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بالرغم من اعتراف اجلميع بأن ظاهرة الدروس اخلصوصية غري صحية فإن اجلدال يف هذا األمر 

فاملعلم اخلاص يف وضـع غـري   ) 82م، ص 1997،  أسعد(ما بني مؤيد ومعارض ال زال مستمرا 

ينادي الكثريون بأنه جيب احلذر من سطوة الـدروس اخلصوصـية   .  مقبول نظريا ولكنه سائد عمليا

وتقليص مساحاا ألن املعلم اخلاص يف منظور كثري من املربني سلوك غري تربوي يسـئ إىل املهنـة   

وال أن لـيس هلـا اجيابيـات علـى اإلطـالق      وأصحاا إال أن ذلك التوجه ال يعين حبال من األح

، ولكنها يف النهاية متثل مشكلة تعليمية حقيقية تتداخل فيها عدة )10عبدالسالم، بدون تاريخ، ص (

إا مشكلة تؤكد انتشارها الدراسـات  ). األهل واملعلم والطالب واتمع واإلدارة املدرسية(أطراف 

، وهي اليوم رغم كل مسبق بيانـه  )402، ص 1985، جمدي، 135م، ص 1999ليلى، (امليدانية 

وكل أسـباب انتشـار   ). 96م، ص 1993، تركي(عامل حمدد ملستقبل األبناء والبنات يف التعليم 

الدروس اخلصوصية إما أن تعود للطالب أو ملعلم املادة أو األسـرة أو اإلدارة املدرسـية أو الـوزارة    

. حلصص األسبوعية وتقبل أعداد مهولة يف الفصل الواحداليت ترهق املعلمني بعدد ا) م2001نادي، (

  .لذلك وعليه فالدروس اخلصوصية هلا سلبيات واجيابيات وفيما يلي إشارة

  اجيابيات الدروس اخلصوصية ودوافعها 

قلة عدد الطالب يف الفصل مما يتيح للطلبة ممارسة -تعويض الضعف الناتج من سنوات التأسيس

-يصلح للمتفوقني واملتعثرين يف الدراسة-حرص املعلم على كسب املتعلم-حقهم يف السؤال واحلوار

التغلـب علـى    -مساندة جهود الوالدين-رغبة أولياء األمور والطلبة-متابعة املعلم وجديته وانتظامه

املرونة يف اختيار الوقـت  -خلو الفصل من العبث واملشاغبة وهدر الوقت-ضعف املدارس احلكومية

الدقـة يف متابعـة   -قلة التعقيـدات اإلداريـة  -قد حيقق الطالب نتائج اجيابية مذهلة-واملكان واملعلم

-جتديد معلومات الطالب قبل االختبار وإعداده إعـدادا مناسـبا  -الواجبات والتعليق االجيايب عليها

 –قدرة املعلم على اإلبداع والتحرر من قيود املدرسة وروتينها املمـل  -مصدر رزق إضايف للمعلمني

ضعف الرقابـة عليهـا   -ت ظاهرة منتشرة وتشكل جانبا كبريا من احلياة يف اتمعات العربيةأصبح

تعليمية تسهل للطلبـة  ) مراكز(وجود كيانات -ضرورة فرضت نفسها-جمتمعيا جيعلها ظاهرة متنامية

ـ  -أداء االختبارات احمللية جع سهولة العثور على مغلم املادة حيث كثرة اإلعالنات التجارية الـيت تش
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تنمية مهـارات الـتعلم الـذايت    عدم  -ضعف ثقة الطالب بالنفس وقلة االعتماد على الذات 

-ومهارات املذاكرة الفردية بسبب االعتماد الكلي على املعلمني واالستغناء عن بذل اجلهد الفـردي 

إرهاق مليزانية -تسويق مذكرات تعليمية جتارية بأسعار مرتفعة تفوق قيمتها احلقيقية بأضعاف مضاعفة

فقدان التنافس -م اخلاص مما يشتت فكر الطلبةتناقض بني توجيهات املدرسة وتعليمات املعل -األسرة

احلرمان من عمل -عدم استغالل املرافق احلكومية ذات اإلمكانيات املالية الضخمة-احملمود مع األقران

املشاريع اجلماعية واحللقات النقاشية واحلوارات املنهجية والزيارات امليدانية مما لـه دوره يف تبـادل   

عدم وجود الرقابة واإلشـراف  . وبني الطاقم التدريسي من جهة أخرى اخلربات بني الطلبة من جهة

كثري منها خمالفة للقوانني حيث يقوم املعلم غري املؤهـل يف ختصـص   -واملتابعة من جهات متخصصة

بعيدة عن مراقبة مؤسسـات اتمـع   -معني بالتدريس يف مراحل ومواد ال تتفق مع خرباته ومؤهالته

عـدم  -اإلدمان النفسي عليها يف فهم كل املادة العلمية وأحيانا سائر املواد-املدين كالصحافة وغريها

املعلم الذي يعطي جهده كله للمدرسة مظلوم -التركيز يف الفصل لوجود البديل خلف أسوار املدرسة

املعلم الذي ميضي ليله كله يف الدروس اخلصوصية يكون يف الصباح منـهكا متعبـا قليـل    –وحمروم 

يقلد التلميذ أصحابه يف االستعانة بدروس التقوية من  -العطاء قليل الصرب ضيق الصدر اإلنتاج شحيح

تفاوت األسعار بني املعلمني يف الساعة كـل حسـب سياسـته    -باب التقليد دون احلاجة الفعلية هلا

 -تبديد وقت الطلبة بني البيت واملدرسة  -أضرارها أكرب من نفعها -اخلاصة وقوة تواجده يف السوق

حرص املعلم على جلب أكرب عدد من الزبائن على حسـاب   -تشتت جهود وزارات التربية والتعليم

-تعلم فكل ساعة هلا تسعرية نقدية حمددةنشوء أخالقيات مادية صرفة بني املعلم وامل-اجلودة يف العطاء

  .حيل املعلم اخلاص حمل املدرسة-أصبحت التربية سلعة للتجارة وليست رسالة لالستنارة
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