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 :الممخص
وما افرزتو نظـ واخبلقیات المجتمع المعاصر بكؿ جوانبو االقتصادیة  تالدلتبرات والتغییظؿ افي 

والسیاسیة، وزیادة اليوة بیف الخطاب األخبلقي والممارسات وكذلؾ ما طاؿ االسرة التقلیدیة والحدیثة 
 فحسو ودلوا ـھلتفاا بغیا ظؿ في وي،لمعنا تفكیكيا ألجؿ علیيا ـوجھلمف اضرار مباشرة جراء ا

 ـ،ھردلى تشؤدي إما یرًا كثیء، وألبناابیة رعلى ترًا یطخرًا ثالزوجیف، كؿ ىذا ترؾ ا فبی لمعاملةا
 ءألبنابا تؤدي التي األسباب احد وھو ف،یدلوالل التعلیمي المستوى تدني وھو ـاھ ؿعام لىإ ضافةإ
 التشرد ظاىرة اف وحیث راؼ،النحوا ردللتش ضةرع ـھتجعل یلةطو تلساعا ازؿلمنا في دجوالتا دـلع

حقیقة ال مفر مف االعتراؼ بوجودىا في عالمنا، فإنيا قنبلة موقوتة، ومأساة إنسانیة ، فیمكف توصیفيا 
مف اخطر الظواىر االجتماعیة في وقتنا المعاصر ، سواء على صعید المنطقة او العالـ ، فإنيا تعد 

ابعادىا واتجاىاتيا و مشكلة یسعى الباحث لئلجابة على جملة مف التساؤالت التي تدور حوليا وبیاف 
تحدید مفيوميا كظاىرة والتي تعددت وتباینت التعریفات والتوصیفات في تحدید ماىیتيا بحسب تعدد 
الدراسات التي تناولتيا، سواء محلیًا او عالمیًا اال اف العدید مف ىذه الدراسات لـ تتناوؿ المساعي 

االكادیمیة او التعامؿ معيا سوى على  الجادة العملیة للحد مف ىذه الظاىرة على صعید الدراسة
مستوى التنظیر وتسطیر العدید مف طرؽ المعالجة في حیف اف البرامج المعدة والخطط المدروسة التي 
تحاوؿ اإلحاطة بيا مف قبؿ مؤسسة حكومیة معنیة بيذا االمر الملقى على عاتقيا ألجؿ معالجتيا 

لمجتمع وىو ما سنحاوؿ دراستو میدانیًا والوقوؼ ومحاولة إلیقاؼ عجلة سیر الظاىرة الجامح في ا
على كؿ المعوقات التي تؤخر سیر المؤسسة )ىیئة رعایة ذوي اإلعاقة واالحتیاجات الخاصة( 
ومساعیيا في التصدي ليذه الظاىرة ، والخطوات العملیة ومدى ما حققت مف نتائج إیجابیة، او 

العبلـ دورًا في ىذا التحدي القائـ لدیيـ لمعالجة او سلبیة، وىؿ كاف ألقساـ المؤسسة وتحدیدًا قسـ ا
تقلیؿ معانات األطفاؿ او المشردیف منيـ وما طبیعة نشاطاتيا وما ادتو الكوادر العاملة في المؤسسة 

األنشطة  ألجؿ تحقیؽ األىداؼ الرئیسیة المتعلقة بالتصدي للظاىرة. وقد توصلت دراستنا الى اف
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 –مقروءة  –مرئیة  –سمعیة  –أنشطة إعبلمیة ىي )رقمیة  7اليیئة قاربت اإلعبلمیة التي استخدمتيا 
منوعة( وكانت األنشطة الرقمیة االعلى مرتبة واف اليیئة استخدمت ىذه  –جماىیریة  –میدانیة 

النشاطات بدافع مصلحة المواطف وبدافع التصدي للظاىرة مستخدمة كمیات كثیرة ومتوسطة مف 
 –التصامیـ  –الفیدیوىات  –التي انجزتيا تحدیدًا ليذا التحدي )المقاالت  بعض النتاجات اإلعبلمیة

واالحادیث واللقاءات المتلفزة( واستطاعت التعامؿ بالمعدات واألدوات التقلیدیة والحدیثة المتطورة 
( أداة إعبلمیة اعدت ليذا 53لتحقیؽ أىدافيا المنشودة في الحد مف ظاىرة التشرد والتي قاربت )

 –غیر المباشر( لتؤدي وظائفيا )التوعویة  –منتيجة اسلوبیف في عمليا ىما )المباشر  الغرض
التعاونیة( بكفاءة كوادرىا اإلعبلمییف واالدارییف  –التعلیمیة  –الرقابیة  –اإلخباریة  –التنویریة 

 العاملیف في قسـ االعبلـ في اليیئة المتدربیف والكفوئیف.
ىیئة رعایة ذو  اإلعبلمیة الحكومیة، ظاىرة تشرد األطفاؿ، األنشطة(الكلمات المفتاحیة: 

 .)االحتیاجات الخاصة
A study of government media activities to reduce the phenomenon of 

child homelessness 

(The Authority for People with Disabilities and Special Needs as a 

model) 

Haider Abdul-Kadhim Odeh 

Dr. Zahra Shams 
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Abstract: 

In light of the changes and changes that resulted from the systems and 

ethics of contemporary society in all its economic and political aspects, the 

increasing gap between moral discourse and practices, as well as the direct 

damage to the traditional and modern family as a result of the attack on it for 

its moral dismantling, in the absence of understanding, cordiality and good 

treatment between spouses, all of this left A serious impact on the upbringing 

of children, and often leads to their homelessness, in addition to an important 

factor, which is the low educational level of the parents, which is one of the 

reasons that lead the children to not be at home for long hours, which makes 

them become deviant from the reality. Our world, it is a time bomb, and a 

human tragedy, so it can be described as one of the most dangerous social 

phenomena in our contemporary time, whether at the level of the region or 

the world. And the descriptions in determining what they are according to the 

multiplicity of studies that they dealt with, whether locally or globally, but 

many of these studies did not address the overwhelming efforts This is the 

process to reduce this phenomenon at the level of academic study or deal 

with it except at the level of endoscopy and underlining many methods of 
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treatment, while the programs prepared and studied plans that try to be 

surrounded by a government institution concerned with this matter that is 

placed on its shoulders in order to treat it and an attempt to stop the process 

of the phenomenon The unbridled in society, which we will try to study in 

the field and identify all the obstacles that delay the functioning of the 

institution (the Authority for the Care of Persons with Disabilities and 

Special Needs) and its efforts to address this phenomenon, the practical steps 

and the extent to which it has achieved positive or negative results, and 

whether the departments of the institution, specifically the media department, 

have a role In this challenge they have to address or reduce the suffering of 

children or the homeless, what the nature of its activities and what the cadres 

working in the institution have done in order to achieve the main objectives 

related to addressing the phenomenon. Our study found that the media 

activities used by the authority were close to 7 media activities (digital - 

audio - visual - readable - field - mass - diverse). Some of the media 

productions that it accomplished specifically for this challenge (articles - 

videos - designs - talks and televised interviews) and was able to deal with 

advanced traditional and modern equipment and tools to achieve its desired 

goals in reducing the phenomenon of homelessness, which is close to (35) 

media tools prepared for this purpose, using two methods in their work: 

(direct - indirect) to perform its functions (awareness - enlightenment - news 

- oversight - educational - cooperative) with the efficiency of its trained and 

qualified media and administrative cadres working in the media department 

of the authority. 

Keywords: )governmental media activities , the phenomenon of 

homelessness of children , the authority for the care of people with special 

needs(. 

 المقدمة:
یعتبر تشرد االطفاؿ مف أخطر الظواىر االجتماعیة، حیث یلجأ الكثیر مف األطفاؿ 

وتربیتيـ ورعایتيـ ىي حؽ ليـ  الي الشوارع، واألطفاؿ أمانة في أعناقنا جمیعا،
وواجب على الجمیع، لذا تنطلؽ ىذه الدراسة ألجؿ الوقوؼ على ىذه الظاىرة 
وامكانیات الحد منيا مف خبلؿ األنشطة اإلعبلمیة للمؤسسة الحكومیة المختصة 

كما وتكمف ضرورة الدراسة الحالیة باف الظاىرة المدروسة   برعایة ىذه الفئة العمریة.
سيامو وفاعلیتو في مواجية اآلفات المنحرفة تسيـ في  معرفة دور النشاط االعبلمي وا 

 في المجتمع وتصحیح مساره.
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 المبحث االول
 هيئة رعاية ذوو اإلعاقة واالحتياجات الخاصة:

فيي ىیئة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقبلؿ المالي واالداري ویمثليا رئیس     
یاجات الخاصة، مرتبطة بوزارة العمؿ والشؤوف ىیئة رعایة ذوي االعاقة واالحت

االجتماعیة، ومقرىا في العاصمة بغداد وليا أقساـ في مراكز المحافظات غیر المنتظمة 
في إقلیـ. وتعنى بكؿ مف فقد القدرة كلیًا أو جزئیًا على المشاركة في حیاة المجتمع أسوة 

أدى الى قصور في أدائو باألخریف نتیجة اصابتو بعاىة بدنیة أو ذىنیة أو حسیة 
الوظیفي، او ممف لدیو قصور في القیاـ بدوره وميامو بالنسبة لنظرائو في السف والبیئة 
االجتماعیة واالقتصادیة والطبیة كالتعلیـ أو الریاضة أو التكویف الميني أو العبلقات 

بيدؼ وتقدـ اليیئة الخدمات الشاملة  العائلیة وغیرىا، وتشمؿ كذلؾ  قصار القامة ،
ضماف حقوقيـ، مف خبلؿ توظیؼ الخدمات الطبیة واالجتماعیة والنفسیة والتربویة 
والمينیة لمساعدتيـ في تحقیؽ أقصى درجة ممكنة مف الفاعلیة الوظیفیة لتمكینيـ مف 
التوافؽ مع متطلبات بیئتيـ الطبیعیة واالجتماعیة وتنمیة قدراتيـ لبلعتماد على أنفسيـ 

في المجتمع ما أمكف ذلؾ، عبر التدابیر والبرامج والخطط  وجعليـ أعضاء منتجیف
والسیاسات التي تيدؼ الى تحقیؽ المشاركة الكاملة في شتى مجاالت الحیاة داخؿ 
المجتمع دوف أي شكؿ مف أشكاؿ التفرقة أو االستبعاد أو التقیید بسبب االعاقة أو 

ء االعتراؼ بأي مف الحقوؽ االحتیاجات الخاصة التي قد یترتب علیيا اإلضرار أو إلغا
 1. المقررة بموجب التشریعات أو التمتع بيا أو ممارستيا على قدـ المساواة مع االخریف

وتتولى ىیئة ذوي االعاقة واالحتیاجات الخاصة الشموؿ باإلعانة النقدیة لمف یرعى 
، / ثانیًا(11) المادة  3115لسنة 53المستفیدیف كػ ) معیف متفرغ( حسب قانوف رقـ 

/ اواًل(، وشموؿ 11شموؿ الموظفیف مف المعیف المتفرغ باإلجازة وفؽ المادة) 
االشخاص ذوي االعاقة واالحتیاجات الخاصة بتخفیض اجور السفر الجوي، و تأمیف 

/ثامنًا/أ (، واستمرار التنسیؽ مع 13السكف المبلئـ لذوي االعاقة بموجب المادة )
( مف القانوف 11ذوي االعاقة وفؽ) المادة  الوزارات بشأف توفیر فرص عمؿ لؤلشخاص
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المذكور آنفًا ، وتتولى دائرة االحتیاجات الخاصة باليیئة خدمة إیواءیو لضحایا االتجار 
بالبشر والمشردیف والمشردات ومف ىـ في نزاع مع القانوف. ومنح اجازة ممارسة عمؿ 

 3واالشراؼ على تأسیس المعاىد والدور االیوائیة االىلیة.
 بحث الثانيالم

 ظاهرة تشرد األطفال:
وتعد ظاىرة تشّرد األطفاؿ ظاىرٍة خطیرٍة جدًا، ُتلّوث المشيد الحضاري، وتقلب كؿ      

موازیف اإلنسانیة رأسًا على عقب، وىذا المشيد البائس یتمثؿ في رؤیة األطفاؿ 
سرة المتشردیف الذیف یجوبوف الشوارع دوف أي معیف أو كفیؿ، ویفتقدوف ألجواء األ

واالىتماـ والرعایة، فظاىرة تشّرد األطفاؿ تعتبر مف الظواىر المنتشرة في الوقت 
، فإف ظاىرة (5)الحاضر، خصوصًا في دوؿ العالـ الثالث، حیث الفقر والجوع والحروب

، فيي قنبلة موقوتة،  تشرد االطفاؿ حقیقة ال مفر مف االعتراؼ بوجودىا في عالمنا الیـو
یمكف تصنیفيا ضمف أىـ المآسي وأخطر  الظواىر التي ابتلیت بيا ومأساة حضاریة، 

المجتمعات في وقتنا المعاصر، عربیة كانت أو غیر عربیة،  اسبلمیة أو غیر 
اسبلمیة، وذلؾ بالنظر الى ما ليا مف آثار ومخاطر على مستقبؿ  الدوؿ، اجتماعیًا 

، ال (4)و لیدؽ  ناقوس الخطرواقتصادیًا وسیاسیًا، مخاطر جعلت المجتمع یفیؽ مف سبات
یقتصر تشّرد األطفاؿ على ضیاعيـ في الطرقات، ونوميـ خارج البیوت ودور الرعایة، 
نما یمتّد إلى مشاكؿ أعقد مف ىذا بكثیٍر، یتمثؿ في انتشار ظاىرة تسوؿ األطفاؿ،  وا 

ف ُینفؽ جنبًا إلى جنب مع ظاىرة التشّرد، ألف الطفؿ المتشّرد بطبیعة الحاؿ یفتقر إلى م
علیو، فیلجأ إلى التسوؿ وأحیانًا إلى السرقة، كي یسّد رمقو، مما یربي جیبًل منحرفًا، 

 (3)لدیو میوؿ للجریمة، وانحراؼ خطیر في شخصیتو،
اف ظاىر تشرد األطفاؿ تعتبر مف اىـ الظواىر االجتماعیة البلفتة للنظر في      

سطة في ظؿ استمرار التدىور في العقدیف األخیریف خاصة في المدف الكبیرة والمتو 
الوضع االقتصادي وزیادة معدؿ البطالة، فالغالبیة العظمى مف األطفاؿ الذیف یندرجوف 
تحت مسمیات تشرد األطفاؿ قد أتوا مف عائبلت تقع تحت خط الفقر المدقع، ىذا 
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الوضع ایضًا دفع بعض العائبلت الى االعتماد على دخؿ األطفاؿ العاملیف في تلبیة 
حتیاجاتيا األساسیة مما أدى الى زیادة معدؿ نمو ظاىرة الباعة المتجولیف مف األطفاؿ ا

 في العراؽ، 
والبد اف نشیر الى اف ىناؾ تسمیات مختلفة تشیر الى ظاىرة تشرد األطفاؿ ألنيا      

تدور حوؿ احدى الصفات او الخصائص التي تمیز الطفؿ المتشرد ومف ىذه 
المنبوذیف، األطفاؿ الميملیف، األطفاؿ المتخلي عنيـ االسر،  المصطلحات )المتشردیف،

 (1) أطفاؿ وشباب بدوف مأوى، الصبي الرديء، أطفاؿ القمامة، المتمردیف الصغار(
وفي تعریؼ لؤلطفاؿ المشردیف فيـ االطفاؿ الذیف یعیشوف في الشارع ویمارسوف     

كؿ متطلباتيـ الحیاتیة فیو مف اكؿ وشرب ونوـ وغیرىا منيـ مف یعمؿ ومنيـ مف ال 
یعمؿ مطلقا، بعضيـ ليـ عوائؿ واخریف مقطوعة عبلقتيـ بعوائليـ، ومنيـ مف فقد 

 (7) عائلتو فأصبح الشارع مأواه،
سنوات الى عمر اقؿ مف  5وفي تعریؼ اخر بانو الطفؿ الذي یتراوح عمره بیف     
عاـ والمتواجد في الشارع بصفة مستمرة ببل ىدؼ محدد، ویمارس التسوؿ او بعض  13

االعماؿ اليامشیة او االنحرافیة بالشاعر ویتركز تواجده غالبًا في المیادیف العامة 
لكبرى، وتظير علیو عبلمات القلؽ واالعیاء ووسائؿ النقؿ والمواصبلت بالمدف ا

المرضي ومظيره العاـ السيء مف حیث المبلبس والنظافة الشخصیة، وفي الغالب 
یكوف عرضًا ألسره متفككة او منحرفة وىو فاقد الثقة في نفسو وفي االخریف ونتاج 

ة والمجتمعیة لتفاعؿ العدید مف العوامؿ االجتماعیة والنفسیة واالسریة والمادیة والثقافی
 (3)والتي انعكست على تواجده بالشارع،

تعتبر ظاىرة التشرد مف الظواىر التي لـ تنشأ صدفة، بؿ ىناؾ دواعي وأسباب أدت 
لظيورىا كغیرىا مف الظواىر الكثیرة في المجتمع، وقد بذلت جيود كبیرة بغیة الوقوؼ 

لؾ الدوافع واألسباب المعنیة على تلؾ الحاالت لكنيا لـ تفلح، لعدـ اتفاقيا على تحدید ت
، بالرغـ مف أف معرفتيا غایة في األىمیة، لكونيا تحدد العبلج والحؿ، فبل عبلج إال 
بعد التشخیص، والذي یتطلب بیاف السبب أو األسباب، علمًا اف جمیع الدراسات 
المیدانیة والبحوث النظریة التي أنجزت عف ظاىرة تشرد االطفاؿ نجدىا تمیؿ الى 
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ماع على ربط الظاىرة بالتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي تعیشيا االج
 (1)الببلد، مع ما یرتبط بيا مف خصوصیات،

وىناؾ العدید مف االتجاىات واآلراء حوؿ ظاىرة تشرد االطفاؿ وأسبابيا وعوامليا،      
ة وأسریة كالتفكؾ منيا ما یرى أفَّ ىذه الظاىرة في أساسيا ترجع الى عوامؿ اجتماعی

األسري على اختبلؼ صوره وأسالیب التنشئة االجتماعیة في المجتمع وىو ما یعني 
افتقار الطفؿ الى الجو األسري السلیـ والوسط االجتماعي، المحیط الذي یشبع حاجاتو 

. وسنتعرض ليذیف العاملیف الميمیف (11) النفسیة واالجتماعیة والبیولوجیة المختلفة
 قوؼ على األسباب الحقیقیة وراء انتشار ىذه الظاىرةلمحاولة الو 

 أسباب نشوء ظاهرة تشرد األطفال:
 ویمكف التطرؽ ألسباب والدة الظاىرة على ثبلثة محاور رئیسیة ىي:

 أسباب التنشئة االسریة. -1
 األسباب المجتمعیة. -3
 األسباب المتعلقة بالطفؿ ذاتو )الشخصیة(. -5

 اسباب التنشئة االسرية: -اوالا 
تعد مكانة االسرة في المجتمع الحدیث ركف رئیسي فيي تسيـ في توعیة الفرد      

ومنحو تنشئة اجتماعیة یحتاجيا وتمنع عنو المشكبلت والمصاعب وما یتعرض لو مف 
 .أخطار في مجتمعو المعقد

تشكؿ االسرة في دواخؿ الطفؿ مشاعر الحب والحناف والتعاوف واإلرادة والرغبة في      
الخیر لآلخریف والعمؿ الصالح والتضحیة في سبیؿ المبادئ كما ترسخ في ذىنو  تقدیـ

قیمة العمؿ مما ینتج عنو بالمحصلة حیاة سعیدة، یقابليا االنحراؼ المؤدي الى طریؽ 
الجریمة والسلوؾ المنحرؼ ممف حرموا مف دؼء األسرة وقیـ الحیاة األسریة ومشاعرىا 

 (11) حرفة أو مفككة،السویة أو ُوجدوا في جو أسرة من
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 األسباب االجتماعية: -ثانيا 
ویقصد بيا العوامؿ المتصلة بتنظیـ المجتمع، والمتحكمة في تنظیمو وىي ولیدة      

ظروفو، فيي تقابؿ العوامؿ الطبیعیة، التي ال دخؿ فیيا إلرادة الفرد، وتعكس النظـ 
بر عف المستوى الحضاري االجتماعیة للمجتمع مف قیـ ومعتقدات واعراؼ وتقالید، وتع

 .الذي وصؿ إلیو
ف انعداـ النظاـ االجتماعي لو تأثیر االنحراؼ والجناح، ففي كؿ مف المجتمعات       وا 

البدائیة والمعاصرة وجد أف استقرار وثبات النظاـ االجتماعي یعد عامبًل ميمًا مف 
ریاؼ الى ومف ىذه األسباب ىجرة العائلة مف األ (13) عوامؿ الضبط االجتماعي،

 (15) المدف، والتسرب الدراسي، والظروؼ االقتصادیة السیئة، والفقر والبطالة.

وتعتبر ظاىرة أطفاؿ الشوارع ظاىرة مجتمعیة ینبغي وضعيا ضمف إطار العوامؿ      
المؤثرة فیيا مف كافة جوانب الحیاة االجتماعیة، وقد اسيمت العدید مف العوامؿ 

مع في تعاظـ ىذه الظاىر ولعؿ مف أبرزىا: النمو الحضري االجتماعیة المتعلقة بالمجت
غیر المخطط وانتشار التجمعات العشوائیة، والطلب على تشغیؿ األطفاؿ وضعؼ 

 (14)أجيزة الرقابة. 

 (:)الشخصيةاألسباب الخاصة باألطفال أنفسهم  –ثالثاا 
وىي المیوؿ التي تنتاب األطفاؿ لليروب مف الضغوط االسریة، وعدـ قدرتيـ على      

التكیؼ مع الغیر مبلئمة منيا، وحب المغامرة والمیؿ ليا، باإلضافة الى شعور األطفاؿ 
بالحرماف داخؿ اسرىـ یدفعيـ لليروب للشارع وبالتالي فقداف الثقة في عبلقاتيـ 

الدراسات واألبحاث اف أسباب تشرد األطفاؿ یرتبط ارتباط  باألخریف، وأكدت العدید مف
 وتقسـ الى: (13)وثیؽ بالتفكؾ االسري وسوء تكیؼ العائلة والعبلقات االجتماعیة.

 عوامل نفسية -
 عوامل جسدية: -
اما الجسدیة فاف العالـ الباحث " كویزبرماف" مف الذیف اعتبروا التكویف الغددي في      

العوامؿ المساعدة على انحرافيـ وتشردىـ في الشوارع وأدمج جسـ الطفؿ عامبل مف 
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ىذه المسألة في ابحاثو وتوصؿ إلى أف التكویف الغددي دخؿ في السلوؾ الشاذ غیر 
السوي لدى األطفاؿ وذلؾ أف إفرازات الغدد الصماء تعتبر ذات تأثیر في سلوؾ 

ر اضطرابات في شخصیة اإلنساف وردود أفعالو ألنيا إفرازات ىرمونیة تساعد على ظيو 
الفرد " الطفؿ" إذا ازدادت عف معدليا ، بؿ وقد تحدث تشوىات جسمیة وعاىات بارزة 

 (11)في جسـ اإلنساف.
وكذلؾ العاىات واالمراض فيي األخرى تجعؿ الطفؿ مغایرًا لغیره مف األطفاؿ      

األسویاء وىذا ما قد یؤثر على نظرتو لنفسو وكذا معاملة الناس لو ، كأف یعامؿ بالقسوة 
أو السخریة أو الشفقة الزائدة والعطؼ الشدید ، قد ینعكس على سلوكیاتو سلبًا ، فیتكوف 

ص الذي یضطر بو لبلنسحاب مف الجو األسري واليروب خارج عنده الشعور بالنق
 البیت وبالتالي التواجد بالشارع.

 العوامل النفسية: 
وىي المؤثرات الشعوریة والبلشعوریة التي تؤدي إلى اختبلؿ واىتزاز في شخصیة    

الطفؿ مما یجعلو ميیًأ القتراؼ سلوكیات ال سویة كاليروب مف البیت التشرد الجنوح 
 (17) واالنحراؼ ... الخ

 ومف العوامؿ النفسیة:
 الكبت: وىي العقبات التي تمنع الطفؿ مف اشباع رغباتو الغریزیة. -1
الصراع: ویقصد بو التناقض الداخلي للطفؿ نتیجة صداـ بیف میوالتو وقدراتو  -3

 الطبیعیة مع الواقع االجتماعي.
اإلحساس بالدونیة: وىو شعور الطفؿ بتمیزه عف االخریف بصفات مختلفة  -5

 (13) عنيـ فیعبر عف دونیتو بالعزلة واالنطواء فیدفعو للتغیر في حیاتو.
امؿ الشخصیة " الجسدیة والنفسیة " تؤدي إلى ظاىرة ومف ىنا یتضح أف العو      

أطفاؿ الشوارع ولكنيا تبقى غیر كافیة وحدىا، ىذا ما یدفعنا إلى البحث عف عوامؿ 
یرى " كلبرت " أف العوامؿ المباشرة في السلوؾ  المجتمعیة،ومنيا العوامؿ  أخرى،

 (11) طبیعتيا.االجتماعي المرضي ىي عوامؿ شخصیة ومجتمعیة في 
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وتعنى دراستنا بتناوؿ النشاطات اإلعبلمیة المتنوعة التي استخدمتيا مؤسسة حكومیة 
عراقیة معنیة بشریحة مجتمعیة ذات ظروؼ خاصة بيا إنسانیة ىـ )ذو اإلعاقة 
واالحتیاجات الخاص( تراعیيـ وتسائؿ عنيـ وعف تقدیـ الخدمات والرعایة والتعلیـ 

الحكومیة دورًا إستراتیجیا وىامًا في التصدي واالحتضاف ليـ، حیث تؤدي ىذه اليیئة 
لظاىرة إنسانیة خطیرة ىي تشرد األطفاؿ وذلؾ مف خبلؿ تلكـ النشاطات اإلعبلمیة 
التي یخطط ليا ویعمؿ علیيا كوادر االعبلـ في اليیئة بمتنوع تلؾ النشاطات االتصالیة 

ا الدراسة اإلعبلمیة وبمختلؼ أدوات ومعدات االعبلـ التي كشفت عنيا جمیعي
وأوضحت مغزاىا ودوافع اليیئة النبیلة ألداء تلؾ النشاطات وأوضحت الدراسة ایضًا 
األسالیب التي سارت علیيا اليیئة، وبینت مقدار وكـ النشاطات التي استطاعت تنفیذىا 
لمواجية ىذا التحدي اإلنساني القائـ، مف خبلؿ منيجیة الدراسة النوعیة التي استخدمت 

لة المعمقة ذات األسئلة المفتوحة التي وجيت لمجموعة مف الخبراء أداة المقاب
والمختصیف بالشأف اإلعبلمي االكادیمي وبعمؿ اليیئة اإلعبلمي والباحثیف النفسییف 
فیيا وموظفیيا ألجؿ الحصوؿ على اإلجابات الشافیة والوافیة والدقیقة التي تـ تحلیليا 

، والذي استقینا منو 3133اصدار عاـ  Maxqdaموضوعیًا باستخداـ برنامج التحلیؿ 
 7نتائج الدراسة التي افضت الى اف األنشطة اإلعبلمیة التي استخدمتيا اليیئة قاربت 

منوعة(  –جماىیریة  –میدانیة  –مقروءة  –مرئیة  –سمعیة  –أنشطة إعبلمیة )رقمیة 
مصلحة  وكانت الرقمیة اعبلىف مرتبة واف اليیئة استخدمت ىذه النشاطات بدافع

المواطف وبدافع التصدي للظاىرة مستخدمة كمیات كثیرة ومتوسطة مف بعض النتاجات 
 –التصامیـ  –الفیدیوىات  –اإلعبلمیة التي انجزتيا خصوصًا ليذا التحدي )المقاالت 

واالحادیث واللقاءات المتلفزة( واستطاعت التعامؿ بالمعدات واألدوات التقلیدیة والحدیثة 
( أداة 53یؽ أىدافيا المنشودة في الحد مف ظاىرة التشرد والتي قاربت )المتطورة لتحق

غیر المباشر(  –إعبلمیة اعدت ليذا الغرض منتيجة اسلوبیف في عمليا ىما )المباشر 
التعاونیة(  –التعلیمیة  –الرقابیة  –اإلخباریة  –التنویریة  –لتؤدي وظائفيا )التوعویة 

دارییف العاملیف في قسـ االعبلـ في اليیئة المتدربیف بكفاءة كوادرىا اإلعبلمییف واال
 والكفوئیف 
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 المبحث الثالث
 اإلجراءات:

تعد ىذه الدراسة نوعیة تعتمد المقابلة المعمقة، للتعرؼ على المواقؼ واآلراء، وتفسیرىا، 
للوصوؿ الى استنتاجات مفیدة لفيـ الحاضر وتوجیو المستقبؿ، ومجتمع الدراسة ىـ 
الخبراء المختصیف في االعبلـ مف اإلعبلمییف األكادیمییف مف االساتذة في كلیة 

ومف العاملیف في قسـ االعبلـ في ىیئة ذو االعاقة االعبلـ في جامعة ذي قار 
واالحتیاجات الخاصة، تـ اختیار المشاركیف بالطریقة القصدیة؛ حیث تـ اختیار الخبراء 
األكثر استعداًدا لئلجابة عف أسئلة المقابلة ممف یمتلكوف خبرات مختلفة في مجاؿ 

، یدرسوف في كلیة  ( خمس اساتذة 3التدریس االكادیمي لئلعبلـ وبلغ عددىـ ) 
االعبلـ في جامعة ذي قار. وىؤالء االساتذة یحملوف درجات علمیة مختلفة، وتـ اختیار 

( مف الخبراء العاملیف في مجاؿ االعبلـ في ىیئة ذو االعاقة واالحتیاجات الخاصة 3)
( مف 3ویتسنموف مسؤولیات متنوعة في العمؿ االعبلمي في اليیئة، وكذلؾ اختیر )

مف الباحثیف االجتماعییف والعاملیف في ىیئة ذو االعاقة واالحتیاجات الخاصة الخبراء 
ویمارسوف اعماال مختلفة منوطة بيـ في اليیئة، وقد تـ اختیار ىذه العینة قصدًیا لتوافر 

 الصفات اآلنفة الذكر فیيـ. 
 المبحث الرابع

 النتائج:
ة بالشأف االجتماعي حجـ التحدیات الذي تواجيو المؤسسة الحكومیة المعنی -1

كبیر مف حیث تفردىا في التصدي لظاىرة إنسانیة متضخمة ومتفشیة في المجتمع مما 
یتطلب منيا جنبتیف ميمتیف ىما التصدي للظاىرة ومعالجة الجراحات التي تخلفيا في 
المجتمع باإلضافة الى تحدیات المنطقة وما تمر بو مف ضغوط سیاسیة واقتصادیة 

العولمة الثقافیة السلبیة واالنفتاح السریع على العالـ وثقافاتو المتنوعة  واجتماعیة واثار
وحجـ اليجمات البلأخبلقیة المنتشر وارتفاع سقؼ المغریات الذي نخر المجتمع وفكؾ 
االسرة وضیع ىویتيا وارتفاع حجـ البطالة والفوارؽ الطبقیة بیف افراد المجتمع وتغلغؿ 
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نتشار الفقر وغیاب القانوف الرادع وكثیر مف العوامؿ التي الفساد في كؿ مفاصؿ البلد وا
وجدت في عصرنا ىذا یشكؿ كتلة مف الصعاب التي یجب اف تتخطاىا اليیئة للوقوؼ 
بوجو ظاىرة تستغؿ ىذه الظروؼ لتنتشر بیف ظيراني المجتمع لتقضي على أحبلـ 

والجيؿ او لنيایات اشد  الطفولة وتنتيي باألجیاؿ نيایة مأساویة نحو االجراـ او التخلؼ
واعظـ مف ىذه ربما، فمحاوالت اليیئة للتصدي للظاىرة بمقدار ما ىي علیو مف 
إمكانیات تـ كشفيا مف خبلؿ الدراسة وجدناىا تبذؿ اقصى طاقاتيا للحیلولة دوف 
انتشار الظاىرة فيي تحیط بيا علمًا ودراسة بمقدار ما وتلتؼ حوليا لتحصیف االفراد 

علیميـ والمضي بيـ في طریؽ التنویر كسابقة دوف تعرضيـ لؤلسباب التي وارشادىـ وت
 .تؤدي ليا، لبناء جدار یقیيـ مف تغلغليا ليـ

مف جانب اخر فاف مواجية الظاىرة السلبیة یعد امرًا حتمي تكبدتو اليیئة مف  -3
طط خبلؿ توظیؼ كوادرىا اإلعبلمیة بدءًا بتدریبيـ واختیارىـ ليذه المياـ ورسـ الخ

واعداد البرامج التي تدرس الظاىرة وتحیط علمًا بيا وبأسباب نشوئيا وظيورىا مف 
حاالت متفرقة حتى تفشیيا ووصوليا لمستوى ظاىرة في البلد والمنطقة ككؿ والتصدي 
ليا اداریًا مف خبلؿ التعاوف مع باقي المؤسسات الحكومیة لتيیئة مستلزمات الخدمة 

نیة للعوامؿ التي تسيـ في تفشي الظاىرة، والتصدي ليا واالحتواء والمبلحقة القانو 
اعبلمیًا مف خبلؿ جملة النشاطات االتصالیة اإلعبلمیة التي تعمؿ على فتح قنوات 
االتصاؿ مع الجماىیر وممارسة وظائؼ متعددة كوظیفة التعلیـ واإلرشاد والرقابة 

وقات التي تغیب الدور والتنویر واالخبار والتواصؿ مع المجتمع لرفع الحواجز والمع
 .المؤسساتي للتعرؼ على حجـ التيدید الذي تسببو ىذه الظاىرة

حب العاملیف لعمليـ وشعورىـ بأىمیتو انطبلقًا مف اىتماـ ادارتيـ بيا وتوفیر  -5
مستلزمات العمؿ وانفتاحيا على مختلؼ ومتنوع اإلمكانات المتطورة والتكنولوجیة وفسح 

خطط وفسح المجاؿ للخبرات والكفاءات لممارسة دورىـ في المجاؿ لوضع البرامج وال
التحدي القائـ االمر الملحوظ في اليیئة والذي أكده التنوع بالنشاطات والكـ الكبیر ليا 

 الذي تمارسو في تصدیيا للظاىرة.
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 المصادر والمراجع

، 3118نسُح  83لإٌَ رعاٌح رٔي اإلعالح ٔاالحرٍاجاخ انخاصح رلى  - (1)
 .83، ص3118، 5324جرٌذج انٕلائع انعرالٍح، انعذد 

دنٍم انخذياخ انًمذيح يٍ لثم ٔزارج انعًم ٔانشؤٌٔ االجرًاعٍح، يُشٕر  - (3)
. يراح 3131يٕلع ٔزارج انعًم ٔانشؤٌٔ االجرًاعٍح، اإلصذار انثاًَ،  فً

 عهى انراتظ انرانً:
http://molsa.gov.iq 

( يٕضٕع ذعثٍر عٍ ذشرد األعفال، يمال يُشٕر عهى االَررٍَد عهى يٕلع 8)
 ، يراح عهى انراتظ انرانً:3112حرٔف عرتً، 

https://horofar.com/ األعفال-ذشرد-عٍ-ذعثٍر-يٕضٕع   
( حايذ ترزاٌ يٍسر، ظاْرج أعفال انشٕارع... األسثاب، اَثار ٔانًشكالخ، 5)

 انًعانجاخ، انًجهح انعرتٍح نهعهٕو انررتٌٕح ٔانُفسٍح، 
، 3112، 11انًؤسسح انعرتٍح نهررتٍح ٔانعهٕو ٔاَداب، يصر، انعذد      
 .   44ص

 ع ذعثٍر عٍ ذشرد األعفال، انًصذر َفسّ.( يٕض4ٕ)
( رفاعً عادل يحًٕد، انخذيح االجرًاعٍح فً يجال ذأٍْم ٔرعاٌح أعفال 3)

 ، 3118، 1انشٕارع، دار انفكر انعرتً، انماْرج، ط
 13-11ص     

( عهٕاٌ ازْار، انعُف انًذرسً ٔأثرِ فً اَرشار ظاْرج أعفال انشٕارع 7)
 نعرتٍح نهعهٕو انررتٌٕح )حهٕل ٔيعانجاخ(، انًجهح ا

 .5، ص3112، 11ٔانُفسٍح، انعذد      
( رفاعً عادل يحًٕد، انخذيح االجرًاعٍح فً يجال ذأٍْم ٔرعاٌح أعفال 3)

 .15انشٕارع، انًصذر َفسّ، ص
( انكردي يحًٕد يحًذ يحًٕد، عثذ انحًٍذ َاْذ حسًٍُ، دٔر انٕسائم 2)

 جرًاعٍح ألعفال انركُٕنٕجٍح انحذٌثح فً ذٕفٍر انحًاٌح اال
انشٕارع، يجهح كهٍح انخذيح االجرًاعٍح نهذراساخ ٔانثحٕز االجرًاعٍح،      

 .18، ص14جايعح انفٍٕو، انعذد
( ظاْرج أعفال انشٕارع: أسثاتٓا، ٔاثارْا، ٔعرق يعانجرٓا، يمال يُشٕر 11)

 ، يراح عهى انراتظ انرانً:3131عهى يٕلع انُجاح، 
https://www.annajah.net/ -ٔآثارْا-أسثاتٓا-انشٕارع-أعفال-ظاْرج

يعانجرٓا-ٔعرق  -article-29731 

http://molsa.gov.iq/
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( كٕنرشٍرسكاٌا.ي.إ، خ: انًغهة أتٕ سٍف، يشاعر األعفال فً االسرج، 11)
 ، 1227، 1يُشٕراخ دار عالء انذٌٍ، ديشك، ط

 .25ص     
( تهعٍذ انٓاو، االسرج ٔذأثٍرْا فً سهٕن االحذاز انًُحرفٍٍ، أعرٔحح 13)

 انحاج نخضر،  -1-دكرٕراِ يُشٕرج، جايعح تاذُح 
 .141، ص3131انجسائر،      

( رفاعً عادل يحًٕد، انخذيح االجرًاعٍح فً يجال ذأٍْم ٔرعاٌح أعفال 18)
 .47انشٕارع، يصذر ساتك، ص

عفال انشٕارع... األسثاب، اَثار ( حايذ ترزاٌ يٍسر، ظاْرج أ15)
 .37ٔانًشكالخ، انًعانجاخ، يصذر ساتك، ص

( رفاعً عادل يحًٕد، انخذيح االجرًاعٍح فً يجال ذأٍْم ٔرعاٌح أعفال 14)
 .42انشٕارع، انًصذر َفسّ، ص

يذٌُح عُاتح  -( نشغر رتٍعح، انرصٕراخ االجرًاعٍح ألعفال انشٕارع13)
 أخ  31رج، جايعح ، رسانح ياجسرٍر يُشٕ-ًَٕرجًا

 .34سكٍكذج، انجسائر، ص     
يذٌُح عُاتح  -( نشغر رتٍعح، انرصٕراخ االجرًاعٍح ألعفال انشٕارع17)

 .33، انًصذر َفسّ، ص -ًَٕرجًا
( تهعٍذ انٓاو، االسرج ٔذأثٍرْا فً سهٕن االحذاز انًُحرفٍٍ، يذر ساتك، 13)

 .153ص
يذٌُح عُاتح  -انشٕارع ( نشغر رتٍعح، انرصٕراخ االجرًاعٍح ألعفال12)

 .21-32، يصذر ساتك، ص-ًَٕرجًا


