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املناهج الدراسية والتحديات التي تىاجه النظام 
 الرتبىي يف العراق وسبل مىاجهتها

 م. اسيل عبد اليمه   م. مثال احمد عبد
 قسم المغة االسبانية -المغات /  كمية جامعة بغداد

 

 المستخمص                                                            
العادات والتقاليد والتراث الثقافي وحضارات العالم والمجتمعات وغيرىا, و نقل الخبرات ىو التعميم 

فنحن نعرف أن كل سموك ىادف ورائو فكرة تحركو  , عبر المنيج الذي يتم تدريسووىذا اليتم اال 
لذا ان اردنا ان نؤسس لعممية تعميمية فالتربية يحركيا الفكر التربوي والتربية عمادىا المنيج. 

مخرجات ايجابية من شانيا ان ترتقي بالواقع التعميمي في شتى المجاالت ينبغي ان حقيقة تجني 
نحسن اختيار نوع وكم ىذه المناىج العممية بما يتناسب مع المتمقي واستخدام االساليب الحديثو 
والسريعة في ايصاليا لو والعزوف عن المنيجية التقميديو المتبعو في ذلك وتسخير قدر االمكان 

ات والتكنولوجيا الحديثة المتاحة في خدمة المنيج ألتعميمي وقبل ىذا كمو تحديد اليدف التقني
 المنشود من المنيج المقرر.

تمعب الجامعات دور ميم في اثراء المجاالت العممية بشتى انواع التخصصات التي تقوم عمى 
ل المخرجات من اساسيا النيوض بالواقع كونيا تعد مرحمة التخصصات و تعد كذلك مرحمة لنق

الواقع النظري الى الواقع العممي والتطبيق المباشر. والن الجامعة تعد اخر مراحل االعداد, لذا 
نبغي الحرص عمى ان تكون مخرجاتيا معدة اعدادا صحيحا يمكن االعتماد عمييا عند تسويقيا ي

 لممارسة اختصاصاتيا.
ع المادة العممية من المصادر ان عممية وضع المناىج ليست عممية بسيطة تتم باستقطا

ينبغي ان تكون ليذه المناىج اىداف واضحة ومدروسة مسبقا لكي تعطي ىذه لذا  وتشكيميا
, المناىج مخرجاتيا بشكل صحيح بما يخدم العممية التعميمية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام

عممية )تخصص توضع ىذه المناىج من قبل لجنة تتضمن اساتذة متخصصين في المادة الو أن 
ان تطمع عمى المناىج المناظرة, لممفردة الدراسية العممية و  دقيق( وخبراء في وضع المناىج
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المنيجية المراد وضعيا, في الجامعات العالمية الرصينة وتدرسيا دراسة مستفيضة كون ىذه 
ثات الجامعات تمتمك خبرة عالية يمكن االستفادة منيا والبقاء عمى تواصل معيا في التحدي

تأخذ بنظر االعتبار الظروف االجتماعية والثقافية والسياسية , لكن يتوجب عمييا ان المستقبمية
إن دراسة المجتمع تعد المجال الحيوي الذي تشتق منو التربية أىدافيا التي يعيشيا البمد, ف

ميمة مظاىر المجتمع ال ىي مظير منالثقافة  ولمجتمع، ىذا اوأىداف التربية تشتق من طبيعة 
, فضال عن عوامل اخرى مباشرة وغير مباشرة كطرائق التدريس الواجب أن يراعييا المنيج

 والظروف المحيطة بالعممية التعميمية وشخصية كال من المعمم والمتعمم, وغيرىا.
 النياذلك و كم ونوع المادة العممية عمى لجنة وضع المناىج الدراسية ان تراعي ينبغي كما 

ية, اذ يمكن ان يتسبب كم المادة واالسياب بيا الى ارىاق الطالب وبالتالي تخضع لعوامل نفس
عدم تحقق المخرجات المراد تحقيقيا من ىذا المنيج, وفي كل االحوال فان النوع مقدم عمى الكم 

لمنيج ىو المرآة التي تعكس واقع المجتمع وفمسفتو فا بما يتناسب مع التخصصات المختمفة.
تطمعاتو وىو الصورة التي تنفذ بيا سياسة الدول في جميع إبعادىا السياسية وثقافتو وحاجاتو و 

 واالجتماعية والثقافية والتربوية واالقتصادية.
يحضى اسموب التدريس بنفس القدر من االىمية الذي يحضى بو وضع المنيج العممي ونوعو, 

 داف المراد تحقيقيا منواذ ان عدم امتالك االسموب المناسب في تدريس المنيج ال تتحقق االى
تدريس المنيج و المجوء الى االساليب التفاعمية في عدم التمسك بالطرق التقميدية لذا يتوجب 

عداد التقارير والبحوث المصغرة من اجل اعطاء الطالب دور في اكتشاف  وورش العمل وا 
من خالل ىذه  المعمومات وعدم القاء الميمة كميا عمى عاتق االستاذ, وبيذا سيقوم االستاذ

استغالل التكنولوجيا السمعية والمرئية في عرض , فضال عن مطمبةلالنشاطات بدور تقييمي 
المادة العممية ذلك ان االساليب العممية تكون اسرع من االساليب النظرية في ايصال وترسيخ 

لنظري تكون مقبولة اكثر وغير مممة مع مراعاة التوازن بين االسموبين )ا كونيا المعمومات
والعممي( بنسبة يحددىا المختصون في وضع المناىج, اذ ال غنى عن االسموب النظري فيو 

 االساس في العممية التعميمية.
 

Abstract 
Education is the transfer of experiences and customs, traditions and 

cultural heritage and civilizations of the world and societies and others, 
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and this is only through the curriculum that is taught, we know that each 

behavior purposefully behind the idea of moving education is driven by 

educational thought and education doctrine. Therefore, if we want to 

establish a real educational process to reap positive outcomes that would 

improve the educational reality in various fields should improve the 

selection of the type and quantity of these scientific curricula 

commensurate with the recipient and the use of modern methods and 

rapid delivery in it and refrain from the traditional methodology used in 

this and to use as much as possible Technologies and modern 

technologies available in the service of the educational curriculum and 

above all determine the desired goal of the curriculum. 
Universities play an important role in enriching the practical fields in 

various types of disciplines on the basis of promoting the reality as it is 

the stage of specialization and is also a stage for the transfer of outputs 

from theoretical to practical reality and direct application. Because the 

university is the last stages of preparation, so be careful that the outputs 

are prepared correctly and can be relied upon when marketing to exercise 

its competencies. 
The process of curriculum development is not a simple process is to 

withhold the scientific material from sources and their composition. 

Therefore, these curricula should have clear and pre-defined objectives 

in order to give these curricula their outputs properly in order to serve 

the educational process in particular and society in general. Professors 

specialized in the scientific material (careful specialization) and experts 

in the development of scientific curricula and to view the corresponding 

curricula, for the methodological individual to be developed, in the 

international universities and studied by a thorough study that these 

universities have a high experience can be used and stay in touch The 

study of society is the vital area from which education is derived. Its 

objectives and educational goals are derived from the nature of this 

society. Culture is an important aspect of society that must be taken into 

account. Curriculum, as well as other factors directly and indirectly, such 

as teaching methods and circumstances surrounding the educational 

process and the personality of both teacher and learner, and others. 
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The committee should also take into consideration the quantity and type 

of scientific material because it is subject to psychological factors. With 

different specialties. The curriculum is the mirror that reflects the reality 

of the society and its philosophy, culture, needs and aspirations, which is 

the image that implements the policy of States in all its political, social, 

cultural, educational and economic dimensions. 
The method of teaching is as important as the development of the 

scientific method and its type. The lack of proper method in teaching the 

curriculum does not achieve the objectives to be achieved. Therefore, it 

is not necessary to adhere to the traditional methods of teaching the 

curriculum and resort to interactive methods, workshops, In order to give 

the student a role in the discovery of information and not to place the 

entire task on the professor, and thus the professor through these 

activities the role of assessment of students, as well as the exploitation of 

audio and video technology in the presentation of the scientific material 

that the practical methods are faster than the Wall Theoretical theory in 

the delivery and consolidation of information as it is more acceptable 

and not dull, taking into account the balance between the two methods 

(theoretical and practical) rate determined by specialists in the 

development of curricula, as indispensable theoretical method is the 

basis in the educational process. 
  

 المقدمة
إن اهلل سبحانو وتعالى عندما خمق اإلنسان وجعمو عمى األرض ,وىو يتعمم من تجاربو في حياتو 
يعيش الصراع مع نفسو تارًة ومع الطبيعة تارًة أخرى فيو يقوم بتيذيب نفسو ويطوع موارد 

كيفية  الطبيعة لكي يحافظ عمى بقائو وحياتو وفي كل ىذه الحاالت فيو يتعمم ويعمم أبنائو عمى
التعامل مع الطبيعة التي يعيش فييا , فعميو أن يأكل ويمبس ويتقي شر البرد والحر ويوفر لنفسو 
وعائمتو األمان , اإلنسان عميو أن يجرب حتى يتعمم,يجرب ويكرر أحيانًا حتى يصل في النياية 

 إلى الشيء الذي يريده.
قين وبتقميد الصغار لمكبار يتعمم األوالد ما فكما نعمم أن التعميم في المجتمعات البدائية كان بالتم

يقوم بو الكبار ويحافظون عمى العادات والتقاليد وأنماط الثقافة الموجودة عند آبائيم وأجدادىم 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

389 

ولكن عندما تقدمت المجتمعات وكبرت وضمت أعداد كبيرة من البشر أصبحت أنماطيم الثقافية 
الحتفاظ بيا كما في المجتمعات السابقة فظيرت وعاداتيم وتقاليدىم كبيرة ال يمكن أن يتم ا

الحاجة لممدارس أو لمؤسسات تقوم بميمة نقل التراث الثقافي لألوالد وحتى يتم المحافظة عميو 
من الزوال, ولقد أرتبط وجود المدارس أو المؤسسات المعنية بميمة تعميم األبناء وكان ذلك 

والفرات والنيل وظيور الحضارات,كما في عندما استوطن الناس عمى ضفاف األنيار كدجمة 
 حضارة وادي الرافدين, وحضارة وادي النيل, والحضارة اليونانية, والحضارة الرومانية.

إذ تعد ىذه الحضارات من أكثر حضارات العالم قدمًا وأسيمت بشكل فاعل في تطور التربية 
وما الحديث المعاصر إال نتيجة وازدىار التعميم القديم والذي امتدت جذوره إلى العصر الحديث 

 لتراكم الخبرات بما سجمو اإلنسان في التاريخ ليتطور عمى نحو حديث وعصري.
فالتعميم ونقل الخبرات ىذه كان يتم عبر المنيج الذي يتم تدريسو لألبناء من أجل اليدف الذي 

عداد األبناء لمح ياة. فنحن نعرف أن يسعون لو وىو نقل الخبرات لألبناء والحفاظ عمى التراث وا 
كل سموك ىادف ورائو فكرة تحركو فالتربية يحركيا الفكر التربوي والتربية عمادىا المنيج. لذا ان 
اردنا ان نؤسس لعممية تعميمية حقيقة تجني مخرجات ايجابية من شانيا ان ترتقي بالواقع 

العممية بما يتناسب التعميمي في شتى المجاالت ينبغي ان نحسن اختيار نوع وكم ىذه المناىج 
مع المتمقي واستخدام االساليب الحديثو والسريعة في ايصاليا لو والعزوف عن المنيجية التقميديو 
المتبعو في ذلك وتسخير قدر االمكان التقنيات والتكنولوجيا الحديثة المتاحة في خدمة المنيج 

 ألتعميمي وقبل ىذا كمو تحديد اليدف المنشود من المنيج المقرر.

 
 االول مبحث. ال1

 . ما المنهج الدراسي1.1

 الدراسي في القواميس العربيه جالمنه مفهوم . تعريف1.1.1

من خالل استعراض معنى المنيج في بعض القواميس العربية )لسان العرب، القاموس المحيط، 
المعجم الوسيط( نجد أنيا مأخوذة من )نيج( ومنيج بمعنى: الطريق الواضح. وجاء في منجد 
المغة واإلعالم كممة نيج، ونيج الرجل نيجا، بمعنى انبير، ومنو أنيج فالنا، بمعنى ينيج، أي 
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يميث، وكذلك نيج األمر بمعنى أبانو، وأوضحو، والطريق سمكو، ومنو أنيج الطريق أو األمر، 
بمعنى أوضح واستبان، ومنو أيضا انتيج الرجل بمعنى سمك، وقيل طمب النيج أي الطريق 

ومنو المنيج، والمنيج والمنياج يفيد بمعنى الطريق الواضح ومنو منيج ومنياج التعميم الواضح 
” لكل جعمنا شرعة ومنياجا“ 48. وقد وردت في القرآن الكريم في سورة المائدة اآلية 1أو الدروس

ويقصد بيذه الكممة في العربية  بمعنى الطريق الواضحة التي ال لبس فييا وال غموض.
 .2ة المعرفة التي يطمب من الطمبة تعمميا في كل موضوع خالل سنة دراسيةوباإلنجميزي

” كم المعرفة“؟ إنيا تعني ”المنيج“تعني كم المعرفة، فماذا تعني كممة ” المقرر“إذا كانت كممة 
المسمى أحيانا بالمحتوى، وتعني األنشطة التعميمية التعممية التي ستوصل ىذا المحتوى إلى 

لتقويم، وأخيرا األىداف المتوخاة من تعمم ىذا المحتوى، باإلضافة إلى المعمم المتعمم، وتعني ا
يتسع حتى يكاد أن   مفيوم واسع جدا جوالمتعمم والظروف المحيطة بيما، نالحظ أن المني

المشتمل عمى عنصر واحد من عناصر ” المقرر“يشتمل عمى كل ما تحتويو التربية، بعكس 
المنيج ال يقتصر عمى المقرر الدراسي او فأن  لذا .3أو المحتوى المنياج أال وىو كم المعرفة

المفردات المقتبسة من المصادر والمراجع لتكوين المادة العممية في مرحمة ما لتخصص ما, فان 
مفيوم المنيج اوسع واشمل من المادة العممية وما المادة العممية اال عنصرا اساسيا من عناصر 

اذن فالمنيج عبارة عن خطة تعميمة شاممة تتضمن عدة عناصر  اخرى يتالف منيا المنيج,
ابتداءا بوضع المفردات الدراسية واالنشطة التعميمية والوسائل واالساليب المتبعة في ايصاليا 

 وعممية التقويم لمخرجات المنيج وتحقيق اىدافو.
 

 :التعريف االصطالحي لممنهج الدراسي. 1.1.1

مفون فيما بينيم، كل حسب مدرستو الفكرية تحقل التربية يخأما اصطالحا فإن الميتمين ب
التربوية، أو حسب اتجاىاتيم الدينية، أو القومية، أو المعرفية، ويمكن إجمال أسباب االختالف، 

 صعوبة الوصول إلى تعريف موحد إلى األمور التالية: فضال عن

 مم.اختالف اآلراء التربوية ومدارسيا عبر العصور وباختالف األ -
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التطور الذي لحق مفيوم المنيج بمرور الزمن، شأنو في ذلك شأن معظم العموم والفنون وكان  -
نتيجة ليذين السببين ظيور عدة مفاىيم لممنيج لعل أوضحيا الفرق بين المنيج التقميدي، 

 والمنيج الحديث.

 صعوبة التفريق بين المنيج عند تخطيطو، والمنيج عند تطبيقو. -
مجموعة من المواد الدراسية وموضوعاتيا التي يتعمميا التالميذ، وىذا ىو المفيوم فالمنيج ىو 

المنيج يعرف عمى انو  ولذا فان التقميدي لممنيج، حيث فيمو الدارسون عمى أنو الكتاب المدرسي.
"خطة يتم عن طريقيا تزويد التالميذ بمجموعة من الفرص التعميمية التي تعمل عمى تحقيق 

 4عريضة, مرتبطة باىداف جزئية او خاصة بموضوع محدد".اىداف عامة 
وىذا ”. سمسمة منظمة ومتتابعة من الميارات التي سيتعمميا التمميذ“أما جونسون فيعرفو عمى أنو 

مفيوم قريب من تحميل الميمات الذي أكد عميو العالم األمريكي )سكنر(، ويتفق أيضا مع 
 .5يعتبر المنيج خطة مكتوبة جاىزة لمتنفيذ )التدريس(المربي األمريكي )جيمس ميكدانمد( الذي 

كما أن المنيج ىو مجموعة من األساليب التقميدية العامة متمثمة في تعميم التمميذ األساسيات 
 العامة في : الرياضيات، والكتابة، والقراءة، والمنطق، وقواعد المغة، وكتابات األديان العظام.

داريين، كما أن ىناك من يعرفو عمى أنو  تفاعل دائم ونشط بين البشر من جية )مدرسين، وا 
وتالميذ، وعمماء نفس(، وبين األشياء األخرى من معمومات ووسائل تعميمية، وطرق تدريس، 

 .6وتجييزات مادية من جية أخرى

)طرق التدريس(،  ووىو نظام محدد المعالم لو مدخالتو )التالميذ والمواد الدراسية(. ولو عمميات
 خرجاتو )معارف وميارات متعممة(.ولو م

مفيوم المنيج الدراسي غالبا ما يعني المواد ”ويعرفو عبد المطيف فؤاد إبراىيم حيث يقول: 
 .7“الدراسية

ركز ىذا التعريف عمى المادة الدراسية وأىمل الجوانب األخرى من المنيج كاألىداف والطرق 
 التربوية والخبرات، والمحتوى والتقويم.
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 صر المنهج الدراسي. عنا1.1

في مقدمة اىتمام واضعي المناىج وتعد الخطوة األساسية التي يتم البدء  عناصريأتي تحديد ال
عمى وضوح الغايات وتركيز  عناصرإذ يساعد تحديد ال 8بيا عند التفكير في بناء منيج دراسي

فمن . تقويميا الجيود في العممية التعميمية كما أن تحديدىا يساعد إلى حد كبير في عممية
 -عناصر المنيج الدراسي:

 

 . عناصر مباشرة وتتمثل ب1.1.1

 

 

 

 

 . عناصر غير مباشرة وتتمثل ب1.1.1

 

 . اسس بناء المنهج الدراسي1.1

األسس االجتماعية ىي القوى االجتماعية المؤثرة في وضع المنيج وتنفيذه وتتمثل في التراث 
لمبادئ التي تسوده والحاجات والمشكالت التي ييدف إلى حميا الثقافي لممجتمع والقيم وا

المناىج بجميع عناصرىا عندما توضع أو تبنى في أي  .واألىداف التي يحرص عمى تحقيقيا
9مجتمع من المجتمعات البد أن توضع عمى أسس معينة أو معايير خاصة

وترتبط ىذه االسس . 
سياسة التعميم في أي دولة من الدول تنص بعض ارتباطا وثيقا بالعناصر السابقة الذكر,وان 

بنودىا عمى ضرورة العناية واالىتمام بالمناىج كوسيمة من وسائل التربية والتعميم ، وتضع ليا 

 االهذاف التعليمية

 المادة العلمية

 طرائق التذريس

 التقويم

 شخصية المتعلم

علم التربويشخصية الم  

الظروف المحيطة بالعملية 

 التعليمية
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، لذلك البد من النظر  13األسس التي يجب أن تستند عمييا وما يجب أن تتضمنو في ثناياىا
مع ومن خالليا ومن خالل أىداف التربية أساسًا في الغاية األساسية من التعميم في المجت

 -:سوالتعميم األخرى يمكن أن توضع األسس التي يجب أن تبنى عمييا المناىج ومن ىذه األس

 االساس الديني 

 االساس االجتماعي 

 االساس النفسي 

 االساس المعرفي 
 

 . المبحث الثاني1
 النظام التربوي في العراق عمىنظرة شاممة . 1.1

 التعميمي نظامال . هيكل1.1.1
 بيـدف توثيق متزايـدا وجيـدا ان يعمل بشكل دؤوب العراق في التربوي الحقل يتوجب عمى

ان تسعى الى  التربيـة  وزارة فالضرورة تقتضي عمى ، التعميم مجال في المجتمع مع التعاون
 الندوات في كةوالعمميـة، والمشار  التربوية المؤسسات مع والعممي والثقافي التربوي التعاون تحقيق

 بالعممية العالقة ذات والمؤسسات تعقـدىا الوزارات التـي التربويـة والمـؤتمرات واالجتماعات
 مايتـصل وخاصـة والتحـديث التجديـد اتجاىات من االستفادة الـوزارة عمى . وان تعمل11التربوية 

 من الطاقات مستفيدة بيموتدري المعممين واعداد والتقويم والمناىج والتقنيات بـنظم المعمومات
 الدول بعض من بإسيام داخميـًا وخارجياً  لمعراق المتاحة والتأىيل التدريب فرص ومن المتوافرة
 الكبيرة الجيود فضال عن استثمار .والتعميم العالقـة بالتربية ذات الدوليـة والمنظمات المتقدمة
 التنموية أىدافيا تحقيق بيدف مستمزماتيا الضرورية وتأمين التربية عممية إدامة في المبذولة
  بيا. واالرتقاء
بدأت ورزارة التربية بحممة تغيير المناىج الدراسية وىنا يجب ان تأخذ بنظر  2333منذ عام 

إن دراسة المجتمع تعد المجال الحيوي الذي االعتبار الظروف االجتماعية التي يعيشيا البمد ف
يا وأىداف التربية تشتق من طبيعة المجتمع، وتعد الثقافة من مظاىر تشتق منو التربية أىداف
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, فضال عن عوامل اخرى كالعموامل السياسية المجتمع الميمة الواجب أن يراعييا المنيج
 واالقتصادية....

 المستوى عمى بكاممو التعميم لنظام التدريجي لذا يتوجب عمى وزارة التربية ان تعمل عمى البناء
 عمى التعميمية بالمواد وتزويده كبيرا التعميميـة تطويرا تسعى الى تطوير المؤسـساتو  الوطني،
فضال عن اخذىا بنظر  ، التعميم الى الوصول عمى االفراد قدرة كافـة وتزيد الـتعمم مـستويات

 عممية عمى لمصرف النقدي الدفع عنصر توافر المرافق التعميمية القائم عمى  االعتبار تطور
والجنـوب ومختمف  الوسـط منطقتـي في المدارس معظم حالة والشراء محميا, فنجد اليوم ان البناء

 قطاع الييا يحتاج التي المخصصات في النقص بسبب مناطق ومحافظات العراق متدنية
 سواء كافة محافظـات العراق فـي التعميم قطاع في القائمة الفجوة سد إلى فعمييا السعي  التعميم،

 جيد المدرسية. وصب والكتب والمستمزمات المعممين توفير أم التأثيث أم التحتية نيةالب حيث من
 التعميمية المؤسسات وتييئة المناىج حيث من التعميمي تطوير النظام عمى العراق في المسؤولين

لمتطـورات  ومواكبة متابعة من العراقيين مافات وتعويض بالمدارس وزيـادة االلتحاق وبنائيـا
 باقي الدول. في يةالعمم

 -:12ولتحقيق االىداف التربوية السابقة الذكر يتوجب عمى وزارة التربيو االىتمام بالمحاور التالية
 انواعيا عمـى اختالف وادارتيـا لمـوزارة التابعـة الحكومية التعميمية المؤسسات انشاء -1

 .ليا الالزمة والمـواد التعميمية المؤىمـة البـشرية االطر ،وتوفير ومستوياتيا
صالحو المتـضرر منيا وترميم الحكومية التعميمية لممؤسسات الصالحة االبنية توفير -2  وا 

 .الجديدة التربوية السياسة مع ينسجم بما وتوزيعيا
 والبيئية التربويـة والصحية باالسـس تقيدىا يكفل بما الخاصة المؤسسات عمى االشراف -3

 السميمة.
 التربوي في العراق النظام تواجه التي الرئيسة دياتوالتح .  القضايا1.1.1

 مفكرة عقول من وبمـا لديو نيـضتو صناعة ووسيمة المجتمع تنمية اداة ىو الجيد التعميم ان
 العممي التخطيط في العجز طالو التربيـة الذي قطـاع ان في شك ،وال التغيير تصنع ومبدعة

 االعمار اعادة في رئيسة وتحديات اياقض بروز افضت الى سمبية ممارسات و المدروس
 -: ابرزىا التربـوي من النظام وتحديث
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 .  االبنية والمدارس1.1.1.1
 والمحافظة ، االبنيـة المدرسية من كاف   عدد توفير ىو التعميم عممية لنجاح الميمة االمور من

 العجز سبب مما المدرسية االبنية فـي عرض متزايدا قصورا ىناك ان والمشكمة بإدامتيا عمييا
 التي المدارس اعداد في تزايد شكل عمى وانعكس.  اعـداد المسجمين فـي النمـو اسـتيعاب عن

 الحد فييا ال يتوافر واليزال كان المدارس من الكثير وان  .13الدوام  ثالثي او بنظـام مزدوج تعمـل
 من وجـود العديد جانب الى والنظافة، الصحية والمرافق المياه ودورات المياه مـن مصادر االدنى

 . والخيم الصرائف من المبنية او الطينية المدارس
 

 .  المناهج1.1.1.1
 تتعمق التي التـصدي ليا تمك ينبغـي والتي التربوي القطاع واجيت التي التحديات اىم من

روف والتوافق مع الظ لألنسجام عـن افتقارىا فـضالً  جمود، من بو تتصف وما التربوية بالمناىج
 التدريس فـي طرائق وتركيزىم العمل, سوق احتياجات مع أوالتكيف الراىنة التي يعيشيا البمد

 التربية وزارة يتوجب عمى التحديات ىذه مواجية اجل ومن  .العميق الفيم بدون والتمقين التقميدية
المحـاق  اجـل من التعميم نوع تحسين الى تيدف التي التربوية لمسياسة ان تعتمد اتجاىـات جديدة

 والتدريسي المالك التعميمي بقدرات واالرتقاء التربوي بالميدان العالمي االداء ذات البمدان بمستوى
 ويعد المستدامة التنمية العمل ومتطمبات سوق باحتياجات افضل استجابة ولتحقيق وكفاياتيم
 . التعميم نوعية االساسية لرفع االركان من واحداً  المناىج تطوير

 .  المعممون1.1.1.1
 التطوير العممي عن وبعده شديد اىمال من السابقة وحتى االن العقود في المعمم عانى لقد

 واالىداف يتناسب وبما التكنموجيـة الحديثة االسـاليب ومواصمة مواكبة عمى قدرتو وعدم والتقني،
 في سواء التالميذ مع وتواصمو فعاليتو ضعف ادى الى ممـا معيا، وتوافقو التربوية والسياسات

 ضـعف عـن فضالً  ، التعميمية العممية مواكبة في دوره تفعيل او في الدراسـية المادة ايصال
 لـذا فان وناجحة، مترابطة تعميمية اسرة تكوين اجل من امورىم وبأوليائيم ارتباطـو بالتالميذ

 وتباين أواالدائي الفني حيـث المستوى مـن سـواء النظـر إلعادة تحتاج التعميمية الييئة اوضاع
 .14لممعممين الميني االعداد مستوى
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 والتقويم القياس واساليب . االمتحانات2.1.1.1
 ومعرفة الدراسية الطفـل لممادة استيعاب مدى معرفة في وأساسي ميم بدور االمتحانات تسيم

 في لمتبعةا ايضًا الوسيمة وىي بيا، التـي يمر الدراسية السنوات خالل من الدراسي تحصيمو
 العراق في المدرسية االمتحانات وتعاني .التعميمية العممية مـدى نجاح لمعرفـة الطفـل قدرات تقويم
 الرسوب من لمنعو المتمرس التمميذ تقويم عممية في واالسـاليب القديمة الوسـائل استخدام من

قياس  كيفية ةلمعرف الالزمة الدراسات وضع في متخصصين وجود لعدم وذلك نظراً  والتسرب،
 متابعة في ىنـاك صعوبات تـزال ما حيث وتقويمو الدراسية، لممادة استيعابو ومدى الطفل وتقويم
 . 15الدراسية السنوات خالل وتعقبو المتمرس التمميذ

 وكفايته التربوي . االشراف3.1.1.1
 المحاور هىذ ضمن ومن كميا المحاور التعميمية شممت العراق في التعميمية العممية تردي ان

 ، والتقويم والتـدريب ، التوجيو في ضعف من التربوي عـانى االشراف حيـث التربـوي االشـراف
 المشرف دور كان ، ولما التعميميـة العممية في دوره ضعف عن فضالً  ، واالىمال ،والجمود
 عممية في مالمعم ىمة استنياض في لـم يساعد ىذا ان اال ، المعمم فعالية مدى تقويم ىو التربوي
 في الحديثة التربوية االسس الى وافتقاره التربوي تأىيـل المشرف سوء بسبب وذلك ، التعميم
المـشرف  ضـعف في ساعد التربوي المشرف مع المعمم تفاعل عدم ان ، كما المعمـم متابعـة
 تحـسين دور في جديدة اسس وضع الى المسؤولة ان تتجو الجيات فيتوجب عمى. التربوي

 االساليب وفق عمى خـالل التدريب مـن وذلـك تفاعالً  اكثر ليكون بو واالىتمام التربوي شرفالم
 قدراتو. لرفع الحديثة

 
 الخاتمة

وقد  عتبر لحد ما العمود الفقري لمتربية.ييحتل المنيج مركزًا حيويا في العممية التربوية ال بل 
ربوية األخرى فان تعقد مشاكل الحياة تطور مفيوم المنيج الدراسي مثمما تطورت المفاىيم الت

واشتباك مصالح األفراد والجماعات شمل جميع النواحي وتغمغل في كل منعطف وزاوية فييا 
وبالطبع أصاب التربية والتعميم نصيب وافر منيا فضاُل عن التغيرات في األسس واألساليب 

 مع أساليب الحياة الجديدة.مالئمة لممطالب الحيوية الجديدة التي تتالءم  جعمياالتربوية ل
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ومثمما تطورت البحوث والدراسات لمعرفة أىمية إعداد المعمم والمدرس وتوجييما ليكونا قادرين 
عمى االضطالع بالمسؤولية المترتبة عمييا والقيام بيا بأكمل وجو. فإن االىتمام بالمنيج الدراسي 

المنيج استندت في أفكارىا عمى سمط الضوء عمييا ولذلك تباينت نظريات المنيج. ونظريات 
أسس ومبادىء انطمقت منيا ونجد أن ىناك نظريات احتفظت بأفكارىا األساسية وان اختمفت 
أساليبيا ومنذ تأسيسيا كفكرة مثل الفمسفة المثالية والواقعية وىناك من النظريات ما اندثر ثم 

 قامت بأسماء مختمفة.
مع وفمسفتو وثقافتو وحاجاتو وتطمعاتو وىو الصورة والمنيج ىو المرآة التي تعكس واقع المجت

التي تنفذ بيا سياسة الدول في جميع إبعادىا السياسية واالجتماعية والثقافية والتربوية 
 واالقتصادية.

ان عممية وضع المناىج ليست عممية بسيطة تتم باستقطاع المادة العممية من المصادر 
اىج اىداف واضحة ومدروسة مسبقا لكي تعطي ىذه ينبغي ان تكون ليذه المنلذا  وتشكيميا

, المناىج مخرجاتيا بشكل صحيح بما يخدم العممية التعميمية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام
توضع ىذه المناىج من قبل لجنة تتضمن اساتذة متخصصين في المادة العممية )تخصص و أن 

ع عمى المناىج المناظرة, لممفردة ان تطمالدراسية العممية و  دقيق( وخبراء في وضع المناىج
المنيجية المراد وضعيا, في الجامعات العالمية الرصينة وتدرسيا دراسة مستفيضة كون ىذه 
الجامعات تمتمك خبرة عالية يمكن االستفادة منيا والبقاء عمى تواصل معيا في التحديثات 

جتماعية والثقافية والسياسية تأخذ بنظر االعتبار الظروف اال, لكن يتوجب عمييا ان المستقبمية
إن دراسة المجتمع تعد المجال الحيوي الذي تشتق منو التربية أىدافيا التي يعيشيا البمد, ف

مظاىر المجتمع الميمة  ىي مظير منالثقافة  ولمجتمع، ىذا اوأىداف التربية تشتق من طبيعة 
اشرة كطرائق التدريس , فضال عن عوامل اخرى مباشرة وغير مبالواجب أن يراعييا المنيج

 والظروف المحيطة بالعممية التعميمية وشخصية كال من المعمم والمتعمم, وغيرىا.
 النياذلك و كم ونوع المادة العممية عمى لجنة وضع المناىج الدراسية ان تراعي ينبغي كما 

لتالي تخضع لعوامل نفسية, اذ يمكن ان يتسبب كم المادة واالسياب بيا الى ارىاق الطالب وبا
عدم تحقق المخرجات المراد تحقيقيا من ىذا المنيج, وفي كل االحوال فان النوع مقدم عمى الكم 

لمنيج ىو المرآة التي تعكس واقع المجتمع وفمسفتو فا بما يتناسب مع التخصصات المختمفة.



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

398 

ياسية وثقافتو وحاجاتو وتطمعاتو وىو الصورة التي تنفذ بيا سياسة الدول في جميع إبعادىا الس
 واالجتماعية والثقافية والتربوية واالقتصادية.

يحضى اسموب التدريس بنفس القدر من االىمية الذي يحضى بو وضع المنيج العممي ونوعو, 
 اذ ان عدم امتالك االسموب المناسب في تدريس المنيج ال تتحقق االىداف المراد تحقيقيا منو

تدريس المنيج و المجوء الى االساليب التفاعمية في عدم التمسك بالطرق التقميدية لذا يتوجب 
عداد التقارير والبحوث المصغرة من اجل اعطاء الطالب دور في اكتشاف  وورش العمل وا 
المعمومات وعدم القاء الميمة كميا عمى عاتق االستاذ, وبيذا سيقوم االستاذ من خالل ىذه 

لوجيا السمعية والمرئية في عرض استغالل التكنو , فضال عن مطمبةلالنشاطات بدور تقييمي 
المادة العممية ذلك ان االساليب العممية تكون اسرع من االساليب النظرية في ايصال وترسيخ 

تكون مقبولة اكثر وغير مممة مع مراعاة التوازن بين االسموبين )النظري  كونيا المعمومات
ن االسموب النظري فيو والعممي( بنسبة يحددىا المختصون في وضع المناىج, اذ ال غنى ع

 االساس في العممية التعميمية.
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