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 الملخص

تطبيق هذه  جرىهدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب عمل األطفال، وقد     

( من أصحاب العمل في الحي الصناعي لورشة السيارات 32الدراسة على عينة من )

( الذي أعد 0222وسوق الخضار في مدينة بعقوبة ، وتم استخدام مقياس )كاظم ، 

، وباستخدام األدوات اإلحصائية المناسبة ، توصلت الدراسة إلى أهم  لهذا الغرض

)الحروب التي  طفال ، وأهم هذه األسباب هياألسباب التي تؤدي إلى عمل األ

التي جاءت في المرتبة األولى إذ حصلت على أعلى وسط تعرضت لها البالد( 

( ، ثم جاءت في 12،22( و وزن مئوي بلغ )0،23بلغ ) إذ في االستبيانمرجح 

مرجح المرتبة الثانية ) ضعف الدور الرقابي لمؤسسات الرقابة االجتماعية( بوسط 

( ، ثم في الترتيب الثالث كان )ضعف االرشاد 12( و وزن مئوي )0،2قدره )

( ، اما  88،88( و وزن مئوي )0،22مرجح مقداره )والتوجيه( وحصل على وسط 

( و 0،23مرجح )بالترتيب الرابع فقد جاء )فقدان أحد الوالدين أو كليهما( بوسط 

سة )الطالق بين الوالدين( ، بمتوسط وحل في المرتبة الخام (82،22وزن مئوي  )

في نهاية البحث ، تم تقديم عدد من   ( 82،22( و وزن مئوي )0،2مرجح قدره )

   .التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة
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Phenomenon of child labor 

(Diyala province example) 

Inst. Muayad .H. Al-jumaiali (Ph.D.) 

Childhood and Motherhood Research Center 

University of Diyala 

Abstract : 

      The study aimed to identify the reasons for the work of 

children by employers, the study was applied to a sample of (30) 

employers in the industrial neighborhood of the car workshop 

and the vegetable market in the city of Baquba, A questionnaire 

prepared for this was used by Kadhum (2011), Using the 

appropriate statistical tools, the study reached the most 

important reasons that lead to the work of children, and the most 

important of these reasons (the wars that the country is subjected 

to, Which came in the first ranking and has received the highest 

mean in the questionnaire, reaching (2.73) and the percentage of 

weight (91.11), Then came the second ranking (weak 

supervision role of the institutions of social welfare). This was 

the reason for the second ranking with a weighted average of 

(2.7) and a percentage weight (90), Then, in the third ranking, it 

was twice (guidance, guidance and advice). It won the third 

position and got a weighted average (2.66) and a percentage 

weight (88.88), in the fourth order (loss of one or both parents), 

a weighted average (2.63) and a percentage weight (87.77), In 

the fifth place came divorce between the parents, with a 

weighted average of (2.6) and a percentage weight (86.66), At 

the end of the research, a number of recommendations and 

proposals were submitted to the relevant authorities. 

 

 مقدمة 

 أثارهامن الظواهر االجتماعية الخطيرة بسبب  األطفالظاهرة عمل  َعد   يمكن     

 األطفالفعمل  ،بشكل خاص األطفالالسلبية على المجتمع بشكل عام وعلى 

يسبب  أنعمال مازالوا غير مؤهلين لها جسديا ونفسيا يمكن وتسخيرهم للقيام بإ

االجتماعي ناهيك عن  أوالعقلي  أويعيق نموهم البدني  أوالضرر الكبير بصحتهم 

 تأخرهم الدراسي.يؤدي الى نموهم المعرفي والذي يؤثر في  االكبرالضرر 
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من المشاكل العالمية الموجودة في معظم دول العالم  األطفالظاهرة عمالة  وتعد   

 إلىمن دولة  وتأثيرها وأسبابهاوخاصة الدول النامية وان كانت تختلف في حجمها 

 المرتبطة بالتطور االقتصادي انتشارها على مجموعة من العوامل مديعت إذ ،أخرى

وبالرغم من وجود العديد من ، ذاك أوالمجتمع  لهذاواالجتماعي والسياسي والثقافي 

كاتفاقية منظمة  األطفالالتي تحرم عمالة  الدولية واإلعالناتهدات ااالتفاقيات والمع

المادة الثالثة  2123( لسنة 23لسن العمل رقم ) األدنىالعمل الدولي بشان الحد 

 أسوا حضر واتفاقية ،لسن المخول لهذا النوع من العمل األدنىبخصوص الحد 

، 2111( لسنة 280رقم ) الفورية للقضاء عليهاواإلجراءات  األطفالعمل  إشكال

 ( تشرين 02المتحدة في ) لألممحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة  واتفاقية

، 2112( لسنة 83رات مؤتمر العمل الدولي في دورته )اقرو 2181الثاني 

وغيرها الكثير من  اإلحداثبشان عمل  2112لعام  28العربية رقم  واالتفاقية

ان  وتعدها انتهاك صارخا لحقوقهم اال األطفالالتي تحرم عمالة  األخرىاالتفاقيات 

حسب تقديرات منظمة العمل الدولية ب، فعكس ذلك تماما لىإيشير  الملموسالواقع 

-5العاملين في سن ) األطفالان عدد  إلى أشارتفقد  0222 أيلولالتي نشرت في 

في العالم  أطفالفي العالم اي واحد من كل عشرة  مليون طفل (250( عاما يبلغ ) 22

مليون ( 1ر عددهم بحوالي )العاملون يقد فاألطفالاما في منطقتنا العربية  ،تقريبا

في سوق العمل وتتزايد هذه  وتدرجوا األساسيتسربوا من مرحلة التعليم   طفل

 .( 02 ، 2118 ،) رمزي  توجيه. وأبال ضابط بشكل مخيف  اإلعداد

فقد  اإلنمائيوزارة التخطيط والتعاون  إعالنمجتمعنا العراقي وحسب في  أما     

( 2،2من مجموع السكان وان نسبة الذكور )%  (9،1العاملين )  األطفالبلغت نسبة 

عمال وصنفت بعض المنظمات المحلية والمهتمة بالطفولة اال ( 0،5) اإلناثونسبة 

في المصانع والمعامل  خاصةبالخطرة و األطفالالء التي يقوم بها بعض من هؤ

 لورش الخاصة في تصليح السيارات .وا

 

 مشكلة البحث 

 أصبحت االمر الذي األطفالمن خالل ازدياد معدل عمالة تتجلى مشكلة البحث      

المدرسة الى المجتمع فخروج الطفل من البيت او تهدد مستقبلهم وتمس كيان مشكلة 

ودفع  أعرافهعن بالمجتمع الى التخلي  أدىسوق العمل فذلك ينم عن وجود خلل 

  .كيف معهايقوى على الت بالطفل الى دخول بيئة جديدة ال

عمل التحدث خارج دائرة القبول االجتماعي وشروط باتت ان تلك الظاهرة أي      

الحكومية والدولية بل وتتعارض مع المضمون اإلنساني لعملية التنمية االجتماعية 

والمستقبلية وبوضعية التخلف  اآلنيةمركبة ترتبط عضويا بالتحديات  ظاهرةفهي اذن 

قة سيما تلك المتعلات االقتصادية واالجتماعية والالتي تعكس ضعف وتواضع المؤشر

عمل معين وهو في سن مبكرة بان تكليف الطفل  إذ (،252 ،0222،بالطفولة ) كاظم 

 شخصيتهرئيس في تكوين من فرصة التعليم التي تقوم بدور  يؤدي الى حرمانه

 رهااأثقدراته ومكانته الذهنية , ويعرضه لمخاطر وسلبيات العمل التي تترك وتنمية و

كانسان غير سوي ويواجه في مستقبله صعوبات  ينشاوعلى صحته الجسمية والنفسية 



   0202.......................... العدد الحادي والثمانون .اذار  لسنة .............................................مجلة الفتح  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-092- 
 

انعدام ثقافته وخبرته االجتماعية  فضالً عن والتأقلم مع محيطه،كثيرة في العيش 

 ( . 222 ،0225 ،)العلي واهوز

هو مفهوم  ماالتالية  التساؤالتتبرز من خالل الحالي ان مشكلة البحث فلذلك      

، واألخالقية) االقتصادية، االجتماعية،  سباباالبالمجتمع ؟ وما  األطفالهرة عمل ظا

  . لهذه الظاهرة والتعليمية (

 

 البحث  أهمية

 مرحلةة التي تتصدى لدراستها وهي ريمتبرز أهمية البحث بأهمية المرحلة الع     

التي تستوجب منا تقديم  اإلنساناهم مراحل حياة  من الطفولة هذه المرحلة التي تعد

خالل الدور هذه المرحلة العمرية تبرز من  فأهميةاالهتمام والرعاية لها  أنواعكافة 

ه وتنشئته واذا مستقبال فهي بداية تربيت اإلنسانبناء شخصية الكبير الذي تلعبه في  

هم الركائز  فاألطفالسليما،  ايحة وسليمة حتما سيكون نموهكانت البداية صح

 ة في تنمية المجتمع وبناء المستقبل الواعد .لدعامة الرئيسوا األساسية

 األطفالهي عمالة و الجانب الذي تتصدى الدراسة بأهميةالبحث  أهميةتبرز  و     

على المستوى الدولي  سواءالقرار  وأصحابهذا الموضوع الذي شغل بال القائمين 

موضوع الجهات و المنظمات التي تعنى ب واالممي او الحكومات الوطنية للدول او

عد من المشاكل والظواهر السلبية التي تمس كيان ت   األطفالفمشكلة عمالة  ة ،لالطفو

 بنيانه وتماسكه. في على السواء وتؤثر بشكل سلبيالطفل والمجتمع 

الى  أدتتبع هذه الظاهرة والوقوف على اهم مسبباتها والعوامل التي ت المهمفمن    

الحقيقية لعمالة  األسبابان معرفة  إذانتشارها بالتقصي وبالبحث العلمي الرصين 

السبل  إيجادالقرار على  وأصحابالمسئولين والوقوف على حيثياتها تساعد  األطفال

 او الوقاية منها . انتشارهاالكفيلة للحد من 

 

 البحث بالنقاط التالية : أهميةكمن تلخيص لذا ي

  .األطفالالى انتشار ظاهرة عمالة  أدتوالعوامل التي  األسباب أهممعرفة  -2

 األطفالالنظرية حول عمالة ان تفيد هذه الدراسة بتعميق المعرفة من الممكن   -0

 نظري حول هذه الظاهرة . إطار بتوفيروذلك  

 اإلجراءاتالقرار التخاذ  وأصحاب المسؤولين بتوجيهقد تساعد هذه الدراسة  -3

 لمعالجة هذه الظاهرة والحد منها . األزمة

ق بهذا الموضوع المجال على التعمقد تساعد هذه الدراسة الباحثين في هذا  -9

 .دراسات مستقبلية بهذا الموضوع  وإجراء

 

) االقتصادية سبابأهم األمعرفة يهدف البحث الحالي الى  : البحث  هدف

 من وجهة نظر اصحاب العمل. األطفالظاهرة عمالة ل واالجتماعية والتعليمية (

سوق المفرق  اصحاب العمل فياقتصر البحث الحالي على عينة من دود البحث : ح

 . 0221سنة ورش تصليح السيارات في مدينة بعقوبة لالحي الصناعي و 
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 تحديد المصطلحات 

المتحدة ومنظمة  األممحقوق الطفل الصادر عن عرف الطفل وفقا التفاقية ي   :الطفل 

 ( .  25 ، 2112 ،اليونيسيف )لم يتجاوز عمر الثامنة عشر  إنسانهو كل  اليونيسيف

  األطفالعمالة 

للطفل والذي يهدف الى  والمضنىالعمل الشاق هو  : 9112ي تعريف عسير -8

 ألنه معه شاط مدرسين إي ةيمكن للطفل ممارس من العمل ال كسب المال وهذا النوع

ية والنفسية واالجتماعية للخطر الجسم صحتهطاقته ويعرض  ويمتصيشغل كل وقته 

 ( .92، 0225 ،)عسيري

وباالتفاق  أسرهمالذين يعملون بموافقة  األطفالهم :  9112عريف موسى ت -9

دكان والسبب في  أومصنع  أومحل  أوالعمل سواء كان في ورشة  أصحابمع 

  .(20،  0221،)موسى  األسرةعملهم هو تحسين دخل 

دون سن هم الذين  األشخاصتشغيل  بأنهايعرفها   :9181عريف حسين ت -3

 مله إعاقةحدوث تؤدي الى قد  عمالا ألداءوتستخدمهم  أعمارهمالخامسة عشر من 

حتى  أوالمعنوي  أوالروحي  أوالعقلي  أوالبدني نموهم بم وتضر بصحته أو

 .(05 ، 0221 ،)حسين االجتماعي

بانها الدرجة التي يحصل عليها المجيب من خالل وتعرف عمالة االطفال اجرائياً      

 . اجابته على مقياس عمالة االطفال المعد لهذا الغرض

 األطفالمفهوم عمالة 

هذه الظاهرة  حقيقية وصادقة، إذ تتخذفهي رغم تباينها  األطفالصورة عمالة  نأ      

يقومون بعمل نافع  ألطفالفي ايامنا شكل سلسلة متصلة في احدى نهاياتها صورة 

دراستهم و  فيؤثر سلبا ي يعزز من تطورهم الجسدي والعقلي والنفسي دون ان

بينما يكدح االطفال على الطرق األخرى من السلسلة وليس ثمة  ،تعتهم راحتهم وم

وتدمير في عمر الزهور،  ألطفالاالستغالل  اثر ايجابي لعملهم الذي يبرز منه سوى

( Child workالتمييز بين عمل االطفال )  ريالضرو ومنلقدراتهم وطاقاتهم 

يقوم بها الطفل و وحتى المأجورة والتي  ،والذي يتضمن كافة االعمال التطوعية 

ى نموه العقلي والجسمي ويمكن ان يكون لها اثار ايجابية عل ،المناسبة لعمره وقدرته

اذا كان من  ل ضارا له،لضروري ان يكون قيام الطفل بالعماذ ليس من اوالنفسي )

خالل هذا العمل يستمتع بطفولته وحقوقه االساسية ويتعلم مهارات جديدة دون ان 

( وهو العمل الخطير (Child Labor ونموه ( وبين عمل الطفلتعلمه  فييوثر ذلك 

الذي يسبب االذى للطفل ويحرمه من النمو السليم ومن حقوقه االساسية ويعطل نموه 

الى ( ، 20 ،2112 ،الحركة العالمية للدفاع عن االطفال) ستغاللهويتيح المجال ال

 األطفالعمالة  العاملين او فالاألطجانب ذلك توجد بعض االختالفات بين ما يسمى 

يعيشون داخل  األحيانالعاملين في اغلب  فاألطفال ،الشوارع  أطفالوبين مصطلح 

بينما أطفال الشوارع في  بين إفرادها عالقات طبيعية وسوية،تسود اسر متكاملة 

اغلب األحيان يعيشون في الشوارع والطرقات والمباني المهجورة واألراضي 
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همون إذ يسالمهملة , كما أن األطفال العاملين هم أطفال مرغوب فيهم من قبل أسرهم 

 جرىأطفال الشوارع  في حين أن ،في زيادة دخل األسرة وهم مصدر الدخل الوحيد 

ان األطفال  فضال  عنبل أسرهم أو أنهم تركوا هذه األسر برغبتهم التخلي عنهم من ق

رغبة منهم في تحسين العاملين يعملون بموافقة أسرهم باالتفاق مع صاحب العمل 

 . (23 ، 0221 ،) موسى األطفال هؤالءم التعليم لدى اسر النخفاض قيدخل األسرة و

 االتفاقيات الدولية حول عمالة االطفال 

نيت واهتمت ي ع  من االعالنات واالتفاقيات والمعاهدات الدولية التهناك الكثير    

الل االطفال في اشكال  استغت على تحريم اي شكل من بحقوق االطفال وحرص

 :العمل ومن ابرزها

 

 8293( لسنة 831اتفاقية الحد االدنى من العمر رقم ). 2

 لتأكيدتتعهد الدول المصادقة على االتفاقية بمتابعة السياسة الوطنية المصممة  إذ    

عمر لقبول التوظيف او العمل الى الالغاء عمالة االطفال والرفع التدريجي للحد من 

 دني والعقلي للشباب على اكمل وجه،كيد على التطور البأمستوى ثابت مع الت

كمال إلاقل من العمر  ال يكونالعمر يجب ان  وتفترض االتفاقية بان الحد االدنى من

دول النامية ان تحدد الحد ل( عاما وتسمح ل25التعليم االلزامي اي ليس اقل من )

بالعمل في كافة مجاالت  ل( وتسمح للطف25( عاما بدال من )29االدنى من العمر )

لسن العمل  االعلى وعدم جواز ان يقل الحدعمل بما في ذلك الزراعة والصناعة، ال

( عاما للقبول في اي نوع من انواع االستخدام او العمل التي يحتمل ان 28عن )

 ( . 2112 ة او اخالق االحداث ) عبد الهادي،سالم وأتعرض للخطر صحة 

 8212اتفاقية حقوق الطفل لسنة .9

 المتحدة / لجنة حقوق االنسان  لألممعتمدت هذه االتفاقية من قبل الجمعية العامة أ       

ف جميع الدول المصادقة عليها وتعتر التفاقية دولية لحقوق الطفل،  كامالً مت اً مشروع

قتصادي ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون بحق الطفل في حمايته من االستغالل اال

ي او نموه البدني او العقلي او الروح فيتؤثر  أواو يمثل اعاقة لتعليم الطفل  خطيراً 

وتلزم هذه االتفاقية الدول بتنفيذ بنودها وتقديم تقارير دورية ، المعنوي او االجتماعي

 .( 291 ، 0222،بو عطية أحول مراحل التنفيذ ) الشامي و 

  8222( لسنة 819اتفاقية أسوا اشكال عمالة االطفال رقم ). 3

ام على االنضم باألقبالال دوليا تمثل مادة القت قبو (25ن هذه االتفاقية من )تتكو    

رز ما جاء في هذه من ابو المتحدةاليها من اغلب الدول المنضوية تحت منظمة االمم 

 االتفاقية.

 ( سنة.28االطفال العاملين الى ) السقف االعلى لسن فعر .2

انتاج و عرفت اسوا اشكال عمل االطفال بانه الدعارة واالعمال االباحية  .0

والعبودية والعمل الجبري واستخدام االطفال في رق لاوالمخدرات والتجارة بها 

 .واخالق االطفال  ات المسلحة واالعمال المضرة بصحة وسالمةالصراع

وخاصة التركيز ، اضافت هذه االتفاقية تفاصيل اخرى خاصة ببرامج العمل .3

 .ذوي االحتياجات الخاصةلى البنات واالطفال االصغر سنا وع
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االتفاقية فيما يتعلق بجميع المعلومات  كذلك اضافت تفصيالت خاصة بتطبيق .9

واالحصاءات وانشاء اجهزة الرصد ومن التشريعات والتجريم الجنائي السوا اشكال 

فين ظالمو، وتدريب ي العامأرالتعاون بين الدول وتوعية ال فضالً عن  عمل االطفال

 Haspels ) كات ومعاقبة المخالفينواالباء والمعلمين مع حماية المبلغين عن االنتها

and Jankanish , 2000 ,48-49).  

 

 القانون العراقي وعمالة االطفال 

ل واعمارهم فقانون العمل العمل العراقي تمت االشارة الى عمل االطفاقوانين في      

اما  سنة، (25-20بين ) بانه من كان عمره عرف المراهق 2132( لسنة 2رقم )

( منه ان الحدث هو 02المعدل فقد جاء في المادة ) 2158لسنه ( 2قانون رقم )

( 29من العمر والمراهق هو الشخص الذي اكمل ) عاماً (29)الشخص الذي لم يكمل 

فقد عرف  2122( لسنة 252انون العمل رقم )ق( وفي 28من العمر ولم يكمل )

لسنة  (22من العمر وفي قانون العمل رقم )سنة ( 28الحدث هو من لم يكمل )

( منه على ان الحد االدنى للقبول اي وظيفة او عمل في 12نصت المادة )  2182

، ( سنة25انحاء العراق وفي وسائل النقل المسجلة في انحاء العراق سوف يكون )

 ،عاماً  (28ويعني مصطلح االحداث في هذا الفصل االشخاص الذين لم يبلغوا سن )

هذا  ألغراضالعامل الحدث ان فيه  جاء 0225( لسنة 232)وفي قانون العمل 

( وفي نفس 28من العمر ولم يتم )(عاماً 25كل شخص ذكرا ام انثى بلغ )القانون 

مما سبق ان من العمر، ويتضح  عاماً  (25انه اي شخص لم يتم )المادة عرف الطفل ب

عاما  (25) ة هوشروط عمل االطفال اي تحديد سن العمل في قوانين العمل العراقي

نموه ونشاطه وتعليمه  فيلك لمراعاة حالة الطفل صحيا ونفسيا وان ال يؤثر ذوذلك 

  (. 89-83, 0228جتمع ) يافو وعلي ,اساس تقدم الم كونهل

 

 اسباب عمل االطفال  

االطفال العاملين تعاني من انخفاض في ان معظم اسر : اسباب اقتصادية  .8

تحاق االطفال كعامل رئيس اللفع االقتصادي مستوى الدخل مما يدل على اهمية الدا

واحيانا  لألسرةالعاملين حوالي ربع الكسب الكلي يمثل كسب االطفال  إذالعمل بسوق 

، 0222 ،يرييتعدى ثالثة ارباع دخل االسرة وقد يشكل دخل االسرة كله ) الحر

23). 

رئيسي في عمل  رلعوامل االجتماعية دوابعض لد يكون قاسباب اجتماعية:  .9

الريفية والبدوية والتي تنتشر فيها ظاهرة عمالة االطفال ترى ان في  فاألسرةاالطفال 

كي لعمل اطفالها مفخرة ودليل رجولة وان الطفل البد ان يلزم اباه ويعمل الى جانبه 

 للجوءة عد من العوامل الرئيسولعل التصدع االسري ي   ،يتعلم المهنة نفسها ويمارسها

والدين او وفاة احدهما قد يدفع الطفل الى العمل االطفال الى العمل فانفصال ال

اذ اظهرت نتائج احدى الدراسات  ،تعويض النقص الحاصل بسبب غياب احد والديهل

الذي توفى عنهم احد والديهم %( من افراد العينة هم من العاملين 29) ه تان ما نسب



   0202.......................... العدد الحادي والثمانون .اذار  لسنة .............................................مجلة الفتح  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-099- 
 

يصبح عمل الطفل االطفال الذين يفقدون الوالد اذ ر احتياجا هي أسر ان اكثر االسو

 .( 08 ،0228 ،مصدرا لدخل االسرة ) حسين

معظم الدول العربية على االتفاقيات  مصادقةبالرغم من  :العوامل القانونية  .3

الخاصة بحقوق الطفل عموما وحقوق العامل خصوصا واتفاقيات منظمة العمل 

لم يتم و وطنيةال الة االطفال لم يتم مراجعة القوانين الدولية اوالدولية الخاصة بعم

وجود  وعلى الرغم من ،وجديدة لتنفيذ تلك االتفاقيات الدولية ةتشريعات فعال اعتماد

وان كانت احيانا  ،الخطرة باألعمالوتحظر عملهم  لألطفالقوانين تحدد سن العمل 

العمل واألهالي التالعب  ألصحابمتناقضة ومربكة وتحتوي على ثغرات كثيرة تتيح 

تحت السن القانوني او فوقه وهي قوانين  ةخطرالاو غير  ةخطرال لاعماالفيما يخص 

معقدة وقديمة كما وتغيب االليات القانونية الكفيلة بتنفيذ تلك القوانين وحتى ان وجدت 

 (.22 ،0225 ،غير كافية ) الطواشيفهي 

 يرتبط عمل االطفال ارتباطا وثيقا بعدم االلتحاق بالمدارسالعوامل التعليمية  .4

يشكل التعليم المجاني وااللزامي الحد االدنى لسن الدخول لسوق العمل ) التعليم  إذ

منهج عمل في  أساسياعنصرا نصت عليه المعايير الدولة للعمل،  ( وفقا لما األساسي

في مجال التعليم هي مشكلة تردي نوعية التعليم  األهموقد يكمن التحدي  األطفال

  .(25 ،0225 ،اإلنساني ) الطواشي بحيث يفقد التعليم هدفه التنموي

وأشارت عدد من الدراسات الى ان ) نظام التعليم ( يأتي في المرتبة الثانية من       

اشارت الى  إذوتحديد حجمها  األطفالالفاعلة في وجود ظاهرة عمل  األسبابحيث 

وماهية الخدمات التي  وطبيعتهوجود عالقة مباشرة بين وجود هذا النظام وفعاليته 

في سن مبكرة الى  األطفاليقدمها المستفيدين منه والبيئة التي يوفرها لهم وبين توجه 

 سوق العمل ومن بين هذه االسباب :

العنصرين يفقد الى  إذ وهذا الفشل تكمن مسبباته في الطفل ذاته الفشل الدراسي:. 8

القدرة على )وهما ) الرغبة في الدراسة ( و دهماالدراسي او اح لإلنجاز األساسيين

عن تحقيق قدر مقبول من  عاجزاً  نفسه وحين يجد الطفل (الوفاء بمتطلباتها الذهنية

 هذا االنجاز يضطر في العادة الى ترك الدراسة والتوجه مبكرا الى سوق العمل .

الت في دفع اذ تسبب البيئة المدرسية في كثير من الحا: البيئة المدرسية الطاردة.9

مل وتكون والتوجه مبكرا الى سوق الع امما يضطرهم الى تركه بعيدا عنها، األطفال

ات الدنيا لحياة مدرسية ( للتالميذ حين ال يتوفر فيها المستلزمالبيئة المدرسية )طاردة

عن تحمل  األسرةعجز ، وتربوية غير مالئمة أساليباو عندما تستعمل فيها مالئمة، 

الى ترك  أطفالهادفع يالكبيرة ذات الدخل المحدود مما  األسر صةاتكلفة التعليم وخ

 ، 0222 ،الدراسة في مراحل مبكرة جدا والتوجه الى سوق العمل ) كاظم مقاعد 

222- 220.) 

إذ عملهم، المهمة لالعوامل من  األطفالالوالدين على  تأثيرعد ي   : الوالدين تأثير. 3

بسوق العمل على بقائهم على مقاعد الدراسة فكثير من  أبنائهميفضل الوالدين التحاق 

وتعتقد مثل والتعلم ،  لمال تعي تماما قيمة الع واألميةالتي قد تتصف بالجهل  األسر

حرف بدائية , ومهن سوق العمل في سن مبكرة لتعلم  إلى أبنائها إرسالان  األسر ههذ
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فان ذلك يمثل جهل بعض األهالي  أخرىومن جهة  ،هامشية تمثل ضمانا لمستقبلهم 

 (.  209، 0229،في التعليم )الناصر أبنائهمحقوق  بأبسط

 

 اآلثار السلبية لعمل األطفال 

متنوعة قد  اً بينت الدراسات المتعلقة بظاهرة عمل االطفال ان هناك مخاطر   

يتعرض لها االطفال العاملين منها : اكتساب عادات سيئة مثل التدخين والتعامل مع 

تيال وعدم دفع مستحقاتهم والتعرض لعمليات النصب واالح، المسكرات والكحول

قد يؤدي الى االنحراف  إلغراءات رفاق السوء وماتعلم الغش والتعرض المالية، و

سرقة وتعاطي المخدرات وترويجها، ير قانونية مثل الواالنزالق في ارتكاب اعمال غ

والتعرض لصور  لتعرض للتحرش الجنسي،او التعرض لمخاطر جرائم الخطف،و

 إذخر فهو مخاطر استغالل العصابات، مختلفة من االستغالل الجنسي اما االمر اال

بل ق يرى ان من اكثر المخاطر المترتبة عن عمالة االطفال احتمال استقطابهم من

ورخيصة للنشاط غير  واتخاذهم ادوات سهلة المجموعات الجريمة المنظمة،

) السعد المختلفة يمكن استغاللهم في توزيع وترويج الممنوعات بإشكالها  المشروع و

   (. 21 ، 0228 ،والمصطفى 

الطفل من جهة وعلى مجتمعه من جهة اخرى  فيوهناك اثار سلبية اخرى تؤثر 

 درج منها .ن

يهم فير صحية تؤثر كثيرا ما يعمل االطفال في ظروف بيئية غ: االثار الجسدية.8

, فهناك االطفال  ماثناء عملهلعدة مخاطر وقد يتعرض االطفال بشكل مباشر، 

مصانع الكيمياوية او ورش السيارات والذين يتعرضون للمواد الالعاملون في 

الكهربائية وهناك االطفال الباعة و الميكانيكية اآلالتالكيمياوية وخطر التعامل مع 

 المتجولون المعرضون باستمرار لحوادث السيارات والغبار واالتربة والضوضاء

عات ظروف الحر والبرد وسوء التغذية واالرهاق الشديد نتيجة العمل لسا عن فضالً 

، 0220 ،بصورة واضحة ) رمزيفي صحة الطفل كل ذلك يؤثر طويلة دون راحة، 

عب واالنشطة الرياضية لكون العمل يحرم الطفل ابسط حقوقه كال عنعالوةً  (،055

دية ساذ اظهرت بعض الدراسات ان لتشغيل االطفال اثار ج، المناسبة  والترفيهية

على نموهم الجسمي مقارنة مع االطفال االخرين من نفس اعمارهم اذ اوضحت 

م ما يعانون من االَ الدراسات ان اجسام االطفال العاملين تكون اقصر واقل وزنا ك

 (. 22 ،2112 ،)الحركة العالمية لدفاع عن االطفال وعدة مشكالت صحية

بعض االمراض النفسية مثل من االطفال العاملون معظم ويعاني : االثار النفسية. 9

يحرم االطفال الذين يعملون في سن مبكرة من  إذانعدام العاطفة وبلد االحساس ت

 قدير النفسي واحترامها،تال من انخفاضاالستمتاع بمراحل طفولتهم ويعانون كذلك 

 ويتعرض بأقرانهمهم هذه االحاسيس بصورة خاصة عندما يقارنون انفسهم ودوترا

 جسدية ولفظية من اصحاب العمل ومن العتداءاتاالطفال غالبا في اثناء عملهم 

نفسيا ويشعرهم  همزبائن احيانا الذين قد يتعاملون معهم بقسوة وعنف ما يؤثر فيال

ضطهاد وبصورة عامة فان االطفال العاملين يقضون اغلب وقتهم مع اشخاص باال
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بطبيعة الحال بهم وتكون عالقتهم مع من هم في سنهم شبه  ويتأثروناكبر سنا 

 (.02-00، 0228،مقطوعة ) السعد والمصطفى 

والجو المحيط بالطفل  عمل االطفال بالجانب االجتماعي يؤثر: اآلثار االجتماعية.3

القدرة على التعامل مع االخرين بما في ذلك ضعف الشعور باالنتماء للجماعة وعدم 

ما يحصل له وقد يصبح الطفل كالعبد لدى  نوكتما والخطأيز بين الصح ياو التم، 

كما ان  ،(225 ، 0222،رة رايه )كاظم صاحب العمل مما يفقده حريته ومصاد

ة البطالة بين الشباب , اذ ان االعمال التي يقوم بها دورا في نسبلعمالة االطفال 

االطفال غالبا ما يقوم بها البالغون لكن اصحاب العمل يفضلون تشغيل االطفال النهم 

ر مما يجعل واقل اشارة للمتاعب واقل اجرا من الكبا امرواستعدادا لتلبية االاكثر 

 ، 0222 ،فرجاني لبالغين الذين يبحثون عن العمل )منافسة حقيقية ل وناالطفال يشكل

22-22). 

عن الدراسة و  نهائيااالطفال الذين يعملون اما انهم انقطعوا ان  االثار التعليمية:. 4 

او انهم يعملون بعد خروجهم من الدراسة , وربما لم يدخلوا المدرسة اصال ولم يتلقوا 

للعمل على تعليم الطفل  السيئ األثراي قدر من التعليم وفي جميع الحاالت يبرز 

على زيادة نسبة االمية في الوقت الذي تسعى فيه الدول  األطفالساعد عمالة توبهذا 

ومما الشك فيه ان حرمان الطفل من التعليم يجعله في عداد  األميةلى القضاء عالى 

اذ  علم هو المتحدث الرسمي للمجتمعات،فيه ال أصبحالمنبوذين في المجتمع في زمن 

من تعليم  أبناؤه أحرزهوما  هإفرادمدى وعي تقاس قيمة المجتمع ومكانته في العالم ب

والتسرب الدراسي ففي  األطفالوتشير الدراسات الى العالقة القوية بين عمل  وثقافة،

وضحت النتائج ان أالعاملين  األطفال أوضاعدراسة لعبد العظيم عن وصف 

) الباقية النسبة لكنه تركها وان العينة قد ذهب الى المدرسة فرادامن %( 20،9)

عن              الً ( نق0220 م،لم يدخلوا المدرسة في حياتهم ) عبد العظي %(02،2

 .( 35، 0228،حسين)

 

 الدراسات السابقة 

بعاد االقتصادية الى التعرف على اال الدراسة هدفت:  8229دراسة زكي . 8

، طفال عامال (22العينة من) توتكونواالجتماعية التي تدفع بالطفل الى العمل 

حلة وتوصلت الدراسة الى ارتباط المر سنة، (22-20)ما بين  أعمارهم تتراوح

 وخاصة في ،يحقق العمل للطفل ذلك إذ,  واالنطالقهو العمرية للطفل بالرغبة في الل

الضغوط النفسية  لذلك فان العمل يساعد الطفل على التخفيف منمجال نقل الركاب، 

 (.2110 ،)زكي عليه في المدرسة

المتغيرات  الى التعرف علىهدفت الدراسة :  8224دراسة عبد الفتاح  . 9

والوصول الى المتغيرات التي تدفع  في الريف، األطفالعمل االجتماعية المتعلقة ب

( 98) –( ذكورا 208( طفال, )222عينة )الوبلغت عدد  العمل، الطفل الى سوق

وقد توصلت الدراسة الى تدني  سنة (22-1ما بين ) أعمارهم تتراوح ، إناث

من  األطفالارتفاع نسبة تسرب لها اثر بالغ في  واألطفال باءلإلالمستوى التعليمي 

الطفل تربطه في المدرسة وكانت اكبر عند الصف الخامس االبتدائي وان  التعليم،
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ترك الطفل  أسبابوكانت  ، والزمالء في العمل،بعكس صاحب العمل عالقة سيئة

تعويض ، ةكثرة الواجبات المدرسي ،حبه للعمل، للمدرسة هي صعوبة الدروس

، المدرسة عدم قدرة الوالدين علىو، كثرة غياب المدرسين، الحرمان من المصروف

 (.2119 ،) عبد الفتاحوكذلك تدني المستوى المهني 

ظاهرة  أسبابالى التعرف على الدراسة هدفت :  8229 وآخروندراسة غالب . 3

، الوضع األطفالفي اليمن, وتوصيف الخصائص االجتماعية لتشغيل  األطفالعمالة 

نوع العمل الذي وظروف العمل، وين، العامل لألطفالوالوضع التعليمي الصحي، 

( طفال وتوصلت نتائج 122واشتملت الدراسة على عينة قوامها ) ، األطفاليعمل به 

بين عدد من المتغيرات التي دفعت  إحصائياالدراسة الى ان هناك عالقة دالة 

لتسرب من المدارس بسبب عدم توفيرها التعليم الجيد , مثل : االى العمل،  باألطفال

ال يعتمد على الجانب ان العمل  الدراسة وأثبتتوالجهل بالقوانين والتشريعات ,

كونها لخطورة  أكثرمتعددة  إعمالالى  أخرىيمتد في مواسم  وإنماالزراعي فقط ، 

 (.2112)غالب ،  األسرة إطارخارج 

 األساسيةهدفت الدراسة الى التعرف على الدوافع :  9111دراسة عبد الفتاح . 4

 ،يتركون الدراسة ويتجهون الى سوق العمل في سن مبكرة األطفالالتي تجعل 

 سوق العمل، في األطفالعملية التعليمية ونزول والتعرف على نوعية العالقة بين ال

قات وعلى نوعية العال، العاملين األطفال ألسر االقتصاديالتعرف على المستوى 

، األطفالالتي يعمل فيها  اإلعمالوعلى نوعية  المحيطين بينهم، األطفالبين  األسرية

من ذهابهم الى سوق العمل في سن  األطفال هامنسيستفيد ثم التعرف على الفوائد التي 

لجمع  ةداأاستخدمت الدراسة االستبانة كالنظر الطفل نفسه (، و وجه) من    كرةمب

توصلت الدراسة الى ان  ( طفل وطفلة،302) عينة الدراسة إفراداذ بلغ ت، البيانا

نسبة منهم توجد في سن  أعلىوان  اإلناثمن  أكثربين الذكور تنتشر  األطفالعمالة 

كذلك توصلت  العاملين، األطفال يإجمال%( من 92اذ تصل نسبنهم الى) ( سنة،25)

خامس االبتدائي اما اقل من التعليم في الصف ال لألطفالنسبة تسرب  أعلىالى ان 

توصلت الدراسة الى ان ، وأعدادينسبة توجد في الصف الرابع ابتدائي والثاني 

 تماسكة وال يعانون من تفكك اسري،العاملين يعيشون في اسر م األطفال%( من 80)

الء العاملين يرغبون في العودة الى المدرسة مرة ثانية بعد ؤ%( من ه95وان )

 (.282-22 ،0222) عبد الفتاح,  ةاألسري ظروفهمتحسن 

التعرف على ظاهرة الى هدفت الدراسة :  9118دراسة الشامي ابو عطية . 2

المترتبة عليها وسبل معالجة هذه الظاهرة على  واآلثارفي فلسطين  األطفالعمالة 

( طفال عامال وتم فحص العالقات بين متغيرات فرضيات 225عينة بلغ عددها )

 أخرىمن جهة  األطفالعمالة والديمغرافية من جهة  المتغيراتالدراسة المتمثلة في 

 طفالاألتوصلت الدراسة الى نتيجة مفادها ان عمالة  اإلحصائيومن خالل التحليل 

خطيرة  اثأراالسياسية واالجتماعية واالقتصادية وتحدث  إبعادهافي فلسطين منها 

على وتؤثر وقدرات جيل المستقبل  إمكانياتعلى المجتمع والتنمية كونها تضعف 

)الشامي وابو  األطفالالموارد البشرية وقدراتها التنموية بالتالي يجب الحد من عمالة 

 (.0222،عطية 
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 األطفالالسلبية لعمالة  اآلثارالى تحديد  الدراسة هدفت:  9114المالكي دراسة . 6

واشتملت عينة ،  األردنعلى الصحة النفسية والجسدية في محافظة الزرقاء في 

( سنة 22-2) ما بين أعمارهموتراوحت ، ( طفال عامال382الدراسة على )

وقد كان وراء  ،للعمل األطفالصلت نتائج الدراسة ان هناك دوافع عديدة لتوجيه وتو

عدم الرغبة  ،اال ان السعي وراء الكسب المادي ،دوافع مشتركة عدةوذلك دافع واحد 

التخلص من السلطة ، الرغبة في االستقالل المادي، األسريك التفك ،في الدراسة

 ،في مقدمتها )المالكيكانت  ، غياب الوالد، عدم عمله ، قلة الوعي لدى الطفلاألبوية

0229    .) 

على  إحصائياالضوء  إلقاءهدفت الدراسة الى  : 9112طوز أ دراسة العلي و. 9

 األسباب( سنة ودراسة 25عن ) أعمارهمالعاملين الذين تقل  األطفالواقع 

الى العمل ودراسة اهم النتائج المترتبة على  األطفالاالقتصادية واالجتماعية لخروج 

وتوصلت العاملين في سوريا،  األطفالوطبقت الدراسة على عينة من  األطفالعمالة 

ل نسبة الذكور حوالي ( سنة، تشك29-8تتراوح بين ) األطفالالدراسة الى ان عمالة 

 اإلناثبين  األطفالوتنخفض عمالة  من الفئة العمرية نفسها، اإلناثضعفي نسبة 

نسبة اد بزيادة العمر  وتشكل ذكور تزدتقدمت بالعمر على العكس بالنسبة للوكلما 

العاملين  األطفالنسبة  إضعاف أربعفي الريف حوالي  االعاملين الذين ولدو األطفال

عامال جوهريا في دخول  للوالدينعتبر الوضع االقتصادي في المدينة، وي االذين ولدو

احتمال عمالة  ازدادتالى سوق العمل فكلما تدنى المستوى االقتصادي  األطفال

في ظاهرة عمالة  أساسيا, كذلك يلعب المستوى التعليمي للوالدين دورا  األطفال

دخول الطفل الى  حتمالا المستوى التعليمي للوالدين ازداد االطفال وكلما انخفض

العاملين  األطفالالى ان الغالبية العظمى من  أيضاوتوصلت الدراسة  ق العمل ،سو

نها , كما توصلت الدراسة الى ان عمالة غير مسجلين في المدارس او متسربين م

بعة التعليم )العلي عن المدرسة ومتا أساسيتؤدي الى انصراف الطفل بشكل  األطفال

 (.0225، أطوز و

السلبية  اآلثار على تعرفالهدفت الى  :Emerson 2007 يمرسون إدراسة . 1

 العاملين في المناطق الريفية األطفال, وتكونت عينة الدراسة من  األطفاللعمالة 

الدراسة تم استخدام  أهدافولتحقيق ( سنة، 29-20بين ) أعمارهموالذين تتراوح 

 وأظهرت العمل ، أصحابالى  باإلضافةالعاملين،  األطفالالمقابالت الشخصية مع 

 إشكالعملهم الى اسوء هو مفهوم جديد ، يشير  األطفالابرز النتائج ان مفهوم عمالة 

العمل في الزراعة، ومنهم ، ي التجارةالعمل فمثل العمل المنزلي،  األطفالعمل 

االمية في ابتعادهم وخروجهم من االطفال العاملين في الشوارع، ما يؤدي الى انتشار 

 (.Emerson, 2007)العاملينالى انتشار االمراض بين االطفال مدارسهم يؤدي 

هدفت الدراسة الى التعرف على عالقة الرضا عن :  9181يد ادراسة ابو ز .2

عينة  وتكونتالعاملين في المحافظة الوسطى ,  األطفالالعمل بالتوافق النفسي لدى 

( سنة في منطقة دير 25-1بين ) أعمارهم( طفل عامل تتراوح 82الدراسة من )

واستخدم الباحث مقياس ، دة في محافظة الوسطى في قطاع غزةطقة الزواينمالبلح و

استخدم الباحث  كماالباحث (،  إعدادالرضا عن العمل ,ومقياس التوافق النفسي ) 
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نتائج الدراسة  أظهرتوللوصول لنتائج الدراسة،  واالختبار التائيمعامل االرتباط، 

لرضا عن العمل والتوافق في مجاالت ا إحصائية داللةانه ال توجد عالقة ذات 

في مجال الرضا عن  إحصائيةان هناك عالقة ذات داللة  هرتظ في حينالنفسي، 

في  إحصائيةداللة  ذاتتوجد فروق  وكذلك الالعمل والتوافق النفسي،  ظروف

والذين لديهم  ومرتفعي المستوى التعليمي،مجاالت الرضا عن العمل بين منخفضي 

توجد فروق ذات داللة  انه التبين  كما تعليم والذين ليس لديهم رغبة فيه،الرغبة في ال

خفضي ومرتفعي المستوى التعليمي، في مجاالت التوافق النفسي بين من إحصائية

 (.0222 ،ابو زيد ) والذين لديهم الرغبة في التعليم، والذين ليس لديهم رغبة فيه

 األطفالهدفت الدراسة الى معرفة انتشار ظاهرة عمالة :  9188دراسة كاظم . 81

جهة نظر ومن  أسبابهاجهة النظر التربوية والنفسية واالجتماعية ومعرفة ومن 

جهة وثم الحلول المقترحة للقضاء على هذه الظاهرة من ، أنفسهمالعاملين  األطفال

لجمع  كأداةاعتمد البحث الحالي االستبانة لم االجتماع، والمختصين في مجال عنظر 

ثم المقابلة الفردية مع  قبل الباحث،  من إعدادهاالمعلومات المطلوبة والتي تم 

( 25-22من ) بالعمر( طفال 202ولقد بلغت عينة البحث )، أنفسهمالعاملين  األطفال

المختصين  األساتذةكذلك عينة من  ي الكرخ والرصافة في مدينة بغداد،سنة من جانب

استخدم الباحث ( فردا و 28ماع والبالغة عددهم )في مجال التربية وعلم النفس واالجت

وية والوسط المرجح ثم النسبة المئ األداة تثبا إليجادمعادلة ارتباط بيرسون 

، األطفالعمالة  ألسباب)الموزون ( لتحديد الفقرات التي تمثل نقاط القوة والضعف 

درجة  أعلىحصلت على  األسرةظهرت النتائج بان فقرة انخفاض مستوى دخل ألقد 

للطفل حصلت على اقل درجة حدة ،  األهلا فقرة عقاب ( بينم0،82ذ بلغت )حدة، إ

من  أكثر األطفالتنتشر بين الذكور من  األطفال( وظهر بان عمالة 2،20اذ بلغت )

كما ان اعلى نسبة تسرب من نة، ( س25نسبة توجد في سن ) أعلىوان  اإلناث

  .(0222،ي من الذكور فقط )كاظم المدرسة توجد في الصف الخامس االبتدائ

 

 منهجية البحث 

وهو منهج مناسب لطبيعة الدراسة، اعتمد الباحث منهج البحث الوصفي التحليلي      

حصل عليها من خالل البحث الميداني نتحليل البيانات التي  يجريه خاللمن اذ 

 .ي ضوء الواقع الذي تمثله الظاهرةومعالجتها إحصائيا ومن ثم الوصول الى النتائج ف

 

( شخصا من أصحاب العمل، اذ عمد الباحث 32البحث ) تكونت عينة عينة البحث:

العاملين وعلى  األطفالكونهم على تماس مباشر مع لار أصحاب العمل الى اختي

رت هذه عمل في سن مبكرة , واختيالى ال األطفالالتي دفعت  باألسبابدراية تامة 

ي بعقوبة وهو من العينة بالطريقة العشوائية العمدية من محالت سوق المفرق ف

الشعبية لبيع الخضار والمواد الغذائية ومحالت األلبسة وبعض الحرف  األسواق

 األسبابتصليح السيارات في بعقوبة ومن محالت الحي الصناعي لورش و األخرى

 التي دفعت الباحث الى اختيار هاتين المنطقتين هي  األخرى

 المنطقتين.وجود نسبة عمالة لألطفال بدرجة عالية في هاتين  -2
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العاملين في  لألطفالواالجتماعي واالقتصادي  التشابه في المستوى الثقافي -0

 هاتين المنطقتين .

 

( اذ 0222من قبل )كاظم  إعدادهااعتمد الباحث على االستبانة التي تم البحث : أداة 

العمل في سن  إلىالتي تدفع الطفل  األسباب( فقرة تتضمن 32تضمنت االستبانة )

 األسباباالقتصادية ,  األسبابة )مجاالت رئيس أربعةطي وهي الفقرات تغمبكرة 

 تم استخراج في البحث الحاليو( القانونية األسبابالتعليمية ,  األسباباالجتماعية , 

ها على مجموعة من الخبراء في بعرض االستبانة وذلك في هذه الظاهري صدقال

 والقانون  النفس التربية وعلم
*
 ودرجة العلميةمن الناحية  اللتأكد من سالمته 

فاع نسبة ارت :3) وهي تسلسل فقرات (2)وضوحها وفي ضوء مالحظاتهم تم حذف 

وفقرة : وجود أطفال بدون اسر تحميهم (، 23وفقرة تسلسل )البطالة بين الراشدين (، 

قاء األسرة ألصدء انتقا :عدم32وفقرة تسلسل ) ،:عقاب األهل للطفل(22تسلسل )

فقرة تسلسل ، و:كثرة عدد األبناء في العائلة الواحدة (39وفقرة تسلسل) أبنائهم(

مع تعديل بعض الفقرات من الناحية اللغوية وبذلك  ،:ضعف الوازع الديني (35)

 .(2) ملحقوكما موضحة في  ( فقرة32أصبحت االستبانة مكونة من)

 

 عرض النتائج 

تحقيقا لهدف البحث الرئيسي والمتضمن التعرف على أهم األسباب التي أدت الى      

ا الباحث الى استخدام التكرارات فقد لجاألطفال في العراق، ظاهرة عمل  انتشار

على عينة لفقرات االستبانة التي طبقت والوزن المئوي   ستخدام الوسط المرجحوأ

هي التي تمثل ( فأكثر 0مرجح )وسط ة الفقرات التي حصلت على قيمع دت و البحث،

 ذلك ( يوضح 2والجدول ) ،أكثر األسباب التي تؤدي إلى ازدياد معدل عمالة األطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ا.د. صالح مهدي صالح           ارشاد وتوجيه تربوي      جامعة ديالى / مركز ابحاث الطفولة واالمومة  *

 علم النفس التربوي        جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم   د. فاضل جبار جودة          أ   

لتعليم العالي والبحث العلمي / مركز علم النفس الشخصية      وزارة ا  أ.م.د. سيف محمد رديف         

 البحوث النفسية

 م.د. وسام توفيق لطيف          علم النفس التربوي        وزارة التربية / المركز الوطني لتقويم المناهج    

 جامعة ديالى   /كلية اإلدارة واالقتصاد م.م محمد صالح مهدي            القانون                     
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 (8جدول )

 التكرارات لفقرات االستبانة 

 الفقرات أوافق أحيانا ال أوافق

 

 ت

 التكرار   التكرار التكرار

 2 انخفاض دخل األسرة  28 22 0 

 0 الحرمان الثقافي لألسرة 29 22 5

ضعف الدور الرقابي لمؤسسات الرعاية   03 5 0

 االجتماعية

3 

 9 المعاملة القاسية من قبل األهل  20 25 3

 5 رغبة األهل الشديدة في العمل  29 23 3

 2 الخالفات المستمرة بين إفراد األسرة  22 21 2

 2 رغبة الطفل بالعمل   8 22 22

 8 التفكك األسري الذي يعيش فيه الطفل  25 29 2

 1 كبر حجم األسرة  5 20 23

 22 هروب األطفال من المدرسة  20 5 23

 22 العنف ضد التالميذ  5 2 28

 20 الهجرة من الريف الى المدينة   1 23 8

 23 الحروب التي يتعرض لها البلد  00 8 2

 29 الوراثة المهنية )تعلم الطفل مهنة أبيه(  22 8 0

 25 وجود أب معوق  22 20 0

عدم اهتمام منظمات المجتمع المدني بمتابعة  29 23 3

 األطفال 

22 

 22 حاجة الطفل للمال لشراء بعض احتياجاته 22 20 8

اعتقاد األهل بان عمل الطفل جزء من تنشئته  5 28 2

 االجتماعية 

28 

 21 اإلرشاد والتوجيهضعف  03 9 3

 02 مصاحبة رفاق السوء 28 1 3

 02 تقليد اآلخرين من األطفال  23 29 3

 00 فقدان الوالدين او احدهما 02 1 2

 03 رغبة األطفال بالعمل لتعويض مشاعر الحرمان  8 25 2

 09 األسرة عدد افراد غالء المعيشة وارتفاع  28 22 0

 05 غياب األب المتكرر عن األسرة  25 29 2

 02 ضعف التواصل بين البيت والمدرسة  22 22 9

 02 زواج احد األبوين 02 8 0
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 08 الطالق بين االبوين  20 22 2

 01 دور السكنية لارتفاع بدالت اإليجار ل 29 25 2

 32 شعور الطفل بمسؤوليته اتجاه أسرته  25 2 8

ح والوزن االستبيان حسب درجة حدتها في الوسط المرجتم ترتيب فقرات و    

على أعلى وسوف يقوم الباحث بمناقشة الفقرات الخمس األولى التي حصلت المئوي، 

 ( .0المئوي وكما موضح في جدول ) الوزندرجة في الوسط المرجح و

 (9جدول )

 ةوالرتب الوسط المرجح والوزن المئوي

 الوزن الرتبة 

 المئوي 

الوسط 

 المرجح

 الفقرات

 

 ت

 2 انخفاض دخل األسرة  0،53 89،33 2

 0 الحرمان الثقافي لألسرة 0،3 22،22 28

 3 ضعف الدور الرقابي لمؤسسات الرعاية االجتماعية  9,9 21 9

 9 المعاملة القاسية من قبل األهل  0،3 22،22 21

 5 رغبة األهل الشديدة في العمل  0،32 28،22 25

 2 الخالفات المستمرة بين إفراد األسرة  0،32 28،22 22

 2 رغبة الطفل بالعمل   0،02 25،33 02

 8 التفكك األسري الذي يعيش فيه الطفل  0،92 80،00 1

 1 كبر حجم األسرة  2،23 52،22 08

 22 هروب األطفال من المدرسة  2،12 25،55 02

 22 العنف ضد التالميذ  2،52 50،00 32

 20 الهجرة من الريف الى المدينة   0،23 22،22 09

 83 الحروب التي يتعرض لها البلد  0،23 12،22 2  

 29 الوراثة المهنية )تعلم الطفل مهنة أبيه(  2،2 53،33 01

 25 وجود أب معوق  2،12 25،55 02

 22 عدم اهتمام منظمات المجتمع المدني بمتابعة األطفال  0،92 80،00 22

 22 حاجة الطفل للمال لشراء بعض احتياجاته 0،32 28،88 29

اعتقاد األهل بان عمل الطفل جزء من تنشئته  0،22 28،88 03

 االجتماعية 

28 

 82 ضعف اإلرشاد والتوجيه 0،22 88،88 3

 02 مصاحبة رفاق السوء 0،25 83،33   8

 02 تقليد اآلخرين من األطفال  0،33 22،22 22

 99 الوالدين او احدهمافقدان  0،23 82،22 9

 03 رغبة األطفال بالعمل لتعويض مشاعر الحرمان  0،23 22،22 05

 09 األسرة عدد افراد غالء المعيشة وارتفاع  0،53  89،99  2

 05 غياب األب المتكرر عن األسرة  0،92 80،00 22

 02 ضعف التواصل بين البيت والمدرسة  0،9 82 20

 99 األبوينزواج احد   0،2 82،22 5

 08 الطالق بين الوالدين  0،32 28،88 23

 01 السكنية ارتفاع بدالت اإليجار للدور  0،93 82،22 00
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 32 شعور الطفل بمسؤوليته اتجاه أسرته  0،03 29،99 02

 

 

 مناقشة النتائج 

 عرض لها البلد تيالحروب التي  -2

وزن مئوي ( و 0،23إذ بلغ ) مرجحوقد حازت هذه الفقرة على اعلى وسط     

( هذا يعني ان الحروب واالزمات التي يتعرض لها البلد لها دور كبير في 12،22)

تؤدي الى خلق بيئة غير مستقرة تترك اثارها عادة فالحروب  ،دفع االطفال الى العمل

السلبية على كافة قطاعات الدولة وتعمل على استنزاف ميزانية البلد واضعاف 

ب تكاليفها العالية وتصيب اثارها المدمرة كذلك بنية المجتمع بوجه عام اقتصاده بسب

واالسرة بوجه خاص اذ تؤدي الى زيادة حاالت الترمل وارتفاع نسبة االطفال االيتام 

بالتوجه الى  باألطفالكل هذه العوامل قد تدفع  ،وزيادة حاالت الفقر وحاالت العوق 

دائما هم الخاسر  فاألطفالاسة من اجل ذلك، واحيانا ترك الدرالعمل في سن مبكرة 

وما حدث في  ب وما يترتب عليها من اثار مدمرة،االكبر للصراعات والحرو

السنوات االخيرة في الحرب على داعش خير دليل على ذلك فحاالت التهجير 

والنزوح سواء داخل البلد او خارجه وحاالت عدم االستقرار والتنقل المستمر ادت 

سوق العمل رس ومتابعة تعليمهم وااللتحاق بالطفال عن االلتحاق بالمداالى عجز ا

 في سنوات مبكرة من عمرهم .

  الرعاية االجتماعية  لمؤسساتضعف الدور الرقابي  . 9

الى عمل  المؤديةمن حيث االسباب  الثاني وقد حازت هذه الفقرة على الترتيب     

( وهذا يدل ايضاً 12ئوي )و وزن م( 0،2)بلغ االطفال اذ حصلت على وسط مرجح 

الرعاية  مؤسسات وباألخصالحكومية  للمؤسساتعلى ضعف الدور الرقابي 

فمن المفترض ان تقوم هذه ة الطفولة والمعنية بشؤون الطفل، االجتماعية وهيئة رعاي

رقابية لها صالحيات تطبيق القانون السيما قانون العمل  بتشكيل لجان المؤسسات

( سواء ذكر ام انثى، 25العامل ) ( الذي حدد عمر0225( لسنة )232العراقي )

اهل الطفل على ووتقوم بجوالت ميدانية على مواقع العمل ومحاسبة ارباب العمل 

 (2112واتفقت هذه الدراسة مع دراسة غالب ) ،بحقهم السواء وتطبيق القانون

التي اشارت الى ان توجه الطفل الى العمل كان بسبب الجهل  (0222ودراسة كاظم )

 بالقوانين والتشريعات و ضعف الرقابة الحكومية . 

 والتوجيه اإلرشادضعف .  3

بتوجه  أسهمتعلى الترتيب الثالث من حيث االسباب التي  الفقرةوقد حازت هذه     

( ، 88688( و وزن مئوي )0622وقد حازت على وسط مرجح )االطفال نحو العمل 

التعليمية او  أم من المؤسسات كان من قبل االهلأ سواءوهنا يبرز دور االرشاد 

التعليمية  المؤسسات، وهذه النقطة توضح دور االهل كالوالدين او  االجتماعية

 لألطفالتوجيه والمرشدين التربويين بضرورة تقديم النصح واالرشاد كالمدرسين وال

وهذا قد  م ترك المدرسة والتوجه للعمل،وحثهم على مواصلة الدراسة واالجتهاد وعد

يكون له عالقة وثيقة الصلة بالجانب الثقافي للوالدين أذ اثبتت الدراسات ان المستوى 
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له اثر كبير في استمرار الطفل بالدراسة  لألبوينالثقافي والتحصيل الدراسي 

و في تركها والتوجه نحو سوق العمل مبكراً ، وللتوجيه اهمية كبرى واالجتهاد فيها ا

العمرية بالذات بالنسبة للطفل فأغلب االطفال في هذه المرحلة المرحلة في هذه 

من هم في مرحلة المراهقة وهذه المرحلة هي مرحلة انتقالية خطيرة في حياة العمرية 

االستمرار  فأما  مهمة جدا ار حياته والقرارات فيهالطفل فهي التي تحدد مسا

أذ اثبتت ، و التوجه الى اتجاه اخر قد يأخذ ابعاد اخرى كاالنحراف مثالً أبالدراسة 

تتم في هذه المرحلة العمرية ، لذلك  التسرب المدرسيالدراسات ان اغلب حاالت 

لكثير من النصح واالرشاد والتوجيه لى اة العمرية يحتاج افالطفل في هذه المرحل

والمهني، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبد صاً فيما يتعلق بمستقبله الدراسي وخصو

التي اشارت الى ان تدني المستوى  (0225طوز )أ ( ودراسة العلي و2119الفتاح )

والتوجه للعمل في سن التسرب المدرسي الثقافي والتعليمي للوالدين له دور كبير في 

 مبكر . 

 ما . فقدان الوالدين او احده 4

بالطفل الى  المؤديةوحصلت هذه الفقرة على الترتيب الرابع من حيث االسباب     

( و وزن 0623التوجه نحو العمل في سن مبكرة وقد حصلت على وسط مرجح )

في عمل  ( ، وهذا يشير الى ان فقدان الوادين او احدهما له اثر كبير82622)مئوي 

من اجل  المسؤوليةعلى الطفل في تحمل ال إذ بفقدانهم سيصبح الدور كبير االطف

فقت هذه النتيجة مع دراسة المالكي مساعدة اسرته في تحمل اعباء الحياة ، وات

 ( التي اشارت الى دور غياب الوالدين أو فقدانهم في عمل االطفال . 0229)

 . الطالق بين الوالدين 2

في عمل االطفال إذ  تأثيرهاحيث  نم خامسةهذه الفقرة على المرتبة الحصلت     

وقد تكون هذه  (82،22و وزن مئوي )( 0،2صلت على وسط مرجح مقداره )ح

في عمل فقدان الولدين أو احدهما  تأثيرالفقرة مشابهه للفقرة التي قبلها من حيث 

إعالة  مسؤوليةاالطفال إذ بغياب الولدين ستكون هناك نتيجة حتمية لتحمل الطفل 

اتفقت هذه النتيجة مع كان الطفل هو االكبر سنا بين اخوته، و االسرة خصوصاً اذا

التي اشارت الى إن غياب  (0222(، ودراسة المالكي )0220)دراسة عبد الفتاح 

الوالدين أو التفكك االسري له الدور االبرز في عمل الطفل في سن مبكرة وترك 

 المدرسة . 

 

 التوصيات 

الجهات ذات العالقة بعمل الطفل لمحاولة  سوف نعرض لعدد من التوصيات الى     

الحد من هذه الظاهرة او محاولة التقليل من اثارها الخطيرة ، وسوف نحدد الجهة 

 قابلة للتنفيذ . واجرائية اكثر لكي تكون التي ترفع لها التوصية 

 أوالً : االهل والوالدين 

احتياجاته قدر  وتلبية بشؤونهل ورعايته واالهتمام الطف احتضانضرورة  .2

 المستطاع.
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ضرورة توعية الطفل بمخاطر العمل في سن مبكرة والتحدث اليه باستمرار  .0

بضرورة اكمال دراسته واالجتهاد فيها ، الن إحدى اهم اسباب عمل االطفال التي 

 خرجت بها هذه الدراسة هي ضعف التوجيه واإلرشاد للطفل من قبل والديه.

رسة والمدرسين لمعرفة مستوى الطفل ضرورة التواصل مع إدارة المد .3

 الدراسي وربما المشاكل التي يعاني منها ومتابعة حضوره للمدرسة.

يجب ان تكون العالقات داخل البيت مبنية على اساس االحترام المتبادل بين  .9

د الن الخالفات والتفكك االسري له دور مباشر في عمل الطفل, وهو احالزوجين 

 .رىت االخها هذه الدراسة والدراسااليصلت االسباب التي تو

ضرورة متابعة الطفل والتعرف على أصدقائه وأصحابه المقربين ومحاولة  .5

الدراسات اكدت على أن الطفل خصوصاً  أغلبمعرفة ميول الطفل واتجاهاته الن 

 كثيراً باتجاهات وميول اصدقائهم. يتأثرونالمراهقة من هم في مرحلة 

 دارات المدارس ثانياً : وزارة التربية وإ

ضرورة إعادة النظر بالمناهج الدراسية وما تحتويه من مواد ذات صعوبة  .2

 .بالغة تؤدي الى نفور االطفال من المدرسة

سم باللطف واللين حث المعلمين على اتباع أساليب تعامل مع االطفال تت .0

من المعلم اتجاه  سواءو النفسي ( )اللفظي أو الجسدي أأسلوب العنف والتسامح ونبذ 

 االطفال او بين االطفال انفسهم.

 لألطفالالتربويين لتقديم النصح واالرشاد  والباحثين دور المرشدين لتفعي .3

 ومحاولة حل المشكالت وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

ن العاب ومسابقات محاولة خلق اجواء ايجابية داخل المدرسة تتضم .9

 خلق بيئة مدرسية جاذبة لألطفال.والروتين الممل ومهرجانات لكسر 

تنظيم حمالت توعية في المدارس تحث الطلبة على مواصلة دراستهم  .5

 .السلبية لترك الدراسة ومخاطر العمل في سن مبكرةوتحذرهم من االثار 

فتح قنوات اتصال وعقد لقاءات مستمرة بين ادارة المدرسة واالسرة ومحاولة  .2

ومحاولة  في البيت أو المدرسة سواءالتعرف على المشكالت التي يعاني منها الطفل 

 .التغلب عليها وحلها

 االجتماعية  والشؤونثالثاً : وزارة العمل   

تتضمن متابعة االطفال ضرورة التنسيق مع وزارة التربية لوضع خطة شاملة  .2

 في مواقع العمل المختلفة ومحاولة اعادتهم الى مقاعد الدراسة.

للمحالت  والمتابعة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تفعيل عمليات الرصد .0

المختلفة وخصوصاً تلك التي تشكل خطر على االطفال والمعامل واماكن عمل 

فتهم قوانين وشروط عمل العمل لمخال ابحومحاسبة اصسالمة وصحة االطفال 

والذي حدد سن  0225لسنة  (232)رقم  ياالطفال وخصوصاً قانون العمل العراق

( عاماً فما دون وكذلك محاسبة االهل الذين يجبرون االطفال 25ب ) لألطفالالعمل 

 على ترك المدرسة والتوجه لسوق العمل.
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للقيام بمسح ميداني شامل لمعرفة االعداد الحقيقية   التخطيطالتنسيق مع زارة  .3

العاملين من اجل وضع الخطط واالستراتيجيات المستقبلية للقضاء على هذه  لألطفال

 .الظاهرة

زيادة التخصيصات المالية لشبكات الرعاية االجتماعية لشمول اكبر عدد من  .9

 العوائل وزيادة مرتبات للعوائل التي ليس لها معيل.

واستراتيجية مستقبلية شاملة للقضاء على الفقر في البلد ال سيما  طةوضع خ .5

 .ان العراق يعد احد من البلدان الغنية في المنطقة

محاولة توفير فرص عمل للنساء االرامل والمطلقات وادخالهن في دورات  .2

 تدريبية ومساعدتهن على فتح مشاريع صغيرة.

ك الخاصة خصوصاً اولئارباب االسر من ذوي االحتياجات رواتب زيادة  .2

 الذين لديهم درجات عوق مرتفعة.

 

  المقترحات 

مالة لع والتعليمية إجراء دراسة لمعرفة االثار النفسية واالجتماعية واالخالقية .2

 . االطفال 

لعمل وارباب االسر بقوانين لمعرفة مستوى التوعية لدى اصحاب ا اجراء دراسة .0

 والمحلية . العمل

 شاملة لمعرفة اعداد االطفال العاملين في البلد.اجراء دراسة مسحية  .3

 وبعض دول المنطقةاجراء دراسة مقارنة بين ظاهرة عمالة اطفال العراق  .9

 .ناجحة في القضاء على هذه الظاهرةتلك التي لها تجارب  خاصة

 

 المصادر : 
مجلة  ،( : عمل االطفال اسبابه وأثاره وسبل الحد منه0228يوسف )إلياس،  .2

, المركز الوطني للبحوث والدراسات, وزارة العمل والشؤون  والمجتمعالعمل 

 ( .9العدد ) ،االجتماعية

 تشغيل االطفال في الضفة الغربية :(2112الحركة العالمية لدفاع عن االطفال ) .0

 .20صفلسطين، 

مجلة   ،(: عمالة االطفال في الوطن العربي0222محمد فتحي  ) ،الحريري  .3
 (.2العدد ) ،الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية الكويت،  العربيةالطفولة 

طفال السوريين الالجئين في ( : عمالة اال0228)، احمد محمود شيخ حسين .9

(، 5، المجلد ) مجلة العلوم التربوية واالجتماعية، )تركيا نموذج(  اللجوء بلدان

 . 59-02 ( 3العدد)

, المجلس  في الدول العربية األطفالظاهرة عمالة (:  2118)  ةناهد ،رمزي   .5

 للطفولة والتنمية.  العربي

السوريين في عمالة االطفال  ( :0228طالل ) ، والمصطفى حسام  ،السعد  .2
 مركز حرمون للدراسات، الجتماعية وحدة االبحاث ا ،دراسة ميدانية  اسطنبول

 طر . ، قالدوحة  ،المعاصرة 
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 : عمالة االطفال في فلسطين دراسة( 0220ختام ) ،عطية ، مفيد والبوالشامي .2

العدد  22المجلد  ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث ) العلوم االنسانية ( ،تحليلية 

(2)، 295-282. 

عمالة االطفال في قطاع غزة وأثرها على ( : 0225وسام علي )، الطواشي  .8
، كلية التجارة ، تير غير منشورة رسالة ماجس ،القادمة لألجيال المهنيالمستقبل 

 غزة .، الجامعة االسالمية 

 ضاع االطفال العاملين في الصناعة ،(: وصف او0220محمد ) ،عبد العظيم .1
العدد  ،(0المجلد )، المجلس العربي للطفولة والتنمية ، الطفولة والتنمية مجلة 

(2.) 

االطفال المتغيرات االجتماعية المتعلقة بعمالة ( : 2119أماني )عبد الفتاح ،  .22
ور معهد الدراسات رسالة ماجستير غير منش، دراسة استطالعية في الريف

 القاهرة. ،جامعة عين شمس العليا للطفولة

عمالة االطفال كظاهرة اجتماعية (: 0222)ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .22
 عالم الكتب القاهرة . ،ريفية

فولة في القانون الدولي (:حماية الط2112عبد العزيز ) ،عبد الهادي .20

 القاهرة .، دار النهضة العربية، االسالميةوالشريعة 

 ،تشغيل االطفال واالنحراف (0225عبد الرحمن بن محمد ) ، عسيري .23

 .0225مركز الدراسات والبحوث الرياض  ،العربية للعلوم االمنية جامعة نايف

في  األطفالونتائج عمالة  أسباب: (0225هللا ) عبد، اطوز و إبراهيم ،العلي .29

سلسلة مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية دراسة ميدانية، سوريا 
 . 205- 225 ،(9( العدد )02) د,المجل القانونيةالعلوم االقتصادية و 

ملف  ،عمالة االطفال في الجمهورية اليمنية(: 2112فارغ وهيبة ) ،غالب .25

 اليمن . ،صنعاء ،ندوة الحد من عمالة االطفال 

(: تشغيل االطفال وصمة في جبين الحضارة 0222نادر ) ،فرجاني .22

، المجلس العربي للطفولة و التنمية  ،الطفولة والتنميةمجلة  ،المعاصرة

 (.3العدد)

( : عمالة األطفال في العراق األسباب 0222سمير عبد الحسين ) ،كاظم .22

العدد  ،مجلة البحوث التربوية والنفسية                                   ،والحلول

(32)،252 -210 . 

(: أثر عمالة االطفال في الصحة النفسية والجسمية 0229عطاف )، المالكي  .28

إدارة البحث والتطوير  ، المجلة التربوية ،العامل في محافظة الزرقاء  للطفل

 االردن . ،الزرقاء  ،(9العدد) ،(90المجلد ) ،والتعليموزارة التربية التربوي، 

 واالجتماعية الستخداماالبعاد االقتصادية ( : 2110أحمد زكي ) ،محمد .21
بحث مقدم للمؤتمر العالمي السادس للخدمة  ، بمجال نقل الركاب الصبية

 القاهرة . ،االجتماعية / جامعة حلوان 

 ،الشوارع المشكلة وطرق العالجأطفال ( : 0221موسى , احمد محمد ) .02

 .2ط ، المنصور، العصرية للنشر والتوزيع  المكتبة
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ن المدرسة الطريق المفتوح نحو التسرب م( :0229عبد هللا سهو ) ،الناصر .02
 . ، االردنعمان المكتبة الوطنية، ، االطفالعم 

الحماية القانونية من ( : 0228، صفاء محمد نوري )منى يوخنا وعلي  ،ياقو .00

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية ، ()دراسة مقارنةاالطفال        عمالة 
 .223-22(02العدد) ،(2)المجلد والسياسية

مكتبة   االعالن العالمي البقاء الطفل وحمايته ونمائه  ( :2112) اليونيسف .03

 االردن . ،عمان، االقليمية  اليونيسف

24. Emerson, Patrick M (2007): The Impact of child Labor 

Harmful, Discussion paper Oregon State University 

Germany, Journal of Development Studies .35  No (15).                                               

25. Haspels, N and Jankanish, M (2000): Action against Child 

Labour International Labour office Genève.     

 

 (8ملحق )

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة ديالى            

 مركز أبحاث الطفولة واألمومة  

 استبيان أسباب عمل األطفال                                       

 عزيزي صاحب العمل المحترم 

 تحية طيبة...

يروم الباحث القيام بدراسة حول ظاهرة عمل األطفال، ولكونكم على صلة      

مباشرة بالطفل العامل.. نرجو تكرمكم باإلجابة على فقرات االستبيان الموجود على 

إمام البديل المناسب.. علما انه ال توجد هناك )√( ظهر الصفحة وذلك بوضع عالمة 

 هو ما تعتقد انه يمثل وجهة نظرك  ..                  إجابة صحيحة وأخرى خاطئة فأفضل جواب 

 ص الشكر والتقديرلمع خا

 

 الفقرات أوافق أحيانا أوافقال 

 

 ت

 2 انخفاض دخل األسرة    

 0 الحرمان الثقافي لألسرة   

ضعف الدور الرقابي لمؤسسات الرعاية     

 االجتماعية

3 

 9 المعاملة القاسية من قبل األهل    

 5 رغبة األهل الشديدة في العمل    

 2 الخالفات المستمرة بين إفراد األسرة    

 2 رغبة الطفل بالعمل     

 8 التفكك األسري الذي يعيش فيه الطفل    
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 1 كبر حجم األسرة    

 22 هروب األطفال من المدرسة    

 22 العنف ضد التالميذ    

 20 الهجرة من الريف الى المدينة     

 23 الحروب التي يتعرض لها البلد    

 29 الوراثة المهنية )تعلم الطفل مهنة أبيه(    

 25 وجود أب معوق    

عدم اهتمام منظمات المجتمع المدني بمتابعة    

 األطفال 

22 

 22 حاجة الطفل للمال لشراء بعض احتياجاته   

اعتقاد األهل بان عمل الطفل جزء من تنشئته    

 االجتماعية 

28 

 21 ضعف اإلرشاد والتوجيه   

 02 مصاحبة رفاق السوء   

 02 تقليد اآلخرين من األطفال    

 00 فقدان الوالدين او احدهما   

 03 رغبة األطفال بالعمل لتعويض مشاعر الحرمان    

 09 األسرة عدد افراد غالء المعيشة وارتفاع    

 05 غياب األب المتكرر عن األسرة    

 02 ضعف التواصل بين البيت والمدرسة    

 02 زواج احد االبوين   

 08 الطالق بين األبوين   

 01 دور السكنية لارتفاع بدالت اإليجار ل   

 32 شعور الطفل بمسؤوليته اتجاه أسرته    

 

 

 


