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1. مشكلة البحث
وإنتاج نسبة عالية من  التعليم  نظام  اث��رت على  اليت  احل��روب  العراق بسنوات طويلة من  مر 
العنف املتواصل جعل اآلب��اء غري راغبي بإرسال أطفاهلم إىل املدرسة إضافة إىل ممارسة  األمية, إن 
الدراسة االجتماعية  توفري دخل االس��رة. وحسب  العمل واملسامهة يف  ضغوط على األطفال ألجل 
واالقتصادية لألسرة العراقية لعام )2007(, تبي أن هناك فرد واحد من بي مخسة افراد ال جييد القراءة 
والكتابة. وكانت هذه الدراسة قد اجنزت بتعاون وحدة االحصاء العراقية مع البنك الدويل. وأشارت 
الدراسة بأن 23 % من العراقيي حباجة إىل تطوير التعليم واحلساب واملقدرات اللغوية لكي يواجهوا 

متطلبات احلياة املدنية.

 واستجابة لذلك قام الرئيس العراقي السابق جالل الطالباين بإعالن قانون رقم )23( يف 4 
اكتوبر عام 2011 والذي تضمن حمو األمية يف العراق. ويف احلادي عشر من سبتمرب عام 2012 أعلن 
القانون املرقم  الوطنية حملو األمية حسب  املالكي الشروع باحلملة  الوزراء السابق نوري  رئيس جملس 

)320( تزامناً مع احلملة العاملية حملو األمية, ومبوجب ذلك مت تطوير اسرتاتيجيات تعليم الكبار)1(.

2. هدف البحث
)التعليم  الباحث  عليها  أطلق  اليت  للتعليم  العراقية  السياسية  الوثيقة  لدراسة  البحث  يهدف 
لتحسي املعيشة(, من ناحية األيديولوجيات واخلطابات اليت انطلق منها هذا املشروع. ومدى تأثريها 
يف متكي البالغي ملواجهة متطلبات اللغة والتعليم واحلساب املتأصلة يف كل جوانب حياهتم, حيث 

“يسلخ التجديد كل السبل التقليدية للسلوك واملعرفة”)2(.

1 - الوثيقة العراقية لمحو االمية.
.http://www.moj.gov.iq/uploaded/4212.pdf

2- Street, 2004, p-328.
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3. فرضية البحث
“التعليم هو ليس فقط عملية تعلم مهارات القراءة والكتابة واحلساب, بل هو االسهام يف 
حترير االنسان وتطويره. وهبذا املفهوم فالتعليم خيلق الظروف الكتساب اإلحساس الناقد لتناقضات 
اجملتمع الذي يعيش فيه وألهدافه. فهو حيفز على املبادرة واملسامهة يف خلق املشاريع اليت متكنه من 

التصرف يف العامل, لتغيريه وللتعريف باألهداف احلقيقية للتطور البشري”)3(.

ضمن  التعليم  ح��ول  القدمية  اخلطابات  بتقييم  سياق  تعطى  واالهتمامات  القضايا  ه��ذه  إن 
الثقافة املبنية على احلروف املدونة. و قصد هذه الدراسة هو استكشاف التعقيدات اليت حتيط مبفهوم 
املختلفة  املعلومات  تكنلوجيا  و  املتعدد  اإلع��الم  بي  املعقدة  والتفاعالت  املعاصر  العامل  يف  التعليم 
التعليم  اليت يعتمد عليها, اليت تشكل السياق الرئيسي الذي تنبثق منه األشكال املستقبلية ملفاهيم 

واألمية.

وميكننا اعادة صياغة ذلك بالسؤال اآليت, هل يوجد تعليم عام واحد قد خيدم وظائف خمتلفة 
أو عدة أنواع من التعليم, كل منها يالئم وظيفة اجتماعية معينة يف سياق اجتماعي معي؟

4. حتليل أيديولوجيات وخطابات الوثيقة السياسية العراقية حملو األمية: 
والكتابة  بالقراءة  معرفته  لتطوير  للفرد  الفرصة  »تقدمي  األس��اس��ي  التعليم  اسرتاتيجية  هت��دف 

واحلساب من أجل تطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً واقتصاديًا«)4(.

ومبوجب األهداف املعلنة يف هذه الوثيقة, فإن التعليم يفهم بأنه جمموعة مهارات تقنية متثل 
تقارن  الوظائف  ف��إن  اإلط��ار  ه��ذا  وضمن  االقتصادية.  النتاجات  معايري  وف��ق  يُقّيم  تعليمي  مصدر 
التعليم  التعليمية وهذه املهارات باالحتياجات االقتصادية. وحسب )Gee etal.()5( فإن  باملهارات 

يتماشى مع الوقت والعمل واملال وهو جزء من االقتصاد.

إن هذا املنظور من التعليم يرتبط باخلطابات حول قياس التطور اجملتمعي. إن املعاين املهنية 
النفعية اليت شكلت التعليم الوظيفي يف العراق ميكن أن تُفّند بوجهات النظر اليت ظهرت يف خطابات 
التعليم النقدية يف التدريس والكتابة ل� )Paulo Freire›s( يف سبعينيات القرن املاضي, فإنه يقول)6( 
3-  Arnove, Robert, F. & Graff, Harvey, J. 1987, P.9.

4 - الوثيقة العراقية لمحو االمية, ص1.
5 - Gee etal (1996, p. 312).
6 - Freire, (1972, p312).



التعلم لتحسني املعيشة

5

يف هذا الشأن بأن )برامج التعليم اليت ختدم املنفعة االقتصادية كانت جبوهرها حائرة(. فكانت تعترب 
املتعلمي كأفراد سلبيي مكبحي يف )ثقافة الصمت(, )صمت املظلومي(. يذكر )Freire()7( بأن 
استيعاب  بدون  لنص  والقراءة  الكتابة  تعلم  ليس  للكبار هو  التعليم  ثقافة  أمهية يف  األكثر  )العامل 

نقدي للبيئة االجتماعية اليت ينتمون إليها.

فهذا بالنسبة ل� )Freire( “نوع من التعليم الذي يهم الطبقة املهيمنة”, وأنه الدخول احملايد 
إىل عامل احلروف وكلما كان هذا الدخول حمايداً فإنه يؤنس أصحاب النفوذ أكثر.

أو  النظرية  لتحليل  نتيجة  مبكراً  املتعلمون  عليها  حيصل  ال��يت  “املعرفة   )Freire( ل�  بالنسبة 
يكشف  وه��ذا  اجل��دي��دة)8(.  املعرفة  إمكانية  هلم  تفتح  االجتماعية؛  بيئتها  يف  عملية  بطريقة  املعتقد 
 )Freire( .أسباب الوجود خلف احلقائق وبذلك ُتّرد من األسطورة التفسريات اخلاطئة لنفس احلقيقة
)Freire( يتحدث عن خربته يف غينيا بيساو يف أفريقيا خالل مهمة الرتبية يف حقل التعليم. يعتقد

تكون  فال  وإاّل  حيادية  وغ��ري  سياسية  تكون  أن  املعاناة جيب  وأص��ح��اب  املظلومي  “تربية  ب��أن   )9(

ناجحة”, فلقد عمل مع املقاتلي املرتبطي يف إعادة بناء بلدهم. 

ويف هذه احلالة فإهنا كانت عملية لفهم مستوى املعرفة عند الناس وقابليتهم النقدية اليت تتعلق 
خبربهتم يف العملية. وبذلك قام )Freire( بتقييم استنتاجاته أثناء عملية التنسيق مع الناس. وهكذا 
التحرير  ص��راع  حتليل  فكان  احلقيقية.  ألمهيتها  العميق  بالفهم  احلقائق  عن  اجمل��ردة  اآلراء  استبدلت 
“كحقيقة ثقافية” حتدياً ل� )Freire( وكعامل ثقايف. وبذلك أصبح علمياً أكثر, ومن مث تغلب على 
ما يسمى ب� )ضعف الثقافة(. إن عمل )Freire( كهذا, املبين على التفكري يف امليادين العملية, قد 
الزراعة والصحة,  الناس مثل  املبينة على مفاهيم معينة اليت يدور حوهلا  الدراسة  يعطي هنضة ملراكز 
وهذا بدوره يؤدي إىل معرفة عميقة ومنظمة. فلم يكن العمل مقتصراً على تدريب العمال والذي كان 

يعترب ضرورياً لزيادة اإلنتاج بل لتوسيع آفاق العمال من خالل فهم عملية اإلنتاج نفسها. 

الوثيقة  م��ن  )ج, ص5(  ال��ف��ق��رة  على  تنطبق  أن  ميكن  بيساو  غينيا  يف   )Freire( خ��ربة  إن 
وتوفري  املتعلمات  لبيئة  املناسبة  احل��ي��اة  م��ه��ارات  بعض  لتعليم  ورش  “فتح  تتضمن  ال��يت  ال��ع��راق��ي��ة)10( 

املستلزمات الالزمة لذلك”.

بيئات  التعليم يف  العمل هي تضمي ممارسات  التعليم يف جمال  الرئيسية ملمارسات  امليزة  إن 
خاصة, تتحدى التحدث عن التعليم من منطلق املهارات األساسية واحلاح املدارس والربامج املهنية 
7 - Freire, (1978, p. 23).
8 - Freire, (1972, p. 158).
9 - Freire (1972, p. 217).

10 -  الفقرة (ج, ص5), من الوثيقة العراقية لمحو األمية.
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ودروس تعليم الباغي )االساسيات(.

املبنية على أساس  التعليم  من مسامهات )Prinsloo & Breier( هتتم مبمارسات  إن عدداً 
العمل حيث إن أغلب العمل قدمي حول ما يسمى ب� )األماكن اجلديدة لإلنتاج العاملي()11(, حيث 
متيزت دراسات )Gee etal( بإهناء اإلنتاج والعمل اجلماعي أو الِفّرَق اليت يقودها رئيس فريق، والذي  
يعّي بدوره من طبقات العمال ويدرب بشكل واسع على ممارسات بناء فرق العمال. وبذلك فإن 
وجنوب  واس��رتال��ي��ا)13(  امل��ت��ح��دة)12(  ال��والي��ات  العمل كهذه كما يف  احلديثة ألم��اك��ن  التعليم  دراس���ات 
فيها  يتجلى  غنية  بيئات  إىل  قد حتولت  العمل  أماكن  أن  من  الرغم  على  بأنه  بينت  قد  افريقيا)14( 
العاملي  األف��راد  مهارة  وزي��ادة  السلطة  منح  عملية  ولكن  التعليمية  بالنصوص  متزايد  بشكل  العمل 
للغة والعرق والطبقة وبشكل جزئي,  املتسلطة  تتبع اخلطوط االجتماعية  بقيت غري متكافئة وكانت 

اجلنس.

يتقن  أن  املتعلم حيتاج  بأن “الفرد  تبّي   )1 )صفحة  العراقية)15(  التعليم  اسرتاتيجية وثيقة  إن 
القراءة والكتابة, واحلساب ومتطلبات اللغة لكي يواكب احتياجات احلياة احلديثة”.

اللغة  لعلم  اجل��دي��د  املنظور  على  يؤكد   )16()Street( ف��إن  احلديثة  التعليم  أحب��اث  مفهوم  يف 
واملتضمن:  املكيف اجتماعياً 

)النظر للغة والتعليم ككيان ومصدر أكثر من كوهنما جمموعة قواعد تستغل دور اللغة والتعلم 
يف إجناز أجندات اجتماعية تعمل لتأسيس عالقات بي املشاركي وتقوم بتحدي عالقات التسلط 
واأليقونات  واإلمي��اءات  املرئيات,  مثل  املعىن  وخلق  االخ��رى  التواصل  بوسائل  والتعلم  اللغة  وعالقة 

املمزوجة مع استعمال اللغة(.

إن هذا املنظور يتضمن افرتاضياً بأن املشاركي يف التعلم جيندوا املعرفة املخفية خلصائص اللغة 
تُفقد عندما  اليت  الدراسية  الصفوف  تفاعل  االجتماعية, خصائص  أبعادها  والتعلم واحلساب خللق 
يكون الرتكيز على )التصحيح( و )التعريف(. وضع )Street()17( جوانب طريقة )األمية األكادميية( 
أضاف  فقد  اليومية.  احلياة  يف  املطلوبة  احلسابات  مقابل  األكادميية(  )احلسابات  ب�  عليه  يطلق  ملا 
11 - Gee etal., (1996, p. 118).
12 - Hull etal., (1996).
13 - Ferrell, (1997).
14 - Sholtz & Prinsloo, (2001).

15 -  الوثيقة العراقية لمحو األمية.
16 - Street, (2005, p. 136).
17 - Street (1999).
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باستثمار  املتعلمي  أح��د  ق��ام  حيث  ال��ري��اض��ي��ات  درس  يف  البعد  مفهوم  إىل  اآلراء  تلك   )Street(
األسس الرياضية بداًل من أن يسرتجع ويعيد سلطة املعلم أي أنه استخدم اخلصائص املخزونة خلف 

املتطلبات الرمسية و أظهرها يف خصائص اللغة. فيكون جواب املتعلم: 

»ال يوجد شكل يف الرياضيات ذات بعد واحد, ألن اخلط املستقيم هو نوع يشبه مستطيل 
مملوء«)18(, وكان ذلك جواباً على سؤال املعلم )هل تعرف ما هو الشكل ذو البعد الواحد؟(.

)م(  الفقرة   )4( يف ص  الوثيقة  يف  الطالباين  ج��الل  السابق  العراقية  اجلمهورية  رئ��ي��س  أع��ل��ن 
معرفتهم  لتطوير  للمتعلمي  ت��زود  أن  التقنية جيب  الوسائل  وال��دوري��ات وكل  واجمل��الت  بأن “الكتب 
ومهاراهتم إىل حي إكمال املستويات املطلوبة”)19(. يعارض )Freire()20( هذا املنظور ألنه يعتقد 
بأن التعليم جيب أن ينبثق من اهتمام الناس املتعلمي إذ إنه سيساعدهم لتكوين نصوص من خالل 
خربهتم اخلاصة وتارهبم االجتماعية. بعكس التوجه النفعي للتعليم املهين يف الوقت احلايل. إن هذا 

التعلم يتحدى التعليم اليومي والذي هو جمرد تعلم جمموعة مهارات تقنية حمايدة. 

إن املنظور البالغي اجلديد بتأكيده على طبيعة النصوص املصاغة اجتماعياً يضفي وجهات 
نظر مهمة ويدعم األفكار األيديولوجية لكتابة النصوص. 

هناك أحباث تدعم كشف أمهية النصوص الثقافية واأليديولوجية والسياسية وهي الطريقة اليت 
تنشأ وتتغري استجابة لبيئتها وكيفية قيام ذلك بتجسيد تلك البيئات)21(.

وه��ك��ذا ف��إهن��ا تفتح اح��ت��م��ال��ي��ة ال��ت��ح��دي وامل��ق��اوم��ة. ول���و أن ه���ذا امل��ن��ظ��ور يتضمن ح��ال��ة ب��أن 
التعليم ليس جمموعة فردية كما يفهم غالباً. إن هذا التوجه ال يتعلق بشكل مباشر بالقضايا املركزية 
وأن��واع  القوية  للخطابات  فاعلية  أكثر  طرقاً  تتضمن  القضايا  هذه  إن  التعليم.  وطريقة  أليديولوجية 
التعليم  ممارسات  ألن  الثقافية,  واملمارسات  النصوص  هذه  نقد  ووسائل  معينة  جملتمعات  النصوص 
“تتغري وتكتسب أخرى جديدة من خالل طرق الفهم والتعلم غري الرمسية باإلضافة إىل التعليم الرمسي 

والتدريب)22(.

وامل��ي��ل الستخدام  امل��ق��درة  إىل  اإلش���ارة  ه��و  األم��ي��ة  حمل��و  الرمسية  العراقية  الوثيقة  تنقصه  م��ا  إن 
18 - Street, (2005, p. 137).

19  - الوثيقة العراقية لمحو األمية, ص4, الفقرة م. 
20 - Freire (1972).
21 - Coe, 2002, (cited in Barton etal., 2000)
22 - Barton & Hamilton, (2000, p. 5).
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التكنولوجيا بشكل فعال. يناقش )Gee()23( ويبي أن “تعاريف« التعليم تتغري عرب الزمان كلما متر 
مبتدعة جمموعة  أخ��رى  إىل  تقنية  أو  أيديولوجية  أو  تارخيية  اجتماعية,  بيئة  من  بالتحول  اجملتمعات 
الذي  التعليمي  اإلط��ار  مع  معناً  تكتسب  وب��دوره��ا  التعليمية,  واالول��وي��ات  االحتياجات  من  خمتلفة 

نشأت منه”. 

إن مفاهيم )Gee()24( “للتعليم املتنوع” و “اخلطابات املتنوعة” تقدم أيضاً وسائل مفيدة 
جداً يف تفسري اهلويات والوقائع املتنوعة اليت تشكل جزءاً اساسياً لنصوص احلاسوب املتعددة االنواع. 
فقد مسحت لنا التكنولوجيا املعلوماتية بالتواصل عرب الزمان واملكان واملشاركة يف التواصل مبجموعة 
تشكيل  خمتلفة يف  ل��ط��رق  املتضمنة  ال��ق��راءة  م��ن  خمتلفة  أساليب  تتطلب  ال��يت  النصوص  م��ن  ج��دي��دة 
اليوم على أنواع املهارات واملعرفة والسلوك واخلربات احلساسة للوصول إىل  الناس  النصوص. يعتمد 
املعلومات من أجل إنتاج املعرفة. يركز أنصار التعليم احلديث )New Literacy Group()25( على 

مفهومي من التعليم املتنوع.

فاألول هو من منطلق ظهور طرق التواصل املتنوعة والقنوات واإلعالم اليت تشري إىل األساليب 
املتنوعة واملرتابطة لتكوين املعاين حيث يكون النص مرتبط باملرئيات والسمعيات واملكان والسلوك)26(.

 .)27()Gee( »ويشري املفهوم الثاين للتعليم املتنوع إىل “الزيادة يف أمهية الثقافة وتنوع علم اللغة
املطلوبة  اللغوية  والرموز  واللهجات  املختلفة  باللغات  التواصل  مستوى كفاءة  زي��ادة  على  يدل  هذا 

واملتعلقة بصنف خاص يف اجملتمع ليؤدوا دورهم كعمال ومواطني يف االقتصاد الثقايف العاملي.

القراءة  مهارات  الفرد  “امتالك  أن  إىل  تشري   )1( األم��ي��ة)28( صفحة  العراقية حملو  الوثيقة  إن 
ومتكينه من ممارسة  واقتصادياً  اجتماعياً  و  ثقافياً  لتطوير مهنته ومستوى معيشته  والكتابة واحلساب 
حقوق املواطنة الصاحلة والتزاماهتا باالشرتاك يف صنع القرارات وأداء الواجبات العامة وأن تتصل هذه 

املعرفة حبركة اجملتمع”.

بشكل  النفس  عن  والتعبري  التعليم  بي  التكاملية  العالقة  على  تؤكد  للتعليم  النظرة  هذه  إن 
املتعلم  ينشغل  النص, أي  احل��ريف يف  املعىن  ما وراء  ق��راءة  إىل  الفرد  أمهية حتفيز  باإلضافة إىل  جيد، 
23 - Gee (2000, p.151).
24 - Gee, (1999, p. 153).
25 - New Literacy Group, 1996, p. 6, (cited in Gee (2000, p. 232).
26 - Kress, 1997, cited in Gee (2000, p. 282).
27 - Gee (1999, p. 63).
28 - Gee (1999, p. 63).
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ب� )الفعالية التواصلية( حيث أهنا  بالنقد االجتماعي كما يناقشه مفهوم )Habermas()29( املعروف 
تسمح للناس بأن حيتلوا مواقع هلا عالقة بالعامل بطريقة تفكري عميقة. إن الناس حباجة إىل خربة يف 
اليت  املعلومات  إىل  الوصول  الدميوقراطية ألنه ال جدوى من  الفاعلة يف  املسامهة  ليتمكنوا من  اللغة 
ال يفهموها وال يف اغتنام الفرصة الفرتاض سياسات ال يقدرون على تشكيلها. إن الناس يستلمون 
املعلومات بنسب خمتلفة من اآلخرين كالعائلة والصديق ورفاق العمل والصحفيي والسياسيي وجماميع 
وتقييم  مناقشة  من  متكنهم  ال��يت  اللغوية  املقدرة  هلم  ألن��اس  حباجة  الدميوقراطي  اجملتمع  إن  السلطة. 
وفهم ما يقال هلم باإلضافة إىل اختاذ االج��راءات الفعالة على أساس الفهم. إن عمل الدميوقراطية 
بالنسبة  سياسية  حالة  أيضاً  وللتعليم  مستخدميها,  جانب  من  للغة  املميز  االستعمال  على  يعتمد 
واملعرفة  املهارات  امتالك  يتضمن  وه��ذا  الدميوقراطية,  باملواطنة  املرتبطة  املتنوعة  التعليم  الحتياجات 
والواجبات يف  احلقوق  وممارسة  املعروفة حوهلا  القرارات  وتكوين  ذلك  الضرورية الستغالل  واملواقف 
اآلراء  وتكوين  املناقشات،  تتضمن  ال��يت  التواصل  مهارات  املثال,  سبيل  على  الدميوقراطي.  اجملتمع 
املشاركة  لتعلم كيفية  أساسية  عناصر  تعترب  اليت  والتهميش  التحييز  وفهم  األفكار،  وتقييم  والتعبري 

الفعالة يف العملية الدميوقراطية. 

وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر يف ه���ذا ال��ب��ح��ث أن ب��ع��ض امل��م��ارس��ات التعليمية ال���يت أمه��ل��ت م��ن قبل 
قام  لقد   .)Vernacular Literacy( العامي(  )التعلم  وه��ي  العامل  يف   املهيمنة  التعليم  مؤسسات 
يستخدم  تعليم  هناك  بأن  فوجد  للتعليم  الوطنية  احلملة  ايرانية خالل  قرية  ببحث يف   )30()Street(
يف احلياة اليومية مثل التعليم الديين للقرآن والتعليم املطبق يف تعامالت البيع والشراء يف السوق رغم 
اعتبار سكان تلك القرية اميي مبعيار اجلملة الوطنية للتعليم فيما اعترب )Street( بأن هذا “التعليم 

العامي” هو تعليم فعال.

5. خالصة البحث
يف عامل غزير باملعلومات, حيتاج الكبار أن يكونوا متعلمي ملهارات القراءة والكتابة واحلساب 
أعاله  املذكورة  املهارات  تسد  األمية  حملو  العراقية  السياسية  فالوثيقة  مهنية.  تقنية  مهارات  ولديهم 
ظهور  ختاطب  لكي  واخلطابات  األيديولوجيات  من  العديد  إىل  تفتقر  ولكنها  أساسية،  كمهارات 
الكبار  فإن  لذلك  والثقايف,  اللغوي  للتعدد  املتزايد  ال��ربوز  أيضاً  ولتخاطب  املتعددة  التواصل  قنوات 
املطلوبة  اللغوية  والرموز  واللهجات  املختلفة  باللغات  التواصل  مستوى كفاءة  لرفع  دعم  إىل  حباجة 

29 - Habermas, 1997, (cited in street, 1991).
30 - Street (1984, cited in Baynham & Prisloo, 2001, p. 85).
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واملتعلقة بصنف خاص يف اجملتمع ليؤدوا دورهم كعمال, ومواطني يف االقتصاد الثقايف العاملي.

األساسي  التعليم  لتخاطب  مم��ت��ازة  ومهمات  أه��داف��اً  تتضمن  العراقية  الوثيقة  اسرتاتيجية  إن 
والفعال. أود أن أشهد تطور التعليم متعدد الوسائط من خالل االسرتاتيجية هذه.
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