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، فقـد شـكل صـغار السـن فـي الضـفة الغربيـة مـا 2007بحسب بيانات تعـداد السـكان فـي الضـفة الغربيـة لسـنة 
مـــن % 4.7ســنة نحــو  18مــن مجمــوع الســكان، وبلغـــت نســبة العــاملين الــذين تقــل أعمـــارهم عــن % 41.3نســبته 

مجمــــوع العــــاملين فــــي الضــــفة الغربيــــة، ولهــــذا القــــى موضــــوع عمالــــة صــــغار الســــن اهتمــــام الكثيــــر مــــن البــــاحثين 
 ، ومحاولـة وضـع حـدٍّ منهم في الوصول إلى تشخيص حقيقي لهذه المسـألة أمالً  ،والمسؤولين من ذوي االختصاص

  0لتفاقمها أو انتشارها
والمعالجـــــة  ،والتحليـــــل ،والتوضـــــيح ،وجـــــاءت هـــــذه الدراســـــة لتتنـــــاول متغيـــــرات هـــــذا الموضـــــوع بـــــالعرض  

العالقــة بــين  واســتخدام اختبــار مربــع كــاي الختبــار ،اإلحصــائية للبيانــات، وذلــك باســتخدام المتوســطات الحســابية
  0والمستقلة ذات العالقة بموضوع البحث ،العديد من المتغيرات التابعة

  : أهمهاو  صل إلى العديد من النتائجوفي نهاية البحث تم التو   
البحـث فـي  تم الكشف عـن مختلـف هـذه اآلراء أثنـاءاختالف اآلراء في تحديد سن الصغير العامل، وقد  -1

  0موضوع الدراسات السابقة
الدراسة أن انخفاضًا قليًال قد حصـل علـى نسـبة صـغار السـن العـاملين فـي الضـفة الغربيـة، فقـد نت بَي◌َ  -2

 0 2007في سنة % 4.7إلى نحو  1997في سنة % 5انخفضت نسبتهم من نحو 

مــن مجمــوع الســكان، % 41.4كانــت نســبة صــغار الســن فــي المخيمــات المجــاورة لمدينــة نــابلس والبالغــة  -3
ــــةِ  ــــى مــــن النســــبة فــــي مدين ــــابلس %)37.4(نــــابلس المجــــاورة  أعل ــــى مــــن النســــبة فــــي محافظــــة ن ، وأعل

  0، ويعتبُر هذا االرتفاع أحد المؤشرات على ارتفاع معدالت الخصوبة في مجتمع الدراسة%)39.7(
، وقــد جــاءت هــذه %76.1وذلــك بنســبة  ،أوضــحت الدراســُة أن غالبيــِة الصــغار العــاملين هــم مــن الــذكور -4

 0مسلم ال يحبذ عمل األنثى شرقيٍ  مجتمعٍ النسبُة ضمن التوقعات في 

 0من مجموع صغار السن العاملين يعملون وهم ملتحقون بالتعليم%41.5أن ما نسبته  -5

بعـد إجـراء عــدد مـن االختبــارات اإلحصـائية لفحــص العالقـة بـين عــدد مـن المتغيــرات ، توصـلت الدراســة  -6
 :إلى النتائج اآلتية

  0متغير سن الصغير العامل أنه ال يوجد تأثيٌر لمتغير المخيم على  -  أ
 0عن متغير المخيم غير مستقل أن متغير تفرغ صغير السن للعمل   - ب

 0عن متغير المخيم الذي يقيم فيه غير دخل الصغير العامل غير مستقلأن مت   - ت

 0أن متغير جنس الصغير العامل ومتغير سنه لهما تأثيرهما على متغير الدخل   - ث

  
  
 



 0عن متغير سبب العمل لدى الصغير العامل ستقلم أن متغير عدد أفراد األسرة غير  - ج

 0عن متغير دخل رب األسرة  غير مستقل أن متغير عدد الصغار العاملين  - ح

اعدة األســرة عــاملين كــان مســمــن الصــغار ال% 65.4نســبته  بينــت الدراســة أن الــدافع الرئيســي لعمــل مــا  -7
  0عدم النجاح بالمدرسة% 17الدافع عند ما نسبته في الدخل، وأن 

 


