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ظاهرة التسول يف العراق "اسباب التسول لدى
املتسوالث يف مدينت بغداد امنوذجا "

ـ.د .نبراس طو خماس

مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية
الممخص
تتحدد مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عمى التساؤؿ االتي-:
 ما ىي اسباب التسوؿ لدى المتسوالت في مدينة بغداد .ومػػف لػػاؿ مػػا ت ػػدـ مػػف أ ملػػة البحػػث الحػػالي ارت ػ
التسوؿ لدى المتسوال

الباح ػػة ظ ػرورة التعػػرؼ عمػػى اسػػبا

مسوغا
في مدلنة بغداد  ،ولمكف الجاز ّ

أ ملة البحث بالن اط اآلتلة:

 -9ندرة البحوث العربلة والعراقلة المتعم ة بموضوع (ظاىرة التسوؿ فػي العػراؽ ساسػباب التسػوؿ
لدى المتسوالت في مدينة بغداد انموذجاًس) إذ لنفػرد البحػث الحػالي بمضػمونو  ،ولػـ تجػد الباح ػة
بحس

اطاعها دراسة مناظرة لهذا البحث عمى مستوى البلئة العراقلة.

 -2أ ملة المرأة في التنملة وبناء المجتمع واالرت اء بدور ا .
 -3أ ملػػة المجتمػػع ومنظماتػػو المدنلػػو فػػي الحػػد مػػف ػػذض الظػػا رة التػػي اضػػح

تعػػد مهنػػو مػػف

المهف المستحد ة في العراؽ بشكؿ عاـ وفي مدلنة بغداد بشكؿ لاص  ،والسلما بعد احداث / 9
.2003 / 4
ولستهدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى اسبا
ول تصر البحث الحالي عمى المتسوال
وقام ػ

التسوؿ لدى المتسوال

في مدلنة بغداد .

في مدلنة بغداد ولمعاـ (.)2096

الباح ػػة ببنػػاء أداة البحػػث الحػػالي وتتم ػػؿ باسػػتبلاف اسػػبا

التسػػوؿ:اذ تػػـ بنػػاءض فػػي

ضػ ػ ػ ػ ػ ػػوء االسػ ػ ػ ػ ػ ػػتبلاف المفتػ ػ ػ ػ ػ ػػو وتعرلؼ(الجرجػ ػ ػ ػ ػ ػػاوي والهمػ ػ ػ ػ ػ ػػص )2094 ،لمتسػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ ولتكػ ػ ػ ػ ػ ػػوف
مػػف()26ف رة،وت لفػ

علنػػة بنػػاء االسػػتبلاف وتطبل ػػو عمػػى()300متسػػولة مػػف مدلنػػة بغداد،واتصػػؼ

االستبلاف باللصائص السلكومترلة المتم مة بالتمللز والصدؽ وال با .
واستعمم

الباح ة الح لبة اإلحصائلة (  ) SPSSلتحملؿ البلانا
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وتوصمت الباحثة إلى نتيجة:اف مستوى اسبا

التسوؿ لدى المتسوال

في مدلنة بغداد

عالي م ارنو مع التوسط الفرضي،و ذا نتلجة لما لعلشو العراؽ مف احداث است نائلة ا رة عمى
جملع شرائح المجتمع،السلما مف الناحلة االقتصادلة التي جعم

المرأة تعمؿ لكس

نتلجة لصعوبة الحصوؿ عمى العمؿ نجد ا تمج الى التسوؿ مف اجؿ كس

تاملف معلشة نفسها

وعائمتها،اما فلما للص اي ف رة اك ر حدة مف غلر ا فتتم ؿ بالف رة(")9تتابع الحرو
والوضع ال ار ف لمعراؽ التي أد

الى ارتفاع حاال

العلش ولكف
واألزما

البطالة والمشاكؿ االقتصادلة اذ تم ؿ "

وزنها المرجح ووزنها المئوي عمى التوالي(،)998.78 (،)3.69اما ادنى درجتو ف د كان
نصل

الف رة( ")98السكف في مناطؽ مكتظة بالسكاف وال تتوفر فلها اللدما

لضطر األطفاؿ وتح

وط ة ذض الظروؼ بالهرو

مف

الازمة اذ

لمشارع،حلث لنتظر ـ رفاؽ السوء الذلف

لؤ روف عملهـ بشكؿ مباشر بتصرفاتهـ وملولهـ والتي غالباً ما تكوف االنحراؼ والتشرد والتسوؿ

وكؿ ذلؾ بعلداً عف رعالة األ ؿ وتوجلههـ"اذ تم ؿ وزنها المرجح ووزنها المئوي عمى التوالي

(.)86.78 (،)2.69

وبناءاً عمى النتائج توصمت الباحثة إلى بعض التوصيات والمقترحات .
Summary
It is determined by the problem of current research to answer the
question the following- :
-What are the causes of the beggars begging in the city of Baghdad.
From the foregoing the importance of the current research considers
Zerorh researcher to identify the reasons for the beggars begging in the
city of Baghdad, and can be summarized rationale for the importance of
research the following points:
.1scarcity of Arab and Iraqi research on the subject (the reasons for
begging the Altsolat in the city of Baghdad) as its content unique to the
current search, and did not find a researcher, according to a study
analogous to inform them of this research on the Iraqi environment level.
.2The importance of women in development and community building
and upgrading its part.
.3The importance of civil society and its organizations in reducing this
phenomenon, which has become longer career of professions developed
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in Iraq in general and Baghdad in particular the city, especially after the
events of 09/04/2003.
The current research is aimed at identifying the causes of the beggars
begging in the city of Baghdad.
And limited current research on beggars in the city of Baghdad and for
the year (2016.)
And the researcher building Current search tool is a questionnaire
reasons for begging: it was built in the light of the open questionnaire
and definition (Jerjaoi and hams, 2014) to beg and consists of (26) items,
and consisted of a sample based questionnaire and apply it to (300)
beggar from the city of Baghdad.
And characterized questionnaire psychometric characteristics of
discrimination, honesty and reliability.
The researcher used statistical Pouch (SPSS) to analyze the data.
The researcher found the result: the level of the causes of begging the
beggars in the city of Baghdad high compared with the broker premise,
and this is a result of what, in Iraq from extraordinary events impact on
all segments of society, particularly in economic terms that made the
women work to make a living, but as a result of the difficulty in
obtaining work found resort to begging in order to earn a secure living
herself and her family, either in respect of any more severe than others
paragraph is represented paragraph (1) is "following wars and crises and
the current situation of Iraq, which led to a high incidence of
unemployment and economic problems as a" weighing unlikely and
weight percentile respectively (3.61), (118.78), and the lowest degree
was the share of paragraph (18) "housing in densely populated areas and
the necessary services are available, as having children, under these
circumstances, to escape to the street, where awaits them as bad guys
who influence them directly to their actions the orientation which often
skew, homelessness, begging and all that away from parental care and
guidance "as it represents the likely weighing and weight percentile
respectively (2.61), (86.78.)
Based on the results reached researcher to some of the
recommendations and proposals.
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الفصؿ االوؿ (التعريؼ بالبحث)
لتضمف

ذا الفصؿ استعراضا لمشكمة البحث،وا ملة البحث،و دؼ البحث،وحدود

البحث،وتحدلد مصطمحا

البحث،وكاالتي-:

مشكمة البحث:الواقػع العربػي لحمػؿ فػي طلاتػو مزلجػا مؤلمػا مػف اشػكاؿ ال هػر فػي ولتػو الوطنلػة
وال وملػػة وسػػامة ارضػػو وقومػػو واسػػت اؿ بمػػدض فػػي حرلػػة أمتػػو وكرامتػػو كانسػػاف وكم ػواطف وحرلػػة
ال ػػوؿ والعػػلش والفعػػؿ ولشػػترؾ فػػي تحمػػؿ اال ػػاؿ ومحاولػػة اللػػرون منهػػا ولشػػترؾ كػػؿ مػػف الرجػػؿ
والمرأة في تحمؿ ذا ال هر غلر اف المرأة تتعرض لمرك
الواقػػػع عملهػ ػػا فانهػ ػػا تتعػ ػػرض النعكاسػ ػػا

مضاعؼ مف ال هر فالى جانػ

ال هػ ػػر الواقػ ػػع عمػ ػػى الرجػ ػػؿ وتواجػ ػػو تحػ ػػدلا

ال هػر
التركل ػ ػ

االجتم ػػاعي العرب ػػي وازدواجل ػػة الت الل ػػد والحدا ػػة والس ػػمفلة والعصػ ػرلة والمحافظ ػػة والتغللر(مركػ ػػز
د ارسػػا

الوحػػدة العربلػػة،)90-9 :9999،ولؤكػػد لب ػراء دوللػػوف ك لػػروف اف الم ػرأة تحػػدد مصػػلر

العالـ ولستشهدوف بدراسا

عمملة تحدد كـ تمد المػرأة ولضػلفوف التػوازف بػلف السػكاف والمػورد ػو

الػذي لحػػدد فػػي النهالػػة مصػلر العػػالـ ول مػػؿ العممػػاء واللبػراء المشػػتغموف ب ضػػالا التنملػػة والسػػكاف
اف لػػتـ ت بلػ
حجػ ػػـ الوفلػ ػػا

عػػدد السػػكاف فػػي العػػالـ فػػا لزلػػدوف وال لن صػػوف وانمػػا تتسػػاوى الزلػػادة السػػنولة مػػع
بلنمػ ػػا تسػ ػػتمر الم ػ ػوارد االقتصػ ػػادلة فػ ػػي الت ازلػ ػػد فتن م ػ ػ

نتػ ػػائ المعادلػ ػػة لصػ ػػالح

االنسػػاف(جبري،)49 :2009،وفػػي الع ػراؽ تحمػػؿ مملػػوف ام ػرأة سػػنولا بواقػػع حمػػؿ واحػػد فػػي كػػؿ
لم ػػس ع ػػائا

ونص ػػؼ الع ػػائا

تض ػػـ نس ػػاء حوام ػػؿ او أطف ػػاال دوف الس ػػنتلف(زنكنة:2008،

،)20و ػػذا م ػػا ادى ال ػػى انتش ػػار ظ ػػا رة التس ػػوؿ بش ػػكؿ كبل ػػر ف ػػي العػ ػراؽ ،والسػ ػلما ل ػػدى النس ػػاء
واالطفاؿ،ولمع ػ
وسطها ولغلػا

العامػػؿ االسػػري دو اًر اساسػػلا فػػي تفعلػػؿ ػػذض الظػػا رة فالبلئػػة التػػي لحلػػى الفػػرد

عامػؿ الم ارنػة مػع الغلػر بسػب

ضػعؼ مسػتوى االدراؾ لدلػو لصػبح الواقػع الػذي

لعلشو م بوالً وم اللا وفي ذض المرحمة لكوف طرلؽ االنحراؼ امػ ار واقعػا للحصػؿ مػف لالػو عمػى
المورد الم بوؿ،وتكوف سػبؿ االنحػراؼ ملسرة،والسػلما لػدى النسػاء واالطفػاؿ اذ لعتبػر المػاؿ عامػؿ

جذ

لال اع بهـ تمبلة لرغبة االسرة(الدباغ ،)6-5 :2009،وعملو تحسس

الباح ة بوجود نسػاء

لعػػانلف مػػف ظ ػروؼ اقتصػػادلة وسلاسػػلة واجتماعلػػة وتربولػػة جعمػػتهـ لكتسػػبوف مهنػػة التسػػوؿ مػػف
لاؿ إجراء الم ابا

واالستفسػار مػنهـ ومػف ذوي االلتصاص،ووصػفهـ بالكلفلػة التػي تتصػرؼ
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بهػػا عمػػى وفػػؽ احتلاجػػاتهـ واالسػػبا

المتس ػوال

التػػي اد

بهػػـ لمزاولػػة ػػذض المهنػػة،وكلؼ لػػؤ ر

عمػػى سػػموكهف وانجػػاز ف الد ارسػػي اذ العدلػػد مػػنهف تػػركف الد ارسػػة و لػػـ لمػػتح ف بالد ارسػػة  ،والسػػلما
ك ػ ػػونهف لعش ػ ػػف ف ػ ػػي العػ ػ ػراؽ ال ػ ػػذي لع ػ ػػاني م ػ ػػف ظ ػ ػػروؼ اسػ ػ ػ نائلة ا ػ ػػر عم ػ ػػى جمل ػ ػػع شػ ػ ػرائح
المجتمع،والسػػلما ش ػرلحة النسػػاء التػػي جعمػػتهف اك ػػر حاجػػة لمل ػرلف ومسػػاعدتهـ ممػػا لػػؤدي إلػػى
ص ػػعوبة تع ػػاممهف م ػػع ػػذض الظ ػػروؼ االس ػػت نائلة ،االم ػػر ال ػػذي لتطمػ ػ
الجهػػا

ذا

العاقػػة لمتعامػػؿ والحػػد مػػف

ػػذض المشػػكمة التػػي اضػػح

االس ػػتعانة بالت ػػدلؿ م ػػف
مػػف مملػ از مػػدف العػراؽ ،

والسػػلما فػػي مدلنػػة بغػػداد فػػا للمػػو شػػارع او مكػػاف مكػػتض منهف،وفػػي ضػػوء ذلػػؾ تتحػػدد مشػػكمة
البحػػث الحػػالي فػػي اإلجابػػة عمػػى التسػػاؤؿ االتػػي :مػػا ىػػي اسػػباب التسػػوؿ لػػدى المتس ػوالت فػػي
مدينة بغداد .
أىميػػة البحػػث تب ػػى قضػػلة الم ػرأة ومشػػاركتها فػػي التنملػػة والحلػػاة العامػػة ومػػدى ت ر ػػا بػػالتحوال
ال ائمة في الوطف العربي ذا

ا ملة كبرى لتسػملط الضػوء عمػى تمكػلف المػرأة مػف ممارسػة الػدور

والمسػؤوللة فػػي البنػػاء والت ػدـ(مركز د ارسػػا

الوحػػدة العربلػة،)8 - 7: 2006،والسػػلما فػػي العػراؽ

فمنذ نش ة الحركة النسائلة العراقلة في نهالة ال رف التاسع عشر كجزء ال لتج أز مف نهوض الهولة
العراقلة ألذ

تتشكؿ عمملػة تحػدلث بطلئػة فلمػا ال لػزاؿ تحػ

الحكػـ الع ماني،وبعػد ذلػؾ شػهد

مكانػ ػػة الم ػ ػرأة العراقلػ ػػة تطػ ػػو ار كبل ػ ػ ار فػ ػػي مشػ ػػاركة الرجػ ػػؿ بتنظػ ػػلـ اللػ ػػدما

الصػ ػػحلة والتعململػ ػػة

والمشاركة السلاسلة واالقتصادلة وكاف لها دور قلادي في ذلؾ(زنكنة.)20-99 :2008 ،
وتعػػد ظ ػػا رة التس ػػوؿ مػػف الظػ ػوا ر االجتماعل ػػة اللطل ػرة الت ػػي تفشػ ػ
الواحد والعشػرلف بشػكؿ كبلػر اذ اصػبح

فػػي مطم ػػع ال ػػرف

تهػدد المجتمػع العربػي باسػرض فػا لكػاد شػارع مػف شػوارع

الم ػػدف العربل ػػة تلم ػػو م ػػف انتش ػػار المتس ػػوللف وترتف ػػع اع ػػداد المتس ػػوللف ف ػػي وقػ ػ
الم ػ ػ ػ ػ ػػوظفلف والمناس ػ ػ ػ ػ ػػبا

الدلنل ػ ػ ػ ػ ػػة ووقػ ػ ػ ػ ػ ػ

افتت ػ ػ ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػ ػ ػػدارس(الجرجاوي والهم ػ ػ ػ ػ ػػص2094 ،

)2:والجامعا ،والسػػلما اعػػداد المتسػػوللف مػػف النسػػاء،و نالؾ العدلػػد مػػف الد ارسػػا
درس

ت ػػالر رواتػ ػ
واالبحػػاث التػػي

وبحث في مجاؿ التسوؿ ومنها د ارسػة (عبػد المتعػاؿ")9964،ا ػر العوامػؿ االجتماعلػة فػي

تش ػ ػ ػ ػرلد االح ػ ػ ػ ػػداث م ػ ػ ػ ػػع د ارس ػ ػ ػ ػػة تطبل ل ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى فئ ػ ػ ػ ػػا

ج ػ ػ ػ ػػامعي اع ػ ػ ػ ػػا

الس ػ ػ ػ ػػكائر بمدلن ػ ػ ػ ػػة

ال ػ ػػا رة"،و()Bosworth,1976حػ ػػوؿ الحلػ ػػاة العربلػ ػػة فػ ػػي العصػ ػػور الوسػ ػػطى االسػ ػػاملة والتػ ػػي
تح ػػد

ع ػػف حل ػػاة التس ػػوؿ ف ػػي ػػذض العص ػػور،و(ابو غ ازل ػػة")2000،د ارس ػػة اكملنلكل ػػة لشلص ػػلة
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المتسػػوللف باسػػتلداـ مػػنه د ارسػػة الحالػػة"،و(فهمي")2000،اطفػػاؿ الش ػوارع ماسػػاة حضػػارلة فػػي
االلفلػػة ال ال ة"،و(الوحلػػدي")2002،ظػػا رة التسػػوؿ فػػي محافظػػة غ ػزة"،و(عاـ")2003،الجامعػػا
الهامشلة دراسة ان رولوجلة لجماعػا

المتسػوللف بمدلنػة ال ػا رة "،و(الضػبلاني)2004،عف"ظػا رة

التس ػػوؿ وكلفل ػػة عاجه ػػا ف ػػي الف ػػو االس ػػامي"،و(الحمزة)2005،الموسومة"د ارس ػػة ل ػػبعض ابع ػػاد
الشلصػػلة لاطفػػاؿ المتسػػوللف"،و(عبد ال ػػادر )2006،حػػوؿ"ت للـ كفػػاءة وفعاللػػة مؤسسػػا
المتس ػ ػ ػ ػػوللف ف ػ ػ ػ ػػي مكافح ػ ػ ػ ػػة التس ػ ػ ػ ػػوؿ د ارس ػ ػ ػ ػػة مطب ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػػى مؤسس ػ ػ ػ ػػا

رعالػػة

رعال ػ ػ ػ ػػة المتسػػ ػ ػ ػػوللف

بحمواف"،و(فوزلػػة)2009،عف"التسػػوؿ بػػلف الحاجػػة واالمتهػػاف"،و(الحمزة)2090،الموسومة"االس ػرة
شلص ػ ػ ػ ػ ػ ػػلة الم ار ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ المتس ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ"و(الجرجاوي

المفكك ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وعاقته ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بلص ػ ػ ػ ػ ػ ػػائص وس ػ ػ ػ ػ ػ ػػما

والهمص)2094،حوؿ"دراسة تحململة لظا رة التسوؿ في مدلنة غزة وسبؿ عاجها"،ومف لاؿ ما
ت دـ مف أ ملة البحث الحالي ارت

الباح ة ضرورة التعرؼ عمى اسبا

مسوغا
في مدلنة بغدادانموذجا،ولمكف الجاز ّ

التسوؿ لػدى المتسػوال

أ ملة البحث بالن اط اآلتلة:

 -9ندرة البحوث العربلة والعراقلة المتعم ة بموضوع (ظاىرة التسوؿ فػي العػراؽ ساسػباب التسػوؿ

لدى المتسوالت في مدينة بغداد انموذجاًس) إذ لنفػرد البحػث الحػالي بمضػمونو  ،ولػـ تجػد الباح ػة
بحس

اطاعها دراسة مناظرة لهذا البحث عمى مستوى البلئة العراقلة.

 -2أ ملة المرأة في التنملة وبناء المجتمع واالرت اء بدور ا .
 -3أ ملػػة المجتمػػع ومنظماتػػو المدنلػػو فػػي الحػػد مػػف ػػذض الظػػا رة التػػي اضػػح

تعػػد مهنػػو مػػف

المهف المستحد ة في العراؽ بشكؿ عاـ وفي مدلنة بغداد بشكؿ لاص  ،والسلما بعد احداث / 9
.2003 / 4
ىدؼ البحث لستهدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى اسبا

التسوؿ لدى المتسوال

بغداد .
حدود البحث ل تصر البحث الحالي عمى المتسوال

في مدلنة بغداد ولمعاـ (.)2096

تحديد المصطمحات سوؼ ت وـ الباح ة بتعرلؼ المصطمحا
التسوؿ (ُ )Beggingعرؼ مفيوـ التسوؿ مف قبؿ كؿ مف
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(بػػدوي  )2541طمػلعاقػ ػ

الصػػدقة مػػف االفػراد فػػي الطػػرؽ العامػػة،ولعتبر فػػي بعػػض الػػباد جنحػػة

عمله ػػا اذا ك ػػاف المتس ػػوؿ ص ػػحلح الب ػػدف،او ك ػػاف التس ػػوؿ فل ػػو اجب ػػاري لممتص ػػدؽ ولك ػػوف

محظو اًر الضاً حلث توجد مؤسسا

للرلة(بدوي.)37 :9982،

(-الػػػدباغ  )1005ظ ػػا رة اجتماعل ػػة تظه ػػر باش ػػكاؿ متنوع ػػة نتلج ػػة الحض ػػارة االنس ػػانلة والنم ػػو

الحضاري (الدباغ.)9: 2009،
(الجرجػػػاوي واليمػػػص " )1022عممل ػػة االس ػػتجداء والممارس ػػة المس ػػتمرة او المن طع ػػة بطرل ػػةتػا لر عوامػؿ

غذاء  ،او لباسػاً)تح
مباشرة وغلر مباشرة بغلة المجوء الى طم المساعدة(ن داً او
ً
الحاجة والعوز والفاقة االقتصادلة واالجتماعلة والنفسلة"(الجرجاوي والهمص.)4 :2094،

المتسوؿ (ُ )Cadgerعرؼ مفيوـ المتسوؿ مف قبؿ كؿ مف
(ابو المعاطي " )1002كػؿ شػلص ل ػؼ فػي االمػاكف العامػة او اللاصة،ولسػتجدي بطرل ػةمباش ػ ػرة او غلػ ػػر مباش ػ ػرة بغلػ ػػة الكس ػ ػ

والحصػ ػػوؿ عمػ ػػى مصػ ػػدر دلػ ػػؿ"(ابو المعػ ػػاطي:2006،

)204في(الجرجاوي والهمص.)4: 2094،
(الجرجػػػاوي واليمػػػص " )1022عممل ػػة االس ػػتجداء والممارس ػػة المس ػػتمرة او المن طع ػػة بطرل ػػةتػػا لر عوامػػؿ

ػذاء،او لباسػاً)تح
مباشػرة وغلػػر مباشػرة بغلػػة المجػوء الػػى طمػ المسػػاعدة(ن داً او غ ً
الحاجة والعوز والفاقة االقتصادلة واالجتماعلة والنفسلة"(الجرجاوي والهمص.)4 :2094،

اسػباب التسػوؿ( )Reasons for beggingعرفػت الباحثػة مفيػوـ اسػباب التسػوؿ لػدىالمتسوالت في مدينة بغداد وفؽ تعريؼ(الجرجاوي واليمص )1022لمتسوؿ
مجموعة مف عوامػؿ الحاجػة والعػوز والفاقػة االقتصػادلة واالجتماعلػة والنفسػلة التػي تػؤدي الػى
ممارسػػة المتس ػوال

فػػي مدلنػػة بغػػداد لاسػػتجداء بصػػورة مسػػتمر ومت طعػػة وبطرل ػػة مباشػرة وغلػػر

غذاء ،او لباساً).
(ن داً او
مباشرة بغلة المجوء الى طم المساعدة
ً
وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو الدرجة الكملة التي تحصػؿ عملهػا المتسػولة فػي مدلنػة بغػداد
مػػف لػػاؿ اإلجابػػة عػػف ف ػ ار االسػػتبلاف المغمػػؽ السػػبا
الحالي.
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الفصؿ الثاني (خمفية نظرية)
لتضمف ذا الفصؿ استعراضا لممفا لـ اللاصة بالبحث الحالي والمتم مة بالمرأة والتسوؿ ،
وكاالتي:
( المرأة )
واقع المرأة في المجتمع العربي لنظر لممرأة في المجتمع العربي بشكؿ عاـ بلف ا ة اتجا ا
تتم ؿ :
االتجاه االوؿ لم ؿ باالتجاض الت ملدي المحافظ الذي لرى في المرأة الكائف الضعلؼ جسما وع ا
والذي لحصر وظلفتها في ت دلة غرض اساسي واحد و و الزوجلة بمفهومها اللضوعي
واالمومة بمفهومها التواللدي الرعوي ،ولعمؿ الت ملدلوف موقفهـ مف المرأة بتعاللـ الدلف ولروف في
التاط المرأة وعممها لارن المنزؿ العل

والعار وفساد األلاؽ،ولكنهـ ال لعارضوف مسا مة

المرأة العاممة في الرلؼ رغـ قسوة عممها،و ذا ل ب
دلنلة بحتة انما مراد ـ التشب

اف تمسكهـ بموقفهـ ال لرجع الى اسبا

بالت اللد والرغبة في امتاؾ المرأة والسلطرة عملها.

االتجاه الثاني لم ؿ اتجاض الغالبلة مف الرجاؿ والنساء ولتسـ بنظرة متحررة نسبلا ضمف ت اللد
المجتمع

مع

اب اء

منسوبة

المرأة

الرعالة(األبولة،األلولة،الزوجلة،االبناء،االقار )،ولعترؼ

لمرجؿ

وتحتان

الى

ذا االتجاض بحؽ المرأة بالعمؿ في

نطاؽ وظائؼ معلنة تنسجـ وطبلعة المرأة م ؿ مهنة(التعملـ،التمرلض،الللاطة)وما شابو فعممها
م بوؿ ولساعد عمى زلادة دلؿ االسرة وتحسلف احوالها المادلة،ولكنو ال لحرر المرأة تحر ار كاما
ولساولها بالرجؿ وال للمؽ منها كائنا مست ا.
االتجاه الثالث لتم ؿ باالتجاض المتحرر المنفتح ولتسـ بنظرة لساوي بلف الح وؽ والواجبا
والرجؿ في جملع مجاال

لممرأة

الحلاة االقتصادلة واالجتماعلة والسلاسلة،ولرى في المرأة االنساف

ال ادر عمى العمؿ واالبداع وممارسة الحرلة وتحمؿ المسؤوللة دوف اف لشكؿ تهدلدا
لمرجؿ،ولطال

اصحا

بملتمؼ انواعو(مركز دراسا

ذا االتجاض بفتح االبوا

اماـ المرأة في التعملـ والتدرل

الوحدة العربلة.)69 :9999،
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واقع المرأة العراقية واولوياتيا تم ؿ المرأة العراقلة اوال والل ار جزء ال لتج از مف تركلبة المجتمع
العراقي المستند الى وحدة العائمة المكونة في معدلها مف لمسة افراد وتعلش تفاصلؿ ما لمر بو
افراد عائمتها مف الذكور واالناث وبملتمؼ االعمار فهي تعلش في كؿ ساعة مف ساعا

لومها

تزولد البلو

بالتلار

لطر التفجل ار

وااللتطاؼ وال تؿ العشوائي والمنظـ وانلفاض ساعا

الكهربائي وتموث ملاض الشر وقمة الدواء وتضاعؼ نسبة اصابة االطفاؿ بسوءالتغذلة وانتشار
والع اقلر بلف الم ار لف واالصابة بملتمؼ انوع

البطالة،والسلما بلف اللرجلف وانتشار الملد ار

االمراض السرطانلة باالضافة الى ازمة الوقود،وانعكس
دور ا في البل

والعمؿ(مركز دراسا

كؿ ذض الظروؼ بشكؿ سمبي عمى

الوحدة العربلة،)75-74 :2006،وتعتبر المرأة العراقلة

مف بلف اك ر النساء تحر ار في الشرؽ االوسط،ولها تارلخ طولؿ في النشاط االقتصادي
والسلاسي والمشاركة االجتماعلة منذ ال رف التاسع عشر اذ شارك

في النضاؿ ضد الهلمنة

االستعمارلة وفي ال تاؿ في سبلؿ الوحدة الوطنلة والعدالة االجتماعلة والمساواة ال انونلة طواؿ
ال رف العشرلف وأفاد ت رلر اللونلسلؼ لعاـ9993انو لنذر اف تتمتع المرأة في العالـ العربي بال در
ذاتو مف ال وة والدعـ المذالف تتمتع بهما المرأة في العراؽ  ،وتزعـ الروالة الرسملة لتارلخ حركة
المرأة في العراؽ اف الرجاؿ كانوا في طملعة المدافعلف عف المرأة رابطة بذلؾ الحركة بحركة
المرأة العربلة الباكرة،والسلما في مصر وسورلا ولبناف وتونس غلر اف التارلخ المدوف غالبا ما
انجا از المرأة التي كاف لعبر عنها شفولا  ،وسا ـ صحافلوف وكتا

لتجا ؿ الك لر مف جوان

عراقلوف في تعزلز دور المرأة ومكانتها وتعملمها ومنهـ رفائلؿ بطي الذي اصدر صحفلة الحرلة
عاـ 9924وعنل
المرأة واسترع

في الغال

باالد

والسلما بالترجما

والشعر المرسؿ وا تم

بدعـ ح وؽ

تغطلتها الموازنة ل ضالا المرأة ا تماـ الناس وتعاطفهـ،وفي عاـ9923صدر

اوؿ مجمة نسائلة اسمها للمى،وكان

مجمة شهرلة حررتها بولنلا حسوف عمى مدى عاملف لحلف

توقفها قس ار عف الصدور،وفي عاـ9929نشر
تصدر كؿ لوـ سب

وكان

صحلفة الباد صفحة السلدا

مف اولى الصحؼ التي تعامم

والبنا

التي

بشكؿ لاص مع قضالا المرأة

اللوملة،وفي ال مانلنلا

مف ال رف العشرلف مة ارتفاع بطئ في المواقؼ المحافظة مف عمؿ

المرأة في العراؽ بسب

نسبة عاللة مف الوظائؼ الى

تواجد مملوف رجؿ في ساحا

ال تاؿ آل

النساء بما في ذلؾ االعماؿ في الجلش فضا عف رعالتها الشؤوف المنزللة واألطفاؿ واالقار
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المزلد مف االطفاؿ،وفي عاـ2000صدر

وانجا

الجندر،وفي

صحلفة

وحدة

عاـ2009اصدر

مجمة شهرزاد،وفي عاـ2009صدر
ابحاث

المرأة

مجمة(،)Bulletinوفي عاـ2002صدر مجمة آفاؽ وبعد ذلؾ توال
بال افة وقضالا المرأة التي اصبح

في

جامعة

اإلصدا ار

بغداد

التي تعنى

محور مف محاور التطور والرقي في المجتمع

العراقي(زنكنة.)83-29: 2008،
المرأة العراقية والعربية في ضوء نماذج وتشكيالت المجتمع العربي نالؾ ا ة نماذن
وتشكلا

في المجتمع العربي تعكس واقع المرأة العراقلة والعربلة تتم ؿ:

-2نموذج التحديث/اجتا

ذا النموذن المنط ة العربلة ع

الحر

العالملة ال انلة وبدالة

حصولها عمى االست اؿ السلاسي ولتم ؿ بشكؿ واضح بنموذن التنملة المصرلة في الح بة التي
اع ب

حر عاـ9956حتى حر  9967ولتملز اقتصادلا بمحاولة االعتماد عمى الذا

تجربة الصناعا

ال لمة والت ملـ،ولتملز اجتماعلا بانفتاحها عمى ال افا

وتبني

الغربلة وتبني بعض

انماطها الحلاتلة،و ذا النموذن ل ر بدور ومكانة المرأة تم ا في حصولها عمى بعض مف
ح وقها االجتماعلة في التعملـ والعمؿ والمشاركة السلاسلة المحدودة.
-1نموذج النمط النفطي لمتحديث/اجتا
حزلراف/لونلو عاـ،9967وع
العاقة التي نش

ذا النموذن المنط ة العربلة ع

تصاعد اسعار النفط منذ لرلؼ عاـ9973وتم م

زلمة
في نموذن

بلف االقطار العربلة مف ناحلة والدوؿ الغربلة ودوؿ العالـ ال الث مف ناحلة

الرى وتملز ببروز الك لر مف ال وى االجتماعلة والسلاسلة الجدلدة فضا عف العاقة التي
نش

في المنط ة ال عربلة بلف الدوؿ الغنلة والدوؿ الف لرة وتشبو ذض العاقة في بعض سماتها

العاقة التي ربطة بلف دوؿ الشماؿ ودوؿ الجنو

 ،وبروز المامح العامة لمنظاـ االجتماعي

العربي الجدلد والمتم مة{ان ساـ بمداف المنظومة العربلة بفعؿ عامؿ النفط الى بمداف اللسر م ابؿ
بمداف العسر،ضمور ال وى ال وملة وقوى الستلنا
المحافظة والسمفلة،الحباطا

الناشطة في ال رف العشرلف م ابؿ بروز ال وى

التي واجهتها مشارلع التنملة في بمداف الشماؿ العربي

(مصر،الشاـ،الجزائر)،تنامي قوة االتجاض المعت د بامكانلة فرض الحؿ السممي لمصراع
العربي،تعزلز سلاسة االعتماد عمى الغر ،والسلما عمى الواللا
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وعمى صعلد المرأة فاف ذض المرحمة شهد

بعض التراجع عمى صعلد مكانة المرأة

وممارسة ح وقها االجتماعلة والسلاسلة وتغلر في اتجا ا

المجتمع نحو المرأة والسلما ما لتعمؽ

بالدور الذي تمعبو في المرحمة األولى متم ا بتنامي االتجاض الداعي الى التحج

والذي است ط

قطاعا واسعا بلف اوساط نسوة المدلنة والرلؼ والعدوؿ عف المطالبة بالمساواة في العمؿ والشؤوف
االسرلة.
ولمكف ت سـ وحدا

المجتمع العربي بحس

أ)المجموعة األولى /تتم ؿ بالبمداف التي تبن
في ذلؾ بعض األنظمة والتشرلعا

موقفها مف المرأة الى اث مجموعا

انظمة اجتماعلة مت دمة عمى صعلد المرأة تما ؿ

الغربلة و ي عمى وجو التحدلد التشرلعا

والصوماللة والمبنانلة والعراقلة وتشرلعا

تتم ؿ :

االسرلة التونسلة

اللمف الدلم راطلة،ورغـ ت دملة النصوص التشرلعلة في

العراؽ وا للمف الدلم راطلة اال انها عاجزة عف التح لؽ والسلما كمما ابتعدنا عف المدلنة بفعؿ
تلمؼ البنلة ال لملة السائدة في المجتمع فدور المرأة ومكانها وممارستها لح وقها السلاسلة
الدستورلة ما زال
تحوال

محددة بالت سلـ النوعي لمعمؿ نتلجة تلمؼ البنلة ال لملة وتباعد ا عف

البنلة المادلة،وبشكؿ عاـ فاف وضع المرأة ضمف المجموعة االولى لضع لتغل ار اقر

الى الجذرلة في حصوؿ المرأة عمى الك لر مف ح وقها االجتماعلة م ؿ حؽ العمؿ والتلار
الزوان والطاؽ فضا عف الح وؽ السلاسلة المتم مة بالتصول

والترشلح،وتتملز المرأة في ذض

المجموعة وال سلما التونسلة والمبنانلة بتم لمها لمك لر مف ال لـ الغربلة ولصوصا في المناطؽ
الحضرلة عنها في المناطؽ الرلفلة والبادلة التي ما زال

عاقاتها قائمة ومستمدة مف النسؽ

أل لمي الت ملدي السائد .
ب)المجموعة الثانية/تتم ؿ بنموذن المجتمع(المصري،األردني،السوري)،وتتسـ ذض المجتمعا
بشكؿ عاـ بتنامي نسبي لمحضور النسائي عمى المستوللف العاـ واللاص وتتسـ تشرلعاتها
ببعض المرونة االجتماعلة اال انها في مضاملنها مت رة ب وة النسؽ الدلني السائد ولتملز
الموقؼ مف المرأة في ذض المجموعة عموما بنظرة متحررة نسبلا قابمة بعمؿ المرأة وبموج
شروط لحدد ا المجتمع وال لـ والعرؼ العاـ،وباعطائها بعض الح وؽ االجتماعلة المتم مة في
التعملـ والللار الزواجي،فالمرأة في ذض المجموعة محررة ومساولة بعض الشيء مع الرجؿ
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النصوص ال انونلة التي تشترط تساوي الح وؽ والواجبا

بحس

لتـ وفؽ ال بوؿ المجتمعي

والمتم ؿ ب بوؿ الرجؿ.
ج)المجموعة الثالثة/تتم ؿ بالمجتمعا

النفطلة اللملجلة،والبعض مف ذض المجتمعا

مؿ

المجتمع البحرلني والكولتي لمت ي مع المجموعة ال انلة في بعض مواقفها(المتحررة)مف المرأة
ولمت ي مع الوحدا

الجغرافلة االلرى لهذا النظاـ العربي الفرعي في الك لر مف اللصائص

االقتصادلة والسلاسلة واالجتماعلة،وتن سـ المجموعة الى اغمبلة محافظة اجتماعلة وسلاسلا
واقملة مرنة اجتماعلا وللبراللة نسبلا مف حلث االتجاض السلاسلة،ولتسـ الفكر االجتماعي السائد
في بعض مجتمعا

المجموعة بمعاداتها الي تحوؿ نوعي في واقع المرأة والمجتمع ولعطي نوعا

مف ال دسلة لممرأة التي تفسر عمى انها مستمدة مف التعاللـ الدلنلة فلسمح لممرأة بالتعملـ والعمؿ
في حدود لرضا ا المجتمع والعرؼ العاـ والتعاللـ وال افة(مركز دراسا

الوحدة العربلة9999،

.)948-942:
التسوؿ
تعتبر ظا رة التسوؿ مف اك ر الظوا ر االجتماعلة انتشا اًر في العالـ وقمما للمو مجتمع منها

بسب

تنوع اشكالها فهي نتان الحضارة االنسانلة ونتان الفوارؽ االجتماعي والنمو الحضاري

بحس

طبلعة كؿ مجتمع والفت ار الزمنلة التي لمر بها،والتي تتلح وضعا مالوفا وم بوال مف قبؿ

االلرلف فاسحا المجاؿ لها لمنمو واالستمرار بعلدا عف كؿ رادع(الدباغ،)9 :2009،والمجتمع
العربي كغلرض مف مجتمعا

العالـ انتشر فلو ذض الظا رة منذ ال دـ باشكاؿ وصور ملتمفة اال

انها في مطمع ال رف الواحد والعشرلف برز بشكؿ كبلر(الجرجاوي والهمص،)2 :2094،االف اف
ورغـ ذا االنتشار الكبلر اصبح دراسة ذض الظا رة مف االمور الصعبة لضبابلة الموضوع
وصعوبة الحصوؿ عمى المعموما

الازمة واالحصائلا

الدقل ة التي لحتاجها الباحث لموصوؿ

الى الفضاء الواسع لهذض الظا رة(الدباغ،)5 :2009،وربما لرجع ذلؾ الى النظر لمظا رة كما لو
كان

ام ار مسمما بو في المجتمعا (عاـ،)94 :2003 ،ولظا رة التسوؿ ابعاد عدلدة تتم ؿ

بكونها ذا

عاقة ارتباطلة بالمنظومة الشاممة الي مجتمع ومف جملع جوانبها االقتصادلة

واالجتماعلة والسلاسلة وال انونلة وااللاقلة وعملة فا لمكف غزؿ ظا رة التسوؿ عف المنظومة
الشاممة الي مجتمع لكونها تعبل اًر طبلعلاً ونتاجاً منط لاً لازما
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الرسملة في منظومة السلادة(الجرجاوي والهمص،)90 :2094،ومنها ما اباحتو بعض
المجتمعا

في العصور الوسطى لمتسوؿ كحرفة ونظاـ اجتماعي معترؼ بو وكاف لتـ تسجلؿ

االفراد رسملاً عمى انهـ لمارسوف ذض المهنة ولتـ منحهـ بلتاً ومعاشاً وتملز ـ شا ار
بو حكوما

عملهـ وفي عصر النهضة شاع ذا النظاـ واعترف

ذض المجتمعا

لمتعرؼ
كما في

اسبانلا والمكسلؾ لعجز ما عف منحهـ وسلمة الرى لمب اء(عبد المتعاؿ،)27: 9964،وكاف
كالز دلف
التسوؿ في بدالة ظهور االساـ مف المهف الفردلة وتتسـ حلاة المتسوؿ بكونو متحرر ا
وال لدلف الحد باي فضؿ فهو لناـ في اي مكاف والمابس التي لمبسها ي كؿ ما لممؾ ولحصؿ
عمى فتا

الغذاء مف الباعة ومف ناحلة الرى فاف ال صاصلف والمادحلف والواعظلف الزائفلف
ادنى بك لر مف الشعراء وفي ذض الفت ار

و ـ جماعا

التسوؿ،وقد حظو قبؿ مجئ االساـ بمكانة انلفض

كانو لم موف شكا الر مف اشكاؿ

بدرجة كبلرة نتلجة السمو

حلاتهـ الذي

لعتمد عمى االحتلاؿ ()Bosworth,1976 :17في(عاـ،)99 :2003،وتتم ؿ اسبا
في الفت ار

التي تمهما باالسبا

المتم مة{معاناة االسرة مف اللمؿ المادي،لتصؼ المتسوؿ مف

كونو عمى الرغـ مف حصولو عمى افضؿ االلرادا
لملز وضع المتسوؿ عف وضع الف لر فالسب
بن ص اللدما

ولكف للس النفاقها وانما للزنها و ذا ما

الرئلسي لمتسوؿ و جمع الماؿ،الحرماف والمتم ؿ

االجتماعلة والصحلة وغلر ا(الدباغ.)9-7 :2009،

وكؿ ذض االسبا

اد

الى انتشار التسوؿ في الوطف العربي وبما اف العراؽ و جزء مف

الوطف العربي و الضا كاف لو نصل

مف انشار ذض الظا رة التي برز بشكؿ واضح مع

احتاؿ العراؽ وما تبعو مف انهلار لممنضومة ال انونلة والبناء االجتماعي وبدأ
والتفسخ التي اد

التسوؿ

مظا ر التفكؾ

بدور ا الى انتان مظا ر لـ تكف سائدة كالتسوؿ باشكالو الملتمفة رغـ اف

العراؽ لعتبر مف اغنى دوؿ المنط ة اقتصادلا اال انو لـ لستفد مف ذض الموارد بصورة صحلحة
بمجرد ف داف المنظومة ال انونلة المنظمة لممجتمع التي فسح

المجاؿ لظهور صور مف

المظا ر االلاقلة واالجتماعلة غلر الم بولة كالتسوؿ(فهمي.)54 :2000،
الحرماف والتسوؿ في العراؽ لعد الحرماف في العراؽ مف ا ـ اسبا

التسوؿ في العراؽ،فبحس

دراسة(الدباغ)2009 ،اف نسبة الحرماف في العراؽ تزلد عف()%50في ملداف وضع االسرة
االقتصادي والملداف وملداف البنة التحتلة،وفي ملداف نسبة الحرماف المتوسط تتراو فلها
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بلف()%50-30في

التعملـ،وبنسبة

ملداف

منلفضة

تؿ

عف()%30في

ملداف

الصحة(الدباغ،)9 :2009،ولرجع ارتفاع نسبة الحرماف في ملداف وضع االسرة االقتصادي
وملداف البنة التحتلة بسب

عامملف رئلسللف لتم اف{ظروؼ الحصار االقتصادي قبؿ تغللر

النظاـ وس وط بغداد عاـ ،2003الظروؼ غلر الطبلعلة التي لعلشها العراؽ منذ
تنفلذ مشارلع البنى التحتلة(الجهاز المركز لاحصاء:2006،

عاـ،2003والتي اعاق
)6في(الدباغ.)9 :2009،

التشريعات العراقية والتسوؿ مف العوامؿ المؤ رة في معالجة ظا رة التسوؿ واالنحراؼ عند األطفاؿ
الوضع ال انوني الذي تتبناض الدولة لمحد مف ذض الظا رة،مف لاؿ استلداـ األسمو االوفؽ وللس
المعالجة،ف د أ ب

إف التشرلعا

وحد ا ال تفي بالمعالجة ما لـ تسب ها استعدادا

في توعلة مفهوـ وأ ر ا االجتماعي السمبي عمى الجملع كي لمكف لمتشرلعا

تعبولة شعبلة

أف تفعؿ فعمها بعد

ذلؾ والتشرلع الوحلد لمحد مف ذض الظا رة كاف في عاـ  9969مف قانوف الع وبا

العاـ

المرقـ 999المعدؿ والمتضمف المواد التاللة :
* المادة-9: 150لعاق بالحبس مدة ال ت ؿ عف شهر واحد وال تزلد عمى ا ة أشهر كؿ شلص أتـ
ال امنة عشرة مف عمرض وجد متسوال في الطرلؽ العاـ أو في المحا العراقلة أو دلؿ دوف إذف منزال أو
محا ماح ا بو لغرض التسوؿ ،وتكوف الع وبة الحبس مدة ال تزلد عمى سنة إذا تصنع المتسوؿ اإلصابة
بجرو أو عا ة أو أستعمؿ ألة وسلمة ألرى مف وسائؿ اللداع لكس

إحساف الجمهور أو كشؼ عف

جر أو عا ة أو الخ في االستجداء.
 -2إذا كاف مرتك

ذض األفعاؿ لـ لتـ ال امنة عشرة مف عمرض تطبؽ بش نو أحكاـ مسؤوللة

األحداث في حالة ارتكا ملالفة.
 المادة:152لجوز لممحكمة بدال مف الحكـ عمى التسوؿ بالع وبة المنصوص عملها في المادةالساب ة ،أف ت مر بالداعو مدة ال تزلد عمى سنة دا ار لمتشغلؿ مف كاف قاد ار عمى العمؿ أو بالداعو
ممج أو دا ار لمعجزة أو مؤسسة للرلة معترفا بها إذا كاف عاج از عف العمؿ وال ماؿ لدلو ل تا منو،
متى كاف التحاقو بالمحؿ المائـ لو ممكنا.
 المادة:151لعاق بالحبس مدة ال تزلد عمى ا ة أشهر وبغرامة ال تزلد عمى لمسلف دلنا ار أوباحدى اتلف الع وبتلف ،كؿ مف أغرى شلصا لـ لتـ ال امنة عشرة مف عمرض عمى التسوؿ،وتكوف
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الع وبة الحبس ال تزلد عمى ستة أشهر والغرامة التي ال تزلد عمى مائة دلنار أو إحدى اتلف
الع وبتلف إذا كاف الجاني وللا أو وصلا أو مكمفا برعالة أو ماحظة ذلؾ الشلص.
مع أف المواد ال انونلة عالج مشكمة التسوؿ مف عدة جوان وكاف لمكف أف تسا ـ في الحد
مف التسوؿ،وكذلؾ إصدار الك لر مف التعملما

واألوامر اللاصة حس

الظروؼ اآلنلة

والمستعجمة،إال أف صعوبة تفعلمها بسب ضعؼ األجهزة التنفلذلة وعدـ الجدلة في التنفلذ جعؿ مف
ذض المواد حب ار عمى ورؽ،كما أف عمملة الت ادـ عمى ذض ال وانلف وعدـ سف قوانلف وتعملما
مواكبة لتطور ذض الظا رة أفرغها مف كؿ فاعملة أو أ ملة،وما زال

ذض المعالجا

تلضع

لمظروؼ اآلنلة في تفعلمها أو العكس مما أدى إلى انتشار ظا رة التسوؿ بشكؿ غلر مسبوؽ،وقد
سا ـ تعاطؼ الرأي العاـ مع ظا رة التسوؿ في إلفاؽ تفعلؿ ذض ال وانلف باعتبار التعرض لهـ
(الدباغ)23-22 :2009،في(و ازرة التلطلط-الجهاز المركز

عمؿ غلر أنساني
لاحصاء.)6: 2006،

الفصؿ الثالث (منيجية البحث واجراءاتة)
لتضمف ذا الفصؿ استعراضاً لإلجػراءا

اللاصػة بالبحػث الحػالي ابتػداء مػف منهجلػة البحػث

وتحدلػػد مجتمػػع البحػػث وعلناتػػو وأداة البحػػث واللصػػائص السػػلكومترلة مػػف صػػدؽ وتمللػػز و بػػا
الى الوسائؿ اإلحصائلة لتحملؿ البلانا ،وتتم ؿ باالتي:
اوالً منيجية البحث( )Research Methodالبحث العممي مهـ لكؿ انساف فمشػكا
اللوملػة تتطمػ

الحلػاة

تفكلػ اًر ومنهجػاً عمملػاً لحمهػػا وتػرتبط قلمػػة البحػػث ونتائجػػو ارتباطػاً و ل ػاً بػػالمنه

الػػذي لتبع ػػو الباحػػث م ػػف لػػاؿ تص ػػملـ البح ػػث وتحدلػػد جمل ػػع الوسػػائؿ واألدوا

الت ػػي س ػػوؼ

لسػػتعممها فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف مراحموحبػػدءا مػػف تحدلػػد المشػػكمة ووصػػفها اجرائل ػاً مػػرو اًر بالتلػػار
منهجلػ ػػة محػ ػػددة لجمػ ػػع البلانػ ػػا

المتعم ػ ػػة بهػ ػػا وانتهػ ػػاء بتحملػ ػػؿ البلانػ ػػا

واسػ ػػتلاص النتػ ػػائ

(ممحـ،)47: 2002،ولتحقيؽ أىداؼ البحػث الحػالي اسػتعممت الباحثػة المػنيج الوصػفي فػي
التعرؼ عمى (اسباب التسوؿ لدى المتسولة في مدينة بغداد).
والمنه الوصفي لهتـ بوصؼ الظا رة او الحدث وجمع الح ائؽ والماحظػا

عنهػا ووصػؼ

الظػػروؼ اللاصػػة بها(جػػابر وكػػاظـ،)40: 9973،ومحػػاوؿ التنبػػؤ بهػػا فػػي المسػػت بؿ (الكلانػػي
والشرلفلف.)27: 2007،
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ثانيػا مجتمػع البحػث( )Research Populationالباحػث أو اإلحصػائي ػو الػذي لحػدد
المجتمع المناس

اللاصػلة مػدار البحػث(عودة واللملمػيح)95: 2000حوللضػع المجتمػع

بحسػ

ال ػػذي تؤل ػػذ من ػػو العلن ػػة لتوزل ػػع مع ػػلف ػػو توزل ػػع المجتمعحوتتم ػػؿ ف ػػي البح ػػث الح ػػالي ب ػ ػمجتمع
(المتسوال

في مدلنة بغداد).

ثالثاً عينات البحػث( )Samples of Researchمجموعػة جزئلػة مػف المجموعػة الكملػة(عودة
واللملم ػ ػ ػػيح )95 : 2000مم م ػ ػ ػػة لمجتم ػ ػ ػػع البح ػ ػ ػػث له ػ ػ ػػا لص ػ ػ ػػائص مش ػ ػ ػػتركة (اب ػ ػ ػػو ص ػ ػ ػػالح
وعوضح)970: 2090حوتح ؽ أ داؼ البحث وتساعدض في التوصؿ الى نتائجو،وتتم ؿ علنػا
البحث الحالي باالتي:
-2العينػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػتطالعية بمغ ػ ػ ػ ػ ػ

العلنػ ػ ػ ػ ػػة االسػ ػ ػ ػ ػػتطاعلة لوضػ ػ ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػ ػ ػ ار الم لػ ػ ػ ػ ػػاس

وتعملماتو()30متسولة في مدلنة بغداد.
-1عينػػػػػػػػة التحميػػػػػػػػؿ اسحصػػػػػػػػائي السػػػػػػػػتبياف اسػػػػػػػػباب التسػػػػػػػػوؿ بمغػ ػ ػ ػ

علن ػ ػ ػػة التحمل ػ ػ ػػؿ

اإلحصائي()300متسولةحتـ التلار ف بالطرل ة العشوائلة مف مجتمع متسوال

مدلنة بغداد.

-3عينػػة الثبػػات بمغ ػ
وال با

علنػػة ال بػػا ()50متسػػولة فػػي مدلنػػة بغػػداد السػػتلران ال بػػا

بطرل ة التجزئة النصفلة وال با

بطرل ة الفا–كرونباخ.

رابع ػاً أداة البحػػث( )Tool of Researchتضػػمف البحػػث الحػػالي تعػػرؼ اسػػبا
المتس ػوال

فػػي مدلنػػة بغػػداد حولتح لػػؽ ذلػػؾ قام ػ

التسوؿ لدى المتسوال

التسػػوؿ لػػدى

الباح ػػة ببنػػاء اداة االسػػتبلاف المغمػػؽ السػػبا

في مدلنة بغداد،وسلتـ توضلح بناؤض في ذا الفصؿ.

بناء االستبياف المغمؽ السباب التسوؿ لدى المتسوالت في مدينة بغداد تطم
المغمؽ إالجراء

باالعػػادة

بنػاء االسػتبلاف

اآلتلة:

 –2وضػع تعريػؼ السػباب التسػػوؿ لػدى المتسػوالت فػي مدينػػة بغػداد( The causes of
)begging among women in the city of Baghdadفػي ضػوء االسػتبياف المفتػوح
وتعريؼ(الجرجاوي واليمص .)1022
 –1وضع فقرات االستبياف المغمػؽ السػباب التسػوؿ/لعػرؼ بضػرورة التح ػؽ مػف مػدى فهػـ أفػراد
العلنػػة لتعملمػػا

الم لػػاس وف ارتػػو ووضػػوحها لػػدلهـ(فرن،)960 :9980،ولتم ػػؿ بالبحػػث الحػػالي

بوضػػع ف ػ ار االسػػتبلاف المغمػػؽ السػػبا

التسػػوؿ بحسػ
924

االسػػتبلاف المفتػػو والمم ػػؿ بالسػؤاؿ (مػػا
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ىػػي اسػػباب التسػػوؿ مػػف وجيػػة نظػػركف ؟ ) عمػػى شػػكؿ ف ػ ار تػػتـ االجاب ػة عملهػػا مػػف لػػاؿ
التلػػار المتسػػولة لبػػدلؿ لنطبػػؽ عملهػػا مػػف بػػلف ا ػػة بػػدائؿ لم ػػؿ البػػدلؿ االوؿ اعمػػى درجػػة فػػي
اسػػبا

التسػػوؿ(،)3ولم ػػؿ البػػدلؿ األللػػر أدنػػى درجػػة( )9فػػي اسػػبا

التسوؿ،بمتوسػػط()2درجػػة

والمتم ػػؿ بالبػػدلؿ ال انيح ػػذا لجملػػع ف ػ ار االسػػتبلاف المغمػػؽ مػػا عػػدا الف ػ ار ()29،3،95فػػالعكس
صػػحلح،وباالعتماد عمػػى االسػػتبلاف المفتػػو تمكن ػ

الباح ػػة مػػف صػػلاغة()26ف رةحوكمػػا موضػػح

في(الممحؽ.)9/
–3عرض الفقرات عمى المحكميف المختصيف الستخراج الصدؽ الظاىري لممقياس/تـ مف لاؿ
عرض الباح ة ف ار االستبلاف المغمؽ السبا

التسوؿ المكوف مػف( )26ف ػرة عمػى مجموعػة مػف

المحكمػػلف بمػػد عػػدد ـ( )6محكماًحوم ممػػا موضػػح في(الممحػػؽ)9/و(الممحػػؽ)2/فبعػػد بلػػاف آراء ػػـ
وتحملمهػػا تػػـ اسػػتعماؿ(مربع كاي)لمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بلػػنهـ مػػف حلػػث ت للػػد ـ صػػاحلتها أو

رفضهاحوفي ضوء ذا االجراء تـ اإلب اء عمى جملع ف ػرة االسػتبلاف المغمػؽ إذ كانػ
المػ ػواف لف وغل ػػر المػ ػواف لف له ػػا ذا

الفػروؽ بػلف

دالل ػػة إحص ػػائلة عن ػػد مس ػػتوى()0,05ولص ػػالح ال ػػذلف أب ػػدوا

صاحلتهاحوم مما موضح في الجدوؿ(.)9
جدوؿ ( ) 2
أراء المحكميف في صالحية فقرات استبياف اسباب التسوؿ
الموافقوف
الفقرات ومجاالتيا

العدد

كؿ الفقرات (  ) 32فقرة

2

الن

غير الموافقيف
العدد

النسبة

قيمة كاي
المحسوبة*

سبة
20

-

-

3

0
%
* قلمة كاي الجدوللة عند مستوى الداللة ( )0,05لساوي (84ح،)3وبدرجة حرلة (.)9
 - 2وضوح فقرات المقياس وتعميماتو وحساب الوقت /بعػد اف تػـ توزلػع الف ػ ار
والتػػي ب ل ػ
تعملمػػا

جملعهػػا حس ػ

الػػ()26ف ػرة

قػػوة داللتهػػا اإلحصػػائلة فػػي ضػػوء اراء المحكمػػلف وم ػواف تهـ عمػػى

االسػػتبلاف وبدائمػػو طب تػػو الباح ػػة عمػػى العلنػػة االسػػتطاعلة المكونػػو مػػف()30متسػػولة
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م ػػف متسػ ػوال
المناسػ ػ

الوقػ ػ

مدلن ػػة بغ ػػداد لمعرف ػػة م ػػدى وض ػػو ف ػ ػ ار الم ل ػػاس وتعملمات ػػو وحس ػػا

لإلجاب ػػة عمل ػػو،ووجػػػػدت الباحثػػػػة اف جميػػػػع الفقػػػػرات واضػػػػحة ومفيومػػػػة بالنسػػػػبة

لممتسػوالت والبػػدائؿ الموضػػوعة مناسػػبة لمحصػػوؿ عمػػى اسجابػػةالواف الوقػػت المالئػػـ ل جابػػة
عمػى االسػتبياف ىػػو( )10دقيقةالوالػذي يمثػػؿ متوسػط مػػدى إجابػات الطالبػػات مػف()21دقيقػػة
إلى()11دقيقة.
 - 1تصػػحيا المقيػػاس /مػػف متطمبػػا

الحصػػوؿ عمػػى الدرجػػة الكملػػة إلجابػػة المتس ػوال

االستبلاف تحدلد مواقؼ اإلجابة لكؿ ف رة مف ف راتوحوحدد

عمػػى

الباح ة اماـ كؿ ف رة مػف االسػتبلاف

ا ػ ػ ػػة بػ ػ ػػدائؿحولكؿ بػ ػ ػػدلؿ درجتػ ػ ػػو التػ ػ ػػي لػ ػ ػػتـ مػ ػ ػػف لالهػ ػ ػػا حسػ ػ ػػا

وزف الف ػ ػ ػرة و ػ ػ ػػي عمػ ػ ػػى

التوالي(9ح2ح )3ذا لجملػع ف ػ ار الم لػاس مػا عػدا الف ػ ار ( )3،95،29فػالعكس صػحلح و ػي
عمػػى التػػوالي(3ح2ح،)9ووجػػػدت الباحثػػػة اف اعمػػػى درجػػػة يمكػػػف الحصػػػوؿ عمييػػػا لالسػػػتبياف
المفتوح()34درجةالوأدنى درجة()12بمتوسط فرضي قدر()11درجة.
 -2القػػوة التمييزيػػة)ُ /(Item Discriminationلعػػرؼ بمػػدى قػػدرة الف ػ ار عمػػى التمللػػز بػػلف
ذوي المستولا العملا وذوي المستولا الدنلا مف األفػراد فػي مػا للػص السػمة التػي ت لسػها الف ػرة
ف ػػي الم ل ػػاس(،)Shaw,1967:450واف اله ػػدؼ م ػػف ػػذا اإلجػ ػراء اإلب ػػاء عم ػػى الف ػ ػ ار المملػ ػزة
والجل ػػدة ف ػػي الم ل ػػاس لتم ػػؿ اللاص ػػلة الت ػػي وض ػػع
متطمباتها الحصوؿ عمى البلانا

م ػػف أجمه ػػا (،)Ebel,1972: 392وم ػػف

التي لتـ بموجبها تحملؿ الف ار لمعرفة قوتهػا التمللزلػة ح قامػ

الباح ة بتطبلؽ االستبلاف في(ممحؽ )3/عمػى علنػة عشػوائلة مكونػة مػف()300متسولة،واسػتعمم
الباح ة أسموبلف لتحملؿ الف ار حوالمتم ملف(أسمو المجموعتلف المتطرفتلف)و(أسمو عاقػة الف ػرة
بالدرجة الكملة)ح وكاالتي:
أ )أسػػػموب المجمػػػوعتيف المتطػػػرفتيف/بعػػد تصػػحلح اسػػتجابة المتس ػوال

عمػػى االسػػتبلاف بحس ػ

األوزاف المحػػددة لكػػؿ بػػدلؿ مػػف بدائمػػوحتـ تحدلػػد الدرجػػة الكملػػة لكػػؿ متسػػولة وترتل ػ
لاسػ ػػتبلاف ترتلب ػ ػاً تنازلل ػ ػاً بحس ػ ػ

الدرجػ ػػة التػ ػػي حصػ ػػم

االسػػتما ار

عملهػ ػػا كػ ػػؿ اسػ ػػتمارة مػ ػػف األعمػ ػػى إلػ ػػى

األدنىحوالتلػار نسػػبة قطػػع( )%27لممجموعػػة العملػا و( )%27لممجموعػػة الػػدنلاحلكوف ػػذض النسػػبة
تعطػػي أكبػػر حجػػـ وأقصػػى تمػػالز ممكػػف ))Kelly,1955:172حوفػػي ضػػوء ػػذض النسػػبة بمػػد عػػدد

االس ػ ػػتما ار الت ػ ػػي لض ػ ػػع

لمتحمل ػ ػػؿ االحص ػ ػػائي()962اس ػ ػػتمارة لاستبلاف،واس ػ ػػتعمم
926

الباح ػ ػػة
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االلتبار التائي لعلنتلف مست متلف اللتبار داللة الفروؽ بلف متوسطي درجا
والػػدنلا عمػػى كػػؿ ف ػرة مػػف ف ػ ار اسػػتبلاف اسػػبا
جملعهػػا مملػزة لكونهػػا ذا

ػوؿحوعد
التسػ
ُ

جملػػع ف ػ ار االسػػتبلاف()26ف ػرة

داللػػة إحصػػائلة عنػػد مسػػتوى()0,05ودرجػػة حرلػػة(،)960والجػػدوؿ()2

لوض ػػح ذل ػػؾح ف ػػي ك ػػؿ مجموع ػػة()89اس ػػتمارة وق ػػد كانػ ػ
السبا

المجموعتلف العملا

ح ػػدود ال ػػدرجا

ف ػػي االس ػػتبلاف المغم ػػؽ

التسوؿ لممجموعة العملا بلف(،)78-57ولممجموعة الدنلا بلف(.)59-49
جدوؿ ( ) 1

القوة التمييزية لفقرات االستبياف المغمؽ السباب التسوؿ بأستعماؿ أسموب المجموعتيف
المتطرفتيف
ؼ

االنحراف المعيبري
الوسط الحسببي
المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة
العليب
الدنيب
العليب
الدنيب

القيمة
التبئية
المحسوبة
*

ف

االنحراف المعيبري
الوسط الحسببي
المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة
العليب
الدنيب
العليب
الدنيب

القيمة
التائية
المحسوبة
*

2

2 , 03

2 , 45

3 , 54

3 , 43

30 , 87

35

3 , 83

2 , 24

3 , 45

3 , 54

5 , 34

1

2 , 27

2 , 13

3 , 54

3 , 27

40 , 73

34

2 , 23

2 , 74

3 , 58

3 , 04

8 , 17

3

2 ,28

2 , 70

3 , 83

3 , 07

54 , 85

34

2 , 31

2 , 53

3 , 04

3 , 45

40 , 20

2

3 , 74

2 , 14

3 , 53

3 , 31

27 , 22

38

3 , 84

2 , 85

3 , 85

3 , 55

33 , 13

1

3 , 24

2 , 41

3 , 58

3 , 48

33 , 03

37

3 , 54

2 , 45

3 , 44

3 , 73

4 , 54

2

2 , 33

2 , 51

3 , 54

3 , 43

03 , 82

31

3 , 33

3 , 08

3 , 05

3 , 84

55 , 87

3

3 , 23

3 , 47

3 , 43

3 , 44

37 , 43

23

3 , 34

3 , 54

3 , 54

3 , 85

04 , 48

4

2 , 33

2 , 14

3 , 54

3 , 31

25 , 18

23

2 , 33

2 , 31

3 , 05

3 , 44

42 , 44

5

3 , 34

3 , 14

3 , 01

3 , 80

23 , 50

22

3 , 53

2 , 24

3 , 41

3 , 58

1 , 43

20

2 , 23

2 , 41

3 , 53

3 , 58

7 , 03

20

3 , 24

3 , 54

3 , 43

3 , 85

37 , 53

22

2 , 24

2 , 15

3 , 50

3 , 25

44 , 10

25

2 , 32

2 , 87

3 , 34

3 , 52

15 , 27

21

3 , 70

2 , 14

3 , 55

3 , 31

55 , 14

24

3 , 15

2 , 77

3 , 45

3 , 00

35 , 88
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23

2 , 33

2 , 55

3 , 58

3 , 80

24

01 , 51

2 , 33

2 , 40

3 , 03

344 , 31 3 , 43

* ال لمة التائلة الجدوللة تساوي( )9,96عند مستوى داللو ( )0,05وبدرجة حرلة (.)960
ب)عالقػػػة درجػػػة الفقػػػرة بالدرجػػػة الكميػػػة/لعػػد ػػذا األسػػمو أدؽ الوسػػائؿ المعتمػػدة فػػي حسػػا
االتس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالمي لف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار الم ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس لكون ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لعطلن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا م لاسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً متجانسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

ف ارتػػو))Ferguson&Takane,1989:203حولتم ػػؿ باسػػتلران العاقػػة االرتباطلػػة بػػلف درجػػا

افراد العلنة عمى كؿ ف رة مف ف ار الم لاس ح وبلف درجاتهـ الكملة عمى الم لاس،واالعتماد عمػى
البلانػػا

المت ػوافرة مػػف العلنػػة التػػي اسػػتعمم

أسػػمو العلنتػػلف المتط ػرفتلف والبالغػػة()300متسػػولة

حول لاس العاقة تـ استعماؿ معامؿ ارتباط بلرسوف(فلركسوفح.)945 :9999
وبعػػد اسػػتعماؿ االلتبػػار التػػائي اللتبػػار الداللػػة المعنولػػة لمعامػػؿ االرتبػػاط تبػػلف اف الف ػػ ار
جملعه ػػا دال ػػة عن ػػد مس ػػتوى(،)0,05ولس ػػتدؿ مم ػػا ذك ػػر آنف ػػا إف الف ػ ػ ار جملعه ػػا ص ػػادقة ودال ػػة
إحصائلا حوالجدوؿ()3لوضح ذلؾ .
جدوؿ ( ) 3
عالقة الفقرة بالمجموع الكمي لالستبياف المغمؽ السباب التسوؿ
الفقرة

معامؿ

القيمة

االرتباط

التائية

الفقرة

معامؿ

القيمة

االرتباط

التائية
المحسوبة *

المحسوبة *
2

0 , 13

2 , 04

22

0 , 12

22 , 23

1

0 , 34

3 , 05

21

0 , 21

4 , 30

3

0 , 20

3 , 13

22

0 , 21

4 , 30

2

0 , 22

21 , 23

23

0 , 13

20 , 35

1

0 , 33

24 , 22

24

0 , 12

2 , 21

2

0 , 32

2 , 12

25

0 , 10

5 , 53

3

0 , 34

3 , 05

10

0 , 23

4 , 11

4

0 , 11

22 , 32

12

0 , 30

1 , 23

5

0 , 12

22 , 04

11

0 , 24

22 , 02
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20

0 , 20

3 , 13

13

0 , 33

2 , 44

22

0 , 22

3 , 32

12

0 , 15

21 , 22

21

0 , 23

21 , 14

11

0 , 13

22 , 54

23

0 , 33

2 , 03

12

0 , 23

5 , 25

* ال لمة التائلة المحسوبة تساوي ( )9,96عند مستوى داللو ( )0,05وبدرجة حرلة (.)298
 –2مؤشػػػػػرات صػػػػػدؽ المقيػػػػػاس)/(Validityلم ػ ػػؿ بال ػ ػػدرة عم ػ ػػى قل ػ ػػاس م ػ ػػا لفت ػ ػػرض قلاس ػ ػػو
(،)Tyler,1971:5و ػػو م ػػف اك ػػر المؤشػ ػ ار ال لاس ػػلة ا مل ػػة لمم ل ػػاس فالم ل ػػاس الص ػػادؽ ػػو
الم لػ ػ ػ ػ ػ ػػاس الػ ػ ػ ػ ػ ػػذي ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػلس مػ ػ ػ ػ ػ ػػا أعػ ػ ػ ػ ػ ػػد ل لاسػ ػ ػ ػ ػ ػػو او لح ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ الغػ ػ ػ ػ ػ ػػرض الػ ػ ػ ػ ػ ػػذي اعػ ػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػ ػػف
اجم ػ ػػو)،(Fransella,1981:4و ػ ػػو م ػ ػػف اللص ػ ػػائص الس ػ ػػلكومترلة األك ػ ػػر أ مل ػ ػػة م ارن ػ ػػة م ػ ػػع
اللص ػػائص األل ػػرى كال با (النبه ػػاف،)272: 2004،ولتم ػػؿ بم ػػدى ت دل ػػة الم ل ػػاس عمم ػػو كم ػػا
لنبغي(الشػ ػػمري"،)70: 2002،وبمػ ػػدى مائمػ ػػة الػ ػػدرجا

المسػ ػػتمدة مػ ػػف الم لػ ػػاس لاسػ ػػتعماال

المعلنػػة المناسػػبة لمغػػرض الػػذي بنػػي مػػف أجمػػو الم لػػاس"(عاـح،)277: 2009وقػػد تح ػػؽ الصػػدؽ
ف ػػي االس ػػتبلاف المغم ػػؽ الس ػػبا

التس ػػوؿ م ػػف ل ػػاؿ مؤشػ ػرلف ما(الص ػػدؽ الظ ػػا ري) ،و(ص ػػدؽ

البناء)حوكاالتي:
أ ) الصػدؽ الظػاىري(ُ /)Face Validityلع ّػرؼ الصػدؽ الظػا ري ب نػو المظهػر العػاـ لمم لػاس
وكلفلة صػلاغتها ومػدى وضػو ػذض المفػردا وتعملمػا الم لػاس ودقّتهػا
مف حلث نوع المفردا
ّ
وما تتمتّع بو مف موضػوعلة(الغرل )670: 9970،حولتم ػؿ بطرل ػة عػرض ف ػ ار الم لػاس عمػى
مجموع ػػة م ػػف المحكم ػػلف ذوي االلتص ػػاص لمحك ػػـ عم ػػى ص ػػاحلتها ف ػػي قل ػػاس م ػػا لػ ػراد قلاس ػػو

(.(Allen&Yen,1979:92
وقػػد تح ػػؽ ػػذا النػػوع مػػف الصػػدؽ فػػي االسػػتبلاف المغمػػؽ السػػبا
ف ارت ػ ػػو()26ف ػػ ػرة عم ػ ػػى ( )6محكمػ ػ ػاً م ػ ػػف ذوي االلتصاص ػ ػػا
مف(التدرلسػػ ػ ػ ػػللف فػػ ػ ػ ػػي الجامعػػ ػ ػ ػػا

التسػػوؿ مػػف لػػاؿ عػػرض

الت ػ ػػي تتعم ػ ػػؽ بموض ػ ػػوع الم ل ػ ػػاس

العراقلػػ ػ ػ ػػة)حوكما موض ػ ػ ػ ػػح ف ػ ػ ػ ػػي ج ػ ػ ػ ػػدوؿ()9المػػ ػ ػ ػػذكور آنف ػ ػ ػ ػػا

والممح ػػلف(،)2،9والػػذي بموجبػػو عػػد

جملػػع ف ػ ار االسػػتبلا

المغمػػؽ صػػادقةح لكونهػػا حصػػم

عمى نسبة اتفاؽ جملع المحكملف عند مسػتوى الداللػة(05ح)0ودرجػة حرلػة(،)9مػع تعػدلؿ الف ػ ار
بما لتاءـ والهدؼ مف بناء االستبلاف.
929

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثالث عشر
ب ) صػدؽ البنػػاء( /)Construct Validityتحملػؿ درجػػا

الم لػاس فػي ضػػوء مؤشػر نفسػػي

معػػلف((Cronbach, 1964:120-121حولهػػتـ بػػو التربػػوللف وعممػػاء الػػنفس الػػذلف لبح ػػوف فػػي
الملادلف الملتمفة(ولملاـ والرفلفح ،)358–357: 2003وتحقػؽ صػدؽ البنػاء لالسػتبياف المغمػؽ
السػػػباب التسػػػوؿ مػػػف خػػػالؿ اسػػػموبيف(عالقة الفقػػػرة بالدرجػػػة الكميػػػة لممقياس) و(المجموعػػػات
المتضادة).
* عالقػة الفقػػرة بالدرجػػة الكميػة لممقيػػاس لفتػرض ػػذا االسػمو اف الدرجػػة الكملػة لممسػػتجل
تعػػد محػػؾ لصػػدؽ الم لػػاس مػػف لػػاؿ إلجػػاد العاقػػة بػػلف درجػػة كػػؿ ف ػرة مػػف ف ػ ار االسػػتبلاف
المغمػؽ السػبا

التسػػوؿ البػالد()26فػػي البحػث الحػػالي مػع الدرجػػة الكملػة لوحوتعػػد الدرجػة الكملػػة

لمم ل ػ ػ ػ ػ ػػاس أفض ػ ػ ػ ػ ػػؿ مح ػ ػ ػ ػ ػػؾ لمم ارن ػ ػ ػ ػ ػػة (،)Anastasi,1979:154و ػ ػ ػ ػ ػػذا م ػ ػ ػ ػ ػػا اك ػ ػ ػ ػ ػػد عمل ػ ػ ػ ػ ػػو
نلممػػي(،)Nunnaly,1967:262وفػػي ضػػوء ػػذا المؤشػػر ظهػػر أف االسػػتبلاف المغمػػؽ قػػد اظهػػر
لوحوعػػد االسػػتبلاف المغمػػؽ صػػادقاً بنائل ػاً بحس ػ
معػػاما ارتبػػاط جلػػدة مػػع الدرجػػة الكملػػة
ُ
المؤشرحوالجدوؿ()3المذكور آنفا لوضح ذلؾ.

ػػذا

* المجموعػػػػػات المتضػػػػػادة اف االلتب ػ ػػار الص ػ ػػادؽ ػ ػػو ال ػ ػػذي لمل ػ ػػز ب ػ ػػلف اإلفػ ػ ػراد (الزوبع ػ ػػي
والروف)42: 9989،في السمة المراد قلاسها،وعمى ذا التػار الباح ػة مجمػوعتلف متطػرفتلف
م ػػف درج ػػا

المتسػ ػوال

تلتمف ػػاف ف ػػي مس ػػتوى اس ػػبا

التس ػػوؿ،وأعط

له ػػـ االس ػػتبلاف المغم ػػؽ

السبا التسوؿحوفي ضوء ذا المؤشر ُعد االستبلاف المغمػؽ صػادقاً بنائلاًحوالجػدوؿ()2المػذكور
آنفا لوضح ذلؾ.
 –3مؤشرات ثبات المقياس)/(Reliabilityمدى الدقة واالتساؽ في اداء االفػراد واالسػت رار فػي
النتػػائ اذا مػػا تػػـ تطبل ػػو مػرتلف)،(Barron ,1981:418والم لػػاس ال ابػ
ومست رة عف قػدرة المسػتجل

بػلف وقػ

لزودنػػا بنتػػائ متسػ ة

وآلػر عمػى أسػاس افتػراض اسػتمرار قدرتػو عمػى المسػتوى

نفسو(البسلميح،)373: 9997فالهػدؼ مػف حسػا

ال بػا

ػو تحدلػد الطػاء ال لاس،والجػاد طػرؽ

ت مػػؿ مػػف ػػذض االلطػػاء)،(Murphy,1988:63ولمكػػف تح لػػؽ ذلػػؾ إذا كان ػ
ت ػلس المفهػوـ نفسػو ح واسػت رار إجابػا

ف ػ ار الم لػػاس

المفحوصػلف عمػى الم لػاس( (Holt&Irving, 1971:

 60و نالػػؾ أك ػػر مػػف طرل ػػة لت ػػدلر معامػػؿ ال بػػا حنظ اًر لتعػػدد مصػػادر ألطػػاء ال لاسحوبالتػػالي
تػ ػ لر الطرل ػػة الواح ػػدة بن ػػوع أو أك ػػر م ػػف اللطػ ػ ح ف ػػبعض األلط ػػاء تظه ػػر ف ػػي ن ػػوع مع ػػلف م ػػف
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معػػاما
لم با

ال بػػا

الباح ػػة مؤش ػرلف

وال تظهػػر فػػي نػػوع ألر(العػزاويح،)97: 2008لػػذلؾ اسػػتعمم

ما:

أ)الثبػات بطريقػة ثبػات التجػانس)/(Reliability of Internal Consistencyومػف أشػهر
طرائ هػػا طرل ػػة التجزئػػة النصػػفلة)((Split–Half Methodالع ػزاويح)97: 2008حوتػػتـ بت سػػلـ
ف ار االستبلاف المغمؽ إلى قسملف متكافئلفحواعتبار كؿ مف ال سملف لشتمؿ عمى علنة منفصمة
م ػػف المف ػػردا (عاـح)235: 2009حوحس ػػا

معام ػػؿ االرتب ػػاط ب ػػلف إجاب ػػا

اإلفػ ػراد ع ػػف ػػذلف

ال سملف(الزوبعي وآلروفح،)39: 9989وتُعد طرل ة ال سػمة إلػى نصػفلف م لاسػا ل لػاس التجػانس
ال ػ ػػدالمي (ولمل ػ ػػاـ والػ ػ ػرفلفح ،)343 :2003وبع ػ ػػد حس ػ ػػا معام ػ ػػؿ االرتب ػ ػػاط لنص ػ ػػفي االس ػ ػػتبلاف
المغمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ(بلف الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار الفردلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والزوجلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لاستبلاف)بوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطة معامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ارتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاط
(بلرسػ ػػوف)والبالد()0,93ولتصػ ػػحلح معامػ ػػؿ االرتبػ ػػاط السػ ػػتلران معامػ ػػؿ ال بػ ػػا
استعمم

لالتبػ ػػار ككػ ػػؿ

الباح ة المعادلة التصحلحلة والذي بمد(.)0,94

وعدت ىذه العالقة جيدة إذ يشػير فػوروف)(Foranإف معامػؿ الثبػات الجيػد ينبغػي إف يزيػد
عف(.)Foran,1961:85( )%30
وكذلؾ استعممت الباحثة طريقة الثبات بوساطة معادلة ألفا-كرونبػاخ أو معامػؿ االتسػاؽ
الػػداخمي(/) Alpha Formula for Internal Coefficientتعتمػػد ػػذض الطرل ػػة عمػػى
اتسػػاؽ اسػػتجابة الفػػرد مػػف ف ػرة إلػػى ألػػرى ( ورنػػدالؾ و جػػلفح،)79 :9989والسػػتلران ال بػػا

تػػـ

استعماؿ الفا–كرونباخ لاتساؽ الدالميحوبمد معامؿ ال با ()0,95حوتعد ذض النتلجة عاللة وتػدؿ
عمى وجود با

ٍ
عاؿ بلف مجموع تبالف األجزاء والتبالف الكمي).(Anastasi,1988:126

ب)الثبػػات بطريقػػة إعػػادة االختبػػار(/)Reliability of Test-Retest Methodتسػػمى
الزمفحولعد االلتبػار ابتػاً إذا حصػمنا
بطرل ة با السكوف ()Stabilityحوتعرؼ باالست رار عبر
ُ
منو عمى النتائ نفسها عند إعادة تطبل و عمى اإلفػراد أنفسػهـ وفػي ظػؿ الظػروؼ نفسػها(الزوبعي
وآل ػ ػ ػ ػ ػػروفح)30: 9989حولس ػ ػ ػ ػ ػػمى معام ػ ػ ػ ػ ػػؿ ال ب ػ ػ ػ ػ ػػا
االسػػت رار)،(Murphy,1988: 65ولتطم ػ
زمنلػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،وحسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
وال ػػاني):52

المحس ػ ػ ػ ػ ػػو به ػ ػ ػ ػ ػػذض الطرل ػ ػ ػ ػ ػػة بمعام ػ ػ ػ ػ ػػؿ

اعػػادة الم لػػاس عمػػى علنػػة ال بػػا

معامػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ االرتبػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاط ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلف درج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

،(Zeller&Carmines,1980ولغ ػػرض اس ػػتلران ال ب ػػا
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البالغػة()50متسػولةحوتـ إعػادة تطبل ػو عمػى

الباح ة بتطبلؽ االستبلاف(ممحؽ)3/عمى علنة ال بػا

العلنة نفسها بعد مرور اسبوعلف اذ لرى(ادمز)اف اعادة تطبلؽ الم لاس لمتعرؼ عمػى باتػو لجػ
اف الل ؿ عف ذض المدة)(Adams ,1964: 58حوبعد حسا
معام ػ ػػؿ ال ب ػ ػػا

معامػؿ ارتباط(بلرسػوف)تـ اسػتلران

لاس ػ ػػتبلاف المغم ػ ػػؽ وال ػ ػػذي بم ػ ػػد(،)0,75وع ػ ػػد

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوروف)(Foran,1961إف معامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ال بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
عف()Foran,1961:85))%70حوتدؿ عمى وجود با
خامساً الوسػػائؿ اسحصػػائية اسػػتعمم

الجلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد لنبغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي إف لزلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

عا ٍؿ بلف التطبل لف األوؿ وال اني.

الباح ػػة الوسػػائؿ االحصػػائلة المناسػػبة فػػي البحػػث الحػػالي

باالسػػتعانة بالبرنػػام االحصػػائي)(SPSSفاسػػتعمم

صػػاحلة ف ػ ار استبلاف(اسػػبا

ػ ػػذض العاق ػ ػػة جل ػ ػػدة إذ لش ػ ػػلر

مربػػع كػػاي لمعرفػػة داللػػة اراء المحكمػػلف فػػي

التسػػوؿ)،وااللتبار التػػائي()T-Testلعلنتػػلف مسػػت متلف السػػتلران

ال وة التمللزلة لف ار االستبلاف،ومعامؿ إرتباط بلرسػوف أللجػاد العاقػة االرتباطلػة بػلف درجػة كػؿ
ف ػرة والدرجػػة الكملػػة ألغ ػراض تحملػػؿ الف ار حول لػػاس ال بػػا

بمعنػػى االسػػت رار الستبلاف(اس ػػبا

التسػػوؿ)بلف التطبل ػػلف األوؿ وال ػػاني والجػػاد العاقػػة بلنهمػػا ،ال لمػػة التائلػػة( )t-Valueالسػػتلران
الداللػػة المعنولػػة لمعامػػؿ ارتبػػاط بلرسػػوف،ومعادلة ألفػػا-كرونبػػاخ ل لػػاس ال با ،وااللتبػػار التػػائي
لعلنػػة واحػػدة اللتبػػار داللػػة الفػػرؽ بػػلف متوسػػط درجػػا

العلنػػة عمػػى الم لػػاس والمتوسػػط الفرضػػي

لو.
الفصؿ الرابع (عرض النتائج وتفسيرىا)
لتضمف ذا الفصؿ عرضاً لمنتائ التي تـ التوصؿ إللها في البحث وتفسلر ذض النتائ ،ومف

ـ اللرون بمجموعة مف االستنتاجا

والم ترحا ،وكما لمي:

والتوصلا

لتح لؽ دؼ البحػث المتم ػؿ بػالتعرؼ عمػى اسػبا
قام ػ ػ ػ ػ ػ ػ

التسػوؿ لػدى المتسػوال

الباح ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بتطبلػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ االسػ ػ ػ ػ ػ ػػتبلاف المغمػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ السػ ػ ػ ػ ػ ػػبا

عمػػى()300متسولة،وأشػػار نتػػائ قلػػاس اسػػبا

فػي مدلنػة بغػداد

التسػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ بصػ ػ ػ ػ ػ ػػورتو النهائلػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التسػػوؿحوم مما موضػػح فػػي جػػدوؿ()4أف مجمػػوع

أفػ ػ ػ ػ ػراد علن ػ ػ ػ ػػة التطبل ػ ػ ػ ػػؽ البالغ ػ ػ ػ ػػة()300متس ػ ػ ػ ػػولةحقد حص ػ ػ ػ ػػمف عم ػ ػ ػ ػػى متوس ػ ػ ػ ػػط حس ػ ػ ػ ػػابي ق ػ ػ ػ ػػدرض
()54,24درج ػ ػػة،وانحراؼ معل ػ ػػاري ق ػ ػػدرض()6,83درجةحوق ػ ػػد حسػ ػ ػ

المتوس ػ ػػط الفرض ػ ػػي لمم ل ػ ػػاس

فبم ػ ػ ػ ػػد()52درج ػ ػ ػ ػػة،وبما إف ال لم ػ ػ ػ ػػة المحس ػ ػ ػ ػػوبة البالغ ػ ػ ػ ػػة()5,68اكب ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػػف ال لم ػ ػ ػ ػػة الجدولل ػ ػ ػ ػػة
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والبالغػ ػ ػػة()9,65عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتوى()0,05وبدرجػ ػ ػػة حرلػ ػ ػػة (،)299و ػ ػ ػػذا لشػ ػ ػػلر إلػ ػ ػػى وجػ ػ ػػود داللػ ػ ػػة
إحصائلة،أي إف العلنة (متسوال

متبالنة في المتوسط الحسػابي لمعلنػة

مدلنة بغداد)لدلهف اسبا

مع المتوسط الفرضي لممجتمع.

الجدوؿ ( ) 2
االختبار التائي لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسط الدرجات في استبياف اسباب التسوؿ والمتوسط الفرضي
لدى افراد عينة التحميؿ اسحصائي
حجـ

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

القيمة

القيمة

العينة

الحسابي لمعينة

المعياري

الفرضي

التائية

التائية

المحسوبة

الجدولية

300

54 ,24

6,83

52

5 , 68

9 , 65

تستنت الباح ة مف ذلؾ أف مستوى اسبا

التسوؿ لدى المتسوال

مستوى الداللة

0 , 05

في مدلنة بغػداد عػالي

م ارنو مع المتوسػط الفرضػي،و ذا نتلجػة لمػا لعلشػو العػراؽ مػف احػداث اسػتنائلة ا ػرة عمػى جملػع
شػرائح المجتمػػع  ،والسػػلما مػػف الناحلػػة االقتصػػادلة التػػي جعمػ

المػرأة تعمػػؿ لكسػ

نتلجة لصعوبة الحصوؿ عمى العمؿ نجد ا تمج الى التسوؿ مف اجؿ كس

العػػلش ولكػػف

تاملف معلشػة نفسػها

وعائمتها .
اما فلما للص اي ف رة اك ر حدة مف غلر ا فتتم ؿ بالف رة(")9تتابع الحرو
وال وضع ال ار ف لمعراؽ التي أد

الى ارتفاع حاال

البطالة والمشاكؿ االقتصادلة"اذ تم ؿ وزنها

المرجح ووزنها المئوي عمى التوالي(،)998.78 (،)3.69اما ادنى درجتو ف د كان
الف رة(")98السكف في مناطؽ مكتظة بالسكاف وال تتوفر فلها اللدما
األطفاؿ وتح

وط ة ذض الظروؼ بالهرو

واألزما
مف نصل

الازمة اذ لضطر

لمشارع،حلث لنتظر ـ رفاؽ السوء الذلف لؤ روف

عملهـ بشكؿ مباشر بتصرفاتهـ وملولهـ والتي غالباً ما تكوف االنحراؼ والتشرد والتسوؿ وكؿ
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ذلؾ بعلداً عف رعالة األ ؿ وتوجلههـ"اذ تم ؿ وزنها المرجح ووزنها المئوي عمى التوالي(،)2.69

( ،)86.78وكما موضح في الجدوؿ(. )5

الجدوؿ ( ) 1
االختبار التائي لمعرفة الوزف المرحج والوزف المئوي لفقرات االستبياف المغمؽ السباب التسوؿ لدى
المتسوالت في مدينة بغداد
تكرار
الوز
ن3

ت

ت
الفقرة
ببلمقيبس

9

9

2

90

3

5

4

2

الترمؿ والتلتـ وف داف المعلؿ لاسرة

5

26

عدـ وجود او تحدلد جهة ملتصة 55

6

24

7

25

الفقرات
تتابع الحرو

واألزما

لمعراؽ التي أد

والوضع ال ار ف 6

تكرار
الوزن
2

تكرار
الوز
ن0

73 229

الى ارتفاع حاال

الوزن
المرج
ح

الوزن
المئوي

998.7 3.6
9

8

البطالة والمشاكؿ االقتصادلة
عمملا

التهجلر ال سري واعماؿ العنؼ 99

الطائفي التي اب

96 996
5

الك لر مف العائا

997.5 3.5
7

مف دوف معلؿ
وما لح و العراؽ مف 2

العنؼ والتفج ار
اعماؿ ار ابلة آذ

92 206

الى تزالد المحتاجلف

996.2 3.5
3

2

لممعونة
20

89

96

3

9
38 207

لمتابعة التسوؿ في العراؽ
42 297

التسوؿ
التعململة وتدني المستوى 29
934

74

6

992.3 3.4
9

96

4

993.6 3.4
5

ضعؼ الدور الحكومي في معالجة ظا رة 49
انعداـ الكفاءا

994.9 3.4

8

999.9 3.3
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7

التعملمي المذاف لحوالف دوف حصوؿ 0
المتسوؿ عمى عمؿ
ضعؼ وسوء توجلو وسائؿ االعاـ مف 26

8

22

9

29

توفر فرص العمؿ

90

99

ضعؼ دور المدرسة في التوجلو والرعالة

99

20

غاء اسعار اجراء العمملا

92

97

الف ر والجهؿ وسوء الوضع المعلشي

93

3

94

99

95

92

96

96

كت

ومجا

24

94

واذاعة وتمفزلوف تؤ ر 2

باالطفاؿ اذا كان

909.8 3.3
3

2

غالتها مجرد الربح

المادي ف ط م ابؿ ت دلـ الصور المنحطة
والدعالا

الماجنة والبرام

الساقطة

واالفاـ الهابطة التي غالبا ما لت ر بها
االطفاؿ وت ود ـ نحو الت ملد األعمى
لانحراؼ
22

44

30

6
48

9
99 935
7

الجراحلة

908.5 3.2

6

49 245

2

96 930

907.2 3.2
5

32

43 225

توفر الرعالة الصحلة الازمة

الطاؽ التي تؤدي الى 29

77 994

تفكؾ االسرة وب ائها دوف معلؿ

7
903.4 3.9

انتشار االمراض بشكؿ كبلر،والسلما 22

0

االمراض السمطانلة
3

غاء اسعار االدولة
935

97 925

2

902.9 3.0
9

92 958

8

904.7 3.9

3
تزالد حاال

6

905.9 3.2
9

8

4

4

900.8 3.0
5

6

99.58 3.0
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2
97

9

98

8

التعود عمى التسوؿ فبعد اف كاف وسلمة 0
عمى

لمحصوؿ

مستمزما

93 965
5

الحلاة

9
2.9

98.3

7

الضرورلة اصبح غالو بحد ذاتو لمحصوؿ
عمى ال راء
العوؽ

الجسدي،والع مي

الذي

لجبر 94

صاحبو عمى التسوؿ

4

99

23

غاء اسعار اجرة االطباء

4

20

6

عدـ او تالر الحصوؿ عمى المساعدة 98

23 933

3
97 997
9

مف الجها

97.02 2.9

88

26

المسؤولة بعد التعرض 6

95.74 2.8
9
94.46 2.8
5

لمظروؼ التي تجبر المتسوؿ لمحصوؿ
عمى المعونة
29

95

قوة صمة الرحـ

95

66 299

22

94

امتهاف التسوؿ كمهنة تدر األمواؿ 99

56 929

23

93

24

4

25

7

93.98 2.8
9

الطائمة وتدار مف قبؿ شبكا

التسوؿ 5

2.7

99.9

7

التي تستغؿ االطفاؿ والنساء والمعاقلف
مف اجؿ زلادة امولهـ
توارث الظا رة مف اآلباء وانت الها إلى 99

92 969
0

األبناء
الكسؿ والرغبة بالحصوؿ عمى الماؿ 93
بطرؽ سهمة

78

20
9

نشوء الطفؿ في أسرة مفككة منحمة لم لاً 3
936

97 924

90.62 2.7
3
89.34 2.6
9
88.06 2.6
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فالطفؿ الذي لعلش اجواء اسرلة منحمة
سواء سببها انحراؼ األ

3

5

أو األـ البد

وانو سوؼ لت ر بها وتدفعو باتجاض
االنحراؼ والتشرد والتسوؿ
26

98

السكف في مناطؽ مكتظة بالسكاف وال 99
تتوفر فلها اللدما
األطفاؿ وتح
بالهرو

92 960

الازمة اذ لضطر
وط ة

9

86.78 2.6
9

ذض الظروؼ

لمشارع  ،حلث لنتظر ـ رفاؽ

السوء الذلف لؤ روف عملهـ بشكؿ مباشر
بتصرفاتهـ وملولهـ والتي غالباً ما تكوف

االنحراؼ والتشرد والتسوؿ وكؿ ذلؾ بعلداً
عف رعالة األ ؿ وتوجلههـ

التوصيات) )Recommendationsفي ضوء نتائ البحث الحالي توصي الباح ة ما ل تي:
 ضرورة اإلفادة مف استبلاف اسبافي الكشؼ عف االسبا

التي اد

التسوؿ لدى المتسوال

في مدلنة بغداد الذي أعدتو الباح ػة

الى انتشار ظا رة التسوؿ بهذا الشكؿ .

 ضرورة حث الباح لف والدارسلف عمى اجراء المزلد مف االبحاث والد ارسػالاؿ اال تماـ باالنعكاسا

لمفهػوـ التسػوؿ مػف

السمبلة لهذض الظا رة والعمؿ عمى الت ملؿ مف حدتها .

 زلادة الدور الذي تمعبو المرأة في التنملة . االرت اء بالبني ال لملة السائدة في المجتمع العربي لمواكبة تطػور المػرأة والتنملػة فػي الػدوؿ المت دمػة.
 توسلع ح وؽ المرأة السلاسلة والدستورلة في المجتمع العراقي . زلادة مستوى الحضور النسائي في المجتمع العربي عمى المستوى العاـ واللاص . -اال تماـ بصحة المرأة  ،والسلما في حاال

الحمؿ والوالدة والنفاس .
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 التعرؼ عمى اسباالسب

التسوؿ لدى كؿ حالة ومعالجتها بصورض فردلو او جمعلو حس

نوع

المؤدي الى التسوؿ .

 تنملة الطفولة ورعالتها وصوف ح وقها  ،والدفاع عنها . -استحداث جهة مسؤولة تتولى الرعالة الاح ة بالمتسوال

الصغل ار

بعد تنفلذ احكامهـ وذلؾ

لمحلمولة دوف عودتهف لمتشرد والتسوؿ .
اللاصة واأل ملة لت وـ بدور ا تجاض المتسوال

 -الترللص لمجمعلا

األطفاؿ .

 -اال تماـ بالتنشئة االجتماعلة لمطفولو في العراؽ  ،والسلما متابعة أسالل

الوالدلف في رعالة

ابنائهـ والسلما رعالة االحداث.
 ت ملف الحمالة الازمة لاسر العراقلة مف عوامؿ الضعؼ والف ر الذي للمفو تدني الحلاةاالجتماعلة.
 -استحداث تشرلعا

متشددة لمحد مف الطاؽ وتعدد الزوجا

وما لع

ذلؾ مف تشرد

األحداث .
 -اصدار تشرلعا

تضمف ح وؽ االفراد .

 االسراع بحصوؿ المستح لؽ عمى ح وقهـ . -توفلر اللدما

الصحلة .

 تعاوف و ازرة التربلة مع الجها -ال لاـ بحما

الملتصة لمحد مف ظا رة التسر مف المدارس.

اعاملة توعولة في ذا المجاؿ وذلؾ بتلصلص برام تمفزلونلة واذاعلة

تستضلؼ ملتصلف بشؤوف األطفاؿ المتسوللف والمتشردلف لدراسة ذض المشكمة والجاد الحموؿ
لها.
 -الجاد فرص عمؿ لطمبة وتامذة المدارس في العطمة الصلفلة في ملتمؼ و از ار

ومؤسسا

الدولة .
 ع د دو ار ت لفلة لها طابع ارشادي تتكمـ عف التسوؿ واض اررض . محاربة التسوؿ بحؿ مشكمة الف ر والبطالة عبر تبني الدولة لططا مدروسة مف ش نها تطولؽاالزمة التي لمر بها العراؽ .
 -اعطاء دور لممؤسسا

الدلنلة في محاربة التسوؿ .
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 اعطاء دور لوسائؿ االعاـ لمحد مف التسوؿ بالران برام تكافح التسوؿ . -قلاـ الجامعا

بدور توعوي وارشادي مف اجؿ الحد مف التسوؿ .

 تشرلع ال وانلف التي تحد مف التسوؿ ومتابعة تنفلذ ا. توفلر فرص عمؿ لممتسوال -توفلر السكف لممتسوال

بما لتناس

مع مؤ اتها.

.

 توفلر دور رعالة لكبار السف والعجزة والمعوقلف . توفلر الرعالة لأللتاـ في دور الدولة اللاصة بهـ . إلواء األحداث في الدور التابعة لدائرة إصا األحداث .واالبحاث لتكوف مكممة لمبحث الحالي

المقترحات( )Suggestionsلمكف اقت ار بعض الدراسا
منها:
 -ال لاـ ببحث لمتعرؼ عمى مستوى اسبا

التسوؿ لدى المتسوال

وعاقتها مػع متغلػ ار تربولػة

ونفسلة.
 ال لػػاـ ببح ػػث مل ػػداني لمتع ػػرؼ عم ػػى مس ػػتوى واقػػع المػػرأة العراقل ػػة وعم ته ػػا بالتنمل ػػة وبمزاول ػػة مهن ػػةالتسوؿ .
 ال لاـ ببحث لمتعرؼ عمى فاعملة استعماؿ أساللالمرأة العراقلة الضرار التسوؿ م ؿ استعماؿ أسالل

وفنلا
النظرلا

 ال لػػاـ ببحػػث لمتعػػرؼ عمػػى فاعملػػة اسػػتعماؿ أسػػاللالمرأة في المجتمع العراقي م ؿ استعماؿ أسالل

النظرلا

إرشادلة فػي تنملػة الػوعي اإلنمػائي لػدى
المعرفلة .

وفنلػػا

إرشػػادلة فػػي تنملػػة الػػوعي نحػػو دور

السموكلة .

المصادر
* أبػػو جادو،صػػالح محم ػػد عمػػي( )2000عمػػػـ الػػػنفس التربػػػوي ط،9عم ػػاف،دار المسػػلرة لمنش ػػر
والطباعة.
* أبو صالح،محمد صبحي وعوض،عدناف محمد( :)2090مقدمة في اسحصاء مبادئ وتحميػؿ
باستخداـ ،SPSSط،2عماف ،دار المسلرة لمنشر والتوزلع والطباعة.
* أبو غزالة ،سملرة عمػي ( )2000دراسة اكمنيكية لشخصػية المتسػوؿ باسػتخداـ مػنيج دراسػة
الحالة مجمة العموـ التربولة  ،مجمد  ، 8العدد الرابع  ،مصر .
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* ابو المعاطي ماىر( )1002ت ولـ البرام والمنظما

االجتماعلة مكتبة زىراء الشػرؽ

القاىرة .
* بدوي زكي ( )2541معجـ مصطمحا

العموـ االجتماعلة مكتبة لبناف بيروت .

* ت رلر التنملة البشرلة نهضة الجنو ت دـ بشري في عالـ متنوع . 2093
* ثورنػػدايؾ وبػػرت وىجيف اليزابيػػث( )2545ال لػػاس والت ػػولـ فػػي عمػػـ الػػنفس والتربلػػة ترجمػػة
عبد اهلل زيد الكياؿ وعبد الرحمف عدس عماف مركز الكتب االردنية.

*جابر،جػ ػػابر عبػ ػػد الحملػ ػػد وكاظـ،احمػ ػػد للػ ػػري( )9973منػػػػاىج البحػػػػث فػػػػي التربيػػػػة وعمػػػػـ
النفس،دار النهضة العربلة العربلة،ال ا رة،مصر.
* جبري  ،عبد المنعـ(:)2009المرأة عبر التاريخ البشري،االصدار ال اني،دمشؽ،دار صفحا
لمدراسة والنشر.
* الجرجاوي  ،زلاد عمي والهمص  ،عبد الفتا

عبد الغني ( : )2094دراسة تحميمية لظاىرة

التسوؿ في مدينة غزة وسبؿ عالجيا  ،المؤتمر العاشر ل سـ عمـ النفس في كملة االدا

.بجامعة

طنطا المنع د مف  ، 2094 / 3 / 24 - 22مصر .
* الجهاز المركز لاحصػاء ( )2006خارطة الحرماف ومستوى المعيشة ،و ازرة التلطػلط  .فػي
(الدباغ) 2009 ،
* حمػزة ،جمػػاؿ ملتػػار ( )2005دراسػػة لػػبعض ابعػػاد الشخصػػية لالطفػػاؿ المتسػػوليف مجمػػة
العموـ التربولة  ،العدد الرابع  ، ،مجمد  ، 93العدد  ، 44مصر .
* حمػ ػزة ،جم ػػاؿ ملت ػػار ( )2090االسػػػرة المفككػػػة وعالقتيػػػا بخصػػػائص وسػػػمات شخصػػػية
المراىؽ مجمة عمـ النفس  ،العدد الرابع  ، ،مجمد  ، 23العدد  ، 87مصر .
* حنتوش،معلوؼ ذنوف(،)9987عمـ النفس الرياضي،الموصؿ،جامعة الموصؿ.
* زنكنة  ،لفاء (  : ) 2008مدينة األرامؿ المرأة العراقية في مسيرة التحرير  ،ترجمة مركز
دراسا

الوحدة العربلة  ،ط  ، 9بلرو  ،مركز دراسا

الوحدة العربلة .

* الزوبعي،عب ػػد الجمل ػػؿ وال ػػروف( )9989االختبػػػارات والمقػػػاييس النفسػػػية و ازرة التعم ػػلـ الع ػػالي
والبحث العممي،الموصؿ ،جامعة الموصؿ.
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* الشمري،جاسـ الفلاض( )2002عمـ النفس التجريبي بغداد.
* الطبلػػاني ،صػػا عبػػد ا ( )2004ظػػػاىرة التسػػػوؿ وكيفيػػػة عالجيػػػا فػػػي الفػػػؽ االسػػػالمي
مجمة الدراسا

االجتماعلة  ،مجػمد  ، 9العدد  ، 97جامعة صنعاء  ،اللمف .

* عبد ال ادر  ،زكلة (  : ) 2006تقييـ كفاءة وفعالية مؤسسات رعاية المتسوؿ دراسة مطبقة
عمى مؤسسات رعاية المتسوليف بحمواف  ،مجمة دراسا

في اللدمة االجتماعلة والعموـ االنسانلة ،

المجمد  ، 2العدد  ، 29مصر .
* عبد المتعاؿ  ،صا الدلف (  : ) 9964اثر العوامؿ االجتماعية في تشريد االحداث مع دراسة
تطبيقية عمى فئة جامعي اعقاب السجائر بمدينة القاىرة  ،رسالة ماجستلر غلر منشورة  ،جامعة
ال ا رة .
* العػ ػزاوي،رحلـ ل ػػونس( )2008المنيػػػػؿ فػػػػي العمػػػػوـ التربويػػػػة القياس والتقػػػػويـ فػػػػي العمميػػػػة
التدريسية ط،9عماف ،دار دجمة لمتوزلع والنشر.
* عاـ،ابتسػػاـ( )2003الجمعػػػات اليامشػػػية دراسػػػة انثرولوجيػػػة لجمعػػػات المتسػػػوليف بمدينػػػة
القػػػاىرة  ،ت ػػدلـ فػػاروؽ محم ػػد الع ػػادلي ،فمسػػفة ال ا رة،كمل ػػة االدا

 ،مركػػز البح ػػوث والد ارس ػػا

االجتماعلة  ،مشروع تو لؽ االنتان العربي في غمـ االجتماع .
* عاـ،صػػا الػػدلف محمػػود( )2009االختبػػارات التشخيصػػية مرجعيػػة المحػػؾ فػػي المجػػاالت
التربوية والنفسية والتدريبية ط،2ال ا رة،دار الفكر العربي.
*  )2009( ----------------------القيػػػػاس والتقػػػػويـ التربػػػػوي فػػػػي العمميػػػػة
التدريسية ط،2عماف،دار المسلرة لمنشر والتوزلع والطباعة.
* عودة،احم ػػد س ػػمماف واللملمي،لمل ػػؿ لوس ػػؼ( )2000اسحصػػػاء لمباحػػػث فػػػي التربيػػػة والعمػػػوـ
اسنسانية ط،2آربد،االردف،دار األمؿ لمنشر والتوزلع.
* الغرل ،رمزلة( :)9970القياس والتقويـ النفسي،مكتبة األنجمو،ال ا رة.
* فرن،صفو ( )9980القياس النفسي،دار الفكر العربي،ال ا رة.
* فهمي،محمد سلد ( )2000اطفاؿ الشوارع مأساة حضارية في االلفية الثالثة ،مكتبة الجامعة
،االسكندرلة.
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* فوزلة،مصابلح( )2009التسوؿ بيف الحاجة واالمتياف ،رسالة ماجستلر غلر منشورة ،
جامعة البملدة ،الجزائر.
* فلركرسوف،جورن اي(:)9999التحميؿ االحصائي في التربية وعمـ النفس،ترجمػة نػاء محسػف
العكلمي،بغداد،دار الحكمة لمطباعة والنشر.
م موؿ العمر ولكللدلا الموسعة الحرة .

* قائمة الدوؿ حس

* الكلاني،عبد ا زلػد والشرلفلف،نضػاؿ كمػاؿ(:)2007مػدخؿ الػى البحػث فػي العمػوـ التربويػة
واالجتماعية اساسياتو–مناعجو تصاميميو أسػاليبو االحصػائية،ط ،2عمػاف ،دار المسػلرة لمنشػر
والتوزلع والطباعة.
* مجموعة االمـ المتحدة لمتنملة ( : )2003اعداد الت ارلر الوطنلة لا داؼ التنمولة لالفلة ،
المذكرة التوجيية الثانية ( تشريف االوؿ  /اكتوبر) .
* ممحـ،سػػامي محمػػد( )2002منػػاىج البحػػث فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس ط،2عمػػاف،دار المسػػلرة
لمنشر والتوزلع والطباعة.
* مركز دراسا
سمسمة كت

الوحدة العربلة (  : ) 9999المرأة العربية بيف ثقؿ الواقع وتطمعات التحرر ،

المست بؿ العربي  ،العدد  ، 59ط  ، 9بلرو  ،مركز دراسا

* مركز دراسا

الوحدة العربلة .

الوحدة العربلة (  : ) 2006المرأة العربية في المواجية النضالية والمشاركة

العامة  ،سمسمة كت

المست بؿ العربي  ،العدد  ، 53ط  ، 9بلرو

 ،مركز دراسا

الوحدة

العربلة .
* النبهاف،موسى(:)2004أساسػيات القيػاس فػي العمػوـ السػموكية،دار الشػروؽ لمنشػر والتوزلػع،
عماف،األردف.
* الوحلدي،ملسوف العطاونة ( )2002ظاىرة التسوؿ في محافظة غزة ،مجمة الطفولة والتنملة
لمدراسا

والبحوث ،المجمد  ، 2العدد  ، 6ال ا رة .

* ولملاـ،مػ ػ ػ ػػا ار نػػ ػ ػػز و ال ػ ػ ػ ػرفلف،ا ممف( )2003القيػػػػػػػػاس والتقػػػػػػػػويـ فػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػة وعمػػػػػػػػـ
النفس،ط،9العلف،االما ار العربلة المتحدة،دار الكتا الجامعي.
*Adams, Gloria Sachs (): Measurement and Evaluation in
Education Psychology and Guidance, New York.
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*( 2 ) United Nations World Population Propsects: 2006 revision – Table
A.17 for 2005-2010
ممحؽ ()2
استبانو أراء السادة المحكميف في صالحية فقرات استبياف اسباب التسوؿ لدى المتسوالت في
مدينة بغداد (بصورتو االولية)
المحترـ

حضرة األستاذ الفاضؿ
تحية طيبة ...

تروـ الباح ة ال لاـ ببحث لهدؼ إلى قلاس (اسباب التسوؿ لدى المتسوالت في مدينة
بغداد) ،ولتطم
والدراسا

ذا األمر بناء استبلاف مفتو السبا

التسوؿ ،وبعد االطاع عمى األدبلا

الساب ة وت دلـ االستبلاف المفتو إلى عدد مف المتسوال

،تـ التوصؿ إلى مجموعة

مف الف ار  ،ونظ اًر لما عرفتـ بو مف لبرة ودرالة عمملتلف في مجاؿ التصاصكـ لرجى تفضمكـ
باإلجابة عمى مدى صاحلة الف ار

وانسجامها مع بعضها وتعدلؿ الف ار

التي تستوج

التعدلؿ  ،واضافة ألة ف رة ترونها مناسبة.
وتعرؼ الباح ة (اسباب التسوؿ لدى المتسوالت في مدينة بغداد ) وفؽ االستبياف
المفتوح وتعريؼ (الجرجاوي واليمص  )1022لمتسوؿ
مجموعة مف عوامؿ الحاجة والعوز والفاقة االقتصادلة واالجتماعلة والنفسلة التي تؤدي الػى
ممارسػػة المتس ػوال

فػػي مدلنػػة بغػػداد لاسػػتجداء بصػػورة مسػػتمر ومت طعػػة وبطرل ػػة مباشػرة وغلػػر

غذاء  ،او لباساً ) .
مباشرة بغلة المجوء الى طم المساعدة ( ن داً او
ً
عمي
عمي احياناً ال تنطبؽ ّ
عمي دائماً تنطبؽ ّ
عمماً أف بدائؿ اإلجابة تتم ؿ بالبدائؿ (تنطبؽ ّ
ابداً)،ولم ؿ البدلؿ االوؿ اعمى مستوى السبا التسوؿ،الذي أُعطي الدرجة( ،)3والبدلؿ ال اني
لم ؿ المستوى المتوسط لانعكاس،الذي أُعطي الدرجة (،)2اما البدلؿ ال الث فلم ؿ ادنى مستوى

لاسبا

،الذي أُعطي الدرجة (،)9والعكس صحلح لمبدائؿ ( .) 29 ، 25 ، 3
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وتقبموا فائؽ شكر الباحثة وتقديرىا
الباحثة
استبياف اسباب التسوؿ لدى المتسوالت في مدينة بغداد المقدـ الى(السادة المحكميف)
ت

صالحة

الفقرات

غير
صالحة

2

تتابع الحرو
التي أد

واألزما

والوضع ال ار ف لمعراؽ

الى ارتفاع حاال

البطالة والمشاكؿ

االقتصادلة
1

الترمؿ والتلتـ وف داف المعلؿ لاسرة

3

توفر الرعالة الصحلة الازمة

 2الكسؿ والرغبة بالحصوؿ عمى الماؿ بطرؽ سهمة
1

العنؼ والتفج ار
ار ابلة آذ

2

وما لح و العراؽ مف اعماؿ

الى تزالد المحتاجلف لممعونة

عدـ او تالر الحصوؿ عمى المساعدة مف
الجها

المسؤولة بعد التعرض لمظروؼ التي

تجبر المتسوؿ لمحصوؿ عمى المعونة
3

نشوء الطفؿ في أسرة مفككة منحمة لم لاً فالطفؿ
الذي لعلش اجواء اسرلة منحمة سواء سببها
انحراؼ األ

أو األـ البد وانو سوؼ لت ر بها

وتدفعو باتجاض االنحراؼ والتشرد والتسوؿ
4

العوؽ الجسدي  ،والع مي الذي لجبر صاحبو
عمى التسوؿ

5

التعود عمى التسوؿ فبعد اف كاف وسلمة لمحصوؿ
عمى مستمزما

الحلاة الضرورلة اصبح غالو
945

التعديؿ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثالث عشر
بحد ذاتو لمحصوؿ عمى ال راء
 20عمملا

التهجلر ال سري واعماؿ العنؼ الطائفي
الك لر مف العائا

التي اب
 22تزالد حاال

مف دوف معلؿ

الطاؽ التي تؤدي الى تفكؾ االسرة

وب ائها دوف معلؿ
 21انتشار االمراض بشكؿ كبلر  ،والسلما االمراض
السمطانلة
 23توارث الظا رة مف اآلباء وانت الها إلى األبناء
 22امتهاف التسوؿ كمهنة تدر األمواؿ الطائمة وتدار
مف قبؿ شبكا

التسوؿ التي تستغؿ االطفاؿ

والنساء والمعاقلف مف اجؿ زلادة امولهـ
 21قوة صمة الرحـ
 22غاء اسعار االدولة
 23الف ر والجهؿ وسوء الوضع المعلشي
 24السكف في مناطؽ مكتظة بالسكاف وال تتوفر فلها
اللدما
وط ة

الازمة اذ لضطر األطفاؿ وتح
ذض الظروؼ بالهرو

لمشارع  ،حلث

لنتظر ـ رفاؽ السوء الذلف لؤ روف عملهـ بشكؿ
مباشر بتصرفاتهـ وملولهـ والتي غالباً ما تكوف

االنحراؼ والتشرد والتسوؿ وكؿ ذلؾ بعلداً عف
رعالة األ ؿ وتوجلههـ

 25ضعؼ دور المدرسة في التوجلو والرعالة
 10غاء اسعار اجراء العمملا

الجراحلة

 12توفر فرص العمؿ
 11ضعؼ وسوء توجلو وسائؿ االعاـ مف كت
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ومجا
كان

واذاعة وتمفزلوف تؤ ر باالطفاؿ اذا
غالتها مجرد الربح المادي ف ط م ابؿ

ت دلـ الصور المنحطة والدعالا

الماجنة

والبرام الساقطة واالفاـ الهابطة التي غالبا ما
لت ر بها االطفاؿ وت ود ـ نحو الت ملد األعمى
لانحراؼ
 13غاء اسعار اجرة االطباء
 12ضعؼ الدور الحكومي في معالجة ظا رة
التسوؿ
 11انعداـ الكفاءا

التعململة وتدني المستوى

التعملمي المذاف لحوالف دوف حصوؿ المتسوؿ
عمى عمؿ
 12عدـ وجود او تحدلد جهة ملتصة لمتابعة
التسوؿ في العراؽ
ممحؽ ( ) 1
أسماء السادة المحكميف في صالحية فقرات استبياف اسباب التسوؿ لدى المتسوالت في مدينة
بغداد
ت

االسـ

االختصاص

القسـ

عمـ النفس

عمـ النفس

الكمية او

الجامعة

المركز
 9أ.د .عاء الدلف جملؿ

اآلدا

المستنصرلة

العاـ
 2أ .ـ  .د  .ز راء عبد المهدي

عمـ النفس

عمـ النفس

اآلدا

المستنصرلة

العاـ
 3أ .ـ  .د  .سملرة حسف عطلو

عموـ نفسلة

مجتمع

مركز

وتربولو

مدني

المستنصرلة
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وح وؽ
 4أ .ـ  .د  .لملاء جاسـ محمد

لمدراسا

االنساف

العربلة والدوللة

اإلرشاد

اإلرشاد

التربلة

التربوي

النفسي

المستنصرلة

والتوجلو
التربوي
 5أ  .ـ  .د  .محمود شاكر

اإلرشاد

اإلرشاد

التربوي

النفسي

التربلة

البصرة

والتوجلو
التربوي
 6أ .ـ  .د  .ل ـ ضلاء

عمـ النفس

عمـ النفس

اآلدا

المستنصرلة

العاـ
ممحؽ ()3
استبياف اسباب التسوؿ لدى المتسوالت في مدينة بغداد
عزيزتي
تحيو طيبة ...

نضػػع بػػلف لػ ع
ػر لرجػػى تعاونػػؾ معنػػا فػػي اإلجابػػة عػػف كػػؿ ف ػرة مػػف
ػدلؾ مجموعػػة مػػف الف ػ ا

ف ػ ار االسػػتبلاف بكػػؿ دقػػة وموضػػوعلة بوضػػع أشػػارة ( ) أمػػاـ احػػد البػػدائؿ ال ا ػػة التػػي تنطبػػؽ
عملؾ وتعبر عف ر ع
ع
غبتؾ الح ل لة فلها،عمماً انو ال لوجد إجابة صحلحة وألرى لاطئػة وعملػؾ إف

ال تتركي أي ف رة دوف إجابة.

وأعممػػي (عزلزتػػي المتسػػولة) أف اإلجابػػة تسػػتعمؿ ألغ ػراض البحػػث العممػػي ولػػف لطمػػع عملهػػا
احد سوى الباح ة وال داعي لذكر االسـ.
مثاؿ توضيحي ل جابة
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الفقرة

ت

تنطبؽ
عمي
ّ
دائماً

-2

تتابع الحرو واألزما
ارتفاع حاال

والوضع الػ ار ف لمعػراؽ التػي أد

الػى

ال تنطبؽ
تنطبؽ
عمي
ّ
احياناً

البطالة والمشاكؿ االقتصادلة
وتقبموا فائؽ شكر الباحثة وتقديرىا

العمر ___________
التحصيؿ الدراسي ________
مكاف السكف _______________
الحالة االجتماعية _____________
عدد افراد االسرة التي تعيميا ________
السبب الرئيسي لمزاولة مينة التسوؿ

الباحثة

استبياف اسباب التسوؿ لدى المتسوالت في مدينة بغداد
ت

2

الفقرات

تتابع الحرو

واألزما

والوضع ال ار ف لمعراؽ
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تنطبؽ

تنطبؽ

ال تنطبؽ

عمي
ّ
دائماً

عمي
ّ
احياناً

عمي ابداً
ّ

عمي ابداً
ّ
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الى ارتفاع حاال

التي أد

البطالة والمشاكؿ

االقتصادلة
1

الترمؿ والتلتـ وف داف المعلؿ لاسرة

3

توفر الرعالة الصحلة الازمة

 2الكسؿ والرغبة بالحصوؿ عمى الماؿ بطرؽ سهمة
1

العنؼ والتفج ار
ار ابلة آذ

2

وما لح و العراؽ مف اعماؿ

الى تزالد المحتاجلف لممعونة

عدـ او تالر الحصوؿ عمى المساعدة مف
المسؤولة بعد التعرض لمظروؼ التي

الجها

تجبر المتسوؿ لمحصوؿ عمى المعونة
3

نشوء الطفؿ في أسرة مفككة منحمة لم لاً فالطفؿ
الذي لعلش اجواء اسرلة منحمة سواء سببها
انحراؼ األ

أو األـ البد وانو سوؼ لت ر بها

وتدفعو باتجاض االنحراؼ والتشرد والتسوؿ
4

العوؽ الجسدي  ،والع مي الذي لجبر صاحبو
عمى التسوؿ

5

التعود عمى التسوؿ فبعد اف كاف وسلمة لمحصوؿ
عمى مستمزما

الحلاة الضرورلة اصبح غالو بحد

ذاتو لمحصوؿ عمى ال راء
 20عمملا

التهجلر ال سري واعماؿ العنؼ الطائفي

التي اب
 22تزالد حاال

الك لر مف العائا

مف دوف معلؿ

الطاؽ التي تؤدي الى تفكؾ االسرة

وب ائها دوف معلؿ
 21انتشار االمراض بشكؿ كبلر  ،والسلما االمراض
السمطانلة
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 23توارث الظا رة مف اآلباء وانت الها إلى األبناء
 22امتهاف التسوؿ كمهنة تدر األمواؿ الطائمة وتدار
مف قبؿ شبكا

التسوؿ التي تستغؿ االطفاؿ

والنساء والمعاقلف مف اجؿ زلادة امولهـ
 21قوة صمة الرحـ
 22غاء اسعار االدولة
 23الف ر والجهؿ وسوء الوضع المعلشي
 24السكف في مناطؽ مكتظة بالسكاف وال تتوفر فلها
اللدما

الازمة اذ لضطر األطفاؿ وتح

ذض الظروؼ بالهرو

وط ة

لمشارع  ،حلث لنتظر ـ

رفاؽ السوء الذلف لؤ روف عملهـ بشكؿ مباشر
بتصرفاتهـ وملولهـ والتي غالباً ما تكوف االنحراؼ
والتشرد والتسوؿ وكؿ ذلؾ بعلداً عف رعالة األ ؿ

وتوجلههـ

 25ضعؼ دور المدرسة في التوجلو والرعالة
 10غاء اسعار اجراء العمملا

الجراحلة

 12توفر فرص العمؿ
 11ضعؼ وسوء توجلو وسائؿ االعاـ مف كت
ومجا

واذاعة وتمفزلوف تؤ ر باالطفاؿ اذا كان

غالتها مجرد الربح المادي ف ط م ابؿ ت دلـ
الصور المنحطة والدعالا

الماجنة والبرام

الساقطة واالفاـ الهابطة التي غالبا ما لت ر بها
االطفاؿ وت ود ـ نحو الت ملد األعمى لانحراؼ
 13غاء اسعار اجرة االطباء
 12ضعؼ الدور الحكومي في معالجة ظا رة التسوؿ
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 11انعداـ الكفاءا

التعململة وتدني المستوى التعملمي

المذاف لحوالف دوف حصوؿ المتسوؿ عمى عمؿ
 12عدـ وجود او تحدلد جهة ملتصة لمتابعة التسوؿ
في العراؽ
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