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 :مخصالم
من الظواىر التي اىتم الجغرافيون بدراستيا وذلك تسرب تالميذ التعميم االبتدائي  ظاىرةتعد     
دراسة الوضع التعميمي في اي بمد من اىمية في الدراسات الجغرافية السكانية حيث يمثل لما من 

التعميم طريقا لمتقدم أالقتصادي واالجتماعي لمفرد والمجتمع  لذلك تسعى جميع الدول وعمى مختمف 
متيم مستوياتيا الى توفير فرص التعميم لجميع ابنائيا السيما التعميم االبتدائي والعمل عمى مواص

لمدراسة وان التسرب من التعميم ىو احد العوامل المعيقة لتأىيل وتنمية وميارات ومعارف السكان حيث 
يحد من قدرة االفراد عمى التفاعل االيجابي مع محيطيم االجتماعي والمعرفي والتكنموجي ،ولذلك تعد 

عممية التنمية  مشكمة التسرب مشكمة خطيرة تيدد المجتمع وتتسبب في ضعف اقتصاده وتطوير
وتنعكس سمبا عمى عممية التعميم والتعمم وتتضح اىمية البحث بدراسة فئة اجتماعية ميمة وىي  
تسرب تالميذ المرحمة االبتدائية  بحسب النوع في محافظة ذي قار ألجل الوصول الى الحمول  

ة جغرافية فقد اىتمت والتفسيرات  التي تساعد  عمى تجاوز وتقميل ىذه المشكمة ، وبحكم كون الدراس
بإظيار التباين بين مكان وآخر والكشف عن العالقة المكانية لمظاىرة موضوع البحث, ولغرض تحقيق 
األىداف المرجوة اعتمدت الباحثة معيارًا يعكس تسرب التالميذ, وىو نسب التالميذ المتسربين من 

والنواحي في محافظة ذي قار حجم التالميذ المتواجدين  بحسب النوع باعتماد مراكز األقضية 
(  لبيان صورة التباين المكاني 9002-9000/9002-9002كوحدات مساحية ولمعام الدراسي )

والزماني  فضاًل عن دراسة تغير نسبة التالميذ المتسربين من حجم التالميذ المتواجدين في محافظة 
دد من االستنتاجات توصل البحث الى ع (9002–9000/9002 –9002ذي قار لمعام الدراسي )

كان اىميا  ارتفاع نسبة  المتسربات االناث من حجم التمميذات المتواجدات عمى نسبة المتسربين 
الذكور من حجم التالميذ المتواجدين لمعامين الدراسين ولمعظم الوحدات االدارية  فضاًل عن التغير 

 . الميذ المتواجدين الزماني والمكاني  لنسب تسرب التالميذ بحسب النوع من حجم الت
 الجغرافي،  تسرب التالميذ، التباين المكاني(. توزيع الكممات المفتاحية: )ال
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Abstract:                                                                                           

    One of the phenomena that geographers have been interested in 

studying is the phenomenon of primary school students dropping out, due to 

the importance of studying the educational situation in any country in 

population geographical studies, where education represents a path to 

economic and social progress for the individual and society. Especially 

primary education and work to continue to study, and that dropping out of 

education is one of the obstacles to the rehabilitation, development, skills and 

knowledge of the population, as it limits the ability of individuals to interact 

positively with their social, cognitive and technological environment. 

Therefore, the problem of dropout is a serious problem that threatens society 

and causes the weakness of its economy and the development of the 

development process and is reflected Negatively on the process of teaching 

and learning, and the importance of the research becomes clear by studying 

an important social group, which is the dropout of primary school students by 

gender in Dhi Qar Governorate in order to reach solutions and explanations 

that help to overcome and reduce this problem, and by virtue of the fact that 

the study is geographical, it was concerned with showing the discrepancy 

between one place and another and revealing the relationship The spatial 

aspect of the phenomenon under study, and for the purpose of achieving the 

desired goals, the study was adopted There is a criterion that reflects student 

dropout, which is the percentage of students who have dropped out of the size 

of students who are present by gender by adopting the centers of districts and 

sub-districts in Dhi Qar governorate as cadastral units and for the academic 

year 9002-9000/9002-9002 ( to show a picture of spatio-temporal disparity 

as well as a study of the change in the percentage of students who dropped 

out from The size of the students present in Dhi Qar governorate for the 

academic year (9002- 9000/9002-9002 ) The temporal and spatial rates of 

student dropout according to the type of student size present. 

 Keywords: (geographical distribution, student dropout, spatial 

variance).                                                                                                            
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   المقدمة
الييدول  فيييالتعميييم  بمراحمييو المختمفيية وانواعييو المتعييددة  يسييتأثر باىتمييام كبييير  ن  أ 

االداة الرئيسيية فييي  التغيير االقتصييادي وصيفو وذلييك ب عمييى حيد سيوا المتقدمية  والناميية 
الزميية لمتنمييية الشيياممة ويعتبيير لواالجتميياعي  وىييو المسييؤول عيين تييئيية الطاقيية البشييرية ا

ة االساس في اعداد الفرد في التعاميل ميع المجتميع واالسييام فيي التعميم االبتدائي المرحم
تنميتيييو وذلييييك بمييييا يكسيييبو الفييييرد ميييين ميييييارات وخبيييرات واي مجتمييييع ميييين المجتمعييييات ال 

الفييرص التعميمييية  تكيياف ان ، و يسييتغنى عيين جيييود اي فييرد ميين افييراده فييي سييبيل التقييدم 
فيية والخبييرة والميييارة والييوعي  لطاقييات البشييرية الييى اقصييى مييا يمكيين ميين المعر اتنمييية يتييح 

نمط العالقات االسرية وتحويميا من عالقة سيمطة اليى عالقية شيراكة ويؤثر في التعميم  ف
ىميية أيمكين ان نعتيرف  ب ة قادرة عمى ان تكون عضوة في المجتمع  ليذا الأويجعل المر 

نظييام لكييي يييؤدي الجنسييين ميين اتاحيية الفييرص لمتعميييم التعميييم  دون تحقيييق المسيياواة بييين 
ولذلك كان لدراسة التالمييذ ، والثقافية والسياسية م الى تحقيق االىداف االجتماعية التعمي

الزم ليالمتسربين بحسب النوع  اىمية خاصة حييث ال يتقيدم المجتميع اال بتيأمين التعمييم ا
 . لكال الجنسين

لميا كانيت مشيكمة البحيث عبيارة عين تسياؤل بيير مجياب عمييو البحث::  أواًل : مشكمة
 فقد تم صيابتيا بمجموعة تساؤالت بالنحو اآلتي : 

فيي محافظية ذي   بحسيب النيوع لتالميذ المرحمة االبتدائيةالمدرسي ما حجم التسرب  _ 0
 قار ؟ 

 في محافظة ذي قار؟والوحدات االدارية بحسب النوع ىل تتباين نسب التسرب _9
خيييييييييالل االعيييييييييوام الدراسيييييييييية _ ىيييييييييل تتسيييييييييم  نسيييييييييب التسيييييييييرب  بالتبييييييييياين  الزمييييييييياني 9
 (؟9002_ 9002/ 9000_9002)

 البح::ثانيًا : فرضية 
  .في محافظة ذي قار لموحدات االدارية تتسم نسب التسرب بالتباين حسب النوع  يي 0
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المحافظيية فييي وحييدات الزميياني  تسييرب التالميييذ  بحسييب النييوع بالتبيياين نسييب تسييم تيييي 9
  .اإلدارية

 الطيالب وىيي ميمية اجتماعيية فئية بدراسية البحيث ىميةأ تتضح: البح:ثالثًا :أهمية 
بحسيب النيوع   التالمييذ تسيرب اسيباب معرفة وتعد تسربيم واسباب االبتدائية المرحمة في
 لكييون وذلييك كبيييره اىمييية ذات منيييا لمحييد الحمييول ايجيياد فييي والمحاوليية المرحميية ىييذه فييي
 التربويييية الجوانيييب جمييييع عميييى تييينعكس التيييي المشيييكالت ابيييرز مييين تعيييد  المشيييكمة ىيييذه

عيين التوزيييع  الكشييف فييي الدراسيية ىييذه وتفيييد الدراسيية لمنطقيية واالقتصييادية واالجتماعييية
الجغرافييييي  لتسييييرب التالميييييذ  بحسييييب النييييوع ودراسيييية التبيييياين المكيييياني والزميييياني  لنسييييب 

 واالقتصييادي التربيوي التخطييط امير عميى ينالقييائم مسياعدة فيي لممسياىمة التسيرب وذليك
 .تفاقميا من والحد عمييا والسيطرة المشكمة  لعالج

مين أجيل الوصيول إليى اعتميد البحيث عميى أكثير مين ميني  بحث: : رابعًا: منهجيثة ال
المييييني   الوصييييفي  و ىييييي نتييييائ  تفسيييير المشييييكمة وتحيييياول إيجيييياد الحمييييول المناسييييبة ليييييا

  .والتحميمي والكمي 
                                                             :  بح:لمنطقة ال والزمانية الحدود المكانية خامسًا:

( 39_  30,33تتمثل الحدود المكانية بمحافظة ذي قار التيي تقيع بيين دائرتيي عيرض) 
( شييرقًا وجغرافيييًا تحييدىا ميين الشييمال محافظيية 74,09_  73,34شييمااًل وخطييي طييول )

رب والجنيوب الغربيي محافظية واسط , ومن الشيمال الغربيي محافظية القادسيية , ومين الغي
, وىيو واضيح المثنى, ومين الجنيوب محافظية البصيرة, ومين جيية الشيرق محافظية ميسيان

وبمسييياحة  0فيييي الخريطييية  وتتكيييون المحافظييية مييين خمسييية أقضيييية وخميييس عشيييرة ناحيييية
 – 9002لمحييدود الزمانييية فتتمثييل بالمييدة بالنسييبة أمييا  (0ينظيير الخريطيية ) 9كييم09200
9000  . 

تناول المبحث مبحثين : تطمبت طبيعة البحث ان ُيقسم إلى هيكمية البح:سادسًا:  
توزيع نسب المتسربين من حجم التالميذ المتواجدين بحسب النوع، وخصص  األول 
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المتواجدين في تغير نسبة التالميذ المتسربين من حجم التالميذ المبحث الثاني لمعرفة 
 (9002_9000/9002-9002لمعام الدراسي ) محافظة ذي قار

 : لبح:سابعًا: مفاهيم ا  
: عرفتو منظمة اليونسكو بأنو" ترك الدراسة قبل اكمال مرحمة دراسية معينة،  التسربثث 1

. ويختميف  (9) وقد يكون التسرب في متوسط المرحمية أو فيي أي  صيف بيير منتييي منييا
التسيرب مين دولية الييى أخيرم ومين مجتميع اليى أخيير، فقيد عرفيت المنظمية العربييية مفييوم 

مفييييوم التسيييرب عميييى انيييو صيييورة مييين صيييور الفقييير  0243لمتربيييية والثقافييية والعميييوم عيييام 
التربييوي فييي المجييال التعميمييي تييرك الطالييب لمدراسيية فييي احييدم مراحميييا المختمفيية وبمعنييى 

مين االسيباب قبيل نيايية المرحمية التعميميية شامل ىو كل طالب يترك المدرسة ألي سبب 
ممييا يمثييل ىييدرًا لطاقييات المجتمييع المسييتقبمية وفقييد اقتصييادي سييمبي لمعممييية التعميمييية ميين 

لقيانون التعمييم االلزاميي  ووفقيا. وحسيب انظمية التعمييم فيي العراق،.(3)  الناحية االقتصادية
سنة(، فالتسيرب يعنيي" تيرك 00- 1الذي شمل الفئة العمرية )  0241( لسنة 002رقم )

قبل انيا  صف السادس االبتدائي ، فيما يشمل في دول اخيرم وال سييما  التمميذ لممدرسة
 (7) الدول العربية، ترك المدرسة قبل اتمام المرحمة المتوسطة
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 الموقع الجغرافي  لمحافظة ذي قار (1الخريطة )

 
 باالعتماد عمى  ةالمصدر : الباحث

وزارة الموارد المائية , الييأة العامة لممساحة , قسم إنتاج الخرائط, إنتاج خريطة محافظة ذي قار 
 . 930000/  0مقياس   9002اإلدارية , 
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عدد التالمذة )او الطالب( الذين تعذر نجاحيم أو انتقاليم الى  الطالب المتسربين:ثث 2
المرحمة التالية ولم يحضروا في بداية السنة الدراسية الجديدة ولم يزودوا بوثيقية اليى أي 

 .(5)مدرسة أخرم 
وىي اول مرحمة من مراحل التعميم العام وىي تجيري فيي مؤسسية التعميم االبتدائي: ثث 3

 .  ( سنة00-1. ويشمل األطفال بعمر )(1) رسمتخصصة تعرف بالمدا
  

 نألهًٍة اننسجٍة نهتاليٍز انًتسشثٍنانتوصٌغ انجغشافً  :الول انًجحج ا

نسجة انى حجى تاليٍز انتؼهٍى االثتذائً  فً يحبفظة ري قبس   ثحست اننوع

 2019-2010/2018-2009نألػواو انذساسٍة 

ان نسيييب تسيييرب التممييييذات االنييياث فاقيييت نسيييب ( 0الجيييدول )يتضيييح مييين معطييييات    
لعيام ففيي ا ( 9002-9000/9002-9002تسرب التالمييذ اليذكور لمعيامين الدراسيين )

ميين حجييم التمميييذات  ين لنييا ان نسييب المتسييربات االنيياث ( يتبيي9000-9002الدراسييي )
مييييين حجيييييم التالمييييييذ اليييييذكور  نيييييت اعميييييى مييييين نسيييييب المتسيييييربين اليييييذكوركاالمتواجيييييدات 
عميييى مسيييتوم  اميييا عنيييد المقارنييية( لميييذكور 9,9ا )( قابميييي9,4حييييث بمغيييت )المتواجيييدين 

تسيرب التالمييذ فياع نسيب ارت يتضيح لنيا( 9مين تحمييل الخريطية رقيم )ف الوحدات االداريية
( 9.3ىي كيل مين مركيز قضيا  الناصيرية  بنسيبة )فقط  ادارية ثالث وحدات الذكور في

(  7,0( لميييييذكور قابمييييييا )3,0بة )وناحيييييية الحميييييار بنسييييي  ( لإلنييييياث0.2لميييييذكور قابمييييييا )
( لإلنياث ، والمالحيظ 9.0)( لميذكور قابمييا 9.9ناث ، ومركز قضا  الشيطرة بنسيبة )لإل

( وادنيييى نسيييبة 3.0بنسيييبة )بين اليييذكور سيييجمتيا ناحيييية الحميييار تسييير ان اعميييى نسيييبة  لمم
نسيب ويمكين ايعياز ارتفياع ( 0,0لممتسربين الذكور سجمتيا ناحية البطحا  حيث بمغت )

المتسييربين الييذكور فييي كييل ميين مركييز قضييا  الناصييرية ومركييز قضييا  الشييطرة لكونيمييا 
ت االكبيرة  وورش تصيميح السييار  مراكز ادارية وتجارية تتوافر فييما االسواق  والكراجات
لالنسييحاب ميين المييدارس والعمييل وورش النجييارة  ممييا يغييري االطفييال ميين العوائييل الفقيييرة 

فييي ىييذه االميياكن )عماليية االطفييال( حيييث ان بعييض اصييحاب العمييل قييد يحبييذون تشييغيل 
االطفال لتدني اجورىم واستجابتيم لمختمف االعمال، ومن االسباب االخرم لمتسرب في 
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ه الوحييدات قييد يكييون ارتفيياع عييدد التالميييذ داخييل المييدارس والصييفوف نتيجيية الرتفيياع ىييذ
عييدد السييكان فضيياًل عيين عييدم تييوفر الخييدمات االساسييية فييي المييدارس جعميييا بيئيية طيياردة 
لييبعض التالميييذ، امييا ناحييية الحمييار فقييد يعييزم ارتفيياع نسييب المتسييربين الييذكور فييييا الييى 

توم المعاشييي الميينخفض لمسييكان وقييد يكييون العمييل كونيييا ميين منيياطق االىييوار ذات المسيي
في صيد االسماك سببًا في تسرب التالميذ الذكور فضياًل عين قمية الميدارس وبعيدىا عين 
مناطق السكن وصعوبة  لوصول الييا السيما في فصيل الشيتا  قيد اسييم بطريقية اخيرم 

فيييييا النسيييبة فيييي ارتفييياع نسيييب التسيييرب لمتالمييييذ، اميييا بقيييية الوحيييدات االداريييية فارتفعيييت 
 لممتسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييربات اإلنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياث
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-2010/2018-2009فً يحبفظة ري قبس نهؼبو انذساسً  )انًتواجذٌن حست اننوع  نسجة انى حجى انتاليٍز ث  نالهًٍة  اننسجٍة نهتاليٍز انًتسشثٍنانتوصٌغ انجغشافً ( 1انجذول )

2019) 

 بير منشورة.، 9002-9002 /9000-9002 بيانات،  االحصا  والتخطيطمديرية تربية ذي قار، قسم  وزارة التربية، جميورية العراق،المصدر: الباحثة باالعتماد عمى : 
 

 2019-2018 2010-2009 الىحداث االداريت

اننسجة انًئوٌة نهتاليٍز  انًتسشثٍنانتاليٍز ا انتاليٍز انًتواجذٌن

ين انتاليٍز انًتسشثٍن 

 انًتواجذٌن

اننسجة انًئوٌة نهتاليٍز  انًتسشثٍنانتاليٍز ا انتاليٍز انًتواجذٌن

ين انتاليٍز انًتسشثٍن 

 انًتواجذٌن
 االناث الذكىر االناث الذكىر االناث الذكىر االناث الذكىر االناث الذكىر االناث الذكىر

 1.0 1.5 462 683 45903 46035 1.8 2.3 651 960 36391 40854 مزكز قضاء الناصزيت

 2.3 1.7 104 90 4558 5376 3.0 2.0 89 89 2960 4509 ناحيت االصالح

 1.4 0.8 72 51 5330 6128 2.3 1.1 70 45 3109 4073 ناحيت البطحاء

 1.9 2.1 115 176 6013 8206 4.3 2.7 176 168 4128 6241 ناحيت سيد دخيل

 2.0 1.5 288 245 14694 16793 3.1 1.9 243 189 7841 9925 ناحيت اور

 2.5 1.9 339 303 13606 15953 3.2 2.2 312 318 9889 14217 مزكز قضاء الزفاعي

 1.9 1.2 181 142 9500 11541 2.3 1.9 153 168 6610 8965 ناحيت قلعت سكز

 2.3 1.9 205 196 8748 10376 2.9 2.3 202 204 6868 8987 ناحيت النصز 

 2.0 1.9 120 143 6009 7444 4.2 3.0 186 182 4431 6014 ناحيت الفجز

 1.1 1.1 120 134 10559 11897 2.4 2.1 211 232 8971 10910 مزكز قضاء سىق الشيىخ

 2.3 1.3 138 91 5912 6773 3.2 2.1 150 121 4646 5780 ناحيت العكيكت

 1.9 1.8 107 116 5771 6542 2.9 1.8 134 104 4551 5660 ناحيت كزمت بني سعيد

 1.8 5.0 97 272 5354 5488 3.6 1.7 140 75 3879 4335 ناحيت الفضليت

 1.6 1.4 32 33 2009 2381 4.6 2.2 67 47 1463 2116 ناحيت الطار

 1.0 0.9 44 41 4349 4778 2.5 2.4 79 96 3103 3949 مزكز قضاء الجبايش

 16.5 1.3 154 14 932 1056 4.0 5.1 21 47 524 923 ناحيت الحمار

 13.1 1.8 626 95 4763 5384 0.9 1.2 34 54 3655 4471 ناحيت الفهىد

 1.3 1.2 295 308 22434 25431 2.1 2.2 363 483 17527 21682 مزكز قضاء الشطزة

 3.5 2.1 236 186 6784 8845 3.3 2.6 191 221 5759 8417 ناحيت الدوايت

 2.6 1.9 318 261 12059 13516 5.0 2.6 429 295 8595 11349 ناحيت الغزاف

 2.1 1.6 4053 3580 195287 219943 2.7 2.2 3901 4098 144900 183377 المحافظت
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حسب النوع  بالنسبية لمتالميذ المتسربين  هميةلأل التوزيع الجغرافي (2) يطةالخر 
-2002ذي قار لمعام الدراسي  )في محافظة  المتواجديننسبة الى حجم التالميذ 

2010)  
 (.0الباحثة باالعتماد عمى الجدول ) المصدر:        
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( 3,0)بواقييع عمييى الييذكور  حيييث سييجمت اعمييى نسييبة لإلنيياث المتسييربات ناحييية الغييراف 

في حين جا ت ناحيية سييد دخييل  (،7,1)ناحية الطار بواقع جا  بعدىا بالمرتبة الثانية 
لمنيييياطق الريفييييية ( والمالحييييظ ان ىييييذه الوحييييدات ىييييي ميييين ا7,3)بنسييييبة بالمرتبيييية الثالثيييية 
خفض فيييا المسيتوم المعاشيي وتسييطر عميييا العيادات والتقالييد التي ينومناطق االىوار 
نسيييب  مميييا اسييييم فيييي ارتفييياع نسيييب التسيييرب فيييييا ، اميييا ارتفييياع لإلنييياثكيييالزواج المبكييير 

تعطييي اىمييية  الييى ان ىنيياك بعييض العوائييل التسييرب االنيياث فييي بقييية الوحييدات فيشييير 
فضييياًل عييين قمييية المؤسسيييات شيييجعون االنييياث عميييى اليييزواج المبكييير وي لمجانيييب التعميميييي

بصيييورة اخيييرم فيييي  اسييييم ايضييياً وتيييدني المسيييتوم المعاشيييي ليييبعض العوائيييل قيييد  التعميميييية
لممتسيييربات االنييياث فكانيييت مييين مسيييجمة  اميييا ادنيييى نسيييبة  لإلنييياثارتفييياع نسيييب التسيييرب 

 (.0.2نصيب ناحية الفيود حيث بمغت )
فسجمت منطقة الدراسة ارتفاع نسب المتسربات  9002-9002سي اما العام الدرا      

توزييييع الاميييا  ( لممتسيييربين اليييذكور،0,1( قابمييييا)9,0بنسيييبة ) ايضييياً  االنييياث عميييى اليييذكور
نسيييب التسيييرب لمتالمييييذ  ان  (3)فتشيييير لنيييا الخريطييية  المكييياني النيييوعي لنسيييب التسيييرب

( 0,3الناصييرية بنسييبة )ىييي مركييز قضييا  فييي ثييالث وحييدات ادارييية  قييد ارتفعييت الييذكور
( لإلنييياث  وناحيييية 0,2( قابمييييا )9,0ناحيييية سييييد دخييييل بنسيييبة )و ( لإلنييياث 0,0قابمييييا )

( 0,2قابمييييييا )ميييييى نسيييييبة مسيييييجمة لممتسيييييربين اليييييذكور ( وىيييييي اع3,0الفضيييييمية بنسيييييبة )
فييي مركييز قضييا  الناصييرية قييد  ان ارتفيياع نسييبة المتسييربين الييذكورو  لممتسييربات االنيياث،

يعيييزم اليييى تيييوفر العميييل )عمالييية االطفيييال( فيييي االسيييواق والمراكيييز التجاريييية وتقاطعيييات 
ن ناحيية سييد دخييل من االعمال اليامشية اما ارتفاع النسب في كيل ميوالكثير السيارات 

فييي الزراعيية  مقييد يشييارك التالميييذ عييوائميمنيياطق ريفييية  افيعييزم لكونيميي ووناحييية الفضييمي
فضيال عين ارتفاع عدد ايام الغياب لدييم ومن ثم تسربيم في ىم اوتربية الحيوانات مماس

انخفيياض المسييتوم المعاشييي فييي ىييذه المنيياطق الريفييية وعييدم قييدرة بعييض العوائييل عمييى 
تحميييل مصيييروفات التعمييييم مميييا يسييييم فيييي ارتفييياع نسيييب التسيييرب ، وسيييجمت ادنيييى نسيييبة 

( وتسياوت نسييب المتسييربين الييذكور 0,2مغييت )لممتسيربين الييذكور ناحييية البطحيا  حيييث ب
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( ، وارتفعت نسيبة المتسيربات االنياث 0,0واالناث في مركز قضا  سوق الشيوخ بنسبة )
نسييبة لممتسييربات االنيياث فييي  عمييى الييذكور فييي سييتة عشيير وحييدة ادارييية ، وبمغييت اعمييى

دنى نسيبة ( بينما سجمت ا03,0( تمتيا ناحية الفيود بنسبة )01,3ناحية الحمار بنسبة )
( 0,0لممتسربات االناث كل من مركز قضا  الناصرية ومركز قضا  الجبيايش  بنسيبة )

 لكل منيما. 
فيي كيل مين ناحيية الحميار وناحيية الفييود يعيزم اليى  لإلناثان ارتفاع نسب التسرب    

المناطق مناطق اىوار تعاني مين انخفياض المسيتوم المعاشيي  وقمية الخيدمات  كون ىذه
 التي تساىم بصورةالتعميمية 



 هـ4443-م  2022. لسنت الثاني  العدد /زابع المجلد ال / زابعتمجلت الدراساث المستدامت . . السنت ال

 

 

 

 1164 

حست اننوع  نسجة انى حجى ثهًٍة  اننسجٍة نهتاليٍز انًتسشثٍن نألانتوصٌغ انجغشافً  (3الخريطة )

 (2012-2018فً يحبفظة ري قبس نهؼبو انذساسً  ) انتاليٍز 

 
 (.0) المصدر: الباحثة باالعتماد عمى الجدول   
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كميييا قيييد يكيييون لمعواميييل االجتماعيييية دور فيييي  لإلنييياثمباشيييرة فيييي ارتفييياع نسيييب التسيييرب 
االنيياث القييرا ة  فييييا حيييث ان بعييض العوائييل تكتفييي بتعميييم لإلنيياثارتفيياع نسييب التسييرب 

 .لإلناثوالكتابة فقط  بسبب العادات والتقاليد التي تحبذ الزواج المبكر 
بين ميييين حجييييم التالميييييذ ميييييذ المتسيييير ممييييا سييييبق يتبييييين لنييييا ان النسييييب المئوييييية  لمتال    

تسيييربات االنييياث لمعيييامين الدراسيييين وفيييي معظيييم الوحيييدات ترتفيييع لصيييالح المالمتواجيييدين 
سو  الوضع االقتصادي لألسرة وعدم قدرة األسير عميى تغطيية ويرجع  ذلك الى  االدارية

دني بتييكمييا ان ميين االسييباب المتصييمة  ذوي األسيير الكبيييرة والسيييماتكيياليف دراسيية االبنييا  
ان  أذ أن ان بعييض االسيير تييرم تاالبنيي رالنظييرة االجتماعييية لييدو  وتسييربين تعميييم البنييات

ان البنات يتحممن االعبا  االسرية داخل حيث تعميم البنت سيصرفيا عن اعمال المنزل 
 تربيييية الصيييغارو  م فيييي تنظييييف البييييتينخيييرطن فيييي مسييياعدة اال حييييثارجيييو، المنيييزل وخ

ومثل ىيذه االدوار التيي تقيوم بيو البنيات تسياعد عميى تخفييف السيما في المناطق الريفية 
وبالتييالي تفييوت عمييييا   لمتمميييذة ، لكنيييا تسييبب فييي ازدييياد ايييام الغييياباالسييرة نالعييب  عيي

تالي ىذا االمير يجعمييا العديد من الدروس  وفيم االساسيات لبقية الدروس الالحقة  وبال
فضييياًل عييين العيييادات  ،ثيييم التسيييرب النييييائي وتيييرك المدرسييية الحضيييورب عييين تحبيييذ الغييييا

كما ان بعض المنياطق  االجتماعية السائدة  في المناطق الريفية المتمثمة بالزواج المبكر
 ون سييببا  فييي ازدييياد حيياالت التسييربالنائيية التييي  تنعييدم فييييا الخييدمات والمييدارس قييد تكيي

ان تيييردي الواقيييع التعميميييي فيييي ىيييذه النيييواحي  وافتقارىيييا لمميييدارس حييييث  لإلنييياثسييييما ال
الكافية وبعدىا  ووجود الميدارس المختمطية سيببًا ييدفع االىيالي لسيحب بنياتيم مين مقاعيد 
الدراسة حيث ال يفضمون لبناتيم االختالط مع الذكور ناىيك عن افتقار بعض الميدارس 

م ايصييال المييادة العممييية لمتمميييذ وبالتييالي لمكييوادر التدريسييية الكفييؤة الييذي سيسيياىم فييي عييد
التسيييييرب االخفييييياق المتكيييييرر والرسيييييوب فيييييي االمتحيييييان اليييييذي سييييييقود فيييييي النيايييييية اليييييى 
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تغري نسثة التالمير املتسستني من حجم : الثانياملثحث 
 التالمير املتواجدين يف حمافظة ذي قاز .

ظيييياىرة تسييييرب التالميييييذ ال تظييييير متجانسيييية عمييييى سييييطح االرض بييييل  ن  أالشييييك      
متباينيية زمانيييًا ومكانيييًا وتتميييز بييالتغير نتيجيية  لمتغييير فييي العالقييات التييي تشييكل بيئيية 

وليذلك كيان لدراسية تغيير نسيب  شأنيا شأن الظواىر الطبيعية والبشرية األخيرم المكان
أىمييية كبيييرة ويمكيين التعييرف عمييى  التالميييذ المتسييربين ميين حجييم التالميييذ المتواجييدين

نسيييبة التغيييير عييين طرييييق الفيييرق ميييا بيييين النسيييبتين لفتيييرتين زمنيتيييين , وليييذلك اعتميييدت 
الدراسيية عمييى إيجيياد نسييبة التغييير عمييى مسييتوم أصييغر وحييدة إدارييية , وكييذلك بحسييب 

  النوع لعموم منطقة الدراسة .
التالميذ المتواجدين تغير نسبة التالميذ المتسربين الذكور من حجم  -اوالً 

 (2012–2010/2012 –2002لمعام الدراسي  ) الذكور
 منطقييية فيييي اليييذكور المتسيييربين انخفييياض نسيييبة يتبيييين لنيييا( 9مييين تحمييييل الجيييدول)

ان جميييع كمييا نالحييظ ( 0,1-)نحييو االنخفيياض بواقييع  لممييدة المييذكورة بتغييير الدراسيية
التالمييذ المتواجيدين ميا  الوحدات شيدت تغيرًا فيي نسيبة المتسيربين اليذكور مين حجيم

عيييدا ناحيييية كرمييية بنيييي سيييعيد التيييي تسييياوت فيييييا النسيييبة لممتسيييربين اليييذكور لمعيييامين 
والوحيييييدات التيييييي  (0,2( حييييييث بمغيييييت )9002-9000/9002-9002الدراسيييييين )

(، تمتيييا ناحييية الفيييود 3,3ناحييية الفضييمية بتغييير)سييجمت تغيييرًا نحييو االرتفيياع ىييي :
-9002عييييام  فيييييا نسيييبالفانخفضيييت  دات االداريييية(، اميييا بقيييية الوحييي0,1بتغيييير )
 واعميييى انخفييياض لييييا كيييان فيييي ناحيييية الحميييار 9000-9002قياسيييًا بعيييام  9002

( 0,3-(  وتالىييا مركيييز قضييا  الجبيييايش بتغييير سيييمبي )3,2-فسييجمت تغييير سيييمبي)
كييل ميين ناحييية االصييالح وناحييية البطحييا  ومركييز وسييجل ادنييى  نسييبة تغييير سييمبي 

  (  لكل منيم.0,3-) بواقعقضا  الرفاعي 
ستخدام الدرجات المعيارية وجود أربعة مستويات لتوزييع نسيبة تبين من خالل اوقد 

 ( :7تغير المتسربين الذكور من حجم التالميذ المتواجدين ينظر الخريطة )
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 قيييع ضيييمن ىيييذا المسيييتومتفيييأكثر ( درجييية معياريييية , و  0أ_ المسيييتوم األول ) 
وىيي مين الوحيدات االداريية التيي شييدت تغييرًا نحيو االرتفياع  وترتفيع  يةناحية الفضم

فيييي ىيييذه الوحيييدة نسيييبة سيييكان الرييييف اليييذين يمتيييازون بانخفييياض المسيييتوم المعاشيييي  
وكبيير حجييم العائميية وبالتييالي عييدم قييدرة رب االسييرة عمييى تمبييية احتياجاتيييا ممييا يييؤدي 

لممسياىمة فيي سيد احتياجيات الى انسيحاب التالمييذ اليذكور مين افرادىيا مين المدرسية 
 االسرة من خالل العمل في الزراعة او االنخراط في اعمال اخرم .

 (2الجدول )
التوزيع الجغرافي لتغير نسبة المتسربين الذكور من حجم التالميذ المتواجدين الذكور   

 (2012-2010/2012-2002في محافظة ذي قار لمعام الدراسي )

 

 انؼبو انذساسً
2009-

2010 

2018-

2019 

نسجة 

 انتغٍش

انذسجة 

 انًؼٍبسٌة
 االداسٌة  انوحذات

مركز قضاء 

 الناصريت
2.3 1.5 0.8- 0.20- 

 0.21 -0.3 1.7 2.0 ناحيت االصالح

 0.21 -0.3 0.8 1.1 ناحيت البطحاء

 -0.04 -0.6 2.1 2.7 ناحيت سيد دخيل

 0.13 -0.4 1.5 1.9 ناحيت اور

مركز قضاء 

 الرفاعي
2.2 1.9 0.3- 0.21 

 -0.12 -0.7 1.2 1.9 ناحيت قلعت سكر

 0.13 -0.4 1.9 2.3 ناحيت النصر

 -0.45 -1.1 1.9 3 ناحيت الفجر

مركز قضاء سىق 

 شيىخال
2.1 1.1 1- 0.37- 

 -0.20 -0.8 1.3 2.1 ناحيت العكيكت

ناحيت كرمت بني 

 سعيد
1.8 1.8 0 0.46 

 3.20 3.3 5 1.7 ناحيت الفضليت

 -0.20 -0.8 1.4 2.2 الطارناحيت 

 -0.78 -1.5 0.9 2.4مركز قضاء 
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 الجبايش

 -2.69 -3.8 1.3 5.1 ناحيت الحمار

 0.96 0.6 1.8 1.2 ناحيت الفهىد

مركز قضاء 

 الشطرة
2.2 1.2 0.1 - 0.37- 

 0.05 -0.5 2.1 2.6 ناحيت الدوايت

 -0.12 -0.7 1.9 2.6 ناحيت الغراف

 1.6 2.2 المحافظت
0.6- 

 
 

   

المتىسط 

 الحسابي

0.55- 

 

االنحراف 

 المعياري

1.21 

 
 (.1انًصذر: انباحثت باالعتًاد عهى انجذول )           
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 (4)انخزٌطت 
التوزيع الجغرافي لتغير نسبة المتسربين الذكور من حجم التالميذ المتواجدين الذكور  

 (2012-2010/2012-2002في محافظة ذي قار لمعام الدراسي )

 

 (.9المصدر: الباحثة باالعتماد عمى الجدول )
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( وتقييع ضييمن ىييذا  0,22_  0,00ب_ المسييتوم الثيياني وتبمييه درجتييو المعيارييية ) 
ناحية االصالح، وناحية البطحيا  ،  وناحيية اور ،ومركيز قضيا  الرفياعي،  المستوم

وقيد ضيم  .وناحية كرمة بني سعيد ، وناحية الفيود ، وناحية الدوايية وناحية النصر،
ىييذا المسيييتوم ناحيييية الفييييود التيييي امتيييازت فييي ارتفييياع نسيييب التسيييرب لمعيييام الدراسيييي 

ود ىذا الى كونيا من مناطق ويعحيث شيدت تغير نحو االرتفاع  (9002-9002)
االىوار ذات المستوم المعاشي المنخفض ، اما الوحيدات االداريية المتبقيية  فشييدت 
تغير نحو االنخفاض اال انو اليزال  ليس بالمستوم المطموب مما يؤشر عمى تيردي 

 الوضع المعيشي والتعميمي والخدمي ليذه الوحدات.
مركييز قضييا   وقييد جييا  فييي ىييذا المسييتوم(  0,72_  0,00-ج_ المسييتوم الثالييث )

الناصييرية ، وناحييية سيييد دخيييل ،وناحييية قمعيية سييكر ،وناحييية الفجيير ،ومركييز قضييا  
وناحيييية  سيييوق الشييييوخ ، وناحيييية العكيكييية ،وناحيييية الطيييار، ومركيييز قضيييا  الشيييطرة ،

 ، وىي من الوحدات التي شيدت تغيرًا نحو االنخفاض.الغراف 
مركيييز قضيييا  الجبيييايش  وقيييع ضيييمن ىيييذا المسيييتوم فأقيييل (30-د_ المسيييتوم الرابيييع )

،وىييي ميين الوحييدات االدارييية التييي شيييدت اعمييى نسييبة تغييير نحييو ناحييية الحمييار ،و 
( عمى التوالي وذلك الرتفاع نسب التسرب فييا في 3,2-(,)0,3-االنخفاض بواقع )

 (.9000-9002العام الدراسي)
 مميثثذاتحجثثم التمثثن ات االنثثا: المتسثثربات ذتمميثثتغيثثر نسثثبة ال -ثانيثثاً  

 .(2012–2010/2012 –2002لمعام الدراسي  ) اتالمتواجد
 الدراسيي لمعيام االنياث انخفضيت المتسربات ان نسبة( 3تشير لنا معطيات الجدول )

أن جميييع و  وىييي مسيياوية لنسييبة تغييير الييذكور، (0,1-) قييدرة بتغييير 9002-9002
شييييدت تغييييرًا  والوحيييدات التيييي سيييجمت تغييييرًا نحيييو االرتفييياع ىيييي  االداريييية الوحيييدات

تمتييييا ناحيييية  عميييى التيييوالي  (09,9(،)09,3:ناحيييية الحميييار وناحيييية الفييييود بتغيييير )
-02أمييا الوحييدات اإلدارييية التييي انخفضييت نسييبتيا فييي العييام ( ،0,9الدواييية بتغييير )

حية الطار بتغير فأعمى انخفاض ليا كان في نا 9000- 9002قياسًا بعام  9002
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( لكييل 9,7-(، تمتيييا كييل ميين ناحييية سيييد دخيييل وناحييية الغييراف بتغييير سييمبي )3-سييمبي )
 .(0,7-)بواقع سمبي  تغير نسبة ادنى سكر قمعة ناحية وسجمت منيا ،

 (3) انجذول
 انذراسً نهعاو  انًتىاجذاث انتهًٍذاث حجى ين االناث انًتسزباث نسبت انتىسٌع انجغزافً نتغٍز

(2002-2010/2012-2012) 
 

 
 (.1انًصذر: انباحثت باالعتًاد عهى انجذول  )       

 
-2002 العام الدراسي

2040 
 الدرجة المعيارية نسبة التغير 2042-2042

 االدارية  الوحدات
 -0.22 -0.8 1 1.8 يزكش قضاء انناصزٌت

 -0.20 -0.7 2.3 3 ناحٍت االصالح

 -0.25 -0.9 1.4 2.3 ناحٍت انبطحاء

 -0.61 -2.4 1.9 4.3 ناحٍت سٍذ دخٍم

 -0.30 -1.1 2 3.1 اورناحٍت 

 -0.20 -0.7 2.5 3.2 يزكش قضاء انزفاعً

 -0.13 -0.4 1.9 2.3 ناحٍت قهعت سكز

 -0.18 -0.6 2.3 2.9 ناحٍت اننصز

 -0.56 -2.2 2 4.2 ناحٍت انفجز

 -0.35 -1.3 1.1 2.4 يزكش قضاء سىق انشٍىخ

 -0.25 -0.9 2.3 3.2 ناحٍت انعكٍكت

 -0.27 -1- 1.9 2.9 ناحٍت كزيت بنً سعٍذ

 -0.47 -1.8 1.8 3.6 ناحٍت انفضهٍت

 -0.76 -3 1.6 4.6 ناحٍت انطار

 -0.39 -1.5 1 2.5 يزكش قضاء انجباٌش

 3.01 12.5 16.5 4 ناحٍت انحًار

 2.94 12.2 13.1 0.9 ناحٍت انفهىد

 -0.22 -0.8 1.3 2.1 يزكش قضاء انشطزة

 0.02 0.2 3.5 3.3 ناحٍت انذواٌت

 0.61- -2.4 2.6 5 انغزافناحٍت 

  0.0- 2.1 2.7 انًحافظت

   

 انًتىسط انحسابً
0.12 
 

 االنحزاف انًعٍاري
4.11 
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استخدام تبين من خالل وقد  وتراوحت باقي الوحدات بين اعمى وادنى نسبة تغير سمبي.
الدرجات المعيارية وجود اربع مسيتويات لتوزييع نسيبة تغيير التممييذات المتسيربات االنياث 

 ( :3من حجم التمميذات المتواجدات ينظر الخريطة )
ويقيييع ضيييمن ىيييذا المسيييتوم كيييل مييين  فيييأكثر ( درجييية معياريييية , 0أ_ المسيييتوم األول ) 

لتي شيدت اعميى نسيبة تغيير نحيو وىي الوحدات االدارية ا ناحية الحمار، وناحية الفيود
( عمييى التييوالي وتعييد ىييذه 09,9(،)09,3االرتفيياع فييي نسييب المتسييربات االنيياث  بواقييع )

الوحييدات ميين منيياطق االىييوار التييي يعيياني ابمييب سييكانيا ميين الفقيير وانخفيياض المسييتوم 
المعاشييي فضييال عيين سيييطرة بعييض العييادات والتقاليييد فييي المجتمييع منيييا الييزواج المبكيير 

مما يضطر االناث من االنسحاب المبكر مين المدرسية بسيبب الفقير وعيدم مقيدرة  لإلناث
 االىل عمى تحمل تكاليف المدرسة من توفير المالبس 

والمستمزمات المدرسيية فضياًل عين العيادات والتقالييد التيي ال تعطيي اىميية لتعمييم االنياث 
تعميييم والمسييتوم وان نسييب االرتفيياع تعييد عالييية جييدًا وىييي مؤشيير خطييير عمييى تييدىور ال

 .المعاشي لسكان ىذه الوحدات االدارية 
( وقييد جييا  ضييمن ىييذا  0,22_  0,00ب_ المسييتوم الثيياني وتبمييه درجتييو المعيارييية ) 

المسييتوم ناحييية الدواييية، التييي شيييدت ارتفيياع فييي نسييبة التغييير لممتسييربات  وتعييد ناحييية 
والمستوم المعاشيي المينخفض وتسييطر دات االدارية ذات الطابع الريفي الدواية من الوح

وبالتيالي ال تعطيي  لإلنياثعمييا العادات والتقالييد االجتماعيية التيي تحبيذ اليزواج المبكير 
 اىمية  لمتعميم .

ويقيييع ضيييمن ىييييذا المسيييتوم كيييل مييين مركييييز  ( 0,72_  0,00-ج_ المسيييتوم الثاليييث )
ر ، ومركييز قضيييا  قضييا  الناصييرية ،وناحييية االصييالح ، وناحيييية البطحييا  ، وناحييية او 

ناحييييية ومركييييز قضييييا  سييييوق الشيييييوخ،  الرفيييياعي ،وناحييييية قمعيييية سييييكر ،وناحييييية النصيييير،
، ومركييز ناحييية كرميية بنييي سييعيد ،وناحييية الفضييمية ، ومركييز قضييا  الجبييايش العكيكيية ،

سيمبي  اي انخفياض فيي نسيب  تغيير ، وىي الوحدات االدارية التي شييدتقضا  الشطرة
 . لإلناثتسرب 
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ناحييية سيييد دخيييل ، وناحييية  فأقييل ( وقييع ضييمن ىييذا المسييتوم30-الرابييع )د_ المسييتوم  
الفجيييير ، وناحييييية الطييييار، وناحييييية الغييييراف، وىييييي الوحييييدات التييييي سييييجمت اعمييييى نسييييبة 
انخفيييييييياض وذليييييييييك يعيييييييييود لتصييييييييدرىا المراتيييييييييب االوليييييييييى لتسييييييييرب االنييييييييياث فيييييييييي العيييييييييام 

لتيييييييي وا ( عميييييييى التيييييييوالي3,0(،)7,1،)(4,2)،4,3)بواقيييييييع ) )9000-9002الدراسيييييييي)
لتسييجل بييذلك اعمييى نسييب تغييير نحييو االنخفيياض الييذي  9002-9002انخفضييت لمعييام 

 يعد مؤشر جيد ليذه الوحدات.
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انتوصٌغ انجغشافً نتغٍش نسجة انًتسشثبت االنبث ين حجى انتهًٍزات  (5) انخشٌطة

 (2019-2010/2018-2009انًتواجذات فً يحبفظة ري قبس نهؼبو انذساسً )

 
 (.3باالعتًاد عهى انجذول )انباحثت  انًصذر:
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 اجاتتالستنا
االنيياث  ميين حجييم التمميييذات المتواجييدات   ارتفيياع نسييبة المتسييربات أظيير البحييث_ 0

عمى نسيب تسيرب التالمييذ اليذكور مين حجيم التالمييذ المتواجيدين اليذكور فيي منطقية 
( لمذكور ، 9,9( قابميا )9,4( حيث بمغت )9000-9002الدراسة  لمعام الدراسي )

ارتفييياع نسيييبة المتسيييربات االنييياث مييين حجيييم التممييييذات  فشييييد التوزييييع الجغرافيييي اميييا
متواجييدات  عمييى نسيييبة التالميييذ المتسيييربين الييذكور ميين حجيييم التالميييذ المتواجيييدين ال

والمالحيييظ ان اعميييى نسيييبة  ،خيييالل ىيييذا العيييام اليييذكور فيييي معظيييم الوحيييدات االداريييية 
نسيييييبة اعميييييى  بينميييييا( 3,0لممتسيييييربين اليييييذكور سيييييجمت فيييييي ناحيييييية الحميييييار بواقيييييع )

فييييييييي العييييييييام و  .(3,0بواقييييييييع ) لممتسييييييييربات االنيييييييياث سييييييييجمت فييييييييي ناحييييييييية الغييييييييراف
بواقيع ارتفعت نسبة المتسربات االناث عمى الذكور ايضًا  ( 9002-9002الدراسي)

امييييا التوزيييييع الجغرافييييي فشيييييد ارتفيييياع نسييييبة ، ( لمييييذكور 0,1( لالنيييياث قابميييييا )9,0)
المتسيييربات االنييياث مييين حجيييم التممييييذات المتواجيييدات  فيييي سيييتة عشييير وحيييدة اداريييية  

( بينمييا 3,0الفضييمية بواقييع ) ةين الييذكور  فييي ناحيييوسييجل اعمييى نسييبة نسييبة لممتسييرب
 .(  01,3بمغت اعمى نسبة لممتسربات االناث في ناحية الحمار بواقع )

-9002)عييام ن الييذكور فييي منطقيية الدراسيية لمانخفيياض نسييبة المتسييربيتبييين لنييا  _9
( كمييا 0,1-بتغييير نحييو االنخفيياض بواقييع ) (9000_9002قياسييًا بالعييام ) (9002

نالحييييظ ان جميييييع الوحييييدات شيييييدت تغيييييرًا فييييي نسييييبة المتسييييربين الييييذكور ميييين حجييييم 
التالميييييذ المتواجييييدين مييييا عييييدا ناحييييية كرميييية بنييييي سييييعيد التييييي تسيييياوت فييييييا النسييييبة 

( حيييث بمغييت 9002-9000/9002-9002لممتسييربين الييذكور لمعييامين الدراسييين )
(، 3,3ي سجمت تغيرًا نحو االرتفاع ىي :ناحيية الفضيمية بتغيير)( والوحدات الت0,2)

(، اميا بقيية الوحيدات االداريية فانخفضيت النسيب فيييا 0,1تمتيا ناحية الفيود بتغيير )
واعمى انخفاض ليا كان في ناحيية  9000-9002قياسًا بعام  9002-9002عام 

 .( 3,2-الحمار فسجمت تغير سمبي)
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 قيدرة بتغير 9002-9002 الدراسي لمعام انخفضت اثاالن المتسربات نسبةان  _3
 ( وىي مساوية لنسيبة تغيير اليذكور،9000_ 9002قياسًا بالعام الدراسي ) (0,1-)
شيدت تغيرًا  والوحدات التي سجمت تغيرًا نحو االرتفياع  االدارية أن جميع الوحداتو 

تمتييا ناحيية  التواليعمى   (09,9(،)09,3ىي :ناحية الحمار وناحية الفيود بتغير )
نسييبتيا فييي العييام االخييرم  فانخفضييت  أمييا الوحييدات اإلدارييية ( ،0,9الدواييية بتغييير )

أعمى انخفاض ليا كان فيي ناحيية الطيار و  9000- 9002قياسًا بعام  02-9002
 .(3-بتغير سمبي )

 
 التوصيات 
المسييييؤولة متابعييية تطبيييييق قييييانون التعمييييم االلزامييييي  بشييييكل حييييازم مييين قبييييل الييئييييات  -0

 وضرورة تحقيق التعميم االساسي  وتعميمو عمى الجميع .
بميييا ان لموضيييع االقتصيييادي اليييذي يعيشيييو البميييد ليييو انعكاسيييات سيييمبيو عميييى النظيييام  -9

التربوي والذي يؤثر بدوره عمى التالميذ  لذا يتوجب تقديم المساعدات المالية والمينح  
ي خاص بالفقرا  وااليتيام  فضيال وتفعيل مشروع التغذية المدرسية ،واعطا  مبمه مال

،كمييا يجييب  تييوفير عيين تقييديم المالبييس المدرسييية  فييي الصيييف والشييتا  ليييذه الفئيية 
الرواتييييب والضييييمان االجتميييياعي لمعوائييييل الفقيييييرة التييييي يجييييب ان تكييييون كافييييية لتمبييييية 
احتياجيياتيم االقتصييادية  لكييي تميينعيم ميين اسييتخدام ابنييائيم االطفييال لممسيياعدة فييي 

 ين متطمبات الحياة وبالتالي تسربيم من المدارس  . العمل لتأم
خيييالل التعييياون بيييين اولييييا  االميييور الجديييية لحييياالت الغيييياب والتسيييرب مييين  ةالمتابعييي -3

والعمل عميى اعطيا   تواجو التمميذ لكي يواصل دراستو والمدرسة وحل المشاكل التي
 دور حقيقي لمجالس االبا  والمعممين. 

والشيييؤون االجتماعيييية  بتكثييييف حميييالت المراقبييية  فييييي  يجيييب عميييى وزارة العميييل -7   
( سيينو .السيييما فييي االعمييال 03القطيياع الخيياص  لمنييع عمييل االطفييال بعميير اقييل ميين )
 الخطرة و الثقيمة  التي تؤثر عمى الصحة والسالمة .



 هـ4443-م  2022. لسنت الثاني  العدد /زابع المجلد ال / زابعتمجلت الدراساث المستدامت . . السنت ال

 

 

 

 1177 

ومييا لييو ميين دور فييي  ىمييية التعميييم لالنيياثأالعمييل عمييى زيييادة وعييي وادراك االىييل ب -3
يا الفييرص المسييتقبمية الميميية التييي تحقييق اسييتقالليا االقتصييادي ،فييالتعميم تمكينيييا واكسيياب

يجعل منيا عنصرًا فاعاًل في تنمية المجتمع واكثر وعيًا وادراكًا لحقوقيا  ويتم ذلك عبير 
وسييائل االعييالم المختمفيية وكييذلك عبيير اقاميية المحاضييرات والييورش التثقيفييية حييول اىمييية 

  .يفيةالتعميم السيما في المناطق الر 
تيييزال فيييي حصيييرًا وتمنعيييو قبيييل ىيييذا العمييير كيييون الفتييياة ال (02تحدييييد سييين اليييزواج ب)-1

ولما لو من عواقب تؤثر عمى الفتاة وعميى المجتميع  ككيل فيي حيال عيدم مرحمة الطفولة 
لية ىذا عمى وزارة العيدل  والمؤسسيات و مقدرتيا عمى استمرار في ىذا الزواج  وتقع مسؤ 

 القضائية .
عمييى تييوفير البنايييات المدرسييية بمييا يتناسييب وحجييم السييكان وحاجتييو الفعمييية العمييل _ 4 

بحسب الوحدات االدارية عمى ان تكون ىذه المدارس مستوفية لمشروط التربوية ،وتوفير 
االثيياث والمكتبيييات واالبنيييية المدرسيييية وتييوفير الوسيييائل التعميميييية  وادوات العميييل المينيييي 

 والفني والرياضي .
 الهوامش

 
 

عبد اهلل عبد الدائم ،التربية في البالد العربية حاضرىا  ومشكالتيا ،بيروت ،دار (9)
 .0240العمم 

اسيا كاظم فرحان  وعبد الناصر قادر عبد الرضا ،دراسة واقع التسرب في التعميم  (3)
،مجمة العموم 9000-9000الثانوي  ومدم اثره في  التنمية البشرية في العراق لممدة

 .943ص  ، بغداد،40العدد ،02 االقتصادية واالدارية المجمد،
( حاتم عمو الطائي واخرون، تسرب التالميذ في المرحمة االبتدائية االسباب 7)

والمعالجات، مجمة دراسات تربوية ، مركز البحوث والدراسات التربوية في وزارة 
 . 03, ص9002التربية  ،العدد الثاني،
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، احصا  التعميم لإلحصا وزارة التخطيط، الجياز المركزي  ( جميورية  العراق،3)
، ممحق البيانات الوصفية 9002-9002االبتدائي  في العراق لمعام  الدراسي 

 .9،ص
محمد خضير سممان العمي  ، تحميل جغرافي  لظاىرة التسرب من المدارس  (1)

ه ،اطروحة دكتورا 9002-9004االبتدائية  في مدينة ابي الخصيب لمعام الدراسي 
 .9002،جامعة البصرة ،ص اآلداب،كمية 
 المصادر:

حاتم عمو واخرون، تسرب التالميذ في المرحمة االبتدائية االسباب ،  الطائييي 0
مركز البحوث والدراسات التربوية في وزارة  مجمة دراسات تربوية ، والمعالجات،

 .9002التربية  ،العدد الثاني،
، تحميل جغرافي  لظاىرة التسرب من المدارس  خضير سممانمحمد ، العمييي 9

ه ،اطروحة دكتورا 9002-9004االبتدائية  في مدينة ابي الخصيب لمعام الدراسي 
 .9002،جامعة البصرة ، اآلداب،كمية 

دار  ،لعربية حاضرىا  ومشكالتيا ،بيروتالتربية في البالد ا ،عبد الدائم، عبد اهلل ييي 3
 .0240العمم 

اسيا كاظم  وعبد الناصر قادر عبد الرضا ،دراسة واقع التسرب في التعميم ، فرحانيي ي7
،مجمة العموم 9000-9000الثانوي  ومدم اثره في  التنمية البشرية في العراق لممدة

 .بغداد ،40،العدد02االقتصادية واالدارية المجمد،
، احصا  التعميم حصا لإلجميورية  العراق، وزارة التخطيط، الجياز المركزي ييي 3

 .9002-9002االبتدائي  في العراق لمعام  الدراسي 
ييي جميورية العراق، وزارة التربية، مديرية تربية ذي قار، قسم االحصا  والتخطيط ، 1

  ،بير منشورة. 9002-9002/ 9000-9002بيانات 
الخرائط, إنتاج خريطة وزارة الموارد المائية , الييأة العامة لممساحة , قسم إنتاج يي 4

 . 930000/  0مقياس   9002محافظة ذي قار اإلدارية , 


