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البعد التنموي خلصخصة القطاع الرتبوي يف العراق

متهيد:
شرع بعد عام 2003 قانون ينظم العمل واالستثمار يف القطاع الرتبوي، وعلى الرغم من 
ذلك يبدو أن هناك غياابً لالسرتاتيجية وللرؤية والتصور فيما يتعلق ابلتعامل مع خصخصة القطاع 
الرتبوي واملستثمرين فيه وحتديد األدوار املناطة بم، فضاًل عن التسهيالت والضماانت؛ من أجل 
اإلسهام يف تعزيز املسار الرتبوي من جانب، ودفع عجلة التنمية خبطى متسارعة من جانب آخر 
ومن الواضح أن هذه الرؤية املرتبة أو الغائبة عن العائد التنموي خلصخصة القطاع الرتبية قد تؤدي 
مع مرور الوقت إىل ضعف أو تذبذب خمرجات التعليم األهلي أو اخلاص، فاجلانب احلكومي يرى 
أن اهلدف الرئيس واألساس من مشاركة القطاع اخلاص هو لتعظيم إيرادات الوزارة، وختفيف الضغط 
على املؤسسة احلكومية اليت مل تعد إمكانياهتا وبنيتها التحتية قادرة على تلبية احلاجات التعليمية 

والرتبوية املتزايدة. 
يف هذا السياق هتدف الورقة إىل تسليط الضوء على الواقع الرتبوي يف العراق، وتستعرض 
اإلجابة عن اإلشكالية  األهلي، عرب  الرتبوي  القطاع  والكيفي يف  الكمي  النمو  والتحليل  ابلسرد 

البحثية اآلتية: ما الواقع الرتبوي يف العراق؟ 
وأبعاده  العراق  يف  الرتبوي  القطاع  خصخصة  بي  عكسية  عالقة  وجود  الورقة  وتفرتض 

التنموية. وللتأكد من صحتها سنعتمد املنهج التحليلي بغية وصف واقع الرتبية يف العراق. 
الواقع الرتبوي يف العراق

تُعّد العملية الرتبوية أحد أهم املرتكزات اليت تستند إليها عملية التنمية يف أي جمتمع من 
املعوقات  هذه  بعض  إىل  أشارت  قد  العراقية  التخطيط  وزارة  فأّن  ولذلك  اإلنسانية،  اجملتمعات 

والتحدايت التنموية اليت تواجه العملية الرتبوية ومنها اآليت)1(: 

1.مجهورية العراق، وزارة التخطيط، اخلالصة التنفيذية خلطة التنمية الوطنية2017-2013، كانون الثاين 2013، ص6. 

البعد التنموي لخصخصة القطاع التربوي في العراق

د. محمد عبد الحسن ناصر *

*  ابحث متخص يف علم األجتماع.
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أ األمية: تشّكل العائق األكرب يف منظومة البناء الرتبوي إذ تصل نسبتها إىل قرابة مخس 	.
السكان، فضاًل عن اخنفاض معدالت االلتحاق الصايف يف الدراسة املتوسطة اليت تصل إىل 40 

%، واإلعدادية إىل21 %. 
أ ويقدر أبكثر من 	. العجز احلاد يف عدد األبنية املدرسية حتدايً  األبنية املدرسية: يشكل 

)7000( مدرسة، انعكاساً الرتفاع حاالت االزدواج الثنائي والثالثي يف املدارس وارتفاع نسب 
االكتظاظ للتالمذة والطلبة يف الصفوف الدراسية.  

التنمية  أهداف  من  هدف  أبرز  إىل  للوصول  حقيقية  معوقات  تعد  التحدايت  هذه  وكل 
والتعليم  اجليد  التعليم  على  وصياغته  تشكيله  يف  يعتمد  الذي  اإلنسان«  »بناء  وهو  املستدامة 
مدى احلياة )Long Life Learning( وهو حبسب هذا املفهوم )أوسع من جمرد االلتحاق 
التالمذة  تطلعات  حتقيق  على  القادرة  اجليدة  املدارس  وتوافر  التعليم  بكفاءة  ويرتبط  ابملدارس، 
وأسرهم()2(. هلذا وضعت وزارة التخطيط يف العراق مجلة من األهداف الكمية والنوعية من أجل 

توفري الشروط الالزمة إلجناح الرؤى والربامج التنموية يف البلد وكاآليت)3(:
أواًل: األهداف الكمية وتشمل:

أ-االلتحاق
زايدة نسبة االلتحاق الصايف يف رايض األطفال إىل15  % يف سنة اهلدف. . 1
زايدة نسبة االلتحاق الصايف يف املرحلة االبتدائية إىل95  %. . 2
زايدة نسبة االلتحاق الصايف يف املرحلة املتوسطة إىل45  %. . 3
زايدة نسبة االلتحاق الصايف يف اإلعدادية إىل30  %. . 4
زايدة نسبة االلتحاق يف التعليم املهين إىل 5  %. . 5

2.مجهورية العراق وزارة التخطيط، العراق التقرير الطوعي األول حول أهداف التنمية املستدامة )انتصار ارادة وطن(2019، ورشة 
العمل حول إدماج أهداف التنمية املستدامة يف خطة التنمية الوطنية )بغداد: 4 7- آذار 2018، ص34-39. 

3. وزارة التخطيط، اخلالصة التنفيذية، مصدر سابق، ص31. 
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ب- األبنية واملستلزمات:
ضرورة توفري األبنية الكافية الستيعاب اإلعداد املستهدفة للمدة من 2013 - 2017 فيما 
خيص التالميذ والطلبة يف رايض األطفال واملدارس، وحتسي املناخ التنظيمي والبيئة الدراسية اآلمنة 

والصحية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية كافة، وكما أييت:
بناء)7220(  بناية جديدة لرايض األطفال واملدارس االبتدائية لزايدة نسبة االلتحاق الصايف . 1

إىل) 15%( لرايض األطفال و) 95%( لاللتحاق يف املدارس االبتدائية . 
إىل  %45  . 2 الصايف  االلتحاق  نسبة  لزايدة  الثانوية  للمدارس  جديدة  بناية  بناء)2250(  

للمتوسطة و )  30%(لإلعدادية. 
بناء )100( بناية جديدة للمدارس املهنية لزايدة االلتحاق الصايف إىل %5. . 3
إنشاء)294(  بناية لفك االزدواج الثالثي يف بغداد واحملافظات. . 4
إنشاء)67(  جناحاً لفك االزدواج الثالثي يف بغداد واحملافظات. . 5
إعادة بناء ) 497( مدرسة بديلة عن املدارس الطينية. . 6

اثنياً: األهداف النوعية:
االرتقاء مبكانة التعليم. . 1
احلد من التسرب. . 2
حمو األمية. . 3
جتسري الفجوة الريفية احلضرية. . 4
مناهج جديدة لرعاية اإلبداع واالبتكار. . 5
احلفاظ على بيئة أخالقية متينة. . 6
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العناية ابلطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة. . 7
لعل هذه التحدايت دفعت وزارة الرتبية إىل أن جتعل ضمن رؤيتها للمشاريع الرتبوية للعام 
2011 - 2012 تعزيز البنية التحتية والبيئة الفيزيقية وهتيئتها لتكون قادرة على استيعاب األعداد 
املستهدفة من التالمذة والطلبة يف خمتلف املراحل الدراسية، اذ تناول احملور الثاين من املشاريع الرتبوية 

برانمج لبناء وترميم وحتسي البيئة املدرسية للمراحل الدراسية كافة وكااليت)4(:
الرتبية، وسنة . 1 املسؤولة وزارة  ابتدائية، رايض أطفال، وتكون اجلهة  بناء )14440( مدرسة 

التنفيذ 2011 - 2020، الكلفة التقديرية ابملليار)12660(. 
بناء )2300( مدرسة اثنوية )متوسطة وإعدادية(، وتكون اجلهة املسؤولة وزارة الرتبية، وسنة . 2

التنفيذ 2011 - 2020، اما املخرجات املتوقعة فهي فك االزدواج الثالثي والثنائي وتعويض 
املدارس اآليلة للسقوط واملدارس الطينية وتلبية النمو الطبيعي ألعداد الطلبة والتالمذة، الكلفة 

التقديرية ابملليار )5563، 5( مليار دينار. 
ترميم )5504( مدرسة ابتدائية، سنة التنفيذ 2011 - 2020، الكلفة التقديرية ابملليار . 3

)740( مليار دينار. 
ترميم )1477( مدرسة اثنوية )متوسط وإعدادي(، سنة التنفيذ 2011 - 2020، الكلفة . 4

ابملليار )220( مليار دينار. 
عن . 5 املسؤولة  اجلهة  الصحي،  الصرف  وشبكة  للشرب،  الصاحلة  املياه  شبكة  إنشاء  مشروع 

التنفيذ وزارة الرتبية، سنة التنفيذ 2011 - 2013اهلدف من هو تلبية حاجات املدارس من 
التقديرية ابملليار )75(  شبكة الصرف احلي واملياه الصاحلة للشرب جلميع املدارس، الكلفة 

مليار دينار. 
اجلهة . 6 مدرسية،  )30000( حديقة  أتهيل  املشروع  هذا  ويَتَضّمن  املدرسية،  احلدائق  أتهيل 

املخرجات  اما   ،2013  -  2011 املشروع  تنفيذ  سنة  الرتبية،  وزارة  التنفيذ  عن  املسؤولة 
املتوقعة فهو حتسي البيئة املدرسية، وإضافة ملسة مجالية على املدارس، وتعزيز اجلانب الصحي 

4. مجهورية العراق، وزارة الرتبية، مشاريع تربوية مقرتحة، للعام 2011-2020. 
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للبيئة املدرسية، الكلفة ابملليار )1، 8( مليار دينار. 
تفعيل املسرح املدرسي، اجلهة املسؤولة وزارة الرتبية، 2011 - 2020، اهلدف هو حتقيق . 7

اجلذب املدرسي فضاًل عن زايدة الوعي الثقايف والرتفيهي للتالميذ واكتشاف املواهب وتنميتها، 
الكلفة ابملليار )100( مليار دينار. 

وحبساب الكلف التقديرية للمشاريع املقرتحة، املذكورة انفاً جند ان الكلفة ستكون )193، 
من حاجات  جزئية  متثل  املشاريع  هذه  ان  علماً  عراقي،  دينار   )000  ،000  ،000  ،603
متنوعة ومتعددة تتعاضد مع بعضها، من اجل جتويد العملية الرتبوية، كاألعداد والتدريب للمعلمي 
واملدرسي، وطبع املناهج ووسائل اإليضاح واملختربات ومرتبات املالكات الرتبوية وخمصصاهتا، وهذا 
يعين ان حجم احلاجة املادية للقطاع الرتبوي تتعدى قدرة املوازنة املالية للحكومة العراقية، خصوصاً 
بعد األزمات اليت مر با البلد من حماربة اإلرهاب واخنفاض أسعار النفط، وصواًل إىل حرب التحرير 
من داعش. . ، وقد يكون االطالع على واقع القطاع الرتبوي وما مطلوب من إنفاق حكومي على 
التعليم واالستثمار فيه بوابة مهمة لفهم حجم الفرص والتحدايت أمام القطاع الرتبوي، األمر الذي 
يتطلب العمل على اجياد آليات جديدة للنهوض ابلواقع الرتبوي تعتمد الشراكة اجملتمعية ومصادر 

متويل غري حكومية. 
فاملشكالت اليت أشران إليها سلفاً تؤدي إىل تداعيات مجة منها الرسوب الذي قد يكون 

من ابرز خمرجاته)5(:
رفع كلفة التعليم وخفض كمية اإلنتاج التعليمي. . 1
أهدار املصادر واألموال واجلهود نتيجة رسوب الطلبة وتسربم. . 2
فقدان سنة أو أكثر من عمر الطالب من دون عائد حمسوس فضاًل عن تركه للمدرسة. . 3
حرمان اجملتمع من األشخاص املؤهلي املطلوبي يف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية. . 4

كما أّن مشكلة التسرب الدراسي، ليست أقل كلفة من الرسوب، اذ تكلف هذه الظاهرة 
القطاع الرتبوي خسائر جسمية، فقد أورد تقرير اجلهاز املركز لإلحصاء لوزارة التخطيط يف العراق 

5.د.  عبداحلسي امحد زويلف، مصدر سابق، ص74. 
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هذه اإلحصائية اليت ختص املتسربي من الدراسة )ان أعداد التالميذ التاركي يف عام -2017
نسبة  468(، كانت   ،131( واألهلية هو  احلكومية  املدارس  الذكور واإلانث يف  2018 من 
اإلانث منهم )47، 5 %( ويف املدارس احلكومية نسبة التاركي )99، 0 %( ابملقارنة مع املدارس 

األهلية اليت مل تصل فيها النسبة إىل )0، 8 %()6(.  
ولو احتسبنا مقدار اهلدر املادي من جراء التسرب للعام الدراسي )2018-2017(، بناًء 
على متوسط تكلفة التلميذ والطالب العراقي واليت تبلغ قرابة املليون دينار عراقي)7(فهذا يعين ان 
الرسوب يف السادس االبتدائي يكلف)118، 959، 000، 000( دينار عراقي، فيما يكّلف 
الرسوب يف الثالث متوسط)252، 253، 000، 000( دينار عراقي، أما الرسوب يف السادس 
العلمي اإلحيائي يكلف )5، 730، 000، 000( دينار عراقي، فيما يكّلف رسوب الطلبة يف 
السادس العلمي التطبيقي)58، 066، 000، 000( دينار عراقي، والرسوب يف السادس األديب 
يكلف)46، 377، 000، 000( دينار عراقي، علماً أّن التقديرات الدولية تشري إىل أّن معدل 

كلفة التلميذ والطالب يف املدارس العراقية للعام الواحد تقارب )1، 116( دوالر أمريكي)8(. 
كل هذه الصعوابت دفعت املؤسسة الرتبوية واملشرع العراقي إىل إقرار قانون التعليم األهلي، 
الذي كان يهدف إىل االرتقاء ابلعملية التعليمية والرتبوية، وإجياد بعض احللول ملشكالهتا، وهذا ما 

أكدته أهداف قانون نظام التعليم األهلي الذي َتَضّمن اآليت)9(:
تطوير قطاع الرتبية والتعليم ورفده ابملستجدات الرتبوية والتعليمية والتقنية وتعزيز التعاون . 1

بي املؤسسات األهلية والرمسية يف مجيع مراحل التعليم وأنواعه. 
6. مجهورية العراق، وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، ابلتعاون مع املديرية العامة للتخطيط الرتبوي قسم اإلحصاء، إحصاء 

التعليم االبتدائي يف العراق للعام الدراسي -2017 2018، ص3. 
 /10 العدد  الواحدة،  السنة  والطالب يف  للتلميذ  املالية  الكلفة  العام واألهلي واألجنيب،  للتعليم  العامة  املديرية  الرتبية،  7. وزارة 
6/3/2/ 36561 يف  العدد  التقديرية،  الطالب  الرتبوي، حصة  للتخطيط  العامة  املديرية  23/ 9/2018، وكتاب  بتاريخ   7

 .10/9/2018
8.KerinaTull،  Human capital in Iraq،  University of Leeds Nuffield Centre for In-
ternational Health and Development، 18May 2018. https://opendocs . ids. ac. uk/
opendocs/bitstream/handle/123456789/13803/Human_Capital_in_Iraq. pdf. 

9. الوقائع العراقية، العدد 4308 ، قانون وزارة الرتبية رقم )22( لسنة 2011، رقم )5( لسنة 2013 نظام التعليم األهليواألجنيب، 
3/2/2014، ص15-16. 
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اخلربات . 2 ونقل  العراق  مجهورية  يف  التعليم  تطوير  يف  اخلاص  القطاع  قدرات  من  اإلفادة 
األجنبية يف هذا اجملال. 

تشجيع املبادرات يف جمال البحوث الرتبوية واإلفادة منها، وتطوير مناهج التعليم وطرائقها، . 3
وتدريب املعلمي واملدرسي وتطوير إدارة املؤسسات التعليمية. 

اتمي فرص عمل جديدة للعاملي يف جمال الرتبية والتعليم، وتدريب املعلمي واملدرسي . 4
وتطوير إدارة املؤسسات التعليمية. 

يتالءم مع حاجات . 5 مبا  اجملتمع  نوعي متطّور ومتنوّع ملختلف شرائح  تعليم  أتمي فرص 
التنمية. 

ربط العراقيي املغرتبي يف اخلارج بوطنهم عن طريق فتح مؤسسات تعليمية أهلية مناسبة . 6
هلم داخل العراق وخارجه. 

أتمي فرص التعليم املناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة. . 7
تشجيع املشاركة الشعبية ورأس املال الوطين واألجنيب يف االستثمار يف جمال التعليم مبختلف . 8

أنواعه ومستوايته يف إطار تنظيمي جديد جيعله أكثر فعالية. 
وهنا يظهر من هذه األهداف اليت َتَضّمنها قانون التعليم األهلي أبن رفد العملية الرتبوية 
والتعليمة ابملستجدات الرتبوية والتعليمية والتقنية أييت يف مقدمة األهداف من اجل النهوض ابلبلد 
وتعزيز اجلانب التنموي فيه، وذلك عن طريق التعاون ونقل اخلربات األجنبية يف اجملال الرتبوي، فضاًل 
عن املبادرات يف جمال البحوث الرتبوية لإلفادة منها يف تطوير مناهج التعليم وطرائقها، وصواًل إىل 
تدريب املعلمي واملدرسي وتطوير منط اإلدارة الرتبوية، مع التأكيد على اتمي فرص عمل جديدة 
للخرجيي، وهذا األمر يستلزم توفري بنية تعليمية تستقطب هذه الشرحية وجتعلهم يشعرون ابالطمئنان 
على مستقبل أوالدهم، إّن اتمي فرص التعليم املناسبة لذوي االحتياجات كانت من بي األهداف 
الشعبية ورأس  املشاركة  األهداف تشجيع  األهلي، ومن هذه  التعليم  قانون  لدى مشرع  احلاضرة 
التنمية  أنواعه من اجل رفد عملية  التعليم مبختلف  الوطين واألجنيب يف االستثمار يف جمال  املال 
حباجتها من األفراد املتعلمي القادرين على النهوض مبتطلبات العملية التنموية، ومن اجل حتقيق 
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اهلدف واملبدأ من الشراكة اجملتمعية بي القطاع العام واخلاص، وللحد من بعض املشكالت الرتبوية 
يف القطاع العام، وخلق حالة من التنافس االجيايب للنهوض ابلعملية الرتبوية وضعت جمموعة من  
الضوابط واالشرتاطات للنهوض ابلعملية التعليمية يف القطاع الرتبوي اخلاص، والواجب توافرها يف 

أبنية املدارس األهلية، وهي)10(:
املادة )24(:

أواًل: جيرى كشف موقعي على البناية املخصصة للمدرسة والتأكد من صالحيتها ومن توفر 
املستلزمات الرتبوية والتعليمية والصحية املطلوبة فيها، وكاآليت:

أن حتتوي بناية املدرسة االبتدائية على )6( صفوف يف األقل وأالّ تقل املساحة املخصصة . 1
للتلميذ الواحد يف الصف عن )1. 25(م2. 

املتوسطة على )3( صفوف ومثلها اإلعدادية و )6( صفوف . 2 املدرسة  بناية  أن حتتوي 
للثانوية وأالّ تقل املساحة املخصصة للطالب الواحد يف الصف عن)1. 5( م2 وال يقل ارتفاع 

سقف الصف عن )2. 8(م. 
تكون غرفة الصف مزّودة مبنافذ للتهوية وغري متداخلة مع بعضها اآلخر ومتباعدة املداخل، . 3

وأالّ يتجاوز عدد اجلالسي يف الصف الواحد عن )30( طالباً. 
اثنياً: ختصيص قاعة ملخترب العلوم ال تقل مساحتها عن )35(م2 جمهزة ابلوسائل التعليمية 
إذا  للمرحلة االبتدائية، وقاعة ملخترب احلاسوب ابملساحة نفسها  املطلوبة، وشبكة مياه وتصريف 

كانت املدرسة تدرس مادة احلاسوب. 
اثلثاً: ختصيص قاعة ملختربي )الكيمياء واإلحياء( وقاعتي ملختربي )الفيزايء واحلاسوب( ال 
تقل مساحتها عن )40( م2 لكل خمترب للمرحلة الثانوية، جمهزة بشروط السالمة واألمان وابلوسائل 

التعليمية والتقنية، موصولة بشبكات مياه وتصريف. 
رابعاً: ختصيص غرفة مكتبة للمراحل الدراسية كافة، ال تقل مساحتها عن )35(م2جمهزة 
10.مجهورية العراق، وزارة الرتبية، شروط ومعايري األبنية املدرسية األهلية، نظام التعليم األهلي واملسائي واألجنيب رقم )5( لسنة 

2013، تعليمات رقم )1( لسنة 2014، ص9-10. 
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ابألاثث املناسب بضمنها الكتب واملراجع املعتمدة وفقاً للتعليمات الوزارية . 
خامساً: ختصيص غرفة ملدير املدرسة ال تقل مساحتها عن )16(م2، وللمعاون ابملساحة 

نفسها إذا زاد عدد طلبة املدرسة عن )100( طالب. 
سادساً: ختصيص غرفة للمدرسي ال تقل مساحتها عن )20( م2. 

سابعاً: توفر ساحة مبلطة )أرضية( خيصص لكل تلميذ أو طالب فيها مساحة ال تقل عن 
مرت مربع واحد. 

اثمناً: توفر مرافق صحية مبعدل واحدة لكل )25( طالباً تكون مغلفة اجلدران ابلسرياميك 
وحتتوي على منافذ هتوية. 

عاشرًا: توفري مناهل ملياه الشرب مبعدل منهل واحد لكل )30( طالباً ابألقل مع برادات 
مياه مزّودة بفالتر تصفية وتعقيم على أن تكون حتت مسقفات. 

رابع عشر: اذا كانت املدرسة مهنية تلتزم بتوفري الورش العملية وكما هو معتمد يف املدارس 
املهنية الرمسية 

اثمن عشر: ال جيوز أن تكون بناية مدرسة ذوي االحتياجات اخلاصة األهلية مستغلة من 
التوحد األهلية والعوق الذهين والعقلي ومتالزمة داون، إطالقاً  قبل أو مشرتكة مع معاهد رعاية 

وحتت أي شكل من األشكال. 
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النمو الكمي يف مدارس القطاع الرتبوي األهلي
سنستعرض سلسلة زمنية خلمس سنوات)11(، كل عام دراسي ميثله ثالثة جداول، جدول 
)أ( خيّص رايض األطفال من أعداد هذه الرايض وجمموع األطفال املستفيدين منها، وأعداد اهليئة 
االبتدائية، وتوزيعاهتا إىل مدارس خمتلطة، ومدارس  املدارس  فيها، واجلدول )ب( خيص  التعليمية 
خيّص  )ت(  واجلدول  التعليمية،  اهليئة  وأعضاء  فيها،  التالمذة  وأعداد  للبني،  ومدارس  للبنات، 
املدارس الثانوية، وتصنيفاهتا إىل مدارس خمتلطة، ومدارس للبنات، ومدارس للبني، ويَتَضّمَن أعداد 

الطلبة، وأعداد اهليئات التدريسية ابلنحو اآليت:
اواًل: اجلداول اليت توضح أعداد رايض األطفال، واملدارس االبتدائية، واملدارس الثانوية يف 

املديرايت العامة للرتبية الستة للعام الدراسي 2013 - 2014، وكااليت12*:
أ البياانت اخلاّصة برايض األطفال األهلية يف املديرايت العامة للرتبية يف بغداد للعام الدراسي 	.

2013 - 2014 يعرضها اجلدول )4(

11.وزارة الرتبية، املديرية العامة للتخطيط الرتبوي، بياانت مرقونة على قرص مدمج CD، سلسلة زمنية مخسية، ابلكتاب ذي 
العدد 6/2/3/51438 يف 20/12/ 2018. 

12.* مجيع اجلداول من تصميم الباحث، ومجيع األرقام والبياانت الواردة فيها معتمدة على بياانت وزارة الرتبية املرقونة. 
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اجلدول )4(رايض األطفال األهلية للعام الدراسي 2013 - 2014

املديرية العامة 
للرتبية

رايض األطفال

اهليئات التعليميةعدد األطفالعدد الرايض
جمموعإانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

00202095985918180124124رصافة / 1

0048482209196241710307307رصافة / 2
0066720449116905252رصافة / 3

00272787782317000150150كـرخ / 1

005521616237803131كـرخ / 2

0023231134101221460168168كـرخ / 3

0012912961155267113820832832اجملموع

األطفال  رايض  مجيع  ان  مالحظة  ميكن  اذ  األطفال،  رايض  أعداد  احلايل  اجلدول  يبّي 
خمتلطة، مما يعكس غياب حساسية األهل إزاء االختالط يف هذه املرحلة العمرية، وأّن املالكات 
التعليمية مجيعها يف هذه الرايض من اإلانث، ولقد كان جمموع عدد رايض األطفال األهلية يف 
املديرايت الستة      )129( روضة، ابملقارنة مع أعداد رايض األطفال احلكومية اليت بلغت يف 
ذات السنة )171( روضة)13(، أي ان نسبة األهلي إىل احلكومي تعادل )75 %(، وهذا العدد 
من الرايض يعكس دور القطاع اخلاص يف تغطية احلاجة إىل هذه الرايض، علماً ان هذه األرقام متثل 
اجلانب الرمسي، وهناك عدد غري قليل من الرايض غري الرمسية وابلذات يف أطراف املديرايت العامة 
للرتبية14*، فضاًل عن ذلك فان اجملموع الكلي لألطفال يف رايض القطاع اخلاص هو)11، 382( 
طفل، اما جمموع اهليئة التعليمية فهو )832( معلمة، وبذلك يكون عدد األطفال )13، 6( لكل 

13.وزارة الرتبية، املديرية العامة للتخطيط الرتبوي، سلسلة زمنية مخسية، مصدر سابق.  
14.* مقابلة أجراها الباحث مع السيدة أمل صادق، مدير رايض األطفال السابق، املديرية العامة للتعليم العام واألهلي واألجنيب، 

يف 18/6/2019. 
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معلمة، وهذه النسبة اقل من املعيار الوطين طفل/ معلمة )20()15(. 
أ الدراسي 2014-2013 وكما 	. للعام  البياانت اخلاصة ابملدارس االبتدائية األهلية 

موضح يف اجلدول )5(
جدول )5( املدارس االبتدائية )األهلية( 2013 - 2014

املديرية العامة 
للرتبية

االبتدائي

عدد اهليئات التعليميةعدد التالميذعدد املدارس
جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

11151722731483375619299318رصافة / 1
11363853603803916335676711رصافة / 2
00222338131483341رصافة / 3
00323221711551372218383401كـرخ / 1
00222218181170298818255273كـرخ / 2
22111516361192282825220245كـرخ / 3

441181261349192802277112318661989اجملموع

العامة للرتبية  يُظهر اجلدول احلايل أعداد املدارس االبتدائية األهلية موزعة على املديرايت 
للعام 2014-2013، وقد تصّدرت املديرايت العامة تربية الرصافة الثانية مبجموع أعداد املدارس 
االبتدائية، ويعتقد الباحث ان هناك أسباابً عدة لذلك منها: وجود املنشآت اليت تصلح أن تكون 
املدارس  إنشاء  تتوافق مع االشرتاطات اخلاصة مبعايري  اليت  الواسعة  مدارس، السيما مع املساحة 
واملؤسسات الرتبوية كمساحة الـــ)600(م2واكثر، وأن قصور الطاقة االستيعابية للمدارس احلكومية 
عن استيعاب الزايدة املّطردة يف أعداد التالمذة والطلبة جعل بيئة املدارس احلكومية طاردة للتدريس، 
15. مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للتخطيط الرتبوي، خطة التنمية الرتبوية -1994/1995 2005/ 2006، 

ص69. 
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واملدارس األهلية جاذبة له يف هذه املديرية، واحلال ينطبق على ابقي املديرايت. أما املديرية العامة 
لرتبية الرصافة الثالثة، فإهنا أتيت يف ذيل القائمة بسبب غياب املنشئات ذات املساحة املالئمة لتكون 
مدرسة اهلية*16، وأن حدودها اإلدارية مالصقة للرصافة الثانية، ومتقاربة معها مناطقياً، مما شجع 
املستثمرين للتوسع يف الرصافة الثانية بداًل عنها، وميكن إضافة سبب آخر مهم، وهو أن جمتمع 
الرصافة الثالثة يُعّد فقرياً من الناحية االقتصادية، من مثّ فان هذه البيئة غري مشجعة على انتشار 
املدارس األهلية، أما اجملموع الكلي للمدارس االبتدائية يف املديرايت الستة فهو )126( مدرسة، 
منها )118( مدرسة خمتلطة، مشكّلة ما نسبته)93، 6 %( من جمموع املدارس األهلية، يف حي 
أن املدارس املختلطة يف القطّاع احلكومي تشكل)60 %(، مما يعين ان املدارس املختلطة األهلية 
ذات مقبولية من ذوي التالمذة، أما جمموعة التالمذة من كال اجلنسي فهو)22، 771(، وقد 
التعليمية  فمجموعها )1989(، متثل  التلميذات)40، 7 %(، أما اهليئات  بلغت نسبة متثيل 
اإلانث)93، 8 %( وهي نسبة تعكس جناح املعلمات يف إدارة وتوجيه العملية الرتبوية يف هذه 
املرحلة العمرية والدراسية، أما حّصة املعّلم إىل تلميذ يف القطاع الرتبوي األهلي فهي )11، 4( 

وهذه النسبة اقل من املعايري الرمسية البالغة )20( وهذه نقطة اجيابية لصاحل القطاع األهلي.

16)*(.املديرية العامة للرتبية الرصافة الثالثة، متثل احلدود اإلدارية ملدينة الصدر وفيها املساحة السكنية ال تتجاوز )143م2(.
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أ البياانت اخلاصة أبعداد املدارس الثانوية األهلية، وعدد الطلبة، واهليئات التدريسية 	.
للعام الدراسي 2014-2013 يوضحها اجلدول )6(:

جدول )6( ميثل املدارس الثانوية األهلية للعام الدراسي 2013 - 2014

املديرية العامة 
للرتبية

الثانوي

عدد اهليئات التعليميةعدد التالميذعدد املدارس

جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

811019198310443027171269440رصافة / 1
109019215018463996153234387رصافة / 2
2002310031036844رصافة / 3
181503316519412592224227451كـرخ / 1
1090199886231611120170290كـرخ / 2
74011957448140573109182كـرخ / 3

55480103803949021294177710171794اجملموع

البنون والبنات واملختلطة وأعداد الطلبة لكال  الثانوية  اجلدول أعاله يظهر أعداد املدارس 
اجلنسي، مع أعضاء اهليئات التدريسية فيها للعام الدراسي 2014-2013، إذ يظهر أن املديرية 
العامة لرتبية الكرخ األوىل تتصدر املديرايت العامة للرتبية يف أعداد املدارس الثانوية، ويف ذيل القائمة 
الرصافة الثالثة، أما جمموع املدارس الثانوية األهلية يف املديرايت العامة للرتبية الستة فقد بلغ )103( 
مدارس، موزعة إىل )48( مدرسة للبنات، و)55( مدرسة للبني، وميكن مالحظة الزايدة النسبية 
اإلانث  متثيل  نسبة  يف  واضحاً  الذي ظهر  عموماً  البنات  مدارس  على  البني  مدارس  أعداد  يف 
من اجملموع الكلي للطلبة البالغ )37، 8 %(، وهو اقل مما كان يف املرحلة االبتدائية، مبعىن ان 
التقدم ابملراحل الدراسية حيمل معه اخنفاض يف متثيل اإلانث، اما جمموع اهليئة التدريسية فقد بلغ 
)1794( تدريسي، نسبة اإلانث منهم )56، 6 %( وهي نسبة متثيل ممتازة، وتعين ان القطاع 
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الرتبوي اخلاص يوفر الفرص لتمكي املرأة، اما نسبة املدرس إىل الطالب فقد بلغت )7، 2(، ومن 
اقل من املعيار الرتبوي والبالغ )20-17( طالب إىل مدرس، وهذه حالة اجيابية تضاف إىل  مثّ 

التعليم األهلي. 
واملدارس  االبتدائية،  واملدارس  األطفال،  أعداد رايض  توّضح  اليت  اجلداول  اثنياً: جمموعة 

الثانوية، يف املديرايت العامة للرتبية الستة للعام الدراسي 2014 - 2015، وكااليت:
أ .البياانت اخلاصة برايض األطفال األهلية للعام 2014 - 2 - 2015 يوضحها اجلدول 

)7(
جدول )7( رايض األطفال األهلية للعام الدراسي 2014 - 2 - 2015

املديرية العامة 
للرتبية

رايض االطفال
اهليئات التعليميةعدد االطفالعدد الرايض

جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

00232398985118400129129رصافة / 1

0055552297216244590363363رصافة / 2

0088744549129305959رصافة / 3

00262689375916520163163كـرخ / 1

007735125260304545كـرخ / 2

002323100688218880162162كـرخ / 3

0014214262805455117350921921اجملموع

مع  الرايض،  املستفيدين من هذه  األطفال، واألطفال  أعداد رايض  احلايل  اجلدول  يظهر 
ان هناك زايدة يف عدد رايض  اذ ميكن مالحظة   ،2015  - 2014 للعام  التعليمية،  اهليئات 
األطفال ابملقارنة مع العام السابق يف كل من الرصافة األوىل بـ)3( رايض أطفال، والرصافة الثانية 
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)7( رايض، والرصافة الثالثة )2( روضة، والكرخ الثانية )2( روضة، أما الكرخ الثالثة فقد حافظت 
على العدد نفسه. 

بزايدة عن  والبالغ )142(  الستة،  املديرايت  أعداد رايض األطفال يف  احلاصلة يف  الزايدة  ولعل 
العام السابق قدرها )13( روضة، مع زايدة اعدد األطفال يف هذه الرايض إىل )11735( طفل، 
وزايدة يف أعداد أعضاء اهليئات التعليمية إىل )921( معلمة.  أي معلمة لكل )12( طفل، وهذه 
النسبة تعكس مدى الزايدة يف الطلب على رايض األطفال األهلية، ومن مثّ جناحها يف اداء مهماهتا 

الرتبوية. 
ب .البياانت اخلاصة أبعداد املدارس االبتدائية األهلية للعام الدراسي 2014-2-2015 

وكما موضح يف اجلدول )8(
جدول )8( املدارس االبتدائية )األهلية( 2014 - 2015

املديرية العامة 
للرتبية

االبتدائي

عدد اهليئات التعليميةعدد التالميذعدد املدارس

جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

21192228831607449019388407رصافة / 1

114648652345531107628867895رصافة / 2

00223047938393443رصافة / 3

00363624181639405710436446كـرخ / 1

11212321051472357720307327كـرخ / 2

21141717921316310828256284كـرخ / 3

6413814816025106662669111422882402اجملموع

اجلدول احلايل ميثل إعداد املدارس األهلية وإعداد التالميذ مع جمموع اهليئات التعليمية للعام 
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العام  االبتدائية، يف هذا  املدارس  الكمية يف أعداد  الزايدة  اذ يظهر  الدراسي 2014-2015، 
عن سابقه بــواقع )22( مدرسة، منها )20( مدرسة خمتلطة، و)2( مدرسة للبني، مع مالحظة 
أن نصف عدد الزايدة هي يف الرصافة الثانية لألسباب اليت ذكرانها سابقاً، وأن أكثر هذه الزايدة 
كانت لصاحل املدارس املختلطة، الرصافة الثالثة بقت من دون زايدة يف أعداد املدارس، وقد زاد 
عدد التالمذة إىل )26691( تلميذ، نسبة البنات إىل البني )40 %(، وكذلك جمموع أعضاء 
اهليئة التعليمية إىل )2402( معّلم ومعلمّة، نسبة اإلانث )95، 2 %(، أما نسبة املعلم إىل عدد 
التالمذة فهي )11( تلميذاً لكل معّلم. وبطبيعة احلال فان املؤّشرات اإلجيابية سالفة الذكر متثل 

عناصر مهمة لنجاح القطاع الرتبوي اخلاص يف أداء مهامه الرتبوية.
ت .بياانت املدارس األهلية الثانوية للعام 2015-2-2014 وكما موضح يف اجلدول )9(

جدول )9( املدارس الثانوية )األهلية( للعام الدراسي 2014 - 2015

املديرية العامة 
للرتبية

الثانوية

عدد اهليئات التعليميةعدد التالميذعدد املدارس
جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

811019188811423030183250433رصافة / 1

1311024254619344480219303522رصافة / 2

120318763250313667رصافة / 3

191503416388572495229211440كـرخ / 1

111102211788191997182194376كـرخ / 2

74112791385117691110201كـرخ / 3

59541114822852001342893511042039اجملموع

املديرايت  الثانوية األهلية ألغلب  املدارس  أعداد  املستمرة يف  الزايدة  يظهر اجلدول احلايل 
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العامة للرتبية، عن العام السابق لــ)2014 - 2015(، فرتبية الرصافة الثانية زادت )4( مدارس 
اثنوية، موزعة بواقع )2( مدرسة للبنات، و)2( مدرسة للبني، والرصافة الثالثة زادت مدرسة واحدة 
الثانية زادت )3( مدارس، )2(  الثالثة مدرسة واحدة )1( للبني، والكرخ  )1( للبنات، الكرخ 
مدرسة للبنات، ومدرسة واحدة )1( للبني، الكرخ الثالثة الزايدة كانت مدرسة واحدة )1( خمتلطة، 
املدارس  النجاح يف  الزايدة احلاصلة يف نسب  تتحرك مع حجم  الزايدة  الباحث أن هذه  ويعتقد 
االبتدائية األهلية اليت تتطلب زايدة يف أعداد املدارس الثانوية لتواكب زايدة يف أعداد املتخرجي 

من املرحلة االبتدائية.
اثلثاً: ميثل جمموعة من اجلداول اليت توضح أعداد رايض األطفال واملدارس االبتدائية واملدارس 

الثانوية ويف املديرايت العامة للرتبية الستة للعام الدراسي2016-2015، وكااليت:
البياانت اخلاصة برايض األطفال األهلية للعام الدراسي 2016-2015 وكما موضح يف  أ . 

اجلدول )10(
جدول )10( رايض األطفال )األهلية( 2015-2016

املديرية العامة 
للرتبية

رايض االطفال

عدد اهليئات التعليميةعدد االطفالعدد الرايض
جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

00212182173315540124124رصافة / 1

0049492134192040540331331رصافة / 2

0012121060733179307979رصافة / 3

003434101591919340191191كـرخ / 1

009937734171806060كـرخ / 2

0023231077100320800163163كـرخ / 3

0014814864845649121330948948اجملموع
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يظهر اجلدول احلايل رايض األطفال األهلية للعام 2015 - 2016 من حيث أعدادها، 
وأعداد األطفال املسجلي يف هذه الرايض، فضاًل عن اهليئات التعليمية، وهنا يلحظ الزايدة يف 
عدد رايض األطفال يف بعض املديرايت واخنفاضها يف بعضها اآلخر، فالرصافة األوىل اخنفض فيها 
عدد الرايض )2( روضة، والرصافة الثانية اخنفضت إىل )6( رايض، ويعتقد الباحث أن سبب هذا 
االخنفاض هو عدم جتديد اإلجازة اخلاصة ابفتتاح رايض األطفال، أو أتخر صدور اإلجازة بسبب 
الزخم واإلجراءات اإلدارية، أو القصور يف تطبيق بعض اللوائح الرتبوية)*(17، علماً أن هذا االخنفاض 
الثالثة زاد فيها عدد رايض  بــــــ)3( رايض، الرصافة  مشل الرايض احلكومية أيضاً يف ذات املديرية 
األطفال عن العام السابق )4( رايض أطفال، الكرخ األوىل زاد فيها عدد رايض األطفال )8( 
رايض أطفال، والكرخ الثانية زاد فيها عدد رايض األطفال )2( روضة، الكرخ الثالثة بقى العدد 
على ما هو عليه. وقد بلغت الزايدة العددية الكلية يف رايض األطفال للمديرايت العامة للرتبية 
الستة )148( روضة خمتلطة، ابملقارنة مع العام السابق والبالغ )142(، صاحبها زايدة نسبية يف 
أعداد األطفال املستفيدين من هذه الرايض، الذي انسحب أيضاً على زايدة أعضاء اهليئة التعليمية 
يف هذه الرايض إىل )948( معلمة، وبذلك تكون نسبة املعلمة إىل طفل )12، 7( وهي نسبة 

ممتاز، واقل من احلد املفروض ضمن املعايري الرتبوية.

17*. مقابلة أجراها الباحث مع املهندسة نسرين صالح الدين، مسؤول قسم املعلومات يف املديرية العامة للتعليم العام واألهلي 
واملسائي واألجنيب، يف 16 /6 /2019، وقد أكدت أن اغلب رايض األطفال اليت أُغلقت كان بسبب عدم جتديد اإلجازة 

اخلاصة بفتح رايض األطفال.
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وكما   2016  -  2015 الدراسي  للعام  األهلية  االبتدائية  ابملدارس  اخلاصة  البياانت  ب. 
موضح يف اجلدول 

جدول )11( املدارس االبتدائية )األهلية( 2015 - 2016

املديرية العامة 
للرتبية

االبتدائية

عدد اهليئات التعليميةعدد التالميذعدد املدارس
جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

52293642312401663237528565رصافة / 1
12596287635781145444811021150رصافة / 2
102348216564785462رصافة / 3
00393928682051491917485502كـرخ / 1
11272931532166531925430455كـرخ / 2
31141823931730412325330355كـرخ / 3

11617018721890142943618416029293089اجملموع

اجلدول أعاله يظهر أعداد املدارس األهلية يف كل مديرية من املديرايت العامة للرتبية للعام 
الدراسي 2015 - 2016، وكذلك أعداد التالمذة، وعدد أعضاء اهليئات التعليمية، اذ زادت 
اُغلب املفردات السالفة الذكر عن السنة السابقة، فعدد املدارس االبتدائية يف الرصافة الثانية زادت 
إىل )6( مدارس، والرصافة الثانية زادت إىل )14( مدرسة، منها )13( مدرسة خمتلطة، ومدرسة 
مدارس   )3( زادت  األوىل  والكرخ  للبني،  واحدة  مدرسة  زادت  الثالثة  الرصافة  للبنات،  واحدة 
ابتدائية أهلية، الكرخ الثانية زادت )6( مدارس، الكرخ الثالثة زادت مدرسة ابتدائية واحدة )1( 
العام  االبتدائية األهلية )187( بعد أن كانت )148( يف  املدارس  للبني، وبذلك يكون عدد 
السابق؛ مما يعين ان هناك زايدة مطردة يف هذا العام عما سبقه يف مجيع املفردات، من حيث عدد 
يف  ملحوظاً  عددايً  تفوقاً  أن هناك  التعليمية،  اهليئة  التالمذة وأعضاء  أعداد  املدارس، فضاًل عن 
عضوية اهليئة التعليمية لصاحل اإلانث، وهذا التفوق جاء بفعل جناح العنصر األنثوي يف التعامل مع 

هذه املرحلة العمرية والتعليمية.  علماً ان نسبة املعلم إىل عدد التالمذة هو )11، 7(. 
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يف  موضح  وكما   2016  -  2015 الدراسي  للعام  األهلية  الثانوية  املدارس  ت .بياانت 
اجلدول)12(

جدول )12( املدارس الثانوية )األهلية( 2015 - 2016

املديرية العامة 
للرتبية

الثانوية

عدد اهليئات التعليميةعدد التالميذعدد املدارس
جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

1311024262012033823235277512رصافة / 1

1912132345324145867260372632رصافة / 2

120322177298283563رصافة / 3

211603717339372670261213474كـرخ / 1

1012123122315602783197217414كـرخ / 2

941148883921280102120222كـرخ / 3

7357313310138658316721108312342317اجملموع

يوّضح اجلدول أعاله الزايدة يف أعداد املدارس الثانوية، والطلبة، واهليئات التدريسية، للعام 
الدراسي 2015 - 2016 موزعة على املديرايت العامة للرتبية يف بغداد، فالرصافة األوىل زادت 
)5( مدارس اثنوية، لصاحل مدارس البني، الرصافة الثانية هي األخرى زادت عدد املدارس الثانوية 
األهلية فيها إىل )8( مدارس، مدرسة واحدة )1( للبنات، و)7( للبني، الرصافة الثالثة حافظت 
على العدد نفسه يف العام السابق، الكرخ األوىل زاد عدد مدارسها إىل )3( مدارس، منها )2( 
 )2( فيها  الزايدة  الثالثة  الكرخ  للبنات،   )1( الزايدة كانت مدرسة  الثانية  الكرخ  للبني،  مدرسة 
مدرسة للبني، ومن الواضح ان اغلب الزايدة يف أعداد املدارس الثانوية األهلية، هو لصاحل البني، 
والذي مّرده أن الزايدة العددية يف البني املشاركي يف عملية التمدرس يزيد على نسبة البنات، فضاًل 
عن ذلك االهتمام التقليدي لدى األسرة العراقية بتحسي املستوى العلمي للبني الرتباطه ابملستقبل 

الوظيفي واملهين للفرد، والذي يّعرب عنه ابإلقبال على املدارس األهلية. 



24

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وإمجااًل فإّن عدد املدارس الثانوية األهلية يف املديرايت العامة للرتبية بلغ )133( مدرسة، 
ابملقارنة مع العام السابق والبالغة )114( مدرسة اثنوية، بزايدة قدرها )19( مدرسة اثنوية، مع 
زايدة يف جمموع أعداد الطلبة يف هذه املدارس وصل إىل )16721( طالب وطالبة، نسبة البنات 
منهم )39،3 %(، مع زايدة واضحة ألعداد اهليئة التدريسية عن العام السابق، وأّن معدل حصة 

املدرس إىل عدد الطالب بلغت )7( طالب. 
اثلثاً: جمموعة من اجلداول اليت توّضح أعداد رايض األطفال واملدارس االبتدائية واملدارس 

الثانوية األهلية يف املديرايت العامة للرتبية الستة للعام الدراسي2016 - 2017، وكاآليت:
أ. البياانت اخلاصة برايض األطفال األهلية للعام الدراسي 2016 - 2017 وكما موضحة 

يف اجلدول )13(
جدول )13( رايض األطفال )األهلية( 2016-2017

املديرية العامة 
للرتبية

رايض االطفال
عدد اهليئات التعليميةعدد االطفالعدد رايض االطفال

جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

00232388483717210135135رصافة / 1

0044441911169036010324324رصافة / 2

001212939723166207979رصافة / 3

003636103886419020210210كـرخ / 1

001414529479100808484كـرخ / 2

002323112892820560156156كـرخ / 3

0015215264295521119500988988اجملموع

اجلدول أعاله يوضح الزايدة يف أعداد رايض األطفال األهلية وعدد األطفال املستفيدين 
منها فضاًل عن اهليئات التعليمية للعام 2016 - 2017 يف املديرايت العامة للرتبية يف بغداد، 
الرصافة األوىل زاد عدد رايض األطفال فيها إىل )2( روضة، الرصافة الثانية اخنفض العدد احلايل عن 
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العام السابق )5( رايض، ويعتقد الباحث أن السبب يف ذلك هو الزايدة املطردة يف افتتاح الرايض 
احلكومية اليت وصلت إىل )7( رايض ابملقارنة مع سنة األساس، فضاًل عن إيقاف الرايض اليت مل 
جتدد إجازة ممارسة العمل الرتبوي، أما يف الرصافة الثالثة، والكرخ الثالثة فلم تطرأ عليهما أي زايدة، 
يف حي الكرخ األوىل قد زادت )2( روضة، الكرخ الثانية زادت )5( رايض، ومن مثّ فان الزايدة 
العامة يف أعداد رايض األطفال، مستمرة وكذلك ابلنسبة ألعداد األطفال املستفيدين منها، وجمموع 

أعضاء اهليئة التعليمية، اما عدد األطفال لكل معلمة فقد بلغ )12( طفل.
ب. البياانت اخلاصة ابملدارس االبتدائية األهلية يف املديرايت العامة للرتبية، للعام الدراسي 

2016 - 2017 وكما موضح يف اجلدول )14(
جدول )14( املدارس االبتدائية )األهلية( 2016 - 2017

املديرية العامة 
للرتبية

املدارس االبتدائية
عدد اهليئات التعليميةعدد التالميذعدد املدارس

جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

53354352843096838062629691رصافة / 1

227377103727090174627413351409رصافة / 2

0077867277114412102114رصافة / 3

00414132842401568522542564كـرخ / 1

11363847653036780148641689كـرخ / 2

22172133512247559835409444كـرخ / 3

10820922727923181474607025336583911اجملموع

يلحظ من اجلدول أعاله الزايدة املستّمرة يف أعداد املدارس األهلية وأعداد التالمذة، واهليئات 
التعليمية يف القطاع األهلي للعام الدراسي 2017-2016 يف املديرايت العامة للرتبية يف بغداد، 
فالرصافة األوىل زاد عدد املدارس فيها إىل )7( مدارس عن العام السابق، والرصافة الثانية زاد عدد 
املدارس فيها إىل )15( مدرسة، الرصافة الثالثة )4( مدارس، الكرخ األوىل )2( مدرسة، الكرخ 
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االبتدائية  املدارس  فإّن جمموع  مثّ  ومن   ،)1( واحدة  مدرسة  الثالثة  والكرخ  مدارس،   )9( الثانية 
األهلية يف املديرايت العامة للرتبية الستة البالغ )227( مدرسة، ميثل زايدة )40( مدرسة عن العام 
السابق، وزايدة يف أعداد التالمذة وصلت إىل)9886( تلميذاً، وزايدة يف أعداد اهليئة التعليمية بلغ 

)822( معلماً ومعلمة.  اما نسبة املعلم إىل عدد التالمذة فقد بلغ )11، 7(. 
الرتبوي  القطاع  التعليم يف  الطلب على  املطّردة يف  الزايدة  استمرار  البياانت تعكس  وهذه 
األهلي على التعليم الذي ميّثل مؤّشراً على جناح هذا القطاع يف أداء مهامه الرتبوية، مما انعكس 

على زايدة الطلب. 
ب .البياانت اخلاصة ابملدارس الثانوية األهلية للعام الدراسي 2016 - 2017 وكما موضحة 

يف اجلدول )15(
جدول )15( املدارس الثانوية )األهلية( 2016 - 2017

املديرية العامة 
للرتبية

املدارس الثانوية
عدد اهليئات التعليميةعدد الطلبةعدد املدارس الثانوية

جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

1413027302213404362256323579رصافة / 1

2917046472328587581359462821رصافة / 2

120328679365254065رصافة / 3

2218040195110242975307275582كـرخ / 1

1613130223012203450251283534كـرخ / 2

1081199895701559129143272كـرخ / 3

9271216513201709120292132715262853اجملموع

اجلدول أعاله يعرض استمرار الزايدة عن العام السابق يف أعداد املدارس الثانوية األهلية، 
وجمموع أعداد الطلبة، مع أعداد اهليئات التدريسية يف املديرايت العامة للرتبية الستة، للعام 2016 
- 2017، الرصافة األوىل زاد عدد املدارس الثانوية فيها )3( مدارس، والرصافة الثانية زاد عدد 
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الثالثة مل يطرأ عليها أي زايدة، يف حي ان الكرخ  الثانوية فيها )14( مدرسة، الرصافة  املدارس 
األوىل زاد إىل )3( مدارس، والكرخ الثانية )7( مدارس، والكرخ الثالثة )5( مدارس، أي أن جمموع 
املدارس األهلية الثانوية يف املديرايت العامة للرتبية الستة بلغ )165( مدرسة اثنوية، بزايدة عن 
العام السابق بلغت )32( مدرسة، وجمموع الطلبة يف هذه املدارس قد زاد )3571( طالباً وطالبة، 
وكذلك جمموع أعضاء اهليئة التدريسية، قد زاد إىل )536( تدريسياً.  وأن معيار املدرس إىل عدد 

الطلبة بلغ )7( طالب لكل مدرس. 
الثانوية يف  رابعاً: جداول توضح أعداد رايض األطفال واملدارس االبتدائية واملدارس 

املديرايت العامة للرتبية الستة للعام الدراسي 2017 - 2018، وكااليت:
أ البياانت اخلاصة برايض األطفال األهلية للعام 2017 - 2018 وكما موضح يف 	.

اجلدول )16(
جدول )16( رايض األطفال )األهلية( 2017 - 2018

املديرية العامة 
للرتبية

رايض االطفال
عدد اهليئات التعليميةعدد االطفالعدد الرايض

جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

00242478962414130128128رصافة / 1

0046461732155132830324324رصافة / 2

0014141067755182209292رصافة / 3

0039391121107521960200200كـرخ / 1

007724722447104040كـرخ / 2

002626116694121070164164كـرخ / 3

0015615661225170112920948948اجملموع

واهليئات  األطفال،  وأعداد  األطفال،  رايض  أعداد  يف  زايدة  وجود  يظهر  أعاله  اجلدول 
التعليمية يف املديرايت العامة للرتبية للعام 2017 - 2018، الرصافة األوىل زادت )1( روضة، 
أما الرصافة الثانية فقد زادت )2( روضة، والرصافة الثالثة زادت )2( روضة، الكرخ األوىل اخنفض 
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العدد إىل )2( روضة، الكرخ الثانية اخنفض فيها العدد إىل )7( رايض، أما الكرخ الثالثة فقد زاد 
فيها عدد رايض إىل األطفال إىل )3( روضة.  أأين الزايدة يف عدد الرايض بلغ )8( رايض، على 
الرغم من غلق )9( رايض أطفال بسبب عدم جتديد اإلجازة، الذي يعّده بعض املستثمرين إجراء 
مبالغ فيه، وضريبة تؤخذ بغري وجه حق*18، مع العلم أن املعطيات املتوافرة لدى الباحث تشري إىل 

أّن أعداد الرايض غري الرمسية أو غري اجملازة هي أكثر بكثري مما موجود يف البياانت الرمسية.
وكما   2018  -  2017 الدراسي  للعام  األهلية  االبتدائية  ابملدارس  اخلاصة  ب .البياانت 

موضح يف اجلدول )17(
جدول )17( املدارس االبتدائية )األهلية(2017 - 2018

املديرية العامة 
للرتبية

املدارس االبتدائية
عدد اهليئات التعليميةعدد التالميذعدد املدارس

جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

535260733142521158360886946رصافة / 1

631081171429990032330213017521882رصافة / 2

0011111242448169016164180رصافة / 3

00646441713071724241729770كـرخ / 1

315660667542051088053917970كـرخ / 2

43212842592738699755494549كـرخ / 3

181031234037977237176169435549425297اجملموع

يوّضح اجلدول احلايل زايدة الفتة للنظر يف جمموع أعداد املدارس االبتدائية األهلية يف كل 
التالمذة يف هذه املدارس، واهليئات  الستة، فضاًل عن أعداد  العامة للرتبية  مديرية من املديرايت 
الدراسي 2017 - 2018، اذ يلحظ أن الرصافة  للعام  التعليمية اليت تقدم اخلدمات الرتبوية 

18*. تنص املادة )2( من قانون تعليمات رايض األطفال على )تلتزم الرايض األهلية بتسديد أجور منح وجتديد اإلجازة. .  كما 
تنص املادة )11( على جتدد إجازة الروضة سنوايً بعد إجراء الكشف املوقعي على بناية الروضة، ينظر: تعليمات منح اإلجازة اخلاصة 

بتأسيس رايض األطفال األهلية، تعليمات رقم )3( لسنة 2014، ص2 و4.
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األوىل زادت فيها أعداد املدارس إىل )17( مدرسة، والرصافة الثانية زاد فيها أعداد املدارس )40( 
مدرسة، والرصافة الثالثة )4( مدارس، والكرخ األوىل )23( مدرسة، والكرخ الثانية )22( مدرسة، 
والكرخ الثالثة )7( مدارس، وقد بلغ جمموع املدارس االبتدائية يف املديرايت الستة )340( مدرسة، 
بزايدة مقدارها )113( مدرسة ابتدائية، مبعىن أن نسبة الزايدة تعادل)66، 7 %( وهذه الزايدة 
انسحبت على اهليئة التعليمية فقد بلغت )5297( معلماً ومعلمة، أأين نسبة الزايدة عن العام 
املاضي وصلت إىل)73، 8 %( ممّا يوحي أن جناح جتربة التعليم األهلي دفع ابملزيد من الطلب 
عليه، األمر الذي ُأستجيب له من املستثمرين ابفتتاح املزيد من املدارس االبتدائية.  ويف هذا العام 

كانت نسبة املعلم إىل عدد التالمذة )11، 6( تلميذ لكل معلم.
ت .البياانت اخلاصة ابملدارس الثانوية األهلية للعام الدراسي 2017 - 2018 وكما موضح 

يف اجلدول)18(
جدول )18( املدارس الثانوية )األهلية( 2017 - 2018

املديرية العامة 
للرتبية

املدارس الثانوية
عدد اهليئات التعليميةعدد الطلبةعدد املدارس الثانوية

جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

بغداد

2012032368914405129228383611رصافة / 1

412606772643829110934887001188رصافة / 2

3205428162590356499رصافة / 3

2821049242312793702350344694كـرخ / 1

1818137248916234112260403663كـرخ / 2

13912315407482288141166307كـرخ / 3

12388221317833908126914150220603562اجملموع

يلحظ يف اجلدول أعاله الزايدة الالفتة للنظر يف أعداد املدارس الثانوية األهلية يف املديرايت 
العامة للرتبية الستة يف بغداد، وأعداد الطلبة، وأعداد اهليئات التعليمية، للعام الدراسي -2017
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الثانية )21(  الرصافة أوىل )5( مدارس، والرصافة  أعداد مدارس  الزايدة يف  بلغت  اذ   ،2018
الثانية فقد زادت  الثالثة )2( مدرسة، والكرخ األوىل )9( مدارس، اما الكرخ  مدرسة، والرصافة 
)7( مدارس، والكرخ الثالثة قد زادت )4( مدارس، وقد وصلت أعداد املدارس الثانوية األهلية يف 
املديرايت العامة للرتبية إىل)213( مدرسة اثنوية، بزايدة عن العام السابق بلغت )48( مدرسة، 
كما مشلت الزايدة اهليئة التدريسية اليت بلغت )3562( تدريسياً، وأن معدل الطلبة إىل املعلم بلغ 

)7، 5( طالب لكل مدرس. 
ويعتقد الباحث أن هذه الزايدة يف أعداد املدارس والطلبة واهليئة التعليمية والتدريسية وقّلة 
عدد الطلبة لكل معلم ومدرس يف القطاع الرتبوي اخلاص يعكس حجم النجاح الذي حققه هذا 

القطاع اخلاص يف مدة قياسية من عمر التطبيق. 
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اخلالصة:
متثّل هذه اجملموعة من اجلداول اخلالصة الكلية للنمو الكمي يف القطاع الرتبوي األهلي، 
البشري، موزعة على ثالثة جداول أساسية، يف كل  الرتبوية، والعنصر  واملتعّلق ابملباين واملنشآت 
واحد منها تتُبع للزايدة الكمية ابملقارنة مع سنة األساس املعتمد يف هذه الدراسة، وهي -2013

2014 وكاآليت:
بغداد  يف  للرتبية  العامة  املديرايت  يف  األهلية  األطفال  برايض  اخلاصة  البياانت  اواًل: 

لألعوام من 2013 - 2018 كما موضح يف اجلدول )19(
جدول )19( التعليم األهلي رايض األطفال ) 2013 - 2014(-) 2017 - 2018(

السنوات
رايض األطفال

عدد اهليئات التعليميةعدد األطفالعدد رايض األطفال

جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

2014 - 20130012912961155267113820832832

2015 - 20140014214262805455117350921921

2016 - 20150014814864845649121330948948

2017 - 20160015215264295521119500988988

2018 - 20170015615661225170112920948948

يوّضح من اجلدول أعاله الذي ميّثل الزايدة املستمرة يف أعداد رايض األطفال األهلية من 
العام الدراسي )2013 - 2014( إىل )2017 - 2018(، واألطفال املسّجلي فيها، وأعضاء 
اهليئة التعليمية يف املديرايت العامة للرتبية الستة، إذ بلغت الزايدة يف أعداد رايض األطفال(26( 
روضة، ابملقارنة مع سنة األساس، وزايدة يف أعداد األطفال املستفيدين من هذه الرايض من سنة 
األساس إىل العام 2015 - 2016، ومن مث االخنفاض التدرجيي يف األعوام الالحقة، بسبب 
غلق بعض الرايض لعدم جتديد اإلجازة اخلاصة بفتح هذه الرايض من جانب، وافتتاح بعض رايض 
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األطفال احلكومية اليت وصلت إىل )8( رايض أطفال مقارنة بسنة األساس من جانب آخر، األمر 
الذي اّدى إىل االخنفاض النسيب يف عدد األطفال املستفيدين من هذه الرايض، وكذلك أعضاء 
اهليئة التعليمية، ومع ذلك فإّن الباحث يعتقد أن هناك زايدة مستمرة لرايض األطفال غري الرمسية 
اليت ابتت تشكل منافساً كبرياً لرايض األطفال احلكومية واألهلية الرمسية، وذلك لقلة األجور اليت 

تفرضها على أولياء أمور األطفال، وقربا من حمال سكن األطفال، مع وجود خدمات تنافسية.
اثنياً: البياانت اخلاصة ابملدارس االبتدائية األهلية يف املديرايت العامة للرتبية يف بغداد 

لألعوام من 2013 - 2018 كما موضح يف اجلدول )20(:
جدول )20( التعليم األهلي االبتدائي

السنوات
املدارس االبتدائي

عدد اهليئات التدريسيةعدد الطلبةعدد املدارس
جمموعاانثذكورجمموعبناتبنونجمموعخمتلطبناتبنون

2014 - 2013441181261349192802277112318661989

2015 - 20146413814816025106662669111422882402

2016 - 201511617018721890142943618416029293089

2017 - 201610820922727923181474607025336583911

2018 - 2017181031234037977237176169435549425297

التالمذة،  وأعداد  األهلية،  االبتدائية  املدارس  أعداد  يف  الزايدة  أعاله حجم  اجلدول  يبي 
واهليئة التعليمية يف السلسلة الزمنية املمتدة من العام الدراسي )2013 - 2014( إىل)2017 
- 2018( للمديرايت العامة للرتبية الستة، اذ يالحظ الزايدة املطردة ابملقارنة مع سنة األساس 
اذ كانت أعداد املدارس االبتدائية فيها )126( مدرسة، ووصلت يف هناية السلسلة إىل )340( 
مدرسة، واحلال نفسه ينطبق على أعداد التالمذة اليت زادت هي األخرى من )22، 771( تلميذاً 
الزايدة على أعضاء  السلسلة، وتسري هذه  تلميذاً يف هناية  يف سنة األساس، إىل )61، 694( 
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اهليئة التعليمية اليت كانت )1989( يف سنة األساس ووصلت إىل )5297( معّلماً ومعّلمة؛ األمر 
الذي يؤشر وجود احلاجة الكبرية للقطاع اخلاص يف العملية الرتبوية، وألسباب عدة منها اخنفاض 
سقف التوقعات اخلاصة بفاعلية التعليم يف القطاع احلكومي، وارتفاع نسب الرسوب، واكتظّاظ هذا 
القطاع، فضاًل عن غياب حرية اختيار أولياء األمور للمدارس احلكومية ألهنا ملتزمة بنظام الرقعة 
اجلغرافية، أي أن التلميذ يسجل يف أقرب مدرسة تقع ضمن حميط سكنه، وليس له حق الرفض أو 
التسجيل يف مدرسة أخرى إالّ ضمن سياقات قانونية معّقدة إىل حد ما، أضف إىل ذلك شعور 

أولياء أمور التالمذة أّن وجود أبنائهم يف مدارس القطّاع اخلاص هو استثمار يف املستقبل.  
النمو النوعي يف مدارس القطاع الرتبوي االهلي:

سلسلة زمنية لنسب النجاح، والرسوب، والتسرّب
واملتوسطة  االبتدائية  هي  دراسية،  مراحل  ثالثة  العراق  يف  الرمسي  الرتبوي  النظام  يعتمد 
الرمسية كافة، وخيضع للضوابط نفسها  الرتبوية  الرتبوي األهلي ملزم ابملعايري  واإلعدادية، والقطاع 
اليت ختضع هلا املدارس احلكومية، والسيما ما يتعلق منها ابالمتحاانت العامة )للمراحل املنتهية(، 
وقد اعتمدان يف هذا املبحث نسب النجاح والرسوب والتسّرب، بوصفها مؤشراً موضوعياً لتتبع منو 

أداء القطاع الرتبوي األهلي وتطوره، وسوف نستعرض اجلداول ابلنحو اآليت:
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اواًل: اجلداول اخلاصة بنسب النجاح والرسوب والتسّرب يف املدارس االبتدائية، واملتوسطة، 
والثانوية، األهلية للعام الدراسي 2012 - 2013 وكااليت:

أ . البياانت اخلاصة بنسب النجاح، والرسوب، والتسّرب، للمرحلة االبتدائية يف املدارس 
األهلية للمديرايت العامة للرتبية يف بغداد، للعام الدراسي2012 / 2013 كما موضحة يف 

اجلدول )22(
جدول )22( نسب النجاح، والرسوب، والتسّرب للمرحلة االبتدائية) األهلي (للعام الدراسي 

2013 / 2012
املرحلة االبتدائية

املديرية العامة للرتبية
نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %

اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

84.599.190.10.90.90.914.60.09.0رصافة/1
99.899.599.70.10.30.20.10.20.1رصافة/2
93.7100.095.16.30.04.90.00.00.0رصافة/3
98.999.699.21.10.40.80.00.00.0كرخ/1
98.999.599.21.10.50.80.00.00.0كرخ/2
98.499.198.71.60.91.30.00.00.0كرخ/3

95.699.497.51.80.51.32.40.11.2اجملموع

 يشري اجلدول أعاله إىل نسب النجاح والرسوب والتسّرب للمدارس االبتدائية األهلية للعام 
الدراسي 2012 - 2013، إذ يظهر أن أقل نسبة للنجاح يف عموم املديرايت العامة للرتبية قد 
جتاوزت حاجز الـ)90 %( يف الرصافة األوىل، ونصف املديرايت حققت نسبة جناح بلغت )99 
%(، ويلحظ أن الرصافة األوىل كانت نسبة النجاح فيها)90،1 %( وهي اقل نسبة للنجاح، 
وأعلى نسبة للرسوب والتسّرب ابلنسبة لبقية املديرايت العامة للرتبية، بيد أن الباحث يعتقد أن 
هناك خطأ فيما يتعلق بنسبة الرسوب ونسبة التسّرب، وأن كل واحدة منهما مكان األخرى، أي 
أن نسبة الرسوب)9،0 %(، والتسّرب )9،0 %(.  لكوهنا تنسجم مع معطيات عموم البياانت. 
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 ولعلنا نستطيع أن نرجع حجم الزايدة يف أعداد املدارس األهلية والتالمذة وزايدة املالك 
التعليمي يف العام التايل إىل نسب النجاح العايل اليت حقّقتها املدارس األهلية يف هذا العام الدراسي، 

فضاًل عن تصفري حالة التسّرب يف اغلب املدارس األهلية يف املديرايت العامة للرتبية.
يف  املتوسطة  للمرحلة  والتسّرب،  والرسوب،  النجاح،  بنسب  اخلاصة  البياانت  ب. 
2013 كما   / الدراسي2012  للعام  بغداد،  للرتبية يف  العامة  للمديرايت  األهلية  املدارس 

موضحة يف اجلدول )23(
جدول )23( نتائج امتحاانت النهائية الدورين للمرحلة املتوسطة )األهلي( ح للعام الدراسي 

2013 / 2012
املرحلة املتوسطة
املديرية العامة 

للرتبية
نسبة التسّرب  %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %

اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

96.699.097.32.91.02.30.50.00.4رصافة/1
99.499.599.50.40.50.50.10.00.1رصافة/2
85.80.085.814.20.014.20.00.00.0رصافة/3
97.5100.098.12.30.01.80.20.00.1كرخ/1
9596.295.94.33.84.10.00.00.0. 7كرخ/2
96.999.597.73.10.52.30.00.00.0كرخ/3

95.298.895،74.50.94.10.10.00.1اجملموع

اجلدول أعاله يوضح نسبة النجاح للمرحلة املتوسطة، يف املدارس األهلية، للعام -2012
2013 يف املديرايت العامة للرتبية، اذ يلحظ أن هناك بون شاسع بي نسب النجاح اليت حققتها 
مدارس القطاع الرتبوي اخلاص ابملقارنة مع املدارس احلكومية، فالرصافة األوىل كانت نسبة النجاح 
يف األهلي)97،3 %(، أما احلكومي فنسبة النجاح )70،7 %(، والرصافة الثانية نسبة النجاح 
يف األهلي )99،5 %(، أما احلكومي فنسبة النجاح )78،1 %(، والرصافة الثالثة نسبة النجاح 
يف األهلي )85،8 %( أما احلكومي فنسبة النجاح فيه )68،4 %(، والكرخ األوىل نسبة النجاح 
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يف األهلي )98،1 %( ويف احلكومي نسبة النجاح )80،8 %(، الكرخ الثانية نسبة النجاح يف 
الكرخ  املدارس احلكومية )81،5 %(، واخرياً  النجاح يف  املدارس األهلية )95،9 %( ونسبة 
الثالثة نسبة النجاح يف املدارس األهلية )97،7 %( اما نسبة النجاح يف املدارس احلكومية فانه 
بلغ )75،7 %(، ولعل هذا الفارق الواضح يف نسب النجاح فيما بي القطاع الرتبوي األهلي 
واحلكومي يف املديرية نفسها، يؤشر لنا أن املدارس األهلية قد حققت قفزة نوعية يف نسب النجاح 
ابملقارنة مع املدارس احلكومية.  وبذلك يكون للمدارس األهلية دور فاعل يف تطوير قدرات الفرد 

بشكل خاص و العملية التنموية بنحو عام.
ت. البياانت اخلاصة بنسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة الثانوية األهلية للعام 

الدراسي 2012 - 2013 كما موضحة يف اجلدول )24(
جدول )24( نسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة اإلعدادية)األهلي( للعام الدراسي 

2013 / 2012

املرحلة اإلعدادية

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب  %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %

اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

99.099.699.21.00.40.80.00.00.0رصافة/1
99.899.099.40.21.00.60.00.00.0رصافة/2
98.2100.098.21.80.01.80.00.00.0رصافة/3
99.3100.099.50.70.00.50.00.00.0كرخ/1
98.098.198.02.01.92.00.00.00.0كرخ/2
97.593.596.62.56.53.40.00.00.0كرخ/3

98،698.398.51.31.61.50.00.00.0اجملموع
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األهلي  للقطاع  اإلعدادية  للمرحلة  والتسّرب  والرسوب  النجاح  ميثّل نسب  احلايل  اجلدول 
للعام الدراسي 2012 - 2013، اذ يظهر نسب النجاح يف مدارس القطاع األهلي وجود ثالثة 
مديرايت حصلت على نسبة جناح أعلى من )99 %(، ومديريتي على نسبة )98 %(، يف حي 
أن القطاع احلكومي ولذات العام تراوحت نسبة النجاح ما بي )76،8 % - 88 %(، وإذا 
كان الفارق بذا القدر يف نسبة النجاح فان نسب الرسوب بطبيعة احلال يف مدارس القطاع األهلي 
اقل بكثري ممّا هي عليه يف املدارس احلكومية اليت تراوحت فيها نسبة الرسوب ما بي )11 - 20  
%(. فضاًل عن النجاح األكرب للقطّاع الرتبوي األهلي يف تصفري نسبة التسّرب يف عموم املديرايت 

العامة للرتبية يف بغداد هلذا العام.
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االبتدائية  املدارس  يف  والتسّرب  والرسوب  النجاح  بنسب  اخلاصة  اجلداول  اثنياً: 
واملتوسطة والثانوية األهلية للعام الدراسي 2013 - 2014 وكاآليت:

أ. البياانت اخلاصة بنسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة االبتدائية يف املدارس 
األهلية للمديرايت العامة للرتبية يف بغداد، للعام الدراسي2013 / 2014 كما موضحة يف 

اجلدول )25(
جدول )25(نسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة االبتدائية) األهلي ( للعام الدراسي 

2014 / 2013

املرحلة االبتدائية

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %
اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

99.099.399.11.00.70.90.00.00.0رصافة/1
96.395.195.83.74.94.20.00.00.0رصافة/2
98.2100.098.61.80.01.40.00.00.0رصافة/3
99.299.399.30.80.70.70.00.00.0كرخ/1
99.299.699.40.80.40.60.00.00.0كرخ/2
98.899.499.01.20.61.00.00.00.0كرخ/3

98.498.798.52.71.21.40.00.00.0اجملموع

للمرحلة  والتسّرب  والرسوب  للنجاح  املئوية  النسب  جمموع  نتائج  احلايل  اجلدول  يظهر 
االبتدائية ملدارس القطّاع اخلاص، اذ يلحظ أن اغلب املديرايت قد حققت نسبة جناح جتاوزت 
الـ)99 %( يف حي أن نسب النجاح ألغلب املديرايت يف القطاع احلكومي للعام نفسه كانت 
حمصورة يف حدود الـ )80 %( مما يعكس وجود فارق واضح حيسب لصاحل القطاع الرتبوي اخلاص 
الذي تفوق على نفسه من حيث نسب النجاح عن العام السابق، فضاًل عن االستمرار يف تصفري 

نسب التسّرب يف املدارس األهلية. 
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ب. البياانت اخلاصة بنسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة املتوسطة يف املدارس 
األهلية للمديرايت العامة للرتبية يف بغداد، للعام الدراسي2013 / 2014 كما موضحة يف 

اجلدول )26(
جدول )26(نسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة املتوسطة)األهلي (للعام الدراسي 

2014 / 2013

املرحلة املتوسطة

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %
اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

0. 00. 00. 97.998.398.12.11.71.90رصافة/1
0. 00. 00. 93.397.395.26.72.74.80رصافة/2
0. 00. 00. 87.30.087.312.70.012.70رصافة/3
0. 00. 00. 97.1100.097.72.90.02.30كرخ/1
0. 00. 00. 98.098.398.12.01.71.90كرخ/2
0. 00. 00. 98.298.398.21.81.71.70كرخ/3

0. 00. 00. 95.398.496.84.71.330اجملموع

الدراسي  للعام  )األهلي(  املتوسطة  للمرحلة  النهائية  امتحاانت  نتائج  يبِّي  احلايل  اجلدول 
2013 - 2014 ونسب الرسوب والتسّرب اذ يظهر وجود فارق واضح فيما بي نسب جناح 
القطاع اخلاص والقطاع احلكومي، فاملدارس اخلاصة يف الرصافة األوىل حقّقت نسبة جناح بلغت 
)98،0 %( يف حي مدارس القطاع احلكومي حققت )67،0 %(، الرصافة الثانية نسبة جناح 
األهلي )95،2 %( احلكومي )62،4 %(، الرصافة الثالثة نسبة جناح املدارس األهلية )87،3 
%( يف مدارس القطاع احلكومي )56،6 %(، والكرخ األوىل نسبة النجاح يف مدارس القطاع 
اخلاص بلغت )97،7 %( ويف مدارس القطاع احلكومي )73،0 %(، أما نسبة النجاح يف الكرخ 
الثانية، ففي مدارس القطاع اخلاص )98،1 %( ويف مدارس القطاع احلكومي )71،0 %( واخرياً 
الكرخ الثالثة نسبة جناح مدارس القطاع اخلاص )98،2 %( يف حي بلغت نسبة جناح مدارس 
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القطاع احلكومي )61،7 %(، من جانب آخر حافظت مدارس القطاع اخلاص على وضعها يف 
تصفري نسبة التسّرب، وهذا إجناز كبري حبد ذاته.

يف  اإلعدادية  للمرحلة  والتسّرب،  والرسوب،  النجاح،  بنسب  اخلاصة  ت .البياانت 
املدارس األهلية للمديرايت العامة للرتبية يف بغداد، للعام 2013 / 2014 كما موضحة يف 

اجلدول )27(
جدول )27( نسب النجاح والرسوب والتسرب للمرحلة اإلعدادية) األهلي ( للعام الدراسي 

2013/2014

املرحلة االعدادية

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %
اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

0. 00. 00. 98.1100.098.81.90.01.20رصافة/1
0. 00. 00. 96.798.197.23.31.92.80رصافة/2
0. 00. 00. 84.40.084.415.60.015.60رصافة/3
0. 00. 00. 99.299.299.20.80.80.80كرخ/1
0. 00. 00. 94.5100.096.65.50.03.40كرخ/2
0. 00. 00. 98.798.298.51.31.81.50كرخ/3

0. 00. 00. 95.299.197.14.70.72.70اجملموع

يُظهر اجلدول احلايل نسب النجاح للمرحلة اإلعدادية ) األهلي ( للعام الدراسي -2013
2014 كذلك الرسوب والتسّرب إذ يظهر حجم الفارق يف نسب النجاح بي املدارس األهلية 
واملدارس احلكومية، فنسب النجاح يف الرصافة األوىل للمدارس األهلية بلغ )98،8 %( وللمدارس 
احلكومية )76،0 %(، اما الرصافة الثانية فإّن نسبة جناح املدارس األهلية بلغ )97،2 %( ويف 
اخلاص  القطاع  النجاح يف مدارس  نسبة  بلغت  الثالثة  الرصافة  احلكومية )65،5 %(،  املدارس 
)84،4 %( اما مدارس القطاع احلكومي فقد بلغت )68،5 %(، وأّن نسبة النجاح يف املدارس 
األهلية يف الكرخ األوىل قد بلغت )99،2 %( ويف املدارس احلكومية )80،2 %(، والكرخ الثانية نسبة 
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النجاح يف املدارس األهلية )96،6 %( اما نسبة النجاح يف املدارس احلكومية فهي)77،8  %(، وأخرياً 
فإّن نسبة جناح املدارس األهلية يف الكرخ الثالثة هي )98،5 %(، يف حي ان نسبة النجاح يف 
املدارس احلكومية قد بلغ )69،6 %(، ولعل هذه املقارنة يف نسب النجاح بي األهلي واحلكومي 
يف ذات املديرية الواحدة يبي حجم النجاح الذي حققته املدارس األهلية، بزايدة نسب النجاح 
وتقليل نسب الرسوب، فضاًل عن تصفري التسّرب منها، ولعل هذه األسباب وغريها أعطت هذا 

الزخم من القبول واإلقبال عليها من جانب املتمدرسي وذويهم على حٍد سواء. 
اثلثاً: اجلداول اخلاصة بنسب النجاح والرسوب والتسّرب يف املدارس االبتدائية، واملتوسطة، 

والثانوية، األهلية للعام الدراسي 2014-2013 وكااليت:
أ . البياانت اخلاصة بنسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة االبتدائية يف املدارس 
األهلية للمديرايت العامة للرتبية يف بغداد للعام الدراسي2014 / 2015 كما موضحة يف 

اجلدول )28(
جدول )28( نسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة االبتدائية )األهلي( للعام الدراسي 

2015 / 2014

املرحلة االبتدائية

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %

اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

9998.91.00.60.90.00.20.2. 98.72رصافة/1
9999.20.80.00.80.00.00.0. 99.23رصافة/2
100.098.899.80.00.20.20.00.00.0رصافة/3
97.397.797.51.31.11.41.11.01.1كرخ/1
98.898.898.81.00.21.20.00.00.0كرخ/2
98.498.298.31.21.41.60.10.00.1كرخ/3

98.798.698.60.80.51.00.20.20.2اجملموع
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يظهر اجلدول أعاله نسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة االبتدائية )األهلي( للعام 
الدراسي 2014 /2015، اذ يلحظ أن نسب النجاح العالية يف هذا العام مقاربة لنسب جناح 
العام الفائت يف املدارس األهلية، وان هناك زايدة ملحوظة وفارق بّي فيما بي نتائج املدارس األهلية 
واحلكومية، لصاحل القطاع الرتبوي األهلي يف كل املديرايت العامة للرتبية، فنسبة النجاح يف الرصافة 
األوىل للمدارس األهلية )98،2 %(، ويف املدارس احلكومية )87،8 %(، ويف الرصافة الثانية 
بلغت نسبة النجاح يف املدارس األهلية )99،2 %( أما نسبة النجاح يف املدارس احلكومية فهي 
الثالثة نسبة جناح املدارس األهلية وصل إىل )99،8 %(، ويف املدارس  )84،8 %(، الرصافة 
جناح  ونسبة   ،)% 97،5( األهلية  املدارس  جناح  نسبة  األوىل  الكرخ   ،)% 83،4( احلكومية 
املدارس احلكومية )89،3 %(، الكرخ الثانية نسبة جناح املدارس األهلية )98،8 %( أما نسبة 
جناح املدارس احلكومية فهي )88،1 %(، يف حي أن الكرخ الثالثة وصلت نسبة جناح املدارس 
األهلية فيها )98،3 %( واملدارس احلكومية نسبة النجاح فيها )84،6 %(، وعرب هذا العرض 
يظهر أن هناك فارقاً فيما بي نسبة جناح املدارس األهلية واحلكومية يرتاوح ما بي )10-16 %(، 
انعكس على زايدة عدد  الذي  األمر  اخلاص،  الرتبوي  القطاع  البياانت حتسب لصاحل  فإّن هذه 
املدارس األهلية، وعدد التالمذة وكذلك املالكات التعليمية، أما فيما خيص ظهور بعض حاالت 
التسّرب يف بعض املديرايت، فإهنا تبقى قليلة ابملقارنة مع القطاع الرتبوي احلكومي، واليت قد تكون 

انشئة بفعل املتغريات األمنية والعسكرية اليت رافقت داعش يف ذلك العام. 
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يف  املتوسطة  للمرحلة  والتسّرب،  والرسوب،  النجاح،  بنسب  اخلاصة  ب .البياانت 
كما   2015/ الدراسي2014  للعام  بغداد،  يف  للرتبية  العامة  للمديرايت  األهلية  املدارس 

موضحة يف اجلدول )29(
جدول )29( نسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة املتوسطة ) األهلي ( للعام الدراسي 

2015/ 2014

املرحلة املتوسطة

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %
اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

98.997.498.51.10.41.50.00.00.0رصافة/1
97.397.697.42.72.42.60.00.00.0رصافة/2
82.996.885.617.13.214.40.00.00.0رصافة/3
99.3100.099.50.40.00.40.10.00.1كرخ/1
100.075.791.72.35.78.00.00.30.3كرخ/2
95.996.296.02.01.23.20.20.60.8كرخ/3

95.793.994.74.26.45.00.00.10.2اجملموع

يظهر اجلدول أعاله نسب النجاح والرسوب والتسّرب ملدارس املرحلة املتوسطة األهلي للعام 
الدراسي 2014 /2015، ويلحظ من هذا اجلدول أن اغلب املدارس األهلية يف املديرايت العامة 
للرتبية حافظت على نسب النجاح العالية، ابملقارنة مع نسب جناح العام املاضي، فمدارس الرصافة 
األوىل األهلية حققت نسبة جناح بلغت )98،5 %( ابملقارنة مع املدارس احلكومية اليت حقّقت 
نسبة جناح وصلت إىل )69،2 %(، أما الرصافة الثانية فقد كانت نسبة جناح املدارس األهلية 
فيها )97،4 %( يف حي ان نسبة النجاح يف املدارس احلكومية هي )53،3 %(، الرصافة الثالثة 
نسبة جناح املدارس األهلية )85،6 %( وهي اقل النسب بي املديرايت ولكن الفارق كان كبرياً 
نسبياً ابملقارنة مع املدارس احلكومية اليت بلغت نسبة النجاح فيها )53،5 %(، مع التأكيد على 

أّن مديرايت الرصافة كانت نسبة التسّرب فيها)0 %(. 
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وعند مقارنة نسب النجاح املدارس األهلية يف الكرخ األوىل مع نسبة النجاح يف املدارس 
احلكومية جند أن النجاح يف املدارس األهلية بلغ )99،5 %( واملدارس احلكومية )70،8 %(، الكرخ 
الثانية نسبة النجاح يف املدارس األهلية )91،7 %( ونسبة النجاح يف املدارس احلكومية)68،8 
الكرخ الثالثة نسبة جناح املدارس األهلية )96،0 %( واملدارس احلكومية )60،8  %(، وأخرياً 
%(، ولعل هذا الفارق يف نسب النجاح يؤّشر لنا طبيعة التعليم يف املدارس األهلية، واحلال نفسه 
ينطبق على نسب التسّرب، اليت ظهرت يف القطاع الرتبوي اخلاص، بسبب التأثر ابألوضاع األمنية 
والذي ميكن تلّمسه بصورة واضحة يف أن نسب التسّرب كانت عالية عند البنات )الطالبات(، 
نتيجة خلوف أسرهن وحرصهم عليهن السيما بعد أحداث داعش، إذ أن اغلب البياانت تشري إىل 
أن تسّرب البني )الطلبة( هو األكثر شيوعاً، وليس تسرب البنات )الطالبات(.  ومع ذلك فإّن 

نسبة التسّرب يف القطاع احلكومي َاضعاف ماهي عليه يف القطاع الرتبوي اخلاص. 
يف  اإلعدادية  للمرحلة  والتسّرب،  والرسوب،  النجاح،  بنسب  اخلاصة  ت .البياانت 
2015 كما   / الدراسي2014  للعام  بغداد،  للرتبية يف  العامة  للمديرايت  األهلية  املدارس 

موضحة يف اجلدول )30(
جدول )30( نسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة اإلعدادية) األهلي ( للعام الدراسي 

2015 / 2014

املرحلة االعدادية

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %
اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

98.999.599.10.50.20.70.00.20.2رصافة/1
96.197.897.00.82.23.00.00.00.0رصافة/2
0.0100.0100.00.00.00.00.00.00.0رصافة/3
97.199.597.82.10.02.10.00.10.1كرخ/1
100.091.095.91.92.24.10.00.00.0كرخ/2
96.683.592.03.44.68.00.00.00.0كرخ/3

97.795.296.91.451.52.90.00.00.0اجملموع
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اجلدول أعاله يوّضح نسب النجاح للمرحلة اإلعدادية ) األهلي ( والرسوب والتسّرب للعام 
الدراسي 2014 /2015، واملهم يف هذا اجلدول أّن مجيع املديرايت جتاوزت حاجز الـ)90 %( 
يف نسب النجاح، فالرصافة األوىل حقّقت فيها املدارس األهلية نسبة جناح وصلت إىل )99،1 
%( أما املدارس احلكومية فيها فقد بلغت )75،7 %(، وأّن نسبة النجاح يف املدارس األهلية 
للرصافة الثانية بلغ )97،0 %( ويف املدارس احلكومية )60،1 %(، الرصافة الثالثة نسبة جناح 
املدارس األهلية فيها )100 %( ونسبة جناح املدارس احلكومية )66،3 %(، الكرخ األوىل نسبة 
النجاح املدارس األهلية فيها )97،8 %( ونسبة جناح املدارس احلكومية )77،9 %(، الكرخ 
الثانية نسبة جناح املدارس األهلية )95،9 %( ونسبة جناح املدارس احلكومية )73،0 %(، الكرخ 
الثالثة نسبة جناح املدارس األهلية )92،0 %( ونسبة النجاح يف املدارس احلكومية )72،6 %(، 
ووفقاً هلذه البياانت يتّضح الفرق يف نسب النجاح لصاحل املدارس األهلية والقطاع الرتبوي اخلاص، 
أما بعض حاالت التسّرب اليت ظهرت يف القطاع الرتبوي اخلاص فيمكن إرجاعها إىل األوضاع 

األمنية أو االجتماعية، أكثر من كوهنا أسباابً تربوية.
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االبتدائية،  املدارس  يف  والتسّرب  والرسوب  النجاح  بنسب  اخلاصة  اجلداول  اثلثاً: 
واملتوسطة، والثانوية، األهلية للعام الدراسي 2016-2015 وكااليت:

أ . البياانت اخلاصة بنسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة االبتدائية يف املدارس 
األهلية للمديرايت العامة للرتبية يف بغداد، للعام الدراسي2015/2016 كما موضحة يف 

اجلدول )31(
جدول )31( نسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة االبتدائية )األهلي ( للعام الدراسي 

2016 / 2015
املرحلة االبتدائية

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %
اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

97.899.298.31.00.51.50.20.00.2رصافة/1
00.10.4. 98.799.399.00.80.20.63رصافة/2
00.00.0. 97.792.796.42.31.33.60رصافة/3
00.30.7. 98.798.898.80.50.00.54كرخ/1
00.30.4. 96.898.697.60.61.42.01كرخ/2
00.20.3. 99.599.099.30.30.10.41كرخ/3

00.10.3. 98.297.998.20.90.71.42اجملموع

يوّضح اجلدول أعاله نسب النجاح، والرسوب والتسّرب، للمرحلة االبتدائية )األهلي( للعام 
الدراسي 2015 /2016، وميكن مالحظة الزايدة النسبية يف نسب النجاح هلذا العام سواء أكان 
ابلنسبة لسنة األساس أو حىت ابلنسبة للسنة السابقة هلذه السنة، مع بقاء الفارق الكبري بينها وبي 
األهلية )98،3 %( ويف  الرصافة األوىل  النجاح يف مدارس  نسبة  بلغت  اذ  املدارس احلكومية، 
املدارس احلكومية )86،9 %(، ونسبة جناح املدارس األهلية يف الرصافة الثانية)99،0 %( أما 
نسبة النجاح يف املدارس احلكومية فهي )83،5 %(، الرصافة الثالثة نسبة جناح املدارس األهلية 
)96،4 %( ونسبة جناح املدارس احلكومية )80،8 %(، والكرخ األوىل كانت نسبة جناح املدارس 
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اليت بلغت  اذ بلغت )98،8 %( ابملقارنة مع نسبة جناح املدارس احلكومية  األهلية فيها عالية 
)84،5 %(، الكرخ الثانية نسبة جناح املدارس األهلية هي )97،6( يف حي أّن نسبة النجاح 
املدارس احلكومية هي )87،1 %(، الكرخ الثالثة نسبة جناح املدارس األهلية بلغ )99،3 %( 
واملدارس احلكومية )84،6 %(، وهنا يتبّي لنا أّن املدارس األهلية حافظت على وجود الفارق يف 
نسب النجاح بينها وبي املدارس احلكومية، اليت مل تستطع ان تقّدم مستوى أفضل ممّا كانت عليه 
يف العام السابق، اما نسب التسّرب فتبقى يف املدارس األهلية أقّل بكثري مما هو عليه يف املدارس 

احلكومية.
ب .البياانت اخلاصة بنسب النجاح، والرسوب، والتسّرب، للمرحلة املتوسطة يف املدارس 
األهلية للمديرايت العامة للرتبية يف بغداد، للعام الدراسي2015/2016 كما موضحة يف 

اجلدول )32(
جدول )32( نسب النجاح  والرسوب والتسّرب للمرحلة املتوسطة )األهلي ( للعام الدراسي 

2016 / 2015
املرحلة املتوسطة

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %
اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

66.861.065.916.637.434.30.01.60.8رصافة/1
65.962.364.733.436.534.40.71.20.9رصافة/2
59.669.861.439.930.238.20.50.00.4رصافة/3
61.959.561.037.240.338.21.00.20.7كرخ/1
58.664.761.940.730.835.40.84.52.8كرخ/2
57.958.758.141.639.541.00.51.81.1كرخ/3

61.762.662.134.935.736.90.51.52.0اجملموع
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اجلدول احلايل يفرتض أنّه ميثل نتائج االمتحاانت النهائية للمرحلة املتوسطة، للتعليم األهلي 
يف املديرايت العامة للرتبية الستة يف بغداد، للعام الدراسي 2015 - 2016، بيد أّن الباحث 
استوقفه هذا االخنفاض احلاد يف نسبة النجاح، والزايدة غري الطبيعية يف نسب الرسوب، وحىت نسبة 
التسّرب اليت زادت عن معدالهتا السابقة، وعند التأمل يف اجلدول أعاله جند أّن نسب النجاح يف 
املدارس األهلية للمديرايت جمتمعة عند حدود حاجز الـ)60 %(، يف حي أّن العام السابق كانت 
نسب النجاح للمدارس األهلية يف املديرايت عموماً عند حدود الـ )95 %(، وعند املقارنة ما بي 
نسب جناح األهلي واحلكومي هلذا العام وللمديرايت الستة جند وجود فارق يسري لصاحل القطاع 
اخلاصة  والنتائج  للجداول  الباحث ومقارنته  تتبّع  )3 %(19*، وعرب  يقرتب من  األهلي  الرتبوي 
ابلقطاع الرتبوي احلكومي واألهلي، وجد أّن األساس الذي اُِعتمَد عليه يف استخراج نتائج النجاح 
والرسوب والتسّرب هلذا العام هو جمموع املسجلي بصورة عامة20**، وليس املّسجلي يف القطاع 
احلكومي على حدة، أو مبعزل عن املسجلي يف القطاع الرتبوي اخلاص، وجترى العمليات احلسابية 
اخلاصة ابلنجاح والرسوب وغريها بناًء على نسبة املّسجلي، وابلتايل تكون النتائج غري حقيقية أو 

مظللة، أو يف صاحل القطاع الرتبوي احلكومي، وميكن توضيح ذلك عرب املثال اآليت:
إذا كان جمموع الطلبة املسجلي يف القطاع احلكومي واألهلي )1000( طالب، وجمموع 
طلبة القطاع احلكومي )900( طالب، وجمموع طلبة القطاع اخلاص )100( طالب، الناجحون 
يف القطاع احلكومي )600( طالب، والناجحون يف القطاع اخلاص )60( طالباً، وعند استخراج 
نسبة النجاح لكل قطاع عرب املعادلة اليت تنص على )اجلزء/ الكل × 100(، فإذا كانت القسمة 
على جمموع املّسجلي تكون لدينا النتيجة كاآليت: القطاع احلكومي 60 %، والقطاع اخلاص 6 
%.  أما عندما تكون النسبة على أساس املسجلي لكل قطاع تكون نسبة النجاح القطاع احلكومي 

66 %، والقطاع اخلاص 60 %.  
19. *راجع الباحث اجلدول أعاله وتوصل إىل وجود أخطاء تؤدي إىل عدم الدقة او املطابقة للواقع اخلارجي ملستوى النجاح يف 
القطاع الرتبوي األهلي، وقد فاتح الباحث املديرية العامة للتخطيط الرتبوي، قسم التخطيط، بعدم القناعة ابألرقام الواردة يف اجلدول، 
ومت التأكيد على أن املعادلة املستعملة يف الوصول إىل النتائج غري دقيقة. علماً أن نتائج املرحلة الثانوية )متوسطة واعدادية( تكون 
شاملة )للحكومي، واألهلي، والديين( ولذلك فان عملية إعطاء بياانت مستقلة لكل مفردة يتطلب عمل فريق متخصص، وقد يتبىن 

بعضهم طرق ومعادالت خاصة للوصول إىل النتائج اليت قد تكون غري دقيقة.
لألعوام 2016-2015و-2016 واالعدادية  املتوسطة  املرحلة  نتائج  بياانت  واضح يف  الباحث وجود خلل  20.**شخص 

2017 اليت تكون نتائجها غري منفصلة، فهي تكون عامة تشمل احلكومي واألهلي والديين، اما نتائج املرحلة االبتدائية فأهنا تكون 
منفصلة، وكل قطاع على حدة احلكومي واألهلي، والديين.  ولذلك تكون نتائجها أكثر دقة ومطابقة للواقع. 
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وبناًء على ما سلف فإننا لن نورد جدول بياانت املرحلة اإلعدادية اخلاصة جبدول نسب 
النجاح والرسوب والتسّرب للعام الدراسي 2015 - 2016 لذات األسباب واملالحظات السابقة. 
رابعاً: اجلداول اخلاصة بنسب النجاح، والرسوب، والتسّرب، يف املدارس االبتدائية، 

واملتوسطة، والثانوية األهلية للعام الدراسي 2017-2016 وكاآليت:
أ . البياانت اخلاصة بنسب النجاح، والرسوب، والتسّرب، للمرحلة االبتدائية يف املدارس 
األهلية للمديرايت العامة للرتبية يف بغداد، للعام الدراسي2016/2017 كما موضحة يف 

اجلدول )33(
جدول )33( نسب النجاح، والرسوب، والتسّرب، للمرحلة االبتدائية) األهلي( للعام 

الدراسي2016 /2017

املرحلة االبتدائية

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %
اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

98.798.698.61.21.21.20.20.20.2رصافة/1
98.899.199.00.80.60.70.40.30.3رصافة/2
95.499.696.44.60.43.60.00.00.0رصافة/3
96.997.797.21.61.51.51.60.81.2كرخ/1
98.599.398.81.10.50.90.40.10.3كرخ/2
98.092.495.72.07.54.20.00.10.1كرخ/3

للعام -2016 للمرحلة االبتدائية  املدارس األهلية  امتحاانت  نتائج  يظهر اجلدول أعاله 
2017، وهي اعلي نسبة رسوب فيما خيص القطّاع الرتبوي األهلي على مستوى املديرايت، وعند 
املقارنة بي نسب النجاح يف القطاع الرتبوي األهلي أو اخلاص، والقطّاع احلكومي، ميكن مالحظة 
الفارق يف نسب النجاح، فالرصافة األوىل شّكلت نسبة النجاح يف املدارس األهلية )98،6( أما 
الثانية نسبة النجاح يف املدارس  املدارس احلكومية فنسبة النجاح كانت )84،5 %(، والرصافة 
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األهلية )99،1 %( ويف املدارس احلكومية نسبة النجاح )82،6 %(، الرصافة الثالثة نسبة جناح 
املدارس األهلية بلغت )99،6 %( أما املدارس احلكومية فنسبة النجاح فيها )79،4 %(، الكرخ 
فيها )77،9  النجاح  املدارس األهلية )97،7 %( واملدارس احلكومية نسبة  األوىل نسبة جناح 
%(، الكرخ الثانية نسبة جناح مدارسها األهلية )99،3 %( أما احلكومية فنسبة النجاح )83،8 
%(، والكرخ الثالثة نسبة جناح املدارس األهلية فيها )92،4 %( وأما نسبة جناح املدارس احلكومية 
فهو )81،8(، مما يعين أن املدارس األهلية مستمرة يف نسبة النجاح العالية، مع وجود فارق نوعي 
مّهم بينها وبي املدارس احلكومية، األمر الذي أسهم يف زايدة اإلقبال على املدارس اخلاصة، ومن 

مثّ زايدة أعدادها، مما يؤدي إىل زايدة الطلب على املالكات اإلدارية والرتبوية.
يف  املتوسطة  للمرحلة  والتسّرب،  والرسوب،  النجاح،  بنسب  اخلاصة  ب .البياانت 
كما   2017/ الدراسي2016  للعام  بغداد،  يف  للرتبية  العامة  للمديرايت  األهلية  املدارس 

موضحة يف اجلدول )34(:
جدول )34( نتائج االمتحاانت النهائية الدورين للمرحلة املتوسطة ) األهلي( للعام الدراسي 

2017/ 2016

املرحلة املتوسطة

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %

اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

69.062.467.31.31.41.30.00.30.1رصافة/1
68.764.267.32.31.92.20.30.50.4رصافة/2
63.854.062.28.90.07.40.00.00.0رصافة/3
63.464.263.72.10.61.60.32.20.9كرخ/1
61.456.760.03.61.32.90.64.81.8كرخ/2
73.757.767.93.61.93.00.80.60.7كرخ/3

اجلدول أعاله يعرض نسبة النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة املتوسطة يف مدارس القطاع 
األهلي، للعام الدراسي2016 - 2017، بيد أّن حاصل جمموع هذه النسب ال يصل إىل نسبة 
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إىل)69،9 %(،  الثانية تصل  والرصافة  إىل)68،7(،  األوىل تصل  الرصافة  فنسبة   )% 100(
وكذلك احلال ابلنسبة للرصافة الثالثة، جمموع النسب هو )69،6 %(، ونتائج بقية املديرايت على 

الشاكلة نفسها، ولذلك يتحفَّظ الباحث على معطيات ونتائج هذا اجلدول. 
أّن  الثانوية خصوصاً، جيد  املرحلة  الرتبوية، يف  لإلحصاءات  السنوية  للتقارير  املتابع  ولعل 
النتائج تُعّد على صورة كتلة واحدة، تَتَضّمَن التعليم احلكومي واألهلي والديين، وهذه النتائج مستقاة 
من املديرية العامة لالمتحاانت، وإّن عملية فصل تلك البياانت يف املديرية العامة للتخطيط خيضع 
إلجراء أكثر من عملية حسابية، واستعمال أكثر من قانون رايضي، مما يؤدي إىل أن تكون النتائج 
يف بعض األحيان تقريبية أو غري دقيقة، ويف أحيان أخرى كما يف اجلدول احلايل بعيدة عن الواقع. 
ت .البياانت اخلاصة بنسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة اإلعدادية يف املدارس األهلية 

للمديرايت العامة للرتبية يف بغداد، للعام الدراسي2016 /2017 موضحة يف اجلدول )35(
جدول )35( نسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة اإلعدادية ) األهلي ( للعام الدراسي 

2017/2016

املرحلة االعدادية

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %
اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

50.944.448.20.31.10.70.00.50.2رصافة/1
54.050.952.41.12.81.90.30.30.3رصافة/2
80.055.269.62.50.01.40.00.00.0رصافة/3
52.348.350.81.30.00.80.00.60.2كرخ/1
56.648.952.72.40.21.32.34.33.3كرخ/2
61.039.953.111.410.611.10.91.00.9كرخ/3

اجلدول أعاله يفرتض أن يقدم بياانت أو أرقام عن االمتحاانت النهائية للمرحلة اإلعدادية 
القطّاع األهلي للعام الدراسي 2016 - 2017 غري أن نظرة متفحصة للجدول تظهر أن جمموع 
النسب من نسبة النجاح ونسبة الرسوب ونسبة التسّرب تشكل )50 %( وليس )100 %(، أي 



52

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أن هناك خلاًل يف بنية اجلدول انجتة عن وجود خطأ وقد فاتح الباحث املديرية العامة للتخطيط يف 
وزارة الرتبية واليت أّكدت على وجود خطأ يف بنية اجلدول احلايل، وسّلمت الباحث جدواًل جديداً 

يفرتض أنّه صحيح ومتجاوز لألخطاء املوجودة يف اجلدول السابق، واجلدول أدانه:
جدول )36( نسب النجاح والرسوب والتسّرب للمرحلة اإلعدادية ) األهلي ( للعام الدراسي 

2017/ 2016

املرحلة االعدادية

املديرية العامة 
للرتبية

نسبة التسّرب %نسبة الرسوب  %نسبة النجاح  %
اجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنوناجملموعبناتبنون

بغداد

74.486.780.81.10.60.924.512.718.3رصافة/1
53.461.257.30.70.50.645.838.342.1رصافة/2
64.383.373.20.00.10.035.616.626.8رصافة/3
76.886.881.51.00.40.722.212.917.8كرخ/1
74.585.279.80.60.40.524.914.419.7كرخ/2
73.982.978.30.50.40.525.616.721.2كرخ/3

يف هذا اجلدول على الرغم من وجود تغري يف النسب، لكن الباحث يسّجل حتّفظه على 
مفرداته، فنسبة جناح البني والبنات وإْن كانت مقبولة بل وجيدة نسبياً لكون جمموع نسبة النجاح 
لثالث مديرايت جاوزت نسبة )70 %(، ومديريتان جتاوزت نسبة النجاح فيهما حاجز الـ)80 
املسجلي يف  الطلبة  النجاح )57 %(، العتماد جمموع  نسبة  %( ومديرية واحدة فقط كانت 
استخراج النسب، وهذا اجملموع يشمل طلبة القطاع الرتبوي العام واخلاص، ومن مثّ تكون نسبة 
فيما  الرتبوي اخلاص، واليت مت توضيحها  القطاع  القطاع احلكومي، على حساب  النجاح لصاحل 
التسّرب، فمنطق  الثانية أّن هناك خلاًل يف نسبة الرسوب ونسبة  سبق عرب مثال رقمي، والنقطة 
سري اجلداول السابقة يشري إلىأّن نسبة الرسوب دائما اكرب من نسبة التسّرب، وان نسبة التسّرب 
اجلدول  هذا  نتائج  مقارنة  وعند  احلكومي،  القطاع  من  بكثري  اقل  دائماً  اخلاص هي  القطاع  يف 
ومقاطعتها مع بياانت أخرى، يتضح أن األرقام يف حقل نسبة الرسوب، تعود حلقل نسبة التسّرب، 

والعكس صحيح، مع التحفظ على جممل النتائج الواردة يف اجلدول أعاله. 
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اخلالصة:
اخلاص  الرتبوي  القطّاع  يف  والنوعي  الكّمي  والتقّدم  النمو  إىل  تشري  البياانت  إّن خطوط 
الرتبوية  البياانت  ذلك  ويعضد  احلكومي،  القطاع  يف  املدارس  مع  ابملقارنة  اخلاصة  املدارس  أو 

واإلحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط واليت تبي اآليت:
الثانوي احلكومي للعام 2016 - 2017 يشّكلون . 1 التعليم  الراسبي يف مدارس  الطلبة  إن 

نسبة قدرها )97،4 %( من جمموع الراسبي والبالغ عددهم )666.694( طالب وطالبة، 
األمر الذي يؤشر وجود زايدة يف عدد الراسبي ابملقارنة مع العام 2014 - 2015 بنسبة 

  .21)% 23،5(
نسبة . 2  )819.43( ،2016  - 2015 للعام  الثانوية  املرحلة  التاركي يف  الطلبة  بلغ عدد 

إمجايل  من   )% 99( احلكومية  املدارس  يف  نسبتهم  وتشكل   )% 3  ،48( منهم  اإلانث 
عددهم البالغ )81125( طالب وطالبة22 ، يف حي مل تشكل نسبتهم يف املدارس األهلية 

 .% 0،8
بلغت . 3  )2017 - 2016( الدراسي  للعام  احلكومي  التعليم  مدارس  التاركي يف  نسبة  إن 

)99، 1 %( من إمجايل التاركي البالغ عددهم )667. 52(23. 
وبناًء على ما أورد من معطيات وبياانت سابقة، خنلص إىل أن التعليم األهلي من حيث 

نسبة النجاح، والرسوب، والتسّرب، يتّميز ابآليت:
نسب النجاح يف عموم املراحل الدراسية األهلية أعلى من نظريهتا يف املدارس احلكومية. . 1
نسب الرسوب يف التعليم األهلي أو اخلاص أقل بكثري من نظريه يف املدارس احلكومية. . 2
نسب التسّرب ضئيلة جداً يف املدارس األهلية ابملقارنة من نسبته يف املدارس احلكومية. . 3

21.مجهورية العراق، وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، مديرية اإلحصاء االجتماعي والرتبوي، املديرية العامة للتخطيط 
الرتبوي، إحصاء التعليم الثانوي يف العراق، للعام الدراسي 2017-2016، ص8.

22.مجهورية العراق، وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، مديرية اإلحصاء االجتماعي والرتبوي، املديرية العامة للتخطيط 
الرتبوي، إحصاء التعليم الثانوي يف العراق، للعام الدراسي 2016-2015، ص6.

23. مجهورية العراق، وزارة التخطيط، إحصاء التعليم الثانوي يف العراق، للعام الدراسي 2017-2016، مصدر سابق ، ص6.
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إّن معيار نسب التالمذة والطلبة إىل معلم أو مدرس، هي أقل من ممّا تفرضه املعايري الرتبوية . 4
الرمسية يف املدارس األهلية. 

التمثيل النوعي لإلانث يف القطاع الرتبوي األهلي جيدة جداً ويسهم يف عملية متكي املرأة . 5
ورفع قدراهتا البشرية. 

وميكن إرجاع جناح التعليم األهلي يف أداء دوره الرتبوي إىل مجلة من األسباب منها:
حرص املدارس األهلية على توفري األجواء الدراسية الدافعة للنجاح، مع الدعم والتشجيع . 1

واملراجعة الشاملة للمنهج قبل االمتحاانت النهائية. 
تُوفر أغلب املدارس األهلية حماضرين متميزين ومن ذوي الكفاءة العالية يف املراحل املنتهية . 2

للتالمذة  حتدايً  تّشكل  اليت  أو  الصعبة  الدراسية  املواد  والسيما  الدراسية،  املادة  إليصال 
والطلبة عموماً. 

تشكل االمتحاانت النهائية حتدايً إلدارات املدارس األهلية واملستثمرين الذين جيتهدون يف . 3
املدرسة  بسمعة  النجاح  نسب  املعدالت، الرتباط  أعلى  على  تالمذهتم وطالبم  حصول 

واستمرار عملها. 
إىل . 4 تسعى  لكوهنا  املدرسة  الطبيعي جملتمع  التوزيع  ميثل  األهلية  املدارس  النجاح يف  نسب 

دخول اكرب عدد ممكن من التالمذة والطلبة إىل االمتحاانت العامة، وبذلك تكون نسب 
تعتقد  من  إدخال  إىل  احلكومية  املدارس  إدارات  بعض  تعمد  حي  يف  حقيقية،  النجاح 

إبمكانية جناحه يف االمتحاانت العامة من أجل رفع نسبة النجاح. 
التواصل املستمر مع أولياء أمور التالمذة والطلبة لتحسي املستوى العلمي هلم، مع إعطاء . 5

دروس تقوية ملن هو ضعيف يف هذه املادة الدراسية أو تلك بشكل يسهم يف زايدة نسبة 
النجاح بصورة الفتة. 

إن التسرب يف املدارس األهلية ضئيل جداً ابملقارنة مع املدارس احلكومية، النتفاع أغلب . 6
األسباب الداعية إليه يف القطاع احلكومي. 


