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  ملخص 

ل صغار السن في كفقد ش، ٢٠٠٧ بيانات تعداد السكان في الضفة الغربية لسنةاستنادا إلى 
ارھم من مجموع السكان، وبلغت نسبة % ٤١.٣ما نسبته  الضفة الغربية ل أعم ذين تق املين ال الع

ة، % ٤.٧سنة نحو  ١٨عن  املين في الضفة الغربي ة من مجموع الع ذا القى موضوع عمال ولھ
غار ا اصص ن ذوي االختص ؤولين م احثين والمس ن الب ر م ام الكثي ن اھتم الً  ،لس ي  أم نھم ف م

وجاءت ھذه . لتفاقمھا أو انتشارھا ، ومحاولة وضع حدٍّ الوصول إلى تشخيص حقيقي لھذه المسألة
ل ،والتوضيح ،الدراسة لتتناول متغيرات ھذا الموضوع بالعرض  اإلحصائيةوالمعالجة  ،والتحلي

ار ،يةالمتوسطات الحسابباستخدام  للبيانات، وذلك اي الختب ة  واستخدام اختبار مربع ك ين العالق ب
ة رات التابع ن المتغي د م ثوال ،العدي ة بموضوع البح تقلة ذات العالق م . مس ة البحث ت ي نھاي وف

د  اآلراءاختالف ) ١ : أھمھا صل إلى العديد من النتائجالتو ل، وق م في تحديد سن الصغير العام ت
 نت الدراسةبَي◌َ ) ٢. البحث في موضوع الدراسات السابق مختلف ھذه اآلراء أثناءالكشف عن 

املينانأن  ى نسبة صغار السن الع ة خفاضاً قليالً قد حصل عل د انخفضت في الضفة الغربي ، فق
املين في الضفة %٥نسبتھم من نحو  ى نحو ١٩٩٧في سنة  من مجموع الع في سنة  %٤.٧ إل

ابلس والبانسبة صغار كانت ) ٣. ٢٠٠٧ ة ن ة السن في المخيمات المجاورة لمدين من % ٤١.٤لغ
ابلس المجاورة مجموع السكان،  ِة ن ى من النسبة في %)٣٧.٤(أعلى من النسبة في مدين ، وأعل

اع  االرتفاع، ويعتبُر ھذا %)٣٩.٧(محافظة نابلس  ى ارتف معدالت الخصوبة أحد المؤشرات عل
ة ع الدراس ي مجتم ةُ ) ٤. ف ذكور أوضحت الدراس ن ال م م املين ھ ِة الصغار الع ك  ،أن غالبي وذل

ذه النسبةُ ضمن التوقعات في مجتمعٍ %٧٦.١بنسبة  د جاءت ھ ذ عمل  شرقيٍ  ، وق لم ال يحب مس
التعليممن مجموع صغار السن العام%٤١.٥أن ما نسبته ) ٥. األنثى ون ب . لين يعملون وھم ملتحق

راتلفح اإلحصائيةبعد إجراء عدد من االختبارات ) ٦ ين عدد من المتغي ، توصلت ص العالقة ب
ر ال أنه ال) أ :الدراسة إلى النتائج اآلتية أثيٌر لمتغي ليوجد ت ر سن الصغير العام ى متغي يم عل . مخ

ر ) ب رغ أن متغي لتف ن للعم غير الس تقل ص ر مس يم غي ر المخ ن متغي ل أن مت) ج. ع ر دخ غي
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يم الصغير العامل غير مستقل ذي يق ه عن متغير المخيم ال ر جنس الصغير العامل . د. في أن متغي
ـ. ه لھما تأثيرھما على متغير الدخلومتغير سن ر) ھ راد األسرة غي ر عدد أف عن  مستقل أن متغي

لمت دى الصغير العام ل ل ر سبب العم املين) و. غي دد الصغار الع ر ع تقل أن متغي ر مس عن  غي
رة ل رب األس ر دخ ي ) ز. متغي دافع الرئيس ة أن ال ت الدراس ا بين ل م بته  لعم ن % ٦٥.٤نس م

ان مسالصغار ال املين ك دخل، وأن ع بته اعدة األسرة في ال ا نس د م دافع عن عدم النجاح % ١٧ال
  ٠بالمدرسة

 
Abstract 

The population charts issued in the West Bank in 2007 show that 
more than 41.3% of the total population are under the age of 15. 
Moreover nearly 4.7% of the laborers are under the age of 18. These 
results have been taken into serious consideration by researchers and 
experts in this field hoping that such a problem can be diagnosed and 
treated. This study is taking the variables of this issue through statistical 
analysis, clarification and discussion of the data by using means, Chi-
square test dependant and independent variables. The results of these 
tests were as follows:  1) there were different views on determining the 
age of the young laborers. 2) The results showed that there was a decline 
in the number of young age laborers. The number came down from 5% in 
1997 to 4.7% in 2007. 3) The results revealed that the young age in the 
refugee camps made up 41.4% of the total population, while in Nablus it 
was 37.4%, and in Nablus directorate 39.7%. This is because of the high 
fertility among the study population. 4) The study also showed that 
76.1% of the young workers are males. This is obvious in a Muslims 
society that prefers male workers to females.  5) 41.5% of these workers 
work while they are still studying at schools. 6) After testing the 
differences between the variables, the results showed that: a) there is no 
effect of the camp variable on the young age variable. b) The young age 
full-time workers variable is not independent from the camp variable. c) 
The young age worker income variable is not different from the variable 
of the camp where he lives. d) The gender of the young age worker 
variable and his age variable have an influence on the income variable. e) 
The number of the family members variable is not independent from the 
reason for work variable. f) The variable of the number of the young age 
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workers is not independent from the family income variable. g) 
Regarding the motives behind child labor, the study showed that 65.4% 
of the young age workers wanted to contribute something to the family 
income, and the failure in school was the motive for only 17% of them. 

 
  المقدمة

تم  ة اھ ألة عمال رھم بمس رافيين وغي اعيين والجغ اديين واالجتم احثين االقتص ن الب ر م كثي
اولصغار السن د تن نھم ، وق ذه الم كل م أھ اً س نھم جميع ة المتخصصة، ولك ه العلمي لة من زاويت

لبيةً أكعلى أن ھذه المسأ يتفقون ر لة تشكل أخطاراً آنيةً على المجتمع، وستصبح ذات تأثيرات س ث
  .ازداد حجمھا وتحولت إلى ظاھرة خطورةً إذا

ولم يتفق كل الباحثين وال كل الدراسات على تحديد من ھو صغير السن العامل، فقد أشارت 
از  ١٥بعض الدراسات إلى أنه ذلك الفرد الذي يقل سنه عن  ا صدر عن الجھ سنة، بما في ذلك م

ل سنه عن  المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبعضھم اآلخر أشار إلى ذي يق رد ال ك الف ه ذل  ١٧أن
ادة  م  ١٤٣سنة، وذلك بدليل أن الم انون المصري رق اعتبرت الصبية  ١٩٨١لسنة  ١٣٧من الق

غيلھم  ١٧ – ١٢من سن  داثاً ويحظر تش نة أح اح، (س د الفت ين مصدٌر )٩، ص٢٠٠١عب ا ب ، كم
ا  ٦٣ – ١٨السن آخر أن فئة سن العمل أو ما يعرف بالنشيطين اقتصادياً يقعون في فئة  نة، مم س

ن  م دون س ن ھ ى أن م ير إل ادياً  ١٨يش يطين اقتص من النش ن ض رون م نة ال يعتب اني، (س الع
ٍة )٨٤، ص ٢٠٠٦ ٍة عربي ن دول ل م ن الصغير العام د س تالف تحدي ةٌ أخرى اخ ت دراس ، وبين

تم  م ي نة،  ١٥ألخرى، ففي كل من الكويت واإلمارات تم تحديد سن الصغير العامل لمن ل وفي س
ك )٥٦، ص٢٠٠١الحريري، (سنة،  ١٦البحرين لمن لم يتجاوز  ر من ذل ا أكث ، ولن نخوض ھن

ل  ، حتى لو تمَّ في تحديد صغير السن العامل ذي يق رد العامل ال ك الف ه ذل ه بأن ى تعريف اق عل االتف
ة سنة كحد أعلى لسنه، فإن ھذا الفرد يعتبر صغيراً نسبياً ذلك ألنه ما زال في مرحل ١٧سنه عن 

د  ق بع م يلتح ه ل ا، وأن اء منھ ك االنتھ ى وش ة، أو عل ن الدراس ة م ة العام الي الثانوي التعليم الع ب
  .بمختلف مستوياته

لة تعقيداً وخطورةً إذا كان ھذا الصغير العامل طالباً في المدرسة، فعندھا يمكن وتزداد المسأ
ين عمل ثقيل تصور كم عبء ال التوفيق ب ب، ف ذا الصغير الطال ى ھ ةالعل في  عمل والدراسة غاي

  .على حساب اآلخر) العمل أوالدراسةأي (الصعوبة، وغالباً ما يكون النجاح في أحدھما 
  

  مشكلة الدراسة

، فقد بلغت نسبتھم وفق نسبةً عاليةً من مجموع السكان ل صغار السن في الضفة الغربيةيشك
نة  كان س داد الس و  ٢٠٠٧تع كان% ٤١.٣نح وع الس ن مجم از ال( ،م اء الجھ زي لإلحص مرك

اٌر )٦٥، ص٢٠٠٩الفلسطيني،  ، ولھذا فإن أي ارتفاٍع في نسبة الصغار العاملين سيترتب عليه آث
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لبيةٌ تس ادين ذات ااجتماعيةٌ واقتصاديةٌ س ة البشرية في شتى المي ذ خطط التنمي ة تنفي ھم في إعاق
  .العالقة بالمجتمع السكاني

سيساھمون في زيادة الدخل ألسرھم، وھنا يجدر قد يبدو للوھلة األولى أن العاملين الصغار 
اءة تحصيلھم  هالتنبيه بأن ى حساب كف ا تكون عل اً م ذه المساھمة غالب ر أن ھ ال يغيب عن التفكي

ل  ن مراح ة م ذه المرحل ي ھ ة ف ية والتربوي ة والنفس وقھم االجتماعي اب حق ى حس ي، أو عل العلم
ى ھؤالء الصغار الع وھو منظور  - املين من منظوٍر اقتصاديٍ حياتھم، ولذا ال يجوز النظر إل

  .وبمعزل عن المناظير األخرى ،فقط -زيادة دخل األسرة 

ن  ارھم ع ل أعم ذين تق املين ال بةَ الع طينية أن نس مية الفلس ات الرس ر البيان نة  ١٨وتظھ س
از المركزي لإلحصاء (من مجموع العاملين في الضفة الغربية % ٤.٧تشكل ما نسبته نحو  الجھ

نة )١٨٥، ص٢٠٠٩يني، الفلسط ة بس بتھم مقارن اض نس ى انخف ير إل ذا يش ة  ١٩٩٧، وھ والبالغ
و  طيني، % (٧.٣نح اء الفلس زي لإلحص از المرك يس )٢٠٠ص. ١٩٩٩الجھ ه ل ي أن ا يعن ، مم

بب األوضاع االقتصادية  ة بس ي الضفة الغربي املين ف كلة الصغار الع اقم مش بالضرورة أن تتف
ة، المتردية، واألوضاع السياسية  اء الشعب الفلسطيني بعام ي يعيشھا أبن واألمنية المضطربة الت

ل، ولكن يمكن  ع الصغير للعم ى دف وسكان المخيمات بخاصة، وأن ھناك دوافع أخرى تعمل عل
  .حتى ولو انخفضت النسبة فإنھا ستبقى تشكل مشكلةً قائمةً حتى تحل بشكل نھائي: القول

  
  الدراسة أھداف

اسة ھو إظھار مشكلة عمالة صغار السن في المخيمات المجاورة الھدف من إجراء ھذه الدر
ي خضعت للبحث  ة الت ة والبياني ائق المعلوماتي ى الحق تند إل لمدينة نابلس، بطريقٍة موضوعيٍة تس
ة حجم  ٍة بمعرف ٍة ذات عالق ة جھ والتحليل، ومن ثم إظھارھا بصورة يمكن اإلفادة منھا من قبل أي

أن يساھم ذلك في إيجاد الحلول المناسبة لتقليص نسبة الصغار  ھذه المشكلة وخطورتھا، وعسى
  .العاملين، بل والتخلص منھا نھائياً إن أمكن ذلك

  
  فرضيات الدراسة

تتطلب إجراءات ھذه الدراسة وضع عدد من الفرضيات لعدد من المتغيرات ذات التأثير في 
  : موضوع البحث، وأبرز ھذه الفرضيات

ة  ال توجد فروق ذات داللة .١ د مستوى الثق ين سن الصغير العامل و ٠.٠٥إحصائية عن ين ب ب
  .المخيم الذي يقيم فيه

ة  .٢ د مستوى الثق رغ صغير السن للعمل  ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن ين تف ب
 .ومتغير الدخل الشھري لألسرة

ة  .٣ د مستوى الثق رغ صغير السن ل ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن ين تف عمل لب
 .وبين المخيم الذي يعيش فيه
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ة  .٤ ين النشاط االقتصادي لصغير  ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الثق ب
 .السنوات التعليمية لعامل وبين عددالسن ا

 في قيمة الدخل الشھري لصغير ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة  .٥
  .نسالسن العامل تعزى لمتغير الج

في قيمة الدخل الشھري لصغير  ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة  .٦
 .السن العامل تعزى لمتغير المخيم الذي يقيم فيه

ر في قيمة الدخل الشھري لصغي ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة  .٧
 .السن العامل تعزى لمتغير السن

ة ال توجد فروق ذات د .٨ د مستوى الثق دى الصغير  ٠.٠٥اللة إحصائية عن ين سبب العمل ل ب
 .العامل وبين عدد أفراد األسرة

ة  .٩ د مستوى الثق ين سبب ا ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن دى الصغير ب لعمل ل
 .رب األسرة العامل وبين دخل

  
  يانات الدراسةب

ة إل ات الالزم ات والبيان ى المعلوم ول عل م الحص د ت درين لق ن مص ث م ذا البح داد ھ ع
ايرئيس تبانه : ين، أولھم ات اس ل محتوي غ وتحلي ة عن تفري ات الناتج ات والبيان ة المعلوم مجموع

ا ة لمختلف عناصر البحث، وثانيھم ات الالزم : أعدھا الباحث خصيصاً لتوفير المعلومات والبيان
از المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  داد مجموعة البيانات الصادرة عن الجھ وبخاصة نشرات تع

نة  كان لس ات٢٠٠٧الس توى المحافظ ى مس ل، أو عل ة كك فة الغربي توى الض ى مس واء عل  .، س
اريَر  اٍث ونشراٍت وتق ٍب وأبح ِة كت تفادة من مجموع ذين المصدرين تمت االس ى ھ وباإلضافة إل

  .مختلفة تم ذكرھا في الدراسات السابقة
  

  أھمية الدراسة

ٍة  كونھا تبحُث في مشكلةٍ تأتي أھمية ھذه الدراسة في  ٍة سكانيٍة رئيس بةًً◌ من فئ أصابت نس
املين، وإن  ھي فئة صغار السن، والنسبة المعنية من ھذه الفئة السكانية ھي نسبة صغار السن الع
ع  ي المجتم كان ف كن والس اط الس ن أنم نمط م ذا ال ي ھ وعھم ف غار ون ؤالء الص م ھ ة حج معرف

دوائر الرسمية في المجتمع أن له أھميةً كبي، ال شك الفلسطيني رةً يمكن لذوي االختصاص في ال
ق برسم الخطط  الفلسطيني أن يستخدموھا كالً  ا يتعل حسب مھامه وخططه وواجباته، وبخاصة م

ً التنموية على المستويين المحلي والوطني، وربما على المستوى اإلقليمي    .أيضا
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  الدراسات السابقة

د من خالل مراجعة الباحث ألدبيات م ذا الموضوع ق وضوع عمالة صغار السن، وجد أن ھ
دول  ر من ال حظي باھتمام العديد من الباحثين في المجتمع العربي، ومن الجھات الرسمية في كثي

عالقٍة  من ھذه الدراسات، وكان بعضھا ذا العربية بما فيھا فلسطين،  وقد توصَل الباحُث إلى عددٍ 
ا  ا ھو مباشرٍة بموضوع البحث، ومنھ اول الموضوع من ذم ا تن ا م ر مباشرة، فمنھ ة غي و عالق

بعض الثا ة، وال ٍر اجتماعي لث من وجھة نظٍر تخطيطية، ومنھا ما تناول الموضوع من وجھة نظ
  ٠جغرافيةمن وجھة نظٍر  تناولته نظٍر اقتصادية، ودراساٌت أخرى وجھة

دٍد من النشرات اإلحصا ك إضافةً إلى ھذه الدراسات فقد تم التوصل إلى ع ئية، وبخاصة تل
وان رةٌ بعن ا نش ان منھ طيني، فك زي لإلحصاء الفلس از المرك ام : "الصادرة عن الجھ داد الع التع

ذه " محافظة نابلس ٠النتائج النھائية: ١٩٩٧ -للسكان والمساكن والمنشآت وقد وجد الباحث في ھ
ابلس، ونسبة صغار ا ة ن املين في  لسنالنشرة إحصائيةً لعدد سكان المخيمات المجاورة لمدين الع

ل،  م العم ذين سبق لھ ين ال تغلين والمتعطل ابلس، وأعداد المش مختلف أنماط السكن في محافظة ن
ات المحافظة،  ي مخيم م العمل ف م يسبق لھ از المركزي لإلحصاء الفلسطيني،(وآخرين ل  الجھ

  .)١٤٦و ١٤، ص١٩٩٩

از المركزي لإلحصاء الفلسطيني أيضاً  ٢٠٠٠وفي سنة  نشرة إحصائية صدر عن الجھ
ذه "محافظة نابلس –دليل التجمعات السكانية " :ومعلوماتية بعنوان ، وكان من أبرِز ما جاء في ھ

ة  النشرة شرح عن تاريخ نشأة مخيمات محافظة نابلس وأعداد سكانھا ومعلومات عن البنية التحتي
، ٢٠٠٠لفلسطيني، الجھاز المركزي لإلحصاء ا(فيھا وأھم المشكالت التي يعاني منھا كل مخيم، 

  .)٨٤و٧٥و٦٢ص

وان ٢٠٠١وفي سنة  ة بعن ال وصمة " :تم نشر بحث في مجلة الطفولة والتنمي تشغيل األطف
ى خطورة ظاھرة تشغيل "في جبين الحضارة المعاصرة ذه الدراسة إل ، وقد أشار الباحث في ھ

ام  ا ق ة، كم ل األسباب األطفال وانعكاساتھا على األطفال أنفسھم وعلى المجتمع بصفة عام بتحلي
ل،  ال للعم ي دفعت األطف دين، (الت ور ال ي سنة )٢٢ – ١٣، ص٢٠٠١ن أيضاً  ٢٠٠١، ونشر ف

وان ة بعن ة العربي ة الطفول ي مجل ٌث ف ي" :بح وطن العرب ي ال ال ف ة األطف ذه "عمال د بينت ھ ، وق
ان  ة، فك في الدراسة اختالف اآلراء في تحديد من ھو صغير السن العامل في بعض الدول العربي

م يتجاوز  ١٥دولة اإلمارات العربية المتحدة والكويت لمن لم يتم  ان في البحرين لمن ل نة، وك س
نة،  ١٦ ري، (س اح )٥٦، ص ٢٠٠١الحري د الفت ة لعب ى دراس اً إل ل أيض م التوص  ٢٠٠١، وت

وان ة " :بعن اھرة عمال ي ظ ة ف ذه الدراس ت ھ د بحث ٍة وق ٍة ريفي اھرٍة اجتماعي ال كظ ة األطف عمال
ى الصغار  ف، وعملت الدراسة عل في المجتمع المصري، وركزت على عمالة الصغار في الري

    .)١٢١وص١٠ص  ،٣، ص٢٠٠١عبد الفتاح، (توزيع األطفال العاملين حسب السن 

ال في " :بعنوان األطفال دراسةومن الدراسات التي بحثت في موضوع عمالة  ة األطف عمال
ة –فلسطين  د بحثت الدرا"دراسة تحليلي ال،، وق ِة األطف ُق بعمال دِة مواضيَع تتعل ل سةُ في ع : مث

ال  ة ألسرھم، ونسبة األطف الدوافع الرئيسية لعمالة األطفال، والخصائص االقتصادية واالجتماعي
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ابين  ال م نة، والتي بلغت  ١٧ – ١٥العاملين من مجموع األطف و عيطة، % (٥.٩س الشامي وأب
از)١٦١و١٥٦و١٦، ص٢٠٠٢ ن الجھ رة ع درت نش اء ، وص زي لإلحص طيني  المرك الفلس
وان طينية: "بعن ي الفلس ات األراض ي مخيم كان ف ائص الس داد "خص رة أع ت النش ث بين ، حي

الالجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية والمسجلين لدى وكالة الغوث في منتصف سنة 
ت ٢٠٠١ ي بلغ ات والت كان المخيم بة س فة % ٦.٤، ونس كان الض وع س ن مجم او(م ي الريم

 ٠)٢٧وص٢٤، ص٢٠٠٢والبخاري، 

وان (Donnellan, 2002) وصدر عن ٌر بعن   "Child Labor: the situation"تقري
ين مليون طفل ٢٥٠ عدد األطفال العاملين في العالم يبلغ نحو وقد بين فيه أن ارھم ب ، تتراوح أعم

    .)٢ص٠ Donnelan” , 2002“(سنة، وأن نصف ھذا العدد متفرٌغ للعمل  ١٤-٥

بعنوان  ،)OECD( ٢٠٠٣سنة  ين تقريٌر صادٌر عن منظمة التنمية والتعاون االقتصاديوب
)Combating Child Labor, A review Of Policies(،  املين في ال الع أن عدد األطف

منھم أقل % ٥٦٠حوالى  سنة، وأن ١٧-٥فل تتراوح أعمارھم بين مليون ط ٣٥٢ العالم يبلغ نحو
  .)١٧ص ,OECD 2003(سنة  ١٤من 

مسح عمل "نشرة بعنوان  ٢٠٠٤عن الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني سنة  كما صدر
ة "األطفال ال في األراضي الفلسطينية كانت في الفئ ة األطف ة عمال د بينت النشرة أن غالبي ، وق

ل العامل  ١٥العمرية األقل من  از المركزي لإلحصاء (سنة، كما تطرقت إلى تعريف الطف الجھ
طيني ة )٢٣، ص٢٠٠٤، الفلس ات التنمي امج دراس ام برن وان ٢٠٠٤،  وق ٍة بعن إجراء دراس  :ب

ى موضوع )"دراسة نوعية بالمشاركة(أطفال فلسطين في سوق العمل " ، وقد تطرقت الدراسة إل
ى وضع  ا خلصت الدراسة إل ا، كم ي يقومون بھ العوامل التي تدفع األطفال للعمل، واألعمال الت

ق بحل  ة تتعل التوصيات عام ة األطف كلة عمال ة، ( .مش امج دراسات التنمي  ٤٣، ص ٢٠٠٤برن
  .)٧٢وص٤٤وص 

الم مليون طفل ١٥٨يفيد بأن حوالي   (unisef, 2008)ويبين تقريٌر صادٌر عن  في  في الع
  .(unisef, 2008, p. 1)أطفاالً عاملين  سنة يعتبرون ١٤-٥سن 

ون  أن ”Child Labor’بعنوان في نشرةٍ  (Cody, 2008) ويذكر ال يعمل الكثير من األطف
  .ساعة في اليوم، وتحت ظروف عمل سيئة ١٦

وان٢٠٠٨وفي سنة  ال " :، صدر عن الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني نشرة بعن أطف
بته "قضايا وإحصاءات -فلسطين ا نس من % ٨٢.٨، وكان من أبرز ما أوضحته ھذه النشرة أن م

ا ال  األسر الفلسطينية يوجد لديھا أطفال، كم ا األطف ي يعمل بھ أوضحت األنشطة االقتصادية الت
ا صدر عن )٦٨، ص٢٠٠٨الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( سنة ١٧ -٧من سن  ، كم

وان ٢٠٠٨الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني نشرة في سنة  ع " :بعن ورشة عمل حول الواق
ھذه النشرة العديد من البيانات ، حيث أظھرت "االجتماعي لسكان محافظات شمال الضفة الغربية

ة : مثل وى العامل ين الق ة ب دل البطال سنة  ١٥متوسط حجم األسرة في األراضي الفلسطينية ومع
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، ٢٠٠٦فأكثر، ونسبة الفقر وفقا ألنماط االستھالك الحقيقية لألسرة في األراضي الفلسطينية سنة 
نة  ة س فة الغربي ي الض ھري ف رة الش اق األس دل إنف اء (، ٢٠٠٧ومع زي لإلحص از المرك الجھ

  .)٢٦وص١٣، ص٢٠٠٨الفلسطيني، 
  

  مجتمع الدراسة

ابلس،  ة ن ضم مجتمع ھذه الدراسة صغار السن العاملين من أبناء المخيمات المجاورة لمدين
يم  ه مخ ا سكاناً، يلي يم بالطة أكثرھ ر مخ اء، ويعتب وھي مخيمات بالطة وعسكر وعين بيت الم

  .)١جدول (عين بيت الماء  عسكر، ثم مخيم

ا  ):١(جدول  داد عدد سكان المخيمات المجاورة لمدينة نابلس، ونسبة صغار السن فيھ حسب تع
  .٢٠٠٧السكان 

  عدد السكان  المخيم
  نسبة صغار السن

  )%سنة ١٥أقل من (
نسبة صغار السن حتى 

  %سنة  ١٨أقل من 
  ٤٨  ٤١.٣  ١٥٠٠٧  بالطة
  ٤٨.٦  ٤١.٦  ١١٤٣١  عسكر

  ٤٧.٧  ٤٠.٧  ٣٩١٨  عين بيت الماء
  ٤٨.٢  ٤١.٤  ٣٠٣٥٦  المجموع

 –ملخص  -النتائج النھائية للتعداد، ٢٠٠٩الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : لمصدرا
  .٤٧، ص ٢جدول  ٠فلسطين –رام هللا . محافظة نابلس -)السكان، المباني، المساكن، المنشآت(

  
  عينة الدراسة

د ة أصعب خطوات إع ة الدراس ار عين وة اختي كلت خط ة ، فصغار السن اد ش ذه الدراس ھ
تھدفتھم الدراسة العاملو ذين اس ل من (ن ال ال يتوزعون في مجتمعھم وفق ) سنة ١٨الصغار أق

ة  ار الباحث أسلوب العين ذا اخت ب، ولھ نسق معين، وال حتى وفق أي نوٍع من التسلسل أو الترتي
اع ابه االجتم بب التش ة، بس ة الدراس ار عين يطة الختي وائية البس ع العش ادي لمجتم ي واالقتص

ذه الدراسة استبانه ١٥٩ناء على ذلك تم تعبئة الدراسة، وب ، وھي )١ملحق ( أعدت خصيصا لھ
ة دول  موزع ي الج ين ف و مب ا ھ ب م ة حس ع الدراس ى مجتم ي )٢(عل ك ف ن ، وذل رة م الفت

١٥/٧/٢٠٠٩ -١٥/٤/٢٠٠٩.  
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  .نابلس لمدينة عدد أفراد عينة الدراسة في المخيمات المجاورة :)٢(جدول 

  المخيم
  عدد أفراد العينة

  النسبة المئوية المجموع
  إناث  ذكور

  ٤٧.٢  ٧٥  ١١  ٦٤  بالطة
  ٣٧.١  ٥٩  ٢١  ٣٨  عسكر

  ١٥.٧  ٢٥  ٦  ١٩  عين بيت الماء
  ١٠٠  ١٥٩  ٣٨  ١٢١  المجموع

  .عينة المسح الميداني: المصدر

د ب ثالث ق احثين عن عمل في المخيمات ال املين والب ان مجموع الع غ ولما ك رداً  ٧٢٣١ل ف
وھي نسبة صغار  -% ٤.٧، وإن نسبة )٦٧،ص٢٠٠٩الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (

د فبذلك يكون  فرداً، ٣٤٠السن العاملين من مجموع العاملين تساوي  تبيانات ق دد من االس ھذا الع
  .مات الدراسةالسن العاملين في مخيمن مجموع صغار % ٤٦.٨غطى نحو 

  
  ةمنھج الدراس

ة اعت ائق الديموغرافي يح الحق باً لتوض لوباً مناس اره أس في باعتب نھج الوص ث الم د الباح م
اع التي ينتمي إليھا الصغار العاملو وبعض الخصائص االقتصادية لفئة صغار السن م إتب ن، كما ت

تبانه  ن اس ا م م تفريغھ ي ت ات الت ات والمعلوم ل البيان ب لتحلي لوب مناس ي كأس نھج التحليل الم
ة، ح رات الدراس ف متغي ة لمختل بھم المئوي رارات ونس اب التك ي حس نھج ف ذا الم تخدم ھ ث اس ي

امج  تخدام برن ك باس اي، وذل ع ك ار مرب ة اختب ة بطريق يات الدراس ار فرض م اختب ة، وت الدراس
SPSS اإلحصائي.  
  

  فئة صغار السن في مجتمع الدراسة

% ٤١.٤لغت نحو ، أن نسبة صغار السن في مجتمع الدراسة ب)٣(تظھر بيانات الجدول 
، وأعلى من %٣٩.٧من مجموع السكان، وھي أعلى من نسبتھم في محافظة نابلس والبالغة نحو 

و  ة نح اورة والبالغ ابلس المج ة ن ي مدين بتھم ف اء (، %٣٧.٤نس زي لإلحص از المرك الجھ
ويعزى ھذا االرتفاع في نسبة صغار السن  .)٤٧و  ٤٥،محافظة نابلس، ص  ٢٠٠٩الفلسطيني،

اع متوسط حجم األسرة في ھذه  ر ارتف ا والتي يعتب المخيمات إلى ارتفاع معدالت الخصوبة فيھ
غ  ذي بل ل  ٥.٥أحد دالئلھا، وال راد، مقاب ابلس، وأف ٥أف ة ن راد ٥.٣٧راد في مدين في محافظة  أف

  .)٧٤و ٧٣محافظة نابلس، ص  ،٢٠٠٩الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،(نابلس 

بة صغار الس اع نس كانية إن ارتف ات الس ي التجمع ا ف بة لمثيلتھ ع الدراسة بالنس ي مجتم ن ف
  .د أكبر من الصغار إلى سوق العملالمجاورة يمكن أن تستخدم كمؤشر إلى إمكانية دخول عد
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  .الفئات العمرية الرئيسية لسكان المخيمات في مجتمع الدراسة ):٣(جدول 

  المخيم
  فئات السن

٦٥  ٦٤- ١٥  ١٤-٠ +  
  ٣.٣  ٥٥.٤  ٤١.٣  بالطة
  ٣  ٥٥.٣  ٤١.٦  عسكر

  ٣.٨  ٥٥.٥  ٤٠.٧  عين بيت الماء
  ٣.٢  ٥٥.٤  ٤١.٤  المتوسط

داد٢٠٠٩الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر ة للتع  -ملخص -، النتائج النھائي
  .٤٧، ص ٢فلسطين، جدول  - رام هللا .محافظة نابلس - )السكان، المباني، المساكن، المنشآت(

  
  لصغار العاملين في مجتمع الدراسةغرافية لالخصائص الديمو

م  )٤(ة الدراسة المبينة في الجدول تبين من تحليل بيانات عين املين ھ ة الصغار الع أن غالبي
ة، وشكل%٧٦.١من الذكور، فقد بلغت نسبتھم نحو  راد العين ة النسبة  تمن مجموع أف اث بقي اإلن

ة  ن%٢٣.٩والبالغ ات م ذه النسب ضمن التوقع أتي ھ بة  ، وت ذكور بالنس بة ال اع نس ث ارتف حي
كانت صغيرة في حبذ عمل األنثى، وبخاصة إذا لإلناث، ففي المجتمعات الشرقية بشكل عام ال يُ 

بته  ا نس ات الرسمية الفلسطينية أن م ذا تظھر البيان ى ھ د عل من مجموع % ٨٣.٤السن، وللتأكي
از (لف األعمار ھم من الذكور النشيطين اقتصاديا في المخيمات المجاورة لمدينة نابلس لمخت الجھ

  .)٦٧،محافظة نابلس، ص  ٢٠٠٩المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

  .توزيع الصغار العاملين في مجتمع الدراسة حسب السن والنوع): ٤(جدول 
  السن

  )سنة(
  المجموع  النوع

  %  العدد  %  إناث  %  ذكور
١.٣  ٢  -  -  ١.٧  ٢  ١٢  
١.٩  ٣  ٢.٦  ١  ١.٧  ٢  ١٣  
١٠.٧  ١٧  -  -  ١٤  ١٧  ١٤  
١٤.٥  ٢٣  ٢.٦  ١  ١٨.٢  ٢٢  ١٥  
٣٣.٣  ٥٣  ٢٦.٤  ١٠  ٣٥.٥  ٤٣  ١٦  
٣٨.٣  ٦١  ٦٨.٤  ٢٦  ٢٨.٩  ٣٥  ١٧  

  ١٠٠  ١٥٩  ١٠٠  ٣٨  ١٠٠  ١٢١  المجموع

  .عينة المسح الميداني :المصدر

ل من ) ٤(وتشير بيانات الجدول  د بلغت  ١٥أن نسبة الصغار العاملين الذين سنھم أق سنة ق
الي من مجموع الصغار ا %١٣.٩ ة األھ ى محاول ا إل ذه النسبة يمكن االستدالل بھ املين، وھ لع



 ٢٠٩٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابو صالحاھر م

 ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الدراسة  م يظھر في عين نھم، حيث ل اث م ل، وبخاصة اإلن تأخير دخول أبنائھم إلى سوق العم
ل دة تعم ى واح نھ ،سوى أنث ان س ن وك ل م ل  ١٥ا اق ذلك تمث نة، وھي ب اوي نحو س بة تس  ٦نس

  ٠من مجموع أفراد العينةباأللف 

اختبار مربع كاي الختبار العالقة بين سن الصغير العامل وبين المخيم الذي يقيم  وقد أجري
وبة بلغت  اي المحس ع ك ة مرب د أن قيم ث وج ه، حي اي  ١٦.٥في ع ك ة مرب ن قيم ي أصغر م وھ

  وھذا يعني  ٠.٠٥وبمستوى ثقة  ١٠عند درجات حرية  ١٨.٣المجدولة والتي بلغت 

لمخيم، وأنه ال يوجد تأثير لمتغير المخيم على متغير أن متغير سن العمل مستقل عن متغير ا
  .لسن الصغير العام

ومن الحقائق الديموغرافية التي أظھرتھا بيانات عينة الدراسة، أن نسبة الذكور من مجموع 
 )١وشكل  ٥جدول (مخيمات الدراسة  الصغار العاملين كانت تفوق نسبة اإلناث في كل مخيم من

يم عين بيت %٦٤.٤، وفي مخيم عسكر %٨٥.٣بة الذكور ففي مخيم بالطة بلغت نس ، وفي مخ
  .%٧٦الماء 

دول  ات الج ن بيان ا م ن مالحظتھ ي يمك ائق الت ن الحق كل ) ٥(وم بة ) ١(والش ى نس أن أعل
يم عسكر، حيث بلغت  لإلناث العامالت من مجموع الصغار العاملين في كل مخيم كانت في مخ

ع %٣٥.٦نسبتھن نحو  ذه النسبة عدد ، وقد عمل على رف اثھ امالت في سن  اإلن نة،  ١٧الع س
  .%٥٢.٤ت في مخيم عسكر نحو العامال اإلناثواللواتي بلغت نسبتھن من مجموع 

  .حسب النوع في مخيمات مجتمع الدراسةتوزيع صغار السن العاملين  ):٥( جدول
  %المجموع  %إناث  %ذكور  المخيم
  ٤٧.٢  ١٤.٧  ٨٥.٣  بالطة
  ٣٧.١  ٣٥.٦  ٦٤.٤  عسكر

  ١٥.٧  ٢٤  ٧٦  عين بيت الماء
  ١٠٠  ٢٣.٩  ٧٦.١  المجموع
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شكل(1) : توزيع صغار السن العاملين بحسب النوع في مخيمات الدراسة 
( المصدر : بيانات الجدول 5 )
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امالت من سن وھنا  اث الع يم  ١٧ال بد من اإلشارة إلى أن نسبة كبيرة من اإلن سنة في مخ
دية التي يعمل بھا عسكر يعملن في مھنة تزيين النساء كما سنرى عند البحث في األنشطة االقتصا

اء األمور ملوالصغار العا ر من أولي ن، وعمل اإلناث في ھذا النشاط االقتصادي ال يعارضه كثي
  .ألنثى وليس فيه اختالط بالذكورعالقة بجنس ا  ذالكونه عمال

  التعليمية لصغار السن العاملين الخصائص

بته  ا نس ة أن م ة الدراس ات عين رغين % ٤١.٥أظھرت بيان ر متف املين غي ن الصغار الع م
ة النسبة وھي للعمل، لكونھ التعليم، وأن بقي ون ب م ملتحق ون وھ متفرغون للعمل % ٥٨.٥م يعمل

  .وغير ملتحقين بالتعليم

ات الجدول  إن بيان املون، ف وأما بالنسبة للمراحل التعليمية التي يقع فيھا ھؤالء الصغار الع
املين في مجتمع الدراسة % ١٥.١تبين أن ما نسبته ) ٦( انوا أسواء (من مجموع الصغار الع ك

ع ضمن ) متفرغين للعمل أو مستمرين في الدراسة إلى جانب العمل تھم يق كان عدد سنوات دراس
بته  ة % ٤٩.١المرحلة االبتدائية، وأن ما نس ع ضمن المرحل ديھم تق يم ل نھم كانت سنوات التعل م

ة ال% ٣٥.٨اإلعدادية، وأما بقية النسبة والبالغة  ةفكانت سنوات التعليم لديھم ضمن المرحل  .ثانوي
ة و ة االبتدائي لعل من أبرز ما توضحه ھذه النسب أن الصغار العاملين ممن يقعون ضمن المرحل

رحلتين  ون ضمن الم ذين يقع بة ال اع نس ل ارتف بة مقاب ذه النس اض ھ ة، وانخف بتھم قليل ت نس كان
املين، تجاه المستوى التعليمي للصغار كل باعثاً على االطمئنان النسبي اإلعدادية والثانوية يش الع

   .%٨٤.٩حيث بلغت نسبة ھؤالء نحو 



 ٢١٠١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابو صالحاھر م

 ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي التوزيع النسبي للصغار العاملين في مجتمع الدراسة حسب الم): ٦(جدول  ة الت راحل التعليمي
  .يقعون ضمنھا

  المرحلة التعليمية
  المخيمات

  المجموع
  %عين بيت الماء   %عسكر   %بالطة 

  ١٥.١  -  ٨.٥  ٢٥.٣  ابتدائي
  ٤٩.١  ٦٤  ٤٠.٧  ٥٠.٧  إعدادي
  ٣٥.٨  ٣٦  ٥٠.٨  ٢٤  ثانوي

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  .عينة المسح الميداني :المصدر

ات الجدول  ا بيان ة نسبة للصغار ) ٦(ومن المالحظات الھامة التي أظھرتھ م تظھر أي ه ل أن
ى نسبة  ل ُوجدت أعل اء، وبالمقاب العاملين ضمن المرحلة االبتدائية للتعليم في مخيم عين بيت الم

يم %٢٥.٣في مخيم بالطة، وذلك بنسبة لھم   ، وربما كان النخفاض متوسط دخل األسرة في مخ
ة الدراسة  بالطة أثره في تسريع ترك صغير السن للمدرسة، ففي ھذا الشأن أوضحت بيانات عين

ان  ة ك يم بالط ي مخ رة ف دخل األس ھري ل دخل الش ل  ٢٣١.٧أن متوسط ال اراً، مقاب  ٣٦٥.٦دين
  ٠ديناراً في مخيم عين بيت الماء ٢٤٢.٨كر، و ديناراً في مخيم عس

يم عسكر، حيث بلغت  املين في مخ وأما أعلى نسبة للتعليم الثانوي فكانت لدى الصغار الع
من مجموع الصغار العاملين في المخيم، وقد عمل على رفع ھذه النسبة في % ٥٠.٨نسبتھم نحو 

ن  ن س املين م بة الع اع نس يم ارتف ذا المخ نة و ١٧و ١٦ھ ن س ة م ة الثانوي ون ضمن المرحل يقع
بتھم نحو  املين من سن % ٦٣.٨تحصيلھم العلمي، حيث بلغت نس  ١٦من مجموع الصغار الع

ك في مختلف مخيمات مجتمع سنة ويقعون ضمن المرحلة الثانوية من تحصيلھم العلمي وذل ١٧و
  .الدراسة
  

  لصغار السن العاملين الخصائص االقتصادية

او ن للباحث أن يتن ي يمك املين ف راد الع ن الخصائص االقتصادية لالف اًً◌ م دداً متنوع ل ع
ذه الخصائص اول بعض ھ د يضطر الباحث لتن ع، وق ة المجتم ر أھمي ي األكث ن وھ الرغم م ، ب

  .خرىأ من خاصيةٍ  أھميةً  بأنھا أكثرُ  صعوبة الحكم على خاصيةٍ 

ائص الھامو دى الخص ل كإح رغ للعم ية التف اول خاص م تن ة ت ذه الدراس ي ھ غار ف ة للص
ب  ى جان ل إل ل، أو العم ه للعم ة وتفرغ رك الصغير للمدرس ي ت ا تعن ار أنھ ى اعتب املين، عل الع

ين للباحثالدراسة، ففي مج ة للصغار  – تمع ھذه الدراسة تب د البحث في الخصائص التعليمي عن
املين  و  –الع ت نح د بلغ ل ق رغين للعم بة المتف املين، % ٥٨.٥أن نس غار الع وع الص ن مجم م

يم بالطة وكا ، حيث ارتفعت النسبة )٧جدول (نت أعلى نسبة لھؤالء المتفرغين موجودة في مخ
يم، من مجموع ال% ٧٤.٧فيه إلى نحو  ذا المخ ل كانت أصغر نسبة صغار العاملين في ھ بالمقاب
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ه النسبة إ ى في مخيم عين بيت الماء الذي انخفضت في ل % ٢٨ل ون ويدرسون% ٧٢مقاب . يعمل
رغين وأما في مخيم عسك ه نسبة المتف رغين %) ٥٠.٨(ر فكادت تتساوى في ر المتف مع نسبة غي

)٤٩.٢(%.  

  .ب التفرغ للعمل في مجتمع الدراسةحسسبي للصغار العاملين التوزيع الن): ٧(جدول 
  %المجموع   %غير متفرغ   %متفرغ   المخيم
  ١٠٠  ٢٥.٣  ٧٤.٧  بالطة
  ١٠٠  ٤٩.٢  ٥٠.٨  عسكر

  ١٠٠  ٧٢  ٢٨  عين بيت الماء
  ١٠٠  ٤١.٥  ٥٨.٥  توسطالم

  .عينة المسح الميداني: المصدر

أ ھذا التفاوت في نسبة التفرغ للعمل بين مخيم بعض العوامل ثوآخر، ربما كان نتيجة الت ر ب
بته مثل متوسط دخل األ ا نس اك م ة الدراسة أن ھن % ١٤.٥سرة، فعلى سبيل المثال تبين من عين

ذه النسبة من مجموع الصغار العاملين ھم من أسر ليس لھ %) ٤٧.٨(ا دخل، وأن نحو نصف ھ
ين  ة ب اي للعالق ھم متفرغون للعمل، وألجل التحقق من تأثير ھذا العامل تم إجراء اختبار مربع ك
ة  وبة والبالغ اي المحس ع ك ة مرب د أن قيم ث ُوج ل، حي رغ للعم ر التف رة ومتغي ل االس ر دخ متغي

ة  ٥٨.٢ ة المجدول ن القيم ر م ة أكب ك  ٣٣.٩والبالغ د وذل ة عن توى ثق ي أن ٠.٠٥مس ذا يعن ، وھ
  .المتغيرين غير مستقلين عن بعضھما، وأن لمتغير دخل االسرة أثره على متغير التفرغ للعمل

ه ال يم في ذي يق يم ال ى عامل المخ اي أيضاً عل ع ك ار مرب ى وأجري اختب ل، عل صغير العام
رغ الصغير للعمل قد يشكل ھذا العاملاعتبار أن  ة متغيراً يؤثر في تف د ُوجد أن قيم ، وبالفعل فق

مستوى ذلك عند و ٥.٩٩يمة المجدولة والبالغة أنھا أكبر من الق ١٩مربع كاي المحسوبة والبالغة 
رغ ٠.٠٥ثقة  ، وھذا يعني أن متغير المخيم الذي يقيم فيه الصغير العامل له تأثيره على متغير التف

   .للعمل، وأن ھذين المتغيرين غير مستقلين عن بعضھما

ث  ة بالبح ا الدراس ي تناولتھ املين والت غار الع رى للص ادية االخ ائص االقتص ن الخص وم
ذا الخصوص  املون، وفي ھ ا الصغار الع ي يعمل بھ والتحليل، خاصية االنشطة االقتصادية الت

   .أن نسبة الذين يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة) ٢(والشكل ) ٨(تشير بيانات الجدول 

د بلغت قد شغلوا أعل ى نسبة لنشاط اقتصادي يعمل به صغار السن في مخيمات الدراسة، وق
ي % ٣٧.٧ھذه النسبة نحو  ك المھن الت ذا النشاط ھي تل من مجموعھم، والمھن المقصودة في ھ

  .تناسب سن الصغير العامل وبنيته الجسمية، مثل البيع المتجول أو الثابت وما شابه ذلك



 ٢١٠٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابو صالحاھر م
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  .االقتصادية التي يعملون بھا األنشطةب سحصغار العاملين التوزيع النسبي لل): ٨(جدول 
  النسبة المئوية  النشاط االقتصادي

  -  الزراعة والصيد والحراجة
  ٢٥.٢  الصناعات التحويلية

  ٨.٨  االنشاءات
  ٣٧.٧  تجارة الجملة والتجزئة

  ١.٩  النقل والتخزين واالتصاالت
  ٢.٥  التعليم

  ٦.٣  الصحة والعمل االجتماعي
  ١٧.٦  شطة أخرىأن

  ١٠٠  المجموع

  .عينة المسح الميداني :المصدر
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شكل (2): التوزيع النسبي للصغار العاملين حسب 
االنشطة االقتصادية في مجتمع الدراسة

  .)٨(بيانات لجدول  :المصدر

توى  ى مس ون الصغير العامل عل ان ألن يك ن االحي ٍر م ي كثي اج ف ذه المھن تحت ة ھ وطبيع
اي ال ع ك ار مرب راء اختب م إج ذا ت ة، ولھ ن الدراس ين م ين متغمع ة ب ار العالق اط ختب ر النش ي

ة ر عدد السنوات التعليمي ه صغير السن ومتغي ة  االقتصادي الذي يعمل ب ه، حيث ُوجد أن قيم ل
ة  ٠.٠٥مستوى ثقة وذلك عند  ١٦٦.٦محسوبة بلغت مربع كاي ال ة المجدول ر من القيم وھي أكب
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ة  ي ٥٥.٨والبالغ ا يعن ھما، مم ن بعض تقلين ع ر مس رين غي ذين المتغي دد و أن ھ ر ع أن لمتغي
  .النشاط االقتصادي للصغير العامل نوات التعليمية أثره على متغيرالس

ك  والنشاط االقتصادي الثاني الذي يعمل به صغار السن ھو نشاط الصناعات التحويلية، وذل
ي العمل امن مجموع الصغ% ٢٥.٢بنسبة  ذا النشاط بالنسبة لھؤالء الصغار يعن ر العاملين، وھ
كر والحلويات والمخابز وصناعة مثل صناعة السكا ،المھنية لھمالقدرات الجسمية و تناسبُ  بمھنٍ 
  .غذية وغيرھااأل

ودُ  ة وج ة الدراس ن عين ين م م يتب بةٍ  ول غارٍ  نس يد لص ة والص اط الزراع ي نش ون ف  يعمل
ة ة الطبيعي ةً  والحراجة، فالبيئ ة ھؤالء الصغار ليست بيئ ان إقام ةً  المجاورة لمك ة يوال ب زراعي ئ

ك ي أو صيد، ثم حراجةٍ  ة، وذل ة الثاني أتي نشاط النقل والتخزين واالتصاالت ليشغل النسبة المتدني
م % ١.٩بنسبة  ذا النشاط ھو عملھ من مجموع الصغار العاملين، والمقصود بعمل الصغار في ھ
  .ي سيارات أو كھربائي سيارات وما شابه ذلكمبتدئين ومتدربين عند ميكانيك كعمالٍ 

ھمية، وھي متوسط من األ عاليةٍ  خرى على درجةٍ أ تصاديةٍ اق وتطرقت الدراسة إلى خاصيةٍ 
الدخل الشھري للصغار العاملين، ذلك ألن الدخل يعني المساھمة في توفير احتياجات االسرة من 
ي  املين ف دخل الشھري للصغار الع د بينت الدراسة أن متوسط ال ا، وق اق الشھري لھ ة االنف قيم

للذكورمقابل  ديناراً  ١١٧.٨لكال الجنسين، وذلك بواقع ير دنان ١٠٩.٩لدراسة قد بلغ نحو مجتمع ا
  .ديناراً لالناث ٨٥

دى الص دخل ل ات ال ا فئ دول وأم املين فيوضحھا الج دخل  )٩(غار الع ة ال ين أن فئ ذي يب ال
ع الوسط  ديناراً استحوذت على أكبر نسبةٍ  ١٥٠-١٠٠ ة وق ذه الفئ املين، وفي ھ من الصغار الع

ؤال ابي لھ امليالحس الغ ء الع انير ١٠٩.٩ن والب رةً ، وقيمدن ت كبي ة ليس ذه الفئ ي ھ دخل ف ، ة ال
ة وبخاصةً إذا عرفنا أن متوسط اإلنفاق الشھري على السلع والخدمات لألسرة في  الضفة الغربي

، ولكن مھما صغر )٢٦، ص٢٠٠٨الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ( دنانير ٧٠٧.٧يبلغ 
  .ساھمةً من قبل الصغير العاملكل محجم ھذه الدخل فإنه يبقى يش

  .لدخل الشھري لصغار السن العاملينفئات ا ):٩(جدول 
  النسبة المئوية  )دينار(فئات الدخل 

  ٤.٤   ٥٠اقل من 
٢٨.٩  ١٠٠-٥٠  
٤٥.٣  ١٥٠- ١٠٠  
٨.٨  ٢٠٠- ١٥٠  
  ١٢.٦  فأكثر ٢٠٠

  ١٠٠  المجموع

  .المسح الميدانيعينة  :المصدر
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في المركز الثاني من حيث استحواذھا على أكبر نسبة من دينار  ١٠٠-٥٠وتاتي فئة الدخل 
 %)٢٨.٩(الصغار العاملين، وھذا مؤشٌر سلبٌي يشير إلى تقاضي أكثر من ربع الصغار العاملين 

  .ديناراً  ٧٥دخالً شھرياً بمتوسط 

دخل  ة ال املين، ھي فئ ار  ٢٠٠وفئة الدخل الثالثة التي شغلت أكبر نسبٍة من الصغار الع دين
ين مخيمي % ١٢.٦، وذلك بنسبة فأكثر ذه النسبة ب د توزعت ھ من مجموع ھؤالء الصغار، وق

  .لعسكر% ٤٥لبالطة و% ٥٥بالطة وعسكر وذلك بواقع 

املين ) ٣(والشكل ) ١٠(انات الجدول بي توضحو أن أعلى متوسط دخل شھري للصغار الع
ا ١٢٥.٦كان في مخيم بالطة حيث بلغ نحو  يم عسكر دين ه مخ ا ١٠٠.٧(راً، يلي يم )ردين م مخ ، ث

  .ديناراً  ٨٤.٨(ن بيت الماء بواقع عي

دول  ب ):١٠(ج املين بحس غار الع ھري للص دخل الش ط ال ع  متوس ي مجتم يم ف نس والمخ الج
  .الدراسة

  مجتمع الدراسة  عين بيت الماء  عسكر  بالطة
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شكل (3): متوسط الدخل الشھري للصغار العاملين بحسب الجنس والمخيم
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  .)٩(بيانات الجدول  :المصدر

 ١٧و ١٦وربما عمل على رفع الدخل في مخيم بالطة ارتفاع نسبة الذكور العاملين من سن 
نة  ي ھس املين ف وع الصغار الع ن مجم يم م ين %) ٥٣.٣(ذا المخ ي المخيم بتھم ف ن نس ر م أكث

رين  كر و% ٤٤(اآلخ يم عس ي مخ ي% ٤٨ف ي مخ اءف ت الم ين بي ور  )م ع ث أن متوسط أج حي
د أولئك األ ه عن ر من مثيل اع ھؤالء الصغار عادةً ما يكون أكب ك ارتف ى ذل ناً، إضافة إل صغر س

ا في  ديناراً فأكثر لدى الصغار العاملين ١٥٠نسبة الذين دخلھم  ر من مثيلتھ يم بالطة أكث في مخ
ل % ٢٩.٣(مخيم عسكر  يم)في عسكر% ٢٠.٣في بالطة، مقاب ا مخ م  ، وأم اء فل عين بيت الم

  .ديناراً فأكثر ١٥٠يتقاضون دخالً يبلغ  لصغارٍ  تظھر فيه نسبةٌ 

ى متوسط اوعند البحث في متوسط دخل صغار السن  ين أن أعل املين بحسب الجنس، تب لع
يم عسكر  ١٣٠.٥وذلك بواقع  ،ذكور العاملين كان في مخيم بالطةدخل شھري لل ه مخ ديناراً، يلي

ع  ع  ١١٢.٦بواق اء بواق ت الم ين بي يم ع م مخ اراً، ث ذه  ٨٥.٣دين ن ھ ظ م اراً، والمالح دين
وارقُ  د ف ه ال يوج طات أن رةٌ  المتوس ة  كبي ة االجتماعي ابه البيئ ى تش ك إل ود ذل ا يع ا، وربم بينھ

  .افية التي يعيشھا الصغار العاملون في ھذه المخيماتواالقتصادية والثق

ى متوسطوفيما يتعلق بمتوسط دخل األ ان أعل ى، فك ٍل شھري نث يم بالطة،  دخ ا في مخ لھ
ه  ٩٧.٣وكان ذلك بواقع  اراً، يلي اءدين يم عين بيت الم اراً  ٨٣.٣( مخ يم ) دين  ٧٩.١( عسكرفمخ

إلى بعد أو قرب المكان  ي تعمل فيه االنثى إضافةً ، وربما كان لنوع النشاط االقتصادي الذ)ديناراً 
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ط  ي متوس بي ف اوت النس ذا التف ود ھ ي وج ره ف ه أث ل في ذي تعم ذه ال اث ھ ھري إلن دخل الش ال
  .المخيمات

ة ب وبعد إجراء اي لتوضيح العالق ع ك ار مرب ر جنس الصغيرياختب ر  ن متغي العامل ومتغي
ة  وذلك عند مستوى ٥٦.٦ربع كاي المحسوبة تساوي ة مدخله، تبين ان قيم ذلك  ٠.٠٥ثق وھي ب

ة  ة والبالغ ة المجدول تقلين عن بعضھما،  ٢٦.٣أكبر من القيم ر مس رين غي ي أن المتغي ذا يعن وھ
  .صغير العامل اثره على متغير دخلهوأن لمتغير جنس ال

ى متوسط  ،وعلى كل حال ه الصغير العامل عل ذي يعيش في يم ال ر المخ ال أث فال يمكن إغف
دخل ال دخل ال ط ال ر متوس ين متغي اي ب ع ك ار مرب راء اختب م إج ذا الصدد ت ي ھ ه، وف ھري ل ش

اي الالشھري للصغير العامل ومتغير المخيم الذي يقيم فيه، فوُ  ع ك ك جد أن قيمة مرب محسوبة وذل
ة  عند مستوى ة ٩١كانت  ٠.٠٥ثق ة والبالغ ة المجدول ر من القيم ي أن  ٤٣.٨، وھي اكب ا يعن مم

دخل ستقل عن متغير المخيم، وأن لمتغير المخيم أثره في تفاوت ممتغير الدخل غير م توسطات ال
  .للصغار العاملين

راتٍ  اك متغي ين أن ھن ة الدراسة تب ات عين ل بيان دخل أ ومن تحلي ؤثر في متوسط ال خرى ت
ع  ار مرب د إجراء اختب ل، فعن للصغير العامل، وكان من ھذه المتغيرات متغير سن الصغير العام

رين تساوي ن قيمة مربع كاي لھذين الدخل والسن، تبين أ ة بين متوسطكاي للعالق  ٣٥٩.٧المتغي
د مستوى ١٠١.٩كبر من القيمة المجدولة والبالغة وھي بذلك أ ك عن ة  وذل ي أن  ٠.٠٥ثق ا يعن مم

ر سن الصغير العامل  تقلين عن بعضھما وأن لمتغي ى متوسط ھذين المتغيرين غير مس ره عل أث
  .دخله الشھري

  
  قتصادية ألسر صغار السن العاملينصائص االالخ

دٍد من الخصائص اإلقتصادية ألسر صغار  في ھذا الجانب من الدراسة سيتم البحث في ع
ى مختلف خصائص ھؤالء الصغار،  ٍر عل أثيٍر كبي ذه الخصائص ذات ت السن العاملين، لكون ھ

ا الد ي تناولتھ ر والت ذه االس ادية لھ رز الخصائص اإلقتص ن اب ان م ةُ وك ل  راس بالبحث والتحلي
ةٌ واقتصاديةٌ في آٍن واحد،  ة خاصية عدد أفراد االسرة، وھي خاصيةٌ ديموغرافي وخاصية الحال

ا، ودخل  االقتصادية واألنشطةدد العاملين في األسرة، العملية لرب االسرة، وع ون بھ ي يعمل الت
  ٠االسرة

ؤث راد األسرة ي يأظھرت نتائج بيانات ھذه الدراسة أن عدد أف اثيراً مباشراً وواضحاً ف  ر ت
عمالة صغار السن، وقد شكل العدد الكبير ألفراد األسرة سبباً إضافياً في زيادة عدد صغار السن 

د العاملين، وفي ھذه الدراسة تبين أ ن متوسط عدد أفراد االسرة التي ينتمي إليھا الصغير العامل ق
غ  اً بمتوسط  ٧.٥بل ٌع قياس و متوسطٌ مرتف راد، وھ ات أف ي مخيم ام ف كٍل ع راد األسرة بش عدد اف

 ،)٧٣، ص٢٠٠٩ي لإلحصاء الفلسطيني، المركز زالجھا(أفراد  ٥.٥لدراسة والذي بلغ امجتمع 
، )أفراد على التوالي ٥.٤أفراد، و ٥.٥(وأعلى ايضاً من المتوسط في الضفة وفي محافظة نابلس 

أن الصغار العاملين ينتمون  عنيمما ي ،)١٣، ص٢٠٠٨الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (
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ٍر أك ى أس رَ إل رھم،  ب ر غي ن أس اً م مية حجم ادر الرس ا المص لت إليھ ة توص ذه النتيج ل ھ ومث
از المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن لالفلسطينية، حيث أظھرت إحدى الدراسات المسحية  لجھ

راد األ بته ، حيث وُ سرةنسبة مشاركة األطفال بالعمل ترتفع بارتفاع عدد أف ا نس % ٢.٥جد أن م
ل  ٧من األطفال الذين ينتمون إلى اسٍر حجمھا أقل من  ينتمون لألسر % ٣.١أفراد يعملون، مقاب

ا  ي فيھ راد  ٨-٧الت طيني، (أف اء الفلس زي لإلحص از المرك ي بعض )٣١، ص٢٠٠٤الجھ ، وف
ة الصغير للعمل از رٍة من أحاالت العينة ُوجد أن دافعي بٍة كبي سر صغار دادت بسبب وجود نس

بته ارتفع فيھا عدد أفراد األالسن العاملين  ا نس د ُوجد م سرة عن المتوسط في مجتمع الدراسة، فق
يھم صغير افراد أو أكث ٨منھا يساوي  ر عينة الدراسة كان عدد أفراد كلمن أس% ٥٧.٢ ا ف ر بم

  .)١١جدول (السن العامل 

  .في مجتمع الدراسةمتوسط عدد أفراد االسرة ): ١١(جدول 
  النسبة المئوية  )فرد(عدد أفراد االسرة 

١٨.٩  ٦-٤  
٢٣.٩  ٨-٦  
٣٩  ١٠-٨  
  ١٨.٢  فأكثر ١٠

  ١٠٠  المجموع

  .عينة المسح الميداني :المصدر

دني متوسط إن ھذا االرتفاع في متوسط عدد أ فراد األسرة في مجتمع الدراسة، إضافةً إلى ت
   .رب األسرة وبقيِة العاملين في االسرة الدخل الشھري لألسرة سيشكُل عبئاً ثقيالً على كاھلِ 

ات  ا تظھر بيان بته  )١١(الجدول كم ا نس دُد  أسر مجتمع الدراسةمن % ١٨.٢أن م غ ع بل
ا  ر حجم ال ١٠أفراد كٍل منھ ٌر لكب ٌر آخ ذا مؤش أكثر، وھ راٍد ف ِة الملمأف قى سؤولية وعبء اإلعال

  .سرةعلى عاتق العاملين باأل

 ً بته  وأوضحت عينة الدراسٍة أيضا ا نس املين يوجد % ٤٤.٧أن م من أسر صغار السن الع
ه  ٤في كل أسرٍة منھا  ا أن ة منھ إناٍث أو أكثر، والمعروف في مجتمعاتنا الشرقية وبخاصٍة العربي

ى رب األكلما زاد عدُد اإلناث في االسرة  ِة عل ا زاد عبء اإلعال سرة، وبخاصٍة إذا أضيف كلم
ى  إلى ھؤالء اإلناث أولئك الذكور من صغار السن الذين ال يعملون وبالتالي يقع عبء إعالتھم عل

  .ولياء أمورھمأ

ِل  ٣.٦سرة، وجود ما متوسطه بء الملقى على عاتق العاملين باألومما يزيد الع راد في ك أف
نھم % ٤٨سنة، وبتوضيٍح آخر فإن ما نسبته  ١٨أسرة سنھم أقل من  راٌد س من حجم األسرة ھم أف

ديھم % ٣٤ُوجد ما نسبته كما سنة،  ١٨أقل من  نھم  ٥من اسر مجتمع الدراسة ل ر س راد أو أكث أف
  .سنة ١٨اقل من 
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ل من  نھم اق ذين س راد ال دد االف ذه الصورة لحجم االسرة ولع سنة في كل أسرة،  ١٨إن ھ
دد يدفعنا إلى دراسِة عدد العاملين باالسرة، نظراً الرتباِط عدد العاملين باالسرة وتأثرِه مباشرةً  بع

د أ فراد األسرة، وفي ھذا الشان تشير بيانات عينة الدراسة إلى أن متوسط عدد العاملين باالسرة ق
ردان  ٢.٢بلغ  ا ف دٍة منھ ِل واح ُل في ك فرداً، بما فيھم الصغير العامل، وقد احتلت االسر التي يعم

بة  ك بنس راد، وذل ن االف دد م ا ع ل فيھ ي يعم ر الت ن األس بٍة م ى نس ر ع% ٦٢.٣أعل ن اس ة م ين
  .)١٢جدول (الدراسة 

  .عدد العاملين باألسرة في مجتمع الدراسة): ١٢(جدول 
  النسبة المئوية  عدد العاملين باالسرة

١١.٩  ١  
٦٢.٣  ٢  
٢٠.١  ٣  
٤.٤  ٤  
٠.٦  ٥  
٠.٦  ٦  

  ١٠٠  المجموع

  .ة المسح الميدانيعين :المصدر

دول وت ات الج ر بيان ً ) ١٢(ظھ ا ئيلةً  ايض بةً ض ن األ أن نس انم ر ك ديھا  س راٍد  ٦أو  ٥ل أف
ار  .من مجموع أسر العينة% ٠.٦يعملون، وكان ذلك بنسبة  اي الختب ع ك ار مرب ري اختب وقد أُج

دى الصغير  ر سبب العمل ل ين متغي ة االعالقة ب راد األسرة، فُوجد أن قيم ر عدد أف لعامل ومتغي
ة  ١٥٥.٧مربع كاي المحسوبة والبالغة  ة والبالغ ة المجدول ة  ٥٥.٨أكبر من القيم د مستوى ثق عن

راد األسرة  ٠.٠٥ ر عدد أف وھذا يعني أن ھذين المتغيرين غير مستقلين عن بعضھما، وأن لمتغي
   .أثره على متغير سبب العمل لدى الصغير العامل

رب  ة ل ة العملي املين ھي خاصية الحال والخاصية اإلقتصادية الثانية ألسر صغار السن الع
بته ة الدراالسرة، وقد تبين من عين ا نس اب األ% ٢٠.٨اسة أن م  سر عاطلين عن العملمن أرب

يس ،وليس لھم دخول املين فل اب االسر الع ى أرب ه  وحت غ دخل ٍد بل اك رب أسرٍة واح متوسط ھن
ار ٧٠٠إنفاق األسرة الشھري، فأعلى دخل لرب أسرة بلغ  ذا دين م ھ غ دخلھ ، وكانت نسبة من بل

ة، من مجموع % ٠.٦المبلغ نحو  راد العين اق االسرة أف ل من متوسط إنف ا زال أق دخل م ذا ال وھ
  .ناكما مر ب دنانير ٧٠٧.٧فة الغربية والبالغ الشھري في الض

اراً  ٢٣٥.٣(فكان منخفضاً جداً  )بدون دخل الصغير العامل( وحتى متوسط دخل األسرة دين
 ً ھريا وى )ش ي س ذا ال يغط و بھ ة ي% ٣٣.٢، وھ ذه الحال ي ھ رة، فف اق االس ط إنف ن متوس ار م ث

  من أين ستوفر االسرة بقية مبلغ االنفاق للحصول على بقية احتياجاتھا ؟ : التساؤل التالي
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ان أن ما ي) ١٣(وفي ھذا الموضوع تظھر بيانات الجدول  اب االسر ك قرب من نصف أرب
ر من دينار ٤٠٠-٢٠٠يتراوح بين  دخل الواحد منھم م أكث ذين متوسط دخلھ اٍر  ٦٠٠، وأن ال دين

  ٠من مجموع أرباب االسر% ٢.٥نسبة  لم يتجاوزوا

  .متوسط دخل رب االسرة الشھري في مجتمع الدراسة): ١٣(جدول 
  النسبة المئوية  )دينار(فئات الدخل 
  ٢٠.٨  ليس له دخل

  ١٢.٦  ٢٠٠أقل من 
٤٨.٤  ٤٠٠- ٢٠٠  
١٥.٧  ٦٠٠- ٤٠٠  
  ٢.٥  فأعلى ٦٠٠

  ١٠٠  المجموع

  .عينة المسح الميداني :المصدر

ٌل وبحاجة وھكذا يالحظ م ٌل قلي ه دخ دخل، أن ات ال ن متوسط دخل رب األسرة ومن نسبة فئ
ٍر من جوانب  ؤثر في كثي رات وي إلى بحٍث متعمٍق ومتعدد الجوانب، ألنه يتأثر بالعديد من المتغي

ين الحياة، بما فيھا عمالةُ صغار السن في المجتمع ة ب اي للعالق ع ك ، وقد أكد على ھذا اختبار مرب
اي متغير دخل رب  ع ك ة مرب األسرة ومتغير سبب العمل لدى الصغير العامل، حيث ُوجد أن قيم

ة  وبة والبالغ ة  ٣٧٨.٥المحس ة والبالغ ة المجدول ن القيم ر م ة  ١٢٤.٣أكب توى ثق د مس  ٠.٠٥عن
ره  دخل أث ذا ال وھذا يعني أن متغير سبب العمل غير مستقٍل عن متغير دخل رب األسرة، وأن لھ

   .ملفي خروج صغير السن للع

ا الدراسة،  املين والتي بحثت فيھ ومن الخصائص االقتصادية االخرى ألسر الصغار الع
ذا  ة الدراسة أن ھ ا بينت عين ل، وھن ه مساھمة الصغير العام خاصية متوسط دخل االسرة بما في

اراً  ٢٣٥.٣ديناراً، وھذا يوضح أن متوسط دخل األسرة قد ارتفع من  ٢٨٣.١المتوسط بلغ   –دين
ى دور صغار ديناراً وھو دخل األسرة،  ٢٨٣.١إلى  -سط دخل رب االسرةوھو متو مما يشير إل

  .في األسرة في رفع متوسط دخل االسرة الشھري إلى دور أفراٍد آخرينالسن العاملين وربما 

ان أظھرت الدراسة أن متووقد أ يم عسكر ك ى من المتوسط في سط دخل االسرة في مخ عل
ل د ٣٦٥.٦(المخيمين اآلخرين  يم عسكر، مقاب اء،  ٢٤٢.٨يناراً لمخ يم عين بيت الم اراً لمخ دين

يم بالطة ٢٣١.٧و اراً لمخ وع )دين يم عسكر، وق ي مخ ذا المتوسط ف ع ھ ى رف اعد عل ا س ، وربم
ة  ٍر من المحالت التجاري دٍد كبي تح ع المخيم على الشارع الرئيس بين مدينة نابلس واالغوار، وف

ضافيٍة ية في المخيم، وتوفير فرص عمٍل إشيط الحركة التجارعلى ھذا الشارع، مما عمل على تن
ا  في مجتمع الدراسة، لألسرةلشھري امتوسط الدخل ) ١٤(للعاملين في المخيم، ويبين الجدول  بم

بته  فيه مساھمة الصغير العامل، ا نس ذا الجدول أن م ة بال % ١٤.٥حيث يُظھر ھ من أسر العين
  .دينارٍ  ٤٠٠-٢٠٠دخلھم يتراوح بين األسر من % ٤٥.٩دخل شھري، وأن ما نسبته 
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  .متوسط دخل االسرة الشھري في مجتمع الدراسة): ١٤(جدول 
  النسبة المئوية  )دينار(فئات الدخل 
  ١٤.٥  ليس له دخل

  ١١.٣  ٢٠٠أقل من 
٤٥.٩  ٤٠٠-٢٠٠  
٢٤.٥  ٦٠٠-٤٠٠  
  ٣.٨  فأعلى ٦٠٠

  ١٠٠  المجموع

  .عينة المسح الميداني :المصدر

اق وفي المحصل ل من متوسط إنف ذه ومتوسطاتھا تبقى اق دخل ھ ات ال إن فئ في  األسرةة ف
 ً   .الضفة الغربية كما بينا سابقا

  
  وافع الرئيسية لعمالة صغار السنالد

ع  ي مجتم ة صغار السن ف ية لعمال دوافع الرئيس ة بال ات المتعلق ل البيان ائج تحلي رت نت أظھ
ً ء الصغار للعمل، وقد بدا الدراسة أن ھناك عدة دوافع عملت على دخول ھؤال ا في  أن ھناك تفاوت

ا م ى حقائقھ دوافع، والتي يمكن الوقوف عل ي استحوذقوة تأثير ھذه ال راءة النسبة الت  ن خالل ق
أثير كل واحدٍ ھذه الدوافع، والمرتبة ترتيباً من عليھا كل دافع  ة  تنازلياً بحسب قوة ت ا، والمبين منھ

  .)١٥(في الجدول 

  .مالة صغار السن في مجتمع الدراسةفع الرئيسية لعالدوا ):١٥(جدول 
  النسبة المئوية  الدوافع

  ٦٥.٤  مساعدة االسرة في الدخل 
  ١٧  الدراسةعدم النجاح في 
  ٧.٥  الدراسةعدم الرغبة في 
  ٥  الرغبة في العمل

  ٢.٥  الخوف من االنحراف في المجتمع
  ٢.٥  أسباٌب أخرى

  ١٠٠  المجموع

  .الميدانيعينة المسح  :المصدر

دوافعِ  كثرَ أ لَ ، ان دافع مساعدة األسرة في الدخل شكّ )١٥(لجدول يتضح من بيانات ا بباً  ال س
دافع  ذا ال ذين خرجوا للعمل بسبب ھ د بلغت نسبة الصغار ال في التحاق صغير السن بالعمل، وق

بياً، مرتفعةٌ  من مجموع الصغار العاملين، وھي نسبةٌ % ٦٥.٤نحو  ذه الن نس اع ھ سبة يتفق وارتف
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ة  ا في االراضي الفلسطينية والبالغ از المركزي لإلحصاء الفلسطيني، % (٧١مع ارتفاعھ الجھ
بته في مجتمع الدراسة  ، وقد ساھم في ارتفاع ھذه النسبة)٣٠، ص٢٠٠٤ ا نس % ١٤.٥وجود م

اة رب األمن أسر العي ا بسبب وف دم وجودنة بال دخل، إم ر يتح سرة أو لعجزه، أو لع مل أخ أكب
ٌد من صغار السن أو باء مسؤولية االنفاق على األأع رك واح ذه أن يت سرة، وكان ال بد والحالة ھ
ة الدرا اً جزء يتحمل سرة أوكثر المدرسة ليتحمل عبء إعالة األأ ا منه، كما أظھرت عين سة أن م

  .إال الصغير العام ن أسر العينة لم يكن لھم معيلٌ م% ١١.٩نسبته 

غل  ذي ش اني ال دافع الث بةٍ أوال ى نس ي  عل اح ف دم النج ع ع ان داف املين ك غار الع دى الص ل
ة، ألن عدم نجاح صغير السن % ١٧المدرسة، وذلك بنسبة  ذه نسبة متوقع ة، وھ من أفراد العين

  .لعملبباً لديه لترك المدرسة والتوجه إلى ادافعاً قوياً وس في المدرسة سيشكلُ 

ي  ة ف دم الرغب ع ع ثوشكل داف دافع الثال ذين  الدراسة ال بة الصغار ال اع نس من حيث ارتف
ذه األ في الدراسةيعملون، وقد ينتج عدم الرغبة  باب، ومن ھ دة أس ى سبيل لسبٍب أو لع سباب عل

ة في أ ضعف التحصيل العلمي، أو وجود رغبةٍ : المثال ر الرغب دى الصغير غي ، الدراسةخرى ل
اج أوو لبعد المدرسة وصعوبة الوصول إأ ا، أو لصعوبة المنھ عدم اإلنسجام مع المدرسين،  ليھ

  .بمن اسباإلى غير ذلك 

م يشكل نسبةً  ة، فل اة العملي م االنخراط في الحي ه، ومن ث أما دافع الرغبة في العمل وحباً في
ى آخر  ر فكبيرةً لدى الصغار العاملين، وبمعن وا غي ا زال املين م رةً من الصغار الع إن نسبةً كبي

  .بة في العملغرة بدافع المتسرعين في ترك المدرسمفكرين وغير 

نيتضح  ذا العرض  خالل م ل ھ ة صغار والتحلي ية لعمال دوافع الرئيس ع لل ي مجتم السن ف
  .ي الصغار الذين خرجوا للعملأن الدافع اإلقتصادي كان وراء عمل مايقرب من ثلثالدراسة، 

  
  النتائج

ة بعمال رات المتعلق ات والمتغي ل لمختلف البيان ذا العرض والتحلي د ھ ي بع ِة صغار السن ف
  : المخيمات المجاورة لمدينة نابلس، تم التوصل إلى النتائج التالية

د  .١ ذه اآلراء عن م الكشف عن مختلف ھ د ت ل، وق اختالف االراء في تحديد سن الصغير العام
  .البحث في موضوع الدراسات السابقة

دة، وكانت من جوانب م .٢ ألة الصغير العامل عدي ا من خالدراسات التي تناولت مس ة فمنھ تلف
ة نظر  درس الظاھرة من ة وجھة نظر اجتماعية ، وأخرى من وجھ ة تربوي اقتصادية وثالث

 .وھكذا٠٠٠

رت  .٣ نة أظھ كان لس داد الس ات تع اء  ١٩٩٧بيان زي لالحص از المرك ن الجھ ادرة ع والص
نة  ي س طيني ف كلتأ ،١٩٩٩الفلس د ش املين ق ال الع بة االطف و  ن نس وع % ٥نح ن مجم م

ي ا املين ف ة، الع از المركزي لالحصاء الفلسطيني، (لضفة الغربي ، )٢٠٠ص ،١٩٩٩الجھ
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داد السكان لسنة  ات تع بتھم حسب بيان ى نس ، فبلغت ٢٠٠٧وأن انخفاضاً قليالً قد حصل عل
كلة صغار السن % ٤.٧ ى أن مش ير إل ذا يش ة، وھ ي الضفة الغربي املين ف وع الع ن مجم م

ة الصعبة العاملين قد تراجعت قليال، بالرغم من الظرو ف السياسية واالقتصادية واالجتماعي
     .التي مر بھا المجتمع الفلسطيني خالل  سنوات انتفاضة االقصى

ة  .٤ ابلس والبالغ ة ن اورة لمدين ات المج ي المخيم ن ف غار الس بة ص ة أن نس رت الدراس أظھ
ابلس المجاورة % ٤١.٤ ِة ن ، %)٣٧.٤(من مجموع السكان، كانت أعلى من النسبة في مدين

ى %)٣٩.٧(أعلى من النسبة في محافظة نابلس و اع أحد المؤشرات عل ذا اإلرتف ، ويعتبُر ھ
  .معدالت الخصوبة في مجتمع الدراسةارتفاع 

بة  .٥ ك بنس ذكور وذل ن ال م م املين ھ ِة الصغار الع ةُ أن غالبي د %٧٦.١أوضحت الدراس ، وق
 .األنثىجاءت ھذه النسبةُ ضمن التوقعات في مجتمع شرقي مسلم ال يحبذ عمل 

راسةُ ومن خالل التحليل اإلحصائي أنه اليوجد تأثيٌر لمتغير المخيم على متغير سن دأكدت ال .٦
 .الصغير العامل

بته  .٧ ا نس ين ان م املين، تب ة لصغار السن الع من %٤١.٥عند البحث في الخصائص التعليمي
نصف عدد حقون بالتعليم أيضاً، وأظھرت الدراسةُ أن نحو ھؤالء الصغار يعملون وھم ملت

 .يقعون ضمن المرحلة اإلعدادية في تحصيلھم العلمي%) ٤٩.١(صغار السن العاملين 

د توصلت  .٨ ل، فق رغ للعم ي موضوع التف رغ صغار السن اف بٍة لتف ى نس ى أن أعل ةُ إل لدراس
من مجموع الصغار العاملين في ھذا % ٧٤.٧للعمل قد ُوجدت في مخيم بالطة، وذلك بنسبة 

يم، في حين بلغت ذه النسبة  المخ يم عسكر و% ٥٠.٨ھ ي مخ يم عين بيت % ٢٨ف في مخ
ين  ن المخيم ر م ة أكث يم بالط ي مخ رة ف ل االس ط دخ اض متوس ان النخف ا ك اء، وربم الم
ر  ين متغي ة ب اي للعالق ع ك ار مرب ده اختب ا أك ذا م بة، وھ ذه النس اع ھ ي ارتف ره ف اآلخرين أث

ر ا ين أن متغي ر التفرغ للعمل مع متغير المخيم، حيث تب تقٍل عن متغي ر مس رغ للعمل غي لتف
 .المخيم

د أوضحت الدراسة أن  .٩ وأما فيما يتعلق باألنشطة اإلقتصادية التي يعمل بھا صغار السن، فق
يليه ، %)٣٧.٧(نشاط تجارة الجملة والتجزئة قد استحوذ على أكبر نسبٍة من ھؤالء الصغار 

ل كانت  ٠%٢٥.٢نشاط الصناعات التحويلية بنسبة  املين وبالمقاب أصغر نسبة للصغار الع
زين واإلتصاالت  ل والتخ اط النق ي نش ه %)١.٩(ف اط وتفرعات ذا النش دو أن ھ ا يب ى م ، فعل

 .يحتاج إلى مھاراٍت معينٍة، ربما يفتقدھا عدٌد كبيٌر من الصغار العاملين

ى  .١٠ املين، فُوجد أن متوسط دخل تطرقت الدراسةُ أيضاً إل دى الصغار الع دخل ل موضوع ال
غ ر العامل في مجالصغي د بل انير ١٠٩.٩تمع الدراسة ق ى متوسط في  دن ان أعل شھرياً، وك

ار ١٠٠.٧ ديناراً، مقابل ١٢٥.٦مخيم بالطة  يم عسكر و دين يم  ٨٤.٨في مخ اراً في مخ دين
د  اث، وق ى من دخل اإلن عين بيت الماء، وكان دخل الذكور في جميع مخيمات الدراسة أعل

ى وجود أكد اختبار مربع كاي الذي أُ  دخل عل ر ال جري على العالقة بين متغير المخيم ومتغي
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ايتأثيٍر لمتغير المخيم على متغير الدخل،  ع ك ار مرب ً  - وأظھر اختب ر جنس  -أيضا أن متغي
 .دخلعلى متغير ال ماتأثيرھ ومتغير سنه لھماالصغير العامل 

ً  -وبحثت الدراسةُ  .١١ يدية ألسر صغار السن افي الخصائص اإلقتصا -أيضا املين، وف ذا  لع ھ
في آٍن  واقتصادية وھي خاصيةٌ ديموغرافيةٌ (راسةُ أن عدد أفراد األسرة دالخصوص بينت ال

بته ) واحد ا نس ين أن م د تب % ٥٧.٢يؤثر تأثيراً مباشراً وواضحاً في عمالِة صغار السن، فق
ى  أفراد أو أكثر، وقد ٨من أسر صغار السن العاملين كان عدد أفراد كل منھا يساوي  أكد عل

راد األھذا التأثير اختبار مربع كاي  دى للعالقة بين متغير عدد اف ر سبب العمل ل سرة ومتغي
 .الصغير العامل

ومن النتائج األخرى التي توصلت إليھا الدراسةُ أن لمتغير دخل رب األسرة أثره على متغير  .١٢
غ نح املين بل اراً  ٢٣٥.٣و عدد الصغار العاملين، فمتوسط دخل رب األسرة للصغار الع دين

من متوسط اإلنفاق الشھري لألسرة في الضفة % ٣٣.٢شھرياً، وھذا المبلغ ال يغطي سوى 
يخرجوا ففي ھذه الحالة سيضطر عدٌد من ارباب األسر ألن  ٠دنانير ٧٠٧.٧غربية والبالغ ال

ا ة االنف الزم لتغطي دخل ال ة ال وفير بقي ي ت اھمة ف ة للمس ن المدرس ر م ائھم أو أكث د أبن ق أح
ه للعمل  ٍة من رك المدرسة في محاول الشھري لألسرة، وربما يقوم الصغير من تلقاء نفسه بت

 .والمساھمة في حل االزمة المالية لألسرة

ين  .١٣ ذا الصدد تب وفي نھاية الدراسة تم البحث في الدوافع الرئيسية لعمالة صغار السن، وفي ھ
ا% ٦٥.٤من الدراسة أن ما نسبته  م ھو مساعدة من الصغار العاملين ك دافع وراء عملھ ن ال

كان الدافع لديھم ھو عدم النجاح بالمدرسة، وأما عدم % ١٧األسرة في الدخل، وأن ما نسبته 
ةً بلغت  في الدراسةالرغبة  رك % ٧.٥فلم يشكل إال نسبةً قليل ى أن ت ذه النسب تشير إل ، وھ

 .ظم الحاالترياً في معالصغير للمدرسة واإلنخراط في العمل كان أمراً اضطرا
  

  التوصيات

دٍد من  د من التوجه بع لتوصيات اعلى ضوء النتائج التي توصلت إليھا ھذه الدراسة، فال ب
التي يؤمل منھا أن تساھم في حل مشكلة عمالة صغار السن، سواٌء من حيث تقليص عدد الصغار 

ن عمل د م ان ال ب ذا إذا ك ورھم، ھ م وأج روف عملھ ين ظ ث تحس ن حي املين، أو م د الع م، وق ھ
  : خلصت الدراسة إلى وضع التوصيات التالية

ٍة إذا كان ال بد لصغير السن من العمل، فإننا ندعو الجھات الرسمية المختص .١ ى وضع آلي ة إل
ة  ؤالء الصغارلمراقب ل ھ ه عم نھم،ومتابعت اث م م ضمن  ، وبخاصة اإلن ون عملھ ى يك حت

  .ناسبةعيٍة واقتصاديٍة وبيئيٍة وصحيٍة ونفسيٍة مظروٍف اجتما

أن  .٢ املين بشكٍل خاص، ب ام، وأسر الصغار الع نشر الوعي بين أولياء أمور األسر بشكٍل ع
ى  رى، حت نوات أخ م لس ي العل ي تلق تمروا ف ة، وأن يس ائھم للمدرس رك أبن أخير ت اولوا ت يح

 .يرتفع مستواھم العلمي، لما لھذا اإلرتفاع من نتائج ايجابيٍة على مختلف االصعدة



 ٢١١٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابو صالحاھر م

 ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يم غار الراغبين أو المضطرين للعمل يُفضل توجيه الص .٣ دارس ومراكز التعل إلى اإللتحاق بم
ل، د  المھني لتعلم مھنة وبعدھا يتم اإلنخراط في سوق العم ة يكون الصغير ق ذه الحال ي ھ فف

ن أ ث اتق ن حي واٌء م ٍل أفضل، س ه بظروف عم تعود علي ٍة س ٍة معين ة لمھن ارات الالزم لمھ
 .أية حيثياٍت أخرى للعمل ر أو من حيث ساعات العمل أواألجو

ين اآلخرين،  .٤ ر من المخيم يم بالطة أكث لوحظ ارتفاع نسبة الصغار المتفرغين للعمل في مخ
ٍد من ى مزي دعو إل ام بأسر ھؤالء الصغار و ولھذا ن د اإلھتم ى ال تزي رھم من األسر حت غي

 .٠نسبة المتفرغين للعمل من صغار ھذا المخيم

ي مجتبينت الدراسةُ أن متوسط دخل الص .٥ ل ف غ غير العام د بل ع الدراسة ق انير  ١٠٩.٩م دن
ا ي حاج ٍغ يغط وفير مبل راً، ألن ت دٍن كثي ٌل مت و دخ ھرياً، وھ رة ش ھري لألس اق الش ت اإلنف

دعو كل صاحب  ٦.٥ي ھذه الحالة عمل ما يقرب من يتطلُب ف ذا ن أفراد من صغار السن، ل
ع ذلك، ألن هما أمكن عمل يعمل لديه صغيٌر في السن أن يرفَع أجر ھذا الصغير ذا الرف ه في ھ

في تقليص عدد الصغار الذين يخرجون للعمل، أو يكون قد ساھم بطريقٍة غير مباشرٍة لألجر 
  .ظروف حياة الصغير العامل وأسرته على األقل يكون قد ساھم في تحسين

ى  نوجه الدعوة إلى األزواج والزوجات في مجتمع الدراسة إلى اتباع سياسة تنظيم النسل .٦ حت
د من صغار  يعملوا على تخفيض متوسط عدد أفراد األسرة الذي شكل سبباً في خروج العدي

 .لعملمن المدرسة والتوجه إلى االسن 

ذلوا  .٧ ندعو كل أصحاب العمل وكل المسؤولين سواٌء في القطاع العام أو القطاع الخاص أن يب
م ك سيساھم كل ما بوسعھم من جھٍد لزيادة أجور المستخدمين لديھم، ألنھ ل  وافي ذل في تقلي

ة دخل رب األسرة  ل، وھو عدم كفاي ان وراء خروج الصغار للعم أو التخلص من سبب ك
 .لإلنفاق على أسرته
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