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الواقع التربوي والتعليمي في العراق
التحديات وخيارات المواجهة
د .فراس جاسم موسى *

املقدمة:
يواجه الواقع الرتبوي والتعليمي يف التعليم العام يف العراق حتدايت ومشكالت كثرية يف
–وفْق دراسات وحبوث وتقارير حملية ودولية -من أبرزها :نقص
خمتلف املكوانت الرتبوية والتعليمة َ
األبنية املدرسية ،وحاجة حمتوى املناهج الدراسية إىل املراجعة املستمرة ،وضعف إعداد اهليئات
وتقادم طرائق التدريس ،فضالً عن احلاجة إىل مراجعة التشريعات الرتبوية
التعليمية والتدريسيةُ ،
والتعليمية وغريها من املشكالت والتحدايت.
ونلحظ يف جمال األبنية املدرسية تزايد هذه املشكلة سنوايً ،مع استمرار حركة البناء لكن مبا
ال يتناسب مع احلاجة الفعلية ،وتزايد نسب السكان من َثَّ تزايد أعداد الطلبة الداخلني للمدارس،
حىت بلغ عدد األبنية اليت حتتاجها وزارة الرتبية ( )9000مبىن.
التطور اهلائل يف التكنولوجيا والثورة الرقمية
وفيما يتعلَّق بتقليدية طرائق التدريس ،فمع ُّ
التحوالت العلمية ما تزال كثري من مدراسنا تعتمد أسلوب
وإسرتاتيجيات التعليم واالنفجار املعريف و ُّ
احلفظ والتلقني واسرتجاع املعلومات حني الطلب ،فضالً عن جانب آخر يتمثَّل ابلتزام األمناط
السائدة يف الدروس واالمتحاانت وغريها.
وما خيص املناهج الدراسية اليت تُ ُّ
عد إحدى اثلوث العملية التعليمية إىل جانب الطالب
واملعلم اليت حتتاج إىل مراجعة مستمرة على َوفْق نظام علمي دقيق ،جند َّ
مؤسساتنا التعليمية إىل
أن َّ
اآلن تعتمد إىل ح ٍّد كبري املفهوم القدمي للمنهج الذي يُفسر أبنَّه حمتوى الكتاب املدرسي فقط ،يف
الوقت الذي أصبح املفهوم احلديث قائم على اعتماد عناصر أخرى للمنهج هي األهداف وطرائق
التدريس واألنشطة ووسائل التقومي إىل جانب حمتوى الكتاب ،كما َّ
أن املناهج احلالية حتتاج إىل أن
تواكب حاجة السوق.
* ابحث.
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َّأما إعداد اهليئات التعليمية والتدريسية فامللحوظ هو حاجتهم إىل اعتماد قواعد إعداد معلم
القرن احلادي والعشرين ابعتماد التقنيات احلديثة وشروط القبول ونظم الكليات الرتبوية واخلربات
وغريها؛ إذ َّ
إن إعداد املعلم حالياً ال يستوعب كل هذه الشروط.
َّأما ما يرتبط ابلتشريعات الرتبوية والتعليمية فقد لوحظ تقادمها وحاجتها ال أقل للمراجعة
بعد أن عفا عليها الزمن فبعظها صدر يف سبعينيات القرن املاضي مع تسارع املتغريات يف قطاع
التعليم وتغري وتطور وسائل التعليم ونظمه وبعضها جيانس نظاماً سياسياً ،واجتماعياً ،واقتصادايً
وتطور اإلنسان نفسه وكما هو معلوم
سابقاً مع ُّ
تغي النظام الشامل سياسياً ،واجتماعياً ،واقتصادايًُّ ،
فالتشريع يولِّد من حاجة اجملتمع.
ولكل ما تقدَّم ،نسعى يف هذه الورقة إىل تناول مشكلة التعليم عرب اإلجابة عن السؤال اآليت:
ما السياسات الالزمة لتحسني الواقع الرتبوي والتعليمي يف العراق يف ظل هذه التحدايت؟
ونعين ابلسياسات يف حمل هذه الورقة هي :اخلطط والتشريعات واإلجراءات كافة اخلاصة
بتحسني الواقع الرتبوي والتعليمي يف العراق ،ولإلجابة عن هذا السؤال ينبغي تقسيم الورقة إىل
حموري ِن رئيس ِ
ني مها :احملور األول يتناول اجملال التشريعي ،واحملور الثاين يتناول اجملال الرتبوي–
التعليمي ،حبيث يتضمنان عرض أبرز التحدايت اليت تكتنف العملية الرتبوية والتعليمية يف هذين
اجملالني ،للوصول إىل اخليارات املتاحة ملواجهة هذه التحدايت.
أوالً :اجملال التشريعي
تضمن الدستور العراقي النافذ يف أحكامه حق األوالد يف الرتبية والتعليمُّ ،
وعد التعليم
عامالً أساساً لتقدُّم اجملتمع ،وحق تكفله الدولة ،وكذلك إلزاميته يف املرحلة االبتدائية ،ومكافحة
لكل العراقيني يف خمتلف مراحله ،1فضالً عن وجود العشرات
األمية ،وجعل التعليم اجملاين حق ِّ
من التشريعات اليت نظمت أحكام العملية الرتبوية والتعليمية وأحواهلا ،وكان من بني أحدث
هذه التشريعات قانون وزارة الرتبية رقم ( )22لسنة 2011م وتعديالته وقانون حمو األمية رقم
( )23لسنة  2011وقانون مكافأة هناية اخلدمة للمتقاعدين قبل نصف السنة ،وإلغاء العشرات
من قرارات جملس قيادة الثورة اخلاصة ابلشأن الرتبوي اليت كانت استثنائية وغري منصفة ،ومنح
 .1دستور مجهورية العراق :الفقرة (اثنياً) من املادة ( ،)29والفقرة (أوالً ،واثنياً) من املادة ( ،)34جملس النواب العراقي ،الدائرة
اإلعالمية ،ط ،7بغداد2013 ،م .
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الصالحيات املخصصة إىل مديرايت الرتبية العامة يف كل حمافظة إىل جمالس احملافظات يف خطوة
دميقراطية والمركزية يف اإلدارة ،ولتسهيل وتسريع إجراءات املديرايت العامة ،فضالً عن إجنازات
تضمنتها هذه التشريعات وغريها دفع هبا جملس النواب ابلتعاون مع جهات متعددة خمتصة مثل
صرف خمصصات مالية تصل إىل ( )150000دينار مقطوعة شهرايً للرتبويني ،ورفع التسكني
عن الدرجات الوظيفية لإلداريني العاملني يف وزارة الرتبية ،ونشاطات عديدة مثل إقامة املؤمترات
مر ذكره
والندوات ،واالجتماعات ،واإلجراءات الرقابية مبختلف األدوات الرقابية ،لكن مع ما َّ
تواجه الوزارة حاجات تشريعية ذات بعدين:
البعد األول :وجود تشريعات انفذة 2ما زالت حباجة إىل تطبيقها تطبيقاً مناسباً ،مثل:
 1 .املادة ( )3البند (اثلثاً) من قانون وزارة الرتبية اليت تنص على (وضع برانمج إعداد املعلمني
وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتطوير هذا الربانمج).
2 .املادة ( )3البند (خامساً) من قانون وزارة الرتبية اليت تنص (هتيئة املعلمني واملدرسني ....
وإعادة تدريبهم أثناء اخلدمة وتطوير قدراهتم املهنية والعلمية).
3 .نص املادة ( )3البند (سادساً) من قانون وزارة الرتبية خبصوص إعداد املناهج الدراسية ملراحل
التعليم وأنواعه وهتيئة وسائلها وكتب الدراسة فيها واإلشراف عليها وتطويرها استناداً إىل
البحوث العلمية والدراسات واالجتاهات الرتبوية احلديثة.
4 .املادة ( )3البند (سابعاً ،وعاشراً) من قانون وزارة الرتبية اليت تنص على توفري العناية ابلرتبية
الدينية ،واخللقية ،والرتبية الرايضية ،والفنية ،واالهتمام ابلرتبية الصحية للطالب والرتبية البيئية
وتوفري اخلدمات الصحية ،والتغذية املدرسية.
5 .نص املادة ( )3البند (اثمناً) من قانون وزارة الرتبية لوضع نظم اإلرشاد الرتبوي والنفسي
وأساليبهما.
6 .املادة ( )3البند (احلادي عشر) من قانون وزارة الرتبية اليت تنص على (تنشيط التعامل والتفاعل
بني املدرسة وبيئتها احمللية ابلتنسيق مع اجملالس البلدية وتعزيز دور جمالس اآلابء واملعلمني)،
وميكن يف هذا السياق إعمال نظام جمالس اآلابء واملعلمني رقم ( )1لسنة .1994
 .2جملس النواب العراقي :جلنة الرتبية النيابية ،إجنازات ونشاطات جلنة الرتبية النيابية للدورة التشريعية الثانية ،للمدَّة من 2010-
( ،2013تقرير غري منشور) ،بغداد.
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 7 .املادة ( )3البند (اثلث عشر) من قانون وزارة الرتبية اليت تنص (التنسيق والتعاون مع
املؤسسات التعليمية والرتبوية والثقافية واملنظمات املهنية ومنظمات اجملتمع املدين لتعزيز العملية
الرتبوية وتطويرها).
8 .نص املادة ( )12من قانون وزارة الرتبية خبصوص تنظيم عمل التعليم املهين وفروعه.
9 .فك دمج التعليم املهين من ديوان الوزارة وإعادته إىل سابق وضعه َوفْق املادة ( )5البند (أوالً)
الفقرة (ز) من قانون وزارة الرتبية.
	10.املادة ( )34من الدستور (أوالً ،واثنياً) اخلاصة إبلزامية التعليم وجمانيته.
	11.تطبيق قانون منحة التالميذ ولو بصورة انتقائية مرحلية ،أي :منح املنحة املالية للتالميذ
ذوي الدخول الواطئة واملرضى منهم؛ حىت يتحسن موقف العراق املايل.
	12.قانون مكافأة أعضاء اهليئات التدريسية والتعليمية رقم ( )12لسنة .2012
	13.قانون محاية املعلمني واملدرسني واملشرفني الرتبويني رقم ( )8لسنة .2018
وغريها من التشريعات النافذة اليت حتتاج إىل تطبيقها تطبيقاً مناسباً.
البعد الثاين ،احلاجة إىل ِّ
سن تشريعات تطور من الواقع الرتبوي وتدفع ابجتاه تقدُّمه مثل:

1 .قانون لألبنية املدرسية :للنقص الشديد املستمر واملتضاعف يف كل عام ،اقتضى البحث يف
تشريع قانون يضمن سد احلاجة من هذه األبنية ،مثل أتليف هيئة عليا شاملة لألبنية املدرسية
عما يتعلَّق مبلف األبنية املدرسية.3
متنح صالحيات مالية وفنية واسعة ومسؤولة َّ
2 .حاجة التشريعات الرتبوية والتعليمية إىل املراجعة للوصول إىل تعديل أو إلغاء أو استبدال ما
حيتاج لذلك منها؛ لتغري منط وطبيعة احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية ،قدر
احلاجة بتحديد املوضوعات الالزم وإعادة التشريعات اخلاصة هبا ،مثل األهداف وأنظمة
االمتحاانت ،والدوام ،واالنضباط ،وغريها.
 .3كتاب الدائرة الربملانية مبجلس النواب العراقي الوارد إىل دائرة البحوث ابجمللس ،ابلعدد ( )290بتاريخ ،26/5/2015
موضوعه املؤمتر األول لإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم مع مرافقات أبوليات املؤمتر املنعقد ببغداد ،بتاريخ .6/5/2015
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اثنياً :اجملال الرتبوي– التعليمي:
يواجه قطاع الرتبية والتعليم يف هذا اجملال مجلة من التحدايت واملعوقات اليت تعوق تقدُّمه
وحتقيقه ألهدافه يف بناء جيل واعد ،وميكن عرض أبرز هذه التحدايت مبا أييت:
1.مع وجود فلسفة تربوية وضعتها وزارة الرتبية وصدرت عام 2009م ،إال َّأنا حتتاج إىل دراسة
أبعاد أخرى واتفاق أكثر مشولية من حيث الفكر والرؤى واجلهات واألفراد واجلماعات ،وحىت أبعاد
العاملية يف بناء هذه الفلسفة ،وإن كان قد صدر اإلطار العام للمناهج املنبثق عن هذه الفلسفة لكن
ما زلنا حنتاج إىل مراجعة الفلسفة نفسها.4
2.بناء إسرتاتيجية وطنية جديدة للرتبية والتعليم العايل بعد انتهاء أمد اإلسرتاتيجية الوطنية
السابقة (.)2012-2022
املخصصة لوزارة الرتبية ،أو على األقل ضعف استيعاهبا جلميع حاجات
3.قلة التخصيصات املالية َّ
الوزارة ومتطلباهتا اآلنية ،واملستقبلية من انحية اخلطط التطويرية؛ إذ ما تزال نسبة اإلنفاق العام على
الرتبية والتعليم يف العراق متدنية قياساً حباجاهتا ومتطلباهتا ،ومبا ختصصه دول احمليط اإلقليمي والدويل
هلا ،5ومن جانب آخر تتباين متوسطات اإلنفاق السنوي لألسر على التعليم على َوفْق املستوايت
التعليمية ووصلت نسب األسر اليت ال َّ
تتمكن من تسديد نفقات التعليم ألبنائها إىل ( ،6)20%مبا
خيلف وضعاً صعباً ُّ
حيد من التطلُّعات لتطوير هذا القطاع املرتبط ببناء احلاضر واملستقبل.
 4.ومن أهم وأبرز التحدايت اليت تواجه القطاع الرتبوي والتعليمي يف العراق ،هي نقص األبنية
وفْقاملدرسية ،وهذه املشكلة تتفاقم سنوايً مع عدم إجياد احللول املناسبة هلا ،ففي عام َ 2011
ووفْق بيان اللجنة
بيان جلنة الرتبية النيابية– آنذاك كانت هناك حاجة إىل ( 7)4000مدرسةَ ،
املذكورة نفسها يف عام الحق ارتفعت احلاجة إىل ( )7000مدرسة  ،وترتفع احلاجة يف كل عام
حىت وصلنا اليوم َوفْق بيان وزير الرتبية احلايل إىل ما بني ( )8000-9000مبىن مدرسي ،أي :ما

 .4ينظر إىل وزارة الرتبية العراقية  :املديرية العامة للمناهج ،الفلسفة الرتبوية وأهدافها ،بغداد.2009 ،
 .5وزير الرتبية العراقي :مقابلة مع وكالة (آي نيوز) ،بتاريخ  ،30/6/2015منشورة ابملوقع الرمسي للوكالة على الرابط اإللكرتوين،
 ،www.alliraqnews.comاتريخ الدخول.29/9/2016 ،
 .6جملس النواب العراقي ،احلكومة االحتادية ،حكومة إقليم كردستان :اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف العراق املركز
واإلقليم للسنوات (( )2011-2020امللخص التنفيذي)( ،تقرير غري منشور) ،بغداد2012 ،م.
 .7جملس النواب العراقي :جلنة الرتبية النيابية ،إجنازات ونشاطات جلنة الرتبية النيابية للدورة التشريعية الثانية ،للمدَّة من 2010-
( ،2013تقرير غري منشور) ،بغداد.
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يفوق حوايل الـ( )20000مدرسة ،8ويؤثر هذا النقص على ما أييت:
 أاملستوى العلمي والرتبوي للطلبة والتالميذ واألطفال واهليئات التعليمية والتدريسية ويشكلضغطاً نفسياً عليهم؛ لزايدة االكتظاظ املدرسي ،وزحام الصفوف ،وتشتيت انتباه الطالب ،وتضغط
على أداء املعلم ،واملدرس العلمي.
التسرب والرسوب وسوء األثر الرتبوي والسلوكي يف الطلبة.
 بزايدة نسب ُّ ج تنامي أعداد املدارس الطينية واملتقادمة واآليلة للسقوط. دزايدة ازدواج الدوام الثنائي والثالثي وتداعياته السلبية.5.ضعف املستوى التدرييب والتطويري للمالكات الرتبوية والتعليمية عموماً ،وعدم احلصول على
تدريب ٍ
كاف خصوصاً.
6.حاجة نظم القياس والتقومي واالمتحاانت إىل تطوير مبا يواكب تطور التعليم يف العامل ومتابعة
اهليئات التدريسية والتعليمية؛ لضمان جودة األداء ،ويف سياق نظم االمتحاانت نلحظ ضرورة
إعادة النظر بتعدُّد أدوار االمتحاانت اليت وصلت إىل الدور الثالث؛ فضالً عن منح درجات إضافية
لدرجات الطالب ملا قد يكون له تداعيات سلبية يف اجملال العلمي.9
7.حاجة املناهج الدراسية إىل تطوير مبا يضمن حاجات الطلبة وميوهلم واجتاهاهتم وخصائص
منوهم العمري والعقلي وطبيعته ،وأهداف الرتبية ،وحاجات اجملتمع خاصة بعد التغيري الشامل يف
العراق.
8.تقادم طرائق التدريس خاصة وإسرتاتيجياهتا بعد ابتكار عديد من هذه اإلسرتاتيجيات
وابتكار ما ابت يعرف إبسرتاتيجيات ما وراء املعرفة؛ لتحفيز التفكري الناقد واإلبداعي والفهم لدى
الطلبة مبختلف املراحل الدراسية.
 .8تصريح وزير الرتبية العراقي (علي محيد خملف الدليمي) ،خرب منشور على املوقع الرمسي لوكالة األنباء العراقية ،على الرابط اآليت،
 ،www.ina.iqاتريخ نشر اخلرب ،17-4-2022 ،اتريخ الدخول إىل املوقع 7-7-2022م .
 .9جملس النواب العراقي :جلنة الرتبية النيابية ،إجنازات ونشاطات جلنة الرتبية النيابية للدورة التشريعية الثانية ،للمدَّة من 2010-
( ،2013تقرير غري منشور) ،بغداد .
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9.ضعف اهليكليات اخلاصة مبديرايت الرتبية العامة وتوزيع اهليئات التعليمية والرتبوية ونظم
الرتقيات؛ لغياب التناسب بني هذه اهليكليات وكذلك غياب التناسب بني توزيع اهليئات التدريسية
والتعليمية ،وحاجة املدارس من األعداد واالختصاصات واجلنس والبيئة واإلشراف الرتبوي
واالختصاصي ودور املرشد االجتماعي وغريها.
10.اخنفاض فرص التعليم الكفؤ على أساس نسب االلتحاق واملساواة بني اجلنسني والبيئة
والكفاءة.
11.ضعف مستوى صفوف الرتبية اخلاصة وحاجتها إىل العناية ابلصف من حيث التجهيزات
الالزمة لتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة ابلتعليم ،وتالميذه من حيث متطلباهتم من طرائق التدريس
املالئمة لكل حالة على حدة واملعلم املتدرب املختص.
12.غياب البيئات املدرسية الصديقة واملناسبة من حيث مساحات املدارس واحلدائق واملرافق
واخلدمات الصحية للطلبة واملستلزمات الرتبوية والتعليمية والتقنية ووسائل اإليضاح واملختربات،
واملكتبات املدرسية واملالعب الرايضية وأماكن ممارسة املواهب واهلواايت ،واحلوانيت ،وصفوف
الرتبية اخلاصة.
13.ضعف التنسيق املستمر واملناسب فيما خيص الشؤون الرتبوية والتعليمة واالجتماعية والصحية
بني وزارة الرتبية والوزارات واجلهات املختصة مثل وزارة التعليم العايل ،والصحة والرايضة والشباب،
وجمالس احملافظات ،ودواوين األوقاف ،وغريها.
14.حاجة مراكز وخطط وإجراءات وبرامج حمو األمية إىل الدعم املباشر واملستمر لعدم بلوغ
األهداف املنشودة الكاملة حىت اآلن من محلة حمو األمية؛ مع تشريع قانون خاص هبا ،وافتتاح
مراكز تعليم يف املدارس ،إذ ما زالت نسب األمية مرتفعة والتفاوت يف التعليم على أساس اجلنس
والبيئات قائم حلد اآلن.
15.حاجة القيادات اإلدارية إىل التدريب والتطوير واخلربات املتق ِّدمة.
16.ضعف تطبيقات إدارة اجلودة واالعتماد.
17.احلاجة إىل اخلطط والتخطيط اإلسرتاتيجي املناسب للمدارس وهيئاهتا وإداراهتا؛ لبلوغ
األهداف املنشودة.
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وتسرب األسئلة االمتحانية املتكرر
18.مشكلة الغش االمتحاين وخاصة الغش اإللكرتوينُّ ،
وتداعياهتا السلبية الرتبوية والتعليمية.
تفشي بعض املمارسات الالأخالقية بني الناشئة خصوصاً ،مثل :التدخني ،وتعاطي
ِّ 19.
املخدرات والفواحش.
التسرب مبختلف املراحل الدراسية ما ميثل هدراً يف املال العام،
20.ارتفاع نسب الرسوب و ُّ
إذ وصلت َوفْق بياانت العام 2015م املتوفرة لدينا مثالً َوفْق املراحل والسنوات (2006-
 :)2014االبتدائية نسبة تراوحت ما بني ( )17.8% -10.5وكانت النسبة األعلى يف العام
الدراسي ( ،)2013/2014واملتوسطة تراوحت ( )31.3% -17.8والنسبة األعلى للعام
( ،)2013/2014واإلعدادية ( )29.1% -17والنسبة األعلى للعام (،)2007/2008
وكذلك َّ
فإن نسب التسرب ما تزال تسبِّب قلقاً تربوايً وتعليمياً مع اخنفاضه قياساً بسنوات مضت.10
21.ضعف أسس وطرائق اختيار اهليئات التعليمية والتدريسية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية
من دون استيعاب أحدث الطرائق واألسس العاملية املناسبة لبيئة العراق ،وحي ِّقق العدالة والكفاءة.
اثلثاً :خيارات حتسني الواقع الرتبوي والتعليمي يف العراق وتطويره
وبعد عرض أهم التحدايت اليت تواجه العملية الرتبوية والتعليمية يف العراق ميكن عند هذا
املوضع اإلجابة عن سؤال الورقة ،ويف هذا املسار نعرض املقرتحات اآلتية:
َّ 1.
ألن مسألة حتسني الواقع الرتبوي والتعليمي ال ترتبط بوزارة الرتبية فقط؛ فيُقرتح أتليف جلنة
تتكون من ممثلني من جلنيت الرتبية والتعليم العايل النيابيتني ووزاريت الرتبية والتعليم العايل،
خمتصة َّ
وأساتذة خمتصني مبجال القانون والرتبية والتعليم وعلم االجتماع والنفس وخرباء حمليني ومنظمات
جمتمع مدين معنية ابلشأن الرتبوي والتعليمي ،وجمالس احملافظات وميكن كذلك اختيار جمموعة من
جمتمع الرتبية املستهدفني من الطلبة وأولياء األمور؛ لالستماع إىل مالحظهم ،تتوىل هذه اللجنة
عملية مراجعة التشريعات الرتبوية والتعليمية كافة للوصول إىل صيغ مثلى لتشريعات تناسب واقع
اجملتمع بعد التغريات السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وغريها ،وتضمن تقدُّم العملية
 .10كتاب صادر من وزارة الرتبية العراقية  :املديرية العامة للتخطيط الرتبوي  /مديرية اإلحصاء ،معلومات احصائية ،إىل جملس
النواب العراقي  /دائرة البحوث ،العدد  ،44485 :بتاريخ 2/9/2015 :م :.
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الرتبوية والتعليمية يف العراق ،عن طريق تعديل ما حيتاج إىل التعديل منها ،أو حذف ما ال يناسب
ِ
منها ،أو تشريع تشريعات جديدة ،ويُ ُّ
ومنسقة لعمل
مكملةَّ ،
ومعززة َّ
عد هذا اإلجراء املقرتح خطوة ّ
جملس النواب ،وإجراءات وزارة الرتبية اليت بدأت إبعادة النظر ابلقوانني واألنظمة اخلاصة ابلرتبية.
2.تعزيز التخصيصات املالية اليت حتتاجها وزارة الرتبية حلل املشكالت والتحدايت املذكورة اليت
تعرتضها ،مع األخذ بنظر االعتبار املركز املايل للعراق عن طريق مناقلة التخصيصات املالية من
األبواب األقل أمهية ،أو املمكن أتجيل تنفيذها إىل القطاعات األكثر أمهية ،أو البحث عن بدائل
لألموال املخصصة يف املوازنة السنوية لتمويل الوزارة ،وميكن يف هذا اإلطار اقرتاح بعض البدائل
ومنها:
أتشجيع القطاع اخلاص لالستثمار يف التعليم بصوره كافة وتوفري التسهيالت الالزمة له ،ودعمالتعليم األهلي الذي ما يزال يش ِّكل ماالً يتجاوز ( )6%من املدارس والرايض احلكومية ،11عرب
دراسة تشريعات االستثمار وخلق بيئة مناسبة له.
بمعاجلة مشكلة نقص األبنية املدرسية عن طريق املنح واهلبات والتربعات الواردة إىل الوزارة،أو مناقلة اهلبات ،والتربعات املطلقة الواردة للدولة من وزارات أقل حاجة هلا وختصيصها مللف
األبنية املدرسية.
جاللجوء إىل البناء العمودي الواسع املساحات؛ الستيعاب األعداد املتزايدة من الطلبة ،وفكازدواج الدوام الثنائي والثالثي.
دإصدار طوابع مببالغ حمددة غري مكلفة على املواطن تنظم مع الربيد ،أو املعامالت يذهبريعها إىل بناء املدارس إىل جانب عوائد تطبيق قانون رسم طابع احلملة الوطنية لبناء املدارس ورايض
األطفال رقم ( )19لسنة .12 2019
هتشجيع ثقافة التربع ولو مببالغ زهيدة غري مؤثرة على أولياء األمور عن طريق برامج توعويةمبجالس اآلابء واإلعالانت يف وسائل اإلعالم املتنوعة واخلطب الدينية واملؤسسات احلكومية وغري
 .11وزارة التخطيط ووزارة الرتبية العراقية ،إحصاء التعليم املهين يف العراق للعام الدراسي  ،2015/2016تقرير منشور على املوقع
اإللكرتوين لوزارة التخطيط العراقية ،على الرابط ،www.cosit.gov :اتريخ دخول املوقع يوم األربعاء املوافق .24/9/2016
 .12وزارة العدل العراقية :جريدة الوقائع العراقية ،العدد  4559بتاريخ  21تشرين األول لسنة 2019م.
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احلكومية مشريين إىل َّ
أن أحد النتائج املتح ِّققة فعالً يف هذا اجلانب حصول إحدى مديرايت
وزارة الرتبية على مبلغ ( )800مليون دينار تربعات من جمالس اآلابء؛ إلعادة أتهيل مدارس تلك
املديرية.13
حث دول داعمة وصديقة على تبين بناء مدارس عصرية ومنوذجية يف خطوة لتعزيز التكافل
و ُّالدويل عن طريق هتيئة خرباء خمتصني يف فن املفاوضات هبذا اجلانب الستحصال املنح املالية.
زبناء مدارس منوذجية بطريقة البناء اجلاهز املتطور والسريع يف أثناء العطل الصيفية.14حاللجوء إىل املباين املستأجرة ،لكن مببالغ ال تشكل عبئاً كبرياً على موازنة املدرسة وليستعلى حساب أبواب أخرى تضعف من حتقيق اهلدف األساس للمدرسة يف إعداد طالب متكامل
من الناحية املعرفية واخللقية والسلوكية .
ط استمرار احلكومة يف املشروعات االستثمارية كاالتفاقية الصينية احلالية وغريها.3.إعداد فلسفة تربوية وتعليمية شاملة وموحدة للعراق ،تتضمن حتديد أهداف عامة وخاصة
يشرتك يف إعدادها كل فئات اجملتمع بطرائق مناسبة؛ َّ
ألن الفلسفة الرتبوية شـأن عام.
4.اعتماد أحدث التقنيات يف التخطيط الرتبوي واإلسرتاتيجي يف إدارة مؤسسات الرتبية
والتعليم مبفاصلها كافة.
5.التنسيق بني وزارة الرتبية والوزارات واجلهات ذات االختصاصات واملهمات املتناظرة كمجلس
النواب ،ووزارة التعليم العايل ،ووزارة الصحة ،ووزارة الشباب ودواوين األوقاف وجمالس احملافظات
وأمانة بغداد ووزارة اإلعمار والبلدايت واإلقليم ،للتعاون يف املوضوعات وامللفات املشرتكة ،وعلى
سبيل املثال ميكن لوزارة اإلعمار والبلدايت وأمانة بغداد بناء املالعب واحلدائق والساحات الالزمة
للمدارس وكذلك ميكن فك أي خالف ،أو تعارض بني هذه اجلهات خاصة بعد ما الحظناه من
وجود حساسيات وخالفات يف أثناء فك ارتباط املديرايت العامة للرتبية يف احملافظات من وزارة
 .13املؤمتر الرتبوي النوعي األول ،الذي أقامته وزارة الرتبية يف فندق الرشيد ،وسط بغداد ،ونشرت وقائعه جبريدة املدى ،بتاريخ
18/9/2016م ،على املوقع الرمسي للجريدة على الرابط اإللكرتوين ،www.almadapress.com :اتريخ الدخول،
25/9/2016م.
 .14املؤمتر األول لإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم مع مرافقات أبوليات املؤمتر املنعقد ببغداد ،بتاريخ .6/5/2015
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الرتبية ،وإحلاقها إدارايً ابحملافظات ،فيمكن أتليف جلنة مركزية استشارية يكون يف عضويتها ممثلني
ٍ
أي
عن جلنة الرتبية
خالفات
النيابية ،ووزارة الرتبية ،وجلان الرتبية ،ويف جملس احملافظات؛ لتجاوز ِّ
15
آنية ،أو مستقبلية .
6.دعم املديرية العامة للمناهج يف وزارة الرتبية واللجان املختصة ،وإشراك جهات وأفراد يف
للتطور يف العامل ،وكذلك
إعداد مناهج دراسية تسهم يف تطور الطلبة من الناحية العلمية مبواكبتها ُّ
ِ
تنمي فيهم ثقافة املواطنة والدفاع عن العراق ،وتربز الرتاث املشرتك للمجتمع العراقي وبصورة متوازنة،
ّ
ِ
وتنمي فيهم ثقافة اإلبداع ومهاراهتا ال ثقافة اإليداع ،ومن جانب آخر تراعي الفروق الفردية بني
ّ
ِ
وتنمي لديهم التفكري النقدي واإلبداعي.
التالميذ ،وحاجاهتم وميوهلم وتوجهاهتمّ ،
7.جتنُّب طرائق التدريس التقليدية القائمة على احلفظ والتلقني واالرتكاز على ِّ
املدرس واملعلِّم،
واعتماد إسرتاتيجيات التدريس احلديثة القائمة على حمورية الطالب والتلميذ ،ويكون دور املعلِّم
ِ
و ِّ
ومصححاً عند احلاجة.
موجهاً ومديراً للنقاش العلمي،
املدرس فيها َّ
ّ
 8.تطوير أساليب االمتحاانت والتقومي ابلرتكيز على اجلانب املهاري والوجداين ،فضالً عن
اجلانب املعريف ،واستحداث مركز وطين للتقومي والتطوير الرتبوي من دون زايدة أعباء مالية إضافية
على الوزارة َّ
وإنا بناؤه من مقدرات وموارد الوزارة نفسها.16
 9.تطوير مقاييس اجلودة واالعتماد األكادميي الرتبوي والتعليمي ،وتدريب اهليئات التدريسية،
والتعليمية ،واإلدارية ،واإلشراف ،واإلرشاد وتطويرها عن طريق مؤسسات وبرامج وخربات دولية
وحملية متميزة ونشر ثقافة اجلودة ،وإلزام املؤسسات التعليمية والرتبوية بتطبيق معايري اجلودة ومراقبة
ذلك.
10.دعم نقابة املعلمني بكل ما من شأنه محاية املعلمني و ِّ
املدرسني وحقوقهم العلمية والعملية،
ودراسة مشكالهتا من قبل اجلهات املختصة.
حتديد معايري علمية وإدارية خاصة الختيار اهليئات التدريسية
تبن جملس اخلدمة االحتادي َ
ِّ 11.
 .15املؤمتر األول  :املصدر السابق .
 .16اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف العراق املركز واإلقليم للسنوات ( :)2011-2020جملس الوزراء وآخرون ،بغداد،
2012م.
13

مركز البيان للدراسات والتخطيط

متطورة ورصينة؛ تتبِّع يف الدول ِّ
والتعليمية وتعيينهم على َوفْق نظ ٍم ِّ
املتطورة يف جمال الرتبية والتعليم.

 12.تنمية التعليم املهين وتشجيعه كماً وكيفاً؛ وذلك لتزايد أمهية خمرجاته خاصة ،وأنَّه يسهم يف
تطوير القطاعات الزراعية والصناعية والفنية ،ويسهم يف تنويع مصادر الدخل للفرد واجملتمع وميكن
يف هذا اإلطار حتديد نسبة من الوظائف يف القطاع العام للعشر األوائل يف مدارس التعليم املهين ،أو
منح قروض ميسرة للخرجيني منهم الراغبني إبقامة مشروعات تنموية على َوفْق نظم إقراض خاصة،
ووضع نظم خاصة؛ لشراء منتجات مشروعاهتم تشجيعاً هلم ،أو التزام نسبة من األوائل واملتميزين
وتوظيفهم يف القطاع اخلاص ،وغريها من السبل.
13.أتكيد الربط بني اجلوانب النظرية والتطبيقية مبختلف املناهج واملراحل الدراسية ،وربط
موضوعات املناهج حباجة السوق.
 14.استحداث منافذ االستثمار وتوسيعها يف وزارة الرتبية كما يف وزارة التعليم العايل؛ لتمويل
بعض مشروعات الوزارة ذاتياً ،مثل :فتح منافذ خدمات للدراسات ،والبحوث ،واملكتبات،
واملصادر ،والتطبيقات ،واملشروعات الرتبوية والتعليمية ،واالستشارات ،والطباعة ،والتدريس
املدعوم ،وخدمات مدارس التعليم املهين بفروعها كافة يف مشاركة املدرسني بتقدمي خدمات لقاء
مبالغ حمددة للقطاع اخلاص.
 15.حتسني نشاط البحث العلمي يف وزارة الرتبية ،وإجياد فرص لتواصل املركز مع العامل اخلارجي،
والتجارب الرتبوية الرصينة ،وتوفري املعدات الالزمة للمركز ،وتعزيزه بباحثني حاملني للشهادات
العليا ،وهلم خربات عملية وعلمية واسعة ،ودعمهم مالياً ومعنوايً.17
 16.االهتمام مبطابع وزارة الرتبية ،ومعامل املستلزمات الرتبوية ،وأتهيلهما؛ ألمهيتهما يف حتقيق
االكتفاء الذايت من حاجات الوزارة من إنتاجهما.
التطوع ،واملبادرات ،والنشاطات البنَّاءة بني أوساط الطلبة ،واهليئات التدريسية
17.بناء ثقافة ُّ
لكل ما من شأنِه احملافظة على املدارس ،ونظافتها ،وزينتها ،وميكن يف هذا اإلطار
والتعليميةِّ ،
ِ
لكل ٍ
طالب ومعلٍّم أو ِّ
مدر ٍس َوفْق قابلياهتم
إطالق محالت تطوعية يف العطل الصيفية ألايم معدودة ِّ
يف تنظيف املدارس ،وأتهيلها ،وتصليح مقاعد الطلَّب ،واألاثث ،والعناية ابلكتب ،وغريها من
 .17اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف العراق :مصدر سبق ذكره ،ص.41
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النشاطات ،إذ قد توفِّر مثل هذه النشاطات على الدولة مبالغ كبرية ،وختلق فرصة كبرية الستمرار
املؤسسات الرتبوية ملدة طويلة يف تقدمي خدماهتا للمؤسسات الرتبوية وأفرادها واجملتمع حاضراً
ومستقبالً.
حتقق املساواة يف تقدمي خدماهتا الرتبوية والتعليمية على
 18.مراعاة وزارة الرتبية يف خططها َ
أساس اجلنس ،والكفاءة ،والبيئات ،والسكان ،واحلالة االجتماعية.
التسرب والرسوب عن طريق جعل املدرسة بيئة صديقة للطالب ،وحل
19.معاجلة نسب ُّ
املشكالت ،واملشاركة مع جهات حكومية تـُْع َن حبقوق اإلنسان ،وجهات دولية خمتصة لوضع
التسرب ،ومع َّ
أن نسب الطموح النهائي هي تصفري نسب
خطط للقضاء على ظاهريت الرسوب و ُّ
التسرب ،إال أنَّه ميكن الوصول إىل نسب مقاربة للطموح تراعي الواقع ال تتجاوز يف حالة
الرسوب و ُّ
18
التسرب (. )1-3%
الرسوب ( )3-5%و ُّ
20.تطوير واقع صفوف الرتبية اخلاصة عن طريق أتهيل الصفوف ابملستلزمات التعليمية املناسبة
حلاالهتم املتنوعة ،وتنسيب املعلمني االختصاص َوفْق حاالهتم ،وتدريبهم ،وتطويرهم ابستمرار
والتعاون مع وزاريت العمل والشؤون االجتماعية والصحة يف جمال التالميذ ذوي احلاجات اخلاصة يف
التعليم وكذلك اخلربات الدولية واإلبقاء على تعليمهم ضمن هذه الصفوف مع أقراهنم يف مدارس
األسوايء ،لكن بتقدمي خدمات طبية وتعليمية إضافية هلم ،و ُّ
التأكد من اخنراطهم يف هذه الصفوف
عن طريق قواعد بياانت خاصة.19
21.تعزيز مشروعات التجديد واإلصالح الرتبوي مثل مشروع تدريس اللغات األجنبية يف
الصفوف املبكرة ،والصفوف الثانوية ،ومشروع البطاقة املدرسية ومشروع مدارس املتميزين واملدارس
املنتسبة لليونسكو ،ومشروع تنويع التعليم ،واستخدام احلاسبات ،والتقنيات يف الصفوف ،واملشاغل
اليدوية ،وغريها من املشروعات.20
 -22أتكيد تطبيق التشريعات الرتبوية والتعليمية كافة بصورة مناسبة.
 .18اإلسرتاتيجية الوطنية :السابق ،ص.42
 .19سلوى إبراهيم إمساعيل :تقييم لواقع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف العراق واخلدمات املقدَّمة هلم ،وزارة التخطيط
العراقية :دائرة التنمية البشرية ،قسم السياسات االجتماعية ،بغداد2009 ،م.
 .20عبدهللا حسن املوسوي وآخرون :التجديدات الرتبوية واقع وطموح ،منشورات اجملمع العلمي ،بغداد2003 ،م ،ص.27
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وما ينبغي بيانه َّ
تب هلا النجاح إال يف حال
أن َّ
كل هذه اخليارات والسبل ال ميكن أن يُ ْك َ
توفُّر نقط عديدة ،من أمهها:
1.أن توضع على َوفْق خطة منطقية متسلسلة حبدود مكانية وزمانية وموضوعية حمددة ،بعد
تقييم خطط سابقة ،ورمبا حالية أعدت مبجال هذا املوضوع.
2.أن توضع جلنة الرتبية النيابية خطة مراقبة ،جملرايت هذه اخليارات املذكورة للنظر يف نسب
االقرتاب من تنفيذها ،إعماالً للدور الرقايب ،والتشريعي للمجلس.
3.تكامل مجيع اجلهات املعنية وتناسقها وتعاوهنا بتحقيق هذه السبل ،واخليارات على َوفْق
برامج متوافقة متاماً.
4.توفري أسباب النجاح التشريعية والتنفيذية كافة هلا.
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