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ة التي أعدها املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون مع وزارة التربية األساس ي من هذه الدراس هدفيتمثل ال

ودعم عملية التعليم في املدارس بما  صوص يوالتعليم في توفير املعلومات الالزمة لتنظيم ممارسات التدريس الخ

مور )أحد الوالدين( الذين استهدفت الدراسة أولياء األ اإلمارات العربية، دولة ينعكس إيجابًيا على نظام التعليم في 

شخص تم اختيارهم من  3929يدرس أبناءهم في عينة املدارس املختارة والذين بلغ عددهم وفقا لعينة الدراسة 

من عدد من املدارس الحكومية واملدارس الخاصة التي تضم  عشوائية طبقية ممثلة الدراسةعينة مدرسة.  85

 دوليةمناهج وزارة التربية والتعليم والبكالوريا الوالتي يدرس طلبتها والتاسع والعاشر والثاني عشر  الصف الخامس

 .اإلمارات العربيةدولة اختبار التقييم املدرس ي على مستوى و والشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي 

% من عينة الدراسة من الطلبة في دولة 27فإن وفقا لنتائج الدراسة وكما أجاب أولياء األمور عن استبانتها، 

، وتزداد هذه 2017/2018اإلمارات العربية املتحدة يتلقون دروسا خصوصية غير مدفوعة األجر للعام الدراس ي 

(، ويفوق الذكور على التوالي% 21% إلى 32)بنسبة النسبة بين الطلبة اإلماراتيين مقارنة بأقرانهم من غير اإلماراتيين 

. ينفق اإلماراتيون على التدريس الخصوص ي أكثر من أقرانهم من غير تلقي الدروس الخصوصيةفي اإلناث 

 صوص ي في كافة الصفوف التي شملتها الدراسة التدريس الخوهناك ثبات نسبي في اقبال اإلماراتيين على ، اإلماراتيين

بة لغير اإلماراتيين فيرتفع الطلب على ؛ أما بالنسالطلب انخفاًضا طفيًفاه باستثناء الصف التاسع التي ينخفض في

ا في الصف الثاني عشر مقارنة بالصفوف األخرى، مما يعكس زيادة اهتمام أولياء 
ً
التدريس الخاص ارتفاًعا ملحوظ

 املراحل التعليمية.بتقدمهم في  بأداء أبناءهماألمور 

 
ً
٪(، تالها مادة العلوم 83خصوصية بنسبة )كانت مادة الرياضيات هي املادة التي تلقى فيها معظم الطلبة دروسا

٪(. باملعدل يأخذ الطلبة دروًسا 44٪(، واللغة العربية بنسبة )50٪(، ثم اللغة اإلنجليزية بنسبة )58بنسبة )

 خصوصية 27خصوصية في مادتين ملدة ساعتين في األسبوع لكل مادة، كما أن ما نسبته )
ً
٪( من الطلبة قد دروسا

أما من حيث وقت اإلقبال على الدروس الخصوصية، فقد كشفت  .في املواد األربعة 2018/ 2017خالل العام 

 خصوصية بانتظام طوال الفصل الدراس ي ولم يقتصروا في ذلك على 
ً
الدراسة أن معظم الطلبة أخذوا دروسا

من التحسن في األداء  بشكل عام، الحظ معظم أولياء األمور قدرا. الفترة التي تسبق االختبارات والتقييمات املركزية

األكاديمي ألبنائهم بعد تلقي الدروس الخصوصية، مما يعكس إيمانهم باألثر اإليجابي للدروس الخصوصية على 

 الطلبة ولو كان بسيطا. 

تعليمهم على أيدي مدرسين ال  تلق أغلب الطلبة الدروس الخصوص ي من قبل شخص يعمل في مهنة التدريس، 

%(، رغم ذلك فتبلغ نسبة الطالب الذين 48التي يتعلم فبها طالبهم ويشكلون نسبة ) يعمل معظمهم في املدارس

%( من أولياء األمور 25%(؛ ورغم أن )25يتلقون تعليمهم على يد معلميهم أو املعلمين العاملين في مدارسهم )

الء املدرسين حاصلون %( من هؤ 36يجهلون املستوى التعليمي الذي يتميز به آخر مدرس استعانوا بخدماته، فإن )

%( منهم حاصلين على درجة 3%( منهم على درجة املاجستير و )15على درجة البكالوريوس كحد أدنى، بينما يحوز )

% من أولياء األمور رفضهم االستعانة بطالب تحت التخرج للتدريس 87الدكتوراه؛ إلى جانب ذلكن فقد أكد 

 ألبنائهم.
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ورغم أن نصف أولياء ، %( هي األهم لدى اإلماراتيين وغير اإلماراتيين86وخبراته ) وكشفت النتائج أن مهارات املعلم

األمور قد أفادوا بعدم أهمية جنس املدرس الخصوص ي، إال أن الدالئل تشير إلى أن نسبة كبيرة من أولياء األمور 

ية التي ذكرها أولياء ومن السمات اإلضاف. فضلوا تلقي أبنائهم التعليم على يد مدرس خصوص ي من ذات الجنس

%(، و"العمر" 29%(، يليها "إمكانية الوصول إلى منزل الطالب" )38األمور في املدرس "السمعة كمدرس خصوص ي" )

   %(.10%(، و" أن يكون مدرًسا في مدرسة الطالب")13)

ء آخرين أو %( من أولياء األمور أنهم وجدوا املدرسين الخصوصيين من خالل تزكية وتوصية من آبا68أشار )

االستراتيجية األقل اتباعا هي تعيين مدرس خصوص ي من مدرسة الطالب او زمالء في الصف، وكانت  أصدقاء

%( فقط وجدوا مدرس الخصوص ي بناء على توصية من مدير املدرسة، وترتبط هذه 2%(، في حين أن )12)

األمور في اختيار مدرس ي الخصوص ي. وكما  االستراتيجيات الثالث املفضلة باملعيار الرئيس ي الذي يعتمده أولياء

% من أولياء األمور اختاروا "مهارات املدرس وخبراته" كمعيار أساس ي لالختيار، وقد يفترض 86أوضحنا سابًقا، فإن 

أولياء األمور أن التزكية من أولياء أمور آخرين أو مدير املدرسة أو االستعانة بمدرس خصوص ي معروف من مدرسة 

% من أولياء األمور على البحث عبر 18بة دليل على جودة مهارات املدرسين وخبراتهم. يعتمد حوالي الطالب بمثا

 .اإلنترنت أو االعالنات تجارية/ دعائية في وسائل االعالم إليجاد مدرس

اإلماراتيين % من 11فقط %(، وأشار 59أشار معظم أولياء األمور إلى أن الدروس الخصوصية تتم في منزل الطالب )

وقد  من غير  اإلماراتيين،  %29نسبته مقابل ما % 11في منزل املدرس أن أبناءهم قد تلقوا الدروس الخصوصية 

%( 10للدروس الخصوصية في مراكز التدريس الخاص املرخصة )بنسبة تساوت املجموعتين في نسبة تلقي أبناءهم 

أولياء األمور اإلماراتيين وغير اإلماراتيين أسلوب التدريس عالوة على ما سبق، يفضل  . %(6)بنسبة أو املدارس 

 في حين أشار% من غير اإلماراتيين(، 45% من اإلماراتيين و 62غيره )بنسبة على  مدرس( -)طالب بصورة منفردة

و ( طلبة 5-2)مجموعات صغيرة إلى أن أبناءهم قد تلقوا دروس خصوصية في ٪ من أولياء األمور غير اإلماراتيين 37

اما ٪ من أولياء األمور اإلماراتيين، على التوالي. 11٪ و24مقارنة مع ، طلبة( 5مجموعة كبيرة )أكثر من ضمن ٪ 14

٪ على 4٪ و2طفيفة للغاية بين اإلماراتيين وغير اإلماراتيين ))أونالين(، فقد كانت  عبر اإلنترنتالدروس الخصوصية 

  لتوالي(ا

الدروس  ه ال ينبغي تنظيمفقط أنن أولياء األمور % م5 صوص ي، فيرى التدريس الخأما بالنسبة لتنظيم عملية 

الخصوصية في حين يرى باقي املشاركين ضرورة وجود رقابة من جانب وزارة التربية والتعليم على جانب أو أكثر من 

وصية" األهم من . وكان جانب "جودة الدروس الخص10الجوانب املتعلقة بالتدريس الخصوص ي كما يعرضها جدول 

%( منهم "تكلفة الساعة 60%(، في حين اختار )64حيث الحاجة للتنظيم وفقا لنسبة أولياء األمور الذي اختاروه )

من الحصة الخصوصية" كجانب ثاني، في حين جاء جانب "مؤهالت مدرس الخصوص ي" في الدرجة الثالثة وبنسبة 

"شروط السالمة واألمان للطلبة أثناء درس الخصوص ي" وبنسبة %( من قبل أولياء األمور، تاله 52اختيار  أيد )

%(. وبلغت اإلجابات الخاصة "بمجال تركيز الدروس الخصوصية بحيث تركز  على املهارات و ليس 51اختيار  )

%(، 40%(، و جانب "األماكن التي تقدم فيها الدروس الخصوص ي"  ما نسبته )43الكتاب/الكتب املدرس ي والتلقين" )

%( أنه ال ينبغي السماح لهيئة التدريس باملدرسة إعطاء دروس خصوصية 29ى نسبة  قليلة من أولياء األمور )وتر 

 لطلبتهم. 
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ما يعرضه هذا التقرير من نتائج إلى جانب آراء أولياء األمور حول لوائح تنظيم التدريس الخاص، تحتاج  استناًدا إلى

التدابير والسياسيات التي تنظم عملية التدريس الخاص على مدى  وزارة التربية والتعليم أن تبادر بوضع عدد

 :خيارات السياسات التاليةالسنوات القادمة، على وجه التحديد، يمكن للوزارة تطبيق 

 

 برامج 
ً
بعد انتهاء اليوم الدراس ي داخل املدارس الحكومية اثرائية وعالجية يمكن أن تقدم الوزارة مجانا

بحيث تكون موزعة جغرافًيا في كافة اإلمارات، ويمكن السماح ملعلمي الوزارة تقديم حصص الدروس 

حتسب بناًء على عدد ساعات التدريس الخاص 
ُ
الخصوص ي في مدارسهم أو في غيرها مع منحهم عالوة ت

شهريا، على اعتبار أن معلمي وزارة التربية والتعليم لديهم رخصة مزاولة مهنة التعليم والصادرة من 

 الوزارة. 

 

مزاولة نشاط التدريس الخاص حال رغبته في في يمكن للوزارة أن تشترط حصول أي مدرس على ترخيص 

 ضمان امتالكمنها ، و تقوم عملية الترخيص على توافر الشروط الرئيسية للتدريس على أنخارج املدرسة 

األساسية واملعرفة املرتبطة باملادة التي سيدرسها، ثم اإلملام باستراتيجيات التدريس  لمهاراتلاملدرس 

لتعليم إدارة عملية الترخيص للتدريس الخصوص ي، وإنشاء الخصوص ي وأساليبه. ويمكن لوزارة التربية وا

منصة إلكترونية يدرج فيها جميع املدرسين املرخص لهم مزاولة التدريس الخصوص ي بحيث تكون 

املعلومات متاحة لكافة أولياء االمور.

 

صة اإللكترونية التي ستنشأها وزارة تقدم املنيقترح أن باإلضافة لتقديم قائمة باملدرسين املرخص لهم، 

التربية والتعليم معلومات حول حقوق أولياء األمور ومسؤولياتهم املتعلقة بتعيين مدرس خصوص ي أو 

  توفر التعامل مع مركز خاص، ويمكن أن 
ً
من ون يستطيع "صفحة تقييم"ولياء األمور أل املنصة ايضا

حول هم قرار  ملساعدتهم في اتخاذة ألولياء األمور اآلخرين تكون متاحعلى أن  خاللها تقييم أداء املدرسين 

املدرس األفضل، ويمكن وضع خط ساخن للشكاوى حتى يتسنى ألولياء األمور اإلبالغ في حال عدم 

  االمتثال لضوابط وزارة التربية والتعليم. 

 

مع مراعاة تكلفة التدريس الخصوص ي على بناًء على معايير مناسبة لحد أقص ى وضع تحتاج الوزارة إلى 

خالفه، مع إمكانية مؤهالت املدرس، ونمط التدريس )فردي أم جماعي(، واملواد التي يتم توفيرها للطالب و 

 .هاالتبليغ عن أية تجاوزات في هذا الصدد عبر منصة الوزارة اإللكترونية أو الخط املباشر التابع ل

5.  

لزم وزارة التربية والتعليم املراكز الحصول على رخصة عمل، والبد أن تراعي عملية ترخيص  ينبغي
ُ
أن ت

 لتجارية بما في ذلك عدد الطلبةإضافة لمزاولة نشاط التدريس الخصوص ي عدًدا من الضوابط التعليمية 

شروط السالمة واألمان للطلبة أثناء درس الخصوص ي، باملسموح بتدريسهم، واإلرشادات املتعلقة 

وساعات عمل تلك املراكز، والخدمات املتاحة، وتكلفة الساعة من التدريس الخصوص ي، ونمط التدريس 

 ارة. املتبع )فردي أم جماعي(، واملمارسات اإلعالنية، والتحقق من ترخيص املدرسين لدى الوز 
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يمكن للوزارة أن توفر قسائم للطلبة الحاصلين على درجات متدنية وأقل من املتوسط الوطني في 

اختبارات القراءة والكتابة والحساب، على أن يقتصر استخدام القسيمة في أحد مراكز التدريس 

هذه القسائم حسب التكاليف املحددة للدروس الخصوصية، إلى املرخصة، وتحدد املبالغ والضوابط في 

جانب متابعة الوزارة ملستوى الطلبة والتقدم في املعرفة واملهارات التي يمتلكونها أثناء تلقيهم للدروس 

 الخصوصية، ودرجة رضا أولياء األمور.

 

وصية من قبل وزارة التربية إن التعليمات الواضحة والضوابط املحكمة واملدروسة ملمارسات الدروس الخص

والتعليم ستحسن األداء األكاديمي للطلبة وتساعدهم في تحسين درجاتهم، ومن املتوقع أيًضا أن يؤدي توفير برامج 

رخصة إلى التقليص التدريجي للدروس الخصوصية املراكز املتدريس خصوص ي داخل املدرسة بعد اليوم الدراس ي و 

 .غير املنظمة داخل منازل الطلبة
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1-1   
 أنحتى  طويلةمنذ فترة في مختلف أقاليم العالم ودوله  مشتركة بين أنظمة التعليم سمة لخصوص يالتدريس ا بات

عامليا قد شهد تنامًيا كبيًرا التدريس الخصوص ي أن وعلى الرغم من ، بعض األنظمة التعليمية تتعامل معه كظاهرة

ي منطقة الشرق األوسط يأخذ منحى اعتباره نشاطا تجاريا ومصدرا للدخل ف ؛ إال أنه1خالل السنوات العشر األخيرة

" بناًء على تقييم أجرته األعلى عائدا بالنسبة للتدريس الخصوص ي"مع استحواذ دبي على لقب وشمال إفريقيا، 

 إلماراتومنها دولة ا من الدول صوص ي في الكثير التدريس الخانتشار  ورغم. 2صوص يإحدى شركات التدريس الخ

أن حيث يرى املؤيدون له ، واآلراء حوله لجدهناك الكثير من ال وزيادة اإلقبال عليه إال أن العربية املتحدة

املعلمين وفئات أخرى ممن تمارسه إضافة لكونه ناجعا وهاما في لزيادة دخل  جدية فرصةالتدريس الخصوص ي 

فقد كشفت نتائج إحدى الدراسات ، 3تحسين أدائهم في التحصيل على الطلبة ذوي القدرات املتواضعة مساعدة 

 من طلبة  9,938أنه من بين 
ً
لي اللتحاق بمؤسسات التعليم العاإلى امتحانات االثانوية العامة الذين خضعوا طالبا

 أداء الطالب في مادة الرياضيات واللغة التركيةكان للتدريس الخاص أثًرا إيجابًيا طفيًفا على مستوى في تركيا، 

أنه كان للتدريس  في باكستان (طالًبا 50نفذت على عينة صغيرة )كما أوضحت دراسة ، 4بخالف العلوم الطبيعية

ا على مستوى ثًرا إيجابيً صوص ي أالخ
ً
ويرى هاونج ؛ 5الرياضيات في املرحلة الثانويةفي مادة  الطلبة تحصيلا ملحوظ

زيادة متوسط أداء يرتبط ببعد املدرسة في مادة الرياضيات أو العلوم  الخصوص يإلى التدريس  الطلبةأن لجوء 

بين الدرجات، حيث  باينبدون زيادة نسب الت (TIMSSالعلوم والرياضيات )الطالب في اختبار االتجاهات العاملية في 

 الخصوص يالتدريس درجة االستفادة من  املتفوقين في الطلبةأقرانهم من يفوقون األداء  محدودي الطلبةأن  وجد

 .6، بينما يحدث العكس في مادة الرياضياتفي مادة العلوم

 اأنهين يعتقدون ملعارضمن العوائد التي يسلط مناصرو التدريس الخصوص ي الضوء عليها؛ إال أن ارغم وعلى ال

 تحملالقادرين على  الطلبةمن خالل األفضلية التي يحظى بها واالجتماعية الفوارق االقتصادية  حدةتعّمق 

الضغوط املالية على األسر  شأنه زيادةمن  الخصوص يكما يذكر البعض أن التدريس ، على أقرانهمتكلفته 

 الدول في  الخصوص يالتدريس  ؛ يرى منتقدو 7في املدارسالتدريس والتعلم والتأثير سلبا على بيئة  دخلمنخفضة ال

ومعدل تحصيلهم في اختبار  الطلبةنسبة تغيب  ظهور ارتباطات سلبية بينثاره السلبية قد تمتد إلى آأن العربية 

في بعض أظهرت إحدى الدراسات في مادة الرياضيات،  (TIMSSالعلوم والرياضيات )اختبار االتجاهات العاملية في 

ونسبة تحصيلهم بسبب  الطلبةتغيب عالقة بين  ةعدم وجود أيواململكة العربية السعودية الدول كالكويت وقطر 

 األبناءلضمان حصول  في املدرسة أبنائهمعلمي بم إلى االستعانة أولياء األمور  يميل. الخصوص يشار التدريس انت

ليضطروا أولياء األمور إلى إلى إهمال دورهم التعليمي في املدارس علمين يدفع املعلى أعلى الدرجات، مما قد 

 .8زيادة دخلهمفي محاولة منهم ل الخصوص ي للتدريس بهم االستعانة

أو تعارضه، يجب االنتباه إلى ما  الخصوص يتؤيد التدريس وجيهة املناصرون واملعارضون من حجج  ساقهرغم ما 

جريت وفق جمعوها من بيانات الفريقاناستخدمه 
ُ
 ،صغيرة الحجموعينات  ،تعوزها الدقةا ملنهجيات من دراسات أ

، املجاني من آثار الخصوص يمدفوع األجر والتدريس  الخصوص يما للتدريس أو ما أغفله كالهما من التمييز بين 

 .(TIMSSالعاملية في العلوم والرياضيات )اختبار االتجاهات القائمة على بيانات ومن تلك األمثلة عمليات التحليل 
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ب زيادة عند البحث في أسباومشكالته  الخصوص يانتشار التدريس فهم السياقات املتعلقة بأيًضا ومن الضروري 

 ممارسة سيئة باملطلق؛   الخصوص يال ُيعد التدريس في الدولة بشكل عام. اإلقبال عليه والوقوف على واقع التعليم 

الفوارق والحد من  الطلبةفي تحسين مستوى التحصيل لدى  استخدامه كأداةيمكن فبالعمل على تنظيمه 

، الضوابط وإهمال العمل وفق أهداف محددةقد يضر بأي نظام تعليمي في غياب  في حين أنه التعليمية بينهم؛

. يجمع املعنيون بالتعليم أن التدريس وزيادة الفوارق االجتماعية السلبيةاملمارسات  تعزيز  علىحيث يساعد حينها 

 .ينظام التعليمالالسياسات ليترك أثًرا إيجابًيا في  يإلى اهتمام صانع يحتاج الخصوص ي

، وقد تربية والتعليممع وزارة الوالتنسيق املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون تنفذ الدراسة الحالية من قبل 

ز الفئة الثانية ملنظمة اليونسكو بموجب ضمن مراك كمؤسسة إماراتية 2003عام اإلقليمي في  تأسس املركز

إنشائه في بناء القدرات ، وتتمثل الغاية من واليونسكواالتفاقية املبرمة بين حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

كبار املسؤولين ستهدف من خالل برامج تدريبية منتقاة ت الوطنية واإلقليمية في مجال تخطيط التعليم وسياساته

تيسير إضافة إلى وغيرها من املؤسسات ذات العالقة بالتخطيط للتعليم، واملوظفين الفنيين في وزارات التربية 

املنظمات واملؤسسات وما تنشره املتعلقة بتخطيط التعليم وسياساته وإدارته في الدول األخرى رفة االنتفاع باملع

باللغتين العربية واإلنجليزية والترجمة وفير املواد املالئمة ، وذلك من خالل تودراساتتربوية مؤشرات من الدولية 

 ونشرها وتوزيعها.

ا من 
ً
تحديد تهدف هذه الدراسة إلى ونشر املعرفة، اإلقليمي في تصميم وتنفيذ الدراسات التربوية املركز  دور انطالق

: مدى انتشارها، ودوافعها وأسبابها، وتكلفتها، ومن فهم ظاهرة الدروس الخصوصية مدفوعة األجر  في الدولة 

رسم مالمح سياسات ، ثم والجنسية ونوع املدرسة واملنهاج يقدمها، وحجمها وتباينها تبعا ملتغيرات الصف والجنس

تنظم وتؤطر الدروس الخصوصية، وتتناول: مؤهالت مدرس الخصوص ي، جودتها، تكلفتها، أماكن تقديمها، توافر 

 مة للطلبة وغيرها.شروط السال 

 التقرير يأتي هذا و 
ً
بنية النظام األدب املتعلق بالدراسة ويتضمن  الفصل األول يستعرض  على النحو اآلتي:منظما

، ثم دولةالي فالخصوص ي عض دراسات السابقة عن التدريس في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وبالتعليمي 

املستخدمة نهجية امل الفصل الثاني، بينما يتناول في التجربة العاملية الخصوص يتنظيم التدريس ب لجوانب املتعلقةا

؛ أما الدراسة، وجمع البيانات ثم محددات أدوات الدراسة، و العينات املعاينة والعيناتفي الدراسة وتتضمن: 

املقترحة لتنظيم السياسات من فيستعرض نتائج الدراسة، وأخيًرا يعرض الفصل الرابع عدًدا  الفصل الثالث

 صوص ي.التدريس الخ

 

1
املقرر تطبيقها على  واالجراءاتالسياسات و  املبادرات خارطة الطريق التي تشتمل على 2021اإلمارات  رؤيةتمثل 

هدف الرؤية ألن تكون دولة اإلمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي وت مدار السنوات املقبلة،

إلى ستة محاور وطنية تمثل  2021لالتحاد. ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، تم تقسيم عناصر رؤية اإلمارات 

مجتمع متالحم ( 1، وهي: .يالقطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خالل السنوات املقبلة في العمل الحكوم

نظام تعليمي رفيع املستوى؛ ( 4اقتصاد تنافس ي معرفي؛( 3مجتمع آمن وقضاء عادل؛ ( 2محافظ على هويته؛ 

  بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.( 6نظام صحي بمعايير عاملية: (5
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وتتبنى في املدارس والجامعات، باألطفال والشباب  2021، تهتم رؤية اإلمارات للوصول إلى نظام تعليمي رفيع املستوى 

أنظمة تتضمن متطورة في بيئات تكنولوجية تعليمية فرص تعليم عالي الجودة توفير املبادرات واملشاريع التي تدعم 

املتنوعة ومنها التعلم املعتمد على املشاريع والبحث، وتتجلى التدريس أساليب خدامها في ست، ال وأجهزة تعليم ذكية

في ظل الريادة في مجال العلوم والتقنيات القيادة و إعداد جيل من اإلماراتيين قادر على  فيغاية الدولة في ذلك 

 .أن طريق اإلنجاز طويل ومتجددجيًدا  الدولة تدرك حكومةمن كل ما تحقق فإن رغم وعلى الاقتصاد معرفي؛ 

 

 بنية النظام التعليمي

من مستويات تعليمية تنتظم في سلسلة من املراحل في دولة اإلمارات العربية املتحدة يتألف النظام التعليمي 

. ينقسم النظام ولكل منها أهدافها ونتاجاتها التعلمية الخاصة االتعليمية املتتابعة التي تبنى على بعضها بعضً 

 املراحل التالية:إلى  في الدولة التعليمي

ملرحلة االبتدائية لنجاح في ايتم خاللها إعداد األطفال ل :(سنوات 5-4من ( )KGمرحلة رياض األطفال ) .1

غير  واكتساب املعارف واملهارات الواردة في اطار النتاجات الوطني. مرحلة رياض األطفال األولى( الحلقة)

 .(KG 1 – KG2تتضمن مستويين )ة و إلزامي

 )الحلقة األولى تتضمن هذه املرحلة املستوى االبتدائياملستوى االبتدائي واملتوسط(: ) ةاألساسي املرحلة .2

الصف السادس حتى الصف ن ة مالثاني لحلقةا)واملستوى املتوسط، (الصف األول حتى الرابعمن 

نهاء إبعد كاملسار التخصص ي والتعليم املستمر املتكامل توفر الوزارة برامج التعليم املنهي والتقني و ، (التاسع

 ت.للمؤهال بما ينسجم مع املنظومة الوطنية  في الصف التاسع مرحلة التعليم األساس ي

( 12-10وف )الصفلبة تتضمن تدريس املناهج العامة أو املتقدمة لط(: و الثالثة لحلقةا) املرحلة الثانوية .3

تكون املناهج املتقدمة و  ،على أدائه في الصف التاسعالتحاق الطلبة في أي من هذه املسارات يعتمد حيث 

شهادة الثانوية بانتهاء لبة على يحصل الطباملناهج العامة. في مواد العلوم والرياضيات مقارنة أكثر زخما 

 .عاًما من التعليم اإللزامي 12هذه الحلقة بعد استكمال  

التسجيل وعندها يحق لهم رحلة الثانوية بنجاح، املين اجتازوا الذلبة وتوفره الحكومة للطالتعليم العالي:  .4

صولهم على شهادة الثانوية العامة، سواء كانت هذه الكليات بعد حفي أي برنامج تعليمي في إحدى الكليات 

 ، وال يشترط خضوعهم ألي سنة تأسيسية.خارجهاأو  داخل دولة اإلمارات

 النظام التعليمي حوكمة

إدارة كافة مراحل التعليم في الدولة، سواء في املدارس في دولة اإلمارات العربية املتحدة  تتولى وزارة التربية والتعليم

املدارس الخاصة  كما تشرف الوزارة على في مستوى التعليم العالي.أو الكليات والجامعات أو البرامج التعليمية 

استثناء مادة اللغة العربية والدراسات االجتماعية ب والحكومية دون إلزام املدارس الخاصة بمناهج الوزارة

  والدراسات اإلسالمية.

ظبي ائرة التعليم واملعرفة في أبو : ومنها دعلى املستوى املحليالتعليمية ؤون ببعض الش املؤسساتعدد من  يضطلع

(ADEK ) مسؤولية وتتولى هذه الدائرة  ،تطوير التعليم واملؤسسات التعليمية في هذه اإلمارةوالتي تعمل على

هيئة املعرفة أما  وقيادتها على مستوى املدارس الخاصة والحكومية.اإلشراف على مبادرات تطوير التعليم وتنظيمها 
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وضمان تنمية التعليم على املدارس الخاصة داخل إمارة دبي  الرقابةمسؤولية فتتولى  (KHDAوالتنمية البشرية )

 .التعليم الفني واملنهي والتدريبو باإلمارة ابتداًء من مراحل التعليم املبكر حتى التعليم العالي الخاص وتطوير جودته 

إمارة أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة الخاصة في  عمل املدارسالتربية والتعليم وزارة تنظم 

عن  2017في سبتمبر من عام  آل نهيان رئيس الدولة، حفظه هللا، السمو الشيخ خليفة بن زايد صاحبقد أعلن و 

تبع املدارس منظومة تعليم وت، في كافة اإلماراتخطط لتوحيد منظومة التعليم على مستوى املدارس الحكومية 

 موحدة جديدة 
ُ
" والتي تهدف إلى االرتقاء باملعايير التعليمية وتحقيق نتائج تعليمية اإلماراتيةاملدرسة عرف باسم "ت

 .أفضل

 

 : تنوعها وشمولهااملناهج

، األمر الذي ترتب عليه من التعليملتلبية احتياجات الجاليات األجنبية في دولة اإلمارات تنتشر املدارس الدولية 

ومناهج ، CBSE مناهج املجلس املركزي للتعلم الثانوي بالهند، منها نوًعا 17ليصل عددها إلى املناهج  ا فيتنوع

واختبار التقييم املدرس ي األمريكي ، GCSEالبريطانية  العامة الثانوية وشهادة، ICSE الشهادة الهندية للتعليم الثانوي 

SAT،  يرانية والباكستانية والفليبينية والروسية ومناهج البكالوريا باإلضافة إلى املناهج األملانية والفرنسية واإل

 (.IBالدولية )

 

وكان آخرها الدراسة  املتحدةفي دولة اإلمارات العربية من الدراسات عن التدريس الخصوص ي  عدةلقد تم تنفيذ 

في صوص ي والتي كشفت النقاب عن نطاق التدريس الخ 2012املعرفة والتنمية البشرية عام التي أجرتها هيئة 

لبة أكاديميا، وأثرها على مستوى أداء الط ،واستجابة إدارة املدارس لهذه الظاهرة في إمارة دبي،املدارس الخاصة 

ئة املعرفة عتمدت هيهذه الظاهرة. اأولياء األمور عن  آراءإلى جانب صوص ي والدور الذي تلعبه مراكز التدريس الخ

من الصف التاسع والثاني وطالبة طالًبا  585 حجمها يبلغ عينة من الطلبةوالتنمية البشرية في جمع معلوماتها على 

الذي تقدمه وفقا لتقارير الرقابة على جودة التعليم خاصة تتباين في مدرسة  14ي ، ويدرس هؤالء الطلبة فعشر

 كما أظهرت  ،لبة في عينة الدراسة قد تلقوا دروسا خصوصية% من الط49الدراسة أن كشفت املدارس. 
ً

إقباال

لذين يدرسون ا%( مقارنة بأقرانهم 70) املنهج الهندييدرسون الذين الطلبة  صوص ي بينأعلى على التدريس الخ

أظهرت الدراسة أيًضا أن أسلوب التدريس املباشر كان أكثر %(؛ 38ملناهج األمريكية أو البريطانية أو مناهج الوزارة )ا

ل ) %(22أنماط التدريس الخاص شيوًعا بواقع ) كما ، عات صغيرة العدد( نظام املجمو 10من كل  2في حين فضَّ

الصف بطلبة %( مقارنة 63)صوص ي التدريس الخعلى الصف الثاني عشر طلبة إقبال أظهرت الدراسة أيًضا زيادة 

في  الحصول على درجات أعلىالرغبة في   جاءت أخذ الطلبة للدروس الخصوصية فقد. وعن أسباب (%37التاسع )

من الطلبة في عينة الدراسة  %(86)وأن  %(، كما33)اإلحاطة باملادة العلمية بواقع زيادة  ثم%( 48)املرتبة األولى 

. أما من حيث مكان التدريس الخصوص ي في الحصول على درجات أعلىصوص ي على جدوى التدريس الخ أكدواقد 

منهم  %(25)في حين أن  منزل املدرسفي تلك الدروس يتلقون  واكانمن الطلبة  %(43) أن  أظهرت الدراسةفقد 

للتدريس لبة لجأ فيها الط، كما كانت مادة الرياضيات ومادة العلوم أكثر املواد التي منزل الطالبكانوا يتلقونها في 

في عينة مور األ %( من أولياء 71)أي ما نسبته ؛ أنفقت أغلب األسر %( على التوالي34%( و )52واقع )صوص ي بالخ
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 درهم 1000ما ال يقل عن الدراسة 
ً
 إماراتي ا

ً
الشهري  بلغ معدل اإلنفاقفي حين ، صوص يشهرًيا على التدريس الخ ا

 درهم 1,250كافة الطلبة في العينة على التدريس الخاص بين 
ً
لغ معدل إنفاق الطالب اإلماراتي ببينما لكل طالب،  ا

 درهم 2,625
ً
 .شهرًيا ا

السنة  طلبة% من 66ما نسبته لتظهر أن  201110وجاءت نتائج دراسة كلية دبي لإلدارة الحكومية التي أجرتها عام 

ية من املرحلة الثانوية )الصف الثاني عشر( يستعينون بمدرسين خصوصيين في مادة واحدة أو أكثر، وقد ئالنها

من اإلناث( من مختلف اإلمارات مسجلون لاللتحاق  98من الذكور و 82) ا وطالبةطالب 180هذه الدراسة  تشمل

واعتمدت هذه الدراسة على معرفة الخلفية التعليمية . جامعة اإلمارات العربية املتحدةبالسنة التحضيرية ب

نسبة ما الدروس الخصوصية وتصوراتهم بشأنها، علًما أن هم املتعلقة بوسؤالهم عن ممارساتلبة واالجتماعية للط

% من املدارس الخاصة التي تتبع مناهج وزارة 2.3% من املشاركين في الدراسة كانوا من املدارس حكومية و87

% كانوا من 6.2% من طالب املدارس الخاصة األجنبية و4.5والتربية والتعليم في دول اإلمارات العربية املتحدة، 

وأن كما خصوصية الدروس تلقيا للة أن الذكور أكثر نتائج الدراس. خلصت طالب معهد التكنولوجيا التطبيقية

أولياء األمور من أصحاب املستويات التعليمية العليا يميلون إلى االستعانة بمدرسين خصوصيين ألبنائهم، وأن 

 قد تلقوا حصصلبة % فقط من الط18نسبة 
ً
فردية مع مدرسين خصوصًيا، وقد اختارت الغالبية العظمى من  ا

إلى الدراسة أو كثر، وكما أشارت  طالبادروس خصوصية في مجموعات تضم من اثنين إلى خمسة املشاركين تلقي 

% من 53من املصريين( وأن نسبة  غالبيتهمن الرجال )هم مدرسين الخصوصيين % من امل83ما نسبته أن 

ك، ذهبت هذه املدرسين الرجال الذين يعطون دروًسا خصوصية كانوا هم مدرس ي املادة بالفصل، عالوة على ذل

 %. 7الدراسة إلى أن املعلمات من اإلناث ممن يعطون دروًسا خصوصية ال يمثلون سوى نسبة 

الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم فقد تضمن بيانات أكثر و  2015رضا أولياء أمور لعام  مسحقرير نتائج أما ت

 تتعلق بالدروس الخصوصية، حيث شارك به أكثر من 
ً

املدارس الحكومية  طلبةلياء أمور ألف من أو  57تفصيال

% من أولياء األمور ذكروا أن أبنائهم يتلقون 18.1 نتائج املسح أن ما نسبتهوالخاصة في إمارة أبوظبي، وكشفت 

 ا خصوصيةيتلقى أبنائهم دروًس % 19.7% في اللغة اإلنجليزية، و17.9 و ، دروًسا خصوصية في مادة اللغة العربية

% في مادة العلوم، وأوضحت النتائج كذلك أن نسبة الطالب الذكور الذين يتلقون 16.2 وفي مادة الرياضيات، 

  11الطالبات اإلناث.دروًسا خصوصية في املواد األربعة أعلى من نسبة 

% من األسر 30.1ة تنسبما وأشارت نتائج مرصد أحوال األسر املواطنة الذي أطلقته دائرة التنمية االقتصادية أن 

يتلقون دروًسا خصوصية كما أن متوسط إنفاق هذه األسر على الدروس الخصوصية خالل األشهر  لديهم أبناء

   12.اإماراتي ادرهم 6387بلغ حوالي  2016مارس  مسحالثالثة التي سبقت 

دروس عدة خصائص هامة تتعلق بالوعلى الرغم من محدودية نطاق هذه الدراسات، فإنها قد كشفت عن 

بل وسلطت الضوء على التحديات التي قد تواجهها وزارة التربية والتعليم لتنظيم  الخصوصية في اإلمارات

للمدارس الحكومية  ممثلةممارستها، وتوسع الدراسة الحالية نطاق الدراسات املذكورة من خالل تضمين عينة 

الوزارة والشهادة مناهج الذين يدرسون الصفوف الخامس والتاسع والعاشر والثاني عشر طلبة تشمل لوالخاصة، 

( في مختلف اإلمارات، SAT( واختبار التقييم املدرس ي )IB( والبكالوريا الدولية )IGالدولية العامة للتعليم الثانوي )

 .بها واملمارسات الفعلية املرتبطةالدروس الخصوصية الوالدين حول  آراء وتهتم الدراسة ب
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، كما هتحديد ضوابطصوص ي والسياقات املرتبطة به ينبغي أن توجه وتقود عملية التدريس الخدرجة انتشار  إن

ومنها املادة الحكومة عليه بعض االعتبارات األخرى لتحديد الحاجة من التنظيم ودرجة سيطرة ينبغي مراعاة 

، واإلتجاهات على جودة التعليم باملدارسصوص ي التدريس الخوأثر صوص ي، التدريس الخالدراسية، ومزود خدمة 

مارسات التدريس م املوجبة لتنظيم وضبطبعض األسباب  برايمارك يذكر . نحو التدريس الخصوص ي ومزويده

 13:ما يليتتضمن التي صوص ي و الخ

في الكثير من  امليسورةرغم أن العائالت : وجودته يمن عدم املساواة في الوصول للتدريس الخصوص الحد  (1

ضمن الدول ينتشر في العديد من صوص ي إال أنه تحمل تكاليف التدريس الخ على األكثر قدرةهي دول ال

هناك اجماع على أن الطلبة من خلفيات الحالتين في كال ت االقتصادية واالجتماعية املختلفة، ستوياامل

أفضل من خصوصيين  ومدرسينلتعليم جيد  أفضل في الوصول  يتمتعون بفرص مرتفعة اقتصادية-اجتماعية

 .منخفضة اقتصادية-اجتماعيةمن خلفيات أقرانهم 

التدريس النظامي من خالل  صوص ي علىيؤثر التدريس الخيمكن أن : التدريس النظامي ه علىتجنب سلبيات (2

، فمثال قد يلجأ مدفوع األجرصوص ي على التدريس الخطلبتهم بهدف زيادة إقبال  علمينتأثيره في سلوكيات امل

بعض املعلمين إلى استخدام طرق تدريس ذات جدوى متدنية إضافة إلى تقليل مقدار املعرفة املتعلقة 

ألنها لطلبته الدروس الخصوصية علم جهدا أكبر عندما يقدم أن يبذل امل، كما يمكن  باملواضيع الدراسية

ثمة مخاوف أخرى . وعلى صعيد آخر فالنظامييفوق ما يتقاضاه من أجر نظير تدريسه إضافيا  ستوفر له عائًدا

الذين يتلقون الكثير من الدروس الخصوصية وعدم تمكنهم من االندماج مع لبة تتعلق بزيادة انشغال الط

أنهم أيًضا  الوقت، كما ضيقنظًرا لوممارسة األنشطة التي يحبونها وهواياتهم رويح عن أنفسهم مجتمعهم أو الت

أنهم ، أو املدرسيةأثناء حصصهم مع املعليمن واألقران للملل أو اإلرهاق مما يمنعهم من التفاعل أكثر عرضة 

قد يصبحون أقل التزاما بتعليمات االنتظام الصفي مما ينعكس سلبا على البيئة الصفية وحق أقرانهم في 

 .الحصول على املعرفة التي يقدمها املعلم في الصف 

لديه بعد تلقي دروس خصوصية على  طلبتهمإلى إجبار علمين : قد يلجأ بعض املالسلبيةتجنب املمارسات  (3

 مه بهم ورفع درجاتهم، مما قد يكون له أثر مقابل اهتماساعات الدوام الرسمي 
ً
 سلبيا سيئا

ً
القيم على ا

؛ فس واآلخرين في هذه األعمارنال واالتجاهات لدى الطلبة أو األطفال والذين يشكلون مبادءهم واتجاهاتهم نحو 

وتحليلها في السلوكيات على املدى البعيد مثل تلك املمارسات و ضع في الحسبان آثار يأن صانع القرار  علىفلذا 

   سياقها الثقافي عند تحديد املقبول منها وغير املقبول.

 اإلساءة إلىدون  الخصوصيةتحول عملية تنظيم الدروس : ضمان حقوق املتلقي لخدمة الدروس الخصوصية (4

يسعى بعض املدرسين إلى التأثير قد ، الدرس خاصة من نمط واحد لواحدالطفل بدنًيا أو نفسًيا خالل جلسات 

كما قد ينتقد املدرس صوص ي، إلى االستعانة بالتدريس الخ نفسه لدفعهفي الثقة  يفقد بجعله الطفل على

، املدرسةاملتبعة في أو أساليب تختلف عن تلك الطلبة منهجيات أو يتبع مع املدرسة التي يدرس فيها الطفل 

األمور بحاجة إلى بعض الضوابط التي تساعدهم في اختيار والشك بأن مثل هذه املمارسات تجعل أولياء 
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في قدراتهم األمور ويتباين أولياء أو توقيع العقود املناسبة لالستفادة من خدماتهم، املناسب صوص ي املدرس الخ

أو تحديد األثر املباشر بين الجهد الذي يقدمه  الذي يتلقاه أبناءهمصوص ي تدريس الختقييم جودة العلى 

شركات التدريس بعض تتميز مدرس الخصوص ي وما يحققه الطالب من نجاحات وتحسن في األداء األكاديمي. و 

مما يجعل  ق وأساليب الترويج ألنفسهمتسويببراعتهم في ال (والعديد من املدرسين الخصوصيين)صوص ي الخ

 اإلعالنات املضللة في هذا الشأن.إلى اإلحاطة بما يحميهم من بحاجة أولياء األمور 

االلتزام بقوانين العمل  تنظيم الدروس الخصوصية يضمن :الدروس الخصوصية خدمة مقدمحفظ حقوق  (5

فبعض املمارسات ، مقدمي تلك الخدمةالخصوصية و  جهة تقديم الدروسبموجب العقود املبرمة بين املحلية 

مقابل بقوانين العمل  علم لهمدرسين ال صوص ي تستعين بمشركات التدريس الخكشفت عن أن بعض مراكز و 

 وغير منتظمة. غير رسميةبصفة أجور زهيدة تسددها لهم 

والجوانب الواجب تنظيمها في يمكن للحكومة أن تحدد األطراف التي تحتاج إلى تنظيم )سواء شركات و/أو أفراد( 

، ويمكن للدولة مدى انتشار التدريس الخصوص ي في الدولة وخصائصه الرئيسةبناًء على التدريس الخصوص ي 

ضبط صوص ي لتربوية التي ينتشر بها التدريس الخألنظمة الاالستعانة  بما هو مطبق من جوانب تنظيمية في ا

 وعواقبه.اته عملي

تتضمن الجوانب التي يجب تقييمها قبل أن تحدد الحكومة األطراف التي يجب أن تخضع للتنظيم والضوابط التي و 

 يجب تطبيقها وكيفية تطبيقها اآلتي:

زيادة انتشار الدروس فئة الدخل )ما أعلى فئة دخل تستعين بمدرس خصوص ي؟ وهل ترغب الحكومة في  .1

 من فئات اقتصادية واجتماعية مختلفة؟(؛الخصوصية ووصول الطلبة 

صوص ي )أًيا من الجنسين يعاني من ضعف التحصيل؟ وهل يجب أن يستهدف التدريس الخاالجتماعي النوع  .2

 دون اآلخر؟؛من الطلبة بعينه  انوع

 من جنسيات بعينها دروس طلبة)هل يحتاج ال الطالب جنسية  .3
ً
خصوصية أكثر من غيرها؟ وما املعتقدات  ا

 الثقافية املتعلقة باالستعانة بمدرس خصوص ي؟(؛

)هل يواجه أولياء األمور الذين يقطنون مواقع بعينها صعوبة في االستعانة الجغرافي/ مكان السكن املوقع  .4

 ألبنائهم؟(بمدرس خصوص ي 

وهل يشير ذلك إلى وفي أي املواد الدراسية؟  الدروس الخصوصية املراحل )في أي زخم الدروس الخصوصية  .5

 وجود قصور من الناحية التربوية في هذه املراحل واملواد؟(؛

 )هل يحسن التدريس الخاص من مستوى الطالب األكاديمي؟(؛التدريس الخصوص ي جودة   .6

التكاليف )هل يمثل التدريس الخاص عبأ على عاتق أولياء األمور؟ وإلى أي مدى تستطيع الحكومة دعم   .7

 لألسر الفقيرة؟؛صوص ي التدريس الخ

 االقتصادية )هل ستفرض الحكومة رسوم التبعات .8
ً
 على املدرس الخصوص ي؟( ا

ومنها  ول األخرى التي حاولت تطبيق ذلكالدالنظر إلى تجارب  ر في منع الدروس الخصوصية كلًيالدول التي تفكعلى ا

ملنع الدروس الخصوصية ولكن لم  وضع قيودالحكومات  تلك اولتحيث حكوريا وكمبوديا ومصر وتركيا وأوغندا، 
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على األسباب الرئيسية وراء االستعانة الدروس الخصوصية ضوابط أن تركز ينبغي  .14بثمارها القيودتأتي هذه 

 عن 
ً

قد تكون الجوانب ، في هذه الدول صوص ي فتقييم السمات األساسية للتدريس الخبمدرس خصوص ي فضال

اللجوء الحالي هي األسباب التي تكمن وراء متطلبات النظام التعليمي ووضعه الثقافية والدوافع االجتماعية و 

عليها قرار يتعلق  يبنىالتي و  ( االختبارات املصيرية1: ما يليتتضمن أيًضا هذه األسباب للتدريس الخصوص ي، كما و 

حيث يلجأ أولياء األمور إلى االستعانة بمدرس خصوص ي خاصة إذا كان ليس لديهم ثقة في جودة  لطلبةمستقبل اب

غير مؤهلين واملناهج الدراسية علمين أولياء األمور بأن امل اعتقادات( 2التعليم في املدارس الحكومية أو الخاصة؛ 

من أجل  وضع شروط ومتطلبات خاصة على الطلبة ( 3؛ لية ومعلمين مؤهلينوقدرات تدريسية عاتتطلب إمكانيات 

أولياء األمور أن نجاح حلقة تعليمية إلى أخرى داخل النظام التعليمي وما ينتج عنها من اعتقادات لدى االنتقال من 

نة بمدرس أبنائهم يعتمد على الحصول على دعم أكاديمي إضافي وبالتالي يصبح لديهم دافع كبير لالستعا

 .15خصوص ي

بعد تحليل الوضع الحالي للتدريس الخاص في الدولة واإلملام باألسباب التي تكمن وراء االستعانة بمدرس 

لتنظيم الدروس خصوص ي، يجب على الحكومة النظر في أنواع مختلفة من الضوابط التي يمكن أن تطبيقها 

الضوابط من دول مختلفة من العالم حول مثلة أالخصوصية في البالد، وفيما يلي تستعرض الجداول أدناه 

في مجموعة صوص ي على لوائح مراكز التدريس الخ 1لبعض عناصر التدريس الخصوص ي، فيركز الجدول املحددة 

، لرياضيات والعلوم واختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبةاتحصيل اختبار االتجاهات العاملية في  من الدول ونتائج

تحصيل للرياضيات والعلوم واختبار البرنامج الدولي اختبار االتجاهات العاملية في  الربط بين نتائجمن صعوبة وعلى 

تقدم صورة  مستويات األداء في تلك التقييمات واسعة النطاق إال أن تنظيم الدروس الخصوصية لتقييم الطلبة و 

 وضوابطه.صوص ي س الخجودة التعليم في األنظمة التي تشهد انتشار مرتفع لخدمات التدريعن 
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في مجموعة من الدول ودرجات كل دولة في التقييمات  مراكز التدريس الخاص: أمثلة حول ضوابط 1الجدول 

 دولية.
 الضوابط الدول 

ماكاو، هونج 

 كونج، الهند

 )بهار(

)على سبيل املثال تقدم وضع حد لعملية الترخيص، مثل ما املؤسسات التي يمكن ترخيصها كمراكز تدريس خصوص ي  -1

 فرد أو أكثر في أي يوم(. 21دروس لسبعة افراد أو أكثر في املرة أو 

 هونج كونج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتضمن: رقم التسجيل  -2
ً
مشاركة معايير التسجيل واإلدارة مع أولياء األمور والطلبة، كما ينبغي على املؤسسة أن توفر منشورا

واالسم والعنوان ورقم الهاتف، ومعلومات حول الدرس الخصوص ي)االسم واملحتوى والتكلفة والوسائل املستخدمة واملدة 

 ألموال، واملرافق )الفصول وغرفة املحاضرة ومختبر اللغات وغرفة الحاسب اآللي(والتاريخ واملكان(، وسياسات استرداد ا

 امتالك املدرس الخصوص للحد األدنى من املؤهالت. -3

 تحديد الحد األقص ى لحجم الفصل. -4

 تحديد ساعات العمل. -5

 عدم تحديد التكاليف )ُيوص ى باستخدام آليات السوق لتنظيم التكاليف(. -6

 أو طرق تدريس معينة في مراكز التدريس الخصوص ي. عدم اتباع مناهج أو كتب -7

 على املراكز اتباع اللوائح فيما يتعلق باإلعالن والضرائب والتأمين وعقود العمل. -8

عدم استخدام عبارات مبالغ فيها في اإلعالنات )مثل "األقوى في آليات االختبارات"( أو عبارات مضللة )مثل "أشهر معلم لغة  -9

 باختيار معظم الطلبة"(إنجليزية الذي يحظى 

 الصين

 )تشونغتشينغ(

 

 

 

 

 ألف دوالر. 300ينبغي أن تتخط األصول اإلجمالية للمؤسسة  -10

 اعتماد السلطات املعنية  ألسعار الدروس الخصوصية. -11

تعيين مجلس إدارة يتألف من ثالثة اشخاص على األقل في مركز التدريس الخصوص ي على أن يتمتع ثلثي األعضاء بخبرة  -12

 خمسة سنوات في مجال التدريس. 

 عدم تولي مدير املركز مسؤولية أكثر من مؤسسة. -13

 عدم إدارة مراكز التدريس الخاص من جانب موظفين حكوميين. -14

ن في كل مؤسسة من جانب الحكومة )على سبيل املثال يجب على املؤسسة تعيين ما ال يقل تحديد الحد األدنى للموظفي -15

 عن ثالثة مدرسين بدوام كامل(.

عدم تعيين مدرسين أو موظفين آخرين أثناء الخدمة من مدارس ابتدائية أو ثانوية أو مهنية إلعطاء دروس خصوصية في  -16

 أيام العمل.

 ة للمباني واملرافق.الحد األدنى من املتطلبات املحدد -17

 ماليزيا

 االلتزام باملناهج الرسمية املحددة من جانب وزارة التربية والتعليم. -18

 ضرورة وجود مجلس يتألف من ثالثة أعضاء على األقل على أن يكون الرئيس ماليزي الجنسية. -19

 الكثيف.توافر بنية تحتية مناسبة وعدم تواجد املركز في مناطق تعاني من االزدحام املروري  -20

 امتالك املدرس الخصوص ي لتصريح بالتدريس وامتالء املديرين لخبرة ال تقل عن ثالث سنوات. -21

 عدم تسجيل أي طالب دون سن السابعة في مراكز التدريس الخاص. -22

 تحديد الرسوم في املناطق املختلفة في البالد من جانب الحكومة. -23 بنغالديش

 كوريا
 مراكز التدريس الخصوص ي من جانب الحكومة.وضع سقف للرسوم التي تتقاضها  -24

 تحديد ساعات العمل )لتخفيف الضغط على الشباب الصغار(. -25

 % عن التكلفة الفعلية للخدمات.20وضع سقف للرسوم يزيد بنسبة  -26 تايالند

 أستراليا

وااللتزامات وضع مدونة قواعد السلوك من جانب جمعية التدريس الخاص بأستراليا على أن تتضمن: األهداف  -27

واملؤهالت واالختبارات السابقة والالحقة وتقييمات أخرى وما يخص عملية رفع التقارير واإلعالن واملعايير واملناهج 

الدراسية ووضع البرامج والسرقة األدبية وإدارة النشاط والعقود واسترداد األموال وإجراءات الشكاوى وكل ما يتعلق 

 .16باإلدارة

 ?Mark Bray (2009).  Confronting the shadow education system: What government policies for private tutoring مصدر: 
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املمارسات التنظيمية املختلفة في العديد  2الجدول لبة، ويعرض تتناول الفئة الثانية من الضوابط املدرسين والط

ال تسمح للمدرسين بإعطاء دروس  ذات األداء املتقدمتي أن كثير من الدول ال الجدير باملالحظةمن و  من الدول 

على سبيل املثال في سنغافورة ال يجوز ، تدير عملية الدروس الخصوصية من خالل قيود صارمة أنها خصوصية أو 

للمدرس إعطاء دروس خصوصية إال بعد الحصول على تصريح من املدير وملدة ال تزيد عن ستة ساعات في 

 .17األسبوع

 : أمثلة حول الضوابط املحددة للمدرسين / الطالب في املدارس العادية وفًقا لكل دولة.2الجدول 

لنواحي التنظيمية للدروس الخصوصيةا الدول   

بوتان، اليابان، كوريا، أجزاء من الهند، 

أجزاء من الصين، املالديف، منغوليا، 

 تايوان

آخرين في مدرسته لبة معلمين ب( لطو/أو لبته ُيحظر على املدرس إعطاء دروس خصوصية: أ( لط

 من مدارس أخرى.لبة و/أو ج( لط

 كمبوديا، الصين، جورجيا
من خالل قواعد السلوك وآداب املهنة  تنظيمهادرس إعطاء دروس خصوصية ويتم للم سمحال ي

 تنظيم الدروس الخصوصية. ضوابطخالل وليس من 

بروناوي دار السالم، ماليزيا، سنغافورة، 

 فيتنام

يجوز للمدرس إعطاء دروس خصوصية إذا حصل على تصريح من املدرسة أو أية جهات تربوية 

 أخرى بموجب شروط معينة.

هونج كونج، ماكاو، الفلبين، تايالند، نيبال، 

 أوزبكستان

 ومن يقصده للدروس الخصوصيةال يوجد ضوابط في هذا الشأن والقرار يرجع للمدرس 

 

أستراليا )مبادرة قسيمة التدريس الخاص / 

(، الواليات Even Startبرنامج 

 املتحدة األمريكي، إنجلترا* 

 األمور لتوفير دروس خصوصية ألبنائهم. ولياءتمنح الحكومة تمويل / قسائم أل 

 سنغافورة*

يمكن للمدير  الطلبة ذوي التحصيل املتدني.توفر الحكومة منح ملختلف الفئات املجتمعية لتحفيز 

أن يمنح املدرس تصريح إلعطاء دروس خصوصية ملدة ال تزيد عن ستة ساعات في 

 األسبوع.

 Bray, M. & Kwo, O. (2014). Regulating private tutoring for public good: Policy options for supplementary education in Asia. Hong Kong: Comparative املصدر: 

Education Research Centre. 

* Bray, Mark. (2009).  Confronting the shadow education system: What government policies for private tutoring?  Paris: International Institute for Educational 

Planning. 

 

واألفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص في الطلبة  تنظيم الدروس الخصوصية ضوابطتتناول الفئة األخيرة من 

وترى الحكومات أن هذه الفئة هي الفئة األصعب من  ،مجال الدروس الخصوصية بما في ذلك التدريس عبر اإلنترنت

زيادة وعي املستهلكين و/أو فرض الضرائب في الوقت ذاته يتم العمل على  ولكن، هانحيث التنظيم وبالتالي يتجاهلو 

على املدرس الخصوص ي الذي يعمل لحسابه الخاص. تمتلك املؤسسات التي تقدم دروس عبر وفرض ضوابط 

مدونات قواعد السلوك وأنظمة ا اإلنترنت الدوافع للتنظيم الذاتي والذي ُيعد أمًرا جوهرًيا ألي نشاط فقد يكون لديه

 .18اقبة خاصةمر 
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من التنسيق  اكبير  اتتطلب قدر صعبة و عملية تنظيم التدريس الخصوص ي ضوابط قد تكون عملية تطبيق 

)املدارس  املصلحةالتعليم والجهات الحكومية األخرى( وأصحاب التربية و واملشاركة بين الجهات املعنية )وزارة 

لصعب تنظيم كل أن تعي الحكومات حقيقة إنه من اصوص ي(، ومن املهم بمكان وأولياء األمور ومراكز التدريس الخ

 توفير معلومات، وعندها فمن الضروري  الجامعة والتدريس عبر اإلنترنت(طلبة )مثل صوص ي جوانب التدريس الخ

اد من اتخاذ خيارات واعية، كما يمكن تزويد أولياء حتى يتمكن األفر صوص ي حول التدريس الخ واضحة ودقيقة

 .19األمور بقائمة مرجعية حتى يتمكنوا من تحديد حاجة أبنائهم للدروس الخصوصية

رسمية ملراقبة  صوص ي فينبغي ان يكون هناك جهةإذا قررت الدولة تنظيم جوانب معينة في عملية التدريس الخ

قد ، و 20ة وباكستان( أو السماح ملجال التدريس الخاص لتنظيم نفسهعملية تطبيق الضوابط )مثل كوريا الجنوبي

من خالل  الضبط واملتابعة لتنفيذ مهاممن املوظفين توفير موارد معينة من الحكومة أن تقوم بيتطلب الخيار األول 

بل مراكز التدريس الذاتية من قسيعتمد على التدابير االستباقية ف(، أما الخيار اآلخر 1)املربع الزيارات امليدانية

  مع استمرارية التنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية.إلجراء التنظيم الذاتي الخصوص ي 

 

 : دور املكاتب التنظيمية املسؤولة عن التدريس الخاص 1املربع 

 Bray, M. & Kwo, O. (2014). Regulating private tutoring for public good: Policy options for supplementary education in Asia. Hong Kong: Comparative  املصدر: 

Education Research Centre (p.52). 

صوص ي املؤسسات املسؤولة عن عملية التدريس الخفعلى  في حال تشجيع الدول ملمارسات التنظيم الذاتي

املتعلقة بالتعليم والعمالة. و ها بفاوض مع الجهات الحكومية لوضع اآلليات الالزمة للعمل وفًقا للقوانين املعمول الت

في دول مثل اليابان وكوريا وأستراليا وأملانيا واليونان واململكة املتحدة والواليات املتحدة، ن يتبع أعضاء املؤسسات 

 .21ملدرس الخصوص ي وقد يتعرضوا لعقوبات في حالة رصد أية مخالفاتاملهنية مدونات قواعد السلوك الخاصة با
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تهدف دراسة "الدروس الخصوصية مدفوعة األجر في دولة اإلمارات العربية املتحدة من وجهة نظر الوالدين"، والتي  

 ظاهرة الدروس، إلى محاولة فهم التعليمالتربية و وزارة بالتعاون مع ملركز اإلقليمي للتخطيط التربوي ا نفذها

مدى انتشارها، في الصفوف الخامس والتاسع والعاشر والثاني عشر من حيث  الخصوصية مدفوعة األجر في الدولة

ودوافعها وأسبابها، وتكلفتها، ومن يقدمها، وحجمها وتباينها تبعا ملتغيرات الصف والجنس والجنسية ونوع املدرسة 

 أنماط، مع ضرورة االنتباه إلى أن هناك واملنهاج
ً
من الدروس الخصوصية التي تقدم في املدارس والتي ليس  أخرى  ا

 بالضرورة أن تكون مدفوعة األجر.

وستستخدم املعلومات واألدلة والنتائج التي توفرها هذه الدراسة امليدانية في وضع سياسات واتخاذ قرارات من 

الطلبة ذوي األداء املتدني وردم  بهدف دعم من قبل وزارة التربية والتعليم الخصوصية الدروسشأنها تنظيم وتأطير 

مؤهالت مدرس الفجوة في األداء بين الطلبة وصوال ألداء أفضل لكافة الطلبة، وتتضمن جوانب التنظيم 

 . شروط السالمة للطلبةوتكلفة الدروس وجودتها وظروف تطبيقها والتي تضمن الخصوص ي، 

 

 التي تناولت التدريس الخصوص ي قد رصدت  الدراسات السابقةأن بالرغم من و 
ً
في اإلمارات ه مختلفة من أشكاال

يتلقاه الذي و مدفوع األجر اإلضافي صوص ي إال أن هذه الدراسة تركز على التدريس الخ 22العربية املتحدة وخارجها

درس في املدارس  الطلبة
ُ
حديدا ستجيب الدراسة النظامية خارج أوقات الدوام الرسمي، وبشكل أكثر تفي املواد التي ت

  :عن األسئلة التالية

 اإلمارات العربية املتحدة؟ما مدى انتشار  الدروس الخصوصية مدفوعة األجر في  .1

بصورة منفردة، مع مجموعة الدروس الخصوصية األكثر انتشاًرا في اإلمارات العربية املتحدة ) أشكالما  .2

  ؟دروس خصوص ي اونالينطلبة(،  5طلبة(، مع مجموعة كبيرة )أكثر من  5-2صغيرة )

 املدرسة أم آخرون(؟علمو )متقديم الدروس الخصوصية للطلبة من الذي يقوم ب .3

 ؟ةاإلنجليزيلغة العربية واللغة لدروس خصوصية في الرياضيات والعلوم واللبة عدد مرات تلقي الطما  .4

 ؟على اولياء األمور  الدروس الخصوصية في الساعةما معدل تكلفة  .5

املستوى جنس املدرس، التي يبحث عنها أولياء األمور في املدرس الخصوص ي )واملواصفات ما السمات  .6

 التعليمي وغيره(؟

 بمدرس خصوص ي؟إلى االستعانة أولياء األمور التي تدفع ما األسباب  .7

مدفوع األجر في تحسين املستوى األكاديمي صوص ي التدريس الخ جدوى ما تصورات أولياء األمور حول  .8

 ألبنائهم؟
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عينة عشوائية  على اختيار التعليم التربية و وزارة التعليم في عمل املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي مع مركز بيانات 

الحلقة )نهاية الطلبة في الصف الخامس تستهدف الدراسة مجتمع الدراسة، و  تعميم النتائج علىبما يسمح ب طبقية

، ويدرس عشر )املرحلة الثانوية( الثانيوالصف العاشر، والصف الحلقة الثانية(، )نهاية التاسع الصف و األولى(، 

مناهج وزارة التربية والتعليم والبكالوريا الدولية والنظام البريطاني  2017/2018هؤالء الطلبة في العام الدراس ي 

(IG( والدبلوما األمريكية )SAT) في املدارس الحكومية والخاصة . 

، وجنس )دبي وأبوظبي وعجمان والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين(وقد روعي في العينة متغيرات اإلمارة 

التربية وزارة ، واملنهاج الذي يدرسه الطالب )خاص(، حكوميونوع التعليم )، مختلط(، إناث، ذكور املدرسة )

 .((SATوالدبلوما األمريكية )(، IG، والنظام البريطاني )لبكالوريا الدولية، االتعليمو 

قام املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي باختيار الفصول ، مدرسة 58والبالغ عددها  وبعد اختيار عينة املدارس

لفصل لطلبة في امتوسط عدد ابواقع فصل لكل صف، وحيث أن عشوائًيا  من الصفوف املستهدفة الدراسية

استبانة، وفي حال كون العدد أقل كان  30فقد كان الحد األعلى املطلوب تعبئته من الفصل الواحد هو  30الواحد 

عشوائيا من الفصول األخرى لنفس الصف، حيث كان يتم تسليم كل طالب مغلفا مغلقا  30يتم استكمال العدد 

ولي أمر من الذين يدرس أبناءهم  5280ر لولي أمره، حيث بلغت عينة أولياء األمو  يحتوي على أداة الدراسة  لينقلها

 في الصفوف املستهدفة في الدراسة.

( 2( توزيع مغلف لكل طالب في الصف والشعبة املستهدفة، 1دورا رئيسا في الدراسة، وتضمن:  املدرسةكان ملدير 

غلفات املغلقة من ( جمع امل3بدقة وموضوعية وإعادتها خالل عدة أيام، ة أداة الدراسة التواصل مع األهالي لتعبئ

إلى املركز اإلقليمي  ( التواصل مع املعنيين إلعادة الصناديق واملغلفات4الطلبة بعد تعبئتها من قبل ولي األمر. 

 مشرح لهوقد طلبنا من مدير املدرسة أن يتواصل مع الوالدين وي .للتخطيط التربوي وفقا لبرنامج خاص بذلك

أية  أنه ال يوجدمع التأكيد لهم  الهدف من الدراسة وأهميتها وضرورة اإلجابة عن األسئلة بموضوعية ودقة،

  .كن شريكا في صنع القرار التربوي"" لولي األمر رسالة الوزارة، حيث معلومات أو أسماء تدلل على الطلبة أو األهالي

 غير إماراتي(. ، اتيحسب الجنسية )إمار بألمور إلجابات أولياء ا وفقا خصائص الطلبة 5يوضح الجدول 

 )إماراتي، غير إماراتي( حسب الجنسيةخصائص الطلبة في عينة الدراسة ب: 5جدول 

(1970) ن=  غير إماراتي  خصائص الطالب  (1959)ن=  إماراتي 

 الجنسية  50% 50%

 جنس الطالب ذكر 41% 46%

 أنثى 59% 54%

 الصف 5 36% 33%

26% 26% 9 

22% 21% 10 

19% 17% 12 

 نوع املدرسة حكومية 70% 17%
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 خاصة 30% 83%

 مكان املدرسة أبوظبي 30% 36%

 دبي 30% 40% 

 الشارقة 13% 19%

 عجمان 5% 2%

 رأس الخيمة 7% 1%

 الفجيرة 13% 1%

 أم القيوين 2% 1%

املنهاج الذي  وزارة التربية والتعليم 73% 40%

 الطالبيدرسه 

 

 

 (SATالدبلوما األمريكية ) 22% 22%

 (IGالنظام البريطاني ) 2% 30%

 البكالوريا الدولية 2% 4%

 ولي األمر ال يعرف 1% 4%

 

 غير إماراتي(، حسب الجنسية )إماراتيخصائص االسرة وفقا الستجابات الوالدين ب 6يوضح الجدول و 

 غير إماراتي(، حسب الجنسية )إماراتيالوالدين بخصائص االسرة وفقا الستجابات : 6الجدول 

 خصائص األسرة  (1959)ن=  إماراتي (1970) ن=  غير إماراتي

 العالقة مع الطالب أب 39% 55%

 أم 54% 42%

 وص ي 7% 3%

متوسط الدخل  آالف 10أقل من  4% 22%

 ألف 20 -آالف 10 %36 %46 لألسرة الشهري 

 ألف 30 -ألف 21 25% 12%

 40 -ألف 31 10% 6%

 ألف 40فوق  18% 6%

 غير محدد 7% 10%

 املستوى التعليمي عامة فما دون ثانوية  52% 24%

 
16% 12% 

ودون  ةبعد الثانوية العام ما

 البكالوريوس
 درجة البكالوريوس 28% 40%

 أعلى من البكالوريوس مؤهل 8% 21%

التي يعمل ات قطاعال قوات مسلحة وأمنحكومة/  31% 9%

 فيها املستجيبون 

 

 ربة منزل  28% 14%

 قطاع التعليم 10% 14%

 صاحب عمل 3% 9%

 الهندسة 2% 9%

 والتجارة والخدمات البناء 2% 7%

 متقاعد 9% 1%

 ال يعمل 3% 5%

 أخرى  12% 32%
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قام الباحثون في املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي بمراجعة األدب التربوي الدولي والدراسات واملمارسات املتعلقة 

بالدروس الخصوصية والتحديات الخاصة بها وانتشارها وتداعياتها على األسر والنظام التعليمي قبل البدء بتطوير 

بدأت عملية تطوير فقرات االستبانة مع التركيز على أسئلة الدراسة ومن هنا أداة الدراسة واملوجهة ألولياء األمور، 

 والتي يفترض أن تساعد االستبانة في اإلجابة عنها من خالل املعلومات التي سيقدمها أولياء األمور.

بعد استكمال مسودة األداة عرضت أداة الدراسة على املعنيين من الوكالء والوكالء املساعدين ومدراء اإلدارات 

وذلك للتحقق من مناسبة محتواها وأنها تجمع اإلمارات العربية املتحدة، والفنيين في وزارة التربية والتعليم في دولة 

لتدريس الخصوص ي، كما وتم تحكيم األداة من قبل خبير دولي املعلومات التي تحتاجها الوزارة لوضع سياسات ا

مختص بالدروس الخصوصية وله مجموعة كبيرة من الدراسات املنشورة وأوراق العمل واملقاالت في الدروس 

الدروس الخصوصية مدفوعة األجر في دولة اإلمارات  الخصوصية، وكانت نتيجة التشاور والتحكيم إعداد أداة "

باللغتين العربية واإلنجليزية وبصورة مسح الكتروني  في صورتها النهائية تحدة من وجهة نظر الوالدين"العربية امل

للتحقق من وضوحها  شخًصا 50 )على موقع وزارة التربية والتعليم( وورقي. كما وجربت األداة على عينة من

 ومناسبتها وسهولة تعبئتها.

يكونوا جزءا من صنع القرار وتشجع أولياء األمور على أن  وأهميتها ةمقدمة توضح أهداف الدراستتضمن االستبانة 

املتعلقة بالدروس  الحالية ممارساتهممعلومات حول  التربوي إلى جانب وزارة التربية والتعليم من خالل تقديم

أولياء األمور بأن إجاباتهم ستبقى سرية  اعالمتم ، للجوء للمدرسين الخصوصيينهم ودوافع اوتفضيالتالخصوصية 

 من األجزاء التالية: وتتكون االستبانةوسيتم استخدامها ألغراض هذه الدراسة فقط. 

أساسية عن الطالب واألسرة، إضافة إلى لجمع معلومات  فقرة 13 يتكون هذا الجزء من: عامةمعلومات  .1

خصوصية مدفوعة األجر خالل العام الدراس ي دروًسا ى قد تلق الطالبحول ما إذا كان سؤال رئيس ي 

2017/2018. 

 تتناول ممارسات التدريس الخصوص ي في  فقرة 26 يتكون هذا الجزء من :مواد الدروس الخصوصية .2

، وتضمنت أسئلة لكل مادة والعلوم( ،أربعة مواد أساسية )الرياضيات، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية

التكلفة بالساعة والحد األقص ى للمبلغ الذي  (2لخصوصية في األسبوع؛ عدد ساعات الدروس ا( 1عن: 

( األداء 4؛ الب( املدرس الخصوص ي الذي يقوم بتدريس الط3يكون أولياء األمور على استعداد لدفعه؛ 

 قبل الدروس الخصوصية وبعدها. للطالباألكاديمي 

 11يتضمن ذلك مقياًسا ألسباب اللجوء للدروس الخصوصية ) تصورات أولياء األمور وتفضيالتهم .3

فقرة وجوانب الدروس الخصوصية التي يجب تنظيمها ) ،(فقرة 5)خصائص مدرس ي الخصوص ي (، و فقرة

 (.ةواحد

لتقييم األسباب التي تدفع أولياء األمور للجوء للدروس الخصوصية.  فقرة 11وضع فريق البحث مقياًسا يتكون من 

لفحص العالقات األساسية )أو الكامنة( بين  (Exploratory Factor Analysisالتحليل العاملي االستكشافي )تم إجراء 
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لدروس للجوء أولياء األمور تفسر  وجود ثالثة عوامل رئيسية لتكشف عن التحليل، وجاءت نتائج املتغيرات

 ، وهي: الخصوصية

ب بسبمن الواجبات واملهام واألنشطة والتي ربما تكون واملتطلبات  األعباء الدراسية: املتطلبات األكاديمية .1

 .تعقيد املناهج وكثرة االمتحانات والتقييمات التكوينية والختامية خالل الفصول الدراسية

املدارس وأداء أداء جودة التعليم في مدارس أبناءهم واملتمثلة في حول  الوالدينانطباعات  :جودة التعليم .2

 املعلمين.

من أصدقاء االستجابة لتأثير آراء املحيطين وانطباعاتهم وخبراتهم سواء كانوا : التأثر بالعوامل الخارجية .3

 األسرة واألبناء، أو من األقارب والجيران، أو من أسرة املدرسة من املعلمين واملديرين.

 املتغيرات تحت كل عامل 7 الجدول رقم(، وفيما يلي يعرض 0.63)ألفا وقد بلغت قيمة ثبات املقياس باستخدام 

  من العوامل الثالثة.

 : املتغيرات التي تبرز أسباب اللجوء للدروس الخصوصية7جدول 

 األسباب التي تدفع أولياء األمور للجوء للدروس الخصوصية

 املتطلبات األكاديمية

لجأت الى الدروس الخصوصية املدفوعة ألبني/ابنتي ألن املنهج الدراس ي الذي يدرسه/تدرسه صعب و معقد  1.1

  وله متطلبات كثير

  .لجأت الى التدريس الخصوص ي مدفوع األجر بسبب كثرة االمتحانات 1.2

 أعين معلما خصوصيا حتى يساعد ابني في حل الواجبات 1.3

 االهتمام بجودة التعليم

رغم أن جودة التعليم في مدرسة ابني/ابنتي جيدة إال أنني أدفع للدروس الخصوصية حتى يصبح أبنائي  2.1

 متفوقين أكاديميا على زمالئهم. 

 أدفع مقابل الدروس الخصوصية ألنني أعتقد  أن جودة التعليم في مدرسة ابني/ابنتي متواضعة 2.2

 ميهم في املدرسة ضعيفةيحتاج ابني/ابنتي دروسا خصوصية ألن نوعية وجودة معل  2.3

 التأثر بالعوامل الخارجية

ألجأ للدروس الخصوصية مدفوعة األجر ألن معظم اآلباء الذين أعرفهم يفعلون ذلك وأنا ال أريد أن يكون ابني  3.1

 مختلفا

لجأت الى الدروس الخصوصية بعد أن أقترح أحد املعلمين في مدرسة ابني/ابنتي أن يأخذ دروسا خصوصية  3.2

 .انتهاء الدوام املدرس يبعد 

 شجعني مدير مدرسة ابني/ابنتي أن أكلف أحدهم لتدريس ابني/ابنتي دروسا خصوص ي 3.3

 

العمليات وزارة التربية والتعليم )قطاعي في جمع بيانات الدراسة مع للتخطيط التربوي تعاون املركز اإلقليمي 

عديد من عقد املركز الوقد في دبي،  وهيئة املعرفة والتنمية البشرية في أبوظبي، ( ودائرة التعليم واملعرفةوالرقابة
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عنيين بمتابعة توزيع العينات وجمع البيانات من تلك املؤسسات والتي تضمنت نبذة عامة عن ورش العمل للم

، وامتدت فترة جمع ولياء األمور وجمعهاالطلبة اليصالها أل توزيع االستبيانات ومراحل وأهدافها ودورهم الدراسة 

 .2018مارس  20إلى  5البيانات ما بين 

عينتها من االستبانات بواقع صندوق لكل صف من الصفوف املستهدفة بحسب املراحل سة كل مدر  تتسلم

من  30إضافة إلى عدد  ملدير املدرسةتعليمات موجهه ورقة على  التعليمية في املدرسة، ويحتوي كل صندوق 

والصف اسم املدرسة يحتوي  لصق على الصندوق قد تم تثبيت مو  االستبانات ثبت على كل منها رسالة لولي األمر،

 )الشعبة( املستهدفة والتي قام املركز باختيارها عشوائيا من قواعد البيانات املتوافرة لديه. والفصل

 30طلبنا من مدير املدرسة توزيع االستبانات على الطلبة في الصفوف والفصول )الشعب( املستهدفة بواقع  

عشوائيا من الفصول األخرى لنفس الصف،  30كمال العدد استبانة، وفي حال كون عدد الطلبة أقل كان يتم است

من مدير كما وطلب حيث كان يتم تسليم كل طالب مغلفا مغلقا يحتوي على أداة الدراسة  لينقلها لولي أمره، 

خالل  للطلبة وتسليم االستبانة لولي األمر واعادتها بعد تعبئة جميع فقراتها توضيح الغرض من الدراسة  املدرسة

 أيام. بضعة

على الرغم من وجود أنواع عدة من الدروس الخصوصية، إال أن الدراسة الحالية اقتصرت على الدروس 

 على ذلك،  تلقيهاالتي يتم و في املواد األكاديمية الخصوصية مدفوعة األجر 
ً
عقب انتهاء الدوام املدرس ي. عالوة

، واقتصرت الدراسة تاسع والعاشر والثاني عشرالصف الخامس وال طلبةالبيانات التي تم جمعها على  اقتصرت

نتائجها محدد بالصفوف ، لذا فإن تعميم يدرس في الدولةمنهًجا دراسًيا  17من أصل رئيسة على أربعة مناهج 

 واملناهج املذكورة.
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 دروسقد تلقوا أبنائهم أن ء األمور أولياعينة ٪ من 27أشار 
ً
-2016خصوصية مدفوعة األجر خالل العام الدراس ي  ا

لدروس أكثر تلقيا لاإلماراتيين وقد كشفت نتائج تحليل البيانات بحسب متغير الجنسية أن الطلبة ، 2018

٪ من 21ابل يتلقون دروًسا خصوصية مق ٪ من اإلماراتيين32حيث أن ؛ من أقرانهم من غير اإلماراتيينالخصوصية 

 23.والفروق دالة احصائياغير اإلماراتيين 

الرئيس ي يتمثل السبب ، أولياء األمور يلجؤون لخيار الدروس الخصوصية ألبنائهمثمة ثالثة عوامل رئيسية جعلت 

)صعوبة املناهج الدراسية،  واألعباء الدراسيةفي املتطلبات األكاديمية  غير اإلماراتييناإلماراتيين و  للطلبةبالنسبة 

التأثر بالعوامل ، ثم الكثير من االختبارات والواجبات املنزلية(، يليه االهتمام بجودة التعليم )جودة املدرسة واملعلم(

من أصدقاء األسرة واألبناء، أو من األقارب تأثير آراء املحيطين وانطباعاتهم وخبراتهم سواء كانوا الخارجية )

 ٪ من أولياء األمور اإلماراتيين وغير 74 ما نسبتهيتفق و (، ن أسرة املدرسة من املعلمين واملديرينوالجيران، أو م

على أنهم سيتوقفون عن دفع تكاليف الدروس الخصوصية إذا قامت املدارس بتوفير دروس إضافية اإلماراتيين 

 بعد الدوام املدرس ي مجاًنا.ذات نوعية جيدة 

 دروسلم يتلقوا أبنائهم قالوا أن األمور الذين أما أولياء 
ً
أن يخبرونا فقد طلبنا منهم  ،هذا العام الدراس ي خصوصية ا

هناك عدة أن معطاة، وكشفت النتائج أسباب قائمة كل ما ينطبق على حالتهم من ختيار عن األسباب من خالل ا

نه/ابنته مستوى ابعتقاد ولي األمر أن "اوغير اإلماراتيين اإلماراتيين لبة شيوًعا بين الطذلك أكثرها أسباب محتملة ل

مساعدة أبنائهم بالواجبات املنزلية بأولياء األمور قيام " ٪(، يليه61)" جيد في املدرسة وال يحتاج دروس خصوصية

" لم أجد معلما خصوصيا جيدا " وأخيرا %(،22" )ال يمكنني تغطية التكلفة املالية لتلك الدروس%(، ثم "42)

(10)%. 

 لصفالدروس الخصوصية بحسب اانتشار 

 روستلقون دياإلماراتيون لبة الطكشفت الدراسة أن 
ً
غير اإلماراتيين في جميع أقرانهم من خصوصية أكثر من  ا

 ، وقد كان االقبال على الدروس الخصوصية 1شكل كما يظهر في ال خالل العام الدراس ي الحالي املراحل الدراسية

دال احصائيا في تلقي  على الرغم من وجود انخفاضفي الصفوف التي استهدفتها الدراسة  ااإلماراتيين متشابهبين 

أعلى في بينهم الدروس الخصوصية فقد كانت نسبة تلقي  غير اإلماراتيين . أما الطلبة 2425الصف التاسعطلبة 

  .ولكن الفروق غير دالة احصائيا الصف الخامس مقارنة بالصفين التاسع والعاشر 

مع الصفوف باملقارنة بداللة احصائية الدروس الخصوصية  تلقيارتفعت نسبة فقد  الصف الثاني عشر أما في 

بين اإلماراتيين إن الفروق في تلقي الدروس الخصوصية ف 1 الشكلوكما يوضح  ،26األخرى التي استهدفتها الدراسة

 في تلقي الدروس الخصوصية بين طلبة ، ويمكن تفسير الزيادةفي الصف الثاني عشر تتضاءل جداغير اإلماراتيين و 

نتيجتهم في هذا الصف تحدد الخطوة األولى في حياتهم العلمية والعملية من حيث الجامعة الصف الثاني عشر إلى 

 والكلية التي سيقبلون فيها وبالتالي املسار املنهي لهم في سوق العمل.

 



  

29 
 

  والصفحسب الجنسية ب 2017/2018خالل العام الدراس ي الذين يتلقون دروًسا خصوصية  للطلبة: النسبة املئوية 1لشكل ا

 

 الدروس الخصوصية بحسب جنس الطالب انتشار 

وغير اإلماراتيين دروًسا خصوصية ين اإلماراتيمن يتلقى الطالب الذكور ووفقا الستجابات اولياء األمور،  بصفة عامة

الفروق في تلقي الدروس الخصوصية بين الذكور واإلناث كانت ذات دالل احصائية ، ولكن اإلناث الطالباتأكثر من 

وتنسجم هذه النتيجة مع حقيقة أن أداء الطالب الذكور في تقييمات التعلم الوطنية والدولية  27اإلماراتيين فقط. في حالة

من خالل السعي للحصول على  الذكور الضعيفتحسين أداء أقل الطالبات اإلناث مما قد يدفع األهل إلى محاولة 

 .مدفوعة األجر تتمثل في الدروس الخصوصية والتياملدرسة أوقات مساعدة إضافية خارج 

 

وجنس  حسب الجنسيةب 2017/2018خالل العام الدراس ي الذين يتلقون دروًسا خصوصية  للطلبة: النسبة املئوية 2الشكل 

 الطالب 

 

 

 

 

36% 

23% 

30% 

19% 

 مقيم إماراتي 

 أنثى  ذكر

34% 

27% 

34% 
37% 

20% 
16% 16% 

35% 

 الصف الثاني عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الخامس

 (1970=العدد)غير إماراتي  (1959=العدد)إماراتي 
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 الدروس الخصوصية بحسب دخل األسرة الشهري  انتشار 

بين غير اإلماراتيين،  والطلب على الدروس الخصوصيةاألسرة الشهري  دخلمستوى ليس ثمة ارتباط واضح بين 

اإلماراتية، سر بالنسبة لأل أما أكثر. درهم إماراتي ف ألف 41تلك الفئة التي يبلغ معدل دخلها الشهري باستثناء 

 خصوصية، فكلما ارتفعت شريحة الدخلالدروس الشهري وتلقي البين دخل األسرة  داللةذو ارتباط فيوجد 

درهم  ألف 41التي يصل مستوى دخلها إلى ، فاألسر اإلماراتية لدروس الخصوصيةالشهري زاد معدل تلقي الطلبة ل

 .٪45تلقي أبناءهم للدروس الخصوصية تبلغ نسبة ف ٪ من العينة10ويمثلون  أكثر إماراتي ف

 

ومستوى  حسب الجنسيةب 2017/2018خالل العام الدراس ي دروًسا خصوصية  تلقواالذين  للطلبةالنسبة املئوية : 3الشكل 

 الدخل الشهري لألسرة  

 

 الدروس الخصوصية بحسب اإلمارة انتشار 

)أبو ظبي  في خمس إماراتمتقاربة  2018-2017خصوصية خالل العام الدراس ي الدروس تلقي الطلبة لل ةنسبكانت 

، أما في أم القيوين فقد جاءت النسبة مرتفعة نسبيا على الرغم من أن ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة(

 .( في أم القيوين أقل من اإلمارات األخرى 50نسبة أولياء األمور الذين أجابوا على هذا السؤال )العدد = 

 

.اإلمارة حسبب 2017/2018خالل العام الدراس ي دروًسا خصوصية  تلقواالذين  للطلبةالنسبة املئوية : 4الشكل   

25% 
29% 

34% 32% 

45% 

19% 21% 21% 19% 

27% 

 ألف وما يزيد 41من  ألف 40إلى  31من  ألف 30إلى  21من  ألف 20إلى  10من  آالف 10أقل من 

 (586=العدد)غير إماراتيين  (764=العدد)إماراتيين 

24% 

26% 

27% 

25% 

23% 

31% 

68% 

 (1306=العدد)أبو ظبي 

 (1393=العدد )دبي 

 (622=العدد )الشارقة 

 (131=العدد)عجمان 

 (139=العدد )رأس الخيمة 

 (288=العدد )الفجيرة 

 (50=العدد)أم القيوين 
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حيث ، 2017/2018املواد التي تلقى فيها الطلبة الدروس الخصوصية وتكرارها وتكلفتها للعام  8الجدول رقم  يعرض

 دروسبة معظم الطلتلقى فيها كانت مادة الرياضيات هي املادة التي 
ً
مادة العلوم  تالها٪(، 83خصوصية بنسبة ) ا

دروًسا  الطلبةيأخذ باملعدل ٪(. 44بية بنسبة )٪(، واللغة العر 50٪(، ثم اللغة اإلنجليزية بنسبة )58بنسبة )

 دروسمن الطلبة قد  ٪(27)، كما أن ما نسبته ملدة ساعتين في األسبوع لكل مادة خصوصية في مادتين
ً
خصوصية  ا

 .في املواد األربعة 2018/ 2017خالل العام 

 دروسبة أخذوا الطلمعظم أما من حيث وقت اإلقبال على الدروس الخصوصية، فقد كشفت الدراسة أن 
ً
 ا

والتقييمات  على الفترة التي تسبق االختباراتولم يقتصروا في ذلك خصوصية بانتظام طوال الفصل الدراس ي 

 دروستلقوا ينطبق ذلك بشكل خاص على أولئك الذين املركزية، و 
ً
خصوصية في مادتي اللغة العربية واإلنجليزية.  ا

والتقييمات املركزية  االختباراتلدروس خصوصية في الفترة التي تسبق الذين خضعوا لبة النسبة املئوية للطأما 

 مرتفعة في مادتي الرياضيات والعلوم. فقد كانت 

بلغ متوسط تكلفة دروس اللغة اإلنجليزية والرياضيات في الساعة أعلى من تكلفة دروس اللغة العربية والعلوم. 

 على من درس الخصوص ي ساعة الواحدةر للياء األمو أولما يدفعه في تباينا واضحاكان هناك وبشكل عام 
ً
. عالوة

املدفوع للدروس الخصوصية مختلًفا عن الحد األقص ى للمبلغ الذي الفعلي ذلك، لم يكن متوسط املبلغ 

وفقا إلجابتهم على سؤال حول أقص ى تكلفة باستطاعتهم أن يدفعوها للدرس  باستطاعة أولياء األمور دفعه

درهًما إماراتًيا  150مقابل  درهًما إماراتًيا في الساعة 170دفع يمكنهم لياء األمور اإلماراتيون و الخصوص ي، فوفقا أل 

 .غير اإلماراتيينألقرانهم من في الساعة 
 

  وتكرارها وتكلفتها خالل  خصوصية ادروستلقى فيها الطلبة املواد التي : 8الجدول رقم 

 

 املادة الدراسية

 

النسبة املئوية 

الذين تلقوا للطلبة 

 دروًسا خصوصية 

 للطلبةالنسبة املئوية 

الذين تلقوا دروسا 

 3-1خصوصية بانتظام )

 (أسبوعياساعات 

متوسط عدد 

 أسبوعياالساعات 

 دقيقة )ثانية( 

 للطلبةالنسبة املئوية 

الذين تلقوا دروًسا 

فقط قبل خصوصية 

 3-1)االمتحانات 

 (أسبوعياساعات 

في  متوسط املبلغ املدفوع

بالدرهم اإلماراتي  ساعةال

(ملدى)ا  

 الرياضيات

 (824)العدد=
83% 78% 2.1.(8) 22% 

153 

(20-800) 

 اللغة العربية

 (436)العدد=
44% 82% 1.9 .(8) 18% 

149 

(20-700) 

 العلوم

 (576)العدد=
58% 79% 2.0 .(8) 21% 

140 

(20-700) 

 اللغة اإلنجليزية

 (497)العدد=
50% 87% 2,0 .(8) 13% 

160 

(20-900) 

 

كما )ممتاز، جيد، متوسط، ضعيف( دام املقياس الرباعي باستخقام أولياء األمور بتقييم األداء األكاديمي ألبنائهم 

قاموا بتحديد ما إذا كان أداء األبناء قد تحسن في كل من املواد األربعة بعد التدريس الخصوص ي باستخدام 



  

32 
 

من قدرا الحظ معظم أولياء األمور  ،بشكل عام. إضافة لخيار ال أعرف (نهائيا، نوعا ما، قليال، كثيرا)مقياس رباعي 

اإليجابي للدروس يعكس إيمانهم باألثر ، مما خصوصيةاللدروس ابعد تلقي ألبنائهم األكاديمي في األداء لتحسن ا

  كان بسيطا.ولو  لطلبةالخصوصية على ا

أكاديمًيا بدرجة نوا تحسقد أشار أولياء أمورهم إلى أنهم قد % من الطلبة الذين يصنف أداءهم "ممتاز" 67 إن

تحسن ، أما الطلبة الذين جيد""من الطلبة الذين يصنف أداءهم ٪ 39، وينطبق ذلك التحسن الكبير على "كبيرة"

 على 30٪ و28) فبلغت نسبتهم " و "ضعيف" متوسطيصنف أداءهم "و  أداؤهم بدرجة "كبيرة"
ً
٪ على التوالي(. وعالوة

حدوث تحسن إلى ضعيف" "متوسط" و " لهم األداء األكاديميالطلبة الذين يصنف أولياء أمور  أشار  فقد ذلك،

 بأولياء أمور  بعد التدريس الخصوص ي"بسيط" 
ً
وتشير هذه  األداء األكاديمي "املمتاز" و "الجيد". الطلبة ذوي مقارنة

من الدروس استفادوا "املمتاز" و "الجيد"  أن الطلبة ذوي األداءبناًء على وجهات نظر أولياء األمور، و النتائج 

 "املتوسط" و "الضعيف". أقرانهم ذوي األداءالخصوصية أكثر من 

 

 2017/2018مدفوعة األجر للعام  للدروس الخصوصية تلقيهم بعد ألبنائهم األداء األكاديمي في تحسنالأولياء األمور حول آراء : 5الشكل 

 

  

التدريس الخصوص ي من قبل معلم يعمل في مدرسة أخرى وأشخاص أن معظم األطفال تلقوا  6يوضح الشكل 

الطلبة تشير نتائج الدراسة املتعلقة بمن يدرس  بغض النظر عن املواد التي تم تدريسها لهم. ليسوا مدرسين

من الطلبة الذين تلقوا ٪( 49-46)إلى أن  6املعروضة في شكل و  وفقا الستجابات أولياء األمور، س الخصوصيةالدرو 

في قد استعانوا بمدرسين من خارج مدرستهم في املواد الدراسية األربعة،  2017/2018دروسا خصوصية للعام 

باالستعانة  2017/2018خصوصية للعام من الطلبة الذين تلقوا دروسا ٪( 13-11)نسبة بسيطة  املقابل هناك

67% 

39% 

28% 30% 

18% 

47% 49% 

29% 

7% 
11% 

18% 

34% 

2% 1% 2% 3% 
6% 

1% 2% 4% 

 ضعيف متوسط جيد ممتاز

 ال أعرف نهائيا قليال نوعا ما كثيرا

 األداء األكاديمي 
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، وهذه النتائج تنطبق على شخص ن قبل خصوصية م ادروستلقوا   ٪(13-10)، وصفلبمعلميهم في ا
ً
ليس معلما

 .اإلماراتيين وغير اإلماراتيينالطلبة 

الذين استعانوا بهم  الخصوص ي ليسوا على دراية باملستوى التعليمي للمدرس يإلى أنهم % من أولياء األمور 45 أشار

 هم٪ من36استعان الخصوص ي فقد  باملستوى التعليمي للمدرس يانوا على دراية أولئك الذين كمن بين ، و مؤخًرا

 .ةدرجة الدكتورا يحملون ٪ 3درجة املاجستير و  يحملون ٪ 15حوالي ، مقابل درجة البكالوريوس يحملون  بمدرسين

 
 حسب املادةب 2017/2018مدفوع األجر للعام  توزيع ملقدمي التدريس الخصوص ي: 6الشكل 

 
 

مع وجود  في منازلهم كانت تتم %( أنه الدروس الخصوصية59ذكرت الغالبية العظمى من أولياء األمور بنسبة )

أن أبناءهم تلقوا الدروس ٪ فقط من اإلماراتيين 11فقد أشار في ذلك،  وغير اإلماراتيين اختالفات بين اإلماراتيين

، في حين تقاربت النسب بين املجموعتين فيما ٪ من غير اإلماراتيين29منزل املدرس مقارنة بـحوالي الخصوصية في 

 ٪(.6الخصوصية )٪( واملدارس كمراكز للدروس 10رخصة )حوالي املتعليمية الراكز يتعلق بامل

 

، (2017/2018خالل العام الدراس ي ) أبناءهموصية التي أخذها الدروس الخصنمط لدى سؤال أولياء األمور عن 

 بصورة منفردةأن أبناءهم قد تلقوا دروس خصوصية غير اإلماراتيين من  ٪45ين و اإلماراتيمن ٪ 62 فقد أشار 

إلى أن أبناءهم قد تلقوا دروس خصوصية في ٪ من أولياء األمور غير اإلماراتيين 37 في حين أشار، مدرس( -)طالب

٪ من أولياء 11٪ و24مقارنة مع ، طلبة( 5مجموعة كبيرة )أكثر من ضمن ٪ 14و طلبة(  5-2)مجموعات صغيرة 

طفيفة للغاية بين )أونالين(، فقد كانت  عبر اإلنترنتاما الدروس الخصوصية األمور اإلماراتيين، على التوالي. 

بأن هذه الخدمات مريحة ويمكن لتوالي( على الرغم من االدعاءات ٪ على ا4٪ و2اإلماراتيين )اإلماراتيين وغير 

13% 12% 

49% 

26% 

13% 
10% 

47% 

30% 

13% 13% 

47% 

28% 

11% 11% 

46% 

33% 

مدرس يعمل بمدرسة الطالب ولكن  مدرس الطالب بالصف

 ليس بالصف

 مدرس ال يزاول املهنة مدرس يعمل بمدرسة أخرى 

 اللغة اإلنجليزية العلوم اللغة العربية الرياضيات
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 في جميع أنحاء العالم نتيجة سرعة اإلنترنت العالية والتطورات في 
ً
 سريعا

ً
الوصول إليها بسهولة وأنها شهدت نموا

 .مجال التكنولوجيا واالتصاالت

 
 (n= 973) 2017/2018خالل العام  خارج املدارسوعة األجر  أنماط التدريس الخصوص ي مدف: 7شكل 

 

 

كما هو موضح في مدرس خصوص ي ألبنائهم  اختيار الجوانب التي يعتبرونها مهمة عند  عنأولياء األمور سألنا 

وفي السياق ، إلماراتيين وغير اإلماراتييناهي األهم لدى  %(86)وكشفت النتائج أن مهارات املعلم وخبراته ، 9جدول ال

يعينوا طالب جامعي الزال في مرحلة الدراسة ليقدم دروسا  يمكن أن من أولياء األمور أنهم ال  %(78) أفادنفسه 

 في مجال التدريس.    ألبنائهم لنقص خبراتهم خصوصية مدفوعة األجر 

أفادوا بعدم أهمية جنس املدرس الخصوص ي، إال أن الدالئل تشير إلى أن نسبة قد ورغم أن نصف أولياء األمور 

% من 51أفاد ، وقد قي أبنائهم التعليم على يد مدرس خصوص ي من ذات الجنسكبيرة من أولياء األمور فضلوا تل

يفضل ، و % فقط يفضلون مدرًسا ذكًرا5مقابل  أنهم يفضلون مدرسة خصوص أنثى  الطالبات اإلناثأولياء أمور 

 يمدرسة الخصوص % منهم يفضلون أن تكون 17كًرا وأن يكون املدرس الخصوص ي ذ الذكور % من أولياء أمور 30

   أنثى.    

%(، يليها "إمكانية 38ومن السمات اإلضافية التي ذكرها أولياء األمور في املدرس "السمعة كمدرس خصوص ي" )

   %(.10")الطالبو" أن يكون مدرًسا في مدرسة  ،%(13" )عمر"ال، و%(29" )الطالبإلى منزل  الوصول 

 

 

 

 

 

 

62% 

24% 

11% 
2% 

45% 
37% 

14% 

4% 

 5أكثر من )مجموعات كبيرة  (طالب 5-2)مجموعات صغيرة  شخص لشخص 

 (طالب

 التعليم عبر اإلنترنت

 غير إماراتي إماراتي
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 (n= 1487)ألبنائهم مدرس خصوص ي  اختيار : السمات املعتبرة لدى أولياء األمور عند 9جدول 

النسبة املئوية ألولياء األمور الذين يعتقدون أن 

 هذه السمات مهمة

 سمات املدرس الخصوص ي

 العمر 13%

52%  الجنس 

86%  التدريسية املهارات والخبرات 

38%  السمعة كمدرس خصوص ي 

10%  الطالبان يكون مدرًسا في مدرسة  

29%  الوصول ملنزل الطالبالقدرة على  

78%  في املرحلة الجامعية*عدم تعيين طلبة  

 

 كيف يجد أولياء األمور املدرس الخصوص ي 

و أتزكية وتوصية من آباء آخرين من خالل  يينالخصوصاملدرسين  أنهم وجدوا %( من أولياء األمور 68)أشار 

الطالب خصوص ي من مدرسة مدرس االستراتيجية األقل اتباعا هي تعيين ، وكانت او زمالء في الصف صدقاءأ

ترتبط هذه ، و مدير املدرسةفقط وجدوا مدرس الخصوص ي بناء على توصية من  %(2)في حين أن  %(،12)

. وكما مدرس ي الخصوص ياالستراتيجيات الثالث املفضلة باملعيار الرئيس ي الذي يعتمده أولياء األمور في اختيار 

وقد يفترض لالختيار، " كمعيار أساس ي املدرس وخبراته% من أولياء األمور اختاروا "مهارات 86أوضحنا سابًقا، فإن 

مدرس خصوص ي معروف من مدرسة االستعانة بمن أولياء أمور آخرين أو مدير املدرسة أو زكية أولياء األمور أن الت

% من أولياء األمور على البحث عبر 18يعتمد حوالي ن وخبراتهم. ملدرسيمهارات ادليل على جودة مثابة الب بالط

 إليجاد مدرس.  عالنات تجارية/ دعائية في وسائل االعالماال اإلنترنت أو 

 
 (n= 973) 2017/2018كيف يجد أولياء األمور املدرس الخصوص ي خالل العام : 8شكل 

 

 

68% 

8% 

12% 

2% 

10% 

 توصية من أولياء أمور آخرين

 البحث عبر اإلنترنت

 املعلم يدرس في مدرسة الطفل

 تم توصية باملدرس من خالل مدير املدرسة

 اإلعالنات
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دولة  فيالدروس الخصوصية لتنظيم سياسات توفير أساس الدراسة يتمثل في محاولة  أحد اهداف هذهإن  

الخصوص ي دريس عن ماهية جوانب التمن أولياء األمور  املشاركين، ولذا فقد سألنا عينة اإلمارات العربية املتحدة

وطلبنا منهم اختيار كل ما ينطبق من  مدفوع األجر التي يعتقدون أنها بحاجة لتنظيم من قبل وزارة التربية والتعليم

يرى ال ينبغي تنظيمها في حين الدروس الخصوصية منهم فقط يعتقدون أن % 5قائمة معطاة، وكشفت النتائج أن 

من الجوانب املتعلقة ربية والتعليم على جانب أو أكثر باقي املشاركين ضرورة وجود رقابة من جانب وزارة الت

األهم من حيث الحاجة "جودة الدروس الخصوصية" وكان جانب . 10جدول ضها بالتدريس الخصوص ي كما يعر 

منهم "تكلفة الساعة من الحصة  %(60)، في حين اختار %(64) الذي اختاروهأولياء األمور للتنظيم وفقا لنسبة 

أيد  ر الخصوصية" كجانب ثاني، في حين جاء جانب "مؤهالت مدرس الخصوص ي" في الدرجة الثالثة وبنسبة اختيا

%(. 51) " وبنسبة اختيار أثناء درس الخصوص ي للطلبةشروط السالمة واألمان من قبل أولياء األمور، تاله " %(52)

مجال تركيز الدروس الخصوصية بحيث تركز  على املهارات و ليس الكتاب/الكتب "بوبلغت اإلجابات الخاصة 

 وترى نسبة (، %40) ما نسبته " فيها الدروس الخصوص ياألماكن التي تقدم (، و جانب "%43)" املدرس ي والتلقين

  لطلبتهم.%( أنه ال ينبغي السماح لهيئة التدريس باملدرسة إعطاء دروس خصوصية 29)قليلة من أولياء األمور 

 

 (n=1264من قبل وزارة التربية والتعليم ) تنظيمها: جوانب الدروس الخصوصية الواجب 10جدول 

 تنظيمها الجوانب الواجب  نسبة أولياء األمور 

60%  تكلفة الساعة من التدريس الخصوص ي 

64%  جودة الدروس الخصوصية 

52%  مؤهالت املدرس الخصوص ي 

51%  شروط السالمة واألمان للطالب/ الطالبة أثناء درس الخصوص ي 

29%  كادر املدرسة )ينبغي أن ال يدرسوا طالبهم تدريسا خصوصيا مدفوع األجر (  

40%  األماكن التي تقدم فيها الدروس الخصوص ي 

43%  مجال تركيز الدروس الخصوصية بحيث تركز  على املهارات و ليس الكتاب/الكتب املدرس ي والتلقين 
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بالنظر إلى خصائص الدروس الخصوصية في دولة اإلمارات العربية املتحدة وتزايد الطلب عليها فمن املهم بمكان أن 

تقود وزارة التربية والتعليم عملية صياغة سياسات لتنظيم الدروس الخصوصية وتحديد حوكمتها للسنوات 

في األساس على ضمان جودة الدروس الخصوصية  تركز لتي وا املقبلة. ويمكن تبني املقترحات التالية أو جوانب منها

من خالل تحديد من ُيسمح له أن يكون مدرًسا، وتوفير خيارات معقولة ألولياء األمور لتحديد كيفية اختيار 

 مدرسين ألبنائهم، واملكان الذي يمكن أن تعقد فيه تلك الدروس، وتكلفتها. وبشكل أكثر تحديد
ً
تقترح الدراسة  ا

 السياسات التالية: خيارات

 

 برامج 
ً
اء اليوم الدراس ي داخل املدارس الحكومية بعد انتهاثرائية وعالجية يمكن أن تقدم الوزارة مجانا

بحيث تكون موزعة جغرافًيا في كافة اإلمارات، ويمكن السماح ملعلمي الوزارة تقديم حصص الدروس 

حتسب بناًء على عدد ساعات التدريس الخاص 
ُ
الخصوص ي في مدارسهم أو في غيرها مع منحهم عالوة ت

التعليم لديهم رخصة مزاولة مهنة التعليم والصادرة من شهريا، على اعتبار أن معلمي وزارة التربية و 

 الوزارة. 

 

حال رغبته في مزاولة نشاط التدريس الخاص في يمكن للوزارة أن تشترط حصول أي مدرس على ترخيص 

 ضمان امتالكمنها ، و تقوم عملية الترخيص على توافر الشروط الرئيسية للتدريس على أنخارج املدرسة 

ام باستراتيجيات التدريس األساسية واملعرفة املرتبطة باملادة التي سيدرسها، ثم اإلمل لمهاراتلاملدرس 

الخصوص ي وأساليبه. ويمكن لوزارة التربية والتعليم إدارة عملية الترخيص للتدريس الخصوص ي، وإنشاء 

منصة إلكترونية يدرج فيها جميع املدرسين املرخص لهم مزاولة التدريس الخصوص ي بحيث تكون 

املعلومات متاحة لكافة أولياء االمور.

 

تقدم املنصة اإللكترونية التي ستنشأها وزارة يقترح أن باإلضافة لتقديم قائمة باملدرسين املرخص لهم، 

التربية والتعليم معلومات حول حقوق أولياء األمور ومسؤولياتهم املتعلقة بتعيين مدرس خصوص ي أو 

  توفر التعامل مع مركز خاص، ويمكن أن 
ً
من ون يستطيع "صفحة تقييم"ولياء األمور أل املنصة ايضا

حول هم قرار  ملساعدتهم في اتخاذتكون متاحة ألولياء األمور اآلخرين على أن  خاللها تقييم أداء املدرسين 

املدرس األفضل، ويمكن وضع خط ساخن للشكاوى حتى يتسنى ألولياء األمور اإلبالغ في حال عدم 

  االمتثال لضوابط وزارة التربية والتعليم. 

 

مع مراعاة تكلفة التدريس الخصوص ي على بناًء على معايير مناسبة لحد أقص ى وضع تحتاج الوزارة إلى 

درس، ونمط التدريس )فردي أم جماعي(، واملواد التي يتم توفيرها للطالب وخالفه، مع إمكانية مؤهالت امل

 .هاالتبليغ عن أية تجاوزات في هذا الصدد عبر منصة الوزارة اإللكترونية أو الخط املباشر التابع ل
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5.  

لزم وزارة التربية والتعليم املراكز الحصول على رخصة عمل، والبد أن تراعي عملية ترخيص  ينبغي
ُ
أن ت

لتجارية بما في ذلك عدد الطلبة إضافة لمزاولة نشاط التدريس الخصوص ي عدًدا من الضوابط التعليمية 

سالمة واألمان للطلبة أثناء درس الخصوص ي، شروط الباملسموح بتدريسهم، واإلرشادات املتعلقة 

وساعات عمل تلك املراكز، والخدمات املتاحة، وتكلفة الساعة من التدريس الخصوص ي، ونمط التدريس 

 املتبع )فردي أم جماعي(، واملمارسات اإلعالنية، والتحقق من ترخيص املدرسين لدى الوزارة. 

 

يمكن للوزارة أن توفر قسائم للطلبة الحاصلين على درجات متدنية وأقل من املتوسط الوطني في 

اختبارات القراءة والكتابة والحساب، على أن يقتصر استخدام القسيمة في أحد مراكز التدريس 

لخصوصية، إلى املرخصة، وتحدد املبالغ والضوابط في هذه القسائم حسب التكاليف املحددة للدروس ا

جانب متابعة الوزارة ملستوى الطلبة والتقدم في املعرفة واملهارات التي يمتلكونها أثناء تلقيهم للدروس 

 الخصوصية، ودرجة رضا أولياء األمور.

 

تتطلب التنسيق بين اإلدارات التابعة لوزارة التربية والتعليم وبين الوزارات والشك في أن جميع هذه املقترحات 

ووزارة االقتصاد وغرفة التجارة والصناعة من جميع اإلمارات(.  ،األخرى والهيئات )وزارة املوارد البشرية والتوطين

الخصوص ي وتقييمها، عالوة على  مدرسو طريقة عململراقبة  ويمكن وضع إطار عمل إداري لوضع ضوابط وآليات

 للطلبة.التحقق من جودة الخدمات املقدمة 

املحكمة واملدروسة للممارسات الدروس الخصوصية من قبل وزارة التربية الضوابط واضحة و إن التعليمات ال

ومن املتوقع أيًضا أن يؤدي توفير برامج للطلبة وتساعدهم في تحسين درجاتهم، األداء األكاديمي والتعليم ستحسن 

التدريجي للدروس لها إلى التقليص  ةبعد اليوم الدراس ي ومراكز مرخصداخل املدرسة صوص ي تدريس خ

 الطلبة.الخصوصية غير املنظمة داخل منازل 
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