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ا�سباب الت�سرب 
املجتم���ع  يف  ا�شت�ش���رت  عدي���دة  ا�ش���باب 
العراقي بعد ح���دوث الكثري من التغريات 
ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية ابان 
�شقوط النظام املقبور االمر الذي ،ادى اىل 
ت�ش���رب االآالف من التالميذ م���ن مقاعدهم 
الدرا�ش���ية تارة ب�ش���بب التوترات االأمنية 
التي طالت البلد يف عامي   2007و2008 
وتارة اأخرى ب�شبب  التهجريات الطائفية 
التي ادت اىل ترك الدرا�شة واملدر�شة على 
ح���د �ش���واء ،االأم���ر الذي اث���ر �ش���لبيا على 
الو�شع العلمي للطالب وبدال من ان يكون 
طالب���ا للعل���م ا�ش���بح البع�ض منه���م طالبا 
للعمل يف ور�ش���ات احل���دادة والنجارة او 
يحجز مكانا يف اقرب ا�شارة مرورية تقع 
قرب م���كان �ش���كناه  . واحم���د واأخوه من 
ب���ن الكثري م���ن التالميذ  الذين اأ�ش���بحوا 
�ش���حايا الفقر والبطالة ليلتحقوا ب�ش���رب 
االأمين ويق�شوا بقية حياتهم يعانون من 

تخلف علمي وثقايف وح�شاري.

اآراء خمتلفة 
يق���ول خلف زيدان مدير مدر�ش���ة اجلزائر 
االبتدائي���ة املختلط���ة الواقع���ة يف منطقة 
الكاظمي���ة ، هن���اك ا�ش���باب عدي���دة توؤدي 
اىل ت�ش���رب الطلبة من املدر�شة اهمها عدم 
ت�شجيع اال�ش���رة ، على مواظبة الطفل يف 
املدر�شة ف�شال عن عدم اعطاء املعلم حرية 
التعري���ف الت���ام داخ���ل املدر�ش���ة ،من قبل 
االدارة  وكان���ه ج���اء لي���وؤدي واجب���ه فقط 
مقاب���ل ح�ش���وله عل���ى اج���ر نهاية ال�ش���هر  
، وه���ذا االم���ر يجع���ل العالق���ة ب���ن املعلم 
واالأ�شتاذ �ش���عيفة جدا ما يوؤثر ذلك �شلبيا 
دون �شك على ا�ش���تيعاب الطالب الدرو�ض 

املدر�شية .
مدر�ش���ة  يف  معاون���ة  حمم���د  �ش���ناء  اأم���ا 
اخل�ش���راء  الواقع���ة يف منطقة حي العدل 
فتقول، م���ع االأ�ش���ف غالبية االأع���ذار التي 
توؤدي اىل ت�شرب التلميذ جتري اإىل االإدارة 
املدر�ش���ية وكادرها التعليمي بغ�ض النظر 
عن الوقوف عند رغب���ة الطفل يف الذهاب 
اىل املدر�ش���ة ، اإ�ش���افة اىل غياب التعاون 
بن اإدارة املدر�ش���ة واأولياء اأمور التالميذ 
يف جمي���ع املراح���ل الدرا�ش���ية ، فالتعاون 
والتوا�ش���ل بن البيت واملدر�ش���ة مطلوب 
با�ش���تمرار فلي�ض فقط ذه���اب التلميذ اىل 
املدر�ش���ة دون رقابة ومتابع���ة فهذا وحده 
غري كاٍف وال ميت للواقع العلمي والرتبية 
ال�ش���حيحة لتجاوز االزم���ات التي تواجه 
الطرفن ، لكن مع اال�شف هذا  غري موجود 
حاليا اي التوا�شل واالت�شال بن ادارات 

املدار�ض واولياء امور التالميذ .
فيم���ا  اعرب���ت امل �ش���الح ام لثالثة اطفال 
، ي�ش���غلون مقاعد درا�شية ملختلف املراحل  
، ع���ن امتعا�ش���ها من املناهج املدر�ش���ية اذ 
قالت: لي�ش���ت هنال���ك درا�ش���ات او اأبحاث 
جدي���ة تعن���ى ب�ش���اأن املناهج الت���ي تدر�ض 
للط���الب يف املراح���ل االبتدائي���ة  ب�ش���كل 
ع���ام، ف�ش���ال ع���ن ع���دم اإمكاني���ة املعلم يف 
ا�ش���تيعابه املادة، فكيف ميكن ان يف�شر ان 
يق���ف معل���م ويدر�ض طالب  �ش���ف خام�ض 
ابتدائ���ي  م���ادة الريا�ش���يات ويقف حائرا 
اأمام تلميذه ال يعرف كيف يحقق يف  ناجت  
العملية احل�ش���ابية ، فكي���ف ميكن للطالب 
ا�شتيعاب الدرو�ض بهذه الطريقة اخلاطئة 
، وجميع رغبة الدرا�شة وحب املدر�شة يف 
ظروف كهذه ف�شال عن التوترات النف�شية 
واالأمنية واالقت�ش���ادية ت�ش���ب يف م�شب 
واحد هو عدم الرتكيز على الدرا�شة وكان 
العلم اأ�ش���بح �ش���يئا ثانويا  وامل�شتح�ش���ل 
النهائ���ي من الدرا�ش���ة ، �ش���هادة تعلق على 

احلائط للذكريات.   

وزارة الرتبية
 يقول وكيل وزارة الرتبية نهاد اجلبوري 
التعليمي���ة   امل�ش���كالت  اإىل  بالنظ���ر   ،
احلالية واملرتبطة بالو�ش���ع االقت�ش���ادي 
العملي���ة  ف���اإن  االأمن���ي   و  واالجتماع���ي 
العلمي���ة احلالية  تزداد   تعقيدًا، اإذا ربطنا 
ذل���ك  باملتغ���ريات  احلا�ش���لة يف البلد بعد 
ع���ام 2003 ،وم���ا اأفرزت���ه م���ن حت���والت 
واالقت�ش���ادي  ال�شيا�ش���ي  ال�ش���عيد  عل���ى 
واالجتماع���ي والثقايف التي رمت بظاللها 
على الواقع التعليمي العراقي ،و التحوالت 
ال�ش���ريعة التي �ش���هدها املجتم���ع العراقي 
من حيث التوت���رات االمنية والتهجريات 
ن�ش���بة  زي���ادة  اىل  كث���ريا  ادت  الطائفي���ة 
الت�ش���رب ب���ن الط���الب ب�ش���كل كب���ري جدا 
ومقل���ق يف الوق���ت نف�ش���ه، ه���ذه العوامل 
االقت�ش���ادية  االأو�ش���اع  تده���ور  اىل  اأدت 
واملعي�ش���ية لبع�ض العوائل ما حدا بها اىل 
اإجبار اأبنائهم على ترك املدر�ش���ة والنزول 
اىل �ش���احات العم���ل املختلفة ، خ�شو�ش���ا 
اذا علمن���ا ان غالبي���ة التالميذ املت�ش���ربن 
م���ن املدار����ض هم م���ن املرحل���ة االبتدائية 
وحتديدا يف ال�ش���ف اخلام����ض االبتدائي  
ل�ش���عوبة املنهج وهذه حقيقة ال تخفى عن 
الكوادر التعليمية وميكن مالحظة غالبية 
التالمي���ذ املت�ش���ربن م���ن املدر�ش���ة هم يف 
تلك املرحلة وهناك درا�شات واإح�شائيات 
توؤكد ذلك ، لذلك  اأ�ش���بحت ه���ذه الظاهرة  
االأخريت���ن  ال�ش���نتن   ج���دا يف  خط���رية 
2007 و2008و ازدادت عم���ا كان���ت عليه 

عام  2006 و2007 وهذه ال�شنوات كانت 
تعت���ر م���ن  اخط���ر ال�ش���نوات  ل�ش���خونة 
التوت���رات االمني���ة  الت���ي اث���رت ب�ش���كل 
كب���ري على  كل نواح���ي املجتمع العراقي ، 
فت�ش���رب التالميذ يف تربية   الكرخ االوىل 
ع���ام  2006 و2007  كان 2000 طال���ب 
ام���ا  االن 6000 ويف حمافظ���ة  الب�ش���رة  
طال���ب   13000 2006و2007  ع���ام  كان 
و�ش���ل ع���ام 2008 و2009   اىل 47000 
االف طال���ب وعندم���ا ،اجرين���ا اح�ش���ائية 
عل���ى املديري���ات التابع���ة ل���وزارة الرتبية 
ظهر ان االعداد تبل���غ ما يقارب 0 25000 
اىل 300000 االف  طال���ب مت�ش���رب م���ن 
املدار����ض العراقي���ة ،واأ�ش���اف اجلب���وري 
انه بعد الدرا�ش���ة واال�ش���تبيان عن ا�شباب 
الت�شرب وجد ان  الو�شع االقت�شادي كان 
ميث���ل عام���ال رئي�ش���يا ، وغالبي���ة االطفال 
املت�شربن يعملون الإعالة عوائلهم الفقرية 
، ف�ش���ال ع���ن  اكتظ���اظ املدار����ض بالطالب 
وع���دم ا�ش���تيعاب االعداد املتزاي���دة ، هذه 
االأم���ور له���ا تاث���ري  ا�شا�ش���ي و �ش���لبي يف  
املدار�ض،اإ�ش���افة  م���ن  التالمي���ذ  ت�ش���رب 
اىل  بع���د املدار����ض خ�شو�ش���ا  يف القرى 
واالري���اف والنواح���ي وخا�ش���ة مدار�ض 
االناث  فبعد  املدر�ش���ة عن ال�شكن وطبيعة 
العائل���ة العراقي���ة على وجه اخل�ش���و�ض 
املناط���ق  اىل  بناته���ا  التر�ش���ل  الريفي���ة  
البعيدة حتى لو كان املق�شود هي املدر�شة 
، وا�شار اجلبوري ان البيئة املدر�شية  يف 
الع���راق غري جاذبة مبعنى اكرث و�ش���وحا 
بيئة باردة غري م�ش���جعة المناء الرغبة يف 
الدرا�ش���ة والبقاء يف املدر�ش���ة ، ف�شال عن 
�ش���عوبة املنهج الذي ي�ش���بب عقدة نف�شية 
كامنة لدى الطال���ب بالهروب  ، لذلك اذا مل 
تتم اأي  عملية تغري على املناهج املدر�شية 
كم���ا هو معم���ول ب���ه،  يف دول العامل التي 
توج���ب عل���ى �ش���رورة تغ���ري املناه���ج كل 
خم�ض �شنوات وح�شب متطلبات التغريات 
احلا�شلة يف املجتمع والعامل وتزامنا مع  
احتياج���ات الطفل فان االح�ش���ائيات االن 
خميف���ة جدا اذا يف عام واحد)2009( بلغ 
الت�ش���رب  250000 فبع���د ع���دة اعوام كم 
�ش���يكون  عدد املت�ش���ربن ؟! اذن نحن االن 
نحو االمية ولي�ض حمو االمية ، وا�ش���اف 
اجلبوري ان البيئة العراقية االن ا�شبحت  
ممتازة جدا النت�ش���ارها ،و ال غرابة يف ان  
قلن���ا ان اأع���داد االمي���ن  يف الع���راق بل���غ  
خم�ش���ة مالين ع���ام 2008و2009  بينما 
اأم���ي، يف  يب���ق واأي  انته���ت ومل    1991

العراق .
 وا�ش���تدرك اجلب���وري قائ���ال ،ان املعاجلة 
النظ���ام  يف  �ش���امل   تغ���ري  اىل   حتت���اج 
الرتب���وي العراق���ي وذل���ك  ل���ن يح���دث اال 
بع���د  ، ت�ش���ريع قان���ون  حماي���ة الطفل يف 
املراحل الدرا�ش���ية � ي�شمن  للطفل  حماية 
اجتماعي���ة، كامل���ة وه���ذا ل���ن يح���دث اال 
بتفعي���ل قان���ون التعليم االلزام���ي ويكون 
الداخلي���ة  وزارة  م���ع  بالتع���اون  ذل���ك 
والعمل وال�ش���وؤون  االجتماعية. وا�شاف 
اجلبوري ان االح�شائيات املذكورة الحقا 
هي احدث اح�ش���ائية لوزارة الرتبية لعام 
2008و2009 تر�شد اعداد املت�شربن من 

املدار�ض . 

وراء  الر�س��وب  ن�س��بة  ارتف��اع 
زيادة الت�سرب .

واكد   وكيل الرتبي���ة نهاد اجلبوري قائال 
، ان هذه الن�ش���ب تعتر كب���رية جدا اذا ما 
جمعنا ن�ش���بة الر�ش���وب الت���ي كانت متثل 

مليون طالب عام 2008و2009 وجميعهم 
�ش���من املرحل���ة االبتدائي���ة فق���ط ، وه���ذا 
الرق���م املهول يحتاج اىل ب���ذل جهود دولة 
بالكام���ل، ي�ش���حبه تغري املناه���ج العلمية 
الدرا�شية ،الن النظام التعليمي يف العراق 
وبكل �شراحة نظام معقد اكرث مما ينبغي 
، ف�ش���ال عن تعامل الك���وادر التعليمية مع 
الطالب كانه داخل  حلبة امل�شارعة ولي�ض 
مدر�شة  ،ف�ش���ال عن عدم وجود اي تقارب 
وتفاهم ومرون���ة  يف التعامل مع التالميذ 
،ي�ش���حبه بذل جهود  اكر الإي�ش���ال املادة 
العلمية وح�شب درجة ا�ش���تيعابهم للمادة  
العلمية ، وا�شتدرك  اجلبوري قائال، نظام 
االمتحانات االن يف بع�ض الدول العربية 
وحت���ى يف اقلي���م كرد�ش���تان ،يعتم���د على 

نظام الكور�شات ،ومل تكن هناك اي ن�شبة 
ر�ش���وب اطالقا بع���د تطبيق ه���ذا النظام ، 
لك���ن يف مدار�ش���نا �ش���عوبة االمتحان���ات 
ه���ي احلاف���ز الرئي�ش���ي لت�ش���رب التالميذ 

وخوفهم من اأدائها. 
واك���د اجلبوري قائ���ال ،حقيقة اكرر القول 
ان العملي���ة الرتبوي���ة يف الع���راق فا�ش���لة 
،ويج���ب اع���ادة النظ���ر باملناه���ج العلمية 
،ا�ش���افة اىل تهيئ���ة الك���وادر التدري�ش���ية 
الكفوءة ،الن قلة كفاءة املعلم وعدم تفاعله 
م���ع الطال���ب ه���و اح���د ا�ش���باب الت�ش���رب 
والر�ش���وب يف املدار�ض ،فاملعلم بحد ذاته 
لي����ض لديه الكفاءة العلمية الي�ش���ال املواد 
الدرا�ش���ية للطال���ب ف�ش���ال ع���ن احتياج���ه 
اىل الرتبي���ة واالع���داد ، اكرث م���ن الطالب 

فكي���ف ميك���ن ان  يعل���م ويدر����ض  وه���و 
غ���ري موؤه���ل للقي���ام بالعملية التدري�ش���ية 
والرتبوي���ة ، وا�ش���اف اجلب���وري قائ���ال 
،هناك ع���دة ظواهر ادت اىل زيادة ن�ش���بة 
ت�ش���رب التالميذ من املدار�ض ت�ش���اف اىل 
�شل�شلة اال�شباب التي ذكرناها �شابقا منها 
، ال�ش���غط الذي يفر�ض على التلميذ باأداء 
اعم���ال التنظي���ف او ال�ش���رب لع���دم اداء 
واجبات���ه املدر�ش���ية ،ي�ش���اف اىل ذل���ك ان 
بع�ض التالميذ املت�شربن هم من املتفوقن 
لك���ن �ش���عف اجلانب االقت�ش���ادي والعوز 
املايل جعله يرتك املدر�ش���ة لي�شارك عائلته 

يف توفري متطلبات احلياة اليومية 

العراق ي�سري نحو االمية .
واأخ���ريا اك���د اجلب���وري يف حديث���ة ،ان 
ن�ش���بة  ازدي���اد  م���ن  يع���اين  االن  الع���راق 
االمين بن�شبة مقلقة جدا ويجب الت�شريع 
بت�ش���ريع قان���ون )حمو االمي���ة( الذي قدم 
من���ذ ع���ام ون�ش���ف عل���ى طاول���ة جمل����ض 
النواب ومل ي�ش���دق عليه ،ف�ش���ال عن عدم 
تخ�شي�ض دوالر واحد من موازنة الدولة 
لع���ام 2010 مل�ش���اريع اقام���ة دورات حمو 
االمية ،اإذن االمر االن بحاجة اىل درا�ش���ة 
حقيقي���ة وجمدي���ة من قب���ل ع���دة وزارات 
منه���ا وزارة الع���دل ،والعم���ل وال�ش���وؤون 
االجتماعي���ة . ودور وزارة الع���دل يك���ون 
باإمكانية اعادة االأحداث امل�شجونن لديها 
اىل ال�ش���ف الدرا�شي باقامة درو�ض  حمو 
امي���ة داخ���ل ال�ش���جن  ا�ش���افة اىل وزارة 
الداخلي���ة ميكنه���ا اال�ش���تفادة م���ن جتربة 
الق���وات املتع���ددة اجلن�ش���ية ، التي  قامت 
بتعليم املعتقلن وت�ش���غيلهم مقابل �شرف 
مبل���غ 10 دوالرات يوميا ، وهذا حدث يف 
�شجن بوكا وكوكر ، مبعنى اكرث و�شوحا 
ا�ش���تغالل طاقة ال�ش���جن بالعم���ل واحلكم 
عليه باالأ�ش���غال اف�شل من هدر طاقتة التي 
ميكن ان ت�شتغل للقيام  ببناء مدار�ض مثال 
اف�ش���ل من ا�ش���تغالله من قب���ل اجلماعات 
االإرهابية للقيام بالعمليات االرهابية �شد 
ابن���اء بلده م�ش���تغلة بذل���ك اأميته وحاجته 

املادية .

لظاه��رة  اليون�س��يف  تقري��ر 
الت�سرب 

 عرفت  منظمة  اليون�ش���يف الت�ش���رب لعام 
1992 بع���دم التح���اق االأطف���ال الذي���ن هم 
بعم���ر التعلي���م باملدر�ش���ة اأو تركه���ا دون 

اإكمال املرحلة التعليمية التي يدر�ض بها 

بنجاح، �شواء كان ذلك برغبتهم اأو نتيجة 
تق���ف وراء ح���دوث ظاه���رة الت�ش���رب من 
املدار����ض جه���ات لعوام���ل اأخ���رى، وكذلك 

عدم املواظبة على الدوام لعام اأو اأكرث .
الت�ش���رب م�ش���وؤولية جماعي���ة ع���دة، وكل 
جه���ة منه���ا تتحمل ق���درا من امل�ش���وؤولية، 

وهذه اجلهات هي :
1. املدر�ش���ة: وه���ي موؤ�ش�ش���ة اجتماعي���ة 
تتعام���ل وتتفاع���ل مع الواق���ع االجتماعي 
الع���ام، ولذل���ك له���ا تاأث���ري مه���م يف بن���اء 
�شخ�شية الطفل، ولكن �شوء معاملة بع�ض 
املعلمن للتالميذ، واإتباع اأ�ش���لوب العقاب 
البدين لهما تاأثري �ش���لبي، ما يثري اخلوف 
لديهم ويبعدهم عن املدر�ش���ة، ويوؤدي اإىل 
ت�ش���ربهم، ب�ش���بب غياب التعامل الرتبوي 
يف حل امل�ش���اكل م���ن قبل بع����ض املعلمن 
الذي���ن يلجوؤون اإىل ا�ش���تخدام االأ�ش���اليب 
النف�ش���ية  اآثاره���ا  ت���رتك  الت���ي  الق�ش���رية 

العميقة يف نفو�ض التالميذ
2. م�ش���كلة تخ�ض التلميذ نف�شه اأ - الغياب 
: وهي من �ش���من امل�ش���اكل الرتبوية التي 
تع���ود بنتائ���ج  �ش���يئة عل���ى التلمي���ذ، وقد 
ت���وؤدي اإىل جنوح���ه ومرافقت���ه الأ�ش���دقاء 

ال�شوء، وبالتايل ر�ش���وبه وتركه املدر�شة 
وت�ش���ربه منها، ومن اأ�شباب غياب التلميذ 

عن املدر�شة االإ�شابة ببع�ض االأمرا�ض.
اخفاقه يف اكت�شاب املعلومات واخلرات 

املدر�شية.
3 عدم تكيفه مع اجلو املدر�شي

4. خوفه من ال�شخرية والعقاب من بع�ض 
املعلمن.

5. مرافقته الأ�شدقاء ال�شوء.
ب. انخفا�ض امل�ش���توى العلم���ي: اإن جهل 
املعلمن للفروق الفردية بن التالميذ،الذي 
ي�شتوجب ت�ش���نيف التالميذ �شمن فئات، 
وكيفية التعامل معهم �ش���من اخل�ش���ائ�ض 
العقلي���ة لكل تلمي���ذ، وبالتايل ف���ان بع�ض 
اإىل  الو�ش���ول  ي�ش���تطيعون  ال  التالمي���ذ 
اأقرانه���م يف امل�ش���توى الدرا�ش���ي ب�ش���بب 
يك���ون  ق���د  اإذ  العقلي���ة،  �ش���عف قدراته���م 
التلمي���ذ  بط���يء التعل���م اأو ق���د يعاين من 
م�ش���اكل �ش���حية اأخرى مثل �شعف الب�شر 
اأو ال�شمع اأو �شعوبة يف النطق، وبذلك ال 
ي�شتطيع مواكبة املادة الدرا�شية، وبالتايل 

يوؤدي به هذا اإىل الت�شرب من املدر�شة.
ج - ك���رثة تنقل التلميذ ب���ن املدار�ض: اإن 
ك���رثة تنقل التلميذ من مدر�ش���ة اإىل اأخرى 
يوؤدي اإىل ت�شربه من املدر�شة، ب�شبب عدم 
مواكبته للمواد الدرا�شية، واختالف طرق 
التعليم من معلم اإىل اآخر، فانه يجد نف�ش���ه 
متاأخ���رًا درا�ش���يًا لع���دم فهم بع����ض املواد 
مم���ا ي�ش���طره اإىل التغيب والت�ش���رب من 

املدر�شة
3. العوامل النف�شية

اأ - �شعف الرتكيز و�شعف الذاكرة.
 ب- �شعوبة احلفظ 

ت - �شهولة الت�شتت اأو ال�شرود.   
 ث - فرط الن�شاط.

 ج - �شعوبة اإمتام  ن�شاط معن.
ح - الن�شيان.

بجن��وح  وعالقت��ه  الت�س��رب 
االأحداث

م���ن اأه���م امل�ش���اكل الت���ي ي�ش���ببها ت�ش���رب 
ع���امل  دخوله���م  مدار�ش���هم  م���ن  التالمي���ذ 
اجلنوح، من هنا ياأتي اإحدى اأهم م�شببات 
جن���وح االأح���داث، وجنوح االأح���داث هو 
ا�شطالح نف�شي اجتماعي يدل على �شلوك 
منحرف وبنظر القانون خمالفة اأو جنحة 
اأو جناي���ة ل���كل درجاته���ا وعقوباته���ا كما 
ال ي�ش���رتط باجلن���وح خمالف���ة لقانون بل 

خمالفة للعرف والتقاليد واالآداب العامة

 دور املعلم 
1. يج���ب اأن يك���ون املعل���م م���ن النم���اذج 
االإن�ش���انية املهمة الت���ي يقابلها التلميذ يف 

حياته اليومية .
2. زي���ادة خ���رات التالمي���ذ يف جم���االت 

متعددة.
3. م�ش���اركة التالميذ االإيجابية يف عملية 

التعلم  وتعزيز ثقتهم باأنف�شهم.
4. ح���ل امل�ش���اكل املختلف���ة الت���ي يتعر�ض 
له���ا التلميذ يف املدر�ش���ة والبيئة كي يحب 

الطفل املدر�شة والبقاء  فيها.
5 . ابتعاد املعلمن عن ا�شتخدام االأ�شاليب 
الق�شرية اأو العقاب البدين وح�شن معاملة 
املعلم  كي ال يكره التلميذ  معلمه وبالتايل 

يكره املدر�شة.
6 . اإن اأثر انتقال التعلم اإىل مرافق احلياة 
ي�ش���اعد املعل���م عل���ى تغي���ري ال�ش���لوك عند 

التالميذ .
7 .  اعتم���اد املكافاآت املعنوي���ة واملادية اأو 
اأي ن���وع اآخر م���ن املكافاآت وباأي اأ�ش���لوب 
يبدو مالئمًا الأن يظل الطالب يف امل�شتوى 

املطلوب اأو يحقق النجاح  املن�شود 
ب - دور جمال�ض االآباء واملعلمن

1. توثيق ال�شالت بن االآباء واملعلمن.
2. درا�ش���ة م�ش���كالت التالميذ وحاجياتهم 

والعمل على حلها  واإ�شباعها.
3. دع���م التعاون ب���ن املدر�ش���ة واملجتمع 
لبع����ض  احلل���ول  الإيج���اد  مع���ًا   والعم���ل 
املدر�ش���ة  ت�ش���تطيع   ال  الت���ي  امل�ش���كالت 

مواجهتها لوحدها مثل الت�شرب.

حاالت الر�سوب بلغت عامي 2008 و2009 مليون طالب جميعهم ميثلون املرحلة االبتدائية

العراق ي�سري )نحو الأمية( ولي�س )حمو الأمية( وخم�سة ماليني مواطن مر�سحون لزيادة ن�سبتها

حتقيق وت�سوير 
اإينا�س طارق

اأ�سباب عديدة واجهت احمد البالغ من العمر ع�سرة اأعوام ،جعلته 
يبيع علب  املناديل الورقية يف احد تقاطعات �سارع حيفا ، بعد ان ترك 

مقعده الدرا�سي وهو يف ال�سف اخلام�س االبتدائي ،لكي يلتحق باأخيه 
االكرب الذي �سبقه يف ترك مرحلته الدرا�سية املتو�سطة ، ب�سبب العوز 

املادي بعد ان فقد والده يف احد التفجريات االرهابية ، التي ح�سلت يف 
منطقة الباب ال�سرقي عام 2007 ،حيث كان والدهما �ساحب ب�سطية لبيع 

االحذية امل�ستعملة التي كانت ت�ساعده على اعالة عائلته املكونة من �ستة 
افراد ودفع ايجار غرفة �سغرية ال ت�سلح لل�سكن الب�سري.

مديرية الكرخ الثانية 
التعليم االبتدائي 7459

املتو�شطة واالعدادي 97 35
مديرية الكرخ الثالثة

االبتدائي  1429
2571 املتو�شط  

847 االعدادي 
املعاهد   56

مديرية الكرخ االوىل
االبتدائي  2695
1327 املتو�شط  
االعدادي  600

مديرية الر�شافة الثانية
12142 االبتدائي 

4920 املتو�شط 
1559 االعدادي 

30 املعاهد 
مديرية الر�شافة الثالثة

6389 االبتدائي 
4319 املتو�شط 

225 االعدادي 
6 املعاهد 

اح�سائيات ت�سرب التالميذ 
من مديريات الكرخ املختلفة

التالميذ ال�ضغار �ضائعون!

من ال�ضف االول يبداأ حمو االمية

نهاد اجلبوري

ان املعاجلة 
حتتاج اىل  تغري 
�سامل  يف النظام 
الرتبوي العراقي

العمل املبكر يقتل روح العلم


