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سوء التغذية وعالقته باملشاكل السلوكية بني الطالئع
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2                                                                      Design: 

ال�سوانة – ال�سارع الرئي�سي
هاتف 02-6285387
فاك�س 02-6263086

�سارع االر�سال 
عمارة جا�سر، الطابق الثاين

هاتف 02-2985885
فاك�س 02-2985886

الرمال، �سارع عمر املختار 
عمارة االندل�س 
الطابق اخلام�س

تلفاك�س 08-2825282

م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي
تعليم - علوم  - اإبداع

  info@alnayzak.org
www.alnayzak.org 

مركز بلدية نابل�س الثقايف

رام اهلل القد�س

نابل�سغزة
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اإدارة واإ�سراف:     م. �سريين احل�سيني
                                م. رنا قطينة

                                م. حممد خرمي
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                تهاين مالعبي
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مراجعة لغ�ية:  �سو�سن ال�سفدي
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                 اأحمد مليطات
                  ي�سرى عارف
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الطالئع البحاثة 
القد�س:

اإ�سراء دعي�س
زهور وهدان                   

رغد قطينة

اخلليل:
حممد ابو�سم�سية

عدي النت�سة                        
احمد ال�سعيد

زين الدين ال�سرباتي

جنني:
عبد اهلل كيالين                                       

اأحمد نعيم اأحمد غزاوي

�سمال غزة:
اآية اأبو �سرخ

اأمونة مطر            
�سند�س فيا�س

غزة:
اإ�سراء عمر فروانة

بـهــاء الدين عطـا  عطـا اهلل       
رمي خـــالد �ســاميـة

 جمم�عة البحث يف منطقة جنني اثناء لقاء تدريبي ح�ل 
مهارات البحث العلمي 
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تتقدم م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي بجزيل ال�سكر والتقدير لكل من:

منظمة االأمم املتحدة للطفولة - اليوني�سيف
وزارة ال�سباب والريا�سة الفل�سطينية

وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
ق�سم الن�ساطات الطالبية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية

موؤ�س�سة املقايي�س واملوا�سفات الفل�سطينية
خمتربات �سلطة املياه الفل�سطينية – رام اهلل

بلدية نابل�س
مركز بلدية نابل�س الثقايف – حمدي مانكو

مركز التعليم امل�ستمر – جامعة بريزيت
املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ رام اهلل

املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ جنني
مركز اإ�سعاد الطفولة - اخلليل

مركز حاكورة – جنني
املركز الثقايف لتنمية الطفل – طولكرم

موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
مركز العمل التنموي – معًا

اللجنة الوطنية للمخيمات ال�سيفية
موؤ�س�سة بياالرا

جمعية ال�سبق لالإبداع الفكري 

جمم�عة البحث يف غزة 
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موؤ�س�سة �سركاء نحو التغيري
موؤ�س�سة اليوم ال�سابع – اال�ستاذ لوؤي عكة

منتدى �سارك ال�سبابي

قطاع غزة :
جامعة االأزهر

اجلامعة اال�سالمية
جمعية جباليا للتاهيل – جباليا

موؤ�س�سة غ�سان كنفاين التنموية – بيت حانون
جمعية الزيتون للتدريب و الريادة 
جمعية حقوقنا لالإغاثة و التنمية 

جمعية التغريد للثقافة والفنون
جمعية العطاء – بيت حانون

جمم�عة من الطالئع البحاثة اثناء لقاء تدريبي ح�ل 
مهارات الت�سال 
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الفهرس:
الفهرس:

النيزك • كلمة 

اليوني�سف • كلمة 

ويبحثون: يبادرون  الطالئع  ال�سغري...  • الباحث 

االبحاث هذه  • ملاذا 

• املنهجية 

البحث • ملخ�س 

1. املقدمة

2. البحث

3. التو�سيات

4. ماذا بعد

5. املراجع

6. امللحق



8

كلمة النيزك:

يف ع�سر العوملة الذي نعي�س ،اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�سغف واملتعة يف احل�سول عليها من خالل 
االكت�ساف واال�ستنتاج اإىل هواية ، وبخا�سة بني الطالئع. واأ�سبحت امل�سادر املعرفية لدى �سبابنا تعتمد على 
ا�ستهالك اأن�ساف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�سها من اأي موقع من)�سبكة االإنرتنت(،ول�سقها 

يف حوا�سيبهم، حتى انهم يف معظم االأحيان ال يقراأون ما يق�سون من ال�سبكة العاملية. 

 ، يحفظها  حتى  للطالب  تلقينها  يتم  التي  واملفاهيم  باملعلومات  مكتظ  ال�سائد  التعليمي  النظام  اأّن  ومبا 
وتكون فيه نتيجة االمتحان هي اأهم ما يطمح اليه الطالب، والتي ال تعك�س  بال�سرورة مدى املعرفة لديه. 
والعملي، تدهور  العلمي  اإنتاجهم  ولي�س على  االأكادميية على حت�سيل طالبهم  املوؤ�س�سات  وب�سبب حر�س 
امل�ستوى املعريف وتقل�ست اإمكانات الطالب امل�ستفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�ستطيع اأن 
يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون اال�ست�سالم للم�سّلمات التي عليه اأن يحفظها، ودون اأن يفكر مب�سدرها 

اأ�سال. 

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف القد�س، عام 2003 ،على يد �سباب يوؤمنون 
العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�سع  تغيري  يف  لالإ�سهام  وذلك  املعريف  واملجتمع  بالعلم 
والتفاعل مع االألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�سا�سا لبناء �سخ�سية الفرد العلمية ، ولي�سّكل باإيجابية 

م�ستقبله ال�سخ�سي اأواًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�سروع الباحث ال�سغري اعتمدت قاعدة " ال�سك �سيد اليقني "  الأّنها توؤمن اأن ال�سخ�س 
الذي يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرا على تقومي و�سعه ، والتعامل معه 
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مهما بلغ من التعقيد، ويكون اأي�سا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�سريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة 
وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�سع بني اأيديكم خال�سة جتربة الباحثني ال�سغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك 
لتقدموا بدوركم النقد البناء الذي ي�سهم يف تطوير اأدائنا والتعلم من اأخطائنا  ولكي ن�سيف اإىل ر�سيدنا 

املعريف ما ن�ستطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها .  

م. عارف احل�سيني
املدير العام

 جمم�عة البحاثة يف م��س�ع الفقر و�س�ء التغذية يف احد اللقاءات 
املركزية – رام اهلل
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كلمة اليونسيف: 
كلمة اليونسيف: 

اإن هدف برنامج »تطوير وم�ساركة الطالئع« يف منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« هو امل�ساهمة 
يف تطور الطالئع )13-18 �سنة( وذلك من اأجل حمايتهم من جميع املخاطر التي تواجههم حيث يعمل هذا 
الربنامج على تو�سيع قدرات وفر�س الطالئع وذلك عن طريق اإيجاد مناخ اآمن ي�سمح للطالئع بامل�ساركة 

الفاعلة وامل�سوؤولة يف جمتمعاتهم.

وحت�سني  املعرفة  زيادة  هو   2009-2008 لعامي  الطالئع«  وم�ساركة  »تطوير  برنامج  اأولويات  اأحد  اإن 
ا�ستخداماتها يف الق�سايا التي توؤثر يف حياة الطالئع وذلك من خالل م�ساركتهم.  يعترب م�سروع »الباحث 
ال�سغري« والذي ينفذ بال�سراكة مع موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف فل�سطني اأحد الطرق 
التي تعمل فيها منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« على تقدير ودعم وت�سجيع االأبحاث التي يقودها 
الطالئع والتي بدورها متكنهم من اإي�سال اأ�سواتهم والتاأثري يف جمتمعاتهم.  فعلى �سبيل املثال، ا�ستطاع 
الطالئع امل�ساركون يف هذا امل�سروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�سايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�سمنت 
على �سبيل املثال :  م�سكالت اكت�ساب املهارات االأ�سا�سية يف اللغة العربية والريا�سيات لدى فئة كبرية من 
تعاطي  وخماطر  االإيدز،  مر�س  من  والوقاية  االإجنابية،  ال�سحة  عن  الطالئع  لدى  املعرفة  اأو  الطالئع، 
املخدرات، باالإ�سافة اإىل مو�سوعات اأخرى كثرية.  كما عمل البع�س االآخر على ق�سايا علمية تخ�س مثال 

م�سكالت املياه والرتبة وغريها.
ناأمل اأن ت�سل اأ�سوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�سوؤولني و�سناع القرار من اأجل العمل على توفري 

احللول املمكنة .
برنامج  تنمية ال�سباب والفتيان والفتيات
منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »الي�ني�سف«
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الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:
الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:

 ، اجتماعية  للغو�س يف ظواهر   ، وبثها  املعرفة  ي  لتق�سّ للطالئع  الفر�سة  ال�سغري  الباحث  برنامج  مينح 
وتطبيقات علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�سرية العمل اىل اإعادة التفكري بق�سايا تهّمه من املنظور 
والبحث  باملبادرة  امل�سوؤولية  الطالئع  يتحمل  وبذلك  املتطور،  العلمي  البحث  خ�سم  يف  واخلو�س  الناقد، 

والتمحي�س.
وبعد بدء الرحلة �سوب املعرفة ، يتمركز الباحثون ال�سغار يف املقدمة، ليقّدموا ملجتمعهم منوذجا حيا 

ومنتجا، يفّعل دورهم،  ويكونوا فيه قدوة الأبناء جيلهم يف العطاء.
وغدا الباحث ال�سغري منربا لكل طليعي يف االأرا�سي الفل�سطينية ين�سم اإليه كل من ي�ساأل : ملاذا؟ واأين؟ 

وكيف؟ ومن البحث عن املعلومة وفح�سها ، اإىل التاأثري اإيجابيا يف البيئة التي يعي�سون فيها.
ان�سم للم�سروع 350 طليعيا/ة ، بني االأعمار 14-16 عام ، يف �سبع حمافظات خمتلفة وهي:

القد�س ، رام اهلل ، اخلليل ، نابل�س ، جنني ،غزة ، �سمال غزة ،ومبعدل جمموعتني بحثيتني يف كل حمافظة، 
بحيث تتكّون كل جمموعة  من 25 باحثا/ ة، وهم يعملون على اإجناز االأبحاث يف جمموعات �سغرية تتاألف 

كل جمموعة من 3-4 باحثني .
ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�سغار للخو�س يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجما تدريبيا مهنيا باالعتماد 
واخت�سا�سيني يف  مع خرباء  وبالتن�سيق  وتطويرها،  التدريبية  الربامج  رعاية  الرتاكمية يف  على خربتها 

جماالت علمية، وجمتمعية خمتلفة.
14جمموعة بحثية ، تتكون كل واحدة منهم من 25 باحثا/ة �سغريا/ة انخرطوا يف برنامج ي�ستهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل االألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع 

اإجنازها، والتي بدورها ترتك اأثرا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.
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العلمي،  البحث  امل�ساركون على تدريب عملي يف مهارات  التفكري، ح�سل  اإىل تطوير مهارات  وباالإ�سافة 
واإجراء التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث : مثل اال�ستبانات ، واملقابالت ، واملجموعات 

البوؤرية.
وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�سع الطليعي/ة يف قلب التجربة ، وتعري�سه لتجارب 

حقيقية ت�سقل ال�سخ�سية ، وتغني �سجل اخلربات لديه/ها.
اإن امل�سرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�سلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�سيل 
تدفعهم اإىل بلورة و�سقل قدراتهم ، فعلى �سبيل املثال  عمل  الباحثني يف جمموعات �سغرية الإجناز البحث 
اأ�س�س العمل �سمن فريق ، واأهمية التعاون ، ويعر�سهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�سوؤولية ،  يعلمهم 
وذلك دون احلاجة اىل اإلقاء املحا�سرات عن اأهمية التعاون اأو امل�سوؤولية،  كما اأن اإجراء التجارب العلمية 
اأو تطوير اال�ستبانات اأو غريها من احتياجات امل�سرية ، يدفع الطالئع اىل االحتكاك  باملجتمع ، والتعامل 

مع اأطرافه املختلفة، وهذا  يزيد من خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.
وفعاليات   ، وحما�سرات  جوالت،  خالل  من  التجربة  لتعميم  الباحثون  ينطلق  االأبحاث،  مرحلة  وبعد 
وقريبة  متميزة  بطريقة  ونتائجه  البحث  اإىل عر�س  تهدف   ، املخت�س  الطاقم  اإ�سراف  ي�سممونها حتت 
اىل الطالئع ، بحيث يعملون على ن�سر املعرفة التي اكت�سبوها خالل م�سرية بحثهم  الأطراف اأخرى من 

جمتمعهم يف املدار�س، واجلامعات ، واملراكز املهتمة.
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ملاذا هذه األحباث؟

نواجه خطرًا  اأ�سبحنا  الفقر حد امل�سيبة حتى  الزمان، ويف زماننا هذا جاوز  الفقر من م�سائب  يعترب 
ال�سلوكية  امل�ساكل  من  وغريها  واالإدمان  والكذب  كال�سرقة  اأخرى  ع�سٍر  اأمرا�س  يف  رئي�سيًا  �سببًا  جعله 

واملجتمعية.
اأ�سبح مب�سمياته  اإن انخفا�س امل�ستوى املعي�سي للفرد امل�سمى »الفقر«، مل يعد كلمة  حتتاج لتعريف فقد 
كلها �سيئًا متعارفًا عليه اإن�سانيًا مهما اختلف �سفات هذا االإن�سان. قد يتبادر للذهن اأن الفقر هوالنق�س 
يف املادة حتديدًا، اأو اأنه احلرمان اأو احلاجة ل�سيء ما دون القدرة على توفريه اأو انعدام وجود ال�سيء مع 
اإذ قد يكون حالة من انعدام الثقافة  اأو مااًل،  اأن يكون مادة  اأن هذا ال�سيء لي�س بال�سرورة  االإ�سارة اإىل 
اأو االأخالق. وقد تتبادر للذهن جمموعة من ال�سور واملواقف كاملت�سولني واملنحرفني وهكذا.  اأو امل�ساعر 
فالفقر اإذن كلمة حتتمل جمموعة من االأفكار واملعاين والت�سورات  التي ت�سب يف ذات البوتقة ، لذلك فاإن 

اأن�سب تعريف للفقر هو بب�ساطة »الفقر«!
كما اأننا نتفق ب�سكل ما على التعريف الذي يطرحه املجل�س االأوروبي والذي يرى اأن الفقر يخ�س » االأ�سخا�س 
الذين تكون م�سادرهم املادية، الثقافية اأو االجتماعية �سيقة اإىل حد االإق�ساء من اأمناط احلياة املقبولة 

يف الدولة الواحدة التي يعي�سون فيها«.
قد يكون للفقر تاأثري �سلبي على ال�سلوك ب�سكل عام حيث اأن الفقر يجعل االإن�سان غري متوازن يف ت�سرفاته 
وبذلك فهو يوؤذي من حوله عندما يتعامل معهم، واأحيانًا ينزلق الفقري ب�سبب احلالة ال�سيئة لدرجة االعتداء 
على النا�س حتى يح�سل على ما يريد عن طريق ال�سرقة والكذب وتخريب املمتلكات و بالتايل فاإن الفقر 

يوؤثر اأي�سا على ا�ستقرار املجتمع واأمنه. 
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اإذن بني انخفا�س امل�ستوى املعي�سي لدى الفرد و�سوء تغذيته وبني امل�ساكل ال�سلوكية التي  ما هي العالقة 
يعاين منها؟ وهل يوجد عالقة بني هاتني الظاهرتني » �سوء التغذية وامل�ساكل ال�سلوكية«؟ هذا ما ت�سّدت له 
جمموعات من طلبة املرحلتني االأ�سا�سية والثانوية يف خم�س مناطق فل�سطينية هي القد�س، جنني، اخلليل، 
�سمال غزة، وغزة.  حيث قاموا باأبحاث لدرا�سة العالقة بني الفقر و�سوء التغذية وامل�ساكل ال�سلوكية التي 

يعاين منها الطليعي. ويقّدم البحاثة يف نهاية اأبحاثهم التو�سيات لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة. 
وقد التزم هوؤالء الطالئع البحاثة باأ�سول البحث العلمي املنهجي، القائم على الت�ساوؤل واللجوء اإىل املراجع 
جلمع املعلومات عن الفقر واأ�سبابه و�سوء التغذية وامل�ساكل ال�سلوكية الناجتة عنه، وو�سع الفر�سيات والقيام 

ل اإىل اال�ستنتاجات وو�سع التو�سيات واالقرتاحات. بت�سميم اال�ستبانات، ومن ثم حتليل النتائج والتو�سّ
ي�ستعر�س هذا الكتيب العمل املتميز والنتائج التي تو�سلوا اإليها، بتلخي�سها ودجمها معًا، وهو طبعًا خا�سع 

للنقا�س والنقد واملراجعة والت�سحيح، كما هو احلال دومًا يف كافة االأبحاث العلمية. 

 الباحث ال�سغري حممد اب� �سم�سية من اخلليل 
يعر�س نتائج بحثة 
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املنهجية:
من هو الفقري؟ هل هو من ي�ساأل النا�س امل�ساعدة؟ اأم من ال ميلك ما يقتات به هو وعياله؟ هل هو ما نرثه 
اأم ما نورثه الأبنائنا؟ هل بالفعل �سار الفقر جرمية يعاقب عليها القانون؟ هل هو بذاته م�سكلة �سلوكية 
منتفخة جدًا كاإ�سفنجة حني نع�سرها تخرج م�ساكل اأخرى؟ هل الفقري هو من ن�سري اإليه بالبنان ونقول 

»هذا فقري« ح�سب تقديرنا ال�سخ�سي اأم اأنه بب�ساطة ذلك ال�سخ�س الذي يعرتف بفقره؟
واالعرتاف واالإ�سارة لالآخرين بهذا ال�سيء بحد ذاته م�سكلة �سلوكية حتتم علينا اأن نبحث يف اأبعادها، ال اأن 

نطلقها ك�سفة طبيعية، بل علينا اأن نبتكر ترياقًا يجتث هذا الو�سوا�س من مفكرة التاريخ املعا�سر.
منها؟  يعاين  التي  ال�سلوكية  امل�ساكل  وبني  للفرد  املعي�سي  امل�ستوى  وانخفا�س  الفقر  بني  العالقة  هي  فما 

لالإجابة على هذا الت�ساوؤل قام فريق البحاثة باتباع املنهجية العلمية وتتلخ�س هذه املنهجية باالآتي: 
التخطيط خلطوات وطرق العمل وتنظيمه. 1 .

مراجعة اأدبية وجمع املعلومات عن الفقر، �سوء التغذية وامل�ساكل ال�سلوكية الناجتة عنها. 2 .
و�سع الفر�سيات المتحانها للتاأكد من �سحتها اأو نفيها. 3 .

. 4 اإجراء املقابالت مع موؤ�س�سات لرعاية االأطفال.
كتابة اال�ستبانات البحثية من قبل الطلبة. 5 .

حتديد عينة البحث. 6 .
. 7 توزيع اال�ستبانة البحثية على العينة.

حتليل اال�ستبانة ودرا�سة النتائج وعر�سها مع االإح�ساءات واجلداول والر�سوم البيانية. 8 .
اخلروج با�ستخال�سات وتو�سيات. 9 .

توثيق هذه العمليات، مبا فيها حتديد امل�ساألة واأ�ساليب العمل والنتائج واملراجع. 10 .
التنويه بكل الدعم وامل�ساندة التي ح�سلوا عليها.  11 .

كافة  يف  الطلبة  بقية  اأمام  نتائجها  ت�سع  هي  وها   2008 عام  خريف  يف  العمل  اإىل  املجموعات  انطلقت 
املدار�س الفل�سطينية من اأجل االطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها. 
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ملخص البحث:
الن�سف  وخالل  متفاوتة،  بدرجات  كان  اإن  و  الع�سور،  وجميع  املجتمعات  جميع  يف  توجد  ظاهرة  الفقر 
الثاين من القرن الع�سرين تو�سع االهتمام بظاهرة الفقر من م�ستوى املجتمع الواحد اإىل الظاهرة العاملية، 

و يعد �سوء التغذية من اأهم النتائج املبا�سرة للفقر.
و الفقر م�سكلة عاملية معقدة متعددة االأبعاد اإذ ي�سكل حتٍد رئي�سي يف العامل باأ�سره حتى اأ�سبحت مهمة 
مكافحته م�سوؤوليًة تتقا�سمها كل دول العامل، وذلك من خالل منح ال�سعوب احلق يف ال�سيطرة على ثرواتها، 

وو�سع برامج لكل دولة على حدة تت�سمن حتقيق العدل يف توزيع الدخل، و تنمية املوارد الب�سرية.
املوارد واالإمكانيات م�ساكل عدة مرتبطة بهما، ولكن كيف يراها الطالئع؟ ومن هو املحتاج يف  اإن ل�سح 
نظرهم؟ وهل هناك عالقة بني ظواهر التعب واالإرهاق والك�سل العام وعدم قدرة الطفل على القيام باأمور 

حياتية ب�سيطة؟
هل توؤثر احلاجة على انت�سار م�ساكل �سلوكية مثل ال�سرقة والعنف والت�سرب من املدار�س وانت�سار عمالة 

االأطفال يف جمتمعنا الفل�سطيني؟
لالإجابة عن هذه الت�ساوؤالت وغريها قام فريق البحاثة بكتابة ا�ستبانة بحثية ) انظر امللحق(  ت�سمل عدة 
اأ�سئلة منها ما هو �سخ�سي متعلق بامل�ستوى املعي�سي للفرد، ومنها ما هو عام متعلق بدرا�سة العالقة بني 
الفقر و�سوء التغذية وامل�ساكل ال�سلوكية التي قد تنبع منه. فكان الهدف منها البحث عن نوعية الغذاء الذي 
الذي  واالأ�سري  املادي  الو�سع  عن  معلومات  وبني  بينها  والربط  املختلفة  املحافظات  يف  الطليعي  يتناوله 
يعي�سه وبالتايل يعطي �سورة عامة للم�ساكل االأ�سا�سية يف التغذية وال�سلوك اليومي املنبثق ب�سكل مبا�سر 
اأو غري مبا�سر مب�سكلة احلاجة اأو الفقر. وبعد اأن مت عر�س اال�ستبانة على املن�سقني من موؤ�س�سة النيزك 
قام فريق البحاثة بتوزيع ما يقارب 740 ا�ستبانة  ا�ستهدفت طالب وطالبات املدار�س احلكومية واخلا�سة 
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ف�سملت العينة طالب وطالبات من ال�سف التا�سع  االأ�سا�سي حتى احلادي ع�سر.
موؤ�س�سات  باأجراء مقابالت مع مدراء  البحثية  املجموعات  بع�س  قامت  البحثية  اال�ستبانة  اإىل  باالإ�سافة 

لرعاية االأطفال يف غزة و�سمال غزة باالإ�سافة اإىل مقابلة مت اإجراوؤها يف جنني.
كان من اأهم النتائج التي مت التو�سل اإليها بعد قيام فريق البحاثة بتحليل اال�ستبانات وا�ستخال�س الن�سب 
وامل�ساكل  للفرد  املعي�سي  امل�ستوى  انخفا�س  بني  عالقة  هناك  اأن  ترى  العينة  من  كبرية  ن�سبة  اأن  املئوية 
ال�سلوكية واأن من اأهم هذه امل�ساكل؛ ال�سرقة والت�سرب من املدار�س. هذا باالإ�سافة اإىل اأن طاقة االإن�سان 

وقدراته من املمكن اأن تت�ستت ب�سبب الفقر.

الباحثتني ال�سغريتني ا�سراء دعي�س ويا�سمني امل�سني من القد�س 
اثناء م�ساركتهن يف احدى حمالت الت�عية ح�ل م��س�ع البيئة
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1. املقدمة: 
ينطلق مفهوم الفقر من نق�س املال الذي يوؤدي اإىل احلاجة وهي عدم قدرة االإن�سان على  تلبية حاجاته 
االأ�سا�سية من ماأكل وم�سرب وم�سكن، مما يوؤدي اإىل عدم حتقيق االإ�سباع الذي ينعك�س على الفقري ب�سكل 
�سلبي؛ حيث يوؤدي اإىل بروز العديد من املظاهرال�سحية واالجتماعية ال�سلبية ك�سوء التغذية الناجم عن 
نق�س الغذاء و احلاجة اإىل امللب�س وامل�سكن وال�سحة والتعليم. واملعنى ال�سائد الذي يتبادر اإىل الذهن قبل 
غريه هو نق�س املال الذي مّيكن من حتقيق احلاجات من ماأكل و ملب�س وم�سكن. وقد مّيز بع�س الفقهاء 
قدميًا بني الفقري الذي ال ميلك قوت عامه و امل�سكني الذي ال ميلك قوت يومه. ولئن كان املفهوم االقت�سادي 
و االجتماعي هو الطاغي، فاإن الفقر كثريًا ما ي�ساف -حقيقة اأو جمازًا- اإىل اأ�سياء اأخرى، مثل فقر الدم، 

والفقر الذهني والفقر العاطفي وغريها. )1(                 
اإن اأكرث الفئات املت�سررة يف العامل ب�سبب الفقر هم االأطفال. 
حيث ي�سبب لهم الفقر ال�سعف ال�سحي و �سوء التغذية واإعاقة 
النمو العقلي واجل�سدي. ينتقل الفقر من جيل اإىل اآخر. فمثاًل، 
غالبًا ما ت�سع االأمهات الالتي يعانني من �سوء التغذية والفقر 
االأرجح  وعلى  الطبيعية.  االأوزان  معدل  دون  اأطفااًل  املدقع 
البقاء على قيد احلياة  واإذا كتب لهم  ميوت هوؤالء االأطفال، 
اأق�سى حد،  اإىل  الكامنة  تقل فر�سة منائهم ومناء قدراتهم 

�سن  يف  املدر�سة  االأطفال  ترك  اإىل  يوؤدي  مما  املدر�سة،  يف  للطفل  االأكادميي  التح�سيل  على  فيوؤثرذلك 
مبكرة و االلتحاق ب�سوق العمل ل�سد احتياجاتهم اليومية. )2(
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1.1 تعريف الفقر واأ�سبابه:

هذه  واأهم  اأ�سرته  الأفراد  االأ�سا�سية  احلاجات  توفري  على  االأ�سره  رب  قدرة  عدم  هو  االأ�سرة  الفقريف 
االحتياجات؛  الغذاء والرعاية ال�سحية والتعليم وامل�سكن اأو املاأوى.

وهنالك تعريف اآخر للفقر وهو عدم القدرة على بلوغ احلد االأدنى من م�ستوى املعي�سة الالئق، )3( و لهذا 
والنق�س يف  للفرد،  االأ�سا�سية  تلبية االحتياجات  الذي ال يكفي  املتدين  الدخل  اأبعاد وهي  التعريف ثالثة 
اخلدمات ال�سرورية مثل املياه ال�ساحلة لل�سرب، والرعاية ال�سحية، والتعليم، وال�سرف ال�سحي املالئم، 
املتحدة  االأمم  برنامج  اأ�سافه  مفهوم  هو  البعد  )وهذا  واحلرية  واالحرتام  االإن�سانية  الكرامة  وفقدان 

االإمنائي لو�سف الفقر يف تقرير التنمية الب�سرية عام 1997م(.  )4( 
والرعاية  التعليم  منخف�سة يف  م�ستويات  من  تعاين  التي  الدول  تلك  باأنها  الفقرية  الدول  تعريف  وميكن 
ال�سحية، وتوافر املياه النقية �سحيًا لال�ستهالك الب�سري وال�سرف ال�سحي و م�ستوى الغذاء ال�سحي كمًا 

و نوعًا لكل اأفراد املجتمع وي�ساف اإىل ذلك معاناتها من تدهور وا�ستنزاف م�ستمر ملواردها الطبيعية.)5(

خارطة متثل توزيع الفقر يف العامل  )6(
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اأما اأ�سباب الفقر ح�سب درا�سات �سابقة فتتمثل يف: )7(
* اأ�سباب داخلية:

امل�سبب  االإن�سان  يكون  بحيث  االإن�ساين  بال�سخ�س  املتعلقة  تلك  باأنها  الداخلية  االأ�سباب  تعريف  وميكن 
االأ�سا�سي لها اأو على االأقل يتحمل جزءًا كبريًا منها. هذه االأ�سباب مت تق�سيمها اإىل ثالثة اأ�سناف:

العجز: وهو ب�سورة طبيعية يعرب عن تدين يف االأداء الب�سري اأو لرمبا انعدامه �سواء ب�سورة عقلية اأم  1 .
ج�سدية  وينق�سم اإىل: العاهات اأو االإعاقات اأو فقدان العقل اأو الق�سور.

ال�سيخوخة: عملية الهرم و التقدم بالعمر التي ت�سيب الكائنات احلية نتيجة تناميها. 2 .
االنحراف اخللقي : وهو اخلروج عن ال�سلوك الب�سري القومي، ولرمبا يت�ساءل البع�س: هل  هو حقيقة   3 .
ي�سبب  الفقر هو من  اأن  املتداول  الأن  الذهن  اإىل  يتبادر  الت�ساوؤل  االأمر، هذا  بطبيعة  الفقر؟  اأ�سباب  من 

االنحراف اخللقي.

*  اأ�سباب خارجية:
والبطالة  واحلوادث  والديون  كاحلروب  الفردية   م�سوؤوليته  اإطار  خارج  املرء  على  تفر�س  التي  تلك  هي 

والكوارث الطبيعية.
واملجتمع  عام  ب�سكل  والفقرية  النامية  الدول  منها  تعاين  والتي  العامل  اأرجاء  يف  املتف�سية  •البطالة  	

الفل�سطيني ب�سكل خا�س. 

ح�سب موقع االأمم املتحدة ، منذ عام 1993 يتم االحتفال �سنويًا باليوم العاملي للق�ساء على الفقر، 
اأحد االأيام التي حتتفل بها االأمم املتحدة، وذلك  اأن يكون هذا اليوم  حيث حددت اجلمعية العامة 
بهدف تعزيز الوعي حول احلاجة للحد من الفقر والفقر املدقع يف كافة البلدان وب�سكل خا�س يف 

البلدان النامية، فقد اأ�سبحت هذه احلاجة اإحدى اأولويات التنمية.     
                                                        



21

1.2 خطر الفقر على املجتمع:

1. ي�سكل الفقر خطرًا على االأخالق، فالفقر قد يدفع �ساحبه حتت �سغط احلاجة اإىل ال�سرقة اأو الكذب 
وغري ذلك.

من  االإن�سان  عن  ي�سدر  ن�ساط  )كل  ال�سلوك  على  �سلبي  تاأثري  للفقر   
اأو   ، الع�سوية واحلركية  وقيا�سها كالن�ساطات  اأفعال ميكن مالحظتها 
عام،  ب�سكل  والتذكر(   كالتفكري  ملحوظ  غري  نحو  على  تتم  ن�ساطات 
فهو  وبذلك  ت�سرفاته  يف  متوازن  غري  االإن�سان  يجعل  الفقر  اأن  حيث 
حالة  يف  الفقري  يكون  واأحيانا  معهم،  يتعامل  عندما  حوله  من  يوؤذي 
�سيئة جدًا لدرجة االعتداء على النا�س حتى يح�سل على ما يريد مثل 

ال�سرقة والقتل وتخريب املمتلكات. 
ن�سبة  بارتفاع  واملتمثلة  واالقت�سادية  وال�سيا�سية  ال�سلوكية  امل�ساكل  الكثريمن  ظهور  اإىل  الفقر  يوؤدي   .2
وزيادة  العمل  عن  العاطلني  البالغني  عدد  وزيادة  العمل   نحو  وتوجههم  املدار�س  من  االأطفال  ت�سرب 
ن�سبة اجلرائم والفلتان االأمني وهجرة اأ�سحاب االأموال للخارج وزيادة تف�سي االأمرا�س عند االأطفال 

واحلوامل.
 3. الفقر له دور كبري يف ت�ستيت فكر االإن�سان، وتعطيل طاقته وقدراته.

 4. الفقر يهدد اأمن املجتمع وا�ستقراره، فالفقر ميالأ نف�س �ساحبه حقدًا على االآخرين وح�سدًا لهم، مما 
يوؤدي اإىل التباغ�س، والفنت، واال�سطراب، واجلرائم التي تهدد حياة النا�س واأمنهم. 
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1.3 الفقر وامل�سكالت الجتماعية عند الأطفال:

تعترب م�سكلة الفقر من امل�سكالت االجتماعية اخلطرية التي تهدد اأمن وا�ستقرار املجتمعات، كما اأن جميع 
املجتمعات مهما كانت درجة ثرائها وتطورها تعاين من هذه امل�سكلة وتعمل جاهدة يف �سبيل احلد منها ومن 
اآثارها، �سواء على امل�ستوى الفردي اأو االأ�سري واملجتمعي. واإذا اأردنا التحدث عن تاأثري الفقر على االأفراد 
اأثبتت باأن الفقر ال  اأواًل لبع�س الدرا�سات العلمية والبحثية والتي  واالأطفال ب�سكل خا�س فيجب اأن ن�سري 
للم�ساكل  االأول  ال�سبب  اأي�سًا  لكنه  الطعام،  يف  اأو  املال  يف  نق�سًا  فقط  كونه  االأفراد  على  تاأثريه  يقت�سر 

ال�سلوكية والكثري من االأمرا�س الع�سوية.
فلقد اأثبتت الدرا�سات منذ عقود اأن هناك عالقة طردية بني الفقر واملر�س النف�سي )امل�ساكل ال�سلوكية( 

فكلما زادت ن�سبة الفقر، زادت امل�ساكل ال�سلوكية لدى االأطفال ومنها القلق وال�سرقة واالإدمان.
اذا ما  نظرنا لالأ�سر الفقرية يف جمتمعنا فاإننا نالحظ باأن الفقر والعوز وعدم تنا�سب الدخل ال�سهري 
اأفراد االأ�سرة واحتياجاتها لي�س هو التحدي الوحيد الذي تعاين منه، فالتفكك االأ�سري و�سعف  مع عدد 
اأي�سًا من التحديات التي تعاي�سها تلك االأ�سر با�ستمرار. مما يجعل رعاية االأطفال  الروابط االجتماعية 
اأو  لديهم  الوعي  �سعف  ب�سبب  اإما  الوالدين  اأولويات  من  لي�س  ومراقبتهم  بهم  واالهتمام  وتربويًا  نف�سيًا 

ب�سبب ان�سغالهم باإطعام تلك االأفواه ال�سغرية قبل التفكري باالهتمام برتبيتها ومتابعتها.
اأما اأذا اأردنا التحدث عن تاأثري الفقر على االأطفال من الناحية ال�سلوكية والنف�سية و االجتماعية،  فن�ستطيع 
القول باأن االأطفال يف االأ�سر الفقرية ال يعانون فقط من �سح املال والغذاء ورداءة امل�سكن ولكنهم يعانون 
اأي�سًا من �سح يف الرتبية النف�سية وال�سلوكية ال�سحيحة ومن �سعف الرقابة االأ�سرية وتدين م�ستوى الوعي 
يف  �سلوكية  م�ساكل  اإىل  توؤدي  جدًا  �سغرية  �سن  يف  ال�سلبية  واملواقف  اخلربات  من  للكثري  يعر�سهم  مما 
ينت�سر خروج  الفقرية  االأحياء  ففي  االنحرافات.  من  معينة  الأ�سكال  اأر�سية خ�سبة  اأنهم  امل�ستقبل حيث 
االأطفال منذ �سن �سغرية جدًا اإىل ال�سوارع والت�سكع ل�ساعات طويلة واالختالط مع فئات عمرية وعرقية 
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خمتلفة ومتعددة دون اأدنى رقابه والدية اأواإدراك خلطورة هذا االأمر، مما يوقع الطفل يف م�ساكل �سلوكية 
واأحيانًا  جن�سية  لتحر�سات  �سحية  ي�سبح  االأطفال  من  الكثري  اأن  كما  وال�سرقة،  التدخني  مثل  متعددة 

العتداءات جن�سية غري معلنة.
 كما اأن �سعف الرعاية واملتابعة يوؤثر ب�سكل �سلبي على التح�سيل الدرا�سي لالأطفال فتكرث م�ساكل الهروب 
من املدر�سة والر�سوب املتكرر  واالنقطاع عن الدرا�سة يف مرحلة تعليمية مبكرة يف الطبقات الفقرية من 

املجتمع.
تقدمة  الذي  واالإر�ساد  التوجيه  وعن  االأ�سرية  الرقابة  عن  بعيدًا  وقته  اأغلب  الطفل  يعي�س  عندما  لهذا 
اجتماعيًا  املقبول  والعدواين غري  املنحرف  ال�سلوك  ت�سجع  والتي  ال�سارع  ثقافة  بتبني  يبداأ  فاإنه  املدر�سة 
وت�سبح م�سدرًا للفخر والإثبات الكفاءة وال�سجاعة، فتنت�سر ممار�سة ال�سرقة والتدخني وتعاطي املخدرات 

فيما بينهم. )14(

�س�ء التغذية:  1.4
�سوء التغذية هو عدم ح�سول ج�سم االإن�سان على القدر الكايف من املواد الغذائية وهذه احلالة قد تنتج من 
عدم توافر الغذاء املتوازن. هو م�سطلح يطلق على احلالة الطبية التي ي�سببها نق�س املواد الغذائية التي 
ت�سل اإىل اجل�سم، وت�سري اإىل نق�س التغذية الناجم عن عدم كفاية اال�ستهالك الغذائي، �سوء االمت�سا�س 

اأو االإفراط يف فقدان املغذيات...اإلخ. 

1.4.1 اأ�سباب �س�ء التغذية:

1. عدم احل�سول على القدر الكايف من الغذاء.
2. نق�س الفيتامينات يف النظام الغذائي، حيث اأن فقدان اأحد 

الفيتامينات فقط كاٍف لالإ�سابة ب�سوء التغذية.
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3. املجاعات: وهي ظاهرة يعاين ب�سببها �سكان منطقة معينة من �سوء تغذية نتيجة اأ�سباب عدة من اأهمها 
احلروب، الفقر، اجلهل، والكوارث الطبيعية، وتنت�سر يف الدول النامية.

بع�س  ه�سم  اأو  امت�سا�س  يف  خلل  وجود  اأي  متكامل،  ب�سكل  الطعام  ه�سم  على  اجل�سم  قدرة  عدم   .4
العنا�سر الغذائية.)7(

1.4.2 �س�ء التغذية ي�سبب �س�ء ال�سل�ك:

العنف وال�سلوك غري الالئق اجتماعيًا هما من اأهم الظواهر التي قد تتولد 
جامعة  تو�سلت  فقد  كافيًا،  �سحيًا  طعامًا  يتناولون  ال  الذين  االأطفال  لدى 
اأول  فيتامني ب خالل  و  و احلديد  الزنك  نق�س  اأن  اإىل   كاليفورنيا  �ساوث 
العمرية   املرحلة  �سلوكياته يف  �سوء  اإىل  يوؤدي  الطفل  اأعوام من حياة  ثالثة 
الالحقة. فعندما يبلغ االأطفال الذين ال يتلقون غذاًء غنيًا الثامنة من العمر 
فاإنه من املرجح اأن يكونوا مت�سنجني ويت�سببون يف ال�سجارات اأكرث من اأولئك 
الذين يتمتعون بغذاٍء �سحي. وعندما ي�سلون ال�سابعة ع�سر ي�سبب بع�سهم 

الرعب لالآخرين ويتجهون اإىل التدخني واالإدمان على املخدرات.)8(   
�سوء التغذية يوؤثر �سلبًا على ال�سلوك حيث اأنه قد يوؤدي �سوء التغذية اإىل تدمري �سخ�سية االإن�سان ويوؤدي 

حوايل 13 مليون طفل يف العامل ميوتون �سنويًا قبل بلوغ اليوم اخلام�س من ميالدهم ل�سوء الرعاية اأو 
�سوء التغذية اأو �سعف احلالة ال�سحية للطفل اأو االأم نتيجة الفقر اأو املر�س.

ح�سب برنامج االإمناء لالأمم املتحدة
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اأن ي�سيء  اإىل  اأحيانًا  اإىل التقلبات املزاجية فال يعود االإن�سان قادرًا على التمييز ب�سكل جيد. مما يوؤدي 
لالآخرين ق�سدًا اأو دون ق�سد مما ي�سبب ا�سطرابًا كبريًا يف تعامله مع النا�س وتقربه اإليهم. و�سوء التغذية 
ال يقل قدرًا يف التاأثري على ال�سلوك املجتمعي حيث قد يوؤدي لل�سرقة والقتل. واالآثار العامة ل�سوء التغذية 
هي م�سكلة العنف االجتماعي والنزعة العدوانية وتدمري حياة ال�سخ�س واال�سطراب يف التعامل والتقلبات 

املزاجية.)9(

1.5 الفقر و�س�ء التغذية يف فل�سطني:

1.5.1  الفقر يف فل�سطني

تفاقمت ظاهرة الفقر يف فل�سطني مع النكبات ال�سيا�سية املتالحقة التي �سهدها ال�سعب الفل�سطيني منذ 
ت�ساعد  مع  االأخرية  ال�سنوات  ازدادت حدتها يف  و  احلايل،  القرن  مطلع  وحتى  املا�سي  القرن  منت�سف 

االإجراءات التع�سفية التي انتهجتها �سلطات االحتالل.

جراء  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  الفقر  هي ن�سبة  العامل  يف  فقر  ن�سبة  اأعلى  اأن  اإىل   االإ�سارة  جتدر 
االإغالق واحل�سار، وقد بلغ 75% ح�سب نتائج امل�سح يف العام 2007.  

درا�سة اأجراها برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف اأيار2007
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اأ�سباب الفقر يف فل�سطني
�سرعة النمو ال�سكاين. 1 .

قلة الدخل. 2 .
الق�ساء على حرية حركة  اإىل  اأدى احل�سار  املعابر اخلارجية من قبل االحتالل، بحيث  ح�سار كافة  3 .
العمالة وال�سلع بني املناطق الفل�سطينية )ال�سفة الغربية وقطاع غزة(، كما منع احلركة احلرة للعمال 
الفل�سطينيني اإذ حرم اأكرث من 120 األف عامل فل�سطيني من الو�سول اإىل اأعمالهم داخل اإ�سرائيل، مما 
اأدى اإىل ارتفاع معدالت البطالة وبالتايل ات�ساع نطاق الفقر بني الفل�سطينيني يف االأرا�سي الفل�سطينية 

املحتل .
م بني االأ�سر املوؤلفة من ع�سرة اأفراد  ازدياد عدد اأفراد االأ�سرة؛ فقد �سجلت اأعلى ن�سبة للفقر عام 1998. 4

فاأكرث بواقع 32%،  تليها اأ�سر الفرد الواحد التي تتاألف ب�سكل اأ�سا�سي من كبار ال�سن بواقع %28 .
غياب ال�سمان االجتماعي واأنظمة التقاعد املنا�سبة؛ فكبار ال�سن هم اأكرث عر�سة للفقر، حيث اأن ما  5 .

ن�سبته 25% من كبار ال�سن الذين تبلغ اأعمارهم 65 �سنة فاأكرث هم فقراء.
انخفا�س م�ستوى التعليم؛ فن�سبة انت�سار الفقر بني اأولئك الذين اأمتوا اأقل من امل�ستوى االأ�سا�سي يبلغ  6 .
28% ويفوق اأربعة اأ�سعاف ن�سبة انت�ساره بني اأولئك الذين ح�سلوا على �سهادة من كلية متو�سطة بواقع 

7% للعام 1998م.
زيادة عدد االأرامل واالأ�سر التي تراأ�سها الن�ساء. )10(. 7

جتاوز الفقر ن�سبة %80 من �سكان قطاع غزة فيما توقفت 90% من املن�ساآت ال�سناعية عن الن�ساط
اأما يف ال�سفة فقد و�سلت اإىل 59% اأي اأن 2.7 مليون فل�سطيني فقراء و 55.6% من االأ�سر تعاين الفقر 
املدقع وخالل عام 2006 دخل حوايل 1.4 مليون فل�سطيني حتت خط الفقر و قد بلغت ن�سبة البطالة 

3/1 من القوى العاملة يف القطاع و 5/1 يف ال�سفة الغربية.  )11(       
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مكافحة الفقر يف فل�سطني
ارتفعت معدالت الفقر يف االأرا�سي الفل�سطينية اإىل اأعلى ن�سبة حتى و�سلت اىل 80% عام2007م، و من 

املوؤ�س�سات التي تعمل على مكافحة الفقر يف فل�سطني : 
1. املوؤ�س�سات احلكومية، مثل وزارة ال�سوؤون االجتماعية التي تعمل على رعاية االأ�سر املحتاجة،  و احلاالت 
االجتماعية ال�سعبة لغياب اأو تعطل املعيل الرئي�س، ب�سبب الوفاة، اأو ال�سيخوخة، اأو املر�س اأو االعتقال.

2. املوؤ�س�سات االأهلية: هناك موؤ�س�سات اأهلية تقدم م�ساعدات عينية، مثل جلان الزكاة، واجلمعيات الدينية 
واخلريية والف�سائل واالأحزاب ال�سيا�سية.

3. املوؤ�س�سات الدولية مثل: وكالة الغوث الدولية، وينح�سر برناجمها يف تقدمي امل�ساعدات لالأفراد. وبرامج 
وغريها،  للطفولة  املتحدة  االأمم  ومنظمة  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  مثل  املختلفة  املتحدة  االأمم 
اإيجاد فر�س عمل �سمن م�ساريع  بحيث تلعب تلك املنظمات دورًا كبريًا يف مكافحة الفقر، من خالل 
قطاعات  التحتية يف  البنية  وم�ساريع  املختلفة،  االقت�سادية  و  الزراعية  امل�ساريع  للدخل، خا�سة  مدرة 

الرتبية و التعليم، وال�سحة، واملياه، وال�سرف ال�سحي، والبيئة.)12(
�س�ء التغذية يف فل�سطني :  1.5.2

اأكد باحثون خمت�سون اأن ن�سبة �سوء التغذية يف فل�سطني ال ي�ستهان بها، وهذا ب�سب الفقر واحل�سار على 
من  الفل�سطيني  ال�سعب  متنع  التي  الفل�سطينية  لالأرا�سي  االإ�سرائيلية  االجتياحات  و  الفل�سطيني  ال�سعب 

حقوقه الطبيعية وخا�سة حقهم يف احل�سول على غذاء �سحي.
اأن االأطفال يف غزة يعانون من �سوء التغذية ب�سبب احل�سار املفرو�س على  اأكد باحثون وخمت�سون  كما 
القطاع  مما ترك اآثار �سلبية على حياة الطفل وحقوقه العامة يف احلياة. هذا باالإ�سافة اإىل انعكا�س حالة 
الفقر على الطلبة من الناحية ال�سحية فالطالب ي�سبح غري قادر على التعلم والتحدث ب�سبب تاأثر حوا�سه 
باالإ�سافة اإىل �سعف املناعة عند طلبة املدار�س، وزيادة تعر�سهم لالأمرا�س وينعك�س ذلك على ح�سورهم 

وم�ساركتهم والتغيب املتكرر عن املدر�سة. )13( 
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2. البحث:
2.1 اأهداف البحث:

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأحداث  نتيجة  وغريها  العربية  املجتمعات  يف  انت�سر  امل�ساكل  من  الكثري  اإن 
واالجتماعية، ومن هذه امل�ساكل ما �سبب حدوث احلروب واالأزمات ال�سيا�سية وغري ذلك، ومنها ظاهرة 
الفقر و�سوء التغذية املنت�سرة يف العامل، والتي لها تاأثريات كثرية ومتعددة. ويوؤدي انت�سارها اإىل االإخالل 

يف اأمن املجتمع وغري ذلك.
فكان الهدف الرئي�سي لبحثنا هو اإبراز العالقة الكامنة اأو املمكنة و مدى االرتباط بني امل�ساكل ال�سلوكية 
وانخفا�س امل�ستوى املعي�سي الذي ينعك�س على �سوء التغذية ومن هنا برز ال�سوؤال االأهم للبحث، وهو »ما هي 
العالقة بني �س�ء التغذية وامل�ساكل ال�سل�كية » هل هي م�سبب.. اأم هل هي نتيجة ؟ اأم اأن هناك ن�ع اآخر 
من العالقات ؟ وبالتايل �ستقوم املجموعات البحثية بدرا�سة نتائج هذه العالقة على املجتمع والفرد ب�سكل 
عام ومدى تاأثريها على االأطفال ب�سكل خا�س. فاإذا مت اكت�ساف هذه العالقة والبحث فيها، فاإنه ال �سك 
�سيوؤدي اإىل معرفة امل�ساكل التي نواجهها وبالتايل فح�س اإمكانية اإيجاد حل، اأو تقليل اأثر هذه الظاهرة 

اأو امل�سكلة.

2.2 منهجية العمل:

لت اإليها جمموعات البحث: هذه هي منهجية اإجراءات البحث اأو طريقة العمل كما تو�سّ
2.2.1 جمع املعل�مات

القيام بجمع املعلومات عن ظاهرة الفقر وانخفا�س امل�ستوى املعي�سي وعالقته مع �سوء التغذية وامل�ساكل 
ال�سلوكية الناجتة عنه، باالإ�سافة اإىل الدرا�سات واالإح�ساءات عن الفقر على امل�ستويني املحلي والدويل، 

من العديد من املراجع وامل�سادر واالإنرتنت.
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2.2.2 املقابالت
جمموعة من املقابالت اأجريت اأثناء القيام بهذا البحث يف جمموعة من املحافظات، ففي حمافظة غزة 
متت زيارة موؤ�س�سة ربيع للرعاية االجتماعية وقامت جمموعة البحث مبقابلة جمموعة من الفتيان الذين 

يعانون من �سوء الو�سع االقت�سادي.
يف �سمال غزة قامت اإحدى الباحثات بزيارة اأخرى جلمعية » احلياة و االأمل »، حيث قامت باإجراء مقابلة 
مع اإحدى املوظفات يف اجلمعية بحيث قامت الباحثة بجمع املعلومات عن اجلمعية واخلدمات وامل�ساعدات 

التي تقدمها لالأ�سر الفقرية واملحتاجة.  

2.2.3 اإعداد ال�ستبانات
مبا اأن الهدف من هذا البحث هو درا�سة العالقة بني امل�ستوى املعي�سي للفرد وامل�ساكل ال�سلوكية التي قد 
تنبع من هذه الظاهرة، فقد قامت كل جمموعة بحثية بكتابة ا�ستبانة خا�سة بها تتالءم وظروف املنطقة 

مع املحافظة على هدفنا والعالقة املراد درا�ستها.
احتوت معظم اال�ستبانات على اأ�سئلة موجهه لالأ�سرة مثل عدد االأفراد، الراتب ال�سهري الذي يتقا�ساه رب 
االأ�سرة واإن كان يعمل عمل اإ�سايف ل�سد احتياجات االأ�سرة. هذا باالإ�سافة اإىل راأي الطالئع فيما اإذا كان 

انخفا�س امل�ستوى املعي�سي قد يوؤثر يف انت�سار امل�ساكل ال�سلوكية مثل ال�سرقة، الكذب وغريها.

2.2.4 حتكيم ال�ستبانة واملجم�عات الب�ؤرية
بعد كتابة اال�ستبانة البحثية من قبل البحاّثه، قامت جمموعة خمت�سة من املوؤ�س�سة بتدقيق هذه اال�ستبانات 
قبل توزيعها على الطلبة ملعرفة مدى مالءمتها وفح�سها، وبعد ذلك ُطلب من البحاثة توزيعها على عدد 
البوؤرية ملعرفة  نقا�س مفتوح مع املجموعة  واإجراء  اأ�سئلة اال�ستبانة  الطلبة لفح�س مدى و�سوح  قليل من 

راأيهم باالأ�سئلة وبالبحث اي�سًا. 
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2.2.5 اختيار عينة البحث

القدس:
واحلكومية  اخلا�سة  املدار�س  من  جمموعة  على  البحثية  اال�ستبانة  بتوزيع  البحث  جمموعة  قامت  لقد 
بتوزيع  القد�س  وقامت جمموعة  البحث.  لتكون عينة  االأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف  واختارت طالب وطالبات 

160 ا�ستبانة بحثية.

جنين:
قامت جمموعة البحث يف حمافظة جنني بتوزيع 160 ا�ستبانة بحثية على طالب وطالبات ال�سف احلادي 

ع�سر وال�سف التا�سع يف مدر�سة عزالدين الق�سام للبنني ومدر�سة بنات يعبد الثانوية.

الخليل:
الثانوية يف مدينة اخلليل، حيث مت توزيع 160 ا�ستبانة  قام فريق البحث بتوزيع اال�ستبانة على املدار�س 
منا�سفة بني اجلن�سني. وقد اختريت الفئة العمرية لعينة البحث ما بني 15-17 �سنة لكال اجلن�سني. وقد مت 
توزيع اال�ستبانة على املدار�س الثانوية التالية: احل�سني بن علي الثانوية للبنني ومدر�سة وداد نا�سر الدين 

الثانوية للبنات.

شمال غزة:
قام البحاثة بتوزيع 160 ا�ستبانة على مدر�ستي �سادية اأبو غزالة الثانوية للبنات، و اأبو عبيدة بن اجلراح 
والثاين  الثانوي  واالأول  العا�سراالأ�سا�سي  �سفوف  وطالبات  مت�ساوية من طالب  عينة  على  للبنني  الثانوية 

الثانوي من الفئة العمرية 17-15.

غزة:
اأما جمموعة غزة فقامت بتوزيع 100 ا�ستبانة بحثية على عينة البحث.
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2.3 النتائج

يف البداية وقبل التطرق اإىل النتائج التي مت احل�سول عليها من قبل البحاثة �سوف تتم االإ�سارة اإىل اأنه 
من خالل هذا البحث ال ن�ستطيع عمل مقارنات بني املحافظات وذلك العتماد البحث على امل�ستوى املعي�سي 
اأخرى  النواحي. ولكن ومن جهة  واأخرى من هذه  االأ�سرة وهنا يوجد فرق بني كل حمافظة  اأفراد  وعدد 
امل�ستوى  انخفا�س  بني  العالقة  يف  الطالئع  راأي  حيث  من  املحافظات  جميع  بني  املقارنة  فقط  ن�ستطيع 

املعي�سي للطليعي وامل�ساكل ال�سلوكية التي يعاين منها.
ميثل الر�سم البياين التايل راأي الطلبة يف خم�س مناطق فل�سطينية يف هذه العالقة:

نرى من خالل الر�سم البياين ال�سابق باأنه ال توجد م�سكلة اجتماعية واحدة وا�سحة اأكرث من اأخرى ح�سب 
ا�ستطالع الراأي الذي اأجري على عينة البحث، واأن جميع الطالئع اأكدوا على انت�سار مثل هذه ال�سلوكيات 
املجتمعية كنتيجة النخفا�س امل�ستوى املعي�سي للفرد مع وجود ن�سبة عالية تركز على ال�سرقة والت�سرب من 

املدار�س يف منطقة جنني
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القدس:

  

باالطالع على الر�سومات البيانية ال�سابقة والتي من املمكن اأن تعطي روؤية وا�سحة عن و�سع العينة التي 
مت حتديدها، ن�ستطيع اأن ن�ستنتج باأن الن�سبة الكربى من العينة تتناول وجبات �سحية اإما من البيت اأو من 
املطاعم واأن معظم طالئع العينة يعي�سون يف م�ستوى معي�سي جيد، حيث اأن من يعمل يف البيت اإما اأن يكون 

اأحد الوالدين اأو الوالدين معًا.
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وعند �سوؤال الطلبة عن راأيهم بالعالقة بني الفقر وامل�ساكل ال�سلوكية اأو املجتمعية فقد اأ�سار 40% من العينة 
اإىل  باالإ�سافة  وا�ستقراره هذا  املجتمع  اأمن  ويهدد  وقدراته  الفرد  ي�ستت طاقات  اأن  املمكن  الفقرمن  اأن 
اإمكانية كونه اأحد االأ�سباب التي توؤدي اإىل �سوء التغذية لدى الفرد نتيجة عدم تناوله لالأطعمة ال�سحية اأو 

عدم قدرته على توفري الطعام وهذا ما يبينه الر�سم البياين التايل:

جنين:
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مبا اأن الطعام الذي يتناوله الطليعي يف هذه العينة من منطقة جنني هو غذاء متكامل فاإننا ن�ستطيع اأن 
نرى تاأثري ذلك على حياته؛  فالطليعي ي�سعر بحيوية ون�ساط ولديه القدرة على الرتكيز واالإبداع.

وهنا مل يتم جتاهل الفئة االأخرى من العينة التي تتناول طعامًا غري �سحي لعدم قدرة العائلة على توفري 
والدوار  الدم  فقر  اإىل  باالإ�سافة  والن�ساط  احليوية  بنق�س  ي�سعرون  ممن  اأي�سا  وهم  الطعام،  هذا  مثل 

املتوا�سل.
اأما اال�ستنتاج االأهم من هذه النتائج فهو اأن انخفا�س امل�ستوى املعي�سي للفرد يف منطقة جنني قد يوؤدي اإىل 
تناول وجبات غري �سحية وهذا من املمكن اأن يوؤدي اإىل �سوء التغذية واىل ظهور امل�ساكل ال�سلوكية وهذا ما 
اأ�سرنا اإليه �سابقًا حيث اأن اأكرث من 50%من العينة اأ�سارت اإىل اأن الفقر ممكن اأن يت�سبب يف انت�سار ال�سرقة 

والت�سرب من املدار�س.



35

من هذا الر�سم البياين ن�ستطيع اأن ن�ستنتج اأن فئة كبرية من العينة يرتاوح دخلها بني 1500-3500 واأن 
هذه الفئة تتناول وجبات متكاملة وهذا اأي�سًا يتوافق مع الر�سم البياين ال�سابق.
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الخليل:

الطليعي يف منطقة اخلليل يرى اأن هناك عالقة عالية بني الفقر وامل�ساكل ال�سلوكية التي قد تنت�سر بني 
فئات املجتمع.  فالفقر ممكن اأن يدفع الطليعي اإىل ال�سرقة لتوفري احتياجاته االأ�سا�سية اأو الت�سرب من 

املدار�س لتاأمني هذه االحتياجات.
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الطليعي نف�سه هو من يقوم بالعمل بعد الدوام املدر�سي مل�ساعدة االأهل يف �سد االحتياجات الرئي�سية ولي�س 
االأب اأو معيل االأ�سرة من يقوم بالعمل االإ�سايف ل�سد هذه االحتياجات، وهذا قد يوؤثر على تقدمه باملدر�سة 
اأو جناحه وبالتايل قد يوؤدي اإىل ت�سرب الطالب من مدر�سته اأو من ناحية اأخرى قد يكون ال�سبب الإ�سراره 
الر�سم  يبينه  الذي  وهذا  النجاح.  دوافع  اأحد  الفقر  يكون  اأن  ميكن  وبذلك  بالعمل  للتقدم  النجاح  على 
ليكون  التعليم  اإىل  واالجتاه  املدر�سي  التقدم  للفقر  االإيجابية   االآثار  اأن من  يو�سح  والذي  التايل  البياين 

طريقًا ملحاربة انخفا�س امل�ستوى املعي�سي للطليعي. 
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شمال غزة:

يف الدرا�سة التي اأجريت يف منطقة غزة وباالإ�سافة اإىل االأ�سئلة العامة التي مت تو�سيح اجاباتها يف بداية 
النتائج )عالقة الفقر بامل�ساكل ال�سلوكية( فاإن البحاثة اأي�سًا اجتهوا اإىل ال�سوؤال عن طبيعة ال�سكن وتوفر 

االأدوات الكهربائية االأ�سا�سية هذا باالإ�سافة اإىل كيفية معاملة املجتمع للفقري، فكانت النتائج كالتايل.
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اأ�سرهم االأجهزة الكهربائية االأ�سا�سية يف البيت مثل  يف منطقة غزة ما ن�سبته 65% من الطالئع متتلك 
بالبيت  هنا  واملق�سود  اآمن،  ييت  امتالك  الطالئع  باإمكان جميع عائالت  لي�س  اأنه  اإال  والثالجة  الغ�سالة 
العائالت يف  ت�ستطيع هذه  لرمبا  اأنه  ن�ستنتج  اأن  ن�ستطيع  هنا  ومن  للعائلة.  ملكًا  البيت  اعتبار  هو  االآمن 
منطقة �سمال غزة تاأمني االحتياجات الرئي�سية للفرد من ماأكل وملب�س وم�سرب وتعليم اإال اأنها ال ت�ستطيع 

تاأمني امل�سكن االآمن.
غزة:
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من الر�سومات البيانية ال�سابقة ن�ستطيع اأن نرى اأن ال�سخ�س الوحيد الذي يعمل باالأ�سرة ويعيلها هو االأب 
فقط واأن عدد اأفراد االأ�سرة يف هذه العينة يرتاوح بني 6-10  اأفراد مما يعني اأن الراتب الذي يتقا�ساه 
رب االأ�سرة �سوف يتوزع على عدد كبري من اأفراد االأ�سرة، مما يعني اأن ح�سة الفرد الواحد �ستكون قليلة 
التايل  البياين  الر�سم  لنا  يوؤكده  الرئي�سية لالأ�سرة. وهذا ما  الوالد �سد االحتياجات  وبالتايل ال ي�ستطيع 
والذي يعطي اإ�سارة اإىل اأن عدد االأ�سر التي حتتاج اإىل م�ساعدة ح�سب العينة التي مت توزيع اال�ستبانة عليها 
كبري جدًا. ومن هنا ن�ستنتج اأن الفقر ظاهرة منت�سرة يف غزة مما يدفعنا اإىل �سرورة العمل على اإيجاد 

حلول لتقليل هذه الظاهرة.

بزيارتها  البحاثة  فريق  قام  التي  املوؤ�س�سة  مثل  الفئة  هذه  ت�ساعد  قد  التي  املوؤ�س�سات  انت�سرت  هنا  ومن 
والتي تقدم اخلدمات  لالأ�سر املحتاجة على �سكل م�ساعدات مالية، اأو مواد غذائية يتم توزيعها على االأ�سر 

الفقرية وتقدم اأي�سا حقائب و اأدوات مدر�سية للطلبة الذين ال ي�ستطيعون توفري هذه االحتياجات. 
اأما ما قد يولده الفقر من اآثار على الفرد فتنوعت وتعددت االآراء مع الرتكيز على اأن الفقر ممكن اأن يكون 
�سببًا لتفكك االأ�سرة وذلك ب�سبب عدم وجود �سمان لهذه االأ�سرة في�سبح مطلوب من كل فرد حماولة تاأمني 
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احتياجاته االأ�سا�سية مما يدفع الطليعي اأي�سًا اإىل االجتاه اإىل العمل ب�سن مبكرة والت�سرب من املدر�سة 
وذلك بهدف امل�ساعدة يف تاأمني االحتياجات االأ�سا�سية الأ�سرته. ومن جهة اأخرى فاإن الفقر ممكن اأن يكون 
�سببًا يف حتقيق الذات والو�سول اإىل النجاح كمحاولة لتغيري الو�سع وبالتايل �سيكون الفقر دافعًا من دوافع 

النجاح لتلك الفئة.

من خالل املقابلة التي مت اإجراوؤها يف غزة مع موؤ�س�سة “ ربيع “ ظهرت االإح�سائيات التالية :
الفقر كان �سببًا يف 75. 1 %من جمموع اجلرائم التي  يتواجد منفذيها يف املوؤ�س�سة.

80. 2 %  من جرائم ال�سرقة كان �سببها الفقر. 
45. 3 % من االأحداث يعانون من م�سكلة التدخني والتي يت�سبب فيها الفقر.

% من االأحداث قد ت�سربوا من املدر�سة ب�سبب �سيق احلال واحلاجة.    4 .45
وهنا نرى اأن هناك تقاطع بني النتائج التي مت احل�سول عليها من توزيع اال�ستبانات وبني النتائج التي مت 

احل�سول عليها من هذه املوؤ�س�سة.
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3. التوصيات كما أوردها البحاثة
مكافحة الفقر ب�ستى الو�سائل واأهمها تعليم وتاأهيل اجليل القادم من الفل�سطينيني ليكونوا قادرين على  1 .

ك�سب رزقهم بالعمل.
املجتمع  الفقر يف  ن�سبة  اأجل خف�س  من  وطنية  لو�سع خطة  والدولية  املحلية  املوؤ�س�سات  تكاتف جميع  2 .

الفل�سطيني واالبتعاد عن الت�سارب والعمل الفردي القائم حاليا يف هذه املوؤ�س�سات.
التاأكيد على تناول وجبات �سحية من املنزل وعدم تناول الوجبات و ال�سندوي�سات من ال�سوق. 3 .

حماولة  تناول قدر كايف من الطعام يوميًا  ون�سر الوعي ال�سحي بني الطالئع. 4 .
اإطالق حملة تنزع عن الفقراء و�سمة االإجرام لتتحول حالة الفقر اإىل حافز جيد للتغيري املجتمعي. 5 .

4. ماذا بعد؟
لقد تطّرق هذا البحث اإىل مو�سوع بالغ احليوية واالأهمية، ولكن قد تثار بع�س الت�ساوؤالت. فماهي االأ�سئلة 

التي ميكن اأن تطرح على البّحاثة ال�سغار حول االأوراق التي اأعّدوها؟
هل وفقوا	 مب�ساعيهم؟ وكيف من املمكن االرتقاء مبا فعلوه؟

هل قاموا بتوزيع عدد كاٍف من اال�ستبانات ؟ وهل العدد كاٍف للخروج بالتو�سيات	 ؟
ماذا بالن�سبة للمقابالت، هل قاموا مبقابالت كافية يف هذا	 املو�سوع ؟

 	وماذا عن التو�سيات، ملن هي موّجهة بالتحديد؟
	ماذا عن االإجراءات املطلوبة، مثل ن�سر التوعية وعمل حلقات نقا�س حول املو�سوع واآثاره على املجتمع؟

وكيف ن�ستطيع اأن نقوم بن�سر التوعية يف املجتمع ؟ هل نطرق اأبواب املدار�س اأو	 املراكز الن�سائية؟
ورد للفقر الكثري من التعريفات �سمن العديد من االأدبيات التي تتحدث عن التنمية الب�سرية واالقت�سادية 
ومكافحة الفقر، وللفقر اأ�سكال واأنواع فهناك الفقر املادي وهوالنوع املفهوم من قبل اجلميع وفقر امل�ساركة 
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وفقر اال�ستقاللية وفقر احلماية، كما اأن هناك اأنواع اأخرى من الفقر تبعا ملدة بقائها، فهناك فقر �سدمة 
وفقر مو�سمي وفقر دائم، وهناك اأنواع اأخرى من الفقر ن�سبة اإىل عدد الفقراء مثل الفقر الفردي والفقر 
اجلماعي والفقر املنت�سر والفقر املتوطن، وهناك نوع اآخر من الفقر ن�سبة اإىل اأ�سلوب قيا�سه واأهمها الفقر 
الن�سبي والفقر املطلق والفقر املدقع.  وجتمع معظم االأدبيات التي تتحدث عن الفقر على اأنه عبارة عن 

حالة تعرب عن النق�س اأو العجز يف االحتياجات االأ�سا�سية واالأولية وال�سرورية لالإن�سان .
اإن الفقر لي�س موؤثرا ب�سورة �سلبية فقط، فال ميكن اأن نقول  اأن الفقر م�سدر جيد للم�ساكل، ونرتك الكوب 
فارغا، فهذا ال�سلبي قد يحدث تغيريا يف نظرتنا، ويجعل منا اأ�سياء اأخرى، تدفع االإرادة يف احلياة باجتاه 
التجرد من هذا املفهوم املتطفل، والتحرك ب�سورة جميلة، قد تخلق كتلة ج�سدية روحية جتعل من ال�سوك 
وردا. فلهوؤالء، الفقر ال ي�سكل �سهمًا يقودها لالنحراف اأوال�سرقة، واإمنا الربوز نحو التقدم، والربوز نحو 

التطور واالإبداع.
فمثال اإن معظم االأ�سر الفل�سطينية تعتقد اأن التعليم و�سيلة ف�سلى للتخل�س من الفقر. فالعائالت تدفع 

اأبناءها للتعليم كي تبني م�ستقباًل اأف�سل وواقعًا اأجمل متمردا على الفقر.
وعلى م�ستوى الفقر العاملي والعام  فلقد كان �سقراط -الفيل�سوف اليوناين- ابن جنار. و�سك�سبري -�ساحب 
اأعظم تراث م�سرحي-ابن خ�ساب، وكان »اللورد األدون« �سبيا �سيء احلظ بلغ به فقره حدًا كبرًيا اأقعده 
عن الذهاب اإىل املدر�سة وقد ا�ستطاع اأن ي�سبح قا�سي ق�ساة اإجنلرتا.  ومن العرب . فاملتنبي - ال�ساعر 
العظيم- كان اأبوه �سقاء. وياقوت احلموي -�ساحب معجم البلدان- كان عبدًا رقيقًا ي�ستخدمه مواله يف 
متاجره واأ�سفاره. والفارابي –فيل�سوف العرب وطبيبها- كان ي�ست�سيء يف درا�سته ب�سوء قنديل حلار�س 

ب�ستان. وجرير -ال�ساعر املعروف- كان اأبوه فقريًا معدمًا. 
و قد ذهب نل�سون منديال اأبعد من ذلك يف قمة كوبنهاجن حني و�سف الفقر و�سفًا بليغًا باعتباره »الوجه 
احلديث للعبودية« . و كما األغت املواثيق الدولية العبودية خالل القرن التا�سع ع�سر وجرمتها فهي مطالبة 

باإلغاء الفقر و جترميه الأنه يت�سبب يف اأ�سكال جديدة من العبودية. 
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5. املراجع:
اأو  مفيدة  اأو  كافية  كانت  اإذا  فيما  للتدقيق  هي  كما  نوردها  التالية  املعلومات  م�سادر  البحاثة  ا�ستخدم 
دقيقة. وينطبق ذلك خا�سة على روابط االإترنت للتاأكد من �سحتها، فما كل ما يرد على االإنرتنت ميكن 

ن�سخه ونقله على عاّلته. 
1. د. الطيبي البكو�س- رئي�س املعهد العربي حلقوق االإن�سان، حما�سرة الفقر وحقوق االإن�سان، 2004.

 http://www.aihr.org.tn/arabic/MenbarDH/pauvret%C3%A9Taieb.htm 
2. يبداأ التخفيف من حدة الفقر باالأطفال، اليوني�سف، 2006/7/24 .

http://www.unicef.org/arabic/why/why_35046.html
3. د.هبة الليثى، حتديات قيا�س الفقر يف منطقة االإ�سكوا، جامعة القاهرة.

http://css.escwa.org.lb/SD/0991/studypaper1_Ar.pdf
4. تعريف الفقر والغنى و قيا�سه، املجل�س الوطني لل�سكان، االمانة العامة اجلمهورية اليمنية، 2006/10/1.     
http://www.npc-ts.org/article73.html

5. الفقرم�سكلة اأم ظاهرة اأم اأبعد من ذلك، جملة �ساد - املجلة االلكرتونية للعلوم، 2007/01/22.
http://www.dhadh.com/pageprint.php?id=9501 

ويكيبيديا، املو�سوعة احلرة ، الفقر 6 .
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Percen
t_poverty_world_map.PNG&filetimestamp=20060203042652

ويكيبيديا، املو�سوعة احلرة ، خارطة متثل توزيع. 7 الفقر يف العامل
http://ar.wikipedia.org/wiki/الفقر#.D8.A3.D8.B3.D8.A8.D8.A7.D8.A8_.D8.A7.

D9.84.D9.81.D9.82.D8.B1
8. �سوء تغذية الطفل يجعله مياال للعنف، املركز الطبي.

http://healths.roro44.com/healths-22-1458-0.html
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9. �سوء التغذية يف الطفولة ي�سعف الذكاء، موقع ن�ساء �سورية، 2006/4/13.
/http://www.nesasy.org/content/view/701/95 

10. كتاب الق�سايا املعا�سرة لل�سف الثاين ع�سر الفرع االأدبي.�س )39 – 53(
11. م�سروع ا�سالح �سبكة االمان االجتماعي، موقع البنك العاملي 

              http://info.worldbank.org/etools/docs/library/240845/4part1povertyinpalestine.pdf
12. جميل اخلالدي، الفقر يف االأرا�سي الفل�سطينية، 2006/1/16

http://www.oppc.pna.net/mag/mag13-14/new4-13-14.htm
13. زياد م�سهور مب�سلط، اأطفال غزة ميوتون، فاأين اأنتم؟، 2008/2/5

http://www.alukah.net/articles/1/2012.aspx
14. الفقر و تاأثريه النف�سي وال�سلوكي واالجتماعي على االأطفال، موقع ال�سعودية حتت املجهر، اكتوبر 2005 .
http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?t=31961 

م�سادر اأخرى:
. • الق�ساء على الفقر، هيئة االأمم املتحدة ، 2006/10/17	

www.un.org/arabic/events/poverty
•اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني . 	

• 	http//:www.pcbs.gov.ps
. • الفقر يف االأرا�سي الفل�سطينية)2007(: �سوؤون تنموية، العدد 1، متوز 2007	

الطبعة  • دكتور اأبو بكر مر�سي حممد مر�سي)2001( :ظاهرة اأطفال ال�سوارع “ روؤية غري ح�سارية “ “	
االأوىل 2001م -1422ه 

 “ • �سيد �سديق عبد الفتاح)1992( : حياتك من الف�سل اإىل النجاح  “الدار امل�سرية اللبنانية 	
غ�سيل الدماغ ، ترجمة عبد اللطيف اخلياط . • جى اإن براون  : كتاب اأ�ساليب االإقناع و 	

(: املنهاج الفل�سطيني لل�سف العا�سر. • كتاب علوم ال�سحة والبيئة )2004	
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6. ملحق 
منوذج اال�ستبانة املعدة للبحث.

وال�سلوكية  ال�سحية  وامل�ساكل  التغذية  �سوء  الفقر،   « بعنوان  بحث  باجراء  يقومون  البحاثة  من  جمموعة 
النابعة منه ». 

من  وبدعم  العلمي  واالإبداع  امل�ساند  للتعليم  النيزك  موؤ�س�سة  باإ�سراف  ال�سغري  الباحث  م�سروع  �سمن 
اليوني�سيف.

لذا نرجو منكم القيام بتعبئة هذه اال�ستبانة بكل �سدق ومو�سوعية مع العلم باأن هذه اال�ستبانة اأُعدت من 
قبل الطلبة امل�ساركني اأنف�سهم وتهدف جلمع املعلومات لغر�س البحث العلمي فقط ، ن�سكر لكم تعاونكم.

اجلن�س:   اأ. ذكر    ب. اأنثى 
منطقة ال�سكن:  اأ. قرية                     ب. مدينة                 ج. خميم

1. عدد اأفراد االأ�سرة:  ......................
.......................  : عدد اأفراد االأ�سرة الذين يدر�سون يف املدر�سة. 2
3. عدد اأفراد االأ�سرة الذين يدر�سون يف اجلامعة:  ........................

يعمل وي�سرف على العائلة ؟ من . 4
اأ. االأب         ب. االأم                ج. كليهما    د.ال اأحد                  ه. غري ذلك.....................

5.  ما م�ستوى الدخل ال�سهري للعائلة ؟
�سيكل                                               3500 – �سيكل                 ج. 2500    2500 – �سيكل             ب. 1500  اأقل من 1500  اأ. 

د. اأكرث من 3500 �سيكل          ه. غري ذلك.............................................
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6. هل يعمل رب االأ�سرة عماًل اإ�سافيًا ل�سد االحتياجات االأ�سا�سية ؟
اأ. نعم .                                         ب. ال .

7. ح�سب راأيك ال�سخ�سي، انخفا�س امل�ستوى املعي�سي لالأ�سرة يوؤثر على
غري موافق    موافق ال�سلوك

الناحية ال�سحية كفقر الدم
الناحية ال�سلوكية                          

يكون دافعًا من الدوافع االأ�سا�سية للنجاح                           
الناحية النف�سية كال�سعور باحلرمان

يزيد من التح�سيل االأكادميي
)غري ذلك ) الرجاء حدد

8.  كم وجبة غذائية رئي�سية تتناول يف اليوم ؟
اأ. وجبة.                               ب. وجبتني.                           ج. ثالث وجبات.

اذا كانت اإجابتك  )وجبة واحدة(، ما هو ال�سبب ...................................................
9. من بني انواع الوجبات التالية ايها تتناول ب�سكل يومي ؟

اأ. وجبات منزلية حتتوي على اللحوم واخل�سار        ب. �ساندويت�سات رخي�سة من ال�سوق مثل الفالفل
ج. وجبات طعام يف املطعم حتتوي على حلوم وخ�سار          ج. ال يوجد حتديد

 10.كم هو معدل م�سروفك اليومي ؟
اأ. اأقل من 10 �سيكل.                                            ب.  من 10 – 15 �سيكل.

ج. من 15 – 25 �سيكل.                                       د. اأكرث من 25 �سيكل.
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11. هل ت�سعر اأنت اأو اأحد اأفراد اأ�سرتك باالأمور التالية ب�سكل متوا�سل
اأ. التعب واالإرهاق بعد بذل جمهود ب�سيط.                            ب. الك�سل وقلة الن�ساط.

ج. الدوار امل�ستمر                                                   د. ن�ساط وحيوية دائمة
ه. القدرة على الرتكيز واالإبداع                                     ز.غري ذلك:---------------

12. براأيك، هل الفقر له اأثر على امل�ساكل ال�سلوكية  لل�سباب ؟
اأ. نعم.                                        ب. ال 

بانت�سار  عالقة  له  الفقر«   « املعي�سي  امل�ستوى  انخفا�س  اأن  على  توافق  هل  ال�سخ�سي،  راأيك  ح�سب   .13
ال�سلوكيات التالية عند ال�سباب:

غري موافقموافقال�سلوك
الكذب
ال�سرقة

الت�سرب من املدر�سة
العمالة بني االأطفال
احلقد على االأغنياء

ال�سعور باخلوف من امل�ستقبل

14. هل تعمل اأنت اأو اأحد اأخوتك بعد الدوام املدر�سي ؟
ال.                            ب. نعم.                                                              

وملاذا؟ .............................................................


