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 االبتدائية والثانوية مدارسالمن  البناتتسرب 

 )دراسة تحليلية(ووجهة نظر اولياء امورهن 

 

 مقدمة:

أسيس  البايسا القي ي  اليو  هيس أسيس  بايسا ال وت ويسه ستبسياهيس سبي ساهس ت  ي  هيو  هي  التربية  
تييييسر  سسييية  يي  تسوييي  ه  ت ثييل رييس  اس،سل حيستهييس اليييا  س يياحييال وت وييسه ريي رتهس ايييا الب ييسا ستت

لوا يوب ان تتربز التا ية االوت ساية  ، س    ن سبل ال ور ة ال تو       ق  ة االاسساية التغير ساال
ساالرتصييس ية سالسيسسييية بيي  تح ييا اهيي ا هس ايييا اسييس  سسايي  تربييس  ب قتييي  وسااييب الحيييس  بحييي  

سرهيييس  ييي  باييييسا تشييي ل و يييي   ريييسه سشيييرارت ال وت يييي  سيتح يييا وليييل ااييي  االي يييسن الراسيييي  بسلتربيييية س 
شقصيسه سسية تؤ ن بسلحيس  سقيا  وت   سييم  ي   حتيسا  ساسيسليب   ي  الوييث  ابث ية  ين حسويسه 

سسيية التربية  – ؤسسة تويي ية  بساهسب –ستو  ال  رسة ال ر  سال وت      ت هم ا يا لتيل الحسوسه،
ستهييوب الا ييس ، ستباييا  يي  تح يييا اهيي ا هس، ه  حصيين الويييم سال ور يية  بييين ويي رااهس تصيي ل الو ييسل 

هييي  البيرييية الح ي يييية ليتوييم،ساليييو  يوييي   سرسيييسل  ساليييس ن سيييبحسا  اله يييم ستغييير   ييي  اال رييي   حيييب ا  
 ه هيو  ال سلية  ت   ية،او ان االهت يسم بيسلتوييم اي  ويسر رر  الشوسب،  بي س تحسين شيوب  ي  التويييم

واسييية بيي  ستسسييي  ا سريي  ستو ي يي  ال ايييايويي  تحيي يس يابغيي  ان ت يي  و ييي  سزاراه س ؤسسييسه ال سليية 
ساشييير  اييييا اسسييي  ا يييسا،او اصيييبحه ا بسايييية تربيييية ستويييييم الاشيييض ب راحيييل التويييييم ال قتي ييية ر يييية 

سال هت ين ب .ساوا بساه ال  رسة تسوا اليا تح ييا هيو  االهي ا   وسهرية سهس ة شغيه ال بر التربس 
 سن االسيتو ا  البيس   ل ساوهية الحييس  الاهيم   سن تسيرب التم ييو  اهيس ستيربهم لبيرا ر ال راسية يوويهيم

او ب يسا التي ييو  ي  ال  رسية يوي  غير  بت ي  الا س    وسااب  الوس ية سالو يية ساالوت ساية سالا سيية 
 شبية التسيرب  ين تعد أو ،ا را  رسريس البتسسب  ويس سه س هسراه ه  الح  اال اا ل ساوهة الحيس  

سلم ال ت يي م ب ييس اساييه  اهييس اليي سل الاس ييية ايييا حيي  سييساا  هيي   شييبية ال شييسبل التيي  يوييسا   اهييس الويي
اس ة أثسره ااتبس  بثير  ن التربسيين ساالقتصسصييين ليي  هاهيس واه رثيسر تربسية،سا سيية،ساوت ساية 
    بل هاهس اتيوة لت يسرايم ارتصيس يسه التويييم ري   قييه  ي  وسايب ارتصيس   حيي  سيببه  حي ا  

هيو  ال شيبية  أسيبسبرا    الوسااب ال س ية،لولل ا   االقتصسصيسن الا تشقيص ه را ارتصس يس ببي
ساظيييرا  ل  يييسا سه  شيييبية تسيييرب البايييسه التييي  رييي  تتويييسسز اسيييب ،حييييسل ل وسلوتهيييس  يويييس س حسسلييية 
اليو  يي اس  اه يرتسيرب البايين  يذن وليل يزيي   ين حويم ال شيبية سأثرهيس  ي  تقيي  ال وت ي   ارت ساهس
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تس ير  رص  تبس رة لبم الواسين  ي  التويييم ، سلبيسن ال يرر  هي  أبثير  ين اصي   الا تذبي   رسر 
تويي هيييس يبيييسن  ييين  اسيييتب سلسأن ايي م  ستاشيييرت ال وت يي  سهييي  التييي  توييي  الويييل ستشييير  اييييا تربيتييي  

ستيييست  هيييو  ال راسييية ليتوييير  اييييا سارييي  تسيييرب البايييسه  ييين         .اسا يييل أ يييوس  ال وت ييي  ستوثييير 
) شبية البح ،ستوري   اهسلتبساه  ن  ق سة  صسل تاسسل ال صل او رية سالثساسية ال  ار  االبت ا

ال  سهيم،ساه ييية البح ،ساهيي ا  البحيي  ،ستسييسؤاله البح ت،بيا ييس تبييسن ال صييل الثييسا   يين )ال راسييسه 
السسب ة لظسهر  تسرب االايس   ي  الوراا،سابيرز الاتيسرر التي  تسصييه اليهيس تييل ال راسيسهت،ا س ال صيل 
الثسلييييييي    يييييييم االوييييييييراااه ال اهويييييييية ليبحييييييي  سه )اييييييييس  ال راسييييييية ،سال ييييييياهر ال سييييييييتق م،سباسا ا ا  

سشيييي ل ال صييييل الرابيييي  البح ،سحيييي س  البحيييي  س وسالت ،سايايييية البحيييي  ساسيييييسب سييييحبهس سقصسرصهست،
تحييييل بيساييسه البحيي  سه )تحييييل بيساييسه التسييرب  يي  ال رحييية االبت ارييية،ستحييل بيساييسه التسييرب  يي  

ة الثساسيةت،ا س ال صل القيس    ي يم ايرل الوسا يل ال سيببة لتسيرب االايس   ين ال ي ار   ي  ال رحي
 ال وت   الورار ،سال صل السس   ساالقير ي م ابرز اتسرر البح  ستسصيست .

 الفصل األول

 :مشكلة البحث اوال: 

دول النامية على حد مشكلة التسرب من المشاكل التي يعاني منها العالم المتقدم كما عانت منها ال   

تربوية سواء فهي مشكلة عامة أثارت انتباه كثير من التربويين واالختصاصيين ليس ألنها ذات آثار 

دخلت في جانب اقتصادي  واجتماعية فقط بل ألنها نتيجة لتطور علم اقتصاديات التعليم قد،ونفسية ،

تشخيص الى  يونك عمد االختصاصفي الجوانب المادية،لذلا كبير ااقتصادي احداث هدرحيث سببت إ

ووضعت دراسات مهمة في هذا الجانب للتقليل ومحاولة ايجاد حلول لمعالجتها المشكلة اسباب هذه 

سواء والبنات بشكل  االعداد الكبيرة من االطفال واالحداث على حد  من خالل مشاهدة  من وطأتها

مهنة التسول او يعملون في خاص ينتشرون في تقاطعات الطرق ويفترشون االرصفة يمتهنون 

لذا جعلت هذه وقابلياتهم الجسمية نهارا وفي اوقات دوام المدارس   اعمال مختلفة ال تناسب اعمارهم

لذا اتضح من يبحثون في واقع هذه الظاهرة )التسرب من المدارس( المشكلة الباحثين والمختصين 

تمت مقابلتهم للتعرف عن حجم ظاهرة ( عشوائيا من عدة مدارس من مدينة بغداد 03خالل اختيار )

الوضع االمني والتهجير الطائفي وما شهده تسرب البنات من المدارس واسباب تلك الظاهرة بينوا 

البلد من تغييرات سياسية وازمات اقتصادية انعكس تاثيرا على الواقع التربوي بشكل عام والتالميذ 

اء في تعليم البنات وتشجعيهم على الزواج بشكل خاص فضال عن ضعف الوعي االجتماعي لدى االب

ك االبنية المدرسية المتردية وخلو المدارس من وسائل ترفيه للبنات او قاعات المبكر لهن وكذل

رياضية مع ضعف مستوى الدخل الشهري لالسرة العراقية جميعها ساهمت في زيادة تسرب البنات 
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( اذ بينت ان نسب عدم التحاق االطفال 2330من المدارس وهو ما اكدته دراسة )الطائي واخرون،

بالمدرسة مرتفعة جدا ولكال الجنسين )البنين والبنات( فضال عن النسبة المرتفعة من تسرب التالميذ 

كذلك دراسة ( و200-202،ص:2330الملتحقين بالمدرسة من مقاعد الدراسة .)الطائي واخرون،

يسربون من المدارس قبل اتمام المرحلة % من االطفال 22(اذ اكد ان حوالي 2332)الربيعي، 

% في المناطق 11في المدن و %01االبتدائية وان نسبة تسرب االناث بلغت 

 (.231،ص:2332الريفية.)الربيعي،

 باعداد اليستهان بها من البنات المتسربات وان هذه االعداد تزداد عاما بعد عام السباان هناك     

لحلول واالسباب التي دعت الى انتشارها لمحاولة ايجاد االتعرف على حجمها ولضرورة كثيرة 

 : منهامشكلة واحدة  ت وليس عدة مشاكلتمثل  فهييجب تشخيها جيدا والمعالجات للحد منها 

أن المتسرررررررررربين يمثلرررررررررون أفرررررررررراد محررررررررردودي التعلررررررررريم  التسررررررررررب مشررررررررركلة تربويرررررررررة : -1

وأعررررررداد يتميررررررزون بعرررررردم أكتمررررررال ونضرررررروج جوانررررررب شخصررررررياتهم كمررررررا تتطلبهررررررا تربيررررررة 

المرررررررواطن تربيرررررررة متكاملرررررررة متوازنرررررررة تشرررررررمل الجوانرررررررب العقليرررررررة والحسرررررررية والبدنيرررررررة 

والوجدانيررررررة والمهررررررارات العمليررررررة فضررررررال عررررررن خلررررررق أفررررررراد  يررررررر مررررررزودين ومسررررررلحين 

كمرررررا ،بالثقافرررررة والمعلومرررررات والقررررريم المختلفرررررة التررررري تمكرررررنهم مرررررن التكييرررررف مرررررع المجتمع

وير حيرررراتهم ومررررن شررررأنه أن يزيررررد فرررري أنهررررم يفتقرررردون التفكيررررر الررررذي يتحررررتم وجرررروده لتطرررر

رصررررريد األميرررررين وخصوصررررراا أميرررررة النسررررراء فرررررالمرآة هررررري أكثرررررر مرررررن نصرررررف المجتمرررررع 

وهررررري التررررري تعرررررد الجيرررررل وتشررررررف علرررررى تربيتررررره وتنشرررررأته وأن عررررردم أسرررررتكمال تعليمهرررررا 

 ،1792وجانيرررررررررت، يكرررررررررون مرررررررررن عوامرررررررررل أضرررررررررعاف المجتمرررررررررع وتعثرررررررررره ) القاسرررررررررم

 (. 10ص

هرررررذه المشررررركلة بالخسرررررارة الماديرررررة المباشررررررة التررررري  التسررررررب مشررررركلة أقتصرررررادية : تتمثرررررل -2

يمكرررررن تقرررررديرها حسرررررب أعرررررداد المتسرررررربين وتكلفرررررة التعلررررريم ، إذ تهررررردر االمررررروال المنفقرررررة 

مررررررررررع المررررررررررردخالت التررررررررررري تشررررررررررمل ) التالمرررررررررررذة ، االدارة ، والوسرررررررررررائل التعليميرررررررررررة ، 

والتكرررررراليف ....الررررررع ( ويكررررررون العائررررررد الكمرررررري ) المخرجررررررات ( أقررررررل مررررررن المتوقررررررع أو 

مطلرررررروب ومرررررردى تناسررررررب أعررررررداد التالميررررررذ الترررررري دخلررررررت المدرسررررررة مررررررع المتخرررررررجين ال

منهررررررا ، فضررررررال عررررررن ضرررررريار أقتصررررررادي كبيررررررر نتيجررررررة أنخررررررراط أعررررررداد كبيرررررررة مررررررن 

المتسرررررربين فررررري صرررررفوف االميرررررة ومرررررا تسرررررببه هرررررذه االميرررررة مرررررن أضرررررعاف قررررردرة الفررررررد 

تعامرررررل مرررررع االنتاجيرررررة وعررررردم أمكانيتررررره فررررري أتبرررررار االسررررراليب الحديثرررررة فررررري االنتررررراج أو ال

االفكرررررار والقررررريم الجديررررردة، كمرررررا أنررررره يسرررررهم فررررري وجرررررود جيرررررو  مرررررن البطالرررررة والعررررراطلين 

عررررن العمررررل كرررران باالمكرررران أسررررتثمار كررررل هررررذه االمرررروال فرررري نررررواحي أنتاجيررررة تسررررهم فرررري 

 ( .122 -121، ص 1790،رفع المستوى االقتصادي لألفراد . ) فهمي

ت المررررررررواطن الصررررررررالح ك صررررررررفاأن المتسرررررررررب اليملرررررررر :التسرررررررررب مشرررررررركلة أجتماعيررررررررة -0

فضررررررال عررررررن كونرررررره أقررررررل أنتاجرررررراا وأقررررررل قرررررردرة علررررررى خداعرررررره يررررررز برررررره و ويسررررررهل التغر

غرررررذي ،وأن مشررررركلة تسررررررب التالميرررررذ تالتكييرررررف مرررررع المجتمرررررع والظرررررروف المحيطرررررة بررررره

التخلرررررف االجتمرررررراعي الرررررذي يررررررلثر ويترررررأثر بجوانررررررب التخلرررررف االخرررررررى فررررري المجرررررراالت 



2 

 

مررررررة العربيررررررة للتربيررررررة والثقافررررررة والعلرررررروم، المنظ) .والسياسررررررية ،والثقافيررررررة  ،االقتصررررررادية

 ( .  121،ص1790

التسررررررررب مشررررررركلة صرررررررحية ونفسرررررررية : تتمثرررررررل فررررررري كرررررررون التسررررررررب مشررررررركلة صرررررررحية  -2

لبعررررررد لولعررررررل االبرررررردني ، البعررررررد النفسرررررري ) السررررررايكلوجي( والبعررررررد ين همررررررارئيسرررررريببعرررررردين 

تتقرررررررردم علررررررررى الجانررررررررب البرررررررردني إذ أن المتسرررررررررب يتعررررررررر  اكبررررررررر أهميررررررررة النفسرررررررري 

وخاصرررررة عنررررردما  تهمالمرررررح شخصرررررينفسررررري يشرررررتمل بعررررردم أكمرررررال ونضررررر  طراب ألضررررر

كرررررذلك تسررررربب أضرررررعاف مقاومتررررره للمرررررر  وتررررررك المدرسرررررة لظرررررروف قررررراهرة وملحرررررة ي

أن الكثيررررررر مررررررن االمرررررررا   انعكرررررراس أالثررررررر النفسرررررري علررررررى حالترررررره البدنيررررررة خصوصرررررراا 

 ( .12،ص1792وجانيت،) القاسم .الى العوامل النفسية  ىالشائعة تعز

مشرررررركلة التسرررررررب مشرررررركلة قانونيررررررة فرررررري العررررررراق الن  عرررررردة قانونيررررررة :تالتسرررررررب مشرررررركل -1

مالمرررررررح شخصرررررررياتهم فيسرررررررهل زللهرررررررم نضررررررر  مرررررررال وتالمتسرررررررربين يتميرررررررزون بعررررررردم أك

الصرررررررواب والخطرررررررأ وأدراك النترررررررائ  برررررررين ز يرررررررتميوالوتنقصرررررررهم القررررررردرة أو المفاضرررررررلة 

أنفسرررررررهم فيتورطرررررررون فررررررري أنررررررروار ضررررررربط المترتبرررررررة عرررررررن عملهرررررررم أو يعجرررررررزون عرررررررن 

وعرررررردم أدراكهررررررم وعرررررريهم السررررررلوك  يررررررر المر رررررروب فيرررررره بسرررررربب قلررررررة  متعررررررددة مررررررن

تفرررررراقم هررررررذه المشرررررركلة ،وممررررررا يزيررررررد فرررررري لحقرررررروقهم وواجبرررررراتهم كمررررررواطنين صررررررالحين .

وتعقرررررردها عرررررردم االلتررررررزام أو التهرررررراون فرررررري تطبيررررررق قررررررانون العمررررررل بالنسرررررربة لألحررررررداث 

( منرررررررره علررررررررى 02يررررررررث تلكررررررررد المررررررررادة )( ح1793( لسررررررررنة )111القررررررررانون رقررررررررم )وهو

منرررررع منعررررراا باتررررراا تشرررررغيل االحررررررداث الرررررذي لرررررم يكملررررروا الخامسرررررة عشرررررر مررررررن ) ياالتررررري 

 ( .1792،123،السماح لهم بدخول أماكن العمل ( )كرم زالعمر وال يجو

كررررررون المتسرررررررب يتميررررررز بشخصررررررية بن هررررررذه المشرررررركلة مررررررك:تالتسرررررررب مشرررررركلة سياسررررررية  -2

عررررره أ رائررررره وإيقافررررري يسرررررهل الرررررذي العلمررررري والتربررررروي  ه يرررررر مكتملرررررة بسررررربب قصرررررور

باالنتمررررراء الرررررى جماعرررررات وفئرررررات معاديرررررة أو بعيررررردة عرررررن طمررررروح برررررالده . وعررررردم قدرتررررره 

 عررررررن سررررررهولة أنخرررررردار المتسررررررربين علررررررى أدراك االخطررررررار الترررررري تحرررررردق بوطنرررررره فضررررررال

 1792وجانيررررررررت ، . )القاسررررررررم معايات واالشرررررررراعات المغرضررررررررة المعاديررررررررة لبلرررررررردهبالررررررررد

 ( .19،ص

قرررررررد تتجررررررراوز نسرررررررب أرتفاعهرررررررا                                 مشررررررركلة تسررررررررب البنرررررررات التررررررري  لمضررررررراعفة ونظررررررررا      

تسررررررب البنرررررين فرررررأن ذلرررررك يزيرررررد مرررررن حجرررررم المشررررركلة وأثرهرررررا فررررري تخلرررررف المجتمرررررع االمرررررر 

 كرررررال الجنسرررررين فررررري التعلررررريم ،الرررررذي يررررردعو الرررررى تأكيرررررد ضررررررورة تررررروفير فررررررص متكافئرررررة ل

لرررررى ولكرررررون المررررررآة هررررري أكثرررررر مرررررن نصرررررف المجتمرررررع وهررررري التررررري تعرررررد الجيرررررل وتشررررررف ع

تعليمهررررررا يكررررررون مررررررن عوامررررررل أضررررررعاف المجتمررررررع  اسررررررتكمالوأن عرررررردم  وتنشررررررئتهتربيترررررره 

  في االجابة عن السلال االتي:تحديد مشكلة البحث الباحثون  ارتأىوتعثره 

 ما هي أسباب تسرب البنات من المدارس؟

 

 :تعريف المفاهيمثانيا: 

 طاء المعنى الخاص بها هي:أن من أهم المصطلحات التي ترد في الدراسة والتي تستوجب أع  
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 عرفه كل من :التسرب : -1

-  (Good )" الطالب الذي يترك الدراسة قبل التخرج وخاصة طالب المدارس الثانوية  هوالمتسرب

 (P187,Good)عندما يبلغون نهاية سن التعليم االلزامي"  

( Kendall,1968) - و تركها قبل اكمال نهاية بانه ترك المدرسة قبل انتهاء مرحلة معينة من التعليم أ

   (Kendall,1968,18 )المرحلة الدراسية المقررة  

( : هو" أنقطار التلميذ عن المدرسة من مرحلة 1790)المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  -

 (0-2،ص 1790معينة قبل إتمام الدراسة بها" . )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

(: " أن كل تلميذ يترك دراسته قبل نهاية المرحلة يعتبر متسرباا" . 1792يمر . أ . باولي .ل، ) برا -

 (12،ص1792) برايمر . أ . باولي .ل، 

(:" المتسرب أو التارك للدراسة هو كل طالب يترك المدرسة لسبب من 1792)عبد الدايم ،  -

 ( 291-292،ص1792فيها" . )عبد هللا ،  االسباب قبل نهاية السنة االخيرة من المرحلة التي سجل

( :"هو ترك التلميذ للمدرسة نهائياا قبل أتمام المرحلة ، وهذا من شأنه أن يخف  1702)السادة ،  -

 (2،ص1702لتكلفة من ناحية أخرى" )السادة ،من حجم النات  التعليمي من ناحية ويسبب هدرا في ا

 التعريف االجرائي للتسرب:

المدرسة قبل اكمال نهاية المرحلة الدراسية المقررة لسبب معين والذي يمكن قياسه  هو ترك التلميذة

من خالل جمع البيانات واالحصائيات المتلعقة بظاهرة تسرب البنات وتحليلها وكذلك من خالل اتفاق 

اكبر عدد من المجيبين )اولياء امور التلميذات (على كل سبب من األسباب التي يحتويها المقياس 

 لمعد لهذا الغر .ا

هي المرحلة األولية في السلم التعليمي في العراق يتعلم فيها التلميذ المبادئ  المرحلة االبتدائية: -2

في تبدأ منذ ألتحاق التلميذ بالمدرسة وهو  األولية اذا أكملها فأنه سيتأهل لالنتقال الى المرحلة الثانوية

بداية المرحلة عند سنة (  12) في سن هي وهوسنوات دراسية وتنت ةست مدتهاسنوات (  2)سن 

 (199،ص 1799)الجمهورية العراقية ،الثانوية.

وهي المرحلة التي تلي المرحلة االبتدائية تتضمن ستة سنوات دراسية وفق المرحلة الثانوية: -3

ويكون فيها التعليم على  سنة  10يلتحق التلميذ بها وهو في سن  السلم التعليمي في العراق

وتنتهي حلتين متتابعتين هما المرحلة المتوسطة والمرحلة االعدادية مدة كل منهما ثالث سنوات مر

عندما يبلغ سن الى الكليات والمعاهد  تالميذعند مداخل التعليم العالي بالتحاق الالمرحلة الثانوية 

 (190،ص 1799)الجمهورية العراقية ،. سنة 17
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 اهمية البحث والحاجة اليه:ثالثا:

مجتمعا او واقعا تربويا يعد التسرب من المدرسة ظاهرة موجودة في كل دول العالم واليكاد يخلو    

من هذه الظاهرة اال ان درجة حدتها تتفاوت من مجتمع الى اخر ومن مرحلة دراسية الى اخرى، لذا 

للموارد  تعد حالة التسرب من أخطر الحاالت التي تضعف من كفاءة النظام التربوي وحسن استثماره

ذ أن اضرارها تلحق بالفرد نفسه فتعطل إالمائية المتاحة فيه سواء كان في المدينة أو الريف . 

جزءا" كثيرا" من طاقته وتترك في نفسه خيبة األمل ومرارة الفشل واضرار تلحق لحركة المجتمع 

رة دفة العمل واستمرار ومشاريعه التنموية التي أول ما تتطلبه االعداد الالزم من القوى البشرية الدا

دورانه، ولهذا فأن أي تأخير في تخري  األفراد الى سوق العمل معناه تعطيل بع  عجالت العمل 

 (.12، 1709 ،عن الدوران ) السامرائي

ان هناك اضرارا" ال يمكن تجاهلها ألنها تنخر في نجد موضور التسرب امعان  النظر الى  عند    

فالدراسات التجريبية والتتبعية بينت أن  األيامبعلل توهنه على مر  جسم النظام التربوي وتصيبه

التالميذ الذين يتركون الدراسة في الصفوف األربعة األولى من المرحلة االبتدائية سوف يكون 

ارتدادهم الى األمية أمرا" ال شك فيه، وهذا ما يزيد من جحافل األميين وتغدة المرحلة االبتدائية 

العين التي ترفد صفوف األميين باألعداد الجديدة وآنذاك فأن كل حديث عن  بمرور الوقت هي

القضاء على األمية وتقييم التعليم االبتدائي يعد ضربا" من المحال هذا من جهة ومن جهة أخرى 

ومما ال ريب فيه أن هلالء المتسربين سوف ينخرطون في سوق العمل آجال" أم عاجال"، وتكمن 

نخراط في كونهم عناصر أو قوى عاملة لم تعد قادرة على مزاولة األعمال المشكلة في هذا اال

بجدارة وكفاءة لما يتميز به السوق من تطور في مكوناته ومتطلباته حيث حلت االآلت التكنولوجية 

 محل القوة البدنية التي تحتاج الى  افراد قادرين على فهم المبتكر الجديد وحسن استخدامه وصيانته.

عوامرررررررل التررررررري عررررررردة  (1790)المنظمرررررررة العربيرررررررة للتربيرررررررة والثقافرررررررة والعلررررررروم، وتررررررررى   

وهررررررري العوامرررررررل   العواملللللللل التربويلللللللةوفررررررري مقررررررردمتها ترررررررلدي الرررررررى التسررررررررب يمكرررررررن ان 

المحيط التربررررررروي فررررررري المدرسرررررررة تتضرررررررمن ثالثرررررررة عناصرررررررر برررررررواالسرررررررباب ذات العالقرررررررة 

أن أهررررررم أالسررررررباب ،و مهمررررررة وهرررررري ) التلميررررررذ ، المعلررررررم ، أالدارة ( وطبيعررررررة العالقررررررة بيررررررنهم

م وعررررررردم كفررررررراءة يم والتعلرررررررة المرررررررنه  الدراسرررررررات وأسررررررراليب الرررررررتعلالتربويرررررررة عررررررردم وظيفررررررر

طريقرررررررة التررررررردريس التررررررري يتبعهرررررررا فضرررررررال وواسررررررراليبه االدارة المدرسرررررررية ومسرررررررتوى المعلرررررررم 

العوامللللللللل وعررررررررن النشرررررررراط المدرسرررررررري والعقرررررررراب الصررررررررارم وقصررررررررور الرررررررروعي التعليمرررررررري 

هرررررري أالسررررررباب الترررررري ترررررررتبط بقرررررردرة العائلررررررة علررررررى االعتمرررررراد علررررررى نفسررررررها   االقتصللللللادية

العوامرررررل  وتشرررررمل هرررررذه  .ائهررررراللنهرررررو  باعب (الرررررذي يرررررتعلم)وعررررردم االعتمررررراد علرررررى التلميرررررذ 

لحاجرررررررة الرررررررى التالميرررررررذ المعيشرررررررية وأنمررررررراط أالقتصررررررراد السرررررررائدة وا أنخفرررررررا  المسرررررررتويات

والنقررررررل  ،والهجرررررررةلهررررررم ،وهنررررررا تبرررررررز حاجررررررة االبرررررراء لمسرررررراعدة أبنررررررائهم كقرررررروى عاملررررررة ،

نرررررات بررررربع  الخررررردمات بوالترحرررررال الرررررى أمررررراكن تتررررروفر فيهرررررا مصرررررادر الثرررررروة . وقيرررررام ال

المنظمررررررة العربيررررررة  )تررررررزوي  البنررررررات بقصررررررد أالسررررررتفادة االقتصررررررادية . واالمنزليررررررة لالسرررررررة 

 (223-20 ،ص 1790، للتربية والثقافة والعلوم
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(فيضررررررريفان عوامرررررررل اخررررررررى يمكرررررررن ان ترررررررلدي الرررررررى 1792امرررررررا )القاسرررررررم ،وجانيرررررررت،    

وهرررررري تلررررررك العوامررررررل والظررررررروف ذات االثررررررر فرررررري  العوامللللللل االجتما يللللللةالتسرررررررب هرررررري 

قاليررررررد السررررررائدة وبررررررالقيم والت،وبيئترررررره المحليررررررة ،ترررررررك التلميررررررذ المدرسررررررة والمتصررررررلة بأسرررررررته 

. وتتحررررررردد هرررررررذه  لررررررره وألسررررررررته ذلك بالمسرررررررتوى الثقرررررررافي والصرررررررحيكرررررررفررررررري المجتمرررررررع و

أالسررررررباب بررررررالزواج المبكررررررر ، والفقررررررر الررررررذي يحررررررول دون أاليفرررررراء بااللتزامررررررات المدرسررررررية 

وعررررررررزوف بعرررررررر   ،معارضررررررررة دخررررررررول البنررررررررات للمرررررررردارس تخوفرررررررراا مررررررررن تحررررررررررهن،و

لعوامررررررل الترررررري تررررررلثر بررررررالمجتمع تشررررررتمل ا العوامللللللل الصللللللحيةو،المررررررواطنين عررررررن التعلرررررريم 

سرررررواء فررررري المجرررررال الصرررررحي العالجررررري أو المجرررررال الوقرررررائي مرررررن حيرررررث أنخفرررررا  مسرررررتوى 

الررررروعي الصرررررحي فررررري االوسررررراط الفقيررررررة وخاصرررررة فررررري الريرررررف ،وضرررررعف أو عررررردم تررررروفر 

الخررررردمات الصرررررحية أو االجتماعيرررررة فررررري المررررردارس كالتغذيرررررة وعررررردم أو قلرررررة تررررروفر المبررررراني 

مرررررررردارس فضررررررررال عررررررررن ازدحررررررررام الصررررررررفوف بالتالميررررررررذ أو التجهيررررررررزات الصررررررررحية فرررررررري ال

ومعانررررراتهم مرررررن عاهرررررات او امررررررا  معوقرررررة وأمررررررا  نفسرررررية و يرررررر ذلرررررك مرررررن العوامرررررل 

 1792وجانيررررررت ، القاسررررررم)الصررررررحية الترررررري تسررررررهم فرررررري تسررررررربهم بصررررررورة موقتررررررة أودائمررررررة .

 (.11،ص

(ان مشررررررركلة التسررررررررب مشررررررركلة عالميرررررررة التقتصرررررررر 1791ويلكرررررررد )البرررررررزاز ،وجانيرررررررت،   

بلررررررد دون اخررررررر ولكررررررن تتحمررررررل الرررررردول الناميررررررة العرررررربء االكبررررررر مررررررن حجررررررم علررررررى علررررررى 

م ارتفرررررار نسررررربة التسررررررب برررررين تالميرررررذ 1791المشررررركلة ،وظهرررررر فررررري دراسرررررتهما فررررري عرررررام 

المرحلرررررة االبتدائيرررررة عنهرررررا مرررررن تالميرررررذ المراحرررررل االخررررررى ،كمرررررا ترتفرررررع برررررين البنرررررات عنهرررررا 

بقيررررررة صررررررفوف  بررررررين البنررررررين ، وترتفررررررع فرررررري الصررررررف االول والصررررررف السررررررادس عنهررررررا فرررررري

 (22،ص 1791المرحلة االبتدائية.)البزاز ،جانيت،

الر م من الجهود  التي تبذلها السلطات التربوية في العراق للحد من ظاهرة التسرب ولعل وعلى    

الذي تم بموجبه وضع االطار العام  1792لسنة  110رقم  اإللزاميفي مقدمتها تشريع قانون التعليم 

% من األطفال 79التي تم بموجبها قيول  1799االبتدائي المقرة في عام  التعليم إلزاميةلخطة 

الذي يرمي فيها تحقيق تكافل الفرص في التعليم للجميع وذلك يجعل  09/1700" سنة وإناثاذكورا" 

التعليم االبتدائي موحدا" في مستواه شامال" لجميع األطفال دون تمييز أو استثناء وترادف مع صدور 

وهو قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو األمية  1790السنة  70ن صدور القانون رقم هذا القانو

االلزامي وعلى اثره بدء تنفيذ الحملة في أنحاء العراق كافة في اليوم األول من شهر كانون األول 

( سنة والبالغ عددهم آنذاك 21-11. وذلك لمحو أمية المواطنين بين عمري )1790سنة 

 (23،ص1791 ،،وجانيتنسمة خالل مدة أقصاها ثالث سنوات.)البزاز (200330333)

أن الظروف الجديدة التي طرأت على العراقيين بعد التسعينات جعلت حالة التسرب متفشية في       

%( وقد يرجع ذلك الى  201) 1701%( مقارنة بنسبة  000) 1772صفوف المتعلمين أذ بلغت سنة

 (.13 ،1770 ،امرائي ارتفار الغالء المعيشي )الس
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، فزيادة الجهل والتخلف العراقفي البنات لقد ساعدت ظروف عديدة في زيادة حالة تسرب       

من التي يمتهنوها   المهنشغال اآلباء واألمهات في العمل وما تتطلبه نوأوانخفا  دخل االسرة 

 التعليممن  البناتالة تسرب حزيادة في  ت ساعدوحاجة االباء الى االطفال كقوى عاملة ايدي عاملة 

ا أن  ياب الوعي م، ك(1790)متولي،في الحصول على لقمة العي  ن وامهاتهنآباءه نليساند

 العائليمنها حاالت االنقسام والظروف والمشكالت االسرية التي تتعر  لها بع  االسر الثقافي 

ازدياد عدد االوالد في البيت وكبر حجم االسرة ،ووالطالق في االسرة وكثرة الخالفات بين االبوين 

خارج المنزل لساعات طويلة او عدم  وانشغال االباء عن ابنائهم في العمل الواحد الصغير المساحة

ة . لذا اصبح من يعال بيرا" في تفشي حالة التسرب وبنسبأسهم اسهاما" ك قدتحملهم لمسللياتهم 

سبباتها ومحاولة ايجاد حلول لعالجها الضوء على م وإلقاءالضروري التنبيه الى مشكلة التسرب 

 والقضاء عليها ومنع تفشيها.

 :  أهداف الدراسة:رابعا

 :يأتيبما الدراسة  أهداففي ضوء تشخيص مشكلة الدراسة تم تحديد 

والمرحلة المرحلة االبتدائية  فيه المئوية تونسبالبنات تسرب ظاهرة حجم واقع التعرف على  - 1

 .الثانوية

في ه تونسبمع حجم تسربهن في المرحلة االبتدائية المئوية  هتونسبالبنات تسرب  حجممقارنة  -2

 .المرحلة الثانوية 

م 2331-2332وفق االعوام الدراسية المختلفة )بين ه المئوية تونسبمقارنة حجم تسرب البنات  -0

 م(.2310-2312ولغاية 

 .المختلفةاسية الصفوف الدر فقوه المئوية تونسب البنات تسربحجم مقارنة  -0

من ثم التوصل الى تحديد والعراقية المحافظات  وفقه المئوية تالبنات ونسبتسرب مقارنة حجم -2

 فيها التسرب أكثر من  يرها . يزدادالتي  المحافظة

 .ه المئويةتونسب ينالبنونسبة تسرب  حجممع ه المئوية تونسب اتالبن تسربونسبة حجم مقارنة  -1

ماكن تسربا لتحديد اكثر اال     حس ظة بغ ا  لسح هس  ال رسية تساسبالباسه    سراة حوم تسرب -2

 .فيها

واستقصاء  هنمن جهة نظر اولياء امورالبنات أسباب تسرب لتعرف على بناء اداة البحث ل -9

 واالسباب التي تلدي الى ازديادها. العوامل وتشخيص تسرب الآرائهم عن مدى تشعب مشكلة 

في المرحلة االبتدائية والثانوية والتي تسهم  تسرب البناتمشكلة لكفيلة بتخفيف ا التوصياتوضع  -0

 في الحل الجذري الشامل لهذه المشكلة .
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 خامسا:تساؤالت البحث:

 في ضوء تشخيص مشكلة الدراسة وتحديد اهدافها وضعت التسالالت االتية: 

 في المرحلة االبتدائيةونسبته المئوية البنات حجم تسرب و ونسبته المئوية  البنينحجم تسرب ما  -1

 في المدارس العراقية؟

الثانوية في في المرحلة ونسبته المئوية البنات حجم تسرب وونسبته المئوية البنين حجم تسرب ما  -2

 المدارس العراقية؟

 ؟في المرحلة االبتدائية ونسبته المئوية حجم تسرب البنات ما  -0

 الثانوية؟في المرحلة ه المئوية ونسبتحجم تسرب البنات ما  -2

 وحجم تسربهنفي المرحلة االبتدائية المئوية ه تالبنات ونسبحجم تسرب هل هناك فرق في  -1

 ؟المرحلة الثانوية ه في تونسب

-2332وفق االعوام الدراسية المختلفة )بين المئوية هل هناك فرق في حجم تسرب البنات ونسبه  -2

 م(؟2310-2312م ولغاية 2331

 المختلفة؟الصفوف الدراسية  فقوالمئوية ه تالبنات ونسبتسرب هل هناك فرق في حجم   -9

 العراقية؟المحافظات  وفقالمئوية ه تالبنات ونسبتسرب هل هناك فرق في حجم  -0

 أكثر من  يرها؟ونسبته المئوية البنات تسرب  فيها يزدادالتي  ما المحافظة -7

 ؟المئوية  هتالبنين ونسبتسرب مع حجم  المئوية  هتالبنات ونسبحجم تسرب هل هناك فرق بين  -13

؟ واي االماكن اكثر تسربا      حس ظة بغ ا  لسح هسساسبت  ال رسية حوم تسرب الباسه   س -11

 .فيها؟

 ؟ هنمن جهة نظر اولياء امورمن المدارس البنات أسباب تسرب  ماهي -12

دت الى تسرب البنات من المدارس هل هي مشكالت ماهي المشكالت االكثر تاثيرا والتي ا -10

 صحية ؟مشكالت نفسية ام مشكالت اجتماعية ام مشكالت تربوية ام مشكال اقتصادية ام 

 

 الفصل الثاني

 دراسات سابقة:

اجريت في بيئات  التسرب ظاهرةالتي لها عالقة بالسابقة الدراسات  اهمهذا الفصل يتضمن      

على نتائجها ومتغييراتها واهم ماتوصلت اليه واالفادة منها وفيما ياتي اهم واوقات مختلفة لالطالر 

 :ماتوافر من دراسات ذات صلة بموضور الدراسة
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 (:2002)دراسة )الربيعي،-1

هدفت الى التعرف على ظاهرة التسرب في العراق من التعليم االبتدائي اجريت في العراق و

السلوب المسحي بالتعاون مع المنظمة العالمية واالسباب واالثار والمعالجات ،استخدم ا

 للطفولة)اليونسيف(.توصلت الدراسة الى النتائ  االتية :

%( اي ان 02نسبة االطفال الملتحقين بالمدرسة االبتدائية الذين هم بعمر التعليم االلزامي ) -

 ( الف طفل  ير ملتحقين بالمدرسة.233هناك )

 يم  ير ملتحقات بالمدرسة.% من االناث بعمر التعل21ان حوالي  -

 % من االطفال يتسربون من المدارس قبل اتمام المرحلة االبتدائية االلزامية.22ان حوالي  -

% في المناطق 11% في المدن و01كما بينت الدراسة ان نسبة تسرب االناث بلغت  -

 الريفية.

 اما اسباب التسرب فتعزى الى :

 شويق وبعدها عن بيئة التلميذ.صعوبة مفردات المنه  او افتقارها الى الت -1

 القصور في كفاءة المعلم وفي عالقته مع التلميذ. -2

البطالة التي يعاني منها اولياء االمور مما يضطر االباء الى دفع ابنائهم الى اعمال هامشية  -0

 للتخفيف من الفقر والعوز.

 عدم قدرة االهل على تحمل مصروفات التعليم الخاصة بابنائهم . -2

رهابين للمدارس وقتل المعلمين وهجرة العائالت مما دفع الكثير   منها الى استهداف اال -1

 (2339عدم ارسال ابنائها الى المدارس بسبب هذه التهديدات.  )الربيعي،

 (:1993دراسة )الخزرجي والسامرائي،-2

هدفت الى التعرف على اسباب تسرب االناث من المدارس االبتدائية ووضع ق وااجريت في العر

عالجات والحلول الخاصة بمعالجة هذه المشكلة ،وقد اجاب على استبيان الدراسة كل من مديرات الم

المدارس االبتدائية والمشرفين والمشرفات واولياء امور التلميذات.اجريت الدراسة في عموم العراق 

ت وقد توصل 1772-1771ولغاية  1700-1702متمثلة بمحافظة بغداد ونينوى والبصرة للمدة من 

 الدراسة الى ماياتي:

 ضعف وعي اولياء امور التلميذات باهمية اكمال بناتهم للمرحلة االبتدائية. -

 ضعف الدافع الذي يدفع االباء الى ابقاء بناتهم في المدرسة. -

 حاجة االسرة الى عمل البنت في البيت. -

 ينة.شيور بع  القيم والتقاليد التي تمنع البنت من الذهاب الى المدرسة في سن مع -

 ضعف الر بة في التعليم . -

 التفكك االسري . -

 تكرار الرسوب. -

 الغياب المتكرر. -

 الزواج المبكر. -

 ضعف النشاط المدرسي. -

 ازدحام الصفوف بالتالميذ . -

 عدم تقبل اختالط الجنسين من بع  االباء. -
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 ضعف تطبيق قانون التعليم االلزامي. -

 ضعف العالقة بين المدرسة والمجتمع. -

 (1770معلمات بمشكالت التلميذات. )الخزرجي والسامرائي،قلة اهتمام ال -

 :(1992،محمد)دراسة  -0

الدراسة الى التعرف على تطور الفرص التعليمية لألناث ونسبة  اجريت في العراق وهدفت

وذلك من خالل تحليل البيانات االحصائية المتعلقة  العراقاالناث الى الذكور في عموم 

ث على مستوى المرحلة االبتدائية والمرحلة الثانوية التي تتمثل في بالتطور الكمي لتعليم االنا

عدد الطالبات في هاتين المرحلتين وقد أظهرت نتائ  البحث بالنسبة لتطور تعليم االناث 

للمرحلة االبتدائية أن نمو التعليم كان يعطي ملشرا" الى تطور وهبوط طفيفين في نسبة االناث 

يعزى سبب ذلك الى زيادة أو هبوط أعداد الذكور الذين التحقوا الى الذكور ومن الممكن أن 

الى  (المتوسطة واالعدادية )بالدراسة أما بالنسبة الى تطور تعليم االناث للمرحلة الثانوية ا

 ،)محمد قد سجلت فارقا" كبيرا" مقارنة بما هو موجود في المرحلة االبتدائية . نسب الذكور 

1709.) 

 (:1992،يالسامرائ)دراسة  -4

 الدراسة الى تحقيق االهداف االتية:اجريت في العراق وهدفت 

 .الكشف عن نسب النجاح والرسوب والتسرب لبع  كليات جامعة بغداد بشكل عام 

  خارجي(. –الكشف عن نسب الذكور أوال" ثم االناث وحسب نور السكن ) داخلي 

  قسام لسكن والجنس واالتسرب( حسب ا -رسوب –عقد مقارنات في هذه الحاالت ) نجاح

 الداخلية.

وقد قام الباحث بالحصول على بيانات رقمية ولمدة خمس سنوات عن عدة حاالت النجاح      

انات يوالرسوب وللطلبة الخارجين وطلبة االقسام الداخلية وهذا يتطلب مراجعة مصدرين للب

 ية.هما سجالت األقسام الداخلية وسجالت الكلية وباستخدام النسب المئو

 وكانت النتائ  كاآلتي:

 تكاد تتساوى أو تتقارب معدالت النجاح في الكليتين. -1

 نسب الرسوب عالية في كال الكليتين. -2

 التسرب  في كلية التربية أكثر ظهورا" من كلية الصيدلة. -0

 معدالت الرسوب في صفوف الذكور أعلى من معدالتها في صفوف االناث في كلتا الكليتين. -2

 الصف األول في كلية التربية تتعر  الى حاالت الرسوب والتسرب أكثر من كلية الصيدلة. -1

 حاجة االسرة الى عمل البنت في البيت. -2
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البالية السائدة في المنطقة والتي تمنع البنت من الذهاب الى  والتقاليدشيور بع  القيم   -9     

 المدرسة في سن معينة.

 ( 1770) السامرائي ،       مل نفقات المعيشة.ضعف امكانية االسرة في تح -0

 (:1991دراسة )كريدي،-5

هدفت الدراسة الى التعرف على نسب التسرب في المرحلة االبتدائية في اجريت في االردن و

الصفوف الثالثة االولى في النظامين التعليمين في العراق واالردن لالعوام الدراسية من  

وتوصلت الى ان نسب التسرب كانت متقاربة في كال  1700-1702ولغاية   1790-1797

%( في حين 1020البلدين فضال عن انها كانت متدنية في كالهما ايضا، اذ بلغت في العراق )

%(لمجمور الذكور واالناث ،كما توصلت الدراسة الى ن نسب تسرب 1091كانت في االردن )

ب التسرب يرجع الى العوامل االناث اعلى من معدل نسب تسرب الذكور ،وان اهم اسبا

االقتصادية التي تتعلق بالدخل الواطيء لالسرة وطبيعة العمل الزراعي في الريف الذي يستخدم 

االصغار في حقل العمل ،وايضا البيئة االجتماعية والثقافية والخدمات الصحية والعوامل االسرية 

تربوي كالمنه  واالمتحانات والرسوب والبيئة السكانية الى جانب العوامل التي تتعلق بالنظام ال

 (1720)كريدي،  المتكرر واالدارة واالشراف التربوي.  

 

 (:1929دراسة )متولي، -2

جريت في مصر في محافظة الدقهلية وهدفت قياس الحجم الحقيقي لظاهرة التسرب بالمدرسة ا

قتصادية التي تلدي االبتدائية على مستوى الجمهورية ،للتعرف على اهم العوامل االجتماعية واال

 .)المعلمين والمعلمات( مبحوثا 123الى تسرب تالميذ المدرسة االبتدائية .تكونت عينة البحث من 

 توصلت الدراسة الى ماياتي:

ان انخفا  دخل االسرة وكبر حجمها وحاجتها الى االطفال كقوى عاملة لها دور كبير في زيادة  -

 في محافظة الدقهلية .معدالت التسرب في المرحلة االبتدائية 

ان مصاحبة رفاق السوء واالتجاهات الوالدية السلبية نحو تعليم البنت وانفصال الزوجين بسبب  -

م في زيادة نسب التالميذ من المدارس ب االب عن المنزل كلها عوامل تسهالطالق او الوفاة وتغيي

 (1790)متولي،    في المرحلة االبتدائية.

  (:1925نيت ،دراسة )البزار،وجا -2

الدراسة الى تناول ظاهرة التسرب في التعليم عامة  وفي مرحلة التعليم  تهدفاجريت في العراق و

 االبتدائي خاصة كظاهرة تربوية واجتماعية واقتصادية من خالل االجابة عن األسئلة اآلتية:

  ما واقع التسرب وحجمه عالميا" وعربيا" وعراقيا"؟ 

 ثارها االقتصادية واالجتماعية والتربوية والسياسية؟ما أسباب هذه الظاهرة وآ 
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  ما الجهود المبذولة في العراق ازاءها وما المقترحات والتوصيات التي يمكن بواسطتها التخفيف

 منها؟ 

 وتوصلت الدراسة الى النتائ  والتوصيات اآلتية:

التسرب مشكلة  ظهر من عر  مشكلة التسرب وواقعها على المستويين العالمي والعربي أنى  

عالمية تبعا" للظروف االقتصادية واالجتماعهية ولطبيعة البنية للنظام التعليمي اال ان الدول النامية 

والمتخلفة تتحمل العبء األكبر منها ، أما في العراق فأن سبب التسرب في التعليم بصورة عامة 

متوسطة واالعدادية اذ تبلغ نسبة % أما في التعليم االبتدائي فهي أعلى من مرحلتي الدراسة ال9.0

% وقد تبين أن لهذه الظاهرة أسبابا" مختلفة متشابكة منها 9.1التسرب في التعليم االبتدائي 

االقتصادية واالجتماعية والتربوية تلثر بنسب  متفاوتة في زيادة حجم التسرب وانتشاره وتأتي 

باشرة بطبيعة النظام التعليمي ومدى االسباب االقتصادية في المقدمة وترتبط المشكلة بصورة م

تطبيق التعليم االلزامي ومستوى وطبيعة عناصر العملية التربوية من معلم وكتاب ومنه          

 (1791) البزاز،وجانيت ،    وبنا ء مدرسي ونشاط ال صفي ونظام للتقويم وخدمات تدريسية.

وضع خطة مستقبل نحو التعليم  استهدفت الدراسة بيان كيفية(:1920الغفار ) بددراسة  -9

االبتدائي في العراق واعدادها بشكل سليم واعدادها بشكل سليم واستعرا  بع  االعتبارات التي 

استوجب اتخاذها لتحليل الوضع التربوي بقصد الحصول على الملثرات الكمية لتقديم نموذج 

الثابت للسكان وتبين من  تخطيطي مناسب يتفق مع البيانات المعطاة فقد استخدم طريقة الحجم

نتائجها وتحليل الجداول االحصائية أن  نتائ  التسرب مرتفعة حينذاك الى حد لن يكون لها نظير في 

 (1793الغفار،عبد)   بلدان العالم وسبب هذا االرتفار تتضاعف كلفة التعليم في المدرسة االبتدائية . 

 

 دالئل ومؤشرات من الدراسات السابقة:

:هدفت جميع الدراسات السابقة الى التعرف على حجم ظاهرة تسرب  ةهدف الدراس -1

 التالميذ من المدارس واالسباب الكامنة وراء تلك الظاهرة ووضع الحلول والمعالجات لها.

(اجريت في 1702اجريت معظم الدراسات في العراق عدا دراسة )كريدي،بلد الدراسة: -2

 يت في مصر.( اذ اجر1790متولي،العراق واالردن ودراسة )

تمثل مجتمع الدراسة في معظم الدراسات تالميذ المرحلة االبتدائية عدا  مجتمع الدراسة: -0

( اعتمدت المرحلتين االبتدائية 1709(ودراسة )محمد،1791دراسة )البزاز وجانيت،

 مجتمعا للبحث. المرحلة الجامعية( 1709والثانوية .في حين اعتمدت دراسة )السامرائي،
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شملت عينة الدراسة تالميذ المرحلة االبتدائية في معظم الدراسات عدا :  ينة الدراسة -2

(شملت طلبة الجامعات في حين شملت دراسة )الخزرجي 1709السامرائي،دراسة )

 (المديرات والمشرفين والمشرفات واولياء امور البنات عينة للبحث.1770والسامرائي ،

جنسين الذكور واالناث في عينة البحث اعتمدت معظم الدراسات كال الجنس  ينة البحث:  -1

 ( شملت االناث فقط .1709عدا دراسة )محمد،

:اعتمدت جميع الدراسات المنه  الوصفي واالسلوب المنهج المستخدم واسلوب الدراسة -2

 المسحي في تطبيق الدراسة وجمع البيانات .

باب الرئيسة الكامنة على ان األسفي نتائجها الدراسات السابقة جميع أتفقت  نتائج الدراسة:  -9

 :هيالدراسة  بنات وتركهنوراء  تسرب ال

وحاجة االسرة الى عمل  الشهري األسرةاألوضار االقتصادية الصعبة وضعف معدل دخل  -

 البنت في البيت.

العادات  شيور بع  القيم والتقاليد التي تمنع البنت من الذهاب الى المدرسة في سن معينة -

وعدم تقبل اختالط الجنسين  تاالتجاهات الوالدية السلبية نحو تعليم البنوا والتقاليد المتزمتة

 من بع  االباء.

 الواقع التربوي الذي يعاني من ضعف االمكانات الفنية والمادية المتوفرة في المدارس. -

 . ضعف تطبيق قانون التعليم االلزامي -

 مور والمدراء والمشرفين.اليومي للتالميذ من قبل أولياء األ عدم المتابعة للحضور -

 ضعف وعي اولياء امور التلميذات باهمية اكمال بناتهم للمرحلة االبتدائية. -

 ضعف الدافع الذي يدفع االباء الى ابقاء بناتهم في المدرسة. -

 بسبب طبيعة النظام التربوي الذي اليراعي الظروففي التعليم البنات ر بة ضعف  -

 .االجتماعية والنفسية للبنات او بسبب المناخ التعليمي  ير المحبب والمشوق للدراسة

الذي تعاني منه معظم العوائل العراقية بسبب ظروف البلد من حروب التفكك االسري  -

 .وحصار جائر وعمليات ارهابية وتهجير طائفي ترك اثاره على الفتيات

 .ة ررالمتك اتهن يابب البنات ورسوتكرار  - 

 .وعدم االهتمام باالنشطة الرياضية والفنية للبنات ضعف النشاط المدرسي -

 .مع ضغر حجم مساحة الصف الدراسي ازدحام الصفوف بالتالميذ  -

المدرسة والمجتمع وعدم تواصل االباء واالمهات مع ادارات المدارس  ضعف العالقة بين -

 تماعية والصحية.لمتابعة حاالت بناتهم العلمية والنفسية واالج

 

 الفصل الثالث

 المنهجية للبحثجراءات اال

 نوع الدراسة : اوال:
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لجمع البيانات الخاصة بالظاهرة وتوصيفها ودراستها وتحليلها السلوب المسحي اعتمد الباحثون ا   

( ان المسح يتم لدراسة ظاهرة موجودة في جماعة معينة وفي مكان 1773،اذ يرى )داوود ،وانور،

وقت الحاضر كما انه يزود الباحث بمعلومات تمكنه من التعليل والتفسير واتخاذ القرار فضال وفي ال

 (191،ص 1773عن كشف عوامل الظاهرة والعالقات بينها.)داوود،وانور،

تم استخدام المنه  الوصفي في إجراءات البحث للكشف عن ظاهرة تسرب ثانيا: المنهج المستخدم:

 تها وطبيعتها وتحديد عواملها.البنات والعوامل التي سبب

 : بناء اداة البحث الخاصة باولياء امور البنات:ثالثا

أّعد الباحثون استبانة استطالعية مفتوحة التي في ضوئها تم ادارة النقا  والحوار والتوصل  -1

الى اسباب انتشارالظاهرة من مختلف الجوانب االجتماعية والصحية والنفسية والتربوية 

ية )من  ير عينة البحث( من مدرسة الهدى االبتدائية للبنات ، وقد ترك لمديرة واالقتصاد

المدرسة والمعلمات وأولياء أمور البنات أنفسهم في األسترسال في عر  المشكلة مع تسجيل 

وتدوين النقاط المهمة والجديدة التي يدلي بها  والتي لم ترد في االستبانة. وقد امكن الحصول 

 (.0ه العينة االستطالعية لبناء اداة البحث .ملحق ) على اجابات هذ

(، 2بعد دراسة عر  األسباب على مجموعة من الخبراء والمختصين ملحق) صدق االداة : -2

% ولما كانت األسباب تتباين 73(عامال" أو سببا"،نسبة اتفاقهم بلغت 23تم األتفاق على تحديد )

خمسة مستويات هي )المجال االقتصادي،المجال  في درجة تأثيرها أودرجة شيوعها مقسمة على

التربوي،المجال االجتماعي،المجال النفسي،المجال الصحي(، وضعت ثالث مستويات  لكل فقرة 

(على التوالي وبذلك تكون أعلى درجة 1،2،0هي) عالي ،متوسط، ضعيف( أعطيت االوزان )

 ( 1جة .ملحق ) (در23( درجة واقل درجة يحصل عليها )23يحصل عليها المجيب )

يقصد بالثبات هو ان االداة تعطي النتائ  نفسها اذا اعيد استخدامها وتم حساب  :ثبات االداة -3

وبعد 3097ثبات االداة بطريقة التجزئه النصفيه بتقسيم الفقرات الى )فردية و زوجية(حيث بلغ 

 تحقق ثبات االختبار.وبذلك تعد قيمة الثبات عالية  3002تصحيحه بمعامل  سبيرمان براون بلغ 

 

 الدراسة على: تقتصرأحدود او مجاالت البحث:رابعا:
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اسه تتويا بسرييم بر ستسن بسا  ارييم  ست ل ا اريس سسيسسيس س سليس س* يصوب الحصسل ايا بي
ستويي يس ان الحبس ة ال ربزية سبسال بسن اوراا  راسة اقرى حسل  س س  البح  بشبل 

  ست ل.

عينة البحث االولى البنات المتسربات في المرحلتين االبتدائية والثانوية الحد البشري:ويشمل  -

وعينة البحث الثانية  اولياء امور البنات  * )عدا اقليم كدرستان(وفي جميع محافظات العراق

 .  0المتسربات في مدينة بغداد /الرصافة 

-2332منذ العام الدراسي الحد الزمني: بالنسبة للعينة االولى البنات المتسربات في االعوام  -

اما بالنسبة لعينة اولياء امورهن فهي العام  2310-2312ولغاية العام الدراسي  2331

 م.2310-2312الدراسي 

الحد الجغرافي : شملت العينة االولى )البنات المتسربات (جميع محافظات العراق )عدا اقليم  -

عالقة ادارية بالحكومة المركزية.اما  كردستان( كونه مستقل سياسيا واداريا وماليا والتربطه

 عينة اولياء امور البنات كانت من محافظة بغداد.

 خامسا:  ينة الدراسة:

  ينة البنات المتسربات من المدارس االبتدائية والثانوية: -ا

ومن خالل تعاون وزارة التربية،المديرية العامة للتخطيط التربوي  مراجعة وزارة التربيةتمت 

( تم الحصول على البيانات واالحصائيات الخاصة باعداد المتسربين ومن ثم 2،ملحق)(1،ملحق )

 اجريت الخطوات االتية :

 ونسبها المئوية  ايجاد اعداد المدارس االبتدائية والثانوية في عموم محافظات العراقتم  -أ

بتدائية في جميع اذ بلغ مجمور المدارس اال(1جدول)ونسبها المئوية  واعداد البنين والبنات فيها

( للبنات والباقي 0020( مدرسة للبنين و)0703بواقع )( مدرسة 12003محافظات العراق )

% 22،20اذ ظهرت نسبة مدارس البنات االبتدائية  ( مدرسة مختلطة )للبنين والبنات (9209)

الثانوية  عدد المدارستم ايجاد و.  %22002وهي اقل من نسبة مدارس البنين االبتدائية البالغة  

(مدرسة 2302(مدرسة للبنين و)2220) (مدرسة بواقع2327)اذ بلغ في جميع محافظات العراق

،وظهرت نسبة مدارس البنات الثانوية (مدرسة مختلطة )للبنين والبنات (1001للبنات والباقي )

اما اعداد  (2.جدول ) %20022وهي اقل من نسبة مدارس البنين الثانوية البالغة  02002%

( تلميذا 1200021)فقد بلغ  تالمذة في المرحلة االبتدائية في عموم مدارس العراق كافة ال
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اذ بلغت نسبة اعداد البنات في المرحلة  تلميذةا (2222712( تلميذا و)2021071وتلميذة بواقع)

اما عدد طلبة المرحلة الثانوية .%،10001% في حين بلغت نسبة البنين فيها  22017االبتدائية 

(طالبا  1231010( طالبة وطالبة بواقع)2020002موم مدارس العراق فقد بلغ )في ع

% وهي اقل ايضا 23،10اذ بلغت نسبة البنات في المدارس الثانوية بلغت  (طالبة722117و)

 (0جدول ) . % 17009من نسبة البنين اذ بلغت 
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 (2جدول )
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 ةالمدارس االبتدائية في  موم العراق ونسبها المئوي أ داد

المدارس 

 االبتدائية 

 النسب العدد

 

المدارس 

 الثانوية 

 النسب العدد

 

 %20022 2220 بنين %22002 0703 بنين

 %02002 2302 بنات %22020 0020 بنات

مختلطة)بنين 

 وبنات(

مختلطة)بنين  13020% 9209

 وبنات(

1001 2203% 

 %133 2327 المجموع %133 12003 المجموع

 (3جدول )

 في  موم العراق ونسبها المئويةتين االبتدائية والثانوية رحلين والبنات في المالبن أ داد

المرحلة 

  االبتدائية 

 النسب العدد

 

 المرحلة

 الثانوية 

 النسب العدد

 

 %17009 1231010 بنين %10001 2021071 بنين

 %23،10 722117 بنات %22017 2222712 بنات

 %133 2020002 المجموع %133 1200021 المجموع

اعداد المسجلين من التالمذة )الناجحون والراسبون (عند بدء العام تم االعتماد في البيانات على  -د

الدراسي لكل سنة دراسية من خالل تسجيل التالمذة في المدارس كل وفق الصف الدراسي 
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بتدائية في المرحلتين اال)التاركات( صول على اعداد البنات المتسربات الخاص به ومن ثم الح

ولغاية العام الدراسي م  2331-2332وفي جميع محافظات العراق منذ العام الدراسي ،والثانوية 

ونسبها من وزارة التربية ،المديرية العامة للتخطيط التربوي ،مديرية االحصاء م  2312-2310

وني الكترملحق ).2310/ 2312ولغاية عام 2331/ 2332،التقارير السنوية للسنوات منذ عام 

 ( منفصل

سيوضح ذلك تفصليا في الفصل )تحليال احصائيا الخاصة باعداد المتسربات تحليل البيانات تم  -هـ

 .(الرابع

  ينة اولياء امور البنات المتسربات من المدارس : -2

تم اختيار عينة عشوائية من اولياء امور التلميذات في محافظة بغداد من المدارس التابعة  لتربية 

)لكون هذه المنطقة اظهرت بياناتها اكثر المناطق التي  تم اختيار مدرستان منها ، 0/رصافة 

شهدت تسربا للبنات على مستوى بغداد بشكل خاص وعلى مستوى عموم محافظات العراق بشكل 

مدرسة  حصول عليهم بالتعاون مع إدارتيتم ال وسيتم توضيح ذلك الحقا في الفصل الرابع، عام (

عشوائيا (  فردا 133)اختيار ،اذ شملت عينة البحث وثانوية الفضيلة للبنات،ئية للبناتآشور االبتدا

 (7)امراة و ( 71) اذ شملت .%11فردا أي بنسبة  733البالغ عددهم  من أولياء أمور التلميذات

 ( 2. جدول ) رجال قسموا  وفق) العمر، والمهنة، والتحصيل الدراسي(

 (  4جدول ) 

  لى وفق البناتر  ينة أولياء أمو

 (ينبوالتحصيل الدراسي لألوالجنس، والعمر، والمهنة،  ) 

 

النسبة 

 العمرية

 

 العدد

 

 المهنة

 

 التحصيل الدراسي

 متوسطة ابتدائية يقرأ ويكتب موظفة ربة بيت كاسب      

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث اناث  ذكور المجموع النسبة اناث النسبة الذكور 

25-35 2 3,9% 52 91,2% 54 2  41 11 - 32 1 11 1 4 

35-44 1 19,2% 21 91,3% 32 1  20 1 1 2 4 19 1 1 

 1 - 3 - 9 1 1 12  1 14 %92,9 13 %2,1 1 فأكثر 45
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 11 2 32 5 43 2 19 23  9 100  91  9 المجموع

المجموع 

 النهائي
100 

 

100 

 

100 

 

 

 تطبيق االداة: سادسا:

اذ  22/2/2310الموافق  ثنينفي يوم اال)اولياء امور البنات ( لبحثاعلى عينة داة تم تطبيق اال  

(استمارة في اجتمار اولياء االمور في المدرستين من أجل الوقوف على أسباب 133وزعت عليهم )

تسرب البنات وتم بالتعاون مع المرشدات التربويات في المدرستين لمساعدة اولياء امور البنات ممن 

 (1تطيع االجابة تحريريا عند ملىء االستمارة .ملحق )اليس

 :اإلحصائيةالوسائل  سابعا:

 م الوسائل االحصائية االتية :ااستخدتم    

 لمتسربات من خالل المعادلة االتية :المئوية ل ةنسبالايجاد  -1

 x 133النسبة المئوية للتسرب = عدد المتسربات/)عدد المسجالت +المتسربات(

الباحث النسب المئوية لكل سبب من األسباب من خالل نسبة االتفاق بين أولياء األمور أستخدم  -2

 في كل مجال.

 .(1700الخليلي ، يجاد الثبات . )عوده ،ومعامل ارتباط بيرسون ال -0

 (.1700يرمان براون لتصحيح معامل الثبات .)عوده ،و الخليلي،معامل سب-2

 

 الفصل الرابع

 تحليل بيانات البحث

 

 :المتعلقة بتسرب البنات في المرحلتين االبتدائية والثانويةالبحث تحليل بيانات اوال:

  

 البيانات واالحصائيات المتعلقة بتسرب البنات في المرحلة االبتدائية:نتائج  - أ

طيلة االعوام الدراسية في  ظهرت اعداد البنات المتسربات من المرحلة االبتدائية كبيرة جدا -1
او بيغ اببر م  2013-2012م ولغاية العام الدراسي  2005-2004لدراسي المدة من العام ا

م ثم ييي   2313-2337ت تسربة    الوسم ال راس  29019)بسن ا    ن الباسه ال تسربسه 
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ت تسربة    حين بيغ ارل ا    ن ال تسربسه 22122او بيغ ) م2331-2332الوسم ال راس  
 ت 1م.و سل )  2330-2339ت تسربة    الوسم ال راس  20121)
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م    حين  2331-2332   الوسم ال راس   %3,9 لتسرب البنات ظهرت اعلى نسبة -2
 ت 2م.و سل )  2310-2312%    الوسم ال راس  201ظهره ارل اسبة لتسربهن 
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من نسب تسرب البنين وفي االعوام الدراسية  اعلى جميع نسب تسرب البناتظهره  -0
 ت 2.و سل )م  2310-2312سلغسية  2331-2332 او الوسم ال راس   جميعها

اكثر الصفوف الدراسية التي تتسرب منها البنات هي الصف الخامس االبتدائي ظهره  -2
 ت2.و سل ) %1,4اذ بلغت نسبة تسربهن 

اكبر نسبة لتسرب اذ ظهرت اا  حسسب اسب تسرب الباسه     حس ظة بغ ا  لسح هس  -1
 ت 9)  و سل.%1,5اذ بلغت  3البنات في رصافة /
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ه ه الوراا )ا ا ارييم بر ستسنت ظهر اا  ايوس  اسب تسرب الباسه    ا سم  حس ظس -2
-2332   الوسم ال راس   %11,2اعلى نسبة لتسربهن في محافظة االنبار اذ بلغت 

 0سرصس ة / 1%    برخ/301م سارل اسبة تسرب     حس ظة بغ ا  او بيغه 2331
  حين تغييره الاسب    بيتس ال حس ظتين    الوسم تح ي ا س   الوسم ال راس  ا س . 
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%    200او بيغه اسبتهس م او ااق  ه     حس ظة االابسر 2310-2312ال راس  
تح ي ا  0%    برخ/102س 1%    برخ/107حين ارت وه      ياة بغ ا  او بيغه 

 ت7سو سل) ت 0.و سل ) 
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 في المرحلة الثانوية:البيانات واالحصائيات المتعلقة بتسرب البنات  - ب

 يية االاسام ال راسية  اعداد البنات المتسربات من المرحلة االثانوية كبيرة جداظهره  -1
م  2310-2312م سلغسية الوسم ال راس   2331-2332   ال     ن الوسم ال راس  
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او بيغ  اقل من اعداد تسرب البنات من المرحلة االبتدائية على الرغم ان هذه االعداد
ت تسربة    الوسم 00211)  ن ال رحية الثساسية  ا    ن الباسه ال تسربسه اببر

م او بيغ 2310-2312م ثم ييي  الوسم ال راس   2313-2337ال راس  
ت تسربة    الوسم 19797ت تسربة    حين بيغ ارل ا    ن ال تسربسه )01011)

 ت 13و سل ) .م . 2331-2332ال راس  
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 م او بيغه  2002-2001رب البنات في العام الدراسي اعلى نسبة لتسظهره  -2
م.و سل  2330-2339%    الوسم ال راس  2,9ارل اسبة لتسربهن  بيغه%    حين 202
 ت 11) 
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س   و ي  االاسام  جميعها اعلى من نسب تسرب البنين ظهرت نسب تسرب البنات -0
 ت 11و سل ) .ال راسية 
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هي الصف السادس االدبي اذ تتسرب  اهس الباسه  ظهره ابثر الص س  ال راسية الت -2
 ت11.و سل )   %1,1بلغت نسبة تسربهن 

تسرب الباسه     ةاسب ه اببر ظهر ال حس ظسه،اا  حسسب اسب تسرب الباسه    -1
 ت 12و سل )  .(%2,2نسبتها) اذ بلغتمحافظة نينوى 

 



02 

 

ه ر رييم بر ستسنت ظهاا  ايوس  اسب تسرب الباسه    ا سم  حس ظسه الوراا )ا ا ا-2
 0س   الرصس ة / (% 1,9 نسبتها ) اذ بلغت بغدادفي محافظة اايا اسبة لتسربهن 

 ت10 سل )وتح ي ا.
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 اولياء امور البنات في اسباب تسربهن من المدارس :بيانات -2

ال رحية  سبسب الت  أ ه الا تسرب الباسه  نالو ي   ن اال تس حه اثاسا ت بيا اال ا   
 ايا الباسهتحه ظرس   ر ه ت وي ة  تسس ة اساسلية أس )ب روةسالثساسية  رية االبت ا

سبو  ايوس  اسبة ات سرهم ايا بل  وسل  ن ال وساله بصسر    صس   اس غير   صس  ،
سرب سحسب ر هس أسليسا أه سر حسل ظسهر  التاهسبسب الت  أس  ظهره الق سة 

 ت 12  وسالتهس.و سل )
  

 ( 14 جدول )

  ونسب التسرب وفقا للمجاالت المحددة في الدراسة تكرارات

 

  ت

 وأسبابهاالمجاالت 

 

  الية

 

 متوسطة

 

 ضعيفة

التكرار مجموع 

  العينة(أفراد )

ة نسب

اتفاقهم 

كل  لى 

 مجال

 

النسب حسب 

 التسلسل

 :المجال األقتصادي أ

ضعف امكانية االسرة ماديا"  -1

في تحمل نفقات الدراسة 

 .ولوازمها

 

25 

 

 
 

20 

 

 

 

5 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,5 

 

 

 

 

 

1 

 
حاجة االسرة  لى  مل  -2

 داخل البيت وخارجه بنتال

14 22 14 100 

 :المجال التربوي ب

العقوبات البدنية التي  -3

تستخدمها المعلمة ضد 

 التلميذ.

 

 

20 

 
 

31 

 
 

 

 

44 

 

 

100 

 

 

 

12,2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

ضعف و ي اولياء األمور  -4

دهم بأهمية اكمال اوال

 الدراسة.

 

20 

 
 

15 

 

10 

 

100 

 

الغباب المتكرر  ن  -5

 المدرسة.

 

22 

 

19 

 

10 

 

100 

ضعف صلة المدرسة بأولياء  -1

 األمور.

14 24 12 100 

صعوبة توصيل المادة  -2

 الدراسية من قبل المعلمة

35 35 30 100 
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ضعف القيادة االدارية في  -9

 المدرسة.

30 20 50 100 

 :المجال األجتما ي ج

شيوع بعض العادات  -9

والتقاليد البالية التي تمنع 

 البنت  ن اكمال دراستها.

 

22 

 
11 

 
 

 

 

12 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

19,3 

 

 

 

 

 

 

2 

 100 9 12 90 الزواج المبكر. -10

ضعف تقبل االباء  -11

لألختالف بين الجنسين في 

 المدرسة.

45 31 19 100 

في  ضعف دافع االباء -12

 الدراسة. بناتهماكمال 

15 30 5 100 

الهجرة وانتقال االسر من  -13

 منطقة الى اخرى.

55 25 20 100 

 100 19 40 42 بعد السكن  ن المدرسة. -14

 التفكك األسري. -15

 

19 15 12 100 

 :المجال النفسي د

 من الرسوب تلميذخوف ال -11

 

30 

 

25 

 

45 

 

100 

 

 

 

52,9 

 

 

 

 

4 

شعور التلميذ باالحراج  -12

 نتيجة ازدحام الصفوف.

15 20 

 

15 100 

خلو المدارس من وسائل  -19

التسلية وممارسة الهوايات 

 المفضلة.

 

35 

 

 
 

30 

 

35 

 

 

100 

 

ضعف رغبة التلميذ في  -19

 التعلم.

40 25 35 100 

 :المجال الصحي هـ

كثرة انتشار االمراض  -20

 الميذ.الوبائية بين الت

10 25 15 100 49,2 5 

 

 ( : 12 جدول )يتضح من 
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جال األجتماعي فأحتل المركز الم ،ثم % 9701أن أعلى نسبة احتلها المجال األقتصادي وبنسبة  

 فقد المجال النفسي،ثم % 22.2بنسبة  ثالثةالمرتبة ال المجال التربوي،ثم % 2700وبنسبة  الثاني

 .% 2702بنسبة  المجال الصحي ،واخيرا %  19,0ل المرتبة الرابعة بنسبة احت

 

 

 

 الفصل الخامس

  وامل تسرب االناث من المدارس

 :تسبب في تسرب البنات من المدارس اهمهاعوامل عدة ظهرت 

 ةالترررررري مررررررر بهررررررا العررررررراق ومررررررا تعرضررررررت لرررررره االسررررررر واالمنيررررررة  الظررررررروف السياسررررررية -1

عررررررر  المنررررررراطق فررررررري بالعراقيررررررة مرررررررن اثرررررررار العنررررررف واالرهررررررراب والتهجيرررررررر الطررررررائفي 

الرررررذي اثرررررر علررررى تسررررررب البنرررررات مرررررن المررررردارس خوفرررررا  وحالررررة عررررردم االسرررررتقرار االمنررررري

ولشررررردة خشرررررية االبررررراء علرررررى بنررررراتهم  علررررريهم مرررررن القترررررل او االختطررررراف او التهديرررررد بالقترررررل

سررررربب ذلرررررك فررررري زيرررررادة نسرررررب تسرررررربهن وخصوصرررررا اذا كانرررررت المررررردارس بعيررررردة جررررردا 

 .عن مناطق سكناهن 

صرررررررعبة وضرررررررعف فررررررري معررررررردل الررررررردخل الشرررررررهري لالسررررررررة األوضرررررررار االقتصرررررررادية ال . -2

وقرررررد تمترررررد للعائلرررررة الممتررررردة اي االجرررررداد الرررررذين يسررررركنون العراقيرررررة وكبرررررر حجرررررم االسررررررة 

كقرررروى عاملررررة ومررررا يتطلبرررره  بنرررراتحاجتهررررا الررررى الفرررري بيررررت واحررررد صررررغير فضررررال عررررن 

 .في االعمال اليومية لتوفير دخال اضافيا  لالسرة بناتهم من زج 

مرررررررن قبرررررررل أوليررررررراء األمرررررررور والمررررررردراء اليرررررررومي للتلميرررررررذات عررررررردم متابعرررررررة الحضرررررررور  -0

لبيرررررران اسررررررباب  يررررررابهن والمشرررررركالت الترررررري يعررررررانن منهررررررا اليجرررررراد الحلررررررول والمشرررررررفين 

 الالزمة لحلها.

الضرررررعف فررررري تطبيرررررق قرررررانون التعلررررريم االلزامررررري ،والواقرررررع التربررررروي الرررررذي يعررررراني مرررررن  -2

 ضعف االمكانات الفنية والمادية المتوفرة في المدارس.

نفصررررررال الت النفسرررررية التررررري تعررررراني منهرررررا الفتيررررررات فررررري االسرررررر العراقيرررررة مثرررررل االمشرررررك -1

تغييررررررب االب عررررررن المنررررررزل  الوالرررررردين بسرررررربب الطررررررالق او الوفرررررراة او تعرررررردد الزوجررررررات او

فرررري نسرررربة تسرررررب البنررررات  فقرررردان كررررال االبرررروين او احرررردهما  كلهررررا عوامررررل سررررببت زيررررادة

 من المدارس.

تعلرررررررريم للفترررررررراة واثرررررررراره النفسررررررررية باهميررررررررة ال أوليرررررررراء األمررررررررورعنررررررررد ضررررررررعف الرررررررروعي  -2

وفائدتررررره لهرررررا نفسررررريا  واالجتماعيرررررة عليهرررررا لتاخرررررذ دورهرررررا الحقيقررررري فررررري بنررررراء المجتمرررررع

 .واجتماعيا وتربويا ومعرفيا واقتصاديا
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ة مسررررررتواه العلمرررررري ومتابعررررررة عرررررردم تعرررررراون البيررررررت مررررررع المدرسررررررة فرررررري رعايررررررة التلميررررررذ  -9

 والنفسي والصحي .

او دروس تسهم في تنمية مواهبهن وقدراتهن الفنية ة وسائل ترفيهيامتالك المدرسة ل عدم   -0

 . والرياضية 

االباء في استمرار تمسك والعادات والتقاليد المتزمتة واالتجاهات الوالدية السلبية نحو تعليم البنت  -7

وعدم االختالط بين الجنسين في ، الزواج المبكر للبناتمثل)بع  المناطق بالعادات القديمة 

 ، كلها عوامل ساهمت في زيادة نسبة تسرب البنات من المدارس.(ية المختلطةالمدارس االبتدائ

اذ التحتررررررروي تلرررررررك واالبنيرررررررة المدرسرررررررية للمرررررردارس الضررررررعف فررررررري البنيرررررررة التحتيرررررررة  -13

والتربويرررررررة فررررررري نرررررررور البنررررررراء ومسررررررراحة  المررررررردارس علرررررررى ابسرررررررط الشرررررررروط الصرررررررحية

ومسررررررتلزمات المدرسررررررة مررررررن صررررررفوف حديثررررررة وقاعررررررات رياضررررررة ومسررررررارح الصررررررفوف 

 .عم اوحانوت لبيع الطعام او مطا

تررررررري تهمرررررررل ات القائمرررررررة علرررررررى اسررررررراس الحفرررررررظ واالسرررررررتظهار والمتحانرررررررطبيعرررررررة اال -11

ممررررررا يسرررررربب  وال تقيسررررررها وال تنميهررررررا ة انيررررررة عنررررررد التلميررررررذالجوانررررررب المهاريررررررة والوجد

 وتهديده. الخوف والرهبة التي تعيشها الفتاة من رهبة االمتحان

تكرررررراليف الدراسررررررة سررررررر العراقيررررررة بسرررررربب ضررررررعف االمكانررررررات الماديررررررة لمعظررررررم األ  -12

التررررري تحتاجهرررررا التلميرررررذة ومالبرررررس فضرررررال عرررررن اجرررررور النقرررررل مرررررن لررررروازم وقرطاسرررررية  

مررررررن البيررررررت الررررررى المدرسررررررة وبررررررالعكس سررررررببت ضررررررغطا علررررررى كاهررررررل رب االسرررررررة ذات 

 . الدخل المحدود مما سبب زيادة تسرب البنات من المدارس

ل المدرسة وعدم اتبار نظريات علم النفس التي تتعر  لها البنات داخالعقوبات البدنية  -10

فضال عن واساليب التربية الحديثة شكلت سببا مهما من اسباب تسرب البنات من المدارس .

المعلمين يتمادون في بع  قد  جعل من قبل المشرفين االشراف على المدارس  ضعف 

 .بناتالعقوبات الموجهة لل

في  البناتأمور صل ادارة المدرسة بأولياء اتوالغياب المتكررللبنات من مدارسهن، وضعف  -12

 ها.المدارس ادى الى زيادة في تسربهن من

خوف االباء واالمهات من اصابة بناتهم باالمرا  او انتقال العدوى لهن من زيمالتهن  -11

 المصابات باالمرا  المعدية في بع  المدارس.

 

 الفصل السادس

 نتائج البحث وتوصياته

 البحث: نتائجاوال:

طيلة كبيرة جدا والمرحلة الثانوية اعداد البنات المتسربات من المرحلة االبتدائية  ت هرظ -1

-2312م ولغاية العام الدراسي  2331-2332االعوام الدراسية في المدة من العام الدراسي 

 . م 2310
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تسربهن اسبة او ظهره م  2331-2332   الوسم ال راس  لتسرب الباسه ظهره اايا اسبة  -2
 .2310-2312%    الوسم ال راس  201%    حين ظهره ارل اسبة لتسربهن 007

وفي  بس ةاسب تسرب الباسه اايا  ن اسب تسرب الباين س   االاسام ال راسية و ي  ظهره  -0

 . ايضا المرحلتين االبتدائية والثانوية

هي الصف ية في المرحلة االبتدائظهرت اكثر الصفوف الدراسية التي تتسرب منها البنات  -2

% سبيغه ارل اسبة لتسربهن    الص  االسل 202او بيغه اسبة تسربهن الخامس االبتدائي 
 %.102االبت ار  او بيغه 

نسب تسرب البنات في محافظة بغداد لوحدها ارتفار تدريجي في نسب تسرب البنات في ظهرت  -1

 % ت ل س207يغه اسبتهس ) او ب 0مدينة بغداد اذ ظهرت اكبر نسبة لتسرب البنات في رصافة /

  0التابعة الى رصافة /والنهروان  ،والمعامل ،العبيدي،ومدينة الصدر وهي )هذه المنطقة  هشهدت

 وفولشدة خوقتل امني وما تبعه من عمليات تهجير طائفي انفالت حالة (والمناطق المحيطة 

بهن حيث عمليات سبب ذلك في زيادة نسب تسرمن القتل او االختطاف االباء على بناتهم 

ارهابية كثيرة وحاالت خطف فضال عن الضعف في البنية التحتية واالبنية المدرسية في تلك 

وضعف في الوعي باهمية تعليم البنات فيها واالختالط مع الذكور في المدارس  المناطق

 .االبتدائية 

 %1202اذ بلغت بارفي محافظة االن ظهرت اعلى نسبة لتسرب البنات من المدارس االبتدائية  -2
 فيهاوالمجاميع المسلحة  اإلرهابيتنظيم القاعدة  تهديداتبسبب ما شهدته تلك المحافظة من 

وضعف في الوعي ،  م ان  بيوة ال ا  ة الوشسررية الت  تشو  ايا الزساج ال ببر ليباسه،

 .باهمية تعليم البنات فيها واالختالط مع الذكور في المدارس االبتدائية 

 ييييييييين  اسيييييييييب تسيييييييييربهناريييييييييل  ييييييييين هيييييييييره اسيييييييييب تسيييييييييرب البايييييييييسه  ييييييييين ال رحيييييييييية الثساسيييييييييية ظ -9
قرررررررد يعرررررررزى ذلرررررررك الرررررررى تطرررررررور المنررررررراه  الدراسرررررررية بمرررررررا يتناسرررررررب  ال رحييييييية االبت اريييييييية

وزيرررررررادة نضررررررر  الفتررررررراة وحاجرررررررات التلميرررررررذ والتطرررررررور العلمررررررري المتسرررررررارر فررررررري العرررررررالم 

وتحسررررررن ة . باهميررررررة التعلرررررريم فرررررري حياتهررررررا والنفصررررررال الجنسررررررين فرررررري المرحلررررررة الثانويرررررر

 الجتماعية للشهادة والحصول عليها.الشعور بالقيمة االعتبارية والعلمية وا

 ييييييييي  ال رحيييييييييية الثساسيييييييييية ظهيييييييييره ابثييييييييير الصييييييييي س  ال راسيييييييييية التييييييييي  تتسيييييييييرب  اهيييييييييس البايييييييييسه  -0
 . %201او بغيه اسبة تسربهن  ه  الص  السس   اال ب 

م  حس ظسه الوراا     حس ظة    ا س  ن ال رحية الثساسية اسب تسرب الباسه اايا  ظهره -7
تنظيم القاعدة  تهديداتما شهدته تلك المحافظة من ر  يوزى الا %ت 902او بيغه اسبتهس) اياسى

  م ان  بيوة ال ا  ة الوشسررية الت  تشو  ايا الزساج  فيهاوالمجاميع المسلحة  ياالرهاب
 ال ببر ليباسه.
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المجال األقتصادي في المرتبة االولى واحتل ظهر  ي س يتويا بسراا اسليسا ا سر التي يواه  -13

المجال واحتل ،احتل المجال التربوي المرتبة الثالثة في حين ، نيالمجال األجتماعي المركز الثا

 .المجال الصحي المرتبة االخيرة واخيرا احتل ،النفسي المرتبة الرابعة 

 :التوصياتا:نيثا
 صيسه اه هس:    سا اتسرر البح  ا   تس  سن البسحث ي  

االسر التي التقوم قانون التعليم االلزامي وذلك يتكليف الجهات الرسمية بمتابعة العمل ببتفعيل  -1

من المدراس ويعاقب  نون التعليم االلزامي او التلميذات المتسرباتبقا بتسجيل بناتها المشموالت

 ولي أمر كل تلميذة يتخلف عن تقديم أبنته للدراسة .

ملسسات المجتمع المدني في عقد ندوات مركزية وقطاعية الطراف العملية التربوية التعاون مع -2

باهمية للتوعية من تسرب البنات عالية  من نسبواالهالي وخاصة المناطق التي تعاني مدارسها 

 .على البنت وعلى المجتمعالسلبية التعليم واثار التسرب 

يحضرها المعلمون والمعلمات بصورة دورية لبحث االهتمام بعقد مجالس اآلباء واألمهات  التي -3

 مشكالت التلميذات وحلها وتوطيد العالقة بين األسرة والمدرسة  . 

توعية اآلباء واالمهات من أألضرار التي يلحقها الزواج المبكر ببناتهم من الناحية االجتماعية -4

 ة.والنفسية والتعليمية من خالل الندوات او وسائل االعالم المختلف

كي ال تزج بناتها في العمل لتوفير متطلبات  العراقية لألسرةتحسين مستوى الدخل الشهري  -5

 .االسرة المادية

اعتماد برنام  التغذية المدرسية وتوزيع الطعام الصحي الغني بالفيتامينات مجانا على التالميذ  -6

 ومي.ثره البالغ في زيادة دافعيتهم لاللتحاق بالمدرسة والحضور اليال

بدء العام الدراسي بوقت كافي قبل للتالميذ العمل على ضرورة توفير المستلزمات الدراسية  -7

 على استمراره بالمدرسة وعدم خلق االعذار لتركها. ةكونها تساعد التلميذ

في المرحلة االبتدائية وخصوصاا بالنسبة للصفوف الثالثة االولى التقليدية ألغاء نظام االمتحانات  -8

كله االمتحانات لما تش ةالواجبات المدرسية ) الوظيفية ( أساساا لتقويم التلميذالنشاطات او عتبار وأ

 .من خوف ورهبة عندها

ز بدال من التركي(الوجدانية والمهارية )وهي   ة شامالا لجميع جوانب نموهاأن يكون تقويم التلميذ-9

 .علي الحفظ االلي المعلومات

أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة ووضع بع  ية التي يمارسها منع العقوبات البدن  -01

 .للحد منهاضوابط 
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االهتمام بهوايات التلميذ ومحاولة تشجيعها من خالل إقامة المعار  الفنية والموسيقية -00

 والمسابقات الرياضية وتشخيص الموهوبين ومتابعتهم.

العطررررررراء التالميرررررررذ فرصرررررررة  زيرررررررادة االهتمرررررررام بدرسررررررري التربيرررررررة الرياضرررررررية والفنيرررررررة-02

لممارسرررررررة النشررررررراطات المدرسرررررررية التررررررري تسررررررراعد فررررررري التخفيرررررررف عرررررررن عررررررربء العمرررررررل 

 والدراسة.

تطررررررروير المنررررررراه  الدراسرررررررية بمرررررررا يتناسرررررررب وحاجرررررررات التلميرررررررذ والتطرررررررور العلمررررررري -03

 المتسارر في العالم مثل كتب اللغة االنكليزية ،والرياضيات،والعلوم.

 .الت  ت ت ر لهس    ال  ار    ت سر ة اليل التويي سالسسسرالح يثة  تس ير ال قتبراه

زمة من االسر المهجرة او المتعففة من خالل تقديم كافة التسهيالت الال ميذاتاحتضان التل -12

في  هناو ادخال دعم المادي والمعنوي لهنفي الصف في تقديم ال لمساعدتهن على مواكبة اقرانهن

 .لتخفيف عن معاناتهندورات تقوية 

فتح دورات للتقوية في العديد من المدارس في العطلة الصيفية للتلميذات المكمالت لمساعدتهن  -11

 على رفع مستوياتهن العلمية .

المتابعة الجدية لحاالت  ياب التلميذات او رسوبهن من قبل ادارة المدرسة وذلك باالتصال  -12

ا اوبشكل  ير مباشر من خالل مباشرة باسرتها للتعرف على مشكالتها والعمل معا على حله

تكليف اعضاء مجلس االباء واالمهات بزيارة اسرة التلميذة التي تعاني من مشكلة والعمل على 

 حلها.

التوسع في انشاء المدارس لتخفيف العبء عن المدارس التي تعاني ازدحام في صفوفها لتقليل  -19

ز المعلم على التلميذة التي تحتاج الى رعاية االثار السلبية من الكثافة العددية للتالميذ على تركي

 خاصة كي تستطيع مواكبة زميالتها.

 قيام اإلدارة بايالء العناية التامة بالدروس االضافية المخصصة للتلميذات الضعيفات دراسيا. -10

العمل على تشجيع التلميذات  اللواتي يعانن من مشاكل اقتصادية او اجتماعية تمنعهن عن  -17

ة الدراسة في المدرسة الى التسجيل في مدارس التعليم المسائي العطائهن فرصة مواصل

 لمواصلة تعليمهن مع االيعاز الى المدارس المسائية بتسهيل قبولهن فيها.

االستمرار في تحسين بع  مواد المناه  الدراسية تاليفا ةتطبيقا وجعلها اكثر فهما وارتباطا  -23

 تهم من خالل االمثلة والتطبيقات التدريبية .بحياة التالميذ ليناسب بيئا

وخصوصا  ير الملهلين تربويا لغر  تزويدهم تدريبية للمعلمين الدورات االكثار من فتح ال -21

بالمهارات الالزمة الدارة الصف بكفاءة وفاعلية واعطائهم مثال دروسا في كيفية مراعاة الفروق 

ل علمي وموضوعي فضال عن تدريبهم على توظيف اساليب تقويمهم بكالفردية بين التالميذ و

 تكنولوجيا التعليم في التدريس.

تجعل تدريسية حديثة تجعل الدرس محببا و ائقتدريب المعلمين وتاهليهم على استخدام طر -22

 يقا .شوالدرس اكثر ت

 االهتمام اعداد وتاهيل المعلمين بما بتناسب والتطور الحاصل في تكنولوجيا التعليم -23

تحسررررررين الشررررررعور بالقيمررررررة االعتباريررررررة والعلميررررررة تحسررررررين الراتررررررب الشررررررهري للمعلررررررم ل -24

 .لحصول عليهالجهد المبذول لتقديرا لوالعلمية االجتماعية للشهادة 
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 العلميرررررررة  هماتتكليرررررررف المعلمرررررررين فررررررري التررررررردريس علرررررررى اختصاصررررررر عنرررررررداالعتمررررررراد  -25

 .دون اهمالها ةالدقيق

نظريرررررررات علرررررررم الرررررررنفس الحديثرررررررة عنرررررررد بيقرررررررات تطل التاكيرررررررد علرررررررى توظيرررررررف المعلرررررررم -26

 .التعامل مع التالميذ 

 

 

 

 

 

 :المصادر

، ترجمررررررررة  االهللللللللدار التربللللللللوي مشللللللللكلة  الميللللللللة( ، 1792).ل ،برايمررررررررر . أ. برررررررراولي -1

 صادق أبراهيم عودة ، اللجنة االردنية للتعريف والتوجيه والنشر ، عمان.

مطبعة ، بغداد،  في التعليم التسرب( ، 1792وجانييت ) حكمت عبد هللا ، خضر بني،البزاز  -2

 وزارة التربية،بغداد.

التشريعات التربوية مجمو ة من القوانين والقرارات (،1799جمهورية العراق،وزارة التربية ،) -0

 ،الجزء الثاني . واألنظمة التربوية

 (2310إلحصاء)اجمهورية العراق ،وزارة التربية ،المديرية العامة للتخطيط التربوي ،مديرية  -2

 .4002/ 4004ولغاية  ام 4002/ 4002التقارير السنوية للسنوات منذ  ام ،

تسرب االناث في المرحلة (،1770الخرزجي،كاظم  يدان،والسامرائي مهدي صالح ) -1

،بغداد،وزارة التربية ،مركز البحوث والدراسات التربوية  االبتدائية،االسباب والمعالجات

 مطبعة دارالحكمة، بغداد .. مم المتحدة للطفولة)اليونسيف(بالتعاون مع منظمة اال

،جامعة  مناهج البحث التربوي(،1773حسين عبد الرحمن )أنور حنا، داوود ،عزيز -2

 بغداد،مطبعة جامعة بغداد.

ظاهرة التسرب من التعليم االبتدائي األسباب واآلثار  (،2332الربيعي،ماجد زيدان ) -9

 مساعدة منظمة األمم المتحدة للطفولة)اليونسيف(.بحث صادر بوالمعالجات،

التسللللللرب فللللللي التعللللللليم االبتللللللدائي فللللللي دولللللللة  ،(1702، أبررررررراهيم علرررررري هاشررررررم )السررررررادة  -0

 .1، ط  قطر
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، دراسلللللللللة مقارنلللللللللة  لللللللللن نسلللللللللب النجلللللللللا  ( 1709السرررررررررامرائي، مهررررررررردي صرررررررررالح ) -7

ة والرسللللللوب والتسللللللرب بللللللين طلبللللللة األقسللللللام الداخليللللللة والطلبللللللة الخللللللارجيين فللللللي كليلللللل

 ، بغداد، مطبعة جامعة بغداد. ةلالتربية وكلية الصيد

،  التسرب من التعليم االبتدائي التشخيص والمعالجة(،1707صالح ، أحمد خلف وآخرون ) -13

 العراق مطبعة وزارة التربية.

(،تسرب التالميذ في المرحلة االبتدائية األسباب والمعالجات، 2330الطائي،حاتم علو،واخرون) -11

 ،العدد الثاني، مطبعة الشركة العامة إلنتاج المستلزمات التربوية،بغداد. دراسات تربويةمجلة 

 هاالتربيللللللللللة فللللللللللي الللللللللللبالد العربيللللللللللة حاضللللللللللر ، (1792عبررررررررررد هللا ) ،عبررررررررررد الرررررررررردايم -12

 .م للماليين ، بيروت ، دار العل ومشكالتها ومستقبلها

باحث في التربية والعلوم ء للاإلحصا،1700عوده ،احمد سلمان وخليل يوسف الخليلي ،-10

 ،دار الفكر ،عمان . االنسانية

 ،بغداد.حول خطة كمية التعليم االبتدائي في العراق،( 1793فرولين )الغفار ،عبد  -12

 ، القاهرة .أقتصاديات التسرب( ، 1790فهمي ، محمد سيف الدين ) -11

فلللللللي التسلللللللرب ( ، 1792)جانيرررررررت خضرررررررر بنررررررريالقاسرررررررم ، برررررررديع محمرررررررود مبرررررررارك ،  -12

، وزارة  التعلللللليم المتوسلللللط و واملللللله فلللللي العلللللراق ملللللن وجهلللللة نظلللللر الهيلللللأة التدريسلللللية

 ،بغداد.التربية 

مكتبة النهضة  (،0790( لسنة)020شر  قانون العمل رقم )( ، 1792كرم ، عبد الواحد ) -19

 .  ،بغداد1،ط

ثالث االولى في االهدار التربوي في المراحل الدراسية ال(،1702كريدي ،ياسين عبد الحميد )-10

،رسالة  0712-0714ولغاية  0797-0791النظامين التعليمين العراق واالردن للفترة من 

   ماجستير  ير منشورة ،االردن ،الجامعة االردنية،الكلية التربوية.

العوامل االقتصادية واالجتما ية لظاهرة تسرب تالميذ (،1790متولي،نبيل عبد الحليم) -17

،رسالة ماجستير  ير منشورة،كلية ة ،دراسة ميدانية بمحافظة الدقهليةالمرحلة االبتدائي

 التربية،جامعة المنصورة.

تطوير تعليم اإلناث للمرحلتين االبتدائية والثانوية في  موم (، 1709محمد ، سميرة نوري) -23

 ، بغداد، مطبعة جامعة بغداد.القطر

حلقللللللة تسللللللرب التالميللللللذ فللللللي  ،(1790 المنظمررررررة العربيررررررة للتربيررررررة والثقافررررررة والعلرررررروم)-21

امرررررررة الهيئرررررررة الع،(0794مرحللللللللة التعلللللللليم االبتلللللللدائي المنعقلللللللدة فلللللللي الجزائلللللللر سلللللللنة )

  .للمطابع األميرية ، القاهرة 
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22-Good,Carter.V.,Dictionary of Education, Second Edition McGraw- hill Book,New 

Yopk ,P.187. 

 

 23-Kendall, W.L, (1986).Education in Developing countries, Paris, unesco. 

Good ,carter .V. dictionary of education 3nd.ed.Megrawhill,newyork. 
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 (3ملحق ) 

 م/ استبانة مفتوحة

 اخي العزيز ..............

 اختي العزيزة ...........

 تحية طيبة:

تتناول التعرف على )اسباب تسرب البنات من المدارس (لغر   يروم الباحثون القيام بدراسة 

الوقوف على اسباب هذه الظاهرة وتشخيصها لدراستها دراسة علمية ،لذا يرجون منك االجابة 

 على السلال االتي:

 س: ماهي برأيك أسباب تسرب البنات من المدارس ؟

 يرجى تثبيت المعلومات االتي:

 التحصيل الدراسي:

 العمر:

 س:الجن

 

    مع الشكر والتقدير                                                    

 نالباحثو                                                                                    
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 (4ملحق ) 

 :لبحثا اداة بناء في تمت االستعانة بهم والمختصين الذين الخبراء قائمة بأسماء 

 بيية  التربية باسه /وس وة بغ ا . / شسبر  ب ر وسسمأ. .  -1

 أ. . يسس   سلت السسا   /بيية التربية االسسسية / الوس وة ال ستاصرية. -2

 أ. . اح   اب  الزهر  /بيية التربية االسسسية / الوس وة ال ستاصرية. -0

 غ ا .ا. . سا   اب  ال س ر/ بيية التربية ليباسه/وس وة ب -2

 ا. . س سا اب  الهس   اوم /بيية التربية ابن الهيثم /وس وة بغ ا . -1

 ا.م. .حسين او ة الحسيا /بيية التربية ليباسه/وس وة البس ة. -2

 ا.م. . بريم بمسم قي /بيية التربية /وس وة ال س سية. -9

 م. . أ ل بسظم  ير  / بيية التربية ليباسه/وس وة بغ ا . -0

 

 ( 5ملحق ) 

  االداة بشكلها النهائي

 

 ضعيفة متوسطة  الية المجاالت واسبابها ت

 :المجال األقتصادي أ

ضعف امكانية االسرة ماديا" في تحمل نفقات الدراسة  -1

 ولوازمها

  
 

 

 

    حاجة االسرة  لى  مل التلميذ داخل البيت وخارجه -2

 :المجال التربوي ب

 ا المعلمة ضد التلميذ.العقوبات البدنية التي تستخدمه -3
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 ضعف و ي اولياء األمور بأهمية اكمال اوالدهم الدراسة. -4

  
 

 

 

 

 الغباب المتكرر  ن المدرسة. -5

   

    ضعف صلة المدرسة بأولياء األمور. -1

    صعوبة توصيل المادة الدراسية من قبل المعلمة -2

    ضعف القيادة االدارية في المدرسة. -9

 :المجال األجتما ي ج

شيوع بعض العادات والتقاليد البالية التي تمنع البنت  ن  -9

 اكمال دراستها.

  
 
 
 

 

 

    الزواج المبكر. -10

   ضعف تقبل االباء لألختالف بين الجنسين في المدرسة. -11
 

 

    ضعف دافع االباء في اكمال اوالدهم الدراسة. -12

    ل االسر من منطقة الى اخرى.الهجرة وانتقا -13

    بعد السكن  ن المدرسة. -14

 التفكك األسري. -15

 

   

 :المجال النفسي د
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   شعور التلميذ باالحراج نتيجة ازدحام الصفوف. -12

 

 

خلو المدارس من وسائل التسلية وممارسة الهوايات  -19
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    ضعف رغبة التلميذ في التعلم. -19

 :المجال الصحي هـ

 كثرة انتشار االمراض الوبائية بين التالميذ. -20

   


