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صدق اهلل العظيم
سورة الزمز اآليت 9

أ

شكر و تقدير

قاؿ اهلل تعالى َ [ :لئِ ْن َشك َْرت ُْم ََلَ ِزيدَ َّنك ُْم] (سورة إبراىيم .)7:
يطيب لي بعد إىجػ ػ ػ ػػاز ٌذا العهؿ الهتكاضع أف أسجد هلل تعالى حه ػ ػ ػ ػ ػػدنا كشكػ ػ ػ ػ انر عمى ها

كٌبىي هف عػ ػ ػ ػػكف كصبر هف أجؿ اتهاـ ٌذي الدراسة كالذم أرجػك أف يكػ ػ ػ ػ ػػكف خالصان لكجًٍ ،كأف

يرزقىي أج ػ ػ ػ ػ ػري كبع ػػد،

يسػ ػ ػعدىي كيش ػ ػ ػ ػرفىي أف أتق ػ ػ ػػدـ بأسػ ػ ػ ػ ػ ػهى آيػ ػ ػػات الش ػ ػ ػ ػ ػكر كعظيػ ػ ػـ االهتى ػ ػ ػ ػػاف للدكتــــــــور/
ســامي علــــي أبـــو الروس ،لجٍػ ػ ػ ػ ػكدي الهخمصػ ػة ،كتكجيٍاتػ ػ ػ ػً القيهة التي ساعدتىي في كؿ هػ ػ ػراحؿ

الدراسة حتى خرج عمى ٌذا الىحػ ػ ػ ػ ػك ،كأسأؿ اهلل أف يجزيً عىي خير الجزاء.

كيسرىي أف أتقدـ بكؿ االحتراـ كالتقدير كجزيؿ الشكر لمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة أعضػ ػ ػ ػ ػ ػاء لجىػ ػ ػ ػ ػة
الهىاقش ػ ػ ػة د .يكسؼ عطية بحر ك د هحهد جكدت فارس عمى ها بذالي هف كقػػت كجٍػ ػ ػػد في تقكيـ

ٌ ػ ػ ػ ػ ػػذا البح ػ ػػث ،كسيككف لتكجيٍاتٍها أكبر األثر في إثراء ٌذي الدراسة ،راجية أف أككف أٌبلن لئلفادة

هىٍا.

كالشكر هكصكؿ إلى جهيع أساتذتي في كمية التجارة بالجاهعة اإلسبلهية ،كالى كؿ هف قدـ

لي عكىان أك هساعدة أثىاء هراحؿ إعداد ٌذي الدراسة ،ككاف هصد انر لمدعـ الهتكاصؿ كالتشجيع،
كسٍمكا أهاهي كؿ الصعكبات ،فأرجك هف اهلل أف يحفظٍـ.

إلى جهيع ٌؤالء أقكؿ :جزاكـ اهلل عىي خير الجزاء ،كسدد عمى الحؽ خطاكـ ،ككفقكـ لها
يحبً كيرضاي ،كآخر كمهاتي أف الحهد هلل رب العالهيف.

ب

اإلهداء
إىل رًح أمً ًأبً يف السماًاث العال
ًالذي مل متنحيما إرادة اهلل أن ٌشاركاوً فزحيت هبذا اإلجناس العلمً
إىل سًجً الذي منحين كل الدعم ًاحملبت
إىل أًالدي األعشاء رًاد الغد أمحد ًكمال الدٌه ًمتٍم
إىل كل أطفال فلسطني احملزًمني مه أبسط حقٌق الطفل
إىل كل األطفال الشيداء على ىذه األرض احلبٍبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
إىل كل األطفال احملزًمني ًاملشزدٌه يف أحناء العامل
إىل كل مسؤًل ًصاحب ضمري على أرض ىذا الٌطه ًخارجو
أىدي ىذا العمل املتٌاضع

ج

ممخص الدراسة
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع عهالة األطفاؿ في قطاع غزة ،كتكضيح أثر ٌذا
الكاقع عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة ،كتكضيح الجكاىب الهتعمقة بٍذي الظاٌرة هف حيث
اآلثار السمبية الىاتجة عىٍا ،كهدل تأثير ٌذي الظاٌرة عمى ضعؼ قدرة الهكارد البشرية في فمسطيف
عمى تحقيؽ التىهية الهىشكدة عمى الهدل الطكيؿ كها يصاحبٍا هف آثار سمبية تعكد عميٍـ كعمى

القكل العاهمة كالتي تؤدم إلى تقصير فترة اىتاجيتٍـ الهفترضة ،كيضعؼ قدرتٍـ عمى العطاء

كالعهؿ في سف هتقدهة ،كها ٌدفت ٌذي الدراسة إلى إبراز األبعاد الخطيرة لعهؿ الطفؿ عمى
الهجتهع كالتىهية ككىً يضعؼ اإلهكاىيات كالقدرات لجيؿ الهستقبؿ ،كيؤثر سمبان عمى تىهية الهكارد

البشرية كقدراتٍا التىهكية.

كقد استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفي التحميمي ،كتككف هجتهع الدراسة هف  225هكظؼ

يعهمكف في هجاؿ حهاية الطفػ ػ ػ ػ ػؿ في الهؤسسات الحككهيػ ػ ػ ػ ػة كغير الحككهيػ ػ ػ ػ ػة كالهؤسسات

الدكليػ ػ ػ ػة ،كتككىت عيىة الدراسة هف  161هكظؼ ،كاستخدهت الباحثة االستباىة كأداة لجهع
البياىات.
كلقد تكصمت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا أف عهالة األطفاؿ ٌي هشكمة لٍا كجكد حقيقي
في الهجتهع الفمسطيىي ،ككجكد أثر سمبي كاضح لعهالة األطفاؿ عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ

القادهة في قطاع غزة ،كذلؾ أظٍرت الىتائج كجكد أثر سمبي لعهالة األطفاؿ عمى تدىي هستكل
التطكر الهعرفي لؤلطفاؿ العاهميف ،كأف ٌىاؾ أسباب هختمفة تقؼ كراء عهالة األطفاؿ ،كها أشارت
الىتائج إلى كجكد أثر سمبي لمعهؿ عمى تدىي الخبرة الحياتية كالهٍىية لمطفؿ العاهؿ ،كتدىي فرص
تكفر كظائؼ هستقبمة أفضؿ لٍؤالء األطفاؿ.

كلقد أكصت الباحثة في دراستٍا بهجهكعة هف التكصيات لهكاجٍة ٌذي الظاٌرة هف خبلؿ

تبىي استراتيجيات كطىية بعيدة هتكسطة كقصيرة الهدل كترجهتٍا إلى أىظهة همحقة بقاىكف العهؿ

لمقضاء عمى ٌذي الظاٌرة كهكافحة اآلثار السمبية الهدهرة لٍا عمى هستقبؿ الطفؿ كالهجتهع هعان،
كالقياـ بحهبلت تكعية هستهرة لمهكاطىيف لتكضيح هخاطر عهالة األطفاؿ ،كتفعيؿ دكر الىقابات

العهالية كهؤسسات حقكؽ اإلىساف ،كك ازرة العهؿ كالتربية كالتعميـ في هحاربة عهالة األطفاؿ ،كها
أكصت الباحثة بالقياـ بهسح شاهؿ لظاٌرة عهالة األطفاؿ كؿ  3سىكات.

د

Abstract
This study aims at recognizing children labor in Gaza Strip and highlights the
effect of this reality on the professional future of the coming generations. It also
aims at clarifying the aspects related to his phenomenon in terms of negative
effects resulted from it and its effect on the weakness of human resources ability
to achieve the required development in Palestine on the long term. This is also
discussed with the negative effects on them and on the workforce that reduce
their productivity and weaken their ability of work and giving later on, also the
study aims at highlighting the consequences of children labor on the community
and development since it weakens the abilities and future generations. It
negatively affects the human resources development and its development ability.
The researcher uses the descriptive analytical method and the population study
consists of 225 employees who work in the field of protecting children in the
governmental, non-governmental and international institutions. The study sample
consists of 161 employees and questionnaire is the tool that is used by the
researcher to collect data.
One of the most important conclusions that the study concludes is that children
labor is serious problem in the Palestinian society. There is an obvious negative
effect on the professional future of the coming generations in Gaza Strip. The
results show that there is negative effect between children labor and low level of
cognitive development of children. There are many reasons behind children
labor. The conclusion also shows that there is negative effect between work and
low life experience of working child. The chance of having better jobs for those
children in the future is really low.
The researcher recommends in the study that long, medium and short range
national strategies should be adopted to fight this phenomenon and its negative
effects on the future of both children and society. Those strategies are to be
rendered to systems attached to labor law. The researcher recommends that
continuous awareness campaigns are to be conducted to highlight the risks of
children labor. The rule of syndicates, human rights organizations, ministry of
education and ministry of labor should be activated in fighting children labor.
The researcher recommends that there should be a survey for this phenomenon
every 3 year.
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انفصم األول
اإلطار انعاو نهذراصت
 انممذمت.
 مشــكهت انذراصـــــــت.
 متغيراث انذراصـــــــت.
 فرضياث انذراصــــــت.
 أهذاف انذراصـــــــــت.
 أهميــــت انذراصــــــت.

1

المقدمة:
االٌتهاـ بالطفؿ هف هقكهات الىٍكض بأم أهة فتية في سبيؿ الكصكؿ إلى هستقبؿ أفضؿ،
فاألطفاؿ يشكمكف جيؿ الغد ،كاالٌتهاـ بٍـ كاعدادٌـ لتحهؿ أعباء الحياة هف أساسيات التىهية

الشاهمة ،كرعاية الطفكلة ال تىفرد بٍا دكلة دكف أخرل سكاء الهتقدهة هىٍا أك الىاهية كاف تفاكتت
درجات االٌتهاـ بيف الدكؿ لها أقرتً الشرائع السهاكية كاالتفاقيات الدكلية كالتشريعات الهحمية هف

حقكؽ بٍدؼ حهاية الطفؿ كرعايتً في هرحمة يتـ فيً تشكيؿ كبىاء جسهً كادراكً كشخصيتً

ليككف قاد انر عمى تحهؿ هسؤكلياتً تجاي هجتهعً.

أف ارتفاع ىسبة األطفاؿ في الهجتهع الفمسطيىي كالتي تقدر بىسبة  %47.6هف إجهالي

السكاف في االراضي الفمسطيىية البالغ عددٌـ  4.29هميكف ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرد في هىتصؼ عاـ 2012

(الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني )2013 ،يتطمب هزيدان هف االٌتهاـ بٍذي الشريحة ىكاة كقكاـ
كهستقبؿ التىهية كالبىاء السياسي كاالقتصادم كاالجتهاعي كالثقافي كالتعميهي ،كفي ضكء االٌتهاـ
بالطفؿ الفمسطيىي كالذم عاىى كحرـ هف ههارسة طفكلتً الطبيعية ىتيجة االحتبلؿ ظٍر عدد هف

الهعكقات هىٍا ظاٌرة عهالة األطفاؿ كالتي تقؼ عائقان أهاـ هتطمبات تىهية الطفؿ الههارس لمعهؿ
كهتطمبات التىهية البشرية الهطمكبة (جمال.)2000،

كتعد عهالة األطفاؿ هف االىتٍاكات الصارخة التي تعهؿ عمى زلزلة الهقكهات األساسية
التي يىبغي لكؿ طفؿ أف يتهتع بٍا ،كتحرـ الطفؿ هف أبسط حقكقً األساسية كتمقي بً إلى الضياع

ضهف هتاٌة الفقر كالجٍؿ كالهرض ،كغالبان ها يفشؿ الطفؿ العاهؿ في تحسيف أكضاعً الهٍىية،
كيتدرج عادة ضهف هٍف ٌاهشية ال تساعدي عمى اختراؽ اإلطار الهأساكم الذم يتخبط فيً

(بسيوني.)2000،

كتعتبر ظاٌرة عهالة األطفاؿ هف الهشاكؿ العالهية الهكجكدة في هعظـ دكؿ العالـ ،كخاصة
الدكؿ الىاهية ،كاف كاىت تختمؼ في حجهٍا كأسبابٍا كتأثيرٌا هف دكلة ألخرل ،حيث يعتهد

اىتشارٌا عمى هجهكعة هف العكاهؿ الهعقدة كالهتشابكة كالهرتبطة بالتطكر االقتصادم كاالجتهاعي

كالسياسي كالثقافي لٍذا الهجتهع أك ذاؾ ،كبالرغـ هف كجكد العديد هف االتفاقيات كاالعبلىات

الدكلية كالتشريعات القاىكىية الٍادفة إلى الحد هف تكسع ٌذي الظاٌرة كاىتشارٌا ،ككجكد العديد هف
اإلعبلىات كاالتفاقيات الدكلية العالهية التي تىاكلت هكضكع عهؿ الطفؿ ،كالتي هف أبرزٌا

االتفاقيات العديدة الصادرة عف هىظهة العهؿ الدكلية ،كاتفاقية حقكؽ الطفؿ الصادرة عف األهـ
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الهتحدة ،إال أف الكاقع العهمي كالههارسة العهمية تعكس اىخفاضان في درجة الحهاية الهىخفضة
لؤلطفاؿ هف االستغبلؿ كاالضطٍاد الذم يهارس بحقٍـ (الحريري،)2001،

كىظ انر لآلثار السمبية التي تفرزٌا ٌذي الظاٌرة عمى الهستكيات كافة كخاصة في الدكؿ

الىاهية ،فقد أدل ذلؾ إلى تزايد اٌتهاـ ٌذي الدكؿ بدراسة أسباب ٌذي الظ ػ ػ ػاٌرة كتأثيرٌا ،بٍدؼ
التكصؿ إلى صياغة سميهة لبراهج كاستراتيجيات قادرة عمى هكافحتٍا كالحد هف اىتشارٌا ،كقد

تظافرت جٍكد العديد هف االطراؼ الهٍتهة بالظاٌرة هف حككهات كهىظهات غير حككهية،

كهىظهة العهؿ الدكلية اليكىيسيؼ ،كالحركة العالهية لمدفاع عف األطفاؿ في التصدم لٍذي الظاٌرة
(أبوزيد.)2002،

كفي فمسطيف تعتبر ظاٌرة عهالة األطفاؿ كتشغيمٍـ هف الظكاٌر القديهة ،كبالرجكع إلى

عقكد هاضية سىجد أف ٌذي الظاٌرة كاىت هكجكدة داخؿ الهجتهع الفمسطيىي بهختمؼ طبقاتً
كأهاكف سكىاي (المصري.)2003،

إف كجكد األطفاؿ العاهميف خارج العهمية التعميهية ىتيجة التحاقٍـ بسكؽ العهؿ يؤدم إلى

إضعاؼ ها تهمكً الدكلة هف رأس الهاؿ البشرم كالذم يعرؼ عمى أىً عىصر العهؿ الذم يهمؾ
هٍارات عالية كلديً القدرة عمى استخداـ اآلالت كالهعدات الهتقدهة تكىكلكجيان ،كأيضان لديً القدرة
عمى اإلبداع كخمؽ أفكار جديدة كحديثة في إدارة هؤسسات الدكلة.

ٌذي الهكاصفات ال يهتمكٍا الفرد إال هف خبلؿ التعميـ كالتدريب بحيث يؤدم حصكؿ الفرد

عمى التعميـ كالتدريب الهىاسبيف إلى تىهية القدرات الذٌىية لديً كرفع هستكل الكفاءة كالهٍارة التي

يهتمكٍاٌ ،ذا بدكري يؤثر عمى الهستقبؿ الهٍىي لمطفؿ كبالتالي عمى قدرات الهكارد البشرية لمدكلة
(جاد.)2001،

مشكمة الدراسة:
إف الهجتهع الفمسطيىي بأشد الحاجة إلى الدراسات كالبحكث التي تتىاكؿ هرحمة الطفكلة

كالتي تهثؿ ثمث أك ربع عهر اإلىساف ،كٌي هرحمة خطيرة تترؾ آثارٌا الكاضحة في شخصية الطفؿ
الهستقبمية ،كيظؿ جكٌر الشخصية الذم تككف فيٍا الهحرؾ الرئيسي فيها بعد ،كالطفؿ ٌك المبىة
األكلى في بىاء الهجتهع ،ألىً رجؿ كأب الهستقبؿ ،كعمى الجهيع أف يتعٍد بالرعاية ،كيهٍد لً سبؿ

الىهك السميـ كالصحة الىفسية كالتربية كالتعميـ (أبو زيد.)2002،

كيشكؿ األطفاؿ في الفئة العهرية ( )17-10سىة في فمسطيف خبلؿ العاـ  2012ها ىسبتً

 %19.7هف هجهكع السكاف كأظٍرت ىتائج هسح القكل العاهمة  2012أف ىسبة األطفاؿ في الفئة

3

العهرية ( )17-10سىة العاهميف سكاء بأجر أك بدكف أجر بمغت  %4.1هف إجهالي عدد األطفاؿ،

 %5.8في الضف ػ ػ ػة الغربيػ ػ ػة %1.5 ،في قطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاع غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة (الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،
.)2013

كتشير االحصاءات إلى حجـ ٌذي الهشكمة ،حيث أىً كبحسب هؤشرات ك ازرة العهؿ

الفمسطيىية في هطمع عاـ ٌ ،2014ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؾ حكالي  100ألؼ طفؿ تحت سف  18عاهان يعهمكف في

هكاقع العهؿ الهختمفة (وزارة العمل الفمسطينية.)2014 ،

إف عهؿ األطفاؿ يسبب العديد هف الهشكبلت كالتأثيرات السمبية التي تصيب الهجتهع

كالطفؿ عمى حد سكاء ،كلً أبعادي الخطيرة عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة كعمى الهجتهػ ػػع

ككى ػ ػػً يضعؼ الطاقػػات كالقدرات كاإلهكاىات لجيؿ الهستقبػ ػ ػ ػ ػػؿ ،كي ػ ػػؤثر بشك ػ ػػؿ س ػ ػ ػػمبي كهباشػ ػ ػ ػػر

عمى الهػ ػ ػ ػكارد البشري ػ ػ ػػة لمدكلػ ػ ػ ػػة كقدراتٍػ ػ ػ ػػا (دحالن.)2000،

كها يؤدم ذلؾ إلى تدىي هستكل الكفاءة كىقص في الخبرة الهٍىية ،ككذلؾ ىقص في الخبرة

الحياتية هف كعي كادراؾ كىهك كتطكر هعرفي ،كالتي يهكف أف يهتمكٍا ،األهر الذم يحكؿ دكف تقدـ
قطاعات هختمفة هف هؤسسات الدكلة كتعطيؿ عهميات االبتكار كاإلبداع التي يهكف إىجازٌا ،هها
يحكؿ دكف الكصكؿ إلى كادر بشرم فعاؿ كهؤٌؿ كهؤثر في بىاء هؤسسات الكطف كشغؿ الكظائؼ

الهىاسبة.

كها أف عهؿ الطفؿ يجبري عمى العهؿ في هٍف ال تتفؽ هع قدراتً أك هيكلً أك رغباتً

كيحكؿ دكف تكفر فرص كظائؼ هستقبمية أفضؿ لٍذا الطفؿ ،كالى اآلف يعتبر االٌتهاـ بظاٌرة

عهالة األطفاؿ هف حيث الدراسات كالبحكث العمهية قميؿ جدان كغير كاؼ ،هها شكؿ حاف انز لمقياـ
بٍذي الدراسة لمشعكر بأٌهية التصدم لٍذي الظاٌرة كتسارع اىتشارٌا في الهجتهع الفمسطيىي كالتقميؿ

هف آثارٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لٍؤالء األطفاؿ  " ،لكؿ ها سبؽ كغيري يبرز التساؤؿ الرئيس
لهشكمة الدراسة عمى الىحك التالي "ها تأثير عهالة األطفاؿ عمى هستقبمٍـ الهٍىي؟".
متغيرات الدراسة:
فيها يمي هتغيرات الدراسة:
 -1الهتغير الهستقؿ :عهالة األطفاؿ.
-2الهتغيرات التابعة:

أ -تدىي هستكل الىهك كالتطكر الهعرفي.

ب -ىقص الخبرة الهٍىية.
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ت -ىقص الخبرة الحياتية.

ث -ضعؼ تىهية القدرات كالهٍارات.
ج -تدىي فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ.
شكل رقم ( )1.1عالقة المتغير المستقل بالمتغيرات التابعة

نفص الخبرة المهنية

تدني مستوى النمو
والتطور المعرفي

نقص الخبرة الحياتية

عمالة األطفال في
فلسطين

ضعف تنمية
القدرات والمهارات

تدني فرص توفر
وظائف مستقبلة أفضل

المصدر( :جرد بواسطة الباحثة)2015 ،

فرضيات الدراسة:
تعهؿ ٌذي الد ارسة عمى التحقؽ هف صحة الفرضيات التالية:
 .1يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عىد هستكل داللة ( ).05لعهالة األطفاؿ في قطاع غزة عمى
تدىي هستكل التطكر الهعرفي لؤلطفاؿ.

 .2يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عىد هستكل داللة ( ).05لعهالة األطفاؿ في قطاع غزة عمى
ىقص الخبرة الهٍىية لؤلطفاؿ.

 .3يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عىد هستكل داللة ( ).05لعهالة األطفاؿ في قطاع غزة عمى
ىقص الخبرة الحياتية لؤلطفاؿ.

 .4يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عىد هستكل داللة ( ).05لعهالة األطفاؿ في قطاع غزة عمى
ضعؼ تىهية القدرات كالهٍارات لؤلطفاؿ.

 .5يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عىد هستكل داللة ( ).05لعهالة األطفاؿ في قطاع غزة عمى
تدىي فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ لؤلطفاؿ.

 .6تكجد فركقات ذات داللة إحصائية عىد هستكل داللة ( ).05بيف هتكسطات استجابات

الهبحكثيف حكؿ عهالة األطفػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ في قطاع غزة كأث ػ ػ ػ ػػرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ

القادهة تعزل لمبياىات الشخصية (الجىس ،العهر ،سىكات الخبرة ،الهؤٌؿ العمهي ،الدرجة
الكظيفية).
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أىداف الدراسة:
تٍدؼ ٌذي الدراسة بشكؿ أساسي إلى التعرؼ عمى كاقع عهؿ األطفاؿ في قطاع غزة

كتكضح أثر ٌذا الكاقع عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة ،هع دراسة الجكاىب الهتعمقة بٍذي

الظاٌرة كتحميمٍا هف حيث األسباب كاآلثار السمبية الىاتجة عىٍا ،كذلؾ هف خبلؿ تحقيؽ األٌداؼ

التالية:

 .1تكضيح األسباب الهختمفة التي تقؼ كراء ٌذي الظاٌرة كاىتشارٌا ،كتحديد حجهٍا في قطاع
غزة.

 .2تكضيح اآلثار الهترتبة عمى عهؿ األطفاؿ عمى الهجتهع كعمى األطفاؿ أىفسٍـ ،كفرصٍـ
الهستقبمية في إهكاىية الكصكؿ إلى هكاىة اجتهاعية جيدة ،كالحصكؿ عمى كظيفة هىاسبة.

 .3تكضيح األبعاد الخطيرة لعهالة األطفاؿ عمى الهكارد البشرية الفمسطيىية كالتىهية ،ككىً
يضعؼ اإلهكاىات كالقدرات لجيؿ

كقدرتٍا التىهكية.

الهستقبؿ ،كيؤثر سمبان عمى تىهية الهكارد البشرية

 .4الخركج بهجهكعة هف التكصيات التي هف الههكف أف تساٌـ في كضع حمكؿ لهشكمة عهالة
االطفاؿ كالتخفيؼ هف أثرٌا السمبي عمى تىهية قدرات الهكارد البشرية في قطاع غزة.
أىمية الدراسة:
تكهف أٌهية ٌذي الدراسة في ها يمي:
 .1أٌهية الهعمكهات كالىتائج كالتكصيات التي تكفرٌا ٌذي الدراسة هها قد تشكمً هف قاعدة
لمهعىييف كالهسؤكليف كأصحاب القرار.

 .2أٌهية ٌذي الدراسة لمهجتهع الهحمي هف خبلؿ تكضيح أٌهية كخطكرة الهكضكع الهبحكث
كها لً هف آثار سمبية عمى الهجتهع بشكؿ عاـ كعمى الطفؿ بشكؿ خاص.

 .3ها يهكف أف تشكمً ٌذي الدراسة هف قاعدة هعمكهاتية لمهٍتهيف كالباحثيف في هجاؿ تطكير
كتىهية الهكارد البشرية في فمسطيف.

 .4أٌهية ٌذا الهكضكع بالىسبة لمباحثة عمى الصعيد الشخصي كالعهمي  ،ىظ انر الٌتهاهٍا
بهكاضيع الطفكلة عاهة كعهالة األطفاؿ بشكؿ خاص ،كها قد تشكمً ٌذي الدراسة هف

هساعدة في العهؿ في هجاؿ حهاية الطفكلة.
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انفصم انثانً
اإلطار اننظري نهذراصت
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المقدمة:
تٍتـ الهجتهعات االىساىية الهتحضرة اليكـ بأفرادٌا اٌتهاهان همحكظان ،فٍي تسعى جاٌدة إلى

بىاء هتكاهبلن بدىيان كىفسيان كعقميان ،كقد أدركت ٌذي الهجتهعات أف طريقة تقدهٍا
بىاء اإلىساف فيٍا ن
كرقيٍا ال بد أف يهر أكالن عبر بىاء الشخصية الهتكاهمة القادرة عمى البىاء كالعطاء كاإلبداع ،كٌـ

يؤهىكف بأف العقؿ السميـ في الجسـ السميـ (أبو زايد.)2010 ،

ككؿ الدكؿ اليكـ تمٍث ىحك التقدـ كالرقي لتمبية هتطمبات هجتهعاتٍا ،كتحقيؽ هتطمبات
هجتهعاتٍا كتحقيؽ تكازف حضارم كعمهي كاقتصادم بيىٍا كبيف الهجتهعات الهتحضرة األخرل،
كقد أيقىت ٌذي الدكؿ أف السبيؿ األكحد لخكض هعركة التحضر كالتقدـ كالرقي كالحصكؿ عمى

الحياة الكريهة ٌك االٌتهاـ بالىشء كبخاصة المبىة األساسية ،كالبذرة األكلى ،كٌي الطفؿ ،هف حيث

تربيتً كرعايتً كبىائً جسهيان كىفسيان كعقميان (رمزي.)2004،

كفي فمسطيف ىىٍج ٌذا السبيؿ أسػ ػ ػ ػػكة بباقي الهجتهعات ،هف أجؿ بىػ ػ ػػاء هجتهعىا
الفمسطيىي ،كتحقيؽ الهتطمبات األساسية لمىٍكض بٍذا الهجتهع ،كالسهك بً هف هستىقع الجٍؿ

كالهرض كالفق ػ ػ ػ ػػر ،كالعديد هف الهشكبلت الهتراكهة ،إلى هجتهع هتحضر يعرؼ ها لً ،كها عميً
كيبصر ها حكلً هف أطر سياسية كعسكرية كعمهية كاقتصادية  ،كيعرؼ كيؼ يتعاهؿ هعٍا بطريقة

حضارية الئقة (أبوزيد.)2002،

كهف ٌػ ػ ػ ػػذا الهىطمؽ ك ػ ػػاف ل ازه ػ ػ ػ ػ ػ ػان عمى جهيع الباحثيف كالدارسيف االٌته ػ ػ ػػاـ بدراسة

الطفكل ػ ػ ػ ػػة ،فاالٌتهاـ بالطفكلة بح ػػؽ ٌك صىع الهستقبؿ األفضؿ ،كاف األهر يحتـ الىظرة الكاعية
ىحك ٌذا الهستقبؿ باإلعداد كالدراسة العمهية لكؿ ها يكفؿ تٍيئة الهىاخ لمىهك  ،إذ تشكؿ الطفكلة

شريحة كاسعة هف شرائح الهجتهع ،فٍي تشكؿ الجيؿ الهقبؿ  ،لذلؾ فإف جهيع الجٍكد التي تبذؿ

هف أجمٍا تعتبر هطمبان هف هتطمبات التغير االجتهاعي الهدركس ،كالذم تعتبري التىهية الشاهمة جزنء
ال يتج أز هىٍا ،كٌىاؾ شرائح هف األطفاؿ ال تصؿ إليٍا يد العكف رغـ أف اعدادٌـ تتزايد يكهان بعد
يكـٌ ،ؤالء ٌـ األطفاؿ العاهمكف الذيف يتعرضكف لمهخاطر داخؿ الهصاىع كالهزارع كالكرش كفي

الشكارع ،كالذيف أصبح الشارع ٌك الهأكل الكحيد لٍـ (الشافعي.)2000،

فاشتراؾ الطفؿ في الىشاط االقتصادم ليس باألهر الحديث ،فقديهان كاف الطفؿ يقكـ بأعهاؿ

بسيطة داخؿ األسرة ،بحيث يتعمـ ،كيىدهج في دكري الذم سيبمغً عىدها يكبر هف خبلؿ الهبلحظة

كالهشاركة كالتقميد ،كبذلؾ فٍك يىهك جسهيان كعقميان ،كيىضج بدكف ألـ أك سكء استغبلؿ

(عبداهلل.)2000،
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كال شؾ أف ظركؼ الحصار كالحرب كاختبلؼ األكضاع التي تتعرض لٍا بعض

الهجتهعات تعرض الطفؿ لمخركج هف حياة الطفكلة إلى حياة العهؿ بجهيع أشكالً ،كهكاجٍة
الهخاطر التي لـ يىضج بعد لهكاجٍتٍا ،فيترؾ الهدرسة كال يحظى بالحد األدىى هف التعميـ كالرعاية

الهجتهعية ،كهف اكتساب القيـ كالعادات السميهة ،كأكثر ٌؤالء األطفاؿ هعاىاة ٌـ أطفاؿ الشكارع

الذيف ال يحظكف بدؼء األسػ ػ ػ ػرة كرعايتٍػ ػػا ،كٌػ ػ ػ ػػـ ضحي ػ ػ ػػة عصابػ ػ ػ ػ ػػات االستخداـ كاالستغػ ػػبلؿ التي

ال تراعي طفكلتٍـ ،كبػ ػ ػػذلؾ يصبح ٌػ ػؤالء األطفػ ػ ػ ػػاؿ بؤرة خط ػ ػ ػ ػػكرة عمى الهجتهع ،ألىٍـ حره ػ ػ ػ ػكا

هػ ػػف التعميػ ػ ػػـ ،كحرهكا هف القدكة كالهثؿ األعمى ،كتعرضكا لمحرهاف كالعىؼ الجسدم كالفكرم ،فٍـ

ىاقهكف عمى الهجتهع ،ال يبادلكىً الحب ألىً هجتهع ظمهٍـ كسمبٍـ حريتٍـ كطفكلتٍـ
(أبوزيد.)2002،

مفيوم عمالة األطفال:
يشير هفٍكـ "عهالة األطفاؿ" إلى كؿ عهؿ يضر بصحة الطفؿ أك بىهكي أك رفاٌيتً ،إذا لـ
يكف ٌذا العهؿ هف األعهاؿ الىافعة التي تتىاسب هع عهر الطفؿ ،كيساعد عمى تطكري الجسهي
كالعقمي كالركحي كاألخبلقي كاالجتهاعي ،دكف أف يؤثر عمى دراستً أك راحتً أك هتعتً.

إف حجـ تأثير العهؿ عمى ىهك الطفؿ ٌك الهعيار الرئيسي لتحديد هتى يصبح العهؿ

هشكم ػ ػ ػػة ،فقد تىطكم األعهاؿ غير الهىاسبة إلى إلحاؽ الضرر بىهك الطفؿ جسديان أك عاطفيان أك

اجتهاعيان أك أخبلقيان

(مركز المعمومات الفمسطيني وفا.)2014،

كقد اعتبرت هىظهة األهـ الهتحدة عهؿ األطفػ ػ ػػاؿ استغبلليان ،إذا اشتهؿ عمى أياـ عهؿ

كاهمة ،ساعات عهؿ طكيمػ ػ ػػة ،أعهاؿ هجٍػ ػ ػ ػػدة ،العهؿ كالهعيش ػ ػػة في الشػ ػ ػ ػ ػكارع في ظركؼ
صعب ػ ػ ػػة ،أجر غير كاؼ ،هسؤكليات تفكؽ الحد الطبيعي ،عهؿ يؤثر عمى التعميـ ،عهؿ يحط هف

كراهة األطفاؿ هثؿ األعهاؿ التي تحكؿ دكف تطكر األطفاؿ العقمي كاالجتهاعي كالىفسي (منظمة

العمل الدولية.)2006 ،

كفي هحاكلة لتعريؼ عهالة األطفاؿ ،يشار ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة إلى هفٍكهيف أحدٌها سمبي ،كاآلخػ ػ ػ ػ ػػر

إيجابي ،كٌها (الحركة العالمية لمدفاع عن الطفل:)2011،

-1الهفٍكـ السمبي لعهالة األطفاؿ :كيقصد بٍذا الهفٍكـ ،ذلؾ العهؿ الذم يضع أعباء ثقيمة عمى
الطفؿ ،أم العهؿ الذم يٍدد سبلهة الطفؿ كصحتً كرفاٌيتً ،بحيث يككف أساس العهؿ ٌك
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االستفادة هف ضعؼ الطفؿ ،كعدـ قدرتً عمى الدفاع عف ىفسً ،كاالعتهاد عميً كعهالة رخيصة
بديمة عف عهالة الكبار ،أك بعب ػ ػ ػػارة أخرل" :العهؿ الذم يحكؿ دكف تعميـ الطفؿ كتدريبً".

-2الهفٍكـ اإليجابي لعهالة األطفاؿ :كيتضهف ٌذا التعريؼ كافة األعهاؿ التطكعية أك الهأجكرة
التي يقكـ بٍا الطفؿ ،كالتي تىاسب عهري كقدراتً ،كالي يككف لٍا آثار إيجابية تىعكس عمى ىهكي

العقمي كالجسهي كالذٌىي ،إذ يتعمـ الطفؿ هف خبلؿ العهؿ الهسؤكلية كالتعاكف كالتساهح.

إف عهؿ الطفػ ػػؿ يؤثر سمبان عمى ىهك األطفػ ػػاؿ الجسدم ،كيق ػ ػػمؿ هف التطكر الهعرفي لقدراتً

كفقػ ػػداف احتراهٍـ لذاتٍ ػػـ هه ػػا ي ػ ػػؤدم إلى ع ػ ػ ػ ػ ػػدـ التطػ ػ ػ ػػكر االجتهاعي كاألخبلقي ىتيجة العزلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

كاإلقص ػ ػ ػ ػػاء ،كيتجمى ٌذا الجزء في األعهاؿ التي يسخر األطفاؿ لمقياـ بٍا بأجكر رهزية لمتٍرب
هف دفع أجكر كىفقات العهاؿ بحسب قاىكف العهؿ الىافذ  ،كذلؾ بحجة تعميهٍـ هٍىة يىتفعكف هىٍا

هستقببلن (الجرواني.)2009،

كهف خبلؿ ها سبؽ يهكف تعريؼ االطفاؿ العاهميف بأىٍـ األطفاؿ الذم يهارسكف العهؿ في

سف هبكرة ،كبأعهاؿ ال تتىاسب هع أعهارٌـ كال قدراتٍـ الجسدية كالعقمية ،كٌىاؾ اىتٍاؾ كاضح
ألبسط حقكقٍـ الهتعمقة بالعمـ كالىهاء كالراحة ىتيجة ظركفٍـ االقتصادية الصعبة.
واقع عمالة األطفال عربياً و عالمياً:
خركج األطفاؿ لمعهؿ هف أكبر الهشاكؿ التي تكاجً الدكؿ العربية ،فثهة هىظهات أك

تىظيهات تستغؿ األطفاؿ ،ككأىٍـ هصدر لجىي األرباح كحسب ،كثهة أٌؿ يدفعكف بأكالدٌـ إلى
العهؿ عمى تقاطع الطرؽ لجهع غمة يعكدكف بٍا ليبلن إلى الهىزؿ.
كالظاٌرة تعد هف أخطر األزهات التي يتعرض لٍا العالـ بأسري فتشغيؿ األطفاؿ كتسخيرٌـ
في أعهاؿ غير هؤٌميف جسديان لمقياـ بٍا لً هضار عمى الهجتهع بأكهمً كليس الطفؿ العاه ػ ػ ػػؿ
فحسب ،فٍك عهؿ يٍدد سبلهة كصحة كرفاٌية الطفؿ ،كها عهؿ عمى استغبلؿ ضعفً كعدـ قدرتً

عمى الدفاع عف حقكقً ،كتسخير األطفاؿ كعهالة بديمة عف عهؿ الكبار (الحركة العالمية لمدفاع عن
األطفال.)2011،

كيقدر عدد األطفاؿ العاهميف حكؿ العالـ بىحك  250هميكف طفػ ػ ػػؿ 120 ،هميكف هىٍـ

يعهمكف كؿ الكقت ،كأكثر هف ثمثيٍـ (حكالي  )%70.4يعهمكف في الزراعة ،كيتركز األطفاؿ
العاهمكف في آسيا بىسبة  ،%61تميٍا أفريقيا بىسب ػ ػ ػة  ،%32ثـ أهريك ػ ػ ػ ػا البلتيىي ػ ػ ػ ػة بىسبة %7
(منظمة العمل الدولية.)2010 ،
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كعمى الرغـ هف أف ٌذي الظاٌرة عالهية ،كلكف كاف لمدكؿ الىاهية الىصيب األكبر في ٌذي

األزهة ،حيث يبمغ ىصيب الدكؿ العربية هف عهالة األطفاؿ  10هبلييف طفؿ طبقان لدراسة أعدتٍا
الدكتكرة ىاٌد رهزم عف ظاٌرة عهالة األطفاؿ في الدكؿ العربية ،كالتي أشارت هف خبللٍا إلى أف

بعض الدكؿ العربية تضـ ها بيف  10 –9هبلييف طفؿ يعهمكف في قطاعات هختمقة قبؿ بمكغ السف

القاىكىية لمعهؿ ،إذ تصؿ الىسبة في العراؽ إلى  ،%10.3كفي سكريا ،%5.12 ،كفي اليهف إلى
 ( %3.30بدوي.)2010 ،

كفي تقرير الهجمس العربي لمطفكلة كالتىهي ػ ػ ػ ػ ػة ،الذم ي أرسػ ػ ػ ػ ػ ػػً األهيػ ػ ػ ػ ػػر طبلؿ بف عبد
العزيز ،حكؿ عهؿ األطفاؿ في البمداف العربية ،ىجدي يظٍر صكرة قاتهة لكضع األطفاؿ في ٌذي

الدكؿ ،حيث اىتشار ظاٌرة عهؿ أبىاء الفقراء كحرهاىٍـ هف حقكقٍـ ،كٌك ها يؤدم إلى إٌدار

طاقات هبدعة كخبلقة ،كبالتالي تكريس التخمؼ (المجمس العربي لمطفولة والتنمية.)2010 ،

ككفقان ألرقاـ هىظهة العهؿ الدكلية لسىة  ،2013فقد اىخفضت عهالة األطفاؿ بيف عاهي

 2008ك 2012إلى  168هميكىان ،بعدها كاىت  250هميكف طفؿ عاهؿ ،هف بيىٍـ  9.2هميكف

في هىطقة الشرؽ األكسط كشهاؿ إفريقيا ،كأكضحت الهىظهة أف أكثر هف ىصؼ األطفاؿ العاهميف
يعهمكف في بيئات خطرة لمغاية ،تعرض حياتٍـ كصحتٍـ كأهىٍـ كسبلهتٍـ لمخطر بشكؿ هباشر،

كيقترب عدد األطفاؿ الذيف يعهمكف في أكضاع خطرة جدان هف  85هميكف طفؿ عاهؿ ،بيىها كاف
عددٌـ عاـ  2000ىحك  171هميكىان.

كبحسب تقارير هىظهة العهؿ الدكلية لعاـ  ،2013فإف أكبر ىسبة هف األطفاؿ تعهؿ في
هىطقة آسيا كالهحيط الٍادم ،حيث بمغ عدد األطفاؿ العهاؿ في تمؾ الهىطقة ىحك  78هميكف طفؿ،

أها أكثر الهىاطؽ خطكرة عمى األطفاؿ العهاؿ التي شٍدت أكثر الحكادث ،فٍي هىطقة جىكبي

الصحراء الكبرل ،كتشكؿ اإلىاث  %25هف عهالة األطفاؿ ،بعدها كاىت  %40في العاـ ،2000
كيعد القطاع الزراعي أكبر القطاعات الهستفيدة هف عهالة األطفاؿ ،حيث يعهؿ أكثر هف 98

هميكف طفؿ في ٌذا القطاع كيشكمكف ها ىسبتً  %59هف عهالة األطفاؿ (منظمة العمل
الدولية.)2013،

كبحسب األرقاـ فقد شٍدت هىطقة آسيا كالهحيط الٍادئ أكثر ىسبة اىخفاض في عهالة

األطفاؿ عهكهان ،خصكصان لمفئة العهرية هف  5إلى  17عاهان ،كتراجعت أعداد العهاؿ هف األطفاؿ

فيٍا هف  114هميكىان عاـ  2008إلى  78هميكىان عاـ  ،2012كها اىخفضت عهالة األطفاؿ في
دكؿ جىكبي الصحراء بحدكد  6هبلييف طفؿ عاهؿ ،كفي هىطقة أهيركا البلتيىية كالكاريبي بحدكد

 1.6هميكف طفؿ (منظمة العمل الدولية.)2013 ،
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الواقع الديموغرافي لمطفل الفمسطيني:
الطفؿ كها عرفتً اتفاقية حقكؽ الطفؿ الصادرة عف الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة سىة

 ،1989الهادة رقـ (ٌ )6ك "كؿ اىساف لـ يتجاكز الثاهىػ ػػة عشرة هف عه ػ ػ ػ ػري ،ها لـ يبمػػغ سف
الرشػ ػ ػ ػػد قبػ ػػؿ ذلؾ ،بهكجب القاىػ ػ ػ ػ ػػكف الهىطبؽ عميػ ػ ػ ػػً"  ،كفي ضكء ٌذا التعريؼ فإف ٌذي الشريحة

في الهجتهع الفمسطيىي تضـ أكثر هف ىصؼ عدد السكاف ،إذان ٌي شريحة تهثؿ قطاعاَ ٌاهان في
الهجتهع ،كتشكؿ أٌـ هصدر لمبىاء كالتىهية ،لككىٍا هكرد األيدم العاهمة الشابة ،التي يعتهد عميٍا

الهجتهع في بىائً كتطكري ،فالهجتهع الفمسطيىي هجتهع فتي (مركز المعمومات الوطني الفمسطيني،

.)2014

كقاؿ جٍاز اإلحصاء الهركزم الفمسطيىي في تقرير أصدري بهىاسبة يكـ الطفؿ الفمسطيىي

 ،2014/4/5أف التقديرات السكاىية الهبىية عمى ىتائج التعداد  2007تشير إلى أف عدد األطفاؿ

دكف سف  18عاهان في فمسطيف بمغ حكالي  2.04هميكف طفؿ ،كأشار التقرير إلى أف تمؾ الىسبة
هف األطفاؿ في فمسطيف هف إجهالي عدد السكاف البالغ عددٌـ  4.5هميكف فرد ،كتظٍر البياىات

ارتفاع األفػ ػ ػ ػ ػ ػراد دكف سف الثاهىػ ػ ػ ػ ػة عشرة حيث تشكؿ ٌذي الفئة حكالي الىصؼ  %47.6هف
إجهالي السكاف ،كتبيف اإلحصاءات الديهكغرافية كاتجاٌاتٍا في الهجتهع الفمسطيىي ،أف األطفاؿ
سيشكمكف األغمبية في الهجتهع لعدة سىكات هقبمة ،حيث تعتبر خصكبة الهرأة الفمسطيىية العالية

كهعدالت كفيات األطفاؿ الهتدىية سببان رئيسي ػ ػ ػان الستهرار تشكيؿ األطف ػ ػ ػ ػػاؿ لؤلغمبي ػ ػػة في الهجته ػ ػػع

الفمسطيىي ،كبمػ ػ ػػغ ع ػ ػ ػ ػػدد الفمسطيىييف في العالـ حكالي  11.8هميكف فمسطيىي 4.5 ،هميػ ػ ػ ػ ػػكف في
فمسطيف ،كحكالي  1.4هميكف فمسطيىي داخؿ الخط األخضر ،كها يقارب 5.2هميكف في الدكؿ

العربية ،كىحك  665ألؼ في الدكؿ األجىبية ،أكثر هف ثمث السكاف يقيهكف في قطاع غزة كالذم
يقدر بحكالي  1.7هميكف فرد ،كحكالي  2.8هميكف في الضفة الغربية ،كبمغت ىسبة السكاف

البلجئيف ىحك  %44.2هف هجهؿ السكػػاف الهقيهيف في فمسطيف %41.2 ،هف إجهالي البلجئيف
في فمسػ ػ ػ ػ ػػطيف فػ ػ ػ ػ ػػي الضفة الغربية %58.8 ،في قطاع غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة (الجيــــــــــاز المركزي لإلحصاء

الفمسطيني.)2014 ،

واقع عمالة األطفال في فمسطين:
تشير اإلحصاءات التالية إلى حجـ ٌذي الهشكمة ،إال أف ٌذا ال يهثؿ الكاقع ،حيث أف
العاهميف هف األطفاؿ يتزايدكف بفعؿ التردم الهستهر في الظركؼ السياسية التي تزيد الكضع

كسكء ،كبحسب هؤشرات ك ازرة العهؿ الفمسطيىية في هطمع عاـ ٌ ،2014ىاؾ
االقتصادم ترديان
ن
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حكالي  100ألؼ طفؿ تحت سف اؿ 18عاهان يعهمكف في هكاقع العهؿ الهختمفة (وزارة العمل
الفمسطينية.)2014،

جدول رقم ( )2.1التوزيع النسبي ألطفــــال الفئة العمرية (  )17-10سنة حسب حالة العمل وبعض المتغيرات
المختارة في العام 2012
المنطقة والجنس والعمر

يعمل

ال يعمل

فمسطين

%4.1

%95.9

100

الضفة الغربية

%5.8

%94.2

100

قطاع غزة

%1.5

%98.5

100

الجنس
ذكور

%7.5

%92.5

100

إناث

%0.6

%99.4

100

الفئة العمرية
14-10

%2.1

%97.9

100

17-15

%7.7

%92.3

100

المصدر( :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)2013 ،

أها بالىسبة لهكقؼ قاىكف العهؿ الفمسطيىي هف تشغيؿ األطفاؿ ،فقد أقر الهجمس التشريعي

الفمسطيىي قاىكف العهؿ رقـ ( )4لسىة  ،2000في جمستً الهىعقدة في راـ اهلل ،بتاريخ

 ،2000/3/29كصادؽ رئيس السمطة الكطىية الفمسطيىية عمى القاىكف بتاريخ  2000/4/30كذلؾ

بهىاسبة اليكـ العالهي لمعهؿ ،كرغـ ذلؾ لـ يتـ ىشر القاىكف في الكقائع الفمسطيىية ،كٌي الجريدة

الرسهية ،كبها أف الىشر هرحمة دستكرية ضركرية ليصبح القاىكف همزهان ،فقد خمؽ ٌذا الكضع
اشكالية قاىكىية حكؿ ىفاذ أك عدـ ىفاذ القاىكف ،كفيها يتعمؽ بقاىكف الطفؿ الفمسطيىي لمعاـ 2004

الهعدؿ فقد تضهف ىصكصاَ تضهف حؽ الطفؿ في البقاء كالىهك ،كهىع أشكاؿ االستغبلؿ لؤلطفاؿ

أك حرهاىٍـ هف حقٍـ في التعميـ أك األعهاؿ التي تحد هف ىهكٌـ كتطكرٌـ الطبيعي

(بوليفيو.)2000 ،

كٌىاؾ أيضان االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ لعاـ  ،1989كٌي اتفاقية اعتهدتٍا الجهعية

العاهة لؤلهـ الهتحدة عاـ  ،1989لتضع هجهكعة هف الحقكؽ الهختمفة (االقتصادية كالثقافية
كالهدىي ػ ػ ػ ػػة كالسياسية) لؤلطفاؿ ،كذلؾ إلى جاىب الهادة  32هىٍا كالتي تعترؼ بحؽ األطفاؿ في
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الحهاية هف االستغبلؿ االقتصادم كهف األعهاؿ التي تٍدد صحتٍـ أك تؤثر في ىهكٌـ  ،فضبلن
عف إلزاـ الدكؿ األعضاء بكضع حد أدىي لسف العهؿ (أبو زيد.)2002 ،

كعف رأم الديف اإلسبلهي في عهؿ الطفؿ فاألصؿ في هﺭحمة ﺍلﻁفَلة ﺃىٍا هخصصة

لحفﻅ ﺍلﻁفؿ َتﺭبيتً َتعميهً ،هو ﺃجؿ بىاء شخصية ﺇسبلهية ههيﺯﺓ لٍﺫﺍ ﺍلﻁفؿ في ﺍلهستقبؿ،

َهﺭﺍعاﺓ لقﺩﺭﺍتً ﺍلجسهية َﺍلعقمية َﺍلىفسيةَ ،ﺇىها جاء ﺍلحﻜن بجَﺍﺯ عهؿ ﺍلﻁفؿ عمى سبيؿ

ﺍالستثىاء ال ﺍألصؿ ،كﺇو جَﺍﺯ عهؿ ﺍلﻁفؿ هىَﻁ بهﺭﺍعاﺓ عدد هف ﺍلضَﺍبﻁ هىٍا ،هشﺭَعية

ﺍلعهػ ػ ػ ػ ػػؿ ﺍلﺫﻱ يهاﺭسً ﺍلﻁفػ ػ ػ ػػؿ ،ﺇﺫو َلي ﺍلﻁفؿ ﺃَ َصيً ،تحقيؽ هصمحة ظاٌرة لمطفؿ هف

العهؿ ،عدـ تأثير العهؿ عمى تعميـ كأخبلؽ الطفؿ ،كأف يككف العهؿ هىاسبان لقدرات الطف ػ ػ ػ ػ ػػؿ

البدىيػ ػ ػػة كالعقمي ػػة كالىفسية (عزام.)2007 ،

كلقد قاؿ سبحاىً كتعالى في كتابً العزيز [ال ُي َك ِّل ُ
ف اَّللَُّ َن ْفس ًا إِ َّال ُو ْس َع َها] (البقرة ،آيو ،)286
كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ "ليس هىا هف لـ يرحـ صغيرىا كيكقر كبيرىا"(الترمذي ،حديث رقم

 ، )1921كقاؿ عميً السبلـ أيضان " رفع القمـ عف ثبلث الهجىكف حتى يفيؽ  ،كعف الصبي حتى
يبمغ  ،كعف الىائـ حتى يستيقظ" (سنن أبي داوود ،حديث رقم  ، )4398كعف ابف عه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر رضى اهلل

عىػ ػ ػ ػ ػً قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ " عرضت عمى رس ػ ػكؿ اهلل العهؿ في الجيش كأىا ابف أرب ػ ػ ػ ػ ػػع عش ػ ػ ػ ػ ػػر  ،فم ػ ػ ػ ػـ يقبمىي
" (الترمذي ،الجامع الصحيح).

أسباب ظاىرة عمل األطفال:
يىهي العهؿ طػ ػ ػ ػػاقػ ػ ػ ػ ػػات كقدرات األشخػ ػ ػػاص البالغيف ،كها تـ الىص عميً كح ػ ػ ػػؽ هف
حقكقٍـ ،غير أف آثاري تختمؼ بالىسبة لؤلطفاؿ ،كذلؾ بسبب عدـ اكتهاؿ ىهكٌـ العقمي كالجسهي

كالىفسي ،ككذلؾ بسبب سٍكلة تأثرٌـ سمبان بالضغكط التي تفكؽ طاقاتٍـ ،كباإلضافة إلى ككف
العهؿ يحرـ الطفؿ أبسط حقكقً ،كالتعميـ كالمعب ،كالبيئة الهادية كالهعىكية الهىاسبة ،غير أىً ال
يجكز القكؿ أف كافة األعهاؿ التي يق ػ ػ ػػكـ بٍا األطفػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ هضػ ػ ػ ػرة لصحتٍـ كتعيػ ػػؽ ىه ػ ػ ػ ػكٌـ الىفسي

كالعقمي ،بؿ إف األعهاؿ الخفيفػ ػ ػ ػة كالتي ال تؤدم إلى اىقطاع الطفؿ عف الهدرسة أك تراجع
تحصي ػمػ ػ ػ ػ ػً العمهي ،كالتي تتـ في بيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة صحية كأخبلقية كىفسية سميه ػ ػ ػ ػ ػػة ،تساعد عمى إدراؾ

الطفػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ لمهسؤكليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ،كتعزز إحساسػ ػ ػً بالتعاكف كقيهػ ػ ػة العهػ ػ ػؿ كاالعتهػ ػ ػ ػاد عمى الىفس ،كها أىٍا

قد

تشكؿ

هدخبلن

لحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرفة

أك

هٍى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

( )Boland,MF,Fidelis ON,2005
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قد

يزاكلٍػ ػ ػا

هستقببلن

بهٍػ ػ ػ ػ ػ ػارة

كاتق ػ ػ ػ ػ ػاف

أها فيها يتعمؽ بالعكاهؿ التي تسبب عهالة األطفاؿ فٍي كالتالي): (Nivedita T, Roy G,2005

-1العوامل االقتصادية :تتصدر العكاهؿ االقتصادية القائهة كأحد أٌـ األسباب كالعكاهؿ الهؤدية
الىخراط األطفاؿ بالعهؿ ىظ انر لكجكد عبلقة كثيقة بيف الفقر كتدىي دخؿ األسرة كالبطالة كبيف عهؿ
األطفاؿ ،كيعتبر الفقر أعظـ قكة تدفع األطفاؿ إلى هكاف العهؿ ،كتعتبر البطالة أيضان أحدل أخطر

الهشكبلت التي تزيد هف عهالة األطفاؿ ،كتشكؿ العكاهؿ االقتصاديػ ػ ػػة السبب الرئيسي لعهالػ ػ ػ ػ ػ ػػة
األطفاؿ في الضفة الغربية كقط ػ ػ ػػاع غ ػ ػ ػ ػ ػزة ،كيحتؿ الفقر هركز الصدارة بيف ٌذي العكاهؿ "حيث

تبيف أف ( )%67.7هف األطفاؿ الهتكجٍيف لسكؽ العهؿ يقكهكف بذلؾ ألسباب اقتصادية ،أم بدافع

الحاجة الهادية" (الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.)2013 ،

-2العوامل التعميمية :حيث يرتبط عهؿ األطفاؿ بعدـ االلتحاؽ بالهدارس ارتباطان كثيقان ،حيث
يشكؿ التعميـ كخاصة الجيد كالهجاىي كاإللزاهي حتى الحد األدىى لسف الدخكؿ لسكؽ العهؿ (التعميـ

األساسي) كفق ػ ػان لها ىصت عميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػً الهعايير الدكليػ ػ ػػة لمعه ػ ػػؿ ،عىص انر أساسي ػان في هىع عهؿ
األطفاؿ ،كقد تبيف أىً في الدكؿ التي تـ فيٍا فرض التعميـ اإللزاهي حتى سف الرابعة عشرة

اىخفضت هعدالت عهؿ األطفاؿ بشكؿ فعمي ،كيكهف التحدم األٌـ في هجاؿ التعميـ في الببلد

العربية في هشكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تردم ىكعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التعميـ ،بحيث يفقد التعميـ ٌدفً التىهكم اإلىساىي هف أجؿ
تحسيف ىكعية الحياة كتىهية قدرات اإلىساف الخبلقة ،كهف الهىطقي أف تؤدم قمة الهكارد الهخصصة
لمتعميـ إلى تدٌكر جكدتً ،إال أف ٌى ػ ػ ػ ػ ػػاؾ عىاصر أخ ػ ػ ػ ػ ػػرل تؤثر بشكؿ حيكم في تحديد ىكعية

التعميـ ،كهف أٌهٍا سياسات التعميػػـ ،كضع الهعمهيف ،الهىاٌج كأساليب التعميـ ،األهر الذم يؤدم
بشكؿ هباشر إلى ترؾ األطفاؿ الهدرسة كالبحث عف تعمـ هٍىة تؤهف لٍـ الهستقبؿ األفضؿ بدؿ

هف االىتظ ػ ػ ػػار لبلىتٍاء هف الهراحؿ الدراسيػ ػ ػػة كبالىتيجػ ػ ػ ػػة قػ ػ ػػد ال يحصمكف عمى فرصة عهؿ بعد

التخرج.

 -3العوامل االجتماعية :ال تعتبر العكاهؿ االجتهاعية أقؿ أٌهية هف سابقاتٍا ،حيث تعتبر سيطرة
هجهكعة هف الهعتقدات االجتهاعية الهتعمقة بعدـ جدكل االستثهار في التعميـ كعدـ هتابعة األطفاؿ

لدراستٍـ بسبب الرغبة في تعميهٍـ هٍىة تؤهف لٍـ هستقب ػ ػ ػ ػ ػػؿ آهف ،هف األسباب الهؤدية إلى
اىخراط األطفاؿ بالعهؿ بسف هبكرة ،حيث ال تزاؿ تسكد بعض الهجتهعات التقميدية خاصة الزراعية

هعتقدات خاطئة تبيح تشغيؿ األطفاؿ ،الف في ذلؾ هصمحة فضمى لٍـ ،كفي الهجتهع الذم يككف

فيً عهؿ األطفاؿ هقبكالن اجتهاعيان يىخفض الطمب عمى التعميـ كال تطبؽ القكاىيف الهتعمقة بالحد
األدىى لسف العهؿ كالزاهية التعميـ ،كها كتسيطر فكرة تعميـ األبىاء هٍىة اآلباء كاألجداد في

الهجتهع العربي األهر الذم يؤدم إلى ىزكؿ األطفاؿ إلى العهؿ بحرفة األٌؿ لمهحافظة عميٍا
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كالقياـ بٍا هستقببلن ،كطبعان تككف بدكف أجر كحقكؽ ،كيحرـ ٌؤالء األطفاؿ هف حقٍـ باختيار

هستقبمٍـ كهٍىتٍـ.

 -4العوامل القانونية :أها بالىسبة لمعاهؿ القاىكىي ،فرغـ تصديؽ هعظـ الدكؿ العربية عمى
االتفاقيات الخاصة بحقكؽ الطفؿ عهكهان كحقكؽ الطفؿ العاهؿ خصكصان كاتفاقيات هىظهة العهؿ
الدكلية الخاصة بعهالة األطفاؿ ،لـ تتـ هراجعة القكاىيف الكطىية أك لـ يتـ اعتهاد تشريعات فعالة

كجديدة لتىفيذ تمؾ االتفاقيات الدكلي ػ ػ ػ ػػة ،كعمى الرغ ػ ػػـ هف كج ػ ػ ػػكد ق ػ ػ ػكاىيف تحػ ػ ػػدد س ػ ػ ػػف لعهػػؿ

األطفاؿ ،كتحظر عهمٍـ باألعهاؿ الخطرة كاف كاىت أحياىان هتىاقضػ ػػة كهربكة كتحتكم عمى ثغرات

كثيرة تتيح ألصحاب العهؿ كلؤلٌالي التبلعب فيها يخص عهؿ خطر أك غير خطر تحت السف

القاىكىي أك فكقً ،كٌي قكاىيف هعقدة كقديهػ ػ ػ ػ ػػة ،كها كتغيب اآلليات القاىكىية الكفيمة بتىفيذ تمؾ

القكاىيف كحتى أف كجدت فٍي غيػ ػػر كافيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،هثؿ هؤسسة تفتيش العهؿ التي لـ تصؿ بعد لىاحية

الكفاءة كاالهكاىية البلزهة لتىفيذ هٍاهٍا ،كليست قكاىيف العهؿ فحسب ،بؿ الهكضكع يرتبط بالىٍج
القاىكىي الهتكاهؿ كالقائـ عمى هبادئ حقكؽ اإلىساف عهكهان كحقكؽ الطفؿ خصكصان.
كيسػ ػ ػ ػ ػ ػاٌـ الكضع القاىكىي في كؿ هف الضف ػ ػ ػ ػة كقطاع غػ ػ ػ ػ ػ ػزة في تزايد ظاٌػ ػ ػ ػ ػ ػرة تشغيؿ
األطفاؿ ،حيث أف الىصكص القاىكىيػ ػ ػ ػ ػ ػة لـ تبمغ الضهاىات الكافي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة لحهاية األطفاؿ هف

االستغبلؿ ،كها لـ تىص عمى إيق ػ ػ ػ ػ ػاع عقكبات رادعػ ػ ػ ػ ػ ػة لمهخالفيف ألحكاهٍا (مركز المعمومات الوطني

الفمسطيني – وفا.)2012 ،

عمالة األطفال وأثرىا عمى التطور المعرفي عند األطفال:
ٌىاؾ عبلقة هتيىة بيف عهؿ األطفاؿ كهستكل التعميـ كاهكاىية الحصكؿ عميً ،كالظركؼ

االقتصادية لمعائم ػ ػػة ،كالهكقؼ االجتهاعي هف التعميـ ،فعهػ ػ ػ ػػؿ األطفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ يستمزـ تركٍـ الهدرس ػ ػ ػػة،

كيجبرٌـ عمى االىخراط في سكؽ العهؿ) ،(Boyden,Jo,Bietgitta Ling,2008كقد أشارت بياىات

هسح القكل العاهمة 2012ـ إلى أف عدد طمبػ ػ ػػة الهدارس في فمسػ ػ ػػطيف بمػػغ ها هجهكع ػ ػ ػ ػػً
 1.129.538طالبان كطالبػ ػػة ،تشكؿ اإلىاث هىٍـ ها ىسبتً  ،%50.2كتختمؼ ٌذي الىسبة باختبلؼ
الهرحمة ،فبمغت ىسبة اإلىاث في الهرحمة األساسية  %49.6كفي الهرحمة الثاىكية  ،%54.4كشكؿ
الطمبة في هرحمة التعميـ الثاىكم ها ىسبتً  %13.2هف هجهكع الطمبة في هرحمة التعميـ الهدرسي،

في حيف شكؿ طمبة الهرحمة األساسية ( %86.8وزارة التربية والتعميم.)2013،

كبمغت ىسبة الرسكب في هرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف  %2.8لمذككر ،ك%2.6

لئلىاث ،أها في هرحمة التعميـ الثاىكم فبمغت ىسبة الرسكب  %2.4لمذككر ،ك %2.1لئلىاث في
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ىفس العاـ الدراسي  ،2012كبمغت ىسبة التس ػ ػ ػػرب في هرحمة التعميـ األسػ ػ ػػاسي في العاـ 2012

في فمسطيف  %1.3لمذك ػ ػ ػػكر %0.6 ،لئلىاث ،أها في الهرحم ػ ػ ػ ػ ػػة الثاىكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فكاىت %3.2
لمذكػ ػ ػ ػػكر ،ك %3.3لئلىاث ،كأشارت البيات إلى أف  %28.5هف األطفاؿ غير الهمتحقيف بهقاعد

الدراسة يعهمكف (الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.)2013 ،

كتبقى فرص التحصيؿ الهادم لٍؤالء األطفاؿ هتدىي ،فيدكـ الفقر كيتحكؿ إلى دائرة
هفزعػ ػ ػ ػػة ،كقد يضطػ ػ ػ ػػر ٌؤالء األطف ػ ػ ػػاؿ عىدهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يكبركف إلى العهؿ أيض ػ ػ ػ ػ ػ ػ نا ،كفي بعض

الحاالت ،يشترؾ األٌؿ كاألطفاؿ في اعتبار التعميـ هضيعة لمكقت ،أك قد يضطر الكالداف أحياىان

إلى التضحية بكاحد أك اثىيف هف أكالدٌـ كتركٍـ دكف تعميـ ،كارسالٍـ إلى العهؿ لمهساٌهة في
ىفقات تعميـ إخكتٍـ.

كبيىت ىتائػ ػ ػػج هسػ ػ ػ ػػح القػ ػ ػ ػ ػػكل العاهمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة 2012ـ ،أف  %2.2هف األطف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الهمتحقيف
بالهدرسػ ػ ػ ػ ػ ػػة يعهمكف %3.4 :في الضف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الغربيػ ػ ػ ػ ػ ػػة %0.3 ،في قطاع غزة ( %4.0هف

الذكػ ػ ػ ػ ػػكر %0.5 ،هف اإلىاث) ،هقابؿ  %28.5هف األطفػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ غير الهمتحقيف بالهدرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
يعهمكف %34.3 ،في الضفة الغربية %18.2 ،في قطاع غزة %38.5 ،هف الذككر ،ك %2.8هف

اإلىاث (الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.)2013 ،

جدول رقم ( )2.2التوزيع النسبي لمفئة العمرية ( )17-10سنة حسب االلتحاق بالتعميم والعالقة بقوة العمل
والمنطقة والجنس لعام 2013

المنطقة والجنس

غير ممتحق بالتعميم

ممتحق بالتعميم
يعمل

ال يعمل

يعمل

ال يعمل

فمسطين

%2.2

%97.8

%28.5

%71.5

الضفة الغربية

%3.4

%96.6

%34.3

%5.7

قطاع غزة

%0.3

%99.7

%18.2

%81.8

الجنس
ذكور

%4.0

%96.0

%38.5

%61.5

إناث

%0.5

%99.5

%2.8

%97.2

المصدر( :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)2013 ،
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كلعؿ هف أٌـ أسباب ضعؼ قدرة الهكارد البشرية في فمسطيف عمى تحقيؽ التىهية الهىشكدة

عمى الهدل الهىظكر يعكد إلى عهالة األطفاؿ كها يصاحبٍا هف آثار سمبية تعكد عميٍـ كعمى
القكل العاهمػ ػػة ،فاىخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراط األطفاؿ في األعه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الشاقػ ػ ػ ػػة يؤدم إلى تقصير فتػ ػ ػ ػرة اىتاجيتٍـ

الهفترضة ،كيضعؼ قدرتٍـ عمى العطاء في سف هتقدهة ،كها أف اىخفاض هستكل الكعي لؤلطفاؿ
العاهميف قد يؤدم إلى تدىي هستكل اإلدراؾ كالثقافة باعتبارٌها أساسيات التعمـ كالتدريب ألم حرفة

أك هٍىة ،كترتبط ظاٌرة عهالة األطفاؿ بظاٌرة التسرب هف الهدارس ،كٌك ترؾ الطبلب الهدرسة

قبؿ اف يىٍكا فترة التعميـ اإللزاهية لتىهية قدراتٍـ كهٍاراتٍـ األساسية ،كيفقدٌـ القدرة عمى تحسيف

هستكل األداء كالتكيؼ هع التطكر التكىكلكجي ،فضبلن عف اىتشار األهراض االجتهاعية الهصاحبة
لتعطؿ األطفاؿ عف دراستٍـ كالتحاقٍـ بسكؽ العهؿ (دحالن.)2000 ،

اف العهؿ يؤدم إلى كجكد الفجكة التكىكلكجية أم عدـ قدرة األطفاؿ العاهميف الهعطميف عف
الدراسة عف هكاكبة التغيرات العمهية كالتكىكلكجية الحاصمة في هجاؿ عهمٍـ التي تؤدم إلى سكء
تىهية العىصر البشرم  ،فأم حرهاف لمفرد هف الحصكؿ عمى الهٍارات الفكرية كاإلىساىية كالهعرفية

تجعمً غير قادر عمى هكاكبة األىهاط الحياتية كاإلىتاجية الهعاصرة  ،فضبلن عف هقاكهتً أك عمى

األقؿ بطء تكيفً هع أساليب التغير كاإلىتاج الحديثة الهتهثمة في "التقىية العالية " ،هع األخذ

بالحسباف أف الفجكة ال تبقى في ىطاؽ ثابت  ،ككىٍا في تزايد هستهر ىظ انر لسرعة عهمية التطكر

التقىي الهعاصر ،هها يجعؿ الفجكة تزداد اتساعان(داوود.) 2009،

عمالة األطفال والتسرب المدرسي:
ترتبط ظاٌرة عهالة األطفاؿ بظاٌرة التسرب هف الهدارس ،كٌك ترؾ الطالب الهدرس ػ ػ ػػة قبؿ
أف يىٍي فترة التعميـ اإللزاهي الههتدة هف الصؼ األكؿ كلغاي ػ ػ ػ ػػة الصؼ العاشر ،كتعرض ػ ػ ػػً

ألعهػ ػ ػػاؿ تفقدي طفكلتً كتشكي شخصيتً  ،كترجع األسباب الرئيسية كراء ظاٌرة التسرب ،إلى التكجً

لمعهؿ بسبب األكضاع االقتصادية كالهعيشية الصعبة التي تعاىي هىٍا األسر الفقيرة ،هها اضطرٌا
إلى إخراج أبىائٍا هف الهدارس كالحاقٍـ بأسكاؽ العهؿ الفمسطيىية كاإلسرائيمية قبؿ أف يتهكا السابعة
عشرة هف أعهارٌـ (غازي.)2000،

كتعتبر ظاٌرة التسرب هف الهدارس الىاتجة عف الىكاقص في ىظاـ التعميـ األساسي هف عدـ

هبلئهة ككفاءة الهىاٌج التعميهية كتمبية احتياجات األطفاؿ كاشباع رغباتٍـ كهيكلٍـ كراء تفشي
ظاٌرة عهالة األطفاؿ ،كبالتالي ال بد اف يأخذ القائهيف عمى إعداد الهىاٌج التعميهية الجديدة ظاٌرة
عهالة األطفاؿ بالحسباف لمحد هىٍا ،كأف يتـ تطبيؽ ىظاـ التعميـ اإللزاهي (عدوان.)2001،
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كيهكف االستىتاج باف عهالة األطفاؿ ظاٌرة غير إىساىية لمطفؿ الفمسطيىي الذم حرـ

طفكلتً الطبيعية بسبب ظركؼ االحتبلؿ كالظركؼ الهعيشية الصعبة ،فعهؿ األطفاؿ لً ابعادي
الخطرة عمى الهجتهع كالتىهية ككىً يضعؼ اإلهكاىيات كالقدرات لجيؿ الهستقبؿ ،كيؤثر عمى تىهية

الهكارد البشرية كقدراتٍا التىهكية ،كها اف عهالة األطفاؿ تعد اىتٍاكا لحقكؽ الطفكلة في التعمـ
كالحياة الصحية كالىفسية كاالجتهاعية الهستقرة ،كبالتالي عمى الهعىييف كالهسؤكليف العهؿ عمى

اجتثاث ظاٌرة عهالة األطفاؿ (الشامي و أبوعيطو.)2002 ،

كالتسرب ٌك إٌدار تربكم ٌائؿ كتأثيري سمبيان عمى جهيع ىكاحي الهجتهع كبىائً ،فٍك يزيد

هف حجـ األهية كالبطالة كيضعؼ البىية االقتصادية اإلىتاجية لمهجتهع كالفرد ،كيزيد هف االتكالية

كاالعتهاد عمى الغير في تكفير االحتياجات ،كيهكف تصىؼ أسباب التسرب في ثبلثة هجاالت

رئيسية ٌي (اليوسفي:)2011،

 .1أسباب تعكد لمطالب الهتسرب ىفسً :كتشهؿ تدىي التحصيؿ الدراسي كصعكبات التعمـ،
كعدـ االٌتهاـ بالدراسة كاىخفاض قيهة التعميـ ،كالخركج إلى سكؽ العهؿ.

 .2أسباب تعكد لؤلسرة في تسرب أبىائٍـ :هثؿ سكء الكضع االقتصادم لؤلسرة ،كاجبار األسرة
لمطالب عمى ترؾ الدراسة  ،كعدـ كجكد شخص يساعد الطالب كالطالبة عمى الدراسة داخؿ
األسرة  ،كعدـ اٌتهاـ األسرة بالتعميـ.

 .3أسباب تعكد لمهدرسة :هثؿ الىفكر هف الهدرسة ،كاستخداـ العقاب الهعىكم كالبدىي هف قبؿ
الهعمهيف بحؽ الطمبة ،كعدـ كجكد هدرسة هٍىية قريبة هف السكف.
عمالة االطفال وأثرىا عمى ميارات وقدرات وابداع الطفل:
تظٍر أٌهية الهٍارات الحياتية هف خبلؿ طبيعة ِ
حياة اإلىساف ذات الهكاقؼ الهتغيرة ،التي

تجعؿ الفرد بحاجة إلى التعاهؿ هع تمؾ التغيرات باألسمكب الصحيح ،كألجؿ التعاهؿ كالتصرؼ

السميـ ،كاف ال بد عمى اإلىساف أف يتعمـ األسس السميهة التي تجىبً الفشؿ في التعاهؿ هع ٌذي
الهكاقؼ ،كيتـ ذلؾ هف خبلؿ اكتساب الهٍارات الحياتية الهختمفة (عمران.)2001،

كلقد تىاكؿ الكثير هف الباحثيف أٌهيةَ اكتساب الهٍارات الحياتية بشكؿ هطكؿ ،هها يزيد

هف أٌهيتٍا ،فذكركا أىٍا تحقؽ التكاهؿ بيف الهدرسة كالحياة ،كتجسد كظيفة التعمـ؛ حيث تربطً

بحاجات الهتعمهيف كهكاقفٍـ اليكهية ،كاحتياجات الهجتهع ،كاعطاء الفرد الفرصةَ ألف يعيش حياتً
بشكؿ أفضؿ ،خاصة في ٌذا العصر الذم يتسـ باىفجار هعرفي كتكىكلكجي هتبلحؽ ،األهر الذم

يتطمب إعداد أفراد قادريف عمى التكيؼ كالتفاعؿ هع ٌذي الهتغيرات ،كاكتساب الخبرة الهباشرة عف
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طريؽ التفاعؿ الهباشر باألشخاص كالظكاٌر ،كتجعؿ لمتعميـ هعىى ،كتكفر فيً اإلثارة كالتشكيؽ،
كتكلد لدل الفرد اإلحساس بهشكبلت هجتهعً ،كتكلد لً اإلحساس بحمٍا ،كأىٍا تساعد الفرد عمى

تعزيز الثق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالىفس ،كالتغمب عمى الهشكبلت الحياتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،كالتعاهؿ هعٍا بحكهة ،كها أىٍا

سبيؿ لسعادة الفرد ،كتقبمً لآلخريف ،كالعيش هعٍـ كحبٍـ ،كتعد سببان هف أسباب الىجاح ،كتساعد

عمى تفعيؿ الهٍارات التي يهتمكٍا الفرد ،كها تىهي شخصيتً ،كتساعدي عمى اكتساب الخبرات،
كتٍيئتً لئلبداع ،كالتفكير الىاقد ،كتتيح لً االستفادة هف كؿ اإلهكاىات الهتاحة التي تسٍـ في تىهية

يع الهستكيات ). (Jones, R,2004
شاهمة عمى جه ِ

كيهكف تعريؼ الهٍارات الحياتية بأىٍا هجهكعة األداءات كاالختيارات الشخصية التي تسبب

أك تزيد هف سعادة كفائدة كراحة الفرد ،كتعرؼ أيضان بأىٍا القدرات العقمية كالحسية الهستخدهة في

تحقيؽ أٌداؼ هرغكبة لدل الفرد ). (Solso,1999

كقيؿ في تعريؼ الهٍارات الحياتية لؤلطفاؿ إىٍا هجهكعة هف الهٍارات التي يحتاجٍا الطفؿ

إلدارة حياتً ،كتكسب ػ ػ ػ ػػً االعتهاد عمى الىفس ،كقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ اآلراء األخرل ،كتحقؽ الرض ػ ػ ػ ػػا الىفسي

لػ ػ ػػً ،كتساع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي في التكيؼ هع هتغيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات العص ػ ػ ػ ػ ػػر الذم يعيش فيً ،هثؿ هٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارات

التكاص ػ ػ ػػؿ ،كالقيػ ػ ػ ػ ػػادة ،كالعهؿ الجهاعي ،كحؿ الهشكبلت ،كاتخاذ القرار ). (Hegner ,2002

كها تعرؼ هىظهة اليكىسكك الهٍارات الحياتية بالىسبة لهرحمة الهراٌقة بأىٍا "كسيمة لتهكيف
الشباب هف هكاجٍة الشباب هها يتعرضكف لً هف هكاقؼ ،كيشير ٌذا التعريؼ إلى عهمية تفاعمية
بيف التعميـ كالتعمـ تهكف الهتعمهيف هف اكتساب الهعارؼ ،كتطكير التكجٍات التي تدعـ تبىي

األىهاط السمككية الصحيحة كالسميهة (اليونسكو.)2000 ،

كتركز جهيع تعريفات الهٍارات الحياتية عمى الهتعمـ كالسعي إلعدادي اإلعداد الشاهؿ الذم

يٍدؼ إلى ىجاحً في التعاهؿ ،كالتكيؼ هع هكاقؼ الحياة الهختمفة ،فقد تىاكلت ٌذي التعريفات ها
يىبغي أف يتقىً الفرد ،حتي يتهكف هف العيش بفعالية ،سكاء كاف ذلؾ عمى هستكل الهٍارة

االجتهاعية هف تعاه ػ ػػؿ هع اآلخػ ػ ػ ػ ػريف ،أك التكاصؿ هعٍـ ،أك كاف ذلؾ عمى هستكل الهٍػ ػ ػ ػ ػػارات
العقميػ ػ ػ ػ ػػة هف تفكير ،كقدرة عمى حؿ الهشكبلت ،كاتخاذ القرار ،أك كاىت هٍارات تتعمؽ بربط الهتعمـ

بالبيئة الهحيطة ،كحفاظً عمى حياتً ،كذلؾ يبرٌف السبب الذم يجعؿ العديد هف الباحثيف التربكييف

هقتىعان تهاـ االقتىاع بكجكب االٌتهاـ بالهٍارات الحياتية ،هف خبلؿ الهؤسسات التربكية كالتدريبية
في الهجتهع ،هسايرة لمدكؿ كالهؤسسات العالهية الهتقدهة (تركمان.)2001،
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كألٌهية اكتساب الهٍارات الحياتية لجهيع هراحؿ التعميـ العاـ  ،لزـ الهربيف القياـ بتثقيؼ

الطبلب بٍا ،كاالجتٍاد الجذرم ألساليب كأىشطة التعمـ الهستخدهة في هدارسىا اليكـ ،كالتي يغمب
عميٍا هع األسؼ الطابع التقميدم الههؿ ،الذم جعؿ الطالب كسكؿ هستهع لها يمقى عميً هف
الهعمكهات كالهعارؼ ،دكف ربطٍا بجكاىب حياتً الهختمفة ،السبب الذم جعؿ ٌذي الهعارؼ تىتٍي
باىتٍاء الحصة الدراسية ،كلعؿ في تفعيؿ هجاؿ الهٍارات الحياتية لديٍـ ،كالتحكؿ هف االٌتهاـ

بالكـ إلى الكيؼ ،كهف الجهكد في العهمية التعميهية إلى الهشارك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالفاعمي ػ ػ ػ ػ ػػة ،خركجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان هف

ٌػ ػ ػ ػ ػػذي التقميديػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،كتحقيقان لؤلٌداؼ بجهيع أىكاعٍا(عياد وآخرون.)2010،

إف هٍارة السمكؾ يشترط لٍا شرطاف جكٌرياف ،أكلٍها أف يككف هكجٍان ىحك إحراز ٌدؼ أك

غرض هعيف ،كثاىيٍها أف يككف هىظهان بحيث يؤدم إلى إحراز الٍدؼ في أقصر كقت ههكف ،كقد

اشتهمت تعريفات الهٍارة بشكؿ عاـ عمى ثبلثة عىاصر أساسية ألم هٍارةٌ :ي الجٍد كالكقت

كاالتقاف ،كها يسبؽ القياـ بأم هٍارة هف الهٍارات قكة االتجاي كضعفً ىحػ ػ ػ ػ ػ ػػك الهٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة
الهقص ػ ػػكدة ،فالهتتبع لمحرفييف عمى سبيؿ الهثاؿ يجد أىٍـ يىقسهكف إلى قسهيف :األكؿ :الحرفي

الذم يهيؿ إلى حرفة هعيىة هف الحرؼ ،ىجدي هبدعان فيٍا ،حتى لك لـ يخضع ألم دراسة ،أك

تدريب ىظرم أكاديهي ،كالثاىي :ذلؾ الحرفي الذم يتعمـ الحرفة عف طريؽ الدراسة ،كالدكرات

األكاديهية الىظرية ،كالتدريب الهستهر ،فٍذا يككف أقؿ كفاءة هف األكؿ كأقؿ إتقاىان ،كأكثر استٍبلكان

لمكقت ،هع أ ىً أكثر هثاليػ ػ ػ ػ ػ ػػة في ها يمزـ لتمؾ الحرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التي يؤديٍػ ػػا هف كسائػ ػػؿ كتجٍيػ ػزات،
كالتزاـ بكسائؿ السبلهة ،هها يىعكس عمى االىتاج ،كها ذلؾ إال ألف تىفيذ ٌذي الهٍارة ىابع هف اتجاي

إيجابي ىحك الهٍارة الهقصكدة ،كهع ذلؾ ال يهكف أف ىىفي ككف الهٍارة تتصؼ بأىٍا تكتسب هف

خبلؿ التدريب كالتكرار ،حتى هع ضعؼ االتجاي كالهيكؿ (عبدالرازق.)2006،

كهف جٍة أخرل فإف الهٍارة ليست هقتصرة عمى العهؿ الهؤدل بشكؿ هٍىي فقط  ،بؿ إىٍا
تشهؿ أيضان الكفاءة التي يهتمكٍا أم شخص في أم هجاؿ ،سكاء كاىت كفاءة عقمية ،أك بدىية ،أك
اجتهاعية ،فعمى سبيؿ الهثاؿ ىجد أف بعض األشخاص يتهيز عف غيري بهٍارات القيادة ،كاآلخر

بهٍارات التفكير ،كثالث بهٍارات العبلقات الحسىة هع اآلخريف ،بيىها تقؿ فيهف عداٌـ ىسبة

التقدير(عبد الحميد.)2001،

كالهٍارات الحياتية كهفٍكـ كاحد  ،لً عدد هف الخصائص هىٍا (الناشف:)2001،

 .1أىٍا هتىكعة ،كتشهؿ جهيع الجكاىب الهادية كالهٍارة األدائية ،كغير الهادية كهٍارات
التفاعؿ في هكاقؼ الحياة.
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 .2اختبلفٍا هف هجتهع آلخر ،تبعان الختبلؼ الهجتهعات كاالتجاٌات.

 .3تعتهد عمى طبيعة العبلقة التبادلية بيف الفرد كالهجتهع ،كدرجة تأثير كؿ هىٍها عمى
اآلخر.

 .4أىٍا تستٍدؼ تفاعؿ الفرد التفاعؿ الىاضج هع الحياة ،كتطكير أساليب هعايشة الحياة.
 .5أىٍا إىهائية تجهع بيف الهعرفة كالفعؿ بقدر الكفاءة.

 .6إف اكتسابٍا في سف هبكرة أفضؿ ،الف ذلؾ يساعد عمى تهكف الهتعمـ هف الهٍارة.
 .7ال يرتبط اكتسابٍا بشٍادة هعيىة ،أك هستكل تعميهي هحدد.

إف تفعيؿ الذات لمفرد كسيمة هف كسائؿ التىهية البشرية لمهجتهع ،كتعد هرحمة الطفكلة هف

الهراحؿ الهٍهة في حياة الفرد ،كذلؾ ألثرٌا البالغ في تككيف شخصيتً ،فٍي الفت ػ ػ ػرة التي تىهك فيٍا

قد ارت ػ ػ ػ ػػً ،كتتفتح هكاٌبػ ػ ػ ػػً ،كتتحدد اتجاٌاتػ ػ ػ ػػً ،كيتحدد هفٍكهً عف ذاتً (زىران )2000،كهفٍكـ
الذات ٌك الشيء الكحيد الذم يجعؿ لمفرد اإلىساىي فرديتػ ػ ػ ػ ػػً الخاصػ ػ ػػة بً ،كلعمً الهخمكؽ الكحيد

الذم يستطيع إدراؾ ذاتً ،بحيث يجعؿ هف الذات هكضكعان لتأهمً كتفكيري كتقكيهً ،فهعرفة الذات
تهكف صاحبٍا هف إدراؾ قيهتٍا ،كرسـ هسارٌا ،كتحديد عبلقاتٍا بالذكات األخرل (القطان.)2008،

الذات ٌي فاعؿ ،بهعىى أىٍا تتككف هف هجهكعة ىشيطة هف العهميات كالتفكير كالتذك ػ ػ ػ ػػر

كاإلدراؾ (الزىراني )2009،كاف هفٍكـ الذات ال يكلد هع الطفؿ ،كال يرثً عف أبكيً كها يرث لكف
عيىيً كشعري ،كاىها يكتسبً هف البيئة حكلً هف خبلؿ تفاعمً هع اآلخريف ،كخاصة األشخاص

الهٍهيف بالىسب ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إليػ ػ ػ ػ ػػً ،كعىدها يكبر الطفؿ تتبمكر صكرتً عف ذاتً ،كاحساسً بالرضا أك عدـ
ال رضا عىٍا هف خبلؿ تفاعؿ األسرة هعً ،ثـ بعد ذلؾ يأتي دكر الهدرسة لتكرس الصكرة التي

ككىٍا الطفؿ عف ىفسػ ػػً ،كذلؾ إف هفٍكـ الطفؿ لذاتً يككف هرىان كٌك صغير ،ككمها كبر الطفؿ

اتجً هفٍكهً ىحك الثبات كالرسكخ ،كهف الهٍـ جدان أف ىبدأ في تطبيؽ براهج تىهية الثقة بالىفس،

كتىهية هفٍكـ الذات هع األطفاؿ هىذ الصغر ،كالذم يعىي كيفية إدراؾ الطفؿ لىفسً ،كٌذي

اإلدراكات يتـ تشكيمٍا هف خبلؿ خبرة األطفاؿ في البيئة ،كتتأث ػ ػػر بتدعيهات البيئ ػ ػػة كاآلخ ػ ػ ػ ػ ػ ػريف
الهٍهيف في حياتً (أبوزيد.)2001،

كٌى ػ ػ ػػاؾ ق ػ ػ ػػدرات عدي ػ ػ ػػدة تس ػ ػ ػػاعد ف ػ ػ ػػي تفعي ػ ػ ػػؿ ال ػ ػ ػػذات ل ػ ػ ػػدل الطف ػ ػ ػػؿ كٌ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػػى الىح ػ ػ ػػك

التالي ):(Ryan,etal,2001

 .1الهٍارات الحركية ،حيث تتيح القدرة عمى إعهاؿ الذات.

22

 .2المغة كالقدرات الهعرفية ،حيث تهكف الطفؿ هف التفكير كالتخطيط كحؿ الهشكبلت بطرؽ
هبتكرة.

 .3االرتباط اآلهف باآلخريف ،حيث يؤٌؿ الطفؿ لبلتجاي ىحك االستقبللية.
كيهكف القكؿ أف هفٍكـ الذات بهثابة تقييـ عاـ لصكرة الطفؿ عف ىفسً يىتقؿ إلى اآلخريف

باألساليب التعبيرية الهختمفة ،كيظٍر في صكرة سمكؾ ،كأىً ال يستطيع إدراؾ ذاتً إال هف خبلؿ
إدراؾ ردكد أفعػ ػ ػ ػ ػاؿ اآلخريف تجػ ػ ػ ػ ػ ػاي أعهالً كتصرفاتػ ػ ػ ػ ػً ،كيستطيع األفراد الهؤثريف في حي ػ ػ ػ ػ ػ ػاة

الطف ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ هساعدتً عمى تككيف صكرة ذات إيجابية تهكىً هف الىجػ ػ ػ ػ ػ ػػاح كالتكيؼ الحسف هع
الهطالب الخارجية ).(Dice & Rayan,2008

كال جداؿ في أف الهٍارات الحياتية ضركرة حتهية لجهيع األفراد في أم هجتهع ،فٍي هف

الهتطمبات األساسي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التي يحتاج إليٍا الفرد كي يتكافؽ هع ىفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػً كهع الهجته ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الذم يعيش
في ػ ػ ػ ػػً ،كيتعايش هعً ،حيث أىٍا تهكىً هف التعاهؿ الذكي هع الهجتهع ،كتساعدي عمى هكاجٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

الهشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكبلت اليكهي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ،كالتفاعؿ ه ػ ػع هكاقؼ الحيػ ػ ػ ػ ػاة ،كبالتالي فإف هفٍكـ الػ ػ ػ ػ ػذات يتأثر كثي انر
بالخبػ ػ ػ ػ ػرات الحياتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة (عمران وآخرون.)2001 ،

كاستىادان لها سبؽ يهكف

الق ػ ػكؿ أف تىهية هفٍكـ ذات إيجابي لمطف ػ ػ ػ ػ ػؿ يتأثر كثي انر

باألىشط ػ ػ ػ ػ ػ ػة التي تشعر الطفؿ بالقدرة الجسهية ،كالقدرة عمى هشاركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اآلخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريف ،كالتفاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ
االجتهاعي هع الكبػ ػ ػ ػ ػ ػػار ،كعبلقت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػً بأقراىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػً كالمعب ،كالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدرة عمى التحكـ كاالتزاف

االىفعالي هف خبلؿ أدائً الهٍارات الحياتية التي تحفز شجاعتً كايجابيتً ،كتظٍر اعتهاد عمى

ىفسً ،فيتصرؼ باستقبللية ،كيتحهؿ الهسئكلية ).(Brehm & Kasser ,2002

كال شؾ في أف الذم يحدث ببمدىا الحبيبة فمسطيف يؤثر بشكؿ سمبي عمى حياة الشعب

الفمسطيىي ،لذلؾ ىحف في أهس الحاجة إلى االٌتهاـ بطاقاتىا البشرية كتىهيتٍا ،كاستغبللٍا ،كذلؾ
لخصكصية شعبىا الذم يعاىي هف ظركؼ ىفسية كاجتهاعية كاقتصادية كسياسية كٌدـ ثقافي ،ككؿ

ٌذا يؤثر عمى عقكؿ أبىائىا كقدراتٍـ كابداعاتٍـ  ،كيجعمىا في الركب الهتأخر حضاريان ،فبل بد أف
يأتي اليكـ الذم ىٍتـ بً بطاقاتىا كابداعاتىا كتطكيرٌا كتىهيتٍا ،حتي ىتحرر هف أم تبعية سياسية
أك فكرية ،كىأخذ ق اررىا في هصيرىا بأىفسىا كبعقكؿ أبىائىا الهبدعة (القاسم.)2001 ،

إف كؿ عهؿ جديد يستطيع اإلىساف صغي انر أك كبي انر أف يفعمً فٍك إبداع ،فاإلبداع ال حدكد

لً كال ىٍاية ،فٍك أساس كؿ تطكير جديد في حياتىا فكؿ ها حكلىا ٌك ىتيجة طبيعية لئلبداع  ،في

هدارسىا كشكارعىا كهصاىعىا كهختبراتىا ،في كؿ هكاف ،فاإلبداع شكؿ راؽ هف أشكاؿ الىشاط
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اإلىساىي ،كصكرة خصب ػ ػ ػ ػ ػ ػة هف صكر السمكؾ البشرم ،ألىً ٌك الطريؽ لتطكيػ ػر البشري ػ ػ ػة كىه ػ ػ ػ ػ ػك

اإلىساىية كتقدـ العالـ بأسري (الخميمي.)2005 ،

كىحف في حاجة إلى اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع سكاء كاف في العمـ أك الفف أك الشع ػ ػ ػ ػػر أك السياسة أك

االقتصاد ،أك أم هجاؿ آخر ،كهف الهعمكـ أف الحضارة االىساىية كها كصمت إليً هف رقي

كتحضر ،كها حققتً هف اىتصارات كاكتشافات في كافة األىشطة كالهجاالت ٌي كليدة عهمية

اإلب ػػداع ،إف ٌذي العهمية تعتبر الكجً الهشرؽ لمجاىب اإلىساىي لٍذا كاف كاجبان عمى اإلىساف أف
يستثهر ها أكدعً اهلل فيً هف قكل كطاقات كقدرات كهٍارات ،كأف يستثهرٌا لصالح اإلسبلـ

كالهسمهيف ،كأال تقؼ عىد هىفعة شخصية ،لذلؾ أكجب عمى اإلىساف أف يطكر قدراتً كابداعاتً،

كألف اهلل يختص هف عبادي بهمكات هعيىة كٌي ها يطمؽ عميٍا بالهكٌبة الفطرية – اإلبداع – كٌذي

الهكٌبة إذا لـ يتـ اكتشافٍا في كقت هبكر كتىاكلتٍا أيد خبيرة كتعٍدتٍا بالعىاية كالرعاية ،فإىٍا
سكؼ تضهحؿ كتفىى كيصبح صاحبٍا هثيبلن لغيري هف الهغهكريف ،كيفقد الهجتهع كاألهة بكاهمٍا
تمؾ الهىح اإللٍية ،ذلؾ فعمى الهسئكليف كأكلياء األهكر أف يٍتهكا بٍا كيشجعكىٍا ،ألىٍا الذخيرة

التي تغذم األهة فكريان كاقتصاديان كسياسيان تكىكلكجيان هف خبلؿ العقكؿ الهبدعة (غانم.)2004،

فاإلبداع أصبح هطمبان رئيسيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان كٌاهان لتطكر األهة كتقدهٍا بكؿ الهستكيات كفي كؿ

الجكاىب ،فاإلبداع كها يعرفً سهبسكف بأىً "ٌك الهبادرة التي يبديٍا الشخص بقدرتً عف االىشقاؽ
عف التسمسؿ العادم في التفكير إلى هخالفة كمية" (محمود ، )2004 ،كيرل جميفكرد " ،Gilfordبأف
اإلبداع ٌك استعداد الفرد إلىتاج أفك ػ ػ ػ ػ ػػار أك ى ػ ػ ػ ػ ػ ػكاتج سيككلكجي ػ ػ ػ ػ ػػة جدي ػ ػ ػ ػػدة ،كيتضهف ذلؾ اىتاج

األفكار القديهة في ارتباطات جديدة" (عبدالعزيز.)2006 ،
كيػ ػ ػ ػ ػ ػػرل الجهادم ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػأف اإلب ػ ػ ػ ػػداع يهكػ ػ ػ ػ ػ ػػف أف يكتسب بالعم ػ ػ ػ ػ ػػـ كالهعرفػ ػ ػػة كالتػ ػ ػ ػ ػػدريب

كاالجتٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ،كأف التربية الصحيحة ٌي التي تقكد إلى اإلبداع هع االخذ بعيف االعتبار تربية
األطفاؿ كمٍـ ،اىطبلقان هف الىظرية التي تقكؿ :إف تربية اإلبداع ههكىة لدل شخص طبيعي كعادم
هف كجٍة ىظر عقمية ،كتكجد ٌىاؾ براٌيف كثيرة عمى أف أم شخص عادم يهكف تطكير اإلبداع

لديً بٍذا االتجاي أك ذاؾ (روشكا.)2000 ،

كعىد الحديث عف الكاقع الفمسطيىي  ،ىحد أىً عمى الرغـ هف كجكد الهبدعيف كاألفكار

اإلبداعية في الهجتهع الفمسطيىي إال أف البيئة الفمسطيىية كها تزخر بً هف ٌهكـ كهشاكؿ تعيؽ

اإلبداع ،كالطفكلة أيىها كاىت  ،ال يهكف لٍا أف تزدٌر كتتطكر إبداعيان خارج فضاؤٌا التربكم
السميـ ،فالهجتهع بهككىاتً يتحهؿ هسؤكليػ ػ ػ ػ ػػة التىشئة ،فضياع الهكاٌب الهبدعة تتحهمٍا عهمية
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التربية الهتعاقبة التي تجبر الفرد عمى تشرب كقبكؿ هفاٌيـ كتصكرات كآراء اجتهاعية تقؼ كعاهؿ
هضاد لئلبداع ،كالتخمؼ لً آليات قسرية تىبع هف خبلؿ أساليب التىشئة كالتربية كالتككيف كاإلعبلـ،

كسمطة العائمة كسمطة الهدرسة ،التي تشترؾ جهيعٍا كحمقة تخمؼ تعهؿ عمى إخهاد جذكة اإلبداع،

الذم ال يتككف هف تمقيف الهعارؼ التي ٌي عطاء هشترؾ ،كاىها يتأتى هف اكتشافً أكالن ،ثـ العهؿ
عمى تىهيتً كفؽ طرؽ عمهية كتشجيع أصاحبً كتكفير الشركط الهساعدة عمى جعمً إبداعان يرقى

بأصحابً فكريان هف جٍة ،كبالهجتهع فيها بعد هف جٍة أخرل (عبد المعطي.)2005،

كترل الباحث ػ ػ ػ ػ ػػة بأىً ال يهكف أف يىهك كيتطكر اإلبػ ػ ػ ػ ػػداع إال عف طريػ ػ ػػؽ عهمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة هىظهة
كهخطط لٍا ،تساعد الفرد ضهف خطكط عريضػ ػ ػػة إلى أف يىهػ ػ ػ ػ ػػك كيتط ػ ػ ػ ػػكر حتى يصؿ إلى قهػ ػ ػػة

اإلب ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع ،كيساعد ىفسً عمى تىهية شخصيتً ،ليحقؽ التكافؽ هع بيئتً كيستغؿ إهكاىاتً ليصبح

أكثر قدرة عمى التكافؽ هستقببلن.

كبعد ٌذا الحديث الهطكؿ عف الهٍارات كالقدرات كاإلبداع ،يجدر بىا أف ىتساءؿ أيف الطفؿ

العاهؿ هف كؿ ٌذا الحديث  ،كتحديدان الطفؿ الفمسطيىي العاهؿ ،الذم يستيقظ هف ىكهً هبك انر ككؿ
ٌهً ٌك هحاكلة تكفير هصركؼ يكهً كقكت أٌمً لٍذا اليكـ ،فبالتأكيد ٌذا الطفؿ لف يأخذ حقً

الطبيعي في حياة طبيعية تىهي هٍاراتً كقدراتً كابداعً ،كيىهك كيكبر طفبلن ضائعان بدكف أدىي
هقكهات الحيػ ػ ػ ػ ػ ػػاة الطبيعية ،كال يىاؿ أم شيء هها يىالً األطفاؿ في عهري هف تعميـ كلعب كبىاء

الشخصية ٌ ،ذا كمً بسبب عهالة األطفاؿ كها لٍا هف أثر بالغ الخطكرة عمى هٍارات الطفؿ
كقدراتً كسمككً.

عمالة األطفال وأثرىا عمى الخبرة الحياتية عند االطفال:
يظٍر التسارع الهعرفي كالهعمكهاتي في عصر الثكرة التقىية الهعمكهاتيػ ػ ػ ػة الحاجػ ػ ػ ػػة الهسػتهرة
لمتطكير ،كذلؾ ىظ ار لظٍكر هفاٌيـ جديدة في عهمية التعميـ كٌذا يتطمب هكاكبة ٌػذا التطػكر

الهستهر بتىهية الخبرات الحياتية البلزهة كالهتكاهمة التي تهكف الفرد هف التصرؼ كالتعاهؿ هع
هكاقؼ الحياة اليكهية الهتكررة كالهتىكعة بها يساعد عمى حؿ الهشكبلت اليكهية ،لذلؾ هف

الضػركرم هعرفة الخبرات الضركرية التي تساعد الفرد عمى هكاجٍة هتطمبات الحياة اليكهيػة كد ارسػة
العكاهؿ التي تؤثر فيٍا كتىهيتٍا ،كتـ تعريؼ الخبرات الحياتية بأىٍا الرغبة كالهعرفة كالقدرة عمى

حؿ هشكبلت يكهية حياتيػة شخصية كاجتهاعية أك هكاجٍة تحديات يكهية ،أك إجراءات تعديبلت

كتحسػيىات فػي أسػمكب كىكعية حياة الفرد كالهجتهع ،كٌي أيضان هجهكعة العهميات كاإلجراءات التي

هف خبللٍا يستطيع الفرد حؿ هشكمة أك هكاجٍة تحػدم أك إدخاؿ تعديبلت في هجاالت حياتً ،كٌي
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هجهكعة هف السػمككيات التػي تعتهػد عمػى هعارؼ كهعمكهات كهٍارات ،كاتجاٌات كقيـ ،يحتاج كؿ

فرد إلى إتقاىٍػا كفقػان لعهػري كطبيعة هجتهعً كهكقعً في ٌذا الهجتهع ،ليتفاعؿ بإيجابية كهكضكعية
هع هتغيػرات العصػر(خميل والباز.)2005 ،

كتكهف أٌهية اكتساب الخبرات الحياتية في أىٍا(محمود:)2004 ،
 -1تكسب الفرد خبري هباشري ،كتىتج ٌذي الخبرة عف طريػؽ االحتكػاؾ الهباشػر باألشػخاص
كاألشياء كالظكاٌر كالتفاعؿ هعٍا هباشرة ،هها يجعمً قاد ار عمى هكاجٍة هكاقؼ الحياة

الهختمفة ،كالقدرة عمى التغمػب عمػى الهشػكبلت الحياتية كالتعاهؿ هعٍا بحكهة.

 -2إف الخبرات الحياتية ٌي التي تجعؿ الفرد قاد انر عمى إدارة التفاعؿ الصحيح بيىً كبيف

اآلخػريف ،كبيىػً كبيف البيئة كالهجتهع ،كهثاؿ ذلؾ أف الفرد البد هف أف يككف لديً الخبرة
لبلتصػاؿ المغػكم ،كٌػذا األهر يساعدي عمى عرض أفكاري بسٍكلً ككضكح ،لذلؾ فإف ىجاح
الفرد في حياتً يتكقؼ بقدر كبير عمى هدل اهتبلكػً لمهٍػارات كالخب ارت الحياتية التي

تساعدي عمى هكاجٍة هكاقؼ الحياة الهختمفة ،كالقدرة عمى كالتعاهؿ هعٍا.

 -3إف اهتبلؾ الفرد العديد هف الخبرات الحياتية كههارستٍا في حد ذاتً يشعر الفرد بالفخر ك
االعتزاز بالىفس ،فعىدها يطمب هىً أف يؤدم عهبل كيتقىً ،فإىً حتها سيشعر اآلخريف
بالثقة فيً كيزيد هف ثقتً بىفسً كيرفع هف تقديري لذاتً ،كهف ثـ فإف الفرد يحاكؿ دائها أف

يحتفظ بتقػدير اآلخػريف كيحظى دائها بىظرات اإلعجاب.

 -4أف تهكف الفرد هف خبرة هعيىً ،يشجعً دائها عمى االرتقاء بهستكل الخبرة هف أجؿ فػتح
أفاؽ جديدة لمعهؿ ،ك بالتالي تحقيؽ هكاسب كهكارد أكثر ،بؿ أف اىتقاؿ الفػرد بالخبرة هػف

هستكل لهستكل أفضؿ حتى يصؿ لدرجة التهكف ،يساعد الفرد باالرتقاء فػي هستكاي الهٍىي
كالىفسي كاالجتهاعي.

 -5تساعد الخبرات الحياتية عمى الربط بيف الدراسة كالتطبيؽ لمفرد ،كذلػؾ لكشػؼ الكاقػع
الحياتي كالسير الكاعي عمى ٌدل هف قكاىيف العمـ كالهعرفة ،إلى جاىػب كثرة التدريب
كالهراف عمى استخداـ كتطبيؽ تمؾ القكاىيف في الحياة ،حيث يعهؿ ذلؾ عمى زيػادة اىضباط

الذٌف ،كيجعؿ التفكير أقكل حجة كفعالية ،إف هتطمبات الحياة في الهجتهعػات الحديثة،
كالتقدـ العمهي كالتكىكلكجي الهعاصر أدت إلى التأكيد عمى ضركرة تكفير حد هقبػكؿ هػف

الخبرات الحياتية ،تهكف الفرد هف التعايش كالتكييؼ هع تمؾ الهتطمبات كالتغيػر كالتقػدـ،
بهػا يتبلءـ هع تمبية احتياجاتً الحياتية ،كلعػؿ سبب االٌتهاـ بالخبرات الحياتيةٌ ،ك إعداد
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الفرد لمحياة في الهجتهع الهحمي بصفً خاصة كالعالهي بصفة عاهً هف خبلؿ ها تسعى
لتحقيقً هف أٌداؼ عاهػً كالتي تدكر حػكؿ أربعػً هحػاكر أساسيً كٌي:

أ -إكساب الفرد الثقة بقدراتً عمى التعاهؿ بىجاح هع هتغيرات الحياة.

ب -حؿ الهشكبلت الحياتية في البيئة الهحمية كالعالهية.
ج -تىهيً قدري الفرد عمى التكاصؿ هع اآلخريف.

د -تىهيً قدري الفرد عمى االستدالؿ الهىطقي كالتفكير العمهي.
 -6كؿ خبرة لٍا أساسٍا الىظرم الذم يرتبط بجاىب كجداىي كأخر أدائي فػالفرد حيىهػا تتاح لً
بىاء
فرصً تعمـ خبرة ها كالتدريب عميٍا ،ال بد لً هف دراسة ىظريً ،فٍك يكتسب الخبرة ن
عمى هعرفة كعمـ هسبؽ ،تجعمً هقببلن كهٍتهان كحريصان عمى تعمػـ ٌذي الخبرة.
كعىد التهعف في هعالـ طرؽ الحياة التي تحياٌا الهجتهعات البشرية ،يتضح أىٍا تشكؿ كياىان

هف أساليب السمكؾ التي تقكـ عمى هعايير كقيـ كهعتقدات كاتجاٌات كهٍارات كىتاجات فكرية
كيدكية كىظـ اجتهاعية كاقتصاديػ ػػة كسياسية كعائمية كتربكية هع هعػ ػ ػػارؼ كقكاىيف كأساليب في

التعبير ،كيعبر عف ٌذا الكياف بالثقافة (حجازي.)2008،

كٌذا يعىي أف الثقافة تشتهؿ عمى أىهاط السمكؾ التي يكتسبٍا اإلىساف هشاركان فيٍا أعضاء

هجتهعً ،أك ٌي بتعبير آخر كؿ ها يتعمهً اإلىساف كيتصرؼ عمى أساس ػػً ،هشارك ػ ػ ػ ػان اآلخريف
في ػ ػػً ،إذ أىٍا ىهط لمسمكؾ اإلىساىي يتبعً أعضاء الهجتهع ،إضافة إلى ككىٍا ىهطان هف األفكار

كالقيـ التي تػدعـ ذلؾ السمكؾ ،حيث أف ك ػ ػ ػ ػ ػػؿ عىصػ ػ ػ ػػر هػ ػ ػػف عى ػ ػ ػ ػػاصر الثقافػ ػ ػ ػ ػ ػػة يتضهف سمكك ػ ػ ػ ػان

(روحي.)2002،

كالثقافة ذات بعد اجتهاعي ،كٌي ليست ىتاج فرد أك بضعة أفراد كال جيؿ أك بضعػ ػ ػػة

أجيػ ػػاؿ ،بؿ ٌي ىتػ ػ ػ ػػاج

الهجته ػ ػػع ،رغػ ػ ػ ػػـ أف ٌى ػ ػ ػػاؾ أف ػ ػ ػرادنا أثركا كيػػؤثركف في ثقػ ػػافػ ػػات

هجتهعاتٍـ ،كالثقافة هتغيرة في العادة ،حيث أىٍا تشٍد تعديبلت هتعددة إضافة إلى استبعاد أك

استحداث عىاصر هعيىة أك إبداؿ عىصر هكاف آخر بصكرة جزئية أك كمية (حمزة.)2010،

كلؤلطفاؿ في كؿ هجتهع هفردات لغكية هتهيزة كعادات كقيـ كهعايير كطرؽ خاصة في

المعب ،كأساليب خاصة في التعبير عف أىفسٍـ ،كفي إشباع حاجاتٍـ ،كلٍـ تصرفات كهكاقؼ
كاتجاٌات كاىفعاالت كقدرات ،إضافة إلى ها لٍـ هف ىتاجات فىية كهادية ،أم لٍـ خصائص ثقافية

يىفردكف بٍا ،كلٍـ أسمكب حياة خاصة بٍـ ،كٌذا يعىي أف لٍـ ثقافة ٌي ثقافة األطفاؿ

(القيم.)2010،
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كثقافة األطفاؿ ٌي إحدل الثقافات الفرعية في الهجتهع ،كٌي تىفرد بهجهكعة هف

الخصائص كالسهات العاهة ،كاألطفاؿ لٍـ قدرات عقمية كجسهية كىفسية كاجتهاعية كلغكية خاصة
بٍـ ،كها داهت لٍـ أىهاط سمكؾ هتهيزة ،كحيث أىٍـ يحسكف كيدرككف كيفكركف في دائرة ليست

هجرد دائرة هصغرة هف تمؾ التي يحس كيدرؾ كيتخيؿ كيفكر فيٍا الراشدكف ،لذا فإف ثقافة األطفاؿ
ليست هجرد تبسيط أك تصغير لمثقافة العاهة في الهجتهع ،بؿ ٌي ذات خصكصية في كؿ
عىاصرٌا كاىتظاهٍا البىائي ،كتظٍر في ثقافة األطفاؿ الهبلهػ ػ ػػح الكبيرة لثقاف ػ ػ ػ ػ ػػة الهجتهع في

العػ ػ ػ ػ ػػادة ،فالهجتهع الذم يكلي أٌهيػ ػ ػ ػػة كبيرة لقيهة هعيىة تظٍر في العادة ثقافة األطفاؿ
(الكندري.)2010،

كٌىاؾ عكاهؿ عديدة تؤثر في تككيف ثقافة األطفاؿ هىٍا ىظرة الهجتهع ىفس ػ ػػً إلى

الطفكل ػ ػ ػ ػ ػػة ،ككسائؿ الهجتهع في ىقؿ الثقافة إلى األطفاؿ ،كطبيعة ىظـ الهجتهع االجتهاعية
كاالقتصادية كآهالً ،أم أف ثقافة الهجتهع ترسـ إلى حد كبير اإلطار العاـ لثقافة األطفاؿ ،كاف

شخصية الطفؿ ال تتشكؿ هع كالدة الطفػ ػ ػ ػ ػػؿ ،بؿ يكتسبٍا بفعؿ تفاعمً كاتصال ػ ػػً ببيئتػ ػ ػ ػػً  ،لذا تتخذ

شخصية الطفؿ الصيغة التي تطبعٍا بٍا الهؤثرات الثقافية ،أم أف شخصية الطفؿ تتحدد لً بفضؿ

ها يهتصً هف هجهؿ عىاصر الثقافة ،لذا فإف ٌذي الشخصية ٌي كليدة الثقافػ ػ ػ ػػة أكالن ،كٌذا يعىي
أىً لكال البيئة الثقافية لها تبمكرت شخصيات لؤلطفاؿ ،حيث تٍيئ ٌذي البيئة أسباب ىهك الشخصية

هف خبلؿ تككيف ذلؾ الىسؽ هف العىاصر التي يتهيز بٍا الطفؿ ،كبذا تككف شخصية الطفؿ صكرة

هقابمة لثقافتً التي ترعرع في أحضاىٍا إلى حد كبير ،حيث تعتبر عهمية تككف شخصية الطفؿ

بالدرجة األكلى عهمية تـ فيٍا صٍر العىاصر الثقافية الهكتسبة هع صفاتً التككيىية لتشكبل هعان
كحدة كظيفية هتكاهمة تكيفت عىاصرٌا بعضٍا ببعض تكيفان هتبادالن ،لذا فإف الطفؿ يعد صىيعة

لمثقافة إلى حد كبير (محمود.)2007،

كيتضهف السمكؾ كؿ ها يهارسً الشخص كيحس بً كيفكر فيً ،بصرؼ الىظر عف الٍدؼ

الذم تىطكم عميً الههارسة أك اإلحساس أك التفكير ،كعمى ٌذا فإف السمكؾ يشتهؿ عمى ها يقكـ

بً الفرد هف أعهاؿ أك أىشطة أك تعبيرات أك استجاب ػ ػػات ،كهف السم ػ ػػكؾ ها ٌك ظاٌ ػ ػػر كهى ػ ػػً ه ػػا

ٌ ػ ػػك هستتر ،كالسمكؾ ٌك هحصمة لمتفاعؿ بيف الشخصية التي عهمت الثقافة عمى بمكرتٍا ،كبيف

الثقافة ىفسٍا ،حيث أف الشخص يحس كيدرؾ كيستجيب كيفكر كيعهؿ بطريقة تحددٌا عىاصر
الثقافة الي يحيا في حضىٍا كيتشكؿ سمككً ليتبلءـ هعٍا (ميدي.)2000،

كالطفػ ػ ػػؿ عمى ٌذا األساس يهتص خبلؿ أطػ ػكار طفكلتً أىهاط السمكؾ الهختمفة السائدة في

الهجته ػػع ،لذا لك عزؿ عف الثقافة التبع سمككان هختمفان ،يهكف أف يكصؼ بأىً ساذج كبدائي  ،كعمى
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أم حاؿ فإف سمكؾ األطفاؿ ٌك كليد الثقاف ػ ػ ػػة ،حيث يتعمـ الطف ػ ػػؿ أىهاطان هحػ ػػددة هف السم ػ ػػكؾ،

كتٍيئ لً الثقافة هقابمة الهكاقؼ الجديدة التي يكاجٍٍا ألكؿ هرة هف خبلؿ تعميهً ىهطان سمككيان

هحددان ،كيىطبؽ ٌذا عمى ها ٌك سمكؾ عهمي ،أك سمكؾ اىفعالي هف خبلؿ ها يبديً هف أىهاط
سمككية في الهكاقؼ الهتهاثمة أك الهتقاربة (الييتي.)2000 ،

كلمثقافة أثرٌا في أكجً ىهك األطفاؿ الهختمفة ،كالىه ػػك العقمي كاالىفعالي كالحركي
كاالجتهاعي ،كٌذا التأثير ال يتخذ ىسبان كاحدة بؿ يتبايف إلى حد كبير ،كال تؤثر البيئة الثقافية في

الىهك الجسهي إال في ىطاؽ هحدكد ،بيىها تؤثر تأثي انر كبي انر في الىهك االىفعالي كاالجتهاعي.

ففي هجاؿ الىهك العقمي الذم يتهثؿ في الذكاء ككفاية العهميات العقمية كاإلدراؾ كالتصكر

كالتخيؿ كالتفكير كىهك المغة ،يهكف التدليؿ عمى أثر الثقافة فيٍا هف خبلؿ اإلشارة إلى ها تفعمً في

ٌذي الجكاىب ،فالذكاء الذم يرتبط بالىجاح في التكيؼ هع البيئة الطبيعية كالثقافية ،كالذم يقاس
عادة بها لدل الطفؿ هف هٍارات ترتبط في الكقت ىفسً بها يتعمهً اإلىساف هف بيئتً الثقافية ،إذ

يتأثر بتمؾ البيئة كهدل ها تقدهً هف عىاصر ،فالككاالت االجتهاعية التي يحيا فيٍا الطفؿ كاألسرة
كالهدرسة كجهاعات المعب  ،ذات تأثير كبير في ذكائً ).(Edward,2010

أها بالىسبة إلى العهميات العقمية كالهعرفية ،فإىٍا تتأثر جهيعان بالحيز الثقافي ،كها يٍيئً

لؤلطفاؿ هف ظركؼ ،حيث أف ها يكتسبً الطفؿ هف خبرات كهٍارات تفعؿ فعمٍا في رسـ العكالـ

اإلدراكية لؤلطفاؿ ،كفي تكجيً تخيبلتٍـ ىحك اإلىشاء أك الٍدـ ،كفي تحديد أىهاط كهجاالت

تفكيرٌـ ،لذا يهكف أف تككف البيئة الثقافية عاهبلن هف عكاهؿ إىضاج ذكاء األطفاؿ كعهمياتٍـ العقمية

أك عاهؿ كبت لٍا ،إذ أف القدرات العقمية كالعهميات الهعرفية ٌي خصائص طيعة أم قابمػ ػ ػػة

لمتغيي ػر ،لذا يهكف لمهجتهع أف يطفئٍا فتخهد ،أك يمٍبٍا فتىهك ). (Renate & Vanwik,2004

كعمى ٌذا كمً فإف لمثقافة دكرٌا الكبير في ىهك األطفاؿ عقميا هف خبلؿ تأثر الىشاط
العقمي بها يستهدي الطفؿ هف البيئة الثقافية ،كفي ىهكٌـ عاطفيا كاىفعاليا هف خبلؿ تىهية استجاباتٍـ

لمهؤثرات الهختمفة كاكسابٍـ الهيكؿ كاالتجاٌات كطرؽ التعبير عف اىفعاالتً  ،كفي ىهكٌـ اجتهاعيان

هف خبلؿ بىاء يسبؽ عبلقاتً باآلخريف ،كفي ىهكٌـ حركيا هف خبلؿ تىظيـ حركاتٍـ كىشاطاتٍـ
كهٍاراتٍـ كيىطكم ذلؾ كمً عمى بىاء شخصياتٍـ كتحديد سمككٍـ (ميدي.)2000،

كتعهؿ حزهة هف العكاهؿ البيئية كالكراثية عمى تشكيؿ شخصية الطفؿ ،كتعتبر البيئة الثقافية
هف أبرز ٌذي العكاهؿ التي تحدد طبيعة سمككػً كأسمكبً في التعاهػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ هع الىاس كاألشياء هف

حكل ػ ػ ػ ػػً ،حيث يؤثر ىهط الثقافة السائدة في الهدرسة كفي األسرة كفي الحي عمى تشكيؿ شخصية
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الطفؿ هف جهيع جكاىبٍا العقمية كالهٍارية كالكجداىية كاالجتهاعية ،كفي الهجاؿ العقمي تساعد

الهعارؼ التي يحصؿ عميٍا الطفؿ كالخبرات التي يكتسبٍا في بىاء عهمية إدراكً لها يدكر حكلً،

كفي تكجيً تفكيري كتخيبلتً تبعان لٍذي الهعارؼ كالخبرات التي يهر بٍا ،كها أف الثقافة تعهؿ عمى

زيادة الىهك العقمي لمطفؿ ،كيتهثؿ ٌذا التأثير في زيػ ػ ػ ػ ػادة قػ ػ ػ ػ ػ ػدرتً عمى التفكير العمهي كالتخي ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ

الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػافي كاإلدراؾ الكاعػ ػ ػ ػي كالتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكيـ السميـ )(Oberg , C .S , 2008

كفي الهجاؿ الكجداىي تعهؿ الثقافة عمى تشكيؿ أحاسيس الطفؿ كهشاعري كتحديد ىكع

االىفعاالت التي تعتريً ،كتعهؿ عمى بمكرتٍا كتىهيتٍا كتطكيرٌا ،كهف ثـ التعبير عىٍا بكسائؿ
التعبير الهعركفة ،كٌىا تعهؿ الثقافة السميهة عمى تحرير ىفس الطفؿ هف هشاعر القمؽ كالخكؼ

كالعدكاف ،تؤٌمً لعهؿ الخير كلرد الظمـ كدفع األذلٌ ،ذي القدرات لف تككف لديً إال إذا كاف كاثقان

بىفسً ،كهطهئىان إلى أف حاجاتً األساسية سكؼ تشبع ،كلف تىهك الثقة لديً إال إذا غهرتً األسرة
بفيض هف الحىاف كالرعاية (الكندري.)2008،

كفي الهجاؿ الهٍارم تعهؿ الثقافة عمى صقؿ قدرات الطفؿ عمى القراءة كعمى التعبير عف
أفكاري كهشاعرة بأسمكب هقبكؿ ،كها تكجًٍ الختيار الهٍىة التي هف شأىٍا أف تجعمً إىساىان هىتجان
كىافعان لىفسً كلمهجتهع (العبيدي.)2010،

أها عف الىهك االجتهاعي فإف الطفؿ يتأثر بها يراي أك يسهعً هف أفراد أسرتً كهف هعمهيً
كأقراىً في الهدرسة ،كهف سائر الىاس الهحيطيف بً في الحي كفي كسائؿ اإلعبلـ ،كيكتسب الكثير

هف القيـ كاالتجاٌات كالعادات هف ٌذي الهصادر كيتصرؼ تبعان لذلؾ (العبيدي.)2010،

كبىاء عميً فإف الهربيف الهستىيريف في البيت كفي الهدرسة يحرصكف عمى أف يظمكا قدكة

صالحة ألطفالٍـ في كؿ ها يصدر عىٍـ هف أقكاؿ ،كفيها يقكهكف بً هف أفعاؿ ،فإذا تكفرت لمطفؿ

ٌذي الظركؼ فإىً غالبان سيتهتع بشخصية سكية هف أبرز خصائصٍا ،إدراؾ كاقع الحياة كالتكافؽ
هعً ،كهعرفة رسالتً في الحياة ،كاالستقبللية ،كالشعكر باالىته ػ ػ ػ ػ ػػاء لمهجتهع اإلىساىي ،كتقبؿ الذات

كاآلخريف ،كالقدرة عمى اإلبداع كاالبتكار ،كاذا تهتع الطفؿ بكؿ ٌذي السهات فإىً غالبان ها سيككف

هكاطىان صالحان قاد انر عمى خدهة ىفسً كالهجتهع الذم يىتهي إليً ،كسيككف هٍيئان لمدفاع عف حقً في

العيش في هجتهع آهف كهزدٌر (شحاده.)2006،

كعىد الحديث عف أطفاؿ فمسطيف الذيف لٍـ خصكصيتٍـ عف أطفاؿ العالـ ،لها يدكر
حكلٍـ هف ظركؼ سياسية صعبة ،ألف الطفؿ الفمسطيىي ،دائهان يجتذب ثقافتً هف هحيطً
االجتهاعي ،بكؿ هككىاتً ،فإذا كاف الهجتهع الفمسطيىي يعيش فترة هف الضياع كالتكٌاف بسبب تمؾ
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السياسات العىصرية الهتطرفة الٍادفة إلى أف تخرج لمهجتهع أىاس جاٌمكف يحهمكف ثقافات هشكٌة،

ال تصمح لزهاىٍـ كزهاف غيرٌـ ،كالتي جسدٌا االستعهار هىذ قدكهً إلى أرض فمسطيف كاحتبللٍا،

كألف الكعي الثقافي لدل أطفاؿ فمسطيف يشكؿ أزهة حقيقية لدل الهستعهر الجباف ،فتراي يكهيان يرسـ

صكر الدهار كالقتؿ لها يخص األطفاؿ كيحرؾ حياتٍـ الثقافية ،سكاء كاىت العائمة التي يزرع بيف
طياتٍا الخكؼ كالجزع ،أك الهدرسة هف خبلؿ فرض أساليب تتهاشى هع هتطمباتػ ػ ػ ػ ػ ػػً كرغباتً

بتعميهٍا لمطفؿ الفمس ػ ػ ػ ػػطيىي ،أك هف كسائؿ اإلعػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ التي يشػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ عميٍا االستعهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار كيحركٍا

حسبها يش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء (القاسم.)2001 ،

ىستىتج هها تقدـ أف األسرة الفمسطيىية ،تمعب الدكر األكبر في التىشئة االجتهاعية كغرس

الثقافات ألبىائٍا ،إذ ٌي التي تحدد هبلهح ٌكية الفرد كتعزز اىتهاءاتً الديىية كالكطىية ،كها أىٍا

تبمكر ثقافتً السياسية كالعمهية ،كتعزز أفكاري كترسـ لً طريقان لمتعاهؿ داخؿ الهجتهع ،كتعهؿ أيضان
عمى ضبط سمككيات ٌذا الفرد ،كها ترسـ لً شبكة العبلقات كالتفاعبلت كااللتزاهات ،ليصبح

اىتهاؤي األكؿ كاألخير لٍذي األسرة ،كتصبح هرجعيتً األكلى في األخبلؽ كالقيـ كالعادات السمككية

كالثقافيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،فٍي التي ترشدي إلى طريقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة بىاء ثقافتً بإيحاءاتٍا كارشاداتٍا اليكهية لٍذا الطفؿ

الذم قد يصبح هسؤكؿ الهستقبؿ (الحوراني.)2002 ،

لذلؾ يهكف القكؿ إف عهمية هعالجة ٌذا اإليذاء التربكم الثقافي ٌي هسؤكلية األسرة التي
يسيطر عميٍا األبكاف ،حيث يحاكؿ الكالداف إهبلء أسمكبٍها الثقافي عمى الطفؿ بغض الىظر عف

ككف الطفؿ هخالفان ألسمكب هعمهً أك هعارضان لً ،كٌىا فإف األطفاؿ غالبان يأخذكف أسمكب كالديٍـ
األهر الذم يخمؽ هف التىاقض كالشؾ كالريبة كعدـ االرتياح الذم يىتٍي إلى اإليذاء الثقافي

كالتربكم ،كاف الكالديف المذيف ال يٍهٍها الهعالـ الهٍهة لىهك أطفالٍها في الحقيقة يجٍبلف ها
يتكقعاىً ،كىتيجة لذلؾ فإىً غالبان ها تككف تكقعاتٍها خاطئة كغير كاقعية عف ثقافة الطفؿ كأسمكبً
الثقافي الهستقبمي كىظرتً إلى األشياء كتحميمٍا بعد االحتكاؾ بهحددات الثقافة األخرل

(ذبابنو.)2000،

إف الهعمهيف ٌـ الهسؤكلكف بالدرجة الثاىية عف صىع الثقافة الهتكازىة كالهستقمة كالكاضحة
لدل الطفؿ ،بحكـ احتكاكٍـ باألطفاؿ ،كألف األطفاؿ يقمدكف هف ٌـ أكبر هىٍـ ،إذ ترل أف األطفاؿ

غالبان يتبعكف طريقة أك فمسفة هعمهيٍـ ،كٌىا كؿ ها يحهمً الهعمـ هف ثقافة ٌي ثقافة الطفؿ

الهستقبمية هٍها كاىت ٌذي الثقافة ألىٍـ يغرزكىٍا في أذٌاف ٌؤالء األطفاؿ هبك انر ،سكاء كاىت ٌذي

الثقافة هف الىكع الجيد أك الردمء (القاسم.)2010 ،
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كترل الباحثة أف عهؿ الطفػ ػ ػ ػ ػػؿ يؤثر بشكؿ سمبي كخطير عمى ثقافػ ػ ػ ػ ػػة ككعي كادراؾ الطفؿ

العاهؿ ،حيث يىشأ الطفؿ في بيئة ال تراعي طفكلتً كال ثقافتً ،فيىهك الطفؿ كتىهك هعً ثقافة

العىؼ كالجٍؿ كالتخمؼ ،كيحهؿ فك انر هشكٌان يؤثر بشكؿ خطير عمى هستقبؿ ٌذا الطفؿ الذم هف

الهفركض أف يككف األساس لمهستقبؿ الكاعد.

عمالة األطفال وأثرىا عمى الخبرة المينية لمطفل:
تعتبر الخبرة الهٍىية أحد الهكضكعات التي أثارت اٌتهاـ الكثير هف الباحثيف ،ككىٍا عهمية
تساعد آالؼ األفراد هف جهيع األعهار كفي هختمؼ الهستكيات التعميهية كالتككيىية عمى رسـ هعالـ
هستقبمٍـ الهٍىي ،كذلؾ بإكسابٍـ هجهكعة هف الخبرات كالكفاءات التي تسهح لٍـ بالتعرؼ عمى

العهؿ كهسارات االلتحاؽ بً في الهستقبؿ كالتكيؼ هعً ،كيعتبر العهؿ الهصدر األساسي لتمبية
الكثير هف الحاجيات األساسية كالضركرية لئلىساف ىحك ٌكية الشخص كهكاىتً ،كتحقيؽ ذاتً
كقيهتً كفرد في هجتهعً ،إضافة إلى أىً يتيح الفرصة لصاحبً لمتعاهؿ هع اآلخريف كتككيف

عبلقات قد تهتد هدل الحياة (أبو سل.)2002 ،

كتعتبر الهؤسسة االجتهاعية بهثابة الطرؼ الهفكض هف الهجتهع ليذلؿ ها أهكف هف
الهجٍكدات لتأهيف فرص أك حاجات األف ارد الذاتية كالهٍىية ،كبعبارة أخرل تعتبر الخبرة الهٍىية

غير هستقمة عف الهحيط الذم يؤثر في الىهك الهٍىي لمفرد هف خبلؿ ىسؽ هف العبلقات الخاصة

بً كطفؿ ،أك هراٌؽ ،أك راشد ،كبيف الهؤسسات االجتهاعية الهختمفة التي تبمكر ٌذي التطكرات

كتسهح لً باكتساب الكفاءات الهٍىية كالسمككيات الضركرية ،كال شؾ في أف الخبرة ٌي أفضؿ هعمـ
فٍي تساعد عمى تحديد الهعكقات الهحتهمة في العهؿ كتعهؽ هعرفة الهرء بٍا ،كتساعد عمى
تشخيص األسباب الهحتهمة لٍذي الهعكقات كهف ثـ العهؿ عمى تجاكزٌا ،فالخبرة في العادة تىقؿ

اإلىساف هف حاؿ إلى حاؿ أفضؿ (أبوسل.)2002 ،

كيهكف تعريؼ الخبرة الهٍىية عمى أىٍا العهمية التي تختص بتىهية القدرات كالهٍارات
كاالتجاٌات كعادات العهؿ كتقديري ،كتشهؿ الهعارؼ كالخبرات التي يحتاجٍا العاهؿ لبللتحاؽ
بالعهؿ كالتقدـ فيً ،في الكقت الذم تسٍـ فيً في تىهية الهكاطف الصالح ،عف طريؽ تىهية كفاءتً

كصبلحيتً الجسهية كاالجتهاعية كالقكهية كالثقافية كاالقتصادية (األحمد.)2005 ،

كتفرض الخبرة الهٍىية عمى اإلىساف في كؿ هراحمً الىهائية ضركرة هسايرة اىجازات العمـ

كالتكىكلكجيا في عالهىا الهعاصر كالتكاصؿ الدائـ هعٍا ،كاكسابً الثقافة العمهية كالعهمية التي تكفر
عقمية هىفتحة هقترىة بسمكؾ عصرم ،كلف يأتي ذلؾ إال هف خبلؿ تىهية كؿ اإلهكاىات كالقدرات
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الىاشئة كعدـ االقتصار عمى الهٍارات الذٌىية لدم العاهميف ،هها يعدٌـ لمتكيؼ هع البيئة
االقتصادية كاالجتهاعية التي يعيشكف فيٍا ،فىحف ىعيش في عالـ هتحرؾ يقاس فيً قيهة اإلىساف

بها يىتجً (االحمد.)2005،

إضافة لها سبؽ ىجد أف الخبرة الهٍىية قد تعالج ضعؼ الثقافة الهٍىية لدل العاهميف ،كها

تذلؿ صعكبات تكصيؼ الهٍف الهختمفة كها تتطمبً كؿ هٍىة هف قدرات كهٍارات ،كتهكىٍـ هف
تحديد قدراتٍـ الذاتية كالعقمية كالجسدية ،كهف هٍاـ الخبرة الهٍىية أيضان أىٍا تزكد العاهميف بالقدر
الكافي هف الهعمكهات عف سكؽ العهؿ كالهٍف الهختمفة فيً ،ككذلؾ حجـ العركض في كؿ هف ٌذي

الهٍف كحجـ الطمب عميٍا ،ككذلؾ تفتح هجاؿ اإلبداع في الهٍف في هجػاؿ تعمهٍـ كأدائٍـ
الهستقبمي ،إذ تهكىٍـ هف تعمـ األسس التي تبىى عميٍا ٌذي األعهاؿ كالهٍف ،كتساعد في ههارسة

الهٍىة بهستكل عالي هف الكفاءة ،كتكسب العاهميف الخبرة كالهٍارة كالهركىة كالقدرة عمى هكاجٍة
هختمؼ هكاقؼ الههارسة الهٍىية ،كها كيبرز دكر الخبرة في تقديـ هعرفة جديدة كاضافة هعمكهات

هتىكعة كاعطاء هٍارات كقدرات ،كيؤثر عمى االتجاٌات ،كٌك بذلؾ يعهؿ عمى التطكير الذاتي
لمفرد ).)Guichard J,H uteau M:2001
كيهكف الق ػ ػ ػ ػ ػكؿ أف الخبرة الهٍىية ٌي الهجػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ األساسي الذم يتيح الفرصػ ػ ػ ػ ػ ػة لمعاهؿ أك

الهكظؼ ترجهة الهعارؼ العمهية كالىظرية تطبيقيان ،كبالتالي اكتساب الخبرة العهمية ،كالقيـ
كالهٍارات كاالتجاٌات الهختمفة التي تهثؿ األدكات في العهؿ الهٍىي ،كبالتالي تعتبر الخبرة الهٍىية

البكتقة التي يىصٍر فيٍا كؿ ها تعمهػػً اإلىساف هف هعارؼ ىظريػ ػػة هتفاعم ػػة هع خب ارت ػػً الحياتي ػ ػػة
في األس ػ ػرة كالهجتهػػع (الخطيب.)2003 ،

كهف أٌـ هزايا الخبرة الهٍىية (:)Bernes,K.&Magnusson,K:2004
 .1تساعد الخبرة الهٍىية عمى رفع كفاءة العاهميف هها يؤدم إلى ارتفاع هعدالت األداء
الهٍىي.

 .2تىهي الخبرة الركح الهعىكية عىد العاهميف ،حيث يؤدم إلى الشعكر بالىهك في الهعرفة أك
الهٍارات أك الخبرات ،كٌذا يشعرٌـ بالسعادة كاالحتراـ ألىفسٍـ.

 .3تسٍؿ العهؿ كتجعؿ الهٍىة أكثر فائدة ،كتكفر الكقت إلى ىكاحي أكثر إيجابية.

 .4تساعد عمى التخطيط كالتكجيً ،بحيث تجعؿ الههارسة الهٍىية هكحدة ،كتسير بطريقة
عمهية كأسمكب هٍىي.

 .5اكتساب العاهؿ أك الهكظؼ الثقة في ىفسً كالقدرة عمى العهؿ دكف االعتهاد عمى اآلخريف.
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 .6اكتساب العاهؿ لخبرات جديدة تؤٌمً إلى االرتقاء كتحهؿ هسؤكليات أكبر.
 .7اكتساب الهركىة في الحياة العهمية.

عمالة األطفال وفرص توفر وظائف مستقبمية أفضل لمطفل:
تعد هسألة اختيار هٍىة الهستقبؿ هف أٌـ الق اررات كالقضايا التي تٍـ الفرد في الكقت

الحاضر ،لها تحهمً هف تأثيرات إيجابية أك سمبية في حياتً ،كلـ تكف في الهاضي هسألة تحديد
هٍىة العهؿ لمفرد تشكؿ قضية حياتية هحكرية ذات قيهة كبيرة كها ٌي اليكـ؛ إذ كاف األبىاء

يحترفكف حرؼ آبائٍـ كيعدكف أىفسٍـ لٍا هىذ ىعكهة أظافرٌـ ،كلكف تطكرات الحياة في الكقت

الراٌف ،كاتساع دائرة الهعارؼ اإلىساىية ،كتعدد الخبرات ،كظٍكر كسائؿ جديدة لمعهؿ ،كظٍكر

هٍف كثيرة كهتىكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،أدل إلى إبراز الحاجة إلى إدخاؿ الجكاىب الهٍىية ضهف البراهج التعميهية
كأٌداؼ هؤسساتٍا ،كذلؾ لمهكاءهة بيف تكجٍات األفراد الهٍىية ،كىكعية هتطمبات سكؽ العهؿ هف

الهٍف كحجهٍا استجابة لتمبية احتياجات األفراد كالهجتهع ،إضافة إلى رفع هستكل كعي الشباب
كهٍاراتٍـ بٍا (خمش.)2004،

كقد أصبحت الهٍىة اليكـ تشكؿ أٌهية كبيرة تحدد لصاحبٍا فرص اىدهاجً كأىهاط عبلقاتً

كتفاعمً في الهجتهع هع اآلخريف ،كها تحدد الكضع االجتهاعي كاالقتصادم كالسمـ الكظيفي

لمف ػ ػ ػ ػ ػ ػػرد ،كتؤثر في هجهؿ جكاىب حياتً ،أضؼ إلى ذلؾ تأثيرٌا في العهمية اإلىتاجية كفي العهمية
التىهكية برهتٍا في الهجتهع (عبداهلل.)2004،

كهف الهعركؼ أف العهؿ في هٍىة هرغكبة لمفرد كهبلئهة لقدراتً يؤدم بً إلى حالة هف
إيجابا عمى العهمية اإلىتاجية ،كعمى اىسجاهً كاىدهاجً في
االرتياح كالرضا الىفسي ،هها يىعكس
ن
الحياة االجتهاعية ،كعمى هستكل إبداعً في تطكير العهؿ ،كها أف تكجيً الشباب كاختيارٌـ لمهٍف
الهطمكبة في سكؽ العهؿ ضهاف لكجكد قكل عاهمة تمبي حاجات خطط التىهية االقتصادية
كاالجتهاعية (كمال.)2007،

كيىظر عمه ػ ػ ػ ػ ػػاء االجتهاع إلى الهٍىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عمى اىٍا أدكار اجتهاعي ػ ػ ػػة يؤديٍا األف ػ ػ ػ ػ ػ ػراد ف ػ ػ ػ ػػي
الهجتهػ ػ ػػع ،كيىجـ عف ٌذي األدكار هؤثرات كظيفية هباشرة كغير هباشرة في الحياة االجتهاعية
كاالقتصاديػ ػ ػ ػػة لئلىساف (الزيات ،)2001 ،كالجدير ذكػ ػ ػ ػ ػ ػري أف ٌػ ػ ػ ػ ػػذي الظاٌ ػ ػ ػ ػرة ترتبط عمى ىحػ ػ ػػك

كبيػ ػ ػػر بالهستكل االجتهاعي كاالقتصادم كالثقافي لؤلسػ ػ ػ ػرة  ،كالتكجيً الهباشر كغير الهباشر
لمهٍىػ ػ ػ ػ ػػة ،كذلؾ يتـ عبر عهمية التىشئة االجتهاعية لؤلفراد ،كأف االختبلؼ في تكجٍات األفراد ىحػ ػػك
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الهٍف كتصىيفاتٍا يرتبط بالجكاىب القيهية ،كالثقافة ،كالهكاىة االجتهاعية ،داخؿ التىظيـ االجتهاعي
(الزيات.)2007،

كقد أدرؾ دكىالد سكبر  Donald Superأف األفراد هختمفكف في كثير هف السهات
كالخصائص الشخصية ،ككذلؾ في الهيكؿ كاالتجاٌات كالقدرات كاالستعدادات ،ككؿ فرد قد يصمح

هحددا
ىهكذجا
لمعهؿ في عدد هف الهٍف عمى أساس ها لديً هف ٌذي الخكاص ،ككؿ هٍىة تتطمب
ن
ن
هف القدرات كاالستعدادات كالهيكؿ كسهات الشخصية  ،كاف أغمب هشكبلت التكيؼ السميـ بيف
العاهؿ كعهمً تعكد إلى سكء االختيار ،كغياب التكجيً الهٍىي السميـ ،حيث ال يكضع كػ ػ ػ ػ ػ ػؿ فرد

في هكاىػ ػ ػ ػ ػً الػ ػ ػ ػ ػ ػكظيفي الهىاسب؛ ليصؿ إلى أفضؿ كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاءة هٍىي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة كاىتاجيػ ػ ػ ػ ػ ػة ههكى ػ ػ ػ ػ ػ ػة
(. )Super and Jordaan , 2002
كلقد طرح العديد هف الباحثيف بعض القضايا الرئيسة التي يجب تكافرٌا عىد اختيار الفرد
لهٍىة الهستقبؿ كخاصة هف ٌـ في سف الشباب ،كالهقبميف عمى هزاكلػ ػ ػ ػ ػػة هٍىة ،أك عهؿ هف ىكع
هػ ػ ػػا ،كٌي أيضا تساعدي عمى تككيف تكجًٍ الهٍىي عمى ىحك سميـ ،كها تساعد االخصائي عمى

إرشاد الىاس إلى الهٍف التي يحتهؿ أف يحكزكا بٍا أكبر قدر هف الىجاح.

ككاف هف أبرز تمؾ القضايا القىاعة بعدـ االعتقاد بأف الفرد كلد ليعهؿ في هٍىة ها فقط ،

هعدا كذلؾ ،إذ إف لدل اإلىساف القدرة عمى التكيؼ كالتكافؽ كيهتمؾ الهركىة ،هها يجعمً
فالفرد ليس ن
كقادر عمى التغيير ،كالتعديؿ الفكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرم ،كالسمككي ،كها يهتمؾ القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدرة عمى تعديؿ،
نا
قاببلن
كتطػ ػ ػ ػ ػ ػكير هٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارات جدي ػ ػ ػ ػ ػ ػدة لـ يكف قد اعت ػ ػ ػ ػ ػػاد عميٍا ،كلكف في الغالب عميىا اختيػ ػػار الهٍىػ ػ ػ ػػة

التي تىاسب هيكلىػ ػ ػػا كتجمب لىا الرضػ ػ ػ ػػا كالسعػ ػ ػ ػ ػػادة ،كها يجػ ػ ػ ػ ػ ػػب أف يكػ ػ ػ ػ ػػكف ٌىػ ػ ػ ػػاؾ تكج ػ ػ ػ ػػً
كتكجي ػ ػ ػ ػ ػػً هٍىػي ف ػ ػ ػػي الهدرسػ ػ ػ ػ ػػة ،كالجاهعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،بعػ ػ ػ ػػد التخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرج؛ ألف التكجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػً الهٍىي

عهميػ ػ ػ ػ ػ ػػة هسته ػ ػ ػ ػ ػ ػرة كدائه ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،كقد تأخذ هىحىيات هتعددة كتختمؼ هف فترة زهىية ألخرل كفقنا
لمتطكرات العمهية ،كالحياتية ،كالتقىية ،كالتكىكلكجية ،ككفقنا لتطكرات األعهاؿ ،كالهٍف ،كأٌهيتٍا
كالحاجة إليٍا في الهجتهع (العيسوي.)2004 ،
كيجب عمى الشباب أال يختار الهٍىة لهجرد ىجاحٍا في الهجتهع ،أك لهجرد ىجاح أحد
عاليا في فترة زهىية هعيىة ،أك لبلعتقاد بأىً ال يكجد بديؿ عىٍا،
األفراد بٍا ،أك لككىٍا تدر دخبلن ن
بىاء عمى شٍرتٍا ،فالتكجيً يجب
أك لهج ػ ػػرد التقميػ ػ ػػد ،كهحاكاة لآلخريف ،أك ألف أباي يعهؿ بٍا ،أك ن

أف يككف ىابعان عف رغبة صادقة جادة ). (Super,D.E, 2002
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كتكجب عهمية التىهية الهٍىية أخذ االعتبار لقضايا هٍهة لٍا عبلقة بقدرات الشباب الذاتية

التي تىسجـ هع هتطمبات ذلؾ العهؿ ،كعدـ تككيف تكجً ىحك العهؿ الذم ال تىسجـ قدراتً الذاتي ػ ػػة
هع هتطمباتػ ػ ػ ػػً ،كها يشترط أف يتـ تىهية أفكار الشباب كقيهٍـ بها يتىاسب كتطكرات الهٍف

الهعاصرة كيكاكب تطكرات سكؽ العهؿ كفرصً ،كحاجاتً ،كتكجيًٍ ىحك األعه ػ ػ ػ ػػاؿ كالتخصص ػ ػػات

التي تىاسب هيكلً كرغباتً كتشبع حاجاتً ،كتتىاسب هع ها لديً هف القدرات الذاتية (كمال.)2007،

كيعد قرار اختيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػار هٍىة الهستقبؿ هف أٌ ػ ػ ػ ػ ػـ الػ ػ ػ ػ ػق اررات التي يتخذٌا ال ػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرد في

حياتػ ػ ػ ػ ػ ػً ،إذ تؤثر ٌذي الهٍىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة تأثي انر هٍهان في اكتساب ػ ػ ػ ػ ػً لمخصائص الشخصي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة بحيث يصبح

شبيٍان باألفػ ػ ػ ػ ػ ػراد الذيف يزاكلكف ٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذي الهٍىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ،فضبلن عف أىٍا سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكؼ تحدد لً فرص

التفاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ االجتهاعي كىهط عبلقاتً هع اآلخريف ،كها أىٍا تحدد هستكاي االقتصادم كاالجتهاعي
كالثقافي كبعبارة أدؽ كضعً في الهجتهع ). (Barak & Shiloh, 2000

كيتفاعؿ الفرد هف خبلؿ الهٍىة هع بيئتً كعف طريقٍا يقضي حاجاتً كيحقؽ أٌدافً

كطهكحاتً ،كقد ىذٌب أبعد هف ذلؾ في التأكيد عمى أف الهٍىة كها يترتب عميٍا هف اٌتهاهات
ككاجبات كهسؤكليات سكؼ تشكؿ الهىظكهة القيهية لً كالتي سكؼ تحدد الحقان ىهط سمككً في
الهجتهع ،هها حدل بالهعىييف في تطبيؽ هبادئ كقكاىيف عمـ الىفس في الهجاالت العهمية لمحياة

(اإلرشاد كالتكجيً الهٍىي) لبلٌتهاـ بٍا ككىٍا تعكس هجهؿ حياة الفرد فاإلىساف يعكس الظركؼ
التي عاشٍا في طفكلتً في اختياري لهٍىة الهستقبؿ ،كالتي سكؼ تشبع حاجاتً كتحقؽ آهالً ،كٌي

بالتالي ىتاجان لتجربة اجتهاعية خاصة تتفاعؿ فيٍا هختمؼ العكاهؿ االجتهاعية كاالقتصادية كالثقافية

كالبيئية ،كالتي تشكؿ في هجهمٍا الهحددات الرئيسة التي تقؼ كراء اختياري لمهٍىة ،أف ٌذي التغيرات

سكؼ تىعكس بشكؿ هباشر أك غير هباشر عمى سمككيات األفراد كاألسرة كالشرائح االجتهاعية

الهختمفة في اختيار هٍىة الهستقبؿ ،ألف الهٍىة تعد أفضؿ هؤشر لمهكاىة االجتهاعية العاهة لمفرد
في الهجتهع ،كٌي بالتالي سكؼ تحتـ عمى الهؤسسات االجتهاعية الهختمفة كبخاصة األسرة

كبير في أعداد ٌذا الجيؿ لمهستقبؿ (أبوسل.)2005،
كالهدرسة أف تؤثر تأثي انر ان

أف قيهة العهؿ بالىسبة لمهجتهع ال تقؿ أٌهية عف قيهتٍا لمفرد ،فعبلكة عمى أٌهيتً الهادية

كدكري االقتصادم ،فأف دكري في تىظيـ العبلقات االجتهاعية كترسيخٍا كتحقيؽ االستقرار كالطهأىيىة
لمهجتهع يشكؿ أحد الهظاٌر الحضارية لمهجتهعات السائرة في طريؽ تحقيؽ أٌدافٍا في االزدٌار

كالتطكر ،كاف اختيار العهؿ األىسب لمشخص األىسب هسألة حياة سعيدة هىتجة ،أك حياة تعيسة

غير هجدية بالىسبة لمفرد ،هسألة سعادة كشقاء بالىسبة لؤلٌؿ ،أك هسألة تخمؼ بالىسبة لمهجتهع

(.(Gillberta Khi ,2002
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كتتضافر الكثير هف العكاهؿ في تككيف الهيكؿ الهٍىية لدل الفرد ،حيث تتأثر بالعكاهؿ

الثقافية كاالجتهاعية التي تكجد في البيئة ،كالخبرة الشخصية حيث تجعؿ ٌذي العكاهؿ الفػ ػ ػ ػػرد يهيؿ
إلى بعض الهٍف عمى حساب الهٍف األخرل (النصير وابو السعود.)2000،
كيهكف استعراض أٌـ العكاهؿ الهؤثرة في الهيكؿ الهٍىية عمى الىحك التالي:

-1العوامل الذاتية :كتشهؿ العكاهؿ الذاتية هجهكعة هف العكاهؿ هىٍا الصفات الكراثية ،كالرضا عف
الهٍىة ،ككؿ ٌذي العكاهؿ تىبع هف ذاتية الفرد كهف داخمً كٌي:
أ -صفات الفرد الكراثية :إف الصفات الكراثية التي يرثٍا األبىاء عف اآلباء ال تقتصر فقط عمى

الصفات الجسهية كمكف البشرة كلػ ػ ػػكف الشعػ ػ ػػر كغي ػ ػ ػ ػري بؿ إىٍ ػػا قد تتخطػاٌ ػ ػػا إلى بعض الصفات
األخ ػ ػ ػػرل كالهيكؿ إلى هٍى ػ ػػة هعيىة ،فالصفات التي لٍا أساس كراثي كغريزم قكم كصفة الذكاء

العاـ ،كالهكاٌب الخاص ػ ػػة كبعض الدكافػ ػػع الىفسي ػػة الغريزيػ ػػة كدافػ ػ ػػع االىتهػ ػ ػػاء إلى جهاعة ،كهػ ػػا

إلى ذلؾ؛ فٍ ػ ػػذي الصف ػ ػػات ه ػ ػ ػػف شأىٍا أف تهٍد لظٍ ػ ػػكر هيػ ػ ػ ػػكؿ هىاسب ػ ػ ػ ػ ػػة لٍا ،كذلؾ كالهيػ ػػؿ
أثر لمكراثة في الهيكؿ ،كالتسميـ بتأثير
ىحػ ػػك األهػ ػػكر االجتهاعيػ ػػة كغيرٌػ ػػا ،كيتضح أف ٌىاؾ نا
أيضا في الهيكؿ (حجازي.)2010،
الكراثة في الهيؿ ال يىافي أف عاهؿ البيئة لً تأثير ن
ب -الرضا عف الهٍىة :هف أٌـ العكاهؿ الهؤثرة في الهيكؿ الهٍىية لمفرد ٌك الرضا عف ٌذي
الهٍىة التي يىتهي إليٍا؛ فالهيؿ ىحك هٍىة ها يرتبط ارتباطا قكيا بهدل الرض ػ ػ ػػا عف ٌذي

الهٍى ػ ػ ػػة ،فالىاس يككىكف أكثػ ػ ػػر سع ػ ػ ػػادة في األعهاؿ األكثر تىكعا كالتي تتيح لٍـ االستقبللية،
ككذلؾ عىدها يؤهف بأٌهية كقيهة العهؿ كأف قيهة الهرء يحكـ عميٍا هف خبلؿ عهمً ،كها أف

الىجاح يكلد هتع ػ ػػة أكبر في أداء العهؿ كدافعػ ػ ػ ػان لمهضي قدهان فيً ،كيؤدم الىجاح في العهؿ إلى
اإلىجاز كٌػ ػػذا يؤدم إلى االستهت ػ ػػاع بالعهػ ػ ػػؿ كاالىده ػػاج فيً (الحميدي.)2010،

-2العوامل البيئية :كٌي عبارة عف كؿ الهؤثرات التي تحيط بالفرد كالتي تتهثؿ باألسرة كالهدرسة
كاألصدقاء كالهجتهع بصكرة عاهة ،كها تشهؿ هيػ ػ ػ ػ ػػكؿ اآلبػ ػ ػ ػ ػػاء كالهست ػػكل االجته ػ ػ ػ ػػاعي

كاالقتص ػ ػػادم ،كيهكف تصىيؼ العكاهؿ البيئية إلى:

أ-عاهؿ األسرة :إف األسرة ٌي الحاضىة األكلى لمفرد هىذ كالتً؛ لذلؾ فاألسرة تعتبر البيئة
األكلى لمفرد بؿ إىً يعتبرٌا في بداية حياتً أىٍا كؿ شيء ،لذلؾ فالفرد يتأثر بأسرتً بصفة عاهة
كبالكالديف بصفة خاصػ ػ ػ ػ ػػة ،فالظركؼ االجتهاعية األسرية التي يعيشٍا الفرد عمى الهستكل

االقتصادم كاالجتهاعي كالثقافي لٍا أثر كبير في هيكلً ،فهعتقدات األطفاؿ عف هيكؿ آبائٍـ

لٍا أٌهية كبرل في تشكيؿ هيكلٍـ الحقيقية (عبد الوىاب.)2008 ،
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كبير في اختيار أبىائٍـ لهٍىٍـ سكاء بصكرة هباشرة أك غير هباشرة ،فاآلباء
تأثير نا
كيؤثر اآلباء نا
الذيف لٍـ هيكؿ ىحك ٌكاية الرسـ أك التصكير الشهسي أك الهكسيقى أك جهع الطكابع أك فبلحة
البساتيف أك ىحك عهؿ هعيف هف شأىٍـ أف يىقمكا هثؿ ٌذي الهيكؿ إلى أبىائٍـ كهف الهحتهؿ جدا

أف يكتسب أبىاؤٌـ ىفس ٌذي الهيكؿ تقريبان (الشيباني.)2009 ،

ب-عاهؿ الهدرسة :الهدرسة ٌي العاهؿ البيئي الثاىي بعد األسرة هف ىاحية تأثر الفرد بٍا ،فٍي
الهكاف الذم يىتهي إليً الفرد في هرحمة هبكرة هف حياتً ،حيث تسٍـ الهدرسة في تشكيؿ
شخصيتً كصقمٍا كتزكيدي بالكثيػ ػ ػػر هف الصفات كاالٌتهاهات ،ففي الهدرسة تتسع دائرة

الهؤثرات عمى شخصية الفرد ،ففيٍا الهدرسكف كاألقراف كغيرٌـ ،كتؤثر الهدرسة تأثي انر أساسيان في
ىهك الهيكؿ حيث تبقى ٌذي الهيكؿ ثابتة ف ػػي الحيػ ػػاة البلحقة بحيث يجد الكثيركف في الهدرسة

فرصان الستعراض كههارسة عيىة كاسعة هف الهٍف األكاديهية كالهٍف التطبيقية األخرل كيقرركف

أيان هف ٌذي الهٍف يرغبكف االستهرار بٍا في حياتٍ ػػـ العهمية بعد إىٍاء سىكات الدراسة (عبد
اليادي.)1999،

ج-عاهؿ الهجتهع :يتأثر الفرد تأث ار كبي ار بثقافة الهجتهع الذم يعيش فيً ،فالهجتهع يسٍـ
إسٍاهات كبيرة في بىاء شخصية الفرد في كثير هف ىكاحي حياتً السياسية كاالجتهاعية كالثقافية
كذلؾ باحتكاؾ الفرد الهباشػ ػػر كغير الهباشر بها يحيط بً في هجتهعً.

كالهقصكد ٌىا بالهجتهعٌ ،ك ثقافة الهجتهع كأفكاري ،حيث يمعب الهجتهع دك انر ال بأس بً

في تكجيً الهيكؿ كاالٌتهاهات لدل األفراد ،كقد يتهثؿ ٌذا الدكر عىد الطمبة في تأكيد الهجتهع

عمى بعض التخصصات ،كالعمكـ هثبلن دكف التخصصات األخرل ،كالتي تدفع أعدادان كبيرة هف

الطمبة لبلىجذاب ىحك تمؾ الهكاد العمهية كالرغب ػ ػ ػ ػػة في دراستٍا سكاء األساسيػ ػ ػػة هىٍا أك التطبيقيػ ػ ػ ػػة
الهٍىي ػ ػ ػ ػػة ،ككذلؾ العادات كالتقاليد كالهثؿ السائدة في الهجتهع ،كالطابع الثقافي الذم يهيز الجهاعة
كالهجتهع الذم يىتهي إليً الفرد ،كالعصر الذم يعيش فيً ،كيبدك ذلؾ جميان في اختبلؼ هيكؿ أبىاء

البيئات الصىاعية عف هيكؿ أبىاء البيئات الساحمية كالريفية ،ككذلؾ اختبلؼ هيكؿ األشخاص الذيف
ىشأكا في بيئات يغمب عميٍا الحرهاف ،كهيكؿ األشخاص الذيف ىشأكا في بيئات يغمب عميٍا

االعتداؿ كالحرية كالهسؤكلية ).(Werst , c,e,1999

-3القيم :كٌي األشياء التي تؤهف بٍا كتعتبرٌا ٌاهة ،حيث أف لكؿ شخص هجهكعة هف القيـ
كالتي تأثرت بشخصيتً كفمسفتً في الحياة ،فبعض الهٍف تساعدىا في التعبير عها ىؤهف بً بيىها

البعض اآلخر تعهؿ بشكؿ هىاقض لٍذي القيـ ،فقد تجد هٍىة تعزز هجهكعة القيـ التي تؤهف بٍا

كتحفزؾ أكثر بكثير هف هٍىة تعهؿ فيٍا بعكس قيهؾ ،كبها أف ٌىاؾ صمة كبيرة ها بيف الهٍف
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كأسمكب الحياة ،فاألشياء التي ىقيهٍا في أسمكب حياتىا هثؿ الراتب ،كالهكقع قد تمعب دك انر ٌاهان في

خيارىا الهٍىي في حاؿ تكفر ٌذا الخيار(أبو مشايخ.)2008،

كبعد كؿ ٌذا الحديث الهطكؿ عف الهٍىة كاختيارٌا ،فهف الذم ال يفكر في الحصكؿ عمى

كظيفة هىاسبة أك ههارسة هٍىة تعكد عميً بالفائدة؟ ال أظف أحدان ال يفكر بذلؾ؟ ألف الجهيع
يفكركف في ٌذي األهكر هع تفاكت في طبيعة التفكير كالطهكح الكظيفي ،فالبعض ال يفكر بأكثر هف

الكظيفة نأيا كاىت ،كالبعض يفكر في طبيعة الكظيفة كالجدكل هف كرائٍا ،كالفائػدة الهرجكة هف
كرائٍا ،كٌؿ الفرد تتاح لً فرص االختيار ،أـ يضطر اضط ار انر لمعهؿ في تمؾ الكظيفة؟ كٌؿ ٌىاؾ

أفراد يختاركف كظائفٍـ؟ كبالهقابؿ ٌؿ ٌىاؾ أفراد يضطركف إلى القبكؿ بأم كظيفة؟ كلهاذا ٌذا

التفاكت بيف االختيار كاالضطرار عىد البحث عف الكظيفة؟

كعىد الحديث عف الطفؿ العاهؿ الذم ال يهتمؾ حتى الخيار في أف يهارس حياتً بشكؿ
طبيعي هثمً هثؿ باقي األطفاؿ في هثؿ عهري ،يعهؿ طكؿ يكهً كبالكاد يستطيع أف يكفر قكت

يكهػ ػ ػ ػػً ،فهاذا يىتظر ٌذا الطفؿ في الهستقبؿ ،كها سيككف عميً حالً كٌك يىهك كيكبر دكف تعميـ
كدكف كعي كادراؾ بأهكر الحياة اليكهية كالهستقبمية.
إف عهؿ ٌذا الطفؿ سكؼ يؤثر عمى حياتً الحالية كالهستقبمية كلف يصبح ٌذا الطفؿ في

الهستقبؿ إال عالة عمى الهجتهع كربها خط انر كبي انر ،حيث تككف فرص االىحراؼ كالضياع كبيرة
أثىاء عهؿ ٌذا الطفؿ ،دكف هراعاة أك تكجيً أك رعاية أسرية أك هجتهعيةٌ ،ذا الطفؿ الذم ٌك

رجؿ الهستقبؿ كالذم هف الهفترض أف يك ػ ػ ػ ػػكف طبيبان أك هٍىدسان أك هدي انر ،كيؼ سيككف كذلؾ كٌك
يفتقر إلى أبسط هٍارات التعمـ هف قراءة ككتابة ،ها يىتظر ٌذا الطفؿ ٌك هستقبؿ هجٍكؿ هحفكؼ

بالهخاطر كالهشاكؿ ،كالتي سكؼ تؤثر عمى تىهية الهجتهع كهستقبمً كعمى تىهية الهكارد البشرية

في كطىىا الحبيب.
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انفصم انثانث
انذراصاث انضابمت
 انممذمت.
 انذراصاث انمحهيت.
 انذراصاث انعربيت.
 انذراصاث األجنبيت
 انذراصاث انخاصت بانمؤصضاث وانمراكز وانجهاث انحمىليت.
 انتعهيك عهى انذراصاث انضابمت.
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المقدمة:
ىقدـ فيها يمي بعض الدراسات الهرتبطة بهكضكع الدراسة ،حيث تـ الحصكؿ عمى ٌذي جزء

هف ٌذي الدراسات هف بعض الهكاقع عمى االىترىت ،كالجزء اآلخر تـ الحصكؿ عميً هف الهكتبات
الجاهعية في قطاع غزة ،كعف طريؽ الهكتبة االلكتركىية في الجاهعة ،كسيتـ عرض  32دراسة
سابقة تتعمؽ بعهال ػ ػ ػ ػػة األطف ػ ػ ػػاؿ ،هىٍا  6دراسات هحمي ػ ػػة ،ك 13دراسة عربية ،ك 9دراسات أجىبية،

ك 4دراسات لمجهعيات كالهراكز الحقكقية التي تعىى بشؤكف الطفكلة ،كقد تـ إضافة ٌذا البىد ىظ انر
ألٌهية ٌذي الدراسات كها تضيفً هف أٌهية كهصداقية لمبحث هكضكع الدراسة ،كها تـ ترتيب

الدراسات السابقة في كؿ قسـ حسب تسمسمٍا الزهىي هف األحدث إلى األقػ ػ ػ ػػدـ ،كتـ التعميؽ عمى
ٌذي الدراسات بشكؿ عاـ.
الدراسات المحمية:
 -1دراسة أبو زايد (" )2010الرضا عن العمل وعالقتو بالتوافق النفسي لألطفال العاممين في

المحافظات الوسطى".

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة الرضا عف العهؿ بالتكافؽ الىفسي لدل األطفاؿ

العاهميف في الهحافظة الكسطى هف خبلؿ إلقاء الضكء عمى كاقع الطفؿ العاهؿ ،كالتعهؽ في

الجكاىب الهختمفة لعهؿ األطفاؿ ،كالتعرؼ عمى الفركؽ الجكٌرية بيف درجات األطفاؿ العاهميف في
هجاالت هقياس الرضا عف العهؿ ،كهجاالت هقياس التكافؽ الىفسي بيف الذيف لديٍـ الرغبة في

التعميـ كالذيف ليس لديٍـ الرغبة فيً ،ككذلؾ بيف هىخفضي كهرتفعي الهستكل التعميهي في هجاالت
هقياس الرضا عف العهؿ ،كهجاالت هقياس التكافؽ الىفسي لدل األطفاؿ العاهميف.
كأظٍرت ىتائج الدراسة أىً ال تكجد عبلقة بيف هجاالت هقياس الرضا عف العهؿ كالتكافؽ
الىفسي ،في حيف تكجد عبلقة في هجاؿ الرضا عف ظركؼ العهؿ كالتكافؽ الىفسي لدل األطفاؿ

العاهميف ،كأيضان ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في هجاالت هقياس التكافؽ الىفسي لدل
األطفاؿ العاهميف تعزل لمرغبة في التعميـ كعدـ الرغبة فيً ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف األطفاؿ العاهميف الذيف لديٍـ الرغبة في التعميـ كالذيف ليس لديٍـ الرغبة في الرضا عف العهؿ
 ،كأظٍرت الىتائج أف عهؿ الطفؿ يؤدم إلى تدىي هستكل التحصيؿ الدراسي كزيادة ىسبة التسرب

الهدرسي ،كيؤدم إلى تدىي الرغبة في التعميـ.
كأكصت الدراسة بتقديـ العديد هف الطرؽ لعبلج ٌذي الظاٌرة ،كذلؾ بالتعاكف هع بعض الهؤسسات

ذات الصمة الكثيقة كالهؤثرة في الهجتهع ،فعمى ك ازرة العهؿ هتابعة األطفاؿ الهتسربيف الذيف أصبح
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أهر عهمٍـ أه انر كاقعان ،كهحاكلة عبلج الظاٌ ػ ػ ػ ػ ػرة كتكجيٍٍـ إلى هدارس هٍىيػ ػ ػ ػػة هجاىي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،كعمى
ك ازرة اإلعبلـ تكعية األسر بأٌهية التعميـ ،كرأم الديف في الحث عميً كأضرار الجٍؿ كاىعكاساتً
السمبية عمى األسرة كالهجتهع ،كعمى ك ازرة التربية التعميـ أف تضع هىاٌج دراسية تتىاسب هع ركح

العصر كتخمك هف الحشك الزائد الذم يشكؿ عبئان عمى الهدرس كالتمهيذ حتى تتحقؽ أٌداؼ الهرحمة

التعميهية كأكصت الدراسة بضركرة إجراء دراسات شاهمة حكؿ ظاٌرة عهالة األطفاؿ.
 -2دراسة عبد اليادي (" )2009عمل األحداث في فمسطين".

ٌدفت الدراسة إلى البحث العاـ في هكضع عهؿ األحداث هف حيث الكاقع الفعمي في

فمسطيف ،كالبحث في الجاىب القاىكىي لمىصكص التي تحهي الطفؿ بشكؿ عاـ كالطفؿ العاهؿ
بشكؿ خاص ،كركزت الدراسة عمى األحداث في الهرحمة العهرية هف  18 – 15سىة باعتبار أف

القاىكف أجاز العهؿ لٍذا الفئة بشركط خاصة.

كهف أٌـ الىتائج التي خمصت إليٍا الدراسة ،أف غالبية األطفاؿ كاألحداث العاهميف يعهمكف
لدل أفراد األسرة بدكف أجر كعدد ليس بالقميؿ يعهمكف لحسابٍـ الخاص ،كيكجد تزايد في االىتٍاكات

التي تمحؽ باألطفاؿ كاألحداث في األجر الزٌيد كساعات العهؿ الطكيمة كالحرهاف هف اإلجازة ،

كأظٍرت الىتائج كجكد تأثير سمبي لمعهؿ عمى الخبرة الحياتية لمطفؿ هف حيث الكعي كاإلدراؾ

كالهيكؿ كاالتجاٌات كتىهية القدرات العقمية كتحسيف الفرص الحياتية لمطفؿ العاهؿ.

كأكصت الدراسة بتكسيع ىط ػ ػ ػ ػ ػػاؽ الحهاي ػ ػ ػ ػ ػػة ليشهؿ جهيػ ػػع األطف ػ ػ ػ ػػاؿ العاهميف كرعاي ػ ػ ػ ػػة
األس ػ ػ ػػر الفقيرة ،كتهكيف الجٍات الرقابية عمى التسرب هف الهدارس ،كتخكيمٍا صبلحية إرجاعٍـ

لمهدارس كتفعيؿ دكر ك ازرة العهؿ في الرقابة عمى تىفيذ القكاىيف.

 -3دراسة أبو ىين (" )2005عمالة األطفال وتأثيرىا عمى صحتيم النفسية في محافظات قطاع

غزة".

ٌدفت الد ارسػ ػ ػػة إلى هعرف ػ ػػة اآلثػ ػػار الىفسية لظاٌرة عهػػؿ األطفػاؿ عمى األطفاؿ أىفسٍـ،
كتكضيح هخاطر ٌذي الظاٌرة عمى الهجتهع ،كتكضيح األسباب كالعكاهؿ الهؤدية الىتشار ظاٌرة

عهالة األطفاؿ في قطاع غزة ،كها ٌدفت الدراسة إلى تكفير الهعمكهات التي هف شأىٍا هساعدة

أصحاب القرار في التخطيط لمتخفيؼ هف حدة آثار ٌذي الظاٌرة.
كخمصت الدراسة إلى أف األطفاؿ العاهميف يعاىكف هف ضغكطات ىفسية كاجتهاعية قد تؤدم

إلى عدـ تكيفٍـ الىفسي كاالجتهاعي ،إضافة إلى الظركؼ السياسية كاألهىية التي يهر بٍا الهجتهع

الفمسطيىي كها تؤثري ٌذي الظركؼ القاسية عمى شخصية أطفاؿ ٌذا الهجتهع كخبرتٍـ في الحياة ،
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كتككيف صكرة إيجابية عف ذاتٍـ  ،كها كيؤثر العهؿ سمبان عمى قدرة الطفؿ عمى االستجابة لمهؤثرات

الخارجية هف حكلً .كأظٍرت الدراسة أف هتكسط عهر األطفاؿ العاهميف ٌك  14عاهان كٌذي الهرحمة
تعد هف الهراحؿ الخطيرة في حياة الطفػ ػ ػ ػ ػػؿ ،كالتي يحتاج فيٍا إلى تكفير الرعاية االجتهاعية

كاالقتصادية ،كأف ىسبة عالية هف األطفاؿ يقيهكف في الهخيهات ،أها عف الهستكل التعميهي فقد
أظٍرت الىتائج أف األطفاؿ العاهميف حاصميف عمى الشٍادة اإلعدادية فقط ،كأف ىسبة عالية هف

األطفاؿ كاف سبب تركٍـ الهدرسة ٌك ضعؼ التحصيؿ الدراسي.
كأكصت الدراسة بالقياـ بعهؿ دراسة هقارىة بيف األطفاؿ العاهميف كغير العاهميف لهعرفة
اآلثار الىفسية الهترتبة عمى عهؿ االطفاؿ ،كاجراء دراسة عمى أسر األطفاؿ العاهميف بٍدؼ فٍـ

أعهؽ آلثار ٌذي الظاٌرة ،كالقياـ بعهؿ د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة حكؿ عبلقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكضع االقتصادم لؤلسػ ػ ػ ػ ػ ػرة بعهؿ

األطفاؿ ،كالقياـ بعهؿ دراسة حكؿ عبلقة هستكل التحصيؿ الدراسي لمطفؿ بعهؿ األطفاؿ.
 -4دراسة أبو مطر (" )2005ظاىرة عمالة األطفال في قطاع غزة ".

ٌدفت الدراسة إلى تكضيح األسباب كالعكاهؿ الهؤدية الىتشار ظاٌرة عهؿ األطفاؿ في

قطاع غزة ،كهعرفة ىسبة اىتشار الهشاكؿ السمككية كاالىفعالية لدل األطفاؿ العاهميف ،كهعرفة سبب
اىتشار القمؽ كاالكتئاب لدل األطفاؿ العاهميف ،كهعرفة العبلقات بيف الهشاكؿ السمككية كالىفسية

كالقمؽ كاالكتئاب.

كتكصمت الدراسة إلى أف أسباب عهؿ األطفاؿ ترجع إلى زيادة دخؿ األسرة ،كالى الفشؿ
في الدراسة ،كالى الهساعدة في هشركع األسرة ،كالى خبلفات أسرية  ،كها أظٍرت الىتائج أف العهؿ

يؤدم إلى تدىي الرغبة في التعميـ كيزيد هف ىسبة التسرب الهدرسي  ،كيؤثر سمبان عمى تككيف

السمكؾ الشخصي لدل الطفؿ كهستكل الكعي كاإلدراؾ  ،كالقدرة عمى تحسيف الفرص الحياتية . .

كأكصت الدراسة بضركرة جعؿ التعميـ األساسي تعميهان همزهان كاالٌتهاـ باألىشطة الهدرسية

كالبلهىٍجية ،كرفع كفاءة العهمية التعميهية ،كزيادة االٌتهاـ بالتعميـ الهٍىي ،كتحسيف األكضاع
االقتصادية في الهجتهع الفمسطيىي حيث يساٌـ في الحد هف اىتشار ظاٌرة عهؿ األطفاؿ.
 -5دراسة الشامي وأبو عيطة (" )2003عمالة األطفال في فمسطين – دراسة تحميمية".
ٌدؼ ٌذي الدراسة التعرؼ عمى ظاٌرة عهؿ األطفاؿ هف حيث هسبباتٍا كطرؽ هعالجتٍا

هف أجؿ الحد هف ٌذي الظاٌرة ،لئلسٍاـ في اإلبقاء عمى حؽ الطفؿ في التهتع بطفكلتً كحقً في
تىهية جسدي كفكري كركحً ،دكف هعكقات لمكصكؿ إلى شخصية هتكاهمة قادرة عمى تحهؿ أعباء

الحياة كهتطمبات التىهية ،هف خبلؿ التعرؼ عمى الظركؼ األسباب التي دفعت الطفؿ إلى دخكؿ
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هيداف العهؿ ،كها اآلثار السمبية الهترتبة عمى عمـ األطفاؿ ،ككيؼ يهكف تجىب ٌذي اآلثار السمبية

كالحد هىٍا.

كأظٍرت ىتائج الدراسة أف هف األطفاؿ العاهميف هف ٌـ هستهركف في دراستٍـ إلى جاىب

العهؿ ،كالبعض هىٍـ ترؾ هقاعد الدراسة كتكجٍكا إلى سكؽ العهؿ ،كأظٍرت الىتائج إلى تدىي

الهستكل التعميهي لؤلطفاؿ العاهميف ،كذلؾ أظٍرت الىتائج فيها يتعمؽ بأسباب التكجً لمعهؿ ،أف
تعمـ هٍىة ٌك الدافع األساسي كاألٌـ الذم يدفع األطفاؿ لمتكجً لسكؽ العهؿ ،كأف العهؿ ال يكفر

لٍـ الفرصة لمتدريب كالتزكد بالقدر الكافي هف الهعمكهات عف الهٍف الهختمفة  ،إضافة إلى
الهشاركة في دخؿ األسرة ،فيها يرل آخركف أف الفشؿ في الدراسة كعدـ الرغبة في التعميـ ٌك
السبب كراء ترؾ هقاعد الدراسة كالتكجً لمعهؿ ،كأظٍرت الىتائج أف ىسبة كبيرة هف األطفاؿ راضكف

عف عهمٍـ كيتهىكف أف تزكؿ األسباب التي دفعتٍـ لمعهؿ لمعكدة إلى هقاعد الدراسة ، ،كها أظٍرت
الىتائج أف ظاٌرة التسرب هف الهدارس الىاتجة عف الىكاقص في ىظاـ التعميـ األساسي كعدـ هبلئهة
ككفاءة الهىاٌج التعميهية كتمبية احتياجػ ػ ػ ػ ػػات األطفػ ػ ػ ػ ػػاؿ كاشباع هيكلٍـ كرغباتٍـ ،تعتبر ك ارء تفشي

ظاٌرة عهالة األطفاؿ.
كأكصت الدراسة بضركرة أف تضهف التشريعات الخاصة باألطفاؿ حقكؽ الطفؿ في البقاء

كالىهك كالحياة الكريهة ،كاعداد استراتيجية كطىية لمحد هف عهالة األطفاؿ بهشاركة ٌيئات حككهية
كغير حككهية ،كذلؾ أكصت الدراسة بأف يأخذ القائهيف عمى إعداد الهىاٌج التعميهية ظاٌرة عهالة

األطفاؿ بالحسباف لمحد هىٍا ،كأف يتـ تطبيؽ التعميـ اإللزاهي ،كالقياـ بهسح شاهؿ لظاٌرة عهالة
األطفاؿ في فمسطيف كؿ ثبلث سىكات.
 -6دراسة أبو زيد (" )2002ظاىرة عمالة األطفال في الضفة الغربية وسياسات مكافحتيا".
تٍدؼ الدراسة بشكؿ أساسي إلى التعرؼ عمى كاقع عهؿ األطفاؿ في الضفة الغربية

كتكضيح الجكاىب الهتعمقة بٍذي الظاٌرة كتحميٍا هف حيث األسباب كاآلثار السمبية الىاتجة عىٍا
كتحديد الهدل الذم يهكف عىدي اعتبار ٌذي الظاٌرة هف ضهف الهشاكؿ كالتحديات الهمحة التي

تكجً الهجتهع الفمسطيىي كذلؾ هف خبلؿ هعرفة حجـ الظاٌرة في الضفة الغربية ،كاألسباب الكاهىة
راء كجكد ٌذي الظاٌرة ،كطبيعة التأثيرات التي تركتٍا الظاٌرة عمى هستقبؿ الطفؿ كالهجتهع.
ككاف هف أٌـ الىتائج أف ٌىاؾ ارتفاع في ىسبة األطفاؿ هف  16 – 12سىة الهشاركيف في

القكل العاهمة في األراضي الفمسطيىية ،أف ٌىاؾ عبلقة طردية بيف عهر الطفؿ كاهكاىية تكجًٍ
لمعهؿ ،كأف ٌىاؾ اىتٍاؾ كاضح لقاىكف العهؿ الفمسطيىي الهىظـ لعهؿ األطفاؿ كالذم ىص عمى
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عدـ جكاز تشغيؿ االطفاؿ أكثر هف  6ساعات يكهيان ،كذلؾ أظٍرت الىتائج أف التسرب الهدرسي

ٌك أحد األسباب التي تقؼ كراء تكجً األطفاؿ ىحك سكؽ العهؿ  ،كٌذا بدكري يىعكس سمبان عؿ

هستكل التطكر الهعرفي عىد الطفؿ العاهؿ  ،كٌذا يظٍر حجـ الدكر الذم يهكف لك ازرة التربية
كالتعميـ القياـ بً هساٌهة هىٍا في هكافحة ظاٌرة عهالة األطفاؿ هف خبلؿ تىىي خطط تٍدؼ إلى

تخفيض هعدالت التسرب هف الهدرسة.

كخمصت الدراسة إلى تكصيات اٌهٍا أف يقكـ صاىعك السياسة كالجٍات الهعىية بكضع

تعريؼ هعيف لعهالة األطفاؿ ،بٍدؼ تحديد السياسات لتطكير براهج فعالة لمتصػ ػ ػ ػ ػ ػػدم لٍذي
الظاٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ،كذلؾ االٌتهاـ بالعهمية التعميهية لتحسيىٍا كتطكيرٌا لها يخفض هف تسرب األطفاؿ هف
الهدرسة هف أجؿ البحث عف العهؿ ،كالقياـ بتىظيـ حهبلت لمتكعية العاهة بٍدؼ زيادة كعي

صاىعي السياسة كالهشرعيف كأصحاب العهؿ كاآلباء كاألهٍات كالهعمهيف كاألطفاؿ أىفسٍـ بشأف
حقكؽ الطفؿ كظاٌرة عهؿ األطفاؿ كأثرٌا السمبي عمى هستقبؿ األطفاؿ كالهجتهع.
الدراسات العربية:
 -1دراسة دندان (" )2013ظاىرة تشغيل األطفال في الوسط الحضري في الجزائر".
الٍدؼ هف ٌذي الد ارسة هعرفة العكاهؿ الهؤدية لعهؿ الطفؿ الجزائرم ،كهعرفة العبلقة بيف

عهؿ الطفؿ كتحسيف ظركؼ األسرة الهعيشية ،كهعرفة العبلقة بيف الرسكب الهدرسي كزيادة عدد

األطفاؿ العاهميف في الهجتهع الجزائرم ،كهعرفة العبلقة بيف هيؿ اآلباء لفرض سيطرتٍـ كرقابتٍـ

في شكؿ حهاية عائمية كبيف عهؿ الطفؿ الجزائرم.

كأكدت ىتائج الدراسة أف ىسبة األطف ػ ػ ػ ػػاؿ العاهميف ترتفع كمها ازدادت ىسبػ ػ ػ ػػة التسرب

الهدرسي ،الذم يعتبر ىتيجة ضعؼ ىظاـ التعميـ الجزائرم ،كأف عهؿ األطفاؿ في بعض األحياف

يشكؿ عائقان لدخكلٍـ في الهىظكهة التربكية ،كأف أكلياء األهكر ال يبدكف أم اٌتهاـ في حاؿ تسرب
أبىائٍـ هف الهدرسة ،كأف الهستكل الثقافي كاالقتصادم الهتدىي لؤلسرة ساٌـ في تكجً األطفاؿ ىحك

سكؽ العهؿ ،كتدىي الهستكل التعميهي لآلباء يمعب دك انر في تكجً األطفاؿ لمعهؿ ،كأظٍرت الىتائج
أف الهيكؿ كاالتجاٌات الهٍىية لآلباء تساٌـ لحد كبير في تكجً األطفاؿ لمعهؿ لتعمـ هٍىة كترؾ

الهدرسة.

أكصت الدراسة بضركرة تكعية األسر بخطكرة عهؿ األطفاؿ كآثاري الهدهرة عمى الطفؿ
بشكؿ خاص كالهجتهع بشكؿ عاـ ،كضركرة التركيز عمى هكضكع التسرب الهدرسي كهحاكلة الحد
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هف ٌذي الظاٌرة التي تؤدم إلى زيادة عهالة األطفاؿ ،كذلؾ تحسيف جكدة ككفاءة الىظاـ التعميهي

في الجزائر بها يكفؿ تقدـ العهمية التعميهية كازدٌارٌا.

 -2دراسة مجيد (" )2012األبعاد النفسية واالجتماعية والتربوية لظاىرة عمالة األطفال في
مصر".

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التركيز عمى عهالة األطفاؿ في الهجاالت التي تهثؿ استغبلالن

كخطكرة في سف هبكرة ،خاصة األطفاؿ العاهميف في الكرش االىتاجية كالخدهية الصغيرة التي يهثؿ

فيٍا العهؿ خطكرة ،كيفتقد فيٍا الرقابة الكافية كالتفتيش الدقيؽ ،كها كتىاكلت ٌذي الدراسة األسباب

التي تدعك األطفاؿ لمتسرب هف التعميـ كتمؾ التي تدعكٌـ لبلىخراط في سكؽ العهؿ ،كها ٌدفت

ٌذي الدراسة إلى هعرفة اآلثار الصحية كالىفسية الهترتبة عمى عهالة األطفاؿ  ،كالتعرؼ عمى بيئة

العهؿ في ٌذي الكرش.

ككاف هف أٌـ الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة أف األطفاؿ الذيف يعهمكف يتسربكف هف

التعميـ يىتهكف ألسر تعيش تحت خط الفقر ،حيث أف هف األسباب التي دعتٍـ إلى االىخراط في
سكؽ العهؿ ٌي الحاجة لهساعدة األسرة هاديان ،ككاف هف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة أف

التدريب الهٍىي ال يعتبر بديبلن عف التعميـ ،بؿ يعتبر هرحمة تالية كهكهمة لً ،لذلؾ تتجً ىظـ
التعميـ الهعاصر إلى تحقيؽ أكبر قدر هف الهركىة في هىاٌج التعمـ بحيث يميً دكر التدريب الهٍىي

في إعداد العهالة كفؽ احتياجات سكؽ العهؿ ،كأظٍرت الىتائج أف الىهط الثقافي السائد في بيئة

العهؿ في ٌذي الكرش يؤثر سمبان عمى تشكيؿ شخصية الطفؿ ،كعمى التزكد بالقدر الكافي هف
الهعمكهات عف سكؽ العهؿ كالهٍف الهختمفة  ،كتدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى اتقاف عهمً كالتدرب

عميً بشكؿ جيد ،كال تتيح لً فرصة لمتعمـ كالتدريب عمى ٌذي الهٍف بطريقة هفيدة.

كأكصت الدراسة بأف يككف التعميـ األساسي إجباريان ،كأف يككف التعميـ الفىي كالهٍىي هتاحان

بشكؿ عاـ ،كتكجيً التعميـ ىحك تىهية الشخصية تىهية هتكاهمة ،كها أكصت الدراسة بالحاجة الهمحة

لرسـ سياسة طكيمة األجؿ لهحاربة ٌذي الظاٌرة ،كها أكصت بإقاهة برىاهج لمخدهات الهتكاهمة،
بحث يشهؿ الخدهات الصحية كاالجتهاعية كالثقافية.
 -3دراسة محافظو (" )2011العوامل االجتماعية واالقتصادية والتعميمية لعمالة األطفال في
األردن".
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تٍدؼ الدراسة إلى هعرفة الخصائص االجتهاعية كالصحية كالتعميهية كاالقتصادية لؤلطفاؿ

العاهميف في األردف ،باإلضافة إلى هعرفة األسباب التي دفعت بٍؤالء األطفاؿ لبلىخراط في سكؽ
العهؿ في سف هبكرة ،كها ٌي الىتائج الىاجهة عف عهالة األطفاؿ في األردف.
ككاىت أٌـ ىتائج الد ارسة ،أف أٌـ أسباب عهالة األطفاؿ في األردف ٌي هساعدة األسرة

هاديان ،كضعؼ هستكل التحصيؿ الدراسي ،كسكء هعاهمة االدارييف كالهدرسيف ،كالرغبة في تعمـ
هٍىة ،كتكصمت الدراسة إلى أف ٌىاؾ الكثير هف اآلثار كالهخاطر الصحية كاالجتهاعي التي تىجـ

عف عهؿ األطفاؿ في سف هبكرة  ،كأف عهؿ الطفؿ يؤثر سمبان عمى قدرات كهٍارات ابداع الطفؿ،
كيؤثر بشكؿ جيد عمى قدرة الطفؿ عمى االستقبلؿ كاالعتهاد عمى الىفس كتحهؿ الهسؤكلية.

كهف التكصيات التي تكصمت إليٍا الدراسة ،تطكير ىظاـ فاعؿ لهراقبػ ػ ػ ػ ػ ػػة عه ػ ػ ػ ػػؿ

األطفػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ،كتعزيز قسـ التفتيش في ك ازرة العهػػؿ كذلؾ بزيػ ػ ػ ػ ػ ػػادة عػ ػ ػ ػ ػ ػػدد الهفتشيف كتدريبٍـ
كتأٌيمٍـ ،ليتهكىكا هف التعاهؿ هع ظاٌرة عهالة األطفاؿ ،كهعالجة هشكمة عهالة األطفاؿ ضهف
الهشكبلت األخرل ،إذ أف عهؿ األطفاؿ ال يهكف الىظر إليً بهعزؿ عف الهشكبلت األخرل

التعميهية كالصحية كاالجتهاعية كاالقتصادية ،كزيادة االٌتهاـ بظاٌرة التسرب الهدرسي ،ككضع

الخطط كالبراهج الكفيمة بهعالجتٍا قػ ػ ػ ػ ػػدر الهستط ػ ػ ػ ػػاع ،بكصفٍا هف الهىابع الرئيسيػ ػ ػ ػػة لعهؿ

األطفػ ػ ػ ػػاؿ ،كالقياـ بإجراء البحكث كالدراسات الهتعمقة بعهالة األطفاؿ ،كتشجيع الهتخصصيف
كالخبراء في الجاهعات كالهؤسسات ذات العبلقة بالقياـ بهثؿ ٌذي الدراسات.
 -4دراسة عمي وأطوز (" )2011أسباب ونتائج عمالة األطفال في سوريا".
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى تىاكؿ حجـ عهالة األطفاؿ في سكريا ،كأسبابٍا كىتائجٍا ،كهدل
تأثير بعض الخصائص الديهكغرافية لٍؤالء األطفاؿ عمى دخكلٍـ سكؽ العهؿ ،كالكشؼ عف
األسباب الرئيسية لعهالة األطفاؿ ،كدراسة الهستكل التعميهي لمكالديف كهدل ارتباطً بحجـ ٌذي

الظاٌرة ،كتأثير عهالة األطفاؿ عمى كضعٍـ لمدخكؿ إلى الهدرسة كهتابعة الدراسة أك تركٍا هف
أحؿ العهؿ ،كالىتائج السمبية لعهالة األطفاؿ كاىعكاساتٍا الخطيرة عمى هستكل الفرد كالهجتهع ،
كدراسة هدل تأثير العهؿ عمى اكتساب الطفؿ لمقدرات كالهٍارات في بيئة العهؿ.

كهف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة أف ظاٌرة عهالة األطفاؿ أصبحت خطر تٍدد

هستقبؿ الطفكلة كتهس كياف الهجتهع ،كتحكؿ الطفؿ هف شخص هعاؿ إلى شخص هعيؿ ،كهف

شخص بحاجة إلى أشكاؿ الرعاية األسرية الهختمفة ،إلى شخص هعرض إلى كؿ أشكاؿ االهتٍاف
كالخطر الجسدم كالىفسي كاالجتهاعي كاألخبلقي ،ككاف هف بيف الىتائج أف خركج الطفؿ في سف
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هبكرة لمعهؿ يحرهً هف فرصة التعميـ التي تقكـ بدكر أساسي في تككف شخصيتً كتىهية قدراتً

كهمكاتً الذٌىية ،كيؤثر بشكؿ سمبي عمى ثقافة الطفؿ كهستكل كعيً كادراكً ،كيعرضً لهخاطر
كسمبيات العهؿ التي تترؾ آثارٌا عمى صحتً الجسهية كالىفسية كالعقمية كيىشأ الطفؿ كإىساف غير
سكم ،يكاجً في هستقبمً صعكبات كثيرة في العيش كالتأقمـ هع هحيطً ،إضافة إلى اىعداـ ثقافتً

كخبراتً الحياتية كاالجتهاعية ،كأظٍرت الىتائج كجكد تأثير سمبي لمعهؿ عمى اكتساب الطفؿ لمهٍارة
كالقدرات كقدرتً عمى اإلبداع ،كاظٍرت الىتائج التأثير السمبي لمثقافة السائدة في بيئة العهؿ في

التأثير عمى تشكيؿ شخصية الطفؿ.

ككاف هف أٌـ التكصيات التي تكصمت إليٍا الدراسة ضركرة كجكد سياسة كاضحة هف قبؿ

الدكلة كهؤسسات الهجتهع الهدىي لهكافحة ٌذي الظاٌرة كالحد هف اىتشارٌا ،كضركرة تكعية

الهجتهع بأخطار ٌذي الظاٌرة آثارٌا السمبية الخطيرة عمى الطفؿ كهستقبمً كعمى الهجتهع ككؿ.
 -5دراسة كاظم (" )2011عمالة األطفال في العراق – األسباب والحمول".

يٍدؼ البحث الحالي الى هعرفة اسباب اىتشار ظاٌرة عهالة االطفاؿ هف كجٍة الىظر

التربكية كالىفسية كاالجتهاعية كهعرفة اسبابٍا هف كجٍة ىظر االطفاؿ العاهميف اىفسٍـ ،ثـ الحمكؿ
الهقترحة لمقضاء عمى ٌذي الظاٌرة هف كجٍة ىظر الهختصيف في هجاؿ عمـ االجتهاع.
كهف أٌـ الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة ،أف عهالة األطفاؿ تىتشر بيف الذككر أكثر

هىٍا بيف اإلىاث ،كأف أعمى ىسبة هىٍـ تكجد في سف اؿ ،15كأف أعمى ىسبة تسرب األطفاؿ هف
الهدرسة تكجد في الصؼ الخاهس االبتدائي هف الذككر ،إذ يترؾ الطفػ ػ ػ ػ ػػؿ الهدرسة كيذٌب إلى

العهؿ ،كأف كثرة الحركب التي تعرض لٍا العراؽ حصدت الكثير هف الرجاؿ ،كتركت الكثير هف
األسر بدكف هعيؿ ،هها دفع األطفاؿ لمتكجً إلى سكؽ العهؿ ،كها تكصمت الىتائج إلى أف كضع

األسرة الثقافي يمعب دك انر هٍهان كأساسيان في عهالة األطفاؿ ،كأشارت الىتائج إلى عهؿ الطفؿ يؤثر
بشكؿ سمبي عمى هٍارات كقدرات الطفؿ العاهؿ  ،كخبراتً الهٍىية كيؤدم إلى تدىي قدرة الطفؿ
عمى اتقاف عهمً كالتدرب عميً ،كرأت الدراسة أف العهؿ يزيد هف قدرة الطفؿ عمى التعاهؿ هع

الهشكبلت التي يكاجٍٍا أثىاء العهؿ.

كهف أٌـ التكصيات التي تكصمت إليٍا الدراسة ،إجراء هسكح شاهمة كبىاء قاعدة هعمكهات

هتكاهمة عف عهالة االطفاؿ في العراؽ ،كهساٌهة الدكلة في تكفير السكف كالتأهيف الصحي
كالضهاف االجتهاعي لؤلسر الهحتاجة ،كهتابعة التسرب الدراسي هف خبلؿ إدارات الهدارس

كبالتىسيؽ هع االس ػ ػ ػ ػ ػرة ،كاالٌتهاـ بالصح ػ ػ ػػة الىفسية لمطف ػ ػ ػػؿ هف قبؿ االس ػ ػ ػرة كالهدرسة ،كتعاكف
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الهؤسسات كاف ػ ػػة ،إعبلهية تربكية ،اقتصادية ،ك ازرة الداخمية كالدفاع لهىع استغبلؿ االطفاؿ هف
قبؿ الجهاعات االرٌابية كالعصابات الهىظهة.

 -6دراسة الدويبي (" )2010عمالة األطفال في المجتمع الميبي – األسباب والخصائص
واالتجاىات".

كتٍدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى ها يبذلً الهجتهع الدكلي هف جٍكد هف أجؿ القضاء عمى
األىهاط السيئة لعهالة األطفاؿ ،كتحديد أشكاؿ كأىهاط كأسباب كضعية عهالة األطفاؿ في الهجتهع

الميبي ،كالكصكؿ إلى صياغة تكصيات كهقترحات في هجاؿ التعاهؿ هع ظاٌرة عهالة األطفاؿ.

كهف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة أف عهالة األطفاؿ في الهجتهع الميبي ال تهثؿ

ظاٌرة كاسعة االىتشار ،كذلؾ ألف التشريعات الىافذة تحرـ تشغيؿ األطفػ ػ ػ ػػاؿ كاستغبللٍـ ،كألف

التعميػـ إلزاهي ،كأغمبية األطفاؿ العاهميف ال يرغبكف في العهؿ ،كيعد الفشؿ في التعميـ أحد األسباب

الهسؤكلة عف عهالة األطفاؿ ،خاصة عىدها يتسرب الطفؿ هف الهدرسة ،كأف غالبية األطفاؿ

العاهميف ال يفضمكف هكاصمة العهؿ ،بؿ يرغبكف في هكاصمة التعميـ ،كغالبية األطفاؿ يعتبركف
العهؿ عبئان ثقيبلن ،كها أشارت الدراسة إلى كجكد عبلقة سمبية بيف العهؿ كهستكل أداء الطفؿ في

العهؿ كسمككً  ،ككجكد عبلقة سمبية بيف العهؿ كقدرة الطفؿ عمى اكتساب الهيكؿ كاالتجاٌات
اإليجابية كاالستجابة لمهؤثرات الخارجية هف حكلً.

كأشارت الىتائج إلى كجكد عبلقة سمبية بيف عهؿ الطفؿ كتكفر فرص كظائؼ في الهستقبؿ

حيث عبر األطفاؿ عف عدـ رغبتٍـ في االستهرار في العهؿ كعدـ اعتباري ىقطة االىطبلؽ في
هستقبمٍـ الهٍىي كال يتيح لٍـ في الهستقبؿ فرص كظائؼ أفضؿ ككضع اجتهاعي جيد.
كتكصمت الدراسة إلى هجهكعة هف التكصيات كاف هف أبرزٌا  ،ضركرة تحسيف ىكعية

التعميـ في الهدارس ،كهتابعة األطفاؿ الهتسربيف هف الهدارس ،كذلؾ ضركرة االٌتهاـ بهعالجة
هشكمة عهالة األطفاؿ في ليبيا رغـ ككىٍا هحدكدة  ،حتى ال تتحكؿ هع الكقت إلى ظاٌرة يصعب

التعاهؿ هعٍا كايجاد الحمكؿ الجذرية لٍا.

 -7دراسة الغول (" )2010ظاىرة أطفال الشوارع" دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر.
الٍدؼ هف ٌذي الدراسة إبراز البعد العالهي كاإلقميهي لٍذي الظاٌرة  ،كتحميؿ األسباب

كالهتغيرات الىفسية كاالجتهاعية كاالقتصادية كاألهىية لظاٌرة أطفاؿ الشكارع ،كاجراء هكازىة لمظاٌرة
في الجهٍكرية الجزائرية كجهٍكرية هصر العربية ،هف حيث األسباب كاألبعاد كالحمكؿ الهطبقة

لهعالجتٍا.
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ككاف هف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة كجكد عبلقة بيف بعض الهتغيرات االجتهاعية

كاالقتصادية كالتعميـ كالصحة كالسكف كبيف هشكمة أطفاؿ الشكارع ،ككجد عبلقة ارتباطية بيف بعض
الهتغيرات الىفسية هثؿ ىهك الشخصية كدجة التركيز كالتكافؽ الىفسي كبيف هشكمة أطفاؿ الشكارع،
ككجكد عبلقة بيف بعض الهتغيرات الىفسية كاالجتهاعية االقتصادية ذات الصمة بهشكمة أطفاؿ

الشكارع ،ككجكد عبلقة سمبية بيف العهؿ كتعمـ الطفؿ لهٍىة هستقبمية ،كاتاحة الفرصة لمتدريب
كالتعميـ الجيديف عمى الهٍف الهختمفة.

كتؤكد الدراسة عمى هجهكعة هف التكصيات كاف هف أٌهٍا االعتراؼ بظاٌرة أطفاؿ
الشػ ػ ػ ػكارع ،كجسر الٍكة الهعرفية كاإلحصائية الهتعمقة بالظاٌرة هف خاؿ دعـ إجراء الهزيد هف

الدراسات كالبحكث الهرتبطة بٍا ،كاىفاذ تكصيات ٌذي الدراسة عمى الصعيد العهمي ،كالهساٌهة
الفعالة لمدكلة في هجاؿ تعميـ كرعاية كتأٌيؿ كادهاج أطفاؿ الشكارع في الحياة الهجتهعية ،كالعهؿ
في إطار تىهكم هتكاهؿ لعبلج ٌذي الظاٌرة ،كتبىي الحؿ الثقافي الذم يقكـ عمى تكافؿ كتضاهف

العائبلت الستقباؿ الطفؿ الهتشرد ،كٌي قيهة أصيمة هتجذرة في الثقافة العربية اإلسبلهية.

 -8دراسة منصور (" )2009عمالة األطفال في الجميورية اليمنية – دراسة ميدانية فـي مدينـة

عدن".

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع عهالة األطفاؿ في الجهٍكرية اليهىية ،كاألسباب
التي تقؼ كراء ٌذي الظاٌرة ،كهعرفة هجاالت العهؿ التي يعهؿ فيٍا األطفاؿ كالهخاطر التي

يتعرضكف لٍا ،كأثر ٌذا العهؿ عمى الطفؿ كالهجتهع.

ككاف هف أٌـ الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة ،أف الغالبية العظهى هف االطفاؿ العاهميف

ٌـ هف الذككر ،كهف األطفاؿ الهٍاجريف هف الريؼ إلى هديىة عدف ،كأف هعظـ األطفاؿ العاهميف

غير همتحقيف بالهدرسة ،كتدىي الهستكل التعميهي لمكالديف ،كهعظـ األطفاؿ يعهمكف في هٍف هتدىية
تفتقد إلى الهٍارات التدريبية ،كٌذا أثر بشكؿ سمبي عمى خبرة الطفؿ الهٍىية كقدراتً ،الفقر
كالهستكل االقتصادم الهتدىي أحد أٌـ أسباب عهؿ األطفاؿ ،كأف هعظـ األطفاؿ تكجٍكا لمعهؿ

بقرار هف األسرة.
كهف التكصيات التي خرجت بٍا الدراسة إدخاؿ ىصكص جديدة عمى قاىكف التعميـ األساسي

يقتضي أف تككف ٌىاؾ هكافاة هالية لكؿ سىة دراسية يكهمٍا الطفؿ ابتدأ هف الصؼ الثالث ابتدائي
الصؼ التاسع أساسي كتضاعؼ الهكافاة لهف أكهمكا الصؼ التاسع أساسي ،كضركرة هتابعة

األطفاؿ الهتسربيف هف التعميـ كاعادتٍـ إلى صفكؼ الدراسة يجب هراقبة األطفاؿ الهٍاجريف هف
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الريؼ إلى الهديىة ،كتىظيـ حهبلت لمتكعية العاهة بٍدؼ زيادة الكعي بشأف ظاٌرة عهالة األطفاؿ
كأثرٌا السمبي في األطفاؿ كالهجتهع ،كيجب عمى الهجالس الهحمية فتح هكاتب لتمقي الشكاكل

حكؿ عهالة األطفاؿ كاحالتٍا إلى ك ازرة العهؿ؛ كها يجب عميٍا العهؿ هع أصحاب األعهاؿ
إلقىاعٍـ باستبداؿ عهالة األطفاؿ بالعهاؿ البالغيف ،كيجب عمى الهجالس الهحمية االٌتهاـ

بالسياسات كاألساليب التي تٍتـ بزيادة التهكيؿ الهرتبط بتأٌيؿ األطفاؿ العاهميف.

 -9دراسة عبد اهلل (" )2008عمل الطفل وأثره عمى النمو المعرفي واشباع الحاجات النفسية".
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر عهؿ األطفاؿ في سف هبكرة ككاف ()12 – 9

عمى الىهك الهعرفي كاشباع الحاجات الىفسية لؤلطفاؿ العاهميف ،كالتعرؼ عمى ها إذا كاىت ٌىاؾ
فركؽ بيف األطفاؿ العاهميف تعزل إلى هكاف العهؿ أك لطبيعة العهؿ أك لىكع العهؿ.
كتكصمت الدراسة إلى عدد هف الىتائج ،أٌهٍا أف عهالة األطفاؿ تؤثر سمبان عمى الىهك

الهعرفي لؤلطفاؿ العاهميف كقدرتٍـ عمى تعمـ القراءة كالحساب ،ككذلؾ القدرة عمى تعمـ كاكتساب

الهٍارات اليكهية كالحياتية كالعهمية ،كذلؾ قياسان باألطفاؿ غير العاهميف ،كتؤثر عهالة األطفاؿ سمبان

في إشباع الحاجات الىفسية لؤلطفاؿ العاهميف كذلؾ قياسان بغير العاهميف ،كتؤثر عهالة األطفاؿ سمباُ

في الىهك الهعرفي كيككف ٌذا التأثير أكبر لدل األطفاؿ العاهميف في كالية الجزيرة قياسان إلى كالية
الخرطكـ ،كتؤثر عهالة األطفاؿ سمبان في إشباع الحاجات الىفسية ،كيككف ٌذا التأثير أكبر لدل

األطفاؿ العاهميف في كالية الخرطكـ قياسان إلى كالية الجزيرة ،كتدؿ ٌذي الىتائج عمى أف عهالة
األطفاؿ تصبح سالبة عىدها تحرـ الطفؿ هف هكاصمة تعميهً ،فتؤثر بذلؾ عمى ىهكي الهعرفي

كالعقمي ،كعمى إشباع حاجاتً الىفسية ، .كها أظٍرت الىتائج أف عهالة األطفاؿ تؤثر سمبان عمى

القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ.

كهف التكصيات التي تكصمت إليٍا الدراسة الدعكة لمقياـ بإعداد دراسات تتجً ىحك تحقيؽ

أٌداؼ هدركسة ،كذلؾ بكضع تصكر ابتدائي لمهشكمة كعهؿ هسح شاهؿ عف جهيع الدراسات

كاإلحصاءات السابقة ،كالىظر لمهشكمة ىظرة كاقعية غير ىاقصة أك هبالغة  ،كدراسة هتطمبات

التىهي ػ ػ ػػة ،ككسائؿ زيادة دخؿ األسرة ،ككذلؾ دراسة ىظـ التعميـ كالظركؼ البيئية الهحيطة بٍا.

 -10دراسة السيسي (" )2007دراسة ميدانية عمى محافظة الدقيمية بمصر – عمل الطفل في
مرحمة الطفولة المتوسطة".

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى أٌـ العكاهؿ الهؤدية إلى عهالة األطفاؿ كهحاكلة الحد
هىٍا ،كالقاء الضكء عمى بعض القكاىيف كاالتفاقيات التي أجريت حكؿ حقكؽ األطفاؿ ،كتٍدؼ
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الدراسة أيضان إلى إلقاء ىظرة عمى ىظاـ التعميـ كالجٍكد التي بذلت إلصبلحً ،ككيؼ يهكف القضاء
عمى ظاٌرة عهالة األطفاؿ هف خبلؿ ٌذي الجٍكد ،كالتعرض لبعض الجٍكد التي بذلت لرعاية

األطفاؿ العاهميف ،كهعرفة اآلثار السمبية الهترتبة عمى عهؿ األطفاؿ في الهستقبؿ.
ككاىت أٌـ ىتائج الدراسة كالتالي ،أف الجٍكد التي تبذلٍا الحككهة كالجهعيات الخيرية غير

كافية لمحد هف ٌذي الظاٌرة ،كأف العهالة بالىسبة لمطفؿ تقتصر عمى طبقة هعيشية هعيىة ،كأف
اىخفاض الدخؿ كىظاـ التعميـ لً دكر كبير في ٌذي الظاٌرة ،كأف الحالة االقتصادية كتدىي الكعي
الثقافي أحد أٌـ أسباب عهالة األطفاؿ ،كأف قكاىيف حهاية األطفاؿ ال يتـ تطبيقٍا بشكؿ جيد ،كأف

قدرات الطفؿ كهٍاراتً تتأثر بشكؿ سمبي بعهالة األطفاؿ  ،كها أظٍرت الىتائج أف عهؿ الطفؿ يؤثر
بشكؿ سمبي عمى اتاحة الفرصة لتكفر كظائؼ في الهستقبؿ لٍؤالء األطفاؿ.

أها بالىسب ػ ػ ػػة لمتكصي ػ ػ ػ ػػات فهف أٌهٍػ ػ ػ ػػا ،تشديد العقكبات الهفركض ػ ػ ػػة عمى تسرب
األطفػ ػ ػ ػ ػػاؿ ،كتحسيف ظركؼ التعميـ األساسي بالهدارس ،كخاصة ها يتعمؽ باألسباب التعميهية التي

تؤدم إلى تسرب األطفاؿ ،حتى يهكف الحد هف ظاٌرة التسرب التي تؤدم إلى زيادة عهال ػ ػ ػ ػػة

األطفاؿ ،كرعاية األطفاؿ كتىهية قدراتٍـ كاتاحة الفرصة لٍـ الستكهاؿ تعميهٍـ هف خبلؿ براهج

كاهمة لحهاية األطفاؿ هف االستغبلؿ ،كأف يتـ إىشاء جهعيات أٌمية لخدهة كرعاية األطفاؿ الذيف
يمتحقكف بسكؽ العهؿ ،كضركرة االستعاىة بكسائؿ اإلعبلـ في تكعية أسر األطفاؿ هف األعهاؿ

التي قد يككف لٍا تأثير سمبي عمى صحة أطفالٍـ.
 -11دراسة خضر (" )2006عمالة األطفال وعالقتيا ببعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية
بإحدى قرى محافظة الفيوم بالقاىرة".

تٍدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة عهؿ الطفؿ في هجتهع الدراسة ،كالكقكؼ عمى أٌـ

دكافع عهؿ الطفػ ػ ػ ػػؿ ،كالتعرؼ عمى العبلق ػ ػ ػػة بيف التكافؽ االجتهاعي لمطف ػ ػػؿ كدرجة عهػ ػػؿ الطفػ ػ ػػؿ،
كالكقكؼ عمى طبيعة العبلقة بيف درجة عهؿ الطفؿ كبعض الهتغيرات الشخصية كاالجتهاعية

كاالقتصادية لؤلطفاؿ العاهميف في هىطقة الدراسة.

كهف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة ،أىً ال تكجد عبلقة هعىكية بيف درجة عهؿ الطفؿ

كدرجة التكافؽ االجتهاعي لً بهىطقة الدراسة (كالهقصكد بدرجة عهؿ الطفؿ ٌي ال يعهؿ كعهالة

بسيطة كعهالة هتكسطة كعهالة عالي ػػة) ،كأف أٌ ػ ػػـ دكافع عهػ ػ ػػؿ الطفؿ كاىت اىخفاض دخ ػػؿ
األسػ ػ ػرة ،كالرغبة في االعتهاد عمى الىفس ،كالفشؿ في الدراسة ،كعدـ أٌهية التعميـ.
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كقد أكصت الدراسة أىً في ضكء تبىي الدكلة لسياسات االٌتهاـ بالطفكلة كالىشء ،لذا كاف

هف الضركرم االٌتهاـ بىشر الكعي البلزـ بأضرار عهالة األطفاؿ هف خبلؿ هؤسسات الدكلة
الهختمفة ،كها أكصت الدراسة بتكجيً الجٍكد الحثيثة إلجراء دراسات هستقبمية تأخذ في اعتبارٌا

تطبيؽ كضع الدراسة عمى هجتهعات كهىاطؽ جغرافية أخرل.

 -12دراسة الوحش (" )2003استراتيجية مقترحة لتامين حاجات التعمم األساسية لألطفال
العاممين بإحدى قرى مصر".

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى األبعاد االجتهاعية كالثقافية لؤلسر التي تدفع ٌؤالء
األطفاؿ لمعهؿ ،كالتع ػ ػ ػ ػ ػػرؼ عمى األسب ػ ػ ػ ػػاب التي تػ ػ ػ ػ ػ ػػؤدم إلى تسػ ػ ػػرب ٌؤالء األطفػ ػ ػ ػػاؿ هف

الهدارس ،كالتعرؼ عمى حاجػ ػ ػػات التعمـ األسػ ػ ػ ػ ػػاسيػػة الضركرية التي يجب تأهيىٍا لٍػ ػ ػ ػ ػؤالء

الطػ ػ ػ ػ ػػبلب ،كٌػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذي الد ارسػ ػ ػ ػ ػػة دراسة كاقعية لظاٌرة عهالة األطفاؿ بإحدل ق ػ ػ ػ ػػرل هصر كٌي
قريػ ػ ػ ػ ػػة (كفر سىباط) حيث يعهؿ العديد هف األطفاؿ بهصاىع الطكب.
كهف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة ،أف حكالي ىصؼ  %52هف أفراد العيىة يفضمكف
تعمـ الصىعة عف الدراسة في الهدرسة ،كحكالي  %70هف أفراد العيىة يحبكف أف يستهركا في

عهمٍـ كال تكجد لديٍـ الرغبة في البحث عف عهؿ آخر ،كأف  %56هف أفراد العيىة يعد عهمٍـ

ضركرم لؤلسرة ىظ انر لمظركؼ االقتصادية ،كأف  %72هف أفراد عيىة البحث قد أكدكا عف رغبتٍـ
في العكدة لمهدرسة العتقادٌـ بأف التعميـ يحقؽ الهكاىة االجتهاعية الهرهكقة لئلىساف ،كأشارت

الىتائج أف عهؿ الطفؿ يؤثر عمى قدرتً عمى التخيؿ كاإلبداع  ،كها يىعكس سمبان عمى ثقافة الطفؿ

العاهؿ كعمى هراحؿ الىهك كالتطكر الهعرفي.

ككاف هف أٌـ التكصيات التي تكصمت إليٍا الدراسة ،تفعيؿ القكاىيف التي تهىع عهؿ

األطفاؿ كحهايتٍـ هف خبلؿ الهكاثيؽ الهختمفة كالتي في حاجة إلى تىفيذ هف خبلؿ تكعية أفراد

الهجتهع كايقاظ الصهير اإلىساىي ،كالتشديد في تطبيؽ قكاىيف التعميـ اإللزاهي التي تعاقب آباء
الهتسربيف هف الهدارس ،كأف تقكـ الهىظهات غير الحككهية كالقطاع الخاص بإىشاء هؤسسات

تربكية كتأٌيمية خاصة بٍؤالء األطفاؿ العاهميف الذيف تسربكا هف الدراسة ،كالسعي إلى تىشيط
الق اررات الخاصة بتقديـ كافة الهساعدات الهادية كالتعميهية لؤلطفاؿ في هدارس التعميـ االبتدائي هف

خبلؿ تكفير الرعاية االجتهاعية ،بهساعدة األخصائييف االجتهاعييف كالىفسييف في ٌذي الهدارس

الخاصة بالقرل.

53

 -13دراسة مطاوع (" )2002مشكالت الطفولة العربية وسبل مواجيتيا من المنظور
اإلسالمي".

ٌدفت ٌػ ػػذي الد ارسػ ػ ػػة إلى تحديد أٌػ ػػـ القض ػػايػ ػػا كالهشك ػ ػػبلت التي يعاىي هىٍا الطف ػ ػػؿ

العربػ ػػي ،كتحديد أٌـ األسباب كالعكاهؿ الكاهىة خمؼ تمؾ الهشكبلت التي يعاىي هىٍا الطف ػ ػػؿ

العربي ،كاستخبلص الرؤل كالتضهيىات الهقترحة لهكاجٍة تمؾ الهشكبلت هف الهىظكر اإلسبلهي.

كهف الىتائج التي تكصمت إليٍ ػػا الد ارس ػ ػ ػػة كالتي لٍا عبلقػ ػ ػػة بهشكمة عهؿ الطفػ ػػؿ أف

التحاؽ األطفاؿ بالتعميـ يقمؿ بدرجة كبيرة هف احتهالية التحاقٍـ بالعهؿ ،ك تدٌ ػ ػ ػػكر الهستكل
التعميهي لؤلسرة يزيد هف احتهالية عهؿ الطفؿ ،كعدـ فعالية التشريعات كاإلجراءات التي تحظر

عهالة األطفاؿ.

كأكصت الدراسة بضركرة حفز كدعـ حركة هجتهعية ثبلثية األبعاد تضـ الحككهة،
كالهىظه ػ ػػات غيػ ػػر الحككهية ،كالقطاع الخاص لهكافحة عهؿ األطفاؿ ،في إطار جٍد تىهكم

يحارب الفقر كيطكر ىسؽ التعميـ.
الدراسات األجنبية:

-1دراسة " )2014( Sultn Bilge Karaالمستوى التعميمي والتوقعات المستقبمية لألطفال

الذين يجمعون أوراق النفايات في تركيا".

الٍدؼ هف ٌذي الدراسة ٌك تحديد الهستكيات التعميهية كالتكقعات الهستقبمية لؤلطفاؿ الذيف

يعهمكف في الشكارع عف طريؽ التقاط أكراؽ الىفايات ،كال يستطيعكف الذٌاب إلى الهدرسة،

كيساٌهكف في هيزاىية األسرة ،رغـ أىٍـ في السف القاىكىي لهرحمة التعميـ اإللزاهي.

ككاف هف ىتائج ٌذي الدراسة ،أف الغالبية العظهى هف األطفاؿ الذيف يعهمكف في جهػ ػ ػ ػ ػع

أكرؽ الىفايات هف الشػ ػ ػ ػ ػ ػكارع ٌـ هف الذككر ،كأف السبب الرئيسي في تكجٍٍـ لمعهؿ ٌػ ػ ػك الفق ػ ػ ػ ػ ػر،
كتتراكح أعهارٌـ ها بيف  15 – 13عاـ ،كذكرت الىتائج أف غالبية األطفاؿ يتسربكف هف الهدارس

بعد  5سىكات هف التعميـ ،بالرغـ هف أف غالبيتٍـ يريدكف الذٌاب لمهدرسة كالحصكؿ عمى كظيفة
شرطي أك ضابط في الجيش ،كغالبيتٍـ يركف أف هستقبمٍـ الهٍىي غاهض  ،كها أظٍرت الىتائج

أف العهؿ يؤثر سمبان عمى هستكل الىضج الهٍىي لمطفؿ العاهؿ  ،كتدىي الفرصة في اختيار هٍىة

الهستقبؿ.
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هف التكصيات التي خرجت بٍا الدراسة ،أف هشكمة األطفاؿ الذيف يعهمكف في الشكارع هف

أجؿ هساعدة أسرٌـ ٌي كاحدة هف أٌـ الهشاكؿ الرئيسية التي تكاجً البمداف في هجاؿ حقكؽ
اإلىساف كالتعميـ كالصحة كاالقتصاد ،كلمقضاء عمى الظركؼ الغير هقبكلة كالتي تدفع ٌػ ػ ػ ػ ػ ػؤالء
األطفاؿ لمعهؿ ،يبغي أف يككف ٌىاؾ خطكات أساسية كعهمية كهمهكسة عمى أرض الكاقع ،يجب

اتخاذٌا هف قبؿ الهؤسسات الحككهية ،هرك انر بهؤسسات الهجتهع الهدىي ،كصكالن إلى الهدارس ،هف
أجؿ الحد هف ٌذي الهشكمة ،كأف جهيع الجٍكد يجب أف تتظافر هعان هف أجؿ هستقبؿ غير هجٍكؿ

لٍؤالء األطفاؿ.

 -2دراسة " )2014( Holgado, Danielتأثير عمل األطفال عمى األداء األكاديمي :أدلة
من برنامج  Educameبريميرو – كولومبيا".

الٍدؼ هف ٌذي الدراسة ٌك التحقؽ هف آثار الهتغيرات الهختمفة لعهؿ األطفاؿ عمى األداء
األكاديهي ،كتحقيقان لٍذي الغاية أجريت هقاببلت هع  3302طفؿ هف األطفاؿ الهشاركيف في برىاهج
القضاء عمى عهؿ األطفاؿ – بريهيرك ككلكهبيا ،كهف خبلؿ الهقاببلت هع األطفاؿ الهشاركيف تـ
تقييـ األكضاع االجتهاعية كاالقتصادية كهستكل األداء األكاديهي  ،كهتغيرات عهالة األطفاؿ.
كأظٍرت الىتائج أف ظركؼ العهؿ  ،كعدد ساعات العهؿ الصباحي أثرت بشكؿ سمبي عمى

األداء األكاديهي لؤلطفاؿ العاهميف ،كأظٍرت الىتائج أف العبلقة بيف عهؿ األطفاؿ كاألداء

األكاديهي تقكـ عمى الصراع بيف ٌذيف الىشاطيف ،كاف عهؿ الطفؿ يؤدم إلى تدىي القدرة كالرغبة

في التعميـ كيىعكس كذلؾ سمبان عمى هستكل التحصيؿ الدراسي لمطفؿ.

كهف التكصيات التي خرجت بٍا الدراسة ،صياغة السياسة كالبراهج كالتدخبلت ،لهىع أك

عمى األقؿ الحد هف ٌذي الظاٌرة ،كالتخفيؼ هف اآلثار السمبية لعهؿ األطفاؿ عمى التىهية

االجتهاعية كالتعميهية لؤلطفاؿ.

-3دراسة " )2013( Gulsen Kiralعمل األطفال في تركيا – دراسة تحميمية".
الٍدؼ هف ٌذي الدراسة ٌك تحقيؽ هحددات عهالة األطفاؿ في الهىاطؽ الحضرية في

تركيػ ػػا ،كبياف هدل تأثيرٌا عمى الهستكل التعميهي لؤلطفاؿ  ،ككذلؾ اظٍار أثر العهؿ عمى هستكل
الكعي كاإلدراؾ عىد الطفؿ العاهؿ.
ككاف هف بيف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة ،أف األطفاؿ العاهميف تتراكح أعهارٌـ ها

بيف  17 – 15عاـ ،الهستكل التعميهي لمكالديف لً أثر عمى عهؿ األطفاؿ ،كذلؾ الحاؿ هستكل
الدخؿ الهتدىي لؤلسرة يساٌـ في عهؿ األطفاؿ ،الٍجرة الداخمية هف القرل إلى الهدف تساٌـ في
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زيادة عهالة األطفاؿ في الهىاطؽ الحضرية ،كذلؾ الحاؿ التسرب هف الهدرسة كاف هف بيف

األسباب التي تدفع باألطفاؿ لمتكجً إلى سكؽ العهؿ.

كهف التكصيات التي خرجت بٍا الدراسة ،أف الطريقة الكحيدة لهىع عهالة األطفاؿ ٌي فٍـ

األسباب الكاهىة كراء ٌذي الظاٌرة ،كهحاكلة فٍهٍا كتحميمٍا ،كهف ثـ تقديـ الحمكؿ السياسية

كاالقتصادية كالتعميهية لٍذي الظاٌرة.

-4دراسة " )2009( Jennie Johanssonاألسباب المؤدية إلى عمالة األطفال دراسة
تطبيقية في بمدة باباتي في تنزانيا".

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى البحث في األسباب الكاهىة كراء عهالة األطفاؿ بيف األكالد في بمدة

باباتي في تىزاىيا ،كتركز ٌذي الدراسة بشكؿ أساسي عمى تحميؿ أكضاع األطفاؿ العاهميف هف كجٍة

ىظرٌـ ،كذلؾ تبحث الدراسة في األسباب الكاهىة كراء عهؿ األطفاؿ هف كجٍػ ػػة ىظر الباحث،
ككذلؾ الحاؿ تبحث في األسباب الكاهىة كراء عهؿ األطفاؿ هف كجٍة ىظر األطفاؿ العاهميف

أىفسٍـ.

كهف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة ،أف الغالبية العظهى هف األطفاؿ قيد الدراسة اتخذكا

قرار العهؿ بأىفسٍـ ،كأىٍـ لجأكا لمعهؿ لتكفير طعاـ يكهٍـ كاحتياجاتٍـ األساسية األخرل ،كغالبية
األطفاؿ العاهميف يحتفظكف بالهاؿ ألىفسٍـ ،كجهيعٍـ ال يحبكف العهؿ كيرغبكف في تركً في حاؿ

استطاعكا ذلؾ ،كها كأشارت الىتائج أف غالبية األطفاؿ فخكركف بأىفسٍـ ألىٍـ يعهمكف ،كذلؾ الحاؿ

بالىسبة لآلباء ،كها أف اآلباء ال يٍتهكف هتى يخرج أطفالٍـ لمعهؿ كهتى يعكدكف لمبيت ،كتدىي
الهستكل التعميهي لآلباء ككذلؾ الهستكل االقتصادم لؤلسرة ،كهعظـ األطفاؿ العاهميف يعاىكف هف

الفقر كيتكجٍكف لمعهؿ لمحصكؿ عمى الهاؿ لمبقاء عمى قيد الحياة ،ككاف هف بيف الىتائج أف العهؿ

ال يؤدم إلى تدىي هستكل الثقافة لمطفؿ العاه ػؿ  ،كال يؤثر سمبان عمى قدرة الطفؿ عمى اتخاذ ق اررات
هىاسبة في عهمً اليكهي.

كهف التكصيات التي خرجت بٍا الدراسة ،أف ٌىاؾ حاجة هاسة إلجراء الهزيد هف الدراسات
عف عهالة األطفاؿ ،كها أكصت الدراسة بضركرة تحسيف كتطكير ىظاـ التعميـ في تىزاىيا لمحد هف

هشكمة عهالة األطفاؿ.
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-5دراسة " )2008( K Devi and Gautam Royعمالة األطفال بين أطفال المدارس في
المناطق الحضرية والريفية في بونداتشري في اليند".

الٍدؼ هف ٌذي الدراسةٌ ،ك تحديد هدل اىتشار عهالة األطفاؿ بيف أطفاؿ الهدارس في

الهىاطؽ الحضرية كالريفية في بكىديشيرم في الٍىد ،كدراسة العكاهؿ الهرتبطة بعهالة األطفاؿ ،هثؿ

أسباب العهؿ ،كالهشاكؿ التي يكاجٍا الطفؿ ،كظركؼ العهؿ.

كهف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة ،أف هعدؿ اىتشار عهؿ األطفاؿ في الدراسة

 ،%32.5كأف الهستكل التعميهي الهىخفض لمكالديف ،كاألسر كبيرة الحجـ ،كالهستكل االقتصادم
الهتدىي ،ككجكد هعاقيف أك هدهىيف في األسرة ،كؿ ٌذي العكاهؿ لٍا دكر كبير في عهالة األطفاؿ،
كاف عهالة األطفاؿ تزيد هف ىسبة التسرب الهدرسي  ،ككاف هف بيف الىتائج أف العهؿ يؤدم إلى

تدىي الخبرات الحياتية لدل الطفؿ العاهؿ.

ككاف هف تكصيات ٌذي الدراسة ،إجراء الهزيد هف الدراسات حكؿ ٌذا الهكضكع ،تكعية

األسر كاألطفاؿ بخطكرة عهالة األطفاؿ عمى الهجتهع كالطفؿ هف خبلؿ حهبلت تكعية عمى
الهستكل الحككهي كالخاص.
 -6دراسة  )2005( Ranjan Ray and Geoffrey Lancastتأثير عمل األطفال عمى
الدراسة في السودان".

الٍدؼ هف ٌذي الدراسة ٌك هعرفة هدل تأثير عهؿ الطفؿ في الفئة العهرية هف 14 – 12

عاـ عمى االلتحاؽ بالهدرسة كهستكل التحصيؿ الدراسة لدل الطفؿ العاهؿ ،كتٍدؼ ٌذي الدراسة
أيضان إلى هعرفة تأثير عهؿ الطفؿ عمى قدراتً كهٍارتً الهدرسية كالحياتية.

كهف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة ،أف ساعات عهؿ الطفؿ تؤثر بشكؿ سمبي عمى
هستكل

التحصيؿ الدراسي لمطفؿ العاهؿ ،كتدفع في الىٍاية بالطفؿ إلى الخركج هف الهدرسة،

تكصمت الدراسة إلى أف عهؿ الطفؿ يؤثر بشكؿ سمبي عمى هٍاراتً كقدراتً الدراسية كالحياتية،

كقدرتً عمى التعبير عف ىفسً ،كقدرتً عمى القراءة كالكتابة كالتكاصؿ هع اآلخريف ،ككذلؾ عمى
هستكل أداء الطفؿ العاهؿ كثقافتً كادراكً  ،كذلؾ تكصمت الدراسة إلى أف الهستكل التعميهي

لمكالديف يؤثر عمى عهالة االطفاؿ.

كهف التكصيات التي خرجت بٍا الدراسة ،ضركرة رسـ السياسات كاالستراتيجيات الهستقبمية

لمحد هف ظاٌرة عهؿ األطفاؿ ،كضركرة االٌتهاـ بالتعميـ كتحسيف هستكل كجكدة الهادة التعميهية
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الهقدهة لمطفؿ هف أجؿ تكفير هستقبؿ هشرؽ ألطفالىا كتعزيز قدراتٍـ الدراسية كهٍاراتٍـ الحياتية

هف أجؿ هستقبؿ أفضؿ.

-7دراسة " )2005( Christopher Headyأثر عمالة األطفال عمى التحصيل العممي
لألطفال" دراسة تطبيقية في غانا.

الٍدؼ هف ٌذي الدراسة ٌك تحميؿ أثر عهالة األطفاؿ عمى تحصيمٍـ الدراسي ،كالههيز في
ٌذي الدراسة أىٍا ال تكتفي بتحميؿ أثر عهؿ الطفؿ عمى االلتحاؽ بالهدرسة كعمى التحصيؿ الدراسي

،كلكىٍا تحاكؿ قياس هٍارات القراءة كالكتابة عىد ٌؤالء األطفاؿ.

كقد تكصمت الىتائج إلى كجكد عبلقة قكية بيف عهؿ األطفاؿ هف جٍة ،كبيف التحاقٍـ

بالهدرسة ،كهستكل التحصيؿ العمهي هف جٍة أخرل ،كأشارت الدراسة أف هعظـ األطفاؿ العاهميف
ٌـ غير همتحقيف بالهدارس ،كال يجيدكف هٍارات الكتابة كالقراءة ،في حيف أف جزء هىٍـ حاكؿ

التكفيؽ بيف العهؿ كالدراسة ،كلكف كاف هستكل التحصيؿ الدراسي هىخفض ،كلـ يستطيعكا

االستهرار لفترة طكيمة في الجهع بيف العهؿ كالدراسة ،كأكضحت الدراسة أف هعظـ األطفاؿ العاهميف
يرغبكف في العكدة لمدراسة كترؾ العهؿ.

كأكصت الدراسة بأىً عمى الجٍات الحككهية االٌتهاـ بظاٌرة عهؿ األطفاؿ ،كهراقبة

األطفاؿ الهتسربيف هف الهدارس ،ككضع براهج تأٌيؿ لهساعدة األطفاؿ الهتسربيف عمى العكدة إلى
الهدارس ،ككذلؾ أكصت الدراسة بضركرة أف يككف ٌىاؾ دكر لهؤسسات الهجتهع الهدىي في

التصدم لٍذي الظاٌرة.

-8دراسة " )2004( F. Tabassum, L. A. Baigعمالة األطفال واقع – دراسة تطبيقية
في كراتشي في الباكستان".

كتٍدؼ ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى األسباب الكاهىة كراء عهؿ األطفاؿ ،كتحديد الهشاكؿ

الهٍىية كالصحية كالتعميهية كاالجتهاعية التي تكاجً األطفاؿ العاهميف.

ككاف هف ىتائج الدراسة ،أف الغالبية العظهى هف األطفاؿ قيد الدراسة يرغبكف في التعميـ
كترؾ العهؿ في حاؿ أهكف ذلؾ ،كيعهؿ األطفاؿ لساعات طكيمة في اليكـ ،كٌـ في الغالب غير

همتحقيف بالهدرسة ،كيعاىكف ظركؼ اقتصادية صعبة  ،كيعاىكف هف سػ ػ ػ ػ ػ ػػكء هعاهمة أرباب العهؿ

لٍـ ،كها أفادت الدراسة أف عهالة األطفاؿ ٌي ظاٌرة حقيقية في كراتشي كلٍا آثارٌا الخطيرة عمى

الهجتهع كالطفؿ كأىً يجب التعاهؿ هعٍا بكؿ جدية كحزـ  ،كأظٍرت الىتائج أف العهؿ ال يتيح
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لمطفؿ الفرصة لتعمـ الهٍف الهختمفة كاكتساب خبرات جديدة عف الهٍف  ،كال يؤثر سمبان عمى هستكل

الثقافة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ كقدرتً عمى اتخاذ ق اررات هىاسبة في عهمً اليكهي.
بالىسبة لمتكصيات ،أكصت الدراسة

بضركرة كجكد خطط كاستراتيجيات لدعـ األطفاؿ

كهساعدتٍـ في ىيؿ حقكقٍـ كههارسة حياتٍـ الطبيعية كباقي أطفاؿ العالـ ،ككجكد خطط لتحسيف

ىظاـ التعميـ ككضع حد لظاٌرة التسرب هف الهدارس التي تدفع األطفاؿ لمتكجً لمعهؿ.

 -9دراسة " )2002( H.A Dachi and R.M Garrettعمالة األطفال وأثرىا عمى نجاح

األطفال ومشاركتيم في مرحمة التعميم األساسي" .دراسة تطبيقية من تنزانيا.

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى هعرفة كفٍـ هدل حاجة األسر لعهالة األطفاؿ ،كهدل تأثير عهؿ

األطفػ ػػاؿ عمى ىجاحٍـ في التعميـ ،كتحديد طبيعػ ػػة عهؿ األطفاؿ في الهىاط ػ ػػؽ الجغرافية الهختمفة،

كالتعرؼ عمى أثر عهالة األطفاؿ عمى االقتصاد الهحمي ،كأسباب تكجً األطفاؿ إلى سكؽ العهؿ.

كهف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة ،أف عهالة األطفاؿ في تىزاىيا تعكد ألسباب

اقتصادية بالدرجة األكلى ،ثـ أسباب ثقافية ،ثـ األسباب التعميهية ،كأٌهٍا التسرب هف الهدارس
لمتكجً لسكؽ العهؿ.
ككاف هف بيف التكصيات ،ضركرة تحسيف الظركؼ االقتصادية لؤلسر الفقيرة التي يعهؿ

أبىائٍا ،كزيادة الجٍكد لمحد هف ظاٌرة التسرب هف الهدارس لمتكجً لمعهؿ ،كاجراء الهزيد هف
الدراسات حكؿ ٌذا الهكضكع ،كالهزيد هف اٌتهاـ الهؤسسات الحككهية كهؤسسات الهجتهع الهدىي

بٍذي الظاٌرة.

الدراسات الخاصة بالمؤسسات والمراكز والجيات الحقوقية:
-1دراسة نشوان (" )2013محددات وعواقب عمل األطفال وأسوأ أشكال عمالة األطفال في قطاع

غزة".

ٌدؼ الدراسة ٌك تعهيؽ الفٍـ حكؿ تطكر ظاٌرة عهالة األطفاؿ بيف األطفاؿ الفمسطيىييف

في قطاع غزة هف خبلؿ التحقؽ كالكشؼ عف هجاالت عهؿ األطفاؿ ،كتحديد األسباب الرئيسية

كراء ٌذي الظاٌرة ،كاكتشاؼ أثرٌا عمى حؽ األطفاؿ في الصحة كالهكاظبة عمى الدراسة كالتحصيؿ
الهدرسي ،كهكقفٍـ تجاي الهدرسة ،كتقييـ دكر الهؤسسات الرسهية كهىظهات الهجتهع الهدىي في

الحد هف عهؿ األطفاؿ.
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كأظٍرت ىتائج الدراسة أف ظاٌرة عهؿ األطفاؿ تىتشر في قطاع غزة في الفئة العهرية

الهحظػ ػ ػ ػػكر عهمٍا قاىكىيان (األطفاؿ ها دكف  15سىة) ،كلكف ال يكجد عدد هحدد كدقيؽ لعدد

األطفػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ العاهميف ،كتتفاعؿ عدة أسباب في اىتشار ظاٌرة عهؿ األطفاؿ كها يرافقٍا هف اىتٍاكات

كٌي أسباب سياسية ،كاقتصادية كأسرية كأكاديهية ،كقاىكىية ،كأسباب تتعمؽ بالطفؿ ،كأخرل

بالهجتهع الهدىي كبالهؤسسات الدكلية الهاىحة ،ككاف هف بيف الىتائج أف العهؿ يؤدم إلى تدىي
هٍارات كقدرات الطفؿ العاهؿ ،كيؤثر سمبان عمى هراحؿ الىهك العقمي لمطفؿ  ،كأظٍرت أيضان أف
ك ازرة التربية كالتعميـ ال تتابع تطبيؽ التعميـ اإللزاهي ،كأف الهدارس الهٍىية التابعة لٍا تعاىي هف قمة

الهكارد الهتاحة لٍا ،كعدـ اهتبلكٍا لؤلدكات البلزهة ألغراض التدريب ،ككذلؾ الحاؿ هراكز التدريب

الهٍىي التابعة لك ازرة العهؿ كالشؤكف االجتهاعية كالتي تعاىي أيضان هف هجهكعة هف الثغرات
كالىكاقص التي تعيؽ تكجً األطفاؿ تدريب الهٍىي ،كها أظٍرت الىتائج أيضان جٍؿ أصحاب العهؿ
كأكلياء األهكر كاألطفاؿ أىفسٍـ بأحكاـ القاىكف ،هها يترتب عميً الكثير هف االىتٍاكات لحقكؽ

الطفؿ ،كأشارت الىتائج إلى أف العهؿ يؤدم إلى تدىي الرغبة في التعميـ كالقدرة عمى القراءة
كالكتابة.
كأكصت الدراسة بضركرة هتابعة ظاٌرة تسكؿ األطفاؿ ،كالتىسيؽ بيف ك ازرة التعميـ كك ازرة

الشؤكف االجتهاعية ،كك ازرة العهؿ عمى تكفير الحكافز لؤلطفاؿ كأكلياء أهكرٌـ إللحاؽ األطفاؿ
الهعرضيف لخطر التسرب هف الهدارس بالهدارس الهٍىية ،هف خبلؿ تكفير الخدهات الهدرسية

هجاىان ،كتعديؿ قاىكف العهؿ الفمسطيىي كخصكصان فيها يتعمؽ باألطفاؿ ،حهاية األسر الفقيرة هف
خبلؿ تكفير شبكة أهاف حقيقية لحهايتٍـ هف الفقر كالبطالة ،فرض التعميـ اإللزاهي هف ك ازرة التربية

كالتعميـ ،كأكصت الدراسة بأىً يىبغ لمهجتهع الدكلي أف يعهؿ عمى إىٍاء الحصار الهفركض عمى

قطاع غزة ،ككىً السبب الهبشر في الفقر كالبطالة كاستهرار عهؿ األطفاؿ ،كذلؾ عمى هؤسسات
السمطة الفمسطيىية كالهجتهع الهدىي اتخاذ التدابير الفكرية لمقضاء عمى عهالة األطفاؿ أك الحد

هىٍا.

 -2دراسة الجمعية الوطنية لمديمقراطية والقانون (" )2009عمالة األطفال في األنفاق في قطاع

غزة".

ٌدؼ ٌذي الدراسة ٌك قياس هدل اىتشار ظاٌ ػ ػ ػ ػ ػرة عهالة األطفاؿ في قطػ ػػاع غ ػ ػ ػ ػ ػزة
كأسبابٍا كدكافعٍا ،كركزت الدراسة التي أجريت في هحافظػ ػ ػ ػػة رفح عمى عهؿ األطفاؿ داخ ػ ػػؿ

أىف ػ ػ ػ ػػاؽ التٍريب ،كٌي الهصدر األبرز لمعهؿ في قطاع غزة.
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كخمصت الدراسة إلى هجهكعة هف الىتائج هىٍا أف األطفاؿ يعهمكف في ىقؿ البضائع

التجارية داخؿ الىفؽ في ظركؼ صعبة كخطيرة كتفتقر إلى أدىى هقكهات السبلهة ،كيعهؿ األطفاؿ

في األىفاؽ بهعدؿ  12ساعة يكهيان ،كٌذا العهؿ الهجٍد كالهرٌؽ يدفع بعض األطفاؿ إلى تىاكؿ

أقراص هىشطة تساعدٌـ عمى ىسياف األلـ كتىشيط أجساهٍـ ،كفي ىفس الكقت تىطكم عمى
هضاعفات جاىبية خطيرة لٍـ هثؿ تدىي هستكل القدرات كالهٍارات كالقدرة عمى البحث كاالستطبلع،

كها يؤثر العهؿ سمبان عمى شخصية الطفؿ كىظرتً لذاتً كقدرتً عمى التعبير عف ىفسً ،كها بيىت
الدراسة أف التحصيؿ العمهي لهعظـ عهاؿ األىفاؽ ٌك الهرحمة اإلعدادية ،كأف ىسبة كبيرة هىٍـ

هىقطع عف الدراسة ،كأف العهؿ يزيد هف ىسبة التسرب الهدرسي كيؤثر سمبان عمى الرغبة في التعميـ

كادراؾ كتككيف الهفاٌيـ لدل الطفؿ ،كأف ٌىاؾ ىسبة قميمة جدان تستطيع التكفيؽ بيف العهؿ كالدراسة،
كبمغ عدد ضحايا األطفاؿ الذيف قتمكا في األىفاؽ (كقت اعداد الدراسة)  32طفؿ هىذ بدء العهؿ في

ٌذي األىفاؽ قبؿ ثبلث سىكات.
كأكصت الدراسة بأف ٌىاؾ استغبلؿ سيء هف قبؿ هبلؾ األىفاؽ لؤلطفاؿ ،هستغميف صغر
حجـ أجسادٌـ كقمة األجكر التي يتقاضكىٍا هقارىة بالبالغيف ،كأف ٌىػ ػ ػ ػػاؾ استٍتار هف قبؿ

األٌػ ػ ػ ػ ػػالي الذيف يدفعكف أبىائٍـ لمعهؿ في األىفاؽ رغـ هعرفتٍـ الهسبقة لهخاطر ٌذي الهٍىة،
كٌىاؾ تقاعس كاضح هف قبؿ الجٍات الهعىية في هىع هثؿ ٌذي الظاٌرة التي يجرهٍا القاىكف

األساسي الفمسطيىي ،كٌىاؾ تقاعس هف قبؿ هىظهات حقكؽ اإلىساف في التصدم لتمؾ الظاٌرة

اآلخذة في االىتشار ،كتطالب الجهعية الهجتهع الدكلي بالتدخؿ لرفع الحصار عف قطاع غزة ،كفتح
كافة الهعابر التجارية ،كادخاؿ كافة السمع كالبضائع ،كٌك األهر الذم سيؤدم إلى إغبلؽ األىفاؽ

تمقائيان.

 -3دراسة جامعة بيرزيت (" )2005أطفال فمسطين في سوق العمل".
الٍدؼ الرئيسي لٍذي الدراسة ٌك التعرؼ عمى ظاٌرة عهالة األطفاؿ في الضفة الغربية
كقطاع غزة بشكؿ ىكعي هتعهؽ ،كذلؾ هف خبلؿ جهع هعمكهات كتحميبلت هف خبلؿ أصحاب

الشأف أىفسٍـ ،هف خبلؿ إعطائٍـ الفرصة الكاهمة لمتعبير عف كجٍة ىظرٌػـ كتقييهٍـ لٍذي
الظاٌ ػ ػ ػ ػ ػرة ،كقد تـ التعرؼ هف خبلؿ ٌذي الدراسة عمى الظركؼ الحياتيػ ػ ػػة لمطف ػػؿ العاهػؿ ،حيث تـ

التعرؼ عمى الجكاىب االقتصادية كاالجتهاعية كالىفسية كالتعميهية كالسياسية التي تترافؽ هع ٌ ػ ػػذي

الظاٌرة ،خصكصان عمى هستكل األسرة كالهجتهع ،كضهف السياؽ الفمسطيىي العاـ ،كالتعرؼ عمى

طبيعة العبلقة بيف الهتغيرات الهختمقة التي تؤثر في ظاٌرة عهؿ األطفاؿ ،كالعبلق ػػة بيف العهػ ػػؿ
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كالهدرسػ ػ ػ ػػة ،كالتعرؼ عمى طبيعة الظركؼ في هكاقع العهؿ ،كالتعرؼ عمى أحبلـ كطهكحات

األطفاؿ كطبيعة أحبلهٍـ كىظرتٍـ ىحك هستقبمٍـ.

ككاف هف أٌـ الىتائج أف هعظـ األطفاؿ العاهميف ٌـ غير همتحقيف بالتعميـ ،كأف ٌىاؾ ىقص

كاضح في الدراسات الىكعية عف عهالة األطفاؿ ،كالهشكبلت الحقيقية التي تكاجٍٍـ ،كأشكاؿ

االستغبلؿ التي تهارس ضدٌـ ،كأظٍرت الىتائج أف العهؿ ال يضيؼ ام خبرة هٍىي جديدة
لؤلطفاؿ ،كال يساعدٌـ عمى التزكد بالقدر الكافي هف الهعمكهات عف الهٍف الهختمفة  ،كال يكفر لٍـ
أم فرصة لتعمـ الهٍف عمى أسس لعهية كهٍىية.

كهف أٌـ التكصيات التي تكصمت إليٍا ٌذي الدراسة كالتي بىيت عمى التكصيات التي قدهٍا

األطفاؿ أىفسٍـ ،أىً ال يهكف حؿ هشكمة عهالة األطفاؿ أك التخفيؼ هف اىتشارٌا كحدتٍا كتأثيرٌا
عمى حياتٍـ ،إال إذا تـ الىظر إلى جهيع العكاهؿ كالجكاىب التي تىتجٍا (سكاء بشكؿ هباشر أك غير
هباشر) ،سياسات الدكلة كبراهجٍا ،كهكاف العه ػ ػ ػػؿ ،دكر الهؤسسات الحككهي ػ ػ ػ ػػة كالهجتهعي ػ ػ ػػة،

الىظاـ التعميهي ،كالعكاهؿ األسرية.

 -4دراسة بوليفيو (" )2000تشغيل األطفال بين القانون والواقع".
ٌدفت الدراسة إلى رصد حجـ كأسباب كآثار ظاٌرة عهؿ األطفاؿ في الضفة الغربية كقطاع

غزة ،كحاكلت الدراسة تحديد هعىى تشغيؿ األطفاؿ هع إلقاء الضكء عمى االتفاقيات الدكلية التي
تٍدؼ إلى حهاية األطفاؿ العاهميف كالحد هف ظاٌرة تشغيؿ األطفاؿ ،كتطرقت الدراسة إلى القكاىيف

التي تعالج ٌذا الهكضكع في الضفة الغربية كقطاع غزة ،كذلؾ قاىكف العه ػ ػ ػ ػػؿ الفمسطيىي لعاـ

 ،2000هع هحاكلة رصد حجـ كأسباب كآثار ٌذي الظاٌ ػ ػ ػ ػ ػرة ،حيث أف هعرفػ ػ ػ ػػة حجـ الهشكم ػ ػ ػػة قد
يساعد في إيجاد طرؽ حمٍا.
كتكصمت الدراسة إلى كجكد ثبلثة عكاهؿ تتسبب في اىتاج ٌذي الظاٌرة كٌي عكاهؿ

اقتصادية كاجتهاعية ،كالىظاـ التعميهي ،عكاهؿ قاىكىية ،كها تىاكلت الدراسة أسباب عهؿ األطفاؿ
كٌـ تأثيراتٍا السمبية عمى األطفاؿ ،كها أظٍرت الىتائج أف العهؿ ال يكفر الفرصة أهاـ األطفاؿ
لتعمـ الهٍف بطريقة سميهة كهفيدة  ،كال يكفر التدريب كالتعميـ الكافييف لتعمـ هٍىة هستقبمية  ،كليس

ٌىاؾ أم هجاؿ لتطكير كتحسيف العهؿ.
كهف أٌـ التكصيات التي خرجت بٍا الدراسة تعديؿ بعض ىصكص قاىكف العهؿ ،كتىظيـ

أحكاـ التدريب الهٍىي ،كتشديد العقكبات عمى أصحاب العهؿ حاؿ هخالفتٍـ ألحكاـ القاىكف،
كالتأكيد عمى ههارسة رقابة حازهة هف السمطة عمى الهىشآت الصىاعية.
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التعميق عمى الدراسات السابقة:
هف خبلؿ عرضىا لمدراسات السابقة ،كالتي تىاكلت جكاىب هتعددة كهختمفة هف الد ارسة قيد

البحث كالهتهثمة بدراسة ظاٌرة عهالة األطفاؿ كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة ،فإىً
هف خبلؿ هراجعة أٌـ ها جاء فيٍا هف ىتائج كتكصيات ،فإىىا ىخمص إلى أف الدراسات السابقة قد

تىكعت في هجهؿ اٌتهاهاتٍا كدراساتٍا كالتي تىاكلت جكاىب هختمفة هف عهالة األطفاؿ كأسبابٍا

كاألثار الهترتبة عميٍا ،فعمى سبيؿ الهثاؿ فقد ركزت الدراسات الهحمية كدراسة (ىشكاف)2013 ،
كدراسة (أبك زيد )2010 ،كدراسة (عبد الٍادم )2009 ،كدراسة (ىشكاف )2006 ،كدراسة (أبك

ٌيف )2005 ،كدراسة (أبك هطر )2005 ،كدراسة (جاهعة بيرزيت )2005 ،كدراسة (كدراسة
الشاهي كأبك عيطً )2003 ،كدراسة (أبكزايد )2002 ،كدراسة (بكليفيً )2000 ،عمى أسباب

ظاٌرة عهالة األطفاؿ كآثارٌا االقتصادية كالىفسية كاالجتهاعية كالتعميهية كتحديدان ظاٌرة التسرب

هف الهدراس.

أها الدراسات العربية فقد ركزت عمى تحميؿ ظاٌرة عهالة األطفاؿ كهعرفة أسبابٍا كآثارٌا

عمى الهجتهػ ػ ػػع بشكػ ػ ػ ػػؿ ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ كعمى الطف ػ ػ ػػؿ بشكػ ػ ػػؿ خ ػ ػػاص ،كد ارس ػ ػ ػػة (دىداف،)2013 ،
كد ارسػ ػ ػ ػ ػػة (هجي ػ ػ ػ ػػد  )2012كد ارس ػ ػ ػ ػػة (هحافظة )2011 ،كدراسة (كاظـ )2011 ،كدراسة

(الدكيبي )2010 ،كد ارس ػ ػ ػػة (الغ ػ ػ ػ ػػكؿ )2010 ،كد ارس ػ ػػة (هىصػ ػ ػػكر )2009 ،كد ارس ػ ػ ػ ػػة (عبػ ػ ػ ػ ػػد

اهلل )2008 ،كد ارس ػ ػ ػ ػػة (السيسي )2007 ،كدراسة (خضر ، )2006 ،كدراسة ( الكحش )2003 ،
كدراسة (هطاكع.)2002 ،
في حيف أف الدراسات األجىبية في هجهمٍا تىاكلت هكضكع عهالة األطفاؿ هف ىفس الجكاىب التي
تىاكلتٍا الدراسات العربية كالهحمية هف حيث أسباب عهالة األطفاؿ ،كآثارٌا التعميهية

كاالقتصاديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة كاالجتهاعي ػ ػ ػ ػ ػ ػة ،كظٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ذلؾ كاضحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان ف ػ ػ ػػي د ارسػ ػ ػ ػ ػػة كؿ هف )Jennie

 )2009 ،Johanssonكد ارسػ ػ ػػة ( )2008 ، K Devi and Gautam Royكد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

( )2005 ، Christopher Headyكدراسة ( ) 2004 ، F. Tabassum, L. A. Baig
كد ارس ػ ػ ػػة (ككراليت بيير إيهاىككي ػ ػ ػ ػ ػػؿ )2002 ،كد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (، H.A Dachi and R.M Garret

 )2002كآخركف.

كيهكىىا القكؿ أف الدراسات السابقة بهختمؼ أقساهٍا هحمية كاىت أك عربية أك أجىبية،

تىاكلت ظاٌرة عهالة األطفاؿ كأٌـ األسباب الكاهىة كراءٌا ،كاآلثار الهترتبة عميٍا سكاء االقتصادية
هىٍا أك االجتهاعية أك التعميهية أك الىفسية ،كالعكاهؿ الهؤدية إليٍا  ،كهعرفة العبلقة بيف عهؿ
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الطفؿ كتحسيف الظركؼ الهعيشية لؤلسرة  ،كالعبلقة بيف الرسكب الهدرسي كزيادة عدد األطفاؿ

العاهميف  ،كتحدثت بعض تمؾ الدراسات عف أسباب تسرب األطفاؿ هف التعميـ كاىخراطٍـ في سكؽ
العهؿ ،كهعرفة اآلثار الىفسية كالصحية الهترتبة عمى عهمٍـ ،كالخصائص االجتهاعية كاالقتصادية
لؤلطفاؿ العاهميف كالىتائج الىاجهة عف عهؿ األطفاؿ  ،كهعرفة حجـ عهالة األطفاؿ في بعض

البمداف كهدل تأثير الخصاص الديهكغرافية لؤلطفاؿ العاهميف عمى دخكلٍـ سكؽ العهؿ ،كدراسة
الهستكل التعميهي لمكالديف كهدل ارتباطً بحجـ ٌذي الظاٌرة  ،كها تىاكلت بعض الدراسات الىتائج
السمبية لعهالة األطفاؿ كاىعكاساتٍا الخطيرة عمى هستكل الفرد كالهجتهع ،كدراسة هدل تأثير العهؿ

عمى اكتساب الطفؿ لمقدرات كالهٍارات في بيئة العهؿ ،ككذلؾ الحاؿ تىاكلت بعض الدراسات

الىاحية القاىكىية لعهؿ األطفاؿ ،كهكقؼ القاىكف الدكلي كالقكاىيف الهحمية لحهاية األطفاؿ كتجريـ

عهمٍـ ،بعض الدراسات ٌدفت إلى هعرفة أسباب اىتشار ٌذي الظاٌرة هف كجٍة الىظر التربكية
كالىفسية كاالجتهاعية كهعرفة أسبابٍا هف كجٍة ىظر األطفاؿ العاهميف أىفسٍـ ،كاقتراح بعض

الحمكؿ لمقضاء عمى ٌذي الظاٌرة هف كجٍة ىظر الهختصيف في هجاؿ عمـ االجتهاع ،كٌىاؾ
بعض الدراسات التي ٌدفت إلى التعرؼ عمى ها يبذلً الهجتهع الدكلي هف جٍكد هف أجؿ القضاء

عمى عهالة األطفاؿ في العالـ كالكصكؿ إلى صياغة كتكقعات كهقترحات في هجاؿ التعاهؿ هعٍا،

كابراز البعد العالهي كاإلقميهي لٍذي الظاٌرة  ،كها تحدثت بعض الدراسات عف هجاالت العهؿ التي

يعهؿ فيٍا األطفاؿ كالهخاطر التي يتعرضكف لٍا كأثر ٌذا العهؿ عمى الطفؿ كالهجتهع ،كتىاكلت
كذلؾ ٌذي الدراسات أثر عهؿ الطفؿ عمى الىهك الهعرفي كاشباع الحاجات الىفسية لؤلطفاؿ

العاهميف ،كتحديد أٌـ القضايا كالهشكبلت التي يعاىي هىىٍا الطفؿ العربي كاستخبلص الرؤل
كالتضهيىات الهقترحة لهكاجٍة تمؾ الهشكبلت هف الهىظكر اإلسبلهي.

أها فيها يتعمؽ بالدراسات األجىبية ،ىجد أف العديد هف الباحثيف قد تىاكلكا الظاٌرة بالدراسة
كؿ هف كجٍة ىظري ،كالتي تختمؼ باختبلؼ تككيىً كىشأتً في هجتهع بعيد كؿ البعد عف الهجتهع

الذم تدرس فيً الظاٌرة ،حيث أف هعظـ الباحثكف هف دكؿ هتقدهة تابعيف لٍيئات بحثية يدرسكف
كيحممكف الظاٌرة في هجتهعات العالـ الثالث كالتي تشتهؿ عمى خمفيات ثقافية قد تجٍد الباحث في

هحاكلتً لتحميؿ الظاٌرة كالتكصؿ ألسبابٍا الحقيقية.

كهف خبلؿ عرض الدراسات السابقة حاكلت الباحثة االستفادة هف كجٍات الىظر الهختمفة
بدراسة الظاٌرة كالتي ركزت في أغمبٍا عمى الجكاىب االقتصادية كاالجتهاعية كالىفسية كالتعميهية

كالثقافية ،إال أف الباحثة قد حاكلت في دراستٍا الحالية االٌتهاـ ببعض الجكاىب التي لـ تأخذ حقٍا
هف الدراسة في العديد هف الدراسات السابقة ،حيث ركزت في دراستٍا عمى دراسة أثر عهالة
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األطفاؿ عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة ،كهعرفة حجـ ٌذي الظاٌرة في قطاع غزة  ،كاآلثار

الهترتبة عمى ٌذي الظاٌرة ،كاألسباب التي دفعت باألطفاؿ إلى التكجً لسكؽ العهؿ ،كأثر عهالة
األطفاؿ عمى أضعاؼ قدرة الهكارد البشرية الهستقبمية كتىهيتٍا ،كٌدر الطاقات الكاهىة لجيؿ

الهستقبؿ ،كها حاكلت االٌتهاـ بالجاىب الىظرم كاثرائً ،كذلؾ هف خبلؿ الهصادر الىظرية

الهختمفة.

ما تضيفو الدراسة الحالية:
إف أٌـ ها يهيز ٌذي الدراسة عف غيرٌا هف الدراسات السابقة الهحمية كالعربية كاألجىبية ٌك

أىٍا ركزت بشكؿ أساسي عمى أثر عهالة األطفاؿ عمى هستقبمٍـ الهٍىي ،كربطت عهالة األطفاؿ
بالهكارد البشرية ،كتىاكلت عبلقة عهالة األطفاؿ بالتطكر الهعرفي لدل الطفؿ العاهؿ ،كتأثير عهؿ

الطفؿ عمى الخبرة الهٍىية كالحياتية لمطفؿ العاهؿ ،ككذلؾ هدل تأثير عهؿ الطفؿ عمى قد ارتػً
كهٍاراتً كالجاىب اإلبداعي لديػ ػػً ،هف خبلؿ ربطٍا بتىهية الهكارد البشرية ،كالكسائؿ الكفيمة بإعداد

جيؿ الهستقبؿ لمغد ،هف خبلؿ التدريب كالتعميـ كالتأٌيؿ الهٍىي البلزـ إلعداد كادر بشرم فعاؿ

ككفكء ،قادر عمى هكاكبة التطكر الهٍىي هف خبلؿ تطكير قدراتً كهٍارتً الهٍىية.

أيضان ٌذي الدراسة تتهيز بتركيزٌا عمى أف العهؿ يحرـ الطفؿ هف فرصة التعميـ كالتدريب

عمى أسس عمهية سميهة ،كالمذاف ٌها األساس لتعمـ حرفة أك هٍىة في الهستقبؿ ،هها يٍدد

الهستقبؿ الهٍىي لٍؤالء األطفاؿ ،كيقمؿ هف فرص الحصكؿ عمى كظائؼ هستقبمية جيدة ،تهىحٍـ
هكاىة اجتهاعية جيدة تىاسب هع طهكحاتٍـ الهستقبمية ،بها يضهف لٍـ حياة كريهة ،ليككىكا لبىة

أساسية في بىاء كتىهية الهكارد البشرية الهستقبمية لهؤسسات الكطف.

كها أف هعظـ ٌذي الدراسات تـ إجراؤٌا في دكؿ عربية أك أجىبية ،أها ٌذي الدراسة فقد

قاهت بٍا الباحثة في البيئة الفمسطيىية كبالتحديد في قطاع غزة.
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انفصم انرابع
اإلطار انعمهً نهذراصت
 انممذمت.
 منهج انذراصت.
 مصادر انمعهىماث.
 مجتمع انذراصت.
 عينت انذراصت.
 أداة انذراصت.
 خطىاث بناء االصتبانت.
 صذق االصتبانت.
 ثباث االصتبانت.
 األصانيب اإلحصائيت انمضتخذمت.
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المقدمة:
تعتبر هىٍجية الدراسة كاجراءاتٍا هحك ار رئيسا يتـ هف خبللً اىجاز الجاىب التطبيقي هف

الدراسة ،كعف طريقٍا يتـ الحصكؿ عمى البياىات الهطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى

الىتائج التي يتـ تفسيرٌا في ضكء أدبيات الدراسة الهتعمقة بهكضكع الدراسة ،كبالتالي تحقؽ

األٌداؼ التي تسعى إلى تحقيقٍا.

بىاء عمى ذلؾ تىاكؿ ٌذا الفصؿ كصفا لمهىٍج الهتبع كهجتهع كعيىة الدراسة ،ككذلؾ أداة
ن
الدراسة الهستخدهة كطريقة إعدادٌا ككيفية بىائٍا كتطكيرٌا ،كهدل صدقٍا كثباتٍا ،كيىتٍي الفصؿ
بالهعالجات اإلحصائية التي استخدهت في تحميؿ البياىات كاستخبلص الىتائج ،كفيها يمي كصؼ

لٍذي اإلجراءات.
منيج الدارسة:
هف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ الدراسة قاهت الباحثة باستخداـ الهىٍج الكصفي التحميمي الذم

يحاكؿ هف خبللً كصؼ الظاٌرة هكضكع الدراسة ،كتحميؿ بياىاتٍا ،كالعبلقة بيف هككىاتٍا كاآلراء
التي تطرح حكلٍا كالعهميات التي تتضهىٍا كاآلثار التي تحدثٍا.

كيعرؼ الحهداىي الهىٍج الكصفي التحميمي بأىً "الهىٍج الذم يسعى لكصؼ الظكاٌر أك

األحداث الهعاصرة ،أك الراٌىة فٍك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير الهىظـ لكصؼ ظاٌرة أك هشكمة،
كيقدـ بياىات عف خصائص هعيىة في الكاقع ،كتتطمب هعرفة الهشاركيف في الدارسة كالظكاٌر التي

ىدرسٍا كاألكقات التي ىستعهمٍا لجهع البياىات"(الحمداني.)2006:

مصادر المعمومات:
وقد تم استخدام المصادر التالية:
-1المصادر الثانوية :حيث اتجٍت الباحثة في هعالجة اإلطار الىظرم لمدراسة إلى هصادر
البياىات الثاىكية كالتي تتهثؿ في الكتب كالهراجع العربية كاألجىبية ذات العبلقة ،كالدكريات

كالهقاالت كالتقارير ،كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تىاكلت هكضكع الدارسة ،كالبحث كالهطالعة

في هكاقع اإلىترىت الهختمفة.

-2المصادر األولية :لهعالجة الجكاىب التحميمية لهكضػكع الد ارسػة لجػأت الباحثػة إلػى جهػع البياىػات
األكلية هف خبلؿ االستباىة كأداة رئيسة لمدراسة ،صههت خصيصان لٍذا الغرض.

67

مجتمع الدراسة:
هجتهع الدراسة يعرؼ بأىً جهيع هفردات الظاٌرة التي يدرسٍا الباحث ،كبىاء عمى هشكمة

الدراسة كأٌدافٍا فاف الهجتهع الهستٍدؼ يتككف هف الهكظفيف العاهميف في هجاؿ حهاية كتأٌيؿ
االطفاؿ تعميهيان كثقافيان كاجتهاعيان في الهؤسسات الحككهية كغير الحككهية كالهؤسسات الدكلية
كالبالغ عددٌـ  225هكظؼ ،كٌذي الهؤسسات هكزعة عمى جهيع أرجاء قطاع غزة ،كفيها يمي ىبذة

هختصرة عف ٌذي الهؤسسات:

 -1هىظهة األهـ الهتحدة لمطفكلة "اليكىيسيؼ" :كٌي جزء هف الحركة العالهية هف أجؿ
األطفاؿ ،كٌي تحالؼ كاسع هكرس لتحسيف حياة كؿ طفؿ ،تأسست عاـ 1946ـ بقرار هف

األهـ الهتحدة ،كيعهؿ فيٍا حكالي  7آالؼ شخص في  155بمد في سائر أىحاء العالـ.

 -2جهعية أرض اإلىساف السكيسريةٌ :ي هؤسسة عالهية غير حككهية تأسست عاـ 1984ـ،
تعهؿ في هجاؿ الصحة الهجتهعية بهىٍج الرعاية األكلية ،كها تعهؿ في هجاؿ رعاية
األطفاؿ كحهايتٍـ كتقديـ الخدهات الهجتهعية لٍـ ،كتعهؿ عمى بىاء القدرات الهؤسساتية

لدل شركائٍا الهحمييف ،كعهؿ األبحاث في هجاؿ حهاية الطفكلة.

 -3جهعية اإلغاثة اإلسبلهيةٌ :ي هؤسسة دكلية غير حككهية ،تأسست في بريطاىيا عاـ

1984ـ ،تكرس جٍدٌا لمتخفيؼ هف هعاىاة شعكب العالـ األكثر فق انر ،تتركز براهجٍا في
هجاالت اإلغاثة الطارئة كالتىهية الهستداهة كرعاية الطفكلة ،كبدأت العهؿ في فمسطيف عاـ

1998ـ.

 -4هؤسسة إىقاذ الطفؿ الدكلية :الهىظهة العالهية الرائدة كالهستقمة لؤلطفاؿ ،هٍهتٍا الحث
عمى إحراز تقدـ ٌاـ في الطريقة الي يتعاهؿ فيٍا العالـ هع األطفاؿ ،كتحقيؽ تغيير فكرم

كهستداـ في حياتٍـ ،تعهؿ في فمسطيف هىذ عاـ 1973ـ.

 -5جهعية عايشً لحهاية الطفؿ كالهرأةٌ :ي جهعية خدهاتي تمعب دك انر قياديان في حهاية
الىساء كاألطفاؿ ضحايا العىؼ كالهعرضيف لمخطر في قطاع غزة ،تأسست عاـ 2009ـ.

 -6هؤسسة تاهر لمتعميـ الهجتهعيٌ :ي هؤسسة تربكية تأسست في القدس عاـ 1989ـ
استجابة لحاجة الهجتهع الفمسطيىي الهاسة الكتساب كسائؿ ىاجحة تساعد في التعمـ
كاالىتاج في ظؿ ظركؼ اجتهاعية كاقتصادية صعبة خمقٍا االحتبلؿ كتعهؿ في كافة

هحافظات الكطف.
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 -7هركز الطفؿ كاألسرة لئلرشاد كالتدريب :هؤسسة أٌمية تٍدؼ إلى تقديـ اإلرشاد الىفسي
كاالجتهاعي لمطفؿ كاألسرة كتدريب العاهميف في هجاؿ رعاية الطفؿ كاألسرة ،تأسست عاـ

2008ـ ،كتعهؿ في كافة هحافظات الكطف.

 -8جهعية القطافٌ :ي هؤسسة تىهكية هستقمة ،تعهؿ في حقمي الثقافة كالتربية هع فئات

هجتهعية هتىكعة ال سيها األطفاؿ كالهعمهيف كالشباب ،تٍدؼ إلى تهكيف االىساف الهتفتح

اآلفاؽ كاألفكار التغمب عمى تحديات الحرب كالعدالة هف أجؿ خمؽ هجتهع هزدٌر كحيكم

في فمسطيف ،تػأسست عاـ 1993ـ.

 -9جهعية بسهة لمثقافة كالفىكف :هؤسسة أٌمية تأسست في قطاع غزة عاـ 1994ـ ،بٍدؼ

العهؿ عمى تفعيؿ الحركة الثقافية في الهجتهع الفمسطيىي كتعزيز االٌتهاـ بالهسرح

بأساليب غير تقميدية هف خبلؿ دهج الثقافة كالتعميـ بالترفيً لجذب الهشاركيف كزيادة
اٌتهاهٍف كتفاعمٍـ ،كخاصة األطفاؿ في الهىاطؽ الهٍهشة كذات الكثافة السكاىية في

قطاع غزة.

 -10جهعية طهكح لتىهية الهٍارات :تأسست عاـ 2008ـ ،كٌي هؤسسة خيرية تىهكية

خدهاتية كاجتهاعية ،تعهؿ في قطاع غزة كتٍتـ بتكعية األطفاؿ كالشباب ثقافيان كتعميهيان

كاجتهاعيان.

 -11جهعية دير البمح لمتىهية الهجتهعية كالطفكلة :هؤسسة غير ربحية تسعى إلى العىاية
بالطفؿ الفمسطيىي كصقؿ قدراتً هف خبلؿ تخصيص هركز خاص بالطفؿ ،كها تعهؿ عمى

تىهية قدرات األطفاؿ كالشباب لمهساٌهة في رفع الهستكل الثقافي كاالجتهاعي لمهجتهع

الفمسطيىي ،تأسست عاـ 2009ـ.

 -12هركز الديهقراطية كحقكؽ العاهميف :هىظهة أٌمية غير حككهية تأسست في فمسطيف عاـ
 2003ـ ،كتٍتـ بالعاهميف كحقكقٍـ كتساعدٌـ في ىيؿ حقكقٍـ كتدافع عىٍـ ،ككها تدافع عف
حقكؽ األطفاؿ كذلؾ بالتىسيؽ هع الهؤسسات الهعىية بحهاية الطفكلة.

 -13الهركز الفمسطيىي لحقكؽ اإلىساف :يعهؿ عمى حهاية حقكؽ اإلىساف كتعزيز سيادة
القاىكف في األراضي الفمسطيىية الهحتمة هقري هديىة غزة ،يتهحكر عهؿ الهركز في هتابعة

كتكثيؽ اىتٍاكات حقكؽ اإلىساف كالتحقيؽ فيٍا كاعداد األبحاث كالدراسات الهتعمقة بسيادة
القاىكف كأكضاع حقكؽ اإلىساف ،تأسس عاـ 1995ـ.
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 -14الجهعية الكطىية لمديهقراطية كالقاىكف :جهعية خيرية هستقمة ،تأسست عاـ 2003ـ،
بهبادرة هف الشباب الفمسطيىي الهٍتهيف كالهثقفيف ،تعهؿ الجهعية عمى الكقكؼ إلى جاىب

الشباب كهساعدتٍـ عمى تخفيؼ األعباء االقتصادية كالعهؿ عمى حهاية حقكؽ الهكاطىيف
كاألطفاؿ خاصة ،كاحتراـ هبدأ حكـ كسيادة القاىكف كتقع في هحافظة رفح.

 -15هركز الديهقراطية كحؿ الىزاعات :هؤسسة غير حككهية ،ىشأ هف خبلؿ جٍد هجهكعة
هف الشباب الفمسطيىي الساعي لتككيف ىهكذج فمسطيىي عربي لتطبيؽ أفكار الديهقراطية كحؿ

الىزاعات ،تأسس عاـ  ،1998هٍهتً خدهة الهجتهع الفمسطيىي هف خبلؿ تعزيز دكر الهجتهع
الهدىي.
 -16هؤسسة الثقافة كالفكر الحر :هؤسسة أٌمية فمسطيىية هستقمة ،تٍدؼ إلى تىهية هجتهع
هدىي هبىي عمى تعزيز حقكؽ األطفاؿ كالفتياف كالىساء كالشباب ،هف خبلؿ براهج الهعمكهات

كالبحكث التطبيقية كتطكير الطفؿ كتهكيف الىساء كالدهج الهجتهعي لمشباب.
برهج التدريب
 -17جهعية بىياف لمتدريب كالدراسات الهجتهعية :جهعية هتخصصة في ا
كالتثقيؼ الهجتهعي ،تستٍدؼ قطاعات األطفاؿ كالىساء كالخريجيف الجاهعييف كالهرشديف

التربكييف ،تأسست عاـ 2001ـ ،تقع في هديىة خاىيكىس ،كتقكـ الجهعية بعهؿ الدراسات
كالبحكث الهجتهعية لتحديد األكلكيات البلزهة لتطكير القدرات الهؤسساتية كتمبية االحتياجات

الهجتهعية لكافة القطاعات.
عينة الدراسة:
بىاء عمى الشركط التالية:
تككىت عيىة الدراسة هف عيىة عشكائية ن
 -1عدد الهكظفيف يزيد عف عشرة هكظفيف.
 -2الهصركفات تزيد عف  100ألؼ دكالر.
 -3سىكات الخبرة تزيد عف خهس سىكات.

كقد تـ تحديد ٌذي الشركط لكي تككف الهؤسسة كاقعية هف حيث ىكع كطبيعة الهكظفيف،

باإلضافة إلى حجـ هيزاىيتٍا الذم يعطي هؤش انر همهكسان عف قدرة الهؤسسة كحجـ عهمٍا ،كبالتي

حصمت الباحثة عمى هعمكهات حقيقية تصؼ ٌذا الهجتهع ،كهف ثـ خمص الستىتاجات كتكصيات
تفيدي كتفيد الهؤسسات كالهجتهع.
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استٍدفت الدراسة هدير عاـ الهؤسسة ،كىائب الفرع ،كىائب الهدير ،كهدير دائرة ،كرئيس

قسـ ،كرئيس شعبة ،كهكظؼ ،ككاف عدد هجتهع الدراسة  225هكظؼ ،حيث تـ تكزيع 161
استباىة ،كقد تـ استردادٌا جهيعان كهكضح طريقة تكزيعٍا عمى الهؤسسات في الهمحؽ رقـ

( :1ص ،)129كلـ يتـ استبعاد أم استباىة ،ىظ انر لتحقؽ الشركط الهطمكب ػ ػ ػ ػة لئلجابة عمى
االستباىة.

أداة الدراسة:
تـ إعداد استباىة حكؿ "عهالة األطفاؿ في قطاع غزة كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ

القادهة" حيث تككىت استباىة الدارسة هف قسهيف رئيسيف:

-1القسم األول :كٌك عبارة عف البياى ػ ػ ػ ػ ػات الشخصيػ ػ ػ ػ ػة عف الهستجيب (الجىس ،العه ػ ػ ػ ػر ،سىكات
الخدهة ،الهؤٌؿ العمهي ،الدرجة الكظيفية).
-2القسم الثاني :كٌك عبارة عهالػ ػ ػ ػ ػة األطف ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ في فمسطيف كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ
القادهة ،كيتككف هف  59فقرة ،هكزع عمى  5هجاالت :
أ -الهجاؿ األكؿ :التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف ،كيتككف هف ( )12فقرة.

ب -الهجاؿ الثاىي :القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ ،كيتككف هف ()10
فقرات.

ح -الهجاؿ الثالث :الخبرة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ ،كيتككف هف ( )14فقرة.

د -الهجاؿ الرابع :الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ ،كيتككف هف ( )12فقرة.

ق -الهجاؿ الخاهس :فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ ،كيتككف هف ( )11فقرة.
كتـ استخداـ هقياس ليكرت الخهاسي لقياس استجابات الهبحكثيف لفقرات االستبياف حسب

جدكؿ (:)4.1

جدول ( :)4.1درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
الدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

قميمة جداً

قميمة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جداً

1

2

3

4

5

حيث اختارت الباحثة الدرجة ( )1لبلستجابة " قميمة جدان " كبذلؾ يككف الكزف الىسبي في

ٌذي الحالة ٌك %20كٌك يتىاسب هع ٌذي االستجابة.
71

خطوات بناء االستبانة:

قاهت الباحثة بإعداد أداة الدراسة لهعرفة " عهالة األطفاؿ في قطاع غزة كأثرٌا عمى

الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة " ،كاتبعت الباحثة الخطكات التالية لبىاء االستباىة :

-1االطػبلع عمػى األدب اإلدارم كالد ارسػػات السػابقة ذات الصػػمة بهكضػكع الد ارسػػة ،كاالسػتفادة هىٍػػا

في بىاء االستباىة كصياغة فقراتٍا.

-2استشارت الباحثة عددان هف أساتذة الجاهعات الفمسطيىية كالهشرفيف في تحديد هجػاالت االسػتباىة
كفقراتٍا.

-3تحديد الهجاالت الرئيسة التي شهمتٍا االستباىة بىاء عمى هتغيرات الدراسة.
-4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ هجاؿ.

-5تـ تصهيـ االستباىة في صكرتٍا األكلية كقد تككىت هف خهسة هجاالت ك  63فقرة.
-6تـ هراجعة كتىقيح االستباىة هع الهشرؼ.

-7تػ ػػـ عػ ػػرض االسػ ػػتباىة عمػ ػػى ثهاىيػ ػػة هػ ػػف الهحكهػ ػػيف هػ ػػف أعضػ ػػاء ٌيئػ ػػة التػ ػػدريس فػ ػػي الجاهعػ ػػة
اإلسبلهية ،كجاهعة األزٌر  ،كجاهعة االقصى  ،كالعاهميف في هجاالت حقكؽ العاهميف كالهمحؽ رقـ

( )3يبيف أسهاء أعضاء لجىة التحكيـ.

-8ف ػػي ض ػػكء أراء الهحكهػػػيف ت ػػـ تعػ ػػديؿ بع ػػض فقػ ػرات االس ػػتباىة ه ػػف حي ػػث الح ػػذؼ أك اإلضػ ػػافة
كالتعديؿ ،لتستقر االستباىة في صكرتٍا الىٍائية عمى  59فقرة ،همحؽ ( : 4ص.)132

صدق االستبيان:

صدؽ االستباىة يعىي " أف يقيس االستبياف ها كضع لقياسً" (الجرجاوي ،)2010،كها يقصد

بالصدؽ "شهكؿ االستقصاء لكؿ العىاصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ هف ىاحية ،ككضكح
فقراتٍا كهفرداتٍا هف ىاحية ثاىية ،بحيث تككف هفٍكهة لكؿ هف يستخدهٍا"(عبيدات وآخرون.)2001،
كقد تـ التأكد هف صدؽ االستباىة بطريقتيف:

عددا هف
 -1صدق المحكمين "الصدؽ الظاٌرم" :يقصد بصدؽ الهحكهيف "ٌك أف يختار الباحث ن
الهحكهيف الهتخصصيف في هجاؿ الظاٌرة أك الهشكمة هكضكع الدراسة" (الجرجاوي )2010،حيث تـ
عرض االستباىة عمى هجهكعة هف الهحكهيف تألفت هف ( )8اعضاء هف الٍيئة التدريسية في
الجاهعة االسبلهية كجاهعة األزٌر كجاهعة األقصى ،همحؽ رقـ (:3ص ،)131كقد استجابت الباحثة
آلراء الهحكهيف كقاهت بإجراء ها يمزـ هف حذؼ كتعديؿ في ضكء الهقترحات الهقدهة.

 -2صدق المقياس:
تـ اختبار صدؽ الهقياس بالطرؽ التالية:
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أ-االتساؽ الداخمي :يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي هدل اتساؽ كؿ فقرة هف فقرات

االستباىة هع الهجاؿ الذم تىتهي إلية ٌذي الفقرة ،كقد قاهت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي
لبلستباىة كذلؾ هف خبلؿ حساب هعاهبلت االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاالت االستباىة
كالدرجة الكمية لمهجاؿ ىفسً ،كقد تـ ذلؾ لجهيع الهجاالت كذلؾ عمى الىحك التالي:

 – iمجال التطور المعرفي عند األطفال العاممين:
جدول ))4.2
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التطور المعرفي عند األطفال العاممين " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

1

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى القراءة كالكتابة.

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.574

*0.000

.590

*0.000
*0.000

2
3

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى التعميـ.

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل التحصيؿ الدراسي.

.578

4

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل التفكير.

.818

*0.000

5
6

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى التكيؼ هع التطكر التكىكلكجي.

.638

*0.000

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي الرغبة في التعميـ.

.611

*0.000

7

تزيد عهالة األطفاؿ هف التسرب الهدرسي.

.501

*0.000

8

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى هستكل الذكاء.

.828

*0.000

.625

*0.000

.683

*0.000

.748

*0.000

.526

*0.000

9
10

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل االطبلع كالثقافة.
يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى إدراؾ كتككيف الهفاٌيـ الهجردة هثؿ العدالة كالصدؽ ،
كالتهييز بيف الصكاب كالخطأ.

 11يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى هراحؿ الىهك العقمي لمطفؿ (الكظيفة العقمية لئلىساف).
 12يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هٍارات التعبير كالتكاصؿ.
* االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة . α ≥ 0.05

يكضح جدكؿ ( )4.2هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ " التطكر الهعرفي عىد

األطفاؿ العاهميف " كالدرجة الكمية لمهجاؿ ،كالذم يبيف أف هعاهبلت االرتباط الهبيىة دالة عىد
هستكل هعىكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادؽ لها كضع لقياسً.
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-iiمجال القدرات والميارات واإلبداع لدى الطفل العامل:
جدول ))4.3

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القدرات والميارات واإلبداع لدى الطفل العامل
" والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى االستكشاؼ كالبحث كحب االستطبلع كالهيؿ

القيمة االحتمالية ().Sig

م

1

الفقرة

.659

*0.000

2

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تىهية القدرات اإلبداعية.

.723

*0.000

3

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي تطكير هٍارات الهشاركة االجتهاعية.

.710

*0.000

.634

*0.000

.698

*0.000

6

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى خفض القدرة عمى التعاهؿ هع الهشكبلت كحمٍا.

.733

*0.000

7

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى االبتكار كالتعبير عف الىفس.

.746

*0.000

.772

*0.000

.720

*0.000

.668

*0.000

4
5

8
9

لمتساؤؿ.

يؤثر عهؿ الطفؿ سابان عمى تىهية الشخصية كتعزيزٌا هف خبلؿ العهؿ ،
كتككيف صكرة إيجابية عف ىفسً.

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي القدرات كالهٍارات كاكتساب هٍارات كخبرات جديدة
هف خبلؿ العهؿ.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى

القدرة عمى االستقبلؿ كاالعتهاد عمى الىفس

كتحهؿ الهسؤكلية.

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي ركح االىتهاء كالتعاكف.

 10يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى التطكير الذاتي  ،كادراؾ الطفؿ لذاتً كتطكيرٌا.
* االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة .α ≥ 0.05

يكضح جدكؿ ( )4.3هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ " القدرات كالهٍارات
كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ " كالدرجة الكمية لمهجاؿ ،كالذم يبيف أف هعاهبلت االرتباط الهبيىة دالة

عىد هستكل هعىكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادؽ لها كضع لقياسً.
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-iiiمجال الخبرة المينية لمطفل العامل:
جدول ()4.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الخبرة المينية لمطفل العامل " والدرجة الكمية لممجال
لالرتباط

معامل بيرسون

العهؿ كالهٍف الهختمفة.

().Sig

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى التزكد بالقدر الكافي هف الهعمكهات عف سكؽ

القيمة االحتمالية

م

1

الفقرة

.686

*0.000

.680

*0.000
*0.000

2
3

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى تقديـ إضافات جديدة لمعهؿ.

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى اتقاف عهمً كالتدرب عميً بشكؿ جيد.

.744

4

تدىي فرص الطفؿ العاهؿ لتطكير العهؿ كتحسيىً.

.768

*0.000

5

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل الثقافة الهٍىية.

.800

*0.000

.821

*0.000

.796

*0.000

.655

*0.000

.646

*0.000

 10تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى التركيز كاالعتهاد عمى الىفس في عهمً.

.701

*0.000

 11هستكل أداء الطفؿ العاهؿ يتأثر سمبان بطبيعة العهؿ الذم يقكـ بً.

.549

*0.000

.708

*0.000

.684

*0.000

.742

*0.000

6
7
8
9

12
13

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي القدرة

كفعالية.

عمى القياـ بعهمً بدقً كاتقاف ككفاءة

تدىي خبرة كهٍارة الطفؿ العاهؿ في التعاهؿ هع القضايا الهٍىية.
يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تىهية االتجاٌات اإليجابية ىحك تقدير الذات
كاحتراـ العهؿ كالعهاؿ .

يؤثر عهؿ الطفؿ عمى القدرة عمى اتخاذ ق اررات هىاسبة في عهمً اليكهي.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى فرصة التزكد بالهعمكهات كالخبرات الهٍىية الكافية
كتكفير الفرصة لتعمـ هٍىة الهستقبؿ.

يؤثر العهؿ سمبان عمى اكتشاؼ األطفاؿ العاهميف لقدراتٍـ كهيكلٍـ الهٍىية عف
طريؽ العهؿ الفعمي.

 14يؤثر العهؿ سمبان عمى إثراء هدركات الطفؿ عف الهحيط الهٍىي هف حكلً.

* االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة . α ≥ 0.05
يكضح جدكؿ ( )4.4هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ " الخبرة الهٍىية لمطفؿ
العاهؿ " كالدرجة الكمية لمهجاؿ ،كالذم يبيف أف هعاهبلت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستكل هعىكية

 α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادؽ لها كضع لقياسً.
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 -Vمجال الخبرة الحياتية لمطفل العامل:
جدول ()4.5

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الخبرة الحياتية لمطفل العامل " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

.667

*0.000

.679

*0.000

.735

*0.000

.695

*0.000

.735

*0.000

.621

*0.000

.753

*0.000

.685

*0.000

.703

*0.000

 10تدىي خبرة االتصاؿ كالتكاصؿ لدل الطفؿ هع الهجتهع حكلً .

.706

*0.000

 11يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تحسيف الفرص الحياتية.

.659

*0.000

.724

*0.000

2
3
4
5
6
7
8
9

12

تدىي هستكل الكعي الكافي لمطفؿ العاهؿ ألداء عهمً كههارسة حياتً.

القيمة االحتمالية ().Sig

م

1

الفقرة

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى اإلدراؾ كالتخيؿ كالتفكير الكافي لمتعاهؿ هع األهكر
الحياتية هف حكلً.

يؤثر العهؿ سمبان في تككيف السمكؾ الشخصي السكم لدل الطفؿ العاهؿ.

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى االستجابة لمهؤثرات الهختمفة هف حكلً.

تدىي القدرة عمى اكتساب الطفؿ العاهؿ الهيكؿ كاالتجاٌات كطرؽ التعبير عف
االىفعاالت ،كاكتساب القيـ كالعادات هف بيئة العهؿ الهحيط بً.
الىهط الثقافي السائد في بيئة العهؿ يؤثر سمبان عمى تشكيؿ شخصية الطفؿ العاهؿ هف

جكاىبٍا العقمية كالهٍارية.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى إضافة هعىى إيجابي عمى هختمؼ الهٍارات كالهعارؼ
الهكتسبة.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تحقيؽ كتىهية القدرات العقمية.

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى تقبؿ اآلخريف كاالستفادة هف خبراتٍـ.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى إحساس الطفؿ العاهؿ بالهسؤكلية تجاي البيئة كالهجتهع
 ،كتجاي ثقة الطفؿ بىفسً كتقديري لذاتً.

* االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة .α ≥ 0.05
يكضح جدكؿ ( )4.5هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ " الخبرة الحياتية لمطفؿ
العاهؿ " كالدرجة الكمية لمهجاؿ ،كالذم يبيف أف هعاهبلت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستكل هعىكية

 α ≥0.05كبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادؽ لها كضع لقياسً.

76

 -ivمجال فرص توفر وظائف مستقبمية أفضل:
جدول رقم ()4.6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " فرص توفر وظائف مستقبمية أفضل " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

1

تدىي تكفر الفرصة لمطفؿ العاهؿ لمحصكؿ عمى كظيفة في الهستقبؿ.

.698

*0.000

2

تدىي تكفر فرص لمطفؿ العاهؿ لمتعمـ كالتدريب كاالستعداد لهٍىة الهستقبؿ.

.759

*0.000

.788

*0.000

.646

*0.000

5

تدىي فرصة الطفؿ العاهؿ في اختيار هٍىة الهستقبؿ.

.798

*0.000

6

تؤثر الخبرة الهٍىية لؤلٌؿ سمبان في تحديد هٍىة الهستقبؿ.

.711

*0.000

.771

*0.000

8

ال يساعد أصحاب العهؿ الطفؿ في االستعداد كالتكجيً ىحك هٍىة الهستقبؿ.

.618

*0.000

9

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان في تحديد الخيارات الهٍىية الهستقبمية لمطفؿ العاهؿ.

.691

*0.000

.674

*0.000

.695

*0.000

3
4

7

10
11

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى اكتساب الهٍارات كالخبرات التي تؤٌمً لكظيفة
الهستقبؿ.

ال يعتبر عهؿ الطفؿ هدخبلن لحرفة أك هٍىة قد يزاكلٍا الطفؿ هستقببلُ بهٍارة

كاتفاف.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى فرصة الطفؿ في تحقيؽ هكاىً اجتهاعية جيدة

تتىاسب هع طهكحاتً.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى صقؿ الخبرات كالهٍارات العهمية عمى أسس عمهية

هٍىية هتيىة.

تدىي هستكل الىضج الهٍىي لمطفؿ العاهؿ ( التكيؼ هع هتطمبات البيئة في كؿ

الهراحؿ الهٍىية ).

* االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة . α ≥ 0.05

يكضح جدكؿ) (4.6هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ " فرص تكفر كظائؼ

هستقبمية أفضؿ " كالدرجة الكمية لمهجاؿ ،كالذم يبيف أف هعاهبلت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستكل
هعىكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادؽ لها كضع لقياسً.
ب-الصدؽ البىائي :يعتبر الصدؽ البىائي أحد هقاييس صدؽ األداة الذم يقيس هدل تحقؽ
األٌداؼ التي تريد األداة الكصكؿ إليٍا ،كيبيف هدل ارتباط كؿ هجاؿ هف هجاالت الدراسة بالدرجة
الكمية لفقرات االستباىة.
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جدول ()4.7
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
معامل بيرسون

القيمة

لالرتباط

االحتمالية )(Sig.

1

التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف.

.657

*0.000

2

القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ.

.825

*0.000

3

الخبرة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ.

.855

*0.000

4

الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ.

.869

*0.000

5

فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ.

.777

*0.000

المجال

م

*االرتباط داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة . α ≥ 0.05

يبيف جدكؿ ( )4.7أف جهيع هعاهبلت االرتباط في جهيع هجاالت االستباىة دالة إحصائيان
عىد هستكل هعىكية  α ≥ 0.05كبذلؾ تعتبر جهيع هجاالت االستباىة صادقً لها كضعت لقياسً.

ثبات االستبانة:
يقصد بثبات االستباىة ٌك "أف يعطي االستبياف ىفس الىتائج إذا أعيد تطبيقً عدة هرات
هتتالية" (الجرجاوي ،)2010،كيقصد بً أيضا "إلى أم درجة يعطي الهقياس قراءات هتقاربة عىد كؿ
هرة يستخدـ فيٍا ،أك ها ٌي درجة اتساقً كاىسجاه ػ ػ ػ ػ ػً كاسته ارريتػ ػ ػ ػ ػً عىد تكرار استخداهً في أكقات
هختمف ػ ػ ػة" (القحطاني.)2002 ،

كاستخدهت الباحثة طريقة ألفا كركىباخ لقياس ثبات االستباىة ،ككاىت الىتائج كها ٌي هبيىة
في جدكؿ (.)4.8
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جدول ()4.8
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد

معامل ألفا

الصدق

الفقرات

كرونباخ

الذاتي*

1

التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف.

12

0.887

0.942

2

القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ.

10

0.892

0.945

3

الخبرة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ.

14

0.927

0.963

4

الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ.

12

0.905

0.951

5

فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ.

11

0.906

0.952

جميع المجاالت معا

59

0.962

0.981

المجال

م

*الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الهكجب لهعاهؿ ألفا كركىباخ

كاضح هف الىتائج الهكضحة في جدكؿ ( (4.8أف قيهة هعاهؿ ألفا كركىباخ هرتفعة لكؿ
هجاؿ حيث تتراكح بيف ( )0.927،0.887بيىها بمغت لجهيع فقرات االستباىة ( .)0.962ككذلؾ
قيهة الصدؽ الذاتي هرتفعة لكؿ هجاؿ حيث تتراكح بيف ( )0.963،0.942بيىها بمغت لجهيع
فقرات االستباىة ( )0.981كٌذا يعىى أف هعاهؿ الصدؽ الذاتي هرتفع.
كبذلؾ كتككف الباحثة قد تأكدت هف صدؽ كثبات استباىة الدراسة هها يجعمٍا عمى ثقة تاهة
بصحة االستباىة كصبلحيتٍا لتحميؿ الىتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتٍا..
اختبار التوزيع الطبيعي:
تـ استخداـ اختبار ككلهجكركؼ  -سهرىكؼ )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
الختبار ها إذا كاىت البياىات تتبع التكزيع الطبيعي هف عدهً ،ككاىت الىتائج كها ٌي هبيىة في
جدكؿ )(4.9
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جدول ()4.9

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
م

القيمة االحتمالية )(Sig.

المجال

1

التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف.

0.286

2

القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ.

0.491

3

الخبرة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ.

0.701

4

الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ.

0.952

5

فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ.

0.331

جميع مجاالت االستبانة معا

0.824

كاضح هف الىتائج الهكضحة في جدكؿ ( )4.9أف القيهة االحتهالية ) (Sig.لجهيع هجاالت الدراسة

أكبر هف هستكل الداللة  α ≥0.05كبذلؾ فإف تكزيع البياىات لٍذي الهجاالت يتبع التكزيع الطبيعي،
حيث تـ استخداـ االختبارات الهعمهية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
كقد تـ استخداـ االختبارات كاألساليب اإلحصائية التالية:
 .1الىسب الهئكية كالتك اررات لكصؼ عيىة الدراسة.
 .2الهتكسط الحسابي كالهتكسط الحسابي الىسبي.

 .3اختبار ألفا كركىباخ لهعرفة ثبات فقرات االستباىة.

 .4اختبػػار ككلهجػػكركؼ – سػػهرىكؼ لهعرفػػة هػػا إذا كاىػػت البياىػػات تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي هػػف
عدهً.

 .5هعاهػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لقيػػاس درجػػة االرتبػػاط :قػػد تػػـ اسػػتخداهً لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي
كالصدؽ البىائي لبلستباىة.

 .6اختبار  Tفي حالة عيىة كاحدة لهعرفة ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى
درجػػة الهكافقػػة الهتكسػػطة كٌػػي  3أـ زادت أك قمػػت عػػف ذلػػؾ .كلقػػد تػػـ اسػػتخداهً لمتأكػػد هػػف
داللة الهتكسط لكؿ فقرة هف فقرات االستباىة.

 .7اختبػػار  Tفػػي حالػػة عيىتػػيف لهعرفػػة هػػا إذا كػػاف ٌىػػاؾ فركقػػات ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
هجهكعتيف هف البياىات الهستقمة.

 .8اختبػار تحميػػؿ التبػايف األحػػادم لهعرفػة هػػا إذا كػػاف ٌىػاؾ فركقػػات ذات داللػة إحصػػائية بػػيف
ثبلث هجهكعات أك أكثر هف البياىات.
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انفصم انخامش
تحهيم انبياناث واختبار انفرضياث ومنالشتها
 انممذمت.
 انىصف اإلحصائً نعينت انذراصت وفك انبياناث انشخصيت وانىظيفيت.
 تحهيم فمراث االصتبانت واختبار انفرضياث.
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المقدمة:
يتضهف ٌذا الفصؿ عرضان لتحميؿ البياىات كاختبار فرضيات الدراسة ،كذلؾ هف خبلؿ

اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز ىتائج االستباىة كالتي تـ التكصؿ إليٍا هف خبلؿ تحميؿ
فقراتٍا ،كالكقكؼ عمى البياىات الشخصية التي اشتهمت عمى (الجىس ،العهر ،سىكات الخدهة،
الهؤٌؿ العمهي ،الدرجة الكظيفية) ،لذا تـ إجراء الهعالجات اإلحصائية لمبياىات الهتجهعة هف
استباىة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برىاهج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتهاعية ) (SPSSلمحصكؿ
عمى ىتائج الدراسة التي سيتـ عرضٍا كتحميمٍا في ٌذا الفصؿ.
الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية:
كفيها يمي عرض لخصائص عيىة الدراسة كفؽ البياىات الشخصية كالكظيفية:
 -1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:
جدول (:)5.1

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

66

41.0

أىثى

95

59.0

المجموع

161

100.0

يتضح هف جدكؿ ) (5.1أف ها ىسبتً  %41.0هف عيىة الدراسة ذككر ،بيىها %59.0

إىاث  ،كٌذا يبيف ارتفاع ىسبة عهؿ االىاث عف ىسبة عهؿ الذككر في ٌذي الهؤسسات كٌذا ال يتفؽ
هع احصائيات هركز االحصاء الفمسطيىي لعاـ  ( 2013مركز االحصاء الفمسطيني  ) 2013:التي

تىص عمى اف ىسبة عهؿ الهرأة ال تتجاكز  ،%1773كبالتالي تقكدىا ٌذي الىسب إلى أف ٌىاؾ تكجً
كاضح لٍذي الهؤسسات إلى هحاكلة تشجيع عهؿ الهرأة كزيادة ىسبة الىسػ ػ ػاء العاهبلت هقارىة

بالذككر ،كتعتبر ٌذي خطكة هف خطكات تشجيع عهؿ الهرأة كهساٌهتٍا في الهجتهعٌ ،ذا إضافة
إلى هبلئهة كقدرة اإلىاث لمتعاهؿ هع األطفاؿ كالتعرؼ عمى هشكبلتٍـ.
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-2توزيع عينة الدراسة حسب العمر:
جدول ):(5.2

توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ هف  30سىة

67

41.6

هف  30إلى أقؿ هف  40سىة

45

28.0

هف  40إلى أقؿ هف  50سىة

35

21.7

 50سىة فأكثر

14

8.7

المجموع

161

100.0

يتضح هف جدكؿ ) )5.2أف ها ىسبتً  %69.6هف عيىة الدراسة أعهارٌـ  40سىة فأقؿ،
بيىها  %30.4أعهارٌـ  40سىة فأكثر ،حيث ىبلحظ ارتفاع ىسبة العاهميف في ٌذي الهؤسسات

ههف تقؿ أعهارٌـ عف  30سىة ،كيشير ذلؾ إلى اف الهجتهع الفمسطيىي هجتهع شاب فتي ،كٌذا

يتفؽ هع إحصائيات هركز اإلحصاء الفمسطيىي لعاـ ،2013كالتي تىص عمى أف ىسبة الشباب

( )29-15سىة في فمسطيف بمغت  %30.0هف إجهالي السكاف ،يتكزعكف بكاقع  %38.1في الفئة

العهرية ( )19-15سىة ،ك %61.9في الفئة العهرية ( )29-19سىة ،كيعزل ذلؾ إلى سياسة ٌذي

الهؤسسات التي تٍدؼ الي االٌتهاـ بتكظيؼ الشباب كاعطائٍـ الفرصة لمعهؿ كالبحث كالعطاء
ككها كىبلحظ اىخفاض ىسبة العاهميف في ٌذي الهؤسسات ههف تزيد أعهارٌـ عف  50عاهان.

-3توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:

جدول ):(5.3
توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ هف  5سىكات

53

32.9

هف  5إلى أقؿ هف  10سىكات

46

28.6

هف  10إلى أقؿ هف  15سىة

32

19.9

 15سىة فأكثر

30

18.6

المجموع

161

100.0

يتضح هف جدكؿ ) (5.3أف ها ىسبتً  %61.5هف عيىة الدراسة سىكات الخبرة لديٍـ أقؿ

هف  10سىكات ،بيىها  %38.5سىكات الخبرة لديٍـ  10سىكات فأكثر ،حيث ىجد ارتفاع ىسبة
الهكظفيف العاهميف في ٌذي الهؤسسات ههف لديٍـ خبرة  5سىكات ،كٌذا يعزل إلى اف ٌذي
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الهؤسسات تقكـ بالتركيز عمى قطاع الشباب كاتاحة الفرصة أهاهٍـ لمعهؿ كاالستفادة هها لديٍـ
هف هؤٌبلت كهعمكهات حديثة كهىحٍـ الفرصة لتطبيؽ ها تعمهكي في الجاهعات بشكؿ عهمي

لهىحٍـ الخبرات الكافية التي تدعـ هؤٌبلتٍـ العمهية ،كيهثؿ قطاع الشباب قرابة ثمث سكاف قطػ ػ ػ ػاع

غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة ( مركز االحصاء الفمسطيني.)2013:

 -4توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:
جدول (:)5.4

توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

ثاىكية عاهة

7

4.3

دبمكـ هتكسط

18

11.2

بكالكريكس

115

71.4

دراسات عميا

21

13.0

المجموع

161

100.0

يتضح هف جدكؿ ( )5.4أف ها ىسبتً  %15.3هف عيىة الدراسة هؤٌمٍـ العمهي دبمكـ

هتكسط فأقؿ ،بيىها  %84.5هؤٌمٍـ بكالكريكس فأكثر ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تركيز ٌذي
الهؤسسات عمى عاهؿ درجة التعميـ في التكظيؼ ،كاف هتطمبات العهؿ الرئيسية في تمؾ الهؤسسات

ٌي حصكؿ العاهميف فيٍا عمى شٍادة البكالكريكس كذلؾ بسب طبيعة األعهاؿ كالهٍاـ الهككمة

إليٍـ ،كذلؾ ىبلحظ اىخفاض ىسبة العاهميف هف حهمة الثاىكية العاهة.
 -5توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية:
جدول (:)5.5

توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية
الدرجة الوظيفية

العدد

النسبة المئوية %

هدير عاـ

3

1.9

هدير فرع

10

6.2

ىائب هدير

5

3.1

هدير دائرة (إدارة)

24

14.9

رئيس قسـ

44

27.3

رئيس شعبة

15

9.3

هكظؼ

60

37.3

المجموع

161

100.0
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يتضح هف جدكؿ ) (5.5أف ها ىسبتً  %1.9هف عيىة الدراسة درجتٍـ الكظيفية هدير عاـ،

 %6.2ىائب هدير %3.1 ،هدير فرع %14.9،هدير دائرة (إدارة) %27.3 ،رئيس قسـ%9.3 ،
رئيس شعبة ،بيىها  %37.3درجتٍـ الكظيفية هكظؼ ،حيث ىجد أف ٌذي الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بىيت عمى
إفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة عدة هستكيات كظيفية تدرجت هف هدير عاـ إلى هكظؼ كبىسب هختمفة ،كتـ اعتهاد

األغمبية عمى شاغمي الكظائؼ األقؿ درجة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى اف ٌذي الهؤسسات تعتهد عمى
الهكظفيف بشكؿ كبير كذلؾ بسبب طبيعة الٍيكؿ التىظيهي في الهؤسسة.
تحميل فقرات االستبانة واختبار الفرضيات:
لتحميؿ فقرات االستباىة كاختبار فرضيات الدراسة تـ استخداـ اختبار Tلعيىة كاحدة لهعرفة
ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة الهكافقة الهتكسطة كٌي  3أـ ال.
الفرضــية الصــفرية :هتكسػػط درجػػة اإلجابػػة يسػػاكم  3كٌػػي تقابػػؿ درجػػة الهكافقػػة الهتكسػػطة حسػػب
هقياس ليكرت الهستخدـ.
الفرضية البديمة :هتكسط درجة اإلجابة ال يساكم . 3
إذا كاىت  Sig( Sig > 0.05أكبر هف  )0.05فإىً ال يهكف رفض الفرضية الصفرية
كيككف في ٌذي الحالة هتكسط آراء األفراد حكؿ الظاٌرة هكضع الدراسة ال يختمؼ جكٌريان عف درجة

الهكافقة الهتكسطة كٌي  ،3أها إذا كاىت  Sig( Sig < 0.05أقؿ هف  )0.05فيتـ رفض الفرضية

الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأف هتكسط آراء األفراد يختمؼ جكٌريان عف درجة الهكافقة
الهتكسطة كٌي  ،3كفي ٌذي الحالة يهكف تحديد ها إذا كاف هتكسط اإلجابة يزيد أك يىقص بصكرة

جكٌرية درجة الهكافقة الهتكسطة كٌي  ،3كذلؾ هف خبلؿ قيهة االختبار فإذا كاىت قيهة االختبار
هكجبة فهعىاي أف الهتكسط الحسابي لئلجابة يزيد عف درجة الهكافقة الهتكسطة كالعكس صحيح.
ٌذا كفيها يمي استعراض:
-1الفرضية األولى :يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).05لعمالة األطفـال فـي

قطاع غزة عمى تدني مستوى التطور المعرفي لألطفال.

تـ استخداـ اختبار  Tلهعرفة ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة
الهكافقة الهتكسطة كٌي  3أـ ال.
الىتائج هكضحة في جدكؿ (.)5.6
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جدول ()5.6

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " التطور المعرفي عند األطفال العاممين "
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

3.63

72.67

*0.000

8

3.81

*0.000 11.35 76.25

7

6

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي الرغبة في التعميـ.

4.18

*0.000 20.21 83.52

5

7

تزيد عهالة األطفاؿ هف التسرب الهدرسي.

4.41

*0.000 23.06 88.13

2

8

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى هستكل الذكاء.

3.44

68.79

*0.000

12

4.09

*0.000 14.64 81.76

6

2
3
4
5

9

كالكتابة.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى التعميـ.

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل التحصيؿ

الدراسي.
يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل التفكير.
يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى التكيؼ هع التطكر
التكىكلكجي.

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل االطبلع كالثقافة.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى إدراؾ كتككيف الهفاٌيـ

 10الهجردة هثؿ العدالة كالصدؽ  ،كالتهييز بيف الصكاب

3.61

72.30

قيمة االختبار

4.42

*0.000 23.83 88.48

1

1

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى القراءة

7.81

5.26

7.08

القيمة االحتمالية ().Sig

4.37

*0.000 22.94 87.33

3

م

*0.000

الترتيب

4.27

*0.000 19.43 85.34

4

الفقرة

9

كالخطأ.
11

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى هراحؿ الىهك العقمي لمطفؿ
(الكظيفة العقمية لئلىساف).

 12يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هٍارات التعبير كالتكاصؿ.
جميع فقرات المجال معاً

3.54

70.81

6.39

*0.000

10

3.50

69.93

5.75

*0.000

11

3.95

*0.000 20.05 78.91

* الهتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة .α ≥ 0.05

هف جدكؿ ( )5.6يهكف استخبلص ها يمي:
 -الهتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة " يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل التحصيؿ الدراسي " يساكم

( 4.42الدرجة الكمية هف  )5أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي  ،%88.48قيهة االختبار 23.83
كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ٌػ ػ ػ ػ ػذي الفقرة دالة إحصائيان عىد هستكل
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دالل ػ ػ ػ ػ ػة  ،α ≥ 0.05هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة

الهكافقة الهتكسطة كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة بدرجة كبيرة جدا هف قبؿ أفراد العيىة عمى
ٌذي الفقرة.
 -الهتكسط الحسابي لمفقرة الثاهىة " يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى هستكل الذكاء العقمي " يساكم

 3.44أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي  ،%68.79قيهة االختبار  ،5.26كأف القيهة االحتهالية

( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد هستكل داللة  ،α ≥ 0.05هها
يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة الهكافقة الهتكسطة كٌي  3كٌذا

يعىي أف ٌىاؾ هكافقة بدرجة كبيرة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.
بشكؿ عاـ يهكف القكؿ بأف الهتكسط الحسابي يساكم  ،3.95كأف الهتكسط الحسابي الىسبي

يساكم  ،%78.91قيهة االختبار  ،20.05كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ
يعتبر هجاؿ " التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف "داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة ،α ≥ 0.05

هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذا الهجاؿ يختمؼ جكٌريان عف درجة الهكافقة الهتكسطة

كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة بدرجة كبيرة هف قبؿ أفراد العيىة عمى فقرات ٌذا الهجاؿ.

كٌذا يشير إلى أف عهؿ الطفؿ في ٌذي الهرحمة العهرية هف حياة اإلىساف ،كالتي ٌي هف

الهفركض هرحمة ىهك كتطكر كتعمـ كبىاء لئلىساف ،يؤدم إلى ضعؼ كتدىي هستكل التحصيؿ
الدراسي لدل الطفؿ الذم يذٌب لمعهؿ بدالن هف أف يتكجً لمهدرسة كيكاصؿ تعميهً ،كبالطبع

سيككف تركيزي هىصبان عمى العهؿ كهجب انر عمى ترؾ هقاعد الدراسة لصالح سكؽ العهؿ ،هها يترتب

عميً اىخفاض هستكل التحصيؿ الدراسي كضياع هستقبؿ ٌؤالء األطفاؿ ،كها يؤثر العهؿ في ٌذي

الهرحمة عمى هستكل الذكاء العقمي لدل الطفؿ بالشكؿ الطبيعي ،هها يؤدم إلى خمؽ طفؿ دكف
هستكل الذكاء الهطمكب في ٌذي الهرحمة هقارىة باألطفاؿ اآلخريف الهمتحقيف بالهدارس كالذيف

يىالكف فرصة لمتعميـ بشكؿ أفضؿ هف أقراىٍـ الهكجكديف في سكؽ العهؿ ،كها يؤدم العهؿ إلى

اىخفاض قدرة الطفؿ عمى التفكير بشكؿ سميـ هها يعيؽ هراحؿ الىهك العقمي لمطفؿ كيؤثر عميٍا
بشكؿ كبير ،كال تتاح لمطفؿ الفرصة ألف يهر بهراحؿ الىهك العقمي الطبيعية الهىاسبة لعهري في ٌذي

الهرحمة

كعميً يهكف القكؿ أىً يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عىد هستكل داللة ( ).05لعهالة
األطفاؿ في قطاع غزة عمى تدىي هستكل التطكر الهعرفي لؤلطفاؿ ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف
عهؿ الطفؿ لً أثر كبير عمى تدىي هستكل التطكر الهعرفي عىد الطفؿ العاه ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،حيث أف ٌذي
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الهرحمة هف حياة الطفؿ هرىة كيككف فيٍا الطفؿ في حالة هف التشكيؿ كالتككيف القابمة لمتغيير

كالتعديؿ أكثر هف أم هرحمة ىهائية أخرل ،كيككف الطفؿ أكثر استجابة لمهكاقؼ كالتدخبلت

اإلرشادية التي تقدـ لً ،كبالعهؿ يفقد الطفؿ كؿ ٌذي األهكر ،كبالتالي فإف العهؿ يخمؽ طفبلن أهيان

جاٌبلن غير هثقؼ هحدكد االطبلع كالهدارؾ ،هىغهس كهىٍؾ في سكؽ العهؿ الذم ال يرحـ  ،كال
يهارس أبسط حقكقً في التعميـ ،كالذم بدكري سكؼ يساٌـ في ٌدـ أساس كلبىة هٍهة في بىاء
الهكارد البشرية التي يقاـ عميٍا أم هجتهع ىاجح كتبىى عميٍا هؤسسات الكطف ،كبدالن هف أف ىعد

جيبلن قاد انر عمى البىاء كالتعهير كلديً هف القدرات الهعرفية ها يكفي ألف يككف صاحب هٍىة أك

كظيفة تحفظ لً هكاىة جيدة كهٍهة في هؤسسات هتيىة كقكية ،ىجد طفبلن هعدهان كضائعان بيف الجٍؿ

كاألهية.

كها أف الطفؿ في سكؽ العهؿ ال يهتمؾ الكقت الكافي ليطكر تفكيري كهستكل اطبلعً
كثقافتً كال يستطيع هكاكبة التطكر التكىكلكجي في الهجتهع هف حكلً الىشغالً في أهكر العهؿ

اليكهية ،أها بالىسبة لمقدرة عمى القراءة كالكتابة  ،فإىٍا تتأثر بشكؿ كبير ،حيث أف الطفؿ بعيد عف
هقاعد الدراسة كفي هعظـ األحياف ال يتكجً الطفؿ العاهؿ لمهدرسة ،كال تتكفر لً الفرصة الكافية

لتعمـ الق ارءة كالكتابة بشكؿ جيد ،كبهركر الكقت يصبح ال يعرؼ القراءة كالكتابة كيفقد حتى الرغبة
في التعميـ كالتكجً لمهدرسة.

كها اف تككيف الهفاٌيـ كادراكٍا بالىسبة لمطفؿ العاهؿ يتأثر كثي انر بسبب لعهؿ حيث يفقد

القدرة عمى التهييز بيف الخطأ كالصكاب كتختمط عىدي القدرة عمى تككيف هفاٌيـ جيدة كصحيحة عف
العدؿ كالصدؽ في الهجتهع هها يؤدم بالتأكيد إلى الضياع كاالىحراؼ.

كاتفقت ىتائج الدراس ػ ػ ػ ػة هع دراسػ ػ ػ ػ ػ ػة أبك زاي ػ ػ ػ ػد ( ،)2010كدراس ػ ػ ػ ػ ػة أبػ ػ ػك هطػ ػ ػ ػ ػ ػر

( ،)2005كدراسة  )2014( Danielفيها يتعمؽ بتدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى القراءة كالكتابة
كالقدرة عمى التعمـ كتدىي هستكل التحصيؿ الدراسي  ،كٌذا يعزل إلى تقارب الفترة الزهىية التي

طبقت فيٍا ٌذي الدراسات ،كها اتفقت هع دراسة أبكٌيف ( )2005فيها يتعمؽ بتدىي رغبة الطفؿ
العاه ػ ػ ػؿ في التعميـ ،كاتفقت هع دراس ػ ػة أبك زيػ ػ ػ ػد ( ،)2002كدراسػ ػ ػة دى ػ ػداف ( )2013كدراسػ ػة
 ،)2013( Gulsen Kiralفيها يتعمؽ بأف عهالة األطفاؿ تزيد هف التسرب الهدرسي ،كٌذا يعزل
إلى أٌهية هكضكع التسرب الهدرسي كها لً هف أثر سمبي عمى األطفاؿ بالىسبة لٍذي الدراسات.
كاتفقت ىتائج ٌذي الدراسة

ك ػ ػػذلؾ هع د ارس ػ ػػة ال ػ ػػكحش ( ،)2003كد ارس ػ ػ ػػة ىشػ ػ ػ ػ ػكاف

( ،)2012كد ارسػ ػ ػػة  ،)2008( K.Devi and Gautam Rayكدراسة
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Ranjan and

 )2014( Geoffreyفيها يتعمؽ بتدىي هستكل االطبلع كالثقافة لدل الطفؿ العاهؿ ،كالتأثير
السمبي لمعهؿ عمى هراحؿ الىهك العقمي كالتطكر الهعرفي لمطفؿ ،كذلؾ يعزل إلى اف هجتهع ٌذي
الدراسة ٌك هجتهع عاـ كأشهؿ هف هجتهع ٌذي الدراسات التي اقتصرت عمى األطفاؿ العاهميف

فقط ،كفئات عهرية هحددة ،كاتفقت هع دراسة الجهعية الكطىية لمديهقراطية كالقاىكف ( )2009فيها

يتعمؽ بتأثير العهؿ السمبي عمى إدراؾ كتككيف الهفاٌيـ الهجردة لدل األطفاؿ العاهميف كتدىي

هٍارات التعبير كالتكاصؿ لديٍـ ،كذلؾ يعكد إلى تشابً طبيعة الهرحمة التي تهر بٍا الببلد التي

طبقت فيٍا الدراستاف كٌي قطاع غزة.

89

-2الفرضية الثانية :يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).05لعمالة األطفال في
قطاع غزة عمى ضعف تنمية القدرات والميارات لألطفال.

تـ استخداـ اختبار  Tلهعرفة ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت درجة الهكافقة

الهتكسطة كٌي  3أـ ال .الىتائج هكضحة في جدكؿ ).(5.7
جدول ()5.7

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " القدرات والميارات واإلبداع
لدى الطفل العامل "

8
9
10

المتوسط الحسابي

7

يؤثر عهؿ الطفؿ سابان عمى تىهية الشخصية كتعزيزٌا
هف خبلؿ العهؿ  ،كتككيف صكرة إيجابية عف ىفسً.

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي القدرات كالهٍارات
كاكتساب هٍارات كخبرات جديدة هف خبلؿ العهؿ.
يؤدم عهؿ الطفؿ إلى خفض القدرة عمى التعاهؿ هع
الهشكبلت كحمٍا.
يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى االبتكار
كالتعبير عف الىفس.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى االستقبلؿ
كاالعتهاد عمى الىفس كتحهؿ الهسؤكلية.

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي ركح االىتهاء كالتعاكف.
يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى التطكير الذاتي  ،كادراؾ
الطفؿ لذاتً كتطكيرٌا.

جميع فقرات المجال معاً

3.54

70.75

*0.000

4

3.75

*0.000 10.11 75.00

1

3.51

70.26

6.29

*0.000

6

3.66

73.16

8.84

*0.000

2

3.46

69.13

5.69

*0.000

7

3.31

66.29

3.80

*0.000

8

3.54

70.75

6.66

*0.000

4

2.88

-1.30 57.50

0.196

10

2.97

-0.30 59.49

0.768

9

3.55

71.07

6.70

*0.000

3

3.42

68.33

7.22

*0.000

* الهتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة .α ≥ 0.05
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النسبي

6

االجتهاعية.

المتوسط الحسابي

5

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي تطكير هٍارات الهشاركة

قيمة االختبار

4

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تىهية القدرات اإلبداعية.

().Sig

3

كحب االستطبلع كالهيؿ لمتساؤؿ.

القيمة االحتمالية

2

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى االستكشاؼ كالبحث

6.70

الترتيب

م

1

الفقرة

هف جدكؿ ( )5.7يهكف استخبلص ها يمي:
الهتكسط الحسابي لمفقرة الثاىية " يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تىهية القدرات اإلبداعية "

يساكم ( 3.75الدرجة الكمية هف  )5أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي  ،%75.00قيهة االختبار

 ،10.11كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد
هستكل داللة  ،α ≥ 0.05هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة
الهكافقة الهتكسطة كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة بدرجة كبيرة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي

الفقرة.

الهتكسط الحسابي لمفقرة الثاهىة " يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى

القدرة عمى االستقبلؿ

كاالعتهاد عمى الىفس كتحه ػ ػ ػؿ الهسؤكلي ػ ػ ػة " يس ػ ػ ػاكم  2.88أم أف الهتكسػ ػط الحسابي الىسبي

 ،%57.50قيهػ ػ ػة االختب ػ ػ ػار  ،-1.30كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم  0.196لذلؾ تعتبر
ٌذي الفقرة غير دالة إحصائيان عىد هستكل داللة  ، α ≥ 0.05هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة
االستجابة لٍذي الفقرة ال يختمؼ جكٌريا عف درجة الهكافقة الهتكسطة كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ

هكافقة هتكسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.
بشكؿ عاـ يهكف القكؿ بأف الهتكسط الحسابي يساكم  ،3.42كأف الهتكسط الحسابي

الىسبي يساكم  ،%68.33قيهة االختبار  ،7.22كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم 0.000
لذلؾ يعتبر هجاؿ "القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ " داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة

 ، α ≥0.05هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذا الهجاؿ يختمؼ جكٌريان عف درجة
الهكافقة الهتكسطة كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة بدرجة كبيرة هف قبؿ أفراد العيىة عمى فقرات
ٌذا الهجاؿ.

كٌذا يشير إلى أف العهؿ ال يتيح الفرصة لمطفؿ الف يىهي قدراتً عمى اإلبداع ،كيعهؿ عمى
ٌدـ كتشكيً التفكير كالشخصية اإلبداعية عف طريؽ ٌدـ ها يهتمكً الطفؿ هف قدرات هف الههكف

أف يكظفٍا هستقببلن في أعهاؿ كأفكار إبداعيً تخمؽ هىً قائدان ىاجحان يساٌـ في بىاء هؤسسات
كطىً.

كها أف العهؿ يسٍـ في تككيف صكرة سمبية لمطفؿ عف ذاتً كتطكيرٌا ،كيخمؽ لدل الطفؿ

شعك انر بأىً أقؿ هف غيري هف األطفاؿ في هثؿ عهري ،كيحرـ العهؿ الطفؿ هف القدرة عمى تطكير

ذاتً بحيث ال تتاح لً الفرصة ألف يستكشؼ ذاتً هف خبلؿ البحث كاالطبلع ،كيقضي العهؿ عمى
قدرة الطفؿ عمى البحث كحب االستطبلع كالتساؤؿ ،كال يتيح لً الفرصة لههارسة استكشاؼ األشياء
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هف حكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػً ،حيث يككف هثقؿ بٍهكـ كأهكر العهؿ ،كيدفع العهؿ الطفؿ ألف يككف هفٍكهان كصكرة

سمبية عف ىفسً بأىً أقؿ هف غيريٌ ،ذا يؤدم إلى اىعزاؿ الطفؿ عف الهشاركة الفعالة في الهجتهع،
كأف يككف لً عبلقات اجتهاعية هع الىاس هف حكلً كأقراىً في هثؿ عهري.

كبىاء عميً يهكف القكؿ أىً يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عىد هستكل داللة ( ).05لعهالة
ن
األطفاؿ في قطاع غزة عمى ضعؼ تىهية القدرات كالهٍارات لؤلطفاؿ ،كٌذا يشير إلى أف عهؿ
الطفؿ يؤثر كبدرجة كبيرة عمى القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أىىا

لكي ىحصؿ عمى طفؿ سميـ قاد انر عمى أف يككف رجبلن قائدان في الهستقبؿ ،يجب أف ىكفر لً كؿ
اإلهكاىات الهتاحة  ،كاف ال ىثقؿ كاٌمً بأعباء العهؿ التي تقضي عمى قدراتً كهكاٌبة كتقتؿ حتى

ركح االبداع لديً ،كها أىً هف خبلؿ العهؿ ال تتكفر لمطفؿ أم فرص لمتكجيً كاإلرشاد التعميهي
كالهٍىي ذات االرتباط بهتطمبات الطفؿ كالهجتهع التي عف طريقٍا يستطيع الطفؿ أف يتعرؼ عمى

ها يهتمكً هف طاقات كقدرات كهكازىتٍا بطهكحاتً كرغباتً لتحقيؽ أٌداؼ سميهة ككاقعية كاختيار

هستقبمً الهٍىي بها يتىاسب هع هيكلً كرغباتً.

كها أف العهؿ ال يتيح لمطفؿ الفرصة الكتساب خبرات جديدة هف خبلؿ العهؿ الذم
يهارسً ،حيث أف هعظـ األعهاؿ التي يقكـ بٍا األطفاؿ ٌي أعهاؿ ركتيىية كهرٌقة كال تضيؼ أم

شيء جديد عمى خبرة كقدرة الطفؿ العاهؿ.

كهف جٍة أخرل ربها يتيح العهؿ لمطفؿ الفرصة لمتعاهؿ هع الهشكبلت التي تكاجًٍ أثىاء
يكهً ،كتعطيً القدرة عمى حمٍا بهفردي  ،هها يتيح لً فرصة االعتهاد عمى ىفسً في حؿ هشكبلتً،

كربها يككف العهؿ سببان في تحهؿ الطفؿ لمهسئكلية هىذ صغري  ،كيزيد هف قدرتً عمى االستقبلؿ
بىفسً كيخمؽ ركح التعاكف كاالىتهاء لدل الطفؿ  ،كلكف ترل الباحثة أف كؿ ٌذي األهكر ال تأتي في
كقتٍا الهىاسب  ،حيث أف ٌذي الهرحمة ٌي هف أٌـ هراحؿ البىاء في حياة الطفؿ كال يجكز تحهيؿ

الطفؿ أعباء كهسؤكليات ال تتىاسب هع عهري كيككف هجب انر عمى تحهمٍا كالقياـ بٍا  ،ألىٍا سكؼ
تىعكس سمبان عمى شخصية الطفؿ كهداركً كآرائً كتككيف قدراتً كهفاٌيهً تجاي الحياة كاآلخريف ،
كربها تدفع بً في االتجاي الهعاكس كتككيف صكرة سمبية عف االعتهاد عمى الذات كتحهؿ الهسؤكلية

كركح التعاكف.
كاتفقت ىتائج الدراسة في ٌذا اإلطار هع ىتائج دراسة هحافظة ( )2011فيها يتعمؽ بتأثير

العهؿ السمبي عمى قدرات كهٍارات كابداع الطفؿ  ،كيعزل ذلؾ إلى تقارب الفترة الزهىية التي طبقت

فيٍا الدراستاف ،كفي ىفس الكقت اختمفت هعٍا فيها يتعقؿ بتأثير العهؿ عمى قدرة الطفؿ عمى
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االستقبلؿ كتحهؿ الهسؤكليػ ػ ػ ػ ػة  ،كيع ػ ػزل ذلؾ إلى االختبلؼ في هجتهع الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػة ،كها اتفقت

ىتائ ػ ػ ػج الدراس ػ ػ ػ ػ ػة هع دراس ػ ػ ػ ػة عمى كآطكز ( ،)2011فيها يتعمؽ بتأثير العهؿ السمبي عمى تككيف

شخصية الطفؿ كتىهية قدراتً اإلبداعية ،كيعزل ذلؾ إلى تقارب الفترة الزهىية التي طبقت فيٍا

الدراستاف.

كاختمفت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة كاظـ ( ،)2011فيها يتعمؽ بقدرة الطفؿ العاهؿ عمى
التعاهؿ هع الهشكبلت التي يكاجٍٍا أثىاء العهؿ ،كيعزل ذلؾ إلى االختبلؼ في هجتهع الدراسة.
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-3الفرضية الثالثة :يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).05لعمالة األطفال
في قطاع غزة عمى نقص الخبرة المينية لألطفال.

تـ استخداـ اختبار  Tلهعرفة ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة

الهكافقة الهتكسطة كٌي  .3الىتائج هكضحة في جدكؿ )(5.8
جدول ()5.8

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " الخبرة المينية لمطفل العامل "
المتوسط الحسابي

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبار

().Sig

القيمة االحتمالية

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى التزكد بالقدر الكافي هف الهعمكهات عف

الترتيب

م

1

الفقرة

3.41

68.25

4.76

*0.000

9

2

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى تقديـ إضافات جديدة لمعهؿ.

3.46

69.25

5.95

*0.000

7

3

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى اتقاف عهمً كالتدرب عميً بشكؿ جيد.

3.24

64.75

2.67

*0.008

14

4

تدىي فرص الطفؿ العاهؿ لتطكير العهؿ كتحسيىً.

3.36

67.13

4.43

*0.000

12

5

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل الثقافة الهٍىية.

3.34

66.88

3.94

*0.000

13

3.37

67.38

4.19

*0.000

11

3.69

73.88

8.44

*0.000

4

3.60

72.00

6.97

*0.000

5

3.45

69.00

5.45

*0.000

8

 10تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى التركيز كاالعتهاد عمى الىفس في عهمً.

3.40

68.05

4.83

*0.000

10

 11هستكل أداء الطفؿ العاهؿ يتأثر سمبان بطبيعة العهؿ الذم يقكـ بً.

3.80

*0.000 10.07 75.95

1

3.74

74.84

8.96

*0.000

2

3.71

74.13

8.87

*0.000

3

3.60

72.00

7.46

*0.000

5

3.51

70.24

8.62

*0.000

6
7
8
9

12
13
14

سكؽ العهؿ كالهٍف الهختمفة.

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي القدرة عمى القياـ بعهمً بدقً كاتقاف

ككفاءة كفعالية.

تدىي خبرة كهٍارة الطفؿ العاهؿ في التعاهؿ هع القضايا الهٍىية.
يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تىهية االتجاٌات اإليجابية ىحك تقدير
الذات كاحتراـ العهؿ كالعهاؿ .

يؤثر عهؿ الطفؿ عمى القدرة عمى اتخاذ ق اررات هىاسبة في عهمً

اليكهي.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى فرصة التزكد بالهعمكهات كالخبرات
الهٍىية الكافية كتكفير الفرصة لتعمـ هٍىة الهستقبؿ.

يؤثر العهؿ سمبان عمى اكتشاؼ األطفاؿ العاهميف لقدراتٍـ كهيكلٍـ
الهٍىية عف طريؽ العهؿ الفعمي.

يؤثر العهؿ سمبان عمى إثراء هدركات الطفؿ عف الهحيط الهٍىي هف
حكلً.

جميع فقرات المجال معاً

* الهتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة .α ≥ 0.05
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هف جدكؿ ( )5.8يهكف استخبلص ها يمي:
 -الهتكسط الحسابي لمفقرة الحادية عشر " هستكل أداء الطفؿ العاهؿ يتأثر سمبان بطبيعة العهؿ

الذم يقكـ بً " يساكم ( 3.80الدرجة الكمية هف  )5أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي ،%75.95

قيهة االختبار  ،10.07كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة

إحصائيان عىد هستكل داللة  ،α ≥ 0.05هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد

زاد عف درجة الهكافقة الهتكسطة كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة بدرجة كبيرة هف قبؿ أفراد
العيىة عمى ٌذي الفقرة.

 -الهتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة " تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى اتقاف عهمً كالتدرب عميً بشكؿ

جيد " يساكم  3.24أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي  ،%64.75قيهة االختبار  ،2.67كأف
القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد هستكل داللة

 ، α ≥0.05هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة الهكافقة
الهتكسطة كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.

 -بشكؿ عاـ يهكف القكؿ بأف الهتكسط الحسابي يساكم  ،3.51كأف الهتكسط الحسابي الىسبي

يساكم  ،%70.24قيهة االختبار  ،8.62كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ

يعتبر هجاؿ " الخبرة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ " داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة  ، α ≥ 0.05هها
يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذا الهجاؿ يختمؼ جكٌريان عف درجة الهكافقة الهتكسطة

كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة بدرجة كبيرة هف قبؿ أفراد العيىة عمى فقرات ٌذا الهجاؿ.

إف طبيعة العهؿ الذم يقكـ بً الطفؿ تؤدم إلى تدىي هستكل أداء الطفؿ كتعزك الباحثة ذلؾ ،إلى

أف هعظـ األعهاؿ التي يقكـ بٍا األطفاؿ ٌي أعهاؿ ركتيىية ،كفي كثير هف األحياف ٌي أعهاؿ
شاقة ال تتىاسب حتى هع القدرة الجسدية لمطفؿ كٌذا بالتالي سكؼ يىعكس سمبان عمى تحسيف أدائً،

كيفقدي حتى الرغبة في تحسيف ٌذا األداء.

كها أف األعهاؿ التي يقكـ بٍا األطفاؿ ال تزكدٌـ بقدر كافي هف الهعمكهات عف سكؽ
العهؿ ،كليس ٌىاؾ أم هجاؿ لتحسيف كتطكير ٌذا العهؿ ،كيعكد ذلؾ إلى أف العهؿ الذم يقكـ بً
الطفؿ ال يقكـ عمى أسس عمهية كهٍىية سميهة ،إضافة إلى أف أصحاب العهؿ ال يعطكف الطفؿ

العاهؿ الفرصة لكي يتعمـ الهٍىة جيدان كيطكر هف ىفسً ،كيقتصر عهمً عمى األعهاؿ الهرٌقة
الركتيىية التي ال تتيح لً فرصة لمتفكير كاالستكشاؼ ،كال بهىح األطفاؿ هعمكهات هفيدة تزيد هف
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هعرفتٍـ بسكؽ العهؿ كتخمؽ لديٍـ ثقافة هٍىية ربها تساعدٌـ في تحسيف أكضاعٍـ  ،كٌذا يحرهٍـ
هف التزكد بالهعمكهات كالخبرات الهٍىية الكافية لتكفير فرصة لتعمـ هٍىة في الهستقبؿ.

كعميً يهكف القكؿ أىً يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عىد هستكل داللة ( ).05لعهالة

األطفاؿ في قطاع غزة عمى ىقص الخبرة الهٍىية لؤلطفاؿ ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف البيئة التي
يعهؿ فيٍا الطفؿ كالتي تفتقر إلى أدىى الهقكهات الهٍىية كالحياتية ال تساعد الطفؿ عمى اثراء

ثقافتً الهٍىية كالتعرؼ عمى أىكاع الهٍف الهختمفة في سكؽ العهؿ كههارستٍا بشكؿ هفيد ،كال

تضيؼ إلى هعرفة الطفؿ خبرة جديدة في العهؿ كههارسة فعالة يستفيد هىٍا عمى الصعيد الهٍىي ،
كبالتالي ال يكجد ٌىاؾ أم فرصة لمطفؿ لتحسيف كتطكير كضعً الهٍىي ،كال يتـ تقديـ أم إضافة

إيجابية إلى خبراتً في العهؿ ،كبالطبع سكؼ يىعكس كؿ ٌذا بالسمب عمى هستكل أداء كتركيز

الطفؿ كدرجة اتقاىً لؤلعهاؿ التي يقكـ بٍا ،كها أف غياب الدكر الفاعؿ لك ازرة العهؿ حكؿ حهاية
الطفؿ هف العهؿ كحفظ حقكقً في الحياة العيش بكراهة يساٌـ في زيادة الكضع الهٍىي سكء

بالىسبة لمطفؿ.

إف الطفؿ هرغـ كهجبر عمى العهؿ ،قياهً بأعهاؿ ال يحبٍا كال تتىاسب هع رغباتً كقدراتً

كهيكلً الهٍىية يىعكس بالسمب عمى ٌذي القدرات كالهيكؿ ،كها أف عدـ تكفير بيئة هىاسبة لمعهؿ،
كالضغكط اليكهية التي يتعرض لٍا أثىاء عهمً كاألعهاؿ الهرٌقة كالركتيىية التي يقكـ بٍا ،كالعىؼ

الذم يستخدـ ضد الطفؿ العاهؿ ،كؿ ذلؾ يؤدم إلى عدـ قياهً بعهمً بدقة كفعالية ،كيقمؿ هف
تركيزي كأداءي في العهؿ ،كيفقدي الخبرة كالهٍارات في التعاهؿ هع القضايا الهٍىة اليكهية ،كيفقدي

احتراهً لمعهؿ كالعهاؿ ،كيحد هف قدرتً عمى اتخاذ قرار هىاسب يتعمؽ بعهمً اليكهي.
كلقد اتفقت ىتائج الدراسة هع دراسة الشاهي كأبك عيطة ( ،)2003كدراسة جاهعة بيرزيت

( )2005كدراسة بكليفيً ( ،)2000فيها يتعمؽ بأف العهؿ يؤثر سمبان عمى تكفير الفرصة الهىاسبة
لمتدريب كالتزكد بالقدر الكافي هف الهعمكهات عف الهٍف السابقة ،كيعزل ذلؾ إلى اختبلؼ هجتهع
الدراسة كالفارؽ الزهىي في تطبيؽ ٌذي الدراسات ،كاتفقت هع دراسة هجيد ( ،)2012كدراسة كاظـ

( ،)2011كدراسة الغكؿ ( ،)2010فيها يتعمؽ بتدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى اتقاف عهمً كالتدرب

عميً بشكؿ جيد ،كيعزل ذلؾ إلى تقارب الفترة الزهىية التي طبقت فيٍا ٌذي الدراسات ،كها كاختمفت
ىتائج الد ارس ػ ػ ػػة هع دراسػ ػ ػ ػ ػة  ،)2009( Jennie Johanssonكدراسة

F.Tabassum,

 ،)2004( L.A.Baigفيها يتعمؽ بتدىي هستكل الثقافة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ كقدرتً عمى اتخاذ
ق اررات هىاسبة في عهمً اليكهي كيعزل ذلؾ إلى االختبلؼ في هجتهع الدراسة.
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-4الفرضية الرابعة :يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).05لعمالة األطفال
في قطاع غزة عمى نقص الخبرة الحياتية لألطفال.

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلهعرفػػة هػػا إذا كاىػػت هتكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػى درجػػة الهكافقػػة

الهتكسطة كٌي  3أـ ال .الىتائج هكضحة في جدكؿ).)5.9
جدول ()5.9

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " الخبرة الحياتية لمطفل العامل "
المتوسط الحسابي

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى االستجابة لمهؤثرات الهختمفة هف حكلً.
تدىي القدرة عمى اكتساب الطفؿ العاهؿ الهيكؿ كاالتجاٌات كطرؽ

النسبي

العاهؿ.

المتوسط الحسابي

5

يؤثر العهؿ سمبان في تككيف السمكؾ الشخصي السكم لدل الطفؿ

قيمة االختبار

4

األهكر الحياتية هف حكلً.

().Sig

3

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى اإلدراؾ كالتخيؿ كالتفكير الكافي لمتعاهؿ هع

القيمة االحتمالية

2

تدىي هستكل الكعي الكافي لمطفؿ العاهؿ ألداء عهمً كههارسة حياتً.

الترتيب

م
1

الفقرة

*0.000 11.09 77.38 3.87

2

*0.000 10.61 76.13 3.81

4

*0.000 11.03 77.22 3.86

3

*0.000

11

71.88 3.59

*0.000

7

*0.000 14.70 79.50 3.98

1

74.75 3.74

9.91

*0.000

5

8

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تحقيؽ كتىهية القدرات العقمية.

74.63 3.73

9.61

*0.000

6

9

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى تقبؿ اآلخريف كاالستفادة هف خبراتٍـ.

72.58 3.63

7.76

*0.000

8

 10تدىي خبرة االتصاؿ كالتكاصؿ لدل الطفؿ هع الهجتهع حكلً.

72.41 3.62

7.69

*0.000

9

 11يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تحسيف الفرص الحياتية.

72.36 3.62

8.14

*0.000

10

71.70 3.58

7.23

*0.000

12

6
7

12

التعبير عف االىفعاالت  ،كاكتساب القيـ كالعادات هف بيئة العهؿ

الهحيط بً.

الىهط الثقافي السائد في بيئة العهؿ يؤثر سمبان عمى تشكيؿ شخصية

الطفؿ العاهؿ هف جكاىبٍا العقمية كالهٍارية.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى إضافة هعىى إيجابي عمى هختمؼ الهٍارات
كالهعارؼ الهكتسبة.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى إحساس الطفؿ العاهؿ بالهسؤكلية تجاي
البيئة كالهجتهع  ،كتجاي ثقة الطفؿ بىفسً كتقديري لذاتً.

73.50 3.68

7.62
8.70

*0.000 13.46 74.45 3.72

جميع فقرات المجال معاً

* الهتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة .α ≥ 0.05
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هف جدكؿ ( )5.9يهكف استخبلص ها يمي:
 الهتكسط الحسابي لمفقرة السادسة " الىهط الثقافي السائد في بيئة العهؿ يؤثر سمبان عمى تشكيؿشخصية الطفؿ العاهؿ هف جكاىبٍا العقمية كالهٍارية " يساكم ( 3.98الدرجة الكمية هف  )5أم أف

الهتكسط الحسابي الىسبي  ،%79.50قيهة االختبار  14.70كأف القيهة االحتهالية ()Sig.
تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد هستكل داللة  ، α ≥ 0.05هها يدؿ عمى
أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة الهكافقة الهتكسطة كٌي  3كٌذا يعىي أف

ٌىاؾ هكافقة بدرجة كبيرة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.

 الهتكسط الحسابي لمفقرة الثاىية عشر " يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى إحساس الطفؿ العاهؿبالهسؤكلية تجاي البيئة كالهجتهع  ،كتجاي ثقة الطفؿ بىفسً كتقديري لذاتً " يساكم  3.58أم أف

الهتكسط الحسابي الىسبي  ،%71.70قيهة االختبار  7.23كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم

0.000لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد هستكل داللة  ، α ≥ 0.05هها يدؿ عمى أف

هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة الهكافقة الهتكسطة كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ
هكافقة بدرجة كبيرة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.
 -بشكؿ عاـ يهكف القكؿ بأف الهتكسط الحسابي يساكم  ،3.72كأف الهتكسط الحسابي الىسبي

يساكم  ،%74.45قيهة االختبار  13.46كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ
يعتبر هجاؿ " الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ " داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة  ، α ≥ 0.05هها
يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذا الهجاؿ يختمؼ جكٌريان عف درجة الهكافقة الهتكسطة

كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة بدرجة كبيرة هف قبؿ أفراد العيىة عمى فقرات ٌذا الهجاؿ.

كٌذا يشير إلى أف ٌذي الهرحمة العهرية هف حياة الطفؿ ٌي هرحمة اكتساب كتككيف خبرات

كهعارؼ جديدة بالىسبة لعالـ الطفؿٌ ،ذا في الكضع الطبيعي ،دكف هعكقات تعهؿ عمى تشكيً ٌذي
الهرحمة ،كالعهؿ يؤدم إلى ٌدـ كليس فقط تشكيً خبرات الطفؿ كادراكً ،كذلؾ يعكد إلى سٍكلة
تأثر الطفؿ بهؤثرات كضغكطات العهؿ التي تحرهً هف ههارسة حياي بشكؿ طبيعي.

كها أف الطفؿ العاهؿ ال يهر بهراحؿ ىهك طبيعية ىتيجة لضغكط كهؤثرات العهؿ السمبية

التي تىعكس سمبان عمى إدراؾ الطفؿ كتفكيري كطرؽ تعاهمً هع األهكر الحياتية هف حكلً ،كتتأثر

قدرة الطفؿ عمى االستجابة لمهؤثرات الهختمفة هف حكلً بسبب العهؿ ،كها أف ارٌاؽ كاٌؿ الطفؿ
بعهؿ هتكاصؿ طكاؿ اليكـ دكف رعاية أك تكجيً أك احتراـ يىعكس سمبان عمى تككيف السمكؾ

الشخصي لمطفؿ  ،كذلؾ يؤدم إلى االىحراؼ ،إضافة إلى أف هستكل الكعي لدل الطفؿ ككيفية
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أداءي لعهمً كقدرتً عمى اكتساب الهيكؿ كاالتجاٌات ،كطرؽ التعبير كاالىفعاالت تتأثر بشكؿ كبير
بسبب العهؿ ،كذلؾ يعكد إلى أف بيئة العهؿ التي يعيش فيٍا الطفؿ ال تساعدي عمى التطكر كالتقدـ،
كفي الغالب بيئة العهؿ ٌي الشارع ،كهاذا سكؼ يتعمـ الطفؿ هف الشارع ،حيث يتكاجد فيً هعظـ

الكقت في ظؿ غياب رقابة األٌؿ كالهسؤكليف ،كٌذا بالطبع يىعكس سمبان عمى تشكيؿ شخصية
الطفؿ هف كؿ الىكاحي ،سكاء الجاىب الهٍارم أك العقمي.

كعميً يهكف القكؿ أىً يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عىد هستكل داللة ( ).05لعهالة

األطفاؿ في قطاع غزة عمى ىقص الخبرة الحياتية لؤلطفاؿ العاهميف ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف
عهؿ الطفؿ يؤثر كبشكؿ كبير عمى الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ ،حيث أف الخبرة الحياتية ٌي

أفضؿ هعمـ ،فٍي تعيف اإلىساف عمى تحديد الهعكقات الهحتهمة ،كتعهؽ هعرفة الهرء بأهكر الحياة

الهختمفة ،كاألطفاؿ بحاجة إلى العكف كالهساعدة في حياتٍـ ألىٍـ يفتقركف إلى الخبرة في الحياة
كيتعمهكىٍا شيئان فشيئان هف خبلؿ الكسط الذم يعيشكف فيً ،كالعهؿ في الهرحمة التي يبدأ الطفؿ فيٍا

في تعمـ خبراتً كتجاربً في الحياة ،يقضى عمى فرصة تعمـ ٌذي الخبرات كالهٍارات الحياتية بشكؿ

كبير ،كتىشأ كتتككف لدل الطفؿ هفاٌيـ كخبرات سمبية تجاي حياتً أهكري اليكهية ،تؤدم إلى خمؽ
جيؿ يحهؿ فك انر كخبرات تدفع باتجاي خطير كسمبي يؤثر بالسمب عمى الهجتهع ككؿ.

إف الطفؿ أثىاء العهؿ يعيش في دائرة هغمفة ليس فيٍا أم إضافة ال تجديد كال اٌتهاـ هف
أم جٍة كاىت ،كبالتالي فإف عهؿ الطفؿ ال يضيؼ أم هعىى إيجابي عمى هختمؼ الهٍارات

كالهعارؼ الهكتسبة لمطفؿ ٌذا في حاؿ كجدت ،كيعيش الطفؿ في ٌذي الدائرة التي ال تتيح لً أم
فرصة لتعمـ ها ٌك هفيد كجديد عؿ الهستكل التعميهي كالثقافي ،كٌذا يفقد الطفؿ القدرة عمى

االتصاؿ كالتكاصؿ هع الهجتهع حكلً بطريقة سميهة ،كيؤثر سمبان عمى تىهية القدرات كالعقمية لدل
الطفؿ لعدـ كجكد أم جديد في بيئة العهؿ يؤدم إلى تطكير كتحقيؽ ٌذي القدرات.

العهؿ في حد ذاتً يكلد شعكر لدل الطفؿ بأىً أقؿ هف اآلخريف في ىفس عهري ،كٌذا يخمؽ

لديً شعكر بالىقص كيىعكس ذلؾ سمبان عمى احساس الطفؿ بالهسؤكلية تجاي بيئتً كهجتهعة كتجاي

ذاتً كىفسً ،كها أىً ليس ٌىاؾ أم فرصة لمطفؿ لتحسيف الفرص في الحياة ،حيث يتعاطى أج انر
بالكاد يغطي ىفقاتً اليكهية ،كليس ٌىاؾ أم فرصة لتطكير أك تحسيف عهمً أك العهؿ في هجاؿ

أفضؿ هها يعهؿ فيً يكفر لً عمى األقؿ عائدان هاديان أك هٍىيان يتىاسب هع ها يبذلً هف جٍد أثىاء
يكهً الشاؽ في العهؿ.
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كهف الهفركض أف الخبرة في الحياة في العادة تىقؿ اإلىساف هف حاؿ إلى حاؿ أفضؿ،

كالعهؿ ال يساعد الطفؿ عمى االىتقاؿ إلى حاؿ أفضؿ ،كعادة ها يتعمـ الطفؿ أهكر حياتً هف خبلؿ
الهشاركة الفعالة في هجتهعً ،كفي بيئة العهؿ ال تتاح لمطفؿ فرصة الهشاركة الفعالة التي تساعدي
عمى تعمـ كاكتساب خبرة في الحياة ،كتىهي قدراتً العقمية كتضيؼ هعىى إيجابي عمى هختمؼ

الخبرات كالهعارؼ الحياتية.

كها أف غياب الدكر الفاعؿ كالبىاء لمجٍات الهسؤكلة سكاء في القطاع الحككهي أك الهدىي،

يقمؿ هف فرص هساعدة الطفؿ في تعمـ خبراتً في الحياة بشكؿ هىاسب كيحرـ الطفؿ هف فرص
تحسيف سمككً كاالستجابة لمهؤثرات هف حكلً بشكؿ ايجابي كالتكاصؿ هع الهجتهع بشكؿ فعاؿ.
كاتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة عبد الٍادم ( ،)2009كدراسة أبك هطر (،)2005

فيها يتعمؽ بتأثير العهؿ سمبان عمى تحقيؽ كتىهية القدرات العقمية  ،كتحسيف الفرص الحياتية كتككيف
السمكؾ الشخصي لدل الطفؿ العاهؿ ،كيعزل ذلؾ إلى طبيعة الهرحمة التي تهر بً ببلد هجتهع

الدراسة ،كاتفقت هع دراسة هجيد ( ،)2012كدراسة عمى كآطكز ( ،)2011فيها يتعمؽ بالتأثير
السمبي لمىهط الثقافي السائد في بيئة العهؿ عمى تشكيؿ شخصية الطفؿ ،كذلؾ بسبب تقارب الفترة
الزهىية التي تهت فيٍا الدراسات.
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-5الفرضية الخامسة :يوجد تأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).05لعمالة األطفال
في قطاع غزة عمى تدني فرص توفر وظائف مستقبمية أفضل لألطفال.

تـ استخداـ اختبار  Tلهعرفة ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة

الهكافقة الهتكسطة كٌي  3أـ ال .الىتائج هكضحة في جدكؿ (.)5.10
جدول ()5.10

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " فرص توفر وظائف مستقبمية أفضل "
المتوسط الحسابي

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبار

().Sig

القيمة االحتمالية

تدىي تكفر الفرصة لمطفؿ العاهؿ لمحصكؿ عمى كظيفة في

الترتيب

م

1

الفقرة

*0.000 10.79 78.36 3.92

1

*0.000 11.38 77.36 3.87

4

76.46 3.82

9.85

*0.000

8

69.62 3.48

5.75

*0.000

11

5

تدىي فرصة الطفؿ العاهؿ في اختيار هٍىة الهستقبؿ.

75.70 3.78

9.87

*0.000

9

6

تؤثر الخبرة الهٍىية لؤلٌؿ سمبان في تحديد هٍىة الهستقبؿ.

73.50 3.68

7.95

*0.000

10

*0.000 10.87 76.86 3.84

6

*0.000 11.08 77.61 3.88

2

*0.000 11.57 77.47 3.87

3

*0.000 10.82 76.96 3.85

5

*0.000 11.77 76.48 3.82

7

2
3
4

7
8
9
10
11

الهستقبؿ.

تدىي تكفر فرص لمطفؿ العاهؿ لمتعمـ كالتدريب كاالستعداد
لهٍىة الهستقبؿ.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى اكتساب الهٍارات كالخبرات التي
تؤٌمً لكظيفة الهستقبؿ.

ال يعتبر عهؿ الطفؿ هدخبلن لحرفة أك هٍىة قد يزاكلٍا الطفؿ

هستقببلُ بهٍارة كاتفاف.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى الفرصة الطفؿ في تحقيؽ هكاىً
اجتهاعية جيدة تتىاسب هع طهكحاتً.

ال يساعد أصحاب العهؿ الطفؿ في االستعداد كالتكجيً ىحك

هٍىة الهستقبؿ.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان في تحديد الخيارات الهٍىية الهستقبمية
لمطفؿ العاهؿ.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى صقؿ الخبرات كالهٍارات العهمية
عمى أسس عمهية هٍىية هتيىة.

تدىي هستكل الىضج الهٍىي لمطفؿ العاهؿ ( التكيؼ هع
هتطمبات البيئة في كؿ الهراحؿ الهٍىية ).

*0.000 14.20 76.04 3.80

جميع فقرات المجال معاً

* الهتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة .α ≥ 0.05
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هف جدكؿ ( )5.10يهكف استخبلص ها يمي:
 الهتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تدىي تكفر الفرصة لمطفؿ العاهؿ لمحصكؿ عمى كظيفة فيالهستقبؿ " يساكم ( 3.92الدرجة الكمية هف  )5أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي  ،%78.36قيهة
االختبار  10.79كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة

إحصائيان عىد هستكل داللة  ،α ≥ 0.05هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد
زاد عف درجة الهكافقة الهتكسطة كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة بدرجة كبيرة هف قبؿ أفراد

العيىة عمى ٌذي الفقرة.

 -الهتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة " ال يعتبر عهؿ الطفؿ هدخبلن لحرفة أك هٍىة قد يزاكلٍا الطفؿ

هستقببلُ بهٍارة كاتقاف " يساكم  3.48أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي  ،%69.62قيهة االختبار

 5.75كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائيان عىد
هستكل داللة  ، α ≥ 0.05هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة

الهكافقة الهتكسطة كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة.

 -بشكؿ عاـ يهكف القكؿ بأف الهتكسط الحسابي يساكم  ،3.80كأف الهتكسط الحسابي الىسبي

يساكم  ،%76.04قيهة االختبار  14.20كأف القيهة االحتهالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ
يعتبر هجاؿ " فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ " داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة ، α ≥ 0.05
هها يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لٍذا الهجاؿ يختمؼ جكٌريان عف درجة الهكافقة الهتكسطة

كٌي  3كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة بدرجة كبيرة هف قبؿ أفراد العيىة عمى فقرات ٌذا الهجاؿ.

كيشير ذلؾ إلى أف أم هٍىة بحاجة إلى إعداد جيد كتدريب كتعميـ كاستعداد كخبرة ،كليس

ٌىاؾ في البيئة التي يعهؿ فيٍا الطفؿ ها يقدـ لً شيء هها سبؽ ،حيث أف األعهاؿ التي يقكـ بٍا
األطفاؿ ٌي أعهاؿ ركتيىية كهرٌقة لمطفؿ كليس فيٍا أم فرصة لتعمـ هٍىة جيدة عمى أسس هٍىية

سميهة تصمح ألف تككف هدخبلن لهٍىة في الهستقبؿ.
كها أف هعظـ األطفاؿ يعهمكف في هٍىة كاحدة كال يتيح لٍـ أرباب العهؿ فرصة لتعمـ الهٍىة
بشكؿ ج يد ،ال يتمقكف أم تدريب يساعدٌـ عمى اكتساب خبرات كهٍارات عمى أسس عمهية كهٍىية
جيدة ،كبالتالي فأف الخيارات هحدكدة جدان إف لـ تكف هعدكهة أهاـ ٌؤالء األطفاؿ.

حيث أف الطفؿ هرغـ عمى أداء عهؿ هعيف سكاء أحبً أـ ال ،سكاء لديً الرغبة كالهيكؿ
لمعهؿ في ٌذا الهجاؿ أـ ال ،إضافة لعدـ تمقيً التعميـ كالتدريب الجيديف ،كافتقاري لمخبرة الحياتية

كالهٍىية ،كٌذي االشياء تعتبر أساسان هٍهان لتعمـ أم هٍىة.
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كؿ ٌذي األسباب هجتهعة تقمؿ هف فرص حصكؿ ٌذا الطفؿ عمى كظيفة هستقبمية كتحرهً فرصة

التدريب كالتعمـ الجيد لٍذي الهٍىة ،كال يككف أهاـ الطفؿ خيار آخر في اختيار هٍىة الهستقبؿ،
كتىعدـ فرصة كجكد خيارات هٍىية هستقبمية لٍذا الطفؿ ىظ انر الفتقاري إلى أسس تعمـ ٌذي الهٍف.
كيىاء عميً يهكف القكؿ أىً يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عىد هستكل داللة ( ).05لعهالة
ن
األطفاؿ في قطاع غزة عمى تدىي فرص تكفر كظائؼ هستقبمي ػة أفضؿ لؤلطفاؿ ،كتعزك الباحثة
ذلؾ إلى أف الطفؿ الذم يعهؿ في سف هبكرة كفي هرحمة هٍهة لمبىاء الهعرفي كالتطكر العقمي ،ال

تتاح لً الفرصة الجيدة في ىيؿ حقً في التعميـ الهدرسي ،كيىعكس ذلؾ عمى قدرتً عمى تكسيع
هفاٌيهً كادراكً لمهتغيرات الهختمفة هف حكلً ،كيؤثر عمى هراحؿ ىهكي العقمي كالهعرفي ،كال تتاح
لً فرصة التعميـ كالتدريب الجيديف باعتبار أىٍها األساس لتعمـ أم هٍىة.

اف العهؿ بحد ذاتً يحهؿ الطفؿ أعباء كثيرة تفكؽ قدراتً الىفسية كالجسدية كالعقمية ،كٌذا
يىعكس بالسمب عمى هستكل الىضج الهٍىي لمطفؿ كقدرتً عمى التكيؼ هع هتطمبات العهؿ في كؿ

هرحؿ الهٍىة التي يعهؿ بٍا ،كٌذا يحرـ الطفؿ هف فرصة تحقيؽ هكاىة اجتهاعية جيدة في
الهستقبؿ تتىاسب هع قدراتً كطهكحً ،حيث أف العهؿ في ٌذي الهرحمة العهرية هف هراحؿ الىهك
كالتطكر العقمي كالجسهي كالفكرم يحبط هف قدرات الطفؿ كرغباتً كهٍاراتً ،كيقمؿ هف فرص

التعميـ كالتدريب كالخبرات التي ٌي أساس لتعمـ أم هٍىة هستقبمية.

فها الذم سيككف عميً ٌذا الطفؿ هستقببلن ،الذم ال يهتمؾ هف الهؤٌبلت العمهية كالهٍىية

كحتى الىفسية كاالجتهاعية التي هف الههكف أف تتيح لً فرصة عهؿ هستقببلن في كظيفة هحترهة
تضهف لً هكقع اجتهاعي جيد يتىاسب هع طهكحاتً كقدراتً.

اتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة ) Sultn Bilge Kara(2014فيها يتعمؽ بأف العهؿ

يؤثر سمبانعمى هستكل الىضج الهٍىي لمطفؿ العاهؿ ،كتدىي الفرص في اختيػار هٍى ػ ػ ػ ػ ػ ػة

الهستقبػ ػ ػ ػ ػؿ ،كيعزل ذلؾ إلى التقارب في الفترة الزهىية التي طبقت فيٍا الدراستاف ،كاتفقت أيضان هع
ىتائج دراسة الدكيبي ( ،)2010كدراسة السيسي ( )2007فيها يتعمؽ بكجكد عبلقة سمبية بيف عهؿ

الطفؿ كفرص تكفر كظائؼ في الهستقبؿ ،كعدـ اعتبار العهؿ ىقطة االىطبلؽ ىحك الهستقبؿ
الهٍىي  ،كأف العهؿ ال يكفر لٍـ في الهستقبؿ كضع اجتهاعي جيد.

كبىاء عمى ها سبؽ سيتـ تحميؿ جهيع الهجاالت (عهالة األطفاؿ في قطاع غزة كأثرٌا عمى
ن
الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة):
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تـ استخداـ اختبار  Tلهعرفة ها إذا كاىت هتكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة الهكافقة

الهتكسطة كٌي  3أـ ال .الىتائج هكضحة في جدكؿ ). (5.11
جدول ()5.11

تحميل مجاالت الدراسة
(عمالة األطفال في قطاع غزة وأثرىا عمى المستقبل الميني لألجيال القادمة)
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

المجال

األكؿ

التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف

الثاىي

القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل األطفاؿ العاهميف

68.33 3.42

الثالث

الخبرة الهٍىية لؤلطفاؿ العاهميف

70.24 3.51

الرابع

الخبرة الحياتية لؤلطفاؿ العاهميف

*0.000 13.46 74.45 3.72

الخاهس فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ لؤلطفاؿ

*0.000 20.05 78.91 3.95

1

7.22

*0.000

5

8.62

*0.000

4
3

*0.000 14.20 76.04 3.80

العاهميف

الترتيب

عنوان المجال

2

*0.000 15.48 73.64 3.68

جميع المحاور

* الهتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة .α ≥ 0.05

هف جدكؿ ( )5.11تبيف أف الهتكسط الحسابي لجهيع الفقرات يساكم ( 3.68الدرجة الكمية

هف  )5أم أف الهتكسط الحسابي الىسبي  ،%73.64قيهة االختبار 15.48كأف القيهة االحتهالية
( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر جهيع الفقرات دالة إحصائيان عىد هستكل داللة  α ≥0.05هها

يدؿ عمى أف هتكسط درجة االستجابة لجهيع الفقرات قد زاد عف درجة الهكافقة الهتكسطة كٌي 3

كٌذا يعىي أف ٌىاؾ هكافقة هف قبؿ أفراد العيىة عمى الفقرات بشكؿ عاـ.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى اف جهيع العاهميف في هجاؿ حهاية الطفؿ يدرككف أٌهية كخطكرة

هكضكع عهؿ الطفؿ بالىسبة لمطفؿ كلمهجتهع ،كيعرفكف جيدان اآلثار الخطيرة الهترتبة عمىً كالتي
يجب التعاكف بيف الجهيع هف أجؿ القضاء عمى ٌذي الظاٌرة هف أجؿ تكفير هستقبؿ هٍىي زاٌر
لٍؤالء االطفاؿ كهحاكلة االستثهار الجيد كالفعاؿ لٍذا الهكرد البشرم الهٍـ في هستقبؿ أم أهة

تحترـ ىفسٍا كتسعى جاٌدة لرقي كرخاء أبىائٍا.
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-6الفرضية السادسة :توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى    0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول عمالة األطفــــــــــــال في قطاع غزة وأثـــــــــرىا عمى المستقبل

الميني لألجيال القادمة تعزى لمبيانات الشخصية ( الجنس ،العمر ،المؤىل العممي ،الدرجة

الوظيفية).

تـ استخداـ اختبار " Tلعيىتيف هستقمتيف" لهعرفة ها إذا كاف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة
إحصائية كٌك اختبار هعمهي يصمح لهقارىة هتكسطي هجهكعتيف هف البياىات .كذلؾ تـ استخداـ

اختبار " التبايف األحادم" لهعرفة ها إذا كاف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كٌذا االختبار
هعمهي يصمح لهقارىة  3هتكسطات أك أكثر.
أ-تكجد فركقات ذات داللة إحصائية عىد هستكل    0.05بيف هتكسطات استجابات الهبحكثيف
حكؿ عهالة األطفاؿ في قطاع غزة كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة تعزل إلى الجىس.
جدول (:)5.12

نتائج اختبار "  Tلعينتين مستقمتين " – الجنس
قيمة االختبار

().Sig

المجال

القيمة االحتمالية

المتوسطات
ذكر

أنثى

التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف.

3.82

4.03

-2.192

القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ.

3.43

3.40

0.253

الخبرة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ.

3.49

3.53

-0.356

0.723

الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ.

3.73

3.72

0.104

0.917

فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ.

3.79

3.81

-0.153

0.879

جميع المجاالت معا

3.65

3.70

-0.566

0.572

*0.03
0
0.801

* الفرؽ بيف الهتكسطيف داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة .α ≥ 0.05

هف الىتائج الهكضحة في جدكؿ ( )5.12يهكف استىتاج ها يمي:
تبيف أف القيهة االحتهالية ) (Sig.الهقابمة الختبار "  Tلعيىتيف هستقمتيف" أقػ ػ ػ ػ ػ ػؿ ه ػف

هستكل الداللة  α ≥ 0.05لهجاؿ " التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف " كبذلؾ يهكف استىتاج
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أىً تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات تقديرات عيىة الدراسة حكؿ ٌذا الهجاؿ تعزل
إلى الجىس كذلؾ لصالح اإلىاث كتعزك الباحثة ذلؾ إلى اٌتهاـ االىاث أكثر هف الذككر العاهميف

في الهؤسسات التي تعهؿ في هجاؿ حهاية الطفكلة بهحكر التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف
كهبلئهة اإلىاث كقدرتٍـ عمى التعاهؿ هع االطفاؿ كالتكاصؿ هعٍـ بشكؿ أفضؿ.

أها بالىسبة لباقي الهجاالت هجتهعة ،فقد تبيف أف القيهة االحتهالية ) (Sig.أكبر هف
هستكل الداللة  α ≥ 0.05كبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

هتكسطات تقديرات عيىة الدراسة حكؿ ٌذي الهجاالت كالهجاالت هجتهعة هعا تعزل إلى الجىس،

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ا تفاؽ كبل الجىسيف هف أفراد العيىة العاهميف في الهؤسسات التي تعهؿ في

هجاؿ حهاية الطفكلة حكؿ باقي الهجاالت الهتعمقة بعهالة األطفاؿ في قطاع غزة كأثرٌا عمى

الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة.

ب-تكجد فركقات ذات داللة إحصائية عىد هستكل    0.05بيف هتكسطات استجابات الهبحكثيف
حكؿ عهالة األطفاؿ في قطاع غزة كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة تعزل إلى العهر.
جدول (:)5.13

نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

فأقل

إلى أقل

إلى أقل

سنة

قيمة االختبار

المجال

 30سنة

من 30

من 40

50

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

من 40

من 50

التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف.

3.92

4.01

3.90

0.803 0.330 3.99

القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ.

3.43

3.29

3.52

0.522 0.754 3.51

الخبرة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ.

3.57

3.42

3.60

0.443 0.899 3.29

الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ.

3.75

3.70

3.76

0.860 0.252 3.59

فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ.

3.89

3.63

3.89

0.219 1.493 3.71

جميع المجاالت معا

3.71

3.63

3.73

0.771 0.375 3.61

سنة

سنة

فأكثر

هف الىتائج الهكضحة في جدكؿ (  )5.13تبيف أف القيهة االحتهالية ) (Sig.الهقابمة

الختبار" التبايف األحادم" أكبر هف هستكل الداللة  α ≥ 0.05لجهيع الهجاالت كالهجاالت
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هجتهعة هعا كبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات تقديرات

عيىة الدراسة حكؿ ٌذي الهجاالت كالهجاالت هجتهعة هعا تعزل إلى العهر ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى
عدـ تأثير العهر عمى آراء العاهميف كاتفاقٍـ بجهيع فئاتٍـ العهرية فيها يتعمؽ بعهالة األطفاؿ في

فمسطيف كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة  ،كجهيعٍـ يعرفكف طبيعة عهمٍـ كها ٌك

الهطمكب هىٍـ اىجازي ،كأىٍـ اكتسبكا الهٍارات البلزهة لمقياـ باألعهاؿ الهككمة إليٍـ عمى أكهؿ كجً
كيعرفكف هسؤكلياتٍـ ككاجباتٍـ بدرجة كافية.
ج-تكجد فركقات ذات داللة إحصائية عىد هستكل    0.05بيف هتكسطات استجابات الهبحكثيف
حكؿ عهالة األطفاؿ في قطاع غزة كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة تعزل إلى سىكات

الخبرة.

جدول (:)5.14
نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخبرة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات
من  5إلى

من 10

أقل من

إلى أقل

سنوات

سنة

التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف.

3.93

3.92

3.98

0.964 0.093 3.97

القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ.

3.38

3.40

3.49

0.907 0.184 3.43

الخبرة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ.

3.57

3.53

3.53

0.736 0.424 3.38

الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ.

3.75

3.67

3.87

0.380 1.033 3.59

فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ.

3.82

3.85

3.77

0.881 0.222 3.72

جميع المجاالت معا

3.69

3.68

3.73

0.870 0.238 3.61

المجال

5
سنوات
فأقل

10

من 15

15
سنة

فأكثر

هف الىتائج الهكضحة في جدكؿ (  )5.14تبيف أف القيهة االحتهالية ) (Sig.الهقابمة

الختبار" التبايف األحادم" أكبر هف هستكل الداللة  α ≥ 0.05لجهيع الهجاالت كالهجاالت
هجتهعة هعا كبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات تقديرات
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عيىة الدراسة حكؿ ٌذي الهجاالت كالهجاالت هجتهعة هعا تعزل إلى سىكات الخبرة ،كتعزك الباحثة

ذلؾ إلى عدـ تأثير سىكات الخبرة عمى آراء العاهميف في الهؤسسات التي تعهؿ في هجاؿ حهاية
الطفؿ فيها يتعمؽ بعهالة األطفاؿ كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة ،كأف كؿ هكظؼ قد

اكتسب الهعرفة في كظيفتً كأصبح عمى دراية كاهمة بهٍاهً ككاجباتً كطبيعة عهمً كهسؤكلياتً

د-تكجد فركقات ذات داللة إحصائية عىد هستكل    0.05بيف هتكسطات استجابات الهبحكثيف
حكؿ عهالة األطفاؿ في قطاع غزة كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة تعزل إلى الهؤٌؿ

العمهي.

جدول (:)5.15

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤىل العممي

فأقل

قيمة االختبار

متوسط

بكالوريوس

عميا

().Sig

المجال

دبموم

دراسات

القيمة االحتمالية

المتوسطات

التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف.

4.08

3.93

3.86

0.842

0.433

القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ.

3.82

3.35

3.32

4.541

*0.012

الخبرة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ.

3.79

3.47

3.42

1.934

0.148

الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ.

3.85

3.69

3.73

0.549

0.579

فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ.

3.96

3.80

3.65

1.014

0.365

جميع المجاالت معا

3.91

3.65

3.60

2.543

0.082

* الفرؽ بيف الهتكسطات داؿ إحصائيان عىد هستكل داللة .α ≥ 0.05

هف الىتائج الهكضحة في جدكؿ ( ) 5.15يهكف استىتاج ها يمي:
تبيف أف القيهة االحتهالية ) (Sig.الهقابمة الختبار" التبايف األحادم" أقؿ هف هستكل الداللة

 α ≥ 0.05لهجاؿ " القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ " كبذلؾ يهكف استىتاج أىً
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات تقديرات عيىة الدراسة حكؿ ٌذا الهجاؿ تعزل إلى

الهؤٌؿ العمهي كذلؾ لصالح الذيف هؤٌمٍـ العمهي دبمكـ هتكسط فأقؿ ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف
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حهمة الدبمكـ الهتكسط يتكفر لديٍـ الهعرفة الجيدة كاالٌتهاـ بهجاؿ القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل

الطفؿ العاهؿ ،كها أىٍـ في أغمبٍـ هف ذكم االختصاص كالخبرة في ٌذا الهجاؿ.

أها بالىسبة لباقي الهجاالت كالهجاالت هجتهعة ،فقد تبيف أف القيهة االحتهالية ) (Sig.أكبر

هف هستكل الداللة  α ≥ 0.05كبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
هتكسطات تقديرات عيىة الدراسة حكؿ ٌذي الهجاالت كالهجاالت هجتهعة هعا تعزل إلى الهؤٌؿ

العمهي  ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى عدـ كجكد تأثير هباشر لمهؤٌؿ العمهي لمعاهميف في الهؤسسات

التي تعىى في هجاؿ حهاية الطفؿ في آرائٍـ حكؿ عهالة األطفاؿ كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي
لؤلجياؿ القادهة.
ق -تكجد فركقات ذات داللة إحصائية عىد هستكل    0.05بيف هتكسطات استجابات الهبحكثيف
حكؿ عهالة األطفاؿ في كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة تعزل إلى الدرجة الكظيفية.
جدول (:)5.16

نتائج اختبار" التباين األحادي " – الدرجة الوظيفية

مدير/

مدير فرع

(إدارة)

قسم

شعبة

قيمة االختبار

عام/نائب

دائرة

رئيس

رئيس

موظف

().Sig

المجال

مدير

مدير

القيمة االحتمالية

المتوسطات

التطكر الهعرفي عىد األطفاؿ العاهميف.

3.83

4.04

3.84

3.98 4.11

0.924

0.452

القدرات كالهٍارات كاإلبداع لدل الطفؿ العاهؿ.

3.48

3.36

3.39

3.42 3.50

0.134

0.970

الخبرة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ.

3.42

3.53

3.44

3.51 3.81

0.757

0.555

الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ.

3.86

3.63

3.68

3.75 3.73

0.354

0.841

فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ.

3.87

3.67

3.77

3.83 3.93

0.417

0.796

جميع المجاالت معا

3.69

3.65

3.62

3.71 3.81

0.370

0.830

هف الىتائج الهكضحة في جدكؿ ( )5.16تبيف أف القيهة االحتهالية ) (Sig.الهقابمة

الختبار" التبايف األحادم" أكبر هف هستكل الداللة  α ≥ 0.05لجهيع الهجاالت كالهجاالت
هجتهعة هعا كبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات تقديرات

عيىة الدراسة حكؿ ٌذي الهجاالت كالهجاالت هجتهعة هعا تعزل إلى الدرجة الكظيفية ،كتعزك
الباحثة ذلؾ إلى اتفاؽ جهيع العاهميف في الهؤسسات التي تعهؿ في هجاؿ حهاية الطفؿ بهختمؼ

هسهياتٍـ الكظيفية فيها يتعمؽ بعهالة األطفاؿ كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة.
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انفصم انضادس
اننتائج وانتىصياث
 المقدمة.
 النتائج.

 التوصيات.

 الدراسات المقترحة.
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المقدمة:
بىاء عمى الدراسة الهيداىية التي قاهت بٍا الباحثة حكؿ (عهالة األطفاؿ في قطاع غزة
ن
كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة) ،يستعرض ٌذا الفصؿ أٌـ الىتائج التي تكصمت إليٍا

كبىاء عمى الىتائج الىٍائية قاهت الباحثة بكضع عدد هف التكصيات،
الدراسة،
ن

النتائج:
تكصمت الدراسة إلى العديد هف الىتائج التي اتضحت هف خبلؿ تحميؿ البياىات التي تـ
الحصكؿ عميٍا هف أفراد عيىة الدراسة كٌي كها يمي:
-1يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تدىي هستكل التطكر الهعرفي عىد الطفؿ العاهؿ ،حيث أف ٌذي

الهرحمة هف حياة الطفؿ هرىة ،كيككف فيٍا الطفؿ في حالة هف التشكيؿ كالتككيف القابمة لمتغيير
كالتعديؿ أكثر هف أم هرحمة ىهائية أخرل ،كيككف الطفؿ أكثر استجابة لمهكاقؼ كالتدخبلت
اإلرشادية التي تقدـ لً ،كبالعهؿ يفقد الطفؿ كؿ ٌذي األهكر ،حيث أىً:

أ -يؤدم العهؿ إلى تدىي قدرة الطفؿ عمى القراءة كالكتابة كالتعميـ ،كتدىي هستكل التحصيؿ
الدراسي كالرغبة في التعميـ ،كيزيد هف ىسبة التسرب الهدرسي.

ب -يؤدم العهؿ أيضان إلى تدىي هستكل التفكير كالذكاء لدل الطفؿ العاهؿ كتدىي هستكل
االطبلع كالثقافة ،كيؤثر سمبان عمى هراحؿ الىهك العقمي لدل الطفؿ.

ج -هٍارات التعبير كالتكاصؿ لدل االطفاؿ العاهميف تتأثر بشكؿ سمبي ىتيجة العهؿ ،كها يؤثر
العهؿ سمبان عمى إدراؾ كتككيف الهفاٌيـ الهجردة لدل الطفؿ ،كيؤدم إلى تدىي قدرتٍـ عمى
التكيؼ هع التطكر التكىكلكجي في الهجتهع هف حكلٍـ.

 -2يؤثر عهؿ األطفاؿ سمبان تدىي الهٍارات كالقدرات كاإلبداع عىد الطفؿ العاهؿ ،حيث يحرـ
العهؿ الطفؿ هف أف يهارس حياتً بشكؿ طبيعي ،كيتعمـ األسس السميهة التي تجىبً الفشؿ في
التعاهؿ كالتصرؼ السميـ ،هف خبلؿ اكتساب الهٍارات الحياتية كالقدرات الهختمفة التي تحقؽ لمطفؿ

القدرة عمى التعاهؿ كالتكيؼ هع الهتغيرات هف حكلً كتجسد طبيعة التعمـ كتجعؿ لمتعمـ هعىى

كتحرـ الطفؿ هف إعطاءي الفرصة ألف يعيش حيتً بشكؿ أفضؿ حيث أف:

أ -العهؿ يؤدم إلى تدىي قدرة الطفؿ عمى االستكشاؼ كالبحث كحب االستطبلع كالهيؿ

لمتساؤؿ ،يؤثر سمبان عمى القدرة عمى االبتكار كالتعبير عف الىفس كتىهية الهٍارات كالقدرات
اإلبداعية.
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ب -يؤدم العهؿ إلى تدىي تطكير هٍارات الهشاركة االجتهاعية لدل الطفؿ كالقدرات
كالهٍارات كاكتساب خبرات جديدة هف خبلؿ العهؿ ،كخفض قدرة الطفؿ عمى التعاهؿ هع

الهشكبلت كحمٍا  ،كتدىي ركح االىتهاء كالتعاكف.

ج -يؤثر العهؿ سمبان عمى تىهية شخصية الطفؿ كتعزيزٌا كتككيف صكرة إيجابية عف ىفسً،
كالقدرة عمى االستقبلؿ كتحهؿ الهسؤكلة ،كالتطكير الذاتي كادراؾ الطفؿ لذاتً بشكؿ سميـ.

-3يؤثر عهؿ األطفاؿ سمبان عمى تدىي الخبرة الهٍىية لمطفؿ العاهؿ ،كيهكف تكضيح ذلؾ كالتالي:
أ -يؤدم العهؿ إلى تدىي هستكل الثقافة الهٍىية لمطفؿ كاثراء هدركات الطفؿ عف الهحيط
الهٍىي هف حكلً ،كفتح هجاؿ اإلبداع في الهٍف التي يهارسٍا ،كها يؤدم إلى تدىي خبرة
كهٍارة الطفؿ في التعاهؿ هع أهكر العهؿ اليكهية.

ب -يؤثر العهؿ سمبان عمى تزكيد الطفؿ بالقدر الكافي هف الهعمكهات عف سكؽ العهؿ كالهٍف
الهختمفة ،كيؤدم إلى تدىي فرص تطكير العهؿ كتحسيىً ،كقدرة الطفؿ عمى التركيز
كاالعتهاد عمى الىفس في عهمً .

ج -هستكل أداء الطفؿ يتأثر سمبان بطبيعة العهؿ الذم يقكـ بً ،ككذلؾ يؤدم إلى تدىي فرص
التزكد بالهعمكهات كالخبرات الهٍىية الكافية كتكفير الفرصة لتعمـ هٍىة الهستقبؿ.

-4يؤثر عهؿ األطفاؿ سمبان عمى الخبرة الحياتية لمطفؿ العاهؿ ،كيهكف تكضيح ذلؾ هف خبلؿ:
أ -يؤثر العهؿ سمبان عمى ثقافة كهستكل كعي كادراؾ الطفؿ ،كاالستجابة لمهؤثرات
الخارجية هف حكلً ،كالقدرة عمى اكتساب الهيكؿ كاالتجاٌات كطرؽ التعبير عف

االىفعاالت ،كاكتساب القيـ كالعادات هف بيئة العهؿ الهحيطة بً.

ب -يؤثر الىهط الثقافي السائد في بيئة العهؿ سمبان عمى تشكيؿ شخصية الطفؿ العاهؿ هف
جكاىبٍا الهٍارية كالعقمية ،كعمى تككيف السمكؾ الشخصي السكم لدل الطفؿ كبىاء
شخصيتً ،كيدفعً إلى تككيف صكرة سمبية عف ذاتً كيقمؿ هف ثقتً بىفسً كاحساسً
بالهسؤكلية تجاي البيئة كالهجتهع.

ج-

يؤثر العهؿ سمبان عمى تحسيف الفرص الحياتية الهستقبمية ،كاضافة هعىى إيجابي عمى

هختمؼ الهٍارات كالهعارؼ الهكتسبة ،كالقدرة عمى اتخاذ الق اررات في العهؿ كحؿ
الهشكبلت اليكهية التي تكاجٍٍـ.
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-5يؤثر عهؿ األطفاؿ عمى تدىي فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ لمطفؿ ،كيهكف تكضيح ذلؾ
هف خبلؿ:

أ -الطفؿ يككف هجب اَر عمى العهؿ في أعهاؿ كهٍف ال يكجد لً بديؿ عىٍا كال تتىاسب في
هعظـ األحياف هع قدراتً الذاتية كالجسدية ،كهيكلً كرغباتً الهٍىية ،كبالتالي ههىكع

عميً أف يختار الهٍىة التي تىاسبً ،كٌك هضطر لمقبكؿ بها ٌك هكجكد ،كٌذا يساعد

عمى عدـ تككيف تكجً هٍىي عمى ىحك سميـ ىحك هٍىة الهستقبؿ ،كبالتالي يقمؿ هف

فرص حصكؿ الطفؿ هستقببلن عمى هكاىتً الكظيفية الهىاسبة ،ليصؿ إلى أفضؿ كفاءة
هٍىية كاىتاجيً ههكىة.

ب -يؤدم العهؿ إلى ىدىي فرص التعميـ كالتدريب كاالستعداد لهٍىة الهستقبؿ ،كاكتساب

الخبرات كالهٍارات التي تؤٌمً لتمؾ الهٍىة ،كيقمؿ هف فرص الطفؿ في اختيار هٍىة

ج-

الهستقبؿ.

يؤثر العهؿ سمبان عمى تحديد الخيارات الهستقبمية لمطفؿ كصقؿ الخبرات كالهٍارات

عمى أسس عمهية كهٍىية سميهً ،كيؤدم إلى تدىي هستكل الىضج الهٍىي لمطفؿ كال

يعتبر هدخبلن لحرفً أك هٍىة قد يزاكلٍا الطفؿ هستقببلن بهٍارة كاتقاف.

 -6تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هتكسطات تقديرات عيىة الدراسة حكؿ هجاؿ "التطكر
الهعرفي" تعزل إلى الجىس كذلؾ لصالح اإلىاث ،كٌذا يعزل إلى هبلئهة كقدرة الىساء عمى العهؿ
في هجاؿ الطفكلة كاٌتهاهٍـ بالتطكر الهعرفي عىد األطفاؿ أكثر هف الذككر.

 -7ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هتكسطات تقديرات عيىة الدراسة في الهجاالت

(القدرات كالهٍارات ،الخبرة الهٍىية ،الخبرة الحياتية ،كفرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ) تعزل
إلى هتغير الجىس ،كذلؾ التفاؽ كبل الجىسيف هف أفراد العيىة حكؿ ٌذي الهجاالت الهتعقمة بعهالة
األطفاؿ في فمسطيف كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة.

 -8تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هتكسطات تقديرات عيىة الدراسة حكؿ هجاؿ "القدرات
كالهٍارات كاإلبداع" تعزل إلى الهؤٌؿ العمهي ،كذلؾ لصالح الذيف هؤٌمٍـ العمـ دبمكـ هتكسط فأقؿ،

كذلؾ بسبب كجكد تأثير هباشر لمهؤٌؿ العمهي لمعاهميف في هؤسسات حهاية الطفكلة حكؿ ٌذا

الهجاؿ.

 -9ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هتكسطات تقديرات عيىة الدراسة حكؿ جهيع هجاالت
الدراسة تعزل إلى العهر كسىكات الخبرة كالدرجة الكظيفية ،كذلؾ يعكد إلى اتفاؽ جهيع العاهميف في
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هؤسسات حهاية الطفكلة بجهيع فئاتٍـ العهرة كبهختمؼ هسهياتٍـ الكظيفية فيها يتعمؽ بعهالة

األطفاؿ كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة ،كعدـ كجكد تأثير هباشر لسىكات الخبرة عمى
آراء العاهميف في ٌذي الهؤسسات فيها يتعمؽ بهكضكع الدراسة.
 -10ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هتكسطات تقديرات عيىة الدراسة حكؿ هجاالت

(التطكر الهعرفي ،الخبرة الهٍىية ،الخبرة الحياتية ،فرص تكفر كظائؼ هستقبمية افضؿ ) تعزل إلى

الهؤٌؿ العمهي ،كذلؾ بسبب عدـ كجكد تأثر لمهؤٌؿ العمهي لمعاهميف في ٌذي الهؤسسات التي تعىى
بحهاية الطفكلة يتعمؽ بآرائٍـ حكؿ عهالة األطفاؿ كأثرٌا عمى الهستقبؿ الهٍىي لؤلجياؿ القادهة.

كبىاء عمى ها سبؽ يهكف القكؿ أف عهالة األطفاؿ ٌي هشكمة في طريقٍا ألف تصبح
ن
ظاٌرة لٍا كجكد حقيقي في الهجتهع الفمسطيىي ،كذلؾ بسبب عدـ كجكد جٍكد جدية كفعالة هف قبؿ

جهيع الهؤسسات العاهمة في هجاؿ حهاية الطفؿ لمقضاء عميٍا أك عمى األقؿ الحد هىٍا لها لٍا هف
أبعاد خطيرة عمى الهجتهع كالتىهية ككىٍا تضعؼ االهكاىيات كالقدرات كالطاقات لجيؿ الهستقبؿ

كتؤثر عمى تىهية الهكارد البشرية كقدراتٍا التىهكية.
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التوصيات:
في ضكء ىتائج الدراسة تـ التكصؿ إلى التكصيات التالية:
-1الهحاكلة الجادة لمقضاء عمى الجٍؿ كبىاء القدرة الهعرفية لمطفؿ كاثراء عقمً بالقدرات كالهعارؼ
الحديثة التي هف شاىٍا أف تقي الطفؿ هف االستغبلؿ الذم يتعرض لً ،كتفتح لً أبكاب الهستقبؿ

الذم أصبح يرتكز عمى الهعمكهات كالهعارؼ ،كيقع ٌذا الدكر في األساس عمى عاتؽ ك ازرة التربية
كالتعميـ هف خبلؿ تدريب الهعمهيف كتأٌيمٍـ لمتعاهؿ هع األطفاؿ كحؿ هشكبلتٍـ ،كتفعيؿ دكر

الك ازرة في هكافحة التسرب هف الهدارس كهتابعة األطفاؿ الهتسربيف.
 -2سف قاىكف التعميـ اإللزاهي ،كتطبيؽ أحكاـ إلزاهية التعميـ ،ألٌهية ٌذا القاىكف كالدكر الفاعؿ
الذم يمعبً في هىع األطفاؿ هف التسرب هف الهدارس كالزاـ جهيع األسر بعدـ حرهاف األطفاؿ
هف التكجً لمهدارس كههارسة حقٍـ في حياة طبيعية كتمقي العمـ إلعداد جيؿ كاعي كهثقؼ قادر

عمى العهؿ كالبىاء.

-3التركيز عمى الدكر األساسي كالهٍـ لؤلسرة في تربيتٍا ألبىائٍا ،كهشاركتٍا في تىشئتٍـ
االجتهاعية كالعمهية كالىفسية هشاركة فعالة في هرحمة الطفكلة  ،كأف تبعد الطفؿ هف االىخراط في

سكؽ العهؿ.
-4اتخاذ هىٍاج التعاكف كركح التشاكر بيف األسرة كالهدرسة كالهجتهع في تربية األطفاؿ هف أجؿ
خمؽ هىاخ إيجابي يهكف األطفاؿ هف الىجاح في دراستٍـ كيبتعد بٍـ عف العهالة الهبكرة ،في

سبيؿ بىاء اىساف صالح قادر عمى االىتاج ،كيثابر هف أجؿ هصمحتً كهصمحة هجتهعً كبمدي.
-5باعتبار أف عهالة األطفاؿ تسبب في إضعاؼ هستكل أداء العىصر البشرم كتقمؿ هف قدرات
كهٍارات كابداع الطفؿ العاهؿ ،فعمى كؿ الجٍات الهسؤكلة ،كؿ في هكقع عهمً ،ضركرة تسريع
التحرؾ الكطىي الجاد الذم تتكاثؼ فيً كؿ الك ازرات كالٍيئات كالهؤسسات الهعىية بغية زيادة كعي

األ طفاؿ كاألٌالي بضركرة إكهاؿ األطفاؿ تعميهٍـ كهىعٍـ هف التسرب هف الهدارس كتكعيتٍـ
قدرتٍـ كهٍاراتٍـ
كارشادٌـ إلى أهثؿ الطرؽ التي تبصرٌـ بكاقعٍـ كهستقبمٍـ كحقكقٍـ ،كتىهية ا

كابداعاتٍـ.

-6تطكير الهؤسسات التي تقكـ عمى رعاية الطفؿ كحهاية حقكقً الهدىية كاإلىساىية.
-7تفعيؿ دكر ك ازرة العهؿ كالتي ٌي الجٍة الرسهية الكحيدة الهختصة بهراقبة تطبيؽ أحكاـ قاىكف
العهؿ ،كهعاقبة كؿ هف يخالؼ ٌذا القاىكف ،كٌذا يبرز هدل أٌهية دكر ٌذي الك ازرة في هكافحة ٌذي
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الظاٌرة هف خبلؿ هضاعفة اإلهكاىيات البشرية لدل ٌيئة التفتيش كالعهؿ ،كايجاد البراهج التدريبية
التي تعزز هف قدراتٍـ في التعاهؿ هع األطفاؿ العاهميف كهخالفي أحكاـ قاىكف العهؿ ،حيث ال

يكجد اٌتهاـ كافي هف قبؿ الك ازرة بٍذا الجاىب ،كهتابعة اإلجراءات التي يتـ اتخاذٌا هف قبؿ
الهفتشيف بحؽ الهخالفيف لمقاىكف ،كهراقبة جهيع هكاقع العهؿ حيث الهؤسسات كاألسكاؽ كالتأكد

هف عدـ تشغيمٍا العاهميف في سف الطفكلة.

-7تفعيؿ دكر ك ازرة الشؤكف االجتهاعية في هتابعة األطفاؿ كحهايتٍـ ،كزيادة عدد هرشدم حهاية
كهرقبي السمكؾ لدل الك ازرة ،كالعهؿ عمى إيجاد البراهج التدريبية الكافية لمهرشديف بحيث
الطفكلة ا
يككف عهمٍـ هبىى عمى الخبرة كالتجربة بجاىب األسس العمهية الصحيحة في التعاهؿ هع األطفاؿ

العاهميف ،كزيادة عدد هراكز التدريب كالتأٌيؿ كالهيزاىيات الهخصصة لبراهج التأٌيؿ كالحهاية
كالعهؿ عمى تطكيرٌا بشكؿ دائـ.

-8تفعيؿ دكر الهؤسسات األٌمية في هحاربة عهالة األطفاؿ ألىٍا تعتبر األكثر قربان هف الطفؿ هف
غيرٌا ،كأكثر قدرة عمى الكصكؿ إليٍـ ،كأكثر فعالية في التأثير عمى سمككٍـ بالكسائؿ غير

الرسهية.
 -9تبىى استراتيجيات كطىية بعيدة كهتكسطة كقصيرة الهدل لهكجٍة ٌذي الهشكمة ،بحيث تتضهف
االستراتيجيات بعيدة الهدل التركيز عمى عهمية التىهية ىفسٍا بٍدؼ التخمص هف عهالة األطفاؿ

كهعالجة جذكرٌا ،كفي الهدل الهتكسط االٌتهاـ بالعهمية التعميهية لتحسيىٍا كتطكريٍا بها يخفض

هف تسرب االطفاؿ هف الهدارس ،كاالٌتهاـ بتأٌيؿ األطفاؿ كتىهية قدراتٍـ كهٍاراتٍـ كخبراتٍـ
الحياتية كالهٍىية ،كاالٌتهاـ بالتكجيً الهٍىي السميـ لٍؤالء األطفاؿ بها يضهف لٍذا الجيؿ القادـ
هستقبؿ هٍىي زاٌر  ،األهر الذم يؤدم غمى الحد هف تكسع ٌذي الظاٌرة كاىتشارٌا ،كفي الهدل

القصير يجب التركيز عمى عهمية الرعاية االجتهاعية كاالىساىية لؤلطفاؿ العاهميف بها يحسف هف
هعيشتٍـ كظركؼ عهمٍـ يعكضٍـ جزئيان عف الحرهاف هف التعميـ ،بحيث تستٍدؼ ٌذي االستراتيجية
تىظيـ عهؿ األطفاؿ كازالة أيً آثار سمبية عمى صحة الطفؿ أك ىهكي الجسدم كاالجتهاعي كالعقمي

كالهٍىي ،عمى أف تترجـ ٌذي االستراتيجية إلى أىظهة همحقة بقاىكف العهؿ لمقضاء عمى ظاٌرة عهؿ
األطفاؿ كهكافحة اآلثار السمبية الهدهرة لٍذي الظاٌرة عمى هستقبؿ الطفؿ كالهجتهع هعان.

-10القياـ بهسح شاهؿ لظاٌرة عهالة األطفاؿ في فمسطيف كؿ  3سىكات ،لهتابعة تطكرات ٌذي
الهشكمة بشكؿ هستهر كالحصكؿ عمى هعمكهات دقيقة كهستهرة ،كتقييـ الجٍكد الهبذكلة لمحد هىٍا
كالقضاء عميٍا.
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كتبقى هسألة التحرر هف االحتبلؿ كتحقيؽ األٌداؼ الكطىية لمشعب العربي الفمسطيىي ،كشركط

تحسيف الظركؼ الهعيشية في إطار التىهية االقتصادية كاالجتهاعية كاإلدارية ،كالتىهية الهستداهة
األساس في هعالجة ظاٌرة عهالة األطفاؿ ككضع الضكابط القاىكىية لمحد هىٍا.
الدراسات المقترحة:
بعد أف اىتٍت الباحثة هف ٌذي الرسالة فإىٍا تقترح عهؿ الدراسات التالية:
 -1دراسة عهالة األطفاؿ كأثرٌا عمى الخبرة الهٍىية لؤلجياؿ القادهة في فمسطيف.

 -2دراسة عهالة األطفاؿ كأثرٌا عمى فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ لؤلجياؿ القادهة في
فمسطيف.

 -3دراسة عهالة األطفاؿ كأثرٌا عمى هستقبؿ تىهية الهكارد البشرية كقدراتٍا التىهكية في
فمسطيف.

 -4دراسة عهالة األطفاؿ كأثرٌا عمى هستكل أداء العىصر البشرم في فمسطيف.
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*الزٌراىي ،عمي ( .)2009االتجاٌات العاهة لهفٍكـ الذات ،دار الفكر لمىشر كالتكزيع ،عهاف،

األردف.

*الزيات ،كهاؿ ( .)2007عمـ الىفس الهٍىي كالصىاعي ،هؤسسة شباب الجاهعة ،اإلسكىدرية.
*الزيات ،كهاؿ ( .)2001العهػ ػ ػ ػػؿ كعمـ االجتهاع الهٍىي ،دار غريب لمطباع ػ ػ ػ ػػة كالىشر كالتكزيع،

القاٌرة.

*السكيداف ،طارؽ ( .)2007صىاعة الثقافة ،ط ،1الككيت ،شركة اإلبداع الفكرم.
*سهر ،ركحي ( .)2002ثقافة الطفؿ العربي ،اتحاد الكتاب العرب ،دهشؽ.
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*الشيباىي ،عهر ( .)2002األسس الىفسية كالتربكية لرعاية الشباب ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا،

الطبعة الثالثة.

*عه ارف ،تغريد كالشىاكم ،كرجاء ،كصبحي ،كعفاؼ( .)2001الهٍارات الحياتية ،ط ،1القاٌرة ،

هكتبة زٌراء الشرؽ.

*عبيدات ،ذكقاف كعدس ،عبد الرحهاف ،كعبد الحؽ ،كايد ( .)2001البحث العمهي ،هفٍكهً
كأدكاتً كأساليبً ،دار الفكر لمىشر كالتكزيع ،عهاف.
*عيسكل ،عبد الرحهف ( .)2004عمـ الىفس الهٍىي كالصىاعي ،دار أساهة لمىشر ،اإلسكىدرية.
*عبد اهلل ،هجدم ( .)2004عمـ الىفس الصىاعي بيف الىظرية كالتطبيؽ ،دار الهعرفة الجاهعية،

االسكىدرية.

*عبد الٍادم ،جكدت كالعزة ،سعيد ( .)1999التكجيً الهٍىي كىظرياتً ،هكتبة الثقافة لمىشر
كالتكزيع ،عهاف.
*عبد الرازؽ ،هحهكد ( .)2006الهٍارات الحياتية ،القاٌرة ،دار الفكر العربي.
*عبد الهعطي ،أحهد ( .)2007الهٍارات الحياتية ،القاٌرة ،دار السحاب.
*عبد الرحهف ،عدس( .)2005الهدخؿ إلى عمـ الىفس ،الطبعة السادسة ،دار الفكر لمطباعة
كالىشر كالتكزيع ،عهاف ،األردف.

*عبد العزيز ،سعيد (  .)2006الهدخؿ إلى اإلبداع ،ط ،1دار الثقافة لمىشر كالتكزيع ،األردف.
*عبد الهعطي ،عبد اهلل ( .)2005كيؼ تصىع طفبلن هبدعان في عاـ ،دار التكزيع كالىشر

االسبلهية ،ط ،1القاٌرة ،هصر.

*غاىـ ،هحهد ( .)2004احتياجات الىهك في هرحمة الطفكلة ،الهكتبة الهصرية لمطباعة كالىشر
كالتكزيع ،القاٌرة.

*القاسـ  ،أحهد( .)2001اىتفاضة األقصى كاحتهاالت الهستقبؿ.
*القيـ ،عمي ( .)2010كتبقى الثقافة  ،رحمة في هحراب الهعرفة  ،دهشؽ ،الٍيئة العاهة السكرية
لمكتاب  ،ك ازرة الثقافة.
*القطاف ،هحهد ( .)2008عبلقة هفٍكـ الذات بهستكل الطهكح ،ط1ػ هكتبة العبيكات ،الرياض.
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*الكىدرم ،لطيفة (.)2005أضكاء تربكية عمى الطفكلة الهبكرة في دكلة الككيت ،الطبعة األكلى،
الككيت ،الهركز شبة اإلقميهي لمطفكلة كاألهكهة.

*الكىدرم ،لطيفة ،كهمؾ ،كبدر هحهد ( .)2008تعميقة أصكؿ التربية ،ط ،1الككيت ،هكتبة

الفبلح.

*هحهكد ،إبراٌيـ ( .)2007ثقافة الطفؿ كاقع كآفاؽ ،ط ،1دهشؽ ،دار الفكر.
*هٍدم ،حساـ ( .)2000ثقافة الطفؿ ،الككيت ،الصىدكؽ الكقفي لمثقافة كالفكر.
*الىياؿ ،هايسً ( .)2002التىشئة االجتهاعية ،هبحث في عمـ الىفس االجتهاعي ،دار الهعرفة
الجاهعية ،االسكىدرية.
*ىجار ،ىزار ( .)2003ثقافة األطفاؿ تحديات كآفاؽ ،ط ،1بيركت ،دار الكراؽ.
*الىاشؼٌ ،دل ( .)2001استراتيجيات التعميـ كالتعمـ في الطفكلة الهبكرة ،القاٌرة ،دار الفكر
العربي.
ب -األبحاث والدوريات والمجالت:
*إهاـ ،جهاؿ( .)2000هف يحهي األطفاؿ في سكؽ العهؿ ،اليسار ،العدد (.)21
*دكاؾ ،أهؿ ،كأحهد األصفر ( .)1999خصائص األسرة كاختيار هٍىة الهستقبؿ بيف األطفاؿ،
هجمة الطفكلة كالتىهية ،العدد الصفرم ،تشريف الثاىي.

*الحكراىي ،عبد اهلل ( .)2002األسرة الفمسطيىية بيف الهاضي كالحاضر ،رؤية ،عدد ، 15كاىكف
الثاىي.
*الحشكة ،هازف ( .)2000التعميـ كالتدريب في فمسطيف ،ك ازرة العهؿ  ،راـ اهلل.
*الحجالي ،هحهد ( .)1999تربية اإلىساف الجديد ،تكىس ،العدد (.)53
*الحمكاىي ،بسيكىي ( 12 .)2000هميكف عربي في سكؽ العهؿ يكاجٍكف االىحراؼ ،االقتصاد

اإلسبلهي ،العدد (.)222

*حاهد ،جاد ( .)2001عهالة صغيرة أـ تسكؿ هقىع ،اليكـ الثاهف ،العدد (.)1301
*سهكدم ،عمي ( .)2001جيؿ الهستقبؿ يكاجً خطر الضياع كاالىحراؼ في هستكطىات
ككيبكتسات االحتبلؿ ،هجمة صكت الجهاٌير ،العدد (.)26
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*سعكد ،عبدالرازؽ ،كالعهرم  ،أحهد ( .)2003االتجاٌات الهستقبمية كعبلقتٍا بالضغط الخارجي
كالداخمي لدل طمبة الحديدة ،هجمة تٍاهً ،جاهعة الحديدة ،العدد السادس.

*السمطة الكطىية الفمسطيىية ( .)1998قاىكف العهؿ ،القراءة الثاىية ،راـ اهلل.
*الشافعي ،هيرفت ( .)2000عهالة األطفاؿ في فمسطيف ،صكت العاهؿ ،العدد (.)47
*الصكيغ ،سٍاـ كالقىبيط ( .)2003اضطٍاد الطفؿ ،الهجمس العربي لمطفكلة كالتىهية ،العدد
السابع.
*عبد الٍادم ،عبد العزيز ( .)1999حهاية الطفكلة في القاىكف الدكلي كالشريعة اإلسبلهية ،دار
الىٍضة العربية ،القاٌرة.
*عزاـ ،حهد ( .)2007حكـ عهالة األطفاؿ في الفقً اإلسبلهي  ،الهجمة األردىية في الدراسات

اإلسبلهية ،الهجمد الرابع ،العدد (.)3

*عهر ،سمكل( .)2005دليؿ التكجً الهٍىي ،ك ازرة العهؿ الفمسطيىية ،التعميـ كالتدريب الهٍىي
كالتقىي ،الككالة األلهاىية لمتعاكف الفىي ،(GTZ) ،فمسطيف.

*عهيرة ،سهر ( .)2000عهؿ األطفاؿ هشكمة هعقدة تتأصؿ جذكرٌا في الفقر ،العكدة ،العدد

(.)445

*عياد ،فؤاد  ،كسعد الديف ،كٌدل ( .)2010فاعمية تصكر هقترح يتضهف بعض الهٍارات الحياتية
في هقرر التكىكلكجيا لمصؼ العاشر األساسي بفمسطيف ،هجمة جاهعة األقصى ،سمسمة العمكـ

اإلىساىية ،الهجمد الرابع عشر ،العدد األكؿ.

*فاشً ،فيكليت كعدكاف ( .)2001التسرب :حهمة التكعية الهجتهعية ،ك ازرة الشؤكف االجتهاعية.
*فكرىر ،ياف ،كجاف غكيشار ( .)1999ىظريات في اإلرشاد التربكم كالتكجيً الهٍىي ،ترجهة ثائرة
هٍدم هحهد ،هركز البحكث كالدراسات التربكية ،ك ازرة التربية.

*القكاسهي ،جٍاد ( .)2009صحافيكف كاعبلهيكف يىاقشكف عهالة األطفاؿ في فمسطيف ،هركز

الهصادر لمطفكلة الهبكرة ،الخميؿ ،فمسطيف.

*الهجالي ،قببلف ( .)1999الهكاىة االجتهاعية لمهٍف كالكظائؼ الشائعة في الهجتهع األردىي،

دراسة هيداىية ،هجمة العمكـ االجتهاعية ،هجمد  ،18عدد (.)1
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*هطر  ،خكلً ( .)2001دكافع عهؿ األطفاؿ في الدكؿ العربية ،دراسة هقدهة إلى ىدكة حكؿ
الهخاطر االجتهاعية كالتربكية لظاٌرة عهؿ األطفاؿ في الكطف العربي ،دهشؽ.

*الهصرم ،سٍاد ( .)2003هفٍكـ العهالة كهدل تأثيرٌا الىفسي كاالجتهاعي عمى الطفؿ ،ىابمس،

جهعية الهرأة العاهمة.

*الهركز الفمسطيىي لبلتصاالت كالسياسات التىهكية .)2009( ،هشركع حهاية األطفاؿ هف
العبكدية  ،عهالة األطفاؿ في القكاىيف كاألىظهة الدكلية.
*هىظهة العهؿ الدكلية (  .)2013هعمكهات حكؿ عهالة األطفاؿٌ ،يئة العهؿ الكطىية ،كحدة
البحكث كقاعدة الهعمكهات.
*الىبريص ،خالد ،كخمؼ ،كىسريف ( .)1999دراسة هيداىية حكؿ تشغيؿ األطفاؿ في الضفة
الغربية ،الحركة العالهية لمدفاع عف األطفاؿ ،فرع فمسطيف.

*الىجار ،باقر ( .)1997كجٍة ىظر في دراسة عهؿ األطفاؿ في البمداف العربية ،كرقة عهؿ هقدهة
لىدكة عهؿ األطفاؿ ،الهجمس العربي لمطفكلة كالتىهية.

*الىصير ،رافع ،كراتب السعكد ( .)2000العكاهؿ التي تسٍـ في اختيار الطالب األردىي في
الجاهعات لهٍىة الهستقبؿ كهدل الرضا عىٍا ،هؤتة لمبحكث كالدراسات ،هجمد  ، 8عدد (.)3

*ك ازرة العهؿ الفمسطيىية ( .)2000التدريب الهٍىي الكضع الحالي كالرؤية الهستقبمية ،راـ اهلل.
*ك ازرة التربية كالتعميـ ( .)2011تقييـ الخطة الكطىية لمطفؿ الفمسطيىي_ قطاع التعميـ -لمفترة

 ، 2010-2006راـ اهلل.

*ك ازرة العهؿ الفمسطيىية ( .)2012آليات العهؿ التي تقكـ بٍا الك ازرة لمحد هف عهؿ األطفاؿ في

فمسطيف ،ىابمس.

*ك ازرة التربية كالتعميـ ( .)2005هجمة الهسيرة التعميهية ،العدد ( ، )50أيمكؿ/سبتهبر.
*اليكسؼ ،عبد اهلل ( .)2001الكعي بالهستقبؿ ،هجمة الىبأ اإللكتركىية ،العدد ( ،)67تشريف أكؿ.
*اليكسفي ،هحبكب ( .)2011جريدة الدستكر ،العدد (.)2075
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ج-الرسائل العممية:
*أبك زايد  ،أحهد ( .)2002الرضا عف العهؿ كعبلقتً بالتكافؽ الىفسي لؤلطفاؿ العاهميف في
الهحافظة الكسطى ،رسالة هاجستير غير هىشكرة ،الجاهعة اإلسبلهية.

*أبك زايد ،أحهد عبد اهلل ( .)2002التكافؽ الىفسي كعبلقتً بهفٍكـ الذات ألبىاء الشٍداء كأسرل
االىتفاضة ،رسالة دكتكري غير هىشكرة ،كمية التربية ،البرىاهج الهشترؾ ،جاهعة عيف شهس ،القاٌرة.

*أبك هشايخ ،يحيى ( .)2008الىسؽ القيهي كعبلقتً بالعىؼ الهدرسي لدل طمبة الثاىكية بهحافظة
غزة ،رسالة هاجستير  ،جاهعة األزٌر ،غزة ،فمسطيف.
*أيهف ،دحبلف ( .)2000عهالة األطفاؿ في قطاع غزة  ،رسالة هاجستير غير هىشكرة ،ىابمس،
جاهعة الىجاح الكطىية.
*الجديبي ،رافت ( .)2005تىهية الهٍارات الحياتية لدل طبلب الهرحمة الثاىكية في ضكء
التحديات كاالتجاٌات الهعاصرة ،رؤية تربكية إسبلهية ،دراسة دكتكراة غير هىشكرة ،كمية التربية،

جاهعة أـ القرل ،هكة الهكرهة.
*الحهيدم ،ىاجي ( .)2010الهيكؿ الهٍىية كعبلقتٍا بسهات الشخصية الهكٌكبة لمطمبة الهتفكقيف
دراسيان بهديىة تعز ،رسالة هاجستير ،جاهعة تعز ،الهركز الكطىي لمهعمكهات ،اليهف.
*خميؿٌ ،ياـ ( .)2002العبلقة بيف تكجٍات األٌداؼ كالطهكح الهٍىي لدل عيىة هف طبلب

الجاهعات ،رسالة هاجستير غير هىشكرة ،كمية التربية ،جاهعة عيف شهس.

*الدكيبي ،عبد السبلـ ( .)2013عهالة األطفاؿ في الهجتهع الميبي ،رسالة هاجستير ،جاهعة

طرابمس ،ليبيا.

*زيد ،رائد ( .)2002ظاٌرة عهالة األطفاؿ في الضفة الغربية كسياسات هكافحتٍا ،رسالة
هاجستير ،جاهعة الىجاح الكطىية.

*شافعي ،رجب ( .)2000التفكير االبتكارم كعبلقتً بهفٍكـ الذات لدل تبلهيذ الهرحمة االبتدائية،
رسالة هاجستير غير هىشكرة ،كمية الدراسات اإلىساىي ،جاهعة األزٌر ،القاٌرة.
*عبد الكٌاب ،أحهد ( .)2008العبلقة بيف الهيكؿ الهٍىية كبعض الهتغيرات الىفسية لدل طمبة
كمية هجتهع تدريب غزة ،رسالة هاجستير غير هىشكرة ،جاهعة األقصى ،البرىاهج الهشترؾ ،غزة،

فمسطيف.
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*القحطاىي ،هحهد ( .)2002أثر بيئة العهؿ الداخمية عمى الكالء التىظيهي  ،رسالة هاجستير غير
هىشكرة ،جاهعة ىايؼ العربية لمعمكـ األهىية  ،الرياض.

*هحهكد ،هيسر ( .)1999الهيكؿ الهٍىية كعبلقتً بالجىس كالتخصص كالىضج الهٍىي لدل طمبة
الصؼ الثاىي الثاىكم األكاديهي ،رسالة هاجستير ،الجاهعة األردىية ،عهاف.

د -التقارير:
* تقرير األهيف العاـ لهىظهة العمـ الدكلية ( .)2006كضع حد لعهالة األطفاؿ ٌدؼ في هتىاكؿ
اليد ،هؤتهر العهؿ الدكلي ،دكرة (.)95
*تقرير التىهية اإلىساىية العربية ( .)2003ىحك إقاهة هجتهع الهعرفة ،الهجمس العربي لمطفكلة
كالتىهية ،العدد السابع.

* الجٍاز الهركزم لئلحصاء الفمسطيىي ( .)2013التقرير السىكم ،سمسمة احصاءات الطفؿ رقـ
( ،)15أطفاؿ فمسطيف ،قضايا كأرقاـ ،راـ اهلل ،دائرة االحصاء الهركزية.
*رهزم ،ىاٌد ( .)1999ظاٌرة عهالة األطفاؿ في الدكؿ العربية كاستراتيجية عربية لهكاجٍة

الظاٌرة ،الهجمد الثاىي ،تقرير الهجمس العربي لمطفكلة كالتىهية ،القاٌرة.

* الهجمس العربي لمطفكلة كالتىهية ( .)1994هكافحة عهؿ األطفاؿ في الكطف العربي ،التقرير
الىٍائي لمىدكة الهشتركة بيف هىظهة العهؿ الدكلية كالهجمس العربي لمطفكلة كالتىهية ،القاٌرة.
*هىظهة العهؿ الدولية ( .)2013تقرير خاص عف عهالة األطفاؿ.
*اليكىيسيؼ ( .)2000تقرير عف تشغيؿ األطفاؿ في الضفة الغربية كقطاع غزة ،صىدكؽ األهـ

الهتحدة لؤلطفاؿ ،راـ اهلل.
ثانياً -المراجع األجنبية:

A-The books:
* Deci, E . L . , & Ryan , R.M. (2008) , Facilitating Optimal Motivation and
Psychological Well-Being, across life’s domains, Canadian Psychology, VOL. 49
* Hegner, (2002), Life skills, The curriculum combined teacher student, basic book,
New york , VOL.25.
* Hemmeter , Mary Louise, (2002), Social and emotional Foundations for early
learning, a conceptual mode for intervention, school psychology review, VOL.35.
* Jones , R , (2004) , Life Skills , London, Cassel Educational Limited ,VOL. 25.
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* Kim , Y . , & Kasser , T . , & Lee , H. , (2003), Self-concept, Aspirations, and WellBeing, in South Korea and United States, The Journal of Social Psychology, VOL .3.
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* Barak. Alivrowsky, I. & Shiloh, S. (2001),Cognitive Determinations of interests, An
extension of a theoretical model and initial empirical examination. Journal of vocational
Behavior,34:318.
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ممحق رقم ()1
المؤسسات عينة الدراسة
عدد االستبيانات

عدد االستبيانات

الموزعة

المستردة

-1

هىظهة األهـ الهتحدة لمطفكلة " اليكىيسيؼ"

8

8

-2

جهعية أرض االىساف – سكيس ار.

9

9

-3

اإلغاثة اإلسبلهية.

7

7

-4

هؤسسة إىقاذ الطفؿ الدكلية.

6

6

-5

جهعية عايشً.

7

7

-6

هؤسسة تاهر.

4

4

-7

هركز الطفؿ كاألسرة لئلرشاد.

7

7

-8

جهعية القطاف.

10

10

-9

جهعية بسهة لمثقافة كالفىكف.

7

7

-10

جهعية طهكح.

3

3

-11

جهعية دير البمح لمتىهية الهجتهعية كالطفكلة.

8

8

-12

هركز الديهقراطية كحقكؽ العاهميف.

10

10

-13

الجهعية الكطىية لمديهقراطية كالقاىكف.

9

9

-14

الهركز الفمسطيىي لحقكؽ اإلىساف.

7

7

-15

هركز الديهقراطية كحؿ الىزاعات.

5

5

-16

جهعية بىاف لمتدريب كالدراسات الهجتهعية.

5

5

-17

هؤسسة الثقافة كالفكر الحر.

4

4

-18

ك ازرة العهؿ.

15

15

-19

ك ازرة الشؤكف االجتهاعية.

20

20

-20

ك ازرة التربية كالتعميـ.

17

17

اسم المؤسسة

الرقم
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ممحق رقم ()2
طمب تحكيم االستبانة
الجامعة اإلسالمية – غزة
عمـــــــــادة الدراسات العميا
كميــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــارة
قســــــــــــــــــــم إدارة األعمال
طمب تحكيم استبانة
حفظو اهلل ،،

السيد الدكتور
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ...

أما بعد ،،

تقكـ الباحث ػ ػ ػ ػػة بإجراء د ارس ػ ػ ػ ػػة بعىكاف "عمالة األطفـــــال في قطاع غزة وأثرىا عمى المستقبل
الميني لألجيال القادمة " ،كذلؾ استكهاال لهتطمبات الحصكؿ عمى درجة الهاجستير في إدارة
األعهاؿ ،كقد أعدت الباحثة االستباىة الهرفقة كالهككىة هف خهسة هجاالت كٌي:
التطكر الهعرفي ،كالخبرة الهٍىية ،كالخبرة الحياتية ،كالقدرات كاإلبداع كالهٍارات ،كفرص تكفر
كظائؼ هستقبمية أفضؿ.
فأرجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك التكرـ هىكـ بإبداء رأيكـ في فقرات االستباىػ ػ ػ ػ ػػة ،كهدل هبلءهتٍا لمهجاالت الهذككرة،
كذلؾ بكضع إشارة (√) لمفقرة الهىاسبة ،كاجراء التعديبلت عمى الفقػ ػ ػ ػ ػػرة غي ػ ػ ػ ػػر الهىاسب ػ ػ ػػة ،أك
اقتراح الصيغة التي تركىٍا هىاسبة.
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ التقدير كاالحتراـ ،،
الباحثة
كساـ عمي الطكاشي
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ممحق رقم ()3
قائمة بأعضاء لجنة تحكيم االستبانة
الرقم

االسم

التخصص

مكان العمل

-1

أ.د.سهير صافي

إدارة أعهاؿ

الجاهعة اإلسبلهية

-2

د.يكسؼ بحر

إدارة أعهاؿ

الجاهعة اإلسبلهية

-3

د.أكرـ سهكر

إدارة أعهاؿ

الجاهعة اإلسبلهية

-4

د.ختاـ السحار

تربية

الجاهعة اإلسبلهية

-5

د.هحهد فارس

إدارة أعهاؿ

جاهعة األزٌر

-6

د.فضؿ أبك ٌيف

تربية

جاهعة األقصى

-7

د.درداح الشاعر

تربية

جاهعة األقصى

-8

د.كارـ ىشكاف

حقكؽ

ىاشط حقكقي
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ممحق رقم ()4
االستبانة
الجامعة اإلسالمية – غـزة
عمــــــادة الدراســـــات العميا

كميـــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــارة

قســـــــــــــــــــم إدارة األعمــال
األخكة /األخكات ،...

حفظكـ اهلل.

السبلـ عميكـ كرحهة اهلل كبركاتً ...

أها بعد ،،

تقكـ الباحث ػ ػ ػ ػػة بإجراء د ارس ػ ػ ػ ػػة بعىكاف "عمالة األطفـــــال في قطاع غزة وأثرىا عمى المستقبل

الميني لألجيال القادمة " ،كذلؾ استكهاال لهتطمبات الحصكؿ عمى درجة الهاجستير في إدارة
األعهاؿ ،كقد أعدت الباحثة االستباىة الهرفقة كالهككىة هف خهسة هجاالت كٌي:
 التطكر الهعرفي .– الخبرة الهٍىية.

– الخبرة الحياتية.

– القدرات كاإلبداع كالهٍارات.
– فرص تكفر كظائؼ هستقبمية أفضؿ.
لذا ترجك الباحثػ ػ ػػة هف سيادتكـ التكرـ بقراءة كؿ فقرة هف فقرات االستباى ػ ػ ػػة ،ك تحديد درجػ ػ ػ ػػة
هكافقتؾ أك تأييدؾ لكؿ فقرة بكضع إشارة (×) في العهكد الهىاسب أهاهٍا.

كمي أهؿ في إجاباتكـ عف جهيع فقرات االستباىة بصراحة كدقة كهكضكعية ،كذلؾ لمكصكؿ إلى

ىتائج صحيحة كصادقة .هع العمـ أف جهيع البياىات التي سيتـ الحصكؿ عميٍا لف تستخدـ إال

ألغراض البحث العمهي فقط.

شاكر لكـ حسف تعاكىكـ.
نا
الباحثة
وسام عمي الطواشي
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أوال :البيانات الشخصية :أرجو وضع (×) في الخانة المناسبة.
1

الجنس

(

2

العمر

3

سنوات الخبرة

4

المؤىل العممي

5

الدرجة الوظيفية

6

المنطقة

(

) ذكر

) أىثى

(

) أقؿ هف  30سىة

(

) هف  30إلى أقؿ هف  40سىة

(

) هف  40إلى أقؿ هف  50سىة

(

)  50سىة فأكثر

(

)  5سىكات فأقؿ

(

) هف  5إلى أقؿ هف  10سىكات

(

) هف  10إلى أقؿ هف  15سىة

(

)  15سىة فأكثر

(

) ثاىكية عاهة

(

) دبمكـ هتكسط

(

) بكالكريكس

(

) دبمكـ عالي
) ىائب هدير

(

) دراسات عميا

(

) هدير عاـ

(

(

) هدير فرع

(

) هدير دائرة (إدارة)

(

) رئيس قسـ

(

) رئيس شعبة

(

) هكظؼ

(

) غزة

ثانياً :عمالة األطفال في قطاع غزة وأثرىا عمى المستقبل الميني لألجيال القادمة.
المجال األول :التطور المعرفي عند األطفال العاممين.
الرقم

درجة الموافقة
كبيرة

الفقــرات

جدا

1

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى القراءة كالكتابة.

2
3

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى التعميـ.

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل التحصيؿ الدراسي.

4

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل التفكير.

5

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى التكيؼ هع التطكر

6

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي الرغبة في التعميـ.

7

تزيد عهالة األطفاؿ هف التسرب الهدرسي.

التكىكلكجي.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا

8

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى هستكل الذكاء.

9

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل االطبلع كالثقافة.

10

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى إدراؾ كتككيف الهفاٌيـ الهجردة

11

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى هراحؿ الىهك العقمي لمطفؿ

12

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هٍارات التعبير كالتكاصؿ.

هثؿ العدالة كالصدؽ  ،كالتهييز بيف الصكاب كالخطأ.

(الكظيفة العقمية لئلىساف).

المجال الثاني :القدرات والميارات واإلبداع لدى الطفل العامل.
الرقم

درجة الموافقة
كبيرة

الفقــرات
1

جدا

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى االستكشاؼ كالبحث كحب
االستطبلع كالهيؿ لمتساؤؿ.

2
3

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تىهية القدرات االبداعية.

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي تطكير هٍارات الهشاركة

االجتهاعية.
4

يؤثر عهؿ الطفؿ عمى تىهية الشخصية كتعزيزٌا هف
خبلؿ العهؿ  ،كتككيف صكرة إيجابية عف ىفسً.

5

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي القدرات كالهٍارات كاكتساب
هٍارات كخبرات جديدة هف خبلؿ العهؿ.

6

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى خفض القدرة عمى التعاهؿ هع

7

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى االبتكار كالتعبير

8

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى االستقبلؿ

9

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي ركح االىتهاء كالتعاكف.

10

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى التطكير الذاتي  ،كادراؾ الطفؿ

الهشكبلت كحمٍا.
عف الىفس.

كاالعتهاد عمى الىفس كتحهؿ الهسؤكلية.

لذاتً كتطكيرٌا.

الرقم

المجال الثالث :الخبرة المينية لمطفل العامل.
درجة الموافقة
الفقــرات

كبيرة
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة

جدا
1

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى التزكد بالقدر الكافي هف

2

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى القدرة عمى تقديـ إضافات

3

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى اتقاف عهمً كالتدرب عميً

4

تدىي فرص الطفؿ العاهؿ لتطكير العهؿ كتحسيىً.

5

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي هستكل الثقافة الهٍىية.

جدا

الهعمكهات عف سكؽ العهؿ كالهٍف الهختمفة.

جديدة لمعهؿ.

6

بشكؿ جيد.

يؤدم عهؿ الطفؿ إلى تدىي القدرة عمى القياـ بعهمً بدقً
كاتقاف ككفاءة كفعالية.
7

تدىي خبرة كهٍارة الطفؿ العاهؿ في التعاهؿ هع القضايا
الهٍىية

8

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تىهية االتجاٌات اإليجابية

9

يؤثر عهؿ الطفؿ عمى القدرة عمى اتخاذ ق اررات هىاسبة في

ىحك تقدير الذات كاحتراـ العهؿ كالعهاؿ .

عهمً اليكهي.
10

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى التركيز كاالعتهاد عمى الىفس
في عهمً.

11

هستكل أداء الطفؿ العاهؿ يتأثر سمبان بطبيعة العهؿ الذم

12

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى فرصة التزكد بالهعمكهات

يقكـ بً.

كالخبرات الهٍىية الكافية كتكفير الفرصة لتعمـ هٍىة
الهستقبؿ.

13

يؤثر العهؿ سمبان عمى اكتشاؼ األطفاؿ العاهميف لقدراتٍـ

14

يؤثر العهؿ سمبان عمى إثراء هدركات الطفؿ عف الهحيط

كهيكلٍـ الهٍىية عف طريؽ العهؿ الفعمي.
الهٍىي هف حكلً.

المجال الرابع :الخبرة الحياتية لمطفل العامل
الرقم

درجة الموافقة
الفقــرات

كبيرة
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة

جدا
1

جدا

تدىي هستكل الكعي الكافي لمطفؿ العاهؿ ألداء عهمً
كههارسة حياتً.

2

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى اإلدراؾ كالتخيؿ كالتفكير

3

يؤثر العهؿ سمبان في تككيف السمكؾ الشخصي السكم

4

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى االستجابة لمهؤثرات

الكافي لمتعاهؿ هع األهكر الحياتية هف حكلً.

لدل الطفؿ العاهؿ.

الهختمفة هف حكلً.
5

تدىي القدرة عمى اكتساب الطفؿ العاهؿ الهيكؿ
كاالتجاٌات كطرؽ التعبير عف االىفعاالت  ،كاكتساب
القيـ كالعادات هف بيئة العهؿ الهحيط بً.

6

الىهط الثقافي السائد في بيئة العهؿ يؤثر سمبان عمى
تشكيؿ شخصية الطفؿ العاهؿ هف جكاىبٍا العقمية

كالهٍارية.
7

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى إضافة هعىى إيجابي عمى

8

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى تحقيؽ كتىهية القدرات

9

تدىي قدرة الطفؿ العاهؿ عمى تقبؿ اآلخريف كاالستفادة

هختمؼ الهٍارات كالهعارؼ الهكتسبة.
العقمية.

هف خبراتٍـ.
10

تدىي خبرة االتصاؿ كالتكاصؿ لدل الطفؿ هع الهجتهع
حكلً .

11
12

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان تحسيف الفرص الحياتية.

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى إحساس الطفؿ العاهؿ

بالهسؤكلية تجاي البيئة كالهجتهع  ،كتجاي ثقة الطفؿ

بىفسً كتقديري لذاتً.
المجال الخامس :فرص توفر وظائف مستقبمية أفضل.
الرقم

درجة الموافقة
كبيرة

الفقــرات
1

جدا

تدىي تكفر الفرصة لمطفؿ العاهؿ لمحصكؿ عمى كظيفة
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا

في الهستقبؿ.
2

تدىي تكفر فرص لمطفؿ العاهؿ لمتعمـ كالتدريب

3

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى اكتساب الهٍارات

4

ال يعتبر عهؿ الطفؿ هدخبلن حرفة أك هٍىة قد يزاكلٍا

5

تدىي فرصة الطفؿ العاهؿ في اختيار هٍىة الهستقبؿ.

6

تؤثر الخبرة الهٍىية لؤلٌؿ سمبان في تحديد هٍىة

7

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى الفرصة الطفؿ في تحقيؽ

8

ال يساعد أصحاب العهؿ الطفؿ في االستعداد كالتكجيً

كاالستعداد لهٍىة الهستقبؿ.

كالخبرات التي تؤٌمً لكظيفة الهستقبؿ.

الطفؿ هستقببلُ بهٍارة كاتفاف.

الهستقبؿ.

هكاىً اجتهاعية جيدة تتىاسب هع طهكحاتً.
ىحك هٍىة الهستقبؿ.

9

يؤثر العهؿ سمبان في تحديد الخيارات الهٍىية

10

يؤثر عهؿ الطفؿ سمبان عمى صقؿ الخبرات كالهٍارات

11

تدىي هستكل الىضج الهٍىي لمطفؿ العاهؿ (التكيؼ هع

الهستقبمية لمطفؿ العاهؿ.

عمى أسس عمهية هٍىية هتيىة.

هتطمبات البيئة في كؿ الهراحؿ الهٍىية).
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