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 :الممخص
يمر العالـ في عصرنا الراىف بالعديد مف التحديات والصعوبات التي ال 
يمكف مواجيتيا اال بالعمـ والمعرفة لذا فأف المؤسسة التربوية والتي تتكوف 
مف مجموعة مف المراحؿ الدراسية التي تبدأ مف مرحمة ما قبؿ المدرسة 

مرحمة الجامعية مرورًا بمرحمة االبتدائية والمرحمة الثانوية وصواًل الى ال
والمتمثمة بمؤسسات التعميـ العالي تشترؾ مع بعضيا البعض في انيا 
تحاوؿ تزويد الفرد بالمعرفة التي تمكنو مف مواجية متطمبات الحياة 
وتتضمف ىذه العممية مجموعة مف العناصر تتمثؿ بوجود طالب ومعمـ 

تواجو ومدرس واستاذ ومادة عممية سواء كانت نظرية اـ تطبيقية وقد 
المؤسسة التعميمية بشقييا التربوي والتعميـ العالي تحديات مشتركة تتمثؿ 
بتحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، مف ىنا جاء بحثنا ىذا 
محاواًل الوقوؼ عمى تمؾ التحديات بغية ايجاد الحموؿ الناجعة ليا مف 

احثاف في ىذا وقد اعتمد البخالؿ التوصيات التي سوؼ يخرج بيا البحث 
البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ اىدافو، وقد توصؿ البحث 
لمجموعة مف النتائج أبرزىا عدـ كفاية االبنية التعميمية، ومحدودية كفاءة 
الييئة التدريسية وازدياد نسب رسوب الطمبة في قطاعي التربية والتعميـ 

مواكبتيا لمتطورات العممية  العالي، فضاًل عف ِقدـ المناىج الدراسية وعدـ
 والتكنولوجية في المدارس والجامعات السيما في الدراسات االنسانية.
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Abstract: 

Today the world goes through many challenges and 

difficulties which can only be addressed by science and 

knowledge, so the educational institution- which consists 

of a group of stages beginning with the pre-school stage 

through the primary and secondary stages and ending 

with the university stage represented by higher education 

institutions- shares the providing of the individual with 

knowledge which enables him/her address the 

requirements of life and this process entails a number of 

elements such as the existence of a student, a 

schoolteacher, a teacher, a professor and a scientific 

material whether theoretical or practical. The scientific 

institution, with its two types: the educational and the 

higher education, may face common challenges whether 

social, economic, political and cultural. Hence our 

research emerges trying to shed light on these challenges 

to find solutions for them via recommendations which 

the researchers have come up with in this research. in 

this research, the two researchers have adopted the 

analytical descriptive approach to achieve the goals of 

the research which has come up with a number of results 

the most prominent of which are the insufficient 

scientific buildings, the limited proficiency of the 

teaching staff together with the increase in failure rates 

among students in the education sector and the higher 

education in addition to that the curricula are old and do 

not fit the scientific and technological advances in 

schools and universities namely in the humanitarian 

studies. 
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 المقدمة
يشيد عالمنا اليوـ تحديات مختمفة في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

والتكنولوجيا ولذلؾ اضحت ذات تأثير والتعميمية نتيجة لمتوسع الكبير في المعارؼ والعموـ 
كبير وكانت سببا فاعال في ظيور االزمات والمشاكؿ والحروب، ال سيما في مجاؿ التعميـ 
ويعد العراؽ مف أكثر الدوؿ التي تعرضت لمتحديات في قطاعات التنمية السيما قطاع التعميـ 

عمى المراحؿ الدراسية بدًأ  بسبب انعداـ االستقرار االمني والمجتمعي والتي انعكست بدورىا
مف رياض االطفاؿ وانتياًء بالتعميـ الجامعي، فمف ىنا جاء اختيارنا لموضوع البحث والذي 

ركزنا في المبحث االوؿ عمى االطار المنيجي لمبحث والذي  احتوى عمى اربعة مباحث
ي فقد تضمف مشكمة البحث واىميتو واىدافو فضاًل عف منيجية البحث اما المبحث الثان

، وفي المبحث الثالث  ٖٕٓٓتضمف واقع المؤسستيف التربوية والتعميمية في العراؽ قبؿ عاـ 
، اما المبحث الرابع فسيحاوؿ الوصوؿ الى  ٖٕٓٓتناولنا واقع تمؾ المؤسسات بعد عاـ 

 التحديات المشتركة التي تعاني منيا تمؾ المؤسستيف فضاًل عف اىـ النتائج والتوصيات.
 ولالمبحث ال 

 اإلطار المنهجي لمبحث 
 أواًل: مشكمة البحث 

اف لقطاع التربية والتعميـ العالي دور بارز في تطور وُرقي المجتمعات وقد شيد ىذا 
القطاع في مجتمعنا خالؿ مسيرتو مراحؿ مختمفة مف رخاء وحاالت ضعؼ سببتيا الظروؼ 

ذا فقد حظي قطاعي التربية السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي مر بيا المجتمع ، ل
والتعميـ العالي اىتماما بالغ االىمية مف قبؿ الدولة ويأتي ىذا االىتماـ ألىميتيما في البناء 
والتغيير والتقدـ فضاًل عف تحقيؽ التنمية االجتماعية واالقتصادية وصواًل الى بناء جيؿ جديد 

ديره وزارتيف، وزارة التربية ووزارة بعقؿ عممي متفتح اذ اف نظاـ التعميـ في العراؽ تنظمو وت
التعميـ العالي والبحث العممي، وزارة التربية ىي المسؤولة والمشرفة عف رياض االطفاؿ 
والتعميـ االبتدائي والثانوي والميني والذي يشتمؿ عمى الزراعي والصناعي والتجاري في حيف 

في المعاىد لمحصوؿ عمى شيادة  اف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي تشتمؿ عمى الدراسة
الدبموـ ثـ الدراسة الجامعية التي يحصؿ الخريج منيا عمى شيادة البكالوريوس فضاًل عف 
شيادتي الماجستير والدكتوراه ولكال النوعيف مف التعميـ سواء ما قبؿ الجامعي والجامعي أسس 
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الطمبة فضال عف عناصر اخرى ومعايير يقوـ عمييا سواء البيئة الدراسية أو الكادر التدريسي و 
 تفرض نفسيا وتمعب دورىا في انجاح العممية التعميمية سواء في المدارس أو الجامعات.

كاف يمتمؾ نظاـ تعميمي يعد مف افضؿ  ٜٜٔٔالعراؽ قبؿ حرب الخميج االولى عاـ 
اؿ انظمة التعميـ في المنطقة، اذ تقدر نسبة المسجميف في التعميـ االبتدائي بما يقارب 

%، لكف التعميـ عانى الكثير بسبب ما تعرض لو العراؽ مف حروب وحصار وانعداـ ٓٓٔ
 األمف، ونتيجة لذلؾ  

ظيرت بعض التحديات المشتركة في مؤسسات كال النوعيف مف التعميـ تتعمؽ 
بعناصر العممية التعميمية مف ىنا جاءت مشكمة بحثنا كمحاولة لموقوؼ عمى تمؾ التحديات 

 باتيا ووضع المعالجات والتوصيات التي تسيـ في حميا.وتشخيص مسب
 ثانيًا: أهمية البحث:

 -تنطمؽ أىمية بحثنا مف جانبيف:
األوؿ نظري إذ يمكف اف تشكؿ نتائج ىذا البحث إضافة عممية الى حقوؿ   -ٔ

 عمـ االجتماع ومنيا حقؿ عمـ االجتماع التربوي والتنمية االجتماعية. 
اف تكوف النتائج والتوصيات التي سيخرج بيا البحث والثاني ميداني إذ يمكف  -ٕ

 نقاط يستفاد منيا اصحاب القرار في المؤسسات التعميمية لتحسيف اداءىا.
 ثالثًا: أهداف البحث:

 يهدف بحثنا إلى:
إلقاء الضوء عمى المسيرة التعميمية في المؤسسات التابعة لوزارتي التربية  -ٔ

 ممي في العراؽ.ووزارة التعميـ العالي والبحث الع
الوصوؿ الى التحديات المشتركة التي تواجو المؤسسات التعميمية التابعة  -ٕ

 لوزارة التربية ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي في العراؽ.
 رابعًا: منهج البحث

المنيج ىو الطريقة التي يسمكيا الباحث في االجابة عمى االسئمة التي تثيرىا مشكمة 
ما كانت دراستنا مف الدراسات الوصفية التحميمية التي تستند عمى جمع الحقائؽ ول(، ٔ)البحث

فقد عمدنا مف خالؿ ىذا البحث الى  (،ٕ)وتحميميا وتفسيرىا الستخالص داللتيا أو نتائجيا
استخداـ المنيج الذي يتالءـ وطبيعة دراستنا، السيما إذا ما أردنا الوقوؼ عمى جميع جوانبيا 
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فالمنيج المنهج الوصفي التحميمي، مناىج توافقًا مع طبيعة دراستنا ىو ، فكاف أكثر ال
الوصفي التحميمي ىو ذلؾ المنيج المتعمؽ الذي يقـو بو الباحث العممي بوصؼ الظواىر 
والمشاكؿ العممية المختمفة وحؿ المشكالت والتساؤالت التي تقع في دائرة البحث العممي ثـ يتـ 

ت وجمعيا حتى يمكف اعطاء التفسير والنتائج المناسبة عف تمؾ تحميؿ البيانات والمعموما
 (.ٖ)الظاىرة

 خامسًا: تحديد المفاهيم والمصطمحات
المفيوـ يعني رموزًا مجردة تعكس مضموف فكرة، أو سموؾ، أو موقؼ أفراد مجتمع 

ية إذ تعد المفاىيـ والمصطمحات مف متطمبات البحث العممي االساس(.  ٗ)البحث بوساطة لغتيـ
وفي بحثنا ىذا تطرقنا إلى أىـ إزالة الغموض الذي قد يمحؽ بالدراسة والتي مف خالليا يتـ 

  وأبرز المفاىيـ ذات الصمة المباشرة بموضوع البحث.
 Challengesالتحديات  -1

لغويًا تعني "َحَداُه َوَتحدَّاه" أي تعمده ويقاؿ َتحدَّيُت فالنًا : إذ بارْيُتو في فعؿ ونازعتو 
   (.٘)الَغَمَبة وىي الُحديا

واصطالحا ُيقصد بيا تطورات أو متغيرات او مشكالت او صعوبات او عوائؽ نابعة 
مف البيئة المحمية او االقميمية او العالمية، كما تعرؼ ايضًا بانيا ذلؾ الوضع الذي يمثؿ 

تًا، لوجود وضع آخر وجوده تيديدًا او اضعافًا او تشوييًا، كميًا او جزئيًا، دائمًا كاف او مؤق
 (.ٙ)يراد لو الثبات والقوة واالستمرار

  Ministry of Iraq Educationوزارة التربية العراقية -1
وىي ضمف  التعليم في العراق المسؤولة عف الحكومية ىي الجية وزارة التربية

الوزير ىو المسؤوؿ عف ادارتيا وتتألؼ الوزارة مف يكوف  مجلس الوزراء العراقي تشكيالت
مديرية منتشرة في عمـو العراؽ عدا إقميـ كردستاف، وىي المسؤولة عف التعميـ االبتدائي  (20)

 (.ٚ)والثانوي في جميورية العراؽ

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي العراقية -2
Ministry of Higher Education and Iraqi Scientific Research 

ىي الجية الحكومية المسؤولة عف التعميـ العالي  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
العراؽ، ىدفيا إجراء ، وىي المسؤولة أيضا عف البعثات لمطالب العراقييف لخارج العراق في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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تغييرات كمية ونوعية في الحركة العممية والتقنية والثقافية في العراؽ، وتقوـ بتوجيو المؤسسات 
العممية والبحثية لتتولى عممية خمؽ جيؿ جديد مزود بالعمـ والمعرفة، لتكوف ىذه المؤسسات 

لعممية والثقافية وتوسيع قوة فاعمة ومؤثرة في المجتمع العراقي، فضاًل عف تطوير العالقات ا
العالقات الودية في ىذه المجاالت مع الدوؿ األخرى والمنظمات العممية واألكاديمية المختمفة 

 (.ٛ)في جميع أنحاء العالـ مف أجؿ تحقيؽ االنسجاـ والتكامؿ في مجاالت العمـ والمعرفة
 واقع المؤسستين التربوية والتعميمية في العراق :المبحث الثاني

 1968اواًل: نبذة تاريخية مختصرة لواقع التعميم في العراق لغاية 
ميدًا لمحضارة االنسانية االولى، اذ شيد اولى محاوالت االنساف في   كاف العراؽ

تشكيؿ اطر المعرفة المنظمة ضمف حقوؿ عممية، وكاف ُرقي معارفو وعمومو ناشئًا عف ُرقي 
تطبيقاتو في الحياة السياسية والمعمارية والعسكرية ومختمؼ انشطة الحياة االخرى، كما يعد 

دي الرافديف في اواسط االلؼ الرابع قبؿ الميالد مف اعظـ اكتشاؼ الكتابة في حضارة وا
االنجازات الفكرية والمعرفية لمبشرية، إذ ميد ىذا االكتشاؼ تدويف الخبرات البشرية في كافة 
مجاالت الحياة ونقميا مف جيؿ الى جيؿ وبفضمو نمت معارؼ االنسانية عف الطبيعة 

ألوؿ مرة في تاريخ الحضارات االنسانية  والمجتمع واالنساف نفسو، وتأسست نتيجة لذلؾ
دّبا"  أي  "بيت االلواح" وسمي –المدارس في عيد السومرييف وسميت المدرسة آنذاؾ " أي 

دبا"  اي " ابف بيت االلواح" ، وقد شمؿ التعميـ في تمؾ المدارس  -الطالب " "دومو اي
ديد مف المدارس في بغداد مجاالت اليندسة والحساب والطب والفمؾ.....بعد ذلؾ انشئت الع

 .(ٜ)والمدف العراقية 
بالنسبة لمنظاـ التعميمي في تاريخ العراؽ الحديث فإف جذوره تمتد إلى أوائؿ القرف 
العشريف عندما كاف العراؽ جزء مف اإلمبراطورية العثمانية التي سيطرت عميو منذ منتصؼ 

ف تاريخ نشوء التعميـ العالي في القرف السادس عشر حتى نياية الحرب العالمية األولى، وا
)أو ما تسمى بمدرسة الحقوق فقد تـ َفْتْح كمية الحقوؽ  ،(ٓٔ) (ٜٛٓٔالعراؽ يرجع إلى عاـ )

، وذلؾ مف أجؿ تخريج المحاميف والحكاـ وبعض 1908في األوؿ مف أيموؿ سنة  العالية(
، وقد اقتصر إنشاء المدارس الحكومية في واليات الكوادر اإلدارية لمسمطة العثمانية آنذاؾ

عمى المدارس المدنية بمراحميا الثالث االبتدائية والرشدية واإلعدادية  1908العراؽ حتى عاـ 
والمدارس العسكرية ومدارس الصنائع ودور المعمميف، وكانت المدارس اإلعػػدادية المدنية 
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ة تسبؽ الدراسة في المدارس العالية والعسكرية تمثؿ أعمى مرحمة دراسية، وىي مرحم
)الكميات(، وقد تمكف خريجو الدراسة اإلعدادية العسكرية مف مواصمة دراستيـ في المدارس 
العسكرية العالية، ولكف خريجي المدارس اإلعدادية المدنية لـ تتح ليـ فرصة إكماؿ دراستيـ 

وقد  1908ؽ في بغداد أواخر عاـ في المدارس العالية إال بعد قياـ الدولة بفتح مدرسة الحقو 
وفي نياية ،(ٔٔ)بقيت المدرسة الوحيدة العالية في واليات العراؽ حتى نياية الحكـ العثماني

( ٛٙٔتـ فتح العديد مف المؤسسات التعميمية والبالغ عددىا ) ٜٗٔٔ-ٖٜٔٔالحكـ العثماني 
 (،ٕٔ)وكمية حقوؽ واحدة ( دور لممعمميف ٖ( مدارس اعدادية و)ٗمنيا مدارس ابتدائية و) ٓٙٔ

اما فترة االنتداب البريطاني فقد بدأ احتالؿ القوات البريطانية لمعراؽ بدخوليـ مدينة البصرة 
وعندما دخمت القوات البريطانية المدينة كانت المدارس  ٜٗٔٔتشريف االوؿ  ٕٕواحتالليا في 

العثمانية ولـ يبقى سوى العثمانية الرسمية مغمقة بسبب الحرب وانسحاب معمموىا مع القوات 
بعض المدارس االجنبية وفي مقدمتيا المدرسة االمريكية وبعض المدارس الرسمية التي كانت 
تعاني مف نقص في المواـز واالثاث والكتب وبعد عاـ مف االحتالؿ تـ فتح مدرستيف ابتدائيتيف 

ربية لغة التعميـ والمغة في مدينة البصرة وابو الخصيب وقد جعمت السمطات االنكميزية المغة الع
االنكميزية المغة االجنبية التي تدرس في المدارس، واىتمت سمطات االحتالؿ بالمدارس الدينية 

    (.ٖٔ)االجنبية كالمدرسة االمريكية والكاثوليكية والكمدانية والييودية

 26)اما عمى صعيد التعميـ العالي ففي عيد االنتداب البريطاني الذي اعمف في
فقد استمرت االتجاىات والمبادئ العامة لتنظيـ التعميـ العالي في العراؽ  (1920سنة نيسان

مع إحداث بعض التغيرات التي اتفقت مع الظروؼ السياسية التي رافقت عيد االنتداب وفي 
، إذ كانت أمور التعميـ في الحكومة العراقية األولى التي تأسيس وزارة المعارفمقدمتيا 

 "المعارف والصحة العمومية"ترجع إلى وزارة  (1920رين الول سنة تش 25)تشكمت في 
وحددت  (1921أيمول سنة  10)غير أنو أصبحت ىناؾ وزارة منفصمة لممعارؼ في 

 (.ٗٔ)وظيفتيا بإدارة شؤوف التربية والتعميـ ورفع مستوى ثقافة البمد
ىتـ بتوسيع ا ٕٖٜٔعندما حصؿ العراؽ عمى استقاللو مف االنتداب البريطاني عاـ 

التعميـ االولي وجعمة اكثر انسجانًا مع الحاجات المحمية وجعؿ مناىج التدريس كفيمة بتنمية 
االعتماد عمى النفس فضاًل عف االىتماـ بالمدارس الثانوية العالية والصناعية ومدارس 

لمدارس اليندسة والزراعة  وتطوير الكفاءات العممية والفنية بزيادة البعثات العممية وفتح ا
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فقد شيدت فترة الثالثينات قبوؿ  ايضاً  وفيما يخص التعميـ العالي(، ٘ٔ)القروية ومكافحة االمية
، ومف  ٖٜٚٔالمرأة في الجامعات العراقية فتخرجت اوؿ امرأة عراقية مف كمية الحقوؽ عاـ 

الية فتح دار المعمميف الع ٖٜ٘ٔ، كما اعيد في عاـ  ٖٜٛٔكمية الطب اوؿ امرأة عراقية عاـ 
تأسست العديد مف الكميات  ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔ، وخالؿ الفترة (ٙٔ)لحاجة البمد الى المعمميف

والمعاىد والجامعات في العراؽ منيا كمية االماـ االعظـ  والصيدلة والشريعة ومعيد اآلثار 
ثـ  ٜٙ٘ٔلسنة  ٓٙتـ تأسيس جامعة بغداد بموجب قانوف رقـ  ٜٙ٘ٔوالحضارة وفي عاـ 

، وفيما يتعمؽ بتأسيس  ٖٜٙٔلجامعة المستنصرية كأوؿ جامعة اىمية عاـبعد ذلؾ تأسست ا
 .(ٚٔ) ٜٚٙٔجامعة الموصؿ فقد تـ تأسيسيا عاـ 

 2003ولغاية  1968واقع المؤسستين التربوية والتعميمية ثانيًا: 
تـ الوصوؿ الى قناعة اف جياز التربية والتعميـ مف   ٜٛٙٔفي الفترة التي تمت عاـ 

الحيوية التي ينبغي اف تحظى باالىتماـ بشكؿ جدي مف اجؿ اعادة بنائيا عمى وفؽ االجيزة 
االسس القومية والعممية ولتطويرىا كميًا لتحقيؽ النيضة الشاممة في المجتمع ومواجية 

لذا تشكمت في تمؾ الفترة ىيأة عميا لمتخطيط التربوي اخذت عمى عاتقيا  متطمبات خطة التنمية
سفة التربوية واالىداؼ العامة لمنظاـ التعميمي في العراؽ، ودراسة واقع اعادة صياغة الفم

التعميـ في العراؽ وتحميمو، فضاًل عف وضع خطة تربوية طويمة األمد واخرى قصيرة األمد في 
 (.ٛٔ)ضوء واقع النظاـ التعميمي في العراؽ واالمكانات المتوافرة
-1973)لتربية العراقية خالؿ الفترة ومف ابرز النشاطات ايضًا التي انجزتيا وزارة ا

اقاـ معيد تطوير تدريس المغة االنكميزية دورات تتراوح مدتيا بيف الشير الى ستة ( 1974
اشير شارؾ فييا مئات التدريسييف، فضاًل عف اف المعيد عقد دورة تقوية لموظفي شركة النفط 

ة اشير، كما اقاـ المعيد حمقة موظفًا استمرت لمدة خمس ٜٛالوطنية ووزارة النفط شارؾ فييا 
( مشرفًا تربويًا ومف وذوي االختصاص لدراسة النواحي المتعمقة ٕ٘نقاشية شارؾ فييا )

بتدريس كتاب المغة االنكميزية المقرر في تمؾ الفترة لطمبة الصؼ الخامس االبتدائي والتي 
برز نشاطات المديرية كانت المرحمة االولى التي تدرس فييا المغة االنكميزية آنذاؾ، اما ا

ولغاية  ٕٜٚٔالعامة لمتخطيط التربوي فقد تـ انجاز خطة محو االمية والتي ابتدأت منذ عاـ 
أقرت خالؿ تمؾ الفترة الزمنية مجانية التعميـ والزاميتو والقضاء عمى االمية بيف  ٜٙٛٔ

قوف السكاف مف كال الجنسيف بأسموب عممي موضوعي وفؽ تقديرات سنوية لمذيف سيمتح
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بمراكز محو االمية كما حسبت احتياجات الخطة مف المحاضريف والشعب والنفقات الالزمة 
وىذا ما تحقؽ بالفعؿ فحسب تقرير منظمة اليونسكو، فإف العراؽ في فترة ما قبؿ  (.ٜٔ)لذلؾ

كاف يمتمؾ نظاـ تعميمي ُيعد مف أفضؿ أنظمة التعميـ في  ٜٜٔٔحرب الخميج األولى عاـ 
% ، لكف التعميـ ٓٓٔتقدر نسبة المسجميف في التعميـ االبتدائي بما تقارب الػ  المنطقة ، إذ

فحجـ  (.ٕٓ)عانى الكثير بسبب ما تعرض لو العراؽ مف حروب و حصار وفقداف لألمف 
( األمر ٜٛٛٔ-ٜٓٛٔاالنفاؽ عمى التعميـ بدأ بالتراجع مع استمرار الحرب العراقية االيرانية )

يؿ الكثير مف الموارد العامة تجاه اإلنفاؽ العسكري، مما انعكس سمبا الذي أدى بدوره إلى تحو 
 عمى حجـ ما خصص مف موازنات الدولة عمى قطاع التعميـ.
فقد    ٖٕٓٓولغاية  ٜٜٓٔ  اما بالنسبة لفترة الحصار االقتصادي وحرب الخميج

ثانوي تدىورًا خطيرًا تسببت في اضعاؼ النظاـ التعميمي في العراؽ اذ شيد التعميـ االبتدائي وال
انخفاض كبير بالتخصيصات المالية الالزمة بوما رافقيا مف دمار شامؿ لمنظومة التعميـ تمثؿ 

لتشغيؿ وادامة منظومة التعميـ إذ لـ يعد باإلمكاف ترميـ وصيانة المباني المدرسية او توفير 
رواتب المعمميف  مستمزمات العممية التعميمية مف كتب ولواـز مدرسية فضاًل عف انخفاض

والمدرسيف في ضوء معدالت التضخـ االقتصادي الذي لـ يشيده العراؽ في أي وقت مضى، 
مما نجـ عنو ترؾ المعمميف والمدرسيف لوظائفيـ التعميمية وايجاد وسائؿ معيشية اخرى، فضاًل 
 عف بروز ظاىرة الدروس الخصوصية، كما انعدمت الرغبة بالتعميـ لدى قطاعات واسعة مف
الطمبة وبخاصة الفئات الفقيرة وسكاف االرياؼ والنساء، وارتفعت نتيجة لذلؾ نسبة االمية في 

 (.ٕٔ)العراؽ بمعدالت تفوؽ مثيالتيا في الدوؿ المجاورة
شكمت لجنة إلعادة النظر في الوضع  ٜٜٙٔاما فيما يتعمؽ بالتعميـ العالي ففي عاـ 

مف شير كانوف الثاني تأسست "وزارة التعميـ وتحديدًا في األوؿ  ٜٓٚٔالجامعي، وفي العاـ 
وقد عممت الوزارة  ٜٓٚٔ/ٙ/ٖٓ( بتاريخ ٕٖٔالعالي والبحث العممي" وصدر قانونيا رقـ )

 -منذ تأسيسيا عمى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
إحداث تغيير نوعي في الحركة العممية والتعميـ العالي ينيض بيما وبجميع  -

إلى مستوى العصر العممي والفني والتكنولوجي وبجعميما  مؤسساتيما وأجيزتيما ومناىجيما
قادريف فعاًل عمى اداء رسالتيما في تمبية جميع متطمبات واحتياجات الشعب الوطنية والقومية 

 (.ٕٕ)واالنسانية
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تحقيؽ االنسجاـ والتكامؿ بيف مناىج وأىداؼ الحركة العممية والتعميـ العالي  -
شتى المجاالت الثقافية والسياسية واالقتصادية وبيف المخططات العامة لمدولة في 

 واالجتماعية.
التنوع في الدراسات والبحوث العممية واالختصاصات الفنية والتكنولوجية في  -

الجامعات العراقية ومعاىدىا ومراكز البحوث في ضوء مشاريع التنمية وتبعا لالكتشافات 
 الثقافية والتقدـ المتسارع لمعموـ والتكنولوجيا.

ىتماـ بالبحث العممي ورعاية ودعـ مواىب اإلبداع واالبتكار والعمؿ عمى اال -
توفير األسباب الفنية والمادية التي تساعد الباحثيف والمخترعيف عمى متابعة رسالتيـ باطمئناف 

 (.ٖٕ)وثقة
كما َشِيَدْت فترة السبعينات مف القرف العشريف استحداث الجامعة التكنولوجية والجامعة 

ية والكثير مف المعاىد والكميات والمراكز البحثية، وارساؿ آالؼ الطمبة لمدراسة في المستنصر 
اوربا الغربية وواليات امريكا الشمالية، مما كاف لو دور بارز في تحقيؽ التقدـ العممي والتقني 
 بالعراؽ، وقد استمر العراؽ بيذا التقدـ لغاية منتصؼ الثمانينات اذ بدأ العراؽ يشيد انحساراً 
واضحًا في عدد المبتعثيف لمدراسة في الخارج بسبب الصعوبات المالية التي شيدىا البمد مف 

 فضاًل عف التحاؽ العديد مف الخريجيف الى جبيات القتاؿ.(.ٕٗ)جراء الحرب العراقية االيرانية
كما وشيد مطمع عقد الثمانينات اعادة تنظيـ مراكز البحوث العممية بصدور قانوف 

الذي استحدث بموجبو مجمس البحث العممي وارتباطو بمجمس  ٜٓٛٔلسنة ( ٘ٚٔرقـ) 
الوزراء وفي نياية ىذا العقد الغي المجمس والتحؽ منتسبيو بجامعات العراؽ وىيئة التصنيع 

 (.ٕ٘)العسكري والوزارات االخرى،
تأسست جامعات الكوفة واالنبار وتكريت والقادسية في محافظات  ٜٛٛٔوفي العاـ 

-ٜٜٓٔالح الديف واالنبار والقادسية، وكذلؾ جامعة النيريف في بغداد، وفي العاـالنجؼ وص
 (.ٕٙ)تأسست جامعة بابؿ في محافظة بابؿ ٜٜٔٔ

مف ىنا يتبيف لنا اف ىنالؾ توسع افقي وعمودي عمى صعيد المؤسستيف التربوية 
 سع.والتعميـ العالي اال اف عدـ االستقرار النسبي كاف لو دور في الحد مف التو 
 2003ثالثًا: واقع المؤسستين التربوية والتعميمية في العراق بعد عام 
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فأحواؿ   ٖٕٓٓ/ٗ/ٜتدىور وضع التعميـ في العراؽ ما بعد فترة الغزو االميركي في 
التعميـ تكاد تكوف مف أسوأ األحواؿ في البالد، فمف المفترض أف تبدأ السنة الدراسية رسميًا في 

إال أف العديد مف المدارس لـ تتمكف مف بدء الدراسة في ىذا التاريخ  ( ايمول20)العراؽ في 
بسبب اليجمات الطائفية واليجمات اإلجرامية األخرى بصورة متزايدة واصبح اآلباء قمقوف عمى 

مدرس  ٖٓٓسالمة أبناءىـ، ووفقًا إلحصائيات وزارة التربية والتعميـ العالي فقد قتؿ أكثر مف  
ـ بينما أغمقت مدارس ٕٙٓٓآخروف في عاـ  ٛ٘ٔٔلوزارة التربية وجرح  مف الكوادر التابعة

عديدة أبوابيا نتيجة ألعماؿ العنؼ والتيديدات، كما سجمت وزارة التعميـ العالي تقارير عف 
، كما شيدت بغداد أعمى  ٕٙٓٓإلى  ٖٕٓٓأستاذًا جامعيًا خالؿ الفترة مف  ٗ٘ٔاغتياؿ  

% مف إجمالي حوادث اغتياالت األكاديمييف في العراؽ بؿ ٗٗمعدؿ لالغتياالت بمغت حوالي 
% مف إجمالي االغتياالت، ما دفع أكثر مف ٘ارتفعت نسبة اغتياؿ الطالب إلى أكثر مف 

طالب مف المناطؽ الساخنة أي في جامعات بغداد والمستنصرية والتكنولوجية والنيريف  ٕٓٓٓ
سكنيـ، بحسب ما أكدت اإلحصاءات الى االنتقاؿ الى جامعات أخرى قريبة مف مناطؽ 

الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي العراقية، في المقابؿ فضؿ آخروف تقديـ طمبات 
لتأجيؿ الدراسة في جامعاتيـ آمميف في العودة الى مقاعد الدراسة في العاـ المقبؿ، ويثير 

لطمبة وعائالتيـ ال سيما الطمبة العنؼ المتزايد داخؿ الحـر الجامعي مخاوؼ كبيرة في نفوس ا
اآلتيف مف المناطؽ الساخنة امنيًا مثؿ الرمادي والفموجة وبعقوبة والموصؿ وبعض المناطؽ 

 (.ٕٚ)والمدف الصغيرة التي تحيط بغداد
ودفع تصاعد وتيرة العنؼ في الجامعات وتفاقـ ظاىرة اغتياؿ األساتذة وىجرة العقوؿ 

بعض االختصاصات الى جانب تعميؽ أقساـ الدراسات العميا  وزارة التعميـ العالي الى إغالؽ
في العديد مف الكميات التابعة لجامعتي بغداد والمستنصرية لعدـ توافر الكادر التدريسي الالـز 

إذ تعد قضية غياب الكفاءات العممية مف القضايا الخطيرة (، ٕٛ)إلعادة فتح االقساـ المذكورة
عراؽ فقد سعى االحتالؿ االميركي بطرؽ عديدة الى افراغ التي واجيت واقع التعميـ في ال

الجامعات العراقية والمؤسسات التعميمية مف مبدعييا وكبار اساتذتيا ومفكرييا مف خالؿ 
سمسمة االغتياالت التي قامت بيا مما دفع العديد منيـ لميجرة وىذا ما كاف يسعوف اليو وىو 

قية لمعمؿ في جامعات ومؤسسات الدوؿ االخرى استقطاب العقوؿ والكفاءات العممية العرا
السيما االمريكية وذلؾ عف طريؽ تقديـ منح او مساعدات مالية وفرص بحثية مدعومة كونيـ 
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يدركوف اف العقؿ العراقي القادر عمى اعادة االعمار ليو قادر ايضا عمى النيوض مرة اخرى 
 (.ٜٕ)واعظـ مف ذي قبؿ

في العراؽ وانخفاض مستواه يعود لمسياسة الحكومية فالسبب الرئيس في تدىور التعميـ 
التي تدير المؤسسة التعميمية، والمحاصصة في الحكـ وتوزيع المؤسسات بحسب حجـ الكتؿ 
الفائزة في االنتخابات التي تعتمد عمى الطائفية، والعممية السياسية برمتيا قائمة عمى المنفعة 

تعنى بمستقبؿ البمد، فالتربية والتعميـ ركف اساسي الفئوية وىذه المنفعة شممت القطاعات التي 
لخمؽ مستقبؿ واعد، كما يالحظ ايضا اف شراء المناصب قد طاؿ مواقع ميمة في وزارة التربية 

% مف نسبة المدارس العراقية ٓٛفضاًل عف الفساد في عممية التعيينات بالوزارة ونالحظ اف 
عراؽ ما زاؿ يشيد تعثرا كبيرا في النيوض بواقعو بحاجة إلعادة تأىيؿ وترميـ، فالتعميـ في ال

مف خالؿ قمة االىتماـ مف قبؿ الجيات المختصة بعممية النيوض وذلؾ بتخصيص المبالغ 
الكافية لتأميف متطمبات التعميـ في العراؽ والمبالغ المخصصة لمتعميـ مف الموازنة االتحادية 

ومف واقع التخمؼ في قطاع التعميـ نقص  قميمة جدا ما جعؿ الواقع التربوي واقعا متدنيا.
األبنية المدرسية الذي ال يسمح بفؾ االزدواج المدرسي وفؾ ازدواج الشعب المدرسية إذ تتميز 

طالبا في الصؼ  ٓ٘كثير مف الشعب المدرسية بازدحاـ الطمبة الشديد الذي قد يتجاوز الػ 
في الوقت الذي يصؿ العدد مف الطالب الواحد مما يؤثر عمى سير العممية التعميمية والتربوية 

( طالبا. فمدارس العراؽ في حاؿ يرثى ليا وواقع  ٕ٘- ٛٔفي الصؼ النموذجي مف ) 
بمغ عدد الطالب المتسربيف مف الدراسة اكثر مف  ٜٕٓٓو ٕٛٓٓالتربية سيء جدا ففي عاـ 

يعكس  ألؼ طالب راسب في امتحاف البكالوريا وىذا ٗٗألؼ طالب متسرب واكثر مف  ٛٚ
 (.ٖٓ)عدـ وجود أي تقدـ في العراؽ

فيي تتمثؿ بالنتائج المتدنية  ٜٕٔٓاما بالنسبة لمظاىر التخمؼ في التعميـ عاـ 
%( حسب ما اعمنتو  ٜٙ,ٖٗالمتحانات الثالث متوسط الوزارية والتي بمغت نسبة النجاح )

دخموا البكالوريا ولو تـ وزارة التربية وىذه النسبة لـ يدخؿ فييا عدد الطمبة الكمي الذيف لـ ي
حساب ىذا العدد لكانت النسب تعبر عف كارثة حقيقية، كما اف النتائج اكثر كارثية في التعميـ 
األىمي إذ بمغت بعض نتائج النجاح فييا صفر، مما دعا وزارة التربية الى االنذار بغمؽ 

، (.ٖٔ)رضيا لعقوبات ماليةالمدارس األىمية التي ال تحسف نسبة النجاح فييا العاـ القادـ او تع
غير انو ال يمكف الحديث عف التعميـ المتوسط ونتائجو المنخفضة جدا بمعزؿ عف خمفية 
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التعميـ في المرحمة التي سبقتو المرحمة االبتدائية فالتعميـ في مراحمو المختمفة ىو حمقة وصؿ 
ضعؼ وعدـ كفاءة  وتأثير متبادؿ لما قبميا وما بعدىا . ويشير تدني نتائج االمتحاف الى

 (.ٕٖ)النظاـ التربوي والتعميمي والذي ىو بحاجة شديدة الى تغيير واصالح جذري
 ٖٕٓٓمما سبؽ نستنتج اف المتغيرات المرافقة لمتغير السياسي الذي حدث بعد عاـ 

والتي تمثمت بفقداف بعض  ٕٗٔٓو  ٕٙٓٓوما تالىا مف ظروؼ مف اعواـ في االعواـ 
سواء عمى صعيد المدارس او الجامعات وفقداف العديد لغرض الدراسة المناطؽ التعميمية 

والسيما في المحافظات التي خضعت لسيطرة عصابات داعش كميا كانت تحديات لعبت 
 دورىا في التأثير سمبًا عمى واقع المؤسستيف التربوية والجامعية.

 
 
 

 والتعميم العاليالتحديات المشتركة في مؤسستي التربية  :المبحث الثالث
بعد اف تطرقنا في المبحثيف الثاني والثالث الى واقع المؤسستيف التربوية والتعميمية 

 البد اف نتحدث في ىذا المبحث عف ابرز التحديات المشتركة بينيما.
مف ابرز التحديات المشتركة بيف المؤسسات التربوية والمؤسسات الخاصة بالتعميـ 

 -العالي:
: إذ تعرضت لمضرر كال النوعين من مؤسسات التعميم وتدهورها ِقدم المباني في

خالؿ فترة الصراعات التي مر بيا المجتمع العراقي ابتداًء مف الحرب العراقية االيرانية عاـ 
وما تالىا مف احداث سقوط  ٜٜٔٔمرورا بفترة الحصار االقتصادي وحرب الخميج  ٜٓٛٔ

وسيطرة الجماعات الخارجة عف القانوف  ٕٗٔٓ/ٙ/ٓٔومرورًا بأحداث  ٖٕٓٓ/4/ٜبغداد في 
عمى مناطؽ مف العراؽ واستولت عمى العديد مف ممتمكات ىذه المؤسسات ال سيما المختبرات 

العممية والتطبيقية فضاًل  وبعض الوسائؿ المستخدمة فييا والتي تعد اماكف تقدـ فييا الدروس
ات ليا مما ادى الى تعرضيا لمدمار عف استخداـ ىذه الجماعات المسمحة ليذه االماكف كمقر 

في توسعة اعداد المباني  ٖٕٓٓالكبير، وبالرغـ مف الجيود الحكومية التي بذلت بعد عاـ 
المدرسية والمباني الجامعية فالمتتبع يرى استحداث مؤسسة داخؿ اليـر التنظيمي لمديريات 

ع في الييكؿ التنظيمي التربية سميت مؤسسة االبنية المدرسية ودائرة اإلعمار والمشاري
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لمجامعات ولكال المؤسستيف كوادر متخصصة تعمؿ فييا اال اف نسب االنجاز لمشاريع 
المباني المدرسية ومباني المؤسسات التعميمية داخؿ الجامعات ليس بالمستوى المطموب لمطمبة 

مي إذ اف الكثير وعدـ كفاية االبنية المدرسية عمى استيعابيـ يفسر لنا تنامي ظاىرة التعميـ االى
مف العوائؿ المقتدرة ماديًا فضمت ارساؿ ابنائيا الى المدارس االىمية لمتخمص مف التزايد 
العددي الموجود لمطمبة في المدارس الحكومية كأحد االسباب فضاًل عف طريقة التدريس 

تقتصر عمى الجيدة التي قد تجدىا بعض العوائؿ في التعميـ االىمي واف ىذه الزيادة العددية لـ 
الدراسة في التعميـ ما قبؿ الجامعي بؿ تعدى االمر ليشمؿ التعميـ الجامعي وىذا ما نجده في 
العديد مف الجامعات وتحديدًا في الكميات التي تسمى ذات المخرجات التربوية وبشكؿ مشابو 

القبوؿ ذات المجموعات الطبية إذ اف اعداد الطمبة في كال النوعيف مف ىذه الكميات قد فاؽ 
أو الطاقة االستيعابية بشكؿ ادى الى ظيور دراسات مسائية داخؿ التعميـ الجامعي الحكومي 

 الى جانب بروز التعميـ الجامعي االىمي.
فالمتتبع يرى اف العديد مف المدارس ال زالت قيد االنشاء بالرغـ مف مرور سنوات 

يـ العالي لكثير مف اليياكؿ عديدة عمى الشروع بتنفيذىا وكذلؾ الحاؿ في مؤسسات التعم
القائمة غير المكتممة فضاًل عف الضرر الذي لحؽ بالمدارس والجامعات ال سيما المناطؽ 

 المحررة مف حيث اف تدمير العديد مف االبنية المدرسية والجامعية يحتاج الى اعادة اعمار.
رة التربية لبعض العاممين في مؤسسات التعميم التابع لوزا ضعف التأهيل العممي -2

وىنا يمكف  :وبعض العاممين في مؤسسات التعميم التابع لوزارة التعميم العالي والبحث العممي
اف نفسر ذلؾ الى اسباب تعود لمخريج نفسو أو عضو الييئة التدريسية فالبعض مف الكوادر 
التدريسية اتخذوا مف ىذه المينة مصدر مف مصادر الدخؿ، فمـ يستطع اف يطور نفسو 

بح تركيزه فقط عمى ما يحصؿ عميو مف دخؿ السيما مف التدريس الخصوصي في واص
المعاىد االىمية والمدارس التي تتولى عممية التدريس لمطمبة المقبميف عمى امتحانات الثالث 
متوسط والسادس االعدادي، فضاًل عف سعي البعض مف الييئات التدريسية عمى مستوى 

س في جامعات المناطؽ التابعة لسمطة اقميـ كردستاف، الجامعات لمحصوؿ عمى عقود تدري
فضاًل عف السعي لمعمؿ في نطاؽ الجامعات األىمية التي تـ استحداثيا في بغداد والمحافظات 

 وبشكؿ جعؿ جيده وعطاءه أكثر لمجامعات األىمية.
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ُتعد المناىج الدراسية مف أىـ التحديات التي واجيت مؤسسات المناهج الدراسية:  -ٖ
لتربية والتعميـ العالي ففي ثمانينات القرف العشريف كانت المناىج ال تحدث عمييا التغييرات ا

التي تتناسب ومتطمبات العصر والتطورات العممية الحاصمة في الدوؿ المتقدمة وذلؾ نظرًا 
( ٜٛٛٔ-ٜٓٛٔالنشغاؿ الدولة بدعـ الحرب التي استمرت بيف العراؽ وايراف ثماف سنوات )

عض المناىج الدراسية تتضمف التركيز عمى ما يعزز نفوذ النظاـ الحاكـ ونظرا كما اف ب
إلنشغاؿ القائميف الحاكميف عمى ادارة مؤسسات التعميـ بدعـ الجيود والحرب مف خالؿ 
مشاركة المالكات التدريسية في صفوؼ القوات المسمحة مما جعؿ الحكومة مضطرة الى 

عربية التي اقتصر جيدىا عمى التعميـ ونقؿ المعرفة لمطمبة االستعانة بالمالكات التدريسية ال
 دوف المساىمة في تطوير المناىج.

تـ تغيير وتطوير بعض المناىج الدراسية  ٖٕٓٓبعد االحتالؿ االميركي لمعراؽ عاـ 
لكف لـ تقـ وزارة التربية بتأىيؿ الكادر التدريسي بالشكؿ الذي يتناسب والمناىج الدراسية 

ا أدى الى حدوث خمؿ وعدـ توازف بيف المنيج الدراسي مف جية والطالب والمعمـ الحديثة مم
مف جية اخرى وذلؾ بسبب قمة أو عدـ إقامة الدورات التدريبية والتطويرية لممعمميف فضاًل 

 عف قمة وجود الوسائؿ التعميمية الحديثة في المدارس.
قية االيرانية يعد نظاـ التعميـ اما بالنسبة لمؤسسات التعميـ العالي فقبؿ الحرب العرا

العالي في العراؽ مف أىـ وافضؿ االنظمة في الشرؽ االوسط كما ذكرنا سابقًا مف ناحية 
المناىج الدراسية، اذ كانت ميمة وزارة التعميـ العالي ىي التخطيط والمتابعة لمجامعات والبحث 

عيا مف الجامعات وىيأة العممي فييا وتنسيؽ الخطط الخاصة بالمناىج الدراسية بعد وض
المعاىد الفنية وتوحيدىا في خطة واحدة عمى مستوى الدولة، لكف في فترة الحصار 

توقؼ طبع الكتب المنيجية بسبب قمة الورؽ ونقص مستمزمات  ٜٜٓٔاالقتصادي لمعراؽ عاـ 
الطبع إذ عانت الجامعات العراقية مف نقص حاد في الكتب المنيجية الدراسية وأخذ يشترؾ 
 في الكتاب أكثر مف طالب فضاًل عف ِقَدـ ىذه الكتب وعدـ صالحية بعضيا وتمفو وتمكؤ
المطابع في طباعة االعداد الكافية منيا بسبب نقص التمويؿ الموجود ليذا االمر فضاًل عف 
صعوبة الحصوؿ عمى المواد األولية الداخمة في عمميات الطباعة بسبب غالء أسعارىا مف 

فقد  ٖٕٓٓليا لوجود العقوبات االقتصادية مف جية اخرى، اما بعد عاـ جية ومحدودية دخو 
عانت المناىج الدراسية مف مشكمة طباعتيا ايضًا بسبب عممية الفساد المرافؽ لتجييزىا إذ 
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فضمت بعض االدارات القائمة عمى العممية التعميمية وال سيما وزارة التربية طباعة المناىج 
لبمد مما كمؼ الميزانية مبالغ اضافية فضاًل عف عدـ كفاية ما الدراسية في مطابع خارج ا

مطبوع نتيجة لزيادة االعداد مف الطمبة فضاًل عف ايقاؼ الكثير مف المطابع المحمية سواء 
الحكومية أو الخاصة مما افرز لنا ظاىرة بيع بعض الكتب التي تعود الى وزارة التربية في 

لذيف استطاعوا الحصوؿ عمييا مف مخازف بعض االسواؽ المحمية مف بعض االفراد ا
المديريات وبيعيا لممواطنيف والطمبة بأسعار باىضة في الوقت الذي نجد اف المدارس لـ تستمـ 

 لحصصيا مف تمؾ المناىج المطبوعة خارج البمد.
ففي كال النوعيف مف الدراسة سواء التعميـ ما قبؿ الجامعي   ازدياد اعداد الطمبة: -4

ميـ الجامعي ازدادت اعداد الطمبة وىذا أمر طبيعي فالنمو السكاني الذي حصؿ داخؿ او التع
المجتمع العراقي الذي يعود في احد اسبابو الى اف مجتمعنا ذات اصوؿ ريفية يؤمف بتعدد 
الزوجات الذي نتج عنو االنجاب فضاًل عف تطور وتغير نظرة افراد المجتمع حوؿ اىمية 

وائده وبالرغـ مف اف مجتمعنا يشيد مشكمة التسرب الدراسي اال اننا العمؿ الوظيفي وتحسف ع
نجد زيادة عددية لمطمبة في المؤسسات التعميمية والذي شكؿ النمو السكاني الذي اسمفنا 
الحديث عنو احد اسبابو فضاًل عف تنامي العشوائيات السكنية التي يشكؿ سكانيا مصدر 

لنظامية والتي منيا المدارس اذ اف ساكني ىذه ضغط عمى المؤسسات الخدمية لممناطؽ ا
العشوائيات لجأوا الى مدارس األحياء التي كانت مخطط وفي تصميميا االساسي مدارس مما 
شكؿ زيادة عددية داخؿ ىذه المدارس وكذلؾ االمر نفسو يحدث داخؿ الجامعات مما ادى الى 

فترة االحتالؿ االميركي لمعراؽ ازدياد  بروز ىذه المشكمة المتمثمة بالزيادة العددية، فقد شيدت
اعداد الطمبة في الجامعات العراقية لكف ىذه الزيادة لـ يصحبيا تطورًا في الجانب المادي 
والنوعي، إذ عانت الجامعات في ىذه الفترة مف نقص كبير في عدد القاعات الدراسية 

 تيا.والمختبرات والورش الفنية بسبب تدمير الحرب ليا وسرقة محتويا
ليذه الظاىرة ازدياد نسبة رسوب الطمبة في قطاعي التربية والتعميم العالي:  -5

اسبابيا اىميا القرارات التي جعمت بعض الطمبة ينخفض لدييـ الحافز الى النجاح والتي جاء 
البعض منيا لمعالجة حاالت المراحؿ والتحديات التي مر بيا مجتمعنا خالؿ فترات اعقبت 

ال عبور الطمبة في بعض المحافظات التي خضعت الى سيطرة داعش ، فمثٖٕٓٓعاـ 
الذي تـ اعتماده مف مديريات التربية مما جعؿ الكثير مف  (ٖٖ)قرار سبر المعموماتوظيور 
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طمبة المدارس يتنقموف بيف المراحؿ الدراسية دوف امتالؾ الخمفية العممية بيذه المراحؿ التي 
تنقموا بينيا وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمؤسسات التعميـ العالي ال سيما القرارات التي سمحت لمطمبة 

الى مقاعد الدراسة كاف ليا أثر سمبي يجعؿ الطالب اتكاليًا يحاوؿ المرقنة قيودىـ مف العودة 
 اف يكرر المحاوالت الدراسية كي يحصؿ عمى النجاح مؤخرًا.

اف ما يالحظ ىو اطمئناف الطالب مف وجود كثير مف القرارات التي كانت الحكومة قد 
ؼ التي احاطت وضعتيا لمعالجة حاالت حرجة دراسيًا ظيرت لدى بعض الطمبة بسبب الظرو 

ببمدنا، اال اف الكثير مف الطمبة بدء يتباطأ في تحصيمو العممي لتيقنو مف وجود الكثير مف 
القرارات التي تصدر في السنوات الدراسية كقرار التحميؿ أو قرار منح فرصة ألكثر مف دوريف 

 في االدوار الثالثة.إذ وجدنا في احد السنوات الدراسية انو كاف ىنالؾ دورًا رابعًا لمذيف اخفقوا 
 النتائج 

مف خالؿ ما تـ عرضو في بحثنا تبرز أىـ التحديات المشتركة بيف قطاعي التربية 
 -والتعميـ العالي وىي:

عدـ كفاية االبنية المدرسية إذ نجد النقص الواضح في اعداد المدارس،   -ٔ
 فضاًل عف عدـ كفاية األبنية الجامعية في بعض الجامعات العراقية.

ودية كفاءة بعض الكوادر التدريسية في قطاعي التربية والتعميـ العالي محد  -ٕ
في مجاؿ تخصصاتيـ وذلؾ يعود الى إىماؿ الدولة وقصورىا في االعداد النوعي لممعمميف 
خاصة في فترات الحروب، فضاًل عف عدـ استخداـ اساليب حديثة في التدريس مما انعكس 

 ء في المدارس أو الكميات.سمبا عمى الطمبة المتمقيف لمعمـ سوا
تزايد اعداد الطمبة في المدارس والجامعات بسبب عدـ وجود التخطيط  -ٖ

المستقبمي الذي يحقؽ الموازنة بيف اعداد الطمبة المتوقع وحجـ البنايات الالزمة عمى مدى 
 الخطط المستقبمية.

اتسمت غالبية المناىج الدراسية في المدارس والجامعات السيما في   -ٗ
سات االنسانية بالِقدـ والجمود وعدـ مواكبتيا لمتطورات العممية والتكنولوجية الحاصمة في الدرا

 الدوؿ المتقدمة.
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ازدياد نسب رسوب الطمبة في قطاعي التربية والتعميـ العالي، اذ اف ىنالؾ عدة 
طرؽ عوامؿ منيا ذاتية تتعمؽ بالطالب ومنيا ما يتعمؽ بالمنيج الدراسي والوسائؿ التعميمية و 

 التدريس واساليب االمتحانات.
 التوصيات والمقترحات  

العممي المشترؾ بيف وزارتي التربية والتعميـ العالي لحؿ  التأكيد عمى التعاوف -1
المشكالت التي تواجو التعميـ ولعؿ اىميا التعاوف في مجاؿ البحث العممي السيما البحوث 

عف وزارات ومؤسسات الدولة االخرى  التطبيقية التي تسيـ في حؿ مشكالت المجتمع  فضالً 
 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعـ وتطوير التعميـ.

ال بد مف قياـ كمتا الوزارتيف بالتطوير المستمر لكوادرىا التدريسية وذلؾ مف   -2
خالؿ وضع برامج تطويرية كالتفرغ العممي خارج البالد فضال عف الدورات التدريبية في الدوؿ 

التربوي والجامعي القدرة عمى  التي تمتمؾ نظـ تعميمية مميزة بيدؼ اكساب الكادر التدريسي
 دات العممية واعتماد طرؽ التدريس الحديثة وتقنيات التعميـ. مواجية المستج

تفعيؿ عمؿ المجاف القائمة عمى تطوير المناىج الدراسية مف ذوي  -3
االختصاص والكفاءة في مختمؼ التخصصات العممية واإلنسانية عمى اف يكوف اعضائيا مف 

عانة بالمعمميف واساتذة الكوادر العممية الموجودة داخؿ العممية التعميمية فضال عف االست
الجامعة المتقاعديف مف ذوي الخبرة والذيف كاف ليـ دورًا سابقًا في تطوير بعض المناىج ال 

 سيما التطبيقية منيا.
ضرورة قياـ وزارتي التربية والتعميـ العالي بمراجعة آليات التعييف لممالكات  -4

ار العناصر الكفوءة القادرة عمى التدريسية بشكؿ ُيخضع ىؤالء الى اختبارات ينتج عنيا اختي
تحمؿ المسؤولية في تخريج جيؿ يستطيع اف يمارس دوره الميني واالكاديمي داخؿ مؤسسات 

 تمؾ الوزارتيف.
العودة الى القرارات الوزارية السابقة الخاصة باالمتحانات الوزارية لمصفوؼ المنتيية  

في وزارة التربية فيما يتعمؽ بدخوؿ الطمبة االمتحاف النيائي بدرسيف فقط وخمسة درجات بدال 
مف الدخوؿ الشامؿ فضاًل عف الغاء القرارات المتعمقة بالدور الثالث بالنسبة لممدارس 

ت عمى حد سواء، ومنح الجامعات االستقاللية في اتخاذ القرارات بعيدا عف والجامعا
 الصراعات السياسية والمذىبية والطائفية.
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  االحاالت

 

                                                 

، ٖد.فوزيػػػة غرايبػػػة )واخػػػروف(، اسػػػاليب البحػػػث العممػػػي فػػػي العمػػػـو االجتماعيػػػة واالنسػػػانية، دار وائػػػؿ، ط (ٔ)
 .ٖٓ، صٕٕٓٓعماف، 

، ٜ٘ٛٔالتضامف لمطباعة، القاىرة،  ، دارٜد.عبد الباسط محمد حسف، أصوؿ البحث االجتماعي، ط (ٕ)
 .ٜٛٔص 
االنترنيػػػػت، تعريػػػػؼ المػػػػنيج الوصػػػػفي التحميمػػػػي واسػػػػتخداماتو فػػػػي البحػػػػث العممػػػػي، منشػػػػور عمػػػػى الموقػػػػع  (ٖ)

 االلكتروني:
https://www.beinstudies.com  ٜبتاريخ/ٙ/ٕٜٓٔ 

د. معػػػف خميػػػؿ عمػػػر، منػػػاىج البحػػػث فػػػي عمػػػـ االجتمػػػاع، دار الشػػػروؽ لمنشػػػر والتوزيػػػع، عمػػػاف، االردف،  (ٗ)
 .ٙ٘، صٕٗٓٓ

 .ٛٓٛابف منظور، لساف العرب، المجمد الثاني، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، بال سنة طبع، ص (٘)
مػػف  ٕٚٔٓة الموصػػؿ عػػاـ مػػرح مؤيػػد حسػػف، التحػػديات التػػي واجيػػت العمميػػة التعميميػػة فػػي مػػدارس مدينػػ (ٙ)

(، جامعػػة الموصػػؿ، مركػػز دراسػػات الموصػػؿ، ٛٗوجيػػة نظػػر كادرىػػا ، مجمػػة دراسػػات موصػػمية، العػػدد )
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ، صٕٛٔٓ

 االنترنيت،  وزارة التربية) العراؽ( منشور عمى الموقع االلكتروني: (ٚ)
.org/wiki/https://ar.wikipedia  ٕٕبتاريخ/ٙ/ٕٕٓٔ 

 االنترنيت،  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي) العراؽ( منشور عمى الموقع االلكتروني: (ٛ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/  17/5بتاريخ/ٕٕٓٔ 

عػؿ، نظػاـ التعمػيـ فػي العػراؽ، وزارة التعمػيـ العػالي والبحػث د. جمػاؿ أسػد مز  لمزيد مف المعمومػات ينظػر، (ٜ) 
 .ٙٔ، صٜٜٛٔالعممي، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، العراؽ، 

 .ٗٗ، صٜٙٛٔسميماف عمي الدليمي، بحث عف مشكالت طمبة جامعة بغداد، بغداد،  (ٓٔ) 
غادة عمي سعيد، قرارات وزارة التعميـ العالي الخاصة بالطمبة الراسبيف وانعكاساتيا عمى المسػتوى العممػي  (ٔٔ)

دراسػػة تحميميػػة ميدانيػػة جامعػػة الموصػػؿ انموذجػػًا، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، قسػػـ عمػػـ -واالجتمػػاعي
 .ٜٗ-ٛٗ، صٕٕٔٓاالجتماع، كمسة اآلداب، جامعة الموصؿ، 

، ٜٜٓٔجريػػػو، فػػػي التربيػػػة والتعمػػػيـ آراء ومالحظػػػات، دار الحكمػػػة، العػػػراؽ، البصػػػرة، د، داخػػػؿ حسػػػف  (ٕٔ)
 .ٕٔص

 .ٖ٘-ٖٗد. جماؿ أسد مزعؿ، نظاـ التعميـ في العراؽ، مصدر سابؽ، ص (ٖٔ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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غادة عمي سعيد، قرارات وزارة التعميـ العالي الخاصة بالطمبة الراسبيف وانعكاساتيا عمى المستوى العممي (ٗٔ) 
 .ٜٗدراسة تحميمية ميدانية جامعة الموصؿ انموذجًا، مصدر سابؽ، ص-عيواالجتما

 .ٗٙد. جماؿ أسد مزعؿ، نظاـ التعميـ في العراؽ، مصدر سابؽ، ص (٘ٔ) 
د حسػػػف الػػػدجيمي، تقػػػدـ التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي العػػػراؽ دراسػػػة قائمػػػة عمػػػى الوثػػػائؽ والمسػػػتندات، مطبعػػػة  (ٙٔ)  

 .ٜٜٖ، صٖٜٙٔاإلرشاد، بغداد، 
لمزيػػد مػػف المعمومػػات ينظػػر، غػػادة عمػػي سػػعيد، قػػرارات وزارة التعمػػيـ العػػالي الخاصػػة بالطمبػػة الراسػػبيف  (ٚٔ)  

دراسػػػة تحميميػػػة ميدانيػػػة جامعػػػة الموصػػػؿ انموذجػػػًا، مصػػػدر -وانعكاسػػػاتيا عمػػػى المسػػػتوى العممػػػي واالجتمػػػاعي
 .ٖ٘-ٔ٘سابؽ، ص

 .ٕٜص د. جماؿ أسد مزعؿ، نظاـ التعميـ في العراؽ، مصدر سابؽ، (ٛٔ)  
وزارة التربية، المديرية العامة لمعالقات الثقافية انجازات ونشاطات وزارة التربية في العاـ السادس لثورة  (ٜٔ)  

تموز، الكتاب السنوي، الجميورية العراقية، ، مطبعة وزارة التربية، العراؽ، بغداد، بدوف سنة طبع،  ٚٔ
 .ٜٖ-ٖٓص
 ركز الوثائقي والمعموماتي، منشور عمى الموقع االلكتروني:التعميـ في العراؽ، الم االنترنيت، (ٕٓ)  
                                                                www.annabaa.org  بتاريخ
٘/ٜ/ٕٓٓٚ. 
-ٙٓٗ،صٕ٘ٓٓعممي، بغداد، د.داخؿ حسف جريو، دراسات في التعميـ الجامعي، مطبعة المجمع ال (ٕٔ)  

ٗٓٚ. 
 .ٕٗ، صٜٜٓٔد. داخؿ حسف جريو، في التربية والتعميـ آراء ومالحظات، مصدر سابؽ،  (ٕٕ) 

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، التعميـ العػالي فػي ظػؿ الثػورة، مطبعػة جامعػة بغػداد، بغػداد، العػراؽ،  (ٖٕ)
  .ٙ-٘، صٜٜٚٔ

 .ٖٓٗالتعميـ الجامعي، مصدر سابؽ ،صد. داخؿ حسف جريو، دراسات في  (ٕٗ)
 .ٖٓٗد. داخؿ حسف جريو، دراسات في التعميـ الجامعي، مصدر سابؽ ،ص (ٕ٘)
 .ٛٔالمصدر نفسو، ص (ٕٙ)
 االنترنيت، التعميـ في العراؽ بيف الماضي والحاضر، منشور عمى الموقع االلكتروني: (ٕٚ)

http://www.irfad.org  2021/ٗ/6بتاريخ 
 التعميـ في العراؽ بيف الماضي والحاضر، مصدر سابؽ.االنترنيت،  (ٕٛ)
 .٘ٗٔ-ٗٗٔد. داخؿ حسف جريو، دراسات في التعميـ الجامعي ، مصدر سابؽ، ص (ٜٕ)

 
 االنترنيت، عادؿ عبد الزىرة شبيب، التعميـ في العراؽ الى ايف، منشور عالموقع االلكتروني:(ٖٓ)

https://www.ahewar.org  ٜٔبتاريخ/ٗ/ٕٕٓٓ 

http://www.annabaa.org/
https://www.ahewar.org/
https://www.ahewar.org/
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 االنترنيت، المصدر نفسو (ٖٔ)
 االنترنيت، عادؿ عبد الزىرة شبيب، التعميـ في العراؽ الى ايف، مصدر سابؽ.(ٕٖ)
()  لمتالميذ في المحافظات المحررة مف سيطرة تنظيـ داعػش وتػرحيميـ  ٕٚٔٓقرار اصدرتو وزارة التربية عاـ

بأقرانيـ، بمعنى موازاة الفئات العمرية حسب المقاعد الدراسػية مػع اقػرانيـ فػي المحافظػات حسب اعمارىـ اسوة 
 المستمرة بالدواـ ضمانًا لحقوؽ التالميذ.
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