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 :الممخص
يتناول ىذه البحث اسباب ظاىرة اأُلمِّيَّة في محافظة االنبار من        

التي تم حصول  0202العراق ممن ىم بعمر عشر سنوات فأكثر في سنة 
البحث االطبلع عمى بياناتيا من خبلل المسح الميداني، وليذا كان ىدف 

األسباب التي ادت النتشار ظاىرة اأُلمِّيَّة في المحافظة وتباين مستوى 
تأثيراىا بين الحضر والريف ، وتوصل البحث الى ىناك عدة اسباب 
اشتركت في انتشار اأُلمِّيَّة، مع اختبلف نسبة تأثير كل سبب لممجموع او 

كمت ثمثي النسبة الكمية، حسب البيئة، وىي األسباب االجتماعية والتي ش
واألسباب االقتصادية، وجاءت نسبتيا ما يقارب ربع نسب االسباب الكمية 

 وأسباب ُأخرى متعددة شكمت نسبة العشر من نسب األسباب الكمية.
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Abstract: 

This study investigates with the causes of the 

phenomenon of illiteracy in Anbar Governorate from 

Iraq who are ten years old or more in the year 2020 ،

whose data were obtained through a field survey. 

Therefore ،the aim of the research was to find out the 

reasons that led to the spread of the phenomenon of 

illiteracy in Anbar Governorate and its geographical 

distribution،and the research reached several Results of 

the causes that contributed to the spread of illiteracy ،

which are the social causes،which accounted for two-

thirds of the total percentage and the economic 

reasons،and its percentage was approximately one-fourth 

of the percentages of the total causes and various other 

causes that constituted one-tenth of the percentages of 

the total cause   
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 المقدمــة

يَّة ظاىرة عالمية تتفشى في معظم دول العالم ولكن انتشاراىا بشكل اوسع في  اأُلمِّ
، والنسبة األكبر من بعكس ما ىو موجود في المجتمعات المتطورةالدول المتخمفة والفقيرة 

اأُلمِّيين ىم من النساء، فالعوز والحرمان والفقر والعادات والتقاليد االجتماعية الخاطئة، فضبًل 
يَّة، في عن  ظروف اخرى منيا األمنية والصحية تشكل األسباب الرئيسية لظاىرة اأُلمِّ

ومطمع ثمانينيات القرن الماضي امتمك منظومة تعميمية متطورة تتفوق عمى دول  سبعينات
، إال أن المنظمة نفسيا عادت لتصنفو حاليًا من ضمن البمدان التي اليونسكو المنطقة بشيادة

يَّةتعاني صعودا كبير  وىذا ينطبق عمى محافظة االنبار التي ىي جزء من  ا في نسب اأُلمِّ
العراق. وتعتبر االسباب االقتصادية واالجتماعية واسباب اخرى غيرىا ىي من تتحكم مجتمعة 
يَّة بين المجتمعات، وكذلك داخل  او بعض منيا في حجم ونسب وصورة توزيع ظاىرة اأُلمِّ

ن المناطق او بين البيئات المختمفة في الحضر والريف ، وجاء المجتمع الواحد، سواء كان بي
اختيار موضوع البحث لموصول الى اسباب اأُلمِّيَّة وتوزيعيا الجغرافي بيئيًا في محافظة االنبار 

. ولتحقيق اليدف من البحث قسم الى: اواًل االسباب االجتماعية وثانيا االسباب  0202عام 
االخرى المتفرقة غير السبب االول والثاني وتم تناول االسباب من  االقتصادية وثالثا االسباب

حيث ما تألف من اسباب فرعية اخرى ونسبيا من المجموع الكمي لؤلسباب وتباين تأثير ىذه 
 االسباب وتوزيعيا بين الحضر والريف في المحافظة 

 مشكمة البحث:
يَّة مشكمة عالمية ومحمية وتتباين اسبابيا عالمي ا ومحميًا وتتمحور مشكمة البحث اأُلمِّ

في ماىي اسباب ظاىرة االمية وما ىو دور ومستوى تأثير االسباب االجتماعية واالقتصادية 
يَّة بحسب البيئات الحضرية والريفية في محافظة  واسباب اخرى عمى انتشار ظاىرة اأُلمِّ

 األنبار.
 فرضية البحث:

عالميًا ومحميًا فتفترض الدراسة وجود اسباب بما ان اسباب الظاىرة مختمفة وتتباين 
وراء ظاىرة االمية ويتباين مستوى التأثير لكل من االسباب االجتماعية واالقتصادية واألسباب 

يَّة، فضبًل عن تباين تأثيرىا بين بيئيا في الحضر والريف.  األخرى عمى انتشار ظاىرة اأُلمِّ
 الدراسة الميدانية:
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الحصول عمى البيانات  ( ، لغرض0أنموذج استبيان ممحق )تطمبت الدراسة تصميم 
بمساعدة طبلب قسم الجغرافية في كمية التربية لمعموم  ، وقد جـرى توزيعيـا 0202لعام 

( 0902تمثمت بـ ) عمى حجم عينة عشوائية 0202االنسانية جامعة االنبار، في نياية عام 
، بعد اىمال االسر التي نسمة (0)(0868829من حجم سكان محافظة األنبار الكمي ) مفردة

مفردة لمريف ، ووزعت عمى  970مفردة لمحضر و 948ليس لدييا افراد اميين، قسمت الى 
 اقضية المحافظة وفقًا لمنسب السكانية في الحضر والريف.

 الحدود المكانية والزمانية لمبحث:
° 02¯00)بين دائرتي عرض تقع محافظة االنبار فمكيًا ( 0من خريطة ) الحدود المكانية: -0
محافظة ، وجغرافيًا تقع شرقاً  °(44¯02ــــــ ° 08¯48)شمااًل وبين خطي طول  °(08¯08ـــــــ 

األنبار في الجزء الغربي من العراق، وتحدىا دوليًا الجميورية العربية السورية من الشمال 
لعربية السعودية من الجنوب الغربي، والمممكة االردنية الياشمية من الغرب، وتحدىا المممكة ا

الغربي، وتحدىا محميًا محافظة نينوى من الشمال، ومحافظة صبلح الدين من الشمال 
الشرقي، وتحدىا محافظة بغداد من الشرق، ومحافظة بابل والنجف وكرببلء من الجنوب 

 والجنوب الشرقي.
 (.0202تحددت الدراسة في عام ) -الحدود الزمانية: -0

 يَّة:مفهوم اأُلمِّ 
األمم الُمّتحدة عرَّفت اأُلمِّيَّة بأّنيا حالة الفرد الذي ال يحسن القراءة والكتابة، ثم 

: "ال ُيعد أمًيًا كل شخص اكتسب المعمومات  جاء فيو 0997أصدرت تعريفًا آخر عام 
والقدرات الضرورّية لُممارسة جميع الّنشاطات التي تكون فييا معرفة حروف الّمغة ضرورّيًة 

ي يمعب دوره بفعالّية في جماعتو، وُيحّقق في تعمُّم القراءة والكتابة والحساب نتائَج ُتمكِّنو من لك
  (0)االرتقاء بنفسو وبالجماعة التي ينتمي إلييا، كما تسمح لو بالُمشاركة الّناشطة في حياة بمده"

ين من عمره ولم اما عراقيا فبلمي كل عراقي تجاوز الخامسة عشرة ولم يتعد الخامسة واالربع
 –يكن منتظمًا بأية مدرسة او دار عمم ولم يصل الى المستوى الوظيفي )المستوى الوظيفي 

 ىو القدرة عمى:

 .قراءة فقرة من مخطوط او مطبوع بفيم وانطبلق -0
 .كتابة قطعة امبلء كتابة صحيحة  -0
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 التعبير الكتابي عن فكرة او اكثر تعبيرًا مفيوماً  -0
واجراء العمميات الحسابية االربع التي تتطمبيا حياة الفرد قراءة االعداد وكتابتيا  -4

 اليومية
 تحسين عممو في مينتو -8
 .(6)ادراك حقوقو وواجباتو ليستطيع االسيام في تطوير مجتمعو  -6

 (موقع محافظة االنبار وتقسيماتها االدارية8خريطة )

 
( لسنة 022222: 0المصدر: وزارة الموارد المائية، الييئة العامة لممساحة، خريطة العراق االدارية، مقياس )

 . 0227( لسنة 822222: 0،   وخريطة األنبار االدارية، مقياس )0222
 أسباب ظاهرة اأُلمِّيَّة 

يَّة بالتزايد في العالم بأسره وبتسارع كبير في العق ود االخيرة، وأنَّ اخذت ظاىرة اأُلمِّ
الحد من ىذه الظاىرة يشكل األداة التي من خبلليا تحل الكثير من المشاكل االجتماعية 
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العالقة في البمدان النامية، كالفقر والبطالة وارتفاع معدالت اإلجياض ووفيات األطفال 
يَّة ومختمف المشاكل االقت صادية وانتشار الجريمة؛ ألنَّ ىذه المشكبلت مرتبطة باأُلمِّ

  .(4)األفقر فييا االجتماعيةواالجتماعية التي تعاني منيا البمدان الفقيرة، والشرائح 
في سبعينات القرن الماضي، خطى العراق خطوات كبيرة صوب مكافحة اأُلمِّيَّة، إلى 
الحد الذي دفع منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة " يونسكو" إلى اإلعبلن عن خمو 

يَّة، لكن بعد عقود تدىورت أوضاع التعميم في العراق، وأشارت إلى أن نسبة العرا ق من اأُلمِّ
يَّة ارتفعت بشكل مخيف بسبب األوضاع االقتصادية المتردية، وغياب الرقابة وفشل النظم  اأُلمِّ
التعميمية، موضحة أن "غالبية األميين ىم من األيتام ممن تركوا مقاعد الدراسة، أو من ذوي 

من بين البمدان الذي ترتفع  0977كان العراق حتى عام  ."لدخل المحدود إلعانة عائبلتيما
سنوات وبعد 02% لمسكان الذين اعمارىم فوق 80فيو االمية بحيث وصمت نسبة االمية 

اطبلق حممة شاممة من قبل الدولة واصدار قانون محو االمية مما ادى الى تراجع نسب 
.وقد تبددت ىذه المكاسب  (8) 0987% عام 0.9تدنت نسبتيا الى االمية بصورة كبيرة حتى 

بعد حرب الخميج الثانية وفرض العقوبات االقتصادية عمى العراق وعودة ارتفاع نسب االمية . 
آالف مركز لمحو  0استمر ارتفاع نسبة االمية، غمى الرغم من إنشاء أكثر من  0220وبعد  

يَّة، وفي أأُلّمَية في الببلد، بالتعاون مع اليونسكو، بعد إقرار البرلمان العر  اقي قانون محو اأُلمِّ
يَّة إلى ما معدل  % في األرياف، وفق  82% بالمدن و 02ذلك العام، بمغت نسبة اأُلمِّ

مع اضطراب الوضع االمني في  0204إلى أن برنامج محو اأُلمِّيَّة انيار  .""اليونسكو
في  0997 اما في عام محافظات عدة من العراق، إذ توقف المشروع في تمك المحافظات.

:( بعدد بمغ 0440) سنوات فأكثر(02بُعمــر ) محافظة االنبار فشكمت نسبة االمية
 (6)( نسمة 0200706( ُأّمي من مجموع سكان المحافظة البالغ )084800)

:( 940، وشكموا ما نسبتو )0997وفي االعوام االخيرة تقيقرت نسبة االمية عن عام 
ارتفاع الدخل المادي لمموظف وزيادة عدد المدارس  من مجموع السكان؛ ألسباب عديدة منيا

الحكومية واالىمية، وتراجع تأثير العادات واألعراف التي من شأنيا تزيد من عدد االناث 
 .(7)اأُلميات، واقترب اىل الريف كثيرا من ناحية السموك والتوجو نحو التعميم من اىل الحضر

يَّة في العراق بأسباب ع دة، منيا تردي الظروف المعيشية لكثير من العائبلت، ُيعمل تفشي اأُلمِّ
مما يدفعيا إلى إبعاد أبنائيا عن مقاعد الدراسة؛ إلعالة أفراد األسرة األخرين، فضبل عن عدم 
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االستقرار االمني التي أجبرت مبليين العراقيين عن النزوح عن منازليم، فباتت أولوياتيم تتركز 
ىذه الظاىرة، فيناك بعض  انتشارالجتماعية دور كبير في عمى المطعم والممبس؛ ولؤلسباب ا

العادات والتقاليد السائدة في بعض المجتمعات والتي من خبلليا يتم محاربة تعميم األطفال 
يَّة في المجتمع، ألنَّ المرأة ىي  لمقراءة والكتابة وخاصة اإلناث، وىذا ما يزيد من نسبة اأُلمِّ

لوية قصوى، ويكمن الحل ىنا في التي تقوم بتربية الجيل، وبالتالي فإن تعميم المرأة يعد أو 
 محاربة العادات والتقاليد التي تمنع تعميم األطفال والحرص عمى تعميم اإلناث.

او اي عوامل  واالجتماعية االقتصاديةيتباين مستوى ظاىرة اأُلمِّيَّة تبعًا لدرجة تأثير العوامل 
العددي والنسبي لمسكان  اخرى في المجتمعات السكانية، وال يقتصر ىذا التباين عمى التوزيع

اأُلمِّيين فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل توزيعيم حسب النوع والعمر وكذلك البيئة )حضر وريف(، 
يَّة من الظواىر السكانية التي تتأثر بتطور الدولة ومدى تحضرىا،  سنتناول ىنا و وظاىرة اأُلمِّ

ر االجتماعية واالقتصادية واألسباب اأُلخرى غي واالجتماعية االقتصاديةأىم األسباب وىي: 
يَّة بين السكان في محافظة األنبار وقد تم تقسيميا وكما يمي: انتشارالتي أدت إلى   ظاىرة اأُلمِّ

 األسباب االجتماعية وقسمت: .8
 رفض األىل اكمال التعميم - أ
 مشاركة اأُلم في أعمال البيت - ب
 التأثر باألصدقاء  - ت
 فقدان اأُلم - ث
 فقدان األب - ج
 قببًل من التعميم انخفاض االستفادة مست - ح
 كثرة عدد إخوتي - خ

 وقسمت: األسباب االقتصادية .0
 المدرسة بعيدة عن البيت - أ
 الدخل المادي لؤُلسرة منخفض - ب
 تعمم مينة - ت
 مساعدة اأُلسرة في اعماليا - ث
 السفر خارج المنطقة - ج
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 وقسمت: األسباب اأُلخرى .0
 مخاوف أمنية - أ
 عدم توفر المدارس - ب
 أسباب صحية - ت
 لظاهرة اأُلمِّيَّة في األنباراألسباب الرئيسية اواًل: 

( أنَّ األسباب االجتماعية لظاىرة اأُلمِّيَّة جاءت 0( والشكل )0يبلحظ من الجدول )
االولى في الحضر والريف ولمجموع السكان، حيث كانت سببًا لبلمية بنسبة بالمرتبة 

لي %( في الحضر والريف عمى التوا82.7%( و)49.6%( لمجموع السكان وبنسبة )82.0)
يَّة في محافظة األنبار.  من مجموع اسباب ظاىرة اأُلمِّ

أما األسباب االقتصادية فقد جاءت بالمرتبة الثانية في الحضر والريف ولمجموع 
:( لمجموع السكان وبنسبة 08السكان لظاىرة اأُلمِّيَّة ، حيث كانت سببًا لبلمية بنسبة )

يَّة في  %( في الحضر والريف عمى التوالي من06.9%( و)09) مجموع اسباب ظاىرة اأُلمِّ
 محافظة األنبار.

 (0202(التوزيع العددي والنسبي ):( لألسباب الرئيسية لظاهرة اأُلمِّيَّة في األنبار لعام )8جدول )

 األسباب
 المجموع الريف الحضر

 العدد
 النسبة
):( 

 العدد
 النسبة
):( 

 العدد
 النسبة
):( 

 82.0 960 82.7 490 49.6 472 األسباب االجتماعية
 08.2 709 06.9 089 09.2 072 األسباب االقتصادية

 00.9 008 00.4 002 00.4 028 األسباب اأُلخرى
 022.2 0902 022.2 970 022.2 948 المجموع
 (.0المصدر: ممحق )       

لعام (التوزيع النسبي ):( لألسباب الرئيسية لظاهرة اأُلمِّيَّة في محافظة األنبار 8شكل )
(0202) 
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 (0المصدر: جدول )

بالمرتبة الثالثة في  واالجتماعية االقتصاديةفي حين جاءت األسباب اأُلخرى غير 
يَّة ، حيث كانت سببًا لبلمية بنسبة ) :( 00.9الحضر والريف ولمجموع السكان لظاىرة اأُلمِّ

%( في الحضر والريف عمى التوالي من مجموع 00.4%( و)00.4لمجموع السكان وبنسبة )
 اسباب ظاىرة اأُلمِّيَّة في محافظة األنبار.

 لظاهرة اأُلمِّيَّة في محافظة األنبار: االجتماعيةثانيًا: األسباب 
من اكثر األسباب التي أسيمت في ظيور ظاىرة اأُلمِّيَّة  االجتماعيةتعد األسباب 

واألسباب األخرى، وقد تم اخذ سبعة من  االقتصاديةوتأتي باألىمية بداية األسباب قبل 
يَّة، حيث أني االجتماعيةاألسباب  ا لم تؤثر ىذه األسباب عمى األكثر أثرا عمى ظاىرة اأُلمِّ

نَّما عمى تحديد اأُلمِّيين من حيث البيئة )الحضر  الجانب العددي لمسكان اأُلمِّيين فقط، وا 
بخاصة في المجتمع الريفي، التي تسفر  االجتماعيةوالريف( فنبلحظ أثر العادات والتقاليد 

ارس لمعمل في الزراعة، دون تتابع اإلناث في تعميميم، كذلك الحال إبعاد الذكور من المد
فضبًل عن المشكبلت األسرية المتمثمة في انفصال األبوين أو وفاتيم التي تؤثر في عدم 

وتدن المستوى  التحاق األطفال في المدارس أو تسربيم منيا، اضافة إلى تأثر األبناء بأصدقائيم،
كل ىذه االسباب تضخم الثقافي لعديد من اآلباء واألميات يجعميم أقل رغبة لتعميم أبنائيم وبناتيم، 

 في المجتمعات. وانتشارىاظاىرة اأُلمِّيَّة 
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لظاىرة اأُلمِّيَّة في  االجتماعية( المذان يبينان األسباب 0( والشكل )0من خبلل الجدول )
( ومستوى تأثيرىا، والتي سيتم تناوليا حسب شدة تأثيرىا من حيث 0202محافظة األنبار لعام )

 -نسبتيا وكاآلتي:
 مشاركة اأُلم في أعمال البيت  -8

تعد مساعدة األم في البيت، أحد أىم الدوافع وراء انتشار ظاىرة اأُلمِّيَّة وخاصة االناث من 
عمييم عمى حساب التحاقيم او  مشاركة )اإلناث( الصغار في األشغال البيتية، واالتكالخبلل 

( أنَّ ىذا الدافع شكل أعمى نسبة من 0( والشكل )0استمرارىم في الدراسة، ونبلحظ من الجدول )
مجموع األسباب االجتماعية لمجموع السكان؛ ألنو يتمثل باإلناث وألنين يمثمن النسبة االكبر من عدد 

 االفراد االميين الكمي  
(، وكان أثر ىذا السبب في الريف اكبر منو في %07.4مغ )في محافظة األنبار، حيث ب

(؛ ألنَّيم %06.0( ، بينما جاءت في الحضر )%08.8الحضر فقد بمغت نسبتو في الريف )
يعتبرون التعميم ليس بأىمية لئلناث في الريف، فضبًل عن تزويجيم بعمر مبكر ولذلك نجد ان 

 فية.اإلناث االميات تزداد نسبتيم في المناطق الري
لمسكان اأُلمِّيين حسب البيئة )الحضر والريف  االجتماعية(التوزيع العددي والنسبي ):( لألسباب 0جدول )

 (0202والمجموع( في محافظة األنبار لعام )

 األسباب االجتماعية
 المجموع الريف الحضر
 النسبة ):( العدد النسبة ):( العدد النسبة ):( العدد

 0840 070 0244 082 0847 000 التعميمرفض األىل اكمال 
 0744 062 0848 092 0640 072 مشاركة اأُلم في أعمال البيت

 442 09 046 00 844 06 التأثر باألصدقاء 
 647 68 047 08 0242 47 فقدان اأُلم
 040 00 044 07 049 04 فقدان األب

انخفاض االستفادة مستقببًل من 
 التعميم 

48 0240 84 0040 020 0246 

 0242 96 0240 80 946 48 كثرة عدد إخوتي
 022 960 022 490 022 472 المجموع

 (.0المصدر: ممحق )  
 رفض األهل اكمال التعميم  -0
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الوالدان ىم المسؤولين عن توجيو أوالدىم بدءًا من انخراطيم لممرحمة االبتدائية التي تنجز 
( بان عدم موافقة 0( وشكل )0تعميميم، ويوضح جدول )بموافقتيم ورقابتيم إلى أنَّ ينيوا 

األىل ضم أبناؤىم خاصًة )اإلناث( بالتعميم؛ جاء بالمرتبة الثانية من االسباب االجتماعية 
يرجع إلى التشبث ببعض العادات والتقاليد التي تمنع دخوليم إلى المدرسة أو تركيا في 

األسر خاصًة في الريف، ونبلحظ أنَّ ىذا السبب  المرحمة االبتدائية، وقمة الوعي الثقافي لتمك
شكل نسبة من مجموع األسباب االجتماعية لمجموع السكان في محافظة األنبار بمغت 

(، وكان أثر ىذا السبب في الريف أعظم منو في الحضر فقد بمغت نسبتو في 08.0%)
 (. %08.7، بينما جاءت في الحضر ) %(02.4الريف )

النسبي ):( لألسباب اإلجتماعية لمسكان اأُلمِّيين حسب البيئة )الحضر ( التوزيع 0شكل )  
 (0202والريف والمجموع( في محافظة األنبار لعام )

  
 (0المصدر: باالعتماد عمى جدول )       

تعاني المرأة وخاصة الريفية الى التميز القائم عمى النوع االجتماعي، وضعف التمكين 
حمو المختمفة، حيث يبلحظ ان النسبة االكبر ممن يرفضون االىل المعرفي والتعميم في مرا

% بين 04.0اكمال تعميميم ىن من االناث مما يرفع نسب االمية بينين حيث بمغت النسبة 
سنة( في محافظة االنبار، بينما بمغت نسبة االمية في عموم العراق 49-08النساء بعمر )

دل االلتحاق في مراحل التعميم تميل % في الريف، وحتى مع07.0% في الحضر و04.7
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% لئلناث و 86.7الكفة لصالح الذكور فمعدل االلتحاق في الريف بالتعميم االبتدائي 
% لمذكور 90.8% لمذكور، وحتى في الحضر كان التفوق لصالح الذكور ايضًا بـ 92.8

عدديًا ونسبيًا؛  ، وكذلك بقية المراحل التعميمية كان التفوق لصالح الذكور (8)% لئلناث90.0و
 بسبب تفوق تخمف التحاق االناث بالمراحل التعميمية عمى الذكور.

 انخفاض االستفادة مستقباًل من التعميم: -3
يرفد التعميم الفرد بالخبرات كما يحفز طريقة تفكيره مما يؤدى الى زيادة فرص  

يَّة ( 0( وشكل )0جدول )النجاح، من خبلل  جاء بالمرتبة الثالثة من اسباب ظاىرة اأُلمِّ
وجاءت النسب متقاربة في الحضر االعتقاد بانخفاض مستوى االستفادة مستقببل من التعميم، 

والريف رغم تفوقيا في الريف كما االسباب السالفة الذكر، فقد سجل السبب نسبة في 
%(؛ ويعود ذلك إلى 02.6%( ولممجموع الكمي )00.0%( وفي الريف )02.0الحضر)

تخمف رؤية عوائل اأُلمِّيين بمكانة التعميم وأىميتو كأحد عناصر التنمية البشرية، فضبًل عن 
التوقع الخاطئ لمستقبل المتعممين نتيجة لعدم وضع خطط تنموية مستقبمية ناجحة تستوعب 

تي ساىمت في االيدي العاممة من مخرجات التعميم او بسبب الظروف التي مر بيا العراق وال
فترات عديدة بعدم استقرار او تدني المستوى المعيشي لحاممي الشيادات، فكل نجاح لتحسن 
االقتصاد العراقي يميو تردي الوضع االقتصادي وبالتالي تدني المستوى المعاشي ألصحاب 
الشيادات او عدم الحصول عمى فرصة عمل؛ مما يؤدي الى تدني النظرة باتجاه التعميم 

لي يشجع عمى تركو وانضمام اعداد جديدة الى االميين، وىذا حدث في تسعينات القرن وبالتا
الماضي بسبب الحصار االقتصادي وتدىور المستوى المعاشي لحممة الشيادات، فاالمتيازات 
المادية التي تحققت ليم في فترات قبل الحصار االقتصادي تدنت كثيرًا ؛بسبب تدىر 

 لي لعدم توفر فرص عمل ألصحاب الشيادات.االقتصاد، وفي الوقت الحا
 كثرة عدد إخوتي: -4

يعد التفاخر بعدد األبناء الكبير شائعا، بل إنَّ قسم من الرجال لتحقيق ىذه الغاية 
، فزيادة عدد األبناء في األسرة؛ يسبب عجز في القدرة المادية لتغطية يتزوج بأكثر من امرأة

اآلباء الختيار بعض من أبناؤىم لتعميميم، واىمال  نفات تعميم جميع االبناء؛ لذلك يذىب
البعض اآلخر لينضموا إلى فئة السكان اأُلمِّيين، وفي بعض االحيان فقدان االب يعمق ىذا 
السبب؛ لتحمل احد االخوة او اكثر مسؤولية اعالة بقية االخوة مما يميد لترك التعميم، وبالتالي 
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لسبب بالمرتبة الرابعة من بين األسباب االجتماعية جاء ىذا ااضافة افراد جدد لؤلميين، و 
، وفي الحضر %( لمجموع السكان02.2ويقترب بقوة تأثيره من السبب السابق بنسبة )

 %(.02.0%(، بينما يرتفع في الريف الى )9.6)
 فقدان اأُلم: -5

او االنفصال عن االب الى خمل في التماسك االسري  يؤدي فقدان االم بسبب الوفاة
ثر من فقدان االب، ويساىم في قمة االىتمام والرعاية بالطفل كما كان سابقًا، وبالتالي يزيد اك

المدرسة  عن ستو، حيث يؤدي إلى تكرار الغيابراىجر الطفل أو المراىق لدمن فرص 
%( 6.7. وحلَّ ىذا السبب االجتماعي بالمرتبة الخامسة بنسبة )ورسوبو وحتى تركو الدراسة 

ن من مجموع األسباب االجتماعية في المحافظة، وجاء ىذا السبب في المناطق لمجموع السكا
%( ، أمَّا في الريف بمغت النسبة 02.2الحضرية بنسبة أعمى من الريف بنسبة بمغت )

%(، وىذا السبب ألول مرة يتفوق الحضر في النسبة عمى الريف ؛ الن االسرة في 0.7)
من العائمة، والطفل الفاقد المو يعتنى بو بصورة اكبر الريف معظميا ممتدة فييا ثبلث اجيال 

 من قبل افراد االسرة الباقين.
 :   التأثر باألصدقاء -6

يؤثر االصدقاء سمبًا وايجابا في تشكيل شخصيات من يرافقيم بشكل أساس من 
محيطيم أكثر من أي مصدر آخر، إذ يؤدي إلى كسب األفراد قيم وعادات وتقاليد سيئة او 

اأُلمِّيَّة، وجاء  النتشارايجابية، ومن ىذه التأثيرات السمبية لؤلصدقاء ىو ترك التعميم مما يؤدي 
المسببة لؤلمية حيث شكل ما نسبتو  االجتماعيةبالمرتبة السادسة من األسباب تأثير االصدقاء 

وكانت نسبة تأثير ىذا السبب  االجتماعية( لمجموع السكان من مجموع األسباب 4.2%)
 %(.0.6( في الحضر، وجاءت أعمى من الريف الذي بمغت نسبتو )8.4%)
 :فقدان األب -7

يجعميم يحسون بالثقة واألمان، ولآلباء أثرًا كبيرا وجود األب يؤدي في تقوية األبناء و 
في خفض المخاطر التي قد يتعرض ليا األبناء، بخبلف من فقد اآلباء يكونوا أكثر عرضًة 

يَّة وجاء سبب فقدان بسبب  .لمرسوب في الصف أو ترك الدراسة وبالتالي انتشار ظاىرة اأُلمِّ
يَّة في وفاة االب بالمرتبة السابعة واألخيرة من األ سباب االجتماعية التي أدت الى ظاىرة اأُلمِّ

(، وكانت نسبتو عمى مستوى الحضر ادنى من الريف فبمغت %0.0محافظة األنبار بنسبة )
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%( عمى التوالي من مجموع األسباب االجتماعية؛ ويعمل ذلك بدرجة تأثير 0.4( و)0.9%)
 الريفي.  االب عمى االبناء يختمف بين الريف والحضر لصالح االب 

 لظاهرة اأُلمِّيَّة في محافظة األنبار االقتصاديةثالثًا: األسباب 
ألي مجتمع من  االقتصاديةُتعد اأُلمِّيَّة إحدى الظواىر السكانية التي تقترن بالناحية 

يَّة فييا ، عمى  المجتمعات السكانية، لذا نرى أنَّ الدول المتطورة تنعدم الى حد ما ظاىرة اأُلمِّ
خبلف الدول الفقيرة التي تنتشر فييا ىذه الظاىرة، نستدل من ذلك أنَّ ىنالك ارتباط عكسي 

 لمدولة واأُلمِّيَّة.     االقتصاديبين النمو 
المتصمة بعدم التحاق السكان بالتعميم تتباين من مجتمع  ديةاالقتصاإنَّ األسباب 
المستوى المعيشي لؤلسرة وىذا قد يمنع بعض أفراد األسرة أو  بانخفاضآلخر، فمنيا ما يقترن 

جميعيم من التعميم، فضبًل عن أن بعض العوائل ُتخرج أبناءىا من المدرسة أو تمنعيم من 
ذي يعيشون فيو، لذا تقوم بزجيم في السوق من أجل االلتحاق بيا؛ بسبب العوز المادي ال

أثرًا كبيرًا في  االقتصاديةالمساعدة في توفير المتطمبات المالية لمعائمة، لذا فإنَّ لؤلسباب 
يَّة وخاصًة في المجتمعات النامية. ومن خبلل الجدول) انتشار ( 4( والشكل )4ظاىرة اأُلمِّ

ظاىرة اأُلمِّيَّة في محافظة األنبار في  انتشارأدت إلى  التي االقتصاديةالمذان يبنان األسباب 
 -( وتم تقسيميا إلى خمسة أسباب:0208عام )

لمسكان اأُلمِّيين حسب البيئة  االقتصادية(التوزيع العددي والنسبي ):( لألسباب 4جدول )
 (0202)الحضر والريف والمجموع( في محافظة األنبار لعام )

 النسبة% المجموع النسبة% الريف النسبة% الحضر االسباب االقتصادية
 09.0 000 04.2 000 04.0 92 المدرسة بعيدة عن البيت

 08.0 026 00.8 004 04.9 90 الدخل المادي لؤُلسرة منخفض
 08.4 088 06.7 62 00.8 008 تعمم مينة

 06.2 007 06.7 62 08.4 87 مساعدة اأُلسرة في اعماليا
 0.0 9 2.8 0 0.6 6 السفر خارج المنطقة

 022.2 709 022.2 089 022.2 072 المحافظة
 (. 0المصدر: ممحق )  



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)0602 ) 
 

لمسكان اأُلمِّيين حسب البيئة )الحضر  االجتماعية(التوزيع النسبي ):( لألسباب 4شكل )
 (0202والريف والمجموع( في محافظة األنبار لعام )

 
 (.4عمى جدول ) باالعتماد المصدر:      

 المدرسة بعيدة عن البيت  -8
مقاعد الدراسة خاصة من اإلناث أو عدم االلتحاق أصبًل؛ بسبب ُبعد المدرسة  ُتيجر 

عن البيت ولزوميم المشي مسافة طويمة عمى األقدام من أجل الوصول إلى المدارس أو عدم 
وجود مدارس في المنطقة، وىذا ما يزيد من المشقة وتعرضيم إلى مخاطر الطريق، فضبًل 

 .إلى موقع فيو مدارس االنتقالاحتمال كمفة النقل أو عن عدم استطاعة األىالي عمى 
المسببة لؤُلمَّيِّة  االقتصاديةجاء بعد المدرسة عن البيت بالمرتبة االولى من األسباب و 

( لمجموع اأُلمِّيين ، أمَّا عمى المستوى البيئة فقد سجل ىذا السبب %09.0بأعمى نسبة بمغت )
، االقتصادية( من مجموع األسباب %04.0ثة بنسبة )في حضر محافظة األنبار المرتبة الثال

لكون الحضر تتوفر فيو المدارس بصورة اكبر من الريف، في حين سجل ريف المحافظة 
%( وجاء بالمرتبة األولى ؛وذلك الن المدارس ال تتوزع بصورة شاممة او منتظمة 04.2نسبة )

 في الريف.
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الدخل المادي لألُسرة  المدرسة بعيدة عن البيت
 منخفض

مساعدة األُسرة في  تعلم مهنة
 اعمالها

 السفر خارج المنطقة

 مجموع ريف حضر
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 الدخل المادي لأُلسرة منخفض -0
يَّة، فاذا تزايدت نسبة الفقر ىناك عبلقة  طردية بين انخفاض الدخل ومستوى اأُلمِّ

إرتفعت  نسبة اأُلمِّيَّة، ونتيجة الحروب المتتالية والحصار اإلقتصادي ألكثر من عقد أدى إلى 
إنخفاض معدالت التحاق التبلميذ في المدارس، فضبًل عن إرتفاع نسبة التسرب وترك 

. وجاء السبب (8)ساىموا في رفع المستوى المعيشي ألسرىمالدراسة، بحثًا عن العمل لي
( لممجموع الكمي اأُلمِّيين ،وسجمت %08.0االقتصادي بالمرتبة الثانية انخفاض الدخل بنسبة )

%( وجاعت النسبة في الريف 00.8نسبة بالحضر اعمى من الريف والمجموع الكمي بمغت )
 %(. 04.9االدنى بمغت )

 تعمم مهنة  -3
جاء تعمم مينة من اجل الحصول عمى دخل بصورة اسرع من التعمم ثم الحصول 
عمى الدخل بالمرتبة الثالثة من االسباب االقتصادية ؛ لذلك بعض المجتمعات االنسانية تذىب 

تعميم ابناءىم لحرف يتم وراثتيا من األجداد، وىذا يدفع باألبناء إلى عدم تعمم القراءة الى 
يَّة لدييم االسباب وشكل تعوالكتابة،  مم المينة ما يقارب ربع الذين كانت سبب اأُلمِّ

%( لمجموع السكان .اما في الحضر فارتفعت النسب 08.4االقتصادية، فكانت النسبة )
 %( 06.7%( بينما تدنت النسب في الريف الى )00.8ووصمت الى )

 مساعدة اأُلسرة في اعمالها -4
م األسرة؛ يمجأ االبناء لدخول سوق العمل في النخفاض الدخل لؤلسر وارتفاع حج 

وقت مبكر من أعمارىم إلعالة عوائميم، وبذلك ال ينتسبون لمتعميم او يتسربوا من التعميم قبل 
التعمم، وقد يشتغمون في شتى القطاعات من األعمال التي تجمب ليم مردودًا ماديًا قميبًل يساىم 

، حاز ىذا السبب عمى المرتبة الرابعة من (7) في سد جزء من النفقات المالية لعوائميم،
، وكان  االقتصادية:( لمجموع السكان من مجموع األسباب 06االسباب االقتصادية بنسبة )

في الريف أعمى مما ىي عميو في الحضر حيث  االقتصاديةنسبة ىذا السبب من األسباب 
 ( عمى التوالي.%08.4(، وجاءت في الحضر )%06.7بمغت )

 ر خارج المنطقةالسف -5
، مما االقتصادييرحل بعض األشخاص إلى خارج مناطقيم من أجل تحسين وضعيم 

أبناؤىم في المدارس نتيجة لسياسات تتبعيا الدولة المستقبمة لممياجرين  استقباليؤدي إلى عدم 
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اأُلمِّيَّة، وسجل ىذا السبب المرتبة الخامسة واألخيرة من  انتشاروعوائميم، ومن انعكاسات ذلك ىو 
( لمجموع السكان، أمَّا عمى مستوى البيئة سجل حضر %0.0لؤُلّمية بنسبة ) االقتصاديةاألسباب 

 .   االقتصادية:( عمى التوالي من مجموع األسباب 2.8:(، )0.6وريف محافظة األنبار نسبة )
 ( في محافظة األنبارواالقتصادية االجتماعيةأُلمِّيَّة )غير رابعًا: أسباب ُأخرى لظاهرة ا

ظاىرة اأُلمِّيَّة في المجتمعات اإلنسانية غير االسباب  النتشارىناك اسباب اخرى     
( جاءت بمجموعيا بأدنى نسبة بمغت 0، ويبلحظ من الجدول ) واالقتصادية االجتماعية

%( وقد 00.0%( بينما في الريف بمغت )00.4%( لمجموع السكان وفي الحضر )00.9)
 تم تصنيفيا ضمن أسباب أخرى لظاىرة اأُلمِّيَّة وتم جمعيا بثبلث أسباب وىي كاآلتي:

 مخاوف امنية  -8
( ومن ضمنو محافظة األنبار، 0220ام )ما شيده العراق من أحداث أمنية بعد ع

أدى إلى إعاقة عمل كافة مؤسسات الدولة ومن ضمنيا المؤسسات التعميمية، فجرت في 
المحافظة العمميات العسكرية ، مما ادى لقسم من العوائل إلى عدم إرسال أبناءىم وخاصًة 

عن نزوح العديد من  اإلناث إلى المدارس، تخوفا عمييم من حوادث العمميات العسكرية. فضبلً 
العوائل من مناطق تواجدىا األصمية إلى مناطق ثانية حصيمة الضطراب الوضع االمني، 
وعوائل بقيت في مناطقيا ولم تخرج ، مما أدى إلى عدم حصول أبناءىم عمى فرص التعميم 

 لعدم استمرار التعميم في المناطق المضطربة امنيا.
ان المخاوف االمنية جاءت أواًل في األسباب بنسبة (  6( والشكل )6من الجدول )      

%(، أمَّا توزيعيم عمى مستوى البيئة فقد سجل حضر محافظة األنبار نسبة 48.6)
 ( .%06.7(، وجاء اعمى من الريف الذي سجل نسبتو )88.6%)

( حسب ديةواالقتصا االجتماعية(التوزيع العددي والنسبي ):( ألسباب ظاهرة اأُلمِّيَّة )غير 6جدول )
 (0202البيئة)الحضر والريف والمجموع( في محافظة األنبار لعام )

 النسبة% المجموع النسبة% الريف النسبة% الحضر االسباب االخرى
 48.6 024 06.7 44 88.6 62 مخاوف أمنية

 42.8 90 82.8 60 09.6 00 عدم توفر المدارس
 00.6 00 00.8 08 04.8 06 أسباب صحية

 022.2 008 022.2 002 022.2 028 المحافظة
 (.0المصدر: ممحق )  
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( حسب واالقتصادية االجتماعية(التوزيع النسبي ):( ألسباب ظاهرة اأُلمِّيَّة )غير 6شكل )
 (0288البيئة)الحضر والريف والمجموع( في محافظة األنبار لعام )

 
 (.6باالعتماد عمى جدول ) المصدر:          

 عدم توفر المدارس  -0
يَّة في   سجل عدم توفر المدارس المرتبة الثانية نسبيًا من االسباب االخرى لظاىرة اأُلمِّ

محافظة االنبار، عمى الرغم من ان ىذا السبب يكاد ينعدم في الوقت الحاضر باستثناء 
تفعت في %( من االسباب االخرى لمجموع السكان وار 42.8المناطق النائية، وجاءت نسبتو )

(؛ 6( والشكل )6%( كما في الجدول )09.6%( بينما كانت في الحضر )82.8الريف الى )
وينطبق ىذا السبب عمى كبار السن من االميين والتي في حينيا لم تتوفر ليم مدارس في 

 مناطقيم .
 أسباب الصحية -0

نخراط تؤدي األمراض في عدم انضمام األشخاص في التعميم أو ترك التعميم بعد اال
بفترة قصيرة، خصوصا اذا كانت ىذه األمراض دائميو، وكذلك االعاقة الجسدية، واالمراض 

 العصبية والنفسية...الخ 
( أدت األسباب الصحية إلى أمية ما نسبتو 6( والشكل )6نبلحظ من خبلل جدول )     

أمَّا عمى مستوى  ( من اأُلمِّيين الذين أشاروا إلى األسباب األخرى لمجموع السكان .00.6%)
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%( أشاروا الييا ، 04.8البيئة فقد سجمت األسباب الصحية في حضر محافظة األنبار نسبة )
 %(. 00.8في حين سجل الريف نسبة )

 االستنتاجات:
اظيرت الدراسة بالرغم من تراجع نسبة ظاىرة االمية في السنوات االخيرة اال انيا مازالت  -0

 الريف. المجتمع سواء في الحضر اوتشكل نسبة عالية بين افرد 
كشفت الدراسة برغم تطور المجتمع فنبلحظ استمرار تأثير االسباب االجتماعية في  -0

حصول ظاىرة االمية وكانت أبرز األسباب التي أدت إلى انتشار اأُلمِّيَّة، وجاءت بعدىا 
بنسب  االسباب االقتصادية ثم االسباب االخرى من غير )االجتماعية واالقتصادية(

 %( من المجموع الكمي لؤلسباب.08،00.9، 82.0)
توصمت الدراسة ان اىم االسباب االجتماعية المؤثرة في ظاىرة االمية، كانت المرتبطة  -0

باإلناث اكثر من الذكور، وىما: مشاركة اأُلم في أعمال البيت، ورفض األىل اكمال التعميم، 
%( 08.0% و07.4بـ ) االجتماعيةسباب وسجموا ما مجموعو ثمثي النسب من مجموع األ

 عمى التوالي.
بينت الدراسة ثبلثة اسباب ىيمنت بصورة واضحو في انتشار اأُلمِّيَّة من األسباب  -4

، وبنسب متقاربة وىي )المدرسة بعيدة عن البيت، الدخل المادي لؤلسرة منخفض،  االقتصادية
 %(.08.4، 08.0، 09.0وتعمم مينة( واتت عمى الترتيب )

( جاءت باقل النسب واالقتصادية االجتماعيةاوضحت الدراسة ان األسباب األخرى )غير  -8
من مجموع األسباب الكمي، وابرزىا  :(00.9تأثيرًا في انتشار اأُلمِّيَّة، اذ لم تسجل سوى )

 كانت المخاوف االمنية وعدم توفر المدارس بينما االسباب الصحية جاءت آخرًا في التأثير.
 المقترحات:

التوجو نحو األسرة  في اي خطة توضع لمعالجة ظاىرة االمية؛ ألنيا ىي المعمم األول  .0
 لؤلطفال، وأن المنزل ىو المصدر األساسي لمحو األمية.

التركيز عمى تقميص اليوة بين تعمـيم البنين والبنات وتأمين مزيد من الفرص التعميميـة  .0
 لئلناث وخاصة في المناطق الريفية ألنين  يمثمن النسبة االكبر من ظاىرة االمية.

وضع خطط لجعل التعميم منتجًا من خبلل ربطو بسوق العمل وفقًا لـقواعد مركزية تتفق  .0
 مع االسس الوطنية.
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بلح النظام التربوي بدأ بالمعمم واعادة تأىميو لمواكبة التطور العالمي في مجال التعميم اص .4
ثم االىتمام بالبنى التحتية التربوية ثم إعادة النظر بقوانين وانظمة وزارة التربية بمـا يمكن 
تعزيز مبدأ مجانية التعميم والتعميم االلزامي في المدارس الرسـمية، مع توسيع التعميم 

   االىمي والمسائي والتركيز عمى إسيامات منظمات المجتمع المدني في ىذا المجال .
  االحاالت

 

                                                 
جميورية العراق ، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ، الجياز المركزي لئلحصاء وتكنموجيا المعمومات ،  - 0

 ) بيانات غير منشورة ( . 0202مديرية احصاء السكان والقوى العاممة ، تقديرات سكان العراق لسنة 
 .4، ص0209، بغداد، مكتبة النير وان، 0صالح ميدي، اليوم العالمي لمحو األمية، طعامر  -0
المصدر: عمي عبد طالب، مشكمة األمية في األقطار  0970( لسنة 080قانون محو االمية رقم ) - 0

 00، ص0970العربية، مطبعة دار السبلم ، بغداد ، 
الحمول، الجميورية العربية السورية، المكتب المركزي  جمعة حجازي، اأُلمِّيَّة تفاقم المشكمة وتعثر - 4

 (.0227لئلحصاء، )
، مجمة  0200و0997صبلح محسن جاسم، التباين المكاني لظاىرة االمية في محافظة بغداد لسنتي  - 8

 .8، ص0208، اكتوبر ديسمبر 46حوليات عين شمس، المجمد 
الجياز المركزي لئلحصاء، نتائج تعداد العام لمسكان  جميورية العراق، مجمس الوزراء، ىيئة التخطيط ، - 6

 .00، محافظة االنبار، جدول رقم 0997لسنة 
عمر نزار خمف رشيد العمواني، رسالة التحميل الجغرافي لظاىرة اأُلمِّيَّة في محافظة األنبار،  - 7

 .027، ص  0202لجغرافية، ماجستير)غير منشورة(،جامعة االنبار ، كمية التربية لمعموم االنسانية ، قسم ا
جميورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، قسم احصاءات التنمية البشرية، واقع المرأة الريفية  - 8

 .04-00في العراق، ص 
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 جميورية العراق
  وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة االنبار
 كمية التربية لمعموم االنسانية

 الجغرافياقسم 
 

 استمارة استبيان
 

 (.التباين المكاني ألسباب ظاىرة اأُلمِّيَّة بحسب البيئة في محافظة األنبارعنوان البحث: )
 إسم الباحث : أياد محمد مخمف عدوان الدليمي

يرجى تعاونكم معنا واإلجابة عمى األسئمة والتي يتم من خبلليا جمع البيانات والمعمومات البلزمة لمبحث 
 كرين تعاونكم معنا لحل ىذه المشكمة خدمة لمعمم والتعميم شا

 بإجاباتكم، او حسب ما تستمزم االجابة الخاصة الحقول في(  √مبلحظة : االجابة عمى االسئمة بعبلمة ) 
 

  ريف  حضر  الناحية  القضاء األنبار المحافظة
 

 االستمارة خاصة باأُلمِّيين :
  أنثى  ذكر الجنس  العمر
 لم تتعمم : لماذا

  الدخل المادي لؤُلسرة منخفض  9  رفض األىل اكمال التعميم  0
  تعمم مينة  02  مشاركة اأُلم في أعمال البيت  0
  مساعدة اأُلسرة في اعماليا  00  التأثر باألصدقاء  0
  السفر خارج المنطقة  00  فقدان اأُلم  4
  المدرسة بعيدة عن البيت  00  فقدان األب  8

6  
مستقببًل من انخفاض االستفادة 

 التعميم
  مخاوف امنية  04 

  عدم توفر المدارس  08  كثرة عدد اخوتي  7
  اسباب صحية  06  المدرسة بعيدة عن البيت  8
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 (0ممحق )  

عية
تما
الج

ب ا
سبا

اال
 

 مجموع ريف حضر األسباب
 070 082 000 رفض األىل اكمال التعميم

 062 092 072 مشاركة اأُلم في أعمال البيت
 09 00 06 باألصدقاءالتأثر 

 68 08 47 فقدان اأُلم
 00 07 04 فقدان األب

 020 84 48 انخفاض االستفادة مستقببًل من التعميم
 96 80 48 كثرة عدد اخوتي

 960 490 472 المجموع

دية
صا

القت
ب ا

سبا
اال

 

 مجموع ريف حضر األسباب
 000 000 92 المدرسة بعيدة عن البيت

 026 004 90 لؤُلسرة منخفضالدخل المادي 
 088 62 008 تعمم مينة

 007 62 87 مساعدة اأُلسرة في اعماليا
 9 0 6 السفر خارج المنطقة

 709 089 072 المجموع
رى

الخ
ب ا

سبا
اال

 
 مجموع ريف حضر األسباب

 024 44 62 مخاوف امنية
 90 60 00 عدم توفر المدارس

 00 08 06 اسباب صحية
 008 002 028 المجموع
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