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  ةــدمــمق

البشرية وتوفير  إلى رعاية القوى ات اإلنسانية تسعىمنذ آالف السنين والمجتمع

حرصت فقد جله، لذا أألنها تتقدم به ومن  .أفضل الظروف لتنمية وحماية اإلنسان

حياة بوصفها مرحلة هامة من  ،بالطفولة هتماماإلالعصور على  المجتمعات على مر

غير أنه كثيرا ما تتعرض  .ثروة األمة ومستقبلها فضال عن كونها تمثل اإلنسان

ئ عن بوتغيرات تن ،نتيجة إختالالت واضحة ،سلبية جتماعيةاالمجتمعات إلى ظواهر 

وهذا ما شهدته المجتمعات في نهاية القرن الثامن  ،ل األطفال نصيب منهامتحديات يتح

اهرة عمالة حيث برزت للوجود ظوظهور الثورة الصناعية بأوربا  ،عشر ميالدي

مما جعل   .أوربافي كامل أرجاء والتطور السريع  ،لكثافة التصنيع نظرااألطفال 

فتوزعت . الصناعة يستعينون باألطفال نظرا لتدني أجورهموأرباب العمل العديد من 

في قارات خاصة في بلدان العالم الثالث ، ها عمالة األطفال  في مختلف أنحاء العالمنحي

الناجمة عن  ،التي تواجهها الكثير من التحديات) الالتينيةأمريكا  آسيا، إفريقيا،(

والثقافية، وعلى الرغم من جميع التشريعات  واالقتصادية االجتماعيةاإلختالالت 

إال أن المشاهد اليومية لهذه  ،عمالة األطفالالدولية التي تمنع  واالتفاقياتواألنظمة 

  .لظروف األسرية الغير سويةوذلك نتيجة ا ،الظاهرة تدل على تفاقمها

التي و ،عمالة األطفال ظاهرة االستعماريةوقد شهدت الجزائر في الفترة 

، وهكذا بدأت ظاهرة عمالة المجتمع الجزائريارتبطت بالظروف القاسية التي سادت 

وذلك لتعقد العصر الحالي  ،األطفال تتوسع وتنتشر خاصة في السنوات األخيرة

متطلباته، حيث أصبح الطفل وفي كثير من بلدان  ياددوازه وتعدد  مشاكل تهوصعوب

نتيجة الحرمان  .ةالعالم خاصة البلدان النامية يمثل مصدرا من مصادر دخل األسر

 االضطراباتالمادي وعدم القدرة على إشباع مقومات الحياة األساسية، إضافة إلى 

كما نشير أيضا  .فلاألسرية وما يترتب عليها من سلوكات غير سوية تؤثر على الط

والذي يؤدي إلى قلة الوعي بمستقبل الطفل،  ،المستوى التعليمي للوالدين انخفاضإلى 

انتشار ظاهرة عمالة األطفال التي تعد من الظواهر السلبية في  ساهم فيوهذا ما 
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هك حقوقه توتن ،ورفاهيته تهوصح تهثقيلة تهدد سالم ال الطفل أعباءألنها تحم ،المجتمع

  .أثار اهتمام الباحثة للتعرف على هذا الموضوع اإلنسانيولة آمنة، وهذا ما في طف

  : وقد اشتملت خطة البحث على سبعة فصول مقسمة كما يلي

  :فصول وهيخمسة والذي يضم : النظري الجانب

  اإلطار المنهجي للبحث :الفصل األول

ار ختي ا ثم أسباب ،لفرضياتاإلشكالية واتحديد  :تناول هذا الفصلي

ثم تحديد المفاهيم األساسية في  ،أهداف البحث ،أهمية البحث ،الموضوع 

 .وأخيرا التطرق إلى بعض الدراسات السابقة التي تناولت هذه الظاهرة ،البحث

  سيولوجية لدراسة األسرةوالخلفية الس: الفصل الثاني

اإلتجاهات النظرية في دراسة وأهم األسرة تعريف : عرض هذا الفصلوي

ثم األسرة الجزائرية والتغير  ،األسرة الجزائرية التقليدية ووظائفها. األسرة

ثم تطرقنا إلى بعض  ،ثر التغير في وظائف األسرة الجزائريةأو ،االجتماعي

،وبعض أساليب التنشئة مشكالت األسرة الجزائرية ودور األسرة في تنشئة الطفل

 .اإلجتماعية للطفل 

 ةـولـة الطفــأهمي :الفصل الثالث

مراحل  وأهميتها ثم تطرقنا إلى تعريف الطفولة،: ويقدم هذا الفصل 

في  الطفلثم حقوق الطفولة، حاجات الطفولة، مشكالت الطفولة، 

،واإلهتمام العالمي بحقوق الطفل ،مؤتمرات البيت األبيض العالمي اإلسالم

ي ،وحقوق الطفل في التشريع لحقوق الطفل ،ميثاق حقوق الطفل العرب

 .الجزائري 

 .الـة األطفـالـعم :الفصل الرابع

نبذة تاريخية عن عمالة و ،تعريف عمالة األطفال :ويشمل هذا الفصل

وحجم ظاهرة عمالة األطفال في العالم وبعض األمثلة عن  ،في العالم األطفال

لة األطفال في حجم ظاهرة عماال في دول العالم، ثم تطرقنا إلى عمالة األطف

ثم تطرقنا  عمالة األطفال في الدول العربية، العالم العربي وبعض األمثلة عن
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وإعطاء أهم العوامل  إلى إعطاء نبذة تاريخية عن عمالة األطفال في الجزائر

ثم . ظاهرة عمالة األطفال في الجزائروحجم  ،المسببة لظاهرة عمالة األطفال

ثم تطرقنا إلى اآلثار ،الجزائر  في الطفل هايمارس تيال الةأنواع العموضحنا 

عمالة  تفاقيات الدولية،، وأخيرا عمالة األطفال واإلالمترتبة عن عمالة األطفال

  .والتشريع الجزائري عمالة األطفال ،ووالمواثيق العربية األطفال

  األطفال وعالقتها بظروف األسرة ةعمال :الفصل الخامس

معيشي لألسرة الجزائرية وعالقته المستوى ال :ويعرض هذا الفصل

وأيضا التفكك األسري وعالقته بخروج الطفل للعمل  ،بخروج الطفل للعمل

 .وأيضا المستوى التعليمي لألسرة وعالقته بخروج الطفل للعمل

   :على فصلين وهما يوالذي يحتو :الميداني الجانب 

 اإلجراءات المنهجية للبحث: الفصل السادس

المجال المكاني، (تتمثل في  مجاالت البحث والتي: رح هذا الفصلويط

ومنهج البحث وأيضا أدوات جمع البيانات ). المجال الزمني، المجال البشري

  .وأخيرا العينة المستخدمة في البحث) المالحظة، المقابلة، اإلستمارة(وهي 

  تحليل وتفسير البيانات وعرض النتائج :الفصل السابع

ل وتفسير البيانات الميدانية وصوال إلى عن تحلي: ويكشف هذا الفصل

  . ثم نتائج البحث في ضوء الدراسات السابقة ،ئج البحث في ضوء الفرضياتنتا

بعض التوصيات واالقتراحات حول الظاهرة وفي الختام إعطاء 

  .وأخيرا قائمة المراجع المستخدمة في البحث والمالحق ،المدروسة ثم الخاتمة

  

 

  

 



< << << << <

< << << << <

< << << << <

ë†¿ßÖ]<gÞ^¢]ë†¿ßÖ]<gÞ^¢]ë†¿ßÖ]<gÞ^¢]ë†¿ßÖ]<gÞ^¢]< << << << <

í‰]…‚×Öí‰]…‚×Öí‰]…‚×Öí‰]…‚×Ö< << << << <
< << << << <

< << << << <

< << << << <



< << << << <

< << << << <
Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]< << << << <

ovf×Ö<êrãß¹]<…^�ý]ovf×Ö<êrãß¹]<…^�ý]ovf×Ö<êrãß¹]<…^�ý]ovf×Ö<êrãß¹]<…^�ý]< << << << <
    ����� ا��
	���: أو�

  ا�����	ت: �	��	

��	ر ا�����ع: �	��	�  أ! 	ب ا

  أه��� ا� �$: راب"	

  أه�اف ا� �$: �	م&	

  ا���	ه�* �����: !	د!	

  ا��را!	ت ا�&	ب+�: !	ب"	

    

  

  

  

  

  



 ا���ر ا	����� 	���                                          :                         ا	��� ا�ول

 

6 
 

  تحديد اإلشكالية: أوال

ذلك ألنها التربة األولى التي  ،إن األسرة لها أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع

التي تزود الطفل  االجتماعيةوهي المكان الذي تنموا فيه أنماط التنشئة  ،ينشأ فيها الطفل

وتعد األسرة  .أثناء سنوات تكوينه ،والمهارات والقيم والمعايير والتقاليد ،راتببمختلف الخ

وهي أكبر قوة  .مستمرا ومتواصال احتكاكاالتي يحتك بها الطفل  االجتماعيةالوحدة 

والحب والقبول والحماية  ،وتنمية الشعور باألمان العاطفي ،إجتماعية لها قوة التأثير

بتهيئة   وتقوم األسرة ،الفكري للطفلافر فيها النمو البدني مع النمو ضحيث يت .واالستقرار

الظروف المالئمة للرعاية والتوجيه السليم، فهي مصدر لإلشباع المنظم والمناسب لحاجات 

 وتحديد الوظائفاألسرة في توزيع األدوار  ىالطفل الجسمية والنفسية والعقلية، حيث تسع

والشروط الموضوعية المحيطة  ،ويتم ذلك بمراعاة الخصائص الذاتية لكل فرد ،دهااألفر

   .وهذا ما يحقق للطفل تنمية سليمة ومتوازنة به

والتعليمي نتيجة  واالجتماعي االقتصاديفي تحقيق األمن  أخفقتنما األسرة التي يب

فإن هذا يؤدي إلى ظهور الخلل في دور األسرة نتيجة  .واقتصادية سيئة اجتماعيةضغوط 

والمتميزة  ،الجديدة االقتصادية، والمعطيات ة لألسرةالماديبين اإلمكانيات  االنسجاملعدم 

مما الشك فيه أن تدني المستوى و .وارتفاع تكلفة السلع والخدمات ،بغالء المعيشة

داء ، وفي قدرتها على آبناء األسرةالمعيشي لألسرة يعد من أهم العوامل المؤثرة في 

شباع اإلحتياجات األساسية ها ألنه ال يتيح لها القدرة على إوظيفتها ومواجهة مشكالت

خطورته في تأثيراته السيئة على ولعل إنخفاض المستوى المعيشي ال تكمن  ،ألفرادها

يئ يمتد إلى حتياجاتها الضرورية فحسب، بل أن تأثيره الس، وقدرتها على إشباع إاألسرة

وعجز األسرة عن توفير كل مقومات ، شعور الطفل بالحرمان نتيجة لكثرة مطالب الحياة

وقد يكون هذا دافعا رئيسيا لخروج الطفل للعمل للمساهمة في دخل  ،الحياة الضرورية

  .األسرة وتوفير حاجاته

أفرادها م وحماية وانسجا ،ال في الحفاظ على استقراركما أن لألسرة دور فع

وأيضا تلعب األسرة دورا رئيسيا في إشباع  ،هتمام والتكافل واألمنوتوفير عالقات اإل

إال أنها غالبا ما تتعرض لمشاكل أسرية نتيجة لتصادم  ،الحاجة إلى اإلنتماء األسري
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وتنعدم العواطف األسرية والخصام  ،د حالة التوترتفتش ،المواقف وتعارض في اإلتجاهات

ضعف التماسك العاطفي  ينتج عنهوالذي  ،التي تؤدي إلى التفكك األسري ،واإلستقرار

وهذا ما يعرقل الجو السائد في  .وفقدان الطمأنينة والدفئ األسري وإختفاء رقابة الوالدين

وهذا ما يدفعه إلى الهروب  ،الطفل ينعكس سلبا علىاألسرة فيجعلها تفتقر إلى األمان مما 

هو البديل  ألحيان العملان في أغلب ا عن بديل قد يكومن جو األسرة المضطرب باحث

  .لذلك

لوجدنا أنه يعتبر من أقوى  لألسرةومن جانب آخر لو نظرنا إلى المستوى التعليمي 

اجها في تكوين توإكسابه المهارات والمعارف التي يح ،أساسيات بناء شخصية الطفل

وهذا  ،يجعلها في حالة من الحرمان التربوي لألسرةقدراته، ولكن تدهور الوضع التعليمي 

نتيجة لإلفتقار إلى الخبرات المنظمة  للطفل ما يسبب خلال في أساليب التنشئة اإلجتماعية

  .وهذا ما يترك بصماته على طريقة التربية الملقنة للطفل ،والهادفة في نمو الطفل

اذ خهريا في اتولعبت دورا جو ،الظروف األسرية الصعبة تضافرت هذه إذن فكل 

  .أو برغبة منه أو بكليهما معا تهوذلك بناءا على طلب من أسر ،قرار عمل الطفل

تتمثل في ظاهرة عمالة األطفال دون  ،أدى إلى ظهور مشكلة إجتماعيةما وهذا  

  .وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه ،السن القانونية والتي تستفيد من ضعف الطفل

  .التساؤالت التاليةننا يتبادر إلى ذه اتـل هذه المعطيـوفي ظ   

   :السؤال العام

  .؟توجد عالقة بين الظروف األسرية وعمالة األطفالهل 

   :األسئلة الجزئية

 .؟توجد عالقة بين المستوى المعيشي لألسرة وعمالة األطفالهل  .1

 .؟توجد عالقة بين التفكك األسري وعمالة األطفالهل  .2

 .؟التعليمي لألسرة وعمالة األطفالتوجد عالقة بين المستوى هل  .3
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عن فكرة مبدئية تربط بين الظاهرة موضوع الدراسة وبين أحد "هي عبارة  :الفروض:ثانيا

العوامل المرتبطة بها، أو المسببة لها، أو أنها عبارة عن فكرة مبدئية تربط بين متغيرين 

 )1("أحدهما مستقل واآلخر تابع

 .توجد عالقة بين الظروف األسرية وعمالة األطفال :الفرضية العامة -

  :ونكشف عن هذه الفرضية العامة بالفروض الجزئية التالية

توجد عالقة بين المستوى المعيشي لألسرة وعمالة : الفرضية الجزئية األولى .1

 .األطفال

  :ونكشف عن هذه الفرضية الجزئية األولى بالمؤشرات التالية

 )  نوع السكن -  مدخولال – العمل(  

 .توجد عالقة بين التفكك األسري وعمالة األطفال: الفرضية الجزئية الثانية .2

  :ونكشف عن هذه الفرضية الجزئية الثانية بالمؤشرات التالية

 )الطالق –الزوجية  شجاراتال –الوفـاة  - (

وعمالة  سرةتوجد عالقة بين المستوى التعليمي لأل: الفرضية الجزئية الثالثة .3

 .األطفال

  :ونكشف عن هذه الفرضية الجزئية الثالثة بالمؤشرات التالية

تعليمي المستوى ال– والدينالمستوى التعليمي لل – طفلالمستوى التعليمي لل (

  )لإلخوة

  :أسباب إختيار الموضوع:ثالثا

لظاهرة عمالة السبب الرئيسي في اختيار الموضوع يعود إلى اإلنتشار الواسع  -

  .باإلضافة إلى اآلثار السلبية والخطيرة التي تلحق بالطفل العامل ،ةاألطفال في سن مبكر

تمس أهم  باعتبارها ،تكتسي أهمية كبيرة في المجتمع ةكذلك لكون الظاهر -

  .جتمع هي األطفالشريحة في الم

                                                 
، 1995طلعت إبراهيم لطفي، أساليب وأدوات البحث االجتماعي، دار غريب للطباعة والنشر و التوزيع، القاهرة،  - 1

  .29ص 
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مما أثار  ،ا في الشوارع واألزقة وعلى األرصفةيكون الظاهرة نشاهدها يوم -

  .ا في دراسة هذه الظاهرة ذات البعد اإلنسانيورغبته ةاهتمام الباحث

  : أهميـــة البحــث: رابعا

  :تتضح لنا هذه األهمية من ناحيتين

ألن األسرة تمثل تلك المؤسسة الهامة التي يرتكز عليها بناء الفرد والمجتمع السليم  -

وتشرف على النمو الجسمي  ،وهي التي تؤثر في سلوك األفراد ،والمتكامل

وتزويده باألمن واإلستقرار والقبول في األسرة  ،والنفسي واإلجتماعي للطفل

 .والمجتمع ككل

وهي من الركائز الهامة التي  ،وألن الطفولة تعتبر من أهم المراحل في حياة الفرد -

إضافة إلى أن الطفولة تشكل شريحة عريضة في  ،يقاس بها تقدم المجتمعات

 .وتمثل ثروة ومستقبل األمة  الجزائري عالمجتم

  :البحث أهداف: خامسا

  .التعرف على المستوى المعيشي ألسر األطفال العاملين -

 .التعرف على التفكك األسري في وسط أسر األطفال العاملين -

  .التعرف على المستوى التعليمي ألسر األطفال العاملين -

ثار وما يترتب عليها من آ ،الظاهرةهذه تحسيس الرأي العام واألولياء بخطورة  -

 .بصفة عامة والمجتمع ضارة تعود على الطفل العامل

قتراحات التي تساعد على الحد من نمو هذه الظاهرة الوصول إلى النتائج واإل -

 .واتساعها

 .إثراء المكتبة الجامعية بهذا الموضوع لإلستفادة منه من الناحية النظرية والتطبيقية -

  

  

  

  



 ا���ر ا	����� 	���                                          :                         ا	��� ا�ول

 

10 
 

  :تحديد المفاهيم: سادسا

يعتبر تحديد المفاهيم ضروري في البحث العلمي على وجه العموم والبحث   

فكلما اتسم هذا التحديد بالدقة والوضوح كلما سهل  "اإلجتماعي على وجه الخصوص، 

1("اء إدراك المعاني واألفكار التي يريد الباحث التعبير عنهاعلى القر(  

  : يـالبحث هوالمفاهيم األساسية في هذا 

 .لــالعم •

 .ةـالطفول •

 .عمالة األطفال •

 .رةــاألس •

  :تحديد مفهوم العمل) 1

سعى في  ىع، وعمل فالن على الصدقة بمعننصمهن، و: يقال عمل عمال: "العمل لغة

  .)2("جمعها

العمل مترادفات إال أنها  الوظيفة، المهنة، يمكن أن تكون مصطلحات : العمل إصطالحا

  :كما يلي) SHARTLEشارتل (مختلفة فيعبر عنها 

هي مجموعة من الواجبات التي يقوم بها فرد واحد، لذا فهناك عدد من الوظائف : الوظيفة"

  .بقدر عدد األفراد في المؤسسة

  .في مؤسسات مختلفة شابكةهي مجموعة من األعمال المت: ةـالمهن

الواجبات في إحدى المؤسسات أو في هو مجموعة من الوظائف المتشابهة : لـالعم

  .المصانع

بأن العمل يلعب دورا في تقرير المستوى اإلجتماعي ) SHARTLEشارتل (ويضيف 

   )3(."للفرد وقيمه واتجاهاته وطريقته في الحياة

  
                                                 

  .164، ص 1986مكتبة وهبة، القاهرة، عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث اإلجتماعي،  - 1
مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، الجزء الثاني، المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، استنبول، تركيا، - 2

  .628بدون تاريخ، ص 
  .14، ص 1962سيد عبد الحميد مرسي، سيكولوجية المهن، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 3
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من أجل تحصيل أو  ،والعمل يمثل تلك الطاقة والجهد الحركي الذي يبذله اإلنسان

  .إنتاج ما يؤدي إلى إشباع حاجة معينة

إلى العمل بأنه ظاهرة عامة في حياة اإلنسان والمجتمع "جتماع اإلوينظر علماء 

، بإعتباره اإلنسانية وسمة أساسية وهامة يتميز بها الفرد والجماعات في كل المجتمعات

اإلنسانية في المجتمع، وهو أسلوب ي تدور حوله كافة األنشطة يمثل السلوك اليومي الذ

  )1(."الجماعةمن أساليب معيشة اإلنسان بهدف تحقيق غايات الفرد و

  : العمل بأربع مميزات هي" رتويبس"ويميز 

   .أن العمل نشاط إنساني جوهري": أوال

  .ألنه يؤدي للحصول على أسباب العيش ،أن العمل نشاط وسيلي: ثانيا

   .فهو يؤدي للمحافظة على الحياة ،الذات أن العمل نشاط لحفظ: وثالثا

دل بعض جوانب بيئة اإلنسان ر أو يبهدفه أن يغي ،أن العمل نشاط مغير: ورابعا

  )2("ه حيا أكثر تأكيدا وكفايةئحتى يكون إبقا

العمل عقدا قائما بين "فإنه يعتبر " سككارل مار"لـ " رأس المال"أما في كتاب   

حيث يلعب اإلنسان ذاته إتجاه الطبيعة دور إحدى القوى الطبيعية،  ،اإلنسان والطبيعة

يا مواهبه الكامنة مالخارجية وطبيعته الخاصة منفيساهم في الوقت ذاته بتغيير الطبيعة 

  ) 3(."فيه

والشعور  ،الموجه إلى تحقيق غاية البدني أو الفكريويعتبر العمل ذلك الجهد 

          .الماديةوتمكين الفرد من إشباع الحاجات باألمن 

 العضليهو ذلك الجهد ف :للعمل المفهوم اإلجرائي ومن هذه المفاهيم يمكن إعطاء

 ىضلتلبية حاجاته المادية والنفسية واإلجتماعية لتحقيق الر ،الذي يبذله الفردوالفكري 

  .في الحياة  واستمراره والحفاظ على بقائه ،الذاتي

  
                                                 

، 2001د الحميد الزيات، العمل وعلم اإلجتماع المهني، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، كمال عب - 1
  .124ص 

  .102، ص 1975إبراهيم السيد خليل، دار النهضة العربية، القاهرة،: والتراس نيف، العمل وسلوك اإلنسان، ترجمة- 2
، ديوان المطبوعات  1بوالند كمانوفيل، ط: عمل،  ترجمةجورج فريدمان وبيارنافيل ، رسالة في سوسولوجيا ال- 3

  .11، ص 1985الجامعية، الجزائر،  
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  :تحديد مفهوم الطفولة) 2

 )1(»هي المدة بين المرحلة الجنسية والبلوغ« :الطفولة في نظر علماء النفس :الطفولة لغة

يقال طفلت "لطفالة أي النعومة و ا الطفل هو الصغير عن كل شيء فأصل لفظ الطفل من

: طفولة، وطفالة نعم ورق وطفل بمعنىطفل : مالت للغروب ويقال: الشمس طفال وطفوال

 .جاءت بطفل: ىبمعن ىطفلت األنثأصار رق، و

   )2("المرحلة من الميالد إلى البلوغ: هااوالطفولة معن

وهي تتصف  ،تعتبر الطفولة من أهم مراحل التكوين ونمو الشخصية: الطفولة اصطالحا

وهي مرحلة فريدة من مراحل عمر اإلنسان الحافلة  ،خصائص المتميزةالبالعديد من 

  .بالتغيرات الجسمية والفزيولوجية واالجتماعية واالنفعالية

ويعتمد  ،مثل مرحلة الطفولة المدة التي يقضيها الصغير في النمو حتى يصل سن البلوغوت

  .الطفل في هذه المرحلة على آبائه وذويه في تأمين بقائه

فقد تنتهي الطفولة عند البلوغ أو الزواج  ،من ثقافة إلى أخرى وتختلف مرحلة الطفولة 

  .أو يصطلح على سن محددة

أن الطفولة هي المرحلة التي يكون فيها الطفل المستجيب دوما "ويرى علماء اإلجتماع 

النضج أو هي المدة التي يعتمد فيها الطفل على والديه حتى  ،لعمليات التفاعل اإلجتماعي

  )3(."االقتصادي

تنقسم إلى مراحل زمنية يتميز الطفولة «ماع وعلم النفس على أن تويتفق علماء اإلج

والنفسي والسلوكي واإلجتماعي  ،يسودها من حيث النمو العضوي ،كل منها بطابع محدد

ضون لها أثناء مراحل مع وجود فروق فردية ترجع إلختالف ظروفهم الخاصة التي يتعر

والتي من خاللها  ،لطفولة هي المرحلة األولى في حياة الفرده فإن ايوعل. النمو المختلفة

   :إعطاءومن هذه المعطيات يمكن .)4("تتشكل شخصيته ويحتاج أثنائها إلى حماية البالغين

                                                 
  .87، ص1982أحمد زكي بدوي، معجم العلوم اإلجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت،  - 1
  .560مجمع اللغة العربية، المرجع نفسه، ص - 2

ة والطفولة، المكتب الجامعي الحديث، أميرة منصور يوسف علي، محاضرات في قضايا السكان واألسر - 3
  .139، 138، ص ص 1999اإلسكندرية، 

  .60محمد عاطف غيث، قاموس علم اإلجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، بدون تاريخ، ص  - 4
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هي تلك المرحلة العمرية التي تبدأ من الميالد حتى : المفهوم اإلجرائي للطفولة

أو فرد آخر ، وإنما يقع تحت كفالة أسرته ،ويكون الطفل غير مسؤول على نفسه ،البلوغ

  .ستثنائيةفي حاالت إ

  : تحديد مفهوم عمالة األطفال) 3

الطفل في سن مبكرة بشكل غير رسمي  به ذلك العمل الذي يقوم"وتعني  :عمالة األطفال

  ."وغير مرخص به قانونا

ذي وال ،وعمالة األطفال هي شكل من أشكال النشاط اإلقتصادي الذي يمارسه األطفال

نظرا للساعات الطويلة التي يقضيها األطفال  ،جتماعيلجسدي والنفسي واإلايضر بنموهم 

تغل سالمتهم وصحتهم ورفاهيتهم حيث يس وقاسية تهدد ،في العمل تحت ظروف صعبة

ه العديد من المخاطر الصحية يكما يترتب عل ،لة عن عمل الكبارالطفل كعمالة رخيصة بدي

   .من التمتع بطفولة آمنةوالنفسية والحرمان 

  ونستنتج مما سبق 

التي يقوم  ،عمالة األطفال هي تلك األعمال المأجورة: المفهوم اإلجرائي لعمالة األطفال

وفي نشاطات غير  ، للعمل لسن القانونية المحددةا الطفل في سن مبكرة وقبل بلوغه ابه

  .بالطفل العامل اة والتي تلحق أضرارلكمهي

  : تحديد مفهوم األسرة) 4

أهل بيت اإلنسان "تعني األسرة حسب ما ورد  في كتب اللغة العربية : األسرة لغة  

فهي عشيرته، ويمكن أن يعتبر أصلها مأخوذ من األسرة التي هي الدرع الحصينة، أو أنها 

ويكون استعمالها عندئذ  ،أو اإلسار الذي هو الشد أو الربط وما يقع به ،مستمدة من األسر

  )1("المسميين من تشابه متين بين دفرد لما يوحللداللة على أهل بيت ال

بهذا مجموعة  فهي ،للمجتمع ألنها تمثل جزءا منه هي النواة األولى: صطالحااألسرة إ

لتبني مكونين حياة ابة أو اأو الدم أو القر ،من األفراد المرتبطين برباط الزوجية

  .ويتقاسمون عبئ الحياة مع بعضهم البعض ،مستقلةمعيشية 

                                                 
ة، الجزائر، ، جامعة منتوري، قسنطين19السعيد عواشرية، األسرة الجزائرية إلى أين؟ مجلة العلوم اإلنسانية، العدد - 1

  .113، ص 2003
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 : ولقد حظيت األسرة باهتمام العديد من العلماء من بينهم -

هي مجموعة من األشخاص متحدين "أن األسرة  Lockesولوك Burgessبرجس  -

أو  ،يتفاعلون ويتصلون ،اأو الدم أو التبني مشكلين بيتا واحد ،بروابط الزواج

 ،ب وأم، كأيتواصلون مع بعضهم البعض كل له دوره اإلجتماعي كزوج وزوجة

 .)1("وأخ وأخت محدثين ثقافة مشتركة

منظمة دائمة نسبيا مكونة من زوج وزوجة وأطفال أو "األسرة هي: وليم أجبرن -

لمبرر األساسي لوجود األسرة الجنسية والوالدية هي اويرى أن العالقات  ،بدونهم

 .)2("الثقافيةمميزات األسرة في كافة المستويات وأنها من 

مجموعة من األفراد المتكافلين الذين يقيمون في بيئة شكلية "وتعني األسرة أيضا  -

وتربطهم معا عالقات بيولوجية ونفسية وعاطفية واجتماعية واقتصادية  ،خاصة بهم

     .)3("وشرعية وقانونية

  :إلىومن خالل هذه المعطيات نستطيع أن نصل 

من أطفال جتماعية تتكون من زوج وزوجة ووهي رابطة إ: المفهوم اإلجرائي لألسرة -

ويشتركون في معيشة واحدة وفي  ،زوج بمفرده مع أطفاله أو من زوجة وأطفالها من أو

ويمارس كل منهم دوره الذي حدده له المجتمع وفقا لمكانته  ،نفس الظروف الحياتية

  .لمؤهلة لذلكاوخصائصه 

  

  

  

  

  

                                                 
، دار الكتب الوطنية، 1صالح علي الزين، زينب محمد زهري، قضايا في علم اإلجتماع واألنتروبولوجيا، ط - 1

  .198، 197، ص ص 1996بنغازي، 
  .21،ص 2003محمد أحمد بيومي،عفاف عبد العليم ناصر، علم اإلجتماع العائلي،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية، - 2
، دار 1فاطمة المنتصر الكتاني، اإلتجاهات الوالدية في التنشئة اإلجتماعية وعالقتها بمخاوف الذات لدى األطفال، ط - 3

  .14، ص 2000الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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  : الدراسات السابقة: سابعا

هي تلك الدراسات والبحوث التي يتم إنجازها حول مشكلة أو " :الدراسات السابقة

م القواعد المنهجية في البحث ، والتي تحترأو الرسالة الجاري إنجازها ،موضوع البحث

تكون ، وقد ت الجارية إنجازها أو مشابهة لهاوهي إما أن تكون مطابقة للدراسا ،العلمي

  )1(".دراسات نظرية

  :الدراسات األجنبية -1

   )∗∗∗∗(الدراسة األولى 

  ".عمالة األطفال في فرنسا: "بعنوان "هيئة العمل للشباب المسيحي بفرنسا ": دراسة لـ

  .إلقاء الضوء على الظروف الحياتية لألطفال العاملين في المصانع: الهدف من البحث

  : مجاالت الدراسة

  )ذكور وإناث(طفل عامل  10.000: المجال البشري

  .فـرنســا: المجال الجغرافي

  استخدام المسح اإلجتماعي : المنهج

  :والنتائج المتوصل إليها هي كما يلي

 .من األطفال العاملين يعيشون بعيدا عن أسرهم % 30أن  -

 .فرنك شهريا 2و 5يستأجرون حجرة واحدة يتراوح إيجارها بين  % 28أن  -

 .من األطفال العاملين يعودون إلى بيوتهم مرة واحدة في الشهر % 36أن  -

لمصانع التي يعملون بها وأماكن امن األطفال العاملين تقدر المسافة بين  % 30أن  -

وقد ترتب على ذلك ضعف الروابط التي تربط  ،كلم 50ا يزيد عن إقامتهم بم

 .األطفال وتوحدهم بأسرهم

                                                 
الطاهر اجغيم، أساسيات في منهجية وتقنيات البحث في العلوم اإلجتماعية، منشورات جامعة منتوري،  - 1

  .149، ص 2006- 2005ة،الجزائر،قسنطين
وفود الدول العربية والمنظمات والهيئات المشتركة في المؤتمر، العمالة والتصنيع ودورهما في التنمية، : مصدرها)  ∗(

 .القاهرة، بدون تاريخ
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ال عمال في المناطق المجاورة لمساكنهم تبين أنه من الصعب أن يجد األطف -

نتيجة لشروط العمل فيقبلون من األعمال ما  ،فيتجهون إلى العمل بعيدا عن منازلهم

 .قد يكون مخالفا لتدريبهم

من النادر جدا أن تسمح أجور األطفال العاملين بفائض يزيد عما يدفعونه إليجار   -

 .ولهذا يجدون أنفسهم في ظروف غير مالئمة ،مسكن

 .إن الدخل المنخفض يؤدى إلى سوء تغذيتهم وضعف صحتهم -

أما اإلناث فيقضين ثمان ساعات أو عشر ساعات في جو غير مناسب من الناحية  -

 .األخالقية

معها  لى فترات يتعذرمون عتطلب بعض الصناعات دوريات بين العمال فيقسقد ت -

يجابية بين أفراد ، وهكذا تنعدم المشاركة اإلسرة الواحدة في المنزلماع أفراد األتإج

  .األسرة 

في مصانع "  جمعية الشباب المسيحي للعمال بفرنسا"المسح الذي أجرته  ونشير أيضا إلى

  ".باريس"النسيج في 

نسيج في منطقة في مصانع ال األطفال الصغار المستخدمين من 8000ضحت أن أو

كلم، وهكذا يتضح  95و 60بين  اون الحافلة التي تتراوح رحلتهيركب،مجاورة لباريس 

   .إنعدام االتصال بين أفراد األسرة

  : الدراسات العربية -2

  )∗∗∗∗(الدراسة األولى 

 "عمالة األطفال: "بعنوان  "أبو بكر مرسي محمد مرسي": لـدراسة 

والمستوى التعليمي  ،أنواع المهن التي يمارسها األطفال العاملون: ركز الباحث على

  .لألطفال العاملين في الشوارع

طفال عامال يمارسون أعماال مختلفة وتتراوح  86بلغت عينة الدراسة : المجال البشرى

  .سنة 12سنوات و 5أعمارهم بين 
                                                 

أبو بكر مرسي محمد مرسي ، ظاهرة أطفال الشوارع، الطبعة األولى، مكتبة النهضة المصرية، : مصدرها)  ∗(
 .2001قاهرة، ال
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  .بمصر" الشرقية"محافظة : المجال الجغرافي

  .2000سنة : المجال الزمني

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 .% 41.86بلغت نسبة األطفال العاملين في بيع المناديل والسجائر وأشياء بسيطة  -

لصالح أسرهم أو لصالح أشخاص  % 20.93بلغت نسبة األطفال العاملين بالتسول  -

 .آخرين مقابل المأوى

 .% 15.12بلغت نسبة األطفال العاملين في منادي سيارات األجرة  -

 .% 02.98بلغت نسبة األطفال العاملين في ورش السيارات  -

  .% 05.81بلغت نسبة األطفال العاملين في تنظيف السيارات  -

  .% 02.33بلغت نسبة األطفال العاملين في النجارة  -

  .% 02.33بلغت نسبة األطفال العاملين في السباكة  -

  .مثل سن الرعاية واالحتواءوهذه األعمال ال تتفق مع طبيعة مرحلة الطفولة التي ت

  أما عن المستوى التعليمي لألطفال العاملين فيتضح أن نسبة

 .من األطفال العاملين يعانون من األمية % 73.26 -

  .األطفال العاملين يقرؤون ويكتبونمن  % 24.42و -

  .يواصلون التعليم اإلبتدائي  % 02.33و -

مما يجعلهم يشعرون بالنقص وانخفاض  ،أطفالهموهذه النسب توضح إهمال اآلباء لتعليم 

   .الوعي بما يحيط بهم من أحداث وقضايا

  )∗∗∗∗(الدراسة الثانية 

  "عمالة األطفال كظاهرة إجتماعية ريفية": بعنوان  "الفتاح أماني عبد "ـدراسة ل

  : وكانت التساؤالت كما يلي

 هل تنتشر عمالة األطفال بين الذكور أكثر من اإلناث؟  -

 هل الفشل في العملية التعليمية يدفع إلى النزول إلى سوق العمل؟  -

                                                 
 .2001، عالم الكتب، القاهرة، 1أماني عبد الفتاح، عمالة األطفال كظاهرة إجتماعية ريفية، ط: مصدرها)  ∗(
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 هل تنتشر عمالة األطفال بين األسر ذات المستوى اإلقتصادي المنخفض؟ -

 جتماعية بين األطفال والمحيطين بهم دور في دفعهم إلى العمل؟هل للعالقات اإل -

 لألبناء؟هل المستوى التعليمي لآلباء يؤثر على المستوى التعليمي  -

 هل األبناء يتخذون نفس مهن اآلباء؟ -

تؤثر على اختيارهم لنوعية العمل الذي  طفالالمحيطة باأل هل البيئة الجغرافية -

 يمارسونه؟

سنوات إلى  9طفل وطفلة يتراوح سنهم بين  230بلغت عينة الدراسة : المجال البشري

  .سنة 15

  .بمصر" أبو قرقاص"مدينة : المجال الجغرافي

إستغرقت الدراسة ثالث سنوات من بداية تحديد المشكلة في ماي سنة : الزمني المجال

  .1994 يإلى كتابة توصياتها في ما 1991

  : وكانت أهم النتائج المستخلصة هي

إن عمالة األطفال تنتشر بين الذكور أكثر من اإلناث فنسبة األطفال الذكور العاملين  -

 .%21واإلناث هي  %79هي 

أكثر مرحلة دراسية يتسرب فيها األطفال من المدرسة هي اإلبتدائي إذ تبلغ نسبة  -

 .% 32تسربهم 

يتضح أن عالقات األطفال بالمحيطين بهم كانت جيدة وهذه النتيجة تؤكد أن  -

 .األطفال يذهبون إلى العمل برغبتهم

هم تسبسر متماسكة وتبلغ نإلى أن األطفال العاملين يعيشون في أتوصلت الدراسة  -

82%. 

وقد عبر  جنيه فأكثر 100أسفرت الدراسة أن أعلى دخل شهري لألسرة يبلغ  -

جنيه شهريا  100شهري أي أقل من  وأقل دخل، % 53األطفال عن ذلك بنسبة 

جنيه غير كاف لألسرة  100وهذا الدخل الشهرى حتى ولو كان ، %10بلغ نسبة 

 .لعملالتي لديها أفراد بكثرة وهذا ما دفع األطفال ل
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 .نسبة األمية آلباء األطفال العاملين تمثل 72% -

نسبة لألطفال العاملين بالزراعة وتقريبا األطفال يمارسون نفس  وهي %28نسبة  -

 .أعمال اآلباء وهي الزراعة

يتضح أن الظروف البيئية لها دور كبير في تحديد نوعية المهن التي يمارسها  -

 .%52وأكثر مهنة يعمل بها اآلباء هي أعمال بسيطة تليها الزراعة بنسبة  ،اآلباء

  )∗∗∗∗(الدراسة الثالثة 

  ."عمالة األطفال في ورش إصالح السيارات": بعنوان "الضبع الرؤوفعبد " :لــراسة د

  : فروض الدراسة هي

عالقة إيجابية مع تدني المستويات اإلقتصادية ترتبط حالة عمالة األطفال ب -

 .واإلجتماعية لألسر التي ينتمي إليها هؤالء األطفال

 .توجد عالقة إيجابية بين التسرب المدرسي واإلتجاه نحو عمالة األطفال -

يرتبط التسرب المدرسي بعالقة إيجابية مع تدني المستويات اإلقتصادية  -

 .واإلجتماعية لألسر التي ينتمي إليها هؤالء األطفال العاملون

 .األطفال ألدنى حدود الضمانات اإلقتصادية والنفسية واألمنيةيفتقد سوق عمالة  -

المهني لألطفال المبحوثين بالمحددات اإلقتصادية واإلجتماعية التي  ىيرتبط الرض -

 .ينتمون إليها

  :مجاالت الدراسة

 15إلى  9أجريت الدراسة على األطفال الذكور تتراوح أعمارهم بين : المجال البشري

  .سنة

  .بمصر" سوهاج"مدينة : الجغرافيالمجال 

  .م1992من أكتوبر حتى ديسمبر : المجال الزمني

  .تم إستخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي: المنهج المستخدم

  .ستبار والمقابلةاإل: دوات المستخدمةاأل
                                                 

، دار الوفاء لدنيا 1، ط-تحليل سوسيولوجي -عبد الرؤوف الضبع، إشكاليات التعليم وقضايا التنمية: مصدرها)  ∗(
 .2003–الطباعة والنشر، اإلسكندرية 
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   .طفل عامل 100: حجم العينة

  : ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي

من أسر المبحوثين يتراوح دخلهم دون أجر الطفل  %66أن نسبة  أفادت الدراسة -

 .العامل

مهن  % 26من آباء األطفال العاملين يعملون في مهن صناعية و  % 36نسبة  -

بين المهن اليدوية وإتجاه وبالتالي فإن هناك إرتباط  ،مهن حرفية % 26عمالية و 

 .أبناء أصحاب هذه المهن نحو العمل في سن الطفولة

 .من األطفال خرجوا للعمل لينفقوا على أنفسهم %88نسبة  -

 .من األطفال خرجوا لإلنفاق على األسرة % 86 -

إذ يتضح أن  ،هناك إرتباط بين تدني المستوى التعليمي لآلباء واتجاه األطفال للعمل -

 .باء األطفال العاملين هم أميونآمن  % 56

 .سنة 15و 12من األطفال العاملين تتراوح أعمارهم بين  %74نسبة  -

 .من األطفال العاملين متسربون في مرحلة التعليم األساسي % 61نسبة  -

 .من األطفال العاملين يعملون تسع ساعات يوميا 36% -

 .من األطفال العاملين يأخذون ساعة للراحة والغذاء 66% -

وا للضرب من صاحب العمل من األطفال العاملين بأنهم تعرض %69دت اأف -

وأحيانا بخشبة أو بعض األدوات الحديدية المستخدمة في  ،والضرب كان باليد

 .العمل

من األطفال العاملين بأنهم يعاقبون نفسيا بألفاظ جريحة كالسب  %100أفادت نسبة  -

 .والشتم من قبل صاحب العمل

هم أشاروا إلى من األطفال العاملين تعرضوا إلى إصابات في العمل وأغلب 82% -

 .عدم إهتمام صاحب العمل بذلك

 .غير راضين عن عملهم أنهم من األطفال العاملين % 58أوضحت نسبة  -

  .ن عن عملهم، ألن العمل يمثل لهم مصدر رزق ألنفسهم وألسرهمراضي %42و  -
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  )∗∗∗∗(الدراسة الرابعة 

الصناعية  فال في المنشآتعمل األط":بعنوان "مـعزة كري ،عال مصطفى": لــدراسة 

  ."الصغيرة

إلقاء الضوء على بعض الجوانب السلبية لعمالة األطفال ورصد بعض : الهدف من البحث

  .لطفل العامل في حياته األسريةالظروف التي تحيط با

أجريت الدراسة على األطفال العاملين الذكور واإلناث وتتراوح أعمارهم : المجال البشري

  .سنة 15و  6بين 

  .القاهرة -القليوبية –الجيزة : يالمجال الجغراف

  .بإعتبارها أكثر المناطق تكدسا بالورش والمصانع الصغيرة وعمالة األطفال

الذين تم  ،تم جمع البيانات عن طريق فريق من الباحثين الميدانيين: المجال الزمني

تدريبهم وبدأ العمل في ملئ إستمارة اإلستبار على العينة المختارة في بداية شهر جانفي 

وبدأ العمل في تطبيق دليل . 1988وانتهى العمل في نهاية شهر فيفري  ،1988سنة 

  . .1988دراسة الحالة في بداية شهر فيفري وانتهى في أواخر شهر جويلية 

  .جتماعيإستخدام المسح اإل: المنهج

  .دليل دراسة الحالة –إستمارة اإلستبار : األدوات

  .طفل وطفلة 566: حجم العينة

  :أهم النتائج المستخلصة هي كالتالي

 .إناث %10من األطفال العاملين هم ذكور و  % 90نسبة  -

 .من السابعة صباحا يكون من األطفال العاملين بداية عملهم % 89نسبة  -

 .مساءا من األطفال العاملين ينهون العمل بين الخامسة والتاسعة % 73.70نسبة  -

- من األطفال العاملين عن فترة راحة قصيرة لتناول الطعام % 73.70ر  وعب. 

 .من األطفال العاملين لديهم يوم واحد فقط للراحة % 95نسبة  -

                                                 
عال مصطفى، عزة كريم، عمل األطفال في المنشآت الصناعية الصغيرة، المركز القومي للبحوث : درهامص)  ∗(

 .1996اإلجتماعية والجنائية، القاهرة، 
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من األطفال العاملين يعاقبون من طرف صاحب  %54.50أفادت الدراسة أن نسبة  -

 .العمل

 من العمل في الزجاج من األطفال العاملين خوفهم  % 72.10نسبة  توأفاد -

 .يخافون من مخاطر الكيماويات %48.30و  ،يخافون من المسابك % 50و

- إصابتهم بالجروح أثناء العمل  عن من األطفال العاملين % 45.90نسبة  تعبر

  .بالكسور %02.90أصيبوا بالحروق و  %36و

 %83 ونسبة ،األطفال العاملين أميين من آباء % 58.50أفادت الدراسة أن نسبة  -

 .من األمهات أميات

 %99.50حيث أوضحت الدراسة أن  ،اآلباء وعمالة األطفال مهن توجد عالقة بين -

 .اليدوية المهنوهي  آبائهم ألعمالمن األطفال العاملين يعملون في أعمال مشابهة 

 ةمن األطفال العاملين راضون عن مساعد % 91.60أوضحت الدراسة أن نسبة  -

 .أسرهم ماديا

ودلت النتائج أن األطفال العاملون ال يهتمون بالخالفات األسرية بقدر إهتمامهم  -

  .بمساعدة األسرة ماديا

  )∗∗∗∗(الدراسة الخامسة 

  "العراقعمالة األطفال في "بعنوان  "ليونيسيففريق بحث ل ": دراسة لـ

وهي ظاهرة عمالة األطفال وذلك  ،هناك ظاهرة عامة برزت في المجتمع العراقي  

فآالف األسر فقدت أوليائها  .والصعاب التي عاشتها األسر العراقية ،راجع إلى المآسي

فاضطر آالف األطفال للعمل دون السن القانونية  ،بسبب النزاعات وضغوط الحياة

ويشير  ،وأيضا كان للفقر أثره البالغ في اتساع ظاهرة عمالة األطفال ،لمساعدة أسرهم

تقرير اليونيسيف أن التدهور التدريجي للتعليم ترافق مع تعاظم مسؤولية األسرة في توفير 

وتبدأ  ،وأن عمل األطفال يحول دون استقرار الدوام في المدارس ،مستلزمات الحياة

فقد قدرت اليونيسيف أن عدد األطفال  ،ا بالجنوحخطورة عمالة األطفال من حيث عالقته
                                                 

، مركز دراسات 295عدنان ياسين مصطفى، عمالة األطفال في العراق، مجلة المستقبل العربي، العدد : مصدرها)  ∗(
 .2003الوحدة العربية، لبنان، 
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وأظهرت الدراسة أن "  ،رتفع بنسبة خمسة أضعافلذين أحيلوا إلى مؤسسات األحداث إا

 %45.40وأن  ،رتكبوا جرائم سرقةفال العاملين الذين خضعوا للدراسة إمن األط 70%

طفال يعملون في مهن الحدادة والسمكرة والبقالة  69وأن  ،يعانون من ظروف عمل سيئة

من  %39و ،ساعات يوميا في العمل 10إلى  9يقضون من  %48.60وأن ،في بغداد 

يأكلون   %69.80و ،تركوا مقاعد الدراسة %94و ،األطفال العاملين تعرضوا للضرب

األمنية الغير  خاصة مع الظروف "يفكرون بالموت واإلنتحار %33ووجبة طعام واحدة، 

  .مستقرة التي تمر بها البالد

  : الدراسات الجزائرية -3

  )∗∗∗∗(الدراسة األولى 

 ".يالعوامل المؤدية إلى تشغيل الطفل الجزائر ":بعنوان "مجادي لمياء ": لــدراسة 

  : وكانت الفرضيات كالتالي

الذي يعتبر  ،تزداد نسبة األطفال المشتغلين كلما ازدادت نسبة التسرب المدرسي -

 .نتيجة ضعف النسق التعليمي الجزائري

في اشتغالهم إذ  ني لألسرة يساهمالثقافي المتد–رفض األطفال للمستوى اإلقتصادي  -

 .بإمكانهم المساعدة في الميزانية

ل كلما كثر إشتغا ،قتصاديآلباء قوية نتيجة ضعف المستوى اإلكلما كانت سيطرة ا -

 .األطفال في المجتمع

  سنة 15سنوات و 6بين  أعمارهمطفل وطفلة تتراوح  124إختيار : المجال البشري

  .الجزائر العاصمة: مجال الجغرافيال

  .المنهج التحليلي الوصفي: المنهج المستخدم

  .المقابلة –اإلستمارة : األدوات المستخدمة

  

  
                                                 

: إشراف) غير منشورة(مجادي لمياء ، العوامل المؤدية إلى تشغيل الطفل الجزائري، مذكرة ماجستير : مصدرها)  ∗(
 .2002-2001مصطفي بوتفنوشت، معهد علم اإلجتماع، جامعة الجزائر، /د



 ا���ر ا	����� 	���                                          :                         ا	��� ا�ول

 

24 
 

  : ومن أهم النتائج المستخلصة ما يلي

كلما ازدادت نسبة التسرب المدرسي نتيجة ضعف تزداد نسبة األطفال المشتغلين  -

 .النسق التعليمي الجزائري

أسرهم من جراء تدني  شتغال األطفال نتيجة األزمة اإلقتصادية التي تعاني منهاإ -

حالة  في اللوازم كالمالبس بعض يكون ألجل شراء األطفال عملالمدخول، و

ي الميزانية في حالة فأكثر ويكون من أجل المساعدة ف دج10.00الدخل يعادل 

دج ونجد أن  8.000و 6.000والدخل الذي يتراوح بين  ،لألسرة نعدمالدخل الم

هم الحالي للتفرغ طفال العاملين في الوسط الشعبي تكمن في ترك عملاأل تمنيات

 .سنة11أو  10بلغ سنهم  ينذلدراستهم خاصة ال

نشاط أي ممارسة  إلىيمي لألم له دور في دفع الطفل إن تدني المستوى التعل -

فاألب له تأثير أقل من . وفي بعض األحيان رغم تمدرسه في آن واحد، اقتصادي 

مكنه بعض تكونه يمتاز بمعارف مدرسية محدودة  ،األم في دفع طفله إلى العمل

 .مساعدة أبنائه أثناء الدراسة من الشيء

وال يتلقون  ،أغلب األطفال العاملين يمكثون في بنايات فوضوية ذات غرفتان فقط -

ثنين في حالة عملهم ء عائلتهم، ما عدا األولياء أو اإلمساعدات مادية من أعضا

دج يعمل أولياء المبحوثين  4000و 2000ويتراوح الدخل الشهري األسري بين 

 .كعمال بسطاء واألمهات بدون عمل

والمعاملة القاسية لها دور أساسي في خروج الطفل السيطرة  أنأفادت الدراسة  -

 .للعمل
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  )∗∗∗∗( ثانيةالدراسة ال

ظاهرة عمل األحداث وعالقتها بالظروف " :بعنوان "عبد العزيز صالي" :لـدراسة 

 ".واالجتماعية لألسرة قتصاديةاإل

  : وكانت الفرضيات كالتالي

لألسرة باإلبن الحدث إلى العمل للمساهمة في  قتصادياإلمستوي النخفاض يؤدي إ -

 .دخل األسرة

 .إلى توجه األحداث لسوق العمل ياألسر يؤدي التصدع -

إلى خروج  الدراسي وتبعاتهالتسرب المدرسي والناتج عن ضعف التحصيل  ييؤد -

  .الطفل للعمل

 : مجاالت الدراسة -

 .سنة 16إلى  8مبحوث تتراوح أعمارهم بين  120: المجال البشري -

 .البليدة" بسوق بوفاريك"إجراء الدراسة الميدانية : المجال الجغرافي -

 .المنهج الوصفي التحليلي: المنهج المستخدم

 .المقابلة –اإلستمارة : األدوات المستخدمة

  : ومن أهم النتائج المستخلصة ما يلي

  .%47.50حيث بلغت نسبتهم  13-11: أكبر نسبة من األطفال العاملين بين الفئة -1

وتليها مباشرة فئة  ،%37.5آباء األطفال العاملين أغلبهم عمال بسطاء وذلك بنسبة  -2

باإلضافة إلى حاالت التقاعد والتي بلغت نسبة  ،%22.5البطالين التي شكلت نسبة 

07.50%. 

 .%10حالة التصدع األسرى شكلت نسب حالة وفاة األب  -3

 .% 50 هم أميين وتقدر بـأكبر نسبة من آباء األحداث العاملين  -4

 .% 62.5أكبر نسبة من أمهات األحداث العاملين أميات إذ بلغت   -5

                                                 
ألسرة، مذكرة عبد العزيز صالي، ظاهرة عمل األحداث وعالقتها بالظروف اإلقتصادية واإلجتماعية ل: مصدرها)  ∗(

 .2002-2001عبد الغني مغربي، قسم علم اإلجتماع، جامعة الجزائر، / د: إشراف) غير منشورة(ماجستير
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  )∗∗∗∗(الدراسة الثالثة 

 ".األسرة وعمالة األطفال": بعنوان" ظريفإبتسام ": لــدراسة 

  : وكانت الفرضيات كالتالي

يمكن أن تؤدي الظروف السيئة التي تعيشها األسرة إلى خروج : الرئيسية الفرضية

 .األطفال للعمل

 :الفرضيات الفرعية فهيأما 

 .يمكن أن تؤدي الظروف اإلجتماعية السيئة لألسرة إلى خروج األطفال نحو العمل -

 .يمكن أن تؤدي الظروف اإلقتصادية السيئة لألسرة إلى خروج األطفال نحو العمل -

 .يمكن أن تؤدي الظروف الثقافية السيئة لألسرة إلى خروج األطفال نحو العمل -

  : مجاالت الدراسة

  .سنة 16سنوات و 9طفل تتراوح أعمارهم بين  50تم إختيار : المجال البشري

  .أجريت الدراسة الميدانية بوالية سطيف: المجال الجغرافي

  . المنهج الوصفي: المنهج المستخدم

  .المالحظة -المقابلة  –اإلستمارة : األدوات المستخدمة

  : ومن أهم النتائج المستخلصة ما يلي

من المبحوثين عن وجود طالق بين الوالدين  %10عبر  :ياألسرحاالت التفكك  -

 .وفاة األم %04عن حالة وفاة األب و %14و

عن  %36وعبر ، %42معظم المبحوثين يسكنون في مساكن تقليدية وذلك بنسبة  -

 .وجود غرفتين فقط في منازلهم

نسبتهم طفال المبحوثين ينتمون إلى أسر ذات الحجم الكبير وقد قدرت ألمعظم ا -

 .%22بـ

هم  %32.55لقد أفادت الدراسة أن نسبة األطفال العاملين :الظروف اإلقتصادية  -

 .أمهاتهم ال تعمل %91.66أبناء متقاعدين و 
                                                 

رشيد زرواتي، / ، إشراف د) غير منشورة(إبتسام ظريف،األسرة وعمالة األطفال، مذكرة ماجستير : مصدرها)  ∗(
 .2006- 2005قسم علم اإلجتماع، جامعة باتنة ،الجزائر، 
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تقدر نسب األطفال العاملين الذين ينتمون إلى آباء أميين : المستوى الثقافي -

 .%62.50وأمهات أميات بنسبة  %41.86بــ

 .%80المبحوثين ال يطالعون الكتب وذلك بنسبة معظم األطفال  -

من األطفال المبحوثين الذين عبروا عن عدم وجود حوار بينهم  % 40وهناك  -

 .وبين الوالدين

  )∗∗∗∗(الدراسة الرابعة 

 "ستغاللألحداث بين اإلشتغال واإلعمالة ا": بعنوان "مراد بلخير": لــدراسة 

  :والهدف من الدراسة هو

األزمة اإلقتصادية على األسرة مما دفع باألبناء األحداث إلى التعرف على تأثير  -

 .اإلشتغال

 .التعرف على التسرب المدرسي والفراغ الذي يحدثه في حياة المتسربين -

   .التعرف على مدى تأثير التخلخل األسري على األحداث وتوجههم لإلشتغال -

  : مجاالت الدراسة

  .سنة 15سنوات و 10مارهم بين حدثا مشتغال تتراوح أع 240: المجال البشري

  .أجريت الدراسة الميدانية بمدينة البليدة: المجال الجغرافي

منهج  - التحليلي، المنهج اإلحصائي، المنهج المقارن المنهج الوصفي: المنهج المستخدم

  .دراسة الحالة

المالحظة الغير  –المباشرة  المالحظة –المقابلة  –اإلستمارة  :األدوات المستخدمة

  .مباشرة

  : ومن أهم النتائج المستخلصة ما يلي

أغلب آباء األحداث المشتغلين يعملون في األعمال البسيطة حيث قدرت نسبهم  -

 .%74.50بــ

  .من األحداث المشتغلين على عدم كفاية دخل أسرهم بشكل عام % 65أكد  -
                                                 

. ، إشراف) غير منشورة(مراد بلخير ، عمالة األحداث بين اإلشتغال واالستغالل، مذكرة ماجستير : مصدرها)  ∗(
 . 2001-2000عبد الغني مغربي ،  قسم علم اإلجتماع ، جامعة الجزائر ، /د
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من األطفال العاملين متسربون من المدارس  % 61.67أوضحت الدراسة أن نسبة  -

 .ألسباب مختلفة

من األحداث المشتغلين أثناء تسربهم كان الدخل  % 62.50أوضحت الدراسة أن  -

 .األسري ال يكفيهم وذلك لغالء المعيشة

فاألولياء ال يتابعون  ،% 82.60نسبة األحداث الذين يحضون بمتابعة الوالدين  -

 .سة نظرا لعدم اهتمامهم بالجانب المعرفي أصالأبنائهم أثناء الدرا

من أن أولياء األحداث المشتغلين يتشاجرون تقريبا داخل  % 69.57أوضحت نسبة  -

 .األسرة

من األحداث المشتغلين كان لضعف العالقة بين والديهم  % 75يتضح أن نسبة  -

 .وكان له وزن كبير في دفعهم لإلشتغال

ين في حدوث اإلهمال هو الزوج ببأن من بين المتس % 63.90أوضحت نسبة  -

 .بالدرجة األولى وهذا اإلهمال بسبب العالقات األسرية الضعيفة

لي حدت في أسرهم تفكك ك أنه من األحداث المشتغلين % 79.71أوضحت نسبة  -

   .وهذا كان الدافع األساسي الشتغال األطفال

  )∗∗∗∗(الدراسة الخامسة 

مساهمة في دراسة األسباب النفسية واإلجتماعية ": بعنوان   "سامية شرفة": دراسة لـ

   ".لظاهرة عمل األطفال

  :وكانت الفرضيات كالتالي

ى عدة أسباب تتمثل في األسباب خروج الطفل للعمل يرجع إل: الفرضية العامة -

ية جتماعاب النفسية الذاتية، واألسباب اإلقتصادية األسرية، واألسباب المدرسية، واألسباإل

  .األسرية

  

  

                                                 
مذكرة ماجستير سامية شرفة، مساهمة في دراسة األسباب النفسية واإلجتماعية لظاهرة عمل األطفال، : مصدرها)  ∗(
 .2003 – 2002عبلة رواق ، قسم علم النفس ، جامعة قسنطينة ،الجزائر، / د: إشراف) غير منشورة(
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   :الفرضيات الجزئية

  .يؤثر خروج الطفل للعمل في سن مبكرة على تركه للدراسة -1

قتصادي المنخفض لألسرة من حيث مهنة األبوين ونوعية السكن يؤثر المستوى اإل -2

 .وقيمة الدخل على خروج الطفل للعمل في سن مبكرة

األبوين ونوعية السكن قتصادي المنخفض لألسرة من حيث مهنة يؤثر المستوى اإل -3

 .وقيمة الدخل على نوع عمل الطفل

ونوع العمل الذي يقوم به  توجد فروق بين المستوى التعليمي المنخفض لألبوين -4

  .الطفل

  .مجاالت الدراسة 

  .سنة 16سنوات و  6طفل تتراوح أعمارهم بين  114ار يتم اخت: المجال البشري

  .الميدانية بمدينتي قسنطينة وباتنةأجريت الدراسة : المجال الجغرافي

  .اإلجتماعية –المقاربة النفس : المنهج المستخدم

  .اإلستمارة –المقابلة : األدوات المستخدمة

  .ار العينة العرضيةتم إختي: العينة 

  :ومن أهم النتائج المستخلصة ما يلي

 % 50.87بتدائية بنسبة ألكبر لعينة البحث هي المرحلة اإلأن المستوى التعليمي ا -

  .% 45.61والمتوسط 

من أطفال عينة البحث استطاعوا التوفيق بين الدراسة والعمل  % 27.19أن   -

 .لم يتمكنوا من التوفيق بين النشاطين % 72.81و

سنة بنسبة  16و 12تضح أن أكبر فئة عمرية يبدأ فيها الطفل العمل هي مابين ا  -

 .% 49.12سنة بنسبة  11و 6ثم تليها الفئة العمرية  ، % 50.88

مما ال يتيح للطفل  % 58.78أوقات عمل الطفل هي العمل طول اليوم بـ أكبر   -

 .فرصة الذهاب للمدرسة

 .% 64.91أكبر نسبة من األطفال العاملين يقومون بأعمال حرة ومستقلة بنسبة   -
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وهي أكبر أنواع  % 75.43ة تضح أن العمل في القطاع الغير مهيكل قدر بنسبا  -

 .العمل ممارسة من طرف الطفل

 -  3000أن أعلى قيمة دخل متحصل عليه من الطفل العامل هي مابين    -

ولقيمة الدخل عالقة بنوع العمل الذي يقوم به الطفل  ،% 42.10دج بنسبة 5000

 .من المبحوثين أن الدخل ال يكفيهم %50.88وقد ذكرت نسبة 

مل فيها األب في األسر التي ال يع انتشارإن ظاهرة عمل األطفال تكون أكثر إ   -

 .الدخل المنخفض واألم وفي األسرة ذات

بالنسبة لآلباء  % 64.03 األمييـنوأعلى نسبة آلباء األطفال العاملين هم من   -

 .لألمهات% 73.68و

 % 15.79باء األطفال العاملين متوفون و من آ % 21.93تضح أن نسبة ا  -

 .مطلقون

  )∗∗∗∗(الدراسة السادسة 

لنفسية مساهمة في دراسة العوامل ا": بعنوان   "سوالمية فريدة ":  دراسة لـ

   ".جتماعية لعمل األطفالواإل

  :وكانت الفرضيات كاألتي

  .الفرضية العامة األولى

في تساهم العوامل األسرية والعوامل المدرسية والعوامل النفسية في خروج الطفل للعمل 

  .سن مبكرة

  :والفرضيات الجزئية هي

  .قتصادي األسري إلى خروج الطفل للعمل في سن مبكرةال يؤدي المستوى اإل -

 .يلعب الحي السكني للطفل دورا في خروجه للعمل في سن مبكرة  -

يؤدي المستوى التعليمي المنخفض لألم إلى خروج الطفل في سن مبكرة إلى   -

 .العمل
                                                 

غير (سوالمية فريدة ، مساهمة في دراسة العوامل النفسية واإلجتماعية لعمل األطفال ، رسالة دكتوراه : مصدرها)  ∗(
 .2007 – 2006وعلوم التربية ، جامعة قسنطينة،الجزائر،  علم النفس: عبلة رواق ،  قسم / ،  إشراف د)منشورة
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المنخفض لألب إلى خروج الطفل في سن مبكرة إلى يؤدي المستوى التعليمي  -

 .العمل

 .خروج الطفل في سن مبكرة إلى العملإلى تؤدي مهنة األب  -

 .خروج الطفل في سن مبكرة إلى العمل إلى يعمل التفكك األسري -

 .يلعب التقليد دورا في  خروج الطفل للعمل -

  :الفرضية العامة الثانية* 

  .يتعرض الطفل العامل للخطر

  :رضيات الجزئيةالف

  .يتعرض الطفل العامل لخطر التدخين -

 .يتعرض الطفل العامل لخطر اإلدمان -

 .رتكاب المخالفات القانونيةلعامل لخطر إيتعرض الطفل ا -

 .ر جسديةايتعرض الطفل العامل ألخط -

 .سنة 16 – 6طفل عامل تتراوح أعمارهم بين  222تم اختيار : المجال البشري -

 . أجريت الدراسة الميدانية بمدينة قسنطينة : المجال الجغرافي -

  .اإلجتماعية -المقاربة  النفس: المنهج

  .اإلستمارة –المقابلة :  األدوات المستخدمة -

 .ختيار العينة العرضيةتم إ :العينة

  :ومن أهم النتائج المستخلصة ما يلي

بينما  % 30.60قتصادي الضعيف بلغت نسبة و ضحت النتائج أن فئة المستوى اإلأ -

  .% 45.50قتصادي المتوسط بلغ اإلالمستوى 

من األطفال العاملين يسكنون بشقق في عمارات أما  % 57.70دلت النتائج على أن  -

البيوت  يقطنون % 18.90و  ،% 22.10البيوت القصديرية فقد بلغت النسبة 

 .%1.40تهم والذين يسكنون الفيال قدرت نسب ،التقليدية
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تبين الدراسة أن أبناء الذين يمارسون مهنا حرة هم األكثر توجها نحو العمل بنسبة  -

40.10 %. 

وتتضاعف لدى األمهات لتصل  % 32.90إن ارتفاع نسبة األمية بين اآلباء بلغت  -

 .% 50إلى 

نظرا  ،أوضحت الدراسة أن األسرة تتحمل جزء من مسؤولية خروج األطفال للعمل -

الق أو بالط نيلدبالصراع أو التي يتم فيها انفصال الوا ةوالمتميز ةلألوضاع المتوتر

 .ستقرارفتجعل الطفل يعيش في جو من عدم اإل ،الموت

تأثره  في خروج الطفل للعمل حيث يزداد امل التقليدالدراسة أيضا أهمية ع توبين -

 .سنا أصغر ما كان الطفللك بذلك

 % 36.50و  ،من األطفال العاملين مدخنون % 65.31أوضحت الدراسة أن نسبة  -

يعملون  % 63.10ورتكبوا مخالفات قانونية إ % 27ونسبة  ،تناولوا مواد مخدرة

 .ساعات 8كامل الوقت أي أكثر من 

  .عتداءاتضون للخطر الصحي واإليتعر %35.10ونسبة   -
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  :تعريف األسرة: أوال

والمفكرين وعلماء  ،لقد شغلت األسرة وقضاياها على مر العصور فكر الفالسفة

، وركيزة من ركائز ودعائم المجتمع اإلنساني ،لما لها من مكانة سامية ،األديان المختلفة

  .جتماعي عالميمقومات الوجود اإلجتماعي ولذلك فهي نظام إفاألسرة هي أحد 

جا حتى يضمن لها ورسم لتكوينها منها ،ولقد أولى اإلسالم عناية فائقة باألسرة"

ن األسرة رآن الكريم تناول أكثر من موضع شأفالق. ستمرارالسالمة واإلستقرار واإل

تلك األحكام والقوانين لما في والسنة أيضا أوضحت للناس  ،ووضع لها األحكام والقوانين

  )1("همروأحكام الروابط التي تشد أز ،ذلك من تقوية األواصر بينهم

فقال اهللا سبحانه  ،القرآن الكريم أن تنهض األسرة على مبدأ المودة والرحمة ىفقد دع

ة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مود�: وتعالى

  .�كرونفي ذلك آليات لقوم يتفورحمة إن 

عمومية ي التكوين اإلجتماعي وأكثر الظواهر اإلجتماعية فإذن فاألسرة هي اللبنة األولى 

  .ستقرار في الحياةا، وهي أساس اإلوانتشار

  .ونعرض هنا بعض التعريفات لألسرة

ومن أهم وظائفها إنجاب األطفال  ،بأنها النظام اإلنساني األول"األسرة " لندبرج"يعرف* 

نظم األخرى لها أصولها، والضبط اإلجتماعي ما أن الكوالمحافظة على النوع اإلنساني، 

  )2("والدين نمت أول األمر داخل األسرة والتربية والترفيه

 تلك الجماعة اإلنسانية التنظيمية حيث أبرز هذا التعريف "بأنها عرفها مصطفى الخشابو

  : النقاط اآلتية
ويظهر هذا في شكل األدوار  ،أن األسرة جماعة بشرية تتصف بقواعد التنظيم -

 .الموكل بها كل فرد من أفرادها

  

 

                                                 
كمال الدين عبد الغني المرسي، األسرة المسلمة والرد على ما يخالف أحكامها وآدابها، دار الوفاء لدنيا الطباعة  - 1

  .03، ص 2002والنشر، اإلسكندرية ، 
  .21،ص المرجع نفسهمحمد أحمد بيومي،عفاف عبد العليم ناصر، - 2
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 )1("يقع على األسرة عبئ مسؤولية الحياة االجتماعية -

  :جتماعية لها ثالث خصائصابأن األسرة جماعة "» ليفي شتراوس«ويحدد * 

 .الزواجأنها تتكون أساسا عن طريق  -

وج وزوجة وأبناء كما تحمل وجود أقارب آخرين، وهؤالء زأنها تتكون من  -

وجميعها حقوق والتزامات  ،األعضاء يرتبطون معا بعدة روابط قانونية وشرعية

  .)2( "دينية واقتصادية

جتماعي رئيسي مكونة من أفراد ارتبطوا مع بعضهم ن األسرة نظام إعليه فإو -

ويتفاعلون مع بعضهم  ،أو الدم ويقيمون في مكان مشترك ،البعض برباط الزواج

وهي اإلطار العام الذي يحدد  ،جتماعية المحددة من قبل المجتمعاإل لألدوارتبعا 

في عليهم خصائصها وتمد أفرادها ، وهي التي تشكل حياتهم وتضتصرفات أفرادها

 .م احتياجاتهم وتعمل على إشباعهاظبمع

  .في دراسة األسرة اإلتجاهات النظرية: ثانيا

ظرين في مختلف مجاالت يحاول الباحثون في ميدان األسرة مثلهم في ذلك مثل أغلب المنّ

والتعليمات  conceptsق من المفهومات م معارفهم المتراكمة في نسيتنظ ،لعلما

ctemeralization    والنظرياتthéories.  فنظريات األسرة ليست باألحكام النهائية من

ومن أهم اإلتجاهات النظرية  ،حيث الصدق والخطأ ولكنها طرق للتفسير العقالني لألسرة

  :األساسية في تفسير األسرة نذكر ما يلي

  : لكالسيكيةارية رية التطوظالن -1

التي اهتمت بموضوع  ،جتماعيةيكية من أهم النظريات اإلتعد النظرية التطورية الكالس

ف جتماعي يمثل دوره األساسي في الكشعتنقوا هذه النظرية أن التطور اإلاألسرة، ويرى م

جتماعي بما فيها األسرة، وربط هذه األشكال بالحاضر عن األشكال األصلية للتنظيم اإل

العليا  نها شأن األشكالشكال العليا للتفكير، والثقافة شأأن األ" ويوضح رواد هذه النظرية 

                                                 
االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة والطفولة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ، خيري خليل الجميلي - 1

  .09، ص 1993
، مؤسسة شباب الجامعة، -دراسة في علم اجتماع األسرة-حسين عبد الحمبد أحمد رشوان، األسرة والمجتمع  - 2

  .24، ص 2003اإلسكندرية، 



 ا���
�� ا����������� ��را�� ا��ة:                                                  ا�
	� ا�����

 

36 
 

نشأت فوخالل نمو اإلنسان،  ،للكائنات الحية نشأت عن طريق التطور من األشكال الدنيا

وقد تطورت هذه الحالة إلى  promesة يباحرة منبثقة عن مرحلة الفوضى أو اإلاألس

  )group mariage  ")1مرحلة الزواج الجمعي  

ستخدامها كأداة تحليلية وينطلق أصحاب هذه النظرية من فكرة دورة الحياة لألسرة وا

من التطور  مختلفة في مراحلو وظائف  التفاعل الزواجي  ،لوصف ومقارنة بناءات

ه بهدف وصف وتفسير بعض الجوانب في األسرة في كل مرحلة، وأقرت هذ ،والنمو

طور من مرحلة اإلباحية الجنسية إلى مرحلة النظام النظرية بأن النظام األسري قد ت

روط تلزم األسرة النظام األبوي، وأن لكل مرحلة تطورية ظروف وش األموي ثم مرحلة

أو تقبل مرحلة  ،روف مرحلة تطورية جديدةظكي تواجه شروط و ،ةنيالقيام بمهام مع

  .التغير اآلتية

في جميع المجتمعات  أن" -األمحق - صاحب كتاب  »باتوفن«وفي هذا السياق يؤكد 

فجاءت بذلك المجتمعات التي تتميز بسلطة  ،الجنسيةاإلباحية البدائية كانت القاعدة هي 

  )2(."ثم ظهرت مؤخرا في تاريخ البشرية الجماعات التي تتميز بسلطة األب ،األم

أن األسرة التي تتميز بسلطة األب  هي  -القانون القديم- في كتابه" "هنري هين"ونشر  

وأوضح أن األسرة  ،األبويةوأبرز من خالله األسرة "جتماعية األصيل للحياة اإل األصل

البدائية تشبه األسرة الرومانية التي تضم مجموعة من األجيال منحدرين من عصب واحد 

ومن هذه األسر تكونت األشكال العليا للتنظيم  ،إلى جانب من تربطهم بهم صالت التبني

  )3("السياسي

الة األسرة في حيث يلزم المجتمع األب بإع ،ى األبنتساب إلفظهر النظام األبوي واإل

وقد أخذ شكل األسرة في الوقت الحاضر يظهر  ،مقابل ذلك التمتع بحق السيطرة والسيادة

وفي هذا النمط الزواجي يقتصر الرجل والمرأة على  ،في نفس الوقت وبصورة تدريجية

  .جاتخاذ شريك واحد له في العملية الزيجية وهذا ما يعرف بوحدة الزوا

  
                                                 

  .195، ص   نفسه المرجعصالح علي الزين، زينب محمد زهري،  - 1
  .116السعيد عواشرية، المرجع نفسه ، ص  - 2
  .66، ص 2003، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية ، 1عبد الرؤوف الضبع، علم اإلجتماع العائلي، ط - 3
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  : النظرية البنائية الوظيفية -2

حيث كسب  ،في دراسة األسرة تعتبر النظرية البنائية الوظيفية من أكثر النظريات إنتشارا

تالكوت "وتبناه حديثا  ،رباتجاه تأييدا في كل من الواليات المتحدة األمريكية وأوهذا اإل

ر اإلتجاه وينظ" Mertonوروبرت ميرتون  Davis وكنجرلي دافيز Parsons" بارسونز

ذلك بما  ،محورا أساسيا لتفسير تطور األسرة جتماعي على أنهالوظيفي إلى البناء اإل

وما ينتج عنها من إسهامات  ،عمليات تجرى بين أجزائه ووحداته المختلفة يتضمنه من

ن على األجزاء التي يتكوتجاه ينصب تمراره، ودراسة األسرة في هذا اإلوظيفية لبقائه واس

عن طريق التفاعل والتساند  ،منها النسق األسري في ارتباطها مع بعضها البعض

  )1("الوظيفي

 وينظر أصحاب هذا االتجاه إلى األسرة على أنها جزء أساسي من كيان المجتمع وتشكل

ة ترتبط فيما وتتكون بدورها من عدة أنساق فرعي ،فرعيا من نسق عام هو المجتمع سقان

هتمام بالعالقات الداخلية للنسق األسري والتركيز على اإل ،ية متبادلةلتفاعبينها بعالقات 

كعالقته بالنسق االقتصادي أو الديني أو  ،باألنساق االجتماعية األخرى يوالنسق األسر

  .التربوي

توضيح وجود األسرة وذلك عن ذلك أن النظرية الوظيفية في تناولها لألسرة تسعى إلى "

يعني . فالقول بأن مؤسسة ما تنجز عددا من الوظائف ،جتماعيةاإل طريق إبراز وظائفها

  )2("ن المجتمعجتماعية األخرى التي تكوشطة لها تأثيرات على المؤسسات اإلأن هذه األن

مهم فهي التي تأويهم وتمنحهم المكانة وتعلّ ،األسرة تؤدي وظائف عديدة ألعضائهاكما أن 

إضافة إلى العطف واألمان  ،جتماعيةالتنشئة اإلجتماعي والثقافي من خالل الموروث اإل

أن عالمية األسرة النواة تعود أساسا إلى  »زبارسون«ويرى . الذي توفره األسرة ألفرادها

جتماعية لألطفال وتكوين وخاصة اإلنجاب والتنشئة اإل ،م بهاالوظائف الرئيسية التي تقو

العديد من الموضوعات في مجال " تالكوت بارسونز"وقد عالج  ،المجتمعمن أبناء البالغين 

                                                 
  .117السعيد عواشرية، المرجع نفسه، ص  - 1
  .15، ص 1982، دار المعارف، القاهرة، 1سرة، طسامية مصطفى الخشاب، النظرية االجتماعية ودراسة األ - 2
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جتماعية والعالقة بين الزوجين ودراسة كتحليله لعملية التنشئة اإل ،يألسرجتماع ااإل

  .المجتمع الصناعي واألسرة

  :نظرية الصـــراع -3

رة للصراع في يرى أصحاب هذه النظرية أن األسرة عبارة عن صورة مصغّ  

نظام الوراثة أختص لإلبن األكبر  في :مثال" كارل ماركس" هوهذا ما أشار إلي" ،المجتمع

م حق اإلبن األول في الميراث نظاحيث تجلت في  ،بالميراث دون غيره من األبناء

فلم يكن لديهم ) الذين ال يملكون السلطة(أما بالنسبة للطبقة الدنيا  ،حتفاظ بثروة األبواإل

  )1(" سوى القليل

جتماعي أكثر من التطابق والتكامل النظرية أن الصراع يسود النسق اإلوترى هذه 

فالصراع يسود مختلف الطبقات وفئات المجتمع وأفراد األسرة والذين يعيشون في تناحر 

أمر طبيعي ناتج  وهو ،ستقرارن روح التعاون والتكافل واإلوبذلك يفقدو ،وتنافر وصراع

ي ضوء هذه النظرية بمثابة تنظيم وتعد األسرة ف ،والواجباتعن عدم المساواة في الحقوق 

كس ركارل ما"حيث نظر كال من  ،غيرهم من جتماعي يحقق الفائدة لبعض األفراد أكثرإ

MARX "انجلز "وENGELS" "إلى أن األسرة باعتبارها مجتمع طبقيClass society 

وكان يوافق  ،)هي النساء(قمع طبقة أخرى فيه تقوم طبقة الرجال ب  Miniatureرمصغّ

سعادة أحد الجماعات على  على أن الزواج كان أول أشكال الصدام الطبقي فيه يؤسس

  )2(."بؤس وقمع الجماعة األخرى

  : النظرية التفاعلية الرمزية -4

هي مصطلح يشير إلى مدخل معين ومميز لدراسة حياة الجماعة اإلنسانية والسلوك 

وحدة من األشخاص المتفاعلين في ضوء " أن األسرة  الشخصي، ويعتبر هذا اإلتجاه

   )3(."نفصال واتخاذ القرارات والضغوط ، وآداء الدور ومشكالت اإلالعمليات الداخلية

ا يحدث بين الكائنات تلك الخاصية المميزة للتفاعل عندموتشير التفاعلية الرمزية إلى 

وكذلك  ،والوالدين واألبناء وهي تركز على العالقات بين الزوج والزوجة ،"البشرية 
                                                 

  .132حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المرجع نفسه، ص  - 1
  .14سامية مصطفى الخشاب، المرجع نفسه، ص  - 2
  .132حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المرجع نفسه، ص  - 3
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أساسيا  اجتماعية محوروتمثل عملية التنشئة اإل ،ي تحكمهااألدوار والقواعد المحسوسة الت

  )1(."في مدخل التفاعل الرمزي 

وهي تبحث مسألتين  دوار داخل األسرةالتفاعلية الرمزية تركز على األإذن  

جتماعية وهي التنشئة اإل ،الرئيسيةاألسرية اهتمام الدراسات رئيسيتين تدخل في نطاق 

  .والشخصية

  :األسرة الجزائرية التقليدية: ثالثا

ستعمار يتكون من مجموعة من القبائل اإل لقد كان المجتمع الجزائري قبل" 

مرتبة خاصة في هذه القبيلة فهو القائد  لى رأس كل قبيلة أو عشيرة شيخاولهوع ،والعشائر

األمور المادية والروحية، وهو المسؤول على توزيع  الروحي للقبيلة، ينظم فيها كل

، كما األدوار والوظائف وحماية أعضاء القبيلة ورعايتها وفك النزاعات التي تحدث داخلها

جتماعية قائمة العائلة، بل كان عبارة عن جماعة إ مع المنزلي لم يكن مبنيا علىجتأن ال

  )2(."ة يعلى القرابة األبوية كرابطة طبيع

تشمل ثالثة أجيال أو أكثر  ،األسرة الجزائرية التقليدية ممتدة في شكل عائلة وكانت

وجيل أبنائهما المتزوجين ولهم أطفال )  الجد و الجدة ( هي جيل الوالدين الكبيرين 

وأيضا تتكون من  ،هم وينجبون األطفاليكبرون ويتزوجون في كنف األسرة الممتدة بدور

  .عددة ويعيشون تحت سقف واحدخاالت وأسر نووية متل والعمات والخواواأل األعمام

قتصادي والسياسي بالتضامن اإلجتماعي و اإل) أي الممتدة(قليدية وتتميز األسرة الت

ألسرية على التعاون والسمة البارزة لألسرة التقليدية هي العصبية القبلية، وتقوم العالقات ا

  .ألدوار على أساس الجنس والسنوتوزيع ا ،العمل تقسيم لتزام ويكونوالتضحية واإل

مكانة مادية وروحية قد ال تطالها أية "ويحتل األب في األسرة الجزائرية التقليدية 

سلطة فهو يحرص على تماسك األسرة وينظم الجماعة المنزلية، وما كان يميز سلطة 

                                                 
  .119-118ص .السعيد عواشرية، المرجع نفسه، ص - 1
دبلة عبد العالي، / د:، إشراف)غير منشورة(األسرة والتنشئة االجتماعية للطفل، مذكرة ماجستير بن عمر سامية،   -  2

  .47، ص 2004-2003قسم علم االجتماع، جامعة باتنة،الجزائر، 
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 الحقوق والواجبات اتجاه زوجته وأوالده وكل من يعيشاألب التقليدية هو ممارسة كل 

  )1(."تحت مسؤوليته

وله كل  ،فاألب هو الذي يتولى دور المنتج والمعيل المسيطر على أفراد األسرة

من زواج وطالق وإرث وبيع (المسؤولية في اتخاذ القرارات المصيرية ألعضاء األسرة 

  .وشراء وغيرها

ويكسب أفرادها  ،وتعد األسرة التقليدية بأنها وحدة متعاونة يرأسها مؤسس األسرة

، ومراقبة أنماط ستقرار بسبب زيادة عالقات القرابة بين أفراد األسرةالشعور باألمن واإل

  .لتزام بالقيم الثقافية للمجتمعالسلوك ومدى اإل

معمل بدائي تجرى فيه صناعة األغذية "وتعتبر األسرة الجزائرية التقليدية بمثابة 

د األسرة وخاصة اإلناث وتنظيف التي يحتاجها أفرا ،وفي مقدمتها الخبز وصناعة المالبس

هذا فضال عن تربية الدواجن وبعض الحيوانات  ،وغسل المالبس وعمل مواد زينة النساء

 )2(."لإلفادة من نتاجها ولحومها وصنع مستخرجات األلبان

  :أن" بوتفنوشت ىمصطف"ولقد كشفت دراسة األستاذ 

أحضانها عدة عائالت زواجية العائلة الجزائرية هي عائلة موسعة حيث يعيش في " -

عند البدو، وإذ نجد " الخيمة الكبرى"عند الحظر و" الدار الكبرى"وتحت سقف واحد 

 .شون جماعيايشخص أو أكثر يع 60إلى  20من 

ة حيث ية حيث يكون األب والجد القائد الروحي للجماعة العائليهي عائلة بطريق -

 .تسمح له بالحفاظ على تماسك الجماعة المنزلية

النسب فيها ذكوري واإلنتماء أبوي ويبقي إنتماء المرأة  ىية بمعنتهي عائلة أكنا -

 )3(."ألبيها

                                                 
، )غير منشورة(سناء قلمامي، صراع األجيال حول القيم اإلجتماعية داخل األسرة الجزائرية، مذكرة ماجستير  - 1

  .136، ص 2003-2002حمد بوذراع، قسم علم اإلجتماع، جامعة باتنة، أ/د: إشراف
  .59، 58، ص ص 1980، دار النهضة العربية، بيروت، 3حسن الساعاتي، علم اإلجتماع الصناعي، ط  - 2
التطور والخصائص الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  -مصطفى بوتفنوشت، العائلة الجزائرية  - 3

  .37، ص1984الجزائر، 
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ستعمار الفرنسي عانت األسرة الجزائرية الكثير من المتاعب وفي عهد اإل

إذ ال يمكن ألي عاقل أن يتجاهل أن اإلستعمار الفرنسي عندما دخل  ،والصعاب

ا وحقولها لكونها تمثل الجزائر دخلها مستعمرا مدمرا لكل ما فيها، فدمر مزارعه

ستعمار يسعى إلى تفكيك المجتمع ، وكان اإلقتصادي لألسرة الجزائريةالمصدر اإل

تيل قالنسب العائلي، والت تحطيم: الجزائري واألسرة الجزائرية بصفة خاصة مثل

وتحطيم الروح الجماعية  ،والتشريد والتنصير ونشر الموبيقات والوسائل الهدامة

وتحرير الفالح الجزائري من ،السائدة بين األهالي والعالقات األسرية المدعمة بالملكية

  .العالقات القرابية

لة وانخفاض ولقد عانت األسرة الجزائرية في تلك الفترة من التهميش والبطا

م األطفال وسلبت األراضي لت النساء ويتّحيث رم ،مستوى المعيشة وتشتت العالقات

  .من أهلها

ستعمار الفرنسي إلى تفتيت البناء الزراعي الجماعي في الريف وهكذا أدت سياسة اإل 

وهذا ما جعل من البديهي على " ،الذي كان عامال قويا في استقرار األسرة ،الجزائري

وعلى العموم  ،األسرة الجزائرية أن تعرف اضطرابا بالبحث عن القوت وأسباب العيش

ستعمار الفرنسي في خالل سنوات مكوث وبقاء اإل األسريو االجتماعيفقد عرف النظام 

  )1(."الجزائر اضطرابا إذ هز كيان األسرة الجزائرية

  :الجزائرية التقليديةوظائف األسرة : رابعا

  : وتتمثل في الوظائف التالية

لقد اعتبر البيولوجيون أن هذه الوظيفة من المقومات األساسية : الوظيفة البيولوجية .1

إذ ال يمكن للمجتمع أن يستمر في الوجود إال من خالل الزواج والتناسل . لألسرة

 .األعضاء الجددوبقائه عن طريق  هللحفاظ على المجتمع اإلنساني واستمراريت

                                                 
  .63إبتسام ظريف، المرجع نفسه، ص - 1
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أساسيا لتحقيق اإلشباع الجنسي، ورغم أن هذه  ابر الزواج وبناء األسرة نظامتويع"

إال أن إشباعها يخضع لتنظيم المجتمع  ،العملية تعتبر من األمور البيولوجية

  )1("جتماعيأيضا محاطة بجزاءات معينة وضبط إ وهي ،وعاداته وتقاليده

للتناسل وإنجاب األطفال وحفظ النوع البشري من إذن فاألسرة هي أصلح نظام 

﴿وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة﴾ وذلك : مصداقا لقول اهللا تعالى. اإلنقراض

  .قصد استمرار الحياة االجتماعية

كانت األسرة وال تزال أقوى سالح يستخدمه المجتمع  :وظيفة التنشئة االجتماعية .2

والتي يقصد بها عملية التفاعل االجتماعي  ،يةفي عملية التطبيع أو التنشئة االجتماع

ذلك أن . التي تتم من خاللها تحول الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي

فتقوم بتنشئته  ،األسرة هي البيئة األولى التي تضم الطفل في سنواته األولى

 .واكتساب عادات وتقاليد وقيم ومعايير المجتمع الذي ينتمي إليه

أول بيئة تتولى إعداد الطفل منذ والدته ألن يكون كائنا اجتماعيا وعضوا واألسرة هي 

أثناء سنوات تكوينه، فاألسرة تستقبل  الخبرات فتزويده بمختل مع، في مجتمع معين

   .تعلمه السلوك االجتماعي واللغة والتراث الثقافي والحضاريوالمولود وتحيط به 

والتنشئة  ،في الجماعة التي ولد فيها بإعداد الطفل ليأخذ مكانه"وتقوم األسرة 

والهدف الرئيسي لها  ،ادات الجماعة وفهمها والتكيف معهاهي عملية تعلم عاالجتماعية 

  )2("هي مساعدة األفراد على النمو بالشكل الذي يجعل سلوكه مقبوال في أسرته

 حيث يتعلم الطفل من خاللها خبرات الثقافة وقواعدها بصورة تؤهله وتمكنه من

  : المشاركة مع غيره من أعضاء المجتمع، ومن أهم ما يجب أن يتعلمه الطفل نذكر ما يلي

 .تستطيع األسرة إظهار المهارة الخاصة بطفلها وتنميتها: "المهارات -

تقوم األسرة بتعليم الفرد األدوار المتوقعة منه والتي يجب أن يسلكها في : األدوار -

 .مواقف معينة

                                                 
، 19مصطفى عوفي، خروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره على التماسك األسري، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد  - 1

  .138، ص 2003جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، جوان 
  .63ص الحديث، اإلسكندرية، بدون تاريخ،سرية،المكتب الجامعي إقبال محمد بشير وآخرون،ديناميكية العالقات األ - 2
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الطفل مع مهاراته واتجاهاته أن يكون لديه تسامح ذاتي  يجب أن يتعلم: الشخصية -

 .)1("له أسلوبه المميز وشخصيته المحددة افرديصبح حتى 

مؤسسة صغيرة ) الممتدة(لقد كانت األسرة الجزائرية التقليدية : الوظيفة االقتصادية .3

من أجل توفير المأوى والغذاء والملبس وكل  ،تنتج وتستهلك وتدخر الفائض

فهي وحدة منتجة تعتمد على ذاتها في تأمين الطعام " ،ضروريات الحياة ألفرادها

من الزراعة والصيد من خالل تنظيم العمل واإلنتاج الجماعي وإعداد األجيال 

 .للقيام بمستلزمات الحياة واحتياجاتها ،)2("ألعمالهم المستقبلية

أن رب األسرة هو الكفيل "المعروف في األسرة الجزائرية التقليدية  وقد كان من

أي أنه العائل األول المسؤول عن كل الموارد  ،االقتصادي لجميع مطالب األسرة

إلى جانب المرأة التي لها دور كبير في األعمال المنزلية كجمع ،  )3("االقتصادية

لشرب وصناعة األلبسة وبعض وأنواع أخرى من الطعام ومياه ا"الخضر والفواكه 

بينما يقوم الرجل بالصيد وإحضار األخشاب الكبيرة التي يبني  ،األدوات الصغيرة

 )4("والقيام بالزراعة وقطع األشجار وصيد الحيوانات الكبيرة وغيرها ،منها المنزل

وبالتالي فإن األسرة الجزائرية التقليدية كانت مكتفية ذاتيا ألنها تقوم باستهالك ما 

وذلك من خالل ،وهذا ما ساعد على بقاء واستمرار نظام األسرة الممتدة ".تنتجه

تأمين معاشها ومطالبها الضرورية بواسطة التعاون والتضامن الجماعي في اإلنتاج 

  )5("واإلستهالك

تعد األسرة المدرسة األولى في التربية والتوجيه فهي عقل  :ةيعليمالوظيفية الت .4

وخاصة في السنوات األولى من تكوينه فتقوم األسرة  ،الطفل منذ لحظة الوالدة

أو الزراعة  ،التقليدية بتعليم أفرادها مختلف الحرف التي يمارسها اآلباء واألجداد

                                                 
  .139، 138مصطفى عوفي، المرجع نفسه، ص ص  - 1
  .115السعيد عواشرية، المرجع نفسه، ص  - 2
سامية محمد فهمي، المشكالت االجتماعية من منظور الممارسة في الرعاية والخدمة االجتماعية، دار المعرفة  - 3

  .111، ص 2003سكندرية، الجامعية، اإل
  .101، ص 1996، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1علي وهب، المجتمعات البشرية واألنماط المعيشية والسلوكية، ط - 4
  .89، ص1990محمد السويدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 5
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القراءة والكتابة وشؤون الدين والقرآن م األطفال يوالشؤون المنزلية وأحيانا تعل

 .الكريم في الزوايا والكتاتيب

لوضع الديني لألسرة أثره العميق في تنشئة األطفال، اأن  :الوظيفة الدينيــة .5

هية تنعكس في درجة اإليمان والقيام بالشعائر لفالعالقة بين أفراد األسرة والقوة اإل

واألخذ بالقيم  ،الحسن في القول والعمل كالصالة والصوم والتحلي بالخلق ،الدينية

 .اإلنسانية الفاضلة وغرس اإلتجاه التعاوني بين األفراد

خاتم األديان الرقابة على األسرة ألنها المؤسسة األساسية في كيان ويشدد اإلسالم 

فهو يدعوا إلى طهارة  ،وهذا في إطار النظرة الشمولية للحياة واإلنسان ،المجتمع

ألن األسرة هي الوحدة األولى في بناء  ،ووقاية األسرة والمجتمع من الفساد

من واالستقرار حتى وكونها المحصن الذي تنشأ فيه الطفولة في ظل األ ،المجتمع

  .يعيش األطفال في سعادة واطمئنان

ان واألمان الجو الذي يتسم باالطمئنتقوم األسرة بتوفير  :الوظيفة النفسيــة .6

وتحرص على التماسك العاطفي ألفرادها وعالقات اإلهتمام والتكافل  ،واالستقرار

تساهم في تهيئة جو من االتزان النفسي وهي عناصر ،والتضحيات واألمان ألفرادها

 .والنضج االجتماعي داخل الحياة األسرية

مكانته االجتماعية من د ان الفرد في األسرة التقليدية يستملقد ك :وظيفة منح المكانة .7

في الوقت الذي كان فيه اسم األسرة ينتمي إليها،  اإلشارة إلى اسم األسرة التي

 .يحظى بأهمية وقيمة كبيرة في المجتمع

فاألب ال "لقد كانت األسرة التقليدية مسؤولة عن حماية أفرادها  :وظيفة الحماية .8

ضا الحماية االقتصادية نما يمنحهم أيوإ ،ألسرته الحماية الجسمانية فقط يمنح

 .)1("بناء آلبائهم عندما يتقدم بهم السنوالنفسية وكذلك يفعل األ

وهي مدى اهتمام األسرة بتنظيم أنشطة الترويح والترفيه وذلك  :الوظيفة الترويحية .9

ألهمية هذه األنشطة في تحقيق التكامل لألسرة، وقد شهدت األسرة الجزائرية 

األسري الجماعي الذي كان يتماشي مع طبيعة الترويح التقليدية الكثير من نماذج 
                                                 

  .73األسرية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، بدون تاريخ، ص سناء الخولي، الزواج والعالقات - 1
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ونوعية العالقات االجتماعية األولية السائدة في تلك الفترة  ،الحياة االجتماعية

واستقبال األقارب  ،التبادل المتواصل للزيارات بين أفراد األسرة: ومثال ذلك

قضاء وقت فراغ وهذا ل ،ور حفالت الزواج واألعيادوالجيران واألصدقاء وحض

 .ياألسر بالدفىءممتع يتميز 

  :تغير االجتماعيوالاألسرة الجزائرية : خامسا

أن األسرة في تطورها  ،تتبعنا التطور التاريخي الذي مرت به األسرة فإننا نرى اإذ

تعديل في "والذي يشير إلى  ،لم تتم بصورة عفوية ولكنها خضعت للتغير اإلجتماعي

ويحدث التغير اإلجتماعي  ،األنماط القائمة للعالقات االجتماعية الداخلية ومعايير السلوك

األخرى  تتداخل مع النظم يباعتبار األسرة نظام أول ،والثقافي لبعض األشكال األسرية

لية بطيئة أو وقد تكون هذه العم ،تتعرض للتغيير كما تتعرض له بقية النظم األخرى وهي

والتغير شيء محتوم البد منه في  ،سريعة كما هو الحال في المجتمعات الحديثة المعقدة

  .)1("المجتمع وتتعرض له كل األنظمة االجتماعية بما فيها األسرة

ألنها مرتبطة بالواقع المجتمعي  ،فاألسرة تتأثر بالمتغيرات المجتمعية المحيطة بها

ماعية والسياسية والثقافية والدينية، وهذا ما حدث في المجتمع للجوانب االقتصادية واالجت

انطلقت عمليات حيث  ،الجزائري وذلك بعد استرجاع السيادة الوطنية وتحديد المصير

مما أدى إلى تقلص النطاق الريفي وتضخم  ،البناء والتشييد واالهتمام بالتنمية االقتصادية

وبالتالي إهمال األراضي الزراعية  ،المدنالقطاع الحضري نتيجة النزوح الريفي إلى 

ثر ر الحياة من الريف إلى الحضر له أويرى علماء االجتماع أن تغي" .طلبا للعمل المأجور

من حيث البناء والسلطة والزواج واإلنجاب والوظائف التقليدية  ،عميق على األسرة

  .)2("لألسرة

والتي  ،المجتمعات المعاصرة وهذا ما أدى إلى فقدان األسرة التقليدية معناها في

فبعد أن  ،بتقلص حجمها من النظام األسري الممتد إلى النظام األسري النووي" تتميز 

أصبحت اليوم تتسم بصغر الحجم  ،كانت األسرة الجزائرية في طابعها العام أسرة ممتدة

                                                 
  .139مصطفي عوفي، المرجع نفسه، ص  - 1
  .77عبد الحكيم صالي، المرجع نفسه، ص  - 2



 ا���
�� ا����������� ��را�� ا��ة:                                                  ا�
	� ا�����

 

46 
 

الزراعي  االقتصادالقائم على  االجتماعيةفالريف الجزائري الذي كان يمثل طابع الحياة 

أصبح اليوم يتجه  ،في مقابل المراكز الحضرية المحدودة العدد والسكان ،وتربية الماشية

وانتقالها من نمط األسرة  )1( ".في مقابل النمو السريع للمراكز الحضرية االنكماشنحو 

ية وفي هذا السياق نذكر الدراسة الميدان ).النووية(إلى األسرة الحضرية ) الممتدة(التقليدية 

نتائج األبحاث الميدانية التي أجريت في "عن األسرة حيث أكدت " فهد الثاقب"التي قام بها 

من النمط  %95على سيادة نمط األسرة الحديثة حوالي  ،عدد من المجتمعات العربية

  .)2("فقط %22تتعدى األسرة الممتدة عن  مول ،الحديث

 %71أصبحت تمثل "النووية وأيضا أوضحت دراسة أخرى بالجزائر أن األسر 

كما . تمثل نمط األسر الممتدة التقليدية ،فقط %13.90سر الجزائرية مقابل من مجموع األ

أكدت دراسة اجتماعية حديثة أن قرابة نصف الجزائريين يتمتعون بسكنات فردية وتعود 

اع إلى تغير العامل االقتصادي بارتف ،األسباب التي حولت تركيبة األسرة الجزائرية

سعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى أن األسرة تواجه متطلبات جديدة األ

  .)3("التي تساهم في إعداد األطفال على الطريقة العصرية ،أفرزتها العصرنة

وهذا يعود إلى  ،مما أدى إلى حدوث إنفصال بين أسرتي التوجيه واألسرة الزواجية

وخاصة الصناعي وظهور المسؤولية  ،دية وطبيعة العملتعقد الحياة االجتماعية واالقتصا

  .الفردية ونمو حركة التعليم وخروج المرأة للتعليم وللعمل واتساع نطاق المنافسة

واالنفتاح اإلعالمي الواسع وأثر ذلك على تقلص حجمها من أسرة ممتدة إلى أسرة "

تماعية األسرية وروابط وأثرها أيضا على تنشئة الطفل وعلى تماسك العالقات االج ،نواة

  .)4("القرابة

تتكون من أبناء "وهي  ،وتميزت األسرة النووية في عصرنا الحالي بصغر حجمها

وهي وحدة أساسية وليست مجرد امتداد للعشيرة أو . جيل واحد األب واألم وأبنائهما فقط

                                                 
  .88المرجع نفسه، ص  محمد السويدي، - 1
، )غير منشورة(ماجستير صليحة مقاوسي، دور األسرة الحديثة في تربية األبناء بالمجتمع الجزائري، مذكرة  - 2

  .50، ص 2002- 2001أحمد بوذراع، قسم علم االجتماع، جامعة باتنة،الجزائر، / د: إشراف
، 203مينة مركوم، األسرة الجزائرية تتخلى عن قرون من اإلمتداد وتتحول إلى النووية، جريدة النهار، العدد  - 3

  .24، ص2008جوان  26، الجزائر
  .80المرجع نفسه، ص بن عمر سامية،   - 4
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ويجمع بين أعضائها عالقات شخصية  اوهي من أكثر الجماعات انتشار. )1("القبيلة

وأخذت األسرة النووية تسير في طريق التحرر  ،وأهداف مشتركة يسعون إلى تحقيقها

وتغيير مراكزهم االجتماعية والتمسك  ،فسعى أفرادها إلى التمتع بالحريات الفردية"

احية والعناية بمظاهر الحضارة والكماليات واالهتمام بالن ،باالتجاهات الديمقراطية

  .)2("الترويحية والمعنوية

وأصبحت أدوار األبناء في األسرة النووية أكثر تحديدا بالقياس إلى أدوارهم في 

لم يكن يتمتع بها من قبل حيث أصبح " ،فاألبناء أصبحت لهم مكانة بارزة. األسرة الممتدة

خل أسرته هذا الدور الذي جعله دا ،دور المواطن العامل الذي يساهم في التطور الوطني

   .)3("في موضع قوة يسمح له بتنظيم مستقبله لوحده

وفي األسرة النووية يؤكد غالبية األزواج عن مشاركة زوجاتهم لهم في رئاسة 

وهذا راجع إلى تغير نظرتهم للحياة وارتفاع المستوى التعليمي، أما اتخاذ  ،األسرة

  .القرارات فهو يخضع لمناقشات بين الزوجين وخاصة في تدبير ميزانية األسرة

الزوجات العامالت في فئة الوظائف العليا ولهذا فمن البديهي  ةسبنرتفاع وهذا إل

وبالتالي فإن عمل األب واألم واألبناء البالغين  ،أن تشارك الزوجة في ميزانية األسرة

ويقوم األب واألم في األسرة النووية بتربية  جعل لكل منهم مكانة متساوية في األسرة،

وبناءا على ذلك فقد تقلص دور األعمام واألخوال والعمات والجدات "بناء وإعالتهم األ

راجع إلى ضعف الروابط القرابية وذلك .)4("الذي كان موجود في األسرة الممتدة القديمة

في معاملة األبناء  ،واستقالل الزوجين بشؤونهما وتحررهما من الضوابط غير الرسمية

وبدأت األسرة الجزائرية تفقد شكلها كأسرة ممتدة يصل عدد " . داخل األسرة النووية

مالحظة  فردا لتتجه نحو شكل األسرة الزواجية أو النووية ، مع 40أفرادها إلى أكثر من

أن هذا الشكل الجديد الذي بدأت تتسم به المراكز الحضرية بالذات، يتميز من جهة أخرى 

                                                 
  .75عبد الرحمن العيسوي، علم النفس األسري، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، بدون تاريخ، ص   - 1
سعاد عباسي، إدراك المعاملة األمومية لألسرة البديلة من قبل الطفل وعالقته بمكانته االجتماعية داخل القسم،  -  2

-2000علي تعوينات، قسم علم النفس وعلوم التربية، جامعة الجزائر، / د: شراف، إ)غير منشورة(مذكرة ماجستير 
  .08،  ص 2001

  .78عبد الحكيم صالي، المرجع نفسه، ص  - 3
  .157عبد الرؤوف الضبع، المرجع نفسه، ص  - 4
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أفراد، مع  7و  5بكثرة اإلنجاب، إذ يتراوح معدل أفراد األسرة الزواجية الجزائرية بين

  .)1("ن األحيان بوظائف األسرة الممتدةبقائها أيضا محتفظة في كثير م

فإن كانت  ،النووية تقريبا هي السائدة في المجتمع الجزائريوهكذا أصبحت األسرة 

تتكلم عن إمكانية توسيع أو تغيير المسكن كلما تزايد أعضائها  ،األسرة الممتدة في القديم

حيث أشارت  .فإن هذه اإلمكانية أصبحت في الوسط الجديد صعبة أو مستحيلة

ألسر النووية بالريف مما يؤكد من ا %70إنتشار أكثر من "اإلحصائيات الجزائرية إلى 

  .)2("ا يخضعان لنفس المؤثراتموأنه ،عدم االختالف بين المجتمع الريفي والحضري

  .الجزائرية ةثر التغير في وظائف األسرأ: سادسا

فإن هذه  ،نتيجة للتغيرات االجتماعية المستمرة التي حدثت في المجتمع الجزائري

التغيرات كان لها تأثيرها الواضح في وظائف األسرة والتي يمكن أن نحصر أهمها فيما 

  :يلي

التنشئة االجتماعية هي من أهم  :أثر التغير في وظيفة التنشئة االجتماعية .1

وذلك راجع إلى اختالف  ،الوظائف المتغيرة في األسرة الجزائرية

فيؤدي بصورة فعالة إلى  ،واألسرالخصوصيات الثقافية في نمط المجتمعات 

ونتيجة . اختالف أنماط وأساليب التنشئة االجتماعية والثقافية ألعضاء األسرة

للتغير الذي حدث على مستوى األسرة الجزائرية فقد تم نقل جوانب عديدة من 

المؤسسات "فتعددت  ،التنشئة اإلجتماعية إلى مؤسسات أخرى خارج المنزل

كجماعات األصدقاء والمنظمات  ،مهمة إكساب القيم لألفرادالتربوية التي تتولى 

حيث تقوم كل مؤسسة بوظيفة معينة في  ،المدرسية والدينية والسياسية وغيرها

 .)3("عملية التنشئة االجتماعية والتأثير فيها باإليجاب أو السلب

التغير إن األسرة الجزائرية تسير في اتجاه : أثر التغير في الوظيفة االقتصادية .2

عتمد تإلى وحدة مستهلكة  ،وذلك من وحدة إنتاجية تمتاز باكتفاء اقتصادي ذاتي

                                                 
  .88محمد السويدي، المرجع نفسه، ص  - 1
  .24مينة مركوم، المرجع نفسه، ص  - 2
  .151بع، المرجع نفسه، ص عبد الرؤوف الض - 3
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وبالتالي تحولت الوظيفة االقتصادية  ،بالدرجة األولى على ما تنتجه المصانع

 .لألسرة الجزائرية من المنزل إلى هيئات خارجية

كما أن  ،نسبياأقل  تقوم بعمليات اإلنتاج اآللي وتوفير السلع والخدمات بأسعار"

الحياة في المجتمعات المتقدمة أجبرت أفراد األسرة على السعي للعمل خارج 

  .)1("محيط األسرة

وذلك نتيجة للزيادة المرتفعة في النفقات المعيشية ورغبة األسرة في رفع 

وشاركت في إعالة األسرة  ،فنزلت المرأة إلى ميدان العمل. مستوى معيشتها

وهذا للتخفيف من متطلبات  ،ومساعدة زوجها والمساهمة في نفقات المعيشة

وبالتالي أصبح أفراد األسرة يعملون أفرادا وليس كوحدة . األسرة ومسؤولياتها

سرة الجزائرية من النظام األومعنى هذا أن تحول بناء .إنتاجية كما في السابق

لم يكن ليبرز بشكل واضح وسريع ، إال بعد أن " ويالممتد إلى النظام النو

نزحت األسرة إلى الوسط الحضري المختلف عن الوسط الريفي، أو من نموذج 

إجتماعي واقتصادي استهالكي يقوم بالدرجة األولى على عالقات القرابة 

ويعتمد على اإلنتاج الزراعي والحيواني ، إلى نمط فردي يقوم على اإلقتصاد 

وبالتالي أصبحت األسرة .  )2("التجاري ويحكمه العمل المأجورناعي والص

 .الجزائرية تؤمن معاشها اعتمادا على دخلها الشهري 

نقل المعارف "لم يعد في قدرة األسرة : أثر التغير في الوظيفة التعليمية .3

ولذلك فإنه بقيام التصنيع  ،البالغينوالمهارات الكافية ألبنائهم للقيام بأدوار 

أصبح التعليم الجمعي بالمدارس ضرورة ويحتم على األفراد الحصول على 

خاصة للقيام بأدوارهم  ،أعلى من الدقة والمهارةمعرفة متخصصة على مستوى 

حيث ساهم التعليم بدرجة كبيرة في خلق نوع من . )3("على الوجه األكمل

وتغيير المعتقدات التقليدية  ،الجزائريةالوعي االجتماعي لدى أفراد األسرة 

                                                 
خيري خليل الجميلي، بدر الدين كمال عبده، المدخل في الممارسة المهنية في مجال األسرة والطفولة، المكتب  -  1

  .26، ص 1997العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
  .89محمد السويدي، المرجع نفسه، ص  - 2
  .240، ص 2003والتحديث، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، سناء الخولي، التغير االجتماعي  - 3
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استفادت المرأة الجزائرية "وقد  ،وخاصة بعد انتهاج ديمقراطية التعليم ومجانيته

وبذلك  1976أفريل  16من مبدأ تعميم التعليم ومجانيته والذي أقرته أمرية 

، علما أن األمية لدى اإلناث لتحاق الفتيات بالمدارس شيئا فشيئاارتفعت نسبة ا

 .)1("%99غداة االستقالل قد بلغت 

سرة الحالية إلى جانب المدرسة تشرف على متابعة األطفال في فأصبحت األ

ويمكن أن نقول أن الوالدين هما اللذان يحددان مدى تقدم أو تأخر  ،الدراسة

لها أثر كبير على يكون كما أن درجة تعلم الوالدين " ،الطفل في المدرسة

م يوال تزال األسرة تتحمل الكثير من نفقات التعل،األبناء الدارسين  ىمستو

وغيرها من المستلزمات ) 2("وأجور المواصالت والمالبس واألدوات المدرسية

  .م األطفاليالضرورية لتعل

أصبحت األسرة الجزائرية تحدد مكانتها : أثر التغير في وظيفة منح المكانة .4

وإبداعاتهم في شتى  ،ي الذي بلغه أفراد األسرةوالمستوى التعليم ،وفق الكفاءة

 .مجاالت الحياة

والحماية تتمثل في الدفاع عن الحريات والحماية  :أثر التغير في وظيفة الحماية .5

وبالتالي ظهرت مؤسسات أخرى تساهم في حماية  ،الجسدية والرعاية الصحية

 .المؤسسات الصحية، مؤسسات الضمان االجتماعي وغيرها: الفرد مثل

لقد ظهرت مؤسسات اجتماعية تعمل على : يةحأثر التغير في الوظيفة التروي .6

ونقلها من طبيعة الحياة الروتينية وبعيدا  ،تجديد وتنشيط حياة األسرة المعاصرة

لمعارف جديدة لنشاطهم واكتسابا  تجديدا" ،كاني المغلق إلى الترفيهعن الحيز الم

فظهرت الحدائق العامة . )3("بيسةعن النفس وتنفيسا عن الطاقات الح وترويحا

ها أفراد جتاحومراكز التسلية والترفيه وغيرها من األماكن الترفيهية التي ي

 .األسرة

                                                 
  .120السعيد عواشرية، المرجع نفسه، ص   - 1
محمد يسري إبراهيم دعبس، األسرة في التراث الديني واالجتماعي، دار المعارف، جمهورية مصر العربية،  - 2

  .60، ص 1995
  .29رجع نفسه، ص خيري خليل الجميلي، بدر الدين كمال عبده، الم  - 3
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نجد أنها تتحول بالفعل من أسرة فإذا نظرنا إلى األسرة الجزائرية في عمومها 

وانتقال بعض وظائفها إلى مؤسسات ومنظمات أخرى  ،ممتدة إلى أسرة نووية

ولكنها ولظروف عديدة لم تتحول إلى أسرة منعزلة كما حدث .في المجتمع

ال تزال متضامنة مع  المعاصرة ، فاألسرة الجزائرية لألسرة في الدول الغربية

بينهم نتيجة لإلنشغال بالحياة المعيشية، ومحافظة األقارب رغم قلة اإلتصال 

ولم تلغي دور الكبار في األسرة  ،على عالقاتها مع الجيران أو زمالء المهنة

  .حيث يتم الرجوع إليهم في األمور الجوهرية

  :الجزائريةرةـالت األســمشك: سابعا

فال يوجد  وإن اختلفت درجة حدوثها ،إن المشاكل األسرية ظاهرة اجتماعية أبدية  

كل أسرية ومجتمع آخر بدون مشاكل، ولكن االختالف ينصب على الدرجة اشممجتمع له 

وليس على النوع، والمشاكل األسرية هي الشكل المرضي والغير سوي من أشكال اآلداء 

تالل والتي تكون نتائجه معوقة للفرد داخل األسرة، وأيضا هي حالة من اخ ،االجتماعي

ومشكالت  ،نسق األسرة نتيجة تفاعل عوامل داخلية وخارجية لفرد أو مجموعة أفراد

وهي ال ترجع لسبب واحد بل إلى عدة أسباب متداخلة  ،األسرة كثيرة ومتعددة ومتشابكة

  : وهي كالتالي

 .تصنيف المشكالت األسرية حسب المراحل التي تظهر فيها في الدورة األسرية .1

عدم التكافؤ بين الزوجين وسوء االختيار الزوجي : مثال: جمشكالت قبل الزوا  . أ

 .في مختلف الجوانب مما يؤدي إلى التكبر والتعالي

مشكالت تنظيم األسرة وما يصاحبه من خالفات : مثال :مشكالت أثناء الزواج  . ب

حول مدته، والعقم وما يصاحبه من اتهام لكال الزوجين مما يؤدي إلى 

والحرمان وتدخل وشعور الطرف العاقر باإلحباط  ،اإلنفصال أو تعدد الزوجات

 .األهل السلبي في حياة الزوجين

حل الرابطة الزوجية بالطالق وتأثيره السلبي : مثال :مشكالت بعد إنهاء الزواج .ج

  .ألنه بدون شك الطفل في حاجة لرعاية الوالدين معا ،على األطفال
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  .مشاكل خاصة أو عامةسرية حسب كونها تصنيف المشكالت األ. 2   

  : من حيث المشاكل الخاصة. أ

سوء المعاملة أو انتشار : وهي تلك المشاكل التي تتعلق بالزوجين، مثل  

  .األمراض والبعد عن القيم األخالقية التي تؤدي إلى اإلنحراف

  : من حيث المشاكل العامة. ب

  .دية وغيرهاوتعود إلى المشاكل التي يعاني منها المجتمع كاألزمات االقتصا

  .تصنيف المشكالت األسرية حسب العوامل الغالبة في حدوثها. 3   

  :مشكالت نفسية. أ  

سوء التوافق العاطفي والجنسي وانخفاض مشاعر الحب والتعاون بين : مثال    

م التفاهم وتوقف التفاعل بين الزوجين وخاصة اوانعد ،الزوجين وظهور الخيانة الزوجية

والنزاع على السلطة وعدم وجود االحتواء  ،تقتضي التنازل المتبادلفي المسائل التي 

  .مما يؤدي إلى التوتر والفشل ياالجتماعي األسر

النمو السكاني السريع إلى خلق مشاكل اجتماعية  لقد أدى :مشكالت اجتماعية. ب  

سط حيث انخفضت وفيات األطفال وارتفعت معدالت متو ،عديدة خاصة في الدول النامية

إلى تكدس األفراد داخل األسرة وخاصة األسرة الفقيرة  مما أدى، لعمر فزاد حجم األسرة ا

وظهور العديد من اآلفات  ،وانعكاس هذا على تدهور األوضاع االجتماعية لألسرة

  .وغيرها ، وعمالة األطفال،كالتفكك األسري، واإلدمان واإلنحراف ،االجتماعية

  : مشكـالت اقتصاديـة. ج       

من عوامل إنهيار الزواج إذ  يعد سوء األحوال االقتصادية لألسرة عامال محوريا"

األمر . ذات اليد يشعر الزوج بالعجز حيال الوفاء باحتياجات زوجته وأوالده أن ضيق

وتظهر المشكالت  ،)1("الذي يحفز على الخروج من هذه العالقة التي تذكره بضعفه

مه وسوء التصرف في الدخل وانخفاض المستوى االقتصادية في قلة الدخل أو انعدا

وهذا ما يؤدي إلى اإلخفاق والعجز في مواجهة ظروف الحياة مما . اإلقتصادي لألسرة

  .ينعكس سلبا على استقرار األسرة وتماسكها
                                                 

  .105حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المرجع نفسه، ص  - 1
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أثرت على "حيث ظهرت أزمة كبيرة  1986وهذا ما شهدته األسرة الجزائرية سنة 

مستوى اإلنتاج على وسجلت تأخر  ،ت الصناعيةاالقتصاد الجزائري خاصة القطاعا

وبدأ ظهور انخفاض استهالك األسرة  ،%25وانخفاض المحروقات بنسبة  الداخلي الخام

المواد  أسعاروفي نفس الوقت ارتفعت ،  1992سنة  %40و 1988سنة  %70بنسبة 

 وانعكس هذا الوضع على االقتصاد الوطني وظهرت،  %10بـذات االستهالك الواسع 

فأصبحت األسرة الجزائرية في مواجهة  )1("الفوارق االجتماعية وضعفت القدرة الشرائية

التحديات المتزايدة من أجل ضمان لقمة العيش، وبمرور السنوات أصبحت األسرة 

  .الجزائرية في كفة واحدة أمام كابوس انهيار القدرة الشرائية

  :مشكـالت صحية -د

لفة في األسرة خاصة المزمنة أو اإلصابة تتمثل في انتشار األمراض المخت  

وعدم توفر الشروط  ئ،إضافة إلى المسكن الردي ،بالعاهات أو العقم وأمراض سوء التغذية

وهذا ما يؤدي إلى اضطراب الحياة األسرية كما يفرض أعباء  ،الصحية بداخله

  .ومسؤوليات إضافية على عاتق األفراد األصحاء في األسرة

دون سن الخامسة "بلغ عدد األطفال ) 1985/1995(وبين سنتي وفي الجزائر   

فيما بلغ عدد األطفال الذين يموتون دون . ألف طفل 334الذين يعانون من سوء التغذية 

هذا إلى جانب تفشي األمراض المعدية وانتشارها بشكل كبير . ألف طفل 50سن الخامسة 

  .)2("في اآلونة األخيرة في األوساط الشعبية

 :مشكالت ثقافية -هـ 

  . كعدم التوافق الثقافي بين الزوجين حيث يكون أحدهما متعلم ومثقف واآلخر أمي

 :مشكالت عقلية  - و

  .كإصابة أحد أفراد األسرة بالمرض العقلي

  

                                                 
  .71إبتسام ظريف، المرجع نفسه، ص  - 1
، دار الفجر للنشر 1، ط-مجتمع الفقراء والمحرومين–المجتمع اآلخر  إسماعيل قيرة، بلقاسم سالطنية، عولمة الفقر - 2

  .44، ص 2003والتوزيع، القاهرة، 
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 :مشكالت أخالقية   - ن

القسوة في معاملة الزوجة أو األبناء والتنكر للقيم االجتماعية "مثل 

وعدم  ،وعدم الصراحة أو اإلخالص في العالقات الزوجية ،واألخالقية في المعاملة

اهتمام األبناء بنصائح الوالدين واستماع األبناء لقرناء السوء واإلنحراف والتشرد 

  .)1("وغيرها

  :دور األسرة في تنشئة الطفل: ثامنا

ويترعرع بين أحضانها  اوينمو ،تعتبر األسرة الخلية األولى التي يولد فيها الطفل  

وتعتبر العامل األول في صبغ سلوك  ،المدرسة االجتماعية األولى للطفلهي "فاألسرة 

وتشرف  ،الطفل بصبغة اجتماعية، كما أن األسرة مكلفة بالقيام بعملية التنشئة اإلجتماعية

 ولألسرة.)2("على النمو االجتماعي للطفل وتكوين شخصيته كما تشرف على توجيه سلوكه

وإشباع حاجاته الضرورية  ،دور كبير في تنشئة الطفل ورعايته وحمايته من المخاطر

وعلى المولود له رزقهن  �:  �إذ يقول النبي  كالحب والحنان والعاطفة والغذاء والملبس

ألن الطفل في مرحلة الطفولة ال يكون خاضعا لتأثير جماعة . �وكسوتهن بالمعروف

فيتوقع الطفل أن "دة راألنه قليل الخبرة وضعيف اإل ،سرتهأخرى بقدر ما يكون خاضعا أل

وفي هذه الجماعة  ،تقوم األسرة بإشباع حاجاته الجسمية والنفسية واالجتماعية والعقلية

الذين  ،ولية أي األسرة يكتسب المعلومات والمعارف األولية عن العالم وعن الناساأل

ويمارس اتخاذ  ،يعيشون من حوله وهو يستقبل المنبهات المختلفة ويشارك في حياة األسرة

حتى يستطيع أن . )3("القرارات وينمي أساليب التصرف والسلوك في المواقع المختلفة

تمكنه من تحقيق التوافق التي  ،سب خبرات ومهارات اجتماعية من الحياة األسريةتيك

  .االجتماعي

 تعد أهم وسائل التعلم االجتماعي علماء العلوم االجتماعية على أن األسرة ويتفق"

فهي  ،ولية األخرىألأهميتها كجماعة أولية الجماعات ا وتفوق ،والتنشئة االجتماعية

بكل ما فيه من معتقدات وقيم  الجماعة الوحيدة التي يظل الفرد ينتسب إليها طوال الحياة
                                                 

  .104، 103،  ص ص المرجع نفسهور يوسف علي، أميرة منص - 1
  .205،ص2001دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،األردن،،1،التنشئة االجتماعية للطفل،طمحمد حسن الشناوي وآخرون - 2
  .234، ص 1967محمود حسن، األسرة ومشكالتها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  - 3
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والطفل الذي يتشرب من هذه المعتقدات طالما ظلت .)1("وسنن اجتماعية وعادات وقوانين

  .األسرة دائرة اإلتصال الوحيدة في حياته

وكما  ،فعملية التنشئة االجتماعية هي عملية التربية التي تستمر مع الطفل نإذ

بأنها تشكيل الفرد عن طريق ثقافته حتى يتمكن من الحياة في هذه " "سعد جالل"يعرفها 

  .الثقافة

تعلم تعتمد على التلقين والمحاكاة والتوحد مع عملية  بأنها" نزبارسو"ويعرفها 

وهي عملية دمج عناصر الثقافة  ،األنماط العقلية والعاطفية واألخالقية عند الطفل والراشد

ويلعب الوالدان دورا هاما في هذه العملية . )2("سق الشخصية وهي عملية مستمرةفي ن

والتأثير على تكوينه النفسي . التربوية في إعداد الطفل للحياة في المجتمع والتأقلم معه

عمره  ذلك أن أفراد األسرة هم أول من يتصل بالطفل اجتماعيا في سنوات" .واالجتماعي

حيث تتشكل هذه العالقة  ،والتي تكون حاسمة في ارتقائه وتطوره االجتماعي ،األولى

  .)3("التفاعلية بين الوليد ووالديه أساسا وتوقعات الطفل واستجاباته في عالقاته االجتماعية

مع التغير االجتماعي ونقل  ىإلى أن تتماش ىواألسرة الجزائرية المعاصرة تسع

سايرة التغيرات والظروف المجتمعية المستجدة الساعية ألن م ،حقيقة هذا التغير للطفل

يحقق االستمرار  ،نحو التحضر تمثل التزاما أسريا لتوجيه األطفال نحو مستقبل أفضل

ويبدوا أن ما يسود المجتمع من قيم ومعايير اجتماعية ينعكس  ،والتوافق مع هذا التحضر

وكذلك الحال بخصوص  ،ألطفالعلى وضع األسرة ويؤثر في أساليبها عند التعامل مع ا

ها لألطفال وتختلف أساليب تالمستوى المعيشي لألسرة الذي يتأثر عادة على أساليب تنشئ

  .التنشئة االجتماعية للطفل من أسرة إلى أخرى

والذي تم نقله من "فهناك بعض األسر ال تزال تسلك األساليب التربوية القديمة 

أن األسرة الجزائرية تقوم في تربيتها ألبنائها على ما تتعلمه البنت  ىبمعن ،السلف للخلف

القائمة وتعتمد على التلقين التلقائي والمقيد بالسلطة األبوية ، )4("من أمها واإلبن من أبيه

                                                 
  .47بدر الدين كمال عبده، المرجع نفسه، ص خيري خليل الجميلي،   - 1
  .15محمد حسن الشناوي وآخرون، المرجع نفسه، ص   - 2
  .192، ص 2003، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،1حابس العواملة، أيمن مزاهرة، سيكولوجية الطفل، ط - 3
  .69إبتسام ظريف، المرجع نفسه، ص   - 4
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ويؤدي هذا إلى توجيه الطفل وقبوله لما يفرض  ،على الطاعة والتسلط والقسوة أحيانا

ح المبادرة واالستقاللية في ذاته أو إلى تمرد الطفل ومعارضته وهذا ما يقتل فيه رو ،عليه

  .منه المستمرة من كل ما تريده األسرة

آخذة  ،وتنتهج بعض األسر نهجا قائما على الديمقراطية والحوار المتبادل مع الطفل

بحيث يتمكن من التعبير عن ذاته بحرية وهذا يؤدي  ،آراءه بعين االعتبار واإلصغاء إليه

مما يمكنه من التفتح وتنمية االستقاللية  ،أن يكون الطفل طرفا فاعال في األسرةإلى 

  .واالعتماد على الذات وتعزيز الثقة بالنفس

  : وفي هذا السياق نستطيع أن نميز أنواع مختلفة من األسر وهي

نسجام واالحترام والتفاهم المتبادل بين الزوجين واألبناء أسر يسودها اإل -

حيث يشترك جميع أفراد األسرة في الحفاظ على بناء  ،المعيشياء فتكواال

والصعوبات  وتستطيع هذه األسرة تذليل جميع المشاكل. وتماسك األسرة

وذلك بالتعاون واالحترام والتعاطف لمشاعر  ،االقتصادية والتوترات الداخلية

قرار ومتى كانت األسرة يسودها التعاون والدفئ واالست ،وكبارا االجميع صغار

 .فإن تأثير ذلك سينعكس على تنشئة الطفل 

وبالتالي عدم قدرتها على توفير  ،أسر يسودها تردي أو تراجع ظروفها المادية -

ثارا عميقة على تنشئة األطفال آمما يترك  ،ألسرةلالمستلزمات الضرورية 

 .خاصة وأنهم في سن صغيرة يحتاجون إلى النمو والرعاية الكافية

وفي هذه األسر يفقد والتمزق والتناحر وعدم االنسجام،  شقاقأسر يسودها االن -

 .ة الضرورية التي يتعلم منها العادات الحسنةوالطفل القد

مما يجعل  ،أسر وقع فيها طالق بين اآلباء نتيجة الصراع والشقاق المستمر -

كس سلبا على الطفل خاصة مع عوهذا ما ين ،استمرار الحياة المشتركة صعبة

 .العداء والكراهية بين اآلباءاستمرار 

أسر تعاني من األمراض المستمرة أو فقدان أحد الوالدين أو كالهما نتيجة الوفاة  -

 .وهذا ما يؤثر على نفسية الطفل
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فالتنشئة السوية من  ،وأيضا وعي اآلباء يعتبر عامال أساسيا في تنشئة الطفل -

وتعليمه أسلوب  ،لخالل تأثيرها على أهمية اإلشباع النفسي المتوازن للطف

وخاصة التي تمس حياته  ،المناقشة والحوار ومحاولة إشراكه في القرارات

 .وليس الطاعة العمياء والمسايرة االجتماعية

  :أساليب التنشئة االجتماعية للطفل: تاسعا

ويقصد بأساليب التنشئة االجتماعية الوسائل النفسية واالجتماعية التي تستعمل أو   

أو تعديل سلوك موجود  ،األسرة بقصد إكساب الطفل سلوكا معينا تهيئهاالظروف التي 

  : بالفعل وأهم هذه األساليب ما يلي

غالبا ما تتجه األسرة نحو توجيه الطفل بتعليمه السلوك : التوجيه المباشر -

وذلك بتهيئة كافة الظروف التي  ،المقبول والسلوك الغير مقبول من المجتمع

 .فلإليضاح للطلتستخدمها 

وهي مشاركة : التوجيه عن طريق المشاركة في المواقف االجتماعية المختلفة -

أو  قمصوذلك بغرض التقليد أو الت ،الطفل في بعض المواقف االجتماعية

 .الطفل في مواقف متشابهة كحفالت األعراس مثال اهذ هدهبتكرار ما يشا

العقاب الجسدي تعتمد بعض األسر أسلوب : التوجيه عن طريق الثواب والعقاب -

أو إلحاق  ،كوسيلة من وسائل التنشئة والتهديد بالحرمان من العطف والمحبة

فالعقاب الغير  ،العقوبة بالطفل بمجرد فشله في تنفيذ ما يوجه إليه من أوامر

أما اإلثابة فهي أكثر فاعلية من . متزن للطفل يؤدي إلى فقدانه الشعور باألمان

 .في معاملة الطفل هي أساس التربية الصحيحة العقاب وبالتالي فإن اإلتزان

إن استجابة أفراد األسرة ألفعال : "ألطفال بصورة مباشرةاإلستجابة ألفعال ا -

 افالطفل ينمو ،األطفال بصورة مباشرة يؤدي إلى إحداث تغيير في هذه األفعال

ويتعلم المهارات الشخصية وفق استجابة األسرة لما يقوم به من أفعال في 

 .)1("قف االجتماعيةالموا

                                                 
  .103لمرجع نفسه، ص أميرة منصور يوسف علي، ا - 1
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سر في وفيما يلي نستعرض ونوضح األساليب الغير سليمة والتي تعتمدها بعض األ

  :تنشئة الطفل وأثارها على صحته النفسية واالجتماعية

ويقوم على منع الطفل من الحصول على ما يحتاجه وللحرمان " :انــالحرم -

وكلما  ،حرمان الطفل من عطف األم واألب أو كالهما: مظاهره العديدة مثل

وزادت مشاعر  لالضطراب،ازداد هذا الشعور كلما تعرضت شخصية الطفل 

 .)1("القلق لديه وال يقوى الطفل المحروم على تحمل أعباء الحياة ومتاعبها

ومن أهم أشكاله عدم االهتمام بشؤون الطفل ومتطلباته التي : همــالاإل -

 .النظافة، الغذاء، الحب، وغيرها: وخاصة أنه يمر بمرحلة النمو مثل ،يحتاجها

وغموض الغاية وعدم استقرار م وضوح الهدف ويقصد به التردد وعد :التذبذب -

ا الحيرة إزاء سلوك ويعني أيض ،في استخدام أساليب الثواب والعقاب"الوالدين 

كما يتضمن التباعد في اتجاه  ،المعرفة عن وجود الثواب والعقاب مالطفل وعد

وهذا كله يجعل الطفل في حيرة من أمره  ،كل من الوالدين في عمليات التنشئة

وفي هذا  ،)2("دائم القلق وغير مستقر ويكون لديه شخصية متقلبة ومتذبذبة

 . األسلوب ال يشعر الطفل بالوالدين على أنهما قوة تربوية موجهة

وتحميله مهام فوق طاقته وقد  ،بمعنى القسوة في تنشئة الطفل :القسوة والتسلط -

 .تصل إلى تهديد الطفل وعقابه

إن الحماية والتسامح الدائم والتدليل المفرط ال تقل  :الحماية والتدليل المفرط -

فالمبالغة في الرعاية والدالل يجعل الطفل غير  ،الصرامة والشدةخطورتهم عن 

أو تحمل المسؤولية  ،قادر على تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين

مما يجعل الطفل يعتقد أن كل شيء مسموح و ال يوجد شيء  ،ومواجهة الحياة

ولكن إذا كبر وخرج إلى المجتمع وواجه . ألن هذا ما وجده في أسرته ،ممنوع

التي تمنعه من ارتكاب التصرفات السلبية ثار في وجهها وقد  القوانين واألنظمة

 .باالةدون م يخالفها 

                                                 
  .79، 78إقبال محمد بشير وآخرون ، المرجع نفسه، ص ص   - 1
  .194حابس العواملة، أيمن مزاهرة، المرجع نفسه، ص  - 2
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ينبذون أبنائهم عند قيامهم بأبسط السلوك غير المرغوب "إن اآلباء الذين  :النبذ -

ائهم إلى الرذيلة بل وإلى حالة اإلحباط واليأس الذي فإنهم قد يدفعون أبن ،هيف

كثرة التحذيرات، : ويأخذ النبذ مظاهر عديدة مثل. )1("يصيب هؤالء األبناء

 .والتهديد بالطرد واإلذالل مما ينعكس سلبا على الطفل

وعليه فإن األسرة مسؤولة عن إعداد الناشئة من النواحي النفسية والجسمية 

وذلك بالتربية المتوازنة التي تعتمد على األسلوب الديمقراطي لكي  ،اعيةوالعاطفية واالجتم

  .يستطيع الطفل التعايش مع مجتمعه

فإن هذا  ،لكن إذا حدث إهمال لألطفال من الناحية المادية واالجتماعية داخل األسرة

ليجدوا أنفسهم بين أحضان المحيط  ،يجعلهم يبتعدون شيئا فشيئا عن الجو األسري

ليقعوا فريسة للمشاكل االجتماعية المختلفة كاإلنحراف  ،الخارجي والذي يتمثل في الشارع

  .وتناول المخدرات وعمالة األطفال وغيرها

                                                 
، 1998، دار الكندي للنشر والتوزيع ودار طارق للنشر والتوزيع، األردن، 1حسن منسي، علم نفس الطفولة، ط -  1

  .100ص 
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  : تعريف الطفولة: أوال

أكثر المراحل التي يتزايد فيها  وهي" ،هي تلك المرحلة العمرية التي يمر بها الفرد

عتماد على نفسه وتحديد ذلك لعدم قدرته على اإل. جتمع معاحتياج الطفل لألسرة، والمإ

، وتمثل الطفولة )1("أنها أكثر المراحل التي يمكن فيها التأثير على الطفل مصيره، كما

والتي من خاللها تتشكل شخصيته ويحتاج أثنائها إلى  ،المرحلة األولى في حياة اإلنسان

  .حماية البالغين

وإن كان يوجد تقارب في رأي علماء  ،ولقد اختلف العلماء في تحديد معنى الطفولة"

موا الطفولة إلى مراحل زمنية يتميز كل منها بطابع محدد الذين قس ،النفساإلجتماع وعلم 

والنفسي والسلوكي واإلجتماعي، مع وجود فروق فردية  ،يسودها من حيث النمو العضوي

  .)2("ترجع الختالف ظروفهم الخاصة، التي يتعرضون لها أثناء مراحل النمو المختلفة

  .الطفولة على أساس العمر الزمني أما علماء القانون فهم أيضا يحددون 

جتماعية ونفسية تختلف تبعا ائص وسمات إفالطفولة هي مرحلة العمر األولى ولها خص   

تى النضج وسواء كانت مدة الطفولة ح ،وظروف وثقافة كل مجتمع ،أوضاع فالختال

الطفولة هتمام بمرحة فواجب األسرة والمجتمع ككل اإل. يقتصادالفسيولوجي أو النضج اإل

ألن الطفل في هذه المرحلة . جتماعيةي الجسمية والعقلية والنفسية واإلمن جميع النواح

  .يحتاج إلى رعاية وعناية في كافة شؤونه

  :ةـولـة الطفـأهمي: ثانيا

إذا أتى بأول ما يدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في المجلس من  �لقد كان النبي 

قدم المجتمع في تة كبرى في حياة كل المجتمعات وكلما للطفل أهمي« هذا ألن . الصبيان

   )3(»كلما زاد إهتمامه بأطفاله وزادت أوجه الرعاية التي يقدمها األطفال ،ةمضمارا لحضار

  :ترجع أهمية الطفولة ودراسة مراحلها إلى مجموعة من األسبابو  

وهم الثروة البشرية المنوط بها لبناء  ،أطفال اليوم هم رجال الغد والمستقبل  -1

 .لذا يجب إعدادهم ورعايتهم واإلهتمام بهم ،المجتمع وتطويره
                                                 

  .14أماني عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص  - 1
  .92عال مصطفي، عزة كريم، المرجع نفسه،  ص  - 2
  .44، ص1997، دار النهضة العربية، بيروت، 1عبد الرحمن محمد العيسوي، سيكولوجية الطفولة والمراهقة، ط  - 3
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إن األطفال وخاصة في الدول النامية يكادون يمثلون نصف أفراد المجتمع   -2

ماليين  9حيث تشير آخر اإلحصائيات إلى إن عدد األطفال في الجزائر بلغ "

حيث يمثل  ،من المجموع السكاني %30 ألف طفل، ما يترجم نسبة 600و

فيما تتجاوز نسبة هؤالء  ،%63سنة نسبة  18األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 )1(."%20ممن تقل أعمارهم عن الخمس سنوات 

ومن ثم غرس القيم المرغوب  ،إن طبيعة الطفل مرنة قابلة للتشكيل بسهولة  -3

 .وتعويد الطفل على اإلنضباط ،فيها وتشجيع السلوكات السوية

وخاصة السنوات الخمس  ،إن معالم الشخصية تتضح خالل هذه المرحلة  -4

األولى كما أن أساس الصحة النفسية يتم غرسه أثناء مرحلة الطفولة من خالل 

التي تشارك فيها األسرة والمدرسة  ،عملية التنشئة اإلجتماعية الصحيحة

 .ووسائل اإلعالم والمجتمع بأكمله

يجب الوقوف عليها على أسس علمية  ،للطفولة إحتياجات ومشاكل خاصة"   -5

  )2(".يمكن مواجهتها والتغلب عليها ىحت

  :ولةـل الطفـمراح: ثالثا

حيث توضع فيها الجذور أو األصول األولى  ،لها أهمية كبيرة إن مرحلة الطفولة

لشخصية الفرد، وبحكم ما تمتاز به شخصية الطفل من المرونة فإن ما يلقاه من الخبرات 

ألن حياة اإلنسان سلسلة متصلة من الحلقات  ،تترك بصماته القوية في المراحل الالحقة

  : تيوأهم مراحل الطفولة نستعرضها كاآل في الالحق،يؤثر فيها السابق 

 :مرحلة المهد أو الرضاعة .1

وتعتبر من أهم مراحل الطفولة ): وهي مرحلة تمتد من الميالد إلى السنة الثانية( 

حيث توضع فيها أساس نمو الشخصية، فإذا كانت عوامل النمو سليمة كان نمو الشخصية 

  .سليما
                                                 

أوت  30،الجزائر، 2085الشروق، العدد  مليون طفل عامل في الجزائر نصفهم إناث، جريدة 1.8بلقاسم حوام،  - 1
  .21، ص 2007

، 1995محمد مصطفى أحمد، الخدمة اإلجتماعية في مجال السكان واألسرة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  - 2
  .140ص 
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  :ويتم توضيحه كالتالي: نفعاليالنمو اإل/ أ

البداية، تتمايز تدريجيا، فتظهر عامة في  انفعاليةارة يتميز الرضيع بوجود استث" •

يرة في نقباض ثم الغضب والخوف والبهجة والعطف، وتظهر الغإنفعاالت اإلنشراح واإل

  .نفعال الفرح في عمر أربعة وعشرون شهراالشهر الثامن عشر وأخيرا إ

 .ستثارةبالقوة وتتصف بسرعة اإل نفعاالت الرضيعوتتميز إ •

بتسام كما يظهر ، ويعبر عنه باإلرتياح الجسميالفرح نتيجة الشعور باإليظهر إنفعال  •

 .)1("نتيجة الشعور بالنجاح

 .بتسامات األفراد المحيطين بالطفلإل نشراح كاستجابةيظهر إنفعال اإل •

م كالوالدين ث ،يكون الحب موجها في البداية نحو األشخاص الذين يشبعون حاجاته •

 .يتسع حب الطفل للمحيطين به

 .يعبر الرضيع عن الخوف عند وجود المثيرات الغريبة والمفزعة •

وشعوره بعدم الراحة الجسمية  ،الطفل يظهر إنفعال الغضب عندما تشتد إحباطات •

 .ويبدوا على شكل صراخ أو بكاء أو عناد

 .الغيرة وتظهر عند الطفل خاصة إذا شاركه أحد في محبة والديه •

ية ثم تتنوع في السنة الثان ،سنواته األولى باألمنفعاالت الرضيع في ترتبط معظم إ •

 .متالكه مهارات المشيالتساع العالم الذي يحيط به إل

وبالعالقات السائدة في محيط األسرة  ،نفعالي بالعوامل الجسميةيتأثر النمو اإل •

 .وظروفها

  :ويتمثل فيما يلي :النمو اإلجتماعي/ ب

نهاية وفي  ،ستجابة  اإلجتماعية للمحيطين بهي العام األول يبدأ الرضيع في اإلف"  •

  .جتماعية مع الكبار خاصة الوالدين واإلخوة ويميز بين الغرباءالسنة األولى يكون عالقة إ

                                                 
  .46محمد حسن الشناوي وآخرون، المرجع نفسه، ص - 1
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نتقال، وتبدأ تتسع البيئة اإلجتماعية له إلمتالكه القدرة على المشي واإل: نيفي العام الثا •

والنزاع ويكون اللعب فرديا غير  العالقات مع األطفال اآلخرين، ويسودها الشجار

 .)1("تعاوني

يز بين وهذه الفترة أيضا تعتبر بداية السلوك اإلجتماعي حيث يتعلم الطفل التمي"

هتماما بوجوده لألشخاص الذين يعيشون حوله، ويتعرف األشخاص واألشياء، ويبدي إ

شخاص من نفس ستخدام الكلمات، ويستجيب إلى األول إعلى األشخاص المألوفين له، ويحا

عمره، ويقوم بتقليد من يعيشون حوله، كما يعبر الطفل عن بعض مظاهر المنافسة أثناء 

  .)2("اللعب مع غيره من األطفال

  :مرحلة الطفولة المبكرة -2

 ،ويطلق عليها مرحلة ما قبل المدرسة ):وتمتد من السنة الثالثة حتى السنة السادسة( 

  .ى دخول المدرسةوتمتد من نهاية مرحلة الرضاعة حت

  :ويمكن إيضاحه كالتالي: النمو االنفعالي/ أ 

 .والذي يظهر في حب اإلستطالع والقدرة على تعلم األلفاظ ،النمو السريع للطفل •

  .تظل العمليات العقلية للطفل في هذه المرحلة محدودة •

 .يتركز حب الطفل في هذه المرحلة حول الوالدين •

 .الخجل، الثقة بالنفس: الذات مثلنفعاالت المتمركزة حول تظهر اإل •

 .الخوف من الظالم والحيوانات :مثل ،يزداد الخوف عند الطفل •

 .تظهر نوبات الغضب ويرافقها العناد والعدوان •

مص األصابع أو التبول : وقد تؤدي إلى أساليب سلوكية دفاعية مثل ،تزداد الغيرة •

 .الالإرادي

 .فعالينلمرحلة يميل إلى اإلستقرار اإلفي نهاية ا •

                                                 
  .47محمد حسن الشناوي وآخرون، المرجع نفسه، ص   - 1
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ومن مطالب النمو اإلجتماعي في هذه المرحلة أن يتعلم الطفل كيف  :النمو اإلجتماعي/ ب

  .ومع اآلخرين واألشياء والتوافق اإلجتماعي ،يعيش مع نفسه

  : جتماعي فيما يليويتم توضيح النمو اإل

وتزداد مشاركته وتفاعله مع اآلخرين وتتسع  ،يزداد وعي الطفل بالبيئة اإلجتماعية" •

  .دائرة عالقاته

 .م الطفل المعايير اإلجتماعية التي تضبط سلوكهتعلي •

 .الصداقات في هذه المرحلة اتنمو •

 .تعاون ومساعدة الوالدين وتنمية الصداقاتاليميل إلى  •

 .ستقاللاصة في الخامسة من العمر وإلى اإلالميل إلى المنافسة خ •

 .ستقالليةه الميل إلى اإللدي اينمو •

 . الضمير نتيجة عملية التنشئة اإلجتماعية ا لديهينمو •

وفروق جنسية فالذكور أكثر ميال إلى العدوان من  ،ظهور الفروق الفردية في النمو •

 )1( ."اإلناث

من خالل ما نسميه بعملية  ،ويتم تأثير األسرة في تشكيل السلوك اإلجتماعي للطفل •

عايير التي تتشكل خاللها م"والتي يمكن تعريفها بأنها تلك العملية   ،التنشئة اإلجتماعية

وتتفق مع تلك التي يعتبرها  ،تجاهاته وسلوكه لكي تتوافقالفرد ومهاراته ودوافعه وا

 .)2("المجتمع مرغوبة ومستحسنة لدوره الراهن أو المستقبل في المجتمع

  :رحلة الطفولة المتوسطةم -3

  : والمميزات العامة لهذه المرحلة هي) تبدأ من ستة إلى تسع سنوات( 

  :النمو االنفعالي -أ

 .تعلم المهارات األكاديمية وزيادة القدرات العقلية"  •

  .تعلم المهارات الجسمية الالزمة لأللعاب وللنشاطات المختلفة •
                                                 

  .49، 48محمد حسن الشناوي وآخرون، المرجع نفسه، ص ص  - 1
عبد الرحمان عيسوي، علم النفس األسري وفقا للتصور اإلسالمي والعلمي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  - 2
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 .إزدياد فردية الطفل وضوحا •

التنشئة  اإلبتدائية وزيادة فعالية اإلجتماعية بسبب إنتساب الطفل للمدرسةتساع البيئة إ •

 .اإلجتماعية

 .)1("ستقالل الطفل عن والديهزيادة إ •

  :النمو اإلجتماعي - ب

 .بتكار والتقليداإل، كما تزداد قدرة الطفل على يتطور النمو العقلي بدرجة كبيرة •

تطيع الحكم على األشياء كما يحب ولكن ال يس ،يتمكن الطفل من تحليل بعض األمور •

 .اإلستطالع للتعرف على بيئته

ويزداد التعاون بين الطفل ورفاقه في األسرة  ،هتمام بتكوين عالقات صداقةاإل •

 .وخارجها

 .يبدأ ميل الطفل إلى العمل الجماعي •

ويظهر لديه الميل لتحمل بعض المسؤوليات وتقل  ،تنشط لديه النزعة اإلستقاللية •

 .رغبته في اإلعتماد على الكبار

 .يظهر العدوان اليدوي، ويكون أكثر شيوعا عند الذكور والعدوان اللفظي عند اإلناث -

  :مرحلة الطفولة المتأخرة -4

  : وتتميز بشكل عام بما يلي) ثني عشرة سنةتبدأ من تسع سنوات إلى إ( 

  :اإلنفعاليالنمو  -أ

 .اإلقبال على اللعب لفترات طويلة « •

 .بداية التوافق مع البيئة الخارجية بعيدا عن محيط األسرة •

 .بداية التفكير السليم والقيام بالعمليات العقلية  •

 .الحديث عن المستقبل واألهداف التعليمية والمهنية •

 .االعتماد على النفس واإلستقاللية •

                                                 
  .50، 49المرجع نفسه، ص ص محمد حسن الشناوي وآخرون،   - 1



 أه��� ا�	���:                                                                               ا�	�� ا�����

  

67 
 

إلتجاهات، بناءا على إختالط الطفل باآلخرين ومن خالل إكتساب العديد من الميول وا •

 )1(»القدوة الخارجية أو الداخلية في األسرة

 :النمو اإلجتماعي -ب 

 .يستطيع الطفل في هذه المرحلة التمييز بين الخطأ والصواب •

 .ويقل اإلعتماد على الكبار وتظهر الميول المهنية تتغير ميول الطفل •

  مرحلة المراهقة -5

لوغ الجنسي وهي تلك الفترة التي تبدأ من الب): الثانية عشر سنة إلى ثمانية عشر بين( 

وهذه المرحلة تحوي مجموعة من التغيرات التي تحدث في  حتى الوصول إلى النضج،

  .نمو الفرد الجسمي والعقلي والنفسي واإلجتماعي

يقرر بنفسه كل ويريد أن  ،في هذه المرحلة أيضا الطفل يعتبر نفسه بأنه كبر ونضجو"

يه وقراراته ألنهما ينظران إليه ن الوالدين يعترضان دائما رألك ،شيء في حياته ودراسته

  .)2("وهذا ما يؤدي إلى وقوع المشاكل بين المراهق والوالدين ،كطفل صغير

  :ومن أهم مظاهر النمو اإلنفعالي في هذه المرحلة ما يلي :النمو اإلنفعالي -أ

  .منطلقة ومتهورةاإلنفعاالت عنيفة  •

 .التذبذب اإلنفعالي وتقلب السلوك •

 .سرةعن األ يةستقاللالسعي نحو تحقيق اإل •

 .نطواءلجسمية المفاجئة مثل الخجل أو اإلظهور التمركز حول الذات نتيجة التغيرات ا •

 .ستغراق في أحالم اليقظةتردد نتيجة نقص الثقة بالنفس واإلال •

م في نهاية هذه المرحلة الوصول إلى النضج زيادة الواقعية في فهم اآلخرين ويت •

 .اإلنفعالي

  

 

                                                 
  .93عال مصطفى، عزة كريم، المرجع نفسه، ص -1

2 - Fitzhugh.Dodson:tout se joue avant six ans,collection marabout service, Paris,1972, PP 85,86. 
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  : وأهم مظاهره ما يلي: النمو اإلجتماعي - ب

 .ازدياد الثقة بالنفس والتقدم نحو النضج اإلجتماعي •

 .النضج الواضح في مظاهر وجوانب الشخصية •

 .واإليثار وزيادة الوعي بالمكانة اإلجتماعية ،زيادة التذبذب بين األنانية •

  .زيادة التآلف والتفاعل اإلجتماعي •

  .نمو الذكاء اإلجتماعي •

 .والسعي لتحقيق التوافق الشخصي واإلجتماعي ،الرغبة في توجيه الذات •

  :حاجات الطفولة: رابعا

رتياح للكائن إذ وجد تحقق اإلشباع والرضى واإل. إن الحاجة هي إفتقار لشيء ما    

فالطفل يولد ضعيفا عاجزا عن ."حياة والحاجة شيء ضروري لإلستقرار في ال. الحي

وال يملك أية تكيفات فطرية كتلك التي تمتاز بها  ،تأمين الشروط الالزمة الستمرار بقائه

المخلوقات األخرى، فمنذ اللحظة األولى تظهر حاجاته الرئيسية إلى الغذاء واألمان 

األخرى خالل مراحل ويتوالى بروز حاجاته . الذين بدونها ال ينموا وال يستمر ،العاطفي

وتحوله  ،كتمال نموه وتفتح إمكاناته وتحقق ملكاته، وكل هذه الحاجات ضرورية إلتطوره

     )1(".من مجرد كائن بيولوجي إلى إنسان ناضج قادر على التكيف مع محيطه

وإذا كانت أبرز هذه الحاجات في الطفولة األولى هي حاجات فيزيولوجية تتعلق "

فإن لدى الطفل حاجات أخرى لها طابع عالئقي  ،راب وحركةمن غذاء وش ،بالجسم

وإن  ،كالحاجة إلى الرعاية والطمأنينة والعاطفة وحاجات إجتماعية أو صحية أو ترويحية

وتشكيل شخصيته  ،كانت في نهاية األمر تتكامل تلك الحاجات بحيث تساهم في نمو الطفل

ومختلفة ومن الصعب علينا حصرها وحاجات الطفل متعددة )  2( ".وتحديد  سلوكه

  :ما يليجات فيويمكن عرض أهم تلك الحا. وتحديدها

  

  
                                                 

  .07زهير حطب، عباس مكي، السلطة األبوية والشباب، معهد اإلنماء العربي ، بدون تاريخ، ص  - 1
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  :الحاجات الجسمية  - أ

ألن  ،سالمة ووقاية الطفل من األمراضلإن توفير اإلحتياجات الجسمية ضمان 

حتى ال يكون عرضة  ،الطفل يحتاج بصورة مستمرة إلى بذل العناية الكبيرة بصحته

يوفر . لألمراض، وذلك بتوفير وتهيئة الظروف المناسبة من مأكل وملبس ومسكن مناسب

  .السليمة للطفل ياةمقومات الح

  :ويمكن توضيح الحاجات الجسمية في النقاط التالية

والغذاء الذي . والمقصود منها نوع الغذاء وليس الكمية :الحاجة إلى التغذية الصحية -

  .�العقل السليم في الجسم السليم� �لنمو كما يقول الرسوليحقق ا

وأول وسيلة لذلك هي الغذاء الذي  ،أهم واجبات األسرة ضمان نمو األطفال الجسدي"فمن 

  )1(".يجب أن يكون شامال ومتوازنا

وتعني ذلك خلو جسم الطفل من أي مرض، فال  :الحاجة إلى الرعاية الصحية المطلوبة -

منذ والدته وحمايته من األمراض  ،وأن يتم تحصين الطفل ،بد أن يعالج إذا مرض

 .باألدوية المناسبة له

 .وتعني أن يتالئم الملبس مع متطلبات الجسم: الحاجة إلى الملبس المالئم -

 وأن يتناسب ،در من الراحةأن يتوفر لكل فرد في األسرة ق :الحاجة إلى سكن مناسب -

واإلضاءة  وكذلك تتوافر فيه كل جوانب الصحة والتهوية ،مع حجم األسرة نالمسك

 .وغيرها

  :الحاجات النفسية - ب

وأثرها في تحقيق اإلشباع  ،حتياجات النفسية للطفولةونوضح في هذا الجانب اإل 

  :وتتمثل هذه االحتياجات فيما يلي ،العاطفي للطفل

  : الطفل للطمأنينة واألمنحاجة  -

فإشباع هذه الحاجة  ،إن حاجة الطفل للطمأنينة واألمن يمثل غذاءا روحيا بالنسبة له

والتجاوب معه من خالل  ،يرتبط بإشباع الحاجة بالطمأنينة واألمن من المحيطين به

                                                 
  .121، ص 2000، دائرة المكتبة الوطنية، عمان، األردن، 1زهير محمود الكرمي، اإلنسان والعائلة، ط - 1
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ره ذا ما يؤدي بالطفل إلى شعوشتراك معه في اللعب، وهحديث واإلجابة على أسئلته واإلال

  .ستقرار األسريباإل

وخاصة تلك العالقة  ،إن الطفل في حاجة إلى أن يشعر بأنه محبوب: الحاجة إلى الحب -

فالحاجة إلى الحب والحنان هي حاجة . بينه وبين أعضاء أسرته والمحيطين به تربط التي

من ومتى حصل الطفل على الحنان  ،نفسية عاطفية تتولد منذ اليوم األول من والدة الطفل

 .ونموه أقرب إلى الصحة والثبات ،أسرته والمحيطين به كانت حياته مستقرة

. والتعاون مع اآلخرين ،وإحساس الطفل بالحب يساعده على تحمل المسؤولية" 

  .)1("نظرا لما في األسرة من جو يشعر الطفل خالله بالحب والرغبة فيه

وتقدير  ،يرضي هذه الحاجة شعور الطفل بأنه موضع قبول :الحاجة إلى التقدير -

وإشباع هذه الحاجة  ،خرين ونبذهمرين، وأن يكون بعيدا عن سخرية اآلواحترام من اآلخ

  .تمكن الطفل من القيام بدوره اإلجتماعي السليم والذي يتناسب مع سنه

   :الحاجة إلى الرعاية الوالدية والتوجيه -

هي التي تكفل للطفل تحقيق مطالب النمو تحقيقا سليما "والتوجيه إن رعاية الوالدين 

ويحتاج إشباع  ،يضمن الوصول إلى أفضل مستوى من مستويات النمو الجسمي والنفسي

فيتقبالنه ويفخران بدورهما كوالدين  ،رهما وجود الطفلهذه الحاجة إلى والدين يس

  )2(".ويحيطان الطفل بحبهما ورعايتهما

    :إلى إرضاء الكبارالحاجة  -

رغبة  واحترامهم، يحرص الطفل السوي في كل أوجه نشاطه على إرضاء الكبار 

الكبار  معتحسين سلوكه  واب والمدح، وهذه الحاجة تساعده معمنه في الحصول على الث

  .رين بصفة عامة ويحرص على إرضائهمواآلخ

  :الحاجة إلى الحرية واالستقالل -

وإنجاز بعض  ،اولة الطفل في القيام ببعض األعمالتظهر هذه الحاجة في مح 

المسؤوليات دون طلب المساعدة من المحيطين به، حيث يميل الطفل إلى القيام ببعض 
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ب أن جاألعمال دون معاونة من والديه، كأن يختار مالبسه وألعابه وأصدقائه بنفسه، وي

 .المسؤوليةعتماد على نفسه وتحمل غل هذه الحاجة في تعويد الطفل اإلتست

  :الحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية -

ير السلوكية، حيث تقوم المؤسسات يويحتاج الطفل إلى مساعدة في تعلم المعا 

األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم وغيرها،  :مثل ،القائمة على عملية التنشئة اإلجتماعية

فالطفل يحتاج إلى . مما يساعد في توافقه اإلجتماعي ،ر السلوكية للطفليبتعليم هذه المعاي

ال يفعله، ما يصح وهو لوحده ما ما له وما عليه، وما يفعله و هالمساعدة في تعلم حقوق

وماال يصح وهو في الجماعة، وما يصح وهو في حدود األسرة، وما يصح وهو 

الصبر والثبات ورة ويحتاج إشباع هذه الحاجة من جانب الكبار إلى الخب .إلخ...خارجها

  .والفهم

  : الحاجة إلى تقبل السلطة -

وألن وجود السلطة الموجهة  ،ألنه غير ناضج ،يحتاج الطفل إلى تقبل السلطة

أو اضطراب العالقات  ،المرشدة تعينه على تحديد حقوقه في الوقاية من المخاوف المختلفة

  .توى نمو الطفلاألساسية في حياته، إال أن هذه السلطة البد أن تراعي مس

   :الحاجة إلى اإلنجاز والنجاح -

سعى دائما عن طريق يحتاج الطفل إلى التحصيل واإلنجاز والنجاح، وهو ي

 ،وراء المعرفة الجديدة حتى يعرف البيئة المحيطة به ،كتشاف والبحثاإلستطالع واإل

مدارك الطفل، ي توسيع وحتى ينجح في اإلحاطة بالعالم من حوله،وهذه الحاجة أساسية ف

ولهذا فهو يحتاج  ،كتشاف معارف جديدة حتى يعرف البيئة التي يعيش فيهافهو يحاول إ

  .إلى تشجيع األسرة التي ينتمي إليها

  :الحاجة إلى اللعب -

فإشباع الحاجة إلى اللعب يتطلب تخصيص  ،إن اللعب له أهمية كبيرة عند الطفل 

لعب والترفيه حاجة طبيعية وفطرية للطفل ألن ال ،وقت فراغ للعب وإفساح مكان اللعب

ويحقق له المتعة  ،ي اليوميةتخفف عنه ضغوط الحياة ومتطلبات الدراسة واألوامر والنواه

  .والرضى
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  :نتماءالحاجة إلى اإل -

نتماء إلى جماعة األسرة حاجة من الحاجيات األساسية للنمو النفسي والنمو إن اإل" 

إال أنه في بعض األحيان يقوم  ،األولى من حياة الطفلو خاصة في السنوات  ،اإلجتماعي

بعض اآلباء في األسرة بأنماط من السلوكات تدفع األبناء إلى الشعور بأنهم غير مرغوب 

وكلما تكرر هذا السلوك وخاصة في المرحلة األولى من حياة  ،فيهم ومهملون ومنبوذون

 .)1("الطفل أصبح ذا أثر سيئ في تكوينه النفسي

وإن كانت جميعها  ،ويرى بعض علماء النفس آراء أخرى في تقسيم حاجات الطفل    

  الذي يحصر حاجات الطفل" ميلر" يحتاج إليها الطفل ومن هؤالء األستاذ 

  :في ثالثة أنواع هي 

وهي حاجة لها مظاهرها  ،نوع يتصل بالطفل نفسه وهي حاجته للنمو الجسمي والعقلي/ أ

  .فلالمختلفة في حياة الط

وذلك  ،نوع يتصل بعالقة الطفل بغيره، وهي حاجته ألن يحب غيره أو يميل إليه/ ب

  .كميل الطفل إلى تكوين األصدقاء وإلى الظهور والسلطة وإلى تكوين هوايات

ألن يكون موضع حب اآلخرين، وذلك  تصل بعالقة الناس بالطفل وهي حاجتهنوع ي/ ج

   .كأن يكون محبوبا من والديه والمحيطين به

  :الحاجات التربوية لألطفال -ج

ومواهب  برعاية فطرة"فولته حتى الشيخوخة تتعهد التربية اإلسالمية الفرد من ط

قدراته واستعداداته، والمقصود بالفطرة هنا هي الطبيعة األصلية للطفل أي  وأالطفل 

البيئة اإلجتماعية  أخذا  ابليات والميول لكل فرد، حيث تولد بسيطة ثم تتفاعل معالق

  )2( ."مع نظرة المجتمع تتفق أوال وتعم في اتجاهات قد تتفق ،وعطاءا

                                                 
  .147سامية محمد فهمي، المرجع نفسه، ص  - 1
  .34أماني عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص  - 2
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حصل على العلم ومن هنا أكد اإلسالم على أن الطفل بحاجة إلى أن يتعلم وي"

بالمعرفة، وكذلك العلوم التي تؤهله في المجتمع بعيدا عن الجهل  المناسب الذي يزوده

  )1( ".واألمية

حيث  ،ومن أجل ذلك كانت رحمة اهللا باألطفال ماثلة في عاطفتي األمومة واألبوة"

فاألبوان هما المثل  ،يتولى األبوان رعاية الطفل وإعطاءه خلقا وتكوينه نفسيا وإجتماعيا

فالطفل مهما كان استعداده للخير . ك بتقليد سلوكهما وأخالقهماوذل ،األعلى في نظر الطفل

 )2("عظيما ومهما كانت فطرته نقية وسليمة، فإنه ال يستجيب لمبادئ الخير وأصول التربية

  .خالق وقمة القيم والمثل العلياالفاضلة ما لم يرى والديه في ذروة األ

ات المختلفة على رعايته لمجتمعولهذا تعتمد ا ،فالطفل يعتبر رجل المستقبل" 

لرعاية شؤونه وشؤون  بهدف إعادة تهيئته ،وتربيته المناسبة وتنميته من كل جوانب الحياة

  .)3("مجتمعه في المستقبل

واألسرة لها دور كبير في  ،وأخيرا يتضح بأن للطفل حاجات ال تنتظر التأجيل

  .ألن هذه الحاجات تمكنه من المحافظة على بقائه وتكيفه مع ظروف الحياة ،إشباعها

  :مشكالت الطفولة :خامسا

تصادفها كثير من المشاكل  ،إن الطفولة مثلها مثل المراحل العمرية األخرى

  .المتنوعة بعضها يتسم بالعمق وبعضها غير ذلك

  :ويمكن عرض أهم تلك المشاكل على النحو التالي

  

  

  

  

  
                                                 

  .90مجدي أحمد عبد اهللا، المرجع نفسه، ص  - 1
بدون تاريخ،ص  ر،باتنة، الجزائ ،بعبد اهللا ناصح علوان، تربية األوالد في اإلسالم، الجزء الثاني، دار الشها -  2
233.  

، معهد علم 07ناصر الدين زبدي، أبعاد الشخصية الطفولية، المجلة الجزائرية لعلم النفس وعلوم التربية، العدد  - 3
  .27، ص 1998 - 1997النفس وعلوم التربية، جامعة الجزائر،
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  :شكالت جسميةم/ أ

مشكالت تتعلق و ،مشكالت تتعلق بالنمو: يمكن تقسيمها إلى فئتين أساسيتين 

  .بالصحة

وقد يكون ذلك  ،هناك أطفال يتأخر نموهم في جوانب معينة من الجسم: "مشكالت النمو -

راجعا إلى أسباب وراثية أو متعلقة بنقص في الرعاية و العناية بالتغذية، ذلك التأخر في 

   )1(".النمو يصاحبه عدد من اآلثار النفسية و اإلجتماعية الضارة

كأن يصاب أحد الوالدين ببعض األمراض فيؤثر على صحة الجنين : مشكالت صحية -

ي يؤدي إلى حدوث عاهات جسمية لدى الطفل منذ والدته، أثناء فترة الحمل، األمر الذ

إضافة إلى أمراض سوء التغذية والتي تعتبر مشكلة صحية لها تأثير خطير على صحته 

نموا طبيعيا وأي نقص في التغذية  اينمو ،فالطفل الذي يعتمد على التغذية الصحية السليمة

 .يؤثر على جسمه وخاصة في السنوات األولى من عمره

الكشف بعلى األطفال  بة الصحية حتى دخول المدارس فيكشفوتستمر المراق "

ويجب أن تحتفظ المدرسة  ،نسبة كبيرة من األطفال تنتشر بينهم األمراضطبي الشامل لال

وتوسيع نطاق المستشفيات  ،ون فيه تطور لحالته الصحيةبالسجل الصحي لكل طفل تد

ت وضعاف العقول وتوفير وسائل ومؤسسات ذوي العاها ،للمرضى من األطفال

  )2(."ومد الطفل بالمعلومات الصحية المناسبة لمستوى إدراكه. اإلسعافات األولية بالمدارس

 :مشكالت نفسية/ ب

نفعالية مؤلمة تنشأ من واقع أو أكثر من عبارة عن حالة إ"المشكلة النفسية إن 

بمثابة موقف يؤدي إلى عدم  الدوافع القوية الفطرية أو المكتسبة، واألزمة النفسية هي

مما يسبب له التوتر والقلق ومشاعر أليمة بالنقص . حصول الطفل على شيء يريده

وقد تكون المشكلة النفسية خفيفة أو عنيفة، وقد تكون  ،والعجز والشعور بالذنب والوحشة

  . )3("عابرة أو دائمة

  :ومن هذه المشكالت النفسية ما يلي
                                                 

  .125خيري خليل الجميلي بدر الدين كمال عبده، المرجع نفسه، ص - 1
  .150فهمي، المرجع نفسه، ص سامية محمد  - 2
  .129، 128خيري خليل الجميلي، بدر الدين كمال عبده، المرجع نفسه، ص ص  - 3
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الثانية والثالثة  ةالطفل بين السن هلى الخوف الداخلي الذي يعيشويرجع إ: ضطراب النومإ -

مما يسبب  ،ستقالليةاإلوبين الرغبة في  ،األهلوبارة عن صراع بين التعلق باألم عوهي 

يمكن و. له القلق، وقد يكون الخوف الخارجي مثل ذكريات النهار، كالمناظر التلفزيونية

س مع الطفل لوخالل تفهم أسبابه وتجنبها كالج ضطراب منالتعامل مع هذا النوع من اإل

والتي قد تكون  ،وتجنب المشاحنات بين اإلخوة أو بين الوالدين أمام الطفل ،في غرفته

  .ضطراباتا مباشرا في حدوث تلك اإلأيضا سبب

خر لة ذات شقين أحدهما فسيولوجي واآلعتبار هذه المشكيمكن إ: إرادي التبول الال -

لوجهة الفسيولوجية، مع األخذ ناك عجز عن ضبط الجهاز البولي من افقد يكون ه ،نفسي

ذلك في سن بعض األطفال عن  فيمتنع ،ية القائمة بين األطفالعتبار للفروق الفردباإل

خر منهم إلى مرحلة متأخرة تصل أحيانا إلى سن المراهقة، لكن مبكرة ويتأخر البعض اآل

أما الشق النفسي فيتمثل في .ان أو فسيولوجياك ابعد هذا يجب البحث عن السبب سيكولوجي

الخاطئة من قبل الوالدين والمعاملة .ت الوالديةفامن الظالم أو الحيوانات أو الخالالخوف 

   .هتمام بالطفل كما يجبوعدم اإل

وهما حالتين يداوم الطفل فيهما على مص أصابعه أو : "مص األصابع وقضم األظافر -

يفعل هذا الإراديا ألنه ال يأبه للتحذيرات المختلفة من  قضم أظافره، وهو غالبا ما

  )1(".الوالدين

لكنها إذا تجاوزت هذا الحد المألوف تصبح  ،وتبقى هذه المشكلة في الطفولة المبكرة

وذلك بمرافقة الطفل وإرشاده لإلقالع تدريجيا عن  ،حالة مرضية يجب النظر في عالجها

  .هذه العادات

ظنا  ،كميات وأصناف من األطعمة بعض اآلباء أوالدهم بتناول يرهق: فقدان الشهية -

من الطبيعي أن يمتنع الطفل عن و.يفعلون خيرا لمصلحة أطفالهم وحسن تغذيتهم بأنهم

ل الطفل هذه الطريقة من قبل الوالدين تحو ألكل الذي يفوق حاجته، فإذا ما مورستتناول ا

فقدان الشهية لدى  وخير طريقة لحل مشكلة وأصبح ضد األكل وفقدان الشهية ،إلى السلبية

والتي يجب  ،الجلسة جولتزام بآداب المائدة وقوانينها واألجواء التي تسود الطفل، وهو اإل

                                                 
  .269، ص المرجع نفسهمحمد مصطفى أحمد،  - 1
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أن تكون ودية ومشجعة لتناول األكل، وأي خلل ينعكس سلبا على األطفال ويقودهم إلى 

 .التقليل من الطعام أو الشره

الغضب ب هكحبه للتملك وشعور ،ية يشعر بها الطفلنفعالهي حالة إ: الغيــــرة -

إضافة إلى التغيرات الفسيولوجية الداخلية والخارجية التي يشعر بها  ،بسبب وجود عائق

وهي مزيج من الشعور .ستدالل عليها من خالل أنماط سلوكية معينة، وال يمكن اإلالطفل

  .و معنويمادي أ يجة الخيبة في الوصول إلى غرض مابالفشل وتأتي نت

متناع عن واإل نطواءالمتمثلة في النقد والعصيان واإل وتظهر الغيرة في السلوكات

وقد يخفي الطفل مظاهر الغيرة من . "وكلها مظاهر للشعور بالنقص ،المشاركة والخجل

أخيه المولود الجديد بأسلوب تعويضي مصطنع بعد أن يشعر بأن مكانته الشخصية قد 

وقد تظهر في أمر سلبي . لغيرةعلى تقبيل أخيه إلخفاء ا :مثال ه فيقبليضعفت عند والد

وتنشأ الغيرة في السنوات األولى للطفولة عندما يشعر  ،)1("عتداء والضرب والتخريبكاإل

وتتحول إلى طفل آخر فيبدأ  ه المادية والمعنوية بدأت تتضاءل،الطفل بأن بعض امتيازات

  :ة يمكن أن يكونلعالج لهذه المشكلوا. بالقلق والكراهية

  .خوة وحسن المعاملةبالمساواة بين اإل •

 .عالقة الطفل بوالديه يجب أن تكون طبيعية وعالية وغير مبالغ فيها •

 .توفير الجو الهادئ في األسرة •

عتداء على اآلخرين بالقول أو الفعل ومنها وفيه يميل الطفل إلى اإل" :السلوك العدواني -

وذلك  ،)2("مظهرا للسلوك العدواني الموجه نحو اآلخرينحاالت السرقة، إذ أنها تعتبر 

نتيجة ألسباب عديدة منها حب التملك أو الرغبة في إظهار القوة والسيطرة، والسلوك 

ويتمثل ذلك في تكسير بعض األشياء أو السرقة  ،العدواني عند الطفل سلوك غير متكيف

 ،ية بين المعتدي والمحيطين بهوغيرها، والعدوان يحول دون قيام عالقات إجتماعية حميم

  .وبالتالي يجب أن تقف األسرة بجانب الطفل ومساعدته على النضج

  

                                                 
  .133، 132، ص ص1994، دار الفكر اللبناني، بيروت،1، ط- كيف نفهمها–محمد أيوب شحيمي، مشاكل األطفال - 1
  .269المرجع نفسه، صمحمد مصطفى أحمد، - 2
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  :جتماعيةمشكالت إ/ج 

التي قد تؤثر بصور  ةجتماعيثير من األطفال لبعض المشكالت اإليتعرض الك

جتماعية هي نتاج ضروري ويعتقد الكثير أن المشكالت اإل. معليه ةوبدرجات مختلف

  .األسرةألمراض 

  :جتماعية في النقاط التاليةويمكن التطرق للمشكالت اإل

أو وفاة أحد الوالدين أو كليهما واستمرار  مثل الطالق أو الهجر: نحالل األسرةإ -

ثير بالعمل ليبقى بعيدا عن نشغال الكة، قد يستخدم أحد الزوجين حجة اإلالخالفات الزوجي

اسات أن أكثر المتضررين من اإلنحالل ألطول فترة ممكنة، وترى بعض الدر البيت

مما يجعلهم  ،األسري هم األطفال ألنهم سوف يعيشون في بيئة إجتماعية غير سوية

يواجهون صعوبات ومشكالت عديدة تؤثر على توافقهم اإلجتماعي، ومن أهم هذه 

الصعوبات الخالفات المستمرة بين الوالدين وعدم قدرة الطفل على التعامل مع والديه 

 ةوبالتالي تقل القدر ،والصعوبات المادية التي تواجه خاصة األم الحاضنة للطفل ،حريةب

  .على إشباع حاجات الطفل األساسية

م في الحد األدنى، األسرة التي يعيش فيها األفراد تحت سقف واحد ولكن تكون عالقته -

لتزام ث اإلحي ويفشلون في عالقاتهم معا، وخاصة من البعض بعضهمب وكذلك إتصاالتهم

وذلك بحرمانه من  ،نعكاس سلبي على الطفل، وهذا له إبتبادل العواطف فيما بينهم

ترتب عليه توترات نفسية واجتماعية تؤدي إلى توتر شبكة يوهذا ،العواطف األسرية 

  .العالقات اإلجتماعية األسرية

األمراض النفسية داء الدور نتيجة فشل الإرادي في آالمشاكل الداخلية التي تتسبب عن  -

ية مثل التخلف العقلي ألحد أطفال األسرة أو ألحد الزوجين، وكذلك األمراض قلأو الع

  .المزمنة في األسرة

والحضارية له أثار  والتعليمية إضافة إلى فقر البيئة اإلجتماعية من الناحية الثقافية -

ت التي تحفز حيث أن قلة المؤثرا ،لدى الطفل خاصة ضارة ويخلق مشاكل إجتماعية

  .من حيث المهارات اإلجتماعيةالنمو  ئضئيلة فيصبح الطفل بطي طاقات الطفل
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وينتج ذلك عن العديد من العوامل الذاتية واألسرية واإلجتماعية : الــجنوح األطف -

كما يرتبط بالعوامل البيئية الداخلية لألسرة  ،المرتبطة بالجوانب الجسمية والنفسية

والعوامل البيئية الخارجية ومؤثراتها السلبية على  ،قتصاديوانخفاض مستواها اإل

نحرافي كتناول المخدرات، والسرقة إلرتكاب السلوك ا، التي تؤدي بها إلى إاألطفال

وتزداد نسبة الجنوح في المدن حيث تزداد " .واإلعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة

 .)1("نسبة األمية والبطالة ويعاني السكان من الجهل والمرض وغياب التخطيط

حيث  ،وهي واحدة من أشد المشكالت التي تعاني منها الطفولة: عمـالـة األطفـال -

والتخلي على اقتحام عالم العمل  ،تجبرهم الظروف القاسية لألسرة والمجتمع بصفة عامة

أعمال الكبار بشروط السوق  ، حيث يمارس األطفالعن طفولتهم سعيا وراء لقمة العيش

ستغالل من طرف الكبارضون إلى العنف واإلويتعر.  

  : المـل في اإلسـوق الطفــحق: سادسا

المال �: اهج الحياة إذ يقول اهللا تعالىإن مفهوم الطفل في اإلسالم مرتبط بمب  

  .46سورة الكهف اآلية   �الحياة الدنياوالبنون زينة 

حيث أمر  ،هتمت الشريعة اإلسالمية بالطفل من قبل بداية تكوينه في بطن أمهفلقد إ  

حفاظا على  ختياراإلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المسلمين عند الزواج بأن يحسنوا 

  .�العرق دساسن طفكم فإتخيروا لن �: �النبي رية الصالحة إذ يقول الذّ إنجاب

دد حقوقه قبل والدته وبعدها، إذ وح ،هتم اإلسالم بالطفل في كل أطوار حياتهكما إ  

  .عتبر الجنين كائنا حيا له حقه في الحياةإ

  :وتتمثل حقوق الطفل قبل والدته فيما يلي ••••

والدته  والموثق والمشهود عليه والمعلن وأن تكون ،حق المولود في النسب المعلوم -

 .شرعية بين األب واألم نتيجة عالقة

                                                 
  .127، ص 1995، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1عبد الغني الديدي، التحليل النفسي للمراهقة، ط - 1
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وال تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم �: إذ يقول اهللا تعالى. حق الطفل في الوجود -

فال يعتدى عليه باإلجهاض أو بأي وجه من وجوه . 151سورة األنعام اآلية  �اهموإي

 .أو العاهاتاإلساءة التي تحدث التشوهات الخلقية 

 .حقه في اإلرث وهو جنين -

مثل تأجيل إقامة الحد على طن أمه من كل المؤثرات التي تلحق به الجنين في بحماية  -

 .األم الحامل حتى تضع حملها

 .أو أنثى اكان ذكر اأن يقبل جنسه سواء -

  :أما حقوق الطفل بعد الوالدة فهي ••••

ومن المادية حق الملكية والميراث  ،لكل طفل بعد الوالدة حقوق مادية ومعنوية -

على تكريم  من المعنوية الدين واإلنتماء لوطنه، فقد حث اإلسالمو ،والوصية والهبة

كل �الشأنبهذا  �فقال رسول اهللا . حتفاء به عن طريق العقيقةالطفل عند والدته واإل

 .�ىويسم ه يوم سابعه ويحلقغالم مرتهن بعقيقة تذبح عن

أن يحسنا من حق الولد على الوالدين �: �ختيار أفضل األسماء حيث قال رسول اهللاإ -

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا �: وقال. �أدبه ويحسنا إسمه

 .�أسماءكم

يرضعن أوالدهن حولين  والوالدات�: حقه في الرضاعة الطبيعية إذ يقول اهللا تعالى -

 .�كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

 .حق الختان للذكور -

النفقة ما أفضل �: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حقه في الحضانة والنفقة إذ يقول -

 . �ينفق الرجل على أوالده

من ال يرحم الناس �: �إذ يقول رسول اهللا والحنان حقه في العطف والحب والرحمة -

 .�ال يرحمه اهللا

فكـل هذا يـدل على واجب اإلهتمــام بالطفل كـي يحصل على النمـو 

عاجز على أن  ،ره وضعف امكاناته الذاتيةصألن الطفل نظرا لق" .الصحيـح والسليـم
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لك كان ذل )1("يمارس حقوقه بنفسه في كثير من األحيان أو على األقل عاجز عن حمايتها

  .في اإلسالم الطفل محط عناية خاصة

  :)∗∗∗∗(هتمام العالمي بحقوق الطفلاإل: سابعا

مرتبطا بأسرته المسؤولة عن أمنه  المجتمعات القديمة كان ظلإن الطفل في      

ألن الطفل ال يستطيع القيام بشؤون  ،وصحته وتعليمه، فكل مشكالته كانت تحل عشوائيا

قد ذكرت ف وعليه ،نفسه وال بتوفير حاجاته وال بتأمين سالمته وال بإعداد نفسه للمستقبل

ن خالل مبادئ وذلك م ، ا للطفلمجتمعات بواجب تقديم أفضل ما لديهمم المتحدة الاأل

  : إعالن حقوق الطفل والتي سنوضحها في النقاط التالية

، من دون أي يجب أن يتمتع الطفل بكافة الحقوق الواردة في هذا اإلعالن: المبدأ األول -

الدين أو الرأي السياسي أو أو اللغة أو ،ستئثار أو تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنسإ

  .خر له وألسرته وة أو الميالد أو أي وضع آأو الثرأو األصل  ،خررأي آ

فرص الوأن تتاح له  ،يجب أن يكون للطفل حق التمتع بوقاية خاصة: المبدأ الثاني -

وغير ذلك لكي ينشأ من النواحي البدنية والروحية و  ،والوسائل وفقا ألحكام القانون

وفي سبيل تنفيذ أحكام .اإلجتماعية على غرار طبيعي وفي ظروف تتسم بالحرية والكرامة 

  .عتبار األعظم لمصالح الطفلنون في هذا الشأن يجب أن يكون اإلالقا

سم وبجنسية ف بإمنذ والدته الحق في أن يعر يجب أيضا أن يكون للطفل: المبدأ الثالث -

  .معينة

 ن يكون له الحق، وأجتماعيلتمتع بمزايا األمن اإليجب أن تتاح للطفل ا :المبدأ الرابع -

عاية والوقاية في صحة وعافية، وتحقيقا لهذا الهدف يجب أن تمنح الر اأن ينشأ وينمو في

ية والمأوى وينبغي أن يكون للطفل الحق في التغذية الكاف ،وبعدها له وألمه قبل والدته

  .والرياضة والعناية الطبية

ة والرعاية التي تقتضيها حالة الطفل بييجب توفير العالج الخاص والتر :المبدأ الخامس -

  .سبب إحدى العاهاتبالمصاب بعجز 
                                                 

 .152، ص 2001عصام أنور سليم، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،  -  1
، ص ص ص 1998، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، 1جليل وديع شكور، الطفولة المنحرفة، ط: مصدرها)  ∗(
41 ،42 ،43. 
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قدر بولكي تكون للطفل شخصية كاملة متناسقة يجب أن يحظى   :المبدأ السادس -

وعلى كل  ،امكما يجب أن ينموا تحت رعاية والديه ومسؤوليته ،اإلمكان بالمحبة والتفهم

ل صويجب أن ال يف ن من الناحيتين المادية واألدبية،حال في جو من الحنان يكفل له األم

وعلى المجتمع والسلطات  هل حياته إال في حاالت إستثنائية،الطفل عن والديه في مست

وألولئك الذين  ،مين من رعاية األسرةوحرالعامة أن تكفل المعونة الكافية لألطفال الم

صة تخقه أن تتولى الدولة والهيئات المومما يجدر تحقي. ليست لديهم وسائل رغد العيش

 .األخرى بدل المعونة المالية التي تكفل إعالة األسرة الكبيرة العدد

لى للطفل الحق في الحصول على وسائل التعليم اإلجباري المجاني، ع :المبدأ السابع -

 هذه الوسائل ما يرفع مستوى ثقافته كما يجب أن تتيح له ،األقل في المرحلة اإلبتدائية

وحسن تقديره لألمور وشعوره بالمسؤولية األدبية  ،العامة ويمكنه أن ينمي قدراته

ويجب أن يكون تحقيق خير مصالح . صبح عضوا مفيدا في المجتمعجتماعية، لكي يواإل

 أكبر تقععلى أن  ،رشادهديه أولئك الذين يتولون تعليمه وإعلى هالطفل المبدأ الذي يسير 

فرصة للترفيه عن نفسه تبعة في هذا الشأن على عاتق والديه، والواجب أن تتاح للطفل 

لى إوالتربية ي التعليم ب أن يستهدفا نفس الغاية التي يرماللذين يج ،باللعب والرياضة

ستمتاع ، أن يعملوا على إتاحة اإلوعلى المجتمع والذين يتولون السلطات العامة ،بلوغها

 . الكامل بهذا الحق للطفل

ويجب أن يكون للطفل المقام األول في الحصول على الوقاية واإلغاثة   :المبدأ الثامن -

 .في حالة وقوع الكوارث

مال والقسوة إلهيجب ضمان الوقاية للطفل من كافة ضروب ا :المبدأ التاسع -

ومن . تجار به بأية وسيلة من الوسائلوينبغي أيضا أال يكون معرضا لإل ،لستغالواإل

كما يجب أال يسمح له بأي حال من  ،الواجب أال يبدأ إستخدام الطفل قبل بلوغه سنا مناسبة

ترض عأو يعرقل وسائل تعليمه أو ي ،أو عمال  قد يضر بصحته ةال أن يتولى حرفاألحو

 .  العقلية ية أوقنموه من الناحية البدنية أو الخل طرق

 تبثالتي قد  ،يجب أن تتاح للطفل وسائل الوقاية من األعمال والتدابير :المبدأ العاشر -

وأن تتسم تنشئته بروح  ،في نفسه أي نوع من التمييز من الناحيتين العنصرية أو الدينية
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وأن  ،محبة السالم واألخوة الشاملةك بوكذل ،التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الشعوب

يشعر شعورا قويا بأن من واجبه أن يكرس كل ما يملك من طاقة ومواهب لخدمة إخوانه 

  .في اإلنسانية

  .)∗∗∗∗(مؤتمرات البيت األبيض العالمي لحقوق الطفل: ثامنا

رعاية تعتبر الواليات المتحدة األمريكية نموذج للدول المهتمة والمتقدمة في مجال  

الطفولة، وقد ظهر هذا واضحا من مؤتمرات البيت األبيض  للطفولة والشباب والتي تعقد 

  .ة األمريكيةكل عشرة سنوات بواشنطن عاصمة الواليات المتحد

  : 1909فمبر سنة وعتبارا من أول  ني أهم  ماجاءت به هذه المؤتمرات إوفيما يل

  ".1909: " المؤتمر األول

  : ؤتمر ما يلي أهم ما  جاء به الم

ة ، واألطفال يجب أن نيما جاءت به المد سمىائلية واألسرة  هي أحسن وأة العإن الحيا -

 إال  للحاجات الضرورية والقصوى، ونتيجة لهذا المـؤتمر أنشـئ   ال ينزعوا من أسرهم

وهذا المكتب يعد من أولـى المؤسسـات   .شؤون األطفال  ىمكتب لألطفال  لإلشراف عل

  .لألطفال الميةالع الحكومية

  : 1919المؤتمر الثاني 

ألطفال واألمهـات  حيث صحة ا من هتم هذا المؤتمر بمستويات رعاية األطفال ،إ

لك بحماية األطفال الذين في حاجة إلى خـدمات مـن نـوع    الداخلة في القوى العاملة، كذ

  .خاص

  :1930المؤتمر الثالث 

، فأصدر المؤتمر قراراته عـن  يةئوالوقا المؤتمر بالذات بالناحية الصحية هتم هذاإ

ن قـانون الضـمان   ونتيجة لـذلك تضـم   ،والوقاية من األمراض تمام بصحة الطفلهاإل

  :اية الفئات التاليةعجتماعي األمريكي راإل

                                                 
 .282، 281، 280محمد مصطفى أحمد، المرجع نفسه، ص ص ص : مصدرها)  ∗(
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خـدمات رعايـة     –صحة األمومة والطفولـة   -األطفال العاجزين  -األطفال المعوقين 

  .الطفولة

  :1940المؤتمر الرابع 

  .جاء به عن األطفال، والشباب في ظل الديمقراطية  واحتياجاتهمأهم ما 

  .1950المؤتمر الخامس 

ـ هتم بنتيجة القدرات، والصفات العقلية، والعاطفية والروحية الضرورية لسعادة الإ  ردف

  .والمواطن

  .1960المؤتمر السادس 

  .ؤتمراتلمرور خمسون عاما على قيام هذه الم" العيد الذهبي"يعتبر هذا المؤتمر 

  :وقد جاء هذا المؤتمر بالتوجيهات التالية

ت المحليـة أن تفـرض   ل للمجتمعاالمتحدة أن تصدر تشريعا يخو اتلكل والية بالوالي

جتماعية مسؤولية رعاية وحماية األطفال المهملين، وتقدم الخـدمات  على أي مؤسسة إ

  .الممكنة لهم وألسرهم المحتاجة للخدمات

  .1970المؤتمر السابع 

ول مـا  لة عن الشباب تدور حنادى المؤتمر بضرورة وأهمية عقد مؤتمرات منفص

  :يلي

التعليم  –المخدرات ونواحي اإلدمان المختلفة  –التعاون العنصري  –البيئة الخارجية  -

  . فتقار والعمالةاإل –الحقوق المدنية  –الفقر  –

  : )∗∗∗∗( ميثاق حقوق الطفل العربي: تاسعا

ق الطفل العربي البد من اإلشارة إلى أن األطفال دون سن الكالم عن حقو عند

لون في مجتمعنا العربي حسب ميثاق أعمال الدورة السادسة لمجلس يشك ،الخامسة عشر

جم المجتمع جتماعية بالدول العربية الخليجية،نسبة مهمة من حوزراء العمل والشؤون اإل

أن تتأثر بالبيئة و داألطفال البني أن خصائص وقدرات وهذا يع تصل أحيانا إلى النصف،

                                                 
 .50، 49، 48جليل وديع شكور، المرجع نفسه، ص ص ص : مصدرها)  ∗(
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المحيطة بهم وبالظروف اإلجتماعية واإلقتصادية السائدة، األمر الذي دفع الحكومات في 

العام الذي أعلنته األمم المتحدة عاما دوليا للطفل،  م1979من عام  االوطن العربي وابتداء

فصارت  قضايا الطفولة محورا لإلهتمام  ،ألن تعطي أهمية خاصة لهذه الشريحة البشرية

 ،والمناقشة، فكثرت اإلجتماعات والندوات بحيث تشكلت رؤية واضحة للحقوق األساسية

التي ينبغي أن يتمتع بها الطفل العربي، ولقد جاء ميثاق حقوق الطفل العربي نتيجة للجهود 

  .العربية المشتركة في هذا المجال

م بعد إقراره من قبل وزراء  1984ديسمبر من عام في ولقد صدر هذا الميثاق

والتفكير في هذه  وذلك بعد مرحلة من الدراسة والمراجعةالشؤون االجتماعية العرب، 

، ومن أهم التي بقيت غائبة عن ساحة التشريعات العربية إلى سنوات قليلة ،القضية المهمة

د وهو أن الجه، الدول العربية إلصدار هذا الميثاق حسب األمانة العامة لجامعةالدوافع 

م تشكيل لجنة مازالت غير كافية فت. تنمية ورعاية األطفال في الوطن العربي المبذولة في

مة عربية ومما جاء أيضا في الميثاق ضرورة إنشاء منظ. للطفولة في الدول العربية

على المشاركة أجيال عربية مثالية قادرة توفير الخدمات األساسية لتنشئة وذلك ل ،للطفولة

  :وينص ميثاق حقوق الطفل العربي على األمور التالية .في جهود التنمية العربية

 .الرعاية والتنشئة األسرية -

 .  في مرحلتي ما قبل المدرسة والتعليم األساسيالتعليم المجاني  -

  .ةالتمتع بالخدمات اإلجتماعية المجتمعية والمؤسسية، المتكافلة والمتوازن -

 .همال الجسدي والروحيلطفل وحمايته من اإلستغالل ومن اإلل رعاية الدولة -

 .جتماعي والنشأة في صحة وعافيةاألمن اإل -

 .نفتاح على العالم، والنشأة على حب الخير لإلنساناإل -

  :تطبيق هذه الحقوق فإن الميثاق يسعى إلىبو

نشأ أطفالها ياتها االجتماعية لحاجات األساسية وضمانالتأمين حياة األسرة، وتوفير    -

  .في استقرار
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مراحل األساسـية  اليكون إلزاميا في  ،ام تعليمي سليم في كل دولة عربيةإقامة نظ -

  .للقادرين على مواصلته هومجانيا في كل مراحل

ام للرعاية والتربية الخاصة لألطفال المعوقين، لضمان انـدماجهم فـي   ظتأسيس ن -

 .الزدهار مواهبهموللموهوبين إلتاحة الفرص أمامهم الحياة الطبيعية 

إقرار الميثاق خطوة مهمة وبداية صحيحة، إنما ينبغي العمل الجاد في سبيل تنفيذ أحكـام  

يعات داخل كل بلد عربـي  من خالل وضع تشر ،هذا الميثاق، وتحويله إلى واقع محسوس

  .لتكامل والشمول والتنمية المتكاملةمع التأكيد على مبدأ ا ،لتزام به والحماية لهلتأمين اإل

  :)∗∗∗∗(حقوق الطفل في التشريع الجزائري: عاشرا

التـي   20/11/1998في  تفاقية المتعلقة بحقوق الطفللقد صادقت الجزائر على اإل

 فـل التـي تتك  ،عتراف  الكامل بدور وحقوق وواجبات الوالدين أو العائلـة اإل :جاء فيها

الحق فـي التربيـة علـى     هذه اإلتفاقية إلى أن الطفل لهية وحماية األطفال، وتشير برعا

   .أساس المساواة في الحظوظ وأن يكون التعليم إجباريا ومجانيا للجميع 

يته من طفل حمالتفاقية حقوق الطفل  أنه يحق لوتعترف كل الدول المصادقة على إ

أو بنمـوه  را بصحة الطفل اداء أي عمل يرجح أن يكون ضومن آ ،اإلستغالل اإلقتصادي

دعت رئيسـة جمعيـة ترقيـة    وفي هذا السياق  .البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي

 ،منظمة اليونيسيف إلى ضرورة تحويلها إلى قوة ضغط" بن حبيلس" المرأة الريفية السيدة 

في نفس الصدد عن  عوبات  التي تواجه األطفال، معربةحتى تتمكن من القضاء على الص

إلـى   مشيرة ،لذي تناقش فيه قضايا الطفلل الفاتح من جوان اليوم الوحيد اإستيائها من جع

  .  على المستوى الوطني حتمية اإلهتمام بجميع األطفال

                                                 
 . www.google.comك حداد، وضع الطفل في الجزائر،عبد المال: مصدزها)   ∗(
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  :تعريف عمالة األطفال: أوال

إذ لم تعرف استعماله الشعوب  ،األطفال من المفاهيم المستحدثة عمالة يعتبر مفهوم  

فلم تعرف عمالة األطفال إال قدرا محدودا من . القديمة رغم تواجده كموضوع

وفي الكشف عن العوامل  ،ختلفت اآلراء في محاولة فهم مسببات الظاهرةحيث إ،اإلهتمام

  .التي تدعمها

لحجم والمخاطر ومستويات تختلف من حيث ا ،هي مشكلة عالمية خطيرة"فعمالة األطفال 

أن عمالة األطفال تتناول أنواع  ،ولذلك يميز بعض خبراء منظمة العمل الدولية المراقبة،

فهو ذلك العمل  .)1("كالعمل في الصناعات والمهن الخطيرة ،مقبولمعينة من العمل الغير 

مما يؤثر على صحته ونموه البدني والذهني ويحرمه  ،ثقيلة على الطفل االذي يضع أعباء

  .دائمة بالطفل امن التمتع بطفولته ويلحق أضرار

بل والعمل الشاق إبان فترة  ،دخول األطفال إلى سوق العمل: "ويقصد بها أيضا  

جتماعية ويحرمهم من إشباع حاجات البدنية والنفسية واإلبشكل يضر بصحتهم  ،طفولتهم

  .)2(" الطفولة

بل تتعدى إلى  ،وعمالة األطفال ال تتوقف عند حد العمل في سن صغيرة فحسب  

خالقية في والممارسات الغير أ ،وهذا بتعرض الطفل لشتى أنواع المخاطر ،أخطر من ذلك

وفي أعمال ال تتناسب مع «حيث يعمل الطفل في ظروف سيئة  ،العديد من المجتمعات

بل وتساهم في إعاقة  ،العقلية العمرية وال تتوافق مع إمكانياته الجسمانية وقدراته مرحلته

  .)3("األطفال عن التعليم والتدريب واكتساب المهارات الذهنية

  :األطفال تعتبر استغالال في الحاالت التاليةوقد قررت اليونيسيف أن عمالة 

 .عند ما يعمل الطفل وهو صغير في السن -

 .الطفل ساعات عديدة في العمل عندما يمضي -

 .وفي ظروف قليلة النظافة وخطيرة ،عندما يعمل الطفل في الشارع -

                                                 
 . WWW.Google.arكريم محمد حمزة، عمل األطفال، - 1
المفاهيم اإلجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة، دار قباء للطباعة والنشر محمد محمد بيومي خليل، تنمية  - 2

  .162، ص 2003والتوزيع، القاهرة، 
 . WWW.Google.ar،  15/12/2004، عبد الفتاح الشهاري، عمالة األطفال والحقوق المهدورة - 3
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 .عندما تكون أجرة الطفل غير كافية لسد اإلحتياجات الضرورية -

 .ل عن التعليمعندما يعرقل العمل الطف -

 .العنف اللفظي أو البدني: مثل –المس بشرف الطفل  -

 .عندما يكون العمل يؤثر سلبيا على الطفل نفسيا وصحيا واجتماعيا -

  :مـال في العالـنبذة تاريخية عن عمالة األطف: ثانيا

أي أنها قديمة تمتد جذورها في  ،إن عمالة األطفال ظاهرة مرتبطة بالتواجد البشري  

وقصص تمتلئ الكتب التي عنيت بتاريخ اإلنسانية بأمثلة " عمق التاريخ اإلنساني، حيث 

وغير ذلك من أنواع  ،في سن مبكرة سخرةعن وأد األطفال وتشريدهم وتشغيلهم  ،حزينة

أن ون حتى أن بعض المفكرين يذكر. السلوك غير اإلنساني الذي كان يواجه األطفال

أو بيعهم وتباطؤ حمايتهم حتى من استغالل  ،نبذ األطفالهناك حاالت عديدة ومتكررة ل

  .)1("آبائهم لهم

وكانت  ،نشطة اإلقتصادية ألسرهموقد ساهم األطفال في السابق بقدر كبير في األ  

  .مقتصرة على مساعدة األولياء في األعمال الزراعية والمنزلية وفي سن جد مبكرة

وارتفاع نسبة  ،بإنجابها لعدد كبير من األطفال"كانت األسرة تمتاز  الوسطىوفي العصور 

لذا كان الطفل يدخل بعد سنوات قليلة  ،وتراجع معدل الحياة بين الراشدين ،الوفيات بينهم

حيث يقوم بآداء نفس أعمالهم وأنشطتهم  ،من عمره إلى حياة الراشدين بشكل مبكر جدا

  .)2("أسرتهفيغطي مصاريفه وبعض مصاريف 

بارتباط  ،رباووتميزت ظاهرة عمالة األطفال في فترة ما قبل الثورة الصناعية بأ

وفي نهاية . جل تحقيق معاشهاة تستعين بأبنائها من أاألسرة باألرض فكانت هذه األخير

نتيجة ظهور الثورة  ،القرن الثامن عشر ميالدي حدث تطور سريع في التكنولوجيا بأوربا

طبقة من رجال الصناعة والتي حلت محل الألرستقراطية الزراعية "الصناعية فبرزت 

أقصى ضروب اإلحتكار إلى جانب زيادة معدالت الطبقة العاملة التي شهدت  ،القديمة

                                                 
االجتماع، الطفل والشباب في إطار التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، دار المعرفة  أعضاء هيئة التدريس لقسم علم - 1

 .11، ص 2002الجامعية، اإلسكندرية، 
 .87سوالمية فريدة،  المرجع نفسه، ص  - 2
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وتفضيل أصحاب األعمال  ،ستغالل نتيجة الهجرة الضخمة من الريف إلى المدينةواإل

   )1(."أجورهم لألطفال إلنخفاض

ن أن ساعات ألطفال في المناجم وبيظروف عمل ا"أوضح  Villermeوفي تقرير للباحث 

والعمل  ،ساعة ونصف يوميا ةهي نفسها ساعات عمل الراشدين وهي ثالثة عشر ،العمل

اإلحصائيات أن عدد األطفال العاملين بالمصانع  توبين .حتى الليل في دهاليز ضيقة

ء عدد تم إحصا 1847وسنة  ،من عدد العمال آنذاك %12قدر بـ  1840والمناجم لسنة 

وفي المناجم قدر بـ  ،سنة في مؤسسات صناعية 13 طفل تقل أعمارهم عن 113.000

  .)2("سنة 13و 12طفل أعمارهم بين  8300

، حول مجرى اعية وما صاحبها من تطور سريعن ظهور الثورة الصنوبالتالي فإ

وهذا الرتباطها  التصبح أكثر كثافة وانتشار ،وغير من طبيعتها ظاهرة عمالة األطفال

ألطفال يعملون أن ا"، حيث أوضحت الدراسات التي أجريت في تلك الفترة ،بعامل التصنيع

العمل في المحالت  :بل وينافسون البالغين على تلك األعمال مثل ،في أنشطة متنوعة

والمطاعم والمصانع الصغيرة والورش، فيتعاملون مع ماكينات خطيرة وقد ينتقلون من 

  .)3("منزل إلى آخر لبيع السلع

  : ن رئيسيينيوكان أرباب العمل يستعينون بعمل األطفال لسبب

مما جعل أرباب العمل يستعينون  ،نتشارهالتطور الملحوظ للتصنيع وسرعة إ -

 .وغيرها ل داخل المصانع والمناجم والمطاحنللقيام بمختلف األعما ،باألطفال

من حيث  ،وال تشكل عبئا على أصحاب العمل ،أن عمالة األطفال كانت رخيصة -

 .األجور

حيث كان اإلتجاه الشائع بأنها مضرة  ،ولقد تضاربت اآلراء بشأن عمالة األطفال

دي ظهر العديد من الكتاب المؤيدين ولكن في بداية القرن التاسع عشر ميال. لصحة الطفل

 الرأيغير أن الرأي العام وقف خالل ثالثينيات القرن الماضي ضد . لعمالة األطفال
                                                 

، ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية1، ط - مأساة حضارية في األلفية الثالثة -محمد سيد فهمي، أطفال الشوارع - 1
 .275، ص 2000

 .66سامية شرفة ، المرجع نفسه، ص  - 2
 .05عال مصطفى، عزة كريم، المرجع نفسه، ص  - 3
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أصدر البرلمان البريطاني  ،وخالل النصف األخير من القرن التاسع عشر ميالدي. األخير

ن زجوا في ، الذيكان الهدف منه هو منع استغالل األطفال"و.أول تشريع لحماية الطفل

وعند صدور هذا القانون أعتبر أنه يمثل تدخال في حقوق رب  ،المصانع والمناجمب العمل

الذين يتم استغاللهم في  ،ولم ينتقل اإلهتمام من رعاية األطفال. األسرة وواجه مقاومة

الصناعة إلى اإلهتمام برعايتهم في المنزل والمدرسة والمجتمع بشكل عام سوى في القرن 

على المستوى  ،جتماعيةبحدوث تغيرات إقتصادية وسياسية وإالذي يتميز . )1("العشرين

ة األطفال فانتشرت ظاهرة عمال ،العالمي واتساع الهوة بين العالم المتقدم والعالم المتخلف

وحتى الذين يعملون في دول متقدمة هم في الغالب من  ،خاصة في دول العالم الثالث

هناك ما يقرب مليون طفل من  :ففي الواليات المتحدة األمريكية مثال. أصول دول متخلفة

حيث أكدت ، وهكذا تفاقمت ظاهرة عمالة األطفال بشكل خطير. ي يعملون بهاكأصل مكسي

لها انعكاسات وخيمة على  ،واألبحاث أن عمالة األطفال في سن مبكرة مختلف التحقيقات

  .الصحة النفسية والجسمية للطفل

  : مـحجم ظاهرة عمالة األطفـال في العال: ثالثا

وحتى  ،نتشارا ملحوظا خاصة في الدول المتخلفةلقد عرفت ظاهرة عمالة األطفال إ  

من  في العالم المتقدم هم في أغلب األحيانن غير أن الذين يعملو ،في دول العالم المتقدم

طفال تفاقم ظاهرة عمالة األمما أدى إلى  .صاديا واجتماعيا وثقافياتاق أصول دول متخلفة

بل  ،عند حد العمل في سن صغيرة فقط وال تتوقف ،في مختلف أنحاء العالم بشكل كبير

  .يتعرض األطفال للعديد من الممارسات الغير أخالقية في العديد من المجتمعات

مليون طفل عامل في  246إلى وجود  2002ويشير تقرير منظمة العمل الدولية لسنة "

حيث يبلغ عدد األطفال العاملين في  ،سنة 17سنوات إلى  5العالم يعملون بين عمر 

مليون ممن يعملون في تلك األعمال  11و ،مليون 179ظروف عمل خطيرة بــ 

مليون من األطفال العاملين في العالم هم دون  73و ،الخطيرة هم دون سن الخامسة عشر

                                                 
 .04عال مصطفى، عزة كريـم، المرجع نفسه، ص  - 1
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ويعمل هؤالء األطفال في ظروف خطيرة وسيئة للغاية مثل  .)1("سن العشرة سنوات

العمل و ،المناجم والمصانع والتعامل مع مواد كيماوية ومبيدات الحشرات في الزراعة

حيث يحرص  ،وفي أماكن تنعدم فيها الشروط الصحية ،لفترات طويلة على آالت خطيرة

أوضحت وفي هذا الصدد  .أرباب العمل على إبعاد األطفال العاملين عن سلطة القانون

أن حجم عمالة األطفال في قارة آسيا يقدر  ،إحصائيات صادرة عن مكتب العمل الدولي

أما أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي فبلغت النسبة  ،%32 تليها إفريقيا ،%61بنسبة 

فلم تشمل إحصائيات  ،أما عدد األطفال العاملين في البلدان المتقدمة صغير نسبيا ،07%

، في أوربا وأمريكا الشمالية اليونيسيف األطفال العاملين الموجودين في العالم المتقدم

  .ستراليا واليابانوأ

تجرى المتاجرة  " وإن كانوا غير مرئيين حيث ،يتواجدون في كل مكانفاألطفال العاملون 

 5.7ان أخرى من اإلستعباد أو يجبرون على العمل لسداد دين أو ألو مليون، 1.2فيهم 

مشاركة في أو ال مليون، 1.8أو اإلنخراط في الدعارة والعروض والمواد اإلباحية  مليون،

  .)2(  "مليون 0.6نشطة غير مشروعة بـ وغير ذلك من األ ،مليون 3نزاعات مسلحة 

مليون طفل  211نجد أكثر من  2005أنه في سنة : لموند الفرنسيةا"ولقد أشارت جريدة 

من البلدان النامية  اصةوخ ،سنة يضطرون للعمل في العالم 14سنوات إلى  5ما بين 

الشركات المتعددة وفي مقدمة المستفيدين من عمل الصغار تأتي  ،حيث اليد العاملة زهيدة

  .)3("الجنسية ومنها شركات التبغ والموز والكاكاو

فإنه يجرى استغالل عشرات اآلالف من  ،في ماالوي حيث توجد شركات التبغ: مثال

ويقوم األطفال بين السابعة والثامنة من العمر في . األطفال في قطف أوراق التبغ وتنشيفها

وكذلك في ساحل العاج في  ،ساعة يوميا 12 اإلكوادور بالعمل في مزارع الموز لمدة

عات طويلة ويقطعون مسافات طويلة ساليعملون "فالكثير من األطفال . زراعة الكاكاو

                                                 
  .WWW.Google.ar، 2006لعام  95تقرير األمين العام، وضع حد لعمل األطفال، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  - 1

2- LUnicef, child protection from violence, exploitation and abuse.  
، المؤسسة الجامعية للدراسات 1جنائي وتنامي الجرائم األخالقية المعاصرة، ط –عباس محمود مكي، الخبير النفس - 3

 .287، ص 2007والنشر والتوزيع، بيروت، 
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وال يستطيعون أن يستريحوا وال تتوفر لديهم إال بعض األوقات  ،في الذهاب واإلياب أيضا

  .)1("التي يختلسونها

حيث أشار مكتب العمل الدولي  ،المنازليعمل األطفال في الورش الصناعية وفي و

تشكل العمل األول للفتيات ما دون  ،إلى أن الخدمة المنزلية 2005في نشراته سنة "

مع اإلشارة إلى أن ما بين عشرة . )2(" وهو ما يدعوا إلى القلق. السادسة عشرة في العالم

  .وء المعاملةماليين منهن يقعن ضحية اإلستغالل كالتعذيب والتعديات الجنسية وس

  :بعض األمثلة عن عمالة األطفال في دول العالم: رابعا

حوالي ثلث األطفال العاملين في " ،يبلغ حجم األطفال العاملين في الهند :الهنـــد -1

مليون طفل  20بــ سريعة فاإلحصائيات الرسمية تقدر عددهمويزيدون بمعدالت  ،العالم

وبعض المصادر  ،مليون طفل عامل 55بـ اسي، بينما تقدر منظمة جنوب شرق آعامل

ويرجع إنتشار عمالة األطفال في الهند إلى الفقر  ،مليون طفل عامل 100ترفع العدد إلى 

من  % 80مع انخفاض مستوى المعيشة خاصة في الريف حيث يعيش  ،في المقام األول

 .)3("السكان

أقليات عشائرية فهم "أو إلى  ،لين في الهند ينتمون إلى أسر فقيرةماوغالبية األطفال الع

وكعينة  ،مقابل أجور ضئيلة جدا ،ساعة 16إلى  12يعملون في ظروف جد صعبة ما بين 

وهذا مقابل أجرة يومية تقدر  ،على ذلك نجد عملهم لدى مؤسسات خاصة بصناعة السجاد

وعها في حين تساهم هذه الصناعة في اإلقتصاد الهندي بمبالغ يقدر مجم ،بثالثين سنتا فقط

  .)4("مليون دوالر سنويا 584بـ 

فإنهم يتوجهون للعمل في  ،سنوات 6ومعروف أن األطفال في الهند عندما يبلغون 

لتدريبهم على سنوات 10بلوغ من األطفال  حيث تنتظر بعض القبائل الهندية. ةسن مبكر

  .والبيع والشراء في األسواق استخدام المحراث في المزارع وإجادة جني المحصول

                                                 
 . 53جليل وديع شكور، المرجع نفسه، ص  - 1
 .53عباس محمود مكــي، المرجع نفسه، ص  - 2
 .05عال مصطفى، عزة كريم، المرجع نفسه، ص  - 3

4-  Liza Krug, les enfants d’abord(travail des enfants) N° 3,LUNICEF, 1995, P 1. 
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ألف طفل في سن الثامنة  20أنه يوجد  لعمل الدولي التابع لألمم المتحدة،ويوضح مكتب ا"

  .)1("يعملون في مصانع الكبريت في الهند

وهو عمل شاق  ،صهر الزجاج"كما يعمل األطفال أيضا في مجال صناعة     

وتقطيع فران مرحلة من بينها التسخين الشديد للزجاج في األ 32يمر بنحو  ،وخطير

أو األجزاء المستعملة التي يجرى إعادة تصنيعها واستخدام  ،األجزاء التي يتم صهرها

  . )2(" المواد الكيميائية

يعملون "أن األطفال في البنغالداش  1995أظهرت دراسة أجريت سنة : البنغـالداش -2

وتكسير من ضمنها العمل في صنع الطوب  ،نوع من األعمال المختلفة 300فيما يزيد عن 

إضافة  ،أو في الشوارع وتصليح الدراجات الهوائية ،الحجارة والبيع في مخازن تجارية

ات مفيديرالية الدولية للنقابكشفت الككما  .)3("إلى العمل المنزلي وجمع القمامة والنفايات

 ،عن طريق اإلغالق عليهن ،ل فتياتورشة خياطة تشغّ" هناكأن  1996الحرة سنة 

 .)4("ساعات في اليوم تحت الحراسة المشددة خوفا من اكتشافهم 10ويعملن أكثر من 

  حيث يفوق عددهم  جدا إن عدد األطفال العاملين في أندونيسيا كبير: أندونيسيــا -3

والتي  ،وهناك بعض العادات الغريبة التي تعيشها األسرة األندونيسية الفقيرة طفل،مليون 2

حيث تقوم بإعطاء طفلها إلى أسرة أخرى لتتبناه ويعمل  ،تعاني من ظروف حياتية صعبة

 .سنوات 9و 8ويكون سن هؤالء األطفال يفوق  ،لديها

تنظيف  :مثل ،كما يعمل األطفال في الزراعة والصناعات الصغيرة وفي الشوارع

حيث " ،جد صعبة جائر ويعمل هؤالء األطفال في ظروفسالواألحذية وبيع الصحف 

مثال في مصانع السجائر  ،ساعة يوميا12تصل عدد ساعات العمل في اليوم الواحد إلى 

وفي الحضر قد  ،جر على شكل أشياء عينية مثل الطعام أو الملبسوفي الريف يكون األ

                                                 
 .253،ص1996، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1في العالم الثالث، طعلي وهب، خصائص الفقر واألزمات االقتصادية  - 1
 .52عباس محمود مكــي، المرجع نفسه، ص  - 2
 .57جليل وديع شكور، المرجع نفسه، ص  - 3
 .140سوالمية فريدة، المرجع نفسه، ص  - 4
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من أجر  %80أو  % 70يدفع األجر سنويا أو كل بضعة أشهر، ويبلغ عادة حوالي 

  .)1("البالغ

ألف  300بأن أكثر من  2001تشير إحصائيات سنة " :الواليات المتحدة األمريكية -4

في الفالحة والحرث وجمع المحاصيل والمجاالت  ،طفل يعملون في مجال الزراعة

وهناك أعداد  )2("عمليات جمع األسمدة واستخدامها ونشرها :مثل ،الخطيرة على صحتهم

يبيعون البيتزا، والجرائد ويغسلون  ،لفةكبيرة من األطفال يتوزعون في أماكن مخت

غير أن هؤالء  ،السيارات ويعملون في المطاعم لغسل الصحون وغيرها من األعمال

 ،األطفال العاملون أغلبهم أبناء المهاجرين الذين ال يملكون إقامة شرعية في أمريكا

 .ريكيةوبعضهم قادمين من دول التنية أو كاريبية مجاورة للواليات المتحدة األم

  :عمالة األطفال في العالم العربي ظاهرة حجم: خامسا

واألدلة على نموها أنها  ،تعتبر عمالة األطفال مشكلة حقيقية في المنطقة العربية  

وفي األعمال  ،وخاصة عمل األطفال في القطاع غير الرسمي ،تزداد يوما بعد يوم

ه أغلبية قوانين يالموسمية الزراعية والعمل في الشوارع والمنازل، ورغم ما تنص عل

كشف أحدث تقرير "إال أن الظاهرة تزداد اتساعا حيث  ،العمل العربية من منع عمل الطفل

تأتي منطقة  ،مليون طفل عامل في الدول العربية 13 وجود لمنظمة العمل الدولية عن

قدمتها " خولة مطر: "وفي دراسة لــ ،)3("ونيمل 6.2: ربي في الصدارة بــالمغرب الع

أن نسبة األطفال العاملين في العالم " ،للمؤتمر اإلقليمي حول الطفولة الذي عقد في بيروت

 %5، ومن األطفال العاملين في المناطق الريفية % 20العربي دون سن العاشرة حوالي 

  .)4("في المدن

عن ظاهرة عمالة األطفال في الدول العربية " ناهد رمزي"وهناك دراسة أعدتها الدكتورة 

ماليين طفل  10إلى  9إلى أن بعض الدول العربية تضم ما بين "والتي أشارت من خاللها 

                                                 
  .13عال مصطفى، عزة كريم، المرجع نفسه، ص  - 1
 .52ص  عباس محمود مكي، المرجع نفسه، - 2
 .21بلقاسم حوام، المرجع نفسه،  ص  - 3

4- Hamid Ali el kifaï, child labour violation of their chil hood, 04/07/2001, BBCARABIC. com 
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قبل بلوغ سن العمل القانونية إذ تصل النسبة في العراق إلى  ،يعملون في قطاعات مختلفة

  .)1("%23.30وفي اليمن  ،%5.12 إلى ا تصلوفي سوري ،10.33%

فهم  ،وتتمثل مجاالت عمالة األطفال في العالم العربي في معظم مجاالت العمل المتاحة

سماك في وصيد األ ،وزراعة التبغ في جنوب لبنان ،يعملون في قطف الياسمين في مصر

والزراعة في  ،والخدمة المنزلية في مصر وسوريا والمغرب ،اليمن ومصر وتونس

السجاد في المغرب وتونس : الريف اليمني والمغربي وفي الصناعات الخطيرة مثل

أو بيع الحاجيات والقيام بغسل  ،إصالح السيارات والدباغة في مصر وفي ورشات

  .السيارات أو صبغ األحذية وبيع الصحف والسجائر في الشوارع في معظم الدول العربية

فإنها تشهد عمالة  ،التي تتميز بالغنى وارتفاع المستوى المعيشيأما دول الخليج العربي و

وخاصة في الخدمة المنزلية وهؤالء األطفال ينتمون إلى األسر القادمة  ،األطفال األجنبية

يلنديين والباكستانيين المقيمين بالخليج انكيين والتاليكالفلبينيين والسير ،من الدول األسيوية

طفل في  83000بلغ ي :في بلدان الخليج"طفال العاملين عدد األوتشير التقديرات إلى أن 

طفل  4000وفي اإلمارات العربية المتحدة  ،طفل في سلطنة عمان12000و ،السعودية

وتشير العديد من الدراسات إلى أن عدد من  .)2("طفل عامل 12000وفي البحرين  ،عامل

ألسباب متعددة منها الفقر ، يرةالدول العربية قد تأثرت بإفرازات لهذه الظاهرة الخط

  .والبطالة وفقدان األمان واإلستقرار

  : بعض األمثلة عن عمالة األطفال في الدول العربية: سادسا

جتماعي الذي أصدرته جامعة الدول العربية لقد ورد في تقرير العمل اإل: العــراق -1

األخيرة على وجه لعراق ارتبطت في السنوات باأن مساهمة األطفال في العمل "

حيث أظهرت إحدى الدراسات أن  ،سرالخصوص بظاهرة التهجير القسري الداخلي لأل

كبيع العقاقير  ،)3("من أطفال هذه األسر يمارسون أعماال ال تتناسب مع أعمارهم 72%

بينما تمارس أسرهم التسول وقد يمارس . والحبوب المخدرة والخمور وتنظيف الشوارع

                                                 
 .2006، سنة 95تقرير األمين العام، وضع حد لعمل األطفال هدف في المتناول، مؤتمر العمل الدولي الدورة  - 1
  .WWW.Google.arمنظمة العمل الدولية، دراسات عن عمالة األطفال،    - 2
  www.Yahoo.comكريم محمد حمزة، مؤتمر صرخة نساء العراق، جامعة بغداد ،   - 3
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وأظهرت إحدى الدراسات أن . انا مع أسرته للحصول على قوت يومهالطفل التسول أحي

ويمكن  ،ملين غالبا ما تدفع لهم أجور ضئيلة عن أيام العمل الطويلة والشاقةاألطفال العا

فاألطفال دون سن العاشرة . مختلفة من األعمال طبقا لعمر الطفل القول أن هناك أنواع

لسيارات والحدادة ر سنا فيعملون في ورش تصليح اكبأما األ ،سواقيبيعون األكياس في األ

غير أن  ،أما البنات فقد إنحصرت أعمالهن في إطار الخدمة المنزلية وصباغة األحذية،

المالحظة الميدانية تظهر أن عدد اإلناث قد تزايد خاصة في معامل غالبا ما تكون بعيدة 

 .معامل الخياطة، ومعامل صناعة البخور وغيرها: عن الرقابة مثل

ما قدر الجهاز المركزي للتعبئة  بحسو ،من خالل اإلحصائيات الرسمية " :مصــر -2

سنة تبلغ نسبة  12و 2طفال العاملين في فئة العمر العامة واإلحصاء العدد اإلجمالي لأل

 )1("طق حضريةافي من %38.9و ،منهم في مناطق ريفية % 71.1األطفال العاملين 

وكشفت البحوث أن هناك عددا ال يستهان به من األطفال العاملين في الورش الصناعية 

وتحت ظروف صعبة وقاسية وفي مجال التجارة يعمل األطفال بصفة خاصة  ،الصغيرة

ويعمل األطفال في القطاع الزراعي وجميعهم معرضون  ،كباعة متجولين في الشوارع

وتقترب أعمارهم من  ،لإلصابة بأمراض ناتجة عن التعامل مع المبيدات واآلفات الزراعية

عن عمالة األطفال في المنشآت " موعزة كري ىعال مصطف"سنة، وأوضحت دراسة  14

وفي  ،%46.1بـ يقدر أن نسبة األطفال الذين يعملون في الميكانيك"الصناعية الصغيرة 

ولوحظ أن الغالبية الكبيرة  )2("%18.7واألفران بـ  %21.4الكيماويات والصباغة بــ

حيث يلحق  يعملون في أنشطة اقتصادية تمنع ممارستها القرارات الوزاريةمن األطفال 

فال يتلقى  " ،مدربين على العمل الصناعيغيرهم أطفاال صغارا أصحاب العمل بمصانع

د باسخدامهم في الصناعات الصغيرة ويقص ،في الصناعات تدريب مهني منظماألطفال 

 )3( "يةنللقيام بخدمات بسيطة لصاحب العمل ال تؤهلهم الكتساب أية خبرة ف ،بوجه خاص

 .الذي يساعد األسر في نفقاتها عض األجربوذلك لكسب 

                                                 
 .45أماني عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص  - 1
 .101عال مصطفى، عزة كريم، المرجع نفسه، ص  - 2
  .69، ص 1985أحمد زكي بدوي، عالقات العمل في الدول العربية، دار النهضة العربية، بيروت،   - 3
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لقد أكدت دراسة اجتماعية أن عدد األطفال اليمنيين الذين يعيشون في : اليمــن -3

جتماعية مستغلة خاصة إ ، وفي ظل أوضاعظروف صعبة يزدادون بصورة مخيفة

مم المتحدة إلى أن أشارت األ"حيث  ،مليون طفل 2األطفال العاملين الذين يزيد عددهم عن 

طفل وطفلة في الشارع يستخدمون كل الوسائل  18000اء وحدها هناك ما يزيد عن صنع

بأن حوالي  1999سنة "وأفادت منظمة العمل الدولية  ،)1("للحصول على لقمة العيش

، )2("عاما يعملون في اليمن 14و 10من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   19.20%

في المطاعم ومحطات البترول والمصانع ومواقع باعة متجولين في الشوارع أو كعمال ك

حيث يتعرضون  ،والعديد منهم في القطاع الزراعي ،البناء وورشات إصالح السيارات

ويعمل األطفال في مجاالت كثيرة في حمل األغراض  ،لخطر التسمم بالمبيدات الحشرية

 .دةحمل أكياس اإلسمنت وأكياس الطعام مما يسبب لهم مشاكل صحية عدي: مثل

في "والتي أجريت عن عمالة األطفال  ،توضح إحدى الدراسات الهامة :المغــرب -4

وتناولت الفتيات  ،1985صناعة السجاد بالمغرب قامت بها جمعية مقاومة السخرة سنة 

سنهم إلى خمس سنوات وتعمل الفتيات لمدة  ىالعامالت في صناعة السجاد واللواتي يتدن

حيث يقمن بغزل الخيوط والتطريز في أماكن عمل سيئة  ،)3("ساعة يوميا 12تصل إلى 

اإلضاءة والتهوية وضيقة المساحة، وتؤكد نتائج الدراسات الميدانية أن العامالت 

كما تتعدد بينهن اإلصابات  ،وإعاقات الصغيرات في صناعة النسيج يعانين مشاكل بصرية

مبكرا  نة لمن لم يلتحقمن الطبيعي نسب كما تبين أن وزنهن وطولهن أقل  ،بالجروح

 .بالعمل

شكل المجال الذي تقبل ي" -صناعة الزرابي –وفي المغرب نجد أن قطاع النسيج 

 ،سنوات 5صغر سنا إذ أن الفتيات يشرعن في التعلم به غالبا منذ عليه العمالة النسوية األ

وتعاني العامالت الصغيرات معاناة جسدية قاسية من جراء ظروف العمل في هذا 

                                                 
 .WWW.Google.ar،  15/12/2004عبد الفتاح الشهاري، عمالة األطفال والحقوق المهدورة، - 1
 . WWW.Google.ar، منظمة العمل الدولية، دراسات عن عمالة األطفال - 2
 .33عال مصطفى، عزة كريم، المرجع نفسه، ص  - 3
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في ) 1990و 1989(كما أوضحت إحدى الدراسات التي أجريت بفاس بين    .)1("القطاع

وأن  ،سنوات 8و 5من الفتيات العامالت تتراوح أعمارهن بين  %39مصنع السجاد أن 

كما ينتشر عمل الفتيات الصغيرات كخادمات  ،سنة 11و 9تتراوح أعمارهن بين  61%

  .صباح الباكر إلى ساعات متأخرة في المساءلساعات طويلة تبدأ من ال ،في المنازل

  :نبذة تاريخية عن عمالة األطفال في الجزائر: سابعا

عتبار ظاهرة عمالة األطفال ظاهرة وليدة الحاضر في المجتمع ال يمكن إ"  

وتعود إلى أزمنة غابرة  ،بل هي ظاهرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتاريخ المجتمع ،يرالجزائ

  .)2("التي تعاني من الظاهرةكحال باقي الدول 

في باقي المجتمعات  حدث ويكاد يكون تاريخ عمالة األطفال في الجزائر مماثال لما

وقد اختلفت مظاهر عمالة األطفال في الجزائر حسب ظروف كل مرحلة   .اإلنسانية

 ،زمنية، ففي الفترة اإلستعمارية ارتبطت الظاهرة بالظروف القاسية التي سادت البالد

تي تتميز بالضغط اإلستعماري ووجود فوارق واسعة بين المستعمر الفرنسي ومختلف وال

ففي األرياف نجد من األطفال من كانوا يساعدون عائالتهم في . جزائريفئات المجتمع ال

أو العمل في  أي خدمة قطعة األرض الصغيرة التي يمتلكونها ،النشاطات الفالحية

 ،وذلك بزراعة األرض والجني والسقي وخالفه المعمرينتلكها مالمساحات الواسعة التي ي

 كما أشار ،أما البنات فكن يعتنين بالصغار ويشاركن في إحضار الطعام وجلب الماء

إستخدام اليد العاملة المحلية للقيام باألعمال  ءر زراعة الكرمة في البدحصأن "  »آسنار«

 وحراثتهاستصالحها فالحتها، قلبها ية كتحضير األرض والالتي ال تتطلب أية مهارة أو أه

أما في  .)3( "في العمق وجمع قضبان الكرمة وعملية القطف التي تقوم بها النساء واألطفال

غير أن اإلختالف يكمن في  ،المدن فال يوجد إختالف في الظروف المحيطة بعمالة الطفل

نوعية العمل فاألطفال المقيمين بالمدن ارتبطت نشاطاتهم بطبيعة المدينة المختلفة عن 

مسح األحذية، بيع الجرائد ونقل مشتريات المستعمر من األسواق إلى بيوتهم : الريف مثل

                                                 
 .13بن راضي كشاني مليكة، فتيات وقضايا، نشر الفنك، المغرب، بدون تاريخ، ص  - 1
 .215سوالمية فريدة، المرجع نفسه، ص  - 2
نخبة من األساتذة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ترجمة ،زائرعبد اللطيف بن أشنهو، تكون التخلف في الج - 3
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محمد « ستدل كل من، وقد إاالستعمار يعيشون ظروف قاسية جدا فترة وكان األطفال إبان

 والعديد من الكتاب الجزائريين عن مأساة األطفال وهم يركضون »مولود فرعون«و »ذيب

  .شوارع المدن نحيلي األجسام جياعا يمسحون األحذية ويلمعونها ويبيعون الجرائد في

وما تاله من انتقال عشوائي  ،تركز التصنيع في المدن والمراكز الحضرية الكبرىوب"

ظهر شكل جديد من أشكال عمالة األطفال وهو  ،الت ريفية صوبهاألعداد هائلة من عائ

فمن آثار هذا النوع من  ،)1("المرتبط بالظروف السيئة للعائالت المستقرة بضواحي المدن

بيع : لجوء األطفال إلى القيام بأنواع مختلفة من األعمال مثل ،الهجرة على األسر النازحة

  .اد اإلستهالكية وهذا في شوارع المدنوغيرها من المو... التبغ، الحلويات 

ا، تزامنا مع التغيرات ولقد عرفت ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر توسعا كبير

 نتيجة لرفع الدولة دعمها للمواد اإلستهالكية األساسية ،جتماعية الجاريةاإلقتصادية واإل

  .األسر الجزائريةرتفاع كبير لألسعار مما أدى إلى افتقار العديد من والذي نتج عنه إ

  :عمالة األطفال في الجزائرظاهرة سببة لالعوامل الم: ثامنا

إن ظاهرة عمالة األطفال من أخطر الظواهر التي تهدد الماليين من أطفال العالم، 

لكن بأشكال ودرجات متباينة حتى  ،كانت متقدمة أو متخلفة افهي تمس كل الدول سواء

فعمالة األطفال مرتبطة بعوامل متداخلة ومتشابكة ويصعب فصل  ،داخل المجتمع الواحد

  .األسباب المؤدية لعمل األطفال عن بعضها

ومع تعدد وجهات النظر واآلراء المفسرة لألسباب الكامنة وراء اتساع نطاق 

إال أن هناك عدد من المسببات التي استقر الجميع على أنها قد تكون أولى  ،الظاهرة

حيث أشارت معظم الدراسات التي . دفع الطفل للنزول المبكر إلى العملاألسباب التي ت

ويمكن إرجاع عمالة األطفال  ،تناولت ظاهرة عمالة األطفال أن أسبابها متنوعة ومتداخلة

  :للعوامل التالية مجتمعة ومتفاعلة فيما بينها

  

  

                                                 
 .45مــراد بلخيــر، المرجع نفسه، ص  - 1
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من المعروف عالميا والمتفق عليه أن السبب الرئيسي  :ةــاديـقتصل اإلــالعوام -1

 .خاصة في الدول المتخلفة ومنها الجزائر يرجع إلى الفقر ،لعمالة األطفال

وأصبحت مصدر تهديد  ،فالفقر يعتبر من أهم المشاكل التي يعيشها غالبية سكان المعمورة

عدم القدرة على إشباع قد يقصد به عدم كفاية الدخل، أو "و  .كبير، وله أبعاد متعددة

الحاجات األساسية للحياة، أو عدم القدرة على العيش حسب القوانين والضوابط المادية 

الموجودة في مجتمع ما، ولكن المالحظ هو الميل دوما إلى تفسير الفقر على أساس الدخل 

  .)1("وهو مفهوم موجود  وراسخ في األذهان وبقوة

البحث الدائم والمتواصل عن العوامل األساسية "الفقر بأنه  ) Manier)1999 ويعرف 

الدنيا للبقاء وضمان الحياة، فالفقير هو ذلك الفرد الذي يسخّر كل طاقاته وجهده من أجل 

ويصرف كل ما يتحصل عليه أو جزءه األكبر من أجل الحد األدنى  ،إطعام نفسه وعائلته

) 2000/2001(حول التنمية في العالم  وحسب تقرير البنك الدولي  .)2("من التغذية

فإن العالم يعاني من تواجد للفقر  "Combattre la pauverete"والخاص بمكافحة الفقر 

  .العميق وسط الثراء والوفرة

من األطفال العاملين يعود إلى أسباب اقتصادية ودافع  %67.70وأظهرت النتائج أن "

مليار  1.30ة من سكان العالم وأن أكثر من فالفقراء يشكلون أكبر نسب. الحاجة المادية

مليار ال يتعدى دخلهم اليومي  4.3نسمة يعيشون على أقل من دوالر واحد يوميا، وحوالي 

من جميع األطفال دون سن   %5وتبلغ نسبة سوء التغذية أقل من   .دوالرين في اليوم

فالعيش في أسرة فقيرة تبحث . )3("في البلدان الفقيرة %50الخامسة في البلدان الغنية بينما 

بشكل يومي عن قوتها تدفع بكل فرد من أفراد األسرة الواحدة للمشاركة في نفقات األسرة 

  .باختالف أعمارهم وجنسهم

من السكان في الجزائر  %40فإن "وحسب الديوان الوطني لإلحصائيات الجزائرية 

اء تقل أجرتهم عن من األجر %80وأكثر من  ،يعيشون تحت الحد األدنى من الفقر

                                                 
 .95سامية شرفة، المرجع نفسه، ص  - 1
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مليون مواطن يعيشون في حالة فقر  14الجزائر تضم  ، كما أندج شهريا 10.000

  .)1("بمتوسط دوالر واحد للشخص في اليوم الواحد

ويعتبر  ،ن الشؤون المالية تلعب دورا هاما في تحقيق اإلستقرار األسريوبالتالي فإ  

ن كثير من إوفي الواقع ف" ،توفير األساس المادي من األمور الحيوية في حياة األسرة

 ، لألسرة يرتبط بانعدام الدخل نتيجة البطالةقتصاديت الفشل في تحقيق اإلستقرار اإلحاال

، أو انعدام أو سوء التصرف في الدخل نتيجة عدم الموازنة بين الدخل وعدد األوالد

مما يجعل بعض األسر ترى أن عمل الطفل يمثل  )2("قتصادي لميزانية األسرةالتخطيط اإل

  .سرةحال ولو بسيطا لتلك األوضاع اإلقتصادية الع

 :جتماعية واألسريةــوامل اإلالع -2

، فالطفل جتماعية لألفراد تتجلّى في العالقات التي تحكمهم فيما بينهمإن الحياة اإل    

بتداءا من األسرة إلى ، إجتماعيةتحكمها شبكة من العالقات اإلاعية جتميعيش داخل نظم إ

فيه تحكم جتماعية للوسط الذي يعيش فيه الطفل ت، فالعوامل اإلإلى المدرسةوالشارع 

حيث تلعب األسرة في مجال التنشئة اإلجتماعية . وترسم صورة حياته الراهنة والمستقبلية

الخارجي، ويمثل الكبار في األسرة القدوة  وفي تشكيل اتجاهات الطفل وعالقته بالمجتمع

  .للطفل وذلك من خالل أساليب التعامل والتفكير

ات جتماعي ينتمي إلى مجموعة من الجماعات، وأولى وأهم هذه الجماعفالطفل كائن إ

وتشكل أول وسط للتبادل والتفاعل  ،جتماعية التي ينتمي إليهااألسرة التي تمنحه المكانة اإل

عالم الخارجي، فتواجد الطفل داخل األسرة يتأثر بجميع العوامل اإلجتماعية بينه وبين ال

كبير في النمو اإلنفعالي وتترك نوعية العالقة بين الوالدين أثر   .التي تحكم كيانها

فإذا كان البيت الذي يعيش فيه تسوده عالقات التسامح والمحبة جتماعي للطفل، واإل

أما البيت الذي يكثر فيه  .فإن ذلك ينعكس على جميع األفراد باألمن والراحة ،والتفاهم

لوفاة أو أو غياب أحد الوالدين نتيجة الطالق أو ا ،نسجامالشجار والعراك وعدم التفاهم واإل

األمر . من حيث التأثير السلبي على إشباع حاجاته ،له دور مهم في حياة الطفل الهجر

                                                 
 .228، ص 2003، جامعة تلمسان، الجزائر،  2رحيم، الوضع في الجزائر، مجلة اإلقتصاد والمناجمنت، عدد . ح - 1
 .48، ص 2003محمد عالء الدين عبد القادر، البطالة، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  - 2
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مادام ال يجد فيها األمن واإلطمئنان والراحة  ،مسك بهذه األسرةالذي ال يدع الطفل يت

. فتقده من هدوء داخل أسرتهاتعويضا عما  ،ولذلك يفر بعيدا عنها إلى أي مجال خارجي

ومن هذه  ،وكثيرا ما تتخذ األسرة قرارات قد تعتبرها مالئمة للظروف المحيطة بها

  .ة في النفقات األسريةالقرارات القرار الخاص بعمل األطفال للمشارك

 : العـوامـل الثقـافيـة والتعليميـة -3

اعتبار التعليم إحدى األدوات  ،لقد أصبح من األمور المسلم بها في العصر الحالي   

جتماعية التي في إحداث التطورات والتغيرات اإلقتصادية واإل الرئيسية التي يعتمد عليها

وذلك باعتباره أقوى أساسيات بناء الفرد، فالمستوى الثقافي  ،تسود عالمنا المعاصر

والتعليمي لألولياء هو أحد العوامل التي لها تأثير مباشر على حياة الطفل الدراسية، فتوفير 

مناخ ثقافي وتعليمي خصب في األسرة والمحيط الذي يحتك به الطفل يشجعه أكثر على 

 يلإلهتمام بقضايا الطفل، وتهيئة الجو الفكرالنجاح ومواصلة الدراسة، ويتيح الفرصة 

  . الذي يساعده على تفكيره، وهذا ما يفتح مستوى اقتصادي ومعرفي الئق باألسرة

إلى جانب تأخر المحيط الذي  ،علموذلك عكس الطفل الذي ينشأ في أسرة محدودة ال

تعليمي المنخفض ال ألن األسرة ذات المستوى الثقافي وال ،وتربويا وتعليميا اينشأ فيه ثقافي

وقد تجهل طرق توجيههم نحو التعلم ألنها تفتقد إلى الوعي الكافي  ،تدرك حقوق أطفالها

 فينحصر شغلها الشاغل في السعي وبكل الطرق لتحسين" .بأهمية التعليم وتوفيره ألبنائها

لهذا الغرض كمصدر رزق لألسرة من خالل  ،ستعانة بأطفالهاأوضاعها المعيشية واإل

  .)1("همعمل

  :حجم ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر: تاسعا

إلى أن المنطقة  ،لقد كشف أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية حول عمالة األطفال  

العربية تنقسم إلى أربعة مجموعات وضعت الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم إلى 

وفي منطقة المغرب "جانبها كال من الصومال، جيبوتي، العراق، السودان، فلسطين، 

مليون  1.3مليون طفل عامل من بينهم  1.8ولى بـ العربي تحتل الجزائر المرتبة األ
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ال يتعدى سنهم  %28إناث و %56من ضمنهم  ،سنة 13إلى  6هم بين تتراوح أعمار

منهم في  %1.52فيما يعيش  ،األب أو األم اأيتام فقدوا سواء %4.15كما أن  ،سنة15

  )1(".المناطق الريفية

الذي  »مرصد حقوق الطفل«أنجزه  ،وأوضح تحقيق ميداني حول عمالة األطفال بالجزائر

 08شمل  »فورام«، »الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحثلواء الهيئة «ينشط تحت 

، تيزي يدة، تيبازة، بومرداس، عين الدفلىالعاصمة، البل(واليات من الوسط الجزائري هي 

سنة  17و 4طفل عامل تتراوح أعمارهم بين  2979عن وجود "  ).وزو، بجاية، البويرة

وبينت معطيات  ،جرة بالمخدراتيعملون في مجاالت بيع السجائر والرعي وأخطرها المتا

، في حين تراوحت سنوات 10من هؤالء األطفال تقل أعمارهم عن  %6التحقيق أن 

من األطفال الذين شملهم التحقيق هم من  %77وأن  ،سنة 16و 13منهم بين  %63 أعمار

ل تقرير لوزارة العمل ومن خال .)2("%23فيما تمثل نسبة الفتيات العامالت  ،الذكور

عن "كشف  2005بالتعاون مع المكتب العالمي للعمل سنة  الجزائري جتماعيوالضمان اإل

أظهرت أن  ،والية 12في  2146نتائج دراسة أجريت على عينة أطفال عاملين قوامها 

  من اإلناث يعملن في الصناعة الحرفية %39وأن  ،من األطفال يعملون كبائعين 44%

حيث  ،أكبر عدد من هؤالء األطفال العاملينعلما أن الجزائر العاصمة احتضنت 

منهم يمارسون  %28أن طفل عامل، كما بين التحقيق الميداني  679يقدر عددهم بـ

  .)3("نشاطهم بعيدا عن مقر سكناتهم

 :في الجزائر الطفل هاي يمارسة التلاأنواع العم: عاشرا

  : التي يقوم بها األطفال إلى نوعين وهي كما يلي ةعماليمكن تصنيف أنواع ال

وأغلب هذه األعمال  ،وهي العمالة التي ترتبط بطبيعة المدينة :ةــة حضريـالـعم -1

ول وقد أوضح تحقيق ميداني ح ،على مشقة تفوق احتمالهم تنطوي التي يقوم بها األطفال

تحت لواء الهيئة الوطنية  مرصد حقوق الطفل الذي ينشط عمالة األطفال بالجزائر أنجزه
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حرفة من طرف  60ثبت ممارسة أكثر من "أنه  »فورام« لترقية الصحة وتطوير البحث

مع تفاوت في نوعية الحرف الممارسة من جهة ألخرى حسب مميزات  ،هؤالء األطفال

حيث سجل توجه عدد كبير من األطفال ومن مختلف أنحاء الوطن إلى بيع  ،كل منطقة

 .)1("طفل 369بـ السجائر وذلك 

سنة على حواف الطرقات  16األطفال ما دون سن يالحظ  :في الجزائر العاصمة -

وفي العاصمة تتحول  ،دوعبر عدد من المناطق يبيعون الخبز والور ،السريعة والفرعية

حيث يتزاحم األطفال لبيع الخبز المنزلي  ،إلى مطعم في الهواء الطلق تافورةمحطة 

 .ومشروبات غازية والشاي والمياه المعدنيةوالبيض المسلوق 

فهناك عدد كبير من األسر الجزائرية ذات الحالة االقتصادية واالجتماعية المزرية 

خاصة في فصل الصيف أي بعد إنتهاء  ،التي تدفع بأبنائها الصغار إلى العمل والكد

يع المياه فيوجد اآلالف من األطفال في محطة تافورة يجوبون الشوارع لب ،الدراسة

ومنهم من يبيع النظارات الشمسية ومنهم من يبيع المحاجب على "المعدنية للمسافرين 

أو التجول مع الشاحنات التي  ،الشواطئ ومنهم من يعمل لدى باعة الخضر والفواكه

 .)2("تجوب األحياء التي ال تتوفر على محالت لبيع الخضر والفواكه أو على أسواق شعبية

ألن األهم بالنسبة لهم هو بيع أكبر قدر من  ،حيث يلح األطفال على الزبائن لشراء سلعتهم

ادي السمار هناك العديد من العائالت التي ووفي  ،المنتوج لكي تكون عمولتهم مرتفعة

 اوالتي تتوسط محيط ،ات المتراكمة في المفرغة العمومية لوادي السمارايتسترزق من النف

وأشارت دراسة ميدانية  ،يستنشق السكان فيه غبارا ملوثا بكل أنواع السموم عمرانيا كثيفا

أن المفرغة " لوالية الجزائر  »خلية حماية البيئة«استغرقت حوالي سنة كاملة أعدتها 

ويشير التحقيق  ،العمومية بوادي السمار تشكل المصدر األول للتلوث البيئي في الجزائر

بصفة دائمة  .سنة 18سنوات و  10قاصر تتراوح أعمارهم بين  600إلى إقامة حوالي 

بينما  فر العديد منهم  ،التفكك األسري وانفصال الوالدين وسط القاذورات أغلبهم ضحايا

                                                 
 .21بلقاسم حــوام، المرجع نفسه، ص  - 1
، جريدة الخبر -صغيرة بأيد كبيرةأجساد - ألف طفل جزائري في سوق العمل 500فتيحة زماموش، أكثر من مليون و - 2

  .14، ص 10/09/2009،الجزائر، 5755العدد 
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ويفيد التحقيق إلى إرتفاع عدد األطفال في المفرغة  ،من الفقر والجوع إلى هذا المكان

وذلك بتنقل عدد كبير من التالميذ إلى هذا  )1("ية للنفايات خالل العطل المدرسيةالعموم

  .الية محدودةالقابلة لإلسترجاع مقابل مبالغ م المكان لجمع المواد

لقد أكدت جمعيات نشطة في مجال حقوق اإلنسان بوالية تيزي : في والية تيزي وزو -

في  حيث يتم استغالل األطفال القصر أن ظاهرة عمالة األطفال في تزايد مستمر ،وزو

فيالحظ في المحطة البرية بتيزي وزو لنقل المسافرين أطفال في  ،عمال الشاقةمختلف األ

يتيهون في الحافالت ليس سوى لبيع قارورات الماء البارد وبعض "عمر الزهور 

س ن بأشعة الشمهم تحت حرارة شديدة غير مباليالمثلجات، والعرق يتصبب على أجسام

في حين فضل آخرون رغما عنهم امتهان مهنة قابض  ،هم النحيفةالتي أتت على أجسام

السيما بالخطوط الداخلية المؤدية إلى بلديات .)2("على مستوى عربات نقل المسافرين

وذلك  ،غير مبالين باإلهانات اليومية التي تالحقهم من طرف أصحاب المركبات ،الوالية

خاصة وأن الكثير منهم يعيل أفراد أسرته، ويستخدم بعض  لحاجتهم الماسة إلى المال

لحمل صناديق الخضر والفواكه تفوق حجمهم ووزنهم بكثير  اأصحاب العمل أطفاال صغار

ويقوم بعض األطفال في المناطق الساحلية مثل تيقزيرت . ضئيل جدا مالي مقابل مبلغ

  .للسائحينوآزفون ببيع ما صنعته أيادي أمهاتهم من الحلويات وخبز 

تشاهد أطفال في الرابعة والسادسة من ) القليعة، شرشال، حجوط( :ازةــفي والية تيب -

ر واألعشاب البرية، كالسلق والخض) الرغيف(عمرهم يتجمعون عبر الطرقات لبيع الخبز 

وعبر أزقة القليعة وشرشال وحجوط يتدافعون مع التجار الكبار لبيع  ،والقرنينة والخبيز

وبـ سيدي راشد هناك عدد من الصغار يعملون في  ،أي شيئ قبل الدخول للمنزل

وعشرات األطفال ال يدرسون . "يفرغون حموالت شاحنات مواد البناء ،ورشات البناء

فهم يجمعون  ،الروائح القاتلة ويبحثون وسط ،رفقة بالغين يجرون وراء شاحنات القمامة

وبمدينة القليعة تدخلت دم لهم مقابل ذلك دراهم معدودات، كل شيء ليأتي رب العمل ويق

                                                 
 .14المرجع نفسه ، ص فتيحة زماموش،  - 1
، 21/07/2009،الجزائر، 2671جمال عميروش، استغالل األطفال في أعمال شاقة بتيزي وزو، جريدة الفجر، العدد - 2

 .12ص
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مصالح الشرطة لمنع التجار الفوضويين بشوارع كركوبة ليحتل المكان مئات الصغار 

  .)1("دون أن يمنعهم أحد" المطلوع"ع الخبز المنزلي المتخصصين في بي

 2004سنة " بوعالم أوزريات"ومن خالل دراسة أجراها الطبيب  :بومرداس في مدينة -

غ بطفل يعمل كبائع للت 994استطاع أن يرصد "عن نشاط بيع التبغ بمدينة بومرداس حيث 

 09واكبر نسبة في الفئة العمرية المحصورة بين  ،سنة 17إلى  06تتراوح أعمارهم من 

  .)2("%56: سنة والتي قدرت بــ 13إلى 

و تم استغالل األطفال حيث تحول العديد منهم إلى ـيزرمنطقة آوب: في والية وهران -

مصدر رزق لكثير من األسر الالتي اتخذت  الذي أضحى ،سجل تجاري بممارسة التسول

من الشارع مجمعا للمال، حيث تحولت منطقة آرزيو إلى ملجأ األسر المهاجرة من واليات 

إلى القلق والحيرة  اوما يدعو. "مجاورة لوهران بحثا عن الرزق وذلك باستخدام صغارهم

وقد اتخذت  ،شهور هو أن من بين هؤالء البراعم من ال تتعدى أعمارهم السنة أو بضعة

  .)3("للنوم فيه ليال لها وذلك باستخدام صغارها للتسول وكذا هذه األسر الرصيف ملجأ

وعبر شوارع هذه المدينة هناك عدد كبير من األطفال  :في مدينة سيدي بلعباس -

رثة تملئها األوساخ فمنهم من  سيرتدون مالب ،سنة 16و 15أعمارهم بين "العاملين 

يتمركزون في محطة  ،األسواق الشعبية منهمكا في بيع األكياس البالستيكيةهم بمداخل تجد

ألحياء اق الخضر والفواكه المنتشرة عبر اوتعج أسو ،بانحافالت النقل حيث يبيعون اللّ

  .)4(""المطلوع"المنزل  سنوات يبيعون خبز 10ية بصغار دون الشعب

المارة لكي يبتاعوا منهم األكياس سواق وهم يتوسلون ويكثر األطفال في مداخل األ

ألطفال ويتزاحم ا ،كما يعمل الصغار في المطاعم والمحالت التجارية ،بالستيكيةال

من أجل جمع بعض األشياء القابلة لإلسترجاع كالقارورات  العاملون في أماكن القمامات

                                                 
  2523رطنة وآخرون يبيعون الرغيف بتيبازة، جريدة الشروق، العدد فاطمة رحماني، أطفال يجمعون الخردة المس - 1

 . 29، ص 2009فيفري  3الجزائر ، 
 .249سوالمية فريدة، المرجع نفسه، ص  - 2
، 2008فيفري11،الجزائر،5235محمد بن هدار، أطفال بوهران يقضون ليالي الشتاء البارد في الشارع، جريدة الخبر، ،العدد  - 3

 .15ص 
يمان بوصوفة، واقع مأساوي ألطفال في شوارع مدينة سيدي بلعباس، جريدة الجزائر نيوز،الجزائر، سل - 4
 .12، ص24/07/2009
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كيلوغرام لل ،دينار 120حتى يتم بيعها ألحد الخواص نظير  ،البالستيكية وبعض المعادن

ليبقي هذا المبلغ في انخفاض مستمر على حسب قيمة األشياء  ،الواحد بالنسبة للمعادن

دنانير للكيلوغرام الواحد من  5المعثور عليها والتي تم تنظيفها قبل بيعها حتى يصل إلى 

هو لجوء أرباب  ،ومما ساعد على انتشار ظاهرة عمالة األطفال بهذه المدينة .البالستيك

  .العمل إلى توظيف الصغار ألنهم يقبلون أي عمل وبأجر ضئيل وأقل مما يطلبه الكبار

صعبة فهم ضائعون بين بيع  ايواجه األطفال العاملون ظروف :في مدينة تيسمسيلت -

إلعادة بيعها بأثمان بخسة بعد عناء يوم " الجرائد وجمع النفايات البالستيكية والحديد 

فتحولت عند  .ر األحياء للبحث عن الرزق في القمامات وفضالت المنازلعب ،كامل

من أجل السعي وراء توفير ثمن األدوات  لبية العظمي إلى مصدر رزق ومعاناة،الغا

  .ومتطلباتهم اليومية )1("المدرسة واللباس

بمدينة قسنطينة بعض  »المفتشية الوالئية للعمل«قدمت  :في مدينة قسنطينة -

بمراقبة  2008حيث أشارت إلى قيامها سنة  ،اإلحصائيات المتعلقة بظاهرة عمالة األطفال

وأشار ممثل . سنة 16طفال تقل أعمارهم عن  68تشغل  ،هيئة مستخدمة بالوالية 4850

 ، قامت بخرجة2008إلى أن مصلحة المراقبة والتربية في سنة  ،جتماعيمدير النشاط اإل

إلحصاء األطفال العاملين الذين تقل أعمارهم "إلى مختلف أسواق مدينة قسنطينة  انيةميد

طفال  43حيث تم تسجيل  ،والحظت بأن هناك أطفال مستغلين بطريقة سيئة ،سنة 18عن 

متمدرسا تتراوح  29طفال حماال من بينهم  45و ،باعة متجولينكإناث يعملون  6من بينهم 

نات لشاحطفال يعملون في شحن مادة اإلسمنت من ا 15و ،سنة 18و 13أعمارهم بين 

أطفال يعملون في جمع النفايات المعدنية ببلدية  7و ،سنة18و 15تتراوح أعمارهم بين 

  .)2("عين سمارة

وأكد المفتش الجهوي للعمل بأن هذه األرقام ال تعكس حقيقة وضع عمالة األطفال في 

هذا الجانب وعدم وجود رؤية واضحة عن بسبب صعوبة التحقيقات الخاصة ب ،الجزائر

                                                 
،الجزائر، 2675ج، بن شهرة، أطفال تيسمسيلت تائهون بين جمع النفايات وبيع الجرائد، جريدة الفجر، العدد   - 1
 .12، ص26/07/2009
 .15، ص 2009جوان  13 ،الجزائر، 5666ون في الجزائر، جريدة الخبر، العدد مليون طفل يعمل 1.5ش، فيصل،  - 2
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هذه الظاهرة المتشعبة، حيث أوضح األمين الوالئي للمركزية النقابية بقسنطينة خالل يوم 

منهم أطفال تقل  %50 ،ماليين عامل غير مصرح بهم في الجزائر 3إعالمي بأن هناك 

  .سنة 16أعمارهم عن 

مدار السنة وما  ىيتعرض له األطفال وعلستغالل الذي تتزايد حدة اإل :قالمة في مدينة -

بسبب  منهم وتوجه أعداد هائلة من األطفال للعمل، البعض ،عزز ذلك التسرب المدرسي

 وابدال من أن يكون ادا كافلينفرأ وعلى أن يكون مالتي أجبرته ،اإلجتماعية متردي ظروفه

سلم فيه األطفال من وبالنسبة لقطاع التجارة فهو لم ي" .ولو بمقابل قليل جدا فولينكم

بمئات األطفال من مختلف  ،حيث تعج مختلف األسواق الشرعية والفوضوية ،اإلنتهاكات

  )1(.»للعمل وكسب الرزق وتلبية متطلبات األسرة األعمار

لظاهرة عمالة األطفال في سن  اكبير اتشهد هذه المدينة نمو: مدينة برج بوعريريج في -

حيث يقوم هؤالء األطفال بجمع النحاس واأللمنيوم والنفايات البالستيكية وحملها  ،مبكرة

حيث يقومون بوزن  ،وذلك لبيعها لبعض التجار الممارسين لهذه المهنة ،على ظهورهم

  .هذه النفايات البالستيكية قبل تقديمها للتجار تجنبا لإلحتيال عليهم ببعض الدنانير

مي للخضر والفواكه لبيع األكياس البالستيكية مقابل  وهناك من يقصد السوق اليو"

. العمل يوميا منذ مطلع الصباح حتى الواحدة زواال ، ويبدأ األطفالدنانير للكيس الواحد5

ان األشجار صوفي مقبرة سيدي بثتقة ببرج بوعريريج يتواجد بها أطفال يحملون أغ

وهي نباتات جاهزة للغرس وموجهة للبيع للعائالت وأهالي الموتى الذين  ،والورود

  .)2(" دج للشجرة 300يهم ببعض النباتات واألشجاربسعروذيفضلون إحاطة موتاهم و

تتسع فيها ظاهرة عمالة األطفال حيث يقوم هؤالء األطفال بحجز : في مدينة المسيلة -

حتى يتسنى لهم بيع ما جلبوه معهم  .لباكرسواق األسبوعية منذ الصباح اأماكن في األ

أدوات : وذلك ببيع مختلف السلع مثل ،والحصول على مردود مالي يعينون به أسرهم

 .المطبخ، الخضر والفواكه، الحلويات والمشروبات وغيرها

                                                 
جانفي  28،الجزائر، 5535أم السعد، األرقام حول عمالة األطفال بقالمة غير متوفرة، جريدة الخبر، العدد  . م - 1

 .16، ص2009
والنحاس وتحت رحمة شبكة ال ترحم،  جالل نايلي، أطفال في عمر الزهور يسترزقون من بيع األكياس البالستيكية - 2

 .09، ص2009جوان  19،الجزائر ، 2915جريدة البالد ، العدد 
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تستقطب األسواق اليومية واألسبوعية وكذا مستودعات بيع اإلسمنت  :في والية الجلفة -

حمل أكياس اإلسمنت أو  العديد من األطفال الذين يعملون في مجال ،ومواد البناء والدقيق

لكيلوميترات مقابل االدقيق على عربات يدفعونها أو يجرونها على مسافات طويلة تعد ب

  .مبالغ ضئيلة جدا

 ت األخيرة دخول نسبة كبيرة من األطفال إلى عالم الشغل في سنوالمالحظ في السنوا

فهناك تزايد ". مبكرة أغلبهم أجبرتهم الظروف المعيشية القاسية إلى مغادرة مقاعد الدراسة

) عين وسارة، حاسي بحبح، حد الصحاري ومسعد(لظاهرة عمالة األطفال في كل من 

ثلة في مواد غذائية وخبز إلى غير خاصة في فصل الصيف  منهم من يعرض سلعته المتم

وآخرون يبيعون السجائر أمام  ،مستعملين عبارات تستعطف  المارة وتجلبهم لشرائها ،ذلك

وبعضهم يمارسون مهنة حراسة السيارات في  ،المقاهي وفي محطات سيارات األجرة

مصدر رزق  إذ جعلوا من هذه المهنة  )1("مختلف األحياء الكبيرة وأمام اإلدارات العمومية

بر عتلهم والذي يعينهم على تغطية بعض المصاريف اليومية ألسرهم، وأيضا هناك عدد م

من األطفال لجأوا إلى العمل في ورشات البناء إذ يحملون أكياس اإلسمنت التي يفوق 

جر عنه من مخاطر على حياتهم ورغم تحريم القوانين نوبالرغم ما ي ،وزنها وزن الطفل

ن وإال أن بعض المقاولين ال يهمهم األمر ما دام األطفال ال يطالب ،ةلمثل هذه الظاهر

 .بمبالغ مالية كبيرة عكس الكبار الذين يعرفون قواعد العمل عند الخواص

تقوم بعض الشبكات التي تعمل في الخفاء باستغالل الشرائح " : ةــفي مدينة ورقل -

هي تركز في نشاطها على مدمنين على ، والمحرومة من المتشردين والمعوزين

وأشخاص دون مأوى فتوفر لهم الحماية مقابل خدماتهم  وفقراءبطالين، والمخدرات، 

التعاون مع بعض العائالت التي تقوم بتأجير أبنائها مقابل ى التسولية، فتلجأ هذه الشبكات إل

 ،ارسة التسولحيث تقوم بتلقين األطفال حرفة مم .)2("من تلك الشبكات  مبلغ شهري

كلية الحقوق : ركة مثلوتوزيع األطفال خاصة أمام المرافق العمومية التي تكثر فيها الح

                                                 
، 10/12/2008جريدة الفجر، الجزائر،  عمال الشاقة بالجلفة،أحمد حلفاوي، أطفال في سن الزهور يستغلون في األ  - 1

  . 12ص
ئالتهم لشبكات متخصصة في التسول، جريدة سهيلة زايري، مدمنون، بطالون ومشردون يؤجرون من طرف عا- 2

 .21، ص  2008جوان  09، الجزائر، 186النهار، العدد 
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تقع في مدخل المدينة حيث تستفيد هذه الشبكات  ، والتيقتصادية بجامعة ورقلةوالعلوم اإل

  .ستمرارار وهو األمر الذي يحفزها على اإلدين 3000من مبلغ يومي يفوق 

جتماعية  أبنائهم منـذ  األولياء ومهما كانت وضعيتهم اإل يشجع" :وادي سوفمدينة في  -

مـع   اينمو ،على اقتحام عالم التجارة بصفة خاصة ولو برأسمال صغير ،نعومة أظافرهم

  .)1(" تقدم الطفل في السن وما أن يصل إلى مرحلة الشباب حتى يستقل بمشروعه الخاص 

كالبيع بالتجوال  ،التي يحتكرها األطفالنشطة التجارية هناك الكثير من األو

وبيع التين الشوكي والمتاجرة في القطع  ،للصحف والجرائد في شوارع وأزقة المدينة

وفي ظروف جد صعبة ال . الميكانيكية للدراجات الهوائية إلى جانب بيع الكتب المدرسية

  .يستطيع الطفل أن يتحمل قساوتها

طفال العاملون على ورشـات البنـاء والمحـالت    ويتوزع األ : في مدينة غـردايـة -

يتهافت عدد كبير من األطفال صغار السن  " حيث والبيع في األسواق والشوارع ،التجارية

رغم صعوبة العمل فيـه تحـت    ،ر ماال أكثر من قطاع التجارةعلى قطاع البناء كونه يد

يـر مـن هـؤالء    والمتجول في األسواق يالحظ تواجد عـدد كب  ،لفحات الشمس المحرقة

أو داخل محالت تجارية وبعضـهم   ،األطفال يبيعون الخضر والفواكه على قارعة الطريق

ـ  ،ينقل البضائع بواسطة عربات رهم تكون أحيانا ثقيلة تفوق قدراتهم البدنية فيستعينون بغي

  .)2(" داء عملهم المرهق لمساعدتهم آل

يعمل األطفال كصيادين للسمك كما يسارع األطفال خاصة مع  :في الواليات الساحلية - 

عيش حيث يـوفر هـؤالء الباعـة    البحثا عن لقمة  ،بداية فصل الصيف إلى شاطئ البحر

المحاجـب   :مـثال  كراء المظالت، بيع أكالت خفيفة: الصغار كل شيء للمصطافين مثل

نظير  فين وذلكاات المصطوحراسة سيار، وأنواع المثلجات والمشروبات الغازيةوالبيتزا 

  .ةمحدود ةمبالغ مالي

  

                                                 
،الجزائر 191رشيد شويخ، العمالة تدريب على الحرف والمهن وإعداد لتحمل مسؤولية الغد،جريدة النهار، العدد  - 1
  .10، ص 2008جوان  15
اء اتساع ظاهرة عمالة األطفال الموسمية، جريدة النهار، العدد رمضان، الحاجة وانعدام مرافق ترفيهية ور. ع - 2
  .10، ص2008جوان  15، الجزائر ، 191
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 :عمــالة ريفيــة -2

قتصادي للطفل الصغير في العمل سر الريفية تؤكد على الدور اإلال تزال بعض األ"

حتى أن كثيرا من األسر تدفع الطفل إلى مجال العمل في سن مبكرة مضحية . الزراعي

فيضطر الطفل للعمل معظم وقته في . )1(" حتى مرحلة متقدمة من العمر ،بتعليم أطفالها

عمال الصعبة كالحرث والزرع والسقي باإلعتماد وسرعان ما توكل إليه األ ،أعمال شاقة

كما تسند إليه وهو في سن جد مبكرة األعمال الخطيرة كتحضير  ،على وسائل قديمة

ئي إضافة إلى التي تجعله عرضة للتسمم الكيميا ،األسمدة الكيماوية أو المبيدات الحشرية

  .تعرضه للفحات الشمس الحارة وبرودة الطقس ولسعات الحشرات والزواحف

» الطفلمرصد حقوق «وقد كشف تحقيق ميداني حول عمالة األطفال في الجزائر أنجزه 

إقبال األطفال على ممارسة النشاط الزراعي "أكدت النتائج حيث . في بعض واليات الوسط

كبيرا من عمالة  ات عددذستحوفة الرعي إوحر ،اعيطفال ممارسا للنشاط الزر 57

في الواليات ذات الطابع الزراعي و .)2("طفال 48ومربوا الماشية  ،طفال 197األطفال 

، وفي القليعة يقوم األطفال ببيع الديك الرومي الذي تيبازة، تيزي وزو، عين الدفلى: ثلم

كما يعمل األطفال في والية باتنة في بعض المناطق الريفية في  ،يربي بكثرة في المنطقة

مثل جني  ،كالحرث والبذر والحصاد والسقي والجني لبعض المحاصيل ،خدمة األرض

   .مقابل مبالغ مالية محدودة المشمش في منطقة نقاوس

المستثمرات الفالحية المتخصصة في زراعـة  " يعمل األطفال في :  في والية سكيكدة -

دينار يوميا، وفي منطقة الحروش يتوجه األطفال  600حيث يجني منها األطفال  ،البطاطا

زارع والحقول التي أنهى مالكها جني محاصيلها محاولـة مـنهم نـبش    مالعاملون إلى ال

وذلك في . )3( "فها محراث الفالحين حبات البطاطا التي خلّ ىعسى أن يعثروا عل ،التراب

 .ى األقداممشيا عل الصباح الباكر

                                                 
 .237، ص 1993محمد سعيد فرح، الطفولة والثقافة والمجتمع، منشاة المعارف، اإلسكندرية،  - 1
 .15ش، فيصل، المرجع نفسه، ص   - 2
،الجزائر    191فسون الكبار في عالم الشغل، جريدة النهار، العدد عبد الرزاق قيرة، أطفال في عمر الزهور ينا - 3
  .10، ص 2008جوان  15
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ية حياة قاسـية  المعوزة عبر مختلف المناطق النائ تعيش آالف األسر: في والية الجلفة -

بالرغم من الجهود المبذولة من أجـل التكفـل    ،وحرمانا حقيقيا تحت وطأة الفقر والحاجة

ممـا جعـل    ،د إمكانية لتغيير وتحسين أوضاعها المعيشية المزريةجبهذه الفئات التي ال ت

رمق العيش وضـمان اسـتمرارية    الكثير من األسر توافق على عمل أبنائها الصغار لسد

وفي المستثمرات الفالحية تخفي بين أشجارها ووسـط   "رغم أنها موجعة ومؤلمة ، الحياة 

خاصة في مواسم جني المحاصيل حيث يعمل الكثير مـن   ،حقولها عدد كبير من األطفال

ال تتعدى في أحسن األحوال  ،شمس الحارقة مقابل مبالغ مالية زهيدةاألطفال تحت أشعة ال

  ونـض يحتفظـي والبعـب النقل العمومدينار البعض منهم يدفعونه كأجرة ألصحا 250

وهؤالء األطفال العاملين ال يعيرون أي إهتمام لألمراض واألخطار التـي قـد   .  )1( "به 

  .رهيب خاصة في فصل الصيفتنجم من لسعات العقارب التي تتكاثر بشكل 

لدى البدو الطـوارق   "يعمل األطفال في رعي األغنام فمثال نجد : راستنمافي والية ت -

أن دخولـه   بن لدى بلوغه سن الخامسة يدفع مع إخوته للتعلم في رعي األغنام، كماأن اإل

تتميـز بـتعلم    ،حياة أكثر شـمولية اال من حياتهم داخل المخيم إلى ن السادسة يعتبر إنتقس

 .وذلك لبيعها. )2(" تفصيل مالبسه والتحكم في صناعة الجلود 

آالف األطفال العاملين في أنشطة متنوعـة ومختلفـة والتـي     هذه عينات قليلة من

منهم من يعين به أسرته علـى   ،نشاهدها في الجزائر وهدفهم واحد وهو جمع بعض المال

  .ه متطلباتهتلبية بعض الضروريات والبعض اآلخر يؤمن ب

وعليه فإن أغلب األطفال العاملين في الجزائر يعملون في القطاع الغيـر مهيكـل           

secteur non structuré  فـال   ،إلى التهرب من القانون" يلجأ  ما ألن هذا القطاع غالبا

رائب ومن تسديد نفقات الخـدمات  تهربا من الض ،يصرح بعدد العمال لديه وال عن حالتهم

 وذات وكثيرا ما يعتمد القطاع على العمالة الصغيرة ألنها عمالة غير مكلفـة  ،جتماعيةاإل

  .)3("  ةطواعية كبير

                                                 
  .12المرجع نفسه، ص أحمد حلفاوي،  - 1
  .74مراد بلخير، المرجع نفسه، ص  - 2
  .116سوالمية فريدة، المرجع نفسه، ص  - 3
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. secteur structuréويتواجد عدد قليل من األطفال العاملين في القطاع المهيكـل  

وفي سن  ،ل في المؤسسات المهيكلةاطفوهذا راجع إلى وجود القوانين التي تمنع عمالة األ

ت لهذه القوانين، حيث تقبـل بعـض   الفاغم ذلك هناك بعض التجاوزات والمخين، ورمع

وال يتسببون في أية مشكلة  ،غير واعين بحقوقهم" ة عمل األطفال ألنهم مهيكلالمؤسسات ال

لذا يكلفون بأعمال يرفضـها   ،فهم منضبطون يتقبلون العمل المكرر والممل بدون شكوى

ألنهم يعتبرونها تمس شرفهم وهم أكثر قابلية للثقة وال يسرقون وال يتغيبون كثيرا  ،الكبار

منع عمالـة األطفـال   بغير أن عدم اإللتزام بتطبيق قانون العمل الخاص  .)1(" مثل الكبار

وذلك نظرا للجوء أصحاب األعمال إلـى تشـغيل    "يؤدي إلى ظهور البطالة عند البالغين

والتهرب من قوانين التأمينات اإلجتماعية وذلك  ،هولة قيادتهمأجورهم وس عفالصبية لض

إلى سن العمـل   اواإلستغناء عنهم بأطفال لم يصلو ،معناه تقلص فرص العمل أمام الشباب

  .)2("بعد

  :عمالة األطفال ظاهرة  اآلثار المترتبة عن: حادي عشر

تكـون   فقـد  ،تختلف اآلثار المترتبة عن عمالة األطفال حسب اختالف المستويات

باعتبارها الوسط المباشر الذي يعيش فيه  األسرةمستوى  مستوى الطفل ذاته أو على على

  .وقد تتعدى هذه اآلثار لتمس  المجتمع ككل ،الطفل

 :على مستوى الطفل هاآثار -1

لها أثـر   ةلقد أوضحت الدراسات أن عمالة األطفال في سن مبكر: اآلثار الصحية  . أ

يصـاب بـبعض األمـراض أو اإلصـابات      الطفل فقد تجعل ،سلبي على النمو الجسمي

حمـل الطفـل    بالتشوهات العضـلية بسـب  : الجسمية المزمنة التي يصعب عالجها مثل

لألوزان الثقيلة كتشوهات العمود الفقري والقفص الصدري وغيرها، وهذه المخاطر التـي  

ـ    وازن األجهـزة  يتعرض لها األطفال أثناء تواجدهم بالعمل تؤثر على معـدل النمـو وت

 .ألنهم أقل تحمال لمصاعب العمل وهذا لصغر سنهم ،المختلفة في الجسم

                                                 
1-  Bit , le travail des enfants l’intolérable en point de mire, conférence international du travail 
86 ème sessions, bureau international du travai,Genève, 1998, page 21.  

الحديثة لتحويل وطباعة محمد أحمد كريم، سيف اإلسالم علي مطر، التربية ومشكالت المجتمع، شركة الجمهورية  - 2
  .85، ص2002الورق، القاهرة، 
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 :ونبرز أهم هذه اآلثار فيما يلي 

 .لطول ساعات العمل بالنسبة لألطفال ارباإلجهاد نظسرعة الشعور  -

مما يؤدي إلى اإلستعمال الخاطئ للمعدات وعـدم   ،ألطفال العامليننقص الخبرة بين ا -

 .باستخدام وسائل الوقاية الشخصية مثل القفازاتهتمام اإل

 .مما يؤدي إلى عدم التركيز عند األطفال ،تكرار العمل في بعض الصناعات -

خاصة جامعي النفايات وذلك لوجود طفيليات  ،زيادة مخاطر إصابة األطفال باألمراض -

 .في القمامة

لشـاق والمـواد   تعرض األطفال العاملين في الزراعة إلى عوامل الطقس والعمـل ا  -

الكيميائية السامة والحوادث الناجمة عـن األدوات الحـادة والمعـدات التـي تعمـل      

 .بمحركات

 :التعرض للمخاطر الطبيعية •

  :ل ذلك في كثير من المخاطر نورد فيما يلي أبرزهاثمويت

ة المختلفـة وينـتج   كييكانميوخاصة في مصانع النسيج والورش الالضوضاء الشديدة "  -

 .وعدم التركيز والتأثير السلبي على الجهاز العصبي ،المهنيعنها الصمم 

الحديد الصلب والزجاج واألفران  :التعرض للحرارة الشديدة في بعض الصناعات مثل -

 .وما ينتج عنها من التهابات جلدية وحروق

ـ  اإلضا - ار وقلـة التركيـز وزيـادة نسـبة     ءة الضعيفة وما تسببه من ضـعف اإلبص

 . )1("الحوادث

ويصاحب هذه األعمـال اسـتخدام األحمـاض أو مبيـدات     : لكيماوياتلالتعرض  •

وهذا ما يؤدي إلى التهابات جلدية أو حروق  ،د الصباغةاالحشرات وبعض المنظفات ومو

وأمراض عضوية أخرى كاإلصابة بمرض الجهاز التنفسي، وهذه المواد الكيماوية لـوتم  

 .أجساد الصغار تنشقها بشكل مستمر قد يكون لها تداعيات مخيفة على

                                                 
 .92أماني عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص - 1
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ة إلى العنف قد يتعرض الطفل العامل في سن صغير: ةمخاطر العمل في سن مبكر •

أو مـن قبـل    ،أو الزبائن الذين يتعامل معهم ،من زمالئه في العمل الجسدي أو المعنوي

ففي  األعمال التي تكون في الشوارع يتعرض األطفـال إلـى تقلبـات    "صاحب العمل، 

هم مكان عمل مستقر فإنه لوحتى وإن توفر ،ار من شتم وضربأو إلى عنف الكب ،الطقس

 .)1(" تنعدم فيه شروط النظافة الصحية 

ل على التطور العاطفي والمعرفي والسلوكي لديـه  يؤثر عمل الطف: اآلثار النفسية  . ب

ويصـاب بـالتوتر والقلـق     ،اآلخرين اته ويشعر بالدونيه واإلختالف عنقد احترامه لذففي

 .واضطراب السلوك والكثير من األمراض النفسية

أنهـم  " في دراسته عن األطفال العاملين في الشـوارع   1990سنة   keemوقد أوضح 

هـؤالء   نهذه النسبة صغيرة نوعا ما أل اوتبدو، يعانون من مشاكل انفعالية وسلوكية حادة

فهـم  . األطفال قد ال يظهرون ما لديهم من أعراض تدخل في نطاق االضطرابات النفسية

  .)2(" ايهربون من المشكالت بدال من مواجهته

 :ويتجلى ذلك من جانبين: آثارها على مستوى األسرة -2

ماليـا   امـورد "  تمثـل  يمكن لألسرة أن تنظر إلى عمالة األطفال نظرة إيجابية باعتبارها

في مثـل حـاالت األسـر ذات المـداخيل      ،ضافيا يساعد األسرة على توفير المصاريفإ

خفضت القدرة الشـرائية بنسـبة   نحيث ا ،كما نراه اليوم في الجزائر ،المحدودة أو الفقيرة

ا من الجانـب  أم. )3(" كبيرة جدا مما أثر على الدور الطبيعي لألسرة كمؤسسة إجتماعية 

سلبية باعتبار أن االسرة في هذه الحالة قـد تجـد نفسـها فـي      طفالالثاني فإن عمالة األ

قـد  بها الطفل العامل من الشارع و أتي، ية على األسرةيلمواجهة عادات وتقاليد جديدة دخ

جد األسرة نفسها في صراعات ومشاكل توبالتالي  ،تكون هذه العادات والتقاليد غير سوية

التدخين، وتنـاول المخـدرات،   ( ل مثل خاصة إذا تسبب العمل في انحراف الطف ،أخرى

فـي المركـز الثقـافي     في ندوة صـحفية  دروكما و) " ارتكاب الجرائم وغيرهاالسرقة، 

                                                 
  .30مجادي لمياء ، المرجع نفسه، ص  - 1
  .120أبو بكر مرسي محمد مرسي، المرجع نفسه، ص   - 2
  120عبد الحكيم صالي، المرجع نفسه، ص  - 3
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 12و  ،ألف طفـل منحـرف   500أن هناك  ،ستغالل األطفال في الجزائرالفرنسي حول إ

  .وهو ما ينبئ بالخطر الذي يداهم األسرة الجزائرية. )1(" ألف طفل يحاكمون سنويا 

 :آثارها على مستوى المجتمع -3

جتمـاعي  ها تعبر عن إفراز مرضـي للبنـاء اإل  إن عمالة األطفال وزيادة معدالت

الذي يترجم إلى فوضى فـي   ،عد نتيجة لفشل المجتمعيألن خروج الطفل للعمل  ،للمجتمع

 الثقافي الداعي إلى ضرورة حماية حقـوق الطفـل   الوعي عالوة على نقص ،بنية األسرة

الذي يعاني منه المجتمع، إضافة إلى أن انتشار ظاهرة  ،قتصادي واالجتماعيوالتخلف اإل

وبالتالي إعطاء صورة سيئة عـن   ،عمالة األطفال تمثل مظهرا مشوها للعمران والتحضر

كـان ذلـك فـي     اوعمالة األطفال في الجزائر زادت حدتها سواء ،ة وتقاليدهاشكل المدين

  .الوسط الريفي أو المدني

وفـي أوقـات    ،في المدن يعملون في الورش الصغيرة أعداد من األطفالوهناك  "

انتشرت ظاهرة باعة األطفال في الشوارع بصورة غيـر   كما ،غير محددة وبأجور زهيدة

تناولت  ،تقرير شامال 2007 وقد نشرت القيادة العامة للدرك الجزائري سنة. )2(" مشرفة 

حيث تشير األرقام إلى ابتالع الجريمة بمعدالتها المخفية " فيه منظومة القصر في الجزائر 

مـن مجمـوع األطفـال     % 90وصلت فيه نسبة هؤالء إلـى   ،لقطاع هائل من األطفال

قاصـر فـي    34000العاملين توزعوا بين مذنبين وضحايا، وسجل التقرير تورط قرابة 

كما أحصت قيادة الـدرك نحـو    ،سنوات 5السرقة خالل  برزهامختلف أشكال اإلجرام وأ

تقريـر أن انحـراف   وأوضـح ال  ،سنة 18استهدف الفئة العمرية لما تحت  إعتداء 1100

ارتكبوا جرائم وجنحـا  . % 55قضية ما يعادل  65000حيث سجل  القصر في تضاعف

وحسـب   )3( "من األطفال ضحايا العمليات اإلجراميـة  % 45و  ،)2003-1998(خالل 

 716"  2008أحصت سنة " فورام"تقديرات الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث 

                                                 
  5ص ،2008نوفمبر13،الجزائر،2455الجزائر،جريدة الشروق،العدد  كريمة خالص، أرقام مربعة عن الطفولة في - 1
محمد محدة، جامعة / د: إشراف) غير منشورة( نصيرة جبين، حقوق الطفل في التشريع الجنائي، رسالة ماجستير  - 2

  .131، ص 2000/2001األمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر ، 
أوت  30،الجزائر، 2085جموع األطفال العاملين، جريدة الشروق، العدد من م % 90بلقاسم حوام، الجريمة تبتلع  - 3

  .21، ص 2007
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حالة هتك  137و  ،مخل بالحياء فعل قضية 457منها  ،عتداء على األطفال والقصرحالة إ

باإلضـافة إلـى اختطـاف     ،تحريض قاصر على الفسـق والـدعارة   104و  ،بالعرض

  . )1("للقصر

مما أدى إلى إنخفاض جـودة    ،ومون بعبئ العمالة في مجتمعاتهميق ويبقي األطفال" 

وينعكس ذلك بطبيعة الحال علـى مسـتوى الـدخل الـوطني      ،األعمال التي يمارسونها

  .في مختلف المجتمعات .)2("والفردي

 :)∗∗∗∗(عمالة األطفال واالتفاقيات الدولية: ثاني عشر

وبعض المنظمات المتخصصة مثل  اهتمت األمم المتحدة ممثلة في الجمعية العامة 

ـ   ،"اليونيسـيف  " منظمة العمل الدولة ومنظمة األمم المتحدة لألطفال   ااهتمامـا خاص

بمشكلة عمالة األطفال، فقامت منذ مرحلة مبكرة بجهود كبيرة للتصـدي لهـا علـى    

مستوى التشريع بشكل خاص، باإلضافة إلى المستويات األخرى مثل القيام بالبحوث أو 

  همة في تبني برامج تساعد على حل المشكلة على المدى القريب المسا

 تفقد بذل. 182وهو العام الذي اعتمدت فيه االتفاقية  1999إلى عام  1919ومنذ عام 

استمرت ثمانون عاما في سـبيل القضـاء علـى االسـتغالل      االمنظمة الدولية جهود

  .االقتصادي لألطفال 

  :بعمالة األطفال في النقاط التاليةوسنوضح أهم االتفاقيات ذات الصلة 

بشأن الحد األدنى للسن التي يجـوز فيهـا تشـغيل      1919لسنة  5االتفاقية رقم  -1

ت على أنه ال يجوز تشغيل األحداث الذين تقـل  صون ،األحداث في األعمال الصناعية

 .أعمارهم عن الرابعة عشر في المنشآت الصناعية العامة أو الخاصة 

بشأن الحد األدنى للسن التي يجـوز فيهـا تشـغيل،      1920سنة  7االتفاقية رقم   -2

 .سنة 14األحداث في العمل البحري  
                                                 

1 طفل منذ بداية السنة، جريدة الشروق، العدد  1500بلقاسم حوام، تسونامي االعتداءات الجنسية يفتك بـ  - 
  21، ص2008أكتوبر  06،الجزائر، 2422

، منشورات الحلبي الحقوقية،  القاهرة، 1ومشكالته، ط عبد الرحمن محمد العيسوي، جنوح الشباب المعاصر - 2
  .22، ص 2004

 .108 -107أماني عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص ص : مصدرها)  ∗(
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 14لسن األحداث فـي الزراعـة   بشأن الحد األدنى   1921سنة  10 رقم االتفاقية -3

 .سنة

بشأن تحديد السن االدنى التي يجوز فيهـا تشـغيل     1921سنة  15االتفاقية رقم  -4

 .سنة 18مساعدي قائدين  الشباب قائدين أو 

الفحص الطبي اإلجباري لألحـداث والشـباب    نبشأ  1921 سنة16االتفاقية رقم  -5

 .سنة 18الذين يشتغلون على ظهر السفن  

بشأن الحد األدنى لسن قبول األحداث فـي األعمـال    1932سنة  33االتفاقية رقم  -6

 .سنة 14غير الصناعية 

بشأن السـن األدنـى إلشـغال األحـداث     " معدلة "  1936سنة  58االتفاقية رقم  -7

 سنة  15بالمالحة البحرية  

بشأن الحد األدنى للسن التي يجـوز فيهـا   " معدلة "  1937سنة  59االتفاقية رقم  -8

 .سنة 15تشغيل األحداث في الصناعة  

ن قبول األحداث فـي  بشأن الحد األدنى لس" معدلة "  1937سنة  60االتفاقية رقم  -9

 .سنة 15األعمال غير الصناعية  

بشأن الحد األدنى لمن يسمح لهم بالعمل كصيادين    1959لسنة  112االتفاقية رقم  -10

 .سنة 15

بشـأن الحـد     1965لسـنة   124والتوصية رقم  1965لسنة  123االتفاقية رقم   -11

 .سنة 18األدنى لمن يسمح لهم بالعمل تحت األرض في المناجم

بشأن الحد األدنـى    1973لسنة  146والتوصيلة  1973لسنة  138تفاقية رقم اال  -12

سـنة  واألعمـال    18سنة  واألعمـال الصـعبة     15لسن العمل في جميع القطاعات  

 .سنة  15الخفيفة بشرط المواظبة على استكمال التعليم أو التدريب  أقل من 

التـي  " ل عمل األطفـال  بشأن خطر أسوا أشكا"  1999لسنة  182االتفاقية رقم  -13

من أجل تنفيذ األنشطة العملية للقضاء على أسوأ  ،جاءت لترسم إطارا تشريعيا متفقا عليه

بما في ذلك اسـترقاق األطفـال وتجنيـدهم     ،أشكال عمل األطفال على الصعيد الدولي
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اإلجباري في القوات المسلحة وإكراههم على العمل القسـري وإلـزامهم بالعمـل فـي     

استغاللهم في الدعارة وإنتاج المواد اإلباحية، وذلك من أشكال العمل الخطير و ،األرض

  .واإلستغاللي

تنفيذية عملية لطريقة وآليات معالجة هـذه   أحكام الملحقة بها من"  190" والتوصية " 

الظاهرة، كما تركز على مبدأ الشراكة والتكامل بين جميع األطراف المعنية من طرف 

مما يـوفر تنـوع    ،منظمات غير حكوميةو ومنظمات عمال وأصحاب عمل ،الحكومة

سنة  18وتطبيق االتفاقية على األطفال دون سن  ،مؤسسي مفيد فعال في تنفيذ األنشطة

وهو ما ينسجم مع مفهوم حقوق اإلنسان لتعريف الطفل وكذلك جميع القوانين المدنيـة  

 قانونية والتشريعية التي تعتبر هذا السن سن األهلية ال

  )∗∗∗∗(: عمالة األطفال والمواثيق العربية:  ثالث عشر

موضوع تشغيل األحداث ضمن المواد من  1966لعام  1تناولت االتفاقية العربية رقم  

بدايـة  تتعلق بشروط وظروف عمل األحداث، حيث تلزم فـي ال  64إلى المادة  57المادة 

الوطني لكل دولة، بتحديد األعمال التي ال يجوز تشـغيل األحـداث فيهـا مـن      التشريع

 ةسن 15وال يجوز تشغيل األحداث في األعمال الصناعية قبل سن  ،سنة 12الجنسين قبل 

  .باستثناء الملتحقين بالتدريب

سنة في الصناعات الخطيـرة   17جواز تشغيل األحداث قبل سن  مكما تقضي االتفاقية بعد

 أو الضارة بالصحة 

حيث تركت للتشريعات الوطنية في كل دولة، تحديد األعمال التي تعتبر خطرة ومضـرة  

 .بصحة األحداث وأخالقهم 

سنة فتجعلها  15تحدد االتفاقية ساعات العمل اليومية لألحداث الذين تقل أعمارهم عن  -

تتخللها فترة أو أكثر للراحة ال تقل مدتها عن سـاعة بحيـث ال    ،ت في اليومساعا 6

 .يشتغل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية

                                                 
  .72- 71عزة كريم، المرجع نفسه، ص ص  -عال مصطفى: مصدرها)  ∗(
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تناولت االتفاقية أيضا أجور األحداث المنخرطين في التدريب حيث نصت على  أنـه   -

الحصول على أجر عادل أو منح " عقد التدرج " ألحداث الذين يعملون بمقتضى ليحق 

 .مالئمة أثناء تدريبهم

أو تشغيلهم باإلنتاج أو أثناء الليـل،   ،ر االتفاقية تكليف األحداث بأي عمل إضافيظحت -

 .فيما عدا بعض األعمال التي يحددها التشريع الوطني

تلزم االتفاقية بإجراء الفحص الطبي لألحداث قبل التحاقهم بـأي عمـل مـع  إعـادة      -

 .الفحص بشكل دوري

سنة إجازة سنوية تزيد على السـنوية المقـررة    17بمنح األحداث دون تلزم االتفاقية  -

  .تجزئة أو تأجيل اإلجازة الممنوحة لألحداثكما تنص على عدم جواز ،للعمال البالغين

  )∗∗∗∗(:شريع الجزائريعمالة األطفال والت:  رابع عشر

ملزمة بتنفيـذ  تعد الجزائر من الدول األعضاء التابعة لمنظمة العمل الدولية لهذا كانت 

اتفاقياتها على أرض الواقع وذلك من خالل تقديم تقرير سنوي عن ذلك لمكتـب العمـل   

وال  ،وقد صادقت الجزائر على االتفاقية الدولية الرئيسية المتعلقة بحماية الطفـل . الدولي

ـ  138سيما االتفاقية رقم  ل المتعلقة بالحد األدنى للتشغيل، واالتفاقية المتعلقة بحقوق الطف

 182المصادق عليها من قبل الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة، واالتفاقية الدولية رقم 

  .أسوأ أشكال عمل األطفال، وأخيرا الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته عالمتعلقة بمن

فق طبيعتها الخاصـة ويمكـن   وولهذا وضعت الجزائر قانونا لعمل األطفال مكيف * 

  :يتوضيحه فيما يل

حقق من أن األعمال الموكلة إلـى  تتيتعين على المؤسسات المستخدمة أن : 11المادة  ••••

يفوق طاقتهم مع مراعـاة   ال القصر والعمال المعوقين ال تقتضي مجهودماالنساء والع

 .األحكام التشريعية الجاري بها العمل

                                                 
، 2007، الجزائر، جوان 17واعمر باية، إحياء اليوم العالمي ضد عمل األطفال، مفتشية العمل، رقم: مصدرها)  ∗(

 .11ص 
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 15ال يجوز قبول أي مترشح إذا لم يبلـغ    34-90رقم  6معدلة بالمادة  :12المادة  ••••

  .عاما على األكثر عند تاريخ إمضاء عقد التميهن 25أو  ،عاما على األقل

 .ن ما لم يكن راشدا متمهال يجوز ألي مستخدم التكفل بال: 13المادة  ••••

يما يخص عمالـة  أيضا هناك بعض المواد المنصوص عليها في قانون العمل الجزائري ف

 : )∗(، من بين هذه المواد نذكراألطفال

  .21/04/1990المؤرخ في  90-11من القانون : 15المادة  ••••

لتوظيف عن ست عشـر  لال يمكن في أي حال من األحوال أن يقل العمل األدنى  :وتنص

إال في الحاالت التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعـد وفقـا للتشـريع     ،سنة) 16(

وال يجوز توظيف القاصر إال بناءا علـى رخصـة مـن وليـه      ،والتنظيم المعمول بهما

ال يجوز استخدام العامل القاصر في األشغال الخطيرة أو التـي تنعـدم    هالشرعي، كما أن

  .القهبأخ تضرفيها النظافة أو تضر بصحته أو 

 17يضاف إلى المتمهنين الخاضعين إلجراء رقابة طبية عليهم طبقا للمادة : 16المادة  ••••

، العمـال المنصـوص علـيهم    1988يناير  26المؤرخ في  07-88من القانون رقم 

  :والذين يخضعون إلجراء فحوص دورية وهم

 .العمال المعرضون بشكل خاص لألخطار المهنية -

 .سنة 18عن العمال الذين تقل أعمارهم  -

مكان إلى آخر دون من قل العمال أشياء عائقة وثقيلة نإذا تطلب األمر أن ي: 26المادة  ••••

كلـغ  ) 50(فيجب أن ال تتجاوز الحمولة التي يحملها كل عامل ذكر  ،جهاز ميكانيكي

صر فأقصى الحمولـة التـي   قأما العامالت اإلناث والعمال ال ،في المسافات القصيرة 

 ).كلغ 25(وعشرون يحملونها خمسة 

ين الذين تقل أعمارهم عن تسع عشر سال يجوز تشغيل العمال من كال الجن :28المادة  ••••

 .سنة في أي عمل ليلي) 19(

                                                 
 .1999، الرهان الرياضي الجزائري، الجزائر، 1المعهد الوطني للعمل، قانون العمل، ط: مصدرها)  ∗(
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شعاعات أيونية فـي الحـاالت   إال يجوز أن يشغل أحد في أعمال متصلة ب :44المادة  ••••

 :التالية

  .سنة) 18(إذا لم يبلغ من العمر ثمانية عشر  -

  .العامل إمرأة حامل إذا كان  -

 .إذا ثبت عجزه طبيا على القيام بتلك األشغال -

ال يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي لألحـداث  ) تحديد ساعات العمل( :59المادة  ••••

تقـل   التتخللها فترة أو أكثر للراحة  ،ساعات 6سنة عن  15الذين تقل أعمارهم عن 

 . ساعات متتالية 4ث ال يعمل الطفل أكثر من ين ساعة بحعمدتها 

دج على كل توظيـف   2000إلى  1000يعاقب بغرامة مالية تتراوح من  :140المادة  ••••

إال في حالة عقد التمهين المحرر طبقـا للتشـريع    ،ن المقررةسلعامل قاصر لم يبلغ ال

  .والتنظيم المعمول بهما 

يوما إلى شهرين دون المساس  15من  في حالة العود يمكن إصدار عقوبة حبس تتراوحو

  .بالغرامة التي يمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة

تتعهد كل دولة عضو تكون هذه  138وهناك اتفاقية بشأن الحد األدنى لسن االستخدام رقم 

ة ترمي إلى القضاء فعليا على عمل األطفال نيإلتباع سياسة وط ،االتفاقية نافذة بالنسبة لها

أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفـق مـع    ،األدنى لسن االستخدام وإلى رفع الحد

  .النمو البدني والذهني لألحداث

  :ول أسوأ أشكال عمل األطفال وجاء فيهاح 182كما وقعت الجزائر على االتفاقية رقم 

تكفـل   ،تتخذ كل دولة عضوة في هذه االتفاقية بسرعة ودون إبطال تدابير فورية وفعالـة 

  .بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها 

يشمل أسوأ أشكال عمالة  ،سنة 18ويطبق مفهوم هذه االتفاقية على جميع األشخاص دون 

  :األطفال في مفهوم هذه االتفاقية ما يلي

واالتجار بهم وعبوديـة   ،كافة أشكال الرق أو الممارسة الشبيهة بالرق لجميع األطفال ••••

 .والعمل القسري أو اإلجباري الدين
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األعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيهـا إلـى    ••••

 اإلضرار بصحة األطفال وسالمتهم أو سلوكهم األخالقي

بشكل  ،تتخذ الدولة كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق األحكام المنفذة لهذه االتفاقية ••••

  .فعال

عضوة واضعة في اعتبارها أهمية التعليم فـي القضـاء علـى عمـل      تتخذ كل دولة  ••••

 :األطفال، وتدابير فعالة ومحددة زمنيا من أجل

 .الحيلولة دون انخراط األطفال في أسوأ أشكال عمل األطفال  -

إلنتشال األطفال من أسوأ أشكال  ،توفير المساعدة المباشرة الضرورية والمالئمة  -

 .م ودمجهم إجتماعياعمل األطفال وإعادة تأهيله

ضمان حصول جميع األطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمـل األطفـال علـى      -

  .التعليم المجاني وعلى التدريب المهني حيث ما كان ذلك ممكنا

جمعيـة   300أكد المرصد الوطني لحقوق الطفل بالجزائر والذي يضم  " وفي هذا الصدد

ة إنشاء الشبكة المغاربية لحقوق الطفل التـي  إقتراح مبادر» فورام«طفولية وهو تابع لـ 

وهي تضم جميع الهيئـات والجمعيـات المهتمـة     ،ستشرع في العمل نهاية السنة الجارية

والتي ستعمل في التنسـيق فيمـا بينهـا السـتحداث      ،بالطفولة في دول المغرب العربي

    )1( ".استراتيجية موحدة لتفعيل حقوق األطفال في الواقع

                                                 
  . 16، ص21/04/2009،الجزائر، 2590ألف مشرد في الجزائر، جريدة الشروق، العدد  36بلقاسم حوام،   - 1
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  :وعالقته بخروج الطفل للعمل المستوى المعيشي لألسرة: أوال

هاما على مدى تطورها، فالوضع  قتصادية في المجتمعات تعد مؤشراإن الحالة اإل

اإلقتصـاد  وعلـم   وعات التي يهتم بها كل من علـم  قتصادي لألسرة يعتبر من الموضاإل

  .جتماعاإل

ويقصد به تلك الظروف التي تعيشها األسرة، والتي يتوقف عليها تحديـد مقـدار   

السلع التي تمكن األسرة من شرائها، وبالتالي مستوى معيشتها حيث تعتمد األسـرة علـى   

التي تعمل على تمكينها مـن القيـام بوظائفهـا كمؤسسـة      ،عدد من المقومات األساسية

جتماعي يتوقف على تكامل افقها اإلولذلك فإن نجاحها، وتو.لها ثقلها في المجتمعاجتماعية 

يسمح لهـا بإشـباع حاجاتهـا     ،فاألسرة تحتاج إلى دخل اقتصادي مناسب ،هذه المقومات

كما تحتاج أيضا إلى تغطيـة  " .الخ.... وعالج، وأمن  ومسكن اليومية من غذاء، وملبس،

واجهة أزمات الحيـاة،  حتى تتمكن من  م ،تعليميةوة، ما يحتاج أفرادها من خدمات صحي

  )1(."يجابي مع مواقف الحياة المختلفة والتفاعل اإل

فتوفير األساس المادي يعتبر من األمور الضرورية، والحيوية فـي حيـاة األسـرة فـي     

علـى أسـاس تـوافر المـوارد      ،مراحلها المختلفة، كما أنها تقوم بأداء وظائفها المختلفة

االقتصادية، والمالية، وتحقيق اإلشباع الالزم للحاجات المادية التي يحتاج إليها الفرد فـي  

خدمات التي تسـتطيع األسـرة   ويتحدد المستوى المعيشي بمقدار السلع وال."حياته األسرية

لحضـاري أو  درجة التقـدم ا ل اوفق هذا المقدار من السلع يتحدد بدورهو ،الحصول عليها

  .)2("التكوين الطبقي للمجتمع

وهي نسبية لكل أسرة تبعا لوضعها في المجتمع  ،والحاجات المادية مختلفة ومتباينة

بط به، وهذا بطبيعة الحال مرتبط بـدخلها ومواردهـا التـي    تومستواها المعيشي الذي تر

  .دخالها الذي تمارسه ويدر عليها لم، وتبعا لنوع عحصل عليها من عملهات

                                                 
) غير منشورة ( رسالة ماجستير  ،ال مع اآلباء في األسرةصتالشباب وعالقته باإلسامية قطوش، عمل األبناء  -1

  .61، ص 2002 – 2001جتماع، جامعة الجزائر،الجزائر، م علم اإلسجمال لعبيدي، ق/ د:إشراف 

  .79، ص المرجع نفسهمحمد يسري إبراهيم دعبس،  -2
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وخاصة الصغار منهم وهذا الدور يبقـى   ،ويبقى دور األسرة نحو أفرادها تلبية متطلبا تهم

﴿إن اهللا سائل كل  �إذ يقول رسـول اهللا  ،مستمرا إلى أن يصل الطفل إلى مرحلة الرشد

  .﴾حفظ أم ضيع راع عما استرعاه

  :ما يلي ذكرن ومن أهم العوامل: للمستوى المعيشي لألسرة  ةالعوامل المحدد -1

فعدم وجود فرص عمل  ،ترتبط مهنة األبوين ارتباطا وثيقا بالدخل: مهنة األبوين  - أ

االحتياجات الضرورية للحياة، يؤدي إلى غيـاب   به لرب األسرة تدر دخال يوفر

  .  الشعور باألمن واالستقرار

لدخل المادي يعتبر مؤشرا حقيقيا لتحديد المسـتوى المعيشـي   اإن : دخل األسـرة   - ب

فهو من األمور الحيوية والهامة في تلبية حاجـات األفـراد الضـرورية     ،سرةلأل

وكل ما يرتبط بحفـظ  .الخ.... وملبس وعالج وتعليم وسكن  ءذا، من غوالكمالية

ايته، فمن خالله يتم تحديد مقدار ما يمكن تحقيقه من رغبات عالوجود الجسمي ور

ولها علـى الـدخل ثابتـا أو    وقد تختلف فيما بينها من ناحية طريقة حص."لألسرة

موسميا أو عارضا، كما تختلف فيما بينها من ناحيـة    أسبوعيا أو شهريا ،متغيرا

ناميـة   أفراد األسرة متقدمة، وقـدراتها فكلما كانت أذهان .)1("الدخلالتصرف في 

تـأثرت بالعـادات    وكلماما ارتقى مستوى معيشتهم، لعلى االستفادة بمواردها، ك

وراء مظاهر اإلسراف، واقتناء بعـض   السائدة في مجتمع معين، اندفعتاليد والتق

الكماليات، وبالتالي تستنفد كل دخلها، وال يبقى منه شيء للظروف الطارئـة، أو  

   .األزمات، وقد يكون اإلسراف على حساب بعض الضروريات

ارتفـاع األسـعار    "خاصة مـع   ،وقد عرف دخل األسرة الجزائرية تقهقرا واسعا

منـذ تحريـر األسـعار،     1989قا من والتي كانت أكثر انطال ،وانحطاط القدرة الشرائية

  )2(." وانخفاض قيمة النقود الوطنية واالرتفاع الغير متقطع ألسعار المواد الغذائية

  

                                                 
  .66محمود حسن، المرجع نفسه، ص  -1

  .44المرجع نفسه، صاء ، يمجادى لم -2
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ألنـه   ،يعتبر السكن أحد األركان األساسية التي يقوم عليها مستوى المعيشة ":السكن -ج

                                                                                                       ،)1( "يشكل وحدة اجتماعية ذات فعالية قوية في العالقات اإلنسانية التي تتمثل في إطـاره 

بـل يتـرجم إلـى بعـد      ،فالسكن ال يتوقف عند كونه عامل اقتصادي مادي فقط"  

  )2( ."اجتماعي، ويتدخل إلى حد كبير في عمليات التفاعل المرتبطة بنمو الطفل 

نمـو اإليجـابي   الوتوفره من األمور الضرورية التي تساعد علـى   فسعة المسكن

ويحتوي على وسائل تساعده على  ،البيت مهيأ لحركة الطفل داخله كان خاصة إذا ،للطفل

واسع مظهر من مظـاهر  السكن ال «ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإذ يق ،النمو السليم

لصـحية  وازدحامه بعدد كبير من األفراد، وسوء حالته ا أما ضيق السكن» العيش الطيب 

قربـه مـن األرض    وأكسوء التهوية، واإلضاءة المترتبة عن الرطوبة، وارتفاع المسكن 

رة، نتيجة ضيقهم من بعضهم الـبعض بسـبب   أفراد األسدي إلى نشأة التوتر الدائم بين يؤ

عدم توفر المساحة الالزمة للحركة وهذا ما يجعل الطفل يفتقد حاجته إلى المعيشة الطبيعية 

  .مما يؤدي به إلى اللجوء إلى الشارع لفترات طويلة ،المريحة

إلى بعض األسباب التي تدفع األسر إلى تـرك  " جان شازال " حيث أشار القاضي 

فعه إلى كسب مصروفه وربما مصروف األسرة، ومن األسباب التـي ذكرهـا   الطفل، ود

  .)3(" المساكن الضيقة والظروف السكنية القاسية 

، أن غالبيـة  2000سـنة  "  مرسي أبو بكر مرسي محمد" كما أظهرت دراسة لـ 

  .األطفال العاملين ينتمون إلى األسر الكبيرة الحجم

أهـم  " من وعليه فإن تدني المستوى المعيشي لألسرة، والذي يقصد به الفقر يعتبر 

مشتركة في البلدان النامية التي تتصف بهبوط مستوى  ةظاهرالمشكالت اإلجتماعية، وهي 

  )4( ."المسكن، وسوء التغذية، وانتشار األمية ةدخل الفرد ورداء

درة على إشباع الحاجات الضرورية الفقر يقصد به عدم كفاية الدخل،  أو عدم القو

وغيرها من الضروريات التي ... للوجود اإلنساني، والمتمثلة في الغذاء والعالج والتعليم 
                                                 

  .237،ص 1998درية،نكتب الجامعي الحديث اإلسكمري خليل الجميلي،السلوك اإلنحرافي في إطار التخلف والتقدم،اليخ -1

  .92، المرجع نفسه، صسامية شرفة -2

  .72جليل وديع شكور، المرجع نفسه، ص  -3

  .132،ص1999المصري،دار المعرفة الجامعية،القاهرة،جتماعية في المجتمع محمد سعيد فرح وآخرون،المشكالت اإل -4
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فاألسرة ذات المستوى المعيشي المنخفض تتصف بعدم القدرة على الرعاية .تفرضها الحياة

هـذه الظـروف    الكافية ألطفالها، مما يجعلها عاجزة عن الوفـاء بالتزاماتهـا، وتحـول   

مما يعرضـه إلـى اإلحبـاط     ،االقتصادية المنخفضة التي تحيط بالطفل بينه وبين حاجاته

وته اليـومي والمسـاعدة فـي    ي يدفع به إلى العمل للحصول على قالمتواصل، األمر الذ

  .ميزانية األسرة

الفقر حيـث أبـرزت دراسـة     حدى اآلثار المترتبة عنإذن فعمالة األطفال هي إ

أن الفقر هو السبب الرئيسـي   " 1991سنة   »Aazeret others مع آخرين عازر«لــ

المشترك بين األسر التي ترأسها أنثى، إذ أن تلك األسر تعاني الفقر المـدقع أو المطلـق،   

كما أظهرت دراسات ميدانية عديدة أن هناك عدد كبير من األطفال العاملين يزيدون على 

ة أسرهم على مواجهة مصاعب عد، يعملون لمسا)1("سنة 12تقل أعمارهم عن  %65نسبة 

  .الحياة

ما توصلت إليه دراسة أجريت بمصـر  " السياق  هذا ومن الشواهد التي نذكرها في

من هذه األسر تعتمـد   % 69أسرة تتلقى مساعدات اجتماعية، حيث اتضح أن  941على 

  )2(". على مساعدات األطفال في مواجهة تكاليف المعيشة 

باالشـتراك مـع البنـك     ،بحث تحليلي للجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاءوأثار " 

من السكان في مصر يعيشون حالة الفقر، أي يحصلون على  % 50الدولي إلى أن حوالي 

  )3(". دخل يقل عن الحد الكافي في الحصول على مقومات الحياة األساسية 

حت أن سـوء رعايـة   أوض" وهناك دراسة أمريكية أجريت على األحياء الفقيرة 

األسرة ألبنائها تجعلهم يضطرون للعمل فـي سـن مبكـرة، واخـتالطهم بـالمنحرفين،      

لحرمانهم من التغذية الكافية، والمسـكن الغيـر مالئـم     اوالمجرمين، وهجر أسرهم نظر

   )4(."د عدد أفراد األسرة وازديا

                                                 
  .46،ص 2005،المجلس األعلى للثقافة، القاهرة،1، طسمير كريم: ترجمة كريمة كريم، دراسات في الفقر والعولمة -1

  .155خيري خليل الجميلي، بدر الدين كمال عبده ، ص  -2

  .67، ص المرجع نفسهمحمد عالء الدين عبد القادر،  -3

  .20ص  المرجع نفسه،محمد سيد فهمي،  -4



���� ا��
�ل و������ ��وف ا��ة:                                            ا�
	� ا������ 

 

129 
 

وينـامون فـي الشـوارع    ونتيجة للفقر يتم دفعهم مبكرا للعمل فيعيشون على الفضالت، 

  .واألماكن العامة مما يؤدي إلى زيادة حاالت الوفاة

باإلسـكندرية حـول عمالـة     »سامية فهمي «دراسة  أوضحت خرآوعلى صعيد 

كان أحد أبرز العوامل التي دفعت  ،إلى أن انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة ،األطفال

  .ألبناء للعمل في سن الطفولةا

عن عمالة األطفال في األحياء العشوائية إلـى   » سن عثمانسو «وتوصلت دراسة 

التي تدفع األسرة لتوجيه أبنائهـا نحـو    ،أن الدافع االقتصادي يمثل أحد العوامل األساسية

  .العمل في سن مبكرة

فـي تقريرهـا    »لياليفين السيدة «ستعباد ت ممثلة المجتمعات التي تحارب اإلوذكر

تقوم بتشغيل األطفـال دون  ." الهند الصينيةوسيا العديد من دول آ، أن لمكتب العمل الدولي

سنة بيعت من قبل أهلها  12حيث استشهدت بوجود فتيات عمر الواحدة منهن  ،سن العمل

دوالر إلى أصحاب المصانع في تايوان، من أجل أن يؤمن لهن الغذاء والمسكن  80بنحو 

سـاعة   15حيث يعمل الواحد منهم مدة  وال يدفع لهن أي أجر، إضافة إلى مئات األطفال

  )1(" يوميا 

وتوضح الدراسات الميدانية أن حوالي نصف سكان المعمورة يعيشون دون مستوى 

  .الفقر، أي بمتوسط دوالر واحد يوميا وهو مقابل كيس من الحليب ورغيفين

بدراسـة   – 1992سنة "   Rosade sousa et Ibrahem"  وفي البرازيل قاما كال من "

مـن   % 82ووجـدا أن   ،طفال 80لمعرفة المستوى المعيشي لألسرة حيث تم استجواب 

  .هؤالء األطفال تركوا منازلهم للعمل المبكر ألسباب اقتصادية

األطفال خرجوا إلـى   نإلى أ: في دراسته 1990سنة "   ajunuga" كما توصل " 

الذين "لنقود التي يكسبها هؤالء األطفال، يحتاجون ل. )2("الشوارع للعمل، ألن أسرهم فقراء

وإلـى أفـراد    ،يسلمون مباشرة أو عن طريق صاحب العمل أجرتهم كاملة إلى أوليـائهم 

                                                 
  .65، ص المرجع نفسهعلي وهب،  -1

  .106أبو بكر مرسي محمد مرسي، المرجع نفسه، ص -2
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وبعضهم يقتصدون جـزءا مـن أجـرتهم للمسـتقبل      ،آخرين لألسرة الذين يعيشون معهم

  )1(."مفكرين بفتح تجارة مستقلة

بداية عقد الثمانينات بدأت أولـى بـوادر األزمـة اإلقتصـادية     "مع  وفي الجزائر

والـذي   ،وهذا راجع بالدرجة األولى إلى اإلنخفاض المستمر ألسعار البتـرول  ،بالظهور

فإن عدد األسر الفقيـرة أي  وبالتالي  )2(."تعتبر مداخيله الدعامة الرئيسية لإلقتصاد الوطني

ثم واصلت  1979و  1961في تزايد مستمر منذ "هي  ،ذات المستوى المعيشي المنخفض

تنـاقص االسـتثمارات فـي     بسببمن الثمانينات  اتلك الفئات توسعا بوتيرة عالية، ابتداء

القطاعات اإلنتاجية، وتعرض االقتصاد الجزائري إلختالالت هيكلية، وثمة شواهد تـوحي  

ـ   بتزايد، وتعقد هذه اإلختالالت، التي بدأت لبية تظهـر علـى التركيبـة    انعكاسـاتها الس

  .التي ازدادت أوضاعها ترديا وتدهورا خاصة األسرة الضعيفة )3("اإلجتماعية

المكونة مـن  " ف اتحاد العمال الجزائريين األسرة الفقيرة بأنها تلك األسرة وقد عر

 12أي ما يسـاوي   ،دوالر أمريكي 150أفراد تعتبر فقيرة إذا قل دخلها الشهري عن  5

المفـاجئ والسـريع مـن نمـط     " ونظرا للتحول " )4( ."ألف دينار وهذا على مدار العام

اشتراكي إلى نظام اقتصادي تحكمه قواعد السوق، ويضبطه قانون المنافسة، وفـي ظـل   

ألسـرة الجزائريـة   لوجود جهاز إنتاجي ضعيف أحدث رجة كبيرة في مستوى المعيشة 

العديد من الدراسات العالقة بـين الفقـر    ، حيث أكدت) 5("ي المجتمعوارتفاع نسبة الفقر ف

  .الذين يكافحون يوميا وبدون توقف للحصول على لقمة العيشووعمل األطفال 

في اإلقتصـاد والتطـوير    باحث من مركز البحوث » Saib musette «وحسب 

فقيرة، حيـث الحاجـات   األطفال العاملين في الجزائر يأتون من عائالت " ن توصل إلى أ

فالعائالت الفقيرة تجد نفسها مجبـرة   ،وتغذية غير كافية وسكن وتعليم األساسية من صحة
                                                 

1- Kiran Mehra, kerpelmanenfant travailleurs combien et où?, travail le magazine de l’ott 
N°15  mars/avril 1996, Page 10.  
2- Aliel kenz, Au fil de la crise, Alger Ed : Bouchene, 1989, Page 51.  

  .43إسماعيل قيرة، بلقاسم سالطنية، المرجع نفسه، ص  -3

  .96ص  المرجع نفسه، سامية شرفة، -4

 الجزائر، فضيل دليو وآخرون، التحديات المعاصرة، مخبر علم اجتماع االتصال، جامعة منتوري، قسنطينة،  -5

  .65، ص 2002
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ا وهكـذ على استعمال كل طاقاتها البشرية العاملة من أجل تعويض النقص فـي الـدخل،   

خاصة مع زيادة توسع المراكز الحضرية التـي   ،يصبح عمل الطفل عبارة عن شيء مهم

  )1(" شجعت على هجرة األيدي العاملة نحوها لضمان األمن المادي 

مليون جزائري في حاجة إلى مساعدة  14" اإلحصائيات الرسمية أن كما أكدت  

حيث  ،1992من أفريل  ابتداءاإجتماعية، خاصة بعد رفع الدعم على الموارد األساسية 

مليون يعيشون في حالة قصوى  7.62منهم  ،مليون جزائري في فقر مطلق 5.97يعيش 

  )2(" مليون شخص ال يتوفرون على أي دخل منتظم 8.43من الحرمان، و 

مرصد حقوق «عمالة األطفال في الجزائر  أنجزه  "وتوصل التحقيق الميداني حول 

 "فـورام "» وتطوير البحـث لترقية الصحة الهيئة الوطنية «الذي ينشط تحت لواء  »الطفل

من األطفال العاملين أجمعت أن السبب في خروجهم للعمل راجـع   % 53على أن نسبة 

من هؤالء األطفال يمـدون   % 75للظروف المادية الصعبة التي تعيشها أسرهم، علما أن 

  )3(" أسرهم بالمال الذي يحصلون عليه مقابل عمالتهم 

ي لألسرة يعتبر عـامال مسـاعدا ومهيئـا    وبالتالي فإن انخفاض المستوى المعيش

لمساعدة في  النفقات األسرية، والمشاركة في المسؤولية، أو على والخروج الطفل للعمل، 

ه هـذا مـا   األقل ليتحمل أعباء نفسه، فعدم إشباع حاجات الطفل قد يؤدي إلى اضـطراب 

ـ  تايعرضه إلى البحث وراء ما يسد  حاجاته، وقد ين اه األسـرة  به إحساس بمسـؤولية تج

  .عمل للحصول على المال الالزم الحتياجاتهافي

وأمام الفقر الذي تعيشه األسرة الجزائرية يضطر الكثير من أرباب األسر إلى دفع 

أبنائهم إلى العمل لكسب لقمة العيش، وغالبا ما تكون ظروف العمل كارثية، وال تراعـي  

  .يشكل خطرا على صحتهم البدنيةفيها الشروط، والمقومات اإلنسانية المطلوبة مما 

  

                                                 
1- Musette saib, Bilan de la demande social d'emploi C.R.E.A.P, 1988, 2eme partie: la  
demande d'emploi des enfants (5-14 mars), P 37. 

  .79، 44إسماعيل قيرة، بلقاسم سالطنية، المرجع نفسه، ص ص  -2

 .21ص بلقاسم حوام، المرجع نفسه،  -3
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  :وعالقته بخروج الطفل للعمل التفكك األسري: ثانيا

ل اهتمامه لألسرة كنظام اجتماعي، وركـز علـى العالقـات    لقد أعطى اإلسالم ج

ومن آياته أن خلق لكـم   �: ق رغبات األبناء فقد قال تعالىالزوجية، وتأمين الحياة، وتحقي

مة إن فـي ذلـك آليـات لقـوم     بينكم مودة ورح وجعل ليهامن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إ

عن وحدة حية مكونة من مجموعة  فاألسرة الصالحة السعيدة ما هي إال عبارة." �يتفكرون

أفراد تتفاعل مشاعرهم، وتتحد إتجاهاتهم، وتتفق مواقفهم، وتتكامـل وظـائفهم، وتتوحـد    

  )1("اتهمغاي

األسرة في قيامها بوظائفها، وفي قيام كل فرد من أفرادها بدوره فـي   حتنج يكلو

الوسط األسري، ولكي يتم النجاح في تحقيق األهداف البد في سبيل ذلك أن توفر األسـرة  

والمحبـة،  ستقرار، ويسود روح التعـاطف  ر من الحنان، والعطف لكي يستمر اإلأكبر قد

  .ة المتكاملةميوبذلك تكون األسرة السل

قيام بدوره الذي يحدد الوظيفـة  الكن في حالة فشل أي فرد من أفراد األسرة عن ل

المناط بها في األسرة، والقيام بمسؤوليات تلك الوظيفة، فإن هذا ينعكس سلبا على األدوار 

وما يترتب عليه  .التفكك األسريو اإلنهيار ألبناء، فيحدث عندئذاب واألم واالجتماعية لأل

  .تترك بصماتها الواضحة في حياة األطفال الحاضرة والمستقبليةمن مشكالت أسرية 

إلى انهيار الوحدة األسرية، وتمزقها نتيجة وفاة الوالدين  يشير: تعريف التفكك األسري -1

ن ت والمشاجرات المستمرة، أو أن يسجأو حدوث الهجر أو الطالق أو المنازعا ،أو كليهما

أو فقدان عناصـر   ما أو كليهما، وانعدامالطويل ألحدهأحدهما، أو كالهما وكذلك الغياب 

جباتـه،  اخـر وو الدين، وتجاهل كل منهما لحقـوق اآل المحبة والعطف واالحترام بين الو

  .وتشبث كل منهما برأيه

واضـطراب توقعـات األدوار    ،يقصد به تخلخل روابط البناء األسـري  فالتفكك األسري

ذلـك  " هـو ف ،الخارجية لضعف التماسك الـداخلي وانعدام األمن واالتجاه نحو الجماعات 

ي تربط الجماعة األسرية كـل  الوهن، أو سوء تكيف وتوافق، وانحالل يصيب الروابط الت

                                                 
 .54، ص 1998رة والبيئة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، أحمد يحي عبد الحميد، األس  -1
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رفض التعـاون بـين أفـراد    عن وبناءا على ذلك فإن التفكك األسري عبارة   ،خرمع اآل

  )1(" األسرة وسيادة عمليات التنافس والصراع بين أفرادها

  .الرئيسية للتفكك األسري األنماط -2

انحالل األسرة تحت تأثير الرحيل ألحد الزوجين بسبب الوفاة، الطالق أو الهجر أو   -

  .البعد عن المنزل

يعيش أعضاءها تحت سقف واحـد ولكـن عالقـاتهم،     حيث التقوقع الداخلي لألسرة -

 .واتصاالتهم مع بعضهم البعض فاشلة

داء جئ وفشـل آ الطبيعية، أو الصحية كالمرض المفااألزمة األسرية بسبب الكوارث  -

 . الدور نتيجة عوامل كثيرة منها قلة الدخل والتطلعات االستهالكية والتقليد األعمى

فاألسرة المفككة تفتقر إلى تهيئة أسباب الرعاية، والضبط األسري السـليم، وتعجـز   "  

مفككـة فـي بنيانهـا    عن رسم النموذج الصالح الذي يحذوا الطفل حذوه، فهـي أسـرة   

في تفاعالتها االجتماعية وفي وظائفها، وغير قـادرة علـى الرعايـة    ومضطربة   

واالحترام بين  لفقدان عناصر المحبة والعطف ،)2(" والحماية، والتنشئة االجتماعية السليمة

  .خر وواجباتهالدين، وتجاهل كل منهما لحقوق اآلالو

أدنى مقومات األمـن واالسـتقرار، ودفـئ     ويترتب على التفكك األسري االفتقار إلى

العاطفة، وهذا ينعكس على األطفال الذين قد يقعون صيدا سهال لعوامل التشرد، والهروب 

  .إلى الشارع

على وضعية النسـاء   1995 سنة »منظمة اليونيسيف «حيث أو ضحت دراسة أجرتها 

لتفكك األسري النـاتج  معظم األطفال تعاني أسرهم من مشاكل كا" واألطفال بالمغرب  أن 

األطفال العاملين من  % 50رت إلى كون اعن الطالق أو الموت، أو الصراع الدائم، وأش

  )3("هم رسال يعيشون مع أ

                                                 
 .74أحمد يحي عبد الحميد، المرجع نفسه، ص  -1

 .256، ص 1995، ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 1عدنان الدوري، جناح األحداث، ط -2

 .396، ص المرجع نفسهفريدة،  ةسوالمي -3
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بـين   ي حاالت الوفاة والطالق والشـجار المسـتمر  تعدد جوانب تفكك األسرة كما فتو

سـلبية  الاألزواج، وغياب أو مرض أحد الوالدين أو كليهما، فهذه الجوانب لها انعكاساتها 

على شخصية الطفل، ويترتب عليه اضطرابات نفسية واجتماعية تؤدي إلى تـوتر شـبكة   

  :وفيما يلي نستعرض أهم جوانب التفكك األسري وهي . العالقات االجتماعية األسرية

فالموت مسألة حتمية يتعـرض   ،الوفاة عامال من عوامل التفكك األسريتعتبر : الوفاة -أ

 آداء وبالتالي التوقف عـن  ،أو كليهما الوفاة هي توقف حياة أحد الزوجينو.لها كل إنسان

أدواره والتزاماته، وفقدان النموذج والقدوة الذي يمكن أن يحتذى به الطفل، فيحدث إخفاق 

ويؤدي موت أحد الوالدين أو كليهما إلى تغير الـدور  ،في تنشئته على نحو مناسب ومالئم

وجت األم، ألن االجتماعي ألفراد األسرة، وتهديد حياة الطفل خاصة إذا تزوج األب أو تز

أبيه، أو مع زوج أمه، أو عند األقارب، أو في أسرة بديلة قد تؤدي  حياة الطفل مع زوجة

سلطته في  والدين أو كليهما في ممارسةور أحد الدوتوقف .به إلى عدم االستقرار واألمان

، وحرمان الطفل من الجـو األسـري   واالضطرابات المادية، التي تواجه األسرة ،األسرة

 فطـر الالمليء بالحب والحنان والعاطفة، وفقدان اإلحساس باألمان، وزيادة األعباء على 

الطفل من هذه هذا يؤدي إلى هروب  لطفال، وكرعاية األخاصة في مسؤولية والالموجود 

الذين يعتبرهم  ،لينغبأساليب غير سوية من خالل تأثير رفقاء السوء أو المست وذلك ةاألسر

مصدر األمن الذي افتقده داخل األسرة، وقد يسعى إلى بديل يشـبع حاجاتـه، ورغباتـه    

  .وغالبا ما يكون هو العمل في الشارع

 الذي يشوبه العداء، ويشـب المضطرب هي ذلك الجو األسري : الشجارات الزوجية -ب

األمر الذي يفقد األسرة التوافـق واالسـتقرار،    اك والخصام والشجار المتواصل،فيه العر

نشـئة االجتماعيـة الصـحيحة    ير الجو األسري السـليم للت على توف اآلباءويضعف قدرة 

بين المشاحنات والخالفات والمنازعات األسرية التي تقع "وقد تتضمن  ،والرعاية المطلوبة

والذي يخلق فـي البيـت    ،جميع أشكال السلوك الكالمي والحركي متعدد األنواع ،الوالدين

بحيث يؤثر تأثيرا كبيرا فـي   ،بشكل أو بآخر جوا من التوتر والقلق واالضطراب النفسي
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خاصة إذا كان الشجار يدور على مرآ ومسمع األبناء والذي قد يتجـاوز   ،)1("حياة األبناء

  .و إلى الضرب واإليذاءإلى حد الشتم أ

إلى أن الشجار بين الزوجين غالبا مـا   ،وتشير إحدى الدراسات الميدانية األمريكية

يجعل الطفل يهرع إلى الشارع، وإلى جماعته الخارجية كلما ضاق به البيت الذي يعـيش  

الخالفات الزوجيـة علـى أن   " وتكاد تجمع غالبية الدراسات الميدانية حول موضوع .فيه

يؤدي إلـى تصـدع    رار الخصومات والعراك، والشجار المتواصل بين الزوجين الاستم

واضطرابها فحسب، بل إلى اإلطاحة باستقرار األسرة ككل، واضطراب  العالقات الزوجية

  )2("وظائفها في الضبط األسري والرعاية والتوجيه

المواقف العارضة ويزداد الشجار والنزاع بين اآلباء في حالة عدم القدرة عل تقبل 

وبين  ،جهتها، والتغلب عليها، وإيجاد حالة من التوازن بين درجات الحرمان واإلشباعاومو

وقد يكون هذا النزاع والتوتر بسيط محدود النطاق .صراع االحتياجات واإلمكانيات المتاحة

 يمكن للوالدين تجاوزه، وقد يتجدد باستمرار، وهذا ما يسبب خطورة على كيـان األسـرة  

ويؤثر على الطفل تأثيرا واضحا في شخصيته، وعلى تشكيل اتجاهاتـه  .وتفككها وانحاللها

  .ورؤيته المستقبلية، فتصبح حياته متوترة ومشحونة باآلالم والمآسي

مـن   %71.40أن نسـبة  "  1999سنة  أجريت ةذا السياق أوضحت دراسوفي ه

 غيـر مسـتقرة، حيـث تسـود    ية رفيات أسلي الشوارع جاءوا من خاألطفال العاملين ف

كما كان الوالدين منفصلين إما بصورة دائمـة أو   الخالفات، والنزاعات بصورة متكررة،

 الدية كانت عـامال رئيسـيا وراء هـروب األطفـال    والشك أن تلك الصورة الو ،مؤقتة

  )3("للشارع

ات الطفـل إلـى   األخصائيون اآلباء واألمهات بإشباع حاج وفي هذا الصدد ينصح

العاطفي والعاطفة الصادقة، وعدم إقحامه في المشـكالت األسـرية    النفسي والدفئ األمن

الطفل بحاجة دائمة إلى شعوره بفاعلية دور األب واألم وفـي  " ألن  ،والنزاعات الزوجية
                                                 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1اضطرابات الوسط األسري وعالقتها بجنوح األحداث، طمحمد سند العكايلة،  -1

 .174،  ص 2006

 .248عدنان الدوري، المرجع نفسه، ص  -2

 .94أبوبكر مرسي محمد مرسي، المرجع نفسه، ص  -3
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يفترض تنظيما دقيقا وشفافا إلدارة عالقة  ، وهذاكافة مراحل عمره، حتى يبلغ سن الرشد

رحم اهللا والدا  ﴿:  � مصداقا لقول رسول اهللا ،)1("أو المنفصلين الطفل بأهله المتنازعين 

  أعان ولده على بره﴾  

لقد أباح القرآن الكريم الطالق وجعله في أضـيق الحـدود، فهـو ال    : القـــالط -ج

اهللا  ما أحـل  �ديث الشريف فقد ورد في الح ،يستحبه وإن كان يعتبر عالجا للضروريات

   .�شيئا أبغض إليه من الطالق

الحدث الذي ينهي العالقة الزوجية بين رجل وامرأة وهو يمثل صدمة "فالطالق هو 

هم من المنـزل   عن حرمانعاطفية لألطفال، والحرمان من مشاعر الحب والحنان، فضال

بين الزوجين يها التكيف والطالق هو مظهر لتلك الحياة الزوجية التي ينعدم ف )2(."والعائلة

  .واضح لفشل نسق األسرة وهو مؤشر

 الطـالق  مدى زيادة حيث وجدت بعض اإلحصاءات الحديثة لبعض الدول العربية

أن " من خالل دراسة أجرتها كلية اآلداب بجامعة اإلسـكندرية   وذلك في اآلونة األخيرة،

تقع قبل  % 7إلى  1993وارتفعت سنة  ،% 6كانت  1992مصر سنة  في نسبة الطالق

وأفادت العديد من الدراسات الحديثة بأن الطالق يعتبـر   )3("مرور العام األول من الزواج

نتيجة الجو األسـري المضـطرب    ،من العوامل الهامة التي تدفع بالطفل إلى خارج البيت

  .فيفتقد الطفل إلى الرعاية والحنان والتوجيه الالزم

أن " فـي نيروبـي    1994سـنة   " aptekar"  للباحث وأشارت إحدى الدراسات

لديهم أسر  % 7املين في موقف السيارات أكدت أن المعلومات اإلحصائية عن األطفال الع

من األطفال العاملين ينتمون إلى أسـر ذات عائـل واحـد     % 85وين، بينما تتألف من أب

  )4(" ترأسها امرأة

                                                 
للدراسات والنشر والتوزيع، ، مجد المؤسسة الجامعية 1عباس محمود مكي، دينامية األسرة في عصر العولمةـ ط -1

 .228، ص 2007بيروت، لبنان، 

 .182حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المرجع نفسه، ص  -2

 .219معن خليل عمر، علم اجتماع األسرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، بدون تاريخ، ص  -3

 .94أبو بكر مرسي محمد مرسي، المرجع نفسه، ص  -4
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لطالق بشكل كبيـر، ممـا   ولقد كشفت بيانات رسمية حديثة في الجزائر عن ارتفاع نسبة ا

 2007حيث شهدت سنة   "يؤكد تفاقم هذه الظاهرة خاصة في السنوات الخمسة األخيرة، 

حالة طالق لم يمر علـى   %65حالة طالق، وأشارت دراسة أخرى أن   35000تسجيل 

الكشوفات الصادرة عن وزارة العدل الجزائرية أن أكثـر   يوتحص،  زواجهم وقت طويل

ة منفردة من حالة طالق تبعا إلراد 14000حالة طالق بالتراضي، بينما تمت  10000من 

هو أول الضحايا وآخرها ألنه ال ذنب له في أن يجد "ويبقى الطفل دائما ،  )1("طرف الزوج

فيعيش الطفل تمزقا عاطفيا بين حبه لكل مـن الوالـدين    ،نفسه في صراع مع من سيكون

فينموا بداخله إحسـاس عميـق بـالخوف      ،وعدم قدرته على االنحياز لجانب دون اآلخر

  )2(."والقلق ناتجا عن االضطراب الكبير في أوضاع األسرة

الذين يعتبـرون أكثـر   " وعليه فإن التفكك األسري له تأثير كبير على فئة األطفال 

ات تعرضا للظروف الصعبة والحرمان وعدم إشباع احتياجاتهم، وعادة ما يرجع عدم الفئ

معنويـة التـي   إشباع األطفال لحاجاتهم األساسية إلى انخفاض مستوى الرعاية المادية وال

ع خاصة على األطفـال  ضمن األسرة أو المجتمع، وينطبق هذا الويحصلون عليها، سواء ا

نتيجة الطـالق أو   ،وذلك بسبب ضعف رقابة اآلباء وتفكك األسرة وتحطمها ،)3("العاملين

مما يؤدي إلـى  " ،أو الشجار والخصام المستمر بين الزوجين ،وفاة أحد الوالدين أو كليهما

أو انطوائه تحت لواء العصابات التي يجد في ظلهـا   ،االنحالل الخلقي أو إلى تشرد الطفل

الذي يفتقدهما فـي محـيط    ،اع حاجته إلى العطف والتقديرأسباب التعبير عن الذات وإشب

   )4(".أسرته

  

  

                                                 
    WS. net WWW.alfajmeألف حالة طالق في الجزائر،   ،لعدل وزارة ا -1

أحمد بوذراع، قسم / د: إشراف) غير منشورة(بوبيدي المية، الطالق وعالقته بإنحراف األحداث، مذكرة ماجستير  -2

 .26، ص 2003- 2002علم اإلجتماع، جامعة باتنة،الجزائر، 

 .29، المرجع نفسه، ص فهمي محمد سيد -3

السيد رمضان، إسهامات الخدمة االجتماعية في مجال انحراف األحداث، دار المعرفة الجامعيـة، اإلسكندريـة،  -4

 .33، ص 1995
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  :وعالقته بخروج الطفل للعمل المستوى التعليمي لألسرة: ثالثا

نظرا لدوره فـي بنـاء مجتمـع     ،ة المجتمعات أهمية كبيرة للتعليمفالقد أعطت ك

لتحقيـق التطـور    ،المستقبل، وأولته عناية كبيرة وسخرت كل اإلمكانيات المادية والفنية

وأصبح التعليم من األمور المسلم بها في عصرنا الحالي،  .والتقدم في شتى مجاالت الحياة

تمد عليهـا فـي   باعتباره حجر الزاوية لتقدم المجتمعات، وإحدى األدوات الرئيسية التي يع

  .إحداث التطورات، والتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي تسود عالمنا المعاصر

داء واجباته د بدونه مباشرة حقوقه المتاحة، وآوإذ يعتبر أساسا هاما ال يستطيع الفر

لحياة أفضل، يتوافق فيهـا   ه، وإعداديسية في بناء الفرد وتنمية النشئالعامة،فهو األداة الرئ

  .بيئته الداخلية والخارجية مع

دائنا للسلوك وتكوين االتجاهـات  يم في حياتنا اليومية الرتباطه بآوتظهر أهمية التعل

والميول، والقيم التي تساهم في تنمية شخصية الطفل، وقدراته الذهنية على التفكير العلمي 

اته، وتظهـر  هذا نظرا الرتباطه بخبرات الفرد التي يكتسبها في مراحل حي ،والموضوعي

أهمية التعليم أيضا في تمكين الطفل من تزويده بفرصة تحصيل أشياء لها أهمية كبيـرة،  

مثل عادات التفكير الصحيح، ويكون لهذا قيمة كبيرة في التطور االنفعـالي واالجتمـاعي   

  .للطفل والعقلي

أثير ت ومن هذا المنطلق فإن المستوى التعليمي لألولياء يعتبر أحد العوامل التي لها

ه علـى نمـو تفكيـره،    ذلك بتهيئة الجو الفكري الذي يساعدعلى حياة الطفل الدراسية، و

تعليمي وتربوي وثقافي، خصب في األسرة، والمحيط الذي يحتك به الطفـل  وتوفير مناخ 

يشجعه أكثر على النجاح ومواصلة الدراسة، كما يتيح الفرص لألولياء لالهتمام بقضـايا  

  .ومحاولة إشباعها حسب إمكانية األسرة جتماعيإلوا النفسي هموالطفل، ومتطلبات ن

أن األميـة  "وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على دول العالم المتخلف عموما الحظنـا   

مـن مجمـوع السـكان     %75تنتشر بنسبة كبيرة قد تصل في بعض األقطار إلى حوالي 

ولئن كانت هذه النسبة أقل نسبيا في األقطار اإلسـالمية إال أن   ،1975حسب تقدير سنة 



���� ا��
�ل و������ ��وف ا��ة:                                            ا�
	� ا������ 

 

139 
 

مـن   %54حيث بلغت فيها ماال يقـل عـن    ،ذلك لم يعفيها من أن توصف بأنها مرتفعة

  )1(".من مجموع السكان %1السكان بينما كانت النسبة في الواليات المتحدة األمريكية 

حول عينة مـن   1985سنة " طفة أسعد و علي: " اسات للدكتورضحت إحدى الدرووقد أ

أن عدد الطالب في التعليم العالي يمثل إلى التزايد وفقا لتدرج تعلم " .طالب جامعة دمشق

األب، وقد أشارت نتائج دراسات أخرى إلى أهمية العالقة بين المستوى التعليمي لـألب،  

لى ارتبـاط  هذه الدراسات إ كيفهم، وتدلوحاصل الذكاء عند الطفل، وشخصياتهم، ومدى ت

غيـر أن   )2( ."قوي بين طموح األطفال العلمي والمهني، والمستوى التعليمي لرب األسرة

فهي بـدل   ،مستويات التعليم وخاصة في بلدان العالم الثالث ال تزال تعيش ركودا وجمودا

أن ترغّب الطفل في الدراسة وتشجعه على مواصلتها، فإنها تستخدمه في أعمـال تفـوق   

طاقته ومقدرته وبالتالي فإن األسرة التي تجهل قيمة العلم والتعلم نجدها ال تبالي أن يخرج 

  .وذلك لكثرة األعباء الملقاة على عاتق األسرة ،إبنها  من المدرسة ويتوجه إلى العمل

ضحت الدراسات الجارية في هذا الخصوص أن هناك تباينا فـي أسـاليب   وقد أو

  .بتباين المستويات التعليمية لألب واألم وذلك ،التنشئة االجتماعية بين األسر

تبين أن اآلباء يميالن إلى استخدام األسـلوب الـديمقراطي فـي التنشـئة     " حيث 

كلما ارتفع مسـتوى تحصـيلهما    االجتماعية، وإلى االستفادة من معطيات المعرفة العلمية

المعرفي أو التعليمي، وعلى العكس من ذلك يميل األبوان إلى اسـتخدام أسـلوب الشـدة    

  )3("واإلهمال كلما تدنى مستواهما التعليمي

في سوريا على عينـة  " صفوح األخرس " ها وأيضا تبين نتائج الدراسة التي أجرا

قوية بين مسـتوى تعلـيم    القة ارتباطيهأن هناك ع"  ،أسرة سورية 400واسعة تقدر بـ 

مـن حملـة    % 7.60ومدى استخدام الشدة في العمل التربوي، حيـث أعلـن    األبوين،

                                                 
عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، مشكلة الفقر وسبل عالجها في ضوء اإلسالم، دار النشر بالمركز  -1

 .150، ص 1990ت األمنية والتدريب، الرياض، العربي للدراسا

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1علي أسعد وطفه، علم اجتماع المدرسي، ط -2

 .144، ص 2004

 .143علي أسعد وطفــة، المرجع نفسه، ص  -3
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مـن اآلبـاء    % 25مقابـل   ،الشهادات الجامعية ميلهم إلى استخدام الشدة فـي التربيـة  

   )1("األميين

الوالدي والمهنة أن للتعليم " "دافيد ويستبي"و" ريتشاردر هبرج"لقد توصل كل من و

ر أو بمستوى التطلع التعليمي لألبناء فقد عب ،الوالدية ارتباطا ايجابيا بالطموحات األكاديمية

  )2("من أفراد العينة عن طموح تعليمي عندما كان األب قد تأهل جامعيا 24%

وأفادت نتائج دراسة ميدانية بالسعودية بقسم علم االجتماع والخدمـة االجتماعيـة   

من األطفال الباعـة فـي الشـوارع     %68أن " "عبد اهللا بن عبد العزيز اليوسف" للدكتور

سنوات ينحدرون من أسر غيـر ملتزمـة بـالتعليم، كمـا أظهـرت       8و 6أعمارهم بين 

ومعظمهـم   ،من األطفال يعملون في العاصـمة  %57إحصائيات وزارة العمل أن حوالي 

ومعدل األجور لألطفال العاملين  ،أفراد 07ينتمون إلى أسر كثيرة يزيد عدد أفرادها على 

أظهرت البيانات أن في حين  .كما أن تعليمهم متوسط إن لم يكن أقل ،متدني بشكل ملحوظ

  )3("أو أنهم أكملوا المرحلة االبتدائية فقط ،من آباء األطفال العاملين لم يتلقوا تعليما 64%

وانتشار ظـاهرة   ليميوتوضح إحصائيات األمم المتحدة أن انخفاض المستوى التع

من عدد السـكان   % 85دول النامية وتصل إلى أكثر من التكون بشكل كبير في "  ،األمية

أما بقيـة الـدول   في السودان،  % 95.6 ، كما هو الحال في الهند، وإلىفي بعض الدول

في حين تنقص هذه الظاهرة في كثيـر  )  % 89و  % 68( العربية فتقع نسبة األمية بين 

حيث يبلغ التخلف التعليمي حده األقصى فـي البلـدان العربيـة    " )4(."الدول المتقدمةمن 

                                                 
الثقافة واألرشاد القومي،دمشق،سوريا، وزارة تركيب العائلة العربية ووظائفها،صفوح األخرس،محمد  -1

  .91ص،1979

، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، 2أحمد السيد إسماعيل، مشكالت الطفل السلوكية وأساليب معاملة الوالدين، ط -2

 .148، ص 1995

  ..WWW.almostachar. Comطارق ديلواني، اإلسالم اليوم   -3

، مؤسسة ابن سيناء للطباعة والنشر والتوزيع، الجـزائـر، 1رشيد زرواتي، مدخل إلى الخدمة اإلجتماعية، ط -4

 .29، ص 2000
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وهي نسبة تقل بكثيـر   %28ويتراوح الذين يعرفون القراءة والكتابة  ،وأغلبها في إفريقيا

  )1(."66%عن المعدل العام في العالم التي تبلغ 

وذلك بإرسال العديـد مـن    ،العالمبشريحة األطفال في " هتمام الكبير لليونيسيف ورغم اإل

لكي تحارب  ،النداءات لتحسيس الناس بمشاكل األطفال المحرومين من المدرسة في العالم

  )2(".وتقضي على الجهل ومحو األمية وحماية األطفال من أي معاملة سيئة أو استغالل

ضعف المستوى التعليمي لألولياء ال يمكنهم من مـنح المسـاعدة الفكريـة    إال أن 

الطفل  لبدءأهمية التعليم، وباآلثار السيئة نقص وعي األسرة بل وذلك نظراالالزمة للطفل، 

  .واعتقادهم بأنه من األفضل لألطفال تعلم حرفة مفيدة ،لعمل في سن مبكرة ل

إلى  ،أجريت في السودان والصومال وفي هذا الصدد أشارت إحدى الدراسات التي

را يعملـون للحصـول علـى بعـض الـدخل      اأن عدد أفراد األسرة الفقيرة صغارا وكب"

عالـة  بعض األسر ترتفع لديها درجـة اإل  ، والجدير بالذكر أنويمارسون أنشطة متنوعة

فتلجأ في بعض الظروف إلى سحب أطفالها من المدارس، واستيعابهم في األنشطة الغيـر  

  )3(."ميةرس

إلـى  " عمالة األطفال"بمصر حول " عبد الرؤوف الضبع"وخلصت دراسة الدكتور 

وبـين   % 56ارتفاع نسبة األمية بين آباء، وأمهات األطفال العاملين إذ بلغت بين اآلبـاء  

 %50بلغت نسـبة  "أن انتشار األمية " عازر وآخرون"وأظهرت دراسة   .% 89األمهات 

وربما تظل األمية معهم حتى سن الرشد فـي   ،من األطفال العاملين في العينة كانوا أميين

وهذا من المتوقع على الرغم من أن معظم األطفال العاملين قد عبروا عن  ،معظم الحاالت

  )4(."رغبتهم باالستمرار في التعليم مع عملهم

                                                 
رابح / د: إشراف) غير منشورة(آسيا غزال، دور المرأة العاملة في عملية التنمية اإلجتماعية، مذكرة ماجستير  -1

 .66، ص 2002/2003ائر، حروش، قسم علم االجتماع، جامعة باتنة،الجز

2- Carol Bellamy, la situation des enfants dans le monde, directrice générale fond des notions 
unies pour l’enfance unicef, 2004, Page 07. 

 .77، ص   المرجع نفسهإسماعيل قيرة، بلقاسم سالطنية،  -3

 .46كريمة كريم ، المرجع نفسه، ص  -4
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السياسة التجهيلية " كبيرة إلى ها بدرجة رة األمية في الجزائر فيمكن إرجاعاهظ أما

وعليه فكثير من اآلباء اليوم مازالوا أميـين،   ،التي اتبعها االستعمار الفرنسي في الجزائر

أن  1998حيث أشارت إحصـائيات   ،ها بعد االستقاللتورغم محاوالت التخفيض من حد

  )1(".إناث %40.27ذكور و %23.65منهم  31.90%نسبة األمية في الجزائر بلغت 

ظروف الحياة بالحصول على قدر متواضع  التي ساعدتها بعض األسر إال أن هناك

من التعليم، وهذا رغم المجهودات، والمحاوالت التي بذلت للتخفيض من حدة األمية، فمثل 

للتعامـل مـع    وذلـك  لرؤى السـليمة لهؤالء اآلباء الشك أنهم يفتقرون بصورة أساسية 

  .مهارات األولية لدعم العملية التربويةالمدرسة، كما تنقصهم الخبرة وال

لذا فإن مئات اآلالف من األطفال الجزائريين يغادرون المدرسة في سن مبكرة، ومتسكعين 

وسيئ، وجو عائلي  في الشوارع بال مراقبة، ويعيش هؤالء األطفال في فقر، وسكن مكتظ

ي تكلفة المعيشة الزيادة السريعة ف"وأيضا  .منعدمة من طرف األسرة مضطرب، ومراقبة

  .)2("قد أرغمت اآلباء الفقراء على سحب أطفالهم من المدارس إللحاقهم بالعمل

وفي ندوة صحفية بالمركز الثقافي الفرنسي حول استغالل األطفال فـي الجزائـر   "  

عن وجـود  " نور الدين بلموهوب"كشف عضو الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

ي ظل مجانية وإلزاميـة  من األطفال أميون ف %06و ،من األطفال غير متمدرسين 10%

  )3(."بتدائي بالجزائرالتعليم اإل

هناك انقطاع فـي العمـل التربـوي    : كما أشارت دراسة مفاد فرضيتها الرئيسية

ولقد أوضحت بيانات الدراسة صدق هذه الفرضية لوجود "المتكامل بين األسرة والمدرسة 

باإلضافة  ،من األولياء ال يتصلون بالمؤسسات التعليمية التي يدرس بها أبنائهم %72نسبة 

 %70والنسـبة   ،إلى ذلك بينت نتائج المقابلة أن النسبة منعدمة للزيارة المستمرة لألولياء

                                                 
  .www.arabvoluntering. Orgإطاللة تاريخية عن ظاهرة األمية في الجزائر،  -1

 .360القاهرة، بدون تاريخ، ص  ،ت هانسن، سمير رضوان، العمل والعدل اإلجتماعي، دار المستقبل العربيبن -2

 .05كريمة خالص، المرجع نفسه، ص  -3
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وهذا ما أدى إلى انقطاع الحوار الجاد  ،)1("هي نادرا ما يكون هناك اتصال للولي باألستاذ

  .والمناقشة الموضوعية لمختلف شؤون األطفال المتمدرسين ،األولياءبين المربين و

أن عمالة األطفال هي فـي أغلـب    ،وقد أوضح خبراء السوسيولوجيا في الجزائر 

 .الحاالت أبناء آلباء لم يتلقين تعليما على اإلطالق، أو ذوي مسـتوى تعليمـي مـنخفض   

ولكن لعل أكثر ما يتأثر بـه الطفـل هـو     ،بكل ما حوله اوبالتالي فإن الطفل يتأثر كثير

والمقصود به هنا هو األسرة التي ينشأ ضـمن إطارهـا    ،المحيط  االجتماعي القريب منه

وهنا يبرز أمر في بالغ األهمية وهو أن المسـتوى   ،وخاصة الوالدين فهو شديد التأثر بهما

 ،الثقافي والعلمي مرتفعفكلما كان مستوى األسرة  ،التعليمي لألسرة يؤثر كثيرا على الطفل

وذلك نظرا لثقته الكبيرة في األسرة  ،كلما كانت هناك فرصة إلنتاج طفل أكثر ثقافة وعلما

وأيضا ارتفاع المسـتوى   ،ألنه مدرك لقدراتها وإمكانياتها ،التي يلجأ إليها في كافة األمور

إهمـال مسـتواه   الفرصة للطفل للتراجع و يالتعليمي لألسرة في كثير من الحاالت ال يعط

  .بل يكون له حافز للمثابرة واالجتهاد ومواصلة مسيرته التعليمية ،التعليمي

على أحد أن تدنى المستوى التعليمي لألسرة فـي الكثيـر مـن     فىكما أنه ال يخ 

وهذا ما شهدته بعض األسر الجزائرية التي تحرم  ،الحاالت يؤثر بشكل سلبي على الطفل

ينتقل من البيت إلى العمل مباشـرة ال سـيما فـي    "إذ  ،سةالصغير حتى من دخول المدر

وقد يمضي الطفل فترة في المدرسة ثم ال  ،األسرة التي تحتاج اقتصاديا إلى دخل الصغير

  .سعيا وراء إيجاد مصدر للرزق )2("ويلحق بأحد األعمال ،آلخرلسبب أو  هعليمتيتم 

التي تحيط بالطفل، سواء ستطيع أن نقول بأن الظروف الصعبة ومن هذا المنطلق ن

كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو تعليمية تدفعه قهرا إلى العمل في سن مبكرة، حتـى وإن  

بدا ذلك قرارا نابعا من محض إرادته نظرا لتفاعل العديد من العوامل، وتأثيرهـا علـى   

ـ    .الطفل لتخلق لديه الرغبة الملحة في العمل وم وربما تطلب األسرة من الطفـل بـأن يق

أو اإلخوة الكبار، أو ممن  بنشاط اقتصادي معين، وعادة ما يكون هذا الطلب من الوالدين،

   .رعايتهيقوم ب

                                                 
بشاينية سعد، / د: إشراف) غير منشورة(شريف، التكامل التربوي بين األسرة والمدرسة، مذكرة ماجستير معدن  -1

 .165، ص 2001/2002قسم علم اإلجتماع، جامعة باتنة،الجزائر، 

 .91السيد رمضان، المرجع نفسه، ص  -2
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   :ثـاالت البحــمج: أوال

أي بعـد أن  (لكي يكون مجال البحث واضحا في ذهن الباحث عليه ومنذ البدايـة  

وهذا حتى ال يحيد عن الهدف المرسوم لـه   ،أن يرتبط بمجال بحث معين) يقرر االختيار

  :ولكل بحث اجتماعي ثالث مجاالت أساسية وهي .   مسبقا

محطة نقل  -في كل من  ة باتنةينلقد أجريت الدراسة الميدانية بمد: المجال المكاني  - أ

 .)مسكن 84في حي ( سوق الواد -سوق بوعقال -المسافرين

لقد دامت الفترة الزمنية إلجراء الدراسة ومأل االستمارات : يــال الزمنــالمج  -  ب

 :وتم إجرائها على مرحلتين 15/04/2009إلى  10/03/2009النهائية إبتداءا من 

ـ  -  10/03/2009تمثل الدراسة االستطالعية والتي استغرقت من : ىـالمرحلة األول

إجراء مقابلـة وحـوار   حيث قمنا بزيارة استطالعية تم من خاللها  . 16/03/2009إلى 

بغرض الحصول على بعض المعلومات والبيانات المتعلقـة   ،ونقاش مع بعض المبحوثين

للتعرف على الظروف  ،في الميدان) أي األطفال العاملون( بالدراسة ومالحظة المبحوثين 

 .على عينة مصغرة ةالتي يعملون فيها  وتجريب اإلستمار

عية بتسليط الضوء على مختلف جوانـب الظـاهرة   وقد سمحت لنا هذه الزيارة االستطال

وفي مثل هذه الحالة يصعب الحصول على  ،موضوع الدراسة من المستجدات نخاصة وأ

وأيضا اإلثراء المكتبي حول الموضوع ال يكفي وحده لتقريب  ،وثائق خاصة بهذه الظاهرة

وتعديلها وإضـافة  كما سمحت لنا هذه الزيارة االستطالعية بتغيير بعض األسئلة ،الرؤية 

أو صياغة بعضها بشكل أكثر وضوحا وبساطة  لتسـهيل   ،أخرى تخدم موضوع الدراسة

  .وقد راعينا في ذلك صغر سن المبحوثين ومستواهم التعليمي  ،  فهمها لدى المبحوثين

غرقت توتوزيعها وقد اس ةوتتمثل في التطبيق النهائي لإلستمار: ةـة الثانيـالمرحل -

 .15/04/2009إلى  17/03/2009هذه المرحلة من 

يتمثل مجتمع البحث في األطفال العاملين الذين بلغ عـددهم  : ريــالمجال البش   - ج

 -محطة نقل المسـافرين " والذين التقينا هم في بعض أحياء مدينة باتنة ،طفل عامل 110

 : مع مراعاة الشروط التالية " .مسكن84حي"سوق الواد -سوق بوعقال
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 .سنة 16سنوات إلى  10العاملين محدد من  سن األطفال -

 .ضمان الدقة في اإلجابةلسنوات وهذا  10وتحديد أدنى سن لألطفال العاملين بـ  -

وافـق مـع   تألن هذا السن ي ،سنة 16ين بـ لوتحديد أقصى حد لسن األطفال العام -

وعلى هذا األساس تم اعتمادنا في تحديـد األطفـال    ،القوانين الجزائرية اإلجبارية للتعليم

 .خالل هذا البحث

  .ثـج البحـمنه: اـانيـث

هو الطريق المؤدي إلى الغرض المطلوب والكشف عن الحقيقة في العلوم : تعريف المنهج

للوصول إلى نتائج " عها الباحث في دراسته للمشكلة يتبالتي ،بواسطة مجموعة من القواعد

ارات التـي يثيرهـا   ــة واالستفســاألسئلعن  ، تمكنه من اإلجابةةعملية وموضوعي

وهذا الكتشاف الحقيقة ولذلك يختار الباحث المنهج المالئم للدراسـة الـذي    ،)1(" الباحث 

  .يمكنه من بلوغ أهدافه

والـذي يـرتبط أساسـا بطبيعـة      ،ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصـفي 

  .الموضوع حتى يظهر ذلك من خالل وصف الظاهرة كما هي في الواقع توخصوصيا

ونظرا ألهمية هذه الدراسة والتي تهدف إلى معرفة عمالة األطفال وعالقتهـا بظـروف   

والتي تتطلب جمع البيانات والمعطيات حول موضـوع الدراسـة ثـم تحليلهـا      ،األسرة

وبالتالي فإن دراستنا هذه تدخل ضمن الدراسات الوصفية مما جعلنا نعتمد على  ،وتفسيرها

ليها عالذي يمكننا من وصف وتحليل وتفسير البيانات المتحصل  ،استخدام المنهج الوصفي

بهدف الوصول إلى وصف علمـي متكامـل    ،وذلك من خالل تحديد خصائصها وأبعادها

يصف لنا الظاهرة وصفا موضوعيا ويعتمد على إضافة إلى أن المنهج الوصفي  ،للظاهرة

ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنهـا   ،دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع«

فالتعبير الكيفي يصف لنا مظاهرها ويوضح خصائصها، أمـا   ،كميا اتعبيرا كيفيا أو تعبير

                                                           

  .119، ص 2003، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1خالد حامد، منهج البحث العلمي، ط -1
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حجمها ودرجات إرتباطهـا  أو ،التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار الظاهرة 

 )1( "مع الظواهر المختلفة األخرى

   :أدوات جمع البيانات: ثالثا

في البحث الواحد إذ اقتضت الضرورة و ،بقيةالوتستخدم في البحوث اإلجتماعية أكثر من 

 .ذلك أي حسب نوع وطبيعة المعلومات المستهدفة

وفقا لطبيعة الدراسة وتبعا للمـنهج  ولقد تم اإلعتماد في هذا العمل على جملة من األدوات 

  :العلمي المستخدم وتتمثل هذه األدوات فيما يلي

فهي تتمثل  ،تعتبر المالحظة من األدوات الضرورية في البحث العلمي: ةـالمالحظ  - أ

رغبة في الكشف   ،لى ظاهرة معينة أو مجموعة من الظواهرإتوجيه الحواس واالنتباه "في 

أو تلـك   ،توصال إلى كسب معرفة جديدة عن تلـك الظـاهرة  ن صفاتها أو خصائصها ع

 ةألنها األدا ،وتستعمل المالحظة خاصة في الدراسة الميدانية )2( "الظواهر المراد دراستها

ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المالحظـة  . بالمبحوثين إتصاالالتي تجعل الباحث أكثر 

معرفة حقيقة الظاهرة المدروسة وذلك بمالحظة المبحوثين لمدى المباشرة التي تمكننا من 

طريقة عمـل المبحـوثين    ىعل أيضاليهم، وقد ركزنا عاستجابتهم مع األسئلة المطروحة 

  .هندامهم وحالتهم الجسمية والصحيةهيئة م وهومالحظة تصرفاتهم وسلوكهم وطريقة حديث

تعتبر المقابلة من األدوات الرئيسية لجمع المعلومـات فـي دراسـة     :ةــالمقابل  - ب

 ةشيوعا وفعالياألفراد والجماعات اإلنسانية، كما أنها تعد من أكثر الوسائل لجمع البيانات 

 ظي الـذي ذلك التفاعل اللف يوهي تعن" ،في الحصول على البيانات الضرورية ألي بحث

ير معلومات أو ثيحاول فيه الشخص القائم بالمقابلة أن يست ،يتم عن طريق موقف مواجهة

والحصـول علـى بعـض البيانـات      ،خرينآخر أو أشخاص آراء أو معتقدات شخص آ

 .)3("الموضوعية

                                                           

عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، -  1
  .129،ص 1995الجزائر،

، دار الراتب الجامعية، اإلسكندريةعبد الرحمان محمد العيسوي، عبد الفتاح محمد العيسوي، مناهج البحث العلمي،  -  2
  .94، ص 1996-1997

  .85راهيم لطفي، المرجع نفسه، ص طلعت إب  -  3
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شـخص أو مجموعـة مـن     وبـين وهي تقوم على الحوار الذي يتم بين القائم بالمقابلـة  

  .األشخاص وهذا للوصول إلى المعلومات والبيانات حول موضوع معين

  :وقد استخدمنا في دراستنا هذه المقابلة وهذا لإلعتبارات التالية

وذلك بشرح ما هو غامض مراعـاة لصـغر سـنهم    تسهيل فهم األسئلة للمبحوثين  -

 .ومستواهم التعليمي

 .ألسئلة الواردة في االستمارةضمان الحصول على اإلجابة عن كل ا -

أخذ رأي المبحوثين عن الموضوع المدروس دون أن يشاركهم أحد في رأيهم وذلك  -

 .لتزويدهم بالمعلومات عن الموضوع

استخدام هذه التقنية يفيدنا كثيرا في معرفة ردود أفعال ومواقف المبحـوثين ممـا    -

 .يثري البحث أكثر

أهم التقنيات المستخدمة لجمع البيانـات فـي   وتعتبر االستمارة من : ارةــاالستم   - ج

ويرجع ذلك إلى المميزات التي تحققهـا هـذه األداة سـواء    "  مختلف البحوث االجتماعية

إحصائيا، واسـتمارة البحـث   سهولة معالجة بياناتها  والتكلفة أ وبالنسبة الختصار الجهد أ

من أجل الحصول على معلومات حـول   ،نموذج يضم مجموعة أسئلة توجه إلى المبحوثين

 .)1( "الموضوع أو مشكلة أو موقف يتم ملئها مباشرة 

ويرجع استخدامنا لالستمارة نظرا لكونها تمثل حلقة وصل تربط بين الجانـب النظـري   

وتتضمن أسئلتها محتوى الفروض واألهداف حيث تتعلق كل مجموعـة   ،والجانب الميداني

على اإلجابـة الوافيـة   ر فرضية معينة وذلك بهدف الحصول باختبا ،من أسئلة االستمارة

  .والدقيقة

ولقد قمنا بإعداد االستمارة التجريبية والتي ضمت مزيجا من األسئلة المغلقـة والنصـف   

والتي شملت عدة خيارات مرتبطة بمؤشرات كل محور مـن محـاور    ،مغلقة والمفتوحة

وبعد االنتهاء من صياغة االستمارة األولية تـم عرضـها أوال علـى األسـتاذ      ،الدراسة
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وأيضا على بعض أساتذة علم االجتماع وهذا بهدف اإلطـالع عليهـا وتقـديم     ،المشرف

  .نصائحهم وتوجيهاتهم

تم تعديل االسـتمارة   ،مينوعلى ضوء تلك النصائح المقدمة من األستاذ المشرف والمحكّ

غاء أو تسوية بعض أسئلة االستمارة وهذا لخدمة الموضوع، وتم بـذلك  وذلك بإضافة أو إل

إعداد االستمارة النهائية والتي تم تصميمها في إطار مشكلة الدراسة ومن خالل الفرضيات 

وطبقت على أفـراد العينـة وذلـك     ،سؤاال 46وقد شملت االستمارة  ،المقترحة للدراسة

ل األسئلة المطروحـة علـى المبحـوثين    وهذا تحسبا ألي غموض حو ،بحضور الباحثة

  :وتضمنت اإلستمارة أربعة محاور وهي

 .تضمن البيانات األولية عن المبحوثين: المحور األول -

تضمن بيانات عن الفرضية الجزئية األولى والمتمثلة في المستوى  :المحور الثاني -

 .المعيشي ألسر المبحوثين

زئية الثانية والمتمثلة في تفكك أسر تضمن بيانات عن الفرضية الج :المحور الثالث -

 .المبحوثين

تضمن بيانات عن الفرضية الجزئية الثالثة والمتمثلة في المسـتوى   :المحور الرابع -

 .)1(التعليمي ألسر المبحوثين 

  :العينة المستخدمة في البحث: رابعا

هـذه ال  يعتبر اختيار عينة البحث من الخطوات األساسية في البحث العلمي وفي دراستنا 

وبالتالي فإننا اعتمدنا علـى   ،)أي األطفال العاملون(لك أية إحصائيات حول المبحوثين نم

  .ارياخت

  :العينة العرضية

قد يطلق عليها بعض المسميات األخرى مثـل  و ،يةلتماحوهي إحدى نماذج العينة غير اال

ويعتمـد  " ،وهي من أكثر نماذج العينات التي تستخدم في الحيـاة اليوميـة    ،عينة الصدفة

فـي   ،عليها الباحثون في جمع البيانات من بعض األفراد الذين يقابلهم بطريقة عرضـية 
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األماكن المختلفة وال يكون لدى الباحث أية وسيلة للتأكد من تمثيل هؤالء األفراد لمجتمـع  

  .)1(" أو جمهور البحث 

باختيـار   قمنـا  فإننا في دراستنا هذه اعتمدنا على استخدام العينة العرضية حيـث وعليه 

) أي طفل عامـل  ( مبحوث  110وقد شملت عينة البحث  ،المبحوثين على أساس الصدفة

  .ذكور 106إناث و  04منهم 
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 المئوية النسب

03.64% 

04.54% 

04.54% 

11.82% 

13.64% 

29.09% 

32.73% 

100% 

   

 10 سنهم العينة أفراد من 03.64%

 الشيء ونفس سنة،11 سنهم 

 سنهم بأن العينة أفراد من 11.82%

 نسبة وأعربت سنة، 14 سنهم

 بأن المبحوثين من %32.73 نسبة

 سنة، 16 و 15  سني في أكثر

 كانت إذا خاصة فيه، يعيش الذي

3,64 4,54
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  الميدانية البيانات وتفسير

  .العينة أفراد سن  يوضح)   01

 التكرارات السن

10 4 

11 5 

12 5 

13 13 

14 15 

15 32 

16 36 

 110 المجموع

03.64 نسبة أن الجدول لهذا األولية القراءة

 أن المبحوثين من %04.54 نسبة وصرحت

11.82 نسبة وأجابت. سنة 12 سنهم بلغ الذين

سنهم أن العينة أفراد من %13.64 نسبة 

نسبة وسجلت سنة، 15 سنهم أن المبحوثين

  

أكثر يظهر العاملين األطفال سن أن نستخلص

الذي االجتماعي للواقع الطفل بإدراك تمتاز المرحلة

4,54

11,82
13,64

29,09

32,73

12 13 14 15 16

ا�	ـــــ� 

:                                                ا��	�� ا����

وتفسير تحليل: أوال

01: (رقم جدول

السن
10

11

12

13

14

15

16

المجموع

القراءة تفيد

وصرحت سنوات،

الذين  للمبحوثين

 تليها سنة، 13

المبحوثين من 29.09%

  . سنة 16 سنهم

نستخلص وعليه

المرحلة هذه ألن



 ا���	�� و��ض ا���	
	ت و�����

 

 

 التي الصعبة الظروف هذه فإن 

 في األسرة لمساعدة وهذا للعمل،

  .  

 المئوية النسب

%96.36 

%03.64 

%100 

 

 حسب األطفال عمالة توزيع أن

 %03.64 مقابل ، %96.36 العاملين

 وقيم وتقاليد عادات إلى اإلناث، 

 تعيش التي األسر بعض أن غير

 مبكرة سن في بناتها دفع إلى تضطر

 البيت وتنظيف الرضع األطفال
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فإن وبالتالي األسرة، بها تمر قاسية وظروف 

للعمل، الخروج إلى تدفعه العمر مقتبل في

.  الضرورية ومتطلباتها احتياجاتها بعض وتلبية

  العينة أفراد جنس يوضح)  02

 التكرارات الجنس

 106 ذكـــور

 04 إنـــاث

 110 المجموع

  

أن أعاله الجدول في الموضحة للنتائج البسيطة

العاملين األطفال من الذكور نسبة فيه مثلت قد

.  

 وعمالة الذكور األطفال عمالة بين الفارق 

غير. البنات حماية على خاصة المحافظة الجزائرية

تضطر فإنها عليها، المتراكمة والضغوط الحاجة

األطفال رعاية: مثل المنزلية األعمال في خاصة

96,36%

3,64%

:                                                ا��	�� ا����

وظروف مصاعب هناك

في الطفل يعيشها

وتلبية المصاريف

02: (رقم جدول

الجنس

ذكـــور

إنـــاث

المجموع

البسيطة القراءة تدل

قد الجنس، متغير

.اإلناث نسبة من

 هذا سبب ويعود

الجزائرية األسرة

الحاجة وطأة تحت

خاصة العمل، إلى

ذآ�ر

إ��ث
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 نستطيع وال مرئي غير المنزلي

 تمثل األسرة نطاق وخارج مبكرة

  .صغيرة سن في لإلناث

 المئوية النسب

94.55 % 

05.45 % 

100 %  

 

 يسكنون المبحوثين أغلب أن لنا

  .الريف في يسكنون المبحوثين

 المادية بالمظاهر تتميز والتي بالمدن،

 الماديات بهذه األطفال يتأثر 

  .متطلباتهم وإشباع لتلبية بالعمل
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المنزلي العمل فإن معروف هو وكما به، المتواجد

مبكرة سن في اإلناث عمالة فإن وبالتالي بسهولة،

لإلناث واالستغالل الضرر إحتماالت تقوى وربما

  .العينة ألفراد اإلقامة مكان يوضح) 03

 التكرارات اإلقــامــة

 104 المدينــة

 06 الريــف

 110 المجموع

لنا يتضح الجدول هذا في الواردة البيانات خالل

المبحوثين من %05.45 أن نجد بالمقابل  ،% 94.55

بالمدن، يسكنون العاملين األطفال معظم أن

ما عادة إذ األسرة ومتطلبات المعيشة، 

بالعمل االلتحاق قرارهم فيكون اقتنائها، إلى بحاجة

94,55%

5,45%

ا����
ـــ�

ا���ـــ�

:                                                ا��	�� ا����

المتواجد واألثاث

بسهولة، مالحظته

وربما كبيرة، خطورة

03: (رقم جدول

اإلقــامــة

المدينــة

الريــف

المجموع
 

خالل من

94.55 بنسبة المدينة

أن ويبدوا

 تكاليف وزيادة

بحاجة فيصبحون

  

  

ا����
ـــ�

ا���ـــ�
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 المئوية النسب

26.36% 

28.18% 

45.46% 

100% 

  

 في العمل بدأوا الذين العينة أفراد

 عبروا فقد العاملين األطفال من

 المبحوثين من %45.46 نسبة 

 وهذا العمل، في طويلة فترة لديهم

 أهم تعتبر والتي الطفولة، بمرحلة

26,36
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  العينة أفراد لدى العمل بداية يوضح) 04

 التكرارات المدة

 29 

 31 سنتين إلى

 50 سنتين

110 

أفراد نسبة أن أعاله الجدول في الواردة المعطيات

من %28.18 نسبة أما ،%26.36 نسبتهم بلغت

 أجابت وقد سنتين، إلى سنة بين دام عملهم

  .سنتين من أكثر كانت للعمل

لديهم المبحوثين معظم أن هذا من نستنتج أن

بمرحلة التمتع من والحرمان واإلرهاق التعب

  .حياته في اإلنسان

28,18

45,46

�����	
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04: (رقم جدول

المدة

سنة من أقل

إلى سنة من

سنتين من أكثر

 المجموع

  

المعطيات من يتضح

بلغت سنة من أقل

عملهم بداية أن على

للعمل بدايتهم بأن

أن ويمكن  

التعب لهم سبب ما

اإلنسان بها يمر مرحلة
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  .العينة ألفراد العمل إلى الدافع  يوضح) 05: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات الدافع

 %14.54 16 الوالد

 %12.73 14 الوالدة

 %10 11 األكبر األخ

 %62.73 69 شخصية قناعة

 %100 110 المجموع

  

  

 المبحوثين من %14.54 نسبة أن لنا يتضح الجدول هذا في المعروضة النتائج خالل من

 إلى الدافع أن %12.73 نسبة أقرت بينما الوالد، من كان العمل إلى الدافع أن على عبروا

 بنسبة الكبار اإلخوة جانب من للعمل األطفال ودفع تدخل ويأتي الوالدة، من كان العمل

 بقناعتهم كان بالعمل التحاقهم أن المبحوثين من %62.73 نسبة أفادت بينما ،10%

  .الشخصية

 على دليل المسؤولية وتحمل العملية، الحياة مبكرة سن في وهم األطفال دخول فإن وعليه

 فيه، يعيشون الذي المتردي والثقافي واالقتصادي واالجتماعي األسري بالمحيط تأثرهم

 إلى إضافة ألفرادها، ضرورية ومستلزمات احتياجات من األسرية الحياة تفرضه وما
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 فئة أكبر وأن خاصة األسرة، تعيشها التي الصعوبات وإدراك البلوغ بمرحلة الطفل مرور

  .سنة 16 إلى 15 من الفئة ضمن تقع العاملين لألطفال

  .للعمل العينة أفراد خروج أسباب يوضح) 06: (رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات للعمل الخروج أسباب

 %36.36 40 الذات على اإلنفاق

 %40 44 األسرة على اإلنفاق

 %23.64 26 حرفة تعلم

 %100 110 المجموع

  

  

 ينفقون أنهم على أجابوا الذين المبحوثين أن لنا يتضح الجدول لهذا أولية كقراءة

 بضرورة صرحوا الذين العاملين األطفال بينما ،% 36.36 نسبتهم كانت أنفسهم على

 هي للمستقبل حرفة تعلم أن الباقي وصرح ،% 40 نسبتهم كانت أسرهم على اإلنفاق

  .% 23.64 بـ نسبتهم قدرت حيث للعمل خروجهم في السبب

 التي هي الجزائرية األسرة تعيشها التي القاسية والظروف الصعوبات فإن وعليه

 اليومية المصاريف في األسرة لمساعدة وذلك للعمل، الطفل خروج في سببا كانت
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 الحياة متطلبات من وغيرها...  واللباس والتدفئة والعالج الغذاء توفير في والمشاركة

  .بنفسه الضرورية احتياجاته توفير وأيضا

  .العينة ألفراد العمل نوع  يوضح) 07: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات العمل نوع

 % 89.09 98 الشارع في البيع

 % 07.27 08 البناء في العمل

 % 3.64 04 المنزلي العمل

 % 100 110 المجموع

  

  

 األطفال لعمالة العالية النسبة تمركز إلى أعاله الجدول في الواردة األرقام هذه أشارت لقد

 األطفال بيع العمل من النوع هذا ويتضمن %89.09 النسبة بلغت حيث الشوارع، في

 أكياس األحذية، المالبس، المنزلية، األواني الحلوى،: مثل ومتنوعة كثيرة ألشياء

 المبحوثين من %07.27 نسبة وتليها. وغيرها...  األطفال ألعاب العطور، بالستيكية،

 وتفريغ ظهورهم على اإلسمنت أكياس كحمل البناء قطاع في يعملون بأنهم صرحوا الذين

 وهن يعملن الالئي اإلناث من %03.64 نسبة وأفادت الشاحنات، من والطوب الرمال

 يعملن كما  بهم، واالهتمام الرضع األطفال كرعاية المنازل، في مبكرة سن في الزلن
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 القطاع في يعملون األطفال هؤالء كل أن ونجد. المنزلي التنظيف أعمال بعض في أيضا

 هذا بها يتميز التي الخصائص إلى راجع وهذا الشوارع، في البيع خاصة مهيكل الغير

 يتطلب ال وأيضا عليه، الحصول وسهولة العمل فرص من الكثير على لتوفره وذلك العمل

 يختلطون الذين األطفال على كبيرة خطورة يمثل ولكنه تكوين، وال العلمية المؤهالت

 والخطيرة السيئة العادات بعض على فيعتادون انحرافهم إلى يؤدي مما السوء، برفقاء

 نسبة فإن البناء قطاع في أما. وغيرها...  المخدرات وتعاطي السرقة، التدخين،: مثل

 بدنية قوة إلى ويحتاج أدائه، في بالصعوبة يتميز ألنه ذلك قليلة فيه العاملين األطفال

 في المنزلية األعمال على لتعودهن وهذا اإلناث على اقتصر فقد المنزلي العمل أما كبيرة،

 مرحلة طبيعة مع تتفق ال المذكورة األعمال جميع فإن شك وبدون. األسري محيطهن

 والذهني الجسمي للنمو الفرصة وإتاحة واالحتواء، الرعاية سن تمثل التي الطفولة

 األطفال هؤالء يعيشها  مأساة عن تنبئ مبكرة سن في األطفال فعمالة إذن. واالجتماعي

 تلحق التي األضرار من وغيرها الملبس وسوء البدني، واإلجهاد الصحي، التدهور مثل

  .العمل مجاالت شتى في باألطفال
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 .  

 المئوية النسب

21.82% 

78.18% 

100% 

  

 يعملون الذين األطفال نسبة أن 

 نسبة ذلك بعد تليها ،21.82% 

 عشر ثالثة إلى ساعات ثماني 

 لطول نظرا العمل، في الطفل 

 الصيف، فصل في الشمس حرارة

 إلى مكان من والتنقل األثقال وحمل

 على العامل الطفل حصول لعدم

 يعيشه الذي الصعب الوضع فهذا

 ما وعادة والمتوازن، السليم النمو

78,18
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 العينة ألفراد العمل ساعات عدد يوضح) 08

 التكرارات العمل ساعات

 – 7 24 

- 13 86 

 110 المجموع

   

 لنا يتبين الجدول لنتائج البسيطة القراءة خالل

بـ نسبتهم قدرت  اليوم في ساعات سبعة 

 من يعملون أنهم أعربوا الذين المبحوثين

 يعانيه الذي التعب مدى لنا توضح النتائج

حرارة: مثل العمل أخطار مختلف إلى وتعرضه

وحمل الشتاء، فصل في األمطار وغزارة 

لعدم نظرا صحية، واضطرابات إصابات من يتبعها

فهذا. توقف بدون العمل في واستمراره متوازنة

النمو من ويحرمه الطفولي عالمه عن يبعده

21,82

18

��	
ا������ا� %

2 

8 

:                                                ا��	�� ا����

08: (رقم جدول

ساعات

2 

8 -

المجموع

خالل من

 إلى ساعتين من

المبحوثين من 78.18%

  .يوميا ساعة

النتائج وهذه

وتعرضه العمل ساعات

 الطقس وبرودة

يتبعها وما آخر،

متوازنة غذاء وجبة

يبعده يوم كل الطفل

7إ�� 2

13إ�� 8
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 ما وهذا والدراسة، والنوم الغذاء

  

 المئوية النسب

03.64% 

39.09% 

46.36% 

09.09% 

01.82% 

100 % 

  

 العينة أفراد من %03.64 نسبة

 أفراد من %39.09 نسبة أعربت

 من %46.36 نسبة تليها دج، 

 نسبة وسجلت دج 800 إلى 400

 دج، 1200 إلى 800 بن يتراوح

3,64

39,09
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الغذاء وأوقات اللعب أوقات حساب على العمل

  .ومستقبال حاضرا الطفل على

  .العينة ألفراد اليومي المدخول  يوضح) 09

 التكرارات العامل للطفل اليومي

 4 دج 100 من 

 43 دج[ 400 – 100

 51 دج[ 800 – 400

 10 دج[ 1200 – 

 02  فأكثر دج 1200

 110 المجموع

نسبة أن الجدول هذا في المعروضة األرقام خالل

أعربت بينما دج، 100 من أقل اليومي مدخولهم 

 400 و دج 100 بين يتراوح اليومي مدخولهم

400 بين يتراوح اليومي مدخولهم بأن عبروا 

يتراوح اليومي مدخولهم أن المبحوثين من %

46,36

9,09

1,82

400 400 – 800 800 – 1200 ��أآ�� 1200

��	
ا������ا� %

ا
 ��ی�
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العمل هذا يكون

على سلبا ينعكس

09: (رقم جدول

اليومي المدخول

من أقل

]100

]400

]800 

1200

المجموع
  

خالل من نستنتج

 بأن صرحوا قد

مدخولهم أن العينة

 الذين المبحوثين

%09.09 بلغت
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 بان أجابوا الذين العينة أفراد من %01.82: بـ مقدرة نسبة األخيرة المرتبة في وتأتي

  .دج 1200 يفوق اليومي مدخولهم

 وذلك معتبر مبلغ على يتحصلون العاملين األطفال بعض أن نستخلص ومنه  

 مطالبها تحقيق على قدرتها زيادة ثم ومن كاهلها، عن األعباء وتخفيف أسرهم لمساعدة

 أجل من يكابد أن عليه وحيد كعائل الطفل المزرية الظروف بعض تضع وقد. الضرورية

 أو ألنفسهم سواء العاملون األطفال عليها يتحصل التي المداخيل عن النظر وبغض أسرته،

 سن في عملهم جراء بهم تلحق التي والضارة السلبية اآلثار من يسلموا لن فإنهم ألسرهم،

  .مبكرة

  .العينة أفراد مدخول من األسرة نصيب  يوضح) 10: (رقم جدول

  

  

  

  

  

 يسلِّمون الذين العاملين األطفال أن واضحا يبدوا الجدول لهذا األولية القراءة خالل من

 الذين العاملين األطفال من % 38.18 نسبة ثم ،% 09.09 بـ قدر ألسرهم مدخولهم كل
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31,82
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  المئوية النسب التكرارات المدخول من األسرة نصيب

 %09.09 10 المدخول كل

 %38.18 42 المدخول نصف

 %31.82 35 المدخول  من جزء

 %20.91 23 المدخول  من الشيء

 %100 110 المجموع
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  أنهم العاملين األطفال من %31.82 نسبة وصرحت لألسرة، مدخولهم نصف يسلمون

 ال بأنهم المبحوثين من %20.91نسبة أعربت بينما ألسرهم، المدخول من جزء يسلمون

  .لألسرة اليومي مدخولهم يسلمون

 توفير من يمكنهم مدخول على للحصول اليوم طيلة يعملون األطفال أغلب فإن وعليه

 المدخول من أوجزء نصف تسليم مع. البيت في تشبع لم التي األساسية احتياجاتهم بعض

  .مساعدتهم إلى تحتاج ألنها ألسرهم

 األسرة، أعباء تحمل في مدخولهم خالل من يساهمون األطفال بأن لنا يـؤكـد وهذا

 هذه وتثبت ، للعمل األطفال دفع في كبير تأثير له االقتصادي العامل أن يؤكـد ما وهذا

 مشقة تحمل على قدرتهم وعدم سنهم، صغر رغم المسؤولية يتحملون األطفال أن النتيجة

  .العمل وأعباء
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  .العينة ألفراد العمل عن الرضى مدى يوضح) 11: (رقم جدول

  العمل عن الرضى مدى

 السبـب
 المئوية النسب التكرارات

 %43.64 48 نعم

 ال

 %18.18 20 متعــب

 %04.55 05 للسن مناسب غير

 %18.18 20 مشاكـل فيــه

 %15.45 17 إهـانـة فيــه

 %100 110 المجموع

  

  

 العاملين األطفال من % 43.64 نسبة أن على تدل الجدول في الواردة األرقام إن

 الذي العمل عن رضاهم بعدم المبحوثين أغلب صرح بينما العمل، عن رضاهم عن عبروا

  .به يقومون

 ألجسامهم متعب ألنه العمل عن راضين غير العاملين األطفال أغلب أن يفسر وهذا

 بأن % 4.55 نسبة وعبرت ،% 18.18 بلغت بنسبة األطفال بتصريح وذلك الصغيرة

 واأللفاظ الشجار: مثل كثيرة مشاكل يضم بأنه اآلخرون ويرى لسنهم، مناسب غير العمل
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  قاسية جد مناخية ظروف تحت العمل إلى إضافة أنفسهم المبحوثين بين الالئقة الغير

 وذلك  الشتاء، في قاسية وبرودة غزيرة أمطار وأحيانا الصيف في حارقة شمس أحيانا

  .لإلهانة تعرضهم على % 15.45 بنسبة البعض وعبر. % 18.18 بـ قدرت بنسبة

 في صغارا زالوا ال وأنهم خاصة والمعاناة األلم وطأة تحت يعملون فاألطفال إذن

  .بطفولتهم التمتع إلى يحتاجون السن

  .اآلباء عمل يوضح) 12( رقم جدول

  األباء عمل
    العمل نوع

 المئوية النسب التكرارات

 نعم

 %13.64 15 بسيط عامل

 %15.45 17 موظف

 %25.45 28 حر عامل

 %00 00 إطار

 %45.45 50 ال

 %100 110   المجموع  

  

  

 هم المبحوثين آباء أغلب أن أعاله الجدول يتضمنها التي المعلومات من يتضح

 اآلباء فئة  %45.45 وهي الباقية النسبة مثلت بينما  ومتنوعة، مختلفة أعمال في عاملون

  .بطالين لكونهم نظرا أو السن في لتقدمهم سواء يعملون ال الذين

13,64
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25,45
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 % 13.64 نسبة: كاألتي موزعة اآلباء بها يعمل التي األعمال أن واضحا ويبدوا

 ،%15.45 بـ قدر والذي كموظفين اآلباء عمل يليها ثم البسيطة، األعمال في العمل تمثل

 ويظهر. العاملين لآلباء نسبة أعلى تمثل وهي % 25.45 نسبة نجد الحر العمل وفي

  .كإطارات العمل في الكلي الغياب

 يعملون الذين العاملين األطفال آباء من ما نوعا عالية نسبة وجود رغم أنه ونستنتج

  .اآلباء هؤالء يمارسه الذي العمل نوع وهي هامة جد نقطة يبرز هذا أن إال عادي، بشكل

 إضافة األسرة، تعيشها التي االقتصادية والصعوبات المشاكل انتهاء يعني ال العمل ألن

 بقائها وبالتالي لألسرة، مناسبا دخال يدر ال فإنه بسيطا العمل كان فإن العمل نوع إلى

 أفراد عدد ككثرة العوامل من مجموعة اجتمعت إذا خاصة. المعيشية الصعوبات من تعاني

  .األب عمل وهو واحد اقتصادي مورد على يعتمدون الذين األسرة
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  .األمهات عمل يبين) 13: (رقم جدول

  األمهات عمل
    العمل نوع

 المئوية النسب التكرارات

 نعم

 %07.27 08 بسيطة عاملة

 00 00 موظفة

 00 00 حر عمل

 00 00 إطار

 %92.73 102 ال

 %100 110 المجموع
  

  

 األطفال أمهات أن الجدول يتضمنها التي المعطيات خالل من مالحظته يمكن ما

 معظم كانت حين في ،7.27% نسبتهن بلغت البسيط عملهن يزاولن اللواتي العاملين

  .عمل بدون البيت في ماكثات المبحوثين أمهات

 أما البسيطة، األعمال يزاولن العامالت األمهات معظم أن نستخلص هذا ومن

 أمهات لدى تماما منعدمة فكانت المرتفع واالجتماعي االقتصادي المستوى ذات المهن

 الغالب في البسيطة األعمال في العامالت األمهات هؤالء أن يوضح وهذا العينة، أفراد

 الماضي في اآلباء بعض رفض إلى ذلك ويرجع. بذلك يسمح تعليمي مستوى لديهن ليس

 ظاهرة فإن وبالتالي واإلطارات، الموظفات غياب إلى أدى ما وهذا اإلناث، تدريس مبدأ

 عدم ألن المنخفض، المهني المستوى ذات األسر في إتساعا أكثر تكون األطفال عمالة
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 على يؤثر مما ، لألسرة األساسية المتطلبات توفير في التقصير إلى يؤدي المدخول كفاية

 في وأسرته نفسه لمساعدة ،وهذا  صغيرة سن في العمل إلى للخروج يضطر والذي الطفل

  .للمعيشة الضرورية المتطلبات تلبية

  . العاملين اإلخـوة عدد يبين) 14: (رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات العاملين اإلخوة عدد

1 – 2 39 35.45% 

3 – 4 08 07.27% 

 %02.73 03 فأكثـر 5

 %54.55 60 عمل بدون

 % 100 110 المجموع

 

  

 المبحوثين من %35.45 نسبة أن الجدول هذا في المعروضة المعطيات توضح

 إخوة 4 إلى 3 وجود عن عبرت %07.27 ونسبة  يعملون، اثنين أو أخ وجود عن عبروا

 الذين اإلخوة من فأكثر 5 من بوجود أجابت %02.73 مقدارها جدا ضئيلة ونسبة يعملون،

 إخوة وجود عدم عن عبروا الذي العاملين األطفال من %54.55 نسبة وأخيرا. يعملون

  .يعملون
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 أسر في متنوعة أعمال يمارسون إخوة وجود وهو االمتياز هذا أن يبدوا وظاهريا

 معتبرة نسبة أن ظهر وقد األسرة، معيشة مستوى لرفع المشجعة العوامل من المبحوثين

 من أكثر تملك األسرة أن بمعنى األسرة، في لوحدهم يعملون ال العاملين األطفال من

 إلى تؤدي األفراد إليها يحتاج التي للسلع الفاحش واالرتفاع األسعار غالء أن غير معيل،

  .وبسيطة موسمية مهن في كان إذا خاصة العمل كفاية عدم

  .العاملين لآلباء الشهري المدخول  يوضح) 15: (رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات الشهري المدخول

 %02.73 03 دج[ 4000 – 1000[

 %03.63 04 دج[8000 – 4000[

 % 30 33 دج[12000 – 8000[

 %13.64 15 دج [16000 – 12000[

 %04.55 05  فأكثر دج 16000

 %54.55 60 المجموع

  

  

 العاملين األطفال من جدا ضئيلة نسبة أن يتبين الجدول هذا معطيات ضوء على

 دج، 4000 و دج 1000 بين يقع آبائهم مدخول بأن صرحت قد % 02.73 نسبتها بلغت
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 دج، 8000 – 4000 بين يتراوح المدخول أن المبحوثين من % 03.63 نسبة وأفادت

 8000 بين يتراوح آلبائهم الشهري المدخول بأن المبحوثين من % 30 نسبة أعربت بينما

 بين أبائهم مدخول بأن أجابوا الذين العاملين األطفال من نسبة وأعلى دج، 12000 –

 المبحوثين من % 04.55 نسبة أفادت حين في ،% 13.64 بلغ قد 16000 – 12000

  .دج 16.000 يفوق آبائهم مدخول أن على

 حاجياتهم، مع يتناسب ال جدا قليل لألسر الشهري المدخول أن نستنتج هذا ومن 

 إشباع في األسرة عجز لسد العمل إلى يتجهون األبناء يجعل المنخفض المدخول فهذا

  .األساسية الحاجات

 .العاملين اآلباء مدخول كفاية مدى  يوضح) 16: (رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات المدخول كفاية مدى

 %05.45 06 نعم

 %44.55 49 ال

 %04.55 05 أحيانا

 %54.55 60 المجموع
  

  

 العاملين األطفال من %5.45 نسبة أن واضحا يبدوا الجدول لهذا األولية القراءة خالل من

 كفاية عدم على أكدوا المبحوثين من %44.55 نسبة بينما المدخول، بكفاية أجابوا الذين
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 لسد يكفي اآلباء مدخول أن المبحوثين من %04.55 نسبة صرحت وأخيرا اآلباء، مدخول

  .األسرة بها تمر التي والصعوبات الظروف حسب وذلك آلخر حين من األسرة حاجات

 إذا منخفض معيشي مستوى ذات هي المبحوثين أسر أغلب أن عموما يستخلص ما

 األسرة أفراد حاجات توفير في فالعجز إذن. األسري الدخل بمؤشر األخير هذا حددنا ما

 حاجاتهم به يوفرون عمل عن للبحث الخروج إلى يدفعهم مما لألطفال وخاصة واضحا بدا

 المدخول كفاية عن عبروا الذين العاملون األطفال أما .نفقاتها في أسرهم ويساعدون

 لوجود نتيجة اقتصاديا مستقرة األسرة فيها تكون التي الحاالت بعض هناك أن يوضح

  .األسرة أفراد معيشة في تساعد التي اإلضافية المداخيل ذات المصادر بعض
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  .العامالت لألمهات الشهري المدخول  يبين) 17: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات الشهري المدخول

 %07.27 08 دج[ 4000 – 1000[

 %00 00 دج[ 8000 – 4000[

 %00 00 دج[ 12000 – 8000[

 %00 00 دج[ 16000 - 12000[

 %00 00 فأكثر دج 16000

 %07.27 08 المجموع
  

  

 ألمهات الشهري المدخول أن نالحظ أعاله الجدول في الواردة النتائج ضوء على

 يتراوح ألمهاتهم الشهري المدخول أن المبحوثين أجاب حيث جدا، ضئيل العاملين األطفال

  % 07.27 بـ مقدرة بنسبة وذلك دج 4000 و دج 1000 بين

 حاجات مع يتناسب ال  جدا قليل لألسرة الشهري المدخول أن يتضح هذا ومن

 هذا الضرورية، الحاجات إشباع في األسرة عجز لسد للعمل باألطفال يدفع ،مما أفرادها

 يعملن فإنهن وبالتالي ، أميات أغلبهن المبحوثين أمهات فإن أخرى جهة ومن جهة، من

 العجز إلى يؤدي مما. األسرة لمصاريف مناسبا مدخوال تـدر ال التي البسيطة المهن في

  .لألسرة الضرورية المستلزمات تلبية في
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  .العامالت األمهات مدخول كفاية مدى يبين) 18: (رقم جدول

  المئوية النسبة التكرار المدخول كفاية مدى

 %00 00 نعم

 %07.27 08 ال

 %00 00 أحيانا

 %07.27 08 المجموع

  

  

 األطفال من % 07.27 نسبة أن لنا يتضح عليها المتحصل األولية النتائج خالل من

 طفل أي يصرح ولم أمهاتهم، تتقاضاه الذي المدخول كفاية بعدم أجابوا الذين العاملين

  .مؤقتة بصفة حتى وال المدخول بكفاية

 كبير تأثير له والذي العاملين األطفال ألسر االقتصادية الحالة سوء يؤكد ما وهذا

 تحتاج أبنائها يعمل التي األسر هذه معظم أن يتضح كما العمل، لمجال األطفال دفع في

 التي السلبية واآلثار لألضرار إدراكها رغم. األسرة ميزانية في الطفل ولمشاركة للمال

  .صغيرة سن في وهو بالطفل تلحق
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  .األسرة مصاريف في العاملون اإلخوة مساهمة مدى يبين) 19: (رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات اإلخوة مساهمة

 %18.18 20 نعم

 %13.63 15 ال

 %13.63 15 أحيانا

 %45.44 50 المجموع

  

  

 من %18.18 نسبة أن يتبين أعاله الجدول في الواردة المعطيات ضوء على  

 سجلت حين في األسرة، مصاريف في يساهمون العاملين إخوانهم بأن أفادوا المبحوثين

 في يساهمون للذين النسبة ونفس األسرة، مصاريف في يساهمون ال بأنهم %13.63 نسبة

 اإلخوة هؤالء أن على يدل وهذا. %13.63 بلغت حيث آلخر حين من األسرة ميزانية

 مسؤولية يتحملون لكونهم نظرا وذلك وكلية، دائمة بصفه المساهمة يستطيعون ال العاملون

 وانشغاالت اهتمامات إلى راجع وذلك أطفال، ولديهم متزوجين كانوا إن خاصة أسرهم

 التي المتطلبات كل أعباء تحمل يستطيعون ال وبالتالي أسرهم، في أخرى ومسؤوليات

  .األسرة تحتاجها
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  . اإلضافية المداخيل يبين) 20:(رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات المداخيل

 نعم
 %28.18 31 المنح

 %05.45 06 العقار

 %66.36 73 ال

 %100 110 المجموع

  

  

 أجابوا الذين المبحوثين من كبيرة نسبة هناك أن أعاله الجدول في الواردة األرقام توضح

  فئة أجابت بينما ،%66.36: بـ مقدرة بنسبة وذلك لألسرة، إضافية مداخيل وجود بعدم

 كمنح %28.18 بنسبة المنح بين تتوزع إضافية مداخيل لديهم أنه األخرين المستجوبين من

 الشهداء أبناء ومنح والمعوقين والمسنين للبطالين، اإلجتماعي التضامن ومنح التقاعد،

 هذه أن ومؤكد العقار من مداخيلهم أن %05.45 أي المبحوثين من المتبقية النسبة وأفادت

 عن الناتج المعيشة تكلفة إرتفاع مع الغالب في تتناسب وال جدا، قليلة اإلضافة المداخيل

  .األسعار في المتزايد االرتفاع

  

  

28,18%

5,45%
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   العينة ألفراد السكني الحي يبين) 21:(رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات الحي

 %62.73 69 شعبي حي

 %28.18 31 عمارات حي

 %9.09 10 قصديري حي

 %00 00 راقي حي

 %100 100 المجموع

  

  

 لألحياء وفقا العاملين األطفال توزع تبين الجدول هذا في المعروضة األرقام إن

 الشعبية األحياء في المقيمين العاملين األطفال نسبة بلغت حيث فيها،  يقيمون التي

 بـ قدرت بنسبة العمارات أحياء في المقيمين نسبة الثانية المرتبة في تليها 62.73%

 من حالة أي نسجل ولم ،%9.09 النسبة بلغت القصديرية األحياء وفي ،28.18%

  .تماما منعدمة النسبة كانت حيث الراقية باألحياء المقيمين المبحوثين

  من نوع ذلك عن فينشأ البعض ببعضهم األفراد تأثر مدى هذا من ويستخلص

 إلى ينتمون العاملين األطفال معظم أن يبدوا لذا األحياء، لهذه المميز االجتماعي السلوك

 في يساهم ما وهذا البعض، بعضهم مع السكان باحتكاك تتميز والتي الشعبية األحياء
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 يقلد ما عادة الحالة هذه وفي المكتظ، الوسط هذا في مختلفة اجتماعية ظواهر انتشار

 مختلف إلى تطلعات من الحديثة المدينة إليه تؤدي ما مع السيما البعض بعضهم األطفال

 محاولة إلى أحيانا يسوقه قد الحاجات بعض من الطفل وحرمان والترفيه، المتعة أنواع

 لتوفير وهذا ضئيال، كان ولو دخال يدر نشاط أي لممارسة الشارع إلى كالخروج تعويضية

  .متطلبات من يحتاجه ما

  .العينة ألفراد السكن نوع يبين) 22: (رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات السكن نوع

 %57.27 63 أرضي سكن

 %28.18 31 عمارة في شقة

 %09.09 10 قصديري سكن

 %05.45 06 فيال

 %100 110 المجموع

 

 

 بالسكن يقطنون %57.27 بلغت المبحوثين من نسبة أن أعاله الجدول يوضح

 بالعمارات، يقطنون الذين العاملين األطفال أسر مثلت والتي %28.18نسبة تليها األرضي،

 من ضئيلة ونسبة ،%09.09 القصديرية بالسكنات المقيمين المبحوثين نسبة بلغت بينما

  . %05.45 نسبتهم وبلغت بـالفيال يسكنون أنهم أجابوا الذين المبحوثين
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 األرضية بالسكنات يقطنون العاملين

 الذي واالكتظاظ الكبيرة السكانية

 األسرة أفراد لكل سلبية نتائج من

 والخدماتية الصحية الشروط إلى

 في يعيش كان إذا خاصة المنزل

 العمل قرار اتخاذ في يفكر يجعله

  المئوية النسب

59.09% 

32.73% 

02.73% 

05.45% 

100% 

  

 أعلى أن لنا يتضح له أولية وكقراءة

 بعد تليها العاملين، األطفال ألسر

 من %02.73 نسبة سجلت حين

و����� �����:                                                
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العاملين األطفال أسر أغلب أن على تدل النتائج

السكانية بالكثافة تتميز األماكن وهذه بالعمارات،

من يوميا تفرزه وما الصعبة، االقتصادية 

إلى تفتقر كانت إذا خاصة ضيقة، سكنات 

المنزل من الهروب إلى بالطفل يدفع مما األسرة،

يجعله مما طويلة، لفترات بالشارع والتجمع

 .مبكرة سن في وهو المسؤولية

  .المسكن في الغرف عدد يبين) 23

 التكرارات الغرف 

 – 2 65 

 – 4 36 

 – 6 03 

 06  فأكثــر

 110 المجموع
  

وكقراءة الجدول هذا في الواردة المعطيات ضوء

ألسر 2 إلى 1 من الغرف عدد مثلت 59.09%

حين في ،4 إلى 3 من الغرف لعدد 32.73%

:                                                ا��	�� ا����

النتائج وهذه

بالعمارات، الشقق وأيضا

 الظروف تخلقه

 في تعيش التي

األسرة، ألفراد المالئمة

والتجمع بالعمارة شقة

المسؤولية عبئ وتحمل

23: (رقم جدول

 عدد
1 
3 

5 

فأكثــر 7

المجموع

ضوء على

59.09 وهي نسبة

32.73 نسبة ذلك
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 نسبة أفادت بينما بمساكنهم، غرف 6 إلى 5 بوجود عبروا الذين العاملين األطفال

  .مساكنهم في الغرف عدد من فأكثر 7  من تشمل مساكنهم بأن المبحوثين من 05.45%

 ضيقة، مساكن في تعيش العاملين األطفال أسر أغلب أن على النتائج هذه وتدل

 الشارع في وقته معظم يقضى فنجده خاصة بصفة الطفل حياة على سلبا يؤثر ما وهذا

 معتاد الغير والسلوك العادات بعض اكتساب إلى يدفعه ما وهذا حوله، بالمحيطين فيتأثر

 من تعاني التي األسر إلى ينتمون العاملين األطفال معظم أن يبدوا لذا األسري، الوسط في

 يعرض ما وهذا والكريمة، الالئقة الحياة شروط أدنى توفر ال التي المزدحمة المساكن

 المزرية الوضعية هذه من مخرج عن يبحث الطفل يجعل مما والحرمان الضيق إلى الطفل

  .العملية بالحياة اإللتحاق هو المخرج هذا يكون وقد
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  المئوية النسب

03.64% 

61.82% 

28.18% 

06.36% 

100 % 

  

 األطفال من %03.64 نسبة أن

 معظم وصرح أفراد، 04 و فرد

 وذلك أشخاص، 08و 05 بين أفرادها

 عدد أن على عبروا الذين المبحوثين

 13 وجود عن أجابوا الذين العاملون

 بعض هناك أن خاصة العدد كثيرة

 األسرة إتباع عدم يبرز ما وهذا
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  .األسرة أفراد عدد يوضح) 

 التكرارات األفراد 

 – 4 04 

 – 8 68 

– 12 31 

 07 فأكثـر

 110 المجموع

أن أعاله، الجدول يظهرها التي البيانات 

فرد بين يتراوح أسرتهم أفراد عدد بأن أجابوا

أفرادها عدد يتراوح أسر إلى ينتمون أنهم العاملون

المبحوثين من %28.18 نسبة تليها ، 61.82%

العاملون األطفال أما شخصا، 12و 09 بين األسرة

  .%06.36 بلغت نسبتهم فإن األسرة

كثيرة أسر إلى ينتمون المبحوثين معظم أن يعني

وهذا فأكثر، فردا 13 إلى أفرادها عدد وصل

61,82

28,18

6,36

5_8 9_12 +Kآ�� 13
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) 24:(رقم جدول

 عدد

1 

5 

9 –

فأكثـر 13

المجموع

  

 خالل من يبدوا

أجابوا قد العاملين

العاملون األطفال

61.82 بلغت بنسبة

األسرة في األفراد

األسرة في فأكثر فردا

يعني وهذا

وصل التي األسر
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 إلى يؤدي فإنه قليال كان إن األسرى الدخل إلى إضافة النسل، تنظيم لسياسة الجزائرية

 وغيرها...  وعالج وملبس غذاء من ألفرادها األساسية المتطلبات توفير عن األسرة عجز

 الحالة هذه وفي الخصوص، وجه على الطفل حقوق في التقصير فيظهر الحاجات، من

 حاجاتهم إلشباع وهذا آخر، لمصدر اللجوء إلى صغيرة سن في األطفال من الكثير يضطر

 لتوفير الالزم المال على للحصول المنزل، خارج العمل هو المصدر هذا يكون وقد

  المصاريف في األسرة ومساعدة متطلباتهم

  .األثاث على المسكن توفر مدى يوضح) 25: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات األثاث

 %100 110 ثالجة

 %94.54 104 ملون تلفزيون

 %88.18 97 المباشر البث جهاز

 %40.90 45 غسالة

 %55.45 61 نقال هاتف

 / / المجموع
 

  

 لدى المتوفرة لألجهزة نسبة أكبر أن لنا تبين الجدول هذا في الواردة المعطيات إن

 المبحوثين من %94.54 نسبة تليها ،%100 بلغت بنسبة وذلك الثالجة هي المبحوثين أسر
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 المبحوثين من %88.18 نسبة تليها منازلهم، في ملون تلفزيون وجود عن عبروا الذين

 من %40.90  نسبة بلغت بينما المباشر، البث جهاز تمتلك أسرهم بأن صرحوا الذين

 األطفال من %55.45 نسبة وبلغت للغسالة، أسرهم بامتالك أجابوا الذين المبحوثين

  .أسرهم لدى النقال الهاتف بتوفر أجابوا الذين العاملين

 تعتبر التي الكهربائية األجهزة لديها تتوفر المبحوثين أسر أغلب أن يتضح هذا ومن

 والتي خاصة الجزائرية األسرة لدى متوفرة الميزة هذه وتقريبا. األسرة ألفراد ضرورية

 مصاريفها حساب على ذلك كان ولو بالمنزل الضروري األثاث توفير على تحرص

 .ومعيشتها

  .على قيد الحياةوجود اآلباء   يوضح) 26: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات الحياة قيـد على

 %82.73 91 نعم

 %17.27 19 ال

 %100 110 المجموع

 

  

 قيد على أباء لديهم الذين العاملين األطفال أن لنا يتضح الجدول نتائج خالل من

 ضئيلة كانت نسبتهم فإن متوفين آبـاء لديهم الذين بينما ،%82.73 بنسبة قدروا الحياة

  .%17.27 بـ قدرت

82,73%

17,27%
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 المعيل وفقدان للطفل الثقة فقدان إلى يؤدي اآلباء غياب أن على تدل النتائج وهذه

 جعل في سببا هذا يكون وقد االطمئنان، وعدم بالخوف يشعر يجعله مما األسرة في األول

 اإلنضمام قراره يكون وقد األسرة، مساعدة و احتياجاته لتوفير مخرج عن يبحث الطفل

 األساسي المصدر بمثابة الطفل أجر يكون قد الحالة هذه وفي. العاملين األطفال فئة إلى

 في يعيشون الذين لألفراد األساسية الحاجات وتوفير ، األسرة إعالة يكفل الذي للمدخول

  .األرامل أمهاتهم كنف

  .وجود األمهات على قيد الحياة  يوضح)  27: (رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات الحياة قيـد على

 % 90 99 نعم

 % 10 11 ال

 %100 110 المجموع

 

  

 عبروا الذين المبحوثين نسبة أن لنا يتبين أعاله الجدول لنا يوضحه ما ضوء على

 %10 بـ والمقدرة المتبقية النسبة تليها ،%90 بلغت قد الحياة قيد على أمهاتهم أن على

  .أمهاتهم وفاة عن أعربوا الذين المبحوثين من
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 األمان بفقدان يشعرون قد أمهاتهم فقدوا الذين األطفال أن على النتائج هذه وتدل

 طويلة لفترات يكون وقد والمعنوي النفسي األذى بهم يلحق ما وهذا والمحبة، والعاطفة

 فيلجأ والالمباالة االهمـال يحدث فربما الثانية، للمرة الزواج تجربة اآلباء أعاد إذا خاصة

  .العاملين األطفال بفئة بااللتحاق وذلك ومتطلباته حاجاته توفير عن البحث إلى الطفل

  . الوالدين بين الشجار يوضح) 28: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات شجار حدوث

 %41.82 46 دائما

 %40 44 أحيانا

 %18.18 20 تحدث ال

 %100 110 المجموع

  

 

 من مرتفعة نسبة وجود لنا يتضح أعاله الجدول في الواردة المعطيات خالل من

 من %40 نسبة تليها بينما ،%41.82 بـ قدرت والتي العينة أفراد أسر داخل الشجارات

  آلخر، حين من يكون الوالدين بين يقع الذي الشجار أن على أجابوا الذين المبحوثين

 حدوث بعدم صرحوا الذين العاملين األطفال من %18.18 نسبة األخير في وتأتي

  .أسرهم داخل شجارات

41,82 40

18,18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

� Rدا أ,��#� �TNث:

ا�
	�� ا������

����
ا
 Eوی�ا



 ا���	�� و��ض ا���	
	ت و����� �����:                                                ا��	�� ا����

 

186 
 

 االنتشار واسع أسلوب هو الجزائرية األسرة داخل الشجار أن نستنتج هذا ومن

 وتربيتهم سلوكهم على الشجارات هذه وتأثير مشاعرهم، مراعاة دون األطفال أمام خاصة

 عليها المتحصل النتائج فإن هذا ومن. األسري التماسك على سلبيا تأثيرا يؤثر ما وهذا

 من جو في يعيش الطفل تجعل بالصراع تتميز والتي المتوترة األسرة أوضاع أن توضح

 حاجاته وإشباع المستقرة األسرة في توفره المفروض من الذي واألمان، االستقرار عدم

 والسكينة اإلستقرار توفير عدم ألن والقلق، الخوف من مأمن في لتجعله وهذا العاطفية

 شخصيتهم على سلبا ينعكس مما األطفال وإهمال العنف إلى يؤدي  األسرة داخل

  .وسلوكاتهم

  .الوالدين طالق  يوضح) 29: (رقم جدول

  الوالدين طالق

 األطفال معيشة

 المئوية النسب التكرارات

 %08.18 09 الوالدة نعم

 %00 00 الوالد

 %00 00 األقارب

 %00 00 تذكر أخرى

 %91.81 101 ال

 %100 110 المجموع

 

 

 العاملين األطفال من ضئيلة فئة أن الجدول هذا في الواردة لألرقام البسيطة القراءة تعطينا

 مقدرة بنسبة وذلك أمهاتهم مع األطفال يعيش إذ ، الوالدين بين طالق حدوث عن أجابت
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 بنسبة وذلك والديهم بين طالق حدوث عدم عن أعربوا المبحوثين أغلب بينما ،08.18 ب

  .91.81بلغت

 نتائج إلى يؤدي األسرة في الطالق تفشي أن تؤكد عليها المتحصل فالنتائج إذن

 القدوة يمثل الذي اآلباء دور غياب بسبب وذلك خاصة، األطفال شخصية على سلبية

 مما توفرها، الواجب والمعنوية المادية حقوقه بعض من الطفل يحرم ما وهذا لألطفال،

 إلى وحاجته مجتمعين الوالدين رعاية إلى يحتاج الطفل ألن والتوتر الضياع لهم يسبب

 الحوافز إيجاد في حساسية القضايا أكثر من وهي بالوالدين، تربطه التي والعاطفة الحنان

 فقدانها لكن المختلفة، العمرية المراحل مستوى على والنمو التربية في الطفل يحتاجها التي

 لكسب العمل، هو المخرج هذا يكون وقد له، مخرج عن بحثا الشارع إلى يهرب يجعله

  .اليومية المصاريف في األسرة ومساعدة ومستلزماته حاجاته وتوفير المال

  .باآلباء العينة أفراد عالقة يوضح) 30: (رقم جدول
 المئوية النسب التكرارات العالقة

 %94.55 104 حـب

 %05.45 06 كـره

 %100 110 المجموع
    

 

 

 شديدة نسب في جاءت اإلجابات أن نالحظ الجدول هذا في المثبة المعطيات خالل من

 واالحترام بالحب تتسم آبائهم مع عالقتهم أن العاملين األطفال من %94.55 قال إذ التباين

  .آلبائهم كرههم عن %05.45 بلغت جدا ضئيلة بنسبة المبحوثيـن بقية وعبر المتبـادل،
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5,45%
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 أن غير آلبائهم والتقدير الحب كل يحملون العاملين األطفال أغلب أن ونستنتج

 جعل مما لألسرة إهمالهم إلى يعود هذا وربما آبائها، بكره صرحت ضئيلة نسبة هناك

 سن في العمل إلى لدفعهم سببا هذا يكون وقد الضروريات، بعض إلى محتاجون األطفال

  .مبكرة جد

  .باألمهات العينة أفراد عالقة  يوضح) 31: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات العالقة

 %100 110 حـب

 %00 00 كـره

 %100 110 المجموع

 

  

 بأن صرحوا العينة أفراد من %100 نسبة أن لنا يتبين الجدول لهذا أولية كقراءة

  .لألم بكرهه مبحوث أي يصرح ولم وحب، حنان عالقة هي أمهاتهم مع عالقتهم

 الطفل نفس في والطمأنينة الحياة بعث في كبير أثر لها األم أن نستنتج هذا ومن

 الدعم كل توفير في ، أطفالها أجل من تضحي يجعالنها الفياض وحنانها عطائها ألن

 المزيد ببذل وذلك ، خاصة بصفة األطفال تمس التي والمادية النفسية الضعوط لمواجهة

 بحماية يسمح الذي المجهود هذا بذل في واالستمرار ومساعدته، لرعايته المجهودات من

 تؤدي التي الوسائل بجميع واالمداد العناية من المزيد إلى تحتاج الطفولة فترة ألن الطفل،

��	
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 الوالدين بين تفكك فيها حدث التي األسرة فإن وبالتالي ، السليم والنفسي الجسمي نموه إلى

 ماديا ورعايتهم أطفالها على الطرق وكل األساليب وبكل حريصة دائما األم فيها تبقى

  .ومعنويا

  .الطفل إليهم يلجأ الذين األشخاص يوضح) 32: (رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات األشخاص

 %27.27 30 الوالد

 %56.36 62 الوالدة

 %13.64 15 اإلخوة

 %0.91 01 األقارب

 %01.82 02 األصدقاء

 %100 110 المجموع

   

  

 عندما بأنهم صرحوا المبحوثين أن لنا يتضح الجدول هذا لنا يمليه ما ضوء على

 بلغت بنسبة وذلك الوالد إلى يلجأون فإنهم خارجها أو األسرة داخل لمشكلة يتعرضون

 حالة في الوالدة إلى يلجأون أنهم المبحوثين من الغالبة النسبة أفادت بينما ،27.27%

 من %13.64 نسبة وأعربت ،%56.36 بـ مقدرة بنسبة وذلك مشكلة أي في وقوعهم
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 الذين المبحوثين من  %0.91 بلغت نسبة وتليها اإلخوة، إلى يلجأون أنهم العينة أفراد

 نسبة األخير في وتأتي األقارب، من مشاكلهم حل في المساعدة لطلب يلجأون بأنهم أجابوا

 حل في لمساعدتهم أصدقائهم إلى يلجأون بأنهم أجابوا الدين المبحوثين من 1.82%

  .مشاكلهم

 حل في المساعدة طلب في يلجأون العاملين األطفال معظم أن هذا من ويستخلص

 خاصة للطفل يقدمونه الذي والحنان للعطف نظرا وذلك واإلخوة، الوالدين إلى مشاكلهم

 عالقة على يبقى الطفل أن إال أسري تفكك هناك كان وإن حتى صغيرة، سن في وأنه

  .والحماية والحنان والمحبة العطف مصدر ألنهما خاصة بوالديه

  .للمنزل العينة أفراد مغادرة يوضح) 33: (رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات المنزل مغادرة إلى اللجوء

 %05.45 6 نعم

 %79.10 87 ال

 %15.45 17 أحيانا

 %100 110 المجموع
 

  

 من %05.45 نسبة هناك أن نالحظ أعاله الجدول لنا يوضحه ما ضوء على

 من مرتفعة نسبة وأعربت. المشاكل حدوث أثناء البيت بمغادرة صرحوا الذين المبحوثين

 كانت حيث داخله المشاكل حدوث أثناء البيت مغادرة بعدم أجابوا الذين العاملين األطفال
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 البيت يغادرون الذين العاملين األطفال

 في بالالتوازن يحسون العاملين

 مغادرة إلى بهم يؤدى مما المستمرة،

 المئوية النسب

43.64% 

56.36% 

100% 

  

 دراسـتهم،  ويتابعون يعملون 

 يتـابعون  وال المدرسـة  مـن  

 وفـي  موسمية، تكون نشاطاتهم

 سـن  فـي  وهو العامل الطفل 

 المدرسـية  األدوات شراء مثل 

56,36%
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األطفال من %15.45 نسبة أجابت بينما ،%

  . مؤقتة بصفة ولكن المشاكل

العاملين األطفال بعض أن بوضوح تكشف النتائج

المستمرة، والشجارات بالمشاكل المشحونة تلك

  .أيام لعدة وأحيانا متأخرة،

   .العينة أفرادتمدرس   يوضح)  34

 التكرارات الدراسية الوضعية

 48 نعم

 62 ال

 110 المجموع

 المبحوثين من  %43.64 نسبة أن أعاله الجدول

 تسـربوا  أنهم العاملين األطفال من 56.36%

نشاطاتهم معظم المتمدرسين العاملين األطفال أن هذا

 من محاولة وهذا الفراغ، وأوقات األسبوعية،

 احتياجاته، من معين جزء لتغطية المال بعض

43,64%

:                                                ا��	�� ا����

%79.10 نسبتهم

المشاكل حدوث أثناء

النتائج وهذه

تلك خاصة بيوتهم

متأخرة، لساعات البيت

34: (رقم جدول

الوضعية
نعم

المجموع
 

الجدول لنا يوضح

56.36 نسبة وأفادت

  .دراستهم

هذا من ونستخلص

األسبوعية، العطل أوقات

بعض كسب مبكرة

نعـم

ال
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 حتـى  الصـباح  من إبتداءا الوقت

 وتمكـن  األميـين  عدد في ازدياد

 االجتمـاعي  التخلـف  إلـى  يؤدي

 يعملـون  الذي بالوسط المتمدرسون

 الذهنيـة  قـدراتهم  تتعطل وبالتالي

  

 المئوية النسب

12.73% 

87.27% 

100 % 

 

 االبتدائي المستوى ذوي العاملين

 مقدرة النسبة كانت المتوسط

 التعليم الدراسي مستواهم يتعدى

87,27
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الوقت طيلة متمدرسين الغير األطفال يعمل بينما

ازدياد ذلك على ويترتب وصعبة، قاسية ظروف

يؤدي مما صغيرة، سن في زالوا ال وهم األطفال،

المتمدرسون األطفال يتأثر أن يمكن أيضا. المجتمع

وبالتالي نهائيا، عنها يتخلون وربما الدراسة، عن

 .المدرسة بيئة في تتطور التي

  .العينة ألفراد التعليمي المستوى يوضح) 

 التكرارات التعليمي المستوى

14 

 96 متوسط

110 

العاملين األطفال أن نالحظ الجدول هذا نتائج 

المتوسط التعليم مستوى بينما ،% 12.73 

 . 

يتعدى ال العينة أفراد نصف من أكثر أن هذا 

  .العاملين األطفال سن صغر إلى ويرجع

12,73%

27%

ابتدائي متوسط

:                                                ا��	�� ا����

بينما المالبس، أو

ظروف وتحت المساء

األطفال، من الجهل

المجتمع داخل والثقافي

عن فيتغيبون فيه

التي واستعداداتهم

) 35:(رقم جدول

المستوى

 ابتدائي

متوسط أو أساسي

 المجموع

 

 ضوء على

 بنسبة يقدرون

. %87.27:بــ

 من ويتضح

ويرجع المتوسط،

متوسطأوأساسي
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 الوعي انعدام على العاملين لألطفال المنخفض التعليمي المستوى هذا يدل وربما

 فقدان ذلك على يترتب حيث األسر، من الكثير لدى األبناء تعليم أهمية حول الثقافي

 بعض فقدان وبالتالي ، لألطفال العلمي التحصيل مستوى رفع على بالحرص الشعور

 التحصيل مستوى لرفع الوالدين متابعة بتعطيل ينعكس وهذا ذلك، تجاه للحماس األسر

 في رغبة يظهرون اآلباء خلفهم ومن األطفال بعض لدى أيضا نجد كما لألطفال، الدراسي

 لكسب العمل الى والتوجه الوقت اختصار لغرض وهذا متدني، تعليمي بمستوى االكتفاء

  .المال
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  .العينة أفراد آلباء التعليمي المستوى يوضح) 36: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات التعليمي المستوى

 %49.09 54  أمي

 %11.82 13 ويكتب يقرأ

 %28.18 31 إبتدائي

 %5.45 06 متوسط

 %2.73 03 ثانوي

 %2.73 03 جامعي

 %100 110 المجموع

  

  

 المبحوثين آباء أغلب أن الجدول بهذا الخاصة المعطيات خالل من لنا يتبين

 اآلباء ويتوزع ،أميين آبائهم بأن العينة أفراد من %49.09 نسبة أفادت بينما متعلمون،

 الذين المبحوثين آباء من %11.82 نسبة هناك: التالية التعليمية المستويات على المتعلمين

 أما. %28.18: بـ مقدرة اإلبتدائي للتعليم هي نسبة أكبر وأن والكتابة القراءة يعرفون

 المبحوثين وأجاب. %05.45 نسبتهم بلغت فقد المتوسط التعليم مستوى لديهم الذين اآلباء

  .الجامعي للمستوى النسبة ونفس  %02.73 نسبة بلغ قد آلبائهم الثانوي المستوى أن

  

49,09

11,82

28,18

5,45
2,73 2,73

0

10

20

30

40

50

60

أ�. ;ی�IأGوی .Rا�ا@ ?��� �L#�ي .*��9



 ا���	�� و��ض ا���	
	ت و����� �����:                                                ا��	�� ا����

 

195 
 

 آلباء التعليمي المستوى أن توضح الدراسة من عليها المتحصل فالنتائج إذن

 بشكل إال الظهور عن العالية التعليمية المستويات غابت حيث متدني، العاملين األطفال

 غرس إلى هذا بهم يؤدي وربما أميين، المبحوثين آباء معظم أن إلى إضافة جدا، قليل

 داخل يحدث بما يتأثر الطفل فإن وبالتالي التعلم، جدوى لعدم أبنائهم في األفكار بعض

 وعي لعدم العمل إلى األطفال دفع في سببا هذا فيكون ، بها يتشبع التي وباألفكار األسرة

  .ألبنائهم المستقبلية باآلفاق اآلباء

   العينة أفراد ألمهات التعليمي المستوى يوضح) 37: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات التعليمي المستوى

 %68.18 75  أمية

 %07.27 08 وتكتب تقرأ

 %09.09 10 إبتدائي

 %10.91 12 متوسط

 %04.55 05 ثانوي

 %00 00 جامعي

 %100 110 المجموع
  

  

 المبحوثين من ضئيلة فئة هناك أن أعاله الجدول في الواردة المعطيات توضح

 بأن أجابوا العاملين األطفال من % 68.18 نسبة أما متعلمات، أمهاتهم بأن أجابوا الذين

 نسبة وسجلت: كاآلتي التعليمية مستوياتهم تتوزع المتعلمات األمهات بينما أميات، أمهاتهم
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 %09.09و والكتابة، القراءة يعرفن اللواتي العاملين األطفال ألمهات %7.27 بـ مقدرة

 مستوى %04.55 نسبة وتليها المتوسط، التعليم مثلت %10.90 ونسبة االبتدائي، للتعليم

  .الجامعي المستوى تماما الظهور عن وغاب الثانوي، التعليم

 الذهنيات إلى راجع وهذا أميات المبحوثين أمهات أغلب أن هذا من ونستخلص

 ربما وبالتالي التعليم، في حقها من المرأة تحرم كانت والتي السابق، في خاصة المتخلفة

  .الطفل بمستقبل الوعي نقص على الضعيف التعليمي المستوى هذا ساعد

  .لإلخوة التعليمي المستوى يوضح) 38: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات التعليمي المستوى

 %0.91 01 ويكتب يقرأ

 %54.55 60 إبتدائي

 %67.27 74 متوسط

 %42.73 47 ثانوي

 %31.81 35 جامعي

 / / المجموع
  

 

 أجابوا المبحوثين معظم أن الجدول في المثبتة األرقام خالل من واضح بشكل يتأكد

 أجابوا اللذين العينة أفراد من %00.91 نسبة بلغ قد  إلخوانهم التعليمي المستوى بأن

 المستوى أن المبحوثين من %54.55 نسبة أكدت بينما إلخوانهم، والكتابة القراءة بمعرفة
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 بأن أجابوا المبحوثين معظم أن ونجد ، اإلبتدائي المستوى في يتمثل إلخوانهم التعليمي

 نسبة أكدت بينما. %67.27 بلغ قد و المتوسط مستوى كان إلخوانهم التعليمي المستوى

 ونسبة الثانوي، مرحلة بلغ إلخوانهم التعليمي المستوى بأن العينة أفراد من 42.73%

  .العينة أفراد إلخوة جامعي مستوى تمثل 31.81%

 مقبول، تعليمي مستوى ذوي العاملين األطفال إخوة أغلب أن هذا من ونستنتج

  .ومجانيته التعليم إجبارية إلى راجع وذلك

  .للمذاكرة غرفة تخصيص يوضح) 39: (رقم جدول

 

  

 أجابوا المبحوثين من %33.64 نسبة أن الجدول هذا في الواردة المعطيات توضح

 %66.36 بـ مقدرة نسبة بينما للمذاكرة، خاصة غرفة بتوفير وذلك بهم مهتمة أسرهم أن

33,64%

66,36%

��	
ا������ا� %

نعم

ال

  المئوية النسب التكرارات الغرفة تخصيص

 %33.64 37 نعم

 %66.36 73 ال

 %100 110 المجموع
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 وإنجاز الدروس لمذاكرة خاصة غرفة أسرهم لهم تخصص لم بأنهم أجابوا المبحوثين من

  .عاتقهم على التي المدرسية الواجبات

 يوفروا لم األولياء أغلب ألن أبنائها رعاية في األسرة دور ضعف يكشف وهذا

 مع والتواصل التعاون بأهمية إدراكهم عدم إلى يعود وهذا األبناء، لمذاكرة خاصة غرفا

 ضيق إلى أيضا هذا يعود وربما الطفل، بمستقبل اإلهتمام وعدم الالمباالة وأيضا المدرسة

  .األسرة أفراد منها يعاني التي الصعبة المعيشية والظروف السكن

  .للطفل الخارجية الكتب شراء احتمال يوضح) 40: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات الخارجية الكتب شراء

 %40.91 45 نعم

 %59.09 65 ال

 %100 110 المجموع

 

  

 المبحوثين من %40.91  نسبة أن الجدول هذا بيانات قراءة خالل من نالحظ

 ذهن في المعلومات لترسيخ وهذا الخارجية المراجع شراء في أسرهم مساعدة بمدى أفادوا

 بقيمة العاملين األطفال ألسر الوعي مستوى في بانخفاض الدراسة بيانات وتشير األطفال،

40,91%
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 عدم عن العاملين األطفال نسبة عبرت حين في بهم، واالهتمام األبناء تعليم وأهمية التعليم

 التي الكتب هذه توفير عن األسرة وغياب الدراسة في لمساعدتهم الخارجية الكتب توفر

  .%59.09 بلغت قد التعليمية مسيرته في الطفل يحتاجها

 إلى يؤدي المتمدرس للطفل الخارجية والمراجع الكتب شراء بأن هذا من ويستنتج  

 المحتوى تحليل على وقدرته جديدة مواقف في والنظريات القوانين إستعمال من تمكينه

 وعدم المعرفة، وعناصر أجزاء ربط على والقدرة منها يتكون التي العناصر إلى وتجزئته

 واهتمام، بشغف الدراسة على إقباله وعدم المتمدرس الطفل تعثر إلى يؤدي ربما شرائها

 أخرى أشياء في التفكير وبالتالي المدرسة، من النفور إلى األحيان بعض في يؤدي وهذا

  .مستقبله وتكوين معارفه تطوير إلى ويحتاج مبكرة سن في زال ال وهو للعمل كالخروج

 الدروس متابعة على العينة ألفراد األسرة تشجيع مدى يوضح) 41: (رقم جدول

  .الخصوصية

 المئوية النسب التكرارات الخصوصية الدروس

 %20.91 23 نعم

 %79.09 87 ال

 %100 110 المجموع
 

  

 نسبة أن لنا تبين له أولية وكقراءة الجدول في الواردة المعطيات ضوء على

 الدروس متابعة على وتشجيعها األسرة اهتمام عن أكدوا المستجوبين من 20.91%

20,91%

79,09%
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 للدروس متابعتهم عدم عن أعربوا الذين العاملين األطفال نسبة بينما الخصوصية،

  .%79.09 نسبتهم بلغت فقد الخصوصية

 الطفل، حياة في كبيرة أهمية لها لألسرة االقتصادية الظروف أن يؤكد ما وهذا

 تكاليفها ارتفاع إلى راجع وهذا الخصوصية، الدروس على اإلنفاق على قدرتها بعدم وذلك

 المنخفض التعليمي المستوى إلى إضافة. ألبنائهم توفيرها األولياء من الكثير يستطيع وال

 التعليم قيمة يدركون ال يجعلهم ما وهذا األمهات، بين خاصة العاملين األطفال أولياء لدى

  .الطفل مستقبل على سلبا ينعكس مما ألبنائهم، المستقبلية وآفاقه

  .العينة ألفراد المدرسية النتائج على األسرة اطالع مدى يوضح) 42: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات النتائج على االطالع

 %38.18 42 نعم

 %61.82 68 ال

 %100 110 المجموع

 

  

 من %38.18 نسبة أن أعاله الجدول يظهرها التي األرقام خالل من يبدو

 %61.82 نسبة أفادت بينما. الدراسية لنتائجهم األسرة متابعة مدى عن أجابت المبحوثين

  . نتائجهم على لإلطالع المدرسة زيارة على أسرهم حرص عدم عن العاملين األطفال من

38,18%

61,82%
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 يؤدي ما وهذا الدراسي أبنائها لمستقبل األسرة إهمال مدى على النتائج هذه وتدل

 أن ذلك األسرية، والمتابعة الرقابة ضعف عن ويكشف لألطفال الدراسي التخلف إلى

 النتائج إلى للوصول وهذا عديدة، أطراف أدوارها تتقاسم أبعادها بكل التربوية العملية

 تقويم من للتمكن والمدرسة البيت بين الصلة توثيق خالل من إال ذلك يتحقق وال المرجوة،

 توفر على يساعد وذلك النتائج أفضل وتحقيق المتمدرسين، لألطفال التحصيلي المستوى

 العلمية الناحية من األبناء مستقبل تخص التي المسائل حول الموضوعي، الحوار فرص

  .مشاكلهم حل في والمساهمة والتربوية

  .العينة أفراد مع األسرة تساهل مدى يوضح) 43: (رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات األسرة تساهل

 %64.55 71 نعم

 %35.45 39 ال

 %100 110 المجموع

 

  

 األطفال من %64.55 نسبة أن الجدول هذا في الموضحة المعلومات خالل من

 في طويل، لوقت الشارع في للعب تركهم في أسرتهم تساهل مدى على أعربت العاملين

64,55%

35,45%
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 سبب عن الدائم وسؤالها األسرة باهتمام %35.45 بلغت والتي المتبقية النسبة أجابت حين

  .البيت من خروجهم

 وتركهم لألبناء األسرية الرقابة ضعف مدى وجالء بوضوح تكشف النتائج وهذه

 يريدونه ما تنفيذ في األطفال حرية من يزيد ما وهذا أسري، ضبط دون حريتهم كامل في

 قد وأحيانا الشارع، في واللهو اللعب في طويال وقتا يقضون وأنهم خاصة رادع بال

 بما يتأثر وقد المشاكل، في للوقوع الطفل دفع إلى يساعد مما السوء أصحاب يرافقون

  .للعمل الخروج قرار باتخاذ التقليد هذا يكون وقد تقليدهم، فيقرر يفعلونه

  .العينة ألفراد التعليمي بالمستقبل األسرة اهتمام مدى يوضح) 44: (رقم جدول

  المئوية النسب التكرارات األسرة اهتمام

 %36.36 40 نعم

 %63.64 70 ال

 %100 110 المجموع
 

  

 أجابت المبحوثين من %36.36 نسبة أن  الجدول هذا في الواردة البيانات  توضح

 بعدم العاملين األطفال من %63.64 نسبة أفادت بينما التعليمي، بمستقبلهم تهتم أسرهم بأن

  .التعليمي بمستقبلهم األسرة اهتمام

36,36%

63,64%
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 يدركون ال العاملين األطفال أسر معظم أن النتائج هذه خالل من واضحا ويبدوا

 غير يجعلهم مما المتدني التعليمي مستواهم إلى هذا ويعود ألبنائهم التعليمي المستقبل أهمية

 يتصرفون األطفال ترك في يساهم ما وهذا أمامهم، يحدث الذي العلمي بالتطور واعين

  .تحكمهم أسرية رقابة بدون بحرية

   العمل من العينة أفراد استفادة مدى يوضح) 45: (رقم جدول

 المئوية النسب التكرارات العمل من االستفادة

 %55.45 61 المال على الحصول

 %27.27 30 المسؤولية تحمل

 %10.91 12 الخبرة على الحصول

 %06.36 07 النفس على د االعتما

 %100 110 المجموع

 

  

 من النصف من أكثر أن يتضح أعاله الجدول في الواردة المعلومات ضوء على

 %55.45 بـ مقدرة بنسبة وذلك العمل، أثناء المال من استفادتهم عن عبروا المبحوثين

 تحمل كيفية علّمهم العمل بأن أجابوا الذين المستجوبين من %27.27 نسبة تليها
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 ،  العمل في الخبرة من استفادوا بأنهم العينة أفراد من %10.91 نسبة وأجابت المسؤولية،

 أمور في النفس على االعتماد استفادت أنها المبحوثين من %06.36 نسبة صرحت بينما

  . كثيرة

 الكثير االأن صغيرة سن في عملهم من األطفال استفادها التي الفوائد رغم ولكن

 من المعاناة إلى إضافة المستقبلية، حياته في أساسي حجر تعتبر التي دراسته خسر منهم

  .سنهم في األطفال كبقية بسالم والعيش طفولتهم من والحرمان واإلرهاق التعب

   العينة أفراد من المقدمة النصائح يوضح)  46: (رقم  جدول

 المئوية النسب التكرارات األطفال نصيحة

 %60.91 67 بالمنحرفين االختالط تجنب

 %18.18 20 والعمل الدراسة بين الوقت تنظيم

 %20.91 23 بالمراسلة الدراسة مواصلة

 %100 110 المجموع

 

  

 بعدم صرحوا المبحوثين أغلب أن يتضح الجدول في الواردة المعطيات ضوء على

 المخدرات وتناول والسرقة التدخين مثل السيئة العادات وإتباع بالمنحرفين االختالط
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 قد العاملين األطفال سن صغر ألن وذلك ، %60.91 بنسبة وذلك الغير على والتعدي

 الفئة بهذه إحتكاكهم فإن وبالتالي منهم، وعي بدون بالمنحرفين االختالط إلى بهم يؤدي

 المرتبة في وتليها كثيرة، ومشاكل متاهات في يدخلهم مما سيئا سلوكا تكسبهم المنحرفة

 الوقت تنظيم بضرورة نصائحهم قدموا الذين العاملين األطفال من %18.18 نسبة الثانية

 العاملين لألطفال وهذا والموسمية األسبوعية العطل أوقات في والعمل الدراسة بين

 العاملين لألطفال نصيحتهم بأن المبحوثين من %20.91 نسبة أفادت بينما المتمدرسين،

 تسرب سبب يعود وربما بالمراسلة، الدراسة مواصلة محاولة هي متمدرسين الغير

 وقتهم، كامل وشغل األطفال كاهل أثقل ،مما مبكرة سن في العمل إلى الدراسة من األطفال

 يفرضها التي واألعباء المدرسة بين التوفيق على العاملين األطفال قدرة عدم وبالتالي

 المسؤولية تحمل على قدرتهم وعدم سنهم لصغر ونظرا ، يزاولونه الذي النشاط عليهم

  .المدرسة ترك إلى بهم ينتهي األمر واألعباء،فان

 الدراسة متابعة أهمية مدى على الدراسة شملتهم الذين العاملين األطفال جميع يتفق ولكن

  .  الكريم العيش في وآمالهم األطفال مستقبل تمثل ألنها
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  :الفرضيات ضوء في البحث نتائج: ثانيا

 النتائج من مجموعة إلى الوصول من الدراسة تمكنت عيلها والتعليق البيانات تحليل بعد 

 الرئيسية الفرضية من هذه دراستنا في انطلقنا حيث. الدراسة بموضوع المرتبطة الهامة

  :وهي

  .األسرة وظروف األطفال عمالة بين عالقة توجد*  

  :التالية الجزئية الفرضيات عنها انبثقت وبالتالي

 وعمالة لألسرة المعيشي المستوى بين عالقة توجد :األولى الجزئية الفرضية �

 .األطفال

 .األطفال وعمالة االسري التفكك بين عالقة توجد :الثانية الجزئية الفرضية �

 .األطفال وعمالة لألسرة التعليمي المستوى بين عالقة توجد :الثالثة الفرضية �

  :يلي كما وهي النتائج من جملة إلى توصلنا الميدانية دراستنا خالل ومن

  .سنة 16 سنهم العاملين األطفال من نسبة أكبر أن الدراسة أسفرت -

 عمالة ظاهرة أن إلى إضافة فيه، يعيشون الذي االجتماعي للواقع إلدراكهم نظرا وذلك

 توسع مدى يوضح ما وهذا ذلك، من األقل األطفال فئات بين أيضا منتشرة األطفال

  .مجتمعنا في الظاهرة هذه

 %96.36 نسبة بلغت الذكور من العاملين األطفال نسبة أن إلى الدراسة خلصت -

 من تتضمنه بما الجزائرية لألسرة الخاصة البيئة إلى راجع وهذا اإلناث من أكثر وهي

 بين األدوار توزيع بعامل جلها في والمتعلقة وثقافية، واقتصادية إجتماعية عوامل

  .البيت داخل لإلناث وحمايتهم وخوفهم الجنسين

 بينما %94.55 بنسبة وذلك بالمدينة يقطنون المدروسين أغلب أن الدراسة أوضحت -

  .ضئيلة فنسبتهم الريف في القاطنين
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 سنتين إلى تصل طويلة فترة من العمل بدأوا قد العاملين األطفال معظم أن ثبت لقد -

  .فأكثر

 بنسبة ،وذلك الشخصية لقناعته نتيجة كان بالعمل الطفل التحاق أن الدراسة وكشفت -

 األسرة، تعيشها التي المزرية الظروف من مباشرة غير بطريقة مستقاة وهي 62.73%

 يحتاج صغيرة سن في يزال ال وهو أوانها قبل المسؤولية يتحمل الطفل جعلت والتي

  .األسرة أفراد من واإلحتواء والرعاية العناية إلى فيها

 وهذا للعمل خرجوا قد الدراسة شملتهم الذين العاملين األطفال معظم أن ثبت -

  .المصاريف في أسرهم لمساعدة

 إلى تصل بنسبة وذلك الشوارع في يعملون األطفال معظم أن الدراسة توصلت -

 وفي األرصفة على بالبيع األطفال قيام العمل من النوع هذا ويشمل ،89.09%

 ولكن المنازل وداخل البناء قطاق في العمل وأيضا الحافالت، محطات وفي األسواق

  .قليلة بنسبة

 أغلب أن تبين العمل بساعات يتعلق فيما الدراسة نتائج عنه أسفرت لما بالنظر -

 قسطا األطفال يأخذ وال% 78.18 بنسبة وذلك ساعات 8 من أكثر يعملون المبحوثين

 الوجبات في أغلبه في والمتمثل الغذاء خالله يتناولون قصير، لوقت إال الراحة من

  .النمو مرحلة في زالوا ال أنهم وخاصة صحتهم على تؤثر والتي الباردة

 باختالف وهذا بينهم فيما تختلف مداخيل على يتحصلون العاملون األطفال أن تأكد -

 مدخول على يتحصلون المبحوثين معظم أن ثبت فقد نشاطاتهم، وظروف ظروفهم

 حظوظ من المزرية األسرة ظروف قللت وقد. دج800و دج 400 بين يتراو متوسط

  .لمساعدتها لألسرة المداخيل هذه يسلم نصفهم ألن المالية العائدات في العاملين األطفال

 بنسبة وهذا يؤدونه الذي العمل عن رضاهم عدم عن المستجوبين أغلب وعبر -

 تحمل عدم و بينهم فيما الشجار مثل المشاكل، من الكثير على يحتوي ألنه 56.36%
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 الجسمية وقدراتهم امكانياتهم مع يتناسب ال فهو سنهم لصغر نظرا العمل لهذا األطفال

  .والصحية

  :األولى الجزئية بالفرضية متعلقة نتائج

 اقتصادي مستوى ذات أسر إلى ينتمون المبحوثين معظم أن الدراسة نتائج أسفرت -

 فأغلبهن األمهات أما بطالين، أو بسيطة أعمال يمارسون األباء أغلب ألن متدني،

  .بالبيت ماكثات

 ال أنهم إال يعملون، المبحوثين أسر في الكبار اإلخوة بعض هناك أن ثبت -

 حياتهم في أخرى مسؤوليات وجود إلى ذلك ويعود دائمة، بصفة المساعدة يستطيعون

  .المصاريف إلى تحتاج جديدة أسرة تكوين مثل

 فإن المبحوثين،وبالتالي أسر مداخيل في كبيرا ضعفا هناك أن الدراسة أوضحت -

 تكون األطفال عمالة ظاهرة إنشار فإن وعليه كفايته، عدم عن أعربوا المبحوثين معظم

 أفراد ومتطالبات حاجيات لسد يكفي ال والذي الضعيف، المدخول ذات األسر وسط

  .األسرة

 من وذلك للمبحوثين الكبار اإلخوة طرف من مالية مساهمة هناك أن الدراسة كشفت -

 في يساهمون فال العاملين اإلخوة من البعض أما األسرة، مصاريف في المساعدة حيث

  .عاتقهم على ملقاة أخرى مسؤوليات لوجود وذلك األسرة ميزانية

 قليلة بنسب إال ألسرهم أخرى مداخيل وجود عدم إلى المستجوبين أغلب أشار -

 األسرة أفراد لبعض تقدم فصلية، منح سوى تكون أن تتعدى ال فهي وجدت إن وحتى

  .صعبة اقتصادية ظروف في تعيش المبحوثين أسر أن على يدل وهذا

 بنسبة وذلك الشعبية باألحياء أسرهم مع يقيمون العاملين األطفال أغلب أن ثبت -

  .بالسكان المكتظة العمارات في وأيضا %62.73 إلى تصل
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 وذلك وبالعمارات والشقق األرضية السكنات في تقيم المبحوثين أسر معظم أن تبين -

 يسكنون معظمهم العاملين األطفال أن على يدل وهذا غرفتين، أو غرفة بمعدل أيضا

  .للمعيشة مناسبة وغير ضيقة مساكن في

 كان وهذا العدد، كثيرة العاملون األطفال إليها ينتمي التي األسر معظم أن تأكد لقد -

 التي الحاجيات كل توفير على األسرة قدرة لعدم العمل إلى الطفل لخروج أساسيا دافعا

  .األسرة داخل األفراد يتطلبها

  .منازلهم في الكهربائية األجهزة لديهم تتوفر المبحوثين أسر معظم أن الدراسة أثبتت -

 تحققت قد األولى الجزئية الفرضية مؤشرات معظم أن يتضح سبق ما خالل ومن  

  .للعمل الطفل وخروج لألسرة المعيشي المستوى بين عالقة هناك أن يثبت وهذا

  :الثانية الجزئية بالفرضية متعلقة نتائج

 متماسكة أسر في يعيشون المبحوثين من القصوى الغالبية أن إلى الدراسة توصلت -

  .الحياة قيد على العاملين األطفال وأمهات أباء أغلب أن الميدانية الدراسة دلت حيث

 %41.82بنسبة الوالدين بين والعراك الشجار حدوث على المبحوثين معظم أكد -

 ومسمع ىأمر أمام خاصة الجزائرية األسرة في االنتشار واسع أسلوب هو وتقريبا

 المستمر العراك هذا فإن وبالتالي والقلق، بالخوف وذلك سلبا عليهم يؤثر مما األطفال،

  .   مبكرة سن في العمل إلى يدفعه مما أسرته نبذ إلى بالطفل يؤدي

 بين الطالق حاالت وجود عن العاملين األطفال من ضئيلة نسبة أشارت وقد -

 مصدر ألنها الوالدة مع العيش يختارون أنهم العاملين األطفال كل ويجمع الوالدين،

 عالقة هي أمهاتهم مع عالقاتهم أن المبحوثين جميع ويعترف والدفئ، والرعاية الحنان

 تخلوا الذين آلبائهم الكره مدى إلى أشاروا المستجوبين بعض أن غير واحترام، محبة

  .لها حصر ال مشاكل في يتخبطون واألطفال األسرة بترك وذلك مسؤولياتهم عن



 ا���	�� و��ض ا���	
	ت و����� �����:                                                ا��	�� ا����

 

210 
 

 هن إليه يلجأون من أول فإن مشاكل من يعانون الذين المبحوثين غالبية أن تبين -

 والتوجيهات واإلرشادات النصائح من لإلستفادة وذلك ،%56.36بلغت بنسبة أمهاتهم

  .المختلفة المشاكل من تحميهم التي

 من الهرب يحاولون وال أسرهم في يستقرون المستجوبين أغلب أن الدراسة كشفت -

 لفترات يكون فإنه ذلك حدث إن وحتى والصعاب، المشاكل كانت مهما منازلهم

  .قصيرة

 تحقق قد الثانية الجزئية الفرضية مؤشرات بعض أن لنا يتبين سبق ما خالل ومن  

 فقد الطالق أو الوالدين وفاة مؤشري أما الزوجين، بين الشجار مؤشر يخص فيما وهذا

 الطفل لخروج دافعين كانا األسرة في والطالق الوفاة أن غير ضئيلة، بنسبة تحقق

 الطفل خروج و األسري التفكك بين عالقة هناك أن يثبت هذا فإن وعليه للعمل،

  .للعمل

  :الثالثة الجزئية بالفرضية متعلقة نتائج

 بنسبة وذلك الدراسة يزاولون ال العاملين األطفال من  القصوى الغالبية أن ثبت لقد -

  .متمدرسون منهم ضئيلة نسبة أن تأكذ بينما %56.36 إلى تصل

 المتوسط المستوى في أغلبه للمبحوثين التعليمي المستوى أن الدراسة بينت -

  .االبتدائي في منهم ضئيلة ونسبة %87.27 ب مقدرة بنسبة واألساسي

 األباء فيها يتميز حيث أسر إلى ينتمون المبحوثين معظم أن الدراسة نتائج أفادت-

 التي والفكرية العلمية المؤهالت يملكون ال فمعظمهم المنخفض، التعليمي بالمستوى

  .األسرة واحتياجات مصاعب مواجهة على تساعدهم

 بنسبة وذلك جدا منخفض لألمهات التعليمي المستوى أن إلى الدراسة أشارت -

  .العمل نحو الطفل لخروج أساسيا دافعا ذلك كان وقد أميات وأكثرهن 68.18%
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 أعرب إذ متوسطا كان لإلخوة التعليمي المستوى أن الدراسة نتائج أوضحت -

  .متوسط مستوى لديهم إخوانهم معظم بأن المستجوبين

 للمذاكرة خاصة غرفة لديهم تتوفر ال المستجوبين غالبية أن إلى الدراسة أسفرت -

 بالمستقبل الوعي وعدم المسكن، ضيق إلى ذلك ويرجع %66.36 بنسبة وذلك

  .للطفل الدراسي

 لتزويدهم واإلضافية الخارجية الكتب على يحصلون ال المبحوثين معظم أن اتضح -

 هذا ويعود ،%59.09 بـ مقدرة بنسبة وهذا الدروس فهم على تدعمهم التي بالمعارف

 كل توفير على قدرتها وعدم المبحوثين ألسر االقصادي المستوى إنخفاض إلى

  .الطفل مستلزمات

 للدروس متابعتهم عدم عن أعربوا العاملين األطفال معظم أن إلى الدراسة خلصت -

 بقيمة يهتمان ال اللذين الوالدين إلى راجع وهذا ،%79.09 بنسبة وذلك الخصوصية

 قدراتهم وتنمية بالمعارف المتمدرسين األطفال تزويد في وأهميتها الدروس هذه

  .األسرة تعيشها التي االقتصادية األحوال سوء إلى إضافة الذهنية،

 على أسرهم حرص عدم عن صرحوا المستجوبين معظم أن إلى الدراسة نتائج تشير -

 نتائجهم على لإلطالع وذلك الدراسة، أبنائهم فيها يتابع التي المدارس زيارة

 التعليم وأهمية قيمة إدراك لعدم نظرا وهذا ،%61.82 ب النسبة قدرت المدرسيةحيث

  .الطفل حياة في

 وقتا وقضائه المنزل عن الطفل غياب في كثيرا تتساهل المبحوثين أسر أن تبين -

 إشباع في تنحصرإهتماماتها األسر أغلب أن إلى راجع وهذا الشارع، في طويال

 التعليمي المستوى انخفاض مع ذلك تزايد إذا خاصة المعيشة، ومتطلبات حاجاتها

  .لألسرة واالقتصادي
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 يهتمون ال جعلهم لألولياء التعليمي المستوى إنخفاض أن الدراسة نتائج كشفت -

  .الطفل مستقبل على سلبا يؤثر مما ألبنائهم التعليمي بالمستقبل

  :هي مبكرة سن في للعمل ذهابهم من األطفال إستفادها التي الفوائد أن إتضح -

 الخبرة، على الحصول المسؤولية، تحمل في األسرة مساعدة المال، على الحصول

  .النفس على االعتماد

 الذين األطفال من ألمثالهم العاملين األطفال نصيحة أن إلى الدراسة وخلصت -

  :كاآلتي هي صغيرة سن في يعملون

 السيئة العادات عن واالبتعاد للمنحرفين العاملين األطفال إختالط تجنب �

 .المخدرات وتناول والسرقة كالتدخين والمضرة

 العاملين لألطفال وهذا والعمل، الدراسة بين الوقت تنظيم ضرورة �

 تمثل والتي للدراسة والتفرغ العمل عن نهائيا التخلي أو المتمدرسين،

 .للطفل الزاهر المستقبل

 العاملين لألطفال وهذا المراسلة طريق عن الدراسة مواصلة محاولة �

 .التعليم من المتسربين

 تحققت قد الثالثة الجزئية الفرضية مؤشرات أغلب أن لنا يتبين سبق ما خالل ومن  

  .للعمل الطفل وخروج لألسرة التعليمي المستوى بين عالقة وجود عن يؤكد مما

 للعمل الطفل خروج أن إلى نصل إليها المتوصل الدراسة لنتائج عرضنا خالل ومن  

 الوسط في ينتشر الذي والتفكك المعيشي، المستوى تدهور إلى يعود مبكرة سن في

  .   لألسرة التعليمي المستوى تدني إلى إضافة األسري
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  :السابقة الدراسات ضوء في البحث نتائج: ثالثا

 ،%79 بلغت قد الذكور العاملين نسبةاألطفال أن" الفتاح عبد أماني" دراسة خلصت لقد -

 من %90 نسبة أن" كريم وعزة مصطفى عال"  دراسة أثبتت كما %.21 اإلناث نسبة تليها

  .اإلناث تمثل %10 ونسبة الذكور تمثل العاملين األطفال

 المبحوثين نسبة أن إلى توصلت والتي الحالية دراستنا مع تتوافقان الدراستين وهاتين

  .ضئيلة وهي %03.64 واإلناث ، %96.36 بـ قدرت والتي  الذكور

 للعمل خرجوا األطفال من %88 نسبة أن" الضبع الرؤوف عبد" دراسة وأسفرت -

 مصطفى عال" دراسة أفادت كما. أسرهم على لإلنفاق %86 و ، أنفسهم على لإلنفاق

 أيضا ،وأثبتت ماديا أسرهم يساعدون العاملين األطفال من %91.60 نسبة أن" كريم وعزة

  .الميزانية في األسرة لمساعدة يعملون األطفال أن" دندان زوجة لمياء مجادي" دراسة

 من %40 أن مفادها نتيجة إلى توصلت التي الحالية دراستنا مع الدراسات هذه وتتفق

  .احتياجاتها لتلبية وذلك األسرة لمساعدة يعملون األطفال

 مختلفة مهن في يعملون األطفال أن إلى" مرسي محمد مرسي بكر أبو" دراسة وأشارت -

 سامية" دراسة أوضحت كما ،%41.86 بنسبة وذلك البسيطة لألشياء كالبيع ومتنوعة

 ما وهو ، %75.43 نسبته بلغت قد مهيكل الغير القطاع في األطفال عمل أن" شرفة

 طرف من ممارسة العمل أنواع أكبر أن إلى خلصت والتي الحالية دراستنا مع يتوافق

  .%89.09 بنسبة وذلك الشارع في البيع هي الطفل

 حيث طويلة لألطفال العمل ساعات عدد أن" كريم وعزة مصطفى عال" دراسة بينت -

 نسبة أن بالعراق" اليونيسيف" دراسة كشفت كما ،%73.70 بنسبة ذلك عن المبحوثين عبر

 سامية" دراسة وأوضحت. يوميا ساعات 10 يعملون العاملين األطفال من 48.60%

 دراستنا مع الدراسات هذه وتتطابق اليوم، طوال يعملون األطفال من %58.78 أن" شرفة
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 عملهم بأن صرحوا الذين المستجوبين من %78.18 نسبة إلى توصلت والتي الحالية

  .ساعات ثماني يفوق اليومي

 أجور تسمح أن النادر من أنه" الفرنسي المسيحي للشباب العمل هيئة" دراسة دلت -

 انتهاء بعد إليه يعودون ،الذي المسكن إليجار يدفعونه عما يزيد بفائض العاملين األطفال

 اليومي المدخول أن أوضحت والتي الحالية  دراستنا مع الدراسة هذه  وتتوافق. العمل

 ومستلزمات ضروريات تلبية في األسرة لمساعدة معظمه يذهب لكن متوسط، للطفل

  .أفرادها

 أغلبهم العاملين األطفال آباء أن" بلخير مراد" و"صالي الحكيم عبد" دراستي وكشفت -

 المبحوثين آباء معظم أن أفادت والتي هذه دراستنا يؤيد ما وهو بطالين، أو بسطاء عمال

  .%45.45 بنسبة وذلك بطالون

 الشهري المدخول أن" دندان زوجة لمياء مجادي" و" الفتاح عبد أماني" دراستي أسفرت -

" بلخير مراد" دراسة وايضا األفراد، عدد فيها يكثر التي األسرة خاصة كافي غير لألسرة

  .عام بشكل أسرهم مدخول كفاية بعدم يصرحون المبحوثين من %65 أن أكدت

 ألفراد كافي غير لآلباء الشهري المدخول أن أكدت والتي الحالية دراستنا مع يتوافق وهذا

  .جدا ضئيل فهو لألمهات الشهري المدخول أما  ،%44.55 بنسبة وذلك األسرة

 سوالمية" و" ظريف ابتسام"  و" دندان زوجة لمياء مجادي" من كل دراسات خلصت -

 تقليدية أو فوضوية مساكن في يسكنون العاملين األطفال أغلب أن مفادها نتيجة إلى" فريدة

  .غرفتين عن تزيد ال المساكن وهذه عمارات، في شقق أو

 السكنات في يقطنون المبحوثين معظم أن إلى توصلت والتي الحالية دراستنا يؤيد ما وهو

 صرحت كما %28.18 بنسبة العمارات في شقق أو ،%57.27 بنسبة وذلك األرضية

  .غرفتين عن تزيد ال هذه سكناتهم أن المبحوثين من %59.09 نسبة
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 بلغت قد العاملين األطفال آلباء الوفاة نسبة أن" صالي الحكيم عبد" دراسة وأشارت -

 بلغت قد المبحوثين أسر في الوالدين وفاة أن أوضحت" ظريف إبتسام" دراسة أما ،10%

 دراسة وأوضحت ،%10 نسبته فكانت الطالق أما  األم، وفاة %04و األب، وفاة 14%

 مطلقون %15.79 و متوفون العاملين األطفال آباء من %21.93 نسبة أن" شرفة سامية"

 تفكك فيها حدث التي العاملين األطفال أسر أن أظهرت والتي" بلخير مراد" دراسة وأيضا

  .%79.71 نسبته بلغت قد  كلي

 إلى توصلت والتي هذه، دراستنا مع تطابق قد أغلبها أن يتبين الدراسات هذه خالل ومن

 تمثل %08.18 نسبة ،أما األب وفاة %17.27و األم، وفاة تمثل %10 نسبة: هي نتيجة

  .الطالق

 إل يعودون العاملين األطفال أن" الفرنسي المسيحي للشباب العمل هيئة" دراسة وكشفت -

 دراستي وأكدت األسرية، الروابط ضعف إلى أدى مما الشهر، في واحدة مرة بيوتهم

 الطفل خروج من جزء تتحمل األسرة أن" دندان زوجة لمياء مجادي" و" فريدة سوالمية"

 يؤيد مما القاسية، والمعاملة والسيطرة بالصراع والمتميزة المتوترة لألوضاع نظرا للعمل،

 أعربوا الذين المستجوبين من %41.82 نسبة أن نتائجها في ظهر والتي الحالية دراستنا

  .العمل نحو الطفل خروج وبالتالي الوالدين بين الشجار وقوع عن

 يعانون العاملون األطفال أغلب أن إلى" مرسي محمد مرسي بكر أبو" دراسة وتوصلت -

 نسبة أن أوضحت التي" الفتاح عبد أماني" دراسة وأيضا ،%73.26 بنسبة وذلك األمية من

 خلصت" الضبع الرؤوف عبد" دراسة أما ، العاملين األطفال آباء لدى األمية تمثل 72%

 وعزة مصطفى عال" دراسة أثبتت كما  أميين، العاملين األطفال آباء من %56 نسبة إلى

 أميات،كما األمهات من %83و أميون، هم المستجوبين آباء من %58.50 نسبة أن" كريم

     ونسبة أميين العاملين األطفال آباء من %50 نسبة أن" صالي الحكيم عبد" دراسة أكدت

 األطفال أن" ظريف إبتسام" دراسة توصلت و.األميات األمهات نسبة تمثل 62.5%

. أميات أمهاتهم من %62.5 ونسبة ، أميون آبائهم من %41.86 بأن صرحوا العاملين
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 النسبة بلغت حيث أميون العاملين األطفال آباء معظم أن" شرفة سامية" دراسة وأوضحت

 توصلت فقد" فريدة سوالمية" دراسة أما ،%73.68 األمهات ولدى ،%64.03 اآلباء لدى

 األمهات من %50و أميين، العاملين األطفال آباء من %32.90 نسبة وهي نتيجة إلى

 تدني أن الى توصلت والتي الحالية دراستنا مع السابقة الدراسات هذه توافقت وقد أميات،

 إلى إضافة %56.36 بنسبة قدر إذ. للعيان ظاهر العاملين لألطفال التعليمي المستوى

 فقد األمهات لدى أما ،%49.09 نسبة بلغت والتي المبحوثين آباء لدى األمية إنتشار

  .%68.18 إلى وصلت

 األطفال عمالة موضوع تناولت التي السابقة الدراسات هذه بأن نقول أن نستطيع وأخيرا

 في ساعدتني قد  والجزائرية، والعربية األجنبية والهيئات الباحثين بعض أجراها والتي

 لألسرة المزرية الظروف بين العالقة عن الكشف إلى والوصول الدراسة، فرضيات بناء

  .العمل إلى الطفل وخروج
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