
 

 

 





 اثرات نامطلوب تدريس خصوصي

 ها تبعات و واكنش دولت،ابعاد

 

 

 

 نويسنده:

 مارك بري

 

 

 : مترجم

 دكتر حسن ستايش

 

 

 

 

 
 

 

 
 انتشارات آواي نور

 1392-تهران

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ابعاد، تبعات اثرات نامطلوب تدریس خصوصی 

 هادولت و واکنش

 تالیف: مارک بری

 ترجمه: دکتر حسن ستایش

 ناشر: انتشارات آوای نور

 آرا: منیرالسادات حسینیصفحه
  1392چاپ اول 

 جلد 500تیراژ: 

 صحافي: نشاط

 978-600-309-038-5 شابك:

 99پالك –خيابان شهيدوحيد نظري -فروردين12خيابان –انقالب -تهران
 09122004557/ همراه:  66480882/ نمابر:  66967355 – 6تلفن: 

 . محفوظ استكليه حقوق براي ناشر 
 تومان 7500 قيمت 

  

 Bray ,Mark.  م - 1952،  ارك ، م ري ب : سرشناسه 

ها/ نويسنده  اثرات نامطلوب تدريس خصوصی ابعاد، تبعات و واكنش دولت : عنوان و نام پديدآور 
 مارك بري ؛ مترجم حسن ستايش.

 م. س21/5×14/5 ؛ ص.128 : مشخصات ظاهري    .1392 تهران : آواي نور،  : مشخصات نشر 

 978-600-309-038-5 : شابک 

 فيپا : وضعيت فهرست نويسی 

 عنوان اصلی:    : يادداشت 
Adverse effects of private  supplementary tutoring : 

dimensions, implications and government responses   ,
2003 . 

 تدريس فرد مدار/ ي  ا آموزش و آموزشياران غير حرفه/ انوادگیتربيت خ : موضوع 

 آموزش در خانه  : موضوع 

 ، مترجم - 1336 ستايش، حسن،  : شناسه افزوده 

HQ7694ب/  : رده بندي كنگره  فلا 1392 2 

 649/1  : رده بندي ديويی 

 3207351  : شماره كتابشناسی ملی 

 



 

 

   "فهرست مطالب" 

  

 11 .............................................................................................. مقدمه مترجم

 25 ................................................................................................... تشكرنامه 

 27 ....................................................................................... هامعرفي مجموعه

 33 ........................................................................................... خالصه اجرايي

 37 ........................................................................................................ مقدمه 

 39 ...................................... ميزان و علل تدريس خصوصي  : ماهيت،1فصل 

 39 ........................................................................... ماهيت تدريس خصوصي

 44 ............................................................................. ميزان تدريس خصوصي

 48 ............................................................................... علل تدريس خصوصي

 55 ............................................................ : اثرات تدريس خصوصي 2فصل 

 55 ........................................................................................... اثرات آموزشي 

 61 ........................................................................................... اثرات اجتماعي

 66 ........................................................................................... اثرات اقتصادي

 69 ...................................... هاي دولتها: پنج مطالعه موردي : واكنش3فصل 

 69 ........................................................................................... جزيرة موريس 

 75 ................................................................................................. هنگ گنگ 

 84 ...................................................................................................... سنگاپور

 89 ........................................................................................................ تايوان 



 97 ............................................................................................ جمهوري كره 

 105 .................................... مشيي خطامقايسههايي از تحليل : درس4فصل 

 111 .......................................................................................................... نتيجه

 119 ......................................................................................... فهرست منابع

  



 

 

لند و پرفتوح تقديم به روح ب

 شهيد

   بجنوردي)  محمد نودهي 

) 
  



 

 

 

به نام آنكه جان را فكرت 
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 معرفي

 Adverse Effects of Private Supplementaryكتاب  ۀمتن حاضر ترجم

Tutoring Dimensions, Implications and Government Responses، 

اس ت   "اتبعات و واكنش دولته   ،اثرات نامطلوب تدريس خصوصي: ابعاد "

كن گ  كه توسط مارك بري رئيس دانشكده آموزش و پرورش دانشگاه هنگ

ب ا نا ارت    ،و عضو مركز تحقيقات آموزش و پرورش تطبيقي اين دانش گاه 

درسي و جكس هاالك مشاور ب ين الملل ي    ۀموريل پويسون متخصص برنام

 .  فراهم گرديده است ( IIEP) بين المللي برنامه ريزي آموزشي ۀمؤسس در

ماهي ت منی ي و ت رثيرات ن امطلوب      بازنم ايي مارك بري در اين كت اب ب ه   

ه ا و كيیي ت   هاي آموزش رسمي و اقتصاد خ انواده تدريس خصوصي در برنامه

العم ل دولته ا را در براب ر اي ن مش كل      آموزان پرداخته و عك س يادگيري دانش

د كه هنوز دولته ا نس بت ب ه اي ن     گيرنويسنده نتيجه مي. جهاني نشان داده است

ان د و ه ر ك داا ب ا توج ه ب ه وض   آم وزش و         تصميم مشتركي نگرفته ،مسئله

 .  اندكردهبرخورد خاصي با آن  ،پرورش كشور خود

اي ن   ،تدريس خصوص ي   زمينۀبا توجه به فقدان مناب  و ادبيات پژوهش در 

-الزا م ي ين حوزه اسازي مناب  متوني را در جهت غنيترجمه چنين  ،انتشارات

البته اهميت اين موضوع را نبايد از نار دور داش ت ك ه از یري د ت دريس     . داند

 ۀب ه توس ع  خ ود  آموزان دانش بيشتري كسب مي كنن د و اي ن   خصوصي دانش

-دان ش  تواند ب ه همچنين تدريس خصوصي مي. اجتماعي و ملي كمک مي كند



اعتم اد ب ه    ؛مانن د ه اي خ ود عق ب ن   آموزان ضعيف كمک كند تا از همكالسي

پشتكار و نام اجتم اعي   ،درسي در جهت مطالعۀشان د و  نگرشبرو باال شاننیس

-اجتن اب بنابراين در چنين شرايطي تدريس خصوصي يک ضرورت . يابدارتقاء 

 .  براي نااا آموزش رسمي محسوب مي شود ناپذير

از آق اي دكت ر حس ن س تايش     داند بر خود الزا ميانتشارات آواي نور 

 . آن تشكر و قدرداني نمايد ۀو ترجم حاضر كتاب راي تهيۀب

 

 انتشارات آواي نور

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة مترجم 

اي آموزان در كنار آم وزش و پ رورش رس مي كش ورمان از ابع اد گس ترده      تدريس خصوصي به عنوان آموزش تكميلي دانش

در رف     دانه ایالعات جامعي در اين زمينه كه بتوان  برخوردار است كه هر كداا در جاي خود قابل نقد و بررسي است. مترسی

خصوصي خ انگي ص ادا اس ت و     هايمشكالت آموزشي مورد استیاده قرار گيرد وجود ندارد. اين مسئله هم در مورد تدريس

 هاي خصوصي آموزشگاههاي آزاد.هم تدريس

كه اين خود بخش ي از اقتص اد خ انواده    كنند، ناگیته پيداست كه عدة كثيري از یريد تدريس خصوصي خانگي ارتزاا مي

 آم وز هزار دان ش خود صدها  كنند كه كشور فعاليت مي دربا مجوز رسمي آموزشگاه علمي آزاد ان هزار كند و ها را ترمين مي

ك ه   مشغول ب ه ك ار هس تند    آموزشگاههااين در  نيز نيروي شاغل آموزشي و اداري . به عالوه، دهها هزارزير پوشش دارند را

هميت عملكردشان از نار اشتغالزايي قابل انكار نيست؛ آموزشگاههايي كه غير از مدارس نيمه دولتي ) شامل م دارس نمون ه   ا

مردمي و هيئت امنايي و شاهد ، استعدادهاي درخشان و مدارس غير انتیاعي( و مدارس مستقل) مانند كالسهاي شبانه، نهضت 

اي در ح وزه ص ناي  كش اورزي ، م ديريت     كالس هاي آم وزش و فن ي و حرف ه     سوادآموزي و مراكز آم وزش از راه دور ( و 

 بازرگاني ، خدمات ، صناي  دستي و بهداشت ) كمكهاي اوليه( و مدارس خصوصي اقليتهاي مذهبي و غيره  هستند.

اي ناشي يدهاز تدريس خصوصي سخن بگوييم. آنچه از تدريس خصوصي مورد نار ماست، پدفقط اما ما بر آنيم كه در اينجا 

ت دريس خصوص ي معم والر در     از نارسائيهاي نااا آموزشي كشور است كه در اختيار بخش خصوصي و بازار آزاد قرار دارد.

هاي اول و دوا متوسطه( ، تيزهوشان ، كنكور ، المپي اد و دانش گاهي در   تماا مقای  تحصيلي اعم از دبستان ،  دبيرستان )دوره

-گيرد . مثالر در سطح دبيرستان دروس زبان و ادبيات فارسي و انگليسي ، زيس ت هستند صورت ميدرسهايي كه نسبتار دشوار 

گ ردد ك ه در ض من اينه ا     شناسي ، فيزيک ، شيمي ، رياضيات ، اقتصاد ، هندسه و حسابان، ديیرنسيل و انتگرال تدريس م ي 

 شود.  زني و حل تمرين  براي كنكور نيز آموخته ميمهارتهاي تست

شناس ي ) ننتي ک و   اكنون درس هايي مانن د زيس ت    است.هاي دانشگاهي نيز اخيرار رايج شدهس خصوصي در رشتهتدري

زيست مولكولي ( رياضيات ) رياضي مهندسي آمار و احتمال ، معادالت ديیرانسيل، رياض يات گسس ته و جب ر خط ي و ..(     

تمهاي كنت رل خط ي، ش يمي ، در مق ای      س  ( و سي و م دار منطق ي   2و 1، م دار الكتريك ي    2و1برا ) شامل الكتروني ک  

كارشناسي و كارشناسي ارشد و درسهاي مكانيک ، استاتيک و ديناميک و مقاومت مص الح و یراح ي اج زاء ماش ين ب راي      

شود و كالس هاي آم ادگي آزم ون كارشناس ي ارش د و دكت را ني ز توس ط         هاي كارداني  به یور خصوصي تدريس ميرشته

آموزش زبانه اي غيردرس ي مانن د انگليس ي ، فرانس ه،      گردد. همچنين ررسمي به مشتريان پيشنهاد ميمؤسسات رسمي و غي

روزمره ، فنون ترجمه، دستور زبان انگليسي ب ه ص ورت خصوص ي و     عربي ،آلماني ، ايتاليايي و روسي و آموزش مكالمات

ادعا بر اين اس ت ك ه آم وزش ب ا روش هاي      رفته شود. جالب اينكه در همۀ اينها، از مبتدي تا پيشخصوصي تدريس مينيمه

 شوند و با روشهاي سنتي مرسوا در مدارس تیاوت دارند.  آسان و مدرن ارائه مي

ام ا   از اهميت خاصي برخ وردار اس ت   ، يروزامروز شدن نااا آموزش و پرورش و تطبيد آن با نيازهاي موضوع بهالبته 

مان دگي ناش ي از   نح وي عق ب   مدارس، نيازهاي خود را ترمين نكن د، باي د ب ه    آموز از نااا آموزشي حاكم بردانشكه وقتي 

ش ود، رف تن ب ه    آم وزان ارائ ه م ي   ما به اين دانش ۀجامع كه در راه حلي د و تنها نمايكمبودهاي آموزش و پرورش را جبران 

هاي ج اري ك الس درس   برنامهآموز قادر به دنبال كردن زماني كه يک دانش؛ زيرا است خصوصينيمه ياكالسهاي خصوصي 

ه ا اي ن   . يكي از اي ن ش يوه  همت گمارداو آموزان حركت كند، بايد به یريقي به كمک دانش ۀتواند همگاا با بقينيست و نمي



اينجاس ت ك ه    رود هماهنگ كن د. ي كه او را با آنچه از او توق  مينحواست كه به شكل انیرادي به او آموزش داده شود ، به 

 يابد.ز و مؤسسات آموزشي و تدريسهاي خانگي ضرورت ميوجود مراك

گردد و سرانجاا بسياري از دروس آموزان در مدارس ميكالني از مناب  دولتي صرف تحصيل دانش ۀدانيم كه هزينهمه مي

م ثالر در درس  دهن د.  گناه مردا هدر ميشود و روزها و عمرهاست كه كودكان و نوجوانان بياي گذرانده ميبي كمترين نتيجه

آموزاني كه پس از شش سال تحصيل در اين درس بتوانند با يک گردشگر خ ارجي رابط ه   شمارند دانشزبان خارجه، انگشت

آموزاني كه با سابقۀ دو ترا حضور در كالسهاي خصوصي، به قول معروف همانند بلبل انگليس ي  برقرار كنند. اما بسيارند زبان

 زنند!حرف مي

هاي خانگي است و بعدها بر حس ب ض رورت   توان گیت  نخستين آموزشهاي خصوصي، آموزشذشته، ميبا نگاهي به گ

ات سس  ؤمو  ايآموزشگاههاي فن ي و حرف ه  مؤسسات و آموزشگاههاي آزاد رسمي و غيررسمي به وجود آمدند كه در قالب 

 . آموزشگاههاي علمي آزاد شروع به كار نمودند و فرهنگي آموزشي

اي اس ت. ب رخالف بس ياري از    تازهنسبتار فرهنگ تدريس خصوصي در سرزمين ما ، فرهنگ  انگي:تدريس خصوصي خ

در ب ه معن اي اع م كلم ه،     اند ، عمر ت دريس خصوص ي   اي را براي ساليان یوالني تجربه كردهنقاط ديگر دنيا كه چنين پديده

ا س اختارهاي ق ديمي و آم وزش س نتي بس يار      و نااا آموزشي جديد است كه ب  رسمي عمر مدارس  ةكشور ما شايد به انداز

كسي در درسي ضعيف  شد و اگر همه چيز به همان كالس و همان معلم ختم ميدر نااا آموزشي گذشته، است. متیاوت بوده

؛ و ديگ ر خب ري از   دنماي  را حل  شتا بعضي مشكالتتهيه كند توانست كتابهاي حل المسائل و كمک آموزشي ميبود حداكثر 

 ارج از مدرسه نبود.تدريس خ

است. در اين كش ورها بخص و    واق  از ناامهاي آموزشي رايج در كشورهاي اروپايي گرفته شده تدريس خصوصي در 

شدند و تعليم و تربي ت آنه ا از   در مدارس عمومي حاضر نمي هاي اشراف و مرفه ، عموماردر دوران گذشته ، فرزندان خانواده

گذراند، ضمن تعل يم اص ول   شد. اين معلم كه ساعات یوالني روز را با كودك ميانجاا ميسنين كودكي تحت نار يک معلم 

آم وزش   ةنيز بود. بعدها اين ش يو  و معارف ديگر ول آموزش خط و زبان و تاريخ و جغرافيا و رياضيئاخالقي و تربيتي ، مس

 .به یبقات متوسط نيز رسيد

در  اي ديگر شد.يبار از همۀ یبقات در آن شركت كردند ، ماجرا به گونهاما از وقتي كه مدارس عمومي ترسيس شدند و تقر

ت ر ب ود   آموزي كه در همان درس ق وي اش به دانشآموزي در يک يا چند درس ضعيف بود معلم مربویهآن زمان وقتي دانش

م ر ج اي خ ود را ب ه كم ک      آموز بپردازد. بع دها اي ن ا  داد تا در ساعات فراغت خود به رف  اشكاالت آن دانشمرموريت مي

ه شد و آن چي زي  عرصهاي مختلف به اين اش منجر به ورود برخي از صاحبان تواناييخواستن از اقواا و آشنايان داد و ادامه

اكنون به یور مستمر يا جس ته و گريخت ه در زمين ۀ    شود شكل گرفت. كساني كه همناميده مي "تدريس خصوصي"كه امروزه 

 شوند: دارند به سه گروه كامالر مشخص تقسيم مي تدريس خصوصي فعاليت

 گروهي كه داراي سوابد آموزشي بوده و در اين زمينه شاغل يا بازنشسته هستند.  -1

 اي كه شاغل يا بازنشسته نااا آموزشي كشور نيستند اما تجارب و مهارتهايي در زمينه تدريس دارند. عده -2

آيد به اين شغل دارند و چون كار ديگري از دستشان بر نمين ۀ تدريس خصوصيگروهي كه هيچ تخصصي در زمين -3

 اند. روي آورده

هاي اول و دوا نيز جاي سؤال و اما و اگر دارد، ولي به هرحال، چون داراي دانش ي در اي ن زمين ه    اگرچه فعاليتهاي گروه

ه ا ب ه آن ان ه يچ ت وجيهي      ردن خانوادهرسند. در مورد فعاليت گروه سوا بايد گیت كه اعتماد كنار مي  هستند قابل ترمل به

ش وند ك ه در اي ن مي ان     افتند و دچار زيان مالي م ي ين افراد مياها خواسته و ناخواسته به داا ندارد و مترسیانه اغلب خانواده

 آيد .آموزان وارد ميناپذيري به دانشلطمات جبران



ي ن قبي ل آموزش ها    اب ه   ، مراكزي را ها و دفاتر دولتي تخانهبراي پاسخگويي به نياز بازار، اغلب وزار: آموزشگاههاي آزاد

ه اي آزاد از يك ديگر تیكي ک     ه ا، آموزش گاه   و تنوع در آم وزش  با گذشت زمان و افزايش نياز بازار كار  كه اختصا  دادند

 فرهن گ و  ر وزارتدرحال حاضر تعدادي از اين مراكز زير نا  . مستقل به فعاليت خود ادامه دادندي شدند و هر كداا به شكل

س ازي و نقاش ي،   موسيقي ساز و تار و سنتور ارگ و پيانو و گيت ار و مجس مه  هايي مانند )براي رشته قرار دارنداسالمي ارشاد 

ه ايي مانن د حس ابداري و گ ريم و     ب راي رش ته   ) شوند وزارت كار كنترل مي . گروه ديگري توسط( عكاسي ، كاريكاتور و...

اي در قال ب  از مبتدي تا حرف ه  (ايافزار و نرا افزار به صورت يک كاربر حرفهوكامپيوتر اعم از سختخودآرايي , آرايشگري 

سوا نيز مراكزي هستند كه  ۀدستشوند. خصوصي جهت آمادگي مشتريان براي بازار كار تشكيل ميكالسهاي خصوصي و نيمه

ب ه  و وزارت عل وا ، تحقيق ات و فن اوري    موزش و پ رورش  هاي آزاد و مراكز غيرانتیاعي وزارت آ آموزشگاه ةتحت نار ادار

 ند. پردازميفعاليت خود 

ب ا آغش ته   ل ي بع دها   و ،آموزي صورت گرف ت هاي علمي آزاد بر مبناي نياز جامعه دانش سيس آموزشگاهرتچنانكه گیتيم 

كش ور ب ه س متي     ينااا آموزش روندو  افزوده شد سرعت بر تعداد آنها اهداف و اغراض اقتصادي در امر آموزش، بهبه شدن 

از  شد كه فرص تي را از دس ت داده ي ا    كرد، دچار اين احساس مي ها استیاده نمي از اين كالس آموزيدانشاگر پيش رفت كه 

نوين آموزشي در نه اد آم وزش و    هاي از هنگامي كه یرح بخصو  ؛استموقعيت به وجود آمده به شكل مطلوب بهره نبرده

از جمل ه اينك ه    ؛را در ش رايط تحص يلي دش واري ق رار داد     آموزان مشكالت آموزشي متعدد، دانشو مد پرورش به اجرا درآ

اقتصادي  معلمان بدون انگيزه و تحت فشارهايو  ها تقليل پيدا كرد زمان كالس ،در مقابل پرحجم باقي ماند و ،كتابهاي درسي

اين مرز  تعليم فرزندان ۀظيیو عمالر قسمتي از و ندبازماندباز خدمات آموزشي خود  ۀاز ارائ ،و حجم كار زياد در چند مدرسه

 . اين قبيل آموزشگاهها گذاشته شد ةبرعهد و بوا 

هاي علم ي آزاد ب ه اي ن منا ور      آموزشگاهتوان گیت در تمامي كشورهاي دنيا و اما در مورد علل پيدايش تدريس خصوصي مي

 ةي را ك ه ب ه عه د   اوظيیهنه براي آنكه   اما، مند قرار دهند در اختيار افراد عالقه شوند كه فرصتي براي آموزشهاي تكميلي تاسيس مي

نوي د خ وبي    ام ا ترثيرگ ذار، در دوران گذش ته    ،عداد كمت هاي خصوصي با كالس .انجاا بدهند نااا آموزش و پرورش رسمي است

را ك ه از  الزم ي  ه ا، ك ارايي    اما امروزه اين كالس دهند. هاي خود را گسترش خواستند سطح دانش و آموخته براي كساني بود كه مي

در  .بگي رد  تواند نم ره  آموز در پرتو آن مي و تنها بيانگر روش و نوعي از آموزش هستند كه دانش اند از دست داده رفت آنها انتاار مي

نشانگر ضعف نهاد آم وزش و   هاي تقويتي، تجديدي، تكدرس و...سهمچون زبان، كالآزاد آموزشگاههاي علمي  به وجود آمدنواق  

به علت عدا كيیي ت مطل وب آموزش ي در     تنها  گروهي خصوصي وهاي خصوصي، نيمه واقعيت اين است كه كالس .ستاپرورش 

 نااا آموزش ي كش ور  رهاندن   ناكارآمد و ايستاي كنوني به روند خود ادامه دهد، نااا يابند و اگر  مي گونهرشد قارچرسمي،  مدارس

  د.بو بر خواهد كست و نابودي كاري بسيار مشكل و هزينهش ۀاز وری

هم ان ك اري ك ه اگ ر در      ؛دهن د  موازي با مدارس انجاا مي ياين آموزشگاهها، كارتمامي  توان گیت كهبر اين اساس مي

الزا  ي اگربلكه حت. و تكدرس و... نبود هاي تجديدي شد، ديگر نيازي به آموزشهاي آزاد و كالس درستي انجاا مي مدارس به

و  كاريگرفت، نه جبران كمآموز در مدرسه ميبراي تكميل آموزش هايي بود كه دانش  ،دبياينچنين مراكزي هم به وجود  بود

رس مي آم وزش و پ رورش     هاي علمي آزاد در كن ار نه اد  وجود آموزشگاه ،هر حال . بهضعف نااا آموزشي رسمي و دولتي

ش اف زاي كمک به  ،هايي با تعداد كم و حضوري حساب شدهآموزشگاه از ابتدا هدف چنين اگرچه ؛انكارناشدني است واقعيتي 

 .آموزان بودميزان توانمنديهاي دانش

تعل يم   اجتماعي با كاركردها و وظايف مشخص كه مس ئوليت   در كشور ما به عنوان يک نهادي نااا آموزشبديهي است وقتي كه 

وظايف خود را انجاا بدهد؛ حتي ب ه ك ارگيري نزدي ک ب ه      به خوبيد نتوانرا به عهده دارد  آموزميليون دانشحدود دوازده و تربيت 

معلم ان ب دون    تامين نكند وجامعه بوده  نيازیويل تنها به پيچيدگي امور افزوده و آنچه را كه  يک ميليون معلم و دستگاهي عريض و



رش د  به یور یبيع ي زمين ۀ    ،د نمانب مطلوب آموزشهاي خود باز ۀرائصادي، حجم كار زياد و... از امختلف اقت انگيزه تحت فشارهاي

 .  به وجود خواهد آمد خصوصي  ي خصوصي و نيمهآموزشهاي  كالس

زماني است كه فرصت يادگيري كامل در خود ك الس درس وج ود داش ته     آموزش، شرايط مطلوبیبد نار كارشناسان، 

 ؛ش ود هاي درسي در نار گرفته م ي است كه فراتر از برنامهخا   رتيدانش و مهاباشد و معلم خصوصي فقط براي كمک به 

كنك ور باع      ۀهاي بيشتر بخص و  در عرص   هاي تحصيلي براي موفقيتغيررسمي ما، رقابتآموزشي در نااا مترسیانه اما 

س خصوصي فراهم هاي تكميلي تنها از یريد تدريهاي فشرده نباشد و آموزششده نااا مدون آموزشي جوابگوي اين رقابت

و اعتقادش ان ب ر اي ن    براي درسهاي مختلف ، معلم خصوصي دارند  هاي او بيند اغلب همكالسيآموزي ميوقتي دانششود. 

رود ، بخص و   باشد، خودبخود سراغ كالسهاي كنكور م ي امكان پذير نميكنكور  قبولي در بدون معلم خصوصي  است كه 

ه ا و در  روزنامهها ، پيامكها، رسانهكنند. آموز را تقويت مياحساس اين دانش نيز،رسمي تبليغات رسمي و غير كه در اين ميان

 قب ولي موض وعاتي از قبي ل    د.ورزن  كيد ميرهايي است كه به لزوا وجود آموزش بيشتر از مدرسه تو ديوار شهر، پر از آگهي

ريزي حت ي ب راي   آموزشي، برنامه شترين ساعاتاي خا ، بيآزمون به شيوه ةدور 4۰كم صددرصد تضميني ، برگزاري دست

ارتق اء   زن ي و استادان باتجربه، كالسهاي آمادگي امتحان ات و تس ت   خصوصي ، حضور ةتعطيالت و روزهاي سال نو، مشاور

ا آموز گريزپ ا از نا ا  كه دانش استهكار به جايي رسيد  شود.جزء تبليغاتي است كه توسط اين مؤسسات انجاا مي... معدل و 

آميز موفقيت گرفتن نمره قبولي و عبور ارود تا به هدف خود كه همانبه سراغ كالسهاي خصوصي مي آموزشي رسمي و دولتي

 .برسد استيا كسب معدل باالتر از سد كنكور 

ي ن  اب ه   آم وزان و اولياءش ان   دانشتبليغات، اين موضوع را تقريبار در ذهن  هاي خصوصي  با استیاده از قدرتآموزشگاه

-راه ه اي برت ر كنك ور و اص والر    توانن د از رتب ه  ها ميههاي اين آموزشگانندگان در كالسكاندكه فقط شركتباور تبديل كرده

؛ و تصور بر اين است كه كالسهاي خصوص ي  شدگان در امتحانهاي پايان ترا مدارس باشنديافتگان به دانشگاه و يا حتي قبول

، در كالس هاي خصوص ي بخ وبي ي اد     اندبه یور كامل نياموختهكالسهاي شلوغ مدرسه در كه  تا آنچه رافرصت خوبي است 

 .دناست، ترمين كني كه شدهمشقتها را با هر اين كالس شركت در ۀشهري ند اضرآموزان حاولياء و دانش به همين دليل .دنبگير

ه ر ك داا ب ا تبليغ ات دروغ ين       اند،هآموزشي هستند كه حتي به یور غيرمجاز ترسيس شد سساتؤمدر اين ميان، برخي  

 كنند سسات ميؤاقداا به تبليغ اين منيز ا و مطبوعات همترسیانه رسانه .هايشان دارند خانواده سعي در اغواي داویلبان كنكور و

 ةو اغواكنن د د به تبليغات دروغ ين  بايتا كي ها اين و معلوا نيست سسات ناارتي ندارندؤنهاد يا سازماني بر تبليغ اين م و هيچ 

برخي از اين مدرسان به دروغ خود را متخص ص در موض وع   شود كه . در جريان اين تبليغات، گاهي ديده ميدهند خود ادامه

كنند كه بع د از ت دريس و از دس ت    و داراي مدرك باال و مهندس و غيره با سوابد و تجربيات چندين و چند ساله معرفي مي

زنند كه خالف م وازين  شوند. گاهي اين معلمان در ضمن تدريس دست به اعمالي ميه ميدادن مبالغي پول متوجه كذب قضي

اسالمي، اخالقي و اجتماعي است و حتي مرتكب اعمال مغاير با مصالح مملكت ) از قبيل تبليغ برخ ي فرق ه ه اي دين ي ( و     

 شوند.   ها ميفساد اخالقي و خالف عیت و حيثيت خانواده

نمايند. تماا كساني كه ب ه روزنام ه ه ا    از افراد حقيقي نيز براي تدريس خصوصي اقداا به اينگونه تبليغات مي ايعدهبجز مؤسسات، 

اي ن ك ادر آموزش ي م ورد ادع ا، فق ط در         ترين دبي ران وآموزگ اران هس تند، ام ا    دهند، مدعي در اختيار داشتن كادري از قويآگهي مي

 آموزشي هس تند . برخ ي ني ز اص ل رش تۀ     فعاليت  ۀاست كه فاقد هرگونه سابقابه خالصه شدهخودشان و احتماالر چند نیر از دوستان مش

هايي ك ه گرفت ار داا   اند هيچ تخصصي ندارند. بديهي است خانوادهاي كه قبول مسئوليت كردهشان چيز ديگري است و در زمينهتحصيلي

شود و ب دتر از آن ممك ن   آموز وارد ميوه،  فشار روحي زيادي به دانششوند از لحاظ مالي متضرر خواهند شد .به عالاين گونه افراد مي

آموزان و اولياي آنها بايد بهوش باشند، اگرچه افراد شريیي با اشتغال ب ه اي ن حرف ه مددرس ان     آموز مردود شود. بنابراين دانشاست دانش



يس خصوصي و رسميت نداشتن آن در نااا ص نیي و آموزش ي   مند نبودن شغل تدرآموزان هستند، اما به علت ضابطهخانواده ها و دانش

 كنند.  آموزان به معلم خصوصي سوء استیاده مياي از افراد سودجو وارد معركه شده و از نياز دانشكشور، عده

يابد و و اينجاست كه خانواده حقيقت موضوع را در مي شودميياز به معلم خصوصي از سوي خود معلمان تحميل گاهي ن

اي اينكه فرزندشان نمرة قبولي را از درس آن معلم كسب كند ناگزير از پرداخت هزين ۀ گ زاف در ازاي ارائ ۀ چن د جلس ه      بر

هاي رياضي ، فيزي ک و مكاني ک دس تمزدهاي غيرمتع ارف     دروس دبيرستاني در رشتهشوند؛ مخصوصار تدريس خصوصي مي

كنن د ك ه دروس ي مانن د رياض يات ،      خته نيست؛ و چنين توجيه م ي كنند كه پرداخت آنها به راحتي از هر كسي سامطالبه مي

كتاب قادر به فهم و درك آنها باشند و در نتيجه معلم باي د ني روي    آموز با مطالعۀفيزيک ، شيمي و.... دروسي نيستند كه دانش

ي گرانتر باشد . بدين ترتيب شود كه دستمزد چنين معلمانآموز بكند و همين امر باع  ميزيادي صرف تیهيم مطالب به دانش

تجديدي آورده براي آنكه در امتح ان ش هريور م اه     ي به هر دليلي درس نخوانده و نمرةآموزي كه در یول سال تحصيلدانش

ش ود بلك ه   اي جز پرداخت چنين دستمزدهايي ندارد؛ در غير اين صورت، نه تنها يک سال از عمرش تلف ميقبول شود چاره

و  دوا نب ز ن اگريز از تك رار آن درس    متوس طۀ  حصيل او را ني ز بپ ردازد و در دورة  مخارج يک سال اضافه تاش بايد خانواده

 تدريس خصوصي باشد. تحمل هزينۀ

معل م  فاق د   آم وز دان ش گون ه ك ه   ب دين  ؛، فرهنگ معلم خصوصي داشتن ، گاه فرهنگي اخاللگر و مزاحم استبه عالوه

كند در موقعيتي برتر نس بت  آموزي كه معلم خصوصي دارد، احساس ميو دانش بيندخصوصي ، خود را در موض  ضعف مي

اي است براي ايجاد فاصله ميان او و افراد ديگري كه در سطح در چنين شرايطي وجود معلم خصوصي زمينه به بقيه قرار دارد.

-هاي وي ژه كند تا تواناييمي فراهم آموز اين فرصت را براي دانش ،از يک سو :دارد جنبه او قرار دارند. اين تیاوت سطح ، دو

ك اركردش را از دس ت    شود كالس درس عم الر باال رفتن سطح توانايي علمي او باع  مي ،ديگر سوياز  ؛اش را نشان بدهد 

ها جلوتر اس ت ، در ك الس حض ور    بچه ۀاغلب از بقيبه علت اينكه آموزي كه معلم خصوصي رياضي دارد دانشمثالر  بدهد.

 .دنمايشود او از فعاليت در كالس خودداري سطح متوسط يادگيري كالس باع  مي زيرا تواند داشته باشد.ي نميمثبت

 ي ت دريس بس يار  درس رياضي، تیاوت روش ها  انندبا هم متیاوت است. در بعضي درسها منيز روشهاي آموزشي معلمان 

 اع الا  در ك الس  . آنها مدااشوند روبرو ميمشكل با مينه كه معلم خصوصي دارند، در اين زآموزاني دانشمهم است. هميشه 

برتري آن روش را به معلمش ان ثاب ت كنن د. فاص له و تی اوت      سعي دارند اند و را به روش ديگري ياد گرفته مطالبكنند مي

دو ی رف تحمي ل   ي را ب ه  مطلوبتواند اثرات رواني ن ا آموزاني با همكالسانشان وجود دارد ميچشمگيري كه ميان چنين دانش

 .نمايد

در قالبه اي   رس مي  در آنه ا هم ه درس هاي   نيز عاري از تبعات س وء نيس تند. اينك ه     آموزشگاههاي خصوصي و آزاد اما 

آم وزان  آم وزش رس مي منج ر ش ود و معلم ان و دان ش       ممكن است به تنبل شدن سيس تم  ،شودمختلیي تدريس و ارائه مي

ش ود. ت ا   م ي  اين مراكز گذاش ته   ةبخشي از بار آموزشي مدارس به عهد كه هست ضرورتيحتمار  كه كنند اسحساناخودآگاه 

ب راي ش ركت دراي ن     آورسرس اا هاي حاضرند شهريه ،آموزان باوض  مالي نه چندان مناسب خانوادهدانش آنجا كه بسياري از

؛ غاف ل از اينك ه   چشندبتقويتي را  فشرده، تكدرس وانواع كالسهاي آموزشي فشرده و نيمه یعم حضور درتا  كالسها بپردازند

توان د  توجهي ميكند. اين بيتوجه مياش بيهاي اصليوليتئآموز را به پذيرش مسعادت به حضور يک نيروي كمكي ، دانش

 او را از هدفهاي اصلي آموزش هم دور كند. 

بيم اري  . اي ن  ديگ ر دارد  يفرع   ۀساله و صدها عارضآموزش و پرورش ما يک بيماري مزمن چند دهحاصل سخن اينكه 

روش ي س نتي و پوس يده     ؛استدهها سال است كه در ميان معلمان ما به كار گرفته شدهمناسبي است كه همانا روش آموزش نا

هاي درسي و كم محتوايي آنها، نقص فض اها و   توان به حجم زياد كتاب مي  آن از عوارض فرعي .بست ويران است ز پايكه ا

پژوهش و عدا استیاده از  توجهي بهبيهاي ارزشيابي غلط،  آموزان، مشكالت معلمان، روش اد زياد دانشتعد وسايل آموزشي،



آم وزان ب راي   دان ش است آموزش رسمي موفد به انجاا وظايف خود نشود و اين موارد باع  شده . همۀآزمايشگاه اشاره كرد

  شوند.هاي آموزشي  نيازمند ن عقب ماندگيهاي درسي خود به كمکجبرا

از دالي ل گس ترش   ديگ ر  يك ي  ، ني ز فرزن دان  ت دريس خصوص ي   ها براي هم چشمي در ميان خانواده و رقابت و چشم

 اينكه داشتن معل م خصوص ي، اساس ار    هاي خصوصي  خانگي است.آموزشگاههاي خصوصي ، بويژه زبان انگليسي و تدريس

اي ه ر جلس ه ت دريس خصوص ي ، م اجرايي      رقم هاي افسانه كناردر آموزشي فرد است ،  ۀخود به معناي لوكس بودن برنام

كند. رقمهاي باالي هر جلس ه ، ض من اي ن ك ه از معي ار      آموزان ايجاد ميها و دانشاست كه شرايط دشواري را براي خانواده

ت دريس   ۀكسب شهرت و ناا در عرص آيند.آموزشي معلم به شمار نمي براي كيیيت كنند ، تضميني هم شخصي پيروي نميم

ب راي   مناس بي تواند معي ار  هايي كه مالك روشني براي سنجش اعتبار آنها وجود ندارد ، نميخصوصي و تهيه و تدوين جزوه

بنابراين رف  ناكارآمديهاي آموزش و پ رورش رس مي از ي ک س و و س ازماندهي تدريس هاي        انتخاب يک معلم خوب باشد.

ااا آموزشي كشور بايد مورد توجه قرار گيرد و اين خود مس تلزا ف راهم   خصوصي از سوي ديگر از ضرورياتي است كه در ن

   آوردن ایالعات دقيد و الزا در مورد وضعيت نااا آموزشي غيررسمي از سوي مقامات رسمي ذيربط است.

ن مطرح گرديد نگاهي اجمالي به تدريس خصوصي در كشورمان بود كه در آن به بيان مشكالت اي   نوشتارآنچه در اين   

حاص ل تحقيق ي    ،پديده پرداخته شد؛ اما در مورد راهكارهاي الزا براي رف  آنها سخن چنداني به ميان نيام د. كت اب حاض ر   

گسترده از سازمان يونسكو در چند كشور دنيا در زمينۀ تدريس خصوصي است . اين اثر دربرگيرندة تجربيات و راهكاره ايي  

 ا آموزشي كشورمان در حل اين مشكالت میيد واق  شود.   تواند براي دست اندركاران ناااست كه مي

دانم از دوستان عزيزا آقايان مهندس علي زرافشان و دكتر ابوالیضل بختياري و سيد مص طیي  در خاتمه بر خود وظيیه مي

 ميرحسيني كه هر يک به سهم خود در توليد اين اثر نقش بسزايي داشتند سپاسگزاري نمايم.   
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