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امللخص:
إف الدروس الخصوصية ظاهرة مف أكثر الظواهر التربوية شيوعاً وانتشا ارً فى

معظـ بمداف العالـ ،فال يكاد يوجد مجتمع مف المجتمعات ،سواء المتقدمة أو النامية ،إال وبه
شكؿ ما مف أشكاؿ الدروس الخصوصية ،وترتبط هذة الظاهرة بكثير مف العوامؿ االجتماعية
والثقافية واالقتصادية والتعميمية المتشابكة التى ينبغى أف تؤخذ بعيف االعتبار عند دراستها
وتحديد السياسات المالئمة لمتعامؿ معها.
تعد ظاهرة الدروس الخصوصية مف أهـ الظواهر التربوية المتفشية بشػكؿ وبػائ فػى
الوسط التربوي ،إذ مست كؿ المراحػؿ التربويػة ،وطالػت جميػع افطػراؼ مػف أوليػاء افمػور إلػى
هيبا.
المتعمـ فالمعمـ والمجتمع ككؿ ،فه فى تزايد مالحظ واإلقباؿ عميها أصبح ر ً

تهديػدا لمتعمػيـ النظػام  ،وهػ ليسػت قيػية
وقد أصػبحت الػدروس الخصوصػية تشػكؿ
ً

تنفرد بها البمداف النامية بؿ ه عمػى نطػاؽ عػالم ؛ لػذا نجػد أف هػذل المشػكمة قػد حظيػت فػى
الفتػػرة افخيػػرة اهتمػػاـ الدارسػػيف والبػػاحثيف فػػى مجػػاالت مختمفػػة لمعالجػػة هػػذا المويػػوع مػػف
جوانب متعددة.
الكممات المفتاحية:
الدروس الخصوصية – تعميـ الظؿ – جائحة كورونا – دراسة مقارنة
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The Coronavirus Pandemic on the Spread of Private Lessons (Shadow
Education) A "Comparative Study"
Summary:
Introduction: Private lessons are one of the most common and
widespread educational phenomena in most countries of the world. There is
hardly a community of societies, whether developed or developing, without
some form of private lessons, and this phenomenon is linked to many
interlocking social, cultural, economic and educational factors that should be
They are taken into consideration when studying them and determining the
appropriate policies to deal with them.
The phenomenon of private lessons is one of the most important educational
phenomena that are epidemic in the educational milieu, as it touches all
educational stages, and affects all parties, from parents to the learner, the
teacher and society as a whole, as it is increasing noticed and the demand for it
has become terrible.
Private tutoring has become a threat to formal education, and it is not an issue
unique to developing countries but on a global scale; Therefore, we find that
this problem has recently received the attention of scholars and researchers in
various fields.
Study questions:
How has the shape of private lessons changed in different countries
considering the Corona pandemic?
The main question can be formulated in the following sub-questions:
1- What is the theoretical framework for the phenomenon of private lessons
"shadow education" in contemporary educational literature?
2. What is the experience of China, some European Union countries, and the
United Arab Emirates in facing the repercussions of the spread of private
lessons "shadow education" considering the influencing forces and cultural
factors?
3. What is the reality of the spread of private lessons in Egypt considering the
influencing cultural forces and factors?
4- What are the similarities and differences to the phenomenon of private
lessons in China, some European Union countries, the United Arab Emirates
and Egypt?
5- Reaching the proposed mechanisms to limit the spread of private lessons
considering the digital transformation of education in Egypt considering
benefiting from the experiences of China, some European Union countries and
the United Arab Emirates.
Objectives of the study:
1. Identify the theoretical framework for the phenomenon of private lessons
"shadow education" in contemporary educational literature.
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2- Knowing the experience of China, some European Union countries and the
United Arab Emirates in facing the repercussions of the spread of private
lessons "shadow education" considering the influencing forces and cultural
factors.
3. Identify the reality of the spread of private lessons in Egypt considering the
influencing forces and cultural factors.
4- Exposing the similarities and differences to the phenomenon of private
lessons in each of China, some countries of the European Union, the United
Arab Emirates and Egypt.
5- Reaching the proposed mechanisms to limit the spread of private lessons
considering the digital transformation of education in Egypt considering
benefiting from the experiences of China, some European Union countries
and the United Arab Emirates.
Study Approach:
The study used the comparative approach, with the aim of getting
acquainted with the experiences of some countries such as China, the European
Union and the UAE in the field of private lessons (shadow education) and the
extent of their impact on the Corona pandemic. In order to benefit from it in
developing mechanisms to limit the spread of private lessons in Egypt.
The study found some results, which are:
There are a number of methods that can be relied upon to reduce the spread of
this type of lesson, including: Raising the physical level of the teacher; Good selection
of teachers and working on preparing them well morally, scientifically, professionally,
and nationally, and sending them on missions and granting them prizes, rewards and
reinforcements; Scrutiny of orientation and inspection work, extending the authority
of the school administration and closely monitoring the teaching process; Linking
teacher promotion to the results of his students; Modify curricula and syllabi and
purify them from excessive stuffing and accumulated details; Modify the evaluation
and examination system; Providing books and references for students and teachers;
Creating laboratories, workshops, laboratories and teachers; Checking the admission
to the Faculties of Education and Teachers; It grants school administrators wide
powers in punishing students who break out of order and law and transferring teachers
who do not conclude in their work to clerical or administrative positions; get rid of the
overcrowded classroom culture.
Besides setting up some mechanisms for facing private lessons in Egypt:
Mechanisms for facing the educational dimension of the problem; Mechanisms to
address the professional dimension of the problem; Mechanisms for facing the
technical dimension of the problem; Mechanisms for facing the economic dimension
of the problem; Mechanisms for facing the social dimension of the problem.

Key words: the Corona virus - Private Lessons- Shadow Education “Comparative Study"
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أسئلة الدزاسة:
كيؼ تغير شكؿ الدروس الخصوصية فى الدوؿ المختمفة فى ظؿ جائحة كورونا؟
ويمكف صياغة السؤاؿ الرئيس فى االسئمة الفرعية التالية:
.1ما اإلطار النظري لظاهرة الدروس الخصوصية "تعميـ الظؿ" فى االدبيات التربوية المعاصرة؟
.2مػػا خبػػرة كػػؿ مػػف الصػػيف وبعػػض دوؿ اال تحػػاد االوروب ػ واالمػػارات العربيػػة المتحػػدة فػػى
مواجهػػة تػػداعيات انتشػػار الػػدروس الخصوصػػية " تعمػػيـ الظػػؿ " فػػى يػػوء القػػو والعوامػػؿ
الثقافية المؤثرة؟
.3ما واقع انتشار الدروس الخصوصية فى مصر فى يوء القو والعوامؿ الثقافية المؤثرة؟
.4مػػا أوجػػه الشػػبه واالخػػتالؼ لظػػاهرة الػػدروس الخصوصػػية فػػى كػػؿ مػػف الصػػيف وبعػػض دوؿ
االتحاد افورب واالمارات العربية المتحدة ومصر؟
.5ما اآلليات المقترحة لمحد مػف انتشػار الػدروس الخصوصػية فػى ظػؿ التحػوؿ الرقمػ لمتعمػيـ
فػػى مصػػر فػػى يػػوء االسػػتفادة مػػف خب ػرات كػػؿ مػػف الصػػيف وبعػػض دوؿ االتحػػاد افورب ػ
واالمارات العربية المتحدة؟

أٍداف الدزاسة:
 .1التعرؼ عمى اإلطار النظري لظاهرة الدروس الخصوصية "تعميـ الظؿ" فى االدبيات التربوية
المعاصرة.
. 2التعرؼ عمى خبرة كؿ مف الصيف وبعض دوؿ االتحاد االوروب واالمارات العربية المتحدة
فى مواجهة تداعيات انتشار الدروس الخصوصية " تعميـ الظؿ " فى يوء القو
والعوامؿ الثقافية المؤثرة.
. 3التعرؼ عمى واقع انتشار الدروس الخصوصية فى مصر فى يوء القو والعوامؿ الثقافية
المؤثرة.
.4الكشؼ عف أوجه الشبه واالختالؼ لظاهرة الدروس الخصوصية فى كؿ مف الصيف وبعض
دوؿ االتحاد افورب واالمارات العربية المتحدة ومصر.
.5الت وصؿ الى اآلليات المقترحة لمحد مف انتشار الدروس الخصوصية فى ظؿ التحوؿ الرقم
لمتعميـ فى مصر فى يوء االستفادة مف خبرات كؿ مف الصيف وبعض دوؿ االتحاد
افورب واالمارات العربية المتحدة.
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ميَخ الدزاسة:
استخدمت الدراسة المنهج المقارف،بهدؼ التعرؼ عمى خبرات بعض الدولمثؿ الصيف
ودوؿ االتحاد االورب

واالمارات فى مجاال لدروس الخصوصية تتعميـ الظؿ) ومد

تأثرها

بجائحة كورونا؛ وذلؾ لالستفادة منه فى ويع أليات لمحد مف انتشار الدروس الخصوصية
فى مصر.
وقد توصمت الدراسة الى بعض النتائج وه :
اف هناؾ جممة مف الطرؽ التى يمكف االستناد عميها لمتخفيؼ مف انتشار هذا النوع
مف الدروس منها:رفع المستو المادي لممعمـ ؛ حسف اختيار المعمميف والعمؿ عمى إعدادهـ
ووطنيا وايفادهـ فى بعثات ومنحهـ الجوائز والمكافآت
ومهنيا،
وعمميا
أخالقيا
جيدا
إعدادا ً
ً
ً
ً
ً
ً
والتعزيزات؛ والتدقيؽ فى أعماؿ التوجيه والتفتيش مع بسط سمطة اإلدارة المدرسية ومراقبة
عممية التدريس عف كثب؛ ربط ترقية المعمـ بنتائج طالبه ؛وتعديؿ المناهج والمقررات وتنقيتها
مف الحشو الزائد والتفاصيؿ المكدسة؛ وتعديؿ نظاـ التقويـ واالمتحانات ؛ وتوفير الكتب
والمراجع أماـ الطالب والمعمميف ؛وتهيئة المعامؿ والورش والمختبرات والمعمميف ؛ والتدقيؽ
فى القبوؿ فى كميات التربية والمعمميف ؛وتمنح رجاؿ اإلدارة المدرسية سمطات واسعة فى
معاقبة الطالب الخارجيف عمى النظاـ والقانوف ونقؿ المعمميف الذيف ال يخمصوف فى أعمالهـ
إلى وظائؼ كتابية أو إدارية ؛التخمص مف كثافة الفصوؿ الزائدة.
الى جانب ويع بعض اآلليات لمواجهة الدروس الخصوصية فى مصر :آليات
مواجهة البعد التربويمممشكمة؛آليات مواجهة البعد المهن
التقن

لممشكمة؛ آليات مواجهة البعد

لممشكمة؛ آليات مواجهة البعد االقتصادي لممشكمة؛ آليات مواجهة البعد االجتماع

لممشكمة:
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مكدمة الدزاسة
يعد التقرير العالم لحقوؽ اإلنساف لعاـ  1948مف أشهر التقارير حوؿ العدالة
االجتماعية  ،والذ بموجبه يتـ تدعيـ عمؿ افمـ المتحدة والمتعاونيف معها فى حركة التعميـ
لمجميع ت ( EFAوتعد منظمة االمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة ت اليونسكو ) الوكالة
الرائدة فيها  ،ولـ ينص هذا التقرير عمى أف لكؿ شخص الحؽ فى التعميـ فحسب  ،بؿ عمى
أف يكوف التعميـ مجانى أيياً  ،وظمت هذة المبادئ معموؿ بها حتى اف ف  ،إال أف وراء
واجهة توفير التعميـ العاـ المجان

بدوف رسوـ  ،تولدت ظاهرة الدروس التكميمية الخاصة

وبأحجاـ متزايدة.
فاليوـ الدراس بالنسبة لمعظـ الطمبة حوؿ العالـ ال ينتهى بخروجهـ مف المدرسة ،
فإلى جانب الواجبات المنزلية يوجد دروسا خصوصية إيافية هذة الدروس قد يحصؿ عميها
الطالب بشكؿ فرد

أو فى مجموعات صغيرة  ،وأحيانا فى مجموعات تيـ أعدادا كبيرة مف

الطمبة  ،وقد يرتبط محتو الدروس الخصوصية بالدروس التى حصؿ عميها الطالب فى
المدرسة ،وقد يمتد ليشمؿ مواد تعميمية إيافية ،وعادة ما يتمقى الطمبة الدروس الخصوصية
بعد انتهاء اليوـ الدراس  ،واييا فى عطمة نهاية افسبوع أو فى العطؿ واالجازات الرسمية ،
وتقابؿ الدروس الخصوصية مفهوما وممارسا ما يعرؼ فى التربية ت بالتعميـ الفردي الخاص )
أو ما أطمؽ عميه فى االدبيات ت تعميـ الظؿ . )Shadow Education
وثمة انتشار وتنامى عالم

لما يسمى بتعميـ الظؿ الدروس الخصوصية التكميمية -

وبالتوازي مع نظـ التعميـ الرسم  -حيث شهدت السنوات القميمة المايية نموا متزايدا لهذا
النوع مف التعميـ  ،صحبه تطو ار فى أشكاله وتأثيراته االقتصادية واالجتماعية  ،ويعتبر نعم
الظؿ مف أكثر الصناعات التعميمية نموا خاصة فى محاولة تحقيؽ معادلة التوازف بيف دور
الدولة والقطاع الخاص فى تقديـ الخدمة التعميمية  ،مما جعمه إحد

الطرؽ السائدة فى

عممية التعمـ والتدريس استجابة لزيادة الطمب عمى التعميـ بوصفه استثما ار اجتماعيا ذا مردود
عاؿ  ،إال أنه يتنافى مع مجانية التعميـ ومبدأ تكافؤ الفرص) .)1
وتشير العديد مف الدراسات إلى أف نصؼ طالب المدارس الثانوية عمى افقؿ قد تمقوا
دروساً خصوصية فى بمداف الصيف وقبرص ومصر وجورجيا واليوناف والمجر والبرتغاؿ
واسبانيا واوكرانيا وحتى الواليات المتحدة افمريكية وغيرها مف الدوؿ ،ويعد هذا االنتشار فى
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المتجدد والمستمر نوع مف أنواع التسويؽ لمتعميـ ولكف مع تخفيض

الرقابة الحكومية عميه.
وهذا افمر جعؿ منها ظاهرة اجتماعية تربوية تعززها ظروؼ تاريخية واجتماعية
معقدة ،ومف مظاهر تفاقـ هذل الظاهرة االهتماـ الذ

القته مف طرؼ الباحثيف والمفكريف

االجتماعييف ،حيث نجد البعض منهـ يعتبروف هذل الظاهرة مشكمة ،وتشكؿ هذل الدروس
حالة مريية بؿ اعتبرها البعض مف أهـ المعوقات التى تعيؽ نظامنا التعميم

عف أداء

مهامه ووظائفه افساسية التى وجد مف أجمها ،وتعمؿ عمى تفريغ هذا النظاـ التعميم مف
ميمونه افساس

عمى نحو يجعمه عاجز عف تحقيؽ أهدافه ،ومف بيف التحديات التى

تفريها هذل الظاهرة هو إيعاؼ قيمة المدرسة الرسمية إلى درجة يوشؾ معها أف تصبح
الدروس الخصوصية ه

افساس ،حيث يتحوؿ دور المدرسة الرسمية إلى دور هامش ال

يبررل إال احتفاظها بحؽ إصدار الرخصة أو الشهادة ،وربما ال نخطئ إذا قمنا أف نتيجة
كثير إذا أوصدت أبواب المدارس الرسمية لتترؾ المهمة بأكممها عمى
الثانوية العامة لف تتأثر ًا
عاتؽ الدروس الخصوصية أو المدرسة الموازية.
كما اف الدروس الخصوصية ظاهرة مف أكثر الظواهر التربوية شيوعاً وانتشا ارً فى

معظـ بمداف العالـ ،فال يكاد يوجد مجتمع مف المجتمعات ،سواء المتقدمة أو النامية ،إال وبه
شكؿ ما مف أشكاؿ الدروس الخصوصية ،وترتبط هذة الظاهرة بكثير مف العوامؿ االجتماعية
والثقافية واالقتصادية والتعميمية المتشابكة التىينبغى أف تؤخذ بعيف االعتبار عند دراستها
وتحديد السياسات المالئمة لمتعامؿ معها" ت.)2
لذا تسمط هذل الدراسة اليوء عمى ظاهرة الدروس الخصوصية"تعميـ الظؿ" مف الظواهر
التى برزت عمى سطح الحياة التربوية واالجتماعية فى السنوات افخيرة ،وعمى الرغـ مف قدـ
اقعا
هذل الظاهرة اال انها قد انتشرت وفريت نفسها عمى حياتنا االجتماعية ،مما جعؿ منها و ً

ال مناص منه ،ومف أهـ مظاهر انتشارها :الشمولية حيث أنها مست جميع المراحؿ التعميمية،

وفى مختمؼ افماكف والبيئات والطبقات االجتماعية.
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مصللة الدزاسة:
تُعد ظاهرة الدروس الخصوصية مف أهـ الظواهر التربوية المتفشية بشكؿ وبائ فى
الوسط التربوي  ،إذ مست كؿ المراحؿ التربوية ،وطالت جميع افطراؼ مف أولياء افمور إلى
هيبا.
المتعمـ فالمعمـ والمجتمع ككؿ ،فه فى تزايد مالحظ واإلقباؿ عميها أصبح ر ً

تهديدا لمتعميـ النظام  ،وه ليست قيية تنفرد بها
وقد أصبحت الدروس الخصوصية تشكؿ
ً

البمداف النامية بؿ ه عمى نطاؽ عالم ؛ فقد اشارت بعض الدراسات ت )3الى اف الدروس
الخصوصية تكمؼ االسرة المصرية  16.5مميار جنيه واف %66مف سكاف مصر يتمقى
ابنائهـ الدروس الخصوصية؛ كما انها تهدد دخؿ االسرة حيث اف  %39مف االسر ينفقوف
نصؼ دخمهـ و %22ينفقوف ثمث دخمهـ و %18ينفقوف ربع دخمهـ عمى التعميـ.
كشفت نتائج بحث الدخؿ واإلنفاؽ  ،2118-2117التى أعمنها الجهاز المركز
لمتعبئة العامة واإلحصاء نهاية شهر يوليو المايى ،أف متوسط إجمالى ما ينفقه المصريوف،
نحو  26مميوف أسرة فى جميع محافظات الجمهورية ،عمى الدروس الخصوصية ومجموعات
التقوية يبمغ نحو  47مميار جنيه ،بنسبة تمثؿ  %37.7مف إجمالى اإلنفاؽ عمى قطاع
التعميـ ،مؤشرات النتائج أكدت أف إجمالى متوسط اإلنفاؽ السنو لألسرة عمى التعميـ فى
جميع محافظات الجمهورية يبمغ  5آالؼ و 184جنيهاً ،وأف نسبة اإلنفاؽ منها عمى

الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية تبمغ  ،%37.7بقيمة  1954.368جنيه ،لألسرة
الواحدةت.)4
وأشارت النتائج إلى أف نسبة اإلنفاؽ عمى الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية فى
الحير لألسرة الواحدة تبمغ  2314.8جنيه سنوياً تمثؿ  %32.2مف قيمة اإلنفاؽ عمى

التعميـ فى الحير وقيمتها  7189.1جنيه سنوياً ،مقابؿ  1686.33جنيه تمثؿ %45.6

مف إجمالى  3698.1جنيه قيمة اإلنفاؽ عمى التعميـ فى الريؼ.

رئيس ا إلدارة المركزية لإلحصائيات ،أف حجـ إنفاؽ افسرة المصرية عمى الدروس
الخصوصية بمغ  %28.3خالؿ العاـ 2019إف إجمال
اختمؼ مف الحير لمريؼ ،ووصؿ ف

اإلنفاؽ كاف عمى السكف ،حيث

الريؼ إلى نسبة  %19.7والحير إلى

،%21.4وخالؿ إعالف نتائج بحث الدخؿ واإلنفاؽ واالستهالؾ لعاـ " :2121/ 2119أعمى
نسبة إنفاؽ عمى المسكف ف أقاليـ الجمهورية وصمت ف الحير إلى  ،%22وف الريؼ
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 ،"% 21.3معقبا" :بنود اإلنفاؽ عمى المسكف كانت عمى الوجه التال  :القيمة اإليجارية كانت
 %55.4والكهرباء والغاز  %25.6والميال  %8.3واإليجار الفعم  %7.6ونفقات الصيانة
وصمت إلى  %".3.1ت)5
لذا نجد أف هذل المشكمة قد حظيت فى الفترة افخيرة اهتماـ الدارسيف والباحثيف فى
مجاالت مختمفة لمعالجة هذا المويوع مف جوانب متعددة ،حيث نشر المعهد الدول لمتخطيط
التربوي) (IIEPالتابع لميونسكو أوؿ دراسة هامة عف واقع الدروس الخصوصية أجراها مارؾ
اهتماما بال ًغا لد
براي) (Bray, 2012ت)3ولقيت
ً
المختمفة ،وقد أظهرت نتائج المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعميـ فى الوطف العرب لممنظمة

افكاديمييف عمى مستو عدد مف البمداف

العربية لمتربية والثقافة والعموـ ت )2116ت ،)6أف مف بيف المشكالت التى تواجه الدوؿ العربية
فى نظاـ التقويـ واالمتحانات انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى
درجات مرتفعة فى االمتحانات ،وقد برزت مجموعة التقوية المقننة بالمدارس وفى ذلؾ اعتراؼ
ػ غير مباشر ػ مف قبؿ المسؤوليف عف التعميـ بيعؼ النظاـ ،وأد

شيوع هذل الظاهرة إلى

وجود فئتيف مف المعمميف ،افولى تقوـ بشرح المادة ،والثانية تدرب الطالب عمى كيفية
اإلجابة عف االمتحاف فف اجتياز االمتحاف أصبح هدفًا فى حد ذاته ؛ كما تؤكد عمى ذلؾ
دراسة محمد توفيؽ ت)2118ت )7اف الدروس الخصوصية اصبحت تحد لمستقبؿ التعميـ فى

مصر لذا البد مف مواجهتها والتصد لها .
الػػى اف جػػاءت جائحػػة كورونػػا التػػى اثػػرت عمػػى جميػػع الػػدوؿ مػػف جميػػع النػواح بمػػا
فيها التعميـ بوجه عاـ والدروس الخصوصية بوجه خاص.
لذلؾ تسعى الدراسة الحالية الى االجابة عف التساؤؿ الرئيس التال :
كيؼ تغير شكؿ الدروس الخصوصية فى الدوؿ المختمفة فى ظؿ جائحة كورونا؟
ويمكف صياغة السؤاؿ الرئيسى فى االسئمة الفرعية التالية:
.1ما اإلطار النظر لظاهرة الدروس الخصوصية "تعميـ الظؿ" فى االدبيات التربوية المعاصرة؟
.2ما خبرة كؿ مف الصيف وبعض دوؿ االتحاد االوروب واالمارات العربية المتحدة فى مواجهػة
تداعيات انتشار الدروس الخصوصية " تعميـ الظؿ " فى يوء القو والعوامؿ الثقافية المؤثرة؟
.3ما واقع انتشار الدروس الخصوصية فى مصر فى يوء القو والعوامؿ الثقافية المؤثرة؟
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.4مػػا أوجػػه الشػػبه واالخػػتالؼ لظػػاهرة الػػدروس الخصوصػػية فػػى كػػؿ مػػف الصػػيف وبعػػض دوؿ
االتحاد افورب واالمارات العربية المتحدة ومصر؟
.5ما اآلليات المقترحة لمحد مػف انتشػار الػدروس الخصوصػية فػى ظػؿ التحػوؿ الرقمػ لمتعمػيـ
فى مصر فى يوء االستفادة مف خبرات كؿ مف الصيف وبعض دوؿ االتحاد افوربػ واالمػارات
العربية المتحدة؟

أٍنية الدزاسة:
أغمب الدراسات فى هذا الميداف التربوي اهتمت بالمدرسة الرسمية ،دوف التركيػز عمػى
التعمػػيـ الم ػوازي الػػذي تعػػد الػػدروس الخصوصػػية إحػػد أهػػـ مكوناتػػه ،فكانػػت الغايػػة مػػف هػػذل
الدراسة كسر القاعدة والتوجه نحو دراسة ظاهرة الدروس الخصوصية.
كػوف الظػػاهرة أصػبحت هػػاجس فوليػاءاالمور والتالميػػذ وانتشػػرت فػى جميػػع مراحػؿ التعمػػيـ مػػف
أييا فى ما يم :
االبتدائ إلى الثانوي هذا مف جهة ومف جهة أخر تبرز أهمية الدراسة ً
 إلقاء اليوء عمى افدب التربوي الذي تناوؿ هذا المويوع بجانبيه النظري والعمم . الوقػػوؼ عمػػػى اآلثػػار المترتبػػػة عػػف الػػػدروس الخصوصػػية عمػػػى الطالػػب ،المعمػػػـ ،افسػػػرة،وأطراؼ تربوية اجتماعية أخر .
 تستمد هذل الدراسػة أهميتهػا مػف اهتمامهػا بمشػكمة تربويػة تعيػؽ مسػار العمميػة التعميميػة،وهػػو مجػػاؿ يحتػػاج إلػػى دراسػػات رصػػينة ومتعمقػػة إلبانػػة افوجػػه المتباينػػة لظػػاهرة الػػدروس
وخصوصا كوف المويوع ال يزاؿ حديثًا فى أدبيات التربية وعمػـ الػنفس وعمػوـ
الخصوصية،
ً
أخر .

أٍداف الدزاسة:
 .1التعرؼ عمى اإلطار النظري لظاهرة الدروس الخصوصية "تعميـ الظؿ" فى االدبيػات التربويػة
المعاصرة.
.2التعرؼ عمى خبرة كؿ مػف الصػيف وبعػض دوؿ االتحػاد االوروبػ واالمػارات العربيػة المتحػدة
فى مواجهة تداعيات انتشار الدروس الخصوصية " تعميـ الظػؿ " فػى يػوء القػو والعوامػؿ
الثقافية المؤثرة.
.3التعرؼ عمى واقع انتشار الدروس الخصوصية فى مصػر فػى يػوء القػو والعوامػؿ الثقافيػة
المؤثرة.
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.4الكشؼ عف أوجه الشبه واالختالؼ لظاهرة الدروس الخصوصية فى كػؿ مػف الصػيف وبعػض
دوؿ االتحاد افورب واالمارات العربية المتحدة ومصر.
.5التوصؿ الى اآلليات المقترحة لمحد مف انتشار الدروس الخصوصية فى ظػؿ التحػوؿ الرقمػ
لمتعمػػيـ فػػى مصػػر فػػى يػػوء االسػػتفادة مػػف خب ػرات كػػؿ مػػف الصػػيف وبعػػض دوؿ االتحػػاد
افورب واالمارات العربية المتحدة.

ميَخ الدزاسة:
استخدمت الدراسة المنهج المقارف ،بهدؼ التعرؼ عمى خبرات بعض الدوؿ مثؿ الصيف
ودوؿ االتحاد االورب

واالمارات فى مجاؿ الدروس الخصوصية تتعميـ الظؿ) ومد

تأثرها

بجائحة كورونا؛ وذلؾ مف خالؿ:
 .1التعرؼ عمى اإلطار النظري لمدروس الخصوصية مف خالؿ االدبيات والكتابات
 .2وصؼ خبرة الصيف وبعض دوؿ االتحاد االورب

واالمارات العربية المتحدة فى الدروس

الخصوصية ومد انتشارها فى ظؿ جائحة كورونا مف خالؿ االدبيات والدراسات السابقة.
 .3تحميؿ وتفسير اوجه الشبه واالختالؼ بيف الخبرات ومصر مف خالؿ القو

والعوامؿ

الثقافية المؤثرة.
 .4لالستفادة مف الخبرات واإلطار النظري لمدراسة فى ويع أليات مقترحة لمحد مف انتشار
الدروس الخصوصية فى مصر.

مصطلرات الدزاسة:
املفَوو اللػوي:
درسػػػا ،أقبػػػؿ عمػػػى كتػػػاب أو عمػػػـ أو
الػػػدروس جمػػػع ،مفػػػردل درس ،مػػػف الفعػػػؿ درس ً
نحوهما يحفظه ،ركز ذهنه ليتعممه ويفهمه ،درس لغة ،درس الحقػوؽ ،تناولػه بالبحػث والػدرس
يقاؿ "درس عمى فالف" أي تمقى العمـ أو الدرس عمى يدل ،تتممذ لهت.)8
اخلصوصية لػة:
مف خصوص ،وخصوص  ،متعمػؽ بشػخص دوف غيػرل أو جماعػة دوف سػواها "سػيارة
خصوصية"" ،دروس خصوصية" يمقيها أستاذ خارج الصؼ.
تجمع المفظية ما بػيف كممتػيف وهمػا :الػدروس وتعنػى درسػت ،قػرأت وكػذلؾ درسػت أي
درسػا أي ذلمتػه بكثػرة القػراءة حتػى خػؼ حفظػه عمػى ،والػدرس:
تعممت ،ودرست الكتاب أدرسػه ً
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خصػا بالشػ ء يخصػه
الطريؽ الخف  ،أما عف الخصوصية فذكر ابف منظور فى مادة خصػص ً
وخصوصا وخصوصية والفتح أصبح وخصيصػ وخصػص واختصػه أفػردل بػه دوف غيػرل،
خصا
ً
َ

ويقػػاؿ :اخػػتص فػػالف بػػافمر وتخصػػص لػػه إذا انفػػرد وخػػص غيػػرل واختصػػه ببػػرل ،ويقػػاؿ :فػػالف

مخص بفالف أي خاص به وله به خصيةت.)9
نستنتج مما سبؽ أف المعنػى المغػوي لمػدروس الخصوصػية يتيػمف اإلقبػاؿ عمػى عمػـ
معػػيف وتركيػػز الػػذهف لتعممػػه وفهمػػه مػػف طػػرؼ أشػػخاص معينػػيف أو جماعػػة دوف س ػواها مػػف
التالميذ.
املفَوو االصطالذي:
يمكػػف تعريػػؼ الػػدروس الخصوصػػية عمػػى النحػػو اآلتػػى :هػػى كػػؿ جهػػد تعميمػػى يتمقػػال
الطالب بشكؿ خاص أو نتيجة لظػروؼ خارجيػة ويقػوـ بػه المعمػـ فػى صػورة فرديػة أو جماعيػة
خارج المبنى المدرسى ويكوف فى جزء معيف مف المنهج غير مفهوـ لمطالبت.)11
هى اسموب تعمـ خاص يقوـ بػه المعمػـ مػع الطالػب لالسػتجابة المباشػرة لحاجػات تعممػه
واهتماماته الفردية الخاصة التى تحتاج الى ثقؿ اكثر مما فى داخؿ الفصؿ الدراس ت.)11
املفَوو اإلجسائى:
فالدروس الخصوصية عبارة عف دروس تعد خارج أطر افنظمة التعميميػة الرسػمية يمجػأ
إليها المتعمموف فسباب متعددة إما بشكؿ فرد أو جماعى وتكوف بدفع مبمغ مالى مقترح مػف
أستاذ هذا النوع مف الدروس تقد يكوف مف قطاع التربية أو ال عالقة له بذلؾ) مع تحديػد زمػف
الػػدفع تأمػػا فػػى بدايػػة المػػدة المتفػػؽ عميهػػا أو فػػى نهايتهػػا عػػادة) ،بمكػػاف مػػؤجر أو حج ػرات
دراسػػية بمػػدارس نظاميػػة خػػارج أوقػػات العمػػؿ أو مؤسسػػات خاصػػة أو حتػػى فػػى منػػزؿ افسػػتاذ
نفسػػه ،أو فػػى منػػزؿ المػػتعمـ ،بغيػػة العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ هػػذا العقػػد التربػػو مػػف تػػدارؾ
النقص فى معارؼ المتعمـ افكاديمية ومساعدته عمى استدراؾ ما لـ يسػتوعبه خػالؿ الحصػص
الدراسية العادية.

الدزاسات السابكة:
تناولت الدراسات الظاهرة مف اتجاهات عدة فمنها مف تناولها لتوييح مد انتشارها
وشيوعها بيف الطالب وتوييح افثار الموجبة والسالبة لها وسبب انتشارها  ،ومنها مف
تناولها مف الجانب النفسى واالجتماعى  ،فى حيف تطرقت بعض الدراسات إلى دراسة أثر هذة
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الظاهرة عمى التعميـ والمجتمع واالقتصاد  ،ومعرفة التدابير الت

يمكف اتخاذها لجعؿ هذة

الظاهرة وسي مة تفيد الصالح العاـ باعتبارها وسيمة تعميمية مكممة لمعممية التعميمية تساعد
عمى رفع مستو الطالب التحصيمى  .ومف هذل الدراسات ما يمى :
دراسة محمد توفيؽ سالـ ت )2118والتى هدفت الى التعرؼ عمى ظاهرة الدروس
الخصوصية ومد انتشارها وما تسببه مف مشكالت اقتصادية واجتماعية الولياء امور االسر
المصرية مع ويع مجموعة مف السبؿ لمواجهة تحد

الدروس الخصوصية عمى المجتمع

المصر ت.)12
دراسة ت  Ying Ming )2018والتى أهتمت بدراسة ظاهرة الدروس الخصوصية كنظاـ
تعميمى تكميمى لنظاـ التعميـ الرسمى وانماط مشاركته وفعاليته وأثارل عمى تحقيؽ مبدأ ىتكافؤ
الفرص لممتعمميف ومراعاة لمفروؽ الفردية بينهـ فى الواليات المتحدة والصيفت. )13
ودراسة) Francesca Bahn (2018التى اعتمدت عمى اقتراح الدوؿ افسيوية
بأف الطالب الذيف يتمقوف يغطاً أكاديمياً لمنجاح مف خالؿ الدروس الخصوصية معريوف

لخطر الن تائج النفسية السمبية مثؿ االكتئاب والقمؽ  ،لذا أهتمت الدراسة بفحص ارتباطات
الصحة العقمية بتعميـ الظؿ فى الواليات المتحدة  ،هذا فيال إلى وجود عوامؿ اجتماعية
وثقافية محددة لمعالقة بيف تعميـ الظؿ ويعؼ الصحة العقميةت.)14
وقدمت دراسة )Achala Gupta (2018

توييحا لمعالقة بيف "تعميـ الظؿ "

و " التعميـ الرسمى " مف جهة ومؤسسات التعميـ واالسرة مف ناحية أخر وواقع الدروس
الخصوصية بالهند وسبؿ استخدامها فى دعـ العممية التعميمية لسد الفجوة بيف التطمعات
التعميمية وواقع العممية التعميمية بالمؤسسات التعميمية ت.)15
دراسة ريا عبد العظيـ ت )2116والتى هدفت الى القياء عمى الدروس الخصوصية
بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعى لتحقيؽ جودة التعميـ وقامت بويع مقترح مشروع مبتكر لتحسيف
جودة أداء المعمـ كمدخؿ لتحسيف الجودة واالداء داخؿ المدارس بوجه عاـ واالرتقاء بالعممية
التع ميمية ومستو الطالب ورأفة باولياء االمور وما تسببته الدروس الخصوصية مف مشكالت
اقتصادية واجتماعية لهـت.)16
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دراسة تفيدة سيد احمد ت )2116والتى هدفت الى التعرؼ عمى الدروس الخصوصية
واسبابها ومد

انتشارها وابعادها ؛ ومف ثـ طرح بعض السبؿ المقترحة لمقياء عميها فى

مصرت. )17
ودراسة ) Ran Li (2016والتى أهتمت بتوييح الفرؽ بيف الطالب الذيف يختاروف
المشاركة فى الدروس الخصوصية والطالب الذيف ال يختاروف المشاركة فى الدروس
الخصوصية وتأثير ذلؾ عمى اداء الطالب الصينيف ب

 Gaokaoوعمى خمفياتهـ

المعرفيةت.)18
ودراسة

) Ping Zheng (2015التى أهتمت بتوييح العالقة بيف الدروس

الخصوصية وتحصيؿ مادة الرياييات لطالب الصؼ العاشر بالواليات المتحدة والصيف ت
شنغها ) واستخدمت العامؿ االجتماعى واالقتصاد كبعد محور لمعالقة ت.)19
ودراسة  Soo Kyoung Leeوالتى أهتمت بتناوؿ تجارب افمهات ووجهات
نظرها فى استخداـ الدروس الخصوصية كمدعـ لمعممية التعميمية فى المناطؽ الجنوبية
الشرقية مف كوريا الجنوبية  ،فى السياؽ االجتماعى والثقافى والتاريخى متعدد الطبقات
لمجتمعاتهـ  ،وذلؾ فى عامى  ، 2112 ، 2111وخرجت بأنه رغـ انخفاض النفقات عمى
التعميـ بطريقة الدروس الخصوصية أال أنه اليزاؿ هناؾ طمب مرتفع عميه  ،وتـ فحص
تجاربهـ المعيشية ومشاعرهـ المتناقية تجال هذا النوع مف التعمـ مف أجؿ فهـ الظاهرة مف
وجهة نظر افمهاتت.)21
دراسة مسعد سعيد السيد ت )2114وهدفت هذل الدراسة الى الكشؼ عف ظاهرة
الدروس الخصوصية ومد

انتشارها ومد

تغيرها فى زمف العولمة وامكانية االستفادة مف

التغيرات الحديثة فى الحث عمى التعمـ مد الحياة كوسيمة لمقياء عمى الدروس الخصوصية
فى مصرت. )21
ودراسة ) Bray and Kwo(2014والتى أويحت أف تنظيـ الدروس الخصوصية
قد يكوف مف أجؿ الصالح العاـ  ،ومف أجؿ ويع خيارات لسياسة التعميـ التكميمى فى آسيا ،
وأف التدريس التكميمى الخاص إلى جانب التعميـ العاد

له اثار كبيرة عمى نظاـ قيـ افجياؿ

الجديدة  ،وعمى تنمتهـ االجتماعية  ،وعمى تطوير النظـ التعميمية  .وشعر المؤلفاف بأف
هناؾ حاجة إلى معالجة مشكمة التدريس الخاص التكميمى حيث أنها تتطور بشكؿ كبير فى
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افونه افخيرة فى ظؿ العولمة والتكنولوجيا الحديثة  ،مما يمثؿ إشكالية خاصة فى مجاؿ
العممية التعميمية حيث أنها تعد عممية غير منظمة أو غير خايعة لمرقابة مما يوفر مساحة
أوسع لزيادة التفاوتات االجتماعية ويثير عدداً كبي ارً مف افسئمة حوؿ جودة التعميـ السائد
فالغرض مف الدراسة ليس ويع الدروس التكميمية الخاصة تحت دائرة اليوء كظاهرة سمبية

 ،بؿ لتسهيؿ المراقبة والتنظيـت.)22
ودراسة ) Hyung-Kee Kim (2013والتى قامت بفحص ما إذا كاف التوسع فى
التعميـ العالى عبر البمداف مرتبطاً بنمو تعميـ الظؿ كدالة لجهود العائالت ليماف تحقيؽ
الفرص التعميمية  ،وتكونت عينات الدراسة مف حوالى  163111طالب  ،متداخميف فى 21

دولة مف دوؿ منظمة التعاوف االقتصادية والتنمية ت ، )OECDحيث وجدت أف الطالب فى
بمد لديه معدؿ نمو سكانى مرتفع كا أكثر احتماالً لممشاركة فى تعميـ الظؿ مف طالب فى بمد
لديه معدؿ النمو السكانى منخفض  ،وأنه زاد استخداـ تعميـ الظؿ كأداة تكميمية لتحقيؽ

النجاح افكاديمى فى التعميـ العاـ  ،كما أويحت الدراسة أف الطالب ذو الويع افجتماعى
واالقتصاد

المرتفع هـ الفئة االكثر لجوء لتعميـ الظؿ  ،وأويحت كذلؾ أمكانية أف تساهـ

طريقة التعميـ هذل صانعى السياسات فى استكماؿ العجز افكاديمى  ،وال سيما لمطالب ذو
التحصيؿ المنخفضت.)23
وأهتمت

دراسة

كؿ

مف

)Park(2013

Jung

Eumت،)24

Ryoji

) ،Matsuoka(2012بالبحث فيما إذا كانت ت رتبة المدرسة  ،والحالة افجتماعية
واالقتصادية لممدرسة والمناهج ) فيالً عف خمفية الطالب ت أ

الحالة افجتماعية

وافقتصادية لمطالب والموقؼ افكاديمى ) تؤثر عمى احتمالية حصوؿ الطالب عمى دروس

تعميمية إيافية إلى دروسهـ المنتظمةت.)25
ودراسة ) Dindyal& Besoondyal (2007والتى تناولت مشكمة الدروس
الخصوصية مف خال ؿ دراسة عمومية هذة الظاهرة وانتشارها عمى كافة المراحؿ الدراسية فى
موريشيوس وخاصة فى مادة الريييات  ،وطبقت الدراسة عمى المرحمة الثانوية  ،وشممت
عينة الدراسة المدرسيف والطمبة واولياء االمور  ،حيث تـ البحث عف افسباب وراء ظاهرة
الدروس الخصوصية والمؤسسات المسؤلة عف إقامة فصوؿ التقوية ومعرفة المهارات
المكتسبة مف خالؿ تمؾ الدروس  ،كما أظهرت الدراسة اف االقباؿ عمى الدروس الخصوصية
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لـ يكف فقط مف قبؿ الطمبة اليعاؼ بالمادة إنما كذلؾ مف قبؿ الطمبة المتؼ6وقيف لتحسيف
مستواهـ  ،وقد يجبر الطالب عمى مثؿ هذة الدروس مف قبؿ والديه .
قامػػت التميمػػى رابعػػة فػػى سػػنة  2117بدراسػػة هػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى أسػػباب ونتػػائج
الدروس الخصوصية فى المدارس والثانويات فى افردف مف وجهة نظر مػدير ومعممػى وطمبػة
مػدير ومػديرة ،و 511معمػـ ومعممػة ،و511
المدارس الثانوية ،تكونػت عينػة الدراسػة مػف ً 21ا
طالب وطالبة ،كما استخدمت الدراسة ثالث استبيانات كأداة لها ،تكونت كؿ واحػدة مػف مجػاليف
هما :أسباب انتشار الدروس الخصوصية ،والنتائج المترتبة عميهػا ،وأظهػرت نتػائج الدراسػة أف
افسػػباب التػػى أدت إلػػى انتشػػار الػػدروس الخصوصػػية مػػف وجهػػة نظػػر المػػديريف هػػى تشػػجيع
المعمـ طالبه عمى االلتحاؽ بالدروس الخصوصية وتقميد الطالب فقرانهت.)26
أما مف وجهة نظر المعمميف فأبرز افسػباب تعػود إلػى انخفػاض الػدخؿ وانشػغاله بػأمور
أخر تحوؿ دوف التفرغ الكامؿ لمهنته.أما مف وجهة نظر الطمبة فهى رغبة أولياء افمػور فػى
حصوؿ أبنائهـ عمى معدالت عالية ،أما مػف حيػث النتػائج المترتبػة عمػى انتشػار هػذل الػدروس
الخصوصية ،مف وجهة نظر مدير الثانويات فهى زيادة الطالػب فػى قدراتػه الدراسػية ،اكتسػاب
المعمـ أو افستاذ أفكار المػدرس الخصوصػى لتحسػيف طريقتػه فػى التػدريس ،ومػف وجهػة نظػر
افسػػاتذة تحبيػػب الطمبػػة فػػى الم ػواد الدراسػػية التػػى يتمقػػوف فيهػػا دروس خصوصػػية ،ثػػـ إح ػراز
عالمػػات مرتفعػػة فػػى الم ػواد التػػى يتمقػػى فيهػػا الطالػػب الػػدروس الخصوصػػية ،ومػػف وجهػػة نظػػر
الطمبة فإف أهـ نتائج هذل الػدروس عػدـ انتظػاـ الطمبػة فػى الػدواـ الدراسػى ،قتػؿ روح اإلبػداع
عند الطمبة.
دراسػػة ايمػػاف التميمػػى ت )2114هػػدفت الػػى البحػػث عػػف أسػػباب اإلقبػػاؿ عمػػى الػػدروس
الخصوصػػػية والػػػى ا مػػػد تسػػػاهـ الػػػدروس الخصوصػػػية فػػػى تحسػػػيف المسػػػتو التحصػػػيمى
الدراسػػى لمتالميػػذ وعػػدد الم ػواد التػػى يقػػوـ فيهػػا التالميػػذ بالػػدروس الخصوصػػية ،ومػػد إقبػػاؿ
الطػػػالب عمػػػى الػػػدروس الخصوصػػػية مػػػف خػػػالؿ شػػػبكة اإلنترنػػػت  ،ولإلجابػػػة عمػػػى التسػػػاؤالت
المطروحة قػاـ البػاحثوف بدراسػة ميدانيػة شػممت  119تمميػذ مػف التعمػيـ الثػانو  %42مػنهـ
ذكػػور %58 ،مػػنهـ إنػػاث وبتطبيػػؽ االسػػتبياف وبعػػد االسػػتعانة بالنسػػب المئويػػة ،توصػػؿ إلػػى
النتػػائج التاليػػة  %37يعتبػػروف الػػدروس الخصوصػػية يػػرورية لمتالميػػذ و  %51يعتبرونهػػا
ػبيا ،وتعػػددت أسػػباب اإلقبػػاؿ عمػػى الػػدروس الخصوص ػية %63 ،لفهػػـ الػػدروس
يػػرورية نسػ ً
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أكثر %37 ،لتعويض إهماؿ الوالديف  ،%33لتعمـ طريقة المراجعة %27 ،لكثرة عدد التالميػذ
فى القسـ ،كما أظهرت الدراسة أف أغمبيػة التالميػذ يعتقػدوف أف لمػدروس الخصوصػية دور فػى
تحسػػيف التحصػػيؿ الدراسػػى حيػػث قػػدرت االسػػتجابة بػػػ  ،%92ومعظػػـ التالميػػذ يقبمػػوف عمػػى
الدروس الخصوصية نسػبة  %77فػى مػادتيف إلػى خمػس مػواد أمػا  %48مػنهـ يقبمػوف عمػى
مادتيف فقط ،وتوصمت الدراسة إلى أف  %71مف التالميذ يفيػموف الػدروس الخصوصػية عبػر
شبكة اإلنترنت مقابؿ  %28يرفيونهات.)27
دراسػػػػة نسػػػػيبة المرعشػػػػمى ت )2117إلػػػػى مويػػػػوع أسػػػػباب تفشػػػػى ظػػػػاهرة الػػػػدروس
الخصوصػػػية مػػػف وجهػػػة نظػػػر المػػػدراء المعممػػػيف ،الطػػػالب ،أوليػػػاء افمػػػور ،وسػػػبؿ الحػػػد مػػػف
انتشػػارها ،اتبعػػت الباحثػػة المػػنهج الوصػػفى التحميمػػى المقػػارف ،وبتطبيػػؽ اسػػتبياف عمػػى عينػػة
طالبػػػا وطالبػػػة 129 ،مػػػف أوليػػػاء
قوامهػػػا  89مػ ًا
معممػػػا ومعممػػػةً 146 ،
ػػدير ومػػػديرة ،وً 111
افمػػور ،وقػػد تػػـ تحديػػد العينػػة بطريقػػة عشػػوائية بسػػيطة وباالسػػتعانة بافسػػاليب اإلحصػػائية
التالية ،المتوسط الحسابى ،تحميؿ التبايف افحاد  ،وجاءت نتائج الدراسة كالتالى :معظػـ أفػراد
العينػػة يػػردوف أسػػباب تفشػػى ظػػاهرة الػػدروس الخصوصػػية إلػػى المػػدير ثػػـ المدرسػػة ،فالطالػػب،
فافسرة ،ثـ المعمـ ،ولـ تكف هناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة ت.)28
تعقيب عمى الدراسات السابقة  :قد تناولت معظـ الدراسػات ظػاهرة الػدروس الخصوصػية
مف حيث مفهومها وتطورها ومد انتشارها واالسباب التى ادت اليها ولكنها اختمفت فػى تنػاوؿ
الظاهرة فمنها مف خرج ببعض سبؿ الحؿ ومنها ما اكتفى بطرح المشكمة ومػد تعقػدها ومنهػا
مف اشار الى مد انتشارها وخطورتها ومد مػا تمثمػه مػف تحػد لمسػتقبؿ التعمػيـ فػى مصػر ؛
اما فى الدراسة الحالية فقد تـ تناوؿ ظػاهرة الػدروس الخصوصػية بصػورة مقارنػة واشػكالها فػى
بعػػض الػػدوؿ ومنهػػا الصػػيف وبعػػض دوؿ االتحػػاد االوربػػى واالمػػارات العربيػػة المتحػػدة ومػػف ثػػـ
الخػػروج بػػبعض االليػػات المقترحػػة لمحػػد مػػف انتشػػار هػػذل الظػػاهرة فػػى يػػوء االطػػار النظػػر
لمدراسة وخبرات دوؿ المقارنة .

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 6111 -

عدد يوليو-ج0202 )77( -3م

تداعيات جائحة كورونا ...

اإلطاز اليظسي
اوال :االسس الفلسية للدزوس اخلصوصية " تعليه الظل":
كاف أوؿ مف مارس الدروس الخصوصية فى التربية هو سق ارط ت 471-399ؽ.ـ)
الفيمسوؼ والمربى اليونان المعروؼ  ،والذ
معمماً خاصاً لإلسكندر المقدون  ،ولقد أد

كاف معمماً خاصاً ففالطوف  ،والذ

كاف بدورل

المقاء النفس بيف المعمـ الخاص وتمميذل إلى

تفوؽ العديد مف اففراد وبروزهـ كقادة فى مختمؼ المياديف عبر التاريخ  ،وتميزت العالقات
السائدة بينهما بالعطاء الجزيؿ والوالء لممعمـ عمى مر العصور  ،كما مارسها العرب قبؿ
اإلسالـ  ،حيث كانت افسر الحيرية أبرز الفئات االجتماعية بجزيرة العرب التى اعتمدت

الدروس الخصوصية كوسيمة لتربية ابنائها  ،أما بعد اإلسالـ فقد اتخذت الدروس الخصوصية
أسموباً جديداً عرؼ بالتمهف  ،كاف الصبى يرافؽ مؤدبه أو سيد صنعته المقبمة لينقؿ عنه
ميوؿ وسموؾ مهنته.

أما أوروبا وفى العصور الوسطى ،فقد انتشرت الدروس الخصوصية فيها لد
طبقات ورجاؿ اإلقطاع ،وقبؿ تأسيس المدارس لمدة طويمة استخدمت العائالت الغنية
المدرسيف الخصوصييف لتعميـ أبنائهـ.
ويعتبر  Mari Muthu et al.هـ أوؿ مف استخدموا مصطمح تعميـ الظؿ لوصؼ الدروس
الخصوصية  ،وذلؾ فى عاـ  ، 1991واستعارة كممة الظؿ لمتعبير عف هذا النمط مف التعميـ
ه

استعارة مناسبة لعدة اعتبارات  :الدروس الخصوصية تحاكى تيار التعميـ الرسم

وهكذا عندما تتغير المناهج الدراسية فى التعميـ الرسم
يتغير شكؿ وحجـ النظاـ التعميم

؛

 ،تتغير مناهج تعميـ الظؿ  ،وعندما

السائد فمف ثـ شكؿ وحجـ الدروس الخصوصية يتغير

أيياً  ،ويمكف لمظؿ أف يكوف مفيداً  ،فف الساعة الشمسية يمكف أف يشكؿ دليالً لتحديدات
تغيرات الوقت وبالتال

فإف الظؿ فى النظاـ التعميم

التى تط أر فى المجتمعاتت.)29

ممكف أف يكوف دليالً لتحديد التغيرات

وجنباً إلى جنب مع طمب تحسيف تحصيؿ الطالب ،انتشر تعميـ الظؿ ،المعروؼ ايياً

باسـ التدريس التكميم الخاص ،عمى نطاؽ واسع فى جميع انحاء العالـ .ويعد تمقى الدروس
الخصوصية نشاطاً شائعاً بيف الطالب مف المرحمة االبتدائية الى المدرسة الثانوية فى دوؿ
ومناطؽ شرؽ اسيا ،خاصة الصيف.
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ومف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ التعميـ العاـ وتوسيع اإلصالحات التعميمية ،واجهت
الحكومات الوطنية يغوطاً مالية كبيرة لالستثمار فى التعميـ وتحقيؽ مستقبؿ أفيؿ ،وفى هذا

السياؽ ،تختار بعض العائالت االستثمار فى تعميـ اطفالها والبحث عف موارد تعميمية خارجية
باإليافة إلى التعميـ العاـ والذييعان نقص فى مستو جودتهت.)31
وقيؿ اف وجود تعميـ الظؿ يمثؿ تحدياً فنظمة المدرسة السائدة حيث يكشؼ قطاع الظؿ

عف اوجه القصور فى االنظمة السائدة،والت قد تسئ غمى دعاة التعميـ السائد ،إال أنها عمى
افقؿ توفر طرقاً لمتعويض عف بعض هذة العيوب ،كما يثير نظاـ تعميـ الظؿ قيايا اساسية
لوايعيالسياسات ،الذيف يتعيف عميهـ ابتكار استجابات مناسبة وقد يجدوا صعوبة فى ذلؾ

ت.)31
وفى مصرمصطمح الدروس الخصوصية تعػدد إلػى الكثيػر مػف المفػاهيـ والمصػطمحات منهػا
نظاـ التعميـ الموازي ،مافيا الدروس الخصوصػية ،السػوؽ السػوداء لمتعمػيـ ،التػدريس الخػاص،
نظاـ تعميـ الظؿ.
يشػػكؿ اإلقبػػاؿ عمػػى الػػدروس الخصوصػػية التػػى كثػػرت تسػػمياتها مػػف دروس إيػػافية إلػػى
دروس اسػػػتدراكية ،فػػػدروس خصوصػػػية ،ظػػػاهرة تعيشػػػها افسػػػر التػػػى لهػػػا أطفػػػاؿ متمدرسػػػوف
بمختمػػػؼ فئاتهػػػا االجتماعيػػػة ،ومكانتهػػػا االقتصػػػادية حتػػػى أصػػػبحت بمثابػػػة امتػػػداد لمػػػدروس
النظامية ،أو كما يطمؽ عميها ) (glassmanمدرس خارج المدرسة.
والمتتبع لمتاريخ عبر العصور يجد أف ظػاهرة الػدروس الخصوصػية نشػأت فػى افصػؿ
لتعبر عػف لػوف أو نػوع مػف أنػواع التربيػة أنفػرد بػه أبنػاء الطبقػة الخاصػة مػف الحكػاـ وافمػراء
وافعياف وافثرياء ،ذلؾ أف رجاؿ هذل الطبقة فى بعض العصور القديمة ترفعػوا عػف أف يخػتمط
أبناؤهـ بأبناء العامة فى المدارس العادية ،وأعريوا عف أف يتمقى أولئػؾ افبنػاء
تعميمػا ممػاثالً
ً
لتعميمهـ ،ثـ تطور الويع وأصبحت الػدروس الخصوصػية تتجػه لعػالج الطػالب ذو المسػتو
اليعيؼ فى بعض المقررات الدراسية خاصة فػى المغػات والريايػيات والعمػوـ الفيزيائيػة ،وكػأف
خصوصػيا إال إذا كػاف مسػتوال يػعيفًا فػى مػادة مػا ،واسػتمر تعثػرل فيهػا،
درسػا
ً
الطالب ال يأخذ ً
وكأف هذا الطالب يمجأ إلى تمقى دروس خصوصية فى المادة المتعثر فيهػا فقػط ،نتيجػة يػعؼ
مستوال فيها ،وكأف يبذؿ أقصى جهدل حتى ال يعرؼ أحد بأمرل ،فف أخذ درس خصوص يعنػى
معيبا.
يعؼ مستوال وكأف هذا ً
شيئا ً
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كما كاف الهدؼ مف الدرس الخصوص فى ذلؾ الوقت هػو إعػادة الشػرح مػرات ومػرات
لرفع مستو وكفاءة الطالب ،وقد تميز التعمـ منذ وجود اإلنساف بسعيه إلى تعمػـ مػا يحػيط بػه
مف مكونات البيئة بغرض االستفادة مػف هػذل المكونػات ومعطياتهػا وتجنػب أيػرارها ،ثػـ أخػذت
دائػػرة العمػػـ والمعرفػػة فػػى التوسػػع وأصػػبحت معقػػدة أكثػػر فػػأكثر ،حتػػى أصػػبح العمػػـ يػػرورة مػػف
يػػروريات الحيػػاة وحالػػة تقتيػػى وجػػود مرسػػؿ تمعمػػـ) ومسػػتقبؿ تتمميػػذ) وقػػد عرفػػت العمميػػة
التعميمية بعدة أوجه منها التدريس الخاص أو الدروس الخصوصية ويعتقػد أف أوؿ مػف مػارس
الػػدروس الخصوصػػية فػػى التربيػػة بػػالمفهوـ الػػدقيؽ هػػو الفيمسػػوؼ والمربػػى اليونػػان المشػػهور
معممػا
معممػا
ً
خاصػا ففالطػوف ،وأفالطػوف بػدورل كػأف ً
سػقراط ت 399ػ  347ؽ.ـ) حيػث كػأف ً
خاصا لإلسكندرالمقدون  ،أما فػى العصػر الحػديث
معمما
ً
ً
خاصا فرسطو والذ أصبح هو اآلخر ً
فقد أصبح المسؤولوف والميسروف يختاروف معمميف مف أجؿ تعميـ وتأديػب أبنػائهـ ،وتػتـ هػذل
مقػر لمتػدريس أو
غالبا بمنزؿ الطالب أو بمنزؿ المدرس ،حيث تخصص غرفة لتكػوف ًا
الدروس ً
الدروس الخصوصية يستقبؿ فيها المدرس طالب أو عدة طالبت.)32
ػر فهميػػة التعمػػيـ فػػى حيػػاة افمػػـ والشػػعوب ومػػع التطػػورات البشػػرية ظهػػر اهتمػػاـ
ونظػ ًا
بالغ لمدوؿ بالمسائؿ التربوية ،مف خالؿ التعميـ النظام بشتى طرقػه وأسػاليبه وأهدافػه إال أنػه
لـ يمغ ظاهرة الدروس الخصوصية بؿ واستمر وجودها وانتشارها إلى حد اآلف.
ومع ظهور الصراع الطبق وازدياد الفوارؽ االجتماعية واشػتداد المنافسػة والبحػث عػف التفػوؽ
والتميز فى المجاؿ العمم  ،أخذت تمؾ الدروس منحى آخر فأصبحت ظػاهرة يراهػا الػبعض أنهػا
سيئة تهدد النظاـ التعميم إلى حد تصنيفها مف يمف مشكالت هذا النظاـ.
وقػد اعتبرهػػا بعػػض التربػػوييف والبػػاحثيف االجتمػػاعييف مشػػكمة كبيػػرة بػػدأت بوادرهػػا منػػذ
فتح المجاؿ لخصخصة التعميـ فى العشرية افخيرة مػف القػرف العشػريف فػى أعػز أزمػة الصػراع
اإليديولوجيالػػدموي حيػػث جػػاءت فػػى ويػػع لػػـ تحيػػر لػػه الحكومػػة كػػؿ الي ػوابط والنصػػوص
التشريعية لمواجهة هذل الظاهرة مما أد إلى انتشارها.

العوامل التى أدت إىل ظَوز الدزوس اخلصوصية:
أ ػ لقد نشأت الدروس الخصوصية منذ أقدـ العصػور وأبعػدها ،لتعبػر عػف طبقيػة بحتػة ،إذ أننػا
نجػػد أف الخاصػػة مػػف الحكػػاـ وافم ػراء وافعيػػاف وافثريػػاء رفي ػوا أف يتعامػػؿ أوالدهػػـ ،وأف
يختمط ػوا مػػع بقيػػة أبنػػاء العامػػة فػػى المػػدارس مػػف ناحيػػة ،كػػذا أعري ػوا عػػف تمقػػى أوالدهػػـ
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تعميمػػا ممػػاثالً لتعمػػيـ أبنػػاء العامػػة مػػف ناحيػػة أخػػر  ،لػػذا نجػػد أف هػػؤالء الخاصػػة جمبػػوا
ً
ػز عمػػا يعطونػػه فبنػػاء العامػػة وليقػوا ػ مػػف
عميمػػا مميػ ًا
المعممػػيف لقصػػورهـ ليعطػوا أبنػػاءهـ ت ً
وجهػػة نظػػرهـ ػ أبنػػاءهـ شػػر االخػػتالط مػػع اآلخػػريف ،كانػػت هػػذل نظػػرة الطبقػػة الراكبػػة فػػى
المجتمعات السػابقة ،ومػا هػو مالحػظ فػى عصػرنا الحػال أف الػدروس الخصوصػية أظهػرت
الطبقيػػة المجتمعيػػة ،فأصػػحاب الػػدخؿ المرتفػػع بإمكػػاف تػػدريس أبنػػائهـ عنػػد أسػػتاذ بصػػورة
منفردة وبمراكز قويػة ،أمػا الطبقػة المتوسػطة فقػد يمحقػونهـ بالفصػوؿ العاديػة ،فػى حػيف ال
معنى لهذل الدروس عند الفقراء.
ب ػ إنه لمف الصعب أف نحصؿ عمػى معمومػات دقيقػة عػف حجػـ وشػكؿ الػدروس الخصوصػية،
وذلؾ فسباب عدة تتعمؽ بمف يقدمها وبمف يتمقاهات.)33
ػػػر مػػػػنهـ يػػػػؤدوف الػػػػدروس
 المعممػػػػوف :عػػػػادة مػػػػا يتفػػػػادوف جمػػػػب االنتبػػػػال ،إذ أف كثيػ ًاالخصوصية كنشاط غير رسم لكسب دخؿ ال يخيع لالقتطاع اليريب .
 الطمبػػة :ال يحبػػذوف جمػػب االنتبػػال فتمقػػيهـ الػػدروس قػػد يش ػ بحصػػولهـ عمػػى امتيػػازاتغيػػػر مسػػػتحقة مقارنػػػة مػػػع أقػػػرانهـ ،و /أو أنهػػػـ ال يثقػػػوف بمعممػػػيهـ فػػػى المػػػدارس
النظامية ،وربما يخشوف وصفهـ بالغباء.
أييا مػف أف يظػف بػأنهـ يشػتروف امتيػازاتغير
 اآلباء :ال يحبذوف جمب االنتبال لخشيتهـ ًمستحقة أو أنهـ هـ اآلخروف ال يثقوف بمعممه التعميـ النظام  ،كمػا قػد يػدؿ ذلػؾ عمػى
خوفهـ مف أف ينعت أبناؤهـ بافغبياء.
أييػا أف نقػيس مػد انتشػار الػدروس الخصوصػية كونهػا تختمػؼ
قد يكوف مػف الصػعب ً
عادة مف حيث شكمها ومدتها وكثافتها باختالؼ الفصوؿ والمواسػـ ،وصػحيح أف معظمهػا يقػدـ
وجهػا لوجػه ،غيػػر أنهػا قػػد تقػدـ بشػػكؿ فػرد أو جمػػاع  ،كمػا أنهػػا قػد تػػتـ بالمراسػمة أو عبػػر
ً
مثمما هو مالحظ عمى نحو متزايد ،وعالوة عمى ذلؾ
اإلنترنت ً

لذا تُعد مشػكمة الػدروس الخصوصػية مشػكمة مجتمعيػة متأصػمة الجػذور تتصػؼ بأنهػا
ذات أبعػػاد تربويػػة ومهنيػػة وتقنيػػة واقتصػػادية واجتماعيػػة ،ويسػػاهـ فػػى هػػذل المشػػكمة أط ػراؼ

عديدة فى المجتمع بحيث نجد أنه ال يقع الموـ فقط عمػى البعػد التربػوي المتمثػؿ فػى :السياسػة
التعميمية ،أو النظاـ المدرس  ،أو المناهج الدراسية ،أو الكتػب المدرسػية ،أو نظػـ االمتحانػات،
أو المعمـ فحسب بؿ يتحمؿ جميع افطراؼ افخر هػذا العػبء ،والبػد مػف الوصػوؿ إلػى قناعػة
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 6111 -

تداعيات جائحة كورونا ...

عدد يوليو-ج0202 )77( -3م

متخذي القرار فى أف حؿ مشكمة الدروس الخصوصية لػف يكػوف بػالتجريـ والعقوبػات والغرامػات
المفرويػػة عمػػى المعمػػـ ،أو بػػإحالؿ الػػدروس الخصوصػػية خػػارج المدرسػػة بنظػػاـ مجموعػػات
التقويػػة داخػػؿ المدرسػػة ،ولكػػف الحمػػوؿ المالئمػػة تكػػوف بتيػػافر جهػػود جميػػع القطاعػػات داخػػؿ
وزارة التربيػػة والتعمػػيـ ،وبالتعػػاوف مػػع بعػػض القطاعػػات فػػى الػػو ازرات افخػػر ذات الصػػمة مػػف
خالؿ آليات واجراءات مركبة افبعاد تسير فى عدة مسارات فى آف واحد وبطريقة متكاممة.

أبعاد مصللة الدزوس اخلصوصية:
تتمثؿ أبعاد مشكمة الدروس الخصوصية فى اآلت ت:)34
 -1البعد التربوي لممشكمة :يتمثؿ البعد التربوي لمشكمة الدروس الخصوصية فيما يم :
 تكدس المناهج وتركيزها عمى المعمومات والتذكر. قصور مواكبة المناهج المصرية لمستو المناهج العالمية عالية الجودة. التوسع فى تدريس المغات افجنبية وتدريس العموـ والرياييات بالمغات افجنبية. تركيػػز طػػرؽ التقػػويـ التقميديػػة عمػػى الػػدرجات التػػى يحققهػػا التالميػػذ أو الطػػالب مػػف تػػذكروفهـ المعمومات فى االمتحانات النهائية.
 غيػػاب افنشػػطة التعميميػػة القائمػػة عمػػى الػػتعمـ النشػػط ممػػا يجعػػؿ التالميػػذ والطػػالب تشػػعربالممػػؿ واالحسػػاس بعػػدـ جػػدو التعمػػيـ بػػالحفظ واالسػػتظهار أو العمػػؿ داخػػؿ المدرسػػة أو
حيور الحصص الدراسية.
 غياب افنشطة االجتماعية ،والريايية ،والفنية والتركيز عمى االستعداد لالمتحانات فقط. قصػػر العػػاـ الدراس ػ وتكػػدس الػػدروس فػػى برنػػامج زمن ػ ميػػغوط وغيػػر مالئػػـ لتحقيػػؽنواتج تعمـ ذات جودة مما يدفع لمتركيز عمى التحفيظ والتذكر مف أجؿ االمتحاف النهائ .
 -2البعػػد االقتصػػادي لممشػػكمة :يتمثػػؿ البعػػد االقتصػػادي لمشػػكمة الػػدروس الخصوصػػية فيمػػا
يم :
 تخص ػص افسػػر المصػػرية ميزانيػػة سػػنوية يػػخمة لمػػدروس الخصوصػػية تفػػوؽ إمكاناتهػػاالمادية فى أغمب افحواؿ.
 أصػػبحت الػػدروس الخصوصػػية مصػػدر دخػػؿ إيػػاف كبيػػر لكثيػػر مػػف المعممػػيف فػػى جميػػعالمراحؿ التعميمية.
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 تقنيف الدروس الخصوصية داخؿ المدرسة عف طريؽ السماح بنظاـ المجموعات الدراسػيةلمتقوية.
 أصبحت إدارة مراكز الػدروس الخصوصػية أحػد أوجػه االسػتثمار ،وأحػد أنػواع المشػروعاتالصػػغيرة التػػى تػػدر عائػػد مجػػز  ،ويقػػوـ بتشػػغيمها مجموعػػة مػػف أصػػحاب رؤوس افم ػواؿ
الصغيرة والمعمميف.
 أصػػبحت الػػدروس الخصوصػػية مهنػػة مػػف ال مهنػػة لػػه وخاصػػة لقطػػاع الشػػباب الػػذييعانالبطالة بعد التخرج مف الجامعة.
 -3البعػػد االجتمػػاع لممشػػكمة :يتمثػػؿ البعػػد االجتمػػاع لمشػػكمة الػػدروس الخصوصػػية فيمػػا
يم ت:)35
 انتشار افمية بيف قطاع واسع مف أولياء أمور التالميذ والطالب. يعؼ المستو التعميم لكثير مف أولياء أمور التالميػذ والطػالب ذوي المػؤهالت العمميػةأو الفنية.
 غياب ثقافة التعمـ لإلتقاف ولمعمؿ بيف أفراد المجتمع. إهمػػاؿ تحقيػػؽ االسػػتمتاع بػػالتعميـ فػػى المدرسػػة ،وغػػرس قػػيـ حػػب العمػػؿ الجمػػاع فػػىالمدرسة.
 رغبػة أوليػػاء أمػور الطػػالب فػػى دفػع أبنػػائهـ نحػو تحقيػػؽ أعمػػى الػدرجات بصػػورة تنافسػػيةشرسة ال تراعى جودة التعميـ بؿ تراعى المجموع النهائ بأي طريقة.
 تبدأ افسر المصػرية فػى االعتمػاد عمػى الػدروس الخصوصػية منػذ مرحمػة ريػاض افطفػاؿوخاصػػة فػػى المػػدارس التجريبيػػة ومػػدارس المغػػات ليػػعؼ مسػػتو المغػػة افجنبيػػة لػػد
أولياء أمور التالميذ.

ثاىيا:خربات الدول املختلفة فى الدزوس اخلصوصية (تعليه الظل):
الدزوس اخلصوصية (تعليه الظل) فى الصني
إف استعراض انماط الدروس الخصوصية يمكننا مف تصنيؼ هذة الدوؿ حسب طبيعة
الدروس الخصوصية ومد

انتشارها فيها ،ويرتكز هذا التصنيؼ عمى بيانات تاريخية بشأف

ظهور الدروس الخصوصية كنشاط وايح المعالـ ،وعمى العوامؿ الثقافية التى ساهمت فى
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تشجيع الدروس الخصوصية او تثبيطها ،وعمى العالقات بيف تعميـ الظؿ وسياسات التعميـ
الحكومية.

الكوى والعوامل الجكافية املؤثسة:
بعد تأسيس جمهورية الصيف الشعبية عاـ  ، 1949طورت الحكومة المركزية اختبا ارً

شامالً لجميع الكميات والجامعات فى الصيف لتجنيد الطالب أطمؽ عميه أسـ  Gaokaoلمدة

 11سنوات مف  1966إلى  ، 1976خالؿ تمؾ الفترة  ،كاف بإمكاف الطالب حيور الكميات
فقط مف خالؿ توصيات المؤوليف المحمييف بدالص مف إجراء أي امتحانات  ،واعتمد معيار
التوصية عمى الويع السياس لمطالب وعالقتهـ مع المسؤوليف حيث أنه خالؿ فترة العشر
سنوات هذة  ،تخرج حوالى  5.7مميوف طالب مف المستو العالى ولكف لـ يتـ قبوؿ سو
 27.مميوف طالب مف قبؿ الكميات  ،وبدأ الطالب مف جديد االلحاؽ باالختبار واستمر معدؿ
القبوؿ فى الزيادة حتى بمغ  % 73.33فى عاـ  2114ت وزارة التربية والتعميـ ،
)2115ت. )36
ويمعب Gaokaoفى الصيف دو ارً أكبر مف مجرد اختبار قبوؿ لاللتحاؽ بالكمية ،بؿ ارتبط

أيياً بالحراؾ االجتماع واستقرار المجتمع فى الصيف ،فقبؿ التسعينات ،كاف الحصوؿ عمى
وظيفة لخريج الجامعات أمر ميموناً وكانوا يحظوف بأختاـ كبير مف قبؿ افخريف فى البالد،

إال أنه مع تطور اقتصاد السوؽ بعد التسعينات ،لـ يعد امر التوظيؼ ميموناً بعد

التسعينات ،ومع ذلؾ ،ال تزاؿ شهادة مف كمية أو جامعة الجودة حاسمة التأهؿ فى سوؽ
العمؿ الصين ت.)37
والمسار االكاديم

بالصيف يسير عمى نحو يتـ فيه تقسيـ الطالب إلى مساريف أما

العموـ الطبيعية وأما العموـ االجتماعية  ،وذلؾ بناء عمى اهتماماتهـ عمى مستو المدرسة
ويطمب مف الطالب اختيار احد المساريف فى نهاية السنة االولى فى المدرسة
الثانوية ُ ،
الثانوية  ،وبعد التقسيـ غمى مساريف  ،يجب عمى جميع الطالب دراسة المغة الصينية ،
الرياييات والمغة االنجميزية عمى انها ثالثة مواد رئيسية  ،ثـ يأخذ الطالب فى مسار العموـ
الطبيعية المزيد مف الفصوؿ فى الفيزياء والكيمياء ومادة االحياء  ،بينما يأخذ الطالب فى
مسار العموـ االجتماعية المزيد مف الفصوؿ فى العموـ السياسية والتاريخ والجغرافيا  ،ثـ
يتتبع الطالب إصدارات اختبار  Gaokaoالمصممة لكؿ مسارت.)38
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ولـ تتباطأ وتيرة إصالح  Gaokaoفى الصيف أبداً  ،فف

عاـ  2117تـ إيافة

اختبار القدرات عمى المواد االساسية واالختيارية  ،حيث يهدؼ اختبار القدرات إلى قياس
معرفة الطالب بالتكنولوجيا والرياية والصحة والفف والممارسات االجتماعية مثؿ قدرة الطالب
عمى االستفادة مف هذة المعرفة لحؿ مشاكؿ الحياة العممية  ،مما جعؿ خوض اختبار
ال عف اتباع الصيف لنهج الواليات المتحدة بالنسبة
 Gaokaoأم ارً معقداً لمغاية  ،هذا في ً

لمعايير القبوؿ بالجامعات بما فى ذلؾ درجات االختبار وأداء المدرسة الثانوية وخطابات
التوصية وغيرها مف المعايير التى ال تناسب المجتمع الصين
وأد

مما جعؿ افمر أكثر تعقيداً

إلى وجود مشاكؿ اجتماعية مثؿ الفساد والسخط مف المواطنيف ذو الطبقات االجتماعية

الدنيات.)39
وتعد وزارة التعميـ فى الصيف ه

المسؤولة عف تطوير أسئمة امتحاف

Gaokao

لجميعالمحافظات ،وأخذ عميها بأف االختبار الموحد لـ ييع فى االعتبار االختالفات عبر
المقاطعات ،لذا منحت الحكومة المركزية االستقالؿ الذات

لبعض المحافظات والمناطؽ فيما

يتعمؽ بأسئمة امتحاف Gaokaoاعتبا ارً مف عاـ  ، 2113مثؿ بكيف وشنغهاي ،وتهدؼ
جميع اإلصالحات فى تنسيؽ Gaokaoإلى تحويؿ  Gaokaoمف اختبار قائـ عمى المعرفة

إلى اختبار يعتمد عمى الكفاءةت.)41
ومف هنا نجد اف الخصائص السياقية لمتعميـ التكميم

تنشأ مف خصوصيات أنظمة

التعميـ الوطنية والممارسات التعميمية فى الدوؿ بهدؼ تحسيف رفاهية الحياة لألفراد وتحقيؽ
القدرة التنافسية  ،وقد مرت الصيف بتغيير جذري خالؿ العقود الثالثة المايية  ،ظؿ
االيديولوجية الشيوعية القوية التى سادت مف عاـ  1949حتى السبعينيات  ،وتـ حظر
الشركات الخاصة بشكؿ صارـ  ،وتـ التخفيؼ مف هذة افيديولوجية عمى مراحؿ حتى
التسعينيات القرف الماي  ،حيث لجأت السياسة الجديدة إلى الخصخصة بشكؿ متزايد  ،بما
فى ذلؾ قطاع التعميـ  ،ولقد توسع تعميـ الظؿ فى الصيف بشكؿ كبير حيث أصبح المجتمع
أكثر ازدها ار وتنافسية وأصبح تعميـ الظؿ جزء مف عمميات أوسع لمخصخصة العمنية والسرية
وله أثار بعيدة المد عمى سف السياسات التعميميةت.)41
وتحرؾ الصيف إلى اقتصاد السوؽ كاف مدفوعاً بمزيج مف السياسات النيو ليبرالية الكمية

المتعمدة والقو المستقمة عمى تخفيؼ السيطرة االستبدادية المركزية ،عندما تغمغمت العناصر
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النيوليبرالية فى المجتمع وتـ تعديؿ القيـ ،سيطرت القو التى كانت هامشية أو غائبة سابقاً،

وطورت قطاعات جديدة تماماً ،وتعميـ الظؿ هو مف بيف هذة القطاعات ،ولـ تظهر نتيجة

التخطيط مف القمة غمى القاعدة؛ بؿ كاف مدفوعاً بأفعاؿ قادة المدارس والمعمميف ورجاؿ

االعماؿ ،واولياء افمور والطالبت.)42

وكاف الهدؼ افسمى لسياؽ اإلصالح التعميم

فى الصيف هو تحسيف جودة التعميـ

لألمة ،واف يصبح نظامها التعميم قاد ارً عمى تمبية الحاجات الجديدة لممجتمع المتغير وتنمية
االفراد ،مما يزيد مف قدرتها التنافسية الدولية.

وعميه سيتـ تناوؿ صور الدروس الخصوصية تتعميـ الظؿ) فى الصيف مف حيث:اوال
حركة الجودة فى الصيف ،ثانياً تعميـ الظؿ مف حيث القو الفاعمة فى تعميـ الظؿ ،حجـ تعميـ

الظؿ ،أشكاؿ تعميـ الظؿ ،معمـ تعميـ الظؿ ،سياسات مواجهة تعميـ الظؿ.

توصمت القيادة المركزية الصينية فى التسعينيات القرف الماي غمى استنتاج مفادل اف
قدرة الصيف عمى االرتفاع لمستو التحديات الشاقة المتمثمة فى المنافسة العالمية ،مع قوة
وطنية شاممة فى القرف  ، 21تعتمد عمى ما إذا كاف يمكننا أـ ال تكويف جيؿ ذي تعميـ جيد
ومثؿ نبيمة واستقامة افخالؽ وشعور جيد باالنيباط ،وقد حدد وايعوا السياسة المركزية
لمتعميـ مصطمح

Su-Zhi Jiao Yuأي التعميـ الموجه نحو الجودة والذيأصبح الهدؼ

الرئيس إلصالح التعميـ فى الصيف.
وفى أعقاب تطبيؽ مشروعات جودة التعميـ التجريبية فى اجزاء مختمفة مف الصيف
صدرت وثيقة عاـ  1999الصادرة عف المجنة المركزية لمحزب الشيوعيالصين
الدولة بشأف تعميؽ اإلصالح التعميم

ومجمس

والنهوض الكامؿ بجودة التعميـ ،وكانت مف اهـ

المبادرات التى اختت لتحقيؽ هذا االصالح ما يم ت: )43
 .1مبادرة إصالح نظاـ المراجعة المدرس :المبدأ العاـ لهذل المبادرة هو أف كؿ انواع المدارس
تأساسية أو عادية) يمكف أف تحرز لقب المدرسة النموذجية طالما يمكف لها تحقيؽ بعض
اإل نجازات التى تساهـ فى جودة التعميـ ،وتستغرؽ دورة مراجعة المدرسة لمحصوؿ عمى
المقب عمى المستو المحمى ما ال يقؿ عف سنوات.
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 .2مبادرة إصالح المناهج الدراسية :جاءت هذة المبادرة لمحد مف اعباء العمؿ المدرس عمى
الطالب ولكف الهدؼ الرئيس

مف ورائها هو تشجيع الطالب عمى االبداع والتخفيؼ مف

تحد االمتحانات.
 .3مبادرة إصالح نظاـ العامميف بالمدرسة :وذلؾ مف خالؿ تعزيز الكفاءة المهنية بيف مديري
المدارس والمعمميف ،كما اف احد
لمتصنيؼ المهن

المهاـ الرئيسية لهذل المبادرة هو تأسيس نظاـ

وجدولة جديدة لرواتب مديري المدارس وذلؾ بغرض الحد مف تأثير

البيروقراطية وأف يكونوا أكثر استعدادا لممساءلة المهنية مف قبؿ اصحاب المصالح.
خطة الصيف الوطنية إلصالح التعميـ عمى المد

المتوسط والمد

الطويؿ والتنمية ت2111

 :)2121جاء مف بيف االهداؼ االستراتيجية لهذل الخطة ما يم ت:)44 تعميـ التعميـ إلى أبعد حد.
 توفير التعميـ لمجميع عمى قدـ المساواة مف اجؿ رفاهية العامة ،مع حرص المدارس
بتقديـ أفيؿ تعميـ ممكف لكؿ طالب.
 طرح جودة التعميـ ككؿ مع االهتماـ بارتفاع مستو تحديثه فقصىحد.
أدت عدة عوامؿ إلى زيادة الطمب عمى الدروس الخصوصية مف العائالت فى الصيف
ومنها:
 .1الثقافة الصينية المستمدة مف قيـ الثقافة الكونفوشيوسية التى تؤكد عمى قيـ االجتهاد
واحتراـ التعميـ والمعمـ.
 .2النمو االقتصادي المتعاظـ فى العقود الثالثة المايية ،سمحت بزيادة دخؿ االسر مما
ساعد عمى يخ المزيد مف االمواؿ فى االستثمار فى خدمات تعميـ الظؿ ،كما ألغت
سيا سة الطفؿ الواحدإلى حد ما الفارؽ بيف الجنسيف تبنيف أو بنات) فى المطالب
التعميمية ،ومف ثـ يستطيع االباء تركيز دخولهـ عمى طفمهـ الوحيد ،واالستثمار فى
الدروس الخصوصية.
 .3الرغبة فى الحصوؿ عمى درجة عالية جداً فى امتحاف القبوؿ بالكمية الوطنية المعروفة
باسـ ت )Gaokaoمف اهـ العوامؿ التى دفعت العائالت والطالب الصينييف لمحصوؿ
عمى دروس خصوصية  ،حيث يوفر  Gaokaoالبوابة لمطالب لمحصوؿ عمى التعميـ
بناء عمى
بعد الثانوي  ،ومعظـ الكميات والجامعات فى الصيف تقوـ بتعييف طالب جدد ً
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تقرير اداء الطالب فى  Gaokaoلمطالب فقد  ،فإف النتائج فى Gaokaoه
االمتحاف الوحيد الذ

"

يحدد حياة المرء " إلى حد ما  ،فهو يحدد مسار الدراسة  ،ومف

ثـ أهتـ الطالب بالدروس الخصوصية الجتياز مثؿ هذة االختبارات والت تحدد لهـ مسار
حياتهـ فيما بعد .
 .4كما يرتبط تسويؽ التعميـ فى الصيف لمتحوؿ نحو اقتصاد السوؽ االشتراك ،والذي تـ
ويع اإلطار المنظـ له عاـ  ، 1978وبموجب اقتصاد السوؽ االشتراك

تحوؿ تمويؿ

وادارة التعميـ بعيداً عف نظاـ شديد المركزية قائـ عمى التمويؿ الحكوم المحدد إلى نظاـ

هرم

قائـ عمى االيرادات المتنوعة ،واكتسبت الحكومات والمدارس المحمية المزيد مف

االستقاللية فى الق اررات التنفيذية ،ولكف تـ إدخاؿ أشكاؿ جديدة مف الرقابة إلعادة تنظيـ
التعميـت.)45
وقد ادت قو السوؽ فى قطاع التعميـ إلى زيادة الفوارؽ والسيما بيف المناطؽ الريفية
والحيرية ،كما غيرت مف ادوار المعمميف ،وأصبح أداء الطالب فى االمتحانات ،وخاصة فى
المراحؿ االنتقالية ،هو اهـ هدؼ ومؤشر أداء لمعديد مف مكاتب التعميـ المحمية والمدارس
والمعمميف .واشتدت المنافسة بيف المدارس والمعمميف لتوظيؼ ذوي االداء العالى ،ودفعت
بعيهـ إلى تحمؿ أو حتى تشجيع التدريس ،كما أف اليغط عمى مؤشرات االداء زاد مف
توقعات االسر تجال المدارس والمعمميف كمقدميف لمخدمات التعميمية .وأصبح انتشار
مؤسسات الدروس الخصوصية وتزايد قبوؿ فكرة أف المعمميف قد يتمقوف دخال ايافياً فى
مقابؿ تقديـ خدمات تعميمية إيافية جزء مف هذا التحوؿ االوسعت.)46
وتـ تطبيؽ نظاـ جديد لمرواتب عمى مستو التعميـ اإلل ازم

عاـ  2119بهدؼ

تنظيـ دخؿ المعمميف وتعزيز الفاعمية ،وتمت إيافة ما يسمى بمكافأة الجدارة لنظاـ الرواتب؛
الستكماؿ االجور االساسية والعال وات المختمفة وقد استفاد مف هذا االصالح فى االثاث كبار
المعمميف ومديريالمدارس ،وعممت فائدة أقؿ عمى المعمميف المبتدئيف .وبما اف تحمؿ العبء
االكبر فى تنفيذ وتمويؿ مكافأة الجدارة يقع عمى الحكومات المحمية فقد تعثرت المناطؽ
والمحافظات منخفية الدخؿ فى تنفيذ السياسة وأد

ذلؾ إلى زيادة الفوارؽ فى توزيع الدخؿ

بيف المعمميف ،وزادت المنافسة فيما بينهـ إليجاد دخؿ إياف

مف خالؿ الدروس

الخصوصيةت. )47
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وطبؽ نظاـ جديد لمرواتب عمى مستو

التعميـ اإللزام

عاـ  2119بهدؼ تنظيـ دخؿ

المعمميف وتعزيز الفاعمية ،وتمت إيافة ما يسمى بمكافأة الجدارة لنظاـ الرواتب؛ الستكماؿ
االجور االساسية والعال وات المختمفة وقد استفاد مف هذا االصالح فى االثاث كبار المعمميف
ومديريالمدارس ،وعمت فائدة اقؿ عمى المعمميف المبتدئيف .وبما أف تحمؿ العبء االكبر فى
تنفيذ وتمويؿ مكافأة الجدارة يقع عمى الحكومات المحمية ،فقد تعثرت المناطؽ والمحافظات
منخفية الدخؿ فى تنفيذ السياسة وأد

ذلؾ إلى زيادة الفوارؽ فى توزيع الدخؿ بيف

المعمميف ،وزادت المنافسة فيما بينهـ إليجاد دخؿ إياف مف خالؿ الدروس الخصوصية .

 )1العوامل املؤثسة على مدى وذحه املصازكات فى الدزوس اخلصوصية
نجد أف هناؾ تعدد وتداخؿ لممتغيرات المؤثرة فى مد

وحجـ المشاركات فى الدروس

الخصوصية فى الصيف ،حيث يؤثر مفهوـ السوؽ ونوع المدرسة وطبيعة المجتمع تخاصة
مؤسسة االسرة) فى إدراؾ ووعى افسر بأهمية االستثمار فى تعميـ الظؿ ،ويظهر ذلؾ جميا فى
المناطؽ الحيرية عنها فى المناطؽ الريفية .وفى الصفوؼ النهائية لالنتقاؿ مف مرحمة
تعميمية فخر  .وبشكؿ عاـ  ،ادراؾ العمماء اف ظهور التعميـ الخاص له سببيف  :الطمب عمى
التعميـ يفوؽ المعروض مف التعميـ العاـ  ،وافخر الطمب عمى التعميـ لديه تفييالت متبارية
حوؿ نوع التعميـ ؛ أي يمكف تفسير الطمب عمى الدروس الخصوصية مف خالؿ انه قادر عمى
تمبية الطمب مف التعميـ عندما ال يتوفر التعميـ الكاف الذ

يوفر التعميـ السائد مف جهة ،

ومف جهة أخر يمكف تمبية الطمب عمى التعميـ المتمايز مف خالؿ التدريس الخاص حيث
يوفر منهج التدريس الخاص المزيد مف الخيارات لتبيه االحتياجات المتنوعة لمطالب أو يعتبر
أكثر فاعمية فيما يتعمؽ بدراسة الطالب وترتيباً عمى المتغيرات السابقة تظهر مؤشرات العرض

والطمب عمى الدروس الخصوصية فى الصيف كاالت ت:)48

يغمب عمى سوؽ العرض لمدروس الخصوصية فى الصيف الطابع الجماع
الدروس الخصوصية الجماعية

 ،وتيـ

؛ المدارس الصغيرة والمدارس الكبيرة المويوعية ت أي

متخصصة فى المويوعات التى تقدمها ) وسالسؿ المدارس الكبيرة وغالبا ما تقدـ المدارس
الصغيرة الخدمات المتعددة التوجيه لعمؿ الواجبات المنزلية ومراجعة الدروس وحتى خدمات
تقديـ الطعاـ  ،وتكثر خدمات تمؾ المدارس فى معظمها عمى طالب المرحمتيف االبتدائية
والمتوسطة  ،كما تتنوع االماكف التى تقدـ بها الدروس الخصوصية لهذا النوع مف المدارس ،
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فتكوف فى منازؿ المعمميف  ،وفى المبان

التجارية بالقرب مف المناطؽ التعميمية  ،وداخؿ

المدارس الرسمية أو المناطؽ السكنية العامة .
وتركز المدارس الكبيرة المويوعية عمى تدريس المويوعات الفردية والمناهج البديمة
لممناهج الرسمية  ،كما تقدـ أيياً بع ض االساليب الفنية المساندة لتعزيز مهارات الحفظ

والتذكر فى مراجعة الدروس والتحيير لالمتحانات  ،أما المدارس الكبيرة فتحظى بالرواج
واالنتشار لتوظيؼ وسائؿ االعالـ والتسويؽ المتخصصة لإلعالف عنها  ،وتستهدؼ هذة
السالسؿ بصفة رئيسية طالب المدارس الثانوية العميا إلعدادهـ لدخوؿ االمتحانات العامة ،
واال يزيد عدد الطالب فى كؿ فصؿ مف فصوؿ هذة المدارس عف  45طالباً  ،وتركز الدروس

المتقدمة فى الغالب عمى االمتحانات العامة مف خالؿ توفير المذكرات وتماريف المراجعة
وخدمات المتابعة عمى االنترنت  ،وتشمؿ هذة المدارس طوابؽ كاممة مف المبان التجارية فى

المناطؽ الحيرية والمزدحمة  ،مع توفير نظاـ مريح لمنقؿ العاـت.)49
ويالحظ عمى مؤشرات العرض لمدروس الخصوصية فى الصيف غمبت الصيغة
التجارية عميها والت

قد تولد الطمب عمى أنواع المدارس المختمفة التى يتيمنها العرض

خاصة مع استخداـ وسائؿ االعالـ المختمفة لجذب العمالء مف أولياء االمور والطالب ،فتمؾ
المدارس موجهة نحو مقابمة حاجات عمالئها المتنوعة سواء كانت تمؾ الحاجات المساعدة
فى حؿ الواجبات المنزلية أو مراجعة الدروس أو تدريس مويوعات محددة فيال عف
مساعدة الطالب لدخوؿ االمتحانات مستخدما فى ذلؾ التقنيات الحديثة لخدمات االنترنت.
وتتسـ مؤشرات الطمب عمى الدروس الخصوصية بتعدد مستوياتها؛ عمى مستو
افسرة ،يتركز معظـ إنفاؽ االسر عمى طفؿ او اثنيف فى المراحؿ التعميمية المختمفة وذلؾ
بسبب التقيد الصارـ بسياسة الطفؿ الواحد ،وعمى المستو

المدرس  ،مع الحجـ الكبير

لمفصوؿ وفترات الدراسة الطويمة والمقررات ذات االختبارات المفتوحة ،يكوف مف الصعوبة
بمكاف توفير الرعاية كافية لمطالب مف قبؿ المدرسة ،أما عمى المستو المجتمع  ،ثمة
عوامؿ مجتمعية أدت إلى ظهور ثقافة االختبارات المفتوحة فى الصيف كاالجتهاد
افكاديم  ،االهتماـ باالعتماد عمى النفس ،التعميـ مسار رئيس

لمحراؾ االجتماع ،

المستويات المركبة والمعقدة لممناهج الدراسيةت.)51
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وفى يوء هذة العوامؿ ،وخوفاً مف فقداف فرص االلتحاؽ بالجامعات ،أو لمواجهة

التنافسية المجتمعية ،يمجأ معظـ الطالب وأولياء أمورهـ فى النهاية إلى طمب خدمات الدروس
الخصوصية ،إما لالستثمار التعميم أو لمبررات اليماف االجتماع .
ويتـ التعامؿ مع الدروس الخصوصية فى الصيف كنوع مف اليرورات اليومية أو السمعة
التجارية ،ويصعب عمى الحكومات المركزية والمحمية إعاقة نمو الدروس الخصوصية فى
الصيف نظ ارً النتشار الترويج لمدروس الخصوصية عمى نطاؽ واسع ،وبناء عمى مسح وطن
فى الصيف.

وأفاد Leiت )2115أف  %14.3مف الطالب تمقوا دروساً فردية وأخر جماعية  ،بينما

ادعى  % 26.1فقط مف الطالب أنه لـ يكف لديهـ مدرس خاص ولـ يحيروا أي فصوؿ
خاصة  ،وبعبارة اخر شارؾ أكثر مف ثمث الطالب فى التدريس الخاص عمى مستو التعميـ
اإللزام

 ،لذا بدأت الحكومات كوريا بإيفاء الشرعية عمى تعميـ الظؿ وال تزاؿ المناقشات

حوؿ تعميـ الظؿ قائمة بيف العماء  ،وبناء عمى طمب السوؽ والمنافسة االجتماعية  ،دعـ
بعض العمماء تقنية الدروس الخصوصية  ،والبعض االخر كاف لديه مخاوؼ بشاف قيايا
عدـ المساواة التعميمية الى قد تثار مف خالؿ تطوير القطاع الخاصت.)55

 )2صوز الدزوس اخلصوصية (تعليه الظل) فى الصني:
تسمح أغمب و ازرات التعميـ المحمية بتقديـ الدروس الخصوصية المعروفة باسـ Buxi-
banعمى نطاؽ تجار  ،واعتمادها لسياسة عدـ التدخؿ .وتقدـ االنواع المختمفة مف مدارس
الدروس الخصوصية الجماعية خدماتها لمطالب بعد ساعات الدواـ المدرس  ،حيث توفر تمؾ
المدارس مد

واسع مف الخدمات ومف التوجيه فى عمؿ الواجبات المنزلية  ،إلى مراجعة

الدروس  ،والتأهيؿ لالختبارات المفتوحة عمى مستو الدولة  ،فيال عف توفير المناهج أو
المقررات البديمة ؛ مثؿ االنجميزية التابعة لكامبردج  ،أو حتى مساعدة طالب الثانوية العميا
لمنجاح فى االمتحانات الدولية المفتوحة المؤهمة لمدراسة فى الخارج مثؿ ت)TOEFL/ILETS
وتسجؿ هذة المدارس كنوع مف الشركات التجارية لها شهادات رسمية فى التجارة وأمور
اليرائب .
كما تمعب تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات دو ارً هاماً فى توفير أشكاؿ مختمفة مف

الدروس الخصوصية خارج حدود المسافات الجغرافية واالوقات المادية ،ومواقع الدروس
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الخصوصية الخاصة عمى االنترنت مسجمة عمى أنها منظمات تجارية عبر االنترنت،وه
ليست تحت الرقابة المباشرة لوزارة التعميـ المحمية والمركزية فى الصيف وقد تناـ انتشار هذة
المواقع فى السنوات الخمس المايية ،ويدفع مقابؿ ما تقدمه مف خدمات مف خالؿ البنوؾ
بالعممة المحمية لمصيف تااليواف).
أف حجـ سوؽ التعميـ عبر االنترنت فى الصيف قد بمغ  156.13مميار يواف فى عاـ
 ، 2116محققا زيادة بػ  ،% 27.3ومف المتوقع أف يحافظ عمى نمو بػ  %21خالؿ
السنوات المقبمة ،ليتجاوز  261مميار يواف بحموؿ عاـ .2119
وتشتمؿ خدمات الدروس الخصوصية عبر االنترنت توفير المحايرات وتدريب عمى
التماريف وحمولها واالستعداد لالختبارات المدرسية واالمتحانات التجريبية وجمسات افسئمة
وافجوبة عبر الرسائؿ الفورية ،وتنشر مواقع الدروس الخصوصية إعالناتها لزوار شبكة
االنترنت ،حيث توزع المنشورات الدعائية وكتيبات الخدمات التعميمية عمى الشبكات فى
االماكف العامة والمبان التجارية ولوحات االعالنات وأرفؼ المجالت ومراكز التسوؽت.)52
ينص قانوف تعزيز التعميـ فى الصيف عمى يرورة أف يكوف لمعمم

مراكز الدروس

الخصوصية نفس الحد االدنى مف مؤهالت معمم المدارس الرسمية  ،وليس مقبوؿ أف يقوـ
معمم

المدارس بإعطاء دروس خصوصية لطمبة المدرسة حيث نصت الموائح الوطنية

لألخالقيات المهنية لممعمميف أنه يجب عمى المعمميف أف يرفيوا بشكؿ واع تقديـ الدروس
الخصوصية مدفوعة االجر  ،ويجب أف ال يحقؽ مكاسب شخصية مف مواقعهـ كمعمميف ،
وفى هذا المجاؿ  ،أدخمت حكومة الصيف إصالحات عدة تيمنت ما يسمى براتب الجدارة
كحافز اقتصادي يحد مف قياـ المعمميف بتقديـ الدروس الخصوصية  ،وتستعيف مدارس
الدروس الخصوصية بيف طالب الجامعات الذيف يعمموف بشكؿ غير رسميومعمم

المدارس

الرسمية خاصة هؤالء الذيف يستطيعوف جذب مزيد مف الطالب مف خالؿ صنعتهـ او عالقتهـ
هيسنا لممعمميف المرموقيف جاذبية قوية فى السوؽ مبنيه عمى سمعتهـ مف نجاح طالبهـ
السابقيف فى االختبارات .

 )3سياسات التعليه احللومية للرد مً اىتصاز الدزوس اخلصوصية (تعليه الظل) فى الصني:
تركز حكومة الدولة فى الصيف وحكومتها المحمية عمى مراقبة وتنظيـ نموذج إدارة
االعماؿ لمدروس الخصوصية الجماعية ،ولكف دوف أي يغط عمى يماف جودتها .وتؤوؿ
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الرقابة المباشرة عمى الدروس الخصوصية لمو ازرات المحمية عمى مستو

المحافظات

والبمديات،والت تسمح بتقديـ الدروس الخصوصية مف منطمؽ تجار بحت ،واعتماد سياسة
عدـ التدخؿ.
وفى الوقت نفسه يحظر عمى معمم

المدارس الرسمية تقديـ الدروس الخصوصية

لطالبهـ عمى مستو الدولة والحكومة المحمية فى الصيف بسبب ما يكوف مف مشكالت ترتبط
بالتفاعؿ االجتماع

 ،وفى هذا السياؽ تسعى السمطات  ،خاصة عمى المستو الوطن

،

لتوجيه سموؾ المعمميف مف خالؿ تعزيز االخالؽ حيث تقرر قواعد افخالؽ المهنية لممعمميف
انهـ يجب اف يرفيوا تقديـ الدروس الخصوصية  ،وعمى الرغـ مف قسوة العقوبات حاؿ ثبوت
قياـ المدرسيف بتقديـ الدروس الخصوصية ت تخفيض الراتب أو الحرماف مف الترقية أو خفض
رتبة مدارسهـ أو حتى الفصؿ مف وظائفهـ ) إال أف  %61مف معمم المدارس العامة فى
المدف الكبر ما يزالوف يقدموف الدروس الخصوصية لطالبهـ .
وتيع حكومة الدولة المركزية فى الصيف خطط عمؿ استراتيجية قصيرة المد

وأخر

طويمة المد – كما سبؽ ذكر تمؾ – لمرقابة عمى الدروس الخصوصية ،واحداث مجموعة مف
التوازنات بيف االعتبارات التعميمية والتجارية .ومف ثـ ويعت حكومة الصيف المركزية
السياسات اإلصالحية التالية:تسياسات التقييـ واالمتحانات ،سياسات إصالح أحواؿ المعمميف،
سياسات إصالح التشريعات التعميمية.

الدزوس اخلصوصية (تعليه الظل) فى دول االحتاد األوزوبي:
تعد الدروس الخصوصية التكميمية قيية مهمه فى دوؿ االتحاد افوروب ؛ حيث نمت
بشكؿ كبير فى معظـ الدوؿ وتزايد حجمها وكثافتها ،فكاف لها انعكاساتها السمبية وااليجابية،
فتباينت المواقؼ بيف متجاهؿ لها ،وساع إلى منعها مثمما مثؿ باق دوؿ العالـ.
ونظ ار لقمة المراجع فى هذا الجانب ،ونظ ار فف البيانات عف االستثمارات المالية فى تعميـ
الظؿ فى االتحاد افوروبيشحيحة ،وأف البيانات عبر البالد ال تعطى صورة تفصيمية لإلنفاؽ
التعميم  ،واف المصادر الخاصة بالبددتمعظمهااستطالعات) ،غير اف الممومات المتعمقة
بالمشاركة فى تعميـ الظؿ أكثر ثراءاؾت ، ))53وسيتـ تناوؿ هذة المظاهرة مف خالؿ واقع

الدروس الخصوصية فى بالد االتحاد افوروب بوجه عاـ ،وأشكالها وانماطها ،وكثافتها وما
ه التدابير التى أتخذها المخططوف التربويوف وصانعوا السياسات لمواجهتها.
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 .1الكوى والعوامل املؤثسة:
لـ يتـ تطبيؽ الدروس الخصوصية التكميمية بنفس القدر فى جميع الدوؿ افعياء؛
فدوؿ جنوب أوروبا تتمتع بمعدالت عالية وكذلؾ الدوؿ فى وسط وشرؽ االتحاد افوروب ،
بينما ازداد حجـ هذة الدروس أكثر فى أوروبا الغربية خالؿ العقد الماي  ،اما الدوؿ
االعياء فى الشماؿ فه

افقؿ تأثي ارً بالظاهرة حتى االف ،فمف الوايح أف مجتمع التعميـ

لديهـ نجح فى أف يمبى احتياجات افهال ت. ))54

ويجب افخذ فى االعتبار أف نطاؽ انتشار الدروس الخصوصية فى دوؿ أوروبا الشرقية
كاف متوايعاً إلى غاية مستهؿ عقد التسعينات مف القرف العشريف ،وبعد االنهيار

ال ،ذلؾ أف المعمميف كانوا فى
االقتصاديالذي شهدته تمؾ المناطؽ عرفت الظاهرة نموا هائ ً
حاجة لكسب المزيد مف الماؿ،فتمجؤوا إلى إعطاء الدروس الخصوصية كيال ينزلقوا تحت خط

الفقر ،وقد انخرط فى هذة الدروس طمبة مف مختمؼ المستويات والقدرات افكاديمية.
وبالنسبة لدوؿ أوروبا الغربية ظؿ نطاؽ الدروس الخصوصية محدوداً مقارنة بدوؿ شرؽ

أسيا ،لكنه عرؼ انتشا ار بالغاً وأيحى أكثر برو ازً بعدما فرض وايعو السياسات الروح

التنافسية بيف المدارس ،وبعدما لمس أولياء أمور التالميذ فوائد االستثمار فى الدروس

الخصوصية .وقد شجعت بعض الحكومات الدروس الخصوصية كوسيمة لمساعدة ذوي

التحصيؿ اليعيؼت، ))55أي كانت المنافسة االجتماعية ،والتصنيؼ عمى أساس افداء

المدرس  ،والتعمـ عف طريؽ االختبارات ،فيال عف يغط مشاعر التوتر والقمؽ التى تنتاب
أولياء افمور والطمبة أنفسهـ ،بمثابة قوة حقيقية دافعة ومحفزة عمى انتشار ظاهرة الدروس
الخصوصية مف أجؿ التميز والحفاظ عمى مزايا التنافسيةت.)56
لذا فإف انتشار الدروس الخصوصية ال يمكف إرجاعه فقط إلى يعؼ النظاـ التعميم ،
حيث أف هناؾ دوؿ يتسـ نظامها التعميم بالجودة الفائقة إال أنه رغـ ذلؾ هناؾ إقباؿ شديد
عمى الدروس الخصوصية بغرض منافسة افقراف أو لالستعداد الجتياز االختبارات بشكؿ
أفيؿ ،ومف ثـ لـ يأت اليغط عمى الدروس الخصوصية مف قبؿ الطالب الذيف هـ فى حاجة
حقيقية لممساعدة بؿ كاف مف قبؿ الطالب المتفوقيف الذيف يسعوف إلى المنافسة لمتميز.
ورأت منظمة اليونسكو أف تصنيؼ أنماط انتشار الظاهرة ذو فائدة كبيرة؛ إذ أنه يرشد إلى
السياسات المناسبة لمعالجة الظاهرة بمختمؼ أشكالها ،وال ينبغى عمى المخططيف أف يفتريوا
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عدـ الحاجة لمتحرؾ إذا ما كاف انتشار الدروس الخصوصية يئيال ،بؿ عمى العكس ،فقد
يكوف ذلؾ هو الوقت المناسب لممعرفة عمى اعتبار أف الوقاية مف المظاهر اإلشكالية أفيؿ
مف عالجها بعد استفحالها ت.)57
فنجد أنه عمى صعيد السياسات االقتصادية  ،هدفت حكومات دوؿ االتحاد إلى بناء
اقتصاد تنافس

 ،وهو يصنؼ يمف االقتصاديات االكثر حرية  ،وقد انجزت البالد نجاحات

اقتصادية  ،فزاد نصيب الفرد مف إجماليالدخؿ القوم

 ،وانخفيت نسبة البطالة بهات،)58

ولكف ارتفعت أييا كمفة المعيشة بالبالد و حيث احتمت العاصمة لندف المركز العالم
السادس عمى مؤشر تكمفة المعيشة لعاـ  ، 2116وحققت المممكة المتحدة المركز العالم
التاسع عمى مؤشر اقتصاد المعرفة لمبنؾ الول لعاـ  ، 2117وأنجزت المركز الثامف عالمياً

عمى مؤشر الجاهزية الشبكية لعاـ  2115الخاص بتكنولوجيا اال تصاالت والمعمومات ،
ويتوقع أف تنعكس تمؾ البيانات إيجابياً عمى تنافسية التعميـ العاـ فى المممكة المتحدة

وجودته  ،وعمى حرية عمؿ القطاع الخاص فى السياقات الرسمية لمحقؿ التعميم  ،واستخداـ
التكنولوجيا فى مجالها  ،كما قد ينعكس أيياً فى ارتفاع اسعار الخدمات التعميمية خارج

اإلطار الحكوم العاـ ت.)59

وتشير التقارير العالمية بإيجابية إلى واقع الديمقراطية والحريات الميبرالية فى دوؿ
االتحاد افوروب ت ،)61ويتوقع أف ينعكس ذلؾ الواقع الديمقراط

إيجابياً عمى ديمقراطية

التعميـ كحؽ لمجميع  ،وعمى حؽ التعمـ فى السياقات الرسمية وغير الرسمية عمى السواء ،
واستهدفت سياسة التعميـ إطالؽ االمكانات الكامنة ففراد مجتمعها إلنجاز أقصى ما
استطاعتهـ  ،وتحقيؽ التميز فى معايير التعميـ ومستويات المهارات  ،وتـ تعييف  5أهداؼ
محددة لذلؾ وهى حماية افطفاؿ وتحسيف حياتهـ وروفاهـ وكسر دائرة الحرماف  ،واالرتقاء
بالمعايير المدرسية والتصدي لمفجوة فى اإلنجاز المدرس وتأهيؿ جميع الشباب الذيف يبمغوف
اؿ 19مف عمرهـ لمتوظيؼ الماهر أو التعميـ العالى والتصدي لمفقراء فى مهارات البالغيف
وزيادة المشاركة فى التعميـ العالى وتوسيعها  ،وربما ينعكس ذلؾ فى إفساح المجاؿ لعمؿ
افنشطة االقتصادية فى مجاؿ التعميـ بسياقاته الرسمية وغير الرسميةت.)61
ومما سبؽ ،نجد أف هناؾ بعض الثغرات فى بعض الدوؿ افعياء فى االتحاد افوروب
فى لوائحها لمسيطرة عمى ظاهرة الدروس الخصوصية ،والبعض افخر لديه لوائح غامية،
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دوؿ أخر لوائح وايحة ولكف ال يتـ تنفيذها بدقة ،ويفيؿ العديد مف

السياسات والمخططيف تجنب الق اررات الصعبة بتجاهؿ هذة الظاهرة وتركها لقو

السوؽ ،كما تشبه أنماط اإلنفاؽ عمى تعميـ الظؿ إلى حد كبير أنماط المشاركة ،ويختمؼ
اإلنفاؽ والمشاركة فى تعميـ الظؿ حسب نوع المدرسةت.)62
ال
كما أنه مف المعقوؿ توقع تمقى جميع الطالب تقريباً بعض المساعدة مف والديهـ ،في ً

عف أف الكثير منهـ قد يتمقى المساعدة مف أقارب أخريف ،أو مساعدات مف أشخاص أخريف
ولكف مجانية ،فأحد الدراسات أثبتت أف ما يقرب مف ربع طالب المرحمة الثانوية الفرنسية
أعمنوا أنهـ تمقوا مثؿ هذة المساعدات .عالوة عمى ذلؾ ،وأعمف عدد أكبر منانهـ تمقوا دروساً
مجانية مف أحد أفراد العائمة ت )%12إيجاب

وايح بيف مستو

الخمفية االجتماعية

واالقتصادية والدروس المدفوعة ،تـ اإلبالغ عف عالقة عكسية بينها وبيف الدروس العائمية
ت.)63

صوز الدزوس اخلصوصية (تعليه الظل) فى دول االحتاد األوزوبي:
تأخذ الدروس الخصوصية أشكاؿ عديدة ،يمف صيغتيها :التقميدية وغير التقميدية
عبر التكنولوجيا ،كما يم :
الدروس الخصوصية التقميدية:ال تميؿ الدوؿ افوروبية إلى وجود ما يسمى بنجوـ
الدروس الخصوصية ،ويتـ ت وفير تعميـ الظؿ إما مف قبؿ اففراد ترسمياً وغير رسمياً) أو مف

قبؿ الشركات المنظمة ترسمياً) .بشكؿ عاـ ،ال توجد لوائح متسقة عبر الدوؿ االعياء فيما

يتعمؽ بتعميـ الظؿ ،وعممياً يمكف في شخص أف يكوف معمماًت.)64
ويعد التدريس الخصوص

الفردي افسموب الذي تتيحه وكاالت التدريس الخصوص

ت )%78ويقدـ أكثر مف نصؼ تمؾ الوكاالت ت )%55تدريساً خصوصياً لمجموعات ،كما يقدـ
 %41منها تدريساً لطالبيف معا ت.)65

إف المدرسيف الخصوصييف أكثر شعبية نسبياً مف المؤسسات التجارية التى تعمؿ فى

مجاؿ الدروس الخصوصية ،وغالباً ما يكوف هؤالء مدرسيف فى المدارس ،مما قد يؤد

إلى

تيارب محتمؿ فى المصالح ،ويعد التعمـ عبر االنترنت أحد افجزاء افسرع نمواً فى تعميـ

الظؿت.)66
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شهد العقد افخير ظهور شكؿ جديد مف أشكاؿ تعميـ الظؿ – التدريس عبر اإلنترنت،
فوفقا لتقديرات شركة افبحاث  ،Global Industry Analystsفإف التعمـ عبر اإلنترنت
هو صناعة تبمغ قيمتها العالمية حوال  111مميار دوالر أمريك  .ومف المتوقع أف يصبح
التعمـ اإللكترون عنص ارً مهماً فى تعميـ الظؿ أيياًت. )67

تقدـ العديد مف المؤسسات خدماتها مف الدروس الخصوصية عبر اإلنترنت ،ومف بينها

شركة

Tutor hubالتى تعتبر نفسها أكبر مركز لمتدريس الخصوص  ،هذا فيالً عف

الشركات الوطنية التى أقامتها الدوؿ كعمؿ تنظيم

لمدروس الخصوصية ،كشركة أسطوؿ

المعمميف  ،Feel Tutorsوالمدرسيف الخصوصييف الدولييف ،TutorsInternational
وكذلؾ بعض الشركات الدولية كشركة كموف Kumonاليابانيةت.)68

 .2سياسات احللومة للرد مً اىتصاز الدزوس اخلصوصية (تعليه الظل) فى دول االحتاد االوزوبي:
رغـ اف ظاهرة الدروس الخصوصية كاف لها انعكاساتها السمبية عمى قيية المساواة،
وعمى عمؿ المدارس الرسمية ،وعمى حياة افطفاؿ وافسر ،كما أنها ترسؿ إشارات حوؿ طبيعة
التعميـ فى المدارس الرسمية السائدة ،فيترتب عمى كثافة الدروس الخصوصية فى االتحاد
افوروب أثار اقتصادية واجتماعية وتعميمية عميقة ،إال أف الحكومات ال تفيؿ التدخؿ فى
مويوع الدروس الخصوصية ،ربما تكوف تأثيراتها محدودة وغير مهمة ،لذا تفيؿ تركه
فليات السوؽ.

واقع الدزوس اخلصوصية(تعليه الظل) فى اإلمازات العسبية املتردة:
وهناؾ ثبات نسبى فى إقباؿ اإلماراتييف عمػى التػدريس الخصوصػ فػى كافػة الصػفوؼ
التى شممتها الدراسة.

.1الكوى والعوامل املؤثسة:
بات التدريس الخصوصػ سػمة مشػتركة بػيف أنظمػة التعمػيـ فػى مختمػؼ أقػاليـ العػالـ
ودوله منذ فترة طويمة حتى أف بعض افنظمة التعميمية تتعامػؿ معػه كظػاهرة ،وعمػى الػرغـ مػف
عامميػػا خػػالؿ السػػنوات العشػػر افخيػػرة ،إال أنػػه
ػر
تناميػػا كبيػ ًا
أف التػػدريس الخصوص ػ قػػد شػػهد
ً
ً
ومصػدر لمػدخؿ فػى منطقػة الشػرؽ افوسػط وشػماؿ إفريقيػا،
ًا
تجاريػا
طا
يأخذ منحى اعتبارل نشػا ً
ً
ػاءا عمػػى تقيػػيـ
مػػع اسػػتحواذ دبػػى عمػػى لقػػب "افعمػػى عائػ ًػدا بالنسػػبة لمتػػدريس الخصوصػ " ،بنػ ً
أجرته إحد شركات التدريس الخصوصػ  ،ورغػـ انتشػار التػدريس الخصوصػ فػى الكثيػر مػف
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الدوؿ ومنها دولة اإلمارات العربية المتحدة وزيادة اإلقباؿ عميػه إال أف هنػاؾ الكثيػر مػف الجػدؿ
واآلراء حولػػػه ،حيػػػث يػػػر المؤيػػػدوف لػػػه أف التػػػدريس الخصوصػػػ فرصػػػة جديػػػة لزيػػػادة دخػػػؿ
وهامػػا فػػى مسػػاعدة الطمبػػة ذو
المعممػػيف وفئػػات أخػػر ممػػف تمارسػػه إيػػافة لكونػػه
ً
ناجحػػا ً
القدرات المتوايػعة فػى التحصػيؿ عمػى تحسػيف آداهػـ ،فقػد كشػفت نتػائج إحػد الدراسػات أنػه
طالبػػػا مػػػف طمبػػػة الثانويػػػة العامػػػة الػػػذيف خيػػػعوا إلػػػى امتحانػػػات االلتحػػػاؽ
مػػػف بػػػيف ً 9.938
إيجابيػا طفيفًػا عمػى مسػتو أداء
أثر
بمؤسسات التعميـ العالى فى تركيا ،كاف لمتدريس الخاص ًا
ً
الطالب فى مادة الرياييات والمغة التركية بخالؼ العمػوـ الطبيعيػة ،كمػا اويػحت دراسػة نفػذت

إيجابيػا ممحوظًػا
أثػر
ًا
طالبا) فى باكستاف انه كػاف لمتػدريس الخصوصػ
ً
عمى عينة صغيرة تً 51
عمى مستو تحصيؿ الطمبة فى مادة الرياييات فػى المرحمػة الثانويػة ،ويػر هػاون أف لجػوء
الطمبػػة إلػػى التػػدريس الخصوص ػ فػػى مػػادة الريايػػيات أو العمػػوـ بعػػد المدرسػػة يػػرتبط بزيػػادة
متوسط أداء الطالػب فػى اختيػار االتجاهػات العالميػة فػى العمػوـ والريايػيات ) (TIMSSبػدوف
زيػػادة نسػػب التبػػايف بػػيف الػػدرجات ،حيػػث وجػػد أف الطمبػػة محػػدودي افداء يفػػوقف أق ػرانهـ مػػف
الطمبة المتفوقيف فى درجػة االسػتفادة مػف التػدريس الخصوصػ فػى مػادة العمػوـ ،بينمػا يحػدث
العكس فى مادة الريايياتت.)69
وعمى الرغـ مف العوائد التى يسمط مناصرو التػدريس الخصوصػ اليػوء عميهػا :إال أف
المعارييف يعتقدوف أنها تعمؽ حدة الفوارؽ االقتصادية واالجتماعية مف خػالؿ اففيػمية التػى
يحظػػى بهػػا الطمبػػة القػػادريف عمػػى تحمػػؿ تكمفتػػه عمػػى أقػرانهـ ،كمػػا يػػذكر الػػبعض أف التػػدريس
سػمبا عمػى
الخصوص مف شػأنه زيػادة اليػغوط الماليػة عمػى افسػر منخفيػة الػدخؿ والتػأثير ً
بيئػػة التػػدريس والػػتعمـ فػػى المػػدارس ،يػػر منتقػػدو التػػدريس الخصوصػ فػػى الػػدوؿ العربيػػة أف
آثارل السمبية قد تمتد إلى ظهور ارتباطات سمبية بيف نسبة تغيب الطمبػة ومعػدؿ تحصػيمهـ فػى
اختبػػار االتجاهػػات العالميػػة فػػى العمػػوـ والريايػػيات ) (TIMSSفػػى مػػادة الريايػػيات ،أظهػػرت
إحػػد الدراسػػات فػػى بعػػض الػػدوؿ كالكويػػت وقطػػر والمممكػػة العربيػػة السػػعودية عػػدـ وجػػود أيػػة
عالقػػة بػػيف تغيػػب الطمبػػة ونسػػبة تحصػػيمهـ بسػػبب انتشػػار التػػدريس الخصوص ػ يميػػؿ أوليػػاء
افمػػػور إلػػػى االسػػػتعانة بمعممػػػ أبنػػػائهـ فػػػى المدرسػػػة ليػػػماف حصػػػوؿ افبنػػػاء عمػػػى أعمػػػى
الػػدرجات ،ممػػا ق ػد يػػدفع المعممػػيف إلػػى إهمػػاؿ دورهػػـ التعميم ػ فػػى المػػدارس لييػػطروا أوليػػاء
افمور إلى االستعانة بهـ لمتدريس الخصوص فى محاولة منهـ لزيادة دخمهـ.
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رغـ ما ساقه المناصػروف والمعاريػوف مػف حجػج وجهػة تؤيػد التػدريس الخصوصػ أو
تعاريه ،يجب االنتبال إلى ما اسػتخدمه الفريقػاف مػف بيانػات جمعوهػا مػف دراسػة أجريػت وفقًػا

لمنهجيػػات تعوزهػػا الدقػػة ،وعينػػات صػػغيرة الحجػػـ ،او مػػا أغفمػػه كالهمػػا مػػف التمييػػز بػػيف مػػا
لمتػػدريس الخصوصػ مػػدفوع افجػػر والتػػدريس الخصوصػػيالمجان مػػف آثػػار ،ومػػف تمػػؾ افمثمػػة
عمميػػػات التحميػػػؿ القائمػػػة عمػػػى بيانػػػات اختبػػػار االتجاهػػػات العالميػػػة فػػػى العمػػػوـ والريايػػػيات
)(TIMSSت.)71
أييػا فهػـ السػياقات المتعمقػة بانتشػار التػدريس الخصوصػ ومشػكالته
ومف اليػروري ً
عند البحث فى أسباب زيادة اإلقباؿ عميه والوقوؼ عمى واقع التعميـ فػى الدولػة بشػكؿ عػاـ ،ال
يعد التدريس الخصوص ممارسة سيئة بالمطمؽ فبالعمػؿ عمػى تنظيمػه يمكػف اسػتخدامه كػأداة
فى تحسيف مستو التحصيؿ لد الطمبة والحد مف الفوارؽ التعميميػة بيػنهـ ،فػى حػيف أنػه قػد

يير بػأي نظػاـ تعميمػ فػى غيػاب اليػوابط واهمػاؿ العمػؿ وفػؽ أهػداؼ محػددة ،حيػث يسػاعد
حينها عمى تعزيز الممارسات السمبية وزيادة الفػوارؽ االجتماعيػة يجمػع المعنيػوف بػالتعميـ أف
إيجابيػػا فػػػى النظػػػاـ
ػػر
التػػدريس الخصوصػػػ يحتػػػاج إلػػى اهتمػػػاـ صػػػانع السياسػػات ليتػػػرؾ أثػ ًا
ً
التعميم .
المركػػز اإلقميم ػ لمتخطػػيط التربػػوي بالتعػػاوف والتنسػػيؽ مػػع وزارة التربيػػة والتعمػػيـ ،وقػػد
تأسس المركز اإلقميم فػى عػاـ  2113كمؤسسػة إماراتيػة يػمف مراكػز الفئػة الثانيػة لمنظمػة
اليونسػػكو بموجػػب االتفاقيػػة المبرمػػة بػػيف حكومػػة دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة واليونسػػكو
وتتمثػػؿ الغابػػػة مػػػف إنشػػائه فػػػى بنػػػاء القػػدرات الوطنيػػػة واإلقميميػػػة فػػى مجػػػاؿ تخطػػػيط التعمػػػيـ
وسياسػاته مػف خػالؿ بػرامج تدريبيػة منتقػال تسػتهدؼ كبػار المسػؤوليف والمػوظفيف الفنيػيف فػػى
و ازرات التربيػػػة وغيرهػػػا مػػػف المؤسسػػػات ذات العالقػػػة بػػػالتخطيط لمتعمػػػيـ ،إيػػػافة إلػػػى تيسػػػير
االنتفػػاع بالمعرفػػة المتعمقػػة بتخطػػيط الطعػػيـ وسياسػػاته وادارتػػه فػػى الػػدوؿ افخػػر ومػػا تنشػػرل
المنظمػػات والمؤسسػػات الدوليػػة مػػف مؤش ػرات تربويػػة ودراسػػات ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تػػوفير الم ػواد
المالئمة والترجمة بالمغتيف العربية واإلنجميزية ونشرها وتوزيعهات. (71
انطالقا مف دور المركػز اإلقميمػ فػى تصػميـ وتنفيػذ الدراسػات التربويػة ونشػر المعرفػة،
تهدؼ هذل الدراسة إلى تحديد فهـ ظاهرة الدروس الخصوصية مدفوعة افجر فى الدولة :مػد
تبعػػا لمتغي ػرات الصػػؼ
انتشػػارها ودوافعهػػا وأسػػبابها وتكمفتهػػا ومػػف يقػػدمها وحجمهػػا وتباينهػػا ً
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والجػػنس والجنسػػية ونػػوع المدرسػػة والمنهػػاج ،ثػػـ رسػػـ مالمػػح سياسػػات تػػنظـ وتػػؤطر الػػدروس
الخصوصػػية وتتنػػاوؿ :مػػؤهالت مػػدرس الخصوص ػ  ،جودتهػػا تكمفتهػػا ،أمػػاكف تقػػديمها ،ت ػوافر
شروط السالمة لمطمبة وغيرها.

–2صوز للدزوس اخلصوصية باإلمازات:
بالنظر إلى خصػائص الػدروس الخصوصػية فػى دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة وتزايػد
الطمب عميها فمف المهـ بمكاف أف تقػود وزارة التربيػة والتعمػيـ عمميػة صػياغة سياسػات لتنظػيـ
الػػدروس الخصوصػػية وتحديػػد حوكمتهػػا لمسػػنوات المقبمػػة ،ويمكػػف تبنػػى المقترحػػات التاليػػة أو
جوانب منها والتيتركػز فػى افسػاس عمػى يػماف جػودة الػدروس الخصوصػية مػف خػالؿ تحديػد
مدرسػا ،وتػوفير خيػػارات معقولػة فوليػاء افمػػور لتحديػد كيفيػة اختيػػار
مػف يسػمح لػه أف يكػػوف
ً
تحديػدا
مدرسيف فبنائهـ ،والمكاف الذ يمكف أف تعقد فيه تمؾ الدروس ،وتكمفتها وبشكؿ أكثػر
ً

تقترح الدراسة خيارات السياسات التاليةت:(72

 -توفير دروس خصوصية مجا ًنا فى المدارس الحكومية:

يمكػػف أف تقػػدـ الػػوزارة مجا ًنػػا بػرامج إثرائيػػة وعالجيػػة بعػػد انتهػػاء اليػػوـ الدراسػ داخػػؿ

افيػػا فػػى كافػػة اإلمػػارات ،ويمكػػف السػػماح لمعمم ػ
المػػدارس الحكوميػػة بحيػػث تكػػوف موزعػػة جغر ً
الوزارة تقديـ حصص الدروس الخصوص فى مدارس أو فى غيرها مػع مػنحهـ عػالوة تحتسػب
شػهريا عمػى اعتبػار أف معممػ وزارة التربيػة والتعمػيـ
بناء عمى عدد ساعات التػدريس الخػاص
ً
لديهـ رخصة مزاولة مهنة التعميـ والصادرة مف الوزارة.
 -2إلزاـ مدرس الدرس الخصوص بالحصوؿ عمى رخصة مهنية لمزاولة التعميـ:
يمكف لمػوزارة أف تشػترط حصػوؿ أي مػدرس عمػى تػرخيص فػى حػاؿ رغبتػه فػى مزاولػة
نشػػاط التػػدريس الخػػاص خػػارج المدرسػػة عمػػى أف تقػػوـ عمميػػة التػػرخيص عمػػى ت ػوافر الشػػروط
الرئيسػػػية لمتػػػدريس ،ومنهػػػا يػػػماف امػػػتالؾ المػػػدرس لممهػػػارات افساسػػػية والمعرفػػػة المرتبطػػػة
بالمادة التى سيدرسػها ،ثػـ اإللمػاـ باسػتراتيجيات التػدريس الخصوصػ وأسػاليبه ويمكػف لػوزارة
التربية والتعميـ إدارة عممية الترخيص لمتدريس الخصوص وانشاء منصة إلكترونية يػدرج فيهػا
جميػػع المدرسػػيف المػػرخص لهػػـ مزاولػػة التػػدريس الخصوص ػ بحيػػث تكػػوف المعمومػػات متاحػػة
لكافة أولياء افمور.
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 -3إنشاء نظاـ تواصؿ مفتوح بيف الوزارة وأولياء افمور ليماف حصولهـ عمى حقوقهـ:
باإليافة لتقديـ قائمة بالمدرسيف المػرخص لهػـ ،يقتػرح أف تقػدـ المنصػة اإللكترونيػة
التػػػى ستنسػػػأها وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ معمومػػػات حػػػوؿ حقػػػوؽ أوليػػػاء افمػػػور ومسػػػؤولياتهـ
أييػا
المتعمقة بتعييف مدرس خصوص أو التعامؿ مع مركػز خػاص ،ويمكػف أف تػوفر المنصػة ً
فوليػػاء افمػػور "صػػفحة تقيػػيـ" يسػػتطيعوف مػػف خاللهػػا تقيػػيـ أداء المدرسػػيف عمػػى أف تكػػوف
متاحػػة فوليػػاء افمػػور اآلخػػريف لمسػػاعدتهـ فػػى اتخػػاذ قػرارهـ حػػوؿ المػػدرس اففيػػؿ ،ويمكػػف
ويع خط ساخف لمشكاو حتى يتسنى فولياء افمػور اإلبػالغ فػى حػاؿ عػدـ االمتثػاؿ ليػوابط
وزارة التربية والتعميـت.)73
 -4تنظيـ تكمفة التدريس الخصوص :
تحتػػاج الػػوزارة إلػػى ويػػع حػػد أقصػػى لمتكمفػػة التػػدريس الخصوص ػ عمػػى بنػػاء عػػدة
معايير مناسبة مع مراعػاة مػؤهالت المػدرس ،ونمػط التػدريس تفػرد أـ جمػاع ) والمػواد التػى
يتـ توفيرها لمطالب وخالفه ،مع إمكانيػة التبميػغ عػف أيػة تجػاوزات فػى هػذا الصػدد عبػر منصػة
الوزارة اإللكترونية أو الخط المباشر التابع لها.
 -5تنظيـ عمؿ مراكز التدريس الخاص:
ينبغػػى أف تمػػزـ وزارة التربيػػة والتعمػػيـ المراكػػز الحصػػوؿ عمػػى رخصػػة عمػػؿ ،والبػػد أف
عػددا مػف اليػوابط التعميميػة إيػافة
تراعى عممية ترخيص مزاولة نشػاط التػدريس الخصوصػ
ً
لمتجارية بما فى ذلػؾ عػدد الطمبػة المسػموح بتدريسػهـ ،واإلرشػادات المتعمقػة بشػروط السػالمة
وافماف لمطمبة أثناء الدرس الخصوص  ،وساعات عمؿ تمؾ المراكز والخػدمات المتاحػة وتكمفػة
السػػاعة مػػف التػػدريس الخصوص ػ  ،ونمػػط التػػدريس المتبػػع تفػػرد أـ جمػػاع ) والممارسػػات
اإلعالنية والتحقؽ مف ترخيص المدرسيف لد الوزارة.
 -6تطبيؽ نظاـ قسائـ التدريس الخاص:
يمكف لموزارة أف توفر قسائـ لمطمبة الحاصميف عمى درجات متدنيػة وأقػؿ مػف المتوسػط
الػػوطن فػػى اختبػػارات الق ػراءة والكتابػػة والحسػػاب ،عمػػى أف يقتصػػر اسػػتخداـ القسػػيمة فػػى أحػػد
مراكز التدريس المرخصة ،وتحدد المبػالغ واليػوابط فػى هػذل القسػائـ حسػب التكػاليؼ المحػددة
لمدروس الخصوصية إلى جانػب متابعػة الػوزارة لمسػتو الطمبػة والتقػدـ فػى المعرفػة والمهػارات
التى يمتمكونها أثناء تمقيهـ لمدروس الخصوصية ودرجة ريا أولياء افمور.
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إف التعميمػػػػػػات الوايػػػػػػحة واليػػػػػػوابط المحكمػػػػػػة والمدروسػػػػػػة لممارسػػػػػػات الػػػػػػدروس
الخصوصػػية مػػف قبػػؿ وزارة التربيػػة والتعمػػيـ ستحسػػف افداء افكػػاديم لمطمبػػة وتسػػاعدهـ فػػى
أييػا أف يػؤد تػوفير بػرامج تػدريس خصوصػ داخػؿ المدرسػة
تحسيف درجاتهـ ومف المتوقػع ً
بعػػػد اليػػػوـ الدراسػػػ والمراكػػػز المرخصػػػة إلػػػى التقمػػػيص التػػػدريج لمػػػدروس الخصوصػػػية غيػػػر
المنظمة داخؿ منازؿ الطمبة.
– 3سياسات الحكومة لمدروس الخصوصية بافمارات:
إف درجة انتشار التدريس الخصوصػ والسػياقات المرتبطػة بػه ينبغػى أف توجػه وتقػود
عممية تحديد يوابطه ،كما ينبغى مراعاة بعض االعتبارات افخػر لتحديػد الحاجػة مػف التنظػيـ
ودرجة سيطرة الحكومة عميه ومنها المادة الدراسية ،ومػزود خدمػة التػدريس الخصوصػ  ،وأثػر
التػػدريس الخصوص ػ عمػػى جػػودة التعمػػيـ بالمػػدارس واالتجاهػػات نحػػو التػػدريس الخصوصػػ
ومػػػػزودل يػػػػذكر مػػػػارؾ بػػػػراي بعػػػػض افسػػػػباب الموجبػػػػة لتنظػػػػيـ ويػػػػبط ممارسػػػػات التػػػػدريس
الخصوصػػػػيوالت تتيػػػػمف مػػػػا يمػػػػ تت)74الحػػػػد مػػػػف عػػػػدـ المسػػػػاواة فػػػػى الوصػػػػوؿ لمتػػػػدريس
الخصوصػ وجودتػػه ،رغػػـ أف العػػائالت الميسػػورة فػػى الكثيػػر مػػف الػػدوؿ هػ افكثػػر قػػدرة عمػػى
تحمػػؿ تكػػاليؼ التػػدريس الخصوص ػ إال انػػه ينتشػػر فػػى العديػػد مػػف الػػدوؿ يػػمف المسػػتويات
االقتصادية واالجتماعية المختمفة ،فى كػال الحػالتيف هنػاؾ إجمػاع عمػى أف الطمبػة مػف خمفيػات
اجتماعيػػة ػ اقتصػػادية مرتفعػػة يتمتعػػوف بفػػرص أفيػػؿ فػػى الوصػػوؿ لتعمػػيـ جيػػد ومدرسػػيف
خصوصييف أفيؿ مف أقرانهـ مف خمفيات اجتماعية اقتصادية منخفية.
 .1تجنب سمبياته عمى التدريس النظام  :يمكف أف يػؤثر التػدريس الخصوصػ عمػى التػدريس
النظام مف خالؿ تأثيرل فى سػموكيات المعممػيف بهػدؼ زيػادة إقبػاؿ طمبػتهـ عمػى التػدريس
الخصوص مدفوع افجػر ،فمػثالً قػد يمجػأ بعػض المعممػيف إلػى اسػتخداـ طػرؽ تػدريس ذات
جدو متدنية إيافة إلى تقميؿ مقدار المعرفة المتعمقػة بالموايػيع الدراسػية ،كمػا يمكػف أف

يبػػذؿ المعمػػـ جهػ ًػدا أكبػػر عنػػدما يقػػدـ الػػدروس الخصوصػػية لطمبتػػه فنهػػا سػػتوفر لػػه عائػ ًػدا
إيافيا يفوؽ ما يتقايال مف أجر نظير تدريسه النظام  ،وعمػى صػعيد آخػر فثمػة مخػاوؼ
ً
أخػػر  ،تتعمػػؽ بزيػػادة انشػػغاؿ الطمبػػة الػػذيف يتمقػػوف الكثيػػر مػػف الػػدروس الخصوصػػية وعػػدـ
تمكػػػنهـ مػػػف االنػػػدماج مػػػع مجػػػتمعهـ أو التػػػرويح عػػػف أنفسػػػهـ وممارسػػػة افنشػػػطة التػػػى
أييػا أكثػر عريػة لمممػؿ أو اإلرهػاؽ ممػا
يحبونها وهواياتهـ ًا
نظػر ليػيؽ الوقػت ،كمػا أنهػـ ً
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يمنعهـ مف التفاعؿ مع المعممػيف وافقػراف أثنػاء حصصػهـ المدرسػية أو أنهػـ قػد يصػبحوف
سػمبا عمػى البيئػة الصػفية وحػؽ أقػرانهـ
امػا بتعميمػات االنتظػاـ الصػف ممػا يػنعكس ً
أقؿ التز ً
فى الحصوؿ عمى المعرفة التى يقدمها المعمـ فى الصؼت.(75
يمجػا بعػض المعممػيف إلػى إجبػار طمبػتهـ عمػى تمقػى دروس
 .2تجنب الممارسػات السػمبية :قػد ً
خصوصػػية لديػػه بعػػد سػػاعات الػػدواـ الرسػػم مقابػػؿ اهتمامػػه بهػػـ ورفػػع درجػػاتهـ ،ممػػا قػػد
ػيئا عمػػى القػػيـ واالتجاهػػات لػػد الطمبػػة أو افطفػػاؿ والػػذيف يشػػكموف
يكػػوف لػػه أثػ ًا
ػمبيا سػ ً
ػر سػ ً
مبادئهـ واتجاهاتهـ نحو النفس واآلخريف فى هذل افعمار ،لذا فعمى صانع القرار أف ييػع
فى الحسباف آثار مثؿ تمؾ الممارسات والسموكيات عمى المػد البعيػد وتحميمهػا فػى سػياقها
الثقاف عند تحديد المقبوؿ منها وغير المقبوؿ.
 .3يػػػػماف حقػػػػوؽ المتمقػػػػ لخدمػػػػة الػػػػدروس الخصوصػػػػية :تحػػػػوؿ عمميػػػػة تنظػػػػيـ الػػػػدروس
نفسيا خػالؿ جمسػات الػدرس خاصػة مػف نمػط
بدنيا أو
ً
الخصوصية دوف اإلساءة إلى الطفؿ ً
واحد لواحد ،قد يسعى بعض المدرسيف إلى التأثير عمى الطفؿ بجعمػه يفقػد الثقػة فػى نفسػه
لدفعػػه إلػػى االسػػتعانة بالتػػدريس الخصوصػ  ،كمػػا قػػد ينتقػػد المػػدرس المدرسػػة التػػى يػػدرس
فيها الطفؿ أو يتبع مع الطمبة منهجيات أو أسػاليب تختمػؼ عػف تمػؾ المتبعػة فػى المدرسػة
وال شػػؾ بػػأف مثػػؿ هػػذل الممارسػػات تجعػػؿ أوليػػاء افمػػور بحاجػػة إلػػى بعػػض الي ػوابط التػػى
تسػػػاعدهـ فػػػى اختيػػػار المػػػدرس الخصوصػػػ المناسػػػب أو توقيػػػع العقػػػود لالسػػػتفادة مػػػف
خدماتهـ ،ويتبايف أوليػاء افمػور فػى قػدراتهـ عمػى تقيػيـ جػودة التػدريس الخصوصػ الػذ
يتمقػػال أبنػػاءهـ أو تحديػػد افثػػر المباشػػر بػػيف الجهػػد الػػذ يقدمػػه مػػدرس الخصوص ػ ومػػا
يحققه الطالب مف نجاحػات وتحسػف فػى افداء افكػاديم  ،وتتميػز بعػض شػركات التػدريس
الخصوص ػ توالعديػػد مػػف المدرسػػيف الخصػػوييف) بب ػراعتهـ فػػى التسػػويؽ وأسػػاليب التػػرويج
فنفسهـ مما يجعؿ أولياء افمور بحاجة إلى اإلحاطة بمػا يحمػيهـ مػف اإلعالنػات الميػممة
فى هذا الشأف.
 .4حفظ حقوؽ مقدـ خدمة الدروس الخصوصػية :تنظػيـ الػدروس الخصوصػية ييػمف االلتػزاـ
بقوانيف العمؿ المحمية بموجب العقود المبرمة بيف جهة تقديـ الدروس الخصوصػية ومػدمى
تمؾ الخدمة ،فبعض الممارسات كشفت عف أف بعض مراكػز وشػركات التػدريس الخصوصػ
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تسػتعيف بمدرسػيف ال عمػػـ لهػـ بقػوانيف العمػػؿ مقابػؿ أجػػور زهيػدة تسػددها لهػػـ بصػفة غيػػر
رسمية وغير منتظمة.
يمكػػػف لمحكومػػػة أف تحػػػدد افطػػػراؼ التػػػى تحتػػػاج إلػػػى تنظػػػيـ تسػػػواء شػػػركات و /أو أفػػػراد)
ػػاءا عمػػػى مػػػد انتشػػػار التػػػدريس
والجوانػػػب الواجػػػب تنظيمهػػػا فػػػى التػػػدريس الخصوصػػػ بنػ ً
الخصوص فى الدولة وخصائصه الرئيسة ،ويمكف لمدولة االستعانة بما هو مطبػؽ مػف جوانػب
تنظيمية فى افنظمة التربوية التى ينتشر بها التدريس الخصوص ليبط عممياته وعواقبه.
وتتيػػمف الجوانػػب التػػى يجػػب تقييمهػػا قبػػؿ أف تحػػدد الحكومػػة افط ػراؼ التػػى يجػػب أف تخيػػع
لمتنظيـ واليوابط التى يجب تطبيقها وكيفية تطبيقها اآلت ت:(76
 .1فئة الدخؿ تما أعمى فئة دخػؿ تسػتعيف بمػدرس خصوصػ ؟ وهػؿ ترغػب الحكومػة فػى زيػادة
انتشار الدروس الخصوصية ووصوؿ الطمبة مف فئات اقتصادية واجتماعية مختمفة؟).
 .2النػػوع االجتمػػاع تأيػػا مػػف الجنسػػيف يعػػان مػػف يػػعؼ التحصػػيؿ؟ وهػػؿ يجػػب أف يسػػتهدؼ
نوعا بعينه مف الطمبة دوف اآلخر؟).
التدريس الخصوص
ً
دروسػا خصوصػية أكثػر مػف غيرهػا؟
 .3جنسية الطالب تهؿ يحتاج الطمبة مف جنسيات بعينهػا
ً
وما المعتقدات الثقافية المتعمقة باالستعانة بمدرس خصوص ؟).

 .4الموقػػع الجغراف ػ  /مكػػاف السػػكف تهػػؿ يواجػػه أوليػػاء افمػػور الػػذيف يقطنػػوف مواقػػع بعينهػػا
صعوبة فى االستعانة بمدرس خصوص فبنائهـ؟).
 .5زخـ الدروس الخصوصية تفى أي المراحػؿ الػدروس الخصوصػية وفػى أي المػواد الدراسػية؟
وهؿ يشير ذلؾ إلى وجود قصور مف الناحية التربوية فى هذل المراحؿ والمواد؟).
 .6جودة التدريس الخصوص تهؿ يحسف التدريس الخاص مف مستو الطالب افكاديم ؟).
 .7التكػػػاليؼ تهػػػؿ يمثػػػؿ التػػػدريس الخػػػاص عبػػػأ عمػػػى عػػػاتؽ أوليػػػاء افمػػػور؟ والػػػى أي مػػػد
تستطيع الحكومة دعـ التدريس الخصوص لألسر الفقيرة؟).
رسوما عمى المدرس الخصوص ؟).
 .8التبعات االقتصادية تهؿ ستفرض الحكومة
ً
كميػػا النظػػر إلػػى تجػػارب الػػدوؿ
عمػػى الػػدوؿ التػػى تفكػػر فػػى مػػع الػػدروس الخصوصػػية ً
افخػر التػى حاولػػت تطبيػؽ ذلػؾ ومنهػػا كوريػا وكمبوديػػا ومصػر وتركيػا وأوغنػػدا ،حيػث حاولػػت
تمؾ الحكومات ويع قيود لمنع الدروس الخصوصية ولكف لـ تػأتى هػذل القيػود بثمارهػا ،ينبغػى
أف تركػػػػز يػػػػوابط الػػػػدروس الخصوصػػػػية عمػػػػى افسػػػػباب الرئيسػػػػية وراء االسػػػػتعانة بمػػػػدرس
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خصوص فيالً عف تقييـ السمات افساسية لمتدريس الخصوصػ فػى هػذل الػدوؿ ،فقػد تكػوف

الجوانػػب الثقافيػػة والػػدوافع االجتماعيػػة ومتطمبػػات النظػػاـ التعميمػ وويػػعه الحػػاليه افسػػباب
أييا هذل افسباب ما يمىت:)77
التى تكمف وراء المجوء لمتدريس الخصوص  ،كما وتتيمف ً
 .1االختبػػارات المصػػيرية والت ػ يبنػػى عميهػػا ق ػرار يتعمػػؽ بمسػػتقبؿ الطمبػػة حيػػث يمجػػأ أوليػػاء
افمور إلى االستعانة بمدرس خصوص خاصػة إذا كػاف لػيس لػديهـ ثقػة فػى جػودة التعمػيـ
فى المدارس الحكومية أو الخاصة.
 .2اعتقػػادات أوليػػاء افمػػور بػػأف المعممػػيف غيػػر مػػؤهميف والمنػػاهج الدراسػػية تتطمػػب إمكانيػػات
وقدرات تدريسية عالية ومعمميف مؤهميف.
 .3ويع شروط ومتطمبات خاصة عمى الطمبة مػف أجػؿ االنتقػاؿ مػف حمقػة تعميميػة إلػى أخػر
داخؿ النظػاـ التعميمػ ومػا ينػتج عنهػا مػف اعتقػادات لػد أوليػاء افمػور أف نجػاح أبنػائهـ
يعتمد عمى الحصوؿ عمى دعـ أكاديم إياف وبالتال يصبح لديهـ دافػع كبيػر لالسػتعانة
بمدرس خصوص .
بعد تحميؿ الويع الحال لمتدريس الخاص فػى الػدوؿ واإللمػاـ بافسػباب التػى تكمػف وراء
االستعانة بمدرس خصوصػ يجػب عمػى الحكومػة النظػر فػى أنػواع مختمفػة مػف اليػوابط التػى
يمكف أف تطبيقها لتنظيـ الدروس الخصوصػية فػى الػبالد ،وفيمػا يمػى تسػتعرض الجػداوؿ أدنػال
أمثمة مف دوؿ مختمفة مف العالـ حوؿ اليوابط المحددة لبعض عناصر التػدريس الخصوصػ ،
فيركػػز الجػػدوؿ ت )1عمػػى ل ػوائح مراكػػز التػػدريس الخصوص ػ فػػى مجموعػػة مػػف الػػدوؿ ونتػػائج
اختبػػار االتجاهػػات العالميػػة فػػى تحصػػيؿ الريايػػيات والعمػػوـ واختبػػار البرنػػامج الػػدول لتقيػػيـ
الطمبة ،وعمى مف صعوبة الربط بيف نتائج اختبػار االتجاهػات العالميػة فػى تحصػيؿ لمريايػيات
والعمػػوـ واختبػػار البرنػػامج الػػدول لتقيػػيـ الطمبػػة وتنظػػيـ الػػدروس الخصوصػػية إال أف مسػػتويات
افداء فى تمؾ التقييمات واسعة النطاؽ تقدـ صورة عػف جػودة التعمػيـ فػى افنظمػة التػى تشػهد
انتشار مرتفع لخدمات التدريس الخصوص ويوابطه.
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ظذّل ()6
أهصلح ؼْل ضْاتظ هشاكض الرذسٗظ الخاص ؾٔ هعوْػح هي الذّل ّدسظاخ كل دّلح ؾٔ الرك٘٘واخ
دّل٘ح()15
الضْاتظ
الذّل
هاكاًُّْ ،ط ّ .6ضععغ ؼععذ لؼول٘ععح الرععش ٘ض ،هصععل هععا الوؤعغععاخ الرععٔ ٗورععي ذش ٘ظععِا كوشاكععض
ذذسٗظ ظْطٖ (ػلٔ عث٘ل الوصال ذكذم دسّط لغثؼح أؾشاد أّ أكصش ؾٔ الوعشج أّ
كًْط ،الٌِذ
 16ؾشد أّ أكصش ؾٔ إٔ ْٗم).
(تِاس)
 .1هشععاسكح هؼععاٗ٘ش الرغععع٘ل ّامداسج هععغ أّل٘ععال ابهععْس ّالبلثععح ،كوععا ٌٗثػععٔ ػلععٔ
هٌشْسا ٗرضوي :سقن الرغع٘ل ّاالعن ّالؼٌعْاى ّسقعن الِعاذؽ،
الوؤعغح أى ذْؾش
ً
ّهؼلْهعععاخ ؼعععْل العععذسط الخظْطعععٖ (االععععن ّالوؽرعععْٓ ّالررلؿعععح ّالْععععا ل
الوغععرخذهح ّالوععذج ّالرععاسٗك ّالورععاى)ّ ،ع٘اعععاخ اعععرشداد ابهععْالّ ،الوشاؾععف
(الؿظْل ّغشؾح الوؽاضشج ّهخرثش اللػاخ ّغشؾح الؽاعة اٙلٖ).
 .1اهرالل الوذسط الخظْطٖ للؽذ ابدًٔ هي الوؤُالخ.
 .1ذؽذٗذ الؽذ ابقظٔ لؽعن الؿظل.
ًُْط كًْط
 .8ذؽذٗذ عاػاخ الؼول.
 .1ػذم ذؽذٗذ الررال٘ؽ (ْٗطٔ تاعرخذام آل٘اخ الغْـ لرٌظ٘ن الررال٘ؽ).
 .1ػذم إذثاع هٌاُط أّ كرة أّ طشـ ذذسٗظ هؼٌ٘ح ؾٔ هشاكض الرذسٗظ الخظْطٖ)
 .5ػلٔ الوشاكض اذثاع اللْا ػ ؾ٘وا ٗرؼلف تامػالى ّالضشا ة ّالرأه٘ي ّػكْد الؼول.
 .1ػعععذم اععععرخذام ػثعععاساخ هثعععالع ؾِ٘عععا ؾعععٔ امػالًعععاخ (هصعععل :ابقعععْٓ ؾعععٔ آل٘عععاخ
اال رثاساخ) ،أّ ػثاساخ هضللح (هصل أشِش هؼلن لػح إًعل٘ضٗح الزٕ ٗؽظٔ تا ر٘عاس
هؼظن البلثح).
ٌٗ .61ثػٔ أى ذرخظ ابطْل امظوال٘ح للوؤعغح  111ألؽ دّالس.
 .66اػرواد الغلباخ الوؼٌ٘ح بعؼاس الذسّط الخظْط٘ح.
 .61ذؼ٘عع٘ي هعلععظ إداسج ٗرععألؽ هععي شالشععح أشععخاص ػلععٔ ابقععل ؾععٔ هشكععض الرععذسٗظ
الخظْطعععٖ ػلعععٔ أى ٗرورعععغ شلصعععٖ ابػضعععال تخثعععشج وغعععح ععععٌْاخ ؾعععٔ هععععال
الرذسٗظ.
 .61ػذم ذْلٔ هذٗش الوشكض هغؤّل٘ح أكصش هي هؤعغح.
الظ٘ي
(ذشْش٘ي)  .61ػذم إداسج هشاكض الرذسٗظ الخاص هي ظاًة هْظؿ٘ي ؼرْه٘٘ي.
 .68ذؽذٗذ الؽذ ابقظعٔ للوعْظؿ٘ي ؾعٔ كعل هؤعغعح هعي ظاًعة الؽرْهعح (ػلعٔ ععث٘ل
الوصال ٗعة ػلٔ الوؤعغح ذؼ٘٘ي ها ال ٗكل ػي شالشح هذسع٘ي تذّام كاهل).
 .61ػععذم ذؼ٘عع٘ي هذسععع٘ي أّ هععْظؿ٘ي آ ععشٗي أشٌععال الخذهععح هععي هععذاسط اترذا ٘ععح أّ
شاًْٗح أّ هٌِ٘ح مػبال دسّط ظْط٘ح ؾٔ أٗام الؼول.
 .61الؽذ ابدًٔ هي الوربلثاخ الوؽذدج للوثاًٖ ّالوشاؾف.
 .65االلرضام تالوٌاُط الشعو٘ح الوؽذدج هي ظاًة ّصاسج الرشت٘ح ّالرؼل٘ن.
 .61ضشّسج ّظْد هعلظ ٗرألؽ هي شالشح أػضال ػلٔ ابقعل ػلعٔ أى ٗرعْى العش ٘ظ
هال٘ضٕ العٌغ٘ح.
 .11ذععْاؾش تٌ٘ععح ذؽر٘ععح هٌاعععثح ّػععذم ذْاظععذ الوشكععض ؾععٔ هٌععاطف ذؼععاًٖ هععي االصدؼععام
هال٘ضٗا
الوشّسٕ الرص٘ؽ.
 .16اهرالل الوذسط الخظْطٖ لرظعشٗػ تالرعذسٗظ ّاهعرالل الوعذٗشٗي لخثعشج ال ذكعل
ػي شالز عٌْاخ.
 .11ػذم ذغع٘ل إٔ طالة دّى عي الغاتؼح ؾٔ هشاكض الرذسٗظ الخاص.
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الضْاتظ
 .11ذؽذٗذ الشعْم ؾٔ الوٌاطف الوخرلؿح ؾٔ الثالد هي ظاًة الؽرْهح.
ّ .11ضععغ عععكؽ للشعععْم الرععٔ ذركاضععاُا هشاكععض الرععذسٗظ الخظْطععٖ هععي ظاًععة
الؽرْهح.
 .18ذؽذٗذ عاػاخ الؼول (لرخؿ٘ؽ الضػظ ػلٔ الشثاب الظػاس).
ّ .11ضغ عكؽ للشعْم ٗضٗذ تٌغثح  %11ػي الررلؿح الؿؼل٘ح للخذهاخ.
ّ .11ضغ هذًّح قْاػذ الغلْل هي ظاًة ظوؼ٘ح الرعذسٗظ الخعاص تاععرشال٘اذؼلٔ أى
ذرضعععوي :ابُعععذاؼ ّااللرضاهعععاخ ّالوععععؤُالخ ّاال رثعععاساخ الغعععاتكح ّالالؼكععععح
ّذك٘٘واخ أ عشٓ ّهعا ٗخعض ػول٘عح سؾعغ الركعاسٗش ّامػعالى ّالوؼعاٗ٘ش ّالوٌعاُط
الذساععع٘ح ّّضععغ الثععشاهط ّالغععشقح ابدت٘ععح ّإداسج الٌشععاط ّالؼكععْد ّاعععرشداد
ابهْال ّإظشالاخ الشرآّ ّكل ها ٗرؼلف تامداسج.

تتناوؿ الفئة الثانية مف اليوابط المدرسيف والطمبة ،ويعرض الجػدوؿ ت )2الممارسػات
التنظيمية المختمفة فى العديد مف الدوؿ ،ومف الجدير بالمالحظة أف كثير مف الػدوؿ التػى ذات
افداء المتقػػدـ ال تسػػمح لممدرسػػيف بإعطػػاء دروس خصوصػػية أو أنهػػا تػػدير عمميػػة الػػدروس
الخصوصية مف خالؿ قيود صارمة ،عمى سبيؿ المثػاؿ فػى سػنغافورة ال يجػوز لممػدرس إعطػاء
دروس خصوصية إال بعد الحصػوؿ عمػى تصػريح مػف المػدير ولمػدة ال تزيػد عػف سػت سػاعات
فى افسبوع.
ظذّل ()1
أهصلح ؼْل الضْاتظ الوؽذدج للوذسع٘ي /البالب ؾٔ الوذاسط الؼادٗح ّؾكًا لرل دّلح()11
الٌْاؼٖ الرٌظ٘و٘ح للذسّط الخظْط٘ح
الذّل
تْذاى ،ال٘اتاى ،كْسٗا ،أظضال ُٗؽظععش ػلععٔ الوععذسط إػبععال دسّط ظْطعع٘ح أ) لبلثرععَ/ّ ،أّب)
هي الٌِذ ،أظضال هي الظ٘ي ،لبلثح هؼلو٘ي آ شٗي ؾٔ هذسعرَ ّ /أّض) لبلثح هي هذاسط أ شٓ.
الوالذٗؽ ،هٌػْل٘ا ،ذاْٗاى
ال ٗغوػ للوذسط إػبال دسّط ظْطع٘ح ّٗعرن ذٌظ٘وِعا هعي عالل
قْاػذ الغلْل ّآداب الوٌِح ّل٘ظ هي الل ضْاتظ ذٌظع٘ن العذسّط
كوثْدٗا ،الظ٘ي ،ظْسظ٘ا
الخظْط٘ح.
ٗعْص للوذسط إػبال دسّط ظْط٘ح إرا ؼظعل ػلعٔ ذظعشٗػ هعي
تشًّْ داس الغالم ،هال٘ضٗا،
الوذسعح أّ أٗح ظِاخ ذشتْٗح أ شٓ توْظة ششّط هؼٌ٘ح.
عٌػاؾْسج ،ؾ٘رٌام
ًُْط كًْط ،هاكاّ ،الؿلث٘ي ،ال ْٗظذ ضْاتظ ؾٔ ُزا الشعأى ّالكعشاس ٗشظعغ للوعذسط ّهعي ٗكظعذٍ
للذسّط الخظْط٘ح.
ذاٗالًذً٘ ،ثال ،أّصترغراى
ذوععععٌػ الؽرْهععععح ذوْٗععععل /قغععععا ن بّل٘ععععال ابهععععْس لرععععْؾ٘ش دسّط
أعرشال٘ا (هثادسج قغ٘وح
ظْط٘ح بتٌا ِن.
الرذسٗظ الخاص /تشًاهط
 ،Even stanالْالٗاخ
الورؽذج ابهشٗر٘ح ،إًعلرشا
ذععْؾش الؽرْهععح هععٌػ لوخرلععؽ الؿتععاخ الوعروؼ٘ععح لرؽؿ٘ععض البلثععح رّٕ
الرؽظعع٘ل الورععذًٖٗ ،ورععي للوععذٗش أى ٗوععٌػ الوععذسط ذظععشٗػ مػبععال
عٌػاؾْسج
دسّط ظْط٘ح لوذج ال ذضٗذ ػي عد عاػاخ ؾٔ االعثْع.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 6111 -

تداعيات جائحة كورونا ...

عدد يوليو-ج0202 )77( -3م

تتنػػاوؿ الفئػػة افخيػػرة مػػف ي ػوابط تنظػػيـ الػػدروس الخصوصػػية الطمبػػة وافف ػراد الػػذيف
يعمموف لحسابهـ الخاص فى مجاؿ الدروس الخصوصية بما فى ذلػؾ التػدريس عبػر اإلنترنػت،
وتر الحكومات أف هذل الفئة ه الفئة افصعب مف حيث التنظػيـ وبالتػال يتجاهمونهػا ،ولكػف
فى الوقت ذاته يتـ العمػؿ عمػى زيػادة وعػى المسػتهمكيف و /أو فػرض اليػرائب وفػرض يػوابط
عمػػى المػػدرس الخصوصػ الػػذ يعمػػؿ لحسػػابه الخػػاص ،تمتمػػؾ المؤسسػػات التػػى تقػػدـ دروس
جوهريػػا ف نشػػاط فقػػد يكػػوف لػػديها
أمػػر
عبػػر اإلنترنػػت الػػدوافع لمتنظػػيـ الػػذات والػػذ ُيعػػد ًا
ً
مدونات قواعد السموؾ وأنظمة مراقبة خاصة.

ثالجا :واقع اىتصاز الدزوس اخلصوصية (تعليه الظل) فى مصس:
سوؼ نتناوؿ الدروس الخصوصية فى مصر ومد انتشارها والعوامؿ التى ساعدت
عمى هذا االنتشار وصور الدروس الخصوصية.

الكوى والعوامل الجكافية املؤثسة:
فى إطار ما يشهدل التعميـ فى مصر مف تغيرات وتعديالت  ،وأعقاب ثروة يناير
 ، 2111ت ـ إعداد دستور جديد لمبالد نص عمى جانب الجودة فى التعميـ  ،وبعد تعطيؿ هذا
الدستور فى الثالث مف يوليو عاـ  ، 2113وفى أعقاب ثروة يونيو مف العاـ ذاته  ،تـ
التعديؿ واالستفتاء عمى هذا التعديؿ فى  ، 2114وقد تميز هذا الدستور عف سابقيه فى
جانب الجودة  ،ولـ يقتصر عمى حؽ المواطف فى الحصوؿ عمى تعميـ عال الجودة فحسب ،
بؿ ألزـ الدولة بتوفير التعميـ وفقاً لمعايير الجودة العالمية  ،وهو ما يسمح بتقييـ تمؾ

الخدمات فى يوء معايير معروفة عالمياً لقياس جودة التعميـ .

وقد حققت وزارة التربية والتعميـ إنجازات كبيرة فى شتى مجاالت العمؿ التربوي رغـ ما

تواجهه مف تحديات التطوير وقمة الموارد المالية ،حيث أطمقت الوزارة الخطة االستراتيجية
الثانية  2131ت)81والت تتناغـ مع اإلصالح الشامؿ عمى مستو الدولة،وه خطة تعتمد
عمى رؤية اف التعميـ حؽ لمجميع دوف تمييز بيف أبناء الوطف وتيمنت االستراتيجيات تأكيد
عمى تقديـ تعميـ عاليالجودة ،والتركيز عمى المعالجات الشاممة غير التقميدية لمواجهة
القصور فى العممية التعميمية وايجاد حموؿ متوازنة لها،أي بناء نظاـ تعميم

قائـ عمى

المحاسبة والشفافية ،يعتمد عمى المتابعة الحقيقية.
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وعمى الرغـ مف الجهود التشريعية والوثائقية سالفة الذكر ،إال أنه فى العقود افخيرة
ارتبط التعميـ الحكوم

المصري بفكرة انخفاض الجودة ،وعدـ تقديـ خدمات تعميمية ترقى

لتطمعات أصحاب المصمحة فى النظاـ التعميم  ،مما دفع قطاعاً مف المواطنيف دفعاً إجبارياً
نحو البحث عف خدمة تعميمية بديمة ،وقد ترتب عمى ذلؾ ،انتشار وتنامى الدروس

الخصوصية فى مصرت.)81
أما عف العوامؿ المرتبطة بالمدرسةنفسها؛ عدـ كفاية المختبرات ،عدـ استخداـ الوسائؿ
التعميمية الحديثة ،افمر الذي يجعؿ مف العممية التعميمية مجرد عممية تمقيف وحفظ ،مما
يسبب يعؼ فى عممية التحصيؿ وتدنى دافعية عممية التعمـ ،كما أف المعمميف مازالوا يتبعوا
افساليب التقميدية لمتعميـ فى عصر أصبح كؿ ما فيه متغير.
ومف أسباب انتشار الدروس الخصوصية أيياً تركيز المناهج المدرسية عمى وسائؿ

االختبار والتقويـ التى تعتمد عمى النواح

التحصيمية والمعرفية؛ فالمعمـ مطالب بإنهاء

المناهج المقررة ،واتماـ الكتاب المدرس خالؿ المدة المحددة ،ومف ثـ ال يكوف لديه الوقت
الكاف

الستخداـ االساليب الحديثة فى التعمـ،وبالتال

يقتصر التعميـ عمى تحقيؽ افهداؼ

التعميمية المبنية عمى النواح المعرفية فقط فغير،باإليافة إلى يعؼ الثقافة المهنية لممعمـ
نظ ارً ليعؼ الدعـ الفن المقدـ له.

أما المدخالت االجتماعية فتتمثؿ فى تأثير االقراف الذيف يتمقوف الدروس الخصوصية

عمى غيرهـ مف الطمبة ،وذلؾ عندما يقمد الطالب أقرانه فييغط عمى والديه مف اجؿ المحاؽ
بركب الدروس الخصوصية ،أو نتيجة إثر طمبة الدروس الخصوصية عمى سير الحصة
الصفية وعمى انتاجية المعمـ وعمى غيرهـ مف الزمالء مما يؤد إلى عدـ فعالية نظاـ التعميـ
فى المدارس العامة ،ومف المدخالت االجتماعية أييا قناعة الطمبة وأولياء افمور بأف
الدروس الخصوصية االجد فى تحسيف المستو التعميم أو زيادته.
أما المخرجات التعميمية االستهالكية اإليجابية فتظهر وايحة عندما تزود الدروس
الخصوصية اطا ارً صحياً يمكف اف يمتق فيه الطمبة مع زمالئهـ ،فتنشأ بيف الطمبة عالقات
صداقة حميمة مع طمبة مف مدارس أخر  ،ومعمميف جدد ،كما تساعد الدروس الخصوصية

أييا فى تنمي ة القدرات الذاتية لمطمبة واكتشافها وتزويدهـ بالمهارات والمعارؼ المطموبة التى
تساعدهـ عمى االداء الفعاؿ فى المجتمع والوظيفة وتمبية احتياجات سوؽ العمؿت. )82
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ومف المخرجات االستهالكية السالبة لمدروس الخصوصية  ،ابتعاد الطالب عف بيته
وأسرته لفترات طويمة دوف رقابة مما قد يعرض الطالب لسموكيات خاطئة ومشاكؿ اجتماعية
كثيرة  ،هذا فيال عف أنها أحد

قنوات االستنزاؼ لمدخؿ افسر  ،خاصاً عندما يكوف لد

افسرة أكثر مف طفؿ  ،كما أنها تستنزؼ وقت الطالب فى المواصالت والحيور وعمؿ
الواجبات والتجهيز لالختبارات  ،مما قد يشعر الطالب باالكتئاب والممؿ ويياع الوقت دوف
ممارسة أية هواية شخصية له  ،أما اليرر االكبر لعممية الدروس الخصوصية فهو فقداف
الحماسة لعممية التعمـ  ،وقتؿ روح االبداع واالبتكار عند الطالب .
وترتبط الدروس بخمؽ نوع مف السمات الخطيرة فى المجتمع كالرشوة واالبت ازز؛ فى بعض
الحاالت يجبر المدرس الطالب عمى أخذ الدروس الخصوصية معه واال سيتـ ايطهادل،وأحيانا
يقع ولى افمر فريسة لمنصب واالحتياؿ مف قبؿ المدرسيف غير متخصصيف ،وقد يتعرض
المدرس نفسه لالبتزاز مف قبؿ ذوي المناصب حتى يعطى فوالدهـ الدروس مجاناً ،وقد تمتد

خطورة هذة الظاهرة إلى أف البعض يستغمها فى التقميؿ مف درجات الطالب.

مما سبؽ يتيح لنا افسباب التى دفعت الطالب وولى أمرل لاللتحاؽ بالدروس
الخصوصية فى مصر  ،ويتيح لنا كذلؾ السمبيات التى تعود عمى المجتمع مف هذة الدروس
 ،وال يمكف فهـ ظاهرة الدروس الخصوصية فى مصر إ ال مف خالؿ التسميـ بحقيقة مهمة :
أف هناؾ أكثر مف نوع مف الدروس فى مصر  ،وأكثر مف سوؽ وأكثر مف صناعة لمدروس
الخصوصية  ،وكأقؿ احتماؿ يوجد نوعيف مف الدروس  :االوؿ تدور أسبابة حوؿ التنافس
الشديد وافخر حوؿ يعؼ الجودة ولكف السبب الذ

ينبع منه النوعاف هو يعؼ مرتبات

المعمميف وأنواع الفساد والتسيب اإلداري التى تصاحبه  ،وتشير افدبيات العالمية إلى أف
محورية االمتحانات فى أي منظومة تعميمية يساهـ فى نمو الدروس ولكف االمتحانات ليست
ظاهرة جديدة فى مص ر  ،ولكف ما تغير حقيقة منذ الثمانينيات وواكب نمو الدروس
الخصوصية هو اال نخفاض الشديد فى القيمة الحقيقية لألجور  .ونعرؼ بالطبع طريقة تعامؿ
الدوؿ مع ذلؾ بالسماح لموظفيها بالوصوؿ إلى لحد أدنى مف المعيشة الكريمة مف خالؿ
الحصوؿ عمى أكبر قدر مف المنفعة غير الرسمية ،أو فى حالة المعمميف أكبر عدد مف
الطالب الخصوصييف .إذف فالسبب الرئيس

هو يعؼ المرتبات وما تتبعها مف انقراض
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العقود السابقة بسبب ازدياد التنافسية وانخفاض

الجودةت.)83
إف المهتموف بالعممية التعميمية مف عمماء وباحثيف وخبراء ورجاؿ صحافة وأعالـ
فيال عف أولياء االمور والمعمميف والطالب يطرحوف العديد مف الرؤ فى تصوراتهـ حوؿ
انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية،
وكؿ منهـ يطرح القيية وينظر إليها مف منظارل الخاص ،فرؤية الطالب وأولياء افمور ربما
تختمؼ عف رؤية الخبراء وأهؿ التربية وربما تتبايف أييا عف رؤية رجاؿ الصحافة واإلعالـ،
الكؿ ير المشكمة مف وجهة نظرل ووفقا لمصالحه.
ومف خالؿ الدراسات واالدبيات التى تناولت مويوع الدروس الخصوصية يمكف استخالص
بعض االسباب التى تكمف فى انتشار وتفشى هذل الظاهرة فى مصر وه كالتال ت:)84

 - 1أسباب أسسية واجتناعية:
 انعداـ الثقة بالمدارس ومخرجاتها. وسيمة مف وسائؿ تخفيؼ القمؽ عند افولياء باعتبارها مانع لرسوب أبنائهـ.سػببا
 الدروس الخصوصية بمثابة رعاية افطفاؿ ،هػذا افمػر الػذي يفتقدونػه افوليػاء ،ويعػد ًفنهـ أقؿ قدرة عمى تقديـ المساعدة إلى أبنائهـ.

 التغيػػر االجتمػػاع والتحػػوؿ السػػكان فػػى العقػػود افخيػػرة نحػػو افسػػر الصػػغيرة والتػ تشػػمؿمعظمها طفالف ،افمر الذي قمؿ مف تواجد أقػارب الطفػؿ داخػؿ افسػرة الواحػدة ،والػذي كػاف
بإمكانهـ المراجعة له وتشجيعه عمى المذاكرة.
وقػػد يػػذهب آخػػروف إلػػى وصػػؼ ظػػاهرة الػػدروس الخصوصػػية المتفاقمػػة فػػى السػػنوات
افخيرة عمى أنها نتػائج السػمة االسػتهالكية المتصػاعدة والمتواليػة لممجتمػع ،حيػث ينشػغؿ كػؿ
مف اآلباء وافمهػات فػى وظػائفهـ اليوميػة سػواء فػى البيػت أو العمػؿ لتػأميف احتياجػات الحيػاة
المتزايػػدة ،ممػػا ييػػطرهـ فػػى النهايػػة لتسػػميـ شػػؤوف أوالدهػػـ مػػف الناحيػػة التعميميػػة لممدرسػػيف
الخصوصػييف الػػذي يحصػػموف مقابػػؿ تعػػبهـ عمػػى أجػػر مػػادي ،وفػػى نفػػس الوقػػت يسػػمح لآلبػػاء
وافمهات بمتابعة مستويات أبنائهـ العممية دوف أف يتولوا هـ هذل المسؤولية.
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إف اآلبػػػاء هػػػدفهـ افسػػػمى فبنػػػائهـ مواصػػػمة تحسػػػيف آداهمافكػػػاديم مػػػف خػػػالؿ الػػػدروس
وخصوصا عنػد فئػة
الخصوصية ،فبيئة المنزؿ الخصوص أكثر البيئات داعمة لتعزيز دراستهـ
ً
اآلباء الذيف لديهـ الطموح افكاديم العالى فطفالهـ.

 - 2أسباب تعود للنتعله:
 فػػى نظػػر الطػػالب مؤسسػػات الػػدروس الخصوصػػية أكثػػر جاذبيػػة مػػف المػػدارس العاديػػة فػػىنظامها ومعاممة أساتذتها ومسيرتها.
خصوصا قبيؿ إجراء االمتحانات لمحصوؿ عمى نقاط عالية.
 ميؿ التالميذ إليهاً
 نظرة المتعمـ ال داء معممه وتقصيرل أثناء الحصة التعميمية. عػدـ قػدرة المتعممػػيف عمػى اسػػتيعاب العمػوـ التػى تتطمػػب مهػارات تحصػػيمية معينػة واسػػتعداداسػيا ،ثػـ ظهػر االعتمػاد
ًا
نفسيوذهن وبػدنى ،ولقػد كػاف وجودهػا
مقتصػر عمػى المتػأخريف در ً
عميها فى كؿ الطبقات والمستويات الثقافية واالجتماعيػة واالقتصػادية ،وتزايػد عػدد المقبمػيف
عمػػػػػى هػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف الػػػػػدروس ،كمػػػػػا أف لػػػػػد الطػػػػػالب رغبػػػػػات فػػػػػى رفػػػػػع ويػػػػػعهـ
االجتماعىواالقتصادي الثقاف مف خالؿ انتمائهـ لكميات القمة التى تيػع الطالػب عمػى أوؿ
طريؽ المستقبؿ.
ػؤثر فػػى انتشػػار هػػذل الظػػاهرة وتقويتهػػا ،ومرجػػع هػػذا إلػػى وجػػود
ُيعػػد الطالػػب عػػامالً مػ ًا
عامؿ التقميد بيف الطالب والمنافسة بينهـ لمحصػوؿ عمػى درجػات مرتفعػة فػى المػادة الدراسػية،
افمػػر الػػذ ُيجبػػر العديػػد مػػنهـ لاللتحػػاؽ بمجموعػػات الػػدروس الخصوصػػية ،كمػػا يعتقػػد بعػػض
الطمبػػة أف االلتحػػاؽ بهػػا سػػمة مػػف سػػمات التفػػاخر أمػػاـ زمالئػػه ،وأنػػه قػػادر عمػػى أخػػذ دروس
خصوصية فى المػواد الدراسػية المختمفػة بسػبب حالتػه االقتصػادية المتيسػرة ،ويػر بعيػهـ أف
أخذ دروس خصوصية عند معمـ ما سيعطيه درجات ال يستحقها بمعنػى الحصػوؿ عمػى درجػات
عاليػة عنػد هػذا المعمػـ دوف أف يػدرس أو يكثػؼ مػف دراسػته فػى المويػوع أو المػادة الدراسػية
المقصودةت.)85

 - 3أسباب تعود للنعله:
 يعؼ المستو افكاديم لبعض المعمميف. عدـ كفاية بعض المعمميف مف حيث افداء والطريقة والتحمس واإلخالص لمعمؿ.فريا.
 عدـ ميؿ المعمـ لمهنة التدريس والت قد تكوف مفروية عميه ً)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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 هنػػاؾ مػػف يبػػرر مػػف المعممػػيف اتجاهػػه نحػػو الػػدروس الخصوصػػية بسػػبب الرواتػػب الرسػػميةجدا ،وهو بذلؾ يسعى إلى دخؿ إياف .
المنخفية ً
 إهماؿ المعمـ لمتعميـ الرسم والعمػؿ عمػى إيػعاؼ العديػد مػف الطمبػة فػى االمتحانػات حتػىيقبم ػوا عمػػى أخػػذ دروس خصوصػػية عنػػدل ،أو يتعمػػد تعقيػػد المػػادة الدراسػػية التػػى يدرسػػها
لطمبتػػه فػػى الفصػػؿ الدراس ػ  ،أو العمػػؿ عمػػى صػػعوبة أسػػئمة االمتحانػػات الشػػهرية ليظهػػر
لطالبػػه بػػأنهـ غيػػر قػػادريف عمػػى فهػػـ المػػادة الدراسػػية وأنػػه ينبغػػى لهػػـ أف يمتحقػوا بػػدروس
خصوصية تعمؿ عمى تقويتهـ فى تمؾ المادة.

 - 4أسباب تعود لليظاو التعليني:
 زيادة اهتماـ الدولة بنظـ التعميـ وطرائػؽ البحػث العممػ  ،وتطػور عمومػه التقميديػة وبرامجػهػدريجيا
التدريبيػػة ،وادخػػاؿ التكنولوجيػػا وعمومهػػا فػػى الم ػواد الدراسػػية ،هػػذا التغييػػر لػػـ يػػتـ تػ
ً

ػر
بالقػػدر الػػالزـ لػػذلؾ ظهػػرت مشػػكمة الػػدروس الخصوصػػية ،التػػى كػػاف االعتمػػاد عميهػػا قاصػ ًا
اسيا.
عمى المتأخريف در ً

 نتاج لطبيعة النظاـ التعميمػ فػى المرحمػة مػا قبػؿ الجامعيػة ،وكثافػة حجػـ المػنهج فييػطرالمدرس إلى التسريع فى إعطاء المنهج عمى حساب فهـ الطالب مػع عػدـ مراعػاة اخػتالؼ
قدراتهـ العقمية ،افمر الذي يستوجب عمى الطالب المجوء إلى الدروس الخصوصيةت.)86

ومف أهـ العوامؿ التػى قػد تزيػد مػف انتشػار هػذل الظػاهرة وتجعمهػا أكثػر اسػتفحاالً فػى

المجتمػػع غرابػػة المنػػاهج الدراسػية وعػػدـ انتمائهػػا إلػػى الواقػػع ،فهػ بعيػػدة عػػف مػػدارؾ الطمبػػة،
وعػػدـ مالئمتهػػا لمسػػتوياتهـ العقميػػة افمػػر الػػذ يزيػػد مػػف صػػعوبة المػػادة العمميػػة ،ممػػا يػػدفع

بػػالطالب إلػػى أخػػذ دروس خصوصػػية وايػػعيف مثػػؿ هػػذا السػػبب مح ًكػػا لمبػػررات التحػػاقهـ فػػى
مجموعات الدروس الخصوصية ،وكذلؾ مف جهة أخر مثرة التغيرات التى تتسػـ بهػا المنػاهج،
تمامػػا عمػػى تنفيػػذ مخططػػات هػػذل المنػػاهج ،فػػال يقومػػوف
تجعػػؿ بعػػض المعممػػيف ال يسػػيطروف ً
بتدريسها بالطريقة المثمى فيدفع ذلؾ بعض التالميذ إلى أخذ الدروس الخصوصية.
وفى نفس الميمار يرجع البعض اآلخر افسباب إلى المحيط المدرس كاالكتظاظ فػى
افقساـ ،فكثرة عدد التالميذ فػى الفصػؿ الواحػد يػؤد إلػى عػدـ مراعػاة الفػروؽ الفرديػة بيػنهـ،
كػػذلؾ بعػػض المشػػكالت التػػى تعيػػؽ السػػير العػػادي لمػػدروس مثػػؿ االيػػطرابات أو التسػػريع فػػى
إتماـ البرامج الدراسية:
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 عدـ توافر المناخ المناسب لمطالب والمعمـ فداء الواجب عمى أكمؿ وجه. عدـ توافر البيئة التعميمية الجاذبة لمطالب. التسيب داخؿ المدرسة ،هنا يدخؿ نوع أو نمط اإلدارة المدرسية وعدـ متابعة الحيوروالغياب لمطمبة.
 عدـ تكافؤ المادة العممية مع زمف الحصة الدراسية مما يؤد بالمعمـ إللقاء المادة وليسكافيا كعدـ إدخاؿ التجربة والصور والوسائؿ التكنولوجية المساعدة
شرحها
ايحا ً
شرحا و ً
ً
فى العممية التعميمية.

صوز وأشلال الدزوس اخلصوصية فى مصس:
 - 1الدزوس اخلصوصية الفسدية:
وتكػػوف داخػػؿ المنػػازؿ ،إمػػا منػػزؿ التمميػػذ أو منػػزؿ المعمػػـ ،حيػػث يكػػوف كػػؿ منهمػػا
ػتعدا لمتنقػػؿ واسػػتقباؿ اآلخػػر بمنزلػػه ،وتكػػوف هػػذل الػػدروس شػػاممة لكػػؿ الم ػواد الدراسػػية أو
مسػ ً
انتشػار كبيػريف حيػث تعتبػر طريقػة سػهمة لػد العديػد
ًا
شػيوعا و
البعض منها ،ويشهد هذا النوع
ً
مف المعمميف.

 - 2منوذد الدزوس اخلصوصية باملساسلة:
نوعػػا مػػف أن ػواع الػػدروس الخصوصػػية المطبقػػة باليابػػاف وكوريػػا باعتبارهمػػا
وهػػى تُعػػد ً
شار لهذل الدروس فى العػالـ )(Dawson, 2010ت )87تكػوف بمبػالغ ماليػة
أكثر المناطؽ انت ًا
ويتمقى فيها الطالب مػواد تعميميػة مثػؿ أوراؽ الدراسػة الذاتيػة التػى يػتـ إعػدادها وتسػميمها مػف

مؤسسػػات خاصػػة بانتظػػاـ ،وتمػػر عمػػى ثػػالث مراحػػؿ؛ ففيالمرحمػػة افولػػى :يػػتـ تزويػػد الطػػالب
إجابات وتفسيرات إيافية عف افسئمة مػف أجػؿ مسػاعدتهـ عمػى الدراسػة بشػكؿ مسػتقؿ ،وفػى
المرحمػػػة الثانيػػػة :يقػػػدـ الطػػػالب افوراؽ الدراسػػػية الذاتيػػػة لممعممػػػيف لتقييمهػػػا ،وفػػػى المرحمػػػة
افخيػػرة :تعػػاد افوراؽ لمطػػالب مػػع مالحظػػات وتعميمػػات لتثبيػػت المعمومػػات مػػف جديػػد فػػى حالػػة
الخطأ.

 - 3معاٍد خاصة بالدزوس اخلصوصية:
يكػػوف هػػذا النػػوع أكثػػر نشػػاطًا خػػالؿ السػػنة الدراسػػية وييػػـ مجموعػػة مػػف افسػػاتذة،

يطمؽ عمى هذا النػوع اسػـ تمجموعػة التقويػة) ،ويكػوف تهافػت التالميػذ عمػى هػذل المػدارس أو
المراكػػز التعميميػػة ،بحيػػث تصػػبح افمػػاكف كاممػػة اإلعػػدادات قبػػؿ بػػدء العػػاـ الدراس ػ بشػػهر أو
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شػػهريف إيػػافة إلػػى سػػعى بعػػض افسػػاتذة لإلعػػالف عػػف أنفسػػهـ كمدرسػػيف خصوصػػييف فػػى
ممصقات ،يتـ توزيعها فى الشوارع ولصقها عمى المحطات وافماكف العامة.

 - 4الدزوس اخلصوصية عرب وسائل تليولوجية متطوزة:
مف أمثمتها المشاركة عف طريؽ اإلنترنت ،تتوفر برامجها عدة عناصر أهمها:
 إمكانية المحادثة الصوتية بيف المعمـ والتمميذ. اسػػتخداـ البرنػػػامج بػػػالموح اإللكترونػػػ  ،يقػػػوـ المػػدرس بشػػػرح المعمومػػػات المختمفػػػة عميهػػػاليشاهدها التمميذ فى جهازل الخاص مباشرة ،كما يقوـ التمميذ بطػرح افسػئمة وحػؿ المشػاكؿ
المطروحة مف قبؿ المػدرس ،والبرنػامج مصػور بصػورة سػهمة ،ويسػتفيد مػف هػذل الخػدمات
تالميذ المرحمة االبتدائية إلى المرحمة الثانوية ،ويمكف لمطالب المفايػمة بػيف عػدد افسػاتذة
الذيف يختارهـ بنفسهت. (88

 - 5معاٍد خاصة إلعداد املكبلني المتراٌ الكبول اجلامعي:
حيػػػث ينيػػػـ إليهػػػا خريجػػػو المػػػدارس الثانويػػػة والراغبػػػوف فػػػى االلتحػػػاؽ بالجامعػػػة
لتخصص معيف ،وذلؾ بأخذ حصص مكثفة لحجز مقاعد جامعية.

املسدود الرتبوي الىتصاز الدزوس اخلصوصية:
إف الػػدروس الخصوصػػية تحػػوؿ اهتمػػاـ الطالػػب إلػػى مجػػرد النجػػاح فػػى االمتحػػاف مػػا
يدفعه إلى التعامؿ مػع الخبػرات التعميميػة ،فػى داخػؿ هػذا اإلطػار فقػد ،وذلػؾ أمػر يخػؿ بالهػدؼ
افساسػػ لمعمميػػة التربويػػة ،والمتمثػػؿ فػػى بنػػاء اإلنسػػاف وتكامػػؿ الخبػػرات واكتسػػاب المعرفػػة
والخبرة والتقميؿ مف اعتماد الطالب عمى نفسه واعتمػادل عمػى المػدرس الخصوصػ فػى تبسػيط
المعرفػػة وحػػؿ المشػػكالت التػػى تعتريػػه فػػى دراسػػته بػػدالً عػػف االعتمػػاد عمػػى نفسػػه فػػى حمهػػا،
واكتساب الخبرات التى تؤهمه لحؿ ما يواجه مف مشكالت فى حياته العممية التالية.

كما أف الدروس الخصوصية قد تتسبب فى يياع جػزء كبيػر مػف وقػت الطالػب ،مػا يػؤثر
ػمبا فػػى مسػػتوال فػػى بقيػػة الم ػواد إيػػافة إلػػى بعػػض المشػػكالت افخالقيػػة التػػى قػػد تنشػػأ عػػف
سػ ً
الػػدروس الخصوصػػية حيػػث يقػػوـ المدرسػػوف الػػذكور فػػى بعػػض افحيػػاف بتػػدريس البنػػات داخػػؿ
منػػازلهف فػػى غيبػػة افهػػؿ أحيا ًنػػا مػػا قػػد ينػػتج عنػػه آثػػار سػػمبية خطيػػرة وبخاصػػة لػػد الفتيػػات

المراهقات فى المرحمتيف اإلعدادية والثانوية.
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كمػػا تػػؤد الػػدروس الخصوصػػية إلػػى إرهػػاؽ ميزانيػػة افسػػرة ،حيػػث ييػػطر الوالػػداف إلػػى
اقتطاع جزء كبير مف دخؿ افسرة لموفاء بالتزاماتهـ المالية تجػال المدرسػيف الخصوصػييف ،أنػه
ػتعدادا لعػػاـ دراسػ
مػع بػػدء العػػاـ الدراسػ مػػف كػػؿ عػػاـ تعمػػف افسػػر العربيػػة حالػػة الطػوارئ اسػ ً

جديد ،سواء كاف ذلػؾ عمػى المسػتو النفسػ أو عمػى المسػتو المػادي ،لتػزداد أعبػاء افسػرة

فوؽ ما تحتممه مف أعباء.
وتأتى الدروس الخصوصية عمى رأس قائمة افولويات التى تسعى افسػرة العربيػة إلػى
حتميات.)89
أمر
تسديد فاتورتها ،إذا أصبحت مع افسؼ ًا
ً
إف ظػػاهرة الػػدروس الخصوصػػية ه ػ مسػػؤولية ثالثػػة عناصػػر :افوؿ :هػػو المػػدرس
الذي لـ يستطع توصيؿ المعمومػة بصػورة وايػحة وسػهمة لمتالميػذ ،والثػان  :هػو التمميػذ الػذي
جيدا ،ويطالػب ولػى أمػرل بمسػاعدته بػدرس خصوصػ  ،أمػا العنصػر الثالػث :فهػو ولػى
لـ يفهـ ً
افمر الذي يستجيب لرغبة افبف أو افبنة ويتحمؿ نفقات الدروس الخصوصية.
وعمى ذلؾ؛ فإف تفشى تمؾ الظاهرة ،يرجػع إلػى تقصػير المػدرس فيػالً عػف أف الكتػاب

المدرسػػػ ذاتػػػه بحاجػػػة إلػػػى ثػػػورة شػػػاممة مػػػف حيػػػث التقسػػػيـ ،والتفسػػػير والفهرسػػػة وشػػػرح

المصطمحات الصعبة ،والبد أف تصاحب المادة رسػوـ تويػيحية وبيانػات صػور وخػرائط واخػراج
جيد ك تولد حالة مف االرتباط بيف الطالػب والكتػاب المدرسػ  ،فػال يمجػأ إلػى الكتػب المسػاعدة
التػػى يقبػػؿ عميهػػا الطػػالب بمجػػرد بػػدء العػػاـ الدراسػ إلػػى جانػػب ذلػػؾ نحػػف بحاجػػة إلػػى إعػػادة
النظر فى نظاـ افسئمة.
وأصبحت الدروس الخصوصػية خػالؿ السػنوات افخيػرة ظػاهرة روتينيػة ،فقػد صػار مػف
الطبيع ػ أف يحصػػؿ الطالػػب عمػػى درس خصوص ػ دوف رؤيػػة المعمػػـ أو طريقػػة آدال ،وأصػػبح
المفهوـ السائد أف الطريؽ لممجموع هو الدرس الخصوص .
وأف مػػف بػػيف العوامػػؿ التػػى أسػػهمت فػػى إيجػػاد جيػػؿ الػػدروس الخصوصػػية هػػو نمطيػػة
االمتحاف وقدرة محترف الدروس الخصوصية مف المعمميف عمى توقع وتخميف أسئمة االمتحػاف
وبالتال يمجأ الطالب إلى ذلؾ لمحصػوؿ عمػى درجػات مرتفعػة ،لكػف المشػكمة افكثػر خطػورة أف
اليػا ال يهػتـ بمػا يػدور داخػؿ الفصػؿ المدرسػ
الدرس الخصوص ُيوجد مف الطالػب
شخصػا اتك ً
ً
مهتما بما يشرحه المعمـ ،فف لديه بديالً آخر خارج المدرسة.
وليس
ً
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قد ير البعض مف الطمبة أف أخذ دروس خصوصية عند معمػـ مػا سػيعطيه درجػات ال
يستحقها؛ بمعنػى الحصػوؿ عمػى درجػات عاليػة عنػد هػذا المعمػـ بػدوف أف يػدرس ،افمػر الػذي
يزيد الطالب مف إهماله لممواد الدراسية ،ويجعمػه غيػر ممػـ بافساسػيات المطموبػة لنجاحػه ،فػال
يحرص عمى تعممه ،مما يدفعه إلى التسرب والبحث عف مجاؿ آخر ليجد نفسه ويثبت ذاته.
ومػػف الناحيػػة النفسػػية لمػػػدروس الخصوصػػية تُوجػػد مواط ًنػػا يػػػعيفًا خائفًػػا مػػف اقتحػػػاـ
فاقػدا لمشػعور بالثقػة فػى ذاتػه
الحياة ،ومف إتقاف التخصص العمم أو المهن  ،وتُوجد
شخصا ً
ً
وفى قدرته عمػى الفهػـ واالسػتيعاب ،وتربيػه عمػى التواكػؿ والسػمبية ،إذ أف اعتمػاد التمميػذ عمػى
هذا النوع مف الدروس يدفعه إلى عدـ اإلنصات لممدرس ،افمر الذ يسقط التالميػذ المػراهقيف
فى فراغ قاتؿ يقودهـ إلى ممارسػة الشػغب ،وتطػوير نزعػات عدوانيػة ،وقػد يمجػأ بعػض التالميػذ
اليائسيف مف التحصيؿ واإلنجاز إلى إهانػة مدرسػيهـ واالعتػداء عمػى زمالئهػـ ،والػبعض اآلخػر
إلى الهروب مف المدرسة ليمتحؽ بفياءات االنحراؼ.
أييػػا فػػى اعتمػػاد الطالػػب عميهػػا وبالتػػال يقمػػؿ مػػف
تبػػرز خطػػورة الػػدروس الخصوصػػية ً
اعتمػػػادل عمػػػى نفسػػػه فػػػى التحصػػػيؿ الدراسػػػ وأداء واجباتػػػه المنزليػػػة ،ممػػػا يػػػؤثر عمػػػى بنػػػاء
تدريجيا مف شخصية مستقمة إلى شخصػية اعتماديػة عمػى اآلخػريف ،وبمغػة
شخصيته ويحولها
ً
االقتصاد مدارس تعميـ الظؿ تهدر وقت التمميذ وتحرمه مػف الراحػة ،وأخػذ قسػط مػف التفػاعالت
افسرية واالجتماعية ومف المعب الصح المنظـ ،فالدروس بهذا النمط تكمؼ بشػكؿ مبػالغ فيػه
فػػى العطػػؿ افكاديميػػة وقبيػػؿ االمتحانػػات الرسػػمية فتوجػػد االرتبػػاؾ والقمػػؽ الشػػديديف ،بػػؿ تمثػػؿ
ونفسيات. (91
جسديا
عقابا له
ً
ً
ً
والدروس الخصوصية تعمؿ عمى ترسيخ عمميػات التمقػيف والحفػظ ،وهكػذا لػف تػتـ تنميػة
قػػدرات التفكيػػر مػػف فهػػـ واسػػتيعاب وتحميػػؿ وتفكيػػر وتركيػػب ،وتثػػبط عمميػػات تطػػوير التفكيػػر
النقػديوالمفهوـ ،ولػف تنمػو قػدرات االبتكػار واإلبػداع وغيرهػا مػف منظومػات التفكيػر العمميػوالفن
التى تشكؿ جوهر العممية التعميمية.

على املعله:
بدءا مػف افسػرة
ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت محط أنظار جميع شرائح المجتمع ً
إلى المدرسة وبقية المؤسسات المجتمعية افخر  ،وقد ظهر عند بعض المعممػيف التقصػير فػى
أداء واجػػبهـ المهنػ ورسػػالتهـ عمػػى الوجػػه الصػػحيح متخممػػيف عػػف أسػػاليب التػػدريس الحديثػػة
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وتكنولوجيا التعميـ ،فتوسعت دائرة الفجوة بينهـ وبيف متعمميهـ؛ إال عف الطالب الػذيف يأخػذوف
عنػػدهـ دروس خصوصػػية ،كمػػا لػػـ تعػػد لممػػدرس الػػذي يمػػارس هػػذا النػػوع مػػف الػػدروس طاقػػة
نهارت.)91
ًا
بدنيا تمكنه مف القياـ بواجبه فى إطار التعميـ النظام
فكرية أو قوة ً

على األسسة:

سػػمبا عمػػى ميزانيػػة افسػػرة ،وال يمػػنح مبػػدأ تكػػافؤ
يػػؤثر انتشػػار الػػدروس الخصوصػػية ً
الفرص التعميمية أماـ أبناء الطبقات المختمفػة مػف الناحيػة التحصػيمية ،وأصػبحت هػذل الظػاهرة
مثار حديث الكثير مف التربوييف حػوؿ كيفيػة الػتخمص مػف انتشػارها لمػا لهػا مػف مسػاوئ جمػة
عمػػى الجوانػػب االقتصػػادية لألسػػر الفقيػػرة ومتوسػػطة الػػدخؿ ،وكػػذلؾ عمػػى الجوانػػب االجتماعيػػة
وخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػذهاب الطالبػػات إلػػى بيػػوت معممػػيهـ أو ذهػػاب المعممػػيف إلػػى بيػػوتهف
واالنف ػراد بهػػف ،فقػػد يحػػدث الكثيػػر مػػف المشػػكالت ويحػػد مػػف تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػة
والوصوؿ إلى الغايات المنشودة.

إقامة تساتبية بني املواد الدزاسية:
نظر لمتنافس عمى االلتحاؽ بما عػرؼ بالكميػات والمػدارس والمعاهػد الجيػدة ،فقػد أصػبح
ًا
التركيز فى الدروس الخصوصية عمى الرياييات والفيزيػاء والكيميػاء والعمػوـ الطبيعيػة والمغػات
عاديػا ،وترسػخ فػى عقػوؿ التالميػذ وذويهػـ ،افمػر الػذ نجػـ عنػه تػدهور مكانػة
افجنبية أمػر ً
بقية المواد الدراسية فى أذهانهـ ،وتعد هذل التراتبية تشوبها لمقيمػة المجتمعيػة لمختمػؼ المػواد
الدراسية طبيعية وريايية واجتماعيػة وانسػانية وأصػبحت هػذل التراتبيػة منافيػة لكػؿ مػا تتطمبػه
الثػػروة العمميػػة والمعموماتيػػة وانتػػاج المعرفػػة فػػى أي مجػػاؿ مػػف ت ػرابط بػػيف مختمػػؼ المعػػارؼ
وتكامؿ بينها كما نتج عف تراتبية المواد الدراسػية تراتبيػة بػيف المدرسػيف الػذيف يدرسػوف المػواد
الدراسػػية المؤهمػػة لكميػػات ومعاهػػد القمػػة وأولئػػؾ الػػذيف يدرسػػوف الم ػواد الدراسػػية افخػػر  ،بػػؿ
انعكس ذلؾ عمى الدخؿ المادي لكؿ فريؽ.
وتتجاوز سمبيات الدروس الخصوصية إلى حد إقامة قطعيػة بػيف الفػرد والدولػة؛ فمػا داـ
التعميـ يتحقؽ فى الدروس الخصوصية فى البيت أو فى مكاف آخر خارج المدرسة ،فإنهػا تولػد
لد التالميذ نزعة االغتراب عف مؤسسة المدرسة ،وعدـ احتػراـ المػدرس وتقػديرل حيػث لػـ تعػد
لتمػػؾ المؤسسػػة أهميػػة بالنسػػبة إلػػيهـ ،وبػػذلؾ ال يػػر لهػػا التمميػػذ أي دور فػػى تنميػػة مختمػػؼ
جوانب شخصيته ،وما داـ الحفظ وتخزيف المعمومات المجفمة هو غايته ومبتغػال ،فإنػه ال ُيعيػر
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أي اهتمػػاـ بقػػيـ النظػػاـ والتعػػاوف ،وال يمػػنح أيػػة قيمػػة لمػػزمف الػػذ يقيػػيه داخػػؿ المؤسسػػة
التعميميػػة ،وبالتػػال فإنػػه لػػف يحػػس بانتمائػػه إليهػػا ،ولػػف يمنحهػػا والءل ،بػػؿ يعاممهػػا باسػػتهتار
وقافز فوؽ أسوارهات.)92
ًا
متحديا إياها ،وعابثًا بها
ً
ال شػؾ أف اإلدمػاف عمػػى الػدروس الخصوصػػية ينػتج عنػػه الكثيػر مػػف اآلثػار والمشػػكالت
االجتماعيػػة واالقتصػػادية والتربويػػة والنفسػػية وافخالقيػػة واإلداريػػة ومػػا تخمفػػه كيػػرر مسػػتديـ
وقعا عمى المد البعيد تتجمى جوانبه أكثػر وتتحػدد معالمػه هػو اف ثػر افخالقػ ذلػؾ أف
وافشد ً
الطفؿ ينشأ عمى نمط وأسموب مناؼ وغيػر مشػروع ونتيجػة لعمػؿ ممنػوع قانوًنػا فيػر فيػه نػوع

وخصوصا إذا كاف أستاذل بالػدروس الخصوصػية هػو نفسػه أسػتاذل فػى
مف االستغالؿ واالبتزاز
ً
تهربا مف أدائه لواجبه عمى أكمؿ وجه.
القسـ النظام  ،فير فيه ً
وبالنسبة لآلثار النفسية لهذل الظاهرة فإنها تنمى لد الطفؿ أشكاؿ عدـ االعتمػاد عمػى

نفسػػه ،وعػػدـ الثقػػة فتقتػػؿ فيػػه القػػدرة عمػػى المواجهػػة ،واتخػػاذ الق ػ اررات والحػػزـ ،وتقػػو مبػػادئ
سمبية عندل كمبدأ االتكالية.

املسدود االجتناعي للدزوس اخلصوصية:
تقوييػػػا لمجانيػػػة التعمػػػيـ فػػػى مختمػػػؼ مراحمػػػه،
لقػػػد أصػػػبحت الػػػدروس الخصوصػػػية
ً
وطمس مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية عمى أساس القدرات العقمية ،واستبدؿ بمبػدأ القػدرة الماليػة
عمػػػى تحمػػػؿ التكمفػػػة الباهظػػػة ،فهػػػ تجهػػػض مجانيػػػة التعمػػػيـ ،وتقيػػػى عمػػػى مبػػػدأ إنسػػػان
وديمقراط وتربوي ،وهو مبدأ تكافؤ الفرص ،وبالتال شيوع الدروس الخصوصية يػدحض مبػدأ
العدالػػػة االجتماعيػػػة فػػػى التعمػػػيـ ،مػػػع شػػػعور افوليػػػاء بالمفػػػاخرة بإعطػػػاء أبنػػػائهـ الػػػدروس
الخصوصية ،أو عمى القميؿ نقوؿ بتأثير الرغبة فى التقميد والمحاكاة والتباه .
إف انتشػار الػدروس الخصوصػية يػؤثر بالسػمب عمػى ميزانيػة افسػرة ،وال يعطػى فرصػػة
لمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية أماـ أبناء الطبقات المختمفة مف الناحيػة التحصػيمية ،فمقػد أصػبح
الطالب افغنياء يسددوف مصاريؼ مراكز الدروس الخصوصية دوف عناء ،أما الطػالب الفقػراء
فهـ محرموف منها ،وجمهـ يتسػربوف ،وبهػذا يحػدث التفػاوت وعػدـ المسػاواة فػى التعمػيـ ،وهػذا
ما أشارت إليه إحصائيات تقرير منظمة افمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة بأنه فػى الفتػرة مػا
بػػػيف  2118إلػػػى  ،2114أتػػػـ  %84مػػػف الشػػػباب المرحمػػػة العميػػػا مػػػف الػػػدوؿ ذات الػػػدخؿ
المتوسط و %38فى الشريحة ذات الدخؿ المنخفض و %14فى الدوؿ ذات الػدخؿ المػنخفض
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 6111 -

تداعيات جائحة كورونا ...

عدد يوليو-ج0202 )77( -3م

وعبر  76دولة ،هناؾ  %21مف الطػالب افكثػر ثػراء ممػف تتػراوح أعمػارهـ بػيف  25إلػى 29
عاما ،قد أكمموا  4سػنوات عمػى افقػؿ مػف التعمػيـ العػالى ،مقابػؿ  %1فقػط مػف الطػالب افشػد
ً
فقرت. (93
ًا
واذا كػػػاف ارتبػػػاط عػػػدـ التكػػػافؤ فػػػى معػػػدالت االلتحػػػاؽ بػػػالتعميـ النظػػػام بػػػيف المنػػػاطؽ

الجغرافيػا المختمفػػة وبػيف الػػذكور واإلنػػاث ارتباطػا وثيقًػػا بػػالقيود الماليػة ،إذ أف المنػػاطؽ الفقيػػرة
تعػػانى مػػف انخفػػاض معػػدالت االلتحػػاؽ بػػالتعميـ كمػػا أف الفقػػر يػػؤد إلػػى تفػػاقـ التفػػاوت بػػيف
الجنسيف الذ يحرـ اإلناث مػف التعمػيـ إال أف التفػاوت بػيف المنػاطؽ الجغرافيػة يمكػف أف يعػز
جزئيا إلى توزيع المنشآت التعميمية واإلنفاؽ الحكوم عمى التعميـ مف منطقػة فخػر  ،كمػا اف
ً
أييػا بعوامػؿ ثقافيػة ومجتمعيػة معينػة ،فػإف
الفجوة بيف معدالت التحػاؽ الػذكور واإلنػاث تتػأثر ً

الحػػاؿ نفسػػه بالنسػػبة لمطػػالب الػػذيف آبػػاؤهـ يعيشػػوف فػػى منطقػػة حيػػرية لػػديهـ احتمػػاؿ أكبػػر
لاللتحاؽ بالدروس الخصوصية عمى عكس أقرانهـ الذيف يعيشوف فى المنػاطؽ الريفيػة ،وثػروة
افسرة تؤثر فى قدرة أطفالها عمى االلتحاؽ بكؿ أنواع المػدارس والمعاهػد العميػا وكميػات القمػة،
كما تؤثر قدرتها عمى اإلنفاؽ عمػى الػدروس الخصوصػية لفائػدة أبنائهػا فػى التفػاوت البػيف فػى
فػرص االلتحػػاؽ بالجامعػػة ،وهكػػذا تحػػدث المسػتويات االقتصػػادية واالجتماعيػػة والقػػدرات الماليػػة
تصدعا فى إرساء العدالة التعميمية وتكافؤ الفرص.
ً
اإلخالؿ بمبدأ تساو الفرص فى التعميـ وهدمه أهـ أثر لمدروس الخصوصػية ،فالمقتػدر

ماليا هو فقط مف يمكنه الحصػوؿ عميهػا ومػا تمثمػه مػف خػدمات تعميميػة متميػزة ،ويحػرـ منهػا
ً
غيرل مف التالميذ غير المقتدريف عائالتهـ بالرغـ مف إمكانية أف يكوف هػؤالء أفيػؿ مػنهـ فػى
سيوجد مشكالت اجتماعية عمى المد البعيد.
القدرات والمهارات الفردية ،وهذا ما ُ

تػري شلل التعليه والدزوس اخلصوصية (تعليه الظل) فى ظل جائرة كوزوىا:

 -التعليه فى ظل جائرة كوزوىا:

كبيػر يهػدد البشػرية حيػث اسػتهدؼ حيػاة
يشهد العالـ منػذ أواخػر العػاـ  2119حػدث ًا
الشعوب والذ تمثؿ فى انتشار فيػروس كورونػا وكػادت الحيػاة أف تتوقػؼ فػى معظػـ مجاالتهػا

استجابة لهذا الواقػع الػذ فػرض عمػى العػالـ وتعػرض قطػاع التعمػيـ مػف هػذا الحػدث إلػى ربمػا
ه افخطر فى التاريخ المعاصر حيث كونها تسببت فى انقطاع مميارات افطفػاؿ والشػباب عػف
التعمػػػيـ كمػػػا أف هػػػذل الجائحػػػة دفعػػػت كافػػػة الػػػدوؿ إلػػػى المجػػػوء إلػػػى اسػػػتخداـ وسػػػائؿ التعمػػػيـ
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اإللكترون لتحقيؽ التباعػد االجتمػاع ت )94وقػد اسػتجابت جميػع الػدوؿ العربيػة بكػؿ جهودهػا
لمنهج اإلنسان الذ يتطمب أدامه نبض العممية التعميمية لمطمبة والمحافظة عمى صػحتهـ فػى
وقػػت واحػػد والت ػ أدت إلػػى المجػػوء إلػػى التعمػػيـ اإللكترونيمػػع العديػػد مػػف التوجهػػات والق ػ اررات
بالتعاوف مػع كافػة الجهػات المعنيػة حيػث تباشػر المؤسسػات التربويػة والتعميميػة تعزيػز عمميػة
إدمػػاج التكنولوجيػػا بالمنظومػػة التعميميػػة ومػػف ثػػـ قامػػت الػػوزارة بتفعيػػؿ المنصػػات اإللكترونيػػة
لمتعمػػيـ عػػف بعػػد فػػى كػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة والجامعيػػة ومػػف أبػػرز السػػمات التػػى واجهػػت
التعميـ.

 -إغالق املدازس واىكطاع التعليه:

ػديا عمػػى طػػالب المػػدارس ،حيػػث أغمقػػت المػػدارس
حظػػر التج ػواؿ ،ففريػػت افزمػػة تحػ ً
وغمقت الدروس الخصوصػية ،وبػات عمػى الطػالب الػتعمـ عػف بعػد ،قبػؿ أسػابيع قميمػة مػف بػدء

االمتحانػػات ،تػػـ تعميػػؽ الدراسػػة بدايػػة مػػف  15مػػارس  2119فػػى جميػػع المػػدارس والمعاهػػد
والجامعات أيا كاف نوعها ،وكػذلؾ أي تجمعػات لمطمبػة بهػدؼ تمقػى العمػـ تحػت أي مسػمى ،ثػـ
اعتبػار مػف  29مػارس الجػػاري ،اتصػاال بقػرار الحػؽ بتعميػػؽ
ًا
تػـ تعميػؽ الدراسػة لمػدة أسػػبوعيف
الدراسػػة فسػػبوعيف عمػػى أثػػرل ايػػطر الطالػػب التوجػػه نحػػو اإلنترنػػت ،حيػػث يسػػتقبؿ شػػروحات
عددا مف أساتذته عمػى مواقػع التواصػؿ االجتمػاع  ،كػؿ مػا
دروسه مف مقاطع مصورة ،ويبثها ً
كاف تأكد لمطالب والمعمميف فى وقتها ،هو مػا أعمنتػه وزارة التربيػة والتعمػيـ الفنػ بػالتزامف مػع
إعالف قرار تعميؽ الدراسةت.)95
فػػى الوقػػت الحػػال ال يغػػادر الطالػػب المنػػزؿ قمػػيالً إال إلحيػػار المػػذكرة مػػف المركػػز،

إلكترونيػا ،ومثػاؿ مػدرس الفمسػفة عمػؿ لنػا
والمذاكرة فيها مع نفسه ،فيما يتواصؿ مع مدرسػيه
ً
جروب عمى الواتس آب فيه  257طالب ،وينزؿ عميه مذكراته ونماذج امتحانات محمولة ،فيمػا
نصحهـ معمـ التاريخ باستذكار ما فات مف دروس ،لحسف الحظ كاف بطمب تسػجيؿ محايػراته
كمها عمى الموبايؿ ،لكىنرجع إليه فى حالة الحاجة إليه ،ويقدـ ما هو جديػد عػف طريػؽ مقػاطع
فيديو ينشرها عمى يوتيوب.
بمجرد توقؼ الدراسة ،بػدأ المدرسػيف تواصػمهـ مػع الطػالب ،بحيػث يعػاد الشػرح لواحػد
مػش فػاهـ يجيبػوف ،والحمقػات المصػورة التػى ينشػػرها عػدد مػف المدرسػيف تعػوض الطالػب ولػػو
قميالً عف االنقطاع عف الدروس الخصوصية لػبعض المػواد التػاريخ مػثالً ،المػدرس يشػرح كأنػه
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فى المركز باليػبط ،لػيس هنػاؾ فػرؽ كبيػر .لكػوف تكػوف المشػكمة لمطالػب عنػد انقطػاع خدمػة
اإلنترنت عف المنزؿ.
وتوقؼ الدراسة والدروس الخصوصػية ،دفعػت وزارة التربيػة والتعمػيـ إلعػالف خطػة بديمػة
"التعميـ مف خالؿ التقنيات الحديثة وافدوات التكنولوجية" وعبر شػبكة إلكترونيػة ،تيػـ مختمػؼ
المنػػاهج الدراسػػية الكاممػػة بػػالمغتيف العربيػػة واإلنجميزيػػة ،ووفػػرت محاي ػرات فػػى جميػػع مػػواد
المراحػػؿ المختمفػػة ،بثهػػا معممػػوف وأصػػحاب كفػػاءة وخبػػرة عاليػػة ،مػػف خػػالؿ قنػػوات تعميميػػة
باإليافة إلى بنؾ المعرفة الذيانشأ عاـ .2114
دائمػػا مػػا شػػغمت المجتمعػػات والػراي العػػاـ لسػػنوات طويمػػة
أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بقيػػية هامػػة ً
وهى ظاهرة "الدروس الخصوصية" التى تأكؿ افخير واليابس مف جيوب أوليػاء افمػور بسػبب
االرتفاعػػات المسػػتمر فػػى أثمػػاف الحصػػص والمحايػرات الخاصػػة التػػى تػػدمر العمميػػة التعميميػػة
شػػػا وتفػػػاخر
وتيػػػر بهػػػا فػػػى مقتػػػؿ برأيػػػ إال أف أصػػػحاب الػػػدروس الخصوصػػػية يػػػزدادوف توح ً
وكبرياء دوف مبرر وقد فشمت الو ازرات المتابعة منذ عقود طويمة فػى القيػاء عمػى هػذا الوبػاء

التعميم المنتشر كانتشار النار فى الهشيـ فى جسد العممية التعميمية المدرسػية وفػى الجامعػة
بالتأكيد الدروس الخصوصية ه انعكاس لتدهور العممية التعميميػة برمتهػا ،ال سػيما أف كثافػة
الفصػػػوؿ وغيػػػاب المعمػػػـ الكػػػؼء مػػػع يػػػعؼ مرتبػػػات المعممػػػيف أد لالتجػػػال نحػػػو الػػػدروس
الخصوصية بقوة كنوع مف تعويض قمة الرواتب ،وربما يكوف فى هذل النقطة يحتاج إلػى تػدخؿ
قػػو لتصػػحيح هػػذا الويػػع المهػػيف لممعمػػـ فػػى بالدنػػا وهػػو المفتػػرض أف ينشػػئ جػػيالً يتػػولى

القيادة فى البالد ويكوف مسئوالً عف مصير دولة وفى كؿ مجاالتها.

سوءا فى أف ظػاهرة الػدروس الخصوصػية أوجػدت فجػوة
ومف ناحية أخر ما يزيد افمر ً
أمػر مػف أمػور المباهػاة بػيف النػاس ممػا
بيف مف يقدر ومف ال يقػدر عمػى الػدفع حتػى أصػبحت ًا

إحساسػػا بعػػدـ العدالػػة االجتماعيػػة الػػذ مػػف ال يقػػدر عمػػى الػػدفع مػػف الفقػراء ومتوسػػط
ُيوجػػد
ً
الحاؿ وجاءت كورونا وفعمت ما لػـ تفعمػه الػوزارة والحكومػات عمػى مػدار سػنوات طويمػة وأنهػت
عصر الدروس الخصوصية بشكؿ كمى ولـ يعد التعميـ سو إلكترونيػأي أف الطالػب أصػبح هػو
المعمـ ويتـ التعميـ عف بعػد واإلنترنػت وال يحتػاج الطالػب أو التمميػذ لػدروس خصوصػية لتنميػة
مهاراته فف المدرس ال يمكنه أف يجتمػع مػع عػدد مػف الطػالب فػى مكػاف مغمػؽ لػدقائؽ ولػيس
لساعات وهذا العمؿ الذ فعمته كورونا كػاف عمػى المسػتو العػالم واتجهػت دوؿ العػالـ نحػو
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التعمػػيـ اإللكترونػػ واإلعػػالـ سػػاعد الطػػالب سػػنوات النقػػؿ الػػذيف تػػـ اعفػػاءهـ مػػف الحيػػور
والدراسػػة باالمتحانػػات واالكتفػػاء بالبحػػث فقػػط ،وهػػو أمػػر قوبػػؿ باستحسػػاف كبي ػر وتػػـ القيػػاء
بالفعؿ عمى شبح الدروس الخصوصيةت ،)96ودفع هذا افمر الطالب إلى االجتهاد والبحث فػى
المواقع واالطػالع والقػراءة وعمػؿ أبحػاث ،واالعتمػاد عمػى مصػادر كثيػرة وتنميػة مهػارات البحػث
لػػديهـ وتعظػػيـ االسػػتفادة مػػف العمميػػة التعميميػػة الروتينيػػة والمممػػة والتػ لػػـ تنػػتج مػػتعمـ قػػادر
ومؤهػػؿ عمػػى مواجهػػة سػػوؽ العمػػؿ ،لػػذا فقػػد نجحػػت كورونػػا فيمػػا فشػػمت فيػػه أنظمػػة تعميميػػة
وحكومات وهو إنهاء عصر الدروس أو الحد منها بشكؿ كبير ،أدخؿ الفرحة والسػعادة النسػبية
عمػػى قمػػوب افهػػال ولكػػنهـ ينتظػػروف أف يرفػػع ا
العاجؿ ،حفظ ا

هػػذا الوبػػاء القاتػػؿ عػػف العػػالـ فػػى القريػػب

أبناء وطن مصر مف كؿ شر.

أوجدت جائحة كوفيد –  19أكبر انقطاع فػى نظػـ التعمػيـ فػى التػاريخ وهػو مػا تيػرر
منه نحو واحد وستة مف عشرة بميوف طالب فى العالـ وأكثر مف  191بمػد وفػى جميػع القػارات
وأثرت عمميات إغػالؽ المػدارس وغيرهػا مػف امػاكف التعمػيـ عمػى  %94مػف الطػالب فػى العػالـ
وه نسبة ترتفع لتصؿ إلى  %99فى البمداف المنخفية الدخؿ والبمداف المتوسطة الػدخؿ مػف
الشريحة الدنيا.
وتسببت جائحة كوفيد  19-تأثر الطالب حوؿ العػالـ فػى جميػع المراحػؿ التعميميػة وال
سػػػيما التعمػػػيـ االبتػػػدائ واإلعػػػدادي والثػػػانوي ومؤسسػػػات التعمػػػيـ والتػػػدريب التقنػػػ والمهنػػػ
والجامعػػات وتعمػػـ الكبػػار ومنشػػئات تنميػػة المهػػارات وتختمػػؼ القػػدرة عمػػى االسػػتجابة فغػػالؽ
المػدارس عمػى حسػب مسػتو التنميػػة فعمػى سػبيؿ المثػاؿ كػػاف  %86مػف افطفػاؿ فػى التعمػػيـ
االبتػدائ خػارج المدرسػة مػف الناحيػة الفعميػة خػالؿ الربػع الثػان مػف عػاـ  2121فػى البمػداف
التى توجد بها مستويات متدنية لمتنمية البشرية مقابؿ  %21فقػط فػى البمػداف التػى توجػد بهػا
مسػػتويات عاليػػة لمتنميػػة البشػػرية وفػػى أفريقيػػا وال سػػيما فػػى منطقػػة السػػاحؿ جػػاءت حػػاالت
إغالؽ المدارس عمى الصعيد الوطن بسبب جائحة كوفيد  19-فػى وقػت كػاف فػى عػدد كبيػر
جدا مف المدارس مغمقة بالفعؿ لعدة أشػهر بسػبب انعػداـ افمػف البػالغ وااليػطرابات والمخػاطر
ً
المناخية وقد أدت جائحة كوفيد  19-إلى تفاقـ افزمة فى أفريقيات.)98
وفى نظـ التعميـ افكثر هشاشة سيكوف لهذا االنقطاع عف المدرسة تػأثير سػمب غيػر
متناسػػػب عمػػػى التالميػػػذ افكثػػػر يػػػعفًا الػػػذيف يواجهػػػوف محدوديػػػة فػػػى الظػػػروؼ التػػػى تكفػػػؿ
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أييػا أف يزيػد مػف تعقػد الويػع االقتصػادي
استمرارية التعمـ فى المنػزؿ ووجػودهـ فػى المنػزؿ ً
آلبائهـ وأمهاتهـ.

تواجد التالمير:
يتـ تقسيـ التالميذ إلى مجموعات بحيػث تحيػر كػؿ مجموعػة ثالثػة أيػاـ فػى االسػبوع
وافيػػاـ افخػػر تكػػوف عػػف بعػػد وبالتػػال فػػإف ع ػدد التالميػػذ الػػذيف يكونػػوف فػػى المدرسػػة قميػػؿ
وبالتال تقوـ بتوزيع الطػالب عمػى كػؿ الفصػوؿ بحيػث الفصػؿ الػذي كػاف بػه  24تمميػذ يكػوف
فيه  12تمميػذ فقػط ويكونػوا عبػارة عػف مجموعػات بحيػث يػدخؿ المػدرس لممجموعػة افولػى ثػـ
لممجموعة الثانية ليأخذ نفس الحصة وليكونوا فى نفس الجدوؿ والمواد التى تدرس.

تواجد املدزسني:
غالبا أعظـ افيػاـ ولكػف لػيس بصػفة الحيػور بػال جػدو بمعنػى
يتـ تواجد المدرسيف ً
أف المدرسيف المتواجديف هـ ممػف لػديهـ حصػص تػدريس فػى ذلػؾ اليػوـ ولكػف يجػب أف ننتبػه
أف فى هذل افياـ هناؾ مجموعات تدرس عف بعد فى منػازلهـ وبالتػال سػيكوف هنػاؾ مدرسػيف
معهـ عبر شػبكات االنترنػت وتطبيػؽ زووـ أو غيػرل ،ولػذلؾ هػؤالء المدرسػيف الػذيف يكونػوا فػى
ذلؾ الوقت يدرسوف لمتالميذ عف بعد يكونػوف فػى منػازلهـ والمدرسػيف اآلخػريف الػذيف يدرسػوف
لمطالب الذيف فى المدرسة يكونوا متواجديف فػى المدرسػة ،ولكػف نسػبة التواجػد أكثػر تكػوف فػى
المدرسة ويجب التنويه إلى أف نسبة عدد الطػالب فػى التعمػيـ عػف بعػد هػ نفػس النسػبة التػى
أييػا عبػر التعمػيـ عػف بعػد يػدرس لػنفس  12طالػب خػالؿ غرفػة
فى المدرسة أي أف المػدرس ً
زووـ أو أي وسيمة.

استحابة التالمير مع الوضع الساًٍ:
نجػػد أف الفئػػات العمريػػة المختمفػػة لمتالميػػذ مػػف الحي ػانة حتػػى الثػػانوي تتفػػاوت فػػى
االستجابة مع هذا النظاـ الجديد وفقًا لمظروؼ السائدة وه جائحة كورونا فنجػد أف أقػؿ الفئػة

اسػتخداما لمتعمػيـ عػف بعػد ولػذلؾ يػتـ تواجػدهـ
استجابا ه تالميذ الحيانة هػـ افقػؿ تفػاعالً و
ً
ً
تقريبػا معظػـ افيػاـ أمػا الفئػات افخػر فيكػوف اسػتجابتهـ مػع التعمػيـ
أكبر نسبة فػى المدرسػة
ً
عف بعد إلى حد ما جيد فف لديهـ القدرة عمى التعامؿ مع التكنولوجيا وشبكة اإلنترنتت.)99

وكاف مف النتائج التى سببتها أزمة كوفيػد  19-لمحيػاة اليوميػة أف مػا يصػؿ إلػى 41
مميػػوف طفػػؿ فػػى جميػػع أنحػػاء العػػالـ قػػد فػػاتتهـ فػػرص التعمػػيـ فػػى مرحمػػة الطفولػػة المبكػػرة فػػى
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السػػنة الحرجػػة السػػابقة لمتعمػػيـ المدرس ػ وهكػػذا فقػػدوا التواجػػد فػػى بيئػػة محفػػزة وفػػاتهـ فػػرص
لمػػتعمـ والتفاعػػؿ اإليجابيواالجتمػػاع بػػؿ والحصػػوؿ عمػػى القػػدر الكػػاف مػػف التغذيػػة فػػى بعػػض
الحاالت.
وأبػػرزت افزمػػة بعػػض م ػواطف اليػػعؼ فػػى نظػػـ التعمػػيـ والتػػدريب فػػى المجػػاؿ التقن ػ
والمهن بما فى ذلؾ انخفاض مستويات االداء وأوجػه القصػور الهيكمػ التػى طػاؿ أمػدها وأدت
حػػاالت التعطػػؿ التػػى شػػاهدتها أمػػاكف العمػػؿ إلػػى صػػعوبة تنفيػػذ منظومػػات التممػػذة الصػػناعية
وتطبيؽ أساليب التعمـ القائمة عمى العمؿ.
ربمػػا ترتػػب عمػػى صػػدمات إغػػالؽ المػػدارس والكسػػاد العػػالم بس ػبب جائحػػة كورونػػا
تكاليؼ طويمة افمد عمى كؿ مف التعميـ والتنمية فمف شأف صدمه إغػالؽ المػدارس أف تتسػبب
فى خسارة التعمـ وزيادة معدالت التسرب واتساع فجوة عدـ المساواة والصػدمة االقتصػادية إلػى
تفػػػاقـ اليػػػرر مػػػع تراجػػػع العػػػرض والطمػػػب فػػػى مجػػػاؿ التعمػػػيـ ويمكػػػف إجمػػػاؿ هػػػذل الصػػػدمات
كاآلت ت:)111
 .1توقؼ التعمـ.
 .2اتساع فجوة عدـ المساواة فى التعميـ.
 .3تراجع االرتباط بالتعميـ المدرس .
 .4سوء حالة تغذية الطالب.
 .5تراجع الصحة النفسية لمطالب.
 .6زيادة معاناة الطالب.
 .7تدنى جودة التعميـ.
 .8تدنى جودة التدريس.
 .9إغالؽ المدارس الخاصة.
 .11زيادة فقر التعمـ.
 .11زيادة االيطرابات االجتماعية.

االىتكال للتعليه عً بعد:
أصبحت كفالة استمرارية التعمـ خالؿ إغالؽ المدارس أولوية بالنسبة لمحكومات حػوؿ
العػػالـ الكثيػػر منهػػا لتكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت ويتعػػيف بالتػػال عمػػى المعممػػيف االنتقػػاؿ
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إلػػػى تقػػػديـ الػػػدروس عبػػػر االنترنػػػت ،وقػػػد اسػػػتخدمت الحكومػػػات فػػػى المنػػػاطؽ ذات الشػػػبكات
مزيجػا مػف التمفػاز
غالبػا مػا تكػوف
المحدودة الطرائؽ التقميدية لمتعمـ عف بعد بشكؿ أكبر والت
ً
ً
التعميم والبرامج اإلذاعية وتوزيع المواد المطبوعة وقد استمزـ إغالؽ المػدارس إجػراء تغييػرات
فػػى كيفيػػة تقيػػيـ الطػػالب وتسػػبب فػػى بعػػض الحػػاالت بتعطيػػؿ وتأجيػػؿ االمتحانػػات فػػى معظػػـ
البمداف وتـ إلغائها فى بعيها وتـ استبداؿ االمتحانات فػى بعيػها افخػذ بتقييمػات مسػتمرة أو
بديمػػة عبػػر االنترنػػت وقػػد القػػت افسػػاليب المبتكػػرة لمتقيػػيـ المسػػتمر وبالنسػػبة لقطاعػػات معينػػة
يترافػػؽ الػػتعمـ عػػف بعػػد مػػع تحػػديات خاصػػة بػػه وفػػى القطػػاع الفرع ػ المعنػػى لمطفولػػة المبكػػرة
وتمكنت بعض البمداف مف إقامة حمقات رياض أطفػاؿ افترايػية لألطفػاؿ الػذيف تتػراوح أعمػارهـ
بيف  6 ،3سنوات وتمكنت منظمات التممذة المهنية والتقنية مف ذلؾ.
ال شؾ أف التعميـ عف بعػد فػرض نفسػه بقػوة نتيجػة جائحػة كورونػا لكػف هػذا االنتقػاؿ
يتطمب كذلؾ مرونػة كبيػرة فػى التعامػؿ مػع المتعممػيف إيػافة إلػى الحاجػة إلػى فريػؽ دعػـ فنػ
يواكب المعممػيف مػف خػالؿ طػرؽ تفكيػر إبداعيػة تسػاعدهـ عمػى تحقيػؽ عمميػة التعمػيـ وانجػاز
أهداؼ مقرراتهـ الرئيسية وفى هذا اإلطار البد مػف التجديػد وتػوافر عناصػر تػدعـ االنتقػاؿ إلػى
التعميـ عف بعد ومف هذل العناصرت.)111
 توافر اختصاصييف فى صناعة المحتو الرقم والمواد التعميمية. تػأميف اختصاصػػييف فػػى مجػػاؿ التػػدريب التقنيوالتربػػوي وتزويػد المعممػػيف بكػػؿ مػػا يمزمػػه مػػفتقنيات وأدوات ومهارات إلدارة عممية التعميـ عف بعد.
 تكميؼ إدارة المدارس والمعاهد بالتواصؿ مع أولياء افمور لنشر الوع . تشكيؿ خمية طوارئ تربوية لمتابعة كؿ المشػكالت التػى تطػ أر عمػى العمميػة التعميميػة والعمػؿعمى إيجاد الحموؿ الالزمة.

مصلالت التعليه عً بعد:
مف المعروؼ أف التعميـ عف بعد يعتمد فى افساس عمػى شػبكات االنترنػت والمعػروؼ
عػػف االنترنػػت بأنػػه قػػد يكػػوف فػػى بعػػض الوقػػت سػػريع وفػػى الوقػػت اآلخػػر بطػػ ء أو ينقطػػع
وبالثان قد يسبب بعػض المشػاكؿ أثنػاء الػدرس الػذي يكػوف عػف بعػد فتجػد أف بعػض التالميػذ
تكوف الشبكة لديهـ يعيفة فيفوت مف هـ أجزاء مػف الػدرس كمػا انػه يكػوف هنػاؾ صػعوبة فػى
تمقائيا بعد  45دقيقة وبالتال يحدد وقت معيف
التواصؿ كما أف برنامج الزوـ يغمؽ الجمسة
ً
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مصلالت التالمير مع التعليه عً بعد:
نجد أف التالميػذ يكػوف لػديهـ بعػض المشػاكؿ حيػث أف التعمػيـ عػف بعػد عبػر الشاشػة
جيػدا أحيا ًنػا يريػد تكػرار
اإللكترونية يكوف فيه بعض الصعوبة حيث نجد أف التمميذ قد ال يسمع ً
بعػض افشػياء أحيا ًنػػا ال يسػتطيع فهػـ افشػػياء إال عػف طريػؽ الكتابػػة وأف يكػوف المعمػـ أمامػػه
جيدا إال فى وسط به تفاعؿ مف الطرفيف المعمـ والتمميذ.
وهناؾ بعض الطالب ال يتعمموف ً

مستوى الطالب فى ظل التعليه عً بعد:

مف خالؿ جمع البيانات نجد أف مستو الطالب إلى حػد مػا كمػا هػو فنجػد أف الطالػب
دائمػا يعمػؿ عمػى
كما هو لـ يتأثر بهذا النظاـ أو التعميـ عف بعد فى حيث أف الطالب المجتهػد ً
جمع المعمومات وعمى التحصيؿ والقياـ بواجباته ،ولذلؾ فأننا نجد أف مسػتو الطػالب كمػا هػو
أييا إلى أف نسبة تواجد الطالب افكثر تكوف فػى المدرسػة كمػا انهػـ ال يعتمػدوف
ولذلؾ يرجع ً
تماما عمى التعميـ عف بعد فالطالػب الػذ لديػه بعػض المشػاكؿ فإنػه يعمػؿ عمػى حمهػا وفهمهػا
ً
فى هذل افياـ الثالثة التى يحيرها داخؿ المدرسة كما أف معظـ المادة العممية تشػرح فػى هػذل

افياـ التى يتواجدوف فيها.

توقع ذدوث شيادات فى معدالت التسسب:
مف المرجح أف يؤد افثر االقتصادي لألزمػة عمػى افسػر المعيشػية إلػى زيػادة أوجػه
عدـ التكافؤ فى التحصيؿ الدراس حيث أف افدلة التجريبية تبيف أف احتماؿ اتماـ أطفاؿ افثػر
فقر أقؿ بكثير مف احتماؿ تماـ أصدقائهـ فػى الشػريحة
المعيشية التى تقع فى الشريحة افكثر ًا
افكثر غنا ومف المرجح أف العدد اإلجمال لألطفػاؿ الػذيف لػف يعػودوا إلػى دراسػتهـ بعػد انتهػاء
هذل افزمة وفترة إغالؽ المدارس سػيكوف كبيػر كمػا يجػب التنويػه إلػى أف إغػالؽ المػدارس قػد
يؤد إلى جعؿ الفتيات والشابات أكثر عرية لمػزواج افطفػاؿ والحمػؿ المبكػر والعنػؼ الجنسػ
وكمها عوامؿ تقمؿ استمرار التعم

تػري شلل الدزوس اخلصوصية فى ظل جائرة كوزوىا:
ظػػاهرة الػػدروس الخصوصػػية كمػػا ه ػ لػػـ تتغيػػر قبػػؿ جائحػػة كورونػػا أو بعػػد جائحػػة
كورونا وذلؾ مف خالؿ جمع البيانات نجد أف الدروس الخصوصية كصفة لـ تقػؿ وانمػا اتخػذت
أييا عف بعد وأما فى مجموعات صػغيرة داخػؿ منػزؿ أحػد
ًا
مسار مختمفًات)112وه أنها تكوف ً
التالميذ وبعض المدرسػيف الػذيف لػديهـ سػمطة يقومػوف بالتػدريس كمػا هػـ داخػؿ مراكػز دروس
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خصوصية وبالتال فإف ظاهرة الدروس الخصوصػية لػـ تقػؿ وانمػا تفاقمػت بصػورة أخػر حيػث
أييا عف بعد وفى داخؿ منػزؿ أحػد التالميػذ وبالتػال تكػوف بمقابػؿ أعمػى وعمػى أكثػر
أصبحت ً
عمى افسرة.

توقيت احلصص التى عً بعد:
تجػ أز الحصػػص عػػف بعػػد فػػى نفػػس توقيػػت أي أف الجػػدوؿ الػػذي يمتمكػػه الطالػػب ط ػواؿ
أياـ افسبوع يأت فى افياـ التػى يكػوف فيهػا فػى المنػزؿ فػى نفسػ ميعػاد الحصػة يػدخؿ عمػى
البرنامج ويتمقى أي أنه يكوف لديه جدوؿ حصص كما لو كاف فى المدرسة ولكف هنػا أنػه عبػر
شاشة الكمبيوتر.

زأى املدزسني وزضاٍه عً التعليه عً بعد:
تػػـ عمػػؿ اسػػتبياف لممدرسػػيف مػػد مالئمػػة نظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػد وعػػف ردود أفعػػالهـ
ومقترحػاتهـ وجهػة نظػرهـ ونجػد أف المدرسػيف فػى هػػذا افمػر لػيس عمػى أر واحػد فمػنهـ مػػف
يؤيد التعميـ عف بعد وخاصة فى ظؿ هذل الجائحة وأنه يوفر الجهػد عمػى الطالػب ويوظػؼ دور
التكنولوجيػػػا وأف تتنػػػوع معارفػػػه وبعػػػض المدرسػػػيف ال يؤيػػػدوف هػػػذا افسػػػموب وال يقتنعػػػوف إال
وجها لوجه.
بالتعميـ ً

أولياء األموز والتعليه عً بعد:
ولمعرفة وجهة نظر أولياء افمور تـ ارساؿ لهػـ اسػتبيانات فبػداء آرائهػـ عػف التعمػيـ

عف بعػد وعػف مقترحػاتهـ ومشػكال تهـ فػى النظػاـ والطػرؽ وقػد وجػد أف أوليػاء افمػور بعيػهـ
ليس معه مشاكؿ مع هذا النظاـ بأف يتمقى الطالب ثالثة أياـ فػى المدرسػة وافيػاـ افخػر عػف
بعد ولكف هناؾ أولياء أمور لديهـ مشكالت فى أنهـ يكوف لديهـ أعماؿ فكاف مف افنسػب لهػـ
أف يػػذهب طفمػػؾ إلػػى المدرسػػة ليكونػوا مطمئنػػيف عميػػه لسػػير العمميػػة التعميميػػة بخػػالؼ المنػػزؿ
فإنه يحتاج إلى أحد والديه بجانبه وبالتال يحتاج مجهود أكثر مف والديه.

ىسبة تفاعل التالمير فى ذصة التعليه عً بعد:
جػدا فف حيػور التالميػذ عبػر المنصػة اإللكترونيػة
تكوف نسبة تفاعؿ التالميذ عاليػة ً
أمر يروري حيث يتـ أخػذ الغيػاب والحيػور وعميػه تؤخػذ درجػات والتػ تيػاؼ إلػى المجمػوع
فػػى نهايػػة الفصػػؿ الدراس ػ ولػػذلؾ يحػػرص الغالبيػػة العظمػػى مػػف التالميػػذ عمػػى حيػػور هػػذل
الحصص التى عف بعدت.)113
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الدزوس اخلصوصية فى ظل اللوزوىا:
سػنويا ،مػع اقتػراب موسػـ امتحانػات
جرت العادة أف ينشط سوؽ الدروس الخصوصية
ً
ػر لوجػػود تػػداعيات
نهايػػة العػػاـ ،ولكػػف الموسػػـ هػػذا العػػاـ مختمػػؼ عمػػا سػػبقه مػػف مواسػػـ ،نظػ ًا
فيػػروس كورونػػا المسػػتجد ،التػػى دعػػت إلػػى تحػػوؿ جػػذري فػػى منظومػػة التعمػػيـ فػػى الدولػػة مػػف
اعتيادي إلى افتراي عف بعد ،والسؤاؿ الذي يطرح نفسػه هػؿ أثػرت تػداعيات كورونػا فػى تمػؾ
الظاهرة هذا العاـ؟ اإلجابة عف السؤاؿ تمخصها آراء الميػداف التربػوي بمختمػؼ فئاتػه ،إذ أكػدت
أنها أشػعمت بورصػة الػدروس فػى موسػـ االمتحانػات ،ورفعػت سػقؼ التنافسػية بػيف المعممػيف،
وأوجدت منصات جديدة ،وقنوات رقمية ،وطرائؽ مستحدثة لشرح المواد الدراسية عف بعد.
ولـ يسجؿ أولياء افمور أي استياء لممػرة افولػى عنػد مناقشػة تمػؾ الظػاهرة ،إذ أكػدوا
أف معمم ػ "التقويػػة" سػػاعدوا افبنػػاء فػػى فهػػـ ماهيػػة الػػتعمـ عػػف بعػػد ،وقػػدموا طػػرؽ تػػدريس
مبسػػػطة رفعػػػت مسػػػتوياتهـ التعميميػػػة وأسػػػعارهـ مناسػػػبة ،بحسػػػب المػػػادة الدراسػػػية ،والمرحمػػػة
مقدما.
التعميمية ،والدفع
ً

وقػػد أثػػرت فػػى مفهػػوـ دروس التقػػويـ ،والػػى أي مػػد أفػػرزت ثقافػػة جديػػدة وطرائػػؽ

مستحدثة فى تعميـ الطمية فى الدروس الخصوصية؟
كمػػا اف جائحػػة كورونػػا أسػػهمت فػػى تطػػوير افدوات ،وطرائػػؽ الحصػػوؿ عمػػى العمػػوـ،
والمعرفػػػة ،إذ اف جميػػػع الػػػدروس تػػػتـ عػػػف بعػػػد ،باسػػػتخداـ وسػػػائؿ رقميػػػة جديػػػدة مثػػػؿ "زووـ
وسكايب ،ومنصات رقمية وقنوات مختمفة" ،لشرح المادة مويػحيف أف الحصػة تصػؿ مػع طمبػة
مقدما.
الثانوية إلى ساعتيف وينبغ أف يكوف الدفع
ً

كما أكد أولياء افمور عمى الرغـ مف المرونة المشهودة فى منظومػة الػتعمـ عػف بعػد،

إال أف أبنػػائهـ فػػى حاجػػة إلػػى دروس التقويػػة فػػى بعػػض الم ػواد لالرتقػػاء بمعػػدالتهـ النهائيػػة،
ومويحيف أنها أسػهمت فػى رفػع مسػتوياتهـ ومهػاراتهـ فػى المػواد افساسػية وسػاعدتهـ عمػى
فهـ ماهية التعميـ االفتراي ومساراته واالستفادة مف أدواته وحوؿ أسعار تمؾ الدروس.
ػػور يسػػػتند إلػػػى التكنولوجيػػػا ،وتوظيػػػؼ
ػػدا مطػ ًا
إف دروس التقػػػويـ أخػػػذت
ً
اتجاهػػػا جديػ ً
التقنيات الحديثة ،افمر الى أسهـ فى إيجاد مرونة فػى العمميػة التعميميػة ،وشػغؼ مػف الطالػب
ودافعية نحو التعميـ ،فيالً عف التركيز عمى المادة العمميػة والتفاعػؿ اإليجػاب مػف الطمبػة مػف
خالؿ المنصات التعميمية وحوؿ شػرعية إعطػاء الػدروس الخصوصػية ،أكػدوا أنهػا باتػت مصػدر
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الرزؽ الوحيد لهـ ،ال سيما بعػد أف فقػدوا وظػائفهـ بسػبب تػداعيات فيػروس كورونػا المسػتجد،
تمامػا مقارنػة بالسػنوات السػابقة ،إذ يصػحبها المزيػد
مويحيف أف مفهوـ تمؾ الدروس اختمػؼ ً
مػػف التنظػػيـ ،والمرونػػة وجػػودة افسػػعار ،ال سػػيما فػػى المػواد العمميػػة والريايػػيات التػػى تتصػػدر
القائمة مف حيث الرواج ،واقباؿ الطمبة.

ما قامت بُ الوشازة:
حظػػػرت وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ ،جميػػػع أشػػػكاؿ دروس التقويػػػة التػػػى تقػػػدـ لمطػػػالب،
والطالبػػات ،بالمقػػػاء المباشػػر ،إذ تيػػػع المعمػػػـ والطمبػػة تحػػػت طائمػػػة الالئحػػة المحدثػػػة ليػػػبط
المخالفات والجزاءات اإلدارية والصادر بها قرار مجمس الوزراء التى تػوفر العديػد مػف المصػادر
التعميميػػة الخاصػػة  Titanلمحػػد مػػف انتشػػار فيػػروس كورونػػا ،واسػػتحدثت الػػوزارة منصػػة التػػى
تػػػوفر أكثػػػر مػػػف  2111فيػػػديو تعميمػػػ بػػػالمغتيف العربيػػػة واإلنجميزيػػػة  Mirificبمػػػادة العمػػػوـ
بأنواعها ،فيالً عف منصة لمادة الرياييات.

حمازبة أصراب املصلرة للل جديد:
وكاف تسريب صوت مف أحد مجموعات الواتساب قػد تػـ تداولػه فحػد المعممػيف يحػذر
فيػػه الطػػالب مػػف الػػدخوؿ عمػػى النظػػاـ فػػى االمتحػػاف التجريب ػ  ،فف ذلػػؾ سػػيعنى أف التجربػػة
نجحت ،وبالتال سيعقد االمتحاف الحقيق  ،فى حيف إذا فشمت التجربة كاف الطالب سػينجحوف
بصػػورة تمقائيػػة ،ويػػتـ اسػػتبداؿ االمتحانػػات بأبحػػاث أسػػوة بالمرحمػػة االبتدائيػػة واإلعداديػػة ،أو
تمقائيا.
إلغاؤها لينجح الطالب
ً

الواقعػػة تشػػير إلػػى مػػد المحػػاوالت المسػػتمرة إلجهػػاض التجربػػة التػػى أصػػبحت حاجػػة

ممحة مع ظهور فيروس كورونا ،وقػاؿ محمػود حسػونة المتحػدث اإلعالمػ باسػـ وزارة التربيػة
والتعمػػيـ أف الػػوزارة تحػػاوؿ منػػذ عػػاميف القيػػاء عمػػى أزمػػة الػػدروس الخصوصػػية مػػف خػػالؿ
عديدا مف أصحاب المصالح الػذيف يحػاربوف التجربػة،
منظومة التعميـ اإللكترون  ،إال اف هناؾ
ً
وأياؼ حسػونة أف بعػض أوليػاء افمػور رغػـ شػكواهـ المسػتمرة مػف الػدروس الخصوصػية إال
أنهػػـ ينسػػاقوف وراء أصػػحاب المصػػالح مػػف أص ػحاب المراكػػز والمسػػتفيديف مػػف وراء الػػدروس
الخصوصيةت.)114
وطالب حسونة الطالب وأولياء افمور بعدـ االنسياؽ وراء دعوات أصػحاب المصػالح،
وعدـ االستجابة إلى رسائؿ المجموعات المجهولة لتعطيؿ المنظومة.
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محاوالت مافيا الدروس الخصوصية إلجهاض التجربة اتخػذت إشػكاالت أخػر  ،وهومػا
أكدته فاتف عمى والدة طالبة فػى الصػؼ افوؿ اإلعػدادي بمدرسػة حكوميػة بأحػد أحيػاء القػاهرة
الكبر .
وقالػػت إنهػػا توجهػػت لممدرسػػة لمحصػػوؿ عمػػى الػػرقـ التعريفػ الخػػاص بابنتهػػا لمعرفػػة
افبحاث وتسجيمها ،إال أنها فوجئت بمدرسة الفصؿ تخبرها أف مدرس الفصؿ سػيقوموف بعمػؿ
جنيهػػا لممػػادة الواحػػدة ،مػػا قالتػػه فػػاتف عمػػى أكدتػػه أمػػان الشػػريؼ
افبحػػاث لمطػػالب نظيػػر 51
ً
مؤسسػػة اتحػػاد المػػدارس التجريبيػػة قائمػػة أف العديػػد مػػف أوليػػاء افمػػور أرسػػموا لهػػا استفسػػارات
حوؿ عرض المدرسيف تنفيذ افبحاث لمطالب مقابؿ  211جنيػه لممػادة الواحػدة ليصػبح البحػث
بسعر  1111جنيه ،ورصدت الرؤية إعال ًنا عمى جروب "يػال نسػاعد بعػض  ...نعمػؿ افبحػاث
فوالدنا" عمى مواقع التواصؿ االجتماع  ،يعرض فيه مدرس عمػؿ البحػث الواحػد لمطالػب بنحػو

جنيها.
31
ً

أيمف أبو العال ،عيػو مجمػس النػواب ،قػاؿ إف تجربػة افبحػاث تتعػرض لحػرب شرسػة

مػػف مافيػػا الػػدروس الخصوصػػية ،فنػػه يمػػس بمصػػالحهـ بشػػكؿ مباشػػر ،وييػػعؼ مػػف قػػدرتهـ
عمى تحصيؿ افمواؿ ،ولألسؼ بعض افسر انساقت وراء دعاياتهـ المغريػة وهػاجموا التجربػة
قبؿ أف يخويها أبناؤهـ.
المدرسػػػة يػػػروف أف أي تجربػػػة لتطػػػوير التعمػػػيـ فػػػى مصػػػر أو التحػػػوؿ إلػػػى النظػػػاـ
اإللكترون يجب أف تتـ بالتزامف مع تحسيف الويػع المػادي لممدرسػيف معتبػريف أف هػذا افمػر
هو ما يدفع الكثيروف لمواجهة التطوير ورفيه.
أعمف الدكتور طارؽ شوق وزير التربية والتعميـ الفن  ،عدو مقترحػات تػتـ مناقشػتها
استعدادا لمعاـ الدراس الجديد فى ظؿ أزم انتشار فيرس كورونا ،قائالً مويوع كورونػا شػكمه
ً
مطوؿ معانا ،وبعد الثانوية العامة سيبدأ االستعداد لمسنة الدراسية الجديدةت.)115
جاء ذلؾ خالؿ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجمس النواب ،اليػوـ افربعػاء ،برئاسػة
الػػػدكتور حسػػػيف عيسػػػى ،فػػػى يػػػوء مناقشػػػات مشػػػروع الموازنػػػة العامػػػة لمدولػػػة لمعػػػاـ المػػػال
.2121/2121
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وأشار شوق إلى أف منبػيف المقترحػات أف يكػوف افسػبوع الدراسػ لمػدة يوميػة فقػط،
مقابػػؿ أف يمتػػد حتػػى السػػاعة الخامسػػة مسػػاء ،واالسػػتعانة بػػالتعميـ أوف اليػػف خػػالؿ بػػاق أيػػاـ
افسبوع.
ػعبا عمػػى المرحمػػة
وتػػابع وزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ بػػأف هػػذا النظػػاـ سػػيكوف تطبيقػػه صػ ً
خصوصا أف هذا السػف تحتػاج إلػى تواصػؿ مباشػر بػيف الطالػب والمػدرس ،فػى حػيف
االبتدائية،
ً
أف تطبيقه عمى المرحمة اإلعدادية سهؿ.

وأكد طارؽ شوق أنه قبؿ التطبيؽ سيتـ تسػميـ جهػاز لمطمبػة بػه كػؿ المػنهج ،وكػذلؾ
مصحوبا بالفيديو.
آلية التواصؿ اإللكترون مع المعمـ ،وكذلؾ شرح المواد
ً
ونػػول وزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ بػػأف هػػذا الجهػػاز سػػيتـ تسػػميمه فقػػط مػػف بدايػػة مػػف مرحمػػة رابعػػة
ابتػػدائ  ،وبالتػػال سػػيتـ تػػوفير تكػػاليؼ الطباعػػة ،قػػائالً :قبػػؿ هػػذل السػػف يجػػب أف يػػتـ الػػتعمـ
بالورقة والقمـ ،سواء عمى مستو الكتابػة أو الحسػاب ،وهػذا أمػر مهػـ مػف الناحيػة التعميميػة،

مػػف كيجػ لثالثػػة ابتػػدائ  ،مػػش يهكػػوف فيػػه تكنولوجيػػا ،والزـ الطػػالب يحسػػبوا ويكتبػوا بأيػػدهـ
فسباب تعميمية.
وأويػػح شػػوق أف هػػذا العػػاـ سيشػػهد آخػػر تطبيػػؽ لمنظومػػة التعمػػيـ القػػديـ ،فنظػػاـ
التعميـ اإللكترون سيقيى عمى الكتب الخارجية والدروس الخوصصػة ،لػذلؾ ففيػروس كورونػا
ربما يكوف منحة.

زابعا :املكازىة التفسريية للدزوس اخلصوصية (تعليه الظل) فى كل مً الصني ودول االحتاد االوزبي
واالمازات ومصس:
تختمؼ الدوؿ فيما بينها فى ظروفها وفمسفتها واهدافها ،ولهذا يتناوؿ هذا المحور
المقارنة التفسيرية لخبرات بعض الدوؿ فى الدروس الخصوصيةتتعميـ الظؿ)فى يوء عدة
نقاط ه :
 .1الغرض
 .2العوامؿ المحركة لقو العرض والطمب
 .3كثافة الطمب
 .4المعمميف
 .5حجـ السوؽ
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 .6الشكؿ
 .7سياسة المعالجة
وذلؾ لتحديد أوجه التشابه واالختالؼ افساسية بيف دوؿ المقارنة تالصيف ،دوؿ
االتحادافوروب ،االمارات،ومصر) بخصوص ظاهرة الدروس الخصوصية أو تعميـ الظؿ ،ومف
ثـ تفسيرها مف أجؿ اإلفادة منها فى معالجة الجوانب السمبية لمدروس الخصوصية وتحقيؽ
أقصى استفادة مف جوانبها اإليجابية.
أّظَ
الوكاسًح

الػشع

الؼْاهل
الوؽشكح
لكْٓ
الؼشع
ّالبلة

ظذّل
هكاسًح ذؿغ٘شٗح لظاُشج الذسّط الخظْط٘ح ؾٔ دّل الوكاسًح
االهاساخ
دّل
ظوِْسٗح هظش الؼشت٘ح
الظ٘ي
االذؽادابّسّتٖ
 ػالظٖ
 ذؽغي ادال
 إششا ٘رٌاؾغٖ
 ذؽك٘ف الرٌاؾغ٘ح
البالب
 ذٌاؾغٖ لوْاظِح االهرؽاًاخ
 دٗوكشاطٖ ؼش
 الذسّط
ً ظام دٗوكشاطٖ ػال٘ح الوخاطش
الخظْط٘ح
ّع٘لح إششا ٘ح
 دٗوكشاطٖ هؼ٘ة
ً شاط ذعاسٓ
ّػالظ٘ح ؾٔ راخ
ّهظذس للذ ل
الْقد
ً ظام دٗوكشاطٖ
هؼ٘ة
ً ظام الرؼل٘ن الؼام الوؼ٘ة
 صٗادج د ل
 االًِ٘اس
ّاًخؿاع العْدج.
الوؼلو٘ي.
االقرظادٕ
ؾٔ
الزٓ ؼذز
 ضؼؽ هشذثاخ الوؼلو٘ي.
 صٗادج ذؽظ٘ل
دّل أّسّتا
البالب رّٕ
 اًخؿاع هغرْٓ الشؿاؾ٘ح
الششق٘ح عاػذ
الظؼْتاخ.
ّضؼؽ ًضاُح الٌظام الرؼل٘وٖ.
ػلٔ ًوْ
 ذؽغ٘ي هغرْٓ ً ظاهِا ظوِْسٗذٗوكشاطٖ إال
تؼذ
الظاُشج
ؾٔ
البالب
أًِا ذؼاًٖ هي ذأ ش هغرْاُا
 الصكاؾح الظٌ٘٘ح
ّاضؼْ
ؾشع
ا رثاس
ؼ٘س ذؽرل
 اظر٘اص ا رثاساخ
الغ٘اعاخ
االذعاُاخ
Gaokao
الشّغ
الؼالو٘ح ؾٔ
االقرظادٕ
 الٌوْ
الرٌاؾغ٘ح ت٘ي
الؼلْم
الورؼاظن ّع٘اعح
الوذاسط
ّالشٗاض٘اخ.
البؿل الْاؼذ
 البلة ػلٔ
الذسّط ال
ٗؼرظ ضؼؽ
ظْدج الرؼل٘ن
 اقرظاد ذٌاؾغٖ
ؼش اًؼرظ
ػلٔ
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أّظَ
الوكاسًح

الظ٘ي
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دّل
االذؽادابّسّتٖ

االهاساخ

الوشكض  611/611هوا ٗؽذ
هي دٗوكشاط٘ح الرؼل٘ن كوا ً
ّظْدج

دٗوكشاط٘ح الرؼل٘ن
كؽف للعو٘غ
عْال ؾٔ ع٘اـ
سعوٖ أّ غ٘ش
سعوٖ



كصاؾح
البلة




الوؼلو٘ي





ؼعن
الغْـ

هٌؽٌٔ طاػذ
ػلٔ هغرْٓ
ابعشج،
ّالوذسعح
ّالوعروغ.
البلة ػلٔ
الرؼل٘ن ٗؿْـ
الوؼشّع هي
الرؼل٘ن الؼام.
البلة ػلٔ
الرؼل٘ن لذَٗ
ذؿض٘الخ
هرثاٌٗح ؼْل
ًْع الرؼل٘ن.
ّؾكا للْا ػ
ّأ الق٘اخ
الوٌِح
هشؾْع
هواسعح
الذسّط
الخظْط٘ح
ذؿشع
ػكْتاخ
طاسهح ؾٔ
ؼالح هخالؿح
اللْا ػ
سغن اللْا ػ
ّالؼكْتاخ
ضخاهح ؼعن
عْـ الذسّط
الخظْط٘ح
ؾِٖ ًْع هي
الضشّساخ
الْ٘ه٘ح أّ
الغلؼح

 هٌؽٌٔ هٌؽذس
 اقرظاد ذٌاؾغٖ
ؼش
اًؼرظ ػلٔ صٗادج
ًظ٘ة الؿشد هي
أظوالٖ الذ ل
الكْهٖ،
اًخؿاع ًغة
الثبالحً ،وْ
ظاُشج الذسّط
تػشع
ذٌاؾغْ٘إششا ٖ
ّل٘ظ ػالظٖ.

ظوِْسٗح هظش الؼشت٘ح

 هٌؽٌٔ هٌؽذس
 اقرظاد
ذٌاؾغ٘وؼشؾٖ
ً ظام ذؼل٘وٖ
سؾ٘غ الوغرْٓ

 غ٘اب الؽظش
الشعوٖ ػلٔ
ػول الوؼلو٘ي
الػروادُا ػلٔ
الغْـ الؽشج

 إلضام الوذسط
الخظْطٖ
تالؽظْل ػلٔ
س ظح هٌِ٘ح
لوضاّلح الرؼل٘ن.
 اًشال ًظام
ذْاطل هؿرْغ
ت٘ي الْصاسج
ّاّل٘ال االهْس
لضواى
ؼظْلِن ػلٔ
ؼكْقِن.

 ضخاهح ؼعن
عْـ الذسّط
الخظْط٘ح

 ضخاهح عْـ
الذسّط
الخظْط٘ح
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لضؼؽ هغرْٓ ظْدج
الرؼل٘ن الظر٘اص اال رثاساخ
توعاه٘غ ػال٘ح ذوري البلثح
هي االلرؽاـ تالعاهؼاخ "
أدال الشِاداخ "

ّ ؾكا ً للْا ػ ا الق٘اخ
الوٌِح هشؾْع هواسعح
الذسّط الخظْط٘ح
 ذؿشع ػكْتاخ طاسهح ؾٔ
ؼالح هخالؿح اللْا ػ إال أًَ
ال ٗرن ذؿؼ٘لَ

 ضخاهح ؼعن عْـ
الذسّط الخظْط٘ح
 االقرظاد غ٘ش الؽش
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الرعاسٗح.
ٗ ظؼة ػلٔ
الؽرْهاخ
الوشكضٗح
ّالوؽل٘ح
إػاقح ًوْ
الذسّط
الخظْط٘ح
ؾٔ الظ٘ي
ًظشاً الًرشاس
الرشّٗط
للذسّط
الخظْط٘ح
ػلٔ ًباـ
ّاعغّ ،تٌال
ػلٔ هغػ
ّطٌٖ ؾٔ
الظ٘ي.
 صٗادج ؾٔ ؼعن
امًؿاـ الوالٖ
ػلٔ الذسّط
الخظْط٘ح
أّظَ
الوكاسًح

الظ٘ي

ذٌظ٘ن ػول هشاكض
الذسّط
الخظْط٘ح.

دّل االذؽادابّسّتٖ
 ذْظذ الذسّط
الخظْط٘ح
تعو٘غ ط٘ػِا
الركل٘ذٗح
ّغ٘شالركل٘ذٗح.
ٗػلة الباتغ الؿشدٕ
(الوذسعالخظْ
طٖ)

 ذْظذ الذسّط
الخظْط٘ح
تعو٘غ ط٘ػِا
الركل٘ذٗح ّغ٘ش
الركل٘ذٗح.
ٗ ػلة ػلِ٘ا
الشرل
الباتغ
العواػٖ
هؤعغاخ ؼرْه٘ح
هٌخشطح ؾٔ
الرذسٗظ
الخظْطٖ
 اقرظاد ؼش
 الو٘ل إلٔ
االذعاٍ ًؽْ
 ػذم الرذ ل
الغْـ الؽش
الؽرْهٖ ؾٔ
ع٘اعح
ًشاط الرذسٗظ
 ذوْٗل ّإداسج
الوؼالعح
الخظْطٖ هي
الرؼل٘ن تٌظام
قثل الوؼلو٘ي
ُشهٖ قا ن ػلٔ
غ٘ش الٌظاه٘٘ي
االٗشاداخ

االهاساخ

ظوِْسٗح هظش الؼشت٘ح

 ذْؾ٘ش
دسّط
ظْط٘ح
هعاًا ؾٔ
الوذاسط
الؽرْه٘ح.

 ذْظذ الذسّط الخظْط٘ح
تعو٘غ ط٘ػِا الركل٘ذٗح
ّغ٘ش الركل٘ذٗح.
 هؤعغاخ ؼرْه٘ح هٌخشطح
ؾٔ الرذسٗظ الخظْطٖ

 ذٌظ٘ن ذرلؿح
الرذسٗظ
الخظْطٖ.
 ذبث٘ف ًظام
قغا ن
الرذسٗظ
الخاص.

 الو٘ل إلٔ االقرظاد غ٘ش
الؽش
 ػذم الرذ ل الؽرْهٖ ؾٔ
ًشاط الرذسٗظ الخظْطٖ
هي قثل الوؼلو٘ي غ٘ش
الٌظاه٘٘ي
ّ ظْد هثادساخ ؼرْه٘ح
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الورٌْػح تؼ٘ذا
ػي الوشكضٗح
الشذٗذج
 ػذم الرذ ل
الؽرْهٖ ؾٔ
ًشاط الرذسٗظ
الخظْطٖ هي
قثل الوؼلو٘ي
غ٘ش الٌظاه٘٘ي
ّ ظْد هثادساخ
ؼرْه٘ح
للرذسٗظ
الخظْط٘الركل٘
دٕ ّالوؼروذ
ػلٔ
الررٌْلْظ٘ا
 ذؿشع عكؽ
هؼ٘ي بظْس
الرذسٗظ
الخظْطٖ
أعلْب هؼالعح
قْٓ
لال رثاساخ
ػال٘ح الوخاطش
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 غ٘اب هثادساخ
ؼرْه٘ح للرذسٗظ
الخظْط٘الركل٘ذ
ٕ ّالوؼروذ ػلٔ
الررٌْلْظ٘ا
 ال ذؿشع عكؽ
هؼ٘ي بظْس
الرذسٗظ
الخظْطٖ
 أعلْب هؼالعح
قْٓ لال رثاساخ
ػال٘ح الوخاطش
ظِْد سؾغ ظْدج
الرؼل٘ن الٌظاهٖ

للرذسٗظ الخظْط٘الركل٘ذٕ
ّالوؼروذ ػلٔ الررٌْلْظ٘ا
كثذٗل هصل قٌاج الٌ٘ل
 ال ذؿشع عأؾع هؼ٘ي بظْس
الرذسٗظ الخظْطٖ
 ضؼؽ هؼالعح الذسّط
لال رثاساخ ػال٘ح الوخاطش
 الذّلح ذؼلة الذّس ابُن ؾٔ
ع٘اعاخ الرؼل٘نّ ،ذؽذ هي
ؼشٗح االعرصواس ؾٔ
أًشبرِا غ٘ش الشعو٘ح
الؽظش ّهٌغ الذسّط
الخظْط٘ح ػلٔ الوؼلو٘ي

مف الجدوؿ السابؽ نستنج اوجه الشبه واالختالؼ بيف دوؿ المقارنة:
 .1يختمػػؼ غػػرض تمقػػى الػػدروس الخصوصػػية فػػى مصػػر عنػػه بػػدوؿ االتحػػاد افوروبيوالصػػيف؛
حيث أف الغرض فى مصر عالج لسد الفجوة الموجودة بالتعميـ النظام هذا يفسػر ارتبػاط
النظػػاـ التعميم ػ فػػى مصػػر بػػالجودة المنخفيػػة وبالتػػال فتمثػػؿ الػػدروس الخصوصػػية أداة
عالجيػػة ،أمػػا سػػبب التنػػافس بغػػرض حصػػوؿ الطالػػب عمػػى درجػػات أعمػػى تمكنػػه مػػف دخػػوؿ
المدرسػػة أو الكميػػة التػػى يرغبهػػا والجتيػػاز االمتحانػػات عاليػػة المخػػاطر التػػى تجعػػؿ مػػف اداء
االمتحانات أهمية كبيرة.
 .2الغػػرض إثرائػ فػػى دوؿ االتحػػاد افوروبػ والصػػيف ممػػا يويػػح ارتفػػاع جػػودة التعمػػيـ العػػاـ
وبالتػػال ارتفػػاع كفاءتهػػا فػػى معالجػػة حاجػػات عمػػوـ الطػػالب ،ويعػػزز ذلػػؾ ازدهػػار اقتصػػاد
المعرفة.
 .3أما بالنسبة لكثافػة الطمػب عمػى الػدروس الخصوصػية فنجػد أف المنحنػى صػاعد إجمػاال فػى
كؿ مف مصر والصيف  ،فف مصر وصمت نسبة المتمقيف لمدروس الخصوصية فػى المراحػؿ
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االبتدائيػػػة واالعداديػػػة والثانويػػػة وفػػػؽ بيانػػػات  2119هػػػ عمػػػى التػػػوالى %63.7 ،%57
%71،ت ،)116وتبع ذلؾ انخفاض فى الطمػب عمػى الػدروس الخصوصػية  ،حيػث انخفػض
الطمب عميها وفػؽ بيانػات  2114إلػى  %56.1 ، %59.6 ، %42ت)117عمػى الترتيػب
 ،مػع اسػػتمرار انخفػاض الطمػػب عمػى الػػدروس الخصوصػية لممرحمػػة الثانويػة مػػؤخ ار  ،وهػػذا
يصػػػعب إرجاعػػػه إلػػػى جػػػودة الخدمػػػة التعميميػػػة فنهػػػا ببسػػػاطة لػػػـ تتحقػػػؽ  ،أو فسػػػباب
اجتماعية ذات عالقة بتحقيؽ العدالة االجتماعية  ،ومف ثـ يمكف تفسػيرها عمػى أنهػا ترجػع
فسػػباب اقتصػػادية  ،حيػػث تعجػػز بعػػض العػػائالت عػػف الوفػػاء بالمتطمبػػات الماليػػة لمػػدروس
خاصػػة مػػع ارتفػػاع رسػػومها نسػػبياً  ،كمػػا أنهػػا تفسػػر باسػػتمرار وجػػود بعػػض المشػػكالت فػػى

الصػػيف ومصػػر حتػػى مػػع جهػػود حمهػػا مقارنػػة بالويػػع فػػى دوؿ االتحػػاد افوروب ػ والت ػ

تعكػػػس ارتفػػػاع متوسػػػط دخػػػؿ الفػػػرد نتيجػػػة االقتصػػػاد الحػػػر والتيتمكػػػنهـ مػػػف أخػػػذ دروس
خصوصية فردية.
 .4تتفػػؽ دوؿ المقارنػػة فػػى أشػػكاؿ الػػدروس الخصوصػػية ت التقميديػػة  ،وغيػػر التقميديػػة ) ،وقػػد
يفسػػر ذلػػؾ تشػػابه اسػػتجابات المجتمعػػات المختمفػػة لهػػذل الظػػاهرة  ،إال أنػػه يغمػػب عميهػػا
الطػػابع الجمػػاع فػػى الصػػيف ومصػػر بينمػػا يغمػػب عميهػػا الطػػابع الفػػردي فػػى دوؿ االتحػػاد
افوروب  ،وقػد يفسػر ذلػؾ الحالػة االقتصػادية فػى مصػر وعػدـ قػدرة أوليػاء االمػور بتحمػؿ
نفقػػات الػػدروس الفرديػػة  ،ويفسػػر الطػػابع التجػػاري الػػذ تتخػػذل الػػدروس الخصوصػػية فػػى
الصيف مما يجعؿ التعميـ الجماع هو افكثر انتشػا ارً  ،هػذا باليػافة لممؤسسػات الحكوميػة
فػػى مصػػػر والصػػيف والتػػػ تنخػػرط فػػػى عمميػػة الػػػدروس الخصوصػػية ممػػػا يكسػػبها الطػػػابع

الجمػػػاع  ،والعكػػػس بالنسػػػبة لػػػدوؿ االتحػػػاد افوروبػػػ وذلػػػؾ يفسػػػرل الرخػػػاء االقتصػػػادي
وديمقراطيػػػة النظػػػاـ التعميمػػػ فػػػى دوؿ االتحػػػاد افوروبػػػ وعػػػدـ تػػػدخؿ الحكومػػػة فػػػى امػػػر
الدروس الخصوصية .
 .5تتشابه دوؿ المقارنة فى يخامة سوؽ الدروس الخصوصية ،وقد يفسر ذلؾ التعداد
السكانيالكبير ،ونظـ االختبارات عالية المخاطر ،ويعؼ النظاـ التعميم

فى أحد مراحمه

عف افخر  .بينما تختمؼ دوؿ المقارنة عف مصر فى نسبة االنفاؽ عمى الدروس
الخصوصية ،ويمكف تفسير ذلؾ بتبايف نصيب الفرد مف الدخؿ القوم  ،وهو االعمى فى
دوؿ االتحاد افوروب يميه فى الصيف ثـ مصر.
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عمى المعمميف بممارسة الدروس الخصوصية فى كؿ مف مصر مع عدـ

تفعيؿ الحظر ،والصيف مع تفعيمه ،وغيابه فى دوؿ االتحاد اف وروب  ،يفسر الفساد العاـ
الذي يشهدل النظاـ التعميم فى مصر وغياب النزاهة عند بعض المعمميف النظامييف مما
يدفعهـ لممارسة الدروس الخصوصية لكسب المزيد مف افمواؿ ،أما فى الصيف رغـ فرض
عقوبات صارمة إال أنه هناؾ رغـ ذلؾ مف يمارس الدروس الخصوصية ،أما دوؿ االتحاد
افوروب فغياب الحظر يدؿ عمى اعتمادها عمى السوؽ الحر.
 .7تتشابه دوؿ المقارنة فى سياسة المعالجة مف حيث عدـ التدخؿ الحكومات فى حاؿ
المدرسيف غير النظامييف ،بينما تختمؼ الصيف ومصر عف دوؿ االتحاد فى الحظر
الرسم

عمى المدرسيف النظامييف ،وكذلؾ فى تبنيهما لمبادرات حكومية لمتدريس

الخصوصيالشخصيوالت تتيح لكؿ طالب فى المرحمة الثانوية الحؽ فى أف يكوف له مدرس
ونمول الشخص  .وقد يفسر ذلؾ بتطور النظاـ

خصوص

يدعـ تقدمه افكاديم

االجتماع

وتحوله مف التركيز عمى الحركة الكمية لممجتمع إلى الفردية التى ترتبط

بالديموقراطية والعدالة االجتماعية ،وافمر الذي يعكس أييا يعؼ االقتصاد المصري
افمر الذي ييعؼ مف قدرة الدولة عمى رفع جودة التعميـ النظام .
مما سبؽ يمكف اإلفادة مف تجربة الصيف ودوؿ التحاد افوروبيوافمارة فى معالجة
واقع الدروس الخصوصية فى جمهورية مصر العربية عمى النحو التال :
 .1مجموعة المعالجات قصيرة افجؿ:
 )1إصالح سياسة مجموعات التقوية بالمدارس بأسعار تنافس أسعار الدروس الخصوصية،
عمى أف يحصؿ المعمـ عمى كامؿ افجر وأف يكوف لممدرسة نسبة منها فقط.
 )2افكثر مف المبادرات الحكومية مف خالؿ قنوات إعالمية كاإلذاعة والتمفزيوف لمطمبة وتحت
إشراؼ حكوم .
 )3افكثر مف المبادرات الحكومية مف خالؿ االنترنت لمطمبة وتحت إشراؼ حكوم .
 )4أف يتـ عمؿ استفتاءات بيف الطالب عمى رغبتهـ فيمف يقدـ لهـ مجموعات التقوية ،بحيث
يكوف مف المعمميف المتميزيف.
 )5ويع سقؼ فجور الدروس الخصوصية ويتـ العالف عنها فى المراكز المصرح لها بذلؾ.
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 .2مجموعة المعالجات طويمة االجؿ:
الغرض مف المعالجات طويمة افجؿ هو إيعاؼ الطمب عمى الدروس الخصوصية ،بدافع
ذاتية مف الطالب وأولياء أمورهـ ولف يأت

ذلؾ إال مف خالؿ تطوير السياؽ المجتمع ،

وتنمية الوع  ،وتوفير البدائؿ ،وتنمية ثقة اففراد فى نظامنا التعميم مف خالؿ تطويرل ورفع
مستو جودته وتطوير سياساته.
 )1تحقيؽ العدالة االجتماعية والشفافية والنزاهة ،لخمؽ بيئة محفزة عمى عممية التعمـ
وتساعد عمى االبتعاد عف كؿ ما يشينه.
 )2إيجاد آليات تساعد فى إمكانية النظر فى رفع أجور المعمميف النظاميف حتى ال ييطروا
إلى المجوء إلى الدروس الخصوصية.
 )3تحسيف أداء االقتصاد الوطن

مف خالؿ خمؽ فرص عمؿ جديدة لمشباب لخفض نسب

البطالة ،االهتماـ بالزراعة والصناعة ،االهتماـ بالصناعات التكنولوجية ،محاولة تحقيؽ
االكتفاء المحمى مف المنتجات المحمية واالستغناء عف المنتجات االجنبية ،مما يؤد

إلى

زيادة نصيب الفرد مف الدخؿ القوميوبالتال التقميؿ مف مشكالت النزاهة والفساد.
 )4تطوير النظاـ التعميميالجامع والقبؿ جامع  ،مف خالؿ إعادة تقييـ أداء كميات التربية فى
يوء أحداث االتجاهات العالمية إلعداد المعمـ وتدريبه وتنميته مهنياً ،ووفؽ ما ترال

افطراؼ أصحاب المصمحة ،خاصة مف الطالب واإلدارة التعميمية وأولياء افمور.

 )5استخداـ التكنولوجيا والتدريس عبر االنترنت فى تخفيض الكثافة الطالبية بالجامعات
والمدارس مف خالؿ عقد محايرات أو فصوؿ عف طريقة برامج المحادثة.
 )6رفع مكانة المعمـ المادية وافدبية فى المجتمع
 )7معالجة قيية االختبارات عالية المخاطر
 )8تفعيؿ الجزاءات فى حاؿ مخالفة المعمـ لمقوانيف المنصوص عميها.

خامسا :اآلليات املكرتذة للرد مً اىتصاز الدزوس اخلصوصية فى مصس فى ضوء خربات دول املكازىة
نخرج مف اإلطار النظري لمدراسة واالدبيات الخاصػة بالمويػوع والدراسػات السػابقة اف
هناؾ جممة مف الطرؽ التى يمكف االستناد عميها لمتخفيؼ مف انتشار هػذا النػوع مػف الػدروس
منها:
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 رفع المستو المادي لممعمـ.ووطنيػا
ومهنيػا،
وعمميػا
أخالقيػا
جيػدا
 حسف اختيار المعممػيف والعمػؿ عمػى إعػدادهـإعػدادا ً
ً
ً
ً
ً
ً
وايفادهـ فى بعثات ومنحهـ الجوائز والمكافآت والتعزيزات.
 التػػدقيؽ فػػى أعمػػاؿ التوجيػػه والتفتػػيش مػػع بسػػط سػػمطة اإلدارة المدرسػػية ومراقبػػة عمميػػةالتدريس عف كثب.
 ربط ترقية المعمـ بنتائج طالبه. تعديؿ المناهج والمقررات وتنقيتها مف الحشو الزائد والتفاصيؿ المكدسة. تعديؿ نظاـ التقويـ واالمتحانات. توفير الكتب والمراجع أماـ الطالب والمعمميف. تهيئة المعامؿ والورش والمختبرات والمعمميف. التدقيؽ فى القبوؿ فى كميات التربية والمعمميف. تمػػنح رجػػاؿ اإلدارة المدرسػػية سػػمطات واسػػعة فػػى معاقبػػة الطػػالب الخػػارجيف عمػػى النظػػاـوالقانوف ونقؿ المعمميف الذيف ال يخمصوف فى أعمالهـ إلى وظائؼ كتابية أو إدارية.
 التخمص مف كثقافة الفصوؿ الزائدة.كمػا اف هنػػاؾ بعػض الحمػػوؿ وذلػؾ بػػإقرار المسػاواة فػػى التعمػيـ والػػدعـ وايجػاد الفػػرص
اقتصػاديا والبيئػات المتقدمػة والمتحيػرة ،والبػد مػف
بػيف المنػاطؽ ،والبيئػات المحرومػة والفقيػرة
ً
مراجعة مسػتمرة مػف أجػؿ تحقيػؽ فػرص متكافئػة فػى االلتحػاؽ بالمػدارس ،بغيػة أف يحصػؿ كػؿ
فرد عمى تعمػيـ جيػد ،مػع إيجػاد لكػؿ مػتعمـ الفػرص لمتفػوؽ بغػض النظػر عػف الفئػة المجتمعيػة
التى ينتم إليها والبيئة التى يتعمـ فيها ،وتمػؾ هػ المحاسػبة التػى يجػب أف توليهػا مؤسسػات
المجتمع المدن أولوياتها.
اآلليات المقترحة بناء عمى ما توصمنا إليه مف خالؿ دراستنا وخبرات دوؿ المقارنة:
 تقميص الحجـ الساع لممتعممػيف واعتمػاد مبػدأ الكيػؼ عمػى الكػـ ،مػع اسػتغالؿ فتػرات مػفبعد الحصص التدريسية لألنشطة الثقافية والريايية وفتح مجاؿ لتنميػة هوايػاتهـ وتفكيػرهـ
اإلبداع وتقوية مهاراتهـ التواصمية دوف قمؽ أو خوؼ.
اسػتنادا إلػى معػايير
 يرورة توفير البنية التحتية الداعمة لمجودة داخؿ المؤسسات التربويػةً
المدرسة الفعالة بغية إزالة جميع العوائؽ التى تؤد إلى التمييز بيف المتعمميف.
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 إعادة النظر فى نظاـ التقويـ التربويالحاليالذي يعتمد عمى العالمة وتفعيؿ جهػازي المعالجػةالبيداغوجية والدعـ بطريقة مدروسة.
وتربويػػا بإعػػادة فػػتح
أكاديميػػا
 تحسػػيف الممارسػػات التربويػػة داخػػؿ الصػػؼ ،وتأهيػػؿ المعممػػيفً
ً
المعاهد التكنولوجية لمتربية واالنتقالية مف توحيد التعميـ إلى تفريد التعميـ.
 السػػػع نحػػػو إيجػػػاد صػػػيغة دائمػػػة فحواهػػػا نظػػػاـ الحػػػوافز لألسػػػاتذة افكفػػػاء ممػػػف تحصػػػؿمتعمموهـ نتائج ممتازة ،مع معرفة أهـ الطرؽ التربوية التى ينتهجونها معهـ.
 مراجعػػة محتويػػات المنػػاهج الدراسػػية والعمػػؿ عمػػى صػػياغتها بالشػػكؿ الػػذي يواكػػب متطمبػػاتالحياة العممية والتطمعات المستقبمية لممتعمميف.
 يرورة وجود رقابة قانونية صارمة عمى مراكز الدروس الخصوصية. ويع ميثاؽ لمهنة التدريس يراعػى فيهػا آداب وأخالقيػات المهنػة ومنهػا االلتػزاـ بعػدـ مػنحدروس خصوصية لممتعمميف.
 استثمار أفكار ودراسات المختصيف فى مجاؿ عمـ النفس وعموـ التربية إليجاد صػيغ جديػدةلمحد مف انتشار دروس الظؿ.

آليات مواجَة الدزوس اخلصوصية فى مصس:
 -1آليات مواجهة البعد التربوي لممشكمة:
 تطػػوير المنػػاهج بحيػػث تهػػتـ بافنشػػطة العمميػػة ،وأنشػػطة التفكيػػر ،وتقميػػؿ متطمػػب الحفػػظوتذكر المعمومات.
 تغييػػر دور الكتػػاب المدرس ػ مػػف منبػػع الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات وحػػؿ التػػدريبات ومعرفػػةنتائج افنشػطة إلػى كتػاب مدرسػ يوجػه التالميػذ والطػالب نحػو إجػراء افنشػطة التعميميػة،
ومشػػاركة العمػػؿ الجمػػاع تحػػت توجيػػه المعمػػـ ،وانجػػاز المهػػاـ التػػى يعػػدها المعمػػـ بنفسػػه
بواسػػطة م ػواد تعميميػػة مػػف إعػػدادل ووفقًػػا لػػدليؿ المعمػػـ ولممعػػايير القوميػػة المويػػوعة لكػػؿ

صؼ دراس .

 االعتماد عمى التعمػيـ اإللكترونػ وخاصػة فػى تعمػيـ المغػات ،وذلػؾ بإعػداد منػاهج ووحػداتتعميمية وموديالت تعميميػة فػى جميػع المػواد التعميميػة ويػتـ نشػرها عمػى اإلنترنػت وتوفيرهػا
عمى هيئة أقراص مدمجة.
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 فتح قنػوات االتصػاؿ بػيف المعممػيف مػف جهػة وبػيف التالميػذ والطػالب مػف جهػة أخػر عبػرالبريد اإللكترون  ،ومواقع التواصؿ االجتماع  ،والمدونات وغيرها ،وتوجيه المعمػـ لالعتمػاد
عميها فى التواصؿ مع المتعمميف لتوفير كافػة التوجيهػات واالرشػادات التربويػة الالزمػة لهػـ
فى تعميمهـ وتقويمهـ ومشاركة المواد التعميمية معهـ.
 مالئمة أنشطة المناهج لمخطة الزمنية السنوية بحيػث يجػد التالميػذ والطػالب الوقػت الكػافلمتعمـ وتنفيذ افنشطة التعميمية بدوف يغط أو تكديس.
 مػنح درجػات تيػاؼ عمػى المجمػوع النهػائ عمػى االنتظػاـ فػى الحيػور المدرسػ لمتالميػذوالطالب فى جميع المراحؿ وخاصة فى الثانوية العامة.
 تطبيؽ نظاـ الساعات المعتمدة فى المرحمة الثانوية. امتحانات نهاية الفترة الدراسية تكػوف مػف نػوع االختبػارات القياسػية الموحػدة ،والتػ تتكػوفمػػػف أسػػػئمة االختيػػػار مػػػف متعػػػدد ،وتصػػػحح باسػػػتخداـ كػػػروت اإلجابػػػة ،ويمكػػػف اسػػػتخداـ
االختبارات عف طريؽ نظاـ االختبار عمى اإلنترنت.
 تقسيـ درجات العاـ الدراس عمى المتطمبات التاليػة بحيػث تتػوزع نسػب الػدرجات الممنوحػةلكؿ متطمب بنسبة مئوية مف الدرجة الكمية لكؿ تمميذ أو طالب.
 ت )%21مف الدرجة الكمية عمى االنتظاـ فى حيور افياـ الدراسية. ت )%41مف الدرجة الكمية عمى إتماـ افنشطة التعميميػة والمهػاـ واالختبػارات الشػهرية مػفخالؿ ممؼ اإلنجاز فى جميع المواد.
 ت )%21مف الدرجة الكمية عمػى التفػوؽ الريايػ مػف مراكػز وزارة الريايػة ،أو الفنػ مػفمراكػػز وزارة الثقافػػة ،أو فػػى االبتكػػار والعمػػوـ مػػف ن ػوادي العمػػوـ ،أو فػػى الكمبيػػوتر ،أو فػػى
المغػػات ،أو ب ػرامج تدريبيػػة عمػػى المهػػارات وفػػروع الثقافػػة المختمفػػة مػػف المراكػػز التعميميػػة
المعتمدة مف وزارة التربيػة والتعمػيـ ،أو تنفيػذ مشػروع يخػدـ المدرسػة والبيئػة المحميػة تحػت
إشراؼ المعمـ ،وغيرها.
 -ت )%21مف الدرجة الكمية عمى االمتحانات النهائية فى جميع المواد.
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 -2آليات مواجهة البعد المهن لممشكمة:
 تػدعيـ بػرامج تػدريب المعممػيف مػف خػالؿ مراكػز التػدريب بػالوزارة ،وتشػجيع التػدريب الػػذاتلممعممػػػيف ،والتػػػدريب داخػػػؿ المدرسػػػة والتػػػدريب عػػػف بعػػػد باسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا المعمومػػػات
واالتصاالت ،لتحقيؽ التنمية المهنية ،ورفع كفاءات وجودة أداء العامميف.
 تدريب المعمميف عمى مهارات التدريس اإللكترون  ،ومهارات التواصػؿ مػع التالميػذ والطػالبمف خالؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
 تدريب المعمميف عمى التدريس لجميع المستويات التعميمية ،ومراعػاة المتعممػيف ذو القػدراتالتحصيمية المنخفية ،باستخداـ طرؽ تتناسب مع إمكانػاتهـ ،وتقػويمهـ بطػرؽ مناسػبة ال
دائهػـ ،واسػػتخداـ طريقػة المقػػابالت الشخصػػية لعػالج مشػػكالت صػعوبة فهػػـ أو تحصػػيؿ أو
إتقاف التالميذ والطالب لمتطمبات المادة الدراسية.
 تكميؼ المعمميف بإعداد المواد التعميمية ،وافنشطة التعميمية ،واالختبػارات الشػهرية ،ومهػاـممؼ اإلنجاز لمتالميذ والطالب بأنفسهـ باستخداـ دليؿ المعمـ والمصادر التعميميػة المتعػددة
التى توجه لها الوزارة فى دليؿ المعمـ.
 إمداد المكتبات المدرسية بجميع المصادر التعميمية مف مراجع وقواميس وموسػوعات وكتػبوكتيبػػات تتصػػؿ بمويػػوعات المنػػاهج الدراسػػية فػػى جميػػع المػواد لتسػػاعد المعمػػـ فػػى إعػػداد
المواد التعميمية الالزمة لمتدريس ورفع مستو المعمـ العمميوالثقاف .
 اعتمػػاد نظػػاـ لمػػنح رخصػػة لممعممػػيف لمزاولػػة مهنػػة التػػدريس تتجػػدد كػػؿ عشػػر سػػنوات مػػفخال ؿ اجتيػاز المعممػيف لػدورات تدريبيػة واختبػارات تأهيميػة ،ويكػوف مػف يػمف شػروطها مػا
يمػػى :االنتظػػاـ فػػى العمػػؿ فػػى الفصػػوؿ المدرسػػية ،واالمتنػػاع عػػف الػػدروس الخصوصػػية،
وحصػػوؿ المعمػػـ عمػػى تقػػارير سػػنوية بدرجػػة جيػػد جػ ًػدا ،وتحقيػػؽ نسػػب نجػػاح مرتفعػػة فػػى
سنويا ،واستخداـ أساليب التعميـ اإللكترونػ الحديثػة فػى التػدريس
الفصوؿ التى يدرس لها
ً
والتقويـ ،والتواصؿ مع المتعمميف ،والمشاركة فى تنمية المدرسة وخدمة البيئة المحميػة مػف
خػػالؿ المشػػروعات التربويػػة ،والمسػػاهمة فػػى محػػو أميػػة أفػػراد المجتمػػع المحمػػى المحػػيط
بالمدرسة ،ونشر الثقافة بمختمؼ أنواعها وفقًا لتخصصه بيف أفراد المجتمع.
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 -3آليات مواجهة البعد التقن :
 تجهيز المدارس بالبنية التكنولوجية المناسبة لحجػـ المدرسػة وأعػداد التالميػذ والطػالب مػفأجهػػػزة الحاسػػػوب ،وشػػػبكات اإلنترنػػػت فػػػى الفصػػػوؿ الدراسػػػية والمعامػػػؿ والمكتبػػػات واإلدارة
المدرسية.
 تشػػجيع المعممػػيف عمػػى تطبيػػؽ نظػػاـ التعمػػيـ اإللكترون ػ واسػػتخداـ الوسػػائط المتعػػددة فػػىالتدريس.
 تزويػػػد المدرسػػػة بمكتبػػػة إلكترونيػػػة تحتػػػوي اففػػػالـ وافشػػػرطة وبػػػرامج الكمبيػػػوتر وتتصػػػؿباإلنترنت لبحث المعمومات واالتصاؿ.
 -4آليات مواجهة البعد االقتصادي لممشكمة:
 توعيػػة أوليػػاء افمػػور فػػى تػػوفير ميزانيػػة افسػػرة التػػى تنفقهػػا عمػػى الػػدروس الخصوصػػيةوتوجيهها إلػى تعمػيـ أبنػائهـ عػف طريػؽ تػوفير المراجػع وافدوات وافجهػزة الالزمػة لػتعممهـ
فى المدرسة ،والمنزؿ ،ومراكػز التػدريب عمػى التنميػة البشػرية ،والمراكػز الريايػية والمراكػز
الفنية فى صورة تبرعات أو مساعدات عينية وكؿ حسب مقدرته بدوف يغط أو إجبار.
 زيػػػادة حػػػػوافز المعممػػػيف عمػػػػى إعػػػداد المػػػػواد التعميميػػػة ،وتنفيػػػػذ افنشػػػطة ،وادارة وتنفيػػػػذالمشروعات التعميمية داخؿ المدرسة.
 تحويؿ أنشطة المراكز التعميمية الخاصة إلى مراكز تنميػة بشػرية ،وتعمػيـ المغػات ،والتػدريبعمػػػى اسػػػتخداـ بػػػرامج الكمبيػػػوتر ،والتكنولوجيػػػات المتنوعػػػة الحديثػػػة ،وممارسػػػة افنشػػػطة
الريايية ،وافنشطة الفنية التى تخدـ افطفاؿ والتالميذ والطػالب والشػباب ،وأوليػاء أمػورهـ
مف اآلباء وافجداد ،وجميع أفراد المجتمع بمختمؼ طبقاته.
 اعتماد شهادات الدورات التدريبية مف المراكز التعميمية الخاصػة مػف وزارة التربيػة والتعمػيـ،وتحصػػيؿ رسػػوـ االعتمػػاد كمػػورد تمويميإيػػاف لمػػوزارة واعتبػػار نتػػائج التالميػػذ والطػػالب فػػى
هػذل الػدورات مػػف المراكػز المعتمػػدة جػزء مػف متطمبػػات النجػاح والدرجػػة النهائيػة المحسػػوبة
لمتالميذ والطالب كما ويحنا فى مقترح تقسيـ درجات العاـ الدراس .
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 -5آليات مواجهة البعد االجتماع لممشكمة:
 التوعية اإلعالميػة فوليػاء افمػور بأهميػة ذهػاب افبنػاء لممدرسػة واالنتظػاـ بهػا مػف خػالؿإعالنات توعية وبرامج اجتماعية ومناقشة المويوع مع أولياء افمػور فػى البػرامج اليوميػة
بالتميفزيوف واإلذاعة المصرية.
 نشر الثقافة العمميػة والتربويػة والصػحية ومهػارات التنميػة البشػرية بػيف أوليػاء افمػور عػفطريػػؽ عقػػد محايػرات ،وورش عمػػؿ ،ودورات تدريبيػػة وتثقيفيػػة فػػى مجموعػػة متنوعػػة مػػف
المويػػػوعات والمهػػػارات بالتعػػػاوف مػػػع وزارة الثقافػػػة ،ووزارة الشػػػباب ،ووزارة الصػػػحة فػػػى
المػػدارس ،ومراكػػز تػػدريب المعممػػيف ،وقصػػور الثقافػػة ،ومراكػػز الشػػباب ،ومراكػػز الخ ػدمات
الصحية ،ومراكز الخدمة االجتماعية.
 تشجيع جميع أفػراد المجتمػع عمػى الػتعمـ مػد الحيػاة والتعمػيـ المسػتمر فػى المدرسػة وفػىالمراكز الخاصة التى تقدـ بػرامج التنميػة البشػرية ،وتعمػيـ المغػات ،والتػدريب عمػى اسػتخداـ
بػػرامج الكمبيػػػوتر ،والتكنولوجيػػػات المتنوعػػة الحديثػػػة ،وتشػػػجيعهـ عمػػى ممارسػػػة افنشػػػطة
المجتمعية والريايية والفنية مع أبنائهـ.
 حيور أولياء افمور بعػض الحصػص وافنشػطة المدرسػية فػى المدرسػة لمالحظػة العمميػةالتعميمية ومشاركة المسئولية التعميمية مع اإلدارة المدرسية والمعمميف.
وفػػى النهايػػة مشػػكمة الػػدروس الخصوصػػية مشػػكمة مجتمعيػػة ،وليسػػت مسػػؤولية جهػػة
بعينها ،فه ظاهرة يرجع وجودها إلى أسػباب متشػاركة افطػراؼ ،ومػف منطمػؽ االعتػراؼ بأنهػا
قد أصبحت حقيقة تفرض نفسها عمػى واقعنػا التربػوي فػإف المسػؤولية تقػع عمػى إزالػة مسػببات
وجػػود عػػدـ المسػػاواة بػػيف المتعممػػيف؛ فالعمميػػة التعميميػػة التعمميػػة فػػى منػػأ عػػف أبعػػاد تربويػػة
نفسػػية ،وثقافيػػػة ،واقتصػػادية محبطػػػة لممتعممػػػيف ،مثبطػػة لنشػػػاطاتهـ لتنشػػئة لمتفرقػػػة بيػػػنهـ،
فالتعميـ الراق يسعى إلى تنمية القيـ المجتمعية الحاممة لنموذج العدالة والسػمـ االجتمػاع  ،ال
مكا ًنا لدروس موازية يعزز فيه موازيف الطمب والعرض.
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