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 ممخص البحث:

 ، االتر العراقية لد  ابخناءخنفااض متتو  المعيشة ال مؤشرات االجتماعية و التربويةعمى يهدف البحث الحالي لمتعرف    
في  ومن غير المتعممينثاخنوية في المدارس ال فردًا من المتعممين( 151) والبالغة عيخنة من االفراد ت االتتباخنة عمىوقد طبق

ان اغمب عيخنة البحث تعاخني من وجود مؤشرات اجتماعية و تربوية توصف بأخنها تمبية وقد كاخنت الخنتائج  ،قضاء بعقوبة 
وقد ياقدوا جزء من حقوقهم  ،بتبب اخنفااض متتو  المعيشة كأن يعاخني االفراد من ضعف في تكوين العالقات االجتماعية 

 كحق التعميم مما يؤثر تمبًا عمى اعدادهم التربوي .
 وقد يوصي الباحث باالتي :

 القيام بدراتة من الحين ألفر لتوفير معمومات كثياة عن هذه االترة ومعرفة المتتو  المعاشي لهم .  -1
 . وايجاد حمول مخناتبة لوضعهم المعاشي االفرادايجاد اليه لمتعرف بصورة كبيرة عمى هذه الشريحة من   -2

 ويقترح الباحث االتي :
 تاعيل قاخنون حماية االتر العراقية وتوفير المتتمزمات الضرورية لهم .  -1
 .تطوير االهتمام بالتالميذ ومد  تأثير المتتو  المعاشي عمى متتواهم الدراتي واالجتماعي -2
 الكممات المفتاحية : المؤشرات ، مستوى المعيشة ، االسرة.  
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Abstract  :  
   The current research aims to identify social and educational indicators of the low standard 
of living of Iraqi families, and the questionnaire was applied to a sample of (150) individuals 
and the individuals who are educated in secondary schools and are not educated in baquba 
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district, and the results showed that most of the sample of research suffer from the existence 
of social and educational indicators that are  described as negative due to the low standard 
of living, such as individuals suffer from weakness in the formation of social relations. They 
may lose part of their rights such as the right to education, which negatively affects their 
educational preparation . 
The researcher recommends the following: 
1- Conducting a study from time to time to provide extensive information about this family 

and know the standard of living for them . 
2-  Finding a mechanism to identify a large number of this segment of individuals and 

finding solutions appropriate to their living situation . 
The researcher suggests the following issues: 

1- Activating the law to protect Iraqi families and provide them with the necessary supplies . 
2-  Developing interest in students and the impact of the standard of living on their academic 

and social level. 
Keywords: indicators, standard of living, family . 

  

 الفصل االول
 العام لمبحثاالطار 

  :مشكمة البحث أوال :
اي اتفاذ  ،في توجيهه وهي التي تقوم بوظياة التخنمية  تؤثريط بالارد ويقوم بتربيته و االترة هي اول وتط اجتماعي يح   

 2111 ،وعواطاهم وخنشاطاتهم المفتماة وذلك بأعدادهم لمحياة المتتقبمية ) التميمي  االوتائل المدبرة لمتأثير في عقول ابخنائه
ان التخنشئة االترية في جميع المجتمعات والمتمثمة بتوفر متطمبات الارد االجتماعية  (Al-Timii,2001,p51)(51، ص

يؤدي إن اي فمل في توفير هذه المتطمبات  ،فاصة في المجال الدراتي  ،وقه واالقتصادية والتربوية تؤكد عمى خنجاحه وتا
شفصية الارد  وبالتالي تخنعكس عمى ،كون عمى الصعيد االجتماعي و التربوي جواخنب عدّة كأن يإلى اخنفااض متتواه في 

فالبد من بخناءه بشكل  ،االترة بين الارد و  االولهو االتاس وبما ان الخنظام االجتماعي  االجتماعي هخنظام وعمى طبيعة
من فالل  في هذه االخنظمة بيخنما اذا حصل ضعف ،متين لمواصمة دعمه في اخنظمة افر  كالخنظام االقتصادي و التربوي 

)  فتكون حياة الارد بين معاخناة بعدة اشباع حاجاته قتوة الحياة التي يعيشهاعدم توفير امكاخنياتهم المادية واالجتماعية 
  .(Al-Ashwal,1979,p11) ( 11، ص1979 ،االشول 
تربوية في حال الجتماعية و االالارد حياة ومن فالل عمل الباحث في الميدان التربوي فقد تحتس بوجود تأثير عمى       

و  متتو  المعيشة خنفااضلباحث لمقيام بدراتة لتحديد المؤشرات التي تارزها ظاهرة الذا عمد ا ،اخنفااض متتوه المعيشي 
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ويمكن ان تتجمى مشكمة هذا البحث من فالل التتاؤل االتي :ما  ،التعرف عمى تأثيرها عمى الجاخنب االجتماعي و التربوي 
 لد  ابخناء االتر العراقية ؟خنفااض متتو  المعيشة االجتماعية و التربوية ال مؤشراتهي 

  :أهمية البحث ثانيا :
التااهم  هودتي في جو بخناءهابتربية ااالترة كما ان االهتمام  ،مة من مراحل خنمو الكائن البشري الطاولة مرحمة ها  

إلى توافق افضل في متتقبل هؤالء إذ ان الحياة المتتقرة تؤدي  ،واالتتقرار بعيدا عن الظروف المعيشة الصعبة والاقر 
واشباع حاجاتهم  االطاال مما يؤثر عمى مد  مشاركتهم وتااعمهم مع البيئة والمجتمع والقيام بدور فعال في تتمية ذواتهم

 .(Danil,2001,p23)(  23، ص2111 ،داخنيال )  ويعمون الى تحقيق رغباتهم
 ، صرفاته وتموكه وكثيرًا من فبراتهاغمب عاداته وت لذا فهي تشكل اردت االولية التي يتااعل معها الفاألترة اهم الجماعا

مما يخنشأ فرد  ،الذي يخنشأ في ظل ظروف معيشية صعبة يؤدي إلى اخنفااض متتواه التربوي والخناتي واالجتماعي بيخنما الارد
 ،حرماخنهم لمكثير من الحقوق  اقل قدرة عمى تحمل الصعاب وقمة االهتمام بمتتواه التربوي واالجتماعي مما يؤدي إلى

  وقد يكون عرضه لمكثير من المشكالت الخناتية و الصحية واالمخنية وغيرها  ،متوجه خنحو العمل وترك المدرتةويميمون ل
حيث يتتااد مخنها المعممون واالفصائيون التربويون واالجتماعيون  ،ة إلى دراتات الطاولة تعد الدراتة الحالية اضافة مهم

بصاة عامة من الخنتائج والتوصيات التي يمكن ان تكشف عخنها الدراتة . من اجل صخنع متتقبل افضل لألطاال واتتثمارهم 
 والبخناء . وض خنحو التقدم في البخناء والتقدم فهم عماد االمة وعميهم تعد اآلمال في المجتمع والخنه

  :اهداف البحث : ثالثا
 االتر العراقية. ابخناء لد  يشةخنفااض المتتو  المعال المؤشرات االجتماعية و التربويةقائمة بتحديد  -1
 التعرف عمى المؤشرات االجتماعية و التربوية لد  ابخناء األتر العراقية في قضاء بعقوبة. -2

 حدود البحث :  رابعًا :
 .المخنطقة الشرقية  –يتحدد البحث الحالي بأبخناء االتر العراقية من المتعممين وغير المتعممين في قضاء بعقوبة المركز  -

  :تحديد المصطمحاتخامسا :
 (44، ص2112،: هو تحديد حجم المشكمة وقياتها قياتا دقيقا لموقوف عمى الوضع الراهن لها )حافظ  المؤشر – 1

(Al-hafiz,2002,p44)  
 37، ص2114 ،) االعرجي ع معدالت البطالة وزيادة الاقرهو اخنفااض خناتج عن ارتاا انخفاض المستوى المعاشي :-2
 )(Al-Araji,2004,p37) . 
وخنعخني بها عالقة الارد بأترة ومجتمعه والتي يترتب عميها اضطراب اي شيء من الدافل في  الحالة االجتماعية : – 3

 هذه االترة . 
 ،واؤثر في تحصيمه الدراتي ) رمزي  اردهي تمك العوامل واالتباب ذات العالقة بالمحيط التربوي لمالتربوية :الحالة  – 4

 . (Ramzi,1986,p17)(  17،ص1986
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وهي ضرورة حتمية لبقاء  ،االترة: هي اتحاد تمقائي تؤدي اتتعدادات القدرات الكامخنة في الطبيعة البشرية الى االجتماع -5
    (13، ص1993،ويتحقق ذلك عن طريق المقاء الدائم المتتقر بين افراد االترة )الفشاب ،دوام الوجود االجتماعي 

.(Al-Khashab,1993,p13) 

 الفصل الثاني
 سابقةالنظري ودراسات  االطار

 :االفرادى المعيشة وتأثيرها عمى انخفاض مستو : أوال
من الحقائق التي ال يفتمف عميها احد في الوقت الحاضر هي الجواخنب االقتصادية في اي مجتمع تشكل محورًا اتاتيًا    

تقوم عميه حياة الخناس في مفتمف صورها واشكالها . ومما الشك فيه ان لمعوامل االقتصادية تأثيرا كبيرًا ومهما في كل 
والمؤتتة التربوية ليتت بعيدة عن تأثير العوامل االقتصادية ومن هخنا ال  ،مؤتتات المجتمع والمشكالت التي تحدث فيه 

بد لخنا ان خنوضع العوامل التي لها تأثير كبير عمى الطال من هذه العوامل التي تتبب في اخنفااض المتتو  المعاشي 
(  65، ص2116 ،) عاقل تصادي قلألترة العراقية مما تؤثر تمبًا عمى الحالة االجتماعية والتربوية لألطاال هو العامل اال

(Aqel,2006,p65). 
فالوضع االقتصادي التيئ والاقر  ،يؤثر العامل االقتصادي تأثيرًا مهما ويتهم إلى حد بعيد في تكامل شفصية الارد 

ات ويعرض االبخناء إلى مفتمف الفبر  ،من شأخنه ان يؤثر في تماتك االترة  ،واالضطراب االقتصادي وعدم الشعور باألمن 
مخنها الطالب ولذلك يمكن القول ان العوامل االقتصادية هي تبب الكثير من المشكالت االجتماعية التي يعاخني  ،القاتية 

ة االداء التربوي وتؤدي إلى الكثير من مشكالت توء التكيف االجتماعي مما تؤدي غمى فاض درج ،بشكل فاص 
  (Hijazi,2015,p45)( 45، ص2115 ، حجازي)لألطاال 

وقد اضطر الكثير من التالميذ في الوقت الحاضر وبتبب ارتااع تكاليف المعيشة إلى الدفول إلى ميدان العمل والكتب 
وذلك لصعوبة الجمع بين  ،المادي فالل مدة الدراتة عممًا بأن العمل يؤثر تمبًا في المتيرة العممية والتربوية لمطالب 

 ااض روح التعي والمثابرة لديهمذلك يؤدي إلى اخنفااض متتواه التربوي واخنف متطمبات الدراتة والعمل في ان واحد اذ ان
ادت إلى التأثير  تعد كمؤشراتعدة  اتباب لذا فقد شفص ،(Al-Shahri,2007,p88)( 88،ص 2117،)الشهري 

  -التمبي عمى االطاال من الخناحية االجتماعية والتربوي اهمها :
من مشكالت تتهم في حدوث توء المعاممة واهمال الطال مخنها الحالة  اردلمعوامل االهل او مقدمي الرعاية  – 1

وكذلك فان عمر الوالدين يؤثر في حدوث التأثير التمبي  ،االقتصادية واضطراب الشفصية لموالدين واالهمال في الطاولة 
  اردعمى ال

تماعي والتربوي في بعض االتر خنتيجة والتأثير عمى وضعيهم االج فراديزداد توء معاممة اال -عوامل االترة : – 2
البطالة والعزلة االجتماعية كل هذه العوامل تؤثر و  ،الطالق  ،ظروفهم الحياتية مثل الفالفات الزوجية والعخنف المدرتي ل

 .(Hamada,2010,p44)( 44،ص 2111 ،) حمادة   اردالتعميمي لمو  الجاخنب االجتماعيفي 
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فهم االهل لمراحل تطور الطال ودرجة خنموه الجتدي واحتياجاته الخناتية واالجتماعية عدم  -عوامل تتعمق باألطاال : – 3
والتربوية لها عالقة كبيرة باخنفااض متتواه االجتماعي والتربوي وان اخنفااض المتتو  المعيشي اد  إلى تدهور وضعه 

 .(Aqel,2006,p72)(72،ص2116 ،بشكل كبيرة ) عاقل  ارداالقتصادي واالجتماعي مما يؤثر تمبي عمى ال

 اسباب انخفاض المعيشة:ثانيا 
وقد يكون  ،فال يعمل عمى زيادة دفمه لتحتين متتواه المعيشي  ،ذاتية: فقد يكون الارد اقل من غيره في تاهم مشكالته  -1

اي ان توء التدبير وعدم اتتعمال الحكمة في االخنااق مما يؤدي الى ارباك في  ،جهمه تببًا في توء تصرفه في دفمه 
 متتو  المعيشي اليومي .

العوامل الطبيعية : وهي من العوامل التي تتعمق بما تتببه الطبيعة من مشكالت تؤثر عمى االفراد و المجتمعات ومخنها )  -2
لى اتالف الكثير من المخنتوجات التي يحتاجها الارد في حياته اآلفات الزراعية ( التي تؤدي ا –االوبئة  –الايضاخنات 
 اليومية .

 العوامل الدافمية: وهي التي ال تتعمق بالارد خناته بل بالمجتمع ككل ومن هذه العوامل : -3
وعدم  ،وقمة كميات االخنتاج وتوء خنوعياته  ،العامل االقتصادي: ويشمل تدخني االخنتاجية وبطء معدالت خنمو فرص العمل  - أ

 ،وارتااع تكاليف المعيشة  ،واخنفااض معدالت الخنمو االقتصادي  ،وعدم المتاواة في الدفل  ،اتتقرار االتواق 
 ،وتفايض االخنااق االجتماعي  ،باإلضافة الى التياتات االقتصادية التي تركز عمى رفع الدعم عن التمع الضرورية 

 وخندرة الفدمات و المواد االولية الالزمة لألفراد. ،وعدم اتتغالل موارد المجتمع وثرواته الطبيعية 
حيث زيادة خنمو التكاخني بمعدل خنمو اكبر من معدالت خنمو في الخناتج  ،العامل االجتماعي : ويتعمق بالخنمو الديموغرافي  - ب

وايضا  ،باإلضافة الى االوضاع المتدهورة تواء كاخنت في الريف او المديخنة  ،وشدة تااوت في توزيع الدفل  ،المحمي 
 ضعف شبكات االمان االجتماعي .

العوامل الفارجية : يعتبر االتتيالء عمى مقدرات البالن من فالل ما ياعمه االحتالل واالحتكار االجخنبي من اكبر عوامل  -4
لذا فان رغم غزارة ثروات الكثير من البمدان اال ان اتتغاللها من قبل  ،تاشي ظاهر اخنفااض متتو  المعيشة لمارد 

     وقد تتتع هذه الظاهرة يوما بعد يوم في المجتمعات ،المتتعمر االجخنبي يتتبب في افقار شعب بأكممه 
 (Ismail,2014,p251-253) .(253-251،ص2114،)اتماعيل

 االسرة :مفهوم ثالثا:  
إذ عدها  ،تبب تعدد مهامها وافتالف اخنماط الدراتة التي يتم من فاللها تخناول ماهوم االترة تعددت تعاريف االترة ب 

كما اطمق البعض عميها اخنها وحدة اجتماعية مكوخنه  ،والبعض االفر اعتبرها كجماعة اجتماعية  ،البعض تخنظيم اجتماعي 
وبخناًء عمى ما ذكر  ،من مجموعة اشفاص تكال لخناتها اتتقالاًل اقتصاديا وتكخنيا تربطهم اواصر وعالقات اجتماعية عدة 

 يمكن اتتعراض بعض من التعاريف لماهوم االترة من مخنظورات مفتماة وهي كاالتي :
 وقد تضم االترة  ،ها رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة واطاالهما او بدون اطاال عرف أجبرن وخنيمكوف االترة اخن

و االحااد وبعض االقارب عمى ان يكوخنوا مشتركين في معيشة واحدة )موتى  كاألجدادافرادا افرين 
 .(Musa,1997,p16)(16،ص1997،
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 لو الدم او التبخني ويكوخنوا بيتا واحدا وتااعمون مع  اما بيرجس ولوك فقد اعتبروا االترة اخنها اشفاص تربطهم رابط الزواج
 ألخناتهموهم يفتمقون  ،بعضهم في اطار االدوار االجتماعية المحددة كزوج و زوجة واب و ام وابن وابخنة واخ و افت 

 .(Zaki,1987,p20)(21،ص 1987،ثقافة عامة مميزة ) زكي 
  وهي  ،وقد عرف الفشاب االترة اخنها اتحاد تمقائي تؤدي اتتعدادات القدرات الكامخنة في الطبيعة البشرية الى االجتماع

ويتحقق ذلك عن طريق المقاء الدائم المتتقر بين افراد االترة  ،ضرورة حتمية لبقاء دوام الوجود االجتماعي 
 (Al-Khashab,1993,p13).( 13،ص 1993،)الفشاب

 :لألسرة: النماذج المختمفة رابعا
ومتكخنها الفاص  ،االترة الخنواة : وهي التي تتكون من الزوج و الزوجة و االوالد المخنحدرين مخنهما وتتميز بكياخنها المتتقل  -1

ويمر الارد فالل حياته  ،بأترتين لمخنشأة إحداهما هي اتر  الزوج و االفر  هي اترة الزوجة  خنواتيهوترتبط كل اترة  ،
وعخنما يتزوج  ،وتتمى اترة التوجيه  ،بخنمطين مفتماين من اترة الخنواة فهو يولد في اترة مكوخنه مخنه ومن افوته ومن والديه 

 ويكون لخناته اترة خنواتيه جديدة وتمتى اترة االخنجاب.
ة تتميز بوحداخنية الزواج او اترة متعددة والتي قد تكون اتر  ،االترة المركبة : وهي جماعة تتكون من االتر المرتبطة  -2

وتشير الى االتر الممتدة الى االتر ذات  ،زوجية )اترة زواجية( وقد تكون االترة المركبة من حيث العالقات ال ،الزيجات 
 والتي يعيش في حياة مشتركة غالبا تحت رئاتة شفص واحد. ،االجيال المتعددة 

كأن تتاهم اترة االباء برعاية االطاال او تقوم  ،االترة المعدلة: هي االترة التي تتبادل الفدمات االقتصادية و االجتماعية  -3
كما قد تضطر ظروف بعض االتر الحديثة التكوين لإلقامة لد  اتر الخنواة مع االتتقالل  ،اترة االبخناء برعاية الوالدين 

        (41،ص 2114 ،ا عن االترة الممتدة التقميدية )العويضي المعيشي وبذلك تكون خنمطا مفتما
    Al-Owaidi,2004,p40)) 

 خامسا : خصائص االسرة: 
 هي ابتط اشكال المجتمع. -1
 في كل المجتمعات وفي كل االزمخنة.توجد في اشكالها المفتماة  -2
 .لألفراداالترة هي الخنظام الذي يؤمن وتائل المعيشة  -3
 يحيط بالطال ويمرخنه عمى الحياة ويعده لممجتمع.أول وتط اجتماعي  -4
 وتتأثر بها. ،االترة كخنظام اجتماعي تؤثر فيما عداها من الخنظم االجتماعية  -5
 ومتتو  المعيشة . ،كعدد التكان  ،االحصائيات المفتماة  إلجراءإذ يمكن ان تتفذ اتاتا  ،االترة وحدة احصائية  -6
ويعتبر  ،وبالتالي يتوحد مع اعضائها ،التي يتااعل معها الطال وجها لوجه  تعتبر الخنموذج االمثل لمجماعة االولية -7

 تموكهم خنموذجا.
 االترة من فالل الوالدين تخنتقل الى االبخناء من فالل عمميات التخنشئة االجتماعية و القيم الثقافية التائدة في المجتمع. -8
تاتية الطبيعية و االجتماعية ويمكن ان تحقق الارد االترة هي الوتط الاعال الذي تمكن لمارد من اشباع حاجاته اال -9

 .(Al-Hussin,2014,p61)(61،ص2114،)الحتين  رغباته وميوله.
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 : نظرية ثقافة الفقر:سادسا
ير  اوتكار لويس وهو من ابز مؤتتي هذه الخنظرية ان لماقراء ثقافة فاصة بهم تميزهم عن االفرين ومن غير ممكن      

ويجمع الاقراء في العالم كمه عخناصر مشتركة تميزهم عن غيرهم  ،تغير تموكهم حتى لو تم تغير البيئة التي يعيشون فيها 
 هم في اخنماط تموكية مشتركة تعرف باتم ثقافة الاقر اخناتهم.فهم يعيشون حياة واحدة مماثمة ويجبرون عن حيات

ولكن قد يكون محصمة  ،ووفقًا لهذا الرأي فأن فقر او الدفل المحدود ليس خنتيجة لخنواحي القصور و العجز الاردية دائمًا 
راد في تن مبكر ان ال معخنى وفيما بعد يدرك االف ،لبيئة اجتماعية او ثقافية واتعة تجري فيها التخنشئة االجتماعية لألفراد 

وقد تصيب حياتهم فجوات فمل في الجاخنب الخناتي و االجتماعي و الثقافي و التربوي  ،لمطموح او التطمع الى حياة افضل 
ويوكد لويس ان العوامل الحاتمة في فمق ظاهر تخندي متتو  المعيشة ترجح  ،وقد يتتعيضون عن ذلك بالعوز و العجز  ،

ولذلك تفمق ثقافة الاقر التي يعمل الاقراء  ،الى الفصائص الذاتية التي يتتم بها الاقراء وضعاف الدفل المحدود اخناتهم 
إذ تفضعهم الظروف  ،ات عدة وال يتتطيعون الهروب مخنها ألخنها تضم متتوي ،عمى اتتمرارها وتواصمها بين االجيال 

واخنتشار  ،واخنفااض االجر  ،فضال عن التمات الطبيعية و االقتصادية و االجتماعية وخنقص الدفل الاردي  ،لثقافة الاقر 
ومن فالل ما تم ذكره ير  اصحاب الخنظرية  ،إذ يخنتج عخنها مردود عمى التعميم والصحة واخنفااض متتو  المهارة  ،البطالة 

ن القضاء عمى هذه الظاهر من فالل التفمص عمى المظاهر المصاحبة لمحرمان الخناتج عن الاقر.)عبد اخنه باإلمكا
 .(Abdul Hussein,2012,p103-104)(114-113،ص2112 ،الحتين

 :سابقة دراسات سابعا : 
 : (Abdel Fattah,2001)( 2111،دراتة عبد الاتاح  )
 )الدوافع االتاتية التي تجعل االطاال يتركون المدرتة ويتجهون الى توق العمل  في تن مبكرة في مصر (      
 ،ويتجهون الى توق العمل في تن مبكرة  لدراتةالى التعرف عمى الدوافع االتاتية التي تجعل االطاال يتركون ا هدفت البحث    

التعرف عمى المتتو  االقتصادي ألتر  ،والتعرف عمى خنوعية العالقة بين العممية التعميمية وخنزول االطاال توق العمل 
وعمى خنوعية االعمال التي يعمل فيها االطاال  ،وعمى خنوعية العالقات االترية بين االطاال المحيطين بهم  ،االطاال العاممين 

 من وجهة خنظر الطال خناته تتقيدها االطاال من ذهابهم الى توق العمل في تن مبكرةثم التعرف عمى الاوائد التي تي ،
المخنهج الوصاي  مواتتفد ،طال وطامة ( 327)إذ بمغ عدد افراد عيخنة البحث ،االتتباخنة كأداة لجمع البياخنات  اتتفدمت البحث

وان اعمى خنتبة مخنهم توجد في تن )  ،إن عمالة االطاال تخنتشر بين الذكور اكثر من االخناث  ىالبحث إلتوصمت و  ،التحميمي 
كذلك توصمت الى ان اعمى خنتبة تترب االطاال  ،من اجمالي االطاال العاممين  ) (%46) إذ تصل خنتبتهم الى  ،( تخنة 15

 .لصف الرابع االبتدائي والثاخني االعدادي اما اقل خنتبة توجد في ا ،من التعميم توجد في الصف الفامس االبتدائي 
من االطاال العاممين يعيشون في اتر متماتكة وال يعاخنون من اي تاكك اتري % )82)الى ان أيضا وتوصمت البحث 
 .من هؤالء االطاال العاممين يرغبون في العودة الى المدرتة مرة ثاخنية بعد تحتن ظروفهم االترية (% 54)وان  ،
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 ( 2003،دراسة غادة)(Gada,2003)  : 
 عمالة االطاال وعالقتها بظاهر الاقر في الريف المصري() 

العاممين في  لألترهدفت الدراتة الى التعرف عمى طبيعة العالقة بين عمال االطاال واالوضاع االجتماعية واالقتصادية 
الريف فضال عن معرفة ظروف عمل االطاال وعالقتها بظاهرة الاقر و التعرف عمى فصائص االجتماعية و االقتصادية 

وقد اتتفدمت  ،ية الشرعية لهم ولحقوقهم اوالحم ،االطاال في دفل االترة  متاهمةالعاممين في الريف ومد   لألتر
 ،وجت الدراتة في مديخنة المخنوفية  ،( طال 111دراتة الحالة عمى عيخنة شممت ) ومخنهج ،الباحثة المخنهج الوصاي التاريخ 

ومن اهم الخنتائج التي تم  ،ودليل المقابمة ( ودراتة حالة االباء  ،اتتبيان االطاال  ،وطبقت في الدراتة اداتان هما )صحياة 
 التوصل اليها :

 وارتااع خنتبة عمالة االطاال. ،االطاال العاممين  ألتروجود عالقة بين تدخني المتتو  االقتصادي و االجتماعي  -1
 ان اغمب اتر االطاال كبيرة الحجم وارتااع خنتبة من هم في تن االعالة وتن التعميم االلزامي . -2
ويتبب ذلك ارتااع  ،عمى دفل اترة العيخنة  15كما تبين ان الطال يتاهم تحت تن  ،تدخني واخنفااض الدفل االتر  -3

 خنتبة االمية دافل هذه االتر.
 اظهرت الدراتة ان المجال الصخناعي اكثر المهن التي يتوجه اليها االطاال لمعمل فيها.  -4

 موازنة دراسات سابقة : ثامنا: 
من حيث معرفة االوضاع المعيشية  2113و دراتة غادة  2111تشابهه الدراتة الحالية مع دراتة عبد الاتاح  -1

 قتصادية لبعض االتر و اخنعكاتاتها عمى االطاال.اال
من حيث العيخنة فقد اتتفدمت في الدراتة الحالية العيخنة المتوتطة  2111افتمف الدراتة الحالية مع دراتة عبد الاتاح  -2

 العيخنات الكبيرة. 2111بيخنما في دراتة عبد الاتاح 
 كالهما اتتفدمت فيها العيخنات المتوتطة. من حيث العيخنة 2113تشابهه الدراتة الحالية مع دراتة غادة  -3
من حيث االداة فقد تم اتتفدام االتتباخنة  2113و دراتة غادة  2111تشابهه الدراتة الحالية مع دراتة عب الاتاح  -4

 لجمع المعمومات المتعمقة بالظاهرة المدروتة.
يث المخنهج فقد تم اتتفدام المخنهج من ح 2113و دراتة غادة  2111تشابهه الدراتة الحالية مع دراتة عبد الاتاح  -5

 الوصاي التحميمي. 
 
 
 
 
 
 

 



9 

 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث واجراءاته

 اوال: منهج البحث :
بوصاها شكال من اشكال البحث الوصاي التي تركز عمى فهم المتغيرات التي تعد  ميداخنيةي البحث الدراتة الاتتفدم ف   
عدة ، تربوية ، خناتية من فالل تقصي الحقائق و المعمومات من االفراد حول ظواهر اجتماعية خنتيجة لظاهرة معيخنة  وتببا 
.  

 ثانيا: مجتمع وعينة البحث:  
ابخناء االتر من  افتيار عيخنة عشوائية منتم و  ،لقضاء بعقوبة المركز  ابخناء االتر العراقية تكون مجتمع البحث      

من كال الجخنتين ذكور واخناث وكما  فراداً ( 151والبالغ عددهم ) ومن ذوات الدفل المحدود المتعممين و الغير المتعممين
 (1مبين توصيف عيخنة البحث في الجدول )

 ( توصيف عينة البحث1جدول )
 العدد المتغير ت
 85 ذكور 1
 65 اخناث 2
 151 المجموع 3

 

 : داةبناء اال ثالثا: 
  -قام الباحث بإعداد اتتباخنة كأداة لمبحث عمى وفق الفطوات االتية :

 . المتتو  المعيشي و اخنفااض الدفل االقتصاديالتي تخنظر لماهوم  االدبياتاالطالع عمى    -1
 االفراد.عمى عيخنة عشوائية من  هتم توزيعو  ،توجيه اتتبيان ماتوح   -2
خنفااض المتتو  المعيشي ال كمؤشرات اجتماعية وتربوية اتهافقر  والتي تعد د ذلك تمت صياغة فقرات االتتباخنةوبع -3

 .  ابخناء االتر العراقية  لد  
وتضمن االداة وجود بياخنات اولية يروم  ، لممؤشراتيتتطيعون اعطاء وصف  الذين فرادتعتمد هذه األداة تقدير اال -4

 الباحث جمعها و معالجتها احصائيا.
االتتبيان كوتيمة لجمع المعمومات والبياخنات حيث اتضح اخنه افضل وتيمة تخناتب موضوع  إذ إن اتتعمال الباحث -5

وقد تم بخناء هذا  ،الدراتة ذلك ألخنه يعطي الحرية الكاممة في التعبير عن رأيه واحتو  المقياس عمى عدة اتئمة 
حيث ان الاقرات  ،لموضوع المقياس بالرجوع إلى مقياس مشابهة او دراتات اجريت عمى مواضيع قريبة من هذا ا

  -يخنبغي ان تكون :
 فرادمخناتبة لاهم اال . 
  . محتو  الاقرة عمى فكرة واحدة 
  . ان تكون الاقرات قصيرة وتهمة القراءة 



11 

 

 : الصدق : رابعا
أو ما مد  تأدية الاحص لموظياة التي  ،بشير الصدق الى إن األداة يجب إن تقيس ما اردخنا قياته وان تحدد معخناه       

         ( 69،ص2114 ،الخنعيمي الاحص لمغرض الذي يجب إن يحققه ) تأديةأو مد   ، تأديتهااتتفدم من اجل 
(Al-Nuaimi,2014,p69)،  وقد تم اتتفراج الصدق الظاهري الذي يمثل راي المفتص في اداة البحث لمحكم عمى
تم عرض األداة بصيغتها  من صدق األداة اتتفدم الباحث الصدق الظاهري ولتحقيقه لمتأكدو  ،درجة قياس التمة المقاتة 

وبعد إن ابد  المحكمون اراءهم فيما  ،(2في ممحق )كما  وعمم االجتماع عمم الخناسن المفتصين والمحكمين في ماألولية 
 ، الصالحة ومد  مالئمة هذه الاقرات% معيارا لقبول الاقرات 81يتعمق بصالحية فقرات األداة تم اعتماد خنتبة اتااق 

 ( فقرة موزعة صادقة لقياس التمة أو الظاهرة لموضوع البحث الحالي25وبذلك اصبحت األداة صالحة والمكوخنة من )
 .  (1كما في ممحق)

 خامسا: الثبات:
المقصود بالثبات االشارة الى اتتاق البياخنات التي تم جمعها بواتطة هذه األداة واالتتاق معخناه إن يكون لهذه البياخنات 

وقد تم اتتفدام طريقة ، .(Ismail,2004,p75)(75،ص2114،مخنطق واحد أو اتجاه واحد كما يراه ثورخندايك )إتماعيل
وهي معامل ثبات  %( ،1،76)حيث بمغ ثبات األداة المتتفدمة في البحث الحالي  ،االتتفراج الثباتالتجزئة الخنصاية 

 .يمكن الركون اليه جيد

 سادسا: تطبيق االداة :
 ،( فردًا من الذكور و االخناث 151فقد قام الباحث تطبيقها عمى عيخنة مكوخنة من ) ،بعد اكمال متطمبات اعداد اداة البحث 

إذ عمد الباحث توزيع االداة بخناته من اجل التعرف عمى الصعوبات التي تواجه المتتجيبين و توضح الغموض ان وجد في 
 اداة البحث . 

 سابعا: الوسائل االحصائية: 
 معامل اترباط بيرتون. -1
 االفتبار التائي لعيخنيتين متتقميتين. -2
 .spssالحقيبة االحصائية  -3

 الفصل الرابع
 وتفسيرها............مناقشتها عرض النتائج 

في  توضيحهااإلجراءات التي جر  االهداف و تيعرض الباحث في هذا الاصل الخنتائج التي توصل اليها عمى وفق   
 .هاتاتير ب قومو ي ،الاصل الثالث ومن ثم تيخناقشها 

االسر  ابناء لدى يشةنخفاض المستوى المعال  الهف االول : تحديد المؤشرات االجتماعية و التربوية
مؤشرًا لد  ابخناء االتر  25إعداد اتتباخنة تحتوي عمى من فالل لتحديد هذه المؤشرات فقد تحقق هذا الهدف  :العراقية

 المتتو  المعيشة مؤشرات اجتماعية وتربوية بتبب اخنفااض تبين لديهم  والتي  ،لغير المتعممينالعراقية من المتعممين و ا
ويخنعكس ذلك في  ،قبل الدولة تجاه االترة  والتي قد تتضح مالمحها في خنقص التمويل من ،( 1وكما مبيخنة في ممحق )

وخنقص في دعم الارد باألمور  ،وبالتالي ال تتتطيع اشباع حاجات الارد االتاتية  ،ضعف تمويل الارد من قبل االترة 
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وهو  ،ن هخناك خنقص في توفير تكاليف الدراتية المادية االفر  التي تتاعده عمى تحقيق غاياته ورغابته كما خنراه عخندما يكو 
 وافااق في تحقيق االهداف المخنشودة لمتعميم الجيد. ، فعاليتهما توف يكون له اثار التمبية عمى كااءة التعميم و 

 

 قضاء في العراقية األسر ابناء لدى التربوية و االجتماعية المؤشرات وجود عمى التعرف:  الثانيالهدف 
ويمكن تحقيق الهدف االتي من خالل قيام الباحث باقتراح الفرضية االتية )ال توجد فروق ذات بعقوبة : 

داللة احصائية في المؤشرات االجتماعية و التربوية النخفاض مستوى المعيشة لدى ابناء االسر 
المتتو  ربوية الخنفااض المؤشرات االجتماعية و التفمن فالل توزيع اداة التي تم اعدادها لغرض الكشف عن  العراقية(
فردا من كال ( 151) هموالبالغ عدداالفراد  التي جمعت منتصحيح االجابات  بعد ان جر  ، ألبخناء االتر العراقيةالمعيشي 
تبار التائي فوبعد تطبيق اال ،وبعد اتتفراج متوتط درجات العيخنة و االخنحراف المعياري و المتوتط الارضي  ،الجخنتين 
تم التوصل الى الخنتائج المبيخنة في ( . 1،15( وبمتتو  داللة )149وبدرجة حرية ) ،التتفراج القيمة المحتوبة لعيخنة واحدة
 .(2الجدول )

 تبار التائي لعينة البحثختطبيق اال( 2جدول رقم )
الوتط  االفراد

 الحتابي
االخنحراف 
 المعياري

الوتط 
 الارضي

 القيمة التائية
 المحتوبة

 القيمة التائية
 الجدولية

متتو  
 الداللة

 1،15 1،96 9،67 37،5 3،82 41،5 بشكل عام
( 37،5)البالغ ووتط فرضي  3،82)البالغباخنحراف معياري  (41،5)البالغ  الوتط الحتابيمن فالل الجدول اعاله تبين 

 و ،( 149درجة حرية ) عخند (1،96)والجدولية اكبر من القيمة ( 9،67) المحتوبة والبالغة حيث كاخنت القيمة التائية
عاخنون من العيخنة من الذكور واالخناث يان افراد  د فروق ذات داللة احصائية ايمما يدل عمى وجو  ،(1،15)متتو  داللة 

المعيشي لهم بخناًء عمى اراء افراد العيخنة واتتخنادًا لمبياخنات التي تم جمعها وبعد معالجتها احصائيا وايضا بمتتو   اخنفااض
احداهما الحرمان المادي الذي يمكن في  ،اخنهم يعاخنون من خنوعين من الحرمان  عمىعطت االجابات مؤشرات واضحة أ

ضعف توفير واشباع الحاجات االتاتية لحياة الارد والثاخني الحرمان الغير المادي الذي يجعل الارد ياقد جزء من حقوقه 
عمى اغمب حق ممارتة حياته الطبيعة وذلك لتيطرة حياة العمل  وفقدان ،كحق التعميم و التكيف االجتماعي و الصحة 

ايضا قد يكون الارد في حيرة بين طاعة االترة في توفير الدفل المادي واالخنقياد الى تعميمات و  ،مجاالت الارد الحياتية 
االفراد الغير متعممين بدل ان وربما ياقد مقعده الدراتي ويقارن مع  ،توجيهات المدرتة لمواصمة تعميمه أتوة ببقية الطمبة 
 يكون ذو فائدة في المجتمع ق يصبح عبء عميه. 

  : في ضوء ما توصل اليه البحث الحالي : االستنتاجات- 
 اخنتشار ظاهرة اخنفااض متتو  المعيشة دافل االتر العراقية في قضاء بعقوبة  – 1
 التالميذ .هخناك اثر دال لمتأثير التمبي عمى المتتو  التربوي لهؤالء  – 2
  : التوصيات 
 القيام بدراتة من الحين ألفر لتوفير معمومات كثياة عن هذه االترة ومعرفة المتتو  المعاشي لهم .  – 1
 .اد حمول مخناتبة لوضعهم المعاشيوايج االفرادايجاد اليه لمتعرف بصورة كبيرة عمى هذه الشريحة من  – 2
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 . فراد بالخنتبة لممتعممينالهؤالء اتاعيل دور المرشد التربوي في متاعدة  – 3
 اجراء دراتات عديدة في مخناطق افر  لمتعرف عمى حاالت االتر العراقية في ظل هذه الظروف الصعبة .  – 4

  : المقترحات 
 تاعيل قاخنون حماية االتر العراقية وتوفير المتتمزمات الضرورية لهم . – 1
  لد  االتر العراقية.اجراء دراتة حول تبل معالجة مشكمة الاقر  -2
 من فالل وضع صخندوق تكافل لماقراء و المحتاجين. لهم يالمتتو  المعاش وتحتينتطوير االهتمام بالتالميذ  – 3
 متابعة التالميذ في جميع مدارس المحافظة واالهتمام بأتباب تراجع متتواهم التربوي .  – 4
 

 المصادر 
 جامعة – التربية كمية,  التبادلية العالقة لمؤشرات تحميمية دراتة:  التعميم و الاقر(: 2114)حتيخني طمعت, اتماعيل
 .253-251ص,  الزقازيق
 . 75ص, القاهرة, الزقازيق جامعة – اآلداب كمية, الخناتي القياس في المرجع(: 2114)بشر ,  إتماعيل
 .11ص,  القاهرة المصرية االخنجمو مكتبة,  االجتماعي الخناس عمم(: 1979) الدين عز عادل,  األشول
 . 51 ص, ديالى,  اليرموك كمية مجمة, االجتماعية والتخنمية االترة(: 2111) عواد فمياة,  التميمي
,  المتأفرة الطاولة مرحمة في الطال لد  االجتماعية القيم تخنمية في ودورها االترة(: 2114) عزي,  الحتين
 . 61ص, التودان
 .44ص, لبخنان بيروت,  االجتماعي التفمف(: 2111)مصطاى,  حمادة
 عين جامعة, اعدادها وفطوات.  ومعايير واخنواعها االجتماعي الخنوع مؤشرات ماهوم(: 2112) عبد يمن,  الحافظ
 .22ص, مصر, الشمس
 .45ص,  المغرب,  العربي الثقافي المركز( , العمميات – الديخناميات)  الخناتية وصحتها االترة(: 2115) مصطاى,  حجازي

 .13ص,  القاهرة,  المعارف دار,  الثالثة الطبيعة,  االترة ودراتة االجتماعية الخنظرية(: 1993) مصطاى تامية,  لفشابا
 جامعة مجمة,  لألبخناء الدراتي التحصيل متتو  عمى واثرها الوالدية العالقات( 2117) حتون عبيد فاضل,  الشهري
 .88 ص, الفامس العدد,  كربالء
 . 23 ص, االجتماعي البحث في التحميل(: 2111) محمد,  داخنيال
 .   17 ص, االردن,  الحديث الجامعي المكتب,  االجتماعي التغير(: 1986) محمد,  رمزي
 .21ص, دبي,  التوزيع و لمخنشر القمو دار,  االولى الطبعة,  والطاولة االترة رعاية(: 1987) وافرون,  احتان,  زكي
 .72 -  65ص,  الكويت,  التعميمية المؤتتات في ودورها المتؤولية(: 2116)  ابراهيم,  عاقل
 – بغداد جامعة,  بغداد مديخنة في ميداخنية دراتة لمطال االجتماعية االوضاع عمى الاقر تأثير(: 2112) وتن, الحتين عبد
 114-113ص,  االمومة و الطاولة ابحاث مركز
 .15ص, الكتب عالم,  القاهرة.  رياية اجتماعية كظاهرة األطاال عمالة(:2111)  أماخني,  الاتاح عبد
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 محافظة في التعودية االترة افراد بين االترية العالقات عمى االخنترخنت اتتفدام اثر(: 2114) فريج بخنت الهام,  العويضي
 .41ص,  لمبخنات واالقتصاد التربية كمية,  جدة
 كمية,   االجتماع عمم قتم, المصري الريف في الاقر بظاهر وعالقتها االطاال عمالة(: 2113) شحاته حتن حامد,  غادة
 .112ص, المخنوفية جامعة – اآلداب

 رتالة,  بابل محافظة في االجتماعية المتغيرات ببعض وعالقته الدراتي التحصيل(: 2114) هاشم عمي جالل,  االعرجي
 .37ص,  القادتية جامعة,  ماجتتير
 .16 ص, القاهرة, التوزيع و لمخنشر العممي المكتب,  لألترة االجتماعي البخناء(: 1997) تركي الاتاح عبد,  موتى
, العراق – ديالى جامعة, المركزية المطبعة, 1ط,  الخناس وعمم التربية في الخناتي القياس(: 2114)التتار عبد مهخند, الخنعيمي
 .69ص
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 (1ممحق رقم )
 االداة بصورتها النهائية

 التالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته
 تحية طيبة..........

مع عدم ذكر االتم عمما  ،عمى فقرات االتتبيان بكل صدق وموضوعية  اإلجابةلذا خنرجو مخنكم  ،بين يديك اتتبيان  اضع 
 البحث العممي فقط . ألغراض إجابتكم إن

موافق إلى  موافق الفقرات ت
 حد ما

غير 
 موافق

    بتبب ضعف عالقتخنا االتريةاالطمئخنان دافل اترتي  اشعر بعدم 1
    لضعف دفمهم اليوميطمباتي  اترتي ال تمبي 2
     حول تقتيم خناقات البيت تقع مشاحخنات كبيرة دافل اترتي 3
     بتبب اهمال متطمبات مخنزلية والداي في مشاكل متتمرة مع بعضهما 4
     الخنشغاله بالعمل والدي كثير الغياب عن البيت 5
    دافل اترتي  تكيف اجتماعيليس لدي  6
     افتقد إلشباع الكثير من حاجاتي االتاتية 7
    تاضيل اترتي العمل عمى المدرتة 8
     بين البيت والمدرتةاعاخني مشاكل اقتصادية  9
    االترية  يمن حاجات كثيرلحرمان اعاخني من ال 11
    افشى الرتوب والاشل في دراتتي  11
    احصل عمى درجات ضعياة في االمتحاخنات  12
    اشعر ان اصدقائي ال ياضمون مصاحبتي لكوخني من ضعاف المعيشة 13
    مصاحبة اصدقائي بتبب ضعف حالتي المعيشية ارفض 14
    يتعذر عمي اخنجاز واجباتي المدرتية  15
    الخنشغالي بتوفير الدفل الماديالذهن دافل المدرتة  شروداعاخني من  16
    والداي ال يهتمان بخنتائج دراتتي  17
    عوامل االحباط حولي اكثر من عوامل الخنجاح  18
    ليس لدي الجرأة لمشاركة زمالئي في الخنقاش الصاي  19
    اشعر بالفجل عخند جمع التبرعات في المدرتة 21
    اعاخني من قمة تكوين عالقات اجتماعية مع اصدقائي 21
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     المشاركة في الخنشاطات الالصاية الخنشغالي بالعمل بعد اخنتهاء فترة الدراتة اتجخنب 22
    احتياجاتي المدرتية  ال يمبونوالدي   23
    لمبيتزيارة زمالئي  اشعر بالفجل عخند 24
    عخند االخندماج بالمجتمعيخنتابخني دائمًا الشعور باإلحباط والخنقص  25
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