
(6161) 
 

 
 Volume 17- Issue 2- June 2020 2020 حزيران – 2العدد  -17المجمد 

 أطفال الشوارع األسباب والنتائج وانعكاساتيا عمى المجتمع العراقي
 خمف م.د. شالل عمي                      م.د. قاسم محمد نده 

  كمية اآلداب -جامعة تكريت       كمية التربية لمبنات  -الجامعة العراقية 
qasem@yahoo.com 

 :الممخص
 ييدؼ البحث الحالي تعرؼ عمى :

أثر بعض المتغيرات الديمغرافية في دفع األطفاؿ إلى الشوارع تبعًا -1
 لمتغيري :

 ( سنة .14، 12، 11، 11، 11، 6، 5، 3العمر )- أ
 الجنس )ذكور، إناث(.- ب
 أثر بعض المتغيرات ذات العالقة بالظروؼ األسرية تبعًا لمتغيري.-1
 المدة التي مضت عمى وجود الطفؿ في الشارع.- أ

 الدخؿ اليومي.- ب
( مستجيبًا، تـ جمع البيانات مف 033تكونت عينة البحث الحالي مف )

وعف طريؽ  خالؿ مجموعة مف اإلجراءات تمثمت في اعداد استبياف
المقابمة والمالحظة، وقد تحقؽ الباحثاف مف الخصائص السيكومترية 

 المتمثمة بالصدؽ والثبات 
 

DOI 

10.37653/juah.2020.171159 

 14/1/1313 تـ االستالـ:
 15/0/1313 قبؿ لمنشر:
 1/6/2020   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 أطفال الشوارع
 المجتمع العراقي

 السباب والنتائجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6161) 
 

Street children causes, results and their impact on Iraqi society 
Lecturer. Dr. Qasem M. Nada      Lecturer. Dr. Shalal A. Khlaf 

         Iraqi University                                          University of Tikrit   

College of Education for Girls                         Faculty of Arts 

Submitted: 17/01/2020 

Accepted: 18/03/2020 

Published: 01/06/2020 

Abstract: 

From the current research we identify: 

1- The impact of some demographic variables in pushing 

children to the streets depending on the variables: 

A) Age (6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17) years. 

B) Sex (males, females.) 

2-The effect of some variables related to family 

conditions depending on the variables. 

the period in which the child is present in the street; 

Daily income. 

The sample of the current research was composed of 

(300) respondents. The data were collected through the 

preparation of a questionnaire and through the interview 

and observation. The researchers may investigate the 

psychometric characteristics of honesty and persistence. 
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 االطار العام لمدراسة :الفصل االول
 عناصر الدراسة : األولالمبحث 

 مشكمة البحث :
االجتماعية التي يعاني منيا المجتمع تعد ظاىرة أطفاؿ الشوارع واحدة مف الظواىر 

العراقي في الوقت الحاضر، ويرجع وجود ىذه الظاىرة إلى العديد مف األسباب االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية والبيئية واألسرية التي تعمؿ بشكؿ متفاعؿ لتييئة المناخ العاـ لنمو 

ية جديرة بالبحث في مسبباتيا ( فيي اذف مشكمة مجتمع1:  1665الظاىرة وتطورىا )نشأة ، 
وأثارىا النفسية، وقد اسيمت العديد مف العوامؿ في نظميا ومف أىـ ىذه العوامؿ : الفقر، 
والظروؼ األسرية ، العوامؿ االجتماعية، ونتيجة لسوء األوضاع والظروؼ التي يتعرض ليا 

ىؤالء األطفاؿ أطفاؿ الشوارع تطمب النظر في آليات التصدي لممخاطر التي يتعرض ليا 
 ومحاولة التوصؿ لمعوامؿ المسببة ليا ولحد مف استمرار استغالؿ األطفاؿ وتعريضيـ لمخطر.

وقد أشارت العديد مف الدراسات التي اىتمت بمعرفة أسباب تفاقـ ىذه الظاىرة ومنيا 
، )عبد الرحمف (Lemba 2002)(، 1331، )ايمف عباس Matclninda 1999)دراسة )

( وغيرىا مف الدراسات التي توصمت إلى أف أسباب ىذه الظاىرة ىو 1331عبد الوىاب 
التفكؾ األسري والفقر والبطالة وسوء المعاممة الوالدية وتدني المستوى االجتماعي والتعميمي 
والعنؼ الموجو ليؤالء األطفاؿ مف قبؿ أسرىـ، في حيف اشارت دراسات أخرى أىتمت 

 Aldfer)ىذه الدراسات  ومف األطفاؿ وانحرافاتيـ السموكية ؤالءلي بالحاجات النفسية واالجتماعية

( التي أوضحت بأف السمات الشخصية ليؤالء يغمب عمييا 1333)نبيمة الشوريجي  (2002
العناد والكذب ومعظـ ممارساتيـ المينية متمثمة في بيع المناديؿ ومسح زجاج السيارات 

 خدرات.وترويج المخدرات وممارسات جنسية وتعاطي الم
أف دراسة مثؿ ىذه الظاىرة يتطمب إجراء المزيد مف البحوث والدراسات لموقوؼ عمى 
األسباب التي دعت ىؤالء األطفاؿ لمتواجد في الساحات ومف ىنا برزت مشكمة الدراسة مف 
خالؿ احساس الباحثاف بخطورة ظاىرة أطفاؿ الشوارع وما يترتب عمييا مف نتائج وخيمة قد 

مستقبؿ األطفاؿ وتيدد أمف واستقرار المجتمع والسيما اف مجتمعنا العراؽ بات تنعكس عمى 
 يعاني مف انتشار ىذه الظاىرة في الوقت الحاضر.

 -أىمية الدراسة :
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 يمكف ابرز أىمية الدراسة مف خالؿ األىمية النظرية والتطبيقية باآلتي:
 أواًل : األىمية النظرية : 

 تتناوؿ شريحة ميمة وىـ األطفاؿ )أطفاؿ الشوارع(.تنبع أىمية الدراسة مف كونيا  -1
تعد ظاىرة أطفاؿ الشوارع مف الظواىر الميمة التي يجب اف تشغؿ اىتمامات  -1

 المجتمع لما تمثمو مف خطورة في مختمؼ المجاالت االجتماعية االقتصادية واالمنية.
رع والعوامؿ تسيـ الدراسة الحالية في محاولة معرفة أسباب وجود األطفاؿ في الشوا -0

 التي دفعتيـ لمخروج إلى الشارع.
تأتي أىمية الدراسة مف كونيا تحاوؿ أثراء الجانب العممي واغناء مكتبتنا التي تفتقر  -1

 إلى ىكذا دراسات تناولت شريحة أطفاؿ الشوارع.
تنبع أىمية الدراسة مف رفع درجة وعي وتفاعؿ المجتمع مع ىذه الظاىرة مف اجؿ  -2

 فيميا.
الشوارع ىـ ضحايا لظروؼ خارج عف اراداتيـ، لذا تأتي أىمية البحث اف أطفاؿ  -3

 بوصفيا خطورة في اتجاه المجتمع العرقي بحؽ ىؤالء األطفاؿ.
 -ثانيًا : األىمية التطبيقية :

 قمة االىتماـ بيذا النوع مف البحوث والدراسات. -1
مؿ لمجيات تحاوؿ ىذه الدراسة مف خالؿ ما تتوصؿ اليو مف نتائج إلى رسـ إلية ع -1

 الرئيسة كػ)وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية، وزارة العدؿ، وزارة الداخمية(.
ال يزاؿ البعض مف افراد المجتمع يجيموف أسباب وجود األطفاؿ في الشوارع  -0

 والمخاطر التي تترتب عمى األطفاؿ بشكؿ خاص وعمى المجتمع بشكؿ عاـ.
فاؿ الشوارع مف خالؿ منظور ىؤالء محاولة التوصؿ إلى أساليب لمواجية ظاىرة أط -1

 األطفاؿ.
 الكشؼ عف األسباب التي تقؼ وراء انتشار ىذه الظاىرة في المجتمع. -2
تقديـ صورة واقعية لصانعي القرار مف حيث حجـ ىذه الظاىرة وعالقتيا بتفكؾ أسر  -3

 ىؤالء األطفاؿ.
 -أىداف البحث :

 الشوارع.أثر بعض المتغيرات الديمغرافية في دفع األطفاؿ إلى  -1
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أثر بعض المتغيرات ذات العالقة بالظروؼ األسرية في اعداد األطفاؿ وتنمية  -1
 شخصياتيـ لممساىمة في بناء المجتمع.

 -حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي بعينة مف األطفاؿ والمراىقيف المتواجديف في الشوارع )ذكور 

ناث( الذيف ينتشروف في محافظة بغداد لمعاـ  ، 6،  5،  3( ومف االعمار )1316-1315)وا 
 ( سنة.14،  12،  11، 11، 11

 تحديد المفاىيم والمصطمحات العممية :المبحث الثاني
 االطفال  –اواًل 

سنة ذكرًا اـ انثى  15 – 3ىـ كؿ مف يتراوح عمره مف  -( :2010تعريف الحمبي )
االساسية الجسمية والنفسية والثقافية يكوف في امس الحاجة الى اسرتو مف اجؿ تأميف حاجاتو 

 (20:  2010)الحمبي ،  واالجتماعية واالقتصادية ومساعدتو عمى النمو والبقاء.
ىي المرحمة االولى مف مراحؿ تكويف ونمو الشخصية  -( :1998تعريف الشربيني )

 (10:  1998)الشربيني ،  ابتداًء مف الميالد وحتى بداية ضيور البموغ.
 -فال الشوارع :أط -ثانياً 
  : التعريف لغة 

 ت(.-)مختار الصحاح ب
ت : -)مختار الصحاح، ب شرد، يشرد، شرودًا، شاردًا، وشرود ولجمع تشرد والتشريد، الطرد.

334) 
  : التعريف اصطالحًا 

 ( :1989اليونيسيف )
شريحة عريضة مف األطفاؿ، تتفاوت درجات اتصاليـ باسرىـ ما بيف االتصاؿ 

ئي، واالتصاؿ شبو التاـ، ويقيموف في الشارع، أو المياديف العامة أو األرصفة، المنتظـ والجز 
معتمديف عمى انفسيـ في تدبير شؤوف حياتيـ الخاصة، ويضطروف لبيع أشياء تافية، او 

 (14:  1989)اليونسيف، التسوؿ، أو السرقة مف أجؿ العيش. 
 ( 1989منظمة اليونسكو: ) 
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أو حماية مناسبة ويعد الشارع مصدر رزؽ لو، وانعداـ أي قاصر ليس لديو بيت دائـ، 
 (1:  1656الحماية واالىتماـ مف الكبار. )اليونسكو، 

 ( 2004سالم: ) 
ذلؾ الطفؿ الذي عجزت أسرتو عف اشباع حاجاتو االساسية الجسمية والنفسية 

عو إلى واقع والثقافية لنتاج لواقع اجتماعي واقتصادي تعيشو األسرة في إطار المجتمع اشمؿ دف
أخر يمارس فيو انواعًا مف النشاطات إلشباع حاجاتيـ ف أجؿ البقاء، مما قد يعرضو لممسألة 

 (7:  2004)سالم، القانونية بيدؼ حفظ النظاـ . 
 وقد اعتمد الباحثاف تعريؼ اليونيسيؼ تعريفًا نظريًا لمبحث الحالي.

الحقيقية التي قاـ بيا الباحثاف أما التعريؼ االجرائي لمبحث : ىو مجموعة اإلجراءات 
 لمحصوؿ عمى استجابات الطمبة في ضوء أداة البحث.

 ثالثا: المجتمع العراقي
بانو االطار العاـ الذي يحدد العالقات التي تنشأ بيف تعريف الخشاب )ب ت( : 

 (7)الخشاب ، ب ت :  االفراد الذيف يعيشوف داخؿ نطاقو في ىيئة وحدات او جماعات .
تنظيـ االفراد وفاعميتيـ وىو يحدد مركزىـ ( : 1990لعاني واخرون )تعريف ا

وادوارىـ ويوجو سموكيـ وحياتيـ التي يحررىا ويقيدىا ويرشدىا ويوجييا المجتمع في اف واحد 
 .(67:  1990)العاني واخرون ، طبقًا لمقاييس ومعايير تحددىا حضارتو.

 الخمفية النظرية الفصل الثاني:
 ويتضمن : األولالمبحث 

 ظاىرة أطفال الشوارع وتطورىا : -اواًل 
لقد وضعت مشكمة أطفاؿ الشوارع عمى نطاؽ واسع محميًا وحتى دوليًا في إطار 
موضوع الفئات الصعبة المحرومة، أي الفئات التي ال تحصؿ عمى نصيب عادؿ مف عمميات 

ليس ليا القدرة بالحصوؿ التنمية إلشباع احتياجاتيا األساسية أو الحصوؿ عمى حاجياتيا التي 
عمى حقوقيا عمى الرغـ مف كونيـ األكثر تعرضًا لمضغوط الشباع حاجياتيـ نتيجة النخفاض 

 (65:  1311مستوى الرعاية المادية والمعنوية مف قبؿ األسرة والمجتمع )حجازي، 
 " لقد تزايد االىتماـ باآلونة األخيرة بقضية الطفؿ مف خالؿ البرامج التي تقوـ بيا

مف خالؿ توفير التعميـ  –الدولة لتحسيف واقع المجتمع بصفة عامة واألطفاؿ بصفة خاصة 
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وأف ىذا االىتماـ بقضايا  –مجانًا أو تحفيز اآلباء لتعميـ أبنائيـ ووصفيـ الواجبات عمييـ 
 الطفولة ما تزاؿ تحتؿ مكانة صادرة في خطط التنمية العامة" .

 فئات أطفال الشوارع : -ثانيًا 
 قسـ فئات أطفاؿ الشوارع إلى ثالث فئات ىي :ت

المنفصموف تمامًا : وتشمؿ األطفاؿ اليتامى، أو مف تخمى عنيـ، ثـ فقدوا التواصؿ مع  -أ 
 أسرىـ.

المنفصموف جزئيا : وىـ األطفاؿ الذيف تركوا اسرىـ وفضموا تواجدىـ في الشوارع، إال  -ب 
 أنيـ يزوروف أىميـ بيف الحيف األخر.

ىـ األطفاؿ الذيف يعيشوف مع اسرىـ ولكنيـ يقضوف النيار والميؿ في المتواصموف :  -ج 
 الشوارع.

 مراحل أطفال الشوارع : -ثالثًا 
 يمر أطفاؿ الشوارع بثالث مراحؿ رئيسة حتى يتحولوف إلى الشوارع :

المرحمة األولى : مرحمة االنفصاؿ عف األسرة : مف خالؿ االحتكاؾ المباشر بالشوارع وعمى 
 قطعة تتـ بتواجد الطفؿ في الشارع.فترات مت

المرحمة الثانية : مرحمة التنقؿ ما بيف األسرة والشارع : مرحمة اكتساب الطفؿ لمعايير وقيـ 
جماعة أطفاؿ الشوارع ويتـ ذلؾ بصورة تدريجية، وتتـ ىذه المرحمة بعدـ وجود ىوية 

 أو معايير أو أىداؼ خاصة لمطفؿ.
ؿ إلى طفؿ شارع : وىي مرحمة التحوؿ واالعتماد عمى الشارع المرحمة الثالثة : مرحمة التحو 

في المأوى األكؿ، إذ تميزت ىذه المرحمة باكتساب الطفؿ لمعايير وقيـ جماعة أطفاؿ 
 (76:  1998)نشأة،  الشوارع والبقاء بعيدًا عف األسرة.

 حقوق الطفل في الدستور العراقي :  -رابعًا 
 ( مف الباب الثاني :16حقوؽ األطفاؿ إذ نصت المادة )" جاء الدستور العراقي ليكفؿ 

: تكفؿ الدولة حماية األمومة والطفولة والشيخوخة، والشباب وتوفر ليـ الظروؼ المناسبة  أوال
 لمعيش.

: لألوالد حؽ عمى والديو في التربية والرعاية والتعميـ، وكذلؾ لموالديف حؽ عمى اوالدىـ  ثانيا
 ـ، في حاالت العجز والشيخوخة.ىـ في الرعاية واالحترا
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 :  يحظر االستغالؿ االقتصادي لألطفاؿ بصورة كاممة.ثالثاً 
 :  تمنع مف كؿ اشكاؿ العنؼ في األسرة والمدرسة والمجتمع".رابعاً 

 (35: 2010)الجمبي، 
 -المخاطر التي يتعرض ليا أطفال الشوارع :

اب المجموعات االجرامية استغالؿ العصابات والمجرميف ألطفاؿ الشوارع. اف استقط -1
المنظمة تتخذ مف ىؤالء الصغار ادوات سيمة ورخيصة ألنشطة غير مشروعة 
باستخداميـ كأدوات مساعدة لترويج وتوزيع الممنوعات باعتبارىـ ما زالوا في سف 

 الحدث.
األمراض : يصاب أطفاؿ الشوارع بعدة امراض تالزميـ عمى الدواـ وتتمثؿ ىذه  -1

باالضطرابات النفسية نتيجة اإلىماؿ والقسوة مف قبؿ أسرىـ ومف قبؿ األفراد األمراض 
اآلخريف إضافة إلى تواجدىـ الدائـ خارج المنزؿ لساعات طويمة في البرد والحر، وعدـ 

 تمقييـ العالج والمتابعة الصحية.
االستغالؿ الجنسي : مف اخطر ما يتعرض لو أطفاؿ الشوارع ىو االستغالؿ الجنسي  -0

ف قبؿ افراد مستغميف ضعفيـ وعدـ قدرتو عمى مواجية االساءة الجنسية نظرًا لحداثة م
سنيـ، وعمى مف خطورة ىذا الموضوع إال أف وسائؿ اإلعالـ اخذتيا بعيف االعتبار 

 لتطرؽ لمثؿ ىذه المواضيع وتحذير مف انتشار مخاطرىا في المجتمع.
  وارع أسباب انتشار ظاىرة أطفال الش :المبحث الثاني 

 أواًل:  أسباب اجتماعية :
كبر حجـ األسرة:  يمثؿ زيادة حجـ األسرة مف أحدى صفات األسرة منخفضة المستوى  -1

االجتماعي واالقتصادي، وعادة ما يتجو اآلباء إلى كثرة االنجاب لعدـ وعييـ الكامؿ 
ليؤالء بالمشكالت التي يجمبيا عمييـ كثرة العدد مف حيث االنفاؽ واالعالة الكاممة 

 األبناء فيدفعونيـ إلى الشارع.
انتشار األمية والتفكؾ األسري المصاحب لسوء الحالة االقتصادية لألسرة مما يؤدي  -1

 ىروب األطفاؿ مف المنزؿ.
التسرب مف التعميـ يعد احد األسباب التي دفعت األطفاؿ لمذىاب الى سوؽ العمؿ في  -0

 الشوارع.
 ثانيا: أسباب اقتصادية 
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: يترتب عمى انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة وجود مسكف ال يتوفر سكن األسرة  -1
فيو ظروؼ صحية واجتماعية، كما اف وجود سكف ضيؽ ألسرة كبيرة العدد ايضًا أمور 

 تفقد العيش الطبيعي مما دفع بيؤالء االطفاؿ لمخروج الى الشارع.
غطية احتياجاتيـ الرئيسة يتسبب الفقر في عدـ قدرة األسرة عمى رعاية أبنائيا وتالفقر:  -2

مما يضطر اف تدفع األسر بأبنائيا الى الشوارع مف أجؿ الحصوؿ عمى الماؿ 
 والحاجات األساسية وىذا يعد عامؿ رئيسي لخروج ىؤالء العينة لسد احتياجاتيـ.

ىي نتاج األزمة االقتصادية والمجتمعية واف البطالة والتحوالت االقتصادية البطالة:  -0
رص مناسبة مع الزيادة السكانية جعؿ ىناؾ إقباؿ عمى تشغيؿ األطفاؿ، وعدـ توافر ف

 وىذا عامؿ مشجع لألطفاؿ في ظروؼ صعبة وأوقات غير مناسبة.
 ثالثا: أسباب أسرية

 الطفؿ اليتيـ: اف فقداف احد الوالديف او كمييما يكوف سببًا في خروجو الى الشارع. -1
 الخمؿ الذي يصيب بناء األسرة ونظاميا. -1
راغ الذي يتحكـ في األطفاؿ والمراىقيف سبب ميـ في انخراطيـ وخروجيـ الى الف -0

 الشارع.
إىماؿ رغبات وميوؿ الطفؿ منذ صغره تولد مشاعر متمردة لمخروج مف المنزؿ كوسيمة  -1

 لمتنفيس أو التعويض.
 رابعا: أسباب خاصة باألبناء أنفسيم 

 الميؿ إلى الحرية واليروب مف الضغوط األسرية. -1
 األقراف وجماعة األصدقاء تأثير -1
شباع لمحاجات   -0  وجود عناصر جذب في الشارع بما فييا مف مغامرات وا 

 (.52-49:  2016)عمر،                                                   
 الدراسات السابقة : المبحث الثالث

 ( :2004دراسة المشيداني )
جتماعية واالقتصادية لألطفاؿ ىدفت الدراسة تتعرؼ عمى تمديد الخصائص اال

العامميف في الشارع واسرىـ، وتحديد أبرز العوامؿ االجتماعية التي دفعتيـ لمعمؿ في الشارع، 
 ومف ثـ تحديد ابرز المشاكؿ والمخاطر التي يتعرض ليا األطفاؿ في الشوارع.
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مف طفؿ، وقد استعممت الباحثة في ىذه الدراسة أكثر  033تكونت عينة الدراسة مف 
أداة في جمع المعمومات مف خالؿ اعتمادىا عمى المقابمة والمالحظة البسيطة، وبعد معالجة 

 البيانات احصائيًا توصمت الدراسة إلى ابرز النتائج:
 اف النسبة الغالبة مف األطفاؿ كانت مف الذكور مقارنة بعدد اإلناث. -1
( 11–11عمارىـ بيف )بينت الدراسة أف اكثر األطفاؿ العامميف في الشارع تتراوح ا -1

 عاما.
اف اكثر مف ثمثيف العينة يقيموف في مناطؽ تعرؼ باألحياء الشعبية والصناعية مثؿ  -0

 الحسينية، التاجي، الفضيمة.
%( مف افراد العينة يعانوف مف التفكؾ االسري بسبب الطالؽ أو اليجر وأف 43اف ) -1

 %( مف أفراد العينة يعيشوف مع كال الوالديف.03)
 ( :2007زة )دراسة حم

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مشكمة أطفاؿ الشوارع، وكذلؾ التعرؼ عمى المخاطر 
التي تيدد أطفاؿ العراؽ الذيف تعرضوا لمتفكؾ األسري والفقر والبطالة وعدـ االلتحاؽ 

 بالمدرسة.
( 3( حالة مف أطفاؿ الشوارع في مدينة بغداد بواقع )13تتكوف عينة الدراسة مف )

( حالة لإلناث وقد اعتمد الباحث عمى منيج دراسة الحالة مف خالؿ التعمؽ 1ر و )حالة لمذكو 
في تاريخ الحالة واوضاعيا وصواًل إلى نتائج يمكف اف تعمـ عمى حاالت مماثمة، اما ادوات 
الدراسة فقد استخدـ المالحظة المباشرة لمسموؾ والمقابالت عبر المقننة مع األطفاؿ انفسيـ أو 

 ذوي العالقة بيـ وبعد معالجة البيانات احصائيًا اظيرت النتائج ما يمي : مع اشخاص مف
 يشكؿ الذكور أعمى نسبة ألطفاؿ الشوارع. -1
%( 10.6( سنة )11-13بمغت نسبة اعمار األطفاؿ في العينة لمفئة العمرية ) -1

 %(.23لمذكور بينما اإلناث بمغت النسبة )
اإلناث لـ يمتحقوا بالدراسة أصاًل %( مف الذكور ونصؼ 04.2اشارت النتائج إف ) -0

 %( مف الذكور وربع االناث التحقوا بالدراسة.10.4غير أف )
سنوات( في الشارع ال تزيد نسبتيـ عمى  0اف عدد الذيف مضت عمييـ مدة تزيد ) -1

 %(.15%( اما الذيف تزيد مدة وجودىـ عمى سنتيف فأف نسبتو تزيد عمى )3.0)
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 دراسات أجنبية: 
 ( :2001اليونسكو بالعاصمة اليندية ) دراسة منظومة -1

ىدفت الدراسة تقويـ برنامج األطفاؿ في ظروؼ صعبة في اليند وتظـ الفئة )أطفاؿ 
الشوارع وأطفاؿ العامميف( وكذلؾ تقدير عدد أطفاؿ المتسربيف مف التعميـ وعدد أطفاؿ الشوارع 

االجتماعية والثقافية ألطفاؿ والعامميف في اليند، ومف ثـ ىدفت دراسة الخصائص الديمغرافية و 
الشوارع واألطفاؿ العامميف في مراكز التعميـ غير الرسمي وتـ اختيار عينة الدراسة بعناية أو 
تشمؿ كؿ االعمار والجنسيف في جميع الفصوؿ الدراسية وبعد معالجة البيانات اظيرت النتائج 

 ما يأتي :
نسبة أطفاؿ الشوارع واألطفاؿ  ىناؾ عالقة مباشرة بيف التسرب مف التعميـ وزيادة -1

 العامميف.
 ارتفاع كمفة التعميـ ساىـ في منع االباء مف ارساؿ أوالدىـ إلى المدارس. -1
اكدت نتائج الدراسة اف حماية أطفاؿ واألطفاؿ العامميف مف اخطار االساءة تطمب  -0

 اجراءات وقاية وأخرى عالجية.
جراءاتو الفصل الثالث:  : منيجية البحث وا 

  البحث :منيج- 
اعتمد الباحثاف عمى المنيج الوصفي الذي يتمثؿ في دراسة الظاىرة دراسة وصفية 
تحميمية لمتعرؼ عمى طبيعة وخصائص ىذه الظاىرة مف خالؿ التعرؼ عمى أىـ الخصائص 
االجتماعية واالقتصادية والتعميمية ألطفاؿ الشوارع ومحاولة تحديد العوامؿ التي تدفع الطفؿ 

ومحاولة معالجة ىذه الظاىرة مف خالؿ التوصيات والمقترحات التي مف شأنيا إلى الشارع 
 معالجة ىذه الظاىرة.

 : عينة البحث 
لقد اعتمد الباحثاف في اختيار عينة البحث في الدراسة الحالية عمى العينة القصدية 

عمارىـ عف طريؽ انتقاء ىؤالء األطفاؿ في شوارع مدينة بغداد بجانب الرصافة ممف تتراوح ا
 ( مستجيبًا.033( سنة والبالغ عددىـ )15-3ما بيف )
 : أداة الدراسة- 
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لقد استعمؿ الباحثاف أكثر مف أداة في جمع المعمومات التي تتطمبيا ىذه الدراسة ومف 
 أىـ ىذه األدوات ىي :

االستبياف : مجموعة مف األسئمة يتطمب مف المبحوث االجابة عنيا. إذ  -1
( مستجيبًا 13مفتوحيف موجييف لمعينة االستطالعية البالغ عددىا )تضمنت الدراسة سؤاليف 

 وىذه األسئمة ىي :
 باعتقادؾ ما ىي األسباب التي دعتؾ إلى المجوء الشارع. -1
ما ىي المخاطر  وبعد الحصوؿ عمى اصابات العينة تمكف الباحثاف مف  -1

استخالصيا مف  تحميؿ االجابات ومف ثـ صياغة الفقرات فضال عف بعض الفقرات التي تـ
 ( فقرة.43الدراسات السابقة اسيـ في تشكيؿ اداة البحث بصفتيا األولية المتكونة مف )

  : الصدق الظاىري 
( فقرة عمى مجموعة مف المحكميف في 43تـ عرض فقرات المقياس المتكوف مف )

 ة.( فقر 33( محكميف إذ تـ االبقاء عمى )2العمـو االجتماعية والنفسية البالغ عددىـ )
 : الثبات 

معادلة الفاكرونباخ : تـ استخراج الثبات بطريقة الفاكرونباخ لالتساؽ الداخمي إذ بمغ 
 ( وىو معامؿ ثبات عاؿ ويمكف الوثوؽ بو لتقدير ثبات األداة.3.55معامؿ الثبات )

  : تطبيق األداة 
لبالغ بعد االنتياء مف تصميـ االستبانة بصورتيا النيائية تـ تطبيقيا عمى العينة ا

 ( مستجيبًا.033حجميا )
 -: المقابمة -1

قاـ الباحثاف بمقابمة المبحوثيف وشرح الغاية العممية مف الدراسة عممًا أف ىذه 
 المعمومات سوؼ لف تطمع عمييا احد، وانما ىي الغراض البحث العممي.

 المالحظة :  -3
األطفاؿ وذلؾ قاـ الباحثاف بزيارات ميدانية، إذ تـ عقد لقاءات متعددة مع ىؤالء 

لمالحظة سموؾ ىؤالء األطفاؿ وتفاعالتيـ مع زمالئيـ والتعرؼ عمى المشكالت التي 
يتعرضوف ليا في اثناء العمؿ ىذه المعمومات تـ تنظيميا لرسـ صورة حقيقة عف واقع ىؤالء 

 األطفاؿ.
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 الوسائل اإلحصائية :
 النسبة المئوية. -1
 الوسط الحسابي. -1
 االنحراؼ المعياري. -0
 بع كاي.قيمة مر  -1

 الفصل الرابع : عرض نتائج الدراسة                                                          
 عرض نتائج الدراسة األول:المبحث 

 اليدف األول : أثر بعض المتغيرات الديمغرافية في دفع األطفال إلى الشوارع:
 أواًل : الجنس :

تؤدي العوامؿ االجتماعية والثقافية دورًا ميمًا في جعؿ األطفاؿ الذكور أكثر قدرة مف 
 ( يوضح ذلؾ1إلى الشارع والجدوؿ )اإلناث في مغادرة البيت والذىاب 
 توزيع افراد العينة حسب الجنس(1الجدول )

 النسبة % العدد الجنس
 %36.00 135 ذكور
 %01.33 61 إناث

 %133 033 المجموع
يتبيف مف الجدوؿ أف نسبة الذكور في العينة أعمى مف نسبة اإلناث، ويرجع السبب 
في ذلؾ بأف الذكور ىـ المسؤوليف عف االسرة وتوفير احتياجاتيـ وليـ القدرة في اتخاذ 
القرارات ، وكذلؾ نظرة المجتمع لمذكور عكس اإلناث، فضاًل عف خوؼ األىؿ عمى اإلناث 

ؼ مف الشارع باالضافة الى ما تتعرض لو بعض االناث مف مف التعرض لممشاكؿ والخط
 المضايقات المفظية عمى العكس مف الذكور وىذا يمثؿ سابقة خطيرة عمى المجتمع العراقي.

 ثانيًا : العمر :
اكدت الدراسات التي اىتمت بالطفولة بأف األسرة ىي الخمية االجتماعية األولى في 

( يوضح 1اجات األبناء البيولوجية والنفسية والجدوؿ )المجتمع، ومف خالؿ األسرة تشبع ح
 ذلؾ.
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 توزيع افراد العينة حسب الفئات العمرية(2الجدول )  
 النسبة % العدد الفئة العمرية

3-5 13 2% 
6-11 35 10% 

11-11 113 06% 
12-14 133 00% 

 %133 033 المجموع
( كانت نسبتيـ 033( مبحوث مف أصؿ )13يتبيف مف الجدوؿ أعاله بأف العينة )

( 033( مف أصؿ )35( سنة، في حيف نرى العينة )5-3%( تقع ضمف الفئة العمرية )2)
( مف أصؿ 113( سنة، أما العدد )11-6%( تقع ضمف الفئة العمرية )10كانت نسبتيـ )

( مف 133العدد )( سنة أما عينة 11-11رية )%( ضمف الفئة العم06( كانت نسبتيـ )033)
 سنة. (14-12%( ضمف الفئة العمرية )00( كانت نسبتيـ )033أصؿ )

ويتضح مف خالؿ ذلؾ أف افراد العينة الذيف تتراوح اعمارىـ بيف الفئتيف العمريتيف 
( سنة ىي مرحمة عمرية ميمة وأف وجود ىاتيف الفئتيف ضمف 14 – 12( و )11-11)

مرحمة المراىقة يجعمو ىذه المرحمة تتميز بمجموعة مف الخصائص التي تحتاج الى الكثير مف 
ىؤالء المراىقيف في الشوارع وتسربيـ مف المدارس يمثؿ جممة  الرعاية والتوجيو واف وجود

خطيرة عمى ىؤالء بشكؿ خاص والمجتمع بشكؿ عاـ وبالتالي يصبحوف افراد غير نافعيف 
ويصبحوف مسرحًا لممشاكؿ والصعوبات والتحديات الخطيرة باالضافة الى ذلؾ باف السبب 

 فضال عف  سرة عمى تحمؿ نفقات التحميؿىؤالء المراىقيف وعدـ قدرة اال دعيالرئيسي الذي 
الى حاالت التشرد والتفكؾ العائمي وحاالت الطالؽ ىذه االمور في مجمميا تمثؿ سابقة خطيرة 

 وانعكاس ىذه الظاىرة عمى المجتمع العراقية.
 اليدف الثاني:  تجديد بعض المتغيرات ذات العالقة بالظروف األسرية إلعداد األطفال

 :الشوارع
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 : المدة التي مضت عمى وجود الطفل في الشارع : أوال 
 

 مدة وجود األطفال في الشوارع(3الجدول )
 النسبة % العدد الفترة

 %11 31 اقؿ مف سنة
 %16 115 سنة 1-0
 %13 33 سنة 1-3
 %13 03 سنوات فأكثر 4

 %133 033 المجموع
الدراسة التي مضت ( أف غالبية أطفاؿ الشوارع مف عينة 0يتبيف لنا مف الجدوؿ )

%(، إذ يمكف القوؿ بأف بقاء الطفؿ 16( سنة، إذ يشكموف نسبة )0-1عمى وجودىـ بيف )
 لفترة تقدر بيذه السنوات تعرضو لكثير مف االعتداءات والمخاطر.

 
 ثانيًا : الدخل اليومي :

لقد جرت اإلشارة إلى أىمية العامؿ االقتصادي الذي يقؼ وراء دفع ىؤالء االشخاص 
إلى التواجد في الشوارع، إذ تشير البيانات وجود تبايف في مسألة المبالغ التي يحصؿ عمييا 

 ( يوضح ذلؾ.1افراد العينة والجدوؿ )
 

 عينة البحث حسب متوسط الدخل اليومي(4الجدول )
 النسبة % العدد متوسط الدخل اليومي

 %0 13 13.333أقؿ مف 
 %10 103 23.333إلى  13.333
 %13 105 133.333إلى  33.333

 %4 11 123.333إلى  113.333
 %133 033 المجموع
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( 033( مف مجموع )105( أف غالبية المبحوثيف البالغ عددىـ )1يتبيف مف الجدوؿ )
%( ىؤالء يسيموف في سد احتياجات أسرىـ واشباع احتياجاتيـ اف 13كانت نسبة نسبتيـ )

انعكس ذلؾ عمى الواقع االقتصادي التي تعيشو االسرة ىذه النتيجة تعد منطقية وواقعية اذ 
العراقية في الوقت الراىف بمعنى اخر اف تدىور االوضاع االقتصادية وانخفاض الدخؿ 

 االسري لتمؾ العوائؿ كاف السبب الرئيسي في دفع ىؤالء المراىقيف لمذىاب الى الشوارع.
  المقترحات -التوصيات  –االستنتاجات  المبحث الثاني
 االستنتاجات :

 اف نسبة انتشار الذكور في ظاىرة أطفاؿ الشوارع كانت اعمى مف نسبة االناث. -1
-11تبيف اف نسبة انتشار ظاىرة أطفاؿ الشوارع كانت األكثر ضمف الفئتيف العمريتيف ) -1

 ( مف بيف الفئات األخرى.14 – 12( و )11
 د مف بيف الفترات الزمنية األخرى.( سنة كانت األكثر تواج0-1تبيف اف الفترة بيف ) -0

 التوصيات :
 اف عدـ حماية أطفاؿ الشوارع ورعايتيـ يجعؿ منيـ فريسو لممارسة اعماؿ الجريمة. -1
قياـ وسائؿ االعالـ بالكشؼ عف ىذه الظاىرة ومحاولة دمج ىؤالء ضمف المؤسسات  -1

 التربوية والتعميمية.
لة االعماؿ مف خالؿ استحداث مكاتب لمتشغيؿ تأىيؿ وتدريب األطفاؿ المشرديف لمزاو  -0

 منظمات المجتمع المدني. بإشراؼ
 المقترحات :

اصدار قانوف يمنع عمؿ ىؤالء األطفاؿ والتواجد في الساحات وخاصة األطفاؿ دوف السف  -1
 ( سنة .11)
 اجراء دراسة عف ظاىرة أطفاؿ الشوارع وعالقتيا بالتفكؾ االسري. -1
 عمؿ قاعدة بيانات عف اعداد ىؤالء األطفاؿ وتواجدىـ في الساحات.  -0

 قائمة المصادر
( : أطفاؿ الشوارع، دراسة ميدانية في مدينة بغداد، كمية 1313الجمبي، عبير ميدي )-1

 اآلداب، جامعة بغداد.
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، (، أطفاؿ الشوارع المنظمات األىمية وجيود التصدي والعالج1311حجازي، أحمد عمي )-1
 ، مصر العربية لمنشر و التوزيع.1ط
( : ظاىرة أطفاؿ الشوارع دراسة ميدانية في نطاؽ القاىرة الكبرى، 1665حسيف، نشأة  )-0

 اطروحة دكتوراه جامعة عيف الشمس، معيد الدراسات العميا لمطفولة، قسـ الدراسات النفسية.
ميدانية ، رسالة  ( ، اطفاؿ الشوارع دراسة1313الحمبي ، عبير ميدي محسف ، )-1

 ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد / كمية االداب.
( : أطفاؿ الشوارع، دراسة ميدانية في بغداد، مشروع التنمية 1335حمزة، كريـ محمد )-2

 البشرية الوطني، بغداد.
 الخشاب ، مصطفى ، )ب ت( ، دراسة المجتمع ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة.-3
 مد بف ابي بكر عبد القادر، ب.ت، مختار صحاح.الرازي، مح-4
( : استخداـ المنظور البيئي في خدمة الفرد في العمؿ 1331سالـ، اسماعيؿ مصطفى )-5

مع مشكالت أطفاؿ الشوارع، بحث منشور في المؤتمر العممي الثالث عشر لكمية الخدمة 
 االجتماعية، جامعة حمواف، مصر.

( ، المدخؿ الى عمـ االجتماع ، دار الحرية 1663ف ، )العاني ، عبد المطيؼ ، واخرو -6
 لمطباعة والنشر ، بغداد .

( : الديناميات النفسية ألطفاؿ الشوارع الذيف تعرضيـ لالساءة 1313عمر، آيات ناجي )-13
 ، المكتب العربي لممعارؼ، مصر.1الجنسية، ط

 تنمية، مصر.(، مجمة الطفولة وال1331المجمس العربي لمطفولة والتنمية )-11
( : عمؿ األطفاؿ في الشوارع، دراسة ميدانية، اطروحة 1331المشيداني، خديجة حسف )-11

 دكتوراه، كمية االداب، جامعة بغداد.
( : االستراتيجيات المتعمقة بالطفؿ في 1656اليونيسيؼ، منظمة األمـ المتحدة لمطفولة )-10

 واليات المتحدة االمريكية.تسعينات / استعرض لسياسة اليونيسيؼ، نيويورؾ، ال
14-UNICEF, The State of The World's Children, oxford   

University Press, 1989 : P.2 .  
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