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العوامل المؤدیة لظاهرة أطفال الشوارع من وجهة نظر العاملین في المؤسسات ذات العالقة 
  في األردن
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  :ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العوامل المؤدیة لظاهرة أطفال الشوارع من وجهة نظر 
ّ المؤسسات ذات العالقة، ومن أجل تحقیق هذه األهداف صمم استبیان ووزع العاملین في ُ ُّ

ّعلى عینة من العاملین في مراكز اإلیواء والرعایة التابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة بلغ 
ُفرغت أسئلة االستبیان واستخدمت األسالیب اإلحصائیة المناسبة من . ًعامال) 68(حجمها  ُّ

إن العوامل : ّ وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها،لدراسةأجل إجابة أسئلة ا
ّاالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة متكاملة تفسر هذه الظاهرة، ولكن العامل الذي یؤثر 
ًّبشكل مباشر في ظاهرة أطفال الشوارع هو العامل االجتماعي متمثال بإهمال األسرة وعدم  ُ

ّاناة من التفكك األسري، كما أن تاریخ العائلة المشجع على ُّتحملها مسؤولیة أطفالهم والمع ُ ُّ
ًوجود األطفال في الشوارع وتوفر نموذج إجرامي أو منحرف داخل اُألسرة یؤدیان دورا 

ُّخرجت الدراسة بعدد من التوصیات، أهمها. ًمهما زیادة الرقابة األمنیة واالجتماعیة لمنع : ٍ
 شخص بما في ذلك أسرهم، والمواطنون وتوفیر ّإساءة معاملة أطفال الشوارع من أي

ّمراكز رعایة وتأهیل لفئات أطفال الشوارع كافة، وتوفیر فرص تعلیمیة ألطفال الشوارع 
  .والحرص على تفعیل برامج الرعایة الالحقة لألطفال

  . مجتمع، أسرة،انحراف، مشردون،أطفال الشوارع : الكلمات المفتاحیة
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Factors leading to the phenomenon of street children from the 
point of view of workers in the relevant institutions 
Salwa Abd Alhalim Al_Fawair, Qablan Abdul Qadir Al-Majali* 
Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Mu'tah 
University, Jordan. 
*Email: Salwa483@gmail.com  /  Majali54@mutah.edu.jo 
Abstract: 
This study aimed to identify the factors leading to the 
phenomenon of street children from the point of view of workers 
in the relevant institutions,  in order to achieve these objectives a 
questioner was developed and distributed to a sample of workers 
at care and shelter centers under the ministry social development 
amounted to (68) workers, as the questionnaire's questions  have 
filled and using of appropriate statistical methods in order to 
answer the research questions and , the study found a set of 
finding, the most important are: The social, cultural and economic 
factors are comprehensive explain this phenomenon, but the 
factor affect directly to the phenomenon of street children is the 
social effect represented by negligence and irresponsibility of 
family to their children and suffering of family disintegration, as 
the family history was the encouraged to presence the children in 
the street in addition to criminal model or devious within the 
family. The study recommended a set of recommendations the 
most important: Increased security and social control to prevent 
abuse of street children by anyone, including their parents, public, 
as well as providing care and rehabilitation centers for all 
categories of the street children ,  Providing educational 
opportunities for street children and emphasizing the after-care 
programs for children. 
Keywords: Street Children, Homeless, Delinquency, Family, 
society. 
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  :المقدمة
أشار ألبرت كامو إلى أن القرن السابع عشر كان قرن الریاضیات، والثامن عشر 
قرن العلوم الفیزیائیة، والتاسع عشر قرن البیولوجیا، في حین أن العشرین والحادي 

كان دافعه التعبیر عن العالم الذي یغلي باألزمات السیاسیة . والعشرین هما قرنا الخوف
التدهور االجتماعي وفقدان القیم األخالقیة وانتشار الحرب األهلیة والظلم االقتصادي و

وتفاقم المشكالت االجتماعیة والظواهر اإلجرامیة، في ظل هذه األحداث العنیفة نجد أن 
األطفال هم أضعف الفئات في أي مجتمع، وهم الذین یعانون أكثر من غیرهم من أزمات 

ًكونهم أطفاال في عالم العولمة في القرن الحادي العالم الحدیث وانتهاكاته؛ فهذه ضریبة 
ّوالعشرین، فترى األطفال یهیمون على وجوههم في الشوارع واألزقة والممرات في المدن  ّ

  .الكبیرة یعانون الجوع والفقر واإلهمال وسوء المعاملة
ّتعدُّ ظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة حضریة إلى حدٍّ كبیر، إال أن بعض األطفال  ّ ً ّ َ

ّشردون ویعیشون في الشوارع في كل مناطق العالم، من البلدان النامیة إلى البلدان ُم ُ ّ
أمریكا الالتینیة والهند، على سبیل المثال، معروفتان بأعداد كبیرة من أطفال ف .ًاألكثر ثراء

ُویعدُّ وباء اإلیدز والحروب األهلیة في إفریقیا السبب في ارتفاع عدد أطفال . الشوارع
ََع نتیجة للتخلي عن أیتام اإلیدز أو الوفیات بسبب النزاع المسلحالشوار  كما یجبر فشل .ّ

ًاألنظمة االقتصادیة وهبوط قیمة العمالت في أجزاء من آسیا أشدَّ األسر فقرا على النزول 
َّإلى الشوارع، وغالبا ما یترك األطفال مهجرین ومشردین ُ ُ ََّ ُ ُ ُّ كما نتجت عن التحوالت .ً

ّغیر المستقرة السیاسیة  ٌ أعداد غیر مسبوقة -مثل نهایة الشیوعیة في أوروبا الشرقیة-ُ
من أطفال الشوارع بسبب عدم كفایة الضمان االجتماعي للفقراء الذین دعمتهم الدولة 

ّغالبا ما یتعرض األطفال لتأثیرات األزمات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة داخل  .ًسابقا ً
ّویفتقر الكثیرون إلى الدعم المؤسسي الكافي لتلبیة احتیاجاتهم  الغین،بلدانهم أكثر من الب

  ) Alianza,2004( . في النهایة ینتهي بهم المطاف في الشوارع.الخاصة
ّقدرت الیونسیف أن ما یزید . وحسب تقدیرات الیونسیف ألعداد أطفال الشوارع ّ

 40 أنحاء العالم، ما بین ًملیون تقریبا من أطفال الشوارع موجودون في كل) 100(على 
ًملیونا منهم في ) 24(ً ملیونا منهم موجودون في أمریكا الالتینیة، ویعیش 50إلى 

َوحدها یعیش " سان باولو"مالیین منهم في الشارع، وفي مدینة ) 7(البرازیل، ویعمل 
ّنصف ملیون طفل، وهي بذلك تمثل أعلى المؤشرات بالنسبة الحتواء أطفال الشوارع ُ ّ ُ .

(Noto,1997) 5000(و ) 2500(بكولومبیا یعیش ما بین " بوجوتا"، وفي مدینة (
ملیون ) 44(طفل في شوارع المكسیك، ویعمل ) 250000(طفل بالشارع، بینما یعیش 

  .(Epstein,1996). طفل في شوارع الهند
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ّ أما على الصعید العربي، فنجد أطفال الشوارع في بعض األقطار العربیة مثل 
السودان، والیمن، والمغرب، واألردن وفي موریتانیا، ففي مصر عدد األطفال مصر، و(
ّمن إجمالي السكان حسب % 40بصفة عامة  یمثل حوالي ) دون سن الخامسة عشرة(

  ) الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء. (2020َّتعداد السكان لعام 
ُّفعلیهم تعلم . توبمجرد وصول األطفال إلى الشارع یواجهون الكثیر من الصعوبا

إستراتیجیات جدیدة للبقاء على قید الحیاة لتحصیل الموارد الالزمة للعیش، وأداء األنشطة 
َالتي تولد الدخل، ولكن بسبب انخفاض المستوى التعلیمي وصغر السن، یمارس الطفل  ِ ّ ُ
ّاألنشطة غیر المستقرة وغیر المربحة والخطیرة في كثیر من األحیان، والتي تعرض  ُ

ُّألطفال الستغالل أرباب العمل، فیجبرون على قضاء معظم الوقت في التجول في الشوارع ا َ ُ
ِوالتسول طلبا للمال والطعام أو أي شيء للبیع، ویستغلون لممارسة مختلف األنشطة غیر  ُِ َّ ُ ًّ ُّ

  )Derrico, 2014.(المشروعة، كتجارة المخدرات أو السرقة أو الدعارة
ّرع في تنام وتزاید مستمر، إذ تتوقع الیونسیف أن عدد وتعد ظاهرة أطفال الشوا ْ ٍ

ّ، والتحدي األكبر لهؤالء 2050من الشوارع سیزید في عام % ) 70(  األطفال في
ّاألطفال قلة الموارد التي یمكن أن تساعدهم في تخطي هذه المرحلة فیعاني األطفال نقص 

رع من نقص الموارد الخارجیة ، وهذا ما یتمیز به الشالضروریةالموارد االقتصادیة ا
ًفعلى وجه الخصوص نجد نقصا في الدعم من المؤسسات . الالزمة لدعم هؤالء األطفال

ًونقصا في المعلومات والتدریب المهني والرعایة الطبیة، وغیابا لدور اُألسرة والمدرسة،  ً
ألطفال ِلذلك كله وجب تنبیه الحكومات لتنفیذ تدابیر تضمن وصول خدمات إلى هؤالء ا

ْوتحول دون بقائهم في الشارع، وتوفر مراكز إیواء لهم تقدم الخدمات الصحیة والتعلیمیة  ِ ٍ ّ َ
   (Ide ,2007).والمهنیة لهم وتحمیهم من االستغالل الذي یتعرضون له

فبالنسبة للبعض  ًمصدرا لالرتباك وعدم الدقة؛" أطفال الشوارع"ُ ویعدُّ مصطلح 
ُِحیة، أي من تركوا حدیثي الوالدة في الشارع، وفي حاالت الض" طفل الشارع"تعني كلمة  ّ

هل : أخرى یوقظ هذا االسم صورة الجانح من الطبقات الخطرة، فهناك تساؤل مطروح هو
ًیكفي أن أكون في الشارع فترة من الوقت ُألصبح طفال من الشارع؟ فكما نرى فإن المعاییر  ً

 والجنس وجهات االتصال العائلیة، لها دور الموضوعیة فقط، مثل المدة في الشارع والعمر
 (Stoecklin,2000).في تحدید هذا المفهوم
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
ً وهي أكثر انتشارا وخطورة ، تعدُّ ظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة  مجتمعیة عالمیة

من و.  فالطفل كائن ثمین في المجتمع، وهو عماده وبناء المستقبلفي الدول النامیة، ؛
ُالطبیعي أن ینتمي الطفل منذ والدته إلى عائلة تؤدي واجبها تجاهه من تربیة وحمایة  ّ

ًإال أننا في حاالت كثیرة نجد أن أعدادا من األطفال یهیمون في . وصحة وضمان سالمته ّ ّ
ّالشوارع على وجوههم ویتجولون فیها دون رعایة وال رقابة، ویتعرضون خالل ذلك لإلساءة 

واإلصابة باألمراض واألوبئة، ویكونون مشاریع منحرفین أو مجرمین؛ ومن هنا واالستغالل 
ًتكمن خطورة هذه الظاهرة، ووفقا إلحصائیات األمم المتحدة أكثر من  ٍ ملیون طفل 100َ

 40، یوجد في أمریكا الالتینیة ما یصل إلى )United Nations(یعیشون في الشوارع 
ّالملفت أن اإلحصاءات .  ملیون طفل في الهند18 عن ُّملیون طفل في الشارع، وما ال یقل

ُالعربیة ألطفال الشوارع قلیلة وقدیمة أیضا، أحدثها عام  ّ في المغرب قدرتها األرقام 2000ً
ً ألفا، وفي مصر ملیونان وتسعمائة ألف طفل 29ً ألف طفال، وفي الیمن یوجد 14ب

َّمشرد في الشوارع، ولعدم وجود إحصائیة لعدد أطفا ل الشوارع في األردن اعتمدت الباحثة ُ
ّاحصائیة وزراة التنمیة لعدد  األطفال المتسولین الذین ضبطتهم الوزارة خالل السنوات  ُ

  :الخمس األخیرة، كما هو موضح بالجدول التالي
  إحصائیة لعدد المضبوطین في الشارع في األردن) 1(جدول 

العدد الكلي لألشخاص 
  المضبوطین

  العام  مضبوطینعدد األطفال ال

6019  1570  2015  
6933  3836  2016  
4819  2389  2017  
5031  1750  2018  

ّفي حین صدرت اإلحصائیة الثانیة لوزارة التنمیة االجتماعیة مبینة األطفال  ُّ
َالملحقین في المراكز اإلیوائیة التابعة لها للعنایة بهم، في سنة  ) 715(ِأُلحق ) 2016(ُ

) 2018(ًطفال في المراكز، وفي سنة ) 589(ِأُلحق ) 2017(ي سنة ًطفال في المراكز، وف
  )احصائیة وزارة التنمیة االجتماعیة. (ًطفال في المراكز) 878(ِأُلحق 
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َنالحظ أن االرقام لألطفال المودعین لم تشمل  جمیع األطفال المضبوطین في  ُ
لشوارع في المدن ُّوهنا تكمن الخطورة؛ فبسبب ارتفاع تدفق األطفال على ا. الشارع

المحیطة والعاصمة خاصة، وقد یكون ذلك نتیجة التباین االقتصادي بین المناطق الریفیة 
والحضریة، ولذلك یجب أن تكون هذه المشكلة مصدر قلق لجمیع أصحاب القرار في 

 . المجتمع لتتكامل جهودهم مع جهود وزارة التنمیة االجتماعیة للحیلولة دون تطورها 
  :اسةأسئلة الدر

 ما العوامل المؤدیة لظاهرة :َتسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئیسي التالي
 أطفال الشوارع؟ 

  :ویتفرع منه األسئلة الفرعیة اآلتیة        
 ما مستوى تأثیر العامل االجتماعي في ظاهرة أطفال الشوارع من وجهة نظر العاملین -1

  في المؤسسات ذات العالقة؟
ثیر العامل االقتصادي في ظاهرة أطفال الشوارع من وجهة نظر العاملین  ما مستوى تأ-2

  في المؤسسات ذات العالقة؟
 ما مستوى تأثیر العوامل الثقافیة في ظاهرة أطفال الشوارع من وجهة نظر العاملین -3

  في المؤسسات ذات العالقة؟
 العوامل المؤدیة ّتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط إجابات العاملین حول  هل -4

ّلظاهرة أطفال الشوارع تعزى لمتغیر النوع االجتماعي؟ ُ ُ  
  :أهمیة الدراسة

تأتي أهمیة الدراسة من أهمیة موضوعها وهي العوامل المؤدیة لظاهرة : األهمیة النظریة
أطفال الشوارع بحیث تسلط الدراسة الضوء على ظاهرة أطفال الشوارع كظاهرة مجتمعیة 

لى حیاة الطفل الذي هو أضعف ى جمیع نواحي الحیاة وبشكل خاص ععالمیة تؤثر عل
  .شوارع وأهم العوامل المفسرة لها محاولة الكشف عن طبیعة ظاهرة أطفال الحلقة؛
 الثقافة الفرعیة ، وكذلك النظریات المفسرة لظاهرة أطفال الشوارع من نظریة الوصم      

  .ثقافة العنف و
ّاألهمیة التطبیقیة الجهات التالیة من نتائج األهمیة التطبیقیة من استفادة تتضح : ّ

  :الدراسة
 "ظاهرة أطفال الشوارع" وزارة التنمیة االجتماعیة لعالج تلك المشكلة  -
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 .رة األردنیة والحفاظ على أطفالهااألس -
 . مع أطفال الشوارع وأسباب نزولهموزارة الداخلیة أو الشرطة في التعامل -
 .واألطفاللتشرد المكتبة العربیة ومجال ا -
  .لیب التوعیة وتقلیل أسباب نزولهماالعالم وأسا -

   :أهداف الدراسة
   .معرفة العوامل المؤدیة لظاهرة أطفال الشوارع في األردن -1
ً معرفة حجم ظاهرة أطفال الشوارع وفقا لإلحصائیات على المستوى المحلي واالقلیمي -2 َ

 .والعالمي
  .وتسلیط الضوء على معانیه المختلفة) ارعأطفال الشو( التعرف على مفهوم -3

  :مصطلحات الدراسة
ًیعرف العامل بوصفه عنصرا مؤثرا، أي الدافع للفعل فهو الذي یسعى للتأثیر في : العامل ُ ًّ ُ َُّ

  .النشاط من أجل تحفیزه
 وتتحدد بالعالقات التي ، هي مجموعة الظروف التي تحیط بالطفل:العوامل االجتماعیة

ن فئات معینة من الناس یختلط بهم سواء كانوا أفراد أسرته أو مجتمعه أو تنشأ بینه وبی
  .أصدقائه

 هي العوامل التي تؤثر على اقتصاد المجتمع وتؤثر بدورها على األفراد :العوامل االقتصادیة
  .أو على سد حاجیاتهم األساسیة

ًوشخصیته وتجعله جزءا االفكار والمعتقدات والقیم التي تحدد هویة الفرد  :العوامل الثقافیة
  .من الحیاة الكلیة للجماعة التي ینتمي الیها 

هم األطفال الذین عجزت أسرهم عن إشباع حاجاتهم الجسمیة والنفسیة : أطفال الشوارع
واالجتماعیة والثقافیة كنتاج واقع اجتماعي اقتصادي تعایشه األسرة، في إطار ظروف 

ًحقیقي منه إلى الشارع مأوى بدیال معظم الوقت اجتماعیة أشمل دفعت بالطفل دون اختیار  ً ٍّ
ًأو كله بعیدا عن رعایة أسرته وحمایتها، یمارس  من األنشطة إلشباع حاجاته ً فیها أنواعاّ

ِّمن أجل البقاء، مما یعرضه للخطر واالستغالل والحرمان من حقوقه المجتمعیة، وقد  ُ ّ
ّیعرضه للمساءلة القانونیة بهدف حفظ النظام الع   . امُ

  .أي شخص لم یبلغ الثامنة عشر من العمر: الطفل
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، وهم الذین  سنة17 -4تتراوح أعمارهم من ) ًفتى أو فتاة(هو أي شخص : طفل الشارع
ِاختاروا طوعا التخلي عن أسرهم، أو أولئك الذین هجرهم آباؤهم وأخذوا خیار اإلقامة في  ّ ً َ

ُّالشوارع من أجل العمل أو التسول أو التسكع و   .ُّیعیشون في حالة من التشردُّ
ُّوهي مراكز ومؤسسات الرعایة في قطاع مكافحة التسول التابعة : المؤسسات ذات العالقة

 .لوزارة التنمیة االجتماعیة باألردن
  :حدود الدراسة
ُّالعاملون في وحدة مكافحة التسول في طبربور ومراكز إیواء ورعایة : ًّأوال: الحدود البشریة

ّالمتسولین    .في الظلیل ومادبا التابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة باألردنُ
ُّوحدة مكافحة التسول في طبربور، مركز إیواء ورعایة المتسولین الذكور : الحدود المكانیة

ِّمادبا، مركز إیواء ورعایة المتسوالت اإلناث الظلیل ُ.  
  .2020 إلى شهر كانون الثاني 2019َمن شهر حزیران : الحدود الزمانیة

 :الدراسات السابقة
ّإلزامیة التعلیم ودورها في الحد من ظاهرة [: بعنوان) 2001طاهر، ( أجرى

ّ، هدفت الدراسة إلى توفیر قاعدة من المعلومات األولیة حول ظاهرة ]التشرد في لبنان
ًتشرد األطفال وعوامل استمرارها وتبیان آثارها على مستقبل األطفال خصوصا التربوي،  ُّ

ًث عن الحلول المناسبة، وصوال إلى بلورة اقتراحات عملیة للحدِّ من اتساعها، والبح
ًوتوصلت الدراسة إلى أن توفیر الفرص التعلیمیة تشكل مخرجا من دائرة العمالة والفقر  َ ّ ُ َّ

 .ُّوالتشرد
 وهدفت الدراسة إلى ]مشكلة أطفال الشوارع[: بعنوان) 2002خلیفة، (وأجرى 

لشوارع باختالف الجنس والعمر والمستوى االقتصادي والبیئة معرفة مشكلة أطفال ا
 الشوارع یشعرون بالرفض من المجتمع فيطفال األاالجتماعیة، وتوصلت الدراسة إلى أن 

  .وأنهم ال ینتمون إلیه 
الحاجة اإلرشادیة ألطفـال الـشوارع علـى ضـوء [:  بعنوان )2004المیري، (وقدم 

ُّتعــرف إلــى المــشكالت التــي یعانیهــا أطفــال الـــشوارع ، هــدفت الدراســة إلــى ال]مــشكالتهم
ــى وجــود ،والحاجــات اإلرشــادیة لهــم ) 17(مــشكلة مــن بینهــا ) 58( وتوصــلت الدراســة إل

ُمشكلة شائعة بین أطفال الشوارع حصلت على أوزان مرجحة مساویة، أو أعلى من الوسط 
ّالفرضي، منها مشكلتان من ضمن المجال العائلي كانت أشدها حد ِ تزعجني كثرة : "ة مشكلةُ

ــزل ــي المن ــات ف ــت أشــدُّها حــدة " الخالف ــالث ضــمن المــشكالت المدرســیة كان ًوث امتحانــات "ّ
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ُّ، وســت ضــمن المــشكالت االقتــصادیة وأهمهــا مــشكلة"المدرســة كثیــرة ُ ــذي : "ّ المــصروف ال
ــل ــه قلی ــي المجــال االجتمــاعي"أحــصل علی ــر المــشكالت حــدة ف ــدُّ أكث ً، وتع ّ ــسیطرة : "ِ ــره ال أك

ّوفي ضوء المشكالت التي یعانونها حـددت الحاجـات اإلرشـادیة . "ُّلتحكم من األوالد الكباراو ُ ُ ِ ُ َ
ّالمتعلقــة بالمجــاالت األســریة والمدرســیة واالجتماعیــة والنفــسیة واالقتــصادیة واألخالقیــة  ُ

  .والصحیة
توصلت الدراسة أن ،]أطفال الشوارع بتونس[ :بعنوان)  2008بوشارب، (وأجرى 

ــال  ــشوارعأطف ــة أصــناف،ال ــى ثالث ــي تــم تحلیلهــا، ینقــسمون إل ــة الت أطفــال :  حــسب العین
ّمستقرون مع عـائالتهم ویتـرددون علـى المدرسـة لكـنهم ینزلقـون إلـى ممارسـات منحرفـة؛  ُ

لـدى % 70لـدى الـذكور و% 45ویعود ذلك إلى العائلة نتیجة الضغوطات األسریة بنسبة 
ّإال من حین إلى آخر وذلك لكثرة المشاكل في المنزل ّاإلناث، وأطفال ال یتصلون بعائالتهم 

بـسبب الطـالق أو وفــاة أحـد الوالـدین؛ فبقــاؤهم فـي الــشارع هـو لمـدة تتــراوح بـین األســبوع 
بالنسبة لإلناث، والـصنف الثالـث أطفـال % 25لدى للذكور، و% 30والثالثة أشهر نسبة 

رع بالنـسبة لهـم مـأواهم ومـورد ُّلیس لهم أي عالقة بأسرهم، وهي حاالت نـادرة یكـون الـشا
ّبالنــسبة لإلنــاث، تبــین مــن خــالل هــذا البحــث أن % 5لــدى الــذكور و% 25رزقهــم نــسبة  ّ

  .ّأطفال الشوارع هم ضحیة أوضاع اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة 
 الظــاهرة واألسـباب وســبل ،أطفــال الـشوارع[: بعنـوان) 2013القریطــي، ( وأجـرى 

. ى اسـتجالء مفهـوم أطفـال الـشوارع، وتحدیـد أسـباب الظـاهرةّ، هدفت الدراسة إلـ]المواجهة
ّبالـشعورالحاد بـالنقص والدُّونیـة، والقلـق  یتـسمون الـشوارع أطفـال أن إلى ّالدراسة ّتوصلت ّ ّ

ـــال ـــة وال ـــسي والطمأنینـــة والحمای ـــاألمن النف ـــشعور ب ْوعـــدم ال َ ـــاألعراف والتقالیـــد  ُّ ـــاالة ب مب
ــة والــسلوكیة كا ــشغب والتخریــب، وســوء التكیــف واالضــطرابات االنفعالی ــسرقة والكــذب وال ُّل

ُاالجتماعي والعنف المفرط، تعاطي الموادِّ المخدِّرة كالحبوب والبانجو والحشیش ُِ ِ ُ.  
تجربة التشرد وتأثیره علـى األسـر واألطفـال فـي [: بعنوان) 2015عقیل، (وأجرى 

ّوقد توصلت الدراسة . عيِ، هدفت الدراسة إلى تقییم وتفسیر تجارب التشرد بشكل جما]لیبیا
ــف، والفقــر المــدقع، ورفــض  ــسكن غیــر المكل ــشرد هــي الحاجــة إلــى ال ــى أن أســباب الت إل
ــي، والنزاعــات المــسلحة، ونقــص  ــال، والعنــف المنزل مــساعدة الحكومــة ألســر هــؤالء األطف

  . المساعدات االجتماعیة
اة تحلیـل جغرافـي زمنـي لحیـ[:  بعنـوانKirti Jad, 2016)(وقـدم كیرتـي جـاد،

، هــدفت الدراســة إلــى التحقیــق والتحلیــل فــي ]أطفــال وشــباب فــي شــوارع بیلوتــاس البرازیــل
ّتوصلت الدراسة إلى أن الدوافع .  األنشطة التي یمارسها األطفال والمراهقون في الشوارع 

وراء وجودهم في الشوارع هي لتوفیر سبل العیش بمختلـف الممارسـات، كمـا توصـلت إلـى 
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ال یقضون غالب أوقـاتهم فـي الـشارع، سـواء مـن األطفـال أو الـشباب أن األشخاص الذین 
ّمع وجود سجل تاریخي حـسن وتـرابط فـي العالقـات االجتماعیـة الحالیـة، یتحولـون تلقائیـا  ٍّ ِ

َّإلى نمط األشخاص العادیین بعد أن یؤهلوا في مراكز خاصة ُ َ .  
ألسـرة ودورهــا فــي الفقــر والعنــف وانعـدام تنظــیم ا[: بعنـوان )2016رضــا، (وقـدم 

، هدفت  الدراسة معرفة سـبب مغـادرة األطفـال منـازلهم ]حركة أطفال الشوارع في بنغالدیش
توصـلت الدراسـة الـى أن  ظـاهرة أطفـال الـشوارع تعـود لثالثـة أسـباب . والبقاء في الشوارع

  . ًمترابطة معا هي سوء المعاملة والتفكك األسري والفقر
ظـــاهرة أطفـــال الـــشوارع فـــي [: بعنـــوان Goodman,2017)(،وأجـــرى غودمـــان

، هــدفت الدراسـة إلـى معرفــة العوامـل التــي ]كینیـا، لمـاذا یعــیش أطفـال الـشوارع فــي كینیـا؟
ًأظهرت النتائج ارتباطا بین .  ُتسهم في هجرة األطفال إلى الشوارع من وجهة نظر األطفال 

ــة المتعلقــة بــاألم وهجــرة األطفــال فــي الــشو ّزیــادة مــشاكل الطفول ــائج ُّ ارع، كمــا أظهــرت النت
  .انخفاض احتمال هجرة أطفال الشوارع مع ارتفاع دخل األسرة وتعلیم األم

ظــاهرة [: بعنـوان )Deep ,2019 & Majumdar(،ماجومــدار& وأجـرى دیـب 
، هدفت الدراسة إلى معرفة الحیـاة التـي یعیـشها أطفـال الـشوارع مـن خـالل ]أطفال الشوارع

ــة ودراســة الحا ــرة العملی ــال مــن الخب ــي یواجههــا األطف ــة، فــأظهرت الدراســة التحــدیات الت ّل
االفتقــار إلــى المــأوى والملــبس والغــذاء، وعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى التعلــیم والرعایــة 

ُ وســمات الشخــصیة غیــر القــادرة علــى التكیــف، وادمــان المخــدِّرات والكحــول،الــصحیة ٕ ُّ ّإن . ِ
ل الــشوارع إلــى الــسلوكات المنحرفــة مثــل ًالبحــث عــن وســائل البقــاء غالبــا مــا یجــذب أطفــا

ٍّالمقامرة والسرقة، ما یزید احتمال االحتفاظ بسجل إجرامي طویل في وقت الحق من الحیاة ٍّ ِ .
نــسبة كبیــرة مــن األطفــال الــذین یتعرضــون لالغتــصاب والخطــف واالتجــار والقتــل هــم مــن 

  . الشوارع ویزداد العدد باستمرار
  :تعقیب على الدراسات السابقة

ُیالحـظ مــن خــالل اســتعراض الدراســات الــسابقة  أن هنــاك تــشابه باألهــداف  مــع 
مـل المؤدیـة لظـاهرة أطفـال بعض الدراسات التي تم عرضها بحیث تسعى للوقوف عند العوا

؛ كما یالحظ  غیاب اإلحصاءیات الرسمیة الحدیثة المحلیة والعربیـة لظـاهرة أطفـال الشوارع
ّائج الدراسات فسرت أن ظاهرة أطفال الـشوارع تعـود لعوامـل كما یتبین أن معظم نت،الشوارع

 فتحـاول هـذه ،اجتماعیة واقتصادیة مترابطة متمثلة بسوء المعاملة والتفكك األسري والفقـر
الدراسة أن تتخـذ مـن العوامـل االجتماعیـة واالقتـصادیة والثقافیـة كمتغیـرات مـستقلة لتبـین 

 قد تتشابه ،یات وظاهرة أطفال الشوارع في األردنفیما إذا كان هناك عالقة بین هذه المتغر
  .الدراسة مع دراسات عالمیة ودولیة لكنها حدیثة في المجتمع األردني 
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  :اإلطار النظري
 :حجم مشكلة أطفال الشوارع

ُّ یشهد العالم اآلن مشكلة كبیرة ذات عواقب مأساویة ال یمكن التكهن بها، فهناك  ّ
ون منعـزلین یعـانون سـوء التغذیـة منـذ والدتهـم، یفتقـدون مالیین من أطفال الشوارع یعیش

العطـف والتعلــیم والمــساعدة، أطفــال یعیــشون علـى الــسرقة والعنــف، أطفــال ینــدمجون فــي 
ًعصابات لیبنوا ألنفسهم ُأسرا تمنحهم شـعورا غیـر حقیقـي باألمـان داخـل تركیـب أسـري لـم  ً َ

ُّیعهدوه من قبل، أطفال یـستغلهم الغیـر بـال حـرج ویـس یئون معـاملتهم، أطفـال یعمـل العـالم َ
ّیــدللهم أو یحمــیهم أو یخفــف  علــى تناســیهم أو تجــاهلهم، أطفــال ال یبتــسم لهــم أحــد، ال ُ ُّ

آالمهم أحد، إن الشارع هـو اإلرث العـام للمالیـین مـن البـشر، حتـى قبـل أن تلـوثهم سـموم 
  )1987، اللجنة المستقلة اإلنسانیة الدولیة.(ُالمخدِّرات والدعارة والجریمة

:مشكلة طفل الشارع من منظور حقوق الطفل  
ِّتنص كل االتفاقات والمواثیق الدولیة على ضرورة حمایـة الطفـل ورعایتـه صـحیا  ُّ ُ

ّحیث نصت اتفاقیة حقـوق الطفـل التـي وقعتهـا غالبیـة البلـدان العربیـة . ونفسیا واجتماعیا ّ
ّعلــى ضــرورة رعایــة وحمایــة الطفــل، والتــصدي لكافــة ا ّلعوامــل التــي تــضر نمــو شخــصیته ّ ُّ

وتـشمل هـذه الحمایـة إقـصاء كـل األسـباب والعوامـل . وتكوینه النفسي والعقلي والجـسماني
ّالتـي تــدفع بالطفـل لالنحــراف أو تــسهم فـي تعرضــه للخطـر، ومــن ثــم تمثـل مــشكلة أطفــال  َّ َ

ًالشوارع انتهاكا واضحا التفاقیة حقوق الطفل   ).2009 حمد،. (ً
ٍفاقیة حقوق الطفل على عدة نقاط ترتبط بمشكالت الطفولة بوجه ّولقد نصت ات ّ

  :ٍّعام ومشكلة أطفال الشوارع ومنها
 .ّألطفال الشوارع الحق في الحمایة ضد كل أشكال التمییز): 2(مادة 
 .ّألطفال الشوارع الحق في االسم والهویة): 7(مادة 
 . ّألطفال الشوارع الحق في الرعایة الصحیة): 24(مادة 
 . ّألطفال الشوارع الحق في الحب ورعایة الوالدین): 27(مادة 
 . ّألطفال الشوارع الحق في التعلیم): 28(مادة 
 (Unicef). ّألطفال الشوارع الحق في الحمایة ضد كل أشكال االستغالل): 32(مادة 
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  :مفهوم أطفال الشوارع
ًال تعریـــــف متفقـــــا علیـــــه ألطفـــــال الـــــشوارع  َّ ُ(Else,2006)أن البـــــاحثین ّ، إال 

لدیهم وجهات نظـر مختلفـة حـول مـا یعنیـه مفهـوم  والمنظمات التي تعمل في هذه القضیة
ُّأطفـال الـشوارع بالـضبط، وقـد اعتمـدت المنظمـات الدولیـة هـذه التـسمیة لتجنـب التـسمیات 
ّالسیئة لألطفال الذین كانوا یعرفون باسم المتشردین وجامعي الخرقـة وغیرهـا مـن األسـماء 

َتــستخدم هــذه التــسمیات كوصــم . ئةّالــسی َ ــي ) ملــصقات(ُ ــذین یعیــشون ف لتمییــز األطفــال ال
ُّتتأثر التـسمیات بتـصورات األشـخاص التـي . الشوارع عن أولئك الذین یعیشون في المنزل ّ

ُتستند إلى أنشطة األطفال في الشارع، وتعمیمات المجتمع عند اإلشارة إلـى األطفـال الـذین 
 (Iqbal,2008). ن مضللةیعیشون في الشوارع تكو

ْ وهي من المصطلحات حدیثة االستخدام في األقطار العربیة؛ إذ تمیل الكثیر مـن 
الجهات الحكومیة وغیر الحكومیـة فـي تلـك األقطـار إلـى تجنـب اسـتخدام الترجمـة الحرفیـة 

ِلمـا لهـا مـن مـردود أخالقـي مـشین یـسيء إلـى األطفـال، ) Street Children(لمصطلح 
ــ ــستخدم تل ــلوت ــة عنهــا مث ــال المــشردون: (ك الجهــات مــصطلحات بدیل َّاألطف َ ــت )ُ ــا كان ، وأی

ًالتسمیة تتمثل في مكان اإلقامة وهو الشارع، واعتماد الطفل على الـشارع بوصـفه مـصدرا 
ــذین ال  ّللحمایــة أو الرعایــة مــن أشــخاص بــالغین راشــدین، أي أنهــم یتحــددون باألطفــال ال

أو یمـسحون ) العلكـة( الذین یتسولون أو الـذین یبیعـون مأوى لهم ویبیتون في الشارع أو
ّزجـاج الـسیارات أو یقومــون بـأي أعمـال ُأخــرى تقتـضي مـنهم البقــاء فـي الـشارع لــساعات 

  )2012الیاسین، . (طویلة
ّإن الطفل المشرد أو طفل الشارع یشیر ببساطة إلى كل من یعیش بدون منزل 

ُأو بعیدا عن أسرته هائما على وجهه ویم ً ًثل الشارع مأوى له، وعلى حسب التصنیفات ً ّ
َّتوجد ثالثة أنواع من المشردین َ ُ:  

ّأفــراد متنقلــون : ًّ أوال ُ)Diplaced people( ــذین یقطنــون فــي ، وهــم أولئــك ال
أفـراد المالجـئ : ًثانیـا. ًمنازل ال یملكونها أساسا أي یعیشون مع آخرین فـي نفـس المنـزل

)Sheltered people(ُّلذین یقیمون في أماكن وتجمعـات خیریـة ومالجـئ، ، وهم أولئك ا
وهم أولئك الذین یعیشون على ) Street people(ثالثا أفراد الشوارع ...ومستشفیات إلخ

ّاألرصفة ویقیمون في األماكن العامة كمواقف السیارات والكراجات واألزقة والحدائق العامة  ّ ِ
  )2001مرسي، ). (وأرصفة الشارع

األطفال الذین یقیمون باستمرار : بناء على أماكن إقامتهم بأنهمكما یتم تعریفهم 
ّفــي الــشوارع ومحطــات المتــرو والقطــار والحــدائق العامــة لظــروف عائلیــة غیــر ســویة َ .

  ) 2011الحیاني، (
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ُّحدد البنك الدولي مفهوم طفل الشارع في ضوء ثالثة معاییر تتعلق بدرجة تعرض طفل  ّ ّ
  :الشارع للخطر وهي

ــال فــي ــي حیــاة :  مــستوى الخطــر األولأطف ــع انخــراطهم ف ــك األطفــال المتوق َّأولئ
الشارع ولكنهم ال یزالون على عالقة بذویهم والمدرسة والمجتمـع، ولكـن قـد تـسوء حـالتهم 

ُّفي المستقبل نظرا لتحكم ظروف الفقر   )2013علي،. (ً
ََّوهم األطفال المعرضون لخطر التـسرب : أطفال في مستوى الخطر الثاني والعنـف ُ

  .واإلساءة في المعاملة، وهم من ذوى الروابط االجتماعیة الضعیفة مع أسرهم والمجتمع
وهؤالء األطفال موجودون في الشارع بالفعل : أطفال في مستوى الخطر الثالث

 )2013علي، . (وانقطعت الروابط بینهم وبین المجتمع المحیط بهم
  :تقسیم أطفال الشوارع
  : ارع إلى ثالثة أنواع وفق العالقات العائلیة وهيیمكن تقسیم أطفال الشو

  . أطفال لهم عالقة بعوائلهم ویعودون إلیها للمبیت یومیا–أ 
  . ٌ أطفال اتصالهم ضعیف بعوائلهم یذهبون إلیها بین الحین واآلخر- ب
فهمي، .(ّ أطفال لیس لهم عالقة بعوائلهم، إما لفقدانهم بالموت أو الطالق أو بالهجر-ج

2001 (  
َفالعالقة بین الطفل والشارع، وبین الطفل وأسرته تـستخدم كعنـصر تفاضـلي لهـذا  ُ

ًوهـذا یعطــي االنطبـاع المــضلل أن هنـاك تمییــزا واضـحا وأساســیا بـین . التـصنیف ً ّ األطفــال [ُ
األطفـال الـذین یعیـشون فــي [، و ]الـذین یعملـون فـي الـشارع ولكـنهم یعیـشون فـي المنـزل

یتجاهــل العدیــد مــن أطفــال الــشوارع هــذا التــصنیف؛ ألنهــم ]. لهمالــشارع دون اتــصال بمنــز
یعتقدون أنهم یمكن أن یقضوا فترات طویلة من الوقت في الشوارع، ولكن في نفس الوقـت 
ال یزالون على اتصال مع أسرهم من خالل النـوم فـي المنـزل مـرة واحـدة، لـذلك یـستبعدون 

ْون التنــاوب بــین الوضــع المنزلــي َأنهــم أطفــال شــوارع مــن نظــرتهم الخاصــة، فــي حــین یــر
ًوالـشوارع أمـرا شـائعا للغایـة فـي حیـاة أطفـال ) ُدور اإلیـواء الرسـمیة(والمؤسسات السكنیة  ً

 (Glauser,2003). الشوارع
ا؛ فـالمفهوم قـد یبـدو  ٌلذلك تمییز هـذا التـصنیف لـدى األطفـال أنفـسهم صـعب جـد ِ

ًواضـحا وبــسیطا، لكنـه یحتــوي علـى العدیــد مــن المعـ ّاني الخفیــة المتـصلة بمفــاهیم األســرة ً ُ ّ ِ
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ّوالمنزل والشارع والطفل، مما یجعله غایة في الصعوبة لیستوعبه األطفال وبعض الجهات 
  (Glauser,2003). المختصة

ّأما عوامل انتشار أطفال الشوارع فهي كثیرة ومتنوعة، منها ما هو اقتصادي 
  : واجتماعي، ومن أهم تلك العوامل

، إذ إن نسبة لیس قلیلة من سكان الوطن العربي یعیشون )الفقر(القتصادیة  الظروف ا–أ 
ُّتحت خط الفقر، مما اضطرهم إلى دفع أبنائهم إلى ممارسة التسول أو العمل أو بیع السلع  ّ ّ
ّالهامشیة أو ما شابه ذلك، ومن حیث إقامتهم یتحددون باألطفال الذین یقیمـون باسـتمرار 

و الحدائق العامة، ومن حیث معاناتهم النفـسیة واالجتماعیـة فهـم في محطات النقل العام أ
ًاألطفال الذین جاؤوا من عوائل مفككة ویواجهون عددا مـن الـضغوط النفـسیة أو الجـسدیة  َّ ُ
ًأو االجتماعیة لم یستطیعوا معها التكیف فأصـبحت الـشوارع مـأوى لهـم؛ فهـي تـرتبط بعـدم  ُّ

قبـول : وتـصاحب الفقـر التنـازالت مثـل. بس وعـالجتوفیر الحاجات األساسیة من مأكل ومل
األعمــال مهمــا كانــت نتائجهــا أو نوعیتهــا كمــا ذكرنــا، أي محاولــة التكــسب بــشكل مــشروع 

  ) 2006الفكي، .(وغیر مشروع
ینتمي أطفال الشوارع في الغالب إلى عوائل ذات مستوى اقتصادي :  األوضاع العائلیة- ب

ّواجتماعي منخفض، والى عوائل تتصف ُّ بالتفكك العائلي وكبر حجم العائلة وارتفاع كثافة ٕ
ّالمنزل، إلى درجة أن األبناء ینامون مع الوالدین في غرفة واحدة، واستمرار الخالفات 
َّوالمشاحنات بین الزوجین، وقسوة الوالدین على األبناء الذین یضطرون إلى الهرب  ُ

  ) 2001فهمي، . (واالنضمام إلى أصدقاء السوء في الشارع
َُتتمثل بالتجمعات العشوائیة التي تعدُّ البؤر األولى ألطفال :  العوامل المجتمعیة-ج

ْالشوارع، إذ یجد فیها الطفل البیئة الخصبة لتعلم االنحراف واالنضمام إلى العصابات، 
ًیضاف إلى ذلك الهجرة من الریف إلى المدینة؛ فالریف ما یزال عنصرا طاردا ال جاذبا  ً ً ُ

ّص كل من الخدمات وفرص العمل والترفیه، فكلها عوامل مشجعة على الهجرة نتیجة نق ُ
 .وفرز أطفال یلجؤون للشارع كمالذ حیث الضیاع

ٍسواء كان بداع (أعمال األسر وترحیل الناس عن منازلهم كما أن :  التهجیر القسري–د 
ُّقد أدت كلها إلى تفك)) ُّالسخرة(ٍّسیاسي أو بداعي التشغیل القسري  ك عدد ال یحصى من ّ

ُّالعائالت، وبالتالي فتحت الباب على مصراعیه أمام أطفال هذه األسر للتشرد والذهاب إلى 
الشارع، وقد ضاعف سوء التغذیة وساعد أطفال الشوارع على ارتكاب الجرائم ذات الطابع 

یعي االقتصادي، كالسرقة وسوء االئتمان والتهریب بكل أنواعه، وأثر ذلك في النمو الطب
ّلألطفال بسبب ما یلحقه بنموهم الجسدي من أذى واضطرابات نفسیة شجعتهم على الفرار  ً ِ ُ

ُّمن المدرسة والتشرد في تجمعات على شكل عصابات صغیرة ومن العوامل التي ساعدت . ُّ
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ًعلى التشرد أیضا عامل التوتر العصبي في البیئة العائلیة نتیجة أعباء اقتصادیة ونفسیة 
 )1972شازال،  (.واجتماعیة

   سواء كانت عنیفة بالضرب المبرح المتكرر أو التدلیل الزائد : المعاملة الوالدیة السیئة-ه
  . أصدقاء السوء -ز

  . قد تكون سببا في ترك المنزل واللجوء للشارع 
  .التفسیرات النظریة لظاهرة أطفال الشوارع

  :نظریة الوصم
: إلى استخدام التسمیة الخاصة بهمُإن الصورة السلبیة لهؤالء األطفال تعزى 

ّورد فعل الناس السلبي تجاههم متمثال بعدة ممارسات، منها تجنیب ] أطفال الشوارع[ ًّّ ُ ّ
 وظهور الناس خائفین منهم، ومحاولة اآلباء سحب أطفالهم إذا ما اقتربوا ،أطفالهم منهم

ِأو واجهوا أطفال الشوارع، كل ذلك یعزز تلك الوصمة التي یلصقه ُ ُا المجتمع باألطفال ّ
ُالذین ال مأوى لهم سوى الشارع، تشعر ردود الفعل هذه األطفال الذین یعیشون في الشارع 
ُبعدم قبول المجتمع لهم، وفي بعض الحاالت یلقون علیهم اللوم في السرقات البسیطة 

  (Makofane,2014). واستنشاق الغراء وتعاطي الكحول
ّن الكثیر من الناس ینظرون إلى هؤالء األطفال كما لوحظ من الدراسات السابقة أ

 (Mufune,2000). إلخ...ّعلى أنهم منحرفون، ویتعاطون المخدرات ویسرقون
ّبینما یعتبرهم آخرون تهدیدا اجتماعیا، فیراهم العامة كما قال األطفال الناس : "ً
ًطرا على ینظرون إلینا نظرة غیر عادلة، ینظرون إلینا كأطفال شوارع وأننا نمثل خ

ًالمجتمع، یسموننا أیضا ّ ّوشمامین الصمغ و ) ْأي المارجوانا(بـاللصوص ومدخني دغا : ُ
متعاطي الكحول، وهم ال یملكون أي فكرة عن من نحن من األطفال ومن 

 (Ribeiro, 2008)".نكون
ٍفیصور أطفال الشوارع وأسرهم على أنهم یظهرون سمات غیر مقبولة اجتماعیا  ِ ِ ُ َُّ َ

 خارج المجتمع السائد بناء على هذه التصورات، باإلضافة للبناء االجتماعي ألسر تضعهم
َّوتنشئة أطفال الشوارع التي تدعم هذا الوصم الموجه لهم َ ُ .(Moura,2002)  

ّ النتائج المستخلصة من عدة دراسات تشیر إلى أن أفراد المجتمع لدیهم نتائج 
ي الشوارع وتورطهم في أعمال منحرفة سلبیة وتصورات عن األطفال الذین یعیشون ف

ِمختلفة تشعر األطفال بالوصم، فهذه التفسیرات تقود إلى تمییز هؤالء األطفال ووصمهم  ُ
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ّبشكل الفت أو دون قصد، لذلك من الضروري أن نضع في اعتبارنا أن فهم الناس للواقع 
 (Hanschur,2009). یتأثر بخلفیتهم االجتماعیة والثقافیة والتاریخیة

ّبناء على هذه التسمیة یوصمون ویتعرضون لإلقصاء االجتماعي، فینشئون  َ ًُ
َّعالما اجتماعیا خاصا بهم، یتمیز بخلق صفات ال مفر منها ْ َ ّ ً فوصمة العار التي ارتبطت . ً

ّبهذه الفئة تدور حول السمات التي ألصقت بهم، مما تجلب الكراهیة للمجتمع الذي 
ُُ فهذه الوصمة تعبر ،وصمهم ًطریقها إلى المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة، وتؤثر سلبا َ ّ

َفي الطریقة التي یتعامل بها المجتمع مع األطفال وُأسرهم، وهو ما یخلق العداء الشدید 
ّبینهم وبین المجتمع ككل ُ.) (Abebe &,Aptekar, 1997  

َُبناء على هذه التصورات، ینظر إلى أطفال الشوارع بطریقتین مختلفتین ُ األولى : ً
ّنظرة متعاطفة، حیث ینظر إلیهم على أنهم ال ذنب لهم في الوضع الذي هم علیه، وأنهم  ّ َ ُ َ ُ
َُضحایا ظروف أسریة ومجتمعیة خارجة عن إرادتهم، بینما في الثانیة ینظر إلى أطفال  ُ
ّالشوارع نظرة غیر متعاطفة؛ حیث ینظر إلیهم المجتمع على أنهم سبب مشكالت ال یرضى  ً

  )2008 النصر،. (ل العمل غیر الرسمي والتشرد والتسول والنهب أو السرقةعنها مث
  :نظریة الثقافة الفرعیة

ّإن البناء االجتماعي وبعض العوامل األخرى قد تكون مسؤولة عن ظهور 
ّالثقافات الفرعیة، عالوة على ذلك فقد أشارا إلى أن نظریة الثقافة الفرعیة ال تكون  

ّافة األم، كما أن أبناء الثقافات الفرعیة لدیهم قیم مختلفة عن بقیة ًمختلفة تماما عن الثق
 الوریكات،. (ًأبناء المجتمع ولكنها لیست مختلفة تماما ولیست في حالة صراع دائمة

2013(  
ُإن ألطفال الشوارع ثقافة داخلیة متمیزة تعدُّ هذه ثقافتهم الفرعیة الخاصة بهم، 

كة بین األطفال في الشارع، مثل التفكك األسري واإلهمال تنتج هذه الثقافة عن قواسم مشتر
ّوالفقر وفقدان أحد الوالدین، فتكون استجابة جماعیة للمشاكل الفردیة لكل منهم هذا . ُ

ُالتمییز الذي یتشابهون به ینتج ثقافة خاصة بهم تحدد هویتهم ولغتهم وسلوكهم، كما 
ّتحدد الهیكل االجتماعي لهذه المجموعات من األ طفال والعالقات والمعاییر فیما بینهم، فهنا ُ

یبدأ الطفل بالحصول على هویة الشارع بالتنشئة االجتماعیة في الشارع ضمن هذه 
المجموعة، نتیجة لهذه الثقافة یقوم صراع في القیم، بین ما تفرضه الجماعة وما هو 

ِسائد في المجتمع، واألطفال في الشارع یعرفون ذلك، فعندما سئلوا  هل هو جید ما تفعله :ُ
أعرف أن ضرب أشخاص آخرین أو السرقة أمر : "من ضرب اآلخرین أو سرقتهم؟ أجابوا

  .(Naterer,2014)" هذا هو الشارع! ّسیئ، ولكن ماذا یمكنني أن أفعل؟



  العوامل المؤدیة لظاهرة أطفال الشوارع من وجهة نظر العاملین في المؤسسات ذات العالقة في األردن
  *قبالن عبد القادر المجالي/ د.أسلوى عبد الحلیم الفواعیر، / أ

 

 -630-

فهو یفعل ذلك استجابة لثقافة الجماعة التي ینتمي إلیها ألنه عضو في هذه 
 یخشى الطرد منها وبالتالي تعمل الثقافة الفرعیة كنظام الجماعة، یخضع لقواعدها وقیمها،

ّاجتماعي وتعزز التماسك واالستجابة من خالل تبعیة المشاركین، فهي األداة األساسیة  ُ
  (Naterer,2014). لهذا الهیكل االجتماعي الهرمي للجماعة

  :نظریة ثقافة العنف
َّإن المجموعات الفرعیة في المجتمعات الكبیرة والمعق ُ ّدة والتعددیة تتعلم وتطور ّ ُ ّ

َقواعد وقیما متخصصة تؤكد وتبرر استخدام العنف بأشكاله كافة أعلى من تلك التي تعدُّ  ُ ُ ُّ ّ ّ ّ ُ ً
َعلى سبیل المثال، ینظر إلى العنف األسري والعنف في الشوارع . الثقافة ككل) معیاریة( ُ

، )الطبقة الدنیا(ات مجتمع ِعلى أنه نتاج أخالقیات مبالغة في الذكورة، وهي سمة من سم
ّحیث یجادل علماء االجتماع والنسویون أن العنف یستخدمه الرجال للسیطرة على النساء 
ُّواألطفال، وقمع تمرد األخیر ومقاومة هیمنة الذكور وفرض المكانة التفاضلیة للرجال على 

ًالنساء واألطفال، وبالتالي ترجم تقلیدیا إلى قوانین وعادات من أجل  ِ خدمة المصالح ُ
تجادل هذه النظریات في الماضي والحاضر، ولكن أقل من ذلك الیوم أن . الجماعیة للرجال

ّالتوزیع غیر المتكافئ للسلطة بین الجنسین أدى إلى مجتمعات یهیمن علیها الرجال، وأن 
ّمعظم النساء یشغلن مناصب تابعة للسلطة مما یزید تعرضهن للعنف، ال سیما داخل  ُّ ّ

  )(Martin, 1976 .ة األمر الذي ینعكس على األطفالاألسر
بالتالي تؤثر ثقافة العنف هذه في عملیات التنشئة االجتماعیة داخل األسرة 

وغیرها ... ٕالقائمة على العنف والعدوان واساءة معاملة األطفال واالغتصاب ووأد األطفال
 (Waltter, 2006). من أشكال العنف المنزلي التي تنتشر في األسر الفقیرة خاصة

ّ بحیث تفترض أن األفراد ،ویزید الخطورة أن العنف دائرة مغلقة ال مخرج منها
ُُیتصرفون بطرق تزید احتمالیة انتقال مثل هذه السلوكات إلى األجیال القادمة عن طریق  َّ
ًنماذج العنف التي یرونها ویتعاملون معها، فیضرب أحد األفراد مثال باقي أفراد األسرة 

َسيء معاملتهم ألنه یمتلك القوة، لكن ضمن مجتمع ُأسر أطفال الشوارع الذین یعیشون ُوی ْ
في أحیاء عشوائیة فقیرة ومهملة، الذي یمتلك أكبر قدر من القوة أو القیمة اإلجمالیة 

ّفهو یتمتع بقوة . في المجتمع في الغالب هو الذكر) المال والملكیة والهیبة والقوة(للموارد  َّ
ْالعالقات الزوجیة واألسریة مقارنة باألعضاء اآلخرین، أي النساء واألطفال الذین أعلى في  ُ

عندما یتعرض الطفل لإلیذاء الجسدي والنفسي ویرى . ّیشغلون مناصب فرعیة وضعیفة
َّوالدته تتعرض لمثل ذلك سیشعر بالخوف والقلق، فیضطر للهروب من المنزل والبحث عن  ُ

َّحل األنسب لذلك، ولكنه ال  أنه سیجد مقابله في الشارع ما فر بدیل للعیش فیجد الشارع ال
  )(Waltter, 2006. ًمنه في المنزل یعلم أن أشكال العنف مختلفة أیضا في الشارع
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 لكن النظریة ،فوفقا لما سبق یتبین أن النظریات فسرت ظاهرة أطفال الشوارع
طفل الذي یعنف ویعامل بإسلوب  ألن ال،التي لها التفسیر األقرب هي نظریة ثقافة العنف

 وما یتعرض له من إساءة جسدیة ونفسیة تجعله تحت ضغوط شدیدة تدفع ،سيء ومهین
 ،به للهروب من المنزل والنزول للشارع للتخلص من تلك العالقة السیئة والعنیفة

ولكن ما یلبث إال أن یتعرض لعنف آخر . والحصول على الحریة المطلقة على حسب ظنه 
عة الشارع فبجد نفسه في دائرة مغلقة ال فرار منها سوا الخضوع لمعاییر الشارع من جما

  .والتعایش معها 
   :اإلجراءات المنهجیة للدراسة

ًاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الذي تضمن مسحا :منهجیة الدراسة ّ
طار النظري مكتبیا، وذلك بالرجوع إلى المراجع والمصادر الورقیة واإللكترویة لبناء اإل

ّللدراسة لتفسیر الظاهرة، واستخدم أیضا اإلحصاء التحلیلي لجمع البیانات بواسطة أداة  ً ِ ُ
، spssالدراسة وتحلیلها إحصائیا بوساطة برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  .إلجابة أسئلة الدراسة 
 :مجتمع الدراسة

َتكون مجتمع الدراسة المستهدف من جمیع  ُ َّالعاملین في المؤسسات ذات العالقة َّ ُ
  . حسب اإلحصاءات الرسمیة) 3426(ّفي األردن، والبالغ عددهم 

  :عینة الدراسة
ُوألن مجتمــع الدراســة واســع وعلــى مــساحة جغرافیــة مترامیــة، اســتخدمت طریقــة  ّ ِ

َّالعینة العشوائیة متعـددة المراحـل لتحدیـد عینـة الدراسـة، حـصرت المؤسـسات ذات ا ُ ُِ ُ ّ لعالقـة ّ
ٍبین العاملین في وزارة العمـل ووزارة التنمیـة االجتماعیـة واختیـار واحـدة بطریقـة عـشوائیة  ٍ ٍ
ِبسیطة هي العـاملون فـي وزارة التنمیـة االجتماعیـة، ثـم حـصر العـاملون فـي دور الرعایـة  ُ
ـــة للـــوزارة  وتقـــسیمها إلـــى دور لرعایـــة لتربیـــة األحـــداث، ودور الرعایـــة األحـــداث  التابع

ّسولین، واختیرت واحدة بطریقة عشوائیة بسیطة هي العاملون في دور رعایة األحداث ُالمت
ّالمتسولین، حصرت دور رعایة المتسولین في ثالث مناطق ُّ ُ ِ الظلیـل، مادبـا، وقطـاع وحـدة : ُ

ّوزعــت ). ً فــردا68(ُّمكافحــة التــسول فــي طبربــور، بحیــث بلــغ إجمــالي عــدد العــاملین  ُ68 
 استبانة لم 15ّن في دور الرعایة، وعند استعادة االستبانة تبین وجود استبانة على العاملی

  . استبانة53ُیتم استعادتها، وبذلك یكون مجموع االستبانات المعالجة إحصائیا 
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  الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة ) 2( جدول          
  النسب المئویة  التكرار  فئة المتغیر  المتغیر

  %58.5  31  ذكر  جتماعيالنوع اال
  %41.5  22  أنثى  

  %50.9  27  دبلوم  المستوى التعلیمي
  %37.7  20  جامعي  
  %11.3  6  دراسات علیا  

  %3.8  2  بادیة  مكان السكن
  %28.3  15  قریة  
  %60.4  32  مدینة  
  %7.5  4  مخیم  

  %7.5  4  أمن عام  التصنیف الوظیفي
  %22.6  12  إداري  
  %47.2  25  أخصائي اجتماعي  
  %11.3  6  إخصائي نفسي  
  %1.9  1  ممرض  
  %9.4  5  مستخدم  
        

لین وفقـا للمتغیـرات إلى توزیـع عینـة الدراسـة مـن العـام) 2(تشیر بیانات الجدول
 فـي ،مـن عینـة الدراسـة كـانوا مـن الـذكور%) 58.5(حیث تبین النتائج أن  .الدیموغرافیة
ــ ــاث المقابــل بلغ ــة مــن اإلن ــة ؛ وأشــا%)41.5(ت نــسبة العین ــائج أن النــسبة الغالب رت النت

 ،%)60.4(كما أن النسبة الغالبة یـسكنون المـدن . مستواهم التعلیمي دبلوم %) 50.9(
  %) .47.2(كما أن غالبیة أفراد العینة هم أخصاییون اجتماعیون بنسبة 
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  :أداة الدراسة
ّلتحدید العوامل المؤدیة لظاهرة أطفال الشوارع من وجهة نظر المؤسسات ذات ُ 

ّفبعد مراجعة األدبیات صممت االستبیان . ُ استخدمت أداة الدراسة وهي االستبیان،العالقة ُ
ّبما یتوافق مع أهداف الدراسة فتكون االستبیان مما یأتي ّ :  

القسم األول البیانات الشخصیة والتي تشمل الجنس والمستوى التعلیمي ومكان : ًّأوال
  .السكن وسنوات الخبرة والوظیفة

  .القسم الثاني یقیس المتغیرات االجتماعیة، االقتصادیة، الثقافیة والمجتمعیة: ًثانیا
ّأما بخصوص المقیاس المستخدم لالستبیان فهو مقیاس لیكرت الخماسي على 

  : النحو التالي
  درجات مقیاس لیكرت   )3(الجدول 

  الدرجة  االستجابة
  1  ال أوافق بشدة

  2  ال أوافق
  3  محاید

  4  موافق 
  5  فق بشدةموا

درجات مقیاس لیكرت الخماسي، االستجابة ال أوافق بشدة ) 3(یوضح الجدول رقم        
 ).5(، موافق بشدة )4(، موافق )3(، محاید )2(، ال أوافق )1(نالت درجة 

ًوحددت األهمیة للمتوسطات الحسابیة لفقرات االستبانة وفقا للمعادلة التالیة ّ ُ ّ ُ :  

  = المدى 

 =   =   
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  :صدق األداة
ّعلى المختصین في جامعة مؤتة وجامعة ) االستبیان(تم عرض أداة الدراسة  ُ

ًمحكما للتحقق من مدى صدق ) 11(البلقاء التطبیقیة وجامعة الزیتونة البالغ عددهم  َُّ
لمستخدمة لقیاس متغیرات فقرات األداة ومعرفة مدى مالئمة ووضوح وصالحیة الفقرات ا

َّ وتم األخذ بمالحظات المحكمین،الدراسة  ،ٕواجراء التعدیالت الالزمة%)  80بنسبة اتفاق ( ُ
 أما بعد التحكیم بلغت فقرات االستبیان ،فقرة) 57(بحیث بلغت فقرات االستبیان األولیة 

  .فقرة  ) 45(
  :ثبات األداة

بات لالتساق الداخلي بحیث بلغ  للتأكد من ثبات األداة تم حساب معامل الث
 وفیما یلي یبین الجدول قیمة ،)0.92(معامل الثبات كرونباخ الفا لجمیع فقرات الدراسة 

  .متغیر من متغیرات أداة الدراسةمعامل الثبات 
  معامل الثبات كرونباخ ألفا لكل متغیر من متغیرات أداة الدراسة) 4(جدول 

الثبات قیمة المعامل   الفقرات  اسم المتغیر
  كرونباخ ألفا

  0.927  28-6  العوامل االجتماعیة
  0.926  41-29  العوامل االقتصادیة

  0.926  55-42  العوامل المجتمعیة والثقافیة
  0.927     -  المجموع الكلي 

معامل الثبات كرونباخ ألفا لكل متغیر من متغیرات أداة ) 4(یوضح الجدول رقم 
  0.92 الثبات الكلي ستبانة بحیث بلغ معاملالدراسة اال

  :المعالجة اإلحصائیة
، spssتم تفریغ وتحلیل االستبیان من خالل برنامج التحلیل اإلحصائي 

ِواستخدم  ّ الوصفي لوصف خصائص عینة الدراسة ومعرفة تأثیر العوامل لظاهرة اإلحصاءُ
ت تحلیل البیاناأطفال الشوارع، واإلحصاء االستداللي لالجابة على أسئلة الدراسة و

 Oneّاستخدم اختبار تحلیل التباین اُألحادي ُّوالتوصل للنتائج وتفسیرها ثم تعمیمها، بحیث 
way Anova.  
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  :نتائج الدراسة ومناقشتها
  : النتائج:أوال

ما مستوى تأثیر العامل االجتماعي في ظاهرة أطفال الشوارع من وجهة  :السؤال األول
  نظر العاملین في المؤسسات ذات العالقة؟

إلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاربة ول
 وتم ترتیب ،إلجابات العاملین وفق العامل االجتماعي وأثره على ظاهرة أطفال الشوارع

  .یبین ذلك ) 5(الفقرات حسب أهمیتها والجدول 
ین حول العامل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات العامل) 5(جدول

  .االجتماعي وأثره على ظاهرة أطفال الشوارع 

ترتیب 
  الفقرة

  العامل االجتماعي
  
  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  درجة األهمیة  أعلى قیمة  أدنى قیمة  المعیاري

إهمال األسرة للطفل   6
  مرتفعة  5  2  0.72  4.56  .یؤدي به إلى الشارع

عدم الشعور باألمان   7
  مرتفعة  5  3  0.66  4.49  .داخل األسرة

الطفل یغیب عن   8
  مرتفعة  5  2  0.72  4.47  .المنزل ساعات طویلة

21  
في الغالب تاریخ 
ًّالعائلة كان مؤثرا 
لوجود األطفال في 

  .الشارع
  مرتفعة  5  1  0.88  4.45

14  
وجود نموذج إجرامي 
أو منحرف داخل 

  .األسرة
  مرتفعة  5  2  0.74  4.45

1  
  
2  
  

عدم االمتثال للمعاییر 
والقیم األساسیة 

  .للمجتمع
المعاناة من التفكك 

  .األسري
  

4.43  
  

4.39  
  

0.74  
  

0.83  

2  
  
2  

5  
  
5  

  مرتفعة
  

  مرتفعة
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معاناة نزاعات عائلیة   20
  مرتفعة  5  2  0.79  4.37  .شدیدة ومتكررة

ضعف الترابط بین   5
  مرتفعة  5  2  0.82  4.30  .األطفال وأسرهم

التعرض ألنواع   9
  مرتفعة  5  2  0.87  4.24  .مختلفة من العنف

یدفع طالق الوالدین   10
  مرتفعة  5  2  0.85  4.18  .األطفال إلى الشارع

11  
تناول الوالدین أو 

أحدهما للكحول تدفع 
  الطفل إلى الشارع

  مرتفعة  5  2  0.89  4.03

المعاناة من عدم كفایة   19
  مرتفعة  5  1  1.1  4.01  .الحقوق االجتماعیة

15  
لدى الطفل أخوة 

ن في اخرین موجودی
  .الشارع

  مرتفعة  5  2  1.11  3.98

12  
یقضي الطفل معظم 
وقته في الشارع مع 

  .مجموعة الرفاق
  مرتفعة  5  2  0.97  3.96

13  
تعیش أسر هؤالء 
األطفال في أحیاء 

َمهملة ُ.  
3.96  
  مرتفعة  5  2  0.97  

16  
ُّتعد هجرة األسر  ُ

ًبسبب الفقر بحثا عن 
ِّالخدمات من مسببات  ُ

  .هذه الظاهرة
  مرتفعة  5  1  1.03  3.92

4  
یرى أطفال الشوارع 
أن ال مكان لهم 
  للعیش إال الشارع

  مرتفعة  5  2  1.20  3.88

ّأن مستوى تأثیر العامل االجتماعي في ظاهرة أطفال ) 5(یتضح من الجدول رقم 
الشوارع حسب وجهة نظر العاملین في المؤسسات ذات العالقة وفقا لدرجة أهمیة 

ٌّكل أهمیة مرتفعة، وهذا یبین أن العامل االجتماعي عامل مهم المتوسطات الحسابیة قد ش ُ ّ ّ ّ
إهمال األسرة للطفل یؤدي به إلى : "ّفي تفسیر ظاهرة أطفال الشوارع، حیث إن الفقرة
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ّشكلت أعلى قیمة من المتوسطات الحسابیة لفقرات العامل االجتماعي، بحیث " الشارع
ّمیة مرتفعة، كما أن الفقرات رقم  بدرجة أه0.72وانحراف معیاري ) 4.56(بلغت 

تراوحت متوسطاتها الحسابیة ) ،6،7،8،16،1،2،5،9،10،11،21،15،13،14،4(
تراوحت ) 19(بدرجة أهمیة مرتفعة، في حین الفقرات رقم ) 3.69 -4.49(بین 

  .بدرجة أهمیة متوسطة) 3 -3.26(متوسطاتها الحسابیة 
تصادي في ظاهرة أطفال الشوارع من وجهة ما مستوى تأثیر العامل االق :السؤال الثاني

  نظر العاملین في المؤسسات ذات العالقة؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاربة 

 وتم ترتیب ،إلجابات العاملین وفق العامل االقتصادي وأثره على ظاهرة أطفال الشوارع
  .یبین ذلك ) 6(الفقرات حسب أهمیتها والجدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات العاملین حول العامل ) 6(جدول
  .االقتصادي وأثره على ظاهرة أطفال الشوارع 

ترتیب 
المتوسط   العامل االقتصادي  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

  أدنى
   قیمة

  أعلى
  درجة األهمیة   قیمة

36  
ّیفضل اآلباء عمل أب نائهم ُ

في الشارع على إكمال 
  .تعلیمهم

  مرتفعة  5  1  0.95  4.35

  مرتفعة  5  1  0.99  4.2  .التسول كمهنة  33

32  
العمل في الشارع قد 
یكون الخطوة األولى 

  .للعیش به فیما بعد
  مرتفعة  5  2  1.1  4

یعمل األطفال مقابل أجر   31
  مرتفعة  5  2  0.95  3.9  .زهید

27  
30  

ّالبطالة وقلة الدخل ِ.  
طفل یعمل في الشارع ال

  .لمساعدة أسرته 
3.84  
3.80  

1  
0.95  

1  
2  

5  
5  

  مرتفعة
  مرتفعة

المغادرة من المدرسة من   35
  مرتفعة  5  1  1.1  3.83  .أجل العمل بالشارع 



  العوامل المؤدیة لظاهرة أطفال الشوارع من وجهة نظر العاملین في المؤسسات ذات العالقة في األردن
  *قبالن عبد القادر المجالي/ د.أسلوى عبد الحلیم الفواعیر، / أ

 

 -638-

25  
  
1  
  
28  
  

الحرمان من الحاجات 
  .الضروریة 

تعاني أسر أطفال 
  .الشوارع من الدیون 

تسكن أسرة الطفل في 
ب مكان مشترك مع أقار

  .أو اخرین 

3.62  
  

3.50  
  

3.50  

0.94  
  
1.1  
  
1  

2  
  
1  
  
2  

5  
  
5  
  
5  

  متوسطة
  

  متوسطة
  

  متوسطة

29  
  
34  
  
  

  

المنزل ال یتسع ألفراد 
  .األسرة جمیعا 

عمل الوالدین لفترات 
  .طویلة 

3  
  
3  

1  
  
1.3  

1  
  
1  

5  
  
5  

  متوسطة
  

  متوسطة

اهرة أطفال ّأن مستوى تأثیر العامل االقتصادي في ظ) 6(یتضح من الجدول رقم 
الشوارع حسب وجهة نظر العاملین في المؤسسات ذات العالقة حسب درجة أهمیة 
ّالمتوسطات الحسابیة، قد شكل أهمیة ما بین مرتفع ومتوسط، وهذا یبین أن العامل 

یفضل اآلباء : "ّاالقتصادي عامل ثانوي في تفسیر ظاهرة أطفال الشوارع، حیث إن الفقرة
ّشكلت أعلى قیمة من المتوسطات الحسابیة "  على إكمال تعلیمهمعمل أبنائهم في الشارع

 بدرجة أهمیة 0.95وانحراف معیاري ) 4.35(لفقرات العامل االقتصادي، بحیث بلغت 
متوسطاتها  تراوحت )33،32،31،27،30،26،35(ّمرتفعة، كما أن الفقرات رقم 

قرات رقم بدرجة أهمیة مرتفعة، في حین الف) 3.83 -4.24(الحسابیة بین 
ّتراوحت متوسطاتها الحسابیة ) 25،1،28،29،34(   .بدرجة أهمیة متوسطة) 3 -3.62(ُ

ما مستوى تأثیر العوامل الثقافیة في ظاهرة أطفال الشوارع من وجهة  :السؤال الثالث
  نظر العاملین في المؤسسات ذات العالقة؟

رافات المعیاربة ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنح
 وتم ،إلجابات العاملین وفق العوامل الثقافیة والمجتمعیة  وأثرها على ظاهرة أطفال الشوارع

  .یبین ذلك ) 7(ترتیب الفقرات حسب أهمیتها والجدول 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات العاملین حول العوامل ) 7(جدول
  .رة أطفال الشوارع الثقافیة  وأثرها على ظاه

المتوسط   العوامل الثقافیةترتیب الفقرة
  الحسابي

  االنحراف
  درجة األهمیة  أعلى قیمة  أدنى قیمة   المعیاري

تدني المستوى الثقافي   38
  مرتفعة  5  2  0.71  4.60  .لألطفال وأسرهم

عدم االكتراث للعادات   41
  مرتفعة  5  1  0.77  4.50  .والتقالید في المجتمع

المستوى التعلیمي تدني   37
  مرتفعة  5  2  0.95  4.47  .لألطفال 

45  
ثقافة رفاق السوء 

القائمة على السلوك 
  .الخاطئ

  مرتفعة  5  2  0.76  4.37

42  
ضعف دور األندیة 

والجمعیات في توجیه 
  .األطفال

  مرتفعة  5  2  1  4.28

المعاناة من التسرب   40
  مرتفعة  5  2  0.97  4.24  .المدرسي

46  
برامج قلة االهتمام بال

الثقافیة في وسائل 
  .اإلعالم

  مرتفعة  5  2  0.99  4.11

47  
قلة األنشطة الثقافیة 
في المدارس وأماكن 

  .التعلیم
  مرتفعة  5  2  1.1  4

عدم ممارسة أنشطة   39
  مرتفعة  5  1  1.1  3.96  .ثقافیة واجتماعیة 

ضعف دور القائمین   43
  مرتفعة  5  1  1.2  3.86  على دور العبادة

              
اغ الكبیر في حیاة الفر  44

  متوسطة  5  1  1.1  3.64  .األطفال

أن مستوى تأثیر العوامل الثقافیة والمجتمعیة في ) 7(یتضح من الجدول رقم 
ظاهرة أطفال الشوارع حسب وجهة نظر العاملین في المؤسسات ذات العالقة حسب درجة 

امل الثقافیة ّأهمیة المتوسطات الحسابیة قد شكل أهمیة مرتفعة، وهذا یبین أن العو
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ٌّوالمجتمعیة عامل مهم في تفسیر ظاهرة أطفال الشوارع، حیث إن الفقرة ّتدني المستوى : "ُ
شكلت أعلى قیمة من المتوسطات الحسابیة لفقرات العوامل " الثقافي لألطفال وأسرهم

 بدرجة أهمیة مرتفعة، 0.71وانحراف معیاري ) 4.60(الثقافیة والمجتمعیة، بحیث بلغت 
تراوحت متوسطاتها ) 41،37،45،42،40،46،47،39،43( الفقرات رقم كما أن

بلغ  )44(بدرجة أهمیة مرتفعة، في حین الفقرات رقم ) 3.71 -4.50(الحسابیة بین 
  .بدرجة أهمیة متوسطة) 3.64(متوسطها الحسابي 

ومن خالل النتائج نستنتج أن للعامل االجتماعي  األثر المباشر على ظاهرة 
الذي یمثل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ) 8( كما یوضح  الجدول رقم ،رعأطفال الشوا

  .المعیاریة لعوامل الدراسة كافة 
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للعوامل كافة

المتوسط   العوامل 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري 

  أعلى قیمة  أدنى قیمة 

  110  62  10.3 93.54  االجتماعي
  70  29  8.5 56.77  افي الثق

  65  23  7.8 48.71  االقتصادي
العامل االجتماعي األثر ) 8(یتبین لنا من خالل النتائج الواردة في الجدول 

المباشر في تفسیر ظاهرة أطفال الشوارع وفقا لالتجاه العام إلجابات العاملین بأهمیة 
  .ي لهذه الظاهرة  حیث یرون أن سوء معاملة األطفال والتفكك األسري تد،مرتفعة

 بین α ≥ 0.05ّتوجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة هل  :السوال الرابع
ّمتوسط إجابات العاملین حول العوامل المؤدیة لظاهرة أطفال الشوارع تعزى لمتغیر النوع  ُ ُ

  االجتماعي؟
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ّ لمتوسطات إجابات اone way anovaاختبار تحلیل التباین ) 9(الجدول  لعاملین حول ُ
ّالعوامل المؤدیة لظاهرة أطفال الشوارع تعزى لمتغیر النوع االجتماعي ُ ُ .  

النوع   العامل
  االجتماعي

المتوسط   العدد
  الحسابي

مستوى  fقیمة 
  الداللة

  0.1  1.7  93.54  31  ذكر  اجتماعي
        22  أنثى  

  0.2  1.6  56.77  31  ذكر  ثقافي 
        22  أنثى  
  0.3  0.9  48.71  31  ذكر  اقتصادي
        22  أنثى  

نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة ) 9(من خالل النتائج الواردة في الجدول 
من االتجاه العام للعاملین نحو العوامل االجتماعیة ) 0.05(احصائیة عند مستوى الداللة 

 .واالقتصادیة والثقافیة  كعوامل مؤدیة لظاهرة أطفال الشوارع وفقا لمتغیر النوع االجتماعي 
   : مناقشة النتائج:ثانیا

  : َّفیما یلي مناقشة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
ّ توصلت الدراسة إلى أن العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة كلها عوامل -1

ًمساهمة في تفسیر ظاهرة أطفال الشوارع، وفقا لوجهة نظر العاملین في وزارة التنمیة 
تأثیر العامل االجتماعي كان هو األكبر، حیث بلغت قیمة االجتماعیة لكن مستوى 

 وهذا یعني ،)10.3( واالنحراف المعیاري ،)93.54(المتوسط الحسابي للعامل االجتماعي 
ّأن اإلهمال الذي یتعرض له الطفل من األسرة، والمعاناة من نزاعات شدیدة والتفكك  َّ ّ

ّ من أهم األمور التي تدفع -ة في المجتمع األسري، وعدم االمتثال للمعاییر والقیم األساسی
التي أظهرت نتائجها أن ) 2008بوشارب، (ویتفق ذلك جزئیا مع دراسة .به إلى الشارع

 ،األطفال یلجئون للشارع لكثرة المشاكل في المنزل بسبب الطالق أو وفاة أحد الوالدین
ًویتفق أیضا مع دراسة . ولكثرة الضغوطات األسریة علیهم  التي توصلت ) 2004ي، المیر(ّ

مشكلة یعانیها أطفال الشوارع، منها ما هو متعلق بالمجال ) 58(نتائجها إلى وجود 
ّالعائلي، وهي من أشد المشكالت حدة كثرة الخالفات في المنزل، وهذا ما فسره شو ومكي،  ِ
حیث إن األطفال الذین یقطنون في مناطق یسودها التفكك االجتماعي یكون   لدیهم 
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 أكبر للتعرض إلى قیم مخالفة لقیم المجتمع األساسیة وارتكاب سلوكات منحرفة، فرصة
ّالتي أظهرت نتائجها أن تفسیر ظاهرة أطفال ) 2016رضا، (ًوتتفق أیضا مع دراسة 

  .الشوارع یعود لثالثة أسباب مترابطة هي سوء المعاملة والتفكك األسري والفقر
 المؤثر الثاني في تفسیر ظاهرة أطفال الشوارع  كما أظهرت نتائج الدراسة أن العامل-2

 بانحراف معیاري ،)56.77( حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي له ،هو العامل الثقافي
 ویتفق هذا ،ّ یعكس  هذا العامل بتدني المستوى التعلیمي والثقافي لألطفال وأسرهم،)7.8(

ي الحد من ظاهرة التشرد التي بعنوان الزامیة التعلیم ودورها ف) 2001 ،طاهر(مع دراسة 
توصلت نتائجها الى أن توفیر الفرص التعلیمیة تشكل مخرجا من دائرة العمالة والفقر 

بعنوان ظاهرة أطفال الشوارع في  ) 2017 ،غودمان( وتتفق ایضا مع دراسة ،والتشرد
 فال .كینیا التي أظهرت نتائجها أن تعلیم األم یساهم بالحد من هجرة األطفال للشارع 

ینعكس هذا العامل بتدني المستوى التعلیمي فقط بل عدم االكتراث للعادات والتقالید في 
المجتمع، كما أن ثقافة الرفاق لها دور كبیر في انخراطهم في الشارع واكتسابهم السلوكات 
ًالمنحرفة، فوفقا لنظریة الثقافة الفرعیة، ألطفال الشوارع ثقافة داخلیة خاصة بهم تنتج عن 

ُّواسم مشتركة بینهم مثل التفكك األسري واإلهمال والفقر، فتكون استجابة جماعیة ق ُ
ّللمشاكل الفردیة لكل منهم تنتج ثقافة خاصة بهم تحدد هویتهم ولغتهم وسلوكهم ُ ّ ُ فیبدأ . ُِ

الطفل بالحصول على هویة الشارع بالتنشئة االجتماعیة في الشارع نتیجة لهذه الثقافة 
 .  في القیم، بین ما تفرضه جماعة الرفاق وما هو سائد في المجتمعفیصبح لدیه صراع

ّ أظهرت نتائج الدراسة وفقا للمتوسطات الحسابیة للعوامل كافة -3 ّ ُ ّأن العامل االقتصادي ً
ًهو أقل العوامل تأثیرا في ظاهرة أطفال الشوارع، فبلغت قیمة المتوسط الحسابي له  ُّ

ِّفالبطالة وقلة الدخل والحرمان من الحاجات األساسیة ) 7.8(بانحراف معیاري )  48.71(
ّوالوضع المالي السیئ لألسرة والمعاناة من الدیون، كلها أمور ال تكون السبب المباشر في 

الشارع حسب وجهة نظر العاملین في دور الرعایة التابعة لوزارة التنمیة  لجوء األطفال إلى
التي أظهرت نتائجها أن مشاكل ) 2017ودمان، غ(االجتماعیة، وتتفق جزئیا مع دراسة 

ّالطفولة المتعلقة باألم ودخل األسرة المتدني من أهم ما یؤثر في ظاهرة أطفال الشوارع،  ُ ّ ُّ
التي توصلت نتائجها إلى أن الدافع وراء ) 2016كیرتي جاد، (وهذا یتعارض مع دراسة 

وكذلك دراسة . الطرقتواجد األطفال في الشوارع هو توفیر سبل العیش بمختلف 
ُّالتي توصلت نتائجها إلى أن أسباب التشرد الفقر الشدید والحاجة إلى ) 2015عقیل،( ّ

  .السكن
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 وفیما یتعلق بالسؤال الرابع یتبین من خالل النتائج عدم وجود فروق ذات داللة -4
ر النوع إحصائیة بین العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والمجتمعیة وفقا لمتغی

االجتماعي مما یدل أنه لیس هناك عالقة أو أثر بین متغیر النوع االجتماعي وبین العوامل 
  . االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والمجتمعیة 

 وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نظریة ثقافة العنف، حیث إن من أهم العوامل التي -5
اشر، هو العامل االجتماعي ومنها إهمال األسرة ّفسرت الظاهرة، والتي تؤثر فیها بشكل مب

ّلألطفال، حیث إن تعرض الطفل لإلیذاء الجسدي والنفسي واهماله والتخلي عنه وشعوره  ٕ ُّ
ُّبعدم األمن والطمأنینة داخل أسرته وتعرضه للعنف األسري الذي انتقل خالل ثقافة العنف  ُّ

 دفعت األطفال -ء واألطفال لتلك الثقافة ّالقائمة على الذكوریة ونظام األُبوة وخضوع النسا
  .ًللهرب من المنزل بحثا عن سبل أُخرى للعیش ومنها اللجوء إلى الشارع

 تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نظریة الوصم ونظریة الثقافة الفرعیة في تفسیر -6
شوارع بعنوان مشكلة أطفال ال) 2002خلیفة، (ظاهرة أطفال الشوارع وهذا یتفق مع دراسة 

التي أظهرت نتائجها أن األطفال یشعرون بالرفض من المجتمع وأنهم ال ینتمون 
فالمجتمع والجهات المسؤولة تنظر إلیهم  نظرة سلبیة على أنهم یرتكبون انتهاكات ،إلیه

ِّیكون أطفال الشوارع ) ْأي وصمهم(ّاجتماعیة وقانونیة، فاستجابة لتهمیشهم وتبعیتهم  ُ
بحیث یعتدون على خصوصیة المواطنین . ث عن سبل العیش والبقاءأسالیب من أجل البح

ٍفي الشوارع ویحرجونهم بتتبعهم من أجل الحصول على المال أو بیع سلع بسیطة أو أداء  َ ِ ُّ ُ
ًمهمة مقابل أجر زهید، فبذلك ینشئون حلوال جماعیة ناتجة عن ثقافة فرعیة، بهدف  ِ ُ ّ ُ

فینتهج أطفال الشوارع ثقافة فرعیة في محاولة . ُمواجهة المعیقات في حیاتهم الیومیة
لمقاومة الصورة النمطیة السلبیة التي وضعها لهم المجتمع السائد؛ فمع استمراریة 

منهم، یرفض أطفال الشوارع المجتمع ) المجتمع(ُوجودهم في الشارع وازدیاد نفور الناس 
ّمن خالل فعل سلوكات منحرفة، ویرحبون بحیاة الشارع لتصیر م قبولة بنظرهم، ویكون ُ

ُذلك عن طریق مخالفة المعاییر والقیم السائدة في المجتمع فیكونون هویة رمزیة محدَّدة  ّ ّ ُ ّ ُ
ّلهم مثل طریقة اللباس واألفعال التخریبیة والتدخین والسرقة وتعاطي المخدرات، فهذه  ُ ّ ِّ

ًالممارسات تشكل معاییر لسلوكات حتى یبقى الفرد مقبوال داخل جم َ َ ُّ   . اعتهُ
  :التوصیات

ّ زیادة الرقابة األمنیة واالجتماعیة لمنع إساءة معاملة أطفال الشوارع من أي شخص، -1
  . بما في ذلك آباؤهم والمواطنون

ّ توفیر مراكز رعایة وتأهیل لكافة فئات أطفال الشوارع، وعدم حصرها بالمتسولین -2 ُ
َّلتشمل المشردین والعاملین َ ُ .  
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َّیة ألطفال الشوارع الذین لم یتمكنوا من الحصول علیها، بحیث  توفیر فرص تعلیم-3
  . تتناسب مع مستویاتهم المعرفیة واإلدراكیة

َ توجیه المنظمات والجمعیات القائمة على حمایة الطفولة لتقدیم المساعدات والمنح -4 ُ ُّ َّ َ
  . ُاالقتصادیة لتحسین ظروفهم المعیشیة والحیلولة دون لجوءهم للشارع

  .فیر الرعایة الصحیة المناسبة ألطفال الشوارع تو-5
  .َ تأكید ضرورة عقد برامج الرعایة الالحقة لألطفال المودعین في المراكز اإلیوائیة-6
 عقد ندوات للمجتمع المحلي لزیادة وعیهم بهذه الظاهرة وتوضیح الظروف التي -7

  .أنتجتها للعمل على الحدِّ منها
  .سر أطفال الشوارع وتوفیر فرص عمل مناسبة لهم  توفیر الدخول المناسبة أل-8
  . إعداد برامج توعویة موجهة حول حقوق الطفل -9

  :مقترحات الدراسة
   :تقترح الدراسة عناوین أخرى مكملة لها في المجال من أهمها         

 .دراسة مقارنة بین أطفال الشوارع في األردن والدول المجاورة  -
 . أطفال الشوارع باألردن تصور مقترح لمواجهة ظاهرة -
 .دور وسائل اإلعالم األردنیة في التوعیة بخطورة ظاهرة أطفال الشوارع  -
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