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الفصل  األول   

المقدمة  

  خمفية الدراسة  1-1

إف مف أىـ المكضكعات التي تبحث دكليان كعربيان ىي مكضكع الفئات التي تعيش في ظركؼ 

صعبة، أم الفئات التي تعجز عف الحصكؿ عمي احتياجاتيا األساسية، كعادة ما تتعرض ليذا 

الحرماف الفئات المستضعفة في المجتمع، كخاصة فئة األطفاؿ، كبالذات األطفاؿ الفقراء كالعامميف 

كالجانحيف، كىذا الحرماف كمما كاف شامبلن ألكجو الرعاية الصحية كالنفسية كاالجتماعية، كمما كاف 

.  قإشارة بالغة الخطكرة عمي حياه الطفؿ كمستقبؿ

كفي السنكات األخيرة تزايد االىتماـ بقضية الطفؿ عف طريؽ تنظيـ البرامج التي تيدؼ إلي تحسيف 

كاقع الطفؿ، كانعقدت عدة مؤتمرات كندكات عممية متعمقة باألمكمة كالطفكلة، كما احتمت قضية 

الطفكلة اىتمامان كاضحان في القانكف الدكلي ، حيث أكد مؤتمر العمؿ الدكلي، الذم عقد في يكنيك 

 مف قانكف حقكؽ الطفؿ كالتي تحمى األطفاؿ مف االستغبلؿ في المجاؿ 32ـ عمي المادة 1999

. (ـ2002 ، ربيع 5مجمة الطفكلة كالتنمية، العدد )االقتصادم 

كقد شكمت دراسة الطفؿ جزءان كبيران مف اىتمامات الباحثيف بشكؿ عاـ، كالباحثيف في مجاؿ العمكـ 

اإلنسانية بشكؿ خاص، كذلؾ باعتبار مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا الفرد، حيث 

. تتشكؿ في ىذه المرحمة شخصية الطفؿ

كلكي يمارس الطفؿ حياتو بشكؿ طبيعي، كاف ال بد أف تقـك األسرة بإشباع حاجاتو المتعددة، 

 الطفؿ، ةالنفسية كاالجتماعية كالصحية، ذلؾ باعتبار األسرة ىي الجماعة المرجعية األكلي في حيا

فإذا لـ تستطع األسرة إشباع حاجات الطفؿ المادية فإنيا تضطر في كثير مف األحياف إلي الدفع 
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بأبنائيا لمعمؿ في سف مبكر، مما يحـر ىؤالء األطفاؿ مف حقيـ في الحياة كالعيش بكرامة، كما أنو 

.  الطفؿ  كمستقبموةقد يعيؽ مف نمكىـ النفسي كاالجتماعي مما ينعكس ذلؾ عمي حيا

كقد انتشرت ظاىرة عمالة األطفاؿ  في مختمؼ  دكؿ العالـ، كتشير اإلحصاءات أف ىذه الظاىرة 

في تزايد مستمر، فعقدت كثير مف المؤتمرات الدكلية لكضع البرامج كالخطط لمتخفيؼ مف حدة ىذه 

. الظاىرة كآثارىا المدمرة لممجتمع

كيتناكؿ مكضكع ىذه الدراسة عمالة األطفاؿ، كتأثيرىا عمى صحتيـ النفسية في قطاع غزة، حيث 

 عممان بأف أعماؿ نصؼ المجتمع .نستعرض ىذه الظاىرة مف جكانبيا الصحية كالنفسية كاالجتماعية

(. UNSCO, 2001)الفمسطيني دكف سف الخمسة عشر عامان 

إف الغرض الرئيس ليذه الدراسة ىك التعرؼ عمى اآلثار النفسية المترتبة عمى عمؿ الطفؿ، 

. كمساعدة أصحاب القرار في التخطيط كاتخاذ القرارات التي تحد مف انتشار ىذه الظاىرة 

 فقد تـ استخداـ أدكات قياس متعددة لمتعرؼ عمى مدل معاناة األطفاؿ العامميف كصفيةككدراسة 

مف مشاكؿ نفسية، كذلؾ مف خبلؿ استبانة خاصة حكؿ الكضع األسرم كالميني لؤلطفاؿ العامميف، 

إضافة إلي استخداـ ثبلثة مقاييس أخرل تقيس المشاكؿ السمككية كالقمؽ كاالكتئاب لدل ىؤالء 

. األطفاؿ 

كما تـ تحميؿ ما تكفر مف معمكمات بعد تجميعيا، كالتعرؼ عمى مدل معاناة األطفاؿ العامميف مف 

مشاكؿ نفسية، كمف ثـ الخركج بالتكصيات المناسبة لمحد مف انتشار ىذه الظاىرة، كالتخفيؼ مف 

المعاناة النفسية لدل ىؤالء األطفاؿ، لكي يمارسكا دكرىـ في بناء مجتمعيـ،  كيعيشكا حياة كريمة 

 .تضمف ليـ نمكىـ بشكؿ طبيعي كسميـ
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 مشكمة الدراسة  1-2

تعد مشكمة عمالة األطفاؿ في فمسطيف مف المشكبلت التي لـ تمؽ اىتمامان كاضحان مف ذكم 

. االختصاص كالميتميف في مجاؿ البحث في مكضكع الطفؿ كالطفكلة

كقد حاكؿ الباحث أف يطمع عمى أبحاث كدراسات في ىذا المجاؿ، إال أف ىناؾ ندرة في الدراسات 

.  التي تبحث في ىذا المكضكع في قطاع غزة كالضفة الغربية

عممان بأف ىذه الظاىرة قد ازدادت حدتيا في الشارع الفمسطيني خبلؿ سنكات االنتفاضة، فنحف نرل 

الكثير مف ىؤالء األطفاؿ في األسكاؽ يقكمكف ببيع الفكاكو كالخضراكات، كنراىـ عمى إشارات 

المركر يعرضكف عمى الناس بضاعتيـ محاكليف إقناعيـ بأف يشتركا منيـ، كما تكجد فئة مف ىؤالء 

األطفاؿ يعممكف في الكراجات كمحطات التشحيـ كفي كرشات الحدادة، نشاىدىـ أيضان في الحدائؽ 

 كذلؾ نتيجة لؤلكضاع .العامة يبيعكف البسككيت كما شابو ذلؾ متكسميف الناس الشراء منيـ

السياسية كاألمنية التي يمر بيا المجتمع الفمسطيني، كما ترتب عمييا مف اغبلقات متكررة كتدمير 

لممنشآت االقتصادية مف مصانع كمزارع ككرش صناعية، مما أدل إلي معاناة أفراد المجتمع 

الفمسطيني مف مشاكؿ اقتصادية جعمت رب األسرة يدفع بأطفالو لمعمؿ لكي يساىـ في تحسيف 

. الكضع المعيشي ألسرتو

لذلؾ فإف انتشار ظاىرة عمالة األطفاؿ في المجتمع الفمسطيني تعتبر مف أحد المكضكعات المقمقة 

. كالميمة كالتي تتطمب اىتمامان بالغان لمتخفيؼ مف آثارىا المختمفة عمي الطفؿ

لذلؾ تأتي أىمية ىذه الدراسة مف عدة نكاحي أىميا، أف ىذه الدراسة ُتعتبر مف أكائؿ الدارسات 

، ككذلؾ قامت  حسب عمـ الباحثالتي تبحث اآلثار النفسية عمى األطفاؿ العامميف في قطاع غزة

غرافية الخاصة باألطفاؿ العامميف في قطاع كالدراسة بشرح كتكضيح المعمكمات الجغرافية كالديـ

كمف ناحية . غزة، باإلضافة إلي تكضيح الكاقع االجتماعي كاالقتصادم الذم يعيشو ىؤالء األطفاؿ 
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أخرل فإف نتائج ىذه الدراسة تساعد كاضعي السياسات كأصحاب القرار في كضع الخطط كالبرامج 

.  كالخدمات البلزمة لمتخفيؼ مف حدة ىذه الظاىرة كآثارىا المختمفة

ما حجـ انتشار عمالة األطفاؿ في قطاع : يف التاليييف الرئيسيفكتتمحكر مشكمة البحث في السؤاؿ

 عمى عمؿ األطفاؿ؟ المترتبة ما ىي اآلثار النفسية غزة؟ ك
 

  مبررات الدراسة 1-3

  ازدياد انتشار ظاىرة عمالة األطفاؿ خاصة في األربع سنكات األخيرة التي مر بيا المجتمع

 .الفمسطيني مف األزمة االقتصادية الصعبة نتيجة اندالع انتفاضة األقصى 

  ندرة الدراسات كالبحكث التي قامت بدراسة ىذه الظاىرة، كخاصة تأثيرىا عمي الصحة

 .النفسية لمطفؿ

  الفئة المستيدفة مف ىذه الدراسة، كىي فئة األطفاؿ، لما لمرحمة الطفكلة مف أىمية في

 . تككيف شخصية الفرد

  أىداف الدراسة1-4

  النتشار ظاىرة عمالة األطفاؿ في قطاعكالعكامؿ المؤديةتكضيح األسباب                                                          

 .غزة

 نسبة انتشار المشاكؿ السمككية ك االنفعالية لدم األطفاؿ العامميف معرفة. 

  نسبة انتشار القمؽ ك أنكاعو  لدم األطفاؿ  العامميفمعرفة. 

   نسبة انتشار االكتئاب   لدم األطفاؿ  العامميفمعرفة. 

 ك االكتئاب عند األطفاؿ العامميف ، معرفة العبلقة بيف المشاكؿ النفسية ك السمككية كالقمؽ 
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  تكفير المعمكمات التي تساعد أصحاب القرار ككاضعي السياسات في التخطيط لمتخفيؼ

. ظاىرة عمالة األطفاؿ في قطاع غزة مف حدة 

 

  أسئمة الدراسة1-5

 ىؿ ظاىرة عمالة األطفاؿ في قطاع غزة تستدعي االىتماـ مف المختصيف؟ 

  ؟دكر في دفع الطفؿ لمعمؿىؿ لممستكل االقتصادم لؤلسرة 

 ىؿ ضعؼ مستكل التحصيؿ الدراسي لو دكر في دفع الطفؿ لمعمؿ؟ 

 ىؿ يؤثر عمؿ الطفؿ عمى معاناتو مف مشاكؿ سمككية؟ 

 ىؿ لعمالة األطفاؿ تأثير عمى معاناة الطفؿ مف القمؽ؟ 

 ىؿ لعمالة األطفاؿ تأثير عمي معاناة الطفؿ مف االكتئاب؟ 

 

 الفرضيات األساسية  1-6

 تكجد عبلقة ما بيف ضعؼ الحالة االقتصادية لؤلسرة كعمالة األطفاؿ. 

 تكجد عبلقة ما بيف ضعؼ مستكل التحصيؿ الدراسي كعمالة األطفاؿ. 

 تكجد عبلقة بيف عمؿ الطفؿ كمعاناتو مف مشاكؿ سمككية . 

 تكجد عبلقة بيف عمؿ الطفؿ كمعاناتو مف القمؽ. 

 تكجد عبلقة بيف عمؿ الطفؿ كمعاناتو مف االكتئاب .
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 تعريف مصطمحات الدراسة 1-7

 تعريف الطفل 1-7-1

كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشر ما لـ يبمغ " يعرؼ الطفؿ طبقان التفاقية حقكؽ الطفؿ عمى أنو 

 (.1989الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، )" الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المنطبؽ عميو

 

 تعريف الطفل العامل 1-7-2

الطفؿ الذم يباشر شغبلن أك عمبلن معينان سكاءن كاف لحساب الغير بأجر أك لحسابو، أك بدكف " ىك 

(. 1998الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، )" أجر في مصمحة لمعائمة

 مفيوم عمالة األطفال 1-7-3

جميع األطفاؿ الذيف تتراكح : " عرؼ الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني عمالة األطفاؿ عمي أنيا

سنة كيعممكف، كيضـ ذلؾ المستخدميف بأجر، كالعامميف لحسابيـ أك في  (16-12)أعمارىـ بيف 

الجياز المركزم لئلحصاء )مصالحيـ الخاصة، باإلضافة ألعضاء األسرة غير مدفكعي األجر 

األكؿ سمبي كالثاني إيجابي : كما أف مفيـك عمالة األطفاؿ ينقسـ إلي قسميف. (1998الفمسطيني، 

(. 2000الشكبكي ك جابر، )

العمؿ الذم يضع أعباء ثقيمة عمى الطفؿ، كييدد سبلمتو )أما مصطمح عمالة األطفاؿ السمبي فيك 

كصحتو كرفاىيتو، كىك العمؿ الذم يستفيد مف ضعؼ الطفؿ كعدـ قدرتو عمي الدفاع عف حقكقو، 

كىك العمؿ الذم يستغؿ عمالة األطفاؿ كال يساىـ في تنميتيـ، كىك العمؿ الذم يعيؽ تعميـ الطفؿ 

. (كتدريبو، كيغير حياتو كمستقبمو

كافة األعماؿ التطكعية أك حتى )أما مصطمح عمالة األطفاؿ اإليجابي فيتضمف ىذا التعريؼ 

المأجكرة التي يقكـ بيا الطفؿ كالمناسبة لعمره كقدراتو كيمكف أف يككف ليا آثار إيجابية تنعكس عمي 
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نمكه العقمي كالجسمي كالذىني، كخاصة إذا قاـ بو الطفؿ باستمتاع، كالحفاظ عمي حقكقو األساسية، 

.  (ألف مف خبلؿ العمؿ يتعمـ الطفؿ المسؤكلية كالتعاكف كالتسامح كالتطكع مع اآلخريف

" كقد عرؼ برلماف كنعاف الصغير التابع لمعيد كنعاف التربكم النمائي بغزة عمالة األطفاؿ بأنيا 

خركج الطفؿ إلي العمؿ في سف مبكرة إما أف يككف إجباريان أك رغبة ذاتية تحت ظركؼ صعبة 

(.  2000معيد كنعاف التربكم، )" كتقؼ حاجزان أماـ تحقيؽ أحبلمو 

أك الخطر، كالذم يضعؼ صحة /العمؿ االستغبللي ك" كما عرفت اليكنسيؼ تشغيؿ األطفاؿ بأنو 

أك يحرميـ مف التعميـ كالحصكؿ عمي الخدمات /كنمك األطفاؿ الجسدم كالنفسي كاالجتماعي، ك

(. 1994، منظمة العمؿ الدكلية)" األساسية األخرل 

األنشطة اليامشية التي يؤدييا فئة " كما أف ىناؾ تعريؼ آخر لعمالة أطفاؿ الشكارع باعتباره ىك 

مف األطفاؿ، يكجدكف بصفة مستمرة في الشارع ليدؼ الكسب كالحصكؿ عمي مصدر دخؿ ليـ أك 

ألسرىـ، كىي أنشطة تسيـ في استنزاؼ قكة عمؿ شريحة عمريو مرتبطة بالعممية اإلنتاجية، مما 

. (2001ميسكف الكحيدم، )يؤثر عمى مساىمة ىذه الشريحة مستقببلن في التطكر االجتماعي 

  

 تعريف الصحة النفسية  1-7-4

حالة تكامؿ طاقات الفرد المختمفة، بما " عبد السبلـ عبد الغفار الصحة النفسية بأنيا . عرؼ د

عبد الغفار، )" يؤدم إلػي حسف استثمار ليا، كبما يؤدم إلي تحقيؽ كجكده أم تحقيؽ إنسانيتو

1976 .)

حالة دائمان نسبيان يككف فييا الفرد متكافقان نفسيان مع " حامد عبد السبلـ زىراف بأنيا . كما عرفيا د

نفسو كمع بيئتو، كيشعر فييا بالسعادة مع نفسو كاآلخريف، كيككف قادران عمي مكاجية كمطالب 
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" الحياة، كتككف شخصيتو متكاممة سكية، كيككف سمككو عاديان حيث يعيش في سبلمة كسبلـ 

 (.1978زىراف ، )
 

 خصائص المجتمع الفمسطيني 1-8

 الوضع السكاني  1-8-1

، كبالتحديد في  (1ممحؽ رقـ )باعتبار ىذه الدراسة تبحث أثر العمؿ عمى األطفاؿ في فمسطيف 

.   محافظات غزة، فإنو مف األىمية بمكاف أف نتطرؽ لمكضع الجغرافي كالديمكغرافي لمقطاع

بما ) 2كـ360فقطاع غزة شريط ساحمي ضيؽ كمزدحـ جدان بالسكاف مساحتو الكمية  (2ممحؽ رقـ )

 (اإلسرائيمييف)في ذلؾ المستكطنات اإلسرائيمية المنفصمة التي يسكنيا بضع آالؼ مف المستكطنيف 

مف مساحة القطاع الكمية % 35كالتي ازدادت مساحتيا خبلؿ انتفاضة األقصى إلي أكثر مف 

قامة نقاط التفتيش األمنية ،  (بسبب تجريؼ األراضي المحيطة كضميا إلي ىذه المستكطنات، كا 

كيقع قطاع غزة عمى البحر األبيض المتكسط عند نقطة . (2002كزارة الصحة الفمسطينية، )

. التقاطع بيف قارتي آسيا كأفريقيا

محافظة – محافظة غزة – محافظة الشماؿ )كينقسـ قطاع غزة إداريان إلي خمسة محافظات 

.  ، كما أنو يحكم ثمانية مخيمات لبلجئيف(محافظة رفح– محافظة خاف يكنس  – الكسطي

كلقد عاني الفمسطينيكف عمى مدل السنكات الماضية مف ظركؼ اقتصادية صعبة انعكست عمى 

الصحة العامة لمقطاع كذلؾ بسبب ما مرت بو المنطقة مف حركب عدة، كما انعكس ذلؾ عمى 

الضغط النفسي الذم مكرس عمى كافة قطاعات الشعب الفمسطيني خبلؿ االنتفاضة األكلى 

، ككذلؾ في االنتفاضة الحالية حيث ُأضطر الشباب كاألطفاؿ لمخركج لمشكارع (ـ1987-1992)

.  (ـ2001كزارة الصحة الفمسطينية، )لمقاكمة االحتبلؿ أمبلن في إنيائو 
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مف % 36.3 نسمة أم ما نسبتو 1.196.581 كيبمغ الرقـ التقديرم لتعداد سكاف قطاع غزة حكالي

 615،603، منيـ 2كـ/ نسمة3161إجمالي سكاف الضفة كالقطاع، كبكثافة سكانية تقدر بحكالي 

، كيبمغ عدد (مف النساء% 49.6 أم ما نسبتو 592، 976مف الذككر ك % 50.4أم ما نسبتو 

مف إجمالي عدد سكاف القطاع % 58.3 أم ما نسبتو 865، 242البلجئيف في قطاع غزة حكالي 

(. 2000الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، )

مف إجمالي سكاف فمسطيف تحت سف خمسة عشر عامان، كنسبة األطفاؿ تحت % 46.7كما أف 

 (ـ2002كزارة الصحة الفمسطينية، )، %18.3سف خمس سنكات 

 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي 1-8-2

إف ظاىرة عمالة األطفاؿ ليست مقتصرة عمى التأثيرات النفسية فحسب بؿ تتعدل ذلؾ لتككف ذات 

تأثير كبعد اجتماعي كاقتصادم كسياسي، األمر الذم يحتـ عمى الباحث أف يتناكؿ في دراستو 

النكاحي االجتماعية كاالقتصادية لمنطقة الدراسة، حيث يعتبر قطاع غزة مػف المناطؽ الفقيرة مف 

حيث محدكدية الدخؿ، حيث يعتمد الكضع االقتصادم فيو بشكؿ رئيس عمى العمؿ داخؿ فمسطيف 

ـ، إضافة إلي الزراعة المحمية، يضاؼ إلي أنو اقتصاد فقير كغير مستقر، 1948المحتمة عاـ 

لي  بسبب سياسة الحصار المتمثمة في اإلغبلقات المتكررة لممعابر، كمنع االستيراد كالتصدير مف كا 

كعمى الرغـ مف ذلؾ فبل يزاؿ لقكات . المناطؽ الفمسطينية بشكؿ مباشر، كحجز األمكاؿ الفمسطينية

االحتبلؿ ىيمنة كاضحة عمى كثير مف نكاحي الحياة بحيث يبقى اقتصاد المناطؽ الفمسطينية 

معتمدان عمييا، ككذلؾ التبادؿ التجارم كالعمالة كغيرىا، بينما سياسيان، يزيد الصراع حدة يكمان بعد 

(. 2002كزارة الصحة الفمسطينية، )  يكـ، كيمقى بظبللو سمبان عمى االقتصاد الفمسطيني
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كبقاء السكؽ الفمسطيني . ـ1948ىذا االعتماد الكامؿ عمى العمؿ داخؿ األراضي المحتمة عاـ 

مرتعان خصبان لمنتجاتيا، يزيد مف العبء الممقى عمى كاىؿ االقتصاد الفمسطيني، خاصة إذا عممنا 

ـ كسحبت تصاريحيـ 1948أف عدد العماؿ الذيف منعكا مف العمؿ في داخؿ األراضي المحتمة عاـ 

 عامبلن، مف 177.000 بمغ حكالي 31/12/2001ـ كحتى 2000منذ بداية انتفاضة األقصى عاـ 

مف الحركة العمالية في فمسطيف بسبب % 30 عامبلن أم ما يعادؿ 885.000أصؿ حكالي 

(.  ,2001UNSCO)الحصار كالحكاجز االحتبللية التي منعتيـ مف الكصكؿ إلي أعماليـ 

، عممان بأنو لـ يمر %14.1ـ إلي 2000لذلؾ ارتفعت معدالت البطالة في الربع األخير مف العاـ 

ـ سكل ثبلثة أشير فقط، لكف نسبة البطالة قد زادت بشكؿ 2000عمى االنتفاضة حتى نياية العاـ 

كذلؾ بسب استمرار انتفاضة األقصى، كممارسات % 25.5ـ إلي 2001مطرد خبلؿ العاـ 

االحتبلؿ المنظمة في ىدـ كتدمير البنية االقتصادية الفمسطينية مف مزارع كمصانع كثركة حيكانية 

مما أدل إلي تعطؿ العمالة الداخمية أيضان، ككنتيجة مباشرة لذلؾ فقد انخفض إجمالي الناتج 

ـ  إلي 1998$/1.938.6الكطني لمفرد بعد ارتفاعو بشكؿ كاضح في السبع سنكات األخيرة مف 

 4.450.8ـ كذلؾ انخفض إجمالي الناتج المحمي في المناطؽ الفمسطينية مف $2000/1.771.5

لمفرد مف /  كما انخفض إجمالي الناتج المحمي2000/$ مميكف4.218.3ـ إلي 1998/$ مميكف

(. 2002سمطة النقد الفمسطينية، )ـ 2000$/ 1.484.5ـ إلي $1998/1.540

كباعتبار أف نسبو النساء العامبلت في المجتمع الفمسطيني ليست كبيرة مقارنة بالمجتمعات 

األخرل، كأعمار نصؼ سكانو تقريبان دكف الخمسة عشر عامان، فإف ذلؾ يعكس مدل اعتماد 

المجتمع عمى قكة عاممة محدكدة جدان فيو، كيجعؿ مف السيؿ رؤية الرجؿ الذم تعدل سف الستيف، 

كالشاب الصغير الذم ال يزاؿ يعتبر طفبلن، يكدحكف مف أجؿ لقمة العيش سكاءن داخؿ القطاع أك 

ىذا االقتصاد المتأرجح، كالدخؿ الضئيؿ المحدكد، كالندرة في الحصكؿ عمى فرص العمؿ، . خارجو
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أدت إلي انخفاض مستكل المعيشة كالزيادة الحادة في نسبة البطالة بيف أفراد المجتمع الفمسطيني، 

ككنتيجة طبيعية ليذا االحتبلؿ، كبسبب ىذه الظركؼ االقتصادية الصعبة التي يعيشيا الناس، 

ككثرة الحكاجز االحتبللية التي قطعت أكصاؿ القطاع، فقد ازداد الضغط النفسي عف أم حد 

محتمؿ عمى السكاف، كضاقت األرض بيـ، مما جعؿ احتمالية اإلصابة باألمراض النفسية 

(. UNSCO, 2001)كالعصبية أمران كاردان كغير مستغرب، 

ككنتيجة طبيعية الرتفاع معدالت البطالة فقد ارتفعت نسبة السكاف الذيف يعيشكف تحت خط الفقر 

.  ، مما أثر بشكؿ مباشر عمى حياتيـ المعيشية كرفاىيتيـ%65في المناطؽ الفمسطينية إلي 

كمما سبؽ يتضح لنا مدل ما تعيشو المناطؽ الفمسطينية مف ظركؼ اقتصادية كاجتماعية صعبة، 

كتزداد حدة في صعكبتيا إذا عممنا ما تتسبب بو الظركؼ السياسية كاألمنية الحرجة، مف قطع 

أرزاؽ اآلالؼ مف أرباب األسر، إضافة إلي ىدـ كتدمير البنية التحتية االقتصادية، مف مزارع 

كمصانع كثركة حيكانية، ناىيؾ عف اإلغبلقات المتكررة لممناطؽ الفمسطينية التي تحكؿ دكف كصكؿ 

العماؿ إلي أماكف عمميـ، مما رفع نسبة البطالة إلي أعمى معدالتيا، ىذا إلي جانب ما تسببو 

الظركؼ السياسية كاألمنية الحرجة مف قتؿ كجرح اآلالؼ مف القكل العاممة الفمسطينية المنتجة 

التي ترتب عنيا ضعؼ المكارد االقتصادية التي تحد مف قدرة األسرة عمى مكاجية متطمبات 

.  كبالتالي الدفع بأبنائيا نحك العمؿالمعيشة

كال تكجد في قطاع غزة مؤسسات تقـك بتقديـ الخدمات الصحية كاالجتماعية لؤلطفاؿ العامميف، 

بطريقة مباشرة، إال أف كزارة الشئكف االجتماعية كككالة الغكث كبعض المؤسسات كالجمعيات 

الخيرية تقـك بمساعدة بعض األسر ذات المستكل االقتصادم المتدف، كبعض األسر التي ال 

يستطيع معيؿ ىذه األسر العمؿ بسبب عدـ تكفر فرص العمؿ، أك نتيجة لمرضو، كما يقـك بعض 

أصحاب العمؿ الذيف يعمؿ لدييـ أطفاؿ بإصدار تأميف صحي لتغطية تكاليؼ عبلج الطفؿ العامؿ 



 13 

كما تقكـ كمية تدريب غزة التابعة لككالة الغكث لتشغيؿ البلجئيف بتدريب الطبلب . في حالة مرضو

الذيف ال يستطيعكف تكممة دراستيـ عمى بعض الحرؼ المينية مثؿ الحداد كالنجارة كالسمكرة 

كالتكييؼ كالتبريد، حيث يحصمكف في نياية مرحمة الدراسة المينية عمى دبمـك يؤىميـ لبللتحاؽ 

.     بسكؽ العمؿ

كانطبلقان مف ذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمكقكؼ عف كثب لمعرفة اآلثار النفسية لعمالة األطفاؿ عمى 

ىذه الفئة في قطاع غزة، حيث سنتعرؼ مف خبلؿ الفصؿ التالي عمى ماىية عمالة األطفاؿ 

كما سكؼ نتطرؽ إلي الحديث . كالعكامؿ المسببة في انتشار ىذه الظاىرة كآثارىا الصحية كالنفسية

. عف الصحة النفسية لمطفؿ، كلمكضكع القمؽ كاالكتئاب عند األطفاؿ
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الفصل الثاني 

دبيات  األاستعراض

 

سيتناكؿ ىذا الفصؿ ظاىرة عمالة األطفاؿ، حيث سنمقي نظرة تاريخية عف عمالة األطفاؿ، ثـ 

استعراض ىذه الظاىرة كمدل انتشارىا في الكطف العربي، كفي المجتمع الفمسطيني، كما سنتطرؽ 

 القكانيف الدكلية المنظمة لعمالة األطفاؿ ، ك القكانيف المنظمة ليذه الظاىرة في األراضي إلى

الفمسطينية ، باإلضافة إلى استعراض العكامؿ المسببة النتشار ىذه الظاىرة سكاءن كانت عكامؿ 

اقتصادية، أك تعميمية، أك اجتماعية، أك سياسية، أك قانكنية، ثـ سنتحدث عف اآلثار الصحية 

. كالنفسية ليذه الظاىرة عمى ىذه الفئة مف األطفاؿ

كقد قاـ الباحث باستعراض بعض الدراسات السابقة التي بحثت ظاىرة عمالة األطفاؿ، كالعكامؿ 

التي تؤدم بالطفؿ إلي التحاقو بالعمؿ، إضافةن إلي استعراض بعض الدراسات التي بينت اآلثار 

. الصحية كالنفسية الناتجة عف عمؿ الطفؿ
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 مقدمة  2-1

إف األطفاؿ الذيف ينشئكف في ظؿ أكضاع صعبة كالفقر، كالحركب، كالنزاعات، يككنكف  عرضة 

ألكضاع عديدة مف شأنيا أف تترؾ آثاران سمبية طكيمة األمد عمى نمكىـ النفسي، كاالجتماعي، 

كالجسمي، فيذه الظركؼ الصعبة تعرض ىؤالء األطفاؿ لمضعؼ، أك المكت، أك اإلصابات، سكاء 

بشكؿ مباشر أك غير مباشر، فضبلن عف ذلؾ، يكاجو األطفاؿ كاقع  أسرىـ كمجتمعيـ غير القادر 

عمى تمبية احتياجاتيـ، كتكفير الرعاية ليـ، مما يدفع بالكثير مف ىؤالء األطفاؿ إلي االلتحاؽ بسكؽ 

العمؿ كخاصة في المجتمعات الفقيرة، كذلؾ مف أجؿ مساعدة األسرة في تكاليؼ المعيشة مما 

ينعكس سمبان عمى شخصية الطفؿ، كباعتبار أف المجتمع الفمسطيني يمر بظركؼ صعبة مف 

الناحية السياسية، كاالقتصادية، فقد اضطرت كثير مف األسر إلي إلحاؽ أبنائيا ببعض األعماؿ 

التي تساىـ في زيادة دخميا االقتصادم، كمكاجية متطمبات الحياة بالحد األدنى لمستكل المعيشة، 

مما يؤثر عمى تمبية االحتياجات النفسية كاالجتماعية لمطفؿ، كيحـر الطفؿ مف ممارسة نشاطاتو 

.  كىكاياتو، كممارسة دكره كطفؿ لو كامؿ الحؽ في ممارسة ىذه اليكايات كاألنشطة

إف خركج الطفؿ لمعمؿ  في سف مبكرة إضافة إلي مركر المجتمع الفمسطيني بظركؼ سياسية 

معقدة فإف ذلؾ ينعكس بالسمب عمى شخصية الطفؿ، مما قد يؤدم إلي معاناتو مف بعض المشاكؿ 

السمككية، كبعض األمراض العصابية، كمف بينيا القمؽ، كاالكتئاب، كالذم سنتناكليا بالتفصيؿ في 

 .ىذا الفصؿ

 

عمالة األطفال في العالم   2-2
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لقد أشارت الدراسات االجتماعية إلي أف خركج الطفؿ لمعمؿ في سف مبكرة يرتبط بمشكمة الفقر 

لي الحرماف المادم بشكؿ خاص، إال أف أسباب الفقر تختمؼ مف مجتمع  الذم تعاني منو األسرة، كا 

آلخر، ففي المجتمع األمريكي يرتبط الفقر بمجمكعة االنتماءات العرقية كالدينية، كالتي تفرض عدـ 

(. 2000صابر، )العدالة في تكزيع الدخؿ كالثركة 

كيعتبر المجتمع البريطاني أكؿ المجتمعات التي شيدت عمالة األطفاؿ، فقد ىاجر كثير مف الفقراء 

إلي المدف في بداية الثكرة الصناعية مما أدم إلي تزايد ممحكظ في أعداد العاطميف عف العمؿ 

بسبب األمية، كقمة الميارات الفردية، لذلؾ انتشرت ظاىرة التسكؿ في المدف البريطانية إلي جانب 

دخكؿ عدد كبير مف األطفاؿ إلي سكؽ العمؿ مقابؿ أجكر منخفضة، كقد أظيرت الدراسات التي 

تمت في تمؾ الفترة، كجكد دكافع فردية باعتبار أف المياجر الذم يفتقر إلي ميارات خاصة بو 

يحاكؿ تمبية حاجاتو المتعددة، كاعتبرت تمؾ الدراسات أف الفقر ذك طبيعة فردية دكف النظر إلي 

الظركؼ البنائية كالتحكؿ الحاصؿ في اليياكؿ اإلنتاجية، كالتغيرات في نمط العبلقات االجتماعية 

. نتيجة ظيكر البرجكازية

 كمحاكلة لتأسيس سياسة كاضحة لرعاية الفقراء كتثقيؼ 1600كقد ظير قانكف اليزابيث لمفقر عاـ 

(. 1994كريـ، )األحداث 

لعمالة الفقراء بكجو - مف خبلؿ بنكد خاصة كمباشرة -فقد أشار بكضكح  (آسيف ىامبلند)أما قانكف 

عاـ، إال أنو شجع بشكؿ أك بآخر باألغمبية إلي دخكؿ سكؽ العمؿ كالحصكؿ عمى حد أدني مف 

األجر ليـ كألسرىـ، كقد حدد القانكف األجكر في ضكء حجـ األسرة، كالكقكؼ عمى مدل عجز 

الدخؿ األسرم عف تمبية حاجاتيا األساسية، كأف تككف المساعدات التي تقدميا الدكلة ىي المكممة 

(. 1994كريـ، )لمنقص القائـ في ىذه الحاجات 
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كيمكف القكؿ أف قانكف ىامبلند كغيره قد ىدؼ إلي تشجيع العمؿ العاـ، إال أف نتائجو جاءت 

معاكسة تمامان ليذه التكقعات، حيث أدم البرنامج الحككمي لممساعدات إلي تخفيض الدخكؿ، 

. كبالتالي مزيد مف األعباء عمى األطفاؿ

أما في المجتمع األمريكي فقد ظيرت عمالة األطفاؿ بعد الثكرة األمريكية ذاتيا، كساعد عمى 

انتشارىا العديد مف العكامؿ، أبرزىا اليجرات المتكالية عبر السكاحؿ األمريكية، كقمة فرص العمؿ 

البلزمة لمعيشة ىؤالء المياجريف، إضافة إلي االفتقار إلي كسائؿ مادية كتشريعات قانكنية محددة، 

إضافة إلي ذلؾ، تكلي الجمعيات األىمية التطكعية عممية المساعدات كمف أبرزىا جمعية نيكيكرؾ 

، كعمى الرغـ مف رفاىية بعض الفئات االجتماعية في الكاليات 1817لمكقاية مف الفقر عاـ 

، بدأت أغمب الجماعات تدفع بأبنائيا 1929المتحدة آنذاؾ إال أنو مع فترة الكساد التي سادت عاـ 

ف كاف البعض يرل أف المجتمع األمريكي يعد  مبكرا إلي سكؽ العمؿ، دكف النظر إلي األجكر، كا 

إال أف الكاقع يشير إلي  (1980حسني،  )بمثابة االستيبلؾ الكفير، كفقان لتقسيمات كالت ركستك 

عكس ذلؾ فخبلؿ عقدم السبعينات كالثمانينات، يرل أف كبلن مف الرئيس األمريكي كارتر، 

الديمقراطي، كالرئيس ريجاف، الجميكرم، لـ يتمكنا مف الحد مف ظاىرة عمالة األطفاؿ نتيجة عدـ 

ف قانتشار ىذالقدرة عمى استقطاع مكارد مادية تكجو لمفقراء، كتعمؿ عمى الحد مف   الظاىرة، كا 

كانت القكانيف األمريكية تؤكد الحرية الفردية في اختيار المينة، كقبكؿ أك رفض األجكر، إال أف 

الكاقع يشير إلي كجكد ىكة كبيرة بيف الكاقع كالمثاؿ، يدؿ عمى ذلؾ العديد مف مظاىر العنؼ 

المتراكمة كالدافعية نحك الجريمة، مف قبؿ ىؤالء األطفاؿ، إلي جانب المزيد مف االنحرافات المادية 

. كالمعنكية

 مميكف طفؿ 250إلي كجكد أكثر مف أشارت  تقارير منظمة العمؿ الدكلية كقد ذكر أبك نجمة بأف

كما تشير ىذه التقارير . في العالـ تتراكح أعمارىـ بيف الخامسة كالرابعة عشر يعممكف بشكؿ دائـ
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في قارة أمريكا % 7في قارة أفريقيا، % 32مف األطفاؿ العامميف ىـ في قارة آسيا، ك % 61إلي 

(. 2000أبك نجمة، )البلتينية 
 

 عمالة األطفال في الوطن العربي 2-3

بالنظر إلي دكر الخارج في إحداث ظاىرة عمالة األطفاؿ كانتشارىا في المجتمعات العربية، نجده 

يتركز في أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية، كأف ىذا الدكر يمتمؾ مقكمات تاريخية تعكسيا الحقبة 

االستعمارية التقميدية إلي جانب مقكمات محدثة تحكميا الييمنة االقتصادية كالسياسية، ككبلىما 

ف اختمفت المظاىر كالدالالت، إال أف ىذا الدكر لـ يعد فاعبلن في  ذات أىداؼ كمضاميف مكحدة كا 

(. 2000صابر، )كجكد ىذه الظاىرة سكل في الثبلثة عقكد األخيرة 

كقد أدت الزيادة السكانية غير المتكازنة كالنمك االقتصادم غير المتكافئ، باإلضافة إلي الحركب 

كالنزاعات المسمحة، كاالضطرابات األىمية إلي إعاقة عمميات التنمية االجتماعية، مما أثر عمى 

مجاؿ الخدمات في بعض المجاالت األساسية، كالنمك االقتصادم، كالتكسع في مجاؿ الخدمات 

التعميمية، كالرعاية الصحية كاالجتماعية، كتكاتفت ىذه المتغيرات، لكي تؤثر عمى الناتج المحمي 

اإلجمالي لمفرد، كعمى معدالت النمك الذم انخفض عف فترة السبعينات كالثمانينات، لكي يصبح 

أقؿ مف نصؼ في المائة سنكيان، مما أدم إلي أف تتخمؼ المنطقة العربية، عف دكؿ الدخؿ 

منظمة العمؿ الدكلية، )المتكسط، لكي تندرج بعض دكليا في إطار الدكؿ ذات الدخؿ المحدكد 

1994 .)

لي اتساع  لقد عممت ىذه الظركؼ عمى استحداث بعض المشكبلت االجتماعية، كاالقتصادية، كا 

 نطاؽ مشكبلت أخرل، كانت متكاجدة بحجـ محدكد، كمنتشرة عمى نطاؽ ضيؽ كاف مف بينيا 
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حيث يمثؿ األطفاؿ العامميف، فئة األطفاؿ الذيف لـ يستكعبيـ التعميـ، أك . مشكمة عمؿ األطفاؿ

تسربكا منو في مرحمة عمريو مبكرة كاتجيكا إلي العمؿ، عمى ما فيو مف مخاطر تتيدد نمكىـ 

.  الجسمي كالنفسي

كتتجو ظاىرة عمالة األطفاؿ في الكطف العربي إلي الزيادة المضطردة كذلؾ نتيجة لعدة أسباب منيا 

عدـ مصادقة بعض الدكؿ العربية عمى اتفاقية منظمة العمؿ الدكلية المتعمقة بعمالة األطفاؿ، 

كتشير دراسة . (ـ1998الرشيدم، )كالظركؼ االقتصادية الصعبة التي تمر بيا بعض ىذه الدكؿ 

مميكف طفؿ عربي في سكؽ العمؿ، كما أكضحت ىذه  (12)إلي أنو يكجد  (2000بسيكني، )

مف األطفاؿ العامميف مخالفيف لمقانكف كال يحصمكف عمي حقكقيـ، كأف ىناؾ % 80الدراسة أف 

ف نسبة األطفاؿ  (6-14)مميكف كنصؼ طفؿ عامؿ في مصر تبمغ أعمارىـ مف  (1.5) عاـ كا 

، أما في األردف فقد كصؿ عدد األطفاؿ العامميف إلي عشرة آالؼ %15.1العامميف في المغرب 

(. 2000الحمكاني، )طفؿ 

 

 عمالة األطفال في المجتمع الفمسطيني 2-4

لقد بدأت بكادر تشغيؿ األحداث الفمسطينييف في االقتصاد اإلسرائيمي منذ األياـ األكلى التي سمحت 

فييا سمطات االحتبلؿ لمعماؿ الفمسطينييف الذيف يقيمكف في الضفة الغربية كقطاع غزة بالعمؿ في 

دائرة االقتصاد اإلسرائيمي، ككانت الخطكة األكلي ىي اإلغراء المادم الذم قدمتو مؤسسات 

. االحتبلؿ لطمبة المدارس في اإلجازات الصيفية

ـ إلي أف مكتب 19/6/1976اإلسرائيمية في عددىا الصادر بتاريخ " األنباء" كقد أشارت صحيفة 

االستخداـ اإلسرائيمي في القدس يقـك بتأميف العمؿ لمطمبة األحداث في اإلجازة الصيفية، حيث تقدـ 

طالب منيـ في مختمؼ  فركع  (300)طالب تـ تشغيؿ ما يقارب  (500)ليذا المكتب حكالي 
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إال أف جريمة تشغيؿ األطفاؿ لـ تكتشؼ عمى حقيقتيا إال في صيؼ عػاـ . االقتصاد اإلسرائيمي

ـ، حيث تسربت أخبارىا إلي األكساط الديمقراطية كالتقدمية في فمسطيف المحتمة عاـ 1978

ـ كفي الضفة الغربية كقطاع غزة، حيث بدأت تمؾ القكل بطرح ىذا المكضكع عمى أكسع 1948

(. 28/2/1982الدستكر األردنية، عماف،  صحيفة )نطاؽ في كسائؿ اإلعبلـ المختمفة 

كقد أشارت النشرة العبرية الصادرة عف قسـ التنظيـ في المجنة التنفيذية لميستدركت بتاريخ 

 إلي بعض التحقيقات التي قاـ بيا ممثمك دكائر اليستدركت في بعض أماكف العمؿ 21/12/1981

تساؼ – يكجد في مشغؿ تساؼ " لعماؿ الضفة كالقطاع في االقتصاد اإلسرائيمي، حيث قالت 

دار الجميؿ )"  سنة13 – 12عشرة عماؿ معظميـ في سف – لصناعة خيكط الصكؼ كالفكالذ 

(. 1983لمنشر كالخدمات الصحفية، آذار 

غبلؽ  كبعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية كما شيدتو ىذه الفترة مف فرض حصار مشدد، كا 

متكرر أدم إلي أف تككف الفئة العاممة ىي أكثر الفئات تضرران مف ىذا الحصار كاإلغبلؽ، كذلؾ 

ـ ، كلما كاف قطاع غزة 1948بمنع العماؿ مف التكجو ألماكف عمميـ داخؿ األراضي المحتمة عاـ 

ال يستطيع استيعاب ىؤالء العماؿ، أصبحت ىذه الفئة تعاني مف مشاكؿ مادية صعبة مما أدم إلي 

عدـ قدرة األب عمى تمبية احتياجات أسرتو، مما دفعو إلي االستعانة بعمؿ الطفؿ، كبذلؾ تحمؿ ىذا 

أبك ). الطفؿ المسئكلية التي لـ يستطع األب تحمميا بسبب األكضاع السياسية لممجتمع الفمسطيني

(.  1998ىيف، 

 سنة نجد أنيا 18كلك نظرنا إلي النسبة التي يمثميا األطفاؿ في المجتمع الفمسطيني حتى سف 

مما يدؿ عمى أىمية ىذه . (2002كزارة الصحة الفمسطينية، )مف مجمكع السكاف % 55تصؿ إلي 

.  النسبة في ظاىرة عمالة األطفاؿ بؿ بكؿ ما يتعمؽ بمكضكع الطفؿ كالطفكلة
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أغسطس / كيشير التقرير السنكم الذم صدر عف الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني في آب

طفبلن داخؿ القكل العاممة في األراضي الفمسطينية، مف  (33.297)، إلي أف ىناؾ 2001عاـ 

الجياز المركزم . )يبحثكف عف عمؿ كمستعدكف لو  (5.893)طفؿ يعممكف ك  (27.404)بينيـ 

ك قد جاء في نتيجة مسح عمؿ األطفاؿ الذم نفذه الجياز المركزم . (2001لئلحصاء الفمسطيني، 

 ، اف ىناؾ ارتفاعان ممحكظان في عدد األطفاؿ العامميف 2004لئلحصاء الفمسطيني في مطمع عاـ 

.  طفبلن 40139في األراضي الفمسطينية ، حيث بمغ عددىـ 

كمما سبؽ يتضح لنا أف ظاىرة عمالة األطفاؿ ىي ظاىرة عالمية، كأف انتشار ىذه الظاىرة يزيد مف 

باعتبار أف المجتمع الفمسطيني يمر بظركؼ . عدد األفراد غير المتعمميف كالمؤىميف في المجتمع

صعبة أثرت عمى مختمؼ فئاتو، كخاصة فئة األطفاؿ الذيف حرمكا مف طفكلتيـ، ك أصبحكا 

ينتشركف في المياديف العامة، كفي األسكاؽ، كعمى إشارات المركر، كفي الكراجات كغيرىا مف 

أماكف العمؿ، مما يشكؿ بعدا خطيران عمى المجتمع كالتنمية ألف ذلؾ يضعؼ اإلمكانات كالقدرات 

 .لجيؿ الغد كيحرميـ مف حقيـ في التعميـ كالحياة الصحية كاالجتماعية ك النفسية اليادئة

 

 القوانين المنظمة لعمالة األطفال 2-5

رغـ قدـ ظاىرة عمالة األطفاؿ باستغبلليـ اقتصاديان فإف التنظيـ الدكلي لمعمؿ لـ يتبمكر بشكؿ 

كاضح إال بعد الحرب العالمية األكلي، كخاصة مع إنشاء منظمة األمـ المتحدة، فقد نصت المادة 

عبد اليادم، " )السعي لتكفير كضماف ظركؼ عمؿ عادلة لمرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ"عمى  (23)

1991 .)

بعض المكاد البالغة األىمية بالنسبة لمتشريع االجتماعي كعمالة  (فرسام)كما تضمنت معاىدة 

األطفاؿ، كنشأت بمقتضاىا ىيئة العمؿ الدكلية، كقد بيف دستكر إنشائيا أغراض تمؾ الييئة فيما 
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حيث أف الغرض مف عصبة األمـ ىك إقامة السبلـ العاـ، كىك ما ال يمكف تشييده عمى غير : "يمي

أساس العدؿ االجتماعي، كحيث أنو تكجد أحكاؿ لمعماؿ تحتكم عمى الظمـ كالبؤس كالحرماف لعدد 

مما يدعك إلي تحسيف شركط العمؿ بصفة عاجمة، كتنظيـ ساعات العمؿ، … كبير جدان منيـ

كتحديد حد أقصى لمعمؿ اليكمي كاألسبكعي، كالقضاء عمى البطالة، كجعؿ األجكر مبلئمة 

لممعيشة، كحماية العماؿ مف المرض، كحماية األطفاؿ كاألحداث كالنساء، كما يجب تحريـ عمؿ 

" األطفاؿ، كسف تشريع لعمؿ األحداث يسمح بإتماـ تعميميـ كيضمف اكتماؿ نمكىـ الجسماني

(. 1964العمركسي، )

كتمت ىذه النصكص العامة العديد مف االتفاقيات التي عالجت جكانب مختمفة مف مكضكع عمالة 

األطفاؿ منيا تحديد السف األدنى لمعمؿ، كحماية األطفاؿ مف األعماؿ الخطيرة، كمنع عمؿ 

األطفاؿ ليبلن، كتحديد ساعات العمؿ، إضافة إلي اإللزاـ بإجراء الفحص الطبي، لمعرفة مدل أىمية 

كقد أصدرت منظمة العمؿ الدكلية االتفاقية رقـ . (2000بكليفة، )الطفؿ ألداء العمؿ المطمكب منو 

أصدرت  (1999)ـ، بشأف الحد األدنى لسف تشغيؿ األطفاؿ، كفي عاـ 1973لسنة  (138)

كتعتبر ىاتاف االتفاقيتاف . ، كالتي تحظر أسكء أشكاؿ عمؿ األطفاؿ(182)المنظمة االتفاقية 

. قاعدتاف دكليتاف مؤطرتاف لظاىرة عمالة األطفاؿ

 

 1973لسنة  (138) اتفاقية الحد األدنى لسن االستخدام رقم 2-5-1

 القاعدة القانكنية الدكلية الرئيسة، التي تحدد 1973تعتبر اتفاقية الحد األدنى لسف االستخداـ لسنة 

كقد احتكت ىذه االتفاقية عمى أحكاـ عامة شممت كافة قطاعات . المعايير الخاصة بعمالة األطفاؿ

مادة، تقكـ عمى أساس تعيد الدكؿ األعضاء بأف تككف ىذه  (18)العمؿ، كتتككف ىذه االتفاقية مف 

لي  االتفاقية نافذة بالنسبة ليا، باتباع سياسة كطنية ترمي إلي القضاء فعميان عمى عمؿ األطفاؿ، كا 
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رفع الحد األدنى لسف االستخداـ، أك العمؿ عمى رفعو بصكرة تدريجية، إلي مستكل يتفؽ مع النمك 

:- كمف أىـ ما تضمنو بنكد ىذه االتفاقية  (1المادة )البدني كالذىني لؤلحداث 

  عامان حدان أدنى مكحدا لمسف الذم يسمح فيو لمطفؿ بالعمؿ، في كؿ مجاالت 15جعؿ سف 

. العمؿ بما في ذلؾ الزراعة كالصناعة

  السماح لمدكؿ التي لـ يبمغ اقتصادىا الدرجة الكفاية مف التطكر، أف تقرر حدان أدنى لمسف يبمغ

.  سنة، كذلؾ بعد التشاكر مع منظمات أصحاب العمؿ كالعماؿ 14

 عدـ جكاز أف يككف سف بدء العمؿ أدنى مف سف إنياء الدراسة اإللزامية .

  سنة، لمقبكؿ في أم نكع مف أنكاع االستخداـ أك 18عدـ جكاز أف يقؿ الحد األدنى لمسف عف 

العمؿ، التي يحتمؿ أف تعرض لمخطر صحة أك سبلمة أك أخبلؽ األحداث، بسبب طبيعتيا أك 

عمى أنو يجكز لمقكانيف أك المكائح الكطنية أف تسمح بتخفيض السف، . الظركؼ التي تؤدم فييا

سنة، كذلؾ بعد استشارة منظمات أصحاب العمؿ كالعماؿ، كعمى 16في مثؿ ىذه الحالة إلي 

أف تصاف تمامان صحة كسبلمة كأخبلؽ األطفاؿ المعنييف، كأف يتمقكا تعميما محددا أك تدريبان 

. مينيان كافيا بخصكص فرع النشاط المعقكد

  سنة في حالة العمؿ الخفيؼ، غير الضار بصحة  (15-13)جكاز تنزيؿ السف ليصبح مف

.  كنمك كتعميـ الطفؿ

  بكليفة، )استثناء العمؿ لدل األسر كفي إطار التدريب المدرسي كالميني كالعركض الفنية

2000 .)

 

 1999لسنة  (182) اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال رقم 2-5-2
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 1999لسنة  (182)كفي خطكة جريئة أخرل، كبعد سنكات مف التحضير، تـ إقرار االتفاقية رقـ 

، القت قبكال دكليا كبيرا، ( مادة15)كتتككف االتفاقية مف . بشأف حظر أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ

كمف أىـ العناصر التي تناكلتيا . تمثؿ في اإلقباؿ الشديد عمى االنضماـ إلييا مف طرؼ الدكؿ

: االتفاقية، ما يمي

  سنة18تتحدث عف األطفاؿ لغاية  .

 ألزمت باتخاذ التدابير الفكرية لحظر أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ .

 عرفت أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ بأنو :

. الدعارة كاألعماؿ اإلباحية -1

. إنتاج المخدرات كالتجارة بيا -2

. الرؽ كالعبكدية كالعمؿ الجبرم، كاستخداـ األطفاؿ في الصراعات المسمحة  -3

(. 2000بكليفة، )األعماؿ المضرة بصحة كسبلمة كأخبلؽ األطفاؿ  -4

 

 1989 اتفاقية حقوق الطفل لعام 2-5-3

اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اتفاقية حقكؽ الطفؿ، كعرضتيا لمتكقيع كالتصديؽ 

 أيمكؿ 2كأصبحت ىذه االتفاقية نافذة بتاريخ . 1989 تشريف الثاني 20كاالنضماـ، كذلؾ بتاريخ 

 مادة، عالجت فييا عددان مف 54كتتككف ىذه االتفاقية مف .  منيا49، كذلؾ طبقان لممادة 1995

كمف ىذه القضايا عمالة األطفاؿ كنصت . القضايا كالمكاضيع التي تمس حقكؽ األطفاؿ في العالـ

:   مف االتفاقية عمى32المادة 
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تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في حمايتو مف االستغبلؿ االقتصادم، كمف أداء أم عمؿ  -1

يرجح أف يككف خطيران أك أف يمثؿ إعاقة لتعميـ الطفؿ، أك أف يككف ضاران بصحة الطفؿ أك 

. بنمكه البدني، أك العقمي، أك الركحي، أك المعنكم، أك االجتماعي

تتخذ الدكؿ األطراؼ التدابير التشريعية، كاإلدارية، كاالجتماعية، كالتربكية، التي تكفؿ تنفيذ ىذه  -2

المادة كليذا الغرض، كمع مراعاة أحكاـ الصككؾ الدكلية األخرل ذات الصمة، تقـك الدكؿ 

:- األطراؼ بكجو خاص بما يمي

. تحديد عمر أدنى أك أعمار دنيا لبللتحاؽ بالعمؿ - أ

.  كضع نظاـ مناسب لساعات العمؿ كظركفو - ب

الييئة ). فرض عقكبات أك جزاءات أخرل مناسبة لضماف تنفيذ ىذه المادة بفعالية - ج

(. 2003الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف، 

 

 القوانين المنظمة لعمالة األطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة 2-5-4

 القوانين المنظمة لتشغيل األطفال في الضفة الغربية 2-5-4-1

كمف بيف ىذه .  سارية في الضفة الغربية1967ال زاؿ عدد مف القكانيف األردنية الصادرة قبؿ 

، 48، 14، 2، 1كتعالج المكاد . 1965 كتعديبلتو لعاـ 1960 لعاـ 21القكانيف قانكف العمؿ رقـ 

مف ىذا القانكف مكضكع تشغيؿ األطفاؿ، سكاء مف ناحية القيكد الكاردة عمى استخداـ األطفاؿ، أك 

كيستثنى القانكف مف حمايتو أكلئؾ العامميف في قطاع . مف ناحية ضبط كتأطير تعمميـ الميف

عممان أنو ال . الزراعة كالخدـ كالطباخيف كعماؿ الحدائؽ، كأكلئؾ الذيف يعممكف في نطاؽ العائمة

(. 1997الرشماكم، )يكجد قانكف آخر ينظـ العمؿ في ىذه القطاعات 

: مف نفس القانكف القيكد المفركضة عمى استخداـ األطفاؿ في اآلتي (48)كحددت المادة 
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. ال يجكز السماح ألم طفؿ لـ يتـ الثالثة عشر مف عمره، بالعمؿ في مؤسسة -1

 ال يجكز السماح ألم طفؿ أتـ الثالثة عشر مف عمره، بالعمؿ في مؤسسة ما لـ يكف قد  -2

حصؿ عمى شيادة مف الطبيب المسؤكؿ عف إصدار الشيادات، بأف صحتو مبلئمة الستخدامو 

كيقدر الطبيب عمر الطفؿ عندما ال تكجد بحكزتو شيادة ميبلد . في العمؿ الذم يستخدـ فيو

كيجب عمى مدير المؤسسة أف يحفظ التفاصيؿ المعينة المتعمقة بكؿ طفؿ عامؿ . معتمدة

.  مستخدـ في مؤسستو

. ال يجكز السماح لمطفؿ بالعمؿ في أية مؤسسة في أم يكـ، عمؿ خبللو في مؤسسة أخرل -3

 السف الذم يستطيع فيو 1965 كتعديبلتو لعاـ 1960 لعاـ 21كحصر قانكف العمؿ األردني رقـ 

إذ  (14)، ككضع شركطان عمى ذلؾ في المادة (18)ك  (13)األطفاؿ التدريب عمى الميف بيف سف 

:  نص عمى أنو

  يجكز لكالد أم شخص يتراكح عمره بيف الثالثة عشر كالثامنة عشر، أك لكالدتو إف كاف كالده

متكفيا، أك لكلي أمره، أف يبـر عقدان كتابيان لمتدريب، يقضي بكضع ذلؾ الشخص لدم صاحب 

. عمؿ لكي يدربو، أك يجعمو يتدرب عمى مينة أك حرفة تدريبان منظمان لمدة يتفؽ عمييا مقدمان 

. كيجب عمى الشخص المكضكع تحت التدريب أف يعمؿ خبلليا في خدمة صاحب العمؿ

  يجب أف يككف العقد حسب النمكذج المعيف، كأف يرسؿ صاحب العمؿ إشعاران بو إلي مفتش

. العمؿ المختص خبلؿ أسبكع كاحد مف تاريخ إبرامو

 قد أتـ الحادية كالعشريف مف قيجب أف يككف صاحب العمؿ المسمكح لو بقبكؿ متدربيف لدم 

. عمره، كلـ يحكـ عميو بجناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة

 ال يجكز ألصحاب العمؿ غير المتزكجيف أف يدربكا لدييـ فتيات قاصرات .
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  يجكز لكزير الشؤكف االجتماعية كالعمؿ أف يحدد عدد المتدربيف لدل صاحب العمؿ، أك منعو

. مف قبكؿ متدربيف فترة مف الزمف، في حالة إىمالو في تدريب المتدربيف أك استغبلليـ

 قد كضع بعض الشركط كالضمانات لحماية 1960 لعاـ 21كىكذا نبلحظ أف قانكف العمؿ رقـ 

غير أنو لـ يضع عقكبات رادعة عمى مخالفي ىذه . األطفاؿ مف استغبلليـ في مجاؿ العمؿ

 دينارا، في حالة انتياؾ حقكؽ طفؿ عامؿ كاستغبللو، 20األحكاـ كاكتفى بفرض غرامة ال تتجاكز 

.  سنة في أعماؿ تيدد سبلمتو النفسية كالبدنية13أك تشغيؿ طفؿ أقؿ مف 

 21 بشأف تعديؿ قانكف العمؿ رقـ 764كأصدرت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي األمر العسكرم رقـ 

مف قانكف العمؿ بحيث  (14) كبمكجب ىذا األمر عدلت المادة 14/6/1978، بتاريخ 1960لسنة 

 13 عاـ بدؿ 14أصبح عمر الطفؿ الذم يستطيع كلى أمره أف يعتمد عقد تدريبو بالنيابة عند 

مف القانكف بحيث أصبح عمر الطفؿ الذم يجكز السماح لو  (48)ككذلؾ عدلت المادة . عاـ

. ( عامان كما كاف في السابؽ13بدؿ ) عاما 14بالعمؿ ال يقؿ عف 

كرغـ أف ىذا األمر العسكرم رفع الحد األدنى لمسف المسمكح فيو باستخداـ األطفاؿ، إال أنو لـ يحؿ 

. (2000بكليفة، )اإلشكاليات المطركحة، كأىميا عدـ كجكد عقكبات رادعة لممخالفيف، 

  

 القوانين المنظمة لتشغيل األطفال في قطاع غزة 2-5-4-2

مف القكانيف التي أقرىا المجمس التشريعي الفمسطيني الذم أسس في غزة في بداية الستينات، قانكف 

كىك يمغي جميع تشريعات العمؿ االنتدابية التي كانت سارية لغاية . 1964 لسنة 16العمؿ رقـ 

كحددت المادة . كينص ىذا القانكف عمى عدد مف األحكاـ كالقكاعد التي تنظـ تشغيؿ األطفاؿ. إقراره

 سنة، كفي نفس السياؽ نصت المادة 12 مف القانكف الحد األدنى لسف تشغيؿ األحداث في 103

:-  عمى أنو105
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  الذيف تقؿ أعمارىـ عف خمسة عشر سنة، في "صغار السف"األطفاؿ ال يجكز تشغيؿ 

الصناعات كاألعماؿ التي تحدد بقرار مف مدير الشؤكف االجتماعية كأمكر البلجئيف، إال إذا 

كاف لدييـ تقارير طبية تثبت مقدرتيـ الصحية عمى القياـ بيا، كما كضع القانكف قيكدان عمى 

 مف 104عممية التشغيؿ نفسيا، كليس فقط عمى الحد األدنى لسف التشغيؿ، إذ تنص المادة 

ال يجكز تشغيؿ األحداث الذيف تقؿ أعمارىـ عف خمس عشرة سنة فيما بيف "القانكف، عمى أنو 

كال تشغيميـ فعميان مدة تزيد عف ست ساعات . الساعة السابعة مساءان كالساعة السادسة صباحان 

كال يجكز إبقاؤىـ في مكاف العمؿ أكثر مف سبع ساعات متصمة، كيجب أف . في اليـك الكاحد

تتخمؿ ساعات العمؿ فترة أك أكثر لمراحة كتناكؿ الطعاـ ال تقؿ في مجمكعيا عف ساعة، 

كمنعت المادة ".كتحدد ىذه الفترة أك الفترات بحيث ال يشتغمكف أكثر مف أربع ساعات متكالية

 مف نفس القانكف تكميؼ األحداث بالعمؿ ساعات إضافية ميما كانت األحكاؿ، أك 106

كىكذا حدد . إبقاءىـ في محؿ العمؿ بعد المكاعيد المقررة ليـ، أك تشغيميـ في أياـ الراحة

القانكف ساعات عمؿ األطفاؿ، كألـز بإعطائيـ فترات راحة مناسبة، كمنع تشغيميـ في الميؿ أك 

ككما في الضفة الغربية، فقد أصدرت سمطات االحتبلؿ . أياـ العطؿ أك لساعات إضافية

، بشأف تعديؿ قانكف العمؿ رقـ 1978 لسنة 584اإلسرائيمي في قطاع غزة األمر العسكرم رقـ 

بكليفة، ). سنة14 كقد رفع ىذا التعديؿ الحد األدنى لتشغيؿ األطفاؿ إلي 1964 لسنة 6

2000 .)
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  موقف قانون العمل الفمسطيني من تشغيل األطفال  2-5-5

ضمف المسيرة التشريعية التي يقكدىا المجمس التشريعي الفمسطيني منذ انتخابو، لتكحيد كتحديث 

، 2000لسنة  (7)القكانيف الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة، أقر المجمس قانكف العمؿ رقـ 

.  29/3/2000في جمستو المنعقدة في راـ اهلل، بتاريخ 

جراء الكشؼ . حظر تشغيؿ األطفاؿ قبؿ بمكغيـ سف الخامسة عشر كأىـ ما تضمنو ىذا القانكف كا 

الطبي عمى األحداث قبؿ التحاقيـ بالعمؿ لمتأكد مف مبلءمتيـ الصحية لو، عمى أف يعاد الكشؼ 

. كؿ ستة أشير

: ال يجكز تشغيؿ األحداث في كما اعتبر ىذا القانكف أنو

. الصناعات الخطرة، أك الضارة بالصحة التي يحددىا الكزير -1

. األعماؿ الميمية، أك األعياد الرسمية، أك الدينية، أك أياـ العطؿ الرسمية -2

. ساعات عمؿ إضافية، أك عمى أساس كحدة اإلنتاج -3

. األماكف النائية، أك البعيدة عف العمراف -4

: مف ىذا القانكف أيضان  (96)كقد جاء في المادة - 

.  تخفض ساعات العمؿ اليكمي لؤلحداث بما ال يقؿ عف ساعة عمؿ كاحدة يكميان  -1

تتخمؿ ساعات العمؿ اليكمي فترة أك أكثر لمراحة ال تقؿ في مجمميا عف ساعة بحيث ال يعمؿ -2

. الحدث أكثر مف أربع ساعات متكاصمة

 بأف تككف اإلجازة السنكية لئلحداث ثبلثة أسابيع سنكيان كال 97كقد حدد ىذا القانكف في المادة 

. يجكز تأجيميا
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كقد استثنى ىذا القانكف األحداث الذيف يعممكف لدل أقاربيـ مف الدرجة األكلى كتحت إشرافيـ، 

عسى أف يتـ العمؿ في جميع األحكاؿ كفؽ شركط صحية كاجتماعية مبلئمة بما ال يؤثر سمبان عمى 

( 2000السمطة الكطنية الفمسطينية، )نمكىـ العقمي كالجسدم كعمى تعميميـ 

كنبلحظ مف القانكف السابؽ، أنو قرر لؤلطفاؿ العامميف، عددان مف الضمانات الميمة كالكشؼ 

الطبي، كاإلجازات السنكية، كتحديد ساعات العمؿ، كمنع األطفاؿ العامميف مف العمؿ الميمي كالعمؿ 

. في أعماؿ خطيرة غير أف ىذا القانكف لـ يضع قكاعد كأحكاـ لتدريب األطفاؿ العامميف

 

 العوامل المسببة النتشار ظاىرة عمالة األطفال 2-6

 العوامل االقتصادية 2-6-1

في كؿ دكؿ العالـ، يعتبر الفقر مف أىـ العكامؿ التي تدفع األطفاؿ إلي سكؽ العمؿ، فانخفاض 

دخؿ األسرة كزيادة عدد أفرادىا، يؤدم إلي خركج عدد أكبر لمعمؿ بما في ذلؾ األطفاؿ لتكفير 

الحاجات األساسية لؤلسرة، كفي ظؿ ارتفاع معدالت البطالة، غالبان ما يتمكف الطفؿ مف إيجاد عمؿ 

في الكقت الذم ال يتمكف الكبار مف ذلؾ، لتقبمو كؿ أنكاع العمؿ ميما كاف بسيطان أك خطيران 

.  كبسبب انخفاض األجر الذم يقبمو، مما يؤدم إلي استغبلؿ أصحاب العمؿ ليذه الفئة المستضعفة

كتشير الدراسات التي تناكلت محددات عمؿ األطفاؿ، إلي أىمية العامؿ االقتصادم، النخفاض 

مستكل دخؿ أسرة األطفاؿ العامميف، الذيف ساعد التضخـ كارتفاع األسعار عمى مزيد مف تردم 

أكضاعيـ، كظيكر حاجتيا الماسة إلي تدعيـ مادم، يحسف نكعية حياتيا، مف خبلؿ الدفع بأبنائيا 

. إلي االلتحاؽ بالعمؿ

كتشير دراسة عف ظاىرة عمؿ األطفاؿ في مصر، قاـ بيا المركز القكمي لمبحكث االجتماعية 

، إلى أف العامؿ االقتصادم، يعد (اليكنيسيؼ)كالجنائية، بالتعاكف مع منظمة األمـ المتحدة لؤلطفاؿ 
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كاحدان مف عامميف رئيسيف يرتبطيف ارتباطان جكىريان بعمؿ األطفاؿ، فقد أكضحت تمؾ الدراسة، أف 

أرباب ىذه األسر، ينتمكف إلي الفئات الدنيا في القكل العاممة حيث كاف معظميـ مف العماؿ 

اليدكييف، كعماؿ الخدمات كتتفاكت دخكليـ بحسب ظركؼ أعماليـ كقد تبيف مف ىذه الدراسة، أف 

عدد األفراد الذيف يسيمكف في دخؿ األسرة، يتراكح ما بيف فرد كاحد، كستة أفراد، كبمتكسط قدرة 

. أفراد، عمى مستكل العينة الكمية (2.8)

ككاف مف بيف األسباب التي أرجعيا المبحكثكف النخراطيـ في سكؽ العمؿ، الحاجة الماسة إلي 

، كالنسبتاف معان تؤكداف الدكر الميـ %33، كالرغبة في اإلنفاؽ عمى الذات %39.9مساعدة األسرة 

الذم يمعبو المتغير االقتصادم، كدافع كراء عمؿ أطفاؿ أفراد العينة كمف خبلؿ الدراسة التي 

مف ىؤالء األميات، % 81أجريت عمى أميات األطفاؿ العامميف في الدراسة السابقة تشير نسبة 

إلي أف اإلسياـ المادم الذم يقدمو الطفؿ، يعتبر عامبلن ميمان في دعـ دخؿ األسرة، كتزداد أىمية 

إسياـ الطفؿ في دخؿ األسرة، إذا رجعنا إلي متكسط عدد األطفاؿ الذيف يعممكف في األسرة الكاحدة، 

أطفاؿ، لنخمص مف ذلؾ إلي الدكر الميـ  (2.8)عمى مستكل العينة الكمية، كالذم يبمغ متكسطو 

عازر ك رمزم )الذم يمعبو إسياـ األطفاؿ العامميف في دخكؿ أسرىـ، كالذم ال يسيؿ التضحية بو 

 ،1995 .)

، في مصنع لمسجاد، (1990 – 1989)، في الفترة مف "مميكة بف راضي"كفي دراسة أجرتيا 

مف األطفاؿ العامميف، ينتمكف إلي أسر ذات % 89كمركز تعاكني لمصناعات اليدكية في فاس، أف 

مستكل اقتصادم متدف، كأف الدافع إلي عمميـ، إنما ىك الحاجة االقتصادية كتكفير سبؿ العيش 

(. 1998رمزم، )ألسرىـ التي تعاني مف الفاقة، كالحاجة إلي زيادة الدخؿ 

كقد أكضحت دراسة اليكنيسيؼ في لبناف، تحدد مجاليا الجغرافي في مدينة بيركت كضكاحييا، 

كمدينة طرابمس، كمحافظة البقاع، كمحافظة الجنكب، أف أحد مسببات الظاىرة، ىك تدني مستكل 
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األسرة االجتماعي كاالقتصادم، حيث أشار أكثر مف نصؼ أفراد العينة، إلي أف الدافع كراء 

(. 1995بمكط، )العمؿ، ىك الحاجة الماسة إلي زيادة دخؿ األسرة 

كما أشارت دراسة أخرل، أجرتيا كزارة الشئكف االجتماعية المبنانية، إلي أف الظركؼ التي مر بيا 

لبناف، خبلؿ العقديف األخيريف مف خبلفات طائفية، كنزاعات عسكرية، قد أدت إلي تدني مستكل 

األسر االقتصادم، كارتفاع نسب البطالة، كقمة فرص العمؿ، كلعؿ تمؾ الظركؼ غير المكاتية التي 

يمر بيا لبناف، كالتي أثرت عمى الحالة االقتصادية، ىي السبب المباشر، الذم يفسر اتجاه ظاىرة 

عمالة األطفاؿ نحك الزيادة المممكسة، عمى الرغـ مف عدـ كجكد إحصائيات أك بيانات دقيقة، يمكف 

(. 1993كزارة الشئكف االجتماعية المبنانية، )مف خبلليا تحديد مؤشرات تمؾ الزيادة بصكرة دقيقة 

ذا انتقمنا إلي السكداف، نجد ظركفا عسكرية مماثمة، كنزاعات طائفية بيف شماؿ السكداف كجنكبو،  كا 

كأكضاعان سياسية غير مستقرة، كمف خبلؿ مسح اليجرة كالقكل العاممة، الذم أجرل في السكداف 

، تشير النتائج إلي أف ضعؼ البنية االقتصادية التي نشأت عف تمؾ الظركؼ، قد 1990عاـ 

أضافت أعدادان جديدة مف أفراد المجتمع، الذيف يعيشكف تحت خط الفقر، ممف يعانكف مف أكضاع 

اقتصادية كاجتماعية كصحية متردية، أدت إلي عدـ قدرتيـ عمى تكفير احتياجاتيـ األساسية، 

كيشكؿ عمؿ األطفاؿ داخؿ ىذه الفئات نسبة عالية، نتيجة لمعاناة األسر ذات الدخؿ المحدكد، 

كحاجتيا إلي الدخؿ الذم يحققو عمؿ أبنائيا الذيف تسربكا مف صفكؼ الدراسة، كانخرطكا في قكة 

(. 1993عبد اهلل، )العمؿ، كضركرة اقتصادية ممحة لرفع المعاناة عف أسرىـ، ذات الدخؿ المحدكد 

كقد أظيرت نتائج بحث ميداني، ُأجرم في مناطؽ السكداف العربي، كالمنطقة الصناعية في 

، أف األطفاؿ العامميف في ىذه المناطؽ، كالذيف (امتداد الخرطكـ)الخرطكـ، كمنطقة الصحافة 

يعممكف في ميف دنيا، كيحصمكف عمى أجكر زىيدة، كيعممكف في ظركؼ عمؿ قاسية، إنما ىـ فئة 
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مف األطفاؿ، نزحت مف المناطؽ األكثر فقراه، تعاني مف الحركب كالمجاعات، كقمة الدخؿ، كانعداـ 

(. 1993فرجاني، )فرص العمؿ 

كفي اليمف تمعب العكامؿ االقتصادية دكران ميمان في زيادة أعداد األطفاؿ العامميف حيث يقدر عددىـ 

، طبقا لتقديرات كزارة %23بحكالي ثمث مميكف طفؿ عامؿ، دكف السف القانكنية، كتقدر نسبتيـ 

، في دراسة ليا، عف عمؿ األطفاؿ في اليمف، إلي أف "أمة الكلي"التنمية كالتخطيط اليمنية كتشير 

ىؤالء األطفاؿ يندرجكف في فئة األسر الفقيرة في اليمف، كأدل بيا إلي دفع أبنائيا إلي سكؽ العمؿ، 

(. 1993الشكقي، )في ظركؼ تحرميـ مف الحقكؽ االجتماعية كالصحية الممنكحة لمكبار 

، عف عمؿ األطفاؿ في األردف، الحقائؽ السابقة نفسيا، حيث تؤكد "نادية التكريتي"كتؤكد دراسة 

دراستيا دكر العكامؿ االقتصادية المؤثرة في دفع األسرة الفقيرة إلي تشغيؿ أبنائيا، كتكضح 

ف كاف ذلؾ التصكر ال يبنى عمى نتائج  خصائص ىذه األسر منيا تدني مستكاىا االقتصادم، كا 

نما يعتمد عمى مؤشرات عامة لتمؾ الظاىرة  (. 1993التكريتي، )دراسات كبحكث مدققة، كا 

كليس ىناؾ مف شؾ في ارتباط ظاىرة عمؿ األطفاؿ في الخميج، بتدني المستكل االقتصادم، ألسر 

نما تمثؿ  األطفاؿ العامميف ىناؾ، حيث ال تشير اإلحصائيات إلي عمؿ أبناء الخميج ذاتيـ، كا 

النسبة التي تشير إلييا اإلحصائيات، إلي أف األطفاؿ العامميف في الخميج، إنما ىـ أبناء الدكؿ 

الفقيرة المحيطة بالمنطقة، كىـ أبناء األسر الكافدة مف الدكؿ اآلسيكية، أك الدكؿ العربية الفقيرة، 

التي تعاني مف أزمات اقتصادية، تدفع بتمؾ األسر إلي البحث عف مكرد رزؽ في مكاف آخر 

(.  1994منظمة العمؿ الدكلية، )
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كما تشكؿ العكامؿ االقتصادية السبب الرئيس لعمالة األطفاؿ في الضفة الغربية كقطاع غزة، 

مف األطفاؿ المتكجييف % 67.7حيث تبيف أف . كيحتؿ الفقر مركز الصدارة بيف ىذه العكامؿ

كتعكد تمؾ األسباب . لسكؽ العمؿ يقكمكف بذلؾ ألسباب اقتصادية، أم بدافع الحاجة المادية

% . 36.3، أك لممساعدة في مشركع لؤلسرة %31.1لممشاركة في رفع دخؿ األسرة بنسبة 

عمى عدد مف األسباب األخرل كىي االستقبلؿ كاالعتماد عمى النفس % 31.9كتكزعت نسبة 

، كمؿء الفراغ بعد ترؾ %10.8، مؿء فراغ العطمة الرسمية المدرسية بنسبة % 8.7بنسبة 

(. 1999الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، )% 12.4المدرسة بنسبة 

كعند المقارنة بيف محافظات الضفة الغربية كقطاع غزة فيما يتعمؽ بتشغيؿ األطفاؿ، نجد أف 

، شكبل الدافع األكبر لعمالة %72.3المشاركة في رفع دخؿ األسرة كالمساعدة في مشركع لؤلسرة 

مما يشير إلي كجكد تأثير كبير لمفقر %. 65.8األطفاؿ بالمقارنة مع محافظات الضفة الغربية 

عمى تكجو األطفاؿ لمعمؿ، حيث تشير نتائج التقرير الكطني لمفقر، إلي أف معدالت الفقر بيف أسر 

% 15.6في قطاع غزة، مقابؿ % 38.2قطاع غزة أعمى منيا بيف أسر محافظات الضفة الغربية، 

(.  1999الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، )في الضفة الغربية 

 

 العوامل التعميمية  2-6-2

تشير الدراسات التي تناكلت العكامؿ المؤدية إلي عمؿ األطفاؿ، إلي حقيقة مؤداىا، كجكد صمة 

كما تشير مف جانب آخر إلي ارتباط . مباشرة بيف عمالة األطفاؿ، كمشكبلت التعميـ األساسي

فقد أثبتت الدراسات أف الغالبية العظمى . العكامؿ التعميمية، بانخفاض المستكل االقتصادم لؤلسرة

مف المتسربيف، كممف لـ يستكعبيـ التعميـ، ىـ مف أسر متدنية اقتصاديان، لذا كاف الممجأ الكحيد 

. ليؤالء األطفاؿ، ىك االنخراط في حقؿ العمؿ، منذ مرحمة عمريو مبكرة، ال يسمح بيا القانكف
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فقد أثرت األزمة االقتصادية في الدكؿ التي تعاني مف انخفاض الدخؿ، عمى قدرة رب األسرة 

الفقيرة، عمى تعميـ أبنائو، إذ أدل ارتفاع تكمفة المعيشة، كانخفاض األجكر بالقيمة الحقيقية ليا في 

معظـ القطاعات، باإلضافة إلي كجكد نسبة مف أرباب تمؾ األسر خارج قكة العمؿ، فقد أدت إلي 

زيادة األفراد المعكليف، كشكمت عبئان عمى األفراد القائميف باإلعالة، مما أدل إلي إضعاؼ القدرة 

االقتصادية لرب األسرة، كأثرت عمى قدرتو عمى تمبية االحتياجات الضركرية لؤلسرة، ككاف التعميـ 

أحد ىذه االحتياجات الميمة، كمف خبلؿ البحث، الذم أجراه المركز القكمي لمبحكث االجتماعية 

مف ىؤالء األطفاؿ مف % 80كالجنائية في القاىرة، بالتعاكف مع ىيئة اليكنيسيؼ، تبيف أف نسبة 

مف أفراد العينة، ممف لـ يستكعبيـ % 20المتسربيف مف التعميـ في مراحمو األكلية المختمفة، كأف 

التعميـ عمى اإلطبلؽ، كأف ىؤالء األطفاؿ ينتمكف إلي أسر متدنية في مستكاىا االقتصادم 

 جنييان شيريان 145االجتماعي، حيث يبمغ متكسط دخؿ األسرة الشيرم كفقان لتقديرات األطفاؿ، 

 جنييا، كىي دخكؿ ضئيمة، قياسان إلي مستكل المعيشة، كما أظيرت 194.7ككفقان لتقديرات األـ، 

ىذه الدراسة انتماء آباء ىؤالء األطفاؿ إلي فئات العمؿ الدنيا، حيث بمغت نسبة العماؿ الحرفييف 

، كتتكزع النسب الباقية، بيف مزارعيف % 14كالباعة الجائميف % 72.4، كعماؿ الخدمات 33.7%

. أك صغار المكظفيف

كىناؾ ارتباط بيف المستكل الميني آلباء األطفاؿ العامميف، كمستكاىـ التعميمي أيضان، إذ بمغت 

، إذا أضفنا إلييا نسبة مف %87.3كترتفع النسبة لتصؿ إلي % 58.5نسبة األمييف مف اآلباء 

يقرأكف كيكتبكف، كما كانت نسبة األمية بيف األميات، نسبة عالية، حيث بمغت نسبة األميات كمف 

%. 95.7ال يقرأف كيكتبف 

كتكضح نتائج ىذا البحث دكر الجانب التعميمي، كأحد المسببات الميمة لمظاىرة، فقد عبرت نسبة 

، مف مفردات عينة البحث، عف أف الفشؿ الدراسي كعدـ االلتحاؽ بالتعميـ كانا ىما 49.6%
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، مف عينة األطفاؿ العامميف إلي أف %45.2الدافعيف إلي االلتحاؽ بسكؽ العمؿ، كأشارت نسبة 

(. 1995عازر ك رمزم، )الرغبة في تعمـ صنعة، ىك السبب المباشر لعمميـ 

كتشير إحدل الدراسات التي أجريت عف عمؿ األطفاؿ في لبناف، إلي انخفاض المستكل التعميمي 

، بينما %53ألفراد تمؾ العينة، حيث بمغت نسبة األطفاؿ الذيف تسربكا مف مرحمة التعميـ األساسي 

تكجد نسبة مف أفراد ذات العينة، لـ يمتحقكا أساسان بالتعميـ، كأف األمية تسكد بيف النسبة الغالبة مف 

. أفراد العينة

كذلؾ فقد أشارت ىذه الدراسة، إلي ارتفاع نسب األمية بيف أفراد أسرىـ، حيث تصؿ نسبة األمية 

، باإلضافة إلي نسبة مماثمة لـ تُنو مرحمة التعميـ األساسي %37.5بيف أفراد ىذه األسر إلي 

(.  1995بمكط، )

كما تؤكد نتائج دراسة أخرل، أجريت في صيدا عف عمؿ األطفاؿ، إلي أىمية متغير الرسكب 

مف أفرد العينة، إلي أف % 48الدراسي، كأحد المحددات األساسية لمظاىرة حيث أشارت نسبة 

دخكليـ إلي ساحة العمؿ، كاف بسبب الرسكب الدراسي كعدـ قدرة األسرة االقتصادية، عمى تحمؿ 

(. 1993فرجاني،  )تكمفة تعميميـ 

كفي دراسة أخرم في األردف اتضح أف عدـ االلتحاؽ بالتعميـ ككذلؾ التسرب الدراسي، كالذم تبمغ 

، بيف األطفاؿ، قبؿ الصؼ الدراسي العاشر الذم يعتبر نياية مرحمة التعميـ اإللزامي، %30نسبتو 

أحد األسباب المباشرة لعمؿ األطفاؿ، حيث العمؿ ىك البديؿ المناسب، لمخركج مف صفكؼ الدارسة 

(. 1993التكريتي، )

، باإلضافة إلي البحث الميداني، الذم أجرل 1990كيشير مسح اليجرة العاممة في السكداف لعاـ 

في بعض مناطؽ السكداف، إلي انتشار األمية بيف األطفاؿ العامميف، كذلؾ التسرب الدراسي 
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لؤلطفاؿ النازحيف مف مناطؽ المجاعات كالحركب، حيث يعممكف دكف السف القانكنية، كيتكاجدكف 

(. 1993عبداهلل، )في حقؿ العمؿ 

كمف خبلؿ دراسة مسحية قاـ بيا المركز القكمي لمبحكث االجتماعية كالجنائية، بالتعاكف مع منظمة 

مف األطفاؿ أسباب عمميـ، % 52العمؿ الدكلية، في منطقة شبرا الخيمة، أرجع مف خبلليا نسبة 

، مف ىؤالء األطفاؿ، عف رغبتيـ في العكدة إلي %46كعبرت نسبة . إلي الفشؿ في الدراسة

التعميـ، بينما كاف ىناؾ شبو اتفاؽ حكؿ الرغبة، في إتاحة فرص لمتدريب في مجاؿ العمؿ، حيث 

. منيـ بأنيـ دخمكا حقؿ العمؿ ببل تدريب كببل تأىيؿ% 46كقد أشار % 90بمغت نسبتيـ 

كتعبر النتائج المستخمصة مف دراسة أميات األطفاؿ العامميف في ىذه الدراسة، عمى رغبة األميات 

، كمزيد مف التأىيؿ كالتدريب في مجاؿ %85في أف يحصؿ أبناؤىـ عمى فرص جديدة في التعميـ 

(    Azer, Adel et al, 1993% )92العمؿ 

عف ذات المكضكع في مصر ، فقد تطرقت إلي مناقشة تمؾ القضية في " منى البرادعي"كفي دراسة 

إطار أكسع، كمف خبلؿ كفاءة النظاـ التعميمي ذاتو، الذم ترتب عميو إمداد رصيد األمية، بتدفؽ 

عاـ % 50.2 إلي 1976عاـ % 43.5سنكم متزايد ، فقد تزايدت النسبة اإلجمالية لؤلمية مف 

. (مف الذككر% 37.5مف اإلناث، % 62.5نحك ) 1990عاـ % 52، حتى كصمت إلي 1986

غير أف األخطر مف ذلؾ، ىك ارتفاع نسبة التسرب مف مرحمة التعميـ األساسي، التي أثبتت دراسة 

، في نياية التعميـ األساسي قبؿ أف يمتمؾ الممتحقكف بو الميارات %51أخيرة ارتفاعيا إلي نحك 

.  األساسية لمتعميـ

، كجد أف (1991/ 1990، 1982/ 1981)كبدراسة تطكر إنفاؽ األسرة عمى التعميـ، ما بيف عاـ 

، كالريؼ بنسبة %672إنفاؽ األسرة الفقيرة عمى التعميـ، قد ارتفع في كؿ مف الحضر بنسبة 

في % 529.5في الحضر، % 334، عنو بالنسبة إلي األسر المتكسطة كالغنية، الذم بمغ 973%
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الريؼ، ىذا، عمى الرغـ مف أف التعميـ األساسي الحككمي في مصر، يعد تعميمان مجانيان، كلكف 

مصركفات الدركس الخصكصية كاحتياجات الطالب المدرسية مف المبلبس كالكتب، قد فرغت 

المجانية مف محتكاىا، كرفعت كمفة التعميـ الفردية، إلي مستكل ال تتحممو قدرة األسرة الفقيرة 

(.  1995البرادعي، )

، بأنو تسرب مف المدارس ما نسبتو 1995كتشير إحصاءات كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية لعاـ 

كال تشمؿ ىذه األرقاـ األطفاؿ الذيف لـ ينخرطكا أك . ( طفؿ30000ما يعادؿ )مف الطبلب % 5

 سنة، ارتفعت نسبة 15كالمبلحظ أنو كمما زاد عمر األطفاؿ عف . مسجميف في المدارس أصبل

عدا عف األطفاؿ الذيف لـ يمتحقكا بالمدارس . اإلناث المتسربات مف المدارس مقارنة بنسبة الذككر

:  أصبل، كذلؾ ألسباب مادية بحتة كيتسرب األطفاؿ مف المدارس ألسباب مختمفة مثؿ

. ككف مؤذم لؤلطفاؿ نفسيا، أك مكمفة بالنسبة لمعائبلت الفقيرةمقد ؼ، الرسكب المتكرر -1

العقكبات الجسدية أك الضرب المتكرر قد يؤدم إلي نفكر األطفاؿ مف المدرسة، كاختبلؽ  -2

. الحجج لعدـ العكدة إلييا

قد يككف تكقيت الدراسة غير متناسب مع األكقات التي تحتاج فييا العائمة إلي مجيكد الطفؿ  -3

. (كما في الزراعة مثبل في األكساط القركية)بشكؿ كبير 

، كقد يضاعؼ مف ىذه (الفتيات بشكؿ خاص)قد يككف مكقع المدرسة بعيدان بالنسبة لؤلطفاؿ  -4

المشكمة فقداف تسييبلت نقؿ األطفاؿ في األماكف النائية، أك عدـ تمكف العائبلت مف دفع 

 . أجكر مكاصبلت األطفاؿ إلي مدارسيـ

 

 عف دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينية، إلي أف نسبة 1999كقد أشار تقرير إحصائي صادر عاـ 

بينما بمغت النسبة في % 8األطفاؿ الذيف ترككا المدارس في محافظات الضفة الغربية، بمغت 

كيعكد ترؾ المدرسة إلي عدة أسباب مف أىميا عدـ الرغبة في الدراسة %. 6.1محافظات غزة 
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، كيميو عدـ القدرة عمى النجاح في الدراسة (مف مجمكع األطفاؿ الذيف ترككا المدرسة% 30.8

، بينما بمغت نسبة األطفاؿ (مف مجمكع األطفاؿ الذيف ترككا المدرسة% 27.8كالرسكب المتكرر 

، كقد بمغت نسبة األطفاؿ العامميف مف بيف %2.4الذيف ترككا المدرسة بسبب الحاجة إلي العمؿ 

%.  88.5األطفاؿ الذيف تسربكا مف المدارس 

مف األطفاؿ الذيف التحقكا بسكؽ العمؿ لممئ % 91.3كأشار نفس التقرير السابؽ إلي أف حكالي 

. الفراغ بعد ترؾ المدرسة، ترككىا إما بسبب سكء معاممة المعمميف ليـ، أك عدـ الرغبة في الدراسة

كقد يككف السبب في ذلؾ عائدا إلي أسمكب التدريس، باإلضافة إلي عدـ تكفر مدارس مينية كافية 

كذات مستكل عاؿ، تكفر لؤلطفاؿ الذيف ليس لدييـ المقدرة عمى النجاح في الدراسة األكاديمية، 

فرصة تعميـ أخرل ذات طابع مختمؼ عف الطابع االعتيادم، كالذم مف شأنو أف يخفض نسبة 

(. 1999الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، )األطفاؿ الذيف يترككف المدارس 

كتشير نتائج المسح الذم قامت بو جمعية رعاية المعكقيف في قطاع غزة، كالذم تناكؿ األسباب 

التي دفعت بأفراد العينة إلي العمؿ، فقد تكزعت دكافع العمؿ بيف سببيف رئيسيف بكزف نسبي متساك 

، ىي مشاكؿ التعميـ بما فيو مف فشؿ دراسي، أك ضعؼ العائد مف كراء التعميـ، %37تقريبان كىك 

 (.1993فرجاني، )ككذلؾ تدني المستكل االقتصادم ألسر األطفاؿ العامميف 

 العوامل االجتماعية  2-6-3

إف التصدع األسرل، ىك أحد العكامؿ الذم أشارت إليو بعض البحكث، باعتباره عامبلن مساعدا 

فكفاة أحد الكالديف قد يساعد عمى دفع مزيد مف األطفاؿ إلي سكؽ . ُيعيف عمى إحداث الظاىرة

كقد أثبت بحث المركز القكمي لمبحكث االجتماعية، الذم تناكؿ ىذا المتغير بالتحميؿ . العمؿ

، مف إجمالي عدد أفراد العينة، مف األطفاؿ الذيف تكفى عنيـ الكالد أك %14كالدراسة، كجكد نسبة 

كما أظيرت نتائج الدراسة أيضان أف أكثر األسر حاجة، ىي أسر األطفاؿ الذيف يفتقدكف . الكالدة
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، حيث يعتبر عمؿ الطفؿ (مف األرامؿ كالمطمقات)، كيعيشكف في كنؼ أمياتيـ %13.8الكالد 

كىنا تختمؼ األكلكيات التي ترجعيا أفراد العينة، إلي محددات عمؿ . مصدران رئيسان لدخؿ األسرة

، كالصرؼ عمى %61.5الطفؿ حيث يرتفع متغيرا الحاجة االقتصادية إلي العمؿ، إلي نسبة 

% 34.5، %43.3، بينما كانت تمؾ النسب، عمى مستكل العينة اإلجمالية %43.5الذات، إلي 

كما تقكـ بعض األسر التي فقدت عائميا، بتشغيؿ فتياتيا أيضان، حيث ترتفع نسبة . عمى التكالي

، في العينة الكمية، كعمى الرغـ مف أف نسبة %9.4، في مقابؿ %14.1تشغيؿ الفتيات، إلي 

، مف إجمالي أفراد العينة، إال أف عدد اإلناث المنتميات إلي %13.8األسر التي فقدت الكالد، تبمغ 

باإلضافة إلي كفاة أحد . ، مف إجمالي إناث العينة%20.8ىذه األسر كالبلتي يعممف، قد بمغت 

الكالديف أك كمييما، فقد أظيرت الدراسة أيضان كجكد بعض حاالت مف األطفاؿ العامميف، انفصؿ 

كلـ يبلحظ أف تمؾ %. 1.9، أك تزكج أحدىما مف طرؼ آخر %1.2فييا الكالداف بالطبلؽ 

الحاالت، قد أحدثت تصدعان في حياة الطفؿ، كيبدك أف ذلؾ يرجع إلي أف الطفؿ الذم تكفى عنو 

أحد كالديو، أك تزكج مف شخص آخر، ال يتغير نمط حياتو كثيران، إذا عاش في كنؼ أحدىما، 

. كتكلى رعايتو، كما ىك حادث في الحاالت المشار إلييا 

كعمى الرغـ مف زيادة نسبة األطفاؿ العامميف في األسر التي فقدت عائميا، إال أف ذلؾ لـ يقمؿ مف 

كما لـ يقمؿ العمؿ أساسان مف التكافؿ االجتماعي بيف الطفؿ . درجة التكافؿ االجتماعي بينيا

كأسرتو، عمى مستكل أفراد العينة اإلجمالية، بؿ عمى العكس فقد أظيرت نتائج الدراسة المشار 

، مف أفراد عينة األطفاؿ العامميف، %91.6إلييا، أف تمؾ األسرة تمثؿ أسران متماسكة، حيث عبر 

عف سعادتيـ الكاممة في اإلسياـ في دخؿ األسرة، الذم أكضحت نتائج البحث، أنو يتراكح ما بيف 

، مف أفراد تمؾ العينة، أنيـ يتكلكف الصرؼ عمى أخكتيـ، %69كما أكد . (30.7%، 22.8%)
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، أنيـ يتكفمكف بالصرؼ عمى أنفسيـ، كلعؿ تمؾ النتائج تكضح التكافؿ %26كأشارت نسبة 

(. 1995عازر ك رمزم، )االجتماعي الذم يسكد بيف أفراد تمؾ األسر 

كتفسر بعض الدراسات انتشار عمؿ األطفاؿ بعكامؿ سكانية، ترجع مف خبلليا الزيادة السكانية إلي 

تفشي الظاىرة، مف منطمؽ أف عمؿ عدد أكبر مف األبناء يمثؿ دخبلن أكبر لؤلسرة، كالعكس صحيح 

فقد أشارت نتائج بحث ظاىرة عمؿ األطفاؿ في مصر أف  . (1990عازر ك رمزم كآخركف، )

أفراد، بينما متكسط حجـ األسرة في مصر، ال  (7.1)متكسط عدد أفراد األسرة ألفراد البحث، يبمغ 

أفراد،  كلكف ليس ىناؾ دليؿ قاطع عمى أف زيادة حجـ ىذه األسر أك اتجاىيا نحك  (4.9)يتجاكز 

زيادة اإلنجاب، إنما مرده إلي الرغبة في تشغيميـ كلكف يبلحظ أف زيادة اإلنجاب، إنما تبدك في 

(. 1998رمزم، )صكرة متزايدة لدل األسر ذات المستكل االجتماعي االقتصادم المتدني 

. كمف المبلحظ في المجتمع الفمسطيني، كجكد عبلقة طردية بيف عدد أفراد األسرة كتشغيؿ األطفاؿ

ينتمكف ألسر عدد أفرادىا يزيد عف المعدؿ % 74إذ أف ما يقارب ثبلثة أرباع األطفاؿ العامميف 

 (.1999الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، . )(6.4)العاـ لحجـ األسر الفمسطينية 

 العامل السياسي واألمني 2-6-4

ف تـ ذلؾ بصكرة غير  لقد ساىمت سمطات االحتبلؿ في الزيادة مف حجـ ظاىرة تشغيؿ األطفاؿ كا 

فعدا عف شؿ البنية االقتصادية كتفقير المكاطنيف مف خبلؿ سمبيـ أراضييـ كتدمير . مباشرة

صابة العديد مف  مشاريعيـ التجارية كالصناعية، أدت سياسة القتؿ كاالعتقاؿ السياسي كا 

عاقات دائمة، إلي فقداف عدد كبير مف األسر لمعيمييـ كبالتالي  الفمسطينييف بجراح خطيرة كا 

 في تحمؿ مسؤكلية تكفير لقمة العيش قتعرضيا لمحاجة، مما يدفع بالطفؿ إلي أف يحؿ محؿ أبي

(. 2000بكليفة، ). لؤلسرة
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 العوامل القانونية  2-6-5

إف نصكص القكانيف الخاصة بعمالة األطفاؿ في الضفة الغربية كقطاع غزة لـ تضع الضمانات 

الكافية لحماية األطفاؿ مف االستغبلؿ، كما أنيا لـ تنص عمى إيقاع عقكبات رادعة بالمخالفيف 

، مما جعؿ أصحاب العمؿ يفضمكف تشغيؿ األطفاؿ في مختمؼ (2000بكليفة، )ألحكاميا 

. األعماؿ، كذلؾ نتيجة لتدني أجكرىـ كاستغبلؿ حاجتيـ لمعمؿ 

 

 اآلثار المترتبة عمى ظاىرة عمالة األطفال 2-7

يختمؼ تأثير العمؿ عمى الطفؿ عف تأثيره عمى الشخص البالغ، فاختبلؼ نمك الطفؿ الجسمي 

كالعقمي كالنفسي عف البالغ، كقدرتو عمى التحمؿ تجعؿ تأثيرات العمؿ السمبية عميو أكثر مف 

الشخص البالغ، حيث أف قدرات الطفؿ الجسدية لـ تصؿ بعد إلي اإلكتماؿ، مما ينعكس سمبان عمى 

بقية جكانب حياة الطفؿ العقمية أك النفسية أك الصحية أك االجتماعية، إضافة إلي ذلؾ فقد أبرزت 

تجارب الدكؿ التي تنتشر فييا ظاىرة عمالة األطفاؿ جممةن مف المشكبلت التي تؤثر عمى الطفؿ 

كالمجتمع ككؿ، عبلكةن عمى أف تشغيؿ األطفاؿ ُيعتبر انتياكان ألبسط الحقكؽ اإلنسانية لمطفؿ 

(.  1997النبريص ك خمؼ، )

:-  كىناؾ عدة آثار مترتبة عمى الطفؿ العامؿ كىي

 

اآلثار الصحية لعمالة األطفال   2-7-1

في دراسة ليا، " زينب يكسؼ"إف الصحة المينية عامبلن رئيسان في ظاىرة عمالة األطفاؿ، كتشير 

عف الجكانب الصحية في عمالة األطفاؿ، إلي أف ىناؾ مخاطر طبيعية يتعرض ليا الطفؿ العامؿ 

تتمثؿ في الضكضاء كالحرارة الشديدة الناشئة عف العمؿ في بعض األعماؿ التي تحتاج إلي آالت 
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ىذا باإلضافة إلي . كأدكات يؤدم استخداميا، إلي رفع درجة حرارة المكقع الذم يعمؿ فيو الطفؿ

المخاطر الصناعية، مثؿ التعرض لممكاد الكيماكية كالمخاطر الميكانيكية الناجمة عف التعامؿ غير 

الكاعي مع اآلالت، كعدـ استخداـ كسائؿ كاقية مف ىذه المخاطر، باإلضافة إلي األتربة كالغبار 

الذم يصاحب صناعات معينة كصناعات الغزؿ كالنسيج كاألسمنت، التي قد تؤدم إلي أمراض 

كاألمر بالمثؿ في المجاؿ . الجياز التنفسي، كالتحجر الرئكم، كالحساسية، كغيرىا مف األمراض

الزراعي فيناؾ المخاطر الناجمة عف المكاد الكيماكية السامة، كالمبيدات الحشرية، التي قد يتعرض 

(.  1995يكسؼ، ). ليا األطفاؿ، بسبب قمة الخبرة كالتدريب، كعدـ استكماؿ كسائؿ الكقاية

إلي الجكانب الصحية في عمالة األطفاؿ، كقد اتضح مف دراستو، أف ثمث " أحمد بدراف"كقد تعرض 

مف ىؤالء األطفاؿ، % 88عامان، كأف  (12)تقؿ أعمارىـ عف  (في عينة دراستو)األطفاؿ العامميف 

ساعة يكميان في  (13)يعممكف أكثر مف % 24.1يعممكف أكثر مف سبع ساعات يكميان، كمف بينيـ 

بيئة عمؿ متدنية في أكثر األحياف، كعدـ تكفر مياه الشرب النقية، كارتفاع درجة الحرارة كسكء 

التيكية، كغياب كسائؿ الكقاية مف مخاطر العمؿ، كما ال يحصؿ األطفاؿ أثناء العمؿ عمى تغذية 

مناسبة، كيتعرضكف لتناكؿ أغذية فاسدة أك ممكثة، كىك ما يؤثر سمبان عمى حالتيـ الصحية، كعمى 

نمكىـ الصحي السميـ، كما تبيف أف أغمب األطفاؿ يستمركف في العمؿ أثناء مرضيـ، كال يتمقى 

أغمبيـ عبلجان مناسبان، كما أنيـ ال يمقكف رعاية كافية في المستشفيات المجانية، التي يمجأكف إلييا 

منيـ، كما أثبتت الدراسة % 75أحيانا، كال يتكفؿ صاحب العمؿ بالعبلج، إال بالنسبة إلي حكالي 

أيضان أف ىؤالء األطفاؿ ال يتمتعكف بتأميف إصابات العمؿ، لككنيـ يعممكف دكف السف القانكنية 

(Badran, 1996  .)

كلقد اىتمت دراسة ظاىرة عمالة األطفاؿ التي قاـ بيا المركز القكمي لمبحكث االجتماعية في 

القاىرة بالتعاكف مع منظمة األمـ المتحدة لؤلطفاؿ، باألبعاد الصحية لمظاىرة، بيدؼ التعرؼ عمى 
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التاريخ الميني كالمرضي لؤلطفاؿ، كاألمراض التي تصيبيـ مف جراء العمؿ، كإصابة الجياز 

التنفسي مف أثر التعرض لؤلتربة كالغبار، خاصة لمف يعممكف بمصانع النسيج، أك لمف يتعرضكف 

لؤلبخرة، أك الركائح النفاذة، كذلؾ لمف يعممكف في مجاؿ الكيماكيات كالمبيدات الحشرية، ككميا 

كما اىتمت . سنة (15)أعماؿ تتسـ بالخطكرة، كيحظر قانكف العمؿ االلتحاؽ بيا لؤلطفاؿ تحت 

الدراسة أيضان بالتعرؼ عمى الحكادث التي قد يتعرض ليا األطفاؿ العاممكف نتيجة لقمة خبراتيـ، 

باإلضافة إلي المخاطر السمبية، التي . كلضعؼ قدراتيـ عمى القياـ بأعماؿ تفكؽ طاقاتيـ المحدكدة

قد يتعرض ليا األطفاؿ، كعدـ تكفر كسائؿ اإلسعاؼ السريع، كاإلنقاذ المباشر، ككسائؿ النظافة، 

مف ىؤالء األطفاؿ، قد أصيبكا % 21.8كبالكشؼ الطبي عمى عينة الدراسة، تبيف أف . كالتغذية

يعانكف مف آثار نزلة % 2.8منيـ قد أصيبكا بحاالت إسياؿ مزمف ك % 22.8بمرض البميارسيا، 

(. 1995عازر ك رمزم، )يعانكف مف حاالت لغط بالقمب % 1شعبية حادة، 

كما تكصؿ أحمد عبد اهلل، إلي نتائج مشابية في دراستو عف عمالة األطفاؿ، في دباغة الجمكد، 

 بعض األمراض الناشئة عف المينة، مثؿ  يعانكف مف عدد مف األطفاؿحيث اتضح بأف ىناؾ

أمراض العيكف، أك األمراض الصدرية، أك األمراض الجمدية، باإلضافة إلي تعرضيـ لمحكادث، 

(.  Abdall, , 1988)أثناء العمؿ 

، التي أجرتيا عمى الفتيات البلتي يعممف، في صناعة السجاد "مميكة بف راضي"كتؤكد نتائج دراسة 

مف أفراد عينة دراستيا، تعاني مف % 36في المغرب، نفس النتائج، حيث تكصمت إلي أف 

مشكبلت بصرية كمف إعاقات جسمية، كمف أمراض صدرية كتنفسية، كما أف أكزانيف تقؿ عف 

سـ،  (4-2)كما أف ىناؾ فرقان في الطكؿ يبمغ مف   . الكزف الطبيعي لمفتيات في نفس األعمار

كذلؾ بالمقارنة بالفتيات المناظرات ليف مف العمر نفسو، مف البلئي لـ يسبؽ ليف االلتحاؽ بالعمؿ 

(. 1994راضي، )
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كقد أكضح الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني أف أجساـ األطفاؿ العماؿ تككف أقصر كأقؿ كزنا، 

  األطفاؿ مففعمى سبيؿ المثاؿ يعاني العديد مف. كما يعانكف مف آالـ كمشكبلت صحية عديدة

األمراض التنفسية كالجمدية كغيرىا األطفاؿ الذيف يتعرضكف لمكاد خطيرة، كالكيماكية، كالمبيدات 

ىذا عدا عف . الحشرية الزراعية، كمكاد الدىاف، كالبنزيف، كالغبار الناجـ عف كرشات البناء كالنجارة

مف األطفاؿ العامميف، تعرضكا % 6.5اإلصابات التي يتعرض ليا األطفاؿ العاممكف، حيث أف 

، %49.2، كجرح %12.7كتتراكح تمؾ اإلصابات بيف كسكر . إلصابات خبلؿ أدائيـ لعمميـ

كبقية األطفاؿ المصابيف، أصيبكا بتسمـ أك صعكبة تنفس أك نزيؼ، %. 9.5كخدكش كرضكض 

كيتعرض األطفاؿ إلصابات العمؿ في األنشطة االقتصادية األكثر . أك إصابات أخرل مختمفة

كغالبا ما ال تتـ معالجة %. 9.8، كيميو قطاع الصناعة %14.6خطكرة، خاصة في قطاع البناء 

فقط مف إصابات العمؿ لدل % 38)الطفؿ المصاب بإصابة عمؿ عمى حساب صاحب العمؿ 

(. 1999الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، . )(األطفاؿ عكلجت عمى حساب رب العمؿ

 

اآلثار النفسية لظاىرة عمالة األطفال  2-7-2

إضافة إلي احتماالت إصابة الطفؿ العامؿ ببعض اإلصابات الجسدية، فإف العديد منيـ قد 

 عمى نفسية الطفؿ، كيساىـ ان يتعرضكف لئلىانة كالضرب مف قبؿ صاحب العمؿ، مما يترؾ أثران سمبي

. في اكتسابو عادات سيئة، يصعب التخمص منيا مستقببلن 

 كتتسـ البحكث التي أجريت عمى المردكد السمبي لعمؿ األطفاؿ، عمى صحتيـ النفسية كالعقمية، 

بالندرة الشديدة، ففي مجاؿ االىتماـ بدراسة عبلقة الطفؿ بأسرتو، كمدل انتمائو إلييا، تكصمت 

، مف خبلؿ دراستيا التي استخدمت فييا عينة مف األطفاؿ غير العامميف، كعينتيف "ناصؼرائدة "

أخرييف مف األطفاؿ، تعمؿ في أعماؿ تتفاكت في درجة خطكرتيا، إلي كجكد فركؽ جكىرية بيف 
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األطفاؿ العامميف في أعماؿ خطرة، كنظرائيـ ممف يعممكف في أعماؿ خفيفة، مف حيث االنتماء 

األسرل لصالح األطفاؿ العامميف في األعماؿ الخفيفة، الذيف أظيركا تماسكا أسريان يتساككف فيو مع 

كما لـ تظير تمؾ النتائج فركقان ترجع إلي اختبلؼ الجنس، حيث تساكل . األطفاؿ غير العامميف

.  الذككر كاإلناث، مف حيث درجة االنتماء األسرم

كما أسفرت تمؾ الدراسة أيضان عف مجمكعة مف النتائج، تتعمؽ ببعض سمات الشخصية، مف 

. أىميا، أف األطفاؿ العامميف بكجو عاـ كانكا أكثر استقبللية كشعكران بالكفاءة، كقدرة عمى الكفاح

(.  1994ناصؼ، )كما كانكا في ذات الكقت أكثر عدكانية مف األطفاؿ غير العامميف 

كفي دراسة أخرل استخدمت األسمكب المقارف، باالعتماد عمى عينة مف أطفاؿ عامميف في أعماؿ 

زراعية، كأخرل ألطفاؿ ال يعممكف، تكصمت نتائجيا إلي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية، فيما 

يتعمؽ بالتكافؽ الشخصي كالتكافؽ االجتماعي بيف العينتيف، لصالح األطفاؿ الممتحقيف بالمدارس، 

(. 1994الجارحي، )كالذيف لـ يمتحقكا مف قبؿ بأم عمؿ 

حيث أشارت إلي مختمؼ أنكاع اإليذاء البدني كالنفسي، مف صاحب " سعد الديفنادية "كفي دراسة 

العمؿ، الذم يترتب عميو سكء التكافؽ النفسي كالميني، ككذلؾ انخفاض درجة التكافؽ االجتماعي 

(. 1993سعد الديف، )كالشخصي، لدل األطفاؿ العامميف مقارنة باألطفاؿ غير العامميف 

كمف الجيكد التي أجريت في مجاؿ دراسة البعد النفسي لظاىرة عمالة األطفاؿ، تمؾ الدراسة 

 طفبلن، مف األطفاؿ العامميف في الكرش 566اإلمبريقية، التي أجريت في مصر، عمى عدد 

الصناعية، كالتي اتسعت مجاالتيا لتشمؿ الجانب االجتماعي كاالقتصادم كالتشريعي كالصحي 

كالنفسي، باستخداـ المنيج التكاممي الذم اقتضى استخداـ العديد مف األدكات البحثية، التي تتناسب 

كقد ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمى أسباب الظاىرة كدكافعيا . ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا

المختمفة، مف كجية نظر الطفؿ، ككجية نظر أسرتو باإلضافة إلي بعض دراسات الحالة التي 
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 طفبل عامبلن، مف خبلؿ بيئة العمؿ لؤلسرة  18اىتمت بتعميؽ الظاىرة، مف خبلؿ دراسة حالة 

كفي ىذه الدراسة تـ االقتصار عمى بعض المتغيرات، ذات األكلكية كاالرتباط . كلممجتمع المحيط

كقد أظيرت . المباشر بالظاىرة مثؿ الذكاء كالتكافؽ الشخصي كالتكيؼ االجتماعي كالتكافؽ العاـ 

النتائج ارتفاعا في مستكل ذكاء المجمكعة الضابطة، أم تبلميذ المدارس، عف المجمكعة التجريبية، 

في كؿ مف اختبار الذكاء المصكر كاختبار المفردات، كما بدا االرتفاع كاضحان أيضان لدل العينة 

الضابطة في متكسط الذكاء، عندما حكلت درجات االختبار المصكر، إلي درجة معيارية فبمغت 

مف األطفاؿ   كىك ما يعادؿ متكسط الذكاء لدل نظرائيـ 100.47لدل أطفاؿ العينة الضابطة 

المماثميف ليـ في العمر، بينما بمغت الدرجة المعيارية المماثمة لدل أطفاؿ العينة التجريبية، أم 

كما أظيرت . ، معياران ينخفض عف متكسط الذكاء لدل األطفاؿ العادييف89.63األطفاؿ العامميف 

النتائج أيضان كجكد فركؽ دالة بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغيرم التكافؽ االجتماعي 

كال شؾ أف ذلؾ يمكف . كالتكافؽ العاـ، بينما لـ تظير فركؽ بيف المجمكعتيف في التكافؽ الشخصي

مف % 91.6تفسيره بالرجكع إلي النتائج الخاصة بالجانب االجتماعي مف الدراسة، التي أظيرت أف 

كيبدك أف اإلحساس بالرضا عف النفس، انعكس في . األطفاؿ العامميف، يساىمكف في دخؿ األسرة

إال أف ذلؾ الرضا عف النفس، لـ يمنع مف إحساس األطفاؿ العامميف بالقير . صكرة تكافؽ شخصي

االجتماعي الكاقع عمييـ، مف بعض المحيطيف بيـ، أك إحساسيـ بانعداـ العدالة االجتماعية بينيـ، 

كلعؿ ذلؾ ما أظير الفركؽ الدالة بيف المجمكعتيف عمى متغيرم . كبيف مف يماثمكنيـ في العمر

التكافؽ االجتماعي كالتكافؽ بمعناه العاـ، تمؾ النتائج التي جاءت مدعمة إلحساسيـ بأنيـ يمعبكف 

أدكاران اجتماعية، تحتاج إلي متطمبات لـ تخمؽ أساسان لمف ىـ في أعمارىـ فضبل عف أف إحساسيـ 

بالمسئكلية االجتماعية كاالقتصادية عف أسر تحتاج إلي دعميـ المادم، قد خمؽ لدييـ نكعان مف 

صراع بيف رغبتيـ في أف يعيشكا حياة مناسبة لحياة الصغار، بما فييا . الصراع ذم طبيعة خاصة



 49 

مف لعب كانطبلؽ كممارسة ىكايات محببة إلي نفكسيـ كنفكس مف يماثمكنيـ في العمر، كصراع 

 (.1995رمزم،). آخر يتمثؿ في ككنيـ يتحممكف مياـ العمؿ، عمى ما فييا مف تبعات كمشاؽ

كمما سبؽ يتضح لنا بأف خركج الطفؿ لمعمؿ كلساعات طكيمة يككف فييا بعيدان عف الرقابة األسرية 

فإنو قد يكتسب بعض سمككيات غير مقبكلة اجتماعيان، كذلؾ مثؿ اكتسابو لمغة المكاف الذم ىك 

فيو، كطريقة التأثير في اآلخريف، كاإلستجداء، فكميا عكامؿ تؤثر في نفسية الطفؿ إضافة إلي 

إال أف ىناؾ ايجابية كاحدة لعمالة . احتماؿ اصابتو ببعض األمراض العضكية التي تؤثر في نمكه

 بإعتبارة فاعؿ كمؤثر في أسرتو  بنفسو األطفاؿ، كىك شعكر الطفؿ بتقديره لذاتو كثقتو

 

 الثالث  الفصل

اإلطار المف اهبمي  
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اٌصحخ إٌفغ١خ ٌٍطفً  3-1

: ِمذِخ 3-1-1

اْ ِٓ أُ٘ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ ٔم١ظ ثٙب رمذَ اٌّغزّؼبد، ٘ٛ ِمذاس ا٘زّبَ ٘زٖ اٌّغزّؼبد ثذساعخ اٌطفٌٛخ ٌّب رؼىغٗ ٘زٖ 

اٌفئخ ِٓ دٚس ثبٌغ األ١ّ٘خ، ٠ؾذد ِغزمجً رٍه اٌّغزّؼبد ٌزٌه رؼزجش ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ ِٓ أُ٘ ٚأخطش ِشاؽً اٌؾ١بح 

اإلٔغب١ٔخ، فىٍّب ؽذصذ اػطشاثبد فٟ إٌّٛ وٍّب طؼت رؼذ٠ٍٗ فٟ ِغزمجً ؽ١بح اٌفشد، ٚسثّب أ٠ؼبً ٠ئصش فٟ اإلؽبس 

. اٌؼبَ ٌشخظ١زٗ ف١فمذ صمزٗ ثٕفغٗ ٚثب٢خش٠ٓ، ٠ّٕٚٛ أ٠ؼبً ١ٌظجؼ فشداً  غ١ش عٜٛ، أٚ ِؼطشثبً أفؼب١ٌبً ٚعٍٛو١ب

ٌٚمذ أعّؼذ ٔظش٠بد ػٍُ إٌفظ ػٍٝ أْ اٌغٕٛاد األٌٟٚ ِٓ ؽ١بح اٌطفً ٟ٘ األعبط فٟ رى٠ٛٓ شخظ١زٗ ٚرجٍٛس٘ب 

(. 2003ػجذ اٌّؼطٟ، )فٟ ِشؽٍخ اٌششذ، 

فبرا وبْ اٌطفً ٠ؼبٟٔ ِٓ ِشىالد عٛاًء وبٔذ اػطشاثبد ٔفغ١خ أٚ ػم١ٍخ أٚ أؾشافبد عٍٛو١خ، فبْ رٌه ٠ئدٞ اٌٟ 

أْ رىْٛ شخظ١خ ٘زا اٌطفً ِؼطشثخ، فمذ أشبسد ػذح دساعبد اٌٟ أْ ٔغجخ وج١شح ِٓ اٌز٘ب١١ٔٓ، ٚاٌؼظبث١١ٓ، 

ٚاٌغبٔؾ١ٓ، ِٚذِٕٟ اٌّخذساد، وبٔٛا رؼغبء فٟ ؽفٌٛزُٙ، ٚلذ ػبٔٛا فٟ ِشؽٍخ ؽفٌٛزُٙ وض١شاً ِٓ اٌّشىالد 

             (.1986 ، سعَٟ ٚػٛدح)إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ 

 ِال١٠ٓ 8أٞ ؽٛاٌٟ )ِٓ األؽفبي فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح     % 11أْ ٔغجخ  (,Tuma، 1989)وّب أظٙشد دساعخ 

٠ؼبْٔٛ ِٓ اػطشاثبد ٔفغ١خ ٚػم١ٍخ، ٚرئوذ رٍه اٌذساعخ أْ ٘زٖ إٌغجخ رض٠ذ ػٍٝ رٌه ثىض١ش ارا أُػ١ف ٌٙزٖ  (ؽفً

اٌفئخ األؽفبي اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ االػطشاثبد اٌشذ٠ذح، ٚاألؽفبي اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشىالد اٌزخٍف اٌؼمٍٟ ِٚشىالد 

. اٌزؼٍُ

ٌٚىٟ ٠ّٕٛ اٌطفً ّٔٛاً ع١ٍّبً ِٓ ع١ّغ عٛأجٗ ال ثذ أْ ٠ٕشؤ فٟ أعشح ع٠ٛخ، ؽ١ش أْ األعشح رٍؼت دٚساً ٘بِبً فٟ 

ؽ١بح اٌفشد، فٟٙ اٌّغبي االعزّبػٟ، ٚإٌفغٟ األٚي اٌزٞ ٠ّبسط ِٓ خالٌٗ اٌطفً ػاللبرٗ اإلٔغب١ٔخ، وّب أْ األعشح 

. رمَٛ ثبشجبع ؽبعبد اٌطفً اٌّخزٍفخ
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أْ أعبط اٌظؾخ إٌفغ١خ ٚاٌؼم١ٍخ ٚإٌّٛ اٌغ١ٍُ ٌٍطفً ٘ٛ أْ ٠ّبسط اٌطفً ػاللبد " Bowlbyثٌٛجٟ "٠ٚش١ش 

(. 1967اٌغش٠ت، )ؽ١ّّخ ِغ أِخ 

 

رعش٠ف ِشىالد ٚاضطشاثبد اٌطفٌٛخ    3-1-2

طؼٛثبد عغ١ّخ، أٚ ٔفغ١خ، أٚ اعزّبػ١خ "ِشىالد اٌطفٌٛخ ثؤٔٙب ػجبسح ػٓ " ِؾّذ ػٛدح، ٚوّبي ِشعٟ"٠ُؼشف 

رٛاعٗ ثؼغ األؽفبي ثشىً ِزىشس، ٚال ٠ّىُٕٙ اٌزغٍت ػ١ٍٙب ثؤٔفغُٙ أٚ ثبسشبداد ٚرٛع١ٙبد ٚاٌذ٠ُٙ ِٚذسع١ُٙ، 

ف١غٛء رٛافمُٙ ٠ُٚؼبق ُّٔٛ٘ إٌفغٟ، أٚ االعزّبػٟ، أٚ اٌغغّٟ، ٠ٚغٍىْٛ عٍٛوبً غ١ش ِٕبعت ٌُٙ، أٚ غ١ش ِمجٛي 

اعزّبػ١بً، ٚرؼؼف صمزُٙ ثؤٔفغُٙ، ٠ٚغٛء ِفُِٙٛٙ ػٓ أٔفغُٙ، ٚػٓ ا٢خش٠ٓ، ٚرمً فبػ١ٍزُٙ اإل٠غبث١خ فٟ اٌّٛالف 

االعزّبػ١خ، ٚرؼؼف لبث١ٍزُٙ ٌٍزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاالوزغبة، ٠ٚؾزبعْٛ اٌٟ سػب٠خ خبطخ ػٍٝ أ٠ذٞ ِزخظظ١ٓ فٟ 

ػذح ِؼب١٠ش رف١ذ "  Kesslerوغٍش "٠ٚؼ١ف . (1986 ِشعٝ،  ٚػٛدح)". ِغبالد اٌظؼٛثبد اٌزٟ ٠ؼبْٔٛ ِٕٙب

:  فٟ رؾذ٠ذ ِشىالد اٌطفٌٛخ ٟٚ٘

. أْ ٠ىْٛ اٌغٍٛن غ١ش ِزٕبعت ِغ ػّش اٌطفً ّٖٚٔٛ  -1

. فٟ ؽبٌخ رؼشع اٌطفً أللً اٌؼغٛؽ فبٔٗ ٠ظٙش اٌغٍٛن اٌذاي ػٍٝ إٌىٛص -2

. وضشح األػشاع ٚرؼذد٘ب -3

ػجذ ). ػذَ ِمذسح اٌطفً ػٍٝ اٌزفبػً ٚاالرظبي ِغ ا٢خش٠ٓ، ٚػذَ ِمذسرٗ ػٍٝ اشجبع ؽبعبرٗ ٚسغجبرٗ -4

(. 2003اٌّؼطٟ، 

:- وّب ٠شوض ِصطفٟ فّٟٙ عٍٝ عذح حمبئك رشرجظ ثزحذ٠ذ اٌّشىالد فٟ اٌطفٌٛخ ٟ٘

. أْ اٌغٍٛن اٌزٞ ٠ؼزجش ػبد٠بً فٟ عٓ ِؼ١ٕخ، ٠ظجؼ ِٓ ػالِبد عٛء اٌزٛافك ارا الصَ اٌطفً ػٕذِب ٠ىجش -1

أْ أػشاع ِؼ١ٕخ وبٌزجٛي اٌالاسادٞ، ٚاٌّخبٚف إٌٛػ١خ، ألً ؽذٚصبً ػٕذ وجبس األؽفبي، ػٍٝ اٌؼىظ ِٓ  -2

. أػشاع ػؼف االٔزجبٖ، ٚأؽالَ ا١ٌمظخ، اٌزٟ رىضش فٟ األؽفبي طغبس اٌغٓ

أْ أػشاػبً أفؼب١ٌخ ِؼ١ٕخ رؼزجش أِشاً ػبد٠بً ثبٌٕغجخ ٌظغبس األؽفبي دْٚ اٌخبِغخ، ٌٚىٕٙب رؼزجش ِٓ ػالِبد  -3

. اػطشاة اٌم١ُ ارا ظٙشد ػٕذ األؽفبي اٌىجبس

أْ ثؼغ األػشاع رشعغ اٌٟ أعجبة أٚ ِٛالف طؼجخ ٚلز١خ، رضٚي ثضٚاي ٘زٖ األعجبة، أٚ اٌّٛالف اٌّئلزخ،  -4

(.  1976فّٟٙ، ). ٚعشػبْ ِب ٠ؼٛد اٌطفً اٌٟ اٌزٛافك اٌؼبدٞ

: ٚفٟ ٔفظ اٌغ١بق ٠شٜ ِحشٚط اٌشٕبٚٞ ثأْ اٌّشىٍخ فٟ اٌطفً رٛجذ عٕذِب

٠ؼبٟٔ اٌطفً ِٓ ػذَ اسر١بػ أٚ أشغبي أٚ ِخبٚف ال ٠ّىٓ أْ ٠زخٍض ِٕٙب اػزّبداً ػٍٝ ِغٙٛدٖ، ٚأّب ٠ؾزبط  -1

. اٌٟ ِٓ ٠غبػذٖ فٟ رٌه

. ٠ظٙش اٌطفً ػ١جبً عٍٛو١بً، أٚ ٠ٕخشؽ ثشىً ِجبٌغ ف١ٗ فٟ عٍٛن ٠ؼ١ك أدائٗ اٌّؼشفٟ -2

. ٠ٕغّظ اٌطفً فٟ أٔشطخ ٠ؼبسػٙب اٌز٠ٓ ِٓ ؽٌٛٗ، ٚرئدٞ اٌٟ ٔزبئظ عٍج١خ عٛاًء ٌٗ أٚ ٌغ١شٖ -3

(. 1996اٌشٕبٚٞ، ). ٠ظٙش اٌطفً أؾشافبد عٍٛو١خ ٠ٕزظ ػٕٙب ػمٛثبد اعزّبػ١خ سادػخ ِٓ اٌّؾ١ط١ٓ ثٗ -4
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أزشبس اضطشاثبد ِٚشىالد اٌطفٌٛخ  3-1-3

ٕ٘بن عذي ث١ٓ اٌؼٍّبء ؽٛي ِب ارا وبٔذ ٔغجخ اػطشاثبد اٌطفٌٛخ رضداد ص٠بدح ِطشدح أٚ أْ ِؼذٌٙب صبثذ ٚخبطخ 

فٟ اٌجالد اٌّزمذِخ، ٚاٌجبؽضْٛ اٌز٠ٓ ٠شْٚ أْ ٔغجزٙب فٟ اصد٠بد فبُٔٙ ٠ؼضْٚ رٌه اٌٟ رؼمذ اٌّذ١ٔخ اٌؾذ٠ضخ ٚظشٚف 

أِب اٌز٠ٓ ٠شْٚ أْ إٌغجخ ػبد٠خ عذاً . اٌؾ١بح، ٚاٌٟ وضشح األعجبة اٌزٟ رئدٞ اٌٟ ؽذٚس اإلػطشاثبد، ٌذٜ األؽفبي

ٚال رذي ػٍٝ ص٠بدح فٟ ٔغجخ ٘زٖ االػطشاثبد، فبُٔٙ ٠ؼضْٚ رٌه اٌٟ ص٠بدح اٌزمذَ اٌؼٍّٟ فٟ ١ِبد٠ٓ اٌظؾخ 

إٌفغ١خ، ٚاٌخذِخ االعزّبػ١خ، ٚاإلسشبد إٌفغٟ ٚاٌزشثٛٞ، ٚخذِبد اٌطت إٌفغٟ ٌألؽفبي، ِّب عبػذ ػٍٝ اٌزؼشف 

ػٍٝ وض١ش ِٓ ِشىالد األؽفبي اٌزٟ ٌُ رىٓ ِؼشٚفخ ِٓ لجً، وّب أْ أزشبس اٌزؼ١ٍُ ث١ٓ ا٢ثبء، عبػذ ػٍٝ ؽشطُٙ 

ػجذ اٌّؼطٟ، )ػٍٝ فُٙ ؽج١ؼخ ِشىالد، ٚاػطشاثبد أثٕبئُٙ، ٚؽشطُٙ ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ أعب١ٌت ِٛاعٙزٙب 

2003 .)

اػبفخ اٌٟ رؾغٓ ؽشق اٌؼالط اٌطج١خ، ٚإٌفغ١خ، ٚاٌغٍٛو١خ، ٚاٌزٟ عبػذد ػٍٝ شفبء وض١ش ِٓ االػطشاثبد 

(.   1970عالي، ). اٌخط١شح، ٚرؼذ٠ً عٍٛن ٔغجخ وج١شح ِٓ األؽفبي اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشىالد عٍٛو١خ ٚاػؾخ 

 لجٍذ 1963أِب ػٓ ٔغجخ أزشبس اػطشاثبد ِٚشىالد اٌطفٌٛخ فمذ أشبسد اإلؽظبءاد اٌٟ أٔٗ فٟ ػبَ 

اٌّغزشف١بد اٌؼم١ٍخ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ ؽٛاٌٟ أسثؼخ آالف ِٓ األِش٠ى١١ٓ، ِّٓ ُ٘ دْٚ عٓ اٌخبِغخ ػشش ٠ؼ١شْٛ 

(. 2003ػجذ اٌّؼطٟ، )ؽ١برُٙ اٌّؾطّخ فٟ ٘زٖ اٌّغزشف١بد  

ِٓ % 10-8فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح رج١ٓ أْ ِٓ ث١ٓ  (1970) ٚفٟ رمش٠ش لذَ اٌٟ ِئرّش اٌظؾخ إٌفغ١خ ٌألؽفبي

. األؽفبي ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشىالد أفؼب١ٌخ رغؼٍُٙ فٟ ؽبعخ اٌٟ سػب٠خ خبطخ 

عٕخ وبٔذ  (13-6)ؽفالً رجٍغ أػّبسُ٘ ث١ٓ  (95237)ٚفٟ دساعخ أعش٠ذ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ػٍٝ 

٠ؼبْٔٛ ِٓ طؼٛثبد ٚاػطشاثبد % 3,6، %24، 7ٔغجخ األؽفبي اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشىالد رزظً ثبٌشخظ١خ 

(. 1976فّٟٙ، )إٌطك 

ؽفالً ٌّذح صالس عٕٛاد ٚعذا  (1586)ربثؼب ف١ٙب  ( (Ruben & Balow, 1978ٚفٟ دساعخ ٌشٚث١ٓ ٚثبٌٛ 

ِٓ % 30ٚروش ثؼغ اٌّؼ١ٍّٓ أْ .. ِٓ األؽفبي وبٔذ ٌذ٠ُٙ ِشبوً فٟ ٚلذ ِب ِٓ ؽ١برُٙ اٌّذسع١خ% 50أْ 

ِٓ اٌزال١ِز ٠ؼبْٔٛ % 4ٚ7اٌزال١ِز فٟ اٌؼ١ٕخ وبْ ٌذ٠ُٙ ِشىالد، فٟ ؽ١ٓ ارفك ع١ّغ اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ ٔغجخ رظً اٌٟ 

(. 1986 ػٛدح ِٚشعٟ، )(ِٓ اٌجٕبد"% 5ٚ3ِٓ األٚالد،  % 3ٚ11)ِٓ ِشىالد أفؼب١ٌخ 

ِٓ % ٠ٚ10مشس اٌّؼٙذ اٌمِٟٛ ٌٍظؾخ اٌؼم١ٍخ ثبٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ أْ ٕ٘بن ٔغجخ رمذس ثؾٛاٌٟ – ٘زا 

األؽفبي فٟ ِذاسط اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ٠زظفْٛ ثبالػطشاة االٔفؼبٌٟ ثؾ١ش ٠ىْٛٔٛ ثؾبعخ اٌٟ اسشبد ٔفغٟ وّب أْ ٕ٘بن 

سثغ ١ٍِْٛ ؽفً ػٍٝ األلً ِّٓ ٠ؼبْٔٛ اػطشاثبد ٔفغ١خ أوضش خطٛسح ٠زٍمْٛ اٌخذِبد وً عٕخ فٟ ػ١بداد 

(.  2003ػجذ اٌّؼطٟ، )اٌظؾخ اٌؼم١ٍخ  

ِٓ أؽفبي ِذاسط ٌٕذْ اٌز٠ٓ لبِذ  (656)ففٟ دساعخ أعشرٙب عٛصاْ أ٠ضوظ ٚعذد أْ ِٓ ث١ٓ : أِب فٟ ثش٠طب١ٔب

فٟ ؽبعخ اٌٟ ِغبػذح % 13، ٚوبْ % 23,6ؽفالً اٌٟ ػ١بداد رٛع١ٗ األؽفبي ثٕغجخ  (155)رُ رؾ٠ًٛ –ثذساعزُٙ 

. (ِٓ اٌؾبالد ثبٌغخ اٌشذح% 4ُِٕٙ )
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ٚعذ أْ ِٓ – عٕخ  (13-7)ؽبٌخ رزشاٚػ أػّبسُ٘ ث١ٓ  (391) فٟ ثش٠طب١ٔب ػٍٝ Burtٚفٟ دساعخ أعش٘ب ث١شد 

ػجذ )٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشىالد ثظٛسح خط١شح % 4ظٙشد ػ١ٍُٙ أػشاع عٛء اٌزٛافك، ِٓ ث١ُٕٙ % 31,4ث١ُٕٙ 

(. 2003اٌّؼطٟ، 

ٚفٟ ١ٔٛص٠ٍٕذٖ أعش٠ذ دساعخ ثغئاي اٌّؼ١ٍّٓ ػٓ اٌّشىالد إٌفغ١خ اٌغبئذح ث١ٓ األؽفبي، ؽ١ش لبِذ ٌغٕخ ِٓ 

رزشاٚػ  (2263)فٛعذد أْ ِٓ ث١ٓ – ػٍّبء إٌفظ ثّشاعؼخ ٘زٖ اٌؾبالد ٚاعزجؼبد اٌؾبالد اٌّشىٛن ف١ٙب 

فّٟٙ، )٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشىالد عٛء اٌزٛافك ثذسعخ خط١شح  % 7,6عٕخ، أْ ٔغجخ لذس٘ب  (14 – 5)أػّبسُ٘ ث١ٓ 

1976  .)

ٚفٟ دساعخ ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ ٌألُِ اٌّزؾذح ٌٍّشبوً اٌؼبؽف١خ ٚاٌغٍٛو١خ اٌّؼزّذح ػٍٝ رمش٠ش ا٢ثبء 

، ٚٔغجزٙب ؽغت %12ٚاٌّذسع١ٓ، ؽ١ش أظٙشد ٘زٖ اٌذساعخ أْ ٔغجخ ٘زٖ اٌّشبوً فٟ ا١ٌبثبْ ؽغت سأٞ ا٢ثبء 

(. 2004صبثذ، )%. 14.1ٚ % 19.1، ٚفٟ وٛس٠ب %8.3ٚ% 7وّب أْ ٔغجزٙب فٟ اٌظ١ٓ % 3.9سأٞ اٌّذسع١ٓ 

فٟ % 14ػبَ ٚ (13 - 12)ٌألؽفبي ا١ٌبثب١١ٔٓ فٟ عٓ % 16ٚفٟ دساعخ أخشٜ ٚعذد أْ ِؼذالد االٔزشبس ٟ٘ 

(.  2004صبثذ، )ػبَ  (15 - 14)عٓ 

أْ ٔغجخ أزشبس اٌّشبوً إٌفغ١خ ٌألؽفبي فٟ عٕٛة إٌٙذ  (Hackett et al .1999)ٚلذ أٚػؾذ دساعخ 

%. 18، ٚأْ ٔغجخ أزشبس ٘زٖ اٌّشبوً فٟ ٘ٛٔظ وٛٔغ %9.4ػبَ ٟ٘  (12 - 8)ٚاٌز٠ٓ رزشاٚػ أػّبسُ٘ ِٓ 

ٚلذ أعش٠ذ ػذح دساعبد ثؾضذ االػطشاثبد إٌفغ١خ ػٕذ األؽفبي فٟ ِغّٛػبد ِؼشػخ ٌٍخطش، ِٚٓ ٘زٖ 

اٌذساعبد دساعخ ِشزشوخ ٌّٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ فٟ ػذح ثٍذاْ شٍّذ اٌغٛداْ، ٚاٌفٍج١ٓ، ٚإٌٙذ، ٚوٌِٛٛج١ب، ؽ١ش 

(.  2004صبثذ، )% 12 – 9رشاٚؽذ ٔغجخ أزشبس اٌّشبوً إٌفغ١خ ٌذٜ األؽفبي اٌّش١ٌّٛٓ فٟ اٌؼ١ٕخ ث١ٓ 

ؽٛي ِشبوً اٌظؾخ إٌفغ١خ ػٕذ األؽفبي اٌؼشة، ؽ١ش رُ اعزخذاَ ِم١بط اٌظؼٛثبد  (2000صبثذ، )ٚفٟ دساعخ 

ٌٚذ ٠م١ّْٛ فٟ ِؾبفظبد غضح، فمذ ارؼؼ ِٓ ٘زٖ  (153)ثٕذ، ٚ (169)ؽفً ُِٕٙ  (322)ٚاٌزؾذ٠بد ػٍٝ 

ٚ % 56.5ِٓ اٌؼظج١خ، ٚاٌمٍك % 63ِٓ األؽفبي ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشبوً رزؼٍك ثبٌؼبؽفخ، ٚ % 75اٌذساعخ أْ 

. ِٓ ػذَ اٌشاؽخ % 21.1ِٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌزشزذ أٚ لظٛس فٟ اٌزشو١ض، ٚ % 24.6

ٚعذ أْ ِؼذالد أزشبس اٌّشبوً إٌفغ١خ ٌذٜ  (Thabet & Vostanis, 1999 and 2000)ٚفٟ دساعخ 

( 2004صبثذ، )وّب رج١ٓ ِٓ دساعخ %. 26.8ػبَ ٟ٘ (11 - 6)األؽفبي فٟ ػ١ٕخ ِٓ األؽفبي رزشاٚػ أػّبسُ٘ ِٓ 

ِٓ اٌّشا٘م١ٓ ألشٚا % 8.3ؽٛي عٛء اٌّؼبٍِخ ٚاعزشار١غ١بد اٌزؤلٍُ ث١ٓ اٌّشا٘م١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ لطبع غضح أْ 

ثؤُٔٙ لذ رؼذٚا ؽذ اٌغٛاء فٟ ِم١بط اٌظؼٛثبد ٚاٌزؾذ٠بد ٚعغٍٛا ِشبوً او١ٕ١ٍى١خ، ث١ّٕب ألش اٌّذسعْٛ أْ 

. ِٓ اٌّشا٘م١ٓ لذ رؼذٚا ؽذ اٌغٛاء% 13.5

، ٚاٌّشبوً اٌؼبؽف١خ %5.3أِب ثبٌٕغجخ ٌٕٛع اٌّشبوً إٌفغ١خ اٌزٟ ألش ثٙب اٌّشا٘م١ٓ أٔفغُٙ فشٍّذ ص٠بدح اٌؾشوخ 

% 3.1ِٓ ص٠بدح اٌؾشوخ ٚ % 3.1ػبٔٛا ِٓ اٌغٍٛن اٌغ١ئ، ٚ % 3.1أِب اٌّذسعْٛ فمذ أشبسٚا اٌٟ أْ %. 4.1

(. 2004صبثذ، )ِٓ ِشبوً ػبؽف١خ 
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ؽفً فٍغط١ٕٟ  (959)ػٍٝ ػ١ٕخ دساع١خ ٠جٍغ ػذد٘ب  (Thabet et al, 2001)ٚفٟ دساعخ أخشٜ ٌٕفظ اٌجبؽش 

 ػبَ، ٚعذ أْ ِؼذي سفغ اٌز٘بة ٌٍّذسعخ اٌزٞ أخز ػٓ ؽش٠ك اٌّؼ١ٍّٓ فٟ 12 - 6رزشاٚػ أػّبسُ٘ ِٓ 

ٚوبْ ِٓ ث١ٓ األعجبة اٌزٟ رغؼً اٌطفً ال ٠ز٘ت اٌٟ اٌّذسعخ اٌؼًّ ِمبثً أعش ٚخبطخ فٟ % 1.9اٌّذاسط ثٍغ 

 .      اٌؼبئالد ِؾذٚدح اٌذخً

ٚثبٌشغُ ِٓ اخزالف ٔزبئظ اٌذساعبد ؽٛي رؾذ٠ذ ؽغُ ِشىالد اػطشاثبد اٌطفٌٛخ ف١جذٚ أْ ِؼظُ اٌجبؽض١ٓ ِزفمْٛ 

ِٓ أؽفبي اٌّذاسط ٠ؼبْٔٛ ِٓ اػطشاثبد، ٚفٟ ؽبعخ اٌٟ اسشبد ٚرٛع١ٗ ٚسػب٠خ خبطخ % 10-6ػٍٝ أْ 

ٌّغبػذرُٙ ػٍٝ اٌزخٍض ِٓ ٘زٖ االػطشاثبد، لجً أْ رؼٛلُٙ ػٓ ثٕبء ِغزمجٍُٙ، أٚ رغشُ٘ اٌٟ ِشبوً أطؼت 

(. 1986 ػٛدح ِٚشعٟ،وّبي ). ِٕٙب فٟ ِشاؽً ؽ١برُٙ اٌزب١ٌخ

القمق النفسي  3-2

مقدمة   3-2-1

يطمؽ العمماء عمى العصر الذم نعيش فيو عصر القمؽ، لما يحممو ىذا العصر مف انتشار الفقر، 

كالحركب، كالككارث، كيعتبر القمؽ في عمـ النفس الحديث ىك العامؿ األساسي لمختمؼ 

االضطرابات النفسية، كىك أكثر األمراض العصابية شيكعان حيث أف نسبة القمؽ في ىذه األمراض 

(. 1994عبد الخالؽ، . )(%40-30)تصؿ مف

حالة مف عدـ االرتياح كالتكتر الشديد الناتج عف خبرة انفعالية غير سارة، يعاني منيا : كالقمؽ ىك

فالقمؽ يمثؿ حالة مف . الفرد عندما يشعر بخكؼ أك تيديد دكف أف يعرؼ السبب الكاضح ليا

الشعكر بعدـ االرتياح، كاليـ المتعمؽ بحكادث المستقبؿ كتتضمف ىذه الحالة شعكران بالضيؽ 

القاسـ كآخركف، ). كانشغاؿ الفكر، كترقب الشر، كعدـ االرتياح اتجاه مشكمة أك حدث متكقع

2000 .)

كىناؾ فرؽ بيف القمؽ كالخكؼ عمى الرغـ مف أف ىاتيف الكممتيف غالبان ما يتـ استخداميا بصكرة 

تبادلية، إال أف الخكؼ يعتبر رد فعؿ انفعالي إزاء خطر نكعي حقيقي، أما القمؽ فيك إحساس 

أما القمؽ فيك عاـ . تشاؤمي عاـ كشيؾ الكقكع، كيعد الخكؼ رد فعؿ كقتي نتيجة خطر معيف
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كدائـ، كيتسـ بشعكر الشخص بعدـ الكفاءة كالعجز، كما أف القمؽ يمثؿ انخفاض قيمة الذات كما 

(. 1991حنا كآخركف، )أنو يشؿ حياه الشخص 

 

تعريف القمق  3-2-2

حالة تكتر شامؿ كمستمر، نتيجة تكقع تيديد خطر فعمي أك رمزم " عرؼ حامد زىراف القمؽ بأنو 

(. 1978زىراف، )" قد يحدث، كيصحبيا خكؼ غامض كأعراض جسمية كنفسية

شؼٛس ػبَ غبِغ غ١ش عبس ثبٌزٛعظ ٚاٌخٛف ٚاٌزٛرش ِظؾٛة ػبدح ثجؼغ " وّب ػشفٗ أؽّذ ػىبشخ ثؤٔٗ 

" االؽغبعبد اٌغغ١ّخ، خبطخ ص٠بدح ٔشبؽ اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌالاسادٞ ٠ؤرٟ فٟ ٔٛثبد رزىشس فٟ ٔفظ اٌفشد

 (.1998ػىبشخ، )

انفعاؿ غير سار كشعكر مكدر بتيديد، كعدـ راحة " أف القمؽ ىك "أحمد عبد الخالؽ"كيذكر 

كاستقرار كىك كذلؾ إحساس بالشد كالتكتر ، كخكؼ دائـ ال مبرر لو مف الناحية المكضكعية كغالبان 

كما يتضمف القمؽ استجابة مفرطة، لمكاقؼ ال تعنى . ما يتعمؽ ىذا الخكؼ بالمستقبؿ المجيكؿ

 قد ال تخرج في الكاقع عف إطار الحياة العادية، كلكف الفرد الذم يعانى مف كالتيخطران حقيقيان، 

عبد الخالؽ، ) ."القمؽ يستجيب ليا غالبان كما لك كانت ضركرات ممحة، أك مكاقؼ تصعب مكاجيتيا

1987.)  

 األلمانية بمعنى  Angest لكممة "أحمد عزت راجح" فإنو يؤيد ترجمة "حسيف عبد القادر"أما 

حالة مف الخكؼ كالتكتر كالقمؽ تصيب "الحصر أفضؿ كأقكل مف القمؽ ، كيرل أف الحصر ىك 

الفرد ، كىك حالة مف االنغمار نتيجة اإلثارة أك حالة مف اليكؿ في بعض األحياف بقدر ما ىك 

( 1992طو كآخركف ، ) ."إشارة إنذار
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شعكر بالخكؼ كالخشية مف المستقبؿ دكف سبب معيف يدعك " بأنو "عبد المنعـ الحفنى"كما يعرفو 

، أك ىك الخكؼ المزمف، فالخكؼ مرادؼ لمحصر، إال أف الخكؼ استجابة لخطر محدد، "لمخكؼ

 لمخطر غير معركؼ الحقيقيبينما الحصر استجابة لخطر غير محدد، كطالما أف المصدر 

( 1994الحنفي، )  .، فإف استخداـ الحصر يقتصر عمى المخاكؼ العصابيةملمشخص العصاب

 كيرل ،بػيػف مػفيكمػيف لمقمؽ كىما حالة القمؽ كسمة القمؽ"  Spielbergerسػبػيمبرجػر "بينما يميز 

سـ بمشاعر ذاتية تتضمف التكتر كالخشية ت استجابة انفعالية غير سارة تىيأف حالة القمؽ 

.  ةكزيادة تنبييي (االتكنكمى) الذاتيكالعصبية كاالنزعاج، كما تتصؼ بتنشيط الجياز العصبي 

كعمى الرغـ مف تمييز ىذا االستعداد بقدر .  ثابت نسبيان لدل الفرداستعدادأما سمة القمؽ فتشير إلى 

 بالمقارنة إلى حالة القمؽ فإف ىناؾ فركؽ فردية بيف األفراد في تييئتيـ إلدراؾ االستقرارأكبر مف 

العالـ بطريقة معينة باعتباره مصدران لمتيديد كالخطر، كفي ميميـ إلى االستجابة لؤلشياء بأسمكب 

 ارتفاعكال تظير سمة القمؽ مباشرة في السمكؾ، بؿ قد تستنتج مف تكرار ، خاص يمكف التنبؤ بو

(. 1987عبد الخالؽ، ). حالة القمؽ كشدتيا لدل الفرد عمى امتداد الزمف

 

 نسبة انتشار القمق 3-2-3

-30)يعد القمؽ مف أكثر األمراض العصابية شيكعان إذ تبمغ نسبة انتشاره بيف ىذه األمراض مف

 عمى 2:1كينتشر لدل اإلناث أكثر مف الذككر، إذ تبمغ نسبة انتشاره بيف الجنسيف . (40%

. التكالي

كقد أكدت األبحاث التي أجريت عمى القمؽ كالخكؼ بيف األطفاؿ، أف نسبة انتشار اضطراب القمؽ 

بأف حكالي  (Laheey & Chiminero, 1980)عند األطفاؿ العادييف تعتبر معتدلة، فقد كجد 

مف األطفاؿ يظيركف اضطرابات في القمؽ كاالنسحاب، كلقد أشار ميشيؿ  (2-3%)
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(1971(Meschel,  إلى أف الطفؿ القمؽ يظير انفعاالت كمشاعر تتمثؿ في عدـ الراحة ،

الجسمية، كعند االمتحاف يصبح متكتر األعصاب سريع الغضب، كما يرفض المناقشة كالكقكؼ 

مثقاؿ كآخركف،  )أماـ زمبلئو في الفصؿ، كما أنو يككف متكتران كعصبيان كضعيؼ الثقة بنفسو 

2000 .)

ارتفاع معدؿ القمؽ لدل األطفاؿ الذيف كانكا  (Kovacs, et al، 1989)كقد كجد ككفاكس كآخركف 

أبناء آلباء كأميات يعانكف مف القمؽ، فضبلن مف عدـ الكفاؽ بيف اآلباء كاألميات مما انعكس ىذا 

(. 1991 النياؿ، كعبد الخالؽ، )عمى أبنائيـ 

مف األطفاؿ المحكليف إلي  (%10-5)كقد قدرت نسبة قمؽ االنفصاؿ مف األـ في بعض الدكؿ بيف 

(. 1991حمكدة، )العيادات النفسية 

كقد أشارت دراسات عمـ األكبئة في المممكة المتحدة كأمريكا الشمالية أف نسبة انتشار اضطرابات 

بدرجة شديدة كالتي تتضمف اضطرابات قمؽ االنفصاؿ  (%9% - 6)القمؽ بيف األطفاؿ بمغت مف 

 (. Bernstein et al,1996% )9.8عف األـ 

أما عف نسبة انتشار القمؽ المعمـ لدل األطفاؿ كالمراىقيف، فيك يكثر لدل الطفؿ األكؿ في الترتيب 

الميبلدم كالذم يأتي مف أسر صغيرة تنحدر مف مستكل اقتصادم كاجتماعي راقي، كما يبلحظ أف 

(.  1991حمكدة، )أميات ىؤالء األطفاؿ يعانكف مف نفس االضطراب غالبان 

 طفؿ كجد أف 729عمى عينة مف األطفاؿ كعددىـ  (Anderson et al , 1987)كفي دراسة 

، كأف نسبة انتشار القمؽ الزائدة %3.5نسبة انتشار اضطراب القمؽ مف االنفصاؿ عف األـ 

      %1، كالمخاكؼ االجتماعية %2.4، في حيف بمغت نسبة انتشار المخاكؼ البسيطة 2.9%

 (. 2004ثابت ،  )
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لعينة أطفاؿ في مدارس قطاع غزة تبمغ أعمارىـ مف  (1998ثابت كآخركف، )كفي دراسة أخرل 

مف ىؤالء األطفاؿ يعانكف مف أمراض القمؽ النفسي، كقد اتضح مف % 21عاـ تبيف أف  (9-13)

خبلؿ ىذه الدراسة أيضان، أف االعتماد الشديد مف قبؿ ىؤالء األطفاؿ يككف عمى الكالديف كذلؾ 

حسب العمر، كما أنو يظير االلتصاؽ بالكالديف كاالختبلط القميؿ مع األطفاؿ اآلخريف، كيمكف أف 

.  يظير الخكؼ مف المكت كالككارث، كيمكف أف يشكك الطفؿ أيضان مف عدـ التركيز في الفصؿ

كحكؿ اضطرابات القمؽ عند األطفاؿ كعبلقتيا بالمشاكؿ االجتماعية في قطاع غزة، اتضح مف 

، كما %21,5خبلؿ ىذه الدراسة أف نسبة انتشار اضطراب القمؽ لدل األطفاؿ في قطاع غزة ىك 

كجدت ىذه الدراسة أف أعراض القمؽ كخاصة اإلدراكات السمبية تزداد مع تقدـ الطفؿ في السف، 

كىي منتشرة بشكؿ كبير بيف الفتيات دكف الفتياف، كما اتضح مف خبلؿ ىذه الدراسة أف الحالة 

االجتماعية كاالقتصادية المتدنية لعائمة الطفؿ سببان قكيان لظيكر المشاكؿ النفسية بشكؿ عاـ كالقمؽ 

بشكؿ خاص، كما أف العيش في المناطؽ المزدحمة بالسكاف يرتبط ارتباطان كثيقان بمشاكؿ القمؽ عند 

(.  1998ثابت، )األطفاؿ 

حكؿ االضطرابات النفسية الناتجة عف مكاقؼ صادمة لدل أطفاؿ  (2001ثابت، )كفي دراسة 

عاـ، (11-6)طفؿ تبمغ أعمارىـ مف  (959)الحركب في قطاع غزة، حيث بمغت عينة الدراسة 

، كقد أفاد %10ك9كقد اتضح مف ىذه الدراسة أف نسبة األطفاؿ الذيف يعانكف مف القمؽ ىي

. مف األطفاؿ يعانكف مف القمؽ% 21,8المعممكف بأف 

حكؿ المشاكؿ االنفعالية لدل األطفاؿ الفمسطينييف الذيف يعيشكف في  (2002ثابت، )كفي دراسة 

طفؿ تعرضت  (91)عاـ منيـ (13-4)طفؿ تراكحت أعمارىـ بيف  (180)منطقة الحرب كعددىـ 

ممف لـ تتعرض بيكتيـ لمقصؼ كاليدـ، حيث اتضح مف خبلؿ ىذه  (89)بيكتيـ لمقصؼ كاليدـ ك 

 35الدراسة أف القمؽ كاف كاضحان لدل األطفاؿ الذيف لـ تتعرض بيكتيـ لمقصؼ، حيث أظير القمؽ 
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% 22طفبلن كبنسبة  (20)مف األطفاؿ مف المجمكعة الضابطة مقارنةن ب % 39,3طفبلن بنسبة 

مف األطفاؿ الذيف تعرضت بيكتيـ لمقصؼ كبعد مقارنة أعراض القمؽ المستمرة في المقياس تبيف 

أف األطفاؿ الذيف تعرضكا مباشرة لمقصؼ أظيركا أعراض قمؽ أكثر مف الذيف لـ يتعرضكا 

.  لمقصؼ

كفي دراسة حكؿ األطفاؿ المعرضيف لمخطر كما ينتج عف ىذه الظركؼ الضاغطة مف سمكؾ، فقد 

أثبتت ىذه الدراسات أف أىـ ردكد فعؿ ىؤالء األطفاؿ حكؿ ما يتعرضكف لو مف قصؼ ىك شعكر 

مف األطفاؿ كاف عندىـ شعكر بأف شيء سيئ سيحدث ليـ % 90األطفاؿ بالقمؽ الحاد، فحكالي 

(.   2004ثابت، )أك آلبائيـ 

 

القمق والمرحمة العمرية  3-2-4

أثرىا في ظيكر القمؽ، فيك يزداد  (العمر)لقد أكضحت كثير مف الدراسات النفسية أف لمرحمة النمك 

في مرحمة الطفكلة حيث النقص في نضج جياز الطفؿ العصبي، كيظير في مرحمة المراىقة حيث 

يشعر المراىؽ بعدـ األمف كاالستقرار، أما في مرحمة الرشد فإف أعراض القمؽ تقؿ كتضعؼ نتيجة 

لحالة النضج كالتعمـ، إال أف ىذه األعراض تظير بكضكح ثانية في مرحمة الشيخكخة عند الكثير 

(. 1988السامرائي، ). مف الناس

 

 أنواع القمق عند األطفال  3-2-5

  القمق من االنفصال عن األم

كيظير ىذا النكع مف القمؽ عندما يبتعد الطفؿ عف الكجكه المألكفة لديو كخاصة األـ في حالة 

. ذىابيا خارج المنزؿ فيبدأ الطفؿ بالبكاء الشديد
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مف األطفاؿ المحكليف  (%10-5)كتقدر نسبة انتشار قمؽ االنفصاؿ عند األـ في بعض الدكؿ بيف 

(. 1991حمكدة، )إلي العيادات النفسية 

سنكات، كُيقدر انتشار قمؽ  (8-7)كىك أكثر انتشاران بيف األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ مف 

لممراىقيف، كينتشر % 1لمف ىـ في سف المدرسة مف األطفاؿ، ك% 4-3االنفصاؿ عف األـ مف 

بدرجة متساكية عند البنات كالبنيف، كيكُثر بيف أقارب الدرجة األكلي الذيف أصيبكا بو                                                  

 (.2003عبد المعطي، )

 

  اضطراب التجنب

 .كىذا يظير عندما يقـك الطفؿ بتجنب الغرباء الذيف يقابميـ

 

  اضطرابات زيادة القمق

كيككف فيو الطفؿ متكتران كقمقان مف االمتحانات كمف ظيكره في أماكف عامة كالمشاركة في مختمؼ 

. األنشطة االجتماعية كالرياضية
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 االكتئاب النفسي  3-3

 مقدمة  3-3-1

إف المجتمعات في الحياة المعاصرة تعاني مف االكتئاب بصكرة أكبر مما كانت تعاني منو في 

(. 1998إبراىيـ، )الماضي، لدرجة أف كثيران مف العمماء كصفكا ىذا العصر بأنو عصر االكتئاب

ٚوٍّخ اوزئبة رغزؼًّ وض١شاً فٟ إٌمبشبد ا١ِٛ١ٌخ ػٍٝ أٔٙب طفخ ٔطٍمٙب ػٍٝ ٔٛثخ ؽضْ أٚ رمٍت فٟ اٌّضاط أٚ ػ١ك 

. ثبٌؾ١بح ٠ذَٚ ػذح أ٠بَ

ٌٚىٓ ١ٌظ االوزئبة وّب ٚطف عبثمبً ثً أٔٗ ؽبٌخ ِشػ١خ ِؾذدح رشخض عش٠ش٠بً ِٓ لجً األخظبئ١١ٓ إٌفغ١١ٓ أٚ 

.  األؽجبء إٌفغ١١ٓ

٠ٚؤرٟ االوزئبة ثؼذ اٌمٍك ِٓ ؽ١ش أزشبسٖ وّشع ػظجٟ، ٠ٚشب٘ذ فٟ اٌؼشش٠ٕبد ٚاٌضالص١ٕ١بد ِٓ اٌؼّش ٚعٓ 

ا١ٌؤط، وّب أْ ػذد اٌّظبث١ٓ ثٗ ٠ضداد  ١ِٛ٠بً ٚخظٛطبً فٟ أٚعبؽ اٌشجبة ٚاٌّشا٘م١ٓ ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ، 

ٚ٘زٖ اٌض٠بدح فٟ ػذد اٌّظبث١ٓ ثٙزا اٌّشع أرٍ٘ذ . ٚخظٛطبً فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ اٌزٟ رؼُ أؽذس ٚعبئً اٌزشف١ٗ

٠جذٚ أْ اٌؼٍُ "أعزبر اٌطت إٌفغٟ فٟ عبِؼخ ٚاشٕطٓ فٟ عبٔذ ٠ٌٛظ " ١ٔٛد سد٠ه"ع١ّغ األؽجبء ٚاٌجبؽض١ٓ ٠ٚمٛي 

" . فٟ ع١ّغ ِغبالرٗ ٚسغُ رطٛسٖ ِمظشاً فٟ ادسان ٘زٖ اٌظب٘شح اٌّشػ١خ

اٌؾضْ ٚاٌال عؼبدح ّ٘ب عضء أعبعٟ ِٓ ؽ١بح "األعزبر فٟ عبِؼخ ٘بسفبسد اٌطج١خ أْ " أٔطٟٛٔ سٚرش١ٍذ"٠ُٚؼ١ف 

اٌّظبث١ٓ ٚأُٔٙ ال ٠ؼشفْٛ ؽؼُ االعزمشاس ٚاٌٙذٚء، ٌٚذ٠ُٙ رؤ٠ٍُٚٙ اٌخبص ٚاٌخبؽئ ػٓ اٌٛالغ ٚاٌؾم١مخ، ُٚ٘ 

٠شجْٙٛ اٌّظبة ثؼغش اٌٙؼُ اٌزٞ ٠ؾغت ٔفغٗ ِظبثبً ثمشؽخ خط١شح، ٚعٛء اٌزؤ٠ًٚ ٘ٛ عجت أعبعٟ فٟ ِؼظُ 

" ِخبٚف إٌبط اٌزٟ رئدٞ اٌٟ االػطشاة ٚاٌمٍك ٚاال١ٙٔبس اٌزبَ

وّب أْ االوزئبة ٠ّىٓ أْ ٠شافك اٌشخض ِٕز ؽفٌٛزٗ، خظٛطبً ارا ٚعذد ٌٗ رشثخ خظجخ ٌزٌه، فؼذَ اال٘زّبَ 

ثبٌطفً ٚرؾغظ ِشىالرٗ ا١ِٛ١ٌخ ٚافغبػ اٌّغبي ٌٗ ١ٌذػُ ٠ّٕٟٚ صمزٗ ثٕفغٗ، ٚثؼٍّٗ، اػبفخ اٌٟ اٌؼٛاًِ 

. االعزّبػ١خ لذ ٠ئدٞ رٌه وٍٗ اٌٟ ِؼبٔبح اٌطفً ِٓ االوزئبة

 

 رعش٠ف االوزئبة  3-3-2

اػطشاة ِضاعٟ أٚ ٚعذأٟ، ٠ٚزغُ رٌه االػطشاة ثبٔؾشافبد ِضاع١خ رفٛق "االوزئبة ثؤٔٗ " أغشاَ"٠ُؼشف 

( . Ingram, 1994)ٚرزؼذٜ اٌزمٍجبد اٌّضاع١خ األخشٜ 
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٠ٚالؽع ِٓ ٘زا اٌزؼش٠ف أٔٗ سوض ػٍٝ االوزئبة ثبػزجبسٖ ػشع ٠زّضً فٟ االػطشاة اٌّضاعٟ، ٚ٘زا اٌؼشع 

. خبص ثبالوزئبة اٌؼظبثٟ ١ٌٚظ ثبالوزئبة اٌز٘بٟٔ

ؽبٌخ ِٓ االػطشاة إٌفغٟ رجذٚ أوضش ِب رىْٛ ٚخظٛطبً فٟ اٌغبٔت "االوزئبة ثؤٔٗ " فشط ؽٗ"وّب ػشف 

االٔفؼبٌٟ ٌشخظ١خ اٌّش٠غ، ؽ١ش ٠ز١ّض ثبٌؾضْ اٌشذ٠ذ ٚا١ٌؤط ِٓ اٌؾ١بح، ٚٚخض اٌؼ١ّش، ٚرجى١زٗ اٌمبعٟ ػٍٝ 

ششٚس ٌُ رشرىجٙب اٌشخظ١خ فٟ اٌغبٌت، ثً رىْٛ ِزّٛ٘خ اٌٟ ؽذ ثؼ١ذ، ٚوض١شاً ِب رظبؽت ؽبالد االوزئبة ٘زاءاد 

ٚؽبالد االوزئبة ال رظ١ت اٌٛظبئف اٌز١ٕ٘خ ثبػطشاة خط١ش، ٚال رئدٞ اٌٟ رذ٘ٛس . ٚ٘الٚط رغٕذ٘ب ٚرذػّٙب

(. 1993ؽٗ ٚآخشْٚ، )". ػمٍٟ، وّب أْ ٔغجخ اٌشفبء ِٕٙب أػٍٝ ِٓ غ١ش٘ب ِٓ األِشاع إٌفغ١خ األخشٜ

.  ٠ٚالؽع ِٓ ٘زا اٌزؼش٠ف أٔٗ سوض ػٍٝ االوزئبة ِٓ ؽ١ش األػشاع عٛاء األػشاع اٌّضاع١خ أٚ اٌز٘ب١ٔخ

ؽبٌخ ِضاع١خ رزغُ ثبؽغبط ثؼذَ اٌم١ّخ، ٚاٌشؼٛس ثبٌىآثخ، ٚاٌؾضْ، ٚاٌزشبإَ، "ثؤٔٗ " سٚو١ٍٓ"فٟ ؽ١ٓ ػشفٗ 

ٚٔمض إٌشبؽ، ٚرزؼّٓ االػطشاثبد االوزئبث١خ ِغّٛػخ ِٓ االخزالالد إٌفغ١خ، اٌزٟ رخزٍف فٟ رىشاس٘ب ِٚذرٙب 

(.  Roeckelein, 1998)" ٚشذرٙب

اعزغبثخ ػظبث١خ رز١ّض ثبٌؾضْ اٌشذ٠ذ، ٚثؾبٌخ اٌجئط ٚاٌزٛػه "االوزئبة ثؤٔٗ " ٘بشُ اٌغبِشائٟ"وّب ػشف 

ٚاٌؼغض، ٚثشؼٛس ػذَ اٌشػب ٚػ١ك اٌظذس، ٚػذَ االوزشاس ثبٌؾٛادس أٚ ٔزبئغٙب، ِغ شؼٛس ثبإلػ١بء، ٚػذَ 

(. 1988اٌغبِشأٟ، )"    اٌمذسح ػٍٝ أغبص ػًّ أٚ ِّٙخ

ؽبٌخ ِٓ اٌؾضْ اٌشذ٠ذ اٌّغزّش رٕزظ ػٓ "ؽ١ش اػزجش االوزئبة " ٌؾبِذ ص٘شاْ"ٕٚ٘بن رؼش٠ف آخش ٌالوزئبة 

ص٘شاْ، )"  اٌظشٚف اٌّؾضٔخ األ١ٌّخ، ٚرؼجش ػٓ شٟء ِفمٛد، ٚاْ وبْ اٌّش٠غ ال ٠ؼٟ اٌّظذس اٌؾم١مٟ ٌؾضٔٗ

1978 .)

". شؼٛس ثبٌؾضْ ٚاٌغُ ِظؾٛة ػبدح ثبٔؾطبؽ فٟ اٌّضاط ٚاٌفبػ١ٍخ" االوزئبة ثؤٔخ " عّبي اٌمبعُ"وّب ػشف 

(.  2000اٌمبعُ ٚآخشْٚ، )

 

 ٔغجخ أزشبس االوزئبة 3-3-3

ِٓ اٌّغزّغ األِش٠ىٟ ٠ؼبْٔٛ ِٓ االوزئبة % 12رش١ش ِؼظُ اٌذساعبد فٟ ِغبي االوزئبة اٌٟ أٔٗ ِب ٠مبسة ِٓ 

% 12-8ٌّذح رض٠ذ ػٓ ػبَ، وّب  رٛطٍذ رٍه اٌذساعبد اٌٟ ٚعٛد ِخبؽش ٌزطٛس االوزئبة ثٕغجخ رزشاٚػ ث١ٓ 

(. Montgomery,1991)ثبٌٕغجخ ٌٍٕغبء % 26-20ثبٌٕغجخ ٌٍشعبي، ٚث١ٓ 

 ١ٍِْٛ سعً ػٍٝ األلً ٠ّىٓ أْ 3.5ٚلذ عبء فٟ رمش٠ش ساثطخ ػٍُ إٌفظ األِش٠ى١خ أْ ٕ٘بن ١ٍِْٛ اِشأح ٚ 

٠ُشخظٛا ثبػزجبسُ٘ ٠ؼبْٔٛ ِٓ االوزئبة اٌشذ٠ذ، ٠ّٚىٓ أْ رُشخض أػذاداً ِّبصٍخ اٌذ٠غض١ّ١ب، ٚأْ االوزئبة اٌشذ٠ذ 

(. Clay et al, 1993)ٚاٌذ٠غض١ّ١ب ِٕزششاْ ٌذٜ اٌطالة اٌغبِؼ١١ٓ ثٕغجخ رظً اٌٟ ػؼف األػذاد اٌغبثمخ 

% 0.9فٟ اٌّغزّغ ِمبسٔخً ة% 0.5أِب ِؼذي اػطشاة االوزئبة ٌذٜ األؽفبي ِب لجً اٌّذسعخ فمذ لُذس ثؤٔٗ ؽٛاٌٟ 

، ٚاالوزئبة شبئغ ٌذٜ األٚالد %2فٟ اٌؼ١بداد إٌفغ١خ، ث١ّٕب ِؼذي أزشبسٖ ث١ٓ األؽفبي فٟ عٓ اٌّذسعخ ؽٛاٌٟ 



 63 

، ٚثٛعٗ ػبَ فبْ %5أوضش ِٓ اٌجٕبد ِٓ األؽفبي فٟ ػّش اٌّذسعخ، فٟ ؽ١ٓ ٔغجخ أزشبسٖ ث١ٓ اٌّشا٘م١ٓ ؽٛاٌٟ 

. ِٓ اٌّشا٘م١ٓ ِىزئج١ٓ% 40ِٓ األؽفبي، ٚ% 20

ٚاالػطشاة اٌّضاعٟ ٠ؼزجش أوضش ش١ٛػبً ِٓ اػطشاة االوزئبة اٌؼبَ ث١ٓ األؽفبي فٟ ػّش اٌّذسعخ ثّؼذالد 

( . 2003ػجذ اٌّؼطٟ، )، الػطشاة االوزئبة اٌشئ١ظ %2، ِمبسٔخ ة %2.5رظً اٌٟ 

وّب أْ ِؼذي االػطشاة صٕبئٟ اٌمطت ِٕخفغ ٌذٜ األؽفبي اٌظغبس، ٚلذ ٠ؤخز عٕٛاد ٌزشخ١ظٗ ألْ أٚي ظٙٛس 

، فٟ ؽ١ٓ أْ اٌّشا٘م١ٓ رٚٞ األػشاع اٌخبطخ ثبٌٙٛط ٌٚىٓ %0.06ٌٗ ٠ىْٛ فٟ اٌّشا٘ك، ِٚؼذٌٗ ٠ظً اٌٟ 

ؽجمبً % 10ثذْٚ ٚعٛد اٌّؾه اٌزشخ١ظٟ اٌىبًِ الػطشاة صٕبئٟ اٌمطت فبْ ِؼذي االٔزشبس ث١ُٕٙ ٠ظً اٌٟ 

(. 2003ػجذ اٌّؼطٟ، )ٌجؼغ اٌذساعبد 

ٚلذ أعش٠ذ ػذح ثؾٛس وبٔذ رٙذف اٌٟ ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌظشٚف اٌؼبغطخ اٌزٟ ٠ؼ١شٙب اٌطفً ٚث١ٓ ِؼبٔبرٗ ِٓ 

ؽفالً ثٛع١ٕبً العئبً رٛؽٕٛا  (20)االوزئبة، فمذ ٚعذ ِٓ رزجغ اٌذساعبد ٌٍؾشة فٟ وشٚار١ب ٚاٌجٛعٕخ ؽ١ش رُ رم١١ُ 

(. Weine et al, 1995)ِٓ ٘ئالء األؽفبي ٠ؼبْٔٛ ِٓ االوزئبة % 35فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ أْ 

ٚفٟ دساعخ أخشٜ ٌٍّشا٘م١ٓ اٌىّجٛد١٠ٓ فٟ رب٠الٔذ، فبْ اٌؼاللخ ث١ٓ األؽذاس اٌظبدِخ ٚاالوزئبة وبٔذ ٚاػؾخ 

(Mollica et al, 1998 .)

عٕخ  (12-6)ِٓ األؽفبي اٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ لطبع ػضح ِٓ عٓ % 12رج١ٓ أْ  (2001)ٚفٟ دساعخ صبثذ ٚآخشْٚ 

٠ظٙش ػ١ٍُٙ اٌخّٛي ٚاٌالِجبالح، وّب أْ % ٠17.4ظٙش ػ١ٍُٙ ػذَ اٌزؼبْٚ، % ٠12.1شغجٛا فٟ أْ ٠جمٛا ثّفشدُ٘، 

(. 1998صبثذ،   )(2:1)ٔغجخ اإلطبثخ فٟ اٌجٕبد اٌٟ األٚالد رظً اٌٟ 

ؽٛي اٌؼاللخ ث١ٓ االوزئبة ٚاٌىشة ثؼذ اٌظذِخ إٌفغ١خ فٟ أؽفبي اٌالعئ١ٓ فٟ ِٕبؽك  (2004صبثذ، )ٚفٟ دساعخ 

-9)أؽفبي رزشاٚػ أػّبسُ٘ ث١ٓ  (403)اعزّشاس اٌؾشة ٚإٌضاػبد، ؽ١ش ثٍغ ؽغُ اٌؼ١ٕخ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ 

ػبَ، ٠ٚؼ١شْٛ فٟ أسثغ ِخ١ّبد فٟ لطبع غضح، ٚوبٔذ أُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطٍذ ا١ٌٙب ٘زٖ اٌذساعخ أْ ٔغجخ (15

ِٓ ٘ئالء األؽفبي ٠غذْٚ طؼٛثخ فٟ اٌزفى١ش أٚ اٌزشو١ض، ٚٔفظ إٌغجخ ِٓ األؽفبي ٠جىْٛ وض١شاً، ٚ % 25.6

ِٓ ٘ئالء األؽفبي ٠شؼشْٚ ثبٌٛؽذح، ٚأْ ٔغجخ األؽفبي اٌز٠ٓ ٠شؼشْٚ ثبٌزؼت ٠ٚغٍغْٛ ثذْٚ ػًّ شٟء % 18.4

، وّب أظٙشد ٘زٖ اٌذساعخ ثؤٔٗ ال رٛعذ فشٚق عزس٠خ فٟ ٔزبئظ ِم١بط اٌّشبػش ٚاٌّضاط ث١ٓ األٚالد %22.1وبٔذ 

ٚاٌجٕبد، ٚوزٌه ال رٛعذ اخزالفبد ث١ٓ األؽفبي ػٍٝ ؽغت ِىبْ اٌغىٓ، فٟ ؽ١ٓ أْ ٕ٘بن ٔغجخ وج١شح ِٓ االوزئبة 

فٟ األؽفبي اٌز٠ٓ ال ٠ؼًّ آثبإُ٘ أٚ ٠ؼًّ آثبإُ٘ وؼّبي ػٓ األؽفبي ا٢خش٠ٓ، وّب أٚػؾذ ٘زٖ اٌذساعخ أٔٗ وٍّب 

.  وبْ ػذد اٌخجشاد اٌظبدِخ وض١شح وٍّب وبْ ِؼذي االوزئبة ِشرفؼبً فٟ األؽفبي

ؽٛي اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؼج١ش ػٓ اٌغؼت ِٚظب٘ش االوزئبة ٌذٜ األؽفبي، ؽ١ش  (1997وفبفٟ ٚ ا١ٌٕبي، )ٚفٟ دساعخ 

ؽفالً ِٛصػ١ٓ ػٍٝ أسثغ ِشاؽً ػّش٠ٗ ِٓ  (2332)أعش٠ذ ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ ػ١ٕز١ٓ، رىٛٔذ اٌؼ١ٕخ األٌٟٚ ِٓ 

ر١ٍّزا ٚر١ٍّزٖ ِٓ  (135)اٌغٕغ١ٓ ِٚٓ ِغزّؼٟ اٌذساعخ اٌّظشٞ ٚاٌمطشٞ، أِب اٌؼ١ٕخ اٌضب١ٔخ فزىٛٔذ ِٓ 

ر١ٍّزاً ٚر١ٍّزح ِٓ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ اٌمطش٠خ، ٚؽجك اٌجبؽضبْ والً ِٓ ِم١بط  (111)اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ اٌّظش٠خ، ٚ 

، ِٚم١بط ٚعٙخ اٌؼجؾ، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ اٌٟ (اٌّم١بط اٌضبٟٔ)اٌغؼت ٚلبئّخ اٌزٕش١ؾ ِٚم١بط ا٠ضٔه ٌٍشخظ١خ 

ٔزبئظ ػذ٠ذح ِٕٙب أْ ٕ٘بن اسرجبؽ عبٌت عٛ٘شٞ ث١ٓ اٌغؼت ٚرمذ٠ش اٌزاد اإل٠غبثٟ، ٚأْ ٕ٘بن اسرجبؽب ِٛعجب 
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عٛ٘ش٠ب ث١ٓ اٌغؼت ٚاٌشؼٛس ثبٌزٔت عٛاء ٌذٜ اٌؼ١ٕخ اٌّظش٠خ أٚ اٌمطش٠خ، وّب ٌٛؽع ِٓ خالي ٘زٖ اٌذساعخ 

.    ٌذٜ اٌؼ١ٕز١ٓ (اٌشؼٛس ثبٌزٔت– رمذ٠ش اٌزاد )ٚعٛد ػاللخ عٛ٘ش٠خ ث١ٓ اٌغؼت ِٚظب٘ش االوزئبة 
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 العادب  الفصل

ممنببة اللبث  
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الرابع الفصل 

منيجية البحث 

 مقدمة  4-1

لقد اختار الباحث أف تككف نكع الدراسة التي يتناكليا دراسة كصفية مقطعية، حيث يخدـ ىذا النكع 

مف الدراسات مكضكع البحث، كذلؾ بيدؼ إعطاء صكرة عامة عف ظاىرة عمالة األطفاؿ في 

قطاع غزة، كآثارىا النفسية عمى ىؤالء األطفاؿ، كما أف ىذا النكع مف الدراسات غير مكمؼ كسيؿ 

. التطبيؽ، كمناسب لطبيعة المجتمع الفمسطيني

 كاالجتماعية كاالقتصادية بالمعمكمات الديمكغرافية استمارة خاصة كقد تـ في ىذه الدراسة استخداـ 

لؤلطفاؿ العامميف الذيف ىـ عينة لمدراسة، إضافة إلي استخداـ ثبلثة مقاييس تقيس المشاكؿ 

السمككية كالقمؽ كاالكتئاب عند ىؤالء األطفاؿ، كقد تـ تحكيـ االستبياف مف قبؿ مجمكعة مف 

(. 3ممحؽ رقـ )المختصيف في ىذا المجاؿ 

 فبراير كحتى 2004كقد تمت ىذه الدراسة في محافظات غزة الخمسة، في الفترة ما بيف مايك

مف مجمكع مجتمع الدراسة ممف لـ % 5، كقد قاـ الباحث بعمؿ دراسة قبمية عمى ما نسبتو 2005

يككنكا أصبلن ضمف أفراد عينة الدراسة، كمف ثـ إدخاؿ التعديبلت البلزمة عمى ىذا االستبياف، بعد 

إجراء الدارسة القبمية، كذلؾ قبؿ البدء في مرحمة جمع المعمكمات كالتي تمت مف خبلؿ فريؽ مف 

مساعدم البحث مف خريجي أقساـ عمـ النفس كالخدمة االجتماعية، عممان بأنو تـ تدريبيـ مسبقان 

عمى كيفية تعبئة االستبياف، كمنذ المراحؿ األكلى لمقياـ بيذه الدراسة، كقبؿ البدء في أم خطكة مف 

خطكات البحث، فقد تـ األخذ بعيف االعتبار كافة اإلجراءات اإلدارية كاألخبلقية المتبعة، فقد 

 .حصؿ الباحث عمى مكافقة  لجنة ىمسنكي إلجراء البحث
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نوع الدراسة   4-2

ىذه الدراسة ىي دراسة كصفية مقطعية، تيدؼ إلي التعرؼ عمى اآلثار النفسية لعمالة األطفاؿ في 

قطاع غزة، كقد تـ اختيار ىذا النكع مف الدراسات مف أجؿ الخركج بتصكر عاـ عف ظاىرة عمالة 

األطفاؿ في قطاع غزة كآثارىا النفسية، ألف الدراسة الكصفية المقطعية تقيس قضايا عامة، 

باإلضافة لككنيا مف الدراسات غير المكمفة، سيمة التطبيؽ، كما أنيا تناسب الكضع االقتصادم 

. كاالجتماعي كالسياسي الذم يعيشو المجتمع الفمسطيني في الكقت الراىف

 بحثت في ىذا المكضكع بصكرة تفصيمية، فقد قاـ الباحث كحيث أف ىناؾ قمة في الدراسات التي

مف خبلؿ ىذه الدراسة بإلقاء نظرة عامة عف عمالة األطفاؿ في بعض دكؿ العالـ، كفي الكطف 

العربي لذلؾ كاف تطبيؽ ىذا النكع مف الدراسة مناسبان لمكضكع البحث كمتمشيان معو، كىذا يفتح 

. الباب أماـ الباحثيف مستقببلن لدراسة ىذه الظاىرة مف جكانبيا المتعددة

 

 مجتمع الدراسة 4-3

 حسب الجياز المركزم لئلحصاء 2001لقد بمغ عدد األطفاؿ العامميف في قطاع غزة في عاـ 

 الذيف تبمغ  الذككر،، كقد شممت ىذه الدراسة فئة األطفاؿ العامميف( ألؼ طفؿ15600)الفمسطيني 

عاـ كالذيف يعممكف في التجارة كالكرش الصناعية كالحقكؿ الزراعية ككبائعة  (18-9)أعمارىـ مف 

 .متجكليف في مختمؼ محافظات غزة
 

  حجم العينة4-4

لقد مثمت لقد اختار الباحث عينة البحث بطريقة العينة القصدية نظران ألنيا أقؿ تكمفة ككقت كجيد، ك

 :مف مجتمع الدراسة، كبالتالي فقد تـ حساب حجـ عينة الدراسة بالطريقة التالية% 5عينة الدراسة 
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 النسبة المئكية لعينو الدراسة  Xالعدد اإلجمالي لؤلطفاؿ العامميف  =  حجـ عينة الدراسة 

                 100 
 

        =15600 X 5      = 780  طفبلن 
     100 

 

طبقان لمكثافة السكانية لكؿ  غزة محافظاتكقد تـ تكزيع ىذا العدد مف األطفاؿ العامميف عمي 

: عمي الشكؿ اآلتيمحافظة 

كبالتالي فإف عدد األطفاؿ العامميف في مدينة . مف عينة الدراسة% 40كسكؼ تشمؿ : مدينة غزة
 X 780=    غزة  

40
 طفبلن  312 =     

               100 
 

كبالتالي فإف عدد األطفاؿ العامميف في شماؿ غزة    . مف عينة الدراسة% 15كقد شممت : شماؿ غزة
    =780 X 15     = 117  طفبلن 
                 100 

 

كبنفس الطريقة حصمت المنطقة الكسطى، كمحافظة خانيكنس، ككذلؾ محافظة رفح عمي نفس 

مف عينة الدراسة % 15النسبة المئكية لؤلطفاؿ العامميف، كالتي حصمت عمييا شماؿ غزة كىي 

طفبلن ككذلؾ  (117)كبالتالي تككف عينة الدراسة مف األطفاؿ العامميف في المنطقة الكسطى ىي 

كىذا معدؿ %. 98.2 كقد كاف معدؿ االستجابة لدل أفراد العينة .في خانيكنس كأيضان في رفح

عالي نتيجة ألف نكع العينة عينة قصدية، أم يجب عمى الباحث أف تككف لديو حجـ العينة كما 

.  طفبلن عامبلن 780حددىا كىي 
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توزيع عينة الدراسة عمى محافظات غزة 

 

                                                                                                                                          
        

شمال غزة    مدينة غزة     المنطقة الوسطى     رفح        خانيونس                

 

 منيج اختيار أفراد العينة 4-5

( 18-9)مف األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ مف بطريقة العينة القصدية قد تـ اختيار أفراد العينة ؿ

عاما كيعممكف بأجر في الكرش الصناعية كالتجارة كالزراعة ككباعة متجكليف في مختمؼ محافظات 

. غزة

 

 مدة الدراسة 4-6

ـ، كذلؾ بعد استكماؿ كافة اإلجراءات اإلدارية كاألخبلقية 2004بدأت ىذه الدراسة في شير مايك 

ـ كانتيى 2004المتبعة في مثؿ ىذه الدراسات ، إال أف جمع المعمكمات قد بدأ فعبلن في شير يكنيك 

 مساعدان، 20كقد تـ تكزيع استبياف الدراسة عمى مساعدم البحث كعددىـ ـ، 2004في شير يكليك 

 10 استبياف عمى كؿ كاحد منيـ، كقد بمغ المتكسط اليكمي لتعبئة االستبيانات 39حيث تـ تكزيع 

.  دقيقة15استبيانات يكميان، كقد استغرؽ كقت تعبئة االستبياف مدة 

. الطرؽ اإلحصائيةبعض حيث تـ بعد ذلؾ البدء في عممية إدخاؿ كتحميؿ البيانات باستخداـ 

 

117 

117 117 117 

312 
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 مكان الدراسة  4-7

 محافظات غزة الخمسة كىي محافظة كىيفمسطيف، ؿ المحافظات الجنكبيةتـ إجراء ىذه الدراسة في 

. غزة، كمحافظة الشماؿ كمحافظة الكسطى، كمحافظة خانيكنس، كمحافظة رفح

 االعتبارات األخالقية واإلدارية لمدراسة 4-8

ممحؽ رقـ )لقد تـ عرض مكضكع الدراسة عمى لجنة ىمسنكي التي أعطت مكافقتيا إلجراء الدراسة 

إضافة إلي مراعاة االعتبارات األخبلقية األخرل المتعمقة بمكضكع الدراسة، كاألشخاص مكضكع  (4

البحث قبؿ إجرائيا، حيث تـ الحصكؿ عمى مكافقة كؿ المشتركيف في ىذه الدراسة، كذلؾ بعد شرح 

مفصؿ ألىمية ىذه الدراسة كنتائجيا، كما تـ التأكيد عمى سرية المعمكمات كاقتصارىا عمى أغراض 

. البحث العممي فقط 

 

 أدوات البحث 4-9

 : لقد استخدـ الباحث في جمع معكمات الدراسة عدة أدكات ىي

 

استمارة المعمومات الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية  4-9-1

العمر، كالجنس، كالحالة : يحتكم ىذا االستبياف عمى بعض البيانات األكلية لعينة الدراسة مثؿ

االجتماعية ، كمكاف كمكقع السكف، كالمستكل التعميمي، كالمينة، كالدخؿ الشيرم ألفراد العينة، كما 

الكضع االجتماعي لؤلسرة كالمستكل التعميمي : اشتمؿ أيضان عمى بعض البيانات األسرية مثؿ

لؤلبكيف كمينتيما، كعدد أفراد األسرة، كالدخؿ الشيرم لؤلسرة، كمصدر ىذا الدخؿ، كما يتضمف 

 أسباب التحاؽ الطفؿ : ىذا االستبياف بعض البيانات المينية لعينة الدراسة مثؿ 
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بالعمؿ، كسبب تركو لممدرسة، كأسباب عدـ رضا األسرة عف عمؿ الطفؿ، إضافة إلي عبلقة 

صاحب العمؿ مع الطفؿ، ككذلؾ عبلقة زمبلئو في العمؿ، كعدد ساعات العمؿ اليكمية، كحصكؿ 

 (.5ممحؽ رقـ ). الطفؿ عمى إجازات أسبكعية كفترات راحة يكمية كعمى تأميف صحي

 ,Goodman,1997 & Thabet et al)،( S D Q) مقياس الصعوبات والتحديات 4-9-2

 لمطفل (2000

تـ ترجمة ىذا المقياس إلي المغة العربية بكاسطة مجمكعة مف المتخصصيف في الطب النفسي 

كيتكممكف المغة العربية، حيث تـ عمؿ ترجمتاف مستقمتاف بكاسطة خبيريف في الطب النفسي، كقد تـ 

إعادة ترجمة النمكذج المتفؽ عميو إلي المغة اإلنجميزية بكاسطة طبيب نفسي ثالث يعمؿ في 

بريطانيا، كقد نكقشت الترجمة العربية ككؿ مف الترجمتيف األصميتيف كالترجمة األخيرة بكاسطة 

صحفي يتكمـ لغتيف، ككاحد متخصص في عمـ النفس كيتحدث العربية كيعمؿ في بريطانيا، ككاف 

 بندان، مف 25يتككف ىذا المقياس مف . يتـ مناقشة ذلؾ مع مؤلؼ مقياس الصعكبات كالتحديات 

 بندان تصؼ التحديات المدركة، ككاحد حيادم 15 بندان تصؼ الصعكبات المدركة، ك 14ضمنيا 

ككؿ بند مف بنكد الصعكبات المدركة مسجؿ عمى معيار . (يتماشى مع ما لمكبار عف ما لمصغار)

باستثناء البنكد )، كلكف ىناؾ خمسة مف بنكد القدرات المدركة (نعـ)، (أحيانان )، (ال) 2- مف صفر

كبنكد ىذا المقياس . (نعـ)، صفر(أحيانان ) 1، (ال) 2مسجمة بشكؿ عكسي  (الشخصية كاالجتماعية

ُمقسمة إلي النشاط الزائد، كالمشاكؿ العاطفية، كمشاكؿ السمكؾ السيئ، كمشاكؿ العبلقة مع األقراف، 

مف )كيتـ تقدير النتيجة لكؿ معيار .  بنكد معيار لمقياس فرعي5كالشخصية االجتماعية، ككؿ 

باستثناء السمكؾ االجتماعي )كالنتيجة النيائية لمصعكبات ىي لممعايير األربعة  (10-صفر

، كلقد تـ استخداـ مقياس (40-مف صفر)، الذم ُيعتبر مختمفان عف الصعكبات النفسية (الشخصي

  بند، كلـ يتـ 25الصعكبات كالتحديات المككف مف كرقة كاحدة تحتكل عمى 
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استخداـ الصفحة الثانية في المقياس التي تقيس تأثير الصعكبات عمى الطفؿ عمى المدل الطكيؿ، 

ألف ذلؾ قد يؤدم إلي االنحياز الثقافي كاإلدراكي أكثر مف البنكد الخاصة، كقد تككف مناسبة أكثر 

(. 6ممحؽ رقـ ). لممرحمة المقبمة لمتقييـ في عينة أخرل في نفس الثقافة

( SCAS)لقمؽ األطفاؿ  (Spence )مقياس سبنس 4-9-3

لقد تطكر ىذا المقياس بعد جيد كبير لعدة مقاييس كانت ُتركز عمى مقياس البالغيف، كىذا المقياس 

يحتكل عمى عدة بنكد مكتكبة في لغة أصدقاء األطفاؿ، كقد ُأجريت عمى ىذا المقياس دراسات 

منيا ستة بنكد لمتعبئة كسؤاؿ .  بند لمقمؽ45تجريبية دقيقة قبؿ اعتماده، كيشمؿ ىذا المقياس عمى 

 6كىذا ُيعطي مقياس كامؿ كشامؿ لمقمؽ مع التدرج عمى . كاحد مفتكح اإلجابة ، ليس لو درجو

. ككؿ درجة تقيس جزئية خاصة بالقمؽ عند الطفؿ. درجات

كتتـ عممية تعبئة ىذا المقياس عف طريؽ الطمب مف األطفاؿ اتباع المعمكمات المبينة، كُيطمب مف 

الطفؿ كضع عبلمة عمى الخانة التي تنطبؽ عمى حالتو، كىذه الخانات متدرجة أربع درجات ىي 

(. 7ممحؽ رقـ ). (دائمان - غالبان - أحيانان - أبدان )

كتتـ عممية تعبئة ىذا التدرج بإضافة كؿ درجة بند بمفرده كما ىك مبيف في اآلتي 

 39++37+36+34+32+30+28+21+13: الخكؼ مف األماكف الكاسعة 

 44+16+15+12+8+5: قمؽ االنفصاؿ عف األـ 

 33+25+23+18+2: مخاكؼ اإلصابة الجسدية 

 35+29+10+9+7+6: المخاكؼ االجتماعية 

 42+41+40+27+19+14: الكسكاس القيرم 

 24+22+20+4+3+1: القمؽ العاـ كالزائد 
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: إف الدرجة النيائية ىي عبارة عف مجمكع كؿ درجات الستة بنكد السابقة ك الدرجات اإليجابية ىي

11+17+26+31+38+43 

 

 ( BDS ( .) Birleson et al,1987 )مقياس بيرلسون لالكتئاب 4-9-4

 Birleson)لقد تطكر ىذا المقياس كأداة إكمينيكية لتقييـ درجة االكتئاب عند األطفاؿ كالمراىقيف 

et al , 1987 ) بعد أف كاف يعتقد لسنكات عديدة أف االكتئاب مكجكد فقط عند المراىقيف كيتككف ،

ىذا المقياس مف بنكد مناسبة لؤلطفاؿ، كُتغطي معظـ أعراض االكتئاب المسجمة لدل األطفاؿ، 

كمع ذلؾ فإف التشخيص اإلكمينيكي يجب أف ال يعتمد عمى الدرجات العالية في ىذا المقياس 

كتككف إرشادات كيفية تعبئة ىذا المقياس مكتكبة في أعمى صفحة المقياس، كُيطمب مف . لكحده

. األطفاؿ أف يحكمكا إلي أم مدل ينطبؽ البند عمييـ خبلؿ فترة أسبكع سابؽ

 بند، كُيطمب مف الطفؿ كضع إجابتو عمى كؿ بند في الخانة التي 18كيتككف ىذا المقياس مف 

تأخذ " أحيانان "تأخذ صفر، " ال"حيث أف . (ال، أحيانان، دائمان )تنطبؽ عمى حالتو، كىذه الخانات ىي 

 (. 8ممحؽ رقـ). 18،17،15،14،10،6،5،3، كيتـ تسجيؿ ذلؾ مف البنكد 2تأخذ " دائمان " ، ك1

، كمع ذلؾ فإف 11كىناؾ دراسة كُجدت أف ليس ىناؾ طفؿ طبيعي لديو عدد نقاط أكثر مف 

، 17األطفاؿ الذيف يتـ تشخيصيـ إكمينيكيان عمى أنيـ يعانكف مف اإلكتئاب، تككف مجمكع عبلماتيـ 

كلقد تـ استخداـ ىذا المقياس في عدة دراسات عمى األطفاؿ الذيف يعيشكف في بيئة ضاغطة مف 

(.  Yule et al, 1990)النكبات كممف تعرضكا لمحركب 

: كما تـ اختبار صبلحية ىذا االستبياف كالمقاييس بطريقتيف ىما

اختبار المحتكل   -1
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حيث تـ اختبار المحتكل عف طريؽ تحكيـ االستبياف، كالمقاييس الثبلثة مف خبلؿ تكزيعيا عمى 

خمسة أشخاص مف ذكم الخبرة في مجاؿ البحث العممي، كالصحة النفسية، لمعمؿ بتكصياتيـ 

. كمبلحظاتيـ

اختبار التركيب   -2

مف مجمكع مجتمع الدراسة، % 5 حيث تـ اختبار التركيب مف خبلؿ عمؿ دراسة قبمية عمى 

جراء الباحثلمتعرؼ عمى الصعكبات التي قد تعترض مساعدم   أثناء جمعيـ لممعمكمات، كا 

التعديبلت البلزمة عمى االستبياف كالمقاييس التي تـ استخداميا كذلؾ لكي نضمف كضكح األسئمة 

كسيكلة اإلجابة عمييا، مع العمـ بأف مف ُأجريت عمييـ الدراسة القبمية لـ يككنكا أصبلن مف أفراد 

. العينة

 

 الدراسة األولية   4-10

لقد أجرل الباحث دراسة أكلية قبمية بيدؼ معرفة فاعمية أدكات الدراسة كاختبار المحتكل، كذلؾ مف 

مف مجمكع مجتمع الدراسة مف األطفاؿ العامميف، كبعد % 5خبلؿ جمع البيانات مف ما يعادؿ 

أسبكعيف تـ تطبيؽ المقاييس المستخدمة في الدراسة عمى نفس أفراد العينة الذيف ُأجريت عمييـ 

ثـ تـ تحميؿ بيانات الدراسة القبمية كالدراسة كقد شممكا ىؤالء األطفاؿ في الدراسة، الدراسة القبمية، 

 لممشاكؿ النفسية لدل الصعكبات كالتحدياتالبعدية كقد اتضح أف ىناؾ ارتباط كثيؽ في مقياس 

، كما أف ىناؾ ارتباط كثيؽ في (r=0.49,p=0.003)األطفاؿ العامميف عند تطبيقو في المرتيف 

، كأيضان ىناؾ ارتباط قكم في مقياس االكتئاب (r=0.89,p=0.000)مقياس القمؽ حيث 

(r=0.80,p=0.000 .)
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لممشاكؿ كالتحديات كما اتضح أيضان أف ىناؾ داللة إحصائية بيف متكسط مقياس الصعكبات 

 في الصعكبات كالتحديات، حيث كاف متكسط مقياس 0.000=النفسية لعينة الدراسة في المرحمتيف 

، كفي المرحمة الثانية كاف متكسط مقياس 3.2، كانحراؼ معيارم 21.42المرحمة األكلى 

كما تبيف أيضان بأف ىناؾ داللة إحصائية . 3.2، كبانحراؼ معيارم 22.28  كالتحدياتالصعكبات

، حيث كاف متكسط مقياس القمؽ في 0.000=بيف متكسط مقياس القمؽ لعينة الدراسة في المرحمتيف

، 43.8، كفي المرحمة الثانية كاف ىذا المتكسط 37، كبانحراؼ معيارم 41.2المرحمة األكلى 

. 39.1كبانحراؼ معيارم 

كذلؾ اتضح بأف ىناؾ داللة إحصائية بيف متكسط مقياس االكتئاب لدل ىؤالء األطفاؿ في 

، كبانحراؼ معيارم 19، حيث بمغ متكسط مقياس االكتئاب في المرحمة األكلى 0.000=المرحمتيف 

 .3.3، كبانحراؼ معيارم 18، كبمغ في المرحمة الثانية 2.9

   ثبات األداة4-11

:  حساب ثبات مقياس الصعوبات والتحديات4-11-1

طريقة التجزئة النصفية  - أ

، كمجمكع ( فقرة13)قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع درجات الفقرات الفردية 

 25= مجمكع الفقرات )، كالمككنة لمقياس الصعكبات كالتحديات ( فقرة12)درجات الفقرات الزكجية 

، األمر الذم يدلؿ عمى درجة جيدة مف الثبات تفي 0.53= ، كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات ر(فقرة

.  بمتطمبات الدراسة
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: طريقة ألفا كرونباخ- ب

قاـ الباحث كذلؾ بتقدير ثبات مقياس الصعكبات كالتحديات في صكرتو النيائية بحساب معامؿ ألفا 

، كىي قيمة تدلؿ (0.46)، كقد بمغت قيمة ألفا ( فقرة25= عدد الفقرات)كركنباخ لفقرات المقياس 

، كتفي بمتطمبات التطبيؽ  0.01عمى مستكل جيد مف الثبات، كىي دالة عند 

 

:  حساب ثبات مقياس القمق4-11-2

طريقة التجزئة النصفية  - أ

، كمجمكع ( فقرة23)قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع درجات الفقرات الفردية 

، كقد بمغت ( فقرة45= مجمكع الفقرات )، كالمككنة لمقياس القمؽ ( فقرة22)درجات الفقرات الزكجية 

، األمر الذم يدلؿ عمى درجة جيدة مف الثبات تفي بمتطمبات 0.76= قيمة معامؿ الثبات ر

.  الدراسة

: طريقة ألفا كرونباخ- ب

قاـ الباحث كذلؾ بتقدير ثبات مقياس القمؽ في صكرتو النيائية بحساب معامؿ ألفا كركنباخ لفقرات 

، كىي قيمة تدلؿ عمى مستكل جيد (0.85)، كقد بمغت قيمة ألفا ( فقرة45= عدد الفقرات)المقياس 

، كتفي بمتطمبات التطبيؽ  0.01مف الثبات، كىي دالة عند 

 حساب ثبات مقياس االكتئاب  4-11-3

طريقة التجزئة النصفية  - أ

، كمجمكع ( فقرات9)قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع درجات الفقرات الفردية 

، كقد ( فقرة18= مجمكع الفقرات )، كالمككنة لمقياس االكتئاب ( فقرات9)درجات الفقرات الزكجية 

، ثـ استخداـ معادلة 0.39= ر (معامؿ ارتباط بيرسكف بيف النصفيف)بمغت قيمة معامؿ الثبات 
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النصفيف ) براكف التنبؤية لتعديؿ طكؿ االختبار بسبب ككف عدد فقرات المقياس زكجيان –سبيرماف 

، كىي قيمة دالة 0.91، كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات بعد التعديؿ بتمؾ المعادلة (متساكييف

، األمر الذم يدلؿ عمى درجة جيدة مف الثبات تفي 0.01احصائيان عد مستكل داللة أقؿ مف 

. بمتطمبات الدراسة

  

: طريقة ألفا كرونباخ- ب

قاـ الباحث كذلؾ بتقدير ثبات مقياس االكتئاب في صكرتو النيائية بحساب معامؿ ألفا كركنباخ 

، كىي قيمة تدلؿ عمى (0.26)، كقد بمغت قيمة ألفا ( فقرة18= عدد الفقرات)لفقرات المقياس 

، كتفي بمتطمبات التطبيؽ  0.01مستكل جيد مف الثبات، كىي دالة عند 

 

 طريقة جمع المعمومات 4-12

كاالقتصادية  بالمعمكمات الديمكغرافية استمارة خاصةلقد تـ جمع معمكمات الدراسة مف خبلؿ 

لممشاكؿ النفسية عند كالتحديات لعينة الدراسة، إضافة إلي استخداـ مقياس الصعكبات كاالجتماعية 

األطفاؿ، كمقياس القمؽ لؤلطفاؿ، كمقياس االكتئاب عند األطفاؿ، كما تـ اختيار فريؽ مف 

حاصميف عمى شيادات البكالكريكس مف أقساـ عمـ النفس أك عمـ  ( مساعدان 20) البحث فمساعدماؿ

االجتماع  كالخدمة االجتماعية، كتـ تدريبيـ مسبقان عمى تعبئة االستبياف، كطريقة إجراء المقابمة، 

، حيث قاـ الباحث بذلؾ كمو مف خبلؿ ( 9ممحؽ رقـ )كتكزيع بعض اإلرشادات المكتكبة عمييـ 

 عمى خمس مرات متفرقة لفترات تتراكح ما بيف الساعة كالساعة كالنصؼ في بيذا الفريؽاجتماعو 

كؿ مرة، كذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلي أعمى درجة مف الدقة كأقؿ درجة مف التحيز الذم قد ينشأ مف 

تأثير ُمجرم المقابمة عمى تعبئة االستبياف، كالكصكؿ إلي أقؿ درجة مف الفركقات الممكنة بيف نتائج 
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 كقد تـ تكزيع مساعدم البحث عمى مختمؼ محافظات غزة طبقان لمنطقة سكناىـ .الباحثمساعدم 

كما تـ تكزيعيـ داخؿ كؿ محافظة بحيث تشمؿ العينة كؿ منطقة، فعمى سبيؿ المثاؿ تـ تكزيع 

محافظة غزة إلي عدة مناطؽ كىي منطقة الشجاعية كالرماؿ الغربي كالرماؿ الشمالي كالشيخ 

رضكاف كالشاطئ كمنطقة الدرج كالتفاح إضافة إلي منطقة الصبرة كالزيتكف، كذلؾ تـ تقسيـ باقي 

.  محافظات غزة إلي عدة مناطؽ، حيث شممت الدراسة معظـ مناطؽ محافظات قطاع غزة

، كجكد منيجية مكحدة لطريقة تعبئة فلمساعدمليؤالء اكما أخذ الباحث بعيف االعتبار أثناء تدريبو 

اإلستبياف، كطرح األسئمة، كالحصكؿ عمى اإلجابات، دكف أم تأثير منيـ عمي الشخص مكضكع 

-كالتي شرحيا مسبقان  لمساعدم البحث-البحث، حيث كانت منيجية الباحث في تعبئة االستبياف

ىي قياـ فريؽ مساعدم البحث بإلقاء السؤاؿ عمى الشخص مكضكع البحث، ثـ التأكد مف كضع 

إجابتو في المكاف المناسب، أك كتابتيا بنفس الكممات التي يجيب بيا الشخص مكضكع البحث، 

. كما كاف الباحث عمى اتصاؿ دائـ بمساعدم البحث كمراقبان لعمميـ

 

 معالجة البيانات 4-13

  إدخال البيانات4-13-1

 لقد تـ إدخاؿ كافة معمكمات االستبياف كالمقاييس المستخدمة في الدراسة مف خبلؿ الحاسكب، 

، كىذا البرنامج اإلحصائي لديو 11اإلصدار  ( SPSS)باستخداـ البرنامج اإلحصائي المحكسب 

خيارات مختمفة كمتعددة لمتعامؿ مع كؿ االحتماالت المتكقعة في مثؿ ىذه الدراسة، حيث تـ تعريؼ 

عطاء أرقاـ متسمسمة لبلستبيانات  المتغيرات الخاصة باالستبياف كالمقاييس المستخدمة، كتصنيفيا كا 

 مف أجؿ المحافظة عمى سرية المعمكمات التي جمعت مف أفراد العينة، حيث بمغ عدد 
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، فيما بمغ عدد متغيرات مقياس ان  متغير29متغيرات استبياف البيانات الجغرافية كالديمكغرافية 

، في حيف بمغ عدد متغيرات مقياس ان  متغير25لممشاكؿ النفسية عند األطفاؿ كالتحديات الصعكبات 

 .ان  متغير18، كعدد متغيرات مقياس االكتئاب عند األطفاؿ ان  متغير45القمؽ عند األطفاؿ 

 

  تحميل البيانات4-13-2

، حيث تـ تنظيؼ البيانات، كعمؿ ( SPSS) تـ تحميؿ البيانات بكاسطة البرنامج اإلحصائي 

-Tجداكؿ تكرارية ليا، ثـ عمؿ االختبارات اإلحصائية المناسبة مثؿ اختبار مقارنة المتكسطات 

Test كتـ اعتبار مستكل الداللة اإلحصائية ،P-value إضافة إلي استخداـ معامؿ ، 0.05 عند 

ارتباط بيرسكف، كقياس ثبات األدكات المستخدمة بطريقة التجزئة النصفية، كبطريقة ألفا كركنباخ 

 .كذلؾ قبؿ عرض البيانات بكاسطة الجداكؿ كاألشكاؿ المبلئمة مثؿ تخطيط األعمدة

 

 معوقات الدراسة  4-14

:  لقد كاجيت الباحث أثناء قيامو بيده الدراسة عدة معكقات ىي

.  قمة المراجع المتكفرة ليس عمى مستكل المنطقة فقط، بؿ عمى المستكل اإلقميمي -1

عدـ كجكد كثائؽ كتسجيبلت دقيقة عف عدد األطفاؿ العامميف في فمسطيف لدل جيات  -2

. االختصاص

، كذلؾ نتيجة لئلغبلقات المتكررة لمطرؽ مف قبؿ الكضع السياسي كاألمني لقطاع غزة -3

 . السمطات االسرائيمية
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إنكار بعض أصحاب العمؿ لكجكد أطفاؿ يعممكف لدييـ، كرفض بعضيـ كذلؾ لمقابمة األطفاؿ  -4

 . الذيف يعممكف لدييـ لتعبئة استمارة الدراسة
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 اللامم  الفصل

المساائ  
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الخامس الفصل 

 النتائج

مقدمة 

سنستعرض في ىذا الفصؿ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدارسة، كتشمؿ ىذه النتائج المتغيرات 

الديمكغرافية كاالجتماعية لؤلطفاؿ العامميف مف حيث متكسط أعمارىـ، كحاالتيـ االجتماعية كمكقع 

سكنيـ، كمستكاىـ التعميمي، كطبيعة مينتيـ، كمتكسط الدخؿ الشيرم ألسرىـ، كالمستكل التعميمي 

كالمينة آلباء ىؤالء األطفاؿ، ككذلؾ أمياتيـ باإلضافة إلي متكسط عدد أفراد أسرىـ، ككذلؾ 

متكسط عدد ساعات العمؿ، كأسباب التحاؽ الطفؿ بالعمؿ، كسبب ترؾ الطفؿ لممدرسة، كطبيعة 

كما سنستعرض أيضان في ىذا الفصؿ . عبلقة أصحاب العمؿ بالطفؿ ككذلؾ زمبلئو في العمؿ

النتائج المتعمقة بالصحة النفسية لؤلطفاؿ العامميف، مف حيث معاناتيـ مف المشاكؿ السمككية 

كاالنفعالية، كالقمؽ، كاالكتئاب، باإلضافة إلي معرفة العبلقة بيف ىذه األمراض مف ناحية كبيف 

. بنكدىا الفرعية مف ناحية أخرل 
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واالجتماعية واالقتصادية لمعينة  البيانات الديمغرافية 5-1

أعمار ك بمغ متكسط ، ك كاف كميـ ذككر،  طفبلن عامبلن 780لقد تككنت عينة الدراسة مف عدد  

. 2.4 معيارم كبانحراؼ عامان، 14.8عينة الدراسة 

 

(  1)جدول

( 779= ػذد )اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ ٌألؽفبي اٌؼب١ٍِٓ 

اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ 
النسبة المئوية عدد 

 98.1 764أػضة 

 1.9 15ِزضٚط 

 
طفبلن عامبلن  (764)أف عدد األطفاؿ العامميف كغير المتزكجيف بمغ  (1)نبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

%. 1.9 كما نسبتو ان  طفبلن عامبلن متزكج15، كأف ىناؾ %98.1كما نسبتو 

( 2)جدول 

(   778= عدد ) موقع سكن األطفال العاممين 

ػذد ِٛلغ اٌغىٓ 
النسبة المئوية  

 51.9 404مخيـ 
 34.6 269مدينة 
 13.5 105قرية 
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 طفبلن كما نسبتو 404أف عدد األطفاؿ العامميف المقيميف في مخيمات  (2)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

 طفبلن 105كأف  %34.6 طفبلن عامبلن يقيمكف في مدف كما نسبتو 269كأف ىناؾ ، 51.9%

 %. 13.5يقيمكف في قرل كما نسبتو 

( 3)عذٚي 

(  780= ػذد ) اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألؽفبي اٌؼب١ٍِٓ 

ػذد اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ 
النسبة المئوية 

 39.2 306إعذادٞ 

 29.2 228اثزذائٟ 

 27.1 211ثبٔٛٞ 

 4.5 35ال ٠مشأ ٚال ٠ىزت 
 

، %39.2 ؽفالً ِٚب ٔغجزٗ 306أْ ػذد األؽفبي اٌز٠ٓ ِغزٛاُ٘ اٌزؼ١ٍّٟ اػذادٞ ثٍغ  (3)ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي سلُ 

، فٟ ؽ١ٓ ثٍغ ػذد األؽفبي اٌز٠ٓ %29.2 ؽفالً ِٚب ٔغجزٗ 228ٚأْ ػذد األؽفبي اٌز٠ٓ ِغزٛاُ٘ اٌزؼ١ٍّٟ اثزذائٟ 

 35، وّب أْ ػذد األؽفبي اٌز٠ٓ ال ٠مشأْٚ ٚال ٠ىزجْٛ ثٍغ %27.1 ؽفالً ِٚب ٔغجزٗ 211ِغزٛاُ٘ اٌزؼ١ٍّٟ صبٔٛٞ 

%. 4.5ؽفالً ِٚب ٔغجزٗ 

 

 

 

 

 

 



 85 

 

 

 

 

( 4)جدول 

( 780= ػذد )رٛص٠غ األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ ؽغت إٌّٙخ 

ػذد إٌّٙخ 
النسبة المئوية  

 28.5 222اٌصٕبعخ 

 28.3 221ثبئع ِزجٛي 

 12.8 100اٌزجبسح 

 11.8 92ثبئع عٍٝ ثغطخ 

 9.9 77اٌضساعخ 

 8.7 68عبًِ ٠ِٟٛ 
 

كما نسبتو طفبلن،  222أف عدد األطفاؿ العامميف في مجاؿ الصناعة  (4)تبيف مف  الجدكؿ رقـ 

، كما أف عدد %28.3 نسبتو طفبلن كما 221كأف عدد األطفاؿ العامميف كباعة متجكليف %. 28.5

 طفبلن يعممكف 92كأف ىناؾ % 12.8 نسبتو طفبلن كما 100األطفاؿ العامميف في مجاؿ التجارة 

 طفبلن 77كأف عدد األطفاؿ العامميف في مجاؿ الزراعة بمغ % 11.8بائعيف عمى بسطة كما نسبتو 

 %. 8.7 طفبلن يعممكف كعماؿ يكمييف كما نسبتو 68، كأف  %9.9كما نسبتو 
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 معيارم مقداره كبانحراؼ   شيكبلن،416.1متكسط الدخؿ الشيرم ألفراد العينة بمغ كلقد بمغ 

 كبانحراؼ شيكبلن، 1188.1 متكسط الدخؿ الشيرم ألسر األطفاؿ العامميف  بينما بمغ. 255.1

 .610معيارم 

 .3.0 معيارم كبانحراؼ فردان ، 9.5  ىكأف متكسط عدد أفراد أسر األطفاؿ العامميفكما تبيف 

 

( 5)عذٚي 

 (779= ػذد)اٌٛػغ االعزّبػٟ ألعش األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ 

ػذد اٌٛػغ االعزّبػٟ 
النسبة المئوية 

 82.2 640األة ٚاألَ عٍٝ ل١ذ اٌح١بح   

 10.7 83األة ِزٛفٟ 

 4.7 37األَ ِزٛف١خ  

 1.4 11األة ٚاألَ ِطٍمبد 

 1.0 8األة ٚاألَ ِزٛف١بد 

 

 ؽفالً ِٚب ٔغجزٗ 640 ٚأِٙبرُٙ ػٍٝ ل١ذ اٌؾ١بح ثٍغ آثبئُٙأْ ػذد األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ اٌز٠ٓ  (5)٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

، فٟ ؽ١ٓ ثٍغ ػذد األؽفبي اٌز٠ٓ أِٙبرُٙ %10.7 ؽفالً ِٚب ٔغجزٗ 83 ِزٛف١١ٓ ػذدُ٘ آثبئُٙ، ٚأْ اٌز٠ٓ 82.2%

 ٖ ؽفالً ِٚب ٔغجذ11 ٚأِٙبرُٙ ِطٍم١ٓ آثبئُٙ، فٟ ؽ١ٓ ثٍغ ػذد األؽفبي اٌز٠ٓ %4.7 ٖ ؽفالً ِٚب ٔغجذ37ِزٛف١بد 

%. 1.0 أؽفبي ِٚب ٔغجزٗ 8 ٚأِٙبرُٙ ِزٛف١١ٓآثبئُٙ، ٚػذد األؽفبي اٌز٠ٓ 1.4%
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( 6)عذٚي 

 ( 777= ػذد ) اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٢ثبء األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ 

ػذد اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألة 
النسبة المئوية  

 31.2 242ثبٔٛٞ 

 26.1 203إعذادٞ 

 19.7 153اثزذائٟ 

 9.5 74غ١ش ِزعٍُ  

 7.3 57جبِعٟ 

 5.5 43دثٍَٛ ِزٛعظ 

 0.7 5دساعبد ع١ٍب 

 

، ٚأْ ػذد %31.2 أثب ٚٔغجزُٙ 242أْ ػذد ا٢ثبء اٌز٠ٓ ِغزٛاُ٘ اٌزؼ١ٍّٟ صبٔٛٞ ثٍغ  (6)ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي سلُ 

، فٟ ؽ١ٓ ثٍغ ػذد ا٢ثبء اٌز٠ٓ ِغزٛاُ٘ اٌزؼ١ٍّٟ %26.1 أثبً ِٚب ٔغجزٗ 203ا٢ثبء اٌز٠ٓ ِغزٛاُ٘ اٌزؼ١ٍّٟ اػذادٞ 

، وّب أْ ػذد ا٢ثبء %9.5 أثب ٚٔغجزُٙ 74، ٚػذد ا٢ثبء غ١ش اٌّزؼ١ٍّٓ ثٍغ %19.7 أثب ٚٔغجزُٙ 153اثزذائٟ 

، %5.5 أثب ٚثٕغجخ 43، فٟ ؽ١ٓ ثٍغ ػذد ا٢ثبء اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ دثٍَٛ ِزٛعؾ %7.3 أثب ِٚب ٔغجزٗ 57اٌغبِؼ١١ٓ 

%. 0.7ثبء ٚٔغجزُٙ آ 5وّب أْ ػذد ا٢ثبء اٌز٠ٓ ٠ؾٍّْٛ شٙبداد دساعبد ػ١ٍب ثٍغ 
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( 7)عذٚي 

(  778= ػذد )ؽج١ؼخ ػًّ آثبء األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ 

ػذد ِٕٙخ األة 
النسبة المئوية 

 36.5 284عبًِ ِٕٟٙ 

 30.6 238عبطً عٓ اٌعًّ 

 11.6 90عبًِ ٠ِٟٛ 

 11.4 89ِٛظف 

 9.9 77ربجش 

 
كما نسبتو أبان  284أف عدد اآلباء الذيف يعممكف عماالن مينييف  (7)يتضح مف جدكؿ رقـ 

، كما أف %30.6كما نسبتو أبان  238العاطميف عف العمؿ بمغ  باء أفراد العينةآ، كأف عدد 36.5%

كأف عدد المكظفيف منيـ %. 11.6كما نسبتو أبان  90عدد اآلباء الذيف يعممكف كعماؿ يكمييف بمغ 

 ، %9.9 قكما نسبتأبان  77، كالذيف يعممكف في التجارة %11.4 قكما نسبتأبان  89بمغ 
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 (8)جدول 

( 777= ػذد) اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ألِٙبد األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ 

ػذد اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ 
النسبة المئوية  

 30.6 238ثبٔٛٞ  

 27.7 215إعذادٞ 

 17.9 139غ١ش ِزعٍُ 

 17.5 136اثزذائٟ 

 3.0 23جبِعٟ 

 2.8 22دثٍَٛ ِزٛعظ 

 0.5 4دساعبد ع١ٍب 

 

 كما نسبتو ان  أـ238أف عدد األميات المكاتي مستكاىف التعميمي ثانكم  (8)نبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

، %27.7كما نسبتو أمان،  215، في حيف بمغ عدد المكاتي مستكاىف التعميمي إعدادم 30.6%

األميات المكاتي عدد ، كأف %17.9 كما نسبتو  أمان،139كأف عدد األميات غير المتعممات بمغ 

 كعدد الحاصبلت عمى شيادة جامعية ،%17.5كما نسبتو أمان،  136مستكاىف التعميمي ابتدائي 

كما  أمان، 22تضح أف عدد األميات الحاصبلت عمى دبمـك متكسط ا، كما %3 كما نسبتو  أمان،23

.%. 5كما نسبتو أميات،  4، كعدد األميات الحاصبلت عمى دراسات عميا ىك %2.8نسبتو 

 

 

 

 



 90 

 

 

( 9)عذٚي 

 (777= ػذد )ؽج١ؼخ ػًّ أِٙبد األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ 

 

ػذد ػًّ األَ 
النسبة المئوية  

 92.1 716سثخ ِٕضي  

 2.7 21ثبئعخ عٍٝ ثغطخ 

 2.1 16ِٛظفخ  

 1.9 15عًّ خبص 

 1.2 9عبٍِخ 

 

 716أف عدد أميات األطفاؿ العامميف كالذيف يعممف كربات منازؿ بمغ  (9)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

أمان،  21، كما اتضح أف عدد األميات البلتي يعممف كبائعات عمى بسطة %92.1كما نسبتو أمان، 

في حيف بمغ %. 2.1كما نسبتو أمان،  16في حيف بمغ عدد األميات المكظفات %. 2.7كما نسبتو 

، كأف عدد األميات البلتي %1.9 بتوكما نسأمان،  15عدد األميات البلتي يعممف في عمؿ خاص 

%.  1.2كما نسبتو أميات،  9يعممف كعامبلت بمغ 
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( 10)عذٚي 

(   775= ػذد )ِظذس دخً أعش األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ 

ػذد ِظذس اٌذخً 
النسبة المئوية  

 45.8 355عًّ األة أٚ عًّ األخٛح  

 38.7 300 اجزّبع١خإعبٔبد 

 13.7 106سارت حىِٟٛ 

 1.8 14ِعبػ رمبعذ 

 
أف عدد أفراد العينة الذيف اعتبركا أف مصادر دخؿ أسرىـ ىك عمؿ  (10)نبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

، كنبلحظ أف أسر أفراد العينة التي تحصؿ %45.8كما نسبتو طفبلن،  355األب كعمؿ األخكة 

 106، في حيف اعتبر %38.7كما نسبتو أسرة،  300 اجتماعية كمصدر لمدخؿ بمغ إعاناتعمى 

، كما بمغ عدد الذيف اعتبركا %13.7بأف مصدر دخؿ أسرىـ ىك راتب حككمي كما نسبتو طفبلن 

،  %1.8 توكما نسبطفبلن،  14أف مصدر دخؿ أسرىـ ىك معاش تقاعد 
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( 11)عذٚي 

(  778= ػذد ) أعجبة اٌزؾبق األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ ثبٌؼًّ 

ػذد أعجبة اٌزؾبق اٌطفً ثبٌؼًّ 
النسبة المئوية  

 41.0 319ص٠بدح دخً األعشح  

 29.8 232اٌفشً فٟ اٌذساعخ  

 24.1 187   ٌألعشح اٌّغبعذح فٟ ِششٚع

 5.1 40خالفبد أعش٠خ  

 
أف عدد األطفاؿ الذيف اعتبركا أف سبب التحاقيـ بالعمؿ ىك زيادة  (11)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

، كأف عدد أفراد العينة الذيف اعتبركا أف سبب %41 كما نسبتو ، طفبلن 319دخؿ األسرة بمغ 

 مف 187، في حيف اعتبر %29.8كما نسبتو طفبلن،  232التحاقيـ بالعمؿ ىك الفشؿ في الدراسة 

، كما %24.1 كما نسبتو لؤلسرة،أفراد العينة أف سبب التحاقيـ بالعمؿ ىك المساعدة في مشركع 

%.  5.1كما نسبتو طفبلن،  40بمغ عدد الذيف اعتبركا أف التحاقيـ بالعمؿ بسبب خبلفات أسرية 

 

( 12)عذٚي 

( 777= ػذد ) ً٘ األؽفبي اٌؼبٍِْٛ ٍِزؾمْٛ ثبٌّذسعخ أَ ال

ػذد االٌزؾبق ثبٌّذسعخ 
النسبة المئوية 

 51.7 402ٔعُ  

 48.3 375ال 
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 كما نسبتو ، طفبلن 402أف عدد األطفاؿ العامميف الممتحقيف بالمدرسة  (12)نبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

 كما نسبتو ، طفبلن 375في حيف بمغ عدد ىؤالء األطفاؿ غير الممتحقيف بالمدرسة %. 51.7

48.3 .%

( 13)عذٚي 

( 408= ػذد )عجت رشن األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ ٌٍّذسعخ 

ػذد عجت رشن اٌّذسعخ 
النسبة  المئوي 

 40.7 166ضعف اٌزحص١ً اٌذساعٟ  

 39.0 159اٌحبجخ إٌٟ اٌعًّ 

 10.8 44اٌزعشض ٌٍضشة ِٓ لجً اٌّذسع١ٓ 

 9.5 39رٍج١خ ٌشغجخ األعشح  
 

 طفبلن اعتبركا أف سبب تركيـ المدرسة ىك ضعؼ تحصيميـ 166أف  (13)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

 طفبلن أف سبب تركيـ المدرسة ىك الحاجة إلي 159، في حيف اعتبر %40.7الدراسي كما نسبتو 

، كأف عدد األطفاؿ العامميف الذيف اعتبركا أف سبب تركيـ لممدرسة ىك %39العمؿ كما نسبتو 

 مف ىؤالء األطفاؿ 39، كأف %10.8 طفبلن كما نسبتو 44التعرض لمضرب مف قبؿ المدرسيف 

 %.9.5اعتبر أف سبب تركيـ لممدرسة ىك تمبية لرغبة األسرة كبمغت نسبتيـ 
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( 14)عذٚي 

( 780= ػذد ) رفؼ١ً األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ ٌٍّذسعخ أٚ اٌؼًّ أٚ و١ٍّٙب 

ػذد ً٘ رفؼً 
النسبة 

 47.7 372اٌعًّ ٚاٌّذسعخ ِعبً 

 28.6 223اٌعًّ عٓ اٌّذسعخ  

 23.7 185اٌّذسعخ عٓ اٌعًّ 

 

 ،%47.7 ِٚب ٔغجزٗ ، ؽفالً 372أْ ػذد األؽفبي اٌز٠ٓ ٠فؼٍْٛ اٌؼًّ ٚاٌّذسعخ ِؼبً  (14)ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي سلُ 

، ٚأْ ػذد %28.6 ِٚب ٔغجزٗ ، ؽفالً 223أِب ػذد األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ اٌز٠ٓ ٠فؼٍْٛ اٌؼًّ ػٓ اٌّذسعخ فمذ ثٍغ 

%. 23.7 ِٚب ٔغجزٗ ، ؽفالً 185األؽفبي اٌز٠ٓ ٠فؼٍْٛ اٌّذسعخ ػٓ اٌؼًّ ثٍغ 

( 15)عذٚي 

( 768= ػذد ) األعشح ػٓ ػًّ اٌطفً ِٓ ػذِٗ سػٟ

ػذد  األعشح ػٓ ػًّ اٌطفً سػٟ
النسبة المئوية 

 76.3 586ٔعُ 

 23.7 182ال 

 
 586أف عدد األطفاؿ الذيف أفادكا بأف األسرة راضية عف عمميـ بمغ  (15)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

كأف عدد األطفاؿ الذيف أفادكا بأف األسرة غير راضية عف عمميـ بمغ %.76.3 كما نسبتو ،طفبلن 

%.  23.7 طفؤل، كما نسبتو 182
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( 16)عذٚي 

( 229= ػذد ) األعشح ػٓ ػًّ اٌطفً سػٟ عجت ػذَ 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ػذد  األعشح ػٓ ػًّ اٌطفً سػٟعجت ػذَ 

12اٌشغجخ فٟ اعزىّبي اٌذساعخ 

3 

53.7 

 24.0 55رذٟٔ األجش 

 17.9 41عذَ اٌشضب عٓ طج١عخ اٌعًّ 

 4.4 10غ١ش رٌه 

 
أف عدد األطفاؿ الذيف اعتبركا أف سبب عدـ رضى األسرة عف  (16)نبلحظ مف  الجدكؿ رقـ 

 طفبلن اعتبركا 55، كأف %53.7 طفبلن، كما نسبتو 123عمميـ ىك الرغبة في استكماؿ الدراسة بمغ 

 41، في حيف اعتبر %24.0أف سبب عدـ رضى األسرة عف عمميـ تدني أجكرىـ، كما نسبتو 

عدـ رضاىـ عف طبيعة العمؿ، كما نسبتو ىك طفبلن أف سبب عدـ رضى أسرىـ عف عمميـ 

% 4.4 أطفاؿ اعتبركا أف السبب ىك غير ذلؾ، كما نسبتو 10، كما تبيف أف ىناؾ 17.9%

( 17)عذٚي 

( 779= ػذد )ػاللخ طبؽت اٌؼًّ ثبألؽفبي اٌؼب١ٍِٓ 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ػذد ػاللخ طبؽت اٌؼًّ ثبٌطفً 

 39.5 308ِّزبصح  

 31.8 248ج١ذح  

 24.8 193عبد٠خ  

 3.9 30ع١ئخ  
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أف عدد األطفاؿ الذيف اعتبركا أف عبلقة صاحب العمؿ معيـ ممتازة  (17)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

 طفبلن أف ىذه العبلقة جيدة كما نسبتو 248، في حيف اعتبر %39.5 كما نسبتو  طفبلن،308بمغ 

كما اعتبر % 24.8 طفبلن أف ىذه العبلقة ىي عبلقة عادية كما نسبتو 193، كما أفاد 31.8%

%. 3.9 طفبلن أف ىذه العبلقة ىي عبلقة سيئة حيث بمغت نسبتيـ 30

( 18)عذٚي 

(   779= ػذد) ػاللخ صِالء اٌؼًّ ثبألؽفبي اٌؼب١ٍِٓ 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ػذد ػاللخ صِالء اٌؼًّ ثبٌطفً 

 45.2 352ِّزبصح  

 34.3 267ج١ذح  

 18.7 146عبد٠خ  

 1.8 14ع١ئخ  
 

أْ ػذد األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ اٌز٠ٓ اػزجشٚا أْ ػاللخ صِالئُٙ ثبٌؼًّ ثُٙ ٟ٘ ػاللخ  (18)٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ  

 ِٚب ٔغجزٗ ، ؽفالً أْ ٘زٖ اٌؼاللخ ٟ٘ ػاللخ ع١ذح267، فٟ ؽ١ٓ اػزجش %45.2ِٚب ٔغجزٗ ؽفالً،  352ِّزبصح 

 ؽفالً أْ 14، وّب اػزجش %18.7 ؽفالً أْ ٘زٖ اٌؼاللخ ٟ٘ ػاللخ ػبد٠خ ٚثٍغذ ٔغجزُٙ 146، وّب اػزجش 34.3%

%.  1.8٘زٖ اٌؼاللخ ٟ٘ ػاللخ ع١ئخ ِٚب ٔغجزٗ 

( 19)عذٚي 

 ِزٛعؾ ػذد عبػبد اٌؼًّ ا١ِٛ١ٌخ ٌألؽفبي اٌؼب١ٍِٓ   

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ِزٛعؾ ػذد عبػبد اٌؼًّ ا١ِٛ١ٌخ  

6.8 2.6 
 

 عبػخ، ٚثبٔؾشاف 6.8أْ ِزٛعؾ ػذد عبػبد اٌؼًّ ا١ِٛ١ٌخ ٌألؽفبي اٌؼب١ٍِٓ ثٍغ  (19)ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي سلُ 

 .2.6ِؼ١بسٞ 
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( 20)عذٚي 

( 778= ػذد ) ؽظٛي األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اعبصاد أعجٛػ١خ 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ػذد ً٘ رؾظً ػٍٝ اعبصح أعجٛػ١خ 

 62.9 489ٔعُ 

 24.5 191أح١بٔب 

 12.6 98ال 

 

 ِٚب ، ؽفالً 489اٌز٠ٓ ٠ؾظٍْٛ ػٍٝ اعبصاد أعجٛػ١خ اٌؼب١ٍِٓ أْ ػذد األؽفبي  (20)ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي سلُ 

، ٚأْ ػذد %24.5 ثؤُٔٙ ٠ؾظٍْٛ أؽ١بٔبً ػٍٝ اعبصح أعجٛػ١خ ِٚب ٔغجزٗ ٚا ؽفالً أفبد191، وّب أْ %62.9ٔغجزٗ 

%. 12.6 ؽفالً ِٚب ٔغجزٗ 98األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ اٌز٠ٓ ال ٠ؾظٍْٛ ػٍٝ اعبصح أعجٛػ١خ ثٍغ 

( 21)عذٚي 

( 779= ػذد )ؽظٛي األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ فزشاد ساؽخ ١ِٛ٠خ 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ػذد ً٘ رؾظً ػٍٝ فزشاد ساؽخ ١ِٛ٠خ 

 37.1 289دائّبً 

 35.4 276أح١بٔبً 

 18.1 141ٔبدساً 

 9.4 73ال 
 

 ِٚب ، ؽفالً 289أْ ػذد األؽفبي اٌز٠ٓ ٠ؾظٍْٛ دائّبً ػٍٝ فزشاد ساؽخ ١ِٛ٠خ  (21) ٠زؼؼ ِٓ  اٌغذٚي سلُ 

، وّب ثٍغ %35.4 ؽفالً ثؤُٔٙ ٠ؾظٍْٛ أؽ١بٔبً ػٍٝ فزشاد ساؽخ ١ِٛ٠خ ِٚب ٔغجزٗ 276، وّب أفبد % 37.1ٔغجزٗ 

ٚأْ ػذد ، %18.1 ِٚب ٔغجزٗ ، ؽفالً 141ػذد األؽفبي اٌز٠ٓ أفبدٚا ثؤُٔٙ ٠ؾظٍْٛ ٔبدساً ػٍٝ فزشاد ساؽخ ١ِٛ٠خ 

، %9.4 ؽفالً ِٚب ٔغجزٗ 73األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ اٌز٠ٓ ال ٠ؾظٍْٛ ػٍٝ فزشاد ساؽخ ١ِٛ٠خ أصٕبء ػٍُّٙ ثٍغ 

 

( 22)جذٚي 
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( 778= عذد ) حصٛي األطفبي اٌعب١ٍِٓ عٍٝ رأ١ِٓ صحٟ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ػذد ؽظٛي أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ رؤ١ِٓ طؾٟ  

 58.4 454ال 

 41.6 324ٔعُ 

 

، فٟ ؽ١ٓ أْ ٕ٘بن %58.4 ؽفالً ػبِالً ال ٠ٍّىْٛ رؤ١ِٓ طؾٟ ٚٔغجزُٙ 454أْ ٕ٘بن  (22)٠ج١ٓ اٌغذٚي سلُ 

%.  41.6 ؽفالً ػبِالً ٠ٛعذ ٌذ٠ُٙ رؤ١ِٓ طؾٟ ِٚب ٔغجزٗ 324

 

 العاممينلألطفال   االضطرابات النفسية5-2
عمى حسب مقياس الصعوبات و التحديات    االضطرابات النفسية لمعينة  5-2-1 

 

( 23)عذٚي 

 ٌألؽفبي اٌؼب١ٍِٓ       ٚاٌزؾذ٠بدِزٛعؾ اٌّشبوً إٌفغ١خ ؽغت ِم١بط اٌظؼٛثبد

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ِزٛعؾ ػذد اٌجٕذ 

 4.4 20.1 766   الكمي كالتحدياتالصعكبات

 1.7 5.8 775ص٠بدح اٌحشوخ  

 2.1 4.5 778اٌّشبوً االٔفعب١ٌخ 

 1.8 4. 0 776اٌغٍٛن اٌغ١ئ 

 1.5 5.7 774اٌعاللبد ِع األلشاْ 
 

 

 ٚثبٔؾشاف 20.1 ػٕذ ٘ئالء األؽفبي ثٍغ  ٚاٌزؾذ٠بدأْ ِزٛعؾ ِم١بط اٌظؼٛثبدة( 23)ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي سلُ 

، فٟ ؽ١ٓ ثٍغ 1.7 ِؼ١بسٞ ٚثبٔؾشاف 5.8 األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ ثٍغ ٌذٜ" اٌؾشوخ ِزٛعؾ ص٠بدح ٚ ، 4.4ِؼ١بسٞ 

، وّب أْ ِزٛعؾ األؽفبي اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ 2.1 ِؼ١بسٞ ٚثبٔؾشاف 4.5 ٌذٜ ٘ئالء األؽفبي االٔفؼب١ٌخِزٛعؾ اٌّشبوً 
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، ٚأْ ِزٛعؾ االػطشاثبد فٟ ػاللبد األؽفبي ِغ ألشأُٙ ثٍغ 1.8 ِؼ١بسٞ ٚثبٔؾشاف 4ِٓ اٌغٍٛن اٌغ١ئ ثٍغ 

  (.1) ٚ٘زا ٠زؼؼ فٟ شىً سلُ .1.5 ِؼ١بسٞ ٚثبٔؾشاف 5.7

 

 

 

 

 

 

(  1)شكل 
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( 24)جدول 

( 766= عدد ) االضطرابات النفسية العامة عمى حسب مقياس الصعوبات و التحديات 5-2-1-1

ػذد   اٌّم١بط اٌىٍٟ ٌٍظؼٛثبد ٚ اٌزؾذ٠بد
النسبة المئوية  

 79.2 607 اضطراب شديد 
 12.5 96 اضطراب بسيط 

 8.3 63 ال يكجد اضطراب 
  نفسي كاضح ىكاضطرابنجد أف عدد األطفاؿ الذيف يعانكف مف  (24)كبالنظر إلي جدكؿ رقـ 

 اضطراب نفسي  طفبلن يعانكف مف96 أف ىناؾ اتضح في حيف ،%79.2 كما نسبتو ، طفبلن  607

 طفبلن فقط ال يعانكف مف اضطراب نفسي، ك ما نسبتو 63كأف ، %12.5بسيط، ك ما نسبتو 

 (.2)، كىذا يتضح في شكؿ رقـ 8.3%

 

( 2)شكل رقم 

 االضطرابات النفسية العامة عمى حسب مقياس الصعوبات و التحديات
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( 25)جدول 

(   775= عدد )زيادة الحركة لألطفال العاممين 

ػذد ص٠بدح اٌؾشوخ  
النسبة المئوية  

 33.9 263 اضطراب شديد 
 23.8 184 اضطراب بسيط 

 42.3 328 ال يكجد اضطراب 
 

 ، ؽفالً 263 شذ٠ذ فٟ ص٠بدح اٌؾشوخ اػطشاةٔغذ أْ ػذد األؽفبي اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ  (25)ٚثبٌٕظش اٌٟ اٌغذٚي سلُ 

 ِٚب ٔغجزٗ ، ؽفالً ٠ؼبْٔٛ ِٓ اػطشاة ثغ١ؾ فٟ ص٠بدح اٌؾشوخ184 أْ ٕ٘بن أرؼؼ، فٟ ؽ١ٓ %33.9ِٚب ٔغجزٗ 

  ٚ٘زا ٠زؼؼ فٟ ،%42.3 ِٚب ٔغجزٗ ، ؽفالً ال ٠ؼبْٔٛ ِٓ اػطشاة فٟ ص٠بدح اٌؾشوخ328، ٚأْ ٕ٘بن 23.8%

 ( .3)شىً سلُ 

 

 

 (3)شىً 
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ص٠بدح اٌحشوخ ٌذٜ األطفبي اٌعب١ٍِٓ  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

( 26)جدول 

(  778= عدد )درجة االضطراب االنفعالي لألطفال العاممين 

دسعخ االػطشاة االٔفؼبٌٟ  
النسبة عدد 

 38.0 296 اضطرب شديد  
 17.5 136 اضطراب بسيط  
 44.5 346 ال يكجد اضطراب 

 

،فٟ ؽ١ٓ %38 ؽفالً ٠ؼبْٔٛ ِٓ اػطشاثبد أفؼب١ٌخ شذ٠ذح ِٚب ٔغجزٗ 296أْ ٕ٘بن  (26)٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

 ؽفالً ال ٠ؼبْٔٛ ِٓ 346، ٚأْ ٕ٘بن %17.5 ؽفالً ٠ؼبْٔٛ ِٓ اػطشاثبد أفؼب١ٌخ ثغ١طخ ِٚب ٔغجزٗ 136أْ ٕ٘بن 

 (. 4)، ٚ٘زا ٠زؼؼ فٟ شىً سلُ %44.5اػطشاثبد أفؼب١ٌخ ِٚب ٔغجزٗ 

 (4)شىً 

دسجخ االضطشاة االٔفعبٌٟ ٌألطفبي اٌعب١ٍِٓ 
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( 27)جدول 

(  776= عدد )درجة اضطراب السموك السيئ لألطفال العاممين 

دسعخ اػطشاة اٌغٍٛن اٌغ١ئ 
النسبة المئوية عدد 

 56.3 437 اضطراب شديد  
 21.0 163 اضطراب بسيط 

 22.7 176 ال يكجد اضطراب 
 

 ِٚب ٔغجزٗ ، ؽفالً ٠ؼبْٔٛ ِٓ اػطشاة شذ٠ذ فٟ اٌغٍٛن437ٔغذ أْ ٕ٘بن  (27)ٚثبٌٕظش اٌٟ اٌغذٚي سلُ 

، ٚأْ ٕ٘بن %21 ؽفالً ٠ؼبْٔٛ ِٓ اػطشاة ثغ١ؾ فٟ اٌغٍٛن ِٚب ٔغجزٗ 163، فٟ ؽ١ٓ ارؼؼ أْ ٕ٘بن 56.3%

 ( .5)، ٚ٘زا ٠زؼؼ فٟ شىً سلُ %22.7 ؽفالً ال ٠ٛعذ ٌذ٠ُٙ اػطشاة فٟ اٌغٍٛن ِٚب ٔغجزٗ 176

 

 

 (5)شىً 
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دسجخ اضطشاة اٌغٍٛن اٌغٟء ٌألطفبي اٌعب١ٍِٓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 28)جدول 

(  774= عدد )العالقة مع األقران لألطفال العاممين 

ػذد اٌؼاللخ ِغ األلشاْ  
النسبة المئوية  

 79.1 612اضطراب شديد 
 14.3 111 اضطراب بسيط 

 6.6 51 ال يكجد اضطراب 
 

 ِٚب ٔغجزٗ ، ؽفالً ٠ؼبْٔٛ ِٓ اػطشاة شذ٠ذ فٟ ػاللبرُٙ ِغ ألشا612ُٙٔأْ ٕ٘بن   (28)٠ٚزؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

، ٚأْ ٕ٘بن %14.3 ِٚب ٔغجزٗ ، ؽفالً ٠ؼبْٔٛ ِٓ اػطشاة ثغ١ؾ فٟ اٌؼاللخ ِغ األلشا111ْ، ٚأْ ٕ٘بن 79.1%

(.  6)، ٚ٘زا ٠زؼؼ فٟ شىً سلُ %6.6 ِٚب ٔغجزٗ ، ؽفالً ال رٛعذ ٌذ٠ُٙ اػطشاثبد فٟ اٌؼاللخ ِغ األلشا51ْ
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 (6)شىً 

 

اٌعاللخ ِع األلشاْ ٌألطفبي اٌعب١ٍِٓ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العاممين  اضطراب القمق لدى األطفال 5-2-2
 

( 29)جدول 

(   774= عدد ) مقياس القمق لألطفال العاممين أبعاد 

النسبة عدد أبعاد مقياس القمق 
المئوية  

إنحراف معياري المتوسط 

 16.5 48.9 100 774 الكمي  القمؽ- 1
 3.2 7.9 20.6 160الكسكاس القيرم - 2
 3.4 6.9 18 140المخاكؼ االجتماعية  - 3
 3.3 6.8 17.7 136القمؽ العاـ كالقمؽ الزائد - 4
 5.4 6.8 17.7 136اليمع كالخكؼ مف األماكف الكاسعة  - 5
 3.5 5.9 15.3 119خكؼ االنفصاؿ عف األـ  -6
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 3.5 4.1 10.7 83مخاكؼ اإلصابة الجسدية  - 7
 

ػذد أفشاد ٚ،  16.5 ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ 48.9أْ ِزٛعؾ اٌمٍك ٌألؽفبي اٌؼب١ٍِٓ ثٍغ  (29)٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

 ، ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ 7.9ٚثّزٛعؾ % 20.6 ؽفالً، ِٚب ٔغجزٗ 160اٌؼ١ٕخ اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌٛعٛاط اٌمٙشٞ 

 ، 6.9 ؽفالً، ٚثّزٛعؾ  140اٌّخبٚف االعزّبػ١خ ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘ ِٓ ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ ٠ؼبْٔٛ % 18 ٚأْ ،3.2

، وّب ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ ٔغجخ أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌٍٙغ ٚاٌخٛف ِٓ 3.4ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ 

ِٓ % 17.7، ٚأْ 5.4، ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ 6.8، ٚثّزٛعؾ %17.7 ؽفالً، ِٚب ٔغجزٗ 136األِبوٓ اٌٛاعؼخ ثٍغ 

، ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ 6.8 ؽفالً، ٚثّزٛعؾ 136أفشاد اٌؼ١ٕخ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌمٍك اٌؼبَ ٚاٌمٍك اٌضائذ، ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘ 

  ؽفالً ٠ؼبْٔٛ ِٓ لٍك االٔفظبي ػٓ األَ، ِٚب 119، فٟ ؽ١ٓ أْ ٕ٘بن 3.3

 

 

 ، وّب ثٍغ ػذد أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِخبٚف 3.5، ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ 5.9ٚثّزٛعؾ % 15.3ٔغجزٗ 

 ٠زؼؼ فٟ  شىً  ٚ٘زا ،3.5، ٚثبٔؾشاف ِؼ١بس4.1ٞ، ٚثّزٛعؾ %10.7 ؽفالً، ِٚب ٔغجزٗ 83اإلطبثخ اٌغغذ٠خ 

 ( 7)سلُ 

 

( 7)شىً 

ِم١بط اٌمٍك ٌألطفبي اٌعب١ٍِٓ 
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 العاممين  االكتئاب لدى األطفال 5-2-3

 .3.5=  ٚ ثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ 19.8 ثؾغبة ِؼذي االوزئبة ٌذٜ األؽفبي رج١ٓ أْ ِزٛعؾ االوزئبة ٌذٜ األؽفبي ٘ٛ 

 

( 30)جدول 

( 780= عدد )االكتئاب لدى األطفال العاملين 

 االكتئاب
عدد 

النسبة المئوية  

 و د  كتئا   
596 76.4 

 23.6 184ال يكجد اكتئاب 
 

 نقطة 18كبحساب نسبة االكتئاب لدل األطفاؿ بحساب نقطة القطع لممقياس تبيف بأف مف يتجاكز 

ف عدد األطفاؿ العامميف فإ( 30)يتضح مف الجدكؿ رقـ ك ما فكؽ يشخص كحالة اكتئاب، ككما 

، في حيف بمغ عدد ىؤالء األطفاؿ %76.4 كما نسبتو ، طفبلن 596الذيف يعانكف مف االكتئاب بمغ 

( . 8)، كىذا يتضح في شكؿ رقـ %23.6 كما نسبتو ، طفبلن 184الذيف ال يعانكف مف االكتئاب 

 (8)شكل 
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االكتئاب لدي األطفال العاممين 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 دساعخ اٌؼاللبد ث١ٓ االػطشاثبد إٌفغ١خ ٌٍؼ١ٕخ  5-3

 

( 31)عذٚي 

 ث١ٓ األِشاع إٌفغ١خ ٌألؽفبي اٌؼب١ٍِٓ  اد اٌؼالق

المرض 
1 

2 3 

 0.37** 0.27** مقياس القمؽ - 1
 0.40**  0.27**مقياس االكتئاب - 2
  0.40** 0.37**  الصعكبات كالتحدياتمقياس - 3
 

لقياس العبلقة ما بيف األمراض النفسية في األطفاؿ العامميف، فقد تـ حساب ىذه العبلقة باستخداـ 

حصائية ما اأف ىناؾ عبلقة ذات داللة  (31)معامؿ ارتباط بيرسكف، حيث تبيف مف الجدكؿ رقـ 

، كما أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف القمؽ .(r=0.27,p=0.01)بيف القمؽ كاإلكتئاب

كتكجد أيضان عبلقة ذات  (.r=0.37,p=0.01) لممشاكؿ النفسية  كالتحدياتكمقياس الصعكبات

(.  r=0.40,p=0.01 ) كالتحدياتداللة إحصائية ما بيف اإلكتئاب كمقياس الصعكبات
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( 32)جدول 

 لألطفال العاممين   الصعوبات والتحديات مقياس أبعاد بين ات العالق

 4 3 2 1الصعوبات والتحديات مقياس 
 0.14** 0.08* 0.20** زيادة الحركة - 1
 0.05 0.32**  0.20**مشاكؿ إنفعالية - 2
- 0.003  0.32** 0.08*السمكؾ السيئ - 3
 - 0.003 0.05 0.14**سكء العبلقات مع األقراف  - 4

 

 ٌذٜ األؽفبي اٌؼب١ٍِٓ، رُ اعزخذاَ ِؼبًِ اسرجبؽ اٌظؼٛثبد ٚاٌزؾذ٠بد اٌفشػ١خ ٌّم١بط األثؼبد ث١ٓ ادٌم١بط اٌؼالق

أْ ٕ٘بن ػاللخ راد دالٌخ اؽظبئ١خ ِب ث١ٓ ص٠بدح اٌؾشوخ ٚاٌّشبوً   (32)ث١شعْٛ، ؽ١ش ارؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

، ٚوزٌه ٕ٘بن ػاللخ راد دالٌخ اؽظبئ١خ ِب ث١ٓ ص٠بدح اٌؾشوخ ٚاٌغٍٛن اٌغ١ئ (r=0.20,p=0.01)اإلٔفؼب١ٌخ 

(r=0.08.,p=0.01) ْٚأ٠ؼبً ٕ٘بن ػاللخ راد دالٌخ اؽظبئ١خ ِب ث١ٓ ص٠بدح اٌؾشوخ ٚعٛء اٌؼاللخ ِغ األلشا ،

(r=0.14,p=0.05 .)
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، وّب أٔٗ (r=0.32,p=0.01) ٚاٌغٍٛن اٌغ١ئ ث١ٓ اٌّشبوً االٔفؼب١ٌخٚأ٠ؼبً ٕ٘بن ػاللخ راد دالٌخ اؽظبئ١خ ِب 

فٟ ؽ١ٓ أٔٗ  (.r=0.05)ال رٛعذ ػاللخ راد دالٌخ اؽظبئ١خ ِب ث١ٓ اٌّشبوً اإلٔفؼب١ٌخ ٚعٛء اٌؼاللبد ِغ األلشاْ 

(. r=-0.003)١ٌظ ٕ٘بن ػاللخ راد دالٌخ اؽظبئ١خ ِب ث١ٓ اٌغٍٛن اٌغ١ئ ٚعٛء اٌؼاللبد ِغ األلشاْ 

 
 
 
 
 
 
 
( 33)جدول 

   مظاىر القمق لدى األطفال العاممين بين ات العالق

 6 5 4 3 2 1مظاىر القمق 

** القمؽ العاـ كالقمؽ الزائد - 1

0.42 

**

0.43 

**

0.50 

**

0.37 

**

0.46 
**المخاكؼ االجتماعية - 2

0.42 
 **

0.36 

**

0.36 

**

0.36 

**

0.45 
**الكسكاس القيرم - 3

0.43 

**

0.36 
 **

0.41 
**

0.28 

**

0.39 
**اليمع كالخكؼ مف األماكف الكاسعة  - 4

0.50 

**

0.36 

**

0.41 
 **

0.59 

**

0.58 
**مخاكؼ اإلصابة الجسدية - 5

0.37 

**

0.36 

**

0.28 

**

0.59 
 **

0.62 
**خكؼ اإلنفصاؿ عف األـ - 6

0.46 

**

0.45 

**

0.39 

**

0.58 

**

0.62 
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 الفرعية لمقياس القمؽ لدل األطفاؿ العامميف، تـ استخداـ معامؿ ارتباط  األبعاد بيفاتلقياس العبلؽ

أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف القمؽ العاـ  (33)بيرسكف، حيث تبيف مف الجدكؿ رقـ 

كما أف ىناؾ عبلقة ذا ت داللة إحصائية ما  (r=0.42,p=0.01)كالزائد كالمخاكؼ االجتماعية 

، ككذلؾ ىناؾ عبلقة ذات داللة (r=0.43,p=0.01)بيف القمؽ العاـ كالزائد كالكسكاس القيرم 

، كما أف (r=0.50,p=0.01)إحصائية ما بيف القمؽ العاـ كالزائد كالخكؼ مف األماكف الكاسعة 

ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف القمؽ العاـ كالزائد كمخاكؼ اإلصابة الجسدية 

r=0.37,p=0.01)) كأيضان ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف القمؽ العاـ كالزائد كخكؼ ،

(. r=0.46,p=0.01)اإلنفصاؿ عف األـ 

كما أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف المخاكؼ االجتماعية كالكسكاس القيرم 

(r=0.36,p=0.01) كأيضان ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف المخاكؼ االجتماعية ،

، كما أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ما (r=0.36,p=0.01)كالخكؼ مف األماكف الكاسعة 

، كأيضان تكجد عبلقة (r=0.36,p=0.01)بيف المخاكؼ االجتماعية كمخاكؼ اإلصابة الجسدية 

ذات داللة إحصائية ما بيف المخاكؼ االجتماعية كخكؼ اإلنفصاؿ عف األـ  

(r=0.45,p=0.01.)  

كتكجد أيضان عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف الكسكاس القيرم كالخكؼ مف األماكف الكاسعة 

(r=0.41,p=0.01) كأيضان ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف الكسكاس القيرم كمخاكؼ ،

، كما أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف الكسكاس (r=0.28,p=0.01)اإلصابة الجسدية 

(. r=0.39,p=0.01)القيرم كخكؼ اإلنفصاؿ عف األـ 
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كأيضان ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف الخكؼ مف األماكف الكاسعة كمخاكؼ اإلصابة 

، كما أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف الخكؼ مف (r=0.59,p=0.01)الجسدية 

(. r=0.58,p=0.01)األماكف الكاسعة كخكؼ اإلنفصاؿ عف األـ 

 عف االنفصاؿكأيضان ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف مخاكؼ اإلصابة الجسدية كخكؼ 

  (.r=0.62,p=0.01)األـ 
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 الساألس  الفصل

اإلاسمساااا والستمبماا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

السادس الفصل 

االستنتاجات والتضمينات 

 

 مناقشة النتائج 6-1

مقدمة  

 التي تـ عرضيا أدبيات الدراسةيبحث ىذا الفصؿ في مناقشة نتائج الدراسة المعركضة عمى ضكء 

في فصؿ سابؽ، كمدل الترابط مف عدمو بالنسبة لنتائج ىذه الدراسة مقارنة مع المراجع األدبية، 

كسيعرض الباحث في ىذا الفصؿ آرائو المتعمقة بنتائج ىذه الدراسة، عممان بأف ىناؾ قمة في 

 بيا لمناقشة نتائج ىذه الدراسة، حيث اعتمد الباحث في مناقشتو االستعانةدراسات سابقة يمكف 

لنتائج ىذه الدراسة عمى القميؿ مف المراجع التي تكفرت، ثـ عمى مبلحظاتو لمكاقع الذم يعيش فيو 

 . األطفاؿ العامميف في قطاع غزة

 

  ظاىرة عمالة األطفال في قطاع غزة 6-1-1

لقد اتضحت مف خبلؿ ىذه الدراسة عدة نتائج ُتدلؿ عمى ضركرة اىتماـ المختصيف بظاىرة عمالة 

كىذه . سنة (14.8)األطفاؿ، حيث اتضح أف متكسط أعمار األطفاؿ العامميف في ىذه الدراسة 

المرحمة العمرية تعد مف المراحؿ الخطيرة التي يمر بيا الطفؿ، فالطفؿ في ىذه المرحمة يحتاج إلي 

العناية كاالىتماـ مف قبؿ األسرة كالمدرسة، فيجب تكفير الحماية النفسية كاالجتماعية ليذه الفئة مف 

. األطفاؿ 
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كما اتضح مف ىذه الدراسة أف ىناؾ نسبة عالية مف األطفاؿ العامميف يقيمكف في المخيمات، حيث 

كىذا يدلؿ عمى أف المخيمات مف أكثر المناطؽ التي تعاني مف مشاكؿ %. 51.9كصمت نسبتيـ 

. اقتصادية، مما أدل إلي قياـ األسرة بدفع أبنائيا نحك العمؿ

مف ىؤالء األطفاؿ حاصميف % 39.2أما عف المستكل التعميمي ألفراد عينة الدراسة فقد إتضح أف 

عمالة "كىذا متقارب إلي حد كبير مع دراسة شكرم صابر حكؿ . عمى الشيادة اإلعدادية فقط

مف األطفاؿ العامميف حاصميف % 36.2حيث أظيرت ىذه الدراسة أف " األحداث في قطاع غزة

أف أعمى نسبة " أميف بيضكف"كما أظيرت دراسة . عمى مؤىؿ عممي كىك الشيادة اإلعدادية

، ككانت نتائج %38.8لمستكل تعميـ األطفاؿ العامميف كانت المرحمة اإلعدادية، حيث كصمت إلي 

متقاربة إلي حد كبير مع نتيجة الدراسة الحالية، حيث كانت نسبة  (2002الجمدة ك الحايؾ،)دراسة 

، كىذا يشير بكضكح إلي أف %39.1األطفاؿ العامميف الذيف مستكاىـ التعميمي المرحمة اإلعدادية 

األغمبية العظمى مف األطفاؿ العامميف ىي مف المستكيات التعميمية المتدنية، األمر الذم قد 

يعرضيـ لبلستغبلؿ االقتصادم نتيجة عدـ قدرة ىؤالء األطفاؿ عمى فيـ حقكقيـ، أك عدـ مقدرة 

األسرة عمى تغطية المصاريؼ الدراسية ألبنائيا، مما يؤدم إلي قياـ ىذه األسرة بدفع أبنائيا لمعمؿ 

منيـ % 28.5بالنظر إلي طبيعة عمؿ ىؤالء األطفاؿ فإننا نجد أف ككترؾ المدرسة في سف مبكرة، 

يعممكف في التجارة، ك % 12.8يعممكف كباعة متجكليف، ك % 28.3يعممكف في الصناعة، ك

يعممكف كعماؿ % 8.7يعممكف في الزراعة، ك % 9.9يعممكف كبائعيف عمى بسطة، ك % 11.8

حرفييف يكمييف، كىناؾ تقارب كاضح بيف ىذه النتيجة كبيف نتيجة مسح القكل العاممة في الضفة 

الغربية كقطاع غزة كالذم أعده الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، حيث إتضح مف ىذا المسح 

يعممكف في الصناعة، كأف % 26.8أف تكزيع األطفاؿ العامميف حسب النشاط االقتصادم ىك 

يعممكف في الزراعة ، كما أشارت كذلؾ دراسة اليكنسيؼ حكؿ األطفاؿ العامميف في قطاع % 28.1
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مف ىؤالء األطفاؿ يعممكف في الصناعة، كما أنيـ يعممكف في قطاعات أخرل % 30غزة إلي أف 

" شكرم صابر"كما أظيرت دراسة . (1998أبك ىيف، )مثؿ البيع المتجكؿ كالبناء كالزراعة كالتجارة 

يعممكف في تجارة الجممة % 8.8كأف . مف األطفاؿ العامميف يعممكف في مجاؿ الزراعة% 11.2أف 

كىذا متقارب مع نتائج الدارسة الحالية، كقد يرجع ارتفاع نسبة األطفاؿ الذيف يعممكف في . كالمفرؽ

مجاؿ الصناعة إلي أف ذلؾ العمؿ يتناسب مع طبيعة عمؿ ىؤالء األطفاؿ في األعماؿ األكلية 

كاليدكية، كالحاجة إلييـ مف قبؿ أصحاب العمؿ، إضافة إلي انتشار المشركعات الصناعية الصغيرة 

. في قطاع غزة 

.  شيكؿ416.1كمف ناحية أخرل فإف متكسط الدخؿ الشيرم لؤلطفاؿ العامميف في ىذه الدراسة بمغ 

.  شيكؿ612، (1997النبريص ك خمؼ، )في حيف بمغ متكسط دخؿ األطفاؿ العامميف في دراسة 

 750مف ىؤالء األطفاؿ كاف معدؿ أجرىـ % 58.3أف  (1999بيضكف، )كما إتضح مف دراسة 

مف ىؤالء األطفاؿ % 52.5أف  (2000شكرم صابر، )في حيف إتضح عف دراسة . شيكؿ شيريان 

الجمده ك الحايؾ، )إال أننا نبلحظ في دراسة . شيكؿ 1000-500يتراكح دخميـ الشيرم مف 

 شيكؿ، كيتضح 500أف أكثر مف نصؼ أفراد العينة يحصمكف عمى أجر شيرم اقؿ مف  (2002

مف ذلؾ أف األجكر الخاصة بالطفؿ العامؿ تعد أجكر منخفضة نظران لعدـ كجكد الخبرة لدل ىؤالء 

 كما قد .األطفاؿ، ككنتيجة لعدـ كجكد قانكف يحدد األجكر ليذه الفئة كيمـز أرباب العمؿ بالتقيد فيو

يرجع ذلؾ إلي انتشار معدؿ البطالة نتيجة لمكضع األمني كالسياسي كاإلغبلقات المتكررة لقطاع 

. غزة

، كقد ان  فرد9.5كمف نتائج ىذه الدراسة أيضان أف متكسط عدد أفراد أسر األطفاؿ العامميف بمغ 

مطابقة ليذه النتيجة حيث أظيرت ىذه الدراسة أف  (1997النبريص ك خمؼ، )جاءت نتيجة دراسة 

في حيف ظير . مف األطفاؿ العامميف يعيشكف في عائبلت مككنو مف تسعة أفراد أك أكثر% 44.8
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مف أسر األطفاؿ العامميف تتككف مف % 73أف أكثر مف  (2001الشامي كأبك عيطة، )في دراسة 

مف األطفاؿ % 72.1، أظيرت أف عدد عائبلت (1999بيضكف، ) أفراد، كما أف دراسة 6-8

.  أفراد7-5العامميف يتراكح بيف  

 بمغ متكسط عدد أفراد األسرة دحكؿ ظاىرة عمؿ األطفاؿ في مصر فؽ (1998رمزم، )كفي دراسة 

كقد يككف ارتفاع عدد أفراد أسر األطفاؿ العامميف ىك أحد العكامؿ التي .  أفراد7.1ألفراد البحث 

. يجعؿ األسرة أف تدفع بأبنائيا نحك العمؿ لممساىمة في زيادة دخميا

كما اتضح مف نتائج ىذه الدراسة أف عبلقة األطفاؿ العامميف مع أصحاب العمؿ ىي عبلقة ممتازة 

بأنيا عبلقة عادية، % 24.8بأنيا جيدة، كأف % 31.8، في حيف أفاد %39.5حيث بمغت نسبتيـ 

. بأنيا عبلقة سيئة% 3.9ك 

مف األطفاؿ % 56.2، حيث أفاد (2000صابر، )كقد جاءت ىذه النتائج متقاربة مع نتائج دراسة 

بأنيا % 17.5بأنيا عبلقة جيدة، ك % 22.5 ىذه العبلقة ىي عبلقة طبيعية لمغاية، ك بأفالعامميف

في . مف ىؤالء األطفاؿ بأف عبلقتيـ بأصحاب العمؿ عبلقة سيئة% 3.8عبلقة عادية، كقد أفاد 

مف األطفاؿ العامميف اعتبركا أف % 29.6، أف (2002الجمدة ك الحايؾ، )حيف نبلحظ في دراسة 

اعتبركا أف ىذه العبلقة ىي عبلقة جيدة، ك % 43.5عبلقتيـ بأصحاب العمؿ ىي عبلقة ممتازة، 

.  اعتبركا أف ىذه العبلقة ىي عبلقة سيئة% 2.6اعتبركىا عبلقة عادية، كأف % 24.3

كمف ذلؾ فإننا نبلحظ أف طبيعة العبلقة بيف األطفاؿ العامميف كأرباب العمؿ في أغمبيا تقع بيف 

عبلقة ممتازة كعبلقة جيدة، كىذا يرجع إلي أف طبيعة العبلقات بيف ىؤالء األطفاؿ كأصحاب العمؿ 

تقـك عمى عبلقات اجتماعية كدية تربطيا طبيعة االتفاقات الكدية في عممية تشغيؿ ىؤالء األطفاؿ، 

يرجع ذلؾ إلي عدـ إدراؾ األطفاؿ العامميف لحقكقيـ القانكنية، كما أف ضعؼ المستكل قد كما 

الباحثيف عف عمؿ يحكؿ دكف مطالبة أعداد األطفاؿ االقتصادم ألسر األطفاؿ العامميف كزيادة 
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ـ، كذلؾ نتيجة لظركؼ االنتفاضة كما ترتب عمييا مف اإلغبلقات المتكررة لممناطؽ األطفاؿ بحقكقو

. الفمسطينية، كككف الطفؿ ىك الذم يقـك بدكر المعيؿ لؤلسرة

كىذه النتيجة .  ساعة6.8كما أظيرت ىذه الدراسة أف متكسط عدد ساعات العمؿ اليكمية بمغ 

مف األطفاؿ % 89متطابقة مع نتيجة دراسة الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، حيث أفاد 

، أف (2000صابر، )كما جاء أيضان في دراسة . العامميف أنيـ يعممكف أكثر مف ست ساعات يكميان 

النبريص ك )مف األطفاؿ العامميف يعممكف أكثر مف ست ساعات في حيف أظيرت دراسة % 78.8

كقد .  ساعة8.8، أف متكسط عدد ساعات العمؿ اليكمية لؤلطفاؿ العامميف ىك (1997خمؼ، 

يرجع ارتفاع عدد ساعات العمؿ اليكمية لؤلطفاؿ العامميف إلي عدـ إدراؾ ىؤالء األطفاؿ لحقكقيـ 

القانكنية، كما قد يرجع ذلؾ إلي ارتباط األجر بساعات العمؿ، مما قد ينعكس ذلؾ سمبان عمى عممية 

 كما قد يرجع ؾ إلي تدني مستكيات دخؿ األسرة .نمك ىؤالء األطفاؿ مف الناحية الجسمية كالنفسية

  .كانتشار البطالة، كبالتالي إحساس األسرة بالعجز في تمبية اإلحتياجات المختمفة ألبنائيا

كمف عرض النتائج السابقة كمقارنتيا بنتائج بعض الدراسات التي أجريت في مجاؿ عمالة األطفاؿ 

فإنو يتضح لنا بأنو ال بد مف المختصيف أف ييتمكا بيذه الفئة مف األطفاؿ، كىذا يجيب عمى 

التساؤؿ األكؿ ليذه الدراسة، لذلؾ يجب أف تشارؾ جميع المؤسسات الحككمية كاألىمية في الحد 

 .مف إنتشار ىذه الظاىرة كالعمؿ عمى تقميؿ آثارىا المختمفة التي تحد مف أداء الطفؿ الفمسطيني 

 

 

 

  أثر المستوى االقتصادي عمى عمالة األطفال 6-1-2
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.  شيكبلن 1188.1لقد بينت نتائج ىذه الدراسة أف متكسط الدخؿ الشيرم ألسر األطفاؿ العامميف 

 شيكبلن شيريان، ألسرة 1642 كالمحدد ب 2001كىك دخؿ متدف حيث بمغ خط الفقر المكافئ لمعاـ 

. مككنة مف بالغيف اثنيف كأربعة أطفاؿ، كبالتالي فإف أسر ىؤالء األطفاؿ تعيش تحت خط الفقر

كقد جاءت . ان  فرد9.5عممان بأف متكسط عدد أفراد أسر األطفاؿ العامميف قد بمغ في ىذه الدراسة 

الجمدة ك الحايؾ، )ىذه النتيجة متقاربة إلي حد كبير مع بعض الدراسات، حيث بينت دراسة 

كمما يؤكد .  شيكؿ1000، أف ما يقارب مف نصؼ العينة ال يتعدل دخؿ أسرىـ الشيرم (2002

، حيث أظيرت ىذه الدراسة كالتي أجريت في مصنع لمسجاد في (1994راضي، )ذلؾ أيضان دراسة 

كما . مف األطفاؿ العامميف ينتمكف إلي أسر ذات مستكل اقتصادم متدف% 89المغرب، أف 

أظيرت دراسة اليكنيسيؼ التي أجريت في لبناف أف أكثر مف نصؼ أفراد العينة تعاني أسرىـ مف 

كفي دراسة أخرل أجريت في السكداف أظيرت أف . (1995بمكط، )تدني المستكل االقتصادم 

األطفاؿ العامميف ىـ فئة مف األطفاؿ نزحت مف المناطؽ األكثر فقران، تعاني مف قمة الدخؿ كانعداـ 

كمما يؤكد ذلؾ أيضان النتيجة التي تكصمت إلييا الدراسة كالمتعمقة . (1993فرجاني، )فرص العمؿ 

مف ىؤالء األطفاؿ سبب عمميـ إلي زيادة %65.1بأسباب  التحاؽ األطفاؿ بالعمؿ، حيث أرجع 

دخؿ األسرة كالمساعدة في مشركع األسرة، كىذا ما أكدتو بعض الدراسات، مثؿ دراسة الجياز 

مف األطفاؿ العامميف في الضفة الغربية % 67.7المركزم لئلحصاء الفمسطيني، حيث تبيف أف 

، (1999الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، ). كقطاع غزة يقكمكف بالعمؿ لحاجة أسرىـ المادية

مف األطفاؿ العامميف يساعدكف أسرىـ ماديان بصكرة % 66.3أف " شكرم صابر"كما أظيرت دراسة 

، حيث أظيرت ىذه (2002الجمدة ك الحايؾ،)كما أكدت ذلؾ دراسة . (2000صابر، )دائمة 

مف األطفاؿ العامميف اعتبركا أف سبب التحاقيـ بالعمؿ يعكد ألسباب % 61.7الدراسة أف 

في حيف أظيرت دراسة عف ظاىرة عمؿ األطفاؿ في جميكرية مصر العربية، كالتي قاـ . إقتصادية 



 120 

مف األطفاؿ % 39.9بيا المركز القكمي لمبحكث االجتماعية كالجنائية بالتعاكف مع اليكنسيؼ، أف 

العامميف ، أرجعكا سبب التحاقيـ بالعمؿ إلي مساعدة أسرىـ ماديا، كما ظير مف نتائج نفس 

مف أميات ىؤالء األطفاؿ اعتبرف أف عمؿ أطفاليف يساىـ في الدعـ المادم % 81الدراسة أف 

(. 1995عازر ك رمزم، )لؤلسرة 

كمما سبؽ يتضح أف تدني المستكل االقتصادم ألسر األطفاؿ العامميف يمعب دكران كاضحان في دفع 

الطفؿ لمعمؿ، كىذا يجيب عمي التساؤؿ الثاني ليذه الدراسة كيؤكد صحة الفرضية األكلى بأف ىناؾ 

عبلقة إيجابية بيف ضعؼ الحالة االقتصادية لؤلسرة كبيف عمالة األطفاؿ، كقد يرجع ذلؾ إلي 

، كما قد يرجع ذلؾ إلي  في مكاجية متطمبات المعيشةلؤلسرة كمساعدتياتحسيف الكضع المادم 

عجز األب عف سد حاجات األبناء، كعدـ مقدرتو عمى القياـ بأعماؿ معينة ال تتناسب مع سنة، 

فيككف الطفؿ ىك البديؿ في ىذا العمؿ، إضافة إلي انتشار البطالة نتيجة لمنع قكات االحتبلؿ 

.  لآلالؼ مف العماؿ الفمسطينييف لبللتحاؽ بأعماليـ

 

 ضعف مستوى التحصيل الدراسي وأثره في دفع الطفل لمعمل 6-1-3

لقد اتضح مف ىذه الدراسة أف ىناؾ نسبة عالية مف األطفاؿ العامميف كاف سبب تركيـ لممدرسة ىك 

مف % 29.8، كما بينت الدراسة أف %40.7ضعؼ التحصيؿ الدراسي حيث بمغت ىذه النسبة 

.  ىؤالء األطفاؿ التحقكا بالعمؿ نتيجة فشميـ في الدراسة

متقاربة إلي حد كبير مف نتائج ىذه الدراسة  (2002الجمدة ك الحايؾ، )كقد جاءت نتائج دراسة 

مف األطفاؿ العامميف أف سبب تركيـ لمدراسة ىك ضعؼ التحصيؿ الدراسي، % 42.6حيث أفاد 

مف ىؤالء األطفاؿ كاف سبب التحاقيـ بالعمؿ ىك الفشؿ في % 53.9كما جاء في نفس الدراسة أف 

كمما يؤكد أيضان عمى ىذه النتيجة دراسة المركز القكمي لمبحكث االجتماعية كالجنائية في . الدراسة
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مف األطفاؿ العامميف % 49.6القاىرة بالتعاكف مع اليكنسيؼ، حيث أظيرت ىذه الدراسة أف 

كما جاء في دراسة أخرل لنفس المركز كالتي . اعتبركا أف سبب التحاقيـ بالعمؿ ىك الفشؿ الدراسي

مف األطفاؿ العامميف سبب عمميـ إلي % 52أجريت في منطقة شبرا الخيمة، أرجع خبلليا نسبة 

(. 1995عازر ك رمزم، ) الفشؿ في الدراسة

مف ىؤالء األطفاؿ، % 48كما جاء أيضان في دراسة أجريت في لبناف عف عمؿ األطفاؿ، أف 

(.  1993فرجاني،  )اعتبركا أف سبب دخكليـ إلي ساحة العمؿ كاف الرسكب الدراسي 

كيتضح مما سبؽ أف ضعؼ مستكل التحصيؿ الدراسي لو أثر كاضح في دفع الطفؿ لمعمؿ، كىذا 

يجيب عمى التساؤؿ الثالث ليذه الدراسة، كما أنو يؤكد صحة الفرضية الثانية لمدراسة كىي بأنو 

حيث جاءت نتائج .  تكجد عبلقة إيجابية ما بيف ضعؼ مستكل التحصيؿ الدراسي كعمالة األطفاؿ

ىذه الدراسة متقاربة إلي حد كبير مع نتائج الدراسات التي تـ استعراضيا كالتي أكدت عمى أف 

ضعؼ التحصيؿ الدراسي ىك أحد دكافع الطفؿ نحك العمؿ، كىذا يرجع إلي عدـ مقدرة بعض 

تدني المستكل  إضافة إلي األسر عمى اإلنفاؽ عمى تعميـ أبنائيـ ضعيفي التحصيؿ الدراسي،

، كما قد يرجع ذلؾ إلي أف التعميـ قد فقد كاقعيتو، كما أنو ال يكجد نظاـ االقتصادم ليذه األسر

حكافز لممدرسيف، كما أنو ليس لممدرس قدرة عمى ضبط التبلميذ داخؿ المدرسة، إضافة إلي أنو ال 

تكجد متابعة بشكؿ كاضح مف قبؿ األسرة ألبنائيـ أثناء فترة الدراسة، مما يزيد مف تسرب األطفاؿ 

  .مف المدرسة كاتجاىيـ نحك سكؽ العمؿ

 

 

 

 الصحة النفسية لألطفال العاممين 6-1-4
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لممشاكؿ النفسية عند األطفاؿ، كىذا  كالتحديات لقد تـ في ىذه الدراسة استخداـ مقياس الصعكبات

المقياس ىك مقياس ثابت ُيستعمؿ عمى نطاؽ كاسع لمكشؼ عف المشاكؿ السمككية كاالنفعالية لدل 

، كما أف النتائج تقيس الصعكبات الكمية، كلو عدة بنكد فرعية يقـك (Thabet et al, 2004)األطفاؿ 

. زيادة الحركة، المشاكؿ االنفعالية، العبلقة مع األقراف، كالسمكؾ السيئ: بقياسيا كىي

مف األطفاؿ العامميف % 39.9كباستخداـ ىذا المقياس فقد ظيرت عدة نتائج، كاف مف أىميا أف 

مػف ىؤالء األطفاؿ يعانكف مف اضطرابات % 38يعانكف مف اضطراب شديد في زيادة الحركة، كأف 

انفعالية شديدة، كأف أكثر مف نصؼ أفراد العينة يعانكف مف اضطراب شديد في السمكؾ السيئ 

مف ىؤالء األطفاؿ يعانكف مف اضطرابات % 79.1، باإلضافة إلي أف %56حيث بمغت نسبتيـ 

كنتيجة لندرة الدراسات التي قامت ببحث مكضكع عمالة األطفاؿ . شديدة في عبلقاتيـ مع أقرانيـ

كتأثيرىا عمى معاناة األطفاؿ مف مشاكؿ سمككية، فسكؼ نستعرض بعض الدراسات التي قامت 

بدراسة تأثير البيئة الضاغطة عمى معاناة الطفؿ مف مشاكؿ سمككية، كمف ىذه الدراسات، دراسة 

، حيث أظيرت ىذه الدراسة أف لمعمؿ تأثيرات سمبية عمى شخصية الطفؿ، تتمثؿ (1997حمزة، )

(. 1994ناصؼ، )كما بينت دراسة . بالنظرة العدكانية كقمة الفرص المتاحة لمتعبير عف المشاعر

، الحمكاني)كما أظيرت دراسة . أف األطفاؿ العامميف كانكا أكثر عدكانية مف األطفاؿ غير العامميف

. أف أىـ المخاطر المترتبة عمى عمالة األطفاؿ اكتساب الطفؿ العامؿ سمككيات منحرفة (2000

مف األطفاؿ تأثرت عبلقاتيـ بأسرىـ % 20.4اتضح أف . (1997النبريص ك خمؼ، )كفي دراسة 

. سمبان نتيجة لمعمؿ 

مف ىؤالء األطفاؿ يتعرضكف لمضرب % 26.2، أف (1998أبك ىيف، )كما أظيرت دراسة 

، اتضح أف (1993سعد الديف، )كفي دراسة . كاإلىانة كالمعاناة مف األسرة إف لـ يذىبكا لمعمؿ

ىناؾ انخفاض في التكافؽ األسرم كالشخصي كاالجتماعي لدل األطفاؿ العامميف مقارنة باألطفاؿ 
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كالتحديات باستخداميا مقياس الصعكبات  (2000ثابت، )في حيف أظيرت دراسة . غير العامميف

كفي . مف األطفاؿ يعانكف مف مشاكؿ إنفعالية% 73 طفؿ في محافظات غزة، أف 322عمى 

لمعرفة نكع المشاكؿ النفسية التي أقر بيا األطفاؿ (2004ثابت، )دراسة أخرل لنفس الباحث 

، أما المدرسكف فقد أشاركا إلي %4.1، كالمشاكؿ العاطفية %5.3أنفسيـ، فشممت زيادة الحركة 

مف األطفاؿ عانكا مف السمكؾ السيئ ، كيتضح مما سبؽ أف ىناؾ فرؽ كاضح بيف % 3.1أف 

نتائج ىذه الدراسة كنتائج بعض الدراسات األخرل آخذيف بعيف االعتبار أف الدراسات  األخرل كاف 

تقيس المشاكؿ السمككية لدل األطفاؿ الذيف يعيشكف في بيئات ضاغطة، إال أف ىذه النتائج 

أظيرت أف لظاىرة عمؿ األطفاؿ تأثير كاضح عمى معاناة الطفؿ مف مشاكؿ سمككية، كىذا يجيب 

عمى التساؤؿ الرابع ليذه الدراسة، كما أنو يثبت صحة الفرضية الثالثة لمدراسة كىي أنو تكجد عبلقة 

ذات داللة إحصائية بيف عمؿ الطفؿ كمعاناتو مف مشاكؿ سمككية، كىذا قد يرجع إلي نقص 

االىتماـ كالرعاية كالمتابعة مف قبؿ األسرة ليؤالء األطفاؿ نتيجة لخركجيـ لفترات طكيمة خارج 

 ىؤالء األطفاؿ في أعماؿ غير شرعية تجعميـ يمارسكف احتماؿ استغبلؿالمنزؿ، إضافة إلي 

.  سمككيات غير مقبكلة اجتماعيان 

 

 تأثير عمل األطفال عمى معاناتيم من القمق 6-1-5

الكسكاس القيرم، المخاكؼ االجتماعية، :  كىيأبعادلمقمؽ بستو " سبينس" مقياس أبعادلقد ُحددت 

الخكؼ مف األماكف الكاسعة، القمؽ العاـ كالقمؽ الزائد، كقمؽ االنفصاؿ عف األـ، كمخاكؼ اإلصابة 

مف األطفاؿ العامميف يعانكف مف الكسكاس % 20.6كقد اتضح مف نتائج ىذه الدراسة أف . الجسدية

، كأف نسبة األطفاؿ الذيف يعانكف مف المخاكؼ (3.2، كبانحراؼ معيارم 7.9كبمتكسط )القيرم 

مف ىؤالء األطفاؿ % 17.7، كما أف (3.4، كبانحراؼ معيارم6.9كبمتكسط )% 18االجتماعية 
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، كنفس النسبة (5.4، كبانحراؼ معيارم 6.8كبمتكسط )يعانكف مف الخكؼ مف األماكف الكاسعة 

كانت لؤلطفاؿ الذيف يعانكف مف القمؽ العاـ كالقمؽ الزائد، في حيف اتضح أف نسبة األطفاؿ الذيف 

، (3.5، كبانحراؼ معيارم 5.9كبمتكسط )% 15.3يعانكف مف قمؽ االنفصاؿ عف األـ بمغت 

% 10.7باإلضافة إلي أف نسبة ىؤالء األطفاؿ الذيف يعانكف مف مخاكؼ اإلصابة الجسدية بمغت 

(. 3.5، كبانحراؼ معيارم 4.1كبمتكسط )

كعند مقارنة ىذه النتائج ببعض نتائج الدراسات السابقة، فإننا نجد في دراسة ُأجريت لمعرفة مدل 

-10)انتشار القمؽ لدل األطفاؿ، فقد قدرت نسبة قمؽ االنفصاؿ عف األـ في بعض الدكؿ بيف 

 ،1987)كفي دراسة  (1991حمكدة، )، مف األطفاؿ المحكليف إلي العيادات النفسية (15%

Anaepson et al)  طفؿ، كاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة  (729)عمى عينة مف األطفاؿ كعددىـ

، في حيف بمغت %2.9، كالقمؽ الزائد %3.5أف نسبة انتشار اضطراب قمؽ االنفصاؿ عف األـ 

كفي دراسة . ( 2004 ثابت، )%1، كالمخاكؼ االجتماعية %2.4نسبة انتشار المخاكؼ البسيطة 

حكؿ اضطرابات القمؽ عند األطفاؿ كعبلقتيا بالمشاكؿ االجتماعية في قطاع غزة،  (1998ثابت، )

، أما المعممكف فقد أفادكا %21.5فقد اتضح أف نسبة انتشار اضطرابات القمؽ لدل ىؤالء األطفاؿ 

مف األطفاؿ قد تعدكا حد السكاء في مقياس رتر لممعمميف، كما أظيرت ىذه % 43.3بأف ما نسبتو 

الدراسة أف الحالة االجتماعية كاالقتصادية المتدنية لعائمة الطفؿ متمثمة في ككف األب عاطؿ عف 

. العمؿ أك يعمؿ عمبلن بسيطان سببان قكيان لظيكر المشاكؿ النفسية بشكؿ عاـ كالقمؽ بشكؿ خاص

كلقد كانت نسبة انتشار القمؽ لدل األطفاؿ في ىذه الدراسة مشابية لنسبة انتشار القمؽ التي 

 Kashani et)تكصمت إلييا إحدل الدراسات المسحية التي ُأجريت في الكاليات المتحدة األمريكية 

al, 1990) حيث ُأستخدـ فييا مقياس القمؽ المعدؿ ،(RCMAS)  حيث كانت نسبة انتشار القمؽ

، كشممت ىذه أعراض قمؽ االنفصاؿ عف األـ، كالمخاكؼ %21لدل األطفاؿ في ىذه الدراسة 
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كفي دراسة حكؿ األطفاؿ المعرضيف لمخطر كما ينتج عف ذلؾ مف سمكؾ، فقد أظيرت . المرضية

ىذه الدراسة أف أىـ ردكد فعؿ ىؤالء األطفاؿ حكؿ ما يتعرضكف لو مف قصؼ ىك شعكر ىؤالء 

منيـ كاف لدييـ شعكر بأف شيء سيئ سيحدث ليـ أك % 90األطفاؿ بالقمؽ الحاد، كأف حكالي 

، كقد بينت كذلؾ دراسة عمـ األكبئة في المممكة المتحدة كأميركا الشمالية (2004ثابت، )آلبائيـ 

، بدرجة شديدة، كالتي تتضمف (%9-6)أف نسبة االنتشار لحاالت اضطرابات القمؽ بيف 

، مقارنة بأعراض القمؽ في (Bowen et al, 1990)، %8.9اضطرابات قمؽ االنفصاؿ عف األـ 

فيناؾ بعض التأثير لمحالة االجتماعية  (Rutter et al, 1989% )20السكاف اآلخريف بنسبة 

، حكؿ المشاكؿ (2004ثابت ، )كما أظيرت دراسة . كاالقتصادية عمى تطكر اضطرابات القمؽ

مف ىؤالء % 63.7االنفعالية لدل األطفاؿ الفمسطينييف الذيف يعيشكف في منطقة الحرب، أف 

. األطفاؿ يعانكف مف الخكؼ مف اإلصابة باألمراض كاألكبئة 

 الفرعية الستة ىي معدالت بأبعادهكقد جاءت ىذه الدراسة بنتائج تكضح أف معدؿ انتشار القمؽ 

عالية نسبيان، كنظران لندرة الدراسات التي بحثت مكضكع عمالة األطفاؿ كتأثيراتيا النفسية، فقد قمنا 

باستعراض بعض نتائج بعض الدراسات التي بحثت في مكضكع القمؽ لدل األطفاؿ الذيف يعيشكف 

في ظركؼ بيئية ضاغطة سكاءن مف الناحية االقتصادية أك السياسية، كقد الحظنا بأف ىناؾ فرؽ 

كاضح بيف ىذه النتائج عند مقارنتيا مع بعضيا البعض مما يدلؿ عمى أف خركج الطفؿ لمعمؿ كاف 

لو أثران كاضحان عمى معاناتو مف القمؽ، كىذا يجيب عمى التساؤؿ الخامس ليذه الدراسة، كما أنو 

يؤكد صحة الفرضية الرابعة لمدراسة بأنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف عمؿ الطفؿ كمعاناتو 

مف القمؽ، كىذا قد يرجع إلي أف ىذه الفئة مف األطفاؿ ما زالت تنظر إلي مستقبميـ بنكع مف القمؽ 

كعدـ االستقرار، إضافة إلي أف الحالة االقتصادية المتدنية ألسر ىؤالء األطفاؿ ككف األب عاطؿ 

عف العمؿ أك يعمؿ عمبلن بسيطان سببان كاضحان لظيكر المشاكؿ النفسية بشكؿ عاـ كالقمؽ بشكؿ 
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ص، كما قد يرجع ذلؾ إلي الكاقع السياسي كاالجتماعي الذم يعيش فيو المجتمع الفمسطيني مف خا

غبلقات متكررة مما ينعكس بالسمب عمى شخصية الطفؿ،  ظركؼ احتبللية قاىرة مف قتؿ كتدمير كا 

. كيككف تأثير ذلؾ عمى الطفؿ العامؿ أكثر كضكحان 

 

 تأثير عمل األطفال عمى معاناتيم من االكتئاب 6-1-6

لقد اتضح مف نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ نسبة عالية مف األطفاؿ العامميف يعانكف مف االكتئاب 

، كعند مقارنة ىذه النتيجة بنتائج بعض الدراسات األخرل %76.4حيث كصمت ىذه النسبة إلي 

التي بحثت مكضكع االكتئاب عند األطفاؿ الذم يعيشكف في بيئات ضاغطة، فإننا نجد في دراسة 

مف األطفاؿ البكسنييف الذيف تكطنكا في الكاليات المتحدة % 35أجريت في كركاتيا كالبكسنة أف 

في دراسة عمى األطفاؿ األكراد  (Ahmad, 1992)كما كجد . األمريكية كانكا يعانكف مف االكتئاب 

كفي دراسة أخرل عمى المراىقيف األفغاف . المكجكديف في العراؽ كىجركا مف مناطقيـ نفس النسبة

المياجريف إلي الكاليات المتحدة األمريكية، تبيف أف ىناؾ ترابط بيف االكتئاب ككرب ما بعد 

 ,Mghir et al% )34الصدمة، حيث بمغت نسبة ىؤالء األطفاؿ الذيف يعانكف مف االكتئاب 

1995 .)

، حكؿ العبلقة بيف االكتئاب كالكرب ما بعد الصدمة النفسية في أطفاؿ (2004ثابت، )كفي دراسة 

مف ىؤالء األطفاؿ يجدكف % 25.6البلجئيف في أربع مخيمات في قطاع غزة ، اتضح أف نسبة 

يشعركف بالكحدة ، % 18.4أيضان يبككف كثيران، ك % 25.6صعكبة في التفكير بدقة أك بتركيز، ك 

كفي دراسة . مستاءيف جدان % 18.4يشعركف بالتعب كيجمسكف بدكف عمؿ شيء، ك % 22.1ك 

( 10-6)مف األطفاؿ الفمسطينييف في قطاع غزة مف سف % 12، اتضح أف (2001ثابت، )أخرل 
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يظير عمييـ % 17.4يظير عمييـ عدـ التعاكف ، ك % 12.1سنكات يرغبكف أف يبقكا بمفردىـ، ك 

.  الخمكؿ كالبلمباالة

 كنبلحظ مما سبؽ بأف ىناؾ أثر كاضح لعمالة األطفاؿ عمى معاناة ىؤالء األطفاؿ مف االكتئاب 

حيث كانت نسبة ىؤالء األطفاؿ عالية، مقارنة بنسب األطفاؿ الذيف يعيشكف في بيئات ضاغطة، 

الفرضية الخامسة  صحة كىذا ُيجيب عمى التساؤؿ السادس ليذه الدراسة، كيؤكد في نفس الكقت 

لمدراسة كىي أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف عمؿ الطفؿ كمعاناتو مف االكتئاب، كقد 

يرجع ذلؾ إلي إحساس ىؤالء األطفاؿ بانعداـ العدالة االجتماعية بينيـ، كبيف مف يماثمكنيـ في 

العمر، فيـ يشعركف بأنيـ يقكمكف بأدكار اجتماعية، تحتاج إلي قدرات عالية، كما أنيـ يشعركف 

بالمسئكلية االجتماعية كاالقتصادية عف أسر تحتاج إلي رفع مستكاىا االقتصادم، مما أدل إلي 

صراع بيف حاجتيـ إلي أف يعيشكا حياة كريمة مناسبة لممرحمة العمرية التي يعيشكنيا، كصراع آخر 

كىك أنيـ يتحممكف مشاؽ العمؿ، كقد الحظ الباحث  ذلؾ أثناء قيامو ببعض المقاببلت مع بعض 

 إضافة إلي أف .األطفاؿ العامميف في بعض األماكف العامة التي يتجمع فييا األطفاؿ لمعب

الظركؼ السياسية التي يعيش فييا المجتمع الفمسطيني تؤثر عمى أفراد ىذا المجتمع، كالطفؿ 

 مما يؤكد عمى ضركرة .العامؿ ىك جزء مف ىذا المجتمع كبالتالي يتأثر الطفؿ بيذا الكاقع السياسي

االىتماـ بيذه الفئة مف األطفاؿ مف خبلؿ رسـ الخطط كالبرامج التي تحد مف انتشار ىذه الظاىرة 

 .في قطاع غزة

 

 بين االضطرابات النفسية لألطفال العاممين  ات العالق6-1-7

لقد اتضح مف ىذه الدراسة أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف معاناة األطفاؿ العامميف مف 

كتكجد أيضان عبلقة ذات داللة إحصائية بيف معاناة  (.p=0.01)القمؽ كبيف معاناتيـ مف االكتئاب 
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كيتضح كذلؾ بأنو تكجد . (p=0.01)ىؤالء األطػفاؿ مف االكتئاب كمعاناتيـ مف مشاكؿ سمككية 

عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف معاناة األطفاؿ العامميف مف مشاكؿ سمككية كمعاناتيـ مف القمؽ 

(p=0.01) .

بانحراؼ ) 48.9كمف جية أخرل فقد بمغ متكسط  األطفاؿ العامميف الذيف يعانكف مف القمؽ 

بانحراؼ ) 20.1، كمتكسط معاناة ىؤالء األطفاؿ الذيف يعانكف مف مشاكؿ سمككية (16.5معيارم 

بانحراؼ معيارم )19.8، كما أف متكسط ىؤالء األطفاؿ الذيف يعانكف مف االكتئاب (4.4معيارم 

كعند مقارنة ىذه النتائج بنتائج بعض الدراسات ،فإننا نجد أنو في دراسة عمى مرحمتيف في . (3.5

مف األطفاؿ الذيف يعالجكف في الرعاية األكلية لؤلطفاؿ، يعانكف مف % 20نيجيريا، تبيف أف 

يعانكف مف اضطراب القمؽ، ك % 4.7يعانكف مف االكتئاب، ك % 6اضطرابات نفسية، منيـ 

كفي دراسة أخرل عمى األطفاؿ . (Gureje et al, 1994)يعانكف مف اضطرابات سمككية 6.1%

التشيمييف مف ضحايا االضطياد السياسي كالتعذيب في أمريكا البلتينية، كذلؾ باستخداـ مقياس 

Rutter 70، كجد أف معدؿ االضطرابات النفسية كانت( %Allodi et al, 1989) . كفي دراسة

حكؿ مدل انتشار األمراض النفسية في قطاع غزة، اتضح أف نسبة انتشار ىذه  (2001ثابت، )

كفي دراسة ُأجريت في محافظة الفيـك في مصر تبيف أنو عمى %. 48األمراض بيف األطفاؿ 

المستكل النفسي، تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس التكافؽ النفسي االجتماعي بيف 

(. 1994الجارحي، )األطفاؿ العامميف كتبلميذ المدارس 

كمما سبؽ يتضح لنا أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ العامميف كبيف األطفاؿ الذيف 

يعيشكف في ظركؼ طبيعية كذلؾ مف نسبة معاناتيـ مف االضطرابات النفسية، كمف جية ثانية فإنو 

ىناؾ تقارب بيف األطفاؿ العامميف كبيف األطفاؿ الذيف يعيشكف في بيئات ضاغطة بالنسبة 

لمعاناتيـ مف االضطرابات النفسية كقد يرجع ذلؾ إلي عدـ نضج ىؤالء األطفاؿ مف الناحية النفسية 
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كاالنفعالية، كالضغكط التي تمارس عمييـ مف قبؿ أسرىـ في أف يمارسكا أعماالن قد تككف غير 

متناسبة مع قدراتيـ الجسمية كالعقمية، مما قد يعيؽ مف نمكىـ النفسي كاالجتماعي، مما يدلؿ عمى 

أنو ال بد مف كاضعي السياسات كأصحاب القرار رسـ الخطط كالبرامج كالخدمات التي تكفؿ الحد 

 . مف معاناة األطفاؿ العامميف مف االضطرابات النفسية

 

 أبعاد مقياس الصعوبات والتحديات لدى األطفال العاممين   بينات العالق6-1-8

لقد تبيف مف نتائج ىذه الدراسة أف ىاؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف معاناة األطفاؿ العامميف مف 

، ككػذلؾ الحاؿ بيف معاناة (p=0.01)اضطراب في زيادة الحركة كبيف معاناتيـ مف مشاكؿ انفعالية 

ىؤالء األطفاؿ مف اضطراب في زيادة الحركة كبيف معاناتيـ مف اضطراب السمكؾ السيئ 

(p=0.05) كأيضان بيف معاناتيـ مف اضطراب في زيادة الحركة كبيف سكء العبلقات مع األقراف ،

(p=0.01) كأيضان ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف معاناة ىؤالء األطفاؿ مف مشاكؿ انفعالية ،

، في حيف اتضح بأنو ال تكجد عبلقة ذات (p=0.01)كمعاناتيـ مف اضطرابات السمكؾ السيئ 

داللة إحصائية بيف معاناة األطفاؿ مف مشاكؿ انفعالية كمعاناتيـ مف سكء العبلقات مع أقرانيـ 

(p=0.05 .)

كما أنو ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف معاناة ىؤالء األطفاؿ مف السمكؾ السيئ كبيف 

(. p=-0.003)معاناتيـ مف سكء في العبلقات مع أقرانيـ 

، حكؿ (2000ثابت،)كعند مقارنة النتائج السابقة مع بعض نتائج الدراسات فإننا نجد أنو في دراسة 

مشاكؿ الصحة النفسية عند األطفاؿ العرب، كالذم أستخدـ فييا مقياس الصعكبات كالتحديات، أف 

ىناؾ عبلقات بيف المعايير الفرعية لممقياس، مثؿ النشاط الزائد، كالمشاكؿ العاطفية كمشاكؿ 

، حكؿ دراسة مدل انتشار (2001ثابت، )السمكؾ السيئ كما اتضح في دراسة أخرل لنفس الباحث 
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، كالعبلقة عاليةاألمراض النفسية في قطاع غزة، أف العبلقة بيف العنؼ كدرجات االنفعاؿ كانت 

 بيف درجات االنفعاؿ كزيادة النشاط كانت أيضان مترابطة، ككذلؾ بيف العنؼ كزيادة النشاط 

باستخداـ في اليند، كفي دراسة أجريت في بريطانيا في عيادة لمصحة النفسية في لندف كدىاكا 

لؤلطفاؿ كالتي تتمثؿ في دراسة السمكؾ السيئ كمشاكؿ العاطفة، كالتحديات مقياس الصعكبات 

كالحركة الزائدة، فقد اتضح مف نتائج ىذه الدراسة بأف ىناؾ ترابط بيف معاناة األطفاؿ مف مشاكؿ 

السمكؾ السيئ، كمشاكؿ العاطفة، كالحركة الزائدة، حيث كانت النتائج محصكرة بيف                               

 ( P=0.0010.49,0.73).( Goodman et al, 1999  )

 مف 403عمى كالتحديات ىا المعيد النفسي في لندف باستخداـ مقياس الصعكبات اكفي دراسة أجر

األطفاؿ المتردديف عمى العيادات النفسية كآخريف متردديف عمى عيادات طب األسناف، كقد اتضح 

 ,Goodman%. )63كانت كالتحديات بأف نسبة المشاكؿ النفسية عمى حسب مقياس الصعكبات 

1997) .

( 8-5)كفي دراسة أجريت في اليند حكؿ االضطرابات النفسية بيف أطفاؿ المدارس مف سف 

المرحمة األكلى كانت حكؿ االضطرابات النفسية مف : سنكات، كقد تمت ىذه الدراسة عمى مرحمتيف

كذلؾ باستخداـ مقياس  ( بنات725 أكالد، 810) طفؿ 1535 مدرس لعدد 48كجية نظر 

(CPQ)، Children's Behaviour Quesionnaire  كقد أظيرت النتائج بأف نسبة األطفاؿ 

، أما في المرحمة الثانية فقد تـ استخداـ مقياس %18.3الذيف يعانكف مف اضطرابات نفسية كانت 

(CBC) ،Child Behaviour Checklist لقياس االضطرابات النفسية عند األطفاؿ، حيث 

. (Shenoy et al, 1996% )19.8كانت نسبة االضطرابات النفسية لدل ىؤالء األطفاؿ 

 كفي دراسة أخرل لقياس المشاكؿ النفسية، لدل األطفاؿ في بنغبلدش باستخداـ مقياس الصعكبات

 261، حيث تـ تكزيع االستبياف عمى اآلباء كالمدرسيف لقياس المشاكؿ السمككية لدل كالتحديات
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 مف األطفاؿ المتردديف عمى عيادات الطب 99منيـ )سنة ،  (16-4)طفؿ تتراكح أعمارىـ مف 

مف % 78كقد اتضح مف خبلؿ ىذه الدراسة أف   ( طفؿ مف األطفاؿ العادييف162النفسي ك 

يعانكف مف الحركة الزائدة ، % 92مف السمكؾ السيئ، % 93العينة يعانكف مف مشاكؿ عاطفية، 

مف العينة يعانكف مف مشاكؿ % 88كذلؾ عمى حسب رأم اآلباء في حيف كاف رأم المدرسيف أف 

 & Mullick)يعانكف مف الحركة الزائدة  % 95مف السمكؾ السيئ، % 83عاطفية، 

Goodman, 2000.) 

كمما سبؽ يتضح لنا أف ىناؾ عبلقات قكية تربط بيف معاناة األطفاؿ العامميف مف اضطرابات 

زيادة الحركة كمشاكؿ انفعالية كالسمكؾ السيئ، إال أنو تبيف أنو ال تكجد عبلقة بيف معاناة ىؤالء 

األطفاؿ مف سكء في عبلقاتيـ مع أقرانيـ كمعاناتيـ مف مشاكؿ انفعالية كالسمكؾ السيئ، كقد يعكد 

ذلؾ إلي أنو نتيجة لخركج ىؤالء األطفاؿ لمعمؿ لساعات طكيمة بعيدان عف الرقابة األسرية فانيـ قد 

ينخرطكف في سمككيات مرضية نتيجة لنقص التكجيو كاإلرشاد مف قبؿ األسرة، كنتيجة لتدني 

 قمستكاىـ التعميمي، كما أف الطفؿ العامؿ يتقيد بالتعميمات الصارمة مف صاحب العمؿ أثناء قياـ

بالعمؿ، مما ينعكس بالسمب عمى شخصية الطفؿ كالذم يحاكؿ أف ُيعكض ذلؾ في سمككيات بعيدة 

.  عف المعايير االجتماعية

 

 

 اضطرابات القمق لألطفال العاممين  مظاىر 6-1-9

يتضح مف نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف القمؽ العاـ كالزائد 

كما أف ىناؾ عبلقة ذا ت داللة إحصائية ما بيف القمؽ العاـ  (p=0.01)كالمخاكؼ االجتماعية 

، ككذلؾ ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف القمؽ العاـ (p=0.01)كالزائد كالكسكاس القيرم 
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، كما أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف (P=0.01)كالزائد كالخكؼ مف األماكف الكاسعة 

، كأيضان ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية (p=0.01)القمؽ العاـ كالزائد كمخاكؼ اإلصابة الجسدية 

(. p=0.01)ما بيف القمؽ العاـ كالزائد كخكؼ االنفصاؿ عف األـ 

كما أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف المخاكؼ االجتماعية كالكسكاس القيرم 

(p=0.01) كأيضان ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف المخاكؼ االجتماعية كالخكؼ مف ،

، كما أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف المخاكؼ االجتماعية (p=0.01)األماكف الكاسعة 

، كىناؾ أيضان عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف المخاكؼ (p=0.01)كمخاكؼ اإلصابة الجسدية 

( . p=0.01)االجتماعية كخكؼ االنفصاؿ عف األـ 

كتكجد أيضان عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف الكسكاس القيرم كالخكؼ مف األماكف 

، كأيضان ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف الكسكاس القيرم كمخاكؼ (p=0.01)الكاسعة

، كما أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف الكسكاس القيرم (p=0.01)اإلصابة الجسدية 

(. p=0.01)كخكؼ االنفصاؿ عف األـ 

كأيضان ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف الخكؼ مف األماكف الكاسعة كمخاكؼ اإلصابة 

، كما أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف الخكؼ مف األماكف الكاسعة (p=0.01)الجسدية 

(. p=0.01)كخكؼ االنفصاؿ عف األـ 

كأيضان ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف مخاكؼ اإلصابة الجسدية كخكؼ االنفصاؿ عف 

(. p=0.01)األـ 

األبعاد كمما سبؽ يتضح لنا أف ىناؾ عبلقات قكية تربط بيف معاناة األطفاؿ العامميف مف مختمؼ 

الفرعية لمقياس القمؽ المستخدـ في ىذه الدراسة، كعند مقارنة النتائج السابقة مع نتائج دراسة 

حكؿ اضطرابات القمؽ عند األطفاؿ كعبلقتيا بالمشاكؿ االجتماعية في قطاع غزة  (1998ثابت، )
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، الذم يعرض فقرات مقياس ظيكر (RCMAS)كالذم استخدـ فيو الباحث مقياس القمؽ المعدؿ 

القمؽ عند األطفاؿ التي تتعمؽ بكجكد اضطراب القمؽ، كمف ىذه البنكد، الشعكر بالعصبية كالنرفزة 

، الشعكر بأف اآلخريف يفعمكف األشياء أفضؿ مف (p=0.03)عندما ال تسير األمكر عمى ما يراـ 

ضعؼ  (p=0.001)، الشعكر باإلعياء (p=0.03)، القمؽ عما سيقكلو الكالديف (p= 0.03)الطفؿ 

كفي دراسة أخرل لنفس . (p=0.001)، الشعكر بأف شيء سيئ سيحدث لي (p =0.04)التركيز 

، حكؿ عكامؿ الخطر في رفض الذىاب لممدرسة  عند األطفاؿ (2004ثابت، )الباحث 

، كجد أف درجات التيرب (RCMAS)الفمسطينييف في قطاع غزة، كباستخداـ مقياس القمؽ المعدؿ 

مف مكاقؼ اجتماعية بغيضة، كانت مرتبطة بشكؿ قكم مع جذب االنتباه، أك سمكؾ اضطراب 

، كدرجات التيرب مف مكاقؼ اجتماعية بغيضة، (p=0.000)نفسي ناتج عف االنفصاؿ عف األـ 

كانت مرتبطة بشكؿ قكم مع الخكؼ أك درجات االضطراب النفسي فكؽ العادم العاـ 

(p=0.000) كذلؾ كانت درجات الخكؼ أك االضطراب النفسي الفكؽ عادم مرتبطة بشكؿ قكم ،

، في حيف اتضح أيضان أف درجات جذب االنتباه أك السمكؾ (p=0.000)مع التعزيز المممكس 

كاالضطراب النفسي بسبب االنفصاؿ عف األـ كانت مرتبطة بشكؿ قكم مع مقياس العاطفة 

(p=0.00) كأف درجات التعزيز المممكس كانت مرتبطة بشكؿ سمبي مع درجات مقياس العاطفة ،

(r=0.14,p=0.00) االضطراب النفسي بسبب ك، في حيف اتضح أف جذب االنتباه أك السمكؾ

. أكثر مف المجمكعات األخرل لؤلطفاؿ  (>0.001p)االنفصاؿ عف األـ 

كفي دراسة مسحية مجتمعية ُأجريت في الكاليات المتحدة األمريكية حيث ُأستخدـ فييا مقياس القمؽ 

، كشممت ىذه %21، فقد اتضح أف نسبة انتشار القمؽ بيف األطفاؿ ىي (RCMAS)المعدؿ 

 108كفي دراسة لحكلي . أعراض قمؽ االنفصاؿ، المخاكؼ المرضية، كاضطرابات القمؽ العالي

أف عدد . (Qouta, Punamaki & El Sarraj, 1995)أطفاؿ فمسطينييف في قطاع غزة كجد 
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خمؿ في االنتباه، كالتركيز، كالخبرات الصادمة كانت ذات عبلقة قكية بالمستكل العالي لمقمؽ 

. كالذاكرة 

 الفرعية لمقياس القمؽ المستخدـ في األبعادكمما سبؽ يتضح لنا أف ىناؾ عبلقات قكية تربط بيف 

ىذه الدراسة، كالتي أكدتو بعض الدراسات السابقة التي أظيرت مدل معاناة األطفاؿ الذيف يعيشكف 

في بيئات ضاغطة، أك ظركؼ اجتماعية كاقتصادية قاىرة، عمى معاناتيـ مف القمؽ، كقد يرجع ذلؾ 

إلي ضعؼ ثقة ىؤالء األطفاؿ بأنفسيـ، مف خبلؿ تجاربيـ التعميمية الفاشمة السابقة، إضافة إلي 

خكفيـ مف المستقبؿ الذم ال يستطيعكف معو تحديد مبلمح حياتيـ، كصراعيـ الداخمي حكؿ ىذا 

األمنية التي يمر بيا الشعب الفمسطيني، كالمستقبؿ خاصة في ظؿ الظركؼ االقتصادية كالسياسية 

إضافة إلي خكفيـ مف العقاب مف األب كما ىك في حالة األطفاؿ البائعيف المتجكليف، حيث أنيـ 

يقكمكف بالتكسؿ لدل المارة أك عمى إشارات المركر مف أجؿ الشراء منيـ، كذىابيـ لممنزؿ بعد أف 

 كنتيجة ألف ىؤالء األطفاؿ يعممكف في ظركؼ عمؿ قاسية قامكا ببيع كؿ ما لدييـ مف أشياء،

بسبب أكضاعيـ االقتصادية الصعبة، مما يؤدم إلي كقكعيـ تحت الضغكطات النفسية كمف بينيا 

 مما ُيدلؿ عمى أنو ال بد مف المختصيف كالقائميف عمى برامج الطفؿ، أف يأخذكا بعيف القمؽ النفسي،

االعتبار ىذه النتائج، بيدؼ تخفيؼ حدة معاناة األطفاؿ العامميف في قطاع غزة مف معاناتيـ مف 

 .المشاكؿ النفسية

كمما سبؽ يتضح لنا أف األطفاؿ العامميف يعانكف مف ضغكطات نفسية كاجتماعية قد تؤدم إلي 

عدـ تكيفيـ النفسي كاالجتماعي، اضافة إلي الظركؼ السياسية كاألمنية التي يمر بيا المجتمع 

 .الفمسطيني كما تؤثره ىذه الظركؼ القاسية عمي شخصية أطفاؿ ىذا المجتمع 
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 الخالصة   6-2

 معرفة المشاكؿ النفسية التي يعاني منيا ىؤالء األطفاؿ، كمعرفة لقد ىدفت ىذه الدراسة إلي

مجاالت ككسائؿ التدخؿ لمتخفيؼ مف حدة آثار ىذه الظاىرة عمى ىؤالء األطفاؿ، كتكفير 

، كمف ثـ مساعدة المتعمقة بظاىرة عمالة األطفاؿ في قطاع غزةالمعمكمات كالبيانات البلزمة 

متخذم القرار ككاضعي السياسات في كضع البرامج التي تحد مف انتشار  ىذه الظاىرة في فمسطيف 

 .
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كلقد اختار الباحث أف تككف الدراسة التي يتناكليا دراسة كصفية مقطعية، حيث يخدـ ىذا النكع مف 

الدراسات مكضكع البحث، كإلعطاء صكرة عامة لظاىرة عمالة األطفاؿ في فمسطيف كآثارىا عمى 

كقد استخدـ الباحث أربع استبيانات مف أجؿ الحصكؿ عمى أدؽ ، الصحة النفسية ليؤالء األطفاؿ

كاالقتصادية كاالجتماعية المعمكمات البلزمة لمدراسة، األكؿ منيا لجمع المعمكمات الديمغرافية 

سنة، أما الثاني فيك مقياس الصعكبات  (18-9)لؤلطفاؿ العامميف كالذيف تتراكح أعمارىـ مف 

لمعرفة المشاكؿ السمككية لدل األطفاؿ العامميف كالثالث مقياس سبنس لمقمؽ، كالرابع كالتحديات 

. مقياس بيرلسكف لبلكتئاب

 كفبراير 2004 مايككلقد أجريت ىذه الدراسة بمحافظات غزة الخمسة في الفترة ما بيف شير 

جراء التعديبلت البلزمة عمييا، ثـ ، حيث تـ تحكيـ االستبيانات المستخدمة في الدراسة، 2005 كا 

مف مجمكع مجتمع الدراسة ممف لـ يككنكا أصبلن ضمف أفراد % 5عمؿ دراسة قبمية عمى ما نسبتو 

عينة الدراسة، كمف ثـ البدء في مرحمة جمع المعمكمات كالتي تمت مف خبلؿ فريؽ مف مساعدم 

كمنذ مراحؿ الدراسة . البحث تـ تدربييـ مسبقان عمى كيفية تعبئة االستبياف كطريقة إجراء المقابمة

األكلي، كقبؿ البدء في أم خطكة مف خطكات البحث، أخذ الباحث بعيف االعتبار كافة اإلجراءات 

اإلدارية كاألخبلقية  المتبعة، فقد حصؿ عمى مكافقة لجنة ىمسنكي إلجراء البحث، كمكافقة كؿ 

المشتركيف في ىذه الدراسة مف األطفاؿ العامميف، بعد شرح كاؼ ألىمية ىذه الدراسة كأىمية 

مشاركتيـ فييا، ككيؼ ستخدـ نتائج ىذه الدراسة الصالح العاـ ليـ كلممجتمع الفمسطيني ككؿ، كما 

تـ طمأنتيـ بأف كؿ المعمكمات التي سيتـ جمعيا ستككف مكضع السرية التامة، كلف تستخدـ لغير 

أغراض البحث العممي، إال أف الباحث قد كاجو مجمكعة مف المعكقات أثناء إجرائو ليذه الدراسة، 

قمة المراجع المتكفرة التي تبحث ىذه الظاىرة ، كعدـ كجكد كثائؽ كتسجيبلت دقيقة عف عدد : منيا
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مكافقتيـ بتطبيؽ األطفاؿ العامميف في فمسطيف، باإلضافة إلي تحفظات بعض أرباب العمؿ عمى 

.  استبياف الدراسة عمى األطفاؿ العامميف لدييـ

منيـ غير % 98.1 سنة، كأف 14.8كلقد أظيرت الدراسة أف متكسط أعمار األطفاؿ العامميف 

متزكجيف ، كما شكمت نسبة األطفاؿ العامميف الذيف يقيمكف في مخيمات % 1.9متزكجيف، بينما 

، في حيف بمغت نسبة ىؤالء األطفاؿ الذيف يقيمكف في %51.9أعمى نسبة حيث كصمت إلي 

كما اتضح مف خبلؿ الدراسة % 13.5، كأف الذيف يقيمكف في القرل بمغت نسبتيـ %34.6المدف 

مستكاىـ % 29.2، ك %39.2أف نسبة األطفاؿ العامميف الذيف مستكاىـ التعميمي إعدادم 

مستكاىـ التعميمي ثانكم، في حيف بمغت نسبة األطفاؿ العامميف الذيف % 27.1التعميمي ابتدائي، ك 

مف األطفاؿ العامميف يعممكف في % 28.5كما أظيرت الدراسة أف % . 4.5ال يقرأكف كال يكتبكف 

% 11.8يعممكف في التجارة % 12.8يعممكف كبائعيف متجكليف، ك %. 28.3مجاؿ الصناعة، ك 

. يعممكف كعماؿ يكمييف % 8.7يعممكف في الزراعة، ك % 9.9يعممكف كبائعيف عمى بسطة، ك 

كما .  شيكبلن 416.1كقد اتضح أيضان مف الدراسة أف متكسط الدخؿ الشيرم لؤلطفاؿ العامميف 

% 10.7مف آباء كأميات األطفاؿ العامميف عمى قيد الحياة ، ك % 82.2أظيرت الدراسة أف 

آبائيـ % 1آبائيـ كأمياتيـ مطمقات ك % 1.4أمياتيـ متكفيات، ك % 4.7آبائيـ متكفيف، ك 

كما اتضح مف الدراسة أف نسبة آباء األطفاؿ العامميف الحاصميف عمى الثانكنية . كأمياتيـ متكفييف

، كأف نسبة آباء ىؤالء األطفاؿ الذيف آبائيـ % 31.2العامة شكمت أعمى نسبة حيث بمغت 

مف % 36.5في حيف اتضح أف % . 0.7حاصميف عمى دراسات عميا ىي أقؿ نسبة حيث بمغت 

% 11.6آبائيـ عاطميف عف العمؿ ، ك % 30.6آباء ىؤالء األطفاؿ يعممكف عماؿ مينييف، ك 

كقد . يعممكف في التجارة % 9.9يعممكف كمكظفيف ، ك % 11.4آبائيـ يعممكف عماؿ يكمييف ، ك 

% 30.6أظيرت أيضان الدراسة أف نسبة أميات ىؤالء األطفاؿ الحاصبلت عمى الثانكية العامة 
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كىي % 0.5كىي أعمى نسبة، في حيف إتضح أف نسبة األميات الحاصبلت عمى دراسات عميا 

مف أميات ىؤالء األطفاؿ ىف ربات منازؿ ، كما أظيرت % 92.1كما اتصح أف . أقؿ نسبة 

 فردان، كمتكسط الدخؿ الشيرم ألسر 9.5الدراسة أف متكسط عدد أفراد أسر األطفاؿ العامميف بمغ 

% 45.8أما عف مصادر دخؿ أسر ىؤالء األطفاؿ فقد أفاد ،  شيكبلن 1188.1ىؤالء األطفاؿ بمغ 

% 38.7 في حيف أفاد األخكة،مف ىؤالء األطفاؿ أف مصدر دخؿ أسرىـ ىك عمؿ األب أك عمؿ 

اعتبركا أف مصدر دخؿ أسرىـ % 13.7منيـ بأف مصدر ىذا الدخؿ ىك إعانات اجتماعية ،  ك 

كما أظيرت . منيـ اعتبركا أف مصدر ىذا الدخؿ ىك معاش تقاعد% 1.8ىك راتب حككمي، ك 

مف األطفاؿ العامميف اعتبركا أف سبب التحاقيـ بالعمؿ ىك زيادة دخؿ أسرىـ، ك % 41الدراسة أف 

أرجعكا سبب % 5.1لممساعدة في مشركع األسرة، ك % 24.1لفشميـ في الدراسة، ك % 29.8

مف العينة أفادكا بأنيـ % 51.7كقد اتضح مف الدراسة أف . التحاقيـ بالعمؿ لمخبلفات األسرية 

أما عف سبب ترؾ . بأنيـ غير ممتحقيف بالمدرسة % 48.3ممتحقيف بالمدرسة في حيف أفاد 

مف ىؤالء األطفاؿ أف ذلؾ يرجع إلي ضعفيـ في % 40.7األطفاؿ العامميف لممدرسة، فقد أفاد 

لتعرضيـ لمضرب مف قبؿ المدرسيف، ك % 10.8لمحاجة لمعمؿ، ك % 39التحصيؿ الدراسي، ك 

. تمبيتو لرغبة األسرة % 9.5

يفضمكف % 28.6مف العينة يفضمكف العمؿ كالدراسة معان، ك % 47.7كما أظيرت الدراسة أف 

% 76.3كما إتضح مف الدراسة أف . يفضمكف المدرسة عف العمؿ% 23.7العمؿ عف المدرسة، ك 

بأف أسرىـ غير راضية %23.7مف العينة اعتبركا أف أسرىـ راضية عف عمميـ، في حيف اعتبر 

مف العينة عدـ رضى أسرىـ عف عمميـ لرغبة األسرة في % 53.7عف عمميـ ، كقد أرجع 

لعدـ الرضا عف طبيعة العمؿ، كقد اعتبر % 17.9لتدني األجر، ك % 24استكماليـ لمدراسة، ك

مف العينة اعتبركا أف %39.5كقد اتضح أيضان مف الدراسة أف . بأف السبب غير ذلؾ% 4.4
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ىي عبلقة % 24.8ىي عبلقة جيدة، ك % 31.8عبلقة صاحب العمؿ بيـ عبلقة ممتازة، ك 

اعتبركا أف % 45.2كفي المقابؿ اتضح مف الدراسة أف . ىي عبلقة سيئة % 3.9عادية ، ك 

ىي عبلقة %18.7ىي عبلقة جيدة ، ك % 34.3عبلقة زمبلئيـ بالعمؿ ىي عبلقة ممتازة، ك 

. عبلقة سيئة % 1.8عادية، 

 ساعة، كما اتضح أف 6.8 كما أظيرت الدراسة أف متكسط عدد ساعات العمؿ اليكمية لمعينة بمغ 

يحصكلف أحيانان عمى إجازة % 24.5مف العينة يحصمكف دائمان عمى إجازة إسبكعية، ك % 62.9

مف العينة % 37.1في حيف اتضح أف ،  ال يحصكلف عمى إجازة إسبكعية12.6إسبكعية، ك 

يحصمكف أحيانان عمى ىذه الراحة، % 35.4يحصمكف دائمان عمى فترات راحة يكمية أثناء عمميـ، ك 

ال يحصمكف عمى فترات راحة يكمية % 9.4يحصكلف نادران عمى فترات راحة يكمية، % 18.1ك 

مف العينة ال يكجد لدييـ تأميف صحي، ك % 58.4كما أظيرت الدراسة أف . أثناء عمميـ 

أما عف الصحة النفسية لؤلطفاؿ العامميف فقد أظيرت الدراسة . يكجد لدييـ تأميف صحي % 41.6

، كمتكسط معاناتيـ مف المشاكؿ السمككية 48.9أف متكسط معاناة ىؤالء األطفاؿ مف القمؽ النفسي 

. 19.8، في حيف بمغ متكسط معاناتيـ مف االكتئاب 20.1

مف العينة يعانكف مف اضطراب شديد في زيادة الحركة، ك % 33.9 كما أظيرت الدراسة أف 

ال يكجد لدييـ اضطراب في % 42.3يعانكف مف اضطراب بسيط في زيادة الحركة، ك % 23.6

% 17.5مف العينة لدييـ اضطراب انفعالي شديد،  ك %38زيادة الحركة، في حيف اتضح أف 

كما أظيرت .  إنفعاليةاتال يعانكف مف اضطراب% 44.5لدييـ اضطراب انفعالي بسيط ، ك 

 بدرجة سمكؾ سيئلدييـ % 21 ك  بدرجة شديدة،سمكؾ سيئ مف العينة لدييـ% 56.3الدراسة أف 

لدييـ % 79.1كما اتضح مف الدراسة أف .  ال يكجد لدييـ اضطراب في السمكؾ22.7، ك بسيطة
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لدييـ اضطراب بسيط في ىذه العبلقة، ك % 14.3اضطراب شديد في عبلقاتيـ مع أقرانيـ، ك 

. ال يكجد لدييـ اضطراب في ىذه العبلقة % 6.6

مف المخاكؼ % 18مف العينة يعانكف مف الكسكاس القيرم، ك % 20.6 كما أظيرت الدراسة أف 

مف القمؽ العاـ كالقمؽ الزائد، كنفس النسبة السابقة يعانكف مف اليمع % 17.7االجتماعية، ك 

% 10.7يعانكف مف خكؼ االنفصاؿ عف األـ، ك % 15.3كالخكؼ مف األماكف الكاسعة، ك 

. يعانكف مف مخاكؼ اإلصابة الجسدية 

ال يعانكف مف % 23.6مف العينة يعانكف مف االكتئاب، ك % 76.4كقد أظيرت الدراسة أف 

 كأخيران أظيرت النتائج عدد مف العبلقات ذات الداللة اإلحصائية العالية، فقد كانت ىناؾ ،االكتئاب

 دفع الطفؿعبلقة ذات داللة إحصائية عالية بيف المستكل االقتصادم ألسر األطفاؿ العامميف كبيف 

كما أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المستكل التعميمي لؤلطفاؿ العامميف كدفعيـ . لمعمؿ 

.  لمعمؿ

كما أظيرت الدراسة بأف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف معاناة األطفاؿ العامميف مف القمؽ 

. كاالكتئاب كالمشاكؿ السمككية 

كما اتضح مف الدراسة بأف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية كاضحة ما بيف البنكد الفرعية لمقياس 

 كىي زيادة الحركة، كالمشاكؿ االنفعالية، كالسمكؾ السيئ، كسكء العبلقات مع  كالتحدياتالصعكبات

األفراف، باستثناء بعض العبلقات حيث اتضح بأنو ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف 

المشاكؿ االنفعالية كسكء العبلقات مع األقراف، كما أنو ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف 

كما . السمكؾ السيئ كبيف سكء العبلقات مع األقراف مف جية كالمشاكؿ االنفعالية مف جية أخرل 

أظيرت الدراسة بأف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عالية ما بيف البنكد التي يقيسيا مقياس 
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سبنس لمقمؽ كىي القمؽ العاـ كالقمؽ الزائد، كالمخاكؼ االجتماعية، كالكسكاس القيرم، كاليمع 

.   كالخكؼ مف األماكف الكاسعة، كمخاكؼ اإلصابة الجسدية، كخكؼ االنفصاؿ عف األـ 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

  التوصيات 6-3

بعد استعراض الدكافع التي تؤدم إلي انتشار ظاىرة عمالة األطفاؿ كمعرفة الكاقع الذم يعيشو 

 بعض التكصيات التي قد تساىـ في الحد مف ، فإف الباحث يقدـاألطفاؿ العامميف في قطاع غزة

.مميف مف أصحاب القرار أخذ ىذه التكصيات بعيف االعتبار آانتشار ىذه الظاىرة   

  جعؿ التعميـ األساسي تعميمان ممزمان، كجعمو أيضان تعميمان نكعيان باعتباره أداة فعالة يساىـ بدرجة

عالية في القضاء عمى ظاىرة عمالة األطفاؿ، فالتعميـ اإللزامي كاألساسي ُيجبر األسرة عمى إرساؿ 

كالتعميـ . أطفاليا لممدرسة طالما أنيـ في السف االلزامي، كتمنع مف تسربيـ أك تكجييـ لمعمؿ
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النكعي يشجع الطفؿ عمى االستمرار في الدراسة كذلؾ بتييئة المناخ المدرسي المبلئـ لمقياـ 

بالعممية التربكية كالتعميمية كاتباع طرؽ تدريس فعالة، كاالىتماـ باألنشطة المدرسية البل منيجية، 

. كرفع كفاءة العممية التعميمية

  إف تحسيف األكضاع االقتصادية في المجتمع الفمسطيني يساىـ في الحد مف انتشار ظاىرة 

عمالة األطفاؿ، كذلؾ بزيادة األجكر كالركاتب، كتحسيف ظركؼ المعيشة، كتكفير فرص عمؿ 

. لمكبار، لكي ال يضطر رب األسرة إلرساؿ أطفالو لمعمؿ بدالن منو

  رشادىـ تكظيؼ أخصائييف نفسييف كاجتماعييف في مختمؼ المدارس لمتابعة سمكؾ األطفاؿ كا 

 .مينيان بما يتناسب مع قدراتيـ الجسمية كالعقمية

  ،استحداث ىيئات متخصصة مف المشرفيف يككف عمميا مكمبلن لعمؿ الباحثيف االجتماعييف

العمؿ، كتدعيـ ىذه األجيزة بشريان كماديان كتزكيدىا كالرقابة في كزارة تفتيش اؿكمعززان ألجيزة 

بالكسائؿ القانكنية، كذلؾ بيدؼ حث أرباب العمؿ عمى تكفير كسائؿ الحماية كالرعاية لؤلطفاؿ 

العامميف، ككذلؾ تكفير مستمزمات الصحة كالسبلمة المينية لحماية األطفاؿ العامميف، كالتقيد 

بساعات العمؿ كمنع العمؿ اإلضافي، كحظر تشغيؿ األطفاؿ في أكقات الراحة االسبكعية كالعطؿ 

الرسمية كاإلجازات، كمعاقبة أرباب العمؿ الذيف ال يمتزمكف بتطبيؽ قانكف العمؿ الفمسطيني 

. (2000 لسنة7)كذلؾ حسب ما نص عميو قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ ، الخاص بتشغيؿ األطفاؿ

  االىتماـ بالتعميـ الميني حيث أنو يكجد كثير مف األطفاؿ ال يمكف إعادتيـ إلي المدارس، كيتـ

ذلؾ بتطكير مراكز التدريب الميني التي تستكعب ىؤالء األطفاؿ مما يؤدم إلي إحساس الطفؿ 

.  بقيمتو كُيدعـ مف ثقتو بنفسو كيرفع مف تقديره لذاتو

  التنسيؽ الفعاؿ كالمستمر بيف كافة المؤسسات الحككمية كاألىمية كالتي تيتـ بقضايان الطفؿ في

. كضع استراتيجية كخطة عمؿ لمقضاء عمى ظاىرة عمالة األطفاؿ في فمسطيف 
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 يجب عمى األجيزة اإلعبلمية المختمفة أف تتناكؿ ظاىرة عمالة األطفاؿ : التكعية اإلعبلمية

كتبرزىا كقضية سمبية يجدر مكافحتيا، كتعد كسائؿ اإلعبلـ آلية يجب استخداميا لمعالجة ىذه 

الظاىرة مف خبلؿ تكضيح أبعاد كآثار ىذه الظاىرة عمى الطفؿ كعمى المجتمع كزيادة الكعي 

إنتاج      :المجتمعي بمخاطر عمؿ األطفاؿ كطرؽ الحد مف انتشار ىذه الظاىرة كذلؾ مف خبلؿ 

عقد حمقات نقاش ، كأفبلـ كثائقية حكؿ تشغيؿ األطفاؿ في فمسطيف تعكس ظركؼ عمؿ األطفاؿ

حكؿ عمالة األطفاؿ في فمسطيف بمشاركة المختصيف في ىذا المجاؿ كأرباب العمؿ كاألطفاؿ 

. إجراء مقاببلت مع األطفاؿ العامميف حكؿ ظركؼ عمميـ  ، باإلضافة إليالعامميف كأكلياء أمكرىـ

  تشكيؿ لجنة كطنية لمحد مف انتشار ظاىرة عمالة األطفاؿ في فمسطيف، كتضـ ىذه المجنة كزارة

العمؿ ككزارة الشئكف االجتماعية، ككزارة الشباب كالرياضة، ككزارة التعميـ، كنقابة العماؿ، كممثميف 

عف أصحاب العمؿ، كالمؤسسات التي تيتـ ببحث قضايا الطفؿ كذلؾ بيدؼ صياغة بعض 

األنظمة التي تؤكد عمى تطبيؽ قانكف عمالة األطفاؿ في فمسطيف، كتنظيـ عمالة األطفاؿ المسمكح 

.  مكاف مف اآلثار السمبية لظاىرة عمالة األطفاؿإلبيا، كالتخفيؼ قدر ا

  تكفير قاعدة بيانات عف عمالة األطفاؿ كذلؾ بإجراء مسكح متخصصة كدكرية لتحديد الحجـ

الحقيقي لظاىرة عمالة األطفاؿ في فمسطيف، كالقياـ بالدراسات كالبحكث التي تؤدم إلي فيـ أعمؽ 

 .لظاىرة عمالة األطفاؿ، كخاصة الدراسات التي تبحث اآلثار النفسية ليذه الظاىرة عمى األطفاؿ

  توصيات لمزيد من البحث6-4

   القياـ بعمؿ دراسة مقارنة بيف األطفاؿ العامميف كغير العامميف لمعرفة اآلثار النفسية المترتبة

 .عف عمؿ األطفاؿ

  إجراء دراسة عمى أسر األطفاؿ العامميف بيدؼ فيـ أعمؽ آلثار ىذه الظاىرة. 

 عمؿ دراسة مقارنة بيف األطفاؿ العامميف الذككر كاإلناث كتأثير العمؿ عمى صحتيـ النفسية. 
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 إجراء دراسة حكؿ اآلثار النفسية عمى عمالة األطفاؿ صغار السف. 

  القياـ بعمؿ دراسة حكؿ عبلقة الكضع االقتصادم لؤلسرة بعمالة األطفاؿ. 

 القياس بعمؿ دراسة حكؿ عبلقة مستكل التحصيؿ الدراسي لمطفؿ بعمؿ األطفاؿ. 
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المعااب التعدبة  : أوال
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( 1)ممحق 
خارطة فمسطين 
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( 2)ممحق 
خارطة قطاع غزة 
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( 3)ممحق 
 كتاب تحكيم االستبيان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 164 

 
( 4)ممحق 

 موافقة لجنة ىمسنكي
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( 5)ممحق 

 استبيان الدراسة

 

                              
 

 

 سلُ االعزّبسح
 
 
 

 
 

 

 

:  البيانات األولية : أواًل 
ـــــــــــ : السن  .1

 

 متزوج . أعزب                    ب. الحالة االجتماعية             أ. 2

شمال غزة          . مدينة غزة                ب. أ:            مكان السكن . 4
خانيونس          .     د المنطقة الوسطى             .   ج                              

رفح                          . ـ    ه                                    

 

قرية    . مدينة                      ب. أ:               موقع السكن . 5    
مخيم                                .                             ج            

      

  اعزّبسح ثحث                  

في عمالة األطفال وتأثيرىا عمى صحتيم النفسية في قطاع غزة 
 

   ٔشجٛ ِٕىُ اٌّغبّ٘خ فٟ رعجئخ ث١بٔبد ٘زٖ االعزّبسح ٚاٌّعذح ١ًٌٕ دسجخ :المبحوث/ أخي

: الباحث      .ٚشىشاً  ٌىُ   …   اٌّبجغز١ش  ٚاٌزٟ ٌٓ رغزخذَ إال ٌغشض اٌجحث اٌعٍّٟ 
 سفيان إسماعيل مطر                                    
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ابتدائي .   ب                   غير متعمم    .     أ       :    المستوى التعميمي . 6
ثانوي                       . إعدادي                     د.                             ج

     
الصناعة                        .   ب     الزراعة               .      أ         :                المينة . 7

بائع متجول .    د     التجارة              .    ج                                  
غير ذلك  .   ىـ                                

 
  

 

ـــــــــــ  : الدخل الشيري .8
 
 

 
 
 
 
 
 

:  البيانات األسرية : ثانيًا 
األب متكفي                                     .    ب             األب كاألـ عمي قيد الحياة         .     أ       الكضع االجتماعي لؤلسرة        . 9

األب كاألـ متكفييف -         د         األـ متكفية   . ج

األب كاألـ مطمقيف  .             ىػ                                         

ابتدائي . غير متعمم                       ب. المستوى التعميمي لألب                           أ.10

ثانوي                   . إعدادي                       د.                                                         ج

جامعي   .      و  دبموم متوسط                .                                                    ه

دراسات عميا    .                                                ز
                                                             

 

موظف  . عاطل عن العمل                     ب.أ:                                  عمل األب .11
تاجر . عامل ميني                         د.                                                     ج

غير ذلك                                                                      .                                                        ه
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ابتدائي .    ب   غير متعممة                 . أ:                         المستوى التعميمي لألم .12

ثانوي                  . إعدادي                        د.                                                         ج

جامعي   .              و دبموم متوسط          .                                                    ه

دراسات عميا                                                                .                                                ز
 

موظفة  . ربة منزل                      ب.أ:                                        عمل األم .13
عمل خاص     . عاممة                     د.                                                         ج

أخرى .                                                         ه
 ــــــــــ: عدد أفراد األسرة .14

 
 ــــــــــ: الدخل الشيري لألسرة . 15

 

معاش تقاعد . راتب حكومي                  ب.       أ :                  مصدر دخل األسرة .16

مصادر أخري  .   د    إعانات اجتماعية               .   ج                                                     

.  ……………… أذكرها                                                                                               

: البيانات المينية : ثالثًا 

خالفات أسرية   . الفشل في الدراسة               ب.أ:             أسباب التحاق الطفل بالعمل .17

 ص٠بدح دخً األعشح . د       اٌّغبػذح فٟ ِششٚع األعشح           .  ط                                              

 

ال     . نعم                            ب.   أ            :               ىل أنت ممتحق بالمدرسة.18

 

 

 

 

 

 

                          
 

:  فإْ عجت رشن اٌّذسعخ ٘ٛ  (ال)إرا وبٔذ اإلجبثخ .19

الحاجة لمعمل                    . التعرض لمضرب من قبل المدرسين                         ب.                أ
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تمبية لرغبة األسرة  . ضعف التحصيل الدراسي                      د.                        ج
 

المدرسة عن العمل   .العمل عن المدرسة                        ب.أ:              ىل تفضل .20
العمل والمدرسة معًا  .                             ج          

ــــــــــ : تاريخ االلتحاق بالعمل .21
 

.      ب                                      نعم    .       أ         :     ىل األسرة راضية عن عممك .22
ال 

 

 :  (ال  )إذا كانت اإلجابة .23
:         فإن أسباب عدم رضا األسرة ىي 

عدم الرضا عن طبيعة العمل                . تدني األجر             ب.                                       أ
غير .                 د       الرغبة في استكمال الدراسة                 .   ج                             

ذلك  
 أذكرىا                                                                                      

                              ..………………………
.              ب                              ممتازة.   أ           :        العالقة مع صاحب العمل .24

جيدة 
سيئة               . عادية                                    د.                                          ج

 

.                  ب                          ممتازة.أ                :  العالقة مع الزمالء في العمل .25
جيدة 

سيئة               . عادية                                   د.                                           ج
 

 ـــــــــ: عدد ساعات العمل اليومية .26
 

 

                       نعم                           .  أ          :     ىل تحصل عمى إجازة أسبوعية .27
ال              . ب

 أحيانا                .   ج       
 

 
 

.     ب         دائمًا                               .  أ           : ىل تحصل عمى فترات راحة يومية .28
أحيانًا  

 ال. نادرًا                                   د.   ج                                           
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ال  . نعم                                       ب.       أ :       ىل يوجد لك تأمين صحي .29
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (6)ممحق 
 

 

 

ــــــــــــــ : ذكر        أنثى       العنوان       ــــ الجنس : العمر
 
 
 

 

 
البنود 

أح١بٔبً ٔؼُ 
ال 

   آخذ بعين االعتبار مشاعر اآلخرين وييمني رضاىم - 1
   لست مستقرًا في مكان واحد وانتقل من مكان آلخر وكثير الحركة  - 2
   أشكو من صداع وآالم جسمية  - 3
   . عادة أشارك األطفال اآلخرين في األلعاب واألدوات المدرسية- 4
ينتابني نوبات من فقدان السيطرة عمى أعصابي مع الصراخ والحركات - 5

الغاضبة  
   

   . اشعر بالوحدة وأميل إلي المعب بمفردي- 6
   . أنا مطيع وأفعل ما يطمبو مني البالغين - 7
   . أشعر بأنني كثير القمق - 8
   . أساعد اآلخرين إذا حدث ليم مكروه أو إذا شاىدتيم متضايقين - 9

   أنا عصبي المزاج - 10
   . لدى عمى األقل صديق واحد جيد - 11

ِم١بط اٌمٛح ٚاٌصعٛثبد ٌٍّشبوً إٌفغ١خ ٌألطفبي 

أمامؾ مجمكعة مف البنكد التي تصنؼ التصرفات التي يظيرىا البعض خبلؿ الستة أشير الماضية، إذا 
تحت العمكد  ()كاف في اعتقادؾ بأنؾ تظير التصرؼ المكصكؼ في االستبانو فنرجك كضع عبلمة 

أماـ العمكد الثاني  ()أما إذا أظيرت التصرؼ كلكف أقؿ درجة كأقؿ حدكثان فضع عبلمة  (نعـ)األكؿ 
(. ال)أماـ العمكد الثالث  ()أما إذا كاف في اعتقادؾ بأنؾ ال تظير التصرؼ فضع عبلمة  (أحيانان )
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   . أتشاجر مع اآلخرين وأجبرىم عمي فعل ما أريده - 12
   . أنا غير سعيد والدموع في عيني - 13
   . أشعر بأنني محبوب من األشخاص الذين ىم في سني - 14
   . أشعر بأن تركيزي قميل - 15
   . أنا عصبي في المواقف الجديدة ومن السيل أن أفقد ثقتي في نفسي - 16
   . أنا لطيف مع األطفال األصغر مني - 17
   . أكذب عمي اآلخرين وأغشيم - 18
   . يستيزء بي األطفال اآلخرين األصغر مني سنًا - 19
    . (األطفال اآلخرين– المدرسين – الوالدين )أتطوع لمساعدة اآلخرين - 20
   . أفكر كثيرًا قبل التصرف في أي شيء - 21
   . أقوم بأخذ أشياء ليست لي من البيت، المدرسة أو من أماكن أخرى - 22
   . أتفاعل مع البالغين أكثر عنو ممن ىم في سني - 23
   . من السيل أن أخاف - 24
   . أكمل واجباتي لمنياية - 25

            :ىل لديك إضافات أخرى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 (7)ممحق 
 
 

 ــــــــــــــ: ــــــ اٌجٕظ روش        أٔثٝ       اٌعٕٛاْ: اٌعّش
 
 

 

 

أحياال البنود 
نًا 

 دائمان عادة 

    . تنتابني مشاعر التوتر من بعض األشياء الغير واضحة لدى - 1
    .  أخاف من العتمة في الميل -2
    .  عندما أتعرض لمشكمة أشعر بألم في بطني - 3
    أشعر بالخوف - 4
    .  أشعر بالخوف عندما أكون بمفردي في البيت - 5
    . أشعر بالرىبة عند ذىابي لالمتحان - 6
    . أشعر بالخوف عند استخدامي لمحمام خارج البيت - 7
    . أشعر بالضيق عندما أكون بعيدًا عن والدي - 8

أمام  ()ىذه قائمة ببعض األشياء التي قد تحدث لك ، ضع عالمة : عزيزي 

اإلجابة المناسبة 

 

مقياس سبنس لمقمق عند األطفال والمراىقين 
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    . أشعر بالخوف من أن أبدو غبيًا أمام اآلخرين - 9
     .أتوتر عند عدم قيامي بواجبي المدرسي عمي أكمل وجو - 10
    . أنا   محبوب بين زمالئي في نفس عمرى- 11
    . تراودني أفكار بأن ىناك شئ سيئي سيحدث في عائمتي - 12
    . أصاب بنوبات من ضيق التنفس بدون سبب واضح -13
مثل التأكد من أن النور )استمر في تفقد األشياء التي أعمميا عدة مرات - 14

. (مطفئ، باب البيت مقفول 
    

    . أشعر بالخوف عندما أنام لوحدي - 15
أجد صعوبة في الذىاب لممدرسة في الصباح ألنني أشعر بالخوف والتوتر - 16
 .

    

    . أنا جيد في الرياضة - 17
    . أخاف من الكالب والقطط - 18
    . ال أستطيع التغمب عمي بعض األفكار السخيفة أو السيئة التي في رأسي - 19
    . عندما أقع في مشكمة يخفق قمبي بشدة - 20
    أصاب فجأة بالرعشة في كل جسمي بدون سبب  - 21
    . أشعر بأن أشياء سيئة سوف تحدث لي - 22
    . أخاف من الذىاب لطبيب األسنان أو الطبيب العام - 23
    . أشعر بالرعشة عندما أكون في مشكمة - 24
    . أخاف من األماكن العالية ومن ركوب المصعد - 25
    . أنا شخصية جيدة - 26
ال يقاف أشياء سيئة قد تحدث لي أفكر في أشياء مثل بعض األرقام - 27

. والكممات
    

    . أخاف من السفر في السيارة أو الباص - 28

اٌجٕٛد 
أحياال 

نا 
دائمًا عادتًا 

    . أشعر بالتوتر بما يظنو الناس بي - 29
    . أخاف من األماكن المزدحمة - 30
    . أشعر بالسعادة - 31
    . أشعر فجأة بالخوف الشديد بدون سبب - 32
    . أخاف من الحشرات - 33
    . أصاب فجأة بالدوار والدوخة بدون سبب - 34
    . أخشى من الوقوف في الفصل والتحدث أمام زمالئي - 35
    . يبدأ قمبي بالخفقان بسرعة بدون سبب - 36
    . أشعر بالرىبة من شيء غير موجود - 37
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    . أحب نفسي - 38
    . أخاف من األماكن الضيقة مثل الغرف الصغيرة - 39
ترتيب أشياء – التنظيف - مثل غسل اليدين)أقوم بعمل أشياء عدة مرات - 40

 . (بطريقة معينة
    

    . أصاب بالتوتر من األفكار والصور السخيفة والسيئة التي تدور في رأسي - 41
    . أفعل أشياء صحيحة لكي أتجنب أشياء سيئة قد تحدث لي - 42
    . أفخر بعممي المدرسي - 43
    . أشعر بالرىبة في الميل عندما أكون خارج البيت - 44

 

نعم                ال ىل ىناك أشياء أخرى تخاف منيا ؟ - 45
      إذا كانت اإلجابة بنعم فما ىي ؟ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (8)ممحؽ 
 
 
 

 

 ــــــــــــــ: ــــــ اٌجٕظ روش         أٔثٝ       اٌعٕٛاْ: اٌعّش
 

 
 

أِبِه ِجّٛعخ ِٓ األعئٍخ رزعٍك ثّب رشعش ثٗ فٟ خالي األعجٛع اٌّبضٟ ِٓ فضٍه ضع 

. فٟ اٌخبٔخ اٌصح١حخ( )عالِخ 

 ِم١بط ث١شٌغْٛ ٌالوزئبة عٕذ األطفبي
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اٌجٕٛد 
ال أحيانًا دائمًا 

   ما زلت أنظر لألشياء في حياتي كما تعودت عمييا - 1
   . أنام جيدًا - 2
   . أشعر بأنني سوف أبكي - 3
   . أحب أن أخرج في الشارع لمعب - 4
   . أرغب في اليروب بعيدًا - 5
   . أتمتع بطاقة كبيرة - 6
   . تصيبني آالم في المعدة - 7
   . استمتع باألكل - 8
   . استطيع القيام بخدمة نفسي - 9

   . أشعر بأن الحياة ال تساوي شيئًا - 10
   . أفعل األشياء بشكل جيد - 11
   . استمتع بعمل األشياء كما كنت في السابق - 12
   . احب التحدث مع أىمي ومع اآلخرين - 13
   . أحمم أحالم مزعجة - 14
   . أشعر بالوحدة الشديدة - 15
   من السيولة أن أبتيج  - 16
   أشعر بالتعاسة لدرجة ال تطاق - 17
   . أشعر بالممل - 18

 
 
 

 

 

( 9)ممحق 

إرشادات ىامة لمساعدي الباحث 

 
 في عممية جمع معمكمات تياألخكة مساعدم الباحث أتقدـ إليكـ بجزيؿ الشكر كاإلمتناف لمساعد

:  أثناء جمع ىذه المعمكمات كىي التاليةالدراسة، راجيان منكـ األخذ بعيف االعتبار اإلرشادات اليامة
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عاـ  (18-9)الفئة المستيدفة في الدراسة ىي فئة األطفاؿ الذككر الذيف تتراكح أعمارىـ مف  -1
:- كيعممكف في 

. (الخ.. محددة– منجرة – مصانع خياطة – بناشر )الكرش الصناعية بمختمؼ أنكاعيا  - أ
. األطفاؿ الذيف يعممكف في الحقكؿ الزراعية  - ب
. األطفاؿ الذيف يعممكف في المحبلت التجارية -  ج
. األطفاؿ الذيف يعممكف كبائعة متجكليف في األماكف العامة -  د
شرح أىمية الدراسة لصاحب العمؿ كالتكضيح لو بأف ىدؼ ىذه الدراسة ىك ىدؼ عممي، كأف  -2

. جميع البيانات ستككف مكضع السرية 
. أف ُيترؾ لمطفؿ حرية االختيار في المشاركة في الدراسة مف عدميا  -3
. عدـ ترؾ أم سؤاؿ بدكف اإلجابة عميو  -4
.  تكخي الدقة في كضع إجابة الطفؿ في المكاف المخصص ليا -5
:   عمى الكجييف كيحتكل عمى 7-1تأكد مف أف االستبياف مككف مف أربعة أكراؽ مرقمة مف  -6
.   البيانات الديمغرافية كالجغرافية  - أ
. مقياس القكة كالصعكبات  - ب
.  مقياس االكتئاب -     ج
. مقياس القمؽ -      د

وشكرًا لتعاونكم 
 الباحث                                                             

  سفيان إسماعيل مطر
 

 

 


