دولت فلســـــــــــــــــــطين
وزارة التربيت والتعليــــم العالي
مديريت التربيت والتعليم – غرب غسة
مدرســت – أحمـد شــــــىقي األســــاسيت

بحث بعنوان

ظاهرة تسول األطفال فً مدٌنة ؼزة وسبل القضاء علٌها
البحـــــــث مقــــــدم إلى
المؤتمر الطالبً العلمً األول ( نحو جٌل بحثً واعد )
 مشـروع نشــر ثقافة البحث العلمً فً التعلٌم العام -األربعاء  / 25ماٌو 2016 /
الطالبـــات الباحثــات

آٌة البٌطــــار  .آالء التتـــر  .دنٌــــا حمد  .روالدانة النبٌه
البحث بإشراؾ المعلمة  :مٌرفت صالح أبو شعبان

مشكلت البحث وتساؤالته
ٌتناول البحث مشكلة تسول األطفال فً مدٌنة ؼزة
( أسبابها – آثارها – ودور المجتمع بكافة مؤسساته فً القضاء علٌها )

البحث ٌنطلق من السؤال الرئٌسً التالً ..
تسول األطفال فً مدٌنة ؼزة وكٌؾ ٌمكن القضاء علٌها ؟
ما العوامل التً ساهمت فً تواجد ظاهرة ّ

وٌنبثق من هذا التساؤل الرئٌس التساؤالت الفرعٌة التالٌة ..
س  : 1ما األسباب التً تسهم فً دفع األطفال المتسولٌن للتسول ؟ا
س  : 2ما مدى خطورة ظاهرة تسول األطفال على األطفال المتسولٌن أنفسهم  ،وعلى المجتمع الؽــزي؟
س  : 3ما دور أفراد المجتمع حٌال هذه الظاهرة ؟

س  : 4ما الجهات التً ٌمكنها المساهمة فً القضاء على الظاهرة و ما كٌفٌة تحقٌق ذلك ؟

أهـــداف البحـث
التعرؾ على األسباب التً تدفع األطفال المتسولٌن للتسول  ..سواء أكانت تلك األسباب

متعلقة باألطفال أنفسهم أو بظروؾ المجتمع الؽزي ..

معرفة اآلثار السلبٌة الناتجة عن الظاهرة على األطفال المتسولٌن وعلى مجتمعهم ..

لفت انتباه الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة إلى تولً مسئولٌاتها للقضاء على الظاهرة ..

أهميت البحث
 القضاء على ظاهرة تسول األطفال سٌسهم فً االرتقاء بالمجتمع من
كافة النواحً ..

 البحث أجراه فرٌق بحثً من
طالبات الصؾ العاشر  ..حٌث أن
خبراتهن باحتٌاجات الطفل
النفسٌة واالجتماعٌة حٌة فً
نفوسهن  ..مما ٌعطً للدراسة
الكثٌر من المصداقٌة والتأثٌر ..

ٌ ركز البحث على شرٌحة
محددة من المجتمع ( األطفال
المتسولون فً مدٌنة ؼزة ) حٌث
أن ؼالبٌة الدراسات السابقة
تناولت ظاهرة التسول بصورة
عامة  ،مما ٌعنً بحثنا إضافة
جدٌدة إلى جهود البحث العلمً ..

ٌ سهم البحث فً تسلٌط الضوء على ضرورة إٌفاء المسئولٌن و صناع القرار
بوعودهم المتكررة للقضاء على هذه الظاهرة ..

مصطلحاث البحث
• لفظ ٌطلق على أي حدث ٌمكن إدراكه والشعور به ..وبالمالحظة والتجربة ٌمكن دراسته السٌما إن كان حدثا
جدٌرا باالهتمام..

ظاهرة

• هً مصدر تسول ( سـأل و استعطى )  ،،وتعنً طلب الحاجة والمساعدة من عموم الناس عن طرٌق استجداء
عطفهم وكرمهم  ،تحت تأثٌر عوامل الحاجة والعوز ( بؽض النظر عن صدق المتسول أو كذبه ) ...

تسول

• هو لفظ ٌدل على الشخص من الوالدة إلى سن البلوغ  ،و ٌطلق أٌضا على كل من هو دون سن الثامنة
عشر ،وفترة الطفولة فً عمر اإلنسان هً  ..أكثر الفترات التً ٌحتاج فٌها الشخص إلى عائل ٌكفله ..

الطفـل

• ؼــزة مدٌنة ساحلٌة فلسطٌنٌة  .تقع على الطرؾ الجنوبً للساحل الفلسطٌنً  ..و ُتعد أكبر المدن الفلسطٌنٌة
من حٌث تعداد السكان ..وتعتر من أكثر جهات العالم كثافة بالسكان ،،وبلػ نسبة األطفال فً مدٌنة ؼزة من هم
دون  14سنة  ( % 43حسب جهاز اإلحصاء الفلسطٌنً 2014م )

ؼـــزة

وقضى على الخطر  :أبعده وأزاله  ،إذا
صل إلى إزالته ،
َ
ضى على الشًء  :تم ّكن من السٌطرة علٌه وتو ّ
•ق َ
فالقضاء على الظاهرة تعنً إزالة وجودها

القضاء
علٌها

منهجيت البحث

المنهج
• لتحقٌق األهداؾ المرجوة من البحث والسٌما
فٌما ٌخص الوصول إلى بعض الحلول
والمقترحات التً من شأنها القضاء على
الظاهرة،،
• قمنا بجمع المعلومات ذات صلة بالظاهرة ..
• ومن ثم اجتهدنا لتحلٌل المعلومات وتفسٌرها

بشكل علمً منظم ،،

الوصفً التحلٌلً
استخدم فً بحثنا
حٌث ٌعتبر مالئما
لطبٌعة موضوع
الدراسة

حــــدود البحـــــــــــــث
الحدود المكانٌة
• تشمل الدراسة مدٌنة
ؼزة بأحٌائها
وشوارعها ...

الحدود الزمانٌة
• الدراسة طبقت فً الفترة
الممتدة من ( ٌ 28ناٌر -
 5مارس ) للعام  2016م
على األطفال المتسولٌن
والمتواجدٌن فً مدٌنة
ؼزة .

الحدودالموضوعٌة
• دراسة تحلٌلٌة لظاهرة
تسول األطفال فً
مدٌنة ؼزة واألسالٌب
والطرق المرجوة
للقضاء علٌها ..

مجتمع البحث وعينته

ٌتمثل مجتمع
البحث من جمٌع األطفال
المتـسولٌن فً مدٌنة
ؼزة  .للفترة التً تم فٌها البحث
( ٌناٌر وفبراٌر وبداٌة مارس )2016/
وما قبلها  ،وهم األطفال المتسولون
الذٌن ٌقل أعمارهم عن  18سنة .

العٌنة التً أجرٌت علٌها
الدراسة خمسة أطفال ..
ٌتسولون ( بصور مختلفة )
اعتمدنا أداة المقابلة معهم ..
إضافة إلى تسجٌل المالحظات
لجمع المعلومات ذات العالقة
باألطفال المتسولٌن فً مدٌنة
ؼزة ..

أدواث البــحـــث
االســـــــــتبانة
بهدؾ رصد أراء الشارع الؽزي فٌما ٌتعلق بظاهرة تسول األطفال ولإلجابة على أسئلة البحث السٌما األول والثانً  ،،قمنا بإعداد االستبانة
المرفقة بالبحث ممثلة بثمانٌة مجاالت تم تؽطٌتها ب  19فقرة  ،،حٌث تم توزٌع االستبانة الكترونٌــــا

المقابلــــــة
أجرٌت عدة مقابالت للمساهمة فً الوصل للنتائج المطلوبة كل حسب خبرته وموقعه منها على سبٌل المثال ال الحصر ..

ا
د  /أحمد أبو حلبٌة
النائب فً المجلس
التشرٌعً

م  /سمٌر ابو مطٌر

الوكٌل المساعد
لوزارة الثقافة

أ /مصطفى إبراهٌم
الحقوقً والكاتب
الهٌئة المستقلة لحقوق
االنسان

أ  /ماجدة أبو عامر
• المرشدة التربوٌة
• مدرسة أحمد شوقً
األساسٌة

المقدم  /أٌمن البطنٌجً
مدٌر المكتب اإلعالمً والناطق
الرسمً للشرطة الفلسطٌنٌة

المالحظة
حٌث تم تسجٌل مالحظاتنا على أحوال وسلوكٌات األطفال المتسولٌن وتعامل المواطنٌن معهم للوصول للنتائج المرجوة

نتــائــــــج البحـــث
أسباب توجه األطفال للتسول عدٌدة وتختلؾ من طفل إلى آخر  ..وٌمكن تقسٌمها إلى مجموعتٌن من العوامل ..
عوامل متعلقة بالطفل المتسول  :اقتصادٌة واجتماعٌة وكذلك تدنً التحصٌل الدراسً والعنؾ الذي ٌواجهه الطفل ،،
وعوامل متعلقة بالمجتمع  :كالحصار واالنقسام وعدم إٌفاء الحكومات بوعودها لمواطنٌها وضعؾ دور وسائل اإلعالم

لظاهرة التسول آثار سلبٌة على الطفل المتسول وعلى المجتمع
كانتهاك لحقوق األطفال المتسولٌن  ،كذلك معاناتهم من مشكالت نفسٌة وإكسابهم سلوكٌات سٌئة  ،و ٌسهم فً تشوٌه
المظهر الحضاري للمجتمع

القضاء على الظاهرة ال تتحمله جهة بعينها حيث يجب أن تتضافر الجهود فٌما بٌن منظومة المؤسسات
والهٌئات فً مدٌنة ؼزة  ،سواء أكانت حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة إضافة ألفراد المجتمع
على سبٌل المثال ال الحصر  ..من الجهات التً ٌمكنها المساهمة فً القضاء على الظاهرة ( المجلس التشرٌعً  ،وزارة
الشئون االجتماعٌة  ،وزارة األوقاؾ  ،وزارة التربٌة والتعلٌم ومؤسساتها  ،هٌئات حقوق اإلنسان  ،جهاز الشرطة ) ..

تىصياث البحث
* ضرورة تفعٌل آلٌات العمل المنظم بٌن الحكومة ومؤسسات المجتمع المحلً بكافة أشكالها و مستوٌاتها
للسعً الجاد لمواجهة الظاهرة .
* التأكٌد على دور وسائل اإلعالم المسموعة والمرئٌة والمقروءة فً تبصٌر أفراد المجتمع باآلثار
السلبٌة المترتبة على الظاهرة ..
*إٌجاد مكاتب لفرق مكافحة التسول السٌما األطفال منهم  ،،تتوفر فٌه الكوادر المدربة على التعامل
مع األطفال المتسولٌن  .لحصر الظاهرة ومحاولة القضاء علٌها
* على الحكومة تحمل مسئولٌاتها كاملة اتجاه مواطنٌها  ،،و تقدٌم ٌد العون لذوي هؤالء األطفال
من خالل توفٌر فرص عمل مناسبة ألولٌاء أمورهم  ،أو مساعدتهم فً إقامة مشارٌع صؽٌرة تكفٌهم ..
* تنظٌم العمل بٌن الجمعٌات الخٌرٌة ووزارة الشئون االجتماعٌة ووكالة ؼوث الالجئٌن
* توفٌر برامج توجٌهٌة هادفة ومستمرة لألطفال فً المدارس ومساعدتهم فً بناء شخصٌات إٌجابٌة
فاعلة وعدم االستسالم للظروؾ القاهرة  ،،وتوفٌر الدعم النفسً واالجتماعً .

