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 تأثير الفقر على األوضاع االجتماعية للطفل 
 دراسة ميدانية في مدينة بغداد

 

 مركز ابحاث الطفولة واالمومة                              م.م وسن عبد الحسين      

 
  -مشكلة البحث :

لم تكن هناك مشكلة حظيت  باهتمتام المجتمتع التدولث اكنتر متن مشتكلة الف تر       

ث ستتتكال المتتتالم ك وبتتتيلف ا تتتحم الف تتتر اليتتتوم مشتتتكلة ا تماعيتتتة التتتيي لكبتتت   لتتت

واقتصادلة وتنمولتة ولتم لمتد ل تصتر علتم اطتال التدد  وال تدأم علتم تت مين الحتد 

االداتتم متتن ال تتيال والملتتبى والمتت وت واامتتا لمتتتد ليشتتم   وااتت  التملتتيم والصتتحة 

 والخدمات اال تماعية االساسية االدرت . 

س ت  راً بالف ر حيث لصابول بسول الت يلة والمرض وهنتاك واألطفال اشد النا     

مليتتول طفتت  لمتتااث متتن ستتول الت يلتتة بتتدأ ات تتتتراو  بتتين الممتدلتتة  061احتتو 

ماللين طف  غير مسجلين بالمداأس ك كما لتمترض  001والحادم بجاا  ااه لو د 

 مليتتول طفتت  ختتث مختلتتع دول المتتالم ال نيتتة والف يتترم التتم المختتاطر 251حتتوالث 

النا مة عن تش يلهم خث األماكن الخطرم واست اللهم خث المم  اتيجة لحرمااهم من 

خرص التمليم 
(1 . ) 

ولظهتتر المستتذ التتيي ا رتتته منظمتتة الممتت  الدوليتتة ختتث االواتتة االديتترم ال عتتدد   

مليول طف   97االطفال الماملين خث المالم لبلغ 
(2 )

   . 

ث م دمتتة اهتماماتهتتا ك ودعتت  االستترم وبتتيلف و تتم  االمتتم المتحتتدم الطفتت  ختت     

الدوليتتة لبتتيل اقصتتم الجهتتود ختتث ستتبي  تنشتتةة الطفتت  وحمالتتة مستتت بله كمتتا واخ تت  

/  21الجمميتة المامتتة لالمتتم المتحتتدم باال متتا  علتتم عتتد  اتفاقيتتة ح تتول الطفتت  ختتث 

أكم  بيال و تمث حتتم االل لنبتات حمالتة االطفتال وأعتالتهم و تمال  0/0797

من  االتفاقيتة دمستين متادم مفصتلة الاتوا  الرعالتة والحمالتة مست بلهم ك وتضت
(3 )

  

 . 0771ولمد المرال احد الدول المصادقة عليها خث عام 

                                                 
1

غادم حامد حسن شحاتة ك عمالة االطفال وعالقتها بظاهرم الف ر خث الرلع المصري ك أسالة   - 0

.  6ك ص 2117ية االداب ك قسم علم اال تما  ك ما ستير ك غير منشوأم ك اممة المنوخية ك كل  

.29 ك ص 0779اليواسيع ك ت رلر عن عمالة االطفال خث المالم ك و ع االطفال خث المالم ك   - 2 

. 002ك ص  0797النهضة المصرلة ك عبد الباقث زلدال ك االسرم والطفولة ك مصر ك مكتبة  - 7  
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وبتدأ االهتمتام بالطفولتة ختتث التوطن المربتث ك لادتي مستتاأاً  دلتداً ختث الستتنوات      

االديتتترم متتتن ال تتترل المشتتترلن ك ا  االتتت  قضتتتالا الطفولتتتة علتتتم ادتتتتال  اهتمتتتام 

لمسؤولين والمتخصصين بوصفها من قضالا التنمية االساسية خشرعوا لشخصول ا

االحتيا ات االساسية لهتا  تمن متا لمتر  بتنميتة المتواأد البشترلة ك والتداخع لهتيا 

االهتمام المااهم بالح ي ة التث ت رأ أل الطفولتة صتاامة للمستت ب  ا  تتوقتع اهضتة 

قتتراأات وزاأم الشتتؤول اال تماعيتتة  االمتتة علتتم تكولنهتتا للبشتتر ك وقتتد ابهتت  اليتتة

ك بدأاسة االحتيا ات الضروألة لتنمية  0797المرب بمناسبة السنة الدولية للطف  

الطف  ك والسمث لضمال تنشةته علم وخق اطاأ حضاأي وااسااث 
 (4 )

  . 

وا ا كتتال المجتمتتع المراقتتث متتن المجتممتتات ال نيتتة متتن حيتتث حستتاب النتتروات     

ه ك والتتتيي عتتتد اليتتتوم حستتت  ت تتتدلرات االمتتتم المتحتتتدم متتتن المختلفتتتة علتتتم اأ تتت

المجتممتتات الف يتترم ختت ل خةتتة الف تترال كفةتتة مميتتزم كااتت  مو تتودم ختتث هتتيا المجتمتتع 

ولح   طوللتة متن التتاألا واليتوم وتحت  الظترو  الراهنتة ومتا اصتاب المجتمتع 

لتستمينات المراقث بمد الضربات المتتالية التث تل اها خث حتربين ابتال النمااينتات وا

متن ال ترل المشترلن اع بهتا حصتاأ اقتصتتادي استتمر عشتر ستنوات وقتد اجتم عنتته 

تردي مستولات المميشة لكنير من االسر المراقية واأتفا  تكاليع الحيام متن  هتة 

ادترت ك ممتتا استتفر عتتن عجتتز ممظتم الطب تتات والستتيما  ات التتدد  المحتتدود علتتم 

والتتيي دمتتر البنيتتة  7/1/2117 اشتتبا  حا اتهتتا االساستتية  تتم احتتتالل المتترال ختتث

التحتية المتمنلة بالبطالة والف ر ك و مع ادال المؤسسات وغياب الشتموأ باالمتال 

 اتيجة الو ع االمنث المتدهوأ . 

وبيلف خاالطفال هم اكنر الفةات اال تماعية ت  راً بحالة الف تر ختث االسترم بستب      

ث االسرم متن ازمتة اقتصتادلة دضوعهم للظرو  التث تميشها االسرم وعندما تماا

تصبذ غير قادأم علم توخير احتيا ات اطفالها التث تشم  الطمام والرعالة الكاملة 

بما خيها تكاليع المدأسة والرعالة الصحية واتيجة لهتي  الظترو  اصتبح  بمت  

 االسر المراقية تمتمد علم الطف  خث تلبية احتيا اتها االساسية . 

لكنير من االطفال اليلن كتال لمكتن اا تا  حيتاتهم وال لنممتوا واتيجة ليلف خال ا     

بمزلتتد متتن الصتتحة والتملتتيم والختتدمات بتتاتوا اكنتتر متتن أي وقتت  مضتتم عر تتة 

 لتهدلدات ااية ومست بلية . 

وعليه خاألزمات التث تمرض لها المجتمع المراقتث التم  اات  الموامت  الن اخيتة     

لتتتيم االستتترم وتتتتداث مستتتتواها الملمتتتث واال تماعيتتة ك خضتتتالً عتتتن ال صتتتوأ ختتتث تم

                                                 
ية لالطفال االلتام خث المداأس االبتدائية ك أسالة ما ستير منم عبد الستاأ محمد ك االو ا  اال تماع-1

 5- . 00ك ص  2117غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية االداب ك قسم علم اال تما  ك 
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والممرخث ك كلهتا عوامت  ت لتال االعمتال المتاحتة امتام االبتال واالمهتات وتضتمع 

قدأم االسرم علم المناخسة خث ميدال المم  الرسمث داأج المنزل والحصول علتم 

وظتتائع تلبتتث احتيا تتات االستترم ك وتح تتق لهتتا المكااتتة اال تماعيتتة الالئ تتة ك ممتتا 

علم او ا  االطفتال خيزلتد متن ممااتاتهم وتم تد ظتروخهم وتستهم ختث  لنمكى سلباً 

 تهميشهم واستبمادهم عن دائرم االهتمام والرعالة . 

 

 اهمية البحث : 

تاتث اهمية البحث من كول الطفولة اولم مراح  الحيام وأمز المست ب  ك ليلف      

مة المجتمتع وتوازاته ك خهث االحق بالرعالة والمنالة تحسباً للمست ب  و تماااً لستال

خاالهتمام بالطفولة هتو اهتمتام بترأس المتال البشتري خاالطفتال هتم أكيتزم المجتمتع 

وامله ومست بله وعليه ظل  الطفولة المراقية وحتم لومنا هيا المتضرأ االكنر من 

االزمات التث مر بها المجتمع المراقث ) الحروب والحصاأ االقتصادي واالحتالل 

منث ( والتث اامكس  سلباً علم حا ر الطفولة ومستت بلها ومتن وتردي الو ع اال

هنا تاتث اهمية البحث بتسليط الضتول علتم مشتكلة الف تر وت  يرهتا علتم االو تا  

اال تماعية للطف  المراقث  وبيلف تصبذ مستؤولية المجتمتع مهمتة ووا بتا ك و لتف 

لرعالتة متن دتالل من دالل المؤسسات الحكومية واالهلية بتتوخير ستب  الحمالتة وا

 المساعدم المالية والمينية السر هؤالل االطفال . 

ا  ال الطفولة هث الطرلق الم المست ب  ك وال مست لة اعتدادها تت تث ختث م دمتة      

االولولات والسيما ا ا و هناها بالرعالة الوا بة والتث تجم  منهتا وستيلة تواصت  

ومية النبيلة وهنتا تتطلت  الممليتة اهو ث حضاأي ااسااث  دلد لالمة واهداخها ال 

تو يهاً داصاً للطفولتة لهتد  التم تح يتق النمتو االمنت  للطفت  متن  ميتع النتواحث 

الجسمية واليهنية والو دااية والخل ية والروحية بما لكف  تكولن الشخصية المتزاة 

والكاملة حتم الت ع خث متطلبات الحيام ومشـاكلها 
(5  )

 . 

 اهداف البحث : 
 ت  ير الف ر علم االو ا  االسرلة والمدأسية والصحية للطف  . تمر   -0

 تمر  ت  ير الف ر خث ا طراأ الطف  للمم  من ا   توخير احتيا ات االسرم .  -2

 تمر  أدود اخمال االطفال الف رال تجا  واقمهم المتداث خث المجتمع .  -7

رال ختتث استتتخالص التتدأوس اال تماعيتتة والنفستتية التتتث لمتتر بهتتا االطفتتال الف تت -1

 المجتمع المراقث وو ع الحلول لها . 

 

                                                 
.  21منم عبد الستاأ محمد ك المصدأ السابق ك ص  -5  
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  -فروض البحث :

هنتتاك عالقتتة بتتين خ تتر االستترم وشتتموأ االطفتتال بتتااهم مهمشتتول ولتتم ل دتتيوا  -0

 اصيبهم خث الحيام بشك  عادل غالبا. 

 هناك عالقة بين خ ر االسرم وتداث االو ا  الصحية لالطفال غالبا.  -2

 اأ االطفال خث الدأاسةغالبا . هناك عالقة بين خ ر االسرم وعدم استمر -7

هناك عالقة بين خ ر االسرم وا طراأ االطفال للممت  متن ا ت  المستاعدم ختث  -1

 توخير االحتيا ات االساسية لالسرم غالبا . 

 هناك عالقة بين خ ر االسرم والمنع المو ه  د االطفال غالبا .  -5

 غالبا .  هناك عالقة بين خ ر االسرم وااتهاك ح ول االطفال خث المجتمع -6

 هناك عالقة بين خ ر االسرم وااحرا  االبنال .  -9

 

 مفاهيم البحث   

   povertyالفقر : 1-

لمتتتر  الف تتتر بااتتته حالتتتة متتتن الحرمتتتال المتتتادي تتتتنمكى ستتتماته بااخفتتتاض       

االحتيا تات االساستية متتن ال تيال ومتا لتترتبط متن تتداث الحالتتة الصتحية والتمليميتتة 

مستواها المالئم  وتداث المتطلبات السكنية عن
(6 )

  . 

وقد عر  " اواستند" الف تر بمتا للتث " االختراد والمتائالت والمجموعتات متن        

الستتكال ك التتتث لمكتتن ال لطلتتق عليهتتا ااهتتا خ يتترم عنتتدما تمتتااث متتن ا تتال المتتواأد 

للحصول علم ااوا  الت يلة والمشتاأكة ختث االاشتطة ك والحصتول علتم الظترو  

االحتيا ات االساسية الالزمة لالستهالك لالخراد والمجتممتات المالئمة من الحيام و

التتتث تتترتبط بهتتا مميشتتتهم 
(7 )

. كمتتا عتتر  "عطيتتة" الف تتر بمنتتا  الشتتام  هتتو اتتدأم  

المواأد وتبدلدها او توزلمهما علم احو غير عادل 
(8 )

  . 

وا رائياً امر  الف ر بااة : الحرمال المادي والميش خث مستوت مميشتث متنخف  

لفتتث بمتطلبتتات الحيتتام االساستتية ا  لمتتيش االطفتتال ختتث حالتتة متتن المتتوز الشتتدلد  ال

ولمااول من ا ال الخدمات االساسية كالصحة والتمليم خضالً عن شتموأهم بتتداث 

 مكااتهم اال تماعية وحرمااهم من ابسط ح وقهم االاسااية . 

 

                                                 
الوطن المربث ك ب داد ك بي  الحكمة د . سالم توخيق النجفث ك المتضمنات االقتصادلة لالمن ال يائث والف ر خث   -6

.  02ك ص 0777للنشر ك   

عبد الرؤت الضبع ك المشكالت اال تماعية ) دأاسات سوسيولو ية (ك مصر ك الداأ المالمية للنشر والتوزلع ك   - 9

.  055ك ص  2117  

 0775لسلة عالم الممرخة ك د. خليذ عطية ك امراض الف ر " المشكالت الصحية خث المالم النالث " ك الكول  ك س - 9

  . 01ك ص
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  -: socialpositionاالوضاع االجتماعية     -1

         الل توي لمبتاأم االو تا  اال تماعيتة االحتوال التتث لكتول عليهتاال الممنتم         

ا تما  الناس 
(9   . )

 

( علتم ااته موقتع او positionول د عتر  محمتد عتاطع غيتث مصتطلذ و تع ) 

مكال الفرد او الفةة اال تماعية طب تة او خةتة متن االشتخاص كتالمهنيين دادت  استق 

ولستتتخدم هتتتيا المفهتتوم عتتادم كمتتتراد  ا تمتتاعث او استتق المالقتتتات اال تماعيتتة 

( طالما ال ك  و تع لنطتوي علتم توقمتات دوأ محتددم statusلمصطلذ المكااة )
(10 )

.  وهنتتاك متتن لؤكتتد بتتال االو تتا  تتنتتاول مجموعتتة متتن الظتترو  واالحتتوال  

اال تماعية واالقتصادلة والن اخية التث تشك   زلاً ال لتجزأ من بيةة الحيام اليوميتة 

ستمراألتها و باتها النسبث . وال تلف االو ا  الخاأ يتة تمنت  مجموعتة وتمتاز با

من الموام  التث تشك  الطتابع المتام للحيتام 
(11)

ولمنتث مفهتوم الو تع اال تمتاعث  

الظرو  اال تماعية التث لميش خث اطاأهتا المجتمتع او الطب تات اال تماعيتة ك او 

وعية تتمنتت  ختتث المحتتددات الفةتتات الستتكااية وتتضتتمن هتتي  الشتتروط ابمتتاداً مو تت

االقتصادلة والمتؤ رات اال تماعيتة التتث تشتك  الو تع اال تمتاعث منت  الممت  او 

البطالتتتة ك والنتتتروم او الف تتتر ك والحالتتتة التمليميتتتة بمستتتتولاتها المختلفتتتة ك والحالتتتة 

االقتصتتادلة ك وحالتتة الستتكن ك واو تتا  الترخيتته 
(12)

. وا رائيتتاً امتتر  االو تتا   

ث الحالتتة او الهيةتتام التتتث لكتتول عليهتتا االطفتتال ختتث المجتمتتع اتيجتتة اال تماعيتتة : هتت

ظرو  ا تماعية تهدد كيال وامن المجتمع ختؤ ر بيلف علم االطفال اليلن لميشول 

خث اسر خ يرم توا ه او اعاً متدهوأم خيما لخال التمليم والصحة والممت  وستائر 

  واا  حيام الطف  . 

 

  -:The childالطفل  -2

     ( الطفت  بااته ) كت  ااستال لتم لتجتاوز النامنتة عشترم ولتم لبلتغ ستن3ستيع )تمتر  اليوا

 )       الرشد 

 

 

                                                 
.  0150ك ص  0760د. ابراهيم مصطفم ك وادرول ك الممجم الوسيط ك الجزل النااث ك مصر ك -7  

.  777ك ص 0776د. محمد عاطع غيث ك قاموس علم اال تما  ك داأ الممرخة الجاممية ك االسكندألة ك   - 10 

االقتصادلة والتربولة للمكفوخين ك أسالة ما ستير غير منشوأم ك محمد سميد كاظم ك االو ا  اال تماعية و  -00

  . 75ك ص  0777 اممة ب داد ك كلية االداب ك قسم علم اال تما  ك 
حسين كشف ك االو ا  االقتصادلة واال تماعية للممال الزأاعيين اال رال ك ال اهرم ك المركز  -02

  . 27ك ص 0776المصري المربث 
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 دراسات سابقة 

 دراسة محمد المهاجر الموسومة بـ ) الفقر في العراق قبل وبعد حرب    

 الخليج ( 

هدخ  هي  الدأاسة الم التمر  علم او تا  الف ترال ودصائصتهم ك خضتالً         

   علم اسباب   وزلادم الف ر خث المجتمع قب  غزو المرال وبمد  . عن التمر

وقد استخدم الباحث خث الدأاسة المتنه  التتاألخث والمتنه  الم تاأل ك كمتا استتخدم 

كالً من االستبااة والسجالت ك داتين للدأاسة ك أما اهم االستنتا ات التث درج بهتا 

 الباحث من الدأاسة خهث : 

( ختتث الرلتتع  0777لف تتر ازداد وبممتتدالت مرتفمتتة عتتام )أكتتدت الدأاستتة ال ا -0

 والحضر . 

أكتتدت الدأاستتة ال هتتي  الزلتتادم استتتمرت باالأتفتتا  أر  اصتتبذ الف تترال لشتتكلول  -2

 ( خث الحضر . 9797%( من اسبة سكال الرلع خث المرال ك و)  5ك97)

توصتتتل  الدأاستتتة التتتم  ال هتتتم استتتباب الف تتتر ختتتث المتتترال تتتتدهوأ التطتتتوأ  -7

 ي داصة خث مجال استخراج النفط وتصدلر  . االقتصاد

أكدت الدأاسة عدم قدأم الشتم  المراقتث علتم ك تطتولر الصتناعات المحليتة ك  -1

واتجا  االقتصاد الم االعتماد علم ال طا  الزأاعث اليي هو بحالة سيةة اتيجة 

 االو ا  السياسية 

لتفتاوت ختث توصل  الدأاسةالم ال هناك استباباً ادترت للف تر تمتود للتضتخم وا -5

 توزلع الدد  والنمو السكااث . 

اشاأت الدأاسة الم ال الحكومة المراقية قد قتدم  مستاعدات لالسترم المراقيتة  -6

 حيث قام  علم توزلع حصال تمولنية لك  خرد خث االسرم المراقية ك 

 

ثانياً : دراسة غادة حامد حسن  حنحا ة الموسنومة بنـ ) عمالنة االوفنات وع قتهنا 

(  بظاهرة الفقر
( )

 

هتتدخ  هتتي  الدأاستتة التتم محاولتتة التمتتر  علتتم طبيمتتة المالقتتة بتتين عمتت         

االطفتتال وطبيمتتة االو تتا  االقتصتتادلة واال تماعيتتة الستتر االطفتتال المتتاملين ختتث 

الرلع خضالً عن ممرخة ظرو  عم  االطفتال وعالقتهتا بظتاهرم الف تر والتمتر  

الطفتتال المتتاملين ختتث الرلتتع علتتم الخصتتائال اال تماعيتتة واالقتصتتادلة الستتر ا

والتمتتر  علتتم ظتترو  عمتت  االطفتتال ومتتدت مستتاهمتهم ختتث ددتت  االستترم ومتتدت 
                                                 

( ك 1ك الف ر خث المرال قب  وبمد حرب الخلي  ك سلسلة دأاسات مكاخحة الف ر )محمد المها ر 07 

  . 0779ايولوأك ك اللجنة االقتصادلة واال تماعية ل رب اسيا )االكوا(ك 
* غادم حامد حسن شحادم ك مصدأ سابق . *  
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الحمالتتة التشتترلمية لهتتم ولح تتوقهم واستتتخدم  الباحنتتة ختتث هتتي  الدأاستتة المتتنه  

( طفتت  و تترت 011الوصتتفث التتتاألخث ومتتنه  دأاستتة الحالتتة علتتم عينتتة شتتمل  )

خدم  خث الدأاسة أداتال ك هما ) صتحيفة ك الدأاسة ب رت محاخظة المنوخية ك واست

 استبيال االطفال ك ودلي  الم ابلة ( ودأاسة حالة االبال . 

  - :اما اهم النتائج التي خرجت بها الباحثة م  الدراسة فهي    

اشتتتاأت اتتتتائ  الدأاستتتة التتتم و تتتود عالقتتتة بتتتين تتتتداث المستتتتوت االقتصتتتادي  -0

 فا  اسبة عمالة االطفال خيها . واال تماعث السر االطفال الماملين واأت

أظهرت النتائ  ال اغل  أسر االطفال الماملين كبيرم الحجم واأتفا  استبة متن  -2

هم خث سن االعالة وستن التملتيم االلزامتث ك وال ممظتم االستر لمتهنتول المهتن 

 الهامشية غيرالنابتة . 

ل الطفت  اظهرت النتائ  تداث وااخفاض دد  اسر االطفال الماملين كما تبتين ا -7

سنة باعلم استبة ختث ددت  استر المينتة ك وال استبة االميتة  05لساهم تح  سن 

تكنر بين اسر اخراد المينة ك وال ممظم اسر االطفال لواخ ول علم عم  ابنائهم 

 . 

اشتتاأت اتتتائ  الدأاستتة التتم ال ممظتتم المتتاملين متتن التتيكوأ لميشتتول متتع استتر  -1

 متكاملة غير مفككة اسرلاً . 

   ال المجال الصناعث لمد اكنر المهن اليي لتو ه اليها االطفال . اظهرت النتائ -5

اظهتترت النتتتائ  ااتشتتاأ االميتتة بتتين االطفتتال المتتاملين وال ممظمهتتم لفضتتلول  -6

 علم التمليم .   المم 

اظهرت النتائ  ال الطف  المام  لساهم خث دد  استرته بصتوأم كبيترم ولستاهم -9 

 الت لي  من حدم خ ر االسرم . ً بممظم ا ر  خث مساعدم اسرته من ا  
 

 

ثانياً : دراسة األمم المتحدة الموسومة بـ ) الفقر في غرب أسيا منظور اجتمناعي 

)   

تناولتت  هتتي  الدأاستتة ختتث صتتفحاتها االولتتم مو تتو  الف تتر وقضتتالا التنميتتة        

االقتصتتادلة ك حيتتث او تتح  ال النمتتو االقتصتتادي كتتال محتتوأاً مهمتتاً ختتث التنميتتة 

قتصادلة ك كما عدت الف ر مشكلة تنمولتة ك وتمر ت  الدأاستة لتمرلتع وقيتاس اال

الف ر ك وقد أكتزت علتم ظتاهرم الف تر ختث البلتدال المربيتة ك حيتث اشتاأت التم ال 

حجتتم الف تتر مت تتاأب بتتين هتتي  البلتتدال ك كمتتا اشتتاأت التتم و تتود عالقتتة بتتين الف تتر 

                                                 
اعية ل رب اسيا ك سلسلة االمم المتحدم ك الف ر خث غرب اسيا منظوأ ا تماعث ك اللجنة االقتصادلة واال تم  -*

.  0779( ك 0دأاسات مكاخحة الف ر )  
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ختتتث تلتتتف البلتتتدال كمتتتا والنزاعتتتات المستتتلحة والحتتتروب واال تتتطرابات السياستتتية 

او ح  الدأاسة ال تتدهوأ الحالتة الصتحية وااخفتاض مستتوت التملتيم والتسترب 

من المداأس وكبر حجم االسرم و يق المسكن من اهم الستمات المالزمتة للف ترال 

ك واشتتاأت الدأاستتة التتم ال هنتتاك عتتدم مستتائ  ا تماعيتتة  ات صتتلة بتتالف ر ك منتت  

 ة االطفال ك والهجرم من الرلع الم المدلنة . النمو السكااث ك وكبر السن وعمال

 

  -االوار النظري :

بم  التفسيرات النظرلة اال تماعية لت  ير الف تر علتم االو تا  اال تماعيتة       

للطف  ل د حظي  قضية الف ر باهتمام متزالد من المختصين بالملوم اال تماعية وقد 

 تبلوأت اهتماماتهم خث اظرلات عدم ابرزها . 

 

  -نظرية ثقافة الفقر : -1

لرت اوسكاأ لولى وهو ابرز مؤسسث هتي  النظرلتة ال للف ترال   اختة داصتة       

بهم تميزهم عن االدرلن ومن غير الممكن ت يير سلوكهم حتتم لتو تتم ت ييتر البيةتة 

التث لميشول خيها . ولجمع بين الف رال خث المالم كله عناصر مشتركة تميتزهم عتن 

ل حيام واحتدم متما لتة ولجبترول عتن حيتاتهم ختث اامتاط ستلوكية غيرهم خهم لميشو

مشتركة تمر  باسم   اخة الف ر اافسهم 
(13)

  . 

ووخ اً لهيا الرأي ك خ ل الف تر لتيى اتيجتة لنتواحث ال صتوأ والمجتز الفردلتة ك بت    

هو محصلة لبيةة ا تماعية   اخية واسمة تجري خيها التنشةة اال تماعيتة لالطفتال ك 

  اخة الف ر عبر اال يال . الل االطفال لدأكول ختث ستن مبكترم ال ال ممنتم  وتنت  

للطمو  او التطلع الم حيتام اخضت  ك ولستميضتول عتن  لتف باالستستالم والتواكت  

والر م ب و ا  الف ر والموز 
(14)

. ولؤكد لولى ال الموامت  الحاستمة ختث دلتق  

بهتتا الف تترال اافستتهم ولتتيلف ظتاهرم الف تتر تتتر ذ التتم الخصتتائال الياتيتتة التتث لتستتم 

تخلق   اختة الف تر التتث لممت  الف ترال علتم استتمراأها وتواصتلها بتين اال يتال وال 

لستطيمول الهروب من الف ر الل الن اخة من دالل ك  هي  الستمات اامتا هتث تضتم 

ااوا  واشكال ومستولات الف رال اليلن تخضمهم الظرو  لن اختة الف تر خضتال عتن  

 ات الطبيمتة االقتصتادلة واال تماعيتة لن اختة الف تر ولمت  متن اهتم ك  تلف السمات 

 ااتشاأ البطالة المزمنة  تلف السمات ا ال الدد  الفردي ك ااخفاض اال ر ك

                                                 
محمد لاسر الخوامة ك علم اال تما  االقتصادي بين النظرلة والتطبيق ك دمشق ك االهالث للطباعة والنشر  - 07

.  071ك ص  0779ك  0والتوزلع ك ط  

ية ( تر مة : خالز الصالغ ك بيروت ك د. ااتواث غداز ك كاألن بيردسال ك علم اال تما  ) م  مددالت عرب - 01

  . 791ك ص  2115ك  0مركز دأاسات الوحدم المربية ك ط
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ومستولات منخفضة خث التمليم والصحة وااخفاض مستوت المهاأم  والمت دمة ك
15 

 

 تتر التتم الف تترال وممتتا ت تتدم لتضتتذ ال اصتتحاب اظرلتتة   اختتة الف تتر لر متتول الف    

اافسهم او خث   اختهم وباالمكال ال ضال علم الف ر من دالل التخلال من المظتاهر 

المصاحبة للحرمال النات  عن الف ر ك وأغتم ال هتي  النظرلتة بال ت  ختث استتمراأ 

وتواص  هي  الن اخة عبر ا يال ك اال ال هنتاك منتاطق خ يترم ختث مجتممنتا المراقتث 

( متن دتالل المجتمتع الكبيتر والتتث ظلت  subcultureيتة )والتث  تمنت    اختة خرع

االستر ختتث هتتي  المنتاطق الف يتترم والمهمشتتة ختث  ميتتع ااحتتال المترال محرومتتة متتن 

الكنيتتر متتن م ومتتات الحيتتام الكرلمتتة ولستتنوات طوللتتة بستتب  تتتداعيات الحتتروب 

والحصتتاأ االقتصتتادي واالحتتتالل وخ تتدال االمتتتن ممتتا ا تتر  لتتف علتتم االو تتتا  

 عية لالطفال خث هي  االسر . اال تما

 

  -مدخل احباع الحاجات االساسية : -2

لمت تد اصتتحاب هتتيا المتتدد  بتت ل الف تتر البشتتري لمتتد تمبيتتراً عتتن عتتدم المستتاوام      

اال تماعية واالقتصادلة التث ااتجتها ظرو  تاألخية مماصترم ستمح  لجماعتات 

قتصتادلة والسياستية ال تست   ادرت ك لموا هتة الف تر ودطوأتته اال تماعيتة واال

لتطل  استخدام اسالي  خمالة ومؤ رم ت وم علم اساس موا هة الحا تات االساستية 

لطب ة الف رال خث اقصر وق  ممكن ولختلع مفهوم الحا ات من خترد الدتر  ومتن 

  اختتة التتم ادتترت كمتتا لختلتتع مفهتتوم الحا تتات اال تماعيتتة واالاستتااية عتتن مفهتتوم 

تمنتتث تتتوخير الحا تتات الضتتروألة متتن الطمتتام حا تتات الكفتتا  خحا تتات الكفتتا  

والصحة والمستكن والملتبى أي تتوخير الحتد االداتم لب تال االاستال ختث الحيتام . امتا 

مفهوم الحا ات اال تماعيتة واالاستااية خااته مفهتوم دلنتامث متطتوأ ولم ت  تتوخير 

ال دأ الالزم من السلع الخدمات الضروألة بك  ااواعها 
(16 )

  . 

بتت ي سياستتة تنمولتتة لتطلتت  االهتمتتام بالحا تتات االساستتية الضتتروألة  خال يتتام      

بااواعها المختلفة خالموا هتة متع الف تر البشتري لتمنت  ختث الهتد  المتام التيي ل توم 

علم الخف  المستمر المتبالن وت ليت  حتدم التفتاوت بتين طب تات المجتمتع المختلفتة 

خث توزلع النروم والدد  
(17)

لتطل  تضاخر الجهتود كاختة ك .  ولل ضال علم الف ر  

بدالً من سول التخطيط االقتصتادي التيي لتستاقط أ ا اً علتم الجمتاهير وهنتا لكتول 

                                                 
محمد حسن غامدي ك   اخة الف ر دأاسة خث اانروبولو يا التنمية الحضرلة ( ك ال اهرم ك المركز المربث للنشر  - 05

.  016ك ص  0791والتوزلع ك   

المناطق المهمشة ك أسالة ما ستير غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية  محمد  مي  ال رلري ك   اخة الف ر خث -06

.  79 – 76ك ص  2119االداب قسم علم اال تما  ك   

.  077محمد لاسر الخوا ة ك مصدأ سابق ك ص   -09  
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لمدد  اشبا  الحا ات األساسية دوأ مميز خث الحرب  د الف ر خث البلدال النامية 
(18)

  . 

ولبرز هيا من اعت اد اصحاب هيا المدد  بال أي سياسة خاعلة لل ضال علتم        

لف ر ال ت وم االمن دالل تدد  الدولة ختث اعتادم توزلتع النتروات والتدد  وتو يته ا

االقتصاد بالشك  الصحيذ اليي لؤدي الم اشبا  الحا ات االساسية والوصول الم 

سياسات اا حة خث الحد متن الف تر 
(19)

. وممتا ت تدم لتضتذ ال هتيا المتدد  لمكتى  

حيتتث تمتترض اطفتتال المتترال التتم تتت  ير الف تتر علتتم االو تتا  اال تماعيتتة للطفتت  

تحدلات كبيرم بسب  الحروب والحصاأ االقتصادي واالحتتالل وخ تدال االمتن ممتا 

لجم  الكنير من االسر المراقية الف يرم تمجز عن اشبا  حا ات اطفالهتا االساستية 

ممتتتا ادت  لتتتف التتتم تتتتدهوأ او تتتا  االطفتتتال علتتتم كتتت  المستتتتولات اال تماعيتتتة 

 التمليمية والنفسية . واالقتصادلة والصحية و

 

  -نظرية االنحراف االجتماعي : -3

تشتتتير هتتتي  النظرلتتتة التتتم ال الستتتلوك المنحتتتر  لالختتتراد لستتتتمد  االختتتراد متتتن       

مصتتدألن أولهمتتا  عتتدم اتاحتتة الفرصتتة لالختتراد التتيي لتتؤدي بهتتم التتم تملتتم الستتلوك 

لم الستلوك اال تماعث الم بتول والمتمتاأ  عليته واالدتر هتو اتاحتة الفرصتة لهتم لتتم

المنحر  .  وهي  النظرلة و ه اليها ا د أغم ال ااصاأها كااوا لسمول الم التمر  

ادت التم االاحترا  اال ااهتا تترت بت ل المشتكلة تكمتن ختث الفترد   علم االستباب التتث

التتيي ااحتتر  عتتن قواعتتد المجتمتتع 
(20( 

. وممتتا ت تتدم لتضتتذ ال اظرلتتة االاحتترا   

لم الطف  المراقتث متن حيتث ال الطفت  لستب  ممااتام اال تماعث تمكى ت  ير الف ر ع

االستترم المراقيتتة لضتتطر لتتترك المدأستتة ولحتتاول اللجتتول التتم أي عمتت  متتن ا تت  

المساعدم خث توخير احتيا ات االسرم حتم لو كال هيا المم  غير مشرو  مما لؤدي 

 الم ااحرا  بم  االطفال . 

 

 نظرية التفكك االجتماعي :  -4

هي  النظرلتة التم ال الظتاهرم التتث تمنت  مشتكلة ا تماعيتة تكتول اشاأ ااصاأ        

اتيجة لخل  ا تماعث او   تاخث ك ولتنجم  لتف عتن حتالتين امتا اتيجتة لحتدوث صترا  

                                                 
.  79محمد  مي  ال رلري ك مصدأ سابق ك ص  - 18 

.  071محمد لاسر الخوا ة ك مصدأ سابق ك ض - 19 

20  - James Davis , Social problem enduring Major and Social , The free press , New 

York , 1970 , p.35. 
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ا تمتتاعث او اتيجتتة لحتتدوث ت يتتر ا تمتتاعث ك لتتم تتتتمكن االاظمتتة ال ائمتتة علتتم هتتيا 

الت يير او التصدي له 
 (21(

  . 

التفكتف اال تمتاعث تمكتى تت  ير الف تر علتم الطفتت   وممتا ت تدم لتضتذ ال اظرلتة     

المراقث حيث ال تداعيات االحتالل والحروب ادت الم التفكف االسري اتيجتة خ تدال 

بم  االبال اتيجة الحروب خضالً عتن تيبتيب خترص الممت  واا طاعهتا لتدت الكنيتر 

خث سن مبكر  من االبال مما ادت  لف الم حرمال االبنال الف رال من التمليم واتجاههم

للمم  من ا   توخير االحتيا ات االساسية لالسرم مما ادت  لف الم تتدهوأ او تا  

االطفال علم  ميع المستولات وبما ا ر  لف علتم افستيتهم وادت هتي  الظترو  التم 

 ااحرا  بم  االطفال . 

 

  -منهجية البحث :

 -منهج البحث : -1

من  روأات                    لمد هيا البحث من البحوث الوصفية ا  ال       

الدأاسة الوصفية  تحدلد هد  الدأاسة ومفاهيمها ك وادواتها ومجاالتها  م  مع 

البيااات وتفرل ها وتبولبها وتحليلها وصوالً الم النتائ  والتوصيات . وعلم وخق 

ما تتضمنه دأاستنا الحالية تمد دأاسة وصفية واعتمدت الباحنة خث هيا البحث 

  المسذ اال تماعث عن طرلق   المينة اليي لمتمد علم طرل ة  مع علم منه

 المملومات وتحليلها وتفسيرها ب ية الوصول الم دالالتها . 

 
  -مجاالت البحث : -2

ا صد به المنط ة الج راخية التث ا رل  خيها الدأاسة وقد  -المجات المكاني :-أ

  راخياً لدأاسة الباحنة  حددت مدلنة ب داد خث  اابيها الكرخ والرصاخة مجاالً 

بممدل منط تين لك   اا  ك منط ة ) حث الكفا  ( ك ) ومدلنة الصدأ ( علم  اا  

 الرصاخة ك ومنط ـــة ) الرحمااية ( ك ) ومدلنة الشملة ( علم  اا  الكرخ . 

وامنث به تحدلد المدم التث است رق  خث  مع البيااات    -المجات الزماني :-ب

ة وتوزلع استماأات االستبااة علم المينة ك والمجال الزمااث واعداد الدأاس

 ) 01/5/2100حتم  7/0/2100)    لدأاستنا امتد من

                                                 
21  -  Margarent Gordon , social problems , chandles publishing , California , 1990 . 

p.141 .  
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وا صد به مجموعة االشخاص اليلن ستجرت عليهم الدأاسة المجات البشري : -ج

ك وخث دأاستنا الحالية حدد المجال البشري ليشم  عينة من االطفال الف رال اليلن 

 ( طفالً . 61مناطق خ يرم خث مدلنة ب داد وعددهم ) ل طنول خث

( طفالً ل طنول خث 61تم ادتياأ عينة عمرلة مكواة من )   -اختيار العينة : -7 

( سنة وزع  عليهم 09 -01مناطق خ يرم خث مدلنة ب داد تتراو  اعماأهم بين ) 

 استماأم االستبااة 

 

خث  مع المملومات علم استبااة  اعتمدت الباحنة -وريقة جمع المعلومات :  -4 

وهث عباأم عن مجموعة من االسةلة لجي  عليها االطفال الف رال اليلن ل طنول 

مناطق خ يرم خث مدلنة ب داد خضالً عن  لف اعتمدت الباحنة علم طرل ة المالحظة 

البسيطة والم ابلة الميدااية من دالل استماأم االستبااة وقد مرت عملية تصميم 

 اة بالمراح  االتية : االستبا

االطال  علم الدأاسات والبحوث النظرلة والميداايتة التتث تناولت  الف تر وتت  ير   -

 علم  االو ا  اال تماعية للطف  . 

 االعداد االولث لف رات االستبااة .  -

 توزلع االستبااة علم الخبرال البدأ الرأي .  -

 االعداد النهائث لف رات االستبااة .  -

 

  -الوسائل االحصائية : - 5

  -الوسائ  االحصائية التث استخدم  خث البحث هث : 

 ممام  اأتباط بيرسول لحساب  بات االستبااة .  -

 النس  المةولة .  -

 ( الدتباأ خر يات البحث . 7× 0)  2كا  -

 

عر   الباحنة االستبااة علم عدد من الخبرال -صدق االستبانة : – 6
 ( )

للتح ق  

صتتالحية خ تترات االستتتبااة التتتث و تتمتها الباحنتتة ومتتدت دقتتة االستتةلة  متتن متتدت

  وشموليتها واستيمابها لمفردات الدأاسة وبمد ا رال التمدلالت البسيطة علم بم  

                                                 
 اسمال الخبرال  -   

لتربوي ك مركز ابحاث الطفولة واالمومة ك  اممة دلالم سامث مهدي المزاوي ك علم النفى ا -االستا  الدكتوأ : -0  

عبد الرزال  دو  ك علم اال تما  ك كلية التربية االساسية ك  اممة دلالم .  -االستا  المساعد الدكتوأ : -2  

لالم . بشرت عناد مباأك ك علم النفى اال تماعث ك كلية التربية االساسية ك  اممة د -االستا  المساعد الدكتوأم : -7  

  المدأس خاطمة اسماعي  ك علم اال تما  ك كلية التربية االساسية ك  اممة دلالم . -1
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 االسةلة اصبح  االستماأم تتمتع بصدل ظاهري . 

 

ل تترض الت كتتد متتن  بتتات االستتتبااة قامتت  الباحنتتة بتتا رال   -ثبننات االسننتبانة : -9

( اطفال ك وبمد الت كتد متن ا ابتاتهم علتم االستتبااة كترأت علتيهم 9لة مع )م اب

( التام متن الم ابلتة االولتم للت كتد متن  بتات 01مرم  ااية االستبااة بمتد متروأ )

االستبااة وقد قام  الباحنة باحصتال دأ تات االطفتال المبحتو ين بمتد ال تمت   

ابلة االولتم والناايتة و تداا بمتد ا ابتهم علم االسةلة خث استماأم االستبااة بالم 

استتتخدام قتتااول بيرستتول بتتال هنتتاك ترابطتتاً عاليتتاً ختتث الم تتابلتين ك خكااتت  قيمتتة 

( وعليتته ختتال استتتماأم االستتتبااة تتستتم بالنبتتات ولمكتتن االعتمتتاد 1971التتترابط )

 عليها خث الم ابالت الميدااية .

 

  -عرض بيانات البحث و حليلها :

 البيانات العامة : 
 (1دوت رقم )ج

 يوضح البيانات العامة لوحدات العينة . 

 النس  المةولة  المدد  البيااات  التفاصي   ت

 % 6696 11  كوأ النو  0

 %  7797 21 اااث 

 %011 61 المجمو  

 % 696 1  7-2 عدد اخراد االسرم  2

1-5  06 2696 % 

 % 6696 11 خ كنر   6

 % 011 61 المجمو  

المستتتتتتتتوت التمليمتتتتتتتث  7

 لالب 

 % 2096 07 امث 

 %  1797 26 ل رأ ولكت  

 % 2096 07 ابتدائية 

 % 01 6 متوسطة 

 % 797 2 اعدادلة 

 % 011  61 المجمو  

 % 25 05 امية  المستوت التمليمث لالم  1
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 % 51 71 ت رأ وتكت  

 % 0997 00 ابتدائية 

 % 5 7 متوسطة 

 % 096 0 دادلة اع

 % 011 61 المجمو 

المستتتتتتتتوت التمليمتتتتتتتث  5

الخراد المينة ) االطفال 

 ) 

 % 05 7 امث 

 %  7797  21 ل رأ ولكت  

 %  71 09 ابتدائية 

 % 2096 07 متوسطة 

 % 011 61 المجمو  

 % 0096 9 موظع  مهنة االب  6

 % 71 09 كاس  

 % 7797 21 عاط  عن المم  

 % 25 05 متوخث 

 % 011 61 المجمو  

 % 797 2 موظفة  مهنة االم  9

 % 25 05 كاسبة 

 % 6997 10 أبة بي  

 % 797 2 متوخام 

 % 011  61 المجمو 

 % 0696 01 ملف  عائدلة السكن  9

 % 51  71 الجاأ 

 %  7797 21 ادرت تيكر 

 % 011 61 المجمو  

التتتتتدد  الكلتتتتتث  كفالتتتتتة 7

 السر اخراد المينة 

 _____ ____ لزلد عن الحا ة 

 _____ _____ لسد الحا ة 

 011 61 اق  من الحا ة 

 % 011 61 المجمو  
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%( متن اختراد المينتة هتم  6696( ال استبة )0ظهر متن بيااتات الجتدول أقتم )  -0

ن متن االاتاث %( متن اختراد المينتة كت 7797كااوا متن التيكوأ ك م ابت  استبة ) 

 استدل من  لف ال اسبة اليكوأ خث المينة اعلم من اسبة االااث . 

%( متتن اختتراد المينتتة  696( ال استتبة )0ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -2

%( متتن  6ك 26( ختترداً ك وال استتبة ) 7 -2اشتتاأوا التتم ال عتتدد استترهم ل تتع بتتين ) 

رداً ك ختتث حتتين ال استتبة ( ختت 5-1اختتراد المينتتة ا تتابوا بتتال عتتدد استترهم ل تتع بتتين ) 

 ( خرداً . 01 -6%( من اخراد المينة اشاأوا بال عدد اسرهم ل ع بين )  6696)

استدل من  لف ال اغل  اخراد المينة لميشول خث اسر كبيرم المدد اسبياً  وهيا        

 لبرهن لنا ال كبر حجم االسرم عام  مهم خث خ رها . 

%( ختث  2096ستبة االميتة لالبتال كاات  )( ال ا0ظهر من بيااات الجتدول أقتم ) -7

%( امتا متن حصت  علتم  1797حين كاا  استبة متن ل ترأ ولكتت  متن االبتال هتث )

%( من عينة الدأاسة ك وو تد  2096الشهادم االبتدائية من االبال خ د كاا  اسبتهم )

%( متتن ابتتال اختتراد المينتتة ممتتن حصتتلوا علتتم الشتتهادم المتوستتطة امتتا متتن  01ال )

 797شهادم االعدادلة من ابال اختراد المينتة خكاات  استبتهم ال تتجتاوز )حص  علم ال

 %( استدل من  لف ااخفاض المستوت التمليمث البال عينة الدأاسة . 

%( ختث  25( ال استبة االميتة لالمهتات كاات  )0ظهر من بيااات الجدول أقتم ) -1

( متن % 0997حين كاا  استبة متن ت ترأ وتكتت  متن االمهتات خ تد كاات  استبتهن )

%( متتن امهتتات اختتراد المينتتة حصتتلن علتتم الشتتهادم  5عينتتة الدأاستتة ك وو تتد ال )

المتوسطة ك اما من حصلن علم الشتهادم االعدادلتة متن امهتات اختراد المينتة خكاات  

%( من عينة الدأاسة .  استدل من  لف ااخفاض المستوت  096اسبتهن ال تتجاوز )

 التمليمث المهات عينة الدأاسة . 

%(  05( ال اسبة االمية الخراد المينة كاات  )0بيااات الجدول أقم ) ظهر من -5

%( امتا متن حصت  علتم الشتهادم  7797خث حين كاا  اسبة من ل رأ ولكت  منهم )

%( متنهم  2096ِ%( وو تد ال )  71االبتدائية من اختراد المينتة خ تد كاات  استبتهم )

وااخفتاض المستتوت  ممن حصلوا علتم الشتهادم المتوستطة . استتدل متن  لتف تتداث

 التمليمث لمينة الدأاسة . 

%( متن ابتال اختراد المينتة  7797( ال استبة )0ظهر متن بيااتات الجتدول أقتم ) -6

%( متن ابتال اختراد المينتة كتااوا  71كااوا عاطلين عن المم  ك خث حتين ال استبة )

ة منهم %( من ابال اخراد المينة كااوا من المتوخين ك اما الب ي 25كسبة ك وال اسبة )

%( . استتدل متن  لتف بتال اغلت  عينتة الدأاستة  0096كااوا موظفتول وبنـــتـسبة )

لنحدأول من عائالت االبال خيها عاطلول عن الممت  .   وبتيلف ختال تيبتيب خترص 

الممتت  واا طاعهمتتا ختتث اغلتت  االحيتتال كااتت  اتيجتتة تتتدهوأ الو تتع االمنتتث وعتتدم 
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الً عن  لف تمرض الكنير متن االبتال االست راأ اليي لشهد  المجتمع المراقث ك خض

ختتث عينتتة الدأاستتة التتم الوختتام اتيجتتة الحتتروب وخ تتدال الو تتع االمنتتث والنزاعتتات 

 المحلية التث عاشها ولميشها المجتمع المراقث حتم الوق  الحا ر . 

وهي  النتتائ  تمكتى حالتة الف تر التتث لماايهتا مجتمتع الدأاستة خمتا تتزال اغلت       

سد أمق المتيش اليتومث االبصتموبة كبيترم . وبنتال علتم متا ت تدم  االسر ال تستطيع

لمكن ال ول ال الظترو  المهنيتة غيتر المالئمتة هتث الستب  الرئيستث لف تر االسترم 

وهث التث تدخع بم  االطفتال للممت  ختث ستن مبكتر لتتوخير االحتيا تات االساستية 

 لالسرم . 

امهتتات اختتراد %(متتن  6997( ال استتبة )0ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -9

%( متنهن كاستبات ك وو تد ال استبة  25المينة كن أبات بيوت ك خث حين و تد )

 %( منهن موظفات .  797%( منهن متوخيات ك وو د ال اسبة ) 797)

 استدل من  لف ال اغل  امهات اخراد المينة كن أبات بيوت . 

لميشول %( من اخراد المينة  0696( ال اسبة )0ظهر من بيااات الجدول أقم ) -9

ختتتث مستتتاكن تمتتتود ملكياتهتتتا الستتترهم ولكنهتتتا بيتتتوت صتتت يرم وتفت تتتر التتتم ابستتتط 

%( من اخراد المينتة لميشتول ختث مستاكن  51المستلزمات الصحية ك م اب  اسبة ) 

 7797مست  رم وااها كيلف تفت د التم ابستط الم ومتات الصتحية ك ختث حتين ا تاب )

او ختث المشتولات وهتث مستاكن  %( من اخراد المينة ااهم لسكنول خث دوأ حكومية

شيدت بشك  عشوائث وغير منتظم خهتث بتيلف تفت تد للشتروط الصتحية الالزمتة أي 

لميشول خث اماكن متجاوز عليها ك من  الكرا ات المتروكة واماكن تجمع النفالات 

او لميشول خث االماكن المهجوأم والبيااات المتروكة .  استدل متن  لتف ال غالبيتة 

لسكنول خث مساكن تمتود ملكيتهتا لل يتر وغالبتاً متا لشتك  بتدل االلجتاأ اخراد المينة 

عبةاً علم االسرم وقد لرهق كاهلها خث ظ  الظرو  الراهنة المتمنلة ختث االأتفتا  

الكبير خث الجاأ الم اأات . ومما الشف خيه ال للمسكن ا راً مهمتاً ختث ستلوك اختراد 

ال المستكن التيي ال تتتوخر خيته المناصتر المائلة وطبيمة التفاع  بينهم ومن الناب  ب

الصحية والتنظيمية او المراخق الكاخية لؤ ر ت  يراً مباشتراً ختث الطفت  واستت راأ  ك 

 لف ال المنزل من الناحية الموأخولو ية له دوأ مهتم ختث ب تال الطفت  ومكو ته ختث 

مستتتكنه اوقتتتات خراغتتته وبمكستتته لتتتؤدي التتتم شتتترود  متتتن المستتتكن والتستتتل  التتتم 

ــواأ  الشـــ
 (22)

    . 

                                                 
ددلجة حسن المشهدااث ك عم  االطفال خث الشواأ  ك أطروحة دكتوأا  غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية  -22

  . 97ك ص  2111االداب ك قسم علم اال تما  ك 
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%( متتن اختتراد المينتتة كتتال  011( ال استتبة )0ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -7

الدد  الكلث  ألسرهم اق  من الحا ة . استدل متن  لتف ال  ميتع اختراد المينتة كتال 

الدد  الكلث السرهم اق  من الحا ة ك لتيا قتد لكتول الضتيق االقتصتادي ومتا لتبمته 

 لتف الف تر علتم  علم عالقة بف ر االسرم وتت  يرمن حرمال مادي وممنوي لالسرم 

االو ا  اال تماعية للطف   حيث ال المستوت االقتصادي لالسرم لمد من الموام  

التث تتحكم خث حصول الفرد علم ما لحتاج اليه من حا ات ك خضالً عما لرتبط به 

السترم من ابماد تتملق بالمستوت التمليمث والصحث وطبيمة السكن ومنط تة اقامتة ا

 ك كال لها ت  ير كبير خث خ ر االسرم . 

 البيانات المتعلقة بتأثير الفقر على األوضاع االجتماعية للطفل . 
 ( يبي  إجابات وحدات العينة حوت  أثير الفقر على األوضاع االجتماعية للطفل 2جدوت رقم ) 

التتتم حتتتتد  % كال  % امم  الف رات ت

 ما 

% 

هتتت  تمت تتتدول بتتتال لف تتتر االستتترم تتتت  يراً ختتتث  0

شموأكم بتااكم مهمشتول ولتم ت دتيوا اصتيبكم 

 خث الحيام بشك  عادل 

56 7797  2 797  2 797  

هتت  تمت تتدول بتتال الف تتر لجملكتتم ال تحصتتلول  2

 علم ال يال الكاخث داد  اسركم 

19 99  1 696  7 05  

هتتت  تمت تتتتدول بتتتتال للف تتتر تتتتت  يراً ختتتتث تتتتتداث  7

 ا  الصحية لالطفال االو 

11 6696  5 997  05 25  

ه  تمت دول بال لف تر االسترم تت  يراً ختث عتدم  1

 استمراأكم خث الدأاسة 

10 6997  5 997  01 27’7  

ه  تمت دول بال للف ر تت  يراً ختث ا تطراأكم  5

للممتتتتت  متتتتتن ا تتتتت  المستتتتتاعدم ختتتتتث تتتتتتوخير 

 االحتيا ات األساسية لألسرم 

ك17 26  51 71

7  

1 696  

ه  تمت دول بال لف ر األسرم ت  يراً خث تو يه  6

 المنع  دكم 

  6ك26 06  21 02  7ك57 72

هتتت  تمت تتتتدول بتتتتال للف تتتر تتتتت  يراً ختتتتث تتتتتوتر  9

 المالقات داد  االسرم 

ك06 01 61 76

6  

  7ك27 01

هتت  تمت تتدول بتتال لكبتتر حجتتم األستترم الف يتترم  9

تتتت  يراً ختتتث عتتتدم اشتتتبا  الحا تتتات األساستتتية 

 طفال لأل

10 6997  5 997  01 2797  

 

 

هتتت  تمت تتتدول بتتتال لف تتتر األستتترم تتتت  يراً ختتتث  7

 ااحرا  األطفال و نواهم 

71 51  05 25 05 25 

هتت  تمت تتدول بتتال الف تتر لمتتد عتتامالً مهمتتاً ختتث  01

ااتهاك ح وقهم وهتو لولتد شتموأاً لتدلكم بت اكم 

 ااقصو الح ول 

  0096 9  5 7  7ك97  51

بتتتتال للحتتترب واامتتتتدام االمتتتتن  هتتت  تمت تتتتدول 00

اال تماعث خث المجتمع ت  يراً علم او اعكم 

 اال تماعية خث المجتمع 

  05 7  6’0 0  7ك97 51
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%( من اخراد المينة لمت دول ب ل  7797( ال اسبة )2ظهر من بيااات الجدول أقم ) -0

بشتك   لف ر االسرم ت  يراً خث شموأهم بااهم مهمشول ولم ل ديوا اصيبهم خث الحيام

%( متتن اختتراد المينتتة ال لمت تتدول  لتتف ك ختتث حتتين كااتت  استتبة  797عتتادل ك م ابتت  )

 %( من اخراد المينة لمت دول الم حد ما .  797)

استتتدل متتن هتتي  البيااتتات ال هنتتاك شتتموأاً كبيتتراً لتتدت اختتراد المينتتة المبحو تتة        

لمتااث االطفتال بااهم مهمشول ولم لاديوا اصتيبهم ختث الحيتام بشتك  عتادل . حيتث 

من الف ر والتهميش و يق الميش والحرمال من اشبا  الحا ات االساستية وكتيلف 

االهمال من  ميع اواحث الحيام .  وبمد  ادضا  خر ية البحث التم ادتبتاأ كتا
2
  (

( لممرختتة الفتترل الممنتتوي ختتث ا ابتتات اختتراد المينتتة ك و تتداا ال هنتتاك خرقتتاً 7×0

%( هث اكبتر متن ال يمتة  7992كاا  ال يمة المحسوبة ) ممنولاً عالياً خث ا ابتهم ا 

%( ممتا لؤكتد صتحة خر تية  75( ومستتوت   تة )2(  لدأ ة حرلتة )6الجدولية )

البحث التث ت ول " هناك عالقة بتين خ تر االسترم وشتموأ االطفتال بتااهم مهمشتول 

 ولم ل ديوا اصيبهم خث الحيام بشك  عادل " 

%( متن اختراد المينتة لمت تدول  99ل استبة )( ا2اظهرت بيااات الجدول أقتم ) -2

%(  696ب ل الف ر لجملهم ال لحصلول علم ال تيال الكتاخث دادت  استرهم ك م ابت  )

%( متن اختراد المينتة  05من اخراد المينة ال لمت دول  لتف ك ختث حتين كاات  استبة )

لمت تتدول التتم حتتد متتا استتتدل متتن  لتتف بتتال الف تتر لجمتت  االطفتتال ال لحصتتلول علتتم 

ل الكاخث داد  استرهم ك وهتيا لمنتث ال غالبيتة اختراد المينتة لمتااول متن ستول ال يا

الت يلة ك و لف بسب  ااخفاض دد  االسرم واأتفا  اسماأ المواد ال يائيتة ك االمتر 

 اليي لؤدي الم حرمااهم من الحصول علم ال يال الضروأي لبنال ا سامهم .    

%( متتن اختتراد المينتتة  6696( ال استتبة )2ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -7

%( متن  997لمت دول بال للف ر ت  يراً خث تداث االو ا  الصحية لالطفتال م ابت  )

%( من اخراد المينتة لمت تدول  25اخراد المينة ال لمت دول  لف خث حين كاا  اسبة )

الم حد ما . استدل من هي  البيااات ال هناك تردلاً وا حاً خث مستوت الصحة لدت 

ينة وعليته ختال ستول االو تا  الصتحية للطفت  وتفشتث االمتراض واامتدام اخراد الم

المستلزمات االولية للميش ك وال سيما االمتر اض الصتحية وا تال الميتا  الصتالحة 

للشترب وتلتوث البيةتة والميتتا  و تمع التوعث الصتحث خضتتالً عتن تصتاعد اعمتتال 

دي التم ال المنع واالأهاب خث المجتمع المراقث خال كت  هتي  الظترو  ستو  تتؤ

الو ع الصحث لالطفال خث المرال سو  لزداد ستولاً خمتالً عتن  لتف بستب  الف تر 

اليي تماايه االسرم عامة والطفت  بشتك  دتاص خااته ستو  تضتطر االسترم الف يترم 

عتتن االستتت تال عتتن الكنيتتر متتن المتتواد ال يائيتتة الناقصتتة للجستتم والتتتث تحتتوي علتتم 

ومتتواد الزمتتة لنمتتو  ستتمث ستتليم متتن خيتامينتتات مهمتتة للوقالتتة متتن االمتتراض ك 
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بروتينات وامال  ودهنيات واجد ال هي  االسر سو  تكتفث بما لستد الرمتق ولمتال 

البطن وال لهمها ا ا كال غياًل صحياً او غير صحث وهيا ما لؤدي كيلف الم بروز 

الكنيتتر متتن االمتتراض هتتث متتا لصتتطلذ عليهتتا امتتراض الف تتر منتت  متترض الستت  

االطفتال ك وخ تر التدم والحمتم بااواعهتا ك واالمتراض الجلدلتة واالسهال الحتاد عنتد 

المختـتتـلفة 
(23)

. خضتتالً عتتن عتتدم حتترص االهتتالث علتتم لمتت  اطفتتالهم ختتث المنتتاطق  

 ال يأم مما لؤدي الم اصابتهم بامراض متنوعة ك من  التيفوئيد ك والبلهاأسيا . 

متة لتؤدي التم خضالً عن  لف خال عم  االطفتال ختث بيةتات وظترو  غيتر مالئ     

ا اأ سلبية علم صحة الطف  واموهم الجستمث وال مختاطر الممت  ال ت تصتر علتم 

الموام  التث تكول مصدأ دطر مباشر ب  تمتد مخاطر المم  لتشم  الموام  التث 

تهدد خرصتهم بالصحة والنمو السليم وما لترتت  علتم  لتف متن ا تاأ لتشتم  الطفت  

والمجتمتع 
 (24)

ة البحتث التتم ادتبتتاأ كتتا.   وبمتتد ادضتتا  خر تتي 
2
( لممرختتة 7×0)  

الفتترل الممنتتوي ختتث ا ابتتات اختتراد المينتتة ك و تتداا ال هنتتاك خرقتتاً ممنولتتاً عاليتتاً ختتث 

( 6( هتتث اكبتتر متتن ال يمتتة الجدوليتتة )1ك72ا ابتتاتهم ا  كااتت  ال يمتتة المحستتوبة )

%( مما لؤكد صحة خر ية البحث التث ت ول  75( ومستوت   ة )2لدأ ة حرلة )

ناك عالقة بين خ ر االسترم وتتداث االو تا  الصتحية لالطفتال " وهتي  النتيجتة " ه

التث توصل  اليها الدأاسة تتفق مع دأاسة االمم المتحدم عن الف تر ختث غترب استيا 

 منظوأ ا تماعث . 

%( متتتن اختتتراد المينتتتة  6997( ال استتتبة )2ظهتتتر متتتن بيااتتتات الجتتتدول أقتتتم ) -1

%  997عدم استمراأهم ختث الدأاستة ك م ابت  ) لمت دول بال لف ر االسرم ت  يراً خث

%( متن اختراد  2797( متن اختراد المينتة ال لمت تدول  لتف ك ختث حتين كاات  استبة ) 

المينتتة لمت تتدول التتم حتتد متتا . استتتدل متتن هتتي  البيااتتات بتتال ااخفتتاض المستتتوت 

االقتصادي لالسرم سو  تنمكى ا اأ  علم المستتوت التمليمتث لالبنتال خضتالً عتن 

ال ممظم اخراد المينتة لنتمتول التم استر منخفضتة ختث مستتواها التمليمتث ممتا  لف خ

لتدخع االبتال التم عتدم االهتمتام بتملتتيم ابنتائهم واهمتالهم لمتابمتة دأاستة ابنتائهم وقتتد 

الحظنا من دالل الدأاسة الميدااية ال هناك تردلاً وا حاً خث مستتوت التملتيم لتدت 

الستتر ختتث هتتي  الحالتتة ال تستتتطيع اأستتال اختتراد عينتتة البحتتث ك وبتتيلف ختتال بمتت  ا

ابنائها الم المداأس او تحمت  تكتاليع المستتلزمات الدأاستية التتث لحتا هتا االبنتال 

من كت  وقرطاسية وا وأ ا   ال سيما عندما تكول المدأسة بميدم عن داأ السكن 

ك وهنا لضطر االبوال التم عتدم اأستال ابنتائهم التم المتداأس الاهتم ال لستتطيمول 

                                                 
دأاسة االسباب السوسيد اقتصادلة لظاهرم عم  االطفال ك أسالة ما ستير ك عالوم خوزي ك مساهمة خث  -27

.  56ك ص  2115 اممة الجزائر ك كلية الملوم االقتصادلة ك قسم علم اال تما  ك   

  . 52ددلجة حسن المشهدااث ك مصدأ سابق ك ص  -21
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حم  تكاليفها ك وأبما لضطرول الم تش يلهم لزلادم التراد االسترم .وبمتد ادضتا  ت

خر ية البحث التم ادتبتاأ كتا
2
( لممرختة الفترل الممنتوي ختث ا ابتات اختراد 7×0) 

( 75المينة ك و داا ال هناك خرقتاً ممنولتاً ختث ا ابتاتهم ا  كاات  ال يمتة المحستوبة )

%( ممتا  75( ومستتوت   تة )2 ة حرلتة )(  لدأ6وهث اكبر من ال يمة الجدولية )

لؤكتتد صتتحة خر تتية البحتتث التتتث ت تتول " هنتتاك عالقتتة بتتين خ تتر االستترم وعتتدم 

استمراأ االطفال خث الدأاسة " وهي  النتيجة التث توصل  اليهتا الدأاستة تتفتق متع 

دأاسة غادم شحاتة عن عمالة االطفال وعالقتهتا بظتاهرم الف تر ومتع دأاستة االمتم 

 الف ر خث غرب اسيا "منظوأ ا تماعث "المتحدم عن 

%( متتن اختتراد المينتتة  51( ال استتبة )2ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -5

لمت دول بال للف ر ت  يراً خث ا طراأ االطفال للمم  من ا   المستاعدم ختث تتوخير 

%( من اخراد المينتة ال لمت تدول  لتف  1797االحتيا ات االساسية لالسرم ك م اب  )

% ( من أخراد المينة لمت دول الم حد ما استدل متن  696ا  اـــسبة ) ك خث حين كا

هي  البيااات ال حالة الف ر التث تمااث منها اسر األطفال المبحتو ين كاات  متن أهتم 

األستتباب التت  دخمتتتهم للممتت  متتن ا تت  تتتوخير االحتيا تتات األساستتية لألستترم وكمتتا 

لمينتة لنتمتول التم استر خيهتا االبتال أشرته اتائ  الدأاسة الميداايتة أل ممظتم اختراد ا

عاطلول عن المم  او متوخول وهيا ما لدخمهم للمم  من ا ت  مستاعدم األسترم ختث 

 توخير احتيا اتها األساسية . 

( لممرخة الفترل الممنتوي 7×0) 2وبمد ادضا  خر ية البحث الم ادتباأ كا       

ختث ا ابتاتهم ا  كاات  ال يمتة  خث ا ابات اخراد المينة ك و داا ال هناك خرقتاً ممنولتاً 

( ومستتوت 2(  لدأ ة حرلة )6( وهث اكبر من ال يمة الجدولية )0796المحسوبة )

%( ممتا لؤكتد صتحة خر تية البحتث التتث ت تول " هنتاك عالقتة بتين خ تر  75  ة )

االستترم وا تتتطراأ االطفتتتال للممتت  متتتن ا تتت  المستتاعدم ختتتث تتتتوخير االحتيا تتتات 

لنتيجة التث توصل  اليها الدأاسة تتفتق متع دأاستة غتادم االساسية لالسرم " وهي  ا

شحاتة عن عمالة االطفال وعالقتها بظتاهرم الف تر ومتع دأاستة االمتم المتحتدم عتن 

 الف ر خث غرب اسيا " منظوأ ا تماعث " 

%( متتن اختتراد المينتتة  5797( ال استتبة )2ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -6

%( متتن اختتراد  21المنتتع  تتدهم ك م ابتت  ) لمت تتدول بتتال لف تتر االستترم تتت  يراً ختتث

%( من اخراد المينة لمت تدول  2696المينة ال لمت دول  لف ك خث حين كاا  اسبة )

 الم حد ما . 

استدل من هي  البيااتات بتال لف تر االسترم تت  يراً ختث استتخدام المنتع  تد االطفتال 

االقتصتادي  حيث لمد الف ر من اهم مصتادأ الستلوك المنيتع .  وعليته ختال للو تع

الصتتم  دوأاً ختتث ااتشتتاأ المنتتع  تتمن اطتتاأ االستترم ك الل الحرمتتال االقتصتتادي 
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وسول ظرو  المم  وما لترت  عليها متن  ت وط ا تماعيتة متن شت اها ال تتؤدي 

الم شموأ الزوج بااه اصبذ الحول وال قوم له خث اسرته االمر اليي قد لدخمه الل 

لتصر  باسلوب عنيع مع ابنائه 
(25)

يلف خال كبتر حجتم االسترم وعتدم كفالتة . وب 

المتتواأد الماليتتة والستتكن الضتتيق لتتؤدي ألتتم عصتتبية الوالتتدلن وعتتدم استتتطاعتهما  

التمبير عن الح  والحنال تجا  اطفالهما . خضالً عتن  لتف خاالطفتال التيلن لهملتول 

ولماملول مماملة عنيفة لصبحول خث مرحلة الرشد اعدال للمجتمع ك ولسيطر علم 

م الحا ة الم االات ام اسلوبه
(26)

. وبمد ادضتا  خر تية البحتث التم ادتبتاأ كتا 
2
  (

( لممرخة الفرل الممنوي خث ا ابات اخراد المينة ك و داا ال هناك خرقاً ممنولاً 7×ا

( وهث اكبر من ال يمة الجدوليتة 0092عالياً خث ا اباتهم ا  كاا  ال يمة المحسوبة )

%( مما لؤكد صحة خر ية البحتث التتث  75( ومستوت   ة )2( لدأ ة حرلة )6)

 ت ول " هناك عالقة بين خ ر االسرم والمنع المو ه  د االطفال . 

%( من اخراد المينتة لمت تدول  61( ال اسبة )2ظهر من بيااات الجدول أقم ) – 9

%(  0696بال للف ر ت  يراً خث توتر المالقتات دادت  االسترم ك ختث حتين ال استبة ) 

%( من اختراد المينتة  2797نة ال لمت دول  لف ك خث حين كاا  اسبة )من اخراد المي

 لمت دول الم حد ما . 

استتتدل متتن هتتي  البيااتتات بتتال للف تتر تتت  يراً ختتث تتتوتر المالقتتات دادتت  االستترم        

وبيلف لمد الف ر سبباً من اسباب تصد  الوحتدم االسترلة خمنتدما لفشت  أب االسترم 

م السرتة خال هيا لنير اسباب النزا  وستول التفتاهم بتين بتوخير اسباب الميش الكرل

 اخراد االسرم وهكيا سو  لؤ ر الف ر خث تصد  االسرم وتماسكها . 

حيث ال الف ر لترك ا اأاً سلبية علم االسرم لتجستد  لتف ختث كنترم الخالختات        

كنترم  والنزاعات الزو ية وعدم تماسف االسرم وتشتتها كما ال لخفم علم احد بتال

المشكالت والخالخات داد  االسرم من شااها ال تؤ ر بصتوأم أئيستية ختث تشتكي  

السلوك المنحر  لدت االبنال اظراً الخت اأ االبنال الم تنشةة ا تماعية مالئمة والم 

تو يهات ا تماعية سليمة 
(27)

  . 

ل %( من اخراد المينتة لمت تدو 6997( ال اسبة )2ظهر من بيااات الجدول أقم )-9

بتتال لكبتتر حجتتم استترهم تتتا يراً ختتث عتتدم اشتتبا  حا تتاتهم الضتتروألة ك م ابتت  استتبة 

%( متن  2797%( من اخراد المينة ال لمت دول  لف ك ختث حتين كاات  استبة ) 997)

 اخراد المينة لمت دول الم حد ما 

                                                 
.  091ك ص  0770اد ك داأ الحكمة ك عبد اللطيع المااث ك   ممن دلي  عمر ك المشكالت اال تماعية ك ب د  -25  

  067ك ص  0771ااظم هاشم المبيدي ك  عزلز حنا ك علم افى الشخصية ك الموص  ك مطبمة التمليم المالث ك   -26

اخرا   اسم محمد ك تماطث الحبوب المخدأم وع اقير الهلوسة وعواملها وا اأها ك أسالة ما ستير غير  -29

  . 91ك ص 2110ية االداب ك قسم علم اال تما  ك منشوأم ك  اممة ب داد ك كل
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استتتدل متتن  لتتف ااتته بم تتداأ متتا لكتتول حجتتم االستترم كبيتتراً متتع قلتتة التتدد  او       

صبذ حت  االسترم محتدداً ختث ال تدأم علتم اشتبا  الحا تات الضتروألة محدودلته ل

 لالبنال والتث تح ق امواً سليماً لالبنال من مسكن وم ك  وملبى . 

وبتتيلف لتتدخع الف تتر االستترم التتم االقامتتة ختتث المستتكن التتيي ال تتتتوخر خيتته الشتتروط 

ة متن النتوم الصحية وال لتوخر خيه  و من الراحة كما ااه ال لشبع حا تاتهم الجستمي

 والحركة واللم  والترخية . 

%( متن اختراد المينتة لمت تدول  51( ال استبة )2ظهر من بيااتات الجتدول أقتم )-7

%( من اخراد المينتة  25بال لف ر االسرم ت  يراً خث ااحرا  االبنال  ك م اب  اسبة )

حتد  %( من اخراد المينتة لمت تدول التم 25ال لمت دول  لف ك خث حين كاا  اسبة ) 

ما .  استدل من  لف بال لف ر االسرم ت  يراً خث ااحرا  االبنال ك ختالف ر لتؤدي التم 

ااحرا  االبنال و لف الل االب الماط  عتن الممت  لتدخع ابنتال  الصت اأ للممت  ختث 

سن مبكر ك وعندما لممت  االطفتال ختث هتي  االعمتال الهامشتية لختلطتول باصتدقال 

لمخالفتات والجترائم .   خضتالً عتن  لتف قتد لتترك السول خيتملمول منهم ااتوا  متن ا

 تت ط ستتول االحتتوال المميشتتية ا تتاأاً صتتمبة علتتم االبنتتال ختتث االستترم الف يتترم ك 

خالشموأ بمدم الطم اينة والحرمال قد لسهم خث دلق شخصية  ميفة كما لسهم ختث 

امتتتو االتجاهتتتات المنحرختتتة 
(28)

. كمتتتا ااتتته زحمتتتة الحيتتتام وا تتتطراب الرغبتتتات  

المستمرم داد  المسكن الرديل قد تحول خث اغل  االحيال دول الرقابة والض وط 

والتو يه الالزمين لالبنال من قب  االبال 
(29)

. مما لتؤدي  لتف التم تشتكي  الستلوك  

المنحر  لدت االبنال و لف لمدم حصولهم علم تو يهات احتماعية سليمة من قبت  

 االبال . 

تباأ كا وبمد ادضا  خر ية البحث الم اد      
2
( لممرخة الفرل الممنتوي  7×0) 

خث ا ابات اخراد المينة ك و داا ال هناك خرقاً ممنولتاً  ختث ا تابتهم ا  كاات  ال يمتة 

( ومستتوت 2(  لدأ تة حرلتة )6( وهث اكبر من ال يمة الجدولية ) 991المحسوبة )

%( ممتا لؤكتد صتحة خر تية البحتث التتث ت تول " هنتاك عالقتة بتين خ تر  75  ة )

 االسرم وااحرا  االبنال " 

%( متتتن اختتتراد المينتتتة  9797( ال استتتبة )2ظهتتتر متتتن بيااتتتات الجتتتدول أقتتتم )-01

لمت تتدول بتتال الف تتر عامتت  مهتتم ختتث ااتهتتاك ح تتوقهم وهتتو لولتتد شتتموأاً لتتدلهم بتتااهم 

%( من اختراد المينتة ال لمت تدول  لتف ك ختث حتين  5ااقصوا الح ول ك م اب  اسبة )

ن اخراد المينة لمت دول الم حد ما استدل من هي  البيااتات %( م 0096كاا  اسبة )

                                                 
.  775ك ص  0799ك  0اميم الرخاعث ك الصحة النفسية )  دأاسة خث سيكولو ية التكيع ( دمشق ك ط - 29  

.  76ك ص  0799خوزلة  لاب ك امو الطف  وتنشةته خث االسرم والحضااة ك ال اهرم ك داأ الشباب للطباعة ك  -27  
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بال الف ر لمد عامالً مهماً خث ااتهاك ح ول االطفال خث المجتمتع . حيتث ولتد لتدلهم 

شتتموأاً بالمهااتتة وال ح تتوقهم من وصتتة متتن  تترال حالتتة الف تتر التتتث لميشتتواها .     

والتو يه االسري وال يال وعليه خفث مرحلة الطفولة لج  ال لنمم الطف  بالرعالة 

الصتتحث اال ال االطفتتال الف تترال لبتمتتدول كتت  البمتتد عتتن  لتتف بتت  ال  االكنتتر متتنهم 

ممر ول الم الحرمال من ح توخهم االساستية دادت  المجتمتع خهتم محرومتول متن 

ال تيال الصتتحث ومتن المستتكن الصتتحث ومتن الرعالتتة الصتحية والنفستتية واالستترلة 

وهتم صت اأ متن ا ت  مستاعدم استرهم . وهتيا لمتد ومن التملتيم وممظمهتم لمملتول 

 اات اصاً وا حاً لح ول االطفال الف رال خث الميش الكرلم . 

وبمد ادضا  خر ية البحث الم ادتباأ كا   
2
( لممرخة الفرل الممنوي خث 7×0)  

ا ابتتات اختتراد المينتتة ك و تتداا ال هنتتاك خرقتتاً ممنولتتاً ختتث ا تتابتهم ا  كااتت  ال يمتتة 

( ومستتوت 2(  لدأ ة حرلة )6( وهث اكبر من ال يمة الجدولية )6999المحسوبة )

%( مما لؤكد صحة خر ية البحث التث ت ول " ال هناك عالقتة بتين خ تر  75  ة )

 االسرم وااتهاك ح ول االطفال خث المجتمع " 

%( متتتن اختتتراد المينتتتة  9797( ال استتتبة )2ظهتتتر متتتن بيااتتتات الجتتتدول أقتتتم )-00

اامدام االمن اال تمتاعث ختث المجتمتع تت  يراً علتم االو تا  لمت دول بال للحرب و

%( من اخراد المينة ال لمت دول  لف ك  096اال تماعية لالطفال خث المجتمع م اب  )

%( من اخراد المينة لمت دول الم حتد متا استتدل متن  لتف  05خث حين كاا  اسبة )

لم االو ا  اال تماعية بال للحرب واامدام االمن اال تماعث خث المجتمع ت  يراً ع

لالطفال .  وعليه خ د الح    الث حروب واكنر من ع د من الم وبات االقتصتادلة 

خضتتالً عتتن الو تتع االمنتتث المتتتدهوأ ا ت شتتدلداً علتتم هتتي  الشتترلحة المهمتتة ختتث 

المجتمتتع ك خل تتد عتتاام اطفتتال المتترال متتن االزمتتات التتتث مربهتتا المجتمتتع المراقتتث 

المنصوص عليها خث الشرلمة االسالمية وخث االتفاقيات وحرموا من ابسط ح وقهم 

الدوليتتة حيتتث ادت هتتي  االزمتتات التتتث تمتترض لهتتا اطفتتال  المتترال التتم تكتترلى 

مجموعة من المشكالت والتحدلات ك تمنل  خث المشكالت االقتصادلة المتمنلة بف ر 

االلتتام ك  االسرم ك خضالً عن اأتفا  اسبة الفةات المهمشة خث المجتمع من االطفتال

واأتفا  ممدالت تسرب االطفتال متن المدأستة ك خضتالً عتن تمر تهم لكت  صتوأ 

الجو  والتث كنيراً ما تؤدي الم المرض والتشترد والجرلمتة ك خضتالً عتن التستول 

خث الشواأ  واالاخراط ختث ختث االعمتال الشتاقة او الهامشتية ك واأتفتا  مستتولات 

  هي  الممااام بستب  الو تع االقتصتادي الجرلمة واالاحرا  لدت االطفال ك وكاا

 الصم  اليي تمااث منه االسرم المراقية خث ظرو  االزمات . 

وال  ميع هي  المت يرات شتكل  تهدلتداً دطيتراً ل ضتية الطفولتة ختث المترال بمتد   

سلسلة االزمات التث مربها مجتممنا وبيلف ترك  ا اأاً مباشرم وغير مباشرم علم 
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علتم الطفولتة بشتك  دتتاص وهتي  النتيجتة التتث توصتل  اليهتتا المؤسستة االسترلة و

الدأاستتة تتفتتق متتع دأاستتة محمتتد المهتتا ر عتتن الف تتر ختتث المتترال قبتت  وبمتتد حتترب 

 الخلي  ومع دأاسة االمم المتحدم عن الف ر خث غرب اسيا . 

 

   -نتائج البحث :
 %( .  6696تبين ال اكنر من اصع المينة كااوا  كوأاً وبنسبة ) -0

 -6اكنر متن اصتع المينتة لميشتول ختث استر كبيترم الحجتم ت تع بتين )  تبين ال -2

 %( .  6696( خرداً وبنسبة ) 01

تبين ال غالبية ابال اخراد المينة كااوا من  وي التمليم المتنخف  متن االبتدائيتة  -7

 % ( .  5ك96خما دول وبل   اسبتهم )

ف  من االبتدائيتة تبين ال غالبية امهات اخراد المينة كن من  وي التمليم المنخ -1

 %( .  7ك77خما دول وبل   اسبتهن )

تبين ال غالبية اخراد المينة كااوا من  وي التملتيم المتنخف  متن االبتدائيتة خمتا  -5

 %( .  9997دول وبل   اسبتهم )

%(  7797تبين ال غالبية اخراد المينة كال آباؤهم عاطلين عن الممت  وبنستبة ) -6

 %(  6997نة كن أبات بيوت وبنسبة )تبين ال غالبية امهات اخراد المي

 %( .  51تبين ال غالبية اخراد المينة لسكنول خث مساكن مست  رم وبنسبة ) -9

تبين ال  ميع اخراد المينة كتال التدد  الكلتث السترهم اقت  متن الحا تة وبنستبة  -9

(011  . )% 

تبتتين ااتتةهناك عالقتتة بتتين خ تتر االستترم وشتتموأ االطفتتال بتتااهم مهمشتتول ولتتم  -7

 صيبهم خث الحيام بشك  عادل . لاديوا ا

تبين ال اكنر من اصع اخراد المينة لمت دول بال الف ر لجملهم ال لحصلول  -01

 %( .  99علم ال يال الكاخث داد  اسرهم وبنسبة )

 تبين ال هناك عالقة بين خ ر االسرم وتداث االو ا  الصحية لالطفال  -00

 طفال خث الدأاسة تبين ال هناك عالقة بين خ ر االسرم وعدم استمراأ اال -02

تبين ال هناك عالقة بتين خ تر االسترم وا تطراأ االطفتال للممت  متن أ ت   -07

 المساعدم خث توخير االحتيا ات االساسية لالسرم . 

 تبين ال هناك عالقة بين خ ر االسرم والمنع المو ه  د االطفال .  -01

ر تبين ال اكنتر متن اصتع اختراد المينتة لمت تدول بتال للف تر تت  يراً ختث تتوت -05

 %( .  61المالقات داد  االسرم وبنسبة )

تبين ال اكنر من اصع اخراد المينة لمت دول بال كبر حجم االسترم الف يترم  -06

 %(  7ك69ت  يراً خث عدم اشبا  الحا ات االساسية لالطفال وبنسبة )
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 تبين ال هناك عالقة بين خ ر االسرم وااحرا  االبنال  .  -09

 رم وااتهاك ح ول االطفال خث المجتمع تبين ال هناك عالقة بين خ ر االس -09

تبين ال اكنر من اصتع اختراد المينتة لمت تدول بتال للحترب واامتدام االمتن  -07

اال تمتتاعث ختتث المجتمتتع تتت  يراً علتتم االو تتا  اال تماعيتتة لالطفتتال وبنستتبة 

(9797  . )% 

 

 :  التوصيات 
استتبة ت كيتتد الجهتتات الممنيتتة البتكتتاأ المناختتي المناستتبة اللجتتاد ختترص عمتت  من -0

الوليتتال امتتوأ االطفتتال الف تترال ك خضتتالً عتتن تتتوخير الختتدمات لالطفتتال الف تترال 

بوصتتع  لتتف متتن وا بتتات الدولتتة وتخصتتيال ميزاايتتات للضتتمال اال تمتتاعث 

والصحث وتحفيز االعااات اال تماعية ك وتوخير الخدمات المامة والمجااية خث 

 االحيال الشمبية الف يرم . 

  تمليمية لكال الجنسين من االطفال اليلن تمدت دلق خرص ت هي  مهنث وبرام -2

اعماأهم التمليم االبتدائث من دالل تركيز الجهود علم أخع كفالتهم ومستتوت 

تملتتيمهم ولكتتول تحتت  اشتترا  الجهتتات المتخصصتتة التتتث ت تتوم بتتدعم البتترام  

 الميكوأم . 

ك  اعتمتتاد بتترام  اعالميتتة شتتاملة تو تتذ متتا لماايتتة االطفتتال ختتث االستتر الف يتترم -7

وا رال التح ي ات المتلفزم وا   الواقع الم الرأي المام والم الجهات المسؤولة 

التخا  اال رالات الضروألة لممالجة المشتكالت التتث لماايهتا االطفتال اتيجتة 

 الف ر . 

و ع دطة عامة لموا هة مشكلة الف ر تشاأك خيها كاخة ا هزم الدولة الممنيتة  -1

مية بشتك  متكامت  متن ا ت  مكاخحتة مشتكلة والمنظمات الحكومية وغير الحكو

 الف ر . 

 تتروأم التنستتيق بتتين وزاأم ح تتول االاستتال وشتتبكة االعتتالم المراقتتث الاتتتاج  -5

برام  تلفازلة تخال اتفاقية ح ول الطف  خضالً عن تمميق الوعث اال تمتاعث 

عن طرلق تن يع االبال واالبنال والجماعات عموماً بشت ل ح تول االطفتال وال 

م خث الرعالتة االسترلة والصتحية والتملتيم وحمتالتهم متن كاختة ااتوا  سيما ح ه

 االست الل . 

دعوم وزاأم التربية الم تفمي  قااول الزامية التمليم لضتمال مواصتلة االطفتال  -6

للدأاسة ك خضالً عن اعادم المم  بنظام الت يلة المدأسية وبخاصة خث المناطق 

 الف يرم . 
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طفتتال المتتاملين متتن االستتت الل االقتصتتادي ختتث أي تتتوخير الحمالتتة ال ااوايتتة لال -9

 قطا  . 

أخع قيمتة المستاعدات الم دمتة لالستر الف يترم متن قبت  وزاأم الممت  والشتؤول  -9

 اال تماعية ك او من هيةات االوقا  . 

توخير الخدمات الصحية والت مين الصحث بشك  مجتااث لكاختة االستر الف يترم ك  -7

م تفميتت  دتتدمات الرعالتتة الصتتحية خضتتالً عتتن دعتتوم المؤسستتات الصتتحية التت

 االولية خث المناطق الف يرم . 

 تتروأم الممتت  علتتم تفميتت  دوأ منظمتتات المجتمتتع المتتداث وال ستتيما تلتتف  -01

التث تهتم بح ول االاسال وتنمية دوأ الطفولتة متن ا ت  الصتال اصتواتهم التم 

الجهات الحكومية من  هة وقيام تلتف المنظمتات متن  مميتات ديرلتة وغيرهتا 

 دم المساعدات المادلة والممنولة لالسر الف يترم والمستاهمة ختث اا تا هم متن .بت

 و مهم الم ساوي من  هة ادرت . 

تزولتتتد االستتتر الف يتتترم التتتتث التستتتتطيع احتتتد متتتن اخرادهتتتا الممتتت  بكاختتتة  -00

 االحتيا ات الضروألة وبشك  دوأي . 

االستترا  ختتث أطتتالل التخصيصتتات المرصتتودم لبنتتال المجممتتات الستتكنية  -02

 دلم كاخة اشكال الدعم لالسترم الف يترم بمتا لمكنهتا متن تشتييد وحتدات ستكنية وت

مالئمة ك بما خث  لتف تستهي  ا ترالات ال تروض ك واال ت تصتر تلتف ال تروض 

 علم الماملين خث دوائر الدولة . 

دعتتوم الجهتتات الممنيتتة التتم التوستتع ختتث ختتتذ دوأ الدولتتة لرعالتتة االطفتتال  -07

الممرلتتة بمتتا لتتتاللم واالعتتداد المليوايتتة لهتتؤالل خاقتتدي االب ولمختلتتع الفةتتات 

االطفال بما لحمتيهم متن االاحراختات المحتملتة ختث حالتة عتدم الالئهتم االهتمتام 

 الكاخث . 

التوسع خث ااشال مراكز التتدأل  المهنتث التتث تمكتن متن استتيماب هتؤالل  -01

ال تادم  االطفال اليلن عجزوا عن اكمال مسيرتهم التمليمية و لف العتدادهم مهنيتاً 

مهنة حرخية ومهن ادرت لحتتاج ستول الممت  اليهتا ختث ظترو  تالئتم متع طبيمتة 

 المرحلة الممرلة التث لنتمث اليها هؤالل االطفال . 
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 المصادر العلمية  

د. ابتتراهيم مصتتطفم وادتترول ك الممجتتم الوستتيط ك الجتتزل النتتااث ك مصتتر ك  -0

0760  . 

أم وع تتاقير الهلوستتة عواملهتتا اختترا   استتم محمتتد ك تمتتاطث الحبتتوب المختتد -2

وا اأها ك أسالة ما ستير غير منشوأم ك  اممتة ب تداد ك كليتة االداب ك قستم علتم 

 .  2110اال تما  ك 

االمتتم المتحتتدم ك الف تتر ختتث غتترب استتيا منظتتوأ ا تمتتاعث ك اللجنتتة االقتصتتادلة  -7

 .  0779( ك 0واال تماعية ل رب اسيا ك سلسلة دأاسات مكاخحة الف ر )

ث غداز ك كاألن بيردسال ك علم اال تما  ومع مددالت عربية ك تر متة ااتوا -1

 .  2115ك  0خالز الصالغ ك بيروت ك مركز دأاسات الوحدم المربية ك ط

حسين كشف ك االو ا  االقتصادلة واال تماعية للممال الزأاعيين اال ترال  -5

 .  0776ك ال اهرم ك المركز المصري المربث ك 

ك عمت  االطفتتال ختث الشتواأ  ك اطروحتة دكتتتوأا   ددلجتة حستن المشتهدااث -6

 .  2111غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية االداب ك قسم علم اال تما  ك 

د. سالم توخيق النيجيفث ك المتضتمنات االقتصتادلة لالمتن ال تيائث والف تر ختث  -9

 .  0777الوطن المربث ك ب داد ك بي  الحكمة للنشر ك 

ممن دلي  عمر ك المشكالت اال تماعية ك ب داد ك  د. عبد اللطيع المااث ك د. -9

 .  0770داأ الحكمة ك 

د. عبد الباقث زلدال ك االسرم والطفولة ك مصر ك مكتبة النهضتة المصترلة ك  -7

0797  . 

عبتتد التترؤ  الضتتبع ك المشتتكالت اال تماعيتتة ) دأاستتات سوستتيولو ية ( ك  -01

 .  2117مصر ك الداأ المالمية للنشر والتوزلع ك 

م خوزي ك مساهمة خث دأاسة االسباب السوسيواقتصادلة لظتاهرم عمت  عالو -00

االطفال ك أسالة ما ستير ك  اممة الجزائر ك كلية الملتوم االقتصتادلة ك قستم علتم 

  2111اال تما  ك 

غادم حامد حسن شحاتة ك عمالة االطفال وعالقتها بظتاهرم الف تر ختث الرلتع  -02

يه ك كليتة االداب ك قستم علتم اال تمتا  المصري ك أسالة ما ستير ك  اممة المنوخ

 .  2117ك

د. خليتت  عطيتتة ك امتتراض الف تتر " المشتتكالت الصتتحية ختتث المتتالم النالتتث " ك  -07

 .  0775الكول  ك سلسلة عالم الممرخة ك 

د. خوزلة  لاب ك امو الطفت  وتنشتةته ختث االسترم والحضتااة ك ال تاهرم ك داأ  -01

 . .  0799الشباب للطباعة ك 
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ل رلتتتري ك   اختتة الف تتر ختتتث المنتتاطق المهمشتتة ك أستتتالة محمتتد  ميتت  ا -05

  2119ما ستير غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية االداب ك قسم علم اال تما  ك 

محمتتتد حستتتن غتتتامري ك   اختتتة الف تتتر ) دأاستتتة ختتتث اانرولولو يتتتا التنميتتتة  -06

 .  0791الحضرلة ( ك ال اهرم ك المركز المربث للنشر والتوزلع ك 

ظم ك االو ا  اال تماعية واالقتصادلة والتربولة للمكفوخين محمد سميد كا -09

ك أسالة ما ستير غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية االداب ك قسم علم اال تمتا  ك 

0777  . 

محمتتد عتتاطع غيتتث ك قتتاموس علتتم اال تمتتا  ك داأ الممرختتة الجامميتتة ك  -09

 .  0776االسكندألة ك 

وبمتد حترب الخلتي  سلستلة دأاستات محمد المها ر ك الف ر خث المرال قب   -07

 - 0779( ك ايوأك ك اللجنة االقتصادلة واال تماعية ل رب اسيا ك 1مكاخحة الف ر )

 محمد لاسر الخوا ة ك علم اال تما  االقتصادي بين النظرلة والتطبيق ك

 .  0779ك  0دمشق ك االهالث للطباعة والنشر والتوزلع ك ط -21

ال تماعية لالطفال االلتام خث المداأس منم عبد الستاأ محمد ك االو ا  ا -20

االبتدائية ك أسالة ما ستير غير منشتوأم ك  اممتة ب تداد ك كليتة االداب ك قستم علتم 

  2117اال تما  ك 

د. ااظم هاشم المبيدي ك د. عزلتز حنتا ك علتم افتى الشخصتية ك الموصت  ك  -22

 .  0771مطبمة التمليم المااث ك 

   0ستيكولو ية التكيتع ( ك دمشتق ك طاميم الرختاعث ك الصتحة النفستية )  -27

0799  . 

اليواستتتيع ك االعتتتالل المتتتالمث لب تتتال الطفتتت  وحمالتتتته وامائتتته ك عمتتتال ك  -21

 .  0771منشوأات االمم المتحدم ك 

اليواسيع ك ت رلر عن عمالة االطفال خث المالم ك و ع االطفال ختث المتالم ك  -25

0779 

26- James Davis , Social problem enduerng Major and social , 

the Free press , Newyork , 1970 .  

27- Margaret Gordon , social problems , chandlespublishing , 

Galifornia , 1990 .  

 
 


