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عن املركز

عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضايا أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة 

هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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املقدمة

عانت العملية التعليمة يف العراق منذ منتصف مثانينيات القرن املاضي من اإلمهال والركود؛ 
بسبب سياسات احلروب اليت انتهجها النظام املباد، وما تبعها من اهتمام مبالغ بالقوة العسكرية 
على حساب املرتكزات الكثرية اليت تبىن على أساسها الدول املتطورة وعلى رأسها النظام التعليمي 
الذي يعّد قاعدة اهلرم يف تطور األمم، فضاًل عّما تركه احلصار االقتصادي الذي فرض على الشعب 
العراقي، والذي أطاح مبا تبقى من بىن حتتية للتعليم يف العراق. ويف حي كان النظام التعليمي يف 
العراق يعدُّ من بي األنظمة املتطورة يف املنطقة، بات اليوم يعّد من بي أكثر األنظمة التعليمية اليت 
تعاين من مشكالت كثرية يكاد يكون أغلبها مستعصياً؛ بسبب عدم جدية القائمي على رسم 

سياسات الدولة، وضعف القيادات التعليمية يف كثري من مفاصلها.
وإن أي حماولة لوضع حلول ملشكلة ما، تتطلب رصد هذه املشكالت والتعرف إليها من 
كثب، والوقوف على أسباهبا وحيثياهتا، وهذا األمر ينطبق على املعوقات واملشكالت اليت تعرتض 
العملية الرتبوية يف العراق؛ فال بد إذن من حتديدها، والوقوف على أسباهبا، ومن مث إجياد احللول 
املالئمة لكل مشكلة منها؛ ومن هنا جاءت حماولتنا هذه للوقوف على أسباب ما ميكن أن نسميه 
»مشكالت التعليم يف العراق«، منطلقي من حتديدها وبيان أسباب نشوئها، إذ نرى أن األسباب 
هذه ممكن أن تصنف على صنفي: فمنها ما يعود إىل أسباب خارجية تتمثل برتاكم املشكالت 
اليت مرت بالبلد نتيجة السياسات اخلاطئة اليت انتهجت منذ أكثر من ثالثة عقود ونيف، وما ترتب 
عليها من إمهال وهتميش لقطاع التعليم يف العراق، وتدهور البىن التحتية يف البالد بصورة عامة، 
والتعليم بصورة خاصة. ومنها ما يعود إىل أسباب داخلية ختتص بالعملية الرتبوية وأركاهنا الثالثة 
)الطالب، واملعلم، واملدرسة(، فلكل ركن من هذه األركان أثره يف خلق ما يعرتض سبيل التعليم، إذ 
إن أي قصور يف عمل أي ركن منها يتسبب يف إعاقة عمل الركني اآلخرين، وصالح هذه األركان 

هو صالح العملية الرتبوية بأمجعها.
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من مث سنحاول وضع حلول للمشكالت اليت رصدناها، إذ نرى أن حلَّ أي مشكلة يعتمد   
يف األساس على الوقوف على أسباهبا، ومن مث فإن احلل يسري يف ظالل املشكلة، وال حيتاج منا 

سوى نظرة فاحصة عارفة حبيثيات نشوء املشكلة ومسبباهتا.
أ. املعوقات اخلارجية اليت تواجه العملية الرتبوية

تعرتض العملية الرتبوية يف العراق معوقات كثرية تؤثر بنحٍو مباشر وكبري يف سري العملية   
الرتبوية، فبعض هذه املعوقات ختتصُّ بأداء أركان العملية الرتبوية الثالثة )الطالب، واملعلم، واملنهج(، 
وبعضها اآلخر سببه عوامل خارج هذه األركان، لكنه مؤثر تأثرياً كبرياً فيها، وفيما يأيت من هذا 

املبحث سنستعرض املعوقات اخلارجية للوقوف عليها، والتعرف على مسبباهتا:
البىن التحتية ومشكلة األبنية املدرسية:. 1

لعلَّ من أكثر األسباب اخلارجية اليت أثرت يف تردي الواقع الرتبوي يف العراق هو تدهور البىن 
التحتية املتمثلة بتقادم األبنية املدرسية، وعدم مواكبتها الزيادة الكبرية بأعداد التالميذ املسجلي يف 
املدارس منذ أن أصبح التعليم يف العراق إلزامياً يف مطلع سبعينيات القرن املاضي، إذ ازداد عدد 
التالميذ بنحٍو كبري، حىت مل تعد املدارس تستوعب هذه األعداد الكبرية، وظهرت مشكلة املدارس 
ذات الدوام املزدوج، واستمرت هذه املشكلة لتتفاقم مع مرور الوقت، مع ختلُّف أعداد البنايات 
اجلديدة عن اللحاق بأعداد التالميذ قبال الزيادة الكبرية بعدد السكان الذي منا بنحٍو كبري خالل 

السنوات الالحقة.
ومع كل هذه املشكالت مل تُقِدم احلكومة السابقة على حلٍّ جذري ناجع هلذه املشكلة، 
بل على العكس متاماً أدارت ظهرها هلا، وتركتها تزداد سوءاً، إذ يذكر أن الدولة آنذاك مل تقدم على 
مشاريع بناء مدارس منذ العام 1989؛ النشغاهلا بآثار احلرب على إيران، وما تركته من خراب كبري 
يف اقتصاد العراق، ظهرت آثاره يف حياة اجملتمع العراقي جبميع مرافقه، والسيما مرفق التعليم الذي 
أمهل كثرياً، مث ما انفكت السياسات التخبطية عن اإلقدام على حروب عبثية مع اجلوار، فكان غزو 
الكويت وما أعقبه من دمار ما تبقى من آثار بىن اقتصادية أتى عليها احلصار االقتصادي الذي مل 

يرتك شيئاً يف العراق إال وخربه، بدءاً من املنظومة القيمية وانتهاًء باملنظومة التعليمية.
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بعد سقوط النظام يف 2003 ورث قطاع التعليم تركة ثقيلة حاولت الدولة اجلديدة حبكوماهتا 
أن تقلل من آثارها من خالل وضع اخلطط ملعاجلة املشكالت، ومن ضمنها مشكلة توفري األبنية 
املدرسية يف مجيع حمافظات العراق؛ إذ إن توفري األبنية املدرسية وتوزيعها بي حمافظات العراق يعد 
ركناً مهماً من أركان العملية الرتبوية، ونشر فرص التعليم ملختلف املراحل الدراسية؛ فتوفري عدد 
كاٍف من األبنية املدرسية، واحملافظة عليها وإدامتها، هو من األمور املهمة إلجناح عملية التعليم، 
يف  عجزاً  مما سبب  املدرسية،  األبنية  عدد  يف  نقصاً كبرياً  ورّثت  الوزارة  أن  هو  املشكلة  فأساس 
استيعاب منو أعداد املسجلي، وانعكس ذلك على شكل تزايد يف أعداد املدارس اليت تعمل بنظام  
دوام مزدوج أو ثالثي بسبب ضعف املوارد املالية املخصصة لقطاع الرتبية، الذي كان له األثر الكبري 
يف إضعاف قدرات النظام الرتبوي يف جماالت التطور، وأن كثرياً من املدارس القائمة آنذاك ال يتوافر 
فيها احلد األدىن من مقومات االستيعاب، فضاًل عن مصادر مياه الشرب، واملرافق الصحية، إىل 
جانب وجود كثري من املدارس الطينية أو املبنية من الصرائف واخليم، فقد أشارت دراسة استطالعية 
تفصيلية لنظام التعليم يف العراق أجرهتا يف العام 2010 مؤسسة Geopolicity إىل أنه على الرغم 
من التحسينات الكبرية اليت طالت نظام التعليم يف العراق منذ العام 2003، إال أنه ما زال حباجة 

إىل استثمارات كبرية للتغلب على مرياث الرتدي الذي حلق بنظام التعليم، الذي يتمثل باآليت:
قلة األعداد الكافية من املدارس، ومعظم ما موجود من هذه املدارس يعاين من ظروف 	 

سيئة بسبب تقادم بنائها وقلة االهتمام بصيانتها.  
احلاجة إىل توفري أكثر من 3590 مدرسة يف العام 2003 ما نسبته ضعفي أو ثالثة 	 

أضعاف إىل ما كان موجودا قبل 2003 من املباين املدرسية. 
حنو 70% من املدارس تفتقر إىل املياه الصاحلة للشرب، واملرافق الصحية النظيفة.	 
أكثر من 1000 مدرسة بنيت من الطي أو القصب، أو اخليام)1(.	 

وقد ذكر تقرير نشره فريق العمل لقطاع التشييد واإلسكان واخلدمات يف وزارة التخطيط، 
أن النقص املؤشر يف األبنية املدرسية قد بلغ )4269( بناية مدرسية يف العام 2004، إن هذا 
العدد يف تزايد مستمر وهو ناتج عن ازدياد عدد التالميذ اجلدد يف املناطق اليت وصلها التعليم، اليت 
كانت حمرومة سابقاً، فضاًل عن االندثار والتآكل يف األبنية املدرسية القائمة، اليت حتّول معظمها 
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من بنايات حباجة إىل ترميم إىل بنايات واجبة اهلدم ليعاد بناؤها. وخيلصُّ التقرير إىل مجلة من النقاط 
اليت أشرها وهي كاآليت:

عدم صالحية معظم األبنية املدرسية لالستعماالت التعليمية. -
النقص احلاد يف األبنية املدرسية املشخص حبدود )5319( بناية مدرسية ومؤسسة تربوية،  -

الذي أدى إىل حرمان مناطق من أبنية املدارس.
يستوجب  - والصرائف،  الطي،  مبادة  مشيدة  مدرسة   )640( حبدود  العراق  يف  يزال  ما 

هدمها، وإقامة أبنية جديدة بداًل منها.
قطع  - توفري  مشكلة  هي  املدارس  لبناء  وطنية  تنفيذ محالت  تواجه  اليت  املشكالت  من 

األراضي الالزمة لبناء املدارس عليها يف مناطق احلاجة احلقيقية على وفق خطة مدروسة ومعدة 
مسبقاً، تأخذ باحلسبان معايري اختيار املواقع وأسبقيات احلاجة، وعلى وفق النوع والسعة باالستناد 
إىل تقرير تربوي، مع أطلس للخارطة املدرسية يوضح الواقع احلايل لشبكة املدارس القائمة يف عموم 
احملافظات، وعلى مستوى أصغر وحدة إدارية نامية، واحلاجة املستقبلية على مدى مخس سنوات 
ناجحة  تقوميية  سنوياً كعملية  املدرسية  اخلارطة  وأطلس  الرتبوي،  التقرير  حتديث  ومراعاة  قادمة، 

لتصبح احلاجة على أسس ومعايري علمية.
املزدوج  - الدوام  نسبة  ارتفاع  إىل  أدى  الذي  املدارس  بأعداد  قياساً  التالميذ  أعداد  زيادة 

الثنائي والثالثي الذي مشل حنو )3800( بناية مدرسية يف العام )2007-2008(؛ مبا يؤثر سلباً 
يف األجواء املدرسية.

وقدم التقرير إحصاًء لواقع األبنية املدرسية املوجود، وحاالهتا وحبسب املراحل الدراسية؛ وهي 
كاآليت:

- -2004( العام  يف  بناية   )561( األطفال  رياض  ملرحلة  املدرسية  األبنية  جمموع  بلغ 
أما نسبة غري  ترميم )%52(،  منها إىل  ما حيتاج  منها )40%(، ونسبة  الصاحل  2005(، نسبة 

الصاحلة فهو )%8(.
أما على مستوى التعليم االبتدائي فقد بلغ عدد األبنية املدرسية )8594( بناية، نسبة  -
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الصاحل منها )33%(، ونسبة ما هو حباجة إىل ترميم )52%(، ونسبة غري الصاحلة منها )%15(.
يف حي بلغ عدد األبنية املدرسية للمرحلة الثانوية )2383( بناية كانت نسبة الصاحل منها  -

)38%(، أما تلك اليت هي حباجة إىل ترميم فنسبتها )54%(، ونسبة غري الصاحلة منها )%8(.
وبلغ عدد األبنية املدرسية يف التعليم املهين )201( بناية، منها )26%( صاحلة، و)%68(  -

حباجة إىل ترميم، و)6%( غري صاحلة)2( .
وعلى الرغم مما ذكر آنفاً إالَّ أن هناك جهوداً مبذولة يف جتاوز هذه املعوقات ببناء مدارس 
إذ مت  ترميم،  إىل  منها  حيتاج  ما  ترميم  أو  بنحٍو كبري،  منها  تضرر  ما  إعمار  إعادة  أو  جديدة، 
-حبسب ما ذكره مسؤلو يف األبنية املدرسية يف وزارة الرتبية- منذ العام 2004 وحىت منتصف 
العام 2009 إعمار )4766( مدرسة وإصالحها، وبناء )2372( مدرسة بالتعاون مع املنظمات 
الدولية واإلنسانية، لكن ما تزال هناك عقبات كثرية تقف يف طريق الوصول إىل حّل جذري هلذه 
املالية  التخصيصات  قلة  املعوقات هو  أبرز هذه  باتت مستعصية على احلل، ولعل  اليت  املشكلة 
اليت ختصص لقطاع الرتبية والتعليم؛ مما جيعلها عاجزة أمام سد الفجوة الكبرية بي املوجود واحلاجة 

الفعلية من األبنية املدرسية.
واملعوق الكبري اآلخر يتمثل يف احلصول على األراضي اليت تبىن عليها املدارس، والسيما 
يف املناطق اليت تعاين من نقٍص كبرٍي يف أعداد املدارس، إذ إن أغلب هذه األراضي تكون مملوكة 
جلهات غري حكومية )أفراد أو مؤسسات أهلية(، أو تكون مملوكة جلهات حكومية أخرى سواء 
احلكومات احمللية، أو الوزارات األخرى، وليس مثة تنسيق مع هذه اجلهات من أجل احلصول على 
هذه األرضي، ويف كثري من األحيان ال تتعاون هذه اجلهات مع وزارة الرتبية من أجل إقامة مشاريع 

بناء املدارس على األراضي العائدة هلا.
2. العامل االقتصادي ومشكلة اإلنفاق على التعليم:

هناك مشكالت أخرى تتمثل باإلنفاق على التعليم، فبعد أن كان االقتصاد العراقي يعد 
من بي أكثر االقتصادات النامية اليت شهدت تطوراً كبرياً، تراجع كثرياً يف حقبة الثمانينيات، بعد 
أن زُج البلد يف حرب طويلة مع إيران استنزفت اقتصاد العراق. فقد كان للحرب العراقية-اإليرانية 
أثر بالغ يف اجلانب االقتصادي -كما يرى االقتصاديون- من خالل ختفيض اإلنفاق االستثماري 
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احلكومي، والتوسع باإلنفاق اجلاري الذي سجل نسباً متزايدة إىل الناتج احمللي اإلمجايل. وارتفع 
معدل التضخم من 100% العام 1980 إىل 378% العام 1990 ومبسار تصاعدي، مما يفسر 
النقد من  أنه من زاوية أخرى يعّب عن حدوث زيادة يف عرض  الطلب، إال  أنه فائض يف  على 
)2650.8( مليون دينار العام 1980 إىل 11868.2 مليون دينار العام 1989)3(، ويشري إىل 
ذلك تطور معدل التضخم خالل حقبة احلرب، إذ إن التضخم -كما يشري أغلب االقتصاديي- 
العوامل  التضخم هو أحد  املنخفض؛ كون  الدخل  األفراد ذوي  الضريبة األكثر قساوة على  هو 
الرئيسة اليت ميكن أن تسهم يف تعميق التفاوت ومعدالت الفقر من خالل القنوات اليت يسلكها 

هذا املتغرّي يف التأثري يف معدالت الفقر)4(. 
إن استمرار توسع اإلنفاق احلكومي إبّان احلرب العراقية-اإليرانية، والسيما يف حجم النفقات 
العسكرية أثّر يف املوازنة العامة للدولة، إذ إن نسبة العجز إىل الناتج احمللي اإلمجايل بلغت ذروهتا 
العام 1982 فقد سجلت 57%، وإن اإليرادات العامة مل تغط سوى 60% من النفقات العامة 
بضمنها إيرادات النفط)5(. لقد استمر اإلنفاق احلكومي بالنمو لإليفاء بالتزامات متويل احلرب من 
جهة ولتلبية متطلبات أمناط االستهالك اجملتمعي من جهة أخرى؛ فقد ازدادت نسبة اإلنفاق على 

الغذاء من 46.3% العام 1980 إىل 50.2% العام 1988)6(.
لقد حصل تراجع كبري يف أداء االقتصاد الكلي وضمن القطاعات االقتصادية، إذ اخنفض 
الدخل القومي باألسعار الثابتة للعام 1993 من 443906.482 مليون دينار يف العام 1990 
إىل 161939.474 مليون دينار العام 1991، وإن نصيب الفرد منه تراجع بدوره من 24813 
السلم بي  العراق يف قمة  فبعد أن كان  عام 1991)7(؛  العام 1990 إىل 8792 ديناراً  ديناراً 
البلدان النامية من حيث نسبة دخل الفرد إىل الناتج القومي اإلمجايل، أصبح دخل الفرد احلقيقي 
الشهري يف العام 1993 أقل من دخل العامل الزراعي غري املاهر يف اهلند اليت تعد من أفقر بلدان 

العامل)8(. 
وقد تراجعت كل مؤشرات التنمية البشرية يف مرحلة احلصار االقتصادي، واستشرى الفقر 
الذي شّكل سابقاً 24% من إمجايل السكان ليصل إىل 70% من إمجايل السكان العام 1994، 
ورافقه تراجع ملحوظ يف العمل االجتماعي، إذ أُلغيت بعض املؤسسات اإلصالحية واالجتماعية 
وتقلصت األسر املشمولة بالرعاية إىل 3% من إمجايل األسر الفقرية العام 1994)9(؛ مما حدا بتقرير 
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التنمية البشرية للعام 2000 بأن يصنف العراق الدولة رقم 126 من جمموع 174 دولة يف العامل 
على وفق ترتيب دليل التنمية البشرية يف هناية عقد التسعينيات)10(. 

مؤشرات  لقياس  الوطنية  اجلهود  إطار  يف  ُأجِنزت  وطنية  دراسات  جمموعة  نتائج  وأظهرت 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  وبالتعاون  االقتصادي،  احلصار  مدة  العراق خالل  يف  البشرية  التنمية 
اإلمنائي )UNDP(، الذي يوضح تدين مؤشرات التنمية البشرية يف العراق مبوجب دليل التنمية 
البشرية )HDI(، ومنها مؤشر التعليم للعام 2000 الذي بلغ )0.781(؛ مما يعكس بصورة جلية 
انتشار  البشري يف هذه احلقبة، ويبدو واضحاً من خالل  املال  مدى ضعف االستثمار يف رأس 

األمية، ومعدل معرفة القراءة والكتابة للبالغي. 
من خالل ما تقدم، ميكننا التعرف على مدى القصور الذي حصل يف جانب التعليم وعالقته 
بظاهرة الفقر، من خالل مؤشر معدل التسرب من الدراسة، إذ إن معظم املتسربي من الدراسة هم 
من األسر اليت تعد أفقر فئتي يف اجملتمع، حبيث تكون العالقة عكسية بي مستوى الدخل ومستوى 
التسرب. وخالل مدة احلصار تدنت نسبة التسجيل يف مجيع مراحل التعليم ملختلف األعمــار )6-
23 سنة( إىل 53%، وتشري أرقام اليونسكو إىل أن معدالت التسرب من املدارس االبتدائية ازدادت 

من 95692 حالة العام 1990 إىل 131658 حالة يف العام 1999)11(. 
فقد  املعلمي،  أيضاً  مشل  بل  التالميذ،  تسرب  على  األمر  يقتصر  مل  آخر  جانب  ومن 
أدى تدهور دخل الفرد -والسيما املوظفي واملعلمي منهم- إىل ترك كثري من املعلمي وظائفهم 
واالنتقال إىل العمل خارج مؤسسات التعليم للتمكن من سد حاجاهتم األساسية اليت عجز ما 
يتقاضونه من أجور عن سدها، وكذلك عزوف كثري من خرجيي الكليات الرتبوية عن التعيي بسب 
أعداد  أدى إىل حصول نقص كبري يف  العيش؛ مما  أيسر سبل  توفر هلم  اليت ال  املرتبات  ضعف 
احلاصل يف صفوف  النقص  الرتبية  وزارة  قدرت  الدراسي 1993-1992  العام  ففي  املعلمي، 
املدرسي بـ 12652 معلماً ومعلمة)12(، وهذا سبب آخر يضاف إىل السبب السابق )نقص األبنية 

واملستلزمات املدرسية( اللذين أسهما يف تردي املستوى التعليمي. 
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 3. غياب األمن وأثره يف التعليم:
بعد سقوط النظام املباد يف العام 2003، وما تاله من دخول للقوات األمريكية، وظهور 
اجملموعات املسلحة اليت أعلنت مقاومتها للوجود األمريكي، وانتشار السالح بيد كثري من اجلهات 
األطراف  بي  املعارك  والذرائع، وحدوث  الوسائل  العنف، وبشىت  ممارسة  إال  بينها  اليت ال جيمع 
كافة اليت جعلت من املدن ساحة هلا، واملدنيي سواتر حيتمون هبا، وما أعقب ذلك من تفجريات 
إرهابية ال تفرق بي أحد، وطال كثري منها املؤسسات الرتبوية، واملدارس منها بوجه خاص، وكل 
هذا التدهور الكبري يف احلالة األمنية الذي عاشته البالد، أنتج مشكالت كبرية للعملية الرتبوية، فقد 
باتت العوائل تؤثر بقاء أبنائها بعيدين عن الدراسة خوفاً من تعرضهم للقتل برصاصة طائشة، أو من 
عبوات ناسفة، أو سيارات مفخخة، وهذا اخلوف انتقل إىل التالميذ -وهو أمر طبيعي- فانعكس 
الدراسية،  املواد  على  تركيزهم  قلة  يف  تسبب  وكذلك  الدراسة،  انتظامهم يف صفوف  على  سلباً 

وضعف انتباههم.
وليس هذا وحسب، إذ تسبب ضعف قبضة الدولة على الوضع األمين يف سيطرة اجملموعات 
املسلحة على املناطق السكنية، ومزقوا نسيجها االجتماعي حبجة محايتها طائفياً، وهتديد من ال 
ينتمي إليها، فكانت عمليات التهجري الطائفي الذي طال شرائح واسعة من الشعب العراقي، إذ 
أدت إىل ترك كثري من التالميذ مقاعد الدراسة بسبب انتقال ذويهم جمبين إىل مناطق أخرى خوفاً 

من هتديدات اجملموعات املسلحة. 
وتشري الباحثة هناء السبعاوي إىل أثر األوضاع األمنية يف تردي واقع التعليم يف السنوات 
إذ وجدت  التالميذ،  نفسية على  آثار  تركت من  املباد، وما  النظام  أعقبت سقوط  اليت  اخلمس 
التالميذ  النفسية اليت يتعرض هلا  الباحثة ومن خالل استبانة أعدهتا هلذا الغرض أن الضغوطات 
بسبب الوضع األمين حصلت على املرتبة األوىل وبنسبة عالية، إذ ترى الباحثة أن األطفال بطبيعتهم 
قليلو اخلبة والدراية، إال أهنم باملقابل األكثر تأثراً بالظروف واألحداث احمليطة هبم، فالتلميذ حالياً 
بنحٍو  أثر  الذي  البالد  يف  االمين  الوضع  تردي  بسبب  وهذا  عدة،  نفسية  من ضغوطات  يعاين 
واضح يف الطفولة، وذلك من خالل حدوث اضطرابات نفسية وسلوكية متثلت باخلوف والقلق 
واملصادمات  املختلفة،  بأنواعها  األسلحة  وأصوات  اليومية،  االنفجارات  دوي  مساع  خالل  من 
وأصوات الطائرات اليت حتدث أصواتاً مزعجة لدى اجلميع والسيما األطفال، فضاًل عن أن هناك 
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من األطفال من فقد أحبائه، إما بعملية قصف وإما قتل وإما اعتقال، وإما يشاهدونه يف كثري 
من األحيان من مشاهد اإلذالل واملعاناة من قوات االحتالل األمريكي يف أثناء املدامهات الليلية، 
فأصبح التلميذ على وفق تلك األوضاع منشغاًل بالتأثريات واألشياء املرتبطة خبوفه وقلقه أكثر من 
تركيزه واهتمامه باألشياء املرتبطة بالتعلم؛ وهذا بالتأكيد له تداعياته اخلطرية على التلميذ يف عدم 

الرغبة واالستعداد للتعلم، ومن مث حصول اخنفاض يف مستواه الدراسي.
أما بشأن وجود سكن التلميذ يف مناطق ساخنة والضغوطات النفسية اليت يتعرض هلا املعلم 
ووجود بعض املدارس يف مناطق ساخنة فقد احتلت الفقرتان األوىل والثانية على املرتبة الرابعة، يف 
حي حصلت فقرة وجود املدارس يف مناطق ساخنة على املرتبة اخلامسة، إذ إن الظروف واألوضاع 
األمنية املرتدية اليت يعاين منها التالميذ، يرتتب عليها انعكاسات سلبية على مستوى أدائهم، فمن 
تلك اآلثار اليت يتعرض هلا التلميذ؛ وجوده يف منطقة ذات أحداث ساخنة جتري فيها املقابالت 
والصدامات مبختلف أنواع األسلحة، مما يرتتب على تلك األوضاع السيئة توقف املدارس بسبب 
احلصار الذي قد يفرض على املنطقة بسبب املواجهات العسكرية أو ما يعقبها؛ لذلك أصبحت 
مسألة الذهاب إىل املدرسة -واحلال هذه- من املسائل اخلطرية، حىت أننا جند أن أغلب العوائل 
تبقى حبيسة اخلوف والقلق حىت عودة أبنائها من املدرسة، والسيما أن هناك بعض املدارس قريبة 
من ثكنات عسكرية، وفضاًل عن ذلك فقد أخذت بعض األسر ترافق أبناَءها خوفاً من عمليات 
اخلطف واالبتزاز؛ وعليه ميكن القول إن وجود التلميذ يف مثل تلك األوضاع املأساوية ميكن أن 
يعيش حالة من الرعب والقلق واهللع والضغط النفسي املتزايد جرّاء ما ميرُّ به من أحداث مأساوية 

ينعكس أثرها السليب بالضرورة يف مستوى أدائه الدراسي.
واحلال هذه تنطبق على املالكات التعليمية، فالضغوطات النفسية املتزايدة اليت تتعرض هلا 
يوماً بعد آخر بسبب قساوة الظروف احلالية وصعوبتها، ممثلة مبا يشاهدونه من عمليات الدمار 
املعلم،  على  سلباً  انعكست  املستمرة،  والتفجريات  واملدامهات  اجملاين،  القتل  ومظاهر  واخلراب، 
وأثرت يف طريقة تعامله مع التالميذ، وأدائه لواجباته)13(؛ فهذا األمر شّكل عائقاً كبرياً، وحتدياً بالغاً 
واجه العملية الرتبوية، وزاد من تفاقم املشكالت اليت كان يؤمل جتاوزها، وعلى الرغم من أن الوضع 
األمين الذي مرت به البالد قد حتّسن كثرياً، إال أن آثاره ما زالت شاخصة، كلما طّل اإلرهاب 

برأسه بتفجري هنا أو هناك.
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ب - املعوقات الداخلية اليت تواجه العملية الرتبوية
من املمكن حصر املعوقات الداخلية بثالثة أركان تقوم عليها العملية الرتيوية وهي: )الطالب، 
واملعلم، واملنهج(، وهذه األركان متالزمة وال ميكن فصل أحدها عن اآلخر، ومتكاملة إذ ال ميكن أن 
يغيب أي واحد منها؛ ألن ذلك يعين غياب العملية الرتبوية برمتها، ومن مث فإن أي قصور يصيب 
أيّاً منها يتسبب بأضرار جسيمة يف العملية الرتبوية. وسنحاول فيما يأيت أن نتعرف على املعوقات 

اليت ميكن أن يسببها كل ركن من هذه األركان:
التالميذ ومعوقات العملية الرتبوية. 1

تتمثل املعوقات اليت يتسبب هبا التالميذ جبانبي رئيسي مها:
أواًل: عدم هتيئة التالميذ للدخول إىل أجواء الدراسة، فأغلب التالميذ املسجلي يف املدارس 
مل يعتادوا على أجواء املدرسة، إذ مل يدخل كثري منهم يف رياض األطفال ومل ينفصلوا عن األجواء 

األسرية.
وقتاً  التالميذ  بعض  عند  تستغرق  وقد  الدراسي،  العام  بداية  مع  املشكالت  هذه  وتظهر 
طوياًل، ويقصر أحياناً حبسب ما يبذله القائمون على العملية الرتبوية من جهد يف جتاوز مثل هذه 

املشكالت؛ اليت ميكن أن جنملها يف النقاط اآلتية: 
خوف التالميذ من أجواء الصف، وقلقهم، وعدم ارتياحهم.. 1
ميل كثري منهم إىل العزلة عن اآلخرين بسبب عدم استطاعتهم التأقلم مع األجواء اجلديدة.. 2
عدوانية بعض التالميذ اليت ميكن أن توصف بأهنا ردُّ فعل، أو نوع من اجملاهبة هلذه األجواء . 3

اجلديدة؛ مما ميكن أن تعرضهم إىل العقوبة اليت تعود بأثر سليب على إمكانية انتظام التالميذ يف 
الدراسة، أو يف انكفائهم على أنفسهم، ومن مث ختلق جداراً حاجزاً بينهم وبي تقبل التعلم.

يف  متخلفاً  قد جتعله  اليت  املعوقات  من  الطالب كثرياً  لدى  األمور مبجملها ستنتج  وهذه 
دراسته، فضاًل عن بعض املعوقات الذاتية اليت تعود إىل شخصية التلميذ نفسه، ومن هذه املعوقات:

تدين مستوى ذكاء بعض التالميذ؛ مما يسبب حالة من عدم االستمرار يف الدراسة إلحساسهم . 1
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بعدم جدوى بقائهم على مقاعدها.
ضعف القدرة على الرتكيز يف أثناء الدرس، وصعوبة فهم املادة الدراسية.. 2
الرتدد واخلوف من املعلم مما يشتت انتباه التلميذ يف أثناء شرح املادة الدراسية.. 3
العجز عن التذكر وعدم القدرة على الربط بي األشياء.. 4
صعوبة التعامل مع املادة الدراسية، والسيما يف التعامل مع األرقام والعمليات احلسابية.  . 5

ثانياً: إن اجلانب اآلخر من املعوقات املتعلقة بالدراسة هي مشكلة تسرب التالميذ فهذه 
املشكلة اليت تكاد تكون مزمنة بسبب جمموعة من األسباب املتضافرة اليت جعلت من هذه املشكلة 
عصية على احلّل، وهي مشكلة ال تقتصر على العراق فقط، بل هي عاملية، لكنها تتفاوت من 
حيث حجمها بي بلد وآخر، وفيما يأيت حناول أن حنصر األسباب اليت أوجدت هذه الظاهرة 

جبملة نقاط، هي:
الدراسة أ.  ترك  على  أبنائهم  إىل حث  التالميذ  ذوي  من  يعمد كثري  إذ  االقتصادي:  اجلانب 

والتوجه إىل سوق العمل، من أجل مساعدهتم يف توفري لقمة العيش، من دون النظر إىل ما 
ميكن أن يسببه ترك الدراسة من أثر سليب يف مستقبل أبنائهم، وما ميكن أن يوفره استمرارهم 

يف إكمال تعليمهم من إجياد فرص أفضل لعيشهم.
أثر هذا اجلانب كثرياً ب.  الدراسة(، فقد  اجلانب األمين: الذي حتدثنا عنه )يف اجلزء األول من 

العمليات  أو  الدراسة جمبين حتت ضغوط احلروب واخلوف  التالميذ من  يف مشكلة تسرب 
اإلرهابية، فضاًل عن عمليات التهجري الطائفي وما تركته من تشرد التالميذ بعيداً عن مقاعد 

دراستهم.
اجلانب االجتماعي: يعود هذا اجلانب إىل التقاليد العشائرية اليت تسيطر على عقلية كثري من ج. 

ذوي التالميذ، ولعلَّ الشرحية األكب املتضررة من هذا اجلانب هي الفتيات، فاخلوف عليهن 
من االختالط، أو من التعرُّض إىل التحرش، أو االختطاف يدفع كثرياً من العوائل إىل إجبار 
فتياهتم على ترك الدراسة، وكذلك العقلية اليت تنظر إىل الفتاة على أن مهمتها هي أن تكون 
أّماً، ومن املعيب أن خترج إىل العمل، فيجدون استمرارها يف الدراسة عبثاً ما دامت أهنا ستتزوج 
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وترتك مقاعد الدراسة.
وتشري إحصائيات املنظمات العاملية إىل أن نسب ترك الفتيات للدوام يف املدارس يف العراق؛ 

هي: 
االبتدائية %20. -
املتوسطة %35.  -
اإلعدادية %20.  -

وعزت هذه املنظمات أسباب هذا الرتك إىل: 
العامل االجتماعي: التقاليد األسرة.  -
العامل االقتصادي: النقص املايل احلاصل يف العوامل امليدانية.  -
الرقعة اجلغرافية.  -
العامل األمين.  -
عوامل أخرى.  -

اجلانب الذايت: ونقصد به عدم رغبة بعض التالميذ يف االستمرار بالدراسة، بسبب ظروف د. 
العلمية، كوهنم ال  للمادة  تقبلهم  بسبب ضعف مستوى  أو  املدرسة،  هلا يف  تعرضوا  نفسية 
جيعلهم  مما  الصف؛  يف  تركيزهم  بسبب ضعف  أو  ذكائهم،  لقلة  الدراسية  املادة  يستوعبون 
عرضة لإلحراج أمام زمالئهم، ومن مث يدفعهم هذا األمر إىل التغيُّب عن املدرسة شيئاً فشيئاً 
حىت يرتكوا الدراسة بصورة هنائية. وكذلك ميكن لتكرار الرسوب يف املرحلة الواحدة أن يدفع 
التلميذ إىل ترك الدراسة، باختياره أو جمباً بسبب القواني اليت حتدد سنوات الرسوب يف املرحلة 
أنفسهم،  التالميذ  اليت تعود إىل  الرتبوية  العملية  اليت تواجه  املعوقات  الدراسية، فهذه معظم 
نرجو صالحها كون ذلك صالحاً  اليت  الرتبوية،  العملية  أركان  من  مهماً  يعدون ركناً  الذين 

للعلمية بأسرها.



العملّية الرتبويّة يف العراق .. الواقع واملشكالت واحللول

17

2- املعلم وأثره يف سري العملية الرتبوية:
إن الركن املهم اآلخر يف العملية الرتبوية هو املعلم، وأثره كبري ومهم فيها، فهو املنفذ الرئيس   
للمنهج الدراسي، واملوجه واملرشد والقائد للطلبة يف عمليات التعليم والتعلم، والقائم على متابعة 
حتصيل الطلبة وحماولة حتسينه وتطويره. واملعلم أيضاً هو العنصر األكثر تأثرياً بي عناصر العملية 

التعليمية يف شخصيات طلبته؛ نظراً لقربه املباشر منهم، وقضائه الوقت األطول معهم. 
الفقري  العمود  التعليمية، وأنه  العملية  الزاوية يف  املعلَم حجَر  الدراسات  وعّدت كثري من 
للتعليم)14(؛ وكل ذلك أدعى لالهتمام بإعداد املعلم اإلعداد املهين الالزم، وتطوير برامج املؤسسات 
اليت تقوم بإعداده لتواكب املهام والوظائف اجلديدة، ولضمان قيام املعلم بأدواره املناطة به، وهذا 
يدعونا إىل أن حندد املعوقات اليت قد يكون املعلم سبباً هبا، وقد أمجلنا هذه املعوقات مبجموعة من 

النقاط، وهي:
بدورات أ.  انتظامهم  وقلة  منهم،  اجلدد  املتخرجي  والسيما  املعلمي،  من  ضعف كفاية كثري 

تطويرية لرفع كفاءاهتم، وعدم خضوعهم للبامج التدريبية الرتبوية اليت تسهم يف رفع كفاءهتم.
 قلة االستعانة بالوسائل الرتبوية احلديثة، وعدم قدرة كثري من املعلمي على توظيف تقنيات ب. 

مستوى  وضعف  الرتبوية،  العملية  سري  على  سلباً  ينعكس  مما  التدريس؛  يف  احلديثة  الرتبية 
التالميذ.

عدم مقدرة بعض املعلمي على التقرب إىل التالميذ، وضعف مهارات االتصال لديهم، ما ج. 
يفقدهم  مث  ومن  تالميذهم،  وبي  بينهم  حاجزاً  فيضعون  مشكالهتم،  وعن  عنهم  يبعدهم 

املقبولية لدى هؤالء التالميذ.
عدم رضا كثري من املعلمي -والسيما معلمي املراحل اأُلَول- عن عملهم الرتبوي، إذ يتجنب د. 

كثري منهم التدريس يف هذه املراحل؛ ملا يتطلب تدريس هذه الفئة العمرية من التالميذ من 
جمهود مضاعف، وهو ما قد يسبب هتاوناً يف أدائهم التدريسي، وهذا ينعكس على العملية 

الرتبوية بأمجعها كون هذه املراحل األساس التكويين الذي تبىن عليه مراحل الدراسة كلها.
ضعف تعاون اإلدارات املدرسية واإلشراف الرتبوي مع املعلمي، وقلة متابعة أدائهم، وتوجيههم، 	. 
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أدائهم ورفع  لتحسي  تطويرية  بدورات  منهم  يكون ضعيفاً  وتقومي عملهم، ومن مث زج من 
مستوياهتم العلمية. 

3- املنهج ومعوقات العملية الرتبوية: 
يُعدُّ املنهج الركن املهم اآلخر يف العملية الرتبوية فهو من أهم موضوعات الرتبية وأساسها،   
وهو الوسيلة املستعملة يف حتقيق األهداف الرتبوية اليت نسعى إىل حتقيقها، وهو الطريق إلعداد 
األجيال القادمة للمستقبل. فاملناهج الدراسية هي أداة بناء اإلنسان القادر على أداء دور فاعل 
االهتمام  واإلمكانات-  التقدم  جوانب  -بتوافر  املتقدمة  للدول  أتيح  وقد  مستقباًل.  أو  حاضراً 
مبناهجها وتغيريها وتطويرها، حىت ملست اآلثار اليت يرى بعضهم جانباً كبرياً منها؛ ويعود السبب 
يف تقدمها إىل اهتمامها باملناهج الدراسية، وحرصها على أن تكون متقدمة ومتطورة، لكي تقود 

التغيري والتقدم يف اجملتمع)15(. 
إن فاعلية املناهج الدراسية يف إعداد الطلبة، ال تقتصر أمهيتها على إعدادهم ملهنة معينة،   
لألفراد  الفكرية  البنية  يف  الدراسية  املناهج  حتدثها  اليت  ات  التغريُّ ليشمل  ذلك  األمر  يتعدى  بل 
ات تتواءم، وتؤدي يف هناية األمر إىل تكوين اإلنسان املنتج بأوسع معانيه،  )املتعلمي(، وهذه التغريُّ
فتنمو مجيع مكوناته الشخصية اخللقية، واالجتماعية، والدينية وغريها، اليت جتعله قادراً على إقامة 
مهارات  من  اكتسب  مهما  العطاء  عن  عاجزاً  يكون  غريها  من  اليت  والتطور،  اإلنتاج  عالقات 

فنية)16(.
إىل  السلوك  يتحول  غريه  فمن  إنساين،  أو سلوك  عمل  تنكر ألي  ال  أمهية  له  فاملنهج   
خطوات وردود فعل عشوائية، أما الرتبية فإهنا سوف حترم من هويتها العلمية حقاًل، ومن وظيفتها 
االجتماعية مسؤولية، ومن دورها يف تربية الناشئة ورعاية واستمرار اجملتمع وتقدمه، أي إن الرتبية بال 
منهج سوف تتعارض أهدافها وختتلط معارفها وأنشطتها، مبعىن ال تكون هناك تربية بال منهج)17(. 
واملنهج وسيلة وليست غاية يف حّد ذاته أي إّن اهلدف األساس وراء حضور التالميذ إىل   
مقاعد الدراسة هو أن يتعلموا ويعدلوا من سلوكهم، وذلك من خالل تفاعلهم مع اخلبات اليت 
حيتويها املنهج، وما يتعلمه التالميذ ليسهم يف منوهم؛ وبذلك تعد املناهج الدراسية األداة الرئيسة أو 
الفاعلة يف حتقيق أهداف الرتبية واجملتمع يف أي جمتمع؛ متقدماً كان أو نامياً، وتعكس أمناط التفكري 
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السائد فيها، فهي ختتلف باختالف الفلسفة اليت يعتنقها كل جمتمع)18(. 
أسسه  له  متميزاً  نظاماً  الرتبوي، كوهنا  احلقل  يف  مهماً  مكاناً  حتتل  الدراسية  املناهج  إن 
وتنظيماته، ومن خالله يستطيع املتعلم أن يطل إىل حقل الرتبية الواسع. ولكي يقوم املنهج بدوره 
مرناً  اجملتمع، وأن يكون  اليت يشهدها  ات  التغريُّ يتماشى مع  أن  للحياة وجب  الناشئة  إعداد  يف 
قاباًل للتطوير والتعديل على وفق اخلطط الرتبوية اليت تنسجم مع خطط الدولة يف التنمية، إذ إن 
التفاعالت اليت يشهدها اجملتمع تفرض على الرتبية تغيري دورها يف املدرسة احلديثة، وهذا التغيري 

يقابله تغيري يف املناهج الدراسية أيضًا)19(. 
واملالحظ أن مناهجنا ما زالت قاصرة أمام مستجدات العلم احلديث، فهناك مشكالت   

كبرية تواجه مناهجنا الدراسية ترجع ألسباب كثرية لعل من أمهها ما يأيت:
إن التخطيط للمناهج يسري يف اجتاه واحد من القمة إىل القاعدة، أي إن أصحاب الشأن أ. 

الرتبوي املباشرين املدرسي، واملعلمي، ومديري املدارس، واملشرفي الرتبويي، بل حىت الطلبة 
واآلباء، ال أثر هلم وال رأي يف وضع املنهج، إذ ال يشرك املستفيدون من املناهج، والقائمون 
على العمل هبا يف إبداء تقومياهتم هلا، على الرغم من أمهية هذا النوع من املشاركة يف جتويد 

املناهج وتطويرها.
عدم وضوح األهداف اليت تقوم عليها املناهج، أي إن اجلانب العلمي من املناهج ال يعطى ب. 

األمهية اليت يستحقها، ويركز على التلقي واحلفظ من أجل االمتحان وبلوغ درجة النجاح، 
وكأن اهلدف من وضع املنهج هو النجاح يف االمتحان وحسب.

يعمد القائمون على وضع املناهج الدراسية إىل االعتماد على بعض األمساء املعروفة يف جماالت ج. 
ختصصها من خارج املنظومة الرتبوية -أعين أساتذة التعليم العايل- فيقوم هؤالء بوضع مناهج 
تناسب املرحلة اجلامعية اليت يتعاملون معها، وكثري من هؤالء ليست لديه اخلبة يف التعامل مع 
تالميذ مراحل الدراسة االبتدائية أو الثانوية، الذين جيدون صعوبة يف تقبل هذه املناهج ألهنا 

ال تناسب مرحلتهم الدراسية والعمرية.
التخطيط د.  النظري، والعملي والسيما يف  الرتبية هناك فصل بي اجلانبي  يف كثري من مناهج 

لألنشطة اليت يتضمنها املنهج، وعدم إفادة املنهج من التقنيات الرتبوية احلديثة.
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مل يراِع كثري من املناهج القدرات العقلية للتالميذ والسيما يف املرحلة االبتدائية، إذ جند بعضها 	. 
يفوق مقدرة التالميذ يف هذه املرحلة على استيعابه.

ضعف متابعة تطبيق املنهج بالنحو املطلوب، إذ ال يقوم القائمون على املناهج عادًة بالتعرف و. 
من كثب على سري املنهج يف املدارس، واملعوقات اليت تعرتض تدريسه، ومعرفة املشكالت اليت 
تواجه املعلمي والتالميذ مع املنهج، ومن مث عمل الدراسات الالزمة للبحث يف مشكالت 

تطبيقه لتجاوزها بنحٍو مباشر.
قلة االهتمام بزج املعلمي يف دورات تدريبية على سبل تطبيق املنهج، والسيما املستحدث منه، ز. 

الدورات  التواصل من خالل  )املعلمي(؛ ألن  املنهج ومنفذيه  التواصل بي واضعي  وضعف 
اجلدية يف التعريف باملنهج وسبل تطبيقه، تفيد يف تطبيق املنهج بالصورة الصحيحة.

هذه املشكالت وغريها تؤثر كثرياً يف العملية الرتبوية وتعيق الوصول هبا إىل الغايات املنشودة، 
ومن مث ترتتب عليها آثار تنعكس سلباً ليس على العملية الرتبوية فحسب، بل تؤثر يف تنمية اجملتمع 
مبا  اآلثار  املستقبلية، وميكن حصر هذه  املتعلمي وميوهلم  تلبية حاجات  من خالل قصوره عن 

يأيت: 
بداًل من أن تؤدي املناهج دورها يف إصالح األفراد وتوجيه سلوكهم إىل املثل العليا، جندها كثرياً أ. 

ما تعمل على تنمية بعض السلوكيات السلبية مثل الغش والكذب والتحايل وغريها.
 بداًل من أن تعمل املناهج على ترغيب الفرد بالعلم ورفع قيمته يف نفسه، نكاد ال جند إال نادراً ب. 

من حيب املدرسة واالستزادة من املعرفة النافعة.
إمهال اجلوانب النفسية املهمة مثل تعزيز الثقة بالنفس واجلرأة والرضا والطمأنينة وغريها؛ األمر ج. 

الذي أّدى إىل إنتاج أفراد ينقصهم الكثري يف هذا اجلانب.
القراءة واخلطابة، واإلقناع، د.  اللغوية واحلركية، مثل مهارات  الضرورية  املهارات  إمهال كثري من 

والدفاع عن النفس، واجلري وغريها.
االجتماعي، 	.  والتفاعل  التعاون،  تنمية  مثل  مهمة،  اجتماعية  جوانب  أيضاً  املناهج  أمهلت   

والتأقلم، والتدريب على حل املشكالت املرتبطة مبجتمع املتعلمي.   
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العقلية و.  القدرات  من  أمهلت كثرياً  أهنا  إال  املعريف  باجلانب  املناهج  اهتمام  من  الرغم  على   
العقلي،  اجملال  مستويات  أدىن  هي  اليت  احلفظ  قدرة  على  بذلك  مركزة  التفكري،  ومهارات 
وطريقة التدريس الرئيسة اليت أصبحت تستعمل نتيجة هلذا اخللل تقوم على التلقي وهو ما مسّاه 
)باولو فريري( “التعليم البنكي”، الذي ينحصر عمل الطلبة فيه يف احلفظ، والتذكر، وإعادة 
ما يسمعونه من دون أن يتعمقوا يف مضمونه، واستقبال املعلومات وختزينها من دون وعي، 
فيتحولون بذلك إىل أواٍن فارغة يصبُّ فيها املعلم كلماته، ويصبح التعليم نوعاً من اإليداع، إذ 
تكون عقول الطلبة هي البنوك اليت يقوم املعلمون باإليداع فيها؛ ولذلك أصبح كثري من الطلبة 
جينحون إىل االعتماد على الذاكرة يف دراستهم، ومييلون إىل تقبل ما يتلقونه أو يقرأونه من 
الكتب دون نقد أو حتليل أو متحيص، وحتول التعليم عموماً إىل جمرد استذكار وحفظ وتكرار 

احلقائق احملفوظة بداًل من كونه أداة لتنمية الذكاء والتفكري العلمي.
التفتيش ز.  يأخذ شكل  تقليدياً  أصبح  الذي  الرتبوي  اإلشراف  مفهوم  املناهج  مبفهوم  يرتبط   

املشرفي  توتر مستمر مع  املعلمي يف حالة  الذي جيعل  واملساءلة واحملاسبة واملفاجأة؛ األمر 
الذين فبداًل من أن يكونوا مصدر مساعدة وعوناً للمعلمي، أصبحوا مصدر قلق وخوف هلم؛ 
لعدم إدراك كثري منهم ملسؤولياهتم، وطبيعة رسالتهم، ولألسس واألساليب احلديثة اليت ينبغي 

أن متارس مهنتهم يف ضوئها.
للتالميذ وألسرهم، ح.  ترتب على اخللل يف املناهج أن أصبحت االمتحانات مصدر قلق كبرياً 

لدرجة أن أصبح اهلدف األمسى للرتبية هو النجاح يف االمتحان.
عدم وجود ارتباط بي املناهج ومن مث الرتبية والتنمية الشاملة للمجتمع ككل؛ مما يعين عدم ط. 

تلبية الرتبية الحتياجات سوق العمل ومن مث إحداث نوع من البطالة)20(.
ج - احللول املقرتحة ملعوقات العملية الرتبوية

لعّل من اليسري على من يتعرف على سبب وجود املعوقات اليت تواجه العملية الرتبوية، ويضع 
اإلصبع على مواطن اخللل فيها، إجياد احللول الناجعة لكل هذه املعوقات، إذ إن اجلزء األكب من 
احلل هو معرفة أسباب اخللل، وقد أشرنا إىل أن احلل يسري يف ظالل املشكلة، وإذا ما نظرنا بعي 

فاحصة، وحددنا مواطن اخللل متكّنا من إصالحه، وجتاوزناه مع توافر اجلدية واإلخالص.
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حلول املعوقات اخلارجية اليت تواجه العملية الرتبوية:. 1
تأسيس جهة حكومية مشرتكة بي وزارة الرتبية، ووزارة اإلعمار واإلسكان، واحلكومات احمللية أ. 

األبنية  مشاريع  إقامة  مهمتها  العالقة،  ذات  الوزارات  مع  وبالتنسيق  واحملافظات،  بغداد  يف 
املدرسية ودراسة واقع احلاجة اآلنية لألبنية املدرسية، ووضع اخلطط اخلاصة ببناء وترميم املدارس 
على وفق االحتياجات واألسبقيات الرتبوية، ومتابعة االحتياجات املستقبلية حبسب التوسع 

السكاين احملتمل، من أجل السيطرة على هذه املشكلة متاماً.
املدرسية ب.  األبنية  ترميم  نفقات  تغطي  مالية كافية  مبالغ  فيه  توضع  خاص  صندوق  إنشاء   

املتضررة، وإعادة بناء ما حيتاج منها إىل إعادة بناء، وكذلك إنشاء أبنية جديدة تغطي احلاجة 
الفعلية للمدارس يف العراق.

التوصل إىل اتفاقات مع اجلهات احلكومية خبصوص األراضي اليت تنتخب من أجل إقامة أبنية ج. 
مدرسية عليها.

حثُّ املواطني من مالك األراضي اليت تصلح لبناء املدارس عليها من التبع بقطع األراضي، د. 
وإشاعة مفهوم التعاون بي املؤسسة الرتبوية واألهايل.

 اإلفادة من جتارب األمم اليت عانت من هذه املعوقات، وجلب اخلبات الدولية يف جمال بناء 	. 
املدارس بكلٍف واطئة؛ لغرض بناء أكب عدد من املدارس بأموال أقل، ومبدة زمنية قصرية من 

أجل الوصول إىل حلول سريعة لتجاوز هذه املشكلة.
 رفع نسبة التخصيص املايل لقطاع الرتبية من املوازنة االستثمارية العامة.و. 
 تشريع قانون تقوم مبوجبه الدولة بتخصيص مبالغ شهرية تصرف للتالميذ يف مجيع مراحل ز. 

الدراسة، ما يؤمن نفقات دراستهم، ورفع أعباء الدراسة وتكاليفها عن كاهل ذويهم.
رفع مرتبات املعلمي، وزيادة احلوافز اليت تسهم يف بقائهم يف سلك التعليم، مبا يوفر ما يسد ح. 

حاجاهتم وتغطية نفقاهتم املعيشية، وإلزامهم بعدم االلتحاق بعمل آخر يتسبب يف استهالك 
جهد املعلم خارج العملية الرتبوية.
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زيادة اإلنفاق احلكومي على التعليم، ورفع مستوى أداء اخلدمات املقدمة للمدارس، وإعادة ط. 
العمل بنظام التغذية املدرسية، مبا يضمن بناء القدرات اجلسمانية للتالميذ، والسيما يف مرحلة 
الدراسة االبتدائية، فضاًل عن هتيئة أجواء الدراسة من خالل توافر األثاث اجليد يف الصفوف 

من مقاعد جيدة ووسائل الكتابة احلديثة.
محاية املالكات التعليمية من التهديدات اليت يتعرضون هلا يف أثناء أدائهم عملهم، وجتنيبهم ي. 

أدائهم  على  سلباً  ينعكس  ما  باألمن،  إحساسهم  غياب  عن  الناجتة  النفسية  الضغوطات 
التعليمي، وطريقة تعاملهم مع التالميذ.

حلول املعوقات الداخلية اليت تواجه العملية الرتبوية:. 2
أثر كبري  واملنهج(،  واملعلم  )التلميذ  الثالثة  األركان  اليت حصرناها يف  الداخلية  للمعوقات 
يف سري العملية الرتبوية، لذا فإن إجياد احللول املالئمة هلا هو إجناح العملية الرتبوية والنهوض هبا. 
وسنقدم فيما يأيت مقرتحات وحلواًل للمعوقات اليت تنتج عن هذه األركان الثالثة، ونبدأ مبا خيصُّ 

بالتلميذ، وهي:
مؤهلي أ.  يكونون  الذين  التالميذ  عدد  يناسب  مبا  عددها  وزيادة  األطفال،  برياض  االهتمام 

للدخول إىل املدرسة، ورفد هذه الرياض مبالكات مدربة للتعامل مع هذه املرحلة السنية املهمة. 
بذل جهود مضاعفة مع التالميذ األقل ذكاًء، الذين قد يتسبب تكرار رسوهبم برتكهم الدراسة، ب. 

من خالل تعاون إدارات املدارس مع املعلمي.
 إجياد احللول املناسبة ملشكلة تسرب التالميذ، وحماولة إعادهتم إىل مقاعد الدراسة، مبعاجلة ج. 

بأمهية  التعريف  أجل  املدين؛ من  اجملتمع  احلكومية ومنظمات  اجلهات  مع  والتعاون  أسباهبا، 
التعليم يف بناء مستقبل أفضل لألبناء، ألن مستقبل البلد يتوقف على متكن أبنائه من ناصية 
العلم واملعرفة، وكذلك التعريف بأمهية التعليم للفتيات، وبيان أن العرف االجتماعي الذي مينع 
البنت من إكمال دراستها يتناىف مع الشرع اإلسالمي احلنيف الذي حّث على طلب العلم ومل 
يفرق يف ذلك بي ذكر أو أنثى، مع إصدار قواني ملزمة إلعادة املتسربي إىل مقاعد الدراسة، 

ومعاقبة ذويهم الذين قد جيبوهنم على ترك الدراسة من أجل دفعهم إىل العمل.
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رفع كفاية املعلمي من املتخرجي اجلدد الذين يفتقرون إىل اخلبات التعليمية من خالل زجهم د. 
يف دورات تطويرية يف جماالت ختصصهم، ومتابعة أدائهم من خالل مراقبة اإلدارات ألعماهلم، 
ومن خالل زيارات اإلشراف الرتبوي، وإسداء النصح واملشورة هلم من أجل االرتقاء بأدائهم 

إىل األفضل.
 توفري وسائل االيضاح العلمية اليت تعي املعلمي يف أداء عملهم، وتقريب املادة الدراسية إىل 	. 

أفهام التالميذ.
 تذليل الصعوبات اليت يعانيها املعلم والسيما معلم الصفوف االبتدائية اأُلول، وإزالة اإلحساس و. 

لديهم بالدونية قياساً مبعلمي الصفوف املتقدمة، من خالل بيان أمهية هذه املرحلة من الدراسة 
االبتدائية كوهنا األساس الذي تعتمد عليه سائر املراحل األخرى، وكذلك من خالل منحهم 
من  املرحلة  هذه  منهم  حتتاجه  الذي  املضاعف  للجهد  تثميناً  من غريهم  متيزهم  خمصصات 

الدراسة االبتدائية؛ مما حيفزهم على بذل اجلهد األكب الذي تستحقه منهم هذه املرحلة.
 إشراك املعلمي من أصحاب اخلبات الطويلة يف جمال التعليم، واملشرفي الرتبويي يف إعداد ز. 

املناهج، واالستئناس بآرائهم يف املناهج املوضوعة من أجل جتاوز ما قد يعرتيها من أخطاء، 
وأخذ مالحظاهتم بشأهنا على حممل اجلد وعدم جتاوزها، فهؤالء أقرب إىل تفهيم التالميذ، 

وأكثر معرفة مبدى تقبلهم للمنهج، وما يناسب منها مراحلهم الدراسية.
املادة ح.  بإيصال  بااللتزام  املعلمي  وتوجيه  املنهج،  يتضمنه  الذي  العلمي  اجلانب  أمهية  بيان   

العلمية، والطلب من التالميذ االهتمام هبا، وعدم التعامل معها على أنَّ الغاية منها االمتحان 
فقط.

 املزاوجة بي اجلانبي النظري والعملي يف املواد العلمية، واإلفادة من التقنيات الرتبوية احلديثة ط. 
يف هذا اجلانب.

 متابعة القائمي على املناهج سري تطبيق املنهج يف املدارس، ومقدرة املعلمي على توصيله ي. 
إىل التالميذ، وتفهيمهم إياه من خالل قيامهم بزيارات إىل املدارس والتعرف عن قرب على 

املشكالت اليت تعرتض تطبيق املنهج.
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 إقامة دورات متخصصة يقوم هبا واضعو املناهج لتوضيح ما استجد فيها، وبيان اختالفها عّما ك. 
سبقها، وطريقة عرضها للتالميذ.
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