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Abstract: The current research aims to identify the underlying causes of the 

phenomenon of displaced children. To achieve this goal, the researchers applied a 

measure that included 15 paragraphs to identify the main causes of displacement on a 

sample of 100 children from the city of Baquba, distributed over four intersections in 

the city. The study reached the following results: 

The main reasons that led to the displacement of children are: 

1 - loss of both parents or one and not embrace the child by his family. 

2 - family disintegration (abandonment / divorce / family differences). 

3 - Poverty and low material level of the family and its inability to meet the needs of 

its children. 

4 - addiction to the father of drugs and neglect of his family and deprive them of a 

stable and quiet life. 

5 - The head of the unemployed family and his attempt to send his children to the 

street to bring money in any way. 

6 - Domestic violence and abuse of parents of children such as beatings, insults and 

insults. 

7 - the failure of schooling and abuse of children by teachers in addition to the 

ignorance of parents. 

8 - Migration from the countryside to the city and the random housing in shantytowns 

and outlying areas. 

9 - Mix the child with bad companions and share them, which lead the child to 

acquire the worst and ugliest acts because of poor control and indifference by the 

family or excess confidence with no one who understands and appreciates his 

feelings. 

 

 الفصل االول

  -: البحثمشكلة      



يعد االهتمام بالطفل من االهداف التي تسعع  العد ل الع  تقهيه عال  اللعا الن االهتمعام بالطفعل      
 يتجل  االهتمام بالطف لة في الععرا   الع طن  رجال الغد.  االمةل ألن مه  ضمان لمستهبل الشعب 

العربععي مععن اععهل الج عع د التععي تبععالل ا الميسسععاج الترب يععة  االجتماجيععة  ال ععقية فععي مجععال رجايععة 
الطف لة.  جل  الرغم من هالا االهتمام فان هناا فئة معن االطفعال يععان ن معن القرمعان  االسعتغهل 

الشعع ار، ل الععالين  اطفععال)المشععرد ن  م االطفععال  يعيشعع ن فععي  ععر ف  عععبة  هععم الععالين يطلعع  جلععي
يشكل ن  اهرة اجتماجية تمثل مشكلة متعددة االطعراف دعد تكع ن سعبباد لععدد معن المشعكهج  أ بق ا

 السععردة  االغت ععاب  الهتععلل  يعععد التفكععا االسععر  سععببا  كاإلرهععاباالاععرا الاطيععرة فععي المجتمعع  
 .   6ل ص1995 دي ل)األطفال رئيساد لتشرد 

داد قععدة مشععكلة هععيالا االطفععال الععالين يعععان ن مععن التفكععا االسععر  جنععدما يتعرضعع ن العع   تعع  
مضععععادة للمجتمعععع .  بإجمععععالاسععععتغهل بععععع  االفععععراد ا  الجماجععععاج المنقرفععععة جنععععد تسععععايرهم للهيععععام 

 اآل نعععة فعععي انتشعععرج التعععي ال ععع اهر معععن الشععع ار، اطفعععال مشعععكلة  تععععد هعععالا  .8ل ص1997كعععريمل)
 المشعععردينل ال عععغار االطفعععال معععن العديعععد  قيعععاة مسعععتهبل بضعععيا، تنعععالر ا معععة الععع   تق لعععج االايعععرة
 تعكع  التعي الم عاهر معن العديعد  جع د معن العرغم  جلع  الشعار، الع  المجتمع  دعا، ب عم دالف  الالين
 اجععدادهم جععن الدديهععة لإلق ععاااج ملقعع   افتهعار هنععاا ان اال  جالميععادل مقليععاد  ال ععاهرة هععال  انتشعار
 مقعددة امعاكن فعي االطفعال هعيالا ت اجعد تقديعد امكانية لعدم  اللا تجمعات م  اماكن العمرية  فئات م
 االطفعال هعيالا بع  ان كما من م البع  يشمل ال دد االجتماجي المسح فان  لاللا دائمة  ب فة

 يعععي ي م معععن هنعععاا  يكععع ن غيرهعععا ا  القديديعععة السعععكا مقطعععاج ا  الطردعععاج فعععي لعععيهد  نجعععدهم ال دعععد
 يتعردد ن العالين االطفعال بع  هناا ان جل  جه ة.  غيرها السردة ا  التس ل مثل اارا ألغرا 

 االطفعال ل عيالا المسعتمر التنهعل الع  اضافة فجأة جن ا ينهطع ن ثم متباجدة فتراج جل  اسرهم جل 
 لجماجععاج تجمعع  منععاط  اععهل مععن ا  العشعع ائية بالمنععاط  ا  للمدينععة الماتلفععة االقيععاا بععين سعع اا

 القيععاة مشععكهج أاطععر مععن الشعع ار، اطفععال فمشععكلةل   3ل ص2009م سعع ل) ل ععم بالنسععبة القمايععة
 معرضعين  ي عبق ا المسعتهبل رجعال يععد ن االطفعال معن كبيعر دطا، تم  التي القديثة االجتماجية
 هعععال  شععأن معععن الت عع ين يجععع   ال لععالا الهععع ميل االمععن ت عععدد م د تععة دنابعععل العع   يتق لععع ن لهنقععراف



 الشععع ار، اطفعععال ان ا   تن يم عععال  شعععكل ا قجم عععا بتهعععدير البعععدا يتطلعععب  هعععالا  اط رت عععا المشعععكلة
 التععي االسععباب جلعع   الهضععاا م اج ت ععا اجععل مععن  الم ععن العلعع م كافععة تععدال تتطلععب مشععكلة يمثلعع ن
 ل2001ي سععفل) التا  عاج كافعة معن المسععتمرة الدراسعة الع  قاجعة فععي ف عي  بالتعالي الي عا تعيد 
 . .291ص

ت اجه الي م كثير من الد ل مشعكلة ا ديعاد جعدد االطفعال العالين يععان ن  -: البحثاهمية 
من التفكا االسر ل مما ادا ال  ا دياد الهل  جل  مستهبل م  مسعتهبل امم عمل لعالا ا عبقج العنايعة 

ت ياجل ب قة هيالا االطفال  تكامل شا يات م م ضع  اهتمعام الهعادة  المعربين جلع  ماتلعف المسع
المجتمعع  القععديا ممععا يتطلععب الم يععد مععن الرجايععة فععي مجععال الاععدماج  القيععاة فععي اللععا بسععبب تعهععد 

 . 5: ص2001مرسي) ت يئة قياة مستهرة للفرد النفسية 

العائلععة هععي النعع اة الرئيسععية فععي جمليععة البنععاا االجتمععاجي  النفسععي للطفععلل  مععن اهل ععا يكتسععب    
ته مسععتهبهدل  الطفععل فععي سععن اج قياتععه اال لعع  يعتمععد كليععاد جلعع  الطفععل الابععراج التععي تقععدد شا ععي

جائلتععهل فععان ا ععاب االسععرة الععل مععا فععي ج انععب قيات ععا االجتماجيععة  االدت ععاديةل فععان هععالا ينسععقب 
 االطفال مما ييد  ال  اندفاج م ال  الشار، للبقا جن البديل.  سلباد جل 

رجايععة ربمععا  االطفععال مععنال ان مععا يقتاجععه  رغععم مععا تباللععه الد لععة مععن ج عع د لادمععة الطف لععة ا
يفععع   االمكانعععاج القهيهيعععة ا  الفعليعععة للمجتمععع   اللعععا ادا بكثيعععر معععن االسعععر الععع   يعععادة مشعععكهت ا 

االدت ععادية التععي   المعانععاةالاا ععة التععي تتعلعع  مع م ععا بالبعععد االدت ععاد ل قيععا الضععي  المععالي 
العع  سعع   العمععل فععي سععن مبكععرةل  بأبنائ ععااالسععرل ترتععب جلعع  اللععا ان دفعععج تلععا االسععر  ستشعععرها

الش ار، بكثير من االطفال الالين يقعا ل ن كسعب  امتألج من م من تالج اسرهم جن م كليادل  باللا 
  .6لص2001ل)الم ععععدر السععععاب  االمععععاكن الم ج رة. لشعععع ار،  الطردععععاجا لتقضععععن مدعععع ج يعععع م م 

االطفعال ال   االرتبعاط   اهرة اطفال الش ار، جالميةل اال مي  العامل ن فعي هعالا المجعال نع جين معن 
 Childrenفي الشعار،  ال ارتبعاط ل عم باسعرهم  يطلع  جلعي م ) الالين يعيش نبالشار،  هما االطفال 

Living on the Streetارسع ن  . امعا النع ، الثعاني ف عم االطفعال العالين يعيشع ن جلع  الشعار،  يم



معن اليع م م ناد هامشية في الش ار،ل  لكنن م جل  ات ال مسعتمر مع  جع ائل مل قيعا يهضع ن جع ااد 
  .Children Living off the streetفي سكن يجمع م م  ج ائل م  يطل  جلي م )

الععال  يعععد مععن االضععطراباج السععل كية  التفككععي اطفععال الشعع ار، يمتععا  ن باضععطراب السععل ا 
  16-2الاطرة  ال اسعة االنتشار في ال دج القالي جند االطفال  المراههين اال تبلع  نسعبة انتشعار  )

  .Frankel,Wilson, 2004: p.2من مجم ، االطفال المراههين في العالم ) %

البيئيععة الضععاغطة كارتفععا، نسععبة البطالععة  القيععاة    العع  ان الع امععل1975ل )جيبسعع ن اشععار 
  سعامير  ف دد قدد ) لالعائلية المفككة  المضطربة ل ا د ر بار  في ا دياد  اهرة اطفال الش ار،

  مجم جععة مععن الع امععل التععي تسعع م فععي ا ديععاد  ععاهرة اطفععال الشعع ار، كالععدال االدت ععاد  ر يتععر  )
جععععاج العنيفععععة في ععععال  سعععع اب  االجععععرام جنععععد االب مععععن اهععععم المععععناف ل  قجععععم العائلععععة الكبيععععر  الن ا

 االدت ععععععععععععععععععععععععععععععععععععاد  . Nietzel,1998: p.88-89المسبباج التي ت يد من  اهرة اطفال الش ار،. )
العرادي شأنه االدت ادياج االارا  ل يعاني من جملة ااتهالج هيكليعة الهعج تشع ي اد فعي بنيتعهل 

ايعععرين معععن الهعععرن الماضعععي ا ضعععاجاد شعععاالة افعععر ج كمعععا ان االدت عععاد العرادعععي شععع د فعععي العهعععدين اال
اطفعال الشع ار،    ان2: ص2004تراكماج سعلبية اثعرج بشعكل ا  بعاار جلع  بنيتعه التقتيعة. )مطعرل

غالباد ما يعيش ن منع لينل يعان ن من س ا التغالية  يفتهعد ن الع  العطعف  مشع ر  االهعل  هعالا يهع د 
 الععراد، الععديني  التربعع  . مععن كععل مععا تهععدم فععان  العع  انقععراف م بسععبب جععدم  جعع د الت جيععه ال ععقيح

معععن اهميعععة مرقلعععة الطف لعععة التعععي ق يعععج جلععع  معععر الع ععع ر باهتمعععام  تعععأتياهميعععة البقعععا القعععالي 
  به لعه: نقعن ن عتم بمرقلعة الطف لعة ايمانعاد منعا بعان Sahaffer, 1978: P:13) أكعدالمات عينل اال 

جنعد الكبعرل لعالا بعر ج اهميعة البقعا القعالي ما يق ل في ا له د ر كبير  ميثر في شا عية الفعرد 
 يأتي: بما

من المراقعل الم معة التعي تشعكل في عا  ألن ادراسة مرقلة الطف لة ته د المجتم  ال  ال هح  .1
 شا ية االنسان. 

جااج اهمية البقا القالي ك نه تنا ل متغير م عم  هع   عاهرة اطفعال الشع ار،  التعي تعتبعر  .2
 ي من ا العالم ب جه جام  المجتم  العرادي بشكل ااص.من االمرا  الاطرة التي يعان



ي دف البقعا القعالي الع  التععرف جلع  االسعباب الميديعة الع  انتشعار  عاهرة  - البحث: هدف
 االطفال المشردين في المجتم  العرادي. 

يتقعدد البقعا القعالي بعينعة معن االطفعال المشعردين فعي الشع ار، معن العالك ر  البحث:حدود 
معع  جين جلعع  تهععاط  القديععد  تهععاط  السععادة  تهععاط  بعه بععة   المنتشععرين فععي مدينععة بعه بععة االنععاا 

  12-6)طفعل  طفلعة  ترا قعج اجمعارهم  100ل قيا بلغج جينة البقعا )الجديدة  تهاط  الكاط ن
 سنة.

 تعاريف اطفال الشوارع كما جاءت في االدبيات والدراسات: تحديد المصطلحات: 

 رجاية االقداال   ارة العمل  الشي ن االجتماجيةل العرا   )دان ن العراقيعرفها المشرع  .1

الععالين يت اجععد ن فععي الشععار، فععي دععان ن رجايععة االقععداا ردععم  لألطفععالقععدد التعريععف الهععان ني 
 تقعج جنع ان المتشعرد  انقعراف السعل ا فعي  25ل 24 تعديهته في المادة  1983لسنة  76

 : إذايعد الصغير او الحدث متشردًا  اواًل:اقدا القاالج التالية: 
  جد متس ال في االماكن العامة.  .أ 

رضععه  كععان جمععر  ادععل تمععار  متجعع ال  ععب  االقاليععة ا  بيعع  السععكائر ا  ايععة م نععة ااععرا تع .ب 
 جام. 15من 

  له.لم يكن له مقل ادامة معين ا  اتاال االماكن العامة مأ ا  .ج 

 ا  مربي.  لم تكن له  سيلة مشر جة للعيش  لي  له  لي امر .د 

 ل ردم1980دان ن الرجاية االجتماجيةل)جالر يه ا  المكان الال   ض  فيه بد ن ترا من ل  الد .ه 
126  . 

الش ار، هم اطفال يعيش ن في الش ار، به  أطفال :WHOتعريف منظمة الصحة العالمية  .2
  15: ص2009ل )م س  بد ن رجاية.  قمايةلمأ ال  بد ن 

اطفال الش ار، هم كل طفل الكر ام انث ل  المتحدة: لألممالتابعة  اليونيسيفعرفته هيئة  .3
اتاال من الشار، بالمعن  ال اس  للف  مكاناد للقياة ا  االدامة الدائمة د ن رجاية ا  اشراف 

 . 13: ص2009ل م در ساب بالغين مسي لين. )من جانب اشااص 



اطفال الش ار، هم اطفال من اسر ت دجج ا  تفككج  ي اج  ن  عرفه محمد سيد فهمي: .4
 فأ بحجملة من الضغ ط النفسية  الجسدية  االجتماجيةل  لم يستطيع ا التكيف في ا 

  .11: ص2001ل م يرهم. )ف ميالشار، 

 سابقةالنظري ودراسات  اإلطار /الثانيالفصل 

اطفال الش ار، منال الهدمل  هي  اهرة  هرةنشأج  ا اواًل: نظرة تاريخية لظاهرة اطفال الشوارع:
م د لشا ية الطفل قيا تمد  بابراج  ألن ا العائلة من اهم الع امل المسببة للتشرد  دديمةل

القياةل كما  ان العائلة هي الجماجة اال لية التي ينتمي الي ا الفرد د ن ااتيار  هي االسا  الال  
المأ ا  تغال  طف لته  يقدد استجاباج الفرد الماتلفة تجا  البيئة التي يعيش في ا  تكفل للطفل

االضطراب  تمكنه من الق  ل جل  المست ا  الطمأنينة  تبعد جنه ج امل الهل     باألمن
  .22ل ص1992)أب  الن رلال قي اله م. 

ال  التغيب مدة  باألطفالان تعامل االباا م  اطفال م بالعنف  الهس ة  الضرب ييد   
كما  لالتشرد  االنقرافط يلة جن المن ل مما يه دهم ال  ال د ، في شباا ا دداا الس ال  من ثم 

ائلي  الشجار بين ال  جين الال  دد ييد  ال  الطه  يدف  االطفال ال  التشرد ان التفكا الع
 . 86: ص2004ل )العيسا  بسبب غياب الردابة العائلية. 

غ  انما جااج نتيجة جيش م في ج ائل اطفال الش ار، هال  لم تأج من فرا لالا فان  اهرة 
االمان. العاطفة  تقه  ل م  جضائ األمت دجة  غير مستهرة بعك  العائلة المستهرة التي تهدم 

(Robert,2006: p.103 من االم اج 64 .  في اقدا الدراساج جن تشرد االطفال تبين ان %
اكدن ان اطفال ن يتعرض ن للعنف من دبل االبل مما ادا ال  تسرب م من المدار   المن ل 

تقارل قيا اددمج اقدا ا  دد يه دهم ال  االن  العيش م  ا ددائ م ا  المبيج في الش ار،ل
 ل  من 18: ص2005االناا جل  االنتقار بسبب االجتداا البدني جلي ا من دبل االب)اقمدل 

االثار الاطيرة التي يتعر  ل ا اطفال الش ار، ه  استغهل م من دبل ج اباج اجرامية  ارهابية 
تجارة المادراج ا  في مثل استادام البناج في بي ج الدجارة  استادام االطفال بنين  بناج في 



 ر، العب اج الناسفة ا  السردةل  اطفال الش ار، هم االطفال الالين ينام ن في الش ار،  هم اطفال 
مقر م ن من القياة العائليةل  هم اكثر جرضة لهن يار النفسي  يعان ن من اد   الم اجب 

  Everett, and others, 1993: p.141من اجل البهاا جل  ديد القياة. )

ال   لإلشارةاستادم ا طهح اطفال الش ار، في الثمانيناج من الهرن العشرين بشكل متكرر 
االطفال الالين يمض ن  دت م كله في الش ار،  يمارس ن انشطة متعددة تتسم بال امشية  االبتالال 

ة  .  تشير التهارير ال ادر 19ل ص2000ف ميلسنة. )  18-5) تترا ح اجمارهم جادة ما بين 
طفه بسبب تعاطي ان ا، اطيرة من  68جن اللجنة ال طنية لمكافقة المادراج ال   فاة 

من  أش راهل ثها  باإلدمان 588المادراج كالقشيش  االفي نل  ا ابة ما ال يهل جن 
   الميثراج العهلية.  دد اشارة دراسة جن  اد  الميسساج االي ائية )االمفيتاميناجتعاطي م 

استنشا  المادراج  أدمن ا بنسب كبيرة دد  مدينة بغدادل ان االطفال المشردينللمشردين في 
 اطفال الش ار،جل   أطل  .  دد 5: ص2005ل  ل العهادير الطبية. )م طف  ال م   تنا

   في Street Children  ا  )Homeless Childrenتسمياج جديدة من ا اطفال به مأ ا )
  ا  المتشردين. اما في السلفاد ر يطل  جلي م Gaminesر، )يطل  جل  اطفال الش ا ك ل مبيا

(Huelepegas( ا  المنب الين.  في البرا يل يطله ن جلي م  Tigueres ا  الم انين. في قين  
المتالي جن م من دبل ج ائل م. اما في  ائير  ا  االطفال  Polonesيطل  جلي م في المكسيا )

 Streetال الياج المتقدة االمريكية  كندا يطله ن جلي م ) )الع افير . فيجلي م بع  فيطل 

youth or kids  ا  اطفال  شباب به مأ ال اما في الس دان فيطله ن جلي م بع )الشماسة  
الس    ا  ال اهمية  )اطفال أنفس مبمعن  ابناا الشم ل  اطفال الش ار، في م ر يطله ن جل  

 . 27ل ص1995 دي لل م في القياة )

ان طبيعة مشكلة اطفال الش ار، شان ا كافة المشكهج  - الشوارع:طبيعة مشكلة اطفال نيا: ثا
االجتماجية  يمكن ان نتف م ا من اهل جدة ابعادل  اقد هال  االبعاد السياساج الم ج ة لعهج 
هال  المشكلة  مدا نجاق ا ا  فاجليت ال ا  نقا ل ان ن ل ال  طبيعة القياة التي تعيش ا هال  
الفئة  الع امل المقيطة ا  نقا ل التعرف جلي ا ب  ف ا نتاج لمشكهج اسريةل ا  ان ا تعبر جن 



ال  تأثير بع  االمرا  المرتبطة بالعهل ا  الجريمة  باإلضافةال را،  المشاجراج داال االسرة 
تاج  جل  اللا يمكن ان نقكم جل   اهرة )اطفال الش ار،  جل  ان ا مشكلة متعددة االبعاد  ن

مشكلة معهدة س اا في  .  هي 24صل1996)قم ةلالمجتم لتضافر العديد من المتغيراج في 
االسباب التي ادج الي ا ا  المشكهج االارا الناجمة جن ال ان التعرف جل  المتغيراج التي 
تيد  ال  مشكلة طفل الشار، يمكن ان نقدد بعضاد من ال ب  ف ا ث ابج اجتمعج جلي ا مع م 

  هي:البق ا  الدراساج السابهة 

 العهاب  الا ف من -جدم ت فر الهد ة -اج راج  فاة - طه -)هجرالمشكهج االسرية  .1

من التعليم في سن ال تسمح بالعمل  جدم  ج د ريية مجتمعية ا  اسرية لت جيه  التسرب .2
  الطفل.

 الطفل للعمل في سن مبكرة   جدم تكيفه في مناخ العمل.  )ار ججمالة االطفال  .3

قالة انافا  معدل اا ة في )لهست  اا الهد ة بالنسبة لجماجة اال دداا  الهابلية  .4
 الالكاا .

 مناط  الجالب للتر يح  انتشار البير االجرامية. .5

  ج د بديل يلجأ اليه الطفل بعد االسرة. الهرابيةل  جدمتفسخ العهداج  .6

ن رة المجتم   ججر الميسساج جن ت فير الرجاية المناسبة للمعرضين ل ال  المشكلة  .7
 ال دائية . )الج  د

م در ) االسر يق ل د ن ت فير الرجاية المناسبة بالنسبة ألربابمشكلة الفهر  البطالة  .8
 . 25ص1996لساب 

 -: )المشردين(ثالثا: النظريات التي فسرت ظاهرة اطفال الشوارع 

العام لن رية ال را، جل  القرمانل بين ما يرغب به  اإلطار: يرك  النظرية الصراعية .1
الفرد  ما يق ل جليه  االقسا  بال لم االجتماجي  انعدام العدالةل مما ي يد من الن  ، 

من تقدا جن   ائف العنف في  أبر   .  منRodney, 2001, P.11نق  العنف. )
االجتماجي  العنف الداالي كج ا   ال را، )  ائف :ك  ر  في كتابه )ل ي المجتم  ه  



في التضامن الداالي   أثر فهد جر  في دراسته الج انب االيجابية للعنف   لف  ال را،
 التكيفل  في    ر ديم جديدة  اجادة بناا الهيم السائدة لتتهئم م  المتغيراج االجتماجية. 

 . 142: ص1989)جمرل 
 ل بين الفرد  بين استمرار  ر الداالي  الال  يقتكما تشير الن رية ال راجية ال  قالة الت  

في السل ا الميد  ال  تقهي  هدفه  يقدا ال را، نتيجة ت ار، بين المي ل  الرغباج 
 الد اف  المتعارضة في داال الشاص نفسه مسبباد ت ادم تلا الرغباج م  الهي د ال ارمة 

نعه من االنقراف. )الهالافيل التي تفرض ا الالاج العليا ا  الضمير جل  االنسان كي تم
 . 71-70: ص2001
التقليل النفسي ال  ان الغرائ   يرا )فر يد  ميس  ن رية نظرية التحليل النفسي: .2

من فئتين رئيسة اال ل  تسع  ال  البهاا  تدج  بع )الغرائ  الجنسية ا   تتألفالبشرية 
غرائ  البهاا   هالا الن ، من الغرائ  مسي ل جن ر ابط ايجابية م  االارينل كما ان ا 

اما الفئة الثانية فتسع  ال  التدمير  أكبرمسي لة جن التهارب  التجم  لتك ين  قداج 
 ن رية . 194: ص1986ا  الغري ة العد انية  )قجا  ل  الم ج )غري ة الهتل  تدج  بع 

ج امل االدت ادية  االجتماجية ما هي  التقليل النفسي تيكد جل  ان ال ر ف السيئة
معالجة تندل  في اجهاب ا االنقرافاجل لكن العامل المسبب ه  االضطراب في الشا ية 

: 1997في الكبر. )غيال  نتيجة كبج جنيف في الطف لة المبكرة يه د ال  اقباط شديد
لالا فان  اهرة اطفال الش ار، تع د ال  اسباب في التك ين النفسي لشا ية  . 59ص

الطفل ا  القدال فالطفل في جملية التنشئة االجتماجية يتق ل بالتدريج من سل ا غير 
 مهب ل ال يعبا بشيا س ا اشبا، رغباته  تجنب االلم ال  ان تتك ن االنا ا  الالاج  يكبج
المشاجر التي تتعار  م  الجماجةل  هالا ما يق ل في الهشع ر مك ناد )الالاج الدنيا  ثم 

 هال  هي اله ة الداالية الرادجة متمثلة بسلطة ال الدين  افراد المجتم   العليا  )الالاجتتك ن 
الا الهان ن.  فهد الطفل هال  اله ة فانه يتشرد  يتمرد جل  المجتم .  مدرسة التقليل   ا 

فسي ترا ان فهدان ددرة الطفل جل  ضبط قاجاته  التعبير جن ا تعبيراد س ياد يرج  ال  الن
الابراج الميلمة التي تعر  ل ا في مراقل الطف لة المبكرةل فالهس ة  الج ،  القرمان التي 



جان  من ا الطفل في طف لته المبكرة تكسبه شا ية جد انية  ربما ته د  ال  السردة 
 . 8-7: ص2005ل )لفتةما  ادفت ا سلبية اارا.  إالاد  الجن ح  التشر 

 رابعًا: االسباب والمخاطر التي يتعرض لها اطفال الشوارع: 

تعد  اهرة اطفال الش ار،  اقدة من اهم ال  اهر  :الشارعاالطفال الى  لجوءاسباب  .1
في االجتماجية االاالة في النم   الت ايدل لي  فهط في بلدان العالم الثالال  انما ايضاد 

بع  الد ل ال ناجية المتهدمةل  ان كان اللا بدرجة ادل قدةل  ل ال  ال اهرة العديد من 
ريةل  التي يك ن الطفل ضقية ل ا  جليه االسباب االدت ادية  االجتماجية  السياسية  االس

 التي تيد  ال  اللا  المشتملة في:  األسبابت ضح الدراسة   ان يتعايش مع ا. 
 اسباب اسرية.  .1

 اسباب اجتماعية.  .2

 اسباب مرتبطة بذات الطفل.  .3

تعتبر االسرة جامه م لداد للمر   االنقراف جند ابنائ ال  استناداد  : قيااالسريةاالسباب  .1
 ما يترتب جلي ا من تفاجهج غير س ية  باألبنااجل  ما تك ن جليه العهداج ال الدية 

 ات االج ااطئة بين افراد االسرةل  شي ، استادام االباا للعهاب اللف ي  البدني  قرمان 
  .31ل ص1995 دي ل)المن ل.  تعرض م للطرد من االبناا من التعليم  النه د 

االسر   نتيجة الطه  ا   فاة ال الد العائل  )التفكاان اهم اسباب  اهرة اطفال الش ار، 
ا  التعر   لألسرةا   يادة جدد افراد االسرة ا  انافا  المست ا االجتماجي  االدت اد  

 الطفل ال  الشار، ليقه  الاته. الدائم للعنف داال االسرةل كل اللا ييد  ال  فرار 
فالاهفاج ال دامة التي ت يب  رح االسرةل  ت دم الهيم  المعايير  االس  التي  ضع ا 

لتربية اطفال ما تلا هي التي تقطم الكيان االسر   كأسل بال الدان في قيات ما معادل 
 الت ا ن العاطفي في االسرةل  انعكا  اثارها جلي قياة االبناا في االسرةل  استمرار القياة 
ال  جية المضطربةل يترا اثار  الاطيرة جل  االطفال قيا ين ار امل الطفل في م در 

تطاجت ا ت يئة الج  النفسي السليم السلطة  ه  االب  م  ر العطف  هي االم  جدم اس



للنم   جج ها جن رجايته فيندف  الطفل ال  االنسقاب بعيداد جن المن لل  االنضمام ال  
)م س  العاطفي الال  يفهد  في اسرته لإلشبا،الع اباج التي يجد في ا متنفساد  مجاالد 

 .  32م در ساب لص
 ج االطفال ال  الشار، من ا ت جد اسباب مجتمعية تيد  ال  ار اسباب مجتمعية:  -

 ال جرة الداالية من الريف ال  المدينة مما ييد  ال   يادة جدد السكان ا   الفهر
ال جرة الاارجية مما ييد  ال  غياب العائلل ا  البطالةل  هال  االسباب منفردة ال 
تيد  ال  هر ب االطفال في مع م االقيانل بل تتقد مع ا االسباب االسرية التي 

د  ال  بقا الطفل جن مكان يلبي اقتياجاته  ي فر له االمان من  ج ة ن ر ل فه تي 
 .  34ل ص1995 دي ل)مااطر  يجد س ا الشار، د ن ان يعي 

: فما  ال الريف جن راد للطرد  لي  للجالبل  يعتبر الهجرة من الريف الى المدينة -
نهص الادماج  فرص العمل  الترفيه ج امل مشجعة لل جرة التي دد تك ن ميدتة ا  

في المدينةل  هي غالباد به مأ ا مستهرل ا  تعيش في مجتمعاج م مشةل  دائمة ال ج د
شكهج تتعل  بهلة فرص  يادة التكد  السكاني  بالتالي تنشأ م تيد  ال  هال  ال جرة 

ال  ممارسة م ن ال تتف  م   لألطفالالعمل  ال قامل  ما يترتب جل  اللا من دف  
 طبيعة مرقلت م العمرية.

اشارج العديد من الدراساج ال  انه جادة ما ينتمي اطفال الش ار، ال  اسر  : لهدالفقر -
ن يدفعان ابنائ م ال  منافضة الدالل تعيش جند اط الفهر ا  د نهل  هالا يجعل ال الدي

ممارسة اجمال التس ل ا  التجارة في بع  السل  ال امشيةل  اقياناد اارا يتعر  
هيالا االطفال للهس ة ا  القرمان الشديدين من اسرهمل مما يجعل م ي رب ن من ا ال  

ل 2006مرسيل) االنقراف الشار، فيتعرض ن لماتلف اساليب االستغهل  العنف 
 .  25ص

تعتبر المدرسة ميسسة تكميلية لد ر االسرة في جملية التنشئة  من التعليم:التسرب  -
االجتماجيةل  لكن تعتبر المدرسة جن ر طرد لكثير من االطفال بدالد من ان تك ن 

ترا البع  المدرسة بسبب  جن ر جالب ل مل تع ض م جما يفهد نه في اسرهمل  دد



نشغال م بالق  ل جل  اجمال لمعيشة ا  ال مفشل م  تكرار رس ب م لكراهيت م التعلي
 االسرةل  البع  االار ترا المدرسة بسبب س ا المعاملة ا  الضرب. 

: تسبب ال جرة من الريف ال  المدينة  يادة التكد  السكاني  دلة البطالة -
فرص العملل فيك ن هناا ادبال جل  تشغيل االطفال لراص االجر  الت رب من 

ل  لما تشتد اال مة نجد االطفال لألطفالااللت اماج ال  يفيةل  هالا جامل مشج  
ال يعني ار ج االطفال يعمل ن في  ر ف  عبة  ا داج غير مناسبة  اج ر متدنية.   

ال  الشار، دائماد مساجدة االسرة جل  المعيشة ا  جدم جمل االب ان هناا تفككاد اسرياد 
 ألسربل دد تك ن االسرة متماسكةل فمع م االطفال الالين يعمل ن في سن مبكرة ينتم ن 

كريم م در )المعيشة متماسكة  دافع م االساسي للعمل ه  مساجدة  الدي م جل  
 .  26ل صساب 

 : باآلتياالسباب  : تتقددالطفلاسباب مرتبطة بذات  .2

  االسرية.الميل ال  القرية  ال ر ب من الضغ ط  اال امر  -

الهمباالة من جانب االسرة ا  الثهة ال ائدة م  جدم  ج د من  الردابة بسببضعف  -
 يف مه  يهدر مشاجر ل بينما يجد اللا بين درناا الس ا اارج االسرة. 

قب التملال فالشار، يتيح له ن جاد من العمل يدر داهدل  دد يك ن هالا العمل تس الد ا   -
  العرف.  لآلداباتيان اجمال منافية 

التفردة في المعاملة بين االبناا به د ا  بد ن د د  االقسا  بالغيرة يدف  من يق   -
 بال لم ال  الشار،. 

رسين  جدم الهدرة جل  م ا لة  قاجة  يعتبر التسرب من التعليم  س ا معاملة المد -
الطفل ال  قب االستطه،  قب المغامرة من هال  االسباب ايضاد. هالا  دد قددج 
نتائج العديد من الدراساج التي اجريج في هالا المجال ان ل ال  ال اهرة العديد من 
 االسباب التي ادج الي ا من ا جل  سبيل المثال ال الق ر: دراسة امير مقمد  كي

  التي قددج االسباب في:. االطفال بالش ار، يسهط ن في م ا   الراليلة  مهيين)



الفهر  جدم ددرة كثير من االن مة االدت ادية في البهد جل  ت فير القد د لدينا من  .1
 التأمين االجتماجي. 

التفكا االسر  اما بالطه  ا  الاهفاج ا  العنف ضد الطفل مما ادا بالطفل ال   .2
 قطام االسرة ال  براثين الشار،.  ال ر ب من

 افهم العنف  االفهم االباقية التي ت غلج سم م ا في المجتمعاج المقاف ة.  .3

ي سف م در )الداالية ال  القر ب  باإلضافةال جرة المتدافعة من الريف ال  المدن  .4
 . 43ساب ل ص

 -باآلتي: اهم سماج أطفال الش ار،  يمكن ان ن ج خصائص أطفال الشوارع: خامسًا: 

نتيجة اإلقباط أطفال الش ار، لدي م ن ، من العد انية  العد انية: مع مالشغب  المي ل 
الميل للعد انية م   اسرتهل  ي دادالنفسي الال  ي يب الطفل من جراا فهدانه القب داال 

طفل الشار، ال   ن ر الجر : يمبدا االاال /الشار،. ط ل المدة التي يهضي ا الطفل في 
جدم /مستهبله. القياة جل  ان ا لعب فهط د ن االهتمام بد ر  في القياة ا  التفكير في 

: ب ر ب الطفل ال  الشار، قطم نسبيا الضبط الاارجي جليه  الاطأالف ل بين ال  اب 
 ألطفالالممارساج الشاالة / االارين.قب التملا  المسا اة م  /االسرة.  المتمثل في رب 

التمثيل: أطفال / المادراج.ل ادمان الجنسي االغت اب التداينل الشال الالش ار، مثل 
الش ار، تع د ا جل  التمثيل نهنه من ناقية اقدا  سائل م الدفاجية ضد أ  اطر 

لدا أطفال الش ار، من اهل  التشتج العاطفي:  يتشكل/جلي م. ي اج  مل ا  قين يهب  
يدرا  االجرام: فالطفل المقر م من التربية االسرية  ال/الكثيرة.  كثرة البكاا  الطلباج

التس ل:  ه  أيضا  سيلة من /فمن الطبيعي ان يمار  السردة  النشل  الاطأال  اب من 
 سائل كسب العيش بالنسبة ل م فنجدهم في إشاراج المر ر  م ادف السياراج  درب 

ل م في  ال ديمةهم أطفال /د رمه م.المطاجم يستجد ن المارة جل م يق  ن بلهمة تس
ي جد من يرجاهم  يسال جن م  لمجتم  الال  يعيش ن فيه ل م مشين لدرجة كبيرة  ال

ارتفا، مست ا الج ل  االمية جند هيالا /  سنة.14-7) ما بينل يك ن مت سط امارهم 



األطفال يرج  ا ل اغلبية هيالا /األطفال لالن م يترك ن التعليم  المدار  منال  غرهم.
ال  جائهج  اسر فهيرة  اميةل  يك ن جدد افرادها كثير  يعيش ن في مساقاج 

  30لص2006)مرسيلضيهة.

تنتج  اهرة اطفال الش ار، من جدم ديام االسرة - الظاهرة:النتائج المترتبة على هذه -سادسا: 
فيدفع ن ب م ال   رادهاألفبد رها االساسي في تربية اطفال ال  ال تتقمل مسي لية االجالة الكاملة 

 ييد  ال  انقراف م.  الس ا ممااالطفال  هيالاالشار، مما ييد  ال  تعر  

ان اطفال الش ار، هم اطفال به مأ ا  ال اسرة  ال م رد كريم للعيش فالشار، ه  مجال 
ت اجدهم ط ال االرب   جشرين ساجةل ي ارج ن فيه من اجل البهاا بس اجدهم ال  يلة  اجسادهم 

 بأساليب مفيقا ل هيالا تع ي  ما فهد   من اسرة  مأ ا  م رد للقياة  الج ،  المر  أن ك االتي 
ادمان م  الم ج مثلللمااطر التي دد ت ل ببعض م لقد  للكثير منالاا ة فيتعرض ن فيه 

اطفال   ل  يك ن22ل ص2002)م طف ل التعر  لهغت اب الجنسي... الخ.  للمادراج
م  غيرهم من المنقرفين  الش اال  المجرمين الالين يعلم ن م جمي    تماسكا الفة أكثرالش ار، 

ا  السردة ا   ج م في ج اباج من مةل فيك ن اطفال  التن  النيك تيناشكال االنقراف كشم 
 ا س  من غيرهم فيك ن ا م يئين لهنقرافل  ال  أسر،الش ار، جرضة لتعاطي المادراج بشكل 

 ا في الش ار،. هالا  دد ارجج اقدا الدراساج بالنتائج التالية ل اهرة اطفال سيما م  رفهاا الس
 الش ار،  المتمثلة في:

اندماج االطفال في قياة الشار، مما يعرض م لت ديداج الشرطة  العنف داال  .1
 المجم جاج.

 االساليب اللغ ية التي يستادم ا اال الد  البناج لتهييم بدا قيات م بالشار،.  .2

التقرا بين االماكن المتلفة ت داد المعرفة  االلفة بماتلف االنشطة التي تدر  من اهل .3
 داهد مثل التس ل  غسيل السياراج ن ير المال. 

يتعرف ن جل  مجم جة كبيرة من انشطة الل   في ا داج الفراغ بما في ا شم الكلة  .4
  التعاطي المادراج  لعب الهمار... الخ. 



ال  ما يالفه المبيج في  باإلضافة الكق ل  المادراج  ادمان السجائر االنقراف  .5
 الشار، من امرا  ماتلفة. 

قيا ت جد بع  المافياج باستغهل االطفال  لألطفالاالستغهل الجنسي  الجسد   .6
 . 23ساب ل صلفتهل م در )جنسياد 

  - هي: ينهسم أطفال الش ار، ال  جدة ادسام  -الشوارع: اقسام أطفال  -سابعا: 
في  الشار،ل س ااداطن ن بالشار،  هالا الن ، ن األطفال الالين يهض ن قيات م في  -1

 لعائهت م  اسرهم. يفتهد نالمباني الم ج رة ا  في القدائ   هيالا األطفال 

 الشار،ل  اللاجامل ن في الش ار،: قيا يمكث ن فتراج ط يلة من الن ار في  -2
 للق  ل جل  األم ال ب سائل ماتلفة.

ار،:  هالا الن ، ماتلف تماما جن غير  الن أطفال الش ار، يعيش ن م  اسر الش   -3
 . 19ل ص2007م س ل)الش ار، كامل اسرهم في 

  عراقية:دراسات  اواًل:- سابقة:دراسات 

 : اشارة الدراسة ال  ان اغلب االطفال المشردين يعان ن 2004دراسة ردية نجم الافاجي ) .1
ال الدين ا  كههمال كما اشار ال  س ا  أقدمن تفكا جائلي اما بالطه  ا  بفهدان 

المعاملة للطفل المشرد من دبل العائلة  جدم ت فر السكن المهئم مما يضطرهم ال  ال ر ب 
  2004ل )الافاجي  مشرداد. 50ج جينة الدراسة )ال  الشار،ل بلغ

  طفل 150 : شملج الدراسة جينة مك نة من )2005دراسة جدنان ياسين م طف  ) .2
مشرد اهم النتائج التي ت  لج ل ا الدراسة هي االب  االم هم السبب الال  يدف  االطفال 

ال العامل ن في للعمل في الشار، بسبب ال ر ف االدت ادية للعائلة قيا يتعر  االطف
الشار، لم اجب بدنية  نفسيةل كما  ا  رج الدراسة ال  ان الطفل العرادي الال  يج ب 

 . 2005يستطي  الدفا، ن نفسه. )م طف ل  جاج ل الالش ار، يتق ل بالتدريج ال  مدمن 

 : تنا ل هالا البقا م ض ، اطفال الش ار، 2001عباس الكومي  )ايمندراسة  عربية:دراسات 
ضمن اطر قته للق  ل جل  درجة الدكت را  تقج جن ان "جهدة بع  المتغيراج النفسية 



الش ار،"ل دراسة استكشافية   فيةل  تتلاص مشكلة  بمشكلة اطفال االجتماجية  االدت ادية 
لة  المرتبطة بسماج  سل ا تلا في  ج د جدد من المتغيراج الاج دال -كما يراها الباقا -البقا

الفئة من االطفال التي اجتبرها افرا ا جديداد لع ر االنفتاح االدت اد ل  اتسا، ال  ة بين شرائح 
شف جن طبيعة العهدة بين جدد من المقاف اج  ي دف البقا ال  الكالفهراا  االغنياا الجدد. 

 الغربيةل  هي المجال الجغرافي للبقا  ي طالنفسيةل شملج كل من الهاهرة  الهلي بية  الجي ة  اس
 ددم جددا من المبرراج التي تدجم ااتيار هال  المقاف اجل  اارا فرجية تت ل بالهضايا 

  المتغيراج المطر قة. 

 : جن فاجلية ج  د شبكة العمل لم اجه  اهرة اطفال 2002مصطفى  )مديحةدراسة  .1
االجضاا في الشبكةل  من اهم ت  يات ا  الش ار، في بناا ددراج المن ماج غير القك مية

اهمية تك ين لجنة من اجضاا الشبكة ته م بم ام العمل جل   يادة اجضاا الجمعية 
 العم مية بمن ماج رجاية اطفال الش ار، االجضاا في الشبكة جل  تطبي  مبادئ المسائلة 

 ،  يعمل ن ب ا.  الشفافية  المقاسبية داال المن ماج العاملة في رجاية اطفال الش ار 

هدفج الدراسة التعرف جل  مدا  استراليا: 1995دراسة ب. افرون دي واخرين  اجنبية:دراسات 
الش ار،   الالين  )اطفالانتشار المشاكل السل كية  ال قية في جينة من االطفال المشردين 

  طفهد 51يعان ن من مشكهج متعددة  دد اجريج الدراسة جل  مجم جة من االطفال مك نة من )
 ال :  الدراسة  جائلة يعان ن من ا مة السكنل  دد ت  لج 31من )

من ثلا االطفال كانج لدي م مشكهج سل كية في المجال االجتماجي  أكثران  -
  م ال  رجاية  قية  جهلية.  االاهديل  يتطلب اللا اقالت

 يادة مشكهج العج  الفكر   التأار في النم   االمرا  الجلدية  جي ب في الن ر  -
  قاالج  ر، متكررة  التدرن الرئ    مشاكل نفسية اارا. 

جند مهارنت ا م  السكان االستراليين  أكثر جد ان نسبة المشاكل لدا هيالا االطفال  -
 دة نسبة الهل   الكأبة فيما بين م ب  رة كبيرة.  يا إضافة ال االس ياا. 



التي   دراية بالمشكهجاالسترالي جل   جي  ابناا المجتم ا  ج الدراسة بان يك ن  -
االطفال جل  الادماج ال قية لكي يعمل ا جل  تهليص  هيالاتيد  ال  جدم ق  ل 

 فير ادماج نفسية ال بد من تنفعالية  الت  يرية  األكاديمية   اثارها البدنية  اال
 للعائهج التي ينتسب الي ا هيالا االطفال  اا ة االم اج.

هدفج الدراسة ال  معرفة مدا انتشار االضطراباج  لندن:م 2000كي  –تي  -.دراسة كريغ2
جينة  تك نج السكن.)اطفال الش ار،   تأثيرها جل  نتائج  النفسية  السل كية بين االطفال المشردين

  طفهد من االطفال الالين لي  لدي م مأ ا ترا قج اجمارهم 161من مجم جة تتألف من ) الدراسة
الش ار، المشردين  دد ددم ل م  بأطفال  سنة داال ميسستين في لندن اا ة 21-16بين )

برنامج للمتابعة  اجيدج مهابلت م بعد سنة لمعرفة اق ال م  جمل م  نتائج م ال قية  دد  جد ان م 
ان االضطراب النفسي  السل كي مرتبطة  المتابعة:ن االضطراب النفسي  تبين بعد يعان ن م

متغيراج    من م  هي مرتبطة بثها45نتائج سكن جديدة جند ) تقههج السيئة.بابراج الطف لة 
هي قالة االدلية العردية  التق يل الدراسي   ج د اطط اسكان متف  جلي ا م   كالة اجادة 

 هناا ارتباط بين اال رار جل  تعاطي المادراج  االسكان الفهيرة.  جد ان   االسكان.

 جد ان ن ف هيالا االطفال االقداا ت رط ا في جرائم  غيرة  ادين ق الي الثلا  -
ارتبط هالا السل ا االجرامي  العدائي للمجتم  بن ، من اجرامية. كما من م بنشاطاج 

ان هيالا االطفال االقداا تنه  م  جد   االضطراباج السل كية  استادام المادراج. 
جل  اجادة االسكان الناجح  الادماج   التي تعتمدالقاجاج االجتماجية  الطبية 

 المتكاملة التي تعالج االستمرار في استادام المادراج  االمرا  العهلية.

 الفصل الثالث()

  -: للبحثاإلجراءات المنهجية  -

يتضمن هذا الفصل عرضاً لإلجراءات المتبعة في البحث العلمي والكفيلة في      -

تحقيق أهدافه بدءاً بتحديد مجتمع البحث وعينته وتحديد أدواته وإجراءات القياس فضالً 

 اإلجراءات.وفيما يأتي عرضاً ألهم هذه  فيه،عن أهم الوسائل اإلحصائية المستخدمة 



  -ة: األساسيمجتمع البحث وعينته  -1 -

يقصد بمجتمع البحث المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم    -

مجتمع  (، ويتكون33، ص2005منذر،)الدراسة عليها النتائج ذات العالقة بمشكلة 

وقد اختير عشوائياً عدد من  بعقوبة،مدينة  فيالمشردين من األطفال البحث الحالي 

( يوضح ذلك 1والجدول رقم ) في مدينة بعقوبة تقاطعاتاألطفال المشردين في أربعة 

الرقعة  ضمنواختيارهم طفل وطفلة ( 100وقد تم تحديد عينة البحث المكونة من )

 ديالى.الجغرافية لمدينة بعقوبة مركز محافظة 

 ( يبين عينة البحث األساسية1جدول رقم ) -

 العدد لتقاطعااسم  ت

  25 تقاطع البلدة /بعقوبة المركز 1

 25 بعقوبة الجديدةتقاطع  2

 25 تقاطع السادة 3

 25 تقاطع الكاطون 4

 100 المجموع 

إن هناك فروق بين  معينة، بمعنىتختلف درجة امتالك الفرد لقيمة  -البحث: أداة  – 2 -

( كما 34، ص2005)مصدر سابق،األفراد وتكشف نتائج االستبانة عن هذه الفروق )

تعد أداة البحث عنصراً اساسياً يستعين بها الباحث لحل مشكلة بحثه مما يتعين على 

اجل التعرف على  المدروسة، ومنالباحث اختيار أداة تتوافق مع طبيعة المشكلة 

 15)مكون من فقد قامت الباحثتان بأجراء استبيان  أسباب ظاهرة األطفال المشردين

 .تم االتفاق عليها والمحكمين،اء خبرعرضها على ال فقرة( وبعد

 - المقياس:مؤشرات صدق  -

 وقد تحقق من هذا المقياس مؤشرات للصدق منها:  - :Validity الصدق: – 1 -

تم استخراج الصدق الظاهري لفقرات القياس بعد عرضه على  -الظاهري: الصدق  -

وفي ضوء آراء الخبراء فقد نالت فقرات المقياس موافقة أغلبية  الخبراء،عدد من 

 المحكمين.

 -اآلتية: تم استخراج الثبات بالطرق  -: Reliabilityالثبات  – 2 -

   test Retest االختبار:إعادة  –أ  -



يعد الثبات من مواصفات االختبار الجيد والذي يعطي بعض النتائج نفسها ومقاربة      -

وقد تم استخراج ثبات  العينة ذاتهم في ظل الظروف ذاتها،إذا أعيد تطبيقه على أفراد 

المقياس بطريقة أعادة االختبار وذلك بإعادة الباحثتان تطبيق المقياس على عينة بلغت 

, وقد أعيد تطبيق المقياس على العينة نفسها  منطقتينوائياً من اختيروا عش طفل( 25)

بعد مرور أسبوعين , وحسب معامل ارتباط بيرسون فقد بلغ معامل الثبات الكلي 

جيد واستقرار مناسب , وقد وضعت  ( وهذا يدل على أن المقياس تمتع بثبات0,87)

رجات التالية وأعطيت الد (– نعم، كال، احيانابدائل لإلجابة على المقياس وهي ) ثالثة

 ( على التوالي. 1،2،3للبدائل وهي)

بعد التحقق من صدق وثبات المقياس قامت الباحثتان بتطبيق  -النهائي: التطبيق  – 

 أسبوعان وبدأواستغرقت عملية التطبيق  طفل (100)المقياس على العينة المكونة من 

 .3/9/2017ولغاية  3/7/2017التطبيق يوم 

  -اإلحصائية: الوسائل  – 

 إليجاد الثبات -بيرسون: معامل ارتباط  –1 

 قيمة الوسط المرجح  -المئوي: قانون الوزن  –2

 الفصل الرابع / عرض النتائج

سته م الباقثتان بعر  النتائج التي ت  لج إلي ا بعد أن تم تقليل إجاباج العينة  من    
 البقا.ثم منادشت ا في ض ا أهداف 

أسباب  اهرة أطفال تم تقهي  هدف البقا  ه  التعرف جل    -االول: الهدف 
 . 2)ل ردم كما ه  م ضح في الجد  الش ار، 

الوسط  الفقرات ت
 الحسابي

الوزن 
 المئوي

 97.10 3.96 فهدان كه ال الدين ا  اقدهما -1
 76.90 3.85 )ال جر/الطه  التفكا االسر  -2
المست ا  األجباا المالية  ضعفالفهر    -3

 للعائلة االدت اد 
3.69 73.80 

 73.52 3.68   را، المراه  م   الديه -4
 72.68 3.63 ب جل  المادراجالادمان ا -5
 71.83 3.59 مقا لته  ج  رب االسرة العاطل جن العمل -6



 اطفاله للشار، لجلب المال با  طريهة
  ج دهم  قرمانغياب د ر االهل بالرغم من  -7

  المقبةاألطفال من القنان 
3.56 71.27 

 س ا معاملة ال الدين للطفلالعنف االسر     -8
 كالضرب  الشتم  المعاملة السيئة

3.55 70.99 

 70.14 3.51 جدم االهتمام بالطفل  اهماله -9
 69.86 3.49  ج د إجادة جند الطفل -10
 69.58 3.48 رفا  الس ا  االاتهط مع م -11
س ا معاملة الطفل في الدراسي    الفشل -12

 المدرسة  تدني مست ا  العلمي
3.46 69.30 

  السكن العش ائي ال جرة من الريف ال  المدينة -13
 الم بئةفي بي ج ال فيح  المناط  

 

3.45 69.01 

جدم ت فر ال سائل الترفي ية  المسلية داال  -14
 المن ل

3.37 67.32 

إجرامية مما ييد  ال  اناراط االب في اجمال  -15
 ان يار االسرة  تفكك ا

3.23 66.48 

  -النتائج: تفسير 
ال الدين  أقدتيكد ان فهدان     التي10ل97)مئ   ق لج الفهرة األ ل  جل    ن  -1

 هالا يع د ال  جدم اقتضان الطفل من  ا  كههما يعتبر جامل م م في تشرد األطفال
 دبل ال يه بعد  فاة  الديه.

    التي تشير للتفكا االسر 90ل76ق لج الفهرة الثانية جل    ن مئ   ) - 2
الطه  ا  ال فاة ا  السجن  التي تيد  ال  تشجي  االم ال جر ا   غياب االب اما ب

اطفال ا جل  الن  ل للشار، للهيام بالتس ل   ج م في مقا الج يائسة لكسب الر   
 ار،.الش ر ب من قطام االسرة ال  براثين ل ا
الفهر ال  ان جامل    التي تشير 80ل73ق لج الفهرة الثالثة جل    ن مئ   ) - 3

ت فير اقتياجاج اطفال ا مما أدا ال   ددرت ا جل  لألسرة  جدم تدني المست ا الماد  
 ن  ل م للشار، طلبا له ت م.

   التي تيكد جل  ان ال راجاج 52ل73ق لج الفهرة الرابعة جل    ن مئ   ) -4
المستهر  الميل ال  النفسية التي تقدا بين المراههين   الدي م  جدم ت فر الج  االسر  

 .أدج ب ر ب األطفال ال  الشار، القرية  ال ر ب من الضغ ط االسرية



   التي تشير ال  تفكا العائلة 68ل72ق لج الفهرة الاامسة جل    ن مئ   ) - 5
 تسيب األطفال بسبب ادمان االب جل  المادراج االمر الال  ييد  ال  انعدام 

 االستهرار العائلي للطفل.
   التي تشير ال  ج  ف االب 83ل71ق لج الفهرة السادسة جل    ن مئ   ) -6

 ج اطفاله  ال جن العمل بسبب البطالة  جدم ت فر فرص العمل االمر الال  ييد  به 
 للشار، لجلب المال با  طريهة كانج.

تشير الفهرة السابعة ال  غياب د ر االهل جل  الرغم من  ج دهم اقياا داال  - 7
 للشار،ل  التي المقبة أدج ال  ن  ل األطفال االسرة  قرمان أطفال م من القنان 

  .27ل71ق لج جل    ن مئ   )
   التي تع   ال  تشرد األطفال 99ل70ئ   )ق لج الفهرة الثامنة جل    ن م- 8

 الهس ة  كالضرب  الشتم  السب ألبنائ مبسبب العنف االسر   س ا معاملة ال الدين 
 . التعاليب

اشارج الفهرة التاسعة ال  اإلهمال الكامل من دبل ال الدين ا  كههما للطفل  - 9
به د ا  بد ن د د  االقسا  بالغيرة  التالبالب في المعاملة  التفردة بينه  بين اا ته 
  .14ل70لشار،  التي ق لج جل    ن مئ   )اال  يدف  من يق  بال لم 

  جل   ج د 86ل69كما تيكد الفهرة العاشرة  التي ق لج جل    ن مئ   ) - 10
إجادة جسمية لدا بع  األطفال  اضط ادهم من دبل االهل  المجتم   التي دفعت م 

 للن  ل للشار،.
ااتهط    التي تشير ال  58ل69 ن مئ   )جل    ق لج الفهرة القادية جشر  - 11

 تيد  بالطفل ال  اكتساب اس ا األفعال  ابشع االتي رفا  الس ا  مشاركت م باألطفال 
بسبب ضعف الردابة  الهمباالة من جانب االسرة ا  الثهة ال ائدة م  جدم  ج د من 

 .يف مه  يهدر مشاجر 
   التي اشارج ال  30ل69جل    ن مئ   ) جشرلهد ق لج الفهرة الثانية  - 12

سرة  س ا المعاملة المن جدم االهتمام به داال ا الناشئتدني المست ا العلمي للطفل 
 .اضافة ال  ج ل ال الدين المدرسينمن دبل 



ان ال جرة من الريف ال  المدينة  ارتفا، معدالت ا  اللج ا ال  السكن العش ائي  - 13
ا، معدالج أطفال الش ار، في المناط  الفهيرة أدج ال  ارتف العيش في بي ج ال فيح 

  .01ل69الفهرة جل    ن مئ   ) فهد ق لج
جدم    التي تشير ال  32ل67ق لج الفهرة الرابعة جشر جل    ن مئ   ) - 14

 االستهرار إضافة ال  جدم ت فر ت فر ال سائل الترفي ية  جدم شع ر األطفال باألمان 
  التي أدج بد رها ال  هر ب الطفل للشار،.داال االسرة القماية 

   التي تشير ال  اناراط 48ل66ق لج الفهرة الاامسة جشر جل    ن مئ   ) - 15
 يار االسرة  تفكك ا  ضيا، األطفال.االب في جملياج إجرامية  التي تسبب ال  ان 

  -: والتوصياتالمقترحات 
 لتقسين األ ضا، المعاشية لألسر الفهيرة. جملالهضاا جل  البطالة  فتح  رش  -1
 سن اله انين للت د  لقاالج اإلدمان  مهقهة المر جين للمادراج. -2
 .المدمنين جل  المادراجفتح م قاج لمعالجة األطفال  -3
تطبي  فلسفة قه    إطارتكثيف د ر االي اا الستهبال األطفال المشردين في  -4

 الطفل.
الطف لة لقماية األطفال من مراك  رجاية  إطارالبقا جن اسر بديلة ا  كفيلة في  -5

 .التشرد  التس ل في الش ار،
 الطفل.سياسة الت جية بقه    إطارمقاربة  اهرة جمالة األطفال في  -6
  نشر ال جي بقه   الطفل بكيفية التعامل م  هال  الشريقة. تفعيل د ر االجهم -7
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األ ل   القديا الطبعةالجامعي  الش ار،ل المكتب ل أطفال2000سعيدل مقمد لف مي -
 .اإلسكندرية

  فهرة أ ال 32  المادة )126)ل دان ن الرجاية االجتماجية ردم 1980دان ن   ارة العدلل -
  ثانيا  ثالثال مطبعة   ارة العدلل بغداد.
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