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 دراسة اجتماعية ميدانية حلق تعليم الطفل يف حمافظة ميسان 

 سناء جاسم ثامر اهلامشي
تناولت الباحثة في البحث الحالي موضوعة ميمة )حقوق الطفل( بشكل عام،مع التركيز عمى 

 حق التعميم.

واجتماعية إن الظروف التاريخية لمواقع العراقي والتي صنعتيا عوامل سياسية واقتصادية 
متنوعة كالحروب واألزمات االقتصادية والتخمف االجتماعي، تركت أثرًا واضحًا عمى صعيد البنية 
والمؤسسات االجتماعية، وعمى الجماعات واألفراد فيو، فيناك فئات أو جماعات كانت األشد تضرراً 

ن حروب متتالية )وال سيما النساء واألطفال( من ممارسات السمطات الدكتاتورية في العراق م
وحصار اقتصادي وغيره، مما أسيم في انتياك حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق األطفال بشكل 
خاص، والسيما حق التعميم. إذ إن واقع المؤسسة التربوية وواقع التعميم في العراق يثير أسئمة 

ة مدى توافق واقع عدة، األمر الذي يدعو الى دراسة ىذه الظاىرة من الناحية السوسيولوجية لمعرف
 حق التعميم في العراق مع االتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بيذا الشأن.

حاولت الباحثة التعرف عمى واقع ولمخوض في قضية انتياك حق تعميم األطفال في العراق 
نتياك حقيا في التعميم  عبر طرح مجموعة من التساؤالت اآلتية: الطفولة في محافظة ميسانوا 

الدولية لحقوق اإلنسان؟ وما  واالتفاقياتتعميم في العراق يطابق ما نصت عميو اإلعالنات ىل ال
أىم صور انتياك حق تعميم األطفال في العراق؟ وما دور المؤسسات االجتماعية )األسرية 



 والتربوية واالقتصادية والدينية وأخيرًا السياسية( في احترام وحماية والوفاء بحق التعميم لألطفال
 في العراق؟

البحث الحالي وصفيًا، استخدمت فيو الباحثة منيج المسح اإلجتماعي والمقارن لتحديد  وكان
مسار البحث واإلجابة عمى تساؤالتو، عبر إعداد اإلستبانة تم توزيعيا عمى عينة عشوائية بسيطة 

حافظة ( من مدراء ومديرات المدارس اإلبتدائية في م20( من التالميذ و)052مكونة من )
ميسان. وجمعت البيانات عن طريق اإلستبانة فضاًل عن المقابالت الشخصية مع المبحوثين 
لمحصول عمى النتائج المطموبة. أما الوسائل اإلحصائية التي إْسُتخِدَمْت في البحث فيي )النسبة 

 المئوية، والوسط الحسابي، وقانون التناسب، ومعامل اإلرتباط )سبيرمان(.

 باحثة في بحثيا الى مجموعة من النتائج واإلستنتاجات اىميا:وقد توصمت ال

أكد المبحوثين )من التالميذ والمدراء( بان أغمب المدارس في محافظة ميسان غير كافية  -1
 الستيعاب التالميذ، كما اكدوا بأنيا رديئة.

زجاج أغمب أبنية المدارس تعاني من اإلىمال الصحي )المرافق الصحية، السقوف، الجدران،  -0
 النوافذ والشبابيك، الكيربائيات، اإلضاءة(.

%( عدم توفر وسائل التكييف )صيفًا وشتاءًا( فضاًل عن 122أظيرت نتائج البحث وبنسبة ) -3
عدم توفر المختبرات وأجيزة الحاسوب ووسائل اإليضاح و...ما إلى ذلك، مما يؤثر عمى سير 

 العممية التعميمية.
مى إىمال الجانب اإلبداعي )الفني والرياضي( لمتالميذ، أكدت أغمب إجابات المبحوثين ع -2

 إضافة الى اإلىمال الكبير لموضوعة الميرجانات والمسابقات العممية.
أوضحت نتائج البحث بأن العديد من التالميذ يعانون من صعوبة بعض المناىج الدراسية،  -5

مادة بشكل مفيوم ليم، ويرجع السبب في ذلك الى عدم قدرة المعمم )المعممة( عمى إيصال ال
 فضاًل عن أن المنيج العممي المتبع يفوق قدرات التمميذ.

%(، إذ إن لوجود 90افتقار المدارس الى األخصائي االجتماعي )المرشد التربوي( وبنسبة ) -6
األخصائي اإلجتماعي في المدارسدور كبير خصوصًا في المرحمة اإلبتدائية لعالج المشكالت 

جو التالميذ، لكون المعمم واإلدارة ليس لدييم المعرفة الكاممة لمتعامل مع اإلجتماعية التي توا
 التمميذ.



تبين من وجية نظر المبحوثين )المدراء( أن ىنالك ضعف في ثقافة الكادر التعميمي بإتفاقية  -7
حقوق الطفل، والذي ينتج عنو تعامل )مع التالميذ( غير منسجم مع إتفاقية حقوق الطفل، 

 نف والضرب وما الى ذلك.كإستخدام الع
غياب أو إىمال الجانب الترويحي، بإقامة سفرات ترفييية أو عممية لمتالميذ خالل السنة  -8

 الدراسية والتي تعتبر ميمة ليم إلعادة النشاط والرغبة لمدراسة.
%( بعدم وجود منظومة مياه صالحة لمشرب في أغمب  95أكدت نتائج البحث وبنسبة )-9

 وىذا بدوره يسجل خطرًا عمى صحة التالميذ.مدارس المحافظة، 

إىمال جانب النظافة في المدارس بشكل عام، وفي الحمامات الصحية بشكل خاص، حيث -12
%( بأن الحمامات الصحية غير نظيفة، وىذا ينعكس سمباً  82أكد أغمب المبحوثين وبنسبة )

 ء نظافة تمك األماكن.عمى قناعات التمميذ، ناىيك عن المخاطر الصحية التي تتركيا سو 

 

 

 


