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 مقدمة عامة 

منذ أالف السنين والمجتمعات اإلنسانية تسعى إلى رعاية القوى البشرية وتوفير 

أفضل الظروف لتنمية وحماية اإلنسان، ألنيا تتقدم بو ومن أجمو. لذا فقد حرصت 

لطفولة كونيا تمثل ثمرة األمة ومستقبميا، غير أنو كثيرا ما المجتمعات عمى االىتمام با

واضحة وتغيرات  اختالالتتتعرض المجتمعات إلى ظواىر اجتماعية سمبية، نتيجة 

تنبئ عن تحديات، يتحمل األطفال نصيب منيا. وىذا ما شاىدتو المجتمعات في نياية 

با، حيث برزت لموجود القرن الثامن عشر ميالدي مع ظيور الثورة الصناعية بأورو 

 " أكثر انتشارا وتوسعا سريعا في كامل أرجاء أوروبا. عمالة األطفالظاىرة "

فتوزعت حينيا في مختمف أنحاء العالم خاصة في بمدان العالم الثالث، في قارات    

)آسيا إفريقيا، أمريكا الالتينية( إلى توجييا الكثير من التحديات الناتجة عن ظروف 

واالقتصادية والثقافية، وقد شيدت الجزائر في الفترة االستعمارية ظاىرة  االجتماعية

والتي ارتبطت بالظروف القاسية التي سادت في المجتمع، وىكذا بدأت  عمالة األطفال

الظاىرة تتوسع وتنشر خاصة في السنوات األخيرة، وذلك لمظروف االجتماعية، حيث 

 يمثل مصدرا من مصادر دخل األسرة، شقة أصبح الطفل في كثير من البمدان العالم، 
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الحرمان المادي وعدم القدرة عمى إشباع مقومات الحياة األساسية إضافة إلى 

 األسرة كميا.  اضطرابات

كما يعود السبب إلى انخفاض المستوى التعميمي لموالدين، والذي يؤدي إلى قمة     

التي بدورىا  عمالة األطفالتشار ظاىرة الوعي بمستقبل الطفل. وىذا ماساىم في ان

تحمل الطفل أعباء ثقيمة، وتنتيك حقوقو في طفولة آمنة. وقد اشتممت مذكرتنا عمى 

 جانبين تمثال في= الجانب النظري والجانب الميداني .

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 مقدمة عامة

 .اإلشكالية1

االجتماعي  كل يوم يظير عمى مسرح الحياةي ف ،يواجو اإلنسان تحديات كثيرة      

تتعرض ليا مختمف شرائح المجتمع، وقد تزايد االىتمام في السنوات  ،ظواىر مختمفة

عتبار أن الطفولة تمثل ركيزة أساسية والقوة المنتجة ألي الاألخيرة بقضية "الطفل"، 

وتتكون فييا  ،وتشكل األساس في بناء الشخصية ،مجتمع وىي صانعة المستقبل

 .فييا القيم المواىب والقدرات وتكتسب

مرحمة و  ،كما أنيا مرحمة التعمم والمعب والنمو الجسمي والنفسي واالجتماعي السميم    

فمكان الطفل وسط دفء األسرة وأجواء المدرسة عمى عاتق األسرة، تحمل المسؤولية 

ليس في فوضى األسواق وضجيج الشوارع وازدحام الساحات. وبالحديث عن األوضاع 

صادية التي تمر بيا الجزائر )الفقر، البطالة، التفكك األسري، ارتفاع االجتماعية واالقت

أسعار المواد واسعة االستيالك انخفاض قيمة الدخل( تخمق العديد من المشاكل 

 .كظاىرة " التي تمس المجتمع واألطفال" عمالة األطفالوالعوائق من بينيا 

ظروف سيئة وصعبة  فاليوم نجد بعض األطفال يتعرضون لمحرمان ويعيشون    

كالفقر والجوع والمعيشة الصعبة، اآلخر يسعى لمحصول عمى االستقاللية الذاتية 

 وذلك لتمبية حاجاتو الخاصة وتحمل مسؤولية الغير، وىذا ما  ،واالعتماد عمى النفس
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ع ذلك لمزاولة أعمال متعددة ومتنوعة منيا )بي ،دفعيم إلى عالم يفترض أن يكون لمكبار

ر، مسح زجاج السيارات( في سن مبكرة ئاجالخبز، العمل في السوق بيع الجرائد والس

" تعد من  " عمالة األطفالمما أصبحوا يمثمون ظاىرة حقيقية والتي أطمق عمييا 

 منيا الدول األوروبية مثل= ،الظواىر االجتماعية المنتشرة في معظم أنحاء العالم

 47إلى  9ألف طفل عامل تتراوح أعمارىم من  633المكسيك نجد الظاىرة حوالي 

حيث أن ظاىرة عمالة األطفال حسب أرقام  ،سنة، أما الدول العربية نذكر المغرب

تتمثل في أكثر من نصف مميون طفل تتراوح أعمارىم  ;533مديرية اإلحصاء لسنة 

  1سنة. 47إلى  :من 

التي قامت  ،حجم الظاىرةإضافة إلى الجزائر حيث أشارت الدراسات األخيرة حول     

عن تواجد مميون طفل عامل في الجزائر  ،بيا الييئة الجزائرية لتطوير الصحة والترفيو

ألف طفل أيام العطل والمناسبات فالمجتمع الجزائري احتل  633ويزيد ىذا العدد ب=

 ، وىذا ما يدعونا إلى طرح السؤال التالي=2المرتبة األولى عربيا في بروز الظاىرة

 

                                                           
مجمة معرس لتأليف اليونسيف بالعربية ، العمال المياجرون في المكسيك يحرمون من التعميم ومن البيئة اآلمنة،  مدونة. 1

 .5349->3-34، يوماالشتراكينشر في اإلتحاد  ظاىرة تشغيل األطفال،،  ناسيمصطفى ال
               .;534-34-63 ،بوابة الشروقدلولة حديدان، الجزائر تحتل المرتبة األولى عربيا في عمالة األطفال، .2

 https://www.echoroukonline.com 
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 بوما ىي العوامل التي تدفع كيف تسمح االسرة لمطفل بالعمل رغم صغر سنو، و  -

 لمخروج إلى العمل في سن مبكر ؟

 الفرضيات. 1.1   

 يؤدي تدىور الوضع االقتصادي لألسرة إلى خروج الطفل لمعمل في سن مبكر.-

 نموذج األسرة أحادية الولي تدفع الطفل لمعمل في سن مبكر.-

 لمستوى التعميمي لموالدين لو دور في خروج الطفل إلى العمل المبكر.ا -

 أسباب اختيار الموضوع .1.1  

 نتشار الظاىرة في مجتمعاتنا نتيجة ارتفاع نسبة تشغيل األطفال القصر.ا -   

 التطمع لمعرفة حياة األطفال في الشارع وفي سوق العمل. -  

 يصعب عمينا التخمص منو.عمالة األطفال أصبح واقعا معيشيا  -  

 الموضوع يثير الفضول العممي، لماذا عمل الطفل دون غيره. -  

 أهداف الدراسة .1.1

معرفة األسباب والظروف التي تدفع األطفال الصغار إلى العمل في سن  -

  مبكر

 معرفة تأثير ظاىرة عمالة األطفال بجانبييا اإليجابي أو السمبي عمى الطفل  -
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 معرفة إذا كان عمل الطفل بدافع الرغبة والذاتية أو مجبر عميو. -

 تفعيل المنظومة القانونية من خالل توسيع عمل ىيئات المراقبة كمفتشية العمل. -

 منهجية البحث .1 

 .منهج الدراسة1.1  

إن االنتقال إلى الميدان أكثر من ضروري في مثل ىذه األبحاث، لكن ىذا االنتقال     

غير  ،سألة ىينة من الناحية العممية، ألن الميدان يحمل الكثير من الضغوطاتليس م

أنو ال يمكن تجاوزىا، ألنو ال يمكن أن نممس خصوصية ىذه الظاىرة في المجتمع 

والتعمق في المعاني التي يعطييا الفاعمين  ،الجزائري إال باالحتكاك بالميدان

 االجتماعيين لمظاىرة المدروسة.

المنيج بأنو كل استقصاء ينصب عمى ظاىرة من الظواىر كما ىي قائمة  يعرفو     

قصد تشخيصيا وكشف جوانبيا وتحديد العالقات بين عناصرىا أو بينيا  ،في الحاضر

والذي "يعتبر  المنهج الكيفي. وقد اعتمدت دراستنا عمى منيجين= 1وبين ظواىر أخرى

ة ألنو ييتم بدراسة مختمف الظواىر واحد من المناىج األساسية في العموم االجتماعي

 ، قصد جمع الحقائق وفيم الظاىرة في إطارىا الكمي واستخالص 2االجتماعية والتربوية"

                                                           
1
 99، ص5347، األمل لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،ةالموجه في منهجية العموم االجتماعيمحمد،  ةمرو . 

2
 497ص ،9;>4 ، مكتبة وىبة القاىرة،أصول البحث االجتماعيعبد الباسط محمد حسن، . 
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لى جانب المنيج الكيفي استخدمنا ، النتائج الالزمة لحل مشاكل المجتمع منهج دراسة وا 
منو ىو البحث التفصيمي  " يعد من المناىج االجتماعية واليدفاألخرالذي ىو  الحالة

 . 1وجمع المعمومات عن الفرد وعن البيئة التي يعيش فييا"
فدراستنا تيدف إلى محاولة وصف وجمع المعمومات والحقائق الممكنة عن أىم     

 اآلثاروأيضا معرفة التوصل إلى  ،العوامل التي تدفع األطفال في سن مبكر إلى العمل
الصحية  االنعكاساتفل باإلضافة إلى وصف أىم واالنعكاسات التي تعود عمى الط

 واالجتماعية والتربوية ليذا النمط من العمل.
 البحث تقنية .1.1  

لجمع المعطيات الخاصة بموضوع دراستنا وىي تقنية  المقابمةاستخدمنا تقنية      

لمتقصي العممي، "تستعمل إزاء األفراد الذين يتم  المنهج الكيفيتدخل مباشرة ضمن 

غير أنيا تستعمل في بعض األحيان إزاء المجموعات من أجل  ،حبيم بكيفية منعزلةس

وىي تقنية مباشرة واألفضل في الكشف عن  .2استجوابيم بطريقة نصف موجية"

سموكات المبحوثين من أجل الحصول عمى المعمومات والتعرف عمى خصوصية 

  داخل عالم الشغل لألطفال دون سن إلزامي. ،الظاىرة

 

                                                           
1
 .8:،ص5334، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة،أساليب وأدوات البحث االجتماعيلطفي طمعت إبراىيم، . 

2
، مناىج وأساليب البحث العممي، النظرية والتطبيق، دار الصفاء لمنشر ثمان محمد عتيمعريحي مصطفى عبيان، . 

 .76،ص533، 4والتوزيع، عمان، ط
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 .مجاالت البحث1.1  

أشير بين الجانب النظري  39استغرقت الدراسة مدة  المجال الزمني:.1.1      

 والجانب الميداني.

 .;534من شير ديسمبر إلى غاية شير ماي     

تعتبر مجموعة جزئية تمثل جزء من التي  العينةتمثل في  المجال البشري:.1.1     

وىذا  القصديةوعميو استخدمنا العينة  ،صول إلى استنتاجاتوذلك لمو  ،المجتمع الكمي

أطفال مبحوثين تتراوح أعمارىم  43لمحصول عمى إجابات المبحوثين. بمغ حجم العينة 

 سنة، من الذين استطعنا استجوابيم أثناء مدة البحث الميداني.48إلى  :3من السن 

 تغانم.تمت ىذه الدراسة وسط مدينة مس المجال المكاني:.1.1   

  .تحديد الكممات المفتاحية1

 لقد ارتكز موضوع دراستنا عمى ثالث مفاىيم أساسية وىي كالتالي=   

"في المسان العربي مشتق في أصمو من األسر وىو لغة  لغة:: أ.األسرة. مفهوم 1     

وقد يكون طبيعيا فال فكاك منو إذ يولد اإلنسان أسير لمجموعة من الصفات  ،من القيد

 .1أصل الكممة مأخوذة من األسر بمعنى الشد والعصب"و  ،ون والطولكالم

 
                                                           

1
 438.1، ص;:>4، مكتبة لبنان، بيروت، معجم مصطمحات العموم االجتماعيةبدوي أحمد زكي، . 
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"ىي الخمية األولى في المجتمع وىي جماعة تعيش تحت سقف  اصطالحا:ب.       

 .1تقوم عمى أساس رابطة الدم والنسب" ،واحد يسود بين أعضائيا عالقة عضوية

 ،ة األولى المسؤولة عن نشأة الطفل"بأنيا الوحدة االجتماعي دانييل ميمز: ياعرفوي

من خالل النماذج  ،وتمعب دورا أساسيا في سموك األفراد بطريقة سوية أو غير سوية

نماط السموكية والتفاعالت تدور داخل األسرة ىي األالسموكية التي يقدميا ألبنائيا ف

 .2النماذج التي تؤثر باإليجاب أو السمب في تربية األبناء"

ىي رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفال أو من  اإلجرائي:التعريف ج.   

ويشتركون في معيشة واحدة وفي نفس  ،أو من زوجة وأطفاليا ،زوج بمفرده مع أطفالو

الظروف الحياتية ويمارس كل منيم دوره الذي حدده لو المجتمع وفقا لمكانتو 

 وخصائصو المؤىمة لذلك.

الذي لم يبمغ سن  ،"يعرف بأنو الكائن االجتماعي اصطالحا:: أ.الطفل.مفهوم 1   

عشر، كذلك ىو اإلنسان الذي يحتاج لحماية من أجل النمو البدني والنفسي والفكري ;4

 .3فيصبح بمقدوره االنضمام لعالم البالغين"

                                                           
1
 538، ص5334التوزيع، عمان، ، دار منصار لمنشر و التنشئة االجتماعية لمطفلأحمد العايد واخرون، .

2
، شيادة ماجستير في عمم التنشئة االجتماعية وأثرها في السموك والممارسات االجتماعية لمفتياتعقاب نصيرة، .

 34االجتماع، جامعة الجزائر، ص

3
 ;4ص ،5339مصر، المكتبة المصرية لمطباعة والنشر والتوزيع، ،الطفل والمجتمع عمي ليمى،. 
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نعرف الطفل بأنو ذلك الكائن البشري الذي يتراوح عمره  التعريف اإلجرائي:ب.    

سنة، يحتاج لحماية تبدأ من لحظة ميالده، وذلك من أجل نموه 48إلى  :3مابين 

البدني والنفسي والفكري حتى يصبح بمقدوره االنضمام إلى عالم البالغين والذي ترك 

 الدراسة لمعمل في شوارع المدينة لمحصول عمى لقمة العيش.

ىي أجرة العامل أو  العمالة= بفتح العين وكسرىا، لغة:أ.: عمالة األطفال.مفهوم 1    

 .1رزقو مقابل قيامو بعمل معين

سمى أيضا تشغيل األحداث وىو استخدام األحداث في األعمال ت"اصطالحا: ب.       

المختمفة فبل أن يتم نموىم ويترتب عمى تشغيميم في سن مبكرة أو في أعمال شاقة 

م األساسي وبذلك إعاقة لنموىم الجسماني والحيمولة بينيم وبين الحصول عمى التعمي

يحدد ساعات عمل األحداث الذين ال يجوز  تشغيميم واألعمال التي يمكنيم مزاولتيا 

ىي شكل من أشكال و " .2ويمنع تشغيميم ليال أو في أعمال شاقة أو مضرة لمصحة "

النشاط االقتصادي الذي يمارسو األطفال، والذي يضر بنموىم الجسدي والنفسي 

 تحت ظروف  ،ات الطويمة التي يقضييا األطفال في العملواالجتماعي، نظرا لمساع

 

                                                           

 1. 6891، قلعة جي،م لغة الفقهاءمعجمحمد رواس،  

  89.2، مكتبة لبنان للنشر والتوزيع، لبنان، صمعجم مصطلحات العلوم االجتماعيةأحمد زكي بدوي،  
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صعبة وقاسية، تيدد سالمتيم وصحتيم ورفاىيتيم حيث يشغل الطفل كعمالة رخيصة 

 .1بديمة عن عمل الكبار، كما يترتب عميو العديد من المخاطر"

 ،في سن مبكرة ىي تمك األعمال المأجورة التي يقوم بيا الطفل التعريف اإلجرائي:ج.  

وفي نشاطات غير مييكمة والتي تمحق  ،وقبل بموغو السن القانونية المحددة لمعمل

 أضرارا بالطفل العامل.

 الدراسات السابقة.4 

عمالة "بعنوان  لهيئة عمل الشباب المسيحي بفرنسادراسة  دراسة أجنبية:.1.4    

ظروف الحياتية لألطفال ، اليدف من البحث إلقاء الضوء عمى ال"األطفال في فرنسا

طفل عامل،  43.333العاممين في المصانع، مجاالت الدراسة) المجال البشري 

استخدام المسح االجتماعي والنتائج المتوصل  المنهج:المجال الجغرافي في فرنسا(، 

يستأجرون  ;5وأن  ،من األطفال العاممين يعيشون بعيدا عن أسرىم 63يمي=  إلييا كما

من األطفال العاممين تقدر  69و ،فرنك شيريا 5و8راوح إيجارىا بين حجرة واحدة يت

 كمم، وقد يترتب 83المسافة بين المصانع التي يعممون فييا وأماكن إقامتيم بما يزيد عن 

 
                                                           

1
 دار قباء لمطباعة والنشر  ،تنمية المفاهيم االجتماعية لمطفل العربي في عصر العولمة محمد محمد بيومي خميل،. 

 495، ص5336والتوزيع، القاىرة،
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 مقدمة عامة

عمى ذلك ضعف الروابط التي تربط األطفال وتوحدىم بأسرىم وتبين أنو يجد األطفال 

 1لمساكنيم فيتجيون إلى العمل بعيدا عن منازليم.عمال في المناطق المجاورة 

، بعنوان= منال محمد محمود عبد العالدراسة ماجستير لمطالبة  .دراسة عربية:1.4  
الباحثة الظاىرة  درست، حيث القاهرة" بمدينة  "التحميل السوسيولوجي لعمالة األطفال

يولوجي يسعى لمكشف تتطمب تحميل سوس ،من جانب أنيا تمثل ظاىرة اجتماعية مركبة
عن مدى كونيا إفرازا اجتماعيا ناتجا عن خمل في طبيعة العالقات بين أنساق المجتمع 

وقد كان اليدف من ىذه الدراسة محاولة فيم وتفسير الظروف البنائية التي  ،المختمفة
أي الوصول بالظاىرة إلى  ،في محافظة القاىرة ،تختمف من خالليا عمالة األطفال

المستخدم ىو منيج المنهج لمباشرة والتي ترتبط بالبناء النسقي لممجتمع، أسبابيا ا
مفردة  555التشخيصي باستخدام العينة التي تمثمت في  المسح االجتماعي الوصفي

ناث، ومن النتائج المتوصل إلييا كما يمي= ىناك اضطراب في  بحثية أطفال ذكور وا 
بنائية لعمالة األطفال في محافظة  تمثل أسبابا ،العالقات النسقية داخل المجتمع

القاىرة، وأنو كمما اختمف الوضع االجتماعي واالقتصادي ألسرة الطفل العامل اختمفت 
 .2األسباب المباشرة المؤدية لعمالة األطفال

 

 

                                                           
 .>>>4، دار األمل والطباعة لمنشر والتوزيع، أثر التوجيه المدرسي عمى التحصيل الدراسيمحمد برو، .1

2
 ،اآلدابكمية  جامعة القاىرة،ماجستير، رسالة  ،التحميل السوسيولوجي لعمالة األطفال، حمود عبد العالمنال محمد م. 

 .:>>4 االجتماع قسم
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 الفصل األول: عمالة األطفال في الجزائر

 تمهيد 

 نبذة تاريخية عن ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر. -1

 ريف عمالة األطفال.تع -1

 أشكال عمالة األطفال. -1

 العوامل التي تدفع األطفال إلى العمل. -4

 اآلثار المترتبة عن عمالة األطفال. -5

 اإلطار القانوني لمحاربة عمالة األطفال في الجزائر. -6

 الفصل األول. خالصة
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   ال في الجزائرعمالة األطف                      الفصل األول:                
 تمهيد 

وىي  ،من الظواىر االجتماعية المرتبطة بالوجود البشري "عمالة األطفال"إن ظاىرة    

كما ليا أثار تعود  ،من المشكالت التي تواجو الباحثين والمختصين في مجال الطفولة

عمى الطفل العامل وعمى أسرتو وعمى المجتمع ككل، حيث ليس بالضرورة أن تخمف 

 ت فقط بل يمكن أن يكون ليا إيجابيات.سمبيا
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
 : عمالة األطفال.تعريف 1

"مصطمح ذو مدلول واسع، ويقصد بو اشتغال الطفل لحساب الغير في سن ما قبل    

حقو في التعميم سواء بالتخمف عن الخامسة عشر، مما قد يتسبب في حرمانو من 

يكون عمل وغالبا ما  1االلتحاق بالمدرسة االبتدائية أو التوقف عن مواصمة الدراسة"

أن يكون التحاق الطفل بيذا العمل في ، األطفال لحساب أشخاص آخرين غير أسرتيم

يكون أن ، سن ما قبل الخامسة عشر، أي أنو يتزامن مع فترة الدراسة بالتعميم األساسي

ىذا العمل سببا في تعطيل الطفل عن مواصمة الدراسة اإللزامية سواء كان عمال 

 منتظما مثال= عامال في مزرعة، أو عمال منتظما مثل العمل الموسمي.

  :نبذة تاريخية عن عمالة األطفال في الجزائر. 1

"اختمفت مظاىر اشتغال األطفال في الجزائر بحسب ظروف كل مرحمة زمنية      

ظيرت الشتغال فييا ىذه الظاىرة، ففي الفترة االستعمارية ارتبطت بالظروف العامة 

، فارتبطت عمالة األطفال القاطنين 2التي سادت البالد، تحت الضغط االستعماري"

 بالمدن بطبيعة المدنية المختمفة عن الريف فانتشرت نشاطات مختمفة، كبيع الجرائد أو 

                                                           
، :533، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، ايا المجتمع المعاصرة، التربية وقضحسن محمد حسن وآخرون. 1

  .56ص
  .84، ص>>>4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائريمحمد السويدي، .  2
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   عمالة األطفال في الجزائر                       الفصل األول:               
مسح زجاج السيارات، أو مسح األحذية، أو نقل مشتريات المعمرين من األسواق إلى 

بيوتيم وغيرىا من النشاطات، أما في المناطق الريفية فكان متمركزا في قطاع الفالحة 

الخصبة، أو الفالحة الخاصة بمزارع المستوطنين األوروبيين في السيول الوسطى 

الجبمية، وىكذا ارتبطت الظاىرة في ىذه الفترة بخصائص ظروف االستعمار في 

 الجزائر.

أما الفترة التي تمت االستقالل الوطني حدثت تغيرات عمى مستوى الظروف     

المحيطة باألطفال إلى حد معين، فظيور سياسة التعميم المجاني المندرجة ضمن 

قتصاد المخطط سمحت لفئات واسعة من األطفال بااللتحاق السياسة العامة لال

بالمدارس. أما في الفترة األخيرة ىذه "عرفت عمالة األطفال انتشارا واسعا في المدن 

الجزائرية أين تركز التصنيع بالمراكز الحضرية الكبرى، ومتاله من انتقال عشوائي 

عمالة األطفال في ىذه اآلونة . فارتبطت 1ألعداد ىائمة من العائالت الريفية صوبيا"

بالظروف السيئة لمعائالت المياجرة من الريف إلى المدينة والقاطنة بضواحي المدن 

 عمى شكل حزمة من البيوت القصديرية، فمن أثار ىذا النوع من اليجرة عمى األسر 

 

                                                           

  85.1نفس المرجع السابق ، ص 
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
النازحة بطالة اآلباء أين يمجأ األطفال من أبن االستيالكية أو بيع التبغ و الحمويات 

 عمى حاطت األرصفة أمام محطات الحافالت وغيرىا من الحرف. 

ومن ىذا نشر أن" األزمة االقتصادية التي عرفتيا الجزائر، والتي ظيرت بوادرىا     

الوجود في شكل جديد تميز بالكثافة  في منتصف الثمانينات، برزت الظاىرة أكثر إلى

، وىذا نتيجة لتأثر مستوى معيشة الكثير من 1واالنتشار الواسع في أوساط األطفال"

 جراء األزمة االقتصادية التي عرفتيا الجزائر في ىذه الفترة.

 : أشكال عمالة األطفال.1

دة ضمن عدة إن أبرز األشغال المتعددة التي تتخذىا تمك العمالة التي تصنف عا   

 أصناف منيا=

"تعد خدمة األطفال في المنازل من األعمال الواسعة العمل في الخدمة المنزلية:  1.1

انتشارا في كثير من البمدان النامية وكثيرا ما يمجأ سكان المناطق الحضرية إلى 

استخدام أطفال القرى المجاورة لمقيام بيذا العمل وعمى الرغم من عدم وجود إحصاءات 

 إن ىذا العمل  ،2يقة حول إعداد األطفال المنخرطين في مثل ىذا الدرب من النشاط"دق

                                                           

  86.1نفس المرجع السابق ، ص 

، :533، 4، الدار العالمية لمنشر والتوزيع، طوق الطفل العربي، دراسة سوسيولوجيةإشكالية حقلواء أمين منصور،  .2
  .4;4ص
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
غالبا ما نجد فئة اإلناث يمارسونو حيث يقمن بممارسة عدة نشاطات وأشغال داخل 

عمل ال يوجد بيانات دقيقة حول حجمو ألن واقعنا اليوم المنازل ونجد أن ىذ النوع من ال

يشير إلى تراجع ىذا العمل واستبدالو بأعمال أخرى ألن الزمن تغير من زمن إلى آخر 

وأصبحت الكثير من الدول تستخدم عمالة أجنبية في ىذا المجال وتؤمن جيدا عمى 

 إدارة منازليم.

المجتمعات المعاصرة التي تحاشي "عمى الرغم من نزوع العمل االسترقاقي:  1.1

بأن العبودية ال تزال منتشرة في العديد من أرجاء العالم إال أن الوقائع الموثقة  االعتراف

ىذا النوع من العمل 1تشير إلى رضوخ أعداد كبيرة من األطفال تحت نيران العبودية "

ودية من آباءىم فيتوارثون العب ،كثيرا ما يقع األحداث ضحية لمظروف القاسية ألسرىم

الذين يكونون لدييم ديون والتزامات عمييم بدفعيا ألصحابيا ىنا يقومون اآلباء الفقراء 

بدفع أطفاليم لمعمل مقابل تأمين الديون والحد األدنى ليا وىذا المجال ىو تجسيد 

 مظير من مظاىر االسترقاق ويكون األطفال ىم من يدفعون ثمن عائالتيم.

"تحاط عممية استغالل األطفال في تجارة ل في تجارة الجنس: استغالل األطفا 1.1

 الجنس بأقصى درجات التكتم والحيطة ما يجعل من الصعب تكوين ضرورة واضحة 

                                                           

  6.1;4نفس المرجع السابق، ص.



21 

 

   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
ة عن دفع األطفال لموقوع بشأن حجم المشكمة، يعد الفقر من العوامل األساسية المسؤول

، إن ىذا النشاط يترك أثار جسمية ونفسية خطيرة سمبية 1في الشرك مثل ىذا النوع"

لمغاية من األطفال إذ يعرضيم لإلصابة بالعديد من األمراض مثل= اإليدز والزىري 

 والحمل المبكر عند اإلناث.

راعة والصناعة غالبا ما "األطفال العاممون في الز العمل في المزارع والمصانع:  4.1 

تصيبيم مخاطر جسمية عديدة نتيجة استخدام أدوات الخطرة و الحادة كما أن ىذا 

 .2النشاط يكون ضمن أجواء مناخية متقمبة"

"يقضي العديد من األطفال العاممين معظم أوقات  عمل األطفال في الشوارع: 5.1

طة أو يمارسون بعض يوميم في الشارع حيث يقومون ببيع بعض الحاجيات البسي

األعمال اليامشية مثل= غسل السيارات أو تمميع األحذية، ويعرف أن أطفال الشارع ىم 

، ويعد ىذا النوع 3الذين روابطيم بأسرىم قد انقطعت وبات الشارع مقر سكنيم وعمميم"

من العمل ظاىرة سيئة فا ألطفال من خالل األعمال التي يمارسونيا في الشوارع أية 

 أو حرف قد يدخل بعضيا في نطاق التسول وفضال أنيا تعرض األطفال  ميارات

                                                           
، مذكرة نيل شيادة ليسانس، الفضاءات االجتماعية وبناء الهوية عند الطفل القاصربوزيدي سميمان، بوزيدي إبراىيم، .1

 .58ممسان، صكمية األدب، قسم عمم االجتماع، جامعة ت
  59.2نفس المرجع السابق، ص.
    3.:5نفس المرجع السابق، ص.
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
كسابيم قيم وسموكات سمبية قد تقودىم إلى االنحراف واليالك وضياع  لممخاطر وا 

 مستقبميم.

 :ج لمعملالعوامل التي تدفع الطفل إلى الخرو .4

 إن عوامل الظاىرة تتعدد وتتنوع منيا=

وتتمثل ىذه  ،تعتبر من العوامل المؤثرة في حدوث الظاىرة العوامل االقتصادية: 1.4

انتشار الفقر بشكل كبير مما يدفع األطفال لمعمل  العوامل بصورة أساسية فيما يمي=

المعيشة، وارتفاع  انخفاض مستويات، لمشاركة أسرىم في اإلنفاق وسد العجز الحاصل

تدني نسبة التنمية  ،قمة فرص العمل، ارتفاع معدالت البطالة، معدالت الفقر

 .1األساسية

وخروج  ،نرى أن العوامل االقتصادية تعتبر من العوامل المؤثرة في حدوث الظاىرة   

الطفل إلى العمل حيث نرى أن ىذه العوامل بدورىا ىي التي تدفع األسرة إلى الضياع 

ومن خالليا ال تستطيع عمى العيش وسيرورة األسرة بصورة ممكنة، ويمكن  ،يالكوال

القول أن الضغوطات االقتصادية التي تكون عمى األسرة ساىمت كثيرا في ظيور 

 عمالة األطفال وأدت بانحدار األطفال إلى سوق العمل حيث أنيا أجبرت العديد منيم 
                                                           

، المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية، عمل األطفال في منشات صناعية صغيرةعال مصطفى وعزة كريم،   1
 .4>5، ص9>>4القاىرة، 
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
عمى العمل من أجل تأمين بقائيم وبقاء أسرىم عمى العيش ونستنتج أن عمل الطفل ىو 

السبيل الممكن الذي بو يمكن األسرة عمى مواجية العقبات والتحديات االقتصادية 

 والخروج من األزمات والمشاكل.

العوامل االجتماعية والسياسية التي عاشيا  لعبتالعوامل االجتماعية والسياسية:  1.4

 األطفال ومازال يعيشيا المجتمع دورا ميما وأساسيا في بروز عمالة األطفال=

انتشار العادات والقيم االجتماعية السائدة في أن الطفل يجب أن يبادر بصفتو رجال  -

 يشارك األب في إعالة األسرة.

 رفاق السوء.  -

 في لألسرة ونقص المعرفة لموالدين.انخفاض المستوى الثقا -

 .1عوامل تتعمق باألسرة= التفكك األسري، ىجرة رب األسرة، وفاة أحد الوالدين -

لعبت دورا ميما في بروز ظاىرة  ،نرى أيضا أن العوامل االجتماعية ىي األخرى    

ي حيث أن العادات والقيم االجتماعية السائدة في مجتمعنا ساعدت ف ،عمالة األطفال

فعميو أن يبادر دائما إلى التصرف بصفتو  ،صياغة نظرة إيجابية اتجاه عمل الطفل

 وال ننسى أن لمعوامل االجتماعية  ،رجال يشارك األب في تحمل المسؤولية تجاه األسرة
                                                           

ز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية، ، المركعمل األطفال في منشات صناعية صغيرةعال مصطفى وعزة كريم، .1 
  .5>4، ص9>>4القاىرة، 
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
خروجو لمعمل حيث يوجد داخل األسرة العديد من المشاكل ليا أثر عمى حياة الطفل و 

 تكون ضغط عمى األطفال، يتركون مقاعد الدراسة ويدخمون عالم الشغل.

أما عمى صعيد العوامل السياسية بصفتيا العوامل الغير مباشرة التي ساعدت في   

 توجو األطفال لمعمل فنذكر ما يمي=

 يدفع بعض األطفال إلى ترك الدراسة.وجود النظام التعميمي السائد الذي  -

 انتشار العنصرية في بعض المناطق مما يحرم بعض األقميات من الدراسة. -

 انتشار الحروب واالستعمار واألزمات االقتصادية والسياسية بشكل كبير. -

 اإلغالق )اإلضراب( المتكرر لممدارس لفترات زمنية طويمة من قبل الحكومة.-

ي أيضا ليا دخل في عمل األطفال حيث أسيمت األحداث السياسية ىذه العوامل ى    

التي توجو عدد كبير من األطفال لسوق  ،التي تعرضت إلييا مختمف أراضي الدول

العمل وىذا نتيجة مسببات وعوامل تكون ىي محددات لجانب العرض من عمالة 

 األطفال.

مية المسببة لعمل األطفال فيما تتمثل العوامل التعميالعوامل الثقافية والتربوية:  1.4

 التسرب المدرسي وىو عامل أساسي لعمالة األطفال. -=يمي
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
 عدم توفير فرص عمل لمخريجين. -

بداعاتو. -  ضعف المناىج الدراسية التي ال تسعى لتنمية فكر الطفل وا 

 مة القوانين التي تفرض التعميم اإللزامي في بعض الدول.ق -

 .1سوء المعممين ومعاممتيم مع التالميذ وعدم المقدرة عمى الدراسة -

عالقة بين  في ،تتمثل العوامل التعميمية المسببة لعمل األطفال بصورة أساسية    

دادا كبيرة من ظاىرة عمالة األطفال والتسرب المدرسي حيث أصبح في وقتنا المعاش أع

األطفال ينخرطون في سوق العمل نتيجة لتسربيم من المدارس وفي ىذا الوضع نجد 

أن ىناك مشاكل تحدث داخل المؤسسات التعميمية تجعل من الطفل يتسرب وتتمثل 

ىذه المشاكل في سوء معاممة المعممين مع التالميذ وعدم القدرة عمى التحصيل الدراسي 

ليذا بعد التسرب المدرسي ىو مشكل حقيقي وأساسي يدفع أيضا ضعف المناىج... و 

الطفل لمعمل، حيث يجد نفسو أمام واقع أن عممو لو فائدة وأفضل من البقاء في الشارع 

 وانحرافو عن المجتمع.

 

                                                           
، المكتب الجامعي الحديث لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مدخل في رعاية األسرة والطفولة.السيد محمد أحسن رمضان،  1

  .7>5، ص;>>4
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
 : فالاآلثار السمبية لعمالة األط.5

إن تشغيل القصر في سن مبكر ينجم عنو العديد من األخطار واآلثار السمبية    

 خاصة عمى نموه الذىني باإلضافة إلى اآلثار الجسدية والنفسية.

الخروج إلى الواقع المر والشارع في سن مبكرة بمؤىالت : عمى المستوى الذاتي 1.5

من قبل أرباب العمل وتقديم  التعرض لالستغالل، جد ضعيفة ومستوى فكري منعدم

واالستغالل الجنسي والتعرض لمعنف والضرب وحتى  ،أكبر جيد مقابل أجور زىيدة

تحمل المسؤولية في سن مبكرة والتخمي عن مالمح الطفولة والمعب  ،القتل في الشارع

وسوء التربية نتيجة تعامميم مع الكبار  ،التخمي عن المبادئ واألخالقيات ،والمدرسة

كرىو لممجتمع والوطن وحتى لنفسو وأسرتو لعدم ، اء السوء وبالتالي فساد األخالقورفق

 . 1تحقيق أبسط األمور

الضغط  ،اآلثار السمبية المتمثمة في اإلجياد البدني عمى المستوى الموضوعي: 1.5

قد يرى البعض أنو إذا لم يعش الطفل   ،الحرمان العاطفي والجيود االنفعالية ،النفسي

النضج فإنو سيعيش اختالال بنيوي عمى الصعيد السيكولوجي وبالتالي سوف مرحمة 

 حرمان الطفل من فرصة  ،االنحرافات والعقد ، كذلكتؤثر عمى حياتو في المستقبل

                                                           
  .99، ص5334، القاىرة، 4التوزيع، ط، عالم الكتب لمنشر و عمالة األطفال كظاهرة اجتماعية ريفية.أماني عبد الفتاح،  1
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
ارتفاع معدل  ،أفضل في المستقبل التعميم المناسب التي قد تخمق لو فرصة عمل

 .1البطالة بين الراشدين

يمكن لألسرة أن تنظر إلى تشغيل األطفال نظرة إيجابية  عمى مستوى األسرة: 1.5

في مثل  ،باعتبارىا تمثل موردا ماليا إضافيا يساعد األسرة عمى توفير المصاريف

ب الثاني فإن "تشغيل أما من الجان حاالت األسر ذات المداخل المحدودة والفقيرة.

األطفال ظاىرة سمبية باعتبار أن األسرة في ىذه الحالة قد تجد نفسيا في مواجية 

، وقد تكون غير سوية 2عادات وتقاليد دخيمة، يأتي بيا الطفل العامل من الشارع"

وبالتالي تجد األسرة نفسيا تواجو صراعات ومشاكل، خاصة إذا تسبب العمل في 

 انحراف الطفل.

إن ظاىرة تشغيل األطفال وزيادة معدالتيا تعبر عن إفراز  عمى مستوى المجتمع: 4.5

مرضي لمبناء االجتماعي لممجتمع ألن "خروج الطفل إلى العمل يعد نتيجة لفشل 

 3المجتمع الذي يترجم إلى فوضى في بنية األسرة، عالوة عمى نقص الوعي الثقافي"

 خمف االقتصادي واالجتماعي، الذي يعاني الداعي إلى ضرورة حماية حقوق الطفل والت

                                                           

  1.:9نفس المرجع السابق، ص ،أماني عبد الفتاح .
، دار الحكيم لمنشر والتوزيع، القاىرة، الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولةعادل موسى جوىر وآخرون، .2

  .78، ص4>>4
  .79نفس المرجع السابق، ص، عادل موسى جوىر وآخرون .3
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
منو المجتمع، إضافة إلى أن انتشار ظاىرة تشغيل األطفال تمثل مظيرا مشوىا لمعمران 

 والتحضر وبالتالي إعطاء صورة سيئة عن شكل المدينة وتقاليدىا. 

 :اإلطار القانوني لمحاربة عمالة األطفال في الجزائر. 6

إن نظرة القانون أو التشريع الجزائري حول ظاىرة عمالة األطفال والخطورة التي    

دون ضمانات قانونية ليا  ،ينطوي عمييا تشغيل األطفال صغار السن أو األحداث

الجزائر وقعت عمى أىم تأثير عمى صحتيم وتربيتيم ونموىم العقمي والتعميمي ليذا فإن 

حيث فرضت عدة أحكام وتدابير تستيدف  ;>>4\37\63اتفاقيات بعد المصادقة في 

 .1سنة ;4حماية الطفل القاصر الذي يبمغ سنو أقل من 

سببو األوضاع  ،باعتبار أن الظاىرة في تفاقم كبير خاصة في السنوات األخيرة   

دول العالم الثالث تكافح وتساىم من نرى أن الجزائر كدولة من  ،إقتصادية السوسيو

وتمنع قانونيا أي ضرر يمكن أن يمس الطفل من مختمف جوانب  ،أجل حماية الطفل

سواء صحيا أو عقميا أو تعميميا ومن خالل اإلطالع عمى القانون الجزائري نجد أنو 

ينص عمى عدة مواد قانونية تمنع تشغيل الطفل أو انتياك حقو أو تمس 

 المتعمق بعالقات العمل عمى أنو ال  44-3>من قانون  48تنص المادة بأخالقياتو."
                                                           

، المكتب العالمي مدخل في ممارسة مجال األسرة والطفولة المهنيةدين كمال عبده، خيري خميل الجميمي، بدر ال  1
 .:>>4لمكومبيوتر لمنشر والتوزيع، إسكندرية،
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
، 1عشر" 49يمكن في أي حال من األحوال أن يقل العمر األدنى لمتوظيف عن سنة 

من استخدام العامل القاصر في يعني تنص ىذه المادة من القانون الجزائري تمنع 

توظيفو لألشغال الخطيرة والتي ممكن أن تضر بصحتو دون بموغو السن اإللزامي 

 والذي يسمح لو بالعمل.

المتعمق بعالقات العمل تنص عمى معاقبة  44-3>من القانون  473" أما المادة    

 4333تقدر بكل من يوظف القاصر عنده لم يبمغ السن المقرر وىذا بغرامة مالية 

يستوضح من خالل ىذه المادة أنو أي شخص يوظف طفل قاصر  .2دج "5333إلى 

عنده أو يشغمو سوف يعاقب ويحاكم من طرف القانون وىذا بارتكابو مخالفة يعاقب 

 عمييا القانون.

    

 

 

                                                           
، الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية)والمتعمق بعالقات العمل(  3>>4\37\54المؤرخ في= 44-3>القانون رقم . 1

 .5344\37\44بتاريخ=الصادر  ،:4العدد
  2نفس المرجع السابق..
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   عمالة األطفال في الجزائر                      الفصل األول:                
  فصل األولالخالصة 

نستطيع القول بأن عمالة األطفال فرضت نفسيا عمينا في جميع المجتمعات ومن      

بينيا المجتمع الجزائري حيث أصبحت واقعا يصعب التخمص منو فيذه الظاىرة تمس 

وىو مازال صغيرا مما يؤثر عمى حالتو النفسية  مسئوالالطفل دون غيره حيث يصبح 

جزا عن تحقيق أىدافو التي أوجده المجتمع من أجل واالجتماعية وىذا يجعمو عا

تحقيقيا، كما في نفس الوقت ليا بعد إيجابي حيث أنيا تمكن الطفل من تكوين 

 شخصيتو الذاتية والقدرة عمى تحمل المسؤولية ومواجية مصاعب الحياة.

 

 



31 

 

 انفصم انثاني: عمانت األطفال وعالقتها بانظروف األسريت

 تمهيد 

 معيشي نألسرة وعالقته بخروج انطفم نهعمم انمبكر.                 . انمستىي ان1

 . انتفكك األسري وعالقته بخروج انطفم نهعمم انمبكر.           2

 . انمستىي انتعهيمي نهىاندين وعالقته بخروج انطفم نهعمم انمبكر . 3

 خالصت انفصم انثاني.       
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عمالة األطفال وعالقتها بالظروف األسرية        :               ثانيالفصل ال  
 

  تمهيد 

في ىذا الفصل قمنا بالتطرق إلى جممة من العوامل المتنوعة والمساىمة في بروز     

ظاىرة عمالة األطفال من بينيا ) اقتصادية، اجتماعية، تعميمية ( التي تؤثر عمى حياة 

خاص لمكبار ومواجية مختمفة  ءومزاولة فضا ،وتدفعو لمعمل في سن مبكر ،الطفل

 الظروف والمصاعب التي يحتوييا.
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عمالة األطفال وعالقتها بالظروف األسرية        :               ثانيالفصل ال  
 :المستوى المعيشي لألسرة وعالقته بخروج الطفل لمعمل.1

ورىا، فالوضع إن الحالة االقتصادية في المجتمعات تعد مؤشرا ىاما عمى مدى تط    

يعتبر من الموضوعات التي ييتم بيا كل من عمم االقتصاد وعمم  ،االقتصادي لألسرة

ويقصد بو تمك الظروف التي تعيشيا األسرة، والتي يتوقف عمييا تحديد  االجتماع.

مقدار السمع التي تمكن األسرة من شرائيا، وبالتالي مستوى معيشتيا حيث تعتمد األسرة 

قومات األساسية، التي تعمل عمى تمكينيا من القيام بوظائفيا عمى عدد من الم

كمؤسسة اجتماعية ليا ثقميا في المجتمع. ولذلك فإن نجاحيا، وتوافقيا االجتماعي 

يتوقف عمى تكامل ىذه المقومات، فاألسرة تحتاج إلى دخل اقتصادي مناسب، يسمح 

 .1ج، وأمن...الخ"ليا بإشباع حاجاتيا اليومية من "غذاء، ممبس، مسكن، عال

ويتحدد المستوى المعيشي بمقدار السمع والخدمات التي تستطيع األسرة الحصول    

عمييا، والحاجات المادية مختمفة ومتباينة، وىي نسبية لكل أسرة تبعا لوضعيا في 

المجتمع ومستواىا المعيشي الذي ترتبط بو، وىذا بطبيعة الحال مرتبط بدخميا ومواردىا 

 عمييا من عمميا، وتبعا لنوع عمميا الذي تمارسو ويدر عمييا دخال.التي تحصل 

                                                           
، ;>>4، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، السموك أالنحرافي في إطار التخمف والتقدمخيري خميل ألجميمي، .1

 559ص

 



34 

 

عمالة األطفال وعالقتها بالظروف األسرية        :               ثانيالفصل ال  
ويبقى دور األسرة نحو أفرادىا تمبية متطمباتيم، وخاصة الصغار منيم وىذا الدور  

ومن أىم ىذه العوامل نذكر ما  د.يبقى مستمرا إلى أن يصل الطفل إلى مرحمة الرش

 يمي=

ترتبط مينة األبوين ارتباطا وثيقا بالدخل، فعدم وجود فرص عمل  مهنة  األبوين: 1.1

لرب األسرة تدر دخال يوفر بو االحتياجات الضرورية لمحياة، يؤدي إلى غياب الشعور 

 .باألمن واالستقرار

يقيا لتحديد المستوى المعيشي أن الدخل المادي يعتبر مؤشرا حق دخل األسرة:.1.1

لألسرة، فيو من األمور الحيوية واليامة في تمبية حاجات األفراد الضرورية والكمالية 

من غذاء وممبس وعالج وتعميم وسكن...الخ، وكل ما يرتبط بحفظ الوجود الجسمي 

وقد تختمف  فمن خاللو يتم تحديد مقدار ما يمكن تحقيقو من رغبات لألسرة، ورعايتو،

أسبوعيا أو شيريا  فيما بينيا من ناحية طريقة حصوليا عمى الدخل ثابتا أو متغيرا،

 موسميا أو عارضا، كما تختمف فيما بينيا من ناحية التصرف بالدخل.
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عمالة األطفال وعالقتها بالظروف األسرية        :               ثانيالفصل ال  
اسية التي يقوم عمييا مستوى المعيشة ألنو يعتبر السكن أحد األركان األسالسكن: .1.1

 1يشكل وحدة اجتماعية ذات فعالية قوية في العالقات اإلنسانية التي تتمثل في إطاره

فالسكن ال يتوقف عند كونو عامل اقتصادي مادي فقط، بل يترجم إلى بعد اجتماعي 

سكن وتوفره ويتدخل إلى حد كبير في عمميات التفاعل المرتبطة بنمو الطفل. فسعة ال

من األمور الضرورية التي تساعد عمى النمو اإليجابي لمطفل، خاصة إذا كان البيت 

 مييأ لحركة الطفل داخمو ويحتوي عمى وسائل تساعده عمى النمو السميم. 

فاألسرة ذات المستوى المعيشي المنخفض تتصف بعدم القدرة عمى الرعاية الكافية    

ن الوفاء بالتزاماتيا، وتحول ىذه الظروف االقتصادية ألطفاليا، مما يجعميا عاجزة ع

المنخفضة التي تحيط بالطفل بينو وبين حاجاتو، مما يعرضو إلى اإلحباط المتواصل 

األمر الذي يدفع بو إلى العمل لمحصول عمى قوتو اليومي والمساعدة في ميزانية 

 األسرة.

 

 

                                                           
، ;>>4، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، السموك أالنحرافي في إطار التخمف والتقدمخيري خميل ألجميمي، . 1

  .:55ص
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ل وعالقتها بالظروف األسريةعمالة األطفا        :               ثانيالفصل ال  
 :التفكك األسري وعالقته بخروج الطفل لمعمل.1

لقد أعطى اإلسالم جل اىتمامو لألسرة كنظام اجتماعي، وركز عمى العالقات    

الزوجية، وتأمين الحياة، وتحقيق رغبات األبناء. فاألسرة الصالحة السعيدة ما ىي إال 

فراد تتفاعل مشاعرىم، وتتحد اتجاىاتيم عبارة عن وحدة حية مكونة من مجموعة أ

وتتفق مواقفيم، وتتكامل وظائفيم، وتتوحد غاياتيم. ولكن "في حالة فشل أي فرد من 

أفراد األسرة عن القيام بدوره الذي يحدد الوظيفة المناط بيا في األسرة والقيام 

ب واألم بمسؤوليات تمك الوظيفة، فإن ىذا ينعكس سمبا عمى األدوار االجتماعية لأل

 .1واألبناء فيحدث عندئذ االنييار والتفكك األسري"

فالتفكك األسري يقصد بو تخمخل روابط البناء األسري، وانحالل األسرة تحت تأثير    

الرحيل ألحد الزوجين بسبب الوفاة، الطالق، اليجر، البعد عن المنزل. فيذه الجوانب 

تب عميو اضطرابات نفسية واجتماعية ليا انعكاساتيا السمبية عمى شخصية الطفل ويتر 

 تؤدي إلى توتر شبكة العالقات االجتماعية األسرية.

وعميو فإن التفكك األسري لو تأثير كبير عمى فئة األطفال الذين يعتبرون أكثر     

 الفئات تعرضا لمظروف الصعبة والحرمان وعدم إشباع احتياجاتيم، وعادة ما يرجع عدم 
                                                           

.87، ص;>>4، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، األسرة والبيئةأحمد يحي عبد الحميد،      1  
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عمالة األطفال وعالقتها بالظروف األسرية        :               ثانيالفصل ال  
م األساسية إلى انخفاض مستوى الرعاية المادية والمعنوية التي إشباع األطفال لحاجاتي

يحصمون عمييا، سواء من األسرة أو المجتمع، وينطبق ىذا الوضع خاصة عمى 

األطفال ألعاممي، وذلك بسبب ضعف رقابة اآلباء و تفكك األسرة وتحطميا، نتيجة 

المستمر بين الزوجين مما الطالق أو وفاة أحد الوالدين أو كمييما، أو الشجار والخصام 

 يؤدي إلى االنحالل الخمقي أو إلى تشرد الطفل.

 :. المستوى التعميمي لموالدين وعالقته بعمالة األطفال1

"لقد أعطت كافة المجتمعات أىمية كبيرة لمتعميم، نظرا لدوره في بناء مجتمع    

فنية، لتحقيق التطور المستقبل، وأولتو عناية كبيرة و سخرت كل اإلمكانيات المادية وال

والتقدم في شتى مجاالت الحياة. وتظير أىمية التعميم في حياتنا اليومية  الرتباطو 

بأدائنا لمسموك وتكوين االتجاىات والميول والقيم التي تساىم في تنمية شخصية 

، ومن ىذا المنطمق فإن المستوى التعميمي لألولياء يعتبر أحد العوامل التي ليا 1الطفل"

 ير عمى حياة الطفل الدراسية وذلك بتييئة الجو الفكري الذي يساعده عمى نمو تفكيره تأث

 
                                                           

  .4>، ص>:>4، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، سوريا، تركيب العائمة العربية ووظائفهامحمد صفوح األخرس، . 1
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عمالة األطفال وعالقتها بالظروف األسرية        :               ثانيالفصل ال  
وتوفير مناخ تعميمي وتربوي وثقافي خصب في األسرة، والمحيط الذي يحتك بو الطفل 

 يشجعو أكثر عمى النجاح ومواصمة الدراسة.

ة الفكرية إال أن ضعف المستوى التعميمي لألولياء ال يمكنيم من منح المساعد   

الالزمة لمطفل، وذلك نظرا لنقص وعي األسرة بأىمية التعميم، وباآلثار السيئة لبدأ 

الطفل العمل في سن مبكر، واعتقادىم بأنو من األفضل لألطفال تعمم حرفة مفيدة. 

حيث أن عمالة األطفال ىي في أغمب الحاالت أبناء آلباء لم يتمقوا تعميما عمى 

شيدتو بعض األسر الجزائرية التي تحرم  منخفض. وىذا ما اإلطالق، أو ذوي مستوى

الطفل حتى من الدخول إلى المدرسة إذ ينتقل من البيت إلى العمل مباشرة السيما في 

 األسرة التي تحتاج اقتصاديا إلى دخل.
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عمالة األطفال وعالقتها بالظروف األسرية        :               ثانيالفصل ال  
 خالصة الفصل الثاني 

طفل سواء نستطيع القول مما سبق في الفصل بأن الظروف الصعبة التي تحيط بال

ن بدا ذلك  ،تعميمية كانت اقتصادية واجتماعية أو تدفعو إلى العمل في سن مبكرة وا 

نظرا لتفاعل العديد من العوامل وتأثيرىا عمى الطفل  ،قرارا نابعا من محض إرادتو

وربما لمساعدة أسرتو وىذا بقيامو بنشاط  ،لتخمق لديو الرغبة الممحة في العمل

 اقتصادي معين.
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 الجانب الميداني
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 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
 تمهيد

الذي ىو عبارة عن تكممة لما دارسناه  الجانب الميدانيال يخمو أي بحث عممي من   

عميو ومنذ  ،في الجانب النظري، ولكي يكون مجال البحث واضحا في ذىن الباحث

أن يرتبط بمجال بحث معين وىذا حتى ال يحيد عن اليدف و البداية، أن يقرر االختيار 

 لمرسوم لو مسبقا.ا
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 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
 ميدان الدراسة-1

يعتمد عميو الباحث في نزولو إلى  ،إن لكل بحث اجتماعي ثالث مجاالت أساسية   

 الميدان ىي=

لقد أجريت الدراسة الميدانية بمدينة مستغانم في كل من وسط المجال المكاني: .1.1

 سوق عين صفراء. –سوق المغطاة  –المدينة 

بتداءا ا لقد دامت الفترة الزمنية إلجراء الدراسة وتطبيق المقابالتزمني: المجال ال .1.1

 وتم إجرائيا عمى مرحمتين= ;534\37\48إلى  ;534\35\53من 

إلى  ;534\35\53تمثل الدراسة االستطالعية والتي استغرقت من  المرحمة األولى:-

قابمة وحوار ونقاش . حيث قمنا بزيارة استطالعية تم من خالليا إجراء م;534\36\34

مع بعض المبحوثين، بغرض الحصول عمى بعض المعمومات والبيانات المتعمقة 

بالدراسة ومالحظة المبحوثين ) أي األطفال العاممون ( في الميدان، لمتعرف عمى 

 الظروف التي يعممون فييا وتجريب المقابمة عمى عينة صغيرة.

وقد سمحت لنا ىذه الزيارة االستطالعية بتسميط الضوء عمى مختمف جوانب الظاىرة 

 خاصة وأن موضوع الدراسة من المستجدات، وفي مثل ىذه الحالة يصعب الحصول 
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 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
عمى وثائق خاصة بيذه الظاىرة، وأيضا اإلثراء المكتبي حول الموضوع ال يكفي وحده 

ة االستطالعية بتغيير بعض األسئمة وتعديميا لتقريب الرؤية، كما سمحت لنا ىذه الزيار 

ضافة أخرى تخدم موضوع الدراسة، أو صياغة بعضيا بشكل أكثر وضوحا وبساطة  وا 

لتسييل فيميا لدى المبحوثين، وقد راعينا في ذلك صغر سن المبحوثين ومستواىم 

 التعميمي.

 ;534\36\37قت المرحمة الثانية= وتتمثل في التطبيق النيائي لممقابمة وقد استغر -

 .;534\37\48إلى 

يتمثل مجتمع البحث في األطفال العاممين الذين بمغ عددىم  المجال البشري:.1.1

، والذين التقينا ىم في بعض أحياء مدينة مستغانم ) وسط المدينة، سوق المغطاة، 43

 سوق عين الصفراء (. 
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 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
 = يمثل حاالت الدراسة.11جدول رقم 

 لمستوى الدراسيا السن الجنس رقم
 

وضعية  مكان اإلقامة
 التمدرس

الرضى  مدة العمل نوع العمل
 عن العمل

بيع خبز  ال يدرس دائرة صيادة سنة رابعة ابتدائي 43 ذكر 34
 الدار

 قميال سنة

بيع خبز  تدرس حي تجديت سنة ثالثة ابتدائي 45 أنثى 35
 الدار

 كثيرا سنتين

بيع خبز  ال يدرس المحي الس سنة رابعة ابتدائي 46 ذكر 36
 الدار

ثالث 
 سنوات

 كثيرا

 االثنين معا سنتين بيع الحوت يدرس حي الحرية سنة أولى متوسط 46 ذكر 37
 

ثالث  بيع الخبز ال تدرس مسكن 633حي  سنة أولى متوسط 47 أنثى 38
 سنوات

 قميال

بيع  ال يدرس حي الحرية سنة رابعة ابتدائي 47 ذكر 39
 الخضر

 قميال سنتين

بيع  ال يدرس حي الدرب سنة ثالثة ابتدائي 45 ذكر :3
 الخضر

 كثيرا سنة

بيع السكاكر  ال يدرس حي رادار سنة ثالثة ابتدائي ;3 ذكر ;3
 والمناديل

 قميال أشير 39

بيع خبز  ال يدرس حي تجديت سنة أولى متوسط 46 ذكر >3
 الدار

ثالث 
 سنوات

 االثنين معا

بيع خبز  ال يدرس حي لعرصا يسنة ثالثة ابتدائ 45 أنثى 11
 الدار

خمس 
 سنوات

 قميال
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 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
 حاالت الدراسة.1

  : الجنس.1.1

من اإلناث، ولعل السبب في اختالف  حالتينأن غالبية األطفال العاممين ذكور مقابل 

نسبة عمل كل الجنسين يرجع إلى القيم الثقافية لمجتمعاتنا الذي يفضل بقاء الفتاة في 

مميا في مجاالت أخرى ومعينة زيادة عمى عدم قدرة الفتاة البدنية المنزل وتحضير ع

عمى ممارسة العديد من النشاطات عكس الذكور فيم رجال البالد وقادرين عمى تحمل 

المسؤولية وأيضا االنفتاح عمى العالم الخارجي من خالل التعرف عمى األصدقاء الذين 

اة.أيضا يرجع السبب إلى الخوف عمى يكون ليم تأثير في اختياره وتوجيياتو في الحي

 األنثى في مجتمعنا واالتكال عمى الذكر في العمل وتحمل مسؤولية المنزل.

أن نسبة األطفال العاممين منيم الذكور قد  1" أماني عبد الفتاحولقد خمصت دراسة "  

  1"عال مصطفى وعزة كريم، كما أثبتت دراسة " %54تمييا اإلناث بنسبة  %>:بمغت 

                                                           

.5334، عالم الكتب، القاىرة، 4فية، طأماني عبد الفتاح، عمالة األطفال كظاىرة اجتماعية ري  1  

 

عال مصطفى وعزة كريم، عمل األطفال في المنشات الصناعية الصغيرة، المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية،  5
 القاىرة

 

 



46 

 

 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
وىاتين  تمثل اإلناث، %43من األطفال العاممين تمثل الذكور ونسبة  %3>نسبة أن 

 .الدراستين تتوافقان مع دراستنا الحالية والتي توصمنا 

 :توزيع األطفال حسب السن .1.1

قد سجمت  فسبع حاالتإلى فئتين، تنقسم الفئة العمرية  ا الحظنا أننعينتمن خالل 

أن ما تبقى من كما نجد ، سنة 44-47ئة العمرية ما بين لدى األطفال المنتمين إلى الف

ومما سبق نستنتج أن حظوظ  .سنة 43-;3إلى الفئة العمرية ما بين  انتمت الحاالت

االلتحاق بالعمل تزداد لدى األطفال كمما انتقمنا من مستوى أدنى إلى مستوى أعمى 

نما ينتمي  أغمبية الفئة العمرية ما لمسن وىذا ال يقتصر عمى فئة عمرية دون غيرىا وا 

من سنة مما قد يدل عمى ضعف المستوى التعميمي وعدم تمكنو  47 -44بين 

 التمدرس وأيضا ىذا السن يمثل مرحمة الدخول في المراىقة التي تتميز بإيقاظ الدوافع 

المينية والرغبة في تغيير العالم من حولو. فالطفل في ىذا السن قادرا عمى العمل 

 سنة . 45-43من الطفل الذي ينتمي إلى الفئة العمرية ما بين جسديا أكثر 
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 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
 ن:. المستوى الدراسي لممبحوثي1.1

أغمبية حاالت الدراسة ينتمون إلى المستوى االبتدائي ىو ستة حاالت أما أربع الحاالت 

المتبقية انتمت إلى الطور الثاني و ىو المستوى التعميمي المتوسط وىي تعد المراحل 

تمدرس التالميذ بالنظام التعميمي الجزائري وىي مرحمة أساسية في حياة  األولى من

فالتعميم والتعمم ىما ركيزة أساسية الرتقاء المجتمعات في مختمف المجاالت  الطفل.

 حيث يجب عمى كل فرد الخضوع ليا.

ألن الدراسة ال تترك سبيل صرح األطفال ثمانية حاالت عن انقطاعيم عن التمدرس 

جل العمل وىذا لعدم وجود الوقت، إال في بعض الحاالت االستثنائية التي لمطفل أل

يشعر فييا بحاجة لمعمل لجمب المال والتقميل من الضغوطات االقتصادية ونجد نسبة 

كبيرة من األطفال الذين يتخمون عن الدراسة قبل إتمام دراستيم ولذلك يمكن إقامة 

 وعمالة األطفال.عالقة قوية بين الفقر، والرسوب المدرسي 

 :. مكان اإلقامة4.1

بنايات أرضية فوضوية إذ أن النسبة وصمت  في أن غالبية األطفال العاممين يقيمون

َنْسُكْن  »سنة(=  47)ذكر، 39حيث صرح المبحوثين في المقابمة رقم   سبع حاالتإلى 

 َنْسُكْن ِفي »سنة(=  45،)ذكر :3، أما المقابمة رقم «َفاْلُحِرَية ِفي َحْوْش َفْوَضِوي َشْعِبي 
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 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
بالنسبة لمذين يقيمون في الشقق وىذا ما يدل عمى إتالف ، «َراَداْر ِفي َحْوْش ْقِديْم 

المستوى االقتصادي لألسر المبحوثين، أيضا نالحظ أن وجود األبناء في األحياء 

الشعبية وجيتيم إلى العمل في سن مبكر وذلك نتيجة نشأة مشكالت تتعمق بقمة فرص 

عمل بالنسبة لألولياء وكثرة المصاريف والمتطمبات والتي قد تعجز األسرة في بعض ال

 األحيان عن توفيرىا.

إلى نتيجة مفادىا  1" سوالمية فريدة ابتسام ظريف وولقد خمصت دراسات كل من " 

أن أغمب األطفال العاممين يسكنون في مساكن فوضوية أو شقق في عمارات وىذه 

غرفتين، وىو ما يؤيد دراستنا الحالية والتي توصمت إلى أن معظم  المساكن ال تزيد عن

 .المبحوثين يقطنون في السكنات األرضية 

 عمل األطفال  .1

  الممارس:نوع العمل  .1.1

وىي تمثل األطفال الذين يبيعون الخبز  أكثر من نصف حاالت الدراسةأن  لنايتضح 

  47)ذكر، 39في المقابمة رقم  ر حيث صرح المبحوثين مثالأو كما يعرف بخبز الدا

                                                           
راه، قسم عمم ابتسام ظريف وسوالمية فريدة، مساىمة في دراسة العوامل النفسية واالجتماعية لعمل األطفال، رسالة دكتو  1

  .:533النفس وعموم التربية، جامعة قسنطينة، 
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 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
 :3، أما المقابمة رقم «َخَدْمِتي ِىَي ْنِبيْع ُخْبْز الَداْر َمَعْنِديْش َخْدَمة َمْن ِغيْرَىا » :سنة(

موزعة  ، أما الحاالت األخرى«َخَدْمِتي ْنِبيْع الُخْضَرا ِفي الَماْرِشي  »سنة( =  45)ذكر،

مبحوثين ينتمون إلى قطاع غير مييكل عمى )بيع الخضر، سمك، سكاكر( فأغمبية ال

ن ىذا النوع من العمل ليس محل إقبال األطفال  نظرا لسيولة العمل في أوقات الفراغ وا 

 الذين يفضمون العمل 

في بيع الخبز ويرجع ذلك إلى الحرية التي يتمتع بيا الطفل في ىذا النوع من األعمال 

في أوقات فراغو بعد الدراسة أو خالل مما يجعمو يوفق بين عممو والدراسة أو أن يعمل 

 العطمة األسبوعية. 

أن عمل األطفال في القطاع الغير المييكل قد  1" سامية شرفةوقد أوضحت دراسة " 

وىو ما يتوافق مع دراستنا الحالية والتي خمصت إلى أن أكبر  %8,76:بمغت نسبة 

 .أنواع العمل ممارسة من طرف الطفل ىي البيع في الشارع 

 

 
                                                           

سامية شرفة، مساىمة في دراسة األسباب النفسية واالجتماعية لظاىرة عمل األطفال، مذكرة ماجستير، قسم عمم النفس،  1
  .5336جامعة قسنطينة، 
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 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
 . مدة عمل حاالت: 1.1

فمثال صرح المبحوثين في المقابمة رقم    من سنة إلى غاية سنتينعمل المبحوثين تراوح ي

 34أما المقابمة رقم  « ممي بديت نخدم راني في عامين »سنة(=  45)أنثى، 35

رة ، فمدة العمل ىذه تعتبر قصي«ْنِبيْع الُخْبزْ  َعْنِدي َعاْم َمِمي َراِني»سنوات(= 43)ذكر،

فئات األخرى، مما يدل عمى أن الوقت األكبر لدى الطفل كان يصرف في بمقارنة 

المعب والترويح عن النفس والتسمية في حياتو مما يظير أن المعب ووسائل الترويح 

والترفيو ذات أىمية ودور ليذه الشريحة من المجتمع. ثم تقابميا األطفال الذين يتراوح 

 46مما صرح المبحوثين في المقابمة رقم  )ذكر، سنوات مدة عمميم من ثالث إلى أربع

 47)ذكر، 39أما المقابمة رقم  «َراِني ِفي َثْمْث ْسِنيْن َنْخَدْم َىِذي اْلَخْدَمة  » 36سنة(= 

إلى ميدان  مما يدل عمى دخوليم ، «ْسِنيْن ْوَأَنا َنْخَدْم ْوْنِبيْع اْلُخْبزْ  7َراْه َعْنِدي  »سنة(= 

في سن مبكرة، وذلك ما يوحي باألزمة االقتصادية التي تعيشيا األسرة  العمل قد كان

والتي  أقل فئةالجزائرية والتي تجعل أطفالنا يمارسون نشاطا لمتخفيف من مشاكميم أما 

 ;3إلى غاية  38تمثل المبحوثين الذين بدؤوا عمميم مبكرا وتتراوح مدة عمميم من 

فرصة لمترفيو والترويح عن أنفسيم وحرموا  سنوات. ومن ثم نالحظ أنو لم تكن لدييم

 من فرصة المعب والتسمية.
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 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
 :رضى الطفل عن عممهدى م. 1.1

عبر األطفال عن مدى رضاىم عن عمميم، فاإلجابة كانت تشير إلى رغبة خمسة 

حاالت الدراسة و ىي تمثل النصف بتفضيميا مواصمة الدراسة كوسط المناسب لتطور 

أطفال فقط  6مي و الجسدي و الروحي، و في مقابل ىذا عبر الطبيعي لنمو الطفل العق

 برغبتيم بالعمل المبكر، أما الباقي وىو حالتين فضمت الجمع ما بين الدراسة و العمل .

التعميم حق لكل طفل خاصة إذا كان التعميم ذا نوعية جيدة ويرتبط بحياة الطفل فإنو 

تعميم يفتح أمام األطفال األفاق ويوسع يكون حقا قادرا عمى محاربة الفقر والحرمان فال

أما المبحوثين الذين يريدون العمل والدراسة في آن واحد، األمر  .من نطاق إمكانيتيم

 الذي يؤثر سمبا عمى تحصيميم العممي ونموىم البدني.

 :مصير النقود المتحصل عميها من طرف الطفل.4.1

حوثين نتيجة العمل غير أن مصير النقود المتحصل عمييا من طرف أغمبية المب

 و ىذا ما صرح بو ثمانية حاالت و ىي أغمبياالرسمي يتمثل في اإلنفاق عمى العائمة 

أما األطفال الذين ينفقون أمواليم من أجل الحاجيات الخاصة والحاجيات األسرية في 

 وىنا يتأكد لنا أن األطفال يساىمون من خالل دخميم في  فيي حالتين فقطآن واحد 
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عباء األسرة ىذا يؤكد أن العامل االقتصادي لو تأثير كبير في دفع األطفال إلى تحمل أ

 سوق العمل.

فضعف المستوى المعيشي لألسرة حيث تصبح غير قادرة عمى توفير االستقرار المادي 

وكذا عاجزة عن تمبية حاجيات أبنائيا فيجد الطفل نفسو مضطرا لمعمل من أجل 

 .ق عمى نفسومساعدة األسرة ماديا واإلنفا

 : األصل اإلجتماعي.4

 . المستوى الدراسي لألولياء :1.4

حيث صرح المبحوث رقم  أن معظم المبحوثين لدييم آباء ذو مستوى أمي من التعميم

و التي تمثمت في ستة أسر و اشترك  ،« َأَنا َباَبا َماِشي َقاِري » سنة(= 45)أنثى، 35

ذوات نفس المستوى التعميمي وىذا يعود  من األميات كل من األب و األم في ذلك 

 لكون أن أقمية فقط من اآلباء قد أنيو الدراسة اإلجبارية. 

فيذا يدل عمى اكتساب  لثالثة أسرالطور االبتدائي بين اآلباء واألميات كانت  أما

األولياء قدرا من المعارف حتى لو كان قميل ونرى في نفس السياق ىناك ضعف 

 لنوعية كل ذلك يؤثر في المستقبل الميني لألولياء وحتى بالنسبة المستوى فيما يخص ا
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صرح في  فيي تشكل ذوي المستوى المتوسطأقل فئة تمثمت في أسرة ألبنائيم. أما 

«.  َباَبا َواَصْل َلُسَياْم ْوَماَما ْمَحْبَس ِفي ااِلْبِتَداِئي »سنة(=   46)ذكر، 36المقابمة رقم 

ى التعميمي لألميات أكثر من اآلباء وىذا راجع إلى أن فعموما ىناك تدني في المستو 

العائمة تعمل عمى تنشئة الفتيات تنشئة كاممة من أجل ميام مستقبمية والزواج لذلك ال 

إلى أن  1وقد توصمت دراسة " عبد الرؤوف الضبع " تحتاج إلى مستوى تعميمي عالي.

دراسة " عال مصطفى وعزة من آباء األطفال العاممين أميين، كما أثبتت  %89نسبة 

 أن نسبة  2كريم "

من األميات أميات وقد توافقت ىذه  %6;من آباء المبحوثين ىم أميون و 83%,;8

الدراسات مع دراستنا والتي توصمت إلى أن تدني المستوى التعميمي لألطفال العاممين 

 .ظاىر لمعيان. إضافة إلى انتشار األمية لدى آباء المبحوثين 

 

                                                           

.5336والنشر، اإلسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة 4عبد الرؤوف الضبع، عمم االجتماع العائمي، ط  1  

عال مصطفى وعزة كريم، عمل األطفال في المنشات الصناعية الصغيرة، المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية،  5
 القاىرة
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 ة اإلجتماعية لألولياء:.الحال1.4

و تقاسمت األسر بين يتبين لنا أنالتي قدميا حاالت الدراسة انطالقا من المعطيات 

وىذا يدل عمى أن أىم نوع من أنواع العالقات  الرابط الزواج و التفكك األسري مناصفة.

ح المكونة داخل األسرة ىي عالقة الزوج بالزوجة فكمما كانت العالقات متينة كمما أصب

جو األسرة مجاال نفسيا مريحا لألبناء وينجح أفرادىا في أداء وظائفيم وأما إذا كانت 

ىذه العالقة سيئة كانت النتيجة عمى األبناء أسوء، ونرى أنو ليس بالضرورة أن يكون 

 التفكك األسري ىو الدافع الذي يؤدي بالطفل إلى العمل.

 .دوافع عمالة حاالت الدراسة :5

ر مثال ىنا الغالبية من المبحوثين قد توجيوا إلى ميدان العمل بسبب الفقيتضح لنا أن   

َأَنا ِكي َراِني َنْخَدْم ْوْنِبيْع  »سنوات(=  43)ذكر، 34صرح المبحوث في المقابمة رقم 

 »سنة(=  45)أنثى، 35أما المقابمة رقم  « ِغيْر َباْش ْنَعاَوْن َواْلِدْيا ِفي َمْصُروْف الَدارْ 

، مع العمم أن أسر المبحوثين « ا ْشِوَية ْصِعيَبة اَلَخَتْرْش َشْيِرَية تَاْع َباَبا ْقِميَمةْحَياْتنَ 

سوف يعتمدون عمى المال الذي يحصل عميو الطفل العامل من أجل رفع مستواىا 

 تم ذكره من طرف المبحوثين ىوأما السبب الثاني الذي  وىي ستة حاالت،المعيشي 

 حصيل الدراسي. نستنتج أن السبب الرئيسي لعمالة األطفال التفكك األسري وضعف الت
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يرجع إلى الفقر، فتدني المستوى االقتصادي لألسرة يعود بالضرر عمى أفرادىا فيخمق 

صعوبات من بينيا عدم القدرة عمى تمبية حاجيات الطفل ومستمزماتو وىنا الطفل ال 

ت والمجوء إلى العمل في يجد أمامو سوى البحث عن أي وسيمة لتحقيق ىذه المتطمبا

بعض النشاطات التجارية والخبرة، في بعض األحيان تحدث ظروف محرجة لألسرة 

تجعميا تبحث عن أي مصدر من مصادر العيش، ففي بعض األحيان أو الحاالت 

يتعطل رب األسرة عن العمل إما مجبرا أو إراديا، وفي حاالت أخرى قد يكون رب 

األفراد حيث ال يكتفي دخمو لسد حاجات أسرتو، األمر األسرة معيال لعدد كبير من 

الذي يدفع بو إلى االستعانة بموارد جديدة لسد ىذا االنخفاض عن طريق تشغيل 

 األطفال.

 :الوضعية االقتصادية لألسرة.1.5

مقارنة باألسر و التي تمثل سبع حاالت وىي أن انخفاض الدخل الشيري ألسرة الطفل  

. ونستنتج أنو كمما كان الدخل العائمي مرتفعا كانت ثة حاالتمتوسط ثالالتي تتقاضى 

األسرة قادرة عمى سد حاجات أفرادىا وكمما كان منخفضا أو متدنيا نقصت رعايتيا 

 وتمبيتيا لحاجات األطفال.
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نجد أنو إذا كان في المستوى المعيشي لألسرة فسوف ينعكس ذلك عمى أفرادىا وال سيما 

واىا االقتصادي يخمق لمطفل عدة صعوبات منيا سوء عمى األطفال، فضعف مست

المعيشة وعدم القدرة عمى تمبية حاجاتو ومستمزماتو الدراسية، األمر الذي قد يدفع بو 

 إلى سوق العمل لسد العجز الحاصل وتمبية حاجاتو البيولوجية والشخصية.

ع عمالة وأخيرا نستطيع أن نقول بأن ىذه الدراسات السابقة التي تناولت موضو  

األطفال والتي أجراىا بعض الباحثين والييئات األجنبية والعربية والجزائرية، قد 

ساعدتني في عرض وتحميل نتائج الدراسة، والوصول إلى الكشف عن العالقة بين 

 الظروف المزرية لألسرة وخروج الطفل إلى العمل.

 :نتائج الدراسة.6

كبيرا السيما في ظل التغيرات االقتصادية  عرفت ظاىرة عمالة األطفال توسعا وانتشارا 

واالجتماعية، فقد أصبحت تعج بأطفال يمارسون الكثير من النشاطات االقتصادية 

خاصة التجارة منيا بيع الخبز واألكياس البالستيكية وبيع السكاكر...وتبين لنا أن 

 فسياممارسة مختمف ىذه النشاطات تشكل تعقيدا وخطورة عمى صحة الطفل جسميا ون

 ومن ىذا تساءلنا عن األسباب والدوافع الحقيقية التي تؤدي بيؤالء األطفال إلى سوق 



57 

 

 الميداني لمدراسة  بالجان                                        : لثثاالفصل ال
العمل في سن مبكر. ومن خالل دراستنا الميدانية وتحميل البيانات في جداول تمكنت 

الدراسة من الوصول إلى مجموعة من النتائج اليامة المرتبطة بموضوع الدراسة. حيث 

 العتماد عمى بناء ثالث فرضيات=انطمقنا في دراستنا با

 وجود عالقة بين المستوى المعيشي وعمالة األطفال.                                         الفرضية األولى:  

أسفرت نتائج الدراسة أن معظم المبحوثين ينتمون إلى أسر ذات مستوى اقتصادي  -

الين، أما األميات فأغمبين متدني، ألن أغمب اآلباء يمارسون أعمال بسيطة أو بط

أوضحت الدراسة أن ىناك ضعف كبيرا في مداخل أسر المبحوثين  -ماكثات بالبيت.

وبالتالي فإن معظم المبحوثين أعربوا عن عدم كفايتو، وعميو فإن انتشار ظاىرة األطفال 

تكون وسط األسر ذات المدخول الضعيف والذي ال يكفي لسد حاجيات ومتطمبات أفراد 

رة.                                                                                 األس

أشار أغمب المبحوثين إلى عدم وجود مداخل أخرى ألسرىم إال نسب قميمة وىذا يدل  -

عمى أن أسر المبحوثين تعيش في ظروف اقتصادية صعبة من خالل ما سبق يتضح 

ى قد تحققت وىذا يثبت أن ىناك عالقة بين المستوى أن معظم مؤشرات الفرضية األول

    .المعيشي لألسرة وخروج الطفل لمعمل
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 وجود عالقة بين التفكك األسري وعمالة األطفال.                              الفرضية الثانية:

المبحوثين يعيشون في أسر متماسكة توصمت الدراسة إلى أن الغالبية القصوى من -

 حيث دلت الدراسة الميدانية أن أغمب أباء وأميات األطفال العاممين عمى قيد الحياة. 

ينحدرون من األسر من األطفال العاممين  أن نصف الحاالتقد أشارت الدراسة -

ع طالق بين الوالدين، ويجمع كل األطفال العاممين أنيم يختارون العيش م مفككة أي

الوالدة ألنيا مصدر الحنان والرعاية والدفء ويعترف جميع المبحوثين أن عالقتيم مع 

 أمياتيم ىي عالقة محبة واحترام. 

ومن خالل ما سبق تبين لنا أن بعض مؤشرات الفرضية الثانية لم تتحقق وىذا فيما -

و يخص مؤشر الطالق أو تفكك األسرة لم تكن أغمبية الحاالت، غير أن الوفاة أ

الطالق في األسرة كدافعين لخروج الطفل لمعمل  لم يكن فقط في ىذا النموذج من 

األسر بل في األسر العادية التي تتميز بالرابط االجتماعي، وعميو فإن ىذا يثبت أنو ال 

 توجد عالقة بين التفكك األسري وخروج الطفل لمعمل. 

 موالدين.وجود عالقة بين المستوى التعميمي ل الثالثة: يةالفرض
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لقد تبين أن الغالبية القصوى من األطفال العاممين ال يزاولون الدراسة وذلك بنسبة -

 تصل إلى بينما أن نسبة ضئيمة منيم متمدرسون.                                                         

  الغالبىو تبين الدراسة أن المستوى التعميمي لممبحوثين في المستوى االبتدائي -

 المتوسطة.  ويمييا المستوى

أقامت نتائج الدراسة أن معظم المبحوثين ينتمون إلى أسر حيث يتميز فييا اآلباء -

بالمستوى التعميمي المنخفض فمعظميم ال يمتمكون المؤىالت العممية والفكرية التي 

 تساعدىم عمى مواجية مصاعب واحتياجات األسرة. 

أكثرىن أميات وقد و توى التعميمي لألميات منخفض جدا أشارت الدراسة إلى أن المس-

 كان ذلك دافعا أساسيا لخروج الطفل نحو العمل. 

كشفت نتائج الدراسة أن انخفاض المستوى التعميمي لألولياء جعميم ال ييتمون -

 بالمستقبل التعميمي ألبنائيم مما يؤثر سمبا عمى مستقبل الطفل. اتضح أن الفوائد

 ا األطفال من ذىابيم لمعمل في سن مبكرة ىي= التي استفادتي 
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الحصول عمى المال لمساعدة األسرة في تحمل المسؤولية لمحصول عمى خبرة االعتماد 

عمى النفس. ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن أغمب مؤشرات الفرضية الثالثة قد تحققت 

 فل لمعمل.مما يؤكد عمى وجود عالقة بين المستوى التعميمي لألسرة وخروج الط

ومن خالل عرضنا لنتائج الدراسة المتوصل إلييا نصل إلى خروج الطفل لمعمل في  

سن مبكرة يعود إلى تدىور المستوى المعيشي، والتفكك األسري الذي ينتشر في الوسط 

 األسري إضافة إلى تدني المستوى التعميمي لألسرة.      
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  الثالثالفصل خالصة       

البحث توصمنا إلى أن ظاىرة عمالة األطفال تعتبر من المشاكل المعقدة  اذمن خالل ى
والمتشبعة األسباب، نظرا لكونيا تنطوي عمى العديد من العوامل واألسباب، منيا مل 

 ىو اجتماعي ومنيا ما ىو خاص بالظروف المزرية لألسرة.
عوبات والنقائص فعمالة األطفال واقع اجتماعي قائم في مجتمعنا الجزائري، نظرا لمص

التي يواجييا أفراد المجتمع اليوم، عمى جميع األصعدة االجتماعية واالقتصادية 
 والتعميمية والتي ساىمت بدرجات متفاوتة في وجود ىذه المشكمة.

فخروج الطفل لمعمل في سن مبكرة ووضعو في عالم البالغين قبل األوان، يعد لموىمة 
ة البشرية السوية. ألن الطفولة ىي مرحمة تحتاج األولى أمر غير مستحسن لدى الطبيع

إلى العناية والرعاية وليس إلى اإلىمال والتعب، إضافة إلى أن عمالة األطفال تعتبر 
أمرا مخالفا ألبسط حقوق اإلنسان في الحياة، فالطفل الذي يشكل بداية المجتمع ولبنتو 

نو من حقوقو ىضم لحقوق األولى وثروة األمة والمستقبل، تعد اإلساءة إليو وحرما
المجتمع، وتيديد لمستقبمو وتطوره وازدىاره، بسبب فقدانو لموارده البشرية، ولذلك بات 
واضحا أمامنا أننا بحاجة إلى أن نتجاوز األقوال إلى األفعال، وذلك بوضع خطة 
مدروسة تشترك فييا كل القوى الفاعمة، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية 

ك بمعالجة واحتواء مختمف المشاكل التي تعاني منيا أسر األطفال العاممين، وذلك وذل
بتوفير عناصر البقاء وظروف النماء وىذا لحماية ىؤالء األطفال، وحل مشكالتيم 
والعمل عمى استخدام طاقاتيم في إطار البناء ال اليدم، وبالتالي نكون قد ميدنا الطريق 

 ضنقاإسس العدالة واالستقرار، ونكون قد نجحنا في أماميم لبناء المجتمع وفق أ
                                                                                           مستقبل األطفال والمجتمعات بل واإلنسانية جمعاء.                                                                               
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                                         : العامةالخاتمة 
 العامةخاتمة ال 

 عمالة األطفاللقد حاولنا من خالل دراستنا ىذه التقصي حول حقيقة ظاىرة     

وعالقتيا بالظروف األسرية وىذا بارتكازنا عمى جانبين أساسين الممثمين في الجانب 

معمومات التي والذي اعتمدنا فيو عمى الكتب والمراجع لتحديد المعارف وال ،النظري

ثم انتقمنا إلى الجانب الميداني حيث أجرينا دراستنا عمى عينة ، تخدم موضوع الدراسة

أطفال عاممين، وذلك بإجراء مقابالت معيم وطرح مجموعة من األسئمة ثم  43قواميا 

تحصمنا عمى إجابات المبحوثين التي قمنا بتفريغيا في جداول وتحميميا لموصول إلى 

وقد ىدفت دراستنا إلى إبراز أىم العوامل التي  ،يات الثالث المنطمق منياالنتائج الفرض

تدفع الطفل إلى العمل في سن مبكر والتي في نفس الوقت تؤدي إلى تفاقم ىذه الظاىرة 

 ووضعو في عالم البالغين قبل األوان. ،وانتشارىا في المجتمع عامة وعند الطفل خاصة

لثالثة( وفرضية الثانية لم اضيتين قد تحققتا )األولى و وعمى اثر ما سبق، قد تبين أن فر  

 تتحقق، ىي كاآلتي = 

تدني المستوى االقتصادي لألسرة وانخفاض دخل العائمي يجعل األطفال يشتغمون من -

 .أجل المساعدة لسد حاجيات الضرورية كاألكل والشرب، والتداوي..
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                                         : العامةالخاتمة 
عميمي لألب أو األم ساىم في المستوى التعميمي لألولياء سواء تدني المستوى الت -

تييئة الظروف التي تدفع بالطفل لاللتحاق بالعمل و عدم الرغبة بالتمدرس وأيضا عجز 

 الوالدين لتوفر الجو المناسب في البيت لمدراسة وتشجيع عمى ذلك.   

أما الفرضية الثانية التي لم تتحقق بسبب عدم تأثير التفكك األسري في خروج إلى  

فأغمب األسر كانت تتميز بالنموذج المستقر وتواجد كال الوالدين  بة لمطفل،العمل بالنس

وىذا يدل عمى أن اإلعالة ال ترتبط بوجود األم كربة األسرة فقط، بل تعاني بعض 

األسر من تدىور في مستواىا المعيشي حتى في وجود العائل وىو األب فيو يحتاج 

 عمل المبكر.                                                                                           إلى ال فيمجئونالمساعدة من ابنو أو ابنتو 

وأخيرا يمكن القول أن األطفال المشتغمين يعانون من انتياكات جسيمة ومتعددة  

أننا نستطيع أن ىو لحقوقيم كما أن فرص نموىم مستمبة. إن الصعوبة التي تواجينا 

وندليا حموال كاممة ألن الحمول الجزئية ال يمكنيا  االظاىرة ال نستطيع أن نواجيي نمتمس

أن تقضي عمى تمك الظاىرة، لذا عمينا أن نعتمد عمى الحمول والتوصيات المتكاممة 

 وليست مجزئة لنتمكن من تحجيم الظاىرة ثم القضاء عمييا بجانبيا السمبي . 
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                                         : العامةالخاتمة 
 :التوصيات واالقتراحات

جراءات مناسبة لمحد من انتشار ظاىرة عمالة األطفال.                                           اتخاذ ت - دابير وا 

رفع من قيمة العقوبات المالية المحددة من القانون الجزائري المتعمق بتشغيل  -

 األحداث.                              

يا وذلك بإعداد برامج إعالمية تكفل لمحد االىتمام باألسرة وتنويعيا ثقافيا واجتماع - 

 من التصدعات األسرية.         

تأمين فرص العمل لألولياء لإلسيام في الحد من دخول مزيد من األطفال إلى  - 

 سوق العمل. 

تأكيد عمى إلزامية التعميم عمى أقل حتى نياية المرحمة اإلعدادية وفرض العقوبات  -

 ولياء األمور.عمى من ال يمتزم بذلك من أ

 المتابعة التربوي والصحة لمطفل ومنعو من التشرد والضياع وانحراف المبكر. -
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 ىل عممك دائم أم مؤقت؟. 1س
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 موالدين؟ما ىو المستوى الدراسي ل. 7س
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