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 سورية في الجامعي قبل ما الخاص التعميم في التوسع
 

 الشافي  عبد حسن دينا د/.أ صافيتا و محمد سمرأ/ و  نصار محمد ساميأ.د/ 

 
 :الممخص
 في الخاص لمتعميـ التاريخي التطور مراحؿ دراسة إلى الحالية الدراسة ىدفت 
 الخاص التعميـ ووضع، يةالخاص قبؿ الجامعي في سور  وتعَرؼ واقع التعميـ، سورية

 في الخاص التعميـ في التوسع مبرراتتعرؼ  إلى باإلضافة، الراىنة األزمة ظؿ في
 ألىـ عرض وأخيراً ، الخاص بالتعميـ المرتبطة المشكبلت بعضتعرؼ و ، سورية
 .التربوية العممية تطوير في الخاص التعميـ مساىمة لتفعيؿ اآلليات
 لمتوسع يمكن مدى أي إلى: سؤاؿ الرئيسيال عمى اإلجابة خبلؿ مف وذلؾ 

 الجامعي قبل التعميم في التعميمية العممية تطوير في يسيم أن الخاص التعميم في
 ؟سورية في

 :اآلتية المحاور وفؽ 
 .)مدخؿ تاريخي( الجامعي في سورية قبؿ الخاص التعميـ -أوالً 
 .الجامعي قبؿ الخاص واقع التعميـ-ثانياً 
 .الراىنة األزمة ظؿ في لخاصا التعميـ -ثالثاً 
 .الجامعي قبؿ الخاص التعميـ في التوسع مبررات -رابعاً 

 .الجامعي قبؿ الخاص بالتعميـ المرتبطة المشكبلت– خامساً 
 التعميـ في التعميمية العممية تطوير في الخاص التعميـ مساىمة تفعيؿ آليات-سادساً 

 .الجامعي قبؿ
 .تحميميالدراسة المنيج الوصفي ال واتبعت 

سياماتو الخاص بالتعميـ المرتبطة النتائج مف مجموعة إلى الدراسة وخمصت  وا 
 مساىمة تفعيؿ شأنيا مف التي التوصيات بعض إلى باإلضافة، سورية في التعميـ في

 .سورية في التعميمية العممية تطوير في الخاص التعميـ
 
 

                                                           

  أصول التزبيتبحث استكماالً لمتطلباث الحصول علي درجت دكتور الفلسفت في التزبيت تخصص. 



 سورية في الجامعي قبل ما الخاص التعميم في التوسع
 

 

433 

Expansion in the private pre-university education in Syria 

Summary:  
The current study aimed to studying the stages of Pre-

university private education in Syria (historical introduction), 

the current situation of the private education system in Syria, 

Pre-university private education during the current crisis, The 

Justifications for the expansion of private pre-university 

education, and the problems related to private education, 

Finally, a presentation of the most important mechanisms to 

activate the act of private education in the development of the 

educational process. 

By answering the main question: To what extent can the 

expansion of private education contribute to the 

development of the educational process in pre-university 

education in Syria? 

According to the following topics: 

1-Pre-university private education in Syria (historical 

introduction) 

2 – the current situation of the private education system in Syria 

3- Pre-university private education in light of the current crisis  

4- Justifications for the expansion of private pre-university 

education 

5- Problems associated with private pre-university education 

6- Mechanisms of activating the contribution of private 

education in the development of the educational process in 

pre-university education 

The study followed the descriptive analytical approach. 

The study concluded with a set of results related to private 

education and its contribution to education in Syria, as well as 

some recommendations that would activate the contribution of 

private education in the development of the educational process 

in Syria. 
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 المقدمة:
وىو مفتاح التنمية والتطور االقتصادي ، يعتبر التعميـ محور تقدـ أي شعب

فوجود مواطنيف متعمميف يمتمكوف أفضؿ وأحدث المعارؼ والميارات ىو ، لكؿ دولة
فالتجارب الفعمية لشعوب ، السبيؿ األفضؿ لممنافسة في كافة األسواؽ المحمية والدولية

ا بأزمات طاحنة عسكرية أو اقتصادية كالياباف أو تسمحت بالتعميـ بعد مرورى
فقد لعب التعميـ دورًا فاعبًل في تطوير المقدرات البشرية ، سنغافورة خير دليؿ

 واالقتصادية عف طريؽ التوسع فيو عبر إتاحتو لكؿ مواطف بدوف أية شروط أو قيود.
حديات التي وتعرَّض التعميـ في الربع األخير مف القرف العشريف لكثير مف الت
واالقتصاد ، فرضتيا التحوالت والتغيرات العالمية نتيجة اتباع سياسات التجارة الحرة

المفتوح باإلضافة إلى التطور التكنولوجي والمعرفي اليائؿ وما رافقو مف تغييرات في 
 وتراجع احتكار الدوؿ لتقديـ الخدمات التعميمية لمواطنييا، سوؽ العمؿ ووظائفو

  لمقطاع الخاص في ظؿ تخفيض اإلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ. جاؿمقابؿ فتح الم
 لعممية وفاعبلً  قوياً  أساساً  تاريخياً  سورية في والخاص العاـ بشقيو وشكؿ التعميـ

 في الفرص خمؽ خبلؿ مف، سورية في واالجتماعي االقتصادي بالواقع النيوض
، والنخب الكوادر عدادوا  ، البطالة معدالت وتخفيض، التشغيؿ مستوى ورفع، العمؿ

 تبني عمى المتعاقبة السورية الحكومات وعممت، السورية الدولة قواعد وتأسيس
 خططاً  الدولة نفذت لذلؾ و، المجاني الحكومي التعميـ عمى ترتكز تعميمية استراتيجية
 عمى والمينية العامة الحكومية المدارس في الكبير بالتوسع يتعمؽ ما في طموحة
غير أنيا ومنذ نياية التسعينيات مف القرف العشريف بدأت ، السورية األراضي كامؿ

بفتح الباب أماـ إسياـ القطاع الخاص في التعميـ عبر إصدار المرسـو التشريعي رقـ 
الذي أعطى الضوء األخضر لمتوسع في التعميـ الخاص ما قبؿ  4003لعاـ  33

جيزة بمقدار كبير نتيجة فازدادت أعداد مؤسساتو وطبلبو خبلؿ فترة و ، الجامعي
وارتفعت نسبة مساىمتو بشكؿ كبير قبؿ بدء األزمة ، الطمب االجتماعي اليائؿ عميو

كما أنو شكؿ مبلذًا لمكثير مف األسر التي اختارت أف تعمـ أبنائيا ، الراىنة في سورية
ضمف مؤسساتو خبلؿ الحرب نظرًا لمخدمات التعميمية األفضؿ المقدمة مقارنة مع 

 ومنخفضة الجودة مف ناحية ثانية.، التعميـ الحكومي المكتظة مف ناحية مدارس
إمكانية التوسع في التعميـ الخاص قبؿ تعرؼ وعميو ىدفت ىذه الدراسة إلى:

 عي في ظؿ األزمة السورية واألدوار التي يمكف أف يمعبيا في التعميـ السوري. امالج
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 :ميي ما في البحث ىذا أىمية تتجمى :البحث أىمية
 عمى، سورية مف قبؿ في مجاؿ لـ تتـ دراستو الجامعي قبؿ الخاص التعميـ إف -

 التعميمية العممية في الخاص التعميـ لمساىمة والمتزايدة الكبيرة األىمية مف الرغـ
 التعميـ لتجربة والسمبية اإليجابية الجوانب لمعرفة لدراستو الحاجة يستدعي مما

 .فتراتو مختمؼ خبلؿ الخاص
 مف كبير قسـ خروج بعد الخاص في العممية التعميمية التعميـ مشاركة أىمية -

 إلى تحوليا أو الدمار بسبب التعميمية الخدمة نطاؽ عف الحكومية المدارس
 ممحة ضرورة أكبر بشكؿ الخاص التعميـ مساىمات مف مما يجعؿ إيواء مراكز
 ىذه لتفعيؿ ناسبةم آليات وضع يستدعي مما سورية في الراىنة األزمة ظؿ في

 مقارنة فييا يتمتع التي لممرونة نظراً  ممكنة فائدة أقصى عمى لمحصوؿ المساىمة
 .الحكومي التعميـ مع

 التعميـ قاعدة توسيع يتطمب الخاص التعميـ عمى الكبير االجتماعي اإلقباؿ -
 الرسالة مع متوافقة وتعميمية تربوية لرسالة تقديمو أساس عمى سورية في الخاص

 األولويات وتحديد، التنظيمي ىيكمو إعادة عبر ربحية غير العاـ لمتعميـ لتربويةا
 لتطوير سورية في والتعميـ التربية وزارة الدراسة ىذه فتفيد منو المرجوة التعميمية

 .التعميمية العممية في مساىمتو وتحسيف التعميـ ىذا
نشأة التعميـ الخاص في عدـ تطور تجربة التعميـ الخاص عف أسموبيا المتبع منذ  -

وغياب أنواع التعميـ ، سورية في االتكاؿ بشكؿ رئيس عمى التعميـ مقابؿ الرسـو
 الخاص المعتمدة عمى القطاع األىمي والمشاركة االجتماعية في التعميـ.

  :السابقة الدراسات
 ومف خبلؿ دراسة، وعددت أنماطيا، الخاصة المدارس فمسفة وىبة حممت دراسة

والمعارضة لمتوسع في التعميـ  المؤيدة بينت المواقؼ مصر في الخاص عميـالت واقع
 بالدراسة والمقاببلت الميدانية عف نقاط وكشفت، الفقير الصعيد مجتمع في الخاص
 والمشكبلت بالمحيط عبلقتيا دراسة عبر الخاصة المدارس أداء في والقوة الضعؼ
 تصور لتنتيي بوضع واالمتحانات قويـوالت بالمعمميف المرتبطة والمشكبلت، اإلدارية
 .(33-3 ص ، ص4003)عماد صموئيؿ وىبة، . مشكبلتو لحؿ مقترح

 العاـ لمتعميـ شريؾ مف خبلؿ كونو الخاص التعميـ في التوسع أحمد ودرست 
وطرحت العديد مف السيناريوىات لتنظيـ ، الراىنة خبلؿ المرحمة التعميمية العممية في

 منظور وضع إلى فعممت، ؿ مساىمتو في العممية التعميميةوتفعي، التعميـ الخاص
 خبراتو إلى باالستناد العاـ التعميـ في كشريؾ الخاص التعميـ في لمتوسع مستقبمي
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 تؤثر التي والعالمية المجتمعية المتغيرات ألىـ وعرضت، المجاؿ ىذا في المتميزة
 بشكؿ التوسع بيدؼ في الخاص لمتعميـ جديدة رؤية ووضع، التعميـ منظومات عمى

 .(40-4 ص ، ص4003أحمد،  حسف مرفت) إيجابي
 جزئياً  أو كمياً  العاـ التعميـ لخصخصة أسموب دراستو في المجيدؿ بينما طرح 

 في الخاص القطاع مساىمة آليات كإحدى العالمية التجارب ضوء في السعودية في
، التعميـ لخصخصة األسس النظريةتعرؼ مف خبلؿ ، التعميـ نوعية تحسيف

 وذلؾ، ومعوقاتو العاـ التعميـ مدارس إدارة في الخصخصة أسموب تطبيؽ ومتطمبات
 تطوير أف وتوصمت، المجاؿ ىذا في والعالمية العربية التجارب عمى اإلطبلع عبر

 في الخصخصة أسموب تطبيؽ أساس ىي لممؤسسات والمالية اإلدارية األنظمة
 Languilleوأكدت ، (43-3 ص ، ص4004المجيدؿ،  محمد)العاـ  التعميـ مدارس

 مف العدالة تحقيؽ لضماف الخاص التعميـ عمى مشرفة تكوف أف لمدولة بد ال بأنو
 واستعرضت، ثانية جية مف لصالحيا لمتعميـ الميسورة الطبقات استغبلؿ وعدـ، جية

، أفريقيا جنوب في التكمفة المنخفضة الخاصة المدارس مفيـو يتضمنو الذي التحدي
 المدارس فإف، والخاص العاـ القطاعيف مف المؤيديف مطالبات مع حتى أنو رىوت

، الفقراء األطفاؿ احتياجات تمبي ال أفريقيا جنوب في المعقولة األسعار ذات الخاصة
 الخاصة المدارس عميو يطمؽ ما تجاه الغامض الدولة موقؼ أف إلى الورقة وخمصت

بيف النظرية والتطبيؽ  التوازف اختبلؿ عكسي" الرسـو منخفضة" أو" التكمفة منخفضة"
 أف Ridge وبينت دراسة، (334-343 ص ، صLanguille ،2016) الحكومي

 يجعؿ، وقطر المتحدة العربية اإلمارات دولة في الخاص التعميـ عمى الطمب تزايد
 احتكاري ذو سموؾ الخاص والقطاع، قميمة بأسعارمعقولة لمتعميـ المعروضة الخيارات

، الخاص بغرض مصالحو االستثمارية وليست المصمحة الوطنية بالتعميـ تحكـي حيث
 عمى القدرة حيث مف كبيرة واقتصادية اجتماعية اختبلفات ىناؾ أف الدراسة وجدت و

 كبل في القائـ الظمـ يعمؽ قد الربحي المتنامي التعميـ قطاع وأف، التعميـ إلى الوصوؿ
 الوصوؿ عمى فقط قادرة األفقر العائبلت يجعؿ مما، دخبلً  األقؿ الفئات تجاه البمديف

 عمى إيجاد الخاص القطاع وانتيت إلى اقتراح أف يعمؿ، الجودة منخفض تعميـ إلى
الدولة لمف ىـ غير قادريف عمى التسجيؿ في  مع بالتعاوف ربحية غير خاصة مدارس

 ووضعت دراسة، (33-30 ص ، صRidge ،2016)المدارس الخاصة الربحية 
Nisar & Heinrich يؤىميـ جيداً  خاصاً  تعميماً  الفقراء األطفاؿ تعميـ لتحقيؽ آلية 

 لممدارس الخاص القطاع مساعدة عبر المستقبؿ في عمؿ فرص عمى لمحصوؿ
 القومي المشروع عف طريؽ تناوليا التعميمية لمخدمات مزوديف طريؽ عف الحكومية
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 الخدمات توفير عمى مؿالذي يع (No Child Left Behind) األطفاؿ لتعميـ
 سوؽ في لممشاركة إعدادىـ بيدؼ وذلؾ، الخاص القطاع مف مزوديف عبر التعميمية
 في والقراءة الرياضيات تعميـ مسألة عمى وتركز، التقتنيات مف مجموعة عبر العمؿ

 عند المحتاجيف لؤلطفاؿ الخصوصية الدروس تقديـ في وتسيـ، الحكومية المدارس
 التنازالت مف المزيد عمى الحصوؿ إلى المشروع وييدؼ، ذلؾ مىع أبائيـ قدرة عدـ
 & Nisar)العامة  التعميـ مخرجات لدعـ الخاص القطاع في العمؿ سوؽ مف

Heinrich ،2013333-333 ص ، ص). 
وتشير الدراسات السابقة أف التعميـ الخاص البد أف يقـو عمى فمسفة واضحة 

مع توجيات الدولة في توفير التعميـ الجيد تبيف أىدافو واستراتيجياتو المنسجمة 
ىدفو فقط  لمجميع حتى يكوف مشارؾ فعاؿ في العممية التعميمية بحيث اليكوف
وذلؾ عبر ، المجاؿ االستثماري الربحي نظرًا لمتبعات السيئة المترتبة عمى ىذا التوجو

اىمتو أكثر تباع وسائؿ وآليات محددة تجعؿ مسوا  ، مكانياتوجتمع وحاجاتو وا  دراسة الم
المشكمة المتعمقة بالتعميـ الخاص  فاعمية وتأثير مما ىي عميو اآلف ومف ىنا تكوف

وثبات السياسة المتبعة في تنظيـ عممو بالرغـ مف ، في سورية في قمة مجاؿ البحث
باإلضافة إلى كونيا ما تزاؿ تحتاج لمكثير مف ، التغييرات اليائمة في كؿ ما يحيطو

 أسموبيا وطريقتيا أسوة بتجارب الدوؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ.التنسيؽ والضبط في 
 :مشكمة البحث

 ديمقراطية: تحقيؽ إلى تيدؼ تعميمية سياسية استقبلليا منذ سورية تبنت 
 المواد بحسب وميوليـ وقدراتيـ إمكانياتيـ حسب األفراد لجميع فرصو وتكافؤ التعميـ
لز  التعميـ ومجانية، الدستور مف 43و 44  حسب طفؿ لكؿ حؽ التعميـ باعتبار اميتووا 

 المشاريع عبر التعميـ نوعية تحسيف خبلؿ مف التعميـ وجودة، الدستور مف 43 المادة
 سف في المغات وتعميـ، التسرب مشكمة ومعالجة، والتكنولوجيا المناىج في التربوية
 .(30-44 ص ، ص4003التربية،  وزارة) .الخاصة االحتياجات ذوي ورعاية، مبكرة

 االلتحاؽ معدؿ فبمغ والثانوي األساسي التعميـ في الكمي التوسع وحققت 
 محافظات في% 30و، الرئيسة المدف في 4004 عاـ %003 األساسي بالتعميـ
 بالقراءة اإللماـ ومعدؿ، %3.3 التسرب ومعدؿ، ودرعا حمب وريؼ والرقة ديرالزور
اإلنمائي،  المتحدة األمـ نامجبر ) %34.3 نسبتو ما سنة 03 فوؽ ىـ لمف والكتابة
 مف الجامعي قبؿ التعميـ عمى االنفاؽ ارتفاع مف الرغـ وعمى، (033، ص4004
 أف إال 0333-0330 األعواـ بيف لمدولة العاـ اإلنفاؽ مف% 04.4 إلى% 3.3
 مف الطبلب أعداد في اليائمة الزيادة لتغطي كافية تكف لـ الزيادة ىذه
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 مجاني بشكؿ وتعميميـ، 0333 عاـ 4333000 إلى 0330 عاـ0433000
 نوعية جعؿ ما وىذا، بالتعميـ المرتبطة االجتماعية الخدمات كافة تقديـ إلى باإلضافة
 التعميـ مساىمة اقتصرت ذاتو الوقت وفي، منخفضة جودة ذات المقدمة التعميـ
 إجمالي مف% 3,3 عمى الجامعي قبؿ التعميـ مرحمة في 0333 عاـ حتى الخاص

، %33.4 بنسبة األطفاؿ رياض مرحمة في وتركزت، الجامعي قبؿ ما يـالتعم
 ليذه نتيجة لمثانوية% 3.3و، لئلعدادية% 3.3 و، االبتدائية لممرحمة% 3.4و

 الدولة عممت وليذا، (30ص، 4000، اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج)  .السياسية
 مع سورية في الخاص ـالتعمي إشراؾ تجاه المتخذة المواقؼ في النظر إعادة عمى

، المالية األزمات ظؿ في الجامعي قبؿ لمتعميـ المخصص اإلنفاؽ حجـ تناقص
 مساىمة وتبدلت السياسة التعميمية إلى رؤية أف واالجتماعية االقتصادية والتغييرات

 : بيدؼ ضرورة المراحؿ كافة في الرسمي التعميـ جانب إلى الخاص التعميـ
  الحالي. السكاني االزدياد ظؿ في العامة الرسمية رسالمدا عف الضغط تخفيؼ -0
، جية مف التنافسية ناحية مف الرسمية المدارس في األداء سوية رفع عمى العمؿ -4

 والعمؿ السوؽ متطمبات مع التتوافؽ التي التعميمية المخرجات نوعية ومف
 . ثانية ناحية مف الحالية

 ينجـ الذي األمر لموزارة التعميمي السمـ في األطفاؿ رياض مرحمة شموؿ عدـ -4
 .(4، ص4000السورية،  التربية وزارة) لؤلطفاؿ التعميمي المستوى ضعؼ عنو
 الخاص التعميـ ينظـ والذي، 4003 لعاـ 33 رقـ التشريعي المرسـو فصدر 

 مع تعمؿ متنوعة خاصة تعميمية مؤسسات خبلؿ مف السورية العربية الجميورية في
 في أىدافو وتحقيؽ المجتمع شرائح كافة خدمة عمى الرسمية يةالتعميم المؤسسات
 مف سورية في التربوية بالعممية االرتقاء إلى باإلضافة، والتنمية والتحديث التطوير
 :خبلؿ
  والتقنية. والتعميمية التربوية بالمستجدات ورفده والتعميـ التربية قطاع تطوير -0
 الوطني انتماءه تعزز التي ـوالقي والميارات بالمعارؼ مزود جيؿ تكويف -4

  والقومي.
 إدارة وتطوير، المعمميف وتدريب، التعميـ وطرائؽ، المناىج تطوير في المساىمة -4

 .التعميمية المؤسسات
 .والتعميـ التربية مجاؿ في لمعامميف جديدة عمؿ فرص تأميف -3
 مع ينسجـ بما المجتمع لشرائح والمتنوع المتطور النوعي التعميـ فرص تأميف -3

 (.3، ص4003السورية،  التربية وزارة) . التنمية اجاتح
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غير قادرة عمى مواكبة في سورية مخرجات التعميـ الحكومية  وبقيت 
وتراجع تصنيفات سورية في مؤشرات جودة ، االستحقاقات الكبرى والتحديات العالمية

تصنيؼ  التعميـ في اختبارات الرياضيات والعمـو والقراءة إلى خروجيا الحقًا مف أي
وكذلؾ مؤشرات التنمية البشرية التي يشكؿ التعميـ أىـ أقطابيا ، 4003في عاـ 

وارتفاع ، وعدـ مواكبة التعميـ لسوؽ العمؿ، 4004في عاـ  (003/033)والتي بمغت 
، 4000% عاـ 34إلى  4003 % في عاـ03.3معدالت البطالة التي بمغت 

زيادة الطمب عمى التعميـ الخاص في و ، وارتفاع نسب الفقر إلى معدالت عالية جداً 
ظؿ عدـ قدرة التعميـ الحكومي عمى تحقيؽ مؤشرات نوعية جيدة في التعميـ مع تراجع 

  .(00-3، ص ص 4003)كريـ أبو حبلوة، معدؿ اإلنفاؽ عمى التعميـ 
إلى أي مدى يمكن لمتوسع في وتطرح الدراسة الحالية التساؤؿ الرئيسي:  

في تطوير العممية التعميمية في التعميم قبل الجامعي في  التعميم الخاص أن يسيم
 :ويتفرع عف ىذا التساؤؿ مجموعة األسئمة الفرعية ؟سورية

وواقعو في ظؿ األزمة ، ما مراحؿ التطور التاريخي لمتعميـ الخاص في سورية -
 ؟الحالية

 ؟ومشكبلتو ما مبررات التوسع في التعميـ الخاص قبؿ الجامعي -
اآلليات المقترحة لزيادة فاعمية و  التعميـ الخاص قبؿ الجامعيما سمات منظومة  -

 التعميـ الخاص في تحسيف العممية التربوية؟
 .المنيج الوصفي التحميميتتبع ىذه الدراسة  منيج الدراسة:

 وسوؼ تسير الدراسة وفقًا لممحاور التالية:
 .التعميـ الخاص)مدخؿ تاريخي( -أوالً 
 .قبؿ الجامعي واقع التعميـ الخاص -ثانياً 
 .الراىنة األزمة ظؿ في الخاص التعميـ -ثالثاً 
 .الخاص التعميـ نحو التوجو مبررات -رابعاً 

 .الجامعي قبؿ الخاص التعميـ مشكبلت -خامساً 
اآلليات المقترحة لتفعيؿ مساىمة التعميـ الخاص في العممية التعميمية  -سادساً 

 .في التعميـ قبؿ الجامعي
 :)مدخل تاريخي(خاص التعميم ال -أولً 

نتيجة لمضغوط  0333في سورية عاـ  بشكميا المعاصر بدأت الحياة التعميمية 
التي عممت عمى إجراء بعض اإلصبلحات في النظاـ  األوروبية عمى الدولة العثمانية

تّـَ مف خبللو  ذيوال، تشكيؿ نظاـ إدارة المعارؼ 0333التعميمي فأعمنت في سنة 
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 والمدارس اإلسبلمية الخاصة، والمدارس الخاصة التبشيرية، ميةإنشاء المدارس الحكو 
 إلى: وُصنفت، (404، ص4000)محمد أحمد، 

وتدرس القرآف الكريـ ، وىي مدارس قرآنية صغيرة لؤلطفاؿ الصغار: الكتاتيب -
باإلضافة لمخط والحساب، وكانت موجودة في كؿ مدف سورية، ويتقاضى فييا 

  .(44، ص 4000)خالد قوطرش، ي نياية كؿ أسبوع الشيخ مف تبلمذتو أجرًا ف
يتولى فييا اإلماـ التدريس في عمـو الديف والتفسير، وىي  :حمقات المساجد -

الصوفية المختمفة مف النقشبندية والرفاعية  مخصصة لمطبلب الكبار، وتعمـ الطرؽ
  .(433، ص0330يوسؼ نعيسة، ) والشاذلية والجيبلنية في الزوايا أو الخانقاه

تدرس عمـو الديف والعربية والخط والحساب والمغة : مدارس المسممين الخاصة -
التركية والسيرة النبوية، ومف المدارس اإلسبلمية السفرجبلنية ومدرسة المحسنية، 
 وكانت تُقاـ عمـو ىذه المدارس في البيوت الشامية الكبيرة وليس ليا أبنية خاصة

 .(43، ص4000)خالد قوطرش، 
تؤسس مف قبؿ جمعيات خيرية تموليا الكنيسة  :رس النصارى الخاصةمدا -

نحو تسع مدارس، وأغمب ىذه المدارس  0333والمحسنوف، وبمغ عددىا في عاـ 
كانت تدرس المغة العربية والفرنسية والتركية والعبرية باإلضافة لمخط والحساب 

ور واإلناث حيث بمغ والجغرافية والعمـو الدينية، كما أنو كانت توجد مدارس لمذك
معممًا، وبمغ عدد الطالبات  30يدرسيـ  0033عدد الذكور في جميع المدارس 

ويموؿ ىذه المدارس بالمناصفة أىؿ الطالبات ، معممة 44طالبة تدرسيف  0030
فقد بمغ عدد ىذه المدارس اثنتا عشر  بمدارس الييودواألجانب، وفيما يتعمؽ 

)صباح ميدي رميض، دئ الديف بالدرجة األولىتمميذًا تعمـ مبا 430مدرسة تضـ 
 .(300، ص4003

-0333بدأت باالنتشار بعد حممة نابميوف عمى مصر عاـ  المدارس التبشيرية: -
، حيث بدأت إرسالية اآلباء العازرييف عمميا التبشيري بدمشؽ و بمغ 0333

( 43ما عدده )0304مجموع المؤسسات التبشيرية في ببلد الشاـ حتى عاـ 
وكانت تدرس المغات التركية والعربية والفرنسية ، أوروبية متعددة سسة مف دوؿمؤ 

واالنكميزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والجغرافية والعمـو والرسـ والموسيقا 
وتتقاضى الرسـو مف طبلب األسر ، والرياضة وأغمب معممييا مف األجانب

وتخرَّج منيا  ارس حركة ثقافية حقيقيةوقد أحدثت ىذه المد، الميسورة التي يؤمونيا
الشخصيات التي قادت حركة التحرر فيما بعد مف االحتبلؿ العثماني  الكثير مف
وكانت العممية  (.https://sources.marefa.org، 4000)يغيا نجارياف، والفرنسي

https://sources.marefa.org/
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محدودة وبدائية في الغالب تقتصر عمى تعميـ  التعميمية خبلؿ فترة الحكـ العثماني
وذات نطاؽ ضيؽ ، باإلضافة إلى كونيا غير منظمة بشكؿ جيد، المبادئ البسيطة

متركز في مركز المدف الكبيرة لضعؼ اىتماـ العثمانيف بالتعميـ والثقافة عمى حد 
ات مع دخوؿ البعث ولذا كانت الفترة األخيرة مف حكميـ لمبمداف العربية، سواء

حتى بداية القرف العشريف تزامنًا مع نياية  التبشيرية األجنبية ىي المرحمة األىـ
-044، ص ص 4000)نايؼ نجـ الجبوري، 0303االحتبلؿ العثماني عاـ 

و ، ولد 03000ما عدده  0340وبمغ عدد الطبلب في سورية عاـ ، (043
َتاب تضـ مدرسة ك 0000أما عدد المدارس الخاصة فكاف حوالي ، بنت 3000

جدًا حسب عدد  اً واليوجد عدد لحمقات المساجد فعددىا كاف كبير ، تمميذ  00000
، طالب  4000مدرسة تضـ  43أما المدارس اإلسبلمية فكانت حوالي ، المساجد

ومدارس البعثات ، تمميذ 4000مدرسة تضـ  43ومدارس المسيحييف والييود 
-34، ص ص 4000رش، خالد قوط) طالب 0400مدرسة تضـ  00التبشيرية 

وعندما احتؿ الفرنسيوف سورية عمدوا إلى زيادة تمؾ المدارس ومدَّىا بالماؿ  ،(33
وقامت االرساليات بدورىا بفتح العديد مف المدارس في المدف السورية ، واألساتذة
باإلضافة إلى المدارس الخاصة األىمية التي تعمـ المغة والحضارة ، المختمفة

وبدأت فرنسا بتنظيـ التعميـ بالطريقة الحديثة بتخصيص ، يةالفرنسية والجغراف
عداد تقارير سنوية حوؿ وضع التعميـ، إدارات مدرسية خاصة لممناطؽ وتّـَ ، وا 

معاىد إلعداد  أسستو ، تعميمي مف المدارس االبتدائية واألولية وضع نظاـ
كانت سمطات االنتداب تشرؼ عمى و ، المعمميف ووضعت أنظمة لبلمتحانات

عمر ) وُترخص بانشاء مدارس جديدة خاضعة لمنفوذ الفرنسي، ةالمدارس الفرنسي
وبقيت الدولة ، (http://www.m.ahewar.org، 43/00/4000جاسـ العبيدي، 

تعتمد عمى التعميـ األىمي الخاص واألجنبي بيدؼ  0333بعد االستقبلؿ في عاـ 
في سد حاجات التوسع  والمشاركة، التخفيؼ عف وزارة التربية الجديدة النشوء

فظؿَّ ، نتيجة ضعؼ الميزانية المخصصة لمتعميـ في بداية االستقبلؿ التعميمي
، التعميـ الخاص محتفظًا بمكانتو العالية ألبناء الطبقات الميسورة في مراكز المدف

في ظؿ الدولة السورية  033صدر أوؿ مرسـو تشريعي برقـ  0334وفي عاـ 
ودينية  ونشأت بتأثيره مدارس أىمية، مدارس الخاصةسمح بالترخيص لم الحديثة

وتـ منع إنشاء أي مدارس ، تتفاوت فييا السياسات التعميمية ذات أغراض مختمفة
، وُاعتبرت الكتاتيب مدارس خاصة، وتسوية وضع المدارس القائمة، أجنبية جديدة

الخاصة والمدارس ، أىداؼ التعميـ الخاص مماثمة ألىداؼ التعميـ الرسميكانت و 
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والتدريس بالمغة العربية ويحؽ  االبتدائية ممزمة بتطبيؽ البرامج التي تقررىا الدولة
أما المدارس الثانوية ممزمة بتدريس التاريخ والجغرافية ، ليا تدريس لغة أجنبية حية

وال يحؽ لممدارس في إطار المنافسة أف تعمؿ ، بالمغة العربية واألخبلؽ والوطنية
وال يحؽ ليا التمويؿ األجنبي إال بموافقة ، القبوؿ أو الترفيععمى التساىؿ في 

أو توظؼ أجانب إال بموافقة وزارة ، وال تكمؼ أحدًا مف موظفي الدولة، الدولة
وتمنع المدارس الخاصة المختمطة إال في مرحمة رياض األطفاؿ والتي ، المعارؼ

صبح التعميـ الخاص وأ، (0334)رئاسة مجمس الوزراء،  تشرؼ عمييا النساء حصراً 
وأخرى تتصارع عمى الحكـ ، يخضع لممكية فئات تحترؼ التجارة  0333بعد عاـ 
ورابعة ىدفيا تعمـ المغات األجنبية ، وثالثة تمارس العزؿ الطائفي، في الدولة

والتقت مصالح جميع ىؤالء مع مصالح الطبقة البرجوازية في ، والثقافة الغربية 
واستمر ، بشكؿ كبير عمى المدارس الخاصة دوف الحكوميةوازداد اإلقباؿ ، الببلد

 0333لعاـ  030فصدر قانوف رقـ ، 0333الحاؿ حتى قياـ دولة الوحدة عاـ 
حفاظًا عمى الثقافة  الذي يقصر ترخيص ىذه المدارس لمعرب فقط دوف األجانب

، 0333)رئيس الجميورية،  القومية وبيدؼ تحقيؽ فرص متكافئة في التعميـ
تعييف مديريف منتدبيف  0333لعاـ  043وتّـَ في المرسـو التشريعي رقـ ، (0ص

إليجاد نظاـ تعميمي منسجـ  بغية إشراؼ الدولة بشكؿ أكبر عمى التعميـ الخاص
تّـَ تأميـ المدارس الخاصة الممموكة لجيات أو و ، مع أفكار الوحدة الوطنية والقومية

عؿ غاضبة رفضت تنفيذ ىذا وأسفر ىذا المرسـو عف ردود ف، مؤسسات دينية
غبلؽ ، مدرسة 30قرارات باالستيبلء عمى أكثر مف  المرسـو فأصدرت الحكومة وا 

مدرسة مستولى عمييا  03مدرسة وتّـَ تحويؿ أغمبيا إلى مدارس رسمية وبقيت  33
-430، ص ص 0330)آني شارلوت ولورانت شابري،  تأخذ أقساط مف الطبلب

التعميـ الخاص في سورية نتيجة لتأميـ الكثير  وشيدت ىذه الفترة تراجع، (430
والتوجو نحو ترسيخ التعميـ الرسمي المجاني واإللزامي توافقًا ، مف المدارس الخاصة

وشكؿ ، واستمر ركود التعميـ الخاص حتى بداية التسعينيات، 0334مع دستور 
الكبيرة البداية الحقيقية لئلنطبلقة  4003لعاـ  33صدور المرسـو التشريعي رقـ 

 بعد سنوات التحجيـ ليذا القطاع في التعميـ، لمؤسسات التعميـ الخاص في سورية
مف  تماشيًا مف التوجيات الوطنية في تكافؤ الفرص التعميمية عبر مجانية التعميـ

ونتيجة لذلؾ بدأ التوسع في ، انتياج تعريب التعميـ في سورية مف جية ثانيةو ، جية
، 4003)وزارة التربية،  طفاؿ وحتى المدارس الثانويةمف رياض األ كافة المراحؿ

 .(3ص
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 في سورية: التعميم الخاص قبل الجامعيواقع  -ثانياً 
بدأ التعميـ الخاص مف جديد يشغؿ مكانًا في منظومة التعميـ السورية في  

مراحؿ التعميـ كافة مع فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص لبلستثمار في التعميـ ما قبؿ 
وتراجع التعميـ الحكومي في مختمؼ المناحي مع ضعؼ إنفاؽ الدولة عمى ، يالجامع

وسعي الكثير مف األسر إلى تزويد أبنائيا بتعميـ ذو نوعية ، التعميـ في ىذه المرحمة
في سورية في  المدارس الخاصة جيدة تؤىميـ لمعمؿ في المستقبؿ فازدادت أعداد

التالي أعداد مدارس التعميـ الخاصة  ويظير الجدوؿ العقديف األخيريف بشكؿ كبير
وبعده وقبؿ األزمة  4003 لعاـ 33قبؿ بدء إصدار مرسـو التعميـ الخاص رقـ 

 وخبلليا:
 ( 0جدوؿ )

 4004/4003أعداد المدارس الخاصة والفصوؿ والتبلميذ بيف 
 التالميذ الشعب المذارس الخاصت السنت

2002 060 0044 502004 

2050 606 4510 207764 

2054 440 4625 500076 

2056 626 0244 560007 

 .4004/4000/4003/4003المجموعات االحصائية لؤلعواـ المصدر:

http://www.cbssyr.sy/ 

ويظير الجدوؿ السابؽ الزيادة المستمرة ألعداد المدارس الخاصة حتى في فترة  
 4004وبيف ، %43بنسبة  4000و 4004الحرب حيث ازدادت المدارس بيف 

 األولياء عمى وضع أبنائيـ في ىذهنتيجة إلقباؿ  ويرجع ذلؾ، %43بنسبة  4003و
ويرجع ذلؾ إلى توافر األمواؿ ، نتيجة لمخدمات التعميمية األفضؿ في ىذه المدارس

الخسارة التي شيدىا قطاع المدارس  في القطاع الخاص ومرونتو في حيف كانت
مف كؿ خمس مدارس حكومية حسب  خروج مدرسة تمثؿ الحكومية أكبر بكثير والتي

-http://b2b ،44/04/4003، 4003، وزارة التربيةما ُذكر سابقًا )

sy.com/news/34944/ ،2019 ،) ويتنوع انتشار ىذه المدارس في مختمؼ
المحافظات غير أنيا تتركز بشكؿ أكبر في المدف الرئيسة حسب ما يبيف الجدوؿ 

 التالي.
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 (4جدوؿ )
 4000/4003المراحؿ الدراسية في المحافظات بيف عامي  توزع المدارس بحسب

عذد المذارس  المحافظت
الخاصت في 

المزحلت األساسيت 
0202 

عذد المذارس 
الخاصت في 

المزحلت 
 0202الثانويت

عذد مذارس 
التعليم 

األساسي 
0202 

عذد مذارس 
التعليم الثانوي 

الخاصت 
0202 

 21 551 26 565 دمشق
 24 77 50 01 حلب

 20 10 54 504 دمشق ريف
 52 24 6 00 حمص
 6 50 0 56 حماه

 52 24 54 24 الالذقية
 - 5 5 6 إدلب

 7 24 4 20 الحسكة
 0 0 2 4 دير الزور
 4 4 4 2 طرطوس

 0 0 - 0 الرقة
 6 52 50 20 درعا

 0 4 2 2 السويداء
 4 5 - 5 القنيطرة

 /http://www.cbssyr.sy .4003/ 4000المصدر: المجموعات االحصائية لؤلعواـ 

يبيف الجدوؿ السابؽ أف تركز المدارس الخاصة متوضع في المدف ذات  
بينما تقؿ في المناطؽ الشرقية ، والحركة االقتصادية األكبر، الكثافة السكانية األعمى

أفقر مف ناحية وذات كثافة سكانية أقؿ مف ناحية  والجنوبية كونيا مناطؽ زراعية
مؽ مزيدًا مف التفاوت في نوعية التعميـ بيف المحافظات. وتوزع وىذا ما يخ، ثانية

-4004طبلب المدارس الخاص بيف المرحمتيف األساسية والثانوية في األعواـ 
  وفؽ ما يمي: 4000-4003-4003
 4004/4003( توزع الطبلب في المراحؿ الدراسية بيف أعواـ 4جدوؿ )

 المزحلت
 الذراسيت

نسبت  0202 0220
 الزيادة
% 

 نسبت  0202 0202
 الزيادة

% 
 التالميذ المذارس التالميذ المذارس

 التالميذ المذارس التالميذ المذارس

 55.1 501445 417 520106 005 50.1 501210 010 564014 445 األساسية
 50 25446 521 51001 521 0.6 50074 552 50452 521 الثانوية

 .4003/ 4004/4000/4003ت المصدر: المجموعات االحصائية لمسنوا

http://www.cbssyr.sy/ 

يظير الجدوؿ السابؽ الزيادة الكبيرة في أعداد مدارس التعميـ األساسي حتى  
باإلضافة إلى ، % ومرد ذلؾ إلى الزيادة السكانية السنوية03,3بنسبة  4000عاـ 



 سورية في الجامعي قبل ما الخاص التعميم في التوسع
 

 

433 

قباؿ األسر عمى تقديـ تعميـ أفضؿ أل، تحسف مستويات المعيشة في سورية ، بنائيـوا 
يضاؼ إلى ذلؾ انخفاض الكثافة ، فيما يتعمؽ بالمغات األجنبية والميارات التكنولوجية

طالبًا في التعميـ  40تمميذًا في التعميـ األساسي و 40الصفية التي تصؿ إلى 
، مسألة الفترات الدراسية المسائية والصباحية في التعميـ الخاص انعداـو ، الثانوي

طبلب  00تمميذ لممعمـ في مرحمة التعميـ األساسي و 03ميذ ونسبة المعمميف لمتبل
ويتـ تمويؿ المدارس الخاصة في المرحمة قبؿ ، لممعمـ في مرحمة التعميـ الثانوي

الجامعية بشكؿ خاص مف األقساط الدراسية المفروضة لمتسجيؿ في ىذه المؤسسات 
انات مالية تقدميا أو مف خبلؿ إع، دوالر أمريكي 3300-300والتي تتراوح ما بيف 

ويسمح ليا بقبوؿ إعانات نقدية أو عينية مف أي مصدر ، الوزارة في حاالت محددة
 .(03، ص4003)وزارة التربية السورية، بموافقة مسبقة مف وزارة التربية محمي أو خارجي

 :الراىنة األزمة ظل في الخاص التعميم -ثالثاً 
 نزوح أكبر فشيدت الحياة انبجو  كافة 4000 عاـ منذ السورية األزمة شممت 

 في أنو حيث التعميـ إلى النفاذ عمى قادر غير كامؿ جيؿ فقداف إلى وأدت، العالـ في
 خارج التمدرس بعمر مميوف 3.3 أصؿ مف طفؿ 4.4 ىناؾ كاف 4004 عاـ

 المتحدة األمـ منظمة عف صادرة مذكرة وبينت، (4 ، ص4003، اليونسكو) المدرسة
 سف بيف طفؿ مميوف 4.3 فنحو األسوأ كاف 4003 عاـ أف( اليونيسيؼ) لمطفولة
 وأف، الجئ طفؿ ألؼ 300 بينيـ، المدارس إلى يذىبوا لـ عشر والسابعة الخامسة

 المباني قطاع أضرار وبمغت .التسرب لخطر معرضوف آخريف طفؿ مميوف 0.4
 داربمق سوريا في التعميـ معدؿ وانخفض، دوالر مميارات 4 نحو لوحده المدرسية

 المرافؽ تعرضت محمية تقارير وبحسب. 4000 عاـ األزمة قبؿ مستوياتو عف% 30
 لػ كمية أو جزئية أضرار إلى أدت ىجـو 3000 نحو إلى سورية كامؿ في التعميمية
 بنسبة الثانوية المدارس كانت ضرراً  التعميمية المنشآت وأكثر، مدرسة 4333
 بنسبة المينية المعاىد تمييا، كمياً  ةالمتضرر  التعميمية المرافؽ مجمؿ مف% 03.3
 وزارة وبحسب، لمنازحيف إيواء مراكز إلى المدارس مف العديد تحولت كما، 03.3%
 أرجاء في حكومية مدرسة ألؼ 40 أصؿ مف مدرسة 434 تحويؿ تّـَ  السورية التربية
 التعميـ قطاعل المادية الخسائر تكمفة التربية وزارة قدَّرت فيما، إيواء مراكز إلى الببلد
/ 3/3، 4003داود،  صفواف.) ليرة مميار 30 بحوالي 4003 عاـ حتى سورية في

https://salonsyria.com ،) 

 جانب إلى خاص تعميـ مدرسة 334 نحو الخاص التعميـ مدارس عدد وبمغ 
 مف وروضة مدرسة 4303 الكامؿ العدد فيكوف 4000 عاـ في روضة 0343
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 مجموع مف% 00 نسبة شكؿ أنو أي سورية في موجودة مدرسة 40343 مجموع
 عدد مجموع مف طالب 403034 طبلب عدد وضـ، 4000 عاـ في القطر مدارس
 .( 40، ص4000، التربية وزارة) والثانوية األساسية المراحؿ في 3033344 طبلب
 منذ كبيرة النتكاسة سورية في والخاص الحكومي بشقيو التعميـ وتعرض 
 عودة عدـ حاؿ وفي، التعميـ في االستثمار مف عقديف جيود تدمير إلى أدت 4000
 ما ستعادؿ المدارس مف التسرب نتيجة البشري الماؿ رأس في الخسارة فإف األطفاؿ
 المحمي اإلجمالي الناتج مف% 03,3 نسبة مايعادؿ أو دوالر مميار00,3 نسبتو

 4003 العاـ فحتى كارثية بصورة التعميـ مؤشرات وانخفضت، 4000 لعاـ السورية
 أي 4003/ 4003 عاـ خبلؿ% 30 المدرسة خارج السورييف األطفاؿ نسبة كانت
 لـ المدرسة سف في ىـ ممف األطفاؿ مف العديد وىناؾ، طفؿ مميوف 4,3 نحو

 .(4، ص4003اليونسيؼ، ) مدرسي فصؿ أي في االلتحاؽ فرصة عمى يحصؿ
 ظؿ في عمميا ابعتت سورية في الخاصة التعميـ مدارس معظـ استمرت وقد 
 المدراس ىذه أغمب لتواجد ذلؾ ويرجع، المراحؿ كافة في التبلميذ وتستقبؿ، الحرب

 والتي، اآلمنة المناطؽ في ليا مؤقتة مراكز بإقامة والسماح، المدف مراكز مناطؽ في
 كمراكز تستخدـ لـ كونيا إلى باإلضافة الريفية المناطؽ مف تأثراً  أقؿ ما نوعاً  كانت
 مدرسة 343 الخاصة المدارس عدد بمغ حيث، ميزانياتيا لتخفيض تتعرض وأ ايواء
 3343 عدده ما خروج ونبلحظ، 00333مف  والثانوية األساسية المرحمتيف في

 4000 األعواـ بيف خاصة مدرسة 033 وخروج، الخدمة عف حكومية مدرسة
 فيما، (433، 4003لبلحصاء،  المركزي المكتب) القطر مستوى عمى 4003و

 بؤرتي في مدارسيا أغمب لوجود الدمار مف لمكثير الخاصة األونروا مدارس تعرضت
 43 إلى ألؼ 33 مف الطبلب عدد فانخفض دمشؽ وريؼ اليرموؾ مخيـ في صراع
 (43، ص4003واليونسيؼ،  التعميـ تنسيؽ وحدة) .4003 عاـ ألؼ

 عمى كبيراً  ضغطاً  الحكومية التعميمية البنية في اليائمة الخسارة ىذه وشكمت 
 تعميـ عف لمبحث منفذاً  كونو الخاص التعميـ عمى الطمب زاد مما، الحكومي التعميـ
 مقارنة جيدة تعميمية خدمات تقديـ في الحكومي لمتعميـ مرونة أكثر وشريؾ، أفضؿ
 .القائـ الوضع ظؿ في الحكومي بالتعميـ

 : الخاص التعميم نحو التوجو مبررات -رابعاً 
ىو متغير  ما كؿ مع التجاوب صور كأحد الخاص بالتعميـ االىتماـ زاد 
 الحكومي التعميـ فيو أصبح وقت في كبيراً  إقباالً  التعميـ ىذا وشيد، العالـ في وحديث
 :التالية لممبررات الحالي لمعصر البلزمة والميارات المعرفة تقديـ عمى قادر غير
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 ما وتوفر، األجود التعميـ تقدـ الخاص التعميـ فمؤسسات: التعميمية المبررات-0
 خدمات جميع في لمتنوع المجاؿ وتتيح، نفقات مف الجيد التعميـ إليو يحتاج
 أعداد ازدياد إلى باإلضافة، العاـ التعميـ في الثقة ضعؼ نتيجة الجيدة التعميـ
 كريـ) تمميذاً 33 -30 بيف ما إلى الكثافة وارتفاع الدراسية الصفوؼ في الطمبة

 (.3-3 ص ، ص4003حبلوة،  أبو
 فيو فئات بعدة الخاص لمتعميـ االقتصادية األىمية ترتبط :القتصادية المبررات-9

 بالتالي الخاصة المدارس مع يتعاقدوف الذي المعمميف فئة يفيد األولى بالدرجة
 يصبح تعميمو مقابؿ يدفع الذي الطالب وكذلؾ، جديدة عمؿ فرص لدييـ يتوفر
 الفائدة تعود كما، اجتياده يزداد وبالتالي التعميـ ليذا ةالعممي لمقيمة تقديراً  أكثر
 ىذه تؤجر التي والعقارات البنى وأصحاب، األمواؿ رؤوس أصحاب عمى

 نتيجة الدولة تحصميا التي لؤلمواؿ اقتصادية فائدة تتأتى ومنو الخاصة المدارس
 التعميـ قطاع لتطوير أو أخرى مجاالت في تستخدـ والتي المتكاممة العممية ىذه

 (. 44، ص4000ردي،  كو اسماعيؿ كاواف) ذاتو الحكومي
 توفير عمى المرونة في بقدرتيا الخاصة المدارس تتميز :المالية المبررات -4

 عمى تمويميا يتوقؼ التي الحكومية المدارس عجز ظؿ في بيا الخاص التمويؿ
 أبنائيـ ؽإللحا لؤلىؿ مبرراً  سيشكؿ وىذا، لمتعميـ المخصصة الميزانية حجـ

 باإلضافة حاالً  أفضؿ واألثاث واألجيزة المباني تكوف إذ الخاص التعميـ بمدارس
، 4003دنديس،  الديف عبلء)والمخابر كالمكتبات التعميمية المرافؽ توافر إلى
 (443ص

 مف الكثير سورية في الحاصمة األزمة سببت حيث :باألزمة المرتبطة المبررات-4
 المدارس وتحولت، المدارس مف الكثير تدمرت أف بعد يـبالتعم المرتبطة المشاكؿ

 المدارس عمى الضغط وازداد، الساخنة المناطؽ مف النازحيف إليواء أماكف إلى
 المعمميف أعداد ونقصت، كبير بشكؿ الفصوؿ كثافة فارتفعت العاممة الحكومية
، المدارس ىذه داخؿ التعميمية العممية وتراجعت، اليجرة والمجوء بسبب المؤىميف

 عمى الخاص التعميـ بمدارس أطفاليـ إلحاؽ في األولياء لدى الرغبة زاد مما
 وتعميمية تربوية ظروؼ ظؿ في أفضؿ تعميـ لتأميف العالية مصروفاتيا مف الرغـ
، 4003العجموني،  ليبلس)الحكومية  المدارس في القائمة مف أفضؿ آمنة
03/4/4003 ،https://hashtagsyria.com) 
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 كاف بؿ، فوضوياً  يكف لـ عميو واإلقباؿ الخاص التعميـ اعتماد فإف ذاوىك 
، النوعية المتدني الحكومي التعميـ ترؾ إلى أدت خاصة ودوافع لمبررات نتيجة

 .األفضؿ إلى حد ما النوعية ذو الخاص التعميـ نحو والتوجو
 بطةالمرت المشكبلت تتنوع: الجامعي قبل ما الخاص التعميم مشكالت -خامساً 

 :بيف الخاص بالتعميـ
 مباشر بشكؿ تتعمؽ كونيا األكبر األىمية ذات وىي: التعميمية المشكالت -0

 : ومنيا الخاصة المؤسسة ضمف التعميمية بالعممية
 قبؿ مواعيد في ماتتـ غالباً  والتي الطمبة قبوؿ سياسات في التبلعب - أ

 جاذبة طوةكخ وذلؾ الدراسي العاـ في القبوؿ لبدء المحددة المواعيد
 الطالب مسكف مف القريبة المدارس في األماكف لضماف األمور ألولياء

 القانوني السف بموغ قبؿ األطفاؿ تسجيؿ عف التجاوز إلى باإلضافة
 (http://alwehda.gov.sy/. 2019، 3/4003/  40الوحدة،  مؤسسة)

 باإلضافة، المؤسسات ىذه ضمف عمميـ وظروؼ المعمميف اختيار طريقة - ب
 بتقييـ يتعمؽ فيما المدارس وأصحاب المعمميف بيف العبلقات طبيعة إلى

 تأميف عمى القدرة عدـ و، الممنوحة األجور وطبيعة التعميمي األداء
 عمؿ في اإلدارة تدخؿ إلى باإلضافة فوري بشكؿ النقص لسد معمميف
 اإلدارة بيف العبلقة طبيعة تحكـ ضوابط وجود عدـ نتيجة المعمميف
 ومينية تدريبية دورات أي بإجراء االىتماـ ونقص، والمعمميف يةالمدرس

 (http://aljaml.com، 4000، موقع مالؾ) لممعمميف
 حساب عمى األمور أولياء بإرضاء تيتـ الغالب في المدرسية اإلدارة -ج

 العمؿ في األمور وأولياء المدارس أصحاب وتدَّخؿ، التعميمية العممية
، 4004الوىاب،  عبد السيد جماؿ) العممية رسي يعرقؿ الذي اإلداري

 (33ص
 الثقافية االزدواجية مف نوعاً  الخاصة المدارس انتشار ُيحدث: الثقافية المشكالت-9

 فجميع الحكومي التعميـ عف أىدافو في يختمؼ الخاص فالتعميـ، المجتمع في
 خمؽ يف يساىـ وىذا، األجنبية المغات تدريس عمى التركيز إلى تتوجو المدارس

 الثقافية بيويتو األحياف بعض في مقتنع غير، مجتمعو واقع عف منفصؿ جيؿ
 .(034، ص4000بدراف،  شبؿ) والوطنية
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 المرتفعة المدارس بأقساط المرتبطة المشكبلت وىي :المالية المشكالت-3
 المتعمقة الجانبية المصروفات إلى باإلضافة األولياء يتحمميا والتي، باستمرار

 .والمواصبلت اإلضافية واألنشطة درسيالم بالزي
 التوسع آثار وطأة تخفؼ التي الحموؿ عف البحث مف بد ال كاف لذلؾ ونتيجة

، المختمفة وتغييراتو المجتمع ظروؼ مراعاة دوف الخاص التعميـ في المدروس غير
 التعميـ في المتقدمة الدوؿ اتبعتيا التي والتشريعات اآلليات مف ويمكننا االستفادة

 بيدؼ، واالمكانيات البيئات واختبلؼ ومشاكمو المجتمع ظروؼ مع مراعاة لخاصا
 وزيادة، ناحية مف الخاص بالتعميـ المرتبطة المشاكؿ حؿ في تسيـ آليات وضع

 .تطبقيا التي المتقدمة بالدوؿ أسودة فاعمة بصورة التعميـ في مساىمتو
 ةعميمياص في العممية التاآلليات المقترحة لتفعيل مساىمة التعميم الخ -ساً ساد

  :لمتعميم ما قبل الجامعي
قدرات الحكومة عمى تطبيؽ السياسات  العممية التربوية تفعيؿ تطويريحتاج  

دارة مؤسسات التعميـ الخاص ف أف تكوف الجيات الحكومية المسؤولة عنو ذات  بل بدوا 
تماد المؤسسي كاالع النمط وتمتمؾ جميع المعمومات لمتعامؿ مع ىذا، معينة ميارات
دارة العقود والتمويؿ فوضما لمتعميـ  الجودة والرصد والحوافز وا 

(Fielden&Larocque، 4003 43-04، ص ص) ،مساىمات التعميـ  ولتكوف
وفؽ مجموعة مف اآلليات التي يتـ  تـتيمكف أف  الخاص فاعمة في العممية التعميمية

 وما يزاؿ العمؿ فييا قائماً ، دمةاتباعيا في نظـ التعميـ المتقدمة وحققت نتائج متق
 ومف ىذه اآلليات:

 Puplic-Private) التعاقد أو الشراكة بين القطاع العام والخاص في التعميم-0

Participation /PPPs) 

منذ زمف طويؿ الكثير مف الشراكات والنماذج العالمية التي تستخدـ نشأت  
مبادرة الشراكة بيف كـو بمبادرات التي تق شركات اإلنتاج أساليب شراكة مختمفة مثؿ:

القطاع الخاص والحكومة االسترالية لبناء المدارس الجديدة ويتـ عبر القطاع الخاص 
، ص ص Crump ،4003)، انتقاؿ المدارس الحكومية القديمة إلى مباني جديدة

ىذه الشركات في كثير مف بمداف  تقـوحيث  وشركات قطاع الخدمات، (434-433
رشادية تربوية خاصةالعالـ بتقدي كتأميف األجيزة والمواد التعميمية  ـ خدمات تعميمية وا 

وكيفية االستفادة منيا والوصوؿ إلى مصادر التعميـ وتعمؿ عمى تقديـ التدريب 
عادة تدريب المعمميف الميني لمطمبة ، (33-34، ص ص Lytovchenko ،4003)وا 

ردف في التعميـ مف خبلؿ العمؿ تقـو الشراكة بيف القطاع الخاص والعاـ في األ كما
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دخاؿ التكنولوجيا مف خبلؿ  عمى تنفيذ الخطوات االجرائية لتنفيذ حوسبة التعميـ وا 
، 4003)أسامة محمد عبيدات، وربط المدارس ، وتوريد األجيزة توفير البنية التحتية

 (33ص
وفؽ ىذا  ويسمح لمقطاع الخاص: إدارة القطاع الخاص لممدارس الحكومية-9

وقد طبقت ىذه ، تولي المياـ اإلدارية لممدارس أو مؤسسات التعميـ وذجالنم
المدارس  الحاالت في كثير مف البمداف في ىولندا وبوليفيا وأمريكا عبر:

المستأجرة: وىي نوع مف المدارس التي يتـ تأسيسيا مف قبؿ أفراد مف المجتمع 
وتتاح لجميع ، ألولياءوا و المعمميف ومديري المدارس المحمي والمنظمات المدنية

وىي ، والتطبؽ ىذه المدارس لوائح المدارس العامة، وكؿ المراحؿ الدراسية الطمبة
-033، ص ص Aziz & Rehman ،4003)ذات حرية كاممة في اإلدارة 

 Charter School or School ofالمعاىدة أو مدارس االمتياز و ، (403

Choiceالمدارس بأداء مياـ  درسة بأف تقـو: ويتـ فييا االتفاؽ بيف الحكومة والم
وبحسب نتيجتيا تعطى ليا االستقبللية في األنظمة والميزانية ، تكمؼ بيا معينة

(Brown  &Makris ،4003 003-33، ص ص) ، مشروع التعميـ الثانوي و
لتحقيؽ أىداؼ محددة وىي:  4003بدأ العمؿ فيو عاـ الذي  الشامؿ في أوغندا

وزيادة الوصوؿ العادؿ إلى تدريب ما ، االبتدائي الشامؿتعزيز استدامة التعميـ 
تحسيف جودة التعميـ و ، بعد التعميـ األساسي و الحد مف ارتفاع تكمفة التعميـ

والتدريب الميني وتعزيز الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص في توفير التعميـ 
ة الدعـ سياسباإلضافة إلى برنامج  (4ص، Turyatoranwa ،4003)، الثانوي

تقـو الحكومة والذي  Voucher Schoolوبرامج القسائـ )الكوبونات( التعميمية 
بتقديـ قسائـ مالية ذات قيمة محددة لكؿ طفؿ حسب سنو في المدرسة  وفي

ومف مميزات ىذا النوع أف اآلباء يستطيعوف تحديد ، ومتناسبة مع دخؿ األسرة
، وىـ المفوضوف بإرساؿ أبناؤىـ ،أفضؿ نوع مدرسة مناسب ألبنائيـ واحتياجاتيـ

ويتـ فيو ، وتتـ المساءلة لآلباء والمدارس، وىو بذلؾ يكفؿ مبدأ تكافؤ الفرص
وتجنب الزيادات في ميزانيات ، تجاوز البيروقراطية والروتيف في االلتحاؽ

وتوفير الدعـ المالي ، توفر فرص أفضؿ لمتميز بيف األطفاؿو ، الفصوؿ الدراسية
سر وذلؾ حسب تقييـ الحالة االقتصادية لؤلسرة تطبيقًا لمعدالة لمستحقيو مف األ

 .(430-433، ص ص Kisid  &Wolf، 4004) االجتماعية
إف مساىمة القطاع الخاص في التعميـ يمكف أف تحقؽ العديد مف المزايا  

ويرفع ، تماـ العممية التعميميةإل األطفاؿ يحتاجيا اإليجابية لمتعميـ مف توفير نفقات
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وزيادة المنافسة بيف أنواع المدارس المختمفة  كفاءة التعميـ بتقميص البيروقراطيةمف 
الختيار المدارس  كماف أنو يفتح المجاؿ أماـ أولياء الطبلب، كحافز لمتميز والتفوؽ

 ألنيـ في النياية ىـ مف التي يريدونيا ألطفاليـ وقدرتيـ عمى مساءلة ىذه المدارس
ويسيـ في حؿ ، بر ما يدفعونو بشكؿ مباشر أو غير مباشريقدموف األمواؿ لمتعميـ ع

، مف جية وعدـ قدرة الدولة في ظؿ ضعؼ اإلمكانيات المادية مشكمة تعميـ الفقراء
والمدة الزمنية الطويمة التي ، والدمار القائـ في البنية التحتية لممباني التعميمية
بر المؤسسات الحكومية مما يجعؿ يستغرقيا إعادة الحياة لمعممية التعميمية المتوازنة ع

خطوة أسرع عبر القطاع الخاص الستعادة سير العممية  إتباع ىذه اآللياتمف 
 وتجاوز الفقداف الكبير لمكونات العممية التعميمة في سورية.، التعميمية

 خاتمة الدراسة:
 تجارية سمعة إلى التعميـ حَوؿ الخاص التعميـ في المنضبط غير التوسع إف 
 في الدولة سياسات وفرَّغ، والتربوية العممية عمى الربحية وغمَّب، القيمة ةمدفوع

 دور وقمص، محتواىا مف التعميمية الفرصة عمى الحصوؿ في والديمقراطية المجانية
 واختبلؿ وثقافية، تعميمية فوضى أحدث وبالتالي المدارس عمى الرقابي الدولة

 أصحاب مف المميزة التعميمية تالخدما تحتكر ومجموعات قوى وأوجد، مجتمعي
 في وساىـ، المستقبمية وتوجياتيا التعميـ سياسة رسـ في دوراً  وتمعب، األمواؿ رؤوس
 جودة األقؿ التعميـ نحو وتوجيو، الجيد التعميـ مف المجتمع مف كبيرة أجزاء حرماف
 ةعممي في التسيـ أبنائيا مف كبيرة لقدرات الدولة خسارة عمى ينعكس الذي األمر
 والمشاركة، الربحية غير المجتمعية المؤسسات إسياـ وأضعؼ، االقتصادية التنمية

ولـ يؤدي التعميـ الخاص دوره ، فقط الربحية المؤسسات لصالح التعميـ في المجتمعية
المفترض القياـ فيو في ظؿ الوضع الحالي في سورية عمى الرغـ مف كثرة المجاالت 

 ويتدخؿ بشكؿ إيجابي إلى جانب الحكومة.، ة فاعمةالتي يمكنو أف يسيـ فييا مساىم
 تيسر عدة أمور يتطمب الخاص التعميم لممارسات نتائج أفضل تحقيق نإوعميو ف 

 :وىي المنظومة ىذه عمل
 دوره بأىمية االعتراؼ مف خبلؿ القطاع ىذا عمؿ تضمف قوية سياسات توفير -0

 .تجاىو عبر اإليجابية
: الخاص التعميـ مؤسسات وتنظيـ شاءإلن وموضوعية بسيطة معايير طرح -4

 القطاع في المستثمريف حقوؽ تحمي لمطرفيف ضامنة قوانيف وضع مف فبلبد
 . ثانية جية مف المستفيديف والطبلب جية مف التعميمي
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 اشتراطات مقابؿ االستثمار مف ربحيتيا بتحقيؽ الخاصة لممدارس السماح -4
 . التعميـ في الجودة

 عمى البمداف تعمؿ حيث تريدىا التي الرسـو تحديدب الخاصة لممدارس السماح -3
 ىذا أف غير األسعار معقولية لضماف التعميمية المؤسسات عمى الرسـو تحديد

 . الجودة ويخفض المستثمريف مف يحد قد
 لبيئة الدولة توفير خبلؿ مف ذلؾ ويكوف الخاصة لممدارس والحوافز الدعـ تقديـ -3

 التحتية البنية إلنشاء البلزمة المرافؽ أميفت مثؿ التعميـ في لبلستثمار جاذبة
 ويمكف، التأشيرات وتقديـ الضريبية االعفاءات خبلؿ مف أو لممدارس

 خبلؿ مف باستمرار الخداصة المدارس لتشغيؿ الدعـ تؤمف أف لمحكومات
 . الخاصة لممدارس االنضماـ عمى لتشجيعيـ لمطبلب والمنح القروض
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 المراجع
 بية:المراجع العر  -أولً 

 األردنية المممكة تجربة - التعميـ في الشراكة، (4003)عبيدات محمد أسامة
 .33ص، اإلدارية لمتنمية العربية المنظمة، األردف، الياشمية

 الشرؽ في وأقميات سياسة، (0330)قرقوط ذوقاف ترجمة، شابري ولورانت شابري آني
 .430 – 430 ص ص، مدبولي مكتبة، القاىرة، األدنى

 نيضة -4004 عاـ البشرية التنمية تقرير، (4004)اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج
 .033 ص، اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج:نيويورؾ، متنوع عالـ في بشرية

 العربية لمجميورية البشرية التنمية تقرير، (4000)المتحدة لؤلمـ اإلنمائي البرنامج
 االقتصادية يةلمتنم التخطيط معيد، دمشؽ، 4000 عاـ السورية

 .30 ص، دمشؽ، واالجتماعية
 دار، القاىرة، ومخاطره أىدافو الخاص التعميـ، (4004)الوىاب عبد السيد جماؿ

 .33 ص، النيضة
، الفكر دار دمشؽ، وتطوره نشأتو، سورية في التعميـ، (4000) قوطرش خالد

 .44ص
 033 رقـ ريعيالتش المرسـو، الخاصة المدارس نظاـ، (0334)الوزراء مجمس رئاسة

 العدد، دمشؽ السورية لمجميورية الرسمية الجريدة، 03/4/0334 بتاريخ
 . آذار43 بتاريخ 03

، المتحدة العربية الجميورية في الخاصة المدارس تنظيـ، (0333)الجميورية رئيس
 الرسمية الجريدة، القاىرة، 40/3/0333 تاريخ/ 030 رقـ القانوف

 . مكرر 43 لعددا، المتحدة العربية لمجميورية
 القاىرة، المعاصر التربوية المشيد في قراءات– والحرية التعميـ، (4000)بدراف شبؿ

 .034 ص، المبنانية المصرية الدار
 سورية والية في وتطبيقاتيا العثمانية التنظيمات"، (4003)رميض ميدي صباح

، 3 العدد، االجتماعية والعمـو التربوية الطريؽ مجمة، "0330-0330
 .300 ص، 3 لجزءا

 .443 ص،  صفاء دار، عماف، الجدد المعمميف دليؿ، (4003)دنديس الديف عبلء
 مف مشكبلتيا مواجية وسبؿ الخاصة المدارس واقع( " 4003)وىبة صموئيؿ عماد

 ميدانية دراسة – التربوييف والخبراء والمعمميف األمور أولياء نظر وجية
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 العدد، 44 السنة، المعاصرة ةالتربي مجمة، "مصر صعيد محافظات ببعض
 .33-3 ص ص، 33

 دار، عماف، مقارتة دراسة – الخاص التعميـ عقد، (4000)ردي كو اسماعيؿ كاواف
 .44ص، دجمة

، األىداؼ وأفؽ التحميؿ نمطية بيف سورية في التعميـ، (4003) حبلوة أبو كريـ
 .00-3 ص ص، لؤلبحاث دمشؽ مركز، دمشؽ

-0333 العثماني العصر في دمشؽ في الثقافية الحياة"، (4000)أحمد محمد
 .404 ص، والثاني األوؿ العدد، 43 المجمد، دمشؽ جامعة مجمة، "0303

 العاـ التعميـ مدارس إدارة في الخصخصة أسموب تطبيؽ" ، (4004) المجيدؿ محمد
، منشورة غير دكتوراه رسالة، "مقترح نموذج -السعودية العربية بالمممكة
 43-3 ص ص، عودس الممؾ جامعة

 ضوء في الجامعي قبؿ الخاص التعميـ في التوسع"، (4003)أحمد حسف مرفت
 غير دكتوراه رسالة، "مستقبمي منظور – والعالمية المجتمعية المتغيرات
 .40-4ص ص، القاىرة جامعة، التربوية الدراسات معيد، منشورة

، دمشؽ، 4003، 4000المجموعة االحصائية لؤلعواـ ، المكتب المركزي لئلحصاء
 .433ص ، منشورات رئاسة مجمس الوزراء

 التعميـ لرصد العالمي التقرير، (4003)والعمـو والثقافة لمتربية المتحدة األمـ منظمة
 منشورات، باريس، والتحديات االنجازات 4003-4000 لمعاـ لمجميع

 .4ص، اليونسكو
 اإلصبلحات مف ـالشا ببلد نصارى موقؼ، (4000)الجبوري نجـ نايؼ عبد نايؼ

، والتوزيع لمنشر الحامد دار، عماف، 0303-0343 العثمانية الدولة في
 .043-044 ص ص

التقرير الوطني حوؿ تطوير التربية في الجميورية ، (4003وزارة التربية السورية)
، 4003، في جنيؼ 33الدورة ، لممؤتمر الدولي لمتربية العربية السورية

 30-44بية ص ص منشورات وزارة التر ، دمشؽ
دمشؽ ، نشرة مديرية التعميـ الخاص في سورية، (4000وزارة التربية السورية )

 .4ص ، منشورات وزارة التربية
الناظـ  4/3/4003تاريخ  33المرسـو التشريعي رقـ ، (4003وزارة التربية السورية)

منشورات ، دمشؽ، لممؤسسات التعميمية الخاصة لمتعميـ ما قبؿ الجامعي
 .3ص ، ة التربيةوزار 
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دار ، دمشؽ، 0330-0334مجتمع مدينة دمشؽ ما بيف ، (0330يوسؼ نعسية )
 .433ص ، طبلس 

نشرة الوقائع –األزمة السورية خمس سنوات مف األزمة والنزاع ، (4003اليونسيؼ )
 .4ص، المكتب اإلقميمي لمشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا، عماف، عف التعميـ
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