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 مشكمة الدراسة
ف هشكمة عهالة األطفاؿ أصبحت اآلف بهثابة قىبمة هوقوتة تٍدد ىسيج إ

 عف اآلثار االجتهاعية أهاـ التىهية االقتصادية فضالً  اً و تقؼ عائق وكياف الهجتهع
خمفٍا والتي تمحؽ باألطفاؿ ىتيجة حرهاىٍـ في عيش طفولة سعيدة والىفسية التي ت

وفي هٍف هتعددة  وفي هواقع هختمفة و ىٍاراً  حيث أف ٌؤالء األطفاؿ يعهموف ليالً 
الطفؿ حيث  هىٍا هٍف عادية وأخرى هٍف قاسية لمغاية ، تحتاج إلى جٍد كبير هف

لمقاىوف الدولي  اؿ تعد خرقاً ال تتىاسب هع البىية الجسدية لً ورغـ أف عهالة األطف
فإف الكثيريف في الهجتهعات العربية وخاصة هحافظة  دهياط  يعتقدوف أف عهؿ 
األطفاؿ ٌو أهر طبيعي بؿ وضروري لتىشئة الطفؿ تىشئة تهكىً هف االعتهاد عمى 
ىفسً في الهستقبؿ. بؿ إف ٌىاؾ هف يذٌب إلى أبعد هف ذلؾ في استحساف ضرب 

هها أدى  أقوياء في الهستقبؿ ؿ لتأديبٍـ كي يصبحوا رجاالً أصحاب العهؿ لألطفا
 .  وجود  فجوة بيف الهعرفة بقضية عهالة األطفاؿ وبيف الههارسة والسموؾلى  إ

وىظرًا لخطورة ٌذا األهر فقد تىبً عقالء العالـ ، فرفعوا أصواتٍـ هىذريف 
ت الدولية التي وىادوا هحذريف ، لها الحظوي هف تفاقـ الهشكمة فجاءت اإلعالىا

قررت حقوقًا هحدودة لمطفؿ والتي كاىت البداية الحقيقية في لفت أىظار العالـ إلى 
وقد تهثمت ٌذي اإلعالىات في  إعالف جىيؼ لحقوؽ الطفؿ  ، الطفولة وقضاياٌا

ـ ، كأوؿ وثيقة تعترؼ لمطفؿ بهجهوعة هف الحقوؽ ودعت الهجتهع 4991عاـ 
ا ، ثـ أصدر  ت األهـ الهتحدة بعد ذلؾ عف طريؽ الجهعية العاهة الدولي إلى تعزيٌز
ـ ، والذي اىطوى عمى قدر أكبر هف حقوؽ 4999إعالف حقوؽ الطفؿ في عاـ 

الطفؿ ، وعكس اٌتهاـ الهجتهع الدولي عف طريؽ األهـ الهتحدة باألطفاؿ وهف ثـ 
همت في طياتٍا الكثير هف الحموؿ ت االتفاقيات التي حتوالت اإلعالىات وصيغ

مقضايا الهرتبطة بحقوؽ الطفؿ في العالـ ، وكاف هف أٌهٍا حهاية حقوؽ الطفؿ ل
في أثىاء تشغيمً في الهٍف والحرؼ ، وجاءت تمؾ االتفاقيات بضوابط  هىظهة 
لعهؿ الطفؿ  ، وطالبت بمزوـ سف القواىيف الهىسجهة هع تمؾ اإلعالىات هف قبؿ 
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ت هف خالؿ هوادٌا التفريؽ بيف الدوؿ األعضاء في هىظهة العهؿ الدولية ، وحاول
  .لً أثىاء تشغيمً  عهؿ الطفؿ وضوابطً ، وبيف عهالة الطفؿ والتي تعد استغالالً 

عٍد هولها كاىت عهالة األطفاؿ تعد اىتٍاكًا جسيهًا لحقوؽ اإلىساف بشكؿ عاـ فإف ال
ـ تعرض لهوضوع  4911الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتهاعية والثقافية لعاـ 

الة الطفؿ وطالب الدوؿ األطراؼ بضرورة اتخاذ اإلجراءات الخاصة لحهاية عه
ف تشهؿ ٌذي أوهساعدة األطفاؿ هف االستغالؿ االقتصادي واالجتهاعي عمى 

اإلجراءات فرض العقوبات القاىوىية عمى هف يقوـ باستخداهٍـ في أعهاؿ تمحؽ 
  4األذى بأخالقٍـ  وصحتٍـ 

ؼ عف الدور الذى تمعبً وسائؿ االتصاؿ تكهف هشكمة الدراسة في الكشو 
 الشخصي واالتصاؿ الجهاٌيري في التوعية  بقضية عهالة األطفاؿ

 وعمى ذلك يمكن تحديد مشكمة الدراسة في التساؤل التالي :

كال هف وسائؿ االتصاؿ )الشخصي والجهاٌيري( في التوعية  دورها 
 ؟ بقضية عهالة األطفاؿ

  أهمية الدراسة

 ريةاألهمية النظ

ػا  ترى الباحثة أف تسميط الضوء عمى  التوعية بهشكمة عهالة األطفاؿ وآثاٌر
وسػػائؿ االتصػػاؿ الشخصػػي والجهػػاٌيري  يػػؤدي   السػػمبية عمػػى الهجتهػػع هػػف خػػالؿ

ترسيخ  القيـ والهبادئ اإليجابية،  وتغيير الهفاٌيـ الخاطئة و رفع هستوى الوعىإلى 
الهبكر في سوؽ العهؿ  خاصة و أف ٌػذي لدى األسر حتى ال تدفع أطفالٍا لمدخوؿ 

الدراسػػػػة تقػػػػـو عمػػػػى إثػػػػراء الهعرفػػػػة العمهيػػػػة الهرتبطػػػػة بتبصػػػػير الهجتهػػػػع  بهخػػػػاطر 

                                                                                      
دراسة ٌادي سياؼ فىيس الشٍراىي ، " الهسئولية الجىائية عف تشغيؿ األطفاؿ في الىظاـ السعودي  4

، ) جاهعة ىايؼ لمعمـو األهىية ، كمية الدراسات  الة هاجستيررستأصيمية هقارىة بالهواثيؽ الدولية " ، 
 3،  9( ، ص 9242العميا  ، 
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ا فػػػي العػػػادات  وأضػػػرار هشػػػكمة عهالػػػة األطفػػػاؿ التػػػي تعػػػد هشػػػكمة هعقػػػدة لٍػػػا جػػػذوٌر
 والتقاليد والثقافة وهستوى الىهو االقتصادي واالجتهاعي . 

 األهمية التطبيقية 

الباحثػػة فػػي اسػػتخداـ ىتػػائج ٌػػذي الدراسػػة فػػي حػػؿ الهشػػكالت الهرتبطػػة تأهػػؿ 
لمقضػػػاء عمػػػى الفجػػػوة بػػػيف الهعرفػػػة بقضػػػية عهالػػػة األطفػػػاؿ وبػػػيف بعهالػػػة األطفػػػاؿ 
 . الههارسة والسموؾ
 أهداف الدراسة

                 تػػأثير كػػال هػػف وسػػائؿ االتصػػاؿ  تٍػػدؼ الدراسػػة الحاليػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى 
كػال  هػف وجٍػة ىظػر  فى التوعية بقضية عهالػة األطفػاؿ لجهاٌيري (الشخصي وا )

 وصاحب العهؿ ( ، ولى أهري، ) الطفؿ العاهؿ  هف

وفي إطار ٌذا الٍدؼ تسعى الدراسة إلى تحقيؽ أٌداؼ أخرى جزئية يهكػف 
 عرضٍا كالتالي: 

عمى الوسيمة األكثر تأثيرًا فى ىشر الهعموهات فى التوعية بقضية  التعرؼ  -4
 لة األطفاؿ عها

الوسيمة األكثر تأثيرًا فى تعديؿ االتجاٌات والسموكيات فى التوعية  عمى التعرؼ -9
 بقضية عهالة األطفاؿ 

وسائؿ االتصاؿ لكال هف  تعرض األطفاؿ العاهميف الكشؼ عف أىهاط  -3
 الجهاٌيرى الشخصى و 

 الخصائص الديهغرافية لألطفاؿ العاهميف التعرؼ عمى   -1
  وفظروؼ العهؿ التى يعيشٍا األطفاؿ العاهمخصائص التعرؼ عمى   -9
 العادات والتقاليد والعواهؿ الثقافية الهرتبطة بعهالة األطفاؿ التعرؼ عمى   -1
  العاهؿ الهستوى التعميهى ألسرة الطفؿالتعرؼ عمى   -7
 وأسرتً  العاهؿ الخصائص الصحية لمطفؿالتعرؼ عمى   -8
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 أسرتًو  العاهؿ الخصائص االقتصادية لمطفؿالتعرؼ عمى   -9

 الدراسات السابقة 
والعاهػػػػة عػػػػف  واالستقصػػػػاء فػػػػي الهكتبػػػػات الخاصػػػػة ، هػػػػف خػػػػالؿ البحػػػػث ،

دراسات تتعمؽ بهشكمة  الدراسة الحالية وجدت الباحثة ىدرة فػي الدراسػات التػي تػربط 
، عمػػى حػػد  وقضػػية عهالػػة األطفػػاؿ ، وسػػائؿ االتصػػاؿ الشخصػػى والجهػػاٌيرى  بػػيف

 .ة بعض الدراسات الهشابٍة عمـ الباحثة ، وتستعرض الباحث
 (م2001) Ruggles, Brock Jensen دراسة  .1

بعىواف " عهالة األطفاؿ بيف أسر الهٍاجريف االيطالية في الواليػات الهتحػدة هػف  -
 " 4932:  4882عاـ 

استكشػػػاؼ األسػػباب الكاهىػػػة وراء عهالػػػة األطفػػػاؿ لػػػدى ٌػػدفت الدراسػػػة إلػػػى 
، اسػػػػتخدهت الدراسػػػػة الهػػػػىٍج الوصػػػػفى ، أهػػػػا األدوات  سػػػػر الهٍػػػػاجريف االيطػػػػالييفأ

، وتػـ تطبيقٍػا عمػى عيىػة هػف األطفػاؿ العػاهميف هػف البحثية الهسػتخدهة )الهقػابالت(
 االيطالييف الهٍاجريف

 -وتوصمت الدارسة إلى العديد هف الىتائج هف أٌهٍا :

أغمبٍـ كاىوا يفضموف هكافآت يف أف األطفاؿ العاهميف هف االيطالييف الهٍاجر  -
 العهؿ عمى عقبات الدراسة داخؿ حجرة الفصؿ

ـ فييشعروف بالفخر ألىٍـ ساٌهوا أف األطفاؿ العاهميف  -  4رفاٌية أسٌر
 Archampong, Elizabeth Archampongma," (2001) دراسة  .2

 "غاىا : دراسة وتقييـ ىقدي فاؿ فىتأثير قواىيف عهؿ األطبعىواف " -

                                                                                      
1 Ruggles, Brock Jensen,  "Child labor among Italian immigrant families in the 

United States, 1880—1930" , M.A., ( Arizona State University, 2001) 
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فحص العواهؿ الهسئولة عف استهرار وزيادة ىسبة عهالة لى إ ٌدفت الدراسة
استخدهت الدراسة الهىٍج ،  غاىا وها يهكف عهمً لعالج الهوقؼ فياألطفاؿ 
 أها األدوات البحثية الهستخدهة )تحميؿ الهضهوف(الوصفى 

 -ٌهٍا :وتوصمت الدارسة إلى العديد هف الىتائج هف أ

عمى هشكمة عهالة األطفاؿ الههارسات والعواهؿ  أف أعظـ العواهؿ تأثيراً  -
 االجتهاعية والثقافية 

تاحة الفرص لمتعميـ السميـ   -  هشاكؿ جودة التعميـ وا 

 4وجود قوة لتىفيذ القاىوف بفاعمية إلىاالفتقار  -
 Otis And others  (2001) دراسة .3

 تركيز عمى رفاٌية الطفؿدراسة بعىواف عهالة الطفؿ  تجاٌؿ ال -

سػػػتخداـ الهسػػػتهر لػػػى ببحػػػث العواهػػػؿ التػػػي تسػػػاٌـ فػػػي االإٌػػػدفت الدراسػػػة 
سػػاليب الههكىػػة لمقيػػاـ بهقاوهػػة ٌػػذي الههارسػػات العهاليػػة بٍػػدؼ لعهالػػة االطفػػاؿ واأل

طفػػػػاؿ فػػػػي الواليػػػػات الهتحػػػػدة اإلصػػػػالح و تقػػػػـو الدراسػػػػة بهىاقشػػػػة قضػػػػية عهالػػػػة األ
 9االهريكية 

 Post, David (2001)  دراسة .4
 دراسة بعىواف التربية والتعميـ وهفارقة عهالة االطفاؿ اليوـ -

طفػػػاؿ الشػػػوارع، السياسػػػة العاهػػػة حػػػوؿ أتقػػػـو ٌػػػذي الدراسػػػة بهىاقشػػػة قضػػػية 
ىهػػػاط أقضػػػية عهالػػػة الطفػػػؿ، رفاٌيػػػة الطفػػػؿ، ىسػػػبة االلتحػػػاؽ والحضػػػور بالهػػػدارس، 

                                                                                      
1 Archampong, Elizabeth Archampongma,"The impact of child labor laws in 

Ghana: A critical assessment" , LL.M., (Queen's University at Kingston, 

Canada, 2001) 
2
  Otis And others, "Child Labor: A Forgotten Focus for Child Welfare", Child 

Welfare Journal Articles. Reports - Descriptive, ISSN 0009-4021, Sep-Oct 

2001 
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ـ فػي األ طفاؿ  عيىة الدراسة خهسة كتب حوؿ عهالػةىواع عهؿ األأو  طفػاؿ تػـ ىشػٌر
  92224و 4997فترة تتراوح بيف عاـ 

  مDebabrata, Rie  (2002 )دراسة  .5

االجتهاعية واالقتصادية والقاىوىية لههارسات  األبعادبعىواف " ال وقت لمعب : 
 "الٍىد  فيعهالة الطفؿ 

االجتهاعية واالقتصػادية والقاىوىيػة األبعاد عمى التعرؼ  لى إٌدفت الدراسة 
فػػى  حيػػاة األطفػػاؿ العػػاهميف أىفسػػٍـ وكيػػؼ تػػؤثر عمػػى ردود أفعػػالٍـ تجػػاي الظػػروؼ 

أهػػا الدراسػػة الهػػىٍج الهقػػارف  اسػػتخدهت الهحيطػػة بٍػػذي الفئػػات الهتهيػػزة هػػف األطفػػاؿ
 طفػػػػالً  12وتػػػػـ تطبيقٍػػػا عمػػػػى عيىػػػػة هػػػػف  األدوات البحثيػػػة الهسػػػػتخدهة )الهقػػػػابالت(

ـ تحديدا عاهالً  : األطفاؿ العاهميف بصىاعة السجاد ، هصاىع الكبريػت ، ًً  بالٍىد ٌو
أعهػػػػاؿ هىافيػػػػة لػػػػاداب ، واألطفػػػػاؿ  فػػػػيتسػػػػتغؿ  التػػػػي، األطفػػػػاؿ  الهىزليػػػػةالعهالػػػػة 

 خادهيف الرب
 -وتوصمت الدارسة إلى العديد هف الىتائج هف أٌهٍا :

 العائمياالفتقار  عمى هشكمة عهالة األطفاؿ ٌى أف أعظـ العواهؿ تأثيراً  -
 9القاىوىية  الثغراتواستغالؿ البالغيف لدى 

 م( 2002دراسة عربي عبد العزيز أحمد الطوخى ) .6

 شباعات الهتحققة"بعىواف " دوافع استخداـ األطفاؿ لشبكة االىترىت واإل -
( سػػىً 49:49ٌػػدفت الدراسػػة إلػػى دراسػػة دوافػػع وكثافػػة اسػػتخداـ األطفػػاؿ )

ة الهواقػػع التػػي يػػتـ اسػػتخداهٍا ، والهعموهػػات التػػي يسػػعوف لشػػبكة االىترىػػت ، وهعرفػػ
إليٍػػػا . تعػػػد ٌػػػذي الدراسػػػة هػػػف الدراسػػػات االستكشػػػافية ، وتسػػػتخدـ الدراسػػػة هػػػىٍج " 

                                                                                      
1
  Post, David," Education and the Child Labor Paradox Today",Comparative 

Education Review Book/Product Reviews. Journal Articles, Opinion Papers. 

ISSN 010-4086, 2001 
2
 Debabrata, Rie " No time to play: Social, economic and legal dimensions of child 

labour practices in India"  , Ph.D., (University of Essex United Kingdom, 2002) 
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الهسػػػػل بالعيىػػػػة " ، حيػػػػث تػػػػـ إجػػػػراء الدراسػػػػة عمػػػػى عيىػػػػة عهديػػػػة بأسػػػػموب التوزيػػػػع 
سػػػىة(  49:49الهتسػػػاوي بػػػيف الػػػذكور واإلىػػػاث هػػػف األطفػػػاؿ فػػػى الهرحمػػػة العهريػػػة )

هفػػػػردة هػػػػف هديىػػػػػة القػػػػاٌرة ، وتػػػػـ اختيػػػػػار العيىػػػػة هػػػػف ذوى الهسػػػػػتوى  322قواهٍػػػػا 
االقتصػػػادي الهرتفػػػع ههػػػف يسػػػتخدهوف شػػػبكة االىترىػػػت .ولقػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ صػػػحيفة 

 االستبياف لجهع البياىات هف الهبحوثيف " عيىة الدراسة ".
 -وتوصمت الدراسة إلى العديد هف الىتائج هف أٌهٍا :

لدراسة ارتفاع ىسبة األطفاؿ الذيف يستخدهوف شبكة االىترىت بصفة بيىت ا (4
% ، وجاء الذكور يستخدهوف 19بىسبة  % ثـ بصفة أحياىاً 38بىسبة  دائهة ،

شبكة االىترىت بصفة دائهة أكثر هف االىاث ، هها يؤكد اىتشار استخداـ 
 االىترىت بيف األطفاؿ رغـ حداثتٍا .

وقػػات التػػى يسػػتخدـ فيٍػػا أفػػراد العيىػػة شػػبكة االىترىػػت ، جػػاءت الفتػػرة الهسػػائية أٌػـػ األ (9
 فترة الظٍيرة . يميٍا فى أوقات غير هحددة ، ثـ الفترة الصباحية وأخيراً 

جاءت هجالت األطفاؿ أٌـ هصدر لهعموهات أفراد العيىة هف شبكة االىترىت،  (3
يميٍا األصدقاء ثـ األسرة ثـ الهدرسة ثـ الهجالت الهتخصصة ثـ الصحؼ ، 

 اإلذاعة ثـ التميفزيوف وأخيراً 
جػػاءت هعارضػػة األسػػرة الدائهػػة أٌػـػ الهشػػكالت التػػي تواجػًػ أفػػراد األسػػرة التػػي تواجػًػ  (1

أفراد العيىة الهرتبطة باستخداـ شبكة االىترىت ، يميٍا عدـ هعػرفتٍـ بأسػهاء الهواقػع ثـػ 
وؿ إلػػى اىشػػغاؿ الخطػػوط التميفوىيػػة ثػـػ اىقطػػاع التيػػار الكٍربػػي فجػػأة ثػـػ صػػعوبة الػػدخ

 4ارتفاع تكاليؼ االتصاؿ باالىترىت بعض الهواقع وأخيراً 

                                                                                      
خداـ األطفاؿ لشبكة االىترىت واالشباعات الهتحققة"  عربى عبد العزيز أحهد الطوخى ،" دوافع است 4

   9229العدد الرابع  أكتوبر / ديسهبر  –،الهجمد الثالث الهجمة الهصرية لبحوث الرأي العاـ  
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 مVan Rompaey, Veerle; Roe, and other (2002  )دراسة  .7

بعىػػواف "تػػأثير األطفػػاؿ عمػػى توصػػيؿ اإلىترىػػت بالهىػػازؿ التبىػػي واالسػػتخداـ فػػي  -
 سياؽ األسرة"

خالؿ في ٌذي الدراسة تـ تصهيـ بحث كهي وىوعى هىدهج وتـ توظيفً هف 
هقابمػػة تميفوىيػػة حػػوؿ اهػػتالؾ العػػائالت لوسػػائط إعالهيػػة وهػػف ثػػـ تػػـ تقسػػيهٍا  922

] كثافة إعالهيػة هتعػددة  إلى عائالت تقميدية ] كثافة إعالهية هىخفضة[ ) هتوسطة(
 [ )هتىوعة الوسائط( ،] كثافة إعالهية عالية [

 -وتوصمت الدراسة إلى العديد هف الىتائج هف أٌهٍا :

فى اكتساب واستخداـ اإلىترىت . وقد اتضل هف  اً ٌاه ؿ تعتبر عاهالً أف األطفا -
الهقابالت أف االتصاؿ باإلىترىت واستخداهً أصبل هوضوعًا رئيسيًا في 
هىاقشات وصراعات داخؿ األسرة هع كٍؿ هف األباء واألطفاؿ وحتى بيف 

 4األشقاء

 م(2003دراسة فايزة محمد عبد المنعم سميم جنيدي ، ) .8

 " " ىهاذج هف دراسات سابقة في هجاؿ اإلعالـ والطفولةبعىواف  -
لػػى التعػػرؼ عمػػى دور التمفزيػػوف فػػي إهػػداد أطفػػاؿ الحضػػر إٌػػدفت الدراسػػة 

والريػػػػؼ بالهعموهػػػػات الصػػػػحية هػػػػف خػػػػالؿ اختبػػػػار هسػػػػتوى الهعرفػػػػة )هجػػػػرد الػػػػوعي 
جً والهعرفة الهتعهقة( بيف أطفاؿ الحضر )القاٌرة( وأطفاؿ الريؼ )الوجً القبمي والو 

البحػػري( و التعػػرؼ عمػػى اخػػتالؼ الىسػػؽ االجتهػػاعي واالقتصػػادي ألطفػػاؿ الهديىػػة 
واسػتخدهت  والريؼ واىعكاسً عمى ها يكتسػبوىً هػف هعموهػات صػحية هػف التمفزيػوف.

 .الدراسة صحيفة االستبياف وتـ تطبيقٍا عمى أطفاؿ الحضر والريؼ 

                                                                                      
1 Van Rompaey, Veerle; Roe, and other, Children's influence on Internet Access 

at Home: Adoption and use in the family context , ( Information , 

communication and society , United Kingdom , 2002). 
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 -وتوصمت الدراسة إلى العديد هف الىتائج هف أٌهٍا :

در التمفزيوف جهيع هصادر الهعموهات الصحية األخرى بالىسبة ألطفاؿ تص -
عيىة الدراسة كها ظٍر االتصاؿ الشخصي ههثاًل في األسرة كهصدر تالي 

 لهعموهات األطفاؿ الصحية

غياب دور الهدرسة وتراجع الهدرس في الفصؿ كهصدر لهعموهات األطفاؿ  -
 الهتعمهيف الصحية.

هة الصحية لدى أطفاؿ الحضر عف أطفاؿ الريؼ ارتفاع ىسبة الهعرفة العا -
وبرزت حهالت التوعية الصحية في التمفزيوف باإلضافة إلى البراهج التمفزيوىية 

 كأٌـ األشكاؿ التمفزيوىية التي يكتسب هىٍا األطفاؿ الهعموهات.

ارتفاع ىسبة الهعرفة الصحية الهتعهقة لدى أطفاؿ الحضر عف أطفاؿ الريؼ  -
 حوظ.بفارؽ إحصائي هم

تبيف عدـ تأثير التعميـ كهتغير هستقؿ عمى هستوى الهعرفة الصحية الهكتسبة هف 
التمفزيوف حيث اتضل عدـ وجود عالقة بيف التعميـ واكتساب الهعموهات الصحية 

  4هف التمفزيوف لدى أطفاؿ الحضر والريؼ عمى السواء 

9. Satya Dewi, Elisabeth    (2003 )م 

 بعىواف " قيـ الهجتهع والتعميـ :عهالة األطفاؿ فى اىدوىيسيا " -

تحميػػؿ طبيعػػة قػػيـ الهجتهػػع الػػذي يعػػيش لػػى  التعػػرؼ عمػػى إٌػػدفت الدراسػػة 
 فػػػػي عهميػػػػة صػػػػىع القػػػػرار كبيػػػػراً  ويعهػػػػؿ فيػػػػً األطفػػػػاؿ وكيػػػػؼ تمعػػػػب ٌػػػػذي القػػػػيـ دوراً 

 ستخدهة )تحميؿ الهضهوف(أها األدوات البحثية اله التحميميةاستخدهت الدراسة 

                                                                                      

هجمة :  " ىهاذج هف دراسات سابقة في هجاؿ اإلعالـ والطفولة "،  فايزة هحهد عبدالهىعـ سميـ جىيدي 4
 جاهعة عيف شهس  ، 9223أكتوبر  ،عدد، دراسات الطفولة
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 -وتوصمت الدارسة إلى العديد هف الىتائج هف أٌهٍا :

لػػػى اتخػػػاذ القػػػرار إوتػػػأثير قػػػوى يػػػؤدى  ةأف قػػػيـ الهجتهػػػع لٍػػػا عالقػػػة هباشػػػر 
 4لى الهدرسةإبالعهؿ وليس بالذٌاب 

 Sanghera, G   (2003)دراسة  .10

وؼ دراسػػػػة بعىػػػػواف حسػػػػاب البىائيػػػػة االجتهاعيػػػػة لحقػػػػوؽ الطفػػػػؿ فػػػػي ظػػػػؿ ظػػػػر  -
 العولهة: قضية عهالة األطفاؿ في الٍىد

تسػػتخدـ ٌػػذي الدراسػػة  البىائيػػة االجتهاعيػػة لكػػى يوسػػع الىقػػاش حػػوؿ حقػػوؽ 
األطفػػاؿ وقضػػية عهالػػة األطفػػاؿ، ولكػػى يضػػع حقػػوؽ األطفػػاؿ فػػي هوضػػع االٌتهػػاـ 
وداخؿ السياؽ، وبالتالي يهكف توضيل كيفية استخداـ هفٍوـ حقوؽ اإلىساف وحقػوؽ 

لتحديد عىد هىاقشة قضية عهالة األطفاؿ عمى الصعيديف الدولى والهحمى األطفاؿ با
ػا  في الٍىد . وتقوـ الدراسة  بتحميؿ كيؼ تستخدـ ثالث هىظهات غير حكوهيػة هقٌر
ػـ بػذلؾ  هديىة دلٍى هفٍػوـ حقػوؽ األطفػاؿ لكػى تتحػدى ههارسػات عهالػة الطفػؿ، ٌو

 يشاركوف في ها وصفً الباحث بأىً ىضاؿ في جبٍتيف:

ياكػػػؿ السػػػمطة أ - وال : ٌػػػـ يسػػػتخدهوف حقػػػوؽ األطفػػػاؿ كػػػأداة لتحػػػدى عالقػػػات ٌو
واالهتيػػازات والتفرقػػة التػػى أصػػبحت جػػزءا اليتجػػزأ هػػف الحيػػاة اليوهيػػة فػػي الٍىػػد" 

 الطائفة، الطبقة، الديف والجىس" وذلؾ هف أجؿ إحداث تحوؿ اجتهاعي .

كيػؼ أف خطػاب  ثاىياً  : في ىفس الوقت قاهوا باستخداـ حقػوؽ األطفػاؿ لفضػل -
حقػػوؽ اإلىسػػاف تػػـ بىػػاؤي و اسػػتغاللً عمػػى الهسػػتوى الػػدولى بػػدوف هعرفػػة كيػػؼ 

                                                                                      
1 Satya Dewi, Elisabeth  " Community values, education and work: Child labor in 

Indonesia. The case of the household footwear sector in Cibaduyut and 

Cangkuang Kulon, Bandung" , M.A.,(University of Massachusetts Lowell, 

2003) 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


  
  للدراسةللدراسة  يياإلطار المنهجاإلطار المنهج  0303

يهكػػف أف يسػػتخدـ لكػػى يحػػدد بالضػػبط ىػػوع األىشػػطة التػػى تػػؤدى إلػػى اسػػتغالؿ 
  4األطفاؿ

 Pieris, Pamela D M (2003)دراسة   .11

 دراسة بعىواف خبرات عهؿ األطفاؿ " دراسة حالة ىوعية هتعددة األبعاد" -

لػػػػى  استكشػػػػاؼ خبػػػػرات العهػػػػؿ لػػػػدى األطفػػػػاؿ هػػػػف خػػػػالؿ إفت الدراسػػػػة ٌػػػػد
التسػػػػاؤؿ الرئيسػػػػي لٍػػػػذي الدراسػػػػة ٌػػػػو: هػػػػاذا يقػػػػوؿ األطفػػػػاؿ عػػػػف  خبػػػػراتٍـ الحياتيػػػػة.

الدراسػة األطفػاؿ العػاهميف خػالؿ العػاـ الدراسػي  ةعىيػ تجاربٍـ وخبػراتٍـ فػي العهػؿ .
ـ هػػف  هػػف هىطقػػة دىفػػر  سػػىة 49ألػػى  49خهسػػة ذكػػور وخهػػس إىػػاث تتػػراوح أعهػػاٌر

فػػػػي كولػػػػورادو العاصػػػػهة ، اسػػػػتىد اإلطػػػػار التحميمػػػػي لمدراسػػػػة عمػػػػى ثػػػػالث فرضػػػػيات 
ي االفتراض التقميػدي، االفتػراض الوقػائى ، االفتػراض التحػرري.   ايدلوجية أساسية ٌو

 طفاؿ أثىاء العهؿ والتى وضحت درجات وىوعية االستهاع لأل

ظر إلػى هركػز السػمطة، ٌػؤالء كها وضحت األدوار التى استخدهت األطفاؿ بالى -
  9فو األطفاؿ كاىوا يقوهوف بأدوار عادة هايقـو بٍا الكبار البالغ

 ( 2004)دراسة منال محمد عباس سعد  .12

 "األبعاد االجتهاعية والبيئية لعهالة الطفاؿ " بعىواف  -

اسػػػتٍدفت الدراسػػػة  الكشػػػؼ عػػػف األبعػػػاد االجتهاعيػػػة وااليكولوجيػػػة لظػػػاٌرة 
هديىػػة اإلسػػكىدرية كهجتهػػع حضػػري . اسػػتخدـ الهػػىٍج الوصػػفي ألطفػػاؿ فػػي اعهالػػة 

واستعيف بأسموب الهسل االجتهاعي وتـ تصهيـ استهارتي استبياف لألطفاؿ العاهميف 
ـ واشػػتهمت العيىػػة عمػػى  هفػػردة هػػف  422هفػػردة هػػف األطفػػاؿ و 922وألوليػػاء أهػػوٌر

                                                                                      
1 Sanghera, G," A social constructionist account of children's rights under the 

conditions of globalisation: the issue of child labour in India"  Ph.D.  

(University of Bradford United Kingdom , 2003 
2
  Pieris, Pamela D M," Children's work experiences: A qualitative, multiple 

case study", Ph.D,( University of United States– Colorado,2003) 
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ـ ، تىػػاوؿ البحػػث البػػدايات األولػػى لظػػاٌرة عهالػػة األ طفػػاؿ وتػػـ التحميػػؿ أوليػػاء أهػػوٌر
السوسػػػػيولوجي لظػػػػاٌرة عهالػػػػة األطفػػػػاؿ ، واسػػػػتعرض األبعػػػػاد البيئيػػػػة واالجتهاعيػػػػة 
لمظػػػاٌرة واإلطػػػار القػػػاىوىي والتشػػػريعي لعهالػػػة األطفػػػاؿ . توصػػػؿ البحػػػث إلػػػى تعػػػدد 
األبعاد االجتهاعية والبيئية الهؤثرة في عهالة األطفاؿ ويأتي في هقدهتٍا قرب هكػاف 

اىتشػػار الػػورش والهصػػاىع هػػف هىطقػػة السػػكف كهػػا يػػؤثر التسػػرب العهػػؿ هػػف السػػكف و 
الهدرسػػػي عمػػػى الظػػػاٌرة حيػػػث اتضػػػل ارتفػػػاع ىسػػػبة التسػػػرب فػػػي هىطقتػػػي الدراسػػػة 

   4ويرتبط خروج الطفؿ لسوؽ العهؿ بهدى إدراؾ أسرتً ألٌهية التعميـ وقيهتً

 Leonard, Madeleine  (2004 )دراسة .13

هالت أطفػػاؿ فػػي العهػػؿ تػػؿ حػػوؿ حػػؽ األطفػػاراء األأدراسػػة بعىػػواف هشػػاٌدات و  -
ىعكاسات هف بمفاست  وا 

طفػاؿ فيهػا يتعمػؽ بحقٍػـ فػي تجاٌػات األاراء و ألػى  فحػص إٌدفت الدراسة  
سػػىة  49يبمػػم هػػف العهػػر  طفػػالً  919دلػػى بٍػػا أالتعميقػػات التػػي  العهػػؿ عيىػػة الدراسػػة

ابالت بىت وهق 38ولد  91حوؿ عهالة الطفؿ هدعوهة بهجهوعة هف الهقابالت هع 
 9تمهيذ عاهؿ 49هسجمة هع 

 Heesterman-van der Maën, W. H (2004 )دراسة  .14

 دراسة بعىواف  عهالة األطفاؿ في الهجتهعات الغىية -

لػػػى تتبػػػع تػػػأثير إٌػػػدفت الدراسػػػة  تػػػأثير القػػػاىوف عمػػػى الهواقػػػؼ والههارسػػػات
القػػػػػاىوف عمػػػػػى الههارسػػػػػات والهواقػػػػػؼ الهؤسسػػػػػية الهعىيػػػػػة بعهالػػػػػة األطفػػػػػاؿ، وذلػػػػػؾ 

                                                                                      
)جاهعػػة  رسػػالة هاجسػػتير هىػػاؿ هحهػػد عبػػاس سػػعد ، " األبعػػاد االجتهاعيػػة والبيئيػػة لعهالػػة الطفػػاؿ " ،  4

 ـ(  9221اإلسكىدرية ، كمية اآلداب ،
2
 Leonard, Madeleine, Children's Views on Children's Right to Work: 

Reflections from Belfast, Childhood: A Global Journal of Child Research. v11 

n1 Feb 2004 Sage Publications 
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باستخداـ الهىٍج الهقارف. تقوـ الدراسػة باستكشػاؼ ٌػذي العالقػة الهتداخمػة فػي ثالثػة 
  4هف الدوؿ الغىية،واحدة هف الواليات الهتحدة ، ٌولىدا ،جزيرة اروبا

 Winsvold, Aina Iren  (2004 )دراسة  .15

 اليػة كارىاتاكػادراسة بعىواف  تعبئة األطفاؿ العاهميف: دراسة لػثالث ىقابػات فػي و  -
 . الٍىد ،

طفػػاؿ العػػاهميف فػػي ستكشػػافية تػػدور حػػوؿ ثػػالث ىقابػػات هختمفػػة لألادراسػػة 
ثير وىتػػػػائج أستكشػػػاؼ تػػػػاواليػػػة كارىاتاكػػػػا جىػػػوب الٍىػػػػد. الٍػػػدؼ العػػػػاـ لمدراسػػػة ٌػػػػو 

حتهػػاالت حقيقيػػة لتغييػػر اطفػػاؿ هػػف ؽ فػػي هػػا لػػدى األيػػطفػػاؿ و التحقتعبئةعهالػػة األ
القائهػة بالفعػؿ سػواء فػي الهجتهػع الهحمػي  وضعٍـ داخؿ الهعػايير والتقاليػد والٍياكػؿ

يضػا إلػى تحديػد العواهػؿ الهػؤثرة أو عمى الهستويات اإلدارية العميػا. تٍػدؼ الدراسػة أ
طفػػػػػػاؿ ، أدوات الدراسػػػػػػة الهقػػػػػػابالت طفػػػػػػاؿ ،عهالػػػػػػة األفػػػػػػي كػػػػػػال هػػػػػػف: هشػػػػػػاركة األ

  9والهالحظات
 (2005) دراسة هند جمال مصطفى محمد  .16

يػػػة لظػػػاٌرة عهالػػػة األطفػػػاؿ : دراسػػػة هيداىيػػػة بهديىػػػة األبعػػػاد االجتهاع" بعىػػػواف  -
 "السويس 

ٌػػدفت الدراسػػة إلػػى تفسػػير الظػػروؼ البىائيػػة التػػي تخمفػػت خاللٍػػا الظػػاٌرة ، 
يجابياتٍا هػع هعرفػة  والوصوؿ إلى أٌـ العواهؿ الدافعة لوجودٌا ، وتحديد سمبياتٍا وا 

إدراكػػً . اسػػتخدهت الػػدور االقتصػػادي لمطفػػؿ العاهػػؿ وصػػورة الهسػػتقبؿ لديػػً وهػػدى 
الدراسة الوصفية باالستعاىة بالهىٍج التاريخي وهىٍج الهسل االجتهػاعي عػف طريػؽ 

                                                                                      
1 Heesterman-van der Maën, W. H," Child labour in affluent societies: law's 

influence on attitudes and practices", Ph.D,( University of Warwick United 

Kingdom, 2004) 
2
  Winsvold, Aina Iren," When working children mobilise: A study of three 
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الوثيقػػػػػة والهقابمػػػػػة الهقىىػػػػػة باسػػػػػتخداـ االسػػػػػتبار ودليػػػػػؿ دراسػػػػػة الحالػػػػػة والهالحظػػػػػة . 
توصػػمت الدراسػػة إلػػى أف تػػردي األوضػػاع االقتصػػادية واالجتهاعيػػة والتعميهيػػة ألسػػر 

أٌـ أسباب الظػاٌرة وأف غالبيػة األطفػاؿ بػدءوا العهػؿ هىػذ هرحمػة ٌؤالء األطفاؿ هف 
هبكرة ، هها يتعارض هع القواىيف الهحمية ، كها يتعرض األطفاؿ لهخػاطر وأهػراض 
صػػػػحية وبدىيػػػػة وسػػػػموكية ، بيىهػػػػا اتضػػػػل شػػػػعور ىسػػػػبة كبيػػػػرة هػػػػىٍـ بأفضػػػػمٍـ تجػػػػاي 

ى أىفسػػٍـ وتعمهٍػػـ خػػريف لىػػزولٍـ لمعهػػؿ وتحهمٍػػـ هسػػئولية األسػػرة واعتهػػادٌـ عمػػاأل
صفة ، هها يعكس إيجابية الظػاٌرة ، كهػا يتطمػع األطفػاؿ لتحسػيف هسػتواٌـ الهٍىػي 

 4رتقاء بهستوى أفضؿ لألسرة والتعميهي واالقتصادي لال
 ( 2005)دراسة  شحاتة محمد شحاتة قنديل  .17

 "األطفاؿ  ةبعض العواهؿ البيئية الهرتبطة بعهال " بعىواف -

عمى أسباب عهؿ األطفاؿ في هجػاؿ الزراعػة فػى  استٍدفت الدراسة التعرؼ
قتصػػػػادية والبيئيػػػػة والتػػػػي تػػػػدفع األطفػػػػاؿ لمعهػػػػؿ ، جتهاعيػػػػة واالضػػػػوء الهحػػػػددات اال

وتحديد التأثيرات البيئية الىاتجة عف عهالً األطفاؿ ، والتعرؼ عمى ىوعية العهميات 
لهواجٍػة ٌػذي  سػتراتيجياتاقتػراح االزراعية التى تتطمب أف يعهؿ بٍػا األطفػاؿ ، هػع 

 الهشكمة في قطاع الزراعة والحد هىٍا. 

وقػػػد تهثمػػػت عيىػػػة الدراسػػػة فػػػي اختيػػػار عيىػػػة عهديػػػة هػػػف األطفػػػاؿ العػػػاهميف 
ـ هػف  ػا  49: أقػؿ هػف  1والذيف تتػراوح أعهػاٌر سػىة فػي األربػع قػرى التػى تػـ اختياٌر
ف بهٍىػة البطالػة واألهيػة ، وىسػبة السػكاف الػذيف يعهمػو  -وفؽ هعايير هحددة ، هىٍا:

سػتبياىٍـ اسىة وقد بمم عػدد األطفػاؿ الػذيف تػـ  49الزراعة ، وىسبة السكاف أقؿ هف 
طفػػػؿ فػػػى كػػػؿ قريػػة، وتػػػـ جهػػػع البياىػػػات هػػػىٍـ هػػػف  33طفػػؿ عاهػػػؿ بهتوسػػػط  439

 Indepthهقابمػة هتعهقػة  92خالؿ اسػتهارة اسػتبياف أعػدت لٍػذا الغػرض، و تىفيػذ 

                                                                                      
ٌىػػػد جهػػػاؿ هصػػػطفى هحهػػػد ، " األبعػػػاد االجتهاعيػػػة لظػػػاٌرة عهالػػػة األطفػػػاؿ : دراسػػػة هيداىيػػػة بهديىػػػة  4
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