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 .. الواقع والحلول أسباب ضعف التعليم في العراق

 د.حذيفة السامرائي

 تمهيد
، كوف قطاع التعميـ تفاقمت اليوـ بشكل كبير جدا  قد إف مشكمة التعميـ في العراؽ     

حالة أمنية و ، مف غياب لممؤسسات ، كافة قطاعاتو عانى ويعاني منو البمد برمتو و 
 .تي بشكل لـ يسبق لو مثيللي والذاوالما اإلداري متدىورة وفوضى يؤطرىا الفساد 

فالتدىور الذي أصاب التعميـ العالي في العراؽ منذ عقود خمت نتيجة 
ناىيؾ عف الحروب وفترة الحصار الذي تأثر بو ىذا القطاع  السياسات الخاطئة ،

وبات يعيش في عزلة خانقة ويعاني مف  بشكل كبير ، حيث انقطع عف العالـ تماما  
لطرفي المعادلة الرئيسة ليذا  واالجتماعيمستوى العممي مشاكل جمة انعكست عمى ال

 .األستاذ والطالب :القطاع
مؤسسات الدولة تعرض ىذا  وانييار ، ( ـ2003 ) احتالؿ العراؽ عاـوبعد 

القطاع بمؤسساتو المختمفة المدارس والجامعات والمعاىد ومراكز األبحاث والمكتبات 
عبائو عبأ  آخر ال يقل خطورة عف أ مب وتدمير ليضيف الى الى عممية نيب وس

والمالي وانخفاض المستوى العممي وغياب المعايير  اإلداري السابق، مف تفشي الفساد 
طراؼ المعادلة السياسية في البمد الى أية لعممية التعميـ، ومحاولة بعض الموضوع

يـو س ىذا القطاع وكنتيجة لممحاصصة التي تتسـ بيا مظاىر الحياة العراقية اليتسي
 .(1)وسياسيا   وثقافيا   واجتماعيا   اقتصاديا  
بما لدييا مف امكانات والحث  اإلصالحالى  الحكومةسعي  مف رغـعمى الو 

والنأي  , عمى عدـ تحويل المدارس والجامعات والمعاىد الى مقرات حزبية وطائفية
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المشكمة  إال أف ، بيذا القطاع عف الصراعات والتجاذبات السياسية والدينية والعرقية
  .(1) ، عمى المستوييف الداخمي والخارجيمتداخمةأصبحت أآلف 

وىذا يعني  , فيذا القطاع يشكل مستقبل البمد ومستقبل العمـ والمعرفة فيو ًا:داخلي
فإذا ما انيار  , مستقبل األجياؿ مما يشكل الركف األساسي لمبناء والتقدـ والحضارة

 . بأكممو بكل ما تحويو ىذه الكممة مف معاني ىذا القطاع فسيؤدي الى انييار الوطف
الخطى  فالعالـ في تسابق مع الزمف ، وفي لحظة تاريخية تتعجل فيو :خارجياً  أما

وأف نتخمف عف مسيرة التاريخ ونخرج  , ف نبقى متفرجيفأنحو األماـ فال يمكف لنا 
 . السباؽ مع الزمف مف دائرة

      ة ما قبل حرب الخميج األولى عاـحسب تقارير اليونسكو فإف العراؽ في فتر 
كاف يمتمؾ نظاما  تعميميا  يعد مف أفضل أنظمة التعميـ في المنطقة حيث  ـ(1991)

 .(2)  %100 كانت نسبة المسجميف في التعميـ االبتدائي ما يقارب
حتي بداية الثمانينيات.  وناصعا   ممتازا   يمتمؾ النظاـ التعميمي في العراؽ تاريخا  

ىو المتميز في الدوؿ العربية واالسالمية، فمقد نسب لمعراؽ عمي امتداد تراكـ  كاف اذ
يمية النظـ التربوية والتعم ى قو أفضل و أحياتو المعاصرة: بناء مؤسسي مف  سنوات

          وسط عندما وصل الي قمة عطائو في العاـالموجودة في منطقة الشرؽ األ
العالمية الثانية وفاز العراؽ بجائزة نتيجة تطور جيل ما بعد الحرب ـ( 1975)

. وسعت مختمف ـ (1982 ) المتحدة في العاـ لألمـاليونسكو العالمية التابعة 
مية في جل محو األأاصر مف الحكومات العراقية عمي امتداد تاريخ العراؽ المع

                                                           

1
(

1
 .4، ص د.سناف دمحم:  رؤية مستقبمية لمتعميـ في العراؽ ينظر:( 

(
2

حق التعميـ في المواثيق الدولية واإلقميمية والدساتير العربية والعراقية دراسة تطبيقية ينظر:  (
رؤية مستقبمية لمتعميـ في ،  .7ثامر/جامعة ذي قار ، ص د.دمحم :عمى واقع التعميـ في العراؽ

 .6ص د.سناف دمحم:  العراؽ

mailto:sdb.2003@yahoo.com
mailto:sdb.2003@yahoo.com


 

 
3 

عمي وجو  األعمىبيف النسوة العراقيات، فكاف ليذا الجانب تأثيره  العراؽ وخصوصا  
 .طالؽ في كل دوؿ العالـ االسالمياال

 
 في العراق:مالمح تدهور قطاع التربية والتعليم 

ال أف التعميـ في العراؽ الحاضر شيد اخفاقا  كبيرا  في مسيرتو حالو حاؿ باقي إ
ويمكن إيجاز أبرز مالمح تدهور قطاع التربية والتعليم العالي والبحث ،  الخدمات

 :العلمي فيما يأتي
في  أطراؼ عديدةألمني المستمر لمؤسسات التربية والتعميـ العالي وتدخل التدىور ا .1

 ، األستاذ ، المعمـ ،مما يضع طرفي العممية التعميمية: الطالب  شؤوف التعميـ العالي
مما يترؾ ¸ والعممية التعميمية برمتيا في دوامة عدـ االستقرار والخوؼ مف المستقبل 

 .رىـ لمقاعد الدراسة وىجرة الكادر التدريسيأثره الواضح في تسرب الطالب وىج
التربية والتعميـ العالي مف مكتبات عممية  تدىور البنية التحتية الالزمة لتطوير .2

ومختبرات وشبكة انترنيت ومصادر المعمومات المختمفة، وقد تعرض الكثير منيا إلى 
امعات مف الحرؽ واإلتالؼ الكامل والى التخريب والسرقات المقصودة إلفراغ الج

قررات الدراسية بمختمف محتواىا المتمثل بالمراجع والكتب واألبحاث والم
 .(1)التخصصات

وسرقة  ةاإلدارية والمالية، مف محسوبية ومنسوبي هاستشراء الفساد بمختمف مظاىر  .3
 .وتزوير لمشياداتوالرشاوي ، األمواؿ المخصصة ليذا القطاع 

ىمية مف جية وبيف الجامعات والكميات ضعف التنسيق بيف الجامعات والكميات األ .4
الحكومية مف جية أخرى، حيث اإلرباؾ في تكرار االختصاصات المتشابية في كال 
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ىل مف ضرورة إلصالح التعميـ العالي في العراؽ؟: أ. د. دمحم الربيعي جامعة دبمف، ينظر: ( 
 .8ايرلندا ، ص



 

 
4 

الطرفيف وعدـ انتياج مبدأ التكامل في التخصصات بيف المؤسسات التعميمية العالية 
 الحكومية منيا واألىمية، األمر الذي ال يخدـ أغراض التنمية وسد الحاجة لمختمف
التخصصات، وانعداـ الييكمة اإلدارية التي تضمف بقاء التعميـ األىمي تحت إشراؼ 
فعمي وليست شكمي مف قبل وزارة التعميـ العالي والبحث العممي عمى تمؾ 
المؤسسات، مع احتراـ استقالليتيا اإلدارية والمالية، بل يدخل التعميـ األىمي في 

مصدر الستنزاؼ الكادر العممي والتدريسي ككثيرة كمنافس لمتعميـ الحكومي و  أحياف
مف المؤسسات الحكومية تحت وطأة المغريات المادية والمالية، وبالتالي فأف الكثير 
مف خريجي الجامعات والكميات األىمية ميدديف بالبطالة وانعداـ فرص العمل الحقا 
 بسبب مف ضعف الحاجة الختصاصاتيـ، عالوة عمى ذلؾ نرى أف التوسع السريع
في إنشاء مؤسسات التعميـ العالي األىمية والذي زاد عددىا أكثر مف ضعف مقارنة 

 .(1)! يثير تساؤالت كثيرة عف جدوى ىذا التوسع والحاجة الفعمية لو بالسابق
فيو التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ضعفتفي ظروؼ العراؽ الحالية والذي  .5

والمؤسسات  والتعميـ مؤسسات التربية قدرة ودور الشاممة، تضعف فيو كنتيجة منطقية
التعميـ العالي ودوره األساسي و  التربية البحثية في المجتمع وبالتالي تضعف روابط

في التخطيط واالستجابة لظروؼ التنمية البشرية الشاممة وحاجتيا الفعمية لمختمف 
 .ية والتقنية وغيرىاالقيادات والكوادر في مختمف التخصصات العممية واألدبية والمين

ضعف اإلنفاؽ عمى التربية والتعميـ العالي والبحث العممي باعتباره دعامة أساسية  .6
قامة المشاريع البحثية والتعميمية المتقدمة وبالتالي فأف   ،إلعادة بناء بنيتو التحتية وا 

وقد تعكس بنفس  محدودةأي نوايا لإلصالح دوف توفير األمواؿ الالزمة ىي نوايا 
وقت رؤى متخمفة لمقيادات التربوية والتي ترى أف ما يصرؼ عمى التعميـ ىو مف ال

 .باب االستيالؾ الغير ضروري وليست االستثمار طويل األمد
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ضعف وتدىور البحث العممي وأصالتو ومكانتو في حل المشكالت االقتصادية  .7
ما يجري مف غمب أ وأف ، واالجتماعية والثقافية، وضعف استقاللية األستاذ الباحث 

أبحاث يعتمد عمى نظريات ومفاىيـ ميجورة أو أنيا تقادمت في ظل عصر تتغير 
، أو أنيا ىجنت بطريقة عجيبة نتيجة لمقيود والضغوطات فيو المعمومة يوميا  

 المختمفة.
واضحة لمتربية ولمبحث العممي في ضوء احتياجات المجتمع  استراتيجيةغياب  .8

في تقرير  كبيرا   الفردية لمباحث واألستاذ تمعب دورا  المحمي ليا، حيث أف المبادرة 
ذلؾ، ومعظميا يجري ألغراض الترقية العممية أو ألغراض المتعة العقمية الخالصة 
لمبحث، ويجري ذلؾ في ظل انعداـ صناديق متخصصة لدعـ وتمويل 

وضعف القاعدة المعموماتية، وعدـ وجود مراكز أو ىيئات لمتنسيق بيف  ,البحوث
سسات البحثية، وضعف الحرية األكاديمية كتمؾ التي يتمتع بيا الباحث في بمداف المؤ 

العالـ الديمقراطي، وعدـ تفيـ أو انعداـ دور القطاع الخاص ومشاركتو في األنشطة 
يركز عمى الربحية السريعة والسيمة وال يعي  متخمفا   العممية حيث ال يزاؿ قطاعا  

   .(1) ويرهحقيقة وأىمية البحث العممي في تط

مجموعة مف اآلراء حوؿ ىذا ل دراسةأحد المؤسسات المعموماتية  أجرتوقد    
 الموضوع، مف خالؿ استطالع رأي وظيرت آراء متنوعة لمجموعة مف المراقبيف 
لشؤوف التعميـ وقد زخرت ىذه اآلراء برؤى تحميمية اتسمت بالدقة والموضوعية، الى 

ىل يوجد تأثير كبير لعالقة  :ثل بالسؤاؿ االتيالع الكتروني تمجانب اجراء استط
تية، سي لعمـو الطمبة؟، وبالخيارات اآلاالستاذ بالطالب عمى تحسيف المستوى الدرا

التصويت يوجد، ال يوجد، يوجد بنسبة قميمة، يوجد بنسبة كبيرة، حيث جاءت نسب 
                                                           

. 13التعميـ العالي في العراؽ/ النشأة األولى، اليمـو والتطمعات / د.عامر صالح صينظر: ( 1)
 .9والتعميـ العالي في العراؽ دراسة تحميمية: د.سالـ سميماف ود.صالح الحديثي ص
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ما المرتبة الثانية جاءت لخيار أ%، 50"يوجد بنسبة كبيرة"  :كما يمي بالمرتبة االولى
%، 12%، بينما المرتبة الثالثة جاءت لخيار "يوجد بنسبة قميمة" 38"يوجد" بنسبة 

%، وتعطي نسبة االستطالع آنفة 0في حيف المرتبة الرابعة جاءت لخيار "ال يوجد" 
قة يجيب عف سؤاؿ الفقرة آنفة الذكر وذلؾ بما يوضح التأثير الكبير لعال الذكر مؤشرا  

 .االستاذ بالطالب عمى تحسيف المستوى الدراسي لعمـو الطمبة
 آراء المراقبين حول أسباب تدني مستوى التعليم في العراق:

حد المراقبيف أف ألقراء حوؿ ىذا الموضوع، فقد رأى برز آراء المراقبيف واأىنا  ونذكر
 :ولعّل أبرزىا التدني الحاصل في مستوى التعميـ في العراؽ لو الكثير مف االسباب،

ىو تدّني المستوى العممي لممعمميف والمدرسيف بشكل ممحوظ، وىذا يعود الى التسّيب 
العممي في الجامعات العراقية الناتج عف قّمة الخبرة التدريسية لدى الكوادر المتقدمة 

عات سنوات المرحمة الجامعية دوف في التعميـ العالي، مما أدى الى عبور طمبة الجام
نوا مؤىميف لمعبور، وبالتالي انعكاس ذلؾ عمى مستوى التعميـ، ومف األسباب ف يكو أ

ىو انييار المستوى التدريسي لمعاىد المعمميف في  :األخرى التي يعاني منيا التعميـ
العراؽ، فقد أثبت أحد االستطالعات أف ىناؾ في العراؽ ما يقارب مف سبعمائة 

ي خمسة محافظات مف محافظات العراؽ، وثيقة مزورة صادرة مف معاىد المعمميف ف
وأف أكثر ىؤالء المعمميف ال يمكف فصميـ مف الوظيفة بسبب تمف أكثر السجالت 

 .الخاصة بالخريجيف
أف المشكمة تكمف في طريقة التدريس، كونيا تعتمد عمى  :فيما قاؿ مراقب آخر

.. كل شيء  دبحياء، االجتماعيات، األ، األالمادةالتمقيف وحفع بال فيـ .. شرح 
وممكف  مف الكتاب، واذا كانت االجابة بطريقة فيمؾ لممادة تنقص درجتؾ يريده نصا  

 .فصوؿ اليندسة حفع صـتأخذ صفر، حتى الرياضيات 
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شخاص قادريف عمى قيادة أف نجاح النظاـ التعميمي وبناء أويضيف ىذا المراقب 
جعمو حصة يدرسيا خالؽ و بل يكمف في التركيز عمى موضوع األالبمد في المستق

الطالب كبقية الحصص، باإلضافة الى بناء الثقة بيف الطالب والمدرس والغاء قانوف 
ىو بناء مجتمع تسوده  خير مف التعميـػأوؿ والمراقبة بشكل نيائي، ألف اليدؼ األال

 . (1)فرادهأالثقة بيف 
عندنا ىو  ساليب لنجاح التعميـىـ األأ رأى ميتـ بالشأف التعميمي أف مف مف جيتو 

كفاء والعمل عمى تحريؾ أستاذة عراقييف أير المنيج الى منيج يوضع مف قبل تغي
خذىـ الى أ ألجلعقل الطالب وتبسيط المادة ليـ ال العمل عمى تصعيب المادة 

طريق الدروس الخصوصية، أما العالقة بيف االستاذ والطالب كانت مبنية عمى 
ف الطالب الفالني أما نرى ونسمع  اليـو فكثيرا  االحتراـ والرىبة االيجابية عمى عكس 

مف الضروري العمل عمى رفع مستوى أف ، كما و فعال  أ ستاذ اما قوال  تعدى عمى األ
المعيشي لممعمـ بدفع رواتب تغنييـ عف االلتجاء الى الدروس الخصوصية... فاف 

 .ف يكوف رسوال  أد المعمـ كا
ىو  كثرىا تأثيرا  أىميا و أ سباب الطمبة، أف األحد المراقبيف مف أعمى الصعيد ذاتو قاؿ 

ميـ عدـ التطور وحتى ف مما حدا بالتعالى اآل 1980تقرار العراؽ مف سنة عدـ اس
ياـ السبعينات أميات تعود في تاريخ تأليفيا الى و الكأغمب المدارس أ المناىج في 

ى الدراسة يضا تدني مستو أ، و  المدةوكثير مف االمور والحقائق تغيرت خالؿ ىذه 
ى عم سؤاال   طرحناجل الحفع فاذا أطريقة التعميـ التي تتـ فقط مف  الطالب بسبب

و المتوسطة حوؿ مدى خزنيو المعموماتي مف أطالب بمرحمة السادس االبتدائي 
ه في المراحل السابقة أ نو ال يذكر مما قر أستكوف اجابتو ب المراحل التي درسيا سابقا  

 .االمتحاف وليس لممعرفة المعموماتية ألداءط يدرس فق ألنواال ما ندر 
                                                           

(
1

 تية: مروة األسدي.ينظر: دراسة أقامتيا مؤسسة النبأ المعموما (
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ف النظاـ التعميمي ضمف منظومة الفساد أالى جانب ذلؾ رأى مراقبوف آخروف 
المستشري في البمد لو دور كبير في المستوى الدراسي فمع تالعب الكادر التدريسي 

ا نواعيأت والقبوالت في الدراسات بمختمف وموظفي الوزارة في نتائج االمتحانا
ستاذ بالطالب خرى عالقة االأاالمتحانات ىذا مف جية ومف جية  سئمةأوتسريب 

كذلؾ حب في المستوى العاـ لمطالب و  داء دوره ميـ جدا  أواخالص المدرس في 
جل بناء بمدىـ ىذا الياجس الذي تقريبا قتل مع اختفاء أالوطف لمطالب وسعييـ مف 

لو تأثير بة البطالة لخريجي الدراسات مفيوـ المواطنة الحقيقي لشعبنا وارتفاع نس
 . (1) أيضا  
 وكبيرا  في مجاؿ التعميـ في مراحمف الشعوب المتقدمة تيتـ اىتماما  إف لذلؾ   

مف الروضة  بالدراسات والبحوث والتأليف والدوائر العممية وابتداء   المختمفة انتياء  
وعمى الحد مف ظاىرة ، وتضع قوانيف صارمة عمى التعميـ اإللزامي ، واالبتدائية 

وتتخذ اإلجراءات الكفيمة بمتابعة وضع الطالب وتبني ، التسرب مف المدارس 
عدـ رغبتو في  وأعزوفو  وأتمكف البيت مف متابعة استمراره  موضوعو في حالة عدـ

عف إعادة النظر في أساليب التعميـ وتحديثيا بما يتناسب مع مستوى  ، عوضا  التعميـ 
ودراسة أعباء الحياة وضغطيا نتيجة ، لـ وطبيعة المجتمع المتجدد التقدـ في العا

وتغير المناىج ووسائل التعميـ وطبيعة ، متقدـ العممي في مجاالت الحياة كافة ل
إضافة الى وسائل االيضاح واستخداـ ، ر وسائل الراحة فييا يوتوف، المدارس الحديثة 

كسر طوؽ الخوؼ لدى الطالب  وكذلؾ التكنولوجيا الحديثة وتعمـ المغات اإلضافية .
عف العزلة والتفرقة والكراىية فكل المواطنوف ىـ  وزرع روح التعايش بينيـ بعيدا  

إضافة الى االىتماـ برعاية الطمبة الصحية ، متساووف في الحقوؽ والواجبات 
ة في المرافق الصحية في والنفسية مف خالؿ متابعة الوعي الصحي والنظافة خاص

                                                           

(
1
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والزيارات الميدانية لمطمبة لممرافق العممية والصناعية ، التغذية المدرسية  وأ المدرسة
والمواقع الجغرافية والبيئية ،  ثرية والتاريخيةوزيارة المواقع األ، تمؾ  وأفي ىذا البمد 

 .لتخندؽانانية و عف األ ا  وزرع حب الوطف في نفوس التالميذ بعيد
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