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 املناهج الدراسية وسبل مىاجهة االزمات االجتماعية
 اجملتمع العراقي امنىذجا

 ايناس صادق حموديم.                                                                   
 جامعة بغداد / كمية المغات                                                                  

 قسم المغة االسبانية                                                                      
 المستخمص

ان المنيج ال يقتصر عمى المقرر الدراسي او المفردات المقتبسة من المصادر والمراجع لتكوين 
عممية وما المادة العممية في مرحمة ما لتخصص ما, فان مفيوم المنيج اوسع واشمل من المادة ال

المادة العممية اال عنصرا اساسيا من عناصر اخرى يتالف منيا المنيج, اذن فالمنيج عبارة عن 
خطة تعميمة شاممة تتضمن عدة عناصر ابتداءا بوضع المفردات الدراسية واالنشطة التعميمية 

 دافو.والوسائل واالساليب المتبعة في ايصاليا وعممية التقويم لمخرجات المنيج وتحقيق اى
لذا فان المنيج يعرف عمى انو "خطة يتم عن طريقيا تزويد التالميذ بمجموعة من الفرص 
التعميمية التي تعمل عمى تحقيق اىداف عامة عريضة, مرتبطة باىداف جزئية او خاصة 
بموضوع محدد بتعبير اخر, ان المنيج يتضمن المادة الدراسية والغايات واالىداف والخبرات 

 تعميمية اذ انيا بمجمميا عناصر لتكوين مفيوم المنيج. واالساليب ال
ىم البراعم الصغيرة التي تحتاج منا مزيدًا من االىتمام والعناية، لموصول بيم إلى  فاألطفال

يجاد الحمول  المستقبل، ليكونوا أكثر قدرة عمى مواجية الصعوبات وكيفية التعامل معيا وتجاوزىا وا 
إال من خالل عممية تربوية وتعميمية متوازنة لبناء شخصيتيم  المثمى ليا، وكل ىذا ال يتم

 .المستقمة
جدل واسع بين  الدراسية اثارت المناىج تغيير اال ان العممية التربوية في العراق وخصوصا

عديل ىو ضرورة طبيعية لمواكبة التطورات اإلقميمية المؤيدين والمعارضين فرغم أن التغيير والت
المشكمة الحقيقية تكمن في أن  والدولية في مجال التعميم والتربية إال أن المعترضين يرون أن

الوزارة ال تأخذ وقًتا كافُيا لدراسة نتائج ىذه التغييرات، فمم نجد مثاًل خطة لمتقييم، بل عمى العكس 
ث بكثرة وبسرعة تربك الطالب والمدرسين مًعا، وبدوره يؤدي الى من ذلك فإن التغييرات تحد

http://productionsrv/news/arabic/2004/1/1-5-4.htm
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ارباك العممية التربوية, فضال عن انيا تعطي انطباًعا سيًئا لدى الشارع بأن التغييرات عشوائية 
وفوضوية، حيث أنيا تثير الشكوك بشأن الوزراء وغايتيم من ىذه التغييرات. فقد تعاقب خمسة 

، تمثل إنجازىم الوحيد جميًعا بتغيير المناىج، وطاليم جميًعا 4003منذ  وزراء عمى وزارة التربية
اتيام تقاضي عموالت كبيرة من المطابع، عمى حساب تغيير المناىج بطريقة غير مدروسة، 

ىدار المال العام  .وا 
، بعد الحرب عمى العراق 4003البدء بتغيير المناىج في العراق كان لممرة األولى في بداية عام 

شمل التغيير في بداية األمر بمواد قميمة شممت التربية اإلسالمية ومعيا التاريخ، وطال التغيير و 
بعض المصطمحات، والغاء بعض العبارات التي تخص الحكومة السابقة والحروب التي خاضتيا. 

ات والالفت لمنظر أن مدير المناىج في وقتيا أكد أن عممية تغيير المناىج اكتممت بعد ثالث سنو 
سيشيد اكتمال المشروع واالنتياء من التحديث المطموب،  4004من البدء بالتغيير، وأن عام 

الذي سيكون موازيًّا لمتطور العالمي. الذي يثير االستغراب أن بعد كل ىذا التغيير والمفترض أن 
اال اننا يثبََّت المنيُج الجديد من أجل العمل عمى تقويمات التغيير الحاصل في الثالث سنوات, 

نتفاجئ بعد تغيير طاقم وزارة التربية, يأتي الطاقم الجديد ولم يكن منو اال ان جاءنا بمناىج جديدة 
اثقمت كاىل االىالي والطالب عمى حد سواء ولم تراعي الفروقات الفردية لدى االطفال فضال عن 

طاء الكثيرة التي ترد التخبط في تغيير المناىج وعدم دراستيا بشكل جيد, والدليل عمى ذلك االخ
 فييا.

اوضح المعممين والمدرسين الى العديد من االسباب التي تؤدي الى عدم قبول تغيير المناىج 
  -الدراسية منيا:

 .عدم توافر الوسائل االيضاحية 

  المناىج الدراسية غير مدروسة وغير ممنيجة والتالئم عقول الطمبة الحتواءىا عمى كم
 عمى الطمبة فيميا او استيعابيا. ىائل من المعمومات يصعب

  طالب. 00نقص في االبنية المدرسية واحتواء الصف الواحد عمى اكثر من 
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  قمة الدورات التدريبية لمكوادر التدريسية والتي تعد خطوة ميمو جدا لكي يستطيع المعمم
 فيم المادة واالطالع عمييا وبدوره يتمكن من ايصال المعمومو الى الطمبة.

 م المناىج والكتب المقررة لمطالب مع بدء العام الدراسي مما يضطر بعض عدم تسمي
االىالي الى النزول الى االسواق لشراء الكتب وقد تجاوز سعر الكتاب الواحد اكثر من 
عشرة االالف دينار, وبالتالي فأنو يثقل كاىل االىالي. فضال عن وجود الكثير من 

اء الكتب, فيضطر الطمبة انتظار توزيع المناىج الطمبة المتعففين الذين اليستطيعون شر 
عمييم وقد يتاخر توزيعيا احيانا الى انتياء النصف االول من العام الدراسي, كل ىذه 

 االمور تؤدي الى ارباك العممية التربوية والتعميمية في العراق.

ء كل عام دراسي اما االىالي فيعاني العديد منيم في العراق من تغيير المناىج الدراسية مع بد
ويرى البعض منيم ان الواقع التربوي في العراق يتعرض الى مؤامرة كبرى وذلك الن القرارات 
الوزارية بتغيير المناىج الدراسية غير صائبة, فاالىالي يرون ان المناىج الدراسية الجديدة 

دريسية, فالغرض التتناسب مع عقمية ابناءىم فضال عن عدم تناسبيا مع طاقة وقدرة الكوادر الت
من المناىج الدراسية ىو تغذية عقول الطمبة وتحقيق البناء العممي التخصصي لكن مانراه االن 
ىو ضبابية ىذا التغيير الذي ولد نفور كبير لممناىج الدراسية من الطمبة واالىالي عمى حد 

واالوضاع الصعبة سواء. فوجد االىالي انفسيم امام مناىج دراسية غير عابئة بالعوامل البيئية 
التي يعيشيا العراق وغير مراعية الفوارق الفردية لدى الطمبة فضال عن الظروف االقتصادية 

 والسياسية الصعبة التي نعيشيا في ظل االوضاع الراىنو.

Abstract 

The curriculum is not limited to the curriculum or vocabulary quoted from 

the sources and references to the composition of the scientific material at 

some point to a specialization, the concept of the broader and more 

comprehensive approach of the scientific material and the scientific 

material, but a key element of other elements of the curriculum, then the 

curriculum is a comprehensive teaching plan Includes several elements 

starting with the development of vocabulary and educational activities, 

methods and methods used in delivering them and the process of 

evaluating the outputs of the curriculum and achieve its objectives. 
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Therefore, the curriculum is defined as "a plan through which students are 

provided with a range of educational opportunities that work to achieve 

broad public objectives, linked to specific goals or specific subject matter. 

In other words, the curriculum includes the subject matter, objectives, 

objectives, experiences and educational methods as they are, Concept of 

curriculum. 

Children are the small buds that need us more attention and care, to get 

them to the future, to be more able to cope with the difficulties and how to 

deal with them and overcome them and find optimal solutions to them, all 

this is only through a balanced educational and educational process to 

build their independent personality. 

However, the educational process in Iraq, especially the change in 

curricula, has caused widespread debate among supporters and opponents. 

Although change and modification is a natural necessity to keep abreast of 

regional and international developments in the field of education and 

education, the objectors believe that the real problem is that the Ministry 

does not take sufficient time to study the results of these changes , For 

example, there is no plan for evaluation. On the contrary, the changes 

occur frequently and quickly disrupt the students and teachers together, 

and in turn lead to confuse the educational process, as well as it gives a 

bad impression in the street that the changes are random and chaotic, 

Raise doubts about the ministers and their purpose of these changes. Five 

ministers have been punished by the Ministry of Education since 3002. 

Their only achievement is to change curricula. They all accuse them of 

charging large commissions of printing presses at the expense of changing 

curricula in an unthought manner and wasting public money. 

The beginning of the curriculum change in Iraq was the first time in the 

beginning of 3002, after the war in Iraq and included the change in the 

beginning with a few materials, including Islamic education and history, 

and change some terms, and cancel some of the words that concern the 

previous government and wars. It is remarkable that the curriculum 

director at the time confirmed that the process of curriculum change was 

completed three years after the start of change, and that 3003 will see the 

completion of the project and the completion of the required 

modernization, which will be parallel to global development. Which is 

surprising that after all this change and is supposed to prove the new 



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

 

 

230 

approach to work on the calendars of change in the three years, but we are 

surprised after the change of staff of the Ministry of Education, the new 

crew comes and it was not only came to us new curricula burdened 

parents and students to the extent Whether they did not take into account 

the individual differences in children as well as the confusion in the 

change of curricula and not studied well, and evidence of that many 

mistakes that are contained therein. 

Teachers and teachers have pointed out many reasons for not accepting 

the change of curricula such as: 

. 

the minds of students to contain a large amount of information is difficult 

for students to understand or understand. 

s and the inclusion of a single class on more 

than 00 students. 

step so that the teacher can understand the material and see them and in 

turn can deliver the information to students. 

of the school year, forcing some people to go down to the market to buy 

books has exceeded the price of one book more than ten thousand dinars, 

and therefore it weighs heavily on the people. As well as the presence of 

many students who can not afford to buy books, students are forced to 

wait for the distribution of curricula and may delay the distribution 

sometimes to the end of the first half of the academic year, all these things 

lead to confuse the educational process in Iraq. 

As for the people, many of them in Iraq are changing the curriculum with 

the start of each academic year. Some of them see that the educational 

reality in Iraq is exposed to a big conspiracy because the ministerial 

decisions to change the curriculum are not correct. The people see that the 

new curricula are not compatible with the mentality of their children The 

purpose of the curriculum is to feed the minds of the students and achieve 

the scientific construction of specialization, but now it is the fog of this 

change that generated great aversion to the curricula of students and 

parents alike. And found the people themselves in front of curricula are 

not indifferent to the environmental factors and difficult conditions 
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experienced by Iraq and taking into account the individual differences of 

students as well as the difficult economic and political conditions we live 

under the current situation. 

 
 المقدمة

ان الفعال في بيئتو المحمية اإلنس ىو المواطن الصالح والذي تسعى المدرسة إلى تكوينو ان 
ومجتمعو الوطني والمجتمع اإلنساني كمو؛ الشخص الذي يؤمن بحريات األفراد وبالمساواة بين 
الجميع التي تكفميا الشرائع والقوانين واألنظمة التي يعيش في ظميا المجتمع؛ يؤمن بضرورة 

التعاون الدولي؛ يكتسب  التعايش بين الدول والحد من المنافسة والصراعات، وبضرورة تشجيع
المبادئ الديمقراطية السممية، ويحاول تطبيقيا في حياتو اليومية؛ يعي المشكالت والقيم السائدة 
في مجتمعو وأمتو؛ يعرف شؤون مجتمعو وييتم بيا، ويبرىن عمى ىذا االىتمام عمميا؛ يؤمن بأن 

يعتز بكرامتو؛ يؤمن بقيم  لو حقوقا ينبغي الحصول عمييا وواجبات ينبغي عميو القيام بيا؛
؛ إن تحقيق تمك المواصفات يتم من خالل تعميم التالميذ كيف يصنعون 0التسامح والتعايش

القرارات بأنفسيم أثناء مناقشتيم لممشكالت من حوليم، ويحولون ىذه القرارات إلى أعمال بعد 
طبيقو. فيم بذلك استقصاء اجتماعي واستقصاء القيم وتنقيحيا وتفسيرىا ثم صنع القرار وت

يصنعون قرارات فعالة في خدمة أنفسيم ومجتمعيم، تمكنيم من امتالك ميارات البحث 
الضرورية لمحياة، ولتحمل المسؤولية االجتماعية، والمشاركة الفعالة في الشؤون االجتماعية 

ال ىو ذلك المواطن الفع –كيدف أسمى لكل تربية  –والبشرية من حوليم. إن المواطن الصالح 
في خدمة نفسو وبيئتو المحمية ووطنو والمجتمع اإلنساني من حولو، وبالتالي فيو أيضا اإلنسان 

 الصالح.
 إلى المدارس تحويل بشروط تيتم التي البحوث نشطت و كمؤسسة بالمدرسة كبيرة عناية ظيرت 

 مساىمةال و التربوي التجديد مستوى عمى القرار اتخاذ في االستقالل من نوع ليا ، مؤسسات
 ، لممؤسسة المندمج المنياج و المؤسسة مشروع تنظيم في المبادرة و دعائمو إرساء في الفعمية
شراك المحمي المجتمع فعاليات مع الشراكة و التعاون اتفاقيات وعقد  المينيين و التالميذ أولياء وا 
 عميميالت -التربوي األداء مستوى من الرفع في ، غيرىم و وفالحين وتجار حرفيين من

 التقدم بموازاة و نشطت و . والثقافي االجتماعي و االقتصادي المحيط تنمية في والمساىمة
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 وتوظيفيا التربية مجال في التكنولوجيا من االستفادة أوجو مختمف تتناول دراسات ، التكنولوجي
 ليس ميمالتع مجال المعموميات و االتصال تكنولوجيا فاكتسحت .والمدرسين المدرسة أداء لتحسين
 ىي كثيرة . التكنولوجي المنياج فظير ، العمل وتنظيم التفكير في كأسموب بل فحسب كوسائل
 ومنيا ، السائدة المناىج وقصور بسوء يرتبط ما فمنيا ، المناىج تطوير إلى تدعو التي األسباب

 تمس التي والتالميذ،أ تصيب التي تمك أو البيئة و المجتمع عمى تطرأ التي بالتغيرات يرتبط ما
 وغيرىا. التربوية الساحة عمى يستجد ما تأثير بحكم ، ذاتو التعميمي النظام

 و التربية أن ىو ، التربوي المجال في اإلصالح و التطوير حدوث يفسر ما فإن عموما و
 باستمرار تخضع المجتمعات أن بما و.  بو ويتأثر المجتمع فيو يؤثر اجتماعي نشاط التعميم
 مع بالتكيف ليا يسمح مما مستمر، بشكل و تتطور أن البد كذلك التربية فإن ، لمتحول

 تام نموذج إلى االنتياء إمكانية في االعتقاد الخطأ من يكون ىنا ومن.  الجديدة االحتياجات
 في التغيرات مع باستمرار التالؤم عمى تعمل التعميمية األنظمة أن ذلك.  لممنياج ومثالي

 . عصرية صيغ إلى المجتمعات تحول عن الناتجة و االحتياجات
 . الفصل االول1

 المعاصر التربوي المشيد في التحوالت و المناىج تطوير . 1.1
ان المنيج ال يقتصر عمى المقرر الدراسي او المفردات المقتبسة من المصادر والمراجع لتكوين 

من المادة العممية وما  المادة العممية في مرحمة ما لتخصص ما, فان مفيوم المنيج اوسع واشمل
المادة العممية اال عنصرا اساسيا من عناصر اخرى يتالف منيا المنيج, اذن فالمنيج عبارة عن 
خطة تعميمة شاممة تتضمن عدة عناصر ابتداءا بوضع المفردات الدراسية واالنشطة التعميمية 

 نيج وتحقيق اىدافو.والوسائل واالساليب المتبعة في ايصاليا وعممية التقويم لمخرجات الم
لذا فان المنيج يعرف عمى انو "خطة يتم عن طريقيا تزويد التالميذ بمجموعة من الفرص 
التعميمية التي تعمل عمى تحقيق اىداف عامة عريضة, مرتبطة باىداف جزئية او خاصة 

 4بموضوع محدد".
رات واالساليب التعميمية بتعبير اخر, ان المنيج يتضمن المادة الدراسية والغايات واالىداف والخب

 تكوين مفيوم المنيج. ليا عناصر ماذ انيا بمجم
 -تحوالت المشيد التربوي المعاصر تشمل:
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 المتعمم عمى التركيز  .1.1.1

 ضرورة فكرة نشر نحو السعي في يكمن,  المعاصر التربوي المشيد في بروزا األكثر التحول لعل
 ىو وكما إذ, وجذري كمي تجديد ذلك في ليس الحال بطبيعة. ذاتو المتعمم عمى التعميم تمحور
 العديد ناضمت حيث, الماضي القرن أوائل نشأتيا منذ الحديثة التربية ميز التيار ىذا فإن, معموم
 عمى يقوم الذي التعمم ضد, المؤسساتية التربية خاصة وبصفة التربية في الحديثة المدارس من

 .3 التمقي – اإللقاء أسموب
 الفكرة ىذه التعميمي النظام مركز في التمميذ جعل فكرة تعميم اتجاه في حثينالبا بعض نشط كما
 مواضيع تناولت التي و المؤلفات و البحوث من العديد وراء الماضية العشرية خالل كانت التي
 السؤال و…  التعمم إتقان ، لمتمميذ الشخصي العمل, المساعدة تفريد,  الوصاية موضوع مثل من

 وحجرات الممارسة إلى طريقيا وجدت وىل المدارس إلى بالفعل األفكار ىذه تدخم ىل ، اآلن
 عندما خاصة ، المتعمم حول التمركز ىذا إن 2؟ وصعوباتو التطبيق معوقات ىي وما ؟ الدرس

 أحد ال وأن وعممو معموماتو يبني الذي ىو التمميذ أن يعني,  الذاتي بالتعمم يعرف فيما يتشخص
 دور تيميش يعني ال ذلك الحال بطبيعة.  العممية ىذه في يعوضو أن و محمو يحل أن يمكن

 منطقيم في التالميذ أخطاء اكتشاف عمى باستمرار يعمل المدرس إن.  بالعكس بل ، المدرس
  .الشخصية إنتاجاتيم و أدائيم وفي التفكير في أسموبيم في و الخاص

 بجميع عموما واالىتمام الخاصة التمثالت و التصورات بتمك العناية الضروري فمن لذلك
 قمب في وجعميا بل عناية، من تستحقو ما إيالؤىا ينبغي والتي,  لممتعمم السابقة المكتسبات

 المفاىيم زعزعة عبر التعمم يمر بل ، لممعمومات تراكم مجرد ليس التعمم إن.  التعميمي النشاط
 .األخطاء و المعوقات و لمصعوبات النشطة المعالجة وعبر,  خاص بشكل

 الفارقة . التربية2.1.1
 الفردية الفروق و بالخصوصيات العناية إلى, تمقائي وبشكل المتعمم عمى المتمركز االتجاه يقود
 وتوجيييا التعمم أساليب بتنويع العناية إلى يقود كما.  لمتمميذ االجتماعي و الشخصي بالتاريخ و

 تيميش تجنبنا المتعددة الذكاءات و فرديةال بالفروق العناية إن.  الخصوصيات تمك لتالئم
 المشكمو إن . الخاص وذكائيم منطقيم وتجاىل العمل و التفكير في المتعممين أسموب

. واحد أسموب في التقوقع و الجمود تجنب محاولة في يكمن,  والمعرفة التعمم أساليب بخصوص
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 لقد .خاص منيج إلى بماور  خاصة تربية إلى يحتاج قد تمميذ كل كون في التحدي يكمن وقد
 نذكر ، الحديثة النفسية النظريات من بالعديد الفردية الفروق ودراسات الفارقة التربية ارتبطت

 من كثير اقتناع عدم بسبب ظيرت التي و المتعددة الذكاءات نظرية المثال سبيل عمى منيا
العديد من الفروقات في  وجود تأكيد إلى أبحاثيم وانتيت.  الموحد الذكاء بفكرة النفس عمماء

 : وىي4 مستوى الذكاء
 الرياضي – المنطقي الذكاء – المغوي الذكاء –
 الفضائي – البصري الذكاء – الحركي – الجسمي الذكاء-
 التفاعمي الذكاء – الموسيقي الذكاء –
 .الطبيعي الذكاء – الذاتي الذكاء –
 لدييم ما و طالبيم ذكاء نوع ر،مبك وقت في اكتشاف إلى ، المدرسين النظرية ىذه تدعو و

(  الدراسي التخمف و الضعف عالمات من بعضيم أظير ميما)  ميول و قدرات من ، جميعا
 إلييا يميل معينة مينة أو معين مجال في وبارعا كفأ صاحبيا تجعل حتى رعايتيا و تنميتيا و0
 . مزاولتيا عمى الميارية و العقمية القدرة لو و

 حيث من الطالب بين فروق بوجود تقر التي الفارقة التربية في الدراسات نتائج من كان كما
 الدول، من العديد في ميدانيا تجريبيا و المتطورة النظم من العديد ظيور ، قدراتيم و ميوليم
 : الثانوي التعميم مستوى عمى أىما من ولعل

 ؛ االختيارية المقررات و األساسية المقررات بمبدأ األخذ –
 صفوف في التالميذ تجميع أو المتعددة القدرات ذات الدراسية الصفوف جمناى –

 .قدراتيم حسب
 قدراتيم وفق عمييا الطالب يوزع مستويات ثالثة إلى أساسية مادة كل تصنيف –
 . الذاتي التعمم –
 . باالكتشاف التعمم –

 لكونيا نظرا,  ومحاسبة سؤال موضع بدورىا وضعت الفارقة التربية ىذه أن ىو المالحظ ولكن
 يطرح الذي األمر,  اكتظاظيا و الصفوف في الطالب تجانس عدم إشكالية باستمرار تواجو

 .التطبيق و الممارسة مستوى عمى ، اإلداريين و المعممين أمام حقيقية صعوبات
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 األخالقي . المنياج 3.1.1
 صياغة وضرورة األخالقية لمتربية االعتبار إعادة أىمية ، المعاصرة الدراسات من العديد أثبتت
 و المعارف عمى فقط ليس و(  القيم مدرسة) األخالقية القيم عمى أولوياتيا ترتكز مدرسية ثقافة

 األخالقي المنياج عن الحديث ،إلى المنياج بنظريات المشتغمين ببعض أدى مما.  الميارات
 النقاط في تمخيصيا يمكن التي و المنياج ىذا يحققيا أن ينبغي التي األىداف من عددا وحددوا
 : 4التالية

 و األمانة:  مثل ، فييا مرغوب شخصية عادات و سمات التالميذ اكساب عمى الحرص –
 . اآلخرين مساعدة و التعاون

 االنتماء مثل ، ومقدساتو تاريخو و بالوطن و بالمجتمع المتصمة بالقيم االرتباط عمى الحرص –
 . وتراثو المجتمع لثقافة المميزة الخصائص ومعرفة لالعم تقدير و التضحية و االلتزام و
 و التعاون و االحتالل فكرة رفض و االنسان حقوق احترام:  مثل ، الكونية القيم ترسيخ –

 عمييا صادقت التي المواثيق و المبادئ و الدولية الشرعية أىمية تقدير و التسامح و الحوار
 .  األمم

 ، التوجيات و األىداف ىذه لمثل منبعا التربية في اإلسالمي المنياج في نجد فإننا لمتذكير و
 و ذاتيا في غاية ليست ، أفكاره و أحكامو و تشريعاتو جميع أن و ، قيم دين اإلسالم أن ذلك
 مكارم ألتمم بعثت إنما: ”  السالم و الصالة عميو الرسول قالو فيما تتمثل القصوى الغاية إنما

 “. األخالق
 المناىج معايير تحديث. 4

اليات ومعايير ينبغي التركيز عمييا في عممية تحديث المناىج ة سبعة حددت الدراسات السابق
 ومنيا:  ومجدية متكاممة لكي تكون

 صدارتيا المعمومات موثوقة مصادر إلى االستناد  مثل المؤتمرات العممية مستمرة دورية وا 

والمحكمة لمكتب   الحديثة رتواالصدا  العممية والدوريات والمجالت اإلحصاء ومراكز
 .الدولية المعمومات وشبكة المختمفة الوزارات ونشرات

 المتواكبة بحيث العصرية التغيرات مع ومتواصمة مستمرة المناىج تحديث عممية ان تكون 

 التحديث. أسباب وتوضح والحديث القديم بين الفروقات تظير



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

 

 

224 

  الخاصة التي المميزات بدقة تحدد نأ يجب حيث األخرى الدراسية المساقات مع التكامل 

 مجاالت المعرفة من مجال كل حيث خصوصية وتشكل آخر عمم أي مع فييا يشترك ال

 والتفكير والتكامل البحث في الخاصة ومعاييرىا وطرقيا مفاىيميا ليا منطقية بنية يمثل

 تاإلجحاف بالمتطمبا دون العالقة من نوع يربطيا موضوعات بين الجمع عمى يساعد
 السيكولوجية واالجتماعية الحاجات باالعتبار األخذ مع منيجية مادة لكل المنطقية

 .المعاصر المجتمع وحاجات

 الطرق أي بأفضل المقرر المنيج وتطبيق المتوافر الزمن عامل بين التوفيق أي التوازن 

 منيجال وامكانيات الحاجات ىذه في الحداثة ومدى المستيدفة الفئات بحاجات المنيج ربط

 .لتمبيتيا

 يجري في الذي القيم ونظام الفعمية لمظروف مناسبا التحديث يكون أن يجب حيث المواءمة 

 التغيير جو عمى تؤثر فعل ردود ليا التي اليامة التغيرات فمعظم .والتجديد التحديث إطارىا

 زادت اتتطمبي التي التعديالت زادت وكمما كبيرا، ىذه الفعل تأثير ردود كان وكمما نفسو،

 لمتجديد. األولى بالخطوات القيام عمى اآلخرين وحمميم إقناع في الصعوبة
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 . الفصل الثاني2
 . تغيير المناىج الدراسية في بين المؤيدين والمعارضين1.2

ىم البراعم الصغيرة التي تحتاج منا مزيدًا من االىتمام والعناية، لموصول بيم إلى  األطفال
يجاد الحمول المستقبل، ليكونوا أك ثر قدرة عمى مواجية الصعوبات وكيفية التعامل معيا وتجاوزىا وا 

المثمى ليا، وكل ىذا ال يتم إال من خالل عممية تربوية وتعميمية متوازنة لبناء شخصيتيم 
 .المستقمة

جدل واسع بين  الدراسية اثارت مناىجال تغيير اال ان العممية التربوية في العراق وخصوصا
المؤيدين والمعارضين فرغم أن التغيير والتعديل ىو ضرورة طبيعية لمواكبة التطورات اإلقميمية 

المشكمة الحقيقية تكمن في أن  نوالدولية في مجال التعميم والتربية إال أن المعترضين يرون أ
فُيا لدراسة نتائج ىذه التغييرات، فمم نجد مثاًل خطة لمتقييم، بل عمى العكس الوزارة ال تأخذ وقًتا كا

وبدوره يؤدي الى ارباك  من ذلك فإن التغييرات تحدث بكثرة وبسرعة تربك الطالب والمدرسين مًعا،
تعطي انطباًعا سيًئا لدى الشارع بأن التغييرات عشوائية العممية التربوية, فضال عن انيا 

تعاقب خمسة  . فقدأنيا تثير الشكوك بشأن الوزراء وغايتيم من ىذه التغييرات يثحوفوضوية، 
، تمثل إنجازىم الوحيد جميًعا بتغيير المناىج، وطاليم جميًعا 4003وزراء عمى وزارة التربية منذ 

اتيام تقاضي عموالت كبيرة من المطابع، عمى حساب تغيير المناىج بطريقة غير مدروسة، 
ىدار المال .العام وا 

4 
، بعد الحرب عمى العراق 4003البدء بتغيير المناىج في العراق كان لممرة األولى في بداية عام 

وشمل التغيير في بداية األمر بمواد قميمة شممت التربية اإلسالمية ومعيا التاريخ، وطال التغيير 
التي خاضتيا. بعض العبارات التي تخص الحكومة السابقة والحروب  والغاءبعض المصطمحات، 

والالفت لمنظر أن مدير المناىج في وقتيا أكد أن عممية تغيير المناىج اكتممت بعد ثالث سنوات 
سيشيد اكتمال المشروع واالنتياء من التحديث المطموب،  4004من البدء بالتغيير، وأن عام 

لتغيير والمفترض أن . الذي يثير االستغراب أن بعد كل ىذا ا4الذي سيكون موازيًّا لمتطور العالمي
, اال اننا يثبََّت المنيُج الجديد من أجل العمل عمى تقويمات التغيير الحاصل في الثالث سنوات

نتفاجئ بعد تغيير طاقم وزارة التربية, يأتي الطاقم الجديد ولم يكن منو اال ان جاءنا بمناىج جديدة 
قات الفردية لدى االطفال فضال عن اثقمت كاىل االىالي والطالب عمى حد سواء ولم تراعي الفرو 

http://productionsrv/news/arabic/2004/1/1-5-4.htm
http://productionsrv/news/arabic/2004/1/1-5-4.htm
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التخبط في تغيير المناىج وعدم دراستيا بشكل جيد, والدليل عمى ذلك االخطاء الكثيرة التي ترد 
 فييا.
 . التحديات التي تواجو التعميم في العراق2.2

 -ىناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجو التعميم في العراق نذكر اىميا:
 ر المناىج الدراسية. تغيي1.2.2

جاءت مشكمة تغيير المناىج الدراسية بالمرتبة االولى بين سمسمة التحديات التي تواجو التعمييم 
في العراق, فقد عمدنا في ىذا البحث الى اجراء استبيانات بين االىالي والكوادر التعميمية 

بميم لفكرة تغيير المناىج والطالب عمى حد سواء لممرحمة االبتدائية والمتوسطة, لمعرفة مدى تق
الدراسية, وىل تغييرىا لو مردودا ايجابيا ام سمبيا عمى واقع العممية التربوية في العراق, فكانت 

 -النتائج كالتالي:
اوضح المعممين والمدرسين الى العديد من االسباب التي تؤدي الى عدم قبول تغيير المناىج 

  -الدراسية منيا:

 يضاحية.عدم توافر الوسائل اال 

  المناىج الدراسية غير مدروسة وغير ممنيجة والتالئم عقول الطمبة الحتواءىا عمى كم
 ىائل من المعمومات يصعب عمى الطمبة فيميا او استيعابيا.

  طالب. 00نقص في االبنية المدرسية واحتواء الصف الواحد عمى اكثر من 

 طوة ميمو جدا لكي يستطيع المعمم قمة الدورات التدريبية لمكوادر التدريسية والتي تعد خ
 فيم المادة واالطالع عمييا وبدوره يتمكن من ايصال المعمومو الى الطمبة.

  عدم تسميم المناىج والكتب المقررة لمطالب مع بدء العام الدراسي مما يضطر بعض
االىالي الى النزول الى االسواق لشراء الكتب وقد تجاوز سعر الكتاب الواحد اكثر من 

ة االالف دينار, وبالتالي فأنو يثقل كاىل االىالي. فضال عن وجود الكثير من عشر 
الطمبة المتعففين الذين اليستطيعون شراء الكتب, فيضطر الطمبة انتظار توزيع المناىج 
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عمييم وقد يتاخر توزيعيا احيانا الى انتياء النصف االول من العام الدراسي, كل ىذه 
 ممية التربوية والتعميمية في العراق.االمور تؤدي الى ارباك الع

اما االىالي فيعاني العديد منيم في العراق من تغيير المناىج الدراسية مع بدء كل عام دراسي 
ويرى البعض منيم ان الواقع التربوي في العراق يتعرض الى مؤامرة كبرى وذلك الن القرارات 

الي يرون ان المناىج الدراسية الجديدة الوزارية بتغيير المناىج الدراسية غير صائبة, فاالى
التتناسب مع عقمية ابناءىم فضال عن عدم تناسبيا مع طاقة وقدرة الكوادر التدريسية, فالغرض 
من المناىج الدراسية ىو تغذية عقول الطمبة وتحقيق البناء العممي التخصصي لكن مانراه االن 

ج الدراسية من الطمبة واالىالي عمى حد ىو ضبابية ىذا التغيير الذي ولد نفور كبير لممناى
سواء. فوجد االىالي انفسيم امام مناىج دراسية غير عابئة بالعوامل البيئية واالوضاع الصعبة 
التي يعيشيا العراق وغير مراعية الفوارق الفردية لدى الطمبة فضال عن الظروف االقتصادية 

 نو.والسياسية الصعبة التي نعيشيا في ظل االوضاع الراى

 . الحروب المستمرة والنزاعات2.2.2

في ظل االوضاع السياسية واالقتصادية الصعبة التي يعيشيا العراق وسيطرة الجماعات المسمحة 
عمى عدد كبير من المدارس في المناطق الساخنو مما ادى الى نزوح العوائل وحرمان عدد كبير 

لمجوء لممدارس التي اقيمت , واضطر البعض منيم الى ا00من الطمبة حقيم في التعميم
بالمخيمات والتي تفتقد الى ابسط الوسائل اليصال المعمومات. وتقدر اعداد الطمبة الذين حرموا 

 من التعميم بسبب داعش االرىابي بأكثر من مميون طفل.

كيف يمكن أن ننيض بالبالد بينما واقعيا التربوي في حالة مخيفة بكل أركانو الموضوعية، 
من كل ىذه المأساة يبقى األمل قائًما بأن تتحد الجيود لخالص العراق من االحتالل وعمى الرغم 

 .التحدي والصبرمثال يحتذى بو بوأعوانو وأدرانو، والشعب العراقي 

لذا نتمنى من الحكومة ان تاخذ دورىا الفاعل في توفير بيئة سميمة تحمي اطفالنا من ترك  
التسول او االنخراط في المجاميع المسمحة وغيرىا, وان المدارس وزجيم لمعمل في الشوارع او 

تولي اىتمام كبير لالطفال اليتامى والفقراء والمتعففين من خالل ايواءىم في دور الدولة وتوفير 
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الدعم المادي ليم فضال عن تكثيف الجيود بشن حمالت توعوية لالطفال وتعريفيم باالفكار 
ئة عمرية تتأقمم بسرعة كبيرة مع االوضاع التي تعايشيا المنحرفة والضالة, الن االطفال ىم ف

 فيجب العمل عمى ترسيخ وزرع الصفات الجيدة وااليجابية فييم. 

 الخاتمة

تمعب إستراتيجيات التدريس ووسائمو دورا أساسيا في توضيح الدروس وفاعمية تأثيرىا فـي حيـاة 
وضوع الدرس المراد عرضو ، وعالوة عمى فاالستراتيجية الفاعمة تعمل عمى تبسيط فيم م. الطمبـة

تسييالت مادية ومعنويةُ توظف في عرض الدروس لتقصير مسافة الزمن  ذلكُ تعتبر بمثابة
انتقال أثر التعمم من خالل نتائج آثارىا عمى المتعمم،وكذلك  الالزم لفيميا واستيعابيا، ومن ثـم

ل عممية التعميم عممية استثمارية توظيفية يجع تقميل الوقت والجيد الالزمين لتنفيذ الدرس؛ ممـا
وليس ىناك من ال يتفق مع أىمية استخدام الطريقة  . لجميع عناصرىا البشرية منيا والمادية

ومباشرة النتقاء طريقة تدريس؛عمينا  الصحيحة في التدريس، وبسبب عدم وجود وسيمة بـسيطة
المطمــوب، وحجم المجموعة،  مـستوىمراعاة عـدة عوامـل منـيا :غـرض أو ىـدف التعميم،وال

 00والمقيــدات المحميــة؛ مثل :الوقــت المتــاح والتــسييالت، ودرجة اســتقاللية  المتعممين.
فأن الثورة المعرفية والتكنولوجية العصرية تحتاج إلى عممية تعميم وتعمم يقمل   وفي ىذا الصدد 

،ومن ثم االنتقال إلى تعميم وتعمم  موضوع من موضوعاتيا من الزمن المستنفذ في كـل
 .وافر من العموم والمعارف المتجددة باستمرار آخر،وذلك بيدف إحاطة الطالب الجامعي بنـصيب

التعميميــة  ىنــاك الكثيــر مــن االنــواع لموســيمة التعميميــة ،وكــل نــوع منيــا لــو دور ميــم فــي العمميــة
فـي عممـو،فيناك  لنوع الوسيمة التـي تسـاعده والتربوية ،لذا يقع عمى عاتق المدرس االختيار السميم

أإلنسـانية تفيـد مـع المـواد  وسـائل تفيـد مـع الـتعمم الجمـاعي ،وأخـرى تفيـد مـع الـتعمم الفردي،وأخـرى
تفيــد مــع  معينــة مــن الطمبــة قــد ال وأخــرى تفيــد مــع المــواد العمميــة ،وأخــرى تفيــد مــع مرحمــة عمريــة

تخطيطــو لدرســو أن يحــدد الوســيمة التــي  نــاءمرحمــة عمريــة أخــرى لــذا يجــب عمــى المــدرس فــي أث
ومن أىم انواع الوسـائل التعميميـة  لطميتووالمثمر  يحتاج إلييا لتحقيق أىدافو ،وتحقق التعمم المفيد

 ة:اآلتي
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 ألمغــة ومختبــروالحاســوب واإلنترنــت  والمجســمات،ألســبورة والصــور والعينــان والخــرائط والنمــاذج 
 واألفـــالم ألتوضـــيحيةوالرســـوم التعميميـــة والـــرحالت  والشـــرائح وكاإلذاعـــة والتمفزيـــونوالممصـــقات، 

 .والمتاحف...الخ وأجيزة العرض والموحات االخبارية التعميمية
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