف درجة 6ٛٙٙٓالجدوؿ التالي، وقد بمغ معامؿ الثبات  

 مرتفعة 
 معامل ألفا كرونباخ بالنسبة لمحاور االستبانة: (7جدول )

 
قيمة معامل  عدد العبارات العينة المحور م

 ألفا كرونباخ
قيمة صدق 

 االستبانة
 ٕٕٛ ٓ ٜٙٔ ٓ ٓٔ ٙٗ التدابير اإلدارية ٔ

 ٘ٙٛ ٓ ٕٛٛ ٓ ٘ٔ ٙٗ التدابير التربوية ٕ
 ٘ٙٛ ٓ ٘٘ٛ ٓ ٕٔ ٙٗ التدابير المجتمعية ٖ
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( يتضح أف ارتفاع جميع معامالت قيمة الثبات، سواء في محاور ٖمف خالؿ جدوؿ       
( وىي قيـ ثبات عالية، 6ٜٔٙٓ( إلى  ٕٛٛ ٓاالستبانة أو الدرجة الكمية، والذي يتراوح ما بيف  

 مما يشير إلى تجانس عبارات االستبانة ومف ثـ صالحيتيا لمتطبيؽ 
 

( خبيرا مف خبراء التربية بكميات التربية ومراكز البحوث التربوية، كما ىو ٙٗشممت العينة      
 موضح مف خالؿ ما يمي:

 (4جدول )
  توزيع عينة الدراسة

 النسبة المئوية العدد العينة م
 %6ٜٙٛ٘ ٕٚ كميات التربية ٔ
مراكز البحوث  ٕ

 التربوية
ٜٔ ٗٔ6ٖٔ% 

 %ٓٓٔ ٙٗ المجموع ٖ
 
،  ( خبيرا مف خبراء التربية بكميات التربية ومراكز البحوث التربويةٙٗ مغ عدد المشاركيفب
 (   %6ٖٔٔٗمف مراكز البحوث بنسبة   ٜٔ(، و%6ٜٙٛ٘مف كميات التربية بنسبة   ٕٚمنيـ 

 المعالجة اإلحصائية:
 

  نةلممعالجة اإلحصائية الستجابات أفراد العي (SPSSتـ االعتماد عمى برنامج     

 

 تتمثؿ عمى إجابات أفراد العينة عمى الجزء الخاص  بالتدابير اإلدارية فيما يمي:
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 (2الجدول )

مالئمة   م
 مالئمة تماما

مالئمة 
بدرجة 
 متوسطة

مالئمة 
بدرجة 
 قميمة

غير 
 مالئمة
 إطالقاً 

المتوسط 
 يالحساب

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ٔ 
تطوير قانوف جديد 
شامؿ لمنظومة التعميـ 

 قبؿ الجامعي

 ٗ - ٗ ٛٔ ٕٓ ت
ٗ6ٓٛٚ ٔ6ٔ٘ٔ ٗ % ٖٔ6ٖ ٕٛ6ٔ ٙ6ٖ - ٙ6ٖ 

ٕ 
تطبيؽ نسبة اإلنفاؽ 
عمى التعميـ الواردة في 

 الدستور  

 - ٗ ٕ ٛ ٕٖ ت
ٗ6ٗٚٛ ٓ6ٜٖٙ ٔ % ٘ٓ6ٓ ٕٔ6٘ ٖ6ٔ ٙ6ٖ - 

ٖ 
ىيكمة نظاـ إعادة 

األجور والحوافز 
 لممعمميف

 ٕ ٕ ٗ ٙ ٕٖ ت
ٗ6ٖٜٔ ٔ6ٔٓ٘ ٕ % ٘ٓ6ٓ ٜ6ٗ ٙ6ٖ ٖ6ٔ ٖ6ٔ 

ٗ 

تعزيز التوافؽ بيف 
الكادر الخاص 
لممعمميف وقانوف 

 الخدمة المدنية

 ٗ ٙ ٕٔ - ٕٗ ت
ٗ6ٓٓٓ ٔ6ٖٙٙ ٚ 

% ٖٚ6٘ - ٔٛ6ٛ ٜ6ٗ ٙ6ٖ 

٘ 

تطوير سياسات 
لالنتقاؿ مف التعميـ 

امعي لمتعميـ قبؿ الج
 العالي

 - ٕ ٛ ٕٓ ٙٔ ت

ٗ6ٓٛٚ ٓ6ٖٛٛ ٗ % ٕ٘6ٓ ٖٔ6ٖ ٕٔ6٘ ٖ6ٔ - 

ٙ 
تطبيؽ مدونة 
أخالقيات ومعايير 

 السموؾ الميني

 ٕ - ٕٔ ٛٔ ٗٔ ت
ٖ6ٜٖٔ ٓ6ٜٛٗ ٛ % ٕٔ6ٜ ٕٛ6ٔ ٔٛ6ٛ - ٖ6ٔ 

ٚ 
تحسيف لوائح الرعاية 

االقتصادية 
 واالجتماعية لممعمميف

 ٗ ٕ - ٛ ٕٖ ت
ٗ6ٖٗٚ ٔ6ٕ٘ٔ ٖ % ٘ٓ6ٓ ٕٔ6٘ - ٖ6ٔ ٙ6ٖ 

ٛ 
إعادة النظر في لوائح 
االنضباط لمطالب 

 والمعمميف

 ٗ ٕ ٙ ٛ ٕٙ ت
ٗ6ٓٛٚ ٔ6ٕٜٙ ٗ % ٗٓ6ٙ ٕٔ6٘ ٜ6ٗ ٖ6ٔ ٙ6ٖ 

تنظيـ وتقنيف مراكز  ٜ
 الدروس الخصوصية

 6ٖٔ 6ٛٛٔ 6ٙ٘ٔ 6ٕ٘ٔ 6ٜٕٔ % ٓٔ 6ٕٜٖٔ 6ٖٖٗٗ ٕ ٕٔ ٓٔ ٛ ٗٔ ت

ٔٓ 
نوع معاقبة أي 

لمدروس الخصوصية 
 خالؿ وقت العمؿ

 ٙ ٙ ٓٔ ٗ ٕٓ ت
ٖ6٘ٙ٘ ٔ6ٗٛ٘ ٜ % ٖٔ6ٖ ٙ6ٖ ٔ٘6ٙ ٜ6ٗ ٜ6ٗ 



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 887 

لترشيد ظاىرة  بصفة عامة، تراوحت متوسطات االستجابات ذات الصمة بالتدابير اإلدارية
، مما يعني أف ىناؾ بعضيا 6ٗٚٛٗإلى  6ٖٖٗٗبيف أفراد العينة مف  الدروس الخصوصية

 ى متوسط مرتفع  حازت عم
 

أما ترتيب التدابير اإلدارية وفقا آلراء أفراد العينة، فقد جاء عمى رأسيا البند الثاني: تطبيؽ      
(، وجاء في المرتبة الثانية البند 6ٗٚٛٗنسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ الواردة في الدستور بمتوسط  

(،  وبعدىا جاء البند 6ٖٜٔٗوسط  الثالث: إعادة ىيكمة نظاـ األجور والحوافز لممعمميف بمت
السابع: تحسيف لوائح الرعاية االقتصادية واالجتماعية لممعمميف في المرتبة الثالثة بمتوسط 

(  وفي المرتبة الرابعة جاءت البنود؛ األوؿ: تطوير قانوف جديد شامؿ لمنظومة التعميـ 6ٖٗٚٗ 
يـ قبؿ الجامعي لمتعميـ العالي  قبؿ الجامعي، والخامس: تطوير سياسات لالنتقاؿ مف التعم

(  وبعدىما جاء 6ٓٛٚٗوالثامف: إعادة النظر في لوائح االنضباط لمطالب والمعمميف بمتوسط  
في المرتبة الخامسة البند الرابع: تعزيز التوافؽ بيف الكادر الخاص لممعمميف وقانوف الخدمة 

 (  6ٓٓٓٗالمدنية بمتوسط  
 

البند التاسع: تنظيـ وتقنيف مراكز الدروس الخصوصية جاء  وفي المراتب األخيرة،        
(،  يميو البند العاشر:  معاقبة أي نوع لمدروس الخصوصية خالؿ وقت العمؿ 6ٖٖٗٗبمتوسط  
تطبيؽ مدونة أخالقيات ومعايير السموؾ الميني السادس : (، ثـ تاله البند 6ٖ٘ٙ٘بمتوسط  
   (6ٜٖٖٔبمتوسط  

      
لدراسة الضوء عمى أىـ التدابير اإلدارية لترشيد ظاىرة الدروس الخصوصية سمطت نتائج ا   

تطبيؽ نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ، وىذا يتفؽ مع ما ورد بالدستور المصري وجاء في مقدمتيا 
لزامية التعميـ لكؿ مواطف وتوفيره وفقا لمعايير  ٜٔفي مادتو  ٜٕٔٓلعاـ  التي ضمنت مجانية وا 

 بتخصيص الدولة تمتـز، كما التعميمية الدولة مؤسسات في المختمفة مراحموب الجودة العالمية
 تتصاعد اإلجمالي ، القومي الناتج مف %4 عف تقؿ ال لمتعميـ الحكومي اإلنفاؽ مف نسبة

(، فكمما زاد  ٕٔ  ٜٕٔٓالعالمية مجمس النواب المصري   المعدالت مع تتفؽ حتى تدريجيا
كس عمى جودتو، فمف تجد فصوال مزدحمة بالطالب، ولف يعاني اإلنفاؽ عمى التعميـ كمما انع

مكاناتو، كما سيرافؽ ذلؾ زيادة  المعمـ مف التدريس ألعداد كبيرة مف الطالب التي تفوؽ قدراتو وا 
رواتب المعمميف مما يقمؿ مف فرص لجوء المعمـ إلى الدروس الخصوصية لمحصوؿ عمى الماؿ 
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مما يدفعو إلى التركيز عمى تطوير قدراتيـ ومياراتو األدائية  لتمبية احتياجات وأسرتو األساسية،
 Lambertداخؿ فصمو مما يؤثر إيجابا عمى مخرجات العممية التعميمية، وقد أوضحت دراسة

لبواقي أنو مع انخفاض اإلنفاؽ عمى التعميـ يقؿ راتب المعمميف، حيث توجو المبالغ  ((2004
ء مدارس وفصوؿ جديدة وتوفير الكتب المدرسية مما يؤدي قطاع التعميـ والخدمات التربوية بنا

إلى عدـ التزاـ المعمميف بوظائفيـ وتأثيره السمبي عمى جودة التعميـ  إلى جانب أف الميزانية 
الحالية ينفؽ أغمبيا عمى الرواتب، دوف التوجو إلى التوسع في توفير الخدمات التربوية التي 

ٝ مف نفقات ٓٛاليونسيكو أف رواتب المعمميف تشكؿ أكثر مف ترتبط بجودة التعميـ  وقد أشارت 
ٝ مف ٖٕالتعميـ العاـ في البمداف النامية، عمى سبيؿ المثاؿ ، في اليند ، تغيب أكثر مف 

مميار دوالر سنوًيا   ٘ ٔالمعمميف خالؿ الزيارات المدرسية غير المعمنة والتي تؤدي ليدر 
ف لـ يكف  إضافة إلى أف األدلة تشير خالؿ العقد الماضي إلى أف الراتب ىو عامؿ رئيس  وا 

 (  UNESCO, 2015العامؿ الوحيد األوؿ( في نجاح أنظمة التعميـ عالية األداء  
 

كما تؤكػد نتػائج ىػذا الجػدوؿ عمػى أىميػة إعػادة ىيكمػة نظػاـ األجػور والحػوافز لممعممػيف، لنػو     
ية احتياجاتو وأسرتو فمف الطبيعي أف يمجػأ إلػى طالما يعاني المعمـ مف قمة راتبو وعدـ كفايتو لتمب

مصدر آخر لمتكسب إما بالتسرب مػف ىػذه المينػة والبحػث عػف مينػة أخػرى، أو االلتحػاؽ بمينػة 
أخػػرى والعمػػؿ بيػػا خػػارج الػػدواـ المدرسػػي، أو المجػػوء إلػػى الػػدروس الخصوصػػية، ومػػف ىنػػا تبػػدأ 

ممعممػيف لتمبيػػة حاجػاتيـ  وىػذا يتفػػؽ شػرعنة وتوسػع ظػاىرة ىػػذه الػدروس باعتبارىػا مصػػدرا آخػر ل
( التػي أكػدت أف الػدروس الخصوصػية فػي مصػر تحولػت ظػاىرة فرديػة ٜٕٓٓ مع دراسة محمػد 

إلػػى ظػػاىرة عامػػة يعػػاني منيػػا المجتمػػع والنظػػاـ التعميمػػي بوصػػفيا ظػػاىرة مرضػػية تمثػػؿ خروًجػػا 
 عمى ما ينبغي أف يكوف 

 

 تتمثؿ عمى إجابات أفراد العينة عمى الجزء الخاص  بالتدابير التربوية فيما يمي:
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 (8الجدول )

مالئمة  البنود  ـ
 مالئمة تماما

مالئمة 
بدرجة 
 متوسطة

مالئمة 
بدرجة 
 قميمة

غير 
 مالئمة
 إطالقاً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ٔ 
تطػػػػوير المنػػػػاىج التعميميػػػػة 

جػػػػػػػػػػػػػػودة وفػػػػػػػػػػػػػؽ معػػػػػػػػػػػػػايير 
 عالمية

 - ٕ - ٕٔ ٕٖ ت
ٗ6ٙٓٛ ٓ6ٚٔٗ ٕ % ٘ٓ6ٓ ٔٛ6ٛ - ٖ6ٔ - 

تطوير طرؽ التدريس لمحد  ٕ
 مف أساليب الحفظ والتمقيف

 - 6ٖٔ 6ٖٙ 6ٛٛٔ 6ٖٛٗ % ٘ 6ٖٛٗٓ 6ٖٗٗٗ - ٕ ٗ ٕٔ ٕٛ ت
إصػػػػػػالح منظومػػػػػػة التقػػػػػػويـ  ٖ

 بالتعميـ قبؿ الجامعي
 6ٖٙ 6ٖٔ - 6ٕ٘ٔ 6ٓٓ٘ % ٛ 6ٕ٘ٔٔ 6ٖٗٚٗ ٗ ٕ - ٛ ٕٖ ت

تحسيف جيوزية وجاذبية  ٗ
 البيئة التعميمية لمطالب

 ٕ ٕ ٕ ٛ ٖٓ ت
ٙ6ٙٓٛ ٔٓ6ٗٛٗ ٔ 

% ٗٙ6ٜ ٕٔ6٘ ٖ6ٔ ٖ6ٔ ٖ6ٔ 

٘ 
تػػػػػػػػػػوفير بػػػػػػػػػػرامج عالجيػػػػػػػػػػة 
لمطمبػػػػػػػػػػػػة ذوي التحصػػػػػػػػػػػػيؿ 

 الضعيؼ

 - ٗ - ٓٔ ٕٖ ت
ٗ6ٕ٘ٔ ٓ6ٛٛٚ ٗ % ٘ٓ6ٓ ٔ٘6ٙ - ٙ6ٖ - 

ٙ 
بناء برامج لمموىوبيف 

قيف تتالءـ مع والمتفو 
 قدراتيـ 

 - - ٗ ٙ ٖٗ ت
ٗ6ٙٓٛ ٓ6ٚٔٗ ٕ % ٖ٘6ٔ ٜ6ٗ ٙ6ٖ - - 

ٚ 
تنويػػػػػػػػػػع مصػػػػػػػػػػادر الػػػػػػػػػػتعمـ 
داخػػػػػػػػػؿ المدرسػػػػػػػػػة لجػػػػػػػػػذب 

 الطالب

 ٕ ٕ ٕ ٕٔ ٕٛ ت
ٗ6ٖٗٚ ٔ6ٓ٘ٛ ٛ % ٖٗ6ٛ ٔٛ6ٛ ٖ6ٔ ٖ6ٔ ٖ6ٔ 

ٛ 
دمج تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت داخؿ 

 المدارس

 ٗ - ٕ ٛٔ ٕٕ ت
ٗ6ٖٔٚ ٔ6ٗٔٗ ٔٔ % ٖٗ6ٗ ٕٛ6ٔ ٖ6ٔ - ٙ6ٖ 

ٜ 
االىتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ باألنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة 
الالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفية وميػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 

 التفكير الناقد

 - ٗ ٙ ٕٔ ٕٗ ت
ٗ6ٕٔٚ ٓ6ٜٛٙ ٔٓ % ٖٚ6٘ ٔٛ6ٛ ٜ6ٗ ٙ6ٖ - 

ٔٓ 
التركيز عمى اكتساب 
ميارات القرف الواحد 

 والعشريف

 - ٕ ٛ ٗ ٕٖ ت
ٗ6ٖٗٗ ٓ6ٜٖٗ ٘ % ٘ٓ6ٓ ٙ6ٖ ٕٔ6٘ ٖ6ٔ - 

ٔٔ 
يؿ كثافة الفصوؿ في تقم

بعض المناطؽ 
 والمحافظات

 ٙ - - ٗ ٖٙ ت
ٗ6ٖٜٔ ٔ6ٖ٘ٚ ٚ % ٘ٙ6ٖ ٙ6ٖ - - ٜ6ٗ 

تطوير معايير وشروط اختيار  ٕٔ
 المعمميف وتأىيميـ تربويا

 6ٖٔ 6ٖٔ 6ٙ٘ٔ 6ٖٙ 6ٖٛٗ % ٔٔ 6ٜٔٚٔ 6ٖٔٚٗ ٕ ٕ ٓٔ ٗ ٕٛ ت
تحسيف جودة أداء المعمميف  ٖٔ

 ةوفؽ المعايير الميني
 6ٖٔ 6ٜٗ 6ٕ٘ٔ 6ٖٔ 6ٖٛٗ % ٖٔ 6ٖٔ٘ٔ 6ٖٓٗٗ ٕ ٙ ٛ ٕ ٕٛ ت

دعـ مبدأ اختيار الطالب  ٗٔ
 لمعممييـ داخؿ المدرسة

 6ٜٗ 6ٖٙ 6ٛٛٔ 6ٙ٘ٔ 6ٜٕٔ % ٘ٔ 6ٖٕٙٔ 6ٖٗٚٛ ٙ ٗ ٕٔ ٓٔ ٗٔ ت
توفير الخدمات التكميمية  ٘ٔ

 لمطالب ذوي صعوبات التعمـ
 6ٖٙ 6ٖٙ 6ٖٙ 6ٕ٘ٔ 6ٙٓٗ % ٖٔ 6ٜٛٗٔ 6ٖٓٗٗ ٗ ٗ ٗ ٛ ٕٙ ت
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يبيف الجدوؿ السابؽ التدابير التربوية لترشيد ظاىرة الدروس الخصوصية مف جية نظر     
أفراد العينة، فقد جاء عمى رأسيا بصفة عامة، تراوحت متوسطات االستجابات ذات الصمة 

اؾ بعض التدابير ، مما يعني أف ىن6ٙٓٛٙإلى  6ٖٗٚٛبالتدابير التربوية بيف أفراد العينة مف 
 التربوية حازت عمى متوسط مرتفع  

تحسيف أما ترتيب التدابير التربوية وفقا آلراء أفراد العينة، فقد جاء عمى رأسيا البند الرابع:      
(، وجاء في المرتبة الثانية البنداف 6ٙٓٛٙبمتوسط   جيوزية وجاذبية البيئة التعميمية لمطالب

بناء برامج لمموىوبيف   والسادس: ميمية وفؽ معايير جودة عالميةتطوير المناىج التعاألوؿ: 
توفير برامج (،  وبعدىا جاء البند الخامس: 6ٙٓٛٗبمتوسط   والمتفوقيف تتالءـ مع قدراتيـ

(  وفي المرتبة 6ٕ٘ٔٗفي المرتبة الثالثة بمتوسط   عالجية لمطمبة ذوي التحصيؿ الضعيؼ
  والعاشر: رؽ التدريس لمحد مف أساليب الحفظ والتمقيفتطوير طالرابعة جاء البند الثاني: 

(  وبعدىما جاء في 6ٖٗٗٗ، بمتوسط   التركيز عمى اكتساب ميارات القرف الواحد والعشريف
 تقميؿ كثافة الفصوؿ في بعض المناطؽ والمحافظاتالمرتبة الخامسة البند الحادي عشر: 

إصالح منظومة التقويـ بالتعميـ قبؿ الثالث:  (  وجاء في المرتبة السادسة البند6ٖٜٔٗبمتوسط  
 ( 6ٖٗٚٗبمتوسط   تنويع مصادر التعمـ داخؿ المدرسة لجذب الطالبالجامعي  والبند السابع: 

البند الرابع عشر: دعـ مبدأ اختيار الطالب لمعممييـ داخؿ وفي المراتب األخيرة، جاء         
عشر:  توفير الخدمات التكميمية لمطالب ذوي  (، يميو البند الخامس6ٖٗٚٛالمدرسة بمتوسط  

صعوبات التعمـ  والبند الثالث عشر: تحسيف جودة أداء المعمميف وفؽ المعايير المينية بمتوسط 
تطوير معايير وشروط اختيار المعمميف وتأىيميـ تربويا الثاني عشر : (، ثـ تاله البند 6ٖٓٗٗ 

   (6ٖٔٚٗبمتوسط  

بؽ عددا مف التدابير التربوية التي تسيـ في ترشيد الػدروس أوضحت نتائج الجدوؿ السا
الخصوصػػػػية أىميػػػػا تحسػػػػيف جيوزيػػػػة وجاذبيػػػػة البيئػػػػة التعميميػػػػة لمطػػػػالب، ويػػػػنعكس ذلػػػػؾ عمػػػػى 
تحصػػػػيؿ الطالػػػػب الدراسػػػػي، فكممػػػػا تػػػػوافرت الخػػػػدمات التربويػػػػة الالزمػػػػة لعمميػػػػة التعمػػػػيـ والػػػػتعمـ 

لتحػػاؽ الطػػالب بالػػدروس الخصوصػػية، ولعػػؿ بالمدرسػػة كممػػا زادت جػػودة التعمػػيـ وقمػػت فػػرص ا
أبػػرز داللػػة عمػػى مػػدى جيوزيػػة المدرسػػة ىػػو كثافػػة الفصػػوؿ وازدحاميػػا التػػي تعػػد عػػامال أساسػػيا 

طالبػػػا تتػػػاح أمػػػاميـ  ٕٓمػػػؤثرا فػػػي تحصػػػيؿ الطػػػالب، فػػػالمعمـ الػػػذي يػػػدرس لفصػػػؿ عػػػدد طالبػػػو 
طالبػا،  ٓٙطالبا أو  ٓ٘الفرصة لمتعمـ الجيد عمى نقيض المعمـ الذي يدرس لفصؿ عدد طالبو 
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( أف تقميؿ كثافػة الطػالب بالفصػؿ يسػتحث Graue, and Hatch  2007 لذلؾ أكدت دراسة 
أداًء أعمػػى مػػف جػػانبيـ، كمػػا أوضػػحت أف درجػػات االختبػػارات لممػػدارس المشػػاركة فػػي الفصػػوؿ 

الكميػة، وقػد  قميمة الكثافة وجود أداء أعمى إحصائًيا في القراءة وفنػوف المغػة والرياضػيات والدرجػة
ارتفػػاع اسػػتمر ىػػذا التفػػوؽ لطػػالب الفصػػوؿ الصػػغيرة فػػي اختبػػارات نيايػػة العػػاـ  عمػػى جانػػب أف 

مثػاؿ كثافة الطػالب داخػؿ الفصػوؿ يػؤثر سػمبا فػي حػؽ الطػالب فػي الحصػوؿ عمػى تعمػيـ جيػد، 
ذلػػؾ تعػػاني أوغنػػدا مػػف اكتظػػاظ الفصػػوؿ الدراسػػية وارتفػػاع نسػػب الطػػالب إلػػى المعممػػيف، حيػػث 

طفؿ ليوـ كامؿ، كما تعاني أنجوال مف اكتظاظ الفصوؿ وعدـ   ٓٓٔر المعمـ فصاًل يزيد عف يدي
وجود عدد كاٍؼ مف الفصوؿ الدراسػية والمعممػيف، حيػث يػتـ التػدريس فػي المنػاطؽ الريفيػة تحػت 

طالًبا  مما  ٔٙاألشجار، وفي غانا توجد فصوؿ دراسية مزدحمة لمغاية فالفصؿ الواحد يوجد بو 
 the Centre for Internationalلػػتعمـ المتمركػػز حػػوؿ الطفػػؿ صػعب التحقيػػؽ   جعػؿ ا

Teacher Education, 2016,p.15) 

 تتمثؿ عمى إجابات أفراد العينة عمى الجزء الخاص  بالتدابير المجتمعية فيما يمي:
 (8الجدول )

كيفية االحتفاظ بالمعممين  ـ
 مينة التدريس ب

مالئمة 
 مالئمة تماما

مالئمة 
بدرجة 
 متوسطة

مالئمة 
بدرجة 
 قميمة

غير 
 مالئمة
 إطالقاً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ٔ 
ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارس 
بمؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػات الثقافػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ومراكز الشباب 

 ٕ ٗ ٛٔ ٗٔ ٛ ت
ٖ6ٗٚٛ ٔ6ٕٓٚ ٕٔ % ٕٔ6٘ ٕٔ6ٜ ٕٛ6ٔ ٙ6ٖ ٖ6ٔ 

مناء إشراؾ مجمس األ ٕ
 في إيجاد حموؿ لمظاىرة

 6ٖٔ 6ٜٗ 6ٙ٘ٔ 6ٕٓ٘ 6ٛٛٔ % ٓٔ 6ٖٜٔٔ 6ٕٖٙ٘ ٕ ٙ ٓٔ ٙٔ ٕٔ ت

ٖ 
التعػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػع المراكػػػػػػػػز 
البحثيػػػػة وكميػػػػات التربيػػػػة 

 في عالج ىذه الظاىرة

 ٕ ٗ ٛ ٓٔ ٕٕ ت
ٗ6ٓٓٓ ٔ6ٜٕٔ ٙ % ٖٗ6ٗ ٔ٘6ٙ ٕٔ6٘ ٙ6ٖ ٖ6ٔ 

ٗ 
االستفادة مف التجارب 
الدولية في ترشيد 

 دروس الخصوصيةال

 ٗ ٕ ٙ ٗٔ ٕٓ ت
ٖ6ٜ٘ٙ ٔ6ٕٗٙ ٛ 

% ٖٔ6ٖ ٕٔ6ٜ ٜ6ٗ ٖ6ٔ ٙ6ٖ 

٘ 
تغييػػػػػػػر ثقافػػػػػػػة المجتمػػػػػػػع 
حػػػػػػوؿ مػػػػػػا يطمػػػػػػؽ عميػػػػػػو 

 كميات القمة 

 ٙ - - ٕٔ ٕٛ ت
ٗ6ٕٔٚ ٔ6ٖٖٔ ٕ % ٖٗ6ٛ ٔٛ6ٛ - - ٜ6ٗ 

 ٘ 6ٖٔ٘ٔ 6ٖٓٗٗ ٗ ٗ ٕ ٕٔ ٕٗ تتطبيؽ نتائج البحوث  ٙ
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كيفية االحتفاظ بالمعممين  ـ
 مينة التدريس ب

مالئمة 
 مالئمة تماما

مالئمة 
بدرجة 
 متوسطة

مالئمة 
بدرجة 
 قميمة

غير 
 مالئمة
 إطالقاً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

المتعمقة بعالج ىذه 
 6ٖٙ 6ٖٙ 6ٖٔ 6ٛٛٔ 6ٖ٘ٚ % الظاىرة

ٚ 
تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز العدالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االجتماعيػػػػػة بػػػػػيف صػػػػػيغ 

 التعميـ المتعددة

 ٙ - ٕ ٛ ٖٓ ت
ٗ6ٕٔٚ ٔ6ٖٙٗ ٕ % ٗٙ6ٜ ٕٔ6٘ ٖ6ٔ - ٜ6ٗ 

ٛ 
ترشيد نمط مجانية 
التعميـ لتنويع مصادر 

 تمويمو 

 ٛ ٙ ٗ ٙ ٕٕ ت
ٖ6ٙٓٛ ٔ6ٜ٘ٛ ٔٔ % ٖٗ6ٗ ٜ6ٗ ٙ6ٖ ٜ6ٗ ٕٔ6٘ 

ٜ 
ر الجمعيػػػػػػػػات تعزيػػػػػػػػز دو 

األىميػػػة فػػػػي دعػػػـ مػػػػوارد 
 التعميـ

 ٕ ٕ ٓٔ ٗٔ ٛٔ ت
ٖ6ٜٙ٘ ٔ6ٜٓٗ ٚ % ٕٛ6ٔ ٕٔ6ٜ ٔ٘6ٙ ٖ6ٔ ٖ6ٔ 

ٔٓ 
إشراؾ القطاع األىمي 
والخاص في 

تاحةالتعميـ   تعزيزا 

 ٗ ٗ - ٗٔ ٕٗ ت
ٗ6ٓٛٚ ٔ6ٕٜٙ ٗ % ٖٚ6٘ ٕٔ6ٜ - ٙ6ٖ ٙ6ٖ 

ٔٔ 

تفعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دور نقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 ءلةالمحاسبة والمسا
 

 ٛ  ٛ ٓٔ ٕٓ ت

ٖ6ٜٙ٘ ٔ6ٖٗٚ ٜ % ٖٔ6ٖ ٔ٘6ٙ ٕٔ6٘  ٕٔ6٘ 

ٔ
ٕ 

تفعيػػػػػػػػػػػػػؿ دور الػػػػػػػػػػػػػروابط 
العمميػػػػػػػػة والمينيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 

 تطوير التعميـ

 ٕ ٗ ٙ ٕ ٕٖ ت
ٗ6ٕٙٓ ٔ6ٕٖٚ ٔ % ٘ٓ6

ٓ ٖ6ٔ ٜ6ٗ ٙ6ٖ ٖ6ٔ 

يبيف الجدوؿ السابؽ التدابير المجتمعية لترشيد ظاىرة الدروس الخصوصية مف جية     
أفراد العينة، فقد جاء عمى رأسيا بصفة عامة، تراوحت متوسطات االستجابات ذات الصمة نظر 

، مما يعني أف ىناؾ بعضيا 6ٕٙٓٗإلى  6ٖٗٚٛبالتدابير المجتمعية بيف أفراد العينة مف 
 حازت عمى متوسط مرتفع  

يا البند الثاني أما ترتيب التدابير المجتمعية وفقا آلراء أفراد العينة، فقد جاء عمى رأس     
(، وجاء في 6ٕٙٓٗبمتوسط   تفعيؿ دور الروابط العممية والمينية في تطوير التعميـعشر: 

تغيير ثقافة المجتمع حوؿ ما يطمؽ عميو كميات القمة  والبند المرتبة الثانية البند الخامس: 
(  وبعدىا جاء 6ٖٓٗٗبمتوسط  السابع: تعزيز العدالة االجتماعية بيف صيغ التعميـ المتعددة  

في المرتبة الثالثة بمتوسط  إشراؾ القطاع األىمي والخاص في تعزيز إتاحة التعميـالبند العاشر: 
تطبيؽ نتائج البحوث المتعمقة بعالج ىذه (  وفي المرتبة الرابعة جاء البند السادس: 6ٓٛٚٗ 
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التعاوف مع المراكز : (  وبعدىما جاء في المرتبة الخامسة البند الثالث6ٖٓٗٗبمتوسط   الظاىرة
(  وجاء في المرتبة السادسة 6ٓٓٓٗبمتوسط   البحثية وكميات التربية في عالج ىذه الظاىرة

 ( 6ٜٖٙ٘تعزيز دور الجمعيات األىمية في دعـ موارد التعميـ بمتوسط  البند التاسع: 
ومراكز الشباب البند األوؿ: ربط المدارس بمؤسسات الثقافة وفي المراتب األخيرة، جاء         

(، يميو البند الثامف:  ترشيد نمط مجانية التعميـ لتنويع مصادر تمويمو بمتوسط 6ٖٗٚٛبمتوسط  
إشراؾ مجمس األمناء في إيجاد حموؿ لمظاىرة بمتوسط الثاني: (، ثـ تاله البند 6ٖٙٓٛ 
 ٖ6ٕٙ٘)   

ترشيد الدروس  أوضحت نتائج الجدوؿ السابؽ عددا مف التدابير المجتمعية التي تسيـ في
الخصوصية أىميا تفعيؿ دور الروابط العممية والمينية في تطوير التعميـ، وتغيير ثقافة المجتمع 

، حيث تؤدي ثقافة المجتمع حوؿ تعميـ أبنائيـ ورؤيتيـ تجاىيا حوؿ ما يطمؽ عميو كميات القمة
رة كميات القمة دورا رئيسا في انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية أو انحصارىا، ولكف تظؿ فك

ىي المييمنة عمى ثقافة األسرة المصرية، فمف التحؽ بكمية الطب أو اليندسة عمى سبيؿ المثاؿ 
فيو متفوؽ ومتميز وتبتيج أسرتو وأىمو بذلؾ، ومف لـ يمتحؽ بإحدى ىذه الكميات فيصبح في 

مور إلى نظر بعض الناس فاشال، ىذه الفكرة المييمنة عمى ثقافة المجتمع تدفع أولياء األ
التنافس إللحاؽ أبنائيـ بالدروس الخصوصية ويشتد التنافس في سنة الثانوية العامة لمحجز عند 
أشير المعمميف سواء في مجموعات صغيرة أو كبيرة أو في مراكز الدروس الخصوصية، 
ويشارؾ في ىذا التنافس جميع األسر عمى اختالؼ مستوياتيا االقتصادية ذات المستوى 

ي الدخؿ أو ذات المستوى المتوسط أو ذات المستوى المرتفع، فكؿ األسر تخصص المنخفض ف
ميزانية ليذه الدروس وتصبح ىذه الميزانية مقدسة ال يمكف ألحد االقتراب منيا ميما حدث، بؿ 
وتمجأ أسر الطالب العاجزيف عف الدفع إلى الجمعيات الخيرية لمساعدتيا في ذلؾ أو لمتواصؿ 

أخذ مبالغ مف ىؤالء مراعاة لظروفيـ  الميـ أف ىذه الثقافة تؤثر تأثيرا بالغا  مع المعمميف لعدـ
تحدث في  التيوىي مف التغييرات الميمة في انتشار ىذه الدروس  "إلى جانب ثقافة األقراف 

يتبع ذلؾ قوة فترة المراىقة، حيث يتـ استبداؿ األقراف باألسرة كمصدر لمعالقات االجتماعية  و 
 سموؾ المراىقيف، وامتداد ىذا التأثير ليشمؿ السموكيات تجاه المدرسة والدراسة في راف تأثير األق

  ,Lynch)فاألقراف يممكوف القدرة عمى دعـ أو إضعاؼ موقؼ األفراد مف األداء األكاديمي" 
Lerner, & Leventhal,2013) 
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وىرىا تناقضا، فيي ممجأ بعض األسر التي تممؾ تحمؿ ظاىرة الدروس الخصوصية في ج     
تكاليفيا لتوفير تعميـ ذي نوعية جيدة ألبنائيا، وضماف نجاحيـ األكاديمي وتفوقيـ والتحاقيـ 
بالجامعة، ومف ثـ الحصوؿ عمى وظيفة مناسبة تمبي احتياجاتيـ األساسية في المستقبؿ، كما 

بئا ماديا عمى موارد الدخؿ لمدولة وال تستزؼ أمواؿ أنيا ال تكمؼ ميزانية الدولة شيئا وال تمثؿ ع
الضرائب، ولكف، عمى الجانب اآلخر، فإف انتشار ىذه الظاىرة يؤدي في الوقت نفسو إلى تفاقـ 
التفاوت الطبقي واالجتماعي، وينتج عنيا عواقب تمس مفيوـ العدالة التعميمية والمساواة في 

 حصوؿ عمى تعميـ جيد حقوؽ اإلنساف أىميا حؽ كؿ إنساف عمى ال

وتتفاقـ ظاىرة الدروس الخصوصية ظاىرة في مصر بسبب عدة عوامؿ، ويتمثؿ العامؿ      
األوؿ في االرتباط المتزايد بيف التعميـ والفرص المتوفرة في سوؽ العمؿ، والتي جعمت مف 

بنائيـ  الدروس الخصوصية االستثمار األفضؿ الذي يمكف أف يقدمو أولياء األمور لمستقبؿ أ
وعمى الرغـ مف أف القبوؿ في مؤسسات التعميـ العالي لـ يعد يشكؿ مشكمة كما كاف الحاؿ عميو 
سابقا، نظرا النتشار الجامعات الخاصة، إال أف التنافس عمى الجامعات الحكومية ظؿ محموما؛ 

ميـ العاـ، فيي تضمف تعميما مجانيا  أما العامؿ الثاني فيتعمؽ بانخفاض حجـ اإلنفاؽ عمى التع
والذي أفضى إلى انخفاض رواتب المعمميف وسوء أحواليـ المعيشية، ومف ثـ أصبحت الدروس 
الخصوصية وسيمة جيدة لزيادة دخوليـ مجددا  ويرى بعض المعمميف أف الدروس الخصوصية 

ية تعد فرصة رائعة لتفجير الطاقات التدريسية الكامنة لدييـ عف طريؽ اختيار الطمبة األكثر دافع
 لمتعمـ، والقياـ بالتدريس ليـ  

ويتمركز العامؿ الثالث حوؿ آلية االلتحاؽ ومتطمبات القبوؿ بالجامعة، فامتحانات الثانوية     
العامة ىي المعيار األساسي ليا، مما يجعؿ مف الدروس الخصوصية ضرورة ممحة لمتدرب 

في ظؿ ىبوط مستوى جودة عمى محتوى االمتحانات لضماف القبوؿ بالتعميـ العالي، خاصة 
التعميـ بالمدارس الناجـ عف اكتظاظ المناىج وارتفاع نسبة الطمبة لممعمميف؛ وىذا يؤدي إلى 
ارتفاع تكمفتيا، وخمؽ عبء إضافي خاصة عمى طمبة المناطؽ الريفية والنائية، الذي يتكبدوف 

ي لمبحوث التربوية لدوؿ عناء االنتقاؿ إلى المدف لتمقى ما يحتاجونو مف دروس   المركز العرب
 (ٕٚٔٓالخميج، 
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تأسيسًا عمى التحميؿ النظري لمواقع ونتائج الدراسة الميدانية، يتضح أنو عمى الرغـ مف        
بيا الرؤية الجزئية أىمية ىذا الموضوع، إال أف الجيود والمحاوالت العالجية واإلصالحية قد شا

وقصر النظر وضعؼ المردود والفاعمية لعالج ىذه الظاىرة  وانطالقًا مف ذلؾ، تتزايد الحاجة 
لصياغة بعض التدابير العالجية التي يمكف تبنييا عمى المدى القصير والبعيد، مف أجؿ عالج 

مع السياؽ تمؾ الظاىرة وترشيدىا في مصر، في ضوء بعض الخبرات الدولية التي تتوافؽ 
 المجتمعي والتعميمي 

واستنادًا إلى التحميؿ النظري لمؤشرات الواقع ودالالتو التي تعبر عف معطياتو وحدوده، يمكف 
طرح عددًا مف السياسات المقترحة التي يمكف مف خالليا ترشيد ظاىرة الدروس الخصوصية في 

 والتي يمكف تقسيميا وفؽ ما يمي:مصر، 
 

وير التشريعات التعميمية المتقادمة، وعالج بعض التضارب الذي تتسـ بو، مع دعـ تط  ٔ
 برامج التوعية بالموائح والقرارات التي تصدر عف وزارة التربية والتعميـ 

عادة الييبة والمكانة ليـ، فاستمرار األحواؿ االقتصادية   ٕ ضماف رواتب كافية لممعمميف وا 
ال ينبئ بتحوؿ وشيؾ في الممارسات غير األخالقية لممعمميف عمى ما ىي عميو اآلف، 

التي يمارسونيا إليجاد مورد رزؽ بديؿ  وفي ىذه الحالة، ستصبح المجانية التي التزمت 
ميددة  -وما يكمف خمفيا مف مرتكزات تيدؼ إلى تماسؾ نسيح المجتمع -بيا الدولة 

يف  كما يجب إعادة بشكؿ كبير  وليذا يمـز إعطاء األولوية إلصالح أحواؿ المعمم
الييبة والمكانة االجتماعية ليـ لضماف اإلبقاء عمى ىؤالء ذوي الكفاءة العالية في 
المينة  ولف يتأتى ىذا سوى مف خالؿ توفير فرص التميف المستمرة، ومنحيـ حوافز 
باعتبارىـ أصحاب مينة مرموقة  وبالفعؿ، تـ اتخاذ تدابير لتحفيز المعمميف  كما يمكف 

 المعمميف والتأكيد عمى مكانتيـ المينية مف خالؿ تكريميـ وتقديـ الجوائز ليـ تشجيع 
تبني منحى النظـ، حيث يتوقؼ نجاح جيود مواجية الدروس الخصوصية عمى   ٖ

معالجتيا كمنظومة متكاممة، واالىتماـ بتحسيف مؤشرات التعميـ قبؿ الجامعي، مع 
الدروس المستفادة مف كافة المبادرات العناية الكافية بالخبرات التراكمية واستخالص 

 السابقة والمشروعات والبرامج التي تـ تنفيذىا 
ضبط الدروس الخصوصية لتقميؿ خطر الفساد في المدارس، مف خالؿ تقنيف جميع   ٗ

أوجو اإلنفاؽ غير الشرعية عمى التعميـ وجعميا أكثر شفافية ووضوحا لتقميؿ مصادر 
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ة  والخطوة األولى ىنا، ىي إرساء إطار قانوني يتـ الفساد وتحقيؽ العدالة االجتماعي
مف خاللو تقديـ تعريؼ واضح لمدروس الخصوصية التي تتـ عمى مستوى األفراد، وتمؾ 
التي تعد جزءا مف برامج اإلعداد لمقبوؿ الجامعي  ويمي ذلؾ قياـ الحكومة بتحديد آليات 

 ية ونشاطاتيـ  لمراقبة تحركات المؤسسات الخاصة ومقدمي الدروس الخصوص
تعزيز منيج المساءلة القانونية واإلدارية واألخالقية إزاء المخالفات األخالقية مع ضرورة   ٘

تطوير ىياكؿ جديدة لؤلجور والحوافز لممعمميف، لمعالجة االنحرافات والرقابة الداخمية 
ز في جميع مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي خاصة المديريات واإلدارات التعميمية لتعزي

 القدرات لترشيد ظاىرة الدروس
 CRMتطػػوير نظػػاـ فعػػاؿ لخدمػػة المػػواطنيف تفعيػػؿ أخالقيػػات الوظيفػػة العامػػة وفػػؽ   ٙ

"Citizen Relation Management" ،لتمقػػي شػػكاواىـ، مػػع تػػوفير آليػػة لمتابعتيػػا ،
    ومواثيؽ شػرؼ أو أخالقيػات عمػؿ  codes of conduct   واعتماد مدونات سموؾ

job ethics  مػػف  مجموعػػةافػػؽ مػػع دور المؤسسػػات التعميميػػة، تحػػدد لمعػػامميف فييػػا تتو
 السموكيات والقيـ التي ينبغي مراعاتيا في أعماليـ وعالقتيـ بالمستفيديف مف الخدمة 

 

إعادة الثقة في نظاـ التعميـ العاـ مف خالؿ إصالحات حقيقية ومستدامة في جودة  .0
مزيد مف اإلنفاؽ لو، وتطوير المناىج، وزيادة دخؿ التعميـ، عف طريؽ تخصيص 

  المعمـ، وتحسيف المناخ التعميمي العاـ في المدارس 
لتنفيذ الجاد لتوصيات الدراسات المتعددة عف ظاىرة الدروس الخصوصية كأحد أشكاؿ ا .7

الفساد التعميمي الذي يسبب خمؿ المنظومة التعميمية والقيـ واألخالقيات المجتمعية، مع 
 ستثمار التوجو الدستوري لتعزيز الحؽ في التعميـ والعدالة االجتماعية ا

تشجيع األبحاث التي تتعمؽ بديناميات الدروس الخصوصية، فما نزاؿ بحاجة شديدة  .7
إلى دراسات تتناوؿ آليات أسواؽ الدروس الخصوصية، وبخاصة دراسات تيتـ ببحث 

األدنى  فعمى كذا المستويات الفرعية ىذه الظاىرة عمى المستوى الكمي األكثر شموال، و 
المستوى الكمي، نحف بحاجة إلى التعرؼ عمى تأثير ما تتخذه الحكومات مف سياسات 
 مثؿ إقرار االختبارات المصيرية( عمى حجـ الطمب عمى الدروس الخصوصية  أما 
 عمى المستوى الفرعي، فإننا مازلنا بحاجة إلى معرفة األسباب التي تدفع األسر إلى
االستثمار في الدروس الخصوصية  وأخيرا البد مف أبحاث تتناوؿ اآلثار قصيرة 
المدى، واألثار طويمة المدى ليذه الدروس عمى مصمحة الطالب، وعمى الفرص 
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التعميمية والوظيفية المتاحة أماميـ  ويمكف إلجابات ىذه األسئمة أف تساعد الحكومات 
، واضعيف نصب أعينيـ السياقات السياسية عمى االستجابة بشكؿ فعاؿ ليذه الظاىرة
 واالقتصادية واالجتماعية والتعميمية لدوليـ 

تحسيف الكفاءة الداخمية والخارجية لمنظاـ التعميمي، مع تحسيف جاىزية الطالب  .4
 لممشاركة في االختبارات والمسابقات الدولية خاصة في العموـ والرياضيات 

ة والدولية ووفؽ الميارات الدولية لمقرف الواحد تطوير المناىج وفؽ المعايير القومي .1
 والعشريف 

توفير بيئة تعميمية جاذبة باإلضافة إلى توفير برامج عالجية لذوي األداء التعميمي  .6
 المنخفض لتعزيز الدمج االجتماعي والثقافي 

تقميؿ كثافة الفصوؿ ومواجية تدنى مستويات األداء لمطالب في جميع مراحؿ التعميـ،  .2
د مف التسرب والغياب، ومواجية ظاىرة الغش، مع معالجة ضعؼ المستوى في والح

 القراءة والكتابة والحساب لدى كثير مف تالميذ التعميـ األساسي 
االىتماـ بمعايير ومؤشرات األداء في تقييـ أداء المؤسسات التعميمية وتوظيفيا في  .8

جديدة تحقؽ جودة الخدمات تطوير نظاـ التوجيو الفني، بما يؤدي إلى تطبيؽ أساليب 
 التعميمية 

معالجة اليدر التربوي وفؽ اقتصاديات التعميـ، مع توظيؼ مخرجات البحث التربوي  .9
في تحسيف جودة التعميـ، وتطوير سياسات االنتقاؿ مف التعميـ الثانوي إلى التعميـ 

 العالي 
 

وتأصػيمو كعامػؿ محػوري social responsibility نشػر مفيػـو المسػؤولية االجتماعيػة    ٔ
 في أداء المؤسسات التعميمية 

رفع الوعي العاـ حوؿ ىذه الظاىرة، ويتطمب ذلؾ إجراء نقاش عاـ يتناوؿ ىذه الظاىرة،   ٕ
كما يمـز أف يزداد االىتماـ بيا مف قبؿ الحكومات ووسائؿ اإلعالـ، والمنظمات المينية، 

سرة  ويمكف ليذا النقاش أف يصبح فعاال وذا ومعممي المدارس، والطمبة والمجتمع بأ
مغزى، إذا ما زاد وعينا بحجـ ىذه الظاىرة وطبيعتيا ومدلوالتيا، حتى يتسنى لممعنييف 
بالتعميـ الدخوؿ في مناظرات تأخذ في اعتبارىا مسببات ىذه الظاىرة وتداعياتيا عمى 

  جميع األصعدة 
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مػػف خػػالؿ تطػػوير بػػرامج  Anti-corruption educationتعزيػػز التربيػػة ضػػد الفسػػاد   ٖ
تتضمف  scale and sequenceتربوية متكاممة ترتكز عمى مصفوفة المدى والتتابع  

 وحدات تربوية بنائية لمستويات تعميمية تكاممية لتحقيؽ أىداؼ التربية ضد الفساد 
تفعيػػؿ المشػػاركة المجتمعيػػة مػػف خػػالؿ تفعيػػؿ مجػػالس األمنػػاء والمعممػػيف، وذلػػؾ لتعزيػػز     ٗ

 أبعاد الرقابة والشفافية والمساءلة وتحسيف الخدمات التعميمية 
تفعيؿ الدور الرقابي لنقابة المعمميف فػي رصػد الفسػاد السػموكي والتنظيمػي ومكافحتػو فػي   ٘

 إطار وقائي تعاوني مع مختمؼ الجيات الرقابية 
يػػة لتنميػػة االسػػتفادة مػػف إنشػػاء األكاديميػػة المينيػػة لممعمػػـ فػػي تنظػػيـ دورات وبػػرامج تدريب  ٙ

وعػػػػي المعممػػػػيف والقيػػػػادات التعميميػػػػة بػػػػالقوانيف والمػػػػوائح اإلداريػػػػة المنظمػػػػة لمتعمػػػػيـ قبػػػػؿ 
 الجامعي، والممارسات التي يمكف أف تمثؿ انحرافًا وفسادًا إداريًا يعاقب عميو القانوف 

تحقيؽ العدالة واإلنصػاؼ فػي توزيػع وتقػديـ الخػدمات التعميميػة والتجييػزات والمػوارد بػيف   ٚ
 ناطؽ ومحافظات الدولة، بما يعزز الشعور بالمساواة م

تعزيز برامج الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية فػي ىػذا المجػاؿ، بمػا يػدعـ توظيػؼ   ٛ
مخرجػػات البحػػث التربػػوي فػػي عػػالج ىػػذه الظػػاىرة، مػػع تػػوفير قواعػػد البيانػػات عػػف كافػػة 

 عناصر النظاـ التعميمي 

 الدراسة ما يمي:تتضمف مقترحات 
 دراسة حوؿ القيمة المضافة لمدروس الخصوصية  
دراسػػػة حػػػوؿ تػػػأثير الػػػدروس الخصوصػػػية عمػػػى تحقيػػػؽ العدالػػػة التعميميػػػة ومبػػػدأ تكػػػافؤ  

 الفرص التعميمية 
دراسػػػة حػػػوؿ دور الػػػدروس الخصوصػػػية فػػػي تزايػػػد التفػػػاقـ االجتمػػػاعي داخػػػؿ المجتمػػػع  

 المصري 
يف والمػػػػػػوائح المتعمقػػػػػػة بمواجيػػػػػػة ظػػػػػػاىرة الػػػػػػدروس دراسػػػػػػة تحميميػػػػػػة لمتشػػػػػػريعات والقػػػػػػوان 

 الخصوصية 
 دراسة مقارنة لظاىرة الدروس الخصوصية في مصر وبعض دوؿ العالـ  
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(  كتاب اإلحصاء السنوي لعاـ ٕٚٔٓاإلدارة العامة لنظـ المعمومات ودعـ اتخاذ القرار   -ٔ
 ـ ، مصر: وزارة التربية والتعميٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ

(  الشفافية ومحاربة الفساد في قطاع التعميـ ٕٚٓٓبدراوي  حساـ  ويوسؼ  محسف   -ٕ
 المصري، اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية 

(، مواجية ناظـ التعميـ الظمي : أي سياسات حكومية ألي دروس ٕٕٔٓبراي  مارؾ   -ٖ
 –بوي خصوصية، منشورات اليونسكو، المنتدى السياسي لممعيد الدولي لمتخطيط التر 

  منشورات منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة، اليونسكو 
، اسباب انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية ونتائجيا ٕٚٓٓالتميمي  رابعة خالد عايد،  -ٗ

في المدارس الثانوية، في األردف، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الياشمية، 
 الزرقاء، األردف 

(  بحث الدخؿ واالستيالؾ، مصر: ٕٕٔٓتعبئة العامة واإلحصاء  الجياز المركزي لم -٘
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء 

(  بحث الدخؿ واالستيالؾ، مصر: ٕٙٔٓالجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء   -ٙ
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء 

  بحث الدخؿ واإلنفاؽ واالستيالؾ (ٜٕٔٓالجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء   -ٚ
 ، مصر: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ٛٔ-ٕ/ٕٚٔٓلعاـ 

(   تطبيؽ المحاسبية التعميمية: مدخؿ لتحقيؽ الجودة ٕٔٔٓجورج  جورجيت دمياف   -ٛ
  ٚٓٗ-ٕٖٓ  ٘ٚ (ٖ   مجمة كمية التربية بالمنصورةفي التعميـ قبؿ الجامعي  

أثير الدروس الخصوصية عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة (  تٜٕٔٓحمود  نوي   -ٜ
البكالوريا: دراسة ميدانية عمى مستوى ثانوية أمحمد يزيد بسور الغزالف ػ البويرة ػ  رسالة 

 ماجستير  جامعة العقيد أكمى محند أولحاج كمية االجتماعية واإلنسانية 
تربية  مؤسسة الكويت (  الموسوعة العممية لمٕٗٓٓشيدي  بشير صالح وآخروف  الر  -ٓٔ

 لمتقدـ العممي: الكويت 
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(  الدروس الخصوصية لدى األسر السعودية واتجاىاتيـ ٕٙٔٓالزيودي  ماجد محمد   -ٔٔ
 - ٜٙ  ٔٗٔ(ٖٚ  رسالة الخميج العربىنحوىا في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية، 

ٛٛ 
الخصوصية  ( المتطمبات التربوية لمواجية الدروسٕٔٔٓالصعب  ريحاب صالح حسف   -ٕٔ

 ٛٙ - ٗ٘(  ٔٔٔ  مجمة القراءة والمعرفةبمدارس التعميـ العاـ بمحافظة دمياط، 
(  بدائؿ مقترحة لمواجية المشكالت الناجمة عف ارتفاع كثافة ٕ٘ٓٓقاسـ  مصطفى   -07

مجمة الفصوؿ في المدرسة االبتدائية المصرية في ضوء الخبرات الدولية والقيود الداخمية 
  ٕٕٙ-ٕٚٓ، ٕ٘(ٜ   عالـ التربية

(  الدروس الخصوصية في المنظومة التربوية بيف األسباب ٕٙٔٓكماؿ  صدقاوي   -ٗٔ
والتأثير عمى التحصيؿ الدراسي لمتالميذ في االمتحانات الرسمية  مجمة الحكمة لمدراسات 

 ٕٙٔ – ٗٛٔ  ٚالجزائر   –مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع  -التربوية والنفسية 
(  دستور جميورية مصر العربية  مجمس النواب ٜٕٔٓمصري  مجمس النواب ال -٘ٔ

 المصري 
( الخمؿ البنيوي في سياسات نظاـ التعميـ المصري : ٜٕٓٓمحمد  عبدالمطيؼ محمود   -ٙٔ

ظاىرة الدروس الخصوصية نموذجا، المؤتمر العممي الرابع لقسـ أصوؿ التربية   أنظمة 
 ٙٙ – ٘ٗ، ٔمصر ، مج  -(  التجاوزات واالمؿ -التعميـ في الدوؿ العربية 

  يناير ومستقبؿ التعميـ في مصر ٕ٘(، ثورة ٖٕٔٓمرزوؽ  فاروؽ جعفر عبدالحكيـ   -ٚٔ
  ٕٙٛ-ٕٚٚ  ٛٚ( ٜٔ  مجمة العمـو التربويةدراسات تربوية ونفسية : 

 نظر وجية مف الدروس الخصوصية ظاىرة تفشي (  أسبابٕٕٔٓالمرعشمي  نسيبة  -ٛٔ
  ٓ٘( ٛ   مجمة الفتحانتشارىا،  مف الحد سبؿ و األمور أولياء الطالب، المدراء، المعمميف،

ٔٚٚ-ٕٕٓ  
 (  الدروس الخصوصية  مستقبمياتٕٚٔٓالمركز العربي لمبحوث التربوية لدوؿ الخميج   -ٜٔ

  ٕ(ٖ  مستقبميات تربويةتربوية  
(  استطالع رأي حوؿ تفضيؿ األسر ٕٔٔٓمركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار  "أ" -ٕٓ

نواع التعميـ المختمفة في المدارس في مصر  مجمس الوزراء المصري  مركز المصرية أل
 المعمومات ودعـ اتخاذ القرار  يناير 



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 888 

(  استطالع رأي حوؿ إنفاؽ أولياء ٕٔٔٓمركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار  "ب" -ٕٔ
األمور عمى المستويات المختمفة مف التعميـ  مجمس الوزراء المصري  مركز المعمومات 

 دعـ اتخاذ القرار   مارس و 
(  استطالع رأي أولياء األمور حوؿ مشكمة ٕٓٔٓمركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار   -ٕٕ

الدروس الخصوصية:  تقرير مقارف  مجمس الوزراء المصري  مركز المعمومات ودعـ اتخاذ 
 القرار  ديسمبر 

التعميـ قبؿ الجامعي (  تقييـ سياسة مجانية ٕٗٔٓمركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار   -ٖٕ
وأثرىا عمى جودة مخرجات العممية التعميمية  مجمس الوزراء المصري  مركز المعمومات 

 ودعـ اتخاذ القرار   أبريؿ 
(  حؽ المواطف المصري في التعميـ في عصر الميبرالية الجديدة، ٕٛٓٓنجيب، كماؿ   -ٕٗ

لمبحوث التربوية والتنمية الحؽ في التعميـ: رؤى وتوجيات  القاىرة: المركز القومي  في
 بالتعاوف مع مكتب اليونسكو اإلقميمي 
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