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فقر األطفبل املتعدد االبعبد والتسرة الدراسي )دراسة ميدانية 
 (من وجهة نظر اهليئبت التدريسية

 أ.م. وديان ياسين عبيد كاظم 
 قسم االجتماع/ كمية التربية لمبنات / جامعة بغداد 

Wedian.yasen@yahoo.com   
 :الممخص  

الطفولة العراقية تعيش حياة مأساوية ما بين حرمان وفقر ونزوح وعمالة وتجنيد  
ومتاجرة وغيرىا، ويعاني الطفل العراقي من أنواع الحرمان ، التعميم والصحة والظروف 

ويعتبر حصول أطفال العالم عمى التعميم األساسي او اكمال  .المعيشية واالمن المالي 
التعميم االبتدائي احد اىم اىداف التنمية االلفية ووثيقة عالم جديد باألطفال ،وفي العراق 

بذلو الحكومة تحقيق ىاتين الغايتين رغم كل ما تفان نظام التعميم يكافح من اجل 
لميونيسف حول "فقر األطفال في العراق" ويشير تقرير مصاحب  العراقية من جيود .

إلى أن واحدا من بين كل خمسة أطفال فقراء قد تسربوا من التعميم قبل إتمام الدراسة 
وأسباب أخرى .ولعل الفقر بمختمف ابعاده ىو اكبر  االبتدائية وذلك ألسباب اقتصادية

ألول في خطة التحديات التي تواجييا المنطقة والعالم ،والقضاء عميو ىو اليدف ا
( والذي نامل من خالليا ان تميد الطريق لتعاون مثمر 0202 )التنمية المستدامة لعام

مع كافة الشركاء االقميمين والدوليين ومع األمم المتحدة لمقضاء عمى الفقر بمختمف 
 ابعاده وصوره في منطقتنا العربية بصورة عامة والعراق بصورة خاصة .

  (.التسرب الدراسي ،ر المتعدد االبعاد، األطفال)الفقالكممات المفتاحية :
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Multidimensional child poverty and school dropout 

A field study from the point of view of the teaching staff 

wadyan yasin eubayd kazim 

University of Baghdad / College of Education for Girls / 

Department of Sociology 

Abstract: 

Iraqi childhood lives a tragic life between deprivation, poverty, 

displacement, employment, recruitment, trading and others, and 

the Iraqi child suffers from types of deprivation, education, health, 

living conditions and financial security. The access of the world's 

children to basic education or the completion of primary education 

is one of the most important goals of the Millennium 

Development and the New World Children's Document. In Iraq, 

the education system is struggling to achieve these two goals 

despite all the efforts made by the Iraqi government. A report 

accompanying UNICEF on "Child Poverty in Iraq" indicates that 

one out of every five poor children has dropped out of education 

before completing primary school for economic and other reasons. 

Perhaps poverty in its various dimensions is the biggest challenge 

facing the region and the world, and eliminating it is the goal. The 

first is in the 2030 Sustainable Development Plan, which we hope 

will pave the way for fruitful cooperation with all regional and 

international partners and with the United Nations to eradicate 

poverty in its various dimensions and forms in our Arab region in 

general and Iraq in particular. 

key words:( Multidimensional poverty, children, school 
dropout). 
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 :المقدمة

عمى حياة األطفال يختمف عن تأثيره عمى البالغين الختالف المجموعة تأثير الفقر  ن  إ
العمرية وطول مدة المعاناة ودرجة تطوره مما يجعل األطفال اكثر عرضة لتأثيره في 
فترة عمرية حاسمة من حياتيم والذي قد يمتد طيمة حياتيم بل ويتعذر التخمص منو في 

كمة متعددة االبعاد تشمل مختمف كثير من األحوال فضال عن ذلك ان الفقر كمش
مالية ويتم تحميل الفقر متعدد االبعاد عمى مجاالت الحياة وليس مجرد مشكمة اقتصادية 

أساس مجموعة من االبعاد التي تمثل ابعاد رفاىية الطفل ومؤشراتيا المركبة التي تبرز 
 األنماط

والتغذية والتعميم ،المياه الخاصة بالحرمان الحاد في سياق التنمية وىذه االبعاد)الصحة  
  والصرف الصحي والمأوى، والمعرفة ومصدر المعمومات ( .

 مشكمة البحث  

ل موقعًا محوريًا في دورة حياة الفقر، فالفقر ابتداًء يدفع األطفا يحتل التسرب المدرسي 
خالل سنوات معدودة فريسة لألمية وانعدام  صبحونإلى ترك مقاعد الدراسة، في

ما يوقعيم في دوامة البطالة وشّح الفرص االقتصادية المتاحة أماميم  المينية الميارات
 المعيشية  ، فيعجزون عن تحسين أوضاعيمفي سوق العمل وفقدان القدرة عمى المنافسة

 والخروج من الفقر، وينجبون أطفااًل تكون مصائرىم مثل آبائيم في ضعف اإلمكانات
تكريس وتأبيد الفقر واليامشية ليذه الفئات وجعميا  يؤدي إلى مما االقتصادية والمادية

بين التسرب  تتوارث الفقر والعزلة جياًل بعد جيل. وتساعدنا ىذه العالقة السببية
المدرسي والفقر في أن نفيم كيف يمكن لسياسات معالجة التسرب أن تكون مدخاًل 

اء قوة وازدىار المجتمع ، بمعنى بنيم النسيج االجتماعي لمتنمية وكسر دوامة الفقر وترم
 عبر استعادة الحياة المدرسية وضمان مقعد دراسي لكل طفل وطفمة

عن مأساة الطفولة عمومًا في العراق، إذ  ال يمكن فصميا ظاىرة التسرب المدرسيان  
تشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن طفاًل عراقيًا واحدًا من بين كل أربعة أطفال يعيش 
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وأن أكثر من خمسة ماليين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجمة، في أسرة فقيرة، 
إلى جانب اآلالف الذين قتموا أو أصيبوا في الحرب األخيرة مع داعش. فالتسرب 
المدرسي كشكل من أشكال اليدر المدرسي ىو انعكاس ليدر بشري كارثي يصيب 

 الطفولة العراقية

منيا ما يرتبط بالمنظومة التعميمية  ترجع الى عوامل عديدة  ظاىرة التسرب المدرسيان 
بالتغيرات و  المتيالكة والمتقادمة من مؤسسات وسياسات ومناىج، ومنيا ما يتصل

 العراقي التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والديموغرافية التي شيدىا المجتمع
، ال سّيما في فترات التيجير والنزوح، عمى وقع الصراعات واألزمات السياسية واألمنية

فسيطرة تنظيم داعش عمى محافظات عراقية أدت إلى نزوح سكاني واسع وتدمير 
 .مدارس أثناء الحرب

تجنيد األطفال واليافعين في الفصائل  لعراق كانت ظاىرةوفي مناطق أخرى من ا
الفقر  تيا ظروفاجبر ي المسمحة إحدى النتائج المترتبة عمى التسرب من المدارس الت

التسرب المدرسي يعكس اىتراء  وان ق االجتماعي.االنسحاوالتيميش االقتصادي و 
 .المنظومة االجتماعية بالكامل

دورًا في تغذية ظاىرة التسرب المدرسي، فاالكتظاظ في  تمعب الزيادة السكانية انكما 
الدراسة عممية المساكن بسبب غياب برامج تنظيم النسل وسيادة ثقافة التكاثر يجعل 

صعبة عمى التالميذ في منازليم لعدم توفر المساحة والظرف المناسبين بفعل 
وخاصة اذا كان السكن عشوائي في مناطق غير مخطط ليا كما  الضوضاء واالزدحام

تحّمل الفتيات لمسؤوليات منزلية وأسرية كبيرة بصورة مبكرة، ويتسبب االكتظاظ وت
أيضًا ما يؤدي إلى تقميل كفاءة البيئة التعميمية ومفاقمة السكاني في اكتظاظ مدرسي 

 .التسرب من التعميم

 أهمية البحث  
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أىمية الجانب الذى تتصدى لدراستو حيث أنيا  فيتكمن أىمية الدراسة الحالية    
تسعى لدراسة العالقة بين فقر األطفال المتعدد االبعاد والتسرب الدراسي، والشك أن ىذا 

 عمى أىمية كبيرة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية. الجانب ينطوي

فقد حظى موضوع  التعميم باىتمام كبير من جانب الباحثين فمن الناحية النظرية: 
مثل بوابة  زالوخاصة تعميم االطفال اعتمادًا عمى مسممة مؤداىا " أن التعميم كان وما 

 مستويات بمختمفلمفرد والمجتمع ، وتسعى الدول  واالجتماعي االقتصاديالتقدم 
ابنائيا، والعمل عمى مواصمتيم لمدراسة،  لجميع تطورىا الى توافر الفرص التعميمية

طط ليا، و ال سيما في دولة مثل العراق" ر دائما حسب ما ىو مختسي االمور الولكن 
وب والحصار وذلك بسبب الوضع المجتمعي المأزوم حيث مر بأزمات كثيرة )الحر 

االقتصادي واالحتالل( وىذه االزمات ساىمت في وضع العراقيين امام ضغوط 
اجتماعية ونفسية متواصمة أدت الى تكريس مجموعة من المشكالت والتحديات المتمثمة 

وغياب  بالعنف إضافة الى مشكالت اقتصادية متمثمة بالبطالة واتساع دائرة الفقر،
ألمني المتدىور مما أدى الى ارتفاع معدالت التسرب باألمان بسبب الوضع االشعور 

اإلنساني وقد نجم عنو تفاقم  لألمنوان جميع ىذه المتغيرات شكمت تيديدًا خطير 
مشكالت مجتمعية تيدد مسيرة الحياة االجتماعية لشرائح المجتمع كافة ومنيا شريحة 

الصحية والتعميمية األطفال التي تعد األكثر تضررًا بسبب غياب او تراجع الحماية 
إضافة الى انتياك حقوقيم في الحماية والبقاء وتعرض الكثير منيم الى التسرب من 

 مقاعدىم الدراسية .

توفير قدر من البيانات  فيتتمثل  فيي الناحية التطبيقيةأما عن أىمية الدراسة من     
 والتسرب الدراسيالعالقة بين فقر األطفال المتعدد االبعاد مات عن طبيعة والمعمو 

يساعد هذا   حيث عنيا ىال غنمتنوعة وىى بيانات بأبعادىا المختمفة ومصادرىا ال
على الدراسي     ولى و المرشدين و المعلمين في المجال أبدرجة  باحثينالبحث ال

  الرئيسة التي تكمن وراء تسرب األطفال من مقاعد الدراسة  األسبابمعرفة 
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معالجة التسرب المدرسي محور عممية إصالحية وىذا يستدعي جعل سياسات 
وتطويرية شاممة في المجاالت االجتماعية والخدمية المختمفة ذات الصمة بالمجال 
التعميمي؛ ذلك أن تفاقم نسب التسرب المدرسي يعكس اختالاًل اجتماعيًا وتربويًا 

 اظبةمزدوجًا، فالمدارس غير جذابة لمتالميذ واألسر غير مشجعة ليم عمى المو 

 اهداف البحث 

تسميط الضوء عمى مفيوم فقر المتعدد االبعاد وما تأثيره عمى األطفال في المجتمع  
 العراقي.

 التحقق من وجود عالقة بين فقر األطفال المتعدد االبعاد والتسرب الدراسي. 

 التعرف عمى التأثير المباشر لفقر األطفال في تسربيم الدراسي من المدارس. 

 ى األسباب االجتماعية التي تؤدي الى التسرب الدراسي لألطفال.التعرف عم 

التوصل الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تسيم في تخفيف حدة ىذه المشكمة  
يجاد المعالجات السريعة لمحد منيا وعدم تفاقميا .  وا 

 االطار النظري-1

 مصطمحات الدراسة2-1

 مفهوم الفقر -2-1 

من قبل العديد من العمماء والمختصين والمنظمات  وبشأن تعريفتعددت وجيات النظر 
باعتباره أكثر من مجرد " الدولية. وقد حاولت األمم المتحدة وضع تعريف شامل لمفقر 

االفتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام؛ حيث إن مظاىره تشمل 
لتعميم والخدمات األساسية، إضافة الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول عمى ا

إلى التمييز االجتماعي واالستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ 
  (0222)الفارس،  "القرارات
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و الحرمان المادي الذي تتجمى أىم مظاىره في انخفاض استيالك الغذاء كمًّا ونوًعا، "
الصحي والتعميمي والوضع السكني، وكذلك الحرمان من امتالك السمع وتدني المستوى 

المعمرة )أو الدائمة( واألصول المادية األخرى، وفقدان القدرة عمى مواجية الحاالت 
 ." الصعبة كالمرض واإلعاقة والبطالة والكوارث واألزمات

ن واألرض كما ُيعر ف الفقر باالفتقار لما ىو ضروري، والسيما الغذاء والسك "
. " والموجودات األخرى )بمعنى توافر الحد األدنى من المستمزمات الضرورية لمحياة(

والفقر أيًضا ىو االفتقار إلى الموارد المتعددة، مما يقود إلى الحرمان المادي؛ وبذلك "
يتجمى الفقر في عدم القدرة عمى تحقيق مستوى معين من المعيشة المادية ُيمثِّل الحد 

)  "لمعقول والمقبول في مجتمع ما من المجتمعات في مدة زمنية محددةاألدنى ا
 .(0220المعاضيدي و عبد منصور، 

 اهم تصنيفات الفقر

و ىو الفقر المتمثل في انخفاض مستوى الدخل الذي ال يستطيع   -الفقر المدقع : (2
ومن ثم يعاني الفقير من  األساسية الغذائيةعنده الفرد من االنفاق عمى المواد 

سنو في  02و معياره نسبي فمثال ان كان دوالر واحد قبل  التغذيةامراض سوء 
العراق لكن االن ما يقارب دوالرين ونصف اي انو يرتفع مع مرور الزمن و زياده 

 التضخم
ويعرف بمستوى دخل الفرد الذي ال يكفي لتمبيو الحاجات  -والفقر المطمق :  (0

 ويسمى الفقر الكل او االجمالي. الغذائيةوغير  الغذائية سيةاألسا
ىذا النوع من الفقور يكون معيارا معتمد لعدم وجود معيار   -الفقر النسبي :  (0

ثابت وىذا الفقر يختمف باختالف الزمان والمكان وىو يعبر عن موقع الفرد او 
 .(0222)حمزة،  المجتمع مقارنو مع متوسط الدخل في ذلك األسرة

"ان الفقر ىو انعدام القدرة عمى الحصول عمى الفرص. وموارد دخول الفقراء تعتمد 
عمى األصول اإلنتاجية التي قد تكون اصول اجتماعيو او اقتصاديو او سياسيو او 

 بيئية.
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عمى الدخل نجد ان الفقراء في العراق يعانون من حرمان في جوانب مختمفة ال تقتصر 
صحة او )االنفاق االستيالكي( نجد ان الفقراء يعانون من الحرمان في جوانب ال

 .(0202) النداوي،  والتعميم والخدمات األساسية"
 فقر المتعدد االبعاد -2-2
وىو ىو عبارة عن منيجية جديدة لقياس دليل الفقر، « الفقر المتعدد األبعاد»مصطمح "

مستخدم حديثًا لمقارنة الحرمان في دول العالم، ويقّوم درجة حرمان أفراد المجتمع من 
حيث ثالثة أبعاد رئيسية: ظروف السكن والصحة والتعميم، التي تتضمن بدورىا عشرة 

 .(0222) غصن،  "مؤشرات فرعية
 لمتنمية األساسيةالفقر عمـى انـو حرمـان الفـرد مـن العناصـر  البشرية التنميةتعرف "

 معيشيمستوى  .مرضي تعميميمستوى  .صحية جيدة رعاية :، والمتمثمة في البشرية
 "عام مقبول

 :يتضمنيا الفقر و ىي أساسيةأن ىناك ثالثة أبعاد  يعنيو ىذا 
قبـل  يموتواالمتوقـع أن  رادعنـو بنسـبة األفـ التعبيرتعـرض الفـرد لممـوت المبكـر، ويـتم  -

 .األربعينسن 
 .من الكبار المتعممين غير فرادعنو بنسبة األ التعبير، و يتم  التعميمحرمان الفرد من -
 رادمركـب بنسـبة األفـ بمتغيرعنـو  التعبير، ويـتم المعيشة ضرورياتحرمـان الفـرد مـن -

ونسـبة ، نقيو مباهعمـى  يحصمونال  الذين رادنسـبة األفـ، صحية رعاية يتمقونال  الذين
)المجنة االقتصادية و  التغذيةمن سوء  يعانون الذينأقل من خمس سنوات  األطفال

 . (0220، 0220االجتماعية لغربي اسيا
 الطفل-2-3

كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر  وعرفت المادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل "بان
 بموجب القانون المطبق عميو" ما لم يبمغ سن الرشد قبل ذلك

"والواقع ان ىذا التعريف بيولوجي اكثر من اجتماعي الن مرحمة الطفولة من الناحية 
االجتماعية خصوصا في المناطق الريفية قد تمتد من حيث توزيع المسؤوليات الى ما 

عمر وفي ىذه المرحمة يتعمم فييا الطفل اسمى السموك االجتماعي ىو ابعد من ذلك ال
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ىو الذي يعده لمحياة االجتماعية . وبذلك فان مفيوم الطفل من الناحية االجتماعية :
تركيب او بناء عنصري بيولوجي واجتماعي يتصف بكونو شديد الحساسية سريع 

 .(2890)الفخري، القرغولي، و الجبوري،  التأثير بما حولو كثير التقميد واالقتباس"
 الدراسي التسرب-2-4

ىو ترك الطالب لممدرسة في التسرب، "ان تعريف الدولي الذي اقرتيا اليونسكو عن 
يعني ترك الطالب لمدراسة  الدراسية، وىوأي صف من صفوفيا قبل اكماليا المرحمة 

ألي سبب كان قبل تخرجو من المرحمة الدراسية ،ويعرف التسرب كل من ترك 
رب المدرسة قبل نياية العام األخير من المرحمة الدراسية التي ينتمي الييا بانو متس

 .(0229) زويمف،  بغض النظر عن عمره"
( بأنو: عدم التحاق األطفال الذين 2880التسرب الدراسي عام )"وعرفت اليونيسيف 

ىم بعمر التعميم بالمدرسة او تركيا دون اكمال المرحمة التعميمية التي يدرس بيا 
بنجاح ،سواء كان ذلك برغبتيم او نتيجة لعوامل أخرى وكذلك عدم المواظبة عمى 

 .(0222و الجشعمي،  ) رزيج الدوام لعام او اكثر"
( مفيوم 2890"اما المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم فقد عرفت في عام )

التسرب عمى انو صورة من صور الفقر التربوي في المجال التعميمي ترك الطالب 
لمدراسة في احدى مراحميا المختمفة ،وبمعنى شامل ىو كل طالب يترك المدرسة ألي 

االسباب قبل نياية المرحمة التعميمية مما يمثل ىدرًا لطاقات المجتمع سبب من 
) عبدالعال،  المستقبمية وفقد اقتصادي سمبي لمعممية التعميمية من الناحية االقتصادية "

0222). 
 الدراسات السابقة-3
العراق بين تداعيات  الموسومة )الطفولة فيدراسة )سهام محمد عبد الحميد(-3-1

 الماضي وجهود التنمية(
تقييم واقع أوضاع الطفولة في العراق الصحـيـــة والتغذوية والتعميمية تيدف الدراسة الى "

أساسيًا في القياس الدقيق لوضع ا عنصرًا والبيئيــة ودور المرأة باعتبارىواالجتماعية 
الدراسة إلى رصد التغير في ىذا  كما تيــدف وتقييم ما يحممو المستقبل ليم االطفال
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ضرورات المستقبل لتحقيق  والتوصل إلى واالجتماعية االقتصاديةالواقع وارتباطاتو 
تم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي و ـ  . التقدم في جيود تنمية الطفولة في العراق

المقارن عمى  االسموبواستخـــدام لممؤشرات المتعمقة بأوضاع الطفولة في العراق 
يعد معدل  ومن اىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة :  المستويين الوطني والدولي

ما  االعتبارميمًا أذا ما أخذنا بنظر انجازًا  االبتدائيالصافي في التعميم  االلتحاق
القطاع التربوي في العراق من تدمير لممدارس ومشاكل العنف والتيجير  تعرض لو
مؤشر ال يزال  في النظام التربوي ولكن جسيمة  راراً إض ه أحدثتكبير  واختالالت

 واإلناثبالتعميم بين الذكور  االلتحاقالتكافؤ بين الجنسين يؤكد الفروق التفاضمية في 
سط وشمال إفريقياً  . كبيرًا  يشكل تحدياً  ال يزال اشد في المناطق الريفية وبدرجة

ىو أقل من معدل البمدان  اإلناثوالبمدان النامية والمعدل العالمي ولكن معدل التحاق 
)  "وشمال إفريقيا األوسطالعالمي ولكنو يزيد عمى معدل بمدان الشرق  النامية والمعدل
 .(0222عبد الحميد، 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني( الموسومة )الفقر متعدد دراسة )"-3-2
المساىمة  في تيدف ىذه الدراسةتقرير النتائج الرئيسية(  2117االبعاد في فمسطين،

في رسم صورة واضحة عن واقع الحرمان في فمسطين ، يسترشد بيا المخططون 
وصناع القرار في رسم السياسات و وضع الخطط التنموية والتطويرية وشبكات 

في فمسطين،  األبعاد، وأن يكون تقرير الفقر متعدد  الفمسطينية االجتماعيةالحماية 
ياسات لبناء البرامج لحماية المجتمع أداة فاعمة وقيمة في وضع الخطط والس

، الذي يطمق األولوقد تم احتساب  .الفقراء، وتمبية احتياجاتيم والسيماالفمسطيني، 
عميو " خط الفقر المدقع"، بشكل يعكس ميزانية الطعام، والممبس، والمسكن. ويبحث 

أخرى  ، في احتياجاتاألولعمى مكونات الخط  عالوةخط الفقر الثاني "خط الفقر"، 
كالرعاية الصحية، والتعميم، والنقل، والرعاية الشخصية، ومستمزمات المنزل. ىذا وقد 

استنادا  لألسر االستيالكية االحتياجاتتم تعديل خطي الفقر بشكل يعكس مختمف 
 واستيالكمسح إنفاق و لقد  تم  )األطفالعدد البالغين وعدد  ) االسرةحجم و تركيبة 

-0222) أسرة في العام  (3.731) ليبالعينة بمغ حجميا حو مسح وفق منيج  األسرة
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الفمسطيني عمى نحو شيري بيدف  لإلحصاءالجياز المركزي راه والذي أج ( 0229
أسموب المفكرة إضافة إلى  خاللمن  األسرة استيالكجمع بيانات تفصيمية حول 

بما أن الفقر ، اىم نتائج التي توصمت ليا الدراسة واألسر األفرادبيانات عن خمفية 
يقسم إلى أبعاد ومؤشرات مختمفة، فقد أظيرت نتائج تركيبة الفقر في  األبعادمتعدد 

، األبعادفي الفقر متعدد  األكبرفمسطين وكما ىو متوقع أن الفقر النقدي ىو المساىم 
يساىم بنسبة مقدارىا   من الفقر الكمي "الحرمان". كما أن العمل ٪42.4إذ يمثل 

نسبة  يمثالنبينما يساىم التعميم وظروف السكن بنسبة متشابية في الفقر، إذ  20.2٪
وكذلك  األصولكما تسيم السالمة الشخصية و حرية استخدام  ،لكل منيما ٪ 22

عمى التوالي في الفقر الكمي، في حين أن % 2.2% ، 9.4الحرية الشخصية بنحو 
 (0202)الفمسطيني، % 2.0مقداره بنسبة البعد الصحي يساىم 

 دراسة)الوالي فاطمة( الموسومة)قياس متعدد االبعاد لمفقر في الجزائر:-3-3
تيدف ىذه الدراسة عمى ظاىرة الفقر من خالل تحديد " االقتصاد غير الرسمي(

باإلضافة الى معرفة المواقف االقتصادية  مفيوميا والطرق المستعممة في تكميم الفقر
والدينية من ىذه الظاىرة، كم تيدف الى تسميط الضوء عمى أسباب ىذه الظاىرة 

وكما تيدف ومستوياتيا وتحديد االبعاد التي تسيم في التأثير عمى الفقر في الجزائر ،
التي تربط  بناء نموذج قياسي تنبئي متعدد  االبعاد لمفقر في الجزائر يوضح العالقة
اىم النتائج  بين الفقر واالقتصاد غير الرسمي والمتغيرات المسببة لمفقر في الجزائر.

الفقـر باالعتمـاد عمى  قياسمـن خاللـو  يمكننمـوذج  تقديمالتي توصمت اليو الدراسة 
وجـود عالقـة  الدراسةعمى الفقر، لقد أثبتت  رالتأثيإبعاد و عوامل ليا الدور الميم في 

المـؤثرة و ىـي البطالـة،  تغيراتتـابع و الم كمتغيرالفقـر  بين يدي المـدى البعفـ
 .(0222)فاطمة،  "الرسمي ، التضخم و النمو االقتصادي غيراالقتصـاد 

)دراسة ضا( الموسومةر فرحان والباحث عبد الناصر قادر دراسة )اسيا كاظم -3-4
لممدة  –واقع التسرب في التعميم الثانوي ومدى اثره في التنمية البشرية في العراق 

 األساسبوصفو  يمالتعم يظاىرة التسرب ف تحميلدراسة تيدف ىذه "  (2111-2111
 االقتصادية ية التنميةعمم يلبناء العنصر البشري القادر عمى المساىمة الفعالة ف
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 يمبشكل خاص، ووضع الحمول المناسبة والممكنة لتحج ةيالبشر  والتنميةبشكل عام 
ومن اىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة  ية.من اثارىا السمب ميلىذه الظاىرة، والتق
 يف االلتحاقلعدم يسية انتشار الفقر من المحددات الرئو  االقتصاديةتشكل العوامل 

الموارد المخصصة  يةكفا فضع اللن منيا وذلك من خيالممتحقالمدرسة وتسرب 
وان  يفيةالمناطق الر  يوخاصة ف ميميةالتعالى عدم توفر الفرص  يؤدي، ما  يملمتعم

 االسرعند  االشكالية ىذهلممدرسة ، وتزداد  اوالدىاتحجم عن ارسال  يرةالفق االسر
وتحاول المدرسة ،  يم فيلمتعم اإلناثرة العدد وتفضل بعضيا ارسال الذكور دون يكث

 اإلجراءاتاعمال الزراعة أو التجارة ، وقد تكون ىذه  يف أوالدىااشراك  االسربعض 
تدر  يأعماليم الخاصة الت يفألشراكيم ست بسبب الفقر ولكن يل االحيانبعض  يف

 " المجتمع يم فية ومكانة التعمييم بأىميوع فالى ضععود ي را وىذايكب دخالً يم يعم
 .(0220)فرحان و رضا، 

  في العراق فقر األطفال متعدد االبعاد -4

 نحصر فقر األطفال عمى الناحية النقدية فحسب الن األطفال ال يحصمو  نال يمك"
عمى دخل وينفقونو بصفة مباشرة وبداًل من ذلك يقاس فقر األطفال عن طريق الحرمان 

ومستويات المعيشة األساسية ، من الحق في الصحة والتعميم والمياه والصرف الصحي 
يسمح لنا االطار متعدد االبعاد لمفقر  .والحماية واإلىمال واالستغالل وسوء المعاممة

(  بتوسع نطاق تحميل ما وراء المؤشرات 0228الذي قدمو )الكير وفوستر ( عام )
 النقدية وقد اسفر عن االطار مؤشر الفقر متعدد االبعاد وقد نفذت العراق مؤشر الفقر

( بيدف تحديد االبعاد الرئيسة 0222متعدد االبعاد في مسح شبكة معرفة العراق عام )
لمحرمان الذي يتسببو الفقر لمشعب العراقي ومع ذلك ال يرتكز اطار مؤشر الفقر 
المتعدد االبعاد عمى األطفال ،ولكن يرتكز عمى االسرة كوحدة لمتحميل لم يسمح كذلك 

طور مكتب منظمة  لألطفال ونتيجة ليذه القيود،باي انتياك لمحقوق األساسية 
)يونسيف  "لمبحوث وسيمة جديدة وىي تحميل أوجو الحرمان المتداخمة المتعددة اليونيسف
 .(0229العراق، 
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وخالفًا لمؤشر الفقر المتعدد االبعاد يركز تحميل أوجو الحرمان المتداخمة المتعددة عمى "
األطفال ويتبنى بشكل صريح النيج القائم عمى الحقوق لرفاىية الطفل. ويكشف تحميل 
أوجو الحرمان المتداخمة المتعددة بان األطفال لم يشعروا باالنسجام في طفولتيم 

رة الحياة .بيدف تحميل الفئات العمرية المنفصمة والسماح بتنوع وبالتالي يستخدم نيج دو 
 نال يمكاالحتياجات والحقوق عمى مدى سنوات مع االعتراف صراحة ان الرفاىية 

والصحة وما الى ذلك ( وعالوة تقسيميا الى ابعاد منفردة لمحرمان )مثل التغذية والتعميم 
المساواة النيما يركزان عمى األشخاص الذين عمى ذلك يعتمد كال المؤشرين عمى نيج 

يعانون من الحرمان معاناة كبيرة الذين يعانون من المزيد من انتياكات لمحقوق 
 .(0229)اليونسيف،  "األساسية في وقت واحد

مقياسًا  لقد تم تصميم التطبيق األصمي لتحميل أوجو الحرمان المتداخمة المتعددة ليكون"
عبر البالد يعتمد عمى استخدام مجموعة بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات او 

الفقــر النقــدي مــن حيــث  االستطالعاتتغطــي ىــذه  الالمسح الديمغرافي والصحة .
يحـول دون إمكانيـة دمـج أوجـو الحرمـان مـن الحقـوق مـع  وبالتاليالنفقـات لمفـرد الواحـد، 

 يمكنأداة مرنـة  المتعددة المتداخمةلدخـل النقـدي. ومـع ذلـك، يعـد تحميـل أوجـو الحرمـان ا
/ مسـح  األسرةاسـتخدام دخـل  ويمكن، المسحوتوافـر  المحميةتكييفيـا مـع الظـروف 

 المؤشراتأن تحتـوي مـا يكفـي مـن  شريطةلتحديـد أوجـو حرمـان الطفـل،  اإلنفاق
ىـذا التحميـل استكشـاف تطبيـق منيجيـة تحميـل أوجـو  في سوف يتم ك. لذلـالمناسبة
 في ألسرة واالقتصادي االجتماعي المسحباسـتخدام بيانـات  المتعددة المتداخمةالحرمـان 
مـن حيـث )تحميـل حرمـان الطفـل  كمالسـتالة ، مـا يعطينـا فرصـة فريـد 0220العـراق 

)يونسيف، تحميل اتجاىات فقر  "النقـدي األطفالبتحميـل فقـر (غـر النقديـة المؤشرات
األطفال والتوصيات بشان سياسات االستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر لعام 

0229-0202 ،0229). 
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وبالنظـر لمخصائـص المحددة لممنيجيـة تحميـل أوجـو الحرمـان المتداخمة المتعددة، فـإن "

مراحـل حيـاة الطفولـة، ومؤشرات الحقـوق األساسية لألطفال، والمستويات الالزمة لتحديـد 
المشاورات  التحميـل. ومـن خـالل يـاك ىـذه الحقـوق، تمعـب بوضـوح دورًا رئيسـيًا فيانت

توافـق في اآلراء  الىالوثيقـة مـع النظـراء الحكوميين واألكاديميين العراقيين، تـم التوصـل 
ن ثالث بشـأن اختيـار الفئـات العمريـة. تشـمل ىـذه الدراســة مراحـل الحيــاة التــي تتكـون مــ

شـيرًا مـن  22)عنـد الـوالدة والطفولــة المبكرة (األطفال أقـل مــن  -2فئــات عمريـة: 
عامـًا  24-2)مرحمـة الطفولـة االبتدائية (األطفال الذيـن تـراوح أعامرىـم بـين – 0العمـر، 

مجموعـة مـن عامـًا( لـكل  29-22مرحمـة المراىقة )األطفال الذيـن تـراوح أعامرىـم  -0
ىـذه المجموعات، وبالنظـر الى المعمومات المتاحة في المسح االجتماعي واالقتصادي 
ألسرة في العـراق وبما يتفـق مـع أبعـاد رفاىيـة الطفـل المحددة في اتفاقيـة حقـوق الطفل 
حددنا مـا يصـل الى مثانيـة أبعـاد اعتـمادًا عمى عمـر الطفـل، كما ىـو موضـح في 

( .ويكـون بعـدان المعمومات والتعميـم مخصـص لألطفال في سـن المدرسة 2ـكل )الش
ال ينطبـق بعـد الحاميـة اال عمى األطفال الذيـن تـراوح أعامرىـم  حـين سـنة( في 2-29)

(يوضح ابعاد تحهيم أوجه انحرمان انمتداخهت انمتعددة مه خالل مراحم دورة انحياة 1شكم )  
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( نتيجـة لحـدود البيانـات عـمى الرغـم مـن أنـو يناسـب األطفال في جميـع  24-2بين ) 
 ."االعمار

 األطفالسرب ت أسباب-5

 االقتصادية األسباب-2-2

ارسال  عدم االسرة الفقيرة التي يغمب عمييا الفقر والحرمان غالبا ما يكون سببا في"
األطفال الى المدرسة لعدم قدرتيم عمى توفير المستمزمات المدرسية وبعض االسر 

ان لمعوامل فال شك " ."تجبر اطفاليا عمى ترك المدرسة وزجيم في سوق العمل
االقتصادية تأثير كبير وميم في كل مؤسسات المجتمع وبما في ذلك المؤسسة التربوية 
وتتمثل في تمك العوامل التي ترتبط بقدرة العائمة في االعتماد عمى نفسيا وعدم االعتماد 

فمكي يواصل الطالب مسيرتو الدراسية بنجاح البد   ،عمى الطالب في النيوض بأعبائيا
ى نفسيا وعدم اعتمادىا عمى الطالب في النيوض بأعبائيا اذ ان من اعتماد االسرة عم

لذلك تنتشر  تدني الوضع االقتصادي لألسرة عامل أساسي وميم من عوامل التسرب
توفر  ىذه الظاىرة في الغالب بين أبناء االسرة الفقيرة التي تحتاج الى أبنائيا لكي

خرى ،فان ارسال أبناء ىذه االسر مستمزمات الحياة اليومية ىذا من ناحية ومن ناحية أ
 أي االسر الفقيرة الى 

 يشكل عبئًا اقتصاديًا اضافيًا"ة المدرس

)المشيداني، العوامل االجتماعية المؤثرة في تسرب طمبة المرحمة المتوسطة)دراسة 
 . (0222ميدانية في مدينة بغداد( ،رسالة ماجستير غير منشورة، 

 األمنية األسباب  -2-0

خدمات التعميم عمى مدى السنوات العشرين  الحقت الحرب والصراعات وتسييس"
الماضية ضررًا بنظام التعميم في العراق وتظير البيانات وحسب المناقشة ادناه تراجع 
واضح في حصول األطفال عمى حقيم في التعميم ومالو من اثار سمبية عمى الحقوق 
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التأكل  األخرى. بما فييا الحق في العمل والصحة والمشاركة والحماية فقد تواصل
الخطر في الكمية والنوعية التي شخصيا المسح العنقودي متعدد المؤشرات في عام 

واستمر ذلك التأكل حتى الوقت الحاضر وزاد ىذا الوضع سوءا منذ عام (0222)
(بسبب تردد العائالت في ارسال أطفاليم الى المدارس بالشكل المنتظم المعتاد، 0222)

كبير في تسرب األطفال من المدارس وال يتوفر لألطفال  كما ان الفقر المتنامي لو اثر
)يونسيف، دراسة تحميمية لوضع  "مالنازحين اال فرصة محدودة جدًا لمحصول عمى التعمي

 (0229الطفل والمرأة في العراق االرتقاء بحقوق الطفل في العراق، 

"وما تزال الظروف األمنية تؤثر بشكل كبير واكثر من أي شيء اخر عمى استعداد 
الوالدين ألرسال أطفاليم الى المدرسة والسيما الفتيات ووفقًا لما ذكرتو وزارة التربية ،فقد 

( ىجمة عمى المدارس في 422(طفاًل جراء اكثر من )29(طفاًل وأصيب)24قتل )
( لقي اكثر من 0229( وفي كانون الثاني )0222( و اذار )0222تشرين الثاني )

سبعة أطفال حتفيم بعد ان اصابت قذيفة ىاون المدرسة اإلعدادية في بغداد ،وقتمت ما 
عن خمس فتيات ،كما قتل طفمين في مدرسة ابتدائية في الرمادي جراء انفجار  لال يق

الى فرض قيود  قنبمة ،وتم اختطاف واغتصاب العديد من الفتيات والنساء ،مما أدى
)يونسيف، دراسة  سر في ارسال بناتيم الى المدارس"إضافية عمى حركتين وتردد اال

  (0229تحميمية لوضع الطفل والمرأة في العراق )االرتقاء بحقوق الطفل في العراق(، 

 االجتماعية  االسباب -2-0

المتصمة بأسرة الطالب وبيئتو المحمية وبالقيم والتقاليد "المتمثمة في العوامل والظروف 
)المشيداني، العوامل  التي تؤثر في ترك الطالب دراستو"السائدة في المجتمع و 

االجتماعية المؤثرة في تسرب طمبة المرحمة المتوسطة)دراسة ميدانية في مدينة بغداد( 
 (0222،رسالة ماجستير غير منشورة، 

فاألسرة ليا أىمية كبيرة في بناء شخصية أبنائيا عن طريق عممية التنشئة االجتماعية  
مما يؤدي الى تعزيز ثقتيم بأنفسيم ومساعدتيم عمى اتخاذ القرارات، وكما يرتبط 
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مستوى تعميم االسرة بموقفيم من االستمرار في الدراسة اذ يمكن ان يكون تدني تعميم 
والمجتمع ىذا من جية مسؤولة في عزلة المدرسة عن البيت اإلباء من اىم العوامل ال

ومن جية أخرى تؤدي بعض الظروف والمشكالت االسرية التي تتعرض ليا بعض 
االسر الى ارتفاع نسب التسرب ومنيا مشكمة التفكك االسري اذ يبرز بوصفو عاماًل 

)محمد،  سرة"اجتماعيًا في تسرب الطمبة وأيضا كثرة المشكالت والخالفات داخل اال
2899). 

 األسباب التربوية  -2-4

"والتي تتعمق بالمحيط التربوي في المدرسة والتي تؤثر في تسرب الطمبة ،اما األنظمة 
التعميمية مسؤولة الى حد ما عن ظيور مشكمة التسرب اذ ان عجز النظام التربوي عن 

قدرتو عمى تنمية الطالب من حيث امكانياتو يؤدي الى تحقيق األىداف التربوية وعدم 
عجزه عن التواصل في الدراسة حيث ان النقص في المستمزمات التربوية واألجيزة 

ى زيادة نسبة نتيجة عدم االىتمام المدرسين بالمستوى التعميمي واىمال الطالب يؤدي ال
وقبل تدىور االزمة اإلنسانية الى الحد الذي " .(2890) ىاشم،  التسرب في المدرسة"

( فقد كانت الخدمات التعميمية تكافح إلنجاز المتراكم من االعمال 0222بمغتو عام )
غير المنفذة من حيث البنية التحتية ومعارف وميارات الكوادر التدريسية واإلدارية التي 

(وحتى 2882حقبة العقوبات من عام )كانت معزولة عن المواد الطرائق الحديثة خالل 
( في ظل وجود منياج تعميمي عفا عميو الزمن وغير ذي صمة بالوضع 0220عام )

الراىن وباعتبارىا الجية الرئيسية المسؤولة عن حصول األطفال عمى حقيم في التعميم 
لتحقيق فان الكوادر التدريسية واإلدارية العاممة لدى القطاع العام تواجو ميمة مستحيمة ا

يجاد السبل  تقريبًا في التعامل مع تمك االعمال المتراكمة ،واستيعاب النمو السكاني ،وا 
لموصول الى األطفال النازحين والفقراء ومن دون توافر الدعم من المجتمع الدولي فان 
أطفال العراق ال يممكون اال اماًل ضئياًل في االنتقال الى ما ىو ابعد من الفرص التي 

)يونسيف، دراسة تحميمية لوضع الطفل والمرأة في العراق  "جيل ابائيم وامياتيم افتقدىا
 . (0229)االرتقاء بحقوق الطفل في العراق(، 
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 إجراءات الدراسة الميدانية -6 

 تحديد نوع وحجم العينة -2-2

المختارة لمدراسة ىي عينة قصدية ) عمدية ( وىي العينة التي تناولت وحدات ان العينة 
اخذت بطريقة يراعى فييا ان تكون من المتوسط في مجتمع موضوع البحث .اذ تتيح 

وقت اجراء المقابمة لمأل االستمارة وقد حاولنا  بالييئات التدريسيةاحث  االلتقاء لمب
ون ممثمة قدر المستطاع لممجتمع المبحوث جاىدين عند تحديد حجم العينة ان تك
 فقر األطفال المتعدد االبعاد والتسرب الدراسي لتساعدنا عمى تقديم تصورات اولية عن

 .  الييئات التدريسية( مبحوث من 22وقد تم اختيار حجم العينة التي تبمغ عددىا )    

 المنيج المعتمد في البحث -2-0

مناىج عممية موضوعية لمحصول عمى ادق  اعتمدنا في انجاز البحث عمى عدة
المعمومات والبيانات العممية في الجانب النظري والميداني اذ اعتمد البحث عمى 

فضال عن االستفادة من المنيج الوصفي فضال  المصادر العممية العربيةمجموعة من 

( يوضح أسباب تسرب األطفال 2شكم )  



 هـ1111-و  2022. نسنت ( 1انثانث/ مهحق) /انعددرابع /انمجهد ان رابعتانمستدامت . انسنت ان مجهت اندراساث

 

 
 

936 

عن االستفادة من االحصاء في الجانب الميداني حيث تم التوصل الى مجموعة من 
لنتائج واالرقام االحصائية من خالل استخدام ادوات جمع المعمومات حيث اعتمدنا ا

 .بيانات لجمع المعمومات وال الستمارة االستبيانية عمى ا

 الوسائل االحصائية المستخدمة في الدراسة -2-0 

الوسائل االحصائية المستخدمة في دراسة ) النسبة المئوية ( . تم استخدام النسبة 
لمعالجة البيانات التي تنقميا الدراسة الميدانية المدونة في االشكال والجداول  المئوية

االحصائية المحددة في تحويل التكرارات التي وردت في اجابة المبحوثين الى نسب 
 مئوية عمى وفق القانون اآلتي .

الجزءالنسبة المئوية =                            
الكل

       ×111  

 

 لبيانات االوليةأواًل : ا

 ( يوضح جنس المبحوثين1جدول )

 النسبة% التكرارت الجنس ت
 %24 9 ذكر 1
 %92 40 أنثى 2

 %222 22 المجموع
( الذي يوضح جنس المبحوثين أن نسبة االناث اكثر من 2تبين بيانات الجدول )

( وبنسبة 9%( أما عدد الذكور )92( وبنسبة )40الذكور حيث بمغ عدد االناث )
 %( نستتنج من ذلك أن اكثر من نصف العينة كانوا من االناث .24)

 ( يوضح الفئات العمرية لمميحوثين2جدول )
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 النسبة% التكرارات الفئات العمرية ت

1 02-02 20 02% 

2 02-42 02 42% 

3 42-42 8 29% 

4 42-22 2 22% 

 %2 0 فأكثر -22 5

 %222 22 المجموع

الذي يوضح الفئات العمرية لممبحوثين أن الفئات العمرية ( 0تبين بيانات الجدول )
%( وتمييا الفئات 42( وبنسبة )02)(سنة قد حصل عمى أعمى نسبة بواقع02-42)

( 42-42)%( أما الفئات العمرية02( وبنسبة )20(سنة  بواقع )02-02) العمرية
وبنسبة ( 2بواقع )( 22-42%( ثم تاتي الفئات العمرية )29( وبنسبة )8بواقع )

ج من ت%(.نستن2( وبنسبة )0فأكثر( بواقع ) -22%( واخيرًا تاتي الفئات العمرية )22)
  (.42-02) افراد العينو ىم من  الفئات العمريةاكثر ذلك أن 

 ( يوضح التحصيل العممي لممبحوثين3جدول )

 النسبة% التكرارات التحصيل العممي ت

 %22 2 عيدم 1

 %82 42 كمية 2

 222 22 المجموع

الذين حصموا أن  ( الذي يوضح التحصيل العممي لممبحوثين0تبين بيانات الجدول )
%( أما 82( وبنسبة )42قد حصل عمى أعمى النسبة فقد بمغت ) عمى شيادة الكمية 
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%( نستنتج من ذلك أن اكثر من نصف 22( وبنسبة )2فقد بمغت ) معيدشيادة ال
 . الكميةالعينة ىم من حممة شيادة 

 البيانات االساسية-6-4 

ان فقر األطفال المتعدد االبعاد هو من اكبر التحديات التي ( يوضح 4جدول )
 يواجهها األطفال في العراق

 النسبة % التكرارات الفقرات ت

 %80 42 نعم 1

 %9 4 ال 2

 %222 22 المجموع  

 نسبة فقد بمغصل عمى اعمى )نعم( قد ح ان الذين اجابوا ب( 4تبين بيانات الجدول )
. ونستنتج من %( 9( وبنسبة )4) ( فقد بمغال%( وتمييا االجابة )80( وبنسبة )42)

ان فقر األطفال المتعدد االبعاد ىو من اكبر التحديات التي يواجييا األطفال في  ذلك
وخاصة في ظل الظروف التي مر بيا المجتمع العراقي من حروب وفرض  العراق

في المجتمع ولجميع العقوبات االقتصادية عميو مما أدى الى انتشار ظاىرة الفقر 
 الفئات .

 العالقة الوثيقة بين فقر األطفال المتعدد االبعاد والتسرب الدراسي( يوضح 5) جدول

 النسبة % التكرارات الفقرات ت

 %84 49 نعم 1

 %2 0 ال 2

 %222 22 المجموع  
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)نعم( قد حصمت عمى اعمى نسبة فقد ان الذين اجابوا ب( 2ين بيانات الجدول )تب
وبذلك %(2( وبنسبة )0( فقد بمغت )ال%( وتمييا االجابة )80( وبنسبة )49بمغت )

 .الدراسينستنتج ان ىناك عالقة وثيقة بين فقر األطفال المتعدد االبعاد والتسرب 

الفقر في مرحمة الطفولة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمستوى ( يوضح أن 6جدول )
 التعميمي لرب االسرة

 النسبة % التكرارات الفقرات ت

 %44 00 نعم 1

 %22 09 ال 3

 %222 22 المجموع  

( قد حصمت عمى اعمى ال)ب ان الذين اجابوا( الذي يوضح 2تبين بيانات الجدول )
( وبنسبة 00( فقد بمغت )نعم%( وتمييا االجابة )22( وبنسبة )09بمغت ) نسبة فقد

يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمستوى ال  الفقر في مرحمة الطفولة أن .وبذلك نستنتج %( 44)
فأن الكثير من اإلباء لم يحصموا عمى مستوى تعميمي المناسب  التعميمي لرب االسرة

 التعميم المناسب. لكن ىم حرصين عمى ان يتمقى أطفاليم

ان تسرب األطفال من ذوي االسر التي تعاني أوضاع متردية ال ( يوضح 7ل)جدو
 تستطيع توفير تكاليف التعميم اكثر من االسر المرفهة

 النسبة% التكرارات الفقرات ت

 %90 42 نعم 1

 %29 8 ال 2

 222 22 المجموع
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)نعم( قد حصمت عمى أعمى  ب ان الذين اجابواوضح ( الذي ي9تبين بيانات الجدول )
.وبذلك %(29( وبنسبة )8( بواقع )ال%( وتمييا االجابة )90( وبنسبة )42نسبة بواقع )

نستنتج  ان تسرب األطفال من ذوي االسر التي تعاني أوضاع متردية ال تستطيع 
وبذلك فان ىذه االسر  الفقيرة تفضل  توفير تكاليف التعميم اكثر من االسر المرفية

عمل األطفال ليكون مصدر لزيادة دخل االسرة وال تيتم بتعميم األطفال بسبب عدم 
 قدرتيم عمى تحمل تكاليف تعميم أطفاليم.

ان جمود وتخمف وعدم كفاءة الموارد البشرية يمعب دورًا في تسرب ( يوضح 8جدول)
 االطفال

 النسبة% التكرارات الفقرات ت

 %81 41 نعم 1

 %21 11 ال 2

 111 51 المجموع

)نعم( قد حصمت عمى أعمى  ان الذين اجابوا ب( الذي يوضح 9تبين بيانات الجدول )
( وبنسبة 22( بواقع )ال%( وتمييا االجابة )92( وبنسبة )42نسبة بواقع )

جمود وتخمف وعدم كفاءة الموارد البشرية يمعب دورًا في  .وبذلك نستنتج  ان%(02)
 األطفال.تسرب 

الوضع األمني لمبمد من نزوح وتهجير قسري قد ساهم في ان ( يوضح 9جدول)
 تسرب األطفال من مدارسهم

 النسبة% التكرارات الفقرات ت

 %92 46 نعم 1

 %8 4 ال 2
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 111 51 المجموع

)نعم( قد حصمت عمى أعمى  ان الذين اجابوا ب( الذي يوضح 8تبين بيانات الجدول )
.وبذلك %(9( وبنسبة )4( بواقع )ال%( وتمييا االجابة )80( وبنسبة )42نسبة بواقع )
الوضع األمني لمبمد من نزوح وتيجير قسري قد ساىم في تسرب األطفال  نستنتج  ان
العراق مما اضطرت ، حيث شيد العراق احتالل داعش لبعض محافظات من مدارسيم

وىذا أدى الى ترك األطفال مدارسيم النزوح والتيجير الى مناطق أخرى امنو  الى االسر
في مناطق سكناىم فضال الى بطالة رب االسرة وعدم القدرة عمى التحاق أطفاليم الى 

 المدارس مما اضطر العديد من األطفال الى التشرد والتسول في الشوارع.

 اكثر األسباب المؤدية الى تسرب االطفال ( يوضح11) جدول

 النسبة% الرتبة التكرارات الفقرات

أسباب اقتصادية 
 بسبب الفقر او العمل

 %24 األولى 00

اجتماعية  أسباب
  بسبب التفكك االسري

 %24 الثانية 09

امنية بسبب أسباب 
 النزوح والتهجير

 %00 الثالثة 22

أسباب تربوية تتعمق 
 بالمدرسة

 %00 الرابعة  22

 اكثر األسباب المؤدية الى تسرب االطفالح ( الذي يوض22تبين بيانات الجدول )
قد جاءت ( قد حصمت عمى أعمى نسبة فأسباب اقتصادية بسبب الفقر او العمل)ىي

أسباب %( وتمييا في المرتبة الثانية )24( وبنسبة)00واقع )ببالتسمسل المرتبي االول 
%( ثم تاتي في التسمسل 24( وبنسبة )09( بواقع )االسرياجتماعية بسبب التفكك 
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%( 00( وبنسبة )22( بواقع )أسباب امنية بسبب النزوح والتيجير) ةالثالث ةالمرتب
( 22( بواقع )أسباب تربوية تتعمق بالمدرسةواخيرا تاتي بالتسمسل المرتبي الرابع )

 %(.00وبنسبة )

يزيد من حجم المشكالت االجتماعية  ان التسرب الدراسي لألطفال( يوضح 11جدول)
 من احداث والجنوح والسرقة

 النسبة% التكرارات الفقرات ت

 %92 46 نعم 1

 %8 4 ال 2

 111 51 المجموع

)نعم( قد حصمت عمى  ان الذين اجابوا ب( الذي يوضح 22تبين بيانات الجدول )
( وبنسبة 4بواقع )( ال%( وتمييا االجابة )80( وبنسبة )42أعمى نسبة بواقع )

التسرب الدراسي لألطفال يزيد من حجم المشكالت االجتماعية  ان .وبذلك نستنتج%(9)
 .من احداث والجنوح والسرقة

االثار السمبية لتسرب األطفال ينعكس عمى الفرد والمجتمع وعمى ( يوضح 12جدول)
 التنمية االجتماعية واالقتصادية

 النسبة% التكرارات الفقرات ت

 %96 48 نعم 1

 %4 2 ال 2

 111 51 المجموع
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)نعم( قد حصمت عمى  ان الذين اجابوا ب( الذي يوضح 20تبين بيانات الجدول )
( وبنسبة 0( بواقع )ال%( وتمييا االجابة )82( وبنسبة )49أعمى نسبة بواقع )

االثار السمبية لتسرب األطفال ينعكس عمى الفرد والمجتمع  ان.وبذلك نستنتج %(4)
 .وعمى التنمية االجتماعية واالقتصادية

ان الفتيات يتعرضن اكثر لمتسرب مقارنة بالذكور بسبب النظرة ( يوضح 13جدول)
 التقميدية الى الفتاة في الفئات الفقيرة

 النسبة% التكرارات الفقرات ت

 %56 28 نعم 1

 %44 22 ال 2

 111 51 المجموع

)نعم( قد حصمت عمى  ان الذين اجابوا ب( الذي يوضح 20تبين بيانات الجدول )
( وبنسبة 00( بواقع )ال%( وتمييا االجابة )22( وبنسبة )09أعمى نسبة بواقع )

الفتيات يتعرضن اكثر لمتسرب مقارنة بالذكور بسبب النظرة ان  .وبذلك نستنتج%(44)
، وخاصة في المناطق الريفية التي تفضل زواج في الفئات الفقيرة التقميدية الى الفتاة

االىتمام بشؤون المنزل وىذا سبب من األسباب  و المبكر لمفتاة وفي تكوين االسرة
فضاًل عن ذلك ان الفتاة في فترة االحتالل واألوضاع األمنية السيئة قد تعرضت لمقتل 

دم ذىاب الفتاة لتمقي التعميم وتسبب ع واالختطاف كل ىذه األمور جعمت االسرة تفضل
 في تسربين من المدارس.

 نتائج البحث-7

( 40أظيرت نتائج البحث أن اكثر من نصف العينة كانوا من االناث بواقع ) -2
 %(.92وبنسبة )
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( بواقع 42-02تبين نتائج البحث أن ربع افراد العينو ىم من  الفئات العمرية ) -0
 %(.42( وبنسبة )02)

( وبنسبة 42بواقع ) ان تحصيميم العممي كميةلعينة أظيرت أن اكثر من نصف ا -0
(82.)% 

ان فقر األطفال المتعدد  تبين نتائج البحث أن أغمب افراد العينة أجابوا بـ)نعم( -4
( وبنسبة 42االبعاد من اكبر التحديات التي يواجييا األطفال في العراق بواقع )

(80.)% 

ان ىناك عالقة بين فقر  أن أغمب افراد العينة أجابوا بـ)نعم( تبين نتائج البحث -2
 %(.84(وبنسبة )49األطفال المتعدد االبعاد والتسرب الدراسي بواقع)

ان الفقر في مرحمة الطفولة  (التبين نتائج البحث أن أغمب افراد العينة أجابوا بـ) -2
 %(.22( وبنسبة )09يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمستوى التعميمي لرب االسرة بواقع )

ان تسرب األطفال من ذوي  تبين نتائج البحث أن أغمب افراد العينة أجابوا بـ)نعم( -9
 ردية ال تستطيع توفير تكاليف التعميم اكثر من االسراالسر التي تعاني أوضاع مت

 %(90( وبنسبة )42المرفية بواقع )

ان جمود وتخمف وعدم كفاءة تبين نتائج البحث أن أغمب افراد العينة أجابوا بـ)نعم( -9
 %(.92( وبنسبة )42الموارد  البشرية يمعب دورًا في تسرب األطفال بواقع)

مد من ان الوضع األمني لمب تبين نتائج البحث أن أغمب افراد العينة أجابوا بـ)نعم( -8
( وبنسبة 42نزوح وتيجير قسري قد ساىم في تسرب األطفال من مدارسيم بواقع)

(80.)% 

عمى ان من اكثر األسباب المؤدية أغمب افراد العينة أجابوا تبين نتائج البحث أن  -22
( وبنسبة 00الى تسرب األطفال ىو األسباب االقتصادية بسبب الفقر او العمل بواقع )

(24.)% 
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ان التسرب الدراسي  تائج البحث أن أغمب افراد العينة أجابوا بـ)نعم(تبين ن -22
( 42لألطفال يزيد من حجم المشكالت االجتماعية من احداث والجنوح والسرقة بواقع )

 %(80وبنسبة )

ان االثار السمبية لتسرب تبين نتائج البحث أن أغمب افراد العينة أجابوا بـ)نعم( -20
د والمجتمع وعمى التنمية االجتماعية واالقتصادية وبواقع األطفال ينعكس عمى الفر 

 %(.82( وبنسبة )49)

ان الفتيات يتعرضن اكثر تبين نتائج البحث أن أغمب افراد العينة أجابوا بـ)نعم( -20
( 09لمتسرب مقارنة بالذكور بسبب النظرة التقميدية الى الفتاة في الفئات الفقيرة بواقع)

 %(.22وبنسبة )

 التوصيات-9

ة ير قاعدة معمومات إحصائيلتوف ألخر حينبدراسات من  ية  القيامعمى وزارة الترب-2
فترة  بينعن ىذه الظاىرة  والكشفم ، يمن التعماألطفال عن نسب وأسباب التسرب 

  المتبعة االجراءاتجدوى ىذه الظاىرة ومسبباتيا والتأكد من  شيوعوأخرى لمعرفة مدى 

 وبشكل حازم بدقة االلزاميم يق قانون التعميعمى تطب كيدة التأيربوزارة الت عمى-0
ع ومحاربة يم لمجميق مبدأ التعميبتحق و السير، وباعتبار ذلك حق من حقوق االنسان

ىذا الجانب من  يرا فيكبلألعالم ان يمعب دورًا  مكن ي، و  عمالة االطفال  ظاىرة
ن يجانب سن قوان، الى  اهم أللبنيالتعمة يتؤكد عمى اىم يالت يفيةالبرامج التثق اللخ

لمحد من ظاىرة  لزاميةاال االجراءاتالشرطة والمحاكم باتخاذ رادعة ، تمزم أجيزة 
  التسرب من المدارس 

وما  ويةة التربيالعمم الستقراروىو المطمب رقم واحد  االمن واالستقرار السياسي-0
 السياسيبالنظام  واألطفال األسرز ثقة يوتعز  فانخفاض نسبة العنو من يؤدي إلي

 .االختطاف ل ومن القت يىادئ خال يوم مدرسيضمن يوالتربوي، و 
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دراسة  بين مدرسة ومدرسة أخرى ومحاولة مسافةقيام وزارة التربية بإعادة النظر بال -4
قميمة في  الً أصبالنسبة لمدارس البنات والتي ىي  والسيما أمكانية تقميص المسافة 

 االلتحاقالمناطق الريفية وبشكل خاص المدارس الثانوية حيث أن من أىم أسباب عدم 
 . ىو بعد المسافة بين المدرسة والمسكن

في القطاع  والمتابعة المراقبة التبتكثيف حم االجتماعيةقيام وزارة العمل والشؤون -2
الثقيمة  األعمالفي  السيماسنة ( 22)بعمر أقل من  األطفالالخاص لمنع عمل 

  وفرض العقوبات عمى كل من يقوم بذلك. والصحة المةوالخطرة عمى الس

 

 المراجع
 )بال حبرٚخ(.

 )انًجهذ االٔنٗ(. لغر. انخطرة فٙ انخعهٛى االبخذائٙ فٙ دٔنت لظ(. 2893ابراْٛى عهٙ ْبشى. )

 لغر. انخعهٛى االبخذائٙ فٙ دٔنت لغر.انخطرة فٙ (. 2893ابراْٛى عهٙ إبراْٛى عهٙ ْبشى. )

(. دراضت ٔالع انخطرة فٙ انخعهٛى انثبَٕ٘ ٔيذٖ اثرِ 3124اضٛب كبظى فرحبٌ، ٔ عبذ انُبصر لبدر رضب. )
(، 12)انعهٕو االلخصبدٕٚ ٔ االدارٚت(. 2 312-3112) نهًذة –فٙ انخًُٛت انبشرٚت فٙ انعراق 

 .312صفحت 

-فهطغٍٛ: راو اهلل .3121انفمر يخعذد أنبعبد فٙ فهطغٍٛ، (. 3131ُٙ. )انجٓبز انًركس٘ نالحصبء انفهطغٛ
 فهطغٍٛ.

 انفمر ٔ عرق لٛبضّ فٙ يُغمت األضكٕا.(. 3114. )3114انهجُت االلخصبدٚت ٔ االجخًبعٛت نغربٙ اضٛب
 َٕٕٛٚرن: االيى انًخحذة.

انغٛر انرضًٙ. )كهٛت انعهٕو (. لٛبش يخعذد االبعبد نهفمر فٙ انجسائر: االلخصبد 3127انٕانٙ فبعًت. )
االلخصبدٚت انخجبرٚت ٔعهٕو انخطٛٛر، انًحرر( انجسائر، حهًطبٌ: أعرٔحت دكخٕراِ فٙ انعهٕو 

 انخحهٛم االلخصبد٘.

ححهٛم احجبْبث فمر األعفبل ٔانخٕصٛبث بشبٌ ضٛبضبث االضخراحٛجٛت انٕعُٛت نهخخفٛف (. 3121انَٕٛطٛف. )
 انخخغٛظ،لطى انذراضبث االجخًبعٛت. ٔزارة .3132-3121يٍ انفمر نعبو 

(. انفمر: انًفٕٓو ٔاألضببة انعراق إًَٔرًجب. 3124حال زٚذاٌ انًعبضٛذ٘، ٔ أحًذ إبراْٛى عبذ يُصٕر. )
 .213(، صفحت 25)يجهت حًُٛت انرافذٍٚ

انعٕايم االجخًبعٛت انًؤثرة فٙ حطرة عهبت انًرحهت (. 3111خذٚجت حطٍ جبضى انًشٓذاَٙ. )
. انعراق، بغذاد: كهٛت 56، دراضت يٛذاَٛت فٙ يذُٚت بغذاد( ،رضبنت يبجطخٛر غٛر يُشٕرةانًخٕضغت)

 اٜداة، جبيعت بغذاد.
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(. انعٕايم االجخًبعٛت انًؤثرة فٙ حطرة عهبت انًرحهت 3111خذٚجت حطٍ جبضى انًشٓذاَٙ. )
عراق، بغذاد: كهٛت . ان62انًخٕضغت)دراضت يٛذاَٛت فٙ يذُٚت بغذاد( ،رضبنت يبجطخٛر غٛر يُشٕرة. 

 االداة.

انفمر فٙ انعراق ٔانخحٕل يٍ ظبْرة الخصبدٚت انٗ يأزق اجخًبعٙ (. 3131خضٛر عببش احًذ انُذأ٘. )
 انعراق، بغذاد: يركس انجسٚرة نهذراضبث، جبيعت انفبرابٙ. ٔضٛبضٙ )ٔرلبث ححهٛهٛت (.

انٛت ٚطبٔ٘ ارحفبعًب فٙ )انفمر يخعذد حغبٛك انطٛبضبث انُٕٛنٛبر(. 3126كبٌَٕ انثبَٙ ,  31زٚبد غصٍ. )
 .-hakhbar.com/Syria/142ttps://al. حى االضخرداد يٍ األبعبد(

انعراق، بغذاد:  ضٛكٕنٕجٛت انغفٕنت ٔانًراْمت.(. 2893ضبنًت انفخر٘، ضٓبو انمرغٕنٙ، ٔ ضبيٛت انجبٕر٘. )
 يغبعت جبيعت بغذاد.

األبعــبد نهفمــر: دراضت َظرٚت. )رضــبنت يمذيــت نُٛم شٓبدة (. لٛــبش يخعــذد 3116ضًٛر بغــبْر. )
 انذكخٕراِ فٙ انعهٕو االلخصبدٚت ٔ انعهٕو انخطٛٛر، انًحرر( انجسائر، حهًطبٌ، جبيعت حهًطبٌ.

انعراق: اإلحصبء  انغفٕنت فٙ انعراق بٍٛ حذاعٛبث انًبضٙ ٔجٕٓد حًُٛت.(. 3122ضٓبو يحًذ عبذ انحًٛذ. )
 نخربٕ٘.االجخًبعٙ ٔا

(. االْذار انكًٙ فٙ انخعهٛى انعبو ٔانًُٓٙ فٙ انعراق نهعبو انذراضٙ 3119عبذ انحطٍ احًذ زٔٚهف. )
 .97، صفحت دراضبث حربٕٚت. 3114-3115

(. بٛرٔث: يركس دراضبث 2)انًجهذ  انفمر ٔحٕزٚع انذخم فٙ انٕعٍ انعربٙ(. 3112عهذ انرزاق انفبرش. )
 انٕحذة انعربٛت.

(. انكفبءة انذاخهٛت نهطُت انخحضرٚت بجبيعت حبئم فٙ انًًهكت انعربٛت انطعٕدٚت. 3121بذانعبل. )عُخر يحًذ ع
 .63(، صفحت 6)انًجهت انعربٛت نضًبٌ جٕدة انخعهٛى انجبيعٙ

(. حشجٛع انفخٛبث نالَخراط فٙ انخعهٛى :دراضت فٙ 3122فًٓٛت كرٚى رزٚج ، ٔ يحًذ خٛر٘ انجشعًٙ. )
دراضت لذيج انٗ يعٓذ انًرأة انمٛبدٚت ببنخعبٌٔ يع صالح انذٍٚ ٔر٘ لبر. يحبفظبث انطهًٛبَٛت ٔ

 . انعراق، بغذاد.UN WOMEN  ،44.3122،بغذاد ،

 انعراق، بغذاد: بٛج انحكًت. يشكهت انفمر ٔاَعكبضبحٓب االجخًبعٛت فٙ انعراق.(. 3122كرٚى يحًذ حًسة. )

 انعراق، بغذاد. ئٓب عهٗ انثمت ببنُفص ٔاحخبر انمرار.دٔر االضرة فٙ حُشئت أبُب(. 2891يبزٌ بشٛر يحًذ. )

  دراضت ححهٛهٛت نٕضع انغفم ٔانًرأة فٙ انعراق )االرحمبء بحمٕق انغفم فٙ انعراق(.(. 3111َٕٚطٛف. )

  دراضت ححهٛهٛت نٕضع انغفم ٔانًرأة فٙ انعراق )االرحمبء بحمٕق انغفم فٙ انعراق(.(. 3111َٕٚطٛف. )

  دراضت ححهٛهٛت نٕضع انغفم ٔانًرأة فٙ انعراق )االرحمبء بحمٕق انغفم فٙ انعراق(.(. 3111َٕٚطٛف. )

  دراضت ححهٛهٛت نٕضع انغفم ٔانًرأة فٙ انعراق االرحمبء بحمٕق انغفم فٙ انعراق.(. 3111َٕٚطٛف. )

هخخفٛف يٍ ححهٛم احجبْبث فمر األعفبل ٔانخٕصٛبث بشبٌ ضٛبضبث االضخراحٛجٛت انٕعُٛت ن(. 3121َٕٚطٛف. )
 ٔزارة انخخغٛظ،لطى انذراضبث االجخًبعٛت. .3132-3121انفمر نعبو 

ححهٛم احجبْبث فمر األعفبل ٔانخٕصٛبث بشبٌ ضٛبضبث االضخراحٛجٛت انٕعُٛت (. 3121َٕٚطٛف انعراق. )
 ٔزارة انخخغٛظ،لطى انطٛبضت االجخًبعٛت. .3132-3121نهخخفٛف يٍ انفمر نعبو 

 


