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أوالً :التعريف ابلبحث:
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة يف عدم تقومي املنهج اجلديد للغة العربية يف مدارس إقليم كردستان
العراق؛ وابلتايل عدم إمكان إصالح هذا املنهج؛ ألن اإلصالح ال يتم من غري تقومي ،بغية تعزيز
نقاط القوة يف هذا املنهج ،وتفادي نقاط الضعف فيه ،من أجل تعلّم اللغة العربية على حنو أفضل
وأسهل من قبل طلبة اإلقليم غري الناطقني هبا ،عرب حتديد أهم الصعوابت اليت تعيق تطبيق هذا
املرجوة.
املنهج ،وتشخيص أسباب عدم حتقيق كل األهداف ّ
وميكن حتديد املشكلة األساسية للدراسة بضعف مستوى طلبة اإلقليم يف مادة اللغة العربية،
ومن أجل املساعدة يف تذليل هذه املشكلة رّكزت هذه الدراسة يف منهج اللغة العربية؛ كونه أهم
عنصر من عناصر العملية التعليمية ،وذلك من خالل البحث عن أجوبة للتساؤالت يف أدانه:
املقرر املدروس؟
أ .ما مدى فاعلية حمتوى املنهج ّ
ب .هل حيقق هذا املنهج األهداف املرجوة؟

ج .ما أهم صعوابت تطبيق هذا املنهج؟
د .أهم نقاط القوة والضعف يف هذا املنهج؟
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل:
1.1تقومي املنهج وحتديد أهم اإلجيابيات والسلبيات؛ من أجل تعزيز نقاط القوة ،وتفادي
نقاط الضعف إبجياد احللول واملقرتحات.
2.2تشخيص وحتديد املعوقات والصعوابت اليت تقلل من فاعلية املنهج ،وتفاديها إبجياد
احللول واملقرتحات املناسبة.
3.3تطوير مناهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حنو األفضل واألجود؛ من أجل حتقيق
الفعال للغة العربية.
التعليم ّ
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أمهية الدراسة:
تعد هذه الدراسة -حسب علمنا واطالعنا -هي الدراسة امليدانية األوىل على منهج اللغة
لتعمم على جتارب
العربية يف مدارس اإلقليم .وتزداد أمهيتها بسبب إمكانية االستفادة من نتائجها ّ
املخصص لتعليم
التعرف على املنهج اجلديد
ّ
تعليم العربية لغري الناطقني هبا؛ إذ تكمن أمهيتها يف ّ
كلغة ٍ
العربية ٍ
اثنية ،عرب تقوميه لالستفادة منه يف تعليم العربية للناطقني بغريها ،ألمهية هذه اللغة
العاملية ،والسيَما للدول اإلسالمية غري الناطقني هبا.
حتديد مفاهيم الدراسة:
1.1منهج اللغة العربية:
إن املنهج هو «خمطط تربوي يتضمن عناصر مكونة من أهداف ،وحمتوى ،وخربات
تعليمية ،وتدريس وتقومي ،مشتقة من أسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية ،مرتبطة
ابملعلم وجمتمعه» (صاحل ،مسري يونس وآخرون .)22 :2012 ،أما منهج اللغة العربية
فيستند كغريه من مناهج التعليم إىل أسس فلسفية ونفسية واجتماعية ومعرفية ،انبعة من
طبيعة اللغة العربية ،وخصائصها وطريقة بناء مفاهيمها .ويُراعي يف هذا املنهج جمموعة من
املبادئ ،ومنها أن اللغة العربية هي لغة عاملية حية ،وهي لغة القرآن الكرمي ،وعلى الطالب
االعتزاز هبذه اللغة (الدليمي طه علي والوائلي سعاد عبدالكرمي عباس،67 :2003 ،
.)68
أما التعريف اإلجرائي ملنهج اللغة العربية فيعين منهج اللغة العربية ملرحلة الرابع األساس
يف مدارس إقليم كردستان العراق ،وهو منهج خاص للطلبة غري الناطقني ابلعربية ،وقد
أع ّدته جلنة مشرتكة من وزارة الرتبية يف إقليم كردستان العراق مع فريق شركة (جيوبروجكتس
التعليمية  ،)GEO projectsوهي شركة بريطانية عاملية هلا عدة فروع يف دول أخرى
ومنها لبنان ،وتعمل يف جمال إعداد املناهج وطبعها.
2.2للناطقني بغريها:
والناطقون بغري اللغة العربية ،أي املتكلمون واملتحدثون بلغة غري عربية (أجنبية) ،فقد جاء
(انطق) يف املعجم الوسيط مبعىن (متكلم)(« :نطق) نُطقاً ومنطقاً :تكلَّ َم» (جممع اللغة
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العربية .)931 :2004 ،ويف املعىن اإلجرائي نعين بطلبة إقليم كردستان العراق يف املرحلة
األساسية ،املتكلمني بلغة غري العربية ،وهي لغتهم األم (اللغة الكردية).
3.3الرابع األساس:
ويعرف التعليم األساس أبنّه
وهي مرحلة تعليمية يف املدارس اليت تتبع نظام التعليم األساسّ ،
القدر األساس من املعارف والعلوم اليت تلتزم الدولة بنشرها ،وختتلف عدد مراحله من دولة
إىل أخرى ،فهي صيغة تعليمية هتدف إىل تزويد الطفل ابحلد األدىن من املعارف واملهارات
لتلبية حاجاته ،من أجل تنمية اجملتمع (جواد مهدي حممد.)2013 ،
والتعريف اإلجرائي للرابع األساس هو املرحلة الدراسية األساسية الرابعة يف مدارس إقليم
كردستان العراق ،حيث يتبع فيه نظام التعليم األساس بدالً من نظام التعليم االبتدائي ،ويشمل
تسع مراحل دراسية.
اثنياً :الدراسات السابقة:
1.1دراسة (الرقب حممد محدان)2014 ،
(إعداد مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وإخراجها –قراءة وصفية نقدية لثالثة من
كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.)-
هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أفضل املعايري واألسس يف إعداد املناهج
وإخراجها للناطقني بغريها ،وطبّقت الدراسة املنهج الوصفي .أما عينة الدراسة فاقتصرت على ثالثة
من كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج ،ومنها ضرورة معرفة
ويتعي أن يعكس الكتاب فكرة املؤلف ،وأن يكون حمتوى
دواعي التأليف قبل إعداد الكتبّ ،
الكتاب اللغوي قائماً (معتمداً) على دراسات سابقة ،مع الرتكيز على جانب احلضارة اإلسالمية،
واالهتمام بكل مهارات اللغة ،ومراعاة حاجات الطالب األجنيب النفسية .وأوصت الدراسة بتعديل
املناهج وتطويرها كلما دعت احلاجة .واالطالع على جتارب إعداد املناهج املختصة بتعليم اللغات
األخرى،مع ضرورة إقامة الندوات واملؤمترات املختصة ابملناهج.
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2.2دراسة (فساريبو حبر الدين:)2014 ،
(تقومي كتاب اللغة العربية للصف اخلامس االبتدائي للمجلس اإلسالمي السنغافوري
( .))Muisمن أهداف الدراسة تسليط الضوء على أهداف تعليم العربية يف مدارس سنغافورة
اإلسالمية ،ودراسة حمتوى كتاب اخلامس ومدى اتساقه مع األهداف ،مع بيان أوجه القوة والضعف
يف هذا املنهج ،ووظّفت الدراسة املنهج الوصفي-التحليلي .واشتملت عينة الدراسة على أساتذة
وتالميذ املدارس اإلسالمية السنغافورية للصف اخلامس االبتدائي .واقتصرت هذه العينة على
مدرستني من هذه املدارس .ومن نتائج هذه الدراسة توافر عدة مميزات يف الكتاب املدروس ،ومنها
غزارة مواد القراءة ،ومجالية الغالف الفين ،فضالً عن بعض السلبيات ،مثل الرتكيز على مهارة واحدة
فقط .وأظهرت الدراسة عدم تناسب مستوى الكتاب اللغوي مع مستوى التالميذ ،مع صعوبة
التدريبات ،إذ إن هذا الكتاب موجه إىل التالميذ غري السنغافوريني .وأخرياً ذكرت الدراسة عدة
توصيات ،ومنها ضرورة مراجعة الكتاب وتطويره ،واالهتمام بكل املهارات اللغوية ،مع أتليف دليل
املعلم ،وضرورة مراعاة أسس وضع املناهج.
3.3دراسة (اللبان فرج حفظي حسن:)2016 ،
(تقومي كتاب قواعد اللغة العربية للصف األول املتوسط على وفق معايري اجلودة الشاملة من
وجهة نظر مدرسي اللغة العربية ومدرساهتا).
هتدف هذه الدراسة إىل تقومي كتاب القواعد للصف األول املتوسط ،وفق معايري اجلودة
الشاملة ،وذلك من وجهة نظر مدرسي اللغة العربية ومدرساهتا .واعتمدت على املنهج الوصفي،
أما عينة البحث فاقتصرت على ( )137مدرساً ومدرسةً للغة العربية يف املدارس املتوسطة يف مركز
حمافظة اببل – العراق .من نتائج هذه الدراسة عدم توفري معايري اجلودة يف الكتاب املدروس،
توضح األهداف ،مع وجود بعض من نقاط القصور والضعف يف احملتوى ولغة
وافتقاره إىل مقدمة ّ
الكتاب واألمثلة والتمرينات .ومن توصيات الدراسة إعادة النظر يف كتاب قواعد اللغة العربية حبيث
يتطابق مع معايري اجلودة ،مع ضرورة األخذ آبراء التدريسيني من خالل مشاركتهم يف جلان أتليف
الكتب وتطويرها.
4.4دراسة (أمباكي سيدان حممد:)2015 ،
(تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية للمدارس الفرنسية العربية العمومية يف ضوء آراء
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مصممي مناهج التعليم النظامي للسنغال والقائمني عليها).
إن هذه الدراسة هتدف إىل حتديد واقع اللغة العربية يف املراحل الثانوية للمدارس الفرنسية
العربية يف ضوء آراء مصممي املناهج وآراء القائمني عليها ،مع حتديد مدى اهتمام وزارة الرتبية
الوطنية ابلسنغال مبنهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية .واتبعت الدراسة املنهج التأرخيي والوصفي
– التحليلي .أما عينة الدراسة فشملت ( )60مفحوصاً من األساتذة الذين يدرسون يف ثالث
اثنوايت أكادميية للمدارس الفرنسية العربية .وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج ،ومنها :إن تطوير
العربية يف هذه املدارس ال يتم إال بتطوير املناهج ،عرب االستفادة من اهتمامات العلوم الرتبوية
وتوصلت الدراسة إىل افتقار اإلعداد اجليد ألساتذة هذا املنهج وللمشرفني الرتبويني.
احلديثةّ .
وأوصت بضرورة وضع أهداف واضحة وحمددة وشاملة للمنهج ،وإعادة النظر يف برانمج إعداد
األساتذة وتدريبهم ،وضرورة إسناد مناهج العربية إىل املتخصصني.
5.5دراسة (د .بين ايسني حممد فوزي أمحد و د .خوالدة حممد علي:)2017 ،
املطور للصف العاشر األساسي يف األردن من وجهة نظر
(تقييم مناهج اللغة العربية ّ
املعلمني).
املطور للصف العاشر
هتدف الدراسة إىل الكشف عن درجة تقييم مناهج اللغة العربية ّ
األساسي من وجهة نظر املعلمني .وطبّقت هذه الدراسة املنهج الوصفي – التحليلي .ومشلت
عينة الدراسة ( )226معلماً ومعلمة يف مديرية الرتبية والتعليم للواء الكورة .ومن نتائج الدراسة إن
املطورة للصف العاشر األساس جاءت متوسطة ،حيث حصل جماال
درجة تقييم مناهج اللغة العربية ّ
شكل الكتاب وإخراجه الفين والتقييم على درجة مرتفعة ،وجمايل األنشطة ووسائل اإليضاح على
درجة تقييم متوسطة ،وجمال احملتوى على درجة تقييم متدنية .أما التوصيات فكانت ضرورة التمهيد
اإلعالمي لوزارة الرتبية قبل وصول املناهج املطورة إىل املدارس ،وتفعيل دور نقابة املعلمني يف عملية
التطوير ،مع إجراء دراسة تقييمية جملال احملتوى من وجهة نظر الطلبة وأولياء أمورهم.
املقارنة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة ومدى االستفادة منها:من أوجه التشابه بني هذه الدراسة والدراسات السابقة:
1.1رّكزت الدراسة احلالية والدراسات السابقة على تقومي منهج اللغة العربية ،والسيّما
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للناطقني بغريها ،فأغلب هذه الدراسات اختصت هبذا اجلانب.
2.2تشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف األهداف ،فقد اهتمت بتقييم منهج
اللغة العربية ،وتشخيص مواطن القوة والضعف فيها ،بغية إصالحه وتطويره.
3.3تشاهبت الدراسة احلالية مع أغلب الدراسات السابقة يف اعتمادها على وجهة نظر
املعلمني واملدرسني الّذين يدرسون املنهج.
أما أوجه االختالف والتباين ،فيمكن حصرها مبا أييت:
1.1قيّمت الدراسة احلالية منهج اللغة العربية يف مدارس إقليم كردستان العراق ،على خالف
الدراسات السابقة اليت درست مناهج ملناطق ودول أخرى.
2.2التفتت هذه الدراسة إىل أهم العوائق والصعوابت اليت تعيق تدريس املنهج وحتقيق
أهدافه ،فلم ترّكز الدراسات السابقة على هذا اجلانب.
وبناءً على ما سبق فقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف بعض اجلوانب،
تصور رؤية واضحة حول إجراءات الدراسة وخطتها ،وعينة البحث ،وأهم العناصر الواجب
ومنها ّ
دراستها يف املنهج كاحملتوى واألهداف.
اثلثاً :اإلجراءات املنهجية:
	-منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي – التحليلي ،من خالل اجلمع
الدقيق للمعلومات ذات العالقة مبشكلة البحث ،مث التحليل الشامل حملتوايهتا ،الستنتاج ما يتصل
مبشكلة البحث.
	-جمتمع الدراسة والعينة :مشل جمتمع الدراسة على ( )221مدرسة أساسية يف حدود مديرية
تربية عقرة ،يف العام الدراسي  .2018 -2017واختارت الدراسة عينة عشوائية يف جمتمع الدراسة
بلغت ( )75معلماً ومعلمة .ويظهر اجلدول رقم ( )1خصائص هذه العينة:
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جدول رقم ( )1يوضح خصائص العينة املدروسة
التخصص املشاركة
العلمي يف الدورات

سنوات التدريس

العمر

التحصيل
الدراسي

اجلنس

لغة عربية
عام
أخرى

 16سنة فأكثر
مشارك
غري مشارك

 15 – 11سنة

 50-41سنة
 50سنة فأكثر
أقل من  5سنوات
 10 – 6سنوات

 40-31سنة

دبلوم
اثنوية
 30-20سنة

إانث
بكالوريوس

% 57.1
% 34.3
% 8.6

% 15.7
% 45.7
% 54.3

% 27.1

% 15.7
% 10
% 34.3
% 22.9

% 35.7

% 27.1
% 14.3
% 38.6

% 18.6
% 58.6

اخلصائص
ذكور
النسبة
% 81.4

ونستنتج من اجلدول ( )1أن أغلب أفراد العينة كانوا من الذكور ،ويتبني أن النسبة األكرب
من هذه العينة ذو حتصيل دراسي جيد ،فـ ( )% 58.6منهم حاصلون على شهادة البكالوريوس
(الليسانس)،كما يظهر من اجلدول أعاله ان أغلبهم وبنسبة (  )57،1%من اختصاص اللغة
العربية ،وهذا األمر يعد مؤشراً إجيابياً يدل على أن التحصيل الدراسي والعلمي هلم ٍ
عال ،وأن أغلبهم
من ذوي االختصاص؛ مما يؤثر إجياابً على نتائج الدراسة .ويظهر من خصائص العينة املدروسة أن
أكثرهم من فئة الشباب ،الذين ترتاوح أعمارهم بني  40-20سنة ،فتبلغ نسبتهم (،)% 74.3
وهي نسبة مرتفعة تشري إىل القابلية واحليوية وإمكانية تطويرهم وأتهيلهم .أما سنوات التدريس
(اخلدمة) ألفراد العينة فتنطبق مع أعمارهم الشبابية ،فأغلبهم من ذوي اخلدمة القليلة ،فـ (34.3
 )%خدمتهم مخس سنوات فأقل؛ لذا فإن فرصة مشاركتهم يف الدورات التأهيلية قليلة ،فأغلبهم
وبنسبة ( )% 54.3مل يشاركوا يف الدورات التأهيلية.
	-أداة البحث :اعتمدت الدراسة على استمارة استبانة للمعلمني أدا ًة للبحث ،واحتوت
هذه االستمارة على فقرتني ،اختصت الفقرة األوىل مبجموعة من املعلومات عن خصائص اجمليب،
خصص احملور
قسمنا هذه الفقرة إىل ثالثة حماورّ ،
ووضعت الفقرة الثانية للمنهج املدروس ،وقد ّ
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األول حملتوى املنهج ،واحتوى على ( )15سؤاالً ،يف حني دار احملور الثاين حول أهداف املنهج،
ومشل ( )6أسئلة ،أما احملور الثالث فقد تعلّق مبعوقات تطبيق املنهج ،وقد احتوى على ( )5أسئلة،
ليصبح جمموع األسئلة يف االستبانة ( )26سؤاالً (ينظر امللحق رقم  ،)1وقد مت توزيع ()75
استمارة استبانة على أفراد العينة ،وأعيد منها ( )70استمارة.
	-قياس صدق األداة :من أجل التأكد من صدق األداة فقد مت عرض أداة البحث (االستبانة)
على جمموعة من احملكمني (يُنظر امللحق رقم  ،)2للتأ ّكد من دقة وعلمية األداة ،وقد مت تعديل
بعض الفقرات يف االستبانة على ضوء آراء احملكمني من ذوي اخلربة والكفاءة العلمية ،إذ عُ ِّدلت
األسئلة من سؤال حيوي على مطلبني أو أكثر إىل سؤال حيوي على مطلب واحد ،وقد أضيفت
بعض الفقرات اخلاصة خبصائص العينة مثل عدد سنوات التدريس واملشاركة يف الدورات.
رابعاً :عرض نتائج الدراسة امليدانية وحتليلها:
 -1حمتوى املنهج:
بعد تفريغ نتائج االستبانة بواسطة برانمج ( ،)SPSSفإن التكرارات والنسب اخلاصة
جبانب (حمتوى املنهج) كانت كما هي مبينة يف اجلدول يف أدانه:
جدول رقم ( )2حمتوى املنهج
ت

العبارة

النصوص
واملوضوعات
 1املوظفة يف املنهج
تنسجم مع ميول
الطالب ورغباته .
تتوافق النصوص
املختارة يف املنهج
2
مع مرحلة الطالب
العمرية.
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أتفق بشدة

حمايد

أتفق

ال أتفق

ال أتفق بشدة

تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
%
%
%
%
%
61.4 43 11.4 8

4

5.7

6

2 15.7 11 8.6

5 38.6 27 20.0 14 28.6 20

2.9

7.1
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النصوص املختارة
قريبة من بيئة
3
الطالب وواقعه.

51.4 36 11.4 8

ال جيد الطالب
 4صعوبة يف تعلم
النصوص املختارة.

12.9

7

األانشيد (نصوص
اإللقاء) تنسجم
 5مع مدارك الطالب 64.3 45 24.3 17
وميوله يف جانب
اإليقاع.

5

12.9 9

األانشيد( نصوص
اإللقاء) تنسجم
 6مع مدارك الطالب
وميوله يف جانب
األفكار.

6

األانشيد (نصوص
اإللقاء) تنسجم
 7مع مدارك الطالب
وميوله يف جانب
اللغة واألسلوب.

0

8.6

0

9

6 15.7 11 12.9 9

14 55.7 39

10

7.1

20

22.9 16 41.4 29

2

2.9

1

1 14.3 10

4 31.4 22 24.3 17 38.6 27

األبواب املخصصة
للتسلية واإلفادة
42 22.9 16
8
مفيدة ومثرية
للطالب.

60

6

8.6

8.6

5

7.1

1

1.4

1.4

5.7

1.4
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األبواب املخصصة
للمعجم مفيدة
9
ومناسبة ملستوى
الطالب.

7

10

21 25.7 18

التمرينات واحلروف
ترسخ وتثبت
58.6 41 15.7 11
 10املوضوعات
املدروسة يف ذهن
الطالب.
التمرينات واحلروف
 11تنسجم مع مستوى 1
الطالب وميوله.

1.4

التمرينات واحلروف
 12ختلو من الصعوبة 2
والتعقيد.

2.9

اختيار املوضوعات
2
 13لضوابط اللغة
علمي ودقيق.

2.9

7.1

2 11.4 8 11.4 8

14 44.3 31

20

6 25.7 18

7 51.4 36 18.6 13 17.1 12
7 27.1 19 31.4 22 28.6 20

طريقة تعليم حروف
العربية (رمسا ونطقا)
ً ً 24.3 17 11.4 8
14
يف املنهج صحيحة
وعلمية.
االختبارات ونوعية
األسئلة منسجمة
5
15
مع احملتوى العلمي
للمنهج.

30

11.4 8 22.9 16

2.9

8.6
10
10

18.6 13 34.3 24 11.4 8

5 25.7 18 24.3 17 35.7 25

7.1

وعند االطالع على هذه النسب الواردة يف اجلدول ( )2جند أن النصوص املوظفة يف املنهج
على وفق رأي أغلب املعلمني واملعلمات من أفراد العينة منسجمة مع ميول الطالب ورغباته ،وهي
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نصوص قريبة من بيئة الطالب وواقعه الذي يعيش فيه ،فقد اتفق ( )% 72.8بشدة أو اتفقوا
على أن هذه النصوص منسجمة مع ميول الطالب ،وإن ( )% 62.8اتفقوا بشدة أو اتفقوا على
أن هذه النصوص قريبة من بيئة الطالب .كما أظهرت نتائج االستبانة أن النصوص املوظفة يف
املنهج ال تتوافق مع مرحلة الطالب العمرية ،فحوايل ( )% 45.7مل يتفقوا أو مل يتفقوا بشدة على
أن هذه النصوص مناسبة لعمر الطالب ،يف حني كانت نسبة االتفاق بشدة أو االتفاق أقل وهي
يعزز هذه النتيجة أن أغلب أفراد العينة مل يتفقوا بشدة أو مل يتفقوا على خلو
()% 34.3؛ ومما ّ
هذه النصوص من الصعوبة يف تعلّمها ،وذلك بنسبة ( .)% 64.3إذن نستنتج أن الطالب جيد
صعوبة يف تعلم النصوص لعدم انسجام بعض هذه النصوص مع مرحلة الطالب العمرية املبكرة
ومداركه احملدودة ،والسيّما أ ّن الطالب يف هذه املرحلة يتعلّم اللغة العربية (لغته غري األم) ألول مرة،
(حبسب نظام ومناهج التعليم يف مدارس إقليم كردستان العراق).
ّأما األانشيد (نصوص اإللقاء) يف املنهج ،فإن النتائج أظهرت أبهنا ختلو من السلبيات
واملالحظات؛ أل ّن ( )% 88.6اتفقوا بشدة أو اتفقوا على أن إيقاع هذه األانشيد ينسجم مع
ميول الطالب .وإن األفكار اليت تتضمنها هذه األانشيد مناسبة ملدارك الطالب بنسبة ()% 64.3
للمتفقني بشدة أو املتفقني .كما أن هذه النصوص مناسبة يف جانب اللغة واألسلوب ،فالذين
اتفقوا على هذا اجلانب كانوا بنسبة ( ،)% 38.6مقابل نسبة أقل وهي ( )% 31.4للذين مل
يفقوا على ذلك.
ونستنتج من نتائج االستبانة أن األبواب املخصصة للتسلية واإلفادة مفيدة ومثرية للطالب،
وذلك بنسبة (  )% 60للمتفقني ،مقابل نسبة قليلة جداً وهي ( )% 7.1لغري املتفقني .ولعل
السبب هو ألن الطفل مييل إىل التسلية واأللعاب؛ لذا حاول واضعو املنهج الربط بني تعلم اللغة
وممارسة األلعاب والتسلية اليت تثري الطفل وجتذبه.
التمعن يف النسب اخلاصة بباب املعجم ،فإ ّن النسبة األعلى ( )% 30كانت للرأي
وعند ّ
احملايد ،أي أن الرتدد وعدم التحيز لالتفاق أو عدم االتفاق قد غلب على هذا السؤال أو العبارة،
وهذا يعين أ ّن املعلمني كانوا غري واثقني من مناسبة أو عدم مناسبة هذا الباب ،إذ نلحظ تقارب
نسب املتفقني وغري املتفقني .وجتدر اإلشارة إىل أن هذا الباب خمصص لبيان معاين الكلمات
العربية ابللغة الكردية .ولعل عدم التأكد من الفائدة املرجوة إبيضاح وتعليم املفردات العربية للطالب
الكردي بلغته األم يف هذا الباب هو أن معىن الكلمة العربية موضح ابللغة الكردية (اللهجة
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السورانية) ،علماً أن طالب جمتمع البحث من الناطقني ابللغة الكردية (اللهجة الكرماجنية) ،لذا
تقل الفائدة املرجوة ،فأصبح هذا الباب -وحبسب النتائج -غري مناسب ملستوى الطالب وفهمه.
ّ
ّأما النسب اخلاصة بعبارة (التمرينات واحلروف) .وهي من األبواب اليت يتضمنها املنهج فإهنا
تشري إىل عدم خلو هذا الباب من الفائدة املرجوة ،فهو يسهم يف تثبيت املوضوعات وترسيخها يف
ذهن الطالب ،إذ إ ّن ( )% 58.6اتفقوا على ذلك ،مقابل نسبة قليلة هي ( )% 11.4مل يتفقوا
عليه .كما تظهر النتائج والنسب أن هذه التمرينات مالئمة ومنسجمة مع مستوى الطالب وميوله،
وذلك بنسبة ( )% 44.3مقابل ( )% 25.7للذين مل يتفقوا .بيد أن أغلب أفراد العينة مل يتفقوا
على خلو هذه التمرينات من الصعوبة والتعقيد ،فحوايل ( )% 51.4مل يتفقوا على عدم صعوبتها؛
إذن نستنتج أن هذا الباب مفيد بيد أنه ال خيلو من صعوبة بعض التمرينات وتعقيدها وكثرهتا.

وابالنتقال إىل العبارة األخرى اخلاصة بضوابط (قواعد) اللغة ،جند أن النسبة األعلى
( )% 31.4كانت للرأي احملايد ،مع تقارب يف نسب املتفقني وغري املتفقني ،ويدل ذلك على
أن أفراد العينة غري متأكدين من دقة املوضوعات اخلاصة ابللغة وعلميتها ،لذا ال ميكن التيقن من
علمية هذا الباب يف املنهج.
وخبصوص عبارة (طريقة تعليم حروف اللغة العربية) فإن النسبة األعلى وهي ()% 34.3
كانت لغري املتفقني ،مقابل نسبة أقل وهي ( )% 24.3للمتّفقني .من هذا نستنتج أ ّن خلالً ما
يف القسم املخصص لتعليم احلروف العربية يف املنهج ،وحيتاج إىل إعادة نظر وتعديل ،وقد يرجع
اخللل إىل عدم تعليم احلروف كلها معاً ،بل يتعلمها الطالب جزئياً ،إذ يتعلم يف كل وحدة ()4-5
حروف .علماً أن الطريقة املتبعة يف تعليم هذه احلروف هي الطريقة التوليفية ،حيث يتعلم الطالب
احلرف جمزءاً ،ومرّكباً يف كلمة .إذن املعلمون من أفراد العينة -وحبسب النتائج والنسب -كانوا
غري متفقني على طريقة تعليم حروف العربية للطالب .وممّا يعزز هذا الرأي هو النتيجة الواردة يف
حمور (األهداف) -اليت سنذكرها الحقاً -حيث تتطابق مع هذه النتيجة .وجتدر اإلشارة إىل نقطة
خلل أخرى يف تعليم احلروف وهي أن احلروف اليت يتعلّمها الطالب يف املنهج هي مثانية وعشرون
حرفاً ،إبمهال حرف األلف ،علماً أنه ورد يف الصفحة ( )97من املنهج أن حروف العربية تسعة
وعشرون حرفاً.
ويف العبارة األخرية لقسم (حمتوى املنهج) واخلاصة ابالختبارات ونوعية األسئلة ومدى
انسجامها مع حمتوى املنهج العلمي ،تبني النتائج أن املتفقني واملتفقني بشدة حصلوا على النسبة
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األكثر وهي ( ،)% 42.8ويعين ذلك أن االختبارات ومنط األسئلة متناسبان مع حمتوى املنهج.
وللعلم فإن هذه االختبارات ومنط األسئلة وتوزيع الدرجات واملوضوعات اليت تدور حوهلا
األسئلة حددت كلها يف تعليمات خاصة أصدرهتا وزارة الرتبية يف اإلقليم .وتشمل االختبارات
الفصلية والنهائية ،ابالعتماد على منط االختيارات ،مع ختصيص درجات لألنشطة اليومية
والفعاليات الشفهية.
 -2األهداف:
ِ
ص القسم الثاين من االستبانة لعنصر آخر مهم من عناصر املنهج وهو األهداف؛
لقد ُخ ّ
ص َ
وكانت نتائج العبارات اخلاصة هبذا القسم كما هي مبينة يف اجلدول (:)3
جدول رقم ( / )3األهداف

ت

العبارة

ال أتفق
اتفق
ال اتفق
حمايد
اتفق
بشدة
بشدة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
تكرار
تكرار
تكرار
تكرار
تكرار
%
%
%
%
%

يتقن الطالب بعضاً
من أساسيات
 1مهارات اللغة العربية
مثل(:قراءة -فهم-
حمادثة -كتابة) .

4

يتعلم الطالب حروف
 2اللغة العربية نطقاً
ورمساً.

0

يتعلم الطالب بعضاً
 3من أساسيات قواعد
اللغة العربية .

2

7.1 5 25.7 18 15.7 11 45.7 32 5.7

0

5.7 4 41.4 29 18.6 13 34.3 24

14.3 10 67.1 47 2.9

7

10

5.7 4
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تزداد الثروة اللغوية
4
للطالب .

1

ينمي املنهج السلوك
 5اإلجيايب واحلضاري
لدى الطالب.

4

ينمي املنهج الوعي
 6الوطين والقومي لدى
الطالب.

5

8.6 6 14.3 10 25.7 18 50 35 1.4
5.7 4 15.7 11 24.3 17 48.6 34 5.7

24.3 17 58.6 41 7.1

5

7.1

2.9 2

بعد التمعن يف نتائج األهداف ظهر لنا أن كل األهداف احملددة يف عبارات االستبانة -ووفق
رأي املعلمني من أفراد العينة -قد حتققت ،ابستثناء هدف تعلّم حروف اللغة العربية ،ويعد هذا
األمر مؤشراً إجيابياً يدل على مدى فاعلية املنهج املدروس.
فمن نتائج هذا القسم أن الطالب يتقن بعضاً من مهارات اللغة من قراءة أو فهم أو حمادثة
أو كتابة ،إذ اتفق ( )% 45.7من أفراد العينة على هذا اهلدف ،مقابل نسبة أقل بكثري وهي
( )% 25.7لغري املتفقني .وإن هدف تعلّم بعض من أساسيات قواعد اللغة العربية قد حاز على
نسبة اتفاق عالية وهي ( .)% 67.1وإذا قاران هذا اهلدف ابلعبارة الواردة يف قسم (احملتوى)،
واخلاصة بدقة اختيار موضوعات اللغة -املذكورة سابقاً ،-واليت مل نتأكد منها لكثرة نسبة احملايدين،
نستنتج أن املوضوعات قد اختريت بدقة وعلمية ،لتحقيق هدف تعلم قواعد اللغة ،مثلما ظهر يف
نسبة املتفقني .أما هدف زايدة الثروة اللغوية للطالب فقد حصل أيضاً على نسبة اتفاق عالية وهي
تعرف
( ،)% 50مقابل نسبة أقل جداً وهي ( )% 14.3لغري املتفقني ،لنستنتج أن الطالب قد ّ
يف دراسته للمنهج على مفردات كثرية ومتنوعة ابللغة العربية ،وهي مفردات مالئمة ملداركه وميوله
وبيئته؛ مما ساعد يف سهولة حفظه واتقانه.
وتبي النتائج اخلاصة ابألهداف كذلك أنّه فضالً عن حتقيق األهداف املعرفية السابقة ،فإن
ّ
أهدافاً وجدانية أخرى قد حتققت بتعليم هذا املنهج ،ومنها تنمية السلوك اإلجيايب ،والوعي الوطين
والقومي عند الطالب ،فقد حصلت عبارة( :تنمية السلوك اإلجيايب واحلضاري) على نسبة (54.3
 )%للمتفقني بشدة واملتفقني ،مقابل نسبة ضئيلة قدرها ( )% 21.4لغري املتفقني بشدة أو لغري
املتفقني .وحصلت عبارة( :ينمي املنهج الوعي الوطين والقومي لدى الطالب) على نسبة مرتفعة
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هي ( )% 65.7للمتفقني بشدة وللمتفقني ،مقابل نسبة قليلة وهي ( )% 10لغري املتفقني بشدة
أو لغري املتفقني.
وحبسب النتائج اخلاصة ابألهداف فإن هدفاً واحداً مل يتحقق وهو (تعلّم الطالب حروف
اللغة العربية) ،فالذين مل يتفقوا أو مل يتفقوا بشدة على هذا اهلدف بلغت نسبتهم (،)% 47.1
وهي األعلى مقارنة بنسبة املتفقني بشدة أو املتفقني البالغة ( .)% 34.3ومن املؤشرات والنتائج
اليت تؤكد هذه النتيجة وتوثقها هي أن عبارة( :طريقة تعليم حروف العربية يف املنهج صحيحة)
الواردة يف قسم (احملتوى) – املذكورة سابقاً – قد حصلت على نسبة عدم اتفاق عالية .لذا نستنتج
أن مثة خلالً يف جمال تعليم حروف اللغة العربية يف املنهج ،مما يتطلّب إعادة نظر وتعديل.
 -3معوقات تطبيق املنهج:

ِ
ص ملعوقات تطبيق املنهج ،ألن املنهج
ّأما القسم الثالث واألخري من االستبانة فقد ُخ ّ
ص َ
فعاالً ومتكامالً فإنّه ال حيقق كل األهداف التعليمية املرجوة ،وال ميكن تدريسه على أمت
مهما كان ّ
فعاليته .فثمة ارتباط وثيق
أوجه إذا ما اعرتت املعوقات والصعوابت طريقه ،واليت ستقلل حتماً من ّ
بني املنهج وظروف تعليمه؛ ومن هذا املنطلق مت االلتفات إىل هذا اجلانب ،وكانت نتائج االستبانة
اخلاصة هبذا القسم على النحو املبني يف اجلدول يف أدانه:
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جدول رقم ( / )4معوقات تطبيق املنهج
ت

العبارة

1

ميتلك املعلم الكفاءات
التخصصية والعلمية اليت
تؤهله لتعليم املنهج .

ال أتفق
ال أتفق
حمايد
أتفق
أتفق بشدة
بشدة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
تكرار
تكرار
تكرار
تكرار
تكرار
%
%
%
%
%
4.3 3 24.3 17 27.1 19 38.6 27 5.7 4

يشارك املعلم يف دورات
 2أتهيلية مستمرة وكافية لتنمية 14.3 10 34.3 24 14.3 10 25.7 18 11.4 8
كفاءاته يف تدريس املنهج.
الوقت املخصص للدرس ٍ
كاف
3
ومناسب لتدريس املنهج .

7 14.3 10 4.3 3

34.3 24 37.1 26 10

عدد أايم السنة الدراسية يكفي
4
إلكمال مفردات املنهج.

5 28.6 20 1.4 1

27.1 19 35.7 25 7.1

عدد الطلبة يف الصف ينسجم
 5مع طبيعة املنهج ،وحمتواه 2.9 2
العلمي.

7 12.9 9

44.3 31 30 21 10

لقد تبني لنا بعد استقراء النتائج الظاهرة يف اجلدول ( )4أن مثة معوقات تعيق سبيل تطبيق
املنهج ،ومنها (مشاركة املعلم يف دورات أتهيلية مستمرة وكافية) ،اليت تسمى ابلتعليم املستمر يف
أثناء اخلدمة ،عرب فتح الدورات اخلاصة ابملنهج وبتخصص اللغة العربية .فقد أظهرت النتائج أن
النسبة األكرب من أفراد العينة وهي ( )% 48.6مل تتفق أو مل تتفق بشدة على مشاركة املعلم يف
دورات كافية ومستمرة لتأهيل كفاءاته العلمية واملهنية ،وميكن أتكيد هذه النتيجة عند مقارنتها مبا
ورد يف خصائص العينة( ،ينظر اجلدول رقم  ،)1فنسبة غري املشاركني يف الدورات هي (54.3
 ،)%وحىت املشاركني منهم ونسبتهم ( )% 45.7جند أن متوسط الدورات اليت شاركوا فيها ال
تتعدى ( ،)% 2.25وهو عدد قليل وغري ٍ
كاف للمشاركني .لذا نستنتج أن الدورات اخلاصة
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بتأهيل املعلم لتعليم املنهج غري كافية وغري مستمرة ،لتصبح صعوبة من صعوابت تعليم هذا املنهج.
ومما يؤكد خطورة هذه الصعوبة أن أغلب أفراد العينة من ذوي اخلربة القليلة يف التدريس ،فـ (57.2
 )%ترتاوح خدمتهم بني أقل من سنة إىل عشر سنوات( ،يُنظر اجلدول رقم  ،)1لذا فهم حباجة
ماسة إىل التأهيل املستمر لكفاءاهتم اليت ميلكوهنا.
ومت التوصل إىل عائق آخر للمنهج عرب حتليل النتائج والنسب ،وهو (الوقت املخصص
للدرس) ،وهل أنه مناسب و ٍ
كاف لتدريس املنهج؟ فـ ( )% 71.4مل يتفقوا أو مل يتفقوا بشدة على
أن وقت الدرس مناسب و ٍ
كاف لتدريس املنهج ،ويبدو أن سبب عدم تناسب وقت الدرس (40-
 45دقيقة) مع املنهج املدروس هو حجم املنهج ،وكثرة األنشطة فيه ،واحلاجة إىل احلوار والتمثيل،
واستخدام الوسائل ،وكثرة التمرينات ليصبح وقت الدرس غري كاف لتعليم املنهج.
وحصلت عبارة( :عدد أايم السنة الدراسية يكفي إلكمال مفردات املنهج) على أعلى نسبة
من عدم االتفاق أو عدم االتفاق بشدة ،وهي ()% 62.8؛ لذا يعد عدد أايم السنة الدراسية
صعوبة أخرى من صعوابت تدريس املنهج .فالنتيجة الظاهرة لالستبيان تؤكد أن أايم السنة الدراسية
غري كافية إلكمال املنهج ،فهي غري منسجمة مع عدد مفردات املنهج وموضوعاهتا؛ ولعل السبب
يعود إىل عدم االلتزام بتقومي دراسي اثبت ومدروس بدقة ،وكثرة العطل ،مقابل غزارة املنهج وكثرة
أنشطته وموضوعاته.
ّأما العائق األخري -وحبسب النتائج -فكان (األعداد الكثرية للطلبة يف الصفوف الدراسية)،
فـ ( )% 74.3من أفراد العينة مل يتفقوا أو مل يتفقوا بش ّدة على أن (عدد الطلبة يف الصف ينسجم
مع طبيعة املنهج وحمتواه العلمي).
وجدير ابلذكر فإن املعوقات املذكورة اليت اثبتتها نتائج الدراسة هذه ميكن أن تعمم على
ٌ
مناهج دراسية أخرى ،مبعىن ميكن ع ّدها معوقات عامة تؤثر عادة على سري العملية التعليمية عموماً،
وعلى تعليم املناهج خصوصاً؛ وهبذا تربز أمهية معاجلة هذه الصعوابت اليت تنتشر يف مدارسنا.
وأخرياً فقد أظهرت النتائج أن( :امتالك املعلم للكفاءات التخصصية والعلمية اليت تؤهله
لتعليم املنهج) مل يعد عائقاً؛ ألن ( )% 38.6اتفقوا على أن املعلم الذي ي ّدرس املنهج ميتلك تلك
الكفاءات ،ومما يعزز هذه النتيجة أن أعلى نسبة من أفراد العينة حاصلون على شهادة البكالوريوس
(الليسانس) ،وذلك بنسبة ( .)% 58.6وإن أغلبهم من ذوي االختصاص بنسبة (.)% 57.1
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(ينظر اجلدول رقم  ،)1إذ إن أغلبهم من محلة البكالوريوس ومن ذوي االختصاص ،لذا ميتلكون
الكفاءة ،بيد أهنم حباجة إىل تنمية وأتهيل هلذه الكفاءة ابستمرار (كما أشران إىل ذلك سابقاً)،
لتطوير تلك الكفاءات.
خامساً :نتائج الدراسة – التوصيات – املقرتحات:
أوالً :نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة امليدانية هذه إىل عدة نتائج ،ميكن تلخيصها مبا أييت:
 -1ميتاز منهج اللغة العربية للصف الرابع األساس يف اإلقليم ابنسجام النصوص املوظفة
ومالئمتها مع بيئة الطالب وواقعه وميوله.
العمرية.

 -2يواجه الطالب صعوبة يف تعلم النصوص ،لعدم مالءَمة بعضها مع مرحلة الطالب

 -3إن األانشيد (نصوص اإللقاء) يف املنهج منسجمة ومناسبة مليول الطلبة ومداركهم يف
جانب اإليقاع واألفكار واألساليب.
 -4األبواب املخصصة للتسلية واإلفادة مثرية وجاذبة للطلبة.
-5مل يتم التحقق من الفائدة املرجوة لباب املعجم ،ومل تؤكد مناسبته للطلبة ،ألن
الكلمات العربية املوضحة ابلكردية جاءت ابللهجة السورانية من غري اللهجة الكرماجنية.
 -6إن التمرينات واحلروف يف املنهج تسهم يف ترسيخ املوضوعات يف ذهن الطالب ،وهي
مناسبة ملستواه ،بيد أهنا ال ختلو من بعض الصعوابت ،ومنها تعقيد بعضها وكثرهتا.
 -7املوضوعات اخلاصة بضوابط (قواعد) اللغة ،وحبسب نتائج األهداف دقيقة وعلمية.
فعالية هذا اجلانب
 -8مثة خلل يف تعليم حروف العربية يف املنهج ،والدليل املؤكد لعدم ّ
يف املنهج هو عدم حتقق هدف( :تعلّم الطالب حلروف العربية).
 -9االختبارات ومنط األسئلة منسجمة مع احملتوى العلمي للمنهج.
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 -10من املؤشرات اإلجيابية يف املنهج أن أغلب األهداف املرجوة للمنهج مت حتقيقها،
مثل اتقان بعض املهارات اللغوية ،وأساسيات القواعد ،وتنمية الثروة اللغوية ،والسلوك احلضاري،
والوعي الوطين والقومي.
 -11مثة صعوابت تعيق سبيل تعليم املنهج ،وهي قلة الدورات التأهيلية للمعلمني ،وعدم
مناسبة وقت الدرس ،وأايم السنة الدراسية للمنهج ،فضالً عن كثرة أعداد الطلبة يف الصف.
اثنياً :التوصيات:

 -1إعادة تنقيح وتعديل منهج الرابع األساس للغة العربية يف األقليم ،من قبل جلنة
التأليف ،وابلتنسيق مع املعلمني واملشرفني واألكادمييني.
 -2من التعديالت اليت توصي الدراسة إبجرائها يف املنهج:
الصعبة.

•تسهيل بعض النصوص الصعبة واملعقدة يف املنهج وتقليصها ،وإبعاد املفردات والكلمات
•يف ابب املعجم توضيح معاين الكلمات العربية ابللهجتني الكرديتني (السورانية والكرماجنية).
•حذف التمرينات الصعبة واملعقدة ،وتقليص عددها.

•تعليم حروف العربية (التسعة والعشرين) معاً قبل البدء ابملنهج ،على وفق الطريقة اجلزئية
الصوتية ،مع اإلبقاء على الطريقة التوليفية كمراجعة وإعادة ،ليتعلم الطالب هذه احلروف (رمساً
ونطقاً) على حنو أفضل.
•تقليص وحذف بعض املوضوعات واألنشطة ،لينسجم املنهج مع عدد أايم الدراسة،
ووقت الدرس.أو زايدة حصص مادة اللغة العربية.
 -3وضع خطة حمكمة من قبل املؤسسات احلكومية املعنية يف اإلقليم ،ويف املركز لتوفري
املعلمني ،وبناء املدارس ،للحد من مشكلة كثرة أعداد الطلبة يف الصفوف.
 -4االستفادة من اجلوانب اإلجيابية يف املنهج واليت حددهتا الدراسة لتعمم على الدول
اليت تعلم العربية للناطقني بغريها.
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 -5فتح دورات أتهيلية مستمرة ملعلمي مادة اللغة العربية ،لتنمية كفاءاهتم يف تدريس
املنهج ،وتعليمه للطلبة.
اثلثاً :املقرتحات:
 -1إجراء دراسات مماثلة هلذه الدراسة على املناهج األخرى للعربية يف مدارس اإلقليم،
بغية تقوميها وتطويرها حنو األفضل.
 -2انعقاد املؤمترات والندوات وورش العمل اخلاصة بتعليم العربية للناطقني بغريها ،ابلتنسيق
بني حكوميت اإلقليم واملركز.
 -3انعقاد مؤمتر مشرتك بني وزاريت الرتبية والتعليم العايل يف اإلقليم ،حول مناهج اللغة
العربية ،لتنسجم مناهج املراحل األساسية واإلعدادية مع مناهج أقسام اللغة العربية يف جامعات
اإلقليم .وذلك ابلتعاون والتنسيق مع احلكومة املركزية.
املصادر واملراجع:
 .1أمباكي سيدان حممد ،تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية للمدارس الفرنسية العربية العمومية يف ضوء آراء
مصممي مناهج التعليم النظامي للسنغال والقائمني عليها ،أطروحة دكتوراه ،كلية الرتبية ،السنغال ،إبشراف :أ.م .د.
إميان حممد مربوك قطب.2015 ،
املطور للصف العاشر األساسي
. .2بين ايسني حممد فوزي أمحد و د .خوالدة حممد علي ،تقييم مناهج اللغة العربية ّ
يف األردن من وجهة نظر املعلمني ،2017 ،من املوقع https://www.researchgate.net :أتريخ الزايرة يف
.8/7/2018
 .3جواد مهدي حممد ،مفهوم التعليم الساس ،على املوقع www.ubabylon.edu.iq.lecture:أتريخ زايرة
املوقع.14/8/2018 :
 .4الدليمي طه علي حسني والوائلي سعاد عبدالكرمي عباس ،اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها ،دار الشروق للنشر
والتوزيع ،األردن ،ط.2003 ،1
 .5الرقب حممد محدان ،إعداد مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وإخراجها – قراءة وصفية نقدية لثالثة من كتب
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  ،2014 ،-من املوقع www.alukah.net :أتريخ الزايرة يف .3/7/2018
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 .6صاحل مسري وآخرون ،املناهج الدراسية ،مكتبة الفالح للنشر ،الكويت ،ط.2012 ،3
 .7فساريبو حبر الدين ،تقومي كتاب اللغة العربية للصف اخلامس االبتدائي للمجلس اإلسالمي السنغافوري (،)MUIS
رسالة ماجستري ،جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ،كلية الدراسات العليا ،ماالنج ،إبشراف :د .شهداء
صاحل نور و د .قريب هللا اببكر مصطفى.2014 ،
 .8اللبان فرح حفظي حسن ،تقومي كتاب قواعد اللغة العربية للصف األول املتوسط ،وفق معايري اجلودة الشاملة من وجهة
نظر مدرسي اللغة العربية ومدرساهتا ،جامعة اببل ،العراق ،العدد (.2016 ،)25
 .9جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،مكتبة الشروق ،مصر.2004 ،
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املُستخلص
يعاين التعليم املهين يف العراق من مشكلة عزوف الطلبة عن االلتحاق به بعد عام ،2003
لذا فإن هدف هذا البحث اقرتاح سبل املعاجلة االسرتاتيجية لعزوف الطلبة ،وذلك بعد حتقيق
ابلتعرف على واقع التعليم املهين يف العراق ،وحتديد أسباب عزوف الطلبة عن
عدة أهداف ابتداءً ُّ
االحتاق به ،وحتديد التداعيات التنموية اليت يتسببها .وأمهية كل ذلك تتلخص بتمكني وزارة الرتبية
واملؤسسات املعنية من معاجلة مشكلة عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين ،وذلك ابطالعهم
على أسباب املشكلة ،وآاثرها التنموية ،وسبل معاجلتها االسرتاتيجية .وجرى حتليل واقع التعليم
املهين حتليالً اسرتاتيجياً بوساطة مصفوفة التحليل الرابعي (سواك) ،ومصفوفة البدائل االسرتاتيجية
(اتوس) ،فضالً عن مقابلة مديري التعليم املهين لتحديد نسب العوامل التنموية احملددة لنسبة
التحاق الطلبة ،وحتديد التأثري النسيب لوزن كل الفرص والتحدايت ونقاط القوة والضعف يف التعليم
املهين .وكانت املقابلة متمحوره وفق مضمون استمارة فحص جرى إعدادها لذلك .أما احلدود
املكانية فهي املديرية العامة للتعليم املهين ،وأقسام التعليم املهين يف العراق .واحلدود الزمنية تتمثل
حىت عام  2003ولغاية  .2017ومن أهم االستنتاجات اتضح أن عزوف الطلبة يؤثر سلباً
على التنمية ،وبعد عرض املعاجلات االسرتاتيجية اليت تبنتها ماليزاي كتجربة دولية بوصفها عانت
من املشكلة نفسها ،فضالً عن حتليل املعاجلات اليت تبنتها احلكومة العراقية ،اتضح أبن تشخيص
مشكلة العزوف وأسباهبا وآاثرها يؤثر إجياابً بتحديد سبل املعاجلة االسرتاتيجية ،إذ مت يف ماليزاي
حتديد سبل املعاجلة مبا يتالءَم مع معطيات تشخيص املشكلة وتداعياهتا ،أما يف العراق فقد كانت
معظم سبل املعاجلة تفيد أبهنا مبنية بعيداً عن أسباب املشكلة اليت استنتجها هذا البحث بثمانية
أسباب ،وجرى التوصية ملعاجلتها خبمسة برامج .وجرى استنتاج أن هناك عوامل تَنموية حتدد دافعية
الطلبة حنو التعليم املهين ،وأن هناك اخنفاضاً يف نسبة الطلبة امللتحقني ابلتعليم املهين وصل إىل
النصف ،على الرغم من النمو يف عدد املدارس املهنية واملالك التدريسي واالختصاصات .واتضح
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أن هناك اسرتاتيجيتني على مستوى التعليم املهين يف العراق ومها اسرتاتيجية الرتكيز واالسرتاتيجية
الدفاعية.
كلمات مفتاحية :التعليم املهين ،العزوف ،التداعيات التنموية ،املعاجلة االسرتاتيجية.
احملور األول :املقدمة واجلانب املنهجي
أوالً :املقدمة
تتمثل أمهية التعليم املهين بعدة آاثر إجيابية ومنها مشاركته يف تقليل نسبة العاطلني عن
العمل ،وحتسني مستوى املعيشة ،ومعاجلة الفقر ،وتقليل االسترياد ،وذلك ليس ابلتوظيف يف
املنظمات احلكومية ،بل بربط التعليم حباجات اجملتمع بوساطة إكساب الفرد أخالقيات العمل
احلر اخلاص ،مبا يؤهلهم
ومعارفه ومهاراته ،وتكوين اجتاهات إجيابية للطلبة فيما يتعلق ابلعمل ّ
للدخول يف سوق العمل وتوظيف أنفسهم ذاتياً .وإن التعليم املهين ذو كلفة عالية نسبياً مقارنة
ابلتعليم العام ،وذلك ملا حيتاجه من مستلزمات تدريب الطلبة.
وعلى الرغم من أمهية التعليم املهين املذكور آنفاً جانباً منها ،إال أن اإلعدادايت املهنية يف
العراق تعاين من مشكلة عزوف الطلبة عن االلتحاق هبا( .املديرية العامة للتعليم املهين:2011 ،
( )14-17عباس( )3 :2013 ،جااين ،)18-19 :2014 ،مما يتطلب إجراء توصيف
وحتليل لواقع التعليم املهين يف العراق ،ونسب االلتحاق به ،واألسباب اليت أفضت إىل عزوف الطلبة
عن االلتحاق به ،والتداعيات التنموية ملشكلة العزوف ،ومقارنة أسباب املشكلة ابملعاجلات الواردة
يف السرتاجييات املعتمدة من قبل احلكومة العراقية ،فضالً عن املقارنة مع جتربة دولية ذات عالقة
مبشكلة هذه الدراسة وحققت جناحاً بذلك؛ للوصول إىل اقرتاح سبل املعاجلة االسرتاتيجية ملشكلة
العزوف تتناسب وأسباهبا وتداعياهتا.
قد متتاز عن هذه الدراسة الدراسات السابقة بتحديد خطة اسرتاتيجية ملعاجلة مشكلة
عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق بعد حتديد أسباب املشكلة وتداعياهتا التنموية.
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اثنياً :مشكلة البحث:
إن مشكلة اخنفاض عدد الطلبة امللتحقني ابلتعليم املهين نسبة إىل التعليم العام ،تُ ُّ
عد من
املشكالت التعليمية اليت تواجه التنمية.
وميكن جتسيد مشكلة البحث يف التساؤل اآليت:
 -1ما أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق بعد عام 2003؟
 -2ما التداعيات التنموية لعزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق بعد عام 2003؟
اثلثاً :أمهية البحث:
ميكن تلخيص امهية البحث بتمكني وزارة الرتبية واملنظمات احلكومية ذات العالقة والقطاع
اخلاص من معاجلة مشكلة عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق ،وذلك ابطالعهم
على أسباب املشكلة ،وسبل معاجلتها االسرتاتيجية.
رابعاً :أهداف البحث:
 -1التعرف على واقع التعليم املهين يف العراق بعد عام  ،2003وحتديد األسباب اليت افضت إىل
عزوف الطلبة عن االلتحاق به والتداعيات التنموية للعزوف.
 -2اقرتاح سبل املعاجلة االسرتاتيجية ملشكلة عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق،
وذلك عرب نتائج البحث ،ودراسة جتربة ماليزاي ذات العالقة مبشكلة هذه الدراسة.
خامساً :فرضية البحث.
إن لعزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين تداعيات تنموية ،ولتشخيص أسباهبا أتثري
يساعد يف حتديد سبل املعاجلة االسرتاتيجية اليت تنتج حتقيق أهداف التعليم املهين واالرتقاء به.

229

املعاجلة االسرتاتيجية لضعف االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق بعد 2003

سادساً :منهجية البحث وادوات مجع البياانت واالساليب اإلحصائية.
 -1منهجية البحث :جرى اعتماد املنهج الوصفي التحليلي املقارن.
 -2أدوات مجع البياانت :وهي السجالت اإلحصائية الرمسية بغية حتديد نسبة النمو أو االحنسار
بعدد املدارس املهنية وأعضاء اهليئة التدريسية العاملني فيها واالختصاصات املوجودة فيها ،ونسبة
عدد الطلبة امللتحقني هبا .وكذلك مت استخدام استمارة فحص جرى إعدادها ملقابلة مدراء التعليم
املهين بوصفهم على دراية أكثر تفصيالً من غريهم حبكم وظائفهم اليت تتيح هلم االطالع على
التقارير والشكاوى والطلبات واملشاركة يف الندوات وورش العمل؛ وذلك لتحديد نسب العوامل
التنموية احملددة لنسبة التحاق الطلبة ،وحتديد التأثري النسيب لوزن كل الفرص والتحدايت ونقاط
القوة والضعف يف التعليم املهين ،وصياغة حتليالً اسرتاتيجياً للتعليم املهين بوساطة مصفوفة التحليل
الرابعي (سواك) ومصفوفة البدائل االسرتاتيجية (اتوس).
 -3األساليب اإلحصائية :جرى اعتماد الوسط احلسايب اآليت للوصول إىل النتائج املطلوبة
الوسط احلسايب (`)x
 ∑xiهي جمموع قيم الفقرات n ،هي عدد وحدات العينة
سابعاً :حدود البحث املكانية والزمنية.
 أاحلدود املكانية :وتتضمن املديرية العامة للتعليم املهين وأقسام التعليم املهين يف العراق. باحلدود الزمنية :التعليم املهين يف العراق بعد عام  2003حىت عام .2017احملور الثاين :واقع التعليم املهين وأسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق به
إن هذا احملور هو حماولة لتحقيق اآليت:
 .1اهلدف الثاين من أهداف هذا البحث ،وهو التعرف على واقع التعليم املهين يف العراق واألسباب
اليت أفضت إىل عزوف الطلبة عن االلتحاق به بعد عام .2003
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 .2إجابة السؤال األول ملشكلة هذا البحث ،الذي مفاده :ما األسباب اليت أفضت إىل عزوف
الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق بعد عام 2003؟
أوالً :مفهوم التعليم املهين يف العراق.
يوجد مفهوم للتعليم املهين معتمد وطين من قبل وزارة الرتبية العراقية ،وحسب ما مثبت
يف املادة ( )2من نظام التعليم املهين رقم ( )6لسنة ( )2016واملنشور يف جريدة الوقائع العراقية
ابلعدد ( 4427يف  ،)2016/12/12إذ تضمنت املادة املذكورة أن التعليم املهين يف العراق
هو «مدارس مهنية تضم فرعاً أو أكثر من الفروع املهنية (الصناعي ،والتجاري ،والزراعي ،والفنون
التطبيقية ،واحلاسوب ،وتقنية املعلومات) وتكون مدة الدراسة فيها ( )3ثالث سنوات بعد الدراسة
املتوسطة تؤهل الطلبة الذين يتخرجون فيها بعد اجتياز االمتحاانت املهنية العامة (البكالوراي)
لاللتحاق بسوق العمل أو الدخول يف الكليات واملعاهد إلكمال دراستهم ،حسب اختصاصهم
أو االختصاصات املقاربة وتعادل شهادهتا شهادة الدراسة الثانوية العامة»( .نظام التعليم املهين،
.)3 :2016
واستناداً إىل ما تقدم ميكن إجياز مفهوم التعليم املهين يف العراق أبنه عبارة عن مدارس إعدادية
تزود الطلبة ابملهارات واملعارف األساسية اخلاصة مبهنة معينة ،لغرض إمداد خمتلف القطاعات
ابلعمال القادرين على العمل ضمن املهن اليت اكتسبوا معارفها ومهاراهتا.
اثنياً :فروع واختصاصات التعليم املهين يف العراق بعد عام 2003
بعد عام ( )2003مت استحداث ( )14أربعة عشر اختصاص ،وهي :ميكاترونكس
سيارات ،وتكنولوجيا صناعية ،واألجهزة الطبية ،وصيانة املصاعد الكهرابئية ،وحمطات وشبكات
معاجلة املياه ،وصيانة منظومات الليزر ،وتوليد الطاقة الكهرابئية ونقلها ،وتكنولوجيا اإلعالم،
وشبكات احلاسوب ،واإلدارة االلكرتونية ،وإجهزة احلاسوب واهلاتف احملمولة ،واإلدارة ،واحملاسبة،
والسياحة ،وإدارة الفنادق.
ويضم التعليم املهين يف العراق مخسة فروع رئيسة ،وهي:
1.1الفرع الصناعي ،ويضم مخسة وعشرين اختصاصاً وهي :كهرابء ،وميكانيك ،وإلكرتونيك
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وسيطرة ،وتكييف اهلواء والتثليج ،واالتصاالت ،والنجارة ،والسباكة ،واللحام وتشكيل املعادن،
والبناء ،والرسم اهلندسي ،والسيارات ،واملكننة الزراعية ،والطباعة ،والنسيج ،والصناعات
الغذائية ،والصناعات البرتوكيمياوية ،واخلزف والسرياميك ،وميكاترونكس سيارات ،والتكنولوجيا
الصناعية ،واألجهزة الطبية ،وصيانة املصاعد الكهرابئية ،وحمطات وشبكات معاجلة املياه،
وصيانة منظومات الليزر ،وتوليد الطاقة الكهرابئية ونقلها ،تكنولوجيا اإلعالم.
2.2الفرع التجاري ،ويضم ثالثة اختصاصات هي :إدارة ،وحماسبة ،والسياحة ،وإدارة الفنادق.
3.3فرع احلاسوب وتقنية املعلومات ،ويضم أربعة اختصاصات ،هي :جتميع احلاسوب وصيانته،
وشبكات احلاسوب ،واإلدارة اإللكرتونية ،وأجهزة احلاسوب واهلاتف احملمولة.
4.4فرع الفنون التطبيقية.
5.5الفرع الزراعي.
اثلثاً :أهداف التعليم املهين يف العراق.
إن أهداف التعليم املهين املعتمدة وطنياً من قبل وزارة الرتبية العراقية ،كما أييت:
1.1يهدف التعليم املهين يف العراق إىل إعداد مالكات فنية مؤهلة علمياً وعملياً من خالل الدراسة
النظرية ،والتدريب العملي ،والتطبيق امليداين لسد متطلبات سوق العمل ،أو مواصلة الدراسة
يف اجملاالت املهنية املختلفة( .نظام التعليم املهين)3 :2016 ،
2.2متكني الطلبة من فهم احلقائق واملعلومات املهنية وتطبيقاهتا يف احلياة العملية بوسائل علمية
وعد العمل ركيزة من ركائز التنمية والرتبية والسيما العمل اليدوي ،ومتكني الطلبة من
حديثةَ ،
ممارسته داخل املدرسة وخارجها كوسيلة فاعلة من وسائل التدريب ،وتنمية الروح التعاونية
ومشاركة الطلبة يف النشاطات مبا خيدم اجملتمع ويطور قدراهتم اإلنتاجية اجلماعية ،وإفهام
الطلبة مبادئ اقتصاد السوق والعالقات مع القطاع اخلاص من أجل تلبية احتياجاته من
االختصاصات املهنية( .نظام التعليم املهين)13-14 :2016 ،
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رابعاً :املؤشرات اإلحصائية للتعليم املهين يف العراق.
إن الطاقة االستيعابية للمدارس املهنية حبدود ( )30000ثالثني ألف طالب وطالبة لكل
مرحلة دراسية؛ أي إن إمجايل الطاقة االستيعابية للمدارس املهنية حبدود ( )90000تسعني ألف
طالب وطالبة( .عبد الرحيم واخرون.)163 :2010 ،
واستناداً إىل ما تقدم فإن معدل التحاق الطلبة ابإلعدادايت املهنية ينبغي أن يكون مبعدل
( )30000ثالثني ألف طالب وطالبة سنوايً ،وإذا كانت أقل من ذلك فسيكون هناك إهداراٌ
للموارد يتمثل برفع كلفة التعليم املهين وخفض كمية اإلنتاج التعليمي وحرمان سوق العمل من
نسبة من االشخاص املؤهلني للمشاركة يف التنمية .فضالً عن ان هناك اهداراً يسببه رسوب الطلبة
وتسرهبم ،إذ قدر (زويلف واخرون )104-105 :2008 ،أبن اإلهدار الناتج عن التسرب
(الرتك) والرسوب (اإلعادة) يف التعليم املهين يبلغ حبدود ( .)% 7وإذا أضيف إليه اإلهدار الناتج
عن العزوف فحتماً سرتتفع النسبة.
وتؤكد مجيع املصادر اليت مت االطالع عليها بشأن التعليم املهين أن التعليم املهين يف العراق
بعد عام ( )2003يعاين من مشكلة عزوف الطلبة عن االلتحاق به؛ ولغرض حتديد حجم هذه
املشكلة ال بد من استعراض ماورد ذكره يف االحصاءات املثبتة يف السجالت الرمسية ،لذا مت تنظيم
جدول ( )1لذلك ،الذي هدفه حتديد نسبة طلبة التعليم املهين من التعليم العام ،وإنه ال يتضمن
بياانت سنتني دراسيتني ،مها ( )2015 - 2014و( )2016 - 2015وذلك بسبب عدم
اكتمال الكراس اإلحصائي نتيجة أحداث دخول كيان داعش اإلرهايب لعدة حمافظات عراقية.
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جدول ( )1املؤشرات االحصائية للتعليم املهين والتعليم الثانوي العام يف العراق للسنوات 2017 - 2003
السنة الدراسية

عدد
إعدادايت
التعليم املهين

عدد أعضاء
اهليئة التدريسية
ابإلعدادايت
املهنية

عدد الطلبة
عدد الطلبة
امللتحقني
امللتحقني بصف
الرابع اإلعدادي بصف الرابع
اإلعدادي العام
املهين

نسبة طلبة
املهين من
العام

2005 - 2004

272

7794

14707

122535

% 12

2006 - 2005

277

10776

20904

147598

% 14

2007 - 2006

276

11023

19052

149694

% 13

2008 - 2007

288

11161

21393

191284

% 11

2009 - 2008

289

11931

14403

157264

%9

2010 - 2009

295

12426

14742

168711

%9

2011 - 2010

294

12464

21527

220609

% 10

2012 - 2011

295

12553

15991

202822

%8

2013 - 2012

298

12745

19734

258347

%8

2014 - 2013

304

12787

17903

246776

%7

2017 - 2016

314

12169

16281

253710

%6

املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على وزارة الرتبية – املديرية العامة للتخطيط الرتبوي –
قسم اإلحصاء
إن املالحظات اليت ميكن أتشريها مبقارنة التعليم املهين بني عام 2004و 2017تؤشر ملا أييت:
1.1ارتفع بنسبة ( )% 13عدد اإلعدادايت املهنية.
2.2ارتفع بنسبة ( )% 36عدد اعضاء اهليئة التدريسية يف اإلعدادايت املهنية.
 3.3اخنفضت مبقدار ( )% 50نسبة عدد الطلبة امللتحقني ابلتعليم املهين من التعليم العام.
4.4ارتفع بنسبة ( )% 41عدد االختصاصات يف التعليم املهين.
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واستناداً إىل ما تقدم يالحظ أنه بعد عام ( )2003على الرغم من النمو يف عدد اإلعدادايت
املهنية وما رافقه من منو يف عدد املالك التدريسي واالختصاصات ،ولكن مل يرتتب على ذلك منواً يف
نسبة الطلبة امللتحقني ،بل كان هناك احنساراً يف النسبة وصل إىل النصف ،لذا فأن املوارد البشرية
العاملة يف اإلعدادايت املهنية واليت مت زايدهتا بنسبة ( )% 36هناك اهداراً هبا ،فضالً عن الطاقة
االستيعابية لإلعدادايت املهنية واليت من املالحظ أبن االهدار هبا يرتاوح حبدود بني النصف والثلث،
أي ان حجم عزوف الطلبة عن االلتحاق ابإلعدادايت املهنية يرتاوح بني ( )15000مخسة عشر
الف و( )9000تسعة االف طالب وطالبة.
والبد من االشارة أبن عدد طلبة التعليم املهين قبل عام ( )2003كان أبعداد مضاعفه،
فعلى سبيل املثال :بلغ عدد طلبة التعليم املهين ( )129986يف عام ( ،)1990ويف عام
( )1995بلغ العدد (( .)99405الطائي)47 :2005 ،
خامساً :أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق بعد عام .2003
فقد تعددت اآلراء يف أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق بعد عام
 ،2003إذ قامت به املديرية العامة للتعليم املهين يف العراق جرى ابستفتاء استطالعي لتحديد
أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ابإلعدادايت املهنية ،إذ جرى توجيه أسئلة لطلبة صف الرابع
اإلعدادي العام ملعرفة أسباب عزوفهم عن التعليم املهين ،فكانت احملصلة عدة أسباب ،وأمهها
ما أييت :أشعر ابإلحراج من االلتحاق يف الدراسة املهنية ،وأعتقد أبن طلبة التعليم املهين ضعيفو
املستوى العلمي ،وتدخل العائلة والتوجيه يف املدرسة املتوسطة حنو الدراسة اإلكادميية ،وتركيز وسائل
لدي عن التعليم املهين ،ومستقبلي يف
اإلعالم على الدراسة األكادميية ،وعدم وجود رؤية واضحة َّ
هذا اجملال غري واضح ،وجماله ضيق على املدى البعيد ،ونظرة بعضهم للتعليم املهين على أنه غري
مفيد ،وضعف فرصيت يف التعيني والدراسة اجلامعية( .املديرية العامة للتعليم املهين14- :2011 ،
 .)17إن املالحظة اليت ميكن أتشريها يف األسباب اليت ذكرها الطلبة لعزوفهم ميكن إرجاعها إىل
مشكلة ظاهرة النظرة االجتماعية السلبية إزاء التعليم املهين وضعف املعرفة أبمهيته .وقد أفضت
األسباب السابقة إىل عزوف الكثري من الطلبة لالخنراط ابلتعليم املهين ،فضالً عن كونه يعاين
من عدة أمور أمهها نقص يف األبنية ومستلزمات التدريب العملي املتمثلة يف األجهزة واملكائن
واملعدات ،والنقص يف تدريب املالكات ،وعدم كفاية التخصيصات املالية ملعاجلة املشكالت ،فضالً
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عن أن سوق العمل ال يستوعب خمرجات التعليم املهين( .عباس ،)3 :2013 ،وإن اخنفاض نسبة
الطلبة امللتحقني ابلتعليم املهين نسبة إىل التعليم الثانوي العام يعود إىل أنه غالباً ما تتأثر رغبة الطالب
لاللتحاق ابلتعليم املهين ابلنظرة واملكانة االجتماعية ،فضالً عن أن هناك نظرةً سلبيةً متوارثةً للعمل
املهين من قبل العائلة واجملتمع عموماً ،وما يزال موضوع املستقبل الوظيفي يشكل حمدداً قوايً لدى
الطلبة لاللتحاق ابلتعليم املهين( .جااين.)18-19 :2014 ،
واستناداً إىل ما تقدم يالحظ أبن الطلبة وكل ابحث من الباحثني آنفاً ،قد حدد كل منهم
جمموعة معينة من األسباب للعزوف عن االلتحاق ابلتعليم املهين؛ لذا البد من توليفها ضمن سياق
موحد ،إذ إن أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق بعد عام ()2003
تصبح كما أييت:
1.1حمدودية التمويل املايل للتعليم املهين.
2.2وجود عجز يف التجهيزات إلعدادايت التعليم املهين وتقادمها.
3.3تقادم األبنية املدرسية إلعدادايت التعليم املهين.
4.4ضعف كفاية مؤهالت املالكات التدريسية واإلدارية للتعليم املهين.
5.5وجود عجز يف األبنية املدرسية إلعدادايت التعليم املهين.
6.6النظرة االجتماعية السلبية والضبابية إزاء التعليم املهين.
7.7ضعف مواءمة مناهج التعليم املهين ملتطلبات سوق العمل.
8.8ضعف فاعلية سوق العمل يف العراق ،بسبب توقف معظم املشاريع اإلنتاجية؛ مما أدى إىل
تراجع الطلب على خرجيي التعليم املهين.
وإن ما ذُكر آنفاً يشري إىل أن نسب االلتحاق ابلتعليم املهين تتأثر ابلظروف االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،أي إن تراجع التنمية يتسبب بعزوف الطلبة عن التحاقهم ابلتعليم املهين
يف العراق ،وكما أييت:
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1.1بُعد التنمية السياسي :واملتمثل بسياسات احلكومة وتشريعاهتا ودعمها للتعليم املهين وتوجهاهتا
للحد من البطالة وتوفري فرص عمل وتنشيط القطاع اخلاص.
2.2بُعد التنمية االقتصادي :واملتمثل ابآليت:

أ .كفاية املوارد املالية للتعليم املهين اليت ينتج عنها كفاية املوارد املادية (األبنية املدرسية،
واألجهزة واملكائن واملعدات) ،وكفاية مؤهالت املوارد البشرية بتنظيم عدد كاف من الدورات
التدريبية املتطورة للعاملني يف التعليم املهين على مستوى اإلدارات املدرسية والتدريسيني ،ومواءَمة
املناهج للطلب يف سوق العمل.

ب .فاعلية سوق العمل يف العراق ،إذ إن سوق العمل اندراً ما يستوعب خمرجات التعليم
املهين؛ بسبب عدم توسع االنشطة االقتصادية وضعف االستثمار.
ج .بُعد التنمية االجتماعي :واملتمثل ابلنظرة االجتماعية السلبية إزاء التعليم املهين ،إذ إن
هناك ضعفاً يف الوعي املهين لدى اجملتمع وضعف معرفتهم أبهداف التعليم املهين وأمهيته ،فنتج عن
ذلك نظرة بعضهم للتعليم املهين على أنه غري مفيد.
وجرى اعتماد املقابلة املباشرة مع ( )10عشرة من املديرين الذين هلم صلة بعمل وتنسيق
ومتابعة الوظائف املهمة يف املديرية العامة للتعليم املهين ،وذلك لتحديد نسب األبعاد التنموية
احملددة لنسبة عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق ،وكانت املقابلة متمحورة على
وفق مضمون استمارة فحص جرى إعدادها لذلك.
	-وقد جرى اعتماد املقياس اإلحصائي اآليت للوصول إىل النتائج املطلوبة وهي:
(البلداوي )69:2009،الوسط احلسايب (`)x
 ∑xiهي جمموع قيم الفقرات n ،هي عدد وحدات العينة
واملقصود ابلفقرات كل من :كفاية التمويل ،وفاعلية سوق العمل ،والتفاعل االجتماعي،
والدعم احلكومي.
وكانت النتائج على وفق ما مثبت يف اجلدول ( ،)2الذي يبني النسب املئوية لألبعاد التنموية
احملددة لعزوف الطلبة ابلتعليم املهين يف العراق.
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جدول ( )2النسب املئوية لألبعاد التنموية احملددة لعزوف الطلبة عن التعليم املهين يف العراق
الفقرات

العامل االجتماعي

العامل السياسي

العامل االقتصادي
كفاية
التمويل

فاعلية سوق العمل

التفاعل االجتماعي

الدعم احلكومي

الوسط احلسايب

% 10

% 15

% 40

% 35

املصدر /من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت عينة البحث واملصادر اآلتية:
وزارة الرتبية – املديرية العامة للتعليم املهين املهين ،ظاهرة عزوف الطلبة عن االخنراط يف التعليم املهين،تقرير منشور يف مسودة تقارير ،وحبوث مؤمتر التعليم املهين يف العراق ،2011،ص.14-17 :
عباس ،ربيحة كرمي يونس ( ،)2013دور التدريب يف حتول التعليم املهين يف العراق حنو اقتصاداملعرفة ،دراسة مقدمة إىل كلية اإلدارة واالقتصاد /اجلامعة املستنصرية؛ للحصول على درجة
املاجستري يف العلوم االقتصادية ،ص .3
جااين ،زهراء هاشم ( ،)2014التعليم املهين الثانوي ومتطلبات سوق العمل يف العراق،دراسةمقدمة إىل كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد ،للحصول على درجة املاجستري يف العلوم
االقتصادية ،ص.19-18:
سادساً :التداعيات التنموية لعزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين.
يتسبب عزوف الطلبة عن االحتاق ابلتعليم املهين خبسارة يف آار التعليم املهين وعوائده اليت
ذُكَِرت يف الفقرة (اثنياً) الواردة ضمن احملور الثاين يف هذا احملور ،إذ مع مجلة اآلاثر اإلجيابية اللتحاق
الطلبة ابلتعليم املهين ال بد من أن يكون هناك ابملقابل جمموعة من اآلاثر السلبية حتدث نتيجة
لعزوف الطلبة عن االلتحاق به؛ مما يتسبب بغياب اآلاثر التنموية اللتحاق الطلبة ابلتعليم املهين،
أو اقتضاهبا ،أو تلكؤها ،وعدم جديتها؛ األمر الذي يفضي إىل خسارة فادحة يف احلصيلة العامة
للعملية التعليمية والتنموية على حد سواءً ،وذلك من طريق خسارة اإلنسان املؤهل لاللتحاق بسوق
العمل ،إذ لتلك اخلسارة أتثريات ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي.
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وعلى سبيل املثال لآلاثر التنموية لعزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين هي« :إن من
مسببات البطالة هي التوجه العام حنو التعليم األكادميي والعزوف عن التوجه حنو التعليم املهين».
(خضري واخرون ،)129 :2013 ،إذ عندما نقول إن االلتحاق ابلتعليم املهين هو طوق النجاة
ملعاجلة البطالة يف اجملتمعات ،فسيكون العزوف عنه يتسبب بفقدان عامل حموري وحاسم ملعاجلة
البطالة واستشرائها ،وكذا احلال مع اآلاثر التنموية األخرى لاللتحاق ابلتعليم املهين.
لذا فإن التداعيات التنموية للعزوف كما أييت( :العاين وحساوي( )46 :1986 ،فيله،
( )148-150 :2003جرب( )156 :2013 ،عباس( )63 :2013 ،كاظم:2014 ،
( )19-20حميالن)1 :2012 ،
1.1التداعيات االقتصادية لعزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين.
تتمثل التداعيات االقتصادية لعزوف الطلبة عنه تتمثل مبشاركة العزوف ابآليت :املشاركة
يف تراجع نوعية االنتاج ،واملشاركة يف ارتفاع معدالت البطالة ،واملشاركة يف تراجع متوسط
دخل الفرد ،املسامهة يف ارتفاع معدالت الفقر ،املسامهة يف ارتفاع االستهالك ،واملشاركة يف
تراجع االستثمار.
2.2التداعيات االجتماعية لعزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين.
لعزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين تداعيات اجتماعية تتلخص ابآليت :املشاركة يف
تراجع اإلرشاد املهين ،املشاركة يف تراجع فرص توسيع التفكري العلمي والثقة ابلنفس والقيمة
املعنوية للفرد املنتج وتكوين اجتاهات إجيابية حنو العمل اخلاص ،املشاركة يف تعميق ضعف
اجملتمع مبواكبة احلضارة والتقدم ،املشاركة يف ارتفاع معدالت اهلجرة.
3.3التداعيات السياسية لعزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين.
لعزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين تداعيات سياسية تتلخص ابآليت :املشاركة يف
إضعاف االستقرار السياسي ،وزايدة الطلب على الوظيفة احلكومية ،وزايدة العبء على املوازنة
احلكومية.
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احملور الثالث :السبل املعتمدة للمعاجلة االسرتاتيجية لعزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم
املهين يف العراق وماليزاي.
من املؤكد أن هناك أمهية يف استعراض االسرتاتيجيات احلكومية يف العراق ذات العالقة
مبشكلة عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين ،وذلك بغية االطالع على مدى انسجامها
مع أسباب املشكلة ،فضالً عن استعراض جتربة دولية خاصة مبشكلة عزوف الطلبة عن االلتحاق
ابلتعليم املهين وكيفية التصدي هلا ومعاجلتها يف إحدى الدول اليت حققت جناحاً ملحوظاً يف
جتربتها ،وقد مت اختيار جتربة ماليزاي كون أسباب العزوف فيها مشاهبة ملا موجود يف العراق.
أوالً :حملات من جتربة ماليزاي ابلتعامل مع التعليم املهين.
إن ماليزاي دولة من دول شرق آسيا ،وإهنا أصغر قليالً من مساحة العراق ،وتتمتع برتكيبة
سكانية متنوعة بسبب االحتالل اإلجنليزي ،إذ حصلت على استقالهلا عام ( ،)1957وكي تبتعد
الدولة الفتية عن النزاعات العرقية والقومية فإن خطط تطور ماليزاي وسياستها كانت تؤكد دائماً
على تطوير اجلانب اإلنساين كأساس مهم لالستمرار يف تطوير اجلانب االقتصادي للبالد ،وإن
تطوير التعليم املهين واجلانب االقتصادي يعين توفري السلع واخلدمات للمواطنني ،وإشباع حاجاهتم
اإلنسانية هو يف الوقت نفسه تطوير للجانب اإلنساين من جانب حترير طاقاهتم حنو حتقيق إجنازات
على الصعيد العلمي والفين واالبتكاري ،وهذا كان واضحاً يف كتاب رئيس الوزراء مهاتري حممد
(1991م) املعنون (ماليزاي :الطريق إىل األمام) ،والذي قال ما نصه (أن املصدر املهم لتطوير أي
أمة هي ما متتلكه تلك األمة من أفراد مبدعني وأذكياء وموهوبني وذوي إرادة صادقة .،وإن اإلنسان
املاليزي هو أساس كل ثروة ،وأساس كل تطور)( .صربي وجودة ،2014 ،ص).77-75:
وعلى الرغم من وجود حتدايت متعددة واجهها التعليم والتدريب املهين يف ماليزاي (وهي
نفسها موجودة يف العراق) ،ومن أمهها( :صربي وجودة ،2014 ،ص)84-83 :
1.1املواطنون عادة ال حيملون انطباعاً إجيابياً عن التعليم املهين ،ويعدونه خمصصاً للطلبة الضعفاء
دراسياً.
2.2تعدد اجلهات املسؤولة عن التدريب واإلشراف ،وتعدد املعايري املعتمدة يف تقومي أداء خمرجات
التعليم املهين واملناهج املقررة؛ مما يسبب إرابكاً للطلبة وأصحاب العمل على السواء.
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3.3ضعف عملية املراقبة والتقومي ،أي إن التعليم املهين ضعيفاً يف مراقبة تطورات سوق العمل،
وأمهية ربطه بسوق العمل .واندراً ما حياول املسؤولون يف التعليم املهين أن يتتبعوا املسارات اليت
اجته إليها اخلرجيون السابقون ،وإن كانوا قد استفادوا حقيقة من املنهاج التدرييب املقرر كي
يعتمد لتطوير املنهج.
ومع كل هذه الصعوابت فإن الواقع يثبت أن ماليزاي سارت خبطى اثبتة حنو التطور ،وإهنا
وجدت احللول للمشكالت اليت تواجهها يف قطاع التعليم املهين ،وعلى أساس ذلك مت اآليت:
(صربي وجودة ،2014 ،ص)80 :
1.1تطوير احلمالت األعالمية والدعائية من خالل وسائل اإلعالم الوطنية جلذب أكرب عدد من
املتدربني ،وتسهيل انتمائهم للتدريب والتعليم املهين.
2.2تطوير درجة االتساق والتناغم بني نوعية املناهج اليت يعتمدها التعليم والتدريب املهين مع
متطلبات القطاع الصناعي.
3.3تطوير املدربني واملدرسني واملعلمني املهنيني كافة من خالل إنشاء مراكز تدريبية متطورة ومتقدمة
للقيام هبذه املهمة.
اثنياً :اخلالصة املستقاة من جتربة ماليزاي ابلتعامل مع التعليم املهين.
إن ما ميكن استخالصه من جتربة ماليزاي يف التعليم املهين هو أن مشكلة العزوف عن
االلتحاق ابلتعليم املهين ليست مشكلة واحدة فحسب ،بل هي مولد فعال ملزيد من املشكالت؛
وبذلك يكون على احلكومة مسؤولية حتجيم وإحتواء املشكلة والقضاء على مسبباهتا ،وليس إجياد
حلول عاجلة تدفع زايدة االلتحاق به ،أي يكمن احلل خبلق بيئة تستقطب خمرجات التعليم املهين
وليس االقتصار على زايدة مدخالته من الطلبة؛ مما حيقق االستقرار سواء السياسي ،واألمين،
واالقتصادي ،واالجتماعي.
وهنا تربز أمهية وضع خطة اسرتاتيجية متكاملة ،لالنتقال ابالستجابة من جمرد ردود أفعال
تعاجل أعراض املشكلة دون مسبباهتا ،إىل اسرتاتيجية واضحة تساعد يف إجياد رؤاي ال تتجاهل عوامل
حدوث املشكلة ،ومبنية على تقييم شامل للظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية لبيئة التعليم،
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لتتمكن من دعم اإلعدادايت املهنية واﺠﻤﻟمتعات املوجودة فيها على حد سواء من خالل إجناز برامج
املشاريع املدرسية ذات األثر اجملتمعي ،ودعم املشاريع اليت تدر دخالً ،لتوفري األرضية املناسبة لزايدة
االلتحاق ابلتعليم املهين فضالً عن زايدة فرص احتواء خمرجاته يف سوق العمل.
اثلثاً :بعض االسرتاتيجيات الوطنية املتضمنة معاجلات اسرتاتيجية ملشكلة العزوف.
من اجلدير ابلذكر أنه هبدف جعل التعليم املهين حمركاً للنمو االقتصادي عن طريق توفري تعليم
ذي جودة عالية ،وتعزيز قدرة اخلرجيني على أداء عملهم مبهنية واملنافسة يف سوق العمل احمللية،
واألجنبية ،أتيت اسرتاتيجية مؤسسات التدريب والتعليم املهين والتقين يف العراق للمدة 2014
  ،2023اليت تقوم بتنفيذها اليونسكو مع احلكومة العراقية وبتمويل من االحتاد األورويب مببلغإمجايل يصل إىل  12,300مليون يورو بدأ من األول من شباط ( .2015اسرتاتيجية التخفيف
من الفقر ،2017 ،ص.)83 :
إن اسرتاتيجية مؤسسات التدريب والتعليم املهين والتقين يف العراق اشتملت على ( )5مخسة
مشاريع ضمن الفصل السادس منها ،كمعاجلات اسرتاتيجية لاللتحاق مبؤسسات TVET
( ،)Technical and vocational education and trainingوكما أييت:
(اسرتاتيجية مؤسسات التدريب والتعليم املهين والتقين يف العراق ،2015 ،ص.)49 :
1.1إنشاء  15كلية و 30معهداً تقنياً و 206مدارس مهنية و 19مركز تدريب مهين.
2.2وضع نظام التدريب املزدوج،ويتضمن حتفيز قطاع العمل على املشاركة يف تدريب الطلبة.
3.3وضع نظام حيفز القطاع اخلاص على االستثمار أو املشاركة يف إنشاء مؤسسات التدريب
والتعليم املهين والتقين يف العراق ودعمها.
4.4إعداد دراسات ملعاجلة تدين نسب التحاق اإلانث ،واستحداث ختصصات مناسبة هلن.
5.5ختصيص موازنة خاصة لتحفيز خرجيي مؤسسات التدريب والتعليم املهين والتقين يف العراق على
إقامة مشاريع ضمن ختصصات وحاجة سوق العمل.
وتوجد عدة مالحظات على املعاجلات االسرتاتيجية اليت تضمنتها االسرتاتيجية مبا أييت:
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1.1عدم اكتمال الصياغة النهائية لالسرتاتيجية :إذ جاء يف الفقرة األخرية من االسرتاتيجية أبنه
سيتم الحقاً اعداد ملحق ابلتكاليف الالزمة إلجناز االسرتاتيجية .أال أن ذلك مل يتم حىت اآلن.
2.2اليوجد وعي عام ابالسرتاتيجية :فيحنما طرح سؤال عن ماهية مشروع ( )TVETعلى
أكثر من ( )150منتسب إلحدى اجلهات املشاركة يف تنفيذ هذا املشروع مل جيب إال ()3
ثالثة فقط؛ لذلك ميكن القول ان مناقشة تلك اخلطة يقتصر على املستوايت اإلدارية العليا من
منتسيب التدريب والتعليم التقين واملهين( .صربي)100 :2017 ،
3.3إن التوقيتات ال تسري على وفق املخطط له :إذ مضى قرابة سنتني دون وجود أي شروع بتنفيذ
املشاريع اخلمسة املذكورة.
 4.4املبالغة يف أهداف االسرتاتيجية :إذ إن إنشاء  206مدارس مهنية فيه مبالغة كبرية ،وذلك
ألن العراق حباجة إىل أقل من نصف هذا العدد لفك االزدواج يف الدوام ،فضالً عن أن األبنية
املدرسية املهنية تستقطب من نصف إىل ثلث طاقتها االستيعابية.
وتذكر االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل عدة معاجلات اسرتاتيجية لاللتحاق،
ويكون متويلها من املوازنة االحتادية ،وكما أييت( :االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل للسنوات
)41 :2012 ،2011-2020
1.1تقدمي حوافز مادية للطلبة والسيما يف املناطق الريفية والعائالت الفقرية.
2.2اعتماد برامج توعية اجملتمع أبمهية االلتحاق مبراحل التعليم كافة.
3.3توفري البيئة التعليمية املناسبة الجتذاب الطلبة.
4.4توسيع فرص قبول خرجيي التعليم املهين يف التعليم التقين.
5.5توفري فرص العمل خلرجيي التعليم املهين
6.6فتح اختصاصات يف املدارس املهنية تالئم سوق العمل.
وتوجد عدة مالحظات على املعاجلات آنفاً .كما أييت:
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1.1إن املعاجلات الثالث األوىل تتطلب متويل مل يتحقق حىت اآلن.
2.2إن املعاجلة الرابعة ينبغي أال تكون موجودة ،وذلك ألن التعليم املهين هدفه األساس هو أتهيل
الطلبة لاللتحاق بسوق العمل وليس االلتحاق ابلتعليم التقين.
3.3إن املعاجلة اخلامسة شرعت هبا املديرية العامة للتعليم املهين وذلك ابستحداث تشكيل إداري
أبسم (شعبة مرصد سوق العمل) تتوىل تنفيذ املعاجلة ،ولكنها ذات إمكانيات حمدودة جداً،
إذ تضم مالكاً وظيفياً يتكون من مهندسني اثنني فقط.
4.4إن املعاجلة السادسة واألخرية حتققت يف حال فتح ( )14اربع عشر اختصاص يف اإلعدادايت
املهنية.
واستناداً إىل ما تقدم ذكره عن جتربة ماليزاي وجتربة العراق يف معاجلتها االسرتاتيجية ملشكلة
عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين ،ويُالحظ أبن لتشخيص مشكلة العزوف وأسباهبا
أتثرياً يف حتديد سبل املعاجلة االسرتاتيجية ،وهذا هو جوهر اجلزء الثاين واالخري من فرضية هذا
البحث .إذ مت يف ماليزاي حتديد سبل املعاجلة االسرتاتيجية مبا يتالئم مع معطيات تشخيص املشكلة
وتداعياهتا ،اما يف العراق فقد كانت معظم سبل املعاجلة االسرتاتيجية تفيد أبهنا مبنية بعيداً عن
أسباب املشكلة ،فهناك مبالغة واضحة.
احملور الرابع :السبل املقرتحة للمعاجلة االسرتاتيجية لعزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم
املهين يف العراق.
تعين املعاجلة االسرتاتيجية االنتقال من الوضع الراهن إىل املستقبل املرغوب ،وذلك على
وفق اإلجابة على التساؤالت اآلتية :أين التعليم املهين يف العراق اآلن؟ أين يرغب التعليم املهين
يف العراق أن يكون؟ كيف سيصل التعليم املهين يف العراق إىل هناك؟ كيف يقيم التعليم املهين يف
العراق مدى تقدمه؟
وأن هذا احملور يسعى إىل اقرتاح سبل املعاجلة االسرتاتيجية ألجل حتفيز الطلبة على
االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق ،وذلك ضمن خطة اسرتاتيجية تُصاغ على وفق مراحل التخطيط
االسرتاتيجي يف املنظمة التعليمية اليت ذكرت يف احملور الثاين من هذا البحث.
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أوالً :التوجهات االسرتاتيجية املقرتحة للتعليم املهين يف العراق.
يقرتح الباحثان اآليت:
1.1الرؤاي :مهارات طلبة التعليم املهين ومعارفهم وسلوكياهتم منسجمة نوعياً وكمياً مع احتياجات
سوق العمل املعاصر ومتطلبات خطط التنمية.
2.2الرسالة :اإلعدادايت املهنية تستقبل الطلبة من خرجيي الدراسة املتوسطة لتزويدهم ابملهارات
واملعارف والسلوكيات األساسية اخلاصة مبهن معينة وعلى مدى ثالث سنوات ،لغرض إمداد
خمتلف القطاعات ابلعمال املؤهلني.
3.3األهداف

(:)1

أ .احلصول على مصادر متويل مستدامة.
ب .معاجلة النقص يف األبنية املدرسية واالزدواج الثالثي والثنائي ابلدوام.
ج .نشر وعي جمتمعي مستدام أبمهية التعليم املهين وفاعليته وجديته.
د .إعداد املناهج والربامج الدراسية على وفق احتياجات القطاعات املختلفة إىل خمرجات التعليم
املهين.
ه .حتفيز خرجيي التعليم املهين على االلتحاق بسوق العمل.
اثنياً :التحليل االسرتاتيجي لواقع التعليم املهين يف العراق.
إن سبل املعاجلة ملشكالت التعليم مل حتقق أهدافها ،إذ أتيت من كون الكثري من احللول اليت
طرحت يف املاضي وما زالت تطرح تركز على جوانب مثل امتيازات العاملني والتدريب واألبنية
املدرسية واملختربات وغريها ،وهي كلها مهمة .غري ان القليل قد طرح حول فلسفة التعليم ،ان من
املهم ان نسأل :ماذا نريد من التعليم؟ وكل تلك احللول إمنا هي معاجلات تربوية تستهدف تكييف
وضع التعليم مبا ينبغي أن يكون عليه من توفري مستلزماته الضرورية؛ لذا ال بد من رؤية مستقبلية
 .1إن اهلدف األول يستهدف معاجلة أسباب العزوف األول والثاين والثالث والرابع ،واهلدف الثاين يستهدف معاجلة سبب العزوف
اخلامس ،واهلدف الثالث يستهدف معاجلة سبب العزوف السادس ،واهلدف الرابع يستهدف معاجلة سبب العزوف السابع ،واهلدف
اخلامس يستهدف معاجلة سبب العزوف الثامن.
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يف التصدي للمشكالت الرئيسة يف قطاع التعليم ذات البعد التأرخيي وهي :التعليم املهين ،تعليم
اإلانث ،والفوارق بني الريف واحلضر( .محزة.)29-30 :2011 ،
يستدعي البحث يف سبل املعاجلة االسرتاتيجية ملشكلة عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم
املهين يف العراق ،عرض أهم األفكار واحملاوالت اليت طرحت يف تشخيص هذا الواقع خالل عام
( ،)2003وذلك بتقصي أهم املشكالت اليت تواجهه والتسهيالت املمكنة واملتاحة له .إذ يعاين
التعليم املهين يف العراق من عدة حتدايت بعضها أمتداد ملا عاىن منها قبل عام ( )2003ولسنوات
عديدة بسبب الظروف اليت مرت على البالد من حروب وعقوابت اقتصادية ،فضالً عن الدمار
الذي تعرضت له البىن التحتية بعد عام ( ،)2003اليت أصبحت عامالً لتباطؤ منوه وعائقاً أمام
مسرية تطوره .وتتعدد آراء الباحثني واملختصني بشأن واقع التعليم ملهين يف العراق بعد عام ،2003
وبعد االطالع على آراء العديد منهم ارأتى الباحثان مجعها يف اجلداول ( .)6 ،5 ،4 ،3ولتحليل
البيئة الداخلية واخلارجية للتعليم املهين يف العراق ،فقد مت اعتماد اآليت:
1.1املقابلة املباشرة لعدد من املديرين الذين هلم صلة بعمل الوظائف املهمة يف املديرية العامة للتعليم
املهين وتنسيقها ومتابعتها ،وكانت املقابلة على وفق قائمة تتضمن أربعة جداول حتتوي على
جمموعة عوامل مستقاة من واقع التعليم املهين الذي ذُكر يف هذه الفقرة.
2.2اعتماد الوسط احلسايب لنتائج حقلي التأثري واألمهية النسبية اليت مت احلصول عليها من عينة
البحث ،ولكل عامل من عوامل البيئتني الداخلية واخلارجية ،ومن مث احتساب التأثري النسيب
ملعرفة وزن كل عامل وأتثريه يف حتقيق األهداف ،الذي ميثل حاصل ضرب التأثري يف األمهية
النسبية ،وكانت النتائج كما مبني يف اجلداول اآلتية ،مع العرض أبن املقصود ابلتأثري ،إمنا هو
التأثري يف التعليم املهين ،أما املقصود من التأثري النسيب ،إمنا هو أتثري العامل ابلتعليم املهين نسبة
إىل العوامل األخرى يف كل جدول.
جدول ( )3عوامل القوة اليت يتمتع هبا التعليم املهين يف العراق
ت

عـ ـ ـ ـ ـ ــامل الق ـ ــوة الداخ ـ ـ ــلي

 1توفر صالحية استثمار موجودات اإلعدادايت املهنية
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التأثري
()%
80

األمهية النسبية التأثري النسيب
()%
0,30
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 2وجود اختصاصات يف التعليم املهين حتضى ابنطباع إجيايب
لدى اجملتمع ورغبة وتنافس الطلبة املتقدمني إليها

70

0,20

14

 3تنوع اختصاصات التعليم املهين؛ مما يتيح للطلبة فرصة
اختيار االختصاص الذي يناسبهم

65

0,15

9,75

 4وجود مراكز تدريب اتبعة للمديرية العامة للتعليم املهين

60

0,15

9

 5وجود بعض اإلعدادايت املهنية مبستوى مقبول كوهنا متتلك
بناية مستقلة وجتهيزات حديثة

65

0,10

6,5

 6توفر صالحية فتح اإلعدادايت املهنية وغلقها ودجمها

75

0,10

7,5

% 100

النتيج ـ ـ ـ ــة اإلمجـ ـ ــالية

70,75

جدول ( )4عوامل الضعف اليت يعاين منها التعليم املهين يف العراق
ت

عـ ـ ـ ـ ـ ــامل الضعف الداخ ـ ـ ــلي

التأثري
()%

األمهية النسبية التأثري النسيب
()%

 1نقص األبنية املدرسية وتقادم معظمها

65

0,10

6,5

 2نقص مستلزمات التدريب العملي وتقادم معظمها

65

0,10

6,5

 3ضعف كفاية مؤهالت املوارد البشرية

45

0,10

4,5

 4العجز يف املوارد املالية

70

0,15

10,5

 5حمدودية دافعية طلبة التعليم املهين حنو التعليم

60

0,10

6

 6اخنفاض أعداد الطلبة امللتحقني ابإلعدادايت املهنية

65

0,15

9,75

 7ضعف القدرة على مواكبة املناهج ملتطلبات سوق العمل

60

0,10

6

 8ضعف املستوى العلمي للطلبة املتوجهني للتعليم املهين

55

0,10

5,5

 9عدم استقرار اهليكل التنظيمي للتعليم املهين

60

0,10

6

النتيج ـ ـ ـ ــة اإلمجـ ـ ــالية

% 100

61,25
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جدول ( )5الفرص اليت ميكن للتعليم املهين يف العراق اغتنامها
ت

الظروف اخلارجية املؤاتية واملالئمة

التأثري
()%

األمهية النسبية التأثري النسيب
()%

 1حاجة العراق للعمالة وأبشكاهلا كافة بسبب ما حلق البىن
التحتية من دمار

70

0,20

14

 2إن حجم الفئة السكانية يف سن التعليم يف العراق ستستمر
وبواتئر عالية

65

0,10

6,5

 3توظيف اإاعالم والعوامل الدينية والثقافية لتحسني االنطباع
السليب إزاء التعليم املهين

70

0,35

24,5

 4التعاون مع املنظمات الدولية يف جمال التمويل واخلربات

50

0,20

10

 5وجود اسرتاتيجات حكومية إلصالح التعليم املهين يف
العراق

50

0,15

7,5

% 100

62,5
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جدول ( )6التحدايت اليت تواجه التعليم املهين يف العراق
ت

الظروف اخلارجية غري املؤاتية وغري املالئمة

التأثري
()%

األمهية النسبية التأثري النسيب
()%

 1الندرة احلالية الستيعاب سوق العمل ملخرجات التعليم
املهين

73

0,15

10,95

 2حمدودية توسع األنشطة االقتصادية وضعف االستثمار
احمللي واألجنيب

76

0,15

11,4

 3نظرة أفراد اجملتمع السلبية إزاء التعليم املهين ،وقلة وعيهم أبمهيته

70

0,30

21

 4اخنفاض اإلنفاق على التعليم املهين

67

0,20

13,4

 5استمرار االخنفاض يف عدد الطلبة الراغبني ابلتعليم املهين

74

0,20

14,8

% 100

71,55

النتيج ـ ـ ـ ــة اإلمجـ ـ ــالية
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املصدر /من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت عينة البحث واملصادر اآلتية:
 عبد الرحيم ،سعد ابراهيم وعبد اجمليد ،زيد عبد احلميد والعبيدي ،صباح داود،)2010( ،واقع التعليم املهين واسرتاتيجية اصالحه ،جملة دراسات تربوية الصادرة عن وزارة الرتبية العراقية،
اجمللد ،3العدد  ،9ص.175-173 :
 جاسم ،ابن عبد اللطيف والعبيدي ،صباح داود ( ،)2010دراسة واقع مادة التدريبالعملي يف املدارس املهنية ومستلزمات تطويره ،جملة دراسات تربوية الصادرة عن وزارة الرتبية العراقية،
اجمللد  ،3العدد  ،11ص.88 :
 ويس ،عادل حممود وشهاب ،مسري نوري ( ،)2012آفاق التطوير املقرتح يف مفاصلالتعليم املهين ،املديرية العامة للتعليم املهين يف العراق ،البحوث اليت قدمت خالل املؤمتر الثاين للتعليم
املهين ،ص.50-49 :
 جاسم ،عبد الرسول عبد والراوي ،عالء شفيق ( ،)2015اقتصاد العمل ،بغداد ،ط،3دار املثىن للطباعة والنشر ،ص.231 :
 الطائي،عبد الرحيم مكطوف ( ،)2005أثر التعليم املهين يف تنمية املوارد البشريةيف العراق ،،دراسة مقدمة إىل كلية اإلدارة واالقتصاد/اجلامعة املستنصرية ،للحصول على درجة
املاجستري يف العلوم االقتصادية،ص.118 :
 جااين ،زهراء هاشم ( ،)2014التعليم املهين الثانوي ومتطلبات سوق العمل يف العراق،دراسة مقدمة إىل كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد ،للحصول على درجة املاجستري يف العلوم
االقتصادية ،ص.131:
 وزارة العدل ،دائرة الوقائع العراقية ،نظام التعليم املهين رقم  6لسنة  ،2016جريدة الوقائعالعراقية ،العدد  ،4427ص.4 :
اثلثاً :حتديد املوقف االسرتاتيجي للتعليم املهين يف العراق.
إن حتديد املوقف االسرتاتيجي للتعليم املهين يف العراق سيتم ابستعمال مصفوفة التحليل
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الرابعي ( .)SWOCوإن حتليل ( )SWOCسواك يستخدم يف حتليل وضع املنظمات العامة
وغري الرحبية؛ هبدف حتقيق أقصى أداء ممكن لتلك املنظمات( .يوسف)1 :2008 ،
وتتألف مصفوفة ( )SWOCمن خمتصر الكلمات األربعة األساسية ،إذ يشري احلرف ()S
إىل جماالت القوة( ( ،)Strengthsويشري احلرف الثاين ( )Wإىل جماالت الضعف (�Weak
 )nessesأما احلرف الثالث ( )Oفيشري إىل الفرص ( )Opportunitiesواحلرف الرابع
( )Cيشري إىل التحدايت ()Challenges؛ وذلك ألننا بصدد منظمة خدمية وهي املديرية
العامة للتعليم املهين فهي ال تتعرض لتهديدات بل تتعرض لتحدايت ،إذ التهديدات أحياانً تفضي
إىل غلق املنظمة اهلادفة للربح ،بينما التحدايت ال بد من مواجهتها ألن املنظمة هنا خدمية ال
ميكن غلقها ،وهذا هو وجه االختالف مع مصفوفة ( )SWOTاليت حرفها الرابع ( )Tالذي
يشري إىل التهديدات (.)Threats
وميكن استعمال مصفوفة التحليل الرابعي للتوصل إىل حتليل اسرتاتيجي عرب مقارنة القوة
والضعف الداخلية ابلفرص والتهديدات او التحدايت اخلارجية ،واهلدف من هذه العملية تشخيص
إحدى االسرتاتيجيات األربع يف جمال املواءَمة ما بني أوضاع املنظمة الداخلية وأوضاعها اخلارجية،
وتتضح هذه االسرتاتيجيات كما مثبت يف خالاي جدول ( ،)7وهي كما أييت( :الصرايرة :2011
)35
اجلدول ( )7نتائج تفاعل العناصر البيئية وحتليلها
تقومي البيئة الداخلية
تقومي البيئة اخلارجية
الفرص ()% 62,5

نقاط القوة ()% 70,75

نقاط الضعف ( )% 61,25

(اسرتاتيجيات هجومية) (44,21
)%

(اسرتاتيجيات عالجية)()% 38,28

التحدايت (( )% 71,55اسرتاتيجيات دفاعية) (( )% 50,62اسرتاتيجيات انكماشية)()% 43,82

املصدر /من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج اجلداول ()6 ،5 ،4 ،3

 .1اخللية األوىل :سرتاتيجية هجومية ( ،)44,21%وتبني نقاط قوة املنظمة وفرصها ،فمن
جانب االساس واجلوهر جيب أن تسعى املنظمة إىل تعظيم نقاط قوهتا ،واالستفادة من الفرص؛ مما
جيعل املنظمة تتبع سرتاتيجية هجومية أو تسمى اسرتاتيجية منو.
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 .2اخللية الثانية :اسرتاتيجية عالجية ( ،)38,28%وتبني نقاط ضعف بنح ٍو تراديف مع
الفرص ،أي مبعىن حماولة املنظمة السيطرة على نقاط ضعفها من طريق استغالل الفرص.
اخللية الثالثة :سرتاتيجية دفاعية ( ،)50,62%وتبني نقاط قوة املنظمة مع أخذ التحدايت
ابالعتبار ،ومن جانب األساس على املنظمة أن تستخدم نقاط قوهتا من أجل تقليل التحدايت.
 .3اخللية الرابعة :اسرتاتيجية انكماشية ( ،)43,82%وهي تعد أكثر األوضاع سوءاً ،وتبني
نقاط ضعف املنظمة ابملقارنة مع التحدايت اخلارجية ،وهنا جيب أن تكون االسرتاتيجية لتقليل
نقاط الضعف الداخلية للمنظمة ،وتفادي التحدايت اخلارجية.
ومن النتائج اليت مت التوصل إليها ،فان املوقف االسرتاتيجي األكثر ترجيحاً هو
(املوقف الدفاعي) ،أي أن تتوجه املديرية العامة للتعليم املهين حنو تعزيز واستثمار نقاط قوهتا اليت
متتلكها مثل وجود صالحية استثمار موجوداهتا ،ضد التحدايت اليت تواجهها مثل اخنفاض اإلنفاق
على التعليم املهين من قبل املؤسسات املالية احلكومية واستمرار االخنفاض يف عدد الطلبة الراغبني
ابلتعليم املهين.
رابعاً :حتديد البدائل االسرتاتيجية للتعليم املهين يف العراق.
وبعد االنتهاء من توضيح مصفوفة التحليل الرابعي وحتديد املوقف االسرتاتيجي من خالل
مصفوفة التحليل البيئي الرابعي (حتليل سواك) يتم اللجوء إىل إعداد البدائل االسرتاتيجية اليت ميكن
من خالهلا وضع خطة لتعزيز نقاط القوة ،وتقليص نقاط الضعف ،واستثمرا الفرص ،واحلد من
التحدايت وكما يف اجلدول (.)8
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جدول ( )8مصفوفة البدائل االسرتاتيجية للتعليم املهين يف العراق
نقاط القوة

نقاط الضعف

 -1وجود بعض اإلعدادايت مبستوى  -1نقص األبنية املدرسية وتقادم معظمها.
مقبول كوهنا متتلك بناية مستقلة
 -2نقص مستلزمات التدريب وتقادم
وجتهيزات حديثة.
معظمها.
 -2وجود مراكز تدريب اتبعة للتعليم
 -3ضعف كفاية مؤهالت املوارد البشرية.
املهين.

-3تنوع اختصاصات التعليم املهين؛ مما  -4العجز يف املوارد املالية.
تقومي البيئة الداخلية يتيح للطلبة فرصة اختيار االختصاص -5حمدودية دافعية الطلبة حنو التعليم.
الذي يناسبهم.
 -6اخنفاض أعداد الطلبة امللتحقني
تقومي البيئة اخلارجية
-4وجود اختصاصات يف التعليم املهين ابإلعدادايت.
حتضى أبنطباع اجيايب يف اجملتمع ورغبة
 -7ضعف املستوى العلمي للطلبة املتوجهني
وتنافس الطلبة املتقدمني إليها.
للتعليم املهين.
 -5صالحية استثمار موجودات
 -8ضعف القدرة على مواكبة املناهج
اإلعدادايت.
والتجهيزات ملتطلبات سوق العمل.
-6صالحية فتح اإلعدادايت ودجمها
 -9عدم استقرار اهليكل التنظيمي للتعليم
وغلقها.
املهين
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-1معاجلة العجز يف التمويل ونقاط الضعف
ابلتعاون مع املنظمات الدولية يف جمال التمويل
واخلربات االدارية ملعاجلة املشكالت املتمثلة
بنقص وتقادم األبنية املدرسية والتجهزايت
ومواكبة املناهج ملتطلبات سوق العمل
وصياغة هيكل تنظيمي مستقر واحلصول
على منح مالية لتفعيل االسرتاتيجيات اخلاصة
ابصالح التعليم املهين.

 -1التوسع يف مشاريع استثمار
الفرص
موجودات اإلعدادايت املهنية وأتسيس
 -1احلاجة للعمالة برامج دراسية كنماذج لألنشطة
بسبب الدمار الذي االقتصادية ابعتماد مبدأ املدرسة املنتجة
حلق ابلبىن التحتية .اليت تنتج منتوجات مطلوبة ،ومنها:
االاثث املدرسي ،العسل ،الدواجن،
 -2إن حجم الفئة األمساك ،البيض ،اخلضار ،االلبان،
السكانية يف سن
اخلزف والسرياميك وغريها .مما يعطي
التعليم ستستمر
انطباعاً إجيابياً من قبل اجملتمع إزاء جدية
وبواتئر عالية.
-2معاجلة قلة دافعية الطلبة واجملتمع واالهتمام
التعليم املهين وزايدة دافعية الطلبة.
احلكومي بتنظيم محلة إعالمية وتوظيف
-3استغالل املديرية -2التوسع بتنظيم محلة اعالمية وتوظيف العوامل الدينية والثقافية بغية اطالع اجملتمع
العامة للتعليم املهين العوامل الدينية والثقافية لتغيري االنطباع واصحاب القرار أبمهية التعليم املهين وضرورة
لصالحياهتا القانونية
السليب إزاء التعليم املهين إىل اإلجيايب .حل مشكالته وحتسني واقعه بكونه جزءاً
يف توظيف اإلعالم
فاعالً يف طوق جناة اإلصالح االقتصادي
والعوامل الدينية
-3التوسع يف التعاون مع املنظمات واالجتماعي املطلوب حالياً ومستقبلياً.
والثقافية لتحسني
الدولية يف جمال التمويل وتفعيل
االنطباع السليب إزاء االسرتاتيجيات.
التعليم املهين.
-4التعاون مع
املنظمات الدولية
ملعاجلة املشكالت.
-5وجود
اسرتاتيجيات حكومية
إلصالح التعليم
املهين.
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-1اعتماد مصادر متويل وإعالم
التحدايت
-1ندرة استيعاب مستدامة ،وذلك بتأسيس مشاريع صغرية
سوق العمل ملخرجات للطلبة على وفق صالحيات استثمار
عدد من اختصاصات موجودات التعليم املهين وإقامة معارض
بيع مباشر.
التعليم املهين.
-2حمدودية توسع
األنشطة االقتصادية
وضعف االستثمار
بنوعيه احمللي واألجنيب
-3نظرة أفراد اجملتمع
السلبية إزاء التعليم
املهين ،وقلة وعيهم
أبمهيته.
-4اخنفاض اإلنفاق
على التعليم املهين من
قبل املؤسسات املالية
احلكومية.

-2ترشيد اإلنفاق ،وذلك إبلغاء
االختصاصات اليت الحتظى مبقبولية سوق
العمل واالقتصار على االختصاصات
اليت حتظى ابنطباع إجيايب يف اجملتمع ورغبة
الطلبة وحاجة سوق العمل ،وبذلك سيتم
تقليص عدد املناهج الدراسية ،وتقليص
عدد اإلعدادايت املهنية وذلك إبلغاء
اليت المتتلك بناية خاصة هبا وطلبتها
ابلعشرات ،وبذلك سيتم تقليل الطاقة
االستيعابية لإلعدادايت املهنية من
الطلبة.

التصفية وبيع األصول أو التحول لنشاط
آخر .وهذا غري ممكن ألمهية التعليم املهين
ولكون املديرية العامة للتعليم املهين هي
منظمة حكومية خدمية ومن الواجب عليها
مواجهة التحدايت ومعاجلة نقاط الضعف،
وذلك إبلغاء العمليات اليت تعمق من حجم
املشكلة ،كإلغاء االختصاصات اليت ال
حتظى مبقبولية سوق العمل ،فضالً عن الغاء
اإلعدادايت اليت المتلك بناية خاصة هبا
وطلبتها أقل من عدد مواردها البشرية ،وإجراء
تسوية مالك مع التعليم العام ملعاجلة الفيض
يف املوارد البشرية.

-5استمرار االخنفاض
يف عدد الراغبني
ابلتعليم املهين.

املصدر /من إعداد الباحث ابالعتماد على مصادر اجلداول ()7 ،6 ،5 ،4

واستناداً إىل ما تقدم نالحظ أن واقع التعليم املهين يف العراق وتوجهه االسرتاتيجي يتطلب
انتهاج اسرتاتيجية مركبة تتيح للمديرية العامة للتعليم املهين اإلنتقال بني سرتاتيجيتني ،ومها-:
 -1سرتاتيجية الرتكيز :وهي من اخليارات االسرتاتيجية للنمو ،وغالباً ما تلجأ اليها املنظمات
التعليمية عندما تركز يف حتسني أنشطتها ،ووضع كل إمكاانهتا للمستفيدين من املتعلمني واجملتمع
وسوق العمل( .اجلبوري.)241 :2010 ،
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لذا فإنه يف حالة التعليم املهين يف العراق فاألمر يتطلب الرتكيز على التوسع يف استثمار
موجوداته مبا يضمن حتقيق املنفعة لسوق العمل واجملتمع والطلبة ،وذلك للحصول على مصادر
متويل مستدامة ببيع منتوجات الطلبة ،إذ تستخدم األرابح لرتميم األبنية املدرسية وشراء مستلزمات
التدريب العملي وتوزيع نسبة من األرابح على الطلبة بغية زايدة دافعيتهم لاللتحاق ابلتعليم املهين،
فضالً عن املشاركة يف تلبية جزء من حاجة سوق العمل من املهارات واملنتجات واخلدمات .والتوسع
يف تنظيم محلة إعالمية وتوظيف العوامل الدينية والثقافية لتحسني االنطباع السليب إزاء التعليم املهين،
فضالً عن التوسع يف التعاون مع املنظمات يف جمال التمويل واخلربات.
 -2اسرتاتيجية دفاعية :ويتم تبنيها يف حالة قيام املنظمة بتخفيض أنشطتها ،أي تستخدم حينما
يكون مستوى أداء األعمال يف املنظمات متدنياً( .اجلبوري.)242 :2010 ،
لذا فإنه يف حالة التعليم املهين يف العراق الذي يعاين من حمدودية اإلمكاانت املالية ووجود
إهدار يف املوارد البشرية واملادية وتراجع يف نسب الطلبة امللتحقني به ،مما يتطلب القيام بعدم التوسع
يف أعداد املدارس املهنية واملوارد البشرية ،وإلغاء بعض املدارس اليت تعاين من كون عدد طلبتها أقل
من عدد مالكها التدريسي ودجمها ،فضالً عن كوهنا ال متتلك بناية مدرسية خاصة هبا ،وتنظيم
تسوية للمالكات التدريسية ملعاجلة الفائض منها ،وإلغاء االختصاصات اليت ال حتظى حباجة سوق
العمل والطلبة مما يتيح ترشيد اإلنفاق.
خامساً :التنفيذ االسرتاتيجي.
ال تتطلب مجيع الربامج املقرتح تنفيذها موارد خاصة ،بل ابإلمكان تنفيذها ابملوارد
والصالحيات املتاحة يف اجلهات املثبتة إزاءها ،وكما أييت:
 -1احلصول على مصادر متويل مستدامة ،وذلك بتوسيع تطبيق تعليمات استثمار موجودات
اإلعدادايت املهنية لتشمل مجيع اإلعدادايت املهنية .ويقوم بذلك شعب اإلشراف واالستثمار يف
املديرية العامة للتعليم املهين وصندوق الرتبية املركزي يف وزارة الرتبية.
 -2إلغاء االختصاصات املهنية اليت ال حتظى مبقبولية سوق العمل ،ومعاجلة النقص يف األبنية
املدرسية واالزدواج الثالثي والثنائي ابلدوام ،وذلك بدمج اإلعدادايت املهنية املتجاورة واإلعدادايت
اليت يفوق عدد مالكها الوظيفي لعدد طلبتها .ويقوم بذلك قسم الشؤون الفنية وشعب اإلشراف
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والتخطيط يف املديرية العامة للتعليم املهين.
 -3نشر وعي جمتمعي مستدام أبمهية التعليم املهين وفاعليته وجديته ،وذلك بتنظيم معارض دائمة
للبيع املباشر ملنتوجات الطلبة اليت تليب حاجة السوق احمللي ،ويقوم بذلك شعب اإلشراف واإلعالم
واإلنتاج يف املديرية العامة للتعليم املهين.
 -4إعداد املناهج والربامج الدراسية على وفق احتياجات القطاعات املختلفة إىل خمرجات التعليم
املهين ،وذلك ابعتماد منهج التحسني املستمر للمناهج والربامج الدراسية إبشراك أرابب العمل؛
ويقوم بذلك احتاد الصناعات العراقي وشعبتا االشراف واملناهج يف املديرية العامة للتعليم املهين.
 -5حتفيز خرجيي التعليم املهين على االلتحاق بسوق العمل ،وذلك بتخصيص نسبة مئوية من
قروض املشاريع املدرة للدخل ،ويقوم بذلك شعب اإلشراف ومرصد سوق العمل والتخطيط يف
املديرية العامة للتعليم املهين ودائرة التشغيل والقروض التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية بوضع
األولوية يف منح القروض خلرجيي التعليم املهين كوهنم األوىل بتلك القروض ملهارهتم ومعرفتهم اليت
تلقوها ضمن دراستهم.
سادساً :الرقابة االسرتاتيجية.
ميكن حتديد عدد من معايري األداء للرقابة االسرتاتيجية اخلاصة ابلتعليم املهين يف العراق
ليتم على أساسها اختاذ اإلجراءات التصحيحية ،وكما أييت:
 -1قياس مستوى رضا الطلبة اخلرجيني .ورضا أرابب العمل عن خمرجات التعليم املهين.
 -2قياس مدى مالءَمة اختصاصات التعليم املهين للمهارات املطلوبة يف سوق العمل.

 -3املسوحات واإلحصاءات ألعداد الطلبة امللتحقني ابإلعدادايت املهنية واملتخرجني فيها.
 -4قياس جودة عناصر التعليم املهين من بىن حتتية ومناهج وموارد بشرية وغريها.
واستناداً إىل كل ماتقدم من معطيات هذا احملور ،فقد مت تصميم الشكل ( )2الذي ميثل
أمنوذج اإلدارة االسرتاتيجية املقرتح.

256

مؤمتر البيان السنوي الثاين
األهداف:
-1احلصول على مصادر متويل مستدامة.
-2معاجلة النقص يف األبنية املدرسية واالزدواج الثالثي والثنائي
ابلدوام.
-3نشر وعي جمتمعي مستدام أبمهية التعليم املهين وفاعليته
وجديته.
-4إعداد املناهج والربامج الدراسية على وفق احتياجات
القطاعات املختلفة إىل خمرجات التعليم املهين.
-5حتفيز خرجيي التعليم املهين على االلتحاق بسوق العمل.

الرسالة:

الرؤاي:

اإلعدادايت املهنية تستقبل الطلبة
من خرجيي الدراسة املتوسطة
لتزويدهم ابملهارات واملعارف
والسلوكيات األساسية اخلاصة مبهن
معينة وعلى مدى ثالث سنوات؛
لغرض إمداد خمتلف القطاعات
ابلعمال املؤهلني.

مهارات طلبة التعليم
ومعارفهم
املهين
وسلوكياهتم منسجمة
نوعياً وكمياً مع
احتياجات سوق العمل
املعاصرة ومتطلبات
خطط التنمية.

التغذية العكسية

التحليل االسرتاتيجي

حتليل البيئة الداخلية:
 عوامل القوة الداخلية اليت متتلكها املنظمة.-عوامل الضعف الداخلية اليت تعاين منها املنظمة.

التوجه االسرتاتيجي

حتليل البيئة اخلارجية:
الظروف اخلارجية املؤاتية واملالئمة لتحقيق األهداف.
الظروف اخلارجية اليت تعارض حتقيق األهداف.
مصفوفة التحليل البيئي (سواك) (.)COWSمصفوفة البدائل االسرتاتيجية.توسيع تطبيق تعليمات استثمار موجودات اإلعدادايت املهنية لتشمل مجيع اإلعدادايت املهنية .ويقوم بذلك شعبتا اإلشراف
واالستثمار يف املديرية العامة للتعليم املهين وصندوق الرتبية املركزي يف وزارة الرتبية.

سرتاتيجية مركبة

تنظيم معارض دائمة للبيع املباشر ملنتوجات الطلبة اليت تليب حاجة السوق احمللية .ويقوم بذلك شعب اإلشراف واإلعالم واإلنتاج
يف املديرية العامة للتعليم املهين.

التنفيذ االسرتاتيجي

دمج االختصاصات اليت ال حتظى مبقبولية سوق العمل ،ودمج اإلعدادايت املهنية املتجاورة واإلعدادايت اليت يفوق عدد مالكها
الوظيفي عدد طلبتها .ويقوم بذلك قسم الشؤون الفنية وشعبتا اإلشراف والتخطيط يف املديرية العامة للتعليم املهين.

اعتماد منهج التحسني املستمر للمناهج والربامج الدراسية إبشراك ارابب العمل .ويقوم بذلك احتاد الصناعات العراقي وشعبتا
اإلشراف واملناهج يف املديرية العامة للتعليم املهين.
قيام شعب االشراف برصد سوق العمل والتخطيط يف املديرية العامة للتعليم املهين ودائرة التشغيل والقروض التابعة لوزارة العمل
والشؤون االجتماعية بوضع األولوية يف منح القروض خلرجيي التعليم املهين كوهنم األوىل بتلك القروض ملهارهتم ومعرفتهم اليت
تلقوها ضمن دراستهم.
الرقابة االسرتاتيجية

الشكل ( )1منوذج اإلدارة االسرتاتيجية املقرتح
املصدر /من إعداد الباحث بناءً على معطيات التوجه والتحليل االسرتاتيجي
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احملور السادس :االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات
توصل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات وهي كما أييت:
 -1ثبت أن عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يتأثر ابلبُعد االجتماعي للتنمية واملتمثل
ابلنظرة االجتماعية السلبية والضبابية إزاء التعليم املهين.
 -2ثبت أن عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يتأثر ابلبُعد السياسي للتنمية واملتمثل
بسياسات احلكومة وتشريعاهتا ذات العالقة ابلتعليم املهين.
 -3ثبت أن عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين يتأثر ابلبُعد االقتصادي للتنمية واملتمثل
بكفاية املوارد املالية واملادية والبشرية للتعليم املهين ،فضالً عن فاعلية سوق العمل.
 -4ثبت أنه مبقارنة التعليم املهين بني عام  2004وعام  2017ظهرت مشكلة عزوف الطلبة عن
االلتحاق ابلتعليم املهين يف العراق بتصاعد كبري على الرغم من النمو يف عدد اإلعدادايت املهنية وما
رافقه من منو يف عدد املالك التدريسي ،ولكن مل يرتتب على ذلك منو يف نسبة الطلبة امللتحقني بل
كان هناك احنسار يف النسبة وصل إىل النصف ،لذا فإن إنتاجية التعليم املهين يف العراق منخفضة،
وذلك ألن املوارد البشرية العاملة يف اإلعدادايت املهنية اليت مت مضاعفتها هناك إهداراً هبا ،فضالً
عن أن الطاقة االستيعابية لإلعدادايت املهنية يالحظ أبن االهدار هبا يرتاوح حبدود بني النصف
والثلث.
اثنياً :التوصيات
يف ضوء االستنتاجات آنفاً يراعى االهتمام ابجلوانب اآلتية:
 -1نشر وعي جمتمعي مستدام أبمهية التعليم املهين وفاعليته وجديته ،إذ يتم تشجيع خرجيي الدراسة
املتوسطة على االلتحاق ابلتعليم املهين عرب أعتماد سياسة إعالمية شاملة يف مجيع الوسائل املرئية
واملسموعة واملكتوبة لشرح أمهية التعليم املهين للفرد واجملتمع ،وذلك بغية حمو النظرة االجتماعية
السلبية احلالية إزاء التعليم املهين على أنه مالذ للطلبة الذين مستواهم العلمي ال يؤهلهم إلكمال
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التعليم العام ،وإفهام املواطنني أن اإلعدادايت املهنية ُوجدت خلدمة اجملتمع ،وكل ذلك لتفادي
( )% 40من أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ابلتعليم املهين ،وعلى وفق اآليت:
 أقيام املديرية العامة للمناهج يف وزارة الرتبية بتخصيص صفحات من مناهج الدراسةاألبتدائية واملتوسطة لتضمينها املبادئ األساسية للتعليم املهين للتعرف على أمهية التعليم املهين
والعمل احلر.
 بقيام شبكة اإلعالم العراقي ابعفاء املديرية العامة للتعليم املهين من رسوم نشر االعالانتيف مجيع وسائل اإلعالم احلكومية (الفضائيات ،واإلذاعات ،والصحف ،واجملالت) ،وتصوير تقارير
واثئقية من داخل ورش التدريب ومعارض الطلبة.
 تقيام شعب اإلشراف واالستثمار واإلنتاج يف املديرية العامة للتعليم املهين بتنظيم معارضبيع مباشر ملنتوجات الطلبة.
 -2ضرورة النظر من قبل اإلدارة السياسية إىل التعليم املهين على أنه نوع من انواع االستثمار أي
أن تكون النظرة إىل التعليم املهين أبن هدفه بناء اإلنسان املنتج.
 -3توسيع تطبيق تعليمات استثمار موجودات اإلعدادايت املهنية لتشمل مجيع اإلعدادايت
املهنية ،وذلك لغرض احلصول على مصادر متويل مستدامة ببيع منتوجات الطلبة .وحتفيز خرجيو
التعليم املهين على االلتحاق بسوق العمل من طريق اعتماد سياسة تربوية شاملة بتضمني مجيع
املناهج الدراسية مبادئ ادارة املشاريع الصغرية ،وعلى وفق مبدأ التعليم ابملشاريع .وختصيص نسبة
مئوية من قروض املشاريع املدرة للدخل ،إذ إن دائرة التشغيل والقروض التابعة لوزارة العمل هي
اجلهة املسؤولة عن منح قروض املشاريع املدرة للدخل ،وينبغي أن تضع األولوية يف منح القروض
خلرجيي التعليم املهين .وإجياد نوع من املوائمة بني خمرجات اإلعدادايت املهنية واحتياجات سوق
العمل .وتنمية قدرات املالكات التدريسية يف التعليم املهين.
 -4معاجلة النقص يف األبنية املدرسية واالزدواج الثالثي والثنائي ابلدوام ،وذلك بدمج اإلعدادايت
املهنية املتجاورة ،إذ يوجد عدد من اإلعدادايت املهنية اليت مت شطرها إىل عدة مدارس ضمن البناية
املدرسية نفسها ،وذلك بغية زايدة عدد اإلدارات ،حينما كانت اعداد الطلبة امللتحقني تتطلب
وجود اكثر من ادارة مدرسية .فضالً عن إلغاء اإلعدادايت املهنية اليت ال متلك بناية مدرسية خاصة
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هبا ،وعدد مالكها الوظيفي اكثر من عدد طلبتها .واجراء تسوية مالك ملعاجلة املالكات التدريسية
الفائضة عن حاجة التعليم املهين ،وذلك للمساعدة يف معاجلة الشاغر يف مدارس التعليم العام،
فضالً عن تقليل اإلهدار فيها.
املصادر:
أوالً :املصادر العربية:
 -1القران الكرمي.
 -2الكتب:
أبو عمرو ،شهاب الدين ( ،)2003القاموس املنجد ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.والتوزيع.

-أبو طيبة ،فيصل أمحد ( ،)2012العائد من االستثمار يف التعليم ،عمان ،دار اليازوري العلمية للنشر

البلداوي ،عبد احلميد عبد اجمليد ( ،)2009اساليب االحصاء للعلوم االقتصادية وادارة االعمال معاستخدام برانمج  ،SPSSط  ،1دار وائل للنشر.
والنشر.

-جاسم ،عبد الرسول عبد والراوي ،عالء شفيق ( ،)2015اقتصاد العمل ،بغداد ،ط ،3دار املثىن للطباعة

اجلبوري ،حسني ( ،)2010التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم – ختطيط معاصر يف عامل متجدد ،بريوت،الدار العربية للعلوم انشرون.
جودت ،ميسون زكي وصربي ،عالء حسني ( ،)2014جتارب يف تطوير التعليم املهين ،ط  ،1بغداد ،مركزالبحوث والدراسات الرتبوية يف وزارة الرتبية العراقية.
اجلوراين ،رضا صكب والكناين ،حممد عبد اجلليل وحممد ،مجال طالب ومحزة ،طالب عبيد،)2016( ،تربية النحل – الصف األول زراعي ،ط  ،3بغداد ،وزارة الرتبية – املديرية العامة للتعليم املهين.
احلسيين ،عبد احلسن ( ،)2008التنمية البشرية وبناء جمتمع املعرفة ،ط  ،1الدار العربية للعلوم انشرون.محزة ،كرمي حممد ( ،)2011املشروع االسرتاتيجي – التعليم يف العراق ،بغداد ،بيت احلكمة.-الدعبوسي ،امحد سامي ( ،)2011التنمية والسكان ،ط  ،1مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع.
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الدوري ،زكراي مطلك ( )2005اإلدارة االسرتاتيجية  -مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية ،عمان ،داراليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
السكارنة ،بالل خلف ( ،)2015االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي ،عمان ،ط  ،1دار املسرية للنشروالتوزيع والطباعة.
صربي ،عالء حسني ( ،)2017التعليم املهين ،ط  ،1بغداد ،مطبعة امحد.الصرايرة ،امساعيل حممد ( ،)2011التحليل االسرتاتيجي يف إعادة هندسة العمليات اإلدارية ،عمان ،ط ،1دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع.
العاين ،طارق علي وحساوي ،غامن سعد هللا ( ،)1986التعليم املهين يف الوطن العريب ،تونس ،املنظمةالعربية للرتبية والثقافة والعلوم.
عجمية ،حممد عبد العزيز وانصف ،إميان عطية وجنا ،علي عبد الوهاب ( ،)2007التنمية االقتصادية بنيالنظرية والتطبيق ،الدار اجلامعية.
العيسوي ،إبراهيم ( ،)2000التنمية يف عامل متغري -دراسة يف مفهوم التنمية ومؤشراهتا ،دار الشرق.فرمان ،شذى عادل وكشاش ،ازهار علوان ( ،)2015اسرتاتيجيات التعليم والتعلم وتطبيقاهتا العملية،بغداد ،مكتب عدانن.
فالته ،مصطفى حممد عيسى ( ،)1994إعداد معلم التعليم التقين واملهين يف دول اخلليج العربية ،الرايض،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.
فليه ،فاروق عبده ( ،)2003اقتصادايت التعليم – مبادئ راسخة واجتاهات حديثة ،عمان ،ط  ،1داراملسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
القريشي ،مدحت ( ،)2006اقتصادايت العمل ،عمان ،ط ،1دار وائل للنشر.مشورب ،إبراهيم ( ،)2009التخلف والتنمية – دراسات اقتصادية ،بريوت ،ط ،2دار املنهل اللبناينللطباعة والنشر.
اهلدمي ،ماجد سالم وحممد ،جاسم ( ،)2013مبادئ إدارة األزمات  -االسرتاتيجية واحللول ،ط،1عمان ،دار زهران للنشر والتوزيع.
 -3الرسائل واالطاريح:
أبو عصبة ،مي فتحي حسني ( ،)2005مشكالت التعليم املهين يف املدارس الثانوية املهنية الفلسطينية،261
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دراسة مقدمة إىل كلية الدراسات العليا /جامعة النجاح الوطنية ،للحصول على درجة املاجستري يف اإلدارة الرتبوية.
جااين ،زهراء هاشم ( ،)2014التعليم املهين الثانوي ومتطلبات سوق العمل يف العراق ،دراسة مقدمة إىلكلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد ،للحصول على درجة املاجستري يف العلوم االقتصادية.
عباس ،ربيحة كرمي يونس ( ،)2013دور التدريب يف حتول التعليم املهين يف العراق حنو إقتصاد املعرفة،دراسة مقدمة إىل كلية اإلدارة واالقتصاد /اجلامعة املستنصرية ،للحصول على درجة املاجستري يف العلوم االقتصادية.
السرحاين ،صالح بن دحام ( ،)2010واقع التدريب املهين ومعوقاته يف املؤسسات االصالحية ،دراسةمقدمة إىل كلية الدراسات العليا /جامعة انيف العربية ،للحصول على درجة املاجستري يف العلوم االجتماعية.
الطائي ،عبد الرحيم مكطوف محد ( ،)2005أثر التعليم املهين يف تنمية املوارد البشرية يف العراق للمدةمن ( ،)1980-2000دراسة مقدمة إىل كلية اإلدارة واالقتصاد /اجلامعة املستنصرية ،للحصول على درجة املاجستري
يف العلوم االقتصادية.
كاظم ،عالء صباح ( ،)2014حنو تعزيز دور التعليم املهين يف العراق ،دراسة مقدمة إىل جملس كلية اإلدارةواالقتصاد /جامعة بغداد ،للحصول على درجة الدبلوم العايل يف التخطيط االسرتاتيجي.
 -4البحوث والدراسات:
جاسم ،ابن عبد الطليف والعبيدي ،صباح داود ( ،)2010دراسة واقع مادة التدريب العملي يف املدارساملهنية ومستلزمات تطويره ،جملة دراسات تربوية الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الرتبوية يف وزارة الرتبية /مجهورية
العراق ،اجمللد ،3العدد .11
جرب ،انتظار جاسم ( ،)2013التباين املكاين ملخرجات التعليم املهين وعالقتها ابلتنمية وسوق العمل يفالعراق ،جملة دراسات تربوية الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الرتبوية يف وزارة الرتبية /مجهورية العراق ،العدد .22
حليب ،شادي ( ،)2012واقع التعليم املهين والتقين ومشكالته يف الوطن العريب _ دراسة حالة اجلمهوريةالعربية السورية ،جملة جامعة القدس املفتوحة لالحباث والدراسات ،العدد .28
خضري ،امحد وعيسى سعد صاحل وجاسم ايسني موسى ( ،)2013ازمة بطالة اخلرجيني يف العراق وسبلمواجهتها ،جملة دراسات اقتصادية الصادرة عن بيت احلكمة ،بغداد ،العدد .-3
زويلف ،عبد احلسني أمحد ومبارك ،بديع حممود وويل ،موحان لعييب ( ،)2008االهدار الكمي يف التعليمالعام واملهين يف العراق ،جملة دراسات تربوية الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الرتبوية يف وزارة الرتبية /مجهورية العراق،
اجمللد ،1العدد .4
عبد الرحيم ،سعد إبراهيم وعبد اجمليد ،زيد عبد احلميد والعبيدي ،صباح داود ،)2010( ،واقع التعليم262
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املهين واسرتاتيجية اصالحه ،جملة دراسات تربوية الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الرتبوية يف وزارة الرتبية /مجهورية
العراق ،اجمللد ،3العدد .9
نوري ،شالل امساعيل وصربي ،عالء حسني ( ،)2014دافعية الطلبة امللتحقني ابلتعليم املهين حنو سوقالعمل ،املديرية العامة للتعليم املهين يف العراق ،حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثالث يف مكتب املفتش العام يف وزارة الرتبية
العراقية.
وديع ،عدانن ( ،)2007اقتصادايت التعليم ،سلسلة جسر التنمية الصادرة عن املعهد العريب للتخطيطابلكويت ،العدد .68
ويس ،عادل حممود وشهاب ،مسري نوري ( ،)2012آفاق التطوير املقرتح يف مفاصل التعليم املهين ،املديريةالعامة للتعليم املهين يف العراق ،البحوث اليت قدمت خالل املؤمتر الثاين للتعليم املهين.
 -5التقارير والنشرات:
وزارة التخطيط ،االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف العراق .2020 - 2011وزارة التخطيط ،اسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق.2014 - 2010وزارة الرتبية – املديرية العامة للتعليم املهين ،اسرتاتيجية مؤسسات التدريب والتعليم املهين والتقين يف العراق،بغداد.2015 ،
وزارة الرتبية – املديرية العامة للتعليم املهين املهين ،ظاهرة عزوف الطلبة عن االخنراط يف التعليم املهين ،تقريرمنشور يف مسودة تقارير وحبوث مؤمتر التعليم املهين يف العراق.2011 ،
وزارة العدل – دائرة الوقائع العراقية ،نظام التعليم املهين رقم  6لسنة  ،2016جريدة الوقائع العراقية ،العدد.4427
 وزارة العدل  -دائرة الوقائع العراقية ،تعليمات استثمار املوجودات املنقولة وغري املنقولة العائدة للتعليم املهينرقم  1لسنة  ،2016جريدة الوقائع العراقية ،العدد .4408
 -6اإلنرتنيت:
حميالن ،حممد حيدر ،)2012( ،التعليم والتدريب املهين إىل أين؟ شبكة عمون ،اسرتجع يف  12تشرينwww.ammonnews.net/article/108329
اول  ،2017من:
وتعرف على قدراتك ،شبكة عمون ،اسرتجع يف 22
يوسف ،حممد حسن ،)2008( ،خطط حلياتك ّwww.saaid.net/Doat/hasn/119.htm
تشرين اول  ،2017من:
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ملخص:
هدفت الدراسة التعرف على واقع الدمج األكادميي يف املدارس األساسية إبقليم كردستان
العراق َع َب الكشف عن أبرز اجلوانب اإلجيابية والسلبية ،واملعوقات اليت تواجه عملية الدمج
األكادميي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،وكذلك الكشف عن داللة الفروق يف وجهات نظر
املعلمني واملعلمات تبعاً ملتغريات العمر واجلنس .ومشلت عينة الدراسة ( )120معلماً ومعلمة مت
اختيارهم بطريقة قصدية من املدارس املشمولة ابلدمج يف املدارس األساسية مبحافظة دهوك.
واعتمدت الدراسة على استبانة أعدها الباحث مؤلفة من ( )42فقرة ،وأمام كل فقرة ثالثة
بدائل لإلجابة ،ومت التحقق من دالالت صدقها وثباهتا.
وعوجلت البياانت ابستخدام معامل ارتباط بريسون ،واالختبار التائي ،وحتليل التباين
األحادي وسيلة إحصائية ،فأظهرت النتائج أن أفراد العينة يرون أن الدمج حيقق جمموعة من
اإلجيابيات ،وكشفت النتائج عن وجود بعض السلبيات للدمج األكادميي من وجهة نظر املعلمني
واملعلمات ،وأشارت النتائج إىل وجود فروق دالة يف وجهات نظر املعلمني واملعلمات حول معوقات
الدمج يعزى ملتغري اجلنس.
ويف ضوء النتائج قُ ِّدمت جمموعة من التوصيات واملقرتحات.
مقدمة:

حني دراسة التطور التأرخيي للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة يف خمتلف اجملتمعات
اإلنسانية وعرب العصور املتالحقة ،نالحظ أن النظرة إىل املعاق عموماً كانت خمتلفة من جمتمع إىل
آخر ومن زمن إىل آخر ،وذلك على الرغم من أن أي جمتمع إنساين عرب التأريخ مل َي ُل من وجود
اإلعاقة أبشكاهلا املتعددة واملتنوعة بني أفراده؛ ومن هنا تباينت خدمات وبرامج الرتبية اخلاصة
املقدمة لألفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة .
الرعاية
وتُعرف الرتبية اخلاصة ّ
أبنا جمموعة من النشاطات والربامج الرتبوية اليت ختتص بتقدمي ّ
الطبيعيي ،ويكون اهلدف من هذه الربامج حتفيز
والعناية اخلاصة لفئة معينة من األشخاص غري
ّ
القدرات العقلية واجلسدية اليت ميتلكوهنا ألكرب حد ممكن ،ومساعدهتم على حتقيق ذاهتم وتكيفهم مع
البيئة احمليطة هبم على أكمل وجه .وقد مرت خدمات الرتبية اخلاصة وبراجمها مبراحل تطورية متثلت
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يف إجياد مراكز لإليواء ومن مث مؤسسات خاصة وأخرياً التوجه حنو الدمج .
اخلاصة ،إذ يعرف الدمج أبنّه
وهكذا ،يعد الدمج أحدث اجتاه يف مراحل تطور الرتبية
ّ
اخلاصة مع األطفال الطبيعيني يف
التكامل االجتماعي والدراسي لألطفال ذوي االحتياجات
ّ
الصفوف الدراسيّة العاديّة ،ولو ملدة زمنيّة معيّنة من اليوم الدراسي ،ومبعىن أبسط أي دمج األطفال
اخلاصة يف املدارس العادية ويف الصفوف العادية مع أقراهنم العاديني ،مع ضرورة
ذوي االحتياجات ّ
اخلاصة .وال يزال هناك جدل حول الفئات اليت ميكن دجمها يف
حصوهلم على خدمات الرتبية
ّ
املدارس العادية ،إذ ُّ
تعد عملية التشخيص يف الرتبية اخلاصة على وجه اخلصوص عملية معقدة
وخباصة يف االختبارات اليت تقيس القدرة العقلية ،وما يرتتب على نتائج هذه االختبارات من
معوقات تتعلق ابلوصمة وأبسرة الطفل (النمر :2006 ،ص ،)103وهناك معوقات متعددة قد
تواجه عملية التشحيص منها :عدم وجود اختبارات مناسبة وعدم مناسبة االختبارات للفئات
العمرية ،وعدم مناسبة االختبارات للبيئة ألهنا غري مقننة ،وعدم وجود أماكن مناسبة للتطبيق ،وعدم
وجود متخصصني ومدربني تدريباً نظرايً وعملياً (كمال :2008 ،ص.)24 :
ولقد حظي موضوع الدمج األكادميي لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ابهتمام عاملي
يف النصف الثاين من القرن العشرين ،ومتثل ذلك يف إصدار التشريعات ورسم السياسات الرتبوية
اليت تنسجم مع املعاهدات الدولية واالتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان بنح ٍو عام ،وحقوق ذوي
االحتياجات بنح ٍو خاص والسيما ما خيص منها التعليم .
ومع بداية القرن احلادي والعشرين تناول الباحثون يف دراساهتم موضوع الدمج يف حماولة
منهم لتشخيص اجلوانب اإلجيابية والسلبية املرتتبة على دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
مع أقراهنم يف الصفوف االعتيادية .فقد أشار ويس واليود ))Weiss and Lloyd ,2002
يف دراستهم حول الدمج إىل أن هناك نقصاً يف فهم اإلدارات املدرسية لدور معلم الرتبية اخلاصة يف
صفوف الدمج األكادميي.
وأوضح كيفي وموري ) )Keefe and Moore,2004أن معلمي الرتبية اخلاصة
واملعلمني االعتياديني يواجهون العديد من التحدايت حينما يعملون سوية يف صفوف الدمج
األكادميي ،إذ استخدما أسلوب البحث النوعي إبجراء املقابالت وحتليل األفكار يف حماولة منهم
للرتكيز على فكرة التعاون بني معلم الرتبية اخلاصة واملعلم العادي يف أثناء عملهما معاً يف الصف،
ودور كل منهما ومسؤولياته عما يتعلمه التلميذ يف صفوف الدمج.
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وطبقاً للتقرير الذي قدمه ابجلريي وكنوف ))Bagleri and Knopf, 2004
للمجلة املتخصصة يف صعوابت التعلم ( )Journal of Learning Disabilitiesفإن
هناك العديد من التحدايت اليت تواجه دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف البيئة التعليمية،
وأوضح الباحثان أن دمج األطفال يؤدي إىل عدم األخذ ابحلسبان االحتياجات اخلاصة لكل
املتعلمني ألنه غالباً يتم التعامل يف هذه الصفوف مع اجملموعات.
ويف دراسة ماجريا وسيجموند ) )Magiera and Zigmond, 2005اليت أجريت
على الدمج األكادميي يف مدارس نيويورك الغربية ،قال الباحثان إن هناك القليل من املعلومات
الكمية حول فاعلية الدمج يف العمل الرتبوي .وركزا يف حبثهما على أتثري وجود معلم الرتبية اخلاصة
مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مقارنة بوجود أولئك األطفال مع املعلم العادي فقط؛
وأظهرت النتائج أن األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة حصلوا على مزيد من االهتمام والتفاعل
عند وجود معلم الرتبية اخلاصة يف صف الدمج.
واستخدم فيال وآخرون ((Villa, Thousand, Nevin, and Liston 2005
يف دراستهما أسلوب املقابلة امليدانية لتطوير أفضل ستة ممارسات يف صفوف الدمج ،اليت جاءت
يف مقدمتها دعم اإلدارة املدرسية وتطويرها ملهارات املعلمني املطلوبة يف الدمج ،يليها النمو املهين
للمعلمني من طريق التعليم املستمر لتمكني املعلمني العاديني ومعلمي الرتبية اخلاصة من العمل
سوية يف صفوف الدمج ،ومن مث وجود التعاون بني معلمي الرتبية اخلاصة واملعلمني االعتياديني
واإلدارة املدرسية.
وقارنت دراسة موراوسكي ) ) Murawski, 2006بني األطفال من ذوي االحتياجات
اخلاصة الذين يتعلمون اللغة اإلجنليزية يف صفوف الدمج مع آخرين خارج تلك الصفوف يف
مهارات القراءة والكتابة ،وتبني عدم وجود فروق دالة يف ذلك.
وفحص فوري وآخرون (Fore, Burke, Burke, Boon, and Smith,
 )2008اإلجناز األكادميي للتالميذ من ذوي صعوابت التعلم الذين يدرسون يف صفوف الدمج،
وانتهت الدراسة بعدم وجود فروق دالة يف االجناز األكادميي بني التالميذ من ذوي صعوابت التعلم
الذين يدرسون يف صفوف الدمج وأولئك الذين يدرسون يف الصفوف األخرى.
وبناءاً على ما تقدم ،فإن البحث احلايل أييت يف سياق االهتمام مبوضوع الدمج األكادميي يف
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حماولة للتعرف على واقع الدمج األكادميي يف املدارس األساسية إبقليم كردستان العراق ،من أجل
الوقوف على اجلوانب اإلجيابية والسلبية ،وأبرز املعوقات اليت تواجه عملية الدمج من وجهة نظر
املعلمني واملعلمات ،وفيما إذا كان هناك اختالف يف وجهات نظرهم تبعاً ملتغريات اجلنس والعمر
ومدة اخلدمة.
مشكلة الدراسة:
شهد إقليم كردستان العراق مع بداية األلفية الثالثة مجلة تغيريات يف اجلوانب السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وكان لتلك التغيريات انعكاساهتا على القطاع الرتبوي واملؤسسات
الرتبوية والتعليمية ،فبعد أن صدر عن برملان كردستان العراق القانون رقم  22لسنة ( 2011قانون
حقوق وامتيازات املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة) ،ابدرت وزارة الرتبية يف اإلقليم وجتسيداً هلذا
القانون بتطبيق برانمج الدمج يف املدارس األساسية.
ولكن الحظ الباحث من عمله مع املدارس -بصفته رئيساً لقسم الرتبية اخلاصة يف جامعة
دهوك -وكذلك من خالل املشاركة يف ورش العمل للمنظمات الدولية املهتمة بتطبيق نظام الدمج
ومنها منظمة ( )SKLالسويدية ،أن عملية دمج ذوي االحتياجات اخلاصة مع أقراهنم يف املدارس
االعتيادية تواجه العديد من املشكالت والصعوابت ،وإن العمل مع هذه الفئة يف املدارس األساسية
تؤثر وتتأثر ابلعديد من اجملاالت واملتغريات ،وتتمثل هذه اجلوانب يف األمور النفسية واالجتماعية
واالقتصادية واإلدارية واألكادميية والعالجية وغريها؛ لذا ابت من الضروري إجراء دراسة علمية
للوقوف على بعض املؤشرات الدقيقة واملوضوعية يف هذا الشأن اليت تعكس واقع الدمج األكادميي؛
وعليه ميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتية:
 .1ما اجلوانب االجيابية يف عملية الدمج األكادميي لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة
ابملدارس األساسية؟
 .2ما اجلوانب السلبية يف عملية الدمج األكادميي لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة
ابملدارس األساسية؟
 .3ما املعوقات اليت تواجه عملية الدمج األكادميي لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة
ابملدارس األساسية؟
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 .4هل تؤثر العوامل الدميغرافية (جنس املعلم وعمره ومدة خدمته) يف تباين وجهات نظر
املعلمني واملعلمات بشأن اإلجيابيات والسلبيات واملعوقات اليت تواجه عملية الدمج؟
أمهية الدراسة:
املتغيات الرتبوية ،أال وهو
تكمن األمهية النظرية للدراسة احلالية يف تناوهلا ّ
ملتغي مهم من ّ
الدمج األكادميي لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مع أقراهنم يف الصفوف االعتيادية ابملدارس
األساسية؛ إذ تتجلى أمهية البحث من خالل اهتمامه بدمج ذوي االختياجات يف العملية الرتبوية،
وال سيما أن التعليم يعد رسالة سامية ومهمة للحضارة اإلنسانية من حيث تربية الناشئة ،وهتيئته
ملواجهة حتدايت احلياة املقبلة ،والنهوض مبجتمعه واملشاركة بتطوره .ومن املؤمل أن تكون هذه
الدراسة أساساً ترتكز إليه الدراسات الالحقة اليت هتتم مبعاجلة املشكالت وتذليل املعوقات اليت
تواجه عملية الدمج.
وتربز أمهية البحث يف اهتمامه بوجهة نظر املعلمني حيث ُّ
مريب األجيال ومهندساً
يعد املعلم َ
بشرايً حيتذي به جراء ما يقوم به جتاه تالميذه ،وما يقدمه هلم من معارف علمية وتربوية .وقد حظي
املعلم كأحد أطراف العملية الرتبوية ابهتمام البحوث والدراسات على الرغم من إن معظم البحوث
النفسية والرتبوية ركزت جهودها يف الطالب واملنهاج وطرق التدريس ،وغري ذلك من املوضوعات
اليت تشمل يف الواقع زاويتني فقط من زوااي العملية التعليمية الثالث :املعلم ،والطالب ،واحملتوى
(حسني.)34-48 :1993 ،
وقد تساعد هذه الدراسة يف تقدمي مؤشرات دقيقة عن واقع عملية الدمج ،وميكن أن تسد
النقص املوجود يف الدراسات الرتبوية يف ظل األوضاع اليت يعيشها إقليم كردستان العراق ،وما نتج
عنه من تدهور يف األوضاع االقتصادية والرتبوية .وقد سعى الباحث من خالل خربته يف البحث
العلمي وبنح ٍو خاص يف اجلوانب الرتبوية والنفسية وما لديه من معلومات عن أوضاع املدارس ،إىل
تقدمي دراسة متخصصة عن واقع الدمج األكادميي يف املدارس األساسية إبقليم كردستان العراق
لتكون فاحتة لسلسلة من الدراسات عن الدمج األكادميي وأبعاده الرتبوية والنفسية واالجتماعية .
أما األمهية التطبيقية للدراسة احلالية فإهنا تكمن يف إلقاء مزيد من الضوء على واقع الدمج
األكادميي يف املدارس األساسية ،وما ميكن أن تسفر عنها من نتائج تساعد املربني يف املؤسسات
الرتبوية والعاملني يف منظمات اجملتمع املدين على وضع برامج ،واختاذ إجراءات معينة من أجل
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تدعيم عملية الدمج األكادميي لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة كي يتمتعوا ابلصحة النفسية،
وميارسوا دورهم بنحوس إجيايب يف اجملتمع .
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية التعرف إىل:
1.1أبرز اجلوانب اإلجيابية للدمج األكادميي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات.
2.2أبرز اجلوانب السلبية يف الدمج األكادميي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات.
3.3املعوقات اليت تواجه عملية الدمج األكادميي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات.
4.4داللة الفروق يف وجهة نظر املعلمني واملعلمات بشأن اجيابيات الدمج تبعاً ملتغرياته وسلبياته
ومعوقاته :اجلنس ،والعمر ،ومدة اخلدمة.
حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة احلالية على عينة من املعلمني واملعلمات املستمرين على الدوام يف املدارس
األساسية مبدينة دهوك للعام الدراسي .2018/2017
حتديد املصطلحات:
.1الدمج األكادميي:
يقصد به دمج ﺫﻭﻱ احلاجات اخلاصة ﻲﻓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎمة ،ويعد الطالب ﻲﻓ حالة
دمج حينما يقضون ﺃﻱ جزء من اليوم الدراسي مع أقراهنم ﻲﻓ الصف ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .وميتاز برانمج الدمج
األمنوذجي ﻲﻓ ﺃﻥ األطفال ﺫﻭﻱ احلاجات اخلاصة ﻲﻓ الصف ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ يشاركون نشاطات اجتماعية
جنباً ﺇﻰﻟ جنب مع الطلبة العاديني ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ما يتلقون تعليماً إضافياً خارج الصف االعتيادي من
قبل املعلم اخلاص مثل معلم غرفة ﺍﻤﻟﺼﺎﺩﺭ(الصمادي :2010 ،ص.)787
ويشري مصطلح الدمج املدرسي ﺇﻰﻟ تعليم الطلبة ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ جنباً ﺇﻟـﻰ جنب مع أقراهنم
يف اﻤﻟﺩﺍﺭﺱ االعتيادية ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ يبقوا ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻭﺍل اليوم الدراسي ويتوىل اإلشراف عليهم معلم ابلتعليم
غري ﺍﻟﻌﺎﻡ يوفر هلم بيئة تعليمية مناسبة ﻲﻓ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ الدراسية ،واتباع طرائق تدريس مالئمة حلاجاهتم
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الفردية ،وهو بذلك يعين ااتحة الفرصة للطلبة ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ من التواجد واالخنراط ﻲﻓ التعليم ﺍﻟﻌﺎم
كإجراء يؤكد ﻋﻠﻰ مبدأ تكافؤ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻲﻓ التعليم ،ويهدف ﺇﻰﻟ تلبية وإشباع حاجاهتم الرتبوية اخلاصة
ﻲﻓ إطار املدرسة العادية ﺍﻟﻲﺘ تتمثل ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻷﻗـل تقييداً (حممد :2012 ،ص.)4 :
والدمج يعين تعليم الطلبة املعاقني ﻲﻓ الصفوف االعتيادية ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ كانت إعاقتهم شديدة
لدرجة حتول ﺩﻭﻥ تلبية حاجاهتم ﻲﻓ الربامج الرتبوية العادية ،وكذلك يعين تعليم الطلبة املعاقني ﻲﻓ
الصفوف العادية مع ﻗﻴﺎﻡ معلمي الرتبية اخلاصة العاملني ﻲﻓ غرف ﺍﻤﻟﺼﺎﺩﺭ بتقدمي املساعدة للمعاقني
(غامن :2015 ،ص.)276 :
.2ذوي االحتياجات اخلاصة:
هم األفراد الذين خيتلفون عن عامة أفراد اجملتمع ،والسبب يف ذلك وجود احتياجات
خاصة هلؤالء األفراد يتفردون هبا دون سواهم ،وتتمثل تلك االحتياجات يف برامج أو خدمات أو
طرائق أساليب التدريس ،أو أجهزة ،أو أدوات ،أو تعديالت تستوجبها كلها ،أو بعضها ظروفهم
احلياتية ،وحتدد طبيعتها وحجمها ومدهتا اخلصائص اليت يتصف هبا كل فرد منهم (انصر:2006 ،
ص. )41
دراسات سابقة:
أجرى الباحث مراجعة لألدبيات اليت تناولت موضوع الدمج األكادميي ،فلم جيد دراسة
حملية مباشرة عن واقع الدمج األكادميي؛ وعليه سيتم عرض بعض الدراسات العربية واألجنبية اليت
ركزت على متغري الدمج األكادميي بغية االستفادة من إجراءاهتا وما توصلت إليها من نتائج على
وفق التسلسل الزمين.
فقد ركزت دراسة شريين وليزا ( )Shireen & Lisa, 2001على تصورات التالميذ
واملعلمني حول الدعم االجتماعي يف املدرسة .إذ أجريت مقابالت مع ثالثني طالباً من ذوي
صعوابت التعلم ) (LDمت اختيارهم من الصف الثالث إىل اخلامس يف صفوف الدمج حول
شبكاهتم االجتماعية ،والشعور ابلوحدة ،والدعم االجتماعي ،واألساليب املفضلة لديهم يف التدخل
ملواجهة املشكالت االجتماعية يف املدرسة .وأُجريت مقابالت مع ستني معلماً من املعلمني
أيضا بشأن
االعتياديني ومعلمي الرتبية اخلاصة ممن يعملون مع الطلبة ذوي صعوابت التعلم )ً (LD
أدوارهم وإسرتاتيجياهتم املستخدمة والتدخالت املفضلة يف تقدمي الدعم االجتماعي للطلبة .فأشارت
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النتائج إىل أن الطلبة يشعرون أبن املصابني ابلشلل الدماغي هم جزء من الشبكة االجتماعية،
وأن العديد منهم يذكرون أبن الشعور الوحدة يرتبط ابملدرسة .وبينت النتائج أن املعلمون العاديون
ومعلمي الرتبية اخلاصة يستخدمون اسرتاتيجيات مماثلة لدعم الطلبة .وأشارت النتائج إىل وجود
تباين بني اختيارات الطلبة واملعلمني يف االسرتاتيجيات املفضلة للدعم االجتماعي.كما انقشت
الدراسة اآلاثر املرتتبة على تعزيز الدعم االجتماعي.
وسعت دراسة كرستينا ( )Cristina,2002إىل الكشف عن طبيعة العالقات االجتماعية
بني الطلبة العاديني وأولئك الطلبة الذين يعانون من الصم من املدجمني معهم يف الصفوف االعتيادية؛
ألن العالقات مع األقران والقبول والرفض تعد أموراً مهمة يف مرحلة املراهقة ،إذ مت تطبيق مقياس
لالجتاهات معد على وفق طريقة ليكرت ويتكون من ( )19فقرة على عينة مؤلفة من ( )792طالباً
وطالبة من العاديني تراوحت أعمارهم بني ( )20-10سنة مت اختيارهم من ( )22مدرسة خمتلفة
يف أسبانيا ،فأظهرت النتائج أن اجتاهات الطلبة االعتياديني كانت إجيابية حنو الطلبة الصم .وأشار
الطلبة العاديني إىل أنه ميكن رعاية الطلبة الصم بنح ٍو أفضل يف مدارس خاصة هلم ،وأن الطلبة
الصم ال يستطيعون العمل جيداً مثل الطلبة االعتياديني .وسجلت اإلانث الصغريات من الطلبة
االعتياديني دعماً أكثر للطلبة الصم ،ومت وصف املعلمني أبهنم مربون وميتازون ابلصرب.
وأجرى العايد ( )2003دراسة هدفت إىل معرفة املشكالت اليت تواجه معلمي غرف
املصادر يف مديرايت الرتبية والتعليم مبنطقة الوسط يف األردن ،وقد تكونت عينة الدراسة من
( )150معلماً ومعلمة ،فبينت النتائج أن هناك جمموعة من املشكالت اليت تواجه معلمي الطلبة
ذوي صعوابت التعلم مرتبة حسب األمهية :مشكالت خاصة أبولياء أمور الطلبة واجملتمع اخلارجي،
ومشكالت خاصة بفلسفة الرتبية والتعليم ،مث مشكالت خاصة مبجتمع الدراسة مث مشكالت
تتعلق مبدى وضوح دور املعلم وطبيعته مث مشكالت تتعلق ابملصادر والوسائل واملواد التعليمية ،مث
مشكالت خاصة ابلطلبة ذوي صعوابت التعلم ،مث مشكالت تتعلق ابإلحالة.
أما دراسة (الصمادي )2010 ،فقد هدفت إىل التعرف على اجتاهات معلمي الصفوف
الثالثة األوىل حنو دمج الطلبة املعاقني مع الطلبة االعتياديني يف الصفوف الثالثة األوىل يف مدينة
عرعر ،ومن أجل ذلك مت توزيع استبيان يقيس اجتاهات املعلمني حنو دمج الطلبة املعاقني مع الطلبة
وتكون
العاديني ،وقد اشتمل االستبيان على ثالثة أبعاد (النفسية ،واالجتماعية ،واألكادميية)ّ .
يدرسون الصفوف الثالثة األوىل يف مدينة عرعر .وتوصلت
جمتمع الدراسة من املعلمني الذين ّ
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الدراسة -من خالل استخدام املتوسطات احلسابية والنسب املئوية واالحنرافات املعيارية ومستوى
الداللة -إىل وجود اجتاهات إجيابية لدى املعلمني حنو الدمج ،وإن هناك فروقاً يف االجتاهات على
األبعاد اليت حيتويها االستبيان إالّ أن هذه الفروق مل تكن دالة إحصائياً.
وهدفت دراسة (بطاينة والرويلي )2015 ،إﻟــﻰ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﺠﺗﺎﻫــﺎت اﻤﻟﻌﻠﻤــﻦﻴ ﺤﻧــﻮ دﻣــﺞ
اﻷﻃﻔــﺎل اﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻲﻓ اﻤﻟﺪارس اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ ﻲﻓ ﻤﺷﺎل اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ ،وبيان ﻋﻼﻗﺔ هذه
ﺗﻜﻮن ﺠﻣﺘﻤــﻊ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻣــﻦ مجيع
اﻻﺠﺗﺎﻫﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﺠﻟﻨﺲ واﻤﻟﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺳﻨﻮات اﺨﻟﺮﺒة.وﻗﺪ ّ
ﻣﻌﻠﻤــﻲ اﻤﻟﺮﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ومعلماهتا ﻓــﻲ ﺷــﻤﺎل اململكة العربية اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻓــﻲ مناطق اﻟﻘﺮﻳــﺎت وﺗﺒــﻮك
وﻋﺮﻋــﺮ واﻟﺒــﺎﻟﻎ عددهم ( )14531ﻣﻌﻠﻤـ ـﺎً ومعلمة ،ﻣ ــﻨﻬﻢ ( )7721معلماً و( )6810معلمة
حسب إحصاائت وزارة اﻟﺮﺘﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وتكونت عينة الدراسة من ( )768معلماً ومعلمة وﻗـﺪ اﺧﺘﻴـﺮوا ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻋﺸـﻮاﺋﻴﺔ ﻋﻨﻘﻮدﻳـﺔ
ﻣـﻦ جمتمع اﻟﺪراﺳﺔ ،وبىن اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن اﺳـﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻘﻴـﺎس اﺠﺗﺎﻫـﺎت اﻤﻟﻌﻠﻤـﻦﻴ واﻤﻟﻌﻠﻤـﺎت ﺤﻧﻮ دﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل
ذوي اﻻﻋﺎﻗـﺔ اﺤﻟﺮﻛﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻤﻟـﺪارس اﺤﻟﻜﻮﻣﻴـﺔ؛ وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﺠﺗﺎﻫـﺎت عينة اﻟﺪراﺳـﺔ ﺤﻧـﻮ
دﻣـﺞ اﻷﻃﻔـﺎل اﻤﻟﻌـﺎﻗﻦﻴ ﺣﺮﻛﻴـﺎً ﻓــﻲ اﻤﻟــﺪارس اﺤﻟﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ إﺠﻳﺎﺑﻴــﺔ ،وأن ﻫﻨــﺎك ﻓﺮوﻗ ـﺎً ذات دﻻﻟــﺔ
إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴ ــﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟ ــﺔ اﻹﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺔ ( )0.05ﺗﻌ ــﺰى ﻤﻟﺘﻐﻴ ـّـﺮ اﺠﻟ ــﻨﺲ ﻟﺼ ــﺎﺢﻟ اﻟ ــﺬﻛﻮر ،وﻤﻟﺘﻐﺮﻴ
ملتغي اﻟﺘﺨﺼﺺ.
اﺨﻟﺮﺒة ﻟﺼﺎﺢﻟ ذوي اﺨﻟﺮﺒة اﻟﻘﺼﺮﻴة ( )5-1ﺳﻨﻮات ،ﻲﻓ ﺣﻦﻴ ﻢﻟ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﺮوق تبعاً ّ
وهدفت دراسة (الصاحل )2017 ،إىل التعرف على أمهية الدمج املدرسي لألطفال املعاقني
مسعياً ومدى مشاركته يف تطوير لغتهم الشفهية ،وقد تكونت عينة الدراسة من جمموعتني من
األطفال الصم اخلاضعني لزراعة القوقعة؛ األوىل تضم أطفاالً غري مدجمني حباالت ممن يدرسون يف
قسم خاص ،والثانية تضم أطفال مدجمني مع العاديني ،وكل جمموعة تضم ( )4حاالت ،ولتحقيق
أهداف الدراسة طبقناً اختبار تقييم اللغة الشفوية لصاحبته جفري مولري ()Chevrie Muller
يف جانبيه اخلاصني ابلفهم والتعبري اللغوين ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل مسامهة الدمج املدرسي
يف تطوير الفهم والتعبري اللغويني لفائدة أفراد اجملموعة الثانية ،وأظهرت قدرة هذه األخرية على
استخدام اللغة الشفوية كأداة للتواصل.
ومن طريق ما تقدم من عرض موجز لبعض اجلهود املبذولة يف دراسة موضوع الدمج
األكادميي لذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس االعتيادية ،يتبني لنا أن الدمج األكادميي من
املتغيات الرتبوية والنفسية املهمة ،ويرتبط مبتغريات أخرى منها تنمية املهارات اللغوية والتوافق
ّ
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النفسي واالجتماعي ،ويتأثر جناح الدمج بعوامل كثرية منها وجود معلمني مؤهلني يف جمال الرتبية
اخلاصة ،ووجود الدعم من قبل املعلمني والطلبة االعتياديني ،فضالً عن االجتاهات اإلجيابية لدى
املعلمني االعتياديني يف املدرسة حنو الدمج؛ وقد تباينت الدراسات السابقة يف نتائجها تبعاً لتباين
أهدافها ومتغرياهتا وعيناهتا ،فقد أشارت بعض الدراسات إىل وجود فروق دالة بني اجلنسني يف
اجتاهات ورؤى املعلمني للدمج .لكن املالحظ أبنه وعلى الرغم من حجم الدراسات اليت تعكس
اهتماماً واسعاً هبذه الظاهرة ،اليت متت على املستوى العريب واألجنيب إال أن هناك ندرة على املستوى
احمللي تستدعي البحث يف موضوع الدمج األكادميي ،والسيما يف ظل ما يشهده اجملتمع العراقي
مبختلف شرائحه ومؤسساته من حتوالت اجتماعية وثقافية ،وهو ما تسعى هذه الدراسة إىل حتقيقه.
الطريقة واإلجراءات:
 .1املنهج املتبع:
اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي املقارن الذي يعتمد على وصف الظاهرة
واملقارنة بني اجملموعات هبدف وصف ما هو كائن ،وتفسريه عرب إلقاء الضوء على املشكلة املراد
حبثها ،ومن خالل مجع البياانت اليت ميكننا من وصف الظاهرة املدروسة .إذ ميكن تعريف املنهج
الوصفي أبنه أسلوب من أساليب التحليل املرتكز إىل معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع
حمدد من خالل مدة زمنية معلومة ،وذلك من أجل احلصول على نتائج عملية يتم تفسريها بطريقة
موضوعية ومبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة (عبيدات وآخرون ،1999 ،ص.)46 :
 .2جمتمع الدراسة وعينتها:
ميثل جمتمع البحث املعلمني واملعلمات املستمرين على الدوام يف املدارس األساسية مبدينة
دهوك للعام الدراسي  .2018/2017أما عينة الدراسة فقد مت اختيارها قصدايً يف مرحلتني :ففي
املرحلة األوىل مت اختيار ( )10مدارس من بني ( )45مدرسة مشمولة ابلدمج يف مدينة دهوك ،ويف
املرحلة الثانية مت اختيار ( )12معلماً ومعلمة من كل مدرسة من املدارس اليت وقع األختيار عليها؛
وبذلك تكونت العينة من ( )120معلماً ومعلمة ،واجلدول ( )1يبني خصائص أفراد الدراسة.
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اجلدول ( )1يبني توزيع أفراد العينة تبعاً للجنس والعمر
املتغري
اجلنس:

العدد

النسبة املئوية

ذكر

48

% 40

أنثى
العمر:

72

% 60

 30-21سنة

32

% 26,7

 40-31سنة

43

% 35,8

 50-41سنة

31

% 25,8

 51-60سنة

14

% 11,7

.3أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة احلالية يف مجع البياانت على استبانة أعدها الباحث ،وتكونت االستبانة
يف صيغتها النهائية من ( )42فقرة متثل وتغطي ثالثة حماور هي :حمور إجيابيات الدمج األكادميي
بواقع ( )10فقرات ،وحمور سلبيات الدمج الذي احتوى أيضاً ( )10فقرات ،أما احملور األخري
فيتمثل يف معوقات الدمج األكادميي وتضمن ( )22فقرة ،ووضع أمام كل فقرة ثالثة بدائل
لإلجابة.
صدق األداة:
مت التحقق من صدق األداة عرب إجياد الصدق الظاهري وذلك من طريق عرض االستبانة
بصورهتا األولية املؤلفة من ( )46فقرة على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص يف العلوم
الرتبوية والنفسية مت اختيارهم من قسم الرتبية اخلاصة وقسم الرتبية وعلم النفس يف جامعة دهوك،
إلبداء آرائهم حول صالحية الفقرات الواردة يف االستبانة .واعتمد الباحث نسبة اتفاق بني اخلرباء
( )% 80معياراً لقبول الفقرة؛ وعليه ويف ضوء آراء احملكمني ومالحظاهتم ُح ِذفَت ( )4فقرات لعدم
ارتقائها إىل مستوى املعيار الذي ح ّدد لصالحية الفقرات.
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ثبات األداة:
ملا كانت االستبانة مقسمة على ثالثة حماور؛ فعليه مت حساب ثبات كل حمور بطريقة التجزئة
النصفية ،إذ مت تطبيق االستبانة على عينة مؤلفة من ( )20معلماً ومعلمة اختريوا من مدرستني من
املدارس األساسية املشمولة ابلدمج يف مدينة دهوك  .وابستخدام معامل ارتباط بريسون حلساب
االرتباط بني درجاهتم على الفقرات الفردية والفقرات الزوجية يف كل حمور ،تبني أن قيم معامالت
الثبات للمحاور الثالثة بعد التصحيح مبعادلة سبريمان – براون بلغ ()0.87 ،0,81 ،0,82
وهي قيم دالة على ثبات األداة؛ واعتماداً على ما تقدم فإن أداة البحث تتمتع ابلصالحية لتوفر
اخلصائص السيكومرتيه فيها .
 .4الوسائل اإلحصائية:
البياانت الواردة يف الدراسة ابستخدام برانمج احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية الذي
يرمز له ابختصار( ،)SPSSواعتمد الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 .1التكرارات والنسب املئوية لتحديد خصائص العينة.
 .2االختبار التائي لعينتني مستقلتني إلجراء املقارنة على وفق متغري اجلنس.
 .3حتليل التباين األحادي إلجراء املقارنة تبعاً ملتغريي العمر وسنوات اخلدمة.
نتائج البحث ومناقشتها:
بعد أن عوجلت البياانت إحصائياً ،سنحاول عرض النتائج على وفق األهداف الواردة يف
الدراسة ،ومن مث مناقشتها وعلى النحو اآليت:
اهلدف األول:
ملا كان اهلدف األول يف الدراسة يرمي إىل التعرف على أبرز اجلوانب اإلجيابية للدمج
األكادميي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،فعليه مت حساب متوسط الدرجات واالحنراف
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املعياري والوزن املئوي للفقرات املتضمنة يف احملور األول من األداة ،وكما مبني يف اجلدول (. )2
اجلدول ( )2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن املئوي لفقرات حمور إجيابيات الدمج
ت

الفقرة

املتوسط االحنراف
احلسايب املعياري

الوزن
املئوي

الرتتيب

1

يؤدي الدمج إىل إكساب ذوي االحتياجات ملهارات %75 .5538 2.250
التواصل.

8

2

يشارك الدمج يف زايدة فعالية ذوي االحتياجات يف احلياة %80 .5561 2.400
اليومية.

4

3

ينمي الدمج مفهوم الذات لدى التالميذ من ذوي %79 .5678 2.383
االحتياجات اخلاصة.

5

4

يزيد الدمج من فرص التفاعل االجتماعي لذوي %81 .6033 2.425
االحتياجات اخلاصة مع أقراهنم العاديني.

2

5

يساعد الدمج على اشباع ميول ورغبات التالميذ من ذوي %79 .5824 2.383
االحتياجات اخلاصة.

5

6

ينمي الدمج الشعور ابلقدرة على العطاء لدى التالميذ من %77 .5468 2.308
ذوي االحتياجات اخلاصة.

7

7

ينمي الدمج الثقة ابلنفس لدى التالميذ من ذوي %81.4 .5911 2.441
االحتياجات اخلاصة.

1

8

دمج التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصفوف %80 .6403 2.400
العادية جتسيد ملبدأ تكافؤ الفرص.

4

9

يقلل الدمج من احلساسية جتاه اآلخرين لدى التالميذ من %78.9 .5931 2.366
ذوي االحتياجات اخلاصة.

6

 10يشبع الدمج حاجات االنتماء واحلب لدى التالميذ من %80,6 .5881 2.416
ذوي االحتياجات اخلاصة.

3

يتضح من اجلدول ( )2أن مجيع الفقرات سجلت متوسطات أعلى من الوسط الفرضي
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البالغ ()2؛ وهذا يعين أهنا متثل إجيابيات الدمج من وجهة نظر أفراد العينة من املعلمني واملعلمات
يف املدارس األساسية .إذ جاءت يف املرتبة األوىل من بني إجيابيات الدمج الفقرة اليت تؤكد على
أن الدمج ينمي الثقة ابلنفس لدى التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة ،يليها يف املرتبة الثانية
الفقرة اليت تنص على أن الدمج يزيد من فرص التفاعل االجتماعي لذوي االحتياجات اخلاصة
مع أقراهنم العاديني ،ويف املرتبة الثالثة جاءت الفقرة“ :يشبع الدمج حاجات االنتماء واحلب لدى
التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة” ،أما يف املرتبة الرابعة فكانت هناك فقرتني :إحدامها تنص
على أن الدمج يسهم يف زايدة فعالية ذوي االحتياجات يف احلياة اليومية ،واألخرى تشري إىل أن
“دمج التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصفوف العادية جتسيد ملبدأ تكافؤ الفرص” ويف
املرتبة اخلامسة جاءت الفقراتن“ :ينمي الدمج مفهوم الذات لدى التالميذ من ذوي االحتياجات
اخلاصة”“ ،ويساعد الدمج على إشباع ميول التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة ورغباهتم” ،يف
حني احتلت الفقرة “يقلل الدمج من احلساسية جتاه اآلخرين لدى التالميذ من ذوي االحتياجات
اخلاصة “ املرتبة السادسة من بني اجيابيات الدمج .أما يف املرتبة السابعة فجاءت الفقرة اليت تفيد
أبن“ :الدمج ينمي الشعور ابلقدرة على العطاء لدى التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة”،
واحتلت الفقرة “ يؤدي الدمج إىل إكساب ذوي االحتياجات ملهارات التواصل” املرتبة األخرية
من بني إجيابيات الدمج األكادميي من وجهة نظر املعلمني واملعلمي.
ومن طريق إلقاء نظرة سريعة على هذه النتائج يتضح لنا أبن للدمج أتثريات نفسية واجتماعية
اجيابية على شخصية التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة ،وهذه النتيجة تنسجم مع ما توصلت
إليها الدراسات السابقة يف هذا اجملال واليت سبق اإلشارة إىل بعضها.
اهلدف الثاين:
وملا كان هذا اهلدف يسعى إىل التعرف على أبرز اجلوانب السلبية للدمج األكادميي من
وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،عليه مت حساب متوسط الدرجات واالحنراف املعياري والوزن املئوي
للفقرات املتضمنة يف احملور الثاين من األداة ،وكما مبني يف اجلدول (.)3
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اجلدول ( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن املئوي لفقرات حمور سلبيات الدمج
ت

الفقرة

االحنراف الوزن املئوي الرتتيب

املتوسط
احلسايب

املعياري

يؤثر دمج التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة
1
على وضع الصف بنح ٍو عام.

2.300

.5931

%76.7

10

يشعر التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة
2
ابإلحباط لعدم قدرهتم على جماراة اآلخرين.

2.405

.5468

%80.2

6

يشعر التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة يف
3
الدمج ابلضعف والنقص.

2.833

.6403

%94.4

1

يشعر التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة يف
4
صفوف الدمج ابخلجل الشديد.

2.325

.5824

%77.5

9

يعاين التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة من
5
صعوبة التكيف مع صفوف الدمج.

2.483

.5678

%82.8

2

يتعرض التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة أثناء
6
الدمج إىل اإلحباط.

2.408

.6033

%80.3

5

يشكل.جود التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة
7
يف الصف العادي عبئاً على املعلم.

2.481

.5538

%82.7

3

حيتاج املعلم عند دمج التالميذ من ذوي االحتياجات
8
اخلاصة إىل تنويع األهداف.

2.354

.5561

%78.5

8

حيتاج الدمج إىل تعديل املنهاج التعليمي ليتالءَم مع
9
ذوي االحتياجات اخلاصة.

2.373

.5881

%79.1

7

يستهلك الدمج معظم وقت املعلم مما يؤثر سلباً على
10
اهتمامه ابألطفال االعتياديني.

2.461

.5911

%82.0

4

وتشري النتائج املعروضة يف اجلدول ( )3إىل أن املعلمني واملعلمات يرون أبن هناك بعض
السلبيات لدمج ذوي االحتياجات مع أقراهنم االعتياديني يف املدارس األساسية ،ويف مقدمة تلك
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السلبيات أتيت الفقرة القائلة أبنه“ :يشعر التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الدمج
ابلضعف والنقص” ،تلليها الفقرة اليت تفيد أبنه “ :يعاين التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة
من صعوبة التكيف مع صفوف الدمج” ،ويف املرتبة الثالثة من السلبيات أتيت الفقرة“ :يشكل
وجود التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف االعتيادي عبئاً على املعلم” ،أما يف املرتبة
الرابعة فكانت الفقرة“ :يستهلك الدمج معظم وقت املعلم مما يؤثر سلبا على اهتمامه ابالطفال
العاديني» ،ومن مث يف املرتبة اخلامسة أتيت الفقرة“ :يتعرض التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة
أثناء الدمج إىل االحباط” ،بينما يف املرتبة السادسة أتت الفقرة“ :يشعر التالميذ من ذوي
االحتياجات اخلاصة ابإلحباط لعدم قدرهتم على جماراة اآلخرين” ،يف حني جاءت الفقرة القائلة
ليتالءم مع ذوي االحتياجات اخلاصة» يف املرتبة
أبنه« :حيتاج الدمج إىل تعديل املنهاج التعليمي َ
السابعة من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،تليها يف املرتبة الثامنة سلبية أخرى تتمثل يف الفقرة
“حيتاج املعلم عند دمج التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة إىل تنويع األهداف ،واليت يعدها
املعلمون واملعلمات من بني سلبيات الدمج” ،ويف املرتبة التاسعة كانت الفقرة“ :يشعر التالميذ من
ذوي االحتياجات اخلاصة يف صفوف الدمج ابخلجل الشديد” ،يف حني احتلت املرتبة األخرية
من بني السلبيات الفقرة اليت تشري إىل أنه“ :يؤثر دمج التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة على
وضع الصف بنح ٍو عام”.
تعب عن وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف
وما هو جدير ابلذكر أن هذه النتائج اليت ّ
مؤسساتنا الرتبوية تنسجم مع ما ورد يف األدبيات السابقة ،اليت تؤكد على وجود بعض السلبيات
يف عملية الدمج األكادميي ،ورمبا تكون انمجة عن اجتاهات سلبية حنو الدمج لدى بعض املعلمني
واملعلمات يف املدارس االعتيادية.
اهلدف الثالث:
ومبا أن هذا اهلدف يرمي إىل التعرف على املعوقات اليت تواجه عملية الدمج األكادميي
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،وعليه مت حساب متوسط الدرجات واالحنراف املعياري والوزن
املئوي للفقرات املتضمنة يف احملور الثالث من األداة ،وكما مبني يف اجلدول (.)4
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اجلدول ( )4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن املئوي لفقرات حمور معوقات الدمج
ت

الفقرة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الوزن
املئوي

الرتتيب

1

نقص االختبارات ووسائل التشخيص لذوي 2.058
االحتياجات اخلاصة.

% 68.6 .6773

16

2

ضعف تعاون املعلمني االعتياديني مع معلم الرتبية 2.316
اخلاصة.
قلة دعم إدارة املدرسة وتشجيعها ملعلم الرتبية اخلاصة 2.283
يف القيام مبهامه.

% 77.2 .5342

3

% 76.1 .5374

5

4

النقص الواضح يف تدريب معلمي الرتبية اخلاصة على 2.283
وضع اخلطط الفردية.

% 76.1 .7798

5

5

عدم وضوح دور معلم الرتبية اخلاصة يف الصف 2.183
االعتيادي.
االجتاهات السلبية للمعلمني حنو دمج التالميذ ذوي 2.216
االحتياجات اخلاصة يف الصف االعتيادي.

% 72.7 .8094

11

% 73.8 .5051

9

7

ضعف اإلعداد املهين ملعلم الرتبية اخلاصة يف التعامل 2.291
مع دمج ذوي االحتياجات.

% 76.3 .7821

4

8

قلة احلوافز املادية ملعلم الرتبية اخلاصة الذي يعمل يف 2.116
صفوف الدمج.

% 70.5 .7354

14

9

النظرة السلبية من قبل الزمالء من املعلمني حنو معلم 2.216
الرتبية اخلاصة.

% 73.8 .6759

9

 10ضعف قدرات معلم الرتبية اخلاصة يف حتديد 1.683
االحتياجات الرتبوية للتالميذ يف صفوف الدمج.

% 56.1 .9525

17

 11ضعف إمكاانت معلم الرتبية اخلاصة يف كتابة التقارير 2.100
عن وضع التالميذ يف صفوف الدمج.

% 70.0 .7147

15

 12قلة معرفة املعلم بتخطيط الربامج التعليمية وإعدادها 2.150
لذوي االحتياجات أثناء دجمهم.

% 71.6 .7177

13

3

6
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ت

الفقرة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الوزن
املئوي

الرتتيب

 13عدم توافر الصالحية للمعلم يف حذف أو إضافة 2.275
وحدات تدريسية للمنهج املقرر.

% 75.8 .7096

6

 14قلة مراعاة املنهج ملستوايت التالميذ من ذوي 2.425
االحتياجات اخلاصة.

% 80.8 .6033

1

 15عدم توافر األدوات واملواد التعليمية املناسبة للتالميذ 2.241
ذوي االحتياجات اخلاصة.

% 74.7 .5344

7

 16أساليب التقومي املعتمدة يف املدارس ال تتناسب مع 2.175
إمكاانت ذوي االحتياجات اخلاصة.

% 72.5 .4791

12

 17االجتاهات السلبية لدى التالميذ االعتياديني حنو 2.350
ذوي االحتياجات اخلاصة.

% 78.3 .5746

2

 18ضعف القدرة على تصميم أوراق عمل ووسائل 2.191
تعليمية مناسبة لتدريس ذوي االحتياجات.

% 73.0 .5694

10

 19نقص التقنيات والتكنولوجيا املساندة ملساعدة 2.191
التالميذ يف صفوف الدمج.

% 73.0 .5233

10

 20عدم اقتناع أولياء األمور مبسألة دمج أبنائهم من 2.233
ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدرسة.

% 74.4 .5303

8

 21قلة التمويل والدعم اإلداري؛ مما يؤدي إىل قصور يف 2.100
تلبية احتياجات التالميذ .

% 70.0 .4565

15

 22ضعف مشاركة األسرة يف اخلطط الرتبوية الفردية 2.100
ألبنائهم من ذوي االحتياجات اخلاصة.

% 70.0 .4377

15

وتشري النتائج املعروضة يف اجلدول ( )9إىل أن املعلمني واملعلمات يقررون أبن هناك جمموعة
من املعوقات اليت تواجه عملية الدمج األكادميي يف املدارس األساسية يف إقليم كردستان العراق،
األول ،وأتيت يف مقدمة تلك املعوقات:
وسنعرض هنا فقط الفقرات اليت احتلت املراتب العشر َ
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“قلة مراعاة املنهج ملستوايت التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة” ،إذ احتلت هذه الفقرة املرتبة
األوىل من بني املعوقات الواردة يف أداة البحث ،تليها يف املرتبة الثانية فقرة“ :االجتاهات السلبية
لدى التالميذ العاديني حنو ذوي االحتياجات اخلاصة” ،ويف املرتبة الثالثة فقرة“ :ضعف تعاون
املعلمني العاديني مع معلم الرتبية اخلاصة” ،أما يف املرتبة الرابعة فجاءت الفقرة“ :ضعف اإلعداد
املهين ملعلم الرتبية اخلاصة يف التعامل مع دمج ذوي االحتياجات” ،وكان هناك فقراتن يف املرتبة
اخلامسة مها“ :قلة دعم إدارة املدرسة وتشجيعها ملعلم الرتبية اخلاصة يف القيام مبهامه و“النقص
الواضح يف تدريب معلمي الرتبية اخلاصة على وضع اخلطط الفردية” .تليها يف املرتبة السادسة فقرة:
“ عدم توافر الصالحية للمعلم يف حذف وحدات تدريسية للمنهج املقرر أو إضافتها” ،ويف املرتبة
السابعة فقرة“ :عدم توافر األدوات واملواد التعليمية املناسبة للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة”،
ومن مث يف املرتبة الثامنة فقرة“ :عدم اقتناع أولياء األمور مبسألة دمج أبنائهم من ذوي االحتياجات
اخلاصة يف املدرسة” ،مث يف املرتبة التاسعة كان هناك فقراتن مها“ :االجتاهات السلبية للمعلمني
حنو دمج التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف االعتيادي” و “النظرة السلبية من قبل
الزمالء من املعلمني حنو معلم الرتبية اخلاصة” ،ووردت يف املرتبة العاشرة فقراتن مها“ :ضعف القدرة
على تصميم أوراق عمل ووسائل تعليمية مناسبة لتدريس ذوي االحتياجات” و“نقص التقنيات
والتكنولوجيا املساندة ملساعدة التالميذ يف صفوف الدمج”.
ويتضح مما سبق أن هناك معوقات متعددة ويف جماالت خمتلفة تواجه عملية الدمج األكادميي
يف املدارس األساسية ،بعضها خاصة بتنفيذ املناهج الدراسية يف صفوف الدمج ،والبعض األخر
ذات عالقة ابملعلمني وإعدادهم والتعاون بينهم يف أثناء أتديتهم ملهامهم التعليمية يف صفوف الدمج،
يف حني ترتبط بعض املعوقات ابجتاهات ومواقف التالميذ االعتياديني حنو ذوي االحتياجات
اخلاصة ،وإن هناك معوقات بسبب نقص التقنيات والوسائل املساعدة اليت تتطلبها صفوف الدمج،
وأحياانً تكون موقف األسرة السليب وضعف تعاوهنا ،وكذلك اإلدارة املدرسية معوقاً أمام دمج ذوي
االحتياجات اخلاصة.
وتنسجم هذه النتائج مع ما ورد يف األدبيات هبذا الصدد ،إذ تشري املصادر إىل أن هناك
معوقات كثرية تواجه الدمج األكادميي ،فعدم قدرة املدرسة على تلبية احتياجات الطلبة ذوى
االحتياجات اخلاصة ،وعدم مناسبة األماكن اليت يوجد هبا الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة،
ونقص األجهزة واإلمكانيات ،وعدم توفري حجرة ذات تقنية عالية للصفوف األولية .وكذلك هناك
معوقات تواجه املعلم تتمثل يف فلسفة الرتبية؛ وهذه املعوقات تتمثل يف النقص احلاد يف برامج إعداد
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معلمي الرتبية اخلاصة ،وقلة املخصصات املالية ،ونقص برامج التوعية للمجتمع ،ويف عدم إدخال
التقنية احلديثة يف تدريس الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة (عدس :2002 ،ص.)91
اهلدف الرابع:
وألجل حتقيق هذا اهلدف الذي يرمي إىل التعرف على داللة الفروق يف وجهة نظر املعلمني
واملعلمات حول اجيابيات الدمج وسلبياته ومعوقاته تبعاً ملتغريات (اجلنس ،والعمر) ،فعليه عُوجلت
البياانت إحصائياً على النحو اآليت:
أ .الفروق تبعاً ملتغري اجلنس:
ولغرض معرفة فيما إذا كان هناك فروق دالة يف وجهات نظر الذكور واإلانث من املعلمني
بشأن كل من حمور من احملاور( :إجيابيات الدمج وسلبياته ومعوقاته) ،جلأ الباحث إىل املقارنة بني
اجلنسني ابستخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني وسيلة إحصائية ،واجلدول ( )5يبني ذلك.
اجلدول ( )5نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف وجهات نظر املعلمني واملعلمات على وفق متغري
اجلنس
احملور

اجملموعة

العدد

متوسط
الدرجات

االحنراف
املعياري

القيمة
التائية

مستوى
الداللة

إجيابيات
الدمج

ذكور
إانث

48
72

23,479
23,972

2,975
2,313

1,019

غري دال

سلبيات
الدمج

ذكور
إانث
ذكور

48
72
48

24,223
24,035
45,042

2,867
2,841
4,876

1,382

غري دال

5,275

0.001

إانث

72

50,236

5,478

معوقات
الدمج

وتشري النتائج املعروضة يف اجلدول ( )5إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني وجهات
نظر املعلمني واملعلمات يف احملور األول اخلاص ابجيابيات الدمج واحملور الثاين الذي يتعلق بسلبيات
الدمج يعزى إىل متغري اجلنس ،يف حني تبني أن هناك فرقاً داالً إحصائياً عند مستوى داللة
( )0,001بني وجهات نظر الذكور واإلانث بشأن معوقات الدمج األكادميي ولصاحل اإلانث.
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ورمبا يعود ذلك إىل عامل الثقافة وطبيعة التنشئة االجتماعية ،واختالف الدور اجلنسي ،وتباين
التوقعات بني اجلنسني؛ حيث إن اإلانث أعلى من الذكور يف تقديرهم للمعوقات اليت تواجه عملية
الدمج األكادميي لذوي االحتياجات اخلاصة؛ وهذا يعود إىل الفرق بني طبيعة املرأة والرجل ،ففي
الغالب أن النقطة اليت قد تراها املرأة معوقاً ال يعتربها الرجل معوقاً ،وذلك لقدرته على التحمل
وتكوينه النفسي والبيولوجي املختلف عن طبيعة تكوين األنثى.
ب .الفروق تبعاً ملتغري العمر:
وألجل معرفة فيما إذا كان هناك فروق دالة يف وجهات نظر املعلمني واملعلمات حول
اجيابيات وسلبيات ومعوقات الدمج األكادميي لذوي االحتياجات اخلاصة مع أقراهنم يف الصفوف
متغي العمر ،جلأ الباحث إىل استخدام حتليل التباين األحادي وسيلة إحصائية
االعتيادية حبسب ّ
يف املعاجلة ،واجلدول رقم ( )6يوضح ذلك.
اجلدول ( )6نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفرق يف وجهة نظر املعلمني واملعلمات تبعاً للعمر

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

69,3
9500,122
9569,422

3
116
119

23,1
81,897

0,282

غري

سلبيات
الدمج

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

78,236
8564,321
8642,557

3
116
119

0,393 29,078
73,830

معوقات
الدمج

احملور

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

103,542
12453,760
12557,302

3
116
119

0,321 34,514
107,36

إجيابيات
الدمج

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

قيمة F

مستوى
الداللة
دال
غري
دال
غري
دال

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة يف وجهات نظر املعلمني واملعلمات يف أي حمور من
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احملاور الثالثة املتمثلة يف اجيابيات الدمج األكادميي وسلبياته ومعوقاته وهذا يعزى ملتغري العمر ،إذ
كانت القيم الفائية احملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( .)0.05وميكن تفسري هذه
النتيجة يف أن العمر ال يؤثر يف وجهة نظر املعلم بشأن موضوع الدمج ،بل رمبا أن هناك عوامل
أكثر أمهية ميكن هلا أن تؤثر يف وجهة نظر املعلم اليت تتمثل يف مهاراته وكفاءته وما ميتلكه من
خربات ،وبعبارة أخرى :إن مؤهالت املعلم قد تؤثر يف هذا األمر بغض النظر عن عمره ،والسيما
أن أفراد العينة يعيشون يف األجواء الرتبوية والتعليمية نفسيهما ويتعرضون إىل املؤثرات االجتماعية
والثقافية نفسيهما ،ويشرتكون يف معاانهتم من حمدودية اإلمكاانت املادية يف املؤسسات الرتبوية؛
وهلذا مل تظهر فروق دالة بينهم يف وجهات نظرهم إزاء كل من اإلجيابيات والسلبيات وكذلك ما
خيص الدمج األكادميي.
التوصيات واملقرتحات:
استكماالً للفائدة املتوخاة من الدراسة احلالية يوصي الباحث ابآليت:
 .1ضرورة قيام مديرايت اإلعداد والتدريب يف وزارة الرتبية ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ﻠﺘﻌديل االجتاهات
السلبية لديهم حنو دمج ذوي االحتياجات اخلاصة مع أقراهنم يف الصفوف االعتيادية.
 .2تعيني خرجيي أقسام الرتبية اخلاصة يف املدارس األساسية ابعتبارهم مؤهلني ليمارسوا
مهامهم يف صفوف الدمج ،إىل جانب املعلم العادي يف الصف؛ لتقدمي اخلدمات الرتبوية للتالميذ
ذوي االحتياجات اخلاصة.
 .3تبين سياسية تعليمية فعالة جتاه الدعم الكامل للدمج األكادميي عرب إصدار تعليمات
واضحة لتوصيف دور كل من معلم الرتبية اخلاصة واملعلم االعتيادي يف صفوف الدمج ،ليعرف كل
منهم مسؤولياته والواجبات امللقاة على عاتقه ،ودعم تلك األدوار وتشجيعها من قبل إدارة املدرسة
لضمان عملية الدمج.
 .4تنويع خدمات الرتبية اخلاصة يف املدارس وتوفري املستلزمات اخلاصة بصفوف الدمج من
طريق توفري موازنة من قبل وزارة الرتبية لتلبية احتياجات املدارس املشمولة ابلدمج ،لضمان توافر
أنشطة ووسائل تعليمية تتطلبها عملية دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف العادي.
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 .5ضرورة قيام إدارات املؤسسات الرتبوية (املدارس) بتدعيم دور معلمي الرتبية اخلاصة
ومشاعر األمن واالطمئنان لدى التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة ،وذلك عرب برامج إرشادية
تعد هلذا الغرض.
 .6على منظمات اجملتمع املدين تقدمي اخلدمات االجتماعية والثقافية والصحية لألسر اليت
حتتضن التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة لرفع الروح املعنوية لديهم ،وتوعية أولياء األمور
واجملتمع حول أمهية الدمج الرتبوي للمعاقني .
 .7ضرورة قيام املؤسسات احلكومية (دوائر الرعاية االجتماعية) بتوفري الدعم املادي وتوفري
اخلدمات واألجهزة للتالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة لتسهيل عملية دجمهم يف املدارس
االعتيادية.
 .8على وسائل اإلعالم إبراز اجلانب اإلجيايب يف عملية الدمج وأمهية وجود التالميذ ذوي
االحتياجات بني أقراهنم يف املدارس االعتيادية؛ إلثراء احلياة االجتماعية والثقافية يف العراق من
خالل جتسيد قيم املساواة والعدالة والتعاون ،وتطوير قدراهتم ومهاراهتم.
 .9ضرورة قيام وزارة الرتبية بتشكيل جلنة يف كل مديرية عامة للرتبية لتشخيص فئات
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة اليت ميكن دجمها يف الصفوف االعتيادية ،وكذلك حتديد الفئات
اليت ال ميكن هلا االستفادة من برامج الدمج ،ومن طريق االعتماد على أدوات حديثة للتشخيص
متتاز ابلصدق والثبات.
 .10يرى الباحث أن هناك حاجة إلجراء مزيد من الدراسات يف هذا اجملال هبدف إبراز
دور الدمج األكادميي يف تنمية الدمج االجتماعي واملهين يف اجملتمع العراقي؛ وألجل تسليط الضوء
على اجلوانب االجتماعية والنفسية حلياة األفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة.
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•الصمادي ،علي حممد علي )2010( :اجتاهات املعلمني حول دمج الطلبة املعاقني يف الصفوف الثالثة األوىل
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امللخص:
يتناول البحث مشكلة تزايد أعداد الطلبة يف ظل اخنفاض أعداد املدارس احلكومية املؤهلة
الستقباهلم ،وعدم إمكانية الدولة من إجياد معاجلة سريعة وجذرية هلذه املشكلة نظراً للظروف الراهنة
اليت مير هبا العراق من عدم االستقرار األمين ،والسياسي ،واألزمة املالية ،اليت مر هبا مؤخراً؛ هذا من
انحية ،ومن انحية أخرى يتناول البحث وضع املدارس األهلية اليت متثل البديل األول ألولياء األمور
الذين يرغبوب مبستوى تعليمي ألبنائهم وظروف تعليمية أفضل مما هو متوافر يف املدارس احلكومية،
ولكن حىت هذا البديل املتاح يعاين من بعض املشكالت منها الرتكيز على الشكل بدالً من املضمون
يف العملية التعليمية والرتبوية يف أغلب األحيان ،فضالً عن كونه متاحاً إىل شرائح حمدودة من الطلبة
بسبب األجور املرتفعة لإلنتماء إىل هذه املدارس وعدم انتشارها بنح ٍو واسع يف مجيع مناطق البالد؛
لذا جاءت فكرة اقرتاح صيغة استثمارية جديدة ألنشاء مدارس خاصة جتمع بني مميزات املدارس
احلكومية واملدارس األهلية وتعاجل نقاط الضعف اليت يعاين منها كال النوعني ،إذ يقدم البحث آلية
جديدة لتوفري رأس املال الالزم إلنشاء هذه املدارس وإلدارهتا ،واإلشراف عليها على وفق معايري
ومؤشرات جودة التعليم؛ لتؤدي هذه املدارس دورها يف تطوير التعليم وأتهيل املعلم بنح ٍو مستمر،
وحتسني أساليب التدريس وتطويرها ،وربط الطلبة ابملناهج من خالل األنشطة التفاعلية اخلاصة
ابملنهج ،واالهتمام ابملباين التعليمية من حيث السالمة واألمان والبيئة املناسبة للتعلم لكل من الطلبة
واملعلم من أجل أداء مهمته ابلنحو األمثل.
اهليكلية:
ولتحقيق هدف البحث سيتم تقسيم البحث إىل احملاور األتية:
 احملور األول :منهجية البحث ودراسات سابقة. احملور الثاين :واقع التعليم احلكومي واألهلي يف العراق. احملور الثالث :أهم املعايري واملؤشرات الدولية اليت جيب توافرها يف املؤسسات التعليمية. احملور الرابع :اقرتاح آلية استثمارية إلنشاء املدارس األهلية ذات اجلودة العالية واملتاحةملعظم أبناء اجملتمع.
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 احملور اخلامس :االستناجات والتوصيات.احملور األول
منهجية البحث ودراسات سابقة
 1 . 1منهجية البحث.
 .1 . 1 . 1املشكلة:
مع تزايد أعداد الطلبة املؤهلني للدراسة يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية ويف
مر هبا العراق فضال عن اخنفاض البىن التحتية للمؤسسات التعليمية بشكل
ظل األزمة املالية اليت ّ
عام ويف احملافظات اليت عانت من احلروب بنح ٍو خاص (مثل حمافظة نينوى ،وصالح الدين ،ودايىل
واألنبار) ،تطفو على السطح عدد من التساؤالت ميكن تلخيصها ابآليت:
 أإن املدارس احلكومية بوضعها احلايل قادرة على احتضان مجيع الطلبة املؤهلني للدراسة؟ هل تتمتع املدارس احلكومية ابملتطلبات األساسية الالزمة ألداء مهمتها التعليمية والرتبويةابلنحو األمثل؟
 يف حال وجود فجوة بني أعداد الطلبة املؤهلني للدراسة وإعداد املدارس احلكومية املؤهلةالستيعاهبم ،هل إبمكان املدارس األهلية (اخلاصة) أن تؤدي دوراً هاماً يف سد هذه الفجوة؟
 هل تعد املدارس األهلية البديل األمثل عن املدارس احلكومية من حيث توفري متطلباتاألساسية لعملية الرتبية والتعليم؟ وهل هي متاحة إىل مجيع أبناء الشعب مبخلف أطيافه االجتماعية
واالقتصادية واجلغرافية؟
 إن التعليم يف املدارس األهلية يركز بنح ٍو أساس على إرضاء الطلبة وذويهم؟ أم على جوهرومضمون العملية التعليمية والرتبوية؟
من التساؤالت السابقة ميكن حتديد مشكلة البحث بوجود قصور يف أعداد املدارس
احلكومية وكذلك يف البىن التحتية للمؤسسات التعليمية ،ومن الصعب على احلكومة يف الوقت
الراهن معاجلة هذا القصور ،وإن املدارس األهلية ومبا توفره من متطلبات أساسية للعملية التعليمية
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من أبنية ومالكات وبرامج ووسائل تعليمية إال أهنا ال ترتقي إىل معاجلة هذا القصور بنح ٍو كامل.
 .2 . 1 . 1اهلدف:
يهدف البحث إىل اقرتاح صيغة استثمارية إلنشاء مدارس أهلية على وفق املعايري الدولية
جلودة التعليم وذات اإلنتشار اجلغرايف الواسع وأبجور غري مرتفعة ومرهقة لعوائل الطلبة ،ابستثمار
إمكانيات املعلمني واملدرسني املتقاعدين املادية والرتبوية وحتت مظلة نقابة املعلمني العراقيني.
 .3 . 1 . 1األمهية:
تنبع أمهية البحث من أمهية التعليم الذي يع ّد ضرورة من ضرورات احلياة ،وهو الركيزة
األساسية ألي تطور ومناء اجتماعي واقتصادي ،فمن طريق التعليم تبين اجملتمعات القوية املتماسكة
جيل متعل ٍم و ٍاع ٍ
املكتفية ذاتياً املعتمدة على نفسها يف تعليم أبنائها للحصول على ٍ
مثقف يستطيع
التقدم ابجملتمع اقتصادايً وحضارايً .هذا ويعد التعليم من أهم العوامل اليت تساعد يف التغلب على
املشكالت اليت تواجه اجملتمع على الصعيد االجتماعي ،إذ إن ازدايد عدد املتعلمني يف اجملتمع
تقلل اجلرمية واملشكالت الناجتة عن قلة التعليم كالتسول ،وعمالة األطفال ،واملشكالت االجتماعية
األخرى ،والظواهر السلبية يف اجملتمع.
 .2 . 1دراسات سابقة
 دراسة (اليونسيف« )2016 :تكلفة ومنافع التعليم يف العراق  /دراسة حتليلية حولقطاع التعليم وإسرتاتيجيات زايدة املنافع من التعليم»
هدفت الدراسة إىل حتليل قطاع التعليم وحتديد املنافع االقتصادية للتعليم ،وتشخيص مكامن
القصور ،وكذلك تسليط الضوء يف املوضوعات ذات األولوية الرئيسية يف قطاع التعليم وارتباطاهتا
الواضحة مع االسراتيجية الوطنية للتعليم  ،2020-2011وتقيس هذه الدراسة تكلفة وحدة
التعليم احلكومي ومنافع التعليم املستقاة من سوق العمل واملنفعة االقتصادية الضائعة من التعليم
بسبب التسرب يف مرحلة التعليم االبتدائي أو الثانوي للبنني والبنات ،وإن مشكلة التسرب ليست
فقط قضية خاصة حبقوق اإلنسان ،وأمنا أيضاً هي قضية اقتصادية طويلة األجل؛ وال تؤثر على الفرد
فقط بل على اجملتمع العراقي أبسره .وتوصلت الدراسة إىل اخنفاض جمموع اإلنفاق على التعليم من
 9.7ترليون دينار عراقي منذ  2014 - 2013إىل  6.7تريليون دينار يف 2016 – 2015
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واخنفض حجم اإلنفاق على املوازنة االستثمارية ،ويستمر ذلك االخنفاض يف االستثمار مبعدل
متسارع ،فخالل  2016 – 2015أنفق العراق  % 5.7فقط من اإلنفاق احلكومي على التعليم
األمر الذي يضع البالد أسفل السلم ابملقارنة مع دول الشرق األوسط؛ ونتيجة لذلك فإن جودة
التعليم ما تزال مبعث قلق كبري.
 دراسة (ديوان الرقابة املالية االحتادي « )2015 :انتشار املدارس األهلية وانعكاسه يفالتطور الكمي على حساب التطور النوعي».
هدفت الدراسة إىل تقومي مدى كفاءة السياسات املوضوعة من قبل وزارة الرتبية وفعاليتها
يف اإلشراف ومتابعة سري العملية الرتبوية يف املدارس األهلية ،وذلك بتفعيل العمل بنظام التعليم
األهلي واألجنيب رقم ( )5لسنة  ،2013والتعليمات الصادرة عنه ،وحتديد جوانب اخللل واملسببة
للمشكلة الرئيسة واملسامهة يف وضع املقرتحات لتقليل آاثرها السلبية .ومن أهم النتائج اليت مت
التوصل إليها هو اخنفاض املستوى التعليمي يف املدارس األهلية ،وإن تفوق بعض الطلبة يف هذه
املدارس يعود إىل جهودهم الفردية ،وإن هناك ضعفاً يف الدور اإلشرايف على املؤسسات التعليمية
األهلية ،وأوصت الدراسة بتحفيز املدارس األهلية على رفع املستوى التعليمي مع تفعيل عمل
اللجان الفنية املتخصصة للقيام بدورها يف الكشف على املؤسسات التعليمية ،األهلية وتقدمي
تقاريرها دورايً.
 دراسة (أبو عبدة« )2011 :درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف مدارسحمافظة انبلس من وجهة نظر املديرين فيها»

هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس
متغيات كل من اجلنس
الفلسطينية يف حمافظة انبلس من وجهة املديرين فيها ،فضالً عن حتديد دور ّ
واملؤهل العلمي والتخصص وسنوات اخلربة والسلطة املشرفة على ذلك .وقد توصلت الدراسة إىل
وجود درجة تطبيق متوسطة ملعايري إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس عينة البحث يف مجيع اجملاالت
لذا أوصت الدراسة بضرورة وضع نظام وسياسات للمكافآت ،واالعرتاف ابلتمايز على مستوى
اجملتمع احمللي والوطين بني مؤسسات التعليم األساسي ،فضالً عن أمهية وضع اللوائح التنظيمية
لرتقيات املعلمني على أساس اإلجناز ،واإلبداع ،واخلربة ،والعطاء يف املهنة.
 دراسة (آل رفعة« )2015 :تصور مقرتح ملعايري ضمان اجلودة واالعتماد املؤسسيابملدارس السعودية يف ضوء التوجهات العاملية».
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هدفت الدراسة إىل التعرف على معايري ضمان جودة التعليم يف ضوء خربات بعض
الدول العربية واألجنبية ،ومن مث تقدمي مقرتح لالستفادة من تلك اخلربات ،وقد خلصت الدراسة
إىل جمموعة من النتائج أمهها أن تطبيق معايري ضمان اجلودة يف الدول املتقدمة أدى إىل تطوير
ملحوظ يف جودة التعليم العام يف تلك الدول ،وأوصت الدراسة إبجراء دراسة جتريبية عن أمنوذج
االحتاد األورويب جلودة التعليم.
 دراسة (أبو مصطفى« )2016 :درجة توافر معايري جودة اخلطة املدرسية يف املدارسالثانوية مبحافظات غزة وعالقتها مبستوى حتقيق أهداف املدرسة الفاعلة».
هدفت الدراسة التعرف إىل درجة توافر معايري جودة اخلطة الدراسية يف املدارس الثانوية،
وعالقتها مبستوى حتقيق أهداف املدرسة الفاعلة ،واتبع يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،
وكان من أهم النتائج اليت مت التوصل إليها توافر معايري اجلودة يف اخلطة املدرسية يف املدارس الثانوية
عينة البحث بنسبة  % 74وأن هناك عالقة طردية قوية بني درجة توافر معايري اجلودة يف اخلطة
املدرسية ،ومستوى حتقيق أهداف املدرسة الفاعلة.
متتاز الدراسة احلالية بكوهنا دراسة ال تقتصر على تقييم جودة اجلوانب التعليمة والرتبوية
للمؤسسات التعليمية يف العراق ،وإمنا تسعى إىل اقرتاح آلية استثمارية لتوفري مؤسسات تعليمية
جبودة عالية ومتاحة لشرحية كبرية من أبناء اجملتمع.
احملور الثاين
واقع التعليم احلكومي واألهلي يف العراق
أكد األمني العام لألمم املتحدة آنذاك ابن كي مون على أمهية التعليم حىت يف أسوأ الظروف
وأحلكها ،إذ يساعد التعليم على منح التالميذ الثقة الالزمة ملواجهة املستقبل ،وإن للتعليم قدرة
مطلقة على تغيري حياة الناس لألفضل .
وقد مت استثمار ما ال يقل عن  % 5إىل  % 6من الناتج القومي اإلمجايل لسد الفجوة
التمويلية يف التعليم لزايدة االستثمار العاملي يف نظم التعليم يف البلدان الفقرية مبقدار  24مليار دوالر
أمريكي إضايف سنواي من أجل سد الفجوة التمويلية اخلاصة ابلتعليم االبتدائي واإلعدادي مع التأكد
من االستخدام الفعال للموارد املرصودة خلطط التعليم الوطنية واملساءلة بشأن هذا االستخدام ،وال
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يعد التعليم جمرد ضرورة أخالقية – فالتعليم هو اختيار حصيف؛ فكل دوالر يستثمر يف التعليم يدر
عائدا يرتاوح ما بني  10و  15دوالراً (ابن كي مون)5:2012 ،
 . 1 . 2التعليم احلكومي

حبسب تقرير اليونسكو ،فإن العراق يف حقبة ماقبل حرب اخلليج الثانية عام 1991
ميالدية كان ميتلك نظاماً تعليمياً ُّ
يعد من أفضل أنظمة التعليم يف املنطقة .وكانت نسبة القادرين
على القراءة والكتابة ( )literacyإابن السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي عالية ،حيث
كاد العراق يف ذلك الوقت أن يقضي على األمية متاماً من خالل إنشاء محالت حمو األمية .لكن
التعليم عاىن الكثري بسبب ما تعرضه العراق من حروب وحصار وانعدام األمن ،إذ وصلت نسبة
األمية حالياً إىل مستوايت غري مسبوقة يف أتريخ التعليم احلديث يف العراق ،وحتاول احلكومة العراقية
احلالية تدارك هذه األزمة ،بعد أن خصصت  % 10للتعليم من ميزانيتها السنوية.
تشكل املدارس االبتدائية العدد األكرب من املدارس يف العراق وأن عدد املدارس احلكومية
أكثر بكثر من املدارس اخلاصة حبسب اجلدول أدانه ومع ذلك ،لوحظ ارتفاع يف خصخصة التعليم
حيث اخنفض عدد املدارس احلكومية مقارنة بعدد من املدارس اخلاصة.
جدول ( )1عدد املدارس حسب مستوى التعليم
عموم احملافظات
الثانوية
اخلاص

العام

اخلاص

العام

447 4.313 239 2.082 190

15.329

328

713

14-2013

459 3.025 244 1.450 194

10.291

269

535

15-2014

589 3.630 306 1.807 238

12.353

329

649

16-2015

0.2-

26.5

4.7

*) (%االرتفاع

33.7

العام

املتوسطة

6.5

اخلاص

36.6

العام

االبتدائية

1.4

اخلاص

رايض االطفال

46.9

املصدر :تكلفة ومنافع التعليم يف العراق :دراسة حتليلية حول قطاع التعليم واسرتاتيجيات
زايدة املنافع من التعليم ،يونيسف ص.16 :
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فيما خيص ابلبنية التحتية ،ففي واقع احلال حيتاج عدد كرب من املدارس إىل إعادة أتهيل ،إذ
تبلغ نسبة املدارس اليت حتتاج إىل إعادة أتهيل ما يقارب  %40منها طبقاً إىل بياانت وزارة الرتبية
للعام  ،2016وتشكل املدارس االبتدائية القسم األكرب من ذلك العدد مبا يقارب  4,503مدرسة
وهو ما ميثل ثالثة أرابع العدد الكلي من جمموع املدارس .فضالً عن ذلك متثل املدارس غري املطابقة
للمواصفات اإلنشائية املعتمدة مشكلةً أخرى والسيما يف املرحلة االبتدائية بنسبة تقارب 15.3
 ،%حيث حتتاج واحدة من كل اثنتني من املدارس الواقعة يف عموم العراق إىل إعادة أتهيل أو يف
واقع احلال مل تعد صاحلة للدراسة.
جدول ( )2إحتياجات إعادة أتهيل املدارس لعموم العراق 2016
العمود

A

B

مستوى التعليم عدد املدارس الكلي مدارس حتتاج أتهيل

C

النسبة

مدارس غري مطابقة
للمواصفات

C/A A/B

رايض االطفال

640

303

66

47.3

10.3

االبتدائي

10.660

4.503

1.631

42.2

15.3

الثانوي

3.034

1.280

252

42.2

8.3

املهين

220

118

22

53.6

10.0

املعاهد

61

26

1

42.6

1.6

الكلي

14.615

6.230

1.972

42.6

13.5

املصدر :تكلفة ومنافع التعليم يف العراق :دراسة حتليلية حول قطاع التعليم واسرتاتيجيات
زايدة املنافع من التعليم ،يونيسف ص.18 :
 .1 . 1 . 2واقع التعليم يف املدارس احلكومية
بعد إجراء املقابالت املباشرة مع املشرفني الرتبويني ومديري املدارس احلكومية ومدرسيها
وأولياء األمور واالطالع على رآي اإلعالم العراقي ُح ِّدد أهم أوجه التعليم يف املدارس احلكومية
ابآليت:
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 وجود نقص شديد يف عدد األبنية املدرسية؛ مما أدى إىل استخدام املبىن نفسه من قبلأكثر من مدرسة ،واكتظاظ الفصول الدراسية؛ مما أثر سلباً على أبنية املدرسة وجودة العملية
التعليمية.
 حاجة األبنية املدرسية إىل إعادة التأهيل فما يقارب نصف املدارس احلكومية احلاليةحباجة إىل إعادة أتهيل لكوهنا أبنية قدمية حباجة إىل الرتميم والصيانة بنح ٍو مستمر فضالً عن عجزها
إىل تلبية أهم معايري اجلودة على سبيل املثال ال احلصر إفتقارها إىل اإلانرة ووسائل التدفئة والتربيد
واملاء ودورات املياه وإىل واملختربات العلمية واملكتبات والساحات واحلدائق.
 متتاز املالكات التدريسية من ذوي املسرية التعليمية الطويلة ابخلربة والكفاءة والعطاء يفكل من جانيب التعليمي والرتبوي ،يف حني تفتقر بعض املالكات التدريسية الشابة هلذه اخلربة
والكفاءة والعطاء ،فضالً عن عدم الرغبة يف تطوير الذات وحتسني املهارات؛ لكوهنم غري معرضني
إىل املنافسة ،ويشعرون ابالستقرار وضمان مستقبلهم ألهنم يعملون يف القطاع العام.
 ظاهرة انتشار واسعة للدروس اخلصوصية ،فبعد أن كانت هذه الظاهرة حمصورة تقريباًيف طلبة السادس اإلعدادي أصبح اليوم أمراً ضرورايً لطلبة مجيع الصفوف جبميع املراحل من
األول االبتدائي إىل السادس اإلعدادي ،وحىت طلبة مدارس املتميزين واملتميزات أصبحوا حباجة
إىل الدروس اخلصوصية ،وإن دل ذلك على شيء فإمنا يدل على ضعف شديد للعملية التعليمية
يف املدارس احلكومية ،فضالً عن عدم نزاهة بعض املدرسني يف إجبار الطلبة يف أخذ الدروس
اخلصوصية.
 انتشار ظاهرة مجع التربعات “اإلجبارية” من أولياء أمور الطلبة إلجراء عمليات الصيانةوالرتميم والتوسع يف أبنية املدرسة وجتهيزاهتا؛ مما يثقل كاهلهم والسيما حمدودي الدخل منهم.
 انتشار العادات والتصرفات غري األخالقية يف بعض املدارس؛ نتيجة ضعف الدورالتوجيهي والرتبوي إلدارة ومدرسي تلك املدارس جتاه طلبتها.
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 .2 . 2التعليم األهلي
 .1.2 .2مفهوم التعليم األهلي وفلسفته:
“كل منشأة غري حكومية تقوم أبي نوع من أنواع التعليم العام أو اخلاص أو الفين”
ختتلف فلسفة التعليم األهلي من جمتمع إىل آخر ،ومن دولة إىل أخرى ،فبعض الدول تشجع
التعليم األهلي؛ لعدم قدرهتا على مواكبة الطلب املستمر على التعليم نظراً للزايدة الكبرية يف عدد
السكان وعدم توافر مصادر التمويل الالزمة ،وفلسفة التعليم األهلي يف بعض الدول الغنية تقوم
على مبدأ اشرتاك املواطن يف حتمل مسؤولية نشر التعليم كونه شريكاً للدولة يف بناء الفرد واجملتمع.
 .2 .2 .2اجلذور التأرخيية للتعليم األهلي يف العراق
(العبودي(،)470 – 466 :2015 ،حسون.)2015 ،
أوال :التعليم األهلي خالل العهد العثماين املتأخر:
كان األسلوب الشائع يف التعليم قبل قيام التعليم احلديث يف والايت العراق الثالث:
(بغداد ،واملوصل ،والبصرة) يف أواخر العهد العثماين يُدار من طريق املشروع الديين األهلي؛
وعلى شكل املدارس الدينية اإلسالمية ،والكتاتيب ،ومدارس اجلماعات الدينية غري اإلسالمية
األهلية واألجنبية يف العراق .وقد وضعت أمام املدارس األهلية للمسلمني وغري املسلمني العديد
تغي احلال بعض
من العراقيل لتأسيسها ،واشرتطت املوافقة الشخصية للسلطان العثماين ،ولكن ّ
الشيء مع االنقالب العثماين سنة  ،1908حيث انطالق الوعي الذي ساد بعد بروز احلياة
الدستورية وانتشار مفاهيم اإلصالح والتغيري ،وبرزت املطالبة بضرورة العناية بقطاع التعليم ،والسيما
وأن اجملتمع بدأ يعي جدوى التعليم وأمهية اخنراط أبنائه يف املدارس للحصول على مستقبل أفضل،
فأزداد أتسيس املدارس إابن تلك السنوات من خالل مسامهات األهايل املادية بعد شعورهم يف أمهية
التعليم والسيما من ميسوري احلال ،إذ ح ّفزت األوضاع اجلديدة محاسة الوجهاء وأصحاب األموال
للتربع ابملال بغية أتسيس املدارس .بلغ عداد املدارس اليت اُسست خالل احلقبة العثمانية :ابتدائية
( ،)160واثنوية ( ،)4ودار معلمني ( ،)3ومدارس صناعية ( ،)1ومدارس عالية كلية حقوق
( .)1يف حني بلغ عدد الطلبة لكل املراحل ( ،)8250وعدد املعلمني ( )382للمراحل كافة.
اثنياً :التعليم األهلي يف عهدي االحتالل واالنتداب الربيطاين للعراق .1932 – 1914
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ويف سنوات االحتالل الربيطاين للعراق - 1920-1914والسيما السنوات األوىل
لالحتالل -مل تكن هذه احلقبة تشجع على افتتاح املدارس ،والسيما تلك اليت أُفتتحت من قبل
األهايل ذوي التوجهات الوطنية املعادية لالحتالل يف بعض املناطق ،إذ مت افتتاح املدرسة األهلية
يف بغداد يف العاشر من أيلول سنة  ،1919وتطورت تلك املدرسة لتصبح مجعية (التفيض) اليت
أخذت على عاتقها أتسيس املدارس من رايض األطفال إىل املدارس االبتدائية والثانوية والعالية يف
مجيع أحناء العراق ،فضالً عن اثنوية األعظمية يف بغداد اليت عملت حىت ستينيات القرن املاضي،
وأنشأت اجلمعية بناايت كبرية وحديثة يف بغداد ،وأتلفت هيئة تلك اجلمعية من شخصيات عراقية
مهمة.
ويف سنوات االنتداب الربيطاين على العراق  1932 - 1920عرقل احلاكم العسكري
افتتاح مدارس جديدة يف بغداد ،وبلغ عدد املدارس يف العراق وحسب التقرير الصادر عن حالة
املعارف يف العراق للس ــنني  )88( 1923 -1922مدرسة فقط ،وكان عدد املعلمني فيها
( ،)486أما عدد الطلبة فيها فقد بلغ مثانية آالف طالب .وخالل تلك املرحلة أيضاً ،أصدرت
وزارة املعارف يف  21متوز  1923تعليماهتا خبصوص موضوع اإلشراف على املدارس األهلية
واألجنبية من طريق التأكيد على ضرورة االستمرار يف مراعاة القوانني العثمانية ،وتصاعدت الدعوة
إىل فتح املدارس األهلية إىل جانب املدارس الرمسية يف جملس النواب العراق ،لذلك جند أن أحد
النواب طالب ...ان تنتهج املعارف يف سياستها منهجا أخر وتشجع املدارس األهلي إبعطائها
بعض املساعدات والتربعات حىت تكثر هذه املدارس ويقبل األهليني على فتح املدارس األهلية.
 .3.2 .2دور وأمهية التعليم األهلي يف نظام التعليم العراقي
تؤكد املؤشرات اإلحصائية كافة ،والدراسات امليدانية والرؤى املستقبلية أن التعليم األهلي
سوف ينمو بسرعة ،كونه داعماً للتعليم احلكومي خاصة مع ارتفاع معدل الدخل السنوي للفرد،
واستعداد كثري من األسر إلحلاق أبنائهم مبدارس أهلية اعتقاداً منهم جبودة التعليم يف املدارس
األهلية ،فضالً عن إقبال أصحاب رؤوس األموال على االستثمار يف جمال التعليم ،واالجتاه حنو
اخلصخصة ومشاركة القطاع األهلي للقطاع احلكومي يف بعض األنشطة ومنها قطاع التعليم؛ وهذا
خيفف عن الدولة بعض األعباء.
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 .4 .2 .2تطور ومنو املدارس األهلية يف العراق:
جدول ( )3عدد املدارس األهلية (اخلاصة) حسب احملافظات للعام 2018 – 2017
رايض

احملافظات

األطفال

املدارس

املدارس

املدارس

املدارس

االبتدائية املتوسطة اإلعدادية

الثانوية

اإلمجايل

صالح الدين

0

18

0

1

13

32

كركوك

27

31

2

0

16

76

دايىل

26

24

7

0

8

65

رصافة1

24

60

10

0

22

116

رصافة2

46

117

18

3

46

230

رصافة3

14

11

2

0

3

30

كرخ1

39

64

7

4

38

152

كرخ2

7

60

6

0

31

104

كرخ3

26

28

6

1

16

77

األنبار

22

6

5

0

7

40

اببل

41

41

3

1

18

104

كربالء املقدسة

36

41

6

0

18

101

النجف األشرف

6

99

2

6

47

160

الديوانية

33

47

7

4

36

127

املثىن

4

15

2

0

10

31

واسط

6

17

0

4

16

43

بغداد

نينوى

15

30

2

0

11

58
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احملافظات

املدارس

رايض
األطفال

املدارس

املدارس

املدارس

االبتدائية املتوسطة اإلعدادية

الثانوية

اإلمجايل

ذي قار

20

95

6

1

110

232

ميسان

3

9

1

0

15

28

البصرة

81

219

26

2

187

515

اجملموع

476

1032

118

27

668

2321

اجلدول من إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت املديرية العامة للتخطيط الرتبوي ،مديرية اإلحصاء
 /التقارير.
جدول ( )4عدد التالميذ والطلبة يف املدارس األهلية (اخلاصة) حسب احملافظات
للعام الدراسي 2018 – 2017
احملافظات

رايض

املرحلة

املرحلة

املرحلة

األطفال

االبتدائية

املتوسطة

اإلعدادية

الثانوية

اإلمجايل

صالح الدين

0

2179

0

95

1645

3919

كركوك

1182

4308

40

0

1976

7506

دايىل

1192

2847

279

0

762

5080

رصافة1/

1413

11583

2027

0

3102

18125

رصافة2/

3283

23302

2730

344

8019

37678

رصافة3/

1822

1690

178

0

412

4102

كرخ1/

2196

7242

352

541

2809

13140

كرخ2/

471

10880

1562

0

2550

15463

كرخ3/

2107

6997

522

65

1701

11392

1090

2019

271

0

920

4300

بغداد

نينوى

793

4555

130

0

2124

7602

األنبار
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احملافظات

رايض

املرحلة

املرحلة

املرحلة

األطفال

االبتدائية

املتوسطة

اإلعدادية

الثانوية

اإلمجايل

اببل

2399

8989

696

36

2803

14923

كربالء املقدسة

2070

12845

442

0

3433

18790

النجف األشرف

624

24190

1475

414

13724

40427

الديوانية

3112

6217

458

226

3570

13583

املثىن

214

4721

181

0

2044

7160

واسط

462

2825

0

273

1625

5185

ذي قار

1017

12040

212

20

12124

25413

ميسان

302

1807

80

0

1748

3937

البصرة

4812

47262

1792

96

30055

84017

اجملموع

13427 198498 30561

2110

97146

341742

اجلدول من إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت املديرية العامة للتخطيط الرتبوي ،مديرية اإلحصاء
 /التقارير.
مما تقدم يتضح أن املدارس األهلية تؤدي دوراً مهماً يف سد الفجوة بني الطلب على التعليم،
وما هو متوافر حالياً من إمكانية تقدمي خدمة التعليم احلكومي ،حيث بلغ عدد املدارس األهلية
يف عموم العراق حسب إحصاءات عام  )2321( 2018 – 2017مدرسة ،وإن هذه املدارس
احتضنت ( )341742طالباً ،ومما الشك فيه أن هذا النشاط خفف بعض الشيء من أعباء
احلكومة يف قطاع التعليم ،فضالً عن توفري ما ال يقل عن ( )35000فرصة عمل.
وملقارنة أعداد املدارس األهلية ابملدارس احلكومية أنخذ عينة للمدارس الثانوية التابعة ملديرية
تربية الكرخ األوىل ،وكما موضح يف اجلدول (:)5
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جدول ( )5إعداد املدارس الثانوية احلكومية واألهلية التابعة ملديرية تربية الكرخ األوىل
القضاء
الكرخ
أبو غريب
اجملموع

الناحية

املدارس احلكومية

املدارس األهلية

األهلي/احلكومي

املركز

20

3

% 15

املنصور

99

46

% 46

املركز

40

0

%0

النصر والسالم

47

0

%0

206

49

% 24

اجلدول من إعداد الباحثني ابإلعتماد على املديرية العامة لرتبية بغداد الكرخ  ،1 /قسم التخطيط
الرتبوي ،الدليل املوقعي لرايض األطفال واملدارس االبتدائيـة والثانويـة واملهين واملعاهـد واملدارس
األهليــة للدراسـات الصباحيـة واملسـائيـة للعــام الدراسـي .2018 - 2017
يالحظ من اجلدول السابق متركز املدارس األهلية يف مناطق وسط العاصمة وابلذات املناطق
ذات السكان مرتفعي الدخل ،إذ تصل نسبة أعداد املدارس األهلية إىل أعداد املدارس احلكومية
يف انحية املنصور  % 46يف حني تكون النسبة  % 0يف انحية مركز أبو غريب وانحية النصر
والسالم التابعة إىل مديرية تربية الكرخ األوىل.
 .5 .2 .2واقع التعليم األهلي يف العراق:
يتوجه االهايل املتمكنون مادايً لتدريس ابنائهم يف املدارس األهلية وترك املدارس احلكومية؛
كون الشرائح احملدودة الدخل ال تتمكن من توفري أقساط األجور يف تلك املدارس .وأن املدارس
األهلية تقدم االهتمام واالحرتام والتواصل مع الطالب وذويه ،وتوفر دورات تقوية ودروساً خصوصية،
ومتتلك بىن حتتية ومستلزمات دراسية ووسائل إيضاح تعليمية ووسائل ترفيه جيدة ،فضالً عن عدم
وجود اكتظاظ يف صفوفها وهذه كلها عوامل استقطاب للطلبة.
وميكن إمجال أهم املشكالت اليت تواجه التعليم األهلي يف العراق ابملبالغة يف الرسوم الدراسية
وهدف بعض املستثمرين ومالك املدارس إىل الربح فقط ،فهي تشتت الطالب ،وتثقل كاهل أولياء
األمور بكثرة األنشطة الال صفية والرتفيهية؛ بغرض احلصول على إيرادات إضافية للمدرسة خاصة
يف املدارس االبتدائية ،فضالً عن الرتكيز فقط على طلبة املراحل املنتهية ،لذا فهي حباجة إىل متابعة
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جديّة من مديرايت الرتبية والوزارة ووضع ضوابط جديدة لضبط اإليقاع الرتبوي يف هذه املدارس.
ومن انحية أخرى أن املدارس األهلية تواجه مجلة من العقبات املادية واإلدارية تتمثل ابإلجيارات
املرتفعة لألبنية اليت تشغلها املدارس األهلية والتعليمات والضوابط ،وفرض الرسوم على املدارس
األهلية من قبل املؤسسات الرتبوية الرمسية والدوائر احلكومية األخرى ،فالدوائر احلكومية تتعامل مع
املدارس األهلية كمشروع جتاري وليس كمشروع تعليمي يشارك ابلنهوض ابلعملية الرتبوية.
ومما تقدم ميكن القول إن افتقار املدارس احلكومية للخدمات واكتظاظ صفوفها الدراسية
ونقص املالكات التدريسية هو ما جيعل الطالب حيبّذ الدراسة ابملدارس األهلية اليت تتوافر فيها
اإلمكاانت اليت تفتقر هلا املدارس احلكومية ،ومن املهم أن يكون التنافس بني املدارس األهلية
ويطور التعليم يف العراق.
واحلكومية تنافساً شريفاً ينهض ابلعملية الرتبوية ّ
احملور الثالث

املعايري واملؤشرات الدولية اليت جيب توافرها يف املؤسسات التعليمية
يسعى أصحاب املصلحة يف مجيع أحناء العامل إىل توفري تعليم جيد من املستوايت األساسية
إىل التعليم العايل ،وميكن القول إن التعليم اجليد ليس اهلدف حبد ذاته بل هو شرط مسبق لبناء
الدولة واملواطنة الصاحلة .وإن التحدي األكرب للنظم التعليمية ليس تقدمي تعليم لكل مواطن بل
التأكد على أن التعليم جيب أن يقدم جبودة عالية ()Hixon،J.& K.lovelace1992:24
ويعد احلفاظ على جودة أنظمة التعليم املدرسي وحتسينها من األمور الرئيسة اليت تثري قلق العديد
من احلكومات يف حتقيق أهدافها لدعم التماسك االجتماعي ،واإلنصاف ،وهتيئة العمالة ،واالبتكار
والنمو يف بلدهم؛ وعلى الرغم من عدم وجود تعريف حمدد ملاهية «اجلودة يف التعليم املدرسي» ،فقد
وجد أنه قد مت فهمه على نطاق واسع وعلى النحو الذي يتحقق فيه:
( )1اكتساب املهارات األساسية من قبل مجيع التالميذ.
( )2أنظمة املدارس تكون متساوية وشاملة (أي اخنفاض الفوارق يف النتائج التعليمية).
( )3التميُّز (على سبيل املثال يف التدريس أو إدارة املدرسة).
( )4هتيئة التالميذ يف االنتقال بنجاح من املدرسة إىل سوق العمل أو ملزيد من التعليم.
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( )5االستجابة (يستجيب للتحدايت اجلديدة ويتكيف معها مثل ختفيضات امليزانية وزايدة
التنوع يف الفصول الدراسية واستخدام التقنيات احلديثة وما إىل ذلك)( (�European Com
.)mission،2015: 11
وقد تعين معايري اجلودة يف التعليم املواصفات والشروط اليت ينبغي توافرها يف نظام التعليم
اليت تتمثل يف جودة اإلدارة وسياسة القبول والربامج التعليمية من حيث (أهدافها ،وطرائق التدريس
املتبعة ،ونظام التقومي ،واالمتحاانت وجودة املعلمني واألبنية والتجهيزات املادية) حبيث تؤدي إىل
خمرجات تتصف ابجلودة وتعمل على تلبية احتياجات املستفيدين (علي .)201 :2002 ،وميكن
أن يؤدي عدم القيام بذلك إىل ضعف األداء ،إذ يقاس على سبيل املثال من طريق ترك املدرسة يف
وقت مبكر ،وصعوبة االنتقال بني قطاعات التعليم أو سوق العمل والنتائج االجتماعية الضعيفة.
وعلى وفق التصنيف العاملي ألفضل نظام تعليمي كان تسلسل البلدان كما أييت( :فنلندا،
كوراي اجلنوبية ،هونغ كونغ ،الياابن ،سنغافورة ،اململكة املتحدة ،هولندا ،نيوزيالندا ،سويسرا ،كندا،
آيرلندا ،الدمنارك ،أسرتاليا ،بولندا ،أملانيا ،بلجيكا ،الوالايت املتحدة األمريكية ،اليوانن ،سلوفاكيا،
روسيا) ،وقد مت التأكيد على أمهية اإلنفاق يف جناح نظام التعليم ،ولكن ليس بقدر وجود ثقافة
تدعم التعلم ،إذ إن اإلنفاق أسهل للقياس ،لكن التأثري األكثر تعقيداً ملوقف اجملتمع جتاه التعليم
ميكن أن حيدث فرقاً كبرياً؛ وتعكس جناح البلدان اآلسيوية يف هذه التصنيفات القيمة العالية املرتبطة
ابلتعليم وتوقعات اآلابء ،وقد صرح التقرير املصاحب للتصنيفات أبن هناك اختالفات كبرية بني
البلدان ضمن التصنيف لكن العامل املشرتك هو اإلميان االجتماعي املشرتك أبمهية التعليم وغرضه
األخالقي األساسي (.)Coughlan،2012
وفيما يلي سيتم عرض معايري جودة التعليم اليت وضعتها بعض الدول:
أوالً :مصر:
وضعت اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد يف مصر وثيقة معايري اجلودة واالعتماد
ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي ،وتتكون الوثيقة من جمالني رئيسيني مها القدرة املؤسسية ،والفاعلية
التعليمية وكما موضح ابلشكل رقم ( ،)1ويتفرع هذان اجملاالن إىل عدة جماالت فرعية تضم بدورها
تعب عن املستوى النوعي الذي جيب أن تكون
( )21معياراً متثل موجهات أو خطوطاً مرشدة ّ
عليه مجيع مكوانت العملية التعليمية من قيادة ،وتوكيد ،جودة ومشاركة جمتمعية ،وطلبة ،ومعلمني،
ومناهج ومناخ تربوي ،وموارد بشرية ومادية ،وغريها ،وتضم الوثيقة ( )51مؤشراً تصف األداء
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املطلوب من املؤسسة لتحقيق املعايري ،وأخرياً تعرض الوثيقة ( )152من املمارسات اليت تشري إىل
احلد األدىن من األداءات الواجب توافرها لدى املؤسسة؛ كي تؤدي وظيفتها مبا حيقق خمرجات
التعليم والتعلّم املرغوبة.
الشكل ( )1معايري اجلودة واالعتماد ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي
حمتوايت وثيقة معايري ومؤشرات ومقاييس التقدير للتعليم قبل اجلامعي 2009/2010
اجملال
الرئيسي

اجملاالت الفرعية
اجملال األول :رؤية
املؤسسة ورسالتها
اجملال الثاين :احلكومة
والقيادة:

القدرة املؤسسية

اجملال الثالث :املوارد
البشرية واملادية

اجملال الرابع :املشاركة
اجملتمعية

عدد
املؤشرات

عدد
املمارسات

املعايري
املعيار األول :رؤية املؤسسة.

1

3

املعيار الثاين :رسالة املؤسسة.

1

4

املعيار األول:توافر نظام للحكومة الرشيدة

3

10

املعيار الثاين :دعم جمتمع التعلم

2

6

املعيار األول :توظيف املوارد البشرية ،وتنميتها

2

4

املعيار الثاين :توافر مبىن مدرسي يستويف املواصفات
الرتبوية

2

10

املعيار الثالث :توظيف املوارد املادية واملالية لدعم عملييت
التعليم والتعلم:

2

4

املعيار األول :توافر شراكة فعالة بني املؤسسة واألسرة
احمللي
واجملتمع ّ

2

6

2

5

2

6

اجملال اخلامس :ضمان املعيار األول :النظام الداخلي لضمان اجلودة
اجلودة واملساءلة
املعيار الثاين :التقومي الذايت والتحسني املستمر
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اجملال السادس :املتعلم

الفاعلية التعليمية

اجملال السابع :املعلم

اجملال الثامن :املنهج
الدراسي

اجملال التاسع :املناخ
الرتبوي
اجملموع  9جماالت فرعية

املعيار األول :نواتج التعلم املستهدفة

6

25

املعيار الثاين :التمكن من املهارات العامة

4

10

املعيار الثالث :اكتساب جوانب وجدانية إجيابية

2

4

املعيار األول :التخطيط لعملييت التعليم والتعلم

1

3

املعيار الثاين :تنفيذ عملييت التعليم والتعلم

4

11

املعيار الثالث :استخدام أساليب تقومي فعالة

2

7

ممارسة أنشطة مهنية فعالة

2

6

املعيار األول :توافر ممارسات داعمة للمنهج

5

13

املعيار الثاين :توافر أنشطة تربوية ال صفية فعالة

1

3

املعيار األول :توافر بيئة داعمة للتعليم والتعلم

2

6

املعيار الثاين :توافر بيئة داعمة للعالقات املؤسسية

3

6

 51مؤشراً

152
ممارسة

 21معياراً

املصدر :اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،وثيقة معايري ضمان اجلودة واالعتماد
ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي ،وثيقة الثانوي العام ،اإلصدار الثالث ،2011/2010 ،مجهورية
مصر العربية ،ص.18 :
اثنياً :دول أمريكا الشمالية:
تعتمد جتربة أمريكا الشمالية يف اجلودة واالعتماد الرتبوي على سبعة معايري واملؤشرات التابعة
هلا وكما موضح يف اجلدول رقم ()6
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جدول ( )6معايري اجلودة واالعتماد الرتبوي يف دول أمريكا الشمالية
املعيار

املؤشرات

يتحقق ذلك من خالل

املعيار األول:
الرسالة والرؤية

تسهم املدرسة يف حتسني
أداء التالميذ وزايدة
فاعليتهم

 توقعات مستقبلية ملتطلبات سوق العمل توفري آليات حديثة لتقومي أداء التالميذ قياس فاعلية املدرسة يف إدارة الوقت وإدارة املوارد البشرية تبحث عن مصادر متويل بديلة -تطوير حمتوى املادة العلمية

املعيار الثاين:
اإلشراف والقيادة

تزود املدرسة ابلقيادة
والتوجيه

 التشجيع على حتقيق معدالت أفضل لألداء املدرسي حتقيق نتائج التعلم املتوقعة من التالميذ تتطلب إمدادهم ابملوارد واإلمكانيات الالزمة لتحقيقرؤية افضل للمناهج
 تشجيع التالميذ على العمل يف فريق -حتمل روح املسؤولية لتحسني األداء املدرسي

املعيار الثالث:
التعليم والتعلم

 -توقعات التالميذ إبكساهبم املعرفة واالجتاهات اإلجيابية

تقوم املدرسة بعمل
أحباث مبنية على دراسة
اجلديد يف عملية التعليم  -توقعات التالميذ إبكساهبم املهارات الضرورية للحياة العصرية
 مشاركة فعالة للتالميذ يف العملية التعليميةوالتعلم
 توفري فرص لتطبيق معارفهم ومهاراهتم يف مواقف ابحملاكاة -حتسني أدائهم ابالستفادة من التغذية الراجعة
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املعيار الرابع :الواثئق تضع املدرسة نظاماً
واستخدام النتائج للتقييم الشامل لفحص
األداء املدرسي واستخدام
النتائج يف زايدة فاعلية
وحتسني أداء التالميذ
املعيار اخلامس :متتلك املدارس اخلدمات
املوارد وانظمة الدعم اليت تدعم الرسالة والرؤية
وتكفل حتقيق التقدم يف
أداء التالميذ

 استخدام مقاييس أدائية على وفق نواتج التعليم املتوقعة تقييم فاعلية املناهج واملواد التعليمية الالزمة توقع نتائج التحسني والتطوير امتالك املوارد املالية والبشرية واملوارد التعليمية حتقيق نواتج التعليم املتوقعة ومقابلة احتياجاهتم توفري هيئة التدريس املؤهلة واملتخصصة توفري فرص التعلم املستمر -حتسني كفاءة أدائهم يف العملية التعليمية

املعيار السادس:
العالقات اإلنسانية
واالتصال ابملعنيني
ابلعملية التعليمية

حترص املدرسة على
تعزيز وسائل االتصال
والعالقات اإلنسانية
وتدعيمها مع املعنيني

 تقدمي الدعم الالزم للمعنيني ابلعملية التعليمية تعاون العاملني والقيادة املدرسية مع املعنيني يف تقدميالدعم للتالميذ للتعلّم

املعيار السابع:
التعهد ابستمرار
التحسني والتطور

حتقيق التحسني املرجو
يف أداء التالميذ وبنح ٍو
مستمر

 إستغالل املوارد البشرية واألدوار بنح ٍو تعاوين حتقيق التنسيق والتوازن بني ما تقوم به من مهام ومانتوقعه من نتائج تعلم التالميذ
 تقدم يف حتسني أداء التالميذ وزايدة فاعلية املدرسةُ -تخذ نتائج التحسني السابقة يف احلسبان

اجلدول من إعداد الباحثني ابالعتماد على املصدر :آل رفعة ،مسفر بن جربان (« )2015تصور
مقرتح ملعايري ضمان اجلودة واالعتماد املؤسسي ابملدارس السعودية يف ضوء التوجهات العاملية»
جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد  ،2ربيع األول  1336هـ  -يناير  2015م ،ص141( :
.)142اثلثاً :دول االحتاد األورويب:
اعتمد دول االحتاد األورويب تسعة معايري جلودة التعليم مقسمة يف جمالني متثل اجملال األول
مبعايري تتبعها املدرسة للوصول إىل اجلودة ،وهي مخسة معايري ،أما اجملال الثاين فيضم أربعة معايري
هتتم مبا حققته املدرسة وكما موضح يف اجلدول رقم (:)7
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جدول ( )7معايري جودة التعليم يف دول االحتاد األورويب
اجملال

املعيار

املؤشر
تقوم القيادات بوضع األهداف والرؤية

القيادة

حتديد القيم الستمرار جناح املدرسة
تفاعل القيادات مع املعلمني
تطبيق النظام اإلداري وتطويره

معايري
تتبعها
املدرسة
للوصول
إىل اجلودة

السياسة
واالسرتاتيجية
املوارد البشرية
الشراكة واملوارد
العمليات

معايري
نتائج ما
حققته
املدرسة

تنفيذ املدرسة ملهامها ورؤيتها من خالل إسرتاتيجية وسياسات
تتوافر خطط وأُطر عمل على وفق إطار زمين
تقوم املدرسة إبدارة مواردها البشرية وتطويرها
ختطيط األنشطة الالزمة لتدعني وتعزيز سياسات املدرسة
ختطيط املدرسة ملواردها وشركائها
تدعم اسرتاتيجيتها وتفعيل دور العمليات اليت تقوم هبا
تصميم املدرسة لعملياهتا وإدارهتا وحتسينها
تدعيم السياسات ورضا العمالء (املستهدفني)

نتائج العمالء

حتققه املدرسة يف عالقتها ابلتالميذ وأولياء األمور

نتائج العاملني

حتققه املدرسة يف عالقتها ابهليئة التعليمية واإلدارية

نتائج اجملتمع

حتققه املدرسة يف عالقتها ابجملتمع احمللي واملدين

نتائج األداءات

نتائج األداء الذي مت حتقيقه

اجلدول من إعداد الباحثاد ابإلعتماد على املصدر :آل رفعة ،مسفر بن جربان (“ )2015تصور
مقرتح ملعايري ضمان اجلودة واالعتماد املؤسسي ابملدارس السعودية يف ضوء التوجهات العاملية» جملة
جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد  ،2ربيع األول  1336هـ  -يناير  2015م ،ص(144
. )146315
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ومما تقدم ميكن تصور العملية التعليمية كنظام متكامل (مدخالت ،وعمليات ،وخمرجات،
وتغذية عكسية) ،وكي حيقق النظام هدفه بنجاح ينبغي وضع معايري لقياس جودة كل مكون من
مكوانته والتحقق من تناغم مجيع هذه املكوانت وتكاملها.
إذ ابإلمكان أن تصنف معايري جودة التعليم إىل:
أوالً :معايري مدخالت النظام التعليمي :املناخ املدرسي ومكوانته املختلفة ،إدارة املدارس،
والنظام الداخلي ،واملرافق واملعدات ،وغريها.
اثنياً :معايري عملية التعليم :املنهج الدراسي ،واملعلمون (املؤهالت ،واالختصاصات،
والكفاءة) ،وطرق التدريس والتعلم ...وغريها.
اثلثاً :معايري خمرجات ونتائج التعليم :معدالت التخرج ومعدالت التحصيل ،أو التأهيل
للمهارات األساسية ،ومعدالت التسرب ،وما إىل ذلك.
رابعاً :معايري التغذية العكسية :عالقة املدرسة مع أولياء األمور ،واملنظمات األخرى يف
اجملتمع ،هتيئة التالميذ يف االنتقال بنجاح من املدرسة إىل سوق العمل أو ملزيد من التعليم.
ومما تقدم يتبني أن وجود نظام تنظيمي شامل أمر ضروري من أجل اإلشراف على نظام
التعليم وتنظيمه ،وجيب أن يعاجل النظام أو اهليئة التنظيمية أيضاً تقدمي الربامج األكادميية؛ لضمان
أيضا على املؤسسات العامة ،ويتطلب
اجلودة وهذا ال ينطبق فقط على املؤسسات اخلاصة ولكن ً
تنفيذ األحكام التنظيمية إرادة سياسية قوية؛ ألن مشاركة القطاعني العام واخلاص قد تتطلب
استثمارات مالية ومادية كبرية من احلكومات واملستثمرين.
احملور الرابع
إقرتاح آلية استثمارية إلنشاء املدارس األهلية ذات اجلودة العالية واملتاحة ملعظم أبناء اجملتمع
األمنوذج املقرتح لتأسيس املدارس األهلية التابعة إىل نقابة املعلمني
استناداً إىل قانون نقابة املعلمني يف اجلمهورية العراقية رقم ( )7لسنة  1989املعدل والنظام
رقم ( )5لسنة  2013نظام التعليم األهلي واألجنيب والتعليمات رقم ( )2لسنة  2004تعليمات
منح اإلجازة لتأسيس مدرسة أهلية أو أجنبية وجتديدها ،مت اقرتاح األمنوذج اآليت:
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تتأسس املدرسة األهلية (اخلاصة) برأس مال مكون من  % 25من نقابة احملاسبني و75
 %من أعضاء النقابة من املدرسني املتقاعدين (مكافأة هناية اخلدمة) ،ويتم اختيار مواقع املدرسة
يف املناطق الفقرية وأطراف احملافظات (املواقع اليت مل مينح فيها إجازة ملدرسة أهلية).
1.1تبدأ املدرسة نشاطها يف مبىن مستأجر (تتوافر فيه مجيع املواصفات الالزمة ضمن معايري
اجلودة).
2.2جتهز املدرسة من أاثث وأجهزة ومعدات وسيارات من األموال اليت ساهم هبا املؤسسون.
3.3يتم تعيني كل من اإلدارة و % 50من اهليئة التعليمية من املدرسني املتقاعدين أعضاء
النقابة ذي اخلربة والكفاءة العالية ،و % 50من اهليئة التعليمية من خرجيي كلية الرتبية غري املتعينني
لدى الدولة.
4.4مينح مجيع املدرسني رواتب جمزية.
5.5تستلم الكتب املدرسية من الرتبية مقابل مثن حمدد وتوزع على الطلبة مقابل مثن الكتب
زائدا مصارف النقل.
وصف املشروع
يتضمن املشروع أتسيس مدرسة اثنوية خاصة متكاملة ،وأبسعار مناسبة؛ وذلك
بسبب تزايد اعداد الطلبة والطلب على املدارس اخلاصة ،والسيما مع خلو بعض املناطق من
املدارس اخلاصة (املناطق الفقرية وأطراف احملافظات) ،هذه املدرسة ستكون مائزة من غريها سواء
يف اخلدمات أو التعليم ،إذ ستضم مدرسني أكفاء ذوي خربة عالية يف قطاع التدريس ،وستشمل
على مرحليت املتوسطة واإلعدادية ،وحتتوي املدرسة على قاعات دراسية ،وإدارة ،مكتبة ،ومحامات
وخمتربات للحاسوب والعلوم ،وساحة ،وحانوت.
أهداف املشروع
يهدف املشروع املقرتح إىل ما يلي:
توفري خدمات تعليمية ذات جودة عالية وأبسعار مناسبة ألبناء املنطقة ،وزايدة املستوى
التعليمي والوعي الثقايف ألبنائها ،وخلق فرص عمل وحتسني املستوى املعيشي واالجتماعي للعاملني
317

أمنوذج استثماري مقرتح إلنشاء املدارس األهلية ذات جودة تعليم عالية وأجور دراسية غري مرتفعة

يف املشروع .فضالً عن تشجيع االستثمار يف القطاع التعليمي ،وحتقيق عائد جيّد ألصحاب
املشروع.
األمهية:
 زايدة انتشار املدارس األهلية ذات اجلودة العالية واألجور غري املرتفعة. استثمار الطاقات واخلربات للمعلمني املتقاعدين. إجياد فرص استثمارية انجحة والئقة للمعلمني املتقاعدين. تفعيل دور نقابة املعلمني. إكساب خرجيي كليات الرتبية (الذين مل يسبق هلم ممارسة املهنة) اخلربات واملهاراتالتعليمية كوهنم على متاس وحتت إشراف مدرسني متمرسني ذوي خربة واسعة.
 تنشأت جيل املعلمني اجلدد على الرغبة يف اكتساب املعارف ،والتطوير املستمر.اخلدمة املقرتحة
سيعمل املشروع املقرتح على إنشاء مدرسة خاصة متكاملة يف املناطق اليت ال يوجد
فيها مدارس أهلية خاصة ،إذ ستكون جمهزة ابخلدمات التعليمية كافة واملعدات واألجهزة احلديثة؛
لتكون مواكبة للعصر وملبية ملتطلبات معايري جودة التعليم ،وستشمل الصفوف من األول املتوسط
إىل السادس اإلعدادي العلمي (األحيائي ،والتطبيق).
حتليل األسعار وسياسة التسعري
متثل السياسة التسعريية عنصراً مهماً من عناصر املزيج التسويقي ،حيدد إىل مدى بعيد
قدرة املشروع على جذب الشرائح املستهدفة .وحبسب دراسة األسعار للمدارس اخلاصة يف حمافظة
بغداد وابلتناسب مع اخلدمات املقدمة ،مت حتديد أسعار األقساط املقرتحة ،كاآليت:
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جدول ( )8معدل القسط السنوي املقرتح حبسب الصفوف
الصف

معدل القسط السنوي (دينار)

معدل القسط السنوي املقرتح (دينار)

األول املتوسط

1400000

700.000

الثاين املتوسط

1500000

750.000

الثالث املتوسط

1600000

800.000

الرابع اإلعدادي

1700000

850.000

اخلامس اإلعدادي

1850000

900.000

السادس اإلعدادي

2100000

1.000.000

اإليرادات السنوية املتوقعة للمشروع
تعتمد إيرادات املدرسة -وكما موضح يف اجلدول رقم ( )9بنح ٍو رئيس على أقساط
الطلبة واشرتاكهم خبط النقل ،فضالً عن إيرادات أخرى ،مثل :أرابح احلانوت ،والنشاطات الال
صفية والرتفيهية ،ودورات التقوية للصفوف املنتهية (الثالث املتوسط والسادس اإلعدادي) لغري طلبة
املدرسة ،وتتكون إيرادات األقساط السنوية من جمموع عدد الطبة لكل صف مضروابً بقيمة القسط
املخصص له .أما ابلنسبة إليراد االشرتاك خبط النقل ،مت افرتاض أبن عدد الطلبة املشرتكني يشكلون
 % 50من جمموع عدد الطلبة ،وقيمة اشرتاك اخلط ( )40ألفاً شهرايً .أما دورات التقوية فتتكون
من أربع دورات ،اثنتان منها خالل العطلة الصيفية ،واثنتان خالل العام الدراسي ،ومت افرتاض أن
عدد املواد اليت سيتم تدريسها خالل دورة تقوية طلبة الثالث املتوسط ( )6مواد ،وأجرة كل مادة
( )100ألف دينار ،وعدد الطلبة املتوقعني ( )20طالباً .يف حني مت افرتاض أن عدد املواد اليت
سيتم تدريسها خالل دورة تقوية طلبة السادس اإلعدادي ( )6مواد ،وأجور كل مادة ()150
ألف دينار ،وعدد الطلبة املتوقعني ( )40طالباً ،حيث سيقوم مدرسو املدرسة إبلقاء احملاضرات
خالل الدورة على أن تكون حصة كل تدريسي  % 50من إيرادات كل مادة .مع إمكانية تقدمي
خدمة النقل وابألجرة الشهرية نفسها لطلبة املدرسة ،ومن املتوقع أن  % 50من طلبة دروس التقوية
يرغبون ابالستفادة من هذه اخلدمة.
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جدول ( )9املدخالت السنوية املتوقعة للمشروع
نوع املدخالت

املبلغ (دينار)

أقساط الطلبة السنوية

200.000.000

نقل طلبة املدرسة

38.400.000

إيراد دورة التقوية للصف الثالث املتوسط

12.000.000

إيراد دورة التقوية للصف السادس اإلعدادي

36.000.000

إيراد نقل طلبة دورات التقوية

7.200.000

أرابح حانوت املدرسة

20.000.000

أرابح النشاطات الال صفية والرتفيهية

2.000.000

اإلمجايل

315.600.000

التحليل الفين
يهدف هذا اجلزء إىل توضيح املواصفات الفنية للمشروع فضالً عن تقدير أهم بنود التكاليف
االستثمارية والتشغيلية واستعراضها.
املوارد البشرية املطلوبة
حيتاج هذا املشروع إىل مدير للمدرسة يشرف على األمور الرتبوية والتعليمية كافة ،فضالً
عن الكادر التعليمي واإلداري املطلوب الذي يتناسب مع حجم املدرسة ،وكذلك عمال نظافة
للمحافظة على نظافة مجيع مرافق املدرسة ،واحلارس والسائقني؛ وميثل اجلدول رقم ( )10توزيع
املوظفني وعددهم يف املدرسة:
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جدول ( )10أعداد املوارد البشرية الالزمة للمدرسة
املسمى الوظيفي العدد

العدد

النفقات السنوية (دينار)

مدير مدرسة

1

12.000.000

معاون مدير املدرسة

1

8.400.000

كاتب

1

5.400.000

عمال نظافة

1

3.000.000

سائق

6

16.600.000

حارس

1

3.600.000

جمموع املوظفني غري املباشرين

8

49.000.000

مدرسون

21

150.000.000

جمموع املوظفني املباشرين

21

150.000.000

اجملموع الكلي

29

199.000.000

حتليل املوقع

ِ
ُقتح موقعان مالئمان إلقامة املشروع ،املناطق ذات السكان
بناءً على حتليل السوق ،أ َ
متوسطي الدخل ،ومناطق أطراف احملافظات؛ وذلك خللو هذه األماكن من املدارس األهلية
اخلاصة ،فضالً عن اعتدال أسعار إجيار املباين فيها ،وكذلك ألهنا منطقة تتوافر هبا اخلدمات
الالزمة ،والنقطة األهم هي أن هذين املوقعني يضمان الشرحية املستهدفة من حمدودي الدخل لتقدمي
خدمة التعليم.
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حتليل املتطلبات الفنية
جدول ( )11متطلبات البناية
التصنيف

العدد

غرفة اإلدارة

2

القاعات الدراسية

12

املكتبة

1

املختربات العلمية واحلاسوب

3

ساحة

1

محامات

2

قاعة النشاط الال صفي

1

احلانوت املدرسي

1

غرفة احلراسة

1

اإلجيار السنوي (دينار)

18.000.000

جدول ( )12السيارات اآلالت واملعدات واألجهزة
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التفاصيل

العدد

الكلفة (دينار)

السيارات

6

120.000.000

مولدة كهرابئية  KV 50مع امللحقات

1

10.000.000

مكيف  /سبلت واحد طن

19

6.000.000

مراوح

19

500.000

إانرة

500.000

أجهزة خمتربية

1.000.000

حاسوب مع ملحقاته

1.750.000
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التفاصيل

الكلفة (دينار)

العدد

طابعة مع إستنساخ وسكنر

250

اجملموع

140.000.000

اآلاثث واملفروشات
مت تقدير اآلاثث واملفروشات بناءً على عدد الصفوف والطلبة الكلي يف املدرسة إىل
جانب الكادر اإلداري والتعليمي املطلوب الذي يتناسب مع حجم املدرسة
جدول ( )13األاثث واملفروشات
النوع

العدد

الكلفة (دينار)

كراسي دراسيىة

300

9.000.000

سبورة

15

9.000.000

طاولة مع كرسي

18

9.000.000

أاثث اإلدارة

1

1.000.000

دواليب

6

600.000

لوحات ووسائل إضاح

400.000

اجملموع الكلي

29.000.000
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املصاريف األخرى
جدول ( )14املصاريف األخرى
نوع املصروف

النفقات السنوية (دينار)

ماء وكهرابء

2.000.000

قرطاسية ومطبوعات

300.000

حمروقات

10.000.000

صيانة

2.000.000

ضرائب ورسوم

3.000.000

متنوعة

1.300.000

اجملموع

18.600.000

نتيجة نشاط املشروع
جدول ( )15نتيجة النشاط السنوي
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التفاصيل

املبلغ (دينار)

جمموع املدخالت

315.600.000

 -الرواتب واألجور

199.000.000

 -اإلجيار السنوي للمبىن

18.000.000

 -املصاريف األخرى

18.600.000

= صايف الربح

80.000.000
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جمموع الكلف الرأمسالية
 169.000.000 = 29.000.000 + 140.000.000دينار
مدة االسرتداد
 2.1 = 80.000.000 /169.000.000سنة
وبناءً على نتائج التحليل املايل مت التوصل إىل أن فكرة املشروع االستثماري مرحبة وجمدية
اقتصاداي ،بكلفة رأمسالية 169مليون دينار ،وكلفة تشغيلية ( )235.6مليون دينار ،وبربح سنوي
( )80مليون دينار ،ومدة اسرتداد ( )2.1سنة.
الرؤى املستقبلية للمشروع
يُسرتجع رأس املال املستثمر بعد سنتني من التأسييس ،وهي مدة قصرية ومشجعة فبإمكان
النقابة -بعد اسرتجاع حصتها من رأس املال وحصتها من األرابح للسنوات التالية -أن تعيد الكرة
يف أتسيس مدرسة جديدة ومبنطقة أخرى هذا من انحية ،ومن انحية أخرى للمدرسة أبن تتوسع يف
نشاطها كأن تسعى إىل شراء أرض ،ومن مث بناء املدرسة مبواصفات وجتهيزات تتالءَم مع متطلبات
ومعايري جودة التعليم.
احملور اخلامس
االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات.
 ُّيعد التعليم من املؤشرات املهمة لرقي اجملتمعات وتطورها ،والصعود بثقافتها إىل األعلى.
 هناك نقص كبري يف أعداد املدارس احلكومية املؤهلة الستقبال الطلبة املؤهلني للدراسة. ضعف الرغبة لدى التدريسيني اجلدد العاملني يف املدارس احلكومية يف االمتهان الفعليملهنة التعليم من تعليم وتوجيه ومتابعة وتطوير  ...وغريهاَّ ،
وعد عملهم كأي عمل آخر ضمن دوائر
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الدولة.
 تؤدي املدارس األهلية دوراً ال ميكن إنكاره يف ختفيف أعباء الدولة يف توفري املدارس،واستقبال الطلبة ،وتوفري فرص العمل .
 عدم انتشار املدارس األهلية بنح ٍو متسا ٍو ومتكافئ يف مجيع أحناء البالد ،مع ارتفاع رسوماالنتساب هلذه املدارس.
 اهتمام املدارس األهلية إبرضاء الطلبة وأولياء األمور من توفري األجواء الدراسية والرتفيهيةاجليدة ،مع عدم الرتكيز يف خمرجات العملية التعليمية ونتائجها.
اثنياً :التوصيات
 النظر إىل العملية التعليمية كنظام متكامل يتكون من املدخالت والعمليات واملخرجاتمث التغذية العكسية ،وله أهداف ينبغي حتقيقها.
 وضع معايري حملية جلودة التعليم لكل مراحل التعليم ،متثل املؤشرات اليت ينبغي الوصولإليها كحد أدىن لكل مكون من مكوانت نظام التعليم سواء احلكومي أو األهلي.
 االهتمام ابألبنية املدرسية وزايد عددها ،على أن يتم بناؤها بنح ٍو علمي وضمن مواصفاتمعايري اجلودة ،واحلد من ظاهرة الفساد يف هذا اجملال.
 إجراء املسابقات الثقافية والعلمية واألدبية والفنية والرايضية بني املدارس األهلية مع بعضهاأو مع املداس احلكومية.
 تفعيل دور اإلشراف الرتبوي واإلختصاصي يف تقييم أداء كل من اهليئة اإلدارية والتعليميةيف املدرسة األهلية وجعلها أحد املؤشرات يف تقييم املدرسة واملوافقة على منحها جتديد لإلجازة.
 متابعة نتائج مجيع املراحل سواء املنتهية أو غري املنتهية ،وجعلها أحد املؤشرات يف تقييماملدرسة األهلية واملوافقة على منحها جتديد لإلجازة.
 يتم تشجيع املدارس األهلية التابعة إىل نقابة املعلمني عرب: أمتابعة حاالت النجاح والتفوق اجلماعي يف إحدى املدارس ،وحماولة االستفادة من جتربة هذهاملدرسة بتعميمها على بقية املدارس من خالل الدروس النموذجية أو الدورات التدريبة أو ورش
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العمل.
 بتقدم الدولة معوانت مالية هلذه املدارس ،وتعفيها من الضرائب والرسوم اإلضافية ،فضالًعن منح الكتب املنهجية جماانً.
جاحلصول على منح وإعاانت ودعم من جهات ومنظمات داعمة للتعليم.املصادر
 قانون نقابة املعلمني يف اجلمهورية العراقية رقم ( )7لسنة  1989املعدل النظام رقم ( )5لسنة  2013نظام التعليم األهلي واألجنيب التعليمات رقم ( )2لسنة  2004تعليمات منح اإلجازة لتأسيس مدرسة أهلية أو أجنبية وجتديدها اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ،وثيقة معايري ضمان اجلودة واإلعتماد ملؤسسات التعليم قبلاجلامعي ،وثيقة الثانوي العام ،اإلصدار الثالث ،2011/2010،مجهورية مصر العربية ،ص.18 :
 اليونسيف ( )2016تكلفة ومنافع التعليم يف العراق  /دراسة حتليلية حول قطاع التعليم واسرتاتيجيات زايدةاملنافع من التعليم.
 ديوان الرقابة املالية اإلحتادي ( )2015انتشار املدارس األهلية وانعكاسه يف التطور الكمي على حسابالتطور النوعي ،مجهورية العراق.
 أبو عبدة ،فاطمة عيسى ( )2011درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس حمافظة انبلس منوجهة نظر املديرين فيها ،قدمت هذه الرسالة لنيل درجة املاجستري يف اإلدارة الرتبوية بكلية الدراسات العليا يف جامعة
النجاح الوطنية يف انبلس ،فلسطني.
 أبو مصطفى ،أجمد عبد هللا عودة (  )2016درجة توافر معايري جودة اخلطة املدرسية يف املدارس الثانويةصول على درجة الْم ِ
مبحافظات غزة وعالقتها مبستوى حتقيق أهداف املدرسة الفاعلة ،رسالة مقدمة للح ِ
اجستِري ِف اإلدارة
ُ
َ ََ َ َ
ال ِامعة ا ِإل ِ
سالمية بِغَزة.
الرتبوية بِ ُكليِة الرتبية ِف َْ َ
 آل رفعة ،مسفر بن جربان ( )2015تصور مقرتح ملعايري ضمان اجلودة واالعتماد املؤسسي ابملدارس السعوديةيف ضوء التوجهات العاملية ،جملة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد  2ربيع األول  1436هـ  -يناير  2015م.
 العبودي ،ستار نوري ( )2015املدارس األهلية يف العراق  1963 - 1869دراسة أترخيية إحصائية مقارنة،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية  /جامعة اببل ،العدد  ،20/نيسان 2015 /م
 ابن كي مون ( )2012التعليم أوالً ،مبادرة األمني العام لألمم املتحدة ،األمم املتحدة.327
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اخلالصة
يتطلب التدهور البيئي واحندار مستوى القيم واملعايري االجتماعية وظهور سلوكيات بيئية
واقتصادية خاطئة وانعكاسها على هوية وشخصية البيئة العمرانية من انحية الطابع العمراين
واملستوى البيئي واإلقتصادي اختاذ سياسات للتغيري ،أوهلا -وأمهها -العمل على إعداد جيل جديد
قادر على قيادة عمليات التغيري؛ مما يدعو إىل توفري بيئة تعليمية صحية ومالئمة ،من هنا يؤكد
البحث يؤكد على أمهية دراسة املعايري التصميمية والتخطيطية اليت حتقق االستدامة يف املدارس كوهنا
مؤسسة تؤثر على تكوين شخصية الطالب ،فضالً عن إقرار مناهج توجه سلوكيات الطلبة ليصبحوا
مواطنني أصحاء فاعلني يف اجملتمع.
تبىن البحث الدعوة إىل وضع معايري تصميمية وضوابط ختطيطية للمدارس العراقية على وفق
متطلبات االستدامة لتوفري بيئة مالئمة لتنشئة جيل جديد ،ويف هذا السياق برزت مشكلة عدم
وجود تقييم للمدارس على وفق معايري االستدامة ،وهذا يتطلب حتديد احتياجات املدارس ودراسة
كيفية تطبيق معايري االستدامة يف املدارس.
املقدمة
تؤدي االستدامة يف العمران دوراً مهماً يف التحسني النوعي حلياة اجملتمع على املستوى البيئي
واالقتصادي واالجتماعي والثقايف ،وللشروع يف عملية التغيري اليت حيتاجها البلد ،والبدء ببناء جيل
جديد قادر على حتمل املسؤولية وواثق من نفسه ومن قدرته يف إحداث التغيري املطلوب واملستند
إىل القيم واألخالق املوروثة ال بد من هتيئة وبناء بيئة دراسية وتعليمية على وفق معايري االستدامة
متتاز بكفاءهتا البيئية واالقتصادية واالجتماعية إىل جانب تزويد الطلبة ابخلربات العلمية واملهارات
اليت حيتاجوهنا لتوجيه سلوكياهتم وليصبحوا أفراداً فاعلني يف اجملتمع قادرين على ابتكار صيغ جديدة
للحفاظ على بيئتهم االجتماعية والثقافية واحلياة ضمن اإلمكانيات االقتصادية اليت تتيحها هلم
بيئتهم الطبيعية.
وحلاجة اجملتمع إىل انتهاج االستدامة كسياسة للحياة ال بد من حتقيقها يف املدارس أوالً
لنشر وتعليم طرق ممارستها من قبل أفراد اجملتمع ،كون املدرسة هي البيئة واملؤسسة اليت أوجدها
اجملتمع من أجل إعداد جيل جديد ،وتعليم أفراده فنون القيادة واملشاركة يف النشاطات اإلنسانية
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من طريق دجمه يف اجملتمع والعمل على تكييفه معه من حيث األفكار والفلسفة واألهداف حيث
تعد املدرسة النقطة املركزية للعالقات االجتماعية املتفاعلة مع بعضها بعضاً.
أهداف البحث:
 الوقوف على واقع املدارس والتحدايت اليت تواجهها. دراسة مفهوم املدرسة املستدامة وتطبيقات االستدامة يف التصميم العمراين للمدارس؛لغرض إعداد معايري تصميمية وضوابط ختطيطية إلنشاء املدارس.
 الدعوة إىل إنشاء مدارس مستدامة ،وأن تكون البداية يف إنشاء املدارس األهلية وفقمعايرياالستدامة كوهنا استثمارية .
 الدعوة إىل دمج تعليم تطبيقات االستدامة يف املناهج الدراسية؛ لإلرتقاء بسلوكياتالطلبة إىل املستوى املطلوب.
فرضية البحث
إن وضع معايري تصميمية وضوابط ختطيطية خاصة ابملدارس العراقية على وفق متطلبات
االستدامة سوف يساعد يف عملية تطبيق مبادئ االستدامة يف تصميمها؛ وابلتايل إجياد بيئة تعليمية
صحية وصاحلة إلنشاء جيل قادر على تغيري اجملتمع حنو األفضل
املشكلة البحثية
تكمن مشكلة البحث يف عدم تضمني مفاهيم وتطبيقات االستدامة يف املعايري اخلاصة
بتصميم وختطيط املدارس العراقية؛ مما أثر على كفاءهتا البيئية واالقتصادية واالجتماعية ،فضالً عن
اتثري ذلك على مستوى الطلبة العلمي.
أمهية البحث
تكمن أمهية البحث ابأليت:
 احلاجة إىل بيئة تعليمية صحية تليب تطلعات الطلبة وتشارك إبعداد جيل جديد قادر332
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على إعادة إعمار بلده؛ لذا ال بد من إخضاع عملية تصميم املدارس وإنشائها ألسس ومعايري
توجه حنو االستدامة.
 حاجة اجملتمع إىل بيئة عمرانية مستدامة تعيد حالة التوازن بني التطور احلضري والبيئةالطبيعية ،فضالً عن إحياء القيم االجتماعية والثقافية يف سلوك أفراد اجملتمع.
مكوانت البحث
للبحث ثالثة مباحث يتناول املبحث األول املوضوعات( :املدرسة تعريفها ودورها ،واقع
حال البيئة الدراسية يف العراق ،نتائج االستبيان ،أسباب احلاجة إىل تغيري منط بناء وإدارة
املدارس العراقية) .أما املبحث الثاين فيناقش املواضيع (مفهوم االستدامة ،مفهوم املدرسة املستدامة،
أسباب احلاجة إىل مدارس مستدامة) أما املبحث الثالث واألخري فيتناول أسلوب وضع معايري
تصميمية وضوابط ختطيطية للمدارس العراقية على وفق معايري االستدامة ،فضالً عن االستنتاجات
والتوصيات.
منهجية البحث
لقد اتبعنا إلعداد البحث املراحل اآلتية:
اجلانب النظري :طرح املفاهيم األساسية املتصلة مبوضوع الدراسة ومت اإلعتماد على املنهج
الوصفي والتحليلي من خالل مجع املعلومات من املصادر املختلفة (الكتب ،البحوث العلمية ذات
العالقة ،مواقع الربيد اإللكرتوين).
اجلانب العملي :من طريق املشاهدات واملقابالت مع الطلبة ،ومراجعة إدارات املدارس ووزارة
الرتبية ،مع دراسة استمارات االستبيان.
املبحث األول
املدرسة :تعريفها:
املدرسة هي املكان الذي يتم فيه التعليم والتدريس ،فاملدرسة هي مؤسسة أسسها وانشأها
اجملتمع لتقوم برتبية أبنائه وتعليمهم
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وقد مت تعريف املدرسة من قبل علماء الرتبية منهم تعريف فرديناند بويسون :على أهنا مؤسسة
اجتماعية ضرورية تكمن أمهيتها يف إبقاء عملية التواصل بني األسرة والدولة؛ هبدف إعداد جيل
جديد يندمج يف احلياة االجتماعية ،وعرفها رميوند بدون أبهنا نظام اجتماعي يقوم مبجموعة من
الوظائف مثل وظيفة اإلدماج ،ووظيفة احلراك االجتماعي ،ويضم هذا النظام التعليمي جمموعة من
األفراد املتميّزين ابملعرفة ،والذين يعملون على إخراج جيل جديد كفوء ،وحيرصون على استمرارية هذا
النظام ،وحنن نقول إن املدرسة هي تلك البيئة اليت يؤسسها اجملتمع ،ويعيش فيها عدة مكوانت ذات
خلفيات خمتلفة تسعى الكتساب املعرفة ،وإحياء القيم الثقافية واالجتماعية والعقائدية املوروثة ،من
طريق تعليمها للناشئة اجلديد ابلوسائل املتاحة؛ لغرض املشاركة الفعالة يف تغيري اجملتمع خبطى مدروسة
حتافظ على استدامة قيم اجملتمع وروحه.
وظائف املدرسة:
 احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلضاري للبلد عرب تعليم الطلبة واطالعهم عليه ،وتشجيعهمعلى ممارسة مفرداته ،والعمل على استمراريتها.
 العمل على ترسيخ مبادئ التكامل والتكافل االجتماعي بني افراد اجملتمع يف سلوكياتالطلبة ،فضالً عن تطبيع الطلبة اجتماعياً.
 توفري مناخ مناسب لتطبيق القيم واملمارسات الدميقراطية والعالقات اإلنسانية. تنمية القدرات اإلبداعية واألمناط السلوكية االجتماعية ،واحرتام القانون لدى الطلبة.أمناط ختطيط املدارس:
أبرزت الدراسات املعمارية اخلاصة ابملدارس وجود أربعة أمناط لتخطيط املدارس؛ مما يساعدان
الًحقا يف صياغة الضوابط اليت نعمل عليها ،وهي:
 –1النمط ذو الفناء :وهو من أقدم األمناط وأكثرها استخداماً ،وميتاز خبصوصية الفناء
واالنغالق داخل حيّز حممي ،ويوفر بؤرة بصرية داخل حيز املدرسة ،يعطي الشعور ابالنتماء
ويوفر هذا النمط توزيعاً مرانً للفضاءات ،والكتل واندماج فضاءات
احلركة مع بقية الفضاءات ،ويوفر الفناء فضاءً للممارسة النشاطات االجتماعية؛ مما يوجب اختيار
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احلجم املناسب له ،ومبا ينسجم والفعالية ،وأعداد املستغلني للفناء؛ أما سلبياته فهي ارتفاع نسبة
الضوضاء.

شكل رقم ( )1النمط ذو الفناء

 –2النمط املرتاص :وميتاز بوجود فضاء مغلق يتم فيه ممارسة الفعاليات والنشاطات املختلفة
ويعد هذا الفضاء القلب االجتماعي للمدرسة ،وميتاز بتوزيع مرض للفضاءات والكتل ويكون فضاء
احلركة فيه فضاءا موجها لبقية أجزاء البناية.

شكل رقم ( )2النمط املرتاص

 – 3النمط العنقودي :ويتكون من عدة كتل بنائية تستخدم كوحدات تعليمية مستقلة مرتبة
حبيث تتكون منطقة جتمع تدمج بني البلوكات.

شكل رقم (  ) 3النمط العنقودي

شكل رقم (  ) 4النمط املديين
335

حنو صياغة معايري تصميمية وضوابط ختطيطية خاصة للمدارس العراقية على وفق متطلبات االستدامة

 – 4النمط املديين :وميتاز بتعدد الفضاءات والوظائف العامة األكثر أمهية ،كاملكتبة والقاعة
متعددة ،األغراض ،وصالة الدخول ،وعاد ًة يتكون من طابق واحد وفيه عدد من الكتل املرتاكبة
تتخللها الفضاءات املفتوحة.
مكوانت املدرسة:
تتكون املدرسة من عدة انواع من الفضاءات اليت تساعد يف إدارة العملية الرتبوية والتعليمية
وقد تطورت واختلفت مكوانت املدرسة مع تطور املناهج عرب العصور وحسب نوع ومرحلة التعليم
املطلوبة ،وبنح ٍو عام فإن مكوانت املدارس احلالية ،وحسب متطلبات مناهجها ،وطرق التعليم
املتبعة تصنف كاآليت:
أ – املدرسة التقليدية :يتم فيها االستعانة بوسائل تعليمية يسرية لتدريس وتعليم الطلبة منهاجاً
حمدداً ،ويؤدي املعلم فيها دور امللقن واملوجه للمعلومات اليت يوضحها للطلبة الذين يقتصر دورهم
ابستالم املعلومة وحفظها؛ لذا فإن مكوانت هذه املدرسة تقتصر على الفضاءات املوضحة ابلشكل
رقم ( )5وأيخذ املسقط األفقي هلذا النوع الشكل اخلطي ،أو يكون على شكل حرف . U
شكل رقم ( ) 5

مكوانت املدرسة التقليدية مع العالقات الوظيفية بينها

ب – املدرسة احلديثة :وتصمم حسب مفهوم التصميم املعياري املرن الذي يتيح للمدرسة
القدرة على التوسيع اآلفاق التعليمية مبا يتخطى اجلدران املدرسية ،وتساعد هذه التصاميم على
إرساء تواصل فعال وتشكيل وحدة تعليمية ،مع إمكانية الوصل املباشر إىل الوحدات الوظيفية،
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ومتتاز مساحات هذا النوع ابملرونة ،إذ تضمن مساحة الفضاء التعليمي املرن احلرية للطلبة ومعلمهم
يف اكتساب املعلومات ،واالبتعاد عن مقاعد اجللوس الثابتة؛ مما يفسح اجملال للتأقلم مع جمموعة
متنوعة من طرق التعليم يؤدي إىل أداء حمسن ومنخفض التكلفة للمباين مبرور الزمن؛ ويشجع على
املشاركة االجتماعية ،انظر شكل رقم (.)6
شكل رقم ( ) 6
مكوانت املدرسة احلديثة مع العالقات الوظيفية بينها

واقع حال البيئة الدراسية يف العراق:
 العجز الكبري يف عدد املدارس الناتج من النمو الكبري يف أعداد الطلبة ،فضالً عن تدمريأعداد منها يف املدن اليت تعرضت لإلرهاب واليت شهدت حروابً كثريًة.
 عدم تطبيق املعايري والشروط املالئمة للمتطلبات املساحية واخلدمية يف إنشاء املدارس،وعدم أتهيل القدمي منها.
 تدين املستوى النوعي للمدارس ،وعدم مواكبة املناهج الدراسية للتطور التقين والعلمياحلاصلني يف العامل.
 العجز يف عدد املالكات التعليمية ،وعدم كفاءته وخربته ،وعدم مسايرة أساليبه التعليميةمع الطرق العاملية احلديثة يف التعليم.
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أسباب احلاجة إىل تغيري منط بناء املدارس العراقية وإدارهتا
 ندرة األرض املخصصة لالستعماالت التعليمية يف األحياء السكنية؛ مما يوجب انتهاجأسلوب تصميمي جديد بنظم إنشائية غري تقليدية وسريعة التنفيذ لسد النقص.
 -عدم مالءَمة أبنية املدارس لظروف البيئة والتغيريات املناخية.

 -عدم تلبية املدارس ملتطلبات الطلبة العلمية والنفسية وتطلعاهتم.

 عدم مواكبة مناهج املدارس وأبنيتها للتطورات العلمية املستمرة يف العامل. -عدم إمكانية حتقيق األهداف املرجوة من اساليب الرتبية والتعليم يف املدارس احلالية.
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املدارس احلكومية واملدارس األهلية:
مت إشراك القطاع اخلاص لغرض إنشاء مدارس لتلبية حاجة التجمعات السكنية من املدارس
احلكومية إال أن واقع حال عملية إيكال مهمة تربية الناشئة وتعليمهم اجلديد على املستثمر تشوهبا
معوقات؛ وهي وإن سدت العجز بعض الشيء إال أهنا حباجة إىل ختطيط وتنظيم؛ ليتم حتقيق اهلدف
املرجو من إشراك القطاع اخلاص يف عملية بناء جيل جديد نطمح للحصول عليه ونطرح السلبيات،
وحسب واقع احلال وهي:
 عدم وجود ضوابط ختطيطية وتصميمية مالئمة إلنشاء املدارس األهلية ،حيث إهناعدمة.
وحسب واقع احلال -عبارة عن منازل يتم حتويرها؛ مما يستدعي مراقبة أكثر وهي ُم َخدمة.

 -العملية يتم التخطيط هلا من قبل املستثمر على اهنا عملية جتارية أكثر من كوهنا تق ّدم

 عدم وجود صيغة قانونية موحدة ومقرة لصيغة العقد الذي يربم بني إدارة املدرسة واملالكالتدريسي.
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نتائج االستبيان:
أُشرك طلبة من خمتلف املراحل الدراسية ،فضالً عن مدرسني ومعلمات يف البحث عرب أخذ
آرائهم ابملقابالت واحلوارات بشأن أبنية املدارس ،وتوزيع استمار استبيان؛ للوصول إىل نتائج تعيننا
على الوصول إىل هدفنا من إمتام حبثنا ،وكانت النتائج كاآليت:
 هناك رغبة شديدة للطلبة ملمارسسة األلعاب الرايضية يف املدرسة ،حبيث كانت نسبةالطلبة الذين يرغبون مبمارسة الرايضة الصباحية  % 97وكانت نسبة الذين يرغبون بوجود مالعب
رايضية الئقة يف املدرسة % 99؛ وهذا يدل رغبتهم ابملمارسات اليت حتافظ على صحتهم ،ويدل
على استعدادهم للقيام ابلفعاليات بصورة مجاعية.
 كانت نسبة الطلبة الذين يرغبون الذهاب مشياً  ،% 65والذين يفضلون استخدامالدراجات اهلوائية  ،% 20والبقية يفضلون استخدام السيارة.
 نسبة الطلبة الذين ال يفضلون أن تكون الدراسة على مدار السنة هي  ،% 83وأن نسبةرغبة الطلبة بتغيري منط بناء مدرستهم هي  ،% 95وتكون جتربة تغيري منط البناء صعبة يف ابدئ
األمر على الرغم من احلاجة إىل تغيري منط التصميم.
 اظهرت النتائج أن الطلبة يفضلون وجود تطبيق عملي للمحاضرات النظرية وبنسبة 85 ،%وإن هناك رغبة لديهم ابالشرتاك ابلنشاطات الال صفية بنسبة  % 91ونستدل من ذلك
أن الطلبة يفضلون الدراسة خارج الصف كوهنا تعطيهم إدراكاً اوسع وجمال لالستطالع والتجربة.
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 بينت النتائج أن نسبة الطلبة الذين ال يرغبون ابملشاركة يف عمليات بناء املدرسة وترميمهاوتنظيفها % 87؛ وهذا مؤشر خطري يدعو لالهتمام ابملناهج واملمارسات اليت تربيهم على التعاون،
وتستشعرهم بضرورة حتملهم املسؤولية جتاه بيئتهم.
 كانت نسبة الطلبة الذين يرغبون ابالشرتاك ابلفعاليات االجتماعية والرايضية واملشاركةبتطوير جمتمعه عن طريق تنظيم حماضرات تثقيفية  .% 98ونسبة الذين يرغبون بوجود حديقة
يشرتكون يف تنظيمها وزراعتها ومساعدة الفقراء من إنتاجها  ،% 94ونسبة الذين يرغبون ابإلشرتاك
ابلرحالت اجلماعية % 95؛ وهذا يدل على أن طلبتنا اجتماعيو الطبع نستطيع أن نستغله يف
بناء شخصيتهم .
 بينت النتائج أن نسبة الطلبة الذين يرغبون أن تكون ألوان صفوفهم وممرات مدرستهمفاحتةً ،وحتديداً اللون األبيض كانت - % 90أحد الطلبة طلب أن تكون ألوان صفه أبلوان العلم
العراقي-؛ وهذا يدل على أن أطفالنا حتب األلوان الصافية النقية إال أهنم ال يرغبون أبن يكون
الطابوق ماد ًة إلهناء جدران مدرستهم اخلارجية وبنسبة ( )% 97وهذا يدل عدم معرفتهم برتاثهم؛
وهذا يستدعي االهتمام به يف املناهج.
 كانت نسبة عدد اآلابء الذين الذين يرغبون ابالشرتاك بعملية حتسني مستوى مدارسأوالدهم ابلوسائل املادية واملعنوية هي ( ،)% 90إال أهنم ال يرغبون أبن يكونوا أعضاء يف جملس
إدارة املدرسة وبنسبة ( )% 60ومجيع اآلابء يفضلون تعليم أوالدهم مبدارس حكومية ،حيث كانت
نسبتهم (.)% 100
 مت استحصال سلبيات املدارس بنح ٍو عام ومعوقات التعليم من الطلبة واملدرسني واآلابء: عدم توافر اخلدمات بنح ٍو عام يف املدرسة. عدم وجود وسائل إيضاح وأجهزة ،وخمتربات مؤهلة ،وأاثث كايف فضالً عن عدم الإلهتمامبساحاهتا وأجهزهتا.
 العدد الكبري للطلبة مقارنة مبساحته وقلة املالك التدريسي. عدم االهتمام مبناهج الفن ،وعدم إدراج الرايضة الصباحية يف املنهج ،فضالً عن عدم342
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وجود مالعب مؤهلة وجمهزة ،وعدم جتهيز املدرسة ابملستلزمات الرايضية اليت يفضلها الطلبة.
 عدم كفاءة بعض املدرسني وإمكانياهتم العلمية ،فضالً عن استخدام بعضهم للعنف. عدم توافر األطعمة الصحية ،والتغذية. عدم االهتمام ابحلدائق واملساحات اخلضر. اقرتح كل من الطلبة واملدرسني اآليت: وضع معايري صحيحة عند اختيار مدير يكون ذي شخصية مؤثرة ورصينة. االهتمام ابملستوى العلمي للمالك التدريسي ،ابخضاعهم إىل دورات ابستمرار ومتابعةمدى تطبيقهم للمنهج.
 بناء مدارس أكثر حداثة ،وتوفري مواقف للدراجات اهلوائية ،وحتسني وضع احلدائق ،وتوفرياملياه الصاحلة للشرب.
 إدخال التكنولوجيا والوسائل التعليمية احلديثة إىل املدارس ،واستخدام احلاسوب ابلتعليمبدالً من القرطاسية ألهنا مكلفة.
 حتديد عدد طلبة الصف ،وعدم تغيري املناهج كل سنة ،وتقليل العطل. قرن املوافقة على ترفيع املالك التدريسي مبدى رضا الطلبة وذويهم على أسلوب تدريساملدرس وتعامله أبن يتم استحصال نتائج استبيان من اجمللس احمللي للمنطقة.
 إلغاء املدارس األهلية. تفعيل اجلانب العملي وزايدة الفعاليات اجلماعية وتفعيل الورش املهنية للطلبة. استخدام السينما كوسيلة لعرض املواد العلمية ،وتدريب الطلبة على مناقشة أهدافهاوالتحليل.
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من نتائج االستبيان يتبني ان الطلبة وذويهم والكادر التدريسي يفضلون املنهج املستدام
يف املدرسة وبنسبة .% 85
املبحث الثاين :مفهوم االستدامة:
إن االستدامة ليست ابملصطلح اجلديد ،فمفهومها كان موجوداً يف منط حياة أجدادان ،وقد
عاشوه وطبقوه بنح ٍو عفوي وتلقائي استند إىل جتارب ومعرفة عرب تطبيق مبدأ (التجربة واخلطأ)؛
فألنه أرث عميق مدعم بفكر مبدع فقد أثبتت الدراسات احلديثة جناحه ،ومدى عمقه ،وجدارته
على مدى مئات السنني.
فمن هنا نقول إن االستدامة هي منهج حياة مستمر ديناميكي الغرض منه حتسني نوعية
احلياة ،وحتقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية ،وبناء جمتمع يقوم على احرتام الطبيعة وحقوق
اإلنسان وثقافته ضمن الطاقة االستيعابية للنظم البيئية.
أهداف االستدامة:
يؤدي تطبيق منهج االستدامة وأشكال املمارسة االجتماعية والشخصية هلا ما أييت:
 احلفاظ على اهلوية اجملتمعية اليت تستند إىل قيمنا ومعتقداتنا وحضارتنا. تكوين جمتمعات حملية تقوم على اإللتزام التعاوين والتسامح واملساواة ومتفاعلة فيما بينهامهما اختلفت ثقافاهتا وخلفياهتا.
 تشكيل نظم ومؤسسات اجتماعية قائمة على املشاركة والشفافية والعدالة لألجيال احلاليةواملقبلة.
 بناء إنسان ملتزم أخالقياً ،وتكوين جمتمع يتمتع أفراده بقدرات عالية وشخصية مكتملةومبهارات علمية متطورة.
 ممارسات بيئية تقدر وتراعي التنوع البيولوجي والعمليات اإليكولوجية املساندة للحياة.اجملتمعات املستدامة:
هي تلك البيئات اليت اليت يتم التخطيط هلا وبناؤها وتطويرها هبدف تعزيز استمرارية احلياة
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فيها بنسبة رضا الساكنني مقبولة يف املرحلة احلالية أو املستقبلية ،ومتتاز تلك اجملتمعات ابآليت:
 احلياة والعمل ضمن معايري سلوكية وأخالقية وسياسات عمرانية واقتصادية واجتماعيةللحفاظ على اهلوية اجملتمعية املستندة إىل قيم وحضارة البلد ومعتقدات أهله.
 تُدار ابشرتاك مجيع مكوانهتا بوعي وفعالية تساعد على بناء القدرات وتطوير املهارات،وإاتحة اجملال للتفاعل بني الثقافات املختلفة يف اجملتمع.
تغي املناخ ابحلفاظ على املوارد الطبيعية واملادية.
 حترتم البيئة وتعمل للحد من ُّ جمتمعات عادلة آمنة ،وتوفر األمان للجميع ،وحتقق التوازن ،والدمج ،وتكافؤ الفرص،والتكامل بني مكوانهتا.
الفوائد املرجوة من إقامة اجملتمعات املستدامة:
 احلفاظ على اهلوية اجملتمعية وترسيخ روح االنتماء لتأريخ وحضارة البلد. احلفاظ على املوارد الطبيعية واملالية. توفري خدمات البىن التحتية بطريقة فعالة من حيث النوعية والتكلفة. خفض مستوى التلوث.املدرسة املستدامة:
تعد املدرسة إحدى اهليئات الرمسية اليت تتوىل وظيفة تنشئة األبناء اجتماعياً والعمل على
رفع قدراهتم ومهاراهتم يف شىت اجملاالت وزرع القيم اإلنسانية فيهم جنباً إىل جنب مع أسرهم ولكي
ندخل إىل مفهوم االستدامة وعالقتها ابملدرسة علينا ان نفهم عالقة البيئة الدراسية مع عملية
التعلم ،إذ تعد البيئة املدرسية املعلم الثاين للطلبة فعند حتويل الفراغات التعليمية إىل فضاءات تنظم
وتتغي األنشطة ابجتاه تعزيز عملية التعلم لتصبح عملية بناء للمعارف بوسائل
العالقات بني الناس ّ
توضيحية وعملية وليست جمرد عملية تراكم معرفة حتما سينعكس ذلك على سلوك كل مستغلي
املدرسة وسيؤثر على شخصياهتم؛ لذا حني القيام بتحسني جودة التعليم جيب تطوير البيئة املدرسية
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وتغيريها لتتوافق مع أسلوب التعليم ،وتليب احتياجات الطالب واملدرس حيث إن للبيئة أتثرياً على
سلوك الشخص ،وإن له أتثرياً عليها سواء أكانت التاثريات إجيابية أم سلبية (انظر شكل رقم .) 7

شكل رقم ( ) 7
عالقة البيئة التعليمية مع السلوك اإلنساين للطلبة واملدرسني (إعداد الباحثة)

وألن اإلنسان هو هدف االستدامة إىل جانب أن التعليم أداة من أدوات حتقيق االستدامة؛
لذا وجب الرتكيز يف حتقيق االستدامة يف املدارس.
ومن هنا فإن املدرسة املستدامة هي مشروع تربوي متعدد املستوايت ،متتاز جبودة إعداد أبنائها
الرتبوي والتعليمي ،هدفها إعداد جيل قادر على رسم سياسات حياة عملية انجحة ابعتمادها
أساليب حتسني البيئة التعليمية وتطويرها وبكلفة أقل للتشغيل؛ فهي أداة لتحقيق االستدامة ،حيث
إهنا توفر بيئة تعليمية صحية وصحيحة وصديقة للبيئة لتعليم أفضل وأداء مميز لطلبة أصحاء يتصفون
إبدراك ٍ
عال ملسؤولياهتم احلالية واملستقبلية جتاه جمتمعهم.
أسباب احلاجة إىل مدارس مستدامة:
 اللحاق بركب التطور العلمي والتقين يف مناهج ووسائل التعليم. تقليص العجز يف عدد املدارس ومبا يتوافق مع النمو الكبري يف عدد الطلبة. إعادة بناء البنية التحتية مبا يواكب مع متطلبات العصر. احلاجة إىل جتديد املباين املدرسية القدمية وأتهيلها. -سد الفجوة الكبرية بني واقع املدارس ومناهجها وما هو مطلوب منها.
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 احلاجة إىل استبدال املدارس املستاجرة واملؤقتة مبدارس اثبتة وحديثة.أهداف املدرسة املستدامة:
 حتقيق النمو الشامل واملتكامل للمتعلمني يف اجملاالت كافة (املعرفية ،املهارية ،الوجدانية). تطبيق مبدأ دميقراطية التعليم ،وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص ،فضالً عن تطبيق مبدأ املشاركةيف بناء اجملتمع.
 تنمية بيئة تعليمية واجتماعية تتعامل مع مجيع أفراد اجملتمع بعدالة. تنمية مفهوم املواطنة واهلوية. نشر مفهوم الرتبية والتعليم املستمر مدى احلياة. حتقيق التعليم الذايت والتعليم عن بُعد. الربط بني حلقات التعليم املختلفة وربط التعليم ابحتياجات اجملتمع والوفاء مبتطلباتسوق العمل.
 تضمني برامج تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة يف مناهجها وفعالياهتا. تنمية امللكات االبتكارية واإلبداعية ،وتدريبها على استخدام تكنولوجيا احلاسباتواالتصاالت واملعلومات وإعداد جيل ملم ابساليب إدارة احلكومة اإللكرتونية.
 تعليم تطبيقات منهج االستدامة يف احلياة ،وتشجيع ابتكار صيغ لتطويرها.مميزات املدارس املستدامة:
 –1مدارس ذات بيئة داخلية صحية حيث يتم اتباع ما أييت:
 اسرتاتيجيات لتعزيز جودة اهلواء الداخلي. سياسات إعادة تدوير النفاايت. اسرتاتيجيات لتعزيز الراحة احلرارية والبصرية والسمعية.347
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 وجود فضاء خارجي مستدام. – 2مدارس متفاعلة ومتجاوبة مع البيئة احمليطة ،فهي حترتم البيئة واملوقع ،وال تسبب هلا
الضرر ،وحتافظ على املوارد الطبيعية من طريق:
 استخدام تكنولوجيا الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة. استخدام منتجات البناء احمللية واملالئمة للبيئة. تنفيذ اسرتاتيجيات احلفاظ على املياه. استخدام وسائل املواصالت األقل تلويثاً. اتباع سياسة إعادة استخدام املواد وإعادة تدويرها. – 3مدارس آمنة وحممية عرب:
 اختيار موقع آمن ومعزز مبسارات حركة آمنة حول املدرسة. استخدام التكنولوجيا يف عملية املراقبة وحتقيق اآلمان. استخدام وسائل احلماية من احلوادث والكوارث الطبيعية. – 4مدارس ذات أداء أكادميي ٍ
عال إذ يتم فيها اآليت:
 اتباع سياسة تعليم وتنفيذ تطبيقات منهج االستدامة يف احلياة. ذات مناهج دراسية مستدامة تستمر طوال السنة ترفع من مستوى قدرة الطالب علىضبط الذات ،والتفكري االنتقادي املستقل واإلبداعي ،واملهارات احلياتية والقيادية.
 استخدام التقنيات واملنظومات املتطورة يف التعليم ،وتعزيز االتصال ،والتغذية الراجعة مناجملتمع.
 – 5مدارس اجتماعية ،وتدعم قيم اجملتمع وهلا أتثري كبري يف حياة اجملتمع احمللي من خالل:

348

مؤمتر البيان السنوي الثاين

 تساهم يف عملية تثقيف اجملتمع عن االستدامة واملشاركة مع أفراده يف عمليات تطويره. دمج املدارس يف اجملتمع احمللي وتقاسم املرافق املدرسية مع اجملتمع احمليط. تصميم املدرسة مبا يتوافق مع أتريخ املكان وثقافته. تقدمي الربامج املتوافقة مع احتياجات ومصاحل اجملتمع. – 6مدارس حمفزة معمارايً ابآليت:
 تكامل تصميمها مع املمارسات والتطبيقات املستدامة.تعب عن روح العصر والتقنية احلديثة.
 وجود معاجلات ّ - 7تشارك يف ختفيض تكاليف التشغيل من:

 تصميم املدرسة لتحقق أقصى قدر من الكفاءة املناخية. استخدام نظم الطاقة املتجددة. استخدام املواد واملنتجات اليت ختتصر من الصيانة. -اتباع اسرتاتيجيات احلفاظ على املياه ،وترشيد استخدامها.
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استخدام التقنيات والنظم عالية الكفاءة
استخدام مواد حملية
مداخل االستدامة يف املدارس

أ – اختيار املوقع

 -جتنب اختيار مواقع غري مناسبة

التسلسل

مداخل
االستدامة

مبادئ
االستدامة

أهداف
التطبيق

استدامة
املوقع

ب – تطوير الكثافــة ونسيج اجملتمع

 -تلبي ــة متطلبـات السكان

1

وسائل حتقيق التطبيق

 يتم ختصيص أر ٍاض ضمن
التجمعات السكنية استعماهلا تعليمي  -ضمان التوزيع العادل والصحيح
لغرض إنشاء املدارس احلكومية أما للخدمات التعليمية ،وضمن حاجة
املدارس األهلية فيتم إنشاؤها يف املنطقة ،واستيعاب النمو يف أعداد
مناطق اخلدمات العامة على أن يتم
الطلبة.
اختيار املوقع مبشاركة اجملتمع احمللي.
 يتم إعداد دراسات للعواملالطبيعية واجلغرافية والبيئية للموقع
املؤثرة على التصميم.

 خفض التكلفة التشغيلية وتوفرياملتطلبات البيئية والوظيفية للمدرسة
بكفاءة.

 يتم اختيار موقع املدرسة يفمنطقة هادئة بعيدة عن مصادر
الضوضاء ومصادر التلوث
السمعي والبصري (املصانع،
سكك احلديد)

 -توفري مناخ مالئم للدراسة.

 اختيار موقع آمن ومعزز مبسارات حركةآمنة حول املدرسة.

احلفاظ على الطلبة من احلوادث.

 اختيار موقع مركزي تتوافر فيهاخلدمات األساسية يتم ربط املدرسة
ببقية مكوانت اجملاورة السكنية.

 جناح دور املدرسة الثقايفواالجتماعي يف اجملاورة السكنية.

 ذو شكل هندسي منتظموحدود واضحة ومعرفة.

 استغالل املوقع ابقل نسبة منالضائعات.

 تلبية متطلبات التطور املستمر يف يتم حتديد مساحة موقع توفرالتعليم ،فضالً عن توفري الفضاءات الالزمة
التوسع املستقبلي.
إمكانية ّ
ملشاركة املدرسة مع اجملتمع يف إدارته.
 اختيار موقع تتوافر فيهخدمات البىن التحتية.
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التسلسل مداخل االستدامة مبادئ االستدامة

أهداف التطبيق

وسائل حتقيق التطبيق

الغاية

ب  -اتباع حمددات ختطيطية

ج – احلد من اآلاثر البيئية السلبية من وجود املبىن يف ا ملوقع

أ  -االهتمام ابملسطحات اخلضراء وحتديد الفضاءات
املفتوحة.

 ختصيص ساحات وافنية خضراء  -للحصول علىذات أغراض متعددة قسم للرتفيه بيئة نقية ،فضالً
عن تعليم الطلبة
واللعب وآخر للتعلم والتدريب
معىن التكافل
على أساليب الزراعة ،واملشاركة
االجتماعي.
مبحاصيله ملساعدة الفقراء.

 -زراعة األسقف

 للحصول على بيئةنقية وخفض التكلفة
التشغيلية للمبىن عن
طريق خفض درجة
حرارة املبىن.

 إحاطة موقع املدرسة حبزامأخضر واملساحات اخلضراء.

 وقاية املبىن منالعواصف الرتابية .

 حتديد نطاق خدمة املدرسةللتجمع السكين وكاآليت:
** املدرسة االبتدائية نطاق
خدمتها =  500مرت .
** املدرسة املتوسطة نطاق
اخلدمة =  800مرت

 تشجيع الطلبةعلى استخدام
وسائل نقل غري
ملوثة للبيئة (املشي،
دراجات هوائية).

** املدرسة اإلعدادية نطاق
اخلدمة =  800مرت

ج – اتباع حمددات تصميمية

 تطبيق سياسات اعادة استخداماملواد واعادة التدوير يف املدرسة.

 خفضنسبة املخلفات
التشغيلية.

لتقليل اآلاثر السلبية
نتجة استخدام
 استخدام الطاقات املتجددةللحصول على الطاقة الكهرابئية .الطاقات الغري
متجددة.
 طالء املدرسة أبلوان فاحتةكاألبيض.

 تقليل ظاهرةاالنبعااثت احلرارية.
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التسلسل

مبادئ
مداخل
االستدامة االستدامة

أهداف التطبيق

أ – ترشيد استهالك الطاقة

توفري الطاقة لتجهيز املدرسة من متطلبات الطاقة الكهرابئية
على مدار السنة دون التأثري على احتياج املنطقة
من الطاقة.

2

ب – ترشيد استهالك املياه.
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توفري املياه الصاحلة للشرب  +توفري املياه لسقي املساحات
اخلضراء يف املدرسة

الطاقة

وسائل حتقيق التطبيق

الغاية

 استخدام الشبكة الكهروضوئيةوالسخاانت الشمسية.

 احلفاظ على البيئة واملواردالطبيعية واملالية.

 استخدام العزل احلراري يفاجلدران اخلارجية.

 تقليل احلمل احلراري يفالفضاءات؛ مما خيفض حاجتها
إىل التربيد والتدفئة.

 استخدام الزجاج املزدوج يفالنوافذ واألبواب اخلارجية.
 التوجيه املالئم للمبىن والذييسمح ابالستفادة من اإلضاءة
الطبيعية والتهوية الطبيعية.
 خلق مناطق خضر حولاملدرسة.
 استخدام األلوان الفاحتةلطالء الواجهات.
 اختيار نوعية وحدات إضاءةموفرة للطاقة الكهرابئية.
 استخدام التقنيات والنظمعالية الكفاءة.
 استخدام نظام تدوير املياهواعادة االستخدام.

 تقليل احلمل احلراري يفالفضاءات.
 خفض التكاليف التشغيلية. تقليل احلمل احلراري يفالفضاءات.
 تقليل ظاهرة االنبعااثتاحلرارية؛ وابلتايل خفض احلمل
احلراري يف الفضاءات.
 خفض التكاليف التشغيلية. احلفاظ على املوارد الطبيعيةواملالية.
 استخدامه يف غسل املمراتاخلارجية وسقي املزروعات.

 استخدام الرتكيبات عالية تقليل استهالك املياه بنسبةالتوفري ومنخفضة التدفق وذات
 % 40يف احلمامات و% 28
تقنية حتكم أوتوماتيكي واليت
يف املراحيض و % 9يف املطابخ.
يسهل فتحها وغلقها.
 استخدام نظام مجع مياهاألمطار.

 استخدام مياه األمطار غسل املمراتاخلارجية ،وسقي املزروعات.

 استخدام عناصر زراعية موفرةللمياه ،وإقامة مصادر للظل  -احلد من خسارة املياه واحلفاظ
على رطوبة الرتبة.
فضال عن تغطية األرض ابحلصاة
حول األشجار والشجريات.
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التسلسل

مبادئ
مداخل
االستدامة االستدامة

أهداف التطبيق

وسائل حتقيق التطبيق

الغاية

ج – ترشيد استهالك املواد

احلفاظ على املواد اخلام من اجل األجيال القادمة ،وتقليل الضائعات من املواد الطبيعية للبلد

 استخدام مواد صديقة للبيئة(أن ال تكون ملوثة للبيئة
أو عالية االستهالك للطاقة
الكهرابئية)
 للحفاظ على املوارد املالية استخدام مواد متاحة حملياًللبلد.
أي ذات منشأ حملي.
 مواد تتوافر فيها شروط املتانة،ومتتاز بطول عمرها االفرتاضي،
ومقاومة لالضمحالل ،وأن
 تقليل احلاجة إىل الصيانة.حتمل ومتوافقة مع
تكون ذات ّ
الظروف املناخية السائدة يف
حميطها.
 اختيار نظام إنشائي الذي للحفاظ على املوارد املاليةيوفر تصميم متوافق األبعاد
املطلوبة للصيانة وإعادة البناء.
ابالعتماد على املقاييس
املتكررة.
 اإلدارة اجليدة للموقع خاللمرحلة اإلنشاء وبعده ،والتصنيع  -للحفاظ على املوارد الطبيعية
واملالية املطلوبة للصيانة ،وإعادة
املسبق ،وتنميط املنتجات
البناء.
واستخدام األساليب الكفوءة
خلزن مواد البناء ونقلها.
 تكون قابلة لعمليات التدوير للحفاظ على املوارد الطبيعيةواملالية واحلفاظ على الطاقة.
وإعادة االستخدام.

 احلفاظ على الطاقة ،وخفضنسبة التلوث داخل املبىن
وخارجه.
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 استخدام مواد إهناء غريملوثة.
 إحاطة املبىن ابملناطق اخلضراءواالهتمام ابلتهوية الطبيعية

بيئة داخلية نقية ومرحية.

حتسني األداء األكادميي ومحاية البيئة

354

من املدرسة .

مداخل مبادئ
التسلسل
االستدامة االستدامة

احلصول على النتائج املرجوة

3

أهداف
التطبيق

 احلصول على جودة اهلواءالداخلي ونقاوتِِه.

 منع التدخني يف املدرسة توفري فناءات داخلية مكشوفةبني الكتل ،واستخدام اإلضاءة
الطبيعية السقفية ،واستخدام
التزجيج منخفض االنبعاث.
 استخدام مواد ماصة يفاألرضيات والسقوف واملواد
العازلة صوتياً وحرارايً يف غالف
املبىن.

 لتوفري إضاءة طبيعية ومناظرمجيلة.
 جتنب التلوث السمعي ،وتقليلاحلمل احلراري يف الفضاءات.

 استخدام مواد إهناء غريملوثة ،وذات ألوان مناسبة يف
الفضاءات الداخلية للمدرسة.

 احلصول على بيئة مرحيةوهادئة.

وسائل حتقيق التطبيق

الغاية
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 إحاطة البناية مبساراتحركة آمنة للسيارات
وللمشاة.

حتقيق عامل األمن واألمان.

محاية مستخدمي البناية من احلوادث ،والكوارث الطبيعية وخلق بيئة عمل تليب أهدافها

4

احلماية

 استخدام اإلشاراتاالسرتشادية والتوجيهية يف
الشوارع املؤدية للمدرسة.
 اختيار واجهة موقعاملدرسة على شوارع تكفل
بوصول سيارات اإلطفاء
واإلسعاف بسهولة ،فضالً
عن وجود صنبور للحريق
ووسائل إمخاده.
 استخدام كامريات مراقبةعند مداخل ويف ممرات
والفضاءات العامة للمدارس
والفضاءات اخلارجية.
 استخدام نظام سيطرةعلى دخول مستخدمي
املدرسة وزوارها وخروجهم.
 توفري خمارج هروبتسهل خروج مستخدمي
املدرسة عند حدوث
الكوارث.
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منهج االستدامة وتعزيز صيغ مشاركة اجملتمع يف بناء مناطقه .

356

تعليم اساليب

5

رفاهية
اجملتمع

دعم قيم
اجملتمع

 تصميم املدرسة مبا يتوافقوأتريخ وثقافة املكان.

 احلفاظ على اهلويةاحلضارية للمجتمع.

 تقدمي الربامج التثقيفية،ومشاركة الطالب واملالك
التعليمي يف الفعاليات  -املشاركة يف تثقيف اجملتمع.
االجتماعية والثقافية
اليت حيتاجها اجملتمع يف
الفعاليات والنشاطات اليت
تقدمها املدرسة.
 تقاسم املرافق والفضاءات  -تعزير متاسك اجملتمع معبعضه.
املدرسية مع اجملتمع احمليط.

مؤمتر البيان السنوي الثاين

مقرتح تصميم مدرسة مستدامة:
وضح مفهوم املدرسة املستدامة سنقدم مقرتحاَ هلا ،أُتبعت فيه املبادئ اآلتية يف تصميم
كي يُ ّ
املدرسة:
 هي مدرسة ممكن أن تكون جلميع املراحل ابتدائية ،متوسطة ،وإعدادية؛ وبذلك ننميروح االنتماء للمكان ،ونستثمر املوقع لتلبية احلاجة من املدارس.
استنباطاً من تراثنا املعماري ومالءمة الشكل للظروف البيئية واالجتماعية مت اعتماد النمطذي الفناء يف تصميم املدرسة ،ويتم فيه رفع العلم؛ وهو فضاء جتمع مركزي يُستفاد منه لتجمع
الطلبة أايم الدراسة ،وممكن ان تقام فيه االمتحاانت النهائية ،وعملية االقرتاع االنتخابية ،وإقامة
املعارض على مستوى وزارة الرتبية ،فضالً عن إمكانية إقامة احلفالت الدينية ،واجتماع الناس يف
أايم األعياد الدينية والوطنية.
 الشكل قريب إىل املستطيل تتخلله فناءات مفتوحة؛ لالستفادة منها يف توفري إضاءةوهتوية طبيعية.
 اهليكل اإلنشائي من اعمدة حديدية وجدران خارجية من الثرمستون معزولة حرارايًبسمك  40سم ،وقواطع داخلية من الثرمستون مسك  20سم ،وسقف من اخلرسانة اخلفيفة اليت
جتلس على جسور حديدية.
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مكوانت املدرسة:
أ .اإلدارة:
 غرفة املدير ،حيث مقر مدير املدرسة ألداء املهام اإلدارية ،فضالً عن إجراء املقابالتاالنفرادية مع املعلمني ،والطلبة ،وآابئهم.
 غرفة سكرتري ،وهي غرفة ادارية تنظم عملية ،اإلدارة ،وحسب توجيهات املدير. غرفة اجتماعات وتعقد فيها اجتماعات املدير أو املشرفني الرتبويني مع أساتذة املدرسة.غرفة معاون املدير.غرفة السيطرة اإللكرتونية يتم فيها السيطرة وإدارة املنظومة اخلدمية اليت تشغل املدرسةفضالً عن تنظيم عملية االتصاالت بني املدرسة ،ووزارة الرتبية ،ومدارس العامل.
مطبخ خاص لإلدارة.غرفة املرشدة االجتماعية.غرفة منظفة.ب .الصفوف التعليمية:
صفوف دراسية. غرف األساتذة عدد ( )6يف كل طابق. خمازن لوسائل اإليضاح عدد ( )4يف كل طابق.ج .الفضاءات الساندة للعملية التعليمية:
 مرسم يفتح على مدار السنة ليمارس الطلبة هواية الرسم ،وإلشراكهم يف املعارض احملليةواخلارجية.
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خمترب عام ،وخمتربات متخصصة. قاعة الربيد اإللكرتوين. قاعة التعليم عن بعد ،وتفتح على مدار السنة؛ ليتواصل الطلبة مع عملية التعلم.قاعة الربجمة يستخدمها املدرسون واملدربون؛ لربجمة مناهج وزارة الرتبية واملواد العلميةاملستحصلة من مدارس العامل إىل برامج يستغلها املدرسني يف عملية التدريس ،فضالً عن تزويد
الطلبة مستخلصها واستعماهلا عرب أجهزهتم اخلاصة.
املكتبة وتشمل:أ -قاعة املطالعة.
ب -قاعة املكتبة االلكرتونية.
ج -غرفة مسؤول املكتبة.
د -خمزن كتب واقراص مرنة.
 قاعة العرض الفديوي. صالة األلعاب الرايضية الداخلية وتشمل:359
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أ -قاعة األلعاب ،وتقام فيها التدريبات الرايضية لأللعاب الداخلية مثل اجلمباز واملالكمة
واملصارعة وعلى مدار السنة.
ب -منازع وللجنسني.
ج -خمزن.
د .فضاءات الفعاليات االجتماعية:
 قاعة متعددة األغراض تقام فيها احلفالت املوسيقية والفعاليات املسرحية اليت يعرضهاالطلبة ،فضالً عن احملاضرات التثقيفية والعلمية لسكنة املنطقة ،وإقامة االجتماعات التطويرية مع
أولياء األمور.
 كافرتاي تقدم خدماهتا عند إقامة احلفالت املدرسية ،واالجتماعات احمللية ،وممكن أنيستفاد منها كمعرض.
ه .أبنية املوقع:
 ورشة لألعمال الال صفية يُعلّم فيها الطلبة بعض احلرف ،مثل :النجارة ،وحياكة السجاد،وقد يُعلّمون أيضاً بعض مبادئ األعمال امليكانيكية ،وتركيب األجهزة واملشاركة فيها يف معرض
املدرسة.
 منطقة ترابية تستخدم لزراعة احملاصيل املومسية لتعليم الطلبة أمهية االهتمام ابملناطق اخلضر،وخيصص إنتاجها ملساعدة الناس الفقراء يف املنطقة؛ وهبذا يتعلم الطلبة كيف يتم تطبيق مبدأ
التكافل االجتماعي ،ومدى ضرورة أن حيرتموا حقوق الضعفاء وأداء الواجبات جتاههم.
 ورشة صيانة لألاثث واألجهزة اليت تتعطل يف املدرسة ،وممكن أن ختدم املنطقة. خمزن عام لألاثث والكتب. بيت احلارس. خمزن حاوايت النفاايت ويتم فيه عزل النفاايت إىل مواد قابلة للتحلل ،ومواد قابلةللتدوير ومواد قابلة للحرق ،حيث ُت َمع احلاوايت اخلضر واملخصصة جلمع النفاايت القابلة للتدوير
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واحلاوايت الزرق للنفاايت القابلة للتحلل واحلاوايت احلمر للنفاايت القابلة للحرق من أحناء املدرسة
كافة ورميها يف حاوايت أكرب منها؛ ليتم تسليمها إىل السيارات املسؤولة عن مجع النفاايت؛ وهكذا
يتعلم الطلبة كيفية فرز النفاايت ،ويتم تطبيق ذلك يف منازهلم ويف كل مكان ،وممكن تعليم الطلبة
صناعة األمسدة من النفاايت واستخدامها لتنمية األشجار.
 يتم توفري أماكن وقوف السيارات.و .املالعب الرايضية:
 ملعب كرة سلة. -ملعب كرة طائرة.

 ساحة كرة اليد. حفرة قفز.(ممكن أن يُدمج نوعان من الرايضات يف ملعب واحد)
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جمال التوسع يكون ابلشكل اآليت:
أ – أفقياً  ...إبضافة صفني لكل جمموعة دراسية.
ب – عمودايً  ...إبضافة طابق أو طابقني ،وتكون مدرسة ابتدائية واثنوية؛ وهبذا نضمن
حب الطالب ملدرسته ومكان حياته ،ويكرب عنده حب وطنه والعمل من أجله.

استخدام النمط ذي الفناء مع توفري مساحات خضري حول املبىن:

استخدام اللوحات الشمسية لتوليد الكهرابء الالزمة واستخدام السخاانت الشمسية
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استخدام البادكري للتهوية واستخدام السقف املائل أو املقوس
املبحث الثالث :املعايري التصميمية والضوابط التخطيطية للمدارس:
املعايري واحملددات التصميمية هي تلك املبادئ واحملددات اليت يلتزم هبا ،ومن طريقها يستطيع
املهندس املعماري أن يضع التصميم الناجح للمبىن حمققاً األصول املعمارية املتعارف عليها عاملياً.
االعتبارات التصميمية اليت جيب األخذ هبا عند التصميم
 دراسة العالقات الوظيفية جلميع عناصر الفراغات املختلفة واملكونة للمبىن املدرسي. دراسة اإلحتياجات النفسية والفراغية للتالميذ واملستغلني. دراسة املعايري البيئية وحمددات املوقع اجلغرايف وظروفه.ولغرض إعداد معايري تصميمية وضوابط ختطيطية إلنشاء مدارس على وفق متطلبات
االستدامة مت االطالع على الضوابط اليت يتم االلتزام هبا عند إنشاء املدارس بنوعيها احلكومية
واألهلية وجد أهنا دون املستوى إال أننا درسنا احملددات اليت أُعدت من قبل دائرة اإلسكان التابعة
لوزارة اإلعمار واإلسكان والبلدايت واألشغال العامة ،ضمن كراس (معايري اإلسكان احلضرية
والريفية) سنة  2018اليت سوف نستعني هبا وأنخذ هبا عند اعدادان للمعايري موضعة البحث.
 املساحات املطلوبة للمدارس يف التجمعات السكنية وحسب (معايري اإلسكاناحلضرية والريفية)
 -1املدارس االبتدائية:
 املدارس االبتدائية يف املناطق احلضرية: -مساحات املدارس االبتدائية حسب عدد حجم التجمع السكاين انظر جدول رقم ()1
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جدول رقم ( )1مساحات املدارس االبتدائية حسب عدد حجم التجمع السكاين
معايري املدارس االبتدائية ومتطلباهتا املساحية انظر جدول رقم ()2

جدول رقم (  ) 2معايري املدارس االبتدائية ومتطلباهتا املساحية
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ب .املدارس االبتدائية يف املناطق الريفية:
 -معايري املدارس االبتدائية الريفية انظر جدول رقم ()3

جدول رقم ( )3معايري املدارس االبتدائية الريفية
 -مؤشرات املدارس االبتدائية ملختلف أحجام املناطق السكنية الريفية (القرى) ،انظر جدول رقم (.)4

جدول رقم ( )4مؤشرات املدارس االبتدائية ملختلف أحجام املناطق السكنية الريفية (القرى).
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 – 2املدارس املتوسطة
أ .املدارس املتوسطة يف املناطق احلضرية:
 -مساحات املدارس املتوسطة حسب عدد حجم التجمع السكاين انظر جدول رقم ()5

جدول رقم ( )5مساحات املدارس املتوسطة حسب عدد حجم التجمع السكاين
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 معايري املدارس املتوسطة ومتطلباهتا املساحية انظر جدول رقم ()6جدول رقم ( )6معايري املدارس املتوسطة ومتطلباهتا املساحية

367

حنو صياغة معايري تصميمية وضوابط ختطيطية خاصة للمدارس العراقية على وفق متطلبات االستدامة

ب .املدارس املتوسطة يف املناطق الريفية:
 -معايري املدارس املتوسطة الريفية انظر جدول رقم ()7

جدول رقم (  ) 7معايري املدارس املتوسطة الريفية
 -مؤشرات املدارس املتوسطة ملختلف احجام املناطق السكنية الريفية (القرى) ،انظر جدول رقم (.)8

جدول رقم ( )8مؤشرات املدارس املتوسطة ملختلف احجام املناطق السكنية الريفية (القرى).
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 -3املدارس اإلعدادية:
أ .املدارس اإلعدادية يف املناطق احلضرية:
 -مساحات املدارس اإلعدادية حسب عدد حجم التجمع السكاين انظر جدول رقم ()9

جدول رقم ( )9مساحات املدارس اإلعدادية حسب عدد حجم التجمع السكاين
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 -معايري املدارس اإلعدادية ومتطلباهتا املساحية انظر جدول رقم ()10

جدول رقم ( )10معايري املدارس اإلعدادية ومتطلباهتا املساحية
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ب .املدارس اإلعدادية يف املناطق الريفية
معايري املدارس األعدادية الريفية انظر جدول رقم ()11

جدول رقم (  ) 11معايري املدارس اإلعدادية الريفية -
 مؤشرات املدارس اإلعدادية ملختلف احجام املناطق السكنية الريفية (القرى) انظر جدولرقم ( ) 12

جدول رقم ( )12مؤشرات املدارس اإلعدادية ملختلف أحجام املناطق السكنية الريفية
(القرى).
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الضوابط التخطيطية واملعايري التصميمية املقرتحة للمدارس العراقية على وفق متطلبات
االستدامة
صص أر ٍ
اض ضمن التجمعات السكنية يكون استعماهلا تعليمياً لغرض إنشاء املدارس
 ُت ّاحلكومية .أما املدارس األهلية فيتم إنشاؤها يف مناطق اخلدمات العامة ،ويتم اختيارها مبشاركة
اجملتمع احمللي.
 يتم اختيار موقع املدرسة يف منطقة هادئة بعيدة عن مصادر الضوضاء ومصادر التلوثالبيئي والسمعي والبصري (املصانع ،سكك احلديد).
 اختيار موقع ذي شكل هندسي منتظم. إسناد عملية اختيار املوقع إىل شروط مناخية وإقليمية للوصول إىل التوجيه اجليد. يفضل أن يكون موقع املدرسة االبتدائية على شارع ذي استعمال سكين ،وأن يتم توفريمناطق نزول وركوب األشخاص للسيارات يف مداخل املدرسة ولكل الفئات.
 يفضل اختيار موقع قريب من املناطق اخلضر (مالعب وساحات لعب) املخصصةللتجمع السكين؛ لغرض املشاركة بفعالياهتا ،وابالتفاق مع اجملالس احمللية ،واالستفادة من مساحة
املدرسة يف فعاليات إضافية.
 استخدام اإلشارات االسرتشادية والتوجيهية يف الشوارع املؤدية للمدرسة. اعتماد املعايري املساحية للمدارس واحملددات التصميمية والتخطيطية اليت أُعدَّت منقبل وزارة اإلعمار واإلسكان والبلدايت واألشغال العامة  /دائرة اإلسكان سنة  2018لتحديد
مساحة أرض املدرسة سواء أكانت حكومية أو أهلية.
 إحاطة املدرسة حبزام أخضر ،ويفضل أن حتاط بسور نظامي ابرتفاع  2 – 1.8مرت ،وأنيكون جداراً أخضر.
 تكون كتلة البناء خالية من الربوزات ويكون املسقط األفقي للبناء ذا استطالة بنسبة طولإىل عرض ترتاوح بني ( 1,3 :1إىل  )2 :1يف املناطق ذات املناخ احلار اجلاف (املناطق اجلنوبية
والوسطى) ،أما يف املناطق احلارة الرطبة فالشكل املفضل هو الشكل املستطيل املمتد بنسبة (:1
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 1.7وحىت  )3 :1أما يف املناطق الشمالية فيفضل أن يكون شكل املبىن قريباً من املكعب بنسبة
طول إىل عرض ترتاوح بني ( 1 :1إىل .)1,3 :1
 يتم تسقيط املبىن يف املناطق ذات املناخ احلار اجلاف (املناطق اجلنوبية والوسطى) ،حبيثيكون حموره الطويل مائالً عن اجتاه الشرق  -الغرب اجلغرايف بزاوية ال تزيد على ( )25درجة مشال
شرق ،ويف املناطق ذات املناخ البارد (املناطق الشمالية) حبيث يكون حموره الطويل مائالً عن اجتاه
الشرق  -الغرب اجلغرايف بزاوية ال تزيد على ( )12درجة مشال شرق.
 استعمال الغطاء النبايت على واجهات املبىن واالستفادة من األشجار النفضية لتظليلالنوافذ يف الواجهات اجلنوبية واألشجار واملتسلقات الدائمة اخلضرة يف الواجهات الغربية.
 خلق منطقة خضراء تواجه اجلنوب الشرقي ملواجهة الرايح الرتابية. تقليل مساحة النوافذ والفتحات اليت تفتح على اجلهة الشرقية . حتديد نطاق خدمة املدرسة للتجمع السكين وكاآليت:** املدرسة االبتدائية نطاق خدمتها =  500مرت.
** املدرسة املتوسطة نطاق اخلدمة =  800مرت.
** املدرسة اإلعدادية نطاق اخلدمة =  800مرت.
 توفري ممرات وشوارع آمنة للدراجات اهلوائية والسيارات تؤدي إىل املدرسة ،فضالً عنممرات للمشاة ،وأن يكون موقع املدرسة على مقربة من خط نقل عام للمواصالت.
 أن يكون للمدرسة مدخلني يتم السيطرة على عملية الدخول ،واخلروج بوجود نظاممدروس مع توفري نظام مراقبة.
 اعتماد النظام اهليكلي يف اإلنشاء. -استخدام املواد احمللية يف بناء اجلدران والقواطع ،ويفضل استخدام الطابوق الفخاري
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األمحر والثرمستون يف وسط العراق وجنوبه ،وحجر البناء الدولوماييت يف مشال العراق أو أي مادة
صديقة للبيئة.
 استخدام االلواح اجلبسية يف القواطع الداخلية يف الفضاء الواحد. استعمال تقنيات العزل احلراري والصويت يف اجلدران والسقوف واألسطح. استعمال الطابوق الفرشي يف إهناء أرضيات املمرات اخلارجية وكمادة إهناء للسطوح. استخدام زجاج مزدوج عازل للحرارة وبسمكني خمتلفني اخلارجي مسك ( )6ملموالداخلي مسك ( )4ملم يف النوافذ واألبواب اخلارجية للبناية.
 استخدام دهاانت جديدة ذات خصائص عزل حراري وابأللوان الفاحتة كمواد إهناءللواجهات أو الطابوق اجلريي يف املناطق اجلنوبية والوسطى وحجر الدولومايت يف املناطق الشمالية
والغربية من البلد.
 استخدام السخاانت الشمسية. استخدام املصابيح املوفرة للطاقة وضرورة استخدام نظام للتحكم يف غلق مصابيح اإلانرةالداخلية وفتحها من غرفة السيطرة املركزية للخدمات.
اآليل.

 استخدام الرتكيبات والتجهيزات الصحية ذات الكفاءة العالية والتدفق املنخفض والتحكم استخدام أنظمة ميكانيكية وكهرابئية ذات كفاءة عالية. -حظر التدخني يف فضاءات املدرسة.

 جيب أن يكون موقع فتحات مداخل التهوية الطبيعية يف واجهات املبىن املقابلة الجتاهالرايح ،وان يكون موقع فتحات خمارج التهوية الطبيعية يف واجهات املبىن الكائنة خلف األوىل.
 توفري فضاء جلمع النفاايت بعد فرزها إىل مواد قابلة للتدوير وأخرى إلعادة االستعمالوأخرى قابلة للتحلل.
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 استخدام كامريات مراقبة عند املداخل ،ويف أركان املدرسة ويف ممرات املدرسة. تكون نسبة مساحة النوافذ ( )% 25من مساحة الصف ،وأن تكون النوافذ على اجلهةاليسرى للتالميذ اجلالسني أمام السبورة.
 استخدام اللون األبيض لطالء الصفوف . استخدام عناصر زراعية موفرة للمياه ،وإقامة مصادر للظل فضالً عن تغطية األرضابحلصو حول األشجار والشجريات.
 زراعة على األقل خنلة واحدة وشجرة زيتون أو رمان يف حديقة املدرسة. استخدام السبورة الذكية ،وتوفري شبكة إنرتنيت يف املدرسة. اتباع معايري وتوفري مستلزمات استعمال البناية من قبل املعاقني . توفري اخلصوصية وسهولة املراقبة يف املدارس املختلطة عند اختيار موقع دورات املياهوتصميمها ،وأن تتوافر تسهيالت خمصصة للذكور واإلانث فيها.
 توفري الفضاءات الوظيفية يف املدرسة اآلتية ،وكما يف املقرتح املقدم ابلبحث.التسلسل

الفضاء

1

اإلدارة
غرفة املدير

2

غرفة معاون املدير

3

سكرتري

4
5

إدارة
غرفة اجتماعات

املالحظات

يتم فيها اجتماع املدير أو املشرف مع املالك التدريسي
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6
7
8
9
10
11

1

الفضاءات
التعليمية
الصفوف
الدراسية

2

غرف األساتذة

3
4

خمترب حاسوب
قاعة العرض
الفديوي والتعليم
عن بعد
قاعة الربيد
اإللكرتوين
والربجمة

5
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غرفة املرشدة
االجتماعية
والطبابة
غرفة السيطرة
اإللكرتونية
مطبخ صغري
غرفة تنظيف
(منظفة)
خمزن
دورة مياه منفصلة

 2لكل  25من العاملني وللجنسني

حسب املعايري املذكورة يف كراس معايري اإلسكان احلضرية والريفية يتم
فيها إلقاء احملاضرات النظرية واحملاورات والرسم
 1لكل  3مدرسني اختصاص ،ويكون موقع كل غرفة بني صفني،
ويلحق بكل غرفة خمزن لوسائل اإليضاح.
تفتح على مدار السنة لتعليم الطلبة وضمان تواصلهم مع عملية
التعلم.
يستخدمها املدرسون واملدربون لربجمة مناهج وزارة الرتبية أو املواد
العلمية املستحصلة من مدارس العامل إىل برامج يستفيد منها
املدرسون يف عملية التدريس.
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املكتبة وتشمل
الفضاءات اآلتية:

6

 قاعة املطالعة قاعة املطالعةاإللكرتونية
 غرفة مسؤولاملكتبة
 خمزن كتبوأقراص مرنة
7

صالة األلعاب
الرايضية وتشمل
الفضاءات اآلتية:

قاعة داخلية  -متارس فيها التدريبات الداخلية لرايضة اجلمباز
واملالكمة واملصارعة وتفتح على مدار السنة.

 قاعة األلعابخمزن جتهيزات
ومنازع للجنسني
التسلسل

الفضاء

املالحظات

الفعاليات
االجتماعية
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1

قاعة متعددة تقام فيها احلفالت املوسيقية ،والفعاليات املسرحية ،واالجتماعات
األغراض وتشمل احمللية ،واحملاضرات التثقيفية ،وتفتح على مدار السنة وذات عالقة
قوية مع الكافترياي.
الفضاءات اآلتية:
 فضاء القاعة خمزن فضاء تبديلوللجنسني

2

كافترياي

ممكن استغالهلا كمعرض

3

فناء وسطي

تقام فيها االنتخاابت واحلفالت املوسيقية ،والفعاليات املسرحية
واالجتماعات احمللية

أبنية املوقع
1

ورشة لألعمال يتم فيها اجتماع تعليم الطلبة بعض احلرف كالنجارة واحلدادة وحياكة
السجاد واألعمال امليكانيكية وتركيب اإلجهزة  -يتم منح الطلبة
الال صفية
املاهرين شهادة اتهلهم للقيام ابألعمال اليت اتقنوها.
والصيانة

2

غرفة املدرب

3

منطقة ترابية تزرع ابحملاصيل املومسية ،وخيصص إنتاجها ملساعدة العوائل الفقرية يف
املنطقة.
تستخدم للزراعة

4

فضاء لصناعة
األمسدة من
الفضالت
بيت احلارس

6

خمزن عام

5
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خمزن حاوايت
النفاايت

7

ُت َمع النفاايت من احلاوايت احلمر واخلضر والزرق من فضاءات
املدرسة ،ويكون جتميعها يف حاوايت أكرب وابأللوان نفسها لغرض
تسليمها إىل سيارات النظافة حيث ختصص احلاوايت اخلضر
للنفاايت القابلة للتدوير والزرق للمواد القابلة للتحلل واحلمر
للنفاايت القابلة لالحرتاق.

املالعب اخلارجية
1

ملعب لكرة
السلة

2

ملعب كرة الطائرة

3

ملعب كرة اليد

4

جفرة قفز طويلة
تضاف الفضاءات اآلتية لكل من املدارس املتوسطة واإلعدادية
1

املختربات
خمترب فيزايء

2

خمترب كيمياء

3

خمترب أحياء

1

يتم ختصيص
مرافق صحية
واحدة ومغسلة
واحدة يف
املدارس االبتدائية
لكل  20تلميذاً.

يلحق بكل خمترب خمزن

دورات املياه للطلبة
جيب الفصل بني اجلنسني
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2

يف املدارس
املتوسطة
واإلعدادية
صص مرحاض
ُي ّ
واحد ومغسلة
واحدة لكل فتاة.
مرحاض واحد
لكل ( )30طالباً
ومغسلة واحدة
لكل ()35طالباً.

يف حالة املوقع خمصص كمجمع تعليمي للمراحل الثالث أو كبناية واحدة عمودية فباإلمكان االشرتاك
أببنية املوقع واملالعب الرايضية ،وقد يكون ممكناً االشرتاك ابلفضاءات االجتماعية وحسب التصميم؛ وهبذا
يتم اختصار املساحات ،وتوفري الفعاليات الالزمة للمدرسة املستدامة.

االستنتاجات:
 – 1تعاين املدارس العراقية عدداً من املشكالت املؤثرة سلباً على املستوى العلمي
واألخالقي للطلبة؛ لعدم متكنها من أداء دورها الرتبوي ،مبا جيب كوهنا بيئة ال حتقق املتطلبات البيئية
والوظيفية ،وال تليب تطلعات الطلبة وتوجهاهتم.
 – 2تعد املدارس العراقية فقرية من حيث املعاجلات التصميمية املعنية ابالستدامة إال أنه
ابإلمكان من خالل تغيريات وحتويرات أن جنعلها مدارس مستدامة بنسبة نوعية ،وأن تكون بيئة
مستدامة مواكبة للتغيريات يف طرق ومناهج التدريسي.
 - 3إن تطلعات الطلبة ومتطلبات التنشئة الصحيحة اليت حتقق أهدافها الرتبوية واحلصول
على جيل و ٍاع يتطلب إنشاء مدارس مستدامة.
 – 4تعد املدرسة املستدامة أداةً تعليمية لتحسني أداء الطلبة العلمي ،وتقومي سلوكياهتم مبا
يتوافق مع قيم اجملتمع ،حيث إهنا تصمم لتكون مدرسة (حترتم البيئة وحتافظ عليها ،وصحية متفاعلة
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مع البيئة احمليطة ،وآمنة وحممية واجتماعية وحمفزة معمارايً).
 – 5استنتج البحث أن املدارس األهلية يف العراق تليب متطلبات االستدامة من حيث املنهج
التعليمي ،إال أهنا ال تعد مستدامة؛ ألهنا ال حتقق املتطلبات الوظيفية واملساحية للفعاليات املستدامة
املطلوبة لالرتقاء مبستوى الطلبة العلمي.
 -6احلاجة إىل إقرار معايري تصميمية وضوابط ختطيطية إلنشاء املدارس العراقية؛ حبيث
تليب تطلعات الطلبة ،وحتقق اهلدف من إنشائها ،فضالً عن مشاركتها خبفض تكاليف توفري الطاقة
الكهرابئية ومحايتها للبيئة.
التوصيات:
 – 1تضمني مناهج االستدامة وأساليب تطبيقها ضمن املناهج املدرسية وتدريب املالك
التدريسي؛ ليتم تعليمها وتطبيقها عملياً من قبل الطلبة.
 – 2إعادة تنظيم األوقات الدراسية لتوفري الوقت الالزم للممارسات املستدامة (االجتماعية،
والثقافية ،والرايضية) اليت تقوم أبدائها املدرسة ،واليت تشرتك هبا مع اجملتمع احمللي.
 – 3االستفادة من املعاجلات التصميمية املقرتحة يف البحث ،اليت ابإلمكان االعتماد عليها
لتأهيل املدارس احلكومية ليتم حتويلها إىل مدارس مستدامة.
 – 4اعتماد املعايري املساحية اخلاصة إبنشاء املدارس يف كراس معايري اإلسكان الذي مت
إعداده من قبل وزارة اإلعمار واإلسكان والبلدايت واألشغال العامة  /دائرة اإلسكان.
 - 5اعتماد املعايري التخطيطية والتصميمية اليت مت استخالصها يف البحث لتكون ضوابط
يتم اتباعها عند اختيار موقع املدرسة ،وتصميم املدارس احلكومية واألهلية ،وأن تعمم هذه الضوابط
على الوزارات واجلهات املختصة.
 – 6عقد شراكات مع القطاع اخلاص لبناء مدارس مستدامة وإنشائها على وفق احملددات
التخطيطية والتصميمية اليت توصل إليها البحث.
 – 7إسناد عملية أتهيل بناء املدارس احلكومية املتهرئة إىل االستثمار مع منحه احلوافز إذا
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حنو صياغة معايري تصميمية وضوابط ختطيطية خاصة للمدارس العراقية على وفق متطلبات االستدامة

تعهد أن يكون التصميم على وفق متطلبات االستدامة ،وحسب الضوابط اليت استنتجها البحث
وابلنحو اآليت:
 يستلم املستثمر املدرسة املتهرئة دون مقابل. يتم ختفيض نسبة الضرائب الواجب على املستثمر دفعها بنسبة إذا مت جتهيز املدرسةابللوحات الشمسية على أن يتعهد ابلتجهيز طول سنني استثماره للمدرسة ،ويف حالة خمالفته يتم
سحب اإلجازة االستثمارية ،ويتم إدارهتا من قبل الدولة.
املصادر
 - 1اليافعي ،عبد اللطيف ،أسس تصميم املدارس ،مركز األحباث ،القاهرة.2007 ،
 - 2جعفر جاسم ،أسيل ،أثر الفضاءات اخلارجية يف استدامة املدارس ،حبث مقدم إىل قسم اهلندسة املعمارية
يف اجلامعة التكنولوجية لنيل شهادة ماجستري يف اهلندسة املعمارية.
 - 3خلوصي ،حممد ماجد عباس وسليمان عبد هللا اخلرجيي ،املباين التعليمية ،دار قابس للطباعة والنشر،
بريوت  -لبنان.2005 ،
 - 4نظام رقم  7لسنة  2010استناداً ألحكام قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  ،2016املادة  / 8رابعاً.
- 5كراس املواد احمللية اليت أثبتت جناحها يف االستخدام واملتوافرة خاماهتا احمللية ألغراض البناء حملدودي الدخل
(واطئ الكلفة) الصادر من وزارة اإلعمار واإلسكان  /مركز حبوث البناء.
 - 6يوسف إمساعيل ،مسر ،اسرتاتيجيات حتقيق االستدامة يف التصميم العمراين للمدارس (حالة دراسية :مدارس
وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني بقطاع غزة) ،حبث مقدم كمتطلب جزئي للحصول على درجة التخصص
(ماجستري) يف اهلندسة املعمارية من اجلامعة اإلسالمية ،غزة.2011 ،
 - 7د  .حيدر اجلميل ،علي ود .أمحد يوسف العمري واترة عبد املنعم عبو اليسي ،أتهيل املدارس العراقية على
وفق متطلبات االستدامة االجتماعية ،جملة املهندسني ،اجلزء .2013 ،19
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