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 الممخص:

تعددد التنميدددة البشددرية اادددم مقومددداا التنميددة الشددداممةة ن الطاةدداا البشدددرية المدربدددة والمتعممددة تشدددكل ع دد  التنميدددة ا ةت دددادية 
بينهددا بشددكل ايجددابي تددادي الددي انطددنق مسدديرا التنمية.ولهددذا  االمجددا ا الددعند عندددما تتياعددل فيمدد وا جتماعيددة وا داريةةواددذ 

فضعف الطاةاا البشرية في العراق يشكل ابرز معوةاا التنمية فية واذا مايمعدل مشدكمة البحدد ولرفدت مسدتوى التعمديم والتددري  
 بقطاع التربية والتعميم واذا مايمعل فرضية البحد. والخبراا وا مكاناا الينية لهذ  الطاةاا ينبغي ا اتمام

تناول البحد واةت ماشراا التعميم من الروضة الي التعميم العالي وتبدين ان معظدم الماشدراا ايجابيدة  نهدا ةريبدة مدن المعدايير  
وكدددذلك تبدددين ان انخيددداض المسدددتوى الندددوعي لمتعمددديم وبخا دددة افتقدددار  (تمميذ/بنايدددةو) (طيل/روضدددة)التخطيطيددة مدددا عددددا ماشدددر 

الماسسدداا التربويددة والتعميميددة الددي المختبددراا العمميددة وورش التدددري  بالنسددبة لمتعمدديم المهنددي المحدددود ا ددن.كما تندداول البحددد 
كل الكبيرا التي يعاني منها ةطداع التربيدة اامية المخرجاا التعميمية في التنمية البشرية وتبين تاعيراا المحدود وذلك بسب  المشا

والتعمديم والتددي جعمددا مخرجاتددا ريددر ةددادرا عمددي خمددق تنميددة بشددرية حقيقيددة .ولهددذا يددرى البحددد ضددرورا اجددرا  ا ددنحاا شدداممة 
ضددرورا وكبيددرا فددي ةطدداع التربيددة والتعمدديم  نددا ااددم القطاعدداا التددي يمكددن ان ترفددد مسدديرا التنميددة البشددرية.كما اكددد البحددد عمددي 

   عمي اامية الجوان  النوعية معل)ا ختراعاا والبحود التطبيقية...الخ( لمتعرف عمي الواةت الحقيقي لمتعميم في العراق.التاكيد 

Abstract                                                                                                                 

Human development is the important ingredient of  general development because the efficient and learning 

human staff are the basic power of social ,economical and management development. If this three fields 

interact positively  lead to continue development. Therefore ,weakness of  human power is the first retardant 

of development .This is the problem of this research. To increase the level of training , education ,experience 

and technician ability to this powers must took care of education felid which represent the hypotheses of this 

research.                                                                                                                                                                

Research discussing facts and indicators of education from kindergarten to higher education .Results shown 

most of these indicators are positive because it were near from the planning parameters except child / 



kindergarten and pupil/ building. Results also shown that decrease of quantative  level especially lake of 

scientific labs and training workshops in technician education which is originally few. Research discussed 

the importance of output of education in human development which discerned limited effect because more 

problems which the education felid suffer. These problems made output unable to create real human 

development. Therefore, this research conceive to make inclusive repairs in this important  field to support  

human development. Research also focus for importance of qualitative sides such as inventions and applied 
researches to know the real actuality of education in Iraq. 

 

 

 

 : المقدمة

 الحيدددداا ع دددد  تشددددكل البشددددرية الطاةدددداا ألن ة الشاممددددددة التنميددددة ركددددا ز احددددد اددددي البشددددرية التنميددددة ان      
 تددادي ايجددددددابي بشكددل بينهدا فيمددددددا تتياعدل عنددما الدعند المجددا ا وادذ  ة وا داريدة وا جتماعيدة ا ةت دادية

 ضدعف ادي العدراق فدي التنميدة تواجدا التدي المشاكل ابددددرز من واحدا فدددأن ولهذا ة التنميدددة مسيرا انطنق الي
 ة العددددراق في لمتنميددددة اخدددرى معوةددداا تددوجددد   يعنددددي   وادددذا ة منها المتوافر ادارا وسو  البشرية ا مكاناا

 ا ستعماريدددددددة الجوانددد  عدددن فضدددنً  واةت اديددددددددة واداريددددددددة وتكنولوجيدددددددة سيددداسيددددددددة منهدددددددا وكعيدددرا مددداشدددددرا فهدددي
 اداا ألنهددددددددا البشريدددددددة المددوارد تنميددة واددو المشكمدددددة لهددذ  الحددل ميتددددددددا  عمددي يركددز اددذا بحعنددددا ولكددن ة والماليدددددة
 دراسدة خدنل مدن والتعميم التربية ةطاع واو ة البشرية التنمية ادواا اام عمي البحد ويركز ة وادفهدددا التنمية

 . الحيوي القطاع اذا من التعميمية الماشراا

 :  البحـــــــــــــــــث مشــــــــــــــــــــكمة

 المتواضدعة وخبراتهدا والتقندي اليندي تأامهدا حيدد مدن البشدرية الطاةداا بضعف البحد مشكمة تتمعل          
 تتعمددق ألسبددددددا  منهددددددا المتوافددددددر استعمددددددار وعدددددددم والخدميدددددة وال ناعيددددددة الزراعيددددددة التنميددددددة ادارا مجددددددال فددي

 الدي ادى ممدددددا الدولدددددة ماسسدددداا فدي البشدرية القدوى اسدتيعا  عمدي القددددا ددم ا ةت ددددادي الوضدت ادارا بطريقدددددة
 .  فيها المقنعة البطالة مشكمدددة وتيددددداةم تضخمهددددا

 : البحــــــــــــــــــث فـــرضيــــــــــــــــة



 ا دددن  حدددول يتمحدددور المشدددكمة ادددذ  حدددل ان يدددران فالباحعدددان اعدددن  المشدددكمة مدددن انطنةددداً                 
 ادو القطددددداع ادذا ألن ة المنشدودا التنميدة إلدارا ماامدة مخرجاتدا تكدون لكدي والتعمديم التربيدة ةطددددداع ومعدددالجددددة
 وانخدددددراطهم تخدرجهم وبعدد دراستدددددهم اعنددددددا  التنميددددة إلدارا ومهي دة ماامدة بشريددددة طدداةددداا تكوين عن المساول

 . العالي التعميم بمخرجاا لمعقة فاةد ا خير واددددذا والخدددداص الحكدددومي القطدددداعين في العمل سوق في

 : البحـــــــــــــــــــــث هـــــــــــدف

 بددون البشدرية الطاةدداا ألن البشدرية المدوارد تنميدة فدي التعمديم ااميدة عمي التركيز الي البحد يهدف         
 والددول فداألمم ةفدي التنميدة لهدددا حقيقدي دور و  ةيمدة   خدام مدواد ادي وتكنولدوجي فندي وتأايدل وتددري  تعميم
 . البشرية ومواداا طاةددداتهددددا في وتنميددددة تغير ح ل بددددل مواداددددا تغير لم نهضا التي

 : وهيكميتــــــــــــــه البحــــــــــــــــث منهـــــــــــــــــج

 بموضدددوع الخا دددة والماشدددراا المعطيددداا تحميدددل خدددنل مدددن التحميمدددي المدددنه  الباحعدددان اعتمدددد             
 بدددالهوامش وةا مددددددة والتو يدددددداا ا ستنتددددداجدددددداا عدددن فضدددنً  ومبحعدددين مقدمددددددة البحدددد تضدددمن وةدددد ة البحدددد

 فددي التعميميدة المخرجداا ااميددة تنداول والعداني والتعمدديم التربيدة ةطداع واةددت ا ول المبحدد تضدمن ة والم دادر
 . البشرية التنمية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رات التربية والتعميم في محافظة القادسية المبحث االول / واقع مؤش

ان تقدم المجتمعاا   يقاس بما تممكا مدن عدرواا طبيعيدة فقدط بدل بمدا تممكدا مدن عقدول ميكدرا حيدد يسدتند  
ي اسددددداس عمميددددددددة اا البشددرية ادددددددددداةددًا جيدددًا ة فتنميددة الطدددددددة تدريبددددددربتالتقدددم عمددي القددوى البشددرية المتعممددة والم

را فددي تغييددر المددوارد البشددرية واعددداد المهدداراا دددددة والماعددددددالدددعميم اددو ا داا اليعدددددوان الت(1).التنميددددة فددي المجتمددت
التعمديم ة التي تاعر فدي النمدو الحقيقدي صةت داديًاة فضدًن عدن كدون التربيدة دو قل الخبراا وتهي ة القوى العامم
ان اددو المحددرك دددددددجعددل ا نسممددا ي (2).ا يدددور حددولهم وبمددا اددو مطمددو  مددنهمصاددم ادواا تنميددة وعددي ا فددراد بمدد

ن خددددنل التعمديم ة مدددددموارد البشريدددة القددراا والدددار فدي تنميدددددوجي وصن ا ستعمدددددقدم العممدي والتكنولددددالر يسي لمت
ت دددددددة دفدددددابددددة بمعددددددقدددقيددي فددي الحددددة ادددددمعرفددنظيم والدراع والتدددددددار وا ختدددددكدددراا ا بتددددة ةدددددلتنمي والتدددري  والتوجيددددا

أن ا  ددل فددي التنميددة ددددددة وعميددا ف (3).ة وا جتماعيددةدددددة ا ةت اديددددددة التكنولوجيددة ومددن عددم التنميدددددة التنميددددددمددلعج
م بحيدد يجعدل دددددعميددة التدددددر يتوةف عمي عمميدددددان واذا ا مددددددي عند ا نسددددتكمن في العمل عمي التغيير المعرف

ا ا العمميدددددددة ادر عمدددددي مواكبدددددة التطدددددوراا الحا ددددمة فدددددي مجدددددا ا ا سدددددتعمار وفدددددي المجددددددددددددددمددددن ا نسدددددان ة
ا ر منتجددة دددددافعة فددي المجتمددت كعندددددددداا ندددددة والتعمدديم يجعددل مددن المخرجددددة وصن ا اتمددام بالتربيوالتكنولوجيدددددة 

ذي يعكددس مسددتوى التعمدديم فددي دت التعميمددي الددددددددواةددددة الدددددة  بددد مددن دراسدددددداا التعميميدددددددة مسددتوى المخرجدددددولمعرف
ا يخددص منطقددة الدراسددة ) محافظددة القادسددية ( سدديتم التعددرف عمددي الواةددت التعميمددي فيهددا ددددددا ة وفيمدددددددددمنطقددة م
  -ت نيف التالي : بحس  ال



  -طفال : اواًل / مرحمة رياض األ

تمعل مرحمة رياض ا طيال بأنها المرحمة ما ةبل التعميم ا بتددا ي ة وعمدي الدررم مدن انهدا   تددخل فدي تقيديم 
ا  والتطددور ا جتمدداعي مددن خددنل عدددد ددددددمسددتوى التنميددة البشددرية فددي منطقددة مددا ة ا  انهددا تعكددس مسددتوى الرف

ة اعدداد الطيدل ددددا تمعدل مرحمدددداق فيهدا ة حيدد انهدددددلريداض الموجدودا ومددى توزيعهدا ة ونسدبة ا لتحماسساا ا
( واةدت ماسسداا ريداض ا طيدال 1)ين الجددولا ة ويبدددددا وتربيتدددادمة وتعمل عمي تنش تددة القدددة ا بتدا يددددلممرحم
( روضدة ة 34أا عدد الرياض في المحافظة بمد  )دددة ي 2112/ 2111ة لمعام الدراسيدددافظة القادسيددددددفي مح

اا فدددي ددددد( روض5ا  عيدددك و )دددددداا فدددي ةضدددددد( روض6)( روضدددة فدددي ةضددددددددا  الديوانيدددة و19توزعدددا بواةدددت )
ا ادددو نسدددبة ا لتحددداق دددددا  الحمدددز  ة وصن اادددم مدددا يمكدددن النظدددر اليددددددددد( روضددداا فدددي ةض4ة و)ددددددددا  الشاميدددددددةض

ة ددددددي نسبددددددة وادددددافظددددوم المحددددددددمدد%( فدددي ع13,7سدددنواا( والدددذي بمغدددا ) 5 –4لروضدددة )فدددي سدددن ا لألطيدددال
 ا تعكس دددددأنهدددددا فددددرنددا ذكددددة وكمدداا المعنيددددة من ةبل الجهدددام بهذ  المرحمددددم ا اتمددددل عمي عدددة وتدددمنخيض



 5100/5105مؤسسات رياض االطفال ومتغيراتها في محافظة القادسية لمعام الدراسي  ( واقع حال0جدول )

عدد الشعب  عدد االطفال الممتحقين عـــدد     الوحدة اإلدارية
 الدراسية

 عدد السكان مؤشرات تربوية عدد االبنية

 (5-4بعمر)

 سنوات

 نسبة االلتحاق %

 طفل/شعبة طفل/ مربية روضةطفل /  مجموع اناث ذكور المربيات الرياض

 08 59543 67 59 584 09 81 5395 5677 5708 084 09 قضاء الديوانية

 0446 8865 65 53 507 6 51 0315 609 683 56 6 قضاء عفك

 648 03459 50 53 084 5 08 953 451 473 39 5 قضاء الشامية

 9 00515 65 57 563 4 07 0155 489 563 39 4 قضاء الحمزة

 0347 63139 64 57 555 34 035 8675 4535 4437 308 34 مجموع المحافظة

5105/  5100المصـــــــــدر : الباحثــــــــــان اعتمــــــــــادًا عمـــــــــى بيانــــــــــات مديريــــــــــة تربيـــــــــة الديوانيــــــــــة   قســــــــــم التخطـــــــــيط التربــــــــــو    بيانــــــــــات  يـــــــــر منشــــــــــورة   لمعــــــــــام الدراســــــــــي 



ـــةالمســـتول التعميمـــي لهـــذ   ــــة متقدمـــة   المرحم ــــة مـــع دولــــ ــــوان نســـبة االلتحـــ مقــــارنـ  اق تقـــل عـــن المعيـــار المحـــدد بـ
%( وفددي 18ا  الديوانيدة )دددداق فدي ةضددددحددددة ا لتددددد بمغدا نسبدددددددوة(4).(وااددددسن 5 –4)لألطيدددددال بعمدر%(35)

ي نس  منخيضدة تدنم ددة وا( %9%( وفي ةضا  الحمزا )6,8%( وفي ةضا  الشامية )14,6) ةضا  عيك
ماسسدداا ريدداض ا طيددال وتددداور حالتهددا ة دمددددددوربمددا تددنم عددن ةة ان ددددددددشي لمسكدددددوى المعيددددددعددن تدددني المست

اميددة الروضددة فددي ا اددالي عددن التحدداق اطيددالهم بهاةفضددن عددن عدددم ادراك ا اددالي با العمرانيددة لددذا يعددزف
  تنش ة الطيل.

ت ا ةضددية دددددديت فددي جميددددددرتدددان المعدددل مددددددرى بددددددد( ن1روضددة( فددي الجدددول ) /وعنددد النظددر الددي معدددل )طيددل 
ة( ة وكدذلك معددل )طيل/شدعبة( دددطيدل/ روض151ار المحددد )ددددة بالمعيددددارندددة مقدددوحتي عمدي مسدتوى المحافظ

 (5)شعبة (.طيل/ 25عتمد )ييوق المعيار العراةي الم

 -ثانيًا / مرحمة التعميم االبتدائي :  

تمعددل مرحمددة التعمدديم ا بتدددا ي ةاعدددا سددمم الهددرم التعميمددي ة ومددن البددديهي كممددا كانددا ةاعدددا الهددرم ر ددينة  
ة ددددالجواند  الكميان التعميم ا بتدا ي متميز من حيد ددددا   جيدا ة اي كمما كدتددددددومتطورا ومتكاممة ص بحا الن

ة حيددد صن ضددرورا رى لتكمددل تعميمهدددددددا ددددددراحل صخدددددخل فددي مددددن توالنوعيدددددددة ص ددبحا المخرجددددددداا  الحددددة  
ا وحركتهدددا ددددددا عمدددي تجسددديد  رادتهددددددددة ومساعدتهدددددددانيددددددة ا نسدددددددة الشخ يددددددا عمدددي تنميدددددددرتددددعميم تكمدددن فدددي ةددددددالت

وجددددا  ومدددن اجددل ادددذا كمددا  ةسدديرا تنميدددة مجتمعهددا موابددداعاتها وانتما هدددا الحضدداري والقدددومي ومشدداركتها فدددي 
ا دددددة بالغددة فددي مجددال التنميددة البشددرية وان كانددا طريقتهدددددالماسسدداا التعميميددة التددي ا ددبحا ذاا ااميددة عالمي

ة وخمدددق دافيدددددداا العقدددددددلتعمدديم عمددي ازالدددة المعوةوةدددد يسدداعد ا  (6).خددرا تختمدددف مددن مجتمددت ألدفددي تأديددة مهامهدد
ة كمدا يعكدس رال المجتمعاا من الشدكل التقميددي الدي الشدكل المعا دداتجاااا عممية جديدا تساعد عمي انتق

 ( 7).المستوى التعميمي لمسكان نوعية الموارد البشرية

( 649ادسية الددذي يتضددمن )دددددددة القدددددافظددددد( يتضددل لنددا واةددت التعمدديم ا بتدددا ي فددي مح2ومددن الجدددول )       
( مدرسدة مختمطدة وةدد 351)( مدرسدة لمبنداا و129( مدرسدة لمبندين و )171ة توزعدا بدين ) ابتدا يدةمدرسة 

( مدرسدددة فدددي ةضدددا  الديوانيدددة 242توزعدددا ادددذ  المددددارس عمدددي مسدددتوى صةضدددية المحافظدددة ا ربعدددة بواةدددت )
ا  الحمدزا ة دددد( مدرسدة فدي ةض131رسة فدي ةضدا  الشدامية و )( مد149( مدرسة في ةضا  عيك و)127و)
 ا  الديوانية دددتمميذ/مدرسة( في ةضمحظ ان معدل )لتعميم ا بتدا ي نة بكيا ا اددا يخص الماشراا المتعمقددددوفيم
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 .  5105/  5100لمعام الدراسي  -بيانات  ير منشورة  –قسم التخطيط التربو   –المصدر : الباحثان اعتمادًا عمى بيانات مديرية تربية الديوانية 

 سنة 00-6)*( تم استخراج هذ  النسب من قسمة عدد التالميذ الممتحقين عمى عدد السكان في سن 



 (0خريطة)                                   

 م(5105-5100محافظة القادسية لمعام الدراسي) لمدارس االبتدائية فيالتحاق التالميذ بانسبة 

 

 (5المصدر : من عمل الباحثان باالعتماد عمى جدول )

 قضاء عفك

 قضاء الحمزة

 قضاء الدٌوانٌة

 قضاء الشامٌة



بقيددة ا ةضددية وحتددي عمددي بينمددا المعدددل اةددل فددي  (8).(تمميددذ/ مدرسددة 361ييددوق المعيددار العراةددي المعتمددد )
اذ ةمحافظددة الددذي يتميددز بعقمددا السددكانية يمعددل مركددز الددددا  الديوانيددددددمسددتوى المحافظددة ة وسددب  ذلددك بددأن ةض

ة كمدا يتضدل مدن الجددول لمسدكانا ةضية فهدي اةدل تدددركددددددزًا  بينما بقية يضم اكعر من عمد سكان المحافظةة
ا يتعمدق بوجدود ددددددددة وادذا   يعندي ان الجميدت ممتحدق بدالتعميم ا بتددا ي ة بقددر مددددداق مرتيعددددددأن نس  ا لتحددددب

تحتسدد  عمددي اسددداس سددنة( ونسددبة ا لتحدداق  15 –6ارام بددين )دتنميددذ فددي المدددارس ا بتدا يددة تتددراو  اعمدد
( 2ويتضددل مددن الجدددول)دًا ة دددددداق مرتيعددة جددددددا جعددل نسددبة ا لتحدددددددددذا مدددددد( وا فقددط سددنة11–6)السددكان بعمددر
اق ددددددة ا لتحددددداق الذكور واذا ما ياعر خمل في عمميدنسبة التحاق ا ناد صةل من نسبة التح ( ان1والخريطة)

ر اذ  الموارد البشرية ة وفيما يخص معددل ) تمميدذ/معمم( فهدو اةدل دددددودخول ا ناد في التعميم ومن عم تطوي
كدادر التدريسدي ولكدن ةضدية ة وادذا مدا يشدير الدي وفدرا المدم( فدي جميدت ا مع/ تمميذ21من المعيار المعتمد )

ة وا نكميزيددة ة وخا ددة بعددد دخددول ددددددددا اا العمميدددددداك عجددز واضددل فددي ا خت ددددواةددت الحددال يشددير الددي ان
اك دال بعددد صن ص ددبل اندددددددددالحاسددو  الددي المدددرس ا بتدا يددة لددذا يجدد  اعددداد كددوادر متخ  ددة فددي اددذا المج

اا ا اميدة لمعمدل ددددة ا خدرى صو الماسسددددددة صو الحكوميدددددداا التعميميددددالماسس حاجة ماسة لهذا التخ ص في
ددددددوا  جددد عمي توجيا الموارد البشرية نحدو تقنيدة الع در بددً  مدن العمدوم ا نسدانية التدي ص دبحا تضديف صف

 عاطمين عن العمل .

شدعبة ( فدي ةضدا  الديوانيدة وكدذلك  /تمميدذ 31)اد عدن المعددل المعتمدد( فهدو يدزدصما بخ دوص ) تمميذ/شدعبة
 عمي مستوى المحافظة .

%( 54ذكور مدنهم )ددددد( تمميذًا وتمميدذ  بمغدا نسدبة ال 219616صما عدد التنميذ الممتحقين فقد بم  عددام )  
عدد الماسسداا التعميميدة ر ادذا الدي ب  اد ادي ا ةدل وربمدا يشديدددددرى نسدبة ا ندددد%( واكدذا ن46اد )ددددة ا نددونسب

م دددداق ة والموضدوع ا اددددداد عددم ا لتحددددددمن منداطق السدكن وخا دة فدي المنداطق الريييدة ممدا يحدتم عمدي ا ن
( 649)اية مدرسية حيدد توجدد فدي المحافظدة( بن145ة المدرسية والبال  )دفي عدد ا بني ضلوادددداو النقص ال

مل دددا يقدددددوام مدزدو  ممدددددر جعدل الدددفقدط ة وادذا ا م دددةة مدرسيدددددايدددد( بن514بينمدا عددد ا بنيدة ) ابتدا يدةمدرسة 
تمميدذ/ بنايدة( فدي  516وةا المخ ص لمدرس وكذلك لراحة التمميذ ة حيدد بمد  معددل )تمميذ/بنايدة ( )ددددمن ال
ة ة وبشددكل عددام فددأن ظدداارا ا زدوا  تدداعر عمددي دددددافظددددمحتمميذ/بنايددة( فددي عمددوم ال416ة و)ددددددوانيدددددا  الديددددددةض

نص ددددددددة وا خددددددة زرع رو  المحبدددددددانيددددمميذ وامكدتدددددوي لمددددددربددمي والتدددددددوى التعميددددددمستدددالجوانددد  النوعيدددة لمتعمددديم كال
 والتعاون من صجل التطور .



 ثالثًا / التعميم الثانو  ) االكاديمي ( :

ددددددددددددددداعية ة ا جتمددددددددددددددددنميددق التددددددددددددددحقيددًا لتددددددددددددددداسيددددًا اسدددددددددددددددمبددت يعدددددددددددد مطددددددددددددددر  لمجميددددددددددددددوفيدددعميم وتددددددددددددددان نشدددددددددددر الت
نا ددددداتا تمعدل مدخددددددددددة  ذ صن مخرجددددمجتمدت المعرفياا بندا  ددددانوي يعدد مدن اساسيددددوالتعميم الع(9).وا ةت ادية

ذا يجد  التركيددز لعمدل والنهدوض بدالواةت التنمدوي ة لدداا سددوق اددددددا تعدد مخرجددددددبدوراالي وا خيدرا دددددم العدددالتعمي
الي دددددددة التعمدديم العددددددا مرحمددددددة عنددد دخولهدددددعمددي مخرجدداا التعمدديم العددانوي وجعمهددا عمددي ةدددر متميددز مددن المعرف

عددانوي فددي محافظددة القادسددية يتضددل لنددا يم الال التعمدددددددت حدددددان واةدددددغرض بيدددددارف ة ولدددددددلتكسدد  المزيددد مددن المع
( مدرسددة عانويددة فددي عمددوم المحافظددة ة بواةددت 237صن عدددد المدددارس العانويددة بمغددا ) ة(3)ذلددك مددن الجدددول

%( 18%( و)55( مدرسدددددددة مختمطددددددة ة وبنسددددددد  )64)ددددددددددة لمبندددددداا و( مدرس43ة )( مدرسددددددة لمبنددددددين131)
( معممدًا ومعممدة بمغدا نسدبة 7334كدادر التعميمدي فقدد بمد  )ا عددد الدددددد%( لكل منهم عمي التدوالي ة ام27و)

( طالبدددًا  87921% ( فيمدددا بمددد  عددددد الطدددن  الممتحقدددين )  56ة ا نددداد ) دددددددد%( ونسب44الدددذكور مدددنهم )
وادذ  النسبددددددددددددة سدنة(  17 – 12%( من حجدم السدكان فدي سدن التعمديم العدانوي )55وطالبة وبنسبة التحاق )

ددددددداد اددي حاق ا ندددددوان نسددبة الت(سددنة 17-12مددن السددكان بعمددر ) (11).%(91المعيددار المحدددد بددد)تقددل عددن 
والتشددجيت ن الحددد دددددد مدددددا   بددددددددة وان(%65ور بمغددا )دددددداق الذكددددحددة التددددددا نسبدددددبينم( %43)ا ةددددددل  ذ بمغددا 

ة دال التنميددددددددذن دوراددن فددي مجددددأخددددامعي وليدددددة تعمدديمهن الجدددددانوي وموا مدددددداد بددالتعميم العدددددداق ا ندعمددي التحدد
ر مدن المجتمدت ة حيدد صن دددددا  جدز  كبيدالنس باعتباراام في النهوض بحركة التنمية ددة تسدددداا تعميميددددكمخرج

%( فددي  9ض مقدددار  )اددددددا اذ ادا الددي انخيددددوةت فددي روسيددددددرا فددي مدددى العمددر المتدددددة صعدددددروق التعميميددددديددال
مدن ا  بدد ددددة وعمي (11). ضافيددددةة ددددة تعميميدددل سندددداا النسدا  بالنسدبة لكددد%( في وفي7ال والي )ددددداا الرجدددددوفي

انوي بشدكل عدام والتحداق ا نداد بشدكل دددددداق بدالتعميم العددددددحول دون ا لتحددداا التدي تدددددة العقبددددددالعمل عمدي ازال
خاص ة سوا  كانا صجتماعية او اةت ادية والعمل عمي نشر ماسساا التعميم العانوي بشكل اوست وخا ة 

 .ة من المحافظةددددفي المناطق الرييي

 مدرسددددة(/اض معدددددل )طالدددد دددددددددان انخيدددداض نسددددبة ا لتحدددداق فددددي التعمدددديم العددددانوي انعكسددددا عمددددي انخي    
وى ددددددافظة عمدي مستدددددطالد / مدرسدة( فدي المح 467ة بالمعيدار المعتمدد )ددددددارنددددمق طال /مدرسة( 371البال )
افظة ددددددطالدد / بنايددة ( فددي عمددوم المح 739)طال / بنايددة( مرتيددت  ذ بمدد  )ا ة ولكددن يظهددر لنددا معدددلدصةضيتهدد

ا ددددة الدذي بمد  فيدددددا  الديوانيدددددافظة فدي ةضددددددداق معددل المحدددددددة حتي فددددوكذلك المعدل مرتيت في جميت ا ةضي
 ارنة بعدد المدارس اي ددددت الي ةمة عدد ا بنية المدرسية مقددددرجددددطال / مدرسة( وسب  ذلك ي 759المعدل )
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 سنة .07-05الممتحقين عمى عدد السكان في عمر )*( تم استخراج هذ  النسب من قسمة عدد الطالب 



ق دددددددديدددة جديدددددا لتحقددددددددة مدرسيدددددددايدددد( بن118دددددددداجة الددددي )بنايددددة ممددددا يعنددددي الح( 119)مدرسددددة و( 237)اندددداك
را ا زدوا  بددين دددددداادددددا الددي وجددود ظددددددددبدوراة سددتنعكس دددددددددة ا بنيدددددمددددة فددي بنايددة ة وان ةددددددددة كددل مدرسدددددداستقنلي

مدي تددني المسدتوى نعكس بددور  عوةا المخ دص لمددرس وادذا مدا يددددددة الدددددالمدارس ا مر الدذي يدادي الدي ةم
عمي  بضنلهاة والتي تمقي دددداا كمية وليسا نوعيددددددعانوي وبالتالي تكون مخرجددددداا التعميم الدالتعميمي لمخرج

ة بدين عددد دددددداك عنةددددددد( نرى ان3مخرجاتا وبالعودا الي الجدول )تدني المستوى التعميمي الجامعي وضعف 
ة نسبة دددددكمما ةل عدد المدارس وا بنية في القضا  ةمنسبة ا لتحاق المتحققة اذا نرى المدارس وا بنية وبين 

ة المددارس وا بنيدة وادذا ا مدر يعدد دعدوا ددددددداق ادو بسدب  ةمددددددلتحا ياكد ان تراجت نسدبة ا ددددداق واذا مددددا لتح
 توست في ماسساا التعميم العانوي.لمعمل عمي ال

 رابعًا / التعميـــــــــــــــــــم المهنـــــــــــــــــي :

ة دددددالسياسي ا ا الحيددداادددددفدددي جميدددت مج احتياجاتدددايسدددتهدف خدمدددة المجتمدددت وتمبيدددة  اسدددتعماراً يعدددد التعمددديم  
 ن ة دددددا ا التنميددددة والخدمية ة ولمتعميم المهني دورًا كبيرًا في خدمة مجددة والعقافيدددة وا جتماعيدددوا ةت ادي

اددددذا النددددوع مددددن التعمدددديم ي خددددر  الكددددوادر المهنيددددة المتوسددددطة المهددددارا وذلددددك بتزويدددددام بددددالخبراا والمهدددداراا 
ا دددددة كمهددددداتهم المهنيدددددددنل حيددددددا  والنمددو خدا رتقدد سددعيدا وتتدديل لهددمحيدداا شخ ددية  تتدديل لهددمالتددي الضددرورية 
ة وتطور  ددددداا التي تتن م مت ايكل العمالدددل المستويددأايدددي تدددة ادددددة المهنيدددددة المدرسددددددا تكون وظييدددددومن ان
برا ادو دددمي والخدددعمددددل الدددمااددعمل والدددص فدي الدددقدددفالنة الزراعيدة وال دناعية والخدميدةة دددددا ا التنميددددددفي مج

ا يخدددص التعمددديم المهندددي فدددي محافظدددة دددددددوفيم( 12).حول دون التنميدددة ا ةت ددداديةدددددذي يدددددددديسي الدددددالسدددب  الر 
يدددة فدددي عمدددوم ( مددددارس مهن8( ان عددددد المددددارس المهنيدددة بمددد  )4القادسدددية يتضدددل لندددا ذلدددك مدددن الجددددول )

( مددارس مختمطدة وةدد توزعدا حسد  4( مدارس لمبنين ومدرسة واحدا لمبناا و)3)توزعا بواةتالمحافظة 
( اعددددادياا  دددناعية 6)ا والتخ دددص الدددي اعداديدددة زراعدددة واحددددا مختمطدددة واعداديدددة تجدددارا واحددددا لمبندددا

( %63( مدرسددًا ومدرسددة بمغددا نسددبة الددذكور مددنهم )434امددا عدددد الكددادر التدريسددي فقددد بمدد  )ةمختمطددة 
البة بمغا نسبة الدذكور مدنهم ( طالبًا وط1771%( اما عدد الطن  الممتحقين فقد بم  )37)نسبة ا نادو 
ا  سدوق دددددد%( وانا تدني نسبة التحاق ا ناد واضحة وسب  ذلدك لعددم استيع23( ونسبة ا ناد )77%)

لكدن ا نداد اكعدر بعددًا مدن سدوق العمدل لدذا اد و دددددور او ا نددددذكدددددددلدددددداا التعمديم المهندي سدوا  االعمل لمخرج
لجدددددول بددددأن نسددددبة التحددددداةهن ا يظهددددر مدددددن ادددددددددي واددددذا مدددددددعميم المهندددددددداق لهددددن بالتددددددددتددددنخيض نسددددبة ا لتح

 اما نسبة ا لتحاق العامة  (ة%3,5)ة بينما نسبة التحاق الذكور بمغاعمي مستوى المحافظة (%1بمغا)
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قضاء 
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3 0 0 5 085 008 313 887 391 0577 55 4 555 4 53 07835 07383 35505 449 5 346 

 قضاء 
 عفك 

 040 1410 5 01676 5571 5416 51 5 009 0 6 009 0 008 48 06 35 0 0 ـــــــــ ـــــــــ

قضاء 
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 043 140 545 06066 7981 8086 55 5 553 0 9 553 04 519 44 01 34 0 0 ـــــــــ ـــــــــ

قضاء 
 الحمزة  

 040 1414 5 03855 6838 7104 07 4 055 0 9 055 3 049 39 05 54 0 0 ــــــــــ ــــــــــ

 مجموع
 لمحافظةا

3 0 4 8 575    059 434 0363 418 0770 79 7 550 4 55 38438 37470 75919 345 0 543 

 . 5105/  5100لمعام الدراسي  -بيانات  ير منشورة  –قسم التخطيط التربو   –المصدر : الباحثان اعتمادًا عمى بيانات مديرية تربية الديوانية 
 سنة .07-05استخراج هذ  النسب من قسمة عدد الطالب الممتحقين عمى عدد السكان في عمر )*( تم 



اما في الدول المتقدمة والحديعة الت نيت .سنة( 17 –15%( من مجموع السكان في سن )2,3فقد بمغا )
وان انخياض نسبة ا لتحداق ةفان نسبة ا لتحاق لمتعميم المهني اي اكعر بكعير منها في العراق والمحافظة

فددي التعمدديم المهنددي يعددود الددي عدددا اسددبا  ابرزاددا يتعمددق بعدددم وجددود عقددة حقيقيددة بمخرجدداا اددذا النددوع مددن 
 ندددا ييتقدددر الدددي الدددي ورش التددددري  ومختبدددراا ومعامدددل ا سدددس النظريدددة التعمددديم بسدددب  كوندددا يعتمدددد عمدددي 

 والتعمديم المهنددي ةفضدن عددن ضدعف التنسديق بددين القطاعداا المهنيددة فدي ا ةت داد العراةدديلمتطبيدق المهني
ومستوى ونوع مخرجاتا التي يحتاجها سوق العمل ةمما يتطم  اعادا النظر في مناا  اذا المستوى المهم 

 ندا يكسد  الخدري  مهدار  مهمدة جدددا فدي احدد القطاعداا ا ةت دادية الحيويدة التدي تقدوم عميهددا  مدن التعمديم
  مسيرا التنمية.

 خامسًا / معاهد اعداد المعممين والمعممات 

ااد ددددد( مع8افظة القادسدية )دددد  فدي محددددداا بمددددن والمعممددداد المعمميدددااد اعددددد( نرى ان عدد مع5)الجدولمن 
( 1115ا عددددد الطدددن  الممتحقدددين فقدددد بمددد  )دددددددام لإلندددددددداد%( منهدددا 51)( منهدددا لمدددذكور و%51وبنسدددبة )

%( ة فيمدددا بمددد  عددددد المدرسدددين 34اد )ددددددد%( ونسدددبة ا ن66ة بمغدددا نسدددبة الدددذكور مدددنهم )دددددددددال  وطالبدددددددط
%( ة كمددا نددرى بددأن نسددبة 41)%( ونسددبة ا ندداد 59ة بمغددا نسددبة الددذكور مددنهم )ددددددد( معممددًا ومعمم176)

 –15)( مددن السددكان فدي سددن التعمدديم%1,8حيددد بمغدا )ة ددددددا لتحداق منخيضددة جددًا عمددي مسددتوى المحافظ
 المسدا ية ال دباحية و سنة( وربمدا يعدود ذلدك الدي توةدف القبدول فدي معاادد اعدداد المعممدين والمعممداا 19

اجة ددددددااد اي بحددددددد( مع8ة مقابددل )دددددددد( ابني3ة كددذلك نددرى عدددد ا بنيددة ) 2111-2111منددذ العددام الدراسددي 
ز ةضدا  الديوانيدة بينمدا المعاادد الموجدودا فدي ددددددددركددددة فقدط فدي مدددددد تتركدز ا بنيدد( صبنية جديدا ة حي5الي )

 ة اخرى .دددددددبقية ا ةضية اي ضيف عمي ماسساا تعميمي

 الي :سادسًا/ التعميم الع

يهدف التعميم العالي الي صعداد كوادر بشرية مسمحة بالعمم وتمتمك المعرفة والعموم المختمية لتحقيق صاداف 
ا يحققدا مدن منجدزاا ددددا ا التعمديم العدالي عمدي مدددددة في المجتمت ة وتعتمد كيددددالتنمية ا جتماعية وا ةت ادي

ة فدي المجتمدت وعمدي مدا ددددددداا ا نتاجيدددددداعد فدي تنميدة الماسسددددددمهداراا تسعممية وما يحققا الخدريجين مدن 
ا فيمددا يددتن م مددت التطددوراا العمميددة ددددددا وتخ  اتدددددالي مددن تحددديد مسددتمر فددي برامجدددددددددعميم العددددددا التددددددديحقق
(13). عمددددددددددي المعمومدددددددددداا العالميددددددددددة المعا ددددددددددراية لمواكبددددددددددة العددددددددددالم الددددددددددذي يعتمددددددددددد ددددددددددددددة العالمدددددددددددددددددوالتقني
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قضاء 
 الديوانية 

 575 044 57400 09 6 575 3 45 808 556 565 036 55 84 3 0 ـــــــ 5
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 .5105/  5100لمعام الدراسي  -بيانات  ير منشورة  –قسم التخطيط التربو   –المصدر : الباحثان اعتمادًا عمى بيانات مديرية تربية الديوانية 
  سنة .09-05)*( تم استخراج هذ  النسب من قسمة عدد الطالب الممتحقين عمى عدد السكان في عمر 



( ان 6الجددول ) لدددددددددن تحميادسية نسدتنت  مدددددددافظة القدددددددالي فدي محددددددعدددددولتسميط الضو  عمي واةت التعمديم ال 
اا وبنسددددبة ددددددددد( كمي8ا )دددددددددداا العمميددددة فيهدددددددددد( كميددددة فددددي جامعددددة القادسددددية عدددددد الكمي13عدددددد الكميدددداا بمدددد  )

%(ة وفيمدا يخدص الكميداا 38,5( كميدددددددداا وبنسبددددة )5ا نسانيددددددددددة فقد بل )اا دددد%(ة اما عدد الكمي61,5)
ي التمدددريض دددددددددددا كميتدددددددددوام 2113-2112الي ددددددددمنهدددا كميتدددان فدددي عامهدددا الدراسدددي ا ول الح العمميدددة فدددأن

طن  من حيدد عددد الدددددددل ددددة ا اي ادددددة ص  صنهددددداا العمميدددددددة ة وعمي الررم من تيوق اعداد الكميدددددددوال يدل
ة محافظدددة ددددددددة وادددم مدددن سكندددددددددداا العمميددددددددددالموجدددودين فدددي الكمي عددددد الطدددن ا ة  ذ بمددد  ددددددددددددالموجدددودين فيه

%( من مجموع الطن  في الجامعة من سدكنة المحافظدة 26ًا وطالبة وبنسبة )دددددطالب *(2874ة )ددددالقادسي
( طالبددًا وطالبددة وبنسددبة 7985ة امددا عدددد الطددن  فددي الكميدداا ا نسددانية فقددد بمدد  )(11859البددال  عددددام)

ة ولديس العمميدة وربمدا سدب  ذلدك ادو دددددداا ا نسانيددددددنحدو الكمي ةبديتضدل ان  توجدا الطم(1شكل)%( ة 74)
ة ددددددا نسانيلكميداا ي اما يزيدد مدن ظداارا البطالدة بدين خريجدواذا اا في المرحمة العانويةةدددددددددددضعف المخرج

 اليقدري العمدود يشدكمون وعجز في خريجي الكمياا العمميدة التطبيقيدة الدذين يمعمدون عمداد التنميدة بأعتبدارام
  .المهارا والعالية الماارا العاممة لنيدي

-2112ي دددددد( طالبدددًا وطالبدددة لمعدددام الدراس14861القادسدددية ) جامعدددةوبشدددكل عدددام بمددد  مجمدددوع الطمبدددة فدددي 
 %( من بقية المحافظاا العراةية .27%( من سكنة محافظة القادسية و)73منهم ) 2113

 

 

 



 2102/ 2102للعام الدراسً فً محافظة القادسٌة ( واقع التعلٌم العالً 6جدول )

 المجموع الكمي عدد الطمبة من بقية المحافظات  عدد الطمبة الموجودين من سكنة محافظة القادسية  اسم الكمية
 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 4875 0055 495 657 3751 5417 0343 كمية التربية 
 5389 0155 356 699 0334 514 831 كمية االدارة واالقتصاد 

 5543 881 375 518 0363 918 455 كمية اآلداب 
 506 011 71 31 006 54 65 كمية الطب البيطر 

 598 74 41 34 554 584 541 كمية الطب
 703 043 ـــــــ 043 571 77 493 كمية التربية الرياضية

 731 505 63 055 505 306 099 كمية العموم
 594 034 37 97 461 587 073 كمية الحاسبات والرياضيات

 094 056 39 87 968 560 717 كمية القانون
 559 06 4 05 543 331 503 كمية الهندسة
 649 04 45 69 535 535 313 كمية الزراعة

 057 3 5 0 054 86 38 كمية التمريض
 77 51 6 04 57 33 54 كمية الصيدلة

 04860 4115 0559 5473 01859 5779 5181 المجموع
 المصدر : الباحثان اعتمادًا عمى : رئاسة جامعة القادسية   شؤون الطمبة   بيانات  ير منشورة .                 



 ( 1شكل )                                       

 211212113لمعام الدراسي يبين عدد الطن  في الكمياا العممية وا نسانية في محافظة القادسية 

 

 ( .6الم در : من عمل الباحعان با عتماد عمي بياناا الجدول )

 : التعميمية المؤسسات في االجمالي االلتحاق معدل

 ا بتدا يدة العنعدة التعميميدة المراحدل فدي الموجدودين او المقيدين الطن  عدد ا جمالي ا لتحاق معدل يمعل     
 معدل تحديد بعد التدددعميمي الماشر يستخر  وةدددد ة( سنة 23–6) سن في السكان مجموع الي والجامعية والعانوية
 ا ساسددية البشريدددددة التنميددة مدددداشراا احددددددد التعميمددي الماشددر يعددد حيددد ة البددالغين لدددددددى والكتابدددددة بالدددقرا ا اإللمددددددام
 ة%( 69,6) بمغا اإلجمالية ا لتحاق نسبة صن نرى ة( 7) الجدول ومن(  الدخددددل ة ال حة ة التعميم)  العنعددددددة

  عدم عمي دليل واذا%( 59) البالغة ا ناد التحاق نسبة من اعمي واي%( 81)بمغا الذكور ا لتحاق نسبة اما
 فدددي التعميميدددة اليدددرص مدددن لإلنددداد واضدددل حرمدددددددان اندددددددداك اي ة وا نددداد الدددذكور بدددين المسددداواا وضدددعف التدددوازن

 التنميددة ةيدداس فددي اسددددداسي ماشددر باعتبدداران لمتعمدديم ا نددددداد اكمدددددال بمتابعددة ا اتمددام يسددتدعي ممددا ة المحافظددة
 . المحافظة في البشرية
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 5105 – 5100 الدراسي لمعام القادسية محافظة في التعميمية المؤسسات في االجمالية االلتحاق معدالت( 7) جدول

 عدد السكان فً عمر 
 سنة ( 22 – 6)     

 
 

 اجمالً الملتحقٌن         
 بالمؤسسات التعلٌمٌة       

 معدل االلتحاق 
     % 
الجنس    

 10 :>7198 12>879 الذكــــــــــــــــــــــــــــــــور

 92 791332 9;8993 االنــــــــــــــــــــــــــــــاث

 >39> 977718 197>:: المجمــــــــــــــــــــــوع

 المصدر : الباحثان باالعتماد على :

 .2100تقدٌرات سكان محافظة القادسٌة مدٌرٌة ،احصاء الدٌوانٌة بٌانات غٌر منشورة  ،  - 0

 . 2102/  2100المؤسسات التعلٌمٌة فً المحافظة للعام الدراسً  - 2

 نسبتددددهدددددددم بمغدددا فقدددد القددددددادسية محافظدددة فدددي البدددالغين لددددى والكتابدددة بدددالقرا ا اإللمدددام معددددل يخدددص فيمدددا امدددا    
 وبعددددددد% ( 28,5) األمددديددددددددددة نسبدددددددددة بددمغدددددددا بينمددددددددددا ة نسمددددددددددة( 811852) وبعددددددد 2111 لددددسنددددددددددة%( 71,5)
 يمكدن فيهدا البشدرية التنميدة ماشدراا احدددددد باعتبدار  المحافظددددددة فدي التعمديم دليدل ولحسا ة(14) .نسمة( 323216)

    (15): التالية ال يغة عمي ا عتماد

 ( الدنيا القيمة – العميا القيمة( ÷ )الدنيا القيمة – اليعمية القيمة= ) البعد دليل  

      ير=   الدنيا القيمة          %111=   العميا القيمة           ا لتحاق معدل=  اليعمية القيمة

                                  1,696( =  ير – 111( ÷ ) ير – 69,6= ) ا جمالية ا لتحاق نس  دليل فأن وعميا

 = الدليل وبحس  فأنا والكتابة بالقرا ا ا لمام معدل اما

  1,715=  (  ير – 111( ÷ ) ير – 71,5)                            

 ( . والكتابة بالقرا ا ا لمام معدل دليل)  2/3( + ا جمالية ا لتحاق نس  دليل) 1/3 = التعميم دليل

                 ( =1/3  ×1,696  +2/3  ×1,715  ) 

                 =1,232  +1,477  ( =1,719 ) 

 التددعميددددم ماشدر بمد  حيدد ة 2118 سدنة فدي بالمقارندة المحافظدة فدي التعمديم دليدل ماشدر فدي تطور نرى وانا    
 وفددي( 1,69) الناميددة البمدددان وفددي( 1,69) العربيدددددة الدددول وفددي( 1,71) العدددددراق وفددي( 1,64) المحدددافظدددددة فددي

 ( 16).(1,75) العالم



 الممتحقدين ألجمدددددددالي فيدا التعمديم من الررم عمي متوسط مستوى في المحافظة في التعميم دليل عام وبشكل      
 فدي ا لتحداق نسد  مدن اةدل اي والتي الجدامعة في العمميددددة ا ةسددددام في ا لتحددددداق نس  او المهم األمدددددر ان اذ

 اخددذ فددددأندددددا السندددددواا مددن لددددعدد العددددراق فددي التددعميددددم دليددل متابعددة وعنددد ة سددابقاً  ذكددر  تددم كمددا ا نسانيدددة الكميددددداا
 1991 لسندددة( 1,531) الي ةدددميدددنً  صرتديددددت 1987 لسنددة( 1,529) المعدل بمدددد  اذ ة بطي  بشكل ولدددكدددن يتطور
 بشدكل تدأعر ا خيدر التطدور ادذا وان (18).2118 لسدنة( 1,71) بمد  فيمدا (17) .1993 لسنددددة( 1,538) الي عددددددددددم

 . ا لتحاق نس  من زاد مما العراق في المعيشي المستوى بتحسن ايجابي

 وبجعمهددا البشددرية بالطدددددداةددددددددداا لمنهددوض المعيشددة مسددتوى وتددردي اليقددر عمددي القضدددددا  ااميددة ياكددد مدددددا واددذا      
 كالتددري  المتقدمدددددددة الحددمقددددداا فدي وبخددددا دددددة البشرية الطاةاا تنمية مشاريت في وا نخراط لمتعميم استعداداً  اكعر

 المجدا ا وادي والسديطرا وا ت دا ا والمعموماتيدة ال ندددداعدددددددددة مجددددددا ا فدي الحديعدددددة التقنيددددددداا عمدي والتدددأايل
 . العمل سوق يحتاجها التي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البشريـــــة التنمية في التعميمية المخرجات أهمية-: الثــــــــــــــاني المبحـــــــــــــث

 : المقدمة

 تتضدمن اسدتراتيجية ووفدق محدد فكري منظور وفق المخططة العممية تعني البشريدددة التنميددددة كددددانا اذا          
 ةدددددادرا تكدون بشريددددة ةدددداعدا تكوين الي تادي ايكمية تحو ا تتضمن بحيد الناس حياا في ونوعية كميددة تغيراا
 ا مددن فيهددا بمددا لمدولددة الماديددة وريددر الماديددة ا ساسددية الحاجدداا وتمبددي الذاتيددة ا نتاجيددة الطاةدددددداا توسدديت عمددي
  (19).والقومي والجماعي اليردي

 بمسدتوى ومهداراا وةددراا موااد  ذاا بشدرية ةدوى ايجداد الدي تهددف التدي العمميدة صنهدا عمي تعرف كما         
 خدددددددددنل مددن ا  تحقيقددددددا يمكددن   فهدددذاة(21).الع ددرية الحيدداا بددا تتميدددز الددذي وا جتمدداعي التكنولددوجي التعقيدددين

 تمبيدة عمدي ةددددددادرا العمميددددددة الماسسدددددداا مخرجددددداا تكددددون بحيدد والتدددددعميدددددم التربيدددددة ةطداعي فدي استراتيجية خطط
 تحتاجهددا التدي ا نتدا  وادواا وسدا ل فدي والكميدة النوعيدة التطدوراا مددددواكبددددة طريدددددق عدن العمدل سدوق متطمبددددداا
 . والخددددداص العددددام القطددداعين في ا ةت اديدددة القطاعدداا

 اذ  وصاددددم ة الندددداس امددام المتاحة الخياراا توسيت انهددا عمي البشريدة لمتنميددة المتحدا األمم تعريف ان كما       
 عدددن فضدددنً  جيدددد معيشدددددددا بمستددددددددوى والتمتدددت المعرفدددة اكتسدددددا  وتسدددهل ةو دددحي ا مدددددددد طويمددددددة حيددددددداا الخيدددددداراا
 العندوان اذا تحا يدخل ان ويمكن (21).لذاتا ا نسان واحترام ا نسان حقوق وضمدددان السياسيدددة الحريددددة خيدددداراا
 التمتددت الددي وا جتماعيددة وا ةت ددادية السياسددية بالحريددددددة تبدددص البشددرية المددوارد لتنميددددددة اساسددية مجددا ا العددريض
 عمدددي يرتددددكز التنميدددددددة فهددددف وبالتددددددددالي ا نسددددددان لحقدددوق الشخ دددي الدددذاتي وا حتدددددرام وا نتدددددددددا  ا بدددددددداع بيدددرص
   (22).اعا بد عمي وةا مة و حية مديدا لحياا من مة بي ة تكويدددددن

 ونوعيدددددة ة والسدموك التيكيدر انماط عمي التركيددز يتضمن ا بل الميهوم اذا ان فيدددرى العربي المكت  امددددا       
 ة والتقددداليدددددد والعددددداداا ا جتماعيدددددة والعدددنةددددددداا القدددددرار اتخدداذ فددي الجمدددااير مشاركدددددددة ونوعيددددة والتدددري  التعمدديم
 بم دديرام الددتحكم عمددي ةدددراتهم زيددادا بهدددف سالنددا تعب ددددة اي ة وا نتددا  العمددل واسددالي  وطددرق الشددعو  وعقافددة

  (23).وةدراتهم ومواردام

 لهدددذ  وشددداممة اسدددتراتيجية نظدددرا يتطمددد  فيمدددا البشدددرية التنميدددة ميهدددوم سدددعة الشددداممة الميددداايم ادددذ  مدددن يتضدددل    
 : يمي ما ابرزاا من والتي البشريدددة التنمية تدددواجدددا التي المشكددددنا تحديد ينبغي ولهذا ة المشكمة



 التنميدددة مسيرا كبير وبشكل يعوق الجدان  واذا  ة وا جتماعي المعاشي الوضت وتردي ا ةت ادي التخمف – 1
 التدي الددول بتجربدة ا ستعانددددة يتطمد  ممدا لتحقيقهدددددا كبيدرا وماديدة وفنيدة عممية امكاناا الي تحتا  ألنها البشرية
 مستمزمددددداا والدي لمتددري  م اندددددت الدي تحتددددا  البشريددددة التنمية ألن ة البشرية والتنمية التنمية مجالي في نجحا
 تسددير ان يجدد  يعنددي وادددددددذا البشريدددددددة التنميدددددة لتدددحقيدددددق متددكدددامدددل تعميمددي ونظددام فنيددددددة وورش ومختبددراا مدددداديدددددة
 بدددون بشريددددة تنميددة تحقددق ان يمكددن فددن معوةاتهمددا مددن والحددد هدددددداااداف لتحقيددق ومتوازيدددددة عابتدددة بخطددي التنميتددين
 . الشاممة بالتنمية الشروع

 وال دحة والمسدكن الجيدد الغدذا )  الحيداا مسدتمزماا صبسدط مدن الشدعو  يحدددددرم ألنا الع ر آفة واو اليقدددددددر – 2
 ا عمددددددال فدي وا نخدراط الدراسددددة مدن اطيالهم حرمددان الي باليقرا  يدفت اليقر ان حيد(  الخ.....  الجيد والتعميم
 ت بل المجتمت في طبقة تشكيل الي يادي مما الدراسية المستمزمددددددداا توفيدددر ول عوبدددددة العيش لدددكس  البسيطدددة
 ادذ  ةوحرمدان بعدد فيمدا وضدعها معالجدة ي دع  والتي ا جتماعية لممشاكل وم در واةت ادية اجتماعية عددددالدددة
 مدددددن لممدددددا الشدددددامدددددل الح دددددار صفدددددرز  مددددا واددددددذا ة الكبدددددار بين ا ميدددة مشكمدددة ييدددداةم ا ساس التعميدددم من الطبقة
 واددم التسددعيناا فتدددددرا خدددددنل الددددراسدددددة تددركددددددوا الددذيدددددن الشبددددددا  مددن كبيددرا ف ددددددة ا ن يوجددد حيددد 2113 –1991
 بأاميددددددة وعددديهم ولعددددم الماديدددة ظددددددروفهم بسدددب  لمدراسددددددددة تدددركهم عمدددي وندددادمين( 35 –21)العمدددر ربيدددت فددي ا ن

 . التعميم

 والعمميددة الينيددة طاةتهدددددا لمحدوديددة التنميددةة فددي اسددتعماراا يمكددن   خددام مددادا ا مددي ا نسددان يعددد ة ا ميددة – 3
 العمميدة ا ميدة عدن الحدديد عندد امددددا ة ا نداد بدين وبخا دة ا ميدة تيشي من نعدددداني زلندددا ما ونحن ة والمهارية
 عمدددي الح دددول ادددو التدعميددددددم مدددن الهددددف الشدددبا ةألن اوسددداط بدددين كبيدددر بشدددكل متيشيدددددة ا دددبحا فقدددد والعقافيدددة
 التربيددددددة اسددتراتيجية فددي النظددر اعددادا يتطمدد  واددذا ة الوظييددة عمددي الح ددول الددي تاامدددددهم تعددد لددم التددي الشهددددددادا
 بعددد التسددر   ن ة وا عداديددة المتوسددطة المراحددل مددن حتددي التعمدديم الزاميددة تيعيددل وخا ددة العددراق فددي والتددعميدددم
 صدا والتعميميددددددة التربويدددددددة العمميددددددة ضددعف ان كمددددددا ة التددعميدددددم فر ددددددة مددن يحددرمهن لإلندداد وبخا دددددددة ا بتدا يددة

 الددول بعدض فيدددددددا ترفدت الدذي الوةدا فيدي ة جيدد بشدكل والكتددددابة القددددرا ا يجيدون   ا بتدا يدددة طن  تخري  الي
 . منا ا ساس نوفر ان نستطيت   نحن لمجميت العالي التعميم شعار المتقدمة

 



 جعددل(  ال ددمبة بددالمواد والتمددود والهددوا ي المددا ي التمددود)  البي ددي التمددود مشددكمة تيدداةم صن:  البي ددي التمددود – 4
 صمدداكن حيددد المتيشددية وا مددراض لألوب دة  الحدددددددة بي ددددددة و جيدددا ب حددددددة لمعديش  الحددددددة ريددر الحضريددددددة بي تدددددا
 وم ددددددادر ا نهدددددددار فددي ترمددي ا خددرى المجدددددداري وانددواع المكشددوفة المجدداري وميددددددددا  شددارع كددل فددي النيايدداا رمددي

 انشددددددددا  تدددم حيدددد وضوضا يددددددددداً  مدددداديددددددددداً  البي دددة تمدددود الكهربا يدددة الطاةدددة انتدددا  مخميددداا وخا دددة الهدددوا ي التمدددود
 ولهدذا ة هدداجنوب فدي والعانيدددددة المديندة شمدددددال فدي واحددا الحضدري الحيدز داخددددددل الكهربا يدة الطداةة لتوليد محطتين

 و  بالبي دة تهدتم   الددددول اذ   نة(24).النامية البمدان شعو   حة يهدد خطر اكبر التمود اذا ان البعض يرى
 . ال حية ا ضرار من الخالية النظيية الحياا اسالي  توفدددر يضمن الذي البي ي ا من معايير تطبق

 الطويمدة الح دار وفتدرا المتتاليدة الحدرو  بسدب  ا خيدرا الدعند العقدود خدددنل مسدتوا  وتدردي التعميم نمطية – 5
 تعيدد شداممة اسدتراتيجية وضدت يتطمد  ا مددر العراقةوادذا فدي والتعميميدة التربويدة العممية كل عمي سمباً  صعرا التي

 والسياسددي وا جتمدداعي ا ةت ددادي الواةددت يتطمبددا مددا وفددق وعمددي الحقيقددي مسارادددا الددي والعمميددة التربويددة العمميددة
 التددددعميدددددم مددن الددنمط اددذا  ن ة والحيددظ التدددمقيددددددن عمددي القددددددددا م النظددري التعميدددم لمغددادرا الجديددد العددراق يعيشددا الددذي
 التدددعميددددددم وي دبل العمدل سدوق متطمبدددددداا وتمبيدددددة التنميدة امددددددام كبيدر عددددا ددددددق والتعميميدة التدددربددويدددددة العمميددددددة يجعدل
 الناميددة الددددددددددول مسددتقبل تهدددد وسياسيدددددة اةت اديدددددة ابعدداد ذو خطيدددددددراً  اددددددداجساً  ا ددبحا البطالدددددددةةالتي فددي سددبباً 
 الي انخيضا عم 2114 لسنة%( 23) القادسية محافظة وفي%(28) البطالة نسبة فيا بمغا الذي العراق ومنها

  (25).2118 لسنة القدددادسيدددددة محددددافظدددددة في%( 14,7) و العراق في%( 15,3)

 وا منيددة السياسددية ا وضدداع تياةمهدا مددن زاد وممددا ومركبدددة كعيددرا مشكددددددنا وادي: ا خددرى التعمدديم مشدكنا – 6
  المشاكل اذ  واام ة مراحما بكل التعميم مخرجدددددداا سمبية عمي كبير بشكل انعكسا التي

  -:يمي ما

 لتنييدذ واسدعاً  الدوزير امدام ا جتهددددداد بدددددا  فتل مما والتعميمية التددددربويددددة لمعمميدددددة الواضحة ا ستراتيجية ريا  – ص
 تتقداطت او تختمدف ربمددددا جديدا مرحمدددة تبدص المساول او الوزير يتغير ان وما وزارتددددا في معيندة سياسة او مشروع
 يكددددددون بحيدددد العكدددس عمدددي بدددل   والتع ددد  الجمدددود يعندددي   وادددذا ة السدددابقة الخطدددة او السياسددددة اوليددددددداا مدددت

 .  ا ستراتيجية تنييذ في المستخدمة وا دواا ا ليددددداا في وا جتهددددداد التعديددددل

 مرتيعدددة نسد  تنيدق التي والمتقدمة الت نيت الحديعة الدول مت مقددارنة التعميم عمي ا نيددددداق نسبة انخيدددداض –  
 الدي و ما ألنها التعميمية لمماسساا وا ساسية المادية البنية نيس الي تحتددددا    واي جداً  كبيرا موازنددددداا من



 البحعيدددددددة المشاريدددددددت ودعددددددم وا ختراعددددددداا والتطدددوير البحدددد عمدددي ادددو تنيقدددا مدددا وجدددل والنضددد  ا كتيدددا  مرحمددددة
 .التطبيقيدددددة

 والخدميدددة التحتيدددددة البندي وعمدي التعميميدة ا بنيدة الدي يذا  فمعظما لددينا التدددعددميددم عمي ا نيددددداق امددددا           
 .التعميم في الحديعة التطوراا تواك  التي والمستمزماا والمختبراا العممي البحد عمي وليس

ةبينمددا بمدد  ا نيدداق عمددي التعمدديم فددي ( 26).2116لسددنة%( 4,9) العددددددراق فددي التعمدديم عمددي ا نيدداق بمدد   ذ         
عممدا ان ادذ  الددول ناتجهدا ا جمدالي كبيدر لدذا   (27)%(.8,1%( وفدي تدونس)8,2وفدي الكويدا) %(7,7النروي )

 الكيميدددددا  مختبدر الدي ندذا  كنددددا دددداايعيندبسال منذ فنحنستكون اذ  النس  تشكل مبال  كبيرا منيقة عمي التعميم.
 المددارس مدن فكعيدر والعشريدن الحدددادي الدددقدددرن بدايددددة في ونحن التوجدددا امدددددا العمميدددة التددجدددار  ألجدددددرا  والييزيدددددا 

 التدددي ا اميدددة لمدددارسا فدددي وبخددددا ددددة ا ساسيددددددددة والمستمزمدددددداا المختبددراا الدددي تيتقددر ااوا عداديددددددد المتوسطددددددة
 .  غيرا بيوا في نشاطها تمارس

 والح دار الحدرو  خدنل الجدامعي وا سدتاذ والمدرس والمعمم الطال  عاشها التي ال عبة المادية الظروف –  
 عدددنةتدددددددا عمددي سمبدددددداً  انعكددس الددذي ا جتمددددددداعي ووضعدددددا المدددرس وروحيددددددة شخ يددددددة عمددي سددمبي بشددكل اعددددرا

 عمددي المددرس ةددرا فقدددان فددددددأن ولددددذا ة وا خدددنةيددددددة والتربويددة العمميددددددة القدددوا فيدددددا يددددرى الددذي وبالطددددال  بمهنتددددددا
 وعدددم المدددارس مددن الطمبددة تسددر  الددي ادى فقددد ة التربويددة العمميددة عمددي كبيددر اعددر الطالدد  مددت ايجابيددددداً  التياعددل
 واددو التنمويدددة القطاعدددددداا ااددددددم عمددي سمبددددددداً  انعكسددا العددراق بهدددددا مددر التددي ال ددعبة الظددروف بددالتعممةان رربددتهم
 تحسددن مددن بالددددررددددم تتيددددداةم اخددذا التددي المشددكنا اددذ  لتجدداوز كبيددرا وةيددة يتطمدد  ممددا والتدددعميدددددم التربيددة ةطدداع

 وعددم المنددداا  جمدود عدن فضدنً  ة 2113بعدد سدنة  والتعميمدي التددددربوي القطدددداع فدي لمعاممين المعدددداشي المستوى
 .العراةية العمل سوق حاجة والي العالمي المستوى عمي الكبيرا لمتطوراا مواكبتها

 21 – 15بنحددو تقدددر اا مددة مبددددالدددددد  العراةيدددددة األسددر تكمددف التددي الخ و ددي التدددريس مشكددددنا تيددداةدددددم ان – د
 1/4 و ا خدرى المراحدل فدي المبمد  ادددذا ن ف ونحو ة العممي السدددادس ال ف في لمطال  سنويددددداً  دينار مميون
 ا سدرا كاادل تعقدل جدداً  ضدخمة مبال  واذ  ة المختمية الدراسيدة لممواد التقوية معااد في يدخمون لمذين المبم  اذا

 العدراق فدي التدددعميددم بدددواةددددددت لمنهدوض جديددا ندددافددددذا ا اميدددددة المددارس ان ومدت ة الدخددل محددودا وبخا ة العراةية
 سمبدددداً  تدنعكس وربمدددددا فيهدددددا الطمبدددددة وةبدول الدراسددددة وتكددددداليدددف ا بنيددددددة حيدد من تواجههدددددا التي المشكنا ان ا 

  ن كبيددرا ا جتماعيددة آعددار  لكددن التوجددا لهددذا ايجددددابيدددداا مددن موجددود مددددددا ومددت لمخرجاتهددددددا العممددي المسددتوى عمددي



 المدددارس اددذ  فددي ابنا هدددددددا ادخددال فددي بالغددة  ددعوبة تواجددا سددوف ا طيدددددددال مددن عدددد لديهدددددا والتددي اليقيددرا العوا ددل
 تبدرز واندددددا ة ماديدددددداً  والمتمكنددددة الغنية ا سر عمي حكراً  ستكون ايضاً  ا امية الجامعاا عمي ينطبق الحدددال واذا

 سدديعمق سددمعة تحويمددا ولكددن(ة28)المددواطنين. كددل امددام اليددرص تكددافا يقتددل ممددددددا سددمعة الددي التعمدديم تحويددل خطددورا
 . اليقرا  امام وبخا ة المشكمة

 ادي المشكمة ان ا  المعنية الجهاا بها تقوم التي المستمرا التطوير عممياا من بالددررم المندددداا  جمود ان – ه
 في التطبيقي الجان  مشكمة عن فضنً  الجديدا المناا  تحتاجها التي والينية والتقنية المختبريدددددة المستمزمدددداا في

 تحتددددددا  التدي المهنيدددددة والمعددددددااد وا عداديددددددداا والتطبيقيددددة التقنيدة والكميداا الهندسة كمياا معل العممية الدراساا
 فددي ة  خت ا دداتهم المطابقدددة والم ددداندددددت والمعدددددامل الددورش مددن والتدددري  التدددطبيق مددن طدددويمددددددة سدددداعدددددداا الددي

 يمكن التي التقنية والماسسددددداا الشركددداا مت الروابط تشجيت يتم ان ينبغي بل   ة والخددداص الحكومي القطاعين
 . المجال اذا في خدمتها تقدم ان

 فدي الدراسدة مسدتوى ممدا اعدر سدمبا عمدي والعدددانوي ا بتددا ي التعمديم مخرجددددداال المستوى العممي النوعي تدني – و
 ا نيددددددداق تددددددراجت مدددت متزامندددددددداً  العمانيندددداا عقدددد مندددذ المخرجددداا ادددذ  مسدددتوى يتراجدددت صخدددذ حيدددد ة العدددالي التعمددديم

 .التعميمية المخرجاا مستدددوى عمي ا نيدددداق تددددراجددت انعكس وةد ة العراق في التعميم عمي الحكومي

 التددي والمعوةدددداا المشدكنا لعمددق وذلدك كبيدرا جهدود الددي بحاجدة العدراق فدي البشددرية التنميدة الدي التطمدت ان     
 اسددتراتيجية انجددا  مهمددة لتسددهيل والتدددددعميم التدددربيددددددة ةطددددددداع عمددي نعددول واننددا  سيمدددددددا التنميددددددة اددذ  مسدديرا تدددواجددددا
 مشكددددددددنا  سددديما بمعددددالجتهددددددددا الشدددروع ينبغدددي التدددي ا خددددددرى والماشدددراا الجوانددد  ااميدددددددة مدددت البشريدددددددة التنميدددة

 خيدددددر الت نيددددددت الحديعددددددة الدددول تجدددددربددددددة ولعددل ة وا جتمدددددداعي ا ةت ددددددادي الدددوضددددددت وتدددددردي والددديددقدددددر التدددخددمددددف
 (29):يمي بما البشرية التنمية معوةاا شخ ا الماليزية التجربة فيي ة با ا ةتددددا  يمكن نموذ 

   البي دددددددددددي التمدددددددددددددود –3               ا ميددددددددة – 2                      اليقددددددددددددددر – 1

 الشروط تادي حيد ة النامية البمدان اةت ادياا مستقبل عمي وصعراا المتكاف ة رير العالمية التجددددددارا شروط – 4
 ريدددر ا مريكيدددة المنظمددداا احددددى ةددددرتها لخسدددا ر اليقيدددرا الددددول تكبدددد التدددي الشدددمال دول تطبقهدددا التدددي المجحيدددة
 مددرا 14 يعددادل مددا اي ة العددام فددي تقريبدداً ( دو ر مميددار 711) بمبمدد ((  انترناشدديونال اوكتددام))  تدددعي الحكوميددة
 . لمتنمية مخ  ة مساعداا من الدول تمك تتمقا  مما ضعف



 ةطاعددددددددداا تمتمددددك   التددددي الناميددددة الدددددول عمددددي سددددمبية سددددتكون المجددددا ا جميددددت فددددي العولمددددة افددددرازاا ان     
 تشدددمل   وان مدروسدددة تكدددون ان ينبغدددي الخ خ دددة ان كمدددا.الدوليدددة المنافسدددة عمدددي ةددددددادرا حيويدددددددة اةت اديدددددددة
 يعمدددق ممدددا(31).اليقيدددرا الشرا دددددددل عمندددا يددددفت ا مدددددر ادددذا  ن والتعمددديم التربيدددة ةطددداع وبخا دددة الخدميدددة القطاعددداا
 يعندي وادذا ة استعمدددددداراا اكدذا فدي لمددخول مداانً  ريدر يدزال مدا الخاص القطاع  ن ة البشريددددة التنميددددة مشكمددددددة

 العددالي التعمدديم وزارتددي وخا ددة الرسددمية الجهدداا ومراةبددة سدديطرا وتحددا مراحددل عمددي الخ خ ددة عمميددة تددتم ان
 .  والتربية

 والتوصيـــــــــــــــــات االستنتاجــــــــــــــات

 : االستنتاجات/  اوال

 ومعوةدددددداا تحديدددداا تواجدا القادسية ومحافظة العراق في البشرية التنمية ان البحد خنل من يتضل            
 ابرزاا من والتي المشكنا اذ  مناةشة تم وةد والتعميم التربية ةطاع منها يعدداني التي المشكنا وبخدددددا ة كبيرا
 :  يمي ما

 التعمديم الزاميدة لعددم والمهنيدة والجامعيدة العانوية والمرحمة ا طيدددال ريددددداض مرحمدددة في ا لتحدددددداق نس  ةدددمدددة – 1
 المدددردود ذاا العمميددددددة بمددداانتهم ةيدددددددداساً  بسددديطة بأعمددددددال لمعمدددل يتجهدددون الطدددن  جعدددل ممدددا المراحدددل ادددذ  فدددي

فددي  العانويدة المراحددل مدن المتسددربة المجداميت اددذ   ديوف بددين البطالددددة حجددم مدن يزيددد مدا واددذا الضد يل المدددددددادي
 . المستقبل

 تدددني عددن ندددداتددددد  وادذا والتسددر  الرسددو  نسد  لزيدددددددادا نتيجددة ا بتدا يددددددة بالمددارس ا لتحدددددداق نسدد  ارتيددددداع – 2
 وعدم الزامية التعميم. التعميميددددة لماسسدددااا في التعميمي المستوى

 لتدددوفيددددر بسيطددددة مهدن فدي لمعمدددددل ا طيددال تسدر  عمدي كبيدر بشدكل تداعر اليقدر ظاارا تيشي ان:  اليقدددددددددر – 3 
 ماديدة ألسدبا  المدارس الي اطيالها ارسدددددال عمي ةددددادرا رير اليقيددددرا العوا دل ان كمدددا ة عوا مهددددا الي العيش لقمددة
. 

  وتداور ا ةت اديددة التنميدددددة مسيدددرا انطددددنق وعددددم ا ةت ددددادي الوضددددت تددددردي ان:  ا ةت ددددادي التددخددمف – 4
   ا نتدا  وسدا ل وتخمف التنمية سيرام انطنق وعدم والزراعة كال ناعة الحيوية ا ةت ادية القطاعاا اوضاع
 . الماسساا اذ  في والتطبيق التدري  وا كدددددداديمية العممية لمماسساا يتيل



 . البشرية التنمية عممية اعاةة عمي كبيرا اعار لا ا مية ظاارا تيشي ان:  األميددة – 5

 عمدددي سدددمبي بشدددكل انعكسدددا مشددداكما وتدددراكم ا خيدددرا العدددددددند العقدددود لنخددد مسدددتوا  وتدددردي التعمددديم نمطيدددة – 6
 التربيدة ةطدددداع ان كما مستمرة بشكل والمتغيرا المتطورا ومتطمباتدا العمل لسوق مواكبتهدددددا لعدم التعميم مخرجددددداا
 فددي وبخدددددددا ة العمددل سدوق متطمبدددددددداا مواكبتهددددددا وعدددم المنداا  جمددود ابرزادددددا كعيددرا مشاكددددددل مددن يعداني والتعمديم

 تددرك ممددا الحيدددددددوي القطدداع لهددذا سددتراتيجية ا وريدددددددا  وال ناعيددددددة والمعمومددددددددداا والتطبيقيدددددددة التقنيدددددددة المجدددددددددا ا
 الماديددددددة الظددددروف ان كمددددا مسددددتمرة بشددددكل تتغيددددر التددددي ا داريدددددددددة القيدددددددداداا امددددام ميتددددوحددددددداً  ا جتهدددددددددداد بددددددددددا 

 1981 مددن عجددددددددداف عقددود عددددددند خددددددنل التدريسددي والكدددددددادر الطالدد  منهدددددا عددددانددددددا التددي ال ددعبة وا جتماعيددة
 كبيدددرا جهدددود الددي تحتدددا  التددي الجدددامعي وا سدددتاذ والمدددرس المعمدددم مكانددة عمدددي كبيدددرا صعدداراً  تركدددا 2113 ولغايددة

ةفضددن المادي مسددتوا  تحسددن بعددد خدددددا دددددة ا جتمدددداعيددددددة ومكددددانتددددددا دور  الددي والمدددرس المعمددم وعددودا لمغادرتهددددددا
اذا القطاع الحيوي من مشاكل ادارية وعمميةكبيرا في السنواا العشر ا خيرا والتي انعكسا بشدكل  عن مايعانيا

 . كبير عمي اذا الجان  العممي

 امدور عمدي يدقين   البسيط ا نياق معظم وان والتعميم التربية ةطداع عمي ا نيددددداق مستددددددددوى انخيدددداض تبني – 7
 . التعميمي القطاع في التحتية البنيدة وخدمدددداا ا بنيددددة عمي نيقي بل ومهمددددة عمميددة

 اي والعددددانوي ا بتددددا ي بالتعميدددم والخددددا ة التربويددددة الماشراا من كعيدر انا ول  المبحد خددددنل من تبين – 8
 نحددو ا نيددددددداق يكددون ان ااميددة يددددداكد مددددددا واددذا العراةيددددددة التخطدديط وزارا وضعتهدددددددا التددي المعدددددايير ضددو  فددي جيدددا

 مستمزمدددددداا وتددوفير التطبيقيدددددة والبحددود الحديعدددددددة والتقنيدددددددددداا والمستمزمدددددداا المختدددبددددددرااةالبحا العممددي الجددددددددان 
 والدوليددددة الحكوميدددددددة الماسسددداا مدددت التعددددددداةد او توفيرادددا خدددنل مدددن التطبيقدددي والمهندددي اليندددي والتأايدددل التددددري 
 . العمل سوق حاجاا تمبية اجل من وذلك فيها لمتدري 

 

 

 

 

 



  التوصيـــــــــــــــــــــــات/  ثـــــــــــــانياً 

 : يمي بما التو ياا اام ايجاز يمكن                      

 مسددديرا رعدددوتع العراةدددي ا ةت ددددداد فدددي الهيكميددددددددة وا ختدددددددن ا ا ةت ددددددددادي التخمدددف مشكمددددددددة معدددددددالجة ان – 1
 ممددددددا البشريدددددة لمطاةددددداا الندددددوعي المستددوى وتدددددردي وا ميدددددة اليقر مشكددددمددددة تعمق التي اي ا ةت دددداديدددددة التنميدددة
 والزراعددددددة ال ناعددددة وبخدددددا ة الحيويددددة ا ةت اديددددة بالقطاعددددداا لمندددهوض حقيقيددددة استراتيجيددددة وضددددت يددتدددطددمدد 
 . البشرية التنمية استراتيجية مت تواك ت لكي وا دارا والسيدداحة الخدمدددداا وةطاع

  ن ة العدددالي التعمددديم وحتدددي الددددددددروضة مدددن والتددددعددددددميم التربيدددددددة بقدددددداطددددددت لمنهدددوض اسدددتراتيجية وضدددت ينبغدددي – 2
 بالتنميددددة النهدددوض يمكدددن   الددددذي الحيدددوي القطددداع ادددذا دمددددرا والح دددار الحدددرو  مددددن عقدددود اربعدددة تددراكمدددددداا
 : يمي ما ابرزاا مناسبة اجرا اا عدددا الي بحددددداجددددددة الخطددددة واذ  خدددددنلددددا من ا  البشريدددددة والطددداةدددداا

 مدددن التعميميدددة بالعمميدددددددة الخددددددا ة المددددداديدددددددة المجدددددددا ا جميدددددت تحسدددين يشدددمل بحيدددد الجيدددد المددالددددددددي الددددعم – ص
 تحتدددداجهددددددا التدي والمستمزمدددددداا الينيددة الدورش الدي ا لكترونيدة وا ت دا ا المعموماتيدة وانظمدة العمميدة المختبراا

 البحدددد دعدددددددم الدددي والتقنيدددددددة الينيدددددددة والمعدددددددااد التقنيددددددددة والكميدددددددداا كالهندسددددددة ال رفددددددددة العمميددددددة ا خت ا ددددددداا
 . كافة المجا ا في العممية البحود ومدددراكددددز والماسسدددداا العممي

 سدوق يتطمبدا وممدا العدالمي والتطدور يتوافدق بما مستمر بشكل وتطويراا العممية المنددداا  في النظر اعددددددادا –  
 . التطبيقي الجان  عمي التركيز يتم بحيد ة العمل

 مددن يددتم ا مددر واددذا العمددل وسددوق المهنيددة وا عدددادياا العممددي البحددد ومراكددز الجدددامعددددداا بددين التنسدديق – ا
 والم ددددانت والمعدددددامل التجدددددارية الشركدددددداا ا حدددا  يقدوم بحيدد العمدل سدوق حاجدة باتجدا  المناا  تيعيل خنلا
 تيدتل ان يمكن كما الماسسدددداا اذ  تحتدددداجا الذي المهني الكادر او اليني العددامل ماانا بتوظيف مدرا اددددا او

 . الميداني والبحد لمتدري  التعميميددددة الماسسددداا طمبددددة امددددام ابوابهددددا

 ادو الجديدد العدراق مشدددددداكل ابدرز مدن واحدددددددا  ن التعميميددددددة الماسسداا فدي والقيدددداداا باإلداراا ددداما اتمدد – د
 اددذ  عمددي سمبدددددددداً  يددنعكس ممددا جددداً  محدددودين وخبددددرا بمستددددددوى تعمددل التددي ا داريدددددددة القيدددددداداا كيددا ا فددي الق ددور

 . وادارياً  عمميدددددداً  متراكمدددة مشاكدددددل من ا دددددنً  تعاني التي الماسساا



 ومراةبتهدددددا المنددددداا  توحيد يتم بحيد الدولة ومراةبة اشراف الي التدددعميدددم خ خ دددة تجددربدددددة اخضدددداع يج  –  
 الددول تجدددددددار  مراعدددددددداا يجد  المجدددددال اذا وفي ة التددددعميم لمخرجددددداا العمميدددددة والكيدددددا ا الوطني البعد يعمق بما

 . الدول اذ  واجهتها التي والمشاكل ا خياةاا تجن  يتم لكي والنااضة الت نيت الحديعددددة

 فدددتل خددنل مددن ا نسددانيددددددددة وبخا ددة ا خت ا دداا مددن كعيدددر فددي الحاليددة التعمددديم مخرجدداا تطددوير يمكددن – 
 فعمدي ة العمدل سدوق ويحتاجهدددددددا الحددداليددددددة اخت ا داتهم مدن ةريبدة عمميدة اخت ا داا فدي دبموم تمنحهم معااد
 GIS الجغرافيدددة المعمومددداا ونظدددم الحددددددددداسو  مجدددددددددا ا فدددي الجغرافيدددة خريجدددو مسدددتوى تطدددوير المعددددددددددددال سدددبيل
 الخدددددداص القطدددددددداع فدي الشركددددددداا او الحكوميددددة الماسسداا مدن كعير في لمعمل امامهم المجال ييتل مما وا نوا 

 ا عنميددة الماسسدداا فددي لمعمددل ا نكميزيددة والمغددة والسياسددية ا عنميددة بددالخبراا وتزويدددام التدداريخ خريجددو او ة
 . والسياسية

 مخرجدددددداا لتطدوير بهدا خا دة تجدار  بأعدداد ةدداما التيةالت نيددددت الحديعدددددة الدول تجددددددار  من ا ستيدددددادا – خ
 وةد .والتددددقني اليني بالتعميم ااتمامهددددددا خنل من وذلك ةوي تعميمي نظدددددام بأنشددددا  ماليزيا ةددددداما كما فيها التعميم

 كعيددددراً  وصاتمددددا ةوالكيمياويددددة والكهربا يددددة الميكانيكيددددة الهندسدددددددددددة مجددددددددددا ا فددددي ا جنبيدددددددددة بالخبدددددددددراا استعدددددددددددانا
 مهداراتهم تطدوير عمدي الطمبدة تسداعد دراسدية مددواد فيهدا تتدوفر التدي الذكيددددددة المددارس وانشدددأا ال ناعي بالتدري 
 ا ت دددددددددال وشبكددددددددداا الذكيددددددددة الت ددددنيت بأنظمددددة الذكيدددددددددددة المدددددارس ااتمددددا كمدددددددددا الجديدددددا التقنيدددددددددددداا واسدددتيعا 
 . الذكية النقل وانظمة المموعة رير الطاةة استخدام وانظمدددة

 الوةددوف الممكددن ومددن التعمدديم بمخرجدداا لمنهددوض الذكيددة المدددارس اددذ  معددل الددي الحاجددة بددأمس ونحددن          
 . العراق في قهايلتطب ومعينتها التجربة اذ  عمي

 العمددل سددوق مددت شراكددددددة عقددد ادفهددددددددا اسددتراتيجية بأعددداد ا جتمدددددداعية والشدداون العمددل وزارا تقددوم ان ينبغددي – د
 المهدددددارا العاليدددددة العاممددة ا يدددي مددن الماسسدددددداا جميددت حدددداجدددددددة عمددي لموةددددددوف والخددددددداص الحكددومي بقطددددداعدددددديا
 التدددعميدددددم وزارتدددددي مدت التنسديق الدي ي ددددار حتدي الطاةددددداا ادذ  لمعدل دةيق ف.وبتو  المهارا والمتوسطة والماارا
 والتددري  التطبيقيددددددة الجواند  عمي والتركيز المندددداا  تعديل خنل من الطدددداةدددداا اذ  معل ألعدادةوالتدربية العالي
 الدوزارا ألنهاةا ستراتيجية اذ  وضت في التخطيط وزارا لدخول ممحة الحاجة وستكون الميدانية المهددددداراا وخدددمدددددق
 ادذا معدل وان تنييدذااة وتتددددابت عميهددددا تشدرف تديال ا ةددددددددل وعمدي التنمويددددددة و ستراتيجياا الخطط بوضت المعنيدددة
 والحددددددداجة التنمية خطط بين التياعددل خنل من الشدددددامل التنموي العمل تعشيق الي سيادي ا ستراتيجي المشروع



 مدن لنستيدددددددادا الت دنيت الحديعدددددة او المتقدمددددة الددول فدي تددريبها بدتم ان يمكدن التي البشرية الطاةدداا من اليعمية
 .  فقط ا يياد لغرض وليس العامة الم محة عمي مبني التدوجا اذا يكون ان عمي تجاربهدددددددا

 تخص الجان  العممي لمتعرف عمي واةت التنمية البشرية معل ا تي:ينبغي اعتماد ماشراا ومعايير عممية -3

التاكيد عمي معايير تخص مخرجاا التعميم معل عدد ا ختراعاا والبحود التطبيقيدة والدراسداا وا ستشداراا  -ا
 التي تقدم الي الماسساا الرسمية ورير الرسمية .

والتعمددديم وبخا دددة الجوانددد  العمميدددة كدددالمختبراا ةوالبحدددود ا اتمدددام بموضدددوع ا نيددداق عمدددي ةطددداع التربيدددة  - 
 والدراساا ةوورش التدري  وليس عمي خدماا البني التحتية بالررم من ااميتها ايضا.

 ا اتمام بالتعميم المهني في كافة القطاعاا ا ةت ادية.- 

ولوجيددددا والزراعددددة والعمددددوم نسددددبة مايشددددكما التعمدددديم التقنددددي وا خت ا دددداا العمميددددة فددددي مجددددا ا الطدددد  والتكن-د
 ا ساسية....الخ.

 دراسددددة الدددي الخطدددواا ادددذ  تخضدددت بحيدددد والتعمددديم التربيدددة ةطددددددداع خ خ دددة مدددت شدددديد بحدددذر التعامدددددددل  -4
 وصشدراف الدولدة تددخل يتطمد  ممدا القطدداع ادذا لقيدددددادا كددامددل بشكل مااددل رير الخدددددداص القطدددداع ألن مستييضة
       .التجربة اذ  عمي المعنية الوزاراا
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