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ما هي المدارس الخاصة ذات الرسوم
المنخفضة؟
عىل مدى السنوات القليلة الماضية ،كان هناك توسع رسيع
ف ي� ما يطلق عليه عموما «المدارس الخاصة ذات الرسوم
ت
ال� يشار إليها أيضا باسم «منخفضة التكلفة»
المنخفضة» – ي
ف
أو «برسوم معقولة» – ي� البلدان ذات الدخل المنخفض
والمتوسط.
إن السمات الرئيسية لهذه المدارس هي أنها مدارس علمانية
ض
الفق�ة نسبيا (بدال من
تتقا� رسوماً وتستهدف الفئات ي
ت
ال� غالباً ما تدفع لمدارس تعليم خاص باهظة
النخب الغنية) ي
وتعت� هذه المدارس بعيدة عن أن تكون جديدة،
التكلفة .ب
أ
آ
أ
ف
خ�ة.
كب� لها ي� الونة ال ي
تش� إىل نمو ي
ولكن الدلة المتاحة ي
ف
ومع ذلك ،يمكن أن تختلف هذه المدارس ي� تفاصيل الهيكل
والملكية والتشغيل.
•الحالة :ف� بعض أ
الحيان يتم تسجيل مثل هذه المدارس
ي
مع�ف بها من قبل الدولة ،والبعض آ
رسميا وتكون ت
الخر
يعمل بشكل يغ� رسمي ودون أي رقابة تنظيمية.
صغ�ة مملوكة من
•الملكية :العديد منها عبارة عن مدارس ي
قبل فرد يعمل لحسابه ولكن هناك أيضا ظاهرة متنامية من
أك�.
سالسل مدارس ذات رسوم منخفضة مملوكة من ش�كات ب
جميع المدارس الخاصة ذات الرسوم المنخفضة ()LFPS
تفرض رسوم ،ولكن بعضها ليس لتحقيق الربح ف� ي ن
ح� يتم
ي
تشغيل العديد من المدارس أ
الخرى كعمل تجاري لكسب
المال.
•التعلیم والتعلم :تقوم المدارس الخاصة ذات الرسوم
ین
ين
مؤھل� ،يتقاضون
معلم� یغ�
المنخفضة عادة بتوظيف
أ
بكث� مع قدر أقل من المن الوظيفي مقارنة
رواتب أقل ي
بالمدارس الحكومية .فالعديد منهم يتجهون رصاحة إىل مهنة
التعليم باعتبارها وظيفة ذات مهارات متدنية ومنخفضة
أ
الجر ،وليس كمهنة ت
مح� ي ن
ف� .ف ي� العديد من مدارس السلسلة،
ين
المعلم� «نص» (عىل جهاز لوحي ،عىل سبيل
يتم إعطاء
أ
المثال) لتالوته للطفال .وإن العديد من المدارس الخاصة
ذات الرسوم المتدنية ( )LFPSلديها ي ز
ترك� عىل اجتياز
أ
االختبارات الرسمية ،وأن درجات االختبار هي الداة التسويقية
الهامة لجذب المزيد من «العمالء».

ما هي االتجاهات من حيث المدارس الخاصة
ذات الرسوم المتدنية ()LFPS؟

أ
كب� ف ي� المدارس الخاصة ذات
تش� الرقام إىل وجود توسع ي
ي
الرسوم المتدنية ف ي� العديد من البلدان المنخفضة الدخل
ت
ال� ال تزال تكافح من أجل تحقيق الحق
فوالمتوسطة الدخل ي
ف
ي� التعليم للجميع .وهناك زيادة رسيعة وملحوظة ي� بلدان
ونيج�يا وكينيا ،وغانا.
وب�و
ي
معينة مثل الهند وباكستان ي
• التوسع ف ي� السالسل الهادفة إىل الربح .هناك سبب
محتمل لهذا االتجاه التصاعدي ف ي� توسع سالسل
المدارس الخاصة الربحية ذات الرسوم المنخفضة.
ونيج�يا
ويشمل ذلك أكاديميات الجرس الدولية (كينيا
ي
ليب�يا
مث� للجدل  -ي
والهند وأوغندا و -عىل نحو ي
(للحصول عىل مزيد من المعلومات انظر الفصل ،2
دراسة الحالة  2Aف ي� مجموعة أدوات أسبقية الصالح
العام عىل الربح الخاص) ،وأوميجا (غانا) ،والمدارس
الثانوية ( )APECف� ي ن
الفلب�.
ي
•أنصار السالسل الهادفة إىل الربح .ومن ي ن
ب� المؤيدين ش�كة
ف
ت
يب�سون وهي ب ش
ال� تستثمر بشكل
أك� �كة تعليمية ي� العالم ي
م�ايد ف� أفريقيا وآسيا ف� مستويات ما قبل التعليم االبتدا�ئ
تز
ي
ي
ي
ئ
واالبتدا� والثانوي .وقد جاء الدعم أيضا من أصحاب
ي
ين
زوكرب�غ.
المحسن� مثل بيل غيتس ومارك
المليارات من
ي
ين
المانح�  -بما ف ي� ذلك الدعم من
وهناك أيضا دعم من
ف
منظمات ثنائية مثل وزارة التنمية الدولية ي� المملكة المتحدة
()DIfD؛ والمصارف القليمية ،مثل مرصف التنمية آ
السيوي؛
إ
النمائية الدولية).
المؤسسة
ذلك
الدول (بما ف ي�
والبنك
إ
ي
الدول ،من خالل مؤسسة
فعىل سبيل المثال ،استثمر البنك
ي
ن
أمريك لتوسيع
مالي� دوالر
التمويل الدولية التابعة له ( )10ي
ي
أكاديميات الجرس الدولية ف ي� كينيا وخارجها ،والجتذاب ش�كات
أخرى.
•هوامش الربح .وتشمل المدارس الهادفة إىل الربح مدارس
لمرة واحدة يديرها فرد «إدوبرينورس» ،وتسعى سالسل
المدارس المدعومة من قبل المستثمرين عىل نطاق واسع
كب�ة يمكن أن ن
تج� من
كب�ة .وهناك مبالغ ي
لتحقيق أرباح ي
رسوم منخفضة نسبيا .ومن هوامش الربح من جمع الرسوم
من قبل المدارس الخاصة ذات الرسوم المنخفضة (،)LFPS
أك� تحقق أرباح من خالل تطوير
فإن أعمال تجارية تعليمية ب
الكتب المدرسية والمبيعات ،ومن تطوير المناهج ،والبنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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إن إدخال وزيادة مشاركة القطاع الخاص – وخاصة المشاركة
ف
ف
تأث� عىل الحق ف ي� التعليم،
ي� الربح – ي� التعليم له بالتأكيد ي
حيث أن الدولة هي الجهة الرئيسية المكلفة بالمسئولية.
ومن خالل ي ن
تمك� زيادة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص
أ
أو دعوة مثل هذه العمال التجارية التعليمية ليصبحوا من
مقدمي الخدمات فإن دور الدولة ينتقل من أنها أحد الموفرين
أ
ال ي ن
ساسي� للتعليم إىل إحدى هيئات الرقابة .وهذا يؤدي إىل
تآكل نظم التعليم العام ،واالعتماد المفرط عىل البنية التحتية
توف� التعليم عىل المدى الطويل أقل
الخاصة ،مما يجعل ي
استدامة.

ما هي المخاوف بشأن المدارس الخاصة ذات
الرسوم المنخفضة؟
جدية بشأن أداء العديد من المدارس الخاصة ذات الرسوم
المنخفضة ( )LFPSوبشأن نموها الواسع والرسيع (وخاصة
الكب�ة من المدارس الهادفة إىل الربح المدعومة من
السالسل ي
قبل جهات فاعلة خارجية قوية) ت
ومق�حات الحتضانها كجزء
من تحقيق التعليم للجميع .وهذا قد يقوض فرص الوصول
والدماج والجودة والتعليم كسلعة عامة .وهذا أيضا
والنصاف إ
إ
ف
ف
يهدد تحقيق الحق ي� التعليم بدال من إحراز تقدم ي� هذا
المجال.
•الفشل ف ي� الوصول :أظهرت الدراسات المتكررة أن «المدارس
ذات الرسوم المنخفضة» ليست ف ي� متناول أفقر الناس .وال
تعت� الرسوم المفروضة منخفضة بالمقارنة مع مستويات
ب
د� أ
الحد أ
ال ن
للجور أو متوسط الدخل ف ي� معظم البلدان
أ
ت
ال� لديها
منخفضة ومتوسطة الدخل ،والسيما بالنسبة للرس ي
ث
أك� من طفل واحد .وعالوة عىل ذلك ،ال تشكل الرسوم
ت
ال�
الدراسية إال جزءا واحدا من مجموع التكاليف الشخصية ي
المدرس والمواصالت ورسوم
تشمل أيضا الكتب والزي
ي
االختبار وما إىل ذلك.
ف
النصاف :ال تشكل هذه التكاليف عائقا أمام
•الفشل ي� إ
أ
أ
أ
الطفال الشد فقرا فحسب .فعندما تحتاج الرس إىل إيجاد
كب�ة إلرسال أطفالها إىل المدرسة ،فإن الفتيات
موارد ي
أ
أ
أ
العاقة غالبا ما
والطفال الصغر سنا والشخاص ذوي إ
يفقدون الفرصة .ن
ويع� ي ز
ترك� هذه المدارس ف ي� المستوطنات
ي
الح�ض ية يغ� الرسمية أنها ليست حال قابال للتطبيق بالنسبة
أ
ف
وتش� بعض البحوث إىل
للطفال ي� المناطق الريفية – ي
أ
أن هذه المدارس ال يمكن تطبيقها لنها تعتمد عىل البنية
يز
التمي� أيضا من
التحتية الح�ض ية .وعالوة عىل ذلك ،يحدث
خالل اختيار ن
الكث�ون عىل
ضم� أو رصيح للطالب .ويعتمد ي
ي
أ
درجات االختبار لجذب «الزبائن» ،وقد كشفت البحاث عن
التمي� ضد أ
يز
الطفال الذين قد تؤثر ظروفهم عىل أدائهم ف ي�
االختبارات.

ن الجنس�ن بشكل منهجي:
•عدم المساواة والفصل يب�
ي
قد يساهم توسيع نطاق المدارس الخاصة ذات الرسوم
المتدنية ( )LFPSف ي� زيادة التقسيم الطبقي لنظم التعليم،
وهي مدارس تختلف فيها الجودة – بمختلف نقاط أ
السعار-
وتناسب مختلف الفئات االجتماعية واالقتصادية .ت
وي�ك ذلك
نظاما عاما مهمال ،ال يكون فيه أ
للرس ذات النفوذ االقتصادي
والسياس أ
ال بك� نسبيا أي مصلحة ،وال تخدم عىل نحو
ي
إال أ
ف
ين
تز
المهمش� .وهذا يسهم ي� عدم المساواة،
الطفال
م�ايد
أ
والفصل االجتماعي ،والتقسيم االجتماعي الوسع ،ويقوض
الدور الذي يلعبه التعليم كصالح عام.
•فشل الجودة :ف� ي ن
ح� أن العديد من المدارس الحكومية
تعا� من قصور ي ف� أ
ن
الداء ،فإن المدارس الخاصة ذات الرسوم
ي
ي
المنخفضة بشكل عام ال توفر نوعية أفضل .وقد وجدت
مراجعات صارمة أ
للدلة المتاحة من بلدان متعددة عدم
وجود ي ز
م�ة واضحة ف ي� نوعية التعليم ف ي� مدارس ف ي� القطاع
بكث� بالنسبة إىل المدارس الخاصة
الخاص  -وهي نسبة أقل ي
ف
ذات الرسوم المنخفضة – بمجرد النظر ي� المزايا االجتماعية
المتعلم� ،والتغذية أ
(دخل أ
ين
الفضل ،وما
الرسة ،والوالدين
إىل ذلك) .وتحتفظ المدارس الخاصة ذات الرسوم المنخفضة
كب� وذلك من خالل توظيف
بتكاليف «منخفضة» إىل حد ي
مؤهل� بعقود ت
ين
ين
قص�ة ودفع أجور خط
معلم� يغ�
لف�ات ي
أ
أ
ن
الفقر ،وأحيانا تكون أقل من الحد الد� للجور ،وباستثمارات
محدودة ف ي� البنية التحتية والمواد .وإن الحفاظ عىل رسوم
«منخفضة» ،مع استهداف تحقيق الربح ف� كث� من أ
الحيان،
ي ي
ض
ف� إىل تعليم جيد.
ال يُ ي
•فشل االستدامة :تخضع المدارس ذات الرسوم المنخفضة
ف
كث� من
للإغالق المتكرر ،بسبب عدم االستدامة أو  -ي� ي
أ
تستوف
الحيان  -ألنها يغ� مسجلة بشكل صحيح أو لم
ِ
المعاي� الحكومية المطلوبة .وعالوة عىل ذلك ،ال تستطيع
ي
الرس أ
أ
ال� تسوق لها مثل هذه المدارس ف
ت
ث
كث�
�
ا
ر
فق
ك�
ال
ي ي
ي
أ
أ
من الحيان تحمل الرسوم ف ي� الوقات الصعبة ماديا ،مما
يؤدي إىل انقطاع ف� تعليم أ
الطفال ،السيما أولئك الذين �ف
ي
ي
االل�امات أوال بأول مثل تلك ت
مدارس تسدد فيها ت ز
ال� تديرها
أ ي
ف
الطفال.
خط� بتعليم
أوميغا ي� غانا .وهذا ي�ض بشكل ي

يستند هذا الموجز إىل تقرير الحملة العالمية
للتعليم حول الربح الخاص ،الخسارة
العامة :لماذا الدفع نحو مدارس خاصة ذات
رسوم منخفضة يلقي بجودة التعليم خارج
المسار(.)2016
وقد كتب ذلك التقرير جو ووكر وحررته شهرزاد
الله نيابة عن الحملة العالمية للتعليم.
عبد إ
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