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 تبريرات الرأي العام لظاهرة تسول األطفال

 طاع اهلل حسينة          .أبن عامر وسيلة  :أ

 بسكرة ةجامع

 : مقدمة

والتي من خاللهاا يتكاكج جاناب كبيار مان كخ ايت   اإلنسان،من حياة  األولىالطفولة هي المرحلة 
اج فاي العاالب ب افة عاماة والمتتبا  ألحاواج األطفا .البااليينحماياة ورعاياة  إلاىهذه المرحلاة  تحتاجو 

وفي الجزائر ب افة خا اة يكااهو هاواهر ميسااوية تكاوه تلاة النهارة البريئاة للطفولاة ومان باين هاذه 
 وغيرهااا  وا قت اااويةالتااي تسااببها جملااة ماان العوامااج ا جتماعيااة ، هاااهرة تسااوج األطفاااج رالهااواه

 .لى سبج الحو من الهاهرةوالوقوف عوهذا ما نريو تسليط الضوء علي  لمعرفة أبعاو الهاهرة 
احتياجاتهااا األساسااية بالقااور الكااافي الااذ   إلكااباعويق ااو بهااا تلااة الفئااات التااي  توجاا  باألسااا  

كماا تعناي الفئاات المحروماة أو التاي .  األساسايةيضمن لها حياة آمنة ومستقرة تتمتا  فيهاا بحقوقهاا 
لهااذا  ضا وعاااوة مااا يتعاار تعاايف فااي هااروف  ااعبة الفئااات التااي تعجااز عاان الح ااوج علااى حاجاتهاا

بخا اة فئاة األطفااج وعااوة ماا يرجا  عاوب إكاباع  والحرمان الفئات المستضعفة فاي المجتما ، منهاا
األطفاااج لحاجاااتهب األساسااية الااى انخفاااض مسااتوم الرعايااة الماويااة والمعنويااة التااي يح االون عليهااا 

 (3). سواء من األسرة أو المجتم  
تمااب با  والتكفاج بجميا  حقوقا  وضامان تنكائة ساليمة لا ، يلجاي يحهاى الطفاج بكارف ا ه وعنوما  

الى طرق أخرم تضع  الهروف بين ممراتها عرضة للمخاطر، ومن بين هذه الطرق الاذ  يختارهاا 
 .بالتسوجهؤ ء األطفاج ما يسمى 

التي  يعتبر التسوج من الهواهر ا جتماعية الوخيلة على المجتم  ومن التكوهات ا جتماعيةحيث 
وانتكاااار هاااذه الهااااهرة ياااؤعر علاااى الحركاااة ا قت ااااوية حياااث يعااايف عاااوو كبيااار مااان . تاااؤعر عليااا 
 أيضااكماا يعتبار  علاى أفاراو المجتما  مماا يعطراج حركاة النماو والتطاور ا قت ااو  عالاة األكخاص

ج والقيب السائوة في المجتم  التي تحث على العما انحرافًا عن السلوة وخروجًا عن العاوات والتقاليو
اهلل يعطياة :هذه الهاهرة لفتت انتباهنا مان خاالج ماا يارووه هاؤ ء  ..واأليتابوالعجزة األطفاج وكفالة 
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 أعطينااي....رانااي  اايير مااا نقااورف نخااوب ورانااي جيعااان...أعطينااي  ااوقة لوجاا  اهلل ..ماتتمنااا  
حناااااااي علاااااااي اهلل   يطيحهاااااااا ....باباااااااا ماااااااريض ومالقينااااااااف باااااااف نكااااااارو الاااااااووا....نكاااااار  الخباااااااز

وغيرهااا ماان الكلمااات المسااتعملة ماان المتسااولين يسااتخومها األطفاااج  يوميااا،كلمااات نساامعها .....ةبياا
ن باج نسابت  لهاب جملاة مان يهؤ ء األطفاج لب يختااروا لقاب المتساول . ستوراج عطف وكرب اآلخرين

 او الهروف ونحن من خالج هذه الوراسة الميوانياة التاي وقفناا مان خاللهاا علاى آراء الارأ  العااب ق
 :على التساؤلين التاليين اإلجابةمعرفة عوامج وأبعو هذه الهاهرة وسبج الحو منها نحاوج 

 األطفاجهج يوجو تزايو في هاهرة تسوج  -1

 ماهي مبررات الرأ  العاب لهاهرة تسوج األطفاج -2

 :الفرضيات  -2

 األطفاج  يوجو تزايو في هاهرة تسوج   :األولىالفرضية -

 توجو مبررات لهاهرة تسوج األطفاج تختلف باختالف جن  الرأ  العاب     :الثانيةالفرضية -

                                           توجو مبررات لهاهرة تسوج األطفاج تختلف باختالف أماكن تواجو الرأ  العاب : الفرضية الثالثة-

 : أهمية الدراسة -3

أهميتهاااا فاااي تكاااكيج كخ اااية اإلنساااان وتحوياااو تعاااوو أهمياااة الوراساااة لخ و اااية مرحلاااة الطفولاااة و 
الحاجاات البيولوجياة والحاجاة الاى األمان  إكباعاتجاهات  وقيم  المستقبلية ويعتمو النمو السليب على 

 سااتمرار الفاارو وتقبلاا  لذاتاا   اوا نتماااء والحاجااة الااى تقااوير الااذات وكااج هااذه الحاجااات تكااكج أساساا
النفساااية بكاااكج يضااامن لااا  حيااااة هاوئاااة ومساااتقرة تعاااوو علاااى واساااتعماره لقوراتااا  الجساااوية والعقلياااة و 

 تسام  ...والطفج المتسوج يعايف هاروف أسارية وبيئياة ونفساية .  المجتم  الذ  يعيف في  بالنف  
ل  بذلة فال يقبج على الحياة بتفااؤج ويعااني مان الحرماان بكاج أنواعا  وكونا  لاب تتاوفر لا  المعاوات 

ا فاااي المجتمااا  فهاااو يقباااج عليااا  ناقماااا فيضااار نفسااا  ويضااار التاااي تضااامن لااا  أن يكاااون فاااروا  اااالح
 .  مجتمع
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 :أهداف الدراسة  -4

الح اااوج علاااى معلوماااات ميوانياااة عااان طرياااق سااابر اآلراء لواقااا  تساااوج األطفااااج بااابعض  -5
 ضواحي موينة بسكرة

 معرفة األساليب المستخومة والعوامج المؤوية لهذه الهاهرة -2

 ح ر تروو األطفاج على بعض األماكن -3

 أبعاو الهاهرةح ر  -4

 ا جتماعي والبحث عن سبج الحو من هذه الهاهرة واإلركاوالتوعية  -5

 

 

 :  الظاهرة حول نفس دراسات -5

 إلاى 1991 وا التساوج عاابوأمن األطفاج المتسولين ، ب ( %93.33 ) محموو أن أكوت وراسة فاتن

فااي  وار اإل ااال  وقااو أههاارت الوراساة ذاتهااا أن حااا ت انحرافااات الساالوة المسااجلة فااي  1998
منهاا فاي حاي العاماج وهماا  ( %10)و  -ل اور حاليااا-منها فاي مويناة العاورة ( %25 )بيواو بليت
 4.واألحياء الفقيرة  من المون

% 11ر1حااوج هاااهرة التسااوج بموينااة الرباااط أن نكاايت حسااين  خبياار التنميااةككاافت نتااائث بحااث و 
 فيماا%  51ر9ويمعاج الكاباب مانهب نسابة سانة  31يتعااطون التساوج بالمويناة تفاوق أعماارهب  ممن

فااي المائااة ماان المتسااولين يلجااؤون للتسااوج  11وأههاار البحااث أن %.  1ت ااج نساابة األطفاااج إلااي 
انعااواب فاارص  بساابب% 54لكااراء األوويااة بساابب الماارض و% 59حاجياااتهب الضاارورية و لتلبيااة

 4 .يرغمون علي التسوج من قبج عائالتهب% 3التكييج و
 فاي مويناة مان األطفااج المتساولين% 19هيب أرباب بوراسة ميوانية حويعاة بينات أن كما قاب عبو الع

 إكارات المرور من األطفاج البائعين عنو% 11الرياض من السعوويين في حين أكوت الوراسة أن 
 2.المتسولين من األطفاج% 1161الضوئية من غير السعوويين، وأوضحت أن اإلناث يككلن  
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 وزارة العماج والكاؤون ا جتماعياة أن التكارو  و عان وراساة ميوانياة أعاوتهاعائاوة محماو كما ككافت 

 :هي  وعوب ا ستقرار في البيوت أحو أهب أسباب التسوج، وخل ت الوراسة إلي أن أهب األسباب

اإلنجااب بسابب جهاج األب أو  أسباب عائلية تتمعج فاي تفكاة الاروابط ا جتماعياة للعائلاة وكعارة - 1
 .الزوجات وزياوة نسبة الطالق أو تعوو الوالوين معًا،

تكااليف المعيكاة،  أساباب تخاص المجتما  وهاي عاماة، معاج تاوني مساتو  الاوعي العااب، وارتفااع 2-
 2. المتنوعاة واساتعمار وقات الفارا  وقلة موارو العائلة، وعوب توفر مراكاز لممارساة الكاباب الهواياات

بالتعاون « ا جتماعية الرعاية إوارة»و ية الخرطوب ب وقو قامت وزارة الكؤون ا جتماعية والعقافية -
ج المككلة بإجراءامن المجتم   إوارةم   ب، حياث 2002والحلاوج فاي العااب  وراسة عن هاهرة التسوُّ

ج اخااذ عااوة  المباكاار وهااو وجااوو المتسااولين حااوج  منهااا التسااوج أنماااطأوضااحت الوراسااة أن التسااوُّ
، والتساااوج عااان طرياااق اساااتيالج واألساااواق اوة والمستكااافياتالعاماااة والماااوار  ووور العبااا األمااااكن
وور العباااوة والمستكاافيات بطلااب المساااعوة  ، وعاان طريااق المعاااقين بجانااب التسااوج قاارباألطفاااج

كااخص يمتهنااون  ألااف 155نحااو  أنككاافت وراسااة حويعااة و .ساافر أو أساارة إعانااة أولعااالج مااريض 
 األطفااجوتناولت الوراسة هاهرة تسوج .الفقرحرفة التسوج في الميرب ب فة وائمة أو مؤقتة بسبب 

 .األكخاصسنة من خالج عالث فئات من  52عن  أعمارهبالذين تقج 
 213نحو )أطفا  تقج أعمارهب عن سب  سنوات ويتسولون م  مرافقين لهب  األولىكملت الفئة 

نحو )فقين سنة يتسولون وون مرا 52وضمت الفئة العانية أطفا  ما بين عماني سنوات و(. طفج
 219)حوج الهاهرة  أرائهبالفئة العالعة فكانت من غير المتسولين لمعرفة  وأما( طفج 235

 4 .الرابطة الميربية لحماية الطفولة  2554أجرت الوراسة سنة  (.كخص
 تحديد المصطلحات-6
اليب هب األطفاج الذين نكاهوهب في األمااكن المختلفاة يساتخومون عباارات أوأسا: تسول األطفال  -

 .أخرم ليرض استعطاف اآلخرين حتى يت وقوا عليهب بالماج
 وجهات نهر النا  وتقويراتهب وتفسيراتهب للهاهرة :العامتبريرات الرأي  -

 :النظري اإلطار
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 :نيالمتسول باألطفالالمفاهيم المرتبطة -1
هب أو هااب األطفاااج الااذين يعيكااون بمفاارو2554عرفتاا  منهمااة ال ااحة العالميااة : أطفااال الاااوار -5

ماا  أساارهب أو تركااوا أهلاايهب وسااكنوا الكااارع أو الفناااوق أو األماااكن المهجااورة  أو وور ا واء و هااب 
 3بذالة معرضون للخطر ويمتازون بعالقات ضعيفة أو مقطوعة م  أسرهب

تكاامج هااذه الفئااة األطفاااج الااذين يعملااون فااي الكااارع ولااويهب القليااج أو الكعياار ماان : عمالااة األطفااال-2
 3م  أسرهب ويعووون ليال إلى منازلهب عنو نهاية عملهب اليومي ا رتباط

ولى تختلااااف عنهااااا باااين الطفااااج يقطاااا  كاااج  ااااالت  العائليااااة و ألهاااذه الفئااااة كاااا :المهجااااورالطفاااال -3
  3ا جتماعية ويعيف تماما بمفروه

هو طلاب مااج طعااب مان عماوب الناا  باساتجواء عطفهاب و كارمهب إماا بعاهاات :*تعاريف التسوج -2
 4بسوء الحاج بيض النهر عن  وق المتسوج وأكذب   أو
 4عن طريق جم  ال وقات وبين  الكخص الذ  اعتاو التكسب باستجواء النا  بالسؤاج المباكر أ*
مؤذياة ومحرجااة .والقعااوو عان العماج وطلااب المسااعوة والعاون ماان الناا  بطريقاة مهينااة  جهاوا لتكاسا*

 1ومالحقة العامة النا  حتى يح ج على النقوو للكعور خا ة عنوما يتعمو المتسوج اإللحا 
  انماط التسول  -3
 المتسوج لعاجز عن العمج معج المعاقين -5

 يتخذ من التسوج مهنة رغب قورت  على العمج   المتسوج الذ-2
 المتسوج عن طريق استيالج األطفاج  يار السن -3
 1هاهرة تسوج النساء  -4
 :التسولأساليب  - 4 

  لمباارةاالساليب ا-أوال
 -4       الق اائوو  التسوج باتالوة القاران والماوائ  -3     التسوج -2   طلب اإلحسان المباكر -5

 التسوج بسنو هرف طارئ
 أخرم بيساليبالتسوج  -1     التسوج باستورار العطف  -1

 :الغير مباارة  األساليب: ثانيا 
 بالمالب   اإلمساة-2         مس  زجاج السيارات -5
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  : أماكن التسول-5 
     تجماااااا  الموا ااااااالت  -4       وور العلااااااب-3          المستكاااااافيات-2            وور العباااااااوة-5
 األسواق واألماكن العامة- 1
 : دية للتسولؤ العوامل الم - 6
 عوامل اقتصادية  -1
 الفقر الموق  -*
 تقلص فرص الكيج لألولياء أو انعوامها -*
 ضعف مستوم وخج األسرة -*
  عوامل اجتماعية-2
 ا نحالج األسر  الناتث عن الطالق -*
 فقوان أحو الوالوين أو كليهما  -*
 المزمنة  إ ابة أحو الوالوين أو كليهما باألمراض -*
 1.كذلة الهجرة الوافوة من ووج الجوار التفاوت الطبقي ا جتماعي -*

 :الميداني للدراسة  اإلطار
 11فارو مان مختلاف ضاواحي مويناة بساكرة منا   515تتكاون عيناة البحاث مان :عينة الدراساة  -1

 :ذكر من الراكوين وتب اختيار العينة على النحو التالي  11أنعى و

 
 أفراد من األحياء السكنية -1
 حي الزعاطكة -         حي المجاهوين-      (طابق الكلب)حي العاليا-
 .أفراد من المقاهي  -2

 مقهى الزهانة بالعالية الكمالية - ي بحي قورار     مقالت مقهى -    
  أفراد من المساجد-3
 مسجو الن ر -          مسجو العاليا  -     مسجو قورار   -

  أفراد من البنوك- 4
 (مقابج حويقة أوج نوفمبر جنان البايلة)بنة التنمية المحلية  -
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 أفراد من المدارس -5
 العربي بن مهيو عانوية -        عانوية را  القرية -

 أفراد من مواقف المواصالت-6
 مسكن ألفحي -            حي الضلعة  -

  األسواقمن  أفراد -7
 سوق الخمي  العاليا-          سوق زقاق بن رمضان -

 أفراد من المقابر -8
 (بسكرة القويمة ) مقبرة العزيالت-              مقبرة البخار   -
 :أداة الدراسة  -2

مان خاالج بعاض مواقاف الطفاج لفتات الهااهرة انتباهناا  المالحهاة المجاروة حياث وهاي :المالحظة-
 .المتسوج

تب استجواب الارأ  مان خاالج وراساة اساتطالعية فاي  بعاض الحاوارات علاى موضاوع :سبر آراء  -
محااور  4واساتناوا للوراساات التاي سابق التطارق فيهاا لمعاج هاذا الموضاوع ،  اييت  األطفاجتسوج 

 .تب تسطيره من أهواف للوراسة  وعة من األسئلة تقي  ماكج محور يكمج مج
 
 
 
 :تحليل النتائج -3

 حول تزايد ظاهرة تسول األطفال :المحور األول  -1
 ال أدري ال نعم عدد االستجابات على األسئلة 

 % ت % ت % ت

 55 55 53652 51 96.87 155 هل ظاهرة تسول األطفال منتارة -1

عدداألطفال هل هناك تزايد في  -2
 المتسولون

555 1261 45 21 25 5261 

(5) 
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ماهي مختلف أعمار تسول  -3
 األطفال 

 سنوات 9أكبر من  سنوات 9أقل من  رضيع

 % ت % ت % ت
15 35621 35 51611 95 11621 

(2) 
 % ت ما هي الطرق التي يستخدمها الطفل المتسول  -4

 95612 145 طلب ا حسان مباكرة-5

 51611 35 ة بالمالب ا مسا-2

 55 51 تسوج بسرو هرف طارئ-3

 91621 514 تسوج باستعطاف النا  -4

 51612 21 التسوج ببطاقات اعاقة-1

(3)                                                  1 
 

 
ما عي األماكن التي يكثر فيها األطفال  -5

 نيالمتسول

 % ت

 43611 15 اماب المساجو-5

 45612 11 وقف الموا التم-2

 11621 95 األسواق-3

 51611 35 المقاهي -4

 21 45 المقابر-1

 59631 51 البنوة -1

 51612 21 الموار  -1

 21 45 طرق ابواب المنازج -9

(4 ) 

    حول عوامل تسول األطفال:المحور الثاني  -2    
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  حسب الجنس
على األسئلة  اتاالستجابعدد  العوامل

 ةالتالي

 ذكور اناث

 % ت % ت
اقتص
ا

ادية
 11633 43 11612 15 الفقر والعوز -5 

 41611 31 41651 45 الوخج الضعيف لالسرة -2

 11611 41 14611 11 عوب عمج الوالوين -3

 25 15 23612 25 عوب وجوو مسكن-4

أسرية واجتماعية
 

موت أحو الوالوين أو -1
 كليهما

31 44615 35 45 

 41 31 41651 45 الطالق -1

 21 25 29645 21 أمراض ت يب الوالوين -1

 51 52 51629 53 الخالفات الزوجية المستمرة-1

 51 52 51614 51 كعرة عوو أفراو األسرة -9

 25633 51 23612 25 المستوم التعليمي للوالوين-55

 53633 55 54655 52 زواج أحو الوالوين -55

 51633 54 51612 51 كبر الوالوين -52

 34611 21 31629 35 أ وقاء السوء -53

تربويةو دينية
 13633 45 12694 41 ترة الوراسة  -54 

 45 35 45651 31 التسرب المورسي -51

 15 41 11612 15 غياب الوازع الويني  -51

                                                (1) 
 ظاهرة تسول األطفال  أبعاد: المحور الثالث  -3

 ذكور اناث هل يؤدي تسول األطفال الى 7-
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 % ت % ت

 86 66 76.47 65 الكذب– 1

 33.33 25 35.99 36 السرقة -2

 46.66 35 47.65 46 التدخين -3

 16.66 68 11.76 16 تعاطي المخدرات -4

 42.66 32 41.17 35 الجهل -5

 46.66 35 44.76 38 العنف  -6

(6) 
اهي السمات التي تظهر على وجه م -8

 المتسول 
 ذكور اناث 

 % ت % ت
 16.66 68 11.76 16 قلق-1

 13.33 16 14.11 12 عدواني-2

 46 36 41.17 35 حزين -3

 61.33 61 63.52 63 باوش -4

(7) 
 سبل الحد من الظاهرة : المحور الرابع  -4
في رأيك ماهي سبل الحد من ظاهرة تسول  -9

 األطفال
 ذكور ناث ا
 % ت % ت

توعية الكعب لالمتناع من اعطاء النقوو لألطفاج  -5
 المتسولين 

21 29645 25 21 

للقياب بوورها في رعاية وكفالة  ةتوعية األسر  -2
  اأبنائه

35 31629 21 33633 

هذه الفئة والتيكو من  إلح اءحملة مكعفة  إجراء -3
 حا تهب ا جتماعية

35 31629 24 32 
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 21611 25 21611 22 الحويث معهب توجي  هؤ ء المتسولين من خالج -4

الككف عن الجهات التي تستيجر األطفاج  -1
 للتسوج بالتعاون م  األمن

 

15 11611 41 15 

 ن المحرومين منياألطفاج المتسول إوماجضرورة -1
  باألسر ضمن مؤسسة خا ة تتكفج برعايتك

15 11612 43 11633 

 ذه الفئة من قبج الجهات المعنيةالتكفج به -1
 

15 15611 11 13633 

 األطفاجهؤ ء  ألسرفرص عمج مناسبة  إيجاو -1
 من قبج الجهات المخت ة

 

15 12631 11 11611 

تضافر كافة الجهوو الحكومية واألهلية في الحو  -9
 من هاهرة التسوج

15 11612 41 15 

(8) 
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 :عرض وتفسير النتائج-4
 ال يوجد تزايد في ظاهرة تسول األطفال :األولىرضية الف -
 

                                     

        

     

           
         

            

         

     

        

     

      

     

              

       

      

 
  أعالهلب تتحقق الفرضية ال فرية بوليج النتائث الموونة 

 منتكرة و لة على موم تفكي الهاهرة -
 الرأ  بخطورة الوض   إحسا متزايوة و لة على    - 
لاتمكن الطفاج مان أووات ا ساتعطاف الموضاحة وات وذلاة سان 9الفئة األكعر انتكارا تفوق سان   -

 .أكبر نسبة من أساليب التسوج التي يستخومها الطفج  أخذتفي الككج اعاله والتي 
 التوجد مبررات لظاهرة تسول األطفال تختلف باختالف جنس الرأي العام : الفرضية الثانية  -
9 
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 ى يتسنى تتب  متيير الجن  تحققت الفرضية بوليج النتائث الممعلة بيانيا حت-
 :وقو رتبت العوامج حسب النسب المئوية التي نستخل ها من المحاور التي أعوت للبحث وهي 

تاارة  -4       الفقاار والعااوز- 3      غياااب الااوازع الااويني- 2      عااوب عمااج الوالااوين -5
 الطالق-1         الوراسة

         التسرب المورسي -8       يهماوالوين أو كلموت احو ال -7      الوخج الضعيف-1
 أ وقاء السوء   -9
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اء صدق أ

سوء ال

المحور الثاني : عوامل ظاهرة تسول األطفال

اث ان

ور ذك

 
 تحققت الفرضية بوليج النتائث الممعلة بيانيا في الجووج أعاله حتى يتسنى تتب  متيير الجن  
 :وقو رتبت العوامج حسب النسب المئوية التي نستخل ها من المحاور التي أعوت للبحث وهي 

 عوب عمج الوالوين-5
 غياب الوازع الويني -3

 الفقر والعوز -4

 ترة الوراسة -5

 الطالق -6
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 الوخج الضعيف -7

 موت احو الةالوين أو كليهماج  -8

 التسرب المورسي -9

 أ وقاء رالسوء ، وهذا ما يتوافق م  وراسة عائوة محموو  -16
 :أبعاد ظاهرة تسول األطفال : المحور الثالث  -16

                                      

76.47

35.99
41.1744.7747.05

80

33.33

44.66
46.6646.66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

                            

 
 اناث -ذكور

 :حسب التمعيج الموزع أعاله ترتبت أبعاو الهاهرة كالتالي
 الكذب -5
 التوخين -2

 العنف -3

 الجوهج -4

 السرقة  -1
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و يوجو اختالف في الجن  حسب  مبررات  ألبعاو الهاهرة  وتكاو تكون ا ستجابات واحوة وهذا 
حيث تو ا الى أن هذه  يتوافق م  الوراسة التي اجراها مان  الوعجاني بالمملكة العربية السعووية

 9الهاهرة تفرز الكذب وا تكالية والسرقة 
 سبل الحد من ظاهرة تسول األطفال : المحور الرابع  -11

0
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90

بة س ن ال 82.35 70.58 58.82 58.88 58.82 35.29 35.29 29.41 اث ان

Histogrammes 3D 2 86.66 73.33 60 60 57.33 33.33 32 28 ور ذك

فرص 

عمل

التكف

ل من 

تظافر 

الجهو

الكش

ف 

ضرورة

 

توعية 

األسر

حملة 

مكثفة

االمتنا

ع 

تحققت الفرضية ال فرية كما هو مبين في الككج وتكاو تتساوم استجابات الذكور وا ناث في  
ذ ما يوافق كذلة الوراسة التي تو ج اليها مان  الوعجاني سبج الحو من هاهرة تسوج األطفاج وه

 المتسولين تكمن في أن هو ء نزي  حمو  الذ  قاج إن خطورة هاهرة األطفاج ويتفق ما طرح 55

تقوم  األسرة  األطفاج يعيكون أغلب أوقاتهب بعيًوا عن الرقابة األسرية، وعن التوجي  واإلركاو الذ 
 4.والمورسة

 
 
 
مبررات لظاهرة تسول األطفال تختلف باختالف أماكن الرأي  دال يوج: لثالثة الفرضية ا -

 العام
 :اقتصادية  -
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 تربوية ودينية
يحتااج الااوازع الااويني المرتبااة األولااى وتتفااق المااوار  والمساااجو علااى كوناا  العامااج الرئيسااي المااؤو  

رة ، وباارغب التقااارب فااي النسااب بااين مختلااف األماااكن ا  أن هناااة تفاااوت فااي وجهااات النهاار للهاااه
و لااب تتحقااق الفرضااية ال اافرية علااى الاارغب ماان .حااوج أكباار النسااب فااي العوامااج المؤويااة للهاااهرة 
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تكااااااب  فاااااي ا ساااااتجابات للعواماااااج ا قت ااااااوية والتربوياااااة ا  أنااااا  لاااااوحه الفااااارق بالعواماااااج ا سااااارية 
 .ية وا جتماع
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